โครงการจัดทําหนังสือสารคดีชีวิตคนเปดหมวก
The Production of a Documentary Book about
Life and Experiences of Street Performancers

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส
จันทรสุดา เจริญมิน 13530309
ผูรับผิดชอบโครงการ

จุลนิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปการศึกษา 2556

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

โครงการจัดทําหนังสือสารคดีชีวิตคนเปดหมวก
The Production of a Documentary Book about
Life and Experiences of Street Performancers

จันทรสุดา เจริญมิน 13530309
ผูรับผิดชอบโครงการ

จุลนิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปการศึกษา 2556

หัวขอจุลนิพนธ
หัวขอจุลนิพนธ

โครงการจัดทําหนังสือ ‘สารคดีชีวิตคนเปดหมวก’
The Production of a Documentary Book about
Life and Experiences of Street Performancers
ผูดําเนินการ
นางสาวจันทรสุดา เจริญมิน รหัสนักศึกษา 13530309
ปการศึกษา
2556
สาขาวิชา
นิเทศศาสตร
อาจารยที่ปรึกษาจุลนิพนธ
อาจารยวีระศักดิ์ จันทรสงแสง
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติใหจลุ นิพนธฉบับนี้
เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของนิเทศศาสตรบัณฑิต
.......................................................................
(อาจารยมานพ เอี่ยมสะอาด)
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่......เดือน..............................พ.ศ. ............
.......................................................................
(อาจารยวีระศักดิ์ จันทรสง แสง)
อาจารยที่ปรึกษาจุลนิพนธ
วันที่......เดือน..............................พ.ศ. ............

คณะกรรมการตัดสินจุลนิพนธ
1. อาจารยวีระศักดิ์ จันทรสง แสง
2. อาจารยอริน เจียจันทรพงษ
3. อาจารยบรรยงค สุวรรณผอง
4. อาจารยดร. กันยิกา ชอว
5. อาจารยภมรศรี แดงชัย

13530309: สาขาวิชานิเทศศาสตร
เรื่อง: โครงการจัดทําหนังสือสารคดีชีวิตคนเปดหมวก

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

จุลนิพนธฉบับ นี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาเกี่ยวกับ ชีวิตนักดนตรีเปดหมวกขางถนนใน
สังคมไทย ซึ่งขอบเขตในการศึกษาคือพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้มุงหวัง ศึกษาแนวคิด การใชชีวิต
และภาพรวมของวงการนักดนตรีเปดหมวกในปจจุบัน ซึ่งเปนหนทางชีวิตที่เต็มไปดวยความนาสนใจ
และแนนอนวายอมตองผานความยากลําบากมาไมนอย
อาชีพ ‘นักดนตรีขางถนน’ อาจไมไดถูกจัดวาเปนอาชีพในสารบบอยางเปนทางการ แต
สําหรับพวกเขามันคืออาชีพ ที่ผมทั่วไปมองขามและถูกมองไมตางอะไรกับขอทานมากนัก เพราะการ
เลนดนตรีขางถนนแบบนี้ สําหรับสังคมไทยมักถูกมองวาเปนอาชีพของชนชั้นลาง หรือเปนอาชีพที่ถูก
มองวาเปนอาชีพของคนจน หรือเปนขอทาน ซึ่งแทจริงแลวยังมีมุมมองที่นาคนหามากกวานั้น การ
จัดทําหนังสือสารคดีชีวิตคนเปดหมวกครั้งนี้ จึงเปนการศึกษาชีวิตนักดนตรีขางถนนในมุมที่หลายคน
ไมเคยเห็น รวมถึงเปนการศึกษาภาพรวมของบุคคลที่ทําอาชีพนักดนตรีขางถนนนี้
การทําสารคดีเกี่ยวกับนักดนตรีขางถนน ผูศึกษาไดลงพื้นที่และสังเกตดูพฤติกรรมของ
นักดนตรีขางถนนและสภาพแวดลอมบรรยากาศในขณะที่พวกเขาทําการเลนดนตรีเปดหมวก ใชการ
หาขอมูลทั้งจากการสัมภาษณและสังเกตการณ พูดคุยสอบถามบุคคลที่เกี่ยวของกับพวกเขา รวมไปถึง
คนทั่วไปที่มีความคิดเห็นในแงมุมตางๆเกี่ยวกับคนเปดหมวก เพื่อใหไดถึงขอมูลเชิงลึกและมองเห็นถึง
ภาพรวมแนวคิดของคนทั่วไปและตัวนักดนตรีขางถนนไดชัดเจนมากขึ้น ทั้งในเรื่องของชีวิตสวนตัว
มุมมองความคิด และสาเหตุที่ทําใหมาเลนดนตรีขางถนน การฝกหัดในดานการเลนดนตรี หรือ
แมกระทั่งเรื่องราวที่เปนจุดตกต่ําของชีวิตหรือจุดพลิกผันชีวิตของพวกเขา ที่ถือไดวาเปนขอมูลที่อาจ
หาไมไดทั่วไป
โดยใชเวลา 8 เดือน ในการวางแผนงาน ศึกษาขอมูลเบื้องตน ออกเดินทางสัมภาษณ
สัง เกตการณเ พื่ อหานัก ดนตรี เ ปด หมวกในพื้นที่ ก รุง เทพมหานครใหต รงตามเกณฑ ที่ตั้ง ไว เมื่ อ
รวบรวมขอมูลจนไดที่ ก็นําวัตถุดิบเหลานั้นมา สรางสรรคเปนงานเขียน เพื่อใหผูอานไดซึมซับกับ
เรื่องราวอีกแงมุมนึงของคนที่มีอยูจริงในสังคม และสามารถใหประโยชนตอผูอานได ทั้งในแงสาระ
ความบันเทิงและเกร็ดความรูแนวคิดมุมมองชีวิต
การจัดทําหนัง สือสารคดี ศิลปนเสรี เวทีขางถนน ตองใชศาสตรห ลายศาสตรในการ
ทํางาน ทั้งเรื่องของการใชภาษา การเขียนสารคดี การถายภาพ รวมไปถึงการจัดทํารูปเลมหนังสือ ทั้ง
ยังตองทําวิจัยเพื่อศึกษากลุมเปาหมาย ประชากรศาสตร วาหนังสือสารคดีชีวิตคนเปดหมวก บรรลุ
วัตถุประสงคหรือไม
สาขาวิชานิเทศศาสตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปการศึกษา 2556
ลายมือชื่อนักศึกษา..............................................................................................................................
ลายมืออาจารยที่ปรึกษาจุลนิพนธ.......................................................................................................
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จุลนิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยดี เพราะไดรับความกรุณาจาก อาจารยวีระศักดิ์ จันทร
สงแสง ซึ่งเปนอาจารยทปี่ รึกษาจุลนิพนธที่ใหความชวยเหลือและใหคําแนะนําทีเ่ ปนประโยชนอยาง
ยิ่งตอขาพเจา รวมทั้ง อาจารยบรรยงค สุวรรณผอง อาจารยอริน เจียจันทรพงษ ดร.กันยิกา ชอว
และ อาจารยภมรศรี แดงชัย ที่กรุณาใหคําปรึกษา คําแนะนํา และขอเสนอแนะที่เปนประโยชนแก
ขาพเจา สงผลใหจุลนิพนธฉบับนี้ถูกตองและสมบูรณยิ่งขึ้น จึงขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของ
ทุกทานเปนอยางสูง
ขอกราบขอบพระคุ ณ คณาอาจารย ค ณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกทานที่ใหความรู คําแนะนํา และประสบการณอันมีคายิ่ง จนทําใหศิษยคนนี้
ประสบความสําเร็จไดดวยดี
อีกทั้งขอขอบพระคุณแหลงขอมูลทุกทานที่ไดใหความกรุณาในการสัมภาษณแกขาพเจา
รวมถึงอนุญาตใหมีการบันทึกภาพมาประกอบใชในหนังสือสารคดี
นอกจากนี้ขอขอบคุณพี่ อีฟและพี่ตามที่ไดใหคําแนะนําและความชวยเหลือตลอดมา
ขอบคุณฟา อีฟ และเน็ท ที่มาถายรูปใหและชวยสัมภาษณ และชวยเรื่องงานออกแบบ ขอบคุณบอลพี่
เจี๊ยบและพี่จอยที่ชวยเปนกําลังและเดินหาแหลงขอมูลในเบื้องตน และขอขอบคุณเพื่อนอีกหลายคน
ที่คอยใหกําลังใจมาเสมอมา ขอบคุณเพื่อน ๆ พี่ ๆ คนอื่นที่แมไมไดเอยชื่อและขอบคุณเพื่อนวารสารฯ
ทุกคนที่รวมทุกขรวมสุขกันมาตลอดสี่ป
สุดทายนี้ขอกราบขอบพระคุณครอบครัวที่เลี้ยงดู ขาพเจามาเปนอยางดี ใหความรัก
ความอบอุน ตลอดจนใหการศึกษา ทําใหขาพเจามีวันนี้
คุณคาหรือประโยชน อันเกิดจากจุล นิพนธ ฉบับนี้ ขาพเจาขอนอมบูชาแดพระคุณบิดา
มารดา ครู อาจารยที่อบรมสั่งสอน แนะนํา ใหการสนับสนุนและใหกําลังใจอยางดียิ่งเสมอมา
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ที่มาและความสําคัญของปญหา
ดนตรีเปดหมวก ในประเทศไทยยากที่จะสืบคนถึงแหลงกําเนิดที่แทจริง ทั้งยังยากที่จะ
หาเอกสารยื นยันที่แนชัดวาใครเปนผูเลนเปดหมวกเปนคนแรกของประเทศ สําหรับ ยอนการเปด
หมวกจากอดีตจนถึง ปจ จุบันที่เห็น วาเปนการเลนเปดหมวกที่แนชัด นั้นก็คือ เอี้ยว ณ ปานนั้น
ยุทธศักดิ์ จรลี วงมาราชาตรี และอี๊ด ฟุตบาท การแสดงของกลุมคนเหลานี้ถือเปนการเปดหมวกใน
บานเรา
โดยหากยอนไปในสมัยกอนนั้น ประเทศไทยยังมีกลุมวณิพก รุนดั้งเดิมที่ปรากฏ ในสมัย
รัชกาลที่ 5 กลาวคือมีการรองเพลงเปนมหรสพวณิพกโดยมีการขับเพลง เพื่อความสนุกตามแบบไทย
เดิม โดยเพลงดั้งเดิมของวณิพกในสมัยกอนนั้น จะเปนเรื่องชาดก หรือเรื่องจักร ๆ วงศ ๆ ไดแก เรื่อง
จันทโครพ ลักษณวงศ พระรถเมรี พระยาฉันทันต เปนตน แตที่นิยมจะเปนเรื่องพระยาฉัททันต ซึ่ง
เปนตอนที่พระโพธิสัตว เสวยพระชาติเปนชาง (อเนก นาวิกมูล 2550: 308-321)
จากการศึกษาพบวาในสมัยกอนนั้น วณิพกจะรองเพลงในแบบขอทาน โดยในป พ.ศ.
2529 มี ข อ มู ล พบว า มี เ หล า วณิ พ กที่ ร อ งเพลงขอทานแบบเก า ได แ ก 1. ป า สํ า อาง เลิ ศ ถวิ ล
2. ลุงสงวน ธีระนาม 3. ปาจิตร จันทรคุม 4. ปามวน อุดมนา ซึ่งบทเพลงเหลานี้ลวนเปนการรอง
และเลนตามทํานองเพลงพื้นบานในสมัยนั้นปจจุบัน วณิพก สามารถเรียกไดอีกแบบวาเปดหมวก ซึ่ง
เปนการรับเอาวัฒนธรรมการแสดงในแบบตางชาติ ที่ชาวตางชาติเรียกวา Street Performance
Street Performance คือ ศิลปะการแสดงในที่สาธารณะตามทองถนนที่มุงหวังสราง
ความบันเทิงและความประทับใจแกผูชมที่ผานไปมาเพื่อแลกกับคาตอบแทนซึ่งการใหคาตอบแทนจะ
มากหรื อ น อยนั้ นขึ้ น อยูกั บ ความปรารถนาของผู ชมแต ล ะคนโดยการแสดงเปด หมวกสามารถ
สรางสรรคไดหลายรูปแบบไมจํากัด ไมวาจะเปนกายกรรมมายากล การบิดลูกโปงเปนรูปทรงตางๆ
การเขียนภาพการตูนลอเลียนตัวตลกการรองเพลง การเตนรํา การพนไฟ ละครใบ การแสดงดนตรี
การเชิดหุน การเลานิทาน การทองบทกวี การฟนดาบและอีกมากมายที่จะสรางสรรค แตตองเปน
การแสดงที่สามารถเรียกความสนใจและมอบความบันเทิง ใหกับผูชมที่ผานไปมาตามทองถนนได
(http://www.cicadamarket.com/talent/what)
การเปดหมวกหรือวณิพก ในปจจุบันมีการเปลี่ยนรูปแบบการเลนไป มีทั้ง รอง รํา ดีด สี
ตีเปา หรือกายกรรมตางๆ ที่จะสามารถเรียกรองความสนใจแกผูที่พบเห็นตามทาง โดยเพลงที่นักเปด
หมวก หรือเหลาวณิพกขาจรนิยมเลนนั้นมักจะเปนเพลงนอกกระแส บางแตงเอง บางเปนเพลงเกาที่
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ไมไดเปนที่นิยมในปจจุบัน หรือเปนเพลงเพื่อชีวิต โดยมักเลนเพลงที่ไมไดอิงกระแสหลักทองตลาด ซึง่
การแสดงเปดหมวกในไทยสามารถพบเห็นไดทั่วไปตามฟุธบาทริมถนน โดยจะเปนจุดที่มีผูคนสัญจรไป
มาเปนจํานวนมาก เชน สีลม พัฒนพงษ สําโรง คลองเตย สะพานใหม รังสิต ตลาดปากเกร็ด สยาม
อนุสาวรียชัย สวนจตุจักร ถนนขาวสาร ถนนทาพระอาทิตย หรือตามสถานีบีทีเอส เปนตน ซึ่งการ
เปดหมวกในประเทศไทยนั้นอาจยังไมเปนที่นิยมเทากับเมืองนอกอาจเพราะ ดวยประเพณีและคานิยม
ตางๆที่มีความแตกตางกันทางวัฒนธรรมธรรมเพราะประเทศไทยมีคานิยมที่อิงตามกระแส อะไรก็
ตามที่อยูในกระแสมักสรางความสนใจและไดรับการตอบรับเปนอยางดี แตในตางประเทศนั้นเห็นวา
การเลนดนตรีการแสดงความสามารถตามทองถนน คืองานศิลปะการโชวความสามารถที่เขาถึงไดงาย
สําหรับกฎหมายที่มีเกี่ยวของกับ กลุมวณิพก คือ พระราชบัญญัติสําหรับควบคุมขอทาน
พุทธศัก ราช 2484 โดยที่สภาผูแทนราษฎรลงมติวา สมควรมีกฎหมายควบคุม การขอทานมาตรา
6 หามมิใหบุคคลใดทําการขอทานการขอทรัพยสินของผูอื่นโดยมิไดทําการงานอยางใดหรือให
ทรัพยสินสิ่งใดตอบแทน และมิใชเปนการขอกันในฐานญาติมิตรนั้นใหถือวาเปนการขอทาน
การขับรอง การดีดสีตีเปา การแสดงการเลนตาง ๆหรือการกระทําอยางอื่นในทํานอง
เดียวกันนั้นเมื่อมิไดมีขอตกลงโดยตรงหรือโดยปริยายที่จ ะเรียกเก็บคาฟง คาดูแตขอรับ ทรัพยสิน
ตามแตผูฟงผูดูจะสมัครใจใหนั้นไมใหรับฟงเปนขอแกตัววาไม ไดทําการขอทานตามบทบัญญัติแหง
มาตรานี้
ประเด็นดังกลาวเปนเรื่องของการนิยามความหมายของคําวาขอทาน โดยรวมวณิพกเขา
มาอยูดวยกัน ในลักษณะของบุคคลที่ไรอาชีพ หรือการเลนดนตรี ดีดสีตีเปา รองเพลงเพื่อแลกเงินอยู
ขางถนน และไมไดรับการยอมรับจากสังคมวาเปนศิลปนหรือาชีพหนึ่งที่สุจริต ไดนําไปสูขอถกเถียงกัน
อยางกวางขวางในป พ.ศ.2536 จนมีการเสนอรางแกไขพระราชบัญญัติขอทานที่ใชอยูในปจจุบัน โดย
นักวิชาการ นักกฎหมาย และกรมประชาสงเคราะหไดเสนอใหแกรางพระราชบัญญัติดังกลาว เพื่อ
แยกวณิพกออกจากขอทาน โดยกําหนดคํานิยามของคําวาวณิพกเสียใหม วาคือ (ประคอง เตกฉัตร
2535: 123-128 และ สุรศักดิ์ มณีศร 2537: 179-183, อางถึงใน นัฐวุฒิ สิงหกุล 2550)
“ผูใชความสามารถหรือความชํานาญพิเศษเฉพาะตัวทําการขับรอง ดีดสีตีเปาหรือแสดง
การละเลนตางๆหรือกระทําการอยางอื่นอยางใดในทํานองเดียวกัน ตามลําพังหรือเปนหมูคณะใหผอู นื่
ดูหรือฟงโดยไมเรียกรองคาดูและคาฟงแตรับทรัพยสินตามแตผูดูผูฟงจะสมัครใจให”
นิยาม ความหมายดังกลาวมีความแตกตางจากคําวาขอทาน ที่มีการเสนอนิยามโดยกระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคมเสนอ ที่แสดงใหเห็นนัยการผอนคลายการควบคุมเหนือรางกายของบุคคลที่เรียก
ตัวเอง วาวณิพกมากขึ้น คํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิมนุษยชนมากขึ้น มีการแยกความหมาย
ระหวางวณิพกและขอทานออกจากกันอยางชัดเจนคือคนขอทานหมายความวา
“ผูกระทําการขอทรัพยสินของผูอื่นดวยวาจา ขอความหรือแสดงกริยาอาการใดๆ โดยใช
ภาชนะหรือวัสดุใดๆที่แสดงใหเห็นเขาใจวา ประสงคจะใหผูอื่นใสทรัพยสินลงในภาชนะ หรือวัตถุนั้น
โดยมิไดตอบแทนดวยการทํางานหรือดวยทรัพยสินใด และมิใชเปนการขอกันในฐานะญาติมิตร”
จึงไดมี การปรับปรุงกฎหมายวาดวยการควบคุมการขอทาน โดยในประกอบราง
พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน มีใจความแบงแยก ระหวาง กลุมคนขอทานและวณิพกใหดูชัดเจน
ขึ้น โดยในมาตรา 5 ระบุ วา “ขอทาน” หมายความวา ขอทรัพยสินของผูอื่นไมวาจะเปนการขอดวย
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วาจา ขอความ หรือการแสดงกิริยาอาการใดๆ หรือดวยวิธีการใด ๆ ทั้งนี้ โดยมิไดมีการตอบแทนดวย
การทํางานอยางใดหรือดวยทรัพยสินใด และมิใชเปนการขอกันฐานญาติมิตร แตไมรวมถึงการเรี่ยไร
ตามกฎหมายวาดวยการเรี่ยไรการแสดงความสามารถในเรื่องใด ๆ หรือการเลนดนตรี หรือการเลนอื่น
ใดแมมิไดมีขอตกลงโดยตรงหรือโดยปริยายทีจ่ ะเรียกเก็บคาชมหรือคาฟง แตขอรับทรัพยสินตามแต
ผูชมหรือผูฟ งจะสมัครใจใหนั้น ไมถือเปนการขอทานตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ แตใหถอื
เปนวณิพกหรือนักแสดงสาธารณะ
(http://www.mirror.or.th/autopagev4/show_page.php?topic_id=964&auto_id=18&Topi
cPk=)
ซึ่ง ยังมีขอจํากัดสําหรับ วณิพก ตามประกอบรางพระราชบัญ ญัติควบคุม การขอทาน
มาตรา 8 วณิพกหรือนักแสดงสาธารณะประสงคจะเลนหรือแสดงในเขตองคการปกครองสวนทองถิ่น
ใด ใหแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นเพื่อประโยชนในการกํากับ ดูแล
คุมครอง ตลอดจนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตวณิพก หรือนักแสดงสาธารณะ เจาพนักงานทองถิ่น
อาจกําหนดเงื่อนไข หรือวางระเบียบเกี่ยวกับ การแสดงหรือการละเลนของวณิพกหรือนัก แสดง
สาธารณะได
การเปดหมวกในประเทศไทย เปนสิ่งที่คนในสังคมบางกลุมมองวาเปนสิ่งที่ไมตางจาก
ขอทาน เพราะคานิยมทั่วๆไปของสังคมไทยนั้น มักนิยม ยกยองผูมีความรู นิยมบุคคลมากกวา
อุดมการณ ชอบความสุภาพ ทั้งยังมีปจจัยในการจัดระดับชั้น โดย นิยม การศึกษาและอาชีพ ซึ่งสิ่ง
ที่กลาวมาเบื้องตนนี้ ภายนอกของเหลาวณิพกสวนใหญไมมี จึงเปนจุดที่ทําใหการแสดงตามริมถนน
หรือพื้นที่สาธารณะของวณิพกในไทยไมไดรับ การตอบรับในแงบ วก ตางจากตางประเทศที่มัก ให
ความสําคัญ กับความนาสนใจและความสามารถความแปลกใหมมากกวาที่จะตัดสินอะไรตางๆผาน
คานิยมหรือกระแสสังคม (สุพัตรา สุภาพ 2520: 1-29)
การแสดงเปดหมวกตามทองถนนถือ เรียกไดวาเปนศิลปะใกลตัวที่เ ราเดินผานไปมา
สามารถรับไดเลยโดยตรงตามทองถนน ศิลปะเหลานี้ไมไดมีกระบวนการจัดเตรียมที่ยิ่งใหญ ไมพบ
ตามสื่อโฆษณา หรือโทรทัศนสาธารณะทั่วไป การเปดหมวกนั้นไมไดเปนการเลนเพื่อหวังในเรื่องกําไร
ทางการตลาด แตศิลปนเปดหมวกหรือเหลาวณิพกหวังเพื่อสรางโอกาสใหตัวเองและสรางทางเลือกให
ผูเสพ เสนอความสามารถที่เขามีผานพื้นที่ส าธารณะเพื่อสรางความบันเทิงใหผูผานไปมาไดรับ ชม
เปรียบไดวาการแสดงเหลานี้เปนการแสดงศิลปะที่อยูนอกกระแส ไมไดอิงตามกระแสของทองตลาด
ไมไดคาดหวังซึ่งผลกําไร แตการเปดหมวกเปนศิลปะอยางหนึ่งที่อยูใกลตัวสามารถหาเสพไดตามทอง
ถนน เปนสิ่งใกลตัวที่โดนมองขาม เปนอาชีพสุจริตที่ถูกมองในแงลบจากคนในสังคมสวนใหญ โดยผู
ที่มาเปดหมวกอาจมีจุดประสงคหลักที่แตกตางกันไป บางคนอาจจะไมไดตองการเพียงเงินเทานั้น บาง
คนที่มีพรอมก็ยังมาเลนเปดหมวก ทั้งผูที่พิการหรือคนชนบท ก็ยังมาสนใจทําการเปดหมวก จึงอยาก
ศึกษาเกี่ยวกับบุคคลเหลานี้ ซึ่งเปนการเลนดนตรีและการแสดงนอกกระแสซึ่งสืบคนมีตนตอจากไทย
โบราณ
ดวยเหตุนี้จึงเล็งเห็นความสําคัญและสนใจที่อยากจะจัดทําเกี่ยวกับเรื่องสารคดีคนเปด
หมวกเพราะอาชีพที่กลุมวณิพกประกอบเปนอาชีพที่สุจริต พวกเขาแสดงความสามารถที่มีผานพื้นที่
สาธารณะ แตสําหรับพวกเขากลับโดนคนในสังคมดูถกู ทั้งที่สิ่งที่พวกเขาทําเปนวิถีอิสระ แตใครหลาย
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คนไมมองวาสิ่งที่พวกเขาเปนศิลปะ แตกลับมองสิ่งที่พวกเขาทําในแงลบ คงเปนเพราะคานิยมของ
สังคมไทยที่ไมเหมือนกับตางประเทศจึงทําใหการเปดหมวกในบานเราไมเปนที่นิยมมากนัก อีกทั้ง
สวนใหญยังกลับดูถูกผานสายตา
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วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาแนวความคิด การใชชีวิต ของคนที่เปดหมวกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
การเลนการแสดงดนตรี ประเภทแนวดนตรีที่ใชเลนเปดหมวก วามีสวนสะทอนตอสังคมหรือสะทอน
แงมุมชีวิตของคนเปดหมวกในดานใด
2. เพื่อศึกษาและสะทอนความคิดเห็น ลักษณะ อัตลักษณ ของคนเปดหมวกในปจจุบัน
มุมมองที่มีตอสังคมในปจจุบัน ถายทอดเปนงานสารคดีเผยแพรใหคนเขาใจ และรูจักชีวิตของพวกเขา
มากขึ้น
ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ
จัด ทํ า เป น หนัง สื อ สารคดีโ ดยวางโครงเรื่อ งไวที่ ก ลุ ม คนเปด หมวกเจาะจงพื้น ที่ ใ น
กรุงเทพมหานครซึ่งเปนเมืองใหญ และมีความหลากหลายของประชากร ซึ่งเนื้อหาในหนังสือจะเลา
ถึงชีวิตคนเปดหมวก จํานวน 4 ประเภท ไดแก 1. ผูพิการที่เปดหมวก 2. ศิลปนพื้นบานจากชนบทที่
เขามาใชพื้นพี่สาธารณะในเมืองเพื่อเปดหมวกเลี้ยงชีพ 3. ผูที่เ ปดหมวกจนเปนศิลปน 4. ผูที่เปด
หมวกเพื่อตองการโชวความสามารถของตนเอง
ซึ่งเปนการศึกษาเรื่องราวชีวิตของทั้ง 4กลุมนักดนตรีเปดหมวกเพื่อนําเสนอเรื่องราวชีวิต
ของพวกเขา ซึ่งกลุมเปาหมายทั้งหมดนี้มีความแตกตางกันที่พื้นภูมิชีวิตของแตละคนที่มาเปดหมวก
ในเมืองหลวงอยางกรุงเทพมหานครโดยขอมูลทั้งหมดจะคนควาจากเอกสารวรรณกรรมและบันทึกทีม่ ี
เนื้อเรื่องเกี่ยวของกับเนื้อหา จากนั้นจะสัมภาษณพรอมทั้งลงพื้นที่จริงจากศึกษาวิถีชีวิตของคนที่เปด
หมวกในกรุงเทพมหานครตามพื้นที่ที่ไดวางแผนไว
จัดทําออกมาในรูปแบบ พ็อคเก็ตบุคสารคดี ขนาดเลม 14.8 × 21 ซม. หรือ เอ 5 โดย
กลุมเปาหมาย เปนกลุมคนที่รักและสนใจการอานงานสารคดี ประเภทบุคคล โดยคุณคาของงานชิ้นนี้
จะเปนงานที่สะทอนแงมุมชีวิตของกลุมคนที่เลนดนตรีเปดหมวก ที่ใชอาชีพนี้ประกอบอาชีพเพื่อหา
รายได หรือบางรายอาจจะเลนเพื่อตอบสนองความตองการของตนในดานการเลนดนตรี โดยคุณคา
ของงานสารคดีจะเปนงานที่อานสนุก และเขาใจเรื่องราวไดงายทั้งยังเปนการ สะทอนภาพรวมของคน
ที่เลนเปดหมวกในยุคปจจุบัน ซึ่งถือเปนศิลปะใกลตัว เปนดนตรีที่อยูนอกกระแสเปนการเปดพรหม
แดนการฟงเพลง ศิลปะบทเพลงนอกกระแสที่ไมไดอิงตามกระแสสังคม หรือปรากฏในสื่อโฆษณา ใน
ปจจุบัน
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ขั้นตอนการศึกษา
1. ศึกษาและนําเสนอหัวขอจุลนิพนธ
2. รวบรวมขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของ
- ศึกษาและรวบรวมขอมูลเบื้องตนที่ปรากฏในงานเขียนตางๆที่มีเนื้อหาเชื่อมโยงเพื่อ
นํามาประกอบงานเขียนและเปนแนวทางในการวางโครงเรื่องกอนการลงพื้นที่เก็บขอมูล
- ศึกษาขอมูล เกี่ยวกับ บุคคลที่มีป ระวัติดานการเปดหมวกและเหลาวณิพกที่เคย
ปรากฏตามแหลงขอมูลตางๆเพื่อเปนแนวทางในการเตรียมตัวกอนลงพื้นที่จริง
- ทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
3. เตรียมการสัมภาษณเชนตั้งคําถามกอนการสัมภาษณติดตอบุคคลหลักที่ตองการ
จะสัมภาษณเปนตน
4. ลงพื้นที่เก็บขอมูลตามหัวขอที่ไดวางแผนไว
5. นําขอมูลและภาพประกอบที่ไดมาเรียบเรียงเนื้อหาตามโครงเรื่องที่วางไว
6. ออกแบบรูปเลมจัดหนาพ็อกเก็ตบุคและพิสูจนอักษรตรวจทานความถูกตองกอนเขาสู
กระบวนการพิมพจริง
7. เขาสูกระบวนการพิมพ
8. นําพ็อกเก็ตบุคที่สําเร็จแลวแจกจายสูกลุมเปาหมายที่วางไวและทําแบบสอบถาม
ความพึงพอใจที่มีตอพ็อกเก็ตบุคเลมนี้เพื่อนําผลการประเมินมาทําการสรุปวาตรงตามวัตถุประสงค
หรือกลุมเปาหมายที่วางไวหรือไมอยางไร
9. สรุปผลการศึกษาวิจัย
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แผนการดําเนินงาน
ตอไปนี้เปนการชี้แจงขั้นตอนการศึกษาออกมาเปนตารางซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 1-1 แสดงแผนการดําเนินงาน
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กิจกรรม

2556

มิ.ย

ก.ค.

2557

ส.ค ก.ย. ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค.

ศึกษาหาขอมูลเกี่ยวกับวนิพก
คนเปดหมวก
ลงพื้นที่เก็บขอมูล

รวมขอมูล/เรียบเรียงขอมูล/ลงมือ
เขียนสารคดี
ทบทวนงานเขียน/ตรวจทานงานเขียน
จัดทําเปนรูปเลม
นํางานเขียนใหผูอานเพือ่ สํารวจวา
บรรลุวัตถุประสงคหรือไม
สรุปผลการวิจัย
การจัดทําเอกสาร
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกลุมคนเปดหมวกมากขึ้น
2. ไดเรียนรูแนวความคิด มุมมอง แงมุมการใชชีวิต ของกลุมคนที่เปดหมวก ในปจจุบัน
3. สรางแรงบันดาลใหผูที่ไดอานหนังสือสารคดีชีวิต เรื่องคนเปดหมวก และสามารถเปน
แรงกระตุนผลักดันใหคนที่กําลังยอทอ หรือไมกลาทําในสิ่งที่ตนเองอยากจะทํา กลาที่จะทํามากขึ้น
ในทางสรางสรรค อีกทั้งยังเปนการสงเสริมและเปดมุมมองศิลปะแนวเพลงนอกกระแส
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นิยามศัพท
เปดหมวก
ในจุลนิพนธนี้ ห มายถึง ศิล ปะการแสดงในที่สาธารณะตามทอง
ถนนที่มุงหวังสรางความบันเทิงและความประทับใจแกผูชมที่ผานไปมาเพื่อแลกกับคาตอบแทนซึ่งการ
ใหคาตอบแทนจะมากนอยก็ขึ้นอยูกับความปรารถนาของผูชมแตละคนการแสดงเปดหมวกสามารถ
สรางสรรคไดหลายรูปแบบ ซึ่งในจุลนิพนธนี้มุงศึกษากลุมคนเปดหมวกประเภทที่แสดงดนตรีสดการ
เลนดนตรีหรือการแสดงที่ใชความสามารถของตนเองและอาจมีเครื่องดนตรีประกอบการแสดง โดย
การเปดหมวกนี้จํากัดพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครเทานั้น
พื้นที่สาธารณะ
หมายถึง อาณาบริเวณที่ซึ่งสมาชิกในสังคมสามารถสรรสราง หรือ
แลกเปลี่ยนความคิด
เสพ
ในจุ ล นิ พ นธ นี้ ห มายถึ ง การรั บ รส โดยการ ดู ห รื อ ฟ ง ดนตรี
ศิลปะการแสดง
คานิยม
หมายถึง แนวความคิด ความเชื่อ ที่บุคคลในสัง คมยึดถือเป น
เครื่องตัดสินใจและกําหนดการกระทําของตนเอง
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บทที่ 2
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ทฤษฎีผลงานและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

โครงการจัดทําหนังสือ “สารคดีคนเปดหมวก” ใชทฤษฎีหลักมาเปนกรอบในการศึกษา
และจัดทําไดแก
1) ประวัติและความรูทั่วไปเกี่ยวกับการแสดงเปดหมวก
2) ทฤษฎีการเขียนสารคดี: สารคดีประเภทบุคคล
3) ทฤษฎีการออกแบบและจัดทําหนังสือเลม
4) ทฤษฎีการถายภาพ
5) ทฤษฎีการพิมพ
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการเปดหมวก (ประมวลจาก http://www.buskercentral.com)
Street performance การเปดหมวกในตางประเทศ busker เปนคําศัพท ที่คนอังกฤษ
มักนิยมใชมากกวา คนอเมริกัน โดยคนอเมริกันสวนใหญคงไมรูคํานี้ สําหรับคําวา busking คือการ
การเลนดนตรีขอเงิน โดย busking หมายถึงการ แสดงแทบจะทุกอยางที่ street performer ทํา
โดยการแสดงใหคนที่สัญจรไปมาดู ไมวาจะเปนการเลนกล รองเพลง เตนรําหรือ ทําอะไรก็ตาม เพื่อ
แลกกับเงิน หรือบางคนอาจจะไมไดทําเพื่อเงินอาจจะทําเพื่อเรียกรองความสนใจหรือเพื่อความสุข
สวนตัว (http://www.vcharkarn.com/vcafe/155366 ป2551)
“Busking” เปนคําที่ใชครั้งแรก ในประเทศอังกฤษโดยเริ่มใชในกลางยุค ค.ศ.1860 จน
มาถึงศตวรรษที่ 20 buskers ถูกเรียกกันวาดนตรีส าธารณะในประเทศสหรัฐอเมริก ายุโ รปและ
ดิน แดนที่ พูด ภาษาอัง กฤษคํ าว า “Busk” มี ร ากศั พท ม าจากภาษาสเปนโดย คํา วา “buscar”
ความหมาย คือ “ไปหา” ซึ่ง buskers อาจแปลไดอีกความหมาย คือการแสวงหาชื่อเสียงและโชค
ลาภ “buscar” พัฒนามาจากคําวา “bhudh SKO” แปลวา (ที่จะชนะพิชิต) โดยกลุมคนเซลติกจะ
แปลความหมายคํานี้วา “Boudi” คือ (ชัยชนะ) โดยผูใหความบันเทิงตามทองถนนในภาษาอิตาเลียน
จะใชคําวา “buscarsi” ซึ่งชนชาติที่ใชภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน ภาษาฝรั่งเศส ใชคํานี้เรียกกลุมคน
เปดหมวกโดยคําเหลานี้มีรากศัพทมาจากภาษาละติน 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,
โดยจะเปนรานอาหารบารและผับซึ่งเปนแกนนําของรูปแบบศิลปะแบบนี้ซึ่งบุคคลที่มีชื่อเสียงมาจาก
การเปนนักรองพื้นบาน คือ วูดดี้และโจแอนนา เบสซ. บลูสแมน เดลตา สวนใหญเปนนักดนตรีที่
เดินทางมาจากเมือง มิสซิสซิปปเดลตา ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยบีบีคิงก็เปนหนึ่งในผูที่มีที่มีชื่อเสียง
ที่มาจากการแสดงโชวดนตรีพื้นบานเชนกัน
ใน ป ค.ศ. 1950 เพลงและกระแสฮิปปจากยุค 60 เปนที่นิยมและไดรับการยอมรับ
เพิ่มขึ้นดนตรีขางถนนมีสวนชวยสงเสริมวัฒนธรรมและงานศิลปะก็เปนที่ยอมรับไปทั่วทวีปอเมริกา
เหนือและยุโรปตะวันตก โดยนักดนตรีขางถนน หรือ busking ไดกลายเปนที่นิยม ใน โตรอนโต คน
ทั่วไปใหความสนใจและยกยอง เหลา busker มากขึ้น 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
บางหนวยงานบางทองถิ่นไดมีขอหามและขอบังคับสําหรับเหลา busking คือถาหากตองการทําการ
แสดงเปดหมวก ในเขตพื้นที่ใดใหติดตอพื้นที่สภาทองถิ่นเพื่อคอยดูเหลา busking ขณะทําการแสดง
วามีสิ่งใดที่ผิดตอระเบียบในพื้นที่นั้นๆหรือไม โดยการรองเพลงหรือเลนดนตรีสดตามทองถนน ถือ
เปนรูปแบบการแสดงอยางหนึ่งบนทองถนน (streetperformance/busking) ที่ไดรับความนิยม
สูงสุด การบรรเลงดนตรีดวยแกว หรือการเลนดนตรีหลายชิ้นโดยศิลปนคนเดียว และรูปแบบการ
แสดงอื่ นอี ก มากมาย โดยสถานที่ ที่ จ ะทํา การเลน เป ด หมวกกั นนั้ น ไดแ ก บาทวิ ถี ตลาดนั ด
สวนสาธารณะ โดยนักดนตรีเปดหมวกที่มีชื่อเสียงใน ขณะนั้น 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
ถนนโดยถือเปนดนตรีของชนชั้นกลางเพื่อชนชั้นระดับลางในอเมริกา สวนใหญจะสนใจกันในหมู
นักศึกษาซึ่งจะสนใจและเขาใจในสภาวการณของสังคมเปนอยางดี ดนตรีโฟลคไมใชธุรกิจ ไมใชทํา
ขึ้น เพื่ อรองรับ ตลาดของชนชั้ นสู ง แตเ ปน ดนตรีที่ สืบ ทอดรากฐานเดิม เช นเดีย วกั บ เพลงบลู ส
(http://www.communityartsadvocates.org)
สําหรับ ในประเทศอเมริก า ชวงป ค.ศ. 1940 การรองเพลงเปดหมวกตามทองถนน
กลายเปนสัญลักษณของความนาสงสารและความนารังเกียจ เพราะโดยสวนใหญจะใชความพิการมา
เปนจุดขายมากกวาการแสดงทักษะและฝมือทางการดนตรี ซึง่ ทําใหคนสวนใหญมองพวกเขาวาเปน
ขอทานมากกวานักแสดงตามทองถนน จนกระทั่งในป 1950 คนหนุมที่เปนพวกไรบาน ยากจน และ
ไรง านทําจะมารวมตัวกันอยูตามทองถนน 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 และสีสันที่เกิดขึ้น ณ ทองถนนแหงนี้ จึงทําใหมีคนหนุมสาวนําการแสดงประเภทแบบนี้มา
ต อ ยอด พั ฒ นาเพิ่ ม เติ ม ทั ก ษะประกอบกั บ จิ น ตนาการใหม ๆ เพื่ อ มาแสดงโชว ต ามท อ งถนน
(http://www.buskercentral.com)
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับวณิพกในประเทศไทย
วัฒนธรรมของชาติตะวันตกไดหลั่งไหลเขามาในประเทศไทยในสมัยสงครามเวีย ดนาม
โดยภายหลังที่สงครามโลกครั้งที่สองไดสงบลงในป พ.ศ. 2488 ฝายพันธมิตรไดเขามาอยูในประเทศ
ไทยเปนจํานวนมาก เปนเหตุใหเกิดบารและเบียรแอลกอฮอลขึ้นหลายแหง โดยในชวงนี้นักรองและ
นักดนตรีของไทยสวนใหญนิยมเลนดนตรีสากลตามสถานเริงรมย
ตอมาในชวงป พ.ศ. 2497 – 2518 เปนชวงสงครามเวียดนาม ทําใหสหรัฐเขามาตั้งฐาน
ทัพในประเทศไทยตั้งแตป พ.ศ. 2498 ซึ่งในชวงนั้นถือเปนชวงที่วัฒนธรรมของอเมริกาใตหลั่งไหลเขา
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 (บันเทิง คดี ,
2539: 10)
ดนตรีเปดหมวก ในประเทศไทยยากที่จะสืบคนถึงแหลงกําเนิดที่แทจริง ทั้งยังยากที่จะ
หาเอกสารยืนยันที่แนชัดวาใครเปนผูเลน เปดหมวกเปนคนแรกของประเทศ สําหรับยอนการเปด
หมวกจากอดีตจนถึง ปจ จุบันที่เห็น วาเปนการเลนเปดหมวกที่แนชัด นั้นก็คือ เอี้ ยว ณ ปานนั้น
ยุทธศักดิ์ จรลี วงมาราชาตรี และอี๊ด ฟุตบาท การแสดงของกลุมคนเหลานี้ถือเปนการเปดหมวกใน
บานเรา
พระไตรปฏกฉบับสยามรัฐ เลมที่ 25 (นัฐวุฒิ สิงหกุ 2468-2473: 258-260) ระบุวา คํา
วา “วณิพก” หรือ “วนิพก” รากศัพทมาจากภาษาบาลี - สันสกฤตของอินเดีย ไมใชคําไทยแทดั้งเดิม
หมายถึง คนที่รองเพลงและคนที่บรรเลงเพลงขอทาน ในประเทศไทยเขาใจวาการรับเอาคําเหลานี้มา
ใช มีความสัมพันธเกี่ยวของกับ เรื่องราวในพระพุทธศาสนา โดยเห็นไดจากคัม ภีรพระไตรปฎกใน
พระพุท ธศาสนา ที่ ได รับ อิท ธิพ ลในการนํา คํา ของภาษาบาลี -สั นสกฤต ของอิ นเดีย เข ามาใชใ น
สังคมไทย ดังเชนที่ปรากฎในพระสุตันตปฎก ในหมวดอวุฎฐิกสูตร ซึ่งพูดถึงบุคคลตาง ๆ ที่สัมพันธกับ
การปฏิบัติทาน ไดแกสมณะชีพราหมณ คนกําพรา คนเดินทาง วณิพก และยาจก ซึ่งถือวาเปนชนชั้น
ที่ต่ําตอย อดอยากและ เรรอน ที่มนุษยรวมโลกจะตองใหการสงเคราะหชวยเหลือ
โดยหากยอนไปในสมัยกอนนั้น ประเทศไทยยังมีกลุมวณิพก รุนดั้งเดิมที่ปรากฏ ในสมัย
รัชกาลที่ 5 กลาวคือมีการรองเพลงเปนมหรสพวณิพกโดยมีการขับเพลง เพื่อความสนุกตามแบบไทย
เดิม โดยเพลงดั้งเดิมของวณิพกในสมัยกอนนั้น จะเปนเรื่องชาดก หรือเรื่องจักรๆ วงศๆ ไดแก เรื่อง

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

11
จันทโครพ ลักษณวงศ พระรถเมรี พระยาฉันทันต เปนตน แตที่นิยมจะเปนเรื่องพระยาฉัททันต ซึ่ง
เปนตอนที่พระโพธิสัตว เสวยพระชาติเปนชาง
โดยในป พ.ศ. 2529 มีขอมูลระบุวา วณิพกในสมัยนั้นจะรองเพลงในแบบขอทาน โดย
ปรากฏนามคนเหลานั้น ไดแก 1. ปาสําอาง เลิศถวิล 2. ลุงสงวน ธีระนาม 3. ปาจิตร จันทรคุม
4. ปามวน อุดมนา ซึ่งบทเพลงเหลานี้ลวนเปนการรองและเล นตามทํานองเพลงพื้นบานในสมัยนั้น
(อเนก นาวิกมูล 2550: 308-321)
ประเทศไทยนั้นในยุคสมัยกอนไมมีอาชีพนักรอง นักดนตรี เพราะทั้งชุมชนจะมีวิถีชีวิตที่
เหมือนกันทั้งหมด นั้นคือ การทํามาหากินประเภท ทําไร ไถนา แตจะมีบางคนไดรับยกยองเปนพิเศษ
จากชุมชมใหรองเพลงและเลนดนตรี โดยการรองเพลงเลนดนตรีเมื่อ 5,000 ปที่แลว ไมใชเพื่อความ
บันเทิงเริงรมยแตจะใชรองเลนในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์เทานั้น (สุจิตต วงศเทศ 2553: 23-46)
สําหรับกฎหมายที่มีสวนเกี่ยวของกับ กลุมวณิพก คือ พระราชบัญญัติสําหรับควบคุม
ขอทาน พุทธศักราช 2484 โดยที่สภาผูแทนราษฎรลงมติวา สมควรมีกฎหมายควบคุมการขอทาน
มาตรา 6 หามมิใหบุคคลใดทําการขอทานการขอทรัพยสินของผูอื่นโดยมิไดทําการงานอยางใดหรือให
ทรัพยสินสิ่งใดตอบแทน และมิใชเปนการขอกันในฐานญาติมิตรนั้นใหถือวาเปนการขอทาน
การขับรอง การดีดสีตีเปา การแสดงการเลนตาง ๆ หรือการกระทําอยางอื่นในทํานองเดียวกันนั้นเมื่อ
มิไดมีขอตกลงโดยตรงหรือโดยปริยายที่จะเรียกเก็บคาฟงคาดูแตขอรับทรัพยสินตามแตผูฟงผูดูจะ
สมัครใจใหนั้นไมใหรับฟงเปนขอแกตัววาไมไดทําการขอทานตามบทบัญญัติแหงมาตรานี้
ประเด็นดังกลาวเปนเรื่องของการนิยามความหมายของคําวาขอทาน โดยรวมวณิพกเขา
มาอยูดวยกัน ในลักษณะของบุคคลที่ไรอาชีพ หรือการเลนดนตรี ดีดสีตีเปา รองเพลงเพื่อแลกเงินอยู
ขางถนน และไมไดรับการยอมรับจากสังคมวาเปนศิลปนหรือาชีพหนึ่งที่สุจริต ไดนําไปสูขอถกเถียงกัน
อยางกวางขวางในป พ.ศ.2536 จนมีการเสนอรางแกไขพระราชบัญญัติขอทานที่ใชอยูในปจจุบัน โดย
นักวิชาการ นักกฎหมาย และกรมประชาสงเคราะหเพื่อแยกวณิพกออกจากขอทาน โดยกําหนดคํา
นิยามของคําวาวณิพกเสียใหม วาคือ (ประคอง เตกฉัตร 2535: 123-128 และ สุรศักดิ์ มณีศร 2537:
179-183, อางถึงใน นัฐวุฒิ สิงหกุล 2550)
“ผูใชความสามารถหรือความชํานาญพิเศษเฉพาะตัวทําการขับรอง ดีดสีตีเปาหรือแสดง
การละเลนตางๆหรือกระทําการอยางอื่นอยางใดในทํานองเดียวกัน ตามลําพังหรือเปนหมูคณะใหผอู นื่
ดูหรือฟงโดยไมเรียกรองคาดูและคาฟงแตรับทรัพยสินตามแตผูดูผฟู งจะสมัครใจให”
นิยาม ความหมายดังกลาวมีความแตกตางจากคําวาขอทาน ที่มีการเสนอนิยามโดย
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเสนอ ที่แสดงใหเห็นนัยการผอนคลายการควบคุมเหนือรางกาย
ของบุคคลที่เรียกตัวเอง วาวณิพกมากขึ้น คํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิมนุษยชนมากขึ้น มี
การแยกความหมายระหวางวณิพกและขอทานออกจากกันอยางชัดเจนคือคนขอทานหมายความวา
“ผูกระทําการขอทรัพยสินของผูอื่นดวยวาจา ขอความหรือแสดงกริยาอาการใดๆ โดยใช
ภาชนะหรือวัสดุใดๆที่แสดงใหเห็นเขาใจวา ประสงคจะใหผูอื่นใสทรัพยสินลงในภาชนะ หรือวัตถุนั้น
โดยมิไดตอบแทนดวยการทํางานหรือดวยทรัพยสินใด และมิใชเปนการขอกันในฐานะญาติมิตร”
จึง ได มี การปรับ ปรุง กฎหมายว าดว ยการควบคุม การขอทาน โดยในประกอบรา ง
พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน มีใจความแบงแยก ระหวาง กลุมคนขอทานและวณิพกใหดูชัดเจน
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ขึ้น โดยในมาตรา 5 ระบุ วา “ขอทาน” หมายความวา ขอทรัพยสินของผูอื่นไมวาจะเปนการขอ
ดวยวาจา ขอความ หรือการแสดงกิริยาอาการใด ๆ หรือดวยวิธีการใด ๆ ทั้งนี้ โดยมิไดมีการตอบ
แทนดวยการทํางานอยางใดหรือดวยทรัพยสินใด และมิใชเปนการขอกันฐานญาติมิตร แตไมรวมถึง
การเรี่ยไรตามกฎหมายวาดวยการเรี่ยไรการแสดงความสามารถในเรื่องใด ๆ หรือการเลนดนตรี หรือ
การเลนอื่นใดแมมิไดมีขอตกลงโดยตรงหรือโดยปริยายที่จะเรียกเก็บ คาชมหรือคาฟง แตขอรับ
ทรั พ ย สิ น ตามแต ผู ช มหรื อ ผู ฟ ง จะสมั ค รใจให นั้ น ไม ถื อ เป น การขอทานตามบ ทบั ญ ญั ติ แ ห ง
พระราชบัญญัตินี้ แตใหถือเปนวณิพกหรือนักแสดงสาธารณะ
ซึ่ง ยังมีขอจํากัดสําหรับ วณิพก ตามประกอบรางพระราชบัญ ญัติควบคุม การขอทาน
มาตรา 8 วณิพกหรือนักแสดงสาธารณะประสงคจะเลนหรือแสดงในเขตองคการปกครองสวนทองถิ่น
ใด ใหแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นเพื่อประโยชนในการกํากับ ดูแล
คุมครอง ตลอดจนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตวณิพก หรือนักแสดงสาธารณะ เจาพนักงานทองถิ่น
อาจกําหนดเงื่อนไข หรือวางระเบียบเกี่ยวกับ การแสดงหรือการละเลนของวณิพกหรือนัก แสดง
สาธารณะได
ดัง นั้ นกฎหมายจึง เป นสิ่ ง สํ าคั ญ ในการจั ด ประเภทกลุ ม คนประเภทนี้ ในสั ง คมไทย
โดยเฉพาะภาพของความเปนวณิพกหรือนักดนตรีเปดหมวก ที่มีเอกลักษณหรือลักษณะพิเศษบาง
ประการก้ํากึ่งกับบุคคลประเภทที่มีความพิการ ถูกมองเปนพวกคนไรความสามารถ ไรอาชีพ อีกทั้ง
ยังถูกมองวาเปนขอทาน ซึ่งในขณะเดียวกันวณิพกเหลานี้ก็พยายามสรางอัตลักษณความมีตัวตน ผาน
ความสามารถในทางดนตรีและการขับรองใหใกลเคียงกับศิลปนอาชีพมากขึ้น เพื่อใหไดรับการยอมรับ
จากคนในสังคม
โดยในยุ คป จ จุบั น วณิ พก อาจถูก เรีย กไดอี ก แบบวา เปด หมวก ซึ่ ง เป น การรับ เอา
วัฒนธรรมการแสดงในแบบตางชาติ ที่ชาวตางชาติเรียกวา Street Performance
เปดหมวก หรือในภาษาอังกฤษเรียกวา “Street Performance” คือศิลปะการแสดง
ในที่สาธารณะตามทองถนนที่มุงหวังสรางความบันเทิงและความประทับใจแกผูชมที่ผานไปมาเพื่อ
แลกกับคาตอบแทนซึ่งการใหคาตอบแทนจะมากนอยก็ขึ้นอยูกับความปรารถนาของผูชมแตละคนโดย
การแสดงเปดหมวกสามารถสรางสรรคไดหลายรูปแบบไมจํากัด ไมวาจะเปนกายกรรมมายากล การ
บิดลูกโปงเปนรูปทรงตาง ๆ การเขียนภาพการตูนลอเลียนตัวตลกการรองเพลง การเตนรํา การพนไฟ
ละครใบ การแสดงดนตรีการเชิดหุน การเลานิ ทาน 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 ประเทศนั้น เปนการแสดงศิลปะความบันเทิงในที่สาธารณะตามทองถนนที่มุงหวัง
สร า งความบั น เทิ ง และความประทั บ ใจแก ผู ช มที่ ผ า นไปมาเพื่ อ แลกกับ ค า ตอบแทนซึ่ ง การให
คาตอบแทนจะมากนอยก็ขึ้นอยูกับความปรารถนาของผูชมแตละคนโดยการแสดงเปดหมวกสามารถ
สรางสรรคไดหลายรูปแบบไมจํากัด ขึ้นอยูกับพวกเขาเหลานี้จะสรางสรรคแสดงอะไรออกมา โดย
การเรียกเหลานักแสดงขางถนนเหลานี้ก็มีชื่อเรียกที่แตกตางกันไปตามลักษณะภาษาของถิ่นนั้น ๆ
โดยจะเห็นไดวา ไมวาจะเปนประเทศใด ยอมมีก ฎหมายและการควบคุม ประชาชนที่จะใชพื้นที่
สาธารณะ เพื่อไมใหเกิดความวุนวายกับสังคมโดยรวม
สําหรับการเปดหมวกในประเทศจะไมไดมีพื้นที่เปดหมวกที่ดูชัดเจนเทาในตางประเทศ
นัก เพราะในตางประเทศจะมีแหลงถนนที่เหลาคนเปดหมวกมักรวมตัวกันเปดหมวก ในเทศกาลตาง
ๆ แตในประเทศไทยจะเนนเปนจุดที่มีผูคนสัญจรผานเปนจํานวนมาก โดยนักเปดหมวกในประเทศ
ไทย สวนใหญจะไมไดเลนประจําในพื้นที่นั้น แต จะเลนเพียงครั้งคราวโดยไมยึดติดกับพื้นที่ ในการ
แสดงเปดหมวก จะเห็นไดวาสิ่งหนึ่งที่ปรากฏชัดเจนในการแบงแยกวณิพกกับขอทาน คือ กฎหมาย
เพราะถือเปนสิ่งสําคัญในการจัดประเภทกลุมคนประเภทนี้ในสังคมไทยโดยภาพของความเปนวณิพก
คนเปดหมวกในเมืองไทยสวนใหญถูกมองวาไมตางอะไรจากคนขอทานดูเปนคนไรความสามารถ ไร
อาชี พ โดยกลุ ม วณิ พกคนเปด หมวกเหล านี้ ก็ พ ยายามสรา งอั ตลั ก ษณ และความมี ตั ว ตน ผ า น
ความสามารถในทางดนตรีและการขับรองใหใกลเคียงกับศิลปนอาชีพมากขึ้น เพื่อใหไดรับการยอมรับ
จากคนในสังคม
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ทฤษฎีการเขียนสารคดี
1.ความหมายของสารคดี
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2539: 831) ใหความหมายเกี่ยวกับสารคดี ไววา
“สารคดี (สาระ) เรื่องที่เขียนขึ้นจากเคาความจริงไมใชจากจินตนาการ”
หมอมหลวงบุญ เหลือ 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. สารคดีประวัตศิ าสตร 4. สารคดีทองเที่ยว
5. สารคดีแนะนําวิธีทํา 6. สารคดีเด็ก 7. สารคดีสตรี 8. สารคดีเกี่ยวกับสัตว 9. สารคดีความทรงจํา
10. สารคดีจดหมายเหตุ
มาลี บุญศิริพันธ (2535: 73-77) แบงสารคดีออกเปน 2 ลักษณะคือ 1. ตามเนื้อหา
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) สารคดีสตรี 8) สารคดีเกี่ยวกับสัตว
พิมาน แจมจรัส (2550: 414-415) แบงประเภทของสารคดีไวดังนี้ สารคดีบุคคล
เรื่องที่เ กี่ยวกับบุคคลที่นาสนใจ นิตยสารบางเลมเสนอเรื่องเกี่ยวกับบุคคลโดยตรง เชน People,
คูสรางคูสม เปนตน
สารคดีโอกาสพิเศษ เชนเมื่อเกิดสงครามขึ้น เมื่อคนถูกสังหาร หรือเมื่อถึงเทศกาล
สําคัญ
สารคดี ป ระวั ติศ าสตร เช น ใครฆ าพระเจา ตากสิ น โดย ภิก ษุ ณี วรมัย กบิล สิง ห
ย่ําอดีต 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
บุคคลทางดานศิล ปวัฒ นธรรมประเภท สารคดีชีวประวัติ โ ดยสารคดี ชีวิตบุคคล ในไทยนั้นไดรับ
แบบอยางมาจากตะวันตกมีรูปแบบการเขียนอยูสองประเภท คือสารคดีชีวประวัติ (biography) และ
สารคดีอัตชีวประวัติ (autobiography) สารคดีแบบชีวประวัติเปนเรื่องที่ผูแตงเขียนถึงประวัติของ
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บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เห็นวานาสนใจ สวนอัตชีวประวัตินั้นเจาของประวัติเปนผูเขียนเรื่องราวของ
ตัวเอง (ธัญญา สังขพันธานนท 2548: 124-126)
สารคดีชีวประวัติทั้งของไทยและของตะวันตกในยุคแรกๆ จะมีลักษณะการเขียนใน
เชิง สดุดี หรือสรรเสริญเจาของประวัติเปนสวนใหญ ลักษณะเนื้อหาจะเปนการเชิดชูยกยองคุณงาม
ความดีที่เปนแบบฉบับนายึดถือ หรือบางครั้งยังมีเจตนาที่จะใหบทเรียนหรือแบบอยางทางศีลธรรม
โดยปจ จุบันสารคดีชีวประวัติห รือชีวิตบุคคลยังคงไดรับ ความนิยมจากผูเ ขียนและผูอานโดยตลอด
ลักษณะการเขียนมีทั้งชีวประวัติขนาดสัน้ เปนบทความสารคดีที่ตีพิมพตามหนา วารสาร เปนตน
สารคดีบุคคลในทัศนะคติของนักเขียนแนวใหม มีดังนี้
1. เปนสารคดีที่มุงเนนนําเสนอเรื่องราวในชีวิตของบุคคลที่มีมิติรอบดาน กลาวคือ ไม
เพียงนําเสนอวาเขาคนนั้นเปนใคร แตตองบอกวาเปนคนอยางไร ทําไมจึงทําเชนนั้น เปนตน
2. ตองมอง บุคคล ในฐานะปจเจกบุคคลที่มีชีวิตนาสนใจในตัวเอง มีทั้งดานที่ดีและ
บกพรอง
3. ตองไมจํากัดที่จะนําเสนอเฉพาะบุคคลที่มีชื่อเสียงเทานั้น แตตองนําเสนอบุคคลที่
มีแงมุมแตกตาง หลากหลาย
4.การเขียนสารคดีชีวิตบุคคล ไมจําเปนตองมองเจาของประวั ติในแงเชิดชู หรือยก
ยองเพียงดานเดียว แตควรชี้ใหเห็นแงมุม มุมมองตามความเปนจริง ของชีวิตบุคคลนั้น
5. ตองนําเสนอชีวิตบุคคล เพื่อเปนตัวอยางใหรูร อบดาน โดยอาศัยหลัก ขอมูล ที่
ครบถวนละเอียดและนาเชื่อถือได
6. ตองนําเสนอขอเท็จจริง อยางครบถวนและนาเชื่อถือได และตองมีศิล ปะในการ
เขียน โดยใชกลวิธีที่นาสนใจ มีสีสันบรรยากาศและมุงใหเกิดความเพลิดเพลินในการอาน
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3. โวหารที่ใชในการเขียนสารคดี
พรพรรณ ธารานุมาศ (2529: 116-121) กลาววาโวหารหรือชั้นเชิงกระบวนการแตง
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
ดังนี้
3.1 บรรยายโวหารหมายถึง สํานวนที่อธิบายเรื่องราวถี่ถวน คือ สํานวนที่กลาวเรื่อง
ยืดยาวตามความรูของผูแตง สํานวนที่แตงเปนบรรยายโวหารนั้น มีหลายประเภทดังนี้คือ การเลา
เรื่องราวตาง ๆ เชน นิทาน ประวัติตางๆ ตํานานตาง ๆ รายงาน หรือจดหมายเหตุ โวหารชนิดนี้
ผูเขียนเริ่ม ตนจากจุดหนึ่งไปสูทองเรื่อง และตอไปจนถึงจุ ดสุดทาย ในการนําโวหารชนิดนี้ม าใช
ผูเขียนตองมีความรูทั้งภาษาและเรื่องราวดี พรอมมีศิลปะในการแตงที่ดี และรูจักประมาณกาลเทศะ
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3.2 อธิบ ายโวหาร หมายถึง การทําใหอานหรือฟง เขาใจ จะเปนวิชาความรู
ทฤษฎี หรือหลักเกณฑอันใดอันหนึ่งก็แลวแต ผูที่อธิ บ ายสามารถทําใหผูฟงเขาใจชัดแจง ไมมีขอ
เคลือบคลุมสงสัย
3.3 พรรณนาโวหารหมายถึงสํานวนที่พูดรําพันถึงสิ่งตางๆตามที่ตนพบเห็นวาเปน
อยางไร หรือรําพันถึงความรูสึกของตนเองหรือของผูอื่นวาเปนอยางนั้นตามความคิดของผูแตง ซึ่งไม
จําเปนตองใชความรูคนควาเหตุผลเทาไหรนัก ขอความที่ยกมากลาวเปนพรรณนาโวหารมักเปนเรื่อง
เกี่ยวกับการยอพระเกียรติ การชมพูมิประเทศ หรือความคิดตางๆ
3.4 เทศนาโวหารหมายถึงสํานวนที่ใชแสดงหรืออธิบายขอความใหกวางออกไป โดย
เอาเหตุผลหรือหลักฐานมาประกอบความรูความเห็นของผูแตง ดวยความมุงหมายที่จะใหผูอานผูฟง
เขาใจความหมายชัดเจน และเพื่อใหเห็นจริงและเชื่อถือตามความเปนขอใหญ ดังนั้นขอความที่ใชใน
เทศนาโวหารจึงมักเปนขอปญหา ความเห็น วิชา และขอจรรยา หรือสุภาษิต ฯลฯ ซึ่งผูแสดง
ตองการจะใหผูอานผูฟงเชื่อถือ
3.5 สาธกโวหารหมายถึงโวหารที่ผูเขียนตองการใหผูอานสามารถเขาใจเรื่องที่อานได
แจมแจง จึงยกเหตุการณ สถานการณ หรือเรื่องนิทานมาเปนตัวอยางประกอบ
3.6 อุปมาโวหารหมายถึง เปนโวหารที่ผูเขียนมุงที่จะใหผูอานเขาใจ หรือมองเห็น
สารที่อานชัดเจน จึงยกเอาสถานการณ บุคคล หรือสิ่งของอยางใดอยางหนึ่งมาเปรียบเทียบกับสิ่งที่
เขียนถึงนั้น การเปรียบเทียบที่ใชในการเขียนสารคดีมีหลายอยาง โดยจะยกถึง 2 วิธี คือ
3.6.1 อุปมา หมายถึง การนําเอาสิ่งของสิ่งหนึ่งมาเปรียบเทียบกัน และสิ่งทั้ง
สองสิ่งนั้น ตองเปนสิ่งตางชนิดกัน การอุปมามักใชคําในการเปรียบเทียบ คือ เชน ดั่ง ดัง เหมือน ดุจ
ราว กับ ประดุจ เพียง เพี้ยง ฯลฯ
3.6.2 อุปลักษณ หมายถึง การเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งเปนอีกสิ่งหนึ่ง คําที่แสดงวา
เหมือนนั้นไมมีปรากฏอยู เปนการกลาวเปรียบเทียบโดยตรงวาสิ่งหนึ่งเปนอีกสิ่งหนึ่ง หรือถามีจะใช
คําวาคือ เปน เชน
สรุป ในงานสารคดีที่จ ะจัดทําเรื่อง สารคดีชีวิตคนเปดหมวกนี้ จะเนนใชโ วหาร
ประเภท บรรยายโวหาร และในสวนตางๆของงานสารคดีเพื่อใหเกิดความสมบูรณของสารคดียิ่งขึน้ นัน้
ผูรับผิดชอบโครงการจึงสามารถใชไดทุกโวหารแลวแตความเหมาะสมของเนื้อหาเพื่อทําใหผูอานไดรบั
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 ซึ่งอาจหาไดจากแหลงตอไปนี้
-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
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ทฤษฎีการออกแบบและจัดทําหนังสือเลม
หนังสือเลม (book) หมายถึงสื่อสิ่งพิมพที่มีเนื้อหาเฉพาะเรื่องเปนเรื่องเดียวกันอยาง
ละเอียดทั้งเลมสวนใหญมักเปนเอกสารทางวิชาการเพื่อการศึกษาเชนตําราเรียนตําราหนังสืออางอิง
ตลอดจนทางวรรณกรรมเปนตนมีการพับและเย็บเลมมีทั้งที่เปนปกออนและปกแข็งมีขนาดและความ
หนาแตกตางกันแตสวนใหญมีขนาดไมเกิน 10 x 12 นิ้วโดยเนื้อในใชกระดาษบางปกกระดาษแข็งซึ่ง
อาจมีปกนอกหุมอีกชั้นหนึ่งเพื่อใหเหมาะสําหรับเก็บเปนระยะนานๆมีสัดสวนความสูงของหนังสือ
ประการสําคัญคือไมมีระยะเวลาในการออกประจํา (ประชิด ทิณบุตร 2539: 15)
1.ประเภทหนังสือ
แบงได 4 แบบคือ 1) แบงโดยทั่วไป 2) แบงตามลักษณะเนื้อหา 3) แบงตามลักษณะ
รูปเลมและ4) แบงตามการเขียนเนื้อหา (อารยะ ศรีกัลปยาณบุตร 2550: 161 - 162)
1.1 แบงโดยทั่วไปไดแก
1.1.1 ฟกชัน (fiction) เปนหนังสือที่แตงขึ้นโดยมีเนื้อหาที่เนนใหเกิดความสนุก
เพลิดเพลินแกผูอานเปนหลักอาจจะเปนเนื้อหาที่มีพื้นฐานมาจากความเปนจริงหรือเปนเนื้อหาที่นึก
ฝนขึ้นจากจินตนาการของผูเขียนลวนๆก็ไดหนังสือประเภทนี้ไดแกนวนิยายเรื่องสั้นหรือโคลงกลอน
ตาง ๆ
1.1.2 นอน – ฟกชัน (non-fiction) เปนหนังสือที่แตงขึ้นโดยมีเนื้อหาที่เนนใหเกิด
ความรูความเขาใจในศาสตรหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งแกผูอานเปนหลักโดยจะตองเปนเนื้อหาที่มีพื้นฐาน
มาจากความเปนจริง หรือเปนเนื้อหาที่เ กิดจากการคนควาวิจัยและวิเ คราะหของผูเ ขียนหนัง สื อ
ประเภทนี้ไดแกตําราวิจัยประวัติหรือสารคดีตาง ๆ 1.2 แบงตามลักษณะเนื้อหาไดแก
1.2. ตําราหรือหนังสือเรียน (textbook) เปนหนังสือที่แตงขึ้นโดยมีเนื้อหาเกี่ยวของ
กับศาสตรดานใดดานหนึ่งเชนวิทยาศาสตรภาษาอังกฤษศิลปะฯลฯ เพื่อใชสําหรับประกอบการเรียน
การสอนศาสตรนั้น ๆ ในระดับ ชั้นตาง ๆ มีผูอานที่เฉพาะเจาะจงคือนัก เรียนนิสิตนัก ศึก ษาและ
นักวิชาการ
1.2.1 หนังสือจําหนายทั่วไป (trade Book) เปนหนังสือที่แตงขึ้นโดยมีเนื้อหา
เปนนวนิยายหรือไมใชนวนิยายก็ไดแตไมไดมุงเนนไปเพือ่ ใชในการประกอบการเรียนการสอนมีผูอาน
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
ในการผลิตจึงมีความนิยมที่จะพิมพหนังสือประเภทนี้มากซึ่งในปจจุบันรูจักกันในชื่อพ็อกเก็ตบุคใน
ตางประเทศจะนิยมพิมพหนังสือเปนปกแข็งกอนเมื่อเริ่มออกขายจนเมื่อผานไปสักระยะหนึ่งจึงพิมพ
เปนปกออน
1.3.3 อนุสาร (booklet) เปนหนังสือที่มีการรวมเลมและหุมปกดวยกระดาษ
ออนมัก มีขนาดเล็ก ๆและมีห นาไมกี่หนาสวนมากไมไดมีไวจําหนายใหสาธารณชนแตมีเ พื่อใชใน
หนวยงานหรือกลุมสมาคม
1.4 แบงตามการเขียนเนื้อหาไดแก
1.4.1 หนังสือรอยแกว (prose) เปนหนังสือที่มีเนื้อหาที่เขียนขึ้นในรูปแบบความ
เรียงที่ไมมีการบังคับฉันทลักษณคือไมไดใชแบบแผนในเชิงโคลงกลอนใดๆ
1.4.2 หนังสือรอยกรอง (poetry/Verse) เปนหนังสือที่มีเนื้อหาที่เขียนขึ้นใน
รูปแบบที่เปนไปตามการบังคับฉันทลักษณคือใชแบบแผนตางๆเชนโคลงกลอนกาพยรายลิลิตเสภา
ฯลฯ
1.4.3 หนัง สือการตูน (comic) เปนหนังสือที่มีเนื้อหาที่เขียนขึ้นในรูป แบบ
ภาพวาดหรือบางครั้งก็เปนภาพถายในการถายทอดเนื้อหา
สรุป การจําแนกหนังสือทําไดหลายแบบโดยอาจจะแยกตามประเภทเนื้อหาลักษณะ
รูปเลมหรือวิธีการเขียนเนื้อหาโดยสารคดีชีวิตคนเปดหมวก ถาแบงตามลัก ษณะเนื้อหาคือหนังสือ
จําหนายทั่วไปแบงตามลักษณะรูปเลมคือหนังสือปกออน และแบงตามการเขียนเนื้อหาคือหนังสือรอย
แกว
2. สวนประกอบหนังสือ
นักวิชาการแบงแบงสวนประกอบของหนังสือ ไว เปน 3 สวนหลักที่สําคัญ คือ
1. สวนตนเลม 2. สวนเนื้อเรื่อง และ 3. สวนทายเลม ซึ่งในแตละสวนยังประกอบดวยหนาสําคัญ ๆ
ดังนี้ (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 ใบหุม ปก
เปนกระดาษชิ้นเดียวกับปกหนา แตโดยทั่วไป ใบหุมปกมีลักษณะเปนแผนกระดาษแผนเดียวที่ใช
หอหุมปกหนังสือโดยมิไดเย็บติดกับหนังสือ มีประโยชนเพอใชในการรักษาปกหนังสือ และชวยดึงดูด
ความสนใจจากผู พบเห็ นให เ กิ ดความรูสึ ก อยากซื้อ อา น การออกแบบใบหุม ปกจึง ควรใช ภาพ
ขอความ และสีที่ดูสะดุดตา และมีความหมายที่เกี่ยวโยงกับเนื้อหาภายในเลมเพื่อใชประโยชนในการ
โฆษณาหรือประชาสัมพันธห นัง สือไปในตัว บางครั้ง อาจมีประวัติผูเ ขียนหรือขอความบางตอนที่
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นาสนใจซึ่งตัดตอนบางสวนจากเนื้อหาภายในสําหรับหนังสือที่ไมมีใบหุ มปก ขอความตางๆแทนที่
ปรากฏบนใบหุมปกจะปรากฏบนตัวปก
1.2 หนาชื่อเรื่อง (title page) เปนหนาในหนาแรกสวนตางๆที่จะตองไดรับการ
ออกแบบและจัดวางองคประกอบในหนาชื่อเรื่องไดแกชื่อหนังสือหรือชื่อเรื่องชื่อผูแตงหรือชื่อผูแปล
1.3 หนาลิขสิทธิ์ (copyright notice and catalogue number) เปนหนาที่มี
รายละเอียดตางๆเกี่ยวกับหนังสือไดแกชื่อหนังสือชื่อผูแตงชื่อผูพิมพสํานักพิมพปที่พิมพจํานวนครั้งที่
จัดพิมพจํานวนหนาขอมูลเกี่ยวกับรายการหองสมุด (ถามี) และที่สําคัญจะตองระบุวาลิขสิทธิ์ใน
หนังสือนี้เปนของผูใดหนานี้มักจะอยูที่หนาในของหนังสือในปจจุบันมีระบบในการระบุขอมูลตาง ๆ
เกี่ยวกับหนังสือเรียกวาขอมูลซีไอพี (CIP ยอมาจาก Cataloging in Publication) ซึ่งมักจะรวม
หมายเลขไอเอสบีเอ็นเอาไวดวย (ISBN ยอมาจาก International Standard Book Number)
หมายเลขไอเอสบีเอ็นเปนเสมือนหมายเลขประจําตัวของหนังสือเลมนั้นๆซึ่งจะไมซ้ํากับหนังสือเลมอืน่
ใดในโลกโดยหมายเลขนี้จ ะประกอบดวยตัวเลข 10 หรือ 13 หลักที่ระบุถึงประเทศหรือภาษา
สํานักพิมพและหมายเลขหนังสือบางครั้งอาจจะมีบารโคด (Bar Code) กํากับอยูดวย
1.4 หนาอุทิศ (dedication หรือ book dedication) เปนหนาที่อาจเรียกไดวา
เปนพื้นที่สวนตัวของผูเขียนซึ่งผูเขียนจะใชในการอุทิศหนังสือเลมนี้ใหแกผูใดผูหนึ่งซึ่งอาจจะเปนผูที่มี
บุญคุณในดานตาง ๆ หรือผูที่เปนแรงบันดาลใจหรือผูที่เปนกําลังใจในการจัดทําหนังสือใหแกผูเขียน
1.5 คํานิยม (forward) เปนหนาที่ผูเขียนหรือสํานักพิมพขอใหผูอื่นซึ่งมีชื่อเสียง
เปนที่ยอมรับในดานที่เกี่ยวของกับหนังสือนั้นเขียนขึ้นเพื่อแนะนําหนังสือหรือแนะนําผูเขียนหนังสือ
บางเลมอาจจะไมมีสวนประกอบนี้หรือบางเลมอาจจะมีสวนประกอบนี้โดยไมมีหนาคํานําก็ได
1.6 หนาคํานํา (preface) เปนหนาที่ใหขอมูลเบื้องตนและแนะนําหนังสือโดย
ผูเขียนหรือสํานักพิมพอาจจะกลาวถึงวัตถุประสงคในการเขียนที่มาของเนื้อเรื่องหรือประโยชนที่คาด
วานาจะเกิดจากหนังสือเลมนี้
1.7 หนากิตติกรรมประกาศ (acknowledgements หรือ acknowledgement)
เปนหนาที่ผูเขียนหรือสํานักพิมพจะใชในการแสดงความขอบคุณตอผูที่มีสวนในการจัดทําหนังสือหรือ
เปนผูอื่นที่เกี่ยวของซึ่งไดใหการสนับสนุนดานตาง ๆ
1.8 หนาสารบัญ (table of contents) เปนหนาที่บงบอกถึงเนื้อหาที่อยูในหนังสือ
วาเรื่องใดบทใดหรือตอนใดอยูหนาไหน
1.9 สารบัญภาพหรือลําดับภาพประกอบ (list of illustrations) เปนหนาที่บง
บอกถึงภาพประกอบที่อยูในหนังสือวาเปนภาพอะไรและอยูที่หนาไหนนอกจากนี้ในหนังสือบางเลม
อาจจะมีสารบัญตารางซึ่งระบุวาตารางเรื่องอะไรอยูในหนาใดดวย
1.10 บทนํา (introduction) เปนบทที่หนึ่งของหนังสือมักเปนการเกริ่นหรือให
ขอมูลที่เปนภูมิหลังของเนื้อเรื่องบทนํามักจะมีขนาดสั้นๆ
2.สวนหลัก
2.11 ชื่อบท (chapter opening หรือ chapter head) เปนหนาที่ทําหนาที่แบง
เนื้อหาในหนังสือออกเปนสวน ๆ โดยระบุวาเนื้อหาที่อยูในหนาตอๆมาเปนเนื้อหาของบทใดนอกจาก
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หมายเลขบทแลวหนาชื่อบทยังอาจจะมีขอความที่เปนชื่อบทดวยนอกจากนี้ยังอาจจะมีการเพิ่มเติม
ขอความที่ชวนใหติดตามหรือภาพเพื่อดูใหนาสนใจ
2.12 หนาเนื้อเรื่อง (text) เปนหนาที่เรียบเรียงนําเสนอเนื้อหาของหนังสือหนาเนื้อ
เรื่องเปนสวนที่มีเ นื้อหามากที่สุดโดยทั่วไปแลวจะมีก ารแบง หนาเนื้อเรื่องออกเปนบทตามลําดับ
จํานวนบทมากนอยตามแตผูเขียนจะตองการนําเสนอสวนหนาเนื้อเรื่องนี้มีสวนประกอบยอยดังนี้
2.12.1 เนื้อหา (body) เปนสวนประกอบที่เปนตัวพิมพซึ่งเปนสวนประกอบ
หลักและมีปริมาณมากที่สุดของหนังสือ
2.12.2 พาดหัวรอง (subhead) เปนสวนประกอบที่เปนตัวพิมพซึ่งทําหนาที่
แบงเนื้อหาในบทออกเปนสวนยอยและระบุใหทราบวาเนื้อหาที่จะอานตอไปนี้เกี่ยวกับเรื่องใด
2.12.3 เฮดเดอรหรือฟุตเตอร (header or running head/footer) เปน
ตัวอักษรหรือตัวพิมพที่เปนชื่อหนังสือหรือชื่อบทที่วางไวที่สวนบนหรือสวนลางของทุกๆหนา
2.12.4 เลขหนา (page number) เปนหมายเลขที่กํากับและระบุหนาหนังสือ
มักมีอยูในทุกหนาโดยอาจแบงลักษณะการใชเชนสวนตนใชเลขโรมันสวนหลักใชเลขอารบิคเปนตน
2.12.5 เชิงอรรถ (footnote) เปนขอความระบุที่มาหรือการอางอิงของขอมูล
ในเนื้อเรื่องวาคัดลอกมาจากที่ใด
2.12.6 ชื่อผูแตงบท (byline/Credit line/Writer’s Credit) เปนตัวอักษร
ระบุชื่อผูแตงในแตละบทในกรณีที่หนังสือนั้นมีผูแตงหลายคนมักใชชื่อตามคําวา “โดย” (By)
2.12.7 สวนประกอบที่เปนภาพหรือองคประกอบอื่นๆที่ไมใชตัวอักษร
2.12.8 คําบรรยายภาพ (caption)
3.สวนทาย
3.1 หนาภาคผนวก (appendix) เปนหนาที่เปนเนื้อหาตางๆในสวนหรือในเรื่องที่
ไมใชเนื้อเรื่องโดยตรงแตผูเขียนเห็นวาจะเปนเนื้อหาที่เกี่ยวของที่เปนประโยชนแกผูอาน2.14 หนา
บรรณานุกรม (bibliography) เปนหนาที่บงบอกถึงที่มาตาง ๆ ของขอมูลที่ผูเขียนใชในการอางอิงใน
การเขียนหนังสือแหลงขอมูลนี้อาจจะเปนจากหนังสือวารสารหนังสือพิมพหรือการสัมภาษณบุคคลก็
ได
3.2 หนาอภิธานศัพท (glossary) เปนหนาที่ร วบรวมคําศัพทที่มีปรากฏอยูใน
หนังสือเพื่ออธิบายความหมายของศัพทใหผูอานเขาใจศัพทเ หลานี้อาจจะเปนศัพทเ ฉพาะทางใน
สาขาวิชาหรือศัพทที่มีความหมายไดหลายอยางแตผูเขียนตองการจะใชความหมายอยางใดอยางหนึ่ง
เทานั้น
3.3 หนาดรรชนี (index) เปนหนาที่ระบุชื่อตางๆและบอกเลขหนาในเนื้อเรื่องที่มี
ชื่อเหลานั้นปรากฏอยูชื่อที่วานี้อาจจะเปนชื่อคนชื่อสถานที่ชื่อสารเคมีฯลฯสวนใหญมัก จะอยูใน
สวนทายของหนังสือบางครั้งจึงเรียกวาบีโอบี (back-of-back index)
3.4 เชิงอรรถทายเลม (endnote) เปนรูปแบบหนึ่งของเชิงอรรถคือเปนขอความที่
ระบุที่มาหรือการอางอิงของขอมูลในเนื้อเรื่องวาคัดลอดมาจากที่ใดแตตางกันที่เชิงอรรถทายเลมเปน
การรวบรวมเชิงอรรถทั้งหมดมาไวที่ทายเลมบางครั้งก็อาจจะเลือกทําเปนเชิงอรรถทายบทก็ได
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3.5 พิม พนิเทศ (colophon) เปนหนาที่ระบุขอมูลสั้นๆเกี่ยวกับการออกแบบ
รวมทั้งการพิมพหรือขั้นตอนตาง ๆ ในการผลิตหนังสือ
3.6 ปกหลัง (back cover) เปนหนาที่อาจะเวนวางไวหรือใสขอมูลเกี่ยวกับผูเขียน
หนังสือเชนประวัติหรือผลงานในอดีตหรืออาจจะเปนหนาที่ยกเอาคําวิจารณที่เปนคําชมเชยหนังสือมา
ใสเอาไว
สรุป หนังสือสารคดีในจุลนิพนธนี้เปนหนังสือประเภทนอน–ฟกชัน (Non-Fiction)
เปนหนังสือที่แตงขึ้นโดยมีเนื้อหาที่เนนใหเกิดความรูความเขาใจเรื่องใดเรื่อง โดยเนื้อเรื่องและเคา
โครงมีพื้นฐานมาจากความจริง โดยในจุลนิพนธเลมนี้คือเรื่องราวของคนเปดหมวก โดยเจาะลึก ให
ขอมูลตามความเปนจริง การเขียนโดยรูปแบบรอยแกวและเปนหนังสือปกออน
การออกแบบหมายถึงกระบวนการสรางสรรคสิ่งใหมๆ ที่มีผลมาจากความคิดและ
จินตนาการของนักออกแบบใหป รากฏเปนผลงานตามขอกําหนดในวัตถุป ระสงคโ ดยอาศัยลําดับ
ขั้นตอนและการกระบวนการสรางสรรค (กระทรวงศึกษาธิการ 2544: 62)
1. หลักการออกแบบสิ่งพิมพ (กระทรวงศึกษาธิการ 2544: 62-89)
1.1 จุด (point) การออกแบบโดยนําจุดไปใชจะตองใชใหเหมาะสมใหจุดๆหนึ่งมี
ความสัมพันธกับอีกจุดหนึ่งขนาดของจุดก็มีหลากหลายขนาดตามความตองการของนักออกแบบ
1.2 เสน (lines) เสนเกิดจากจุดหลายจุดที่ตอเนื่องกันเสนในลักษณะตางๆเมื่อนํามา
บรรจบกันจะทําใหเกิด เปนรูป รางขึ้นเสนจะตองมีความสัม พันธกับ ขนาดรูปรางและทิศทางเสนมี
ความหมายเปนการถายทอดความคิดเห็นลัก ษณะของเสนในการออกแบบจะบอกอารมณของนัก
ออกแบบนักออกแบบควรเขาใจความหมายและคุณคาของเสนแตละลักษณะดังนี้
1.3 รูปรางและรูปทรง (shapers and form) รูปรางหมายถึงพื้นที่ที่มีเสนขอบมีสี
ลักษณะพื้นผิวตางจากสิ่งแวดลอมขางเคียงอยางชัดเจนรูปทรงเปนลักษณะที่มองดูแลวจะเห็นทั้ง 3
ดานเปนสามมิติคือความกวางความยาวและความสูง
1.4 ลักษณะพื้นผิว (texture) คือสวนเปลือกนอกของวัตถุที่มองเห็นไดหรือสัมผัสได
ลักษณะพื้นผิวใหความรูสึกกับการออกแบบทั้งสองมิติและสามมิติ
1.5 พื้นที่วาง (space) หมายถึงระยะหางหรือพื้นที่ที่เกิดรอบๆวัตถุในรูปหากตองการ
สรางพื้นที่วางในงานออกแบบสองมิติใหปรากฏเพิ่มขึ้นทําไดโดยการจัดวางรูปรางใหมีขนาดแตกตาง
กันหรือสรางระยะหางใหเปนรูปเล็กรูปใหญ
1.6 สี (color) การกําหนดสีลงบนงานออกแบบนับวามีคุณคาอยางยิ่งตอการเรา
อารมณความรูสึกและการแยกแยะความเขาใจสวนตางๆของงานออกแบบดวย
2. ทฤษฎีสี
จากทฤษฎีสีและการผสมสีของแสงอาจกําหนดสีอออกเปน 2 กลุมคือ
2.1 สีปฐมภูมิหรือแมสีของแสงไดแกสีแดง (red) สีเขียว (green) และสีน้ําเงิน
(blue)
2.2 สีทุติยภูมิคือสีที่เกิดจากการผสมของสีปฐมภูมิมีดังนี้
สีมวงแดง (magenta) เกิดจากสีน้ําเงินผสมกับสีแดง
สีน้ําเงินเขียว (cyan) เกิดจากสีน้ําเงินผสมกับสีเขียว
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สีเหลือง (yellow) เกิดจากสีแดงผสมกับสีเขียว
แสงสีใดที่ผสมกับแสงสีปฐมภูมิแลวเกิดเปนแสงสีขาวมักจะเรียกแสงสีนั้นวาแสงสีคู
เติมเต็ม (complementary) ฉะนั้นแสงคูเติมเต็มคือสีน้ําเงินเขียว (cyan) สีเหลือง (yellow) และสี
มวงแดง (magenfa) เพราะสีน้ําเงินเขียวผสมกับสีแดงสีมวงแดงผสมกับสีเขียวและสีเหลืองผสมกับสี
น้ําเงินจะไดแสงสีขาว
ในทางการพิมพแมสีของหมึกพิมพจะเปนสีทุติยภูมิในระบบสีของแสงคือสีนา้ํ เงินเขียว
(cyan) สีมวงแดง (magenta) และสีเหลือง (yellow) นอกจากนี้จะมีสีดํา (black) ชวยเพิ่มความดํา
และความเปรียบตางของภาพในสวนเงาใหสูงขึ้นซึ่งเรามักไดยินคําวา “การกําหนดสีดวยคาซีเอ็มวาย
เค” จากหลักการดังกลาวเราสามรถนํามาประยุกตใชในการพิมพภาพ 4 สีเพื่อใหไดภาพสีที่เหมือน
ตนฉบับมากที่สุดภาพสี่สีหมายถึงการนําแมพิมพที่ทําจากฟลมแยกสีจํานวน 4 แผนมาพิมพดวยหมึก
พิมพ 4 สีคือสีน้ําเงินเขียวมวงแดงเหลืองและดํา
3. หลักการจัดวางสวนประกอบในการออกแบบ
การจัดวางสวนประกอบในการออกแบบเปนรากฐานที่สําคัญของงานศิลปผูออกแบบ
ตองทําความเขาใจเพื่อใชเ ปนแนวทางการออกแบบสรางสรรคง านใหเกิดความสัมพันธกลมกลืน
หลักการสําคัญๆในการจัดวางสวนประกอบในการออกแบบคือ
3.1 ความกลมกลืน (harmony) วิธีการออกแบบใหเกิดความกลมกลืนและดูสวยงาม
ไมนาเบื่อคือองคประกอบสวนใหญจะกลมกลืนกันใหมีความแตกตางกันหรือตัดกันในสวนนอยซึ่ง
อาจจะปรากฏอยูในรูปแบบของเสนที่ไปในทิศทางเดียวกันการออกแบบใหกลมกลืนในทางรูปรางการ
ออกแบบใหกลมกลืนกันดวยขนาดดวยสีหรือพื้นผิวเปนตน
3.2 สัดสวน (proportion) ขนาดของพื้นที่หรือรูปทรงจําเปนตองมีความเหมาะสม
กันมิใชมีสัดสวนที่แตกตางกันจนขาดความสัมพันธตอเนื่องหรือมีสัดสวนที่เทากันทุกๆสวนประกอบทํา
ใหขาดความนาสนใจ
3.3 ความสมดุล (balance) คือการออกแบบใหวัตถุนั้นๆสามารถทรงตัวอยูไดอยาง
มั่นคงความสมดุลแบงออกได 3 ลักษณะคือความสมดุลแบบสมมาตรความสมดุลแบบอสมมาตรและ
ความสมดุลที่เปนในลักษณะกระจายเปนรัศมี
3.4 การเนน (emphasis) การเนนเพื่อใหเกิดจุดเดนสามารถที่จะเนนดวยรูปรางเนน
ดวยสีการออกแบบของแตละงานตองจัดองคประกอบของศิลปใหเหมาะสมกับงานนั้นๆแลวนําการ
เนนมาใชเพื่อใหเกิดผลงานที่ดีเดนสิ่งที่ตองคํานึงถึงคือการเนนเพื่อใหเกิดจุดเดนใหเหมาะสมตามการ
ใชสอยการเนนใหเขาใจงายและการเนนเพื่อใหเกิดความสวยงาม
3.5 ชวงจังหวะ (rhythm) หมายถึงความเคลื่อนไหวที่มีจังหวะการเนนระยะและการ
ตอเนื่องของรูปราง
3.6 การตัดกัน (contrast) การตัดกันชวยไมใหดูซ้ําซากอาจจะตัดกันในรูปลักษณะ
แสงสีเงาสิ่งสําคัญคือจะตองนําการตัดกันมาใชใหถูกตองเหมาะสม
4. รูปแบบการจัดตัวพิมพ
4.1 การจัดหัวเรื่องการจัดหัวเรื่องอาจแบงได 6 แบบคือ
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4.1.1 แบบแบนเนอร (banner) เปนการวางหัวเรื่องที่มีขนาดตัวอักษรใหญกวา
สวนเนื้อหาไวบนสุดของหนาวางพาดยาวตลอดทั้งหนา
4.1.2 แบบดรอปเฮด (drop head) ลักษณะการวางหัวเรื่องจะเหมือนกับแบบ
แบนเนอรเพียงแตจะมีตัวเรื่องรองเขามาประกอบตอจากหัวเรื่องใหญอีกทีซึ่งหัวเรื่องรองจะมีขนาด
ตัวอักษรประมาณ 20 - 24 พอยต
4.1.3 แบบแฮมเมอร (hammer) จะยอหัวเรื่องใหญใหมีประโยคสั้นๆเทานั้นวาง
พาดอยูสวนบนสุดของหนาแลวมีหัวเรื่องรองขยายวางไวในบรรทัดตอมา
4.1.4 แบบคิกเกอร (kicker) จะจัดหัวเรื่องใหญใหอยูถัดลงมาจากหัวเรื่องรอง
4.1.5 แบบไซดแซดเดิล (sidesaddle) เปนการนํ าหัวเรื่องมาจัดวางบน
หนากระดาษแถบซายทั้งแถบปลอยพื้นที่วางบางสวนใหดูขอความหัวเรื่องเดนขึ้น
4.1.6 แบบรีดอิน/รีดเอาท (read-ins/read-outs) เปนการจัดหัวเรื่องแบบมีหัว
เรื่องรองอยูบนหรืออยูลางหัวเรื่องใหญก็ได
4.2 การจัดเนื้อเรื่องรูป แบบการจัดเนื้อเรื่องในปจ จุบันเราสามารถจัดวางไดตาม
ตองการทั้งการจัดชิดซายชิดขวาปรับเต็มแถวหรือเรียงไวตรงกลางจุดประสงคหลักของการจัดวางคือ
เพื่อใหผูอานอานไดอยางชัดเจนสบายตา
5. ภาพประกอบทางการพิมพ
ภาพที่เรานํามาใชประกอบทางการพิมพอาจจําแนกออกได 4 ประเภทคือ
5.1 ภาพถายคือภาพที่ไดจากกรรมวิธีการถายภาพโดยอาศัยปฏิกิริยาเคมีของแสง
สวางสองผานเลนสภาพถายมีคุณสมบัติในแงความเหมือนจริงความละเอียดลออการสรางสรรคและ
การสรางความรูสึกคลอยตามภาพถายที่นํามาใชประกอบทางการพิมพมีหลายประเภทเชนภาพถาย
ขาวดําภาพถายสีภาพสไลดหรือภาพโปรงใสเปนตน
5.2 ภาพวาดลายเสน (drawing) หมายถึงภาพที่ใชเทคนิคการวาดและแรเงาแบบ
ลายเสนทําใหดูมีน้ําหนักสีเกิดเปนสีออนแกขึ้นในภาพ
5.3 ภาพวาดน้ําหนักสีตอเนื่องและภาพระบายสีภาพวาดน้ําหนักสีตอเนื่องคือภาพที่
ระบายสีเพียงสีเดียวแตน้ําหนักสีตอเนื่องกันเชนดําเทาออนเทาแกสวนภาพระบายสีก็คือภาพที่ใช
หลากหลายสีระบายลงในรูปเพียงรูปเดียว
5.4 ภาพพิมพคือภาพที่ผานการพิมพมาแลวอาจเปนภาพจากหนังสือหรือเอกสาร
ตางๆ
6. การคัดเลือกภาพเพื่อใชในทางการพิมพ
การคัดเลือกภาพถายตองพิจารณคุณภาพในการสื่อความหมายสามารถบอกเรื่องราว
ไดและคุณภาพในการถายซึ่งเกิดจากความสมบูรณในทุก ๆ ดานไมวาจะเปนเรื่องแสงมุมกลองเทคนิค
วิ ธี ก ารถ า ยภาพภาพที่ ถ า ยได อ ย า งถู ก ต อ งสมบู ร ณ จ ะช ว ยสื่ อ ความหมายได ไ ม ผิ ด พลาด
(สมควร เพียรพิทักษ 2544)
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7. การจัดทําเลยเอาต
เลยเอาท (layout) หมายถึงแบบรางคราวๆหรือแบบรางหยาบๆที่แสดงขนาดและ
ตําแหนงของสวนประกอบตามแนวคิดของนักออกแบบเพื่อใหเกิดรูปธรรมเลยเอาทอาจเรียกอีกอยาง
วาดัมมี่ (dummy)
ขั้นตอนการจัดทําเลยเอาทประกอบดวย 4 ขั้นตอนคือ
7.1 ขั้นศึกษาขอมูลเปนขั้นตอนแรกที่นักออกแบบควรจะทราบเชนสิ่งพิมพที่จะจัดทํา
เปนประเภทไหนเนื้อหาอยางไรกลุม เปาหมายเปนใครสวนประกอบทางศิล ปะภาพประกอบและ
ตัวอักษรสามารถสื่อกลุมเปาหมายไดชัดเจนหรือไม
7.2 ขั้นจัดทําเลยเอาตขนาดจิ๋วเปนขั้นของการรางแนวคิดเบื้องตนที่ไดจากขอมูลที่
ศึก ษามาเรียกวา ธัม เนลสเก็ตช (thumbnail sketch) เป นการรา งดวยดิน สอคราว ๆ ไมล ง
รายละเอียดมากนักโดยรางในขนาดที่เล็กกวางานจริงแตคงสัดสวนที่ถูกตองไว
7.3 ขั้นจัดทําเลยเ อาทหยาบเปนเลยเอาทที่มีขนาดใหญกวาเลยเอาทจิ๋วหรืออาจ
เทากับสิ่งพิมพจริงมีรายละเอียดมากขึ้นการจัดวางองคประกอบแนนอนมากขึ้น
7.4 ขั้นจัดทําเลยเ อาทส มบูร ณ ขนาดของเลยเ อาทจ ะมีขนาดเทาสิ่ง พิม พจ ริง มี
รายละเอียดที่สมบูรณมากขึ้นมีลักษณะใกลเ คียงกับผลงานจริงมีการวาดภาพระบายสีใหมีลักษณะ
เหมือนจริงจัดวางองคประกอบตางๆในตําแหนงจริง
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ทฤษฎีการถายภาพ
จากแนวคิดการจัดทําสารคดีเบื้องตนเพื่อความสมบูรณของงานสารคดีจําเปนตองมี
ภาพประกอบสารคดีทฤษฎีการถายภาพจึงเปนอีกหนึ่งแนวคิดที่จําเปนตอจุลนิพนธนี้
1.ความหมายของการถายภาพ (วรวุฒิ วีระชิงไชย 2538: 54) กลาววาการถายภาพคือ
การปลอยแสงสะทอนจากวัตถุหักเหผานเลนสของกลองถายภาพตัดกันเปนภาพจริงหัวกลับเขาสูฟ ล ม
ฟลมที่ถูกแสงสวางนี้จะเกิดปฏิกิริยาเคมีบันทึกภาพไวเปนภาพแฝง (latent image) บนผิวหนาของ
ฟลม ที่เ คลือบสารไวแสงไวนําฟลมที่บันทึกภาพแลวผานไปกระบวนการลางฟลมจะมองเห็นภาพ
ปรากฏภาพที่ปรากฏเปนภาพตรงขามกับวัตถุที่มีลักษณะซาย – ขวา และ ขาว – ดํา ตรงขามกับวัตถุ
ที่ถายในปจจุบันการถายภาพสวนใหญใชระบบดิจิทัล (digital) ซึ่งตางกันที่แสงสะทอนจากวัตถุหักเห
ผานเลนสของกลองถายภาพเขามาบันทึกบนการดหนวยความจําสามารถดูภาพถายไดทันทีและยัง
สามารถพิมพภาพไดโดยตรงหรือเชื่อมตอคอมพิวเตอรนําไปใชในการนําเสนอไดเลย
การถายภาพที่จ ะใหไดภาพถายที่มีลัก ษณะสมบูร ณมีปจ จัยคือการควบคุมแสงความ
คมชัดและการจัดองคประกอบเปนสําคัญการศึกษาใหเขาใจถึงการควบคุมเพื่อใหไดภาพถายตาม
ตองการการควบคุมจุดแรกคือการปรับโฟกัสบนตัวเลนสการปรับโฟกัสหรือความคมชัดของเลนสก็
คลายคลึงกับการปรับ โฟกัสของตาคนเราเลนสที่ดีจ ะมีโ ฟกัสแสดงใหเห็นภาพไดเ หมือนจริง ซึ่งจะ
ปรากฏภาพสวนที่คมชัดสวนที่ไมชัดและภาพรวมทั้งหมด
การควบคุมการใชกลองในเรื่องของการควบคุมแสงเปนสวนสําคัญซึ่งจะตองควบคุมให
แสงผานเลนสเขาไปบันทึกภาพในปริมาณที่พอเหมาะนั่นคือการควบคุมรูรับแสงและความเร็วชัตเตอร
ใหมีความสัมพันธกันรูรับแสงทําหนาที่ควบคุมปริมาณแสงที่จะเขาไปทําปฏิกิริยากับ ฟลม รวมกับ
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ความเร็วชัตเตอรซึ่งทําหนาที่ควบคุม เวลาใหแสงเขาไปในกลองไดเ ปนระยะเวลานานเทาใดขณะ
บันทึกภาพ
2. สวนประกอบและระบบการทํางานของกลองถายภาพ (สมาน เฉตะการ 2528:
19 -32)
2.1 เลนส (Lens) เปนวัสดุโปรงใสทําดวยแกวหรือพลาสติกทําหนาที่รวมแสงและหัก
เหแสงที่ ส ะทอนจากวัต ถุสองไปยัง ฟลม ทําใหเ กิดภาพจริง หัวกลับ เลนสของกล องถายภาพอาจ
ประกอบดวยเลนสอันเดียวหรือชุดของเลนสยอย ๆ หลายอันประกอบกันก็ไดเพื่อใหสามารถปรับการ
ถายภาพไดหลายรูปแบบมีชนิดของเลนสดังนี้
2.1.1 เลนสธรรมดาหรือเลนสมาตรฐานเปนเลนสที่มีมุมกวางในการรับ ภาพ
ใกลเ คียงกับการมองเห็นของสายตาคนโดยมากจะมีความยาวโฟกัสประมาณ 38-45 มม. หรือ
45-58 มม.
2.1.2 เลนสมุมกวางไดแกเลนสที่มีความยาวโฟกัสประมาณตั้งแต 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 ชวยขยายสิ่งที่เล็กใหมีขนาดใหญขึ้น
2.2 แผนควบคุมปริมาณแสง (diaphragm) เปนตัวควบคุมปริมาณของแสงใหผาน
เลนสไปยังฟลมไดมากหรือนอยตามความตองการซึ่งมีลักษณะเปนแผนโลหะสีดําบางๆหลายๆแผน
เรียงซอนกันเปนกลีบมีรูตรงกลางสามารถปรับใหกวางหรือแคบไดเรียกวารูรับแสง (aperture)
2.3 ชัตเตอร (shutter) หรือความเร็วชัตเตอร (shutter speed) เปนกลไกอัตโนมัติที่
ใชสําหรับเปดและปดทางที่แสงจะผานเขาไปทําปฏิกิริยากับฟลมตามเวลาที่กําหนดความไวในการเปด
และปดชัตเตอรคือเวลาที่ฉายแสง (exposure time) ตัวเลขที่มีคานอยชัตเตอรจะเปดนานแสงจะเขา
ไปในกลองไดมากสวนตัวเลขที่มีคามากชัตเตอรจะเปดแลวปดเร็วแสงจะเขาไปในกลองไดนอ ยลักษณะ
ของชัตเตอรจะมีอยู 2 แบบคือ
2.3.1 ชัตเตอรไดอะแฟรมหรือชัตเตอรแบบกลีบโลหะมีลักษณะเปนกลีบโลหะ
ซอนกันติดตั้งอยูในกระบอกเลนสของกลองใกลกับระนาบของไดอะแฟรม
2.3.2 ชัตเตอรมานตั้งอยูในตัวกลองหนาฟลมมีลักษณะเปนผาบางๆบางรุนทํา
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
ทรงสามเหลี่ยมทรงกลมทรงกระบอกซึ่งจะประกอบดวยรูปทรงที่เดนชัดมีมติ จิ าํ เปนตองจัดทิศทางของ
แสงเลือกมุมในการถายภาพใหเหมาะสมเพื่อใหไดภาพที่สวยงามมีแสงเงามีมิติ
3.1.2 รูปรางลักษณะ (shape) ภาพที่เนนเฉพาะรูปรางขององคประกอบไมได
แสดงรายละเอี ย ดเช น ภาพถ า ยย อ นแสงให ม องเห็ น รู ป ร า งลั ก ษณะของวั ต ถุ เ ป น ภาพเงาดํ า
(Silhouette) เชนแนวไมตนตาลเกวียนคนลวดลายตางๆเปนตน
3.1.3 น้ําหนักสี (tone) น้ําหนักสีของภาพที่มีบริเวณสวนใหญออนและสวาง
(high key) ใหความรูสึกสดใสนุมนวลสวนภาพที่บริเวณสวนใหญเขมและมืด (low key) ใหความรูสึก
ลึกลับเขมแข็งเราอารมณ
3.1.4 ลัก ษณะผิว (texture) เปนสวนที่ชี้ใหเห็นรายละเอียดของภาพแสดง
ลักษณะที่เปนจริงของวัตถุลักษณะผิวของวัตถุมีหลายชนิดใหความรูสึกที่ตางกันทิศทางของแสงเปนสิง่
สําคัญในการทําใหเห็นลักษณะพื้นผิวของวัตถุโดยแสงที่ใชจะตองมีผลใหไดน้ําหนักของสีตางกัน
3.1.5 รูปแบบ (pattern) ไดแกการจัดองคประกอบของภาพที่มีลักษณะซํ้า ๆ
กันของวัตถุอาจแสดงในลักษณะของเสนรูปรางลักษณะพื้นผิวฯลฯจะชวยใหภาพถายมีความแปลก
นาดูยิ่งขึ้นเสน (line) สามารถบอกลักษณะโครงสรางของภาพเปนตัวนําสายตาไปสูจุดเดนหรือจุด
สนใจของภาพถา ยเชื่ อ มโยงองค ป ระกอบตา ง ๆ ในภาพทํา ใหเ กิ ดความเป น เอกภาพและการ
เคลื่อนไหวเปนตน
3.1.6 เสน (line) เปนสวนประกอบที่สําคัญอยางหนึ่งในการจัดองคประกอบของ
ภาพสามารถบอกลักษณะโครงสรางของภาพเปนตัวนําสายตาไปสูจุดเดนหรือจุดสนใจของภาพถาย
เชื่อมโยงองคประกอบตางๆ
3.2 การสรางความสมดุลของภาพ
3.2.1 ความสมดุลที่เ ทากัน (formal or symetry balance) ไดแกการจัด
ประกอบภาพที่ใหองคประกอบที่มีขนาดรูปทรงและน้ําหนักสีทั้งสองขางซายขวาเทากัน
3.2.2 ความสมดุลที่ไมเทากัน (informal or asymetry balance) ภาพประเภท
นี้จ ะมีองคป ระกอบของภาพเชนขนาดรูป ทรงและน้ําหนัก สีทั้ง สองขางซายขวาไมเ ทากันแตเ มื่อ
ประกอบเปนภาพถายและจะใหความสมดุลของภาพได
3.3 การเนนจุดแหงความสนใจ (point of interest)
ภาพแตละภาพควรมีจุดซึ่งเปนจุดแหงความสนใจและไมควรมีมากกวา 1 แหง
การวางตําแหนงจุดแหงความสนใจของภาพนั้นไมนิยมวางไวศูนยกลางของภาพเพราะจะทําใหเกิด
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ความรูสึกสงบนิ่งไมนาสนใจการวางตําแหนงจุดสนใจนั้นนิยมใชกฎ 3 สวน (rule of third) เปน
แนวทางในการสรางภาพไดแกการแบง เนื้อที่ของภาพตามแนวนอนและแนวตั้งออกเปน 3 สวน
เทาๆกันจุด 4 จุดซึ่งเปนจุดตัดของเสนตางๆจะเปนบริเวณตําแหนงที่วางจุดแหงความสนใจที่สําคัญ
3.4 ฉากหนาและฉากหลังของภาพ (foreground and background)
การจัดใหมีฉากหนาและฉากหลังพอสมควรจะชวยสรางเสริมใหเกิดความงามใน
ภาพถายไดมากโดยเฉพาะการถายภาพทิวทัศนแตถาไมรูจักเลือกฉากหนาและฉากหลังใหเหมาะสม
อาจทําใหความงามของภาพเสียไดเหมือนกัน
3.5 ใชกรอบเพื่อเนนภาพใหชัด (frame)
การประกอบภาพโดยการเพิ่มกรอบใหเปนฉากหนาของภาพจะชวยสรางความ
เดนสะดุดตาทําใหภาพภายในกรอบดูเดนนาสนใจขึ้นเชนชองประตูหนาตางรั้วกิ่งไม ฯลฯ และควรให
กรอบภาพเหลานั้นมีน้ําหนักความเขมของภาพใหมากกวาภาพเรื่องราวที่อยูภายใน
แนวคิดการพิมพ
การพิมพคือการจําลองตนฉบับอันหนึ่งจะเปนภาพหรือตัวหนังสือก็ตามออกเปนจํานวน
มากๆเหมือนๆกันบนวัตถุที่เปนพื้นแบนหรือใกลเคียงกับพื้นแบนดวยการใชเครื่องจักรกล (กําธรสดิสกุล: 177, อางถึงใน จรุณห เพชรมุณี และ ชาญกิจชอบทํากิจ 2528: 71) และตามพระราชบัญญัติ
การพิมพพ.ศ. 2484 ใหความหมายวาทําใหเปนตัวหนังสือหรือรูปรอยอยางใดๆโดยการกดหรือการใช
พิมพหินเครื่องกลวิธีเคมีหรือวิธีอื่นใดอันอาจใหเกิดเปนสิ่งพิมพขึ้นหลายสําเนา
1. ประเภทการพิมพ
1.1 การพิมพพื้นนูน
ความหมายการพิม พนูนเปนระบบการพิม พที่บ ริเ วณที่จ ะพิม พทั้ง ตัวอัก ขระ
เครื่องหมายรูปภาพที่เรียกรวมกันวาบริเวณ (image area) บนพื้นผิวของตัวภาพพิมพหรือแมพิมพนูน
สูงกวาบริเวณไรภาพ (non-image area) เมื่อจะพิมพก็ใชห มึกคลึงทาใหทั่วบริเวณภาพแลวให
กระดาษหรือ วัส ดุพิม พอื่นป อนเขา มาและใชแ รงกดใหวัส ดุ พิม พสัม ผัส กับ แมพิม พ ดวยแรงกดที่
พอเหมาะหมึกก็จะถายโอนจากแมพิมพไปติดที่วัสดุพิมพนั้นๆตอไปทํานองเดียวกับการใชตรายาง
ประทับในเอกสารนั่นเอง
1.2 การพิมพพื้นราบ
หลักการของการพิมพพื้นราบ (คนพบโดยเยอรมันชื่ออลัวซซีเนเฟลเดอร ) มีวา
สวนที่เปนภาพพิมพจะรับหมึกไวแตไมรับน้ําและบริเวณวางเปลาจะรับน้ําและไมรับหมึกซีเนฟเฟล
เดอรไดคนพบจากการเขียนสิ่งที่จะพิมพบนแผนหิน (Litho) ดวยหมึกพิเศษเมื่อใหความชื้นที่แผนหิน
กอนที่จ ะใชห มึก พิม พม าทาอีก ครั้ง หนึ่ง หมึก พิม พก็จ ะติดอยูเ ฉพาะบริเ วณภาพเทานั้นซึ่ง เมื่อนํา
กระดาษกดพิมพก็จะรับหมึกไปติดเปนภาพบนกระดาษ
ระบบการพิมพพื้นราบปจจุบันมีพื้นผิวแมพิมพซึ่ง เปนโลหะที่บริเวณภาพและ
บริเวณไรภาพราบเสมอกันทั้งแผนตัวหนังสือและภาพเปนภาพตรงอานไดปกติเมื่อใชพิมพก็จะรับหมึก
มาติดอยูกอนถายทอดไปยังโมยางเมื่อมีกระดาษปอนเขามาและมีแรงกดจากโมกดใหสัมผัสโมยางภาพ
ก็จะถายโอนไปติดเปนภาพของงานพิมพตอไปการพิมพวิธีนี้จึงเรียกวาการพิมพออฟเซต
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1.3 การพิมพพื้นลึก
ความหมายเปนการพิมพที่ผิวของแมพิมพมีลักษณะตรงขามกับการพิมพพื้นนูน
คือพื้นของแมพิมพที่เปนบริเวณภาพลึกเปนบอต่ํากวาบริเวณไรภาพเรียกตามศัพทบัญญัติวา “การ
พิมพรองลึก” โดยบัญญัติมาจากคํา“Intaglio” อันเปนศัพททางการพิมพที่ยืมมาจากคําในภาษาอิตาลี
ที่ออกเสียงวา “อินทาลโย” ซึ่งแปลวาการพิมพจากแบบเปนลวดลายที่ขุดเซาะเปนแองหรือรองให
หมึกลงไปขังอยูไดทั้งนี้การพิมพอินทาลโยเชิงอุตสาหกรรมในปจจุบันที่ใชในการผลิ ตสิ่งพิมพจํานวน
มากก็จะมีชื่อเรียกวา “กราวัวร” หรือ “โรโตกราวัวร” อันหมายถึงการพิมพที่พิมพจาก “โม” ซึ่งใช
โลหะทองแดงมาทําเปนโมแมพิมพ
1.4 การพิมพพื้นฉลุ
การพิมพพื้นฉลุถือไดวาเปนวิธีพิมพที่เกาแกวิธีหนึ่งการพิมพพื้นฉลุนั้นมีหลักใน
พิมพที่งายก็คือการคือใชยางปาดมากดปากรีดหมึกใหซึมทะลุแผนแมพิมพที่ฉลุไวหรือใชการพนสีทะลุ
ผานแผนพิมพที่เรียกวาสเตนซิลซึ่งไดปรุกรีดหรือฉลุหรือตัดเจาะทะลุตามรูปรอยของตัวอักษร/ภาพ
หรือสิ่งที่จะพิมพไวใหติดเปนภาพของงานพิมพบนวัสดุพิมพที่อยูดานหลังของแมพิมพนั้นๆ
1.5 การพิมพดิจิทัล
หมายถึงการทําสําเนาของภาพดิจิทัลลงบนผิวของวัสดุใชพิมพเชนกระดาษพิมพ
เขียนกระดาษอัดภาพฟลมผาพลาสติกเปนตน
การพิ ม พดิ จิทั ล เป น การพิ ม พที่ สั่ ง ใหมี ก ารใชข อมู ล ดิจิ ทั ล ของตั วอั ก ษรขอ ความ/ภาพในระบบ
คอมพิวเตอรไปบังคับใหเครื่องพิมพที่ตอพวงอยูใหพิมพผลเปนตัวอักษรขระและภาพบนกระดาษหรือ
วัสดุพิม พบ างประเภทเหมาะกับการพิม พจํานวนนอยที่มัก เปนการพิมพเอกสารใชง านบุคคลงาน
เอกสารในสํานักงานสิ่งพิมพเฉพาะกิจเฉพาะงานและหากเปนการพิมพดิจิทัลเปนบริการเชิงพาณิชยให
ผูมาใชบริการแลวมักเรียกวา “การพิมพตามความตองการ”
2. กระดาษพิมพ
กระดาษพิมพมีความสําคัญอยางมากเพราะคาใชจายทางการพิมพประมาณ 40-50%
สวนใหญคือคากระดาษปจจุบันกระดาษที่ใชในการพิมพมีมากหมายหลายชนิดมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เขามาชวยในการผลิตจึงมีการผลิตออกมาหลายชนิดซึ่งอาจแบงออกตามลักษณะผิวของกระดาษได
เปน 2 ประเภทดังนี้ (กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ 2544: 48 )
2.1 กระดาษไมเคลือบผิว
เปนกระดาษธรรมดาที่ยัง ไมผานกรรมวิธีการเคลือบผิวดวยสารใดๆที่จะทําให
กระดาษมีความเรียบหรือมันขึ้นกระดาษที่ไมเคลือบผิวนี้ถาใชกลองขยายสองดูจะเห็นกระดาษมีผิวที่
ขรุขระซึ่งมีผลตอการพิมพภาพสกรีนที่ตองการรายละเอียดของภาพมามากๆเพราะจะไดคุณภาพของ
งานพิมพไมดีแตหากเปนการพิมพภาพลายเสนหรืองานทั่วไปก็จะไมมีผลตอการพิมพมากนัก
2.1.1 กระดาษหนังสือพิมพหรือที่เรียกกันวากระดาษปรูฟมีคุณสมบัติในการดูด
ซึม หมึกไดดีความทึบแสงสูงราคาต่ําหากทิ้งไวนาน ๆ จะมีสีคล้ําขึ้นจึง เหมาะสําหรับ ที่จ ะใชพิม พ
สิ่งพิมพชั่วคราวเชนแผนปลิวโฆษณาหนังสือพิมพหนังสือทั่วไป
กระดาษปรูฟนี้ถานําไปขัดมันและทําใหเรียบแลวจะเรียกวากระดาษปรูฟมันซึ่งจะมีร าคาแพงกวา
กระดาษปรูฟธรรมชาติธรรมดาและใชงานไดดีกวาเชนเดียวกัน
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2.1.2 กระดาษปอนดเปนกระดาษเนื้อสีขาวเรียบเก็บไวนาน ๆ จะไมกรอบงายสี
ไมคล้ําลงนิยมใชพิมพเอกสารตําราที่เนนความสวยงามเก็บไวไดนานราคาสูงกวากระดาษปรูฟ
กระดาษปอนดนี่จะเปนกระดาษที่ขจัดสารเคมีชนิดหนึ่งที่อยูในเนื้อไมที่เรียกวาลิกนินออกแลวลิกนิน
จะเปนสารที่ทําปฏิกิริยากับออกซิเจนทําใหกระดาษมีสีคล้ําเมื่อทิ้งไวในอากาศนาน ๆ ถาเปนกระดาษ
ที่ไมมีเยื่อไมอยูเลยที่เรียกวากระดาษชนิดวูดฟรี (wood free) ที่ทํามาจากเสนใยฝายลวนๆจะเปน
กระดาษที่มีคุณสมบัติดีมากในการพิมพและเขียน
2.1.3 กระดาษการดมีเนื้อกระดาษเหมือนกระดาษปอนดแตมีความหนาและแข็ง
กวาปกติมีน้ําหนักตั้งแต 120 กรัมตอตารางเมตรขึ้นไปเหมาะกับการใชงานที่ตองการความแข็งแรง
ทนทานปจจุบันเราใชพิมพปกหนังสือกลองบรรจุภัณฑแผนพับโปสเตอร ยังมีกระดาษการดอีกชนิด
หนึ่งที่มีสีคล้ําทําจากเยื่อที่ไมไดฟอกสีมีน้ําหนักประมาณ 500-600 กรัมตอตารางเมตรบางทีอาจ
เรียกวากระดาษแข็งกระดาษการดชนิดนี้จะนําไปทําไสปกหนังสือโดยมีวัสดุอื่นหอหุมอยูอีกทีหนึ่ง
2.1.4 กระดาษแอรเมลห รือกระดาษจดหมายเมลอากาศที่มีน้ําหนักเบาบาง
น้ําหนักโดยทั่วไปประมาณ 28-32 กรัมตอตารางเมตรสวนใหญจะมีสีขาวอาจมีการทําลวดลายตาง ๆ
ลงในกระดาษดวยกระดาษแอรเมลนอกจากจะใชเปนกระดาษจดหมายเมลอากาศแลวเราอาจพบใน
ใบเสร็จรับเงินหรือสําเนาตาง ๆ
2.1.5 กระดาษพิมพสิ่งพิมพมีคาคือกระดาษที่ใชพิมพธนบัตรแสตมปหรือสิ่งพิมพ
ที่มีคาอื่นๆกระดาษชนิดนี้จะเปนกระดาษที่มีคุณลักษณะพิเศษมีความเหนียวทนทานตอการฉีกขาด
อาจมีการสอดแทรกวัสดุบางอยางไวภายในเนื้อกระดาษเชนเสนโลหะหรือเสนพลาสติกทําใหยากตอ
การปลอมแปลงนอกจากที่กลาวมาแลวยังมีกระดาษไมเคลือบผิวอีกหลายชนิดที่มีอยูในตลาดทั้งที่มี
ความสวยงามและคุณภาพตางๆกัน
2.2 กระดาษเคลือบผิว (coated paper)คือกระดาษที่นําไปเคลือบผิวดวยสารเคมีใน
กรรมวิธีการผลิตกระดาษเพื่อใหเกิดความเรียบและมันขึ้นอาจทาเคลือบผิวกระดาษดานเดียวหรือสอง
ดานก็ไดเพื่อนําไปพิมพสิ่งพิมพที่ตองการความละเอียดสูงกระดาษเคลือบผิวที่เรารูจักและคุนเคยคือ
กระดาษอารตกระดาษอารตเหมาะสําหรับงานพิมพที่ตองการความสวยงามการพิมพภาพสีมีการดูด
ซึมหมึกที่ดีปจจุบันกระดาษยังมีชนิดที่ปมลายตาง ๆ ลงเพื่อใหมีลักษณะแปลกตาออกไปเชนกระดาษ
ลายเสนลายหนังไกกระดาษเคลือบผิวที่ไมขัดมันประเภทอารตเรียกวา “อารตดาน” (mattart) ถา
ขัดมันเรียกวา “อารตมัน” (gloss art)
สรุป กระบวนการจัดพิมพมีทั้งหมด 5 ประเภทคือการพิมพพื้นนูนการพิมพพื้นราบ
การพิมพรองลึกการพิมพพื้นฉลุและการพิมพดิจิทัลซึ่งในที่นี้เลือกใชการพิมพดิจิทัลเพราะเหมาะสม
กับปริมาณการพิมพหนังสือที่มีจํานวนนอยกระดาษที่ใชพิมพมีทั้งกระดาษเคลือบผิวและไมเคลือบผิว
ซึ่งตองมีการเลือกใชกระดาษใหเหมาะสมกับลักษณะเนื้องานในหนังสือเลม
จากแนวคิดหลักขางตนเพื่อใชเปนกรอบในการศึกษาและจัดทํา “หนังสือสารคดีชีวิต
คนเปดหมวก” สามารถกลาวโดยสรุปดังนี้
1. การเขียน
ใชแนวคิดการเขียนสารคดีประเภทสารคดีชีวิตบุคคล ประเภทชีวประวัติ และสาร
คดี เชิงศิลปวัฒนธรรมโดยมีองคประกอบของสารคดีครบทั้ง 3 สวนบทนําเนื้อเรื่องสรุปนําเสนอดวย
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ขอมูลเอกสารและการสัมภาษณเนนบรรยายโวหารเปนหลักและมีโวหารอื่น ๆ มาเสริมตามความ
เหมาะสมของเนื้อหา
2. การจัดทําหนังสือ
เปนหนังสือสารคดีนําเสนอเนื้อหาสําหรับผูอานทั่วไปเปนหนังสือขนาดรูปเลมเปน
หนังสือขนาดรูปเลมประมาณ A5 หรือ 148 x 210 มม. หรือ 5.83 x 8.27 นิ้ว เขาเลมแบบไสสันทา
กาว และองคประกอบตามหนังสือเลมเล็ก
3. การออกแบบจัดหนาสิ่งพิมพ
ใช แ นวคิ ด การออกแบบรู ป เล ม การจั ด หน า และการใช ภ าพประกอบทุ ก
กระบวนการ
4. การพิมพ
ใชแนวคิดการพิม พแบบดิจิทัล ใชก ระดาษปอนดขนาดของหนัง สือเลม รูป เลม
ประมาณ A5 หรือ 148 x 210 มม. หรือ 5.83 x 8.27 นิ้ว ในการพิมพหนังสือโดยใชกระบวนการ
พิมพทุกขั้นตอนและการเขาเลมแบบไสสันทากาว
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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
แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษา
ขอมูลที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มี 2 ประเภท ไดแก
1. ข อ มู ล ประเภทเอกสารศึ ก ษาค น คว า ข อ มู ล จากเอกสารที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ร า ง
พระราชบัญญัติกฎหมายมาตรา 5 การควบคุมขอทาน และกฎหมายมาตรา 8 ที่ใชควบคุมนักดนตรี
ขางถนน หรือ วณิพก รวมไปถึงศึกษาหนังสือ บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อคนควาเพิ่มเติม
โดยหนังสือที่นํามาใชอางอิงประกอบเสริมองคความรูเกี่ยวกับเรื่อง คนเปดหมวกนั้น เปนงานเขียน
ของ คุณอเนก นาวิกมูล คือ ชีวิตไทย อยูอยางสยาม เพลงนอกศตวรรษ และเกร็ดจากวงเพลงซึ่ง
การคนควาขอมูลจากหนังสือและเอกสารตางๆจะนํามาใชเปนแนวทางในการตั้งคําถามเพื่อสัมภาษณ
แหลงขอมูลและเรียบเรียงเนื้อหาเพื่อประกอบการเขียนสารคดี
2. ขอมูลประเภทบุคคลโดยเปนบุคคลที่เลนเปดหมวกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีรายชื่อ
ดังนี้
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
เพื่อความแสดงความสามารถที่ตัวเองมี
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วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1. เก็บ ขอมูล จากการสัง เกตการณและการศึก ษารวบรวมจากกฎหมายที่เ กี่ยวของ
งานวิจัยบทความเว็บไซต และหนังสือที่เกี่ยวของกับดนตรีศิลปนเปดหมวก วณิพกในประเทศไทย
สมัยกอนการเปดหมวกในตางประเทศโดยรวบรวมเกร็ดความรูตาง ๆ มาใสไวในงานเขียนสารคดี
2. เก็บขอมูลจากการใชการลงพื้นที่สัมภาษณและเขาไปสังเกตการณดูพฤติกรรมการใช
ชีวิตการเปดหมวกเลนดนตรีของแหลงขอมูล
กลุมเปาหมาย
กลุมคนที่สนใจงานเขียนประเภทสารคดีบุคคล ไมจํากัดชวงอายุ
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการสัมภาษณใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (purposive
sampling) โดยใชวิธีการเลือกผูที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ตองการจะสัมภาษณโดยตรงคือเลือกสัมภาษณ
บุคคลที่เลนดนตรีเปดหมวกในกรุงเทพมหานคร ตามที่กําหนดตามเกณฑของแตละกลุมโดยผูศ กึ ษาจะ
สัม ภาษณบุคคลเหลานี้เ พื่อใหสามารถศึก ษาขอมูล เกี่ยวกับ ชีวิตการเลนดนตรีเ ปดหมวกไดอย าง
ครบถวนและสามารถถายทอดออกมาเปนงานเขียนสารคดีได ทั้งสามารถนําเสนอเสนทางชีวิตของคน
ที่เลนดนตรีเปดหมวกแงมุม และมุมมอง ความคิดและสะทอนออกมาเปนงานเขียนสารคดีไดอยาง
ชัดเจนและถูกตอง
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
ใชการสัมภาษณโดยมีคําถามที่ใชในการสัมภาษณเกี่ยวกับเรื่องพื้นฐานและการแสดง
ดนตรีเปดหมวก ซึ่งมีแนวคําถามตอไปนี้
1. ขอมูลสวนบุคคลของผูใหสัมภาษณซึ่งจะถามทุกคนที่เปนแหลงขอมูลเพื่อเปนขอมูล
เบื้องตนประกอบไปดวยชื่อนามสกุลอายุอาชีพ
2. ขอมูลที่เกี่ยวของกับการมาเลนดนตรีปดหมวก ไดแกความเปนมาของชีวิตการทํางาน
อื่นเสริม รายไดที่ไดรับ จาการเปดหมวก ความคาดหวัง ในการแสดงเปดหมวก รวมไปถึง มุม มอง
ความคิดที่มีตอการเปดหมวกในสังคมปจจุบัน โดยคําถามจะแบงเปน 2 ประเภท คือเปนคําถามชุด ที่
ถามกลุมนักดนตรีเปดหมวก ทั้ง 4 ประเภท และคําถามที่แตกตางกันตามประเภทกลุมที่ไดแบงไว
ทั้งนี้การตั้งคําถามเปนเปนเพียงโครงที่จะนําไปสัมภาษณ แตเมื่อลงพื้นที่สัมภาษณจริง อาจจะมีการ
ตั้งคําถามหรือพูดคุยเรื่องราวอื่นประกอบตามความเหมาะสมตามสถานการณ
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3. ขอมูล อื่น ๆ เกี่ยวกับ การเปดหมวกในประเทศไทย และสัง คมการเปดหมวกใน
ตางประเทศ
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การวิเคราะหขอมูลการนําเสนอขอมูลและการสรุปผลขอมูล
โครงการจัดทําสารคดี “ชีวิตคนเปดหมวก” เปนสารคดีที่จัดทําเพื่อนําเสนอชีวิตคนที่เลน
ดนตรีเปดหมวก แนวคิดวิถีชีวิตของพวกเขา โดยจะเนนไปที่ภาพรวมของการเปดหมวกในสังคมไทย
ปจจุบัน เนนชี้ใหเห็นความแตกตางของดนตรีนอกกระแสที่พวกเขาเลนเปดหมวกกันตามถนน การ
เลนดนตรีเพื่อการคา หรือเลนดนตรีเพื่อเปนการถายทอดศิลปะเรื่องราว โดยจะใชภาษาที่เขาใจงาย
เนนบรรยายสถานที่อารมณความรูสึกของบุคคลในเรื่องเพื่อใหผูอานเห็นภาพไดชัดและเขาใจเรื่องราว
ไดดีโดยในสารคดีจะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับกลุมคนที่รักการเลนดนตรีหรือมีความสามารถจนมาเลน
ดนตรีเปดหมวก โดยเนื้อหาจะแบงเปน 4 กลุมคนเลนดนตรีเปดหมวก โดยในเลมจะประกอบดวย
ตนเรื่อง ดวย บทนําเกริ่นโดยยอการเปดหมวกในอดีตประวัติวณิพกและการเปดหมวกในสวนของเนื้อ
เรื่อง จะใชการดําเนินเลาเรื่อง ของกลุมคนเปดหมวก ทั้ง 4 ประเภท ที่ไดเลือกไวตั้งแตแรก คือ
1. กลุมคนพิการที่เลนดนตรีเปดหมวก 2. กลุมคนพื้นบานที่เขามาเลนดนตรีในกรุงเทพมหานคร
3. กลุมคนที่เลนเปดหมวกจนเปนศิลปน 4. กลุมคนที่เลนดนตรีเปดหมวกที่หวังเลนเพื่อตอบสนอง
ความตองการสวนตน และในสวนสรุปเลมจะเปนการ รวบรวมแนวคิดมุมมอง โดยสรุปภาพรวมของ
กลุมคนที่เลนเปดหมวกในปจจุบัน
แนวคิดเนื้อหา
การนําเสนอเนื้อหาในโครงการจุลนิพนธนี้จะเปนการนําขอมูลที่รวบรวมมาทั้งหมดมา
เขียนเปนสารคดีซึ่งเนื้อหาของสารคดีเลมนี้จะประกอบไปดวยขอมูลจากกลุมใหญ ๆ 2 กลุมคือ
1) กลุมคนที่เลนดนตรีเปดหมวกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
2) เอกสารวิชาการบทความ หนังสือและเว็บไซต ที่เกี่ยวของกับการเปดหมวกในประเทศ
ไทยและตางประเทศ
ซึ่งจะนําเอาขอมูลทั้งหมดมารวบรวมเปนสารคดีเปนบทๆไปโดยประเด็นของแตละบทจะ
เปนการนําเสนอเรื่องราวของผูใหสัมภาษณโดยมีแนวคิดดานเนื้อหาดังนี้
1. บทนํา
เกริ่นโดยยอการเปดหมวกในอดีตประวัติวณิพกและการเปดหมวก
2. เนื้อเรื่อง
ดํา เนิน เรื่อ งโดยการเขีย นเล า เรื่ อ ง กลุ ม คนที่เ ล นดนตรี เ ป ดหมวกโดยแบง เป น
4 ประเภท คือ 1) คนพิก ารที่ เ ลน ดนตรีเ ปด หมวก 2) ศิ ล ปน พื้น บานที่เ ล นเปดหมวกในพื้น ที่
กรุงเทพมหานคร 3) บุคคลธรรมดาที่เลนเปดหมวกจนเปนศิลปนและเปนที่ยอมรับในวงการเปดหมวก
4) บุคคลที่มาเลนเปดหมวกเพื่อตอบสนองความตองการดานดนตรีของตนเอง
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3. สรุป
สรุปภาพรวมแนวคิดการเปดหมวก ใน สังคมยุคปจจุบัน
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วิธีการออกแบบ
แนวคิดดานรูปเลม
โครงการจัดทําหนังสือสารคดี “ชีวิตคนเปดหมวก” มีแนวคิดดานรูปเลมดังนี้
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 เปนตัวอัก ษรมีหัวลายเสน
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 โดยบางชวงเนื้ อหา อาจมีการจัดวางแบบ 2
คอลัมนเพื่อใหอานงายสะดวกเรียบรอยดูแลวสบายตา

บทที่ 4
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ผลการศึกษา

โครงการผลิตหนังสือสารคดีเกี่ยวกับชีวิตคนเปดหมวก ในชื่อ “ศิลปนเสรี เวทีขางถนน”
ไดดําเนินการเก็บขอมูลตามแหลงขอมูลตางๆที่เกี่ยวของ ทั้งขอมูลจากเอกสาร และการลงพื้นที่จริง
เพื่อเก็บขอมูลเชิงลึกจากบุคคลที่เลนดนตรีเปดหมวก ไดผลการศึกษา และวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 3
วิธี ดังนี้
1. การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ
การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ ผูศึกษาไดคนควาและเก็บรวบรวมจากเอกสาร เว็บไซต
และหนังสือที่เกี่ยวของ งานวิจัยที่เกี่ยวของ และบทความที่เกี่ยวของกับเนื้อหาของงาน โดยศึกษา
เกี่ยวกับ วณิพกในประเทศไทย การเปดหมวก และ Street performance รางพระราชบัญญัติ
ควบคุมคนขอทาน หนังสือเพลงนอกศตวรรษ ชีวิตไทย อยูอยางสยาม และเกร็ดจากวงเพลง โดย
หนังสือเหลานี้เปนผลงานของ ของคุณเอนก นาวิกมูล
ตอนที่ 1 วิเคราะหเนื้อหา
1. การสัมภาษณเชิงลึก
เปนการสัมภาษณบุคคล 4 กลุมหลัก ไดแก
1.1 ผูพิการที่เลนดนตรีเปดหมวก
1.2 ศิลปนพื้นบานจากชนบทที่เขามาใชพื้นพี่สาธารณะในเมืองเพื่อเปดหมวกเลี้ยงชีพ
1.3 ผูที่เปดหมวกจนเปนศิลปน
1.4 ผูที่เปดหมวกเพื่อตองการโชวความสามารถของตัวเอง
โดย แบงชุดคําถามดังนี้
1.1 ชุดคําถามสําหรับถามทุกกลุมคนเลนดนตรีเปดหมวก
1) ขอมูลสวนบุคคลของผูใหสัมภาษณ เพื่อเปนขอมูลในเบื้องตน ประกอบดวย
ชื่อ อายุ อาชีพปจจุบัน
2) ขอมูล ที่เ กี่ยวกับ มุม มองความคิดของการเปดหมวกในปจ จุบันและอดี ต
สถานที่ รายได ที่เปดหมวก
3) ขอมูล เกี่ยวกับ แนวความคิดในการใชชีวิต ความฝนสูงสุด นิยามคําวาเปด
หมวก เหตุผลที่เลือกเลนดนตรีเปดหมวก ความรูสึกที่มีตอคนในสังคมขณะทําการแสดงเปดหมวก
1.2 ชุ ด คํา ถามเพิ่ม เติม เพื่ อ เจาะลึก แบ ง ตามลัก ษณะแต ล ะกลุม คนเป ดหมวก
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1.2.1 คํ า ถามเพิ่ ม เติ ม สํ า หรั บ ผู พิ ก ารที่ เ ล น ดนตรี เ ป ด หมวก ป ญ หาความ
ยากลําบากในการเดินทางมาเลนเปดหมวก การแสดงอัตลักษณที่ใหดูแตกตางจากขอทาน ครอบครัว
ปญหาทางดานกายภาพ
1.2.2 คําถามเพิ่มเติมสําหรับศิลปนพื้นบานจากชนบทที่เขามาใชพื้นพี่สาธารณะ
ในเมืองเพื่อเปดหมวกเลี้ยงชีพ ทําไมจึงเลือกมาเลนเปดหมวกใน กทม. โดยใชก ารแสงหรือดนตรี
พื้นบานของตนเอง แหลงพักอาศัย ปญหาที่พบการปรับตัวใชชีวิตใน กทม.
1.2.3 คําถามเพิ่มเติมสําหรับผูที่เปดหมวกจนเปนศิลปน รูสึกอยางไรที่ประสบ
ความสําเร็จจากการเปดหมวก อะไรเปนสวนชวยใหเดินมาถึงจุดนี้
1.2.4 คําถามเพิ่มเติมสําหรับ ผูที่เปดหมวกเพื่อตองการโชวความสามารถของ
ตัวเอง ทําไมจึงเลือกชองทางนี้เพื่อแสดงความสามรถของตน ความฝนสูงสุด สิ่งที่ตองการจากการ
เปดหมวก
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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 ความผูกพันธุร ะหวางกลุมคนเปดหมวกคนนั้นกับบุคคลที่เกี่ยวของกับเขา
ผลการศึกษา
1. ผลจากการสัมภาษณ
ผูจัดทําโครงการจัดทําหนัง สือสารคดี ชีวิตคนเปดหมวก “ศิล ปนเสรี กับ เวทีขาง
ถนน” ไดสัมภาษณกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 4 ประเภท จํานวน 5 คน ระหวางวันที่ 15 กันยายน ถึง วันที่
2 พฤศจิกายน 2556 ในจํานวนนี้เปน นักดนตรีเปดหมวก ทั้งสิ้น 5 คน โดน ทั้ง 5 คนจะเปนตัว
ดําเนินหลักในเรื่อง โดยเนื้อเรื่องจะเลาถึงชีวิตของกลุมคนเปดหมวกทั้ง 4 กลุมนี้ ซึ่งมีการดําเนินชีวิต
แตกตางกันไป บนวิถีชีวิตการเปดหมวกในเมืองหลวง สําหรับการนําเสนอขอมูลในสวนนี้ ผูศึกษาจะ
จัดกลุมขอมูลการสัมภาษณบุคคลตามตัวละครหลัก และนําเสนอเปนลําดับ ดังนี้
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1.นายเรวัติ ผอ งแผว (วั ต) อายุ 54 ป ประเภทผู พิก ารที่เ ลนดนตรี เ ปดหมวก
(ประเภทเดี่ยว)
1.1 นายเรวัติ และ ลูกชายคนเล็ก ภรรยาและลูกสาวคนที่ 2 จากการสัมภาษณเมื่อ
วันที่ 30 กันยายน 2556 และ สังเกตการณขณะที่เปดหมวก วันที่ 1 กันยายน 2556 ไดขอมูลวา
1) ขอมูลสวนบุคคล
เรวัติ มีความพิการทางสายตาตั้งแตแรกเกิด โดยมีภูมิลําเนาเดิมอยูที่จัง
หวังเชียงใหม มีความสนใจทางดานดนตรี โดยไดเรียนวิชาดนตรีไทย เลือกเรียนวิชาขลุย ที่โรงเรียน
คนตาบอด ซึ่งตนมีความชอบดานแซกโซโฟน จึงหัดเลนเอง โดยมีอาจารยในโรงเรียนแนะนําวา หาก
เลนขลุยเปนก็จะเลนแซกโซโฟนไดไมยาก อุปนิสัยภายนอก ดูเปนคนสุภาพ ออนนอมใจดี มองสังคม
ในทางบวก ปจจุบันอาศัยอยูในเขตดอนเมือง
2) ขอมูลเกี่ยวกับแนวความคิดในการใชชีวิต
เรวัติ ตาบอดตั้งแตกําเนิด ชวงแรกเกิด ถึง อายุ 17 ปนั้น มองเห็นได 60 %
ของคนที่สายตาปกติ สามารถเดินไดโ ดยที่ไมตองใชไมเ ทา เริ่ม เขาโรงเรียนตาบอดมา ตั้ง แตเล็ก
เรียนถึงแค ป.6 แลวไดฝกวิชา เพิ่มเติมอีก 2 ป จากนั้นจึงออกจากโรงเรียนเพราะรูสึกวาเรียนไปก็ไมมี
สมาธิที่จะเรียน หลังจากออกมา ก็เที่ยวเตรแถวบาน หาเลนดนตรีตามงานตาง ๆ เงินที่ไดก็เก็บสะสม
ไว สมัยเรียนวิชาเพิม่ เลือกที่จะเรียนวิชาดนตรีไทย เพราะชอบและสนใจ โดยเขาเลือกเรียนดนตรี
ไทย โดยเรียนขลุย จากนั้นไดคําแนะนําจากครูวาหากเลนขลุยเปนแซกโซโฟนก็ไมยาก ไดมีเพื่อนใน
โรงเรียนเดียวกันแนะนําใหเลนแซกโซโฟน จึง หัดและเลนเปนมาจนทุกปจ จุบัน เริ่มเลนเปดหมวก
ตั้งแต 9.20 น. หรือ 9 โมง เลนทั้งวันไมพักเลย โดยกอนการเลนจะมีการไหวครู ก็คือ การไหวสวด
มนตรธรรมดา ขอคมาเจาที่ เจากรรมนายเวร โดยจะไมไดมีพิธีเปนทางการแบบใชดอกไมธูปเทียน
โดยปกติตนเองจะเดินทางกลับไปเชียงใหมซึ่งเปนบานเกิดเพื่อไหวครู
อาชีพที่เคยทํามากอน คือชวยภรรยาขายล็อตเตอรรี่ ปจจุบันภรรยาขา
ยลอตเตอรรี่อยูที่ SCB PARK สํานัก งานใหญ ไทยพานิชย ในสมัยที่อาศัยอยูที่บานเกิดเดิม คือ
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 บานเชาชื่อตึกวา ไพโรจน ซาวน อยูรวมกัน 50
คนไดทงั้ ตึกนั้น หองละ 2 - 3 คน
เขาวางอนาคตไว คือ อยากใหลูก เปนฝงเปนฝา และเชื่อวาที่มีวันนี้ไดก็
เพราะบุญเกา การที่ยัง มีสังคมและมีคนชวยเหลือ ปจจุบันเขาอายุ 54 ป ถือวายังไมแกม าก แต
สภาพรางกายใชงานมาหนัก ผานการทํางามามาก รางกายก็เปนภูมิแพ แตสุขภาพโดยรวมจุดอื่นถือ
วาปกติดี อนาคตก็จะตั้งใจเลนไปเรื่อยๆจนกวาจะไมไหวอยากสงลูกใหถึงที่สุด เพราะการมาเลน
ดนตรีเปนสิ่งที่เขาถือเปนเรื่องที่สุขใจไมถือวาเปนการทํางานหนักแตอยางใด
ปจจุบันมี ลูกสาว 2 คน ทํางาน คนโตทํางานที่บริษัท ชารป สวนคนเล็ก
ชือ่ แชมป อายุ 11 ป เรียนอยู เซนหจอรน โดยเขาอยากสงใหลูกมีการศึกษาที่ดีที่สุด
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สถานที่ เ ลนเป ดหมวก เปน ยาน สีล ม และมีเ ปลี่ยนบ างเพื่อเปดโอกาสใหคนอื่น ไดม าเลน แทน
สัปดาหนึงเลนเปดหมวก ทั้งหมด 6 วัน หากปวยก็จะหยุดเลนไปทั้งอาทิตย และถาทางสมาคมมีงาน
เขาก็จะถูกสงตัวไปเปนตัวแทนของสมาคมเพื่อใหไปเลนในงานการกุศล
การเดินทางมาเลนเปดหมวก นั่ง รถเมลสาย 504 มาลงหนาหางสีลมคอม
เพล็กซ สวนขากลับจะนั่งมอเตอรไซค ในราคา 30 - 50 บาท ไปลงตรงวินรถตู แลวนั่งรถตูไปถึงดอน
เมือง แลวเดินเขาบานหรือนั่งสองแถวเขาบาน ในราคา 7 - 8 บาท แตห ากวันไหนไมไหวก็จะรถ
มอเตอรไซคเขาบาน โดยสวนตัวเขาเคยขึ้นบีทีเอสและรูสึกไดรับการชวยเหลือดีมาก ทั้งรถเมลก็ รูสึก
ดีกับบริการนี้ ที่เลือกมาเปดหมวก เพราะการที่ เปนคนพิการอาชีพที่ทําจะเลือกไดนอยกวาคนปกติ
อาชีพของคนพิการก็มีไมมาก เชน เปนโอเปอรเรเตอร นวดแผนไทย ขายลอตเตอรี่ ขายประกัน
ทางเลือกนอย ซึ่งบางที่ทํางานก็ตําหนิวาคนประเภทนี้ถือเปนภาระของสังคม
เคยมีคนมาบอกใหฆาตัวตาย แตไมเคยใสใจตรงนี้ ถือวาแมวาดวงตาและ
รางกายจะพิการแตจิตใจเขาปกติ ไมเหมือนกับคนตาดีคนนั้นที่มีทุกอยางทางดานรางกายครบแตกลับ
มีจิตใจที่พิกลพิการไมคิดที่จะตอสู ทุกวันนี้ที่สูจนผานพนชวงวิกฤตเพราะลูกๆและภรรยาคือกําลังใจ
ที่สําคัญที่อยากใหลุงทําทุกวันใหดีที่สุดเคยมีญาติเรียกไปเตือนวาไมอายหรอ เคยเลนดนตรีดีๆทําไมมา
เลนแบบนี้ เรวัติไมรูสึกอายเพราะไมมีทางเลือก อีกทั้งอาชีพนี้ยังเปนอาชีพสุจริตบนความสามารถ
ของตนเอง แมมันอาจดูเปนอาชีพที่ไรศักดิ์ศรี ไมโกรธที่โดนญาติเรียกไปเตือน เพราะทุกวันนี้คนที่ไร
หนทางไมมีงานทําก็มาเปนขโมย เพราะไมรูจะทําอะไรแต เรวัติเลือกที่จะทําแบบนี้โดยที่ไมไดสราง
เดือดรอนกับสังคม ในสวนของสมาคมไดมีสวนชวยเหลือเยอะมากเมื่อมีปญหา ทําหนังสือไปทาง
สมาคมสมาคมจะชวยเหลือกลับมา โดยเมื่อเกิดน้ําทวมป 2554 บานที่ดอนเมือง โดนน้ําทวมเสียหาย
คาซอมบาน สี่ถึงหาหมื่นบาท ซึ่งทางสมาคมก็ชวยประสานโดยไดรับเงินชวยเหลือ จากเขตดอนเมือง
สองหมื่นบาท และ จาก ศปภ. อีก หนึ่งหมื่นสองพันบาท
3) ขอมูลเกี่ยวกับความรูพื้นฐานเรื่องทฤษฏีดนตรี
ความสามารถดานดนตรี เรวัติไมสามารถประเมินความสามารถของตนเอง
ได แตสามารถวิจารณคนอื่นเลนไดวาดีหรือไมดี แตสําหรับตัวเขาเองไมกลาวิจารณเพราะก็เคยมีทั้ง
คนชมและคนวา โดยคิดวาตั้งใจเลนและทําปจจุบันใหดีที่สุด โดยจะพยายามฝกฝนทําใหดีเต็มที่ไม
ทําแคแลกเงินไปวัน ๆ เพลงที่เลนสวนมากจะเปนเพลง ของพวก Candy G, fall in love เรวัติเคย
รูจักไดเลนและรูจักกับ อ.ธนิสณ ศรีกลิ่นดี คุณโก มิสเตอรแซกแมน เลนและรูจักกับเขาตั้งแตยังไม
ดัง
สําหรับแรงบันดาลใจเขามีหลายคน แบง เปนประเภท เปยโน ชอบ โช
แปง โมเสส วงแคนดี้ จี โซปราโนห , แซ็ก โซโฟน อ.เทวัญ , เพลงแจส หรือแนวบลู ส ชอบโก
มิสเตอรแซ็กแมน ถาแนวลูกทุงจะชอบ คุณพิชัย ฤโหทัย เครื่องดนตรีเรวัติซื้อเองในราคา หนึ่งหมื่น
สามพันบาท ซื้อมา 20 แลวป แตนําไปชุบใหสภาพดูใหม การดูแลคอนขางยากตองหมั่นลาง โดย
การถอดแยกชิ้นไปลางครั้งลาสดราคา 800 บาท เครื่องเปาแบบนี้ตอ งดูแลดวยใจ เพราะจะมีทั้ง
น้ําลายทั้งกลิ่น ตองคอยดูแลตลอดก็จะไดลูก ๆ ชวยดูแลดวยอีกทาง
เครื่องดนตรีที่ใชเลน คือ โซปราโนห ในบันไดเสียงบีแฟลต ตัวนี้ลําโพงจะ
เหมือนแทมเปร็ต แตตัวกดเปนแบบแซ็ก เพลงที่ถนัดและใชเลนบอย ๆ ถาเปนงานจางก็เลนทั่วไป
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ถนัด แนวลูกทุง ถาเลนแถวสีลม เปนยานธุรกิจ จะเนนเลนเพลงแจส และเพลงพระราชนิพนธ จะ
เนนเลนเพลงที่สกิลงาย เพราะเวลาเลนแตละครั้งอยากเลนเพลงที่ชัวรใหออกมาดี 100% มากกวา
ที่จะเลนแบบพอไปทีแลวโนตเพลงออกมาแบบผิดเพี้ยน
4) ขอมูลเกี่ยวกับแนวความคิดการเลนดนตรีเปดหมวก
สําหรับเรวัติ เขาไมไดตั้งใจมาเลนเปดหมวก มีไมอยูในความคิด แตในชวง
นั้นตั้งแตเริ่มตาบอดสนิทเขาเครียดมาก นอนไมหลับ และฝนรายทุกคืน ฝนวาตัวเองผูกคอตายฝนซ้ําๆ
ไปมา เขาเองพยายามสงบใหไดมากที่สุด สวดมนตร โดยในชวงนั้นทางบานก็ประสบปญหากับพิษ
เศรษฐกิจ นึก ไมออกเลยวาจะทําอะไร ที่ส ามารถจะมีเ งินได และไมทําใหสัง คมและคนรอบตัว
เดือดรอน ไมลักขโมย ตอนนั้นนึกวาอาชีพไหนที่สุจริตที่ทําไดก็จะทําใหหมด
โดยรายไดตอวันจะพยายามใหได หนึ่งพันบาทตอวัน โดยชวงที่ทํารายไดดี
จะเปนชวง คริสมาสต ไดราววันละ สามถึงหาพันบาทตอวัน
สิ่ ง ที่ เ รวั ติ ต อ งระวั ง ขณะเล น เป ด หมวก ระวั ง ในการเพลงพระราช
นิพนธพราะเปนเพลงระดับสูง เปนเพลงที่เราเคารพมาก ปญหาที่พบสําหรับการเลนเปดหมวก ก็
บางพื้นที่เขาไมใหเลนเพราะมันผิดระเบียบ ไมนาดูเหมือนเปนขอทาน โดยการเตือนตรงนี้เขาไมรูสึก
โกรธหรือนอยใจอะไร แตถือเปนการศึกษาสังคมดวยวาตรงนี้เปนอยางไร คนเปนอยางไร กฎระเบียบ
สังคมเขาเขาใจและยอมรับพรอมยอมปฏิบัติตามในพื้นที่ที่เขาไมใหเลน เคยโดนขูดรีด ตอนไปเลนที่
เซนทรัลเวิรด สมัยยังเปนเวิรลเทรด โดนไถตังคจากพวกเจาถิ่น และก็เคยโดนอีกตรง หนา ซีพี สีลม
โดยจะมีแกงขอทานที่มากันแลวนําตัวเด็กมาปลอย ๆ นั่งทิ้งไวบริเวณใกลกับเขา คนที่เปนคนดูแลเด็ก
เหลานั้นเคยเดินมาพูดกับเราวา “เฮยไอบอด มาเลนดนตรีคนเดียวแบบนี้ไมกลัวหรอ กูพาคนของกู
มาไมไดเงินเลยนะ คนเขาใหเมิง กันหมด อยากเจอดีไหม” โชคดีที่ตัวเองมาเลนบอยแลวรูจักกับ
คนขายของ และวินมอเตอรไซคแถวนั้น จึงเดินมาดู คนที่คุมเด็กขอทานมาปลอยจึงเดินหนีไป ยัง
ไมไดทําอันตรายใด ๆ
5) ขอมูลเกี่ยวกับแนวคิดที่มีตอสังคมคนเปดหมวกในปจจุบัน
มองวาทุกอาชีพเปนอาชีพสุจริต และในแตละครั้งที่เลนดนตรีจะตั้งใจเลน
ใหดีที่สุด โดยจะตั้งจาก 100% แตความสามารถของตัวเองนั้นจะประเมินวาตนเองเลนไมถึง อาจเลน
ได แค 40-50% จาก 100% แตจะเลนดวยความตั้งใจไมใชเลนแบบขอไปที เพราะทุกครั้งที่เลนตั้งใจ
มาก ไมใชเลนเพื่อแลกเงิน โดยสมมุตวิ า ตนเองไมแตกตางจากพอคา ถาขายของในราคา 50 บาท ก็
อยากจะใหคนที่ไดรับดนตรีเสพดนตรีไดไปอยางคุมคาจริง ๆ โดยอยากเปนสวนหนึ่งที่สามารถทํา
อะไรเพื่อใหกับสังคมไดบาง หากใครฟงเสียงเพลงที่เขาเลนแลวรูสึกวาธรรมดาไมนาประทับใจ จะ
เดินหนีไปโดยไมใหเงินนั้นก็ถือวาไมใชเรื่องแปลกใจ เหมือนกับการเขามาเลือกดูสินคา แตเมื่อไรที่ให
เงินกับนั้นอยากใหชอบจริง ๆ ชอบที่ฝมือ และความสามารถของเขา
สําหรับคนเปดหมวกขอนิยามแบบคนไมมีความรูอะไร แบบคนที่รูนอย
คิดวา การเปดหมวกบางคนก็ใช ห มวกจริง ๆ บางคนก็ใชก ลอง โบราณวา คือการขอทาน แตใ ช
เสียงเพลงแลกเงิน
ดานคนใกลชิด ของนายเรวัติ ประกอบดวย ลูก ชายคนเล็ก วัย 11 ขวบ
ภรรยา วัย 50 ป และ ลูกสาวคนรอง ไดใหความเห็นวา ไมเคยรูสึกอายที่พอของตน ตองทําอาชีพนี้

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

40
เพราะการที่พอของเขามาเลนเปดหมวก ก็ทําใหมีเงินสงเสีย พวกเขาใหมีชีวิตมาจนถึงปจจุบัน โดย
ตนเองนั้นมีแตความสงสารที่เห็นพอเหนื่อย ซึ่งพยายามจะเก็บเงินใหไดมากที่สุดเพื่อใหพอไดพัก แต
พอ ก็บอกกับพวกเขาวา เปนสิ่งที่พอรัก การเลนดนตรีแบบนี้ จะขอเลนไปจนกวากายจะไมไหว เขา
ก็คิดวาสิ่งนี้คงเปนสิ่งที่พอรักจริง ๆ สวนภรรยา เนื่องดวยมีความพิการทางสายตาเชนกัน เดิมเคย
ชวยกันขายล็อตเตอรรี่ แตเมื่อสามีแยกมาเลนเปดหมวก ซึ่งเปนความถนัดความชอบของเขา ก็เห็นดี
ดวยมาโดยตลอด แตในชวงแรกกลัววาเขาจะโดนทําราย โดนพวกประชาสงเคราะหจับไป แตทุกวันนี้
เขาก็ไมเคยโดน ก็รูสึก วา ใหเขาทําตามที่อยากทําดีกวา ทําหรับ ลูกชายคนเล็ก วัย 11 ขวบ ก็มี
ความรูสึกสงสารที่พอมองไมเห็น และเคยมีโดนเพื่อนลอบาง ตอนแรกก็รูสึกไมชอบใจเพื่อนที่มาลอ
พอของตน แตหลัง ๆ มาก็เฉย ๆ แตไมเคยรูสึกวาพอ ทําอะไรที่ผิด พอเลี้ยงเขามา พอรักเขาและเขา
ก็รักพอมาก เขาคิดเชนนั้น
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2. นายสุเมตร ธรรมวงศ หัวหนาวงดนตรี Dimond อายุ 32 ป ประเภทผูพิการที่
เลนดนตรีเปดหมวก (ประเภทวงดนตรีสตริง)
2.1 นายสุเ มตร จากการสัมภาษณเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556 และ
สังเกตการณขณะที่เปดหมวก วันที่ 28 - 29 กันยายน 2556 ไดขอมูลวา
1) ขอมูลสวนบุคคล
สุเมตร มีความพิการทางสายตามาตั้งแตกําเนิด ไดเขาโรงเรียนคนตาบอด
และรวมสมาชิกจากคนในวงจากโรงเรียนคนตาบอด ที่มีอุดมการณเดียวกัน ชอบเลนดนตรีเหมือนกัน
ปจจุบัน มีบานอาศัยโดยอยูรวมกันทั้งวง เปนจํานวน 9 คน ณ จังหวัด นนทบุรี อุปนิสัย เปนคน
ตรง ๆ พูดจาตามสบาย เปนกันเอง เรื่องราวในชีวิตมักเลาดวยน้ําเสียงตัดพอ และประชดประชัน
สังคม
2) ขอมูลเกี่ยวกับแนวความคิดในการใชชีวิต
วงไดมอนนี้ก็รวมตัวกันจาก รร.คนตาบอด ทั้งวงตาบอดตั้งแตกําเนิด และ
ไดเขา รร. ในชวงวัยใกล ๆ กัน จึงงายตอการติดตอเขาหากันรวมวงกันไมยาก และไมแตกวง เพราะ
อยูดวยกันมาตัง้ แตเล็ก ปจจุบันวงมี 15 คน วงแบบชุดมาตรฐาน 9 คนหลัก
การมาเลนเปดหมวก ตอนแรก พวกเขาเลนดนตรีกันเปนวง แตไมมีที่
ซอม จึงมีรุนพี่คนหนึ่งมาชวน หากอยากมีที่ซอมดนตรี ทั้งซอมไปไดตังค อีกดวย พวกเขาก็งง วา
ทําไมซอมดนตรีไปไดตังคเลยลองมาดู มันก็คือการเปดหมวกนั่นเอง ตอนแรกพวกเขารับไมไดกับกับ
การเลนเปดหมวก พอหลัง ๆ มาเลนดนตรีกันเฉย ๆ รองานก็ไมมีตัวตนไมมีคนเห็นคนรูจัก จึงคิดวา
การเปดหมวกเปนชองทางเลือกหนึ่ง ที่สามารถใหพวกเขาเลนดนตรีไดตลอดไมตองรอวามีงานเทานั้น
จึงจะไดรวมตัวโชว
พวกเขาเลนรวมวงกันมา 14 ป แตการเปนเพื่อนกันก็เ ริ่ม ตั้ง แตส มัย
8 - 9 ขวบ โดยวงมีทั้งหมด 15 คน เลนรวมกันที่ โรงเรียนคนตาบอด ปจจุบันยังมีคนขอเขารวมวง
อีก แตตอนนี้ก็ไมรับแลวขอพอที่ 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
ถึงขั้นไมพูดกัน แตพอเลนดนตรี ก็กลับมาคุยกันเหมือนเดิม เรารูสึกวาเหมือนดนตรีเปนสื่อที่สราง
ความเขาใจใหกับพวกเรา
โดยวงไดมอนเคยประกวดไดร างวัล รองอันดับ 2 เวทีนี้แขง กับคนปกติ
เรื่องการประกวดก็มีประเด็น คือ กลัวกรรมการไมกลาตัดสิน ไมกล าใหประกวด แต อ.ปราณา
อรุณวัง ศรี ก็ใหโอกาสประกวด สวนรายการตี 10 ในชวงดันดาราที่เ คยไปออกอากาศมานั้น ก็
ตอรองกันนานมากกับทางรายการ เพราะกรรมการไมกลาตัดสิน สมัยกอนเวที ยามาฮา สยาม
กลการ ก็ไมใหประกวด พวกวงตาบอด เพราะเขาจะบอกวาหากอยากประกวดจริง ใหไปรวม คนแขง
มาใหครบตามเกนณ ที่เขาตั้งไว เขาจึงจะจัดประกวด สําหรับวงเคยชนะ ในรายการ The egle เลย
ทําใหวงการนี้เปดกวางสําหรับคนตาบอด สวนในป 2549 ของรายการ True ประกวดประเภทเพลง
บรรเลง ติด ที่ 1 - 3 จากนั้นก็เวนการประกวดจนมารายการ Thailand gottalant ซึ่งทางรายการ
ไดท าบทามทางวงมาตั้ ง แต ซี ซั่น 1 แต วงไดม อนว างช วงประกวดในซีซั่ น 3 แตเ กิ ดป ญ หาการ
ออกอากาศ ทําใหไมไดออกอากาศ ทางรายการเวิรคพอยท เขาก็รูสึกเสียใจดวย ก็มีชวยยื่นโอกาส
ใหไปออกรายการในเครือของเขาอีก คือ รายการ ตุกกี้ ตุกกี้ โชว, ชิงรอยชิงลาน และรายการ หม่ํา
โชว ลาสุดออกรายการ The band Thailand ซึ่งเปนรายการใหม ออกในชวง ออดิชั่น
คนที่จางสวนใหญ มีหลายงาน งานแตง งาน บวช แตพวกคนที่จางสวน
ใหญจะคิดวาจางวงไปเลนแลวไดบุญ ซึ่งทางวงพยายามที่จะบอกผูจางวามันไมใช และจริงๆเขาคิดวา
คนตาบอดน าจะได คา จา งสู ง กว าคนตาดี ดว ยซ้ํ า ไปเพราะทุ ก สิ่ ง ที่จ ะออกมาในโชว นั้น คอ นข า ง
ยากลําบากและตองเสียคาจางทั้งหมด สําหรับรายไดการเลนเปดหมวก จะไดเงินเยอะกวางานจาง
พวกเขาเคยเลนที่สาทรไดเงิน หมื่นกวา เลนตั้งแตบายๆถึงสองทุม เงินที่ไดประมาน 14,000 15,000 บาท โดยงานจางหักลบคาตาง ๆ จะอยูที่ 10,000 - 12,000 บาท หักสวนซอมบํารุง + คา
รถ คาคนขับรถ ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่ตองจางทั้งหมด เมื่อเวลามีงานจาง โดยทางวงเพิ่งรวมเงินกั น
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
พวกเขาหัดเลนดนตรี จากทางโรงเรียน ไปนั่งฟง คนอื่นตีกลอง สวนมาก
ทุกคนในวงก็จะใชการฟงบวกกับความสนใจ จะมีก็แค มือคียบอรด ซึ่งเปนเด็กดีสมัยเรียนมีผูใหญ
สนับ สนุนใหเรียนเปยโนจนถึงเกรด 5 หลังจากนั้นก็ออกเพราะไมมีเงินเรียนตอ เขาจึงเปนคนที่รู
ทฤษฏีดนตรีที่สุดเพลงสวนใหญที่เลน จะเลนตามกระแส ไมมีตายตัว เลนตามที่คนจางขอมา
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ศิล ป น ที่ เ ป น แรงบั น ดาลใจ ชอบวง ซิ ลี่ ฟู ป จ จุ บั น ก็ ช อบมื อ กลองวง
บอดี้สแลม ทั้งวงก็จะชอบแตกตางกันไป มือเบสจะชอบ วิลลี่ เชียแฮร, กีตาร ชอบ สตีฟ วาย, อีริค
จอนสันห , คียบอรด ชอบ โต ศักดิ์สิทธิ์ จุดเดนของวงเราสําหรับการแข ง ขัน ก็คือจุดเดน ปุมเปน
นักรอง เปนแชมปเพลงลูกทุง มีลูกคอที่มีเสียงดีมาก จุดเดนมีความพรอมเพรียงในการเลนไมใช โนต
แตจะใชประสบการณที่ใชเลนรวมกันมา 14 ป
4) ขอมูลเกี่ยวกับแนวความคิดการเลนดนตรีเปดหมวก
สําหรับคํานิยาม กับการเปดหมวก วงไดมอนใหความเห็นวา เขาไมเคย
นิยาม เพราะมันเปนคํา พูดของคนตาดีที่มีตอ ๆกั นมามากกวา แตสําหรั บ พวกเขาเรียกวา การ
ประชาสัมพันธตัวเอง วาตรงนี้เรามีพื้นที่เรามีความสามารถ อยากโชว นี่คือวิถี คือทาง คืออาชีพของ
เรา โดยสวนตัววงเขารูจัก กับ อี๊ด ฟุตบาท คนที่เป ดหมวกคนแรก ๆ ในไทย ก็ขอนิ ยามแบบเขา
เพราะเขา คือตนฉบับ รูจักและเคารพเขา คําวาเปดหมวกมันเปนคําสําหรับคนตาดี แตสําหรับคน
ตาบอดแบบพวกเขา เรียกวางานสุม
วงเราไดมอน ไมมีนโยบายเลนแยกวงกัน เพราถาวงจะอิ่มก็อิ่มดวยกัน
ถา ยามจะอดก็ตองอดด วยกัน ก็คือความแตกตางระหวางวงไดมอนกับ วงอื่นนั้นคือ พวกเขาอยู
ดวยกันมาตั้งแตเล็ก มีอุดมการณทางความคิดและก็ผาอุปสรรคมาดวยกันตลอด ไมวาจะเปนดาน
สายตา ดานอื่น ๆ แลวเรามีจุดมุงหมายในการเลนเปดหมวก จะเริ่มตนจากขางถนนได แตจะไมอยู
ขางถนนตลอดไป แตก็พรอมที่จะไปเลนไดทุกเมื่อและไมเคยลืมวาเรามาจากการเลนเปดหมวกขาง
ถนน แตจะไมอยูที่จุดนั้นตลอดไป เมื่อไหรมีโอกาสที่ดีกวาจุดนี้ก็พรอมที่จะไปพวกเขาคิดการเปด
หมวก สรางโอกาส คือเขาไมตองรอแตงานจาง แตสามารถที่จะเลนดนตรีไดตลอดเวลาไดทําในสิ่งที่
รัก แตการเปดหมวกนั้นเราก็ไมสามารถกะเกณฑคาดหวังอะไรได โดยการเปดหมวกนั้นพวกเราจะ
เรียกวา งานสุม คือเดาเอาไมอาจคาดได เพราะบางทีฝนก็ตกนั่ง ๆ รถไปถึงครึ่งทางก็ตองกลับ แมคา
ไลบาง หาที่ลงไมไดบาง เดาไมไดไปเสียเที่ยวบาง
5) ขอมูลเกี่ยวกับแนวคิดที่มีตอสังคมคนเปดหมวกในปจจุบัน
พวกเขาใหคําตอบวา การเปดหมวกภาพรวมในสมั ยนี้กับ สมัยกอนก็
แตกตางกัน สมัยกอนการเปดหมวกคอนขางงาย ใจคน การสนับสนุนก็ดีกวา ไดเงินเยอะกวา แตใน
สมัยนี้คนเริ่มรูมาก เพราะเขาเคยเห็นพวกคนตาบอดเปดหมวก เอาเงินไปกินเหลา ซึ่งในสมัยกอนที่
เลนเปดหมวกจะมีพี่ที่แนะนําใหมาเลนดนตรีเปดหมวก เขาจะคอยบอกวา ตอนเลนหามแตงตัวดี
อยาใหเห็นวาเรามีโทรศัพท แตพอพี่ (สุเมตร) เขามาเปนหัวหนาวงก็จะก็มีการเปลี่ยนแปลง เพราะ
ทุกวันนี้จะพยายามเสนอวา 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 ไมใชให แลวหวังวา
จะไดบุญ เพราะพวกเขาไมใชจุดสําหรับทําบุญ สังคมการเปดหมวกในปจ จุบันกับสมัยกอนตางกัน
เพราะลําบากมากในสมัยกอน คนสวนใหญ มักคิดวาความนาสงสารความนาเวทนาตองมากอนการ
ใหเงินกับวงดนตรีแบบนี้ ซึ่งเราไมอยากใหเขามองในแงมุมนั้น อยากใหมองวาวงไดมอนเปนคนปกติ
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มองวามันเปนอาชีพที่วงเขาสามารถทําได มองที่ความสามารถ รับฟงเสียงดนตรี และตัดสินพวกเขา
จากตรงนั้นมากกวาที่พิจารณาดวยความนาสงสารเวทนา
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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 เรียนจบเพียงชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4 หลังจากนั้นใชชีวิตอยูเปนลูกเรือ เปนระยะเวลา 20 ป มีลูก ทั้งสิ้น 4 คน บุคลิกภายนอก
เปนคนใจดี ซื่อตรงและเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์บูชาบรรพบุรุษชอบศิลปะการแสดง 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 โดยตั้งใจไววาจะหยุดออกทะเลแตตองรอใหลูก คนโตจบ ม.6 กอนตอนนั้นอยูที่ จ.ตรัง อ.กรันตรัง
ตอมาสมพงศก็ ปวยหนัก มีอาการ กินอะไรไมได อวกออกทั้ง หมด ไมรู
สาเหตุ ไปหาหมอหลวงก็บอกไมไดเปนอะไร ไมพบสาเหตุ เลยมาลองหาหมอบาน เขาบอกผีเขา
เปนความเชื่อก็รักษาตามมีตามเกิด ไมไดเชื่ออะไรเรื่องผี จนเขาไดไปบานเพื่อนที่ อ.กรันตรัง ก็มีราง
ทรงเขาเจาของบานที่เขาไปพัก และไดบอกกับสมพงศวา สมพงศจะตองเปนคนสืบทอดมโนราห ซึ่ง
ตัวเขาเองไมรูวาคืออะไร แตสิ่งแบบนี้ คือเปนการที่ครูหมอ มโนราห เขาตามจับตัว โดยให เขารับ
ขันธ แลวทําตอไปชีวิตจะไดอยูสบาย เพราะมโนราห ถาเขาจําเปนจะมาอยูกับใคร เขาจะแสดง
อาการ อวกบางอะไรบาง ทําใหจะเปนจะตายขึ้นมา ถาไมเชื่อเราจะตาย แตเขาก็เชื่อและไดทําตามที่
รางทรงบอก
ก็ไดปฏิบัติตามคือไปเชิญใหมาประทับ ไปนําหนาพรานที่อยูกับญาติอีก
คนหนึ่ง เปนนองของปู ทําตามที่รางทรงประทับบอก ไปนํามาขัดเงาใหใหม ทําพิธี หลังจากนั้น
อาการปวยก็หายไป หลังจากหายปวยเขาก็รูสึกภูมิใจ ดวยความที่รูสึกชอบศิลปะ ชอบอะไรทางดาน
นี้ จึงรูสึกวา ตัวเขาเองที่สามารถจะนําพาและสืบเชื้อสายของมโนราหได
หลังจากรับพิธีรับขันธแลว ก็ความที่อยากทําตามความสุขของตนเอง ก็
คือ การตั้งคณะมโนราห ลุงออกทะเล 20 ป ลูกก็เรียนจบ ม.6 พอดี จึงหยุดออกทะเลถาวร
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จากนั้นญาติพี่นองฝายภรรยา ไดรวบรวมเงินซื้อมอไซค เขาจึงวิ่งมอไซครับจาง 10 กวาป ระหวาง
วิ่งมอเตอรไซค มีโอกาสอยูบนฝงก็รับจางเปนพิธีกร งานแหล งานรํา งานบวช งานแตง ทุกประเภท
ราคาประมานวันละ 200 - 300
เขาพยายามคิดหาทางทีจ่ ะตั้งคณะมโนราหใหได เขาจึงปรึกษาญาติพี่นอง
วา จะตั้งคณะมโนราห ทั้งที่ไมไดมีเงิน ซึ่งมีคนสงเสริมเขาเยอะจึงไดใหเงินมา รวมเงินไดหมื่นกวา
บาทใชเวลาไมนาน ลูกสาวใหมา 3 พัน จึงรวมเงินไปซื้อผามาน มโนราห สมพงศ หัสดี เมื่อไดมานก็
เที่ยวรับงานแสดงดวยวิ่งมอเตอรไซคดวยก็ไดรูจักกับผูใ หญบาง เขาไมมีอุปกรณเครื่องดนตรี แตพอ
ไดออกงานจางบอย ๆ ก็รูจักมโนราหเยอะขึ้น จน ป 2540 จัดตั้งมโนราหขึ้นมา รับงานไปตลอด
แตป 2545 ก็ยุบวง เพราไมไหว ตองจายนางรํานักรองนักแสดง ทั้งคณะก็
รวม 15 คน หลังยุบวงเขาวิ่งมอเตอรไซครับจางไปเรื่อย 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 มีทั้งเพื่อนมาหลอกใหเซ็นตค้ํา ทั้ง
ยืมตังคแลวหนีไป จึงเลิกทํา จากนั้นเขาไดไปสมัครเปน รปภ. ทําได 2 ป และเคยไดไปเลนตลกอยู
กับคณะตลก แตไมขอเอยชื่อ หลังจากนั้นออกจากคณะตลกเพราะ ความโดนบนนอยใจ หลังออกจาก
ตลก ก็ไดไปเปนพวกดาราประกอบ ไปเลนเปนผี ในทะเล ไมวาเขาใชทําอะไร ก็ทํา โฆษณารับหมด
เพราะชอบไมเคยบนแมคาตัวจะไมคุมกับคาเดินทาง ซึ่งคาตัวก็ 200 - 250 บาท บางงานไปนั่งตบมือ
ได 130 บาท กลับดึกกลับดื่น 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
อะไรเหลือทําแบบนี้คนมาขอไปหมด จนกระทั่งยกมือ ไหวหิ้งบรมครู บอกวา ยังไงเสียก็จะขอเลน
เปดหมวกแลว อายุ 50 กวาของานที่ไหนใครเขาก็ไมใหแลว สิ่งนี้ที่อยากทําและชอบรูสึกมีพรสวรรค
ที่สุด จึงไหวยอมือขอนําสิ่งที่เรารักบูชาที่สุดขอขมา จะขอนํามามาเลนมาแสดงเปดหมวก แตเขาก็
ไมไดนําหนาพรานจริงมาเลนเพราะมันจะไมเหมาะสม หนาเดิมก็อยูบนหิ้ง หนาที่ทําใหมก็มาใชเปด
หมวก ก็คิดวา ตองกลาในทางที่ดีและตองพยายามไมยอมแพ สูชีวิต และตั้งใจ โดยเลนเปดหมวก
วันแรก คือ วันที่ 6 กุมภา 2554 ใสผาจงกระแบนสีแดง เชาโทรโขง ก็เตนและรํา มีจังหวะเดียว
เลนที่แรกคือจตุจักร จากวันนี้จนวันนี้ วันที่ 6 กุมภา ป 2557 ลุงตั้งใจไววาจะเลน 3 ป ถาไมตาย
เสียกอน ตอนนี้เขาทําการเปดหมวกถือเปนอาชีพหลัก ซึ่งปจจุบันยังคงสงเงินใหพอกับแมอยู
เขาตั้งใจไววา อยากทําอัลบั้มเพลง ตองการจะฟนฟูมโนราหขึ้นมาเปนคณะของตัวเองเหมือนเดิม เปน
เพลงที่เขารองเองทํานองแบบโบราณ เปนมโนราหยอนยุค รับงานแสดงดวย แตยังไมรูจะทําไดหรือไม
ความฝนนี้ แตตอนี้ก็ไมกลัวอะไรแลว เพราะความจนเขาไดผานชวงนั้นมาแลว
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3) ขอมูลเกี่ยวกับความรูพื้นฐานเรื่องทฤษฏีดนตรี
ดนตรีที่ใชขณะเลน เปดหมวกเปนทํานอง มโนราหมี จังหวะรอง จังหวะรํา
และกลอน
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4) ขอมูลเกี่ยวกับแนวความคิดการเลนดนตรีเปดหมวก
เลนเปดหมวกมา 2 ป พื้นที่สวนใหญที่ไปเลน คือ จตุจัก ร หนาราม
ตลาดบางกะป ยิ่งเจริญ หางเดอะมอบางกะป โลตัสบางกะป เวลาเลนจะเลน ถึง 1ทุม ถาฝนไมตก
เลนทุกวันถารางกายไหว รายได ตอวันไมแนนอน เฉลี่ย ต่ําสุด บางวันสัก 500 เคยเลนงานกาชาด
สวนอัมพร สูงสุดคืนเดียว 7,000 บาท ปญหา ก็พวกแมคาไมพอใจไปบังหนาราน แตที่จตุจักรพวก
แมคาไมวาอะไร เขาเชื่อวาที่มีทุกวันนี้และมีความเปนอยูที่ดีขึ้นทุกวันนี้ก็คงเพราะมีทาน (มโนราห)
คอยชวยอยู จะเปดหมวกไปถึงเมื่อไหรเขาไมแนใจ เพราะสุขภาพมีเปนโรคไตระยะแรก มีกอนเนื้อ
หมอบอกใหเอาออกแตยังไมไดเอาออกตอนนี้ยังไมมีอาการอะไร แตเขาตั้งใจจะเลนไปเรื่อยๆ ใหครบ
3 ปกอน นิยาม คําวาเปดหมวก คือการทําการแสดงศิลปะของพวกเขา แตการทําสิ่งเหลานี้ตองไม
หลอกลวงใคร ต อ งทํ า อย า งเต็ ม ความสามารถเต็ ม ศั ก ดิ์ ศ รี ต อ งทํ า ด ว ยความตั้ ง ใจ และสุ ด
ความสามารถของเรา
5) ขอมูลเกี่ยวกับแนวคิดที่มีตอสังคมคนเปดหมวกในปจจุบัน
การเปดหมวกที่เขาเลนมามีความรูสึกวา บางคนเขาก็ดูถูก คนสวนใหญก็
คิดวาเมา หรือมาขอทาน แตเขาเองก็จะบอกวาเลนเพราะสูชีวิต และคิดวาสิ่งที่ทําตอนนี้เปนการ
สงเสริม วัฒนธรรมของคนใต อยางเปดหมวกมโนราหขางถนนก็ไมเคยมีคนทําเขาจึงนํามาเลน คนที่
เห็นก็มีสนับสนุนทําใหรูสึกดีใจและภูมิใจ เปดหมวกก็ชวยให สุขภาพจิตของเขาแจมใสไมเครียดสุข
ใจ ที่ไดนับถือบรมครูของเราและไดนําศิลปวัฒนธรรมของพี่นองชวนใตไดมาเผยแพรมากขึ้น ในสวน
คนที่ดูถูกเรา ก็มีมาวา วานี่คือ โนราขอทาน คือโนราเขาจะไมขอทาน ถาขอทานคือถือ ขันธ แตเรา
รองกลอนและรําใสชุดไมใชการขอทาน ซึ่งสมพงศรูสึกเสียใจ ที่คนพวกนั้นดูถูกครูหมอของเขา เขา
ไมใชขอทาน เขาทําตรงนี้ดวยความสามารถสุดที่เต็มที่ ถาคนพวกนั้นเปนคนเขาจะรูวาเราทําอะไร
4. นายอิท ธิพล 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
ตอที่วิท ยาลัยชางศิลป กรมศิล ปากร ปจ จุบันอาศัยอยู ใน จัง หวัดนนทบุรี หมูบาน ชลดา มี
ความสามารถดานการวาดรูปและเลนดนตรี อุปนิสัยและบุคลิก ใจดีมีเมตตาตอสัตวเปนกันเอง
ชอบเลนดนตรีและรักสัตว โดยในบานที่อาศัย เลี้ยง สุนัขถึง 8 ตัว และแมว อีกรวม 20 ตัว
2) ขอมูลเกี่ยวกับแนวความคิดในการใชชีวิต
ปจจุบัน เลนดนตรีรับจาง และงานการกุศลเลนโชว และประพันธเพลง
อี๊ดถือเปนตนฉบับการเปดหมวกคนแรก ซึ่งตอนนั้นเขาตัดสินใจอยูนาน เพราะในสมัยนั้นไมคอยมีวง
ดนตรี วงตาบอดวงตาง ๆ แทบไมมีเลย ซึ่งตัวเองก็เปนคนมีการศึกษา มือเทาครบ จะมาเลนดนตรี
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ริมถนนก็ดูไมเขาที ซึ่งเขาตองรวบรวมความกลาเปนอยางมาก ทางพอแมก็รับไมคอยได ขนาดชวน
เพื่อนที่เรียนดวยกันมาเปดหมวกเขาก็ยังไมกลามาดวยกัน ในสมัยนั้นมันคือสิ่งตอยต่ํา แตสําหรับ
เขาเองมองวามันไมใช มันอยูที่ความกลามากกวากลาที่จะทลายกําแพงดวยความสามารถที่เรามี ซึ่ง
พอเขาทําแบบนี้ไดมีคนอีกมากมายที่ตามเขามา มาทําแบบนี้แบบเดียวกัน
ครั้งแรกที่ไปเลน หิ้วกลองชุดไป กีตาร เอาไปเยอะมากอยากจะโชวเต็มที่
แตไปถึงสนามหลวงก็ไมกลา ตอนนั้นอายุ สักชวง เพิ่งจบชางศิลปป 3 อายุสัก 24 - 25 ป ตอนนั้น
ไมคิดอะไร มีแตความมุงมั่น ดวยความเปนหนุมไฟแรง คิดอยางเดียววาอยากทํางานนี้ เพราะถือเปน
งาน happening art แตยังไมมีใครกลาทํา และไมมีแมแบบดวย
เริ่มแรกเปดหมวกเลนเครื่องดนตรีที่ใช มีทั้ง กลอง ไฮแวท กีตาร เมาออแกน คือเขานึกอยางเดียว
ตองสรางเอกลักษณ ตองสรางความโดดเดน จากนั้นก็เลนไปเรื่อยๆ จะเลนที่สนามหลวงเปนสวนใหญ
ลงเลนวันเสารอาทิตย พอมีลูก ลูกสาวทั้ง 2 โต ก็พาไปเลนเปดหมวกดวย ซึ่งทําใหลูกทั้งสองซึม
ซับจากพอไดดี
โดยตอนนั้นที่เลนเปดหมวกเขาตั้งเปาไว คือตั้งใจโชวความสามรถดวย
และตองเก็บเงินไวใหไดเพื่อใหลูกไปเรียน โดยในสมัยนั้นคาเรียนไวโอลินและเชลโลอยูที่ ชั่วโมงละ
500 บาท โดยตออาทิตยหนึ่งจะเก็บเงินใหได 2,000 บาท โดยจะแบงเปน 1,000 บาท เปนคาเรียน
ดนตรีของลูกทั้งสอง และอีก 1,000 เปนคาอาหารคารถ
ตอนนั้นเลนเปดหมวก ถือเปนอาชีพหลัก ไมไดทําอยางอื่น เพราะจิตใจ
ไมชอบทํางาน แบบมีร ะบบ มีชวงหนึ่ง เคยทํางาน ซึ่ง เปนงานที่เขาถนัด คือเขาเกงพวกงานวาด
illustrater แตตื่นไมเคยทันเวลาทํางาน ซึ่งเขาเคยทํางานที่บริษัท vogue เขางาน 8 โมง แตไปถึงก็
10 - 11โมงและ ดวยความที่เขาไมชอบการทํางานที่มีระบบ เพราะเขาคิดวาการทํางานศิลปะที่ดีนั้น
ถาจะใหออกมาดี ไมใชจ ะมีเวลามาจํากัด เชนเวลาเขางานเลิก งาน ทําได 1เดือนก็โ ดนไลออก
หลังจากนั้นเขาก็มาคิดและเรียนรูวิธีที่จะอยูแบบอิสระ โดยการสรางสรรคงานศิลปะแบบ freelance
อยางเสรี จนไดมาอยูสนามหลวง เลนดนตรีสเก็ตภาพเหมือน สมัยนั้นวาดเปน portrait รูปละ 10
บาท ราคามาเรื่อยจนถึง 300 บาท
การออกอัลบั้ม คือ หวอง คาราวาน ไดมาเจอระหวางที่เขากําลังเปด
หมวกและถามวาอยากทําอัลบั้มไหม อยากออกเทปหรือเปลา มีเงินเทาไหร
ตอนนั้นมี 8,000 ก็ไดทําอัล บั้มซึ่งยอดมันติดลบไป 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 ก็ชื่อ ปคกับเปรียว ชื่อจริงคนโตก็ สรีวันท วาทะวัฒนะ ชื่อเลนคือ
นอ งเปรี ยว สว นผู นอ ง สมรรถยา วาทะวั ฒ นะ น องป ก เรี ยนจบจากวิท ยาลัย ดุ ริย างคศิ ล ป
มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งคูเรียนดนตรี ทั้ง 2 คน ก็เรียนเปยโนตั้งแตอายุ 7 และ 5 ขวบ แตหยุดเรียน
เพราะเกิดน้ําทวมใหญ ทําใหเปยโนเสียหายและตองขายไป เมื่อเปรียวอายุได 10 ขวบ ก็เลือกที่จะ
เลนไวโอลินเมื่อไดเห็น วาเนสซา เม มาแสดงคอนเสิรตในเมืองไทย และเกิดความรูสึกประทับใจขึ้นมา
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
ทั้ง คูเ รียนหนัง สือไป เรียนดนตรีไป เลนดนตรีเ ปดหมวกหาเลี้ยงชีพไป
ดวย โดยมีอาจารยสุก รี อาจารยที่ รร. เขาแหละ สังเกตเห็นวา บางวันมาเรียนดนตรีดวยความ
ออนเพลีย ซึมอยางเห็นไดชัดวาอดนอนมา เพราะคงไปชวยพอเลนดนตรีเมื่อคืนจนดึก นอนไมพอ
ทั้งนี้ก็เพราะตองหาเงินเพื่อจะชวยครอบครัวใหอยูได
ลูกทั้งสอง เห็นพอเหน็ดเหนื่อยจากการเปดหมวกหาเงิน เพื่อใหพวกเขาได
กาวหนาทางวิชาดนตรี ทั้งสองไดเห็นตนตอสูมาทุกทางแลว บางวันก็เห็นทั้งพอทั้งแมรองไห ตองจาย
สตางคอาทิตยละ 1,000 บาทเพื่อเปนคาเรียน ซึ่งชวงแรกยังคงพอมีงานก็จะไมเดือดรอนอะไร แต
ชวงหลัง ๆ งานนอยลง ตนเองไดพูดกับลูกสาวทั้งสองวา "ลูกตองเกงนะ เรามาอยูจุดนี้แลวตองมีฝมือ
ครอบครัวหนูไมไดร่ํารวยถึงขนาดที่อยากเรียนอะไรก็ไดเรียน" และอยางเดียวที่เด็กทั้งสอง จะทําไดใน
ตอนนั้น คือฝกซอมใหเกง จนอาจารยสุกรีเห็นวา ทั้งคูไมมีเงินแตพอมีฝมือ อาจารยก็ใหทุนการศึกษา
แกเด็กทั้งสอง เปรียว และปคจบการศึกษาชั้นมัธยมตนจากโรงเรียนเทศบาลวัดละหารดวยเกรด
4.00 และ 3.93 จากนั้นในป 2548 วง Dr. Sax Chamber Orchestra ซึ่งเปนวงดนตรีที่เกิดจาก
โครงการวิ จั ย พรสวรรค ศึ ก ษา โดย รศ.ดร.สุ ก รี เจริ ญ สุ ข คณบดี วิ ท ยาลั ย ดุ ริ ย างคศิ ล ป
มหาวิทยาลัยมหิดล และเปนวงดนตรีเ ยาวชนตัวแทนประเทศไทย ไดเขารวมการประกวดดนตรี
เยาวชนนานาชาติ ในรายการ International Youth Chamber Music Competition 2005 ที่
ประเทศสวิตเซอรแลนด ซึ่ง เปนการแขงขันระดับนานาชาติครั้งแรกของวง ดร. แซ็กฯ และของ
ประเทศไทย ที่เขาแขงขันรวมกับวงดนตรีอีก 17 วง จากออสเตรเลีย สวิตเซอรแลนด รัสเซีย เยอรมนี
มองโกเลีย และสาธารณรัฐเชค
ปกและเปรียวก็ไดเปนสมาชิกของวงนี้มา 8 ป ทั้งสองเขารวมการแขงขัน
ครั้งนี้ขณะนั้นเปรียวเรียนอยูป 1 สวนปคเรียนอยูชั้น ม. 5 หลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี การแขงขัน
ครั้งนั้นไมอนุญาตใหมี Conducter (ผูควบคุมวง) จึงเปนหนาที่ของ เปรียว ในการเปนหัวหนาวงใน
ตําแหนง Concert Master คือหัวหนาวงที่รองลงมาจาก Conducter เปนคนที่ตองควบคุมทํานอง
เพลง ดูแลวงเองทั้งหมด ซึ่งซอมหนักมาก วันละ ประมาณ 12ชั่วโมง
สุดทาย วง Dr. Sax Chamber Orchestra สามารถพิสูจนใหวงการ
ดนตรีคลาสสิกระดับโลกเห็นวาเด็กไทยก็มี ความสามารถไมแพประเทศที่มีรากทางวัฒนธรรมดนตรี
คลาสสิค โดยการ ควารางวัลรางวัลชนะเลิศ มาได สรางความภาคภูมิใจใหกับตนผูเปนพอเปนอยาง
มาก ซึ่งคอยเปนกําลังใจและแรงผลักดันใหลูกสาวทั้งสองตลอดมากับการที่ไดไปสราง ชื่อเสียงใหกับ
ประเทศไทย
3) ขอมูลเกี่ยวกับความรูพื้นฐานเรื่องทฤษฏีดนตรี
แลวเครื่องดนตรีชิ้นแรกคือกีตาร พอซื้อใหตอนลงมาสอบเขาชางศิลปที่
ซื้อในราคา 150 บาท ยี่หอ โจโจ ซื้อแถวหลังกระทรวง โดยเพลงที่เขาเลนเปดหมวกสวนมากเปน
เพลงแตงเอง ไมตามกระแส เปนการทํางานศิลปะ ภาพสีน้ํากวาจะสร างสรรคก็เสมือนงานแบบ
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เดียวกัน การ paint การสรางสรรค ไมตางอะไรกับงานเพลง เพลงที่แตง ก็จะแตงจากแงมุมศิลปะ
มันจะผูกพันกับชีวิตแงมุมสังคม คงเปนเพราะความคิดและความชอบของเราที่พาใหเราทําเพลงแนวนี้
ไมชอบแตงเพลงพวกความรัก
4) ขอมูลเกี่ยวกับแนวความคิดการเลนดนตรีเปด
เขามองการเปดหมวกวาในสังคมไทยปจจุบันก็เริ่มใชการเลนเปดหมวก
เพื่อสงเสริมตัวเองเรียนดนตรีแลวเริ่มมีที่เห็น ๆ สวนสถานที่เลนนั้นที่คนเลนสวนใหญไมวาจะไทยหรือ
ตางประเทศก็นิยมเลนในที่ ๆ มีคนเยอะ ๆ สวนในตางประเทศ นักเรียนที่เลนเปดหมวกเขาจะเลนกัน
อยางภูมิใจเพราะเขาคิดกันเสมอวาพวกเขาใชงานดนตรี ความสามรถที่มีเลนเพื่อแลกเงินมา และผู
เลนตองสรางจุดยืนจากความแข็งแกรงของตนมีเปาหมายที่แนชัด
สวนตัวเขาเคยคิดจะกลับ ไปเลนดนตรีเปดหมวก แตเ คยไปถึง ที่ส วน
จตุจักร คนเยอะมาก เวลาที่เลนตองเต็มที่ตองมีพลังตองใชเสียงเยอะมาก และพื้นที่มันกวางมากตรง
นั้น มันไมเหมือนสมัยกอนสมัยยังเปนหนุม พอไปถึงตรงนั้นเลยตัดสินใจที่จะเลิกเปดหมวก
และโดยสวนตัวก็คิดวาการเปดหมวกไมใชแคก ารเลนดนตรีก ารแสดงความสามารถแตมันมีอะไร
มากกวานั้น มันสามารถเปนทางออกที่ชวยคนได เพียงแคคุณทุมเทตั้งใจทําโชวออกมาใหดีมันไมใช
แคการเลนเทห ๆ คิดวาคนเรา แคลองหาลองเจอจุดที่ต่ําสุดของชีวิต แลวเราก็จะพบกับสัจธรรมที่
แทจริง
โดยจุดประสงค ที่เลนเปดหมวก ก็อยากทําเพื่อสังคมสวนรวม โดยหลัก ๆ
เลยอยากเปนตัวนําตนแบบใหคนที่เห็นเราชอบแบบแนวทางนี้ สามารถมีตนแบบและตามมาทําแบบนี้
ได โดยตามมาในแงนี้ตองสามารถดํารงอยูได ไมตองไปรองเพลงเฉพาะในผับหรือตามโรงแรมเทานั้น
จะเลนตรงไหนก็ได ไมมีคําวาจํากัดในการสรางสรรคงานศิลปะ หรืองานดนตรี ใหถือวา เวทีพื้นดินนี่
แหละเปนพื้นโลกที่กวางที่สุด ที่สรางสรรคงานศิลปะเสียงเพลงตางๆไดโดยอิสระ
5) ขอมูลเกี่ยวกับแนวคิดที่มีตอสังคมคนเปดหมวกในปจจุบัน
อยากใหคนมองการเปดหมวก คือเปนการสรางสรรรค ซึ่งเขาเองเรียนชาง
ศิลป ศิลปากร ก็อยากทําอาชีพไดโดยสามารถสรางจุดยืนใหตัวเอง คือตัวเองก็ มีมือตีนครบ และที่
เลนเปดหมวกไมเคยอยากไดรับความสงสาร อยากใหมองที่มุมมอง ความคิดการสรางสรรค โดย
จุดยืนของตนคือการสรางสรรคง านอิส ระแบบคงอยูได ภายใตอิส ระของตัวเอง freelance ไม
จําเปนตองทํางาน ตามเวลา แตเปนการทํางานสรางสรรคแบบอิสระแบบนี้ก็ได และการเปดหมวก
มันใหเราหลายอยาง ใหความสุขเยอะมาก ไมตองไปทํางานเปนเวลา คือเลนดนตรีกลับมาก็มีเวลา
ดูแลหมาแมว เลี้ยงปลาตู ไมตองคํานึงวาจะตองสงงานทันไหม คือเปรียบดนตรีคือพลังของเราเลย
ยิ่งแกก็ยงิ่ อยากเลนดนตรี นิยามเกี่ยวกับคนเปดหมวก ก็เปนการแสดงสรางสรรคศิลปะและก็อยาก
ใหอนุรักษและพัฒนากันไวตอ ๆ ไป ซึ่งการเปดหมวกนี้บางทีนักศึกษาก็ใชตรงนี้เลนเพื่อหาเงินสง
ตัวเองเรียนได โดยไมจําเปนตองเปนนักดนตรีจริงจังก็ทําตรงนี้ไดเพียงแคตั้งใจเต็มที่ทุมเท
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5. นายธร แบนโจ ตัวแทนวง Bluemountainboys อายุ 56 ป ผูที่เปดหมวกเพื่อ
ตองการโชวความสามารถของตัวเอง
5.1 ธร แบนโจ ตัวแทนวง Bluemountainboys จากการการสัง เกตการณ
ขณะเล น ดนตรี เ ป ด หมวก เมื่ อ วั น ที่ 3 ตุ ล าคม 2556 และจากการสั ม ภาษณ เมื่ อ วั น ที่ 2
พฤศจิกายน 2556 ไดขอมูลวา
1) ขอมูลสวนบุคคล
ธร แบนโจ ตัวแทนวง Bluemountainboys ศึกษาตอที่วิทยาลัยชางศิลป
กรมศิลปากร และเปนผูที่กอตั้งวง Bluemountainboys แนวเพลงสไตล คันทรี ดวยความชอบ
สวนตัวและเห็นวาเปนแนวเพลงที่มีเสนหและไมคอยเจองายนักในประเทศไทย จึงไดรวมตัวกับเพือ่ นๆ
จนมีสมาชิก ในวง 8 - 9 คน โดยตัวเองนั้นมีตําแหนงในวงคือเครื่องดนตรี แบนโจ อุป นิสัยและ
บุคลิกภายนอก เปนคนนิ่ง ๆ ดูใจดีและยิ้มงาย พูดจา มีลูกเลนหยอกลอระหวางสัมภาษณ แตเมื่อ
เลาเรื่องราวหรือตอบคําถาม จะจริงจังและตั้งใจตอบ ชอบดนตรีและงานศิลปะเปนชีวิตจิตใจ
2) ขอมูลเกี่ยวกับแนวความคิดในการใชชีวิต
รวมตัวกัน จากเพื่อนที่จบ เพาะชาง จบมา 10 กวาป ไมเจอกัน ไดเจอกัน
ที่งานคาวบอยเฟสติเวิลที่สีลม โดยมี อ.ประภาส เข็มเพชร ซึ่งเปนหัวหนาวง เริ่มตนวงตั้งแตป 2540
รวมคนที่ชอบดนตรีแนวนี้คือสไตลคันทรี บลูแกส สมาชิกวงมี 8 คน 8 เครื่องดนตรี ก็ทําวงมาเรื่อย ๆ
เลนตามงาน งานคาวบอยเปนหลัก เลนสไตลคันทรีพื้นเมือง และกลายเปนอาชีพโดยธรรมชาติ วงจะ
แตงตัวมีเอกลักษณสไตลคาวบอย
เครื่องดนตรีพวกเขาหาซื้อกันเอง ใครชอบอะไรก็ซื้อตัวนั้นมาฝก วาง ๆ ก็
จะมานั่งซอมเพลง เลนแจมกันหนาราน ไป ๆ มาก็เหมือนการเปดหมวก แตก็ไมเชิงเปดหมวกซะ
ทีเดียวเพราะที่พวกเขาเลน ดวยความ อยากเลน อยากโชว ไมอยากปลอยเวลาใหมันวาง ๆ คนผาน
ไปผานมาเขาก็ชอบ เหมือนตรงนี้มันเปนแหลงที่ชุมนุมของคนที่ชอบอะไรสไตลนี้ มันเปนแนวดนตรี
ที่ไมไดมีเกรอในประเทศไทย พวกเขาเลนเปดหมวกครั้ง แรก 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 การเลนในที่ตรงนี้ไมมีปญหา ทางคนดูแลพื้นที่ เขาก็ไมวาไรเขาคอนขางปลอยเสรี
มันเหมือนเปนการที่เราสรางสีสันต บนถนน ยานนี้ เพราะคนตางชาติเยอะ
อาชีพอื่นมี ทํางานศิลปะ วาดภาพอยูบาน เพนท การเลนดนตรีถือวา
เปนงานผอนคลายเปนสวนเสริมเติมเต็มความสุข อยางเพื่อนในวงมีรับขาราชการกระทรวง ครูสอน
ดนตรี ครูส อนศิล ปะ ทุกคนเราในวงเรามีอาชีพเปนหลักนะ แตเ สริมนี่คือเลนดนตรี เหมือนมัน ได
พักผอน จุดเดนวง ที่แตกตาง มีหลายองคประกอบ เชน เครื่องแตงกาย การแตงคาวบอยทั้งวง มี
เอกลักษณสวยงามเปนสไตลที่ชัดเจนและก็เครื่องดนตรี มีแบนโจ ที่แตกตางและชัดเจนสําหรับการ
เลนดนตรี สไตล คันทรี สําหรับบลูแกส จะมีกลิ่นอายทํานองดนตรีที่เปนพื้นเมืองมากกวาคันทรีเทียบ
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 ตอนนี้ที่เหลือ ประมาณ 5-6
ตัว จะใชเลนสลับไปตามงาน เสียงก็คนละแบบคนละโทน ซึ่งกวาที่เขาจะเลนจริงจัง ก็ฝกฝนนานราว
3 - 4 ป เพราะมันไมมีอาจารยส อนเปนเรื่องเปนราว โดยระดับ ฝมือ ของเขาบอกวา ไมสามารถ
วิจารณตัวเองได ตองใหคนอื่นเขาวิจารณ แตถาเทียบกับ ตางประเทศเขาถือวาฝมือเขาธรรมดามาก
4) ขอมูลเกี่ยวกับแนวความคิดการเลนดนตรีเปดหมวก
เหตุที่ มาเลนเปดหมวก เพราะมีรานอยูที่สวน และไมไดขายดี นั่งไปคุย
ไปเลยเอาดนตรีมาเลนเพลง ฮัมกันไป ไดโชวไดรองเลน มีความสุข และรานมีขายซีดีสไตลบลูแกส
ทําใหคนสนใจเยอะอยากซื้อ ไดรับความสนใจ เลนครั้งแรกพวกเขาไมไดหวังอะไร อยากเลนโชว
ใหคนไทยรูจักเพลงแนวบลูแกส เพราะบานเรารูจัก เพลงแนวนี้นอยมาก อาจจะรูจัก เพลงคันทรี
แตบลูแกสมันจะลึกกวาครันทรี ถาเปรียบคันทรีก็เหมือน ลุกทุงบานเรา บลูแกสก็เปรียบเหมือนเพลง
แนวหมอลํา เสนหอยูที่ความเปนพื้นเมืองมากกวา เครื่องดนตรีจะเปนอะคูสสิคพื้นเมืองมากกวา
5) ขอมูลเกี่ยวกับแนวคิดที่มีตอสังคมคนเปดหมวกในปจจุบัน
เปดหมวกในไทยกับเมืองนอก ที่เคยไปดูไปเที่ยวตางประเทศไปดูเขาเลน
มันเหมือนเปนวัฒนธรรม เขาเลนตามถนน ตามลาน การทองเที่ยวเลนดนตรี เปดหมวก เปนการ
สรางสีสัน ยึดเปนอาชีพ ใชดนตรีแลกเปลี่ยนเสียงรองคนก็ขอถายรูป tip ให เปนศิลปะที่สรางสีสันต
ความบันเทิง ตามถนน แตในบานเรา เดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นหนอย เขาก็จะมองวามาเลนดนตรี มาขอตังคคน
แตมันไมใชคือคนเราถาเจริญแลว มีความพัฒนาขึ้น ก็จะมองออก อยางประเทศที่เจริญแลว ก็จะ
มองวาเปนงานศิลปะการแสดงออก พอใจชอบเขาก็จะให tip เปนแรงใจใหเขา เหมือนไดแลกเปลี่ยน
ความสุข พอใจก็ tip ใหมา แตเมืองไทยคิดวามันอาจจะอยูที่สถานภาพพื้นที่ ของแตละคนที่มาเลน
พื้นที่ที่ยืนเลน อยางเชน ปายรถเมล มันก็ไมใชสถานที่ที่จะมายืน ใหนักทองเที่ยวมาดู ก็ถาเลนก็
เลือกสถานที่หนอยก็นาจะเปนภาพลักษณที่ดีนิยามเปดหมวกคือ ผูเ ลนกับ ผูดูซึ่ง มีความพอใจ ซึ่ง กัน
และกัน ก็ผูเลนมีความพอใจที่จะเลน ผูดูก็มีความพอใจที่จะดูและให เงิน เพื่อสงเสริมเปนกําลังใจ แต
สําหรับคนเลนนี่ก็ถาไมไดเงินไมเปนไร เพราะเปนความพอใจ ความสุขของเรา ที่ใหคนที่เดินไปมาไดดู
ไดเห็นเราเลน
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เคาโครงเนื้อหา
1) บทนํา
เปนการบรรยายเกริ่นนํา เรื่องราวเกี่ยวกับสังคมวณิพกในประเทศไทยความเปนมา
และการเปดหมวกในตางประเทศ นําเสนอแนวคิดและความสําคัญที่เชื่อมโยงไปสูกลุมคนที่เปดหมวก
ในปจจุบัน

51
เนื้อเรื่องแบงออกเปน 5 บท ดังนี้
บทที่ 1 “โซปราโนห ผูใหแสงนําทาง”
บทนํา ใชการนําเรื่องแบบบรรยาย ถึงเรื่องราวของชีวิตนักแซกโซโฟน ผูตาบอด
ตั้งแตแรกเกิด สูสาเหตุที่นําพาใหเขาตองมาเลนเปดหมวก
เนื้อเรื่อง เรื่องราวชีวิต อุปสรรคปญหา เรื่องราวตาง ๆ ความพิการกับการโดนดูถูก
สะทอนจุดที่สะเทือนใจในชีวิตของ โดยเปนเรื่องราวของ เรวัติ
นักแซกโซโฟน ตาบอด จะเนนไปที่ ความผูกพันธุระหวางคนกับดนตรี และสามารถ
เดินทางโดยใชความสามารถของตัวเอง สูการเดินทางสูการเปนนักดนตรีขางถนนที่มีความไมสมบูรณ
ทางดานรางกายแตเต็มเปยมดวยหัวใจที่แข็งแรงมากกวาคนปกติบางคน
สรุป แงมุมการใชชีวิต การรูจักเลือกทางเดินมาจนถึงปจจุบันโดย ความยากลําบาก
ในทางเดินที่มืดมิด ทางเลือกอาชีพที่มีจํากัดสําหรับกลุมคน พิการทางสายตา ชี้และสะทอนใหเห็น
ปญหาที่มีกับพวกเขาแต ความมีสติ ความสามัคคี และกําลังใจ และสามารถเลี้ยงครอบครัวเปนผู
นําสงเสียลุกเรียนจบและประสบความสําเร็จในหนทางมืดมิดนี้ได
ภาพประกอบ ภาพถายบุคคล ขณะที่เลนเปดหมวก ภาพวงดนตรี ภาพเครื่อง
ดนตรีที่ใชในการเลนเปดหมวก
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บทที่ 2 “มืดมิด ไมมืดมิตร”
บทนํา ใชการบรรยายเกริ่นนําเรื่อง
เนื้อเรื่อง เลาถึง วงไดมอน วงดนตรีสตริงที่มีนักดนตรีทั้งวงเปนผูพิการทางสายตาจะ
เลาถึง ความยากลําบากในการทํางานเปนทีมภายใตการเปนคนตาบอดทั้งวง การเลนเปดหมวก การ
เดินสายประกวด การถูกเอาเปรียบ ความคิดที่กลุมดนตรีของเขามีมุมมองและรับ รูไดจ ากการถูก
ปฏิบัติจากคนในสังคม เหตุที่เลนดนตรี จุดเชื่อมโยง เสียงดนตรีกับเรื่องราวมิตรภาพของเพื่อนรวม
วงที่ไมอาจมองเห็นแตรับรูได ดวยความรูสึกที่สงผานออกมาขณะเลนดนตรี การมีความตั้งใจทําตาม
ความฝน
สรุป แงมุมการใชชีวิต การรูจักเลือกทางเดินมาจนถึงปจจุบันโดย ความยากลําบาก
ในทางเดินที่มืดมิด ทางเลือกอาชีพที่มีจํากัดสําหรับกลุมคน พิการทางสายตา ชี้และสะทอนใหเห็น
ปญหาที่มีกับพวกเขาแต ความมีสติ ความสามัคคี และกําลังใจ ทําใหสามารถฟนฝาปญหาและหาเงิน
เลี้ยงชีพไดดวยตัวเอง ความสามัคคีร วมพลัง ฝ าปญ หาเรื่องราวตางๆมากับ เพื่ อน มิตรภาพและ
เสียงดนตรี
ภาพประกอบ ภาพถายบุคคล ขณะที่เลนเปดหมวก ภาพวงดนตรี ภาพเครื่องดนตรี
ที่ใชในการเลนเปดหมวก
บทที่ 3 “เดินทางดวยศรัทธา มโนราหขางถนน”
บทนํา ใชความนําแบบบรรยายเกริ่นนําถึงการเปดหมวกวาในปจจุบันนี้ยากที่จะเจอ
การเปดหมวกแบบเปนศิลปะประจําทองถิ่น นั่นคือ มโนราหพรานบุญ เชื่อมโยงสูการอธิบายถึงตัว
ละครเอกของบทนี้
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เนื้อเรื่อง เชื่อมโยงตอเนื่องโดยใชประวัติของตัวละครที่รอนเรพเนจร เดินทางผาน
อะไรมาบาง และดวยความศรัทธาในบรมครูที่ตนเองนับถือมาตั้งแตรุนบรรพบุรุษ จึงสงผลใหไดมา
เรียนรูสืบทอด ตอเนื่องจนนํามาเปดหมวกขางถนน ซึ่งตัวละครในบทนี้ เปนตัวละครที่แสดงความ
เปนตัวเองและมีมุมมองที่ไมเคย ยอมแพ ตลอดระยะเวลาที่มีชีวิตมา ไมวาเขาจะประกอบอาชีพ
อะไรนั้นสิ่งหนึ่งที่เขาไมลืม คือ ความเชื่อความศรัทธา และการแสวงหาทําสิ่งที่ตัวเองชอบควบคูมา
โดยตลอด
สรุป ความดิ้นรนตอสูไมยอ ทอ การเผชิญปญหา การศรัทธาเชื่อมั่น สูและเดินทาง
ทําตามสิ่ง ที่ตนเองรัก รูตัวไววาตนเองชอบทําอะไรแลวมีความสุข ซึ่ง สามารถสรางกําลัง ใจและ
สะทอนปญหา แฝงขอคิด เพื่อสามารถเปนกําลังใจใหแกผูอาน
ภาพประกอบ ภาพถายบุคคล ขณะที่เลนเปดหมวก
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บทที่ 4 “เสนทางดนตรี วิถีฟุตบาท”
บทนํา ใชความนําแบบบรรยาย ชีวิตเริ่มตน พื้นหลังครอบครัว ชีวิตปจจุบันปูพื้นสู
การเริ่มตนและมุงสูการเปนศิลปนขางถนน
เนื้อเรื่อง นําเสนอเรื่องราวการเลนดนตรีขางถนนจนเกิดชื่อเสียง สรางชื่อใหตัวเอง
ไปสูการไดทํางานเปนนักดนตรีในกระแสหลัก เสนทางการพลิกชีวิตจากนักรองขางถนนสูการกาวเปน
ศิลปนคายเพลงแกรมมี่ ชีวิตการเปลี่ยนแปลง และการสงเสริมลูกสาวทั้งสองจนไดเปนนักดนตรีที่
สรางชื่อเสียงระดับประเทศ
สรุป ใชสาระสําคัญของเรื่องที่วาดวยการเอาชนะความกลัว ความกลาที่จะทําและ
เปนในสิ่งที่ตนชอบ ทําตามความฝนเอาชนะ อีกทั้งรุนลูกก็มี ความพยายามตอสู ฝกฝน เลนดนตรีจน
ทําใหประสบความสําเร็จ เปนครอบครัวดนตรีที่มีชื่อเสียงและมีคนยอมรับในปจจุบัน
ภาพประกอบ ภาพถายบุคคล ขณะที่เ ลนเปดหมวก ภาพในอดีต ภาพของ
ครอบครัว 3 พอลูกขณะเลนดนตรีออกงาน
บทที่ 5 “เผาพันธุ คันทรี ดนตรี บลูกลาส”
บทนํา ใชความนําบรรยาย ฉาก สถานที่ที่ตัวละครหลักของบท ทําการเปดหมวก
แนะนําพูดถึงสมาชิกในวง
เนื้อเรื่อง นําเสนอเรื่องราว โดยการถายทอดประวัติ ของวง ความเปนมาการรวมตัว
เลนเปดหมวก อาชีพหลัก จุดที่สนใจอยากจะเลนเปดหมวก ประเภทเพลงทําไมจึงคิดเลนเพลงนี้ อัต
ลักษณของวง มุมมองที่สะทอนความคิดการใชชีวิตของพวกเขา ความผูกพัน มุงมั่นและความสนใจใน
แนวเพลงสไตลบลูกลาส ความมุงมั่นมีจุดยืน จนสามารถสรางอัตลักษณใหแกวง
สรุป ใชสาระแนวทาง การสรางแนวทาง ความมุงมั่นที่ตองการทําในสิ่งที่รัก แมสิ่ง
นั้นอาจมีคาตีราคาออกมาไดไมมากนัก แตเปนสิ่งที่มุงหวังทําเพื่อใจรัก และไมสรางความเดือดรอนให
ใคร ทั้งยังสรางความสุขใจใหกับตนเอง จนเปนบทสรุปการมีวงดนตรี Bluemountainboys ใน
ปจจุบัน
ภาพประกอบ ภาพถายบุคคล วงดนตรี Bluemountainboys ขณะเลนเปดหมวก
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บทสรุป
เปนการสรุปแนวความแนวทางของการเปดหมวกในปจจุบัน ภาพรวมของสังคม
กลุมคนที่เลนดนตรีเปดหมวก รวบรวมความคิดของแหลงขอมูล และสรุปออกมาเปนคําพูดของผูเ ขียน
โดยสาระสําคัญของเรื่องจะเปนการย้ําใหเห็นถึงคุณคา ศิลปะขางถนนที่คนเปดหมวก มีความชอบ
เลนดวยใจ และแสดงออกมาผานเวทีที่กวางใหญ นั่นคือ ริมถนน
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ตอนที่ 2 วิเคราะหงานออกแบบ
จากการเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิเคราะหสวนเนื้อหาและการออกแบบ จะไดโจทยการ
ออกแบบ (Design Brief) ของหนังสือสารคดีชีวิตคนเปดหมวก ดังนี้
1. ชื่อและชนิดของผลงานออกแบบ
ออกแบบจัดทําหนังสือสารคดีเกี่ยวกับ ชีวิตคนเปดหมวก โดยใชชื่อหนังสือสารคดี
คือ “ศิลปนเสรี กับเวทีขางถนน”
2. ลักษณะเนื้อหา
เปนลักษณะงานเขียนสารคดี ถายทอดงานเขียนเกี่ยวกับชีวิตคนที่เ ลนดนตรีเปด
หมวกในกรุงเทพมหานคร โดยใชขอมูลจากการสัมภาษณ ลงพื้นที่จริง และศึกษาจากเอกสารที่
เกี่ยวของ
3. กลุมเปาหมาย
กลุมคนที่สนใจงานสารคดีบุคคลไมจํากัดชวงวัย
4. วัตถุประสงค
เพื่อศึก ษาแนวความคิด มุมมองของกลุมคนที่ เลนดนตรีเ ปดหมวกในปจจุบัน แนว
เพลงที่พวกเขาเลน ศึก ษาคนที่เปดหมวกในสมัยกอน กับ ปจ จุบัน ความแตกตาง เพื่อดูโลกและ
มุมมองของคนที่เลนดนตรีเปดหมวกในปจจุบัน โดยเชื่อมโยงไปถึงการเลนดนตรีเปนศิลปะใกลตัว
เปนศิลปะนอกกระแส แตทําไมกลุมคนเปดหมวกจึงเลือกที่จะประกอบหรือแสดงเปดหมวกตามทอง
ถนน
5. Mood & Tone
เลือกใชภาพ 4 สี โทนสี อารมณของงาน จะเปนโทนเรียบๆแตไมหดหู เลือกใช สียืน
ของเลม คือ สี ฟา สม ขาว เปนสีที่ดูสบายตา และเลือกใชแบบอักษรที่เขากับเนื้องานใหดูอานงาย
และสบายตา โดยการจัดหนารูปแบบของงาน เลือกจัด 1 คอลัมน

บทที่ 5
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โครงการจั ด ทํ า หนั ง สื อ สารคดี ชี วิ ต คนเป ด หมวก มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ เพื่ อ ศึ ก ษา
แนวความคิด การใชชีวิต ของคนที่เ ปดหมวกในพื้นที่กรุง เทพมหานคร การเลนการแสดงดนตรี
ประเภทแนวดนตรีที่ใชเลนเปดหมวก วามีสวนสะทอนตอสังคมหรือสะทอนแงมุมชีวิตของคนเปด
หมวกในดานใด และสะทอนความคิดเห็น ลักษณะ อัตลักษณ ของคนเปดหมวกในปจจุบัน มุมมองที่มี
ตอสังคมในปจจุบัน ถายทอดเปนงานสารคดีเผยแพรใหคนเขาใจ และรูจักชีวิตของพวกเขามากขึ้น
โดยผูศึกษาไดรวบรวมขอมูลทีไ่ ดมาประมวลผลในรูปแบบของงานเขียนสารคดีดังนี้
คํานําผูเขียน
สารคดี “ศิลปนเสรี เวทีขางถนน” เกิดขึ้นจากความตั้งใจของตัวผูเขียนเองเปนผูที่ชอบ
ฟงเพลงดูดนตรีและการแสดงสด หลายครั้งที่เดินผานบริเวณขางถนน ไดพบเจอกับเหลาศิลปนขาง
ถนนวณิพกพเนจร ที่มีฝมือและการแสดงของพวกเขานั้นเรียกรองความสนใจจากผูคนที่ผานไปพบ
เจอได แตสําหรับพวกเขาในสังคมสวนใหญ ดูจะมองพวกเขาวาไมตางอะไรกับคนขอทานหรือพวก
ที่มาเลนดนตรีขอเงินไปวัน ๆ จึงทําใหผูเขียนเองตัดสินใจที่เลือกวาจะเขาไปสัมผัสพูดคุยกับมุมมอง
ชีวิตของกลุมคนเหลานี้ใหมากกวาเพียงแคการยืนดูหรือเดินผาน
ผูเขียนตัดสินใจศึกษาเสนทางชีวิตของเหลาศิลปนขางถนนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ในภาพที่ไมคอยไดรับรูเรื่องราวทางเดินชีวิตของพวกเขามากนักโดยเลือกเขาไปสํารวจกลุมคนที่เลน
ดนตรีขางถนนพูดคุยเรื่องราวชีวิตเบื้องตนของพวกเขา จากนั้นคัดเอากลุมคนที่มีลักษณะที่ตรงตาม
เกณฑที่ผูเขียนสนใจวางไวตั้งแตตอนตน โดยแบงเปน ศิลปนขางถนนที่มีความพิการดานรางกาย
ศิลปนขางถนนที่เปนศิลปนพื้นบาน ศิลปนขางถนนที่เลนเพื่อไมไดแสวงหารายไดแตทําเพราะใจ
อยากจะโชวความสามารถที่มี และศิลปนที่ใชพื้นที่ขางถนนเลนจนทุกวัน นี้ไดเปนศิลปนในกระแส
ตัวจริง ผูเขียนไดไปลงพื้นที่เพื่อคุยกับเหลาศิลปนขางถนนหลายครั้ง จนไดแหลงขอมูลตามที่
ตองการจากนั้น ก็เดินทางไปพบปะพูดคุยและสังเกตการณพวกเขาในการเลนดนตรีเปดหมวกในแต
ละพื้นที่ ครั้งละเปนวันเพื่อเฝาดูพฤติกรรมขณะที่ พวกเขากําลังทําการแสดงขางถนน สายตาจากผู
พบเห็น ลักษณะนิสัยที่สงผานออกมาขณะทําการแสดง และสําหรับในบางบุคคลไดรับโอกาสได
ไปสัมภาษณที่บานของพวกเขา ทําใหไดรับรูถึงสภาพแวดลอมที่เขาอาศัย ไมวาจะเปนปจจัยที่อยู
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อาศัยและความรูสึกบางสวนของคนในครอบครัวที่มีตอพวกเขาเหลาศิลปนขางถนนพูดคุยเกี่ยวกับ
เหลาศิลปนขางถนนถึงชีวิตของพวกเขาสอบถามสิ่งที่สงสัยและมุมมองสวนใหญที่พวกเขามีตอคนใน
สังคม และมีหลายครั้งที่มีการโทรไปขอสัมภาษณเพิ่มเติมเพื่อขอเก็บประเด็นที่ยังบกพรองที่จะมา
เติมเต็มใหงานสารคดีมีเนื้อหาสมบูรณจนบางครั้งก็เกรงวาอาจทําใหรําคาญใจ แตทุกคนก็ยินดีที่จะ
ใหความรวมมือทั้งยังเต็มใจใหคําสัมภาษณเพิ่มเติมทุกครั้งที่มีการโทรไปรบกวนขอสัมภาษณเพิ่มแม
หลายตอหลายครั้งที่ประเด็นคําถามอาจดูละลาบละลวง แตผูเขียนเองไมไดบังคับใหเหลาศิลปนขาง
ถนนจําเปนตองตอบคําถามเหลานั้น แตพวกเขาก็กลาที่จะตอบและเลาเรื่องราวออกมาอยาง
เปดเผยไมไดปลอยใหตองสงสัยหรือเลี่ยงในการตอบคําถามแตอยางไร
ผูเ ขียนเองทําการอานหนัง สือและคนควาขอมูล เพิ่ม เติ ม เกี่ยวกับ เรื่องราววณิพกใน
ประเทศไทยและในตางประเทศ ศึก ษาคนควาเพิ่ม เติม เปนอยางมากเพื่อใหรูจัก ขอมูล พื้นฐาน
เกี่ยวกับศิลปนขางถนนอยางนอย ๆ แมไมมากถึงขั้นเปนผูเชี่ยวชาญแตก็เชื่อมั่นวาสามารถเรียนรู
และเขาใจเหลาวณิพกไดดีในระดับหนึ่ง
สุดทายนี้ขอขอบคุณ เหลาศิลปนเปดหมวกขางถนนทุกทาน ที่ยอมสละเวลา ใหขอมูล
ที่กอประโยชนอีก ทั้ง บอกเลาเรื่องราวตางๆที่ทําใหขาพเจา
สามารถเขียนหนังสือที่บอกเลา
เรื่องราวชีวิตคนเปดหมวกออกมาเปนหนังสือเลมได ซึ่งที่บุคคลที่มีความสําคัญตอการทําหนังสือ
เลมนี้เปนอยางยิ่ง ขอขอบคุณ อ.วีระศักดิ์ จันทรสงแสง ผูคอยใหคําแนะนําชี้แนะจุดบกพรองเพื่อ
ปรับปรุงงานอยูตลอดเวลา ทั้งชวยตรวจทานงานเขียนอยางละเอียดแนะนําและเติมสวนที่บกพรอง
จนทําใหงานเขียนออกมามีคุณภาพมากขึ้น (ซึ่งทั้งนี้ง านเขียนจะมีคุณภาพดีมากนอยเพียงไรตอง
ขึ้นอยูกับคุณภาพของผูเขียนเองดวย)
นอกจากนี้ยังตองขอบคุณ อาจารย อริน เจียจันทรพงษ, อาจารย บรรยงค สุวรรณผอง
อาจารย ดร.กันยิกา ชอว, อาจารย ภมรศรี แดงชัย ผูชวยดูภาพรวมของหนังสือและชวยวางกรอบ
ของหนังสือใหเดินมาอยางถูกทางไมบิดเบี้ยวไปไหน
ขอบคุณอีฟ – กิรวรรณ ชุติประพฤธิ์ และ เน็ท – ดารารัตน ลาภมาก ที่รวมเดินทาง
ไปสัมภาษณแหลงขอมูลและยังเปนไปชวยเดินหาคนเปดหมวกขอมูลในชวงแรกจนไดออกมาครบ
ตามเกณฑ
ขอบคุณฟา – ชนกานต เพชรพลอย เพื่อนชางภาพที่ไปชวยถายภาพในหลายๆครั้ง
ขณะไปสัง เกตการณและระหวางนั่ง สัม ภาษณ ทําใหไดภาพออกมาเปนที่นาพอใจ ทั้ ง ยัง ชวย
ออกแบบปกและรูปเลม
ขอบคุณพี่สาวแท ๆ ทั้ง 2 คน ของขาพเจา ที่ชวยตระเวนเดินหาแหลงขอมูลและให
กําลังใจเราตลอด รวมถึงเพื่อน ๆ หลายคนที่ไมไดเอยชื่อที่ชวยอานและติชมและใหคําปรึกษาใน
หลายกรณี รวมทั้งเปนกําลังใจใหตลอดการทํางาน
หนังสือเลมนี้เปนหนังสือเลมหนึ่ง ที่จะพาผูอานไปรูแงมุมชีวิตของเหลาศิลปนเสรีขาง
ถนน เรื่องราวชีวิต อิสรเสรีที่ใครหลายคนมองดูวาตอยต่ํา โดยงานสารคดีนี้จะออกมาเปนเลม
ไมไดแน ๆ ถาขาดบุคคลสําคัญที่ไดเอยถึง ดานบน และที่สําคัญ กอนจะสําเร็จ เปนงานเขียนที่
สมบูรณ ตัวผูเขียนจะตองทุมเทกับการทํางานชิ้นนี้ซึ่งขาพเจาขอขอบคุณผูอานหนังสือเลมนี้ และ
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หวังวาผูที่อานคงไดประโยชนไมมากก็นอย หรืออาจไมไดอะไรเลย ซึ่งทั้งหมดนี้ ขอให ผูอานเปน
คนตัดสินในงานหนังสือเลมนี้
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จันทรสุดา เจริญมิน

เปดโลกเปดหมวก
“จึงมาเปน วณิพก พเนจร เที่ยวเรรอน... รองเพลงแลกเศษเงิน”
เชื่อวาใครหลายคนคงคุนและเคยไดยินเพลงนี้ โดยประโยคขางตนเปนสวนหนึ่งของ
เพลง “วณิพก” ขับรองโดย วงคาราบาว ใจความของบทเพลงสื่อความหมายชัดเจน แตถาลองให
ผูที่ไดยินเพลงนี้นึกภาพประกอบตามเพลงนั้น ภาพในหัวของคนสวนใหญ ที่นึก ออกมาได คง
เปนไปในทิศทางเดียวกัน นั่นคือ นัก รองขางถนน แตง กายดวยเสื้อผาสีม อม สวมหมวกสัก ใบ
หรืออาจไวผ มยาวยืนดีดกีตารทาแดดทาลม ปากก็รองเพลงปาว ๆ เสมือนพวกเขากําลัง เลน
คอนเสิรตสวนพื้นที่เล็กๆดานหนาของพวกเขาจะมีกระเปา กลองกีตาร วางไวเพื่อใหคนที่ผานมา
ผานไป หากพอใจในการแสดงของพวกเขาสามารถใหคาศีล น้ําใจ เหมือนเปนการชื่นชมหรือ
สนับสนุนพวกเขาผานเศษเงินเล็ก ๆ นอย ๆ เพื่อใหพวกเขาทําตอไปบนเสนทางขางถนนตรงนี้
เปดหมวก (Street performance)
ในตางประเทศ ผูที่ใหความบันเทิง ตามทองถนน จะถูกเรียกวา busker สวนคําวาbusking ไดถูก
บันทึกไวในพจนานุกรมภาษาอังกฤษประมาณกลางป ค.ศ. 1860 และเริ่มใชคําวา “Busking” ครั้ง
แรกในยุคนั้น จนมาถึง ศตวรรษที่ 20 buskers ถูก เรีย กกันวา ดนตรีส าธารณะในประเทศ
สหรัฐอเมริกายุโรปและดินแดนที่พูดภาษาอังกฤษคําวา “Busk” มีรากศัพทมาจากภาษาสเปนโดย
คําวา “buscar” ความหมาย คือ ไปหา ซึ่ง buskers อาจแปลไดอีกความหมาย คือการแสวงหา
ชื่อเสียงและโชคลาภ buscar พัฒนามาจากคําวา bhudh SKO แปลวา (ที่จะชนะพิชิต)
โดยกลุม คนเซลติก จะแปลความหมายคํานี้วา Boudi คือ (ชัยชนะ)โดยผูใหความ
บันเทิงตามทองถนนในภาษาอิตาเลียนจะใช คําวา buscarsi ซึ่ง ชนชาติที่ใชภาษาอัง กฤษ ภาษา
สเปน ภาษาฝรั่ง เศส ใชคํานี้เ รียกกลุม คนเปดหมวกโดยคําเหลานี้มีร ากศัพทม าจากภาษาละติน
โดยรากศัพทมาจากคําวา “buskin” หมายถึง รองเทาสนหนาที่นักแสดงโศกนาฏกรรม ชาวกรีก
และชาวโรมัน ใชใ ส โดยตอ มาคํา วา busker มีค วามหมายเทีย บเทา กับ คํ า วา “street
performance” หรือ “street entertainer” สวนคําวา “pass the hat” คือการสง หมวกไป
รอบ ๆ โดยมีนัยคือการเก็บเงินจากผูชมซึ่งในสมัยกรีกโบราณ กวีนักขับลําเนาในสมัยนั้นไดเรรอน
เดินทางจากเมืองหนึ่งไป
ยังอีกประเภทหนึ่งนักดนตรีขางถนนมักรองเพลงประเภทบทกวียาวๆในงานเลี้ยงตางๆ
โดยบรรเลงเพลงพิณประกอบ โดยกวีที่มีชื่อในสมัยนั้น คือ โฮเมอร (Homer) กวีชาวกรีกผูมีอายุ
ในชวงศตวรรษที่ 9 กอนคริสคกาล โฮเมอรเ ปนคนตาบอดและขับ รองเพลงกวีตาง ๆ จากเมือง
หนึ่ง ไปยัง อีก เมืองหนึ่ง ซึ่ง ระหวางที่โ ฮเมอรขับ กลอน หากผูที่ติดตามฟง ชอบใจก็จ ะตอบแทน
รางวัลแกโฮเมอรดวยเงิน สวนในสมัยโรมันก็จะมีนักดนตรีที่ขับรองเพลงอยูขางทาง และบางครั้ง
จะไดรับการจางไปเลนในงานของคนในระดับชนชั้นกลาง แตในกลุมคนในชนชั้นระดับสูงนั้น พวก
เขามองวาดนตรีเหลานี้เปนดนตรีที่หยาบกระดาง
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ในสมัยกลาง (ค.ศ. 450-1450) เปนชวงที่ศาสนจักรมีอํานาจสูงสุดสงผลใหการรองเพลง สรรเสิญ
พระเจาการรองเพลงในโบสถ ตอมาไดมีการรองเพลงนอกศาสนาโดยนักรองเพลงพเนจรที่เรรอน
ไปตามที่ตาง ๆ สรางความบันเทิงใหกับผูชม ไมวาจะขับรอง ทองกลอน หรือเลานิทาน โดยนัก
พเนจรเหลา นี ้ไ ดก ระจายตัว อยูทั ่ว ทั ้ง ยุโ รป ไดแ ก minstrel, jongleur, troubadours,
minnesingers, spieileute
minstrel คือนักรองนักดนตรีในยุคกลางที่เ รรอนอยูในประเทศอัง กฤษ โดยจะรอง
เพลงหรือทองกลอนบทกวีที่แตงขึ้นมาเรื่องราวเกี่ยวกับดินแดนที่หางไกลมา ประวัติศาสตรและ
จินตนาการ หรืออาจจําผลงานของผูอื่นมาดัดแปลงในแบบตัวเอง พวก minstrel นี้จ ะถูก จางไป
สรางความบันเทิงตามรานเหลารานอาหารและไดเงินรางวัลเปนคาตอบแทน
Jongleur คือ นักรองพเนจรที่รองเพลงและเลาเรื่องในสมัยกลาง เปนเพลงที่แตงขึ้น
มีลักษณะ เปน กลอน โคลง นิทาน และใช พิณฮารป และ ลูทเลนคลอเพื่อเปนเสียงประกอบ และ
พวก jongleur ยังใหความบันเทิงประเภท มายากล การแสดงปาหี่
Troubadours คือ นักรองที่เลนเพลงพื้นบาน ทางตอนใตของฝรั่งเศสในสมัยศตวรรษ
ที่ 11 - 13 แตงกวีโดยการใชภาษาถิ่นทางตอนใต
Minnesingers, Spieileute คือ กวีและนัก รองชาวเยอรมันในระหวางศตวรรษที่
12 - 14 พวกนี้เปนผูเผยแพรเพลงขับ รองที่พรรณนาถึง ความกลาหาญของเหลาอัศวิน หรือการ
รําพึงถึงความรักที่หวานซึ้ง
ตอมาเมื่อ นักรองนักแสดงพเนจรกลุมนี้ เสื่อมอํานาจและไมไดรับความนิยมจากราช
สํานัก คนเหลานี้จึง หันไปใหความบันเทิง แกชาวเมืองแทน และบางสวนก็เ รรอนพเนจรไปตาม
สถานที่ตางๆเพื่อทําการแสดงและไดรับคาตอบแทนหากมีคนพอใจ เพื่อแลกคาอาหาร และใน
สุดทายนักรองกวีเหลานี้ก็หายไปตามกาลเวลา
หลัง จากนั้นตอมาในชว งป ค.ศ. 1940 ดนตรีพื้น บา นเปน สวนสํา คัญ ของเหลา
busking, busking Cafe, โดยจะเปนรานอาหารบารและผับซึ่งเปนแกนนําของรูปแบบศิลปะแบบนี้
ซึ่งบุคคลที่มีชื่อเสียงมาจากการเปนนักรองพื้นบาน คือ วูดดี้และโจแอนนา เบสซ.บลูสแมน เดลตา
สวนใหญเปนนักดนตรีที่เดินทางมาจากเมือง มิสซิสซิปปเดลตา ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยบีบีคิงก็
เปนหนึ่งในผูที่มีที่มีชื่อเสียงที่มาจากการแสดงโชวดนตรีพื้นบานเชนกัน
ใน ป ค.ศ. 1950 เพลงและกระแสฮิป ปจ ากยุค 60 เปนที่นิยมและไดรับ การยอมรับ
เพิ่มขึ้นดนตรีขางถนนมีสวนชวยสงเสริมวัฒนธรรมและงานศิลปะก็เปนที่ยอมรับไปทั่วทวีปอเมริกา
เหนือและยุโรปตะวันตก โดยนักดนตรีขางถนน หรือ busking ไดกลายเปนที่นิยม ใน โตรอนโต คน
ทั่วไปใหความสนใจและยกยอง เหลา busker มากขึ้น 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 ไมถือเปนการทําผิดกฎหมาย แตก็
มีบางหนวยงานบางทองถิ่นไดมีขอหามและขอบังคับสําหรับเหลา busking คือถาหากตองการทํา
การแสดงเปดหมวก ในเขตพื้นที่ใดใหติดตอพื้นที่สภาทองถิ่นเพื่อคอยดูเหลา busking ขณะทําการ
แสดงวามีสิ่งใดที่ผิดตอระเบียบในพื้นที่นั้น ๆ หรือไม โดยการรองเพลงหรือเลนดนตรีสดตามทอง
ถนน ถือเปนรูปแบบการแสดงอยางหนึ่งบนทองถนน (streetperformance / busking) ที่ไดรับ
ความนิยมสูงสุด การบรรเลงดนตรีดวยแกว หรือการเลนดนตรีหลายชิ้นโดยศิลปนคนเดียว และ
รูป แบบการแสดงอื่นอีก มากมาย โดยสถานที่ที่จ ะทําการเลนเปดหมวกกันนั้น ไดแก บาทวิถี
ตลาดนัด สวนสาธารณะ โดยนักดนตรีเปดหมวกที่มีชื่อเสียงใน ขณะนั้น ไดแก Jimmy Buffett,
Blind Lemmon Jefferson, Rick Roberts แหงวง Firefall, Judy Collins, Tracy Chapman,
Bob Dylan, Robert Johnson และ Woody Guthrie
ในประเทศสหรัฐอเมริกาดนตรีโฟลค ถือเปนดนตรีท่มี ีอิทธิพลตอการเลนเปดหมวกขาง
ถนนโดยถือเปนดนตรีของชนชั้นกลางเพื่อชนชั้นระดับลางในอเมริกา สวนใหญจ ะสนใจกันในหมู
นักศึกษาซึ่งจะสนใจและเขาใจในสภาวการณของสังคมเปนอยางดี ดนตรีโฟลคไมใชธุรกิจ ไมใช
ทําขึ้นเพื่อรองรับตลาดของชนชั้นสูง แตเปนดนตรีที่สืบทอดรากฐานเดิมเชนเดียวกับเพลงบลูส
สําหรับในประเทศอเมริก า ชวงป ค.ศ. 1940 การรองเพลงเปดหมวกตามทองถนน
กลายเปนสัญลักษณของความนาสงสารและความนารังเกียจ เพราะโดยสวนใหญจะใชความพิการ
มาเปนจุดขายมากกวาการแสดงทักษะและฝมือทางการดนตรี ซึ่งทําใหคนสวนใหญมองพวกเขาวา
เปนขอทานมากกวานัก แสดงตามทองถนน จนกระทั่ง ในป 1950 คนหนุม ที่เ ปนพวกไรบาน
ยากจน และไรงานทําจะมารวมตัวกันอยูตามทองถนน เชน Haight – Ashbury ณ เมืองซานฟราน
ซิสโก ใน Greenwich Village ณ นิวยอรก และตามศูนยกลางของเมืองตาง โดยการรวมตัวของ
พวกเขามีจุดประสงคเพื่อการเมืองการประทวงสังคมโดยใชกีตารและเสียงเพลงโฟลคเปนสื่อ โดย
พวกเขามักแสดงตามสวนสาธารณะตางๆ และเมื่อฝูงชนรวมตัวกันเขามาดูพวกเขาก็จะสงหมวกไป
ขอเก็บ เงินตามความสมัครใจเพื่อเปนคาอาหารและที่พัก จนในป 1960 เปนชวงของสงคราม
เวียดนาม มักจะมีคนไปประทวงรวมตัวกันเพื่อรองเพลงตามทองถนนเพื่อประทวงการทํางานของ
รัฐบาล และสีสันที่เกิดขึ้น ณ ทองถนนแหงนี้ จึงทําใหมีคนหนุมสาวนําการแสดงประเภทแบบนี้มา
ตอยอด พัฒนาเพิ่มเติมทักษะประกอบกับจินตนาการใหมๆเพื่อมาแสดงโชวตามทองถนน
โดยสรุป เปดหมวก หรือ “Street Performance” ก็คือ ศิล ปะการแสดงในที่
สาธารณะตามทองถนนที่มุงหวังสรางความบันเทิงและความประทับใจแกผูชมที่ผานไปมาเพื่อแลก
กับคาตอบแทนซึ่งการใหคาตอบแทนจะมากนอยก็ขึ้นอยูกับความปรารถนาของผูชมแตล ะคนโดย
การแสดงเปดหมวกสามารถสรางสรรคไดห ลายรูป แบบไมจํากัด ไมวาจะเปนกายกรรมมายากล
การบิดลูกโปงเปนรูปทรงตาง ๆ การเขียนภาพการตูนลอเลียนตัวตลกการรองเพลง การเตนรํา การ
พนไฟ ละครใบ การแสดงดนตรีก ารเชิดหุน การเลานิท าน การทองบทกวี การฟนดาบและอีก
มากมายที่สรางสรรค แตตองเปนการแสดงที่สามารถเรียกความสนใจและมอบความบันเทิงใหกับ
ผูชมที่ผานไปมาตามทองถนนได
วัฒนธรรมของชาติตะวันตกไดหลั่งไหลเขามาในประเทศไทยในสมัยสงครามเวียดนาม
โดยภายหลังที่สงครามโลกครั้งที่สองไดสงบลงในป พ.ศ. 2488 ฝายพันธมิตรไดเขามาอยูในประเทศ
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ไทยเปนจํานวนมาก เปนเหตุใหเกิดบารและเบียรแอลกอฮอลขึ้นหลายแหง โดยในชวงนี้นักรองและ
นักดนตรีของไทยสวนใหญนิยมเลนดนตรีสากลตามสถานเริงรมย
ตอมาในชวงป พ.ศ. 2497 – 2518 เปนชวงสงครามเวียดนาม ทําใหส หรัฐเขามาตั้ง
ฐานทัพในประเทศไทยตั้ง แตป พ.ศ. 2498 ซึ่ง ในชวงนั้นถือเปนชวงที่วัฒ นธรรมของอเมริก าใต
หลั่งไหลเขามาในเมืองไทยเปนอยางมาก ทั้งเพลงตะวันตก การแตง กาย มีก ารเปดคลับ ไนทบ าร
บริการเมียเชา เพื่อใหบริการตอทหารอเมริกา ตอมาเมื่อฐานทัพของอเมริกันไดถอนตัวไปในป พ.ศ.
2519 สิ่งที่พวกทหารอเมริกันทิ้ง ไวในเมืองไทย คือ หนังสารคดีและแผนเสียง “street song” และ
ผูที่ไดนําแนวคิดการเลนดนตรีแบบ “เปดหมวก” มาแสดงก็คือ อิท ธิพล วาทะวัฒ นะ หรือ อี๊ด
ฟุตบาท ดนตรีเปดหมวก ในประเทศไทยยากที่จะสืบคนถึงแหลงกําเนิดที่แทจริง ทั้งยังยากที่จะหา
เอกสารยืนยันที่แนชัดวาใครเปนผูเ ลน เปดหมวกเปนคนแรกของประเทศ สําหรับ ยอนการเปด
หมวกจากอดีตจนถึงปจจุบันที่เ ห็น วาเปนการเลนเปดหมวกที่แนชัด นั้นก็คือ เอี้ยว ณ ปานนั้น
ยุทธศักดิ์ จรลี วงมาราชาตรี และอี๊ด ฟุตบาท การแสดงของกลุมคนเหลานี้ถือเปนการเปดหมว
ในบานเรา คําวา “วณิพก” หรือ “วนิพก” รากศัพทมาจากภาษาบาลี - สันสกฤตของ
อินเดีย ไมใชคําไทยแทดั้งเดิม หมายถึง คนที่รองเพลงและคนที่บ รรเลงเพลงขอทาน ในประเทศ
ไทยเขาใจวาการรับเอาคําเหลานี้มาใช มีความสัมพันธเกี่ยวของกับเรื่องราวในพระพุทธศาสนา โดย
เห็นไดจ ากคัม ภีรพระไตรป ฎกในพระพุท ธศาสนา ที่ไ ดรับ อิท ธิพลในการนําคําของภาษาบาลี สันสกฤต ของอินเดียเขามาใชในสังคมไทย ดังเชนที่ปรากฏในพระสุตันตปฎก ในหมวดอวุฏฐิกสูตร
ซึ่งพูดถึงบุคคลตาง ๆ ที่สัมพันธกับการปฏิบัติทาน ไดแกสมณะชีพราหมณ คนกําพรา คนเดินทาง
วณิพก และยาจก ซึ่งถือวาเปนชนชั้นที่ต่ําตอย อดอยากและ เรรอน ที่มนุษยรวมโลกจะตองใหการ
สงเคราะหชวยเหลือ
โดยหากยอนไปในสมัยกอนนั้น ประเทศไทยยัง มีก ลุม วณิพก รุนดั้ง เดิม ที่ป รากฏ ใน
สมัยรัชกาลที่ 5 กลาวคือมีการรองเพลงเปนมหรสพวณิพกโดยมีก ารขับ เพลง เพื่อความสนุก ตาม
แบบไทยเดิม โดยเพลงดั้งเดิมของวณิพกในสมัยกอนนั้น จะเปนเรื่องชาดก หรือเรื่องจักร ๆ วงศ ๆ
ไดแก เรื่องจันทโครพ ลักษณวงศ พระรถเมรี พระยาฉันทันต เปนตน แตที่นิยมจะเปนเรื่องพระยา
ฉัททันต ซึ่งเปนตอนที่พระโพธิสัตว เสวยพระชาติเปนชาง
ซึ่งในป พ.ศ. 2529 มีขอมูลระบุพบวา วณิพกในสมัยนั้นจะรองเพลงในแบบขอทาน
โดยปรากฏรายชื่อ คือปาสําอาง เลิศถวิล, ลุงสงวน ธีร ะนาม, ปาจิตร จันทรคุม ,ปามวน อุดมนา
ซึ่งบทเพลงเหลานี้ลวนเปนการรองและเลนตามทํานองเพลงพื้นบานในสมัยนั้น ประเทศไทยนั้นใน
ยุคสมัยกอนไมมีอาชีพนักรอง นักดนตรี เพราะทั้งชุมชนจะมีวิถีชีวิตที่เหมือนกันทั้งหมด นั่นคือ การ
ทํามาหากินประเภท ทําไร ไถนา แตจะมีบางคนไดรับยกยองเปนพิเศษจากชุมชมใหรองเพลงและ
เลนดนตรี โดยการรองเพลงเลนดนตรีเมื่อ 5,000 ปที่แลว ไมใชเพื่อความบันเทิง เริง รมยแตจ ะใช
รองเลนในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์เทานั้น
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วณิพกไมใชขอทาน
สําหรับกฎหมายที่มีสวนเกี่ยวของกับ กลุมวณิพก คือ พระราชบัญญัติสําหรับ ควบคุม
ขอทาน พุทธศักราช 2484โดยที่สภาผูแทนราษฎรลงมติวา สมควรมีกฎหมายควบคุม การขอทาน
มาตรา 6 หามมิใหบุคคลใดทําการขอทานการขอทรัพยสินของผูอ่นื โดยมิไดทาํ การงานอยางใดหรือ
ใหทรัพยสินสิ่งใดตอบแทน และมิใชเปนการขอกันในฐานญาติมิตรนั้นใหถือวาเปนการขอทาน
การขับรอง การดีดสีตีเปา การแสดงการเลนตาง ๆหรือการกระทําอยางอื่นในทํานองเดียวกันนั้น
เมื่อมิไดมีขอตกลงโดยตรงหรือโดยปริยายที่จะเรียกเก็บคาฟงคาดูแตขอรับทรัพยสินตามแตผฟู งผูดู
จะสมัครใจใหนั้นไมใหรับฟงเปนขอแกตัววาไมไดทําการขอทานตามบทบัญญัติแหงมาตรานี้
ประเด็นดังกลาวเปนเรื่องของการนิยามความหมายของคําวาขอทาน โดยรวมวณิพก
เขามาอยูดวยกัน ในลักษณะของบุคคลที่ไรอาชีพ หรือการเลนดนตรี ดีดสีตีเปา รองเพลงเพื่อแลก
เงินอยูขางถนน และไมไดรับการยอมรับจากสังคมวาเปนศิลปนหรือาชีพหนึ่งที่สุจริต ไดนําไปสูขอ
ถกเถียงกันอยางกวางขวางในป พ.ศ.2536 จนมีการเสนอรางแกไขพระราชบัญญัติขอทานที่ใชอยู
ในปจจุบัน โดยนักวิชาการ นักกฎหมาย และกรมประชาสงเคราะหเพื่อแยกวณิพกออกจากขอทาน
โดยกําหนดคํานิยามของคําวาวณิพกเสียใหม “ผูใชความสามารถหรือความชํานาญพิเศษเฉพาะตัว
ทําการขับ รอง ดีดสีตีเ ปาหรือแสดงการละเลนตางๆหรือกระทําการอยางอื่นอยางใดในทํานอง
เดียวกัน ตามลําพังหรือเปนหมูคณะใหผูอื่นดูหรือฟงโดยไมเรียกรองคาดูและคาฟงแตรับทรัพยสิน
ตามแตผูดูผูฟงจะสมัครใจให”
นิยาม ความหมายดังกลาวมีความแตกตางจากคําวาขอทาน ที่มีก ารเสนอนิยามโดย
กระทรวงแรงงานและสวัส ดิก ารสัง คมเสนอ ที่แสดงใหเ ห็นนัยการผอนคลายการควบคุม เหนือ
รางกายของบุคคลที่เรียกตัวเอง วาวณิพกมากขึ้น คํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิท ธิม นุษยชน
มากขึ้น มีการแยกความหมายระหวางวณิพกและขอทานออกจากกันอยางชัดเจนคือคนขอทาน
หมายความวา “ผูกระทําการขอทรัพยสินของผูอื่นดวยวาจา ขอความหรือแสดงกริยาอาการใด ๆ
โดยใชภาชนะหรือวัสดุใด ๆ ที่แสดงใหเ ห็นเขาใจวา ประสงคจ ะใหผูอื่นใสท รัพยสินลงในภาชนะ
หรือวัตถุนั้น โดยมิไดตอบแทนดวยการทํางานหรือดวยทรัพยสินใด และมิใชเปนการขอกันในฐานะ
ญาติมิตร”
จึง ไดม ีก ารปรับ ปรุง กฎหมายวาดวยการควบคุม การขอทาน โดยในประกอบรา ง
พระราชบัญญัติควบคุม การขอทาน มีใจความแบง แยก ระหวาง กลุม คนขอทานและวณิพกใหดู
ชัดเจนขึ้น โดยในมาตรา 5 ระบุ วา “ขอทาน” หมายความวา ขอทรัพยสินของผูอื่นไมวาจะเปน
การขอดวยวาจา ขอความ หรือการแสดงกิริยาอาการใด ๆ หรือดวยวิธีการใด ๆ ทั้งนี้ โดยมิไดมี
การตอบแทนดวยการทํางานอยางใดหรือดวยทรัพยสินใด และมิใชเปนการขอกันฐานญาติมิตร แต
ไมรวมถึงการเรี่ยไรตามกฎหมายวาดวยการเรี่ยไรการแสดงความสามารถในเรื่องใดๆ หรือการเลน
ดนตรี หรือการเลนอื่นใดแมมิไดมีขอตกลงโดยตรงหรือโดยปริยายที่จ ะเรียกเก็บ คาชมหรือคาฟง
แตขอรับทรัพยสินตามแตผูชมหรือผูฟงจะสมัครใจใหนั้น ไมถือเปนการขอทานตามบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัตินี้ แตใหถือเปนวณิพกหรือนักแสดงสาธารณะ
ซึ่งยังมีขอจํากัดสําหรับวณิพก ตามประกอบรางพระราชบัญ ญัติควบคุม การขอทาน
มาตรา 8 วณิพกหรือนัก แสดงสาธารณะประสงคจ ะเลนหรือแสดงในเขตองคก ารปกครองสวน
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ทองถิ่นใด ใหแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นเพื่อประโยชนในการ
กํากับ ดูแล คุมครอง ตลอดจนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตวณิพก หรือนักแสดงสาธารณะ เจา
พนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไข หรือวางระเบียบเกี่ยวกับการแสดงหรือการละเลนของวณิพก
หรือนักแสดงสาธารณะได
ดัง นั้นกฎหมายจึง เปนสิ่ง สําคัญ ในการจัด ประเภทกลุม คนประเภทนี้ในสัง คมไทย
โดยเฉพาะภาพของความเปนวณิพกหรือนักดนตรีเปดหมวก ที่มีเอกลักษณหรือลักษณะพิเศษบาง
ประการก้ํากึ่งกับบุคคลประเภทที่มีความพิการ ถูกมองเปนพวกคนไรความสามารถ ไรอาชีพ อีกทั้ง
ยังถูกมองวาเปนขอทาน ซึ่งในขณะเดียวกันวณิพกเหลานี้ก็พยายามสรางอัตลัก ษณความมีตัวตน
ผานความสามารถในทางดนตรีและการขับรองใหใกลเคียงกับศิลปนอาชีพมากขึ้น เพื่อใหไดรับการ
ยอมรับจากคนในสังคม
เปนเรื่องจริงของสังคมสําหรับการที่คนเราไมวาจะมีชื่อเสียงหรือเปนคนธรรมดา หาก
ลองออกมายืนทําอะไรก็ตามในที่สาธารณะ โดยบริเวณนั้นเปนจุดที่มีผูคนจํานวนมากสัญจรผานไป
มานั้น ยอมไดรับการสนใจ เปนที่นาดึง ดูดใหคนหันมามอง หากเปนดาราหรือบุคคลมีชื่อเสียง
แนนอนจุดประสงคของพวกเขาคงจะเดาไดไมยาก แตลองหากเปนบุคคลธรรมดานั้น คนทั่วไปมัก
มองวา ถาไมเปนคนบาก็มาหาขอสตางคมานั่งขอทาน เชนกัน นักดนตรีเ ปดหมวกขางถนน พวก
เขาไมไดมาเลนดนตรีเพื่อขอเงินกันเสียทุกราย ทุกคนที่มาเลนขางทาง ตางก็มีวัตถุประสงคแตกตาง
กันไป โดยเงินเสียงปรบมือหรือการที่มีคนสนใจพวกเขาขณะเลนนั้น ถือเปนแรงผลัก ดันสราง
กําลังใจใหแกพวกเขานักดนตรีขางถนนผูที่ใชไหลทางสรางเปนเวทีโชวผลงานแสดงตัวตน เพราะ
พื้นดินพื้นถนนก็คือเวทีโลกที่กวางใหญที่สุดนั่น เอง
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บทที่ 1 โซปราโนผูใหแสงนําทาง
หากใครไดเคยผานไปแถวสีลมถิ่นสังคมธุรกิจ อาจเคยไดยิน เสียงโซปราโนที่ดังกังวาน
เปนประจําบริเวณ หนาหางสีลมคอมเพล็กซ ตึกซีพีทาวเวอร และตึกยูไนเต็ด ซึ่งเสียงที่ไดยินนั้น คือ
เสียงเปาโซปราโนแซ็กโซโฟน ในบันไดบีแฟล็ต จาก ชายวัยกลางคน ผูเลนดนตรีเปดหมวกขางถน
นามวา “เรวัติ ผองแผว” วัย 54 ป ผูพิการทางสายตา โดยไดอาศัยพื้นที่ขางถนนในยานสีลมเปด
หมวกมาเปนเวลา 10 ป
“ผมชื่อ เรวัติ ผองแผว ตาผมบอดมาตั้งแตกําเนิด ผมเปนคนเชียงใหม ตอนนี้ผมอายุ
54 ปแลว” เขากลาวแนะนําตัวเองดวยน้ําเสียงสุภาพ “ผมตาบอดมาตั้งแตกําเนิด โดยชวงแรก
เกิดจน ถึง อายุ 17 ปนั้น การมองเห็นของผมเทียบไดสัก60% ของคนที่สายตาปกติ ผมสามารถเดิน
ไดโดยที่ไมตองใชไมเทาแตหลังจากนั้นมาทุกอยางก็เริ่มมืดจนผมมองไมเห็นอะไรเลย ตาผมไดบอด
สนิทลง”
เรวัติ เริ่มเขาโรงเรียนสอนคนตาบอดตั้งแตวัยเด็ก เรียนถึงชั้น ป.6 จึงตัดสินใจออก
จากโรงเรียนเพราะเขารูสึกวาไมมีสมาธิที่จะเรียน อีกทั้งทางบานก็เริ่มมีปญหาดานการเงิน หลัง
ออกมาไดฝกเรียนวิชาเพิ่มเติมอีก 2 ป โดยวิชาเพิ่มที่เขาเลือกเรียนนั้นคือวิชาดนตรีไทย เพราะชอบ
และสนใจ โดยเลือกเรียนขลุย และฝกฝนจนชํานาญ แตระหวางเรียนเขาชอบแอบไปดูเพื่อนที่เรียน
แซ็กโซโฟนเขารูสึกสนใจเปนอยางมาก แตดวยราคาของเครื่องดนตรีที่แพงทําใหเขาไมมีโอกาส จึง
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ทําไดแคแอบดูเพื่อนเลน อีกทั้งยังมีอาจารยบอกเขาวา หากเลนขลุยเปนก็เลนแซ็กโซโฟนไดไมยาก
จึงทําใหเ ขาอยากที่จะเลนเปนและมีเปนของตัวเองมากยิ่งขึ้น โชคดีจากการไปยืนมองเพื่อนเลน
เพื่อนคนนั้นไดใหเขายืมลองเปาและสอนเขาจนเลนไดเปนเพลง
ชีวิตหลังออกจากโรงเรียนแลว เขามักเที่ยวเลนใชชีวิตไปวัน ๆ ไมไดคิดทําอะไรเปนชิ้น
เปนอัน จนรูสึกอยากมีแซ็กโซโฟนแบบที่เคยคิดไวสมัยยังเรียนดนตรี จึงไดไปหาขอรับจางเลน
ดนตรีชวย ตามงานตาง ๆ ทําใหเขามีเงินเก็บสะสมพอที่จะซื้อแซ็กโซโฟนได เมื่อมีแซ็กโซโฟนตัวแรก
ชีวิตเขาจึงตระเวนรับงานในจังหวัดและละแวกใกลบานไมวาจะเปน งานบวช งานรื่นเริงหรืองาน
ทั่วไปเขาใชชีวิตอยางสนุกสนานในชวงนั้น
จนในชวงป พ.ศ. 2538 - 2539 ถือเปนชวงจุดตกต่ําของชีวิตครอบครัวของเรวัติ
“ชวงปนั้น เปนชวงที่ดวงตกมาก ๆ ทั้งกลุมทั้งทออีกทั้งตัวผมเองตองเขาโรงพยาบาล
เพื่อรักษาโรคกระดูกทับเสน หลังออกมาก็ไมมีเงิน เพราะเงินทุนที่สะสมมาทั้งชีวิตก็ใชหมดไปกับ
การรักษา ออกมาพักพื้น งานก็ไมมีจางแลว อีกทั้งตองไปจายคายาทุกเดือน ๆ ตอนนั้นหมดไป
ราว ๆ เจ็ดหมื่นบาท สําหรับผมมันคือเงินเก็บที่ไดมาอยางลําบาก เก็บมาทั้งชีวิตหวังไวใหลูกเรียน
หนังสือ ตอนนั้น ผมเครียดมากทั้งภรรยาที่ตาบอดเหมือนกัน ก็ไมรูจะหันหนาไปทางไหน ไปพึ่งใคร
ก็ไมได มันมืดแปดดานจริง ๆ มันมืดยิ่งกวาดวงตาที่มองไมเห็นโลก และอีกอยางเงิน 7หมื่น ก็เปน
เงินเก็บผสมกับเงินกู จากสหกรณ และกูเงินจาก สปท. จํานวนสามหมื่นบาท”
ซึ่งในชวงนั้นเปนปที่มีภาวะความตกต่ําที่สุดสําหรับเขา เพราะเงินที่เคยมีไวก็เอาไปใช
จายคารักษา เงินที่เคยเก็บไวเปนคาเทอมลูก ๆ ก็ไมมีแลว อีกทั้งยังมีหมายศาลมาถึงบานที่บาน
บานกําลังจะถูกยึด แตเขายังโชคดีที่สามารถทําหนังสือขอประนีประนอมผอนผันกับทางเจาหนาที่ได
บาง ทําใหเขาและครอบครัวยังพอมีบานไวพักอาศัย “ชีวิตชวงนั้น มีแตมรสุมมารุมรอบดาน
รูสึกทอแทกังวลและกลัวหลายๆอยาง กลัวทั้งลูกจะไมไดเรียนหนังสือตอ เงินทองก็ไมพอกิน ล็อตเต
อรรี่ก็ขายไมคอยไดไมรูวาจะทําอะไรพยายามคนหาทางออกที่ดีที่สุดใหกับชีวิตครอบครัว”
ในตอนนั้นสิ่งที่เขาคิดอยางเดียวคือ 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 ขวบกําลังศึกษาอยูที่ โรงเรียนเซนตจอหน
ตอนนั้นเรียกวา ชีวิตที่ไมเคยไดเห็นแสงสวางกลับมืดลงไปยิ่งกวาเดิม เพราะสถานภาพที่ย่ําแยทาง
ครอบครัว อาชีพขายล็อตเตอรรี่ที่เคยขายกับภรรยา ในชวงนั้นก็ขายไมดี หรือบางวันก็ขายไมไดเลย
ในบางมื้อครอบครัวเราถึงกับตองอดขาว เพราะไมมีเงิน
“สําหรับตัวผมเอง การอดขาวไมใชปญหาใหญ แตสําหรับลูก ผมทนเห็นพวกเขาอยูใน
สภาพแบบนี้ไมได” ซึ่งความลําบากในชวงนั้นสงผลใหลูกสาวคนโตตองหยุดเรียนหนังสือไวเพียง ม.6
เพื่อออกมาทํางานชวยทางบาน”
“ในชวงนั้นผมฝน แทบทุกคืนวา ตัวเองกําลัง ผูกคอตายซ้ําไปซ้ําไป มันทรมานมาก
หาทางออกไมได จนบายวันนั้นหลังตื่นจากฝนราย ผมลองเดินไปที่ตูเก็บของหลัง บานเพื่อลองหา

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

63
ของมีคาเผื่อจะมีอะไรที่หลงเหลือพอขายไดผมคลําเขาไปในตูเก็บของ สิ่งที่พบคือ โซปราโน ผมดีใจ
อยางบอกไมถูกที่เจอมัน ผมเก็บมันไวนานแคไหน เกือบลืมไปแลววามันคือเพื่อนที่ดีที่สุดในยามที่เรา
เหงาหรือทอใจ ผมหยิบมันออกมาอยางทะนุถนอมและไมรอชาที่จะลองเสียงของมัน ไมเลวเสียงของ
โซปราโนแซกโซโฟนตัวแรกที่หางหายไปนานผมเก็บเงินซื้อมันในราคา 11,000 บาท นานแคไหน
แลวที่ผมไมไดยินเสียงของมัน นานแคไหนที่แลวที่เสียงแหงความสุขนี้หายไป”
เรวัติ ตั้งคําถามกับตัวเอง ความมืดมิดไดผอนคลายลงไปบางเมื่อเขาไดใชเวลานั่งเลน
โซปราโนตัวโปรดในยามที่เขาทุกขยากที่สุด
“ตั้งแตผมเขาโรงพยาบาลและหลังออกมาก็ไมมีงานจางหรืองานใดๆทําใหผมที่ตองเลี้ยง
ครอบครัว ตัดสินใจเขียนจดหมายเปนอักษรเบรลลถึงญาติ เพื่อขอมาอาศัยอยูดวยในกรุงเทพ”
ในชวงนั้นประมาณป พ.ศ. 2541 หลังเขามาอยูที่บานเชากับญาติแถวทาพระ ในชวง
7 - 8 เดือนแรก ผมไมเคยออกไปไหน เพราะดวยความที่เปนคนบานนอกอีกทั้งตาบอด มองไมเห็น
กลัวหลงทางจึงเก็บตัวอยูแตในหอง พยายามหางานทําแตก็ไมคอยมีคนรับเทาไหร ทําไดเพียงขาย
ล็อตเตอรี่กับภรรยา สวนลูกสาวคนโต ก็มีไปรับทํางานพิเศษหลังเลิกเรียน
“ผมเองสงสารลูกไมอยากใหแกตองเหนื่อย แตผมถือคติและสอนลูกเสมอวา ชะตาชีวิตที่
เลือกเกิดไมไดแบบพวกเรา หากยังมีชีวิต สามารถทําอะไรไดก็ทํา ทําใหดีทําใหถูกตอง ไมลักขโมย
ใคร เลือกเกิดไมได แตเลือกที่จะเปนคนดีไดทุกที่ทุกเวลา”
หลังจากเริ่มเคยชินกับสถานที่ และพยายามสละความเครียดออกไป เขาก็สามารถ
หลุดพนจากวงจรความมืด ที่รุมเรามาเปนเวลาหลายป สิ่งที่ชวยใหเขาสามารถลืมความทุกขไดเมื่อ
ยามที่ไดเลนสิ่งนั้นคือ โซปราโนแซ็กโซโฟนที่บังเอิญเจอในตูเก็บของเกา เขาหยิบมันขึ้นมาเปา และ
บอกกับตัวเองวา เขารักเสียงโซปราโน รักการเลนดนตรี เขามีความสามารถทางดานนี้ และเขาจะ
ทํามันใหเปนอาชีพที่สามารถตัวเองและครอบครัวใหจงได จากนั้นไมนาน เขาก็ตัดสินใจที่จะเลน
ดนตรีเปดหมวกขางถนน หรือใครหลายคนเรียกวา เปดหมวก วณิพก หรือขอทาน แตสําหรับเขา
แลวไมวาการกระทําสิ่งนี้จะถูกมองหรือเรียกวาอะไรก็สุดตามแตจิตใจของมนุษย แตเขาเองนั้นรูเพียง
วา สําหรับคนตาบอดแบบเขาสามารถที่จะทํามันออกมาได และเปนหนทางอาชีพสุจริต ไมเปนการ
เบียดเบียนหรือลักขโมยใคร และเปนความสามารถที่เขาเองสามารถใชหาเลี้ยงครอบครัวไดก็เพียงพอ
จากวันนั้น จนถึงตอนนี้ เรวัติเปดหมวก มาเปนระยะเวลา 11 ป เขาใชพื้นที่อิสระขาง
ถนน เลี้ยงอาชีพและลูกในครอบครัว จนสามารถสงลูกสาวคนที่ 2 จบปริญญาตรี โดยลูกสาวของเขา
ก็ทํางานสงดวยเองดวย ปจจุบันลูกเขาทํางานอยูที่บริษัท ชารป ภรรยายังคงขายล็อตเตอรี่ สวนลูก
ชายคนเล็กปจจุบัน อายุ 11 ขวบ เรียนอยูที่ รร. เซนจอหน เขาอยากใหการศึกษาแกลูกใหมากที่สุด
เทาที่จะมีแรงสงลูกเรียนไหว เพราะมันเปนสิ่งเดียวที่จะติดตัวไปตลอด เขาถือวาโชคดีที่เลือกเดินมา
ในเสนทางที่เขาถนัดประกอบอาชีพ อยางสุจริตและตั้งใจทํามันออกมาอยางเต็มที่
สําหรับการเปดหมวกในแตละครั้งเงินที่เรวัติได มีจํานวนมากพอตัว ตกวันละ 1 พัน
บาทตอวัน และใน 1 สัปดาหเขาเลน 6 วัน แตหากยามไมสบายก็จะหยุดเลนเปนอาทิตย ๆ สวน
ในชวงคริสมาสตจะเปนชวงที่มีรายไดดีที่สุดเลนได ราวๆวันละ 3,000 – 4,000 บาท เพราะถิ่นสีลม
ที่เขาเลนเปนยานคนเมืองมีทั้งฝรั่ง นักธุรกิจ คนทํางาน เขาจึงเลือกที่จะเลนเพลง สากลและเพลง
พระราชนิพนธ ใหเขากับบรรยากาศและพื้นที่นั้น 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 ชิ้นละ 50 บาท ผมก็อยากจะใหไอของชิ้นนั้นมันเต็มเปยมสมราคาทั้ง 50 บาท หรือ
แมสินคาจะมีราคาเพียง 1 บาทเราก็ตองเต็มที่ เพื่อใหผูที่มาซื้อมาดูสินคาเราไดรับสินคากลับออกไป
อยางพอใจและมีความสุข มันก็เหมือนกับที่มาเปาแซ็กโซโฟนตรงนี้ คนที่ใหเงินผมมา ผมก็ตอง
ทําเต็มที่ ไมใชมานั่งหลอกคนมาเปามั่ว ๆ เราตองตั้งใจกับทุกสิ่งที่ ทําใหเต็มที่ แลวคนดูเขาจะ
ตัดสินเราเอง การมาเปดหมวกนี้ หากมีคนมายืนดูผมเลนเฉยๆแลวจะผานไปไมใหเงิน ผมก็ไมเคยคิด
จะวาอะไร เงินก็เปนปจจัยหนึ่งที่ผมตองการแตการที่ผมมาเลนดนตรีขางถนนใหคนไดดูแบบนี้ มัน
คือความสุขที่คนตาบอดแบบผมทําได เปนความสุขที่ไดเลนดนตรี และ ยังมีโอกาสแบงปนเสียงแหง
ความสุขใหกับคนที่ทั่วไปที่ชอบใจเสียงดนตรีจากเรา ”
“ดวยความเปนคนตาบอดผมเองมีทางเลือกทําไดไมเยอะนัก ขนาดคนปกติปจจุบันเขา
ยังหางานกันยากเลย” เรวัติพูดพลางหัวเราะ
“อาชีพสําหรับคนพิการอยางผมก็มีไมมาก เชน เปนโอเปอเรเตอร นวดแผนไทย ขาย
ลอตเตอรี่ ขายประกัน มันเลือกไดนอยไปสมัครบางที่ เขาก็ตําหนิวาคนประเภทแบบผมถือเปน
ภาระของสังคมผมเปดเลนดนตรีเปดหมวก ไมใสใจวาใครจะมองวาผมเปนอยางไร เปนนักดนตรี
เปนคนขอทาน แตอยางนอยที่สุด ผมก็เปนคนที่ไมไดคิดหวังจะนั่งรอโชคชะตา แบมือขอเงินใคร
เปลา ๆ ผมมาทําตรงนี้เพื่อเลี้ยงครอบครัว ผมจึงไมใสใจและไมเคยเก็บเรื่องเหลานี้ไปคิดมากใดๆ”
“คนในครอบครัวผม ผมไมรูนะวาเขาคิดอยางไร แตลูก ๆ ไมเคยอายที่เรามาทําแบบนี้
แตพวกเขากลัววาผมจะโดนพวกประชาสงเคราะหจับไปมากกวา ตั้งแตผมเริ่มเลนจนถึงทุกวันนี้ ผม
ไมเคยโดนจับเพราะผมไมไดขอทาน ผมมาทําอาชีพ ผมเลี้ยงครอบครัว เวลาประชาสงเคราะหมา
เจอผม ผมพูดความจริงตามกลับไปบานครอบครัวผมบานผมมีจริง เขาก็ไมจับผม เพราะผมไมใช
พวกแกงขอทาน ถาเปนแบบนั้นโดนจับไปแน แตเดี๋ยวก็มีคนมาประกันตัวพวกเขาไป คนพวกนั้น
เขาทํากันเปนกระบวนการ”
โดยตอนที่เขาเริ่มเลนดนตรีเปดหมวกนั้น เขายอมรับวามีหลายครั้งที่โดนญาติพี่นอง
เรียกไปตักเตือน วาทําไมถึงมาทําอะไรขางถนนแบบนี้ เพราะตัวเขาเองนั้นเคยเลนดนตรีดี ๆ
รับจางตามงาน เหตุใดจึงมาเลนขางถนน “ผมไมเคยรูสึกโกรธหรือโตเถียงพวกเขา ที่พูดแบบนั้น
เพราะทางเลือกของผมมีไมมาก และสิ่งที่สําคัญขณะนั้นคือ ครอบครัว ผมเปนพอ เปนหัวหนา
ครอบครัว ผมตองหาทางหาเงินมาดูแลสมาชิกในบาน สิ่งเดียวที่ผมตองทํา ผมคิดแคนั้น ที่ผมไมโกรธ
ญาติเพราะมุมมองคนนั้นแตกตางกันไป ไมผิดหรอก ที่เขาจะเรียกเราไปเตือน ที่เขาจะมองเราเปน
ขอทานความคิดคนเราไมสามารถหามไดไมวาใครจะคิดแบบใดก็สิทธิของพวกเขา
สําหรับ ภรรยาของเรวัติเธอเองก็ตาบอดเชนกัน เธอเองไมเคยรูสึกวาสิ่งที่สามีทําเปน
เรื่องตอยต่ํา เธอมีแตความเปนหวงสามีมากกวาเพราะ สามีของเธอทํางานหนักมาโดยตลอด และรัก
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การเลนดนตรีมาตั้งแตหนุม หากการทําตรงนี้เปนความสุขของเขาก็อยากใหเขาทํา โดยตอนแรกที่เขา
ไปเลนเปดหมวกกลัววาจะโดนทํารายหรือโดนจับไปเชนกัน จนปจจุบันก็ยังหวงอยูบางแตหวงนอยลง
และอยากใหเขาพักผอนใหเพียงพอ เพราะปจจุบันอายุก็เริ่มมากขึ้น
ในสวนของลูกทั้งสามคนนั้น ความรูสึกที่มีตอพอของพวกเขา คือ มีความรูสึกสงสารใน
ตัวผูเปนพอ เพราะเขารูวาพอทํางานหนักก็เพราะพวกเขา ดังนั้นจึงคิดวาการเปนลูกที่ดีและตั้งใจ
เรียน นาจะเปนสิ่งที่ดีและเปนกําลังใจใหพอได สวนลูกชายคนเล็กที่กําลังเรียนอยูนั้น เคยโดนเพื่อน
ลอขณะอยูโรงเรียนวามีพอขอทานนั้น ในตอนแรกเขารูสึกเสียใจที่เพื่อน ๆ ลอ แตเมื่อกลับมาบานได
บอกกับพอ พอบอกกับเขาวา
“อยาสนใจวาใครจะวาเราวายังไง รูแควาทุกวันนี้เราเปนคนดี ขยันตั้งใจเรียน อยู
เฉย ๆ เดี๋ยวเพื่อนก็เลิกลอเราเอง” จึงทําใหเขาไมไดเก็บเอาคําเหลานั้นมาสนใจ แตในทางกลับกัน
เขาตั้งใจเรียนและพยายามสอบใหไดคะแนนดี เพื่อใหพอมีความสุขและอนาคตเขาจะไดมีงานที่ดีมี
เงินเลี้ยงดูพอของเขา เรวัติ ตัวเขาเองชอบดนตรีเปนชีวิตจิตใจ เมื่อกอนเขาสะสมเครื่องดนตรีไว
หลายประเภท เชน โซปราโน 2 ตัว ออโต 2 ตัว ปคลาริเน็ท 2 ตัว คียบอรด กลองและกีตาร แต
เมื่อป 2554 ที่มีเหตุการณน้ําทวม กทม. ครั้งใหญ ทําให คียบอรด กลอง กีตาร ลอยหายไปกับ
น้ํา ซึ่งถามีเงินเหลือพอเขาก็อยากที่จะซื้อมาสะสมอีก แตคงยากสําหรับเขาเพราะราคานั้นคอนขาง
แพง
เรวัติ พูดถึง การเปดหมวก ซึ่งเขาเองขอนิยามแบบคนไมมีความรูอะไรมากนัก โดย
คิดวา มันก็คือ การเลนดนตรีเลนอะไรก็ได ที่มีหมวกวางไวดานหนา บางคนอาจใชกลอง หรือโบราณ
เปรียบคือการขอทานแตใชเสียงเพลงแลก แตสําหรับในประเทศไทยอาจถูกมองดูวาเปนขอทาน ดู
เกะกะรกหูรกตาคนในหลาย ๆ แหง แตสําหรับเมืองนอกนั้นมีคนเคยบอกเขาไววา การทําแบบนี้ใน
ตางประเทศมีความเปนเสรีมากกวาในเมืองไทย ซึ่งในเมืองไทยนี้ภาพลักษณของคนที่มองเขาเองนั้น
คงไมตางอะไรกับการมาขอทาน เขาคิดวา การกระทําที่เรียกวาขอทานนั้น คือการถือกลองรับ
บริจาคเงินอยางเดียว แตถามือดีเลนดนตรีไดคิดวาไมถือวาเปนขอทาน
สําหรับการใชชีวิต ตลอด 54 ป ชีวิตของเขาไมเคยโรยดวยกลีบกุหลาบสักครั้ง แตถา
เขาหยุดที่จะเดินตอ แลวคนขางหลัง ก็คือครอบครัวของเขา จะอยูอยางไร
“ผมยอมรับวา ชีวิตของผม ตองดิ้นรนตอสูมาโดยตลอด สูกับศัตรูที่ไมเคยมองเห็น ไมวา
จะเปนคนหรืออุปสรรค”
“ครั้งหนึ่ง มีคนเคยมาบอกกับผมเหมือนกันนะ วาเกิดมาตาบอดพิการเปนแบบนี้ทําไม
ฆาตัวตายไปซะ ถาเปนเขาคงฆาตัวตายไปแลว ไมมาอยูใหเปนภาระใครหรอก ผมสวนกลับเขาทันที
วา หากคิดเชนนั้น ไมใชผมหรอกที่พิการ แตคุณนั่นแหละที่พิการ เพราะแมดวงตาหรือรางกาย
ของผมจะไมปกติสมบูรณ แตจิตใจของผมสมบูรณพรอม ไมเคยคิดทําอะไรสิ้นคิดเชนนั้น ในทาง
กลับกัน หากคนที่รางปกติแบบคุณคิดไดแบบนี้ นั่นแสดงวา จิตใจของคุณนั่นแหละที่บกพรอง
หรือพิการไมใชผมหรอก ถึงผมเกิดมาเปนแบบนี้” เจอปญหารุมเราเพียงไรก็ไมเคยเลยสักครั้งที่คิดจะ
ฆาตัวตาย เพราะหนึ่งชีวิตนี้กวาจะเกิดมาไดยากมากนัก พุทธศาสนาก็บอกไว การฆาตัวตายถือเปน
บาปหนัก
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สําหรับผมอุปสรรคมันมีเขามาเรื่อย ๆ แตผมก็พรอมจะผานและสูกับมัน เพราะลูกๆ
และภรรยาคือกําลังใจที่สําคัญที่อยากใหผมทําทุกวันใหดีที่สุดและอีกหนึ่งสิ่งที่เปนเพื่อนผมมาตลอด
นั้นก็คือ เสียงโซปราโนแซ็กโซโฟน ผูที่เปนเสมือนเพื่อนที่ชี้หาหนทางจนทําใหผม หาทางออกของ
ตัวเองเจอ” ชายตาบอดวัย 54 ป กลาวออกมาดวยน้ําเสียงภูมิใจ
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บทที่ 2 มืดมิด ไมมืดมิตร
เคยไดยินไหมวา คนที่มีความพิการทางรางกาย พวกเขาเหลานี้ มักจะมีพรสวรรค
บางอยางติดตัวมา อยางวงดนตรีคนตาบอด “ Dimond Band ” วงดนตรีที่มีผูพิการทางสายตาทั้ง
วง แตสามารถเดินสายเลนดนตรี ทั้งเดินสายประกวด งานจาง จนกระทั่งการเลนดนตรีเปดหมวก
ขางถนน
วงไดมอน วงดนตรีประเภทสตริง แนวเพลงที่พวกเขาถนัดและชอบคือ สากลและร็อคใต
ดินสมาชิกในวงมีจํานวน ทั้งสิ้น 15 คน แตที่เปนตัวยืนนั้นจะมี 9 คน โดยทุกครั้งหากมีงานจาง พวก
เขาไปเลนที่ใดก็ตาม สําหรับคนตาบอดแบบพวกเขา จะมีคาใชจายเพิ่มเติมที่มากกวา วงคนตาดีปกติ
ในสวนที่เพิ่มเติม ไดแก จางรถไปงาน จางคนขับรถ และจางพี่เลี้ยงมาดูแลพวกเขาตลอดงานที่ไปเลน
คอนเสิรต
“คนอยางพวกผมนี่ ถือวาสมควรที่จะไดรับคาจาง ในราคาที่แพงกวา วงดนตรีของคนที่
มีรางกายปกตินะ” สุเมตร กลาวดวยน้ําเสียงเชิงเหน็บแนม
วงไดมอน เกิดขึ้นจากการรวมตัว ของคนที่มีใจรักและชอบเลนดนตรี จากโรงเรียนคน
ตาบอด ซึ่งปจจุบัน มี นายสุเมตร ธรรมวงศ เปนหัวหนาวง วงไดมอน กอตั้งวงมาเปนระยะเวลา 14
ป แตเริ่มจะเปนที่รูจักในชวง 5 - 6 ปหลัง เปนเพราะ พวกเขาเริ่มไดออกรายการทีวี และการ
ประกวดจากหลายๆเวทีที่พวกเขาสามารถควารางวัลและสรางชื่อใหเปนที่รูจักมากขึ้น
“พวกเราเลนดนตรีดวยใจรัก ไอเรื่องทฤษฏีนะหรอ ไมมีเลย พวกผมไมเคยมีโอกาสได
เรียนรูอะไรแบบนั้นหรอก จะมีก็แคมือคียบอรด ที่พอรูโนตรูทฤษฏีอยูบาง เพราะเขาเปนเด็กดีสมัย
เรียน พวกผูใหญก็สนับสนุนใหเขาไดเรียนเปยโน แตก็เรียนไดแคคลาส 5 เพราะวาไมมีเงินจะไดเรียน
ตอ ก็ออกมาเปนสมาชิกในวง”
กาวสูเวทีขางถนน
อาจจะจริงที่สุภาษิตไทยเคยบอกไว วาเกลียดอะไรไดสิ่งนั้น ดังเชน สุเมตรและสมาชิก
บางคนในวงไดมอน ที่มีความรูสึกตอตานวณิพกขางถนน แตปจจุบันเขาและเพื่อนก็ไดเดินทางมาสูวิถี
ชีวิตศิลปนที่เลนดนตรีขางถนนเชนกัน
“บอกตามตรงนะ โดยสวนตัวตอนแรกผม ตอตานพวกเลนขางถนนมากมีครั้งหนึ่งผมเคย
เดินไปตั้งใจเตะกลองที่คนมานั่งเลนดนตรีวางไว ตกลงมาจากสะพานลอย ผมมองวา มีเงินซื้อเครื่อง
ดนตรีทําไมมาเลนขอเงินคนอื่นละ” สุเมตรพูดดวยน้ําเสียงดุดัน
“พวกผมก็เลนดนตรีซอมดนตรีกันไปวันๆ แตการทําแบบนี้มันไมมีตัวตน ไมมีชื่อเสียง ไม
มีใครรูจักเราได จนมีวันหนึ่งรุนพี่เขาก็มาชวนวงเราไปเลนดนตรีเขาบอกวา
“มาซอมดนตรีกับพี่ตรงนี้สิ ซอมดี ๆ ไดสตางคดวย”
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ดวยเกิดความสงสัยและสนใจ จึงลองไปดูแตไมไดไปทั้งวง ไปกันราวๆ 5 - 6 คน ก็ไปซอม
กับรุนพี่ จนสุดทายก็รูแลววา
“ออมันก็คือเลนเปดหมวกขางถนนนั้นแหละ ที่เขาไมกลาบอกตรง ๆ เขาคงรูวาเราเปน
ยังไง กลัวเรารับไมได แตสุดทายพวกผม ก็เลนดนตรีขางถนน เพื่อสรางตัวตน ไดเลนบอยๆ ดีกวา
จะรอโอกาสแคตอนมีงาน จึงจะไดเลนรวมวงกับเพื่อนสักที เพราะพวกเราเลนดนตรีดวยกันมา เหมือน
ดนตรีเปนจุดรวมและเชื่อมวงเราและเพื่อน ๆ ใหอยูดวยกันมาถึงปจจุบัน นั่นก็เลยเปนครั้งแรกที่วง
ของเราไดไปเลนดนตรีเปดหมวกขางถนน”
เขาเลาวา สมัยกอนนั้นการเลนดนตรีขางถนน ตองแยงกันจับจองพื้นที่ บางครั้งตองไป
จองตั้งแตตี 4 เพราะในสมัยกอนมีวงดนตรีเลนสดเปนจํานวนมาก การเลนในแตละครั้งตองใชพื้นที่
จึงตองแยงชิงกัน แตสําหรับในสมัยนี้วงดนตรีสดที่เลนเปดหมวกก็มีนอยลงไป จนแทบจะไมมี เหตุ
เพราะ ไมมีพื้นที่ เลนแลวไดไมคุมเสีย แตสําหรับวงไดมอน พวกเขามีคติประจําวงที่ตั้งไวเสมอ
“วงเราไดมอน ไมมีนโยบายเลนแยกวงกัน คือถาเราจะอิ่มก็อิ่มดวยกัน ถายามจะอดก็ตอง
อดดวยกัน มันคือความแตกตางระหวางวงเรากับวงอื่น”
พวกเราอยูดวยกันมาตั้งแตเล็ก มีอุดมการณทางความคิดและก็ฝาฟนอุปสรรคมาดวยกัน
ตลอด ไมวาจะเปนดานสายตา หรือดานอื่นๆ เขาเรียนก็ชวงระยะเวลาใกลๆกัน
แมวงจะมีมาแค 14 ป แตความรักความผูกพันธุพวกเรามีรวมกันมาตั้งแตเล็ก ๆ ที่ไดเริ่มเขาโรงเรียน
คนตาบอด มันเหมือนพวกเรามองเห็นโลกเปนสีเดียวกัน สีที่ไมสามารถมองเห็นไดดวยดวงตา แต
เปนสีที่ใชความรูสึกความเขาใจของเพื่อนรับรูซึ่งกันและกัน
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รังเกียจไมเทารังแก
ในเสนทางการเลนดนตรีของวงไดมอน วงดนตรีที่มีแตผูพิการทางสายตา พวกเขาสูชีวิต
บนเสนทางสายดนตรี เดินสายประกวดตามเวที และ เลนดนตรีขางถนน หวังอยากใหคนมองพวกเขา
ที่ความสามารถ ไมใชมองจากสภาพภายนอกที่พวกเขาไมสามารถเลือกเกิดได
“ไอพวกตัวซวย ไอสิ่งอัปมงคล” สุเมตรพูดขึ้นดวยน้ําเสียงใสอารมณ ขณะเลาถึง
เหตุการณเมื่อครั้งไปเลนเปดหมวกหนารานของคนจีน
“วงของพวกเรากับคนจีน ดูจะเปนปญหากับพวกเขามากที่สุด พวกเขาไมชอบเราหรอก
เขาวาพวกเราเปนสิ่งอัปมงคล เปนพวกตัวซวย พบเจอทีไรตองรีบไลโดนดวน อยางมีงานหนึ่งเปนงาน
แตงงาน ทางเจาบาวกับเจาสาว เขาตกลงจางเราไปเลนแลว แตพอใกลถึงวันจริง ทางญาติพี่นอง
เจาบาวไมยอม จึงตองโทรมาขอโทษยกเลิกจางพวกผม ถามวาเสียใจไหม มันคงจะชาชินแลว แต
เสียความรูสึกมากกวา เพราะพวกเราตั้งใจฝกซอมแลว แตเมื่อใกลถึงวัน ก็โทรมายกเลิก แตวงเราก็
เขาใจเขาแหละงานมงคลหากเราเขาไปคงดูไมด”ี พรีม มือกีตาร หนึ่งในสมาชิกของวง พูดออกมาดวย
น้ําเสียงที่ดูนิ่งและเย็นชา
“แตพวกผมก็เคยไปเลนนะ งานแตง ก็ไมเคยเห็นคูไหนเขาจะเลิกกันเลย เขาก็ยังรักกันดี
เราติดตามคุยกับเขาในเฟซบุกตลอด ผมวามันไมเกี่ยวกับวงพวกผมหรอก” สุเมตร แยงขึ้นทันทีดวย
น้ําเสียงปกติ
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หลายตอหลายครั้งที่วงไดมอน เดินทางออกจากบานเชา ดวยความตั้งใจจะไปเลนดนตรี
แตการเปดหมวกเชนนี้ไมสามารถคาดหวังอะไรได บางครั้งนั่งรถไปฝนตกลงมากลางทางก็ตองใหคนรถ
ขับกลับ เสียคาจางใหคนขับรถไปฟรี ๆ มิหนําซ้ํา การที่พวกเขาขอไปใชสิทธิ์เสรีเลนดนตรีขางถนน
แตกลับโดนตะโกนขับไลจากบรรดาแมคาพอคา โดนขวางปาของใส โดนนําขี้หมามาหยอดในกลองรับ
เงิน และในบางรายยังทํารายจิตใจคนอยางพวกเขา ดวยการบอกวา คนพวกนี้เปนโรคราย อยาเขา
ใกลเด็ดขาด
“ที่เจอหนัก ๆ ตอนไปเปดหมวกนะหรอ ก็เยอะนะ ไมรูวาหนักหรือเปลา” สุเมตร พูด
ดวยน้ําเสียงปกติ พลางแหงนหนาขึ้นมองไปยังฟา
ครั้งเมื่อมีงานจางไปเลนงานที่ภูเก็ต พวกเขาก็เจอกับเหตุการณที่ไมนาประทับใจ สําหรับ
สถานะคนตาบอดที่เลนดนตรีขางถนน
“ครั้งนั้นไปเลนงานจาง แถวภูเก็ต ดวยความที่วาไหนๆพวกเราไปเลนไกลๆทั้งที หาคารถ
คาน้ํามันแพงใหคุมเสียหนอย
วงของเราเลยไปลองเลนเปดหมวกแถวตลาดในตัวเมือง จุดที่เลนใกล ๆ กับรานขาวมันไก
พอเริ่มตั้งอุปกรณเครื่องดนตรีเทานั้นแหละ มีเสียงคนไลบาง พูดดาบาง”
“ไอพวกนี้มาอีกแลว” เสียงคําอุทานที่คุนเคยดังขึ้นขณะที่พวกเขาเริ่มตั้งอุปกรณดนตรี
“รําคาญจริง ๆ มาทีไรขายไมเคยได พวกเสนียดจัญไรเอย”
“ผมถึงกับสะดุงเมื่อไดยินแบบนั้น และรูสึกวา นี่วงของพวกผมมันนาเกลียดนาสมเพศ
ขนาดนั้นเลยหรอ”
จากนั้น เสียงดัง ตุบ! “กานสะตอขนาดใหญเห็นทีวายาวเทาแขนคนได ปามาโดนหลัง
ของผมเต็ม ๆ ตอนนั้นผมจุกมากนะ ทั้งจุกและทั้งเจ็บใจ แตผมก็ตองทําหนาที่เซ็ตไมค เพื่อคอยรอง
และประกาศ กอนเลนผมประกาศวา”
“วันหลังนะครับ หากจะขวางกานสะตอมา อยามาแคกานครับ ผมขอฝกดวย กานมัน
กินไมได สวนตรงนี้ที่ ๆ ผมเลนดานขางมีขาวมันไกขายนะ อรอยดวยแวะมาทานกันไดครับ”
“เอาเขาจริงรานขาวมันไกขายหมดเก็บของกลับกอนเราเลนเสร็จเสียอีก” หลังจากเลน
เสร็จวงของเราเก็บของเตรียมขึ้นรถ มีแมคามาตะโกนเรียก เอาสะตอมาใหพวกเรา 2 - 3 เขง ปาเขา
ชอบใจในเพลงที่พวกเราเลน
“ผมไมรูเหมือนกันนะวา ปาคนใหของกับคนที่ปากานสะตอมานี่คนเดียวกันไหม แตไมวา
จะใชหรือไม ก็อยากจะขอบคุณปาที่ใหสะตอและชอบเพลงของวงเรา เพราะปาเขาไมไดประเมินคา
ความเปนคนของเราแครูปลักษณ แตเขายังมองเห็นถึงความสามารถของเราบาง” สุเมตรกลาวดวย
น้ําเสียง ปกติเชนเดิม แตสิ่งที่เพิ่มเติม คือรอยยิ้มเล็กๆที่มุมปากของเขา
บรรยากาศของการสัมภาษณ เปนไปอยางสบาย มีลมพัดเปนระยะ ไมทําใหรอนอบอาว
นัก อีกทั้งยังมีบรรดาพอคาแมคา แวะมาตระโกนเรียกขายของอยูโดยตลอด บานเชาที่พวกเขาอาศัย
มีขนาดไมใหญนัก เรียกวาเล็กก็วาไดแตก็ใหญพอสําหรับสมาชิกในวงที่จํานวน 9 คน และลูกสุนัขอีก
3 ตัว โดยระหวางพูดคุยลูกบรรดาเหลาลูกสุนัขก็จะของวิ่งมาหาและเลียมือเลียขาและบนนั่งตัก สราง
สีสันตและรอยยิ้มใหกับทุกคนในวงสนทนา สําหรับสถานที่ที่ใชนั่งพูดคุย คือ พื้นที่เล็กหนาบาน ซึ่งดู
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จะมีรอยดินเปรอะเปอนเกาอี้และมีเศษขยะอยูบางอาจมองดูไมสะอาดตานักแตก็ไมรกจนเกินไป คงไม
ตองสงสัยเพราะบานหลังนี้คือบานของพวกเขาวงไดมอน ผูพิการทางสายตา
“เคยมีคนเอาขี้หมา มาหยอดใสกลองรับเงินของวงเราดวยนะ” สุเมตรกลาวขึ้นดวย
น้ําเสียงเชิงแดกดัน
“ผมก็ไมรูวาวันนั้นวงของพวกผม ไปเลนไมถูกหูคนแถวนั้นหรืออยางไร แตพวกผมก็เลน
ปกติ ก็มีคนใหเงินเราบางสักพัก ไดกลิ่นเหม็นๆเหมือนขี้หมา ปรากฏมีขี้หมาอยูในกลองใสเงินไมใหเงิน
เราจะดาหรือเฉย ๆ ไปก็ไดแตนี่คือไมรูวาเขาคิดยังไง หมั้นไส อยากแกลง เขารังเกียจกันก็ไมเปนไรแต
การรังแกกันแบบที่พวกเราก็ไมไดไปทําอะไรใหแบบนี้ มันดูไมใชสิ่งที่ควรทําเลยนะ เลนเสร็จก็วาจะ
ลางกลองแตไมไหวกลิ่นแรงเลยทิ้งไปเสีย แตผมวาบางทีผูใหญก็มีสวนปลูกฝงเด็ก ในสังคมไทย”
พวกเขาเคยเจอเหตุการณหนึ่งขณะที่ไปเลนเปดหมวก สําหรับในบางพื้นที่ไมสามารถลง
เต็มวงได สุเมตรมือกลองจึงตองมาทําหนาที่นั่งพูดไมคแทน ขณะพูดไปเรื่อยๆนั้น มีเด็กเดินผานและ
สนทนากับแมของเขาดวยความสงสัยวา
“แม ๆ พวกพี่เขาทําอะไร ทําไมมานั่งตรงนี้ มันคืออะไร”
คําตอบที่แมใหกับลูกนั้นคือ “อยาไปเขาใกลพวกเขานะลูก พวกนี้เปนพวกขอทานเดี๋ยว
ติดเชื้อ” ความรูสึกที่เขา (สุเมตร) ไดยินนั้นทําใหเขาเสียใจเปนอยางมาก ไมใชที่เขาโดนดาหรืออยางไร
แตสิ่งนั้นคือ แมสอนลูกใหกลัวคนประเภทแบบเขา ซึ่งเปนการใหขอมูลที่ไมถูกตองแกเด็ก เพราะ
สําหรับพวกเขามันไมใช
“คนตาบอดแบบพวกผมมันไมไดติดเชื้อกันเพียงเดินผานเขาใกลนะ บางครั้งการกระทํา
หรือการชี้นําของผูใหญก็มีสวนที่จะชวยเสริมและทําทําใหสังคมของคนเราดูแยลง แตก็ไมทุกคนหรอก
นะ มันก็มีทั้งดีและไมดีแหละคนเรา” สุเมตรกลาวดวยน้ําเสียงตัดพอและลูบหัวลูกสุนัขที่นั่งอยูบนตัก
ของเขาตลอดการสนทนา
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รับจางประกวดเปดหมวก
พวกเขา “วงไดมอน” พรอมทําทุกวิธีที่จะสามารถสรางพื้นที่ตัวตนเพื่อใหคนทั่วไปรูจัก
พวกเขาไดมากที่สุด ทั้งรับจางเลนดนตรีตามงาน เดินสายประกวดตามเวทีตาง ๆ จนกระทั่งเปด
หมวกขางถนน
“แมพวกผมจะเลนขางถนนนะ แตวงเราก็มีคติไววา แมวงของเราจะเกิดมา
จากขางถนน แตพวกเราก็จะไมหยุดอยูที่ขางถนนตลอดไป แตก็จะไมลืมวามาพวกเรามาจากที่ใด
และพรอมที่จะกลับไปเลนขางถนนไดทุกเมื่อ” สุเมตรกลาวดวยน้ําเสียงที่หนักแนน เหมือนการที่พวก
เขาทําหลายอยางแบบนี้ทั้งงานประกวดงานจางอีกทั้งเคยชนะและควาเงินรางวัลมาได แตสําหรับพวก
เขา การออกไปเปดหมวกขางถนนกลับใหจํานวนเงินที่มากกับพวกเขาเปนที่สุด
“เปดหมวกกับงานจางนี่ รายไดสูสีกันเลยนะ อยางงานจาง เรทคาจางวงเราอยูที่
ประมาณ 3 - 4 หมื่นบาทขึ้นกับระยะทางดวย 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 ออกไปทําแบบนี้เลนดนตรี
กับเพื่อน มันเหมือนโลกมืดๆสวางสดใสขึ้นเลยเวลาไดเลนดนตรี”
สวนเปดหมวกเคยออกไปเลนถาฝนไมตกก็เลนตั้งแตบายเลยยาวไปยัน 2 ทุม 3 ทุม
ออกไปตอครั้ง ก็ไดประมาณ 12,000 – 14,000 บาท เลยนะ ไมตองเสียคาจางอะไร เสียแคคารถคา
คนขับ อาจเพราะวงดนตรีสดมันเลนนอยลงเรามาเลนคนเขาเห็นมันก็ดูแปลกตานาสนใจมั้ง แตถา
เปนสมัยกอนยังมีวงดนตรีสดเยอะนะ ตองแยงที่กันเลน ตองจองเลยนะตามตลาด ตองเสียคาเชาพื้นที่
เหมือนกับพวกแมคา สมัยนั้นราคา ที่ละประมาณ 200 บาท แลวยิ่งเลนเปนวงแบบนี้ ก็กินพื้นที่ 2 - 3
ล็อก มันเสียเงินเยอะ ยิ่งสมัยนี้แลวคาล็อกขายของก็แพงขึ้นมาก ขนาดล็อกเล็ก ๆ 2*2 ม. แผงลอย
เล็ก ๆ ก็ 7,000 – 8,000 บาท พวกวงเลนสดก็สูไมไหวสูไมไหว ก็แตกวงกันไปเลนเดี่ยว แตวงเราไมมี
นโยบายแบบนั้น
หลังๆมาแมคาดาเสียงดัง เขาก็หามไปเลนอีก ก็หาเปดตาม แถวที่โลง ใตบีทีเอสสาธร
อะไรพวกนี้มีที่เคยไดมากสุดก็ชวงสมัยกอน เลนวันเดียวนะ ไดถึง 40,000 - 50,000 บาทเลย แตสมัย
นี้คนเขาก็คิดเยอะขึ้น อาจจะดูเราที่ความสามารถเพิ่มขึ้นไมใชใหเราแบบเวทนา จริงๆไมอยากไดเลย
นะ แบบที่มาใหเงินแลวยกมือไหวเหมือนเราเปนศาลเจา เพราะวงของเราเลนเพราะอยากจะมีตัวตน
อยากใหคนเห็นพวกเรา ถาชอบใจจะจางไปเลนก็ได แตบางคนไมใช จะใหเขาก็เหมือนยกมือไหวนาน
นะ ผมรูสึกได พวกเราไมใชจุดสําหรับทําบุญ เพราะคนเราหากคิดจะใหใครยังไงมันก็ยอมไดบุญอยู
แลว ไมตองมาไหวมาขออะไรกันหรอก
“แตที่วงของพวกเราชอบมากที่สุด ก็คือการประกวดนะ มันไมใชเพราะเงินหรืออะไร
เงินรางวัลเราไมไดหวังตรงนั้น แตเราชอบที่จะออกสื่อ ใหคนไดรูจักวาเรามีตัวตนเราอยูตรงนี้ พวก
เราและเพื่อนที่ตาบอดทําได เพราะการประกวดจะมันมีกรรมการมีคนคอยคอมเมนเราวา ที่เราทํา
ตรงนี้ดีแยตรงไหน ตองปรับปรุงพัฒนาตัวอยางไร เพราะการเลนขางถนนมีคนตบมือมีคนใหเงินแตเรา
จะไมรูไดเลยความรูสึกของพวกเขาไดเลยวา เขาคิดเห็นตอเราเชนไร แตการประกวดกรรมการพวก
เขาพูดวิจารณสื่อสารตรงกับเรา มันทําใหเรารูจุดบกพรองของวงวาตรงไหนตองแกไข นั่นคือที่เราชอบ
และตองการ เพราะการไปกระกวดกรรมการเหลานั้นเขาตัดสินเรา จากความสามารถไมใชจากความ
เวทนาเหมือนตอนไปเปดหมวก” สุเมตรจบประโยคดวยน้ําเสียงนิ่งเชนเคย แตประโยคเหลานี้สามารถ
เลาความรูสึกความคิดของวงพวกเขาไดเปนอยางมาก และการสนทนายังคงดําเนินตอไป
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ไมมืดมิตร
นอกจากพวกเขาจะเลนดนตรีทั่วไปกันตามวงแลว อาชีพหลักของสมาชิกในวงก็แตกตาง
กันไป มีทั้งขายลอตเตอรี่ ดูดวง เปนครูสอนดนตรี และครูสอนศิลปะ ถึงแมจะมีงานประจําแตการ
เลนดนตรีก็จะเปนการหลอมรวมพวกเขาไวไมใหไปไหนได ดวยความรักและความผูกพันกับมัน พวกเขา
มีความฝนที่จะมีบานสักหลังที่มีขนาดใหญพอ มีหองซอมดนตรี และมีคายเอาไวเพื่อเปดสอนกับดนตรี
ใหคนตาบอดมาเรียนดวยกัน สําหรับพวกเขาแลวความฝนดูเปนเรื่องที่ไกลตัวดวยสถานภาพทางการเงิน
และสภาพรางกายของพวกเขา แตดวยความมุงมั่นและการมีแรงผลักดันซึ่งกันและกันจากเพื่อนที่เขาใจ
ในแนวทางชีวิตและเคยฝาฟนอุปสรรครวมกันมา
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“การเลนดนตรีชวยใหพวกเราไมเหงา มันเหมือนเพื่อนที่อยูกับพวกเราไปตลอด อยางวง
ไดมอนเคยมีปญหาทะเลาะกันนะ แตเมื่อเลนดนตรีเปนวงที่ไร มันก็ดีกันอยูดี เหมือนเปนจุดเชื่อมและ
รวมความสัมพันธของพวกเราเอาไว” สุเมตรบอกพลางยักคิ้วเมื่อจบประโยค
อยางทุกครั้งไมวาจะเลนดนตรีที่ไหนขางถนนหรือจางประกวด พวกเราก็ทําเต็มที่ แตสําหรับวงของ
เราไดมอน จะไมคอยไดซอมกอนไปเลนเลย เพราะไมอยากจะเสียสตางคคาหองอัด เพราะราคา
คอนขางแพง เราก็จะใชการไปเปดหมวกนี่แหละ เปนการซอมวงไปในตัว
“ที่จริงเปดหมวกเนี่ย มันไมใชคําสําหรับคนตาบอดหรอกนะ มันเปนคําสําหรับคนตาดี
อยางวงผมจะเรียกวา มันคือ งานสุม ใชคนตาบอดเขาเรียก งานสุมนะ เพราะมันเดาไมได ออกไปจะ
ไดเลนไหม นั่งรถไปกลางทางฝนจะตกหรือเปลา ถาตกก็ตองกลับ มันเดาไมไดเลยมันสุมๆเอา”
สําหรับสุเมตร เขาขอใหความหมายของคําวาเปดหมวก แทนเพื่อนๆในวงวา
“สําหรับคําวาเปดหมวกนะหรอ ไมรูสิ เปดหมวก ก็ถอดหมวกออกสิ สุเมตรพูดดวย
น้ําเสียงขําขัน ไมรูเหมือนกัน ขอใหความหมาย เหมือนๆกับตนฉบับเขาและกัน เขาวาอยางไรผมก็ขอ
ตามนั้น”
หลังจบประโยคสนทนา สุเมตรไดพูดถึงสมาชิกในวง วา สาเหตุที่วันนี้ไมคอยมีใครอยูมาก
นัก เพราะวันนี้เปนวันใกลสิ้นเดือน ๆ สมาชิกคนอื่น ๆ จะออกไปขายล็อตเตอรี่กัน สวนที่เหลือก็ไป
ทํางานประจํา สวนอาชีพหลักของสุเมตรนั้นก็คือ จะเปนผูดูแลจัดการรับงานตาง ๆ ของวง อัพ
ความเคลื่อนไหวผานเฟซบุ ก โดยการพิม พของเขาจะมีโ ปรแกรมเสี ยงทําใหชวยพิ มพไ ดสะดวก
นอกเหนือจากนั้น เขายังรับดูดวงอีกดวย
เสร็จจากการสัมภาษณ ฉันจึงขอเก็บภาพบรรยากาศบานเพื่อนําไปประกอบกับงานเขียน
ขณะถายภาพฉันพลันนึกถึง สํานวนที่วา
“คับที่อยูได คับใจอยูยาก” ถึงแมบานเชาหลังนี้อาจจะดูไมใหญโตมากนัก และอัดแนน
ไปดวยสมาชิกในวง แตที่พวกเขายังอยูกันไดโดยไมลําบากใจนั้น คงเปนเพราะมีเพื่อนที่รวมเขาใจ
มองเห็นโลกในสีเดียวกัน ความมืดทางสายตา ไมใชปญหาแตอยางไร เพราะพวกเขาไมเคยเลยสัก
ครั้งที่จะมืดมิดในเสนทางชีวิตแบบเดียวดาย เพราะพวกเขาวง ไดมอน แมจะมืดทางสายตา แตทุก
ปญหาก็ยังมีเพื่อนรวมวงที่พรอมจะฝาไปดวยกัน
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บทที่ 3 เดินทางดวยศรัทธา มโนราหขางถนน
เกือบตลอดทั้งชีวิตของชายวัยยาง 62 ป ตลอดชีวิตที่เขาเดินทางอยูในแนวทางแหง
ความฝนของตนเองมาโดยตลอด กับการประกอบอาชีพมากมายนับไมถวน แตไมวาเขาจะ
ประกอบอาชีพใดก็ตาม เขามักเลือกที่จะทําตามความฝนและแสวงหาในสิ่งที่ตัวเองสนใจมาโดย
ตลอด จนปจจุบันกับเขาไดเดินทางดวยศรัทธานําพา มโนราหพรานบุญ มาเลนเปดหมวกขางถนน
เปนชวงเวลา 2 ป ดูจะเปนระยะเวลาไมนานนัก แตสําหรับเขาแลวเรียกไดวาแทบจะทั้งชีวิตของเขามี
ความผูกพันธุและสืบเชื้อสายมโนราหมาแตชานาน
สําหรับการแสดงเปดหมวกขางถนน ในรูปแบบที่พบเห็นไดทั่วไปนั้น 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 ที่ในปนี้แมจะมีอายุ ยางเขาป 62 ป เขาเกิดป
มะโรง เดิมเปนคนนครศรีธรรมราช ดวยพื้นฐานครอบครัวยากจน ตั้งแตจําความได เขาใชชีวิต
แบบอัตคัดเงินทองมาโดยตลอด หากแตสิ่งนั้นไมเคยขวางกั้นความฝนและเสนทางเดินในชีวิตเขาเลย
สักครั้ง
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โนราออกเล
การศึกษาของเขาจบแค ป.4 จากโรงเรียนวัดปากบางทาพญา จังหวัด นครศรีธรรมราช
ดวยครอบครัวยากจน จึงตองจําใจออกเรือไปเปนลูกนองเรือตังเก ใชชีวิตไปเรื่อยอยูบนเรือ ลองไป
ทั่วแทบจะทุกทะเลในประเทศไทย ไมวาจะเปน ปตตานี นราธิวาส ปากพนัง ไปยันฝงตะวันตก
แถบอันดามัน สตูล ตรัง ภูเก็ต กระบี่ ตลอดไปถึงระนอง ชีวิตไมมีความนิ่งไมมีคําวาแนนอน หา
ไมไดเลย
แตดวยจิตใจพื้นฐานของเขานั้นเปนคนที่รัก ในดานศิลปะการแสดง รอง รํา ทําเพลง
แถบทุกจะแขนง ขอเพียงไดยืนดูไดไปฟงเขาเลน แสดง ถือวาเปนความสุขใจ และถาไดมีโอกาสไป
รวมแสดงดวยนั้นคือ ความสุขและความฝนที่เขาตองการ ระหวางที่ออกเรือสิ่งหนึ่งที่จะสามารถ
สรางความสุขใหเขาก็คือ การรายบทวากลอน จนทําใหเพื่อน ๆ ที่รวมออกเรือ หลายคนตางชมเปน
เสียงเดียวกันวา เขามีความพรสวรรค และทุกครั้งที่เรือทําการเขาทาเทียบฝง เขามักจะหาโอกาสที่
จะสรรหามอบสิ่งที่เรียกวาความสุขใหกับตัวเอง
เขามักจะเดินไปในตัวเมืองของถิ่นนั้น ๆ เพื่อหาดูการแสดง ราย รองรํา และดวย
ความรักความชอบในทางศิลปะที่แสดงออกมาจากตัวตนทําใหคนรอบขางรูวาเขาชอบในดานนี้ จึง
ทําใหเขาไดมีโอกาสเขารวมเลนและแสดงกับคณะมโนราห โดยตอนนั้นดวยความเปนหนุมมีไฟอยาก
ทําใจทําตามฝน ดวยวัย 19 ป ซึ่งไดรับคาตัววันละ 1 บาท เขาไมไดคิดถึงคาตัวแตเพียงอยางไร
แตสิ่งนี้คือสิ่งที่ใจของเขาตองการทํา แตระหวางที่รวมคณะมโนราหก็เปนเพียงชวงระยะเวลาสั้น ๆ
เพราะเขายังมีภาระงานที่ตองทําตอคือ ออกเรือสูทะเลแมจะ ตองออกเรืออีกสักกี่หนก็ตาม ทุกครั้งที่
เขาฝงและมีโอกาสเขาก็จะทําเชนนี้ตลอด คือ การหางานแสดงงานรองรํา ดูเพื่อศึกษา และหา
โอกาสที่จะเปนเชนนักแสดงเหลานั้น และในระหวางออกทะเลพอเรือเขาฝง ไมวาจะเปนงานบวช,
งานแตง, หรืองานที่มีการรองรําทําเพลง หากมีงานไหนจางคนไปรองเพลงเชียร ก็จะไปทุกงานที่เรือ
เทียบฝง เพราะโอกาสตรงนี้ไมวาจะเล็กหรือใหญ แตมันคือจุด ๆ หนึ่งที่สามารถทําใหเขาไดเรียนรู
และสามารถรับประสบการณ เพื่อปูไปสูทิศทางที่เขาตองการจะเดินไป ก็คือ การเปนนักรอง
นักแสดง หรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับศาสตรศิลปะ
โดยครั้งหนึ่งเขาเคยไดรับรางวัลชนะเลิศ เมื่อครั้งหยุดจากการออกเรือโดย ตอนนั้นเรือ
ไปเทียบทอยูที่จังหวัดนครสวรรค ซึ่งที่พักในตอนนั้นเปนโรงงานผลิตยางรถยนต ซึ่งชวงนั้นเปนชวง
งานปใหม และมีงานกรประกวดที่จัดยิ่งใหญ เขาจึงทําการสมัครเพื่อประกวดรองเพลงและเขาเอง
ไดทําการประยุกตบทกลอนสดขับรอง ทํานองแบบฉบับโนรา โดยในงานประกวดครั้งนั้นมีผูเขา
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ประกวดทั้งสิ้น 70 คน ทุกคนรองเพลงลูกทุงธรรมดา แตเขาใชแนวทางดนตรีประยุกตที่ไดสรางสรรค
เอง จนทําใหสามารถควา รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 มาไดซึ่งเขารูสึกภูมิใจมาก เพราะมันคือสิ่งที่
เขาเรียนรูและประยุกตรวมกันเพื่อสรางสรรคเปนผลงานที่ทําใหไดรับรางวัลชนะเลิศ นั่นหมายถึง
กรรมการชอบและพอใจในผลงานสรางสรรคของเขา
ในชวงนั้นสิ่งที่เขาอยากทําที่สุดคือ การหยุดออกเดินเรือไปในทะเล สาเหตุหนึ่งคือ การ
ทําสิ่งเหลานี้ในหลายๆครั้งมีโอกาสเสี่ยงในเรื่องยาเสพติด มักมีการคากันกลางทะเล ทั้ง ๆ ที่เขาไมได
มีสวนอะไรที่มักโดนเหมารวม เกิดภาพลักษณที่ไมดีสูตัวเขาเอง แตก็ไมสามารถหยุดออกทะเลได
เพราะการอกเรือเดินทะเลคือรายไดหลัก ซึ่งตอนนั้นเขาตั้งใจเอาไววา จะออกเดินเรือทะเลจนกวา
ลูกสาวคนโตของเขาจะเรียนจบชั้น ม.6 เพื่อใหลูกพอมีความรูติดตัวบาง เขาใชชีวิตกับการออกเรือ
เดินทะเลรวมเปนระยะเวลาประมาณ 20 ป ทําใหเขาเองซึ่งเปนคนที่ดูมีความนาไววางใจ จนไดรับ
ตําแหนงเลื่อนขั้นจากลูกเรือมาเปนหัวหนาเฝาหองเครื่องยนตแทน
ซึ่งในตอนนั้น เขาก็ไดมี
ครอบครัวและมีลูก ทั้งสิ้น 4 คน โดยอาศัยอยูที่ อ.กรันตรัง จ.ตรัง
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เชื้อสาย “ครูหมอโนรา”
การสืบเชื้อสายมโนราห มีมาตั้งแตรุนบรรพบุรุษ สมัยทวดพอของทวด ก็นับถือกันมา
แตก็มีขาดหายไมมีใครสืบตอทําตอการทําอะไรที่สืบทอดแบบนี้จึงสิ้นสุดลง แตสําหรับเขาจะไมไดรู
รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องมโนราหและบรรพบุรุษมากนัก เคยมีไมมีกี่ครั้งที่ปูของเขาเคยพูดถึงแตก็ยัง
จําอะไรไดไมมาก เพราะยังเด็กมาก รูวาตั้งแตเริ่ม อายุได 9 ขวบก็ชอบดูดนตรี ดูการรองรายรํา
หรือจะมีการสืบเชื้อมาแตอยางไรก็ไมเชิง
ตอมาไมนานนัก เขาเกิดอาการเจ็บดวย ดวยโรคอะไรนั้นไมทราบสาเหตุที่แนชัด
อาการปวยที่วานั้นมีอาการที่ไมสามารถกินอะไรได เพราะกินเขาไปก็อวกออกทั้งหมด ปวยอยูนาน
ไปหาหมอ หมอหลวงรักษาโรคก็ไมสามารถระบุไดวาทําไมจึงมีอาการเชนนี้ แมของเขาจึงไดลองพา
ไปรักษา กับหมอผี หมอผีบอกกับเขาวา อาการเชนนี้เปนอาการของผีเขา มันคือความเชื่อแตหาก
เขาไมเชื่อนั้นจะไมมีวันหายจากอาการนี้เลย ดวยความที่เขาไมไดมีความเชื่อเรื่องอะไรทํานองนี้ เขาจึง
รักษาอาการเองโดยการกินยาตามมีตามเกิด อาการนั้นก็ไมเคยทุเลาหายไป ทําใหชวงนั้นเขาผอม
มากเพราะกินอะไรไมไดอีกทั้งกินไปก็อวกออก แตเขาไมไดมีอาการเจ็บหรือปวดตามรางกาย
เพียงแตกินอะไรเขาไปแลวมีอาการอวกออกทั้งหมด
จนกระทั่งเมื่อไดเดินทางไปบานเพื่อน เพื่อไปขอพักอาศัยในยาน อ.กรันตรัง ก็เกิด
เหตุการณประหลาดที่เขาเองไมเคยคาดคิดวา บนโลกจะมีสิ่งเหลานี้อยูอีกหรือ เพื่อนของเขาผูที่เปน
เจาของบานที่ใหเขาพักอาศัยนั้น จู ๆ ก็แสดงอาการเหมือนคนถูกเจาเขาทรง เขาสิงราง ลุกขึ้นยืน
ขี้หนามายังเขา ทําตาโตพรอมกับพูดดวยเสียงดังที่ไมใชตัวตนเดิมของเพื่อนเขา “มึงนี่ เปนคนที่เชื่อ
อะไรก็ไมรูผิด ๆ ถูก ๆ ที่เมิงเปนอยูทุกวันนี้ บรรพบุรุษ มึงเขานับถือกันมา เมิงอยาไปเชื่อใคร อยางม
งาย มึงจงทํา มึงทําตาม บรรพบุรุษดั้งเดิม มึงอยาจองหอง” เมื่อสิ้นคํากลาวนี้รางนั้นก็นอนสลบนิ่ง
ตอนนั้นทุกคนตางตกใจและกลัวผมกัน ตอนนั้นเขาไมรูดวยซ้ําวาควรทําอะไร มันคือเรื่องจริงใชไหม
มีผูใหญและคนในบานไดบอกกับเขาวา การกระทําแบบนี้หรือสิ่งที่เห็น เปนการที่ครู
หมอมโนราห เขาตองการใหเชื่อใหเห็นจึงปรากฏทําใหเกิดสําแดงอาการที่เขาเปนอวกออกและกิน
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ไมไดและเขาทรงรางคน โดยครูหมอตองการจับตัวเขา (สมพงศ) เพื่อใหทําพิธีกรรมรับขันธแลวสืบ
เชื้อสายโนรา ชีวิตตอไปขางหนาจะไดดีขึ้นและสบายกวาที่เคยเปน เพราะโนรา ถาเขาจําเปนจะ
มาอยูกับใครนั้น เขาจะแสดงอาการใหบุคคลนั้นอวกบางอะไรบาง กินไมไดทุรนทุราย ทําใหรูสึกจะ
เปนจะตายขึ้นมา และหากถาใครไมเชื่ออาจมีผลถึงชีวิต นั่นคือจุดเริ่มตนในวันวานที่ทําใหสมพงศ
สืบสานเชื้อสาย มโนราหมาถึงปจจุบัน
หลังจากวันนั้นเขาทําการถามไถเรื่องราวเชื้อสายบรรพบุรุษเกาแกเกี่ยวกับการนับถือ
มโนราห ทําใหเขาเริ่มเขาใจมากขึ้น และดวยความที่เปนคนชอบดานศิลปะการแสดงอยูแลว เขาจึง
ตั้งใจทําตามที่รางทรงไดบอกทุกขั้นตอน คือไปเชิญมโนราหใหมาประทับที่ตัวเขาไปทําพิธีก รรม ณ
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ กลาวคือพิธีการอันเชิญครูมาประทับ หลังจากนั้นเขาไดไปนําหนาพรานที่อยูกับ
ญาติ ซึ่งเปนนองของปูเขา เขาทําตามขั้นตอนที่รางทรงประทับนั้นบอกอยางละเอียดไมใหขาดตกใน
แตละวิธีการ โดยในจิตใตสํานึกแทของเขานั้น เขามีทั้งความเชื่อและศรัทธาในเรื่องนี้อยูชานานแลว
เพียงแตไมเคยรูเรื่องราวเกี่ยวกับบรรพบุรุษที่มีเชื้อสืบเนื่อง เขาจึงไปจัดการนําหนาพรานที่บานญาติ
มาขัดเงาใหดูใหม และทําพิธีใหสมบูรณ
โดยเมื่อทําพิธีอันเชิญครูหมอโนรามาประทับอยูกับเขาเปนอันเสร็จพิธีที่เขาจะเปนผู สืบ
เชื้อสายดูแล โนราสืบทอดตอไป โดยไมกี่วันอาการที่เขาปวยโดยไมทราบสาเหตุมานานนั้นก็หายเปน
ปลิดทิ้ง ดูเปนเรื่องที่ไมนาจะเกิดขึ้นได แตมันก็เกิดขึ้นกับเขา
หลังจากที่อาการปวยของเขาหายแลวนั้น เขาจึงตั้งตนความคิด วาคนอยางเขาควรจะ
ทําอะไรบนความชอบ โดยเขาเองชอบดานศาสตรดานศิลปะการแสดงและดวยความศรัทธาจาก
เหตุการณที่เกิดขึ้น เกี่ยวกับเรื่องมโนราห จึงทําใหเขาเลือกที่จะสืบเชื้อสายมโนราห หรือทําการ
ฟนฟูอะไรที่เกี่ยวกับมโนราหขึ้นมาใหได นั่นคือความตั้งใจของเขาและนาจะเปนสิ่งที่ดีที่สุดที่นาจะทํา
ได
หลังจากรับที่ไดทําพิธีรับขันธจนเสร็จสมบูรณแลว เขาก็มุงมั่นที่จะทําตามความฝนของ
ตัวเองอีกครั้ง คือ การตั้งคณะมโนราห โดยชวงนั้นเปนชวงที่ลูกสาวคนโตของเขาเรียนจบชั้น ม.6
พอดีตรงตามความตั้งใจของเขาที่จะหยุดออกเรือเดินทะเล เขาจึงสิ้นสุดการออกเรือเดินทะเล รวม
ทั้งสิ้นเปน เวลา 20 ปที่เขาลองทะเลทําอาชีพนี้ และหลังจากนั้นเขาก็หันหลังถาวรใหกับคลื่นลมและ
การเปนลูกเรือตังเก
หลังหยุดมาไดไมนานนักเขาจึงคิดหาทําอาชีพ ลองมองหาความสามารถที่มี ก็ไม
เดนชัดดานใดนักแตถาเปนการมองหาสิ่งที่ศรัทธาและเขารัก เขาตอบไดทันทีวา คือ การรองรําศิลปะ
ดนตรี และมโนราห แตดวยไมมีเงินที่จะกอตั้งวงมโนราหความฝนของเขาจึงยังไมไดกอรางสรางเปน
รูป จนกระทั่งญาติพี่นองฝายภรรยาของเขา ไดเสนอใหทําอาชีพวิ่งมอเตอรไซครับจางไปพลางๆเพื่อ
เก็บเงิน ภรรยาจึงไดรวบรวมเงินซื้อมอเตอรไซค เหตุที่ภรรยาเปนฝายซื้อให เพราะการทํางานตลอด
ชีวิตที่ผานมานั้น เงินที่ไดภรรยาจะเปนคนเก็บ ชวยกับทํามาหากินมาโดยตลอด แตภรรยาจะเปนคน
บริหารเงิน เนื่องดวยเขาเปนคนที่ซื่อและใจดี เมื่อมีคนมายืมเงินมักปฏิเสธใครไมเปน ทําใหภรรยา
ตองเปนฝายเก็บเงินแทน หลังจากนั้นตัวเขาก็วิ่งมอเตอรไซครับจาง อยูเปนระยะ เวลา 10 กวาป
โดยระหวางที่เปนวินมอเตอรไซค นั้น ก็จะรับจางเปนพิธีกร งานแหล งานรํา งานบวช
งานแตง ทุกประเภท เพราะมันเปนงานที่สรางความสุขใหเขาไดเสมอเมื่อไดทํา ราคาตอนนั้นที่ได
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ประมานวันละ 200 - 300 บาท/งาน แตสําหรับเขาแลว ตอนนั้น ความฝนที่ตองการจะฟนฟูคณะ
มโนราหเพื่อสืบทอดเจตนารมณตัวเอง นั้นก็มีอยูในจิตใจเขาเสมอ เขาพร่ําคิดหาหนทาง และเก็บ
เงินอยางตั้งใจ หวังเพื่อฟนฟูคณะมโนราหใหกลับคืนมาไดอีกครั้ง
ตอนนั้นเขาเองตั้งใจวาจะทําไงดี ถึงตั้งคณะมโนราหได จึงลองปรึกษาหาคุยกับพวก
ญาติๆพี่นองวาถาหากจะตั้งคณะมโนราหแลวตองลงทุนเทาไหร ใชเงินมากไหม โดยที่ตอนนั้นเงิน
ทองเรียกวาแทบจะไมพอสําหรับการตั้งคณะ แตดวยความที่คนแถวนั้นเขาเห็นความตั้งใจจึงมีคน
สงเสริมเยอะมาก มีทั้งใหเงินและชวยคิดชวยหาของ ก็จนกระทั่งในระยะเวลาไมนานก็สามารถรวม
เงินไดหมื่นกวาบาท ทั้งลูกสาวก็ไดใหเงินแกเขามาเปนจํานวน 3 พันบาท และบรรดาญาติพี่นอง
อีกราว ๆ หมื่นกวาบาท
“ตอนนั้นดีใจมาก เมื่อไดเงินมาก็รีบรวมเงินไปซื้อผามาน โนรา สมพงศ หัสดีมาเลย
เมื่อไดมานแลวก็เที่ยวรับงานทั่วไปเลย แตตอนนั้นก็ยังวิ่งมอเตอรไซคไปดวย ทําใหไดรูจักกับผูใหญ
มากขึ้น ซึ่งตอนนั้นไอเราเองยังไมมีอุปกรณเลนประกอบวงใดๆ เชนพวกอุปกรณเครื่องดนตรี ไมมี
เลย แตพอเริ่มไดออกงานจางบอย ๆ ก็รูจักพวกที่เขาสนใจสนับสนุนเรื่องงโนรา เยอะมาก ก็ไดเลา
บอกความเปนมาความตั้งใจของตัวเอง จนมีคนยื่นมือเขามาชวยอะไรที่ขาด ก็ครบบริบูรณ จน
สามารถกอตั้งเปนคณะมโนราหเต็มรูปแบบ”
สมพงศพูดดวยใบหนาและดวงตาที่ยิ้มอยูตลอด ดวยภายนอกของเขาที่เปนคนลักษณะ
นี้กระมัง จึงทําใหเขาเองดูจะไดรับความชวยเหลือทุกครั้ง ฉันคิดตามหลังจากฟงเรื่องราวชีวิตของเขา
ไดครึ่งทาง
ป 2540 สมพงศจัดตั้งคณะมโนราหขึ้นมา ซึ่งรับงานไปตลอด ทั้งป เพียงเวลา 5 ป
คณะของเขาก็ไดยุบตัวลง ในป 2545
“ที่ตองยุบวง จําใจมากนะ เพราะมันไมไหวจริง ๆ ฝนมานานแลว เขาเนื้อ เราเองก็
พยายามฝนใหมันอยูไดนานที่สุด แตสุดทายก็ตองปดตัวลงจริงๆ เพราะไมมีคาจางจะจายใหคนใน
วง มันตองจายคานางรํา คานักรองนักแสดง ทั้งคณะก็รวม 15 คน”
โดยตัวเขาเองนั้นทําหนาที่กราดครู และโตกลอนกับมโนราหใหญๆ ซึ่งวงของเขานั้นก็
เปนที่ชื่นชอบกับคนทั่วไป แตดวยคาจางและปจจัยอะไรตางๆทําใหไมสามารถไปตอได เพราะตัว
เขาเองไมใชเปนคนเกงอะไรมากนัก มีแตใจรักและอาศัยใจสู หากจะใหเขามาทําหนาที่คนเดียวเลน
คนเดียวทุกอยางทั้งคณะ คงเปนไปไมได
“ที่ทําตรงนี้ผมทําดวยใจรักและศรัทธาลวนๆ ผมพยายามแลวที่ยืนหยัดรั้งสูไวใหไดนาน
ที่สุด แตมันก็จบลงและปดตัวลง ในป 2545 รวมเปนระยะเวลา 5 ป ที่แสนภูมิใจที่สุดสําหรับตัวผม
เอง”
หลังจากยุบวงแลวเขาก็วิ่งมอเตอรไซครับจางไปเรื่อยเชนเดิม โดยในสมัยนั้น การทํานา
กุงรุงเรืองจึงเปลี่ยนไปทํานากุงและวิ่งมอเตอรไซค เพื่อตองการจะเก็บเงินใหมีจํานวนมากพอที่จะ
กอตั้งคณะมโนราหใหกลับมาไดอีกครั้ง
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โนราใตมารําในเมืองกรุง
ในชวงหลังๆการทํานากุงก็เริ่มไปไมไหวแลว และภรรยาของเขาเองนั้น ก็ไดขออยา
เพื่อแตงงานใหม ในสวนของการดูแลลูกทั้ง 3 คน ไดทําการตกลงกันในการสงเสียคาเลี้ยงดูทั้ง 2ฝาย
“ความรูสึกตอนนั้น มันก็คอนขางแย มันเหมือนไมมีแลว คนที่คอยอยูขาง ๆ แต คน
จนๆแบบเขาไมสามารถทําอะไรได ในเมื่อภรรยาขอแยกทาง ความรักมันกินไมได จึงยินยอมอยา
แตโดยดี เพราะคิดวา ถาปลอยใหเขาไปมีความสุขมีทางเดินที่ดีกวาก็ตองปลอยใหภรรยาไป ดีกวา
ตองมาจมทุกขความจนกับคนแบบเรา ซึ่งสามีใหมของภรรยาผมดูเปนคนร่ํารวยและขยัน หากเขารัก
กัน ผมก็ทําอะไรไมได”
สมพงศกลาวดวยน้ําเสียงออนลง แตก็ยังยิ้มทุกขณะที่เลาเรื่องราวชีวิตตอจากนั้น เขาจึง
ตัดสินใจเขามาหางานทําที่กรุงเทพเพื่อหวังจะสงเงินไปใหพอแมทางนครศรีธรรมราช และลูกสาวทั้ง
3 คนฝายภรรยาของเขาขอเปนฝายดูแลแทนและไมไดปดกั้นสําหรับการไปเจอลูกเปนการแยกทางที่
ตกลงกันได ลูกของเขาเมื่อ เริ่มโต พวกเขาจึงเลือกขออยูที่บานกลาง ซึ่งเปนบานญาติพี่นองทางฝง
ของสมพงศ
“กอนที่ผมจะเดินทางเขากรุงเทพนั้น ผมสัญญากับลูกวาจะสงเงินมาและกลับมาเยี่ยม
เยียนเปนระยะ หากเก็บเงินไดจะกลับมาเปดคณะมโนราหอีกครั้งเพื่อตามฝนเกา”
โดยการศึกษาของลูกทั้ง 3 ทั้งเขาและภรรยาได สงเสีย รวมกับลูกของเขาก็ชวยเหลือ
ตัวเองโดยการทํางานไปเรียนไป จึงทําใหพวกเขาเรียนจบในระดับตางๆ นั่นคือ ลูกคนโต จบม.6
คนที่ 2 จบชั้น ม.3 คนที่ 3 ปริญญาตรี คนที่ 4 ก็ ปวส. เขารูสึกภูมิใจกับลูกทุกคนและลูกๆก็ตาง
เขาใจและรูวาคนเปนพอแบบเขารักและจะทําตามสิ่งใดลูกจึงไมไดหามในการมา กรุงเทพ เพียงแตให
ระวังและดูแลเรื่องสุขภาพรางกายใหดี
เขาเดินทางเขากรุงเทพดวยหวังจะเขามาทํามาคาขายในกรุงเทพ ซึ่งในระยะแรกนั้น
เขาเชาที่ขายของวันละ 200 บาท ระหวางขายไปนั้นเขามองไมเห็นตัวเงินหรือกําไรใด ๆ และรูสึก
วาทําไมการคาขายจึงมีสภาพทุนหายกําไรหด เมื่อเขาลองนึกยอนดู ก็พอรูวา เพราะตัวเขาเองนั้น
เปนคนขี้สงสาร บางทีมีเพื่อนมาขอสินคาฟรีๆหรือเชื่อสินคาบอกวาจะมาจายแตทายที่สุดก็หนีหายไป
ซึ่งเขาเองก็ไมเคยไดเงินคืนเลย อีกทั้งมีเพื่อนมาขอยืมเงินบาง แลวหนีหาย หรือการโดนลากไป
เซ็นชื่อเปนผูค้ําประกันการกูยืมเงินใหเพื่อน เขาก็โดนมาตาง ๆ นา ๆ ซึ่งชวงแรก ๆ เพื่อนเหลานั้นก็
สงเงินดีแตหลัง ๆ พวกเขาเชิดเงินเจาหนี้แลวหนีหายไป ทําใหตัวเขาเองนั้น ตองมาใชหนี้แทน
ตอนนั้นเขาทอใจมาก จึงตัดสินใจเขียนจดหมายไปถึงแมของเขา เพื่อขอกําลังใจ แม
ตอบจดหมายพรอมทั้งใหกําลังใจวา “สูไปลูก ไมตองไปกลัว ขายของไปเราตั้งใจทําเสียอยาง หาก
ใครโกงเรา ทําไมดี พวกเขาเหลานั้นก็จะไดรับผลกรรมเอง”
เขาจึงสูทนตามคําแมบอก เขาพยายามขายของไปใชหนี้ที่โดนเพื่อนโกงหักหลังหนีไป
ทําใหเขาเองไมมีเงินเหลือที่จะใชซื้อของมาขายทําทุนอีก เขาจึงยุติอาชีพคาขายไวเพียงเทานั้นหลังใช
หนี้สินทั้งหมดเรียบรอย
เขาเดินทางสูอาชีพใหม ในเมืองหลวง คือการไปสมัครเปน รปภ. เขาทํางานนี้อยูได 2
ป เชนเดิมระหวางทํางานหากมีเวลาวาง เขาจะก็ไมวายที่จะ หาโอกาส รองเพลง ขอแสดง ขอรับ
เปนพิธีกรตามงานตางๆที่มาเปดใกลบริษัท มันคือความสุขที่เขาพรอมจะทําตลอดเวลาไมวาเขาจะ
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ประกอบอาชีพอะไรก็ตาม การที่ไปขอเลนแสดงตามงานเหลานี้ จึงทําใหเขาบังเอิญรูจักกับคณะ
ตลก จึงไดออกจากการเปนยามและไปเปนตลกคาเฟ ประมาณ 1 ปที่ทําอาชีพตลกคาเฟ
สําหรับเขา เขาสนุกกับการทํามัน แตสาเหตุที่ทําใหเขาอยากลาออกนั้น คงเปนเพราะ
หัวหนาวง ที่มักจะชอบกรนดาทอเขาเสมอ เขาเกิดความรูสึกนอยใจ จึงขอลาออกไปดีกวาทนอยู
แบบอึกอัดใจ ซึ่งตลกรายนั้น สมพงศไมขอเอยนามที่จะพาดพิงถึง
หลังออกจากคณะตลก เขาไดมีการพิมพนามบัตรสวนตัวไวแจกบาง เพื่อที่วาหากใคร
สนใจจะจางเขาไปทํางานแสดงตาง ๆ จะไดติดตอได เขาก็แจกนามบัตรคนไปทั่ว
โชคดีที่วันหนึ่ง มีโมเดลลิงติดตอเขาใหไปแคทงาน คือเลนเปนเอ็กซตรา ในกองละคร
ดวยความที่เขาชอบงานอะไรประเภทนี้อยูแลว ไมวาจํานวนเงินจะไดมากนอยเพียงไร เขาไมไดสน
มากนัก เขาหวังเพียงไดมีโอกาสไปเรียนรู ดูคนมีประสบการณทํางานรวมกัน เพื่อจะเก็บมาพัฒนา
งานของตนหากมีโอกาสกอบกู คณะมโนราหใหกลับมาอีกครั้ง ทึกครั้งเขาไมเคยลืมถึงความศรัทธา
จากการที่เขาไดทําพิธีรับขันธครู เขาไดไปเลนเปนตัวประกอบ เชน ผีในทะเล หรือ โฆษณาของ
เขารับทั้งหมด โดยคาตัวที่เขาไดประมาณ 200 - 250 บาท ดูมีราคาไมมากนัก มีบางครั้งที่เขา
รับจางไปนั่งตบมือไดเงินเพียง 130 บาท/วัน กลับถึงบานก็คอนขางดึกดื่น ตองอาศัยนั่งแท็กซี่กลับ
ไมมีเงินเหลือเลย แตเขาก็ชอบและรักที่จะทํา
“ผมเองก็ชอบดวยแหละนะ เรื่องศิลปะการแสดงแบบนี้ จะบนทําไม อยากมาทําเอง
บนไปไมไดอะไร มันคือประสบการณดีๆนะที่ไดไปดูการทํางาน ทําอะไรแบบนี้ ตัวประกอบคน
อื่น ๆ เขาก็บนกัน บนรอนบนเหนื่อย ผมพูดบอกกับพวกเขาเลย อยาบน จะบนไดอยางไร เขาไมได
ไปจางเรามา แตพวกเราเองนี่ ที่อยากมาดูมาเลน แลวจะมาบนไดอยางไร สิ่งที่ทําไดคือตองตั้งใจสิ
ไมวาจะแสดงเปนจุดเล็กแตมันก็คือองคประกอบที่จะสามารถเติมเต็มเรื่องราวศิลปะ ใหสมบูรณได
ฉะนั้นอยาบน” สมพงศเลาดวยน้ําเสียงเสมือนกับเขากําลังยอนกลับไปอยูในเหตุการณนั้นอีกครั้ง
หลังจากระยะที่ทํางานเปน ตัวประกอบนั้น คนสวนใหญรูวาเขา มีความสามารถและทํา
อะไรมากอน จึงมีหลายคน ที่บอกเขาวา
“หากมีมโนราหอยูกับตัวแลวทําไมจึงไมใชใหเกิดประโยชนละ บางครั้งมโนราหอาจจะ
นําพาใหเขาไปสูจุดหมายที่มุงหวังได ” เขาครุนคิด แลวจึงไดยอนกลับไปบานไปที่นครศรีธรรมราช
เพื่อนําเอาผามานและ มโนราหหนาพรานบุญติดตัวมาเพื่อหวังทําอะไรบางอยาง
โดยระหวางทางเขาไดนั่งรถไฟ ไดมีหมอดู ทักประวัติเขา และตรงกับเหตุการณชีวิตที่
เกิดขึ้นจริง ดวยศรัทธาและความนับถือโนรา เขาจึงปฏิบัติ ตามคําทักของหมอดู คือ ตองไปหา
เชาพระพิฆเนศคือ เทพเจาแหงความสําเร็จ มาไว รวมกับหนาพรานบุญเดิมที่มี และรวมไวกับ บรม
ครูพอแกบวรฤาษี แลวบูชาทุกวัน ชีวิตจะดีเอง
หลังทําตามเรียบรอย เขาจึงดําเนินการตอเกี่ยวกับการที่กลับบานไปนําหนาพรานมา
คือเขาไดทําบล็อกหนาพรานบุญโดยไดรับความชวยเหลือจากญาติซึ่งเปนอาจารย เมื่อทําได ราว ๆ
30 อัน เขาตั้งใจหลอหนาบล็อกพรานบุญเพื่อทําขาย แตความจริงแลว เขาไมเคยไดเงินเลยแมสัก
ครั้ง เมื่อยามมีคนสนใจหากใครอยากได เขาก็จะใหไปเฉย ๆ แตหากใครใหเงินแกเขาเขาก็จะรับไว
จึงทําใหเขารูสึกทอแทแลวผิดหวัง กับหนทางชีวิตแลว ชีวิตชวงนั้นเขาทั้งหดหูใจเพราะไมรูจะทํา

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

78
อะไร ทําแตละครั้งที่ลงทุนไปก็ลมเหลว แลวอยางนี้เขาจะมีทางที่จะเก็บเงินเพื่อทําตามความฝนที่
ศรัทธาไดหรือ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

เวทีขางถนน
ยามนั้น เขาหมดกําลังแรงใจ ทอแท ไมรูอีกแลวทางออกของชีวิต ความรูสึกที่ไมเคย
ยอทอตออุปสรรคที่เคยมีในตัวเขาหมดไป เขาทอ และไมรูทางออกจริง ๆ เขาหวังกาที่พึ่งพิงทางกาย
ใจ มองไปรอบ ๆ บานที่เจอก็คือ หิ้งบูชา มโนราหและพระพิฆเนศ เขาเดินไปตรงนั้น มองดูดวย
ความศรัทธา น้ําตาของเขาจะไหล นานแลวที่เขาไมเคยรองไหกับเรื่องราวแย ๆ ของชีวิตไมวาจะเจอ
อุปสรรคมากมาย แตตอนนี้เขาเองก็แกแลวงานการจะทําอะไร คงยากหากจะมีใครเต็มใจรับเขา
เขาหยุดมองหิ้งนั้นอยูนาน เขายกมือขึ้นไหวที่หิ้งบูชา พรอมกับพูดวา
“ยังไงเสียก็จะขอเลนเปดหมวกแลว เพราะอายุยางเขาสูวัย 60 ป หากจะไปของานที่
ไหนใครเขาก็ไมใหแลว จึงขอขมา ที่จะนําพามโนราหออกทําการแสดงขางถนน เพราะสิ่งนี้เปนสิ่ง
เดียวที่อยากทําชอบและศรัทธา ไมเคยหลบหลูแมจะพามโนราหสูขางถนน แตจะทําโดยถูกตองไมให
ตองหมองเกียติเปนอันขาด”
เขายกมือขึ้นไหวขอขมานําสิ่งที่บูชาและศรัทธาที่สุด และเขาก็ขอขมาหนาพรานบุญ
เพื่อใหชวยสนับสนุนเขาในทางเลือกดานนี้ดวยเถิด จากนั้นมาเขาก็ไดยึดถือ อาชีพเปดหมวกเปน
หลัก เปนงานที่รัก และมีเงินเหลือเก็บ รายไดจากการเปดหมวกของเขาตอวันเฉลี่ยอยูที่ 500 บาท
แตก็เคยมีที่ไดสูงสุดถึง 7,000 บาท ที่งานกาชาด เขาตั้งใจออมเงินที่ไดจากตรงนี้ทั้งหมดเก็บไว ทํา
อัลบั้มของตนเองทําเองออกขาย และถาเงินพอที่จะฟนฟูคณะมโนราหไดก็จะทํา เพราะความฝนนั้น
เปนศรัทธาที่อยูในใจเขามาแตชานาน
ตั้งใจเอาไว แตดวยวัย 62 ปแลวเขาก็ไมรูวา จะมีโอกาสไดทําตามความฝนนั้นหรือไม
รูแตตอนนี้การเปดหมวกเสนทางชีวิตนี้ เปนเสนทางที่ใหทั้งความสุข ความเสรีแกเขา ซึ่งสวนหนึ่ง
ตรงนี้เขาเชื่อวามาจากความดีที่เคยไดทํามาตลอด และหลัก ๆ เลยนั้นคงเปนบรมครูและครูหมอโนรา
ที่ชวยสงเสริมและเมตตาทําใหเขายังยืนหยัดบนวิถีเสนทางของเขา วิถีขางถนนกับการแสดงโนรา
พรานบุญไดโดยไมมีปญหามากมายใดๆมาจนถึงปจจุบัน
เปดหมวก ครอบหนาพราน
สําหรับสงพงศคิดวาการ เปดหมวก คือ “เปดหมวก คือ การทําการแสดงศิลปะ แตการ
ทําสิ่งเหลานี้ตองไมหลอกลวงใคร ตองทําอยางเต็มความสามารถเต็มศักดิ์ศรี ไมใชมาสีซอเปาแคน
แบบไมเปนเพลง เราตองคิดวาหากเราจะทําการแสดงในศาสตรเหลานี้แลวตองเคารพไมใชเพียงมา
เลนหลอกลวงหวังเงิน แตเราตองทําดวยความตั้งใจ และสุดความสามารถ” สมพงศ หัสดี บทวิถี
การแสดงมโนราหเปดหมวกขางถนน เขายอมรับวาหากมีทางเลือกที่มากกวาเขาเองจะไมนําพา สิ่ง
เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชนนี้มาสูขางถนน
“จริง ๆ ผมถายังหนุม ผมก็ไมมาเลนขางถนนนะ ไมอยากนําพาสิ่งเคารพสิ่งดีงาม สิ่งที่
เราศรัทธามาเปอนฝุน แตดวยความจําเปนตรงนี้ เพราะมันจะไมเหมาะสม แตที่ทําตรงนี้ก็รูวาอะไร
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ควรไมควรนะ เพราะที่ ลุงเอามาเลนนี้เปนหนาพรานบล็อกที่เคยหลอแลวคิดจะขาย เปนหนากระดาษ
สวนหนาจริงนั้น ก็จะตั้งไวบนหิ้งบูชาแบบเดิมไมเคยคิดจะพามาเลนขางถนน”
โดยเขาพูดถึงการ เปดหมวกวา สําหรับเขาแลว เขาคิดวา คนเรา ทําได ตองกลา
ในทางที่ดี พยายามตองไมยอมแพ สูชีวิต และตั้งใจ โดยตัวเขานั้นมาเลนเปดหมวกวันแรก คือ วันที่
6 กุมภาพันธ 2554 ใสผาจงกระแบนสีแดง เชาโทรโขงมา และทําการกเตนและรําตามแบบฉบับ
มโนราหโดยยึดจังหวะเดียว เลนที่แรกคือสวนบริเวณปายรถเมล คนผานไปผานมาชอบใจในการ
แสดงเชนนี้ อาจเพราะดูแปลกตากวาการดีดกีตารขับกลอม
“ผมดีใจมากนะที่มีคนชอบ ที่ผมเลนผมทําขางถนนตรงนี้ โดยผมเองจะเลนแถวพวก
ตลาดนัดมีที่ไหนก็จะไปเลนที่นั่น ที่ไหนไมหามก็จะไปเลนไมไปกาวกาย” โดยเครื่องแตงกายชุด
มโนราหนี้ ราคา 4,500 บาท ตั้งแตที่เขาไดเลนเปดหมวกมานี้ เขาก็มีโอกาสไดออกสื่ออยูบาง เชน
รายการสะเก็ดขาว, รายการคัมภีรวิถีรวย, หนังสือพิมพดารายุคใหม
จากวันนั้น จนวันนี้ เขาตั้งใจไววา จะเลนเปดหมวก เปนระยะเวลา 3 ป ซึ่งจะครบ
กําหนด ในวันที่ 6 กุมภา ป 2557 ซึ่งหลังจากนี้เขาอาจจะทําอัลบั้มไวขายหรืออาจจะเลนเปดหมวก
ตอไปหากชีวิตยังไมสิ้นไปเสียกอน เขาไดบอกวาการเลนขางถนนเขามาเลนดวยใจรักและศรัทธา แต
เขาเองก็รูหลักปฏิบัติที่เหมาะสมโดยการเลนขางถนนตรงนี้จะไมมีใสเชิดชฎา เพราะไมเหมาะสมที่จะ
แตงกายเต็มแบบนั้นในการเลนริมถนน ถือวาเปนการไมใหเกียรติครูบาอาจารย
“ผมอยูไดทุกวันนี้ เพราะรูกติกาไมไดดูถูกไมไดดูหมิ่น ทุกวันนี้ตั้งแตทํามาก็ไมไดมีความ
ลําบากเพราะทําทุกอยางโดยตามความถูกตอง การนํามโนราหมาเปดหมวกนี้ถือเปนการอนุรักษเปน
สิ่งที่ดีที่ผมก็บูชาเช็ดถูดูแลทุกวัน เปลี่ยนน้ํากับหิ้งบรมครูเปนอยางดีที่บานของผม และดวยความ
จําเปนตาง ๆ ทําใหผมไดมาเปนศิลปนขางถนน ถือวาการทําตรงนี้ถือไดวาเปนการเชิดชูบรมครูและ
ทั้งยังเปนการอนุรักษ ศิลปะของชาวใต เพราะสมัยนี้หาดูไดยากมาก”
สําหรับการมาแสดงเปดหมวกในแตละครั้งของเขา จะใชเปน เพลงกลอน มโนราห
ลักษณะทํานองคิดเองแบบดนสด กลาวคือ การรายกลาวตามสภาพแวดลอมที่เห็น ใชการดนสด
ตามหลักมากกวา และที่เขานํามารองเลนเปดหมวกในปจจุบันนั้น ก็จะมี แบบรองจังหวะ หนึ่ง รํา
จังหวะหนึ่ง ถาเปนพวกจะเปน กลอนสี่ กลอนหา กลอน หก โดยที่เขาเลือกมา มี 3 จังหวะ คือ
รองกับ รํา และและจังหวะโหมโรง และเมื่อยามกลับบานกิจวัตรที่เขาทําเปนประจําในตอนกอน
นอนก็คอื การสวดมนตร ชุมนุมเทวดา เพื่อใหพรแกคนที่ใหเงินเขาทุกครั้ง
หลายตอหลายครั้ง ที่ ก ารแสดงของเขา สรางความประทั บ แก ผูคนที่ ผานไปมา
โดยเฉพาะชาวใต พวกเขามักเขามาคุยไถถาม ใหความสนับสนุน ในสวนของชาวตางชาตินั้นก็มีสนใจ
เขามาพูดคุยแตดวยความที่ เขาไมมีความรูพูดไมได ก็จะทําทารับไหวขอบคุณ
“เคยมี ชาวตางชาตินําเงินมาใหถึง 3,000 บาท ผมเกรงใจมากนะรีบวิ่งเอาไปคืนเลยมัน
มากเกินไปจริง ๆ ไมกลารับน้ําใจตรงนั้น เพราะมันมากไปสําหรับน้ําใจที่จะใหการแสดงเพียงชั่วครู
แตสําหรับสินน้ําใจครั้งนี้มากเหลือเกินสําหรับผม” แตสุดทายถึงเขาจะวิ่งตามเพื่อนําเงินไปคืน
อยางไร ชาวตางชาติคนนั้นก็ไมรับเงินคืนเพราะเขาก็ยินดีที่จะให พรอมกับชมดวยวา “Good job”
พรอมยิ้มใหอยางเปนมิตร เขาก็ไมรูวาจะทําอยางไรก็ยกมือขอบคุณพรอมกับเดินไปรายรําดนเพลงตอ
ตามเดิม สําหรับแบงกจากตางชาติที่ไดมานั้น ไมวาจะเปนประเทศไหน เขาไมเคยคิดที่จะใช หรือ
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ไปแลกเปนเงินไทย เขาหวังวาสิ่งนี้ นาจะเปนที่ระลึก เปนสิ่งที่สะสม ที่เก็บแทนความทรงจําไดดี
ทุกวันนี้เขามีหลากหลายแบงกของหลายประเทศเก็บไว ในกระเปาสะสมแบงก เขาเก็บมันไวอยางดี
เพื่อเปนความทรงจํา
ทางดานญาติ ๆ ลูกสาวของเขา ก็ไมเคยรังเกียจที่รูวาลุงมาทําแบบนี้ เพราะรูอยูแลววา
เขาชอบและรักที่จะทําอะไรแบบนี้
“พวกเขาเห็นผมออกทีวี คือรายการสะเก็ดขาว เมื่อเห็นก็มีโทรมาถามไถ วาเปนอยางไร
ก็รูเห็นเราออกสะเก็ดขาว”
โดยตัวเขาเองตอนนี้ ก็ไมไดมีภาระชีวิตที่หนักหนาแลว สามารถยืนดวยลําแขงไดอยาง
มั่นคงกวาเดิม ลูก ๆ จะเดินทางมาหาก็มาได แตเมื่อมาก็ไมตองมาใหเงิน เพราะเขาเองไมเคย
ตองการรับเงินจากลูก ๆ เพราะเขาเองไมไดลําบากขาดเหลืออะไรแลวในตอนนี้ แตในทางกลับกันเขา
รูสึกดีเมื่อยามลูกมาหาและสบายใจที่เห็นลูก ๆ อยูกันไดและมีอนาคตที่ดีในปจจุบัน
สําหรับเขาเองมองวา งานเปดหมวกเปนงานที่ทาทาย เปนงานที่ไมเคยเห็นใครเลนแบบ
นี้มากอน ไมไดหวังเรื่องเงินที่จะตองไดมากมาย แตมันคือความสุขใจของคนแกแบบเขาที่สามารถ
เลี้ยงชีพไดดวยความชอบและศรัทธาที่มีตั้งแตแรกเริ่ม
“ผมคิดวาการทําตรงนี้ ผมเองสุขใจคนไดเห็น วามีคนเรามีคนมาถามและปรบมือให
กําลังใจ โดยผมก็นับถือบรรพบุรุษเกาแก มันเหมือนทั้งสุขใจที่ไดทําและไดเผยแพรสืบสาน เรา
ศรัทธาไมรูวาใครจะมองผมแบบไหน คนอื่นอาจมองวางมงายแตผมนับถือตรงนี้มาชานานแลว ไม
วาเวลาไปไหนเจอศาลศักดิ์สิทธิ์เราก็จะแวะไหวสักการะตลอด ใครจะมองแบบใดก็ไมไดใสใจ แตผม
เองมีความตั้งใจดี สม่ําเสมอ อยางเวลาการที่เราบูชานั้นก็ไมเคยบูชาตามกระแสนิยม เชน จตุคาม
เราก็ยังบูชาเคารพอยู ไมไดเปลี่ยนไปตามกระแสนิยม เราอาจจะมองไมเห็นสิ่งสักสิทธิ์เหลานั้น แตผม
เชื่อวาพวกทานมองเห็นเรา”
โดยความฝนเดิมที่ตั้งไวก็คงอยู คือ ตองการจะฟนฟูมโนราหขึ้นมาเปนคณะจองลุง
เหมือนเดิมเปนเพลงที่ลุงรองเองทํารองแบบโบราณ เปนมโนราหยอนยุค รับงานแสดงดวย ทําเปน
ผูสูงอายุ ที่ทําเองได เพราะตอนนี้ก็ มีมานผา ฝนไวแตไมรูจะจริงไหมแตก็จะพยายามทําตามฝนให
สุดกําลัง
สําหรับวันนี้ เขาเองไมเคยนอยใจกับโชคชะตาชีวิต ที่ลิขิตเสนทางเดินนี้มาให ไมมีใคร
กําหนดเสนทางชีวิตไดดีเทาตัวเอง และนี้ก็คือเสนทางที่เขาเลือกไดและไดเลือกเดินมาแลว ตาม
ความถนัด ความเชื่อและความศรัทธา
“มีคนเคย ดูถูก มีเหมือนกันวานะที่มาวาผม วาคนแบบผมที่ทําแบบนี้มันคือพวก
ขอทาน มันคือโนราขอทาน คือจริง ๆ แลว โนราเขาจะไมขอทาน ถาขอทานคือถือ ขันขอลอย ๆ
แตสําหรับผมแลวการรองกลอนและรําใสชุดตามแบบฉบับโนราตามแนวทางที่ถูกที่ควร มันไมใชการ
ไมใชการขอทานเด็ดขาด” เขากลาวดวยน้ําเสียงหนักแนน” เขาไมเคยนอยใจในโชคชะตาที่ตองเกิด
มาจน หรือโดนนินทาหาวาเปนขอทาน แตสําหรับเขานั้น ความนอยใจ คือการที่ ครูหมอที่เขานับถือ
โดนวาในเชิงเสียหาย
“สําหรับความนอยใจนั้นจะเปนในเชิงที่วา คนพวกเขาดูถูกครูหมอที่ผมนับถือ คือเมื่อ
ครั้งที่เคยไดออกรายการ คัมภีรวิถีรวยนั้น พิธีกรรายการไดพูดประโยคหนึ่ง ที่ทําใหผมประทับใจมาก
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นั้นคือ ลุงคนนี้ไมใชขอทานนะคะ แตลุงคนนี้เปนผูที่นําศิลปะมโนราหวัฒนธรรมของภาคใตมาใหเรา
ไดด”ู
แทจริงแลวมโนราหขางถนนที่ผ มไดนํามาเลนมันคือการนําศิลปะของไทยทางภาคใต
ออกมาเผยแพรใหคนไดเห็น มันไมไดเปนการขอทานแตอยางไร ผมไมใชขอทาน ผมทําดวย
ความสามารถเต็มที่และศรัทธาที่มีที่จะนําพามโนราหมาสูขางถนนแบบถูกวิธี ไมใชคนบา คนเมา หรือ
อยางไร เพราะถาหากใครมองวาการทําแบบนี้เปนขอทาน หากถาเขายังเปนคนแนนอนเขาจะรูวาเรา
ทําอะไรอยู ณ ที่ขางถนนตรงนี้.
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บทที่ 3 เสนทางดนตรี วิถีฟุตบาท
หากเอยถึงศิลปนริมฟุตบาท ชื่อของ อี๊ด ฟุตบาท หรือ อิทธิพล วาทะวัฒนะ เปนชื่อหนึ่ง
ที่หลายคนนึกถึง กระทั่งศิลปนยุคหลัง ๆ แรงบันดาลใจที่ทําใหกลาแสดงริมบาทวิถีก็มักจะมาจากเขา
คนนี้
“เราไดเวทีที่ใหญที่สุดในโลก เปนเวทีที่กวางมาก” อี๊ด ฟุตบาทกลาวถึงการเปนศิลปนริม
บาทวิถีศิลปนเปดหมวกรุนใหญยอนหลังเลาวาประมาณป 2520-2521 ขณะนั้นเรียนชางศิลปป 3
เปนยุคแสวงหาของหนุมสาว อยากทําอะไรแปลกใหม อยากทดลองความลุมลึกทางดนตรีวา มวลชน
จะรับไดหรือไม เมื่อเพื่อนรวมสถาบันอยาง วสันต สิทธิเขตต ชวนไปวาดรูปขางถนน จึงไดนํากีตาร
และแตงเพลง ผสมกับวาดภาพเปดหมวกไปพรอม ๆ กัน
เริ่มตนขางถนน
“การเปดหมวกไมไดบ อกวาเราเปนขอทาน บอกวาเราต่ําที่สุดแลว ไมใชแบบนั้น
บานเมืองอื่นเคาก็มี แตคนมาคิดวาต่ําตอย จึงตั้งชื่อวา อี๊ด ฟุตบาท ใหต่ําที่สุด เวลาตกจะไดไมเจ็บ”
อี๊ดกลาวพรอมบอกตอวา สิ่งที่อยากจะบอกคือมันเปนอาชีพอาชีพหนึ่งทางดานศิลปะแนวความคิด
คือน้ําพักน้ําแรง ทําใหไมหลงตัวเอง และอดทน หมวกที่เปดออกมาก็ไมมีอะไร เปดรับเงินแคนั้นเปน
วัฒนธรรมของคนยุโรป วางหมวกไวตรงหนา
หาไดนอยรายนักสําหรับนักดนตรีเปดหมวกขางถนน ในเมืองไทยที่สามารถใชชีวิตเดิน
ตามวิถีขางถนนจนสรางชื่อเสียงและประสบความสําเร็จไดดังเชน อี๊ด ฟุตบาท หากเอยถึงศิลปนริม
ฟุตบาท เขาคนนี้ คงถือบุคคลหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงที่ใครหลายคนนึกถึง และดูจะเปนแบบอยางใหคน
รุนตอๆมาที่อยากเลนดนตรีอยากมีตัวตน กลาออกมาเลนโชวความสามารถของตัวเองริมทองถนน
มากขึ้น
“การเริ่มเดินทางเขาสูเวทีขางถนนของผมนะหรอ” อี๊ด พูดหลังเสียงกีตารในเพลง Dust
in the wind ของ วง Kansus ที่เขาเลนโชวจบลง
“มันก็เริ่มจากตอนแรกคือ ชวงนั้นก็เรียนเพิ่งจบชางศิลปป 3 อายุประมาณ 24- 25 ป
ตอนนั้นที่ไปทําก็ไมไดคิดอะไรทั้งนั้น มีแตความมุงมั่น มันคงเพราะยังเปนหนุมไฟแรง คิดอยางเดียว
วาอยากทํางานนี้อยากเลนดนตรีอยากโชวฝมือ เพราะเราถือวามันเปนงาน happening art แตยัง
ไมมีใครกลาทํา และไมมีแมแบบดวย ผมก็ตัดสินใจอยูนานนะ เพราะในสมัยนั้นไมคอยมีวงดนตรี
วงตาบอดวงอะไรมันแทบไมมีเลย แลวคือตัวเราเองก็เปนคนมีการศึกษา มือเทาครบ จะมาเลน
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ดนตรีริมถนนก็ดูไมคอยเขาที ยอมรับวากวาจะไดเริ่มเลนนั้น ตองรวบรวมความกลาเปนอยางมาก
ทางครอบครัวเราพอแมเขาก็รับไมคอยไดนะที่เรียนจบมาแตมาเลนดนตรีขางถนน”
เพื่อนที่เรียนมาดวยกันกับเขานั้น สวนใหญไมมีใครที่กลาจะมาเลนเปดหมวกขางถนน
เพราะในสมัยนั้นมันคือสิ่งตอยต่ํา แตสําหรับเขาเองมองวามันไมใช
“มันอยูที่ความกลามากกวากลาที่จะทลายกําแพงดวยความสามารถที่เรามีหรือเปลา ซึ่ง
พอเราทําแบบนี้ได มันก็เหมือนเปนตัวอยาง ก็มีคนอีกมากมายที่ตามเรามา เหมือนพวกเขาเห็นเรา
เปนตนแบบก็เลยมาทําแบบนี้แบบเดียวกับเรา”
โดยครั้งแรกทีเขาไปเลนนั้น อุปกรณดนตรีที่นําไปคือ กลองชุด กีตาร กลอง ไฮแอท
เมาออแกน ซึ่งในตอนนั้นเขานึกเพียงอยางเดียวคือตองการสรางเอกลักษณ สรางความโดดเดน
และพยายามสรางสรรคสิ่งที่ไปทําขางถนนตรงนั้นใหไดออกมาเต็มที่ แตเมื่อเขาไปถึงสนามหลวงแลว
ก็ยังไมกลาเลน เขาใชเวลานั่งนิ่ง ๆ เมื่อตั้งของเสร็จอยูนานจนสามารถรวบรวมความกลาและไดเริ่ม
บรรเลงเลนเพลงขางถนนได
จุดเริ่มตนของการชอบดนตรี ของเขาคือ กีตาร เขาเลาวา
“เพราะกีตารนี่แหละที่ทําใหผมรูสึกรักและชอบเสียงเพลง โดยเจากีตารตัวแรกที่ไดมา
นั้นเปนตัวที่พอซื้อให ตอนลงมาสอบเขาชางศิลปที่กรุงเทพ คือตัวเราเองอยากไดมาก รบเราใหพอ
ซื้อ พอเลยตองจําใจซื้อให ซื้อในราคา 150 บาท ยี่หอ โจโจ สมัยนี้คงไมมีกันแลวราคาเทานี้ ตอน
นั้นซื้อแถวหลังกระทรวงรูสึกดีใจมาก ตอนนั้นเลนมันจนมือแตกแบบเลนแบบบาคลั่งเลย ขาวปลาไม
กินเลนแตกีตาร มันก็เปนจุดเริ่มตนที่ทําใหรูสึกรักและชอบที่จะเลนดนตรีเรื่อยมา เลนแลวมันสนุก
มันเหมือนไดอยูในโลกของตัวเราเอง ลืมความเครียดลืมทุกขไปชั่วขณะเลย”
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ตนฉบับเปดหมวก
“ผมไมรูวาเปนคนแรกไหม แตก็ชวงยุคนั้นไมมีใครเขาทําแบบนี้ พอเราทําก็มีคนบอก
วาเราคือตนฉบับ จะเรียกแบบนั้นก็วาได การที่เรามาทําแบบนี้มันเหมือนเปนการที่เราสามารถ
ทลายกําแพงของความกลาแลว
คนรุนหลังเขาก็ตามเรามา ผมคิดแบบนั้น ก็ที่คิดมาทําตรงนี้ตนแบบไมมีเลยในสมัยนั้น
มันเปนชวงที่สงครามเวียดนามเงียบลง ซึ่งพวกทหารเวียดนามก็ไดทิ้งพวกแผนเสียงไวหนังสือไว และ
พี่ศิเหรก็เปนผูแปลหนังสือใหฟง หนังสือนั้นคือ หนังสือ story of blues เราก็เรียนรูแนวทางอะไร
มาจากตรงนั้น” อี๊ดเลาตอวา
ในยุคนั้นจะมีนักศึกษาบางกลุมก็จะแสวงหาในเรื่องของการรับใชมวลชน สไตลพวก
คาราวาน เพื่อเรียกรองสิทธิกับรัฐบาลใหดูแลทุกคนกลุมทุกชนชั้น ก็จะออกมารวมตัวกันเพื่อแสดง
จุดยืนถึงความมีตัวตน ไมใชดูแลแตผูมีการศึกษา แตสําหรับเขาเองใชดนตรีเสียงเพลงเลนแสดงโชว
ความสามารถที่สนามหลวงเปนการแสดงแบบเปดหมวกเปดหมวก มันจะไมใชการชุมนุมหรือตอตาน
อะไรใด ๆ จะเปนคนละสไตลกันเขาเลนมาเรื่อย ๆ จนสุดทายก็ยึดการเปดหมวกเปนอาชีพหลักและ
ไมไดทําอาชีพอยางอื่นเสริม เขาทุมเทเวลาทั้งอาทิตยที่มีกับการซอมดนตรีแตงเพลง และทํางาน
เขียนศิลปะ เขายึดการเปดหมวกเปนอาชีพหลัก เพราะจิตใจสวนตัวของเขาเปนคนที่ไมชอบทํางาน
แบบมีระบบระเบียบ
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“จริงๆ เห็นแบบนี้ก็เคยทํางานประจํานะ” เขาเลาวา เปนชวงระยะเวลา 1 เดือน ที่เขา
เคยเขาทํางานที่ บริษัท vogue เพราะตัวเขาเองนั้นมีฝมือทางดาน illustrator ดานงานวาดงาน
เขียน แตดวยนิสัยของเขาที่ไมเคยไปทํางานทันเลยสักครั้ง เพราะทางบริษัทมีกําหนดเวลาเขางานคือ
8 โมงเชา แตตัวเขานั้น มักไปถึงเวลา 10 - 11 โมงเปนประจํา เนื่องดวยตื่นไมทันและตื่นคอนขาง
สาย แตเขามักจะทํางานเลยเวลาไป จนถึง สี่หาทุม เพราะเขาถือวาการทํางานของเขาแมจะมาสาย
แตเขาก็ไมไดเอาเปรียบบริษัท เขาใชเวลานอกงานทํางานจนสามารถสงตรงเวลาไดทุกครั้ง พอถึง
กําหนดครบ 1 เดือนจึงโดนไลออกดวยเหตุการณเขาทํางานไมตรงเวลา
“การที่ผมโดนไลออกก็เพราะบริษัทเขาตองการคนที่เขาทํางานตรงตอเวลา ซึ่งสวนตัวผม
เองก็เขาใจกฎกติกาของบริษัทเขาตรงนี้ แตจริง ๆ แลวการทํางานศิลปะ มันไมใชการเอาเวลาการ
เขางานมากะเกณฑกําหนดตัดสิน ถึงแมตัวเราจะเขางานไมตรงเวลา แตก็รูเวลาวาหนังสือจะตอง
ออกตีพิมพรายปกษ ชวงไหน สามารถทําใหสงตรงตามกําหนดพิมพขายอยูแลว การทํางานศิลปะที่
จริงมันไมใชการเอาเรื่องแบบนั้นมาตัดสิน มันขึ้นอยูที่ผลงานมากกวา”
ดวยความเห็นตางแบบนี้เอง จึงทําใหเขาไมคิดอยากที่จะสมัครงานบริษัท หรือเปน
ระบบและมีกฎเกณฑเวลาเปนเครื่องบังคับ จึงคิดที่จะใชชีวิตแบบอิสระตามแนวทางโดยไมมีเงื่อนไข
เวลาเปนตัวตั้ง ทําใหสนใจและลองมาเลนเปดหมวก คิดและเรียนรูวิธีที่จะอยูแบบอิสระดวยตัวเอง
ใหได และสรางสรรคงานศิลปะแบบ freelance อยางเสรี จนไดมาเลนเปดหมวกอยูที่สนามหลวง
เลนดนตรีสเกตภาพเหมือน โดยในสมัยนั้นวาดเปน portrait รูปละ 10 บาท และก็ขึ้นราคามาเรื่อย
จนถึง 300 บาท ขึ้นมารูปละ 10 - 20 บาท ในสมัยทําแค 2อยางนี้ ยังไมมีการทําเทปออกอัลบั้มใด ๆ
และยึดการเปดหมวกและวาดภาพเปนอาชีพหลัก
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เปดโลกเปดหมวก
เมื่อทําเปนอาชีพหลักแลว เวลาสวนใหญของเขา ก็คือการฝกซอมเลนดนตรีและแตง
เพลง เพื่อตองการใหโชวออกมาดีที่สุด โดยในสัปดาหหนึ่ง เขาจะเลนเพียงอาทิตยละ 2 ครั้ง และ
ตั้งใจใหไดเพียงวันละ 1 พันบาท รวมเปนเงินสัปดาหละ 2 พันบาท โดยอุปกรณที่เขานําไปดวยนั้นก็
คือ แบตเตอรี่ซึ่งใสรถสามลอไป เพราะการเลนเปดหมวกในสไตล ของ อี๊ด ฟุตบาทนั้น ตองใชพลัง
มาก หากใชการตะโกนแหกปากอยางเดียวจะทําใหเสียงใชงานไดไมนาน และคุณภาพที่แสดงแตละ
ครั้งก็จะลดนอยลงในเร็ววัน เพราะการรองเพลงที่สนามหลวง ในสมัยนั้นจะมีลมแรงมาก
ในสมัยนั้นซึ่งคนดูการเปดหมวกสวนใหญจะเปนนักศึกษา ชวงแรก ๆ ที่เปดหมวกก็ยัง
ไมมีคนดูมากนักแตเขาเองก็ไมทอใจเพราะความตั้งใจและความไฟแรงเลนไปเลนมาจนมีคนดูมากถึง
300- 400 คน/รอบ สถานที่ ที่เลนเปดหมวก คือ สนามหลวงและมีสัญจรไป ยานสีลมและสยาม
แตพวกตามหางสรรพสินคามักจะไมอนุญาตใหเลน และมักมีปญหากับแมคาพอคา เนื่องจากการ
เลนนั้นสงผลใหคนมายืนมุงดูและบังหนารานของพวกเขา พวกเขาก็มักจะไลตะเพิด เพราะการเลน
ที่อื่นมักเจอปญหา จึงทําใหเขา (อี๊ด ฟุตบาท) เลนเปดหมวกที่สนามหลวงเปนสวนใหญ และการพา
ลูกสาวทั้ง 2 ไปเลนไปดูไปคลุกคลีใชชีวิต บนเสนทางการเปดหมวกนี้ จึงทําใหลูกสาวทั้ง 2 ซึมซับ
เลือดความเปนนักดนตรีของพอ ออกมาเต็ม ๆ
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“ผมจะเลนที่สนามหลวงเปนสวนใหญ เพราะสมัยนั้นพื้นที่ตรงนั้นมันเลนไดไมมีปญหา
มากนัก ไมตองมาคอยโดนแมคาเที่ยววา แตสมัยนี้มันเลนไมไดแลว ตอนนั้นที่เลนจะลงเลนวันเสาร
อาทิตยแค 2วัน พอเริ่มมีลูก ลูกเริ่มเดินไดก็พาไปดวยตลอด ทั้งปค และเปรียว ผมวาตรงนี้ก็มี
สวนที่นาจะทําใหลูกทั้งสองซึมซับดนตรีจากผูเปนพออยางผมไดดี”
สําหรับเปาหมายที่เขาตั้งไว ในแตละอาทิตยสําหรับการออกมาเปดหมวกนั้น นั่นคือ
ตั้งเปาหมาย ตองตั้งใจโชวและแสดงความสามรถอยางเต็มที่เต็มพลังและตองเก็บเงินไวใหได เพื่อให
ลูกของเขาไดมีเงินไปเรียนดนตรี
โดยสมัยนั้นคาเรียนไวโอลินและเชลโลอยูที่ ชั่วโมงละ 500 บาท ซึ่งตออาทิตยหนึ่งเขา
จะตองเก็บเงินใหได 2,000 บาท โดยจะแบงเปน 1,000 บาทไวเปนคาเรียนดนตรีของลูกทั้งสอง
และเงินอีกจํานวน 1,000 บาทนั้น จะแบงเปนคาอาหารคารถภายในอาทิตยนั้น ๆ นั่นคือชีวิตที่เขา
อี๊ด ฟุตบาท ทําเปนกิจวัตรประจําในสมัยกอน เวลาที่เหลือ 5 วัน เขาก็ซอมดนตรีตลอดทั้งอาทิตย
ทั้งแตงเพลงและซอมบรรเลง เวลาที่เหลือยามวางเขาจะใชมันกับการพักผอนดูแลสัตวเลี้ยง โดยที่เขา
เองไมตองกลัววาจะทํางานสงไมทันไมตรงเวลาแบบงานในระบบ
ตั้งแตที่เ ขาไดเ ริ่มเลนเปดหมวกขางถนนมานั้น การทําสิ่ง เหลานี้ใหอะไรตอบแทน
กลับมาเยอะมาก อี๊ดเปรียบงานเปดหมวก เสมือนโลกที่อิสระ เปนชีวิตเขาตองงการและเหมาะกับ
แนวทางชีวิตของเขา เขาเลนดนตรีเปดหมวกดวยการแตงเพลงขึ้นมาเอง โดยชวงแรกๆนั้นเขาจะมี
เพลงประจําที่แตงขึ้นเองเพียง 4 เพลง โดยจะเลนวนซ้ํา ๆ ไปมา ซึ่งเพลงที่เลนนั้น เปนเพลงที่แตง
ขึ้นจากจากสภาพแวดลอมทั่วไป พบเห็นอะไรจะบรรยายออกมาเปนเพลง เชนบางเพลงจะมีเนื้อหา
ในการพาชมรอบสนามหลวง บรรยายถึงสภาพผูคนที่อยูรอบขาง เชน ในสมัยนั้นจะมี พี่ใบควง
กระบอง คนเลนกล หมอดู พระเครื่อง คนขายสมตํา เปนตน โดยเขาจะเอาเรื่องราวเหลานี้มาแตง
รอยเปนเพลง เพื่อบอกถึงการตอสูรวมกัน แตก็มีในหลาย ๆ ครั้งเรื่องราวมักจบลงดวยการที่ตํารวจ
มาเตะขาวของกระจายถือเปนรสชาติชีวิตที่เขาจดจําไดอยางขึ้นใจ สําหรับเสนทางขางถนน
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จากฟุตบาทสูตลาดคายเพลง
ชวงประมาณป พ.ศ. 2527 เขาเริ่มเลนดนตรีเปดหมวกขางถนน และแตงเพลงรองเอง
ทําอาชีพแบบนี้เปนหลักอยูที่ สนามหลวง จากนั้นในป พ.ศ. 2530 ขณะที่เขาไดเลนดนตรีเปดหมวก
อยูที่สนามหลวง ความบังเอิญก็ไดพาให พี่หวอง มงคล อุทก หรือหวอง คาราวาน มาเจอเขา
และเขามาทักทายสอบถามวา ตัวเขาเองอยากทําอัลบั้มทําเทปหรือเปลา มีงบเงินลงทุนเทาไหรแลว
พอที่จะออกอัลบั้มไดหรือไม เขาเลาถึงเรื่องราวในชวงนั้นวา
“ตอนนั้นใจเราตอนนั้นคืออยากออกเทปอยากมีอัลบั้มเปนของตัวเองมาก แตเงินก็มี
อยูเพียง 8,000 บาทเทานั้น แตพี่หวองแกก็บอกวาทําได ๆ ทําใหผมเองรูสึกดีใจมากในตอนนั้น
ผมรูสึกวาไดเดินมาในทางของเรา ไดออกเทปมีอัลบั้มทําเอง ตอนนั้นใชชื่ออัลบั้มวา
“ไกดสนามหลวง” ซึ่งเปนอัลบั้มแรกเริ่มกับการทําผลงานเพลงแบบจริงจัง โดยมีพี่
หวอง คาราวาน เปนโปรดิวเซอรให แตที่ทํา ๆ อัลบั้มไปนั้นไมมีหรอกนะกําไร ติดลบดวยซ้ํา ไปเขา
ไป 40,000 กวาบาท ก็เงินผมเองทั้งนั้น ตอนทําอัลบั้มผมใชเงินตัวเองทั้งหมด สาเหตุที่แพง
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เพราะวาตองจายคาหองอัดเสียง แตในสวนคาใชจายอยางอื่นนั้นไมตองเสีย แตเงินสวนใหญจะหมด
ไปกับคาหองบันทึกเสียง
เพราะในสมัยนั้นไมมีคอมพิวเตอรการจะทําอะไรแบบนี้เปนอะไรที่คอนขางลําบากมาก
แตพวกคาเพลงดนตรีไมตองเสียเพราะเพลงเปนของเราเราทําเองแตงเอง และคาจางนักดนตรีเครื่อง
ดนตรีอะไรไมตองจายเพิ่มเลย เพราะพี่หวองเขาจะจัดการหาคนมาชวยในสวนที่เหลือนี้ทั้งหมด”
สําหรับการทําอัลบั้มครั้งแรกของเขานั้น ไดรับการชวยเหลือจากบรรดาเพื่อนพองตางๆ
ทั้งคนญี่ปุนซึ่งเปนเพื่อนกันกับ หวอง คาราวาน และ คุณพิชัย วงบลูส เพื่อนชาวฝรั่งของอี๊ด ฟุตบาท
เองที่มาชวยเลนไวโอลินใหในการทําอัลบั้มครั้งนี้ ครั้งแรกที่เขาไดเริ่มเขาหองอัด เขารูสึกสนุกและมี
ความสุขราวกับการที่เขาไดทําตามความฝนบนเสนทางที่เขาเลือกไดเอง และมีเพื่อนคอดนตรีที่มี
อุดมคติในทิศทางเปนแบบเดียวกันมาชวยกันตอเติมฝนของเขาใหสมบูรณยิ่งขึ้น
จากนั้นในปตอมา พ.ศ.2531 เขาก็ไดนําผลงานที่บันทึกเสียงแลวมากอบปเปนเทปคลาส
เซ็ท จากคนธรรมดาที่เคยเปดหมวกรับคาตอบแทนที่เลนดนตรีประทับใจ โดยการโยนเงินลงไปใน
กลองกีตาร ก็เปลี่ยนมาเปนการ ขายเทปคลาสเซ็ทมวนละ 50 บาทแทน โดยตนทุนของการทําเทป
คลาสเซ็ทอยูที่ราคามวนละ 13 บาท แตเขานํามาขายในราคามวนละ 50 บาท ทําใหเขาเกิดความ
ภูมิใจกับการทําสิ่งนี้ในวิถีขางถนนยิ่งขึ้น
จากนั้นประมาณป 2532 หลังจากเพลงของเขาเริ่มติดหูพอมีชื่อเสียง ใหเปนที่รูจักกัน
บางสําหรับ นักดนตรีขางถนน เขาเองก็ไดรับความสนใจโดยมีแมวมองจากทางบริษัทยักษใหญ
ทางดานคายเพลงในนาม จีเอ็มเอ็มแกรมมี่ เขามามาพูดคุยและชวนตัวเขาเองนั้นไปออกอัลบั้มเซ็น
สัญญาเพื่อเปนนักรองในคายเพลง อี๊ด ฟุตบาท ไดรวมทํางานเพลงบันทึกเสียงและไดออกอัลบั้มกับ
ทางคายแกรมมี่ โดยอัลบั้มที่เขาไดออกภายใตสังกัดนั้น ใชชื่ออัลบั้มวา “บานนอกซอกตึก” ในนาม
บริษัท แกรมมี่ เอ็นเตอรเทนเมนท หลังออกอัลบั้มนั้น ผลที่ออกมาไมเปนไปตามคาดหวัง เขาไม
ประสบความสําเร็จกับการทําอัลบั้มแรก ในนามศิลปนมีคายมีสังกัด
“มันไมประสบความสําเร็จนะ คือ เหมือนเราไมใชตลอดของหรืองานเพลงประเภทแบบ
เรามันไมเหมาะกับตลาดคนฟงแนวนั้น มันก็เหมือนเปนการพิสูจนไดนะ แมวาคายเพลงยักษใหญ
แมจะมีทุนหนา แตวาก็ไมจําเปนที่จะตองทําเพลงออกมาประสบความสําเร็จเสมอไปมันก็เหมือนกับ
วิถีชีวิตคนเรานั่นแหละ” อี๊ด ฟุตบาทเลาตอวา
“หลังจาก อัลบั้มแรกกับทางคายไมเปนที่นาพอใจ ผมจึงกลับสูวิถีทางเดินของผมอีกครั้ง
โดยในป พ.ศ. 2534 ก็ไดบันทึกเสียงผลงานเพลงชุด น้ําพักน้ําแรง กลับมาทําเปนอัลบั้มใตดินอีก
โดยรอบครั้งนี้มีเพลง จดหมายถึงพอเราไดนําเอาลูกสาวทั้ง 2 คน ก็คือ ปค ตอนนั้นอายุ 3 ขวบครึ่ง
สวนเปรียว อายุ 5 ขวบ มารวมรองทําเพลงในอัลบั้มนี้ดวย ในสวนของพวกเขาจะมีในชวงตอนทาย
ของเพลง ซึ่งเพลงนี้ถือเปนเพลงที่ประสบผลสําเร็จอยางทวมทนในอัลบั้มชุดนี้ เหมือนเปนสโลแกน
ของวงเราไปเลย และเพลงจดหมายถึงพออันโดงดังเปนอมตะนี่เองที่ทําใหอี๊ด ฟุตปาท กลายเปนหนึ่ง
ในบิ๊กเนมแหงวงการเพลงเพื่อชีวิตมาจนถึงทุกวันนี้”
หลังจากนั้น อี๊ด ฟุตบาท ไดมีผลงานออกมาอีก 2 ชุด คือ “คืนสูบาน” ในชวงป
พ.ศ. 2536 ไดบันทึกเสียงผลงาน รวมกับ นาปอก ณ บานไมแดงฯ และ อัลบั้ม “ดูนี่ดูนี่สิ” ในป
พ.ศ. 2540 รวมกับลูกสาวทั้ง 2 ปคและเปรียว การนําลูกสาว 2 คนมารวมเลนดนตรีดวย ซึ่งตองถือ
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วา อี๊ดเปนพอที่วางรากฐานทางดนตรีใหกับลูกสาว 2 คนไดอยางดี เพราะปจจุบัน เขาทั้ง 3 คนนั้น
ก็ถือไดวาเดินเขามาสูวงการตลาดคายเพลงในกระแสอยางเต็มตัวแลว
โดยปจจุบัน เขายังมีผลงานกับ คายรถไฟดนตรี ซึ่งในป 2555 พวกเขาไดออก
อัลบั้มที่มีชื่อวา “ผาหินดินทราย” โดยไดใสความเปนไทยในดานเนื้อรอง และความเปนสากลในดาน
ดนตรี ครอบครัวคนดนตรี “ฟุตบาท ทีโอ” วงดนตรีที่เกิดมาจากการเลนดนตรีขางถนน จนวันนี้
เพลงเพื่อชีวิตในสไตล “พอลูก 3 คน” ไดเติบโตขึ้น ทามกลางกระแสตอบรับทวมทน บวกกับความรู
ทางดนตรีสากลของสองลูกสาว โดยการผสานดนตรีหลายชิ้น ไดแก กีตาร เชลโล ไวโอลิน ฟลุต
และ ปคโคโล จนกลายเปนวงแรกของไทย ที่ทําเพลงเพื่อชีวิตออกมาเปนรสชาติใหมไดอยางอรอย
และเปนเอกลักษณเฉพาะตัว
เสนทางขางถนนสูการเปนนักรองหลักในกระแส เขายอมรับวาชีวิตมันเปลี่ยนแปลงมาก
ขึ้นแตสิ่งหนึ่งที่เขาจะยึดไวคือ ความตั้งใจมุงมั่นไมวาจะเดินบนเสนทางขางถนนหรือเสนทางใด
“แนนอนวิถีการดําเนินชีวิตมันคอนขางเปลี่ยนนะ ตรงนี้เราเริ่มมีคนรูจักมากกวา การที่
เปนศิลปนขางถนน วาดรูปขายเพลง ขายความสามารถตามที่คนเห็นพอใจจะใหเรา แตเมื่อเราเริ่ม
มีชื่อเสียงแลวนั้น จากการที่เพลงของเราไมมีใครอยากฟงมากนัก แตเมื่อไดมาเปนนักรองในกระแส
หลัก มีคนสนใจอยากหาฟงเพลงของเราโดยที่เราไมตองไปนําเสนอหรือหยิบยื่นใหเขา แตเขาจะหา
ฟงเพลงเราเอง ซึ่งตรงนี้มันก็ตองใชความเปนมืออาชีพใหมากขึ้น ทั้งฝกฝนและคิดประยุกตแนวเพลง
แนวดนตรีใหมีความนาสนใจและตองมีกลิ่นอายความเปนตัวของเราผสมกัน แตตรงนี้ลูกสาวทั้ง 2 จะ
เปนผูทําดนตรีเพราะเขามีทฤษฎีความรูที่ไดเรียนมาใชกับงานเพลงของเราตรงนี้โดยตรง แตสิ่งหนึ่ง
ที่มันเปลี่ยนไมไดเลยนั่นคือ ตัวเราเอง หนึ่งเลยเราก็ใชชีวิตแบบเดิมนะ เพราะเลนดนตรีแตงเพลง
มันคือสิ่งที่ชอบมันคือชีวิตจิตใจ ยิ่งแกยิ่งอยากใชเวลาอยูกับมันนาน ๆ มันเหมือนเดิมตรงที่เราเดิน
บนความชอบของเรานั่นเอง คิดวาไมวาจะทําเพลงหรือเลนดนตรีบนพื้นที่ตรงไหน ถาเราทุมเทให
ความสําคัญใหงานนั้นออกมาดีที่สุด ผลงานจะเปนตัวตัดสินคุณภาพของตัวเราเอง
คงเปนเพราะเราเกิดมาจากเวทีขางถนนมั้ง
“มันคือเวทีที่ใหญที่สุดในโลก เปนเวทีที่กวางมาก” อี๊ด ฟุตบาทกลาว
“การเปดหมวกมันไมไดบอกวาเราเปนขอทาน บอกวาเราต่ําที่สุดแลว ไมใชแบบนั้น
บานเมืองอื่นเคาก็มี แตคนมาคิดวาต่ําตอย ผมวาอาจเปนเพราะพวกเรา วงฟุตบาททีโอ เกิดมาจาก
ขางถนน เวลาที่เราเคยตกต่ําอยูที่ต่ํา ๆ มาแลวเนี่ย ใหต่ําที่สุด เวลาตกจะไดไมเจ็บ” อี๊ดกลาวพรอม
บอกตอวาสิ่งที่อยากจะบอกคือมันเปนอาชีพอาชีพหนึ่งทางดานศิลปะแนวความคิด คือน้ําพักน้ําแรง
ทําใหไมหลงตัวเอง และอดทน จนปจ จุบันเราก็เดินมาสูเสนทางที่เราเลือกเดินเองเดินมาดวย
เสียงดนตรีขางถนน แบบที่มีคนยอมรับ และมีจุดยืนที่เรียกวาพอใจกับชีวิต ณ ปจจุบัน
สําหรับศิลปนที่เปนแบบอยางของ อี๊ด ฟุตบาท นั่นคือ BB King, จอนนี่ ฮุคเกอร เขาจะ
ชอบฟงเพลง บลูส สไตลเพลงตางชาติ เขาเลาวา
“เราเองเปนลูกคนจนมาเรียนมาเรียนหนังสือในเมืองกรุงเทพ เชนเดียวกับลูกสาวของ
ผมก็เปนลูกคนจนที่เขาไปเรียนดนตรีในโรงเรียนที่ 99% ของคนที่เรียนนั้นเปนคนรวย ตองใชดนตรี
ตอสูดิ้นรนเพื่อทําตามความฝนใหเปนจริง ซึ่งการมาเปดหมวกอะไรแบบนี้ หลายคนก็เรียกไดวามา
ปลดปลอย บางคนจนบางคนรวยก็มีห มด แตมันชวยไมไดเ พราะสภาพสังคมเปนตัวกําหนด
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สถานภาพทางชีวิต ที่จะชวยชี้ใหเราเลือกที่จะดิ้นรนตอสูแบบไหนมากกวา บางคนมีเงินมีทองนะแต
เหมือนเขาก็อยากที่จะออกมาเพื่อปลดปลอยคนหาอิสระมาทําตรงนี้ใหดนตรีชวยภายใตเสียงเพลง”
มุมมองคนเปดหมวก
“เปดหมวก มันก็เหมือนเปนการแสดงสรางสรรคงานศิลปะโดยอิสระที่เรากําหนดไดเอง
ผมมองวาการเปดหมวกไมใชเรื่องต่ําตอยแตเปนการรังสรรคศิลปะมากกวา มันคือบทเพลงที่เรา
สามารถแตงเอง นํามารองเองมันมาจากการคิด การสรางสรรค ความตั้งใจ ถาหาก ความตั้งใจโดน
ดูถูกวาเปนสิ่งต่ําตอยมันก็ไมนาจะใชนะ เชนทวงทํานองของเสียงกีตาร และบทเพลงที่สรรคสราง
มันมีบทบาทที่ทํางานเพลงใหมๆขึ้นมาไดดวยตัวเราเอง ใหบทเพลงเดิม ๆ พนจากถวงทํานองเดิม ๆ
ตามทองตลาดในกระแส ดูเปนสิ่งที่นาสนใจ ก็เหมือนที่เขาเรียกๆกันในสมัยกอนวาเปนแนวเพลง
แบบ Underground ในสมัยนี้ก็เรียก Indy อะไรทํานองนั้น”
อี๊ดพูดเสริ ม ถึง การยอมรับ ของคนตอดนตรีขางถนนตอไปวา “คนไทยไมชอบการ
แสดงออกที่บาบิ่น ไมยอมรับเพลงใตดิน การไมมีชื่อเสียงคือสัตวที่นารังเกียจ ยิ่ง หากเปนคน
ตางจังหวัดกับการไมมีชื่อเสียงพวกเขาเหลานั้นยิ่งแยใหญไปกวาเดิม ผมใหกําลังใจศิลปนเปดหมวก
รุนใหมๆนะคือไมตองสนใจ เพราะการมาทําแบบนี้มันไมใชวาจะตองมาไขวควาเพื่อหาแตชื่อเสียง
แตจริงๆมันเปนการแสดงสิ่งที่อยูขางในตัวของพวกเขาออกมา”
เขาคิดวาการเลนเปดหมวกขางถนนมันเหมือนเปนการเลนในที่หนึ่งทําใหไดทดลองถูกผิด
นะ ถาหากอาทิตยนี้ยังไมโดน ลองเปลี่ยนที่ อาทิตยหนาเอาใหม คนเราอยูที่เพลงเพลงเดียวเทานั้นก็
จะเปลี่ยนชีวิต ฐานะ แตความเปนตัวตนไมเปลี่ยน เพราะอยางตัวเขาเองก็ไดตอสูกับสิ่งที่ยากลําบาก
มาและสามารถผานมันมาได สําหรับตรงนี้เขาก็อยากใหอนุรักษไวและพัฒนากันตอไปใหดีขึ้น เพราะ
การเปดหมวกนี้ บางครั้งนักศึกษาก็ใชตรงนี้ใชพื้นที่ใชความสามารถเลนเปดหมวกเพื่อหาเงินสงตัวเอง
เรียนได ไมจําเปนตองเปนนักดนตรีจริงจังแตสามารถที่จะมาทําตรงนี้ไดเพียงแคตั้งใจเต็มที่ทุมเท
มุงมั่นใหเพียงพอ
เขาคิดวา อยางการเปดหมวกเมืองนอกเขามีมานานแลว ซึ่งเด็กที่เรียนดนตรี ก็จะใชการ
เปดหมวกเพื่อนําเงินที่ไดไปเรียนดนตรี เพื่อหาเงินเรียนเองใชดนตรีเปนจุดสงเสริมการศึกษา สวนใน
สังคมไทยปจจุบันก็เริ่มใชการเลนเปดหมวกเพื่อสงเสริมตัวเองเรียนดนตรีแลวเริ่มมีที่เห็น ๆ สวน
สถานที่เลนนั้นที่คนเลนสวนใหญไมวาจะไทยหรือตางประเทศก็นิยมเลนในที่ๆมีคนเยอะ ๆ สวนใน
ตางประเทศ นักเรียนที่เลนเปดหมวกเขาจะเลนกันอยางภูมิใจเพราะเขาคิดกันเสมอวาพวกเขาใชงาน
ดนตรี ความสามรถที่มีเลนเพื่อแลกเงินมา และจะนําเงินที่ไดตรงนี้ไปตอยอดความรูดานดนตรี
จุดประสงคหรือจุดยืนในการเลนเปดหมวก สําหรับ อี๊ด ฟุตบาท คือ เขาอยากจะโชวและ
นําเสนอความคิดบนแนวทางที่แตกตางอยางสรางสรรค และ สรางจุดยืนใหตัวเองโดยการสรางสรรค
งานอิสระแบบคงอยูได ภายใตอิสระของตัวเอง freelance ไมจําเปนตองทํางาน ตามเวลา แตเปน
การทํางานสรางสรรคแบบอิสระแบบนี้ก็ได โดยมันก็มีหลายแบบนะ ไมจําเปนตองรองเพลอยางเดียว
โดยอยากทําเพื่อสังคมสวนรวม โดยหลัก ๆ เลยอยากเปนตัวนําตนแบบใหคนที่เ ห็นเราชอบแบบ
แนวทางนี้ สามารถมีตนแบบและตามมาทําแบบนี้ได โดยตามมาในแงนี้ตองสามารถดํารงอยูได ไม
ตองไปรองเพลงเฉพาะในผับหรือตามโรงแรมเทานั้น จะเลนตรงไหนก็ได ไมมีคําวาจํากัดในการ
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สรางสรรคงานศิลปะ หรืองานดนตรี ใหถือวา เวทีพื้นดินนี่แหละเปนพื้นโลกที่กวางที่สุด ที่สรางสรรค
งานศิลปะเสียงเพลงตาง ๆ ไดโดยอิสระ
เขาขอแยกเลยวา การเปดหมวกแบบที่เขาทํานี้ ไมใชขอทานอยางแนนอน
“เปดหมวกนั้นไมใชขอทาน ผมแยกใหดูนะ ก็คือ ขอทานก็คือขอเลยขอแบบไมมีอะไร
เลย แตวณิพกเปดหมวกนี้ตองสรางสรรคและแลกเปลี่ยนงานสรางสรรคนั้นมาเปนเงิน โดยตามจริง
แลวคนไทยเปนคนที่มีจิตใจขี้สงสาร สวนตัวไมอยากสนับสนุนกระบวนการขอทานจริง ๆ เพราะ
พวกที่มานั่งทั้งวันตัวเล็กตัวนอยจะไดเงินแบงแค 200 - 300 บาท แตพวกเอเยนตใหญที่มันกดขี่ตรงนี้
จะไดเ ต็ม ๆ เพราะไมงั้นจะมานั่ง ขอทานมั่ว ๆไมได ตองมี คนคุม ครองผมไมเ คยคิดสนับ สนุ น
กระบวนการพวกนี้นะ มือดีตีนดีมาขอทานแบบนี้มันไมใชเรื่อง” เขากลาวสงทายดวยความรูสึก
สวนตัว
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เลาถึงลูกสาวทั้งสอง
ลูกสาวทั้ง 2 คน ชื่อ ปคกับเปรียว คนโตชื่อจริงวา สรีวันท วาทะวัฒนะชื่อเลนคือ
เปรียว สวนคนนองชื่อสมรรถยา วาทะวัฒนะ หรือปค ยังแปลกใจทําไมไมเรียกวา เปรียว - ปคแต
กลับเรียก ปค - เปรียว ทั้งคูเรียนจบจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล เรียนดนตรีทั้งคู
ชวงแรกๆที่พาพวกเขาไปเลนดนตรีเปดหมวกดวยนั้น เปรียว ลูกคนโตอายุได 5 ขวบ ปค 3ขวบ
แรกๆลูกเขาก็อาย พอเริ่มครั้งแรกผานไปไดแลวสนุกกับความอายก็หายไป เหลือแตความตั้งใจ
อยากจะเลน ปรับปรุงฝมือแกไขจุดบอด ซอมใหมากขึ้น พอคนชื่นชอบตอบรับก็ไดกําลังใจพวกเขาก็
ตั้งใจที่จะเปนนักดนตรี
การที่ลูกสาวอยากเลนดนตรีกับพอของเขาก็เพราะ การเลนดนตรีกับพอของเขามันเปน
เหมือนกับหนาที่ อยากมีสวนรวมกับ ชวยคาใชจายในครอบครัว โดยตอนเด็กนั้นพวกเขาไมรูสึกอะไร
เพราะพอของพวกเขา บอกใหทําอะไรก็ทําตามที่พอบอก ใหรองก็รอง แตพอของเขาไมไดเรียนดนตรี
ไมมีทฤษฏีจึงมีคนดูถูก ทําใหลุกสาวทั้งสองอยากเรียนดนตรี เพราะการเลนดนตรีตองมีฝมือเพื่อให
คนยอมรับ ไมอายใคร และภูมิใจ เวลามีคนใหเงิน รูสึกดีใจ ที่มีคนชื่นชอบใหขวัญกําลังใจแกพวกเขา
การที่ลูกสาวทั้ง 2 คน ของอี๊ดฟุตบาท ไดรวมเลนดนตรีกับผูเปนพอ ณ ริมทองถนน เสมือน เปน
บทเรียนในการดําเนินชีวิต รูความยากลําบาก ดิ้นรนใหไดเงินสักกอนนั้นไมใชเรื่องงาย ทําใหเห็น
คุณคาของเงิน อีกทั้งมีความกลาแสดงออก และชินกับการเลนตอหนามวลชนคนดูจํานวนมาก
เขาทั้ง 2 คนเริ่มเรียนเปยโน ตั้งแตอายุ 7 และ 5 ขวบ แตหยุดเรียนเพราะเกิดน้ําทวม
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 อาจคงเพราะตองไปชวยพอเลนดนตรีจนดึกดื่น เปนเหตุใหนอนไมพอ
เพราะเธอทั้งสองตองหาเงินเพื่อจะชวยครอบครัวใหอยูได
“ลูกคงเห็นเราเหน็ดเหนื่อยจากการเปดหมวกหาเงินเพื่อใหพวกเขาไดกาวหนาทางวิชา
ดนตรีทั้งสองไดเห็นตนตอสูมาทุกทาง บางวันก็ไดเห็นทั้งพอทั้งแมรองไหตองจายเงินอาทิตยละ
1,000 บาทเพื่อเปนคาเรียนของพวกเขา โดยซึ่งชวงแรก ๆ ผมเองยังพอมีงาน ก็จะไมเดือดรอนอะไร
แตชวงหลัง ๆ งานนอยลง” ตนเองไดพูดกับลูกสาวทั้งสองวา “ลูกตองเกงนะเรามาอยูจุดนี้แลวตองมี
ฝมือครอบครัวเราไมไดร่ํารวยถึงขนาดที่อยากเรียนอะไรก็ไดเรียน”
เมื่อผูเปนพอไดบอกกับพวกเขาเชนนั้นแลว อยางเดียวที่ทั้งสอง พอจะทําไดในตอนนั้น
คือฝกซอมใหเกงจนอาจารยสุกรีเห็นวา ทั้งคูไมมีเงินแตพอมีฝมืออาจารยก็ใหทุนการศึกษาแกเด็กทั้ง
สอง เปรียวและปคจบการศึกษาชั้นมัธยมตนจากโรงเรียนเทศบาลวัดละหารดวยเกรด 4.00 และ3.93
เขาทั้งสองวางแผนไววาจะตองเรียนสูง ๆ ใหได และไปทางสายวิทยเพราะอาชีพมันแนนอน แต
สุดทายชีวิตเขาทั้ง 2 ไมไดทําอะไรอยางอื่นเลยนอกจากเลนดนตรี ถาใหไปทําอยางอื่นก็คงถนัดไมเทา
ดนตรี ดังนั้นก็มุงดานนี้ไปเลยใหเต็มที่
ชวงประมาณป 2548 วง Dr. Sax Chamber Orchestra ซึ่งเปนวงดนตรีที่เกิดจาก
โครงการวิ จั ย พรสวรรค ศึ ก ษา โดย รศ.ดร.สุ ก รี เ จริ ญ สุ ข คณบดี วิ ท ยาลั ย ดุ ริ ย างคศิ ล ป
มหาวิทยาลัยมหิดลและเปนวงดนตรีเยาวชนตัวแทนประเทศไทยไดเขารวมการประกวดดนตรีเยาวชน
นานาชาติ ในรายการ International Youth Chamber Music Competition 2005 ที่ประเทศ
สวิตเซอรแลนดซึ่งเปนการแขงขันระดับนานาชาติครั้งแรกของวง ดร. แซ็กฯ และของประเทศไทยที่
เขาแขงขันรวมกับวงดนตรีอีก 17 วง จากออสเตรเลีย สวิตเซอรแลนด รัสเซีย เยอรมนี มองโกเลีย
และสาธารณรัฐเช็ค.
ปคและเปรียวไดเปนสมาชิกของวงนี้มาแลว 8 ปทั้งสองเขารวมการแขงขันครั้งนี้ดวย
โดยในขณะนั้นเปรียวเรียนอยูป 1 สวนปคเรียนอยูชั้น ม. 5 หลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี การแขงขัน
ครั้งนั้นไมอนุญาตใหมี Conducter (ผูควบคุมวง) จึงเปนหนาที่ของ เปรียวในการเปนหัวหนาวงใน
ตําแหนง Concert Master คือหัวหนาวงที่รองลงมาจาก Conducter เปนคนที่ตองควบคุมทํานอง
เพลง ดูแลวงเองทั้งหมด
“ตอนนัน้ ลูกๆตองซอมหนักมาก วันไหนไมมีเรียนพวกเขาจะซอมกันวันละประมาณ 12
ชั่วโมง แตถามีเรียนก็จะซอมหลังเลิกเรียนตั้งแตบายสามถึงสามทุม เพลงที่เลนในการประกวดครั้งนั้น
เปนเพลงที่เลนยากมาก ๆ โดยผมเองไดบอกกับลูก ๆ วา ไมวาผลการแขงขันจะออกมาเปน
อยางไรทั้งพอและแมรูสึกภูมิใจแลวที่ลูกๆไดมีโอกาสไปรวมแขงขันในครั้งนี้”
สุดทาย วง Dr. Sax Chamber Orchestra สามารถพิสูจนใหวงการดนตรีคลาสสิก
ระดับโลกเห็นวา เด็กไทยก็มีความสามารถไมแพประเทศที่มีรากทางวัฒนธรรมดนตรีคลาสสิคโดยการ
ควารางวัลรางวัลชนะเลิศ สรางความภาคภูมิใจใหกับตนผูเปนพอเปนอยางมาก ซึ่งคอยเปนกําลังใจ
และแรงผลักดันใหลูกสาวทั้งสองตลอดมากับการที่ไดไปสรางชื่อเสียงใหกับประเทศไทย
สําหรับลูกสาวทั้ง 2 คนนั้น เราจะบอกเขาโดยตลอด วา พวกเราไมใชคนร่ํารวย อีกทั้ง
ยังตองมาเรียนในโรงเรียนที่มีคนรวย 99% สวนเรานี่ถือวาเปน 1% เลยนะของคนที่จน คาเทมอก็
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แพง 4 - 5 หมื่น ดังนั้น ผมจะบอกใหเขาทั้ง 2 คนตั้งใจฝกฝน และขณะที่เรียนนั้น หากมีเวทีประกวด
ที่ไหน ๆ ใหฝกฝนแลวไปลงประกวดใหหมด เพื่อชิงรางวัล แลวนําเงินที่ไดนั้นมาตอยอด มันเหมือน
เปนการฝกฝนหากเขาไปในตัวดวย ใหทั้งแกรง และมีคุณภาพ คือเราจะบอกลูกไวตลอด วาตองชนะ
เทานั้น เหรียญรางวัลตองเปนของเรา ลูกตองทําได ซึ่งลูกก็มีชวงกดดันกันนะ แตสุดทายแลวพวก
เขาก็ทํามันออกมาไดดีมากในที่สุด และเขาก็มายืนอยูในจุดของนักดนตรีที่เคยสรางชื่อใหกับประเทศ
และเปนความภูมิใจของผมและภรรยาเปนอยางมาก
ลูกสาวทั้งสองเริ่มเลน ตั้งแต อายุ 7 ขวบ คนโต 9 ขวบ เขาเลนมากับตน มีงาน
ประกวดเกี่ยวกับดนตรีก็ตองเขาประกวดยอมฝกฝนอยางทุมเท เพราะคาเทอมของลูกๆตอนเรียน
มหาลัยมหิดลนั้นก็ไมใชราคาถูก 4 - 7 หมื่นได โดยตนและภรรยาจะย้ํากับลุกเสมอวา โรงเรียน
ดนตรีเปนโรงเรียนที่มีคนรวย 99% เรียนนะ แตพวกเราทั้ง 2 คน เปนเพียง 1% ของคนที่ไมมีสตางค
ฉะนั้นอยากเรียนดนตรี ตองขยัน ฝกฝนฝกซอม และประกวดเรื่อยๆ จนไดเงินรางวัลมา ลูกก็นํามา
เปนทั้งคาเทอมและคาใชจายตาง ๆ ในบาน โดยถือวาเปนเด็กกตัญู เปนเด็กดีของพอแม การทํา
แบบนี้ไมใชเรื่องนาอาย
อี๊ดกลาวจบประโยค เขาชี้มือไปที่รูปของลูกสาวทั้ง 2 และพูดตอวา ดูสิหนาลูกสาวไมมี
เคาพอเลย ใคร ๆ ก็บอก พออหนาแบบนี้ ทําไมลูกหนาตาดี สงสัยไดทางแมมาอยางเดียว เขาพูดถึง
ลูกสาวดวยอารมณขัน แตในดวงตานั้นเต็มไปดวยประกายที่ยิ้มออกมาจากในลูกนัยตา
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ปจจุบันของอี๊ด ฟุตบาท
ใครจะรูวาศิลปนอยางเขานี้ จะชอบเลี้ยงสัตวเปนชีวิตจิตใจ ที่บานของเขาปจจุบัน
เลี้ยง สุนัข ถึง 8 ตัว และแมวอีก 20 ตัว ซึ่งสัตวเลี้ยงเหลานี้ไดมาจากความเมตตาของคนทั่วไปที่นํามา
แวะฝากเลี้ยงไว จนสุดทายก็ทายสมาชิกหลาย ๆ ตัวในบานของเขา ก็กลายมาเปนสวนหนึ่งใน
ครอบครัวซะแลว
“บาน นี้อยูกัน 4 คนนะ มีพอแม และลูกสาว 2 คน สวนที่ไมใชคนก็มีนะเลี้ยงแมว 20
ตัวและหมาอีก8ตัว แตที่เลี้ยงไวเราไมไดเลี้ยงแบบเวทนา หรืออยางไร แตเราเลี้ยงพวกเขาเหลานี้
ดวยความรักเลี้ยงแบบลูก ไมใชใหอยูในกรงแตเราใหพื้นที่ใหอิสระ อยางเจาตัวนี้เปนสุนัขตาบอด แต
มันมีความฉลาดที่สุด เขาชี้มือไปยังสุนัขของเขาพลางอุมขึ้นมาลูบขนมันอยางทะนุทนอม ที่ไดรับมา
เลี้ยงก็เพราะ เจาของบานขังมันไว คนขางบานเขาเห็นเขาก็มาเรียกเราใหไปชวยดูแล สรุปไอ
เจาของหมามันติดยาบา เลยเอาหมามาขาย เราก็เลยทําหนังสือเซ็นตเลย ใหเงินไป 2 พันแลว บอก
วาหามมาเอาหมาไปอีก คือเราสงสารเลี้ยงมันไวแบบขังขาวอาหารไมใหกิน จริงๆสัตวมันก็เหมือนคน
นะ มันมีชีวิตจิตใจ ตองการมีพื้นที่มีอิสระ ถาเราไปทําอยางนั้นกับสัตวจิตใจเราก็ไมสมควรที่จะเปน
มนุษยแลว”
นอกจากนี้ตามฝาผนังบานของเขาเอง จะมีภาพวาดฝมือของเขาเอง หนึ่งในนั้นคือสุนัข
ตัวโปรด เขาวาดไวและติดไวที่ฝาผนังบาน อี๊ด เลาตอวา ตอนนี้ทั้งเขาและลูกสาวทั้งสองไดชวยกัน
แตงเพลง ซึ่งตัวของเขาเองนั้นจะเนนไปที่การประพันธเพลง และในสวนของดนตรีจะใหลูกเปนผูดูแล
ตามทฤษฎีที่ลูกของเขามีความรูเรียนมา
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เขาไดแตงเพลง ที่ เกี่ยวกับเรื่องสัตวไรที่อยู เรรอน นั่นคือเพลงแอบเมตตา โดยเนื้อหา
เปนเพลงเกี่ยวกับการที่คนจะแอบมาดูแลหมาตามฟุตบาทนั้นซึ่งตองแอบใหอาหารแอบดูแล สัตวจร
จัดเหลานั้น
ปจจุบันตอนนี้ อี๊ด ฟุตบาท ผันตัวมาเปนนักแตงเพลงเปนหลัก โดยทํารวมกับลูกสาว
ทั้ง 2 ซึ่งเปนผูดูแลดานทฤษฎีและโนตของเพลง เขาทั้ง 3 คน วงฟุตบาท ปจจุบันมีเลนดนตรีตาม
งานจางงานการกุศล กับลูก ๆ เวลามีงานจางก็ดูระยะวางานนั้นใกลไกลเพียงไร โดยเรตราคา ถา
เปนคนรูจักกัน เปนเพื่อนกันก็จะลดใหเยอะพอสมควร แตหากเปนงานการกุศลก็จะเลนฟรี เชน
งานชวยกลุมสังคม ชวยเด็กและสัตว ปจจุบันเขายังเปนศิลปนในคายรถไฟดนตรี ถือวาเขาดําเนิน
ชีวิตจนเปนแบบแผนอยางวิถีอิสระตามที่เขาคาดหวัง จนประสบความสําเร็จดังที่ตัวเขาเองหวังไวได
ตามตองการ อี๊ด ฟุตบาท สําหรับเขาแลว แมมีจุดเริ่มตนจากขางถนน แตในปจจุบันนี้เขาไมคิดที่จะ
ยอนกลับไปเลนขางถนนอีก ดวยเหตุที่วา
“หลายครั้งนะ ที่ผมคิดถึงอยากลองอยากกลับไปทําอะไรแบบที่สมัยหนุมทําในตอนนั้น
เคยลองไปแลวไปเปดหมวก เคยลองไปถึงที่สวนจตุจักร แตไปถึงแลวคนเยอะมาก ดวยเวลาที่เรา
เลนตองเต็มที่ตองมีพลังตองใชเสียงเยอะมาก และพื้นที่มันกวางมากตรงนั้น เพราะสมัยนี้มันไม
เหมือนสมัยกอนครั้งยังเปนหนุม พอไปถึงตรงนั้นเลยตัดสินใจที่จะเลิกเปดหมวกถาวร ถาผมทําอะไร
ไมเต็มที่ มันออกมาไมเต็มรอยเปอรเซ็นต ผมจะไมทํา และอีกอยางที่เราเลิกจากตรงนั้น ก็เหมือนเปน
การหลีกทางใหคนรุนใหม เขาขึ้นมามีโอกาสมีพื้นที่แทนเรา พลังรุนใหมของพวกเขานาจะสรรคสราง
อะไรไดอีกมากมาย ผมจึงไมคิดที่จะไปเลนเปดหมวกอีกแลว แตหากจะเลนเปดหมวกจริงๆตองเปน
ถนนที่เปนเทศกาลที่มีการตระเตรียมสถานที่ใหพรอมกอนจะทําแบบนี้ มันไมเหมือนตอนสมัยหนุมที่
คิดอยากจะเลนก็เลนเลย”
เขากลาวถึงการตัดสินใจมาเลนเปดหมวก จากวันนั้นจนวันนี้ ถือวาเปนการตัดสินใจที่
ถูกตองสําหรับเขา เพราะ มันทําใหเรา มีความสุขเยอะมาก ไมตองไปทํางานเปนเวลา เลนดนตรี
กลับมาก็มีเวลาดูแลหมาแมว เลี้ยงปลาตู ไมตองคํานึงวาจะตองสงงานทันไหม คือเปรียบดนตรีคือ
พลังของเราเลย ยิ่งแกก็ยิ่งอยากเลนดนตรี ที่เรียนศิลปะมาก็เพราะชื่นชอบ บ็อบ ดีเลนท
โดยตัวเขาเองคิดวาการจะเลนหรือทําอะไรสักอยางก็อยากที่จะมุงเนนไปเลยชอบอะไรก็
เต็มที่ไปเลย ทําเต็มที่กับมัน ดีกวาที่จะทําอะไรครึ่ง ๆ กลาง ๆ คิดวาคนเรานี้ แคอาจจะลองหาลอง
เจอจุดที่ต่ําสุดของชีวิต แลวเราก็จะพบกับสัจธรรมที่แทจริง เพียงรูจักใชรูจักคุณคาของเงินไม
ประมาท พอเพียง อยาคิดวาตนเองยิ่งใหญ โดยตองกลาที่จะต่ําตอย กลาที่จะลงไป ที่สําคัญที่สุด
ตองมีความจริงใจ ความตั้งใจ จะชวยใหเราประสบความสําเร็จเองเขากลาวทิ้งทายเชนนั้น
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บทที่ 5 เผาพันธุ คันทรี ดนตรี บลูกลาส
เสียงดนตรีจังหวะสไตลคันทรีบรรเลงประสาน ผานตัวโนตและเครื่องดนตรีที่มีรูปราง
หนาตาคลายกับกีตารแต ทวา ก็ไมเหมือนเสียทีเดียว เสียงของมันดูมีกลิ่นอายของความเปนพื้นบาน
ทางฝงตะวันออกมากกวาที่เคยเห็น กลุมคนเหลานี้พวกเขาเรียกตัวเองวา “Blue mountain
boys”
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การแตงตัวของพวกเขานั้นชวนใหมองดูมากกวาปกติ พวกเขาสวมเสื้อหนัง ใสหมวก
ปก ดูแลวคลับคลายคลับคลายเหมือน คาวบอย ที่เห็นไดในหนัง ผูคนที่เดินผานไปมาตางหันมอง
และมุง ดูใหความสนใจกับการแสดงเปดหมวกของคนกลุมนี้เปนอยางมาก บนถนนจตุจักร ในชวง
เวลาบายเปนตนไป ในชวงที่สภาพอากาศไมรอนมากนัก เสียงดนตรีเหลานี้ชางสรางสีสันและ
บรรยากาศใหตลาดนัดจตุจักรกับเหลาบรรดานักช็อปปงทั้งขาประจําและขาจรดูครึกครื้นขึ้นเสียจริง
เรียกพวกเขาวา Blue mountain boys
วง blue mountain boys กอตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2540 โดย อ.ประภาส เข็มเพชร เปน
ผูกอตั้งและเปนหัวหนาวง เดิมทีวงของเขานั้นเลนเพลงประเภทคันทรีทั่วไป แตพวกเขานั้นสนใจ
อยากทําเพลงแนวบลูกราส จึงไดคิดเลนและรวมตัวกันโดยมี ธร แบนโจ เขามาเปนสมาชิก เพิ่ม
เสนหที่ของความเปนบลูกราสใหชัดเจน และไดใชชื่อวงวา “Mountain Bluegrass” แตดวย
ความที่มีเพื่อนชาวฝรั่งมาทักเกี่ยวกับชื่อวง และบอกวา ชื่อวงนี้ยังไมดีนักสําหรับความหมาย จึงได
เปลี่ยนมาใชชื่อวงวา “Blue mountain boys” มาจนถึงปจจุบัน
โดยมีสมาชิก ทั้งสิ้น 8 - 9 คน และทําผลงานเพลงที่เขียนคํารองและทํานองโดย
อ.ประภาส เข็มเพชร และ อ.โสภณ ฐิติสุริยารักษ เปนผูเรียบเรียงเสียงดนตรี โดยรวมเปนจํานวน
เพลงทั้งหมด 5 อัลบั้ม โดยในอัลบั้มลาสุดนั้น เนื้อเพลงที่พวกเขาทําออกมานั้นมีทั้งเวอรชันที่เปน
ภาษไทยและภาษาอังกฤษในสไตลสนุกสนานครื้นเครง โดยแนวเพลงในทุกๆอัลบั้ม จะเปนประเภท
บลูกราสทั้งสิ้นไมมีการแตกแนวทางไปในดานอื่นเพื่อรักษาไวซึ่งเอกลักษณและความมีสไตลในวิถีของ
ตนเอง เพราะกวาพวกเขาจะสรางจุดยืนและเอกลักษณใหชัดเจนไดนั้น คอนขางใชเวลาเปนอยาง
มาก
“พี่จบจากเพาะชาง” ธร แบนโจ เริ่มตนเลาเรื่องราวการเดินทางบนถนนสายบลูกราส“ก็
มีเพื่อนเพาะชางที่เรียนกันเนี่ยจบมา 10 กวาปไมเจอกัน ทีนี้มาเจอกันที่งานคาวบอยเฟสติเวิลดที่สีลม
ก็เลยคิดพูดคุยตรงนั้นมันมีแตคนที่ชอบอะไรแบบเดียวกันดวยไง” เขากลาวดวยน้ําเสียงนุม ๆสไตล
ศิลปน
วงของพวกเขาไดเริ่มกอตั้งขึ้นในป 2540 อ.ประภาส เข็มเพชร ผูกอตั้งวงซึ่งเปนนักรอง
นํา ดวยความที่ชอบอะไรทํานองนี้ และตัวของเขาเอง ธร แบนโจ ก็ชอบวงคันทรีอยูแลวเชนกันจึง
ลองรวมกันทําวงขึ้นมาดู เพื่อเปนการ relax และพักผอนสังสรรคกับเพื่อนๆที่สนใจอะไรแนวเดียวกัน
หลังจากนั้นก็เพิ่มคนเพิ่มอุปกรณดนตรีเขามาเรื่อย ๆ จนมีสมาชิกเต็มวง เชนจาก กีตาร มาเปน
แบนโจ มาเปน ฟดเดิล หรือ ไวโอลิน จึงเปนการเลนดนตรีสไตลบลูกราสในปจจุบัน
“เครื่องดนตรีพวกนี้เวลาเลนมันจะเลนสายคูไง ทําใหมีสเต็ปคอนขางเร็ว เพราะเปน
เครื่องเลนของคนพื้นเมืองอเมริกัน และก็มีแมนโดริน ดับเบิ้ลเบส กลอง เขามาเสริมจังหวะ ตอนนี้
ก็ทําวงมาเรื่อย ๆ เลนตามงาน โดยเลนงานคาวบอยเปนหลัก วงของพี่จะเลนสไตลคันทรีพื้นเมือง
ทําไปทํามามันก็กลายเปนอาชีพโดยธรรมชาติของมันเอง เพราะคนที่เลนสไตลบลูกราสในไทยมี
คอนขางนอยเรียกวาแทบหาไมไดเลย จะหาคนเลนสไตลแบบนี้ยากมาก แลวก็ดวยคนที่มีความชอบ
คลายกันมารวมตัวกันนี้ 8 - 7 คน มันคอนขางยากเพราะตองรักและชอบในสไตลดนตรีแบบเดียวกัน
เหมือนกันดวย วงเราแตงตัวสไตลคาวบอยเปนประจํา”
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สวนสมาชิกในวงของพวกเขานั้นมีที่เรียนจบจากที่เดียวกัน 2 คน นอกจากนั้นจะเปน
สมาชิกจากเพื่อนตางสถาบัน พวกเขาลวนมีความชอบในดานดนตรีคันทรีบลูกราสเหมือนกัน พบเจอ
กันตามงาน ไดพูดคุยกัน จึงทําใหรวมตัวกันเปนวง blue mountain boys ซึ่งสมาชิกในวง ทั้ง 8
คนนั้น จะเลนดนตรีคนละแบบทั้งหมด มีทั้งเลนแมนโดริน 4 สายคู เลนแอคคอเดียน กีตารโปรง
กลอง เบส ไวโอลิน และตัว ธรเองเลนแบนโจ สําหรับเครื่องเลนเครื่องดนตรีพวกเขาหาซื้อกันเอง
บางคนสั่งซื้อจากตางประเทศและบางคนสั่งทํารุนพิเศษ หากใครชอบอะไรก็ซื้อตัวนั้นมาฝกดวยความ
สนใจและใฝหามาเลนกันเอง
เริ่มแรกนั้นสมาชิกหลายคนไมไดเลนดนตรีแนวบลูกราส หลายคนเลนสไตลเพืทอชีวิต
มากอน แตเมื่อพวกเขาไดมารวมตัวกันมาศึกษาและฟงดนตรีแนวนี้ จึงทําใหพวกเขาเกิดความสนใจ
และเปลี่ยนมารวมตัวกันเลนดนตรีแนวนี้
“ที่พวกเรามาเลนดนตรีแนวนี้ก็เพราะ มันเปนดนตรีที่มีเอกลักษณชัดเจน แลวการที่จะ
หาเลนหาดูในประเทศไทยมันหายากและไมคอยมีเกรอมากนัก เพราะอะไรที่ไมไดมีทั่วไปก็จะดูมี
ความนาสนใจกวา แลวอีกอยางพวกเราเองก็มีรานที่เจเจดวยเปนรานที่ตั้งรวม ๆ กัน พอมีเวลาเรา
วางก็จะมานั่งซอมเพลง มาเลนเพลงแจมกันหนาราน ทําไปทํามาก็เหมือนการเปดหมวกไปในตัว
มันก็ไมเชิงแบบนั้นซะทีเดียวนะ พวกเราไมไดคิดแบบนั้นหรอกไมไดอยากไดสตางค ที่เราเลนคือ
อยากเลนอยากโชว ไมอยากปลอยเวลาใหมันวาง ๆ ก็เลนไปซอมไปเฮฮาไป”
“คนผานไปมาคนเขาก็ชอบดนตรีเพลงสไตลนี้ มันเลยเหมือนเปนแหลงที่ชุมนุมของคน
ที่ชอบอะไรแบบนี้พอเริ่มไดออกทีวีหรือออกหนังสือ คนทั่วไปเขาก็จะพอรูวาที่ตรงนี้ เขามีดนตรีแนว
เพลงสไตลแบบนี้ ก็จะมีการเขามาหามาคุยมีมากมายหลายรุน ตั้งแตเด็กไปถึงรุนใหญ รุนนองก็มีมา
หามาคุยเปนระยะ หลัง ๆ ก็มาบอยขึ้น และที่เปนเสนหก็พวกแบนโจที่เลน มันดูนาสนใจมาก มัน
เปนแนวดนตรีที่ไมไดมีเกรอหลายในประเทศไทย” เขาเลาดวยน้ําเสียงสบายๆพลางดีดแบนโจไป
พลาง
เสียงดนตรียังบรรเลงเปนระยะ ขณะที่พักจากการพูดคุย ทุกครั้งที่การบรรเลง
เสียงเพลงสไตลบลูกราสดังขึ้นบรรยากาศโดยรอบบริเวณสวนจตุจักรที่พวกเขานั่งเปดหมวกอยูนั้น ดู
มีสีสันตขึ้นมาทันตา ทั้งบรรดานักเดินตลาดชาวไทยและเทศตางพากันมุงดู ปรบมือ ดวยจังหวะ
ดนตรีที่ดูมีความสุขและสรางความครื้นเครงทําใหชาวตางชาติบางคนเตนไปกับเสียงดนตรีเหลานี้ อีก
ทั้งเขามาขอถายภาพรวมกับ ชาวบลูกราสวงดนตรีขางถนน ที่ดูจะแตกตางจากการไปพูดคุยกับนัก
เปดหมวกกกลุมอื่น ๆ นั้น เพราะที่นี่สําหรับสายตาที่มองดูพวกเขานั้นดูเปนสายตาแหงความชื่นชม
และสนใจในเสียงเพลงที่พวกเขากําลังบรรเลงอยู
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Blue mountain boys กับ การเลนเปดหมวก
“จริง ๆ วันแรกที่เลนคือเราไมไดเลนเปดหมวกไง” เขากลาวพลางยักคิ้ว
“เราก็เลนของเรานั่งเลนหนาราน แตพวกเราแตงตัวสไตลคาวบอยกันอยูแลว ก็เลน
เพลงกันแจมกันกับเพื่อนฝูง สนุกๆเปนศูนยรวมของคนรักดนตรี แตงคาวบอยมา ขายของ คนเดิน
ผานไปมาเขาก็ดูจะสนใจในสไตลของพวกเราที่เราเปน พอมีคนสนใจก็ไดพูดคุยกันกับคนที่ชอบสไตล
เดียวกัน ตอนที่นั่งเลนดนตรีหนา ก็มีฝรั่งมายืนดูคนมุงเยอะชอบใจ ปรบมือ ใหเงินเรา เราก็ไมไดใส
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ใจอะไร ในจุดของเงิน แตเราเลนนี่สุขใจ อยากเลนอยากโชวมากกวา พอหลังๆมีเพื่อนมาแจมเยอะ
มันครึกครื้นก็เลยเปดหมวกมันบางเสียเลย เพื่อน ๆ ที่มาก็จะไดมีคารถคาราติดมือกลับบาน แตจุด
หลักคือรวมตัวกัน เลนโชวรองเพลิน ๆ สนุกสนานตามประสาพรรคพวกคนรักดนตรีสไตลน”ี้
การที่พวกเขามาเลนเปดหมวกกันตรงนี้ ก็คือพวกเขามีรานขายของอยูที่สวนจตุจักรกัน
อยูแลว และรานที่ขายไมไดขายดีตลอดเวลา ที่ทํารานไวก็เพื่อเปดไวเปนแหลงรวมพบเจอ เพื่อน
ๆ ที่ชอบอะไรแบบเดียวกันไวแวะมาพบปะพูดคุย เพื่อไมใหเพื่อนเกาๆทิ้งหายจากกันไป ที่รานของ
พวกเขามีขายพวกเครื่องหนังของคาวบอย และเพลงซีดีที่พวกเขาทํากันเอง เพราะการที่รานไมได
ขายดีตลอดเวลาจึงทําใหพวกเขามีเวลาวาง มานั่งคุยกันไปเลนดนตรีสไตลบลูกราสไปเพลิดเพลินกวา
มานั่งเฉยรอที่จะขายของใหหมดเวลาไปวัน ๆ
“แตการเลนดนตรีมันมีแตความสุขเพลิดเพลินคราเวลาได เรามันเปนคนมีดนตรีใน
หัวใจ ก็เปดแผน เลนเพลง ฮัมเพลงกันไป ไดโชวไดรองเลน มีความสุข และที่รานเรามีขายพวกซีดี
สไตลบลูกราสดวย พอคนเขาสนใจเยอะเดินผานไปมาอยากซื้อ จึงเอามาขายตั้งไวแถวหนาราน มัน
เหมือนเปนการไดเผยแพรใหคนทั่วไปที่ยังไมรูจักดนตรีแนวนี้ไดรูจักดนตรีสไตลบลูกราสมากขึ้น
มีบางคนไมเขาใจเขาก็เขามาถามวามันเปนอยางไร คืออะไร เครื่องดนตรีพวกนี้เลน
ยากไหม แบนโจเลนยังไง ไวโอลินกับฟดเดิล เลนยังไงเหมือนกันหรือเปลา ซื้อยังไงราคาแพงไหม
เหมือนเปนการเผยแพรสิ่งที่เรารูที่เราชอบไปดวยในตัว ใหคนอื่น ๆ รูจักและมาสนุกมาแลกเปลี่ยน
รวมกัน ในโลกของเสียงดนตรีคันทรีบลูกราส พอคนผานไปมาเขาเห็นเราเลนดนตรี ดวยความที่
จังหวะมันเปนคันทรีสนุกสนาน มีเพื่อนพองมารวมวงเลนก็เลยเหมือนเปนการเปดหมวกไปโดยไมได
ตั้งใจ เพราะใจจริงคือพวกเราอยากเลนอยูแลวเลนหนารานขายของตัวเอง มันก็เลยเหมือนเปด
หมวกไปในตัว แตก็ไมมีไปเปดที่อื่นเลย เริ่มเลนครั้งแรกก็ที่นี่แหละหนารานที่จตุจักร จะเลนแควัน
เสาร - อาทิตยที่ ตลาดนัดเจเจสวนจตุจักรโดยเปนบริเวณหนารานของพวกเรา
เพราะปกตินั้นสําหรับวง blue mountain boys จะเลนรับจางเลนทั่วประเทศไทย
มากกวาหากเปนสมาชิกทั้ง 8 - 9 คนในรูปแบบเต็มวง โดยงานที่เคยไปเลนมานั้นจะเนนเปนแนว
คันทรีคาวบอย ซึ่งงานที่ไปบอยเปนประจําทุกปก็จะเปน งานที่อําเภอปากชองหมวกเหล็ก ซึ่งแถว
นั้นเปนยานอุตสาหกรรม เขาเลี้ยงวัวเลี้ยงมา และงานงานคาวบอยเฟสติเวิลด งานโคนมแหงชาติ ซึ่ง
ในชวงปลายปก็มีเลน ที่แถว ทางขึ้นเขาใหญ ในงานคาวบอยเฟสติเวิลด โดยปนี้ก็สูปที่ 9 - 10 แลว
พวกเขาและวงไดไปรวมเลน แตไมไดไปในนามวงเปดหมวก แตจะไปในนามวงรับจางของพวกเขาเอง
บรรยากาศดีมีคนคอดนตรีเยอะเพราะสําหรับเขาเองนั้น การเปดหมวกพวกเขาทํา
เพราะอยากทําอยากเลนดนตรีดีกวาอยูเปลา ๆ จึงนําดนตรีมานั่งเลนเปดหมวก มันชวยผอนคลาย
จากการทํางานพวกเขาจะเลนตลอด โดยใชเวลาในชวงวันเสารอาทิตยเลนดนตรีบนถนนที่เปนแหลง
ทองเที่ยวแบบนี้ มันเหมือนเปนการผอนคลายและยังสรางสีสันตใหกับถนนไมเงียบเหงา
สําหรับวง “blue mountain boys” พวกเขาทุกคนลวนมีอาชีพหลัก แตใชการเลน
ดนตรีและงานจางเปนอาชีพรอง ที่เขามาเติมเต็มชีวิตของพวกเขาใหสมบูรณแบบในทางที่พวกเขา
ตองการ “ทุกคนในวงก็มีอาชีพหลักกันทั้งหมดเลยนะ” ธร แบนโจเลาถึงสมาชิกในวง
พวกเขามีงานประจํา แตการมาเลนเพลงรวมตัวกันตรงนี้ ถือเปนกิจกรรมพักผอน
สงเสริมใหพวกเรารูสึกผอนคลาย และเติมเต็มความฝนของทุกคนที่ชอบเลนดนตรี โดยในวงเรานั้น
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จะมีทําอาชีพ เชน ทํางานศิลปะ วาดภาพอยูบาน วาดภาพขายและเพนทเสื้อหรืองานจางดานเพนท
ศิลปะบาง แตการเลนดนตรีถือเปนงานผอนคลายที่เปนสวนเสริมเติมเต็มความสุข
อยางเพื่อนในวงมีรับขาราชการงานกระทรวง เปนครูสอนดนตรี ครูสอนศิลปะ ทุก
คนเราในวงเรามีอาชีพเปนหลัก แตการเสริมดวยการเลนดนตรีเหมือนพวกเรามันไดใชเวลาพักผอน
เมื่อไดเลน แตสําหรับเพื่อนสมาชิกที่เลนเปดหมวกดวยกันนั้น จะเปนในลักษณะขาจรมากกวา จะ
เปนเพื่อนที่แวะเวียนมาเยี่ยมมาหาแลวมานั่งเลน แตที่มาเปดหมวกประจําดวยกันนั้น จะมีดวยกัน
2 คน โดยในชวงๆแรกมี แบนโจและกีตาร แตในชวงหลังมาจะมีสมาชิก เพิ่มขึ้นคือเพื่อนที่เลนแมน
โดลินสําหรับสมาชิกหลักในวง blue mountain boys จะไมคอยแวะเวียนมารวมเปดหมวกดวยกัน
เทาไหร แตจะเจอกันตอนออกงานและตอนซอมคิวมากกวา
“เงินที่ไดรับจากการเลนเปดหมวกนะหรอ” ธร แบนโจ จับที่แบนโจของเขาเหมือนจะ
ดีดมันแตเขาก็วางมันลงและเลาเรื่องราวตอ
“บางทีก็ไมถึงพัน พันกวาก็มี เฉลี่ยแลวการเลนเปดหมวกตอวันก็จะประมาณวันละพัน
บาทนะ สําหรับในเงินที่เลนไดนั้น สวนหนึ่งก็จะแบงเงินใหเพื่อนที่มาเลน เพราะเขาเดินทางมาก็
ควรมีคาน้ํามัน คาเดินทาง สําหรับเราเองนั้นก็ไมไดบังคับอะไร ถาใครมายืนดูจะตองมาซื้อของราน
เราหรือมาใหสตางคเรา มันเหมือนความพอใจมากกวา เชน เหมือนพวกฝรั่งที่เขาพอใจในบริการ ก็
จะมีการใหเงินทิป คามารยาท มาขอถายรูปกับเราอะไรแบบนั้น แตถาเปนงานจางรายไดที่ไดนั้นจะ
อยูที่ประมาณ 3 - 4 หมื่น แลวแตระยะทางและสถานที่ความใกลไกล”
โดยวงของพวกเขาเลนเดินสายทั่วประเทศ ตางจังหวัด อยุธยา สุพรรณ ราชบุรี เฟสติ
เวิลด มีที่เขาใหญทุกเปนเปนงานคาวบอย แตถาเปนการเลนเปดหมวกจะมีบางวันที่เลนหารายได
ชวยคนแลวจะมีรายไดคอนขางสูง แตพวกเราไมไดรับเขากระเปาเอง เชน หารายไดชวยเด็กยากไร
เด็กนักเรียน นักศึกษาแตเราตองประกาศนะ มีปายบอกจุดประสงควาเพื่ออะไร โดยจะมีคนมา
ขอรับบริจาคนะ มายืนถือกลองแลวเราจะเปนฝายเลนดนตรี วันหนึ่งก็ 7 - 8 พัน เลยนะ แตเงินตรง
นี้ไมไดใสกระเปาพวกเราเอง ก็จะรวมกับนอง ๆ นักศึกษาที่มารวมยืนขอบริจาคกับเรานั่นแหละ
เพราะการทําตรงนี้มันทําใหรูสึกดีเหมือนเราทั้งไดเปนฝายรับและเปนฝายใหในเวลาเดียวกัน ไดเลน
ดนตรีดวยแถมยังไดชวยคนอื่นอีก เหมือนเราทําใหดนตรีเปนมากกวาดนตรี
การเลนเปดหมวกไมเคยมีปญหาโดนไลหรือโดนแมคาวา เพราะการเลนตรงนี้มันคือ
หนารานของเราเอง ทางคนดูแลพื้นที่เขาไมเคยมาวาหรือมาเตือน เขาคอนขางปลอยเสรีนะอิสระไม
โดนอะไร มันเหมือนการที่เราเลนแบบนี้เปนการสรางสีสันต บนถนน ยานนี้ ใหดูมีชีวิตชีวา ไม
เงียบเหงา อีกทั้งคนตางชาติก็มีเยอะมันก็ดูเปนอะไรที่นาสนใจดีดวย จึงไมเคยมีปญหาอะไรในเรื่อง
แบบนี้
ขณะตอนเลนเปดหมวกที่สวนจตุจักรมีคนสนใจเยอะนะ ทั้งไทยทั้งตางชาติเลย คนไทยก็
สนใจเยอะนะ เพราะวาเขาไมเคยเห็น คนตางชาติบางคนก็ไมเคยเห็น แตถาเปนคนอเมริกันแถวตอน
ใต แถบเคนทักกี ลุยเซียนา โอคลาโฮมา มิซซิปป ฟลอริดา คนพวกนี้เปนพวกคนทองถิ่นเขาจะเคย
เห็นอะไรประเภทแบบนี้แลว แตมาเห็นที่ไทยคงแปลกใจวาเอะ มีแบบนี้ดวยหรอ แถวนี้ เหมือนฝรั่ง
เลนระนาด ฝรั่งก็จะสนใจ
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โดยแนวเพลงที่ใชเลนนั้นวงของพวกเขาจะไมเลนเพลงแนวตลาด เพราะพวกเขายึดแนว
เพลงของตัวเอง ไมวางขายที่ไหน ทําขายหนาราน หรือตามงานคอนเสิรตที่เราเลนมากกวา โดยที่
พวกเขาจะเนนเลนแนวนี้แนวเดียวไมขายเพลงอื่น เหมือนเปนการบอกวา ถาอยากฟงเพลงแนวนี้
อยากดูอะไรแนวนี้ก็ตองมาที่นี่ที่เดียว ตนฉบับและแรงบันดาลใจของพวกเขานั้น คือ คุณ เพชร พนม
รุง ลูกทุงสไตล คาวบอย คอยสรางแรงบันดาลใจใหกับพวกเขา และสวนตัวของ ธร แบนโจเองก็ยัง
ชอบดูหนังขาวดําคาวบอยที่เปนซีรีย ดูอาทิตยละครั้งเขาเปนคนที่สนใจอะไรแบบนี้มาก เพลิดเพลิน
กับชีวิตคาวบอยเหมือนราวกับเขาอยากจะใชชีวิตและหลุดไปอยูในสภาพแวดลอมแบบนั้น
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จุดเดนของบลูกราสตองมีแบนโจ
“รูปลักษณมันตางจากกีตารมีเอกลักษณ เสียงของมันดูใหอารมณ ฟงแลวรูสึกใหอารมณ
เห็นมาควบ เห็นทุงหญา เห็นกองฟาง เห็นวัว เห็นคาวบอยตอนวัว มันก็เหมือนกับ คนฟง ซึง ฟง
แคนแลวก็ ก็นึกถึงกองฟางทองไรชาวนา นี่มันก็เหมือนกันเปนตะวันตกของอเมกัน เหมือนรูสึกแบบ
ไดขี่มา อยางแบนโจเปนเอกลักษณของชาวอเมกัน อยางไทย ก็ระนาด แบนโจตัวนี้เปนแบบ 5
สาย จริงๆสําหรับแบนโจมันจะมีทั้ง 4 สาย 5 สาย 6 สาย แบนโจนี่แหละมันคือจุดเดนและเสนห
หลักๆเลยของดนตรีแนวบลูกราส” เขากลาวพรอมเลนแบนโจ 5 สายโชว กับบทเพลง ที่มีชื่อวา
“Man of constant sorrow”
สําหรับสมาชิกรวมวง ผูเลน ฟดเดิลนั้น ไดพูดเสริมขึ้นมาถึงเรื่องราวเกี่ยวกับ ฟดเดิ้ล
ของเขา
“ตัวที่ผมเลนคือ ฟดเดิ้ล เลนมาหลายตัวแลว โดยตัวแรกราคา 2 พันกวาบาท ตอนนี้ก็
มีสะสมไวราว ๆ 3 - 4 ตัว ราคาก็อยูประมาณนี้แหละ 3 - 4 พัน”
โดยปจจุบันผมทําอาชีพไรวาดรูปขายเปนงานหลัก แตก็ทําหลายนะซึ่งเปนงานที่เกี่ยวกับ
ศิลปะทั้งหมด
“สําหรับแนวเพลงคันทรีชอบและสนใจมานาน กอนที่จะมาเลนดนตรีแนวนี้ผมเองเลน
แค กีตารโดยในสมัยกอน พวกอุปกรณดนตรีมันยังดูไมเยอะไมมีอะไรนาแปลกใหมมากนัก จนมา
ชวงหลัง ๆ ของพวกนี้เขามาเยอะ ซึ่งผมก็จะดูจากพวกแผนซีดีหนังคาวบอย พอเห็นก็อยากจะมี
อยากจะลองเลน เลยพยายามหามาเพื่อฝกหัดเลนและใชชีวิตอยูกับมัน จนรักและเรียกวามันคือสวน
หนึ่งสําหรับการเดินทางไปในที่ไหน ๆ ” โอต ฟดเดิล หนุมผูมีบุคลิกคอนขางเงียบขรึมเลาเรื่องราว
ของฟดเดิลของเขาออกมา ดวยนําเสียงโทนปกติแตเปยมไปดวยความรูสึกผูกพันระหวางเขาและฟด
เดิล
สําหรับ วง blue mountain boys พวกเขาไดรับความสนใจเปนอยางมากไมวาจะ
เปนงานจาง พวกเขามีทั้งกลุมแฟนคลับขาประจําที่รอดูการแสดง และเสียงตอบรับที่ดีจากการเลน
ขางถนน อีกทั้งพวกเขายังเคยออกรายการมา มากมาย เชน จุบบอกเกมส เวทีทอง คิวทเวนตี้มิวสิ
คกูรู ชิงรอยชิงลาน เกมสทศกัณฑ รายการโสตศึกษา สินเจริญบราเธอรเปนตน
“อยางตางชาติเขาเห็นเรา ใน คลิป Youtube เขาก็จะเดินทางมาประเทศไทยนะ พก
แบนโจมามาเลนที่นี่ที่รานของพวกเรา โดยเฉพาะพวกคนญี่ปุนนี่เยอะมากเดินทางมาแลวมานั่งเลน
ที่นี่ อยางสมาคมบลูกราสที่ญี่ปุนก็มีมานั่งเลนที่รานของพวกเรา คือ พอเขารูวามีคนเลนบลูกราส
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ที่ไทยเขาก็สงตัวแทนมาเปนสมาคมจากทางประเทศนั้นแลวถายรูปเราลงหนัง สือที่ประเทศญี่ปุน
และพวกคนญี่ปุนรุนใหญ อายุ 50 - 60 ปที่เขาชอบอะไรสไตลนี้นะเดินทางมาถึงรานเลย มาเลน
แบนโจกับเรามาคุยแลกเปลี่ยนความคิดทางดานดนตรีประเภทนี้ พวกคนญี่ปุนบางกลุมเขาชื่นชอบ
มากกับแนวเพลงสไตลบลูกราสนะ เลยเดินทางมาเพื่อหาเพื่อนหา กลุมคนที่รักและชอบสนใจอะไร
เหมือนกัน อยางเชนพวกเรา วง Blue mountainboys มันเหมือนสิ่งนี้พาใหเราเดินทางเจอโลก
กวางเจอคนเยอะไดแลกเปลี่ยนเรื่องราวดนตรีดีๆที่เปนมากกวาแคดนตรีหรือมิตรภาพมันใหอะไรพวก
เรามากกวากวานั้น ตลอดเวลาที่รูจักกับแนวเพลงสไตลนี้”
สําหรับตางประเทศที่เคยไปดูตอนไปเที่ยวตางประเทศนั้น มันเหมือนเปนวัฒนธรรม
พวกฝรั่งเขาเลนตามถนน ตามลาน การทองเที่ยวเลนดนตรีเปดหมวก เปนการสรางสีสัน ยึดเปน
อาชีพ ใชดนตรีแลกเปลี่ยนเสียงรองคนก็ขอถายรูปทิปให เปนศิลปะที่สรางสีสันตความบันเทิง ตาม
ถนน แตในบานเรานี่ เดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นหนอย เขาก็จะมองวาเฮยมาเลนดนตรี มาขอสตางคคน แตมัน
ไมใชคือคนเราถาเจริญแลว ก็จะมองออกไดวามันไมใชการมาเลนขอสตางคอยางเดียวหรอกสําหรับ
บางคนนะ อยางประเทศที่เจริญแลว ก็จะมองวาเปนงานศิลปะการแสดงออก พอใจชอบเขาก็จะให
ทิปเปนแรงใจใหศิลปนเหลานั้น เหมือนไดแลกเปลี่ยนความสุข พอใจก็ทิปให แตเมืองไทยบางทีมัน
ก็ติดที่ภาพลักษณนะ ผมก็คิดวามันอาจจะอยูที่สถานภาพพื้นที่ ของแตละคนนะ ที่มาเลน พื้นที่ที่ยืน
เลน อยางเชน ปายรถเมล มันก็ไมใชสถานที่ที่จะมายืน ใหนักทองเที่ยวมาดู ก็ถาเลนก็เลือกสถานที่
หนอยก็นาจะเปนภาพลักษณที่ดี เราเลนจากความชอบเปนหลัก
โดยที่มาเลนนี้พวกเราก็คาดหวังไววา อยากเลนโชวใหคนไทยรูจักเพลง แนวบลูกราส
เพราะบานเรารูจักเพลงแนวนี้นอยมาก อาจจะรูจักเพลงคันทรี แตบลูกราสมันจะลึกกวาคันทรี ถา
เปรียบคันทรีก็เหมือน ลุกทุงบานเรา ที่จริงชาวอเมริกัน เขาฟงเพลงลูกทุงเยอะ มากกวาเพลงปอบ
ทั่วไป เหมือนบานเราก็คนทั่วไปฟงลูกทุง
“คือบลูกราสก็เปรียบเหมือนเพลง แนวหมอลํา เสนหมันอยูที่ความเปนพื้นเมือง
มากกวาคันทรี โดยเครื่องดนตรีจะเปนอะคูสติกพื้นเมืองมากกวา ไมจําเปนนะวาจะเลนดนตรีอะไร
เพียงแคเราตั้งใจแลวหาสไตลที่ใชสําหรับตัวเองใหเจอ ไมวาจะดนตรีหรืออะไรก็ตาม ทําไปเถอะถามี
ความสุข เพราะผมวาชีวิตของคนเราสวนใหญ ที่ตองการแสวงหาก็คือ ความสุขนั่นแหละ สุขที่จะ
ทําอะไรก็ทําไป” เหมือนพวกผมและเพื่อน เจอแลววาดนตรี บลูกราสนี่แหละ ที่เปนไดทั้งที่ระบาย
พักใจ คลายความเหงาเปนเพื่อนเราไดตลอดเวลา หรือตอนไมมีสตางค ดนตรียังชวยพวกเราหาเงิน
ไดอีก”
เสียงเพลงแนวคันทรีบลูกราสเริ่มดังขึ้นอีกครั้ง มีคนมากมายยืนจองดู พวกเขาบรรเลง
เพลงอีก เสียงเพลงเลานี้สรางความสุขใหทั้งพวกเขาเหลา คนที่มีใจรักใน ดนตรีสไตล คันทรีบลูกราส
และยังสงความสุขใหกับคนรอบขางที่ยืนลอมรอดูอยู ฉันกลาวลาและ ถอยหางออกมาดูความสุขที่
อยูไมใกลไมไกล นั่นคือถนน อาจจะจริงที่วา ถนนนั้นเองคือจุดเริ่มตนของทุกวิถีทางหากเราพรอมจะ
กาวเดินสักอยาง ถนนหนทางไมมีทางตันแนนอน ฉันหันหลังกลับและเดินไป ตลอดเสนทางยังคงมี
เสียงดนตรีสไตลคันทรีบลูกราสแววอยูในหูฉันตลอดเวลา
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บทสรุป ศิลปนขางถนน
นักดนตรีขางถนนหรือวณิพกที่พบเห็นไดทั่วไปในพื้นที่สัง คม ไมวาจะเปน ขางถนน
สะพานลอย บริเวณบีทีเอส หนาหางสรรพสินคา และบริเ วณอื่นๆในพื้นที่ก รุง เทพมหานครนั้นมี
เปนจํานวนมาก ซึ่ง มีทั้ง ในรูป แบบของศิล ปนคู ศิล ปนเดี่ยว หรือเลนเปนดนตรีชุดใหญ ซึ่ง
สะทอนใหเห็นวาบุคคลเหลานี้ใชพื้นที่สาธารณะ ในการแสดงความสามารถเลนดนตรีส รางตัวตน
หรือหารายไดเลี้ยงชีพและครอบครัว ซึ่งพวกเขาเหลานี้ลวนมีองคประกอบที่แตกตางกัน เพราะ
ทั้งผูที่มีความพิการหรือคนปกตินั้นก็สามารถที่จะมาเลนเปดหมวกขางถนนได โดยไมมีก ฎเกณฑ
หรือขอหามใด ๆ สําหรับผูที่สนใจเลนดนตรีขางถนน
สําหรับ คําวา เปดหมวก ในสารคดีเ ลม นี้ ขอใหความหมายวา บุคคลผูซึ่ง ทําการ
สรา งสรรคศิล ปะการแสดงในที่ส าธารณะตามทอ งถนนที่มุง หวัง สรา งความบัน เทิง และความ
ประทับใจแกผูชมที่ผานไปมาเพื่อแลกกับ คาตอบแทนซึ่ง การใหคาตอบแทนจะมากนอยก็ขึ้นอยู
กับความปรารถนาของผูชมแตละคนการแสดงเปดหมวกสามารถสรางสรรคไดห ลายรูป แบบ ซึ่ง
ในสารคดีเลมนี้ผูเขียนมุงศึกษากลุมคนเปดหมวกประเภทที่แสดงดนตรีส ดการเลนดนตรีห รือการ
แสดงซึ่งอยูในพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร
สําหรับการเปดหมวก ณ ทองถนน ถือวาเปนอาชีพหนึ่ง ที่ผูเ ปดหมวกเรียกวาอาชีพ
หากแตอาชีพนี้ยัง ไมถูก จัดระบบใหอยูในสาระบบอาชีพของสัง คมไทย แตสําหรับ พวกเขานั้น
สามารถแสดงตัวตนวาพวกเขามีอยูจ ริง ในสัง คม มีเ อกลัก ษณ ภายใตสัง กัด และความมีอิส ระ
และเสรีในตัวเอง พวกเขาเรียนรูที่จ ะใชชีวิตแบบอิส ระและกลาแสดงออก จุดนี้จึง ถือเปนการ
แบงนักดนตรีเปดหมวกใหแตกตางจากนักดนตรีประเภทอื่น
สํา หรับ การเลน ดนตรีเ ปด หมวกหรือ การแสดงเปด หมวกขา งถนนนั้น ยัง ไมเ ปน ที่
ยอมรับ มากนัก อาจมีทั้ง สวนที่ส นับ สนุนและสวนที่ยัง ไมม องและกระทํากับ พวกเขาเช นเพื่อน
รว มอาชีพ ในชนชั้น เดีย วกัน หากแตพ วกเขานั้น ก็ม ีคุณ คา ความเปน คนไมแ พก ับ อาชีพ ใด
เพราะพวกเขาประยุกตใชดนตรีความสามารถสวนตัวมาสรางสรรคใหเ ปนศิล ปะขางถนน หาก
มีผูไมพอใจก็จงเดินหลีกหนีเขาไปเฉย ๆ อยาไปดูถูกหรือแสดงทาทีที่ไมเหมาะสมเลย
พวกเขาเหลานี้เลนดนตรีขางถนน พวกเขาไมใชขอทาน เพราะหากเปนขอทานนั้น
จะไมมีก ารแสดงอะไรเพื่อแลกเปลี่ยนกับ เงินที่ไดเ ลย ขอทานจะใชค วามนาสงสารความนา
เวทนา ในขณะที่พวกเขาใชความสามารถหรือเสียงเพลงที่ออกมาจากความสามารถสวนตน
แลกเปลี่ยนเปนเงินตราที่ผูผานไปมาพอใจที่จะให อาชีพเปดหมวกไมไดมีการบัญ ญัติในสาระบบ
อาชีพของคนไทย ไรซึ่ง หมวดหมูในการจัดวางลงไปในอาชีพแขนงใดแขนงหนึ่ง แตพวกเขา
เหลาศิลปนเปดหมวกเรียกมันวา “อาชีพเปดหมวก” นอกจากจะสรางรายไดใหแกพวกเขาหรือ
สรางตัวตนใหพวกเขามีโอกาสออกมาแสดงความสามารถตัวตนแลว การเลนดนตรีเ ปดหมวกนี้
ไมไดมีกฎเกณฑใดจํากัด
สําหรับ ผูที่มีความพิก าร เพราะพวกเขาเหลานั้น มีโ อกาสและทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพไดนอยนัก ในสัง คมปจ จุบัน จึง ถือไดวา อาชีพเปดหมวกนี้ สรางโอกาสและ
ทางเลือกที่เปดกวางใหกับกลุมคนเหลานี้อีกดวย
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สุดทายแลวการเปดหมวกในสัง คมไทย มันอาจจะไมใชอาชีพที่ดูดีห รือมีอยูในสา
ระบบอาชีพ แตพวกเขาก็เลือกที่จะทํามันเต็ม ที่ บนทางเดินที่เ ขาเลือกเองและเลือกได ไมวา
คุณจะทําอาชีพไหน หากคุณตั้งใจและทุมเทกับอาชีพนั้นและซื่อสัตยกับ มันจริง ๆ ผลของงานที่
ออกมาจะบอกระดับศักยภาพและความเปนคนของคุณเองแมวาอาชีพนั้นจะสูงหรือต่ําสัก เพียงใด
ก็ตาม
การออกแบบพ็อกเก็ตบุคที่ดี มีความเหมาะสม จึงเปนสวนชวยดึงดูดกลุมเปาหมายมาก
ยิ่งขึ้น โดยผูศึกษาไดมีวิธีการออกแบบดังนี้

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

วิธีการออกแบบ
1. นําผลการวิเคราะหที่ไดทั้งหมดมาวางเปนแนวทางในการออกแบบจัดหนา โดย
จัดเรียงเนื้อหาและภาพใสดัมมี่ (dummy) เพื่อดูภาพรวมของเลม เปนแนวทางในการจัดเลยเอาท
(layout) ตอไป

รูปที่ 5-1 การวางดัมมี่ของพ็อกเก็ตบุค
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ตัวอยางการออกแบบจัดหนังสือสารคดีศิลปนเสรี เวทีขางถนน ปกหนาและปกหลัง
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รูปที่ 5-2 แสดงตัวอยางออกแบบจัดหนาปกหนาและปกหลัง
รองปก

รูปที่ 5-3 แสดงตัวอยางออกแบบจัดหนารองปก
สารบัญ

รูปที่ 5-4 แสดงตัวอยางออกแบบจัดหนาสารบัญ
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คํานํา
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รูปที่ 5-5 แสดงตัวอยางออกแบบจัดหนาคํานํา
หนาเปดบท

หนาเปดบท รูปที่ 5-6 แสดงตัวอยางออกแบบจัดหนาเปดบท
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บทนํา
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รูปที่ 5-7 แสดงตัวอยางออกแบบจัดหนาบทนํา 1
บทที่1

รูปที่ 5-8 แสดงตัวอยางออกแบบจัดหนาบทที่ 1
บทที่ 2

รูปที่ 5-9 แสดงตัวอยางออกแบบจัดหนาบทที่ 2
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บทที่ 3
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รูปที่ 5-10 แสดงตัวอยางออกแบบจัดหนาบทที่ 3
บทที่ 4

รูปที่ 5-11 แสดงตัวอยางออกแบบจัดหนาบทที่ 4
บทที่ 5

รูปที่ 5-12 แสดงตัวอยางออกแบบจัดหนาบทที่ 5
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ลอมกรอบ
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รูปที่ 5-16 แสดงตัวอยางออกแบบจัดหนาลอมกรอบ

บทที่ 6
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สรุปอภิปรายผลและขอเสนอแนะ

โครงการจัดทําหนังสือสารคดีศิลปนเสรี เวทีขางถนนมีขึ้นเพื่อศึกษาชีวิตของศิลปนขาง
ถนนและแนวทางการใชชีวิตมุม มองความคิดของพวกเขากลุม คนเหลานั้น เพื่อใหไดท ราบถึง การ
ดํารงชีวิตของพวกเขาในปจจุบันวาเปนไปในทิศทางและภาพรวมในสังคมเปนแบบใดรวมถึงไดทราบ
หนทางและจุดมุงหมายของพวกเขากลุมคนที่เลนดนตรีเปดหมวก ทักษะความสนใจในดนตรีที่มีผลให
พวกเขาเดินทางมาเปนศิลปนขางถนนซึ่งไมใชทุกคนที่จะเลนขางถนนอยางไรศักดิ์ศรีแตยังมีบางคนที่
สามารถพิสูจนและแสดงตัวตนจนสามารถมีจดุ ยืนและพาเขาสูเวทีดนตรีในกระแสหลักไดพวกเขาตอง
ผานการฝกฝนอดทนและใชความมานะมุง มั่นบนจุดยืนในการเลนดนตรี อยางหนักแนน รวมไปถึง
ปจจัยอื่น ๆ สนับสนุนอีกดวย
ผูศึกษามีความคาดหวังวาผูที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับวณิพกหรือศิลปนขางถนน ไมวาจะ
รูจักพวกเขาเหลานี้มากนอยเพียงไรหรือมีมุมมองแงคิดกับพวกเขาแบบใดเมื่อไดอานหนังสือสารคดี
เลมนี้จะรูจักศิลปนเปดหมวกขางถนนมากขึ้นอยางนอย ๆ ใหผูอานไดเขาใจถึงวิถีความเปนศิลปนขาง
ถนน
โครงการจัดทําหนังสือสารคดีศิลปนเสรี เวทีขางถนนใชเวลาจัดทําทั้งสิ้น 8 เดือนโดย
ผานการลงพื้นที่หาขอมูลและศึกษาขอมูลเอกสารกวาจะสําเร็จออกมาเปนชิ้นงานตองผานปญหาและ
อุปสรรคหลายอยางดังจะสรุปไดตอไปนี้
สรุปผลการศึกษา
การดําเนินงานในโครงการนี้ผูศึกษาไดศึกษาตามแผนการทํางานที่วางไวในบทที่ 1 แบง
การทํางานออกเปน 3 ขั้นตอนใหญ ๆ คือเก็บขอมูลเขียนงาน และผลิตชิ้นงาน ขั้นตอนการเก็บขอมูล
ลงพื้นที่ตั้งแตเ ดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 โดยเริ่มจากการไปสํารวจและเดินหาตามพื้นที่ที่ที่ผูคน
สัญจรผานไปมาในกรุงเทพมหานคร เชน สถานีบีทีเอส สวนจตุจักร อนุสาวรีชัยสมรภูมิ เปนตน เพื่อ
สังเกตการณและสอบถามประวัติคนเปดหมวก ที่เขาขายเปนแหลงขอมูลที่ตรงตามเกณฑที่ไดตั้งไว
หลังไดแหลงขอมูลครบตามเกณฑ 4 ประเภท ก็ติดตอขอสัมภาษณและตามไปสังเกตการณขณะพวก
เขาทําการเปดหมวก โดยในชวงแรกเริ่มระหวางทําการไดคนควาศึกษาขอมูลจากเอกสารเกี่ยวกับ
เรื่องราวของวณิพก คนเปดหมวกขางถนนในประเทศไทยและตางประเทศ เพื่อวางแนวทางในการ
เขียนและหาขอมูลตอไป
เมื่อไดขอมูลมามากพอในระดับหนึ่งและแบงเกณฑในการคัดเลือกแหลงขอมูลเรียบรอย
แลวผูศึกษาจึงคอย ๆ วางแผนการลงพื้นที่อยางเปนระบบโดยไปที่พื้นที่ที่มีคนสัญจรผานไปมาเปน
จํานวนมากในกรุงเทพมหานครหลายแหง เชน ตามสถานีบีทีเอส สวนจตุจักร ถนนขาวสาร เปนตน
เพื่อพูดคุยประวัติเบื้องตนกับแหลงขอมูล และคัดกลุมขอมูลจากความแตกตางและจัดระบบเลือก
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แหลง ขอมูล ใหไดผ ลตามเกณฑที่ไดตั้ง ไว โดยในขั้นตอนนี้ผูศึก ษาไดเ ขาไปสัง เกตการณและเฝาดู
พฤติกรรมของแหลงขอมูลที่ทําการเปดหมวกเมื่อไดจํานวนครบตามเกณฑแลวจึงแลใชเวลาสัมภาษณ
จนไดขอมูลโดยละเอียดครบทุกคน ชีวิตนักดนตรีขางถนนนั้นไมเพียงอยูแคขางถนนเทานั้นเพราะยังมี
แหลง ข อมู ล บางทา นให โ อกาสไปสั ม ภาษณพู ด คุย ที่ บา นของพวกเขา ทํ าให ได รั บ รู บ รรยากาศ
สภาพแวดลอมของพวกเขาดวย ซึ่งถือเปนโอกาสที่ดีที่จะทําใหสามารถเรียบเรียงและเติมเต็มในงาน
ขอมูลสารคดีไดมากขึ้น
นอกจากนี้ผูศึ ก ษายัง ศึก ษาประวั ติศาสตร เ ลน ดนตรีเ ปดหมวกในประเทศไทยและ
ตางประเทศรวมไปถึงขอมูลตางๆที่มีความเชื่อมโยงกับ ชีวิตนักดนตรีเปดหมวกขางถนนจนไดขอมูล
หลายอยางประกอบกันทําใหเกิดรูปรางของสารคดีเรื่องศิลปนเสรี เวทีขางถนนขึ้นมา
ขั้นตอนการเขียนงานผูศึกษาไดนําขอมูลทั้งหลายมาจําแนกออกเปนประเภทและเรียงขอมูลอยางเปน
ระเบียบกอนจะวางโครงเรื่องในแตละบทเพื่อใหสอดคลองกับขอมูลที่ไดมา
โดยเริ่มจากประวัติการเปดหมวกในตางประเทศ เขาสูการนํามาเปดหมวกในประเทศ
และการแบงแยกระหวางศิลปนเปดหมวกขางถนนกับการที่พวกเขาถูกมองในภาพรวมวาเปนขอทาน
จากนั้นจึงนําเขาสูเรื่องราวของนักดนตรีเปดหมวกทั้ง 5 คนตามเกณฑที่วางไว และสรุปสุดทายสู
ความหมายที่ไดรับจากการเรียบเรียงเรื่องของของนักดนตรีของขางถนน ในแงมุมของผูเขียนผาน
การศึกษาชีวิตเรื่องราวจริงของพวกเขานักดนตรีขางถนน
โดยตลอดการเขียนสารคดีผูศึกษาใชสํานวนที่เขาใจงายเปนกันเองกับผูอานและมุงเนน
นําเสนอวิถีชีวิตของนักดนตรีขางถนนใหถึงแกนและถึงอารมณไมใชงานเขียนในเชิงวิชาการแตไมละ
ทิ้งความรูขอมูลซึ่งคอยสอดแทรกอยูตลอดเวลา
ขั้นตอนการผลิตชิ้นงานเปนการออกแบบรูปเลมหนังสือขนาดกวาง 5 นิ้วยาว 7 นิ้วโดย
นําเนื้อหาที่เสร็จสมบูรณภาพประกอบภาพวาดและภาพกราฟกมาจัดตามแมแบบ (template) ที่
สรางไวทําใหหนังสือมีความเปนเอกภาพไมหลุดจากแนวคิดหลักทั้งนี้ผูศึกษาไดผลิตชิ้นงานตามที่ระบุ
ไวในคูมือการทําหนังสือเลม (stylebook) ที่จัดทําขึ้นทําใหผลงานที่ไดออกมาตรงตามแนวคิดหลักทั้ง
แนวคิดเนื้อหาและแนวคิดรูปเลม
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อภิปรายผล
จากการจัดทําหนังสือสารคดีศิลปนเสรี เวทีขางถนนตั้งแตเริ่มตนจนเขาสูกระบวนการ
พิมพออกมาเปนรูปเลมตามขั้นตอนทําใหผูศึกษาไดเ รียนรูกระบวนการจัดทําหนังสือดวยตัวเองผู
ศึกษามีความพึงพอใจกับผลงานชิ้นนี้แตยังตองปรับปรุงแกไขในเรื่องการใชกลวิธีการใชภาษาในการ
เขียนรวมถึงการออกแบบจัดหนาใหมีความนาสนใจและดึงดูดมากกวานี้
ขอจํากัด
ในวงการของศิลปนขางถนนนั้นมีมีผูคนที่เลนดนตรีเปดหมวกเปนจํานวนมาก และอีกทั้ง
ยังมีทั้งการแสดงดนตรี ดีด สี ตี เปา หลายประเภท ทําใหยากตอการรวบรวมบุคคลเหลานี้มาทั้งหมด
ผูศึกษาจึงตองเลือกนําเสนอขอมูลตามเกณฑที่ไดตั้งไว แมจะไมใชขอมูลทั้งหมดของวงการนักดนตรี
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ขางถนนที่มีอยูปจจุบันแตผูศึกษาก็คัดสรรบุคคลมาจากเกณฑ และบุคคลเหลานี้ก็มีเรื่องราวชีวิตตรง
ตามเกณฑที่ตั้งไวและมีความนาสนใจจริง ๆ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

ขอเสนอแนะ
การศึกษาในครั้งนี้ยังมีขอมูลอีกมากที่ยังไมไดนําเสนอเนื่องจากขอจํากัดของเวลาและ
โอกาสการศึกษางานและวางแผนการทํางานสําคัญมากเพราะจะเปนจุดเริ่มตนหลักใหงานเดินตอไป
อยางไมสะดุด การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องศิลปนขางถนนนี้มีความยากตรงที่วงการนักดนตรีขางถนนเปน
วงการที่กวางและไมมีจุดเฉพาะเจาะจงสําหรับคนเลนดนตรีขางถนนนี้ หลายคนกระจายตัวและอาจ
เปลี่ ย นพื้ น ที่ ในการแสดงอยู เ รื่ อยไปทํา ให ก ารจะเข า ถึ ง ข อ มู ล นั้ น เปน เรื่ อ งลํ า บากบ า งสํ า หรั บ
แหลงขอมูลบางคน แตหากสามารถเริ่มตนทําความรูจักกับคนในวงการเปดหมวกไดในเบื้องตนแลวก็
จะไดขอมูลสืบเนื่องตอไปไดอยางไมยากเย็น เรื่องของศิลปนเปดหมวกขางถนนเปนเรื่องของหลาย
มุมมอง การจะนําเสนอขอมูลนั้นใหเปนไปอยางเที่ยงตรงตามความเปนจริงและผูเขียนเองพยายามไม
ไปตัดสินแทนผูอาน
รายงานผลจากแบบประเมิน
การประเมินผลนําผลงานที่จัดทําเปนรูปเลมสมบูรณใหกับกลุมเปาหมายแบบกวาง ไม
จํากัดชวงวัย จํานวน 30 คน ชาย 9 คนหญิง 21 คนเปนผูประเมินผลงานในดานเนื้อหาการออกแบบ
และภาพรวมของหนังสือการประเมินความพึงพอใจของผูอาน
ตารางที่ 5-1 ตารางสรุปผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่มีตอพ็อกเก็ตบุคในดานเนื้อหา
ความพึงพอใจที่มีตอ
เนื้อหา

มากที่สุด
(5)
10
ความนาสนใจของชื่อเรื่อง (33.3 %)
ความนาสนใจของเนื้อหา

มาก
(4)
18
(60%)

8
19
(26.6%) (63.3%)
8
20
(26.6%) (66.7%)

ภาษาที่ใชในเนื้อเรื่อง
เขาใจงาย
เนื้อหาชวยใหมที ัศนคติตอ
10
17
นักดนตรี/ วณิพกขางถนน
(33.3%) (56.7%)
ในทิศทางที่ดีมากขึ้น
ผูอานรับรูเ รือ่ งราว
14
13
เกี่ยวกับวงการดนตรีเปด (46.7%) (43.3%)
หมวกขางถนนมากขึ้น

ปานกลาง นอย นอยที่สุด คาเฉลี่ย
(1)
(3)
(2)
1
1
0
4.2
(3.3%) (3.3%) (0%)
2
(6.7%)
2
(6.7%)

1
(3.3%)
0
(0%)

0
(0%)
0
(0%)

3
(10%)

0
(0%)

0
(0%)

3
(10%)

0
(0%)

0
(0%)

4.1
4.2
4.2

4.4
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สรุปคะแนนเฉลี่ยไดดังนี้
ความนาสนใจของชื่อเรื่อง = 4.2 หรือ พึงพอใจมาก
ความนาสนใจของเนื้อหา = 4.1 หรือ พึงพอใจมาก
ภาษาที่ใชในเนื้อเรื่อง เขาใจงาย = 4.2 หรือ พึงพอใจมาก
เนื้อหาชวยใหมีทัศนคติตอนักดนตรีขางถนนในทางที่ดีมากขึ้น = 4.2 หรือ พึงพอใจมาก
ผูอานรับรูเรื่องราวเกี่ยวกับนักดนตรีเปดหมวกขางถนนมากขึ้น = 4.4 หรือ พึงพอใจ

มาก
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ตารางที่ 5-2 ตารางสรุปผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่มีตอพ็อกเก็ตบุคในดานการออกแบบ
และจัดหนา
ความพึงพอใจที่มีตอการ มากที่สุด
มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด คาเฉลี่ย
ออกแบบและจัดหนา
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
ความนาสนใจของปก
11
10
8
1
0
4.0
หนังสือ
(36.7 %) (33.3%) (26.7%) (3.3%)
(0%)
การออกแบบจัดหนามี
ความเหมาะสมกับ
เนื้อหา

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%)
7
(23.3%)

15
(50%)
16
(53.3%)

3
(10%)
6
(20%)

1
(3.3%)
1
(3.3%)

0
(0%)
0
(0%)

โทนสีของเลม
มีความเขากัน

สรุปคะแนนเฉลี่ยไดดังนี้
ความนาสนใจของปกหนังสือ = 4.0 หรือ พึงพอใจมาก
การออกแบบจัดหนามีความเหมาะสมกับเนื้อหา = 4.1 หรือ พึงพอใจมาก
ภาพประกอบมีความเหมาะสมสวยงาม = 4.3 หรือ พึงพอใจมาก
ความเหมาะสมตอการเลือกใชขนาดตัวอักษร = 4.2 หรือ พึงพอใจมาก
โทนสีของเลมมีความเขากัน = 4.0 หรือ พึงพอใจมาก

4.2
4.0
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ตารางที่ 5-3 ตารางสรุปผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่มีตอพ็อกเก็ตบุคในดานภาพรวมของ
หนังสือ
ความพึงพอใจที่มีตอ
คุณภาพโดยรวมของ
หนังสือ

มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

นอย
(2)

นอยที่สุด คาเฉลี่ย
(1)
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ความสวยงามโดยรวม

7
20
(23.3%) (66.7%)

2
(6.7%)

1
(3.3%)

0
(0%)

4.1

ความนาสนใจของ
หนังสือ

11
17
(36.7%) (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

13
14
(43.3%) (46.7%)

3
(10%)

0
(0%)

0
(0%)

4.3

ความมีคุณคา
ของหนังสือ

สรุปคะแนนเฉลี่ยไดดังนี้
ความสวยงามโดยรวม = 4.1 หรือ พึงพอใจมาก
ความนาสนใจของหนังสือ = 4.3 หรือ พึงพอใจมาก
คุณภาพโดยรวมของหนังสือ = 4.2 หรือ พึงพอใจมาก
ความมีคุณคาและประโยชนที่ไดรับจากหนังสือ = 4.3 หรือ พึงพอใจมาก
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
- ชอบมาก ๆ เพราะเปนการเปดแงมุมคนเหลานี้ ชื่อหนังสือนาสนใจ อานแลวไดกําลังใจ
ดีมาก ๆ ขอใหทําตอไปหนังสือแนวนี้ ชอบชื่อเรื่องชื่อบทสะทอนเรื่องและชวนใหอาน ไมชอบการจัด
หนา
- เนื้อหาเยอะมาก เหมือนอานหนังสือหนัก ๆ อาจเพราะไมชอบเรื่องดนตรี การจัดหนา
อยากใหเบาตาลง เนื้อหาเยอะเกิน, อยากใหมีภาพประกอบเยอะ ๆ ชอบดูภาพ ชอบภาพสวยมาก
ชอบโคดคําพูดเพราะสะทอนชีวิตดี
- อยากใหทําเรื่องแบบนี้เพราะมันสะทอนชีวิตไมใชมีแตโกหรูแตเมื่ออานไดรูชีวิตคนทํา
อาชีพนี้ดวย
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เรื่องราวชีวิตของศิลปินเปิดหมวกผู้มีศรัทธาและดนตรีในหัวใจ
กับการแสดงบนเวทีสาธารณะอันกว้างใหญ่
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เสรี
เวทีข้างถนน

��¨ันทร์สุดา�เ¨ริÞมิน

ศิลปินเสรี เวทีข้างถนน
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จุลนิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารและหนังสือพิมพ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2556 ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร

ก่อนออกสู่เวทีข้างถนน
สารคดี ‘ศิลปิ นเสรี เวทีข้างถนน’ เกิดขึ ้นจากความตังใจของตั
้
วผู้เขียนเอง
เป็ นผู้ที่ชอบฟั งเพลงดูดนตรี และการแสดงสด หลายครัง้ ทีเ่ ดินผ่านบริเวณข้ างถนน  ได้
พบเจอกับเหล่าศิลปิ นข้ างถนนวณิพกพเนจร ที่มีฝีมือและการแสดงของพวกเขานัน้
เรี ยกร้ องความสนใจจากผู้คนที่ผ่านไปพบเจอได้ แต่ส�ำหรับพวกเขาในสังคมส่วน
ใหญ่ ดูจะมองพวกเขาว่าไม่ต่างอะไรกับคนขอทานหรื อพวกที่มาเล่นดนตรี ขอเงิน
ไปวันๆ   จึงท�ำให้ ผ้ เู ขียนเองตัดสินใจที่เลือกว่าจะเข้ าไปสัมผัสพูดคุยกับมุมมองชีวิต
ของกลุม่ คนเหล่านี ้ให้ มากกว่าเพียงแค่การยืนดูหรื อเดินผ่าน
ผู้เขี ยนตัดสินใจศึกษาเส้ นทางชี วิตของเหล่าศิลปิ นข้ างถนนในเขตพื น้ ที่
กรุงเทพมหานครในภาพที่ไม่คอ่ ยได้ รับรู้เรื่ องราวทางเดินชีวิตของพวกเขามากนัก
โดยเลือกเข้ าไปส�ำรวจกลุม่ คนที่เล่นดนตรี ข้างถนน พูดคุยเรื่ องราวชีวิตเบื ้อง
ต้ นของพวกเขา จากนันคั
้ ดเอากลุม่ คนที่มีลกั ษณะที่ตรงตามเกณฑ์ที่ผ้ เู ขียนสนใจวาง
ไว้ ตงแต่
ั ้ ตอนต้ น โดยแบ่งเป็ น ศิลปิ นข้ างถนนที่มีความพิการด้ านร่างกายศิลปิ นข้ าง
ถนนที่เป็ นศิลปิ นพื ้นบ้ าน ศิลปิ นข้ างถนนที่เล่นเพื่อไม่ได้ แสวงหารายได้ แต่ท�ำเพราะ
ใจอยากจะโชว์ความสามารถที่มี และศิลปิ นที่ใช้ พื ้นที่ข้างถนนเล่นจนทุกวันนี ้ได้ เป็ น
ศิลปิ นในกระแสตัวจริ ง
ผู้เขียนได้ ไปลงพื ้นที่เพื่อคุยกับเหล่าศิลปิ นข้ างถนนหลายครัง้   จนได้ แหล่ง
ข้ อมูลตามที่ต้องการ จากนันก็
้ เดินทางไปพบปะพูดคุยและสังเกตการณ์พวกเขาใน
การเล่นดนตรี เปิ ดหมวกในแต่ละพื ้นที่ครัง้ ละเป็ นวัน เพื่อเฝ้าดูพฤติกรรมขณะที่พวก
เขาก�ำลังท�ำการแสดงข้ างถนน  สายตาจากผู้พบเห็น   ลักษณะนิสยั ที่สง่ ผ่านออกมา
ขณะท�ำการแสดง และส�ำหรับในบางบุคคลได้ รับโอกาสได้ ไปสัมภาษณ์ที่บ้านของ
พวกเขา ท�ำให้ ได้ รับรู้ ถึงสภาพแวดล้ อมที่เขาอาศัยไม่ว่าจะเป็ นปั จจัยที่อยู่อาศัยและ
ความรู้ สึกบางส่วนของคนในครอบครั วที่มีต่อพวกเขาเหล่าศิลปิ นข้ างถนนพูดคุย
เกี่ ยวกับเหล่าศิลปิ นข้ างถนนถึงชี วิตของพวกเขาสอบถามสิ่งที่สงสัยและมุมมอง
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ส่วนใหญ่ที่พวกเขามีตอ่ คนในสังคม และมีหลายครัง้ ที่มีการโทรไปขอสัมภาษณ์เพิ่ม
เติมเพื่อขอเก็บประเด็นที่ยงั บกพร่ องที่จะมาเติมเต็มให้ งานสารคดีมีเนื ้อหาสมบูรณ์
จนบางครัง้ ก็เกรงว่าอาจท�ำให้ ร�ำคาญใจแต่ทกุ คนก็ยินดีที่จะให้ ความร่ วมมือ ทังยั
้ ง
เต็มใจให้ ค�ำสัมภาษณ์ เพิ่มเติมทุกครั ง้ ที่ มีการโทรไปรบกวนขอสัมภาษณ์ เพิ่มแม้
หลายต่อหลายครัง้ ที่ประเด็นค�ำถามอาจดูละลาบละล้ วง   แต่ผ้ เู ขียนเองไม่ได้ บงั คับ
ให้ เหล่าศิลปิ นข้ างถนนจ�ำเป็ นต้ องตอบค�ำถามเหล่านัน  
้ แต่พวกเขาก็กล้ าที่จะตอบ
และเล่าเรื่ องราวออกมาอย่างเปิ ดเผยไม่ได้ ปล่อยให้ ต้องสงสัยหรื อเลี่ยงในการตอบ
ค�ำถามแต่อย่างไร
ผู้เขียนเองท�ำการอ่านหนังสือและค้ นคว้ าข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่ องราว
วณิพกในประเทศไทยและในต่างประเทศ ศึกษาค้ นคว้ าเพิ่มเติมเป็ นอย่างมากเพื่อ
ให้ ร้ ู จัก ข้ อ มูล พื น้ ฐานเกี่ ย วกับ ศิ ล ปิ นข้ า งถนนอย่ า งน้ อ ยๆแม้ ไ ม่ ม ากถึ ง ขัน้ เป็ นผู้
เชี่ยวชาญแต่ก็เชื่อมัน่ ว่าสามารถเรี ยนรู้ และเข้ าใจเหล่าวณิพกได้ ดีในระดับหนึง่
สุดท้ ายนี ้ขอขอบคุณ   เหล่าศิลปิ นเปิ ดหมวกข้ างถนนทุกท่าน ที่ยอมสละ
เวลาให้ ข้อมูลที่ก่อประโยชน์ อีกทัง้ บอกเล่าเรื่ องราวต่างๆที่ท�ำให้ ข้าพเจ้ าสามารถ
เขียนหนังสือที่บอกเล่าเรื่ องราวชีวิตคนเปิ ดหมวกออกมาเป็ นหนังสือเล่มได้
บุคคลที่มีความส�ำคัญต่อการท�ำหนังสือเล่มนีเ้ ป็ นอย่างยิ่ง ขอขอบคุณ  
อ.วีระศักดิ์ จันทร์ ส่งแสง ผู้คอยให้ ค�ำแนะน�ำชีแ้ นะจุดบกพร่ องเพื่อปรับปรุ งงาน
อยู่ ต ลอดเวลาทั ง้ ช่ ว ยตรวจทานงานเขี ย นอย่ า งละเอี ย ดแนะน� ำ และเติ ม ส่ว นที่
บกพร่ องจนท�ำให้ งานเขียนออกมามีคณ
ุ ภาพมากขึ ้น (ซึง่ ทังนี
้ ้งานเขียนจะมีคณ
ุ ภาพ
มากน้ อยเพียงไรต้ องขึ ้นอยู่กบั คุณภาพของผู้เขียนเองด้ วย)
นอกจากนี ้ยังต้ องขอบคุณ อ.บรรยงค์ สุวรรณผ่อง, ดร.กันยิกา ชอว์, อ.อริ น
เจียจันทร์ พงษ์ , อ.ภมรศรี แดงชัย   ผู้ช่วยดูภาพรวมของหนังสือและช่วยวางกรอบ
ของหนังสือให้ เดินมาอย่างถูกทางไม่บิดเบี ้ยวไปไหน
ขอบคุณอีฟ –  กิรวรรณ ชุติประพฤธิ์   และ เน็ท – ดารารัตน์ ลาภมาก ที่ร่วม
เดินทางไปสัมภาษณ์ แหล่งข้ อมูลและยังเป็ นไปช่วยเดินหาแหล่งข้ อมูลในช่วงแรก
จนได้ ออกมาครบตามเกณฑ์  
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ขอบคุณฟ้า – ชนกานต์ เพชรพลอย ที่ไปช่วยถ่ายภาพ ทังยั
้ งช่วยออกแบบ
ปกและรู ปเล่ม
ขอบคุณพี่สาว ทัง้ 2 คนของข้ าพเจ้ า ที่ช่วยตระเวนเดินหาแหล่งข้ อมูลและ
ให้ ก�ำลังใจ รวมถึงเพือ่ นๆหลายคนทีไ่ ม่ได้ เอ่ยชือ่ ทีช่ ว่ ยอ่านและติชมและให้ คำ� ปรึกษา
ในหลายกรณี  รวมทังเป็
้ นก�ำลังใจให้ ตลอดการท�ำงาน
หนัง สื อ เล่ม นี เ้ ป็ นหนัง สื อ เล่ม หนึ่ง ที่ จ ะพาผู้อ่า นไปรู้ แง่มุม ชี วิ ต ของเหล่า
ศิลปิ นเสรี ข้างถนน   เรื่ องราวชีวิตอิสระเสรี ที่ใครหลายคนมองดูว่าต้ อยต�่ำ   โดยงาน
สารคดีนี ้จะออกมาเป็ นเล่มไม่ได้ แน่ๆถ้ าขาดบุคคลส�ำคัญที่ได้ เอ่ยถึงด้ านบน  และที่
ส�ำคัญก่อนจะส�ำเร็ จเป็ นงานเขียนที่สมบูรณ์ ตวั ผู้เขียนจะต้ องทุ่มเทกับการท�ำงาน
ชิ ้นนี ้ซึง่ ข้ าพเจ้ าขอขอบคุณผู้อ่านหนังสือเล่มนี ้  และหวังว่าผู้ที่อ่านคงได้ ประโยชน์ไม่
มากก็น้อย ซึง่ ขอให้ ผ้ อู ่านเป็ นคนตัดสินในงานหนังสือเล่มนี ้
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จันทร์สุดา เจริญมิน
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“จÖงมาเป็นนนนนนนนวณิพก พเนจร
เทีèยวเร่รอน...ร้องเพลงแลกเÈÉเงินน“
เชื่อว่าใครหลายคนคงคุ้นและเคยได้ ยินเพลงนี ้ โดยประโยคข้ างต้ นเป็ นส่วน
หนึง่ ของเพลง “วณิพก” ขับร้ องโดย วงคาราบาว ใจความของบทเพลงสื่อความหมาย
ชัดเจน แต่ถ้าลองให้ ผ้ ทู ี่ได้ ยินเพลงนี ้นึกภาพประกอบตามเพลงนัน้ ภาพในหัวของคน
ส่วนใหญ่ที่นกึ ออกมาได้ คงเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน นัน่ คือ นักร้ องข้ างถนน แต่ง
กายด้ วยเสื ้อผ้ าสีมอม สวมหมวกสักใบ หรื ออาจไว้ ผมยาวยืนดีดกีตาร์ ท้าแดดท้ าลม
ปากก็ร้องเพลงปาว ๆ เสมือนพวกเขาก�าลังเล่นคอนเสิร์ตส่วนพื ้นทีเ่ ล็กๆด้ านหน้ าของ
พวกเขาจะมีกระเป๋ า กล่องกีตาร์ วางไว้ เพือ่ ให้ คนทีผ่ า่ นมาผ่านไป หากพอใจในการ
แสดงของพวกเขาสามารถให้ คา่ ศีลน� ้าใจ เหมือนเป็ นการชื่นชมหรื อสนับสนุนพวกเขา
ผ่านเศษเงินเล็ก ๆ น้ อย ๆ เพื่อให้ พวกเขาท�าต่อไปบนเส้ นทางข้ างถนนตรงนี ้
10
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เปิดหมวกคืออะไร
ต้นแบบมาจากไหน
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(Street performance)

ในต่างประเทศ ผู้ที่ให้ ความบันเทิง ตามท้ องถนน จะถูกเรี ยกว่า busker ส่วน
ค�าว่า busking ได้ ถกู บันทึกไว้ ในพจนานุกรมภาษาอังกฤษประมาณกลางปี ค.ศ.
1860 และเริ่ มใช้ ค�าว่า ‘Busking’ ครัง้ แรกในยุคนัน้
จนมาถึงศตวรรษที่ 20 buskers ถูกเรี ยกกันว่าดนตรี สาธารณะในประเทศ
สหรัฐอเมริ กายุโรปและดินแดนที่พดู ภาษาอังกฤษค�าว่า ‘Busk’ มีรากศัพท์มาจาก
ภาษาสเปนโดย ค�าว่า ‘buscar’ ความหมาย คือ ‘ไปหา’ ซึง่ buskers อาจแปลได้ อีก
ความหมาย คือการแสวงหาชื่อเสียงและโชคลาภ ‘buscar’ พัฒนามาจากค�าว่า
‘bhudh SKO’ – แปลว่า (ที่จะชนะพิชิต)
โดยกลุม่ คนเซลติกจะแปลความหมายค�านี ้ว่า ‘Boudi’ คือ (ชัยชนะ) โดยผู้
ให้ ความบันเทิงตามท้ องถนนในภาษาอิตาเลียนจะใช้ ค�าว่า ‘buscarsi’ ซึง่ ชนชาติที่
ใช้ ภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน ภาษาฝรั่งเศส ใช้ ค�านี ้เรี ยกกลุม่ คนเปิ ดหมวกโดยค�า
เหล่านี ้มีรากศัพท์มาจากภาษาละติน โดยรากศัพท์มาจากค�าว่า ‘buskin’ หมายถึง
รองเท้ าส้ นหนาที่นกั แสดงโศกนาฏกรรมชาวกรี กและชาวโรมันใช้ ใส่
โดยต่อมาค�าว่า ‘busker’ มีความหมายเทียบเท่ากับค�าว่า ‘street performance’ หรื อ ‘street entertainer’ ส่วนค�าว่า ‘pass the hat’ คือการส่งหมวกไปรอบๆ
โดยมีนยั คือการเก็บเงินจากผู้ชม ซึง่ ในสมัยกรี กโบราณกวีนกั ขับล�าเนาในสมัยนันได้
้
เร่ร่อนเดินทางจากเมืองหนึง่ ไป
ศิลปินเสรี��เวทีข้างถนน
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(*ภาพจากเว็บไซต์ : www.cicadamarket.com)

ยังอีกประเภทหนึง่ นักดนตรี ข้างถนนมักร้ องเพลงประเภทบทกวียาว ๆ ในงาน
เลี ้ยงต่าง ๆ โดยบรรเลงเพลงพิณประกอบ โดยกวีทมี่ ชี อื่ ในสมัยนัน้ คือ โฮเมอร์ (Homer)
กวีชาวกรี กผู้มีอายุในช่วงศตวรรษที่ 9 ก่อนคริ สคกาล  
โฮเมอร์ เป็ นคนตาบอดและขับร้ องเพลงกวีตา่ งๆจากเมืองหนึง่ ไปยังอีกเมือง
หนึง่ ซึง่ ระหว่างที่โฮเมอร์ ขบั กลอน หากผู้ที่ติดตามฟั งชอบใจก็จะตอบแทนรางวัลแก่
โฮเมอร์ ด้วยเงิน ส่วนในสมัยโรมันก็จะมีนกั ดนตรี ที่ขบั ร้ องเพลงอยูข่ ้ างทาง และบาง
้
ครัง้ จะได้ รับการจ้ างไปเล่นในงานของคนในระดับชนชันกลาง
แต่ในกลุม่ คนในชนชัน้
ระดับสูงนัน้ พวกเขามองว่าดนตรี เหล่านี ้เป็ นดนตรี ที่หยาบกระด้ าง
ในสมัยกลาง (ค.ศ. 450 - 1450) เป็ นช่วงที่ศาสนจักรมีอ�ำนาจสูงสุดส่งผล
ให้ การร้ องเพลงสรรเสิญพระเจ้ าการร้ องเพลงในโบสถ์ ต่อมาได้ มีการร้ องเพลงนอก
ศาสนา โดยนักร้ องเพลงพเนจรที่เร่ ร่อนไปตามที่ต่าง ๆ สร้ างความบันเทิงให้ กบั ผู้ชม
ไม่วา่ จะขับร้ อง ท่องกลอน  หรื อเล่านิทาน   โดยนักพเนจรเหล่านี ้ได้ กระจายตัวอยูท่ วั่
ทังยุ
้ โรป   ได้ แก่   minstrel, jongleur, troubadours, minnesingers, spieileute
12
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minstrel คือ นักร้ องนักดนตรี ในยุคกลางที่เร่ร่อนอยูใ่ นประเทศอังกฤษ  โดย
จะร้ องเพลงหรื อท่องกลอนบทกวีที่แต่งขึ ้นมาเรื่ องราวเกี่ยวกับดินแดนที่ห่างไกลมา   
ประวัตศิ าสตร์ และจินตนาการ หรื ออาจจ�ำผลงานของผู้อื่นมาดัดแปลงในแบบตัวเอง  
พวก minstrel นี ้จะถูกจ้ างไปสร้ างความบันเทิงตามร้ านเหล้ าร้ านอาหารและได้ เงิน
รางวัลเป็ นค่าตอบแทน
Jongleur  คือ นักร้ องพเนจรที่ร้องเพลงและเล่าเรื่ องในสมัยกลาง  เป็ นเพลง
ที่แต่งขึ ้นมีลกั ษณะ เป็ น กลอน โคลง  นิทาน และใช้ พิณฮาร์ ป และ ลูท เล่นคลอเพื่อ
เป็ นเสียงประกอบ และ พวก jongleur ยังให้ ความบันเทิงประเภท มายากล การแสดง
ปาหี่
Troubadours คือ นักร้ องที่เล่นเพลงพื ้นบ้ านทางตอนใต้ ของฝรั่งเศสในสมัย
ศตวรรษที่ 11 - 13  แต่งกวีโดยการใช้ ภาษาถิ่นทางตอนใต้
Minnesingers, Spieileute คือ กวีและนักร้ องชาวเยอรมันในระหว่างศตวรรษ
ที่ 12 - 14 พวกนี เ้ ป็ นผู้เผยแพร่เพลงขับร้ องทีพ่ รรณนาถึงความกล้ าหาญของเหล่า
อัศวิน หรือการร� ำพึงถึงความรักทีห่ วานซึ ้ง
ต่อมาเมื่อ นักร้ องนักแสดงพเนจรกลุม่ นี ้เสื่อมอ�ำนาจและไม่ได้ รับความนิยม
จากราชส�ำนัก คนเหล่านี ้จึงหันไปให้ความบันเทิงแก่ชาวเมืองแทน และบางส่วนก็เร่รอ่ น
พเนจรไปตามสถานทีต่ า่ งๆ เพือ่ ท�ำการแสดงและได้ รับค่าตอบแทนหากมีคนพอใจ  เพื่อ
แลกค่าอาหาร  และในสุดท้ ายนักร้ องกวีเหล่านี ้ก็หายไปตามกาลเวลา
หลังจากนัน้ ต่อมาในช่วงปี ค.ศ. 1940 ดนตรี พืน้ บ้ านเป็ นส่วนส�ำคัญของ
เหล่า   busking, busking Cafe, โดยจะเป็ นร้ านอาหารบาร์ และผับซึ่งเป็ นแกน
น� ำ ของรู ป แบบศิ ล ปะแบบนี ซ้ ึ่ง บุค คลที่ มี ชื่ อ เสี ย งมาจากการเป็ นนัก ร้ องพื น้ บ้ า น
คือ วู้ดดี ้และโจแอนนา เบสซ์.บลูส์แมน เดลต้ าส่วนใหญ่เป็ นนักดนตรี ที่เดินทาง
มาจากเมือง  มิสซิสซิปปี ้เดลต้ า ประเทศสหรัฐอเมริ กาโดยบีบีคิงก็เป็ นหนึ่งในผู้ที่
มีที่มีชื่อเสียงที่มาจากการแสดงโชว์ดนตรี พืน้ บ้ านเช่นกัน
ใน ปี ค.ศ. 1950 เพลงและกระแสฮิปปี จ้ ากยุค 60  เป็ นที่นิยมและได้ รับการ
ยอมรับเพิ่มขึ ้น ดนตรี ข้างถนนมี ส่วนช่วยส่งเสริ มวัฒ นธรรมและงานศิลปะก็ เ ป็ น
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ที่ยอมรับไปทัว่ ทวีปอเมริ กาเหนือและยุโรปตะวันตก โดยนักดนตรี ข้างถนน หรื อ
busking ได้ กลายเป็ นที่นิยมในโตรอนโต คนทั่วไปให้ ความสนใจและยกย่อง
เหล่า busker มากขึน้ จนท�ำให้ ดนตรี ข้างถนนกลับกลายมาเป็ นที่นิยมในโตรอน
โตในช่วงปลายทศวรรษ 1960
ปี 1960  เมื่อมีงานเทศกาล ของชาวฮิปปี ้ เหล่า  Busker ที่เป็ นนักแสดงและ
เล่นเป็ นวงดนตรี ตา่ งๆจะมารวมตัวกันในพื ้นที่สาธารณะ เพื่อท�ำการเปิ ดหมวกหาราย
ได้ โดยสถานที่เล่นจะเป็ นบริ เวณอ่าวซานฟรานซิสเบย์ ซึง่ เป็ นศูนย์กลางของกลุม่ คน
ที่เล่นดนตรี และแสดงเปิ ดหมวกมารวมตัวกันโดยยังมีที่สนาม Golden Gate สวน
และ San Jose ‘s Bee และสถานที่อื่น ๆ ที่จะมีการเล่นรวมตัวเปิ ดหมวกด้ วย
โดยในสหราชอาณาจักรการท�ำการแสดง busking ไม่ถือเป็ นการท�ำผิด
กฎหมาย แต่ก็มีบางหน่วยงานบางท้ องถิ่นได้ มีข้อห้ ามและข้ อบังคับส�ำหรับเหล่า
busking คือถ้ าหากต้ องการท�ำการแสดงเปิ ดหมวกในเขตพืน้ ที่ใดให้ ติดต่อพืน้ ที่
สภาท้ องถิ่นเพื่อคอยดูเหล่า busking ขณะท�ำการแสดงว่ามีสงิ่ ใดทีผ่ ดิ ต่อระเบียบ
ในพื ้นที่นนั ้ ๆ หรื อไม่
โดยการร้ องเพลงหรื อเล่นดนตรี สดตามท้ องถนนถือเป็ นรู ปแบบการแสดง
อย่างหนึง่ บนท้ องถนน (streetperformance / busking) ที่ได้ รับความนิยมสูงสุด
การบรรเลงดนตรี ด้วยแก้ วหรื อการเล่นดนตรี หลายชิ ้น โดยศิลปิ นคนเดียวและรูปแบบ
การแสดงอื่นอีกมากมาย โดยสถานที่ที่จะท�ำการเล่นเปิ ดหมวกกันนัน  ได้
้ แก่ บาทวิถี  
ตลาดนัด สวนสาธารณะ โดยนักดนตรี เปิ ดหมวกที่มีชื่อเสียงใน ขณะนัน้ ได้ แก่  
Jimmy Buffett, Blind Lemmon Jefferson, Rick Roberts แห่งวง Firefall, Judy
Collins, Tracy Chapman, Bob Dylan, Robert Johnson และ Woody Guthrie
ในประเทศสหรั ฐอเมริ กาดนตรี โฟล์คถื อเป็ นดนตรี ที่มีอิทธิ พลต่อการเล่น
เปิ ดหมวกข้ างถนน โดยถือเป็ นดนตรี ของชนชันกลางเพื
้
่อชนชันระดั
้ บล่างในอเมริ กา  
ส่วนใหญ่จะสนใจกันในหมู่นกั ศึกษา ซึง่ จะสนใจและเข้ าใจในสภาวการณ์ของสังคม
เป็ นอย่างดี ดนตรี โฟล์คไม่ใช่ธุรกิจไม่ใช่ท�ำขึ ้นเพื่อรองรับตลาดของชนชันสู
้ ง แต่เป็ น
ดนตรี ที่สืบทอดรากฐานเดิมเช่นเดียวกับเพลงบลูส์
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ส�ำหรับในประเทศอเมริกา ช่วงปี ค.ศ. 1940 การร้ องเพลงเปิ ดหมวกตามท้ อง
ถนน กลายเป็ นสัญลักษณ์ของความน่าสงสารและความน่ารังเกียจ เพราะโดยส่วน
ใหญ่จะใช้ ความพิการมาเป็ นจุดขายมากกว่าการแสดงทักษะและฝี มือทางการดนตรี
ซึง่ ท�ำให้ คนส่วนใหญ่   มองพวกเขาว่าเป็ นขอทานมากกว่านักแสดงตามท้ องถนน  
จนกระทัง่ ในปี 1950 คนหนุม่ ที่เป็ นพวกไร้ บ้าน ยากจน และไร้ งานท�ำจะมา
รวมตัวกันอยูต่ ามท้ องถนน เช่น Haight – Ashbury ณ เมืองซานฟรานซิสโก้ ใน
Greenwich Village ณ นิวยอร์ ก และตามศูนย์กลางของเมืองต่าง โดยการรวมตัว
ของพวกเขามีจดุ ประสงค์เพื่อการเมืองการประท้ วงสังคม โดยใช้ กีตาร์ และเสียงเพลง
โฟล์คเป็ นสื่อ โดยพวกเขามักแสดงตามสวนสาธารณะต่างๆ และเมื่อฝูงชนรวมตัวกัน
เข้ ามาดูพวกเขาก็จะส่งหมวกไปขอเก็บเงินตามความสมัครใจเพื่อเป็ นค่าอาหารและ
ที่พกั   
จนในปี 1960  เป็ นช่วงของสงครามเวียดนาม มักจะมีคนไปประท้ วงรวมตัว
กันเพือ่ ร้ องเพลงตามท้ องถนนเพือ่ ประท้ วงการท�ำงานของรัฐบาล และสีสนั ทีเ่ กิดขึ ้น ณ
ท้ องถนนแห่งนี ้ จึงท�ำให้ มคี นหนุม่ สาวน�ำการแสดงประเภทแบบนี ้มาต่อยอด พัฒนา
เพิม่ เติมทักษะประกอบกับจินตนาการใหม่ๆเพือ่ มาแสดงโชว์ตามท้ องถนน
โดยสรุปเปิ ดหมวก  หรื อ “Street Performance”  ก็คือศิลปะการแสดงในที่
สาธารณะตามท้ องถนนทีม่ งุ่ หวังสร้ างความบันเทิงและความประทับใจแก่ผ้ ชู มทีผ่ า่ นไป
มาเพือ่ แลกกับค่าตอบแทน ซึง่ การให้คา่ ตอบแทนจะมากน้อยก็ขึ ้นอยูก่ บั ความปรารถนา
ของผู้ชมแต่ละคน โดยการแสดงเปิ ดหมวกสามารถสร้ างสรรค์ได้หลายรูปแบบไม่จำ� กัด ไม่
ว่าจะเป็ นกายกรรมมายากล  การบิดลูกโป่ งเป็ นรูปทรงต่างๆ การเขียนภาพการ์ตนู ล้อเลียน
ตัวตลกการร้ องเพลง การเต้นร�ำ  การพ่นไฟ ละครใบ้   การแสดงดนตรีการเชิดหุน่ การเล่า
นิทาน การท่องบทกวี การฟันดาบและอีกมากมายทีส่ ร้ างสรรค์ แต่ต้องเป็ นการแสดงที่
สามารถเรียกความสนใจและมอบความบันเทิงให้กบั ผู้ชมทีผ่ า่ นไปมาตามท้องถนนได้

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ศิลปินเสรี เวทีข้างถนน

15

เปิดเวที (ข้างถนนในเมืองไทย)

วัฒนธรรมของชาติตะวันตกได้ หลัง่ ไหลเข้ ามาในประเทศไทย ในสมัยสงคราม
เวียดนามโดยภายหลังทีส่ งครามโลกครัง้ ทีส่ องได้ สงบลงในปี พ.ศ. 2488 ฝ่ ายพันธมิตร
ได้ เข้ ามาอยูใ่ นประเทศไทยเป็ นจ�ำนวนมาก เป็ นเหตุให้ เกิดบาร์ และเบียร์ แอลกอฮอล์ขึ ้น
หลายแห่ง โดยในช่วงนี ้นักร้ องและนักดนตรีของไทยส่วนใหญ่นยิ มเล่นดนตรีสากลตาม
สถานเริงรมย์
ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2497 –  2518 เป็ นช่วงสงครามเวียดนาม ท�ำให้ สหรัฐเข้ า
มาตังฐานทั
้
พในประเทศไทยตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2498 ซึง่ ในช่วงนันถื
้ อเป็ นช่วงทีว่ ฒ
ั นธรรม
ของอเมริ กาใต้ หลัง่ ไหลเข้ ามาในเมืองไทยเป็ นอย่างมากทังเพลงตะวั
้
นตกการแต่งกาย
มีการเปิ ดคลับไนท์บาร์ บริการเมียเช่า เพือ่ ให้ บริการต่อทหารอเมริกา ต่อมาเมือ่
ฐานทัพของอเมริกนั ได้ ถอนตัวไปในปี พ.ศ. 2519 สิง่ ทีพ่ วกทหารอเมริกนั ทิ ้งไว้ ในเมือง
ไทย คือ หนังสารคดีและแผ่นเสียง “street song” และผู้ทไี่ ด้ น�ำแนวคิดการเล่นดนตรี
แบบ “เปิ ดหมวก” มาแสดงก็คอื อิทธิพล วาทะวัฒนะ หรือ อีด๊ ฟุตบาท ดนตรีเปิ ด
หมวก
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ในประเทศไทยยากที่จะสืบค้ นถึงแหล่งก�ำเนิดที่แท้ จริ งทัง้ ยังยากที่จะหา
เอกสารยืนยันที่แน่ชดั ว่าใครเป็ นผู้เล่นเปิ ดหมวกเป็ นคนแรกของประเทศ ส�ำหรับย้ อน
การเปิ ดหมวกจากอดีตจนถึงปั จจุบนั   ที่เห็นว่าเป็ นการเล่นเปิ ดหมวกที่แน่ชดั นันก็
้ คือ  
เอี ้ยว ณ ปานนัน  ยุ
้ ทธศักดิ์ จรลี  วงมาราชาตรี   และอี๊ด ฟุตบาท การแสดงของกลุม่
คนเหล่านี ้ถือเป็ นการเปิ ดหมวกในบ้ านเรา
ค�ำว่า ”วณิพก” หรื อ “วนิพก” รากศัพท์มาจากภาษาบาลี - สันสกฤตของ
อินเดีย ไม่ใช่ค�ำไทยแท้ ดงเดิ
ั ้ ม หมายถึง คนที่ร้องเพลงและคนที่บรรเลงเพลงขอทาน
ในประเทศไทยเข้ าใจว่าการรับเอาค�ำเหล่านี ้มาใช้ มีความสัมพันธ์เกีย่ วข้ องกับเรื่องราว
ในพระพุทธศาสนา โดยเห็นได้ จากคัมภีร์พระไตรปิ ฎกในพระพุทธศาสนาที่ได้ รับอิทธิพล
ในการน�ำค�ำของภาษาบาลี-สันสกฤต ของอินเดียเข้ ามาใช้ ในสังคมไทย ดังเช่นที่
ปรากฏในพระสุตนั ตปิ ฎก ในหมวดอวุฏฐิ กสูตร ซึง่ พูดถึงบุคคลต่างๆที่สมั พันธ์กบั การ
ปฏิบตั ทิ าน ได้ แก่สมณะชีพราหมณ์ คนก�ำพร้ า คนเดินทาง วณิพก และยาจก ซึง่
ถื อ ว่ า เป็ นชนชั น้ ที่ ต�่ ำ ต้ อยอดอยากและเร่ ร่ อ นที่ ม นุ ษ ย์ ร่ ว มโลกจะต้ องให้ การ
สงเคราะห์ชว่ ยเหลือ
โดยหากย้ อนไปในสมัยก่อนนัน้ ประเทศไทยยังมี กลุ่มวณิ พกรุ่ นดัง้ เดิมที่
ปรากฏในสมัยรัชกาลที่ 5 กล่าวคือมีการร้ องเพลงเป็ นมหรสพวณิพกโดยมีการขับ
้ มของวณิพกในสมัยก่อนนัน้ จะ
เพลงเพื่อความสนุกตามแบบไทยเดิม  โดยเพลงดังเดิ
เป็ นเรื่องชาดก หรือเรื่องจักรๆ วงศ์ๆ ได้ แก่ เรื่ องจันทโครพ ลักษณวงศ์ พระรถเมรี
พระยาฉันทันต์ เป็ นต้ น แต่ที่นิยมจะเป็ นเรื่ องพระยาฉัททันต์ ซึง่ เป็ นตอนที่พระ
โพธิสตั ว์ เสวยพระชาติเป็ นช้ าง
ซึง่ ในปี พ.ศ. 2529 มีข้อมูลระบุพบว่า วณิพกในสมัยนันจะร้
้ องเพลงในแบบ
ขอทาน โดยปรากฏรายชื่อ คือป้าส�ำอาง เลิศถวิล, ลุงสงวน ธีระนาม, ป้าจิตร  จันทร์
คุ้ม,ป้าม้ วน อุดมนา  ซึง่ บทเพลงเหล่านี ้ล้ วนเป็ นการร้ องและเล่นตามท�ำนองเพลงพื ้น
บ้ านในสมัยนัน้
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*กล่องรับเงินเปิดหมวกของ สมพงศ์ หัสดี

ประเทศไทยนันในยุ
้ คสมัยก่อนไม่มีอาชีพนักร้ อง นักดนตรี เพราะทังชุ
้ มชน
จะมีวิถีชีวิตที่เหมือนกันทังหมด
้
นัน่ คือ การท�ำมาหากินประเภท ท�ำไร่ ไถนา แต่จะมี
บางคนได้ รับยกย่องเป็ นพิเศษจากชุมชมให้ ร้องเพลงและเล่นดนตรี โดยการร้ อง
เพลงเล่นดนตรี เมื่อ 5,000 ปี ที่แล้ วไม่ใช่เพื่อความบันเทิงเริ งรมย์ แต่จะใช้ ร้องเล่น
ในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์เท่านัน้

วณิพกไม่ใช่ขอทาน

ส�ำหรั บกฎหมายที่มีส่วนเกี่ ยวข้ องกับกลุ่มวณิ พก คือ พระราชบัญญัติ
ส�ำหรั บควบคุมขอทาน พุทธศักราช 2484 โดยที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติว่า
สมควรมีกฎหมายควบคุมการขอทานมาตรา 6 ห้ ามมิให้ บุคคลใดท�ำการขอทาน
การขอทรั พ ย์ สิ น ของผู้ อื่ น โดยมิ ไ ด้ ท� ำ การงานอย่ า งใดหรื อ ให้ ทรั พ ย์ สิ น สิ่ ง ใด
ตอบแทน และมิใช่เป็ นการขอกันในฐานญาติมิตรนัน้ ให้ ถือว่าเป็ นการขอทาน
การขับร้ อง การดีดสีตีเป่ า การแสดงการเล่นต่าง ๆ หรื อการกระท�ำอย่างอื่นใน
ท�ำนองเดียวกันนัน้ เมื่อมิได้ มีข้อตกลงโดยตรงหรื อโดยปริ ยาย ที่จะเรี ยกเก็บค่า
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ฟั ง ค่ า ดูแ ต่ ข อรั บ ทรั พ ย์ สิ น ตามแต่ ผ้ ู ฟั ง ผู้ ดูจ ะสมัค รใจให้ นัน้ ไม่ ใ ห้ รั บ ฟั ง เป็ นข้ อ
แก้ ตัวว่าไม่ได้ ท�ำการขอทานตามบทบัญญัตแิ ห่งมาตรานี ้
ประเด็นดังกล่าวเป็ นเรื่ องของการนิยามความหมายของค�ำว่าขอทาน โดย
รวมวณิพกเข้ ามาอยูด่ ้ วยกัน ในลักษณะของบุคคลที่ไร้ อาชีพ หรื อการเล่นดนตรี ดีดสี
ตีเป่ า ร้ องเพลงเพื่อแลกเงินอยูข่ ้ างถนน และไม่ได้ รบั การยอมรับจากสังคมว่าเป็ นศิลปิ น
หรือาชีพหนึง่ ทีส่ จุ ริต ได้ นำ� ไปสูข่ ้ อถกเถียงกันอย่างกว้ างขวางในปี พ.ศ.2536 จนมีการ
เสนอร่างแก้ ไขพระราชบัญญัตขิ อทานที่ใช้ อยูใ่ นปั จจุบนั โดยนักวิชาการ นักกฎหมาย
และกรมประชาสงเคราะห์เพื่อแยกวณิพกออกจากขอทาน โดยก�ำหนดค�ำนิยามของ
ค�ำว่าวณิพกเสียใหม่
“ผู้ใช้ ความสามารถหรื อความช�ำนาญพิเศษเฉพาะตัวท�ำการขับร้ อง ดีดสีตี
เป่ าหรื อแสดงการละเล่นต่างๆหรื อกระท�ำการอย่างอื่นอย่างใดในท�ำนองเดียวกัน
ตามล�ำพังหรื อเป็ นหมู่คณะให้ ผ้ ูอื่นดูหรื อฟั งโดยไม่เรี ยกร้ องค่าดูและค่าฟั งแต่รับ
ทรัพย์สนิ ตามแต่ผ้ ดู ผู ้ ฟู ั งจะสมัครใจให้ ”
นิ ย ามความหมายดั ง กล่ า วมี ค วามแตกต่ า งจากค� ำ ว่ า ขอทานที่ มี ก าร
เสนอนิยามโดยกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เสนอที่แสดงให้ เห็นนัยการ
ผ่อนคลายการควบคุมเหนือร่ างกายของบุคคลที่เรี ยกตัวเอง ว่าวณิพกมากขึ ้น ค�ำนึง
ถึงศักดิศ์ รี ความเป็ นมนุษย์ สิทธิมนุษยชนมากขึ ้น มีการแยกความหมายระหว่าง
วณิพกและขอทานออกจากกันอย่างชัดเจนคือคนขอทานหมายความว่า “ผู้กระท�ำการ
ขอทรัพย์สนิ ของผู้อนื่ ด้ วยวาจา ข้ อความหรือแสดงกริยาอาการใด ๆ โดยใช้ ภาชนะหรือ
วัสดุใด ๆ ทีแ่ สดงให้ เห็นเข้ าใจว่า ประสงค์จะให้ ผ้ อู นื่ ใส่ทรัพย์สนิ ลงในภาชนะ หรือวัตถุ
นัน้ โดยมิได้ ตอบแทนด้ วยการท�ำงานหรื อด้ วยทรั พย์ สินใด และมิใช่เป็ นการขอกัน
ในฐานะญาติมิตร”
จึงได้ มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมการขอทาน โดยในประกอบ
ร่างพระราชบัญญัตคิ วบคุมการขอทาน มีใจความแบ่งแยกระหว่าง กลุม่ คนขอทาน
และวณิพกให้ ดชู ดั เจนขึ ้น
โดยในมาตรา  5 ระบุ ว่า “ขอทาน”   หมายความว่า ขอทรัพย์สนิ ของผู้อื่นไม่
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ว่าจะเป็ นการขอด้ วยวาจา ข้ อความ หรื อการแสดงกิริยาอาการใด ๆ หรื อด้ วยวิธีการ
ใด ๆ ทังนี
้ ้โดยมิได้ มีการตอบแทนด้ วยการท�ำงานอย่างใดหรื อด้ วยทรัพย์สนิ ใด และ
มิใช่เป็ นการขอกันในฐานะญาติมิตร แต่ไม่รวมถึงการเรี่ ยไรตามกฎหมายว่าด้ วยการ
เรี่ยไรการแสดงความสามารถในเรื่องใด ๆ หรือการเล่นดนตรี หรือการเล่นอืน่ ใดแม้ มไิ ด้
มีข้อตกลงโดยตรงหรือโดยปริยายทีจ่ ะเรียกเก็บค่าชมหรือค่าฟั ง แต่ขอรับทรัพย์สนิ ตาม
แต่ผ้ ชู มหรื อผู้ฟังจะสมัครใจให้ นนไม่
ั ้ ถือเป็ นการขอทานตามบทบัญญัติแห่งพระราช
บัญญัตนิ ี ้ แต่ให้ ถอื เป็ นวณิพกหรือนักแสดงสาธารณะ
ซึง่ ยังมีข้อจ�ำกัดส�ำหรับวณิพกตามประกอบร่างพระราชบัญญัติควบคุมการ
ขอทานมาตรา 8 วณิพกหรือนักแสดงสาธารณะประสงค์จะเล่นหรือแสดงในเขตองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิน่ ใด ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิน่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ นัน้
เพือ่ ประโยชน์ในการก�ำกับ ดูแล คุ้มครอง ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ วณิพก
หรือนักแสดงสาธารณะ เจ้าพนักงานท้องถิน่ อาจก�ำหนดเงือ่ นไข หรือวางระเบียบเกีย่ วกับ
การแสดงหรือการละเล่นของวณิพกหรือนักแสดงสาธารณะได้
ดังนันกฎหมายจึ
้
งเป็ นสิง่ ส�ำคัญในการจัดประเภทกลุม่ คนประเภทนี ้ในสังคมไทย
โดยเฉพาะภาพของความเป็ นวณิพกหรือนักดนตรีเปิ ดหมวกทีม่ เี อกลักษณ์หรือลักษณะ
พิเศษบางประการก� ้ำกึง่ กับบุคคลประเภททีม่ คี วามพิการ ถูกมองเป็ นพวกคนไร้ ความสามารถ
ไร้ อาชีพ อีกทังยั
้ งถูกมองว่าเป็ นขอทาน  ซึง่ ในขณะเดียวกันวณิพกเหล่านี ้ก็พยายามสร้ างอัต
ลักษณ์ความมีตวั ตน ผ่านความสามารถในทางดนตรีและการขับร้ องให้ใกล้เคียงกับศิลปิ น
อาชีพมากขึ ้น เพือ่ ให้ได้รบั การยอมรับจากคนในสังคม
เป็ นเรื่ องจริ งของสังคมส�ำหรั บการที่คนเราไม่ว่าจะมีชื่อเสียงหรื อเป็ นคน
ธรรมดา หากลองออกมายืนท�ำอะไรก็ตามในทีส่ าธารณะ โดยบริเวณนันเป็
้ นจุดทีม่ ี
ผู้คนจ�ำนวนมากสัญจรผ่านไปมานัน้ ย่อมได้ รับการสนใจ  เป็ นทีน่ า่ ดึงดูดให้ คนหันมา
มอง    หากเป็ นดาราหรื อบุคคลมีชื่อเสียงแน่นอนจุดประสงค์ของพวกเขาคงจะเดาได้
ไม่ยาก   แต่ลองหากเป็ นบุคคลธรรมดานัน  คนทั
้
ว่ ไปมักมองว่า ถ้ าไม่เป็ นคนบ้ าก็มา
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หาขอสตางค์มานัง่ ขอทาน   เช่นกัน  นักดนตรี เปิ ดหมวกข้ างถนน  พวกเขาไม่ได้ มาเล่น
ดนตรี เพือ่ ขอเงินกันเสียทุกราย   ทุกคนทีม่ าเล่นข้ างทาง  ต่างก็มวี ตั ถุประสงค์แตกต่าง
กันไป   โดยเงินเสียงปรบมือหรื อการทีม่ คี นสนใจพวกเขาขณะเล่นนัน  ถื
้ อเป็ นแรงผลัก
ดันสร้ างก�ำลังใจให้ แก่พวกเขานักดนตรี ข้างถนนผู้ที่ใช้ ไหล่ทางสร้ างเป็ นเวทีโชว์ผล
งานแสดงตัวตน  เพราะพื ้นดินพื ้นถนนก็คอื เวทีโลกทีก่ ว้ างใหญ่ทสี่ ดุ นัน่ เอง
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เรวัติ ผ่องแผ้ว
โซปราโนผู้ให้แสงนำ�ทาง
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โซปราโนผู้ให้แสงนำ�ทาง

“คุณรู้ไหมส�ำหรับผมเสียงดนตรีถือเป็นสิ่งวิเศษเลยนะ” ชายเปิดหมวกคน
หนึ่งกล่าวออกมาด้วยน�้ำเสียงหนักแน่น
หากใครได้ เคยผ่านไปแถวสีลมถิน่ สังคมธุรกิจ อาจเคยได้ ยนิ เสียงโซปราโนที่
ดังกังวานเป็ นประจ�ำบริเวณหน้ าห้ างสีลมคอมเพล็กซ์, ตึกซีพที าวเวอร์ , และตึกยูไนเต็ด  
ซึง่ เสียงทีไ่ ด้ ยนิ นัน้ คือ เสียงเป่ าโซปราโนแซ็กโซโฟนในบันไดบีแฟล็ตจากชายวัยกลาง
คนผู้เล่นดนตรีเปิ ดหมวกข้ างถนนนามว่า “เรวัติ ผ่องแผ้ ว” วัย 54 ปี   ผู้พกิ ารทางสายตา
โดยได้ อาศัยพื ้นทีข่ ้ างถนนในย่านสีลมเปิ ดหมวกมาเป็ นเวลา 10 ปี
“ผมชื่อ เรวัติ ผ่องแผ้ ว ตาผมบอดมาตังแต่
้ ก�ำเนิด  เป็ นคนเชียงใหม่   ตอนนี ้
อายุ 54 ปี แล้ ว”  เขากล่าวแนะน�ำตัวเองด้ วยน� ้ำเสียงสุภาพ  ช่วงแรกเกิดจนถึง อายุ
17  ปี นัน้ การมองเห็นของผมเทียบได้ สกั 60% ของคนทีส่ ายตาปกติ   ผมสามารถเดิน
ได้ โดยทีไ่ ม่ต้องใช้ ไม้ เท้ า  แต่หลังจากนันมาทุ
้ กอย่างก็เริ่มมืดจนผมมองไม่เห็นอะไรเลย   
ตาผมได้ บอดสนิทลง”
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*เรวัติไหว้ครูก่อนเริ่มเล่นดนตรีเปิดหมวก

เรวัตเิ ริ่มเข้ าโรงเรียนสอนคนตาบอดตังแต่
้ วยั เด็กเรียนถึงชัน้ ป.6 จึงตัดสินใจ
ออกจากโรงเรียนเพราะเขารู้สกึ ว่าไม่มสี มาธิทจี่ ะเรียน อีกทังทางบ้
้
านก็เริ่มมีปัญหาด้ าน
การเงิน  หลังออกมาได้ ฝึกเรียนวิชาเพิม่ เติมอีก 2 ปี    โดยวิชาเพิม่ ทีเ่ ขาเลือกเรียนนันคื
้ อ
วิชาดนตรีไทย เพราะชอบและสนใจ โดยเลือกเรียนขลุย่    และฝึ กฝนจนช�ำนาญ แต่
ระหว่างเรียนเขาชอบแอบไปดูเพือ่ นทีเ่ รียนแซ็กโซโฟนเขารู้สกึ สนใจเป็ นอย่างมาก   แต่
ด้วยราคาของเครื่องดนตรีทแี่ พงท�ำให้เขาไม่มโี อกาส  จงึ ท�ำได้แค่แอบดูเพือ่ นเล่น    อกี ทังยั
้ ง
มีอาจารย์บอกเขาว่า หากเล่นขลุย่ เป็ นก็เล่นแซ็กโซโฟนได้ไม่ยาก จึงท�ำให้เขาอยากทีจ่ ะเล่น
เป็ นและมีเป็ นของตัวเองมากยิง่ ขึ ้น โชคดีจากการไปยืนมองเพือ่ นเล่น   เพือ่ นคนนันได้
้ ให้
เขายืมลองเป่ าและสอนเขาจนเล่นได้เป็ นเพลง
ชีวติ หลังออกจากโรงเรียนแล้ ว   เขามักเทีย่ วเล่นใช้ ชวี ติ ไปวัน ๆ   ไม่ได้ คดิ ท�ำ
อะไรเป็ นชิ ้นเป็ นอัน   จนรู้สกึ อยากมีแซ็กโซโฟนแบบทีเ่ คยคิดไว้ สมัยยังเรียนดนตรี   จึง
ได้ ไปหาขอรับจ้ างเล่นดนตรีชว่ ย ตามงานต่างๆ ท�ำให้ เขามีเงินเก็บสะสมพอทีจ่ ะซื ้อแซ็ก
โซโฟนได้ เมือ่ มีแซ็กโซโฟนตัวแรกชีวติ เขาจึงตระเวนรับงานในจังหวัดและละแวกใกล้
บ้ านไม่วา่ จะเป็ น งานบวช งานรื่นเริงหรืองานทัว่ ไปเขาใช้ ชวี ติ อย่างสนุกสนานในช่วง
นัน้
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จนในช่วงปี พ.ศ. 2538-2539 ถือเป็ นช่วงจุดตกต�ำ่ ของชีวติ ครอบครัวของเรวัติ
“ช่วงปีนันเป็
้ นช่วงที่ดวงตกมากๆทังกลุ
้ ้ มทังท้
้ ออีกทังตั
้ วผมเองต้ องเข้ าโรงพยาบาลเพือ่
รักษาโรคกระดูกทับเส้ น หลังออกมาก็ไม่มีเงิน เพราะเงินทุนที่สะสมมาทังชี
้ วิตก็ใช้
้ องไปจ่ายค่ายาทุก
หมดไปกับการรักษา   ออกมาพักพื ้น  งานก็ไม่มีจ้างแล้ ว  อีกทังต้
้
เจ็ดหมื่นบาท“
เดือน ๆ  ตอนนันหมดไปราวๆ
“ส�ำหรับผมมันคือเงินเก็บทีไ่ ด้ มาอย่างล�ำบาก เก็บมาทังชี
้ วติ หวังไว้ ให้ ลกู เรียน
หนังสือ   ตอนนัน้ ผมเครียดมากทังภรรยาที
้
ต่ าบอดเหมือนกัน   ก็ไม่ร้ ูจะหันหน้ าไปทาง
ไหน ไปพึง่ ใครก็ไม่ได้    มันมืดแปดด้ านจริง ๆ มันมืดยิง่ กว่าดวงตาทีม่ องไม่เห็นโลก     
และอีกอย่างเงิน 7 หมืน่ ก็เป็ นเงินเก็บผสมกับเงินกู้ จากสหกรณ์ และกู้เงินจากสปท.
จ�ำนวนสามหมืน่ บาท”   
ซึง่ ในช่วงนันเป็
้ นปี ที่มีภาวะความตกต�่ำที่สดุ ส�ำหรับเขา  เพราะเงินที่เคยมีไว้
้ งมี
ก็เอาไปใช้ จา่ ยค่ารักษา   เงินที่เคยเก็บไว้ เป็ นค่าเทอมลูก ๆ ก็ไม่มีแล้ ว    อีกทังยั
หมายศาลมาถึงบ้ านที่บ้าน บ้ านก�ำลังจะถูกยึด แต่เขายังโชคดีที่สามารถท�ำหนังสือ
ขอประนีประนอมผ่อนผันกับทางเจ้ าหน้ าที่ได้ บ้างท� ำให้ เขาและครอบครั วยังพอมี
บ้ านไว้ พกั อาศัย   
“ชีวติ ช่วงนันมี
้ แต่มรสุมมารุมรอบด้ าน รู้สกึ ท้ อแท้ กงั วลและกลัวหลายๆอย่าง  
กลัวทังลู
้ กจะไม่ได้ เรียนหนังสือต่อ   เงินทองก็ไม่พอกิน   ล็อตเตอรรี่กข็ ายไม่คอ่ ยได้ ไม่ร้ ู
ว่าจะท�ำอะไรพยายามค้ นหาทางออกทีด่ ที สี่ ดุ ให้ กบั ชีวติ ครอบครัว”
ในตอนนันสิ
้ ง่ ที่เขาคิดอย่างเดียวคือ คนตาบอดอย่างเขาสามารถจะท�ำอะไร
ได้ บ้าง ที่เป็ นงานสุจริ ตไม่ผิดกฎหมาย ไม่สร้ างภาระให้ ใคร   เขาจะรับจ้ างท�ำทุกอย่าง   
เพื่อลูกและครอบครัวเขาหวังอยากให้ ลกู มีการศึกษาสูง ๆ เพราะความรู้จะอยูก่ บั ลูก
ของเขาไปตลอด  
ปั จจุบนั ครอบครัวของเรวัติ อาศัยอยูท่ บี่ ้ านเช่าย่านดอนเมือง สมาชิกทังหมด
้
5คน   มี ภรรยา เรวัตแิ ละลูก 3 คน  ปั จจุบนั อายุลกู สาวคนโตอายุ 26 คนรอง 23   คน
โตจบเพียง ม.6   คนรองจบปริญญาตรี   ปั จจุบนั ท�ำงานอยูท่ บี่ ริษัทชาร์ ป และลูกชาย
คนเล็กวัย  11 ขวบก�ำลังศึกษาอยูท่ ี่ โรงเรียนเซนต์จอห์น   
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ตอนนัน้ เรี ย กว่ า ชี วิ ต ที่ ไ ม่ เ คยได้ เ ห็ น แสงสว่ า งกลับ มื ด ลงไปยิ่ ง กว่ า เดิ ม  
เพราะสถานภาพที่ย�่ำแย่ทางครอบครัว อาชีพขายล็อตเตอรรี่ ที่เคยขายกับภรรยา   ใน
ช่วงนันก็
้ ขายไม่ดี  หรื อบางวันก็ขายไม่ได้ เลย
ในบางมื ้อครอบครัวเราถึงกับต้องอดข้าวเพราะไม่มเี งิน “ส�ำหรับตัวผมเอง การอด
ข้าวไม่ใช่ปัญหาใหญ่ แต่สำ� หรับลูก ผมทนเห็นพวกเขาอยูใ่ นสภาพแบบนี ้ไม่ได้”   ซึง่ ความ
ล�ำบากในช่วงนันส่
้ งผลให้ลกู สาวคนโตต้องหยุดเรียนหนังสือไว้เพียง ม.6 เพือ่ ออกมาท�ำงานช่วย
ทางบ้าน
“ในช่วงนันผมฝั
้ นแทบทุกคืนว่าตัวเองก�ำลังผูกคอตายซ� ้ำไปซ� ้ำไป มันทรมานมาก
้ งตืน่ จากฝันร้ ายผมลองเดินไปทีต่ ้เู ก็บของหลังบ้านเพือ่
หาทางออกไม่ได้ จนบ่ายวันนันหลั
ลองหาของมีคา่ เผือ่ จะมีอะไรทีห่ ลงเหลือพอขายได้ ผมคล�ำเข้าไปในตู้เก็บของ  สิง่ ทีพ่ บคือ
โซปราโน ผมดีใจอย่างบอกไม่ถกู ทีเ่ จอมัน ผมเก็บมันไว้นานแค่ไหน  เกือบลืมไปแล้วว่ามัน
คือเพือ่ นทีด่ ที สี่ ดุ ในยามทีเ่ ราเหงาหรือท้อใจ ผมหยิบมันออกมาอย่างทะนุถนอมและไม่รอ
ช้ าทีจ่ ะลองเสียงของมัน
ไม่เลวเสียงของโซปราโนแซกโซโฟนตัวแรกทีห่ า่ งหายไปนานผมเก็บเงินซื ้อมันใน
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ราคา 11,000  บาท  นานแค่ไหนแล้วทีผ่ มไม่ได้ยนิ เสียงของมัน  นานแค่ไหนทีแ่ ล้วทีเ่ สียง
แห่งความสุขนี ้หายไป”  เรวัติ ตังค�
้ ำถามกับตัวเอง  ความมืดมิดได้ผอ่ นคลายลงไปบ้างเมือ่
เขาได้ใช้ เวลานัง่ เล่นโซปราโนตัวโปรดในยามทีเ่ ขาทุกข์ยากทีส่ ดุ
“ตังแต่
้ ผมเข้ าโรงพยาบาลและหลังออกมาก็ไม่มีงานจ้ างหรื องานใด ๆ ท�ำให้
ผมที่ต้องเลี ้ยงครอบครัว  ตัดสินใจเขียนจดหมายเป็ นอักษรเบรลล์ถงึ ญาติ  เพื่อขอมา
อาศัยอยูด่ ้ วยในกรุงเทพ”
ในช่วงนันประมาณปี
้
พ.ศ.2541 หลังเข้ ามาอยูท่ บี่ ้ านเช่ากับญาติแถวท่าพระ
ในช่วง  7-8  เดือนแรก  ผมไม่เคยออกไปไหน เพราะด้ วยความทีเ่ ป็ นคนบ้ านนอกอีกทัง้
ตาบอด   มองไม่เห็น  กลัวหลงทางจึงเก็บตัวอยูแ่ ต่ในห้ อง พยายามหางานท�ำแต่กไ็ ม่
ค่อยมีคนรับเท่าไหร่   ท�ำได้ เพียงขายล็อตเตอรี่ กบั ภรรยา   ส่วนลูกสาวคนโต  ก็มไี ปรับ
ท�ำงานพิเศษหลังเลิกเรี ยน “ผมเองสงสารลูกไม่อยากให้ แกต้ องเหนื่อย แต่ผมถือคติ
และสอนลูกเสมอว่า ชะตาชีวติ ทีเ่ ลือกเกิดไม่ได้ แบบพวกเรา  หากยังมีชีวติ   สามารถ
ท�ำอะไรได้ กท็ �ำ  ท�ำให้ ดที ำ� ให้ ถกู ต้ อง  ไม่ลกั ขโมยใคร  เลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกทีจ่ ะเป็ น
คนดีได้ ทกุ ทีท่ กุ เวลา”  
28
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หลังจากเริ่ มเคยชินกับสถานที่และพยายามสละความเครี ยดออกไปเขาก็
สามารถหลุดพ้นจากวงจรความมืดทีร่ ุมเร้ ามาเป็ นเวลาหลายปี สิง่ ทีช่ ว่ ยให้เขาสามารถลืม
ความทุกข์ได้เมือ่ ยามทีไ่ ด้เล่นสิง่ นันคื
้ อ โซปราโนแซ็กโซโฟนทีบ่ งั เอิญเจอในตู้เก็บของเก่า  
เขาหยิบมันขึ ้นมาเป่ า  และบอกกับตัวเองว่า  เขารักเสียงโซปราโน  รักการเล่นดนตรี  เขามี
ความสามารถทางด้ านนี ้และเขาจะท�ำมันให้ เป็ นอาชีพทีส่ ามารถตัวเองและครอบครัวให้
้ นานเขาก็ตดั สินใจทีจ่ ะเล่นดนตรีเปิ ดหมวกข้ างถนน หรือใครหลายคน
จงได้ จากนันไม่
เรียกว่า เปิ ดหมวก วณิพก หรือขอทาน   แต่สำ� หรับเขาแล้วไม่วา่ การกระท�ำสิง่ นี ้จะถูกมอง
หรือเรียกว่าอะไรก็สดุ ตามแต่จติ ใจของมนุษย์
แต่เขาเองนันรู
้ ้ เพียงว่าส�ำหรับคนตาบอดแบบเขาสามารถทีจ่ ะท�ำมันออกมาได้   
และเป็ นหนทางอาชีพสุจริต ไม่เป็ นการเบียดเบียนหรือลักขโมยใครและเป็ นความสามารถ
ทีเ่ ขาเองสามารถใช้ หาเลี ้ยงครอบครัวได้ กเ็ พียงพอ
จากวันนัน  จนถึ
งตอนนี ้  เรวัตเิ ปิ ดหมวก มาเป็ นระยะเวลา 11 ปี   เขาใช้ พื ้นที่
้
อิสระข้ างถนน เลี ้ยงอาชีพและลูกในครอบครัว จนสามารถส่งลูกสาวคนที่ 2 จบ
ปริญญาตรี   โดยลูกสาวของเขาก็ทำ� งานส่งด้ วยเองด้ วย
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ปั จจุบนั ลูกเขาท�ำงานอยูท่ บี่ ริษัทชาร์ ป ภรรยายังคงขายล็อตเตอรี่สว่ นลูกชาย
คนเล็กปั จจุบนั อายุ 11 ขวบ เรี ยนอยูท่ ี่ รร. เซนจอห์น  เขาอยากให้ การศึกษาแก่ลกู ให้
มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะมีแรงส่งลูกเรี ยนไหว  เพราะมันเป็ นสิง่ เดียวทีจ่ ะติดตัวไปตลอด   เขา
ถือว่าโชคดีทเี่ ลือกเดินมาในเส้ นทางทีเ่ ขาถนัดประกอบอาชีพ อย่างสุจริตและตังใจท�
้ ำ
มันออกมาอย่างเต็มที่   
ส�ำหรับการเปิ ดหมวกในแต่ละครัง้ เงินที่เรวัตไิ ด้    มีจ�ำนวนมากพอตัว  ตกวัน
ละ 1 พันบาทต่อวัน  และใน 1 สัปดาห์เขาเล่น 6 วัน   แต่หากยามไม่สบายก็จะหยุด
เล่นเป็ นอาทิตย์ ๆ ส่วนในช่วงคริ สมาสต์จะเป็ นช่วงที่มีรายได้ ดีที่สดุ เล่นได้    ราวๆวัน
ละ  3,000 - 4,000 บาท  เพราะถิน่ สีลมทีเ่ ขาเล่นเป็ นย่านคนเมืองมีทงฝรั
ั ้ ่ง นักธุรกิจ คน
ท�ำงาน เขาจึงเลือกทีจ่ ะเล่นเพลงสากลและเพลงพระราชนิพนธ์ให้ เข้ ากับบรรยากาศ
และพื ้นทีน่ นั ้ โดยก่อนที่จะออกมาเล่นเพลงต่างๆทุกครัง้ เขาจะฝึ กซ้ อมจนโน้ ตแม่นย�ำ  
เพราะคนตาบอดแบบเขาไม่สามารถที่จะเปิ ดโน้ ตกลางดูแล้ วเล่นตามได้     แต่ต้องใช้
หัวใจและความจ�ำโน้ ตต่าง ๆ เอาไว้ ในสมอง   มีหลายครัง้ ที่บรรดาผู้ฟังมาขอให้ เขา
เล่นเพลงต่าง ๆ  เขาก็จะเล่นให้ แต่หากเพลงใดที่ไม่มนั่ ใจ  เขาจะขออนุญาตไม่เล่น
เพราะไม่ช�ำนาญและไม่อยากท�ำให้ ทว่ งท�ำนองผิดเพี ้ยนไม่อยากเล่นรับเงิน  เพียงแค่
การเป่ าอะไรไปมัว่ ๆ   แต่การเล่นเปิ ดหมวกของเขา   ในทุกครัง้ จะต้ องเต็มร้ อย ทุก
ด้ าน ไม่วา่ จะโน้ ตเพลงและสภาพร่างกายของเขาเอง
“ทุกครัง้ ที่ผมมาเปิ ดหมวก  ผมจะสมมุติวา่ ตัวเองเป็ นพ่อค้ าก็เหมือนมาขาย
ของ ถ้ าของที่เราขายมันราคาชิ ้นละ 50 บาท   ผมก็อยากจะให้ ไอของชิ ้นนันมั
้ นเต็ม
เปี่ ยมสมราคาทัง้ 50 บาท หรื อแม้ สนิ ค้ าจะมีราคาเพียง 1 บาทเราก็ต้องเต็มที่  เพื่อให้
ผู้ที่มาซื ้อมาดูสนิ ค้ าเราได้ รับสินค้ ากลับออกไปอย่างพอใจและมีความสุขมันก็เหมือน
กับที่มาเป่ าแซ็กโซโฟนตรงนี ้   คนที่ให้ เงินผมมา   ผมก็ต้องท�ำเต็มที่  ไม่ใช่มานัง่ หลอก
คนมาเป่ ามัว่ ๆ  เราต้ องตังใจกั
้ บทุกสิง่ ที่  ท�ำให้ เต็มที่   แล้ วคนดูเขาจะตัดสินเราเอง   
การมาเปิ ดหมวกนี ้หากมีคนมายืนดูผมเล่นเฉยๆแล้ วจะผ่านไปไม่ให้ เงิน ผม
ก็ไม่เคยคิดจะว่าอะไร  เงินก็เป็ นปั จจัยหนึง่ ที่ผมต้ องการแต่การที่ผมมาเล่นดนตรี ข้าง
ถนนให้ คนได้ ดแู บบนี ้    มันคือความสุขที่คนตาบอดแบบผมท�ำได้     เป็ นความสุขที่ได้
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*ขณะสัมภาษณ์เรวัติ เกี่ยวกับเรื่องราวชีวิต
ที่ฝ่าอุปสรรค ในช่วงที่ไร้งานและไร้เงิน

เล่นดนตรี และ ยังมีโอกาสแบ่งปั นเสียงแห่งความสุขให้ กบั คนที่ทวั่ ไปที่ชอบใจเสียง
ดนตรี จากเรา ”
“ด้ วยความเป็ นคนตาบอดผมเองมีทางเลือกท�ำได้ ไม่เยอะนัก  ขนาดคนปกติ
ปั จจุบนั เขายังหางานกันยากเลย“   เรวัตพิ ดู พลางหัวเราะ  
“อาชีพส�ำหรับคนพิการอย่างผมก็มีไม่มาก เช่น เป็ นโอเปอเรเตอร์ นวดแผน
ไทย ขายลอตเตอรี่    ขายประกัน   มันเลือกได้ น้อยไปสมัครบางที่   เขาก็ต�ำหนิว่าคน
ประเภทแบบผมถือเป็ นภาระของสังคมผมเปิ ดเล่นดนตรี เปิ ดหมวกไม่ใส่ใจว่าใครจะ
มองว่าผมเป็ นอย่างไร เป็ นนักดนตรี เป็ นคนขอทาน แต่อย่างน้ อยที่สดุ ผมก็เป็ นคนที่
ศิลปินเสรี เวทีข้างถนน
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ไม่ ไ ด้ คิ ด หวัง จะนั่ง รอโชคชะตาแบมื อ ขอเงิ น ใครเปล่า ๆผมมาท�ำ ตรงนี เ้ พื่ อ เลี ย้ ง
ครอบครัว  ผมจึงไม่ใส่ใจและไม่เคยเก็บเรื่ องเหล่านี ้ไปคิดมากใด ๆ ”     
“คนในครอบครัวผม  ผมไม่ร้ ูนะว่าเขาคิดอย่างไร  แต่ลกู ๆไม่เคยอายที่เรามา
้ ผม
ท�ำแบบนี ้ แต่พวกเขากลัวว่าผมจะโดนพวกประชาสงเคราะห์จบั ไปมากกว่า ตังแต่
เริ่ มเล่นจนถึงทุกวันนี ้ ผมไม่เคยโดนจับเพราะผมไม่ได้ ขอทาน   ผมมาท�ำอาชีพ   ผม
เลี ้ยงครอบครัว เวลาประชาสงเคราะห์มาเจอผม ผมพูดความจริ งตามกลับไปบ้ าน
ครอบครัวผมบ้ านผมมีจริ ง   เขาก็ไม่จบั ผม  เพราะผมไม่ใช่พวกแก๊ งขอทาน  ถ้ าเป็ น
แบบนันโดนจั
้
ำกัน
้
บไปแน่   แต่เดี๋ยวก็มีคนมาประกันตัวพวกเขาไป   คนพวกนันเขาท�
เป็ นกระบวนการ”
โดยตอนที่เขาเริ่ มเล่นดนตรี เปิ ดหมวก เขายอมรับว่ามีหลายครัง้ ที่โดนญาติ
พี่น้องเรี ยกไปตักเตือน  ว่าท�ำไมถึงมาท�ำอะไรข้ างถนนแบบนี ้เพราะตัวเขาเองนันเคย
้
เล่นดนตรี ดี ๆ รับจ้ างตามงาน  เหตุใดจึงมาเล่นข้ างถนน  
“ผมไม่เคยรู้สกึ โกรธหรื อโต้ เถียงพวกเขา ที่พดู แบบนัน  เพราะทางเลื
อกของ
้
ผมมีไม่มาก  และสิง่ ที่สำ� คัญขณะนันคื
้ อ  ครอบครัว  ผมเป็ นพ่อ  เป็ นหัวหน้ าครอบครัว
ผมต้ องหาทางหาเงินมาดูแลสมาชิกในบ้ าน สิง่ เดียวที่ผมต้ องท�ำ  ผมคิดแค่นน  ที
ั ้ ่ผม
ไม่โกรธญาติเพราะมุมมองคนนันแตกต่
้
างกันไป ไม่ผิดหรอก ที่เขาจะเรี ยกเราไปเตือน  
ที่เขาจะมองเราเป็ นขอทานความคิดคนเราไม่สามารถห้ ามได้ ไม่ว่าใครจะคิดแบบใด
ก็สทิ ธิของพวกเขา”
ส�ำหรับภรรยาของเรวัตเิ ธอเองก็ตาบอดเช่นกันเธอเองไม่เคยรู้สกึ ว่าสิง่ ที่สามี
ท�ำเป็ นเรื่องต้ อยต�ำ 
่ เธอมีแต่ความเป็ นห่วงสามีมากกว่าเพราะสามีของเธอท�ำงานหนัก
มาโดยตลอด  และรักการเล่นดนตรีมาตังแต่
้ หนุม่    หากการท�ำตรงนี ้เป็ นความสุขของ
เขาก็อยากให้ เขาท�ำ    โดยตอนแรกทีเ่ ขาไปเล่นเปิ ดหมวกกลัวว่าจะโดนท�ำร้ ายหรือโดน
จับไปเช่นกัน   จนปั จจุบนั ก็ยงั ห่วงอยูบ่ ้ างแต่หว่ งน้ อยลง    และอยากให้ เขาพักผ่อนให้
เพียงพอ เพราะปั จจุบนั อายุกเ็ ริ่มมากขึ ้น
ในส่วนของลูกทังสามคนนั
้
น้ ความรู้สกึ ทีม่ ตี อ่ พ่อของพวกเขา คือ มีความรู้สกึ
สงสารในตัวผู้เป็ นพ่อ เพราะเขารู้วา่ พ่อท�ำงานหนักก็เพราะพวกเขา ดังนันจึ
้ งคิดว่าการ
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*เรวัติ ผ่องแผ้วกับการเล่นเปิดหมวก
ณ บีทีเอส33สีลม

“มีคนเคยมาบอกกับผมเหมือนกัน
ว่าเกิดมาตาบอดพิการเป็นแบบนีท้ ำ� ไม่ฆา่ ตัวตายไป
“หากคุณคิดเช่นนัน้ ไม่ใช่ผมหรอกทีพ่ กิ าร
แต่จติ ใจและความคิดของคุณต่างหากทีม่ คี วามพิการ”
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เป็ นลูกทีด่ แี ละตังใจเรี
้ ยนน่าจะเป็ นสิง่ ทีด่ แี ละเป็ นก�ำลังใจให้ พอ่ ได้ ส่วนลูกชายคนเล็ก
ทีก่ �ำลังเรี ยนอยูน่ น   เคยโดนเพื
ั้
อ่ นล้ อขณะอยูโ่ รงเรี ยนว่ามีพอ่ ขอทานนัน    
้
ในตอนแรกเขารู้สกึ เสียใจทีเ่ พือ่ น ๆ ล้ อ  แต่เมือ่ กลับมาบ้ านได้ บอกกับพ่อ   พ่อ
บอกกับเขาว่า “อย่าสนใจว่าใครจะว่าเราว่ายังไง รู้แค่วา่ ทุกวันนี ้เราเป็ นคนดี   ขยันตังใจ
้
เรียน   อยูเ่ ฉย ๆ เดีย๋ วเพือ่ นก็เลิกล้อเราเอง” จึงท�ำให้เขาไม่ได้เก็บเอาค�ำเหล่านันมาสนใจ  
้
แต่ในทางกลับกัน    เขาตังใจเรี
้ ยนและพยายามสอบให้ได้คะแนนดี   เพือ่ ให้พอ่ มีความสุข
และอนาคตเขาจะได้มงี านทีด่ มี เี งินเลี ้ยงดูพอ่ ของเขา
เรวัติ   ตัวเขาเองชอบดนตรี เป็ นชีวิตจิตใจ  เมื่อก่อนเขาสะสมเครื่ องดนตรี ไว้
หลายประเภท เช่น โซปราโน 2 ตัว อัลโต้ 2ตัว  ปี่ คลาริ เน็ท 2 ตัว คีย์บอร์ ด กลองและ
กีตาร์    แต่เมื่อปี 2554  ที่มีเหตุการณ์น� ้ำท่วม กทม.ครัง้ ใหญ่  ท�ำให้    คีย์บอร์ ด กลอง
กีตาร์ ลอยหายไปกับน� ้ำซึง่ ถ้ ามีเงินเหลือพอเขาก็อยากที่จะซื ้อมาสะสมอีก แต่คงยาก
ส�ำหรับเขาเพราะราคานันค่
้ อนข้ างแพง
เรวัติ  พูดถึง  การเปิ ดหมวก ซึง่ เขาเองขอนิยามแบบคนไม่มีความรู้อะไรมาก
นัก โดยคิดว่า มันก็คือ การเล่นดนตรี เล่นอะไรก็ได้ ที่มีหมวกวางไว้ ด้านหน้ า บางคน
อาจใช้ กล่องหรื อโบราณเปรี ยบคือการขอทานแต่ใช้ เสียงเพลงแลกแต่ส�ำหรั บใน
ประเทศไทยอาจถูกมองดูวา่ เป็ นขอทาน
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ดูเกะกะรกหูรกตาคนในหลาย ๆ แห่งแต่ส�าหรับเมืองนอกนันมี
้ คนเคยบอกเขาไว้ วา่
การท�าแบบนีใ้ นต่างประเทศมีความเป็ นเสรี มากกว่าในเมืองไทยซึ่งในเมืองไทยนี ้
ภาพลักษณ์ของคนที่มองเขาเองนันคงไม่
้
ตา่ งอะไรกับการมาขอทาน เขาคิดว่า การก
ระท�าที่เรี ยกว่าขอทานนัน้ คือการถือกล่องรับบริ จาคเงินอย่างเดียว แต่ถ้ามือดีเล่น
ดนตรี ได้ คดิ ว่าไม่ถือว่าเป็ นขอทาน
ส�าหรับการใช้ ชีวิต ตลอด 54 ปี ชีวิตของเขาไม่เคยโรยด้ วยกลีบกุหลาบสัก
ครัง้ แต่ถ้าเขาหยุดที่จะเดินต่อ แล้ วคนข้ างหลัง ก็คือครอบครัวของเขา จะอยูอ่ ย่างไร
“ผมยอมรับว่า ชีวิตของผม ต้ องดิ ้นรนต่อสู้มาโดยตลอด สู้กบั ศัตรูที่ไม่เคยมองเห็น
ไม่วา่ จะเป็ นคนหรื ออุปสรรค”
“ครัง้ หนึง่ มีคนเคยมาบอกกับผมเหมือนกันนะ ว่าเกิดมาตาบอดพิการเป็ น
แบบนี ้ท�าไม่ฆา่ ตัวตายไปซะถ้ าเป็ นเขาคงฆ่าตัวตายไปแล้ ว ไม่มาอยูใ่ ห้ เป็ นภาระใคร
หรอก ผมสวนกลับเขาทันทีวา่ “หากคิดเช่นนันไม่
้ ใช่ผมหรอกที่พิการแต่คณ
ุ นัน่ แหละ
ที่ พิ ก ารเพราะแม้ ด วงตาหรื อ ร่ า งกายของผมจะไม่ ป กติ ส มบูร ณ์ แ ต่จิ ต ใจของผม
สมบูรณ์พร้ อม ไม่เคยคิดท�าอะไรสิ ้นคิดเช่นนัน้
ในทางกลับกัน หากคนทีร่ ่างปกติแบบคุณคิดได้ แบบนี ้ นัน่ แสดงว่าจิตใจ
ของคุณนัน่ แหละทีบ่ กพร่องหรือพิการไม่ใช่ผมหรอก ถึงผมเกิดมาเป็ นแบบนี ้เจอปัญหา
รุมเร้ าเพียงไรก็ไม่เคยเลยสักครังที
้ ค่ ดิ จะฆ่าตัวตาย เพราะหนึง่ ชีวติ นี ้กว่าจะเกิดมาได้ยาก
มากนัก พุทธศาสนาก็บอกไว้ การฆ่าตัวตายถือเป็ นบาปหนัก
ส�าหรับผมอุปสรรคมันมีเข้ ามาเรื่อย ๆ แต่ผมก็พร้ อมจะผ่านและสู้กบั มัน เพ
ราะลูกๆและภรรยาคือก�าลังใจที่สา� คัญที่อยากให้ ผมท�าทุกวันให้ ดที สี่ ดุ และอีกหนึง่ สิง่ ที่
เป็ นเพือ่ นผมมาตลอดนันก็
้ คอื เสียงโซปราโนแซ็กโซโฟน ผู้ทเี่ ป็ นเสมือนเพือ่ นทีช่ ี ้หาหนทาง
จนท�าให้ผม หาทางออกของตัวเองเจอ” ชายตาบอดวัย 54 ปี กล่าวออกมาด้ วยน� ้าเสียง
ภูมิใจ
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โซปราโนแซกโซโฟน�
Soprano Saxophone
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แซกโซโฟน (saxophone) เป็ นเครื่อง
ดนตรีในตระกูลเครื่องลมไม้ ใช้ ลิ ้นเดีย่ วเหมือนของ
คลาริเนต แม้ วา่ ตัวเครื่องมักจะท�าด้ วยโลหะแต่ส้มุ
เสียงก็กระเดียดมาทางเครื่องลมไม้ แซกโซโฟนจึง
ได้ รบั ฉายาว่า “คลาริเนตทองเหลือง”
(brass clarinet)
แบร์ลอิ อซได้ กล่าวว่าเสียงของแซกโซโฟน
คือการผสมผสานเข้ าด้ วยกันระหว่าง ซอเชลโล ปี่
คอร์องั แกลส์และปี่ คลาริเนท แซกโซโฟนจะเล่น
กระซิบกระซาบ อ่อนหวานนุม่ นวล หรือจะแผดให้
แสบโสตประสาทก็ท�าได้ จึงเหมาะส�าหรับใช้ เป็ น
เครื่องดนตรีบรรเลงเดีย่ ว

ชนิดของแซกโซโฟนตระกูลแซกโซโฟนเป็ นตระกูลใหญ่เช่นเดียวกับคลาริเนท
แซกโซโฟนมีขนาดต่าง ๆ ถึง 7 ขนาดด้ วยกัน แต่นยิ มใช้ ในปั จจุบนั มี 4 ชนิดด้ วยกัน
หลากหลายชนิดของแซกโซโฟน ได้ กล่าวเกีย่ วกับชนิดของแซกโซโฟนไว้ วา่ แซกโซโฟน
ในปั จจุบนั ประกอบด้ วยแซกโซโฟนโซปราโน, แซกโซโฟนอัลโต้ , แซกโซโฟนโทเนอร์ และ
บาริโทนแซกโซโฟนในบรรดา 4 ชนิดทีก่ ล่าวมานี ้ แซกโซโฟนโซปราโนเป็ นแซกโซโฟนที่
มีเสียงความถีเ่ สียงสูงทีส่ ดุ ตามด้ วยแซกโซโฟนอัลโต้ แซกโซโฟนเทเนอร์ และสุดท้ ายที่
ต�า่ คือบาริโทนแซกโซโฟน
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โซปราโน่แซกโซโฟน (Soprano�Saxophone)

เป็ นแซกโซโฟนทีม่ ขี นาดเล็ก น� ้าหนักเบาและมีความถีย่ งั ไม่สงู ทีส่ ดุ มีขนาดเล็ก
จึงสามารถถือไว้ ในมือได้ งา่ ย โดยไม่จา� เป็ นต้ องใช้ สายสะพายแซกโซโฟนก็ได้ โซปราโน
แซกโซโฟน ไม่เหมาะสมส�าหรับ ผู้ทตี่ ้ องการหัดเล่นแซกโซโฟนใหม่ ๆ เนือ่ งจากมีความ
ยากในการคุมเสียงมากกว่าแซกโซโฟนอัลโต้ และเทเนอร์ ประเภทเครื่องเป่ า ระดับเสียง
Bb เท่ากับเครื่องดนตรีคลาริเน็ตและทรัมเป็ ต ในปั จจุบนั แซกโซโฟนโซปราโนจะมีรูป
ทรงให้ เลือก 2 แบบ คือแบบตรง และแบบโค้ งก็จะมีลกั ษณะเหมือกับแซกโซโฟนอัลโต้
แต่มขี นาดเล็กกว่า

ส่วนประกอบของโซปราโน่แซกโซโฟน

- Mouthpiece จะท�าโดยทัว่ ไปของยางแข็ง แต่บาง mouthpiece
อาจจะท�าจากพลาสติก วัสดุอื่น ๆ เช่นคริ สตัล / แก้ ว, ไม้ , งาช้ างและโลหะ
- Ligature มักจะท�าจากโลหะและชุบในนิกเกิลเงินหรื อทอง วัสดุอื่น ๆ
- Neck
- Body เป็ นส่วนควบคุมเสียง โดยมีสว่ นคีย์และกลไกในการเล่น
- Bell จะช่วยเพิ่มความสม�่าเสมอและดัง ของเสียงเครื่ องดนตรี
- Bow
- Keys คีย์ส�าหรับกดและปล่อยท�าให้ เกิดเสียงที่ตา่ งกัน
ราคา หมื่นต้ นๆ ไปจนถึงหลักแสน

ศิลปินเสรี��เวทีข้างถนน
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วงไดม่อน
แม้มืดมิด�
ไม่มืดมิตร
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เคยได้ยนิ ไหมว่า คนทีม่ คี วามพิการทางร่างกาย พวกเขาเหล่านี้ มักจะมีพรสวรรค์
บางอย่างติดตัวมา อย่างวงดนตรีคนตาบอด “Dimond Band” วงดนตรีทมี่ ผี พู้ กิ ารทาง
สายตาทัง้ วง แต่สามารถเดินสายเล่นดนตรี ทัง้ เดินสายประกวด งานจ้าง จนกระทัง่ การเล่น
ดนตรีเปิดหมวกข้างถนน
วงไดม่อน  วงดนตรี ประเภทสตริ ง แนวเพลงที่พวกเขาถนัดและชอบคือ สากล
และร็ อคใต้ ดนิ สมาชิกในวงมีจ�ำนวน ทังสิ
้ ้น 15 คน แต่ที่เป็ นตัวยืนนันจะมี
้
9  คน   โดย
ทุกครัง้ หากมีงานจ้ าง พวกเขาไปเล่นที่ใดก็ตาม ส�ำหรับคนตาบอดแบบพวกเขา  จะมี
ค่าใช้ จา่ ยเพิ่มเติมที่มากกว่า วงคนตาดีปกติ ในส่วนที่เพิ่มเติม ได้ แก่ จ้ างรถไปงาน  
จ้ างคนขับรถ และจ้ างพี่เลี ้ยงมาดูแลพวกเขาตลอดงานที่ไปเล่นคอนเสิร์ต
“คนอย่างพวกผมนี่ถือว่าสมควรที่จะได้ รับค่าจ้ างในราคาที่แพงกว่าวงดนตรี
ของคนที่มีร่างกายปกตินะ” สุเมตร กล่าวด้ วยน� ้ำเสียงเชิงเหน็บแนม    
วงไดม่อน  เกิดขึ ้นจากการรวมตัว  ของคนที่มีใจรักและชอบเล่นดนตรี    จาก
โรงเรี ยนคนตาบอด  ซึง่ ปั จจุบนั มี นายสุเมตร ธรรมวงศ์ เป็ นหัวหน้ าวง  วงไดม่อน  ก่อ
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ตังวงมาเป็
้
นระยะเวลา  14 ปี   แต่เริ่มจะเป็ นทีร่ ้ ูจกั ในช่วง  5-6 ปี หลัง  เป็ นเพราะพวก
เขาเริ่มได้ ออกรายการทีวี และการประกวดจากหลายๆเวทีทพี่ วกเขาสามารถคว้ ารางวัล
และสร้ างชือ่ ให้ เป็ นทีร่ ้ ูจกั มากขึ ้น   
“พวกเราเล่นดนตรีด้วยใจรัก ไอเรื่องทฤษฏีนะหรอ ไม่มเี ลย พวกผมไม่เคยมี
โอกาสได้เรียนรู้อะไรแบบนันหรอก
้
จะมีกแ็ ค่มอื คียบ์ อร์ดทีพ่ อรู้โน้ตรู้ทฤษฏีอยูบ่ ้าง   เพราะ
เขาเป็ นเด็กดีสมัยเรียน  พวกผู้ใหญ่กส็ นับสนุนให้เขาได้เรียนเปี ยโน  แต่กเ็ รียนได้แค่คลาส 5
เพราะว่าไม่มเี งินจะได้เรียนต่อ  ก็ออกมาเป็ นสมาชิกในวง”
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ก้าวสู่เวทีข้างถนน
อาจจะจริ งที่สภุ าษิตไทยเคยบอกไว้ ว่าเกลียดอะไรได้ สงิ่ นัน   ดั
้ งเช่น สุเมตร
และสมาชิกบางคนในวงไดม่อน ที่มีความรู้สกึ ต่อต้ านวณิพกข้ างถนน  แต่ปัจจุบนั เขา
และเพื่อนก็ได้ เดินทางมาสูว่ ิถีชีวิตศิลปิ นที่เล่นดนตรี ข้างถนนเช่นกัน
“บอกตามตรงนะโดยส่วนตัวตอนแรกผมต่อต้ านพวกเล่นข้ างถนนมากมีครัง้
หนึ่งผมเคยเดินไปตัง้ ใจเตะกล่องที่คนมานั่งเล่นดนตรี วางไว้ ตกลงมาจากสะพาน
ลอย  ผมมองว่ามีเงินซื ้อเครื่ องดนตรี ท�ำไมมาเล่นขอเงินคนอื่นล่ะ”   สุเมตรพูดด้ วยน� ้ำ
เสียงดุดนั      
*เวทีข้างถนนของวงไดม่อน

ศิลปินเสรี เวทีข้างถนน
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*เวทีที่ย่านสาธร ผู้หญิงเสื้อแดง (ปุ้ย ร้องนำ�)

“พวกผมก็เล่นดนตรี ซ้อมดนตรี กันไปวันๆแต่การท�ำแบบนี ม้ ันไม่มีตัวตน
ไม่มีชื่อเสียง   ไม่มีใครรู้จกั เราได้ จนมีวนั หนึง่ รุ่นพี่เขาก็มาชวนวงเราไปเล่นดนตรี เขา
บอกว่า
“มาซ้อมดนตรีกบั พีต่ รงนี ้สิ   ซ้อมดีๆได้สตางค์ด้วย” ด้วยเกิดความสงสัยและสนใจ
จึงลองไปดูแต่ไม่ได้ไปทังวง  ไปกั
้
นราว ๆ 5 - 6 คน  ก็ไปซ้อมกับรุน่ พี     
่ จนสุดท้ายก็ร้ แู ล้วว่า
“อ๋อมันก็คือเล่นเปิ ดหมวกข้ างถนนนันแหละ
ที่เขาไม่กล้ าบอกตรง ๆ  เขาคง
้
รู้วา่ เราเป็ นยังไงกลัวเรารับไม่ได้ แต่สดุ ท้ ายพวกผมก็เล่นดนตรี ข้างถนน เพื่อสร้ างตัว
ตนได้ เล่นบ่อย ๆ ดีกว่าจะรอโอกาสแค่ตอนมีงาน  
จึงจะได้ เล่นร่วมวงกับเพื่อนสักที เพราะพวกเราเล่นดนตรี ด้วยกันมา  เหมือน
ดนตรี เป็ นจุดรวมและเชื่อมวงเราและเพือ่ น ๆ ให้ อยูด่ ้ วยกันมาถึงปั จจุบนั นัน่ ก็เลยเป็ น
ครัง้ แรกทีว่ งของเราได้ ไปเล่นดนตรีเปิ ดหมวกข้ างถนน”
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เขาเล่าว่า สมัยก่อนนันการเล่
้
นดนตรี ข้างถนนต้ องแย่งกันจับจองพื ้นที่บาง
ครัง้ ต้ องไปจองตังแต่
้ ตี 4 เพราะในสมัยก่อนมีวงดนตรี เล่นสดเป็ นจ�ำนวนมาก การ
เล่นในแต่ละครัง้ ต้ องใช้ พื ้นที่ จึงต้ องแย่งชิงกัน แต่ส�ำหรับในสมัยนี ้วงดนตรี สดที่เล่น
เปิ ดหมวกก็มีน้อยลงไป จนแทบจะไม่มีเหตุเพราะไม่มีพื ้นที่เล่นแล้ วได้ ไม่ค้ มุ เสียแต่
ส�ำหรับวงไดม่อน พวกเขามีคติประจ�ำวงที่ตงไว้
ั ้ เสมอ    
“วงเราไดม่ อน ไม่ มนี โยบายเล่ นแยกวงกัน คือถ้ าเราจะอิ่มก็อ่มิ ด้ วยกัน
ถ้ ายามจะอดก็ต้องอดด้ วยกัน มันคือความแตกต่ างระหว่ างวงเรากับวงอื่น”
พวกเราอยู่ด้ ว ยกัน มาตัง้ แต่ เ ล็ ก มี อุด มการณ์ ท างความคิ ด และก็ ฝ่ าฟั น
อุปสรรคมาด้ วยกันตลอด ไม่วา่ จะเป็ นด้ านสายตา หรื อด้ านอื่น ๆ เข้ าเรี ยนก็ชว่ งระยะ
เวลาใกล้ ๆ กัน
แม้วงจะมีมาแค่ 14 ปี แต่ความรักความผูกพันธุพ์ วกเรามีร่วมกันมาตังแต่
้ เล็กๆที่
ได้เริ่มเข้าโรงเรียนคนตาบอด  มันเหมือนพวกเรามองเห็นโลกเป็ นสีเดียวกัน   สีทไี่ ม่สามารถ
มองเห็นได้ด้วยดวงตา  แต่เป็ นสีที่ใช้ ความรู้สกึ ความเข้ าใจของเพื่อนรับรู้ซงึ่ กันและกัน
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รังเกียจ ไม่เท่า รังแก

ในเส้ นทางการเล่นดนตรี ของวงไดม่อนวงดนตรี ที่มีแต่ผ้ ูพิการทางสายตา  
พวกเขาสู้ชีวิตบนเส้ นทางสายดนตรี เดินสายประกวดตามเวทีและเล่นดนตรี ข้างถนน  
หวังอยากให้ คนมองพวกเขาที่ความสามารถ ไม่ใช่มองจากสภาพภายนอกที่พวกเขา
ไม่สามารถเลือกเกิดได้     
“ไอพวกตัวซวย ไอสิ่งอัปมงคล” สุเมตรพูดขึ ้นด้วยน� ้ำเสียงใส่อารมณ์   ขณะเล่าถึง
เหตุการณ์เมือ่ ครังไปเล่
้ นเปิ ดหมวกหน้าร้ านของคนจีน   
“วงของพวกเรากับคนจีน ดูจะเป็ นปั ญหากับพวกเขามากที่สดุ พวกเขาไม่
ชอบเราหรอก เขาว่าพวกเราเป็ นสิง่ อัปมงคล เป็ นพวกตัวซวย พบเจอทีไรต้ องรี บไล่
โดนด่วน อย่างมีงานหนึง่ เป็ นงานแต่งงาน ทางเจ้ าบ่าวกับเจ้ าสาว เขาตกลงจ้ างเรา
ไปเล่นแล้ ว แต่พอใกล้ ถงึ วันจริ ง ทางญาติพี่น้องเจ้ าบ่าวไม่ยอม  จึงต้ องโทรมาขอโทษ
ยกเลิกจ้ างพวกผม ถามว่าเสียใจไหม มันคงจะชาชินแล้ ว แต่เสียความรู้สกึ มากกว่า   

ศิลปินเสรี เวทีข้างถนน
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*กล่องรับเงินขณะเปิดหมวก

“เคยมีคนเอาขีห้ มา มาหยอดใส่
กล่องรับเงินของวงเราด้วยนะ”
เพราะพวกเราตังใจฝึ
้ กซ้ อมแล้ ว แต่เมื่อใกล้ ถงึ วันก็โทรมายกเลิก  แต่วงเราก็เข้ าใจเขา
แหละงานมงคลหากเราเข้ าไปคงดูไม่ดี” พรี ม มือกีตาร์ หนึง่ ในสมาชิกของวงพูดออก
มาด้ วยน� ้ำเสียงที่ดนู ิ่งและเย็นชา
“แต่พวกผมก็เคยไปเล่นนะงานแต่ง ก็ไม่เคยเห็นคูไ่ หนเขาจะเลิกกันเลย  เขาก็
ยังรักกันดี เราติดตามคุยกับเขาในเฟซบุ๊กตลอด ผมว่ามันไม่เกีย่ วกับวงพวกผมหรอก”  
สุเมตร แย้ งขึ ้นทันทีด้วยน� ้ำเสียงปกติ  
หลายต่อหลายครัง้ ที่วงไดม่อนเดินทางออกจากบ้ านเช่า ด้ วยความตังใจจะ
้
ไปเล่นดนตรี แต่การเปิ ดหมวกเช่นนี ้ไม่สามารถคาดหวังอะไรได้ บางครัง้ นัง่ รถไปฝน
ตกลงมากลางทางก็ต้องให้ คนรถขับกลับ เสียค่าจ้ างให้ คนขับรถไปฟรี ๆ มิหน�ำซ� ้ำ   
การทีพ่ วกเขาขอไปใช้ สทิ ธิ์เสรี เล่นดนตรี ข้างถนน แต่กลับโดนตะโกนขับไล่จากบรรดา
แม่ค้าพ่อค้ าโดนขว้ างปาของใส่ โดนน�ำขี ้หมามาหยอดในกล่องรับเงินและในบางราย
ยังท�ำร้ ายจิตใจคนอย่างพวกเขา   ด้วยการบอกว่า  คนพวกนี ้เป็ นโรคร้ าย  อย่าเข้าใกล้เด็ด
ขาด
44
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“ทีเ่ จอหนักๆตอนไปเปิ ดหมวกนะหรอ ก็เยอะนะ ไม่ร้ ูวา่ หนักหรือเปล่า” สุ
เมตร พูดด้ วยน� ้ำเสียงปกติ  พลางแหงนหน้ าขึ ้นมองไปยังฟ้า  
ครั ง้ เมื่ อ มี ง านจ้ า งไปเล่น งานที่ ภูเ ก็ ต พวกเขาก็ เ จอกับ เหตุก ารณ์ ที่ ไ ม่น่ า
ประทับใจ ส�ำหรับสถานะคนตาบอดที่เล่นดนตรี ข้างถนน
“ครังนั
้ นไปเล่
้ นงานจ้าง แถวภูเก็ต  ด้วยความทีว่ า่ ไหน ๆ พวกเราไปเล่นไกลๆทังที
้   
หาค่ารถค่าน� ้ำมันแพงให้ค้มุ เสียหน่อย วงของเราเลยไปลองเล่นเปิ ดหมวกแถวตลาดในตัว
มีเสียง
เมือง จุดทีเ่ ล่นใกล้ ๆ กับร้ านข้าวมันไก่ พอเริ่มตังอุ
้ ปกรณ์เครื่องดนตรีเท่านันแหละ
้
คนไล่บ้าง พูดด่าบ้าง”
“ไอพวกนี ้มาอีกแล้ว” เสียงค�ำอุทานทีค่ ้นุ เคยดังขึ ้นขณะทีพ่ วกเขาเริ่มตังอุ
้ ปกรณ์
ดนตรี
“ร�ำคาญจริงๆมาทีไรขายไม่เคยได้  พวกเสนียดจัญไรเอ๋ย”  
“ผมถึงกับสะดุ้งเมื่อได้ ยินแบบนัน้ และรู้สกึ ว่า นี่วงของพวกผมมันน่าเกลียด
น่าสมเพศขนาดนันเลยหรอ”    
้
จากนัน้ เสียงดัง ตุ้บ!   
“ก้ านสะตอขนาดใหญ่ เห็นที ว่ายาวเท่าแขนคนได้ ปามาโดนหลังของผม  
เต็ม ๆ  ตอนนันผมจุ
้
้ กและทังเจ็
กมากนะ ทังจุ
้ บใจ แต่ผมก็ต้องท�ำหน้ าที่เซ็ตไมค์ เพื่อ
คอยร้ อง และประกาศ ก่อนเล่นผมประกาศว่า”  
“วันหลังนะครับ หากจะขว้ างก้ านสะตอมา อย่ามาแค่ก้านครับผมขอฝั กด้ วย  
ก้ านมันกินไม่ได้ ส่วนตรงนี ้ที่ ๆ ผมเล่นด้ านข้ างมีข้าวมันไก่ขายนะ อร่อยด้ วยแวะมา
ทานกันได้ ครับ”
“เอาเข้ าจริ งร้ านข้ าวมันไก่ขายหมดเก็บของกลับก่อนเราเล่นเสร็ จเสียอีก   
หลังจากเล่นเสร็จวงของเราเก็บของเตรียมขึ ้นรถ  มีแม่ค้ามาตะโกนเรียกเอาสะตอมาให้
พวกเรา 2 - 3 เข่ง  ป้าเขาชอบใจในเพลงทีพ่ วกเราเล่น “ผมไม่ร้ ูเหมือนกันนะว่า  ป้าคน
ให้ ของกับคนทีป่ าก้ านสะตอมานีค่ นเดียวกันไหม แต่ไม่วา่ จะใช่หรือไม่ ก็อยากจะขอบคุณ
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ป้าทีใ่ ห้สะตอและชอบเพลงของวงเรา เพราะป้าเขาไม่ได้ประเมินค่าความเป็ นคนของเราแค่
รูปลักษณ์  แต่เขายังมองเห็นถึงความสามารถของเราบ้าง”  สุเมตรกล่าวด้วยน� ้ำเสียง ปกติ
เช่นเดิม แต่สงิ่ ทีเ่ พิม่ เติม   คือรอยยิ ้มเล็ก ๆ ทีม่ มุ ปากของเขา
บรรยากาศของการสัมภาษณ์เป็ นไปอย่างสบาย มีลมพัดเป็ นระยะ  ไม่ท�ำให้
ร้ อนอบอ้ าวนักอีกทังยั
้ งมีบรรดาพ่อค้ าแม่ค้าแวะมาตระโกนเรียกขายของอยูโ่ ดยตลอด
บ้านเช่าทีพ่ วกเขาอาศัยมีขนาดไม่ใหญ่นกั เรียกว่าเล็กก็วา่ ได้แต่กใ็ หญ่พอส�ำหรับสมาชิก
ในวงทีจ่ ำ� นวน  9 คน   และลูกสุนขั อีก 3 ตัว  
โดยระหว่างพูดคุยลูกบรรดาเหล่าลูกสุนขั ก็จะของวิง่ มาหาและเลียมือเลียขาและ
บนนัง่ ตัก สร้ างสีสนั ต์และรอยยิ ้มให้กบั ทุกคนในวงสนทนา ส�ำหรับสถานทีท่ ใี่ ช้นงั่ พูดคุย  
คือ  พื ้นทีเ่ ล็กหน้ าบ้าน  ซึง่ ดูจะมีรอยดินเปรอะเปื อ้ นเก้ าอี ้และมีเศษขยะอยูบ่ ้างอาจมองดู
ไม่สะอาดตานักแต่กไ็ ม่รกจนเกินไป คงไม่ต้องสงสัยเพราะบ้านหลังนี ้คือบ้านของพวกเขาวงได
ม่อน  ผู้พกิ ารทางสายตา
“เคยมีคนเอาขี ้หมา  มาหยอดใส่กล่องรับเงินของวงเราด้วยนะ”  สุเมตรกล่าวขึ ้น  
ด้วยน� ้ำเสียงเชิงแดกดัน
นไม่ถกู หูคนแถวนันหรื
“ผมก็ไม่ร้ ูวา่ วันนันวงของพวกผม   ไปเล่
้
้ ออย่างไร  แต่
พวกผมก็เล่นปกติ   ก็มีคนให้ เงินเราบ้ างสักพัก ได้ กลิน่ เหม็นๆเหมือนขี ้หมา ปรากฏมี
ขี ้หมาอยูใ่ นกล่องใส่เงินไม่ให้ เงินเราจะด่าหรื อเฉย ๆ ไปก็ได้ แต่นี่คือไม่ร้ ูวา่ เขาคิดยังไง  
หมันไส้
้ อยากแกล้ ง เขารังเกียจกันก็ไม่เป็ นไรแต่การรังแกกันแบบที่พวกเราก็ไม่ได้ ไป
ท�ำอะไรให้ แบบนี ้  มันดูไม่ใช่สงิ่ ที่ควรท�ำเลยนะ   เล่นเสร็จก็วา่ จะล้ างกล่องแต่ไม่ไหว
กลิน่ แรงเลยทิ ้งไปเสีย แต่ผมว่าบางทีผ้ ใู หญ่ก็มีสว่ นปลูกฝั งเด็กในสังคมไทย”    
พวกเขาเคยเจอเหตุการณ์ หนึ่งขณะที่ไปเล่นเปิ ดหมวกส�ำหรับในบางพื ้นที่
ไม่สามารถลงเต็มวงได้ สุเมตรมือกลองจึงต้ องมาท�ำหน้ าที่นงั่ พูดไมค์แทน ขณะพูด
ไปเรื่ อย ๆ นัน้ มีเด็กเดินผ่านและสนทนากับแม่ของเขาด้ วยความสงสัยว่า
“แม่ ๆ พวกพี่เขาท�ำอะไร ท�ำไมมานัง่ ตรงนี ้มันคืออะไร” ค�ำตอบที่แม่ให้ กบั
ลูกนันคื
้ อ
“อย่าไปเข้ าใกล้ พวกเขานะลูก พวกนี ้เป็ นพวกขอทานเดีย๋ วติดเชื ้อ” ความรู้สกึ
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*บรรยากาศผู้ชมที่ยืนดูวงไดม่อนขณะเปิดหมวก

ทีเ่ ขา (สุเมตร) ได้ ยนิ นันท�
้ ำให้ เขาเสียใจเป็ นอย่างมาก ไม่ใช่ทเี่ ขาโดนด่าหรืออย่างไร  แต่
สิง่ นันคื
้ อแม่สอนลูกให้ กลัวคนประเภทแบบเขา ซึง่ เป็ นการให้ ข้อมูลทีไ่ ม่ถกู ต้ องแก่เด็ก
เพราะส�ำหรับพวกเขามันไม่ใช่  
“คนตาบอดแบบพวกผมมันไม่ได้ ติดเชื ้อกันเพียงเดินผ่านเข้ าใกล้ นะบางครัง้
การกระท�ำหรื อการชี ้น�ำของผู้ใหญ่ก็มีส่วนที่จะช่วยเสริ มและท�ำท�ำให้ สงั คมของคน
เราดูแย่ลง แต่ก็ไม่ทกุ คนหรอกนะ มันก็มีทงดี
ั ้ และไม่ดีแหละคนเรา”  สุเมตรกล่าวด้ วย
น� ้ำเสียงตัดพ้ อและลูบหัวลูกสุนขั ที่นงั่ อยูบ่ นตักของเขาตลอดการสนทนา

รับจ้างประกวดเปิดหมวก

พวกเขา “วงไดม่อน” พร้ อมท�ำทุกวิธีที่จะสามารถสร้ างพื ้นที่ตวั ตนเพื่อให้ คน
ทัว่ ไปรู้จกั พวกเขาได้ มากที่สดุ ทังรั้ บจ้ างเล่นดนตรี ตามงาน เดินสายประกวดตามเวที
ต่างๆ จนกระทัง่ เปิ ดหมวกข้ างถนน   
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*ชาวต่างชาติที่ยืนดูการแสดงของพวกเขาอยู่
นานและเก็บภาพประทับใจไว้หลายภาพ

“แม้ พวกผมจะเล่นข้ างถนนนะ แต่วงเราก็มีคติไว้ วา่ แม้ วงของเราจะเกิดมา
จากข้ างถนน แต่พวกเราก็จะไม่หยุดอยูท่ ี่ข้างถนนตลอดไป แต่ก็จะไม่ลืมว่ามาพวก
เรามาจากที่ใด และพร้ อมที่จะกลับไปเล่นข้ างถนนได้ ทกุ เมื่อ”
สุเมตรกล่าวด้ วยน� ้ำเสียงทีห่ นักแน่น เหมือนการทีพ่ วกเขาท�ำหลายอย่างแบบ
นี ้ทังงานประกวดงานจ้
้
างอีกทังเคยชนะและคว้
้
าเงินรางวัลมาได้ แต่ส�ำหรับพวกเขา   
การออกไปเปิ ดหมวกข้ างถนนกลับให้ จ�ำนวนเงินที่มากกับพวกเขาเป็ นที่สดุ
“เปิ ดหมวกกับงานจ้างนี่ รายได้สสู กี นั เลยนะ อย่างงานจ้างเรทค่าจ้างวงเราอยูท่ ี่
ประมาณ 3 - 4 หมืน่ บาทขึ ้นกับระยะทางด้วย  แต่ถ้าเป็ นงานแต่งเราจะลดให้ครึง่ ราคาเลย
เพราะจะมีประเด็นเยอะ สรุปเงินทีเ่ หลือจากงานจ้างก็จะเหลือประมาณ 8,000 - 10,000
บาท  ก็แบ่ง ๆ กันในวงแทบจะไม่เหลือแล้ว  อย่างทีเ่ คยบอกไว้สำ� หรับการออกไปเล่นงาน
จ้ างแต่ละครัง้ พวกเราจะจ้างเสียค่าจ้างให้พเี่ ลี ้ยงทีด่ แู ลพวกเรา   ค่าคนขับรถ  ค่ารถ  ค่า
แดนเซอร์  ค่าเวที  มันแทบจะไม่เหลืออะไรเลย   แต่ทอี่ ยากจะรับงานก็เพราะเราและเพือ่ น
อยากออกไปเล่นไปโชว์มนั สนุกนะ ออกไปท�ำแบบนี ้เล่นดนตรีกบั เพือ่ น   มันเหมือนโลก    
มืด ๆ สว่างสดใสขึ ้นเลยเวลาได้เล่นดนตรี”    
48
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ส่วนเปิ ดหมวกเคยออกไปเล่นถ้ าฝนไม่ตกก็เล่นตังแต่
้ บา่ ยเลยยาวไปยัน 2 ทุม่ 3
ทุม่    ออกไปต่อครัง้ ก็ได้ประมาณ 12,000  – 14,000 บาท เลยนะ ไม่ต้องเสียค่าจ้างอะไร
เสียแค่คา่ รถค่าคนขับอาจเพราะวงดนตรีสดมันเล่นน้ อยลงเรามาเล่นคนเขาเห็นมันก็ดู
แปลกตาน่าสนใจมัง้ แต่ถ้าเป็ นสมัยก่อนยังมีวงดนตรี สดเยอะนะต้ องแย่งที่กนั เล่น
ต้ องจองเลยนะตามตลาด ต้ องเสียค่าเช่าพื ้นที่ เหมือนกับพวกแม่ค้า สมัยนันราคา
้
ที่
ละประมาณ 200 บาท แล้ วยิ่งเล่นเป็ นวงแบบนี ้  ก็กินพื ้นที่  2-3 ล็อก มันเสียเงินเยอะ  
ยิ่งสมัยนี ้แล้ วค่าล็อกขายของก็แพงขึ ้นมาก
ขนาดล็อกเล็ก ๆ 2*2 ม. แผงลอยเล็ก ๆ ก็ 7,000 – 8,000 บาท  พวกวงเล่น
สดก็ส้ ไู ม่ไหวสู้ไม่ไหว  ก็แตกวงกันไปเล่นเดี่ยว แต่วงเราไม่มีนโยบายแบบนัน    
้
หลัง ๆ มาแม่ค้าด่าเสียงดัง เขาก็ห้ามไปเล่นอีก ก็หาเปิ ดตาม แถวที่โล่ง ใต้ บี
ทีเอสสาธร อะไรพวกนี ้มีที่เคยได้ มากสุดก็ชว่ งสมัยก่อน   เล่นวันเดียวนะ ได้ ถงึ     
40,000 - 50,000 บาทเลย   แต่สมัยนี ้คนเขาก็คดิ เยอะขึ ้น  อาจจะดูเราทีค่ วามสามารถ
เพิม่ ขึ ้นไม่ใช่ให้ เราแบบเวทนา  จริง ๆ ไม่อยากได้ เลยนะ แบบทีม่ าให้ เงินแล้ วยกมือไหว้
เหมือนเราเป็ นศาลเจ้ า เพราะวงของเราเล่นเพราะอยากจะมีตวั ตนอยากให้ คนเห็น
พวกเรา  ถ้ าชอบใจจะจ้ างไปเล่นก็ได้    แต่บางคนไม่ใช่   จะให้ เขาก็เหมือนยกมือไหว้
นานนะ ผมรู้สกึ ได้ พวกเราไม่ใช่จดุ ส�ำหรับท�ำบุญ เพราะคนเราหากคิดจะให้ ใครยังไง
มันก็ยอ่ มได้ บญ
ุ อยูแ่ ล้ ว  ไม่ต้องมาไหว้ มาขออะไรกันหรอก
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*เจษฏา มือคีบอดย์

“แต่ที่วงของพวกเราชอบมากที่สดุ ก็คือการประกวดนะ มันไม่ใช่เพราะเงิน
หรื ออะไร เงินรางวัลเราไม่ได้ หวังตรงนัน้ แต่เราชอบที่จะออกสื่อ ให้ คนได้ ร้ ูจกั ว่าเรามี
ตัวตนเราอยูต่ รงนี ้ พวกเราและเพือ่ นทีต่ าบอดท�ำได้เพราะการประกวดจะมันมีกรรมการมี
คนคอยคอมเม้นเราว่า ทีเ่ ราท�ำตรงนี ้ดีแย่ตรงไหน ต้องปรับปรุงพัฒนาตัวอย่างไร   เพราะ
การเล่นข้ างถนนมีคนตบมือมีคนให้ เงินแต่เราจะไม่ร้ ูได้ เลยความรู้สกึ ของพวกเขาได้ เลยว่า  
เขาคิดเห็นต่อเราเช่นไร แต่การประกวดกรรมการพวกเขาพูดวิจารณ์สอื่ สารตรงกับเรา มัน
ท�ำให้เรารู้จดุ บกพร่องของวงว่าตรงไหนต้องแก้ ไข นัน่ คือทีเ่ ราชอบและต้องการ เพราะการ
้
ดสินเรา จากความสามารถไม่ใช่จากความเวทนาเหมือน
ไปกระกวดกรรมการเหล่านันเขาตั
ตอนไปเปิ ดหมวก” สุเมตรจบประโยคด้วยน� ้ำเสียงนิง่ เช่นเคย แต่ประโยคเหล่านี ้สามารถเล่า
ความรู้สกึ ความคิดของวงพวกเขาได้เป็ นอย่างมาก  และการสนทนายังคงด�ำเนินต่อไป
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ไม่มืดมิตร

นอกจากพวกเขาจะเล่นดนตรี ทวั่ ไปกันตามวงแล้ ว อาชีพหลักของสมาชิกใน
วงก็แตกต่างกันไป  มีทงขายลอตเตอรี
ั้
่    ดูดวง   เป็ นครูสอนดนตรี    และครูสอนศิลปะ  
ถึงแม้ จะมีงานประจ�ำแต่การเล่นดนตรี ก็จะเป็ นการหลอมรวมพวกเขาไว้ ไม่ให้ ไปไหน
ได้ด้วยความรักและความผูกพันกับมัน พวกเขามีความฝั นทีจ่ ะมีบ้านสักหลังทีม่ ขี นาด
ใหญ่พอมีห้องซ้ อมดนตรี และมีคา่ ยเอาไว้ เพือ่ เปิ ดสอนกับดนตรีให้ คนตาบอดมาเรียน
ด้ วยกัน
ส�ำหรั บพวกเขาแล้ วความฝั นดูเป็ นเรื่ องที่ไกลตัวด้ วยสถานภาพทางการ
เงินและสภาพร่ างกายของพวกเขาแต่ด้วยความมุ่งมัน่ และการมีแรงผลักดันซึ่งกัน
และกัน จากเพื่อนที่เข้ าใจในแนวทางชีวิตและเคยฝ่ าฟั นอุปสรรคร่ วมกันมา     
“การเล่นดนตรี ช่วยให้ พวกเราไม่เหงา มันเหมือนเพื่อนที่อยู่กบั พวกเราไป
ตลอด  อย่างวงไดม่อนเคยมีปัญหาทะเลาะกันนะ  แต่เมื่อเล่นดนตรี เป็ นวงที่ไร มัน
ก็ดีกนั อยู่ดี เหมือนเป็ นจุดเชื่อมและรวมความสัมพันธ์ ของพวกเราเอาไว้ ” สุเมตร
บอกพลางยักคิ ้วเมื่อจบประโยค
อย่างทุกครัง้ ไม่วา่ จะเล่นดนตรี ที่ไหนข้ างถนนหรื อจ้ างประกวด  พวกเราก็ท�ำ
เต็มที่    แต่ส�ำหรับวงของเราไดม่อนจะไม่คอ่ ยได้ ซ้อมก่อนไปเล่นเลย  เพราะไม่อยาก
จะเสียสตางค์คา่ ห้ องอัด เพราะราคาค่อนข้ างแพง เราก็จะใช้ การไปเปิ ดหมวกนี่แหละ  
เป็ นการซ้ อมวงไปในตัว   
“ที่ จ ริ ง เปิ ดหมวกเนี่ ย มัน ไม่ ใ ช่ ค� ำ ส� ำ หรั บ คนตาบอดหรอกนะมัน เป็ นค� ำ
ส�ำหรับคนตาดี  อย่างวงผมจะเรี ยกว่า  มันคือ งานสุม่    ใช่คนตาบอดเขาเรี ยก งานสุม่
นะ  เพราะมันเดาไม่ได้    ออกไปจะได้ เล่นไหม  นัง่ รถไปกลางทางฝนจะตกหรื อเปล่า  
ถ้ าตกก็ต้องกลับ  มันเดาไม่ได้ เลยมันสุม่ ๆ เอา”   
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*สุเมตร วงศ์ธรรม หัวหน้าวงไดม่อน
ตำ�แหน่งกลอง
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ส�ำหรับสุเมตร เขาขอให้ ความหมายของค�ำว่าเปิ ดหมวก แทนเพื่อน ๆ ในวง
ว่า “ส�ำหรับค�ำว่าเปิ ดหมวกนะหรอ  ไม่ร้ ูสิ เปิ ดหมวกก็ถอดหมวกออกสิ สุเมตรพูดด้ วย
น� ้ำเสียงข�ำขัน ไม่ร้ ูเหมือนกันขอให้ ความหมายเหมือน ๆ กับต้ นฉบับเขาและกัน เขาว่า
อย่างไรผมก็ขอตามนัน”
้
   
หลังจบประโยคสนทนา  สุเมตรได้ พดู ถึงสมาชิกในวงว่าสาเหตุที่วนั นี ้ไม่คอ่ ย
มีใครอยูม่ ากนัก เพราะวันนี ้เป็ นวันใกล้ สิ ้นเดือนๆสมาชิกคนอื่น ๆ จะออกไปขายล็อต
เตอรี่ กนั   ส่วนที่เหลือก็ไปท�ำงานประจ�ำ   ส่วนอาชีพหลักของสุเมตรนันก็
้ คือ จะเป็ นผู้
ดูแลจัดการรับงานต่าง ๆ ของวงอัพความเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊ก   โดยการพิมพ์ของ
เขาจะมีโปรแกรมเสียงท�ำให้ ชว่ ยพิมพ์ได้ สะดวก  นอกเหนือจากนัน  เขายั
งรับดูดวงอีก
้
ด้ วย   
เสร็จจากการสัมภาษณ์ ฉันจึงขอเก็บภาพบรรยากาศบ้ านเพือ่ น�ำไปประกอบ
กับงานเขียน  ขณะถ่ายภาพฉันพลันนึกถึงส�ำนวนทีว่ า่   “คับทีอ่ ยูไ่ ด้ คับใจอยูย่ าก”  ถึง
แม่บ้านเช่าหลังนี ้อาจจะดูไม่ใหญ่โตมากนัก และอัดแน่นไปด้ วยสมาชิกในวง แต่ที่
พวกเขายังอยูก่ นั ได้ โดยไม่ลำ� บากใจนัน้ คงเป็ นเพราะมีเพือ่ นทีร่ ่วมเข้ าใจ  มองเห็นโลก
ในสีเดียวกัน ความมืดทางสายตา ไม่ใช่ปัญหาแต่อย่างไร เพราะพวกเขาไม่เคยเลยสัก
ครัง้ ทีจ่ ะมืดมิดในเส้ นทางชีวติ แบบเดียวดาย เพราะพวกเขาวงไดม่อน   แม้ จะมืดทาง
สายตา แต่ทกุ ปั ญหาก็ยงั มีเพือ่ นร่วมวงทีพ่ ร้ อมจะฝ่ าไปด้ วยกัน
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สุเมตร
สุชิน
พรี ม
ธีรพงศ์
เจษฏา
กิตติ
สัมฤทธิ์
ผสคชม
สมพร

วงศ์ธรรม
ตัม้
นาคขวัญ
แซ่ตนั
เถื่อนยัง
ดีจ้าย
ธากรประสิทธิ์
สุเพ็งพะเนา
สุขเปี่ ยม
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ตีกลอง หัวหน้ าวง
เล่นกีตาร์
เล่นกีตาร์
เล่นเบส
คีบอดย์
คีบอดย์และเป็ นนักร้ องลูกทุง่
ปุ้ย นักร้ องน�า
นักร้ องลูกทุง่ ผู้ชาย
ซาวเอ็นจิเนียร์

วงไดมอนด์เริ่ มจากการรวมตัวกันของคนตาบอด ในโรงเรี ยนสอนคนตาบอด
กรุงเทพ ในปี 2542 ตอนนันเป็
้ นวงของโรงเรี ยน ไม่มีชื่อของตนเองที่เป็ นทางการ ใช้
ชื่อวงว่าสัมพันธมิตร ในปี 2544 สมาชิกบางส่วนได้ ออกไปศึกษาต่อจึงต้ องพักวงไป
ก่อน ในส่วนของมือกลองและกีตาร์ ได้ ไปร่วมแสดงกับวงเมโมรี่ ในปี 2545 สมาชิกวง
เมโมรี่ บางส่วนได้ ลาออกไป จึงได้ มีการชักชวนอดีตสมาชิกวงสัมพันธมิตรเข้ ามาร่วม
กับวงเมโมรี่ ในปี 2547 วงเมโมรี่ ยบุ วงเนื่องจากหัวหน้ าวงลาออก สมาชิกที่เป็ นคน
้ นนมา
ตาบอดที่เหลือจึงรวมตัวตังเป็
้ นวงใหม่ภายใต้ ชื่อวง Diamond ตังแต่
ั้
ในปี 2547 ได้ร่วมกันก่อตังสมาคมดนตรี
้
คนตาบอดขึ ้น ในช่วงนี ้ได้ร่วมงานกับ
ศิลปิ นแกรมมีห่ ลายคนโดยเป็ นวงแบ็คอัพให้ในงานคอนเสิร์ตต่าง ๆ จนเกือบได้เซ็นสัญญา
ท�ำงานกับแกรมมี่ แต่เนือ่ งด้วยการเซ็นสัญญามีข้อผูกมัดหลายอย่าง จึงได้ตดั สินใจไม่เซ็น
สัญญาและหันมาท�ำงานอิสระของตนเองต่อไป
นอกจากนี ้ วง Diamond เคยเข้ าประกวดในการแข่งขัน Singh Eagle Band
Contest ในปี 2547 เป็ นวงดนตรีคนตาบอดวงเดียวทีเ่ ข้ าร่วมแข่งขันในครัง้ นัน้ และได้
รางวัลรองชนะเลิศอันดับทีส่ อง ในปี 2549 เข้ าร่วมประกวดในงาน True Audition
Overdrive Band Contest และติดอันดับหนึง่ ในสามของประเทศ
ตลอดการท�ำงานทีผ่ า่ นมาวง Diamond ยังไม่เคยมีผลงานเพลงเป็ นของตนเอง
โดยมากรับจ้ างเล่นดนตรีตามงานต่าง ๆ ทัว่ ประเทศ รวมทังการแสดงเปิ
้
ดหมวกบ้าง และมี
งานแสดงเกือบตลอดทังปี้ อย่างไรก็ตาม เคยท�ำวีซดี กี ารแสดงสดของวงออกจ�ำหน่าย
โดยใช้ ทนุ ของตนเองหนึง่ ชุด สามารถจ�ำหน่ายได้ พอสมควร
ในปี นี ้   2554   พวกเขาวงไดม่อนได้ทำ� ดีวดี บี นั ทึกการแสดงสดจ�ำนวน 600 ชุด
ออกมาจ�ำหน่าย โดยมากวางขายไว้ตามร้ านของคนทีร่ ้ ูจกั กัน       
ในอนาคตต้ องการมีบ้านและห้ องซ้ อมดนตรี ของตนเองส�ำหรับสมาชิกทุกคน
(ปัจจุบนั เช่าอยู)่ เนือ่ งจากสมาชิกแต่ละคนมีครอบครัวและมีภาระมากขึ ้น       
นอกจากนี ้ยังมีความฝันว่าอยากเล่นดนตรีตอ่ หน้ าพระพักตร์ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้ าอยูห่ วั สักครังในชี
้ วติ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ศิลปินเสรี เวทีข้างถนน

55

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส
สมพงศ์ หัสดี
เดินทางด้วยศรัทธา
โนราข้างถนน

ศิลปินเสรี��เวทีข้างถนน

57

เดิินทางด้วยศรัทธา  โนราข้างถนน

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส
เกือบตลอดทัง้ ชีวติ ของชายวัยย่าง 62 ป ี ตลอดชีวติ ทีเ่ ขาเดินทางอยูใ่ นแนวทางแห่งความ
ฝันของตนเองมาโดยตลอด กับการประกอบอาชีพมากมายนับไม่ถ้วน แต่ไม่วา่ เขาจะประกอบอาชีพใด
ก็ตาม เขามักเลือกทีจ่ ะท�ำตามความฝันและแสวงหาในสิง่ ทีต่ วั เองสนใจมาโดยตลอด จนปัจจุบนั กับ
เขาได้เดินทางด้วยศรัทธาน�ำพามโนราห์พรานบุญ มาเล่นเป ิดหมวกข้างถนน เป ็นช่วงเวลา 2 ป ี ดูจะ
เป ็นระยะเวลาไม่นานนัก แต่ส�ำหรับเขาแล้วเรียกได้ว่าแทบจะทัง้ ชีวติ ของเขามีความผูกพันธ์และสืบเชือ้
สายมโนราห์มาแต่ช ้านาน
ส�ำหรับการแสดงเปิ ดหมวกข้ างถนน  ในรู ปแบบที่พบเห็นได้ ทวั่ ไปนัน  คงหนี
้
ไม่พ้น คนร้ องเพลง ดีดกีตาร์ หรื อการเล่นดนตรีไทยพื ้นบ้ านที่พบเห็นได้ ทวั่ ก็เช่น   พวก
คนเล่นแคน ขิม ระนาด ซอด้ วง เป็ นต้ น แต่หากได้ ลองผ่านมาบริเวณป้ายรถเมล์เขต
จตุจกั รอาจจะได้ เห็นการแสดงเปิ ดหมวกของชายวัยกลางคนรู ปร่ างสันทัดผิวสีเข้ ม
ดวงตาโต  ใบหน้ าเป็ นมิตร แต่งกายด้ วยชุดมโนราห์   ทีศ่ รี ษะสวมหน้ าพรานที่ทำ� จาก
กระดาษ กับการแสดงเปิ ดหมวกชุด  มโนราห์ข้างถนนซึง่ ถือเป็ นการแสดงพื ้นเมืองทาง
ภาคใต้ ที่หาดูได้ไม่งา่ ยในปั จจุบนั    
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สมพงศ์  หัสดี  ชายวัยกลางคนทีใ่ นปี นี ้แม้ จะมีอายุ ย่างเข้ าปี   62 ปี    เขาเกิด
ปี มะโรง เดิมเป็ นคนนครศรี ธรรมราช  ด้ วยพื ้นฐานครอบครัวยากจน  ตังแต่
้ จำ� ความได้   
เขาใช้ ชวี ติ แบบอัตคัดเงินทองมาโดยตลอด หากแต่สิ่งนันไม่
้ เคยขวางกันความฝั
้
นและ
เส้ นทางเดินในชีวติ เขาเลยสักครัง้
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โนราออกเล

การศึกษาของเขาจบแค่ชนประถม
ั้
4 จากโรงเรียนวัดปากบางท่าพญา จังหวัด  
นครศรีธรรมราช  ด้วยครอบครัวยากจนจึงต้องจ�ำใจออกเรือไปเป็ นลูกน้องเรือตังเก   ใช้ ชวี ติ
ไปเรื่อยอยูบ่ นเรือ  ล่องไปทัว่ แทบจะทุกทะเลในประเทศไทยไม่วา่ จะเป็ น  ปัตตานี นราธิวาส  
ปากพนัง  ไปยันฝั่ งตะวันตก  แถบอันดามัน   สตูล ตรัง ภูเก็ต กระบี่ ตลอดไปถึงระนอง  ชีวติ
ไม่มคี วามนิง่ ไม่มคี ำ� ว่าแน่นอนหาไม่ได้เลย
แต่ด้วยจิตใจพื ้นฐานของเขานันเป็
้ นคนทีร่ ัก  ในด้ านศิลปะการแสดง ร้ อง ร� ำ 
ท�ำเพลง แถบทุกจะแขนง ขอเพียงได้ ยืนดูได้ไปฟั งเขาเล่น แสดง ถือว่าเป็ นความสุขใจ  
และถ้ าได้ มโี อกาสไปร่ วมแสดงด้ วยนันคื
้ อ ความสุขและความฝั นทีเ่ ขาต้ องการ  ระหว่าง
*สมพงศ์ขณะจัดเตรียมก่อนเปิดหมวก
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ทีอ่ อกเรื อสิ่งหนึง่ ทีจ่ ะสามารถสร้ างความสุขให้ เขาก็คอื   การร่ ายบทว่ากลอน  จนท�ำให้
เพือ่ นๆทีร่ ่ วมออกเรื อ หลายคนต่างชมเป็ นเสียงเดียวกันว่า เขามีความพรสวรรค์     และ
ทุกครั ง้ ที่เรื อท�ำการเข้ าท่าเทียบฝั่ งเขามักจะหาโอกาสที่จะสรรหามอบสิ่งที่เรี ยกว่า
ความสุขให้ กบั ตัวเอง    เขามักจะเดินไปในตัวเมืองของถิ่นนัน้ ๆ   เพือ่ หาดูการแสดง  
ร่ าย   ร้ องร� ำ  และด้ วยความรักความชอบในทางศิลปะทีแ่ สดงออกมาจากตัวตนท�ำให้
คนรอบข้ างรู้ วา่ เขาชอบในด้ านนี ้  จึงท�ำให้ เขาได้ มโี อกาสเข้ าร่ วมเล่นและแสดงกับคณะ
มโนราห์  โดยตอนนันด้
้ วยความเป็ นหนุ่มมีไฟอยากท�ำใจท�ำตามฝั น  ด้ วยวัย 19 ปี   ซึง่
ได้ รับค่าตัววันละ 1 บาท    เขาไม่ได้ คดิ ถึงค่าตัวแต่เพียงอย่างไร   แต่สิ่งนี ้คือสิ่งทีใ่ จของ
เขาต้ องการท�ำ  
แต่ระหว่างทีร่ ่ วมคณะมโนราห์กเ็ ป็ นเพียงช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ  เพราะเขายังมี
ภาระงานทีต่ ้ องท�ำต่อคือ ออกเรื อสูท่ ะเลแม้ จะ  ต้ องออกเรื ออีกสักกี่หนก็ตาม  ทุกครัง้ ที่
เข้ าฝั่ งและมีโอกาสเขาก็จะท�ำเช่นนี ้ตลอด คือ การหางานแสดงงานร้ องร� ำ  ดูเพือ่ ศึกษา  
และหาโอกาสทีจ่ ะเป็ นเช่นนักแสดงเหล่านันและในระหว่
้
างออกทะเลพอเรื อเข้ าฝั่ ง   ไม่
ว่าจะเป็ นงานบวช, งานแต่ง, หรื องานทีม่ กี ารร้ องร� ำท�ำเพลง   หากมีงานไหนจ้ างคนไป
ร้ องเพลงเชียร์ ก็จะไปทุกงานทีเ่ รื อเทียบฝั่ ง เพราะโอกาสตรงนี ้ไม่วา่ จะเล็กหรื อใหญ่  
แต่มนั คือจุด ๆ หนึง่ ทีส่ ามารถท�ำให้ เขาได้ เรี ยนรู้และสามารถรับประสบการณ์    เพือ่ ปู
ไปสูท่ ศิ ทางทีเ่ ขาต้ องการจะเดินไป  ก็คอื การเป็ นนักร้ อง  นักแสดง  หรื ออะไรก็ตามที่
เกีย่ วกับศาสตร์ ศลิ ปะ
โดยครังหนึ
้ ง่ เขาเคยได้รับรางวัลชนะเลิศ   เมือ่ ครังหยุ
้ ดจากการออกเรือโดย   ตอน
นันเรื
้ อไปเทียบท่อยูท่ จี่ งั หวัดนครสวรรค์ ซึง่ ทีพ่ กั ในตอนนันเป็
้ นโรงงานผลิตยางรถยนต์   ซึง่
ช่วงนันเป็
้ นช่วงงานปี ใหม่ และมีงานกรประกวดทีจ่ ดั ยิง่ ใหญ่  เขาจึงท�ำการสมัครเพือ่ ประกวด
ร้ องเพลงและเขาเองได้ทำ� การประยุกต์บทกลอนสดขับร้ อง ท�ำนองแบบฉบับมโนราห์  โดยใน
งานประกวดครังนั
้ นมี
้ ผ้เู ข้าประกวดทังสิ
้ ้น 70 คน   ทุกคนร้ องเพลงลูกทุง่ ธรรมดา แต่เขาใช้
แนวทางดนตรีประยุกต์ทไี่ ด้สร้ างสรรค์เอง
จนท�ำให้ สามารถคว้ ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 มาได้ ซงึ่ เขารู้ สกึ ภูมใิ จมาก   
เพราะมันคือสิ่งทีเ่ ขาเรี ยนรู้และประยุกต์รวมกันเพื่อสร้ างสรรค์เป็ นผลงานที่ทำ� ให้ได้ รับ
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รางวัลชนะเลิศ นัน่ หมายถึงกรรมการชอบและพอใจในผลงานสร้ างสรรค์ของเขา
ในช่วงนันสิ
้ ่งทีเ่ ขาอยากท�าทีส่ ดุ คือ การหยุดออกเดินเรื อไปในทะเล สาเหตุ
หนึง่ คือ การท�าสิ่งเหล่านี ้ในหลาย ๆ ครัง้ มีโอกาสเสีย่ งในเรื่ องยาเสพติด มักมีการค้ ากัน
กลางทะเล ทังๆที
้ เ่ ขาไม่ได้ มสี ว่ นอะไรทีม่ กั โดนเหมารวม เกิดภาพลักษณ์ทไี่ ม่ดสี ตู่ วั เขา
เอง แต่กไ็ ม่สามารถหยุดออกทะเลได้ เพราะการอกเรื อเดินทะเลคือรายได้ หลัก ซึง่
ตอนนันเขาตั
้
งใจเอาไว้
้
วา่ จะออกเดินเรื อทะเลจนกว่าลูกสาวคนโตของเขาจะเรี ยนจบ
ชัน้ ม.6 เพือ่ ให้ ลกู พอมีความรู้ตดิ ตัวบ้ าง เขาใช้ ชวี ติ กับการออกเรื อเดินทะเลรวมเป็ น
ระยะเวลาประมาณ 20 ปี ท�าให้ เขาเองซึง่ เป็ นคนทีด่ มู คี วามน่าไว้ วางใจ จนได้ รับ
ต�าแหน่งเลือ่ นขันจากลู
้
กเรื อมาเป็ นหัวหน้ าเฝ้าห้ องเครื่ องยนต์แทน ซึง่ ในตอนนัน้ เขา
ก็ได้ มคี รอบครัวและมีลกู ทังสิ
้ ้น 4คน โดยอาศัยอยูท่ ี่ อ.กรันตรัง จ.ตรัง
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เชือ้ สาย “ครูหมอโนรา”

การสืบเชื ้อสายมโนราห์มีมาตังแต่
้ รุ่ นบรรพบุรุษสมัยทวดพ่อของทวดก็นบั ถือ
กันมาแต่กม็ ขี าดหายไม่มใี ครสืบต่อท�ำต่อการท�ำอะไรทีส่ บื ทอดแบบนี ้จึงสิ ้นสุดลง แต่
ส�ำหรั บเขาจะไมได้ ร้ ู รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่ องมโนราห์และบรรพบุรุษมากนัก เคยมี
ไม่มกี ี่ครัง้ ทีป่ ู่ของเขาเคยพูดถึงแต่กย็ งั จ�ำอะไรได้ไม่มาก เพราะยังเด็กมาก รู้วา่ ตังแต่
้ เริ่ ม
อายุได้ 9 ขวบก็ชอบดูดนตรี  ดูการร้ องร่ายร� ำ   หรื อจะมีการสืบเชื ้อมาแต่อย่างไรก็ไม่เชิง
ต่อมาไม่นานนักเขาเกิดอาการเจ็บด้ วยด้ วยโรคอะไรนันไม่
้ ทราบสาเหตุทแี่ น่ชดั
อาการป่ วยทีว่ า่ นันมี
้ อาการทีไ่ ม่สามารถกินอะไรได้ เพราะกินเข้ าไปก็อ้วกออกทังหมด  
้
ป่ วยอยูน่ าน  ไปหาหมอ  หมอหลวงรักษาโรคก็ไม่สามารถระบุได้ วา่ ท�ำไมจึงมีอาการเช่น
นี ้   แม่ของเขาจึงได้ ลองพาไปรักษา กับหมอผี หมอผีบอกกับเขาว่า   อาการเช่นนี ้เป็ น
อาการของผีเข้ ามันคือความเชื่อแต่หากเขาไม่เชื่อนันจะไม่
้
มีวนั หายจากอาการนี ้เลย  
ด้ วยความทีเ่ ขาไม่ได้ มคี วามเชือ่ เรื่ องอะไรท�ำนองนี ้ เขาจึงรักษาอาการเองโดยการกินยา
ตามมีตามเกิด อาการนันก็
้ ไม่เคยทุเลาหายไป ท�ำให้ ชว่ งนันเขาผอมมากเพราะกิ
้
นอะไร
ไม่ได้ อกี ทังกิ
้ นไปก็อ้วกออก แต่เขาไม่ได้ มอี าการเจ็บหรื อปวดตามร่ างกาย   เพียงแต่กนิ
อะไรเข้ าไปแล้ วมีอาการอ้ วกออกทังหมด
้
จนกระทัง่ เมือ่ ได้ เดินทางไปบ้ านเพือ่ น   เพือ่ ไปขอพักอาศัยในย่าน  อ.กรันตรัง    
ก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดทีเ่ ขาเองไม่เคยคาดคิดว่า บนโลกจะมีสิ่งเหล่านี ้อยูอ่ กี หรื อ   
เพือ่ นของเขาผู้ทเี่ ป็ นเจ้ าของบ้ านทีใ่ ห้ เขาพักอาศัยนัน้ จูๆ่ ก็แสดงอาการเหมือนคนถูก
เจ้ าเข้ าทรง เข้ าสิงร่ าง ลุกขึ ้นยืน ขี ้หน้ ามายังเขาท�ำตาโตพร้ อมกับพูดด้ วยเสียงดังที่
ไม่ใช่ตวั ตนเดิมของเพือ่ นเขา     
“มึงนี่ เป็ นคนทีเ่ ชือ่ อะไรก็ไม่ร้ ูผดิ ๆ ถูก ๆ ทีเ่ มิงเป็ นอยูท่ กุ วันนี ้ บรรพบุรุษ มึง
เขานับถือกันมา เมิงอย่าไปเชือ่ ใคร อย่างมงาย มึงจงท�ำ  มึงท�ำตาม บรรพบุรุษดังเดิ
้ ม  
มึงอย่าจองหอง”  เมือ่ สิ ้นค�ำกล่าวนี ้ร่ างนันก็
้ นอนสลบนิ่ง  ตอนนันทุ
้ กคนต่างตกใจและ
กลัวผมกัน  ตอนนันเขาไม่
้
ร้ ูด้วยซ� ้ำว่าควรท�ำอะไรมันคือเรื่ องจริ งใช่ไหม
มี ผ้ ใู หญ่ แ ละคนในบ้ า นได้ บ อกกับเขาว่า การกระท� ำแบบนี ห้ รื อสิ่ ง ที่ เห็ น  
เป็ นการทีค่ รู หมอมโนราห์ เขาต้ องการให้ เชือ่ ให้ เห็นจึงปรากฏท�ำให้ เกิดส�ำแดงอาการที่
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เขาเป็ นอ้ ว กออกและกิ นไม่ไ ด้ แ ละเข้ า ทรงร่ า งคนโดยครู ห มอต้ อ งการจับ ตัวเขา
(สมพงศ์) เพือ่ ให้ ทำ� พิธีกรรมรับขันธ์แล้ วสืบเชื ้อสายมโนราห์   ชีวติ ต่อไปข้ างหน้ าจะได้ ดี
ขึ ้นและสบายกว่าทีเ่ คยเป็ น    เพราะมโนราห์   ถ้ าเขาจ�ำเป็ นจะมาอยูก่ บั ใครนัน   เขาจะ
้
แสดงอาการให้ บคุ คลนันอ้
้ วกบ้ างอะไรบ้ าง กินไม่ได้ ทรุ นทุราย  ท�ำให้ ร้ ู สกึ จะเป็ นจะตาย
ขึ ้นมาและหากถ้ าใครไม่เชือ่ อาจมีผลถึงชีวติ นัน่ คือจุดเริ่ มต้ นในวันวานที่ทำ� ให้ สมพงศ์
สืบสานเชื ้อสาย มโนราห์มาถึงปั จจุบนั
หลังจากวันนันเขาท�
ำการถามไถ่เรื่ องราวเชื ้อสายบรรพบุรุษเก่าแก่เกี่ยวกับ
้
การนับถือมโนราห์   ท�ำให้ เขาเริ่ มเข้ าใจมากขึ ้น  และด้ วยความทีเ่ ป็ นคนชอบด้ านศิลปะ
อไปเชิญมโนราห์ให้
การแสดงอยูแ่ ล้ ว เขาจึงตังใจท�
้ ำตามทีร่ ่ างทรงได้ บอกทุกขันตอน   คื
้
มาประทับทีต่ วั เขาไปท�ำพิธีกรรม ณ สถานทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิ์  
กล่าวคือพิธกี ารอันเชิญครูมาประทับ   หลังจากนันเขาได้
้
ไปน�ำหน้าพรานทีอ่ ยูก่ บั
ญาติ ซึง่ เป็ นน้องของปู่ เขา เขาท�ำตามขันตอนที
้
ร่ ่างทรงประทับนันบอกอย่
้
างละเอียดไม่ให้
ขาดตกในแต่ละวิธกี าร โดยในจิตใต้สำ� นึกแท้ของเขานัน้ เขามีทงความเชื
ั้
อ่ และศรัทธาในเรื่อง
นี ้อยูช่ ้านานแล้ว เพียงแต่ไม่เคยรู้เรื่องราวเกีย่ วกับบรรพบุรุษทีม่ เี ชื ้อสืบเนือ่ ง เขาจึงไปจัดการ
น�ำหน้าพรานทีบ่ ้านญาติมาขัดเงาให้ดูใหม่ และท�ำพิธใี ห้สมบูรณ์ โดยเมือ่ ท�ำพิธอี นั เชิญครู
หมอมโนราห์มาประทับอยูก่ บั เขาเป็ นอันเสร็จพิธีทเี่ ขาจะเป็ นผู้สบื เชื ้อสายดูแล   มโนราห์
สืบทอดต่อไป  โดยไม่กวี่ นั อาการทีเ่ ขาป่ วยโดยไม่ทราบสาเหตุมานานนันก็
้ หายเป็ นปลิดทิ ้ง ดู
เป็ นเรื่องทีไ่ ม่นา่ จะเกิดขึ ้นได้   แต่มนั ก็เกิดขึ ้นกับเขา  
หลังจากทีอ่ าการป่ วยของเขาหายแล้ วนัน   เขาจึ
้
งตังต้
้ นความคิด  ว่าคนอย่าง
เขาควรจะท�ำอะไรบนความชอบ โดยเขาเองชอบด้ านศาสตร์ ด้านศิลปะการแสดงและ
ด้ วยความศรัทธาจากเหตุการณ์ทเี่ กิดขึ ้น  เกีย่ วกับเรื่ องมโนราห์   จึงท�ำให้ เขาเลือกทีจ่ ะ
สืบเชื ้อสายมโนราห์   หรื อท�ำการฟื น้ ฟูอะไรทีเ่ กีย่ วกับมโนราห์ขึ ้นมาให้ได้    นัน่ คือความ
ตังใจของเขาและน่
้
าจะเป็ นสิ่งทีด่ ที สี่ ดุ ที่นา่ จะท�ำได้
หลังจากรั บทีไ่ ด้ ท�ำพิธีรั บขันธ์ จนเสร็ จสมบูรณ์แล้ วเขาก็ม่งุ มัน่ ที่จะท�ำตาม
ความฝั นของตัวเองอีกครัง้ คือการตังคณะมโนราห์
้
โดยช่วงนันเป็
้ นช่วงทีล่ กู สาวคนโตของ
เขาเรี ยนจบชันม.6
้ พอดีตรงตามความตังใจของเขาที
้
จ่ ะหยุดออกเรื อเดินทะเล   เขาจึง
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*ชุดเครื่องลูกปัดครื่องแต่งกายของสมพงศ์
ซื้อในราคา 4,500 บาท

สิ ้นสุดการออกเรื อเดินทะเล รวมทังสิ
้ ้นเป็ น เวลา 20 ปี ทีเ่ ขาล่องทะเลท�ำอาชีพนี ้  และ
หลังจากนันเขาก็
้
หนั หลังถาวรให้ กบั คลืน่ ลมและการเป็ นลูกเรื อตังเก
หลังหยุดมาได้ไม่นานนักเขาจึงคิดหาท�ำอาชีพ  ลองมองหาความสามารถทีม่ ี  
ก็ไม่เด่นชัดด้ านใดนักแต่ถ้าเป็ นการมองหาสิ่งทีศ่ รัทธาและเขารัก เขาตอบได้ ทนั ทีวา่
คือ การร้ องร� ำศิลปะดนตรี    และมโนราห์   แต่ด้วยไม่มเี งินทีจ่ ะก่อตังวงมโนราห์
้
ความ
ฝั นของเขาจึงยังไม่ได้ กอ่ ร่ างสร้ างเป็ นรู ป  จนกระทัง่ ญาติพี่น้องฝ่ ายภรรยาของเขา   ได้
เสนอให้ ทำ� อาชีพวิ่งมอเตอร์ไซค์รับจ้ างไปพลาง ๆ เพือ่ เก็บเงิน    ภรรยาจึงได้ รวบรวม
เงินซื ้อมอเตอร์ไซค์ เหตุที่ภรรยาเป็ นฝ่ ายซื ้อให้ เพราะการท�ำงานตลอดชีวิตที่ผา่ นมา
นัน  เงิ
้ นทีไ่ ด้ ภรรยาจะเป็ นคนเก็บช่วยกับท�ำมาหากินมาโดยตลอด แต่ภรรยาจะเป็ น
คนบริ หารเงิน เนื่องด้ วยเขาเป็ นคนที่ซื่อและใจดี เมื่อมีคนมายืมเงินมักปฏิเสธใครไม่
เป็ น   ท�ำให้ ภรรยาต้ องเป็ นฝ่ ายเก็บเงินแทน หลังจากนันตั
้ วเขาก็วิ่งมอเตอร์ไซค์รับจ้ าง
อยูเ่ ป็ นระยะ เวลา 10 กว่าปี    
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โดยระหว่างทีเ่ ป็ นวินมอเตอร์ไซค์ นัน   ก็
้ จะรับจ้ างเป็ นพิธีกร งานแหล่  งานร� ำ 
งานบวช งานแต่ง ทุกประเภท  เพราะมันเป็ นงานทีส่ ร้ างความสุขให้ เขาได้ เสมอเมือ่ ได้
ท�ำ  ราคาตอนนันที
้ ไ่ ด้ ประมานวันละ 200-300 บาท/งาน  แต่สำ� หรับเขาแล้ ว ตอนนัน  ้
ความฝั นที่ต้องการจะฟื น้ ฟูคณะมโนราห์เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ ตวั เองนันก็
้ มีอยูใ่ น
จิตใจเขาเสมอ เขาพร�่ ำคิดหาหนทางและเก็บเงินอย่างตังใจหวั
้
งเพือ่ ฟื น้ ฟูคณะมโนราห์
ให้ กลับคืนมาได้ อกี ครัง้
ตอนนันเขาเองตั
้
งใจว่
้ าจะท�ำไงดี ถึงตังคณะมโนราห์
้
ได้ จึงลองปรึ กษาหาคุย
กับพวกญาติๆพี่น้องว่าถ้ าหากจะตังคณะมโนราห์
้
แล้ วต้ องลงทุนเท่าไหร่ ใช้เงินมากไหม  
โดยทีต่ อนนันเงิ
้ นทองเรียกว่าแทบจะไม่พอส�ำหรับการตังคณะ  แต่
้
ด้วยความทีค่ นแถวนันเขา
้
เห็นความตังใจจึ
้ งมีคนส่งเสริมเยอะมาก มีทงให้
ั ้ เงินและช่วยคิดช่วยหาของ  ก็จนกระทัง่ ใน
้ กสาวก็ได้ให้ เงินแก่เขามาเป็ น
ระยะเวลาไม่นานก็สามารถรวมเงินได้ หมื่นกว่าบาท  ทังลู
จ�ำนวน 3 พันบาท  และบรรดาญาติพี่น้องอีกราวๆหมื่นกว่าบาท  
“ตอนนันดี
้ ใจมาก เมือ่ ได้ เงินมาก็รีบรวมเงินไปซื ้อผ้ าม่าน มโนราห์ สมพงศ์
หัสดีมาเลย  เมือ่ ได้ มา่ นแล้ วก็เทีย่ วรับงานทัว่ ไปเลย  แต่ตอนนันก็
้ ยงั วิ่งมอเตอร์ไซค์ไป
ด้ วย   ท�ำให้ได้ ร้ ู จกั กับผูใ้ หญ่มากขึ ้น   ซึง่ ตอนนันไอเราเองยั
้
งไม่มอี ปุ กรณ์เล่นประกอบ
วงใด ๆ เช่นพวกอุปกรณ์เครื่ องดนตรี   ไม่มเี ลย  แต่พอเริ่ มได้ ออกงานจ้ างบ่อย ๆ  ก็ร้ ู จกั
พวกทีเ่ ขาสนใจสนับสนุนเรื่ องงมโนราห์เยอะมาก  ก็ได้ เล่าบอกความเป็ นมาความตังใจ
้
ของตัวเอง    จนมีคนยืน่ มือเข้ ามาช่วยอะไรทีข่ าด ก็ครบบริ บรู ณ์  จนสามารถก่อตังเป็
้ น
คณะมโนราห์เต็มรู ปแบบ”  สมพงศ์พดู ด้ วยใบหน้ าและดวงตาทีย่ ิ ้มอยูต่ ลอด
ด้ วยภายนอกของเขาทีเ่ ป็ นคนลักษณะนี ้กระมังจึงท�ำให้ เขาเองดูจะได้ รับความ
ช่วยเหลือทุกครัง้   ฉันคิดตามหลังจากฟั งเรื่ องราวชีวติ ของเขาได้ ครึ่งทาง
ปี 2540 สมพงศ์จดั ตังคณะมโนราห์
้
ขึ ้นมา ซึง่ รับงานไปตลอดทังปี
้   เพียงเวลา
5 ปี คณะของเขาก็ได้ ยบุ ตัวลงในปี   2545      
“ทีต่ ้ องยุบวง จ�ำใจมากนะ เพราะมันไม่ไหวจริ ง ๆ  ฝื นมานานแล้ ว เข้ าเนื ้อ เรา
เองก็พยายามฝื นให้ มนั อยูไ่ ด้ นานทีส่ ดุ แต่สดุ ท้ ายก็ต้องปิ ดตัวลงจริ งๆเพราะไม่มคี า่ จ้ าง
้
จะจ่ายให้ คนในวง มันต้ องจ่ายค่านางร� ำ ค่านักร้ องนักแสดง ทังคณะก็
รวม 15 คน”    
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โดยตัวเขาเองนันท�
้ ำหน้ าทีก่ ราดครู   และโต้ กลอนกับมโนราห์ใหญ่ ๆ   ซึง่ วง
ของเขานันก็
้ เป็ นที่ชื่นชอบกับคนทัว่ ไป แต่ด้วยค่าจ้ างและปั จจัยอะไรต่าง ๆ ท�ำให้ไม่
สามารถไปต่อได้    เพราะตัวเขาเองไม่ใช่เป็ นคนเก่งอะไรมากนัก มีแต่ใจรักและอาศัยใจ
สู้  หากจะให้ เขามาท�ำหน้ าทีค่ นเดียวเล่นคนเดียวทุกอย่างทังคณะ  คงเป็
้
นไปไม่ได้    
“ที่ทำ� ตรงนี ้ผมท�ำด้ วยใจรักและศรัทธาล้ วน ๆ ผมพยายามแล้ วทีย่ ืนหยัดรัง้ สู้
ไว้ให้ได้ นานทีส่ ดุ    แต่มนั ก็จบลงและปิ ดตัวลง ในปี 2545 รวมเป็ นระยะเวลา 5 ปี   ที่
แสนภูมใิ จทีส่ ดุ ส�ำหรับตัวผมเอง”
หลังจากยุบวงแล้ วเขาก็วิ่งมอเตอร์ไซค์รับจ้ างไปเรื่ อยเช่นเดิม โดยในสมัยนัน้
การท�ำนากุ้งรุ่งเรื องจึงเปลีย่ นไปท�ำนากุ้งและวิ่งมอเตอร์ไซค์ เพือ่ ต้ องการจะเก็บเงินให้
มีจำ� นวนมากพอทีจ่ ะก่อตังคณะมโนราห์
้
ให้ กลับมาได้ อกี ครัง้
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โนราใต้มาร�ำในเมืองกรุง

ในช่วงหลังๆการท�ำนากุ้งก็เริ่ มไปไม่ไหวแล้ ว และภรรยาของเขาเองนันก็
้ ได้ ขอ
อย่าเพือ่ แต่งงานใหม่  ในส่วนของการดูแลลูกทัง้ 3 คน ได้ ทำ� การตกลงกันในการส่งเสีย
ค่าเลี ้ยงดูทงั ้ 2 ฝ่ าย
*เวทีข้างถนน ที่สมพงศ์โชว์เเล่นป็นประจำ�
ป้ายรถเมล์สวนจตุจักร
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“ผมไม่ใช่ขอทาน ผมท�ำด้วยความสามารถและความ
ศรัทธาทีจ่ ะน�ำพามโนราห์มาสูข่ า้ งถนนแบบถูกวิธี ไม่ใช่
คนบ้า คนเมา หรืออย่างไร เพราะถ้าหากใครมอง
ว่าการท�ำแบบนีเ้ ป็นขอทาน หากถ้าเขายังเป็นคนแน่นอน
เขาจะรูว้ า่ เราท�ำอะไรอยู่ ณ ทีข่ า้ งถนนตรงนี”้
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“ความรู้ สกึ ตอนนัน้ มันก็คอ่ นข้ างแย่ มันเหมือนไม่มแี ล้ ว คนทีค่ อยอยูข่ ้ าง ๆ  
แต่ คนจน ๆ แบบเขาไม่สามารถท�ำอะไรได้   ในเมือ่ ภรรยาขอแยกทาง  ความรักมันกิน
ไม่ได้ จึงยินยอมอย่าแต่โดยดี เพราะคิดว่าถ้ าปล่อยให้ เขาไปมีความสุขมีทางเดินทีด่ ี
กว่าก็ต้องปล่อยให้ ภรรยาไปดีกว่าต้ องมาจมทุกข์ความจนกับคนแบบเรา
ซึง่ สามีใหม่ของภรรยาผมดูเป็ นคนร�่ ำรวยและขยัน  หากเขารักกัน ผมก็ทำ� อะไร
ไม่ได้” สมพงศ์กล่าวด้ วยน� ้ำเสียงอ่อนลง แต่กย็ งั ยิ ้มทุกขณะทีเ่ ล่าเรื่ องราวชีวติ ต่อจากนัน้
เขาจึงตัดสินใจเข้ามาหางานท�ำทีก่ รุงเทพเพือ่ หวังจะส่งเงินไปให้ พอ่ แม่ทางนครศรีธรรมราช  
และลูกสาวทัง้ 3 คนฝ่ ายภรรยาของเขาขอเป็ นฝ่ ายดูแลแทนและไม่ได้ปิดกันส�
้ ำหรับการไป
เจอลูกเป็ นการแยกทางทีต่ กลงกันได้   ลูกของเขาเมือ่ เริ่ มโต พวกเขาจึงเลือกขออยูท่ ี่บ้าน
กลาง ซึง่ เป็ นบ้ านญาติพี่น้องทางฝั่ งของสมพงศ์  
“ก่อนทีผ่ มจะเดินทางเข้ ากรุ งเทพนันผมสั
้
ญญากับลูกว่าจะส่งเงินมาและกลับ
มาเยีย่ มเยียนเป็ นระยะหากเก็บเงินได้ จะกลับมาเปิ ดคณะมโนราห์อกี ครัง้ เพือ่ ตามฝั น
้
ส่งเสีย ร่ วมกับลูกของเขาก็ชว่ ย
เก่า” โดยการศึกษาของลูกทัง้ 3 ทังเขาและภรรยาได้
เหลือตัวเองโดยการท�ำงานไปเรี ยนไป จึงท�ำให้ พวกเขาเรี ยนจบในระดับต่าง ๆ นัน่ คือ  
ลูกคนโต จบม.6  คนที่ 2 จบชัน้ ม.3  คนที่ 3 ปริ ญญาตรี คนที่ 4 ก็ ปวส.  เขารู้ สกึ ภูมใิ จ
กับลูกทุกคนและลูก ๆ ก็ตา่ งเข้ าใจและรู้ วา่ คนเป็ นพ่อแบบเขารักและจะท�ำตามสิ่งใด
ลูกจึงไม่ได้ ห้ามในการมา กรุงเทพ เพียงแต่ให้ ระวังและดูแลเรื่ องสุขภาพร่ างกายให้ ดี      
เขาเดินทางเข้ ากรุงเทพด้ วยหวังจะเข้ ามาท�ำมาค้ าขายในกรุงเทพ ซึง่ ในระยะ
แรกนันเขาเช่
้
าที่ขายของวันละ 200 บาท ระหว่างขายไปนันเขามองไม่
้
เห็นตัวเงินหรื อ
ก�ำไรใด ๆ  และรู้ สกึ ว่าท�ำไมการค้ าขายจึงมีสภาพทุนหายก�ำไรหด เมือ่ เขาลองนึกย้ อน
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ดู ก็พอรู้ วา่ เพราะตัวเขาเองนัน้ เป็ นคนขี ้สงสาร บางทีมเี พือ่ นมาขอสินค้ าฟรี ๆหรื อเชือ่
สินค้ าบอกว่าจะมาจ่ายแต่ท้ายทีส่ ดุ ก็หนีหายไปซึง่ เขาเองก็ไม่เคยได้ เงินคืนเลย   อีกทัง้
มีเพือ่ นมาขอยืมเงินบ้ าง  แล้ วหนีหาย หรื อการโดนลากไปเซ็นชื่อเป็ นผู้ค� ้ำประกันการ
กู้ยืมเงินให้ เพื่อน เขาก็โดนมาต่าง ๆ นา ๆ ซึง่ ช่วงแรก ๆ เพือ่ นเหล่านันก็
้ สง่ เงินดีแต่   
หลัง ๆ  พวกเขาเชิดเงินเจ้ าหนี ้แล้ วหนีหายไป ท�ำให้ ตวั เขาเองนัน้ ต้ องมาใช้ หนี ้แทน   
ตอนนันเขาท้
้
อใจมาก จึงตัดสินใจเขียนจดหมายไปถึงแม่ของเขาเพือ่ ขอก�ำลัง
ใจ  แม่ตอบจดหมายพร้ อมทังให้
้ ก�ำลังใจว่า  
“สูไ้ ปลูก ไม่ต้องไปกลัว ขายของไปเราตังใจท�
้ ำเสียอย่าง  หากใครโกงเรา ท�ำไม่
ดี พวกเขาเหล่านันก็
้ จะได้ รับผลกรรมเอง” เขาจึงสู้ทนตามค�ำแม่บอก  เขาพยายามขาย
ของไปใช้ หนี ้ทีโ่ ดนเพือ่ นโกงหักหลังหนีไป ท�ำให้ เขาเองไม่มเี งินเหลือทีจ่ ะใช้ ซื ้อของมา
ขายท�ำทุนอีก เขาจึงยุตอิ าชีพค้ าขายไว้ เพียงเท่านันหลั
้ งใช้ หนี ้สินทังหมดเรี
้
ยบร้ อย
เขาเดินทางสูอ่ าชีพใหม่ ในเมืองหลวง  คือการไปสมัครเป็ น รปภ. เขาท�ำงานนี ้
อยูไ่ ด้ 2 ปี   เช่นเดิมระหว่างท�ำงานหากมีเวลาว่าง  เขาจะก็ไม่วายทีจ่ ะ หาโอกาส ร้ อง
เพลงขอแสดง ขอรับเป็ นพิธีกรตามงานต่าง ๆ ทีม่ าเปิ ดใกล้ บริ ษัท มันคือความสุขทีเ่ ขา
พร้อมจะท�ำตลอดเวลาไม่วา่ เขาจะประกอบอาชีพอะไรก็ตามการทีไ่ ปขอเล่นแสดงตาม
งานเหล่านี ้ จึงท�ำให้ เขาบังเอิญรู้ จกั กับคณะตลก จึงได้ ออกจากการเป็ นยามและไปเป็ น
ตลกคาเฟ่   ประมาณ 1 ปี ที่ทำ� อาชีพตลกคาเฟ่
ส�ำหรับเขา เขาสนุกกับการท�ำมัน แต่สาเหตุที่ทำ� ให้ เขาอยากลาออกนัน้ คง
เป็ นเพราะหัวหน้ าวง ทีม่ กั จะชอบกรนด่าทอเขาเสมอ เขาเกิดความรู้ สกึ น้ อยใจ จึงขอ
ลาออกไปดีกว่าทนอยูแ่ บบอึกอัดใจ ซึง่ ตลกรายนัน้ สมพงศ์ไม่ขอเอ่ยนามทีจ่ ะพาดพิง
ถึง หลังออกจากคณะตลก เขาได้ มกี ารพิมพ์นามบัตรส่วนตัวไว้ แจกบ้ าง เพือ่ ทีว่ า่ หาก
ใครสนใจจะจ้ างเขาไปท�ำงานแสดงต่าง ๆ จะได้ ตดิ ต่อได้   เขาก็แจกนามบัตรคนไปทัว่
โชคดีทวี่ นั หนึง่   มีโมเดลลิงติดต่อเขาให้ไปแคทงาน  คือเล่นเป็ นเอ็กซ์
ตร้ า ในกองละคร   ด้ วยความทีเ่ ขาชอบงานอะไรประเภทนี ้อยูแ่ ล้ ว  ไม่วา่ จ�ำนวนเงินจะ
ได้ มากน้ อยเพียงไร เขาไม่ได้ สนมากนัก เขาหวังเพียงได้ มโี อกาสไปเรี ยนรู้ ดูคนมี
ประสบการณ์ทำ� งานร่ วมกัน เพือ่ จะเก็บมาพัฒนางานของตนหากมีโอกาสกอบกู้ คณะ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

68

ศิลปินเสรี เวทีข้างถนน

มโนราห์ให้ กลับมาอีกครัง้ ทึกครัง้ เขาไม่เคยลืมถึงความศรัทธาจากการทีเ่ ขาได้ ท�ำพิธี
รับขันธ์ครู    เขาได้ไปเล่นเป็ นตัวประกอบ เช่น ผีในทะเล หรื อ โฆษณาของ เขารับ
ทังหมด
้
โดยค่าตัวทีเ่ ขาได้ ประมาณ  200 - 250  บาท ดูมรี าคาไม่มากนักมีบางครัง้ ทีเ่ ขา
รับจ้ างไปนัง่ ตบมือได้เงินเพียง 130 บาท/วัน กลับถึงบ้ านก็คอ่ นข้ างดึกดืน่ ต้ องอาศัยนัง่
แท็กซีก่ ลับไม่มเี งินเหลือเลยแต่เขาก็ชอบและรักทีจ่ ะท�ำ 
“ผมเองก็ชอบด้ วยแหละนะ เรื่ องศิลปะการแสดงแบบนี ้ จะบ่นท�ำไม   อยาก
มาท�ำเองบ่นไปไม่ได้ อะไร มันคือประสบการณ์ดๆี นะทีไ่ ด้ไปดูการท�ำงานท�ำอะไรแบบนี ้      
ตัวประกอบคนอืน่ ๆ เขาก็บน่ กัน บ่นร้ อนบ่นเหนื่อย  ผมพูดบอกกับพวกเขาเลย  อย่า
บ่น จะบ่นได้ อย่างไร เขาไม่ได้ไปจ้ างเรามา  แต่พวกเราเองนี่ ทีอ่ ยากมาดูมาเล่นแล้ วจะ
มาบ่นได้ อย่างไร”
“สิ่งที่ท�ำได้ คือต้ องตังใจสิ
้ ไม่วา่ จะแสดงเป็ นจุดเล็กแต่มนั ก็คือองค์ประกอบที่
จะสามารถเติมเต็มเรื่ องราวศิลปะให้ สมบูรณ์ได้ ฉะนันอย่
้ าบ่น” สมพงศ์เล่าด้ วยน� ้ำเสียง
เสมือนกับเขาก�ำลังย้ อนกลับไปอยูใ่ นเหตุการณ์นนอี
ั ้ กครัง้
หลัง จากระยะที่ ท� ำ งานเป็ นตัว ประกอบนัน้ คนส่ว นใหญ่ ร้ ู ว่าเขามี ค วาม
สามารถและท�ำอะไรมาก่อน  จึงมีหลายคน  ที่บอกเขาว่า    
“หากมี มโนราห์ อ ยู่กับ ตัวแล้ ว ท� ำไมจึ งไม่ใช้ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ล่ะ บางครั ง้
มโนราห์อาจจะน�ำพาให้ เขาไปสูจ่ ดุ หมายทีม่ งุ่ หวังได้”    เขาครุ่ นคิด  แล้ วจึงได้ ย้อนกลับ
ไปบ้ านไปที่นครศรี ธรรมราช เพือ่ น�ำเอาผ้ าม่านและ มโนราห์หน้ าพรานบุญติดตัวมา
เพือ่ หวังท�ำอะไรบางอย่าง  
โดยระหว่างทางเขาได้ นงั่ รถไฟได้ มีหมอดูทกั ประวัตเิ ขา และตรงกับเหตุการณ์
ชีวติ ทีเ่ กิดขึ ้นจริ งด้ วยศรัทธาและความนับถือมโนราห์
เขาจึงปฏิบตั ติ ามค�ำทักของหมอดู คือ ต้ องไปหาเช่าพระพิฆเนศคือ เทพเจ้ า
แห่งความส�ำเร็ จ มาไว้ รวมกับหน้ าพรานบุญเดิมทีม่ ี  และรวมไว้ กบั บรมครู พอ่ แก่บวร
ฤาษี   แล้ วบูชาทุกวัน ชีวติ จะดีเอง     
หลังท�ำตามเรี ยบร้ อย  เขาจึงด�ำเนินการต่อเกีย่ วกับการทีก่ ลับบ้ านไปน�ำหน้ า
พรานมาคือเขาได้ ท�ำบล็อกหน้ าพรานบุญโดยได้ รั บความช่วยเหลือจากญาติซึ่งเป็ น
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อาจารย์ เมือ่ ท�ำได้ ราว ๆ 30 อัน เขาตังใจหล่
้
อหน้ าบล็อกพรานบุญเพือ่ ท�ำขาย  แต่ความ
จริงแล้ ว  เขาไม่เคยได้เงินเลยแม้ สกั ครัง้    เมือ่ ยามมีคนสนใจหากใครอยากได้ เขาก็จะให้
ไปเฉย ๆ แต่หากใครให้ เงินแก่เขาเขาก็จะรับไว้    จึงท�ำให้ เขารู้สกึ ท้ อแท้แล้ วผิดหวัง กับ
หนทางชีวติ แล้ วชีวติ ช่วงนันเขาทั
้
งหดหู
้ ใ่ จเพราะไม่ร้ ู จะท�ำอะไรท�ำแต่ละครัง้ ทีล่ งทุนไปก็
ล้มเหลว  แล้ วอย่างนี ้เขาจะมีทางทีจ่ ะเก็บเงินเพือ่ ท�ำตามความฝั นทีศ่ รัทธาได้ หรื อ     

เวทีขา้ งถนน

ยามนัน  เขาหมดก�
้
ำลังแรงใจ  ท้ อแท้ ไม่ร้ ู อกี แล้ วทางออกของชีวติ    ความรู้ สกึ
ทีไ่ ม่เคยย่อท้ อต่ออุปสรรคทีเ่ คยมีในตัวเขาหมดไป  เขาท้ อ และไม่ร้ ู ทางออกจริ ง ๆ  เขา
หวังกาที่พงึ่ พิงทางกายใจมองไปรอบ ๆ บ้ านทีเ่ จอก็คอื   หิ ้งบูชา มโนราห์และพระพิฆเนศ   
เขาเดินไปตรงนัน้ มองดูด้วยความศรัทธา น� ้ำตาของเขาจะไหล นานแล้ วทีเ่ ขาไม่เคย
ร้ องไห้ กบั เรื่ องราวแย่ ๆ ของชีวติ ไม่วา่ จะเจออุปสรรคมากมาย แต่ตอนนี ้เขาเองก็แก่แล้ ว
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งานการจะท�ำอะไร คงยากหากจะมีใครเต็มใจรับเขา เขาหยุดมองหิ ้งนันอยู
้ น่ าน   เขา
ยกมือขึ ้นไหว้ ที่หิ ้งบูชา  พร้ อมกับพูดว่า  
“ยังไงเสียก็จะขอเล่นเปิ ดหมวกแล้ ว เพราะอายุยา่ งเข้ าสูว่ ยั 60 ปี หากจะไป
ของานทีไ่ หนใครเขาก็ไม่ให้ แล้ วจึงขอขมา ทีจ่ ะน�ำพามโนราห์ออกท�ำการแสดงข้ างถนน  
เพราะสิ่งนี ้เป็ นสิ่งเดียวที่อยากท�ำชอบและศรั ทธาไม่เคยหลบหลูแ่ ม้ จะพามโนราห์สู่
ข้ างถนน  แต่จะท�ำโดยถูกต้ องไม่ให้ ต้องหมองเกียติเป็ นอันขาด”    
เขายกมือขึ ้นไหว้ ขอขมาน�ำสิ่งที่บูชาและศรั ทธาที่สดุ และเขาก็ขอขมาหน้ า
พรานบุญ  เพือ่ ให้ ชว่ ยสนับสนุนเขาในทางเลือกด้ านนี ้ด้ วยเถิด จากนันมาเขาก็
้
ได้ ยดึ ถือ   
อาชีพเปิ ดหมวกเป็ นหลัก เป็ นงานทีร่ ัก และมีเงินเหลือเก็บ รายได้ จากการเปิ ดหมวก
ของเขา ต่อวันเฉลีย่   อยูท่ ี่ 500 บาท แต่กเ็ คยมีทไี่ ด้ สงู สุดถึง 7000 บาท ที่งานกาชาด   
้
นทีไ่ ด้ จากตรงนี ้ทังหมดเก็
้
บไว้ เพื่อท�ำอัลบัมของตนเองท�
้
เขาตังใจออมเงิ
ำเอง
้ นศรัทธา
ออกขายและถ้ าเงินพอทีจ่ ะฟื น้ ฟูคณะมโนราห์ได้ กจ็ ะท�ำ เพราะความฝั นนันเป็
ทีอ่ ยูใ่ นใจเขามาแต่ช้านาน   ตังใจเอาไว้
้
  แต่ด้วยวัย 62  ปี แล้ วเขาก็ไม่ร้ ู วา่ จะมีโอกาสได้
ท�ำตามความฝั นนันหรื
้ อไม่   รู้แต่ตอนนี ้การเปิ ดหมวกเส้ นทางชีวติ นี ้   เป็ นเส้ นทางทีใ่ ห้
ทังความสุ
้
ข  ความเสรีแก่เขา  ซึง่ ส่วนหนึง่ ตรงนี ้เขาเชือ่ ว่ามาจากความดีทเี่ คยได้ ท�ำมา
้
นบรมครูและครู หมอมโนราห์ที่ชว่ ยส่งเสริ มและเมตตา
ตลอด และหลัก ๆ เลยนันคงเป็
ท�ำให้ เขายังยืนหยัดบนวิถีเส้ นทางของเขาวิถีข้างถนนกับการแสดงมโนราห์พรานบุญ
ได้โดยไม่มีปัญหามากมายใด ๆ มาจนถึงปั จจุบนั
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เป ิดหมวกครอบหน้าพราน

ส�ำหรับสงพงศ์คดิ ว่าการเปิ ดหมวก คือ “เปิ ดหมวก คือ การท�ำการแสดง
ศิลปะ แต่การท�ำสิง่ เหล่านี ้ต้ องไม่หลอกลวงใคร ต้ องท�ำอย่างเต็มความสามารถเต็ม
ศักดิศ์ รี   ไม่ใช่มาสีซอเป่ าแคนแบบไม่เป็ นเพลง เราต้ องคิดว่าหากเราจะท�ำการแสดงใน
ศาสตร์ เหล่านี ้แล้ วต้ องเคารพไม่ใช่เพียงมาเล่นหลอกลวงหวังเงินแต่เราต้ องท�ำด้ วย
ความตังใจ
้ และสุดความสามารถ”   สมพงศ์ หัสดี บทวิถีการแสดงมโนราห์เปิ ดหมวก
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ข้ า งถนนเขายอมรั บว่า หากมี ทางเลือกที่มากกว่าเขาเองจะไม่น�ำ พาสิ่ งเคารพสิ่ ง
ศักดิส์ ทิ ธิ์เช่นนี ้มาสูข่ ้ างถนน“จริ ง ๆ ผมถ้ ายังหนุ่ม ผมก็ไม่มาเล่นข้ างถนนนะ ไม่อยาก
น�ำพาสิ่งเคารพสิ่งดีงาม สิ่งทีเ่ ราศรัทธามาเปื อ้ นฝุ่ น แต่ด้วยความจ�ำเป็ นตรงนี ้  เพราะ
มันจะไม่เหมาะสม แต่ที่ทำ� ตรงนี ้ก็ร้ ู วา่ อะไรควรไม่ควรนะ เพราะที่ ลุงเอามาเล่นนี ้เป็ น
หน้ าพรานบล็อกทีเ่ คยหล่อแล้ วคิดจะขาย เป็ นหน้ ากระดาษ ส่วนหน้ าจริ งนัน้ ก็จะตังไว้
้
บนหิ ้งบูชาแบบเดิมไม่เคยคิดจะพามาเล่นข้ างถนน”
โดยเขาพูดถึงการ เปิ ดหมวกว่า ส�ำหรับเขาแล้ ว เขาคิดว่าคนเราท�ำได้ ต้องกล้ า
ในทางทีด่ ี พยายามต้ องไม่ยอมแพ้ สู้ชวี ติ และตังใจ
้ โดยตัวเขานันมาเล่
้
นเปิ ดหมวกวัน
แรก คือ วันที่ 6 กุมภา 2554  ใส่ผ้าจงกระแบนสีแดง เช่าโทรโข่งมา และท�ำการกเต้ น
และร� ำตามแบบฉบับมโนราห์โดยยึดจังหวะเดียวเล่นทีแ่ รกคือสวนบริ เวณป้ายรถเมล์   
คนผ่านไปผ่านมาชอบใจในการแสดงเช่นนี ้ อาจเพราะดูแปลกตากว่าการดีดกีตาร์ ขบั
กล่อม
“ผมดีใจมากนะทีม่ คี นชอบ ทีผ่ มเล่นผมท�ำข้ างถนนตรงนี ้ โดยผมเองจะเล่น
แถวพวกตลาดนัดมีทไี่ หนก็จะไปเล่นที่นนั่ ทีไ่ หนไม่ห้ามก็จะไปเล่นไม่ไปก้ าวก่าย” โดย
เครื่ องแต่งกายชุดมโนราห์นี ้ ราคา 4,500 บาท  ตังแต่
้ ทเี่ ขาได้ เล่นเปิ ดหมวกมานี ้  เขาก็
มีโอกาสได้ ออกสือ่ อยูบ่ ้ าง เช่น   รายการสะเก็ดข่าว,  รายการคัมภีร์วถิ รี วย, หนังสือพิมพ์
ดารายุคใหม่
จากวันนัน้ จนวันนี ้ เขาตังใจไว้
้ วา่ จะเล่นเปิ ดหมวก เป็ นระยะเวลา 3 ปี ซึง่ จะ
ครบก�ำหนด ในวันที่ 6 กุมภา ปี 2557 ซึง่ หลังจากนี ้เขาอาจจะท�ำอัลบัมไว้
้ ขายหรื ออาจ
จะเล่นเปิ ดหมวกต่อไปหากชีวติ ยังไม่สิ ้นไปเสียก่อน เขาได้ บอกว่าการเล่นข้ างถนนเขา
มาเล่นด้ วยใจรักและศรัทธา แต่เขาเองก็ร้ ู หลักปฏิบตั ทิ เี่ หมาะสมโดยการเล่นข้ างถนน
ตรงนี ้จะไม่มใี ส่เชิดชฎา  เพราะไม่เหมาะสมทีจ่ ะแต่งกายเต็มแบบนันในการเล่
้
นริ มถนน  
ถือว่าเป็ นการไม่ให้ เกียรติครู บาอาจารย์   
“ผมอยูไ่ ด้ ทกุ วันนี ้ เพราะรู้ กติกาไม่ได้ ดถู กู ไม่ได้ ดหู มิน่ ทุกวันนี ้ตังแต่
้ ทำ� มาก็ไม่
ได้ มคี วามล�ำบากเพราะท�ำทุกอย่างโดยตามความถูกต้ อง การน�ำมโนราห์มาเปิ ดหมวก
นี ้ถือเป็ นการอนุรักษ์ เป็ นสิ่งทีด่ ที ผี่ มก็บชู าเช็ดถูดแู ลทุกวัน  เปลีย่ นน� ้ำกับหิ ้งบรมครูเป็ น
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อย่างดีที่บ้านของผมและด้ วยความจ�ำเป็ นต่าง ๆ ท�ำให้ ผมได้ มาเป็ นศิลปิ นข้ างถนน
ถือว่าการท�ำตรงนีถ้ ือได้ ว่าเป็ นการเชิดชูบรมครู และทัง้ ยังเป็ นการอนุรักษ์ ศลิ ปะของ
ชาวใต้   เพราะสมัยนี ้หาดูได้ ยากมาก”
ส�ำหรั บการมาแสดงเปิ ดหมวกในแต่ละครั ง้ ของเขาจะใช้ เ ป็ นเพลงกลอน
มโนราห์ ลักษณะท�ำนองคิดเองแบบด้ นสด กล่าวคือ  การร่ ายกล่าวตามสภาพแวดล้ อม
ทีเ่ ห็น   ใช้ การด้ นสดตามหลักมากกว่า  และทีเ่ ขาน�ำมาร้ องเล่นเปิ ดหมวกในปั จจุบนั นัน  ้
ก็จะมี แบบร้ องจังหวะหนึง่ ร� ำจังหวะหนึง่   ถ้ าเป็ นพวกจะเป็ น กลอนสี่  กลอนห้ า กลอน
หก  โดยทีเ่ ขาเลือกมา มี 3 จังหวะ คือ ร้ องกับ ร� ำ และและจังหวะโหมโรง   และเมือ่ ยาม
กลับบ้ านกิจวัตรทีเ่ ขาท�ำเป็ นประจ�ำในตอนก่อนนอนก็คอื การสวดมนตร์ ชุมนุมเทวดา
เพือ่ ให้ พรแก่คนทีใ่ ห้ เงินเขาทุกครัง้
หลายต่อหลายครัง้ ทีก่ ารแสดงของเขา สร้ างความประทับแก่ผ้ คู นทีผ่ า่ นไปมา
โดยเฉพาะชาวใต้ พวกเขามักเข้ ามาคุยไถ่ถาม ให้ ความสนับสนุน  ในส่วนของชาวต่าง
ชาตินนก็
ั ้ มสี นใจเข้ ามาพูดคุยแต่ด้วยความที่ เขาไม่มคี วามรู้ พูดไม่ได้ ก็จะท�ำท่ารับไหว้
ขอบคุณ
“เคยมี ชาวต่างชาตินำ� เงินมาให้ ถึง 3,000 บาท ผมเกรงใจมากนะรี บวิ่งเอาไป
คืนเลยมันมากเกินไปจริ ง ๆ ไม่กล้ ารับน� ้ำใจตรงนัน้ เพราะมันมากไปส�ำหรับน� ้ำใจทีจ่ ะ
ให้ การแสดงเพียงชัว่ ครู่  แต่สำ� หรับสินน� ้ำใจครัง้ นี ้มากเหลือเกินส�ำหรับผม”  แต่สดุ ท้ าย
ถึงเขาจะวิ่งตามเพือ่ น�ำเงินไปคืนอย่างไร ชาวต่างชาติคนนันก็
้ ไม่รับเงินคืนเพราะเขาก็
ยินดีทจี่ ะให้ พร้ อมกับชมด้ วยว่า “Good job” พร้ อมยิ ้มให้ อย่างเป็ นมิตร เขาก็ไม่ร้ ู วา่ จะ
ท�ำอย่างไรก็ยกมือขอบคุณพร้ อมกับเดินไปร่ ายร� ำด้ นเพลงต่อตามเดิม   
ส�ำหรับแบงก์จากต่างชาติทไี่ ด้ มานัน้ ไม่วา่ จะเป็ นประเทศไหน เขาไม่เคยคิดที่
จะใช้ หรื อไปแลกเป็ นเงินไทย  เขาหวังว่าสิ่งนี ้ น่าจะเป็ นทีร่ ะลึก เป็ นสิ่งทีส่ ะสม ทีเ่ ก็บ
แทนความทรงจ�ำได้ ดี
ทุกวันนี เ้ ขามี หลากหลายแบงก์ ของหลายประเทศเก็บไว้ในกระเป๋ าสะสม
แบงก์  เขาเก็บมันไว้ อย่างดีเพือ่ เป็ นความทรงจ�ำ  
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ทางด้ านญาติ ๆ ลูกสาวของเขา ก็ไม่เคยรังเกียจทีร่ ้ ู วา่ ลุงมาท�ำแบบนี ้ เพราะรู้
อยูแ่ ล้ วว่าเขาชอบและรักทีจ่ ะท�ำอะไรแบบนี ้
“พวกเขาเห็นผมออกทีวี คือรายการสะเก็ดข่าว เมือ่ เห็นก็มโี ทรมาถามไถ่ ว่า
เป็ นอย่างไร ก็ร้ ูเห็นเราออกสะเก็ดข่าว”   
โดยตัวเขาเองตอนนี ้ก็ไม่ได้ มีภาระชีวติ ที่หนักหนาแล้ วสามารถยืนด้ วยล�ำแข้ ง
ได้ อย่างมัน่ คงกว่าเดิม ลูก ๆ จะเดินทางมาหาก็มาได้ แต่เมือ่ มาก็ไม่ต้องมาให้ เงิน  เพราะ
เขาเองไม่เคยต้ องการรับเงินจากลูก ๆ   เพราะเขาเองไม่ได้ ลำ� บากขาดเหลืออะไรแล้ วใน
ตอนนี ้ แต่ในทางกลับกันเขารู้สกึ ดีเมือ่ ยามลูกมาหาและสบายใจทีเ่ ห็นลูก ๆ อยูก่ นั ได้และมี
อนาคตทีด่ ใี นปัจจุบนั
ส�ำหรับเขาเองมองว่า งานเปิ ดหมวกเป็ นงานที่ท้าทาย เป็ นงานทีไ่ ม่เคยเห็น
ใครเล่นแบบนี ้มาก่อน  ไม่ได้ หวังเรื่ องเงินทีจ่ ะต้ องได้ มากมาย แต่มนั คือความสุขใจของ
คนแก่แบบเขาทีส่ ามารถเลี ้ยงชีพได้ ด้วยความชอบและศรัทธาทีม่ ตี งแต่
ั ้ แรกเริ่ ม   
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“ผมคิดว่าการท�ำตรงนี ้ ผมเองสุขใจคนได้ เห็นว่ามีคนเรามีคนมาถามและปรบ
มือให้ ก�ำลังใจโดยผมก็นบั ถือบรรพบุรุษเก่าแก่มนั เหมือนทังสุ
้ ขใจทีไ่ ด้ ท�ำและได้ เผยแพร่
สืบสาน”
เราศรัทธาไม่ร้ ู วา่ ใครจะมองผมแบบไหนคนอืน่ อาจมองว่างมงายแต่ผมนับถือ
ตรงนี ้มาช้ านานแล้ ว   ไม่วา่ เวลาไปไหนเจอศาลศักดิส์ ทิ ธิ์เราก็จะแวะไหว้ สกั การะตลอด  
ใครจะมองแบบใดก็ไม่ได้ใส่ใจ แต่ผมเองมีความตังใจดี
้ สม�ำ่ เสมอ  อย่างเวลาการทีเ่ รา
บูชานันก็
้ ไม่เคยบูชาตามกระแสนิยม เช่น จตุคามเราก็ยงั บูชาเคารพอยู่ ไม่ได้ เปลีย่ น
ไปตามกระแสนิยม เราอาจจะมองไม่เห็นสิ่งสักสิทธิ์เหล่านัน้ แต่ผมเชือ่ ว่าพวกท่าน
มองเห็นเรา
โดยความฝั นเดิมทีต่ งไว้
ั ้ กค็ งอยู่  คือ  ต้ องการจะฟื น้ ฟูมโนราห์ขึ ้นมาเป็ นคณะ
จองลุงเหมือนเดิมเป็ นเพลงทีล่ งุ ร้ องเองท�ำร้ องแบบโบราณเป็ นมโนราห์ย้อนยุค รับงาน
แสดงด้ วย ท�ำเป็ นผู้สงู อายุ ที่ทำ� เองได้ เพราะตอนนี ้ก็ มีมา่ นผ้ า ฝั นไว้ แต่ไม่ร้ ู จะจริ งไหม
แต่กจ็ ะพยายามท�ำตามฝั นให้ สดุ ก�ำลัง”
ส�ำหรับวันนี ้ เขาเองไม่เคยน้ อยใจกับโชคชะตาชีวติ ทีล่ ขิ ติ เส้ นทางเดินนี ้มาให้    
ไม่มใี ครก�ำหนดเส้ นทางชีวติ ได้ ดเี ท่าตัวเองและนี ้ก็คอื เส้ นทางทีเ่ ขาเลือกได้ และได้ เลือก
เดินมาแล้ ว   ตามความถนัด ความเชือ่ และความศรัทธา
“มีคนเคย ดูถกู มีเหมือนกันว่านะทีม่ าว่าผม  ว่าคนแบบผมที่ทำ� แบบนี ้มันคือ
พวกขอทาน  มันคือโนราขอทาน   คือจริ งๆแล้ ว โนราเขาจะไม่ขอทาน  ถ้ าขอทานคือถือ
ขันขอลอยๆแต่ส�ำหรั บผมแล้ วการร้ องกลอนและร� ำใส่ชุดตามแบบฉบับโนราตาม
แนวทางทีถ่ กู ทีค่ วร มันไม่ใช่การไม่ใช่การขอทานเด็ดขาด”   เขากล่าวด้ วยน� ้ำเสียงหนัก
แน่น” เขาไม่เคยน้ อยใจในโชคชะตาทีต่ ้ องเกิดมาจน หรื อโดนนินทาหาว่าเป็ นขอทาน
แต่สำ� หรับเขานัน  ความน้
้
อยใจ คือการที่ ครู หมอทีเ่ ขานับถือ โดนว่าในเชิงเสียหาย  
“ส�ำหรับความน้ อยใจนันจะเป็
้
นในเชิงทีว่ า่ คนพวกเขาดูถกู ครู หมอทีผ่ มนับถือ  
คือเมือ่ ครัง้ ทีเ่ คยได้ ออกรายการ คัมภีร์วถิ รี วยนัน้ พิธีกรรายการได้ พดู ประโยคหนึง่ ที่
ท�ำให้ ผมประทับใจมากนันคื
้ อ ลุงคนนี ้ไม่ใช่ขอทานนะค่ะ แต่ลงุ คนนี ้เป็ นผู้ที่นำ� ศิลปะ
มโนราห์วฒ
ั นธรรมของภาคใต้ มาให้ เราได้ ด”ู      
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แท้ จริ งแล้ วมโนราห์ ข้างถนนที่ผมได้ น�ำมาเล่น มันคือการน�ำศิลปะของไทย
ทางภาคใต้ ออกมาเผยแพร่ให้ คนได้ เห็น มันไม่ได้ เป็ นการขอทานแต่อย่างไร ผมไม่ใช่
ขอทาน  ผมท�ำด้ วยความสามารถเต็มทีแ่ ละศรัทธาทีม่ ีทจี่ ะน�ำพามโนราห์มาสูข่ ้ างถนน
แบบถูกวิธี ไม่ใช่คนบ้ า คนเมา หรื ออย่างไร  เพราะถ้ าหากใครมองว่าการท�ำแบบนี ้เป็ น
ขอทาน หากถ้ าเขายังเป็ นคนแน่นอนเขาจะรู้ วา่ เราท�ำอะไรอยู่ ณ ที่ข้างถนนตรงนี ้.
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มโนราห์

มโนราห์ หรื อ โนรา หรื อเขียนว่า มโนห์รา ก็มี เป็ นชื่อศิลปะการแสดงพื ้น
เมืองอย่างหนึง่ ของภาคใต้ มีแม่บทท่าร� าอย่างเดียวกับละครชาตรี บทร้ องเป็ นกลอน
สด ผู้ขบั ร้ องต้ องใช้ ปฏิภาณไหวพริ บ สรรหาค�าให้ สมั ผัสกันได้ อย่างฉับไว มีความ
หมายทังบทร้
้ อง ท่าร� าและเครื่ องแต่งกายเครื่ องดนตรี ประกอบด้ วย กลอง ทับคู่ ฉิ่ง
โหม่ง ปี่ ชวาและกรับ ปั จจุบนั พัฒนาเอาเครื่ องดนตรี สากลเข้ าร่วมด้ วย เดิมนิยมใช้
ผู้ชายล้ วนแสดง แต่ปัจจุบนั มีผ้ หู ญิงเข้ าไปแสดงด้ วย
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เครื่องแต่งกาย

1. เทริ ด เป็ นเครื่ องประดับศีรษะของตัวนายโรงหรื อโนราใหญ่หรื อตัวยืนเครื่ อง
2. เครื่ องรูปปั ด เครื่ องรูปปั ดจะร้ อยด้ วยลูกปั ดสีเป็ นลายมีดอกดวง
3. ปี กนกแอ่น หรื อ ปี กเหน่ง มักท�าด้ วยแผ่นเงินเป็ น
รูปคล้ ายนกนางแอ่น
4. ซับทรวง หรื อ ทับทรวง หรื อ ตาบ ส�าหรับสวมห้ อย
ไว้ ตรงทรวงอก
5. ปี ก หรื อที่ชาวบ้ านเรี ยกว่า หาง หรื อ หางหงส์
6. ผ้ านุง่ เป็ นผ้ ายาวสี่เหลี่ยมผืนผ้ า นุง่ ทับชายแล้ วรัง้
ไปเหน็บไว้ ข้างหลัง
7. หน้ าเพลา เหน็บเพลา หนับเพลา ก็วา่ คือสนับ
เพลาส�าหรับสวมแล้ วนุง่ ผ้ าทับ
8. ผ้ าห้ อย คือ ผ้ าสีตา่ งๆ ที่คาดห้ อยคล้ ายชายแครง
แต่อาจมีมากกว่า
9. หน้ าผ้ า ลักษณะเดียวกับชายไหว
*ภาพจาก : www.sahavicha.com
10. ก�าไลต้ นแขนและปลายแขน ก�าไลสวมต้ นแขน
11. ก�าไล ก�าไลของโนรามักท�าด้ วยทองเหลือง
12. เล็บ เป็ นเครื่ องสวมนิ ้วมือให้ โค้ งงามคล้ ายเล็บกินนร กินรี
13. หน้ าพราน เป็ นหน้ ากากส�าหรับตัว “พราน” ซึง่ เป็ นตัวตลก ใช้ ไม้ แกะเป็ นรูป
ใบหน้ า ไม่มีสว่ นที่เป็ นคาง ท�าจมูกยื่นยาว ปลายจมูกงุ้มเล็กน้ อย
เจาะรูตรงส่วนที่เป็ นตาด�า ให้ ผ้ สู วมมองเห็นได้ ถนัด ทาสีแดงทังหมด
้
เว้ นแต่สว่ นที่
เป็ นฟั นท�าด้ วยโลหะสีขาว

องค์ประกอบหลักของการแสดง
1.การรํา

โนราแต่ ล ะตัว ต้ อ งร� า อวดความช� า นาญ
และความสามารถเฉพาะตนโดยการร� า
ผสมท่า
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2.การร้ อง

โ น ร า แ ต่ล ะ ตั ว จ ะ ต้ อ ง อ ว ด ลี ล า ก า ร
ร้ องขับบทกลอนในลักษณะต่า ง ๆ เช่น
เสี ย งไพเราะดั ง ชั ด เจนจั ง หวะการร้ อง
ขั บ ถู ก ต้ องเร้ าใจมี ป ฏิ ภ าณในการคิ ด
กลอนรวดเร็ว ได้ เนื ้อหาดี สัมผัสดี มีความ
สามารถในการร้ องโต้ ตอบแก้ ค�าอย่างฉับ
พลันและคมคาย เป็ นต้ น

3.การทําบท
เป็ นการอวดความสามารถในการตีความหมายของบทร้ องเป็ นท่าร� าให้ ค�าร้ องและท่า
ร� าสัมพันธ์กนั ต้ องตีทา่ ให้ พิสดารหลากหลายและครบถ้ วนตามค�าร้ องทุกถ้ อยค�าต้ องขับบทร้ อง
และตีทา่ ร� าให้ ประสมกลมกลืนกับจังหวะและลีลาของดนตรี อย่างเหมาะเหม็งการท�าบทจึงเป็น
ศิลปะสุดยอดของโนรา

4.การรําเฉพาะอย่ าง

นอกจากโนราแต่ละคนจะต้ องมีความสามารถในการร� า การร้ อง และการท�าบทดัง
กล่าวแล้ วยังต้ องฝึ กการ� าเฉพาะอย่างให้ เกิดความช�านาญเป็ นพิเศษด้ วยซึง่ การร� าเฉ
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เส้นทางดนตรี วิถีฟุตบาธ
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หากเอ่ยถึงศิลปินข้างถนน ชื่อของ อี๊ด ฟุตบาท หรือ อิทธิพล วาทะวัฒนะ
เป็นชื่อหนึ่งที่หลายคนนึกถึง กระทั่งเป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินยุคหลังๆกล้าแสดงริม
บาทวิถีก็มักจะมาจากเขาคนนี้
“เราได้ เวทีท่ ใี หญ่ ท่ สี ุดในโลก เป็ นเวทีท่ กี ว้ างมาก”
อี๊ด ฟุตบาทกล่าวถึงการเป็ นศิลปิ นริ มบาทวิถีศลิ ปิ นเปิ ดหมวกรุ่นใหญ่ย้อน
้ ยนช่างศิลป์ปี 3 เป็ นยุคแสวงหาของ
หลังเล่าว่าประมาณปี 2520 - 2521 ขณะนันเรี
หนุม่ สาว อยากท�ำอะไรแปลกใหม่ อยากทดลองความลุม่ ลึกทางดนตรี วา่ มวลชนจะ
รับได้ หรื อไม่ เมื่อเพื่อนร่วมสถาบันอย่าง วสันต์ สิทธิเขตต์ ชวนไปวาดรูปข้ างถนน จึง
ได้ น�ำกีตาร์ และแต่งเพลง ผสมกับวาดภาพเปิ ดหมวกไปพร้ อม ๆ กัน

เริ่มต้นข้างถนน

“การเปิ ดหมวกไม่ได้ บอกว่าเราเป็ นขอทาน บอกว่าเราต�่ำที่สดุ แล้ ว ไม่ใช่
แบบนัน้ บ้ านเมืองอื่นเค้ าก็มี แต่คนมาคิดว่าต�่ำต้ อย จึงตังชื
้ ่อว่า อี๊ด ฟุตบาท ให้ ต�่ำ
ที่สดุ เวลาตกจะได้ ไม่เจ็บ” อี๊ดกล่าวพร้ อมบอกต่อว่า สิง่ ที่อยากจะบอกคือมันเป็ น
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อาชีพอาชีพหนึง่ ทางด้ านศิลปะแนวความคิด คือน� ้ำพักน� ้ำแรง ท�ำให้ ไม่หลงตัวเอง และ
อดทน หมวกทีเ่ ปิ ดออกมาก็ไม่มอี ะไร เปิ ดรับเงินแค่นนเป็
ั ้ นวัฒนธรรมของคนยุโรป วาง
หมวกไว้ ตรงหน้ า
หาได้ น้อยรายนักส�ำหรับนักดนตรี เปิ ดหมวกข้ างถนนในเมืองไทยที่สามารถ
ใช้ ชีวิตเดินตามวิถีข้างถนนจนสร้ างชื่อเสียงและประสบความส�ำเร็จได้ ดงั เช่น
อี๊ด ฟุตบาท  หากเอ่ยถึงศิลปิ นริ มฟุตบาท  เขาคนนี ้ คงถือบุคคลหนึง่ ซึง่ มีชื่อ
เสียงที่ใครหลายคนนึกถึง และดูจะเป็ นแบบอย่างให้ คนรุ่นต่อๆมาที่อยากเล่นดนตรี
อยากมีตวั ตน กล้ าออกมาเล่นโชว์ความสามารถของตัวเองริ มท้ องถนนมากขึ ้น
“การเริ่ มเดินทางเข้ าสูเ่ วทีข้างถนนของผมนะหรอ” อี๊ด พูดหลังเสียงกีตาร์ ใน
เพลง  Dust in the wind ของวง Kansus ที่เขาเล่นโชว์จบลง
้ เรี ยนเพิ่งจบช่างศิลป์ปี 3 อายุประมาณ
“มันก็เริ่ มจากตอนแรกคือ ช่วงนันก็
24 - 25 ปี ตอนนันที
้ ่ไปท�ำก็ไม่ได้ คดิ อะไรทังนั
้ น้ มีแต่ความมุง่ มัน่ มันคงเพราะยังเป็ น
หนุม่ ไฟแรง คิดอย่างเดียวว่าอยากท�ำงานนี ้อยากเล่นดนตรี อยากโชว์ฝีมือ เพราะเรา
ถือว่ามันเป็ นงาน  happening  art  แต่ยงั ไม่มีใครกล้ าท�ำ และไม่มีแม่แบบด้ วย  ผมก็
ตัดสินใจอยูน่ านนะ เพราะในสมัยนันไม่
้ คอ่ ยมีวงดนตรี วงตาบอดวงอะไรมันแทบไม่มี
เลย  แล้ วคือตัวเราเองก็เป็ นคนมีการศึกษา มือเท้ าครบ จะมาเล่นดนตรี ริมถนนก็ดไู ม่
ค่อยเข้ าที ยอมรับว่ากว่าจะได้ เริ่ มเล่นนัน้ ต้ องรวบรวมความกล้ าเป็ นอย่างมาก  ทาง
ครอบครัวเราพ่อแม่เขาก็รับไม่คอ่ ยได้ นะที่เรี ยนจบมาแต่มาเล่นดนตรี ข้างถนน”  
เพื่ อ นที่ เรี ยนมาด้ วยกันกับเขานัน้ ส่วนใหญ่ ไ ม่มีใครที่ กล้ าจะมาเล่นเปิ ด
้ นคือสิง่ ต้ อยต�่ำ  แต่ส�ำหรับเขาเองมองว่ามันไม่ใช่  
หมวกข้ างถนน เพราะในสมัยนันมั
“มันอยูท่ ี่ความกล้ ามากกว่ากล้ าที่จะทลายก�ำแพงด้ วยความสามารถที่เรามีหรื อเปล่า    
ซึง่ พอเราท�ำแบบนี ้ได้ มนั ก็เหมือนเป็ นตัวอย่างก็มีคนอีกมากมายที่ตามเรามา  เหมือน
พวกเขาเห็นเราเป็ นต้ นแบบก็เลยมาท�ำแบบนี ้แบบเดียวกับเรา”   
โดยครัง้ แรกทีเขาไปเล่นนัน้ อุปกรณ์ดนตรี ที่น�ำไปคือ  กลองชุด  กีตาร์ กลอง  
ไฮแอท   เม้ าออแกน  ซึง่ ในตอนนันเขานึ
้
กเพียงอย่างเดียวคือต้ องการสร้ างเอกลักษณ์  
สร้ างความโดดเด่น และพยายามสร้ างสรรค์สงิ่ ที่ไปท�ำข้ างถนนตรงนันให้
้ ได้ ออกมา
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เต็มที่  แต่เมื่อเขาไปถึงสนามหลวงแล้ วก็ยงั ไม่กล้ าเล่น   เขาใช้ เวลานัง่ นิ่งๆเมื่อตังของ
้
เสร็ จอยูน่ านจนสามารถรวบรวมความกล้ าและได้ เริ่ มบรรเลงเล่นเพลงข้ างถนนได้
จุดเริ่ มต้ นของการชอบดนตรี ของเขาคือ กีตาร์ เขาเล่าว่า “เพราะกีตาร์ นี่
แหละที่ท�ำให้ ผมรู้สกึ รักและชอบเสียงเพลง โดยเจ้ ากีตาร์ ตวั แรกที่ได้ มานันเป็
้ นตัวที่
พ่อซื ้อให้ ตอนลงมาสอบเข้ าช่างศิลป์ที่กรุงเทพ คือตัวเราเองอยากได้ มาก รบเร้ าให้
พ่อซื ้อ พ่อเลยต้ องจ�ำใจซื ้อให้ ซื ้อในราคา 150 บาท  ยี่ห้อ โจโจ้   สมัยนี ้คงไม่มีกนั แล้ ว
้ ้อแถวหลังกระทรวงรู้สกึ ดีใจมาก ตอนนันเล่
้ นมันจนมือแตกแบบ
ราคาเท่านี ้ ตอนนันซื
เล่นแบบบ้ าคลัง่ เลย ข้ าวปลาไม่กินเล่นแต่กีตาร์ มนั ก็เป็ นจุดเริ่ มต้ นที่ท�ำให้ ร้ ูสกึ รักและ
ชอบที่จะเล่นดนตรี เรื่ อยมา เล่นแล้ วมันสนุกมันเหมือนได้ อยูใ่ นโลกของตัวเราเอง  ลืม
ความเครี ยดลืมทุกข์ไปชัว่ ขณะเลย”
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ต้นฉบับเปิดหมวก

“ผมไม่ ร้ ู ว่ า เป็ นคน
แรกไหม   แต่ก็ชว่ งยุคนันไม่
้ มี
ใครเขาท�ำแบบนี ้   พอเราท�ำก็
มี ค นบอกว่ า เราคื อ ต้ นฉบั บ  
จะเรี ยกแบบนันก็
้ วา่ ได้ การที่
เรามาท� ำ แบบนี ม้ ั น เหมื อ น
เป็ นการที่ เ ราสามารถทลาย
ก�ำแพงของความกล้ าแล้ ว
คนรุ่ นหลังเขาก็ตาม
เรามา ผมคิดแบบนัน้ ก็ที่คดิ
มาท� ำ ตรงนี ต้ ้ น แบบไม่ มี เ ลย
ใ น ส มั ย นั น้ มั น เ ป็ น ช่ ว ง ที่
สงครามเวียดนามเงียบลง ซึง่
*ภาพวาด อี๊ด ฟุตบาท ฝีมือของเขาเอง
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พวกทหารเวียดนามก็ได้ ทิ ้งพวกแผ่นเสียงไว้ หนังสือไว้ และพี่ศเิ หร่ก็เป็ นผู้แปลหนังสือ
ให้ ฟัง   หนังสือนันคื
้ อ หนังสือ story of blues  เราก็เรี ยนรู้แนวทางอะไรมาจากตรง
นัน”   
้
อี๊ดเล่าต่อว่าในยุคนันจะมี
้ นกั ศึกษาบางกลุม่ ก็จะแสวงหาในเรื่ องของการรับ
ใช้ มวลชนสไตล์ พวกคาราวานเพื่ อเรี ยกร้ องสิทธิ กับรั ฐบาลให้ ดูแลทุกคนกลุ่มทุก
ชนชัน้ ก็จะออกมารวมตัวกันเพื่อแสดงจุดยืนถึงความมีตวั ตน ไม่ใช่ดแู ลแต่ผ้ มู ีการ
ศึกษา  
แต่ส�ำหรั บเขาเองใช้ ดนตรี เสียงเพลงเล่นแสดงโชว์ความสามารถที่สนาม
หลวงเป็ นการแสดงแบบเปิ ดหมวกเปิ ดหมวก  มันจะไม่ใช่การชุมนุมหรื อต่อต้ านอะไร
ใด ๆ จะเป็ นคนละสไตล์กนั เขาเล่นมาเรื่ อย ๆ จนสุดท้ ายก็ยดึ การเปิ ดหมวกเป็ นอาชีพ
หลักและไม่ได้ ท�ำอาชีพอย่างอื่นเสริ ม เขาทุม่ เทเวลาทังอาทิ
้ ตย์ที่มีกบั การซ้ อมดนตรี
แต่งเพลง และท�ำงานเขียนศิลปะ เขายึดการเปิ ดหมวกเป็ นอาชีพหลัก เพราะจิตใจ
ส่วนตัวของเขาเป็ นคนที่ไม่ชอบท�ำงานแบบมีระบบระเบียบ     
“จริ ง ๆ เห็นแบบนี ้ก็เคยท�ำงานประจ�ำนะ”
เขาเล่าว่า เป็ นช่วงระยะเวลา 1 เดือน ที่เขาเคยเข้ าท�ำงานที่ บริ ษัท vogue   
เพราะตัวเขาเองนันมี
้ ฝีมือทางด้ าน illustrator ด้ านงานวาดงานเขียน แต่ด้วยนิสยั ของ
เขาทีไ่ ม่เคยไปท�ำงานทันเลยสักครัง้ เพราะทางบริษทั มีกำ� หนดเวลาเข้ างานคือ 8โมงเช้ า
แต่ตวั เขานัน้ มักไปถึงเวลา 10 -11 โมงเป็ นประจ�ำ เนือ่ งด้ วยตืน่ ไม่ทนั และตืน่ ค่อนข้ างสาย  
แต่เขามักจะท�ำงานเลยเวลาไป จนถึง สีห่ ้ าทุม่ เพราะเขาถือว่าการท�ำงานของเขาแม้ จะมา
สายแต่เขาก็ไม่ได้ เอาเปรียบบริษทั เขาใช้ เวลานอกงานท�ำงานจนสามารถส่งตรงเวลาได้
ทุกครัง้ พอถึงก�ำหนดครบ 1 เดือนจึงโดนไล่ออกด้ วยเหตุการณ์เข้ าท�ำงานไม่ตรงเวลา
“การที่ผมโดนไล่ออกก็เพราะบริ ษัทเขาต้ องการคนที่เข้ าท�ำงานตรงต่อเวลา
ซึง่ ส่วนตัวผมเองก็เข้ าใจกฎกติกาของบริ ษัทเขาตรงนี ้     แต่จริ ง ๆ แล้ วการท�ำงาน
ศิลปะ มันไม่ใช่การเอาเวลาการเข้ างานมากะเกณฑ์ก�ำหนดตัดสิน ถึงแม้ ตวั เราจะเข้ า
งานไม่ตรงเวลา   แต่ก็ร้ ูเวลาว่าหนังสือจะต้ องออกตีพิมพ์รายปั กษ์ ช่วงไหน สามารถ
ท�ำให้ สง่ ตรงตามก�ำหนดพิมพ์ขายอยูแ่ ล้ ว
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การท�ำงานศิลปะที่จริ งมันไม่ใช่การเอาเรื่ องแบบนันมาตั
้
ดสิน มันขึ ้นอยูท่ ี่ผล
งานมากกว่า”    
ด้ วยความเห็นต่างแบบนีเ้ องจึงท�ำให้ เขาไม่คิดอยากที่จะสมัครงานบริ ษัท
หรื อเป็ นระบบและมีกฎเกณฑ์เวลาเป็ นเครื่ องบังคับ  จึงคิดที่จะใช้ ชีวิตแบบอิสระตาม
แนวทางโดยไม่มีเงื่อนไขเวลาเป็ นตัวตัง  ท�
้ ำให้ สนใจและลองมาเล่นเปิ ดหมวกคิดและ
เรี ยนรู้วิธีที่จะอยูแ่ บบอิสระด้ วยตัวเองให้ ได้ และสร้ างสรรค์งานศิลปะแบบ freelance
อย่างเสรี    จนได้ มาเล่นเปิ ดหมวกอยูท่ ี่สนามหลวง  เล่นดนตรี สเกตภาพเหมือน  โดย
ในสมัยนันวาดเป็
้
น portrait รูปละ 10 บาท และก็ขึ ้นราคามาเรื่ อยจนถึง 300 บาท ขึ ้น
มารูปละ 10 -20 บาท ในสมัยท�ำแค่ 2อย่างนี ้ ยังไม่มีการท�ำเทปออกอัลบัมใด
้ ๆ   และ
ยึดการเปิ ดหมวกและวาดภาพเป็ นอาชีพหลัก
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เปิดหมวกเปิดโลก

เมื่อท�ำเป็ นอาชีพหลักแล้ ว เวลาส่วนใหญ่ของเขา ก็คือการฝึ กซ้ อมเล่นดนตรี
และแต่งเพลง เพื่อต้ องการให้ โชว์ออกมาดีที่สดุ    โดยในสัปดาห์หนึง่ เขาจะเล่นเพียง
อาทิตย์ละ  2 ครัง้    และตังใจให้
้
ได้ เพียงวันละ 1 พันบาท  รวมเป็ นเงินสัปดาห์ละ 2
พันบาท   โดยอุปกรณ์ที่เขาน�ำไปด้ วยนันก็
้ คือ   แบตเตอรี่ ซงึ่ ใส่รถสามล้ อไป   เพราะ
การเล่นเปิ ดหมวกในสไตล์ ของ อี๊ด ฟุตบาทนัน้ ต้ องใช้ พลังมาก หากใช้ การตะโกน
แหกปากอย่างเดียวจะท�ำให้ เสียงใช้ งานได้ ไม่นานและคุณภาพที่แสดงแต่ละครัง้ ก็จะ
ลดน้ อยลงในเร็ ววัน  เพราะการร้ องเพลงที่สนามหลวง   ในสมัยนันจะมี
้ ลมแรงมาก
ในสมัยนันซึ
้ ง่ คนดูการเปิ ดหมวกส่วนใหญ่จะเป็ นนักศึกษา   ช่วงแรกๆที่เปิ ด
หมวกก็ยงั ไม่มีคนดูมากนักแต่เขาเองก็ไม่ท้อใจเพราะความตังใจและความไฟแรง
้
เล่นไปเล่นมาจนมีคนดูมากถึง 300- 400 คน/รอบ  สถานที่ ที่เล่นเปิ ดหมวก คือ สนาม
หลวงและมีสญ
ั จรไปย่านสีลมและสยาม
แต่พวกตามห้ างสรรพสินค้ ามักจะไม่อนุญาตให้ เล่นและมักมี ปัญหากับ
แม่ค้าพ่อค้ า   เนื่องจากการเล่นนันส่
้ งผลให้ คนมายืนมุงดูและบังหน้ าร้ านของพวกเขา  
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*อี๊ด ฟุตบาท เล่นเปิดหมวกที่สนามหลวง

พวกเขาก็มกั จะไล่ตะเพิด เพราะการเล่นทีอ่ นื่ มักเจอปั ญหา จึงท�ำให้ เขา (อีด๊ ฟุตบาท)
เล่นเปิ ดหมวกทีส่ นามหลวงเป็ นส่วนใหญ่ และการพาลูกสาวทัง2ไปเล่
้
นไปดูไปคลุกคลี
ใช้ ชีวิต บนเส้ นทางการเปิ ดหมวกนี ้ จึงท�ำให้ ลกู สาวทัง้ 2 ซึมซับเลือดความเป็ นนัก
ดนตรี ของพ่อ ออกมาเต็ม ๆ
“ผมจะเล่นที่สนามหลวงเป็ นส่วนใหญ่ เพราะสมัยนันพื
้ ้นที่ตรงนันมั
้ นเล่นได้
ไม่มีปัญหามากนัก ไม่ต้องมาคอยโดนแม่ค้าเที่ยวว่า แต่สมัยนี ้มันเล่นไม่ได้ แล้ ว   ตอน
นันที
้ ่เล่นจะลงเล่นวันเสาร์ อาทิตย์แค่  2 วัน พอเริ่มมีลกู ลูกเริ่มเดินได้ กพ็ าไปด้ วยตลอด
ทังปิ้ ๊ ค และเปรียว ผมว่าตรงนี ้ก็มสี ว่ นทีน่ า่ จะท�ำให้ ลกู ทังสองซึ
้
มซับดนตรีจากผู้เป็ นพ่อ
อย่างผมได้ ด”ี   
ส�ำหรับเป้าหมายที่เขาตังไว้
้ ในแต่ละอาทิตย์ส�ำหรับการออกมาเปิ ดหมวก
นัน้ นัน่ คือ ตังเป
้ ้ าหมาย ต้ องตังใจโชว์
้
และแสดงความสามรถอย่างเต็มที่เต็มพลังและ
ต้ องเก็บเงินไว้ ให้ ได้   เพื่อให้ ลกู ของเขาได้ มีเงินไปเรี ยนดนตรี     
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โดยสมัยนันค่
้ าเรี ยนไวโอลินและเชลโล่อยูท่ ี่ชวั่ โมงละ 500 บาท ซึง่ ต่ออาทิตย์
หนึง่ เขาจะต้ องเก็บเงินให้ ได้ 2,000 บาท โดยจะแบ่งเป็ น 1,000 บาทไว้ เป็ นค่าเรี ยนดนตรี
ของลูกทังสอง  และเงิ
้
นอีกจ�ำนวน 1,000 บาทนัน้ จะแบ่งเป็ นค่าอาหารค่ารถภายใน
อาทิตย์นนั ้ ๆ  นัน่ คือชีวิตที่เขา อี๊ด ฟุตบาท ท�ำเป็ นกิจวัตรประจ�ำในสมัยก่อน  เวลาที่
เหลือ 5 วัน เขาก็ซ้อมดนตรี ตลอดทังอาทิ
้ งเพลงและซ้ อมบรรเลง เวลาที่
้ ตย์ ทังแต่
เหลือยามว่างเขาจะใช้ มนั กับการพักผ่อนดูแลสัตว์เลี ้ยงโดยที่เขาเองไม่ต้องกลัวว่าจะ
ท�ำงานส่งไม่ทนั ไม่ตรงเวลาแบบงานในระบบ    
ตัง้ แต่ที่เขาได้ เริ่ มเล่นเปิ ดหมวกข้ างถนนมานัน้ การท�ำสิ่งเหล่านี ใ้ ห้ อะไร
ตอบแทนกลับมาเยอะมาก  อี๊ดเปรี ยบงานเปิ ดหมวก เสมือนโลกที่อิสระ  เป็ นชีวิตเขา
ต้ องงการและเหมาะกับแนวทางชีวิตของเขา
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*อี๊ด ฟุตบาท และลูกสาวทั้งสอง
ซ้าย - เปรียว, ขวา - ปิ๊ค
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เขาเล่นดนตรี เปิ ดหมวกด้ วยการแต่งเพลงขึ ้นมาเอง  โดยช่วงแรกๆนันเขาจะ
้
มีเพลงประจ�ำที่แต่งขึ ้นเองเพียง 4 เพลง โดยจะเล่นวนซ� ้ำ ๆ ไปมา ซึง่ เพลงที่เล่นนัน้
เป็ นเพลงที่แต่งขึ ้นจากจากสภาพแวดล้ อมทัว่ ไปพบเห็นอะไรจะบรรยายออกมาเป็ น
เพลง  เช่นบางเพลงจะมีเนื ้อหาในการพาชมรอบสนามหลวง  บรรยายถึงสภาพผู้คน
้
พี่ใบ้ ควงกระบอง  คนเล่นกล  หมอดู พระเครื่ อง คน
ที่อยูร่ อบข้ าง  เช่น ในสมัยนันจะมี
ขายส้ มต�ำ เป็ นต้ น โดยเขาจะเอาเรื่ องราวเหล่านี ้มาแต่งร้ อยเป็ นเพลง เพื่อบอกถึงการ
ต้ อสู้ร่วมกันแต่ก็มีในหลาย ๆ ครัง้ เรื่ องราวมักจบลงด้ วยการที่ต�ำรวจมาเตะข้ าวของ
กระจายถือเป็ นรสชาติชีวิตที่เขาจดจ�ำได้ อย่างขึ ้นใจ ส�ำหรับเส้ นทางข้ างถนน   
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จากฟุตบาทสู่ตลาดค่ายเพลง

ช่วงประมาณปี พ.ศ. 2527 เขาเริ่ มเล่นดนตรี เปิ ดหมวกข้ างถนน และแต่ง
เพลงร้ องเอง ท�ำอาชีพแบบนี ้เป็ นหลักอยูท่ ี่ สนามหลวง จากนันในปี
้   พ.ศ. 2530 ขณะ
ที่เขาได้ เล่นดนตรี เปิ ดหมวกอยูท่ ี่สนามหลวง ความบังเอิญก็ได้ พาให้ พี่หว่อง มงคล
อุทก หรื อหว่อง คาราวาน มาเจอเขา และเข้ ามาทักทายสอบถามว่า ตัวเขาเองอยาก
ท�ำอัลบัมท�
้ ำเทปหรื อเปล่ามีงบเงินลงทุนเท่าไหร่แล้ วพอที่จะออกอัลบัมได้
้ หรื อไม่  เขา
เล่าถึงเรื่ องราวในช่วงนันว่
้ า
“ตอนนันใจเราตอนนั
้
นคื
้ ออยากออกเทปอยากมีอลั บัมเป็
้ นของตัวเองมาก    
แต่เงินก็มีอยูเ่ พียง 8,000 บาทเท่านัน้ แต่พี่หว่องแกก็บอกว่าท�ำได้ ๆ   ท�ำให้ ผมเอง
รู้สกึ ดีใจมากในตอนนัน้
ผมรู้สกึ ว่าได้ เดินมาในทางของเรา ได้ ออกเทปมีอลั บัมท�
้ ำเอง  ตอนนันใช้
้ ชื่อ
อัลบัมว่
้ า “ไกด์สนามหลวง” ซึง่ เป็ นอัลบัมแรกเริ
้
่ มกับการท�ำผลงานเพลงแบบจริ งจัง  
โดยมีพี่ หว่อง คาราวาน  เป็ นโปรดิวเซอร์ ให้     แต่ที่ท�ำ  ๆ อัลบัมไปนั
้ นไม่
้ มีหรอกนะ
ก�ำไร ติดลบด้ วยซ� ้ำ ไปเข้ าไป  40,000  กว่าบาท  ก็เงินผมเองทังนั
้ น  
้
ตอนท�ำอัลบัมผมใช้
้
เงินตัวเองทังหมด
้
สาเหตุที่แพงเพราะว่าต้ องจ่ายค่าห้ อง
อัดเสียง แต่ในส่วนค่าใช้ จา่ ยอย่างอื่นนันไม่
้ ต้องเสีย แต่เงินส่วนใหญ่จะหมดไปกับค่า
ห้ องบันทึกเสียง เพราะในสมัยนันไม่
้ มีคอมพิวเตอร์ การจะท�ำอะไรแบบนี ้เป็ นอะไรที่
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*อัลบั้มชุด “เป็นตัวเอง” ออกแบบและวาดโดย อี๊ด ฟุตบาท

ค่อนข้ างล�ำบากมาก   แต่พวกค่าเพลงดนตรี ไม่ต้องเสียเพราะเพลงเป็ นของเราเราท�ำ
เองแต่งเอง  และค่าจ้ างนักดนตรี เครื่ องดนตรี อะไรไม่ต้องจ่ายเพิ่มเลย  เพราะพี่หว่อง
เขาจะจัดการหาคนมาช่วยในส่วนที่เหลือนี ้ทังหมด”
้
ส�ำหรับการท�ำอัลบัมครั
้ ง้ แรกของเขานันได้
้ รับการช่วยเหลือจากบรรดาเพื่อน
พ้ องต่าง ๆ ทังคนญี
้
่ปนซึ
ุ่ ง่ เป็ นเพื่อนกันกับ หว่อง คาราวาน และ คุณพิชยั วงบลูส์  
เพื่อนชาวฝรั่งของอี๊ด ฟุตบาทเองที่มาช่วยเล่นไวโอลินให้ ในการท�ำอัลบัมครั
้ ง้ นี ้   
ครัง้ แรกที่เขาได้ เริ่ มเข้ าห้ องอัด เขารู้สกึ สนุกและมีความสุขราวกับการที่เขา
ได้ ท�ำตามความฝั นบนเส้ นทางที่เขาเลือกได้ เอง และมีเพื่อนคอดนตรี ที่มีอดุ มคติใน
ทิศทางเป็ นแบบเดียวกันมาช่วยกันต่อเติมฝั นของเขาให้ สมบูรณ์ยิ่งขึ ้น
จากนันในปี
้ ต่อมา  พ.ศ.2531 เขาก็ได้ น�ำผลงานที่บนั ทึกเสียงแล้ วมาก๊ อบปี ้
เป็ นเทปคลาสเซ็ท จากคนธรรมดาที่เคยเปิ ดหมวกรับค่าตอบแทนที่เล่นดนตรี ประทับ
ใจ โดยการโยนเงินลงไปในกล่องกีตาร์ ก็เปลี่ยนมาเป็ นการ ขายเทปคลาสเซ็ทม้ วนละ
50 บาทแทน โดยต้ นทุนของการท�ำเทปคลาสเซ็ทอยูท่ รี่ าคาม้ วนละ 13 บาท  แต่เขาน�ำ
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มาขายในราคาม้ วนละ 50 บาท ท�ำให้ เขาเกิดความภูมใิ จกับการท�ำสิง่ นี ้ในวิถขี ้ างถนนยิง่
ขึ ้น
จากนันประมาณปี
้
2532 หลังจากเพลงของเขาเริ่ มติดหูพอมีชื่อเสียง ให้ เป็ น
ที่ร้ ูจกั กันบ้ างส�ำหรับ นักดนตรี ข้างถนน   เขาเองก็ได้ รับความสนใจโดยมีแมวมองจาก
ทางบริ ษัทยักษ์ ใหญ่ทางด้ านค่ายเพลงในนาม จีเอ็มเอ็มแกรมมี่  เข้ ามามาพูดคุยและ
ชวนตัวเขาเองนันไปออกอั
้
ลบัมเซ็
้ นสัญญาเพื่อเป็ นนักร้ องในค่ายเพลง อี๊ด ฟุตบาท
ได้ ร่วมท�ำงานเพลงบันทึกเสียงและได้ ออกอัลบัมกั
้ ่เขา
้ บทางค่ายแกรมมี่ โดยอัลบัมที
ได้ ออกภายใต้ สงั กัดนัน้ ใช้ ชื่ออัลบัมว่
้ า “บ้ านนอกซอกตึก” ในนาม บริ ษัท แกรมมี่
เอ็ น เตอร์ เ ทนเมนท์ ห ลัง ออกอัล บัม้ นัน้ ผลที่ อ อกมาไม่เ ป็ นไปตามคาดหวัง เขาไม่
ลปิ นมีคา่ ยมีสงั กัด
ประสบความส�ำเร็จกับการท�ำอัลบัมแรก  ในนามศิ
้
“มันไม่ประสบความส�ำเร็ จนะคือเหมือนเราไม่ใช่ตลอดของหรื องานเพลง
ประเภทแบบเรามันไม่เหมาะกับตลาดคนฟั งแนวนัน้ มันก็เหมือนเป็ นการพิสจู น์ได้ นะ  
แม้ วา่ ค่ายเพลงยักษ์ ใหญ่แม้ จะมีทนุ หนา แต่วา่ ก็ไม่จ�ำเป็ นที่จะต้ องท�ำเพลงออกมา
ประสบความส�ำเร็จเสมอไปมันก็เหมือนกับวิถีชีวิตคนเรานัน่ แหละ” อี๊ด ฟุตบาทเล่า
ต่อว่า
้
“หลังจาก อัลบัมแรกกั
บทางค่ายไม่เป็ นที่นา่ พอใจ ผมจึงกลับสูว่ ิถีทางเดิน
ของผมอีกครัง้ โดยในปี พ.ศ.2534 ก็ได้ บนั ทึกเสียงผลงานเพลงชุด น� ้ำพักน� ้ำแรง กลับ
มาท�ำเป็ นอัลบัมใต้
้ ดนิ อีก โดยรอบครัง้ นี ้มีเพลง จดหมายถึงพ่อเราได้ น�ำเอาลูกสาวทัง้
2 คน ก็คือ ปิ๊ ค ตอนนันอายุ
้
3 ขวบครึ่ง ส่วนเปรี ยว อายุ 5 ขวบ  มาร่วมร้ องท�ำเพลงใน
อัลบัมนี
้ ้ด้ วย ในส่วนของพวกเขาจะมีในช่วงตอนท้ ายของเพลง ซึง่ เพลงนี ้ถือเป็ นเพลง
ที่ประสบผลส�ำเร็ จอย่างท่วมท้ นในอัลบัมชุ
้ ดนี ้เหมือนเป็ นสโลแกนของวงเราไปเลย”
และเพลงจดหมายถึงพ่ออันโด่งดังเป็ นอมตะนี่เองที่ท�ำให้ อี๊ด ฟุตปาท กลายเป็ นหนึง่
ในบิกเนมแห่งวงการเพลงเพื่อชีวิตมาจนถึงทุกวันนี ้
หลังจากนัน  อี
้ ๊ด  ฟุตบาท ได้ มีผลงานออกมาอีก 2 ชุด คือ “คืนสูบ่ ้ าน” ใน
ช่วงปี พ.ศ.2536 ได้ บนั ทึกเสียงผลงาน ร่วมกับ น้ าป๊ อก ณ บ้ านไม้ แดงฯ และ อัลบัม้
“ดูนี่ดนู ี่ส”ิ ในปี พ.ศ.2540  ร่วมกับลูกสาวทัง้ 2 ปิ๊ คและเปรี ยว การน�ำลูกสาว 2 คนมา
ร่วมเล่นดนตรี ด้วย ซึง่ ต้ องถือว่า อี๊ดเป็ นพ่อที่วางรากฐานทางดนตรี ให้ กบั ลูกสาว 2
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คนได้ อย่างดี  เพราะปั จจุบนั   เขาทัง้ 3 คนนัน  ก็
้ ถือได้ วา่ เดินเข้ ามาสูว่ งการตลาดค่าย
เพลงในกระแสอย่างเต็มตัวแล้ ว   
โดยปั จจุบนั เขายังมีผลงานกับ  ค่ายรถไฟดนตรี   ซึง่ ในปี 2555  พวกเขาได้
ออกอัลบัมที
้ ่มีชื่อว่า ‘’ผาหินดินทราย” โดยได้ ใส่ความเป็ นไทยในด้ านเนื ้อร้ องและ
ความเป็ นสากลในด้ านดนตรี ครอบครัวคนดนตรี ‘’ฟุตบาท ทีโอ’’ วงดนตรี ที่เกิดมา
จากการเล่นดนตรี ข้างถนน จนวันนี ้เพลงเพื่อชีวิตในสไตล์ ‘’พ่อลูก 3 คน’’  ได้ เติบโต
ขึ ้น ท่ามกลางกระแสตอบรับท่วมท้ น บวกกับความรู้ทางดนตรี สากลของสองลูกสาว
โดยการผสานดนตรี หลายชิ ้น ได้ แก่  กีตาร์ , เชลโล่, ไวโอลิน, ฟลุ๊ต, ปิ คโคโล่ จนกลาย
เป็ นวงแรกของไทย ที่ท�ำเพลงเพื่อชีวิตออกมาเป็ นรสชาติใหม่ได้ อย่างอร่อย และเป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว
เส้ น ทางข้ า งถนนสู่ก ารเป็ นนัก ร้ องหลัก ในกระแสเขายอมรั บ ว่ า ชี วิ ต มัน
้ ง่ มัน่ ไม่วา่ จะเดินบนเส้ น
เปลี่ยนแปลงมากขึ ้นแต่สงิ่ หนึง่ ที่เขาจะยึดไว้ คือ ความตังใจมุ
ทางข้ างถนนหรื อเส้ นทางใด  
“แน่นอนวิถีการด�ำเนินชีวิตมันค่อ นข้ างเปลี่ยนนะ ตรงนี เ้ ราเริ่ มมี คนรู้ จัก
มากกว่า การที่ เ ป็ นศิล ปิ นข้ างถนน วาดรู ป ขายเพลง  ขายความสามารถตามที่
คนเห็น พอใจจะให้ เรา  แต่เมื่ อ เราเริ่ ม มี ชื่ อ เสียงแล้ ว นัน้    จากการที่ เ พลงของเรา
ไม่มีใ ครอยากฟั ง มากนัก แต่เมื่ อ ได้ ม าเป็ นนักร้ องในกระแสหลัก มี คนสนใจ
อยากหาฟั งเพลงของเราโดยที่ เราไม่ต้อ งไปน� ำเสนอหรื อหยิ บยื่ นให้ เ ขา   แต่เ ขา
จะหาฟั ง เพลงเราเอง ซึง่ ตรงนี ้มันก็ต้องใช้ ความเป็ นมืออาชีพให้ มากขึ ้น ทังฝึ
้ กฝน
และคิดประยุกต์แนวเพลงแนวดนตรี ให้ มีความน่าสนใจและต้ องมีกลิน่ อายความเป็ น
ตัวของเราผสมกัน แต่ตรงนี ้ลูกสาวทัง้ 2 จะเป็ นผู้ท�ำดนตรี เพราะเขามีทฤษฎีความรู้ที่
ได้ เรี ยนมาใช้ กบั งานเพลงของเราตรงนี ้โดยตรง แต่สงิ่ หนึง่ ทีม่ นั เปลีย่ นไม่ได้ เลยนัน่ คือ  
ตัวเราเอง   หนึง่ เลยเราก็ใช้ ชวี ติ แบบเดิมนะ   เพราะเล่นดนตรีแต่งเพลงมันคือสิง่ ทีช่ อบ
มันคือชีวติ จิตใจ  ยิง่ แก่ยงิ่ อยากใช้ เวลาอยูก่ บั มันนาน ๆ  มันเหมือนเดิมตรงทีเ่ ราเดินบน
ความชอบของเรานัน่ เอง คิดว่าไม่วา่ จะท�ำเพลงหรือเล่นดนตรีบนพื ้นทีต่ รงไหน   ถ้ าเรา
ทุม่ เทให้ ความส�ำคัญให้ งานนันออกมาดี
้
ทสี่ ดุ    ผลงานจะเป็ นตัวตัดสินคุณภาพของตัว
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เราเอง  คงเป็ นเพราะเราเกิดมาจากเวทีข้างถนนมัง“มั
้ นคือเวทีที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก เป็ น
เวทีที่กว้ างมาก”  อี๊ด ฟุตบาทกล่าว
“การเปิ ดหมวกมันไม่ได้ บอกว่าเราเป็ นขอทาน  บอกว่าเราต�่ำที่สดุ แล้ ว  ไม่ใช่
แบบนัน้ บ้ านเมืองอื่นเค้ าก็มี แต่คนมาคิดว่าต�่ำต้ อย ผมว่าอาจเป็ นเพราะพวกเรา วง
ฟุตบาททีโอ เกิดมาจากข้ างถนน เวลาที่เราเคยตกต�่ำอยูท่ ี่ต�่ำ  ๆ มาแล้ วเนี่ย   ให้ ต�่ำ
ที่สดุ เวลาตกจะได้ ไม่เจ็บ”  อี๊ดกล่าวพร้ อมบอกต่อว่าสิง่ ที่อยากจะบอก
คือมันเป็ นอาชี พอาชี พหนึ่งทางด้ านศิลปะแนวความคิดคือน� ำ้ พักน� ำ้ แรง
ท�ำให้ ไม่หลงตัวเองและอดทน  จนปั จจุบนั เราก็เดินมาสูเ่ ส้ นทางที่เราเลือกเดินเองเดิน
มาด้ วยเสียงดนตรี ข้างถนน แบบที่มีคนยอมรับ และมีจดุ ยืนที่เรี ยกว่าพอใจกับชีวิต ณ
ปั จจุบนั
ส�ำหรับศิลปิ นที่เป็ นแบบอย่างของ อี๊ด ฟุตบาท  นัน่ คือ BB. King จอนนี่ ฮุค
เกอร์ เขาจะชอบฟั งเพลง บลูส์ สไตล์เพลงต่างชาติ   เขาเล่าว่า “เราเองเป็ นลูกคนจน
มาเรี ยนมาเรี ยนหนังสือในเมืองกรุงเทพ เช่นเดียวกับลูกสาวของผมก็เป็ นลูกคนจนที่
เข้ าไปเรี ยนดนตรี ในโรงเรี ยนที่ 99 % ของคนที่เรี ยนนันเป็
้ นคนรวย   ต้ องใช้ ดนตรี
ต่อสู้ดิ ้นรนเพื่อท�ำตามความฝั นให้ เป็ นจริ ง ซึง่ การมาเปิ ดหมวกอะไรแบบนี ้ หลายคน
ก็เรียกได้วา่ มาปลดปล่อย บางคนจนบางคนรวยก็มหี มด แต่มนั ช่วยไม่ได้เพราะสภาพสังคม
เป็ นตัวก�ำหนดสถานภาพทางชีวติ ทีจ่ ะช่วยชี ้ให้เราเลือกทีจ่ ะดิ ้นรนต่อสู้แบบไหนมากกว่า   
บางคนมีเงินมีทองนะแต่เหมือนเขาก็อยากทีจ่ ะออกมาเพือ่ ปลดปล่อยค้ นหาอิสระมาท�ำ
ตรงนี ้ให้ดนตรีชว่ ยภายใต้เสียงเพลง”
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มุมมองคนเปิดหมวก

“เปิ ดหมวกมันก็เหมือนเป็ นการแสดงสร้ างสรรค์งานศิลปะโดยอิสระที่เรา
ก�ำหนดได้ เอง   ผมมองว่าการเปิ ดหมวกไม่ใช่เรื่ องต�่ำต้ อยแต่เป็ นการรังสรรค์ศิลปะ
มากกว่า มันคือบทเพลงที่เราสามารถแต่งเอง  น�ำมาร้ องเองมันมาจากการคิด  การ
สร้ างสรรค์   ความตังใจ  ถ้
้
าหาก ความตังใจโดนดู
้
ถกู ว่าเป็ นสิง่ ต�่ำต้ อยมันก็ไม่นา่ จะ
ใช่นะ เช่นท่วงท�ำนองของเสียงกีตาร์   และบทเพลงที่สรรค์สร้ าง  มันมีบทบาทที่ท�ำงาน
เพลงใหม่ ๆ ขึ ้นมาได้ ด้วยตัวเราเอง  ให้ บทเพลงเดิม ๆ พ้ นจากถ่วงท�ำนองเดิม ๆ ตาม
ศิลปินเสรี เวทีข้างถนน
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*อี๊ด ฟุตบาท ขณะสัมภาษณ์ถึงเรื่องราวเบื้องหลังชีวิต
เริ่มต้นข้างถนนสู่การเดินทางเป็นนักดนตรีค่ายเพลง
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“เปิดหมวกนัน้ ไม่ใช่ขอทาน ผมแยกให้ดนู ะก็คอื ขอทานก็คอื ขอเลย
ขอแบบไม่มอี ะไรเลย แต่วณิพกเปิดหมวกนีต้ อ้ งสร้างสรรค์		
และแลกเปลีย่ นงานสร้างสรรค์นนั้ มาเป็นเงิน”
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ท้ องตลาดในกระแส  ดูเป็ นสิง่ ที่นา่ สนใจ  ก็เหมือนที่เขาเรี ยกๆกันในสมัยก่อนว่าเป็ น
แนวเพลงแบบ Underground  ในสมัยนี ้ก็เรี ยก Indy  อะไรท�ำนองนัน”
้
อี๊ดพูดเสริ มถึงการยอมรับของคนต่อดนตรี ข้างถนนต่อไปว่า   
“คนไทยไม่ชอบการแสดงออกทีบ่ ้ าบิน่ ไม่ยอมรับเพลงใต้ ดนิ การไม่มชี อื่ เสียง
คือสัตว์ทนี่ า่ รังเกียจ  ยิง่ หากเป็ นคนต่างจังหวัดกับการไม่มชี อื่ เสียงพวกเขาเหล่านันยิ
้ ง่ แย่
ใหญ่ไปกว่าเดิม    ผมให้ กำ� ลังใจศิลปิ นเปิ ดหมวกรุ่นใหม่ ๆ นะคือไม่ต้องสนใจ  เพราะการ
มาท�ำแบบนี ้มันไม่ใช่วา่ จะต้องมาไขว่คว้าเพือ่ หาแต่ชอื่ เสียงแต่จริง ๆ มันเป็ นการแสดงสิง่ ที่
อยูข่ ้างในตัวของพวกเขาออกมา”
เขาคิดว่าการเล่นเปิ ดหมวกข้ างถนนมันเหมือนเป็ นการเล่นในที่หนึง่ ท�ำให้ ได้
ทดลองถูกผิดนะ ถ้ าหากอาทิตย์นี ้ยังไม่โดน  ลองเปลีย่ นที  ่ อาทิตย์หน้ าเอาใหม่ คนเรา
อยูท่ เี่ พลงเพลงเดียวเท่านันก็
้ จะเปลีย่ นชีวติ ฐานะ แต่ความเป็ นตัวตนไม่เปลีย่ น    เพราะ
อย่างตัวเขาเองก็ได้ ตอ่ สู้กบั สิง่ ทีย่ ากล�ำบากมาและสามารถผ่านมันมาได้
ส�ำหรับตรงนี ้เขาก็อยากให้ อนุรักษ์ ไว้ และพัฒนากันต่อไปให้ ดีขึ ้นเพราะการ
เปิ ดหมวกนี ้บางครัง้ นักศึกษาก็ใช้ ตรงนี ้ใช้ พื ้นที่ใช้ ความสามารถเล่นเปิ ดหมวกเพื่อ
หาเงินส่งตัวเองเรียนได้ ไม่จำ� เป็ นต้ องเป็ นนักดนตรีจริงจังแต่สามารถทีจ่ ะมาท�ำตรงนี ้ได้
เพียงแค่ตงใจเต็
ั ้ มทีท่ มุ่ เทมุง่ มัน่ ให้ เพียงพอ
เขาคิดว่าอย่างการเปิ ดหมวกเมืองนอกเขามีมานานแล้ ว ซึง่ เด็กที่เรี ยนดนตรี
ก็จะใช้ การเปิ ดหมวกเพื่อน�ำเงินที่ได้ ไปเรี ยนดนตรี เพื่อหาเงินเรี ยนเองใช้ ดนตรี เป็ นจุด
ส่งเสริ มการศึกษา ส่วนในสังคมไทยปั จจุบนั ก็เริ่ มใช้ การเล่นเปิ ดหมวกเพื่อส่งเสริ มตัว
เองเรี ยนดนตรี แล้ วเริ่ มมีที่เห็น ๆ ส่วนสถานทีเ่ ล่นนันที
้ ค่ นเล่นส่วนใหญ่ไม่วา่ จะไทยหรือ
ต่างประเทศก็นยิ มเล่นในที่ ๆ มีคนเยอะ ๆ
ส่วนในต่างประเทศนักเรี ยนที่เล่นเปิ ดหมวกเขาจะเล่นกันอย่างภูมิใจเพราะ
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เขาคิดกันเสมอว่าพวกเขาใช้ งานดนตรี ความสามรถที่มีเล่นเพื่อแลกเงินมา และจะ
น�ำเงินที่ได้ ตรงนี ้ไปต่อยอดความรู้ด้านดนตรี   
จุดประสงค์หรื อจุดยืนในการเล่นเปิ ดหมวก ส�ำหรับ อีด๊ ฟุตบาท คือ เขาอยาก
จะโชว์และน�ำเสนอความคิดบนแนวทางทีแ่ ตกต่างอย่างสร้ างสรรค์ และ สร้ างจุดยืนให้
ตัวเองโดยการสร้ างสรรค์งานอิสระแบบคงอยูไ่ ด้ ภายใต้ อสิ ระของตัวเอง freelance ไม่
จ�ำเป็ นต้ องท�ำงาน  ตามเวลา แต่เป็ นการท�ำงานสร้ างสรรค์แบบอิสระแบบนี ้ก็ได้   โดยมันก็
มีหลายแบบนะ ไม่จำ� เป็ นต้ องร้ องเพลอย่างเดียว
โดยอยากท�ำเพื่อสังคมส่วนรวม โดยหลักๆเลยอยากเป็ นตัวน�ำต้ นแบบให้ คน
ทีเ่ ห็นเราชอบแบบแนวทางนี ้ สามารถมีต้นแบบและตามมาท�ำแบบนี ้ได้   โดยตามมาใน
แง่นี ้ต้ องสามารถด�ำรงอยูไ่ ด้ ไม่ต้องไปร้ องเพลงเฉพาะในผับหรือตามโรงแรมเท่านัน้ จะ
เล่นตรงไหนก็ได้ ไม่มคี ำ� ว่าจ�ำกัดในการสร้ างสรรค์งานศิลปะ หรืองานดนตรี ให้ ถอื ว่า
เวทีพื ้นดินนีแ่ หละเป็ นพื ้นโลกทีก่ ว้ างทีส่ ดุ ทีส่ ร้ างสรรค์งานศิลปะเสียงเพลงต่าง ๆ ได้
โดยอิสระ
เขาขอแยกเลยว่า การเปิ ดหมวกแบบที่เขาท�ำนี ้ ไม่ใช่ขอทานอย่างแน่นอน
“เปิ ดหมวกนันไม่
้ ใช่ขอทาน ผมแยกให้ ดนู ะ  ก็คือ ขอทานก็คือขอเลยขอแบบ
ไม่มีอะไรเลย  
แต่วณิพกเปิ ดหมวกนี ้ต้ องสร้ างสรรค์และแลกเปลี่ยนงานสร้ างสรรค์นนมา
ั้
เป็ นเงิน   โดยตามจริ งแล้ วคนไทยเป็ นคนที่มีจิตใจขี ้สงสาร  ส่วนตัวไม่อยากสนับสนุน
กระบวนการขอทานจริ งๆเพราะพวกที่มานั่งทัง้ วันตัวเล็กตัวน้ อยจะได้ เงินแบ่งแค่
200-300 บาท แต่พวกเอเย่นต์ใหญ่ที่มนั กดขี่ตรงนี ้ จะได้ เต็ม ๆ เพราะไม่งนจะมานั
ั้
ง่
ขอทานมัว่ ๆไม่ได้ ต้องมีคนคุ้มครองผมไม่เคยคิดสนับสนุนกระบวนการพวกนี ้นะ มือดี
ตีนดีมาขอทานแบบนี ้มันไม่ใช่เรื่ อง”   เขากล่าวส่งท้ ายด้ วยความรู้สกึ ส่วนตัว    
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เล่าถึงลูกสาวทั้ง 2

ลูกสาวทัง  2
้ คน ชื่อ ปิ๊ คกับเปรี ยว  คนโตชื่อจริ งว่า สรี วนั ท์ วาทะวัฒนะชื่อ
เล่นคือเปรี ยว ส่วนคนน้ องชื่อสมรรถยา วาทะวัฒนะ หรื อปิ๊ ค ยังแปลกใจท�ำไมไม่
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*อี๊ด ฟุตบาท และครอบครัว
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เรี ยกว่า เปรี ยว-ปิ๊ คแต่กลับเรี ยก ปิ๊ ค-เปรี ยว ทังคู
้ เ่ รี ยนจบจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหิดล  เรี ยนดนตรี ทงคู
ั้ ่
ช่วงแรกๆที่พาพวกเขาไปเล่นดนตรี เปิ ดหมวกด้ วยนัน้ เปรี ยว ลูกคนโตอายุ
ได้ 5 ขวบ ปิ๊ ค 3 ขวบ แรก ๆ ลูกเขาก็อาย พอเริ่ มครัง้ แรกผ่านไปได้ แล้ วสนุกกับความ
้
อายก็หายไป เหลือแต่ความตังใจอยากจะเล่
น ปรับปรุงฝี มือแก้ ไขจุดบอด ซ้ อมให้
มากขึ ้น  พอคนชื่นชอบตอบรับก็ได้ ก�ำลังใจพวกเขาก็ตงใจที
ั ้ ่จะเป็ นนักดนตรี       
การที่ลกู สาวอยากเล่นดนตรี กบั พ่อของเขาก็เพราะ การเล่นดนตรี กบั พ่อของ
เขามันเป็ นเหมือนกับหน้ าที่ อยากมีสว่ นร่วมกับ  ช่วยค่าใช้ จา่ ยในครอบครัว
โดยตอนเด็กนันพวกเขาไม่
้
ร้ ูสกึ อะไร เพราะพ่อของพวกเขา บอกให้ ท�ำอะไร
ก็ท�ำตามที่พอ่ บอก ให้ ร้องก็ร้อง แต่พอ่ ของเขาไม่ได้ เรี ยนดนตรี ไม่มีทฤษฏีจงึ มีคน
ดูถกู   ท�ำให้ ลกุ สาวทังสองอยากเรี
้
ยนดนตรี   เพราะการเล่นดนตรี ต้องมีฝีมือเพื่อให้ คน
ยอมรับ  ไม่อายใคร  และภูมิใจ เวลามีคนให้ เงิน รู้สกึ ดีใจ ที่มีคนชื่นชอบให้ ขวัญก�ำลัง
ใจแก่พวกเขาการที่ลกู สาวทัง้ 2 คน ของอี๊ดฟุตบาท ได้ ร่วมเล่นดนตรี กบั ผู้เป็ นพ่อ ณ
ริ มท้ องถนน เสมือน เป็ นบทเรี ยนในการด�ำเนินชีวิต รู้ความยากล�ำบาก ดิ ้นรนให้ ได้ เงิน
สักก้ อนนันไม่
้ ใช่เรื่องง่าย ท�ำให้ เห็นคุณค่าของเงิน อีกทังมี
้ ความกล้ าแสดงออก   และชิน
กับการเล่นต่อหน้ ามวลชนคนดูจำ� นวนมาก  
เขาทัง้ 2 คนเริ่ มเรี ยนเปี ยโน ตังแต่
้ อายุ 7 และ 5 ขวบ แต่หยุดเรี ยนเพราะเกิด
น� ้ำท่วมใหญ่ ท�ำให้ เปี ยโนเสียหายและต้ องขายไป เมื่อเปรี ยวอายุได้ 10 ขวบ ก็เลือกที่
จะเล่นไวโอลินเมื่อได้ เห็น วาเนสซา เมมาแสดงคอนเสิร์ตในเมืองไทย เขาเกิดความรู้สกึ
ประทับใจ อีกทังข้้ อดีของไวโอลินคือมีขนาดเล็กท�ำเธอสามารถถือไปเล่นคอนเสิร์ตกับ
พ่อได้ งา่ ย
ส่วนปิ๊ คก็เลือกเรี ยนปิ กโคโล่ เพราะมีขนาดเหมาะกับเด็กตัวเล็ก  ปิ๊ คเรี ยนปิ๊ ก
5 ขวบเล่นเชลโล่ในคอนเสิร์ตซูซกู ิ 3  ปิ๊ คจึงบอกว่า  
โคโลได้ 1 ปี เกิดเห็นเด็กญี่ปนอายุ
ุ่
“ตัวเขาเล็กแต่เล่นเชลโล่ แถมยังเล่นได้ ไฟแลบ เล่นแล้ วเท่จงั เธอจึงอยาก
เล่นบ้ าง”  จึงท�ำให้ ปิ๊คเปลี่ยนมาเล่นเชลโลแทน  โดยทังสองพี
้
่น้องเริ่ มเรี ยนดนตรี เป็ น
ครัง้ แรกที่โรงเรี ยนสอนดนตรี เอื ้อมอารี ย์
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*เปรียว ลูกสาวคนโตกับการเล่นไวโอลิน
ภาพจาก : Facebook (Footpathband)

ทังคู
้ เ่ รี ยนหนังสือไป เรียนดนตรีไปเล่นดนตรีเปิ ดหมวกหาเลี ้ยงชีพไปด้ วย โดย
มีอาจารย์สกุ รี อาจารย์ที่ รร.สังเกตเห็นว่า บางวันทังสองมาเรี
้
ยนดนตรีด้วยความ
อ่อนเพลียอย่างสังเกตเห็นได้ วา่ อดนอนมาอาจคงเพราะต้ องไปช่วยพ่อเล่นดนตรีจน
ดึกดืน่ เป็ นเหตุให้ นอนไม่พอ เพราะเธอทังสองต้
้
องหาเงินเพือ่ จะช่วยครอบครัวให้ อยูไ่ ด้
“ลูก คงเห็ น เราเหน็ ด เหนื่ อ ยจากการเปิ ดหมวกหาเงิ น เพื่ อ ให้ พ วกเขาได้
ก้ าวหน้ าทางวิชาดนตรี ทงสองได้
ั้
เห็นตนต่อสู้มาทุกทาง บางวันก็ได้เห็นทังพ่
้ อทังแม่
้ ร้องไห้
ต้องจ่ายเงินอาทิตย์ละ 1000 บาท เพือ่ เป็ นค่าเรียนของพวกเขา โดยซึง่ ช่วงแรก ๆ ผมเองยังพอ
มีงาน ก็จะไม่เดือดร้ อนอะไร แต่ชว่ งหลัง ๆ งานน้อยลง” ตนเองได้พดู กับลูกสาวทังสองว่
้ า
“ลูกต้ องเก่งนะเรามาอยู่จุดนี แ้ ล้ วต้ องมีฝีมือครอบครั วเราไม่ได้ ร�่ารวยถึง
ขนาดที่อยากเรี ยนอะไรก็ได้ เรี ยน”
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เมื่อผู้เป็ นพ่อได้ บอกกับพวกเขาเช่นนันแล้
้ ว อย่างเดียวที่ทงสอง
ั้
พอจะท�าได้
ในตอนนัน้ คือฝึ กซ้ อมให้ เก่งจนอาจารย์สกุ รี เห็นว่า ทังคู
้ ไ่ ม่มีเงินแต่พอมีฝีมืออาจารย์
ก็ให้ ทนุ การศึกษาแก่เด็กทังสอง
้ เปรี ยวและปิ๊ คจบการศึกษาชันมั
้ ธยมต้ นจากโรงเรี ยน
เทศบาลวัดละหารด้ วยเกรด 4.00 และ 3.93 เขาทังสองวางแผนไว้
้
วา่ จะต้ องเรี ยนสูง
ๆให้ ได้ และไปทางสายวิทย์เพราะอาชีพมันแน่นอน แต่สดุ ท้ ายชีวิตเขาทัง้ 2 ไม่ได้ ท�า
อะไรอย่างอื่นเลยนอกจากเล่นดนตรี ถ้ าให้ ไปท�าอย่างอื่นก็คงถนัดไม่เท่าดนตรี ดัง
นันก็
้ มงุ่ ด้ านนี ้ไปเลยให้ เต็มที่
ช่วงประมาณปี 2548 วง Dr. Sax Chamber Orchestra ซึง่ เป็ นวงดนตรี ที่
เกิดจากโครงการวิจยั พรสวรรค์ศกึ ษา โดย รศ.ดร.สุกรี เจริ ญสุข คณบดีวิทยาลัย
ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลและเป็ นวงดนตรี เยาวชนตัวแทนประเทศไทยได้ เข้ า
ร่วมการประกวดดนตรีเยาวชนนานาชาติ ในรายการ International Youth Chamber
Music Competition 2005 ทีป่ ระเทศสวิตเซอร์ แลนด์ซงึ่ เป็ นการแข่งขันระดับนานาชาติ
ครัง้ แรกของวง ดร. แซ็กฯ และของประเทศไทยทีเ่ ข้ าแข่งขันร่วมกับวงดนตรีอกี 17 วง
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*ปิค ลูกสาวคนที่ 2 กับการเล่นเชลโล่
ภาพจาก : Facebook (Footpathband)
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จากออสเตรเลีย สวิตเซอร์ แลนด์ รัสเซีย เยอรมนี มองโกเลีย และสาธารณรัฐเช็ค.
ปิ๊ คและเปรี ยวได้ เป็ นสมาชิกของวงนี ้มาแล้ ว 8 ปี ทังสองเข้
้
าร่วมการแข่งขัน
ครัง้ นี ้ด้ วย โดยในขณะนันเปรี
้ ยวเรี ยนอยูป่ ี 1 ส่วนปี๊ คเรี ยนอยูช่ นั ้ ม. 5 หลักสูตรเตรี ยม
อุดมดนตรี การแข่งขันครัง้ นันไม่
้ อนุญาตให้ มี Conducter (ผู้ควบคุมวง) จึงเป็ นหน้ าที่
ของ เปรี ยวในการเป็ นหัวหน้ าวงในต�ำแหน่ง Concert Master คือหัวหน้ าวงที่รองลง
มาจาก Conducter  เป็ นคนที่ต้องควบคุมท�ำนองเพลง  ดูแลวงเองทังหมด.
้
“ตอนนัน้ ลูก ๆ ต้ องซ้ อมหนักมาก วันไหนไม่มีเรี ยนพวกเขาจะซ้ อมกันวัน
ละประมาณ 12 ชัว่ โมง แต่ถ้ามีเรี ยนก็จะซ้ อมหลังเลิกเรี ยนตังแต่
้ บา่ ยสามถึงสามทุม่
เพลงที่เล่นในการประกวดครัง้ นันเป็
้ นเพลงที่เล่นยากมาก ๆ โดยผมเองได้ บอกกับ  
ลูก ๆ ว่า    ไม่วา่ ผลการแข่งขันจะออกมาเป็ นอย่างไรทังพ่
้ อและแม่ร้ ูสกึ ภูมิใจแล้ วที่  
ลูก ๆ ได้ มีโอกาสไปร่วมแข่งขันในครัง้ นี ้”
สุดท้ าย วง  Dr. Sax Chamber  Orchestra สามารถพิ สู จ น์ ใ ห้ วงการ
ดนตรี ค ลาสสิ ก ระดับ โลกเห็ น ว่ า เด็ ก ไทยก็ มี ค วามสามารถไม่ แ พ้ ประเทศที่ มี
รากทางวัฒ นธรรมดนตรี ค ลาสสิ ค โดยการ คว้ารางวัลรางวัลชนะเลิศ สร้ างความ
ภาคภูมใิ จให้กบั ตนผู้เป็ นพ่อเป็ นอย่างมาก ซึง่ คอยเป็ นก�ำลังใจและแรงผลักดันให้ลกู สาว
ทังสองตลอดมากั
้
บการทีไ่ ด้ไปสร้ างชือ่ เสียงให้กบั ประเทศไทย
้ เราจะบอกเขาโดยตลอด ว่า พวกเราไม่ใช่คน
ส�ำหรับลูกสาวทัง้ 2 คนนัน  
ร�่ ำรวย อีกทังยั
้ งต้ องมาเรี ยนในโรงเรี ยนที่มีคนรวย 99% ส่วนเรานี่ถือว่าเป็ น 1 %เลย
นะของคนที่จน  ค่าเทมอก็แพง 4-5 หมืน่ ดังนัน้ ผมจะบอกให้ เขาทัง้ 2 คนตังใจฝึ
้ กฝน  
และขณะทีเ่ รียนนัน้ หากมีเวทีประกวดทีไ่ หน ๆ ให้ ฝึกฝนแล้ วไปลงประกวดให้ หมด  เพือ่
ชิงรางวัล  แล้ วน�ำเงินทีไ่ ด้ นนมาต่
ั ้ อยอด มันเหมือนเป็ นการฝึ กฝนหากเขาไปในตัวด้ วย
ให้ ทงแกร่
ั ้ ง และมีคณ
ุ ภาพ คือเราจะบอกลูกไว้ ตลอด ว่าต้ องชนะเท่านัน   
้ เหรี ยญ
รางวัลต้ องเป็ นของเรา ลูกต้ องท�ำได้ ซงึ่ ลูกก็มีชว่ งกดดันกันนะ   แต่สดุ ท้ ายแล้ วพวก
เขาก็ท�ำมันออกมาได้ ดีมากในที่สดุ และเขาก็มายืนอยู่ในจุดของนักดนตรี ที่เคยสร้ าง
ชื่อให้ กบั ประเทศ  และเป็ นความภูมิใจของผมและภรรยาเป็ นอย่างมาก   
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“เราสงสารเลีย้ งมันไว้แบบขังข้าวอาหารไม่ให้กนิ จริงๆ
สัตว์มนั ก็เหมือนคนนะ มันมีชวี ติ จิตใจ ต้องการมีพนื้ ที่
มีอสิ ระ ถ้าเราไปท�ำอย่างนัน้ กับสัตว์จติ ใจ
เราก็ไม่สมควรทีจ่ ะเป็นมนุษย์แล้ว”
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ลูกสาวทังสองเริ
้
่ มเล่น ตังแต่
้ อายุ 7 ขวบ คนโต 9 ขวบ เขาเล่นมากับตน   มี
งานประกวดเกีย่ วกับดนตรีกต็ ้ องเข้ าประกวดยอมฝึ กฝนอย่างทุม่ เท เพราะค่าเทอมของ
ลูกๆตอนเรี ยนมหาลัยมหิดลนันก็
้ ไม่ใช่ราคาถูก  4 - 7  หมืน่ ได้  โดยตนและภรรยาจะย� ้ำ
กับลุกเสมอว่า  โรงเรียนดนตรีเป็ นโรงเรียนทีม่ คี นรวย  99% เรียนนะ
แต่พวกเราทัง้ 2 คน เป็ นเพียง 1 % ของคนที่ไม่มีสตางค์ ฉะนันอยากเรี
้
ยน
ดนตรี ต้ องขยัน ฝึ กฝนฝึ กซ้ อม และประกวดเรื่ อยๆ จนได้ เงินรางวัลมา  ลูกก็น�ำมาเป็ น
ทังค่
้ าเทอมและค่าใช้ จา่ ยต่าง ๆ ในบ้ าน โดยถือว่าเป็ นเด็กกตัญญู เป็ นเด็กดีของพ่อ
แม่  การท�ำแบบนี ้ไม่ใช่เรื่ องน่าอาย  
อี๊ดกล่าวจบประโยค  เขาชี ้มือไปทีร่ ูปของลูกสาวทัง้ 2 และพูดต่อว่า  ดูสหิ น้ า
ลูกสาวไม่มเี ค้ าพ่อเลย ใคร ๆ ก็บอก พ่ออหน้ าแบบนี ้ ท�ำไมลูกหน้ าตาดี สงสัยได้ ทางแม่
มาอย่างเดียว เขาพูดถึงลูกสาวด้ วยอารมณ์ขนั แต่ในดวงตานันเต็
้ มไปด้ วยประกายที่
ยิ ้มออกมาจากในลูกนัยตา  

ปัจจุบันของอี๊ด ฟุตบาท

ใครจะรู้วา่ ศิลปิ นอย่างเขานี ้  จะชอบเลี ้ยงสัตว์เป็ นชีวิตจิตใจ   ที่บ้านของเขา
ปั จจุบนั เลี ้ยง สุนขั ถึง 8 ตัว และแมวอีก 20 ตัว ซึง่ สัตว์เลี ้ยงเหล่านี ้ได้ มาจากความ
เมตตาของคนทัว่ ไปทีน่ ำ� มาแวะฝากเลี ้ยงไว้ จนสุดท้ ายก็ท้ายสมาชิกหลายๆตัวในบ้ าน
ของเขา  ก็กลายมาเป็ นส่วนหนึง่ ในครอบครัวซะแล้ ว
“บ้ าน นี ้อยูก่ นั 4 คนนะ มีพอ่ แม่ และลูกสาว 2 คน  ส่วนทีไ่ ม่ใช่คนก็มนี ะเลี ้ยง
แมว 20 ตัวและหมาอีก8ตัว  แต่ทเี่ ลี ้ยงไว้ เราไม่ได้ เลี ้ยงแบบเวทนา หรืออย่างไร  แต่เรา
เลี ้ยงพวกเขาเหล่านี ้ด้ วยความรักเลี ้ยงแบบลูก ไม่ใช่ให้ อยูใ่ นกรงแต่เราให้ พื ้นที่ให้ อิสระ  
อย่างเจ้ าตัวนี ้เป็ นสุนขั ตาบอด แต่มนั มีความฉลาดที่สดุ ”
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เขาชี ้มือไปยังสุนขั ของเขาพลางอุ้มขึ ้นมาลูบขนมันอย่างทะนุทนอม ที่ได้ รับ
มาเลี ้ยงก็เพราะ เจ้ าของบ้ านขังมันไว้ คนข้ างบ้ านเขาเห็นเขาก็มาเรี ยกเราให้ ไปช่วย
ดูแล สรุปไอเจ้ าของหมามันติดยาบ้ า เลยเอาหมามาขาย   
“เราก็เลยท�ำหนังสือเซ็นต์เลย ให้ เงินไป 2 พันแล้ ว บอกว่าห้ ามมาเอาหมาไป
อีก   คือเราสงสารเลี ้ยงมันไว้ แบบขังข้ าวอาหารไม่ให้ กิน จริ งๆสัตว์มนั ก็เหมือนคนนะ
มัน มี ชี วิ ต จิ ต ใจต้ อ งการมี พื น้ ที่ มี อิ ส ระถ้ า เราไปท� ำ อย่า งนัน้ กับ สัต ว์ จิ ต ใจเราก็ ไ ม่
สมควรที่จะเป็ นมนุษย์แล้ ว” นอกจากนี ้ตามฝาผนังบ้ านของเขาเองจะมีภาพวาด
ฝี มือของเขาเอง  หนึ่งในนันคื
้ อสุนขั ตัวโปรด เขาวาดไว้ และติดไว้ ที่ฝาผนังบ้ าน  อี๊ด
เล่าต่อว่า  ตอนนี ้ทังเขาและลู
้
กสาวทังสองได้
้
ช่วยกันแต่งเพลง ซึง่ ตัวของเขาเองนัน้
จะเน้ นไปที่การประพันธ์ เพลง และในส่วนของดนตรี จะให้ ลกู เป็ นผู้ดแู ลตามทฤษฎีที่
ลูกของเขามีความรู้เรี ยนมา  
เขาได้ แต่งเพลงที่เกี่ยวกับเรื่ องสัตว์ไร้ ที่อยูเ่ ร่ร่อนนัน่ คือเพลงแอบเมตตา โดย
เนื ้อหาเป็ นเพลงเกี่ยวกับการที่คนจะแอบมาดูแลหมาตามฟุตบาทนันซึ
้ ง่ ต้ องแอบให้
อาหารแอบดูแล  สัตว์จรจัดเหล่านัน  
้
ปั จจุบนั ตอนนี ้  อี๊ด ฟุตบาท ผันตัวมาเป็ นนักแต่งเพลงเป็ นหลัก  โดยท�ำร่วม
กับลูกสาวทัง้ 2 ซึง่ เป็ นผู้ดแู ลด้ านทฤษฎีและโน๊ ตของเพลง   เขาทัง้ 3 คน วงฟุตบาท
ปั จจุบนั มีเล่นดนตรี ตามงานจ้ างงานการกุศล  กับลูกๆ เวลามีงานจ้ างก็ดรู ะยะว่างาน
นันใกล้
้ ไกลเพียงไร  โดยเรตราคา  ถ้ าเป็ นคนรู้จกั กัน  เป็ นเพือ่ นกันก็จะลดให้ เยอะพอ
สมควร  แต่หากเป็ นงานการกุศลก็จะเล่นฟรี เช่น งานช่วยกลุม่ สังคม  ช่วยเด็กและสัตว์
ปั จจุบนั เขายังเป็ นศิลปิ นในค่ายรถไฟดนตรีถือว่าเขาด�ำเนินชีวติ จนเป็ นแบบแผนอย่าง
วิถอี สิ ระตามทีเ่ ขาคาดหวัง   จนประสบความส�ำเร็จดังทีต่ วั เขาเองหวังไว้ ได้ ตามต้ องการ
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อี๊ด ฟุตบาท ส�ำหรับเขาแล้ ว แม้ มีจดุ เริ่ มต้ นจากข้ างถนน  แต่ในปั จจุบนั นี ้เขา
ไม่คดิ ที่จะย้ อนกลับไปเล่นข้ างถนนอีก ด้ วยเหตุที่วา่
“หลายครัง้ นะ ที่ผมคิดถึงอยากลองอยากกลับไปท�ำอะไรแบบที่สมัยหนุม่ ท�ำ
ในตอนนัน  เคยลองไปแล้
้
วไปเปิ ดหมวก  เคยลองไปถึงที่สวนจตุจกั ร แต่ไปถึงแล้ วคน
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*อี๊ด ฟุตบาท ขณะเล่นดนตรีในบ้านของเขา

เยอะมาก  ด้ วยเวลาที่เราเล่นต้ องเต็มที่ต้องมีพลังต้ องใช้ เสียงเยอะมาก  และพื ้นที่มนั
กว้ างมากตรงนัน”
้
“เพราะสมัยนี ้มันไม่เหมือนสมัยก่อนครังยั
้ งเป็ นหนุม่ พอไปถึงตรงนันเลยตั
้
ดสิน
ใจทีจ่ ะเลิกเปิ ดหมวกถาวร ถ้ าผมท�ำอะไรไม่เต็มทีม่ นั ออกมาไม่เต็มร้ อยเปอร์เซ็นต์ ผมจะ
ไม่ทำ � และอีกอย่างทีเ่ ราเลิกจากตรงนัน้ ก็เหมือนเป็ นการหลีกทางให้ คนรุ่นใหม่ เขาขึ ้นมา
มีโอกาสมีพื ้นทีแ่ ทนเรา พลังรุ่นใหม่ของพวกเขาน่าจะสรรค์สร้ างอะไรได้ อกี มากมาย ผม
จึงไม่คดิ ทีจ่ ะไปเล่นเปิ ดหมวกอีกแล้ ว แต่หากจะเล่นเปิ ดหมวกจริ ง ๆ ต้ องเป็ นถนนที่
เป็ นเทศกาลที่มีการตระเตรี ยมสถานที่ให้ พร้ อมก่อนจะท�ำแบบนี ้ มันไม่เหมือนตอน
สมัยหนุม่ ที่คดิ อยากจะเล่นก็เล่นเลย” เขากล่าวถึงการตัดสินใจมาเล่นเปิ ดหมวก จาก
วันนันจนวั
้ นนี ้  ถือว่าเป็ นการตัดสินใจที่ถกู ต้ องส�ำหรับเขา เพราะมันท�ำให้ เรามีความ
สุขเยอะมากไม่ต้องไปท�ำงานเป็ นเวลา  เล่นดนตรี กลับมาก็มีเวลาดูแลหมาแมว เลี ้ยง
ปลาตู้ ไม่ต้องค�ำนึงว่าจะต้ องส่งงานทันไหม  
ศิลปินเสรี เวทีข้างถนน

105

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

*ภาพจาก facebook : footbathband
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*วง ฟุตบาททรีโอ ขณะเล่นคอนเสิร์ต

คือเปรียบดนตรีคอื พลังของเราเลย  ยิง่ แก่กย็ งิ่ อยากเล่นดนตรี  ทีเ่ รียนศิลปะมาก็
เพราะชืน่ ชอบ บ็อบ ดีเลนท์   โดยตัวเองคิดว่าเล่นอะไรก็อยากทีจ่ ะมุง่ เน้ นไปเลยชอบอะไร
ก็เต็มทีไ่ ปเลย ท�ำเต็มทีก่ บั มัน ดีกว่าทีจ่ ะท�ำอะไรครึ่ง ๆ กลาง ๆ คิดว่าคนเรานี ้ แค่อาจจะ
ลองหาลองเจอจุดทีต่ ำ�่ สุดของชีวติ แล้วเราก็จะพบกับสัจธรรมทีแ่ ท้ จริง เพียงรู้จกั ใช้ ร้ ูจกั
คุณค่าของเงินไม่ประมาท พอเพียง  อย่าคิดว่าตนเองยิง่ ใหญ่    
โดยต้ องกล้ าที่จะต�่ำต้ อย กล้ าที่จะลงไป ที่ส�ำคัญที่สดุ ต้ องมีความจริ งใจ
ความตังใจ
้ จะช่วยให้ เราประสบความส�ำเร็จเองเขากล่าวทิ ้งท้ ายเช่นนัน.้
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ทีèมาขÍงเพลง¨ดหมายถÖงพ่Í.
เสน่ห์ของเพลงนี ้อยูท่ ี่เสียงของเด็ก ๆ คือเสียงของ ปิ๊ คและเปรี ยว โดยอี๊ด เอา
เพลงนี ้เอามาจาก ท�านองเพลงฝรั่ง
ที่มาของเพลงนี ้ เกิดจากเพื่อนของลูกอี๊ด คือเพื่อนของปิ๊ คและเปรี ยวซึง่ เมื่อ
สัก 10 กว่าปี ก่อน มีบ้านอยู่ ใกล้ กนั ก็จะมาเล่นกันตามประสาเด็ก และด้ วยความ
คิดถึงพ่อซึง่ ไปท�างานต่างประเทศ เด็กคนนันจึ
้ งได้ เขียนจดหมายถึงพ่อตามประสาเด็ก
แต่ไม่ได้ สง่ ไปไหน เมื่ออี๊ดเองไปเจอจึงหยิบเรื่ องราวมาเขียนเป็ นเพลง โดยเพลงนี ้อยู่
ในอัลบัมชุ
้ ด “น� ้าพักน� ้าแรง”
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¨ดหมายถÖงพ่Í�Íีêด�ฟุตบาท
Í่านคíาบรรยาย¨ดหมายถÖงพ่Í�
หนูยังรÍวันพ่Íกลับบ้าน
ก้านมÐลÐกÍทีèพ่Íเคยหว่าน�
แยกปลูกไม่นาน�ลูกโตน่าดู
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*�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
เผ่าพันธุ์ คันทรี
ดนตรี บลูกราส
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เผ่าพันธุ์ คันทรี ดนตรี บลูกราส
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เสียงดนตรีจงั หวะสไตล์คนั ทรีบรรเลงประสาน ผ่านตัวโน้ตและเครือ่ งดนตรีทมี่ ี
รูปร่างหน้าตาคล้ายกับกีตาร์แต่ ทว่าก็ไม่เหมือนเสียทีเดียว เสียงของมันดูมกี ลิน่ อาย
ของความเป น็ พืน้ บ้านทางฝังตะวั
่ นออกมากกว่าทีเ่ คยเห็น กลุม่ คนเหล่านีพ้ วกเขาเรียก
ตัวเองว่า “Blue mountain boys”
การแต่งตัวของพวกเขานันชวนให้
้
มองดูมากกว่าปกติ พวกเขาสวมเสื ้อหนัง   
ใส่หมวกปี ก  ดูแล้ วคลับคล้ ายคลับคล้ ายเหมือน คาวบอย ที่เห็นได้ในหนัง  ผู้คนที่
เดินผ่านไปมาต่างหันมองและมุงดู ให้ ความสนใจกับการแสดงเปิ ดหมวกของคนกลุม่ นี ้
เป็ นอย่างมาก บนถนนจตุจกั ร ในช่วงเวลาบ่ายเป็ นต้ นไป ในช่วงทีส่ ภาพอากาศไม่ร้อน
มากนัก   เสียงดนตรีเหล่านี ้ช่างสร้ างสีสนั และบรรยากาศให้ ตลาดนัดจตุจกั รกับเหล่า
บรรดานักช็อปปิ ง้ ทังขาประจ�
้
ำและขาจรดูครึ กครื น้ ขึ ้นเสียจริ ง

เรียกพวกเขาว่า Blue mountain boys

วง  blue mountain boys ก่อตังขึ
้ ้นเมือ่ ปี พ.ศ.2540 โดย อ.ประภาส เข็มเพชร
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*สมาชิกบางส่วนของวง blue moutain boy ขณะเล่นเปิดหมวกที่สวนจตุจักร

เป็ นผู้กอ่ ตังและเป็
้
นหัวหน้าวง เดิมทีวงของเขานันเล่
้ นเพลงประเภทคันทรี ทวั่ ไปแต่พวกเขา
นันสนใจอยากท�
้
าเพลงแนวบลูกราสจึงได้คดิ เล่นและรวมตัวกันโดยมีธร แบนโจ เข้ามาเป็ น
สมาชิก เพิม่ เสน่หท์ ขี่ องความเป็ นบลูกราสให้ ชดั เจน และได้ใช้ ชอื่ วงว่า
“Mountain Bluegrass” แต่ด้วยความทีม่ เี พือ่ นชาวฝรัง่ มาทักเกีย่ วกับชือ่ วง และบอกว่า
ชือ่ วงนี ้ยังไม่ดนี กั ส�าหรับความหมาย จึงได้เปลีย่ นมาใช้ ชอื่ วงว่า “Blue mountain boys” มา
จนถึงปัจจุบนั
โดยมีสมาชิกทังสิ
้ ้น 8 - 9 คน และท�าผลงานเพลงทีเ่ ขียนค�าร้ องและท�านองโดย
อ.ประภาส เข็มเพชร และ อ.โสภณ ฐิตสิ รุ ิ ยารักษ์ เป็ นผู้เรี ยบเรี ยงเสียงดนตรี โดยรวม
เป็ นจ�านวนเพลงทังหมด
้
5 อัลบัม้ โดยในอัลบัมล่
้ าสุดนัน้ เนื ้อเพลงทีพ่ วกเขาท�าออกมา
นันมี
้ ทงเวอร์
ั ้ ชนั ทีเ่ ป็ นภาษไทยและภาษาอังกฤษในสไตล์สนุกสนานครื น้ เครง
โดยแนวเพลงในทุก ๆ อัลบัมจะเป็
้
นประเภทบลูกราสทังสิ
้ ้นไม่มกี ารแตกแนวทาง
ไปในด้านอืน่ เพือ่ รักษาไว้ซงึ่ เอกลักษณ์และความมีสไตล์ในวิถขี องตนเอง เพราะกว่าพวก
เขาจะสร้ างจุดยืนและเอกลักษณ์ให้ ชดั เจนได้ นนั ้ ค่อนข้ างใช้เวลาเป็ นอย่างมาก
“พีจ่ บจากเพาะช่าง” ธร แบนโจ เริ่ มต้ นเล่าเรื่ องราวการเดินทางบนถนนสาย
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บลูกราส“ ก็มเี พือ่ นเพาะช่างทีเ่ รี ยนกันเนี่ยจบมา 10 กว่าปี ไม่เจอกัน ทีนี ้มาเจอกันที่
งานคาวบอยเฟสติเวิลด์ ที่สีลมก็เ ลยคิดพูดคุยตรงนัน้ มัน มีแ ต่คนที่ ชอบอะไรแบบ
เดียวกันด้ วยไง”  เขากล่าวด้ วยน� ้ำเสียงนุ่ม ๆ สไตล์ศลิ ปิ น
วงของพวกเขาได้ เริ่ มก่อตังขึ
้ ้นในปี 2540 อ.ประภาส เข็มเพชร ผู้กอ่ ตังวงซึ
้ ง่
เป็ นนักร้ องน�ำ  ด้ วยความที่ชอบอะไรท�ำนองนี ้  และตัวของเขาเอง ธร แบนโจ ก็ชอบวง
คันทรี อยูแ่ ล้ วเช่นกันจึงลองร่ วมกันท�ำวงขึ ้นมาดู เพือ่ เป็ นการ relax และพักผ่อนสังสรรค์
กับเพือ่ นๆทีส่ นใจอะไรแนวเดียวกัน หลังจากนันก็
้ เพิม่ คนเพิม่ อุปกรณ์ดนตรีเข้ ามาเรื่ อยๆ
จนมีสมาชิกเต็มวง เช่นจาก กีตาร์ มาเป็ น แบนโจ มาเป็ น ฟิ ดเดิล หรื อ ไวโอลิน จึง
เป็ นการเล่นดนตรี สไตล์บลูกราสในปั จจุบนั
“เครื่ อ งดนตรี พวกนี เ้ วลาเล่น มันจะเล่นสายคูไ่ งท�ำให้ มีสเต็ปค่อนข้ า งเร็ ว  
เพราะเป็ นเครื่ องเล่นของคนพื ้นเมืองอเมริ กนั   และก็มแี มนโดริ น  ดับเบิ ้ลเบส  กลอง เข้ า
มาเสริ มจังหวะ  ตอนนี ้ก็ทำ� วงมาเรื่ อย ๆ เล่นตามงาน โดยเล่นงานคาวบอยเป็ นหลัก  วง
ของพีจ่ ะเล่นสไตล์คนั ทรี พื ้นเมือง ท�ำไปท�ำมามันก็กลายเป็ นอาชีพโดยธรรมชาติของมัน
เอง เพราะคนทีเ่ ล่นสไตล์บลูกราสในไทยมีคอ่ นข้ างน้ อยเรี ยกว่าแทบหาไม่ได้ เลย จะหา
คนเล่นสไตล์แบบนี ้ยากมาก  แล้ วก็ด้วยคนทีม่ คี วามชอบคล้ ายกันมารวมตัวกันนี ้  8-7
คน   มันค่อนข้ างยากเพราะต้ องรักและชอบในสไตล์ดนตรีแบบเดียวกันเหมือนกันด้ วย  
วงเราแต่งตัวสไตล์คาวบอยเป็ นประจ�ำ”  
ส่วนสมาชิกในวงของพวกเขานันมี
้ ทเี่ รี ยนจบจากทีเ่ ดียวกัน 2 คน  นอกจาก
นันจะเป็
้
นสมาชิกจากเพือ่ นต่างสถาบัน พวกเขาล้ วนมีความชอบในด้ านดนตรีคนั ทรี บ
ลูกราสเหมือนกัน พบเจอกันตามงานได้ พดู คุยกันจึงท�ำให้ รวมตัวกันเป็ นวง   
“blue mountain  boys  ซึง่ สมาชิกในวง ทัง้ 8 คนนัน้ จะเล่นดนตรีคนละแบบ
มีทงเล่
ทังหมด
้
ั ้ นแมนโดริ น  4 สายคู   
่ เล่นแอคคอเดียน  กีตาร์โปร่ง กลอง เบส  ไวโอลิน
และตัว ธรเองเล่นแบนโจ       
ส�ำหรั บเครื่ องเล่นเครื่ องดนตรี พวกเขาหาซื ้อกันเองบางคนสั่งซื ้อจากต่าง
ประเทศและบางคนสัง่ ท�ำรุ่ นพิเศษ หากใครชอบอะไรก็ซื ้อตัวนันมาฝึ
้ กด้ วยความสนใจ
และใฝ่ หามาเล่นกันเอง  
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*โอตกับร้านที่ตกแต่งร้านสไตล์คาวบอย

เริ่ มแรกนันสมาชิ
้
กหลายคนไม่ได้ เล่นดนตรีแนวบลูกราส หลายคนเล่นสไตล์
เพืทอ่ ชีวติ มาก่อน แต่เมือ่ พวกเขาได้ มารวมตัวกันมาศึกษาและฟั งดนตรีแนวนี ้ จึงท�าให้
พวกเขาเกิดความสนใจและเปลีย่ นมารวมตัวกันเล่นดนตรีแนวนี ้
“ที่พวกเรามาเล่นดนตรี แนวนี ก้ ็เพราะมันเป็ นดนตรี ที่มีเอกลักษณ์ ชดั เจน
แล้ วการทีจ่ ะหาเล่นหาดูในประเทศไทยมันหายากและไม่คอ่ ยมีเกร่ อมากนักเพราะอะไร
ทีไ่ ม่ได้ มีทวั่ ไปก็จะดูมคี วามน่าสนใจกว่า แล้ วอีกอย่างพวกเราเองก็มรี ้ านทีเ่ จเจด้ วยเป็ น
ร้ านทีต่ งรวม
ั ้ ๆ กัน พอมีเวลาเราว่างก็จะมานัง่ ซ้ อมเพลง มาเล่นเพลงแจมกันหน้ าร้ าน
ท�าไปท�ามาก็เหมือนการเปิ ดหมวกไปในตัว มันก็ไม่เชิงแบบนันซะที
้ เดียวนะ พวกเราไม่
ได้ คดิ แบบนันหรอกไม่
้
ได้ อยากได้ สตางค์
ทีเ่ ราคืออยากเล่นอยากโชว์ ไม่อยากปล่อยเวลาให้ มนั ว่าง ๆ ก็เล่นไปซ้ อมไป
เฮฮาไป คนผ่านไปมาคนเขาก็ชอบดนตรีเพลงสไตล์นี ้ มันเลยเหมือนเป็ นแหล่งที่ชมุ นุม
ของคนที่ชอบอะไรแบบนี ้พอเริ่ มได้ ออกทีวหี รื อออกหนังสือ คนทัว่ ไปเขาก็จะพอรู้วา่ ทีต่ รง
นี ้ เขามีดนตรีแนวเพลงสไตล์แบบนี ้ ก็จะมีการเข้ามาหามาคุยมีมากมายหลายรุ่น ตังแต่
้
เด็กไปถึงรุ่นใหญ่ รุ่นน้องก็มมี าหามาคุยเป็ นระยะ หลัง ๆ ก็มาบ่อยขึ ้น และทีเ่ ป็ นเสน่หก์ ็
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พวกแบนโจทีเ่ ล่น มันดูนา่ สนใจมาก มันเป็ นแนวดนตรี ทไี่ ม่ได้ มเี กร่ อหลายในประเทศไทย”
เขาเล่าด้ วยน� ้าเสียงสบาย ๆ พลางดีดแบนโจไปพลาง
เสียงดนตรี ยงั บรรเลงเป็ นระยะ ขณะที่พกั จากการพูดคุยทุกครัง้ ทีก่ ารบรรเลง
เสียงเพลงสไตล์บลูกราสดังขึ ้นบรรยากาศโดยรอบบริเวณสวนจตุจกั รที่พวกเขานัง่ เปิ ด
หมวกอยูน่ นั ้ ดูมสี สี นั ต์ขึ ้นมาทันตา ทังบรรดานั
้
กเดินตลาดชาวไทยและเทศต่างพากัน
มุงดู ปรบมือ ด้ วยจังหวะดนตรี ทดี่ มู คี วามสุขและสร้ างความครื น้ เครงท�าให้ ชาวต่างชาติ
บางคนเต้ นไปกับเสียงดนตรีเหล่านี ้ อีกทังเขามาขอถ่
้
ายภาพร่ วมกับ ชาวบลูกราสวง
ดนตรี ข้างถนน ทีด่ จู ะแตกต่างจากการไปพูดคุยกับนักเปิ ดหมวกกกลุม่ อืน่ ๆ นัน้ เพราะที่
นีส่ า� หรับสายตาทีม่ องดูพวกเขานันดู
้ เป็ นสายตาแห่งความชื่นชมและสนใจในเสียงเพลง
ที่พวกเขาก�าลังบรรเลงอยู่
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Blue mountain boys กับ การเล่นเป ิดหมวก

“จริ งๆวันแรกทีเ่ ล่นคือเราไม่ได้ เล่นเปิ ดหมวกไง” เขากล่าวพลางยักคิ ้ว
“เราก็เล่นของเรานัง่ เล่นหน้ าร้ าน แต่พวกเราแต่งตัวสไตล์คาวบอยกันอยูแ่ ล้ ว
ก็เล่นเพลงกันแจมกันกับเพือ่ นฝูง สนุก ๆ เป็ นศูนย์รวมของคนรักดนตรี แต่งคาวบอย
มา ขายของ คนเดินผ่านไปมาเขาก็ดจู ะสนใจในสไตล์ของพวกเราทีเ่ ราเป็ น พอมีคน
สนใจก็ได้ พดู คุยกันกับคนที่ชอบสไตล์เดียวกัน ตอนที่นงั่ เล่นดนตรี หน้ า ก็มีฝรั่งมา
ยืนดูคนมุงเยอะชอบใจ ปรบมือ ให้ เงินเรา เราก็ไม่ได้ใส่ใจอะไร ในจุดของเงิน แต่เรา
เล่นนี่สขุ ใจ อยากเล่นอยากโชว์มากกว่า พอหลังๆมีเพื่อนมาแจมเยอะมันครึ กครื น้ ก็
เลยเปิ ดหมวกมันบ้ างเสียเลย เพื่อน ๆ ที่มาก็จะได้ มีคา่ รถค่าราติดมือกลับบ้ าน แต่
จุดหลักคือรวมตัวกัน เล่นโชว์ร้องเพลิน ๆ สนุกสนานตามประสาพรรคพวกคนรักดนตรี
สไตล์นี ้”
การที่ พวกเขามาเล่นเปิ ดหมวกกัน ตรงนี ก้ ็คือพวกเขามีร้ านขายของอยู่ที่
สวนจตุจกั รกันอยูแ่ ล้ ว และร้ านที่ขายไม่ได้ ขายดีตลอดเวลา ที่ทา� ร้ านไว้ กเ็ พือ่ เปิ ดไว้ เป็ น
แหล่งรวมพบเจอเพือ่ น ๆ ที่ชอบอะไรแบบเดียวกันไว้ แวะมาพบปะพูดคุย เพือ่ ไม่ให้ เพือ่ น
เก่าๆทิ ้งหายจากกันไป ทีร่ ้ านของพวกเขามีขายพวกเครื่ องหนังของคาวบอย และเพลง
ซีดที ี่พวกเขาท�ากันเอง เพราะการทีร่ ้ านไม่ได้ ขายดีตลอดเวลาจึงท�าให้ พวกเขามีเวลาว่าง
มานัง่ คุยกันไปเล่นดนตรี สไตล์บลูกราสไปเพลิดเพลินกว่ามานัง่ เฉยรอที่จะขายของให้
หมดเวลาไปวัน ๆ
“แต่การเล่นดนตรี มนั มีแต่ความสุขเพลิดเพลินคร่ าเวลาได้ เรามันเป็ นคนมีดนตรี
ในหัวใจ ก็เปิ ดแผ่น เล่นเพลง ฮัมเพลงกันไป ได้โชว์ได้ร้องเล่น มีความสุข และทีร่ ้ านเรามีขายพวก
ซีดสี ไตล์บลูกราสด้วย พอคนเขาสนใจเยอะเดินผ่านไปมาอยากซื ้อ จึงเอามาขายตังไว้
้ แถวหน้า
ร้ าน มันเหมือนเป็ นการได้เผยแพร่ให้ คนทัว่ ไปทีย่ งั ไม่ร้ ู จกั ดนตรีแนวนี ้ได้ ร้ ู จกั ดนตรี สไตล์บ
ลูกราสมากขึ ้น
มีบางคนไม่เข้ าใจเขาก็เข้ ามาถามว่ามันเป็ นอย่างไร คืออะไร เครื่ องดนตรี พวก
นี ้เล่นยากไหม แบนโจเล่นยังไง ไวโอลินกับฟิ ดเดิล เล่นยังไงเหมือนกันหรื อเปล่า ซื ้อยัง
ไงราคาแพงไหม เหมือนเป็ นการเผยแพร่ สิ่งทีเ่ รารู้ ทีเ่ ราชอบไปด้ วยในตัว ให้ คนอืน่ ๆรู้ จกั
และมาสนุกมาแลกเปลีย่ นร่ วมกัน ในโลกของเสียงดนตรี คนั ทรี บลูกราส พอคนผ่านไป

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ศิลปินเสรี��เวทีข้างถนน

117

มาเขาเห็นเราเล่นดนตรี ด้ วยความทีจ่ งั หวะมันเป็ นคันทรี สนุกสนาน มีเพือ่ นพ้ องมาร่ วม
วงเล่นก็เลยเหมือนเป็ นการเปิ ดหมวกไปโดยไม่ได้ ตงใจ
ั ้ เพราะใจจริงคือพวกเราอยากเล่น
อยูแ่ ล้ วเล่นหน้ าร้ านขายของตัวเอง  มันก็เลยเหมือนเปิ ดหมวกไปในตัว  แต่กไ็ ม่มไี ปเปิ ดที่
อืน่ เลย เริ่ มเล่นครัง้ แรกก็ทนี่ แี่ หละหน้ าร้ านทีจ่ ตุจกั ร จะเล่นแค่วนั เสาร์ - อาทิตย์ที่ ตลาด
นัดเจเจสวนจตุจกั รโดยเป็ นบริเวณหน้ าร้ านของพวกเรา”
เพราะปกตินนส�
ั ้ ำหรับวง blue mountain boys จะเล่นรับจ้ างเล่นทัว่
ประเทศไทยมากกว่าหากเป็ นสมาชิกทัง้ 8 - 9 คนในรู ปแบบเต็มวง  โดยงานทีเ่ คยไปเล่น
มานัน  จะเน้
้
นเป็ นแนวคันทรีคาวบอย  ซึง่ งานทีไ่ ปบ่อยเป็ นประจ�ำทุกปี กจ็ ะเป็ น  งานที่
อ�ำเภอปากช่องหมวกเหล็ก ซึง่ แถวนันเป็
้ นย่านอุตสาหกรรม เขาเลี ้ยงวัวเลี ้ยงม้ า และ
งานงานคาวบอยเฟสติเวิลด์ งานโคนมแห่งชาติ ซึง่ ในช่วงปลายปี กม็ เี ล่น ทีแ่ ถว ทางขึ ้น
เขาใหญ่  ในงานคาวบอยเฟสติเวิลด์ โดยปี นี ้ก็สปู่ ี ที่ 9 - 10 แล้ ว  พวกเขาและวงได้ไปร่ วม
เล่น แต่ไม่ได้ไปในนามวงเปิ ดหมวก แต่จะไปในนามวงรับจ้างของพวกเขาเอง   บรรยากาศดีมี
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คนคอดนตรีเยอะเพราะส�ำหรับเขาเองนัน้ การเปิ ดหมวกพวกเขาท�ำเพราะอยากท�ำอยากเล่นดนตรีดี
กว่าอยูเ่ ปล่า ๆ  จึงน�ำดนตรีมานัง่ เล่นเปิ ดหมวก   มันช่วยผ่อนคลายจากการท�ำงานพวกเขาจะ
เล่นตลอด โดยใช้เวลาในช่วงวันเสาร์อาทิตย์เล่นดนตรีบนถนนทีเ่ ป็ นแหล่งท่องเทีย่ วแบบนี ้ มัน
เหมือนเป็ นการผ่อนคลายและยังสร้ างสีสนั ต์ให้กบั ถนนไม่เงียบเหงา
ส�ำหรับวง “blue mountain  boys” พวกเขาทุกคนล้ วนมีอาชีพหลัก แต่ใช้ การ
เล่นดนตรีและงานจ้ างเป็ นอาชีพรอง  ทีเ่ ข้ ามาเติมเต็มชีวติ ของพวกเขาให้ สมบูรณ์แบบ
ธร แบนโจเล่า
ในทางที่พวกเขาต้ องการ  “ทุกคนในวงก็มอี าชีพหลักกันทังหมดเลยนะ”
้
ถึงสมาชิกในวง  
พวกเขามีงานประจ�ำ แต่การมาเล่นเพลงรวมตัวกันตรงนี ้  ถือเป็ นกิจกรรมพัก
ผ่อนส่งเสริ มให้ พวกเรารู้ สกึ ผ่อนคลาย และเติมเต็มความฝั นของทุกคนทีช่ อบเล่นดนตรี
โดยในวงเรานันจะมี
้ ทำ� อาชีพ  เช่น ท�ำงานศิลปะ วาดภาพอยูบ่ ้ าน  วาดภาพขายและเพ
นท์เสื ้อหรืองานจ้างด้านเพนท์ศลิ ปะบ้าง แต่การเล่นดนตรีถอื เป็ นงานผ่อนคลายทีเ่ ป็ นส่วน
เสริ มเติมเต็มความสุข  
อย่างเพือ่ นในวงมีรับข้ าราชการงานกระทรวง เป็ นครูสอนดนตรี ครูสอนศิลปะ
ทุกคนเราในวงเรามีอาชีพเป็ นหลัก แต่การเสริ มด้ วยการเล่นดนตรีเหมือนพวกเรามันได้ใช้
เวลาพักผ่อนเมือ่ ได้เล่น แต่สำ� หรับเพือ่ นสมาชิกทีเ่ ล่นเปิ ดหมวกด้ วยกันนัน  
้ จะเป็ นใน
ลักษณะขาจรมากกว่า จะเป็ นเพือ่ นทีแ่ วะเวียนมาเยีย่ มมาหาแล้ วมานัง่ เล่น   แต่ทมี่ าเปิ ด
หมวกประจ�ำด้ วยกันนัน  จะมี
้
ด้วยกัน   2 คน  โดยในช่วงๆแรกมี แบนโจและกีตาร์ แต่ใน
ช่วงหลังมาจะมีสมาชิกเพิม่ ขึ ้น คือ เพือ่ นทีเ่ ล่นแมนโดลินส�ำหรับสมาชิกหลักในวง blue
mountain boys  จะไม่คอ่ ยแวะเวียนมาร่ วมเปิ ดหมวกด้ วยกันเท่าไหร่   แต่จะเจอกันตอน
ออกงานและตอนซ้ อมคิวมากกว่า
“เงินทีไ่ ด้ รับจากการเล่นเปิ ดหมวกนะหรอ” ธร แบนโจ จับทีแ่ บนโจของเขาเหมือน
จะดีดมันแต่เขาก็วางมันลงและเล่าเรื่ องราวต่อ   
“บางทีกไ็ ม่ถงึ พัน พันกว่าก็มี เฉลีย่ แล้ วการเล่นเปิ ดหมวกต่อวันก็จะประมาณ
วันละ 1 พันบาทนะ ส�ำหรับในเงินทีเ่ ล่นได้ นนั ้ ส่วนหนึง่ ก็จะแบ่งเงินให้ เพือ่ นทีม่ าเล่น  
เพราะเขาเดินทางมาก็ควรมีคา่ น� ้ำมัน ค่าเดินทาง ส�ำหรับเราเองนันก็
้ ไม่ได้ บงั คับอะไร  ถ้ า
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ใครมายืนดูจะต้ องมาซื ้อของร้ านเราหรื อมาให้ สตางค์เรา มันเหมือนความพอใจมากกว่า
เช่น  เหมือนพวกฝรั่งทีเ่ ขาพอใจในบริ การ ก็จะมีการให้ เงินทิป ค่ามารยาท  มาขอถ่ายรู ป
กับเราอะไรแบบนัน้ แต่ถ้าเป็ นงานจ้ างรายได้ ทไี่ ด้ นนจะอยู
ั้
ท่ ปี่ ระมาณ 3-4 หมืน่   แล้ วแต่
ระยะทางและสถานทีค่ วามใกล้ไกล  
โดยวงของพวกเขาเล่นเดินสายทัว่ ประเทศ ต่างจังหวัด อยุธยา สุพรรณ  ราชบุรี
เฟสติเวิลด์ มีทเี่ ขาใหญ่ทกุ เป็ นเป็ นงานคาวบอย  แต่ถ้าเป็ นการเล่นเปิ ดหมวกจะมีบางวันที่
เล่นหารายได้ ชว่ ยคนแล้วจะมีรายได้คอ่ นข้างสูง แต่พวกเราไม่ได้ รับเข้ ากระเป๋ าเอง   เช่น
หารายได้ ชว่ ยเด็กยากไร้ เด็กนักเรี ยน นักศึกษาแต่เราต้ องประกาศนะ มีป้ายบอกจุด
ประสงค์วา่ เพือ่ อะไร โดยจะมีคนมาขอรับบริ จาคนะ มายืนถือกล่องแล้ วเราจะเป็ นฝ่ าย
เล่นดนตรี วันหนึง่ ก็ 7 - 8 พัน เลยนะ แต่เงินตรงนี ้ไม่ได้ใส่กระเป๋ าพวกเราเอง ก็จะร่ วม
กับน้ องๆนักศึกษาที่มาร่ วมยืนขอบริ จาคกับเรานัน่ แหละเพราะการท�ำตรงนีม้ นั ท�ำให้
รู้ สกึ ดีเหมือนเราทังได้
้ เป็ นฝ่ ายรับและเป็ นฝ่ ายให้ในเวลาเดียวกัน ได้ เล่นดนตรี ด้วยแถม
ยังได้ ชว่ ยคนอืน่ อีก   เหมือนเราท�ำให้ ดนตรีเป็ นมากกว่าดนตรี    
การเล่นเปิ ดหมวกไม่เคยมีปัญหาโดนไล่หรื อโดนแม่ค้าว่า  เพราะการเล่นตรง
นี ้มันคือหน้ าร้ านของเราเอง  ทางคนดูแลพื ้นทีเ่ ขาไม่เคยมาว่าหรือมาเตือน   เขาค่อนข้าง
ปล่อยเสรี นะอิสระไม่โดนอะไร มันเหมือนการทีเ่ ราเล่นแบบนี ้เป็ นการสร้ างสีสนั ต์   บนถนน  
ย่านนี ให้
้ ดมู ชี วี ติ ชีวา  ไม่เงียบเหงา อีกทังคนต่
้ างชาติกม็ เี ยอะมันก็ดเู ป็ นอะไรที่นา่ สนใจดี
ด้ วย  จึงไม่เคยมีปัญหาอะไรในเรื่ องแบบนี ้
้
ขณะตอนเล่นเปิ ดหมวกทีส่ วนจตุจกั รมีคนสนใจเยอะนะ ทังไทยทั
งต่
้ างชาติเลย
คนไทยก็สนใจเยอะนะ เพราะว่าเขาไม่เคยเห็น คนต่างชาติบางคนก็ไม่เคยเห็น  แต่ถ้าเป็ น
คนอเมริ กนั แถวตอนใต้ แถบเคนทักกี  ลุยเซียนา โอคลาโฮมา  มิซซิปปี   ้ ฟลอริด้า  คนพวก
นี ้เป็ นพวกคนท้ องถิน่ เขาจะเคยเห็นอะไรประเภทแบบนี ้แล้ ว แต่มาเห็นทีไ่ ทยคงแปลกใจ
ว่าเอ๊ ะ มีแบบนี ้ด้ วยหรอ แถวนี ้   เหมือนฝรั่งเล่นระนาด ฝรั่งก็จะสนใจ
โดยแนวเพลงทีใ่ ช้ เล่นนัน  วงของพวกเขาจะไม่
้
เล่นเพลงแนวตลาด เพราะพวก
เขายึดแนวเพลงของตัวเอง  ไม่วางขายทีไ่ หน ท�ำขายหน้าร้ าน หรือตามงานคอนเสิร์ตทีเ่ รา
เล่นมากกว่า โดยทีพ่ วกเขาจะเน้ นเล่นแนวนี ้แนวเดียวไม่ขายเพลงอืน่ เหมือนเป็ นการบอก
ว่า  ถ้าอยากฟั งเพลงแนวนี ้อยากดูอะไรแนวนี ้ก็ต้องมาทีน่ ที่ เี่ ดียว   ต้นฉบับและแรงบันดาล
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*ธร แบนโจ

“เสียงแบนโจ ฟังแล้วรูส้ กึ ให้อารมณ์เห็นม้าควบ
เห็นทุง่ หญ้า เห็นกองฟาง เห็นวัว เห็นคาวบอยต้อนวัว
มันก็เหมือนกับ คนฟัง ซึง ฟังแคนแล้ว
ก็นกึ ถึงกองฟางท้องไร่ชาวนา”
ใจของพวกเขานัน้ คือ คุณ เพชร พนมรุ้ง ลูกทุง่ สไตล์  คาวบอย คอยสร้ างแรงบันดาลใจให้
กับพวกเขา และส่วนตัวของ ธร แบนโจเองก็ยงั ชอบดูหนังขาวด�ำคาวบอยทีเ่ ป็ นซีรียด์ ู
อาทิตย์ละครังเขาเป็
้
นคนทีส่ นใจอะไรแบบนี ้มาก เพลิดเพลินกับชีวติ คาวบอยเหมือนราวกับ
เขาอยากจะใช้ ชวี ติ และหลุดไปอยูใ่ นสภาพแวดล้อมแบบนัน     
้

จุดเด่นของบลูกราส ต้องมีแบนโจ

“รู ปลักษณ์มนั ต่างจากกีตาร์ มเี อกลักษณ์ เสียงของมันดูให้ อารมณ์ ฟั งแล้ ว
รู้ สกึ ให้ อารมณ์เห็นม้ าควบ เห็นทุ่งหญ้ า เห็นกองฟาง  เห็นวัว เห็นคาวบอยต้ อนวัว  มัน
ก็เหมือนกับ คนฟั ง ซึง ฟั งแคนแล้ วก็ ก็นกึ ถึงกองฟางท้ องไร่ ชาวนา  นี่มนั ก็เหมือนกัน
เป็ นตะวันตกของอเมกัน เหมือนรู้ สกึ แบบได้ ขมี่ ้ า อย่างแบนโจเป็ นเอกลักษณ์ของชาวอ
เมกัน  อย่างไทย ก็ระนาด  แบนโจตัวนี ้เป็ นแบบ  5 สาย จริ ง ๆ ส�ำหรับแบนโจมันจะมี
ศิลปินเสรี เวทีข้างถนน
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ทัง้ 4 สาย 5 สาย 6 สาย  แบนโจนีแ่ หละมันคือจุดเด่นและเสน่ห์หลักๆเลยของดนตรีแนว
บลูกราส” เขากล่าวพร้ อมเล่นแบนโจ 5 สายโชว์ กับบทเพลง ทีม่ ีชอื่ ว่า
‘Man of constant sorrow’  
ส�ำหรับสมาชิกร่ วมวง ผู้เล่น ฟิ ดเดิลนัน  ได้
้ พดู เสริ มขึ ้นมาถึงเรื่ องราวเกีย่ วกับ
ฟิ ดเดิ ้ลของเขา  “ตัวทีผ่ มเล่นคือ  ฟิ ดเดิ ้ล เล่นมาหลายตัวแล้ ว โดยตัวแรกราคา 2 พัน
กว่าบาท ตอนนี ้ก็มสี ะสมไว้ ราว ๆ 3-4 ตัว ราคาก็อยูป่ ระมาณนี ้แหละ3-4 พัน   
โดยปั จจุบนั ผมท�ำอาชีพไรวาดรู ปขายเป็ นงานหลัก แต่ก็ทำ� หลายนะซึง่ เป็ น
ส�ำหรับแนวเพลงคันทรี ชอบและสนใจมานาน   ก่อนทีจ่ ะมา
งานทีเ่ กีย่ วกับศิลปะทังหมด
้
เล่นดนตรีแนวนี ้ผมเองเล่นแค่ กีตาร์โดยในสมัยก่อน พวกอุปกรณ์ดนตรีมนั ยังดูไม่เยอะไม่มี
อะไรน่าแปลกใหม่มากนัก จนมาช่วงหลัง ๆ ของพวกนี ้เข้ามาเยอะ ซึง่ ผมก็จะดูจากพวกแผ่น
ซีดหี นังคาวบอย พอเห็นก็อยากจะมีอยากจะลองเล่น   เลยพยายามหามาเพือ่ ฝึ กหัดเล่น
และใช้ ชวี ติ อยูก่ บั มันจนรักและเรี ยกว่ามันคือส่วนหนึง่ ส�ำหรับการเดินทางไปในทีไ่ หน ๆ ”
โอ๊ ต ฟิ ดเดิล หนุม่ ผู้มบี คุ ลิกค่อนข้ างเงียบขรึมเล่าเรื่ องราวของฟิ ดเดิลของเขาออกมา ด้ วย
น�ำเสียงโทนปกติแต่เปี่ ยมไปด้ วยความรู้สกึ ผูกพันระหว่างเขาและฟิ ดเดิล
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ส�ำหรับ  วง blue mountain  boys  พวกเขาได้รับความสนใจเป็ นอย่างมากไม่วา่
จะเป็ นงานจ้าง พวกเขามีทงกลุ
ั ้ ม่ แฟนคลับขาประจ�ำทีร่ อดูการแสดง   และเสียงตอบรับทีด่ ี
จากการเล่นข้างถนน  อีกทังพวกเขายั
้
งเคยออกรายการมา มากมาย เช่น จุ๊บบอกเกมส์ เวที
ทอง คิวทเวนตี ้มิวสิคกูรู ชิงร้ อยชิงล้าน เกมส์ทศกัณฑ์  รายการโสตศึกษา  สินเจริญบราเธอ
ร์เป็ นต้น
“อย่างต่างชาติเขาเห็นเรา ใน คลิป  Youtube   เขาก็จะเดินทางมาประเทศไทย
นะ  พกแบนโจมามาเล่นที่นี่ทรี่ ้ านของพวกเรา  โดยเฉพาะพวกคนญี่ปนนี
ุ่ ่เยอะมากเดิน
ทางมาแล้วมานัง่ เล่นทีน่    ี่ อย่างสมาคมบลูกราสทีญ
่ ปี่ นุ่ ก็มมี านัง่ เล่นทีร่ ้ านของพวกเรา  คือ
พอเขารู้ วา่ มีคนเล่นบลูกราสทีไ่ ทยเขาก็สง่ ตัวแทนมาเป็ นสมาคมจากทางประเทศนันแล้
้ ว
ถ่ายรูปเราลงหนังสือที่ประเทศญี่ปน   
ุ่
และพวกคนญี่ปนรุ
ุ่ ่ นใหญ่ อายุ 50 - 60 ปี ทีเ่ ขาชอบอะไรสไตล์นี ้นะเดินทางมา
ถึงร้ านเลย มาเล่นแบนโจกับเรามาคุยแลกเปลีย่ นความคิดทางด้านดนตรี ประเภทนี ้   พวก
คนญีป่ นุ่ บางกลุม่ เขาชืน่ ชอบมากกับแนวเพลงสไตล์บลูกราสนะเลยเดินทางมาเพือ่ หาเพือ่ น
หากลุม่ คนทีร่ ักและชอบสนใจอะไรเหมือนกัน   อย่างเช่นพวกเรา วง Blue mountainboys
มันเหมือนสิง่ นี ้พาให้เราเดินทางเจอโลกกว้างเจอคนเยอะได้แลกเปลีย่ นเรื่ องราวดนตรีดๆี ที่
เป็ นมากกว่าแค่ดนตรี หรื อมิตรภาพมันให้ อะไรพวกเรามากกว่ากว่านัน้ ตลอดเวลาทีร่ ้ ูจกั
กับแนวเพลงสไตล์นี ้”
ส� ำ หรั บ ต่ า งประเทศที่ เ คยไปดูต อนไปเที่ ย วต่า งประเทศมัน เหมื อ นเป็ น
วัฒนธรรม พวกฝรั่งเขาเล่นตามถนน ตามลาน การท่องเทีย่ วเล่นดนตรีเปิ ดหมวก  
เป็ นการสร้ างสีสนั ยึดเป็ นอาชีพ ใช้ ดนตรีแลกเปลีย่ นเสียงร้ องคนก็ขอถ่ายรู ปทิปให้ เป็ น
ศิลปะทีส่ ร้ างสีสนั ต์ความบันเทิง ตามถนน แต่ในบ้ านเรานี  ่ เดีย๋ วนี ้ก็ดขี ึ ้นหน่อย เขาก็จะ
มองว่าเฮ้ ยมาเล่นดนตรี มาขอสตางค์คน   แต่มนั ไม่ใช่คอื คนเราถ้ าเจริ ญแล้ ว   ก็จะมอง
ออกได้ วา่ มันไม่ใช่การมาเล่นขอสตางค์อย่างเดียวหรอกส�ำหรับบางคนนะ   อย่างประเทศ
ทีเ่ จริ ญแล้ ว  ก็จะมองว่าเป็ นงานศิลปะการแสดงออก พอใจชอบเขาก็จะให้ ทปิ เป็ นแรงใจ
ให้ ศลิ ปิ นเหล่านัน   เหมื
้
อนได้แลกเปลีย่ นความสุข พอใจก็ทปิ ให้    แต่เมืองไทยบางทีมนั ก็
ติดทีภ่ าพลักษณ์นะ
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ผมก็คดิ ว่ามันอาจจะอยูท่ สี่ ถานภาพพื ้นที่ ของแต่ละคนนะ ทีม่ าเล่น พื ้นที่ที่
ยืนเล่น  อย่างเช่น ป้ายรถเมล์ มันก็ไม่ใช่สถานที่ทจี่ ะมายืน ให้ นกั ท่องเทีย่ วมาดู   ก็ถ้า
เล่นก็เลือกสถานที่หน่อยก็นา่ จะเป็ นภาพลักษณ์ทดี่ ี  เราเล่นจากความชอบเป็ นหลัก
โดยทีม่ าเล่นนี ้พวกเราก็คาดหวังไว้ วา่ อยากเล่นโชว์ให้ คนไทยรู้ จกั เพลง   แนว
บลูกราสเพราะบ้ านเรารู้ จกั เพลงแนวนี ้น้ อยมาก อาจจะรู้ จกั เพลงคันทรี แต่บลูกราสมัน
จะลึกกว่าคันทรี ถ้ าเปรี ยบคันทรี กเ็ หมือน ลุกทุ่งบ้ านเรา ทีจ่ ริ งชาวอเมริ กนั เขาฟั งเพลง
ลูกทุ่งเยอะมาก  มากกว่าเพลงป็ อบทัว่ ไป  เหมือนบ้ านเราก็คนทัว่ ไปฟั งลูกทุ่ง  
คือบลูกราสก็เปรี ยบเหมือนเพลง แนวหมอล�ำ เสน่หม์ นั อยูท่ คี่ วามเป็ นพื ้นเมือง
มากกว่าคันทรี  โดยเครื่ องดนตรี จะเป็ นอะคูสติกพื ้นเมืองมากกว่า   
“ไม่จำ� เป็ นนะว่าจะเล่นดนตรี อะไร เพียงแค่เราตังใจแล้
้ วหาสไตล์ทใี่ ช่สำ� หรับตัว
เองให้ เจอ  ไม่วา่ จะดนตรี หรื ออะไรก็ตาม  ท�ำไปเถอะถ้ ามีความสุข”   
“เพราะผมว่าชีวิตของคนเราส่วนใหญ่ที่ต้องการแสวงหาก็คือความสุขนั่น
แหละ  สุขทีจ่ ะท�ำอะไรก็ทำ� ไป” เหมือนพวกผมและเพือ่ น  เจอแล้ วว่าดนตรี บลูกราสนี่
แหละ ทีเ่ ป็ นได้ ทงที
ั ้ ร่ ะบาย พักใจ คลายความเหงาเป็ นเพือ่ นเราได้ ตลอดเวลา หรื อตอน
ไม่มสี ตางค์  ดนตรี ยงั ช่วยพวกเราหาเงินได้ อกี ”  
เสียงเพลงแนวคันทรี บลูกราสเริ่ มดังขึ ้นอีกครัง้ มีคนมากมายยืนจ้ องดู พวก
เขาบรรเลงเพลงอีก เสียงเพลงเล่านี ้สร้ างความสุขให้ ทงพวกเขาเหล่
ั้
า คนทีม่ ใี จรักใน
ดนตรี สไตล์คนั ทรี บลูกราสและยังส่งความสุขให้ กบั คนรอบข้ างทีย่ ืนล้ อมรอดูอยู่   
ฉันกล่าวลาและ  ถอยห่างออกมาดูความสุขทีอ่ ยูไ่ ม่ใกล้ไม่ไกล นัน่ คือถนน  อาจ
จะจริงทีว่ า่ ถนนนันเองคื
้
อจุดเริ่ มต้ นของทุกวิถที างหากเราพร้ อมจะก้ าวเดินสักอย่าง ถนน
หนทางไม่มที างตันแน่นอน ฉันหันหลังกลับและเดินไป ตลอดเส้ นทางยังคงมีเสียงดนตรี
สไตล์คนั ทรี บลูกราสแว่วอยูใ่ นหูฉนั ตลอดเวลา   
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bluegrass
ถือก�าเนิดขึ ้นระหว่างทศวรรษ 1920s และ 1930s ในรัฐ Kentucky โดย
พัฒนามาจากดนตรี โฟล์คพื ้นเมือง ที่ใช้ เครื่ องสายอคูสติกทางตะวันออกเฉียงใต้ ของ
อเมริ กา มีการขับร้ องเป็ นหลักพร้ อมเสียงประสาน ที่ด้นกันสด ๆ ประกอบการเล่น
ดนตรี เครื่ องสายที่พลิ ้วไหว สนุกสนาน
บิดาแห่งดนตรี บลูกราส Bill Monroe (บิล มอนโร) เริ่ มก่อตังวงกลางทศวรรษ
้
1920s เล่นดนตรี มายาวนานจวบจนสิ ้นชีวิตในปี 1996
ในทศวรรษ 1940s Bill Monroe ได้ สร้ างดนตรี แนวใหม่ ยังคงใช้ เครื่ องสาย
แบบเก่ามาเป็ นหลัก บรรเลงด้ วยท่วงท�านองที่ทรงพลังเร้ าใจ และแฝงอิทธิพลของ
ดนตรี แจ๊ ส ประกอบอยูด่ ้ วย อย่างเข้ มข้ น ซึง่ ต่อมาก็ถกู ขนานนามว่า bluegrass ตาม
ชื่อวงที่มีชื่อว่า The Blue Grass Boys หรื อวง Bill Monroe and The Blue Grass
Boys Earl Scruggs สมาชิกหนุม่ ในวง ได้ สร้ างสรรค์การเล่นแบนโจแนวใหม่ ตื ้นเต้ น
เร้ าใจมากกว่าเดิม โดยเรี ยกเทคนิคการเล่นแบบนี ้ว่า “ the three-finger five-string
banjo technique” แล้ วเทคนิคนี ้ก็ได้ สืบทอดกันมาถึงปั จจุบนั
เครื่ องดนตรี หลักที่ส�าคัญของ bluegrass คือ banjo, guitar, mandolin, dobro,fiddle, bass, และอื่น ๆ ซึง่ เป็ นเครื่ องดนตรี รอง
นักดนตรี bluegrass ที่นา่ สนใจในปั จจุบนั เช่น Alison Krauss, Ricky
Skaggs, Vince Gill เป็ นต้ น
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Bluegrass จะเล่นกันเร็วสุด ๆ (ขนาด Speed Metal ยังอาย ) ส่วน

ใหญ่จะใช้ เครื่ องดนตรี อคูสติก ประเภทเครื่ องสาย เนื ้อหาเพลงก็จะเป็ นแนวๆเพลง
พื ้นบ้ าน หรื อ Folk Song นัน่ เอง และใช้ แค่ 3 คอร์ ด คือ 1, 4 และ 5 ถือได้ วา่ เป็ นต้ น
ขัวของแนว
้
Fingerstyle ในปั จจุบนั นี ้
วง Bluegrass แบบเต็มๆวง จะขาดไม่ได้ เลยคือ กีต้าร์ และ แบนโจ แต่ถ้า
เสริ ม ๆ ให้ แน่นด้ วย แมนโดริ น กลอง และ ดับเบิลเบส ก็จะสมบูรณ์มากขึ ้น แล้ วถ้ าจะ
มีเป่ า เม๊ าท์ออแกน สีไวโอลิน หรื อเล่นแอ๊ คคอเดียน ก็จะถือว่าสมบูรณ์สดุ ๆ
บ้ านเรา จะคุ้นค�าว่า Bluegrass กับความหมายข้ างต้ นที่กล่าวมา แต่พวก
อเมริ กนั จะมีค�าเรี ยกอีกค�า คือ Newgrass
ซึง่ Newgrass ก็คือ การเล่น Bluegrass แบบสมัยใหม่ อิสระ ไม่ยดึ ติดรูป
แบบเดิม ๆ มีการใช้ เครื่ องดนตรี ไฟฟ้า, มีการImprovise, รูปแบบก็จะมีสว่ นผสมของ
ดนตรี อื่นอย่าง Rock&Roll หรื อ Jazz มาปน ๆ ด้ วย เป็ นต้ น
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นักดนตรีข้างถนนหรือวณิพกทีพ่ บเห็นได้ทวั่ ไปในพื ้นทีส่ งั คม ไม่วา่ จะเป็ น ข้างถนน
สะพานลอย บริเวณบีทเี อส หน้าห้างสรรพสินค้า และบริเวณอืน่ ๆ ในพื ้นทีก่ รุงเทพมหานคร
นันมี
้ เป็ นจ�านวนมาก ซึง่ มีทงในรู
ั ้ ปแบบของศิลปิ นคู่ ศิลปิ นเดีย่ ว หรือเล่นเป็ นดนตรีชดุ ใหญ่ ซึง่
สะท้อนให้เห็นว่าบุคคลเหล่านี ้ใช้พื ้นทีส่ าธารณะ ในการแสดงความสามารถเล่นดนตรีสร้ างตัว
ตนหรือหารายได้เลี ้ยงชีพและครอบครัว
ซึง่ พวกเขาเหล่านี ้ล้วนมีองค์ประกอบทีแ่ ตกต่างกัน เพราะทังผู
้ ้ทมี่ คี วามพิการหรือ
คนปกตินนก็
ั ้ สามารถทีจ่ ะมาเล่นเปิ ดหมวกข้ างถนนได้โดยไม่มกี ฎเกณฑ์หรื อข้ อห้ ามใดๆ
ส�าหรับผู้ทสี่ นใจเล่นดนตรีข้างถนน
ส�าหรับค�าว่า เปิ ดหมวก ในสารคดีเล่มนี ้ ขอให้ ความหมายว่า บุคคลผู้ซงึ่
ท�าการสร้ างสรรค์ศิลปะการแสดงในที่สาธารณะตามท้ องถนนที่มุ่งหวังสร้ างความ
บันเทิงและความประทับใจแก่ผ้ ูชมที่ผ่านไปมาเพื่อแลกกับค่าตอบแทนซึ่งการให้ ค่า
ตอบแทนจะมากน้ อยก็ขึ ้นอยูก่ บั ความปรารถนาของผู้ชมแต่ละคนการแสดงเปิ ดหมวก
สามารถสร้ างสรรค์ได้ หลายรู ปแบบ ซึง่ ในสารคดีเล่มนี ้ผู้เขียนมุง่ ศึกษากลุม่ คนเปิ ดหมวก
ประเภทที่ แ สดงดนตรี สดการเล่ น ดนตรี หรื อการแสดงซึ่ ง อยู่ใ นพื น้ ที่ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร
ส�าหรับการเปิ ดหมวก ณ ท้ องถนน ถือว่าเป็ นอาชีพหนึง่ ทีผ่ ้ เู ปิ ดหมวกเรี ยกว่า
อาชีพ หากแต่อาชีพนี ้ยังไม่ถกู จัดระบบให้ อยูใ่ นสาระบบอาชีพของสังคมไทย
แต่สา� หรับพวกเขานัน้ สามารถแสดงตัวตนว่าพวกเขามีอยู่จริ งในสังคมมี
เอกลักษณ์ ภายใต้ สงั กัด และความมีอิสระและเสรีในตัวเอง พวกเขาเรี ยนรู้ ที่จะใช้
ชีวิตแบบอิสระและกล้ าแสดงออก จุดนี ้จึงถือเป็ นการแบ่งนักดนตรีเปิ ดหมวกให้ แตก
ต่างจากนักดนตรี ประเภทอืน่
ส�าหรั บการเล่นดนตรี เปิ ดหมวกหรื อการแสดงเปิ ดหมวกข้ างถนนนัน้ ยังไม่
เป็ นที่ยอมรั บมากนักอาจมีทงส่
ั ้ วนที่สนับสนุนและส่วนที่ยงั ไม่มองและกระท�ากับพวก
เขาเช่นเพือ่ นร่ วมอาชีพในชนชันเดี
้ ยวกัน หากแต่พวกเขานันก็
้ มคี ณ
ุ ค่าความเป็ นคนไม่
แพ้ กบั อาชีพใด เพราะพวกเขาประยุกต์ใช้ ดนตรี ความสามารถส่วนตัวมาสร้ างสรรค์ให้
เป็ นศิลปะข้ างถนน หากมีผ้ไู ม่พอใจก็จงเดินหลีกหนีเขาไปเฉย ๆ อย่าไปดูถกู หรื อแสดง
ท่าทีทไี่ ม่เหมาะสมเลย
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น
พวกเขาเหล่านี ้เล่นดนตรี ข้างถนน พวกเขาไม่ใช่ขอทานเพราะหากเป็ นขอทาน
นันจะไม่
้
มกี ารแสดงอะไรเพือ่ แลกเปลีย่ นกับเงินทีไ่ ด้ เลย ขอทานจะใช้ ความน่าสงสาร
ความน่าเวทนา ในขณะที่พวกเขาใช้ ความสามารถหรื อเสียงเพลงทีอ่ อกมาจากความ
สามารถส่วนตนแลกเปลีย่ นเป็ นเงินตราทีผ่ ้ ผู า่ นไปมาพอใจทีจ่ ะให้ อาชีพเปิ ดหมวกไม่
ได้ มกี ารบัญญัตใิ นสาระบบอาชีพของคนไทย ไร้ ซงึ่ หมวดหมูใ่ นการจัดวางลงไปในอาชีพ
แขนงใดแขนงหนึง่ แต่พวกเขาเหล่าศิลปิ นเปิ ดหมวกเรียกมันว่า “อาชีพเปิ ดหมวก” นอกจาก
จะสร้ างรายได้ให้แก่พวกเขาหรื อสร้ างตัวตนให้ พวกเขามีโอกาสออกมาแสดงความสามารถ
ตัวตนแล้ว การเล่นดนตรีเปิ ดหมวกนี ้ไม่ได้มกี ฎเกณฑ์ใดจ�ากัด
ส�าหรับผู้ทมี่ คี วามพิการ เพราะพวกเขาเหล่านัน้ มีโอกาสและทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพได้ น้อยนักในสังคมปั จจุบนั จึงถือได้ วา่ อาชีพเปิ ดหมวกนี ้ สร้ างโอกาส
และทางเลือกทีเ่ ปิ ดกว้ างให้ กบั กลุม่ คนเหล่านี ้อีกด้ วย
สุดท้ ายแล้ วการเปิ ดหมวกในสังคมไทย มันอาจจะไม่ใช่อาชีพทีด่ ดู หี รื อมีอยูใ่ น
สาระบบอาชีพ แต่พวกเขาก็เลือกทีจ่ ะท�ามันเต็มที่ บนทางเดินทีเ่ ขาเลือกเองและเลือก
ได้ ไม่วา่ คุณจะท�าอาชีพไหนหากคุณตังใจและทุ
้
ม่ เทกับอาชีพนันและซื
้
้อสัตย์กบั มันจริงๆ
ผลของงานทีอ่ อกมาจะบอกระดับศักยภาพและความเป็ นคนของคุณเองแม้ วา่ อาชีพนัน้
จะสูงหรื อต�า่ สักเพียงใดก็ตาม
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TREET
PERFORMANCE
*นักดนตรีข้างถนน (สวนจตุจักร)

คนเปิดหมวก ถึง การเปิดหมวก
“การเปิดหมวก” โดยขอนิยามแบบคน
ไม่มีความรู้อะไร แบบคนรู้น้อย คิดว่ามันก็คือ
การเล่นดนตรีเล่นอะไรก็ได้ ที่มีหมวกวางไว้ด้าน
หน้า บางคนก็ใช้กล่อง โบราณว่าคือการขอทาน
แต่ใช้เสียงเพลงแลก เงิน
“เรวัติ ผ่องแผ้ว“ ศินปินข้างถนนย่านสีลม
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“เปิ ดหมวก” มันไม่ใช่คา� ส�าหรับคนตาบอดหรอกนะ มัน
เป็ นค�าส�าหรับคนตาดี อย่างวงผมจะเรียกว่า มันคือ “งานสุม่ ”
แต่ถ้านึกถึงค�าว่าเปิ ดหมวก ผมขอให้ ความหมาย เหมือน ๆ กับ
ต้ นฉบับเขาและกัน เขาว่าอย่างไรผมก็ขอตามนัน้
“สุเมตธ ธรรมวงศ์ “ ตัวแทนวง Dimond

“เปิ ดหมวก” มันก็เหมือนเป็ นการแสดงสร้ างสรรค์งานศิลปะโดย
อิสระทีเ่ ราก�าหนดได้ เองผมมองว่าการเปิ ดหมวกไม่ใช่เรื่องต�า่ ต้ อยแต่
เป็ นการรังสรรค์ศลิ ปะมากกว่าและบทเพลงทีส่ รรค์สร้ างมันมีบทบาทที่
ท�างานเพลงใหม่ๆ ขึ ้นมาได้ด้วยตัวเราเอง ให้บทเพลงเดิม ๆ พ้นจากถ่วง
ท�านองเดิม ๆ ตามท้องตลาดในกระแส
“อีด๊ ฟุตบาธ”
ต้นฉบับศิลปินเปิดหมวกกข้างถนน
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“เปิ ดหมวก” คิดว่ามันก็คือการแสดง แล้ วแต่
ใครจะมองยังไง แต่คนที่ออกมาท�าตรงนี ้ ต้ องท�าได้ ดีได้
จริ ง ต้ องกล้ าในทางที่ดีไม่ใช่มาหลอกคนดู
“สมพงศ์ หัสดี” โนราพรานบุญ

“เปิ ดหมวก”มองว่าเป็ นงานศิลปะการแสดงออก พอใจชอบเขาก็จะให้ ทิป เป็ น
แรงใจให้ ศิลปิ นเหล่านัน้ เหมือนได้ แลกเปลี่ยนความสุข พอใจก็ทิปให้ แต่เมืองไทยบางที
มันก็อาจจะอยูท่ ี่สถานภาพพื ้นที่ ของแต่ละคนนะ ที่มาเล่น พื ้นที่ที่ยืนเล่น อย่างเช่น ป้าย
รถเมล์ มันก็ไม่ใช่สถานที่ที่จะมายืน ให้ นกั ท่องเที่ยวมาดูก็ถ้าเล่นก็เลือกสถานที่หน่อย
“ธร แบนโจ” ตัวแทนวง Bluemountain boys
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เรื่ องราวของ 5 ศิลปิ นที่เล่นดนตรี เปิ ดหมวกข้ างถนน กับ
เส้ นทางเดินชีวิตของพวกเขาบนถนนเส้ นนี ้ มีทงเรื
ั ้ ่องราว สนุก
สุข เศร้ า กับเรื่องราวชีวติ พวกเขาเลือกและรักทีจ่ ะท�ามัน อย่าง
มีความสุขนัน่ คือ “การเล่นดนตรี”
ส�าหรับอาชีพคนเปิ ดหมวกนี ้สังคมไทยและใครหลายคน
มองว่าเป็ นเรื่ องที่ต้อยต�่าแต่ส�าหรับมุมมองของศิลปิ นข้ างถนน
อย่างพวกเขาแล้ วนัน้ ไม่มคี า� ว่าต�า่ ส�าหรับการท�าในสิง่ ทีร่ ัก และ
เป็ นเส้ นทางทีส่ จุ ริต เพราะทุกชีวติ ไม่สามารถเลือกเกิดในสังคมที่
ยิง่ ใหญ่ได้ แต่เลือกทีจ่ ะเป็ นคนดีคนเส้ นทางเล็ก ๆ ทีส่ ร้ างความ
สุขให้ ตวั เองได้

