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• ระหวา่งรอผูก้าํกบัเอ็มววีา่ง นอ้งๆ ก็พฒันาความตอ้งการที)อยากจะเห็นอยูใ่นเอ็มว ีตั[งแต ่14 ตลุา 6 ตลุา 

พฤษภาทมฬิ รฐัประหารสองรอบลา่สดุ 49 และ 57 จนมาถงึเร ื)องของนักศกึษาโดนทาํรา้ยในชว่งยคุของรฐับาล

เผด็จการทหารในยคุปัจจบุนั ลกัษณะการถา่ยทาํจะเป็นในรปูแบบ คนหนึ)งรอ้งชว่งหนึ)ง ก็จะใสเ่หตกุารณห์นึ)งเขา้ไป 

สบิคนรอ้ง สบิชว่งเพลง ก็ใชส้บิชว่งฉากของเหตกุารณนั์[นๆ  

• เอ็มวนีี[ไดบ้ทสรปุที)ผ่านการพฒันากระบวนการทางความคดิมาสูจ่ดุที)เหมอืนวงเวยีน มนัยํ [า มนัซํ [า มนัวน

ลปูอยา่งไม่เคยหลดุพน้ ฆ่าแลว้ ฆ่าอกี ฆ่าแลว้ ฆ่าอกี… ตายมาแลว้กี)รอบ แตไ่ม่เคยมใีครชาํระคดคีวาม ไม่เคยชาํระ

เป็นบทเรยีน แถมซํ [าดว้ยการใหล้มืใหเ้ลอืนกนัเถอะ แบบที)ผ่านมาแลว้ ใหม้นัผ่านๆ ไป 

• จงึเป็นที)มาของการเอาจดุที)ปวดรา้วที)สดุในประวตัศิาสตรท์ี)ประชาชนโดนกระหนํ)า กระทาํยํ)ายมีาถา่ยทอด 

ในชว่งที)รฐัสรา้งความแตกแยกใหป้ระชาชน จนประชาชนตอ้งมาเขน่ฆ่ากนัเอง… 6 ตลุา 2519… ฉากนั[น… วนั

นั[น… รอยยิ [มนั[น… เกา้อี [นั[น… ศพนั[น ไม่รูช้ ื)อ จนทกุวนันี[ 
ฉันเป็นแคค่นเสริฟ์นํ[าในกองถา่ย แตก็่สามารถโหนกระแสเพลงแรปที)กาํลงัดงัขนาดนี[ไดเ้หมอืนกนันะ 
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ที)สาํคญักวา่นั[น การเป็นเพยีงแคเ่ด็กเสริฟ์นํ[า มนัเหมอืนเราเป็นแมลงสาบตวันอ้ยๆ ที)แทรกซมึและแอบไปฟังวา่ 
เขาวางแผนกนัอยา่งไร เขาพฒันาระบบและกระบวนการคดิในการสรา้งเอ็มวตีวัหนึ)งไดอ้ยา่งไร เด็กเสริฟ์นํ[าตวั
นอ้ยๆ คนหนึ)งจงึแอบรา่ยยาวถงึเบื [องหลงั MV ที)กาํลงัอยูใ่นกระแสของสงัคมขนาดนี[ได ้
  
“เด็กเสริฟ์นํ[า…มาชว่ยพี)หน่อยนะ” พี)เปีย-ธรีะวฒัน ์รจุนิธรรม ผูก้าํกบัมวิสกิวดิโีอ ‘ประเทศกมู’ี เอย่ขึ [นมาในวนั
หนึ)ง ขณะนั)งกนิปิ[งยา่งราคาถกูอยูด่ว้ยกนั ระหวา่งที)แกกาํลงัคยุอยูก่บับอมบ ์ผูช้ว่ยผูก้าํกบัอกีคนหนึ)ง ฉันผูก้าํลงั
คบีเนื[อยา่งหอมๆ อยา่งเมามนั ก็เงยหนา้ขึ [นมาแลว้บอกวา่ “ไม่เอาไดไ้หม กลวั” 
  
“ห ึไม่ได…้” เขาตอบ  
  

 
  
ยอ้นกลบัไป ตอนที)ไดร้บัรูว้า่นอ้งๆ นักแรปทั[งหมดอยูร่ะหวา่งกาํลงัพฒันาเพลงของตวัเองนั[น เดโมเพลงก็ไดถ้กู
สง่ออกมาใหเ้หลา่ผูก้าํกบัฟังบา้งแลว้ มแีตค่นสะใจวา่ 
  
“หยู เพลงแรงด ีหยู เพลงมนัด ีหยูย เพลงนี[จี �ดเลย จี �ด โดนหลายจดุ โดนทกุจดุ” 
  
พี)เปียผูไ้ดฟั้งเพลงนี[เป็นคนแรกๆ นําเพลงมาใหน้อ้งๆ ผูช้ว่ยทกุคนฟัง ซึ)งทกุคนก็ตอบกลบัมาวา่ “ทาํแลว้ เรยีก
ดว้ย”  
  
คนเสริฟ์นํ[าอยา่งฉันก็มองบน พลางคดิในใจวา่ ‘มนัน่ากลวันะ…’ 
  
จนเมื)อเพลงเสรจ็ นอ้งๆ นักแรปก็มาหาพี)เปียจรงิๆ พรอ้มกบัไฟลเ์พลงที)มกิซเ์สรจ็แลว้ ซ ึ)งฟังแลว้เพราะยิ)งกวา่เดโม 
พรอ้มกบับอกพี)เปียวา่ “พวกผมอยากไดเ้อ็มว”ี แตพ่ี)เปียก็ตดิเดนิทางไปเซี)ยงไฮ ้เพื)อรบัจา้งถา่ยหนังของ
ตา่งประเทศเร ื)องหนึ)ง นอ้งๆ ก็เลยตอ้งรอพกัใหญก่นัเลยทเีดยีว 
  
เพื)อไม่ใหเ้สยีเวลา นอ้งๆ ก็พฒันาความตอ้งการที)อยากจะเห็นอยูใ่นเอ็มว ีในหลากหลายความคดิเห็น ไม่วา่จะเป็น
เร ื)องราวในอดตีอนัไกลโพน้ ตั[งแต ่14 ตลุา 6 ตลุา พฤษภาทมฬิ รฐัประหารสองรอบลา่สดุ 49 และ 57 จนมาถงึ
เร ื)องของนักศกึษาโดนทาํรา้ยในชว่งยคุของรฐับาลเผด็จการทหารในยคุปัจจบุนั ลกัษณะการถา่ยทาํจะเป็นใน
รปูแบบ คนหนึ)งรอ้งชว่งหนึ)ง ก็จะใสเ่หตกุารณห์นึ)งเขา้ไป สบิคนรอ้ง สบิชว่งเพลง ก็ใชส้บิชว่งฉากของเหตกุารณ์
นั[นๆ  
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สองเดอืนผ่านไป พี)เขากลบัมาประชมุกบันอ้งๆ นักแรปเพื)อพฒันาเอ็มวรีว่มกนั ซ ึ)งทกุคนก็เห็นดว้ยกบัการนําภาพ
ประวตัศิาสตรท์ี)เคยมฉีากของการทาํรา้ยประชาชนซํ [าแลว้ซํ [าเลา่มาใชใ้นเอ็มว ี 
  
ดว้ยความที)ผูก้าํกบัพรอ้มกบัพี)เอกชา่งภาพคูใ่จ ลว้นจบมาทางดา้นประวตัศิาสตรท์ั[งคู ่แมจ้ะตา่งสถาบนั คนหนึ)ง 
มศว. คนหนึ)ง มธ. แตก็่คงไวซ้ ึ)งคาํถามคาใจอยูใ่นสมองวา่ เหตกุารณใ์นประวตัศิาสตรท์ี)เป็นการตายของ
ประชาชนนั[น ลว้นแลว้แตไ่ม่เคยไดม้กีารชาํระใหเ้ป็นทางการอยา่งแทจ้รงิ ไม่วา่จากรฐัเอง หรอืจากนักวชิาการ
ดา้นประวตัศิาสตรท์ั[งประเทศเองก็ตาม แลว้ความจรงิเป็นอยา่งไรกนัแน่ 
  
จรงิอยูว่า่ รฐัน่าจะทาํการชาํระประวตัศิาสตรห์ลายๆ เร ื)องที)เกดิขึ [น แตใ่นเหตกุารณแ์ทบทกุเหตกุารณ ์ 
  
รฐั คอื ผูต้อ้งสงสยัในกระทาํความรนุแรงมใิชเ่หรอ  
รฐั คอื ผูต้อ้งสงสยัในการเป็นตน้ตอแหง่เหต ุไม่ใชเ่หรอ 
รฐั คอื ผูค้รองอาํนาจการปกครองและกดขี) แลว้ยงัคงดาํรงไวซ้ ึ)งอาํนาจนั[นๆ ตลอดมา ไม่ใชเ่หรอ  
  
ไม่แปลกใจเลย ที)รฐัจะทาํตวันิ)งเฉย ประหนึ)งเร ื)องราวทั[งหมดโดนซกุไวใ้นพรม ไม่ตา่งอะไรกบัประเวณีไทยที)ตอ้ง
หลบซอ่นอยูภ่ายใตศ้ลีธรรมจรรยาและประเพณีอนัดงีาม 
  
แตก่ารเรยีนประวตัศิาสตรข์องเหลา่นักวชิาการเองเลา่ ไม่สงสยับา้งเหรอ ไม่คดิจะรวมพล ระดมคนใหก้ลายเป็น
เร ื)องราวที)ตอ้งชาํระใหถ้กูตอ้งที)บอกกบัสงัคมแลว้ทาํใหเ้ป็นบทเรยีนอยา่งแทจ้รงิเหรอ วา่ ‘ใครฆ่า ใครถกูฆ่า กี)คน
มาฆ่า กี)คนที)ถกูฆ่า ใครสั)งฆ่า ใครรบัคาํสั)งฆ่า’ 
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เด็กเสริฟ์นํ[าอยา่งฉัน ฟังเขาประชมุกนัก็ไดแ้ตอ่า้ปากคา้ง ตา่งคนตา่งพลา่มบน่แบบที)เต็มไปดว้ยอารมณศ์ลิปิน
และความมจีติวญิญาณ สว่นฉันกลบัรูส้กึหวาดหวั)น… ก็ใครจะกลา้งดังา้งกบัรฐัเลา่ 
  
“ก็พวกกนีู)แหละ” ฉันสะดุง้โหยง เสยีงกระซบิตอบกลบัมาเบาๆ แตรู่ส้กึเหมอืนมนัดงัลั)นไปทั[งประเทศ 
  
เอ็มวนีี[ไดบ้ทสรปุที)ผ่านการพฒันากระบวนการทางความคดิมาสูจ่ดุที)เหมอืนวงเวยีน มนัยํ [า มนัซํ [า มนัวนลปูอยา่ง
ไม่เคยหลดุพน้ ฆ่าแลว้ ฆ่าอกี ฆ่าแลว้ ฆ่าอกี… ตายมาแลว้กี)รอบ แตไ่ม่เคยมใีครชาํระคดคีวาม ไม่เคยชาํระเป็น
บทเรยีน แถมซํ [าดว้ยการ ใหล้มืใหเ้ลอืนกนัเถอะ แบบที)ผ่านมาแลว้ใหม้นัผ่านๆ ไป 
  

 
  
ในเมื)อมนัซํ [า ในเมื)อมนัยงัยํ [า จนก็ไม่รูว้า่เมื)อไรจะถงึควิเรา เราตอ้งตอก เราตอ้งยํ [า เราตอ้งใหค้นไม่รู ้ไดรู้เ้สยีทสี ินี)
คอืแนวคดิของทมีงาน 
  
จงึเป็นที)มาของการเอาจดุที)ปวดรา้วที)สดุในประวตัศิาสตรท์ี)ประชาชนโดนกระหนํ)า  กระทาํยํ)ายมีาถา่ยทอด ในชว่ง
ที)รฐัสรา้งความแตกแยกใหป้ระชาชน จนประชาชนตอ้งมาเขน่ฆ่ากนัเอง มาดา่ทอคนชาตเิดยีวกนัแท ้ๆ  ทั[งที)ก็เป็น
คนเหมอืนกนัทั[งนั[น ที)เลวรา้ยกวา่นั[นคอื… แมแ้ตศ่พ ก็ยงัไม่เวน้  
  
6 ตลุา 2519… ฉากนั[น… วนันั[น… รอยยิ [มนั[น… เกา้อี [นั[น… ศพนั[น ไม่รูช้ ื)อ จนทกุวนันี[ 
  

 
  
‘เอาไหม…?’ 
นอ้งๆ นักแรป… เอา 
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ผูก้าํกบั และ ผูช้ว่ย… เอา 
ทมีเบื [องหลงั… เอา 
เด็กเสริฟ์นํ[า… สา่ยหวัอยูค่นเดยีว  
  
แผนงาน Pre Production จงึไดเ้ร ิ)มขึ [น 
  
ถา่ยอยา่งไร? 
  
ในความเป็นชา่งภาพมอือาชพี พี)เอกกบัพี)เปีย แมก้ระทั)งพี)ตุ๋ย ชา่งภาพอกีคน พวกนี[คอืเหมอืนกนั ชอบอยูแ่ลว้
ความทา้ทาย การไดถ้า่ยหนังยาวสกัสบินาทโีดยไม่มกีารตดั การไดถ้า่ย One Cut Longtake อกีสกัคร ั[งใน
ชวีติมูฟเมนตท์กุมูฟมนัตอ้งเพอรเ์ฟกต ์มนัตอ้งเกง่ ผ่านการซอ้มมาอยา่งด ีมนัตอ้งได ้
  
ทมีอารต์ไดร้ปูตน้ฉบบัที)ไดร้บัรางวลัมา ก็บอกเลยวา่ ม็อกอปัตน้ไมก้บัศพจะเอาใหเ้หมอืนจรงิที)สดุ แลว้จะหา
โลเคชนัไดพ้รอ้ม ไม่ตอ้งหว่ง เทา่ไรเทา่กนั  
  
ทมีคอสตมูเป็นอะไรที)หาไดย้ากที)สดุ จากการทาํ Study ของภาพ มนัตอ้งเหมอืน ดงันั[นจะตอ้งหาเสื [อผา้ในยคุ 
70 ซึ)งมนัไม่ใชเ่ร ื)องง่ายๆ เลย ตอ้งพยายามควานหากวา่จะเจอนักสะสมเสื [อผา้ยคุนั[น จนสดุทา้ยแทบจะตอ้งกม้
กราบนักสะสม  
  

 
  
ทมีแคสติ [งเป็นอะไรที)ผูก้าํกบัคาดหวงัไวส้งูมาก เพราะมคีน 17 คนที)อยูใ่นภาพตน้ฉบบั เราตอ้งการใหท้กุคน
เหมอืนจรงิมากที)สดุ ตอ้งใชก้ารแคสติ [งใหเ้หมอืนที)สดุ สว่นคนที)รายลอ้มดา้นหลงั ดใูหด้สี ิลว้นแลว้แตเ่ป็นเพศ
ชาย ตา่งวยั ตา่งอาชพีดว้ยเสื [อผา้ที)แตกตา่งและดหูนาแน่น ดงันั[นตวัประกอบตอ้งมตีวัเลข 100 คนเป็นอยา่งตํ)า 
  
ทมีกลอ้งและฉาก ตกลงกนัวา่ดว้ยคอนเซปตจ์ากพี)เปีย ผูก้าํกบั เราจะถา่ยกนัเป็นวงกลม เสมอืนหนึ)งปัญหาของ
ประเทศที)อยูใ่นวงัวน ไม่หลดุพน้ออกไปเสยีท ีดงันั[นจงึตอ้งใช ้Green Screen ลอ้มรอบเพื)อเป็นฉากไวท้าํ CG 
ในชว่งหลงั แลว้นักแสดงก็ลอ้บกรอบวงกระชบัที)รอบตน้ไม ้รอบศพนิรนามที)โดนแขวนอกีทหีนึ)ง 
  
ตอนที)เด็กเสริฟ์นํ[าอยา่งฉันไดรู้ว้า่ พี)เขาตอ้งหาตวัประกอบถงึ 100 คน ฉันก็รูว้า่ สวสัดกิารนํ[าอยา่งฉันตอ้งเหนื)อย
แน่ๆ เพราะฉะนั[นฉันจะหนี หนี และไม่ทาํ ลองคดิเลน่ๆ วา่รอ้ยคนบวกทมีงาน มนัไม่ใชเ่ร ื)องง่ายเลยนะ ปาไปเกอืบ 
150 ชวีติ เด็กเสริฟ์นํ[าคนเดยีวเอาไม่อยูห่รอก 
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พอถงึตอนจะถา่ย ก็ถา่ยไม่ไดเ้สยีท ีฝนคอืเหตหุลกั ฝนตกเกอืบทกุวนั การขอใหน้อ้งๆ มาชว่ยงาน นอ้งๆ ทกุคน
ตอ้งวา่งกบัวนัที)จะถา่ย เพราะทกุคนมเีวลานอ้ย และมงีานตอ้งทาํ แตก็่มาชว่ยๆ กนัฉันทพ์ี)นอ้ง และอดุมการณไ์ม่
มากก็นอ้ย  
  
แตฝ่นก็ไม่เป็นใจ เพราะเดอืนสงิหาคม กนัยายน ฝนตกตอนบา่ยตลอด จนเหลา่นอ้งๆนักแรปรอ้นใจบอกวา่ “พี) 
ผมอยากไดเ้อ็มวเีดอืนตลุาคม” ผูก้าํกบัเลยบอกกบัฉันผูเ้ป็นเด็กเสริฟ์นํ[าวา่ “เอา้ เสี)ยงด ูเอาสกัวนั” 
และแลว้เราก็ไดว้นั ไดโ้ลเคชนัที)ไกลมาก อยา่ถามวา่อยูไ่หน ใหไ้ปอกีก็ไปไม่ถกู แตม่นัเป็นความน่ารกัที)ทกุคน
พรอ้มมาก   
นัดหมายพรอ้ม อกีสองวนัถา่ย ฉันไดร้บัโทรศพัท ์ 
“ชว่ยพี)หน่อยนะ”  
ฉันเหลอืกตามองบน “กคูงหนีไม่พน้สนิะ” 
  

 
  
กอ่นวนัถา่ยอกีหนึ)งวนั ปัญหาเกดิ หาตวัประกอบไดไ้ม่ครบ หาไม่ไดเ้ลย พี)เปียแทบจะวนีแตก แตก็่อดทน แลว้
พยายามแกไ้ข  
  
ไดไ้ม่ครบ จะเลื)อนวนั เฮย้ เลื)อนไม่ไดโ้วย้ ทกุคนไม่วา่ง ทกุคนมงีาน นัดกนัแลว้ จะมาบอกเลกิกอ่นหนึ)งวนัคงไม่
ง่าย   
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ทา้ยสดุ หามาไดแ้ค ่60 คน เหลา่ผูช้ว่ยผูก้าํกบัที)ทราบปัญหาไดแ้ตท่อดถอนใจใหฉั้นไดย้นิ พรอ้มกบับอกวา่ ผู ้
กาํกบัใจเย็นจรงิๆ  
  
ทา้ยสดุ “60 ก็ 60 ทาํใจ” 
  

 
  
ถงึวนัถา่ยทาํ ทกุคนมาถงึที)พรอ้มแดดที)แรงมาก ฉันมาสายกวา่ทกุคน และไม่มนํี[า เพราะนํ[าอยูใ่นรถอกีคนั แลว้
ดนัมาสาย ทาํใหท้มีตอ้งไปหานํ[าที)อื)นมากนิกอ่น พี)เปียมองเขม้มาสายตาเหมอืนด ุฉันก็มองไปรอบๆ ทาํเมนิๆ 
เหมอืนกไูม่ผดิ 
  
ตน้ไมปั้กหลกัแลว้ รูส้กึกระตกุใจ หุน่ศพนอนอยูข่า้งๆ ที)ฉันนั)ง มองหนา้ มองหุน่กนัอยูพ่กัใหญ ่ฉันก็บอกใหใ้คร
เอาผา้มาคลมุทเีถอะ ฉันกลวั จนกระทั)งฉากพรอ้ม นอ้งๆ นักแรปเร ิ)มจะมากนัแลว้  
  

 
  
ตามประสานักประวตัศิาสตรท์ี)จะไดท้าํฉากที)แกคา้งคาในใจมานานกวา่ยี)สบิปี แมจ้ะมปัีญหาเกดิขึ [นอยูบ่า้ง แตผู่ ้
กาํกบัก็พูดอยูเ่สมอวา่ “มนัตอ้งรเีมกไดส้วิะ มนัไม่ใชก่ารผลติซํ [ารนุแรง แตม่นัเป็นสิ)งที)ยงัไม่ไดช้าํระ มนัตอ้งยํ [า 
มนัตอ้งตอกเตอืนใหช้นรุน่หลงัรูว้า่มนัเคยเกดิเหตกุารณแ์บบนี[ ยามบา้นเมอืงประชาชนแตกแยกเป็นฝักฝ่าย เรา
เคยฆ่าศพกนัมาแลว้” แกแฮปปี[กบัการทาํงานเสมอมา 
  
ที)เซอรไ์พรสฉั์นมากๆ คอื ในจนิตนาการของฉัน พวกแรปเปอรจ์ะตอ้งหยาบคาย ดดุนั กวนประสาท หรอืเรยีกวา่ 
‘กวนตนี’ ก็ได ้แตท่ี)ฉันเจอคอื คณุนัท หนึ)งในแรปเปอรก์ลบัเดนิเขา้มาไหวท้กุคนในกอง รวมทั[งเด็กเสริฟ์อยา่งฉัน 
พรอ้มเรยีก “พี) สวสัดคีรบั”  
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โอย้ กร ี �ด มคีวามเป็นศลิปินที)เตรยีมจะดงั สว่นนอ้งๆ คนอื)นๆ ตอนที)ฉันเห็นนั[น บางคนยงัไม่ปิดหนา้ เลยดรููเ้ลยวา่ 
เฮย้ แม่งเด็กเรยีน แฟนสาวของหนึ)งในศลิปินกระซบิบอกฉันระหวา่งรอนํ[าวา่ “พี)คะ มนัปิดหนา้เพราะมนัรวย อกี
คนปิดหนา้เพราะมนัเด็กเรยีน”  
  
บางคนไม่มาเพราะเป็นอาชพีการงาน แมก้ระทั)งคนที)ฉันมองวา่น่าจะกระดา้งที)สดุในวง ก็ยงัมายกมอืไหวฉั้น สวสัดี
ฉัน แลว้บอกวา่ “ฝากของดว้ยนะพี)” ซ ึ)งเป็นเร ื)องที)คาดไม่ถงึมากๆ  
  
ฉันก็ไดฤ้กษเ์สริฟ์นํ[าเสยีท ีเมื)อกองถา่ยเร ิ)มเตรยีมพรอ้ม นักแสดงที)แคสติ [ง 17 คนแรก เดนิเขา้ไปเปลี)ยนเสื [อผา้ให ้
ตรงกบัภาพประวตัศิาสตรท์ี)สดุ ระหวา่งนั[นตวัประกอบเร ิ)มมาถงึ และลงจากรถ ฉันอยูไ่กล ไม่ไดส้นใจ มวัแตท่าํงาน
ในสว่นของฉัน แลว้สกัพกัก็ไดย้นิเสยีงกระซบิกระซาบกนัวา่ทาํไมถงึมตีวัประกอบผูห้ญงิ มหีญงิชราดว้ย ทั[งๆ ที)
คยุกนัแลว้วา่ชายลว้นตามประวตัศิาสตร ์ตามภาพมนัชายลว้น แตค่นรบัผดิชอบตอบไม่ได ้ 
  

 
  
บอมบ ์ผูช้ว่ยผูก้าํกบัผูใ้จเย็นเสมอมา พรอ้มหาวธิแีกไ้ขอยา่งลุม่ลกึ แยกกลุม่ชายลว้นไปแตง่ตวัรออยูแ่ถวสองใน
ฉาก 
กลุม่สองดเูหมอืนชายแตเ่ป็นหญงิ พอกะลอ่มกะแลม่ไปได ้เตรยีมแตง่ตวั อยูแ่ถวสามในฉาก  
กลุม่สาม หญงิลว้นและหญงิชรา ใหอ้ยูแ่ถวหลงัสดุ มดัผม แตง่ตวัใหเ้หมอืนชาย อยา่โผลห่นา้หวานๆ ของแตล่ะ
คนใหช้ดันัก 
  
ทมีฉากพรอ้มแลว้ ทมีกลอ้งเร ิ)มขยบัยา้ยโลเคชนัทั[งหมดไปใกลต้น้ไมท้ี)อยูใ่น Green Screen พี)เปียเตรยีม
มอนิเตอรพ์รอ้ม ลาํโพงพรอ้ม กร ิ �ปพรอ้ม พี)เอกชา่งภาพเร ิ)มใส ่Ready Rig แลว้ใหผู้ช้ว่ยแบกกลอ้ง Red Raven 
Ronin 2 เขา้กบัตวั เหมอืนจงิโจแ้ม่ลกูออ่น บอกเลยโคตรหนัก เด็กเสริฟ์นํ[าแอบเอานํ[าเขา้ไปหาพี)เอก แลว้ถาม
วา่ “ไหวไหมพี)” พี)เอกบอก “สบาย สมยักอ่นหนักหนากวา่นี[” 
  
One Cut Long Take เร ิ)มตน้โดยแทบไม่มกีารซอ้ม คาเงะ ผูช้ว่ยผูก้าํกบัดา้น Action Coach พรอ้ม โหมโรง 
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อยากใหเ้ขา้ใจจดุนี[นิดหนึ)ง เมื)อทกุคนเร ิ)มเขา้ไปใน Green Screen ที)ลอ้มรอบเป็นวงกลมบดบงัตน้ไมแ้ละศพ
แขวนนั[น ไม่ไดม้ใีครยิ [มแยม้แจม่ใส เฮฮากบัสิ)งที)เห็น  
 
นักแสดงทกุคน ตวัประกอบผูม้เีกยีรตทิกุทา่น ลว้นแตเ่งยีบ นิ)ง สงบ เฝ้ารอเวลาถา่ยทาํ ไม่เลน่ ไม่เฮฮา ไม่ยิ [มแยม้
หยอกเยา้กนั เหมอืนเคารพในตวัศพนั[นๆ ทั[งๆ ที)บางคนไม่ไดรู้ป้ระวตัศิาสตรอ์ะไรเลย  
แตต่ามรปูภาพตน้ฉบบัของประวตัศิาสตรท์ี)แทจ้รงิ ในรปูนั[นหลายคนเต็มไปดว้ยรอยยิ [ม  
 
คาเงะบอกวา่มนัยากมากนะ ที)จะทาํใหท้กุคนที)ไม่ไดบ้า้จี [ มายิ [มแยม้กบัสิ)งที)เห็นอยูต่รงหนา้ ทกุคนมสีตทิี)จะสงบนิ)ง 
แตเ่ราตอ้งทํางาน เราตอ้งกา้วไปใหไ้ด ้เราตอ้งใหท้กุคนเฮฮา  
 
คนที)ตอ้งเรา้อารมณนั์กแสดงมอืสมคัรเลน่ คอื คาเงะ ที)จาํเป็นตอ้งทาํงานอยา่งหนักหน่วง ไหนจะเลน่ตลกตอ่หนา้
ศพใหนั้กแสดงขาํ ใหเ้ขายิ [ม ชวนใหย้กมอืพรอ้มกนั ไหนลองหวัเราะส ิไหนลองเลน่เวฟกนัไหม ทาํทกุวถิทีางให ้
นักแสดงอนิกบับทใหต้รงกบัรปูตน้ฉบบัในประวตัศิาสตรใ์หไ้ด ้ 
  
“เด็กเสริฟ์นํ[า… นักแสดงเหนื)อย แตผ่มเหนื)อยกวา่หลายเทา่นะ” คาเงะออ้นฉัน  
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สามเทกผ่านไป ยงัมปัีญหาประปราย แตน่อ้งๆ นักแรปเกง่มาก บอกใหรู้ว้า่ซอ้มมาอยา่งด ีนักแสดงอาจมพีลาด
บา้ง เชน่ ทาํทา่เหมอืนกนัเกนิไป ยกมอืพรอ้มกนัเกนิไป ตอ้งจดัระเบยีบกนัใหม่ หลายคนหนา้มดืเพราะเร ิ)มอบอา้ว 
แตห่ลายคนก็ยงัอารมณด์ ี 
 
ตอ้งบอกวา่เพลงชว่ยไดเ้ยอะ นักแสดงฟังเพลง จากไม่เขา้ใจ เร ิ)มเขา้ใจ จากไม่สนใจ เร ิ)มสนใจ เร ิ)มสะใจ เร ิ)มอนิ
กบับท เร ิ)มรูแ้ลว้วา่ตอ้งทาํอะไร  
 
อากาศรอ้น แจกนํ[าแทบไม่ทนั โชคดฉัีนเตรยีมนอ้งไวช้ว่ยหลายคน พี)ตุ๋ย ผูช้ว่ยผูก้าํกบัอกีคนตอ้งเขา้มาชว่ยฉัน 
ฉันบอกเลย ฉันไดเ้ขา้ในหลงั Green Screen แคค่ร ั[งเดยีว เพราะแจกนํ[าไม่ทนั ตอ้งวิ)งเขา้ไปแจกขา้งใน ฉันกลวั  
 
ฉันไม่ชอบศพ 
 
นํ[าหมด… วิ)งสคิะ หารา้นขายนํ[า ขายนํ[าแข็ง ทา่ทางจะอกีหลายคตั 
ฉันออกรถทนัททีี)รูว้า่นํ[าไม่พอ ไปรา้นที)ใกลท้ี)สดุเพื)อซ ื [อนํ[า ระหวา่งเลอืกยี)หอ้นํ[า ฉันก็นึกในใจ เลอืกยี)หอ้นี[แหละ 
ถา้เขาถามวา่เคร ื)องดื)มอะไรเป็นสปอนเซอร ์เป็นทอ่นํ[าเลี [ยง ฉันจะตอบวา่ ทมีถา่ยทาํรอดไดด้ว้ยนํ[าจาก… สว่นเงนิ
คา่นํ[าฉันออกเอง 666 บาท 
  
ชอ็ก… นี)มนัเลขซาตาน… นี)มนัเลขหกตลุา…  
 
ขนลกุซูไ่ปหมด หิ [วของขึ [นรถอยา่งเรว็ แลว้ก็รบีกลบัมาที)กองถา่ย  
  

 
  
ใกลจ้ะเทกสดุทา้ยแลว้ ปรอยฝนเร ิ)มมา ฉันกาํใบเสรจ็ในมอืแน่น บอกกบัเจา้ที)เจา้ทาง และวญิญาณของคนที)จาก
ไปในวนัที) 6 ตลุาวา่… ขอใหเ้ขาทาํเสรจ็กอ่นที)ฝนจะตกลงมาเถอะ แตส่ี)เทกแลว้ มนัยงัใชไ้ม่ไดเ้ลย 
 
ฉันกลบัมาถงึ พี)เปียเร่มิสวม Ready Rig เอง พรอ้มกบันํากลอ้งลงมาแบกแลว้เตรยีมถา่ยรอบสดุทา้ยอกีคร ั[ง เม็ด
ฝนตกลงบนหนา้ฉันหนึ)งเม็ด แลว้ก็หายไป เพลงจากลาํโพงรถกระบะเร ิ)มขึ [นอกีคร ั[ง 
 
“ขออกีคร ั[งนะครบั ขออกีคร ั[ง ยิ [มใหม้ากที)สดุ ทาํใหด้ทีี)สดุ…” ผูก้าํกบัตะโกน ผูช้ว่ยผูก้าํกบัทกุคนชว่ยๆ กนั
ตะโกน รอ้งขอนักแสดงทกุคนใหท้าํใหม่อกีคร ั[ง 
 
แลว้มนัก็ผ่านไดใ้นที)สดุ พรอ้มกบัฝนที)ตกจนตอ้งเอารม่มากาง  
มนัผ่านไปไดด้ว้ยด ีรอยยิ [มของผูก้บักบั และนอ้งๆ ผูช้ว่ยทกุหน่วย บอกฉัน 
ตา่งคนตา่งกลบับา้น…  
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หลงัวนัถา่ยทาํสองวนั 
 
“พี)อยูไ่หน” เด็กเสริฟ์โทรถามผูก้าํกบั 
“อยูส่นามหลวง  
“ไปทาํไรวะพี)” 
“มาถา่ยรปูภาพเบื [องหลงัของฉาก เตรยีมเอาไปทาํ CG” พี)เปียกลา่วตอบพรอ้มกบับอกวา่ “เจา้หนา้ที)ไม่ใหพ้ี)ถา่ย” 
“พี)ก็ทาํตวัเป็นนักทอ่งเที)ยวญี)ปุ่ นส ิจะไดไ้ม่มใีครทว้ง” 
“ทาํไมตอ้งญี)ปุ่ นวะ” 
“มคีนบอกวา่ พี)เหมอืนเจา้นิกายโอมชนิรเิกยีว” 
แกวางหไูป สงสยัไปงอนอยูห่ลงัเสาหลกัเมอืง   
สนามหลวง ไม่ใชเ่ร ื)องง่ายอกีตอ่ไป  
………………………… 
“เป็นไงบา้งพี)” 
“CG มปัีญหานิดหน่อย” 
 ………………………… 
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6 ตลุาคม 
 
“อา้วพี) ยงัไม่เสรจ็หรอ MV อะ” 
“โอย๊ มแีตค่นทวงก”ู 
………………………… 
  
26 ตลุาคม  
  
“พี)จะเปิดตวัวา่เป็นผูก้าํกบัไหม” ฉันถามผูก้าํกบั 
“นอ้งเขากลา้ พี)ก็ตอ้งกลา้”  
“หนูกลวั” 
“เสริฟ์นํ[าอยา่งเดยีว มงึจะกลวัอะไร” 
“กลวัไม่ไดโ้หนกระแสมั[ง” 
…………………………  

 
  
แปดแสนหา้หมื<นววิ 
“เอาไงพี) เขาขู”่ เด็กเสริฟ์ถามทกุคน  
“ก็แลว้แต”่ ผูก้าํกบับอก 
“ผมยงัไงก็ได”้ ผูช้ว่ยผูก้าํกบับอก 
“เวลาเขาจบั มนัมนัีกขา่วมาดว้ยไหมครบัพี) ผมกาํลงัอยูก่บัสาวที)ไม่ใชแ่ฟน ผมกลวัแฟนผมรู”้ ทมีงานอกีคนถาม 
“พี)ครบั ผมสะสมรปูโป๊สมยัเอโดะ เขาจะจบัวา่ผมมรีปูอนาจารไหมครบั” ทมีงานอกีคนเสรมิ 
เด็กเสริฟ์: ปวดหวัมาก บอกเลย 
………………………… 
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สองลา้นววิ   
“พี)เป็นไงกนับา้ง” 
“ชวีติกตูอนนี[ถา้เป็นหนัง คงตอ้งเป็นแบบ Action Thriller” 
“ผมพาสาวออกจากพื [นที)แลว้ครบั” 
“ผมปลดงานศลิปะสง่คนืตน้สงักดัเรยีบรอ้ย เคลยีร ์พรอ้ม”  
………………………… 
  

 
  
สบิหกลา้นววิ 
“ไหวไหมพี)” 
“พูดซํ [าๆ ใหส้มัภาษณจ์นเหนื)อย ขี [เกยีจพูดแลว้” 
“ชวีติชว่งนี[ ตอ้งแข็งแรงเป็นพเิศษ  
“สู ้พี) ผมสู”้ 
………………………… 
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ยี<สบิลา้นววิ   
“เลกิถามกเูถอะ กขูี [เกยีจพูดแลว้” พี)เปียตอบพลางกนินํ[าเฮอืกๆ 
“ไม่พูดก็ได ้แตเ่ลา่ใหฟั้งหน่อยส ิทาํไมถงึเลอืกฉากนี[ ในชว่ง 6 ตลุา 2519″ ฉันยื [อพี)เปียมาตอบฉันใหไ้ดก้อ่น 
“เอา้ เป็นทมีงานแตไ่ม่รูเ้ลยเหรอ” สายตาแกมองมาแบบนั[น “นี)จาํอะไรไม่ไดเ้ลยเหรอ” กอ่นจะถอนหายใจยาว แลว้
เร ิ)มรา่ยยาวใหฉั้นฟังถงึเหตกุารณ ์6 ตลุาคมกบับนัทกึความทรงจาํ งานวจิยัเพิ)มเตมิที)ไดข้อ้มูลใหม่มา  
  
“รูไ้หมวา่มนัไม่ไดม้แีค ่2 ศพอยา่งที)เคยรูก้นั แมแ้ตเ่พื)อนๆ พวกเขาเองก็ยงัไม่รู ้
  
รูไ้หมวา่ที)รูต้อนนี[มถีงึ 5 ศพที)โดนแขวน ไม่ไดแ้ขวนที)ตน้นี[ตน้เดยีว แตแ่ขวนตน้อื)นบา้ง โดนลากไปหนา้ศาลบา้ง 
แลว้โดนแขวน ตา่งกรรมตา่งวาระ ในเหตกุารณเ์ดยีวกนันี)แหละ หลายคนรูแ้ตไ่ม่ยอมพูด หลายคนไม่รูแ้ละไม่
พยายามรู ้มนัคา้งอยูใ่นใจ มนัยอกอยูใ่นใจ แลว้ที)บอกวา่ตน้มะขาม มนัไม่ใชต่น้มะขาม มนัอาจเป็นหางนกยงูหรอื
ตน้อะไรสกัตน้ 
  
มนัยงัคา้งคาอยูใ่นสมอง มนัไม่หายไปไหน แลว้มนัทาํใจไม่ไดท้ี)จะแกลง้ลมืมนั เหมอืนที)หลายๆ คนทาํ” 
เราจะอยูใ่นโลกสวยใบนี[ไปเร ื)อยๆ โดยไม่รบัรูเ้ร ื)องราวของคนที)ทกุขย์ากจรงิๆ หรอื  
เราไม่คดิบา้งหรอืวา่สกัวนัคนที)เรารกัอาจจะพลาดพลั[งดว้ยอบุตัเิหตทุี)คนอื)นจงใจทาํไว ้
หรอือาจเป็นเราที)ถกูลมื…  
เราจะแกลง้ลมืแลว้เป็นคนดทีี)หวัออ่น มแีตร่อยยิ [มใหแ้กก่นั โดยที)ไม่สนใจวา่คนรํ)าไหอ้าจจะอยูข่า้งกายยามเขา้
แถวขึ [นรถโดยสารมาดว้ยกนั 
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เราจะเป็นคนใจดาํ อยูใ่นประเทศสวยงาม 
หรอืเราจะเป็นคนกลา้หาญ รบัความจรงิ ในประเทศที)ตอ้งกา้วตอ่ไป 
  
เราจะแกไ้ขในสิ)งผดิ 
หรอืเราจะยดัเยยีดสิ)งผดิตอ่ใหค้นรุน่หลงั 
  
เราจะเป็นแคค่นวนันี[  
หรอืเราจะเป็นคนวาดวนันี[ใหก้บัคนวนัหนา้  
  
เด็กเสริฟ์อยา่งฉัน ก็เป็นเพยีงแมลงสาบนอ้ยๆ ตวัหนึ)ง  
ที)ไดเ้สริฟ์นํ[าใหก้บัผูว้าดศลิปะไวใ้นหวัใจใครหลายคน 
  
ดว้ยความเคารพในวญิญาณวรีชน 6 ตลุาคม 2519 ที)มนีาม และไรน้าม 
ประวตัศิาสตรท์ี)ถกูบบีใหล้มื 
บาดแผลที)ยงัคา้งอยูใ่นใจใครหลายคน 
  
ลลิลี < คู 
เดก็เสริฟ์นํ)าในกองถา่ยเอม็ว ี‘ประเทศกูม’ี 


