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 ลุงอ๋อย  : มาคุยกันนะ ทีละคนแล้วกัน

 พี่หนิง  : โทษนะคะ จัมโบ้นี่คือ 4x6

 พี่ต้อม  : อืม 4x6

 ลุงอ๋อย  : 4x6 เมตรนะ

 พี่หนิง  : เต็มเฟรม (หัวเราะ) ไม่ท�าต้องท�าอะไรเลย

 พี่จ๋า  : ไม่อัดด้วย (หัวเราะ) 

 นิว  : จะได้อะไรไหมเนี่ย

 ลุงอ๋อย  : ก็สั่งแบบนี้ ใช่ไหม 
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กี้
 กี้  อธิบายยังไงดี ดูเป็นชุมชนดี ดูเป็น...ไม่รู้มันดูสวยดีในสายตา

 พี่ชาตรี  ก็ดีนะ

 ลุงอ๋อย  คราวนี้ผู้ดูรู้สึกยังไง ใครอยากจะแสดงความรู้สึกกับรูปนี้ อาจจะ

เป็นความรู้สึกหรือความคิดก็แล้วแต่

 Hatch-U  มันเห็นความเป็นไทยจากรถตุ๊กๆ

 ลุงอ๋อย  อ๋อ รถตุ๊กๆ นี่เป็นไทยใช่ไหม

 เต้  วัดก็เป็นไทย หลังคาวัดข้างหลัง

 นิว  ท้องฟ้าก็ไทยนะ ดูแบบแดดบ่ายสามท่าน�้านนท์ (หัวเราะ)

 พี่ชาตรี  อืม ผมว่าที่เป็นไทยมากที่สุดเลยคืออะไรรู้ไหม สายไฟไงฮะที่มัน...

แต่จรงิๆ กเ็ป็นบคุลกินงึ ผมไม่เชือ่ว่าเขา กทม.หรอืว่ารฐับาลจะไม่ยอมแก้ไข

ตรงนี ้หรอืว่าเขาอยากคงไว้แบบนีร้เึปล่า ผมไม่อยากคดิขนาดนัน้ (หวัเราะ) 

แต่ชาวต่างชาตมิาเหน็แล้ว โอ้โห มนัน่ากลวัมากแต่เขากช็อบถ่ายรปูมาก มนั

มเีส้นลายอะไร ใช่ไหมฮะ ในเชงิกราฟฟิกอะไรพวกนี ้แต่เราเองกช็นิกบัอย่าง

นี้อยู่แล้ว ตายเมื่อไหร่ก็ตายเมื่อนั้นน่ะฮะ

 พี่หนิง  เราก็เลยไม่กลัว
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 กี้  เห็นน้องเขานั่งอยู่คนเดียว เลยลองไปถ่ายแล้วเขาก็หันมามองพอดี ก็

น่ารักดี

 พี่ชาตรี  แล้วเขามีปฏิกิริยาอะไรไหมฮะ

 กี้  เขาก็หันมามองแบบงงๆ

 พี่ชาตรี  เรามีปฏิกิริยาอะไรกับเขาไหม นอกจากถ่ายรูป

 กี้  เปล่าค่ะ ไม่ได้เข้าไปคุย

 พี่ชาตรี  เราคิดอะไรตอนนั้นไหม ตอนที่ถ่ายอย่างเนี่ย เราแบบมีอะไร

 กี้  ตอนแรกคิดว่าจะเข้าไปคุยกับน้อง แต่พอดีพี่เขาเรียกก็เลย ถ่ายเสร็จก็

เดินไป น้องเขาก็งงๆ ว่า เอ้ อะไรรึเปล่า

 ลุงอ๋อย  มีใครจะแสดงความรู้สึก

 พี่ชาตรี  เอ้า โฟนเอาหน่อยดิ

 โฟน  เอาเลยเหรอครับ 

 ลุงอ๋อย  ถ้าเรามีความรู้สึกอะไรที่อยากจะพูดกับรูปนี้ก็พูด แต่ถ้าไม่มีก็ไม่

เป็นไร เนื่องจากว่าเจ้าของรูปก็อธิบายที่มาที่ไปแล้ว

 โฟน  เหงา

 พี่ชาตรี  เหงาจากอะไรเอ่ย

 โฟน  การที่เขาเป็นเด็ก แล้วก็อยู่คนเดียวนั่งอยู่คนเดียว 

 พี่ชาตรี  เหมือนว่าแม่ไปไหน อย่างนี้รึเปล่า

 โฟน  ใช่ครับ

 พี่ชาตรี  แววตาเขาบ่งบอกอะไรฮะ เกี่ยวกับภาพ

 เต้  จริงๆ แม่นั่งอยู่ข้างๆ

 พี่ชาตรี  แต่จริงๆ เหมือนที่เต้พูด คือเหมือนกับว่าใครจะคิดยังไงก็ได้นะ ใช่

ไหมฮะ แบบปล่อยอสิระในการคดิแต่ละคน บางทเีขาอาจจะบอกว่าอย่ามา

ถ่ายฉัน ใช่ไหม

 ลุงอ๋อย  มีใครรู้สึกอะไรบ้างกับรูปนี้ ลองรู้ความรู้สึกของตัวเองด้วย ลุงรู้สึก

ว่าเดก็คนนีก้บัเราหรอืกบักล้องหรอืกบัผูถ่้ายยงัมอีาการเหมอืน อะไรวะ คอื

ยังมีภาวะแบบมึงจะเอายังไงกับกูวะ นี่ดูจากสีหน้านะ แบบว่า เอ๊ะ! อะไร

 นิว  แต่เด็กคนนี่อาจจะท�าหน้าอย่างนี้ตลอดเวลาก็ได้



12 13

 ลงุอ๋อย  แต่เดก็บางคนอาจจะไม่ได้มอีารมณ์แบบนีก้ไ็ด้ บางคนอาจจะอยาก

ถ่ายก็ได้นะ คล้ายกับบ่งบอกว่าที่มาของคนแต่ละคน หมายถึงที่มาเรื่องราว

จากครอบครวัเขา คนเราก่อนจะออกมาสูส่งัคมมพีืน้ยงัไง บางคนกอ็นิซเีคยีว

บางคนก็ซีเคียวเพราะว่าได้รับซับพอร์ตจากครอบครัวมาดี บางคนไม่ได้รับ

ซับพอร์ตมาก็จะมีลักษณะอึมครึม ใช่ไหมฮะ แต่ถ้าคนที่ได้รับความรักมา

ดี โอ้โห เขาจะ...เห็นแล้วแบบยิ้มแย้ม สุขภาพจิตดี เด็กอย่างนั้นก็มีเยอะ

 พีช่าตร ี ถ้าเราเป็นช่างภาพหรอืเราถ่ายรปู เราจะได้รบั ถ้าเราลงรายละเอยีด

ไปอีก คราวหน้าเราลงรายละเอียดไปอีก เราจะได้เห็นความแตกต่างนะฮะ 

 ลุงอ๋อย  อันนี้จริงๆ แล้วต้องการใคร

 พี่ชาตรี  คือบอดี้การ์ดฮะ แล้วแต่จะคิดนะ

 กี้  เหมือนกับว่าก�าลังงอนกันอยู่ก็แยกทางกันไป (หัวเราะ)

 เต้  ถ้าเปลี่ยนหมาเป็นผู้หญิง นี่งอนแน่ๆ เลย ยืนหันหลังให้กัน (หัวเราะ)

 พี่ฝน  แต่หมาตัวนี้ดูมันเหมือนกับ เหมือน 2 topic

 พี่ซัง  ดูเหมือน 2 สิ่งนี้เกี่ยวข้องกัน

 พี่ชาตรี  แบบโกรธกัน งอนน่ะ

 พี่ฝ้าย  ดูเหมือนต่างคนต่างมีโลกส่วนตัว

 นิว  ดูเหมือนมีอารมณ์โกรธ

 ลุงอ๋อย  ส�าหรับลุงนะ เป็นรูปที่เรียกว่า โทนสีที่โอเคนะ เรื่องของสีก็ดู

สวยดี แต่ถ้าเรื่องราวที่บอกก็คงเป็นเรื่องราวที่ผ่าน 2 สปีชี่ย์ (หัวเราะ) ที่

มีคนละทิศทาง

 พี่ชาตรี  แต่ผมรู้สึกว่าเป็นภาพที่มีความเป็นเพื่อนกันสูง รู้สึกอย่างนั้น ทั้ง

ทีเ่ขากไ็ม่ใช่เพือ่นกนันะ (หวัเราะ) เหมอืนเขานัง่ปกป้องกนัอะไรสกัอย่างนงึ 

เขาคอยระวังหลังส่องให้ดู อะไรอย่างนี้

 เต้  แล้วสีขาวเหมือนกันด้วยล่ะ (หัวเราะ)

 ลุงอ๋อย  นี่แหละๆ มันสัมพันธ์กัน

 พี่ชาตรี  เขามีความซื่อสัตย์ซึ่งกันและกัน

 ลุงอ๋อย  เกาะกลุ่ม

 เต้  ถ้าเกิดลุงอ๋อยใส่เสื้อสีแดงก็อาจจะไปเกี่ยวโยงกับคนขวาก็ได้นะ

 ลุงอ๋อย  นี่ลุงเป็นนักท่องเที่ยว (หัวเราะ) โทษทีนะตอนที่เราไปเสียตังค์ค่า

เรือ เราไม่แน่ใจว่า เอ้ เท่าไหร่วะ

 พี่ต้อม  ภาพเป็นระเบียบเหมือนกันด้วย ถ้าหมาแบบนอนอยู่คงไม่ให้ความ

รู้สึกอย่างนี้ ลุงก็ยืนแบบ

 นิว  เออ ดูเข้ากันดี

(species / สายพันธุ)์

(insecure / ไม่มั่นคง ไม่ปลอดภัย)

(secure / มั่นคง ปลอดภัย) (support / สนับสนุน ค�้าจุน)



14 15

พี่ฝ้าย
 พี่ฝ้าย  ที่ตลาด อยากถ่าย เดินๆ ก็เห็นแล้วก็ถอยหลังมา แล้วเหมือนเขา

รอลูกค้ามาซื้อ ระหว่างรอลูกค้ามาซื้อก็อ่านหนังสือพิมพ์ไป

 เต้  เขาอ่านการเมืองอยู่รึเปล่า

 พี่ชาตรี  บางทีเขาอาจจะไม่ได้สนใจการขายก็ได้นะ ใช่ไหม

 นิว  อย่างนี้ดูเป็นเสื้อแดงไหม (หัวเราะ)

 ลุงอ๋อย  หรือมองสัญลักษณ์

 พี่ชาตรี  แต่พูดจริงๆ ว่าเยอะมาก ที่ตลาดนนท์เสื้อแดงเยอะมาก (หัวเราะ)

 นิว  นี่ก็ดูไทยนะ ไม้ขนไก่

 พี่ชาตรี  อืม จะขายได้ไหมเนี่ย

 นิว  ดูเขาเป็นคนตั้งใจอ่านหนังสือพิมพ์มาก

 พี่หนิง  แต่ความรู้สึกเหมือนมี 2 สิ่งนะ เราสามารถมองแยกได้ด้วยนะ 

เหมือนมันไม่เกี่ยวกันก็ได้นะ

 พี่ซัง  เขาอาจจะไม่ได้เป็นคนขายก็ได้นะ

 พี่ชาตรี  อ๋อ

 พี่ซัง  แต่เผอิญนั่งอยู่ตรงนี้

 พี่หนิง  เหมือนมันแยกกันได้ด้วย

 นิว  ซึ่งจริงๆ แล้วเขาขายล็อตเตอรี่ (หัวเราะ)

 พี่หนิง  เขามานั่งข้างๆ แล้วอ่านรึเปล่า

 พี่ฝน  มาหลบแดด หาที่นั่งอ่าน

 ลงุอ๋อย  คอืถ้าเราจะลองครติคิในเรือ่งของส่วนประกอบ ไม่ใช่องค์ประกอบ

นะ เรารู้สึกไอ้ตัวขนนกหรือขนไก่อันนั้น เป็นอะไรที่เรารู้สึกนุ่ม แต่เรารู้สึก

สีแดงหรือความมืดๆ ข้างหลังเราก็รู้สึกมันเป็นอะไรที่...ไม่ใช่ลึก เหมือนตรง

กนัข้ามกบัข้ามนุม่น่ะ ลกัษณะของความทีม่นัต่างกนั เรือ่งอ่อน-แขง็ นุม่-แขง็ 

อะไรอย่างนี้ อย่างขนนก ลึกๆ แล้วเรารู้สึกว่าเป็นเรื่องที่นุ่มๆ

(critic / วิเคราะห์ วิจารณ)์
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 แต่ถ้าไม่รู้จักอะไรเลย แล้วเราดูวันนี้มันก็สะท้อนอย่างนึง ที่มี

เรือ่งราวหน่อย คอือนันีเ้ป็นสนิค้าใช่ไหม แล้วสนิค้ากบ็อกถงึตวัลกัษณะของ

หน้าที่ของมัน ถ้าวิเคราะห์ดูในเชิงของการสื่อความว่า ตรงนี้มันคงมีอะไร มี

ปัญหาเรื่องนี้ มันมีทางเลือกนี้หรือมีอันนี้มาขายก็จะเป็นเรื่องของ “ตลาด”

 พี่ชาตรี  จริงๆ ครับ อย่างผมคิดว่าไม่แน่สักวันนึง พวก Newsweek ที่เขา

สนใจภาพนี้ที่จะเล่าเรื่องของเศรษฐกิจในเมืองไทย ในเมืองหลวง อาจจะ

เป็นรูปที่เล่าเรื่องหรือขึ้นปกอะไรอย่างนี้ได้ มันมีโอกาสได้ผมรู้สึกอย่างนั้น

นะฮะ มันสามารถบ่งบอกอะไรได้มากมายได้เหมือนกัน ในโซนนั้นน่ะเป็น

เรื่องของการเมืองเรื่องของเศรษฐกิจที่เหมือนกับว่าจะไปทางไหน มองใน

เชิงวิเคราะห์นะฮะ มันใช้ได้ โอกาสน่ะ มันใช้ได้ครับ

 พี่ซัง  แต่เรารู้สึกว่ามันเกี่ยวกันด้วยสีเหมือนกันนะ

 ลุงอ๋อย  แต่โทนสีของมันนี่ก็ดี ทั้งภาพนะ

 พี่ซัง  ดูเกี่ยวข้องกัน

 ลุงอ๋อย  น�้าหนัก

 พี่ฝ้าย  ที่พี่ชาตรีบอกว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองเศรษฐกิจ นี่เป็นยังไง

 พีช่าตร ี กม็นัอาจจะไปใช้ได้ในส่วนทีเ่วลาเขาจะเขยีนเรือ่งของเศรษฐกจิใน

ประเทศ มนัสะท้อนได้ แบบว่าคอืเป็นวถิชีวีติของบ้านเรา ของคนขายไม้ขน

ไก่ จริงๆ แล้วไม่รู้ว่าเศรษฐกิจท�าให้เขาขายไม้ขนไก่ได้ไหมหรือว่า... แต่เขา

เองก็สนใจเรื่องการเมืองอยู่ ใช่ไหมฮะ

 ลุงอ๋อย  เออ ถ้าข้างหน้านั่นเป็นอภิสิทธิ์นี่พูดได้เลยนะ (หัวเราะ) ตก ต้อง

มาขายไม้ขนไก่

 Hatch-U  เป็นทักษิณด้วยนะสีแดง

 พี่ชาตรี  มันสะท้อนให้เห็นว่าจะบริหารประเทศยังไง

 ลุงอ๋อย  อันนี้เราก็พูดกันสนุกๆ นะ

 พี่ชาตรี  เขาอาจจะไปใช้ว่า เออ ภาพนี้สะท้อนให้เห็นเรื่องของการบริหาร

ประเทศของรัฐบาลชุดนี้รึเปล่า ว่าแฟคเตอร์ของมันมีโอกาสที่จะไปใช้ได้ 

ผมมองอย่างนั้นนะฮะ

 เต้  ถ้าเป็นภาพหน้าปกอาจจะขึ้นหัวว่า “ชะตากรรมเมืองไทยปี 53” อะไร

อย่างนี้

 พี่ชาตรี  ได้ฮะ

 กี้  ต้องมานั่งขายไม้ขนไก่

 นิว  ประมาณนั้น

 พีฝ้่าย  กอ็าจจะเชือ่มโยงตรงทีว่่า ไอ้ไม้ขนไก่อาจจะเป็นเรือ่งของเศรษฐกจิ

ระดับ...บางทีเขาอาจจะอ่านเรื่องของเศรษฐกิจระดับชาติ ระดับโลกซึ่งมัน

จะเป็น...

 พี่ชาตรี  ใช่ๆ

 ลุงอ๋อย  ก�าลังดูเรื่องของดัชนีหุ้นในขณะที่ขายไม้ขนไก่ (หัวเราะ)

 เต้  การที่เขาถ่ายไม่เห็นตัวหนังสือ รายละเอียดในภาพนี้ก็ดีเหมือนกันนะ

ฮะ มนัเหมอืนกบัคนดมูนัก ็“เฮ้ย มนัดเูรือ่งอะไรอยูว่ะ” กค็ดิไปได้หมดอย่าง

เมือ่กีเ้รากค็ดิได้หมดว่าเขาอาจจะดกูารเมอืงกไ็ด้ ดเูศรษฐกจิกไ็ด้ การทีถ่่าย

อย่างนีก้โ็อเคนะครบั เพราะถ้าเกดิถ่ายเหน็หน้านายกกค็อืกค็ดิได้อย่างเดยีว 

 ลุงอ๋อย  มันไกด์ไปเลยว่าการปกครอง

 เต้  ใช่

 พี่ชาตรี  นี่มันเป็นแค่เศรษฐกิจบนถนนใช่ไหม ระดับเรียกว่าล่างมาก มัน

สะท้อนได้ มโีอกาสทีจ่ะขายได้เหมอืนกนันะรปูภาพ ถ้าสมมตว่ิารปูนีพ้รฟิีก

ก็พรีฟิกเอ่อ มันไม่จ�าเป็นว่ามันจะต้องเป็นอย่างที่พูดหรือว่าไม่จ�าเป็นต้อง 

กล้องฮับรึเปล่า หรือว่าเป็นกล้องที่เราถ่ายน่ะ

 ลุงอ๋อย  เอาเรื่องออกมาได้

 พี่ชาตรี  ฮะ เอาเรื่องออกมาได้อย่างนี้น่ะฮะ

 เต้  คอนเฟิร์ม

 พี่ชาตรี  ฮะ
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 พี่ฝ้าย  “รอคอย” อีกเหมือนกัน คนนั้นก็คือพี่ที่เขาคอยจับเชือก ยืนรอ

ผู้โดยสารเต็มแล้วก็พร้อมที่จะไป ก็คือรอคอย ส่วนนางแบบคนนั้นน่ะก็รอ

คอยว่า “เอ้ เมื่อไหร่เรือจะออก”

 พี่ชาตรี  หรือว่าเมื่อไหร่แฟนฉันจะมาทันเวลาซะทีอย่างนี้ได้เหมือนกัน

 ลุงอ๋อย  หรือจะบอกว่า “เฮ้ย สักทีซิ จะมาทันแล้ว” (หัวเราะ)

 พี่หนิง  นางแบบว่าไงคะ

 พี่จ๋า  เหมือนก�าลังดูนกอยู่ มันชอบเดินอยู่ คือตอนไปมันมีนกพิราบตัว

นึงที่มันบินมาในเรือแล้วแบบ ก็คุยกับฝ้ายว่าสงสัยมันขี้เกียจบิน (หัวเราะ)

 พี่แบด  มันก็เลยเกาะเรือไปน่ะเหรอ

 พี่จ๋า  ใช่ ก็เลยลุ้นว่ามันจะเดินกลับมาบนเรืออีกรึเปล่า

 เต้  แต่จริงๆ แล้วก�าลังแอบเหล่ผู้ชายคนนั้นอยู่รึเปล่า

 พี่ชาตรี  (หัวเราะ)

 ลุงอ๋อย  อ้าว จริงเหรอ เรานิ (หัวเราะ)
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 เต้  ฮ็อตๆ

 ป่าน  นักท่องเที่ยวรึเปล่า

 ลุงอ๋อย  นักท่องเที่ยวๆ

 ป่าน  นักท่องเที่ยวหน้าคล้ายๆ ลุงอ๋อยนะ

 นิว  คล้ายมากเลย

 ลุงอ๋อย  (หัวเราะ) อันนี้ยังเป็นรูปของฝ้ายใช่ไหม

 พี่ต้อม  รูปที่สามของฝ้าย

 ลุงอ๋อย  อ๋อ

 นิว  รู้สึกว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างสีขาวกับสีขาวอยู่ด้วย

 ลุงอ๋อย  มีความรู้สึกบางอย่างใช่ไหม

 นิว  แต่แบบไม่เหมือนเดิมอ่ะ

 พี่แนน  อารมณ์ไม่เหมือนเมื่อกี้เลย เหมือนต่างคนต่างรอ รึเปล่า

 พี่ชาตรี  ผมรู้สึกว่าเขาต้องการความช่วยเหลือ

 พี่แนน  ต่างคนต่างต้องการคนอื่น ไม่ใช่คนนี้

 พี่ชาตรี  (หัวเราะ)

 ลุงอ๋อย  แต่อันนี้ หมาขณะที่เห็นนี่ เรารู้สึกเหมือนกันเลย คือเหมือนกับ

ก�าลังรออะไรสักอย่าง

 นิว  รอเจ้าของ

 ลุงอ๋อย  บางทีมันรอโทรศัพท์ก็ได้นะ (หัวเราะ) อยู่ตรงนั้น เมื่อไหร่จะโทร

มาสักที เอ้า เมื่อกี้ฝ้ายยังไม่ได้อธิบายอันนี้

 พี่ฝ้าย  อย่างที่พี่แนนและลุงอ๋อยบอก เหมือนต่างคนต่างรออะไรสักอย่าง

 ลุงอ๋อย  โอเค แมสเสจสื่อสารได้นะ
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โฟน
 พี่ต้อม  ของโฟน

 พี่แบด  โอ้โห สาวๆ มา

 พี่ชาตรี  โฟน อธิบายหน่อย ชัดเจนนะ

 โฟน  ก็คืออย่างแรกที่ผมไปเลยนะ ก็คือเห็นว่ามันแบบคนวุ่นวายมากเลย

ครับการลงท่าเรือ ต้องดูทั้ง 3 รูปพร้อมกัน ก็คือดูที่ภาพนี้อย่างคนที่... ภาพ

นี้ก็ได้ครับ ก็คือคิดว่าแบบเมืองไทยเป็นสยามเมืองยิ้ม มันคงไม่มีอีกแล้วผม

ว่า เพราะต่างคนต่างก็เดินไม่สนใจ หน้าคิ้วขมวด อย่างรูปโทรศัพท์จะเห็น

ว่าคนหนัหลงัให้กนั ขนาดคยุโทรศพัท์หน้าตายงัไปเลยนะ ยงัเครยีดเลย คอื

สยามเมืองยิ้มคงไม่มีแล้ว

 พี่ชาตรี  อ๋อ

 โฟน  คือมีก็แบบ เดินมาก็แบบต่างคนต่างหันหลังแบบไม่ได้สนใจกันน่ะฮะ 

ต่างคนต่างคิดเรื่องของตัวเอง

 ลุงอ๋อย  ต่างคนต่างอยู่ ต่างคนต่างท�าอย่างนี้น่ะเหรอ

 โฟน  คือว่าเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้แล้ว

 ลุงอ๋อย  เป็นส่วนตัวไปหมดเลยใช่ไหม ก็เราเห็นด้วยนะกับความรู้สึกที่มัน

ต่างคนต่างอยู่น่ะ เรื่องเป็นส่วนตัว

 โฟน  เพราะว่าขนาดไปนอกเมืองอะไรอย่างนี้ ยังดูวุ่นวายๆ

 พี่ชาตรี  ครับ

 โฟน  เงียบเลย

 ลุงอ๋อย  ใครมีคอมเมนท์

 พี่แนน  ด้วยสถานที่ด้วยที่มันเป็นตลาด เป็นแหล่งท�ามาหากินของคนที่ไป

เป็นเรื่องของเวลา

 นิว  ก็เลยสื่อให้เห็นความเครียด

 พี่แนน  ทุกคนดูมีเป้าหมายของตัวเอง ที่จะอยู่กับตัวเองโลกของตัวเอง แต่

ว่าสังคมเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไป

 นิว  หรือว่ารีบ กังวล

 ลุงอ๋อย  ความเป็นส่วนตัวสูง อันนี้เห็นด้วย
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นิว
 นิว  อันนี้ไม่เกี่ยวกันเลย ต่างกันอย่างสิ้นเชิง ก็อันนี้ไปซื้อนมเย็น ร้านเขา

แปลกดีแขวนอะไรเยอะไปหมดเลย ก็คนขายก็ดูอารมณ์ดีดูมีความสุขกับ

งานของเขา

 พี่แนน  ต่างจากรูปเมื่อกี้เลยเนอะ รูปเมื่อกี้เขาท�าหน้าเครียดๆ แต่รูปนี้ก็

ดูยิ้มแย้ม

 นิว  พอบอกว่าจะถ่ายรูปนะ เขาก็บอกว่าถ่ายเลยๆ คือถ่ายแล้วดูรูปนี้แล้ว

รู้สึกดี ดูแล้วไม่เครียด ดูเป็นคนที่มีความสุขกับชีวิตดี ส่วนวิถีชีวิตก็ดูไม่มี

อะไรเป็นพิเศษ ก็ธรรมดาเห็นได้ทั่วไป

 ลุงอ๋อย  ขายอะไรนะ

 นิว  กาแฟชง

 Hatch-U  เขาเป็นทหารมาก่อนรึเปล่า

 พี่แบด  เป็นทหารมาดแมนแล้วก็มาชงกาแฟ

 พี่ชาตรี  เขาคงหาจุดขายของตัวเองเนอะ ด้วยเนอะจุดยืน

 ลุงอ๋อย  เออ อันนี้เป็นอันนึงที่เราก็ไม่เคยเห็นมาก่อน เขาก็มีครีเอทีฟนะใน

เรือ่งของตวัสร้างจดุขายด้วยเอาภาชนะ ตอนแรกดกูน็กึว่าเป็นสนิค้าของร้าน

นั้น เออ แต่พออธิบายว่าเขาเอาอันนี้มาเป็นภาชนะในการใส่กาแฟเอาอันนี้

มาเป็นจุดขาย พอพูดอย่างนี้ขึ้นมาเราก็รู้สึกได้ว่า เออ เพราะว่าเขามีอะไร

ทีส่ร้างสรรค์รเึปล่าเขาถงึยิม้ เขาถงึเป็นคนอารมณ์ดไีด้นะ โดยทัว่ไปในเมอืง

ที่เต็มด้วยบรรยากาศของการสร้างสรรค์หรือศิลปะ เราก็จะเจออารมณ์คน

ประมาณอย่างนี้นะคือไม่ค่อยเครียด เหมือนเราไปอิตาลี ท�าไมขี้เล่น อาจ

เป็นอยู่ในบรรยากาศของความสร้างสรรค์ ความสร้างสรรค์นี้ไม่ได้ต้องแปล

ว่าต้องเป็นศิลปะอย่างเดียวนะ อาจจะเป็นอะไรบ้างก็ไม่รู้ล่ะ แล้วเราก็จะ

เจออารมณ์คนอย่าง บางทีเราเดินผ่านไปก็แบบยิ้มแบบจากมุมมาเลย มา

จากประเทศไทย (หัวเราะ) แต่ว่ามันเป็นคนอารมณ์ดีนะ

 พีซ่งั  สนใจอกีอย่างนงึคอืรูส้กึว่า คอืแสดงว่าเขาต้องชอบกบังาน อาชพีทีท่�า

อยู ่เหมอืนเขาเลอืกทีจ่ะท�าแล้ว เขาถงึสามารถทีจ่ะสร้างสรรค์หรอือะไรออก
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มาได้ ดมูคีวามสขุแบบคงไม่ได้ถกูบงัคบัว่าให้มาท�าอาชพีนี ้เขาคงเลอืกแล้ว

 พี่แนน  แต่อีกใจนึงเขาอยากจะเป็นทหารด้วยรึเปล่า (หัวเราะ)

 ลุงอ๋อย  อันนี้เราก็รู้สึกนะ ถ้าดูเสื้อค่อนข้างที่จะแรงในเรื่องของสัญลักษณ์

เรื่องของทหารใช่ไหม รู้สึกในโทนอารมณ์แบบนั้น ถึงเขาไม่ใช่ทหาร เหมือน

เราเห็นคนงานใส่เสื้อทหารเดินมามันก็อดไม่ได้ที่จะมีความรู้สึกว่า ไอ้นี้มัน

เป็นเรื่องของอะไรที่มันแรงนะ ประเด็นเสื้อทหารน่ะ มันมีบทบาทในรูป

พอสมควร

 นิว  ทหารใจดีรักประชาชน

 ลุงอ๋อย  ดูนะ เราจะเห็นว่ามีพูดกันในจุดที่ 1.อารมณ์ของคนคนนั้นใช่ไหม 

อารมณ์ดี 2.สิ่งของที่มันห้อยอยู่ข้างหน้ามันถูกพูดถึงแล้วก็เสื้อนะ เพราะ

ฉะนั้นความที่มันโดดเด่นที่เอามาถูกพูดก็มี 3 อันเท่าที่จับได้

 นิว  ตรงมุมขวาบนจะมีธง ไม่แน่ใจว่าธงชาติรึเปล่า

 ลุงอ๋อย  เผอิญว่ามันไม่เห็นอยู่ในนี้

 พี่หนิง  ถ้าเห็นธงด้วยนี่ชัดเลยนะ

 นิว  มีสัญลักษณ์เยอะมากเลย

 ลุงอ๋อย  เออ อาจจะเป็น เอ้ ฝรั่งขายรึเปล่า นักท่องเที่ยวมาขายรึเปล่า 

(หัวเราะ)

 นิว  นักท่องเที่ยว

 พี่หนิง  พวกเราเป็นนักท่องเที่ยวมากเลยวันนี้
 ลุงอ๋อย  โอ้โห อันนี้ก็มี

 นิว  ตรงที่เก็บเงินค่าโดยสารค่าขึ้นเรือ ตอนถ่ายก็รู้สึกว่าอยากจะถ่ายคน

ทีเ่กบ็เงนิเพราะรูส้กึว่าน่าจะมอีะไรสกัอย่างทีน่่าสนใจให้ถ่าย แต่กม็าสะดดุ

กับคนนี้ที่เขาไหว้คนเก็บเงินด้วย

 พี่ชาตรี  เขาอยากนั่งเรือฟรีรึเปล่า

 นิว  นิวรู้สึกว่า เขาอาจจะไม่ได้จ่ายเงินรึเปล่า อะไรสักอย่างนึง ไม่เชิงรู้จัก

กันแต่คือแบบหลังจากนี้ก็คือเดินผ่านไป แต่ก็ไม่รู้ว่ายังไง

 เต้  เขาเป็นแม่ลูกกันรึเปล่า

 พี่ชาตรี  เขาเป็นคนข้างบ้านกันรึเปล่า

 นิว  ก็เลยว่ามันแปลกดี
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 Hatch-U  แล้วเขาเข้าห้องน�้ายังไงอ่ะ

 พี่หนิง  แล้วเขามียูนิฟอร์มด้วยนะ แบบว่าคนเก็บตังค์

 พี่ชาตรี  หรือว่าเขาอาจจะด่าผู้ชายคนนี้ก็ได้ แล้วผู้ชายคนนี้ขอโทษเขา

 พี่จ๋า  ผู้ชายคนนี้เขาอาจจะมีแบงค์ 500 ก็ได้แล้วผู้หญิงเขาอาจจะขี้เกียจ

ทอน

 ลุงอ๋อย  นะ (หัวเราะ) เออ จินตนาการต่อ

 พี่ชาตรี  เอาล่ะ เราก็ต้องค้นหากันต่อไป (หัวเราะ)

 ลุงอ๋อย  เราเจอสัญลักษณ์อันนึงเราตีความไปต่างๆ นานาเลยนะ 

 พี่แนน  มันหายากมากที่จะ...

 พี่ชาตรี  ขอผมนั่งเรือฟรีได้ไหม หรือไม่ก็ เอ้ เขามีการเมืองรึเปล่าวะ 

(หัวเราะ)

 ลุงอ๋อย  ก็มีมุมให้คิดเนอะ ดูการแต่งตัวแล้วก็สิ่งที่ติดตัวเขาอยู่ก็เหมือน

ก�าลังจะไปไหนนะ ลักษณะของกระเป๋าใช่ไหม มันก็แบบเหมือนจะไปไหน

แต่ขณะเดียวกันมันก็จะมีกิริยาที่ก�าลังไหว้ หรือขอโทษวะ

 พี่ชาตรี  เออ

 นิว  จังหวะแบบ

 พี่แนน  พอดีมากเลยเนอะ

 นิว  หรือว่าพอทอนเงินให้แล้วขอบคุณอย่างนี้มั้ง

 ลงุอ๋อย  แต่เรากไ็ม่ได้เหน็ใช่ไหม ไม่ได้เหน็กริยิาของเขาว่าเขาท�าอะไรใช่ไหม

 นิว  ไม่ได้อยู่ใกล้ๆ น่ะค่ะ ก็คือไหว้แล้วก็เดินผ่านไป

 พี่ชาตรี  เหมือนกับว่า เอ๊ะ! เขา 2 คนนี่คุ้นเคยกันดีแค่ไหนหรือยังไงรึเปล่า 

ก็เป็นไปได้หลายอย่าง

 ลุงอ๋อย  แต่อันนี้ก็เห็นเรื่องของวัฒนธรรมได้นะ ส�าหรับรูปนี้

 พี่ชาตรี  เขาไหว้สวยด้วยนะ

 พี่ซัง  ตอนที่ดูแว็บแรกจะรู้สึกสะเทือนอารมณ์ รู้สึกถึงความต่างศักดิ์อะไร

สักอย่าง ถ้าดูแล้วเหมือน 2 คนนี้เขาไม่ได้อยู่ในศักดิ์ในอะไรก็ไม่รู้ที่ท�าให้

เรารู้สึกว่าต่างกันมาก ถึงต้องยกมือไหว้เพราะว่าโดยบริบทแล้วก็คือการรบั

บริการหรืออะไรอย่างเนี่ย ก็จ่ายกันด้วยเงินแล้วก็จบกันไป แต่ทีนี้มันมีการ

ยกมือไหว้มันก็เลยรู้สึกว่ามันสะท้อนความแตกต่างของคนน่ะ

 ลุงอ๋อย  อีกอย่างนึงที่โดยส่วนตัวที่มองนะ ไอ้ตัวท�างานตัวนี้ เขาไม่มีห้อง

ท�างาน ของทุกอย่างเขาอยู่รอบโต๊ะหมดเลย (หัวเราะ)

 พี่ฝ้าย  พอถึงเที่ยงปุ๊บเขาก็จะเอาข้าวมานั่งกินตรงที่เก็บตังค์เลยนะ คือนั่ง

กินไปแล้วก็ทอนตังค์ไป

 ลุงอ๋อย  ทุกอย่างที่ตรงนี้เลยใช่ไหม ทุกอย่างบนโต๊ะนะ

 พี่แนน  เหมือนออฟฟิสของเขาเอง
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 ลุงอ๋อย  อันนี้ก็คอมโพสิชั่นสวยเนอะ

 นิว  ก็เป็นคุณป้าท�าขายด้วย

 พี่ชาตรี  สังเกตว่าสีของร่มจะมามีอิทธิพลต่ออันนี้ด้วยฮะ

 ลุงอ๋อย  ข้างหน้านี่เนอะ

 พี่ชาตรี  ครับ

 พี่แนน  เลือกถ่ายเพราะว่าจุดสีของร่มเลยรึเปล่าหรือว่า...

 นิว  ตอนถ่ายรูปนั้นมันมาทีหลัง ตอนแรกจะถ่ายคุณป้าก่อนแล้วพอหัน

ไปเห็นร่ม ก็คิดว่าร่มสวยดีน่าจะเอามาเป็นองค์ประกอบที่ดีก็เลยเอามา ให้

ติดร่มด้วย

 พี่ชาตรี  ใช่ไหม เรารู้สึกว่าอยากกินถั่วน่ะ

 นวิ  จรงิๆ มป้ีาทีเ่ขาขายข้าวโพดด้วย แต่ตอนทีเ่ข้าไปถ่าย เขากบ็อกว่าถ่าย

แต่คนที่ขายกล้วยดีกว่า เขาก็เลยเดินออกไปนอกเฟรม เขาบอกว่าไม่อยาก

ให้ตัวเขาอยู่ในรูปค่ะ คือตอนไปถ่ายเขาก็ไม่ได้อะไร

 พี่ชาตรี  อันนี้เป็นเรื่องที่เราจะพบเจอบ่อยๆ ถ้าเราถ่ายรูปนะ

 นวิ  คนทีข่ายกล้วยนีค่อืเขาไม่สนใจเลยนะทีม่คีนมาถ่ายรปูเขา เขาจดจ่อกบั

การเสียบไม้แล้วก็ปิ้งกล้วยของเขา ไม่ว่าไม่อะไร เหมือนกับเขาไม่ได้สังเกต

ว่ามีนิวไปถ่ายอยู่ ก็ท�ากิจวัตรกล้วยปิ้งของเขาปกติ

 พี่ชาตรี  แต่จริงๆ แล้วผมว่าไม่ได้ ไม่ใช่เรื่องส�าคัญอะไรหรอก ถ้าเขาแฮปปี้

ให้เราถ่ายเนอะ ไม่ว่าเขาจะยังไงก็ตาม เขายิ้มแล้วไม่ได้ด่าเราน่ะ

 ลุงอ๋อย  เรื่องราวก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีความโดดเด่นอะไรนัก แต่รูปนี้ตัวที่มัน

ท�างานเด่นมากก็คือสีแดง ซึ่งให้อิทธิพลมาคลุมกล้วยปิ้งกล้วย เป็นเรื่องสีที่

ท�างานของมันแบบคลุมทั้งภาพ

 พี่แนน  รู้สึกว่าเมืองไทย อันนี้แสดงความร้อน แดดเที่ยงแล้วก็ร่มนี่ก็แบบ 

โอ้โห แสงแดดเต็มที่ ร้อนเต็มที่

 ลุงอ๋อย  เออ ใช่ ความร้อน ข้างหลังแบ็คกราวด์นี่เบลอเลยนะ ดูโอเวอร์เลย 

แรง ก็เลยมาเสริมไอ้สีแดงนี่

 พี่ชาตรี  ใช่

 นิว  ภาวะโลกร้อน

 เต้  ใครเอาแสงมายิงรึเปล่า (หัวเราะ)

(composition / องค์ประกอบภาพ) 
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ป่าน
 ป่าน  อยากให้เอียงคอมอง

 พี่แบด  อ๋อ อยากให้เอียงคอมอง (หัวเราะ)

 ป่าน  ไม่ใช่ค่ะ ยังไม่ได้หมุน ก็ยกแอปเปิ้ลตั้งขึ้นได้ไหมค่ะ (หัวเราะ)

 เต้  จอมันหมุนได้นิ เอ๊ะ! ได้รึเปล่า

 ป่าน  ดูอันไหนก่อนก็ได้น่ะค่ะ อันนี้เป็น

 เต้  หน้าเหมือนสนธิเลย (หัวเราะ)

 พี่ชาตรี  ใช่ๆ

 พี่แนน  มองยังไงก็เหมือน ใส่แว่นตาด้วย

 นิว  สนธิก�าลังอ่านหนังสือพิมพ์

 เต้  เหมือนก�าลังนั่งดูหุ้นอยู่ (หัวเราะ) แต่มันดูเป็นวัฒนธรรมของต่าง

ประเทศมากเลยนะ มานั่งขี้แล้วอ่านหนังสือพิมพ์

 พี่ชาตรี  แต่เป็นหนังสือพิมพ์แบบจีนใช่ไหมฮะ

 นิว  แล้วไม่ใช่เมืองไทยเหรอ

 เต้  เมืองไทยน่ะ ขณะนั่งขี้แล้วอ่านหนังสือพิมพ์กันเหรอ คนไทยเขาไม่ท�า

กัน คนไทยไม่ค่อยท�ากัน

 ป่าน  เดินไปตอนแรกเห็นคุณลุง แล้วก็เดินผ่านไปแล้วค่อนหันกลับมาถ่าย 

ก็คิดว่าลุงเขาอ่านหนังสือพิมพ์จีนแล้วก็ดูเขาสงบ เรียบง่าย ดูสบายๆ แบบ

บ่ายวันอาทิตย์ คงไม่ใช่การเมืองมั้ง

 พี่ชาตรี  เขาขายของอยู่แถวนั้นรึเปล่า หรือว่ายังไง

 ป่าน  เขาไม่ได้ขาย ไม่น่าขาย

 พี่แนน  เป็นนักท่องเที่ยวเหรอ มานั่งอ่านหนังสือพิมพ์

 พี่ชาตรี  หรือว่าเป็นเจ้าของร้าน

 ป่าน  ร้านแว่นตา

 พี่ชาตรี  เจ้าของร้านแว่นตารึเปล่า

 ป่าน  คือเขานั่ง

 พี่ชาตรี  คือเขาจะโฆษณาแว่นตารึเปล่า (หัวเราะ) ว่าแว่นตานี้อ่านหนังสือ



36 37

ได้ดีมากอะไรอย่างนี้รึเปล่า

 พี่แบด  แล้วปกตินี่อาจจะเป็นบ้านเขารึเปล่า

 พี่ฝ้าย  อืม เราก็สงสัยคล้ายๆ พี่แบด ท�าไมไม่กลับบ้าน ไม่ไปอยู่ที่บ้าน

 นิว  นี่บ้านเขารึเปล่า

 พีแ่บด  มนัคงเหมอืนกบัว่าถ้าเราไปอยูต่่างประเทศแล้วถ้าเราได้เจอหนงัสอื

ภาษาไทย เราคงนั่งอ่านแบบอยากอ่าน

 พี่ชาตรี  อ้าว แล้วถ้าอย่างนั้นคุณจะไปท�าไม

 พี่แบด  ก็เหมือนคุณลุงเขาอาจจะแบบข้ามน�า้ข้ามแผ่นดินมาตั้งแต่สมัย

หนุ่มๆ มาแก่ที่นี้แล้วก็นึกถึงบ้านอะไรอย่างเนี่ย

 ลุงอ๋อย  อันนี้ส�าหรับเราแล้วเราดู โดยสีนะมันก็อยู่ในโทนเดียวกันอ่ะนะ 

แสงก็ไม่มีคอนทราสต์สูง ก็นุ่มๆ นะ

 พี่ชาตรี  ก็ปรับได้

 ลุงอ๋อย  วัยคนก็ไม่แรง แต่ว่าอันนึงที่มีความรู้สึกว่าความต่างกัน ในรูปนะ

คือวัยของผู้ชายคนนี้กับสไตล์ของแบ็คกราวด์น่ะสไตล์มันดูสมัยใหม่นะ แต่

ว่าลุงแกก็เป็นคนที่มีอายุแล้วก็ความต่าง แต่ไม่ได้หมายความว่าความต่าง

แล้วมันเสียนะ

 พี่ชาตรี  อืม

 ลุงอ๋อย  มันก็อยู่ด้วยกันตามเงื่อนไขของมันแหละ จะมานั่งตรงนั้น ก็อยู่

ตรงนั้นแหละแต่ว่าตอนที่เราจับเอาโมเม้นท์หรือเอาภาพนั้นออกมา ก็คงมี

เรื่องที่ปรากฎในภาพก็คือเช่นเรื่องของสีใช่ไหม ก็นุ่มๆ เย็นๆ ไม่แรง แล้ว

วัยก็คงไม่แรง

 พี่ชาตรี  แทนที่มันจะเป็นประตูบานเฟี้ยมไม้เก่าๆ

 ลุงอ๋อย  เออ อันนั้นก็ดูเหมือนกับบ้านแกใช่ไหม แต่อันนี้มันอาจจะเป็น

ของแกแหละ

 พี่ชาตรี  เจ้าของร้านแหละ

 ลุงอ๋อย  เออ แต่ว่าด้วยสไตล์ของมันมีความต่างของวัย ของสไตล์อยู่

 พี่ชาตรี  เราไม่เชื่อเขาหรอก เราต้องตามไปถึงบ้านเขา เราไม่เชื่อ (หัวเราะ) 

เป็นไปไม่ได้ หรือจะเป็นโฆษณาแว่นตาอันนั้น

 พี่ซัง  สิ่งแวดล้อมอยู่กันคนละสมัย อันนี้ก็หมวกแก๊ป นี่ก็ถุงเซเว่นอีเลฟเว่น 

 พี่แบด  จริงๆ เปิดหมวก

 ลุงอ๋อย  ก็คงเป็นบ้านเขาแหละ เพราะว่าเท้าเปล่า มันเป็นเครื่องยืนยันว่า

ไม่ได้มาแล้ว ก็มานั่ง

 ป่าน  นั่งเฉยๆ ก็เห็นเขานั่งอยู่เฉยๆ

 ลุงอ๋อย  สีก็เย็นๆ

 ป่าน  มีเงาสะท้อนด้วย ดูมีมิติ

 ลุงอ๋อย  อันนี้รูปแรกด้วยใช่ไหม

 ป่าน  มีดอกไม้ในตะกร้า คือเดี๋ยวนี้เราจะไม่ค่อยเห็นดอกไม้ห่อใบตองค่ะ 

เดี๋ยวนี้ห่อพลาสติก เลยรู้สึกแปลกดี

 พี่ชาตรี  ต้องไปที่ปากคลองตลาด ยังมีอยู่บ้าง แต่น้อย เป็นกระดาษซะ

ส่วนใหญ่

 ลุงอ๋อย  แต่ส่วนใหญ่เราจะเห็นใบตองห่อดอกไม้

 นิว  ดอกไม้ห่อใบตอง

(contrast / ความแตกต่างระหว่างความสว่างและความมืด)
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 ลุงอ๋อย  เมื่อกี้เขาบอกเราจะไม่ค่อยได้เห็น ดอกไม้ห่อใบตอง (หัวเราะ)

 พี่หนิง  ดอกไม้ที่ห่อด้วยใบตอง

 ลุงอ๋อย  ก็ข้ามบางค�าไปน่ะ (หัวเราะ)

 แป้ง  ลุงเล่นมุกด้วย (หัวเราะ)

 พี่ซัง  แต่มันดูนุ่มนวลดีนะ ตรงที่ของป่านมันเบลอๆ เข้ากับความเป็น

ดอกไม้ดี

 ลุงอ๋อย  รูปแรกก็นุ่มนะ สงสัยมันจะนุ่มไปเหมือนคาแรคเตอร์ของคนถ่าย 

(หัวเราะ)

 พี่ชาตรี  ใช่ อาจจะเป็นหวานๆ นะ

 ลุงอ๋อย  เอ้าลองดูรูปต่อไป

 เต้  ถ้าหวานก็ใช่เลย (หัวเราะ)

 พี่หนิง  มันหวานธรรมชาติ

 พี่ชาตรี  แล้วเขาก�าลังท�าอะไร

 ป่าน  เขาเขินค่ะ

 พี่ชาตรี  เคี้ยวหมาก

 ป่าน  คือว่าตอนแรกน่ะหนูผ่าน แล้วหันไปสบตาคุณยาย คุณยายเขาบอก

ว่าดอกไม้ไหมลูก

 พี่ชาตรี  อ๋อ

 ป่าน  แล้วหนูก็เดินไป ก�าลังหลงๆ อยู่แล้วคุณยายก็มานั่งลงตรงนั้น เราก็

ควักกล้องขึ้นมาจะถ่าย แล้วคุณยายก็หันไป ทุกคนเขาก็จะแบบ เอ้า ยาย

หันไปเร็วเขามาถ่ายสารคดีกัน เราก็แบบนิ่งๆ ค่อยๆ ถ่ายไปก็... แล้วก็ถ่าย

แล้วก็คุยกับคุณยายนิดนึงว่ามาจากไหน แล้วก็เนียนๆ ไป มาจากไหน เออ 

มาท�าอะไร คุณยายเขาก็มาไกลเหมือนกัน ดอกไม้เป็นดอกกุหลาบหนูเอา

มาจากสวนของหลานชาย ก็มาไกล ท�าไมเขาต้องมาขายถึงตรงนี้ด้วย เรา

ไปเราจะเหน็คนชราเยอะมาก แต่ว่าส่วนมากคนทีม่อีายเุขาจะขายของแบบ

โบราณนิดนึง แบบว่าอะไรแปลกๆ

 พี่ชาตรี  อันนี้คือน่าจะเป็นจุดเด่นของตลาดนนท์ ท่าน�้านนท์ เป็นอย่างนี้
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น่ะฮะ ยิ่งถ้าช่วงมะม่วงก็จะแบกข้ามเรือกันมา แบกกระจาด

 ลุงอ๋อย  อารมณ์แบบเจ้าของสวนมาเอง

 พี่ชาตรี  ใช่เลยฮะ

 ป่าน  คุณยายตาไม่ค่อยดีด้วยน่ะค่ะ ตาสีขาวๆ เป็นฝ้าๆ

 นิว  เป็นต้อ

 ป่าน  ใช่ๆ เออ คนแก่ต้องมาท�าอะไรอย่าง สมัยเนี่ย เห็นหน้าไม่ชัดเพราะ

ว่าเขนิ คณุยายหนัมาพอด ีแล้วกถ็งึแม้คณุยายเขาจะไม่สวยแต่กด็อกไม้คณุ

ยายเขาก็ยังสวย ก็อยากให้มองอะไรเยอะๆ ว่าแบบถึงแม้มันจะไม่สวยงาม

แต่มันก็มีแบบยังไงความงามมันก็อยู่ในทุกสิ่งทุกอย่าง 

 พี่ชาตรี  อืม

 ลุงอ๋อย  เอ้า มีใครจะคอมเมนท์อะไรไหม หรือแสดงความเห็นอะไรไหม

 ลุงอ๋อย  ส�าหรับเราก็เห็นถึงอิริยาบทเท่านั้นเองนะ 

 พี่ชาตรี  เอาหน่อยไหมแป้ง

 แป้ง  อ๋อ สีมันก็ไปด้วยกันด้วยน่ะค่ะ

 พี่ชาตรี  อืม

 ลุงอ๋อย  โทนเดียวกัน

 พีช่าตร ี แล้วคณุยายกบักางเกงยนีส์ข้างหลงันัน่ ไปด้วยกนัไหมนะ (หวัเราะ) 

ก็เป็นอะไรที่บ่งบอกเหมือนกันนะ มันก็ต้องมี ก็ต้องอยู่ด้วยกันให้ได้

 ลุงอ๋อย  แต่ในเรื่องโทนสี มันไปด้วยกันของมัน 

 เต้  มี 3 จุดที่เห็น เฮดโทน ผมว่าสีมันออกโทนซีดๆ ฮะ มีผ้าคลุมสีฟ้ากับ

เสื้อยายที่เห็น กับกะละมังนี่แหละ

 ลุงอ๋อย  ที่เห็นสีชัดเจนใช่ไหม

 เต้  มันจะเห็นเด่นออกมา

 พี่หนิง  ถ้ามองไกลๆ จะเห็นป้ายสีเหลืองๆ นี้เด่นมาก

 พี่ชาตรี  ต่อไป
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เต้
 เต้  มองต�่า

 พี่แบด  มิน่าล่ะ นั่งอยู่บนเรือนั่งคิ้วขมวด

 พี่ต้อม  รูปไหนก่อนดี

 เต้  อันไหนก่อนก็ได้ มันเป็นชุดเดียวกัน

 ป่าน  งานแสดงรองเท้า

 เต้  กใ็ช่ คอืต้องการจะถ่ายรองเท้าเพราะความรูส้กึของผมกค็อื รองเท้ามนั

บ่งบอกถึงสถานะของคนคนนั้นว่าเป็นยังไง ทั้งด้านสถานะการเงิน สถานะ

ด้านอาชีพทุกๆ อย่าง สไตล์การแต่งตัวของเขา 

 พี่ชาตรี  อืม

 พี่แนน  บอกวัยอย่างนี้น่ะเหรอ

 เต้  ลองดูหลายๆ รูปก็ได้

 พี่แนน  อันนี้ก็จะเป็นวัยรุ่นหน่อยใช่ไหมคะ

 พี่หนิง  จริงๆ แล้วเป็นยาย (หัวเราะ)

 พี่แนน  ดูเปรี้ยวๆ เนอะ

 พี่หนิง  เดี๋ยวนี้วัดกันที่รองเท้า

 แป้ง  แต่เราใส่ฟองน�้านะ
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 ลุงอ๋อย  เออ ก็จะเห็นเรื่องรสนิยมนะ รสนิยม แล้วก็เรื่องชอบไม่ชอบอะไร

 เต้  ความนิยมในรูป

 พี่ชาตรี  นั่งไขว่ห้างรึเปล่ารูปนี้

 นิว  แต่มันเหมือนไม่ได้ถ่ายที่ตลาดเลยนะ เหมือนถ่ายที่ห้างสรรพสินค้า

 เต้  อ๋อ อันนี้อารมณ์ตอนถ่ายอยากให้มันเหมือน คือไปถ่ายแล้วตลาด

ความรู้สึกเป็นเมืองไทยแหละ แต่ที่ต้องการถ่ายให้มันตรงข้ามไง ให้เหมือน

กับไม่ใช่เมืองไทย

 พี่ชาตรี  นี่คิดเฟรมไว้ก่อนแล้วใช่ไหม

 เต้  เฟรม หมายถึงว่า

 ลุงอ๋อย  คอมโพสิชั่น

 เต้  อ๋อ ถ้าเอาจริงๆ ก็คือจะมองไว้ก่อน มองไว้แล้วก็ก�าหนดพวกหน้ากล้อง 

แล้วก็ยกขึ้นไปแล้วก็ถ่าย ตอนถ่ายมันก็คงเป็นจังหวะด้วย

 พี่ชาตรี  อืม

 เต้  คงไม่ได้ทุกรูปที่จัด อย่างอันนี้จัด แต่คงไม่ทุกรูปนะที่จัด คงเป็นความ

บังเอิญอย่างที่พี่ชาตรีบอกว่ารูปถ่ายก็ต้องมีความบังเอิญบ้าง

 ลุงอ๋อย  จัดนี่หมายถึงจัดท่าเขาใช่ไหม

 เต้  ไม่ใช่ฮะ เราจัดองค์ประกอบ เลือกมุมถ่ายแล้วก็ก�าหนดในเฟรมภาพว่า

เราต้องการให้อะไรอยู่ตรงไหน

 นิว  แล้วนี่เขารู้ตัวนึเปล่า อยู่ใกล้มากเลย

 เต้  ไม่รู้

 พี่ชาตรี  คือพี่หมายถึงว่าเต้เวิร์คไว้แล้วหรือยังในหัวเต้ ก่อนที่จะไปท�าหรือ

ว่าไปถ่ายอะไรยังไง

 เต้  ว่าต้องการถ่ายให้ได้รองเท้าน่ะเหรอฮะ

 พี่ชาตรี  อืม

 เต้  ตอนแรกไม่ ถ้าเกิดดูในกล้องจะมีรูปอื่นด้วย แต่พอถ่ายไปเรื่อยๆ แล้ว

มันมี รูปนี้เป็นรูปแรกที่ถ่าย พอถ่ายแล้ว แล้วมอง แล้วเรารู้สึกว่า

 ลุงอ๋อย  เกิดไอเดีย

 เต้  เฮ้ย มองแล้วมันเด่น รองเท้าเด่นแล้วรู้สึกเหมือนกับว่าบ่งบอกว่า

สถานะคนนี้เป็นคนมีตังค์แล้วก็มันเป็นคนท�างานไง คนท�างานเป็นคนมี

ตังค์ถึงใส่รองเท้าอย่างนี้ เราก็เลยหลังจากข้ามฝั่งไปฝั่งโน้นที่ถ่ายรูปนี้เสร็จ

ก็ถ่ายแต่อย่างนี้

 พี่ชาตรี  อืม

 เต้  อาจจะมีบ้างที่ถ่ายอย่างอื่น

 พี่ชาตรี  ก็น่าสนใจ

 ลุงอ๋อย  แต่ว่าเราเลือกเป็นขาวด�าใช่ไหม

 เต้  ใช่ฮะ ขาวด�า เลือกขาวด�าแล้วก็ให้คอนทราสต์ให้แสงมันตัดกันจัดๆ 

อย่างที่บอกคือให้มันดูเหมือนไม่ใช่ภาพถ่ายในเมืองไทย

 พี่หนิง  เลือกรองเท้าสีด�าด้วยรึเปล่า

 เต้  มันขาวด�าฮะ แต่ส่วนใหญ่ก็เป็นรองเท้าสีด�านะ

 พี่ต้อม  ปรับให้คอนทราสต์เพิ่มหรือว่าชดเชยการใช้โอเวอร์

 เต้  ตอนวดัแสง วดัตรงทีโ่ทนมดืให้แสงอดัโอเวอร์ไป แล้วกเ็ลอืกมมุทีต่รงขา

คนกับรองเท้าอะไรพวกนี้ให้มันมี ให้มันออกด�าๆ น่ะเพราะมีบางรูปเหมือน

กันที่ถ่ายแล้วโอเวอร์ทั้งพื้นทั้งขาคนด้วย ก็เลยก็มีเหมือนกันครับ

 ป่าน  เขาใส่รองเท้าอย่างนี้มาตลาดเหรอ

 พี่แบด  แต่โฟนกับเต้ก็เข้ากันดีเหมือนกันเนอะ โฟนถ่ายหน้า เต้ถ่ายเท้า 

(หัวเราะ) ไม่มีใครถ่ายตัวเลย 

 ลุงอ๋อย  ถ้าต๊อปมาจะถ่ายรูปตัว (หัวเราะ)

 เต้  ลองคอมเมนท์ดู

 ลุงอ๋อย  เอานะ โดยรวมแล้วเห็นว่าเป็นการก�าหนด หรือมีไอเดียที่จะไป

จับจ้องนะ คือไอเดียก็คือว่าการบอกอะไรต่างๆ ด้วยรองเท้า ไม่ใช่เท้านะ

 เต้  ใช่ รองเท้า

 ลงุอ๋อย  คอืกางเกงไม่เกีย่ว (หวัเราะ) คอืพยายามคอนเซน็เทรทเรือ่งรองเท้า

ซึง่โอเคกส็�าหรบัลงุ ลงุกค็ดิว่ามนัเป็นไอเดยีทีม่นี�้าหนกั มคีณุภาพของไอเดยี

อันนึง ที่ท�าต่อได้เลยนะหมายถึงว่าถ้าเราคอนเซ็นเทรท เอ้ย! รองเท้านี่มัน

บอกภาระกิจ บอกรสนิยม บอกวัย เอ้อ มันจริงว่ะ มันสามารถที่จะน�าเสนอ

เรื่องเหล่านี้ได้ เหมือนว่าอันนี้เป็นไอเดีย มีไอเดียแล้วก็ไปหาความจริงของ

(concentrate / เพ่งความสนใจ)
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มัน ซึ่งก่อนหน้านี้จะเห็นว่าไปเห็นตรงนั้น แล้วก็รู้สึกตรงนั้นหรืออาจจะคิด

กับสิ่งนั้นก็เป็นความหลากหลาย แต่อันนี้เหมือนกับว่ามีไอเดียอันนึงแล้วก็

เปลี่ยนคน เปลี่ยนต�าแหน่งที่ไปแต่ไอเดียยังเป็นอันเดียวกัน แล้วก็เรื่องของ

แสงเงาก็ ส�าหรับแสงเงาบางอันรู้สึกว่า ถ้าสมมติบาลานซ์ระหว่างน�้าหนัก

เข้มที่สุดอาจจะไม่มี แต่ว่ามีขาวสุด มีสว่างสุดใช่ไหม ก็เลยท�าให้รู้สึกว่าน�้า

หนักบาลานซ์ของขาวกับด�ามันอาจจะน้อยไปนิดนึง แต่ตรงรูปที่เป็นผู้ชาย

ใส่กางเกงนั้นรู้ว่า เออ อันนั้นโอเค

 อันนี้ก็เบาไปนิดนึง แต่อันนี้องค์ประกอบดี รู้สึกว่าดีกว่าเพื่อนใน

ทั้งหมดนะ

 พี่ชาตรี  คงเป็นเพราะว่ามัน แสงที่ลงกับพื้นได้รายละเอียดจากพื้นด้วย 

ผมว่านะ

 เต้  มันมืดสุดนะครับ บางทีมันสตรีมโฟโต้ บางทีโฟกัสแต่วัดแสงไม่ทัน ก็

เลยเป็นอย่างนี้ 

 พี่ซัง  ในฐานะคนดู มันท�าให้เราคิดต่อ ท�าให้เราจินตนาการไปถึงขาคู่นี้ 

มันเป็นยังไงเป็นใคร เขาจะไปไหน เหมือนมันมีเรื่องราวผ่านเท้าคู่นี้ต่อได้ 

จินตนาการต่อ

 ลุงอ๋อย  แต่รูปเต้ต้องดูหลายรูปนะ เพราะไอเดียมันอันเดียวไง แต่ว่ามี

ความวาไรตี้ของตัวแสดง

 เต้  แต่โจทย์ที่ต้องการจริงๆ ก็คือสถานะ แล้วที่เหลือก็...

 พี่ชาตรี  อืม ก็มีคอนเซ็ปต์ 

 เต้  แต่เรื่อง ตอนที่ถ่ายเรื่องรู้สึกเบาไปหน่อยก็เลยเอาองค์ประกอบมาช่วย 

มีความรู้สึกว่ามันเบาไปฮะ 

 พี่ชาตรี  ก็ต้องดูกันต่อไป ก็ถือว่าเป็นมุมมองที่แตกต่างไปอีกแบบนึงจาก

ที่เราไปวันนี้น่ะฮะ 

 พี่แนน  ไม่นึกว่าจะได้เห็นมุมมองนี้ มันแหวกแนว

 พี่หนิง  เต้ก็จะมีพื้นฐานเรื่องการถ่ายรูปอยู่แล้ว

 เต้  ใช่ เพราะว่าเรยีนด้วย ท�างานกท็�าภาพถ่ายด้วยกอ็าจจะได้เปรยีบ เรยีก

ว่าได้เปรียบ

 พี่หนิง  อาจจะมีข้อมูลมากกว่าหน่อย

 ลุงอ๋อย  มีทักษะมากกว่า ก็ช่วยไม่ได้น่ะ (หัวเราะ) แต่ว่ามากกว่าหรือน้อย

กว่าลงุว่าไม่ใช่ประเดน็ใหญ่นะ คอือนันีท้ีเ่ราเหน็มนัมอีะไรให้เราดกูค็อืมนัมี

ประเดน็ใช่ไหม หรอืมคีอนเซป็ต์มนัมไีอเดยีหรอือะไรกต็ามแต่ ไม่ใช่ว่าคนอืน่

ไม่มคีวามไม่มเีรือ่งราวไม่มอีะไรนะ ไม่ใช่ แต่อนันีก้เ็หมอืนกบัว่าเขา พอมอีนั

นีป๊ั้บ เขาพอมองไปตรงไหนกจ็ะมมีองตรง ของพวกเราทีผ่่านมาอาจจะแบบ

พอมองตรงนี้ก็เห็นหนึ่งอย่าง ไปตรงนี้ก็เห็นอีกอย่าง

 พีช่าตร ี น่าสนใจตรงทีว่่าเขากไ็ปทีเ่ดยีวกบัเราไง แต่ทีผ่มถามเพราะว่าเฟรม

เขาเวิร์คในสมองหรือยัง เขาบอกว่าเกิดขึ้นตอนที่เขามองภาพหลายๆ ภาพ

ที่เขาถ่ายในที่นั่นอะไรอย่างนี้ มันก็เกิด ก็น่าสนใจไงฮะ แล้วเขาก็น�าเสนอ

ออกมาแบบนี้ก็ เออ ในขณะที่พวกเรายังไปถ่ายคุณยายอยู่ใช่ไหมฮะ

 เต้  ตอนแรกที่ผมถ่าย ตอนเริ่มใหม่ก็คือเห็นอะไรก็ถ่ายหมด แต่มันไม่ได้

ตรงที่ตอนที่น�าเสนอกับอาจารย์ แล้วเขาก็จะถามผมทันทีเลยว่า คุณถ่าย

อะไร ทุกครั้งที่ไปเดินถ่าย ผมไปเดินถ่ายแบบนี้เหมือนกันตอนปีที่แล้ว ก็

โดนถามทุกครั้งถ่ายอะไร คุณถ่ายอะไร คุณถ่ายอะไร คือเหมือนกับว่ามัน

ไม่มีโฟกัสในภาพว่าเราอยากจะน�าเสนออะไรในภาพ พอหลังจากนั้นก็เลย

ค่อยๆ พัฒนา หลังจากนั้นพอจะถ่ายรูปอะไรก็อย่างพี่ชาตรี ก็ต้องคิดว่าจะ

ถ่ายอะไร จะเสนอเรื่องอะไร ก็ตรงนี้ก็เลยเป็นข้อได้เปรียบ

 พี่ชาตรี  ครับ เมื่อก่อนก็เป็นอย่างนั้น เป็นเหมือนทุกคนนั่นแหละตอน

เริ่มใหม่ๆ ถ่าย เจออะไรก็ถ่ายหมดแหละ คือผมรู้สึกว่าในที่สุดแล้ว เต้ก็

ต้องพยายามหาบุคลิก ไดเร็กชั่นของตัวเอง ถ้าเราจะเป็นช่างภาพ เราจะ

ต้องไปเติบโตในเส้นทางนี้อีก สมมติว่าถ้าเราไม่ได้ถ่ายมาเพื่อเก็บไว้ดูเอง 

เราต้องการที่จะเติบโตไปในเส้นทาง เรื่องของพาณิชย์ด้วย มันจ�าเป็นต้อง

มีเฟรมมีโพสิชั่นนิ่งต่างๆ อยู่ในหัวเราโดยการที่เราเรียนรู้จากสถาบันจาก

อะไรก็แล้วแต่ หรือบางคนที่เรียนอาร์ตเรียนฟิล์มเรียนอะไรมา มันก็เป็นใน

อีกมิตินึงนะฮะ
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แป้ง
 แป้ง  คนนี้คือเขาไม่สนใจขายเลย คือต้องบอกว่าจริงๆ ถ่ายคนนี้เยอะมาก

แต่ว่าเขาไม่มองเลย เขาไม่รู้สึกตัวเลย

 พี่หนิง  เราอยู่ด้านหลังรึเปล่า

 แป้ง  ด้านหน้าด้วย เราก็เดินอ้อมไปข้างหลังคือเขาเล่นเกมงูอยู่ (หัวเราะ) 

คือเดินเข้าไปใกล้เขามากจนเห็นว่าในมือเขากดอะไรอยู่

 พี่แนน  เขาไม่สนใจ 

 พีช่าตร ี อนันีก้ด้็วยเหมอืนกนั รูส้กึว่าเป็นภาพนีน่้าจะเป็นไปอยูใ่นเรือ่งราว

ของเศรษฐกิจได้เหมือนกัน ในเรื่องของธุรกิจเรื่องมือถือ โฆษณามือถือนะ 

เรือ่งของทศิทางเศรษฐกจิ ภาวะการบ้านการเมอืงต่างๆ วถิชีวีติทีม่นั อารยะ

นึงที่เราสามารถเข้าไปอยู่ในนั้นได้เหมือนกัน รู้สึกนะ

 พี่ซัง  แต่มันน่าสนใจนะ ว่าพอถึงเวลาถ่ายคนเราก็จะมองแต่ด้านหน้า ใช่

ปะ เราก็จะเลือกภาพที่เราเห็นหน้าก่อน แต่แป้งเลือกภาพที่เห็นข้างหลัง

แล้วก็มาจากมุมที่เป็นหลังเขาน่ะ หรือจากสิ่งที่อยู่หน้า คือเหมือนกับมุม

มองของคนคนนี้ออกไปว่าเขาเห็นอะไรอยู่ ก็เลยแตกต่างจากที่เราคุ้นชิน 

เพราะปกติเราเป็นเราแล้วเราก็มองซับเจ็คท์นั้นอยู่ แต่อันนี้เหมือนสะท้อน

คนคนนี้ออกไปแทน 

 ลุงอ๋อย  โดยโทรศัพท์ ยังไงตัวเองก็ยังรู้สึกว่าเป็นส่วนที่ยังเกินอยู่ส�าหรับ

ชีวิต เป็นส่วนที่เกินมาในลักษณะที่หรู ไม่ใช่เกินแบบไม่จ�าเป็นหรือว่ามาก

ไป แต่ว่ามันเป็นส่วนเสริมทางด้านความหรูหรา โทรศัพท์เป็นอันนึงที่เป็น

สัญลักษณ์แบบนั้นส�าหรับเรา ที่นี้เราดูเขากับความมีอาชีพขายของด้วย

ลกัษณะของความทีต้่องดิน้รนหรอืว่าการทีต้่องหาสตางค์วนัต่อวนั มนักจ็ะ

เป็นก็จะจัดเขาอยู่ในนิยามของคนท�ามาหากิน หาเช้ากินค�่า เราเข้าใจตามที่

สิ่งที่มันบ่งชี้เรานะ ที่นี้ 2 อย่างนี้มันมาอยู่ด้วยกันไง แล้วด้วยอากัปกิริยาก็

จะเห็นได้ว่า เออ ก็จริงว่ะ ไม่ขายอ่ะ ไม่ได้สนใจไม่ได้อะไร ก็ในประเด็นนี้ก็

เก็ต หรือจะเรียกว่าหันหลังให้กับสิ่งที่จะต้องท�า
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 พี่ชาตรี  ไม่รู้ว่าเขาต้องการเบี่ยงเบนอะไรบางอย่างรึเปล่า หรือว่ามันช่วย

ให้เขารู้สึก ใช่ รู้สึกแบบผ่อนคลายขึ้นในระหว่างที่รอจะขายถั่วได้รึเปล่าก็

ไม่รู้ เออ จะมีใครมาซื้อถั่วฉันรึเปล่า

 ลุงอ๋อย  คลายเครียดเหรอ

 พี่ชาตรี  ใช่ มันก็...มันจะขายหมดรึเปล่า

 ป่าน  เล่นเกมดีกว่า

 พี่ชาตรี  ใช่

 ลุงอ๋อย  ส่วนอันที่เป็นเรื่องที่ตรงกันข้ามกันอยู่ในเรื่องสีก็มีนะ ไอ้เรื่องเขียว

กับแดง

 เต้  ถ้าเขียวเหลืองนี้ตรงกันข้ามเลยนะ

 ลุงอ๋อย  แต่เขียวแดงนี่ในทางทฤษฎีมันตรงข้ามกันนะ

 เต้  เหลืองแดงครับ เหลืองแดง ถ้าเหลืองแดงนี่ตรงข้ามกันเลยนะ

 พี่ต้อม  หัวเราะ

 ลุงอ๋อย  อันนั้นตรงข้ามทางอุดมคติ (หัวเราะ)

 พี่แบด  แบบไปถ่ายกันแต่ละคนนี่แม่ค้าไม่แคร์สื่อกันทั้งนั้นเลยนะ

 พี่ชาตรี  อันนี้เขา ตอนแรกเขานอนคว�่าอย่างนี้ แล้วเขาก็พลิกไป

 นิว  เขาท�าธุรกิจจริงรึเปล่าเนี่ย

 ลุงอ๋อย  นี่เป็น ขายของเหรอ

 Hatch-U  หมอดู

 ลุงอ๋อย  อ๋อ หมอดู โทษทีเราอ่านไม่เห็น

 เต้  ตอนแรกนั่ง ตอนเดินผ่านรอบแรกนั่ง

 พี่หนิง  ตอนที่พี่เดินผ่านมีคนนั่งดูอยู่ด้วยนะ

 แป้ง  ตอนแรกที่เดินผ่านเขานอนอยู่ นึกว่าเขารอใครมานวดรึเปล่า ก็คิด

ไปอีกด้านนึง

 พี่ซัง  แต่ภาพแป้งน่าสนใจ มันดูคอนทราสต์เนอะ

 ลุงอ๋อย  เออ อย่างเขียวกับแดงมันก็ยังดูคอนทราสต์อยู่
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 พี่ซัง  มันคอนทราสต์อะไรบางอย่างอยู่ในภาพ

 พี่ชาตรี ก็เหมือนกัน เรารู้สึกเหมือนกันว่ามันเป็น case story ที่บ่งบอก

ถึงอาชีพ เรื่องเศรษฐกิจเหมือนกัน เอาไปใช้ได้เหมือนกัน น่าสนใจ แล้วก็ไป

แม็ตช์กับมาร์เก็ตอะไรแนวนั้น เป็นวิถีชีวิตของคนรวยการเล่นหุ้นอย่างนี้ใช่

ไหมฮะ แล้วก็นี้ก็รอดูหมอ ไม่มีใครมาฉันก็นอนดีกว่า

 พี่ฝ้าย  ให้ดีต้องให้หวยด้วยนะ (หัวเราะ)

 ลุงอ๋อย  เอ้า เมื่อกี้แป้งจะพูดว่า

 แป้ง  คือรู้สึกว่า เออ คนเขาอาจจะเลิกดูหมอกันแล้วมั้ง ไม่รู้สิค่ะ

 พี่ชาตรี หรือว่าถ้าอยากดูก็ให้ปลุกฉันนะ (หัวเราะ)

 เต้  แต่ภาพนี้ในเชิงเนื้อเรื่องมันรู้สึกว่ามันแรง รู้สึกมันแรงยังไงก็ไม่รู้

 พี่ฝ้าย  เนอะ

 เต้  อาจเป็นท่าที่เขานอนด้วยมั้ง ถ้าเกิดเขานั่งอาจจะไม่

 พี่ชาตรี  ใช่ครับ

 นิว  นอนไม่สนใจด้วย

 พี่แนน  คือประมาณว่าไม่ง้อลูกค้า ถ้ามาก็เรียกละกัน

 พี่แบด  แล้วจะกล้าเรียกไหมเนี่ย

 นิว  แม่ค้าไม่แคร์สื่อ

 ลุงอ๋อย  เขาเหมือนไม่สนอาชีพ

 พีช่าตร ี กลบัไปทีเ่ต้นะว่า ตอนทีอ่าจารย์ถามเต้ว่าไปถ่ายอะไรมา ผมกเ็คย

โดนอย่างนีเ้หมอืนกนัตอนทีผ่มเรยีนอยูท่ีโ่นว์เบร์ิก แล้วผมกเ็ลกิเรยีนเลย ผม

ตัดสินใจเลิกตอนนั้นเรียนได้ถึงปีที่ 3 แล้วนะ ผมไม่เอาแล้วมันไม่แฟร์อะไร

อย่างนี้ ผมไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องแฟร์ เคยบอกเรื่องนี้กับลุงอ๋อย เรื่องที่จะมา

จับเราหรือว่า อันนี้คุณอยากให้คุณก็อินฟอร์มเรามากกว่าที่จะจับว่า เฮ้ย! 

คณุถ่ายอะไรมา ไม่ได้ว่าอาจารย์นะ ผมไม่รูจ้กัอาจารย์นะ แต่ว่าผมว่าวธิกีาร

ไม่น่าจะมีอะไรอย่างนี้ ผมเลยตัดสินใจไม่เรียนต่อกับที่นั่น ก็เดินออกจากที่

นัน่ฮะ แล้วผมกไ็ม่เสยีดายด้วยฮะ ไม่เสยีดายด้วยว่าเงนิทีใ่ช้ไป ช่างมนัเถอะ

 พี่แบด  อันนี้ก็แล้วแต่เต้จะตัดสินใจ

 พี่ชาตรี  ใช่ หัวเราะ

 ลุงอ๋อย  ก็ใกล้จะจบแล้วนะ

 เต้  มันผ่านตรงนั้นมาแล้ว ไม่งั้นก็คงไม่ถ่ายเหมือนตอนนี้

 นิว  อันนี้เขาดูอะไร รวมหมดเหรอ

 พี่ซัง  รวมหมด ดูทั้งลายมือ ไพ่

 นิว  เป็นหมอดู ดูได้ทุกอย่างจริงๆ

 ลุงอ๋อย  อันนี้มีความแนวคิดยังไง

 แป้ง  รู้สึกว่า ผักตบจะโดนผลักไปเรื่อยๆ ตามกระแสน�้าไปเรื่อยๆ สุดท้าย

ก็มาโดนเบียดเข้ามา ท�าอะไรไม่ได้ ตอนแรกมันก็ลอยอยู่ดีๆ พอเรือมาใกล้ 

ก็โดนเข้ามาใกล้ๆๆ

 พี่ชาตรี ถามว่ารูปนี้สู้ 2 รูปแรกได้ไหม ผมว่ายัง รู้สึกว่ามันยังสู้ 2 รูปแรก

ไม่ได้ เราชอบ 2 รูปแรก อืม

 แป้ง  อันนี้คือรูปแรกที่ถ่ายด้วย ถ้าเรียงตามล�าดับที่เราถ่าย

 พี่ชาตรี  อ๋อครับ
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 เต้  แต่ถ้าเปลี่ยนจากผักตบเป็นคนเบียดๆ นี่

 พี่แบด  โอ้โห

 เต้  ถ้าเกิดผักตบมันโดนเบียด มันก็รู้สึกอึดอัดจริงนะ แต่ถ้าเกิดเปลี่ยนจาก

ผักตบเป็นคนจะชัดเลย ชัดอย่างที่ประเด็นที่แป้งบอกนะ

 นิว  ให้ไปโดนเบียดระหว่างเรือเนี่ยนะ

 เต้  อย่างอื่นซิ อาจจะแบบอยู่ในซอกตึกอะไรอย่างเนี่ย

 พี่ชาตรี  ไม่ก็ คือมันอยู่ในน�้าแต่ว่าล้อยาง คือตัวป้องกันการกระแทก แต่

พวกผกัตบเป็นพวกทีค่นเขาร�าคาญ คนเขาบอกว่าผกัตบเป็นขยะ ใช่ไหมฮะ 

 แป้ง  แต่จริงๆ ที่คิด คือเคยคิดมาตั้งนานแล้วว่าผักตบมันเหมือนกับไหลไป

ตามกระแสน�้า คนก็ไหลไปตามกระแสเหมือนกัน

 พี่ชาตรี  แล้วอันนี้มันเหมือนถูกต้อนเข้ามาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะ

 ลงุอ๋อย  มนัอาจจะไม่ได้เป็นเรือ่ง แต่อาจจะเป็นเรือ่งความรูส้กึทีม่ต่ีอตวัเอง 

ซึ่งถ้าจะดูแล้วรู้เรื่องต้องดูที่เขารู้สึกข้างในใช่ไหม แต่ว่ารูปเมื่อกี้โดยความที่

มันอาจเป็นประเด็นที่คอมมอนเลย แบบ มันแปลความ ได้ว่าเป็นเรื่องของ

อาชีพ แต่อันนี้ เป็นของซึ่งในประเด็นของมันก็มีสิ่งที่ให้ดูเหมือนกันนะ ยาง

รถที่ต้องโซ่ล่าม ถ้าผีตองเหลืองมาดูเขาอาจจะงงนะว่ามันคืออะไรวะ

 พี่ซัง  มีซิมโบลิคอะไรบางอย่างที่สะท้อน ความรู้สึกที่พี่ดูก็รู้สึกเหมือนกัน

ที่บอกว่า แป้งน�าเสนอสิ่งที่มันคอนทราสต์น่ะ คือ 2 สิ่ง ที่อันนึงวัตถุที่ไม่มี

ชีวิตกับอีกอันนึงคือความมีชีวิตแต่ว่าอยู่ในภาพเดียวกัน และอันนี้มีอะไร

บางอย่างที่ท�าให้เรารู้สึกอึดอัด แต่พอแล้วมันมีเส้นของการที่มันตรงก็ตรง

เลย หรือแบบกลมก็กลมจริงๆ แต่อันนี้มันไร้ฟอร์ม แบบความมีชีวิตมันดู

ยุง่เหยงิ แต่ว่าพอมนัอยูด้่วยกนักร็ูส้กึอดึอดันดิๆ เหมอืนโซ่มนักบ็อกถงึความ

รู้สึกที่มันถูกล่ามถูกยึด เออ ถ้ามองแบบที่ข้ามไปอีกอันนึงนะ ไม่ใช่ว่าสตอรี่

ของบอกว่าคือผักตบคือล้อยาง

 ลุงอ๋อย  ก่อนหน้านี้เห็นแต่เรื่องของคนใช่ไหม ซึ่งเราคุ้นชินมากกว่า

 พี่ชาตรี  หรือไม่ต้องรอจังหวะที่เรือมันมาชิดแล้วบีบผักตบ

 แป้ง  ใช่ๆ

 นิว  แต่อันนี้ก็รู้สึกว่าโดนเบียดแล้วนะ

 เต้  ที่รู้สึกอึดอัดเพราะว่าอาจจะมี...

 พี่ซัง  เส้นล่าง

 เต้  ถ้าไม่มีไอ้นี่ก็อาจจะไม่อึดอัด

 นิว  มีโซ่ด้วย โซ่ก็อึดอัด

 ลุงอ๋อย  ก็เป็นสัญลักษณ์อันนึงที่ล่ามๆ ผูกๆ หรือดึง

 พี่ชาตรี  แต่จริงๆ ผักตบชวามันสวยจะตายเนอะ เวลามันพรึ่บอยู่ สมมติ

ว่าได้โจทย์ถ่ายโฆษณาเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ที่ท�าด้วยผักตบชวา ผมก็จะเอา

เฟอร์นิเจอร์ไปวางบนผักตบที่อยู่ในแม่น�้าเจ้าพระยาจริงๆ แล้วก็อาจจะ

ใช้เลนส์ไวด์ แล้วก็เฟอนิเจอร์ก็ลอยตามคลื่น แล้วไลต์ติ้งอะไรต่างๆ ก็... 

สมมตินะฮะ

(symbolic / เป็นสัญลักษณ์ เป็นนัย)
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พี่ซัง
 พี่ซัง  คือเราเข้าตลาดเที่ยวนี้ รู้สึกอย่างนึงคือความเป็นประจ�าวัน ความ

เป็นรูทีนทุกอย่างเหมือนมันคงอยู่ในสภาพนี้ทุกวันๆ บริบทก็เป็นอย่างนี้ 

คนนี้ก็คงจะมาอย่างนี้ทุกวันเหมือนกัน ชีวิตที่มันเป็นแบบเหมือนธรรมดา

 พี่ชาตรี  เขารู้แล้วว่าจะต้องขายได้เท่าไหร่อะไรอย่างนี้ใช่ไหม

 พี่ซัง  ธรรมดาของมัน

 ลุงอ๋อย  อันนี้รู้สึกว่ามี perspective มีมุมที่มีลักษณะแรง

 นิว  คนเสื้อแดงอยู่คนนึงด้วย

 เต้  คนเดียวกับคนนั้นรึเปล่า

 นิว  วันอาทิตย์ด้วย

 เต้  แล้วสรุปเราจะรู้ว่าเขาใช่คนขายรึเปล่า

 พี่ชาตรี  แน่นอนละ

 นิว  อันนี้ดูแล้วรู้สึกว่าเป็นคนขายมากกว่านะ เหมือนคนขายจริงๆ

 ลุงอ๋อย  มันอาจจะเห็นองค์ประกอบของตลาดใช่ไหม มีคนมาซื้อของ มี

ถนนให้ได้กลิ่นปลา คาวๆ (หัวเราะ)

 นิว  ดูต่างคนต่างอยู่เหมือนกันเนอะ

 พีซ่งั  อนันีก้เ็หมอืนกนั กร็ูส้กึเหมอืนกนัว่าเป็นเรือ่งธรรมดาของเขา กบัการ

ที่เขาจะยืนตรงนี้ การท�างานแบบนี้อะไรอย่างนี้ แต่บริบทรอบๆ ที่เขาก็อยู่

ในสังคมสิ่งแวดล้อมแบบนี้แหละอาจจะชินแล้ว

 นิว  ทุกวันเหมือนเดิม

 พี่ซัง  อืม อีกวันก็เหมือนเดิม

(routine / ท�าเป็นกิจวัตร)

(ภาพที่มีมิติตื้นลึก)
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 ลุงอ๋อย  อันนี้ก็ในเรื่องของ case story เหมือนกันเนอะ

 พี่ชาตรี  ใช่

 ป่าน  คิดว่าเป็นบ้านของเขาแบบอยู่ตรงนี้ มีอาชีพของเขาเป็นโลกของเขา 

รู้สึกเหมือนมีพื้นที่เข้าไปได้

 เต้  รู้สึกเหมือนมีบริเวณ มีพื้นที่รอบๆ ตัวเขา เหมือนท�าพื้นที่ท�าอาณา

บริเวณของเขาด้วยของที่แขวนอยู่ข้างหลัง เหมือนกับอันนี้คือที่ของกู มึง

อย่ามายุ่ง การที่เขาเอาของมาติด

 นิว  ของข้างหลังของเขาใช่ไหม

 พี่แบด  แล้วตอนไปถ่ายนี่เขารู้ตัวไหมคะพี่ซัง

 พี่ซัง  ไม่รู้

 พี่แบด  เขาก้มหน้าก้มตาอย่างเดียวเลยเหรอ

 พีซ่งั  คอืเวลาทีเ่ราด ูกค็อืรูส้กึไม่อยากให้มตีวัเราออกมา อยากให้เป็นอย่าง

นั้นจริงๆ ให้เป็นสิ่งที่เป็นเขาจริงๆ

 ลุงอ๋อย  ดูองค์ประกอบแล้วก็ของที่เรารู้จัก ก็รู้สึกเรื่องความช�านาญ ความ

เป็นช่าง คือของพวกนี้ไม่ใช่ของที่เขาผลิตนะ เป็นของที่เขา...

 พี่ชาตรี  เรารู้สึกว่าไว้ใจเขาได้นะ เรารู้สึกอย่างนั้น พรุ่งนี้เขาก็คงจะกลับ

มาอีกเหมือนเดิม ไม่ใช่แบบว่าเอาไปซ่อมแล้วแบบว่า เฮ้ย ท�าไมมันไม่มาวะ 

หายไปเลย รองเท้าเอย กระเป๋า ผมเคยโดน ป่านนีแ้ล้วยงัไม่ได้เลย (หวัเราะ)

 กี้  แต่บางทีก็ลืมไปเอานะคะ (หัวเราะ) เขาจะมีลังใหญ่มากแล้วของเยอะ

มาก

 พี่ชาตรี  เขาคงทิ้งไม่ได้มั้ง ทิ้งก็ทิ้งไม่ได้กลัวว่าเดี๋ยวเขาจะกลับมาเอา

 นิว  เออ ตลก มีลืมด้วย

 กี้  เราเคยลืม คือนานมากแล้ว เคยเอากางเกงไปเย็บแล้วลืมก็ไปเอา เขา

ก็ค้นให้อยู่ใต้ลัง

 ลุงอ๋อย  แล้วบ้านข้างหลังก็เก่า ของก็ใช้แล้วนะ คนก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นคนวัย

รุ่นนะ แล้วทุกอย่างยูสหมดเลย หัวเราะ ของใช้แล้ว

 พี่จ๋า  ตัวเขาเองก็น่าจะเป็นคนที่เคยท�างานในโรงงานนะคะ เพราะว่าจักร

ตัวนี้เป็นจักรอุตสาหกรรม
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 นิว  จักรอุตสาหกรรม

 พี่แบด  ใช่ โรงงานเย็บผ้า

 พี่หนิง  เพราะเขาใช้เย็บหนัง เย็บอะไรได้ด้วย

 พี่แบด  มอเตอร์อยู่ข้างๆ

 ลุงอ๋อย  เร็วไง พวกเนี่ย แล้วมันสามารถที่จะรับงานโหดๆ ได้อย่างกางเกง

ยีนส์ กระเป๋าหนัง มันสามารถที่จะท�าได้ ลุงเย็บเป็นนะ จักรอุตสาหกรรม 

เคยเย็บหนัง เร็วทันใจมาก (หัวเราะ)

 พี่หนิง  นิ้วเกือบโดนมั่งไหมคะ

 ลงุอ๋อย  กต้็องฝึก แต่ตอนนัน้มนันานมาแล้วนะ ตอนนัน้เรารูส้กึว่าเยบ็อะไร

ที่มันเป็นตัวบอกความช�านาญรู้ไหม เข็มขัด เส้นนึงนี่มันต้องตรงมาเลยนะ 

เออ แล้วเย็บหนังเป็นรูแล้วเป็นรูเลยนะ ผ้ายังมาแก้ได้นะ

 พี่ซัง  ก็เหมือนกัน รู้สึกว่าเขาก็คงต้องผ่านทางนี้เป็นประจ�า ต้องเจอแบบ

นี้ไปในเส้นทางแบบนี้เป็นรูทีน แต่รูปนี้ตอนถ่ายน่ะคือมีถ่ายไว้หลายรูป

เหมือนกันนะ กว้างๆ เห็นสิ่งแวดล้อมเยอะๆ แต่อันเนี่ยชอบตรงที่มัน...

เลยเลือกรูปนี้

 ลุงอ๋อย  แต่รูปนี้เราจะรู้สึกอารมณ์เหมือนของโฟนน่ะ คือต่างคนต่างอยู่

 พีห่นงิ  ใช่ๆ แวบ็แรกทีเ่หน็กร็ูส้กึแบบนัน้ โดยเฉพาะเสือ้เขยีวกบัเสือ้น�้าเงนิ

คนนั้น

 เต้  ซีรี่ย์เดียวกัน

 พี่ซัง  ไปกับโฟนได้

 ลุงอ๋อย  นั่งด้วยกันไม่ได้หมายความว่าจะรู้จักกันนะ (หัวเราะ)

 พี่ชาตรี  เรารู้สึกว่าเขาอารมณ์ไม่ค่อยดีนะ

 พี่แบด  อาจจะไม่มั้งคะ อาจจะว่าไม่ได้คิดอะไร แต่ว่าหน้าตาเป็นไปแบบ

นี้ คนเราไม่ใช่แบบยิ้มตลอดเวลาน่ะค่ะ

 ลงุอ๋อย  คอืเราเหน็เขานัง่ตรงนัน้น่ะแต่ไม่รูส้กึว่าเขาอยูต่รงนัน้ แต่ละคนนะ 

แต่ละคนไม่รูว่้าไปอยูต่รงไหน อยูท่ีบ้่านบ้าง อยูท่ีอ่ะไรบ้างแต่ละคน อารมณ์
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ลุงอ๋อย
 ลุงอ๋อย  อ้าว อันนี้เรานี่ ขออธิบายวิธีคิดของตัวเองหน่อย เราก็พยายาม 

ตอนแรกเราก็ท�าความรู้จักกับธรรมชาติของที่ที่เราไป อย่างที่ตรงนี้มันเป็น

เหมือนจุดผ่านจุดที่จะเดินทางต่อ เป็นจุดที่จะผ่านไปสู่อะไร เหมือนค�าว่า

สถาน ีโดยกริยิาของทกุคนเนีย่มนัเป็นจดุผ่านทัง้นัน้เลย ทีน่ีใ้นความเป็นรปู

เรากพ็ยายามทีด่วู่าอะไรทีม่นัไม่ปกต ิอะไรทีม่นัมคีวามพเิศษจากความปกติ

ตรงนัน้ เมือ่เราเหน็ว่าตรงนีเ้ป็นสถานทีท่ีเ่ป็นทางผ่าน แต่เราเหน็คนนี ้คนที่

นัง่ตรงนี ้เหมอืนไม่ได้เป็นทางผ่านเขาหรอก นีค่อืทีท่ีเ่ขาจะหยดุ กด็นูะ แล้ว

ผมกม็รีปูทีถ่่ายหน้าเขาจรงิๆ ด้วย ตอนแรกไม่กล้าถ่ายนกึว่าเขาคงแบบเป็น

พเนจร แล้วก็อาศัยที่คือไม่มีบ้านของตัวเอง แล้วก็มาอาศัยที่ตรงนี้แหละที่

มันเป็นที่สาธารณะอยู่ ก็ท�าตัวให้เคลื่อนย้ายง่ายที่สุดคือแพ็คทุกอย่างไว้ซะ 

แล้วก็นั่งอยู่ตรงนั้นแหละ

 พอเขาไปดูหนา้เขาจริงๆ เหมือนเขาเปน็คนทีส่ตไิม่ด ีกห็ามมุใหม่ 

แล้วหน้าเขาก็มีเรื่องราวนะ ไม่รู้ว่ามีใครเห็นรึเปล่าที่ท่าน�้าตรงนั้น หน้าเขา

มีเรื่องราวมากเลย เราก็เลยไปอยู่ดูหน้าเขา แต่เราคิดว่าเขาคงไม่มีเราอยู่ใน

สายตาหรอก เพราะคิดว่าเขาไม่ปกติ คือสติคงแตกหรือคงวิปลาศไปแล้ว 

เราก็ยกกล้องขึ้นแล้วจ้องไปที่เขา เขาก็เหลือบแว็บอย่างเนี่ย แล้วเขาก็ปกติ

ของเขานะ เสร็จแล้วเราต้องมาดู เอ้ย เราจะเปิดหน้ากล้องเท่าไหร่ ในขณะ

ทีเ่ราดเูรายกกล้องขึน้มาอกีท ีเรากร็อให้เขาเงยหน้าขึน้มาอกีท ีพอเขาเงยมา

แล้วเขาหลบต่อเว้ย เฮ้ย! หลบเรานี่หว่า (หัวเราะ) เราก็เลยรู้สึกผิดน่ะ ก็เลย

แบบ เอ้ย เสียดายเว้ย ตอนแรกประมาณการว่าคงจะได้เรื่องราวบนใบหน้า

ของเขา ถ่ายอีกรูปนึงมันอันเดอร์ก็เลยไม่ค่อยมีอะไรให้พูดถึง

 พี่ชาตรี  ครับ
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 ลุงอ๋อย  อันนึงคือจุดที่มันหยุดแต่อีกอันนึงมันคือทางผ่าน เนี่ยคนแก่ก็เดิน

ทางใช่ไหม ก็เป็นสตอรี่ของมัน คือเราหาความแตกต่างจากความปกติของ

สถานที่ตรงนั้น ธรรมชาติของสถานที่ตรงนี้คงเป็นที่ที่เป็นทางผ่าน อีกอัน

ที่เราเห็นแล้วสะดุด ลูกตะพาบน่ะ คือมันเป็นตลาดไง เขาก็วางขายคนบน

ชั้นบนถาดที่เขาวางผักวางมะม่วง

 พี่หนิง  แล้วมีลูกตะพาบ

 ลงุอ๋อย  เข้าใจว่าเป็นการขายบญุ ใช่ไหม อาจจะเป็นเอาไปปล่อย อย่างนีน้ะ 

 นิว  หมวดไหนล่ะ อาหารรึเปล่า

 ลุงอ๋อย  ถ้าจะพูดว่าเป็นอาหารก็เล็กเกินไป ถ้าเป็นหอยอาจจะโอเคไง แต่

มนัน่ารกัมากเลยนะ แต่เรารูส้กึว่า โอ้โห น่าสงสารว่ะ คอืพอไปเจอมนัเหมอืน

ตะพาบเด็กๆ แล้วก็ถูกขาย

 พี่ชาตรี  แต่มันก็แปลกนะแล้วเขาไปเอามาได้ยังไง ตะพาบนี่ไม่น่าจะหา

กันได้ง่ายๆ

 พี่หนิง  เป็นตะพาบที่เขาเลี้ยงรึเปล่า บางคนเขาเลี้ยงเอาไว้กิน

 ลุงอ๋อย  ก็อาจจะเป็นไปได้ เอาไปปล่อยมั้ง คือขายบุญน่ะ

 นิว  ตะพาบเป็นสัตว์เลี้ยงรึเปล่า

 พี่แบด  เลี้ยงได้

 พี่หนิง  เลี้ยงเหมือนเต่ามั้ง

 ลุงอ๋อย  ไม่แน่อาจจะเป็นการเพาะหรืออันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกัน แต่ก็เห็น

อยู่เจ้าเดียวเราก็คิดว่าอันนี้แปลกตรงที่มันเป็นตลาด เป็นโซนที่เขาขายผัก 

แต่ว่ามีอันนี้อยู่อันเดียวเราก็เลยถ่าย ถ้าในไอเดียก็จะเป็นเรื่องของชีวิต ไม่

ใช่คนอ่ะนะ เรือ่งของการหากนิจากบญุบาป ส�าหรบัเรารูส้กึว่าแรงเรือ่งพวก

นี้นะ เอานกมาขังแล้วเพื่อที่จะขายไปปล่อย เรารู้สึกว่ามันแรง แล้วก็ไม่เคย

สนับสนุนโดยส่วนตัวไม่เคยท�าพวกนี้เลยนะ
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 ลงุอ๋อย  อนันี ้เรารสูกึว่ามนัดรามาตคิส�าหรบัเรามากเลยนะ ผูช้ายคนนีต้้อง

โชว์ ต้องถอดเสื้อเป็นพ่อค้านะ เพราะเขามีสิ่งที่ต้องการจะแสดง อย่างรอย

สัก ปลัดขิกที่ห้อยอยู่ที่เอวใช่ไหม แล้วดูหน้าผู้หญิงที่อยู่ตรงนี้นะ คือนั่นคือ

ลูกค้าแล้วยืนดูเขานะ

 นิว  มีปลัดขิกด้วย

 เต้  แบบประมาณว่าจะเข้ามาท�าอะไรรึเปล่า

 นิว  กลัวรึเปล่า

 ลุงอ๋อย  โซนนี้ขายดอกไม้ขายอะไรไปท�าบุญ มีแต่เรื่องบุญๆ บาปๆ ทั้งนั้น

แหละโซนนี้ เพราะว่าคนนี้เขาก็เป็นสัญลักษณ์ของเครื่องลางของขลังทั้งตัว 

ตั้งแต่ผิวจนถึงเอวถึงกางเกงที่ห้อย เออ เราเชื่อว่าเขาไม่ได้นึกถึงเสื้อหรอก 

เพราะเขาต้องการที่จะเพอร์ฟอร์มสิ่งที่เขามีอย่างภูมิใจเลยแหละ

 พี่ชาตรี  ครับ

 ลงุอ๋อย  ผูห้ญงิคนนีก้จ็ะซือ้ของไปท�าบญุ ข้างหน้าทีว่างกม็พีวกธปูพวกอะไร

 พี่แบด  เอ้า ไม่ใช่ไม้แขวนเสื้อเหรอคะ

 ลุงอ๋อย  เออใช่ มันมีประกอบอยู่แถวๆ นี้ที่เราเห็นนะ เหมือนของฝั่งโน้น

ทั้งฝั่งเลยเป็นพวงมาลัยเป็นดอกไม้ ฝั่งนี้เป็นของพวกธูปเทียนหรือร้านโชว์

ห่วย หรือร้านขายของช�านะ

 พี่ชาตรี  คือผู้หญิงบางคนเขาก็ชอบผู้ชายที่มีอะไรมีเรื่องราวในตัว ชอบมี

บาดแผลมีแผลเป็นอะไรอย่างเนี่ยฮะ ผมพยายามไปท�าหลายทีแล้วฮะแล้ว

มันไม่เวิร์ค (หัวเราะ) 

 พี่หนิง  พอพูดว่าผู้หญิงบางคน รู้สึกคนลุกเลย (หัวเราะ)

 พี่ชาตรี  มันเป็นแรงขับเคลื่อนเขาน่ะ ของผมมีแต่รอยแมวมาข่วนฮะ 

(หัวเราะ)

 พี่ซัง  แต่ว่าหน้าตาเขาดูปลาบปลื้มนะ

 ลุงอ๋อย  คือถ้าไปดูตอนนั้น มันจะเป็นแบบเจอคนอย่างเนี่ยก็คงต้อง... ใช่

ไหม คิดไว้ก่อน (หัวเราะ) สมมติเขาซื้อน�้าดื่ม ก็จ่ายตังค์แล้วก็ซื้อน�้าดื่มไป

แต่พวกเราดูซิ (หัวเราะ) ดูท่าทางดูลักษณะภายนอกของเขานะ โอ้โห! มัน

ต้องไม่ธรรมดา

(perform / แสดง)
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 พี่ชาตรี  อืม

 ลุงอ๋อย  เราก็ยังรู้สึกกลัวๆ นะ

 พี่แบด  ลุงยังกลัวเลยเหรอคะ (หัวเราะ)

 ลุงอ๋อย  ไม่ เรารู้สึกว่ามันมีอะไรแรงๆ ไง

 พี่ชาตรี  เหมือนกับแบบของขึ้นตลอดเวลา (หัวเราะ) 

 ลุงอ๋อย  แล้วตรงกันข้ามกันกับผู้หญิงหน้าเขาแฉล้มเลยนะ คนละโทนเลย

 พี่ชาตรี  เรารู้สึกว่าสงสารผู้หญิงนะ (หัวเราะ) 

 นิว  เหมือนถูกข่มขู่

 ลุงอ๋อย  เหมือนถูกข่มขู่ใช่ไหม (หัวเราะ) เออ เวลาถูกข่มขู่แล้วจะท�ายังไง 

อาการแบบนี้ที่เรารู้สึก

 ป่าน  เกิดเขาท�างานเกี่ยวกับบุญ ถึงแม้ภาพลักษณ์ภายนอกเขาจะ...ก็เลย

ดูขัดแย้งในตัวเอง

 พี่ชาตรี  โดยจิตวิทยา คือผมไม่ได้วิจารณ์นะแต่ส่วนใหญ่ที่ผ่านมา คนพวก

นีข้้างในเขาอ่อนแอมากครบั แต่ข้างนอกจะต้องแสดงให้เหน็ว่าเขาคอืนกัโชว์ 

ส่วนใหญ่นะไม่ใช่ทุกคน แต่นั่นคือเหมือนกับเป็นสิ่งที่ป้องกันตัวเขา ในเชิง

จิตวิทยา คือตัวตนของเขาจริงๆ มันหาได้ยาก เขาไม่อยากแสดงให้คนเห็น

ตรงนัน้ใช่ไหมฮะ อนันีโ้ดยส่วนใหญ่ทีผ่มเหน็นะ ผมเพิง่ไปมาเมือ่ไม่นานมานี้

เองทีว่ดัทีศ่าลายา ผมกไ็ปถ่ายรปูคนพวกนีเ้หมอืนกนัฮะ ทกุคนกจ็ะมแีสดง

ศักยภาพ อิทธิฤทธิ์ของตัวเองอย่างนี้ ไม่ได้ลบหลู่นะฮะ แต่ก็มันก็น่าสนใจ

 ลุงอ๋อย  แล้วอันนี้เป็นความเชื่อไม่ใช่แฟชั่น คือบางคนสักเพื่อเป็นแฟชั่นไง

 พี่ชาตรี  แล้วมันก็ไม่ได้ง่ายนะ

 ลุงอ๋อย  ผู้หญิงคนนั้นถ้าเปิดไหล่อาจจะเห็นรอยสัก แต่คนละเรื่อง หัวเราะ

 พี่ชาตรี  เขาอาจจะลิ้งค์กันได้เนอะ (หัวเราะ) 

 พี่ชาตรี  แต่ที่ไปมา ที่วัดที่ผมไปมาเนี่ยเป็นวัดดัง เป็นวัดไร่ขิงรึเปล่า

 พี่แนน  อาจารย์หนูรึเปล่า

 พี่ชาตรี  ไม่ใช่ เป็นอาจารย์ดั้งเดิม ดังมาก นักท่องเที่ยวผู้หญิงญี่ปุ่นฮ่องกง

นี่ชอบมาก ชอบผู้ชายไทยที่แบบ โอ้โห เต็มเลย เรานี่แบบรู้สึกอิจฉามาก 

(หัวเราะ) ขอสักมั้งดีกว่าแต่พอไปเจอเข็มแล้ว โอ้โห ไม่เอาดีกว่า ไม่คุ้ม 

(หัวเราะ) แต่จริงๆ ฮะ ผู้หญิงคนจีนผู้หญิงฮ่องกงมาเป็นคันรถเต็มๆเลย 

เขามาแล้วมาสักกันด้วย

 ลุงอ๋อย  อันนี้เป็นแฟชั่นหรือว่า

 พี่ชาตรี  ผมไม่แน่ใจฮะ แต่ว่าเขามีการไหว้ครูด้วย

 ลุงอ๋อย  ถ้าเป็นความเชื่อต้องระดับนี้

 พี่ชาตรี  เคยเห็นไหม ตอนจริงที่ของขึ้น ผมก็ถ่ายรูปอยู่อย่างนี้แหละ ผมก็

ตกใจเหมือนกันอยู่ดีๆ เข้าไปไหว้แล้วก็หลวงพ่อเอามือแตะๆ อย่างเนี่ย เอา

แล้วเว้ย ผมว่ามนัคนเรามนัเป็นอะไรอย่างนีไ้ด้ด้วยเหรอฮะ แสดงว่าในจติเขา

มันถูกควบคุมโดยอะไรบางอย่าง แต่ว่าผมว่ามันก็น่าสนใจนะ ไม่ได้แบบว่า 

เฮ้ย! คุณอย่าไปเชื่ออย่างนั้นมันก็ไม่ใช่
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พี่หนิง
 พี่ชาตรี  ปลาเหรอครับ เขาตกมาเหรอครับ

 พี่หนิง  ใช่ค่ะ เห็นเขาตกปลา แล้วมีผู้ชายคนนั้นเขาบอกว่าจริงๆ แล้วจะ

ตกกุ้งแต่ได้ปลาตัวนี้มา ก็เดินไปดูก็ได้คุยกับเขา ขอถ่ายรูป ตอนแรกก็ถ่าย

รูปปลาเฉยๆ ตรงนั้นมีกุ้ง 2 ตัวด้วยนะคะ เขาได้กุ้งมาแล้ว 2 ตัว ได้คุยกับ

เขา กม็เีรือ่งราว เมือ่ก่อนตกวนันงึได้เป็นร้อยเลย แต่วนันีเ้ขาตกแต่กร็ูส้กึว่า

เขาก็ตกกันหลายคนนะที่ท่าน�้าตรงนั้น

 พี่ชาตรี  ใช่ๆ

 พี่หนิง  แล้วเขาบอกว่าเขาแข่งกัน

 พี่ชาตรี  อ๋อ

 พี่หนิง  แข่งกันตกแต่แบบว่า แล้วเขาก็มีเพื่อนแซวว่า เอ้ย อย่างนี้ผิดกติกา 

เพราะว่าแข่งตกกุง้ไม่ได้แข่งตกปลา แล้วทนีีพ้อหนัไปอกีทกีอ็ยากถ่ายรปูคน

ที่เขาตกด้วย ก็เลยจะเป็นมุมที่เห็นขึ้นไปข้างบน

 พี่ชาตรี  เราชอบนะ เพราะว่าหน้าคนก็มีความสุข เรารู้สึกอย่างนั้น

 พี่หนิง  ใช่ๆ เพราะว่าตรงนั้นเขาก็มีเพื่อนๆ อีก 2-3 คน ก็คุยกัน เขาบอก

ตกเอาไปให้เมียท�ากินไม่ได้ตกไปขาย เพราะเราแกล้งถามว่าตกเอาไปท�า

อะไร ยังไงเหรอ

 พี่ชาตรี  ถ้าไม่ได้ปลานี่สงสัยกลับบ้านไม่ได้เนอะ (หัวเราะ)

 พี่หนิง  เขาบอกว่าเมียไม่ให้ขาย เขาก็นึกว่าเราจะซื้อเราก็เลยบอกว่าเรา

ไม่เอาหรอก เราน่ะไม่กล้าท�าปลาเป็นๆ ตอนแรกอยากถ่ายรูปปลาแต่พอดี

เขาเอาใส่ไปในนี้แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไร แล้วปลาแบบเขาก�าลังเอา

เบ็ดออกซึ่งก็มีวิธีการเอาออกนะ แล้วปลาตามันใสมากเลย ยังสดมากเลย

ไง แต่ว่าเราก็ไม่กล้า

 พี่ชาตรี  เป็นปลาสวาย

 พี่หนิง  ไม่ใช่ปลาสวายค่ะ

 พี่ชาตรี  ปลากตเหรอ

 พี่หนิง  ไม่ใช่ค่ะ เราจ�าชื่อไม่ได้



72 73

 พี่แบด  ปละชะโด ปลาตะโก

 พี่หนิง  ใช่ ปลาตะโก เขาบอกปลาตะโกเอาไปต้มย�าท�าแกงได้หมด

 พี่ชาตรี  เพราะว่าถ้าเป็นปลาสวายคงหายากเพราะมันคงไปอยู่ที่วัดกัน

หมด (หัวเราะ)

 พี่ซัง  ไปอยู่เขตอภัยทาน

 ลุงอ๋อย  ปลาสวายเดี๋ยวนี้บวชกันหมดแล้ว (หัวเราะ)

 พี่หนิง  เขาก็จะขายให้เรา เราบอกไม่เอาเราท�าปลาไม่เป็น

 พี่ชาตรี  แต่ก็ชอบนะรูปนี้

 ลุงอ๋อย  อันนี้ถ้าจะจัดประเภทจะจัดอยู่ในกลุ่มไหน วิถีชีวิต กีฬา (หัวเราะ)

 พี่หนิง  ไปร้านกาแฟค่ะ ข้างหน้ามีหมากรุกอยู่ตรงทางเข้าตลาด ตอนแรก

ก็เห็นว่าก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวพอเข้าไปก็มีเรื่องราวเยอะมากในนั้น ตรงหน้า

เด็กคนนั้นเขียนไว้ว่า “อย่าซีเรียส” อาจจะต้องดูใกล้นิดนึง

 นิว  รูปเก่าขนาดนี้แต่เขียนว่าอย่าซีเรียสเนี่ยนะ

 พี่ซัง  ภาพนี้ท�าให้เห็นว่าบ้านหลังนี้ก็คงจะมีมานานแล้ว

 พี่หนิง  ใช่

 ลุงอ๋อย  มันมีอายุ

 พี่ซัง  ดูมีอายุหน่อย

 พี่แบด  มีหลวงพ่อคูณด้วย

 ลุงอ๋อย  ไม่ใช่นะ ไม่ใช่หลวงพ่อคูณ 

 พี่แบด  อ้าว ไม่ใช่เหรอคะ

 ลุงอ๋อย  หลวงพ่อคูณต้องนั่งยองๆ (หัวเราะ)

 พี่หนิง  ต้องนั่งชันเข่าข้างนึง

 ลุงอ๋อย  เรารู้สึกว่ามีเรื่องของอายุ ดูเก่า ดูอดีตๆ อาจจะมีลักษณะของ

สัญลักษณ์ 

 พี่ชาตรี  กาลเวลา

 ลุงอ๋อย  สไตล์ ก็เลยช่วยกันเลยทีเดียว

 พี่ชาตรี  ครับ แต่รูปนี้ถ่ายตอนสี่โมงไม่ใช่เหรอครับ

 พี่หนิง  บ่ายโมง (หัวเราะ)

 พี่ชาตรี  เออ บ่ายโมง

 พี่หนิง  รูปเมื่อกี้น่ะค่ะ อยู่ข้างๆ กับคุณลุงคนนี้

 นิว  เขียนว่าอะไร ชื่อหรืออะไร

 พี่แบด  กาแฟ โปรดกรุณามายกเองเพราะไม่มีเด็ก

 พี่หนิง  มายกเองค่ะ ไม่มีเด็กอะไรไม่รู้ไม่เห็นเหมือนกันมันบังอยู่
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 นิว  โปรดกรุณามายกเอง

 พี่หนิง  ซื้อกาแฟที่คุณลุงขาย เราเพิ่งสั่งไปว่าเอากาแฟเย็นกับโอเลี้ยงใส่ถุง

ค่ะ แต่เราพดูประมาณ 3-4 รอบ คอืคณุลงุจ�าไม่ได้ แล้วตอนครัง้แรกทีเ่ขาท�า

กาแฟเยน็มาให้กใ็ส่แก้วไม่ได้ใส่ถงุ แต่วธิกีารรดัถงุของเขาน่ะกม็เีทคนคิด้วย

นะคือเป็นถุงร้อนใช่ไหมคะ เอาน�้าแข็งเอาโอเลี้ยงใส่ไปปั๊บ เขาจะเอาหลอด

ใส่ก่อนแล้วค่อยรดัข้างบนแล้วทีร่ดัจะมยีางเส้นนงึรดั พอเอายางรดัข้างบนก็

ปิดหลอดหมดเลย แล้วเขากถ็ามว่ากนิเลยไหม เราบอกกนิเลยเขากก็ระแทก

ปึ้ง หลอดก็ทะลุถุงขึ้นมา แล้วก็เอายางหนึ่งเส้นไปคล้องหลอดไว้ เหมือน

ล็อคหลอด เราก็ถือกินมาอะไรประมาณนี้ ก็มีการตกแต่งร้านอะไรอย่างนี้

 ลุงอ๋อย  มันมีเรื่องภูมิปัญญาเนอะ แต่รูปนี้เรามีเควสชั่นกับดอกชบา มา

ได้ยังไงเนี่ย (หัวเราะ)

 พี่หนิง  ใช่ๆ

 นิว  โฟกัส

 พี่หนิง  ชอบที่เขาตกแต่งร้านด้วย เออ

 พี่ชาตรี  ลุงน่ะผมไม่สนใจหรอก หัวเราะ

 ลุงอ๋อย  แต่ดอกชบามันมาได้ยังไงนะ หัวเราะ

 พี่ชาตรี  เราว่าถ้าเรามีลูกผู้หญิงเราจะตั้งชื่อให้ชื่อชบาเหมือนกันนะ 

(หัวเราะ)

 ป่าน  ชบาแก้ว (หัวเราะ)

 ลุงอ๋อย  แสดงว่าลุงแกต้องขายกาแฟมานานแล้ว แล้วก็อยู่อย่างนี้ ไปต่อ

ไม่ได้น่ะ

 พี่ชาตรี  คิดดูซิ ชีวิตจ�าเจอยู่ทุกวันอย่างนี้นะ เป็นรูทีนมากเลยนะ เขาอยู่

ได้ยังไงนะ

 แป้ง  ความสุข

 พี่ชาตรี  มีอยู่เจ้านึงที่คลองสวนน่ะ นั่นก็ โอ้โห ผมไปถ่ายรูปเขาก็นั่งนิ่ง

แบบ คือเขารู้เรื่องราวของครอบครัวแต่ละหลังคาเรือนนี่เกือบหมด เพราะ

ว่าทุกคนต้องมาระบายกับเขา (หัวเราะ) ตั้งรุ่นไหนถึงรุ่นไหน ตั้งแต่พ่อยัน

ลูกยันหลานมาแล้ว แกก็ยังแบบน่าสนใจน่ะ

 ลุงอ๋อย  อย่างนั้นใครไปถามอะไรต้องรู้แน่ๆ

 พี่ชาตรี  รู้ฮะ รู้

 ลุงอ๋อย  เพราะแกเป็นคนที่คนมารวม

 พี่ชาตรี  กาแฟที่นี่สั่งมาจากบราซิลเลย เป็นกาแฟมาจากบราซิลเลย ไม่ใช่

ธรรมดาเลยนะเนี่ย แกให้ดูกระสอบด้วยนะว่ากาแฟมาเป็นกระสอบๆ เลย 

คือแกก็คงไม่ได้ไปแกคงซื้อมาจาก...

 ลุงอ๋อย  แล้วรูปในหลวงเกี่ยวอะไรกับร้านแก พร้อมกับดอกชบา

 นิว  ดอกชบาสีแดงเลย

 พี่ชาตรี  พี่ว่าลุงคนเนี่ย นปช.แน่ๆ เลย (หัวเราะ)

 พี่แบด  พี่หนิงอยู่โซนเสื้อเหลือง

 นิว  ปฏิทินก็ท�าให้รู้สึกว่ามันเก่าเนอะ

 ลุงอ๋อย  อืม
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พี่ชาตรี
 พี่ชาตรี  คือคุณป้าเขาน่ารักดี ใช่ไหม

 แป้ง  แกคุยดีอ่ะ

 พี่ชาตรี  ดูแก รองท้งรองเท้าแกไม่สนใจเลย ตลาดมันก็สกปรกนะ แต่ด้วย

ความที่เป็นคนเก่าแก่มั้ง ก็อยู่มาได้จนทุกวันนี้ แกก็คงเดินทุกวัน คุยกับคน

นั้นทีคุยกับคนนี้ที คือน่ารักมาก

 แป้ง  โดนแซวตลอดทางเลย

 พี่ชาตรี  ก็เลยสแน็ปๆ

 พี่หนิง  ก็ไม่เข้าใจเหตุผลนะว่าท�าไมไม่ใส่รองเท้า เพราะถ้าเดินชายหาด

มันก็พอจะ...

 แป้ง  แกจะใส่เฉพาะตรงที่เป็นพื้นร้อนๆ แต่พอเดินไปอีกนิดนึงแกก็ก้ม

ไปใส่รองเท้า

 พี่ชาตรี  แต่แกเป็นคนที่แบบเหมือนกับทุกคนชอบที่จะคุยกับแก แซวแก

อะไรตลอดเวลา เหมือนเป็นตัวเอกของตลาดนี้เลยนะ แล้วแกก็น่ารักจริงๆ

 แป้ง  เหมือนแกโดนถ่ายรูป แกก็โดนแซวใช่ไหม

 พี่ชาตรี  เออ

 แป้ง  นั่นเขาเอาวิญญาณไปแล้ว

 พี่ชาตรี  อะไรอย่างนั้นฮะ (หัวเราะ) แต่ไม่ได้ใช้แฟลชนะ

 ลุงอ๋อย  จังหวะตรงนั้นของแสง ด้วยสถานที่เป็นอย่างนั้น

 พี่ชาตรี  ก็มืดเหมือนกันฮะ จริงๆ รูปค่อนข้างมืดนิดนึงแล้วก็เพิ่มแสงไป

ประมาณครึ่งสต็อป

 ลุงอ๋อย  อันนี้แสงก็ท�างานดี

 พี่แนน  ดูภาพมันมีพลัง

 พี่ชาตรี  อาจจะเป็นเพราะกล้องมั้งฮะ

 พี่ซัง  มันมีอะไรให้ดู

 พี่ชาตรี  อาจจะเป็นคุณที่เดินมาทางด้านนั้นด้วยมั้งฮะ จริงๆ แล้วผมชอบ

งานที่รกๆ วุ่นวาย อีกช็อตนึงจะเห็นได้ชัดเจนกว่านี้ ชอบงานแบบนั้น คน

ก�าลังวุ่นวายกับชีวิต

(snap / ถ่ายรูปอย่างรวดเร็ว)
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 ลุงอ๋อย  เดี๋ยวลองดูรูปต่อไป

 พี่แบด  เหมือนคนทะเลาะกัน

 พี่ชาตรี  นี่ไม่ได้เช็ตเลยนะ ไม่รู้เหมือนกัน

 เต้  เขานั่งแหกขาอยู่ (หัวเราะ)

 พี่ชาตรี  มึงเข้ามากูถีบมึงแน่อะไรสักอย่างไหม (หัวเราะ) 

 พี่ซัง  แล้วเขาทะเลาะกันจริงๆ เหรอ

 ลุงอ๋อย  ไม่ใช่

 พี่ซัง  ออกรสออกชาติมากๆ แสดงความคิดเห็นต่ออะไรสักอย่างนึง ค่อน

ข้างที่จะรุนแรงนะ

 พี่ชาตรี  อยากให้สังเกตนิดนึงว่าด้วยความที่กล้องผมไม่ได้เหมือนกล้อง

ทั่วไปที่ใช้ จะสังเกตว่าแล้วถ่ายด้วยระบบ manual หมด พอเราท�างาน

มาระดับนึงเราจะรู้ว่าไฮไลท์ของแสงที่มันโดนตรงไหน เราจะช่างน�้าหนัก

ของมัน เราจะเริ่มรู้ว่าแสงแบบนี้จะเก็บได้ยังไงใช่ไหมฮะ สังเกตเห็นผู้หญิง

คนนั้นไหม แสงลงจากข้างบนลงตรงนั้นพอดี

 ป่าน  คือมันไปโฟกัสได้จุดที่เหมาะสมกับที่ควรจะเป็นพอดี

 พี่ชาตรี  ดูแล้วก็คล้ายๆ กับเซ็ตแสงเหมือนกัน เหมือนกับเราถ่าย docu-

mentary ตั้งไฟจุดนั้นจุดนี้

 ลุงอ๋อย  อันนี้ถ้าจะจ�าได้ไหมฮะว่าเปิดเท่าไหร่ ปิดเท่าไหร่

 พี่ชาตรี  สปีดที่ 5.6 ไม่เกินนี้ฮะ

 ป่าน  f-stop 5.6

 พี่ชาตรี  เออ f-stop 5.6 ส่วนสปีดก็ประมาณ 60 ประมาณนี้ฮะ แบบ 

ISO100 ถ้าสมมติว่าเพิ่ม ISO เป็น 400 สีจะจัดจ้านขึ้นกว่านี้ ก็จะสวยอีก

แบบนึง แต่บังเอิญว่าพี่ผู้ชายเขาค่อนข้างจะ โห จริงจังกับอะไรก็ไม่รู้ฮะ

 พี่ซัง  แต่ละคนดูมีคาแรคเตอร์เนอะ

 พีช่าตร ี ด้วยส่วนตวัเองแล้วรูส้กึว่าชอ็ตนีเ้ป็นชอ็ตทีช่อบมากทีส่ดุทีไ่ปถ่าย

วันนี้ แล้วก็ได้ความเป็นไทยจริงๆ แต่ว่าเป็นโดยคอมโพสิชั่นต่างๆ ไลท์ติ้ง

ค่อนข้างเกือบสมบูรณ์

 ลุงอ๋อย  ในเรื่องของความพอดีของแสงนะครับ พอดีผมรู้สึกว่า เออ มันให้

น�้าหนักดี แล้วก็ในเรื่องของตัวการแสดงอารมณ์
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จิปาถะเรื่อยเปื่อย พอเริ่มคุยปุ๊บความคุ้นเคยก็เริ่มเกิดขึ้นในระหว่างนั้น 

ความไว้ใจก็จะเริ่มมีขึ้น บางทีเขาก็จะเผลอไปเลย เขาก็จะเผลอปกติคน

เขาก็ไม่ค่อยให้ถ่ายนะรูปแบบนี้มีน้อย คือยากมาก เคยไปขอถ่ายแล้วแบบ

ท�าอีกทีซิ มันไม่ได้อยู่แล้ว (หัวเราะ) พอได้จังหวะปุ๊บก็จะรีบกดๆๆๆ อย่าง

รวดเร็วหลายๆ ที คือเราอยากไม่ให้เป็นภาพมากไป คือเหมือนกับว่าในเชิง

เทคนิคหรือว่าอะไรก็ตาม ผมว่ามันเหมือนผมใช้แฟลชยิงเข้าไปอะไรด้วย 

มันเหมือนเซ็ตแสงน่ะครับ

 นิว  แดงก็แดง น�้าเงินก็น�้าเงิน

 พี่ชาตรี  แต่ถ้าดูแล้วโฟกัสมันอยู่ตรงที่เข่าตรงประมาณนี้น่ะฮะ แต่ผู้หญิง

คนนี้ไม่รู้เรื่องเลยนะว่าจริงๆแล้วผมถ่ายรูปเขา เนี่ยเขาไม่รู้นะฮะ (หัวเราะ) 

 ลุงอ๋อย  มีอะไรจะถามพี่เขาไหม

 ป่าน  ป่านรู้สึกว่าอาศัยความแนบเนียนมันก็เลยได้ภาพที่นุ่มนวลแล้วก็

เป็นธรรมชาติ

 พี่ชาตรี  ผมให้ความส�าคัญกับสิ่งแวดล้อมรอบๆ พวกความเขรอะความเก่า

 พี่ชาตรี  อืม

 ลุงอ๋อย  ซึ่งอันนี้ผมว่ามันดราม่าติคมากเลย

 พี่ชาตรี  มากๆ เลยฮะ โดยที่เราไม่ได้บอกให้เขาท�า

 ลุงอ๋อย  ในสภาพการที่ปกติตรงนั้นก็มีอะไรที่น่าสนใจขึ้นมา

 พี่ซัง  ตลาดดูมีสีสัน

 พีช่าตร ี คอืสมมตว่ิาวนัหนึง่ผมเดนิทัง้วนัผมได้ชอ็ตนีช้อ็ตเดยีวผมกม็คีวาม

สขุแล้ว วนัต่อไปกจ็ะไปอกีเรากจ็ะพยายามอะไรทีม่นัเป็นอกีมมุหนึง่ แต่กไ็ม่

ได้ง่ายนะ มันไม่ง่าย บางทีไปแล้วก็ตันแต่ก็ต้องไปนะ

 ลุงอ๋อย  น�้าหนักแสงแล้วก็สีอิ่มดีนะ

 พี่ชาตรี  อันนี้เป็นเชิงของ documentary เป็นฮะ 

 นิว  แสงพอดีจริงๆ นะ

 เต้  พี่ปรับ saturation รึเปล่าครับ

 พี่ชาตรี  ไม่ได้ปรับฮะ สีมากับแสง สมมติเรายืนมุมนี้กับยืนอีกมุมนึง คน

ก็จะต่างออกไป

 ลุงอ๋อย  ก็เท่าเดิมใช่ไหมฮะ 100

 พี่ชาตรี  เท่าเดิมครับ

 ลุงอ๋อย  แล้วก็หน้ากล้อง

 พี่ชาตรี  หน้ากล้องประมาณ 5.6 เพราะว่าจะเสี่ยงมากเลยนะ ถ่ายหน้า

กล้อง 5.6 เสีย่งกบัเรือ่งเอ้าท์โฟกสัพอสมควร โดยเฉพาะยิง่พวกกล้องดจิติอล

นี้เสี่ยงมากๆ ลองถ่ายแบบออโต้โฟกัสมันเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว พอเวลาเรา

มูฟนิดนึงมันก็จะเปลี่ยนอย่างเร็ว มันไปกระทบกับระบบวงจรในกล้องก็จะ

เปลีย่นทนัท ีแต่ตรรกะของมนักไ็ม่ได้มอีะไรมากนะ เรากค็งได้เหน็ภาพแบบ

นี้บ่อยๆ มันเป็นรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ เออ เราก็จะพยายามมองหาราย

ละเอียดที่มันเล็กๆ น้อยๆ ของคน

 พี่ซัง  การที่แบบหยุดที่จะดูแล้วก็เห็น ใช้เวลาอยู่กับพื้นที่ในแต่ละพื้นที่

นานไหมคะ

 พี่ชาตรี  คือผมนั่งคุยกันกับพี่เขา คุยกับหลายๆ คนในมอเตอร์ไซค์ ไปนั่ง

คุยกันก็ในระหว่างที่แป้งนั่งทานก๋วยเตี๋ยวกันผมก็ไปนั่งคุยกับพวกเขา คุย

(ความอิ่มของสี)
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ความแก่ คอืมกัจะมองเรือ่งของกาลเวลา ภาพผมชอบให้คนมองว่าเป็นเรือ่ง

ของเวลาทีผ่่านไป ทีจ่ะต้องไปต่อไป มอีะไรทีย่งัหลงเหลอือยูร่เึปล่านะ แล้ว

ก็มีอีกอย่างก็คือเรื่องของเสื้อผ้าเวลาเขาใส่ คือด้วยความที่เราถ่ายแฟชั่นมา

เรากจ็ะค่อนข้างดรูายละเอยีดเรือ่งโทนของเสือ้ผ้าทีเ่ขาใช้เหมอืนกนั มนักม็า

ผสมกันอยู่เหมือนกันฮะ

 ลุงอ๋อย  แต่ผมจะรู้สึกในเรื่องของอิริยาบท เรื่องของความดราม่าติกของ

อารมณ์

 พี่ชาตรี  ครับ

 ลงุอ๋อย  ส่วนอืน่ๆ เป็นส่วนประกอบในเรือ่งของความเชีย่วชาญในเรือ่งของ

การท�าให้การถกูบนัทกึมคีวามอิม่ของส ีความเหมาะเจาะพอดขีองแสงอนันี้

เป็นเรื่องทักษะ เป็นเรื่องที่ต้องพัฒนานะ

 พีช่าตร ี แต่ผมหมายถงึว่า อย่างพวกเราทีถ่่ายกนัมาผมกร็ูส้กึมนัเรยีล แทบ

จะเรียลกว่าผมด้วยซ�้าไปฮะไม่รู้ว่าด้วยอุปกรณ์ที่พวกเราใช้กันหรือว่า... ผม

รูส้กึว่ามนัเรยีลกว่า แต่ถ้าให้ผมไปถ่ายอย่างนัน้ผมถ่ายไม่ได้ ผมไปถ่ายอย่าง

นั้นไม่ได้เพราะผมถ่ายแล้วขัดกับความรู้สึกกับตัวผม

 ลุงอ๋อย  ลุงรู้สึกเหมือนเต้น่ะ รู้สึกเหมือนเต้ที่เต้ถามว่า ไม่ท�าอะไรกับรูป 

เหมือนไปปรับอะไรกับมันสักอย่างนึง แต่อาจจะไม่ได้ปรับ

 พีช่าตร ี ไม่ได้ปรบักป็กตเิลยฮะ จงัหวะ จงัหวะของแสง แต่คอืทีช่อบทีส่ดุก็

คือรูปเมื่อกี้ ที่ผู้ชายคนนั้นเขา บุคลิกเขาด้วยมันด่าน่ะ เขาแรงน่ะ ผมว่าเขา

แรงกว่าไม่รู้นะเขาแรงมากอ่ะ เหมือนเขามีอะไรจริงๆ ก็ไม่รู้

 พี่ต้อม  เขาโกรธไอ้ 3 คนนั้นรึเปล่า

 พี่ชาตรี  เออ มาเก็บค่าหัวอะไรสักอย่างผมก็ไม่รู้นะ มึงไม่จ่ายหนี้กูมากี่วัน

แล้วอะไรอย่างนี้ (หัวเราะ) มันเป็นความวุ่นวายของตลาดแหละ

 เต้  คนนั้นเขาคีบบุหรี่อยู่

 นิว  มีบุหรี่ด้วยเหรอ

 พี่ชาตรี  ส่วนภาพคุณยายนี่ก็รู้สึกว่ามันคลาสสิค ในความรู้สึกว่าคลาสสิค

เท่านั้นเอง เราชอบเราได้เห็นคุณยาย เรารู้สึก เออ รู้สึกว่าเขาโดดเด่นจาก

ที่นั่นมาก

พี่แอม
 พี่ต้อม  รูปนี้ชอบมาก ชอบ

 พี่แอม  ก็ไม่รู้ ก็อยากถ่ายให้ดูมันเป็นภาพเคลื่อนไหว เออ แล้วเราก็ แล้ว

เขาก็ดูน่ารักดี เราว่ามันน่ารักดี

 พี่ชาตรี  ส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าโฟกัสมันไปอยู่ที่ตรงนี้ใช่ไหม รู้สึกว่าพลังมันไป

อยู ่ต้องบาลานซ์อย่างนีใ้ช่ไหมฮะ บางคนอาจจะบอก เอ้ย หน้ามนัไม่ชดั บาง

คนอาจจะอยากเหน็หน้าคน เนือ่งจากว่ามนัไม่ใช่เมด็เกรด็ทีจ่�าเป็นขณะนัน้

ใช่ไหมฮะ อันนั้นเป็นคนต่างชาติรึเปล่าฮะ

 พี่แอม  ไม่ใช่ค่ะ น่าจะคนไทย

 พี่ซัง  แต่ดูเหมือนนักท่องเที่ยวเลย

 พี่ชาตรี  แต่ผมชอบรูปนี้นะ

 พี่แบด  ดูมีความเป็นนักท่องเที่ยวสูงนะ (หัวเราะ)

(real / จริง) 
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 กี้  เออ ดูปั่นเร็วซะด้วย

 เต้  รูปนี้น่าส่งเข้าประกวดโอลิมปิคนะ (หัวเราะ)

 พี่แนน  แล้วรถคุณลุงเขาก็น่ารักนะ มีเขียวๆ เป็นดอกไม้ๆ

 พี่ซัง  มีดอกไม้ด้านหน้า

 พี่แอม  เราก็เล็งไว้ เพราะกว่ามันจะผ่านมาสักคันนึงก็ถ่ายรถมงรถเมล์ไป

เรื่อย เอ้ย...เมื่อไหร่จะมา ก็อยากได้สามล้อจริงๆ เออ ตอนแรกก็มาคันนึง

ถ่ายๆ แล้วก็แสงเวอร์ไปก็เลย

 พี่ชาตรี  ผมรู้สึกว่าไม่น่าเบื่อด้วย เหมือนกับว่าถ้าเราอยู่ที่นนทบุรีเราไม่มี

ทางเห็นสามล้อได้เหมือนวันนี้

 ลงุอ๋อย  กไ็ด้ความเคลือ่นไหว อยากได้ความเคลือ่นไหวกไ็ด้ความเคลือ่นไหว

 พี่แบด  อันนี้นู้ดเด็ก (หัวเราะ)

 พี่แอม  คือที่จริงไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าไม่เห็นว่าเขาฉี่ ยืนอยู่บนสะพานลอย

กจ็ะไม่เหน็ว่าเขาฉี ่เรากน็กึว่าแบบยนือ่านยนืดอูะไรกนัอยู ่กด็นู่ารกัดดีเูป็น

ครอบครัว มีคุณยายคุณแม่แล้วก็มีหลาน

 พี่หนิง  ความบังเอิญเนอะ

 พี่แอม  ยืนท�าอะไรกันอยู่นะ พอเราถ่ายเสร็จ อ้าว เขายืนฉี่อยู่ (หัวเราะ) 

แล้วมันแบบก็เขิน

 ป่าน  แล้วไปถ่ายเขามา

 พี่ซัง  แล้วเขาจะเห็นรึเปล่า

 นิว  ไม่ เขาไม่เห็น ถ่ายจากด้านนี้

 พี่แอม  เราอยู่ข้างบนไง

 พี่ต้อม  มองขนาดนี้แล้วหลานจะฉี่ออกไหมเนี่ย (หัวเราะ)

 พี่หนิง  คิดว่าก�าลังก้มดูอะไรกัน เออ

 พี่ต้อม  แอ็คชั่นมันแบบว่าดูแล้วรู้เลย โฟกัสไปที่เดียว (หัวเราะ)

 ลุงอ๋อย  แต่ไม่สังเกตไม่รู้หรอก

 พี่แอม  ขนาดเราถ่ายใกล้ขนาดนี้เรายังไม่เห็นเลยว่าเขาท�าอะไรน่ะ

 พี่ซัง  มีแม่กับยายเนอะ

 พี่แอม  ดูเป็นครอบครัว เขาก็ช่วยกันลุ้นดูหลาน

 นิว  แล้วต้องมีแม่กับยายมาดูด้วยนะ

 พี่แบด  คือคนไม่ใช่น้อยนะตรงหน้าเมเจอร์ เขาก็ไปยืนตรงนั้นกัน เรียกลูก

เขามาฉี่ตรงนั้น (หัวเราะ) คือหนูน่ะเห็นแล้วว่าเขาเรียกลูกเขามานี่ๆ แล้วก็

มาฉีต่รงนี ้เฮ้ย! เดีย๋วไปเอากล้องทีแ่อมมาถ่ายแต่พอหนัไปอกีท ีแอมมนัถ่าย

อยู่ ก็นึกว่ามันเห็นอย่างที่หนูเห็น (หัวเราะ)

 พี่แอม  ถ่ายเสร็จแล้วเพิ่งเห็น

 ลุงอ๋อย  คืออารมณ์เขา อารมณ์ชนบทน่ะ ก็ง่ายๆ ตรงไหนก็ได้เนอะ แต่อัน

นี้เราว่าถ้ามันเป็นผู้ใหญ่ก็หันกล้องหนีอยู่ดี ไม่กล้า (หัวเราะ)
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 พี่แอม  บังเอิญเดินเข้าไปในตลาดแล้วเจอแมว 2 ตัว ก็คือเดินตามถ่ายมัน

เลย แล้วรูปนี้เราดูเหมือนกับว่าหลงทาง ดูหว้าเหว่ อ้างว้าง มันเดินสะเปะ

สะปะมากเลย ไม่รู้จะทิศไหน คือมันหล่นมาจากตรงชั้นเมื่อกี้ค่ะ แต่เราเดิน

ตามมันไป จนป้าแถวนั้นบอกว่าแมวอยู่ตรงนี้ก็เลยจับมันขึ้นไปวาง ก็เดินๆ 

ของมันไปดูไม่มีทิศทาง

 พี่แบด  มันมีแมวกี่ตัว

 พี่แอม  2 ตัว มีลูกแมวอยู่ แม่แมวมันยืนจ้องหน้าเราอยู่นานมากเลย ยืน

จ้องเราแบบจะท�าอะไรลูกมันรึเปล่า

 พี่ชาตรี  แต่ดูหน้ามันยังละอ่อนอยู่เลยนะ

 เต้  แม่ยังสาว

 พี่แอม  ก็ไม่เห็นหน้าแม่ชัดมาก ลูกแมวมันซนมาก เป็นอารมณ์ที่แบบที่

แม่หวงลูก

 พี่ชาตรี  มีเจ้าของอยู่ใช่ไหม

 พี่แอม  ไม่แน่ใจว่าอยู่แถวนั้นรึเปล่า มันวิ่งอยู่ในตลาด

 ลงุอ๋อย  ดอูนันี ้ตอนแรกไม่เหน็แมว พืน้ทีก่ล่องนีค่่อนข้างทีจ่ะเยอะ บงัเอญิ

แมวก็ขาวๆ กล่องก็ขาวๆ ก็เลยกลืน เราก็เลยไม่ทันเห็น

 พี่แอม  มันอยู่บนแผงขายของ แต่ของเขาเก็บไปแล้วก็เหลือแมว

 นิว  น่ารักเนอะ

 พี่ชาตรี  แสดงว่าชอบแมวนะ
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 พี่แบด  อันนี้ใจจริงอยากถ่ายเสื้อ ร้านนี้มันขายแต่เสื้อกรีน เซฟ ไลฟ์อะไร

สักอย่าง

 ลุงอ๋อย  อ๋อ โปรเจ็คต์มาเขียวมาเลยใช่ไหม

 พีแ่บด  ใช่ แล้วผูค้นกส็นใจเข้าไปซือ้ คนขายเป็นคนเสือ้ด�า กเ็ลยรูส้กึว่าเขา

ซื้อด้วยอะไร เพราะแฟชั่น คือเพราะว่าค�านี้ หรือว่าอะไร แต่ว่าด้วยความ

ที่ซอยมันแคบ ไปยืนถ่ายนี่ก็แบบบังหน้าร้านเจ้อีกคนนึง เจ้ก็มองหน้าแล้ว

มองหน้าอีก เราก็รีบๆ ถ่าย

 พี่ซัง  เหมือนกับเข้ากระแสเนอะ

 พี่แบด  ก็ถ้า คือมองว่ารักษาธรรมชาติมันคือกระแสแล้วท�าไมเขาแบบไม่

ลงไปลึกกว่านั้น ไม่ใช่แค่คุณใส่เสื้อนะ

 ลุงอ๋อย  ก็เอากระแสมาเป็นจุดขาย เส้นนี้แรงมากนะ

 พี่ชาตรี  อืม

พี่แบด
 พี่ชาตรี  โอ้โห ระวังนะคืนนี้

 พี่แบด  ขออนุญาตแล้ว ตอนแรกที่ถ่ายแค่สงสัยว่าท�าไมต้องมีแต่น�้าแดง รู้

ได้ยังไงว่าเขาต้องน�้าแดง ท่านอาจจะเบื่อก็ได้ รู้ได้ยังไงว่าท่านอยากจะฉัน

นั่นนี่ อยากได้นางร�าอยากได้ธูปอยากได้เทียน เออ แต่ก็เข้าใจว่าความเชื่อ

ของคนก็คือสักการะนั่นแหละ แต่หลักๆ คือน�้าแดง มันเยอะมาก

 ลุงอ๋อย  อืม เราก็เห็นอันนี้ เจ้าที่ไหว้เนี่ยต้องเป็นกรดไหลย้อนแน่เลย กิน

เข้าไปหมดนี่ ร้อนในเลย (หัวเราะ)

 พี่แบด  ต้องบอกว่าถ่ายกล้องไม่เป็นเลย ใช้กล้องพี่ซังแต่ว่าท�าอะไรไม่เป็น

เลย

 ลุงอ๋อย  เรื่องราวมันอยู่ที่น�้าแดงนะ

 พี่แบด  ค่ะ แค่น�้าแดง
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 พี่ซัง  ต้องมีกรรมการไหมเนี่ย (หัวเราะ)

 พีช่าตร ี คณุจะเลอืกชวีติแบบไหนใช่ไหมฮะ สามล้อหรอืว่าตุก๊ๆ หรอือยาก

จะนี่ก็ขึ้นรถ

 พี่แบด  ก็ตอนแรกก็ไม่ได้คิดถึงขนาดนั้น คิดแค่ว่าความปลอดภัยมันอยู่แค่

นี้ คือแค่เส้นที่เรายืนใช่รึเปล่าแล้วดูรถที่มาข้างหลังโน่น (หัวเราะ)

 ลุงอ๋อย  มาทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะ

 พี่ต้อม  คนถ่ายก็อันตรายนะ

 พี่แบด  แล้วเราก็ไปยืนอยู่ตรงกลางด้วย แบบรีบถ่ายแล้วก็รีบวิ่งเข้า

 พี่ซัง  แต่ภาพนี้สะท้อนได้หลายมุมมองนะ

 นิว  นั่นมันจะโดนแล้วนะ

 พี่แบด  ใช่ ประมาณนั้น คือที่รีบวิ่งไปถ่ายแล้วก็รีบวิ่งเข้าก็รู้สึกว่า เฮ้ย 

ความปลอดภัยของคนท�าไมมันแบบมีแค่นี้เอง ไม่มีประกันได้ด้วยเพราะว่า

รถข้างหลังก็มา

 เต้  ไทยประกันรึเปล่า (โฮ้ๆๆ)

 แป้ง  เต้จะขายเหรอ

 ลุงอ๋อย  เอาเส้นเหลืองออกนี่นะรูปมันปกติเลยนะ

 นิว  อืม ธรรมดา

 พี่แบด  ค่ะ

 พี่ชาตรี  ดีครับ
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พี่เอม
 พี่เอม  รูปนี้ถ่ายหน้าร้านกาแฟในตลาด ข้างหน้ามีสมาคมหมากรุกซึ่งแบบ

ว่าไม่ได้มีแค่ 2 กลุ่มนะ เขามีกันหลายกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่ก็ยังเป็นวัยหนุ่มอยู่ 

เขาแบ่งกลุม่ชดัเจนนะ ไม่มคีนแก่เล่นกบัคนหนุม่ หรอืว่าคนหนุม่เล่นกบัคน

แก่เลย แต่ว่าทุกคนก็ตั้งใจเล่นมาก จนกระทั่งเอมถ่ายอยู่พักนึงนั่นแหละถึง

มีคนเห็น “โอ้ย เขามาถ่ายรูปท�าสารคดี ยิ้มๆ หน่อยพวกเรา” (หัวเราะ) ก็

น่าสนใจดี รู้สึกว่ามันให้ความรู้สึกเป็นสมาคมน่ะ หน้าร้านกาแฟแล้วก็มีคน

มารวมตัวกัน

 ลุงอ๋อย  นี่มันเป็นอีกเวอร์ชั่นนึงของคนติดเกมนะ (หัวเราะ)

 พี่แบด  เด็กเวอร์ชั่นแรก

 พี่ซัง  ดูแล้วมันก็แสดงความเป็นไทยเนอะ

 ลุงอ๋อย  พอเล่นหมากรุกเล่นไม่ว่าเขาติดเกมใช่ไหม ความเป็นไทยดูดีขึ้น

มาทีเดียวเลย (หัวเราะ)

 พี่ซัง  ดูเป็นแบบว่าเหมือนกับกิจกรรมของคนที่อยู่ในชุมชนน่ะ ที่เป็นแบบ

ไทยๆ ด้วยอย่างเนี่ย

 พี่เอม  แล้วมันเป็นเกมที่ยังได้สมาคมพูดกันน่ะ ที่เรารู้สึกนะ ไม่ใช่ต่างคน

ต่างอยู่ของตัวเอง มันเป็นเกมที่ต้องเล่นด้วยกัน

 ลุงอ๋อย  เราถ้าดูละเอียดนะ โห้ เราว่าร่มเขียวไม่เกี่ยวเลยว่ะ (หัวเราะ) ร่ม

มันไม่ต้องมีก็ได้

 นิว  เออ กันสาดก็มีเนอะ เอาไว้กันแดดไง แดดเที่ยง
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 ลุงอ๋อย  โอ้โห อันนี้

 พี่เอม  เป็นคุณป้า แล้วก็จะมีอีกรูปนึงที่เป็นรูปว่าคุณป้าขายอะไรด้วย แต่

รู้สึกว่าประทับใจคุณป้ามากเลยก็เลยอยากให้เห็นคุณป้าชัดๆ คือตอนที่ซื้อ

ของพี่หนิงพอดีไปด้วยกันไง พี่หนิงก็ซื้อของไปก็ชวนป้าคุยไป เราก็ถ่ายรูป

ไป ซึ่งเป็นคนแก่ที่เป็นแม่ค้าที่ยังมี...เขาเรียก มีใจกับลูกค้าอยู่น่ะ เออ คือพี่

หนิงพยายามจะถามว่าคือผักอะไร มันมีลูกฟักอยู่ลูกนึงน่ะทีนี้พี่หนิงก็ถาม

ว่าคือผักอะไร แกก็ไม่โกหกนะ

 แกก็บอกว่า “อืม ป้าเคยเอาไปแกงส้ม”

 “แล้วแกงใส่อะไรล่ะ”

 เราก็เริ่มถามหนักเข้าแล้วแกก็บอกว่า “ป้าเคยกินแค่ครั้งเดียวไอ้

ฟักเนี่ย หนูอย่าซื้อไปเลยลูก” ป้าเขาก็ไม่รู้ว่ามันจะดีรึเปล่า

 ลุงอ๋อย  อ๋อ

 พี่เอม  ป้าเขาก็บอกไม่ถูกอะไรอย่างเนี่ย เราก็รู้สึกเหมือนมีจรรยาบรรณ

 พี่ชาตรี  (หัวเราะ)

 พี่เอม  มันไม่ใช่แบบ “เอาไปเถอะ แกงอร่อย” ป้าน่ารักมากเลยนะ ขาย

แต่ของที่เป็นผักพื้นบ้านทั้งนั้นเลย กะเพราเหี่ยวๆ ที่เป็นกะเพราแกงซึ่ง

ไม่ใช่กะเพรารสจัด

 ลุงอ๋อย  อันนี้นะ คือเรื่องราวเราว่ามันเห็นไม่ได้ แต่ว่าถ้าดูเรื่องของภาพ 

เออ หน้าคนแก่ คือ รูปถ่ายมันน่าดูอยู่แล้วนะ คือพอแก่เนี่ยมันช่วยให้ดูมี

เรื่องราวด้วยตัวมันเอง รอยย่นรอยอะไรต่างๆ มีเรื่องราวของมันเอง มีอายุ

ของมนัน่ะมเีรือ่งราวมามากแล้วล่ะ แต่ว่าอนันีร้ะหว่างแบค็กราวด์ซึง่มนัแบบ

ไม่มสีสีนัน่ะ ออกสว่างๆ เฉยๆ นะแบบคณุป้าแล้วกห็น้าตวัเองเตม็ๆ เลยนะ 

น�้าหนักของรูปนี้มันก็เลยแบบคือง่ายที่จะดูน่ะ มันเหมือนกับว่าที่เขาเรียก

ว่า single mind น่ะ คือร่าเริง น�้าหนักก็โอเค แสงก็สวยดี รอยเส้นเลือดนี่

ท�างานเหมือนกันนะหมายความว่ามันให้อารมณ์กับรูปได้

 นิว  ย่นดีอ่ะ

(ใจความเดียว)
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 พี่เอม  อันนี้ก็จริงๆ ก็คือรวมการเป็นศูนย์รวมของเปรี้ยว

 ลุงอ๋อย  คนขายเขาก็เปรี้ยวใช่ไหม

 พี่เอม  ใช่ค่ะ ตัวคนขายด้วยซึ่งแบบร้านอื่นๆ เขาอาจจะขายผ้าหรือว่า

อะไรก็คือเขาจะขายหลากหลาย แต่อันนี้คือมีแต่ของเปรี้ยวแล้วก็คนขายก็

เปรี้ยวมากด้วย

 ป่าน  สีเสื้อด้วย

 พี่ชาตรี  แขนเขายาวมากเลย (หัวเราะ)

 ลุงอ๋อย  เออ อันนี้ค่อนข้างมีบทบาทนะ แขนที่ตวัดเนี่ย

 พี่ซัง  ดูแล้วเปรี้ยวปาก

 ลุงอ๋อย  เปรี้ยวไปหมด หัวเราะ

 พี่ชาตรี  สีด้วยนะ

 พี่ซัง  เขียว ชมพู

 ลุงอ๋อย  อันนี้ก็เป็นเศรษฐศาสตร์พร้อมกับแฟชั่น
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พี่ฝน
 พี่ฝน  ตอนถ่ายไม่ได้คิดว่าจะถ่ายอะไร ความที่เราไม่ได้คุ้นกับตรงนั้นพอ

เหน็อะไร กร็ูส้กึตืน่ตา ได้เจออะไรแบบ เอ้ย มนัเป็นเรือ่งสนกุด ีแต่พอไปเจอ

มุมที่มันมีชีวิตของตลาดดี ก็เลยเก็บภาพนี้มา ก็ไม่มีอะไรมากก็ชอบน่ะค่ะ

 ลุงอ๋อย  เราดูเหมือนมันไม่โฟกัสนะ ตั้งใจไม่โฟกัสใช่ไหม

 พี่ฝน  คือมันไม่โฟกัสค่ะ แต่มันไปโฟกัสที่กุนเชียงซะงั้น

 ลุงอ๋อย  อ๋อ ข้างหน้านี้ใช่ไหม

 เต้  อ๋อ ตอนแรกนึกว่าไม่ได้โฟกัสเหมือนกนัแต่มองมาเห็นกุนเชียงก่อนเลย

 พี่ฝน  พอถ่ายปุ๊บคือเรา เรารู้สึกเราไม่ได้ตั้งใจถ่ายเวลาคือพอเราไปปุ๊บเจอ

อะไรก็แชะ เจออะไรก็แชะ คือไม่ได้คิดก่อนว่าจะถ่ายอะไร

 พี่ชาตรี  ครับ

 พี่ฝน  ก็ได้เป็นภาพนี้มา ก็พอมาดูเสร็จแล้ว รู้สึกได้ค่ะรูปนี้

 พีซ่งั  ดแูล้วรูส้กึเหมอืนมนัมอีะไรมาเคลอืบๆ นะ ดแูล้วมนัเป็นแบบพลาสตกิ

เยอะๆ แบบว่าเคลือบๆ (หัวเราะ)

 เต้  คนถ่ายก็โดนเคลือบเหมือนกัน 

 พี่ซัง  เหมือนมันมีอะไรห่อหุ้ม เป็นพลาสติกใสๆ

 พี่ฝน  คุณยายคนนี้หลบมุมอยู่เงียบๆ เพราะว่าตรงนั้นพอไปปุ๊บแล้วแบบ

เหมือนไฟตามจับอยู่ที่แกพอดีเลย (หัวเราะ) ภาพเป็นแผงขายของใหญ่ๆ 

แต่แกก็มีอะไรมาขายก็ขายอยู่อย่างนี้ แต่จริงๆ ภาพที่ตาเห็นน่ะมันเก็บไม่

ได้แบบที่กล้องมันเก็บมา เรารู้ว่า...รู้สึกจ�าได้ แสงตอนนั้นมันสวยดีเนอะ 
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อารมณ์แบบอยู่แบบเงียบๆ หลบมุมของยาย

 พี่ชาตรี  ครับ เราชอบที่มีจักรยานอยู่ตรงนั้นด้วย

 ลุงอ๋อย  ดูท่าทางยายแกค่อนข้างที่จะยังไงอ่ะ ไม่เบานะ (หัวเราะ)

 พี่ฝน  เป็นแม่ของคนขายมะนาวด้วยรึเปล่าไม่รู้

 พี่ซัง  แต่เราจะรู้สึกว่าเขาไม่ใช่แม่ค้าอาชีพน่ะ จะเป็นเหมือนกับมีของจาก

ที่บ้านแล้วก็เอามาวางขาย ก็จะรู้สึกว่าเหมือนเสื้อ ความพร้อมที่จะเป็น

แม่ค้าก็ไม่ได้เห็นชัดเจน เหมือนเป็นชาวบ้านแล้วแบบก็เอาอะไรมีอะไรมา

 พี่ฝน  เป็นแม่ค้าแบบไม่ได้ born to be แม่ค้า ไม่ได้เรียกลูกค้าให้มา

สนใจของฉันหน่อย คนอื่นก็เดินผ่านไปไม่ได้สนใจจะขายของสักเท่าไหร่ ก็

เอามาวาง

 พี่ซัง  ใช่ๆ

 ลุงอ๋อย  รู้สึกแกไม่จนน่ะ

 พี่ชาตรี  เออ

 พี่ซัง  เนอะ

 พี่ฝน  มีจักรยานด้วยไม่จนหรอก (หัวเราะ)

 ลุงอ๋อย  อาจจะเป็นเจ้าของตลาดก็ได้ (หัวเราะ)

 พี่ชาตรี  เหมาะมาก

 พี่ฝน  ระหว่างทางไปกินก๋วยเตี๋ยว สีสะดุดตาดี เพราะว่าฝั่งกรุงเทพฯ น่ะ

คือแค่ข้ามฝั่งมานิดเดียวมันมีความต่างกันของลักษณะรถอย่างสี แม้แต่อยู่

ในหมูบ้่านฝนกจ็ะมรีถอย่างนีแ้ต่ไม่ได้ชวนให้มองขนาดนี ้สมีนัจะซดีๆ แต่นี่

ดูแล้วแบบนนทบุรีจังวะ (หัวเราะ)

 นิว  สีข้างหน้าเนี่ย นนทบุรีมาก

 ลุงอ๋อย  นิดเดียว นั่งรถแท็กซี่ไปนิดเจอต่างจังหวัดละ (หัวเราะ)

 พี่ซัง  แล้วก็ดูเห็นบรรยากาศเนอะ

 ลุงอ๋อย  รู้สึกว่าไม่ใช่กรุงเทพฯ

(เกิดมาเพื่อเป็น) 
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พี่เปิ้ล
 พี่เปิ้ล  รูปนี้ก็อารมณ์เดียวกัน เขาก็จะแซวกัน เฮ้ย! เขามาถ่ายรูปแล้ว รูป

นี้มองว่าท�าไมทหารต้องมายืนดู

 พี่ฝน  นี่พี่ทหารจริงรึเปล่า

 พี่เปิ้ล  จริงๆ แล้ว เออ การเดินหมากมันมีอะไรเป็นเบื้องหลังรึเปล่า

 พี่ชาตรี  อันนี้ไม่ใช่ยะลาใช่ไหม (หัวเราะ)

 ลุงอ๋อย  อารมณ์มันรู้สึกอย่างนั้นเนอะ

 พี่ชาตรี  มาดูแลความสงบเรียบร้อยไง

 ลุงอ๋อย  สมมติว่าเอารูปนี้มาให้เราดูแล้วบอกว่าไปเที่ยวยะลามา เฮ้ย เรา

เชื่อนะ (หัวเราะ)

 พี่ชาตรี  ใช่ไหม

 นิว  เออ ใช่

 พี่ชาตรี  วันนี้เราไปนนทบุรี เราได้อะไร

 พี่เปิ้ล  จริงๆ แล้วเขาเป็นญาติกับคนขายกาแฟ (หัวเราะ)

 นิว  สรุปว่าเขาคือทหารจริงๆ ใช่ไหม

 ลุงอ๋อย  ใช่ๆ จริงๆ 2 คนนั้นเขาไม่ให้เล่นไง (หัวเราะ)

 พี่ชาตรี  เขาจะทิ้งไว้ให้ใครดื่มต่อนะ

 พี่เปิ้ล  ตอนแรกเห็นแก้วน�้าแก้วนี้แล้วรู้สึกว่าตลาด ท�าไมตลาดมันปิดหมด

แล้วค่ะ แล้วท�าไมแก้วนีม้นัถกูทอดทิง้ให้แบบหมดประโยชน์แล้ว รปูอาจจะ

สื่อออกมาได้ไม่เท่าที่คิดน่ะค่ะ

 พี่ชาตรี  มันมีแมลงวันด้วยใช่ไหม

 พี่เปิ้ล  ตะปูค่ะ

 พี่ซัง  ข้างนี้เป็นถั่วงอก (หัวเราะ)

 พี่ชาตรี  แต่ผมก็ชอบนะรูปนี้ เออ

 เต้  ถ่ายสวย

 พี่ซัง  มีเส้น มันเหมือนมีอะไรให้มองเนอะ
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 เต้  น่าจะครอปหน่อยนะ ข้างบนมันรบกวน

 ลุงอ๋อย  มันรุนแรงไปนิดใช่ไหม

 เต้  ใช่ มันใหญ่รบกวนข้างล่าง

 ลุงอ๋อย  ดูลักษณะของการก�าหนดพวกนี้ ดูลักษณะของการก�าหนดดูมีอา

การเท่ๆ (หัวเราะ) มีคือไม่ค่อยรู้สึกในเรื่องของอีโมชั่นนอลเท่าไหร่ แต่รู้สึก

ในแง่ขององค์ประกอบ เรื่องของการวางอะไรมากกว่า ดูแล้วมันเก๋มันเท่

อะไรมากกว่า สี แต่อันนี้ก็รู้สึกเหมือนเต้เหมือนกันนะ ว่าข้างบนไอ้ความ

สว่างมีผลแรง

 เต้  แต่พอสว่างแล้วมีคนยืน

 พี่ชาตรี  ก็อาจจะไปปรับนิดหน่อยนะ อืม หรือไม่ก็เขาเรียกว่าเบิร์นน่ะ

 พี่เปิ้ล  ก�าลังมองว่าถ้ามันเป็นน�้าหรือถ้าแบบเหลือครึ่งแก้วแล้วถ้าเติมให้

เต็ม ก็คงจะมีคนไปสนใจมันเพราะมันเป็นน�้าเต็มแก้ว

 พี่ชาตรี  แต่ชอบสนิมๆ ข้างหลังน่ะ

 ลุงอ๋อย  รู้สึกเหมือนกันนะ รู้สึกว่าเหมือนหมดประโยชน์แล้ว หมายถึงตัว

แก้วนี้ แต่เรื่ององค์ประกอบเรื่องอะไรก็โอเคมันก็มีความง่ายๆ เข้าไป

 พี่ซัง  มันหมดประโยชน์แต่แก้วมันยังดูดีอยู่เลยนะ ไม่ได้อยู่ในสภาพแบบ

พิการ ใช้งานไม่ได้แล้ว

 พี่เปิ้ล  จริงๆ แล้วโฟกัสตรงด้านซ้ายสุด คนเรามันไม่มีทางเลือกแล้ว งง

เหมือนกันว่าจะรัดท�าไม (หัวเราะ)

 ลุงอ๋อย  มันเหมือนเป็นภาพปริศนา หัวเราะ

 นิว  เวลาเขาขาย เขาขายเป็นคู่ไง

(crop / ตัด) 

(burn)
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 ไปถ่ายรูปที่ท่าน�้านนท์คร้ังนี้ ได้
อะไร
 ลุงอ๋อย  แต่ละคนคงพอได้เห็นอะไรเพิ่มขึ้นนะ ตอนแรกเราคุยกันในเรื่อง

ทีม่าทีไ่ปหรอืว่าแรงบนัดาลใจ แต่พอไปถ่ายมาแล้วกไ็ม่รูว่้าแต่ละคน ในขณะ

ทีก่�าลงัถ่ายหรอืว่าวนันีเ้รารูส้กึว่ามอีะไรทีอ่ธบิายความรูส้กึตอนก่อนไป แล้ว

ตอนกลับมาเกี่ยวกับกิจกรรม ได้ไหม

 อย่างของลุง ลุงมีความรู้สึกว่าตอนแรกก่อนไปนี่ก็อดไม่ได้นะที่

จะนึกภาพตรงนั้นตรงนี้ หมายมั่นปั้นมือว่าต้องหารูปหา หาสเต็ปหาอะไร

ที่จะถ่าย แต่พอไปเข้าจริงๆ แล้ว รู้สึกว่าไม่ต้องหา มีให้ถ่ายแบบเยอะแยะ

ไปหมดเลย

 พี่หนิง  พี่รู้สึกกับตัวเองว่าเวลายังไม่พอ แต่ละคนเป็นไงบ้าง เราไปกันเป็น

ทีมใช่ไหม เป็นยังไงบ้าง

 พี่แบด  โฟนจะตอบว่าอะไรนะ

 โฟน  ไม่ได้จะตอบครับพี่

 พี่หนิง  เริ่มที่โฟนนั่นแหละ

 โฟน  เอาจริงเหรอพี่ พี่ถามว่าไงนะ

 ลุงอ๋อย  อย่างนี้ๆ เมื่อกี้ลุงลองเกริ่นดูนะ จริงๆ คืออยากจะรู้ความรู้สึกว่า

ก่อนไปแล้วก็ไปมาแล้ว มันเกิดอะไรขึ้นกับความรู้สึกเราบ้าง เกี่ยวกับการ

ถ่ายรูปนะ ก่อนที่เราจะสมมติว่าวันนี้มันเป็นวันที่เรารู้อยู่แล้วแหละว่าเรา

มาเวิร์คช็อปเรื่องของภาพถ่าย เรารู้สึกว่าเรามีอะไรที่มันเพิ่มเข้ามาในตัว

เราบ้างเกี่ยวกับภาพถ่าย อย่างเช่น ได้มีความรู้สึกว่าได้มีมุมมองอะไรใหม่ๆ 

หรือได้เห็นว่า เออ มันมีการจับเรื่องราวหรือประเด็นหรืออะไรที่เราไม่เคย

นึกมาก่อนอะไรท�านองนี้ ลองยกเป็นตัวอย่างนะ

 ทีนี้แต่ละคนพอที่จะเล่าสู่กันฟังได้ไหม ในสิ่งต่างๆ เริ่มที่พี่แอม 

ก่อน ก็ได้ (หัวเราะ)

 พี่แอม  ส�าหรับแอม ภาพแต่ละภาพในแต่ละคนที่เห็นจะคนละมุมมองกัน 

ภาพบางภาพแบบว่าจุดเดียวกันแต่ว่าคนถ่ายต้องการจะสื่อออกมาอาจจะ

คนละแบบกนั ภาพกอ็าจจะออกมาคนละอารมณ์ เออ กไ็ด้เหน็มมุมองหลาก

หลายมากขึ้น แต่ละคน แต่ละรูปแต่ละภาพที่สื่อออกมา

 พี่ฝน  ลุงถามว่าอะไร

 ลุงอ๋อย  ได้อะไรบ้างๆ คือถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้นะ (หัวเราะ) ไม่ใช่ว่าต้องได้นะ 

หมายความว่าส�าหรบัความรูส้กึทีเ่ราได้ แล้วเราเล่าบอกได้ว่าเราได้อะไรบ้าง 

ก็จะได้แบบรับรู้ด้วยกัน เรามาแลกเปลี่ยนเติมกัน

 พี่ฝน  ได้อะไรอย่างที่ลุงบอกนั่นแหละ แต่ว่าไปในที่ที่ไม่ใช่ที่ที่เราไปใช้ชีวิต

อยู่ปกติ ซึ่งคือเราสนใจกับเรื่องของเวลาไปเจอที่ใหม่คนใหม่ เราจะรู้สึกไม่รู้

ว่าด้วยความ เราจะชอบตื่นเต้นกับอะไรแบบที่ไม่คุ้น จะรู้สึกไม่คุ้น แต่อย่าง

ที่ลุงบอกก็คือพอไปปุ๊บมันมีเรื่องอะไรแล้วเรารู้เราจะไปคิดแทนเขาด้วย 

เหมือนแบบเขาคิดอะไรอยู่ว้า เหมือนสร้างเรื่องต่อ ก็นั่นแหละรู้สึกว่ามันมี

เรื่องอยู่ในตรงนั้นเยอะ ซึ่งแล้วแต่ว่าเราเลือกที่หยิบมุมไหนมา ในเรื่องการ

ถ่ายมันรู้ว่า ณ โมเมนต์ตรงนั้น ตาที่เราเห็นกับภาพที่มันออกมามันไม่ได้

สวยเท่าอย่างนั้น เรารู้สึกว่าภาพของเราที่เราเอามา เราชอบภาพของคุณ

ยายมากเพราะว่าไปตอนนั้นคือเวลายังเหลืออยู่ที่เราหลงกับพี่ชาตรีอยู่ใน

ตลาด เออ เราก็เลยไปเจอ ณ โมเมนต์ตรงนั้นพอดี แบบภาพแสงสวยตรง

นัน้กเ็ลยแบบ ถ่ายมาด้วยกค็อืไม่ต้องคดิอะไรมากกแ็ค่รูส้กึแล้วกถ่็าย กห็ยบิ

ภาพตรงนั้นออกมา

 ลุงอ๋อย  อย่างเราก็ได้นะ คือลุงได้เห็นอย่างนึงว่าพวกเราถ้าจะจ้องอะไร

จริงๆ ก็หาอะไรที่ตัวเองสัมผัสได้ออกมาได้ เหมือนสมมติเราไปหาเพื่อนก็

เป็นอะไรที่ผ่านไปๆ ใช่ไหม แต่พอเราลองก�าหนดกันขึ้นมา เราไปถ่ายเป็น

ภาพมาซิ เราต้องไปจับอะไรสักอย่างนึงที่มันเป็นภาพขึ้นมา ก็เห็นว่าพวก

เราก็สามารถที่จะจับความที่มันเป็นปกติประจ�าวันออกมาได้ตาม ความคิด

ของเราเข้าไปในสิ่งที่เราไปเห็นนะ หรือเห็นแล้วได้คิดมันก็เกิดขึ้นได้ อันนี้

เห็นว่าศักยภาพของพวกเราก็สามารถที่จะเอาภาพนั้นมาแมนเนจเป็นเรื่อง
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ได้ ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ยังไม่อะไร ไม่เห็นไม่ใช่แปลว่าไม่สามารถท�าได้นะ แต่พอ

ตอนนี้กร็ูว้า่ เออ เราพอจับจอ้งอะไรกม็ี ก็สามารถทีจ่ับจ้องใหเ้ป็นภาพได้ นี่

คือที่ตัวเองรู้สึกว่าได้เห็นในวันนี้นะ

 พี่หนิง  รู้สึกอย่างนึงจากการถ่ายรูป เออ มันก็ไม่ได้ยากที่จะถ่ายรูปคนไม่รู้

จกัอย่างทีค่ดิ อมื จากปกตจิะไม่ค่อยกล้าถ่ายเท่าไหร่แต่มนักด็ไูม่ได้ยากอะไร 

แล้วกก็ล้องทีใ่ช้กเ็ป็นคอมแพคท์ธรรมดา กก็ดอย่างเดยีว ออโต้ แล้วกค็อืมนั

ก็มีบางอย่างที่เราอยากจะบอก แล้วเราก็แบบเลือกมุมที่จะบอกได้ ก็ท�าได้

 โฟน  ก็โดยปกตินี้ที่ผมไปเห็นพวกนี้ผมก็ไม่ได้สนใจกับมันอะไรเท่าไหร่ พอ

วนันีม้โีจทย์ให้ต้องถ่ายทีท่ีม่คีนด้วยเรารูส้กึว่าเรือ่งทกุอย่างมนัสามารถสร้าง

เรื่องราวได้หมด แล้วก็มีความคิดเหมือนหลายๆ คนเหมือนกัน

 แป้ง  วันนี้เหมือนกับว่าได้เรียนแบบเรื่องการสื่อสารมากกว่า ปกติเป็นคน

ที่ไม่ค่อยคุยกับคนแปลกหน้า พอวันนี้เดินกับพี่เขา พี่เขาก็คุยกับคนโน้นคน

นี้ก็เลยได้คุยด้วยบ้าง

 ลุงอ๋อย  หมายถึงคุยกับคนแปลกหน้าน่ะเหรอ

 แป้ง  คุยกับพี่ชาตรี

 ลุงอ๋อย  ก็คือสิ่งที่ได้วันนี้ใช่ไหมฮะ

 นิว  เคยคิดว่าถ้าเราจะถ่ายรูปอะไรสักอย่าง เหมือนมันจะต้องมีอุปกรณ์

อะไรมากมาย จะต้องมีความรู้เรื่ององค์ประกอบแบบมันจะมีอัตราส่วน 1 

ต่อ 3 อะไรที่แบบที่เขาพูดๆ กันน่ะ คือไม่มีความรู้ด้านนี้เลย เพิ่งรู้วันนี้ว่า 

ถ่ายรปูมนัไม่ได้ซบัซ้อนอะไรขนาดนัน้ประเดน็ทีส่�าคญักว่านัน้คอืสิง่ทีเ่ราจะ

พูด หรือว่าต้องการจะสื่อกับคนดู เราก็รู้สึกว่าหลายๆ ภาพดูไม่ได้ใช้เทคนิค

อะไรมากเลย แต่ว่าตัวเนื้อหาหรือว่าสิ่งที่อยู่ในภาพเป็นจุดที่ส�าคัญจริงๆ 

เหมือนกับว่ามีมุมมองสักเรื่องนึง

 อีกอย่างนึงก็คือรู ้สึกตื่นเต้นกับมุมมองของคนอื่นต่อภาพๆ 

เดียวกันที่ปกติถ้าเรามองภาพๆ นึงก็จะคิดในแง่ในมุมเดียว เหมือนกับว่า

มองว่าเป็นเดก็ผูช้ายกจ็ะคดิอย่างเดยีวของเรา กแ็บบเออเขาเหงา พอได้ฟัง

คนอืน่กแ็บบแม่เขาอาจจะนัง่อยูข้่างๆ รเึปล่า หรอืแบบเรือ่งอืน่บางรปูอย่าง

เนี่ยที่แบบเราอาจจะไม่เคยคิดมาก่อน

 พี่แนน  ก็มันเป็นครั้งแรกที่พี่ถ่ายรูปแล้วมานั่งคุยกัน เพราะว่าบางครั้งเรา

ถ่ายรปูออกมา เรากจ็ะมองว่า เออ มนัสวยนะหรอืว่าถ่ายแค่เกบ็ไว้ แต่ว่าครัง้

นีเ้ป็นครัง้ทีท่กุคนได้มาคยุกนั กจ็ะบอกอะไรหลายๆ อย่างว่าบางครัง้รปูบาง

รูป ก็ท�าให้คนมีอะไรได้หลายๆ อย่าง แล้วก็ถ้าเราไม่ได้เป็นคนถ่ายเองรูปก็

จะเป็นสิ่งที่สื่อออกมาว่าคนถ่ายเขาคิดยังไง แต่ก็ถ้าคนถ่ายไม่ให้เขาพูดมัน

ก็แปลความหมายไปได้หลายอย่างทั้งทางที่ดีและไม่ดี ฉะนั้นภาพก็ออกมา

ก็ส�าคัญนะส�าหรับภาพลักษณ์หรือว่าอะไรหลายๆ ที่เราได้ถ่ายทอดออกมา

 พี่เปิ้ล  ตอนแรกพอรู้ว่าจะต้องได้ไปถ่ายภาพแนวผู้คนแบบพวกวิถีชีวิต ก็

รูส้กึอกีแล้วเหรอ แต่จรงิๆ แล้วชอบถ่ายรปูอะไรประเภทนี ้ทีเ่จอ หรอืว่าการ

ใช้ชีวิตของเขา แต่วันนี้ไปถ่ายจริงๆแล้วก็เราก็ยังเหมือนเดิมนี่นา ท�าไมเรา

ไม่กล้านะ ยังไม่กล้าที่จะคุยหรือว่าก็จะต้องคอยแอบถ่ายอย่างนี้ พอมาฟัง

พี่ชาตรีพูดแล้วว่า บางทีการเข้าไปคุย แล้วเรากดชัตเตอร์ในตอนที่เขารู้สึก

เป็นมิตรกับเราแล้ว ก็คือภาพทีเผลอที่รู้สึกมีเรื่องราวเหมือนกัน ก็เลยรู้สึก

ว่าจริงๆ แล้ว ไม่ใช่แค่การ...คุณไม่ต้องไปคุยกับเขาแล้วแอบถ่ายหรือว่าคุณ

กแ็ค่เข้าไปคยุแล้วกแ็อบถ่ายด้วย กจ็ะได้ภาพทีด่มูชีวีติชวีาในอกีแบบนงึด้วย

น่ะค่ะ

 ลุงอ๋อย  กี้ว่าไง

 กี้  ก็คิดว่ารูปถ่ายน่ะค่ะตอนแรกๆก็คิดแบบว่าคิดแค่ว่ามันสวยรึเปล่า แล้ว

พอตอนนีจ้ะรูส้กึว่าถ้าจะมองรปูกจ็ะต้องทีว่่าสือ่อะไรให้เราบ้าง ไม่ใช่แค่แบบ

มองผ่านๆ เออ รูปนี้มีแค่ใบไม้หนึ่งใบ ก็คือไม่มีอะไรแต่ถ้าเรามองลึกเข้าไป

คือเราก็จะรู้ว่ามันมีอะไรให้เราเข้าใจบ้างในแต่ละรูป
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 หยิน  รู้สึกเหมือนกับทุกคนที่ทุกคนพูดมา ก็ชอบถ่ายรูปแล้วก็ชอบถ่าย

น่ะค่ะ

 พี่จ๋า  วันนี้จ๋าไม่ได้ถ่ายรูปค่ะ แต่ว่าก็..

 พี่ฝน  จ๋าถูกถ่าย

 พี่หนิง  จ๋าเป็นนางแบบ

 พี่ซัง  จ๋าเป็นคุณหนูเดินช็อปปิ้ง เดินถือตะกร้า

 พี่ฝ้าย  เดินถือของแล้วก็มีเรากับพี่ซังเป็นตากล้องให้

 พี่ซัง  คอยตามถ่ายภาพเขา

 พีจ๋่า  นางแบบอนิเตอร์ไปเดนิตลาด กแ็ต่ว่าสิง่หนึง่ทีเ่หน็ทีน่ีก้ค็อืเหมอืนเรา 

เราเป็นเดก็บ้านๆ ใช่ไหม ชนบท แต่กไ็ปเจอความเป็นชนบทในตลาดนนทบรุี

ก็มีแบบว่าพอออกจากตลาดก็เจอตึก ตึก ตึก เจอถนนเจอรถ แล้วพอเลี้ยว

ไปอกีหน่อยเจอเมเจอร์ ตดัความรูส้กึ เราเป็นพวกต่อต้านความเจรญิ เข้ามา

เยอะเกินอะไรอย่างเนี่ยในความรู้สึกเรา ค่ะ

 พี่เอม  แบ่งเป็น 3 ส่วนคือที่เรารู้สึกว่าได้จากตัวพี่เขา สิ่งที่ได้จากพี่ชาตรี 

แล้วก็ได้จากสถานที่แล้วก็ได้จากวงสนทนา

 อันที่ได้จากพี่ชาตรีก็รู้สึกคล้ายกับแป้งแต่ว่าเราไม่ได้สัมผัสนาน 

เพิง่จะได้มากค็อืไม่ได้มาสมัผสัช่วงเวลาทีเ่ขาไปคยุกบัชาวบ้าน แต่ตอนทีน่ัง่

รถแทก็ซีม่าด้วยกนั กเ็หน็ว่าพีเ่ป็นคนทีม่คีวามเป็นกนัเอง มคีวามเข้าหาคน

อื่นพูดคุยแบบเป็นมิตรไม่มีตัวยึด ท�าให้รู้สึกว่าช่วงเวลาหรือโมเมนต์นั้นมัน

ท�าให้คูส่นทนาเผยความเป็นตวัตนของเขาออกมา ประกอบกบัทีพ่ีบ่อกว่าไป

คุยกับมอเตอร์ไซค์จนได้ภาพนั้นมา เราก็ว่า เออๆ ใช่เลย แล้วก็รู้จักพี่คนนึง 

พี่โอ๊คน่ะค่ะ เวลาพี่โอ๊คก็จะได้ภาพดีๆ แบบนี้จากบุคลิกแบบนี้ ก็เป็นบุคลิก

นึงของช่างภาพเนอะ

 อกีอนั เป็นสถานทีเ่รารูส้กึว่า เราเคยไปเดนิตลาดท่าน�้านนท์บ่อย

มาก แต่เราไม่เคยท�าอะไรแบบนี้เลย ไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองจะได้มาเห็นอะไร

แบบนี้เลย ลึกๆ ถ้าไปไม่มีโจทย์บางทีก็จะมองผ่าน ไปคราวนี้ก็มีอะไรให้ดู

อีกเยอะ ก็รู้สึกอย่างพี่หนิงอีกว่าเวลาน้อยไปส�าหรับการได้ไปดูอะไรแบบนี้ 

แต่ก็เป็นภาพเริ่มต้นที่น่าสนใจ

 แล้วกจ็ากวงสนทนากค็ล้ายกบัคนอืน่กค็อืภาพหนึง่ภาพท�าให้เหน็ 

แน่นอนมันสื่อสารคนที่ถ่ายภาพออกมาแน่ๆ ว่าเขาต้องการจะสื่ออะไร เขา

มีมุมมองมีแนวคิดอะไร แต่พอวางออกมาแล้วท�าให้ทุกคนได้แชร์กัน ก็ยิ่ง

ท�าให้เห็นว่ามันมีอะไรที่ซ่อนไว้ของแต่ละคนที่เห็นภาพน่ะ ทั้งเรื่องทัศนคติ 

มุมมอง แนวคิด แล้วมันก็จะได้ออกมาจากการแชร์กัน

 พี่ฝ้าย  ตอนเรียนมัธยมเดินผ่านตลาดนนทบุรีทุกวัน แต่เราไม่เคยมองราย

ละเอียดที่อยู่รอบตัว เพราะว่ามุ่งหน้าอย่างเดียว คือกลับบ้านๆ แล้วรอบ

ข้างเราก็จะไม่สนใจค่ะ แต่พอวันนี้กลับไปอีกที ครั้งแรกที่รู้ว่าจะไปตลาด

ท่าน�า้นนท์ เรากเ็ริม่มภีาพแล้วแหละ เพราะว่ามนัเป็นทีเ่ราคุน้ชนิ เรานกึออก

เลยแหละว่าตรงนี้ๆ คืออย่างนี้ๆ แต่พอเราไปถึงเราถอดกรอบทั้งหมดออก

เลย ตอนนี้เรามากับคนอื่นที่เราไม่เคยมา แล้วเราก็เลยถอดกรอบอันนั้นทิ้ง

เราก็เริ่มเดินไปกับทุกๆ คน ก็เลยรู้สึกว่าจังหวัดนนท์ฯ มีอะไรที่น่าสนใจ 

อย่างภาพพีท่หารชายแดนภาคใต้ มหศัจรรย์มาก รูส้กึแบบเรามองดเีทลทกุ

อย่างแล้วมองตัวเรา แล้วยิ่งเข้าไปคุยกับแม่ค้าเหมือนได้เห็นภาพทุกอย่าง

เป็นภาพที่ช้าลง เริ่มเห็นอะไรเริ่มช้าลงมาก รู้สึกจังหวัดนนท์ฯ มีอะไรดีๆ 

เนอะ

 อย่างที่สองที่ได้เรียนรู้คือ เราได้เรียนรู้จากทุกคนวันนี้ว่า ทุกคน

สามารถเป็นช่างภาพได้โดยทีไ่ม่ต้อง...หมายความว่า เกดิจากการเรยีนรูท้กุ

คนแบบสามารถสื่อเรื่องราวได้ แม้กระทั่งตัวเองอย่างภาพคุณลุงขายไม้ขน

ไก่ เราก็แอบประทับใจนิดนึงที่พี่ชาตรีบอกว่าเอาไปลงเซ็คชั่นเศรษฐกิจได้ 

เรากแ็บบเรากท็�าได้ว่ะ เพราะว่าเรากถ่็ายรปูเยอะแต่เราไม่เคยคดิว่ารปูนีจ้ะ

สือ่อะไรเรากไ็ด้เรยีนรูว่้าสือ่อย่างนี ้หรอืได้รูว่้าเวลาทีเ่ราเข้าไปท�างานแล้วไป

ถ่ายรปูกจ็ะเริม่เหน็กรอบเริม่วางแผนเริม่ท�าอะไรขึน้มา กค็อืได้เรยีนรูจ้ากเต้

ด้วย ก็รวมถึงทุกๆ คนด้วยค่ะ

 แล้วก็สุดท้ายนี้ก็ฝากในฐานะที่เป็นสตาฟก็รู้สึกว่าวันนี้ดี ดีมาก 
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รู้สึกวันนี้มีความสุขกับกิจกรรมครั้งนี้ สนุกมาก เรารู้สึกว่า 2 ชั่วโมงที่ได้ไป

เดินกันน่ะ เรารู้สึกว่ามันโอเคเลย ได้อะไร

 พีซ่งั  วนันีเ้ราได้เรยีนรูเ้รือ่งของการทีจ่ะสือ่สารด้วยผ่านวธิกีารคอืภาพถ่าย 

กค็อืเอาตวัเองออกมาพดู แต่พดูด้วยภาพเป็นหลกั อนันงึกจ็ะเหน็เลยว่าองค์

ประกอบทีส่�าคญัอย่างหนึง่กค็อืความจรงิใจกบัตวัเอง คอืถ้าเราจรงิใจกบัตวั

เองแล้วเรากจ็รงิใจกบัสิง่ทีเ่ราต้องการจะคอนแทค็ท์ด้วยน่ะ ทกุอย่างมนัจะ

ออกมาแล้วจะมสีารเองโดยอตัโนมตั ิกเ็หน็เหมอืนความบรสิทุธิข์องความคดิ

ของทุกๆ คนที่มันออกมาจากความ หนึ่งคือเราไม่ได้เปรียบเทียบตัวเรากับ

คนอืน่ เราไม่ได้คดิว่าตวัเราจะต้องท�าให้เหมอืนคนอืน่อย่างพีช่าตร ีเรากถ่็าย

อย่างทีเ่ราเป็นแต่ละคนเป็น กจ็ะออกมาอย่างทีแ่ต่ละคนเป็นจรงิๆ กไ็ด้เรยีน

รูจ้ากสิง่ทีเ่ราท�าน่ะ แล้วเราต้องท�าน่ะเหมอืนมนัไม่มทีางเลยทีเ่ราจะบอกว่า

เราจะถ่ายภาพแบบความคดิน่ะ แต่ว่าต้องลองไปถ่ายต้องลงไปท�างาน ต้อง

ลงไปเห็นมันถึงจะรับรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้นี่เอง

 พี่แบด  ก็ได้มองมุมมองการถ่ายภาพที่ไม่ใช่ว่าภาพต้องสวยน่ะค่ะ ไม่ใช่

แค่ว่าภาพสถานที่ภาพที่ฉันชอบแค่นั้น มันเป็นการเก็บช่วงเวลาขณะหนึ่ง 

อาจจะแค่เสี้ยววินาที แค่แป๊บเดียวเหตุการณ์ก็เปลี่ยนอาจจะไม่ได้รูปดั่งใจ 

การเก็บช่วงเวลาขณะนั้น บางทีเราต้องไปยืนรอ ได้ฝึกความอดทนด้วย ได้

รู้ว่าสิ่งที่เรารอก็แสดงความรู้นั้นออกมาได้ หรือว่าต่อให้ถ่ายแล้วอาจจะไม่

ได้ดั่งใจก็โอเคก็ไม่เป็นไร ก็ลองไปท�าอะไรใหม่ๆ ก็จะรู้สึกดีกับการเก็บเวลา 

ณ ขณะเสี้ยววินาที

 เต้  อย่างสไตล์การถ่ายภาพอย่างนี้ก็อย่างที่บอกคือเคยถ่ายมาแล้วรอบนึง 

แต่คอืพอวนันีม้าได้หลงัจากห่างหายไปนานเพราะว่าพอตอนหลงัๆ มากจ็ะ

เป็นถ่ายส่วนใหญ่จะเป็นถ่ายแบบเซ็ตจัดฉากในสตูดิโอมากกว่า พอวันนี้ได้

มาลองถ่ายแบบเดมิอกีครัง้กม็คีวามรูส้กึว่ามมุมองตวัเองน่ะเปลีย่นไป ตอน

แรกทีแ่บบว่าเราถ่ายอะไรของเรากไ็ม่รู ้แต่พอวนันีม้าลองอกีครัง้นงึกร็ูส้กึว่า

ตวัเองเวลาถ่ายอะไร จะจบัประเดน็มากขึน้ แล้วกเ็ริม่จดัองค์ในภาพมากขึน้

จากแต่ก่อนที่แบบว่าถ่ายแบบเจออะไรก็ยิงอย่างเดียวเลย ไม่สนใจอย่าง

อื่นเลย ขอแค่แบบว่าให้มีภาพไปส่งก็จะเป็นความรู้สึกตรงนี้มากกว่าครับ

 พี่ชาตรี  ก็รู้สึกดีใจมากเลย เป็นวันแรกในชีวิตที่ไปเดินถ่ายรูปกันเยอะๆ 

ขนาดนี้ แล้วพาน้องๆ ไปเดินถ่ายรูป ผมเชื่อว่ารูปที่ติดอยู่ตรงนี้ ถ้ามันไป

โชว์อยู่ที่ท่าน�้านนท์นะ มันจะสร้างความสุขให้คนชาวบ้านแถวนั้น ผมรู้สึก

อย่างนั้นฮะ มันจะมีผลต่ออารมณ์ของคนจะท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ผม

เชื่ออย่างนั้น อาจจะไปถึงรุ่นลูกหลานเขา เป็นโอกาสของพวกเราที่แบบว่า

เราจะเติมอะไรเข้าไปให้กับมุมและการใช้ชีวิตของคนพวกนี้ด้วย บางทีเขา

ต้องการความช่วยเหลือเขาต้องให้เราไปสร้างสีสันให้กับชีวิตเขาให้เขารู้สึก

ว่ามีชีวิตกับการใช้ชีวิตแบบนี้เรียกว่าสวยงาม ส�าหรับผมคิดว่าเป็นภาพที่

สวยงาม แล้วจะท�าให้เกิดพลังระหว่างเขาและเรา ก็จะแบบว่าซับพอร์ตกัน

ทั้งเราและเขาด้วย ใช่ไหมฮะ

 หลังจากนี้ ถ้าคุณลองกลับไปอีกไปถ่ายรูปเขาอีก คุณจะได้อะไร

อกีแล้วเขาจะได้อะไรจากเราอกีกไ็ม่รูน้ะ แต่วนันีผ้มรูส้กึว่าเป็นวนัทีส่วยงาม

ส�าหรับผม แล้วก็รู้สึกว่ามีความรู้สึกแบบลึกๆ มันเป็นอย่างที่ผมบอกว่างาน

ถ่ายภาพเป็นงานที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคม อย่าลืมเลยว่าเป็นสิ่งที่เราต้อง

รับผิดชอบต่อสังคม เราไม่ได้ถ่ายรูปตัวเราเอง มันช่วยให้สิ่งแวดล้อมเราดี

ขึ้น อยู่ที่ว่าเราจะท�า ใช่ไหมฮะ เราจะลีดเขาไปยังไง อยู่ที่ตัวเราเพราะว่าเรา

เป็นคนที่บันทึกภาพ เราเห็นมากกว่าเขา เพราะว่าเขาใช้ชีวิตของเขาทุกวัน 

เขากไ็ปเกบ็ผลไม้มาทกุวนัแต่ว่าเราจะเตมิความสวยงาม เตมิเตม็หรอืว่าอะไร

ทีม่นัขาดไปเข้าไป ถ้ามโีอกาสเราอาจจะไปจดัเอก็ซ์ซบิชิัน่ทีต่ลาดท่าน�้านนท์

กไ็ด้ ตอนเยน็ๆ กจ็ะมคีนมาด ูกไ็ม่รูน้ะถ้ามโีอกาสกค็งเป็นอะไรทีด่มีาก ไม่ใช่

ว่าพวกเราดกูนัเองแล้วกม็าคยุกนั แต่ว่าถ้ามโีอกาสทีเ่ขาได้รบัรูด้้วยกค็งแบบ

คงช่วยอะไรเขาได้พอสมควร เราเชือ่อย่างนัน้นะ กข็อบคณุวนันีท้ีแ่บบว่าใช้

เวลาทั้งวันเลย ดีครับ

(lead / น�า)

(exhibition / นิทรรศการ)

(contact / ติดต่อ สัมผัส)
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 ลุงอ๋อย  เนอะ เมื่อเช้าที่ลุงเน้นที่มันเป็นไฮไลท์ มันคือตอนที่เรามาดูรูปกัน 

ผ่านมาหมดแล้วนะ สามล้อคันนั้นก็ไม่รู้ไปไหนแล้ว (หัวเราะ) ป้าคนนั้นที่

เอมถ่ายก็ตอนนี้เขาก�าลังกินข้าวหรือก�าลังจะนอนก็ไม่รู้ โมเมนต์ตรงนี้มัน

หายไปแล้วนะ มนัหายไปหมดเลย ลงุคนนัน้ทีก่�าลงัแบบขบัแบบหายไปแล้ว 

แต่มันถูกเก็บไว้แล้วโดยใครก็ไม่รู้นะ คุณยายคนนั้นเขาก็ไม่รู้หรอกว่า โอ้โห 

โมเมนต์นั้นถูกเก็บไว้ด้วยใครก็ไม่รู้ ใครก็ไม่รู้นะ

 เพราะฉะนัน้ น่าสนใจนะเรือ่งเสน่ห์ของภาพถ่าย ดอูย่างเต้มนักไ็ป

เกบ็ภาพเท้าของเขามา (หวัเราะ) แล้วเท้ากเ็ท้าเขานะ แต่ละคนกเ็กบ็โมเมนต์

ของใครกไ็ม่รูม้า เสรจ็แล้วเรากม็านัง่ดกูนัด้วยอดตีหรอืว่าเวลาทีผ่่านไปแล้ว 

ไอ้พาร์ทมันผ่านไปแล้ว เด็กคนนั้นก็แบบลุกขึ้นมาตอนนี้เขาไปวิ่งเล่นที่ไหน

แล้วก็ไม่รู้ ใช่ไหม แต่โมเมนต์นั้นมันยังอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่ง เราว่ามันเป็นสิ่ง

นึงที่เก็บอะไรบางอย่างที่เก็บไว้ได้ แล้วการเก็บไว้นี้ ความหมายของมันคือ 

ถูกน�ามาดูโดยละเอียดขึ้น แล้วก็ไม่ได้ดูด้วยตัวเองนะ ช่วยกันดูนะ ช่วยกัน

ดูช่วยกันจินตนาการ ทีนี่เรื่องของเสน่ห์ คุณค่าอะไรของมันดูธรรมดาแต่ละ

อันๆ แต่พอมารวมกันแล้วมันเป็นเสน่ห์ เป็นชีวิตอะไรที่เราก็รู้สึกกับมัน โอ้ 

สนุกมีความสนุกขึ้นมาทันที

 พอพี่ชาตรีบอกเรื่องของการท�าเอ็กซ์ซิบิชั่น เรานึกขึ้นมาได้เลย

นะ รูปทั้งหมดนี้นะถ้าปกติแต่ละคนถือกล้องถ่ายรูปนะ เราก็อาจจะแบบ

ถ่ายรูปตัวเองไว้ในรูปบ้าง ใช่ไหม แต่วันนี้กล้องพวกเราเจ้าของกล้องแต่ละ

กล้องไม่ได้ถ่ายรปูตวัเองเลย กล้องมนัจะเป็นเครือ่งมอืทีจ่ะถ่ายทอดโมเมนต์

ของสาธารณะได้

 วันนี้คงเข้าใจนะ ว่าเรื่องของภาพถ่ายที่มันจะมาท�างานด้าน

สิ่งแวดล้อมหรือด้านอะไรก็ตามแต่ จุดที่จะต้องเข้าใจในสาระส�าคัญของ

ภาพถ่าย อยู่ดีๆ เราจะมานั่งเข้าใจเองไม่ได้เลยนะ แต่ต้องประกอบขึ้นมา

จากกระบวนการอย่างนี้ ได้ไปลองดูอยู่ๆ ไปเอาโมเมนต์นึงที่ไม่รู้ว่ามันจะ

มีตรงนั้นรึเปล่าด้วยตัวเองได้ แล้วเราก็กลับมานั่งดูอดีตกัน ดูละเอียดขึ้นๆ 

แล้วก็มีไอเดียต่อมาถ้าเขาเหล่านั้นเห็นเขามันน่าจะช่วยให้ชีวิตเขามีความ

สขุขึน้ ไม่ใช่ว่าถ่ายแล้วจะฟ้องว่าอย่าท�าอย่างนี้ๆ  หรอือย่าท�าอย่างนัน้ หรอื

ไม่รู้เหมือนกันว่า.. แล้วเชื่อว่าทุกคนไม่ใช่มีแค่ 3 รูป ใช่ไหม ทุกคนมีรูปอีก 

ใช่ไหม เพราะฉะนั้นในช่วงเวลาแค่นั้นน่ะ เรามีโมเมนต์ต่างๆ ตั้ง 20 คน ก็ 

20 โมเมนต์นะ ถือว่าคงจะได้ในแนวลึก หมายความว่าความเข้าใจในเรื่อง

ของบทบาทของภาพนิ่ง เราทะลุก�าแพงว่า โห...มันจะต้องอย่างนั้น ฉันท�า

ไม่ได้หรอก มันจะต้องมีควิสมันก็ไม่ใช่แล้ว เราก็บอกได้แล้วว่ามันคือกลไก 

เราคงจะเหน็กล้องเป็นเครือ่งมอืของเราได้จรงิๆ ไม่ใช่กล้องคอือะไรทีเ่ข้าไม่

ถึง แล้วเดี๋ยวนี้มันง่ายจริงๆ นะ เพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นตัวที่ท�าให้เราสร้าง

อะไรได้อีกหลายๆ อย่าง ความรู้ที่เกิดขึ้นมาใหม่ๆ ได้เห็น ได้เป็นเครื่องมือ

ในการบอกความรู้สึกหรือสิ่งที่มีอยู่ข้างในของเรากับผู้อื่น แล้วรวมกันเป็น 

กลุ่มๆ แล้วยังไปบอกอะไรคนอื่นๆ ได้อีกเนอะ

 เมื่อเช้าที่ลุงเกริ่นว่า พี่ชาตรีมีธรรมชาติอย่างหนึ่ง คือเรื่องของ

เอ็กซ์ซิบิชั่นจ�าได้ไหม ก็จะมองอะไรเพื่ออะไรสักอย่างนึง อันนี้ก็เป็นไอเดีย

ที่เราคิดว่าเป็นประโยชน์กับเราเวลาที่วันที่เราสร้างสื่อสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วเราจะ

บอก บอกอะไรกบัใครเรากจ็ะต้องมเีอก็ซ์ซบิชิัน่บ้างนะ ไว้คราวต่อๆ ไปแล้ว

เราจัดเวลากัน เราอาจจะเปลี่ยนที่เนอะ อาจจะไปตรงนั้นตรงนี้แล้วก็เก็บ

สาระเก็บโมเมนต์อะไรบ้าง ก็เป็นสมบัติอย่างนึงเหมือนกัน

 พีช่าตร ี คอื โทษนะฮะ คอืความฝันของผมตอนนีก้ค็อืสกัวนันงึผมอยากจะ

มีเอ็กซ์ซิบิชั่นของผมที่ไม่ไปอยู่ในแกลอรี่ใช่ไหมฮะ ผมอยากให้เอ็กซ์ซิบิชั่น 

ของผมอยู่ตามอาคารอะไร อยู่ตามศาลาว่าการหรือว่าตามตลาด ผมอยาก

ให้คนธรรมดาได้เหน็งานของผม ผมไม่ต้องการให้คนท�าแมกกาซนีท�าศลิปะ

นัดกันมาดื่มไวน์ แล้วก็เปิดงานในงานใหญ่ๆ ผมไม่ได้ต้องการอย่างนั้น ผม

ต้องการให้ชาวบ้านได้เห็นแล้วก็ผมต้องการให้เขารู้สึกว่า เฮ้ย นี่คือชีวิต นี่

คอืความสวยงามของเขาอยูแ่ล้ว ไม่ใช่แบบว่าความสวยงามต้องไปอยูใ่นนัน้ 

คือผมอาจมีปมด้อยคืออาจจะล้มเหลวเรื่องของการท�างานกับกลุ่มพวก 

fashion industry หรือว่าพวกอะไรพวกนั้น แต่ว่ามันไม่ได้ขนาดนั้นฮะ แต่

พอผมไปท�าอย่างนั้นแล้วผมเห็นชัดเจนว่าบ้านเราขาดอะไร ส�านึกอะไร 

สามญัส�านกึ เรือ่งความรบัผดิชอบน่ะมนัน้อยมากผมรูส้กึ ช่างภาพเมอืงไทย
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น้อยที่จะสร้างส�านึกได้จริงๆ หรือว่าคนที่ท�าได้จริงๆ แต่ว่าไม่มีโอกาสที่จะ

เผยแพร่ได้ให้คนไทย คนไทยธรรมดาคนไทยแบบชาวบ้านได้เหน็สิง่นี ้แต่ว่า

คนไทยธรรมดากลับไปเห็นความที่มันโลกีย์ ความที่มันอัปยศของงานถ่าย

ภาพ แต่ว่าแล้วเขากถ็กูสรรเสรญิว่านัน่คอืความสวยงามเท่านัน้ เพราะฉะนัน้ 

คุณเกิดมาก็ต้องสวยเหมือนนางแบบถ้าคุณไม่สวยเหมือนนางแบบ คุณก็มี

ชวีติได้อยูแ่ค่นี ้ถ้าเกดิมาแล้วอ้วนคณุกจ็ะอยูใ่นสงัคมล�าบาก ผมเชือ่ว่าความ

สวยงามมันอยู่กับทุกอย่างน่ะ ไม่จ�าเป็นว่าคุณต้องเป็นดารา คุณต้องเป็น   

ป๊อบสตาร์คณุต้องอยูร่ะดบันัน้ ถงึเรยีกว่าคณุประสบความส�าเรจ็ ผมไม่เชือ่

สิ่งนั้น แต่อยากให้เอ็กซ์ซิบิชั่นของผมอยู่อาจจะเป็น...ท่าพระจันทร์ตามรั้ว

ที่คนเดินกัน ก็เหมือนกับบิลบอร์ด พวกโพสท์ พวกโฆษณาต่างๆ อยากให้

เป็นอย่างนั้น ผมอยากให้กทม. เข้าใจสิ่งนี้ ไม่รู้ เทศบาลเข้าใจสิ่งนี้ อยากให้

เข้าไปอยูก่บัชวีติเขาจรงิๆ สิง่นีน่้ะฮะ แต่ไม่รูว่้าจะเป็นไปได้แค่ไหน ผมกไ็ม่รู้

แต่ว่าในเชงิปฏบิตัมินัคงยาก คงเป็นเรือ่งการเมอืงเรือ่งของอะไรอกีมากมาย 

ก็ฝันเหมือนกัน ฝันอยู่ ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ แต่สิ่งส�าคัญ วันนี้เราต้อง

ผลักดันตัวเอง เราเท่านั้นที่จะผลักดันตัวเองได้ ใช่ไหมฮะ เราจะเอาอะไรไป

แสดงให้เขาเห็นได้ แค่นั้นฮะ

 ลงุอ๋อย  ช่วงเวลาวนิาททีีเ่ดยีวกนัแหละแต่มนัได้มาตัง้หลายอย่าง ถ้าเราไป

คนเดียวเราก็คงแบบไม่เห็นสเปซตรงนั้นในหลายๆ มิติขนาดนี้เนอะ

 พี่ชาตรี  คงมีใครหลายคนที่ไม่เห็นผมโดนด่ามาเมื่อกี้นี้ ผมไปถ่ายรูปแล้ว

มีเขาไม่แฮปปี้มากเลย แต่ผมไม่ได้บอกใครเท่านั้นเอง ผมพยายามท�าให้มัน

เป็นอะไรทีง่่ายคอืโอเคไม่ถ่ายกไ็ม่ถ่าย ไม่ได้ไม่เป็นไรเท่านัน้เองฮะ ไม่ใช่เรือ่ง

ใหญ่โตเนอะ กผ็มกโ็ดนมาแล้วผลกัผมทิง้เลย เขาแบบจะถ่ายไปท�าไมอย่างนี้

ฮะ คอืไม่ได้ถ่ายตวัเขาด้วย ผมถ่ายเป็นสบูฮ่ะเป็นสบูท่ีม่นัขดัผวิแล้วมนัมรีปู

เกอิชาหน้าแต่งหน้าแล้วมัน เอ้ย มันก็แบบสไตล์คลาสสิคน่ะ มันแบบอะไร

อย่างนั้นน่ะฮะ เขาไม่พอใจอย่างยิ่งเลย เขาไล่ผม มันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้

นะ พอเราไปท�าทุกวันแล้วเราจะเริ่มรู้ เออ คนมันมีรายละเอียดหลากหลาย

แตกต่างกัน บางคนอาจจะคิดว่า เฮ้ย เขาอาจจะมี..ถ้าเราคิดในแง่ดีก็คือว่า

เขาไม่ชอบให้รกุล�า้พืน้ทีเ่ขา พอเราผดิเรากต้็องยอมรบัผดิ หรอืว่าบางทอีาจ

จะต้องมีอะไรอยู่ข้างใต้ อาจจะมียาอีอยู่ข้างใต้รึเปล่าเราก็ไม่รู้ มันก็เกิดขึ้น

ได้สังคมมันก็นะ เกิดถ่ายรูปติดมันขึ้นมา มันจะเกิดขึ้นถ้าคุณยังถ่ายรูปอยู่

น่ะ ถ่ายรูปแบบนี้นะ มันเกิดแน่ๆ ฮะ แต่ว่ามันส�าคัญคุณอย่ายอมแพ้มัน

ไง คือว่าคุณเอาตรงนี้มาบอกว่า เอ้ย คุณเลิกถ่ายดีกว่าไม่เอาแล้ว มันต้อง

เกิดขึ้นแน่ๆ ปัญหา

 ลงุอ๋อย  เอก็ซ์เซอร์ไซส์อนัหนึง่กผ่็านไปนะ เป็นการเอก็ซ์เซอร์ไซส์สมองเรา

ด้วย ทนีีใ้นเรือ่งของเวร์ิคชอ็ปทีเ่กีย่วกบัหนงัสัน้นะ ต่อไปทีจ่ะเจอกบัเก้ง จริะ 

แต่ว่าสาระหรอืเจตนากค็งจะไม่ต่างกนั เราเพยีงแต่ว่าเราไปลองท�าท�าความ

รู้จักกับการน�าเสนอเรื่องราวเหมือนที่เราไปเก็บนี่แหละ ผ่าน...มีเรื่องเวลา

เข้ามาเกี่ยวนะ คืออันนี้เหมือนเราหยุดเวลาไว้ใช่ไหม แต่เดี๋ยวเราลองไปดู

ว่า เออ สื่ออีกอันนึงที่สามารถที่จะน�าเรื่องราวที่ต่อจากก่อนหน้าที่เด็กจะ

ลกุขึน้มานัง่ หรอืนัง่แล้วจะเดนิไปไหนต่อนะ ว่าทีม่เีรือ่งของเวลาเข้ามาเกีย่ว

กับสถานที่หรือเรื่องราวเนี่ย ธรรมชาติของมันเป็นยังไง คือถ้าเรามีเครื่อง

มือไป เราก็จะเข้าใจมันมากขึ้น แต่ถ้ามีจินตนาการว่า โอ้ หนังมันต้องอย่าง

นี้ ก็อาจจะเรียกว่าไม่ประสบการณ์กับมัน หรือเรียกว่าไม่มีมีประสบการณ์

ตรงกับมัน แล้วจะไม่เข้าใจว่ามันคืออะไร จะพูดถึงมันก็ล�าบาก แต่พอเรา

ได้ประสบกับมันก็จะรู้จักใช่ไหม ก็จะเริ่มรู้ว่าการที่จะมองหรือรับรู้ สืบต่อ

หรือพูดต่อเพื่อให้อะไรต่างมีวิวัฒนาการหรือพัฒนาการของมันก็เป็นไปได้

ดีขึ้นนะ คราวต่อไปก็เป็นเรื่องของหนังสั้น หนังสั้นจริงๆ ไปดูซิว่าจะมีอะไร

ที่ท�าให้เราเข้าใจในมิติของเวลามากขึ้นนะครับ

 แล้วกท็ีล่งุได้บอกทีส่�าคญั คอือปุสรรคปัญหาของเรากค็อืเรือ่งของ

เวลาในการมาเรยีนมารูจ้กัโลกรูจ้กัสิง่แวดล้อม แต่ว่าในช่วงเวลาทีเ่ราจะพา

ไปทีล่าว ทีเ่หมอืนกบัว่าผูท้ีไ่ม่มปัีญหาตดิขดัอะไรทีจ่ะไปด้วยกนัได้นะ เราจะ

ใช้เวลาช่วงนัน้น่ะเรยีนรูห้รอืบนัทกึเรือ่งราวอะไรต่างๆ ช่วงนีไ้ปในตวัด้วยนะ

ครับ จะเป็นภาพนิ่งจะเป็นงานเขียนจะเป็นวรรณกรรมหรือจะเป็นหนังสั้น 

หรือแม้กระทั่งในเรื่องของเพลงหรืออะไร ก็คงจะลองเอ็กซ์เซอร์ไซส์ดูที่นั่น
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ด้วยนะฮะ คราวนี้ก็ถือว่าเป็นการเตรียมที่จะถ่ายทอดความคิดของเราไอ

เดียของเราผ่านสื่อที่เราคิดว่าเราน่าจะส่งสิ่งที่เรารู้สึกออกมาได้ดีที่สุด บาง

คนอาจจะมีนิสัยหรือจริตที่สื่อสารทางภาพได้ บางคนอาจจะเป็นหนังสั้น

บางคนอาจจะเป็นเพลงบางคนอาจจะเป็นวรรณกรรม

ก็จะเป็นทางเลือกให้พวกเราที่เราจะได้แสดงความคิดของเราที่มี

ต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก็คิดว่าคราวหน้าใครที่เคลียร์อุปสรรคปัญหา

ได้กจ็ะดนีะ แล้วกจิกรรมอนันีเ้รากจ็ะคงหาจงัหวะเวลาท�ากนัต่อเนอะเพราะ

ว่าภาพนิ่งมันก็ไม่ยากเนอะ ก็ไปกันอย่างนี้ เอ่อ ถ้าจังหวะเวลาได้เราก็อาจ

จะไปแหล่งที่มัน high แหล่งที่มีวิธีการที่แตกต่างกันออกไปสนุกๆ เรื่อยๆ 

high ในที่นี้หมายถึงตึกใบหยกนะ (หัวเราะ)

 คนอื่นมีอะไรจะบอกกล่าว

 พี่แบด  ขอบคุณพี่ชาตรีมากๆ เลยค่ะ

 Hatch-U  ขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับ

 พี่ชาตรี  ขอบคุณทุกคนครับ ขอให้สนุกกับงานถ่ายภาพ หวังว่าถ้ามีอะไร

อยากถามก็ติดต่อคุยกันได้ครับ

 พี่หนิง  พี่ชาตรีมีอีเมลไหมคะ เผื่อน้องๆ จะได้ติดต่อกัน
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