เปิดใจสนทนา

เรื่อง : นุดา ภาพ : ทามม์
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ร้านกาแฟ
ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คือสถานที่
ที่บอลกับยอดนัดเจอเรา
นอกจากคุ้นเคยกับสถานที่ ในฐานะศิษย์เก่าแล้ว
สตูดิโอทำ�งานของพวกเขา ยังอยู่ละแวกนั้นอีก
บอล-ทายาท เดชเสถียร เรียนจบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ส่วนยอด-พิศาล แสงจันทร์
เรียนจบจากคณะอุตสาหกรรมการเกษตร
สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร แต่ดูเหมือนว่าสิ่งที่
พวกเขาหลงใหลตั้งแต่ช่วงเรียนมหาวิทยาลัย
กลับไม่ใช่วิชาที่ตัวเองร่ำ�เรียน
หากเป็นการได้ทำ�หนังสั้น
ที่มาจากความคิดความฝัน

เบื
อ
้
งหลั
ง
หนั
ง
พาไป
การเดินทางข้างนอกข้างใน
ของบอลและยอด

หนังสั้นของพวกเขาได้เดินทางไปประกวด
ตามเทศกาลหนังในต่างประเทศ และกลายเป็นประตูบานใหญ่
พาทั้งคู่ออกท่องโลก ตามมาด้วยสารคดีการเดินทางที่ชื่อ
‘หนังพาไป’ รายการที่มีพวกเขาทำ�ทุกหน้าที่
ทั้งโปรดิวเซอร์ เขียนบทตัดต่อ กำ�กับฯ ถ่ายภาพ
รวมถึงเป็นผู้ดำ�เนินรายการ
ด้วยรูปแบบรายการที่มีเสน่ห์ไม่เหมือนใคร ทำ�ให้หนังพาไปกลายเป็น
รายการที่มีคนรอติดตามจำ�นวนไม่น้อย ทั้งเฝ้าหน้าจอทุกวันอาทิตย์
ทางไทยพีบีเอสตอน 4 ทุ่ม และโหลดดูคลิปย้อนหลัง ถึงวันนี้หนังพาไป
เดินทางมาถึง 3 ซีซั่นแล้ว เป็นซีซั่นที่พาเราไปยังอินเดียและจีน
2 ประเทศใหญ่ในเอเชีย
วันนั้นนอกจากจะคุยกับพวกเขาถึงเบื้องหลัง
การทำ�รายการแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่เราได้พบจากบอลและยอด
คือการเดินทางภายในของพวกเขา
ที่ได้เรียนรู้จากการเดินทางภายนอก
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ยอด-พิศาล
บอล-ทายาท

กระบวนการทำ � งานที่ น านที่ สุ ด สำ � หรั บ รายการ
หนังพาไป คือช่วงไหนคะ
บอล ช่วงเวลาตัดต่อครับน่าจะนานสุด และยาก
ที่สุดด้วย เพราะเหมือนรวมขั้นตอนการเขียนบทและตัดต่อ
เข้ามาด้วยกัน ต้องมาสร้างโครงเรือ่ งทัง้ หมดตรงนี้ ไปเทีย่ ว
เดือนหนึ่ง กลับมาตัดต่ออย่างน้อยครึ่งปี
เวลาตัดต่อแบ่งงานกันยังไง
บอล ทุกเทปต้องผ่าน 2 ขั้นตอน พี่ยอดจะดูเนื้อหา
ทั้งหมดก่อน และเรียงเรื่องว่าควรมีอะไรบ้าง ประเด็น
อยูต่ รงไหน อันไหนเป็นแค่ภาพ อันไหนเป็นเนือ้ หาทีค่ วรจะเอา
เสร็จแล้วจะเขียนโครงเรื่องทั้งหมด และส่งมาที่บอล บอล
จะเอามาประกอบเข้ากันกับทุกอย่าง ทั้งเพลง จังหวะ
กราฟิก ก็เป็นงานหนักทั้งสองฝั่ง
ยอด และขั้นตอนสุดท้ายต้องมาดูด้วยกัน ปรับว่า
เรื่องนี้ขาดหรือเกิน
จริง ๆ ก่อนไปได้วางแผนเรื่องบทไว้คร่าว ๆ บ้าง
ไหมคะ
บอล ไปตามความสนใจของตัวเองเลยครับ อย่าง
ช่ ว งทริ ป อิ น เดี ย เรามี ป ระเด็ น รู้ ว่ า เมื อ งนี้ มี บ้ า นของ
มหาตมะคานธีอยู่ เราก็ควรไปเนอะ จะหาหนังสือเกี่ยวกับ
คานธีอ่าน แต่จะไม่หาข้อสรุปของตัวเองก่อนว่าจะตื่นเต้น
กับมันหรือเกิดพุทธิปัญญาอะไร คือปล่อยให้มันเกิดขึ้น ถ้า
ไม่เกิดก็เล่าตรง ๆ ว่าเฉย ๆ เพราะถ้าเกิดคิดบทสรุปไปก่อน
จะเหมือนการเล่นละครเพื่อให้ไปสู่จุดนั้น เราเองก็ไม่สนุก
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เวลาตัดต่อจะรู้เลยว่าไม่ควรทำ�แบบนี้ เลยไปแบบไม่วาง
อะไรไว้ล่วงหน้า
อย่างนี้ก็ไปประมาณนักท่องเที่ยว
ยอด ซีซั่นนี้อินเดียกับจีนมีหลุด ๆ จากการเป็น
นักท่องเที่ยวไปเยอะเลย จะพยายามหาประเด็น อย่างแรก
คือไม่ได้ไปตามคอนเซ็ปต์เดิม คือไม่ได้ไปตามหนังแล้ว รูส้ กึ
ตัวเองว่าถ้าต้องไปแล้วเหลวไหล สถานีจะบอกว่าเนื้อหา
ไม่พอ เดี๋ยวคนดูหาว่าไม่มีสาระอีก อ้าว...เดี๋ยวหาอะไร
ที่มีสาระบ้างสิ พยายามหาจุดที่สำ�คัญ มีประวัติศาสตร์ด้วย
บอล ก็ มี เ สี ย งสะท้ อ นว่ า ซี ซั่ น นี้ ส าระหนั ก จั ง เลย
ในขณะที่ซีซั่นก่อน ๆ ก็มีคนบอกว่าไร้สาระจังเลย เบาไป
หรือเปล่า ผู้ชมจะหลากหลาย
ยอด เหมือนโตขึน้ ด้วยครับ ถ้าไปหลัน่ ล้าเหมือนเดิม
มันไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่แล้ว เหมือนอารมณ์ครั้งแรกค่อย ๆ
เลือนหายไปบ้างแล้ว แต่อารมณ์อยากรู้ประวัติศาสตร์ หรือ
อันนี้น่าสนใจ เริ่มมีเข้ามาเพิ่มขึ้น
บอล แก่ขึ้น (หัวเราะ) เหมือนเมื่อก่อนเราไปเห็น
โบสถ์สักแห่ง จะรู้สึกต่อต้านการรู้ประวัติ เพราะรู้สึกว่า
รายการท่องเที่ยว รายการสารคดี เวลาเขาพูดถึงเรื่อง
ประวัติมันไม่เคยเข้าหัว เราเลยนำ�เสนอแบบเห็นอะไร
ตรงนัน้ ก็เล่า ความรูส้ กึ สำ�คัญทีส่ ดุ แต่พอไปหลาย ๆ ทีซ่ �้ำ ๆ
เริม่ รูส้ กึ ว่าความรูส้ กึ ตืน่ เต้นก็เคยตืน่ เต้นมาแล้วนีห่ ว่า โบสถ์
ใหญ่กเ็ คยเห็นใหญ่แบบนีม้ าแล้วรอบหนึง่ แต่พอเริม่ รูป้ ระวัติ
ไปบ้าง เริม่ สนุกอีกแบบ จะไม่มองข้ามวัตถุบางอย่างทีส่ �ำ คัญ

ถ้าเราไม่รจู้ ะเดินผ่านเลย แต่เมือ่ เรารูจ้ ะทำ�ให้วตั ถุนนั้ พิเศษ
ขึ้น พอเริ่มมีการเตรียมข้อมูลไปนิดหน่อย ทำ�ให้สนุกขึ้น
ก็เที่ยวแบบผู้ใหญ่นั่นแหละจริง ๆ (หัวเราะ)
หลังจบหนังพาไปซีซนั่ 2 ก็เตรียมตัวทำ�ซีซนั่ 3 เลย
หรือเปล่าคะ
ยอด พยายามเตรียมอันใหม่เลย แต่ทกุ อย่างก็เหมือน
เดิม คือไปงวดเอาช่วงหลัง ๆ ตอนแรกกะขอทางสถานี
แค่ปีเดียว พักจากซีซั่น 2 แต่กลายเป็นว่าปีเดียวไม่ทัน
แล้วล่ะ ขอปีครึ่งก็ไม่ทันอีก เป็น 2 ปีแล้วกัน ซีซั่นนี้เลย
ห่างจากครั้งก่อน 2 ปีครับ
บอล พอจบซีซั่น 2 เราพักแป๊บหนึ่ง 2-3 เดือน
อยากนอน อยากอ่านหนังสือก็ท�ำ และออกเดินทางทริปแรก
คือจีน หลังจากนั้นกลับมาก็เริ่มตัดต่อบางส่วน และไป
อินเดีย กลับมาตัดต่อ ดูเหมือนทำ�งานตลอด แต่ไม่ค่อย
คืบเท่าไหร่
ดูเหมือนได้พักแป๊บเดียวเอง
ยอด นั่นสิ (หัวเราะ) ผมก็รู้สึกว่าพักแป๊บเดียว
เหมือนต้องทำ�งานตลอด แต่หายจากหน้าจอทีวีนาน กลับ
มาคราวนี้ คนดูบอกทำ�ไมหน้าตาเปลี่ยนไป รู้สึกเองเลยว่า
แก่ขึ้น พอเห็นเทปซีซั่นนี้ แล้วย้อนกลับไปดูซีซั่นแรก เฮ้ย!
คนนั้นใคร
หนังพาไปซีซั่น 3 ทำ �ไมถึงเป็นประเทศอินเดีย
กับจีนคะ
ยอด เอาจริง ๆ คือตัว๋ ถูก (หัวเราะ) แต่ถา้ เอาเหตุผล
ดูดี คือทั้งสองเป็นประเทศใหญ่ทั้งคู่ การเมืองต่างระบบกัน
คอมมิวนิสต์กับประชาธิปไตย แถมประชากรก็อันดับหนึ่ง
กับสองทั้งคู่ และยังเป็นแหล่งอารยธรรมทั้งคู่
บอล อินเดียถือเป็นสมรภูมิของแบ็กแพ็กเกอร์ ต้อง
ผ่านสักครัง้ หนึง่ ก็ท�ำ ใจอยูน่ าน เพราะเรารูก้ ติ ติศพั ท์อนิ เดีย
พอสมควร แต่ตอนวางประเทศที่จะไป คิดว่าหนังพาไป
มีอายุของมันทีอ่ าจไม่ได้อยูต่ ลอดไป ซีซนั่ 3 อาจเป็นโอกาส
สุดท้ายก็ได้ ฉะนัน้ เราควรไปทีท่ เี่ ด็ดสุดเท่าทีโ่ อกาสจะมี เลย
ตัดสินใจฟันธง ประกอบกับตั๋วโปรโมชั่นมา เลือกเลย จอง
เสร็จหันหน้ามามองกัน ไปจริง ๆ เหรอ จ่ายตังค์ไปแล้ว
เอาจริงใช่ไหม
ยอด อินเดียเทีย่ วละประมาณ 2,000 บาทเอง ส่วนจีน
ถูกกว่าอีกเที่ยวละพันกว่าบาทเอง แต่พอถึงวันขึ้นเครื่อง
ยังถามกันเลยว่า จะเอาจริงเหรอ ตั้งเดือนหนึ่งนะที่จะไป

กล้องในการทำ�งาน

บอลกับยอดขนกล้องมา
ให้เราดู 3 ตัว มีทั้งกล้องบันทึก
วิดโี อระบบ Hi8 ใช้การบันทึกภาพ
เป็นแบบอนาล็อก กล้องตัวนี้
ไม่ได้ใช้ในการทำ�รายการ แต่ใช้
ทำ � หนั ง สั้ น ส่ ง ประกวดตาม
เทศกาลต่าง ๆ ถือเป็นกล้องตัวแรก
ที่ทำ�ให้บอลและยอดได้ฝึกฝีมือ
และเรียนรู้การถ่ายวิดีโอ ต่อมา
เป็ น กล้ อ งบั น ทึ ก วิ ดี โ อระบบ
mini DV เป็นกล้องที่ใช้ถ่ายทำ�
รายการหนั ง พาไปตั้ ง แต่ ซี ซั่ น
แรกจนถึงซีซั่น 2 ผ่านการเดินทางมาด้วยกันหลายประเทศ
ทั้งร้อนหนาว ความยากลำ�บากต่าง ๆ ปัจจุบันกล้องตัวนี้อยู่
ระหว่างเตรียมปลดระวาง เนื่องจากโลกยุคสมัยนี้ได้ก้าวมาถึง
ยุคที่ระบบทันสมัย กล้องตัวนี้เลยกลายเป็นของล้าสมัยไปแล้ว
ส่วนตัวที่ 3 เป็นกล้องระบบ Full HD เป็นกล้องทีม่ รี ะบบบันทึก
ภาพทีท่ นั สมัยทีส่ ดุ ของบอลและยอด สามารถใช้เพื่อนำ�มาออก
อากาศผ่านทีวีดิจิตอลได้ กล้องตัวนี้มีอายุใช้งานประมาณ 3 ปี
แล้วจนถึงปัจจุบัน ภาพในรายการหนังพาไปที่ได้เห็นจากทริป
พม่า อินเดีย และจีน เกิดจากการใช้กล้องตัวนี้ถ่ายทั้งสิ้น

ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมที่เอาตัวหนังเข้ามาเกี่ยวข้อง
เหมือนตอนซีซั่นแรกไหมคะ
ยอด ไม่กล้าบอกว่ามันคอนเซ็ปต์เดิมไหม อย่างซีซน่ั แรก
ทีเ่ กิดรายการหนังพาไป เพราะเราไปเทศกาลหนัง ส่วนของ
พาร์ทเทศกาลหนัง และช่วงระยะเวลาที่อยู่ในเทศกาลหนัง
ประมาณ 3-4 ตอน นอกนั้นคือไปต่อเนื่อง เหมือนไปเที่ยว
แต่ซีซั่นใหม่จะบอกว่าไม่มีหนังเลยก็ไม่ได้ เพราะหลายที่
ที่เกิดขึ้นจากหนัง หรือเอาหนังมาเชื่อมโยง อย่างเทปที่
ออกอากาศไป ไปเมืองอัมริตสา ก็มหี นังทีท่ �ำ ให้เราอยากไปดู
อยากเห็นสวนที่เขาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กัน และมีหนังเรื่องนี้
เกิดขึ้น เราก็พยายามเอาหนังมาเชื่อมโยงบ้าง
นอกจากเพราะตัว๋ เครือ่ งบินราคาถูกแล้ว วางเส้นทาง
การเดินทางยังไงคะ สำ�หรับทริปอินเดีย และจีน
บอล อย่างอินเดีย เราแพลนไว้ว่าใช้เวลาเดือนหนึ่ง
น่าจะอยู่นะ
ยอด ตอนแรกวางไว้ทั้งประเทศเลยนะ เดี๋ยวจะลงใต้
ก่อนแล้วขึน้ เหนือ แต่พอไปคุยกับหลาย ๆ คนแล้ว มีแต่คน
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บอกว่าเป็นไปไม่ได้ เลยตัดเหลือแค่
บางส่วน เลือกเป็นรูทเส้นทาง ซึ่ง
เกิดจากการคุยกับพี่ ๆ ที่เขาเคย
ไปมาแล้ว และอ่านจากหนังสือ ใน
เว็บไซต์ เลือกผสมกับทีท่ เี่ ราอยากไป
เราอยากไปเห็นทัชมาฮาล อยากไป
นั่งรถไฟ toy train เลือกเส้นทาง
ที่ผสานกันไปให้ได้ สรุปไปสรุปมา
เลยกลายเป็ น เส้ น ทางคล้ า ยนั ก
ท่องเที่ยวแบ็กแพ็ก
บอล ส่วนจีนวางแผนยากกว่า
อีก จีนใหญ่มาก ขนาดเราไป 2 เดือน
ถือว่าเป็นทริปที่ไปนานที่สุด แต่ยัง
เที่ยวได้แค่เศษเสี้ยวของจีน
ทำ�หนังพาไปมาหลายปี เคย
มีปญั หากับ ตม. (สำ�นักงานตรวจคน
เข้าเมือง) บ้างไหมคะ ทั้งในไทยและ
ต่างประเทศ
ยอด ซี ซั่ น แรก ๆ มี ค รั บ
แต่งตัวไปเมืองนอกแล้วเขาไม่เชื่อ
ตม.ไทยมองเราแบบ...ไปไหนไปทำ�
อะไร ก็ดุเรา ตอนนั้นกลัวไปหมด
บอกเขาไปตามตรงว่าไปเที่ยว ไป
เทศกาลหนังครับ เขาทำ�เสียงดุใส่
หนั ง อะไร คื อ เขาไม่ เ ข้ าใจว่ า ไป
เทศกาลหนั ง เป็ น ยั ง ไง ถามอยู่
นั่นแหละ พอพ้นมาได้ รู้สึกว่ามัน
แบบอะไรน่าดูถูกได้ขนาดนั้นเชียว
เหรอ เรานี่ดูเซ่อขนาดนั้นเลยหรือ
บอล นี่คือ ตม.ไทย ยังไม่ได้
ออกนอกประเทศเลย ดูถกู กันเอง จะไปไหนไปจริงหรือเปล่า
ยอด แต่ก็หลายปีแล้วครับ พอไปซีซั่นที่ 2 รู้สึก
ว่าเป็น ตม. ที่เด็กขึ้น เขาถามว่าไปไหนคะ เราบอกไป
เทศกาลหนัง โอ๊ย! อิจฉาจังเลย ระยะเวลาเปลี่ยน โลกก็
เปลี่ยน
บอล ปั ญ หาเรื่ อ งการกั ก ตั ว เรื่ อ งสงสั ย เราจะ
ไม่เคยเจอ จะเจอแบบชอบไปปล่อยไก่ตาม ตม. อย่างพีย่ อด
ช่วงแรก ๆ ยังไม่ค่อยคุ้นภาษาอังกฤษ ครั้งหนึ่ง ตม.

ที่เกาหลี บอลตรวจหนังสือเดินทาง
เสร็จก็ออกมายืนรอ งง...ว่าทำ�ไม
พี่ย อดคุ ย กั บ เขานาน ท่ า ที มีพิรุธ
จะโดนกักหรือเปล่า ปรากฏ ตม.
เขาถามว่า first time หรือเปล่า
ทีม่ าเกาหลี พีย่ อดนึกว่าเขาถามเวลา
ยอด ผมก็ยกนาฬิกาขึ้นมาดู
(หัวเราะ) จะโดนกักตัวก็เพราะอย่าง
นี้แหละ
ไปยุโรป มีปัญหาไหม เพราะ
เขาค่อนข้างเข้มงวดทีเดียว
ยอด ตอนไปยุโรป ตม. เป็น
ด่านแรกที่ทำ�ให้เรากลัวมาก กลัว
โดนกั ก การแต่ ง ตั ว เลยพยายาม
ทำ�ให้เรียบร้อย ไม่มีพิรุธที่สุด แต่
ยิ่งทำ�ให้มีพิรุธ ยิ่งเด๋อ ๆ ด๋า ๆ แต่
ทุกอย่างผ่านไปได้ ไม่ค่อยมีปัญหา
มีแค่โดนดุบ้าง ตอบอะไรก็ไม่ค่อย
ได้ โดนดุ โดนรำ�คาญบ้าง แต่เขาก็
จะปล่อยไป
บอล อาจเป็นเพราะว่าช่วงไป
ยุโรป เราไปเทศกาลหนัง มีหนังสือ
เชิญอย่างชัดเจน ถ้ามีอะไรเราก็มี
หลักฐานให้เขาดู เลยรอดมา
ยอด พอไปหลายครั้งขึ้น มัน
ชินชาขึ้น เวลายื่น ตม. ก็ตรวจสิ
เหมือนท้าทายว่า ถ้ามีปัญหาก็มีสิ
มีความมัน่ ใจมากขึน้ เพราะเคยผ่าน
สนามนี้แล้ว ไม่ว่าจะถามอะไรมา
ตอบได้หมด ไม่ได้ตื่นเต้นหรือกลัว
บอล เขามองความมั่นใจออกมั้งครับ ถ้าเกิดเรา
ไม่มั่นใจ จะลอกแลก จะเข้า ตม. ก็ต้องฮึด โอเค เรามา
อย่างถูกต้อง
ภาพของอิ น เดี ย และจี นในสายตาของแต่ ล ะคน
ก่อนเดินทางไปสัมผัสจริงเป็นอย่างไร
บอล ผมจะคุน้ จีนจากหนังทัง้ หลายแหล่ ทัง้ หนังกำ�ลัง
ภายใน หนังจีนปัจจุบัน พอเข้าไปจีนต้องเห็นวัฒนธรรม
อารยธรรม ผู้คนอยู่กันอย่างศรัทธา จะคิดภาพไปแบบนั้น

อิ น เดี ย ถื อ เป็ น
สมรภู มิ ข องแบ็ ก
แพ็กเกอร์ ต้องผ่าน
สักครั้งหนึ่ง ก็ทำ�ใจ
อยู่ น าน เพราะเรา
รู้ กิ ต ติ ศั พ ท์ อิ น เดี ย
พอสมควร แต่ตอน
วางประเทศที่ จ ะไป
คิ ด ว่ า หนั ง พาไปมี
อายุของมันทีอ่ าจไม่ได้
อยู่ตลอดไป ซีซ่นั 3
อ า จ เ ป็ น โ อ ก า ส
สุ ด ท้ า ยก็ ไ ด้ ฉะนั้ น
เราควรไปที่ ที่ เ ด็ ด
สุดเท่าที่โอกาสจะมี
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แต่พอไปถึงจีนแล้ว หน้ามือเป็นหลังมือเลยครับ เพราะจีน
เปลี่ยนเป็นเมืองทันสมัยมาก มีความรู้สึกว่ายังสัมผัสไม่ได้
กับตัวละคร ในความศรัทธาของคนดูเบาบางกว่าที่เราคิด
รู้ สึ ก จี น เป็ น เมื อ งที่ ทำ �ให้ สั บ สนจากภาพที่ เ คยเห็ น มา
อย่างมาก เมืองใหม่มาก แต่คนก็ยังมีนิสัยบางอย่างที่ยัง
เดิม ๆ อยู่ อาจไม่ได้เหมาะกับเมืองแบบนี้ และมีความเชื่อ
บางอย่างที่ดูขัดแย้งมาก
ยอด ส่วนอินเดียเหมือนเตรียมตัวเตรียมใจไปอยูแ่ ล้ว
เพราะโดนคำ�ขู่มาเยอะ ว่าจะเจออย่างนั้นอย่างนี้ ไปถึงรู้สึก
ว่า มันหนักกว่าที่พูดมาอีก ก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่ เผชิญกับ
มันได้ แต่ทุกอย่างหนักหน่วง ถาโถมมากกว่าคำ�เขาพูด
บอล อย่างอินเดีย บอลจะตั้งธงในแง่ลบไว้เยอะกว่า
พี่ยอด ระวังทุกอย่าง เขาให้ระวัง 100 เปอร์เซ็นต์ก็ระวังไป
300 พอไปถึงช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์แรกไม่ไว้วางใจคน
อินเดียเลย และพอไปแล้วเริ่มรู้สึกผิด คนอินเดียเขาก็ดีนะ
ไม่ได้เลวร้ายขนาดที่ได้ยินมา เราเริ่มเจอคนที่ดี คนมีน้ำ�ใจ
คนที่ เ ดิ น พาเราไปส่ ง เวลาเราหลงทาง อั น นี้ เ ป็ น สิ่ ง ที่
เซอร์ไพรส์มาก เลยเริ่มไว้วางใจมาก ๆ จนมาถึงเมืองเดลี
ด้วยความไว้วางใจมาก เลยไม่ค่อยได้ระวัง ปรากฏโดน
ล้วงกระเป๋า กล้องหาย ทำ�ให้กลับมาไม่ไว้วางใจอีกครั้ง
แต่ตอนที่ดูในรายการเหมือนทั้งคู่ไม่ตกใจ ไม่โมโห
มากเท่าไหร่ ตอนกล้องหาย
บอล เพราะเราไม่ มี อ ารมณ์ จ ะถ่ า ยครั บ ตอนนั้ น
ที่เห็นในรายการความรู้สึกเริ่มคลี่คลายแล้ว เป็นครั้งแรก
ทีข่ องชิน้ ใหญ่ ๆ หาย ใจเสียครับ และรูส้ กึ โกรธ เกลียด คนที่
เขาเอาไป เขาไม่รู้เหรอว่าของมันสำ�คัญกับเราขนาดไหน
อุตส่าห์ แ บกมาจากบ้ า นแสดงว่าจำ � เป็น จะมาขโมยไป
แบบนี้ แล้วเราจะทำ�ยังไงต่อไป เขาไม่คิดถึงใจเราเหรอ
ก่นด่า โกรธ และอยากกลับบ้าน ไม่เอาแล้ว ๆ เป็นครั้งแรก
ที่เข้าใจความรู้สึกฝรั่งที่มาเมืองไทยแล้วโดนล้วงกระเป๋า
หรือโดนโกง
ยอด แต่มนั มีชว่ งวิวฒั นาการนะ พอไปสักพัก อารมณ์
เย็นขึ้น เริ่มคิด ๆ เจ็บใจตัวเอง อยากเขกหัวตัวเอง ทำ�ไม
ไม่ระวัง ย้อนเวลากลับไปนิดเดียว มันพลาดแค่ช่วงนี้
ช่ ว งเดี ย ว ค่ อ ย ๆ คิ ดได้ ม ากขึ้ น ว่ า ต้ อ งระวั ง อะไร ก็
ยั งโกรธอยู่ น ะ แต่ เ ริ่ ม ไม่ เ หมารวมคนอิ น เดี ย ทั้ ง หมด
ความจริงอารมณ์ของเราก็โกรธไปเอง โชคดีที่ยังมีกล้อง
หลักอยู่

เป้เดินทาง

กระเป๋าเป้ที่เห็นมีทั้งใบเก่าและใบใหม่ ปกติทั้งคู่จะเอา
เป้ไปคนละ 2 ใบ คือใบใหญ่ และใบเล็ก เป้ใบใหญ่ที่เห็นซื้อมา
จากตลาดประตูน้ำ�ในราคาใบละประมาณ 300 กว่าบาท ใช้มา
ตัง้ แต่หนังพาไปซีซนั่ แรก ผ่านการเย็บแล้วเย็บอีก แน่นอนว่าการ
เดินทางแต่ละครั้ง 2 หนุ่มจะพกอุปกรณ์เย็บสอยไปด้วย เผื่อเกิด
เหตุการณ์ไม่คาดคิดเกี่ยวกับเป้ ซึ่งก็เกิดขึ้นมาแล้ว เนื่องจากเป้
ของเขาแบกน้ำ�หนัก 20 กว่ากิโลฯขึ้นไป มีทั้งอุปกรณ์ถ่ายทำ�
รายการ ข้าวสาร อาหารแห้ง ยิง่ สมัยเดินทางใหม่ ๆ ปลากระป๋อง
ยังแบกไปเลย ปัจจุบันเป้ใบนี้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตทางจิตใจของ
ทั้ง 2 คน ไม่ได้ออกไปผจญภัยในโลกภายนอกอีกแล้ว
ส่วนเป้ใบเล็กนัน้ เป็นเป้ใบใหม่ ใช้ใส่อปุ กรณ์กล้องถ่ายทำ�
รายการ พวกเขาเพิ่งซื้อเป้ใหม่ทั้งเป้ใหญ่และเล็กมาในการ
เดินทางซีซั่น 3 เป็นของแท้มียี่ห้อ ซึ่งหลังจากการได้ใช้แล้ว
ทั้งคู่บอกว่า “เป้แพงมันดีกว่าจริง ๆ สามารถทำ�ให้น้ำ�หนัก
ถ่ายเทได้ เขาออกแบบมาสมราคาจริง ๆ ใช้แพงแล้วไม่ปวดหลัง
ปกติจะปวดบ่ามาก พอมาที่จีน อินเดีย สบายจัง ไม่น่างกอยู่เลย
กลับมารักษาตัวอีก สาเหตุหนึ่งที่ผ่าน ๆ มาทะเลาะกันเพราะ
เป้หนักนี่แหละ”

เวลา

สำ�หรับอินเดียสามารถมีเรือ่ งไม่คาดคิดเกิดได้ตลอด

บอล พอไปสักพักเราเข้าใจเลยว่าทำ�ไมถึงมีศาสดา
หรือมีคนมารู้แจ้งที่แผ่นดินนี้เยอะมาก เพราะใน 1 ชั่วโมง
อารมณ์จะเปลี่ยนตลอดเวลา บางทีรู้สึกช็อก หรืออีกสัก
แป๊บหนึ่งจะเริ่มโกรธ มีอะไรทำ�ให้เรารำ�คาญมากจนโมโห
สักพักก็จะเจอสิ่งที่ทำ�ให้เรารู้สึกว่ารู้สึกผิดกับเขา เมื่อกี้เรา
ไม่น่าโมโหเขาเลย เขาดีจังเลย เดี๋ยวก็เจอความศรัทธา
จนน้�ำ ตาจะไหล เดีย๋ วโมโหอีกแล้ว เป็นอย่างนีท้ งั้ วันเลยครับ
ก่อนออกจากที่พัก จะต้องถามตัวเองก่อนว่า พร้อมหรือยัง
...ฮึด ก็จะอยู่อินเดียได้เดือนหนึ่ง ถ้ามากกว่านั้นคิดว่า
อาจบ้าตายแน่ ๆ
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ยอด มาแบบไม่ทันได้ตั้งตัว เหมือนมาแบบไม่ให้เรา
รับมือ เราทำ�ได้อย่างเดียวคือลอยคอในทะเลที่คลื่นสูงหรือ
ต่ำ�เท่านั้นเอง
บอล แต่ ไ ด้ เ รี ย นรู้ ใ จตั ว เองนะครั บ เวลาเจอกั บ
สถานการณ์แบบนี้ ๆ ตัวเราเองจะออกมา บางทีเจอสิ่งที่
น่ารำ�คาญ จะเห็นตัวเองเลยว่า เราความอดทนต่�ำ นะ เรา
ก้าวร้าวขนาดนี้ เป็นแผ่นดินที่เป็นกระจกสะท้อนตัวเอง
ได้เยอะมาก และเราต้องฝึกใจเราอีกมาก
หลายคนบอกว่า ไปอินเดียถ้าไม่รักก็เกลียดไปเลย
สำ�หรับบอลกับยอดล่ะคะรู้สึกอย่างไร
ยอด ขอเป็นกลาง ๆ ทั้งรักทั้งเกลียด
บอล ก่อนไปจะเจอทั้งคนที่รักอินเดียมาก รักขนาด
เทิดทูน กับคนที่เกลียดก็เกลียดไปเลยสุด ๆ ไม่ค่อยมีใคร
อยู่กลาง ๆ ทั้งที่พอไปแล้ว พบว่าอินเดียมีสองฝั่ง เหมือน
นรกกับสวรรค์อยู่ด้วยกันตรงนี้จริง ๆ แล้วก็พบว่าอินเดีย
มีเสน่ห์ มีความเป็นมนุษย์มาก อย่างถ้าเราไปยุโรปหรือไป
ญี่ปุ่น ด้วยความที่เขามีระเบียบวินัย มีกฎระเบียบเคร่งครัด
ทำ�ให้ความเป็นมนุษย์ไม่ถูกปล่อยออกมา 100 เปอร์เซ็นต์
แต่อินเดียเราจะเห็นเลย เขาไม่ชอบก็ไม่ชอบ เขาจะโกงเรา
ก็ขอโกงดื้อ ๆ เขาขอตังค์ก็มาทำ�ให้เราสงสารแบบเห็น ๆ
รูส้ กึ ว่าอินเดียมีเสน่หจ์ นไม่สามารถบอกได้วา่ รักหรือเกลียด
แต่คิดว่ายังไงวันหนึ่งก็กลับอีก แต่ขอพร้อมกว่านี้นิดหนึ่ง
ถ้าไปครั้งหน้าก็มีภูมิต้านทานแล้ว
บอล อย่างอินเดียบอลว่าโชคดีเราไปจีนก่อน แต่พอ
ออกอากาศเราเอาอินเดียมาออกก่อน พอไปจีนเหมือนมี
ภูมติ า้ นทานหนักพอสมควร เจออินเดียก็จะเข้าใจ เช่น เรือ่ ง
ส้วม เรื่องการขับถ่าย เราไปช็อกกับจีนเรียบร้อยแล้ว มา
อินเดียก็เฉย ๆ สามารถนั่งถ่ายต่อจากเขาเป็นภูเขาได้
โดยไม่อะไร ถ้าคนไปอินเดียครั้งแรก อาจจะช็อกกว่าเรา
ยอด แต่ต่อให้มีภูมิต้านทาน ถ้าไปใหม่ก็เหมือน
กับว่าไร้ประโยชน์ (หัวเราะ) เหมือนลอยคอในทะเลจริง ๆ
เรารับมือไม่ถูก ได้แต่แก้สถานการณ์ไปเรื่อย ๆ
ทริปประเทศจีนวางเส้นทางไว้อย่างไรบ้าง
บอล ทริปจีนวางจากหลายปัจจัยเลย เส้นทางเลย
ออกมาแปลก ๆ เพราะเริ่มจากตั๋วโปรโมชั่นไปลงซีอานก่อน
และหลังจากนัน้ ก็ดวู า่ เรารูจ้ กั ใครบ้าง มีเพือ่ นคนไทยอยูไ่ หน
ก็มีซูโจว เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง รูทเลยเฉออกไปทางตะวันออก
และใจจริ ง อยากไปเห็ นทะเลทรายทางตะวันตกของจีน
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เพราะคนไม่ค่อยไปทางนั้น อยากรู้ว่าชนบทสุด ๆ ของจีน
เขาอยูก่ นั ยังไง เส้นทางเลยพาวกกลับไปทางตะวันตกไปไกล
รูทเลยเป็นโค้ง ๆ วกไปวนมาเล็กน้อย
ปัญหาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวจีนที่มาเมืองไทย
แล้วทำ�ให้คนไทยปวดหัว พอเรากลายเป็นนักท่องเที่ยว
แล้วไปอยู่ในเมืองจีน ได้เจอความเป็นจริงยังไงบ้าง
บอล เจอทุกอย่างทีค่ นไทยเจอประมาณ 3 เท่าน่ะครับ
คือตอนไปแรก ๆ จะโกรธครับ ไม่เข้าใจว่าทำ�ไมเขาทำ�อย่างนี้
ทำ�ไมเขาแซงคิวล่ะ แซงโดยที่ก็รู้ว่าเขาแซง แต่ถ้าเรา
ไม่เรียกร้องสิทธิ์ เขาก็หนั มายิม้ ให้ โอเคนะ ฉันแซงเธอ ฉันรู้
แต่ฉันจะทำ� แรก ๆ ก็หงุดหงิด เพราะไม่รู้ว่าจะตอบโต้
กับเรื่องอย่างนี้ยังไง ก็บ่น ๆ และด่าภาษาไทยกัน 2 คน
แต่พออยู่สักพักเราเริ่มแกร่ง เริ่มบอกว่าคุณแซงคิวเรานะ
เริ่มเรียกร้องสิทธิ์ มีวิธีรับมือ
ยอด ได้คุยกับเพื่อนที่อยู่ที่จีน ก็เข้าใจคนจีนมากขึ้น
เป็นเหมือนวัฒนธรรมที่ฝังไว้ว่า ต่างคนต่างปากกัดตีนถีบ
ไว้ก่อน บางส่วนที่มีวัฒนธรรมอย่างนี้ไว้อยู่ เลยไม่แปลกใจ
และเข้าใจมากขึ้น แต่ก็ทำ�ใจยังไม่ได้ ช็อกเหมือนกัน ตอน
ไปจีนก็โกรธอย่างทีค่ นไทยไปหงุดหงิดกับกรณีนกั ท่องเทีย่ ว
จีน แต่พอดีกลับมาเมืองไทยเจอพีค่ นหนึง่ แกทำ�เกสต์เฮ้าส์
แกเล่าให้ฟังว่า แกไปโรงพยาบาลแล้วเจอฝรั่งต่างชาติ
คนหนึ่งทางยุโรปนี่แหละ แกเอากระป๋องโค้กไปทิ้งถังขยะ
ทิ้งปุ๊บ ฝรั่งคนนั้นเห็นก็ล้วงขยะนี้เอาไปคืนแก แล้วบอกว่า
ให้ทงิ้ ขยะให้ถกู ที่ ตรงนีไ้ ม่ใช่ขยะรีไซเคิล แกก็งงแล้วขอโทษ
สักพักหนึ่งกลับมานั่งคิดว่า เอ๊ะ...มีถังขยะรีไซเคิลไหม ที่
โรงพยาบาลไม่มหี นิ แกกำ�ลังเปรียบเทียบเรากับฝรัง่ คนนีแ้ หละ
ที่ไปอยู่บ้านเขาแท้ ๆ คุณก็คิดว่าคุณถูก โลกนี้หมุนด้วย
กฎเกณฑ์สงั คมของคุณเหรอ นีค่ ณุ อยูป่ ระเทศเขาแท้ ๆ พีเ่ ขา
เลยเอากระป๋องไปทิ้งถังขยะอีกครัง้ ฝรัง่ คนนีก้ ไ็ ม่ยอม แล้ว
ล้วงขึน้ มาอีก มาตัง้ ตรงหน้าแก คราวนี้พี่เขาบอกว่า ไม่ต้อง
มาคืนฉัน ฉันให้เป็นของขวัญกับคุณ เอากลับประเทศของ
คุณไปซะ อันนี้ทำ�ให้เข้าใจเลยว่า สิ่งที่เราคิดว่าเขาดีไม่ดี
ถูกไม่ถกู นัน่ เพราะเราเอาวัฒนธรรมตัวเองมาหมุนโลก เลย
บรรเทาเบาบางความโกรธและไม่เข้าใจคนจีนไปเยอะ เดีย๋ วนี้
เห็นคนจีนก็เฉย ๆ ครับ คนยุโรปก็ใช่ว่าจะดี เริ่มเห็นอะไร
มากขึ้น เริ่มพยายามไม่ตัดสินว่าอันไหนถูกหรือผิด
บอล เวลาเห็นคนจีนในไทยทำ�อะไรแปลก ๆ ก็จะ
เข้าใจว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะมาทำ�แบบนี้ในบ้านเรา ตอนอยู่

บ้านเขา เขาก็ทำ�แบบนี้เป็นปกติ เขาไม่ได้ตั้งใจว่าเมืองไทย
ฉันจะถ่มน้�ำ ลายใส่คนไทยนะ ฉันจะตัง้ ใจมาขีจ่ กั รยานขวางทาง
อยู่บ้านเขาก็เป็นแบบนี้จริง ๆ และเขาไม่รู้ตัวว่าสิ่งแบบนี้
มันจะไม่เหมาะกับสังคมอืน่ ก็เข้าใจเขาว่าทีท่ ำ�ไปเพราะไม่รู้
ไปจี น ตั้ ง 2 เดื อ น มี ค วามรู้ สึ ก อยากกลั บ บ้ า น
บ้างไหมคะ
ยอด มีครับ อยากสลายทริปตั้งแต่ช่วงเดือนแรก ๆ
พอครบเดือนไม่ไหวแล้ว อยากกลับบ้าน มันมีมาเรื่อย ๆ
ทัง้ ไม่สบาย เบือ่ ทะเลาะกันเองด้วย แต่ยงั ไงก็รสู้ กึ ว่า ถ้าหยุด
ไปกลางทริป คงเสียใจ เพราะพอจบทริปมันภูมใิ จ ทีม่ นั เป็น
อย่างตั้งใจว่าไปถึงซินเจียง นั่งรถไฟเท่านี้นะ เห็นทุ่งหญ้า
เห็นทะเลสาบบนเทือกเขาสูง เห็นหิมะ เลยยังอดทนได้
หล่อเลี้ยงตัวเองไปเรื่อย
บอล ปัญหาสำ�คัญของการอยู่จีนคือเรื่องของภาษา
เมือ่ ก่อนเคยคิดว่าอยากลองไปประเทศทีไ่ ม่ใช้ภาษาอังกฤษ
น่าจะสนุก และมันก็สนุกจริงในช่วงครึง่ เดือนแรก แต่พออยู่
นาน ๆ เริ่มไม่สนุกแล้ว เพราะบางอย่างเราต้องวางแผน
ทีถ่ กู ต้อง สมมุตจิ ะไปซือ้ ตัว๋ รถไฟ ต้องคุยให้ถกู ขบวน ตัว๋ ชัน้ นี้
เราจะไปลงที่นี่ ถ้าคุยไม่รู้เรื่องจริง ๆ ไม่มีใครช่วยเราได้
อันนี้เรื่องสำ�คัญ ไม่สนุกแล้ว พอเจอแบบนี้หันไปทางไหน
รอบตัว ทั้งเมืองไม่มีใครพูดภาษาอังกฤษกับเราได้ อันนี้

เสื้อตัวเก่ง

ตัง้ แต่หนังพาไปซีซนั่ แรกจนถึงวันนี้ คนดูคนุ้ ตากับเสือ้ ยืด
สีเทาของยอด และเสื้อสีขาวของบอล จนกลายเป็นเอกลักษณ์
ของทั้งคู่ไปแล้ว พวกเขาบอกซื้อมาทีหนึ่งเป็นโหล ซื้อครั้งหนึ่ง
ก็ใส่ไปเลย 2-3 ปี นอกจากความสะดวกสบายเพราะไม่ตอ้ งรีดแล้ว
สีเทาและขาวยังสามารถใส่คู่กับอะไรก็ได้ แถมยังใส่ไปงานไหน
ก็ ส ะดวก ไม่ ว่ า จะงานศพหรื อ งานแต่ ง ซึ่ ง อาจจะสวมเสื้ อ
ตัวนอกทับเพื่อความสุภาพเพิ่มขึ้น พวกเขาเลยเลือกใส่เสื้อยืด
ในชีวิตประจำ�วัน และใส่เดินทางทำ�รายการด้วย กระซิบว่า อีก
เหตุผลที่เอื้อต่อการทำ�รายการของการใส่เสื้อแบบเดิมสีเดิม คือ
ช่วยในเรื่องความต่อเนื่องของภาพ ไม่ว่าจะเอาภาพจากเมื่อวาน
หรือวันนี้ วันไหน มาต่อเรียงกัน เสื้อของทั้งคู่เหมือนเดิมเป๊ะ

น่ากลัว

ยอด แถมคนขายตั๋วทำ�ท่าเซ็งเราอีก ทำ�ไมไม่พูด
ภาษาจีน ทำ�ไมไม่รู้เรื่อง ดุเราอีก
บอล อย่างสั่งอาหาร แรก ๆ ก็สนุก จิ้มไปแล้ว
จะได้อะไร พอผ่านไปเดือนหนึง่ เราต้องเจอความเสีย่ งอย่างนี้
ทุกมือ้ เราก็อยากกินอะไรทีอ่ มิ่ หายเหนือ่ ย เริม่ ไม่สนุกแล้ว
ถ้าเจอสถานการณ์คับขัน จะมืดแล้วยังไม่ได้ที่พัก ยังหลง
อยู่ที่ไหนไม่รู้ ไปถามเขาก็พูดไม่รู้เรื่องอีก เริ่มเครียดและ
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อยากกลับบ้าน หลังจากนั้นก็เป็น
ช่วงปรับตัว เริ่มรู้สึกว่าต้องเรียนรู้
ภาษาจีนบางคำ�ที่จะเป็น เพื่อเอาตัว
รอด ก็ได้คำ�มา 3-4 คำ� ที่เริ่มใช้ได้
จากนั้นก็เริ่มสนุกขึ้นอีกครั้ง เหมือน
ชีวิตเป็นกราฟขึ้นลง ต้องขอบคุณ
ตัวเองด้วยที่สู้จนเหมือนแพลนเดิม
เพราะจริง ๆ ไปแค่ครึ่งทริปเราก็
อยากกลับแล้ว แต่จริง ๆ แล้วทริป
ครึง่ หลังเป็นทริปทีพ่ เิ ศษมาก ไปทาง
ซินเจียง ไปทางทะเลทราย
ยอด สวยทั้งบรรยากาศและ
สถานที่ คนก็ แ ปลกตา เหมื อนมี
บททดสอบของพระผูเ้ ป็นเจ้าก่อนทีจ่ ะ
เจออะไรดี ๆ ตอนทีจ่ ะท้อก็รอู้ ยูแ่ ล้วว่า ถ้าสูต้ อ่ ไปต้องมีเรือ่ ง
อะไรดี ๆ แน่ จะสู้ต่อไปไหมหรือยอมแพ้แล้วกลับ
บอล ทางซินเจียง ทางอูรูมูฉี เป็นพื้นที่ที่สวยมาก
จริง ๆ ไปไม่ยากเลย ขึ้นรถไฟของเขาไปแล้วลงตามเมือง
มีคนไทยหลายคนถามว่าไปได้ยังไง มันไปยากนะ ต้องซื้อ
ทัวร์ ความจริงแล้วมันก็เหมือนขึ้นรถไฟที่หัวลำ�โพง แล้ว
คุณไปเมืองนั้นเมืองนี้
ยอด พอชินกับการจองตั๋วรถไฟของจีน จะรู้สึกว่า
สะดวกกว่าเมืองไทยมาก มีรถไฟลงทุกที่ รถสาธารณะ
มีบริการให้ทกุ คน ทุกเมืองเอาเข้าจริงโครงสร้างระบบขนส่ง
สาธารณะเขากำ�ลังสร้างและขยาย ขนาดเขาสร้างไม่กี่ปี
ยังพร้อมกว่าเมืองไทยบางเมือง และดีกว่ากรุงเทพฯด้วยซ้�ำ
ทั้งราคาและการเข้าถึงพื้นที่
บอล อย่างซินเจียง นอกจากสวยแล้ว ยังเป็นเรื่อง
ของคนด้วยครับ เป็นโซนของคนที่เป็นมุสลิม หน้าตาเขา
เป็นแขก วัฒนธรรมก็เป็นวัฒนธรรมมุสลิมเลย แต่อยู่ใน
เขตจีน เห็นการพยายามกลืนชาติของจีนเพือ่ สร้างความเป็น
ปึกแผ่น เขาเอาละครจีนเข้าไปฉายกลางเมือง เป็นละคร
กำ�ลังภายในเก่า ๆ ตั้งจอหน้ามัสยิดใหญ่ของเมือง เป็นการ
ปะทะกันของวัฒนธรรม คนก็ใส่ฮิญาบมานั่งดูละครจีน ที่มี
ภาษาอาหรับเป็นซับไตเติล มีพักเบรกโฆษณา ก็เป็นพวก
เพลงปลุกใจ เรารักชาติ ทุกคนก็นงั่ ดู กลมกลืนไปหมด รูส้ กึ
เหมือนว่าเรากำ�ลังมาเป็นพยานของการเปลี่ยนวัฒนธรรม
ในช่วงอายุของคน

ตั้ ง แต่ ซี ซั่ น แรกจนถึ ง วั น นี้
เชื่อว่าสิ่งที่คนดูได้รับจากหนังพาไป
อีกอย่างคือการนำ�สิ่งที่เห็นในต่าง
ประเทศมาสะท้อนถึงปัญหาในบ้าน
เมื อ งเรา บางที ยั ง มาต่ อ ยอดใน
เฟซบุ๊คด้วย อย่างเช่น เรื่องระบบ
ขนส่ ง สาธารณะ เรื่ อ งปั ญ หา
สิ่งแวดล้อม
ยอด คงเหมือนคนที่ไม่เคยไป
เมืองนอก แล้วไม่รู้ว่าเมืองนอกเป็น
ยังไง แต่พอได้ไปเห็นอะไรอย่างนี้
ตั้งแต่การเดินทางครั้งแรก เลยรู้สึก
อยากเอามาบอกคนในประเทศ อย่าง
เรื่องระบบขนส่งสาธารณะของเขา
ที่ตรงเวลา พ่อแม่เรายังไม่รู้เรื่องเลยว่ารถไฟตรงเวลาได้
รถเมล์ปลอดภัยได้ มีระบบทีด่ กี ว่านีน้ ะ ทัง้ ทีเ่ ราเคยได้ยนิ ว่า
ส.ส. รัฐมนตรี พวกผู้เกี่ยวข้องไปดูงานเพื่อศึกษาระบบนี้
มาใช้ในเมืองไทย แต่ทำ�ไมมันไม่เกิดอะไรขึ้นมา
บอล พอมีโอกาสทำ�รายการโทรทัศน์ เลยอยากเอา
เรื่องพวกนี้มาพูด มันเป็นเรื่องที่เราพูดในชีวิตประจำ�วัน
แต่เราไม่พูดกันในทีวี ซึ่งไม่รู้ทำ�ไมเหมือนกัน มันอาจมี
ผลกระทบตามมาจากสปอนเซอร์ พออยู่ในไทยพีบีเอส
ที่ไม่ต้องกังวลเรื่องผู้สนับสนุนรายการ สามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้แต่ต้องซัพพอร์ตด้วยเหตุผลที่น่าฟังพอ แต่ถ้า
สั ง เกตมาจนถึ ง ซี ซั่ น 3 จะพบว่ า เราไม่ ค่ อ ยกลั บ มา
เปรียบเทียบแบบเชิงลบแรง ๆ หรือจิกกัดมาก ๆ แล้ว เพราะที่
ทำ�มาได้เรียนรู้ว่า จริง ๆ เวลาที่เราต้องการเปลี่ยนอะไร
สักอย่างหนึ่ง การไปยืนชี้นิ้วด่าเขา จะมีแรงลบสะท้อน
มาจากเขา ไม่มีใครอยากมาโดนด่า ทั้ง ๆ ที่เขาเองอาจ
อยากเปลีย่ น อยากปรับนะ แต่ถา้ คุณมาชีห้ น้าด่า เราจะต่อต้าน
และไม่ทำ� เลยคิดเปลี่ยนเป็นวิธีชม เจออะไรที่ดีมาเราก็ชม
พูดอ้อม ๆ ให้เขาเห็น และให้เขาเกิดแรงบันดาลใจ จีนมี
อะไรดีกห็ ยิบขึน้ มาว่าเขาทำ�ได้อย่างไร แต่จะไม่ชไี้ ปโดยตรง
ว่าทำ�ไมคุณไม่ทำ� ก็มีหลายคนถามว่าทำ�ไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อย
เปรียบเทียบเมืองไทย เราว่าวิธีแบบนี้เป็นเชิงบวกที่ยั่งยืน
กว่า ชี้หน้าด่าอาจจะสะใจ แต่เกิดแรงลบตามมา
อย่างที่บอกว่าตัวเองโตขึ้น มีมุมมองอะไรที่อยาก
นำ�เสนอให้มากขึ้นในซีซั่นนี้

สิ่ ง ที่ เ ราคิ ด ว่ า
เขาดี ไ ม่ ดี ถู กไม่ ถู ก
นั่ น เพราะเราเอา
วั ฒ นธรรมตั ว เอง
มาหมุนโลก
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บอล อย่างซีซั่นนี้จะเริ่มเน้นไปทีป่ ระวัติศาสตร์ เรือ่ ง
การเมืองมากขึ้น เมื่อก่อนเราจะไม่ลงลึกกับมันได้ขนาดนี้
ยอด ก็ไม่กล้าบอกอย่างนัน้ เหมือนเทปทีถ่ า่ ยมา เรา
ไม่รดู้ ว้ ยซ้�ำ ว่าจะเล่าไปในทิศทางไหน นอกจากได้กลับมาดูเทป
ดูฟตุ เตจทีถ่ า่ ยมา แล้วค่อยมาเรียงเรือ่ ง มาขมวด เคยคิดว่า
ตัวเราเป็นคนเขียนบท แต่จริง ๆ แล้วตัวเทป ตัวการเดินทาง
เขียนตัวมันขึ้นมาเองด้วยซ้ำ� ว่าควรจะเล่าเรื่องอะไร บางที
เราตั้งใจจะเล่าเรื่องนี้ แต่ไปยังไงก็ไปไม่ถึง เพราะไม่ได้ทั้ง
อารมณ์ ทั้งภาพ ฟุตเตจไม่สามารถบิดไปในทางนั้นได้เลย
ต้องไปทางนี้เท่านั้น หรือเล่าได้แค่นี้เท่านั้น บางทีก็แตะไป
มากจนเรางงว่าสามารถไปได้ขนาดนี้เชียวหรือ
บอล ตอนนีร้ วู้ า่ ไม่ได้โตขึน้ จากการเดินทางอย่างเดียว
ต้องขอบคุณว่าเราเอาสิ่งที่ถ่ายจากการเดินทางมาทำ�งาน
ต่อ มาหาข้อมูลเพิ่มเติม เราเรียนรู้มากขึ้นจากขั้นตอน
หลังการเดินทางทัง้ สิน้ อย่างบ้านของมหาตมะคานธี เราก็รู้
แค่ประมาณหนึ่ง ไปถึงซาบซึ้งประมาณหนึ่ง แต่พอกลับมา
ทำ�ข้อมูลเพิ่ม มาเอาหนังเข้าไปแทรก ทำ�ให้รู้สึกว่า เรา
ดำ�ดิ่งกับเรื่องนั้นมากขึ้น การเอาฟุตเตจมาทำ�หนังพาไป
เหมือนเป็นการทำ�วิจัยในแต่ละเรื่อง ๆ ลึก ๆ คัดมาเฉพาะ
เรือ่ งทีเ่ รามีเวลาแค่นี้ เอาให้สดุ ๆ แค่มมุ นีม้ มุ เดียว ทัง้ ทีม่ นั
มี 8 มุมที่จะเล่าได้ ซีซั่นนี้ก็ทำ�ให้เราโตขึ้นจากการทำ�ข้อมูล
ตลอดการเดินทางที่ผ่านมา ตกลงไปกันแค่ 2 คน
หรือคะ
ยอด 2 คนก็ทะเลาะกันแย่แล้ว ถ้าต้องไปรับผิดชอบ
ชี วิ ต คนอื่ น ด้ ว ย คงไม่ ไ หว ถ้ า มี ที ม งานมาอี ก สั ก คน
ก็คงเกินมั้งครับ และจะเป็นภาระด้วย แต่ถ้าไปเที่ยวกัน
เฉย ๆ แล้วเรา 2 คนนัง่ หลับตา เออ...จะพาไปไหน อันนีช้ อบ
อยากไปไหน ไปด้วย ๆ จัดการให้ด้วยนะ
แล้วแบ่งหน้าที่การเป็นตากล้องกันยังไง
ยอด ใครขี้เกียจน้อยก็ถือกล้องไป ไม่ได้นับว่าวันนี้
ใครต้องถ่าย ๆ ถ้าพอรู้สึกเหนื่อยก็ยกกล้องให้อีกคน หรือ
บางทีรู้สึกว่าอันนี้สวย ขอกล้องหน่อยสิ
เรื่องที่ทะเลาะกันบ่อยที่สุดคือเรื่องอะไร
บอล เรื่องเกี่ยงกันถ่ายก็ทะเลาะกันบ่อยนะ
ยอด ทำ�ไมขี้เกียจ ไม่ออกไปเที่ยวกัน ทำ�ไมยังนอน
อยู่ล่ะ ออกไปเที่ยว อุตส่าห์ได้มาเมืองนอก หิวแล้วโว้ย
บอล จริง ๆ ทะเลาะกันได้ทุกเรื่อง สั่งอาหาร ทำ�ไม
สั่งอันนี้มา เพราะอ่านไม่ออกกันทั้งคู่ อ่านยังไงล่ะ แต่

ผ้าขาวม้า

พกไปด้วยทุกทริป ใช้อาบน้ำ�เพราะแห้งง่าย หลัง ๆ
พอแฟนรายการเห็นทั้งคู่ชอบใช้ผ้าขาวม้า เลยหาผ้าขาวม้า
ลายสวย ๆ มาฝากหลายผืน แต่บางทีผืนสวย ๆ ซับน้ำ�ไม่ค่อยดี
พวกเขาเลยเอามาพันคอแทน สังเกตทริปเมืองจีน คนจีนถึง
กับงงในความเท่ของผ้าพันคอผ้าขาวม้า

หลัง ๆ ไม่ค่อยทะเลาะกันมากแล้ว เพราะเริ่มรู้แล้วว่าใคร
จะไปทางไหน ยังไง แต่ซีซั่นแรก ๆ ทะเลาะกันเยอะมาก
หลงทางนิดหนึ่งก็ทะเลาะกันแล้ว เถียงกันว่าใครผิด
ยอด สมมุติว่าเรื่องกิน พอทะเลาะกันใหญ่โต กลาย
เป็นว่ามันไม่ได้ทะเลาะเรื่องกิน แต่คือกูจะเอาชนะมึง
มีรายการอะไรที่ 2 คนนี้ดูประจำ� อารมณ์ประมาณ
เหมือนคนชอบหนังพาไป แล้วต้องรอติดตาม
ยอด ชอบดูสารคดีมติ โิ ลกหลังเทีย่ งคืน ทางไทยพีบเี อส
มีหลากหลายเนื้อหาดี ส่วนรายการท่องเที่ยวที่ชอบคือท่อง
ทั่วทวีป Pilots Guide สนุก ดูแล้วอยากไป เขาตัดต่อได้
ภายในชั่วโมงเดียวเอง แต่เล่าได้ทั้งประเทศเลย
บอล ชอบ Pilots Guide เหมือนกัน ตรงไหนไม่ดี
เขาก็จะบอกเลยว่าไม่ดี ครั้งแรกที่ดูก็จะอึ้งไป เขาสามารถ
พูดอะไรแบบนี้ได้ด้วยเหรอ ในเมืองไทยทำ�ไมเราไม่เล่า
อย่างนีล้ ะ่ เป็นไอเดียหนึง่ ทีเ่ ก็บ ๆ มาทำ�หนังพาไปเหมือนกัน
แต่เขาทำ�แล้วมันเท่ เราไม่ค่อยเท่
ยอด บอลดูละครด้วย ตอนนี้ดูแอบรักออนไลน์ เมื่อ
คืนดูไปงานการไม่ทำ� บอลชอบแอน ทองประสม ครับ
บอล เป็นการพาเราไปโลกฝัน ๆ สักพักหนึ่งไง ส่วน
พี่ยอดดูเหมือนเฉย ๆ กับละคร แต่พอถามละครเก่า ๆ จะ
จำ�ได้หมด อย่างเช่นละครเก่าทีม่ ารีเมก 3 รอบ เวอร์ชนั่ แรก
ใครเล่น พูดชื่อตัวละครได้หมดเลย
ตั้งแต่เดินทางจะไปเกี่ยวข้องกับคนนั้นคนนี้ตลอด
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สารส้ม แป้งโยคี

เป็นเคล็ดลับของยอดทีน่ อกจาก
ใช้สารส้มทารักแร้แล้ว เขายังเอามา
ทาเท้าอีกด้วย ด้วยความเชือ่ ว่าในเมือ่ ใช้
ดั บ กลิ่ น ตั ว ได้ ก็ ต้ อ งดั บ กลิ่ น เท้ า ได้
เหมือนกัน เขาจึงเอาสารส้มมาทาเท้า
และตามด้วยโรยแป้งโยคี ขนาดถุงเท้าที่
ใส่ซ�้ำ 3-4 วัน ถอดออกมายังไม่เหม็นเลย
ความไม่ มั่ น ใจเมื่ อ ต้ อ งถอดถุ ง เท้ า
จึงหมดไป

มีใครที่อยู่ในความทรงจำ�และอยากเล่าให้ฟังบ้าง
บอล พระครูณัฐพงษ์ เจอครั้งแรกเมื่อ 6 ปีที่แล้ว ที่
วัดไทยในปารีส ตอนนั้นไม่มีโอกาสได้คุยกับพระครูเท่าไหร่
แต่รู้ว่าพระครูเมตตา กลับมาก็ห่างหายกันพักหนึ่ง พอไป
อินเดียทราบว่าท่านไปเรียนที่พาราณสีพอดี พอไปเจอที่
อินเดียอีก ความรู้สึกก็คือว่า ความเมตตายังคงอยู่ และ
รู้ สึ กอุ่ นใจเหมื อ นเป็ น พี่ เ ป็ น เพื่ อ นที่ รู้ จั กมานาน อีกคน
ทีผ่ ชู้ มจำ�ได้เยอะ อย่างพีม่ ะลิทเี่ กาหลี ก็ยงั ติดต่อไปมาหาสูก่ นั
ตลอดเวลา จนตอนนี้พี่มะลิแต่งงานแล้ว มาเมืองไทย
ก็นัดเจอกัน
ยอด อาจารย์สุดแดน ที่เป็นเด็กวัดที่ฝรั่งเศส ตอนนี้
ก็ยังเป็นอาจารย์ที่ปรึกษารายการให้อยู่ ตั้งแต่รายการออก
ซีซั่นแรก เวลามีข้อมูลอะไรก็ถามอาจารย์ เป็นแหล่งข้อมูล
ได้ดีมาก แต่ไม่เคยให้ค่าที่ปรึกษาเลย (หัวเราะ)
บอล จริง ๆ ติดต่อกันเยอะนะครับ อย่างพี่คามิน
ที่เจอที่พม่า ที่เล่นชินลง (ตะกร้อพม่า) ก็ยังติดต่อกันอยู่
ถ้าเป็นคนเดินทางปกติเจอกันช่วงเดินทาง กลับมาคงไม่มี
โอกาสติดต่อกันอีก แต่พอทำ�รายการ บางทีเราต้องติดต่อ
กลับไปเพื่อขอข้อมูล ก็เหมือนเป็นการรื้อฟื้นความสัมพันธ์
พอรายการออกเราก็บอกเขา ก็รสู้ กึ ว่าเป็นเพือ่ นทีค่ บกันมา
นาน ก็ตดิ ต่อกันต่อไป แต่ละคนทีเ่ ราเจอระหว่างทาง ตอนนี้
ยังได้เจอะเจอกันอยู่เรื่อย ๆ แล้วอีกอย่าง เรานั่งดูฟุตเตจ
ที่เจอพวกพี่ ๆ เราจะผูกพันกับเขามากกว่าที่เขาผูกพันกับ
เราอีก เพราะนั่งเห็นหน้าเขาซ้ำ� ๆ ฟังเสียงเขาซ้ำ� ๆ เอา
มาตัดต่อ มาเรียง ดูหน้าเขาวันหนึ่งกี่ชั่วโมงไม่รู้ เลยรู้สึกว่า
ทุกคนที่เราเจอมา เรารู้จักเขามานาน
สมมุติว่าทั้งคู่ไม่ได้ทำ�หนังสั้นประกวด คิดว่าตัวเอง
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จะเป็นอะไร ทำ�อะไรอยู่ตอนนี้
บอล คงต้องไปเป็นวิศวกร ทำ�งานตามโรงงาน และ
คิดว่าชีวิตอาจไม่ได้สนุกนัก เพราะรู้แต่ต้นแล้วว่าไม่อยาก
เป็นวิศวกร ก็ตั้งเป้าว่าถ้าอายุ 30 แล้วยังไม่ประสบความ
สำ�เร็จ หรือยังไม่มีที่ทางที่พิสูจน์ตัวเองได้ คิดว่าต้องกลับ
ไปหาวิชาชีพที่เรียนมา
ยอด ถ้าตามเส้นทางของการเรียนจบมา คงไปอยู่ใน
โรงงาน ทำ�งานโรงงานอะไรสักทีท่ เี่ กีย่ วกับผลิตภัณฑ์อาหาร
หรือไม่ก็อาหารสัตว์ ปลากระป๋อง ทำ�โรงงานกระทิงแดง
ทีจ่ นี เพราะตอนนัน้ ไปสัมภาษณ์แล้วเขารับ ยังงงเลย จะทำ�
ยังไงดีวะ อยากทำ�งานไหมวะ ก็ไม่ได้ไปทำ�กับเขา
อย่างบอลบอกว่า ถ้า 30 แล้ว ยังไม่มีที่ทางพิสูจน์
ตัวเองได้ จะกลับไปเป็นวิศวกรโรงงาน แสดงว่าเป็นคน
ตั้งเป้าหมายกับชีวิตเหมือนกันว่า อายุเท่านี้ ๆ จะทำ�อะไร
ยอด จริง ๆ ไม่เชิงตั้งเป้า แค่ปลอบใจตัวเองว่า
ถ้าเราจะเถลไถล จะเถลไถลได้กปี่ ี ให้ตวั เองไม่รสู้ กึ เคว้งคว้าง
เกินไปนัก ก็ตั้งใจไว้ว่าแค่อายุ 30 ระหว่างนั้นอยากไปทำ�
อะไรก็ท�ำ อยากลุยไหนก็ลยุ ทำ�ให้รวู้ า่ เวลาเราเหลืออีกกีป่ นี ะ
อยากทำ�อะไรให้รีบทำ� ๆ โชคดีที่ได้ทำ�หนังพาไป ชีวิตตอน
30 เลยเป็นอีกแบบหนึ่ง
วันนี้ของบอลได้ตามที่ฝันไว้ไหม
บอล ไกลกว่าที่ฝันอีกครับ ตอนนั้นแค่อยากทำ�หนัง
อยากเดินทาง อยากเห็นโลกกว้าง แต่ตอนนี้เหมือนได้ทำ�
ทุกอย่าง และเกินกว่าที่เคยฝันเอาไว้เยอะ จริง ๆ ตอนนี้
จะตายก็ไม่เสียดายแล้ว เหมือนเป็นกำ�ไร
บางคนอาจจะตั้ ง เป้ า หมายชี วิ ต ในเรื่ อ งฐานะ
การงานการเงินมั่นคง ทั้งคู่เคยคิดถึงเรื่องนี้บ้างไหม
ยอด จะตอบว่าไม่คิด ก็พระโสดาบันเกินไป ต้องคิด
อยู่แล้วครับ เหมือนยังต่อสู้กับเรื่องพวกนี้อยู่ในชีวิต แต่คง
ไม่ได้ห้ำ�หั่นมาก เหมือนสถานการณ์ก่อนที่จะทำ�หนังพาไป
เพราะก่อนทำ�หนังพาไป เราต่อสูก้ บั การพิสจู น์ตวั เอง พิสจู น์
ฝันด้วย แต่พอถึงจุดหนึง่ มันเปลีย่ นจากการต่อสูเ้ รือ่ งพวกนี้
กลายเป็นการต่อสู้กับตัวเองและความมั่นคงที่ตัวเองตั้งไว้
คืออะไร การพิสจู น์ตวั เองคืออะไร มีโจทย์ทล่ี กึ กว่าเดิม แต่เป็น
ปัญหาเดิมทีต่ อ้ งครุน่ คิดกับมันมากขึน้ จะบอกว่าไม่พสิ จู น์มนั
หรือไม่ต้องการมันก็ไม่ใช่นะ เพราะยังมีบางช่วงที่คิดว่า
ถ้าเลิกทำ�หนังพาไปจะทำ�อะไรดี ตกงานแล้วนี่หว่า จะหา
อะไรกิน ยังอยากได้ไอโฟน 6 plus ทำ�ยังไงดี เพียงแต่ว่า

ตอนนี้การเดินทางของเรามันลึกขึ้น
บอล ของบอลโชคดี ต อน
เด็ก ๆ เคยดูดวง และเหมือนเป็น
ดวงที่เปลี่ยนชีวิต เขาบอกว่า ดวง
ของบอลตอนเด็ก ๆ จะลำ�บาก และ
สบายตอนโต ซึ่งตอนเด็ก ๆ รู้สึกว่า
เนี่ยเราลำ�บากแล้วเหรอ เพราะชีวิต
เราโตมาก็โอเค ไอ้การดูดวงครั้งนั้น
เลยเหมือนเป็นสิง่ บอกตัวเองว่า ชีวติ
เราจะดีขึ้นเรื่อย ๆ ทำ�ให้มองชีวิต
ทางบวก ไม่รู้สึกกลัวอนาคต ไม่เคย
กั ง วลว่ า วั น หนึ่ ง ชี วิ ต จะมี ค วาม
มั่นคงไหม แค่รู้สึกว่าอยากเรียนรู้
อะไรเรียนรู้ไปเลย พออายุ 30 กว่า
เริ่มรู้สึกจริง ๆ ว่า ผู้ใหญ่ที่เริ่มห่วง
ความมั่นคงเป็นแบบนี้นี่เอง แต่ก่อน
หน้านั้น 10 ปี เรื่องเงินไม่เคยอยู่ใน
หัวเลย ลำ�บากก็ได้ จะไปอยูก่ ระท่อม
ปลายนาก็ อ ยู่ แต่ พ อเป็ น ช่ ว งวั ย
ก็เริ่มกังวลอันนี้มากขึ้น แต่โชคดีพอทำ�หนังพาไป เหมือน
กับฟินกับชีวิตหลายด้านแล้ว ก็ไม่ต้องการอะไรจากนี้ไป
มากนักแล้ว
ยอด เป็นการเตรียมตัวเข้าสูจ่ ดุ หมายสุดท้ายของชีวติ
เดินทางเข้าสู่ความตายอย่างมีความหมาย (ฮาทั้งคู่)
สมมุตมิ คี นให้ทนุ ไปทำ�รายการ แต่ยงั ใช้ชอื่ หนังพาไป
อยู่ มีตั๋วเครื่องบิน ที่พัก เงินทุนให้พร้อม คิดว่าจะทำ�ไหม
ยอด คงขอเปลี่ยนเป็นรายการอื่น เพราะเอาเข้าจริง
คงไม่มีอะไรง่ายอย่างนั้น แต่ให้ง่ายอย่างนั้น มาซี่ ทำ�ไม
จะไม่เอาล่ะ ยินดีเลย แต่รู้อยู่แล้วว่าไม่มีอะไรง่ายอย่างนั้น
หรอก อย่างน้อยชื่อรายการต้องเปลี่ยน เพราะไทยพีบีเอส
คงไม่มีวันให้แน่นอน
บอล และคิดว่าถ้าเขาสนับสนุนแบบนั้นคงต้องมี
เงื่อนไขบางอย่าง เคยคิดว่า ถ้าเป็นการท่องเที่ยว บาง
ประเทศมาติดต่อให้เราอยากไปลุยไหม คิดว่าคงไม่มปี ระเทศ
ไหนที่โอเคกับสไตล์การเล่าเรื่องของเราแน่นอน เพราะเรา
ถ้าเจอไม่ดกี อ็ ยากจะบอกว่า มันไม่ดี ต้องระวังอะไร ซึง่ ในแง่
การประชาสัมพันธ์คงไม่โอเค
ยอด ก่อนหน้านี้เราคิดว่าจะมีนะครับ เดี๋ยวการ

ท่องเที่ยวประเทศนั้นประเทศนี้ต้อง
ติดต่อมาเต็มเลย เห็นไหมเราพูดให้
ดูมีเสน่ห์ ประเทศน่าไป แต่ไม่เห็น
มีใครมาเลย
ยังนึกว่าน่าจะมีสปอนเซอร์
ตั๋วเครื่องบินมาให้
ยอด-บอล ตอบพร้อมกัน-ไม่มี
สักราย
ยอด ที่มีติดต่อมาบ้าง เช่น
กระเป๋า แต่เป็นกระเป๋าทีเ่ ราไม่ได้ใช้
เป็ น กระเป๋ า ลาก กล้ อ งก็ ไ ม่ ค่ อ ย
มีติดต่อมาให้ใช้ มีก็แบบให้กล้อง
ถูก ๆ มาอันหนึ่ง ซึ่งเราไม่ได้ใช้อยู่
แล้ว แต่ให้เราไปเป็นไมโครเซเลป
เราก็ ฮ้า! มันเล็กกว่ามินิอีกนะ
บอล เราไม่ได้ไปติดต่อที่ไหน
ด้วย เพราะรูว้ า่ ถ้าติดต่อแบบนี้ ต้อง
มีเงื่อนไขตอบแทน อย่างกระเป๋า
ลากที่เขาติดต่อเข้ามา ยังคิดว่า ถ้า
เอามาจริง ๆ พี่จะโอเคไหม ถ้าเผื่อผมไปด่ากระเป๋าพี่กลาง
รายการ
เคยคิดว่าอยากลองทำ�งานอะไรทีไ่ ม่เกีย่ วกับงานทีวี
บ้างไหมคะ
ยอด ตอนซีซั่นที่ 2 จบ เราบอกว่าจะไปทำ�งาน
เซเว่น ไม่ใช่เหรอ จนบัดนี้ยังไม่ได้ทำ�เลย
บอล เพราะรู้สึกว่าพนักงานเซเว่นเองต้องเรียนรู้
ระบบการบริหารงาน รับมือกับคน งานเขาไม่ใช่ง่าย ๆ
อีกอย่างคืออยากไปช่วยเขาลดถุงพลาสติก (หัวเราะ) หงุดหงิด
เวลาเห็นพนักงานแค่ของกระจุกกระจิกนิดเดียวก็ใส่ถุงแล้ว
ถ้าเราไปทำ�งานพาร์ตไทม์คงบอกลูกค้าว่า ไม่ต้องใส่ถุง
ได้ไหมครับ ไปอยู่สักเดือนหนึ่งอาจช่วยลดถุงได้สักพันใบ
ก็เป็นคุณูปการแล้ว ตอนนั้นฝันแบบนี้ อยากไปปลูกผัก ก็มี
นะ เหมือนชีวติ อยากไปลองทำ�อะไรทีโ่ อกาสจะไปทำ�น่ะยาก
อยากลองไปเสิร์ฟอาหาร อยากไปเป็นพ่อครัว ทำ�งานร้าน
อาหารบ้าง เรียนรู้สิ่งที่ไม่เคยรู้ แต่จนแล้วจนรอดยังไม่ได้
ทำ�สักอย่าง
ยอด เพราะพอทำ�รายการเสร็จก็นอน แล้วคิดต่อว่า
ไปเที่ยวไหนดีกว่า ความขี้เกียจจะเข้ามาเป็นอุปสรรค

ตอนนัน้ แค่อยาก
ทำ � หนั ง อยากเดิ น
ทาง อยากเห็ นโลก
ก ว้ า ง แ ต่ ต อ น นี้
เหมือนได้ท�ำ ทุกอย่าง
และเกินกว่าทีเ่ คยฝัน
เอาไว้ เ ยอะ จริ ง ๆ
ตอนนี้ จ ะตายก็ ไ ม่
เสียดายแล้ว
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กระบอกน้ำ�

พวกเขาซื้อมาจากเมืองจีน เนื่องจากไปช่วงฤดูหนาว ได้เห็นคนจีนใช้กระบอกน้ำ�กันเยอะ
มาก เลยไปซื้อบ้างเป็นแบบใส่ได้ทั้งน้ำ�ร้อนและเย็น ถึงแม้จะกลับเมืองไทยแล้ว ก็ยังพกติดตัว
ไปไหนมาไหนด้วย เพื่อความประหยัดไม่ต้องซื้อน้ำ�ขวด ๆ ดื่ม

ทุกครั้ง

เริ่มคิดถึงซีซั่น 4 ไหม ดูเหมือนยังมีความสนุกกับ
การเดินทางอยู่
ยอด เอาเข้าจริง ผมว่าอายุหนังพาไปมันควรจะพอ
เหมือนเราแก่เกินทีจ่ ะเป็นหนังพาไปได้อกี แล้ว แต่อนั นีก้ ย็ งั
ไม่รู้ครับ เพราะช่วงนี้อาจเป็นช่วงที่ทำ�งานหนักมาก เลย
รูส้ กึ ว่า ไม่เอาแล้ว คิดกันว่าเราไล่ตวั เองดีกว่าให้เขาไล่ ขอ
จากไปแบบเท่ ๆ ดีกว่าจากไปแบบยื้อความตายไปเรื่อย ๆ
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เพราะเราเห็นรายการหลายรายการอยู่มาจน
ยื้อความตายไปเรื่อย ๆ ทั้งที่ตอนมาช่วงแรก
เปิดตัวกระแสดี ใหม่มาก แต่พอทำ�ไปเรื่อย ๆ
เหมือนทำ�เพื่อเลี้ยงตัวเอง เพื่อความมั่นคง
ในชีวิต กลายเป็นกับดักชีวิตไปเปล่า ๆ ยังคิด
อยู่ว่าคงต้องมีการต่อสู้กันอีก ว่าจะตัดสินใจ
ยังไง คงต้องต่อสูท้ างความคิดของตัวเอง คุยกัน
อีกทีว่าจะยังไง จะซีซั่น 4 ไหม
บอล ที่อยากทำ�ซีซั่นต่อ เหตุผลหลัก
คืออยากไปเที่ยวอีก จริง ๆ พยายามแยกให้
ชัดว่าที่อยากทำ�ต่อเพราะอะไร แต่พอคิดว่า
เที่ยวเสร็จ กลับมาต้องตัดต่อ เป็นช่วงที่งาน
มันหนัก เวลาคิดถึงกระบวนการหลังจาก
เที่ ย วเสร็ จ แล้ ว เนี่ ย เที่ ย วสนุ ก ทุ ก ข์ ถ นั ด
อย่างทีเ่ ขาบอกจริง ๆ ทำ�ให้เราทบทวนอีกครัง้
ว่าอยากทำ�มันมากแค่ไหน พูดถึงเรือ่ งสุขภาพ
เราก็ อ ดหลั บ อดนอน สายตาต้ อ งอยู่ กั บ
คอมพิวเตอร์ตลอดวันละหลายชั่วโมง เป็น
เดือน ๆ เป็นปี ๆ ก็ต้องดูว่าคุ้มหรือเปล่า
ยอด อี ก อย่ า งหนึ่ ง คื อไม่ รู้ จ ะโตไปถึ ง
ขนาดไหน ถ้าเกิดโตกว่านี้คงเข้าวัดกันแล้ว
พาผูช้ มหนังพาไปเข้าวัดเรียนรูธ้ รรมะ เรียนรู้
ศาสนา คือวิธีการเล่าเรื่องของหนังพาไป ให้
มันจบแบบเท่ ๆ ดีกว่า
บอล แล้วตอนนี้เปลี่ยนไปตรงที่ พอเจอคนไทย
ในต่างแดน หลายคนเริม่ รูจ้ กั เรา 2 คน พอเราไปถึง จะไม่ใช่
อารมณ์แบบเด็กไทย 2 คนที่มาขออาศัย มีกล้องถ่ายอะไร
ไปมาหลาย ๆ คนเริ่มรู้ว่าทำ�หนังพาไป เขาก็จะขอให้ถ่าย
เขาบ้างนะ ทำ�ให้เรารู้สึกว่าเวลาไปต่างประเทศ เราไม่ได้
เห็นโลกที่เป็นธรรมชาติเหมือนเมื่อก่อนแล้ว

