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กอ้ง สหรถั

ขบถทางดนตรี
นรเศรษฐ หมดัคง

เอกลักษณ์แหง่ความร่วมสมยั
โรจ ควันธรรม
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 “Nothing’s Gonna Change My World”

Album : No One’s Change Our World 1969
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 การใช้ชวิีตในมหาวทิยาลยัของผม 
เริ่มต้นจากเด็กเกเรคนหน่ึง ใช้ชีวิตเรื่อยเปื่อย
และไม่ตัง้ใจเรยีนไปวันๆ ชวิีตผมหมกมุน่อยู่กับ
การเล่นดนตรกีลางคนื ท�าให้การตืน่มาเรยีนใน
ตอนเช้ามันช่างยากเย็นซะเหลือเกิน แต่ผมก็
กระเสือกกระสนจนเข้ามาสู่ช่วงปีสุดท้ายของ
การเรยีนมหาวิทยาลยั (เกือบไม่รอดอยู่หลายครัง้) 
และท�าให้พานพบเจอกับวิชาท่ีคนอืน่บอกกันว่า
นี่คือ วิชาท�านิตยสาร วิชานี้เราต้องใช้ความรู้
ความสามารถที่เรียนทั้งหมด สร้างผลงานให้
ชาวโลกได้ประจักษ์สายตา ซึ่ง ‘บ่องตง’ เลย 
“ตายแล้วละตู”
 วันทีม่กีารจดักลุ่มและต้องเลือกคน
ที่จะมาเป็นบรรณาธิการ (บก.) ผมถูกรุ่นน้อง
และเพ่ือนๆ เลอืก บอกจากใจจรงิว่า ไม่ได้อยาก
มาเป็น บก. อะไรนีห่รอก เราก็มคีวามรูท้างด้าน
ดนตร ีขีป้ระติว๋ (มนิีดหน่อยอะ) แต่มนัเหมอืน
สถานการณ์บงัคบั ด้วยความกดดนัท่ีหาใครรบั
หน้าทีน้ี่ไม่ได้ หลายๆ คนในกลุม่จงึตัดสนิด้วย
วิธีการ ใครแก่ ได้เป็น บก. ซ่ึงผลสรปุ..... คงไม่
ต้องพูดต่อ (ฮะๆๆๆ) มาน่ังคิดในใจอีกว่า  
ตซูวยหรอืเปล่าวะเน่ีย  ผมจงึได้ตัง้ปณิธานเอา
ไว้ให้กับทกุคนในกลุม่ว่า... “เฮ้ย!! หนงัสอืเรา
ต้องสนกุนะ ท�างานก็ต้องสนุก” ซึง่พอได้ท�างาน
ไปเรือ่ยๆ มนัสนุกจรงิว่ะ มนัมเีรือ่งราวทีค่าดไม่
ถึงอยู ่หลายครั้ง มีป ัญหาที่ เกิดข้ึนอยู ่

หลายหนแต่สิง่พวกนีท้�าให้ผมและเพ่ือนๆ ได้
รบัประสบการณ์อะไรดีๆ หลายอย่าง  การได้
อยู่กันเป็นกลุม่เป็นก้อน ในเวลาการท�างานท่ีปน
ไปด้วยความ ‘มาคุ’ อยู่เล็กๆ มันกลับช่างมี
ความสุขอ่ะ มันเป็นประสบการณ์การเรียนรู้
ที่หาซื้อจากที่ไหนไม่ได้ (7ไม่มีขายแน่นอน) 
 ความรู ้ ที่ได ้จากการสัมภาษณ์  
การแสวงหาข้อมูลใหม่ๆ การได้อ่านงานของ 
ผู ้ อ่ืน และการได ้รู ้จักกับคนอีกมากมาย  
แต่นอกจากความรูแ้ล้วท่ีได้มาอีก คอืมติรภาพ 
การได้อยู่กับน้องๆ เพ่ือนๆ  มนัช่างเป็นเวลาสขีุ
เสยีจรงิ  ออกนอกสถานท่ีเหมอืนไปเทีย่ว เฮฮา 
บ้าบอ กันตามภาษา อยากบอกว่าสิง่ท่ีเราทกุคน
ก�าลงัท�าอยู่นัน้ เราตัง้ใจท�ากันจรงิๆ  เราใส่ทัง้
ความสขุ ความสนุก ความทุกข์ และอารมณ์
หลากหลายในงานเขยีน เพ่ือให้หนังสอืมนัออก
มาครบทกุรส  
 การมารบัหน้าท่ี บก. ในครัง้น้ีถือว่า
เป็นเกียรติ และเป็นก�าไรชีวิตมากๆ การได้
พบเจอผู้ใหญ่ท่ีให้สัมภาษณ์หลายคน ท�าให้
ทศันคต ิและมมุมองชวิีตเปลีย่นทนัท ีมนัจงึเป็น
สิง่ทีเ่รยีกว่ายิง่กว่าคุม้ หาค�าบรรยายไม่ได้จรงิๆ 
ผมจงึได้รวบรวมส่ิงท่ีพบเจอมาใส่อยู่ในหนังสือ
เล่มนี้แล้ว ใครอยากมีทัศนคติใหม่ๆ หรือหา
สิง่ใหม่ๆ  ก็ลองเปิดใจรบัสิง่ท่ีผมและทีมงานทุก
คนตัง้ใจท�ามาน�าเสนอด้วยครบั

First Track
เมื่อผมเป็น บก.

จตพุร เอีย่มสทิธิอนนัต์
บรรณาธิการ
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บรรณาธิการ
จตพุร เอีย่มสทิธิอนนัต์  
รองบรรณาธิการ
กิตตกิร พานทอง  
กองบรรณาธิการ
นิธิศ เพชรพรหม, ปณุณราณัญน์ ศิรพัินธ์,
จริพร สขุะเกต,ุ ปาณิสรา จนัทรา, ณัฐสรรพ วงเวียน
วรญัญา วงศ์วรรธนะโชต,ิ มารสิา ฉนัทะวิบลูย์, 
ศรินัินท์ มจุนานนท์, ปฐมพล พันธ์ส�าโรง,
เบญจพร ถูระวรรณ์, ณัฏฐนนท์ อาจเทศ
ช่างภาพ
กิตตพิงษ์ พงษ์วิเชียร, นิธิศ เพชรพรหม, 
ปฐมพล พันธ์ส�าโรง 
ผู้ช่วยฝ่ายศิลปกรรม
วรญัญา วงศ์วรรธนะโชต,ิ ปฐมพล พันธ์ส�าโรง
      พิสจูน์อักษร
                   ศรินัินท์ มจุนานนท์, มารสิา ฉนัทะวิบลูย์
  
   

“ นิตยสารดนตรี
 โดยคนรกัดนตร ี
 เพื่อคนรกัดนตร ี”ท่ีปรกึษา

อานันท์ หาญพาณิชย์พันธ์, อนสุรณ์ ศรแีก้ว, 
นพินธ์ เจริญพจน์, นวนิต ประถมบรูณ์, 
ผศ.ฐติิ วิทยสรณะ, ปฏินันท์ สนัตเิมทนดีล, 
เฉลมิชยั ยอดมาลยั, พรหมพงษ์ แก้วดวงเด่น 
อ�านวยการผลติ
ดร.บปุผา บญุสมสขุ, ผศ.สมเกียรต ิรุง่เรอืงวริยิะ, 
มฑิุตา รตันมสุทิธ์ิ
พมิพ์ท่ี : ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ทวีรกั การพิมพ์    
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เพลงบอกตวัตนของคณุคอือะไร ?

 มด ‘จ�ำม้�ำ่’ - ชำย เมืองสงิห์

เบน้ช์ ‘เปน็โสดท�ำไม’ - สรุพล สมบตัเิจรญิ

 บาส ‘สญัญาหนา้ฝน’ - V.cover TATTOO COLOUR

 ปนื ‘I won’t Give Up’ - Jason Mraz

 มารช์ ‘กเูปน็นักศกึษา’ - ป ูพงษส์ทิธิ์

 เค ‘Gangnam Style’ - PSY

 บล ู‘พระจนัทรย์ิม้’ - เอก สรุะเชษฐ์
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 แพร ‘ความรูสึ้กของวนัน้ี’ - lomosonic

 บุม๋ ‘สิง่ส�ำคญั’ - endorphine

 ชมพู ่‘Let her go’ - v.cover jannina w

เติล้ ‘My heart will go on’ - Celine Dion

 ผึง้ ‘Champagne Supernova’ - Oasis

 เตย ‘แสงสดุทา้ย’ - bodyslam

 น�ำ้แข็ง ‘Cayman Islands’ - king of convenience
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ภาพ : นิธิศ

เทศกาลเพลงรกัแห่งฤดหูนาว 

 ผ่านพ้นไปอีกหน่ึงเทศกาลคอนเสิร์ตฤดูหนาว ‘Overcoat 
Music Festival 2013’ ปี 4 ป้ายแดง @เขาค้อ คอนเสร์ิตแห่งลมหนาวที่
ผสานสสีนัแห่งเพลงรกั โดยจดัขึน้ท่ี อ.เขาค้อ จ.เพชรบรูณ์ วนัท่ี 7 ธันวาคม
ทีผ่่านมา

 ‘เพลย์ลสิต์’ ยกพลหอบสงัขารไปท่ีเขาค้อ เดนิตามคนนบัหมืน่
เข้างาน ท่ามกลางบรรยากาศโอบล้อมด้วยขนุเขากับอากาศท่ีหนาวเย็น 
(มากๆ) และหลังจากเอาตัวไปปล่อยให้หนาวใจอยู่ท่ีน่ันนานครึ่งวัน 
ครึ่งคืน ก็ต้องขอกลับมาประกาศดังๆ ว่า ทุกอย่างมนัดจีรงิ สนกุจรงิ  
และอิม่จรงิ จนสดุจะบรรยาย สิง่อ�านวยความสะดวกต่างๆ มคีรบ ห้องน�า้
กว่าร้อยห้องแม้จะขาดแคลนน�้าไปบ้าง แต่เจ้าหน้าที่ก็อ�านวยความ
สะดวกอย่างเตม็ท่ี อาหารการกินเพียบ ศลิปินก็ต่อแถวข้ึนโชว์กันไม่ขาด
สาย อาท ิสงิโต น�าโชค, พีท พีระ, บ ีพีระพัฒน์, ซานิ, ETC, Flure, Mild, 
Musketeers, Tattoo Colour, ตู ่ภพธร, Lipta , Thaitanium, The Richman 
Toy และอีกมากมาย กว่าจะโรยรารูต้วัอกีทีก็จะสว่างแล้ว

 ทุกคนมช่ีวงประทับใจท่ีต่างกัน บางคนอาจจะประทับใจใน
เสยีงเพลง บางคนอาจประทบัใจในบรรยากาศทัง้แบบคูร่กั หรอืแบบกลุม่
เพ่ือน แต่ทัง้หมดแล้วสิง่หนึง่ทีทุ่กคนต้องประทบัใจก็คอื ‘ความสขุของ
ชวิีต’

 ใครท่ียังไม่เคยไป ปีหน้าขอให้ตัดสินใจไปลองดูเถอะ...   
“แล้วจะรูว่้าเพลงรกัในสายลมหนาวมนัหอมหวาน อบอุน่ นุ่มนวลเพียงใด”

overcoat music festival 2013

เรือ่ง : กิตติพงษ์
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แนวเพลงท่ีชอบมากท่ีสดุ

  แนวรอ็คครบั

ค�าจ�ากัดความของค�าว่า ‘รอ็ค’

  ดนตรรีอ็ค ผมว่าน่าจะเป็นดนตรทีีใ่ห้อารมณ์

หนักแน่น ดดุนั สนกุสนาน

รูส้กึอย่างไรท่ีให้ ‘นูโว’ เป็นวงในต�านาน

  รูส้กึยินดแีละขอบคณุมากทีพ่ี่น้องชาวไทยยก

ให้วงนูโวเป็นวงในต�านานครบั

หากให้เปรยีบตวัเองเป็น 3 ยุคหลกัๆ

  เริม่ต้น รุง่เรอืง ต�านาน (ย้ิม…หล่อมาก)

คิดอย่างไรกับเพลงท่ีดจีะหาทางไปถึงหูคน

ฟังเอง”

   เห็นด้วยเป็นอย่างย่ิง ถูกต้องกับประโยคนี ้อาจ

จะเสรมิไปนดินงึว่า กต้็องท�าเพลงให้ถูกกับกลุม่

ของผูฟั้งของเราด้วย อย่างเช่น คณุอยากจะท�า

เพลงแจ๊ส คุณก็ต้องท�าเพลงแจ๊สให้ดีท่ีสุด  

เพ่ือให้มนัถูกกลุม่คนทีเ่ขาชอบเพลงแจ๊ส ถ้าเกิด

ว่าท�าเพลงแจ๊ส แต่เบยีดออกไปเพลงร็อค ก็อาจ

จะไม่ถูกหูคนฟังเพลงแจ๊สเท่าไรนัก

ความต่างของโค้ช The Voice กับนักดนตรี   

   การเป็นโค้ชในรายการThe Voice จะเน้นในเรือ่ง

ของการดูแล เรื่องของการร้องเพลง แต่ว่า  

อย่างการท�างานกับวงนูโวเราต้องดแูลเรือ่งของ

การเล่นดนตรีด้วย คือมีพาร์ทของการเป็น 

นกัดนตรด้ีวย แต่ว่า ‘The Voice’ ไม่ต้องใช้ทักษะ

การเป็นนักดนตรี ใช้แค่ทักษะการร้องเพลง 

อย่างเดียว

ฝากถึงคนท่ีมีก้องนูโว เป็นแรงบนัดาลใจ

  ฝากขอบคุณที่ยกให้ผมเป็นแรงบันดาลใจ  

แล้วก็ยินดีในความรู้สกึดีๆ ทีม่ใีห้กัน

 มีโอกาสได้เจอพีก้่อง – สหรถั สงัคปรชีา ตวัเป็นๆ หนุ่มมาดร็อคหน่ึงในสมาชกิวงในต�านานอย่าง ‘นูโว’ ด้วยความชอบส่วนตวั 

และได้เข้าใกล้ในระยะประชดิ เลยได้เข้าไปคุยกับพีก้่อง ถามสารทกุข์สขุดบิในเวลาอันสัน้จนได้เรือ่ง... ว่าไอ้การครองต�านานหนุ่มเน้ียบ 

มาดรอ็คเน่ีย เขาท�ายังไง

 ก่อนหน้าน้ี กล้าพูดเลยว่าเกิดไม่ทนัยุคท่ีพ่ีก้องโด่งดงัหรอก แต่ชอบฟังเพลงเก่าๆ ของเขา อาทิเช่น ลกึสดุใจ นิยามรัก รกัเธอสดุหัวใจ และเคย

ดลูะครท่ีเขาเป็นพระเอกในจออยู่หลายเรือ่ง จนกระท่ังมาเป็น 1 ในโค้ชรายการ ‘The Voice Thailand’ จงึได้รู้ว่าชายคนนีไ้ม่ธรรมดา มากความสามารถ 

หล่อถึงขนาดทีอ่าซ้อ อาม่ายังหลงใหลและเทใจให้กับเขาได้อย่างง่ายดาย 

 พอได้ลองพูดคยุกับพ่ีก้องเพียงไม่กีน่าท ี ไม่เชือ่ก็ต้องเชือ่ว่าเสน่ห์ของชายขารอ็คในต�านานอยู่ท่ีแววตา รอยย้ิม และการวางตวั มมีมุเน้ียบ 

(เน้ียบเก๊ิน) ความเป็นสภุาพบรุษุทีบ่รหิารเสน่ห์ความหล่ออยู่ตลอดเวลา พ่ีก้องมบีคุลกิท่ีดูเท่อยู่หลายมมุ ซึง่มมุท่ีเล่นละครจะดูเป็นพระเอกท่ีอบอุ่น พอเข้า

โหมดนักดนตรใีนวงนูโวจะมบีคุลกิท่ีเป็นคนเล่นดนตรซีอฟท์ๆ ไม่ได้ดรูนุแรง แต่พอเล่นดนตรฉีายเดีย่วถึงกับมคีวามเป็นรอ็คท่ีหนักหน่วงและดดุนัอยู่ไม่น้อย 

เรือ่ง : เบญจพร

overcoat music festival 2013

ภาพ : กิตติกร

‘กอ้ง สหรถั’
ไมต้่องพูดกม็เีสนห่์
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อพัเดตสถานะเพ้อ เพ่ิมความเพ้อ

 ‘บทเพลงที่ไม่มีตัวตน’ แต่ท�าไมถึงให้ความรู้สึกได้
มากมาย บทเพลงท่ีคล้ายอากาศ มองไม่เห็นแต่สามารถรับรูไ้ด้ 
บทเพลงที่คอยเป็นตัวแทนแห่งความเหงาในยามสุขและเสียใจ 
และทุกๆ บทเพลงท่ีกลัน่เสยีงออกมาจากหัวใจ จึงไม่สงสยัเลยว่า 
ท�าไมเสยีงเพลงท่ีคนเราเปิดฟังสามารถเข้ากับเราได้ทุกอารมณ์ 
ทุกห้วงความรูส้กึได้มากมายขนาดน้ีจรงิๆ

 “หากถามถึงนยิามความรกั ค�าตอบทีไ่ด้รบัคงจะแตกต่างกันไปตาม
เรือ่งราวและประสบการณ์ของผูต้อบ สขุและทกุข์คละเคล้า หากแต่เราทกุคนก็
ยังคงถวลิหาความรกั” ( Mv ‘ไม่มท่ีียืน’ ของ ป่ัน ไพบลูย์เกียรต)ิ

 ซึง่เพลงทีผ่มหยิบยกมานี ้สามารถเล่าได้ถึงความรกัทีเ่ป็นไปได้ยาก 
ถ้าเปรยีบเทยีบก็เหมอืนกับดอกกุหลาบทีผ่ลบิานให้เห็นอย่างสวยงาม แต่ดอก
กุหลาบท่ีสวยงามนัน้มกัจะมหีนามแหลมคม คอยท่ิมแทง ขัดขวางความรกั
ครัง้น้ี โดยท่ีผูช้ายได้ท�าทกุวิถีทางแล้ว แต่ผูห้ญิงไม่เหลอืท่ีว่างให้กับผูช้ายคนน้ี
แม้แต่น้อย มนัคงดเูศร้ามากสนิะ !! หากคณุลองตัง้ใจฟังเพลงน้ีจรงิๆ คณุคดิ
เหมอืนผมไหมว่า มนัจะเข้าถึงอารมณ์อกหกัได้ดเีลยทเีดยีว

 ส�าหรบัเรือ่งราวความรกักเ็ช่นกัน ผมคดิเสมอว่าต้องมบีทเพลงควบคู่
ไปด้วย เพราะบทเพลงสามารถก�าหนดความรูส้กึภายในจติใจของเราได้ทัง้หมด 
เสยีงเพลงท่ีก�าลงับรรเลงอยู่นัน้ ท�าให้ใครหลายคนสามารถนึกถึงเหตกุารณ์ทีไ่ด้
ประสบพบเจอมา ซึง่ยากนักทีค่นมคีวามรูส้กึอย่างเราๆ จะลมืเหตกุารณ์ต่างๆ 
ได้เพียงเวลาไม่ก่ีวัน

 
 

 เพ้อเจ้อ...

เรยีบเรยีง : ณัฐสรรพ
แหล่งข้อมูล : Spicydisc
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Rangsit สาธารณะเพอ้

 บทเพลงอาจจะไม่ได้มีแต่ในเรื่องของความรักเพียงอย่างเดียว 
บทเพลงยังคงท�าหน้าทีส่ร้างแรงบนัดาลใจส�าหรบัคนท่ีพ่ายแพ้ และคนท่ี 
ส้ินหวัง ท้อแท้ในชวิีต เพ่ือให้เกิดก�าลงัใจ เสยีงเพลงจะช่วยกระตุน้ให้ยืนหยัด
ได้อกีครัง้ 

 ท้ังน้ีท้ังนั้นผมได้สรรหาเพลงเก่ียวกับแรงบันดาลใจมาให้อีกหนึ่ง
ซิงเกิลน่ันก็คือเพลง ‘ล้มบ้างก็ได้’ ของ บอย โกสิยพงษ์ Feat.นภ พรช�านิ  
และ เบน ชลาทศิ ประโยคหนึง่ในเนือ้เพลงร้องว่า “ชนะน้ันคงไม่ย่ิงใหญ่ ถ้าค�า
ว่าแพ้นัน้ยังไม่เข้าใจ” น่าจะเป็นอกีหนึง่บทเพลงส�าหรบัใครหลายคนทีก่�าลงัล้ม 
ต้องน�าเพลงนีไ้ปฟังเพ่ือสร้างก�าลงัใจในการต่อสู ้และผ่านช่วงชวิีตท่ีมดืมนไปให้ได้ 

 บทเพลงแต่ละเพลงน้ันมันจะมีความหมายของมันอยู่ในตัวเอง  
อยู่ทีว่่าใครจะเลอืกใช้ หรอืเลอืกฟังเพลงแบบไหนให้เข้ากับสถานการณ์ ปัจจบุนั
ให้ได้มากท่ีสุด ผู้คนส่วนใหญ่จะให้ความส�าคัญกับเพลงที่ให้ความรู้สึก  
หรอืการเข้าถึงอารมณ์เพลงนัน้ๆ เมือ่เจอเพลงทีโ่ดนใจก็จะเกิดโลกขึน้มาอกีหน่ึง
ใบท่ีเขาเรียกกันว่า ‘โลกส่วนตัว’ โลกใบนี้ก็จะเต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องราว
เหตุการณ์ของตัวเองท่ีเคยได้สัมผัสมา ไม่ว่าสุขหรือทุกข์ก็จะวนเวียนอยู่ใน
สมองเตม็ไปหมด ผมไตร่ตรองและครุน่คดิว่า บทเพลงช่างมอีทิธิพลเหลอืเกิน 
มนัสามารถท�าให้คนหน่ึงคนหลัง่น�า้ท่ีออกมาจากดวงตาได้โดยไม่รูต้วั 

 ผมคิดมาเสมอว่าบทเพลงมนัไม่มวีนัท่ีจะทอดทิง้เราไปไหน  เพราะ
เด็กสมัยใหม่อย่างพวกผมก็ยังเลือกท่ีจะเปิดฟังเพลงของยุค 70s 80s และ 
90s เพลงรุ่นคุณพ่อ ซึ่งทุกๆ เพลงที่ผมเปิดฟัง ตั้งใจฟังบ้าง ฟังผ่านๆ ตามห้าง 
ตามตลาดนัดบ้าง ผมว่าเพลงไม่มีวันเก่า ถ้าได้น�ากลบัมาฟังใหม่อกีรอบ เช่น
เพลง ‘โกหกหน้าตาย’ ของ เท่ อเุทน พรหมมนิทร์ ตอนนี้เป็นเพลงที่มีกระแสแรง
มาก เพราะได้ ‘อ้น กันณพงศ์’ หรือ อ้น the voice ที่น�าเพลงนี้มาใช้ประกวด
การแข่งขันรายการ ‘the voice Thailand’ season 2 ท�าให้ผู้ชมกลับมาสนใจ
เพลงนี้อีกครั้งรวมทั้งผมด้วย 

 สดุท้ายน้ีทาง playlist ขอบคณุทกุท่านท่ีอยากจะรบัรูเ้รือ่งราว
ของบทเพลงในแต่ละยุคทีไ่ม่มวัีนสลายไปจากวงการ “เพราะเพลงท่ีดี 
มนัจะหาทางไปถึงหูคนฟังเอง”



ขบถทางดนตรี ‘นรเศรษฐ หมดัคง’

 ‘ซ้ีด’ นรเศรษฐ หมัดคง ช่ือที่เรามักได้ยินเขานั่ง
 

ดา่ผลงานของศิลปินคนนัน้ คนนี ้ เกี่ยวกบัวงการเพลงใน
บา้นเราอยูบ่อ่ยๆ บา้งกว็า่เพลงไทยไปไมถ่งึไหน ศลิปินเอา 
แตก็่อบ หากนิรอ้งเนือ้ท�านองเดยีว สารพดัที่วา่มา แต่ถา้
มองในอกีแง่หนึ่งที่เขาพูดกเ็พ่ือความหวงัด ี และอยากเหน็
สิ่งที่ดกีวา่ จรงิอยูท่ี่ทกุคนสามารถพูดได้ แตใ่ช่วา่ทกุคนท่ี
พูดแล้วจะมคีนฟังและเช่ือถอืเหมอืนกบัเขาคนนี้

เรือ่ง : นธิิศ 
ภาพ : กิตตกิร / กิตตพิงษ์
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 นอกจากจะมีดด้ีานวิจารณ์แล้ว ตวัเขาเองคือผูท่ี้น�าอาชพี
ดเีจให้กลบัมาเป็นท่ีนิยมและโด่งดงัอกีครัง้ ท้ังดเีจจัดรายการวิทยุ 
และคลบัดเีจ รวมถงึเป็นผู้สร้างต�านาน Generation Terrorist (GT) 
นิตยสารดนตรท่ีีทรงอทิธพิลทางความคิดในวงการดนตรอีย่างสงู 
โดยเฉพาะดนตรนีอกกระแส ท่ีให้สาระน่ารูใ้นเรือ่งราวของดนตรี
ทุกแนว และท่ีส�าคัญเขาเป็นคนส�าคญัท่ีคนในวงการเพลงให้การ
ยอมรบั

 ‘เพลย์ลสิต์’ มีโอกาสได้น่ังจบัเข่าคุยกับพีซ่ีด้ ขดุคุ้ยทกุ
เรือ่งท่ีเราและอีกหลายคนอาจจะยังไม่รู ้  โดยเราเชือ่ว่าถ้าเขาพดู
ต้องมคีนฟัง (แม้เราจะคยุไปสัน่ไปกต็าม)  เพราะเขาเป็นถงึนกั
วจิารณ์หมายเลข 1 ของเมืองไทย

ดนตรเีข้ามามบีทบาทในชวีติได้อย่างไร

 เราเป็นเด็กต่างจังหวัด เรียกง่ายๆ ว่าบ้านนอก (หัวเราะ)  
บ้านตดิรมิทะเลหาดใหญ่ โตมากับวิทยุทรานซสิเตอร์ หนังกลางแปลง  
และคณุแม่เองก็จะชอบเปิดเพลงให้ฟัง มท้ัีงลกูทุ่ง ลกูกรงุ มนัเหมอืน
เป็นการถูกปลกูฝังไปในตวัมาตลอด จนจบ ป.6 มโีอกาสได้เข้ามาในเมอืง
หาดใหญ่ จ.สงขลา เข้ามาเรยีนท่ีนีแ่ละอาศยัอยู่บ้านยาย เมือ่เข้ามามนั
ท�าให้เรารู้ว่าที่นี่มีครบทุกอย่างให้เราสัมผัส เป็นที่ๆ ท�าให้เรารู้จักคลื่น
วิทยุ FM

ทุกคนล้วนมคีวามฝัน แล้วความฝันเกิดขึน้ตอนไหน

 ปกติเป็นคนชอบอ่านหนงัสอือยู่แล้ว โตมากับหนงัสอืสกุลไทย 
บางกอก ในส่วนของวิทยุทรานซิสเตอร์ก็ฟังลิเกคณะบุษบา ละคร 
คณะเกศทิพย์ เยอะแยะมากมาย การทีเ่ราชอบอะไรแบบน้ี ท�าให้มคีวาม
ฝันเข้ามาในหัว เราเองเตบิโตมากับดนตรหีลากหลายสไตล์ทัง้ ออร์เคสตร้า, 
รอ็ค และดิสโก้ ผ่านชวิีตท้ังเล่นดนตรเีป็นมอืกีตาร์  และร้องน�า แต่จดุท่ี
ท�าให้เกิดประกายความฝันและอยากท�าให้ได้จรงิๆ คอืเมือ่เข้าสูยุ่ค 80s 
ตามคลับต่างๆ จะมีดีเจมาเล่นปิดท้าย ในตอนน้ันเห็นภาพดีเจมา 
เปิดเพลง แล้วสามารถควบคมุคนหลายร้อยคนอยู ่ เลยเกิดความคดิว่า
มนัเจ๋ง และอยากท�าให้ได้แบบนัน้

ชอบอ่านหนังสือ จนกลายมาเป็นคนท�าหนังสอื

 ในความที่เป็นคนชอบอ่านหนังสือ ต่อให้ท�างานอย่างไร
หนังสอื ดนตรี วรรณกรรม ชวิีตไม่เคยพลาดทีจ่ะอ่าน และแรงบนัดาลใจ
ในการคดิท่ีจะท�าหนงัสอืจรงิๆ มาจากรายการวิทยุ Radioactive ของ 
‘พ่ีแต๋ว’ วาสนา วีระชาติพล ีซึง่เลกิจดัรายการไปนานแล้วอยู่มาวันหน่ึง
บงัเอญิเปิดไปเจอรายการของเธออกีครัง้ ตอนน้ันถึงกับกรีด๊แตก! เราเอง
ก็ชื่นชอบสไตล์การจัดรายการของพ่ีแต๋ว เป็นการเปิดเพลงแนว 
โมเดร์ินร็อค ท่ีเป็นซาวด์ดนตรีจากองักฤษยุค 80s แล้วก็มกีารเลอืกเพลง
จากยุค 70s มท้ัีง Oasis, Green Day เพียบเลย ในฐานะท่ีตดิตามเธอ 
มาตลอด เกิดมีความคิดอยากท�าหนังสือ แต่มีข้อมูลไม่แน่นพอ  
เลยตดัสนิใจโทรศพัท์ไปหา และให้พ่ีแต๋วเป็นทีป่รกึษาให้ เป็นการลงทนุเอง 

ซึ่งตอนนั้นเรายังมีเงินก้อนอยู่ และมีบริษัทของผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเปิดรับ 
เกีย่วกับพวกงานเขียน มพีนักงานจดัหน้า และโรงพิมพ์ด้วย ก็จดัท�าหนงัสอื
ข้ึนมา ในส่วนของยอดขายถือว่าดี พิมพ์ 3,000 เล่ม ขายได้ 2,500 เล่ม  
ผ่านมาเล่ม 4-5 กระแสเริ่มมาเริ่มเป็นที่รู้จักว่าเราเป็นบรรณาธิการ 
หนงัสอืเล่มนี้

เหตกุารณ์ท่ี่ีคิดว่าตดัสนิใจผิดพลาดท่ีสดุ และอะไรท�าให้กลบัมา
ยืนได้อีกครัง้

 คดิจะเปลีย่นรปูทรงหนังสอื เพราะ 4 เล่มทีผ่่านมามนัไม่ใช่
ตัวเอง ความคิดนอกกรอบจึงบังเกิด คือยุคน้ันมันเป็นยุคท่ีทุกคน 
แหกกรอบ ทุกคนต้องเป็นตัวของตวัเอง เราท�าให้การตลาดของหนังสอื
พังพินาศฉบิหายหมด คอืไม่สนใจอะไรท้ังสิน้ จนสดุท้ายมาหยุดอยู่ท่ีเล่ม 
13 เพราะแบกรบัหน้ีสนิไม่ไหวแล้ว ส�าหรบัในส่วนของหนีส้นิก็รอเงนิส่วน
ท่ีย้อนกลบัมาค่อยๆ ไปทยอยจ่าย และกลบัมาเขยีนหนังสอืมากขึน้ รวม
ถึงกลบัมาเป็นดเีจ เคยเปิดเพลงคนืเดยีวได้ 7 หมืน่ ต่างกับโดม ปกรณ์  ลมั 
ทีไ่ด้คนืละ 3 แสน หลงัจากนัน้มโีอกาสได้ไปศกึษาดงูานทีอ่งักฤษ ได้เหน็
รปูแบบการท�างานของทางด้านดนตรท้ัีงเบือ้งหน้าและเบือ้งหลงั จงึเกิด
เป็นแนวคิดน�ามาใช้ที่บ้านเรา แล้วมันก็คือจุดเปลี่ยนของชีวิต กลับได้
แรงบนัดาลใจอย่างมโหฬาร และกลบัมาท�าหนังสอืเล่ม14

 ปิโตรเลียมอยู่ใต้ดินท�าไม
มนษุยยั์งขุดเจอ โคตรเพชรอยูล่กึ
ท�าไมมนษุยไ์ปหาเจอ เพลงกเ็ช่นกัน 
ถ้าคุณมั่นใจว่าเพลงคุณดีจริงๆ 
วนัน้ีอาจจะไม่มใีครฟัง แต่ 20 ปี
ขา้งหนา้เพลงคุณอาจจะเป็นเพลง
ที่คนท่ัวโลกอยากฟังก็ได้

“  “
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ดเีจคลบั หรอื ดเีจวทิยุ สิง่ไหนบ่งบอกความเป็นตวัเองมากกว่ากัน

 ความฝันอยากเป็นดเีจวิทยุมากกว่าในคลบั แต่เพราะรกัใน
เสยีงดนตรีจงึเลอืกเดินตามทางมาเรือ่ยๆ เราเป็นคนแรกท่ีน�าแนวเพลง 
ชลิล์เอาท์ เข้ามาเปิดในประเทศไทย จากน้ันมนัก็กระจายไปตามผบัต่างๆ 
ทัง้อาร์ซเีอ ข้าวสาร บางกอกบาร์ ช่วงนัน้เป็นช่วงทีเ่ราพีคสดุ จนมตชินสุด
สัปดาห์ ชวนกลับไปเขียนหนังสือ มีคอลัมน์เป็นของตัวเอง ท�าให ้
ชื่อเสียงเร่ิมกลับมาอีกครั้ง นอกจากน้ันก็ยังมีโอกาสได้น�าเพลงเก่า
ของสุนทราภรณ์มารีมิกซ์ใหม่ทั้งหมด ในโปรเจกต์ Small Room 001

ดเีจควรใช้อะไรเป็นหลกัในการเปิดเพลง

 เพลงท่ีจะเปิดให้คนฟังน้ัน เราต้องมคีวามสขุท่ีหยิบเพลงน้ัน
มาเปิดก่อน ซึง่คนฟังจะสมัผสัได้ ดเีจไม่ใช่คนทีอ่ยู่หลงัเวทหีรอืสิง่มชีวิีต
ที่อยู่หลังบูธ แต่เป็นมากกว่าน้ัน  ถ้าเรารู้จักเพลงมาก เราสามารถ 
‘ซเีลค็ชัน่’ เพลงได้ด ีจากนัน้ก็เอามา ‘มกิซ์ซิง่’ และ ‘ฟิลลิง่’ ก็จะออกมา 
แล้วหาสไตล์ตัวเองให้เจอ คนฟังก็จะรูจ้กัสไตล์เรา และตดิตามเรา

มองใครเป็นไอดอลในการเปิดเพลง

 เฟสบอยฟิลลปิ เขาเป็นคนทีท่�าให้เราเข้าใจถึงซเีลค็ชัน่เพลง 
การฟังเพลง และสามารถเอนเตอร์เทนคนฟังได้อย่างสดุยอด รวมถึงเป็น
ดเีจท่ีมอีะไรแปลกใหม่มาให้คนฟังได้แปลกใจเสมอ

คิดอย่างไรที่ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นคนปลุกกระแส
อัลเทอร์เนทีฟ

 เปล่าเลย คนทีป่ลกุกระแสจรงิๆ คอืพ่ีแต๋ว วาสนา แต่เพราะ
เราท�าหนังสือและคลุกคลี กับผู ้คนมากมายเยอะกว ่า พ่ีแต ๋ว  
ทุกคนเลยโฟกัสเป้าหมายมาท่ีเรา รวมถึงช่วงนั้นเรามีหนังสือ  
GT-Generation Terrorist Mag (จีที) เป็นหนังสือที่น�าเสนอเก่ียวกับ 
อลัเทอร์เนทีฟ คอนเสิร์ตในช่วงยุคน้ัน เราจงึเป็นคนรบัหน้าทีด่แูลหมด  
อีกท้ังยังมีอิเล็กทรอนิกส์เข้ามา ทั้งอินดี้ คันทรี่ มันก็เลยกลายเป็นว่า 
ทกุคนคิดว่าเราเป็นคนปลกุกระแส แต่จรงิๆ แล้วมาจากหลายๆ ส่วน

ในฐานะทีเ่ป็นนักวจิารณ์เพลง คณุสมบตัขิองนักวจิารณ์ควรมีอะไร
บ้าง
 ส�าหรับคอลมัน์วิจารณ์เพลงของเรา มท้ัีง ‘บทวิพากษ์’ ว่าท�า
ออกมาดแีค่ไหน ‘วิจารณ์’ ท�าออกมาดขีนาดไหน แย่อย่างไร และ ‘รวิีว’ 
อลับัม้ชดุนีม้อีะไรบ้าง แนะน�าว่าไปฟังทีไ่หนยังไง รวมถึงสอดแทรกความ
รูส้ิง่ท่ีได้จากการฟัง ไลฟ์สไตล์ สงัคม การเมอืง ท่ีเขยีนประจ�าม ี15 เล่ม 
ตอนน้ีก็เหลอื 7 เล่ม 
 ส่วนคณุสมบตัขิองนกัวิจารณ์น้ัน ต้องพูดหลกัความจรงิ ต้อง
มคีวามรูใ้นเรือ่งท่ีวจิารณ์ นักวจิารณ์ไม่จ�าเป็นต้องเล่นดนตรเีป็น แต่ถ้า
เล่นเป็นได้ก็ดี เพราะท�าให้ได้รู้จักโครงสร้างของดนตรี การวิจารณ์คือ
กระจกเงาทีส่ะท้อนให้เหน็ถึงข้อบกพร่อง คนดยู่อมเหน็ข้อผดิพลาดของ
คนเล่น เป็นเหมอืนงานศลิปะแขนงหนึง่ท่ีคนไทยไม่ค่อยให้การย่อมรบั
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วงการเพลงไทย สามารถโกอินเตอร์ได้ไหม

 คดิว่าวงการเพลงบ้านเราคงหยุดอยู่แค่น้ีครบั ในเมือ่ทุกคนยังภูมใิจกับส่ิงท่ีมอียู่ในมอื 
แต่ลมืไปว่าในตวัเราเองนัน้มอีะไรบ้าง ทุกสิง่ถูกสอนมาผดิหมด มนัอยูท่ีว่่าเราคดิจะน�าเสนออะไร 
มเีป้าหมายไกลขนาดไหน และเมือ่เข้า AEC หลงัจากนัน้ไม่เกิน 5 ปี ถ้ายังไม่มพัีฒนา ความเป็น
ตวัตนของเราอาจจะโดนกลนื และนักร้องทีเ่ข้ามาร้องเพลงตามร้านอาหาร หรอืร้านเหล้าต่างๆ 
อาจจะเป็นคนฟิลปิปินส์ทีม่าน่ังร้องภาษาไทย และจะมาแย่งงานคนไทยก็ได้ ทักษะทุกอย่างเขา
ดีหมด ทั้งด้านภาษาและความสามารถ รวมถึงตอนนี้ประเทศในแถบอาเซียนเขาเริ่มเรียน 
ภาษาไทยกันหมด เพราะประเทศไทยจะเป็นดนิแดนศนูย์รวม เดก็ไทยตอนน้ีเก่งเยอะ เพียงแต่ว่า
จงัหวะ และโอกาสของเขายังมาไม่ถึงเท่านัน้เอง ยกตวัอย่างง่ายๆ เช่น ‘เลก็ ฮวิโก้’ กท็�าให้เหน็แล้ว
ว่า “กูคนไทย แต่คนไทยไม่เคยสนใจกู” เราจึงแนะน�าให้ออกไปท�าเพลงต่างประเทศ จนสดุท้าย
เป็นที่ยอมรับและเป็นท่ีนิยมของคนท่ัวโลก อีกทั้งยังแต่งเพลงให้บียอนเซ่ ต่างกันกับถ้ายังอยู่        
แกรมมี ่ทุกคนก็จะรูจ้กัแค่สบิล้อ

การวจิารณค์อืกระจกเงาที่สะทอ้นให้
เหน็ถงึขอ้บกพรอ่ง คนดยูอ่มเหน็ขอ้
ผดิพลาดของคนเลน่ เป็นเหมอืนงาน
ศลิปะแขนงหนึ่งท่ีคนไทยไมค่อ่ยใหก้าร
ยอมรบั

“ “
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ทกุอย่างท้ัง โอเปร่า, เฮฟว่ีเมทัล, รอ็ค, ดนตรี
เต้นร�า, บัลลาด ทุกอย่างอยู่ในนั้น เนื้อหา
แฟนตาซ,ี ศาสนา, สงัคม, การเมอืง, ความรกั 
มนัครบทุกอย่าง ส่วนวงในยุค 90s ถ้าถามว่า
ชอบวงไหนมากทีส่ดุ ตอบได้เลยว่าชอบและรกั
หมดทุกวง ทั้ง Rediohead, Nirvana, Blur, 
Suede, Coldplay วงเหล่าน้ีคือตัวจรงิท่ียังอยู่ได้ 
ไม่ว่าโลก จะเปลี่ยนไปยังไง ก็ยังอยู่แบบนี้  
เสนอความเป็นตวัเอง

เป้าหมายสดุท้ายท่ีอยากท�า

 จะเป ิดทัวร ์ เอเชียท้ิงท ้ายเป ็น 
งานใหญ่ แล้วอยากกลบับ้าน โดยตัง้เป้าหมาย
ในชวีติว่าอายุ 45 ปี จะกลบับ้าน เกษยีณตวัเอง
ออกจากวงการกลบัไปเขยีนหนงัสอื ให้ความรู้
เ ด็กๆ ต้ังห ้องดนตรี  และเอาหนังสือฮิพ 

แมกกาซีนเชียงใหม่ ไปท�าเป็นฮิพ แมกกาซีน
หาดใหญ่ แนะน�าให้คนใต้ได้ฟังเพลงดีๆ  รวมถึง
ใกล้เข้าสู่อาเซยีนแล้วอยากไปปกป้องความเป็น
เอกลกัษณ์ของหาดใหญ่ และจะเปลีย่นแปลง
ทกุอย่างให้ทันโลกและเข้ากับคนกรงุเทพฯ

มุมมองทัศนคติ แง่คิดดีๆ ท่ีอยากกล่าว 
ท้ิงท้าย

 ทุกวันนี้ทุกคนมองว่าอยากเป็น 
แบบนัน้ อยากเป็นแบบน้ี แต่ไม่เคยถามตวัเอง
ว่าตวักูอยากเป็นอะไร ตวักูคอืใคร เราเชือ่เสมอ
ว่าดนตรีมันท�าให้เราได้เจอกับทุกคนท่ัวโลก 
เพราะดนตรเีป็นสิง่ทีเ่รารกั และไม่เคยทรยศสิง่
ท่ีรัก อะไรท่ีได้มามันไม่สามารถเลี้ยงคุณได้
ตลอดไป จงึอยากฝากถึงทกุคนว่า “จงอย่าทรยศ
ความฝัน ความมุง่มัน่ของตวัเอง”

คิดอย่างไรกับค�าพูดท่ีว่า ‘เพลงท่ีดจีะไปถงึ
หูคนฟังเอง’  

 คนมีรสนิยมดี จมูกก็จะดี ไม่ว่า
เพลงน้ันจะอยู่มมุไหนของโลก เขาก็จะตามไป
ถึง และโลกทกุวันน้ีมนัเลก็ลง คณุไม่ต้องกลวั 
เพลงของคุณเปิดอยู่ซอกมุมไหนเขาจะตาม 
ไปเจอ ปิโตรเลียมอยู่ใต้ดินท�าไมมนุษย์ยังขุด
เจอ โคตรเพชรอยู่ลกึท�าไมมนษุย์ไปหาเจอ เพลง
ก็เช่นกัน ถ้าคุณมัน่ใจว่าเพลงคุณดจีรงิๆ วันนี้
อาจจะไม่มใีครฟัง แต่ 20 ปีข้างหน้าเพลงคณุ
อาจจะเป็นเพลงทีค่นท่ัวโลกอยากฟังก็ได้ เพลง
ทีด่ไีม่ใช่เพลงท่ีดัง แต่เป็นเพลงทีม่าจากหวัใจ
   
ส�าหรับพ่ีแล้ววงดนตรียุค 80s และ 90s  
ท่ีชอบท่ีสดุตลอดกาล
 วง Queen เพราะท�าให้พ่ีรู ้จัก 

18 
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ครั้งแรกที่ได้ฟังเพลง ‘ก่อน’ คงต้องย้อนไปเมื่อ 10 ปีที่แล้ว 
 

ตอนนัน้วงนีก็้มอีายุร่วม 10 ปีเช่นกนั เพื่อนเลน่กตีา้รแ์ลว้รอ้งเพลง
นีอ้อกมาใหฟั้ง ความรูส้กึตอนนัน้บรรยายอะไรไมถ่กูเลย ดว้ยความ
ที่เป็นเด็ก และยังมีความรักแบบ ‘PUPPY LOVE’ เพลงนี้มันช่างโดน
กบัอารมณต์อนนัน้เสยีจรงิ พอหลังจากนัน้กต็ดิตามผลงานของวง
นี้มาตลอด ตัง้แต่วันนัน้จนถึงวันนี้ เพลงก่อน และเพลงอื่นๆ ของ 
Moderndog ผมยังเปิดฟังอยู่เลย

หมายเหตุ บก.
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 การมาสวนจตุจกัรในวันน้ี ผมตัง้ใจ
มาหาเสยีง ... เฮ้ย! ไม่ใช่ ส.ส. แต่ผมมาหาแผ่น
เสียงเพลงในดวงใจ หากไม่เจอก็คิดเสียว่า  
มาเดินเล่นก็เท่าน้ัน สวนจตจุกัรเป็นศนูย์การค้า
ที่นิยมของคนไทยและต่างชาติ ข้ึนช่ือเร่ือง 
เสือ้ผ้า รองเท้า และอกีมากมาย ด้วยราคาทีถู่ก
บวกกับตัวเลือกท่ีเยอะจนแทบจะครบวงจร 
เรยีกได้ว่า ไม้จิม้ฟันไปถึงเรอืรบรสัเซยีก็อาจจะ
หาได้จากท่ีน่ี 
 ในขณะท่ีบ้านเมืองก�าลังชัตดาวน์ 
แต่ผมยังฝ่าฟันหาแผ่นเสยีง โดยไม่คดิไม่ฝันว่า
จะมาเจอร้านแผ่นเสยีงเลก็ๆ แต่แสนคลาสสคิ 
ทีม่ชีือ่ว่า BIG TIGER 
 ผมได ้ พูดคุย กับเจ ้ าของร ้ าน  
สุธล บุญดง อายุ 39 ปี หรือ ‘พี่ชล’ ข้าราชการ
หนุ่มจากกรมปศุสัตว์ ในคราบนักขายแผ่น
เสียงท่ีหลงใหลในเสียงเพลง พรหมลขิิตท�าให้
พบกับร ้านน้ีเพราะพ่ีชลดันเปิดเพลงของ 
คณุ จรัล มโนเพ็ชร (จ�าเสยีงร้องได้แต่จ�าชือ่เพลง
ไม่ได้) ร้านพ่ีชลไม่ใหญ่โตนัก แผ่นเสยีงถูกจดั
เรยีงเพลงไว้ในลงัไม้ ได้บรรยากาศเหมอืนของ
เพ่ิงส่งข้ามเรือมา การแยกแผ่นเสียงหาง่าย
เพราะแบ่งฝ่ังไทยและเทศ ชัน้โชว์ในร้านถูกวาง
ด้วยแผ่นเสยีง เด่นๆ ท้ังแนวลกูทุ่งบวกสตรงิยุค 
70s, 80s 
 เมื่อได้พูดคุยกับพ่ีชลจึงได้รู ้ว ่า 
ชื่อร้าน BIG TIGER มีที่มาจากซอยเสือใหญ่ 
จนัทรเกษม ท้ังยังเป็นชือ่ของกลุม่เพ่ือนทีช่อบ
ฟังดนตรีเช่นเดียวกัน ผมถามพ่ีชลด้วยความ
สงสยั “พ่ีเป็นนักฟังเพลงตวัยงหรอืเปล่า?” พ่ีเขา

ตอบได้ทนัทว่ีา “ไม่เท่าไหร่ จรงิๆ แล้วพ่ีเป็นคน
ชอบสะสมของเก่า ก่อนท่ีพ่ีจะมาขายแผ่นเสยีง 
เคยขายเสื้อผ้าตรงนี้มาก่อนเกือบ 10 ปี  
ส่วนอาชีพหลัก เป็นข้าราชการ เสาร์-อาทิตย ์
ก็มาขายแผ่นเสยีงเป็นอาชพีเสรมิ”
 พ่ีเริ่มเก็บแผ่นเสียงได้ประมาณ  
4 - 5 ปีท่ีแล้ว เมือ่ก่อนซือ้มาก็ขายไป ไม่ได้มา
สะสมเหมือนตอนนี้ เพราะไม่มีเครื่องเสียง  
แต่พอมีเครื่องเสียงก็ได้เก็บแผ่นเสียงเยอะขึ้น 
บางแผ่นทีช่อบ ก็ซือ้เก็บซ�า้ๆ ไว้เป็นจ�านวนมาก 
สาเหตุการน� าแผ ่น เสียงออกมาปล ่อย 
สูต่ลาดนัน้ เนือ่งจากประสบปัญหาทางการเงิน  
จึงเริ่มรู ้สึกว ่าแผ ่นเสียงมีจ�านวนมากข้ึน  
และกระแสคนเล่นแผ่นเสียงก�าลังเป็นท่ีนิยม จงึ
คดิท่ีจะน�าออกมาขายบ้าง เสน่ห์ของแผ่นเสยีง 
คือคุณภาพเสียงดู เป ็นธรรมชาติกว ่าซีดี  
เพราะซีดีมันเป็นดิจิตอล เสียงสังเคราะห์ได ้
ไม่สดุ อกีทัง้แผ่นเสยีงยังคงมคีวามคลาสสคิมี
ความสดเหมอืนศลิปะงานดนตรใีนตวั 
 การสนทนายังมต่ีอไป พ่ีชลเริม่เล่า
เรื่องความเป็นมาของแผ่นเสียงให้ฟังเรื่อยๆ  
ในสมยัก่อนแผ่นเสยีงไวนิลท�าออกมาขายกลุ่ม
คนค่อนข้างมีเงิน ราคากว่า 200 บาท อีกท้ัง
อปุกรณ์ในการเปิดมนัจะมหีลายชิน้ ต่อมาเป็น
ยุคของเทปคาสเซ็ท แค่ซื้อเครื่องมาตัวเดียวก็
เปิดได้ เมื่อก่อนราคาม้วนละ 50 - 60 บาท 
เห็นจะได้ พอยุคหลงัจากเทปคาสเซท็ คนเริม่หัน
ไปฟังซดีกัีน คนท�ากิจการผลติแผ่นเสยีงไวนลิก็
เลิกกิจการกันไป แต่ส�าหรับแผ่นเสียงที่ออก 
มาในยุคสุดท้ายก็เห็นก็จะเป็น โมเดิร์นด็อก  

ตอนน้ัน  โมเดิร์นด็อกไม่ได้ท�าออกมาขาย แต่ท�า
ออกมาเพ่ือโปรโมทส่งตามสถานีวิทยุเท่านัน้ 
 “ในบรรดาลูกค้า ท่ีมาซื้อก็จะเป็น
ชาวต่างชาติมากกว่าคนไทย มาซื้อเพลงไทย
เก่าๆ หมอล�า ลกูทุ่ง เพราะเพลงลกูทุ่งเราไปดงั
ในบ้านเขา ลูกทุ่งเก่าๆ ต่างชาติจะนิยมมาก 
ถ้าเป็นคนไทยส่วนมากที่มาซื้อน้ันจะค่อนข้าง
มอีายุ ถ้าเป็นวัยรุน่หน่อยก็จะเป็นสายดเีจ จะมา
ซือ้แผ่นไปฟัง ไม่ก็ไปเก็บสะสม”
 การขายแผ่นเสียงนั้นอาจจะเป็น
ธรุกิจที่ใครหลายคนใฝ่ฝัน แต่ส�าหรับพี่ชลเขา
หลงใหลเวลาท่ีได้พูดคยุกับลกูค้า ได้แลกเปลีย่น
ความคิดเห็นกันมากกว่า เพราะส่วนมาก 
พวกเพ่ือนของพ่ีชลจะเป็นนักฟังเพลงกันมาก
และจะเป็นคนทีน่ยิมเล่นของเก่าด้วย เมือ่พบคน
ทีม่คีวามชอบเหมอืนกันจะมคีวามสขุเป็นพิเศษ
“ขายแผ่นเสียงมีความสุขมากกว่าการขาย
เสือ้ผ้า เพราะแผ่นเสยีงเราได้ฟังดนตร ีได้พูดคยุ
กับคนหลากหลายในเรือ่งของดนตร ีมนัท�าให้
เราท�างานสนุก”
 ก่อนท่ีผมจะเดนิออกจากร้าน พ่ีชล
ได้แนะน�าแผ่นเสยีงท่ีประทบัใจทีส่ดุส�าหรบัเขา 
‘จอมใจจกัรพรรด ิสวรรค์บางกอก’
 ผมใช้เวลาคุยกับพี่ชลเกือบชั่วโมง 
ท�าให้รู ้จักแผ่นเสียงไวนิลกับความคลาสสิค 
ของมนั และได้แลกเปลีย่นความรูก้บัผูช้ายคน
น้ีในด้านความรกัในเสียงเพลงกับความชอบใน
แผ่นเสยีง หากท่านจะหาแผ่นเสยีงหรอืต้องการ
เพ่ือนทีช่อบฟังดนตรเีหมอืนกันลองไปเลอืกซือ้
เลอืกชมหรอืแวะไปพูดคยุกับพ่ีชลได้ 

แผน่เสยีงไมท้ิ่งลาย

เรือ่ง : กิตตกิร

ภาพ : กิตตพิงษ์
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BIG TIGER โครงการ 5 ซอย 3

“ผมไมใ่ช่นกัฟังเพลงที่เกง่
 ผมแคค่นขายของเกา่
 ที่ชอบฟังเพลง”
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 คนเรามักจะมีข้อเปรยีบเทียบเสมอในสิง่ต่างๆ  ว่าสิง่นู้นด ีสิง่น้ีดกีว่า สิง่โน้นใช่ สิง่น้ีไม่ใช่ สิง่โน้นเหมือน สิง่น้ีไม่เหมือน หลายคน

ก็หลายอารมณ์ เพลงก็เช่นกัน เพลงก็มีหลากหลายอารมณ์ หลากหลายแนว อาจจะมีความเหมือนกันโดยบงัเอิญ หรือ เอ๊ะ!! ตัง้ใจให้เหมอืน 

ซึง่สิง่ต่างๆ เหล่าน้ีอาจจะเกิดขึน้จากแรงบนัดาลใจท่ีนักดนตรสีร้างมันขึน้มา สิง่เหล่าน้ีไม่มีถูก ไม่มีผิด มันขึน้อยู่กับความชอบ ผมเร่ิม

เพ้อมาเยอะ!! มาเข้าเรือ่งดกีว่า 555+ วงการดนตรน้ัีนมีวงท่ีมีความคล้ายคลึงกันอยู่มากมาย หลายคนมีวงดนตรีของไทยท่ีชอบ ซึง่เขาอาจจะ

ไปเหมือนกับวงต่างประเทศ เหมือน “ก๊อบมาป่ะวะ!!” ซึง่หลายท่านก็วจิารณ์กันต่างๆ นานา ผมก็ขอบอกอกีแหละว่าไม่มีถูกไม่มผีดิ วนัน้ีจึง

อยากเปิดโลกแห่งการฟังเพลงให้ผู้อ่านมากขึน้จงึน�าเสนอวงดนตรีของไทย ท่ีใกล้เคียงกับวงต่างประเทศ มาให้ดวู่า “เหมือนจริงปะ?”

 Moderndog หรอื หมาทนัสมยั ผูป้ลกุกระแส บกุเบกิดนตรี
แนวอลัเทอร์เนทีฟไทย ในปี พ.ศ.2537 ซึง่ตอนน้ันเรยีกได้ว่าดนตรแีนว 
Pop ครองเมอืง หมาตัวนีแ้หวกกระแสดนตร ีเปิดหูเปิดตาให้กับคนไทย 
ด้วยลลีาการร้องทียี่ยวนกวนอารมณ์ การแต่งตวัทีแ่ปลกประหลาด พร้อม
กับเพลงท่ีมเีน้ือหางงงวย ท�าให้วงการหนัมาสนใจความแปลกใหม่ แต่ก็
ใช่ว่าแปลกแล้วจะดี วงนีก้ม็ากับความสามารถจรงิๆ สามารถท�าแนว
ดนตรีกรนัจ์ (Grunge) และโมเดร์ินรอ็ค (Modern Rock) เป็นโครงหลกั 
บวกกับเพ่ิมความแปลกหูด้วยกลิ่นของฟังก์ (Funk) และโซล (Soul)  
มาผสมกันได้อย่างลงตัว จงึท�าให้เพลง บษุบา ดงัในชัว่ข้ามคืน ทัง้ยังมี
เพลงเพราะๆ ออกมาอกีมากมาย ท�าให้วงนีเ้ป็นต�านานอลัเทอร์เนทฟีไทย

ไซคเีดลคิ (Psychedelic) คอืดนตรขีองฮปิป้ียคุ 60s ดนตรหีลอนประสาท 
ซึง่แทรกซมึอยู่ในบทเพลงของราชาอย่าง The Beatles, Jimi Hendrix  
มาช้านาน และแนวดนตรีแนวนี้ก็ถูกท�าให้โด่งดังโดย Pink Floyd  
เมือ่หมดยุค Pink Floyd แนวดนตรแีนวนีก็้ถูกสบืสานโดยวง Radiohead 
วงท่ีน�า ไซคีเดลิค, ป๊อป (Pop), ร็อค (Rock) และ อิเล็กทรอนิกส ์
(Electronic) มาผสมได้อย่างลงตวั ซาวด์ท่ีกระหึม่ บวกกับเนือ้เพลงทีนุ่่ม
ลึก ดนตรีกดประสาทอย่างสวยงาม โด่งดังสุดขีดกับเพลง Creep  
หลงัจากนัน้ออกเพลงอะไรมาก็ประสบความส�าเรจ็ ท�าให้ Radiohead 
กลายเป็นวง Brit Rock อันดบั 1 แบบไร้ข้อกังขา 

 ด้วยความท่ี Moderndog มกีลิน่อายของ Psychedelic อยู่ในบางเพลง อาท ิเพลง บษุบา, มานี, animal, เวตาล, 
สิง่ท่ีไม่เคย และอกีหลายๆ เพลง มกีารใส่ดนตรทีีห่ลอน แต่สวยงาม จะเป็นเอกลกัษณ์ของทัง้ 2 วง จงึพูดได้เตม็ปากว่า                
เหมอืนจริงๆ

วา่เหมือนนะเฮ้ย
เหมอืนจรงิป่ะ 

เรยีบเรยีง : จตพุร

ชอบ Moderndog ลองฟัง Radiohead

ภาพ : mahhin, printmatic.net, group.wunjun.com , mglobemall,pantip.com
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 วง 2 วงน้ีแทบไม่ต้องบรรยายความเหมอืน ชดัเจนจรงิๆ ในภาคดนตรี 

และ Groove Riders ยังเคยเขียนหนงัสอืไว้ด้วยว่าชอบวง Earth, Wind & Fire จงึไม่

แปลกท่ี Earth, Wind & Fire จะเป็นแรงบนัดาลใจให้ Groove Riders ท�างานดีๆ ระดบั 

masterpiece มาให้คนไทยได้ฟัง

 เจ้าพ่อวงการ Disco เมอืงไทย ‘ถึงจะมอียู่วงเดยีว’ พูดแบบ
นีดู้ไม่ค่อยยุติธรรมนัก ถึงจะวงเดยีว แต่ก็เป็นวงเดยีวที ่‘เสยีว’ ท้ังประเทศ 
มาน้อยแต่ต่อยหนัก ออกอลับัม้แค่ 2 อลับัม้ สามารถท�าให้คนทัง้ประเทศ
จดจ�าวงได้ขึ้นใจ ด ้วยนักดนตรีที่ เก ่งทุกต�าแหน่ง โดยเฉพาะ  
บรุนิทร์ บญุวิสทุธ์ิ นักร้องน�ามเีสยีงทีเ่รยีกได้ว่า ‘ใช่’ กับเพลงแนวน้ีมาก
ทีส่ดุ บวกอกีท้ังยังมนีกัดนตรทีีเ่ก่งกาจในแนวนี ้ เน้ือหาเพลงทีค่มคาย
จากปลายปากกานักแต่งเพลงระดับประเทศ ส่งให้วงน้ีมีเพลงดัง
มากมาย อาทิ หยุด, รกัไม่ได้, รกัทีเ่พ่ิงผ่านพ้นไป, ฮอร์โมน และยังได้
รบัการการันตีด้วยการคว้ารางวัลสดุยอดอลับัม้ Disco Funk ท่ีดทีีส่ดุใน
เมอืง จากเวทีสสีนัอวอร์ด สาขาอลับัม้ยอดเยีย่มปี 2550 คนท่ีชอบฟัง
เพลงแนวน้ี 

 วง Soul Funk Jazz ที่สุดยอด และย่ิงใหญ่วงหนึ่งใน 
วงการเพลง ออกอลับัม้มากมาย Earth, Wind & Fire มจีงัหวะเพลงท่ีโดน 
สดุยอด เพียบพร้อมไปด้วย Groove แบบ Funk รวมทัง้ Chord และ 
Melody แบบ Jazz ท�าให้วงนี้มีอะไรมากกว่า มีความเหนือกว่า 
วง Disco Funk ในยุคของ Disco เป็นอย่างมาก เพลงท่ีสร้างชือ่ให้กับ
วง คือเพลง September หรือ Fantasy ซึ่งเพลงจะโดดเด่นด้วย  
Groove Unison (การเล่นกับจังหวะไปพร้อมๆ กันท้ังวง) และ 
Syncopation การเล่นจงัหวะขดั Chord Change และ การแสดงสดท่ี
ไหลลื่น ท�าให้วงนี้เป็นต�านาน Disco Funk ไปโดยปริยาย  

 วงท่ีออกเพลงอะไรก็ดัง ถือว่าเป็นวงที่ดีอันดับต้นๆ ในยุคนี้ 
สมาชกิประกอบไปด้วย รฐั, ดมิ, ตง, จมัพ์ โดยเฉพาะรฐั มอืกีต้าร์ คนน้ีเป็น
ทกุอย่างของวง แต่งเนือ้ร้อง เรยีบเรียงดนตรี เป็นนกัดนตรีท่ีน่าจบัตามอง 
ผลงานสร้างชือ่คอืเพลง ฟ้า “ฟ้าถ้าไม่ส่งมาให้เธอมใีจ บอกกันสกัค�าเป็นไร 
ว่าเหตใุดต้องมาท�าร้ายกนั” ประโยคเดยีว ท�าให้ฟ้าของวงนีส้ดใสข้ึนมาทันที 
วงน้ีมซีาวด์ดนตรทีีจ่ะออกไปทาง Blues Jazz ผสมกับความเป็น Pop Funk 
วงน้ีต้องบอกว่าเป็นวงทีม่คีวามวาไรตีส้งู มกีารแสดงสดสดุมนั เน้ือหาดนตรี
สดุกวน ถือว่าเป็นวงท่ีมอีนาคตสดใสเลยทีเดยีว

 ‘This Love’ ซิงเ กิลแรก ก็คว ้ารางวัลแกรมมี่สาขา  
Best Pop Performance By a Duo or Group with Vocal ในปี 2006 ไป
ครอง และในปี 2007 ก็ยังสามารถรักษาแชมป์น้ีไว้ได้ ถือว่าเป็นวงยอดเย่ียม
ทีส่ดุของโลกวงหนึง่ในขณะนี ้วงน้ีมาในแนวเพลงลกูผสมระหว่าง Pop R&B 
กับ Soul Classic แต่กีต้าร์เป็น ‘ร็อค’ ผสมไป ผสมมา ดังแทบทุกเพลง  
ออกเพลงอะไรมาก็ดัง ต้องเรียกได้ว่าใครไม่รู้จกั Maroon 5 ต้องถามว่าคุณ
ไปอยู่ในป่าในดอยมาใช่มัย้ เผลอๆ เด็กดอยยังร้องได้ แถมนกัร้องยังถือว่า
เป็นความต้องการของสาวๆ อกีต่างหาก 

 ต้องบอกว่า Pop ทัง้คู ่หลากหลายในภาคดนตรท้ัีงคู ่มี

เพลงท่ีมซีาวด์ฟังก์ อยู่มากมายท้ัง 2 วง บวกกับความวาไรต้ีต่างๆ จงึ

ต้องบอกว่าทัง้ 2 วง มลีกูผสมของดนตรหีลายๆ 

แขนงมารวมกนัจนกลายเป็นเพลง Pop กระจาย

ชอบ Groove Riders ลองฟัง Earth, Wind & Fire

ชอบ Tattoo Colour ลองฟัง Maroon 5

แหล่งข้อมูล : หนังสือ the guitar mag
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 ขยายให้เห็นภาพชดัๆ เดก็อัลเตอร์ในบ้านเรายุคแรกๆ ก็โมเดร์ินดอ็ก, พราว, สไมล์บฟัฟาโล่ 
 บาร์บี ้ เยอะแยะเตม็ไปหมด พวกเขาเหล่าน้ีแหละ ท่ีเป็นศิลปินอินดีก้ลุม่แรกๆ ในเมืองไทย ใช่แล้ว ก็ยุคอินดี้
น่ันแหละ   

 ยุคอนิดีท่ี้ผมก�าลงัพดูถึง คือ ช่วงปี 1990 – 1999 ช่วงเวลาน้ัน อัลเทอร์เนทีฟ ก�าลงัแผ่ขยายอาณานิคม 
สร้างความนิยมจากฝ่ังอังกฤษลกุลามไปถงึฝ่ังอเมรกิา เอเชยี  ไม่เว้นแม้กระท่ังในประเทศไทย ‘อัลเทอร์เนทีฟ’ 
ตามท่ีเคยมีคนให้ความหมายเอาไว้ คือ แนวดนตรท่ีีได้รบัอนิสปายเรชัน่จากดนตรแีนวพังก์รอ็ค อาศยัอยูใ่นค่าย
เพลงอิสระท่ีไม่ได้อยู่ในกระแสนิยม น่ันแหละครบั ท่ีมาของค�าว่า ‘อินดี’้  ไอ้แนวอัลเทอร์เนทีฟน้ียังแตกแขนง
ออกไปได้อีกหลายๆ แนว เช่น กรนัจ์ บรติป็อป อินดีร้อ็ค โพสต์รอ็ค แล้วแต่จรติและความใคร่ของแต่ละวง
 ผมเป็นคนนึงท่ีฟังเพลงเหล่าน้ีเมือ่ตอนย�า่เข้าช่วงวยัรุน่เน่ืองด้วยถกูกับจรติ และจากพืน้ฐานท่ีเป็นคน
โผงผาง โหวกเหวกโวยวาย ผมเลยคดิขึน้มาเองว่าผมเหมาะกับเพลงรอ็ค ส่วนเหตผุลท่ีหยิบยกอัลเทอร์เนทีฟขึน้
มาเขียนน้ัน สารภาพจากใจว่าไม่มีอะไรมากกว่าไปกว่า ไม่อยากให้เพลงดีๆเจ๋งๆจากยุค 90s น้ีเลือนลางไป   
วงเหล่าน้ียังคงเป็นต้นแบบให้วงรุน่ใหม่ในยคุปัจจบุนัอยู ่ ส�าหรบัคนทีฟั่งและโปรดปรานวงเหล่าน้ี โปรดปราน
พวกเขาต่อไปครบั แต่ส�าหรบัคนท่ียังไม่เคยฟังหรอืก�าลงัอยากจะลองฟัง เปิดใจแล้วเสพดนตรแีนวน้ี แล้วคุณจะ
รูว่้าโลกน้ีมันมีอะไรดีๆ  อีกเยอะ

 เอาละ วนันีผ้มมี 10 วง อัลเทอร์เนทีฟในยุค 90s มาน�าเสนอ บ้างก็เป็นวงในต�านาน บ้างก็เป็นซิมโบล
ของยคุ บ้างก็เดนิผ่านยุค 90s มาจนถงึปัจจุบนั และบ้างก็เป็นวงท่ีผมชอบ

วา่กนัวา่ ยุค 90s คือยุคอินดีป่้วนเมอืง...
แลว้คณุรูจ้กั “เดก็อลัเตอร”์ ป่ะ?

เรยีบเรยีง : มารสิา

Alternative

ภาพ : www.fanart.tv/artist, www.guestlisted.blogspot.com
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Nirvana

 ข้ามฝ่ังไปท่ีอเมรกิากันก่อนเป็นอนัดบัแรก วงนีถ้้าไม่พูดถึง
ถือว่าผดิมหันต์ อย่างให้อภัยไม่ได้ ด้วยสไตล์อลัเทอร์เนทฟีรอ็ค กรนัจ์ ดบิ 
ได้ใจ เป็นวงอนิด้ีรอ็คขนานแท้ ผมยอมรบัโดยดว่ีาเป็นสาวกของวงใน
ต�านานอย่าง Nirvana ชนิดท่ีว่า เคารพรักและบูชาเลยทีเดียว  
ก็ เคิร์ท โคเบน นะสิ มนุษย์ผู้มีปูมหลังที่เป็นสีเทา แต่ท�าไมถึงเท่ได้ 
ขนาดน้ัน .... Nirvana สร้างปรากฏการณ์พาวงอินดี้สู่ตลาดหลักของ
อเมริกาในยุคน้ันอย่างท่ีไม่เคยมีใครท�าได้มาก่อน หลังจากเพลง  
Smell like teen spirit ได้รับการขนานนามว่า เป็นเพลงชาตขิองเดก็ไม่
แยแส นอกจากนัน้ Nirvana ประสบความส�าเรจ็สดุขดี มยีอดขายรวม
กว่า 75 ล้านแผ่นท่ัวโลก นอกจากเพลงชาตขิองเขาแล้วยังมอีกีหลายเพลง
ทีน่่าสนใจ เช่น Lithium , About a girl  , Come as you are เป็นต้น  
แต่นัน่แหละครับ คนมนัจะเป็นต�านาน หลงัจากคอนเสร์ิต Unplugged 
เคร์ิท โคเบน ฟร้อนแมนของ Nirvana กลบัรูส้กึว่า ความส�าเรจ็เหล่าน้ัน
เป็นแรงกดดัน บวกกับเรือ่งครอบครวั ท�าให้เขาหนัหน้าเข้าหายาเสพตดิ
และพยายามฆ่าตัวตายหลายครัง้ กระทัง่จบลงท่ีการยิงตวัตาย หลงัการ
ตายของเคร์ิท โคเบนท่ีส่งผลให้ Nirvana ต้องยุตวิงลงแค่นัน้ เดฟ โกรล 
มอืกลองของวงจงึก่อต้ังวง Foo Fighters ในปี 1995 และ ครสิ โนโวเซลกิ 
ตัง้วง Sweet75 ออกอลับัม้ในปี 1997 ถึงการตายของ เคร์ิท โคเบน ยังคง
เป็นปรศินาอยู่จนถึงทุกวันน้ี  แต่ไม่ว่าจะยังไง กาลเวลาได้พิสจูน์แล้วว่า
เขาจากไปเพียงกาย ทิง้ชือ่ เคร์ิท โคเบน และ Nirvana ไว้เป็นต�านาน  
ผมเชือ่ว่าชือ่ Nirvana จะคงอยู่ตลอดไปไม่ว่าเวลาจะผ่านไปอกีก่ีนาน

 Manic  Street Preachers

 แม้ Manic Street Preachers จะก่อตัง้วงมาต้ังแต่ปี 1986 
แต่พวกเขาได้รับความนิยมสูงสุดในยุค 90s ถึงบ้านเกิดจะอยู่ที่เกาะ
องักฤษ แต่เพลงของพวกเขายังได้รบัความนยิมจากผูฟั้งที ่ฟัง - ข้าม - ฝ่ัง 
ทัง้อเมรกิา, ญ่ีปุน่, เมอืงไทย จนท�าให้เกิดกระแสดนตรอัีลเทอร์เนทีฟขึน้
มา ผู้เสพดนตรท้ัีงหลายรูจั้กพวกเขาในฐานะของ วงปัญญาชนผูท้�าเพลง
วิพากษ์วิจารณ์การเมอืง Manic Street Preachers ออกอลับัม้มาแล้ว
ถึง 11 อัลบัม้ด้วยกัน แต่ส่ิงท่ีท�าให้แฟนเพลงของพวกเขาต้องใจหาย  
คอื การหายสาบสญูของ Richey James Edwards มอืกีต้าร์รทิมึและ
นกัแต่งเพลงของวง เขาหายตวัไปตัง้แต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ ในปี 1995 
จนมกีารตัง้สมมตฐิานว่า เขาเสยีชวีติในแล้วในเดอืนพฤศจกิายน ปี 2008 
แต่อย่างไรก็ตาม Manic Street Preachers ก็คอืวงทีม่บีทบาทส�าคญั
กับแนวดนตรบีรทิป็อป และเป็นอกีวงท่ีได้รบัความนิยมสงูสดุในยุค 90s  
ส่วนเพลงดงัของพวกเขาทีคุ่ณต้องฟัง ย�า้ ต้องฟัง ก็คงเป็นเพลงไหนไป
ไม่ได้ ถ้าไม่ใช่ Motorcycle Emptiness เพ่ือเห็นแก่ริชชี่ผู้สาบสูญ  
ฟังเถอะครบั

Oasis

 ผมมคี�าถามให้คณุๆ ทายกันเล่นๆ ว่า เพลงใดของ Oasis  
ที่คนอังกฤษในยุค 90s โหวตกันว่าเป็นเพลงอันดับ 1 ในช่วงเวลานั้น  
ทีแ่น่ๆ ไม่ใช่ Wonderwall หรอื Don’t Look back in anger ผมไม่ได้จะ
บอกว่าสองเพลงน้ีไม่ดงั เปล่าเลยครบั มนัโคตรจะดงัและด ีแต่เพลงทีค่น
อังกฤษในยุค 90s โหวตกันว่าเป็นอันดับ 1 น้ัน มอียู่ถึง 2 เพลงด้วยกัน 
และ เพลงๆนัน้ คอื Champange Supernova และ Live Forever คงอยู่
ตลอดไป ตลอดกาล ใช้ส�าหรับคนที่จากโลกนี้ไปแล้ว ว่ากันว่า  
โนเอล กัลลาเกอร์ แต่งเพลงนีข้ึน้มาให้แรงบลัดาลใจของเขาทัง้หลาย  
ทีต่ายจากโลกน้ีไปแล้ว ส่วน Champange Supernova น้ันเป็นเสยีงจาก
แฟนเพลงสายหลอน ลอยลม เนิบนาบไปกับเสียงเลียม กัลลาเกอร์  
ในเรือ่งของประวัติ ผมคงไม่พูดถึง ความจีด๊ของสองพ่ีน้องกัลลาเกอร์และ
วงโอเอซิซ  คุณๆ สามารถหาอ่านได้ตามเว็บไซต์และบทความต่างๆ  
แต ่สิ่ง ท่ีผมอยากจะบอกคือ Oasis วงโคตรคุณพ่อของสาวก 
อลัเทอร์เนทฟีนัน้ สามารถท�ายอดขายรวมๆ มากกว่า 70 ล้านแผ่นท่ัวโลก 
นอกจากน้ียังสามารถส่ง 8 ซิงเกิลของพวกเขาขึน้อนัดบั 1 ชาร์ทเพลงใน
อังกฤษ และขณะท่ีผมก�าลงัเขยีนคอลมัน์น้ี Live Forever  ก�าลงับรรเลง
จากล�าโพงทัง้สองและเผือ่แผ่ไปถึงห้องข้างๆ แหม่ ก็ของเค้าดนีีห่ว่า



26 

Radiohead

 การเป็นรอ็คสตาร์นัน้ไม่ใช่เรือ่งง่ายดาย ขนาด Radiohead 
ทีว่่าแน่ ยังเคยต้องแลกด้วยความพยายามและหยาดเหงือ่กว่าท่ีจะได้มา
เป็น รอ็คสตาร์ อย่างทุกวันนี ้ หลงัจากเปลีย่นชือ่วงจาก On a Friday  
มาเป็น Radiohead พวกเขาต้องดิน้รนกันพอสมควรจากปัญหาเรือ่งยอด
ขายและไม่ได้รบัความสนใจจากสือ่ จนกระทัง่เพลง Creep ถูกปล่อยออก
มา อลับัม้ท่ีสองของ Radiohead ยังคงยึดแนวทางดนตรท่ีีใกล้เคยีงกับ
อัลบัม้แรก คือ อลัเทอร์เนทฟีรอ็ค ซาวด์กีต้าร์แน่นๆ แต่ลุม่ลกึ ท่ามกลาง
กระแสบริตป็อปที่ผู้คนก�าลังคลั่งไคล้  และไม่ละความพยายามที่จะ         
โกอนิเตอร์ตีตลาดอเมรกิาและก้าวไปยืนระดบัโลก  จนกระท่ังจดุเปลีย่น
ของวงมาถึงเมื่ออัลบั้มท่ีสาม พวกเขาผสมผสานหลายๆ แนวดนตรี  
มคีวามเป็น Electronic พร้อมกับใส่การทดลองต่างๆ เข้าไป เมือ่น�ามาบ
วกกับการแต่งเนื้อเพลงในลักษณะของผู้สังเกตการณ์ ผลที่ออกมาคือ 
Radiohead ข้ึนมายืนเป็นแถวหน้าของวงการอลัเทอร์เนทีฟท้ังในองักฤษ
และอเมรกิา พร้อมซวิรางวัล Best Alternative Album จากเวทแีกรมมี่
มาประดบับารม ี พูดก็พูดเถอะ ป๋า Thom นีเ่ขาเด็ดตวัจรงิเหมอืนกันนะ
ครบั จากการหักหน้านกัวิจารณ์ลบค�าสบประมาท เอารางวัลมาตอกหน้า
จนเซยีนเพลงทีเ่คยวิจารณ์ว่าเข้าก�าลงัฆ่าตวัตายแท้ๆ ท้ังหลายต้องหงาย
เงบิ พิสจูน์ว่า งานด ีขายได้ พร้อมคว้ารางวัลเดิมจากเวทเีดมิ จากอัลบัม้
ทีส่ี ่ Radiohead ลดความดดุนัของซาวด์กีต้าร์ หนัมาท�าดนตรท่ีีมกีลิน่
ของ Electronica และ Jazz มากขึ้น ผมว่ามักชักจะยาวเกินไปแล้ว  
เอาเป็นว่า ถ้าไม่เจ๋งจรงิ คงไม่ได้รางวลัเดมิจากเวทเีดมิเป็นครัง้ทีส่าม  
จากอลับัม้ทีเ่จด็มาได้หรอกนะ คณุไปสดบักันเองเหอะ ผมเมือ่ยแล้วหวะ  
แต่ป๋า Thom เค้าเจ๋งจรงิๆ นะจะบอกให้ HAHAHA!!!

Suede 

 หรือท่ีใครหลายๆ คนเรยีกตดิปากกันว่า ซเูอด แต่ความจรงิ
แล้วชือ่วงน้ีอ่านว่า สเวด ผมไม่ได้มโนข้ึนมาเองนะครบั ป้าแต๋ว (วาสนา 
วีระชาติพล)ี เด็กอลัเตอร์ตวัแม่ของเมอืงไทยเขาบอกมา Suede ถือเป็น
วงส�าคญัวงหน่ึงของยุคอลัเทอร์เนทฟี โดดเด่นด้วยการท�าเพลงแกลมรอ็ค
ทีไ่ด้รับอทิธิพลจากวงอย่าง T-rex, Velvet Underground, David Bowie 
ผสมผสานกับดนตรีท่ีเกรีย้วกราด น�าเสนอผ่านภาพลกัษณ์การแต่งตวัที่
หล่อ เท่ เน๊ียบ ทัง้หมดนีท้�าให้ Suede กลายเป็นวงท่ีน่าจดจ�าและเป็น
สัญลักษณ์หนึ่งของวงการเพลงอัลเทอร์เนทีฟเหมือนอีกหลายๆ  
วง ส่วนเพลงดังเพลงเด็ดของ Suede นั้น อย่าให้ยกตัวอย่างเลยครับ  
มอียู่ในทัง้ 5 อลับัม้ท่ีออกมา จงึไม่น่าแปลกใจท่ี Suede เป็นเจ้าของรางวัล 
Mercury Music Prize จากเกาะองักฤษบ้านเกิดของพวกเขาเอง การนัตี
กันขนาดน้ี ไม่ฟังไม่ได้แล้วหละครบั 
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Red Hot Chili Peppers

 แค่ชือ่วงก็ร้อนแรงอะไรกันขนาดนัน้ ผมขออนญุาตเรยีกชือ่
วงนีแ้บบสัน้ๆ ด้วยตวัย่อว่า RHCP นะครบั เกรงว่าถ้าเขยีนชือ่จรงิหน้า
กระดาษคอลมัน์อันน้อยนดิจะมไีม่พอ RHCP เป็นอีกวงทีม่คีวามเป็นอลั
เทอร์เนทีฟร็อค และอีกหลากหลายแนว ก่อตั้งกันมาตั้งแต่ปี 1983  
(ไม่อยากจะค�านวณอายุ) แต่ก็ยังคงโด่งดงัคงกระพันมาจนถึงปัจจบุนั แม้
จะมกีารสบัเปลีย่นเข้าออกของสมาชกิในวงก็ตาม และแม้ว่ายอดขายใน
บางอลับัม้จะไม่ดเีท่าทีค่วร แต่พวกเขาก็ยังคงประสบความส�าเรจ็อย่าง
ต่อเนือ่ง จนถึงปัจจบุนั RHCP ออกอัลบัม้มาแล้วกว่า 11 อัลบัม้ เรยีกว่า
ดังข้ามยุคข้ามสมัยกันเลยทีเดียว การันตีจากรางวัลจากเวทีแกรมมี ่
อวอร ์ด ถึง 7 รางวัล พร ้อมการไต ่ขึ้นชาร ์ตเพลงอีกหลายๆ 
 ชาร์ต  ส่วนเพลงท่ีขึน้ชือ่ว่าดีว่าเดด็น้ัน (หรอือาจจะตามความชอบของ
ผม) แนะน�าเป็น Scar Tissue, Otherside, Under the bridge,  
Californication เป็นต้น มอีีกหลายๆ เพลงทียั่งรอให้คณุไปลองฟัง

The Stone Roses

 ปล่อยผ่านไม่ได้จรงิๆ ส�าหรบัวงท่ีย่ิงใหญ่วงน้ี ผูท่ี้ท�าให้แนว
เพลงแมดเชสเตอร์ (Madchester) เป็นทีน่ยิม ก่อร่างสร้างวงกันมาตัง้แต่
ปี 1984 ยิงยาวมาจนถึงกลางยุค 90s เป็นอกีหนึง่วงท่ีมบีทบาทส�าคญั
ในวงการเพลงอลัเทอร์เนทฟีรอ็ค หลงัจากมกีารเปลีย่นแปลงสมาชกิหลาย
ครัง้หลายครา จนในทีส่ดุก็มาลงตัวในยุคท่ีถือว่าเป็น Classic Line Up  
ของวง น�าทพัโดย Ian Brown พวกเขาเริม่สร้างชือ่โดยการตดัซงิเกิลเพลง 
Sally Cinnamon เพลงเศร้าในจงัหวะน่ารกัๆ ซึง่ขณะนัน้พวกเขายังไม่มี
อลับัม้เป็นของตวัเองด้วยซ�า้ จนเมือ่พวกเขามอีลับัม้หลงัจากนัน้พวกเขา
ก็ไม่ใช่เดก็หนุม่ธรรมดาๆ จากเมอืงแมนเชสเตอร์อกีต่อไป  มคีนเคยกล่าว
ไว้ว่า The Stone Roses เป็นหน่ึงในประวัตศิาสตร์หน้าแรกๆ ของผูท่ี้
เตบิโตมากับเพลงองักฤษ สิง่ทีคุ่ณต้องท�าต่อจากนี ้คอื หยิบพวกเขาขึน้
มาฟัง เพ่ือพิสจูน์ความย่ิงใหญ่ของพวกเขาด้วยตวัคณุเอง
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Snow Patrol

 ข ้ ามฝ ั ่ ง ไปต ่อ กันที่ ว ง อัล เทอร ์ เนทีฟร็ อคจาก
ไอร์แลนด์เหนือ มีสมาชิกจากทั้งไอร์แลนด์และสก็อตแลนด์  
Snow Patrol ถือเป็นตัวจริงด้านดนตร ี วัดได้จากแฟนเพลงท่ียังคง
เหนียวแน่นของพวกเขา ความนิยมท่ีไม่เคยตกถึงแม้จะออกแนว
เรือ่ยๆ ก็ตาม จนกระทัง่พวกเขาปล่อยเพลง Chasing Cars จากอลับัม้  
Eyes Ope n ออกมาตอกย�า้ความส�าเรจ็ และผลกัดนัให้พวกเขาเป็น
ทีรู่จ้กักันทัว่บ้านทัว่เมอืง ทัง้เพลงช้าทีกิ่นใจและเพลงมจีงัหวะทีท่�าให้
สนกุไปกับมนั  ในอลับัม้รวมฮติ Up to now ของพวกเขายังมเีพลงที่
เท่ห์แต่แอบน่ารกัอย่างเพลง Just Say Yes ทีด่นตรีเริม่แตะความเป็น 
Electronica ผสมกับ Brit Pop อย่างลงตวั เวลาเดนิไปข้างหน้าเรือ่ยๆ 
เหมื อน กับพวก เขาที่ มี พัฒนาการทางดนตรีที่ ไม ่ จบสิ้ น 
Snow Patrol เบลนด์แนวดนตร ีElectronica เข้ากับแนวเดมิทีเ่คยท�า  
แฟนเพลงของพวกเขาไม่ได้รู้สึกว่าแนวเพลงเปลีย่นไปจนอยากจะ
เลิกฟัง แต่กลบัย่ิงชอบมากข้ึน พร้อมทัง้ดึงดูดคนทีส่นใจเข้ามาเป็น
แฟนเพลงใหม่ได้ไม่ยาก แล้วคุณละ พร้อมจะเป็นแฟนเพลงของ 
Snow Patrol กันรึยัง?

Incubus

 วงระดับโลกทีส่มาชกิในวงรู้จกัและเล่นดนตรีด้วยกันมา
ตัง้แต่เด็ก สัง่สมประสบการณ์ก้าวผ่านความเปลีย่นแปลงของวงการ
ดนตร ี Incubus เริม่เป็นรปูเป็นร่างในปี 1991 ยุคทีอ่ลัเทอร์เนทีฟ 
ก�าลังแพร่ระบาดไปท่ัวโลก  พวกเขาเริม่จากการท�าเพลงกันเอง ขาย
กันเอง ตามแบบฉบบัอินด้ี แต่จากการท�าเองขายเองคร้ังน้ี Incubus 
ได้รบัความสนใจจากนกัฟังเพลงท่ีสนใจสิง่ใหม่ๆ พร้อมกับเตะตาค่าย
ยักษ์ใหญ่โซน่ีมวิสคิ ท�าให้พวกเขาได้ออกอีพีอลับัม้ Enjoy Incubus 
ในปี 1996 และตามมาด้วยอัลบัม้เต็ม S.C.I.E.N.C.E. จนกระท่ังปี 
1999 อลับัม้ Make Yourself สามารถท�าให้ชือ่ของ Incubus เป็นท่ี
รู้จกัไปทัว่โลก มเีพลงฮติอย่างเพลง Drive, Pardon me, Stella เป็นต้น  
ยังมอีกีหลายเพลงของ Incubus ทีท่ะยานข้ึนชาร์ตและโด่งดังไปท่ัว
โลก ในเมืองไทยเองพวกเขาก็เคยมาเล่นคอนเสิร์ตเอาใจสาวกไป 
เมือ่ปี 2012 ทีผ่่านมา นบัจากต้ังวงจนถึงวันนีก็้ปาเข้าไป 20 กว่าปี
แล้วครบั ถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้หรอก (HAHAHA)

 
 สดุท้ายน้ีผมอยากจะทิง้ท้ายว่า ขอพ้ืนทีใ่ห้บทเพลงเหล่า
นีเ้ข้าไปอยู่ในเพลย์ลสิต์ของคณุเถอะครบั มนัด ีพวกเขาเหล่านีจ้ะไม่
ท�าให้คณุผดิหวัง ผมกล้าเอาหวั บก.เพลย์ลสิต์นีเ้ป็นประกันเลย เอ้า !!!

แหล่งข้อมูล music express
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 ภายใต้ร่มไม้ใหญ่ขนาด 2 คนโอบจ�านวนกว่า 100 ต้น 
ในสวนสาธารณะกลางเมือง ‘เวลาเที่ยงของวันอาทิตย์’ สถานที่แห่งนี้ 
เนืองแน่นไปด้วยวัยรุน่สาวหนุ่มจ�านวนมาก ทีม่ารวมตวักันโดยมไิด้นดั
หมาย ทกุคนล้วนมจีดุประสงค์เดยีวกัน 
 อ่ะๆ อย่าพ่ึงเข้าใจผดิ นีไ่ม่ใช่เรือ่งเล่าสยองขวัญแต่อย่างใด 
มนัคอืบรรยากาศการพักผ่อนของวัยรุน่เมอืงลงุโฮ (โฮจมินิซติี ้ ประเทศ
เวียดนาม)
 ในวนัอาทติย์ ซึง่เป็นวนัหยดุพักผ่อน วยัรุน่เมอืงลงุโฮจะไป
รวมตวักันทีส่วนสาธารณะ บ้างไปน่ังพูดคยุกับเพ่ือนๆ ไปพบปะผูค้นสร้าง
สัมพันธนาการกับผูอ้ืน่ บ้างก็ไปเพ่ือแสดงความสามารถ ท้ังเล่นบอร์ด  
(สเก็ตบอร์ด) ทัง้ถ่ายภาพ และการเล่นดนตร ีแม้ว่าถัดไปอกีไม่ไกลนกั 
จะมห้ีางสรรพสินค้าขนาดใหญ่ต้ังอยู่ แต่ก็ไม่สามารถดึงดูดความสนใจ
ของพวกเขาได้
 อนัทีจ่รงิ Life Style ของวัยรุน่บ้านเขาก็ไม่ได้ต่างจากบ้านเรา
มากนัก ท่ีมกีารเปิดรบัวัฒนธรรมต่างชาติ จากยุโรป อเมรกิา และเกาหลี 
ทัง้เรือ่งอาหารการกิน เรือ่งแฟชัน่การแต่งตวั เรือ่งดนตร ีหรอืค่านิยมต่างๆ 
แต่สิง่ทีแ่ตกต่างกันคอื สภาพแวดล้อมและสถานทีท่ีใ่ช้ในการท�ากิจกรรม
 วัยรุ่นในบ้านเรามักจะเลือกใช้ห้างสรรพสินค้า หรือย่าน 
การค้าทีม่ผีูค้นหนาแน่น เป็นพ้ืนท่ีในการท�ากิจกรรม ซึง่แตกต่างกันโดย
สิน้เชงิกับวัยรุน่ในเมอืงลงุโฮ เพราะพวกเขากลบัเลอืกใช้สวนสาธารณะ
เป็นสถานท่ีประกอบกิจกรรมแทน
 ภายใต้เน้ือท่ีประมาณ 4 ไร่  ของสวนสาธารณะ ท่ีมต้ีนไม้
ใหญ่ขนาด 2 คนโอบกว่า 100 ต้น กับผูค้นอกีกว่า 200 ชีวิต ท�าให้กลาย
เป็นภาพทีป่ระหลาดตาส�าหรบัคนไทย 
 เรือ่งประหลาดถัดมาคอื การเล่นดนตรจีะมอีปุกรณ์ 2 ชิน้ คอื 
กีต้าร์ และคาฮอง ท่ีแปลกคอืทุกวงจะเล่นแจมกัน ไม่มกีารแบ่งแยก ไม่
ต้องรอให้วงแรกเล่นเสรจ็ก่อน แล้ววงต่อไปค่อยเล่นต่อ พวกเขาจะเล่นไป
ด้วยกัน ใครเหนือ่ยก็พัก ใครไหวก็เล่นต่อ ใครจะแจมก็เข้ามาได้ เป็นอกี
หน่ึงบรรยากาศท่ีไม่ค่อยพบเห็นในประเทศเรานัก
 เร่ืองประหลาดท่ีสาม คอื เหล่าบรรดาคนดท่ีูมาล้อมวง 
จะมีความกระตอืรอืร้นให้ความร่วมมอืเป็นพิเศษ โดยทุกคนจะหยิบ
สมาร์ทโฟนมาเปิดหาเนื้อเพลง เพ่ือร่วมร้องเพลงตั้งแต่ต้นจนจบ  
ไม่เหมอืนกับบ้านเราทีจ่ะแค่ยืนร้องคลอไป ร้องได้ก็ร้อง ร้องไม่ได้ก็ปรบ
มอืตามจงัหวะแทน
 “แม้ความแตกต่างทางภาษาจะท�าให้เราไม่เข้าใจเน้ือ
เพลงท่ีเธอและเขาเหล่าน้ันร้องออกมา แต่ด้วยสหีน้า ท่าทาง และ
เสยีงดนตร ีท�าให้เราสามารถรบัรูไ้ด้ว่าพวกเขาเหล่าน้ี ก�าลงัมคีวาม
สขุ” และสนุกสนานกับสิง่ท่ีท�าอยู่ ไม่ใช่กิจกรรมท่ีท�าเพียงเพ่ือแสดง
ความสามารถ แต่ยังเป็นกิจกรรมเพ่ือการพักผ่อน พร้อมทั้งสร้าง
สมัพันธ์ระหว่างผูค้นได้อกีด้วย

เรือ่งในสวน
เรือ่ง / ภาพ : วรญัญา
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 ใครชอบเดินตลาดนัดที่เปี ่ยมไปด้วยบรรยากาศแบบ
ธรรมชาติ เชิญท่ีจตุจักรกรีนครับเหมาะที่สุด แดดไม่มี อากาศร่มรื่น  
และมขีองให้เลอืกซือ้มากมาย ทัง้ของมอืสอง และของเก่าหลากหลาย
ประเภท จะขาดก็แต่แฟนเก่าทีไ่ม่มขีาย (น�า้ตาจะไหล)
 ท่ามกลางคนนับร้อยที่ต่างเดินซื้อของภายในตลาดนัด 
จตจุกัรกรนี ในระหว่างทีผ่มก�าลงัเดนิสวนไปมากับคนทีไ่ม่รูจ้กัมากหน้า
หลายตา อยู่ๆ สายตาคู่น้ีได้ไปสะดดุกับชายคนหน่ึงท่ีก�าลงันัง่เล่นกีตาร์
อยู่หน้ารถโฟล์คตู้เก่าๆ ด้วยใบหน้ามคีวามสขุ พร้อมส่งรอยย้ิมกับคนท่ี
เดนิผ่านไปมาอย่างไม่ขาดสาย จนมคี�าถามมากมายไหลเข้ามาในหวั 
เขามาน่ังเล่นดนตรีตรงน้ีแล้วได้อะไร คนดแูทบจะไม่ม ีเงนิก็ไม่ได้ 
 หลงัจากนัง่อนิกับเขาทีล่ะเลงเพลงออกมา ยกแขนข้ึนมาดู
นาฬิกาเวลา 2 ทุ่มกว่าๆ ไม่นานเสยีงดนตรก็ีหยุดลง พร้อมกับเสยีงปรบ
มอืจากคนท่ีมายืนด ูจนตัวผมเองก็อยากจะรูจ้กัชายคนนัน้เตม็ที
 เดินเข้าไปแบบกล้าๆ กลวัๆ (หน้าพ่ีด)ุ จนได้รูว่้าชายคนดงั
กล่าวมนีามว่า ‘พ่ีอู’๋ จกัรกฤษณ์ ตัง้หน้าสง่าวงศ์ อายุ 35 ปี ชายทีค่ลกุคลี 
อยู่ในวงการดนตรีมาแล้ว 16 ปี แถมมดีกีรเีป็นอาจารย์สอนดนตรอียู่ย่าน
สว่างวงศ์ 

 จดุเริม่ต้นท่ีได้มาโชว์เดีย่วอยู่บรเิวณน้ี เนือ่งมาจากจดุนีเ้ป็น
พ้ืนท่ีว่าง เพราะเป็นย่านใหม่จงึอยากท�าให้เป็นจดุสนใจของคนท่ีเดินผ่าน
ไปมารูส้กึชอบท่ีมานัง่เล่นดนตรอียู่ตรงน้ี บรรยากาศสนกุกว่าร้านอาหาร
หรอืร้านเหล้า 
 “ลกูค้าทีม่าน่ังในร้านมกัคาดหวงัตามท่ีตวัเองต้องการ ซึง่บาง
ครัง้สิง่ทีเ่ราเล่นออกมาไม่ตอบโจทย์เขา แต่เมือ่ได้มาเล่นกลางแจ้ง ใครท่ี
เดนิผ่านมาแล้วไม่ตอบโจทย์ เขาก็จะเดนิผ่านไป และใครท่ีชอบก็จะมา
นัง่ฟัง แนวท่ีเล่นมหีลากหลายผสมผสาน ทัง้ รอ็ค, รมู, แจ๊ส, อนิดี ้คอืเอา
ทกุอย่างมารวมกัน เรยีกว่า ‘ฟิงเกอร์สไตล์’ ไม่ได้ตกีรอบ เหมาะส�าหรบั
คนฟังท่ีเปิดใจ”
 ส�าหรับผมแล้วชายคนนี้มีเอกลักษณ์ด้วยเสียงกีตาร์ที่ล่อง
ลอยเหมอืนขนนกท่ีปลวิตามสายลมอย่างช้าๆ ท�าให้รูสึ้กถึงความสุขแบบ
ทีส่ดุหรอืความเจบ็ปวดท่ีรนุแรงในเวลาเดยีวกัน

 รูส้กึประทับใจท่ีบงัเอิญได้เจอกับชายคนน้ี...

ดนตรมุีมตกึ...

เรือ่ง : นิธิศ
ภาพ : กิตติพงษ์
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โรจ ควนัธรรม
เอกลกัษณแ์หง่ความรว่มสมยั

เรือ่ง : เบญจพร
ภาพ : กิตติพงษ์
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โรจ ควนัธรรม
เอกลกัษณแ์หง่ความรว่มสมยั
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 ถ้าไล่ให้ไปถามพวกกุ๊กท�ากับข้าว ผกัหรอืเน้ือสตัว์ บางอย่าง
ต้องใส่ก่อน ถ้าใส่หลงัไม่อร่อยเลยว่ะ หรอืผกับางอย่างต้องใส่ลงไปผดั
ทหีลงั มนัถึงจะเขยีวหน้ากิน หรอืบางอย่างต้องผดัให้สกุเลย บางอย่าง
อย่าสกุมาก เช่นเดยีวกับการเป็นดเีจของ ‘หมกึ’ ดเีจ 70s หรอื โรจ ควนัธรรม 
ที่คลุกคลีกับการปรุงเพลงมานาน “ตอนเราจัดรายการ เราก�าลังปรุง  
แผ่นเสยีง ดนตรมีหีลากหลายอารมณ์ทัง้โฆษณา ซงิเกิล ท้ังหมดน้ี เราจะ
เรียงคิวอย่างไรให้ชั่วโมงของรายการมีจุดพีคเพ่ือส่งอารมณ์เพลงถึง 
คนฟัง” ใกล้เคียงท่ีสุดแล้วเหมือนกับการท�ากับข้าว คุณจะใส่น�้าปลา 
ตอนไหน ซึง่วิธีการท�าเพลงคอืการปรงุ เพลงเสพด้วยห ู กับข้าวเสพด้วย
ลิน้ มนัคอืการเสพความสขุเช่นเดยีวกัน เราก�าลงัปรงุความสขุส่งให้กับ
คนฟัง คนฟังคอืลกูค้าเราทีจ่ะมาน่ังกินอาหาร เราใช้ใจเรา เสพไปพร้อมๆ 
กับคนฟัง 
 ก่อนเข้ามาในวงการเพลง ประมาณปี พ.ศ.2526 ดเูหมอืน
เขาจะใช้ชีวิตโลดโผนในหมู่วัยรุ่นเพราะช่วงยุคสมัย 60s เกือบ 70s  
จะนิยมจดัปาร์ต้ีกันตามบ้านเพ่ือน ซึง่ในยุคน้ัน ยังไม่ค่อยมไีนท์คลบัสกั
เท่าไร ก็จะมแีต่วงดนตรทีีนั่กเรยีนเล่นกันเอง นอกเหนือจากการปาร์ตีกั้น
ในบ้านแล้ว เขามกัออกมาแฮงเอาท์กับเพ่ือนๆ ในย่านสยามสแควร์อยู่
บ่อยครัง้ ก่อนทีจ่ะมแีมวมองจากไนท์สปอตโปรดกัชัน่โทรเข้ามาเพราะเห็น
ว่าเขาชอบเล่นดนตร ี เขาตอบตกลงทันทีเพราะมไีอดอลเป็นเจ้าของราย
การไนท์สปอต และน่ีก็เป็นจดุเริม่ของดเีจแถวหน้า แห่งยุค 70s 
 ส่ิงท่ีประสบความส�าเร็จมากๆ คือการท่ีเขาเอาเพลงจาก
อังกฤษมาเปิด ในช่วงนั้น บอกได้เลยว่ากระแสเพลงเต้นร�าครองเมือง 
เพลงเต้นร�าก็คอืเพลงทีม่จีงัหวะสม�า่เสมอ แปะ แปะ แปะ (พ่ีหมกึตบมอื) 
วงดนตรีท่ีไม่เคยท�าในจังหวะแบบนี้  ออกมาท�ากัน เพราะถือว่าเป็น 
จดุขาย จนเรยีกได้ว่าเป็นปีของวงดงัในยุค 70s และยุค 80s  Come Back Year
 “หลายคนเข้าใจผดิกันว่า เพลงเต้นร�าคอืเพลงดสิโก้ แต่จรงิๆ
แล้วมันไม่ใช่ เพลงเต้นร�ามันคือ แดนซ์ คนท่ีไม่เข้าใจ จะเหมาเอาว่า  
เพลงท่ีเล่นในดสิโก้เทคเน่ีย คือ เพลงดสิโก้  แต่ในความเป็นจรงิเป็นได้ทัง้ 
ร๊อค พังค์ โซล ดิสโก้  ป็อป” 
 มีสิ่งหนึ่งท่ีเขายึดถือตลอดเวลาคือ ไม่ชอบท�าอะไรท่ี 

เหมอืนใคร เขาเป็นคนท่ีท�าการบ้านก่อนท�างานเสมอและต้องคดิก่อนท�า  
เวลาฟังเพลงก็จะหาประเด็นของเพลงท่ีเล่น ทุกครั้งที่จัดรายการวิทยุ  
เวลาเล่นเพลงออกไป ก�าลงัใส่หูฟังหรอืท�าอะไรอยู่ก็แล้วแต่ เขาจะท�า 
จนกระทั่งเกิดความอัตโนมัติขึ้นกับตัวเอง โดยน�าความรู้สึกของเพลง 
จากการจดัเพลงในแต่ละวันมาบอกต่อคนฟัง 
 จากรายการวิทยุสู ่รายการทีวี เป็นเสียงพากย์รายการ  
เสียงพากย์โฆษณาในทีวีกับวิทยุ หรือพิธีกรในงานดนตรีต่างๆ คนจึง 
เหน็เขาจากการได้ยินเสยีง 
 “เราต้องบอกตัวเองว่าอะไรควรวางที่ไหน ตรงไหนวางผิด
จงัหวะอารมณ์โดดนีเ่จ๊งเลย คล้ายกับเราก�าลงัดไีซน์จดับ้าน อย่าท�าให้
บ้านรกเท่านั้นเอง การจัดเพลงก็เหมือนกัน เมื่อจัดรายการแบบเนิบๆ 
หมอนถามหา ง่วงแน่นอน ผมไม่ชอบแจกหมอนเครือ่งดนตรี 
 ซาวด์ดนตร ีเสยีงของกีตาร์ มนัต้องมเีปลีย่นบ้าง มนัต้องมี
อะไรใหม่ข้ึนมาบ้าง  เปลีย่นซาวด์บ้างเล็กน้อย คือเรายอมรบัว่าเพลงท่ี
เปิดมามันไพเราะ แต่พอเกิน 5 เพลงขึ้นไป มันต้องขยับนิดนึงแล้ว  
ขยับเดีย๋วค่อยกลบัมาจึกๆ ก๊อกๆ ใหม่ได้”
 นับวันครีเอทีฟยิ่งส�าคัญที่สุด แม้กระทั่งการขายก๋วยเตี๋ยว 
ไม่รูอ้ร่อยหรอืเปล่า หากหน้าร้านมอีะไรประหลาดไม่เหมอืนคนอืน่ คนจะ
ต้องสนใจว่ามนัคิดข้ึนมาได้อย่างไร หลังจากน้ันเรือ่งรสชาติค่อยว่ากัน 
อกีที ว่าจะครัง้เดียวผ่าน หรอืจะกลบัมาอกี เพราะฉะนัน้เรือ่งครเีอทีฟเป็น
เรือ่งส�าคญัทีส่ดุทีพ่ีห่มกึฝากไว้          
 งานทกุชิน้ทุกอย่างขอแค่คดิต่าง กล้าคดิ ว่าจะเริม่จากจงัหวะ
ไหน จะเล่นซาวด์แบบไหน แล้วต่อด้วยอะไร เอาความพอดเีป็นตวัตัง้ แล้ว
วางบทีไว้ในใจ ผมเล่นเพลงสมยัเปิดแผ่น ตอนน้ันใช้แผ่นไวนิลเปิดแผ่น
น้ีเสรจ็ หยิบอีกแผ่นวางเตรยีมไว้ ใส่หฟัูงไว้ตลอด
 “นักจัดรายการสมัยก่อนมือเร็ว สันแผ่นเสียงแต่ละแผ่น 
จ�าได้หมด ลุกขึ้นไปหยิบได้ทันทีอย่างไม่มีพลาด ฉะนั้นแผ่นท่ีก�าลัง 
จะจบเหลอืไม่ถึง 50 วินาทเีราฟังอยู่ถ้าแผ่นต่อไปไม่ใช่เพลงทีต้่องการ  
ก็ต้องรีบลุกขึ้นหยิบใหม่ ใจเราต้องอยู่กับงานท่ีเราท�า มันคือเรื่องของ 
ครเีอทฟี”

ขณะยนือยูห่น้าเตาไฟ มีกระทะอยูห่นึ่งใบ พร้อมเคร่ืองปรุงเตม็โตะ๊ 
เกลอืป่น ซอส ซีอ๊ิวขาว น�้าปลา ผกั เนือ้ เป็นคณุจะใสอ่ะไรกอ่น 

?
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ฉายาพีห่มกึดเีจ 70
 “คือเราเกิดจากยุค 70 อยู ่ใน
เหตุการณ์ ท�างานมากับมือ มาถึงยุค 2000  
เห็นได้ทันทีว่า มันมีความแตกต่างกันมาก  
แต่คนชอบถามว่ายุคไหนดกีว่ากัน ค�าถามน้ีผม
ไม่ชอบเลยจริงๆ เพราะแต่ละยุคแต่ละสมยัมนั
เปรียบกันไม่ได้เลย การเสพของคนไม่เหมอืนกัน  
ต่างคนต่างชอบคนละแบบเราสามารถบอก 
ได้ว่า การท�างานในยุคนั้น มันเป็นแบบน้ีนะ 
สมัยนี้มันเป็นแบบน้ีนะ ยุคปัจจุบัน ดนตรีมัน
เปลีย่นอารมณ์ไปเพราะมกีารกดปุม่โปรแกรม 
ทุกอย่างมีเครื่องช่วยหมด มันไม่เหมือนสมัย
ก่อนเวลานักดนตรีจะแกะเพลง ต้องเปิด 
เทปคาสเซท็ฟัง กดกรอไปกรอมา สมยันีท้กุอย่าง
ใช้อนิเตอร์เน็ตกดเสร์ิชหาข้อมลูมา คนมนัรบีเร่ง
ไปหมด เพราะฉะน้ัน ความละเอียดย่อมจะ
หายไป”
ชวีติอิสระท่ีนอกเหนือจากการเป็นดเีจ
 “ผมชอบดไีซน์การแต่งตวั เดนิแหล่ง
วัยรุน่ดูเสือ้ผ้า มคีนยุให้ท�าเสือ้ผ้า ผมสนใจอยู่
เหมอืนกันครบั แล้วก็มเีล่นดนตรกัีบเพ่ือนๆ”

เพลย์ลสิต์ท่ีชอบตลอดกาล 
 ผมชอบวงดนตรียุคเก่าที่ยังมีผล
งานถึงปัจจบุนั โพลซิ บลอนดย์ี ยูทู ส่วนวงฟัง
ชลิล์ๆ ทีช่อบมากเลยก็คอื Lighthouse family  
กับ Daft Punk  ซึง่ Daft Punk ถือเป็นวงรุน่ใหม่
ที่ได้รับอิทธิพลของเก่ามาผสมกับใหม่มา 
 จนกลายเป็นค�าโมเดิร์นคลาสสิคท่ีเอามาแมทช์
กันจนลงตวั
 “ความหล่อของเสียงและหน้าตายัง
คงเดิมไม่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา แม้จะชอบ 
เพลงใหม่ๆ  แต่ไอเดียของเพลงต้องมีกลิ่นอาย
ของเพลงยุคเก่า นีเ่ป็นสไตล์การฟังเพลงของพ่ี
หมกึเลย”
 ผมจะชอบนักดนตรีรุ ่นใหม่ที่ท�า
เพลงแนววินเทจ ผมสนใจเพลงใหม่ๆ ที่เขา 
ได้ ไอเดียจากเพลงยุคเก่ามาท�าเพลงจังหวะ
เคลื่อนไหว เพลงพวกนี้เป็นเพลงท่ีผมเปิด 
บ่อยมาก จุดท่ีน่าสนใจคือ ดนตรีจะเป็น
อิเล็กทรอนิกส์ซาวด์ แต่กีตาร์สด กลองสด  
เอามาผสมกัน เวลานีท้�าให้กระแสของเพลงเก่า
และศลิปินเก่ากลบัมากันเยอะมาก

 “การท�าเพลงที่ดีสักเพลงหน่ึง
เหมือนกับว่าเราต้องใช้ใจ ใช้รายละเอียดทุก
อย่างในชวิีตท�าออกมา ไม่ใช่แค่ต้องการให้ได้
ผลตอบรบัท่ีด ีแต่เพลงทีด่ ีมนัจะเดนิทางไปถึง
หฟัูงเอง”  
 จรงิๆ แล้วมนัเป็นสิง่ทีผ่มอยากจะ
บอก มนัคอืความคลาสสกิทีอ่ยู่ได้นาน แต่คนที่
จะรับไปปฏิบัติจะสามารถน�าไปใช้ในชีวิต
ประจ�าวันได้หรอืไม่น้ัน ขึน้อยู่กับการประยุกต์
ของเขา คนรุ ่นใหม่ท่ีท�าเพลงออกมาย่อม
ต้องการให้งานเพลงเป็นท่ีรู้จักเร็ว แต่คนท่ีรัก
ดนตรีจริงๆ จะไม่ค�านึงว่า เมื่อไหร่จะมีคนชื่น
ชอบงานของตนเอง เพลงเพราะของแท้ทิง้วางไว้
ก็ไม่มวัีนเสือ่มสลาย  เพราะฉะนัน้ค�าพูดค�านีข้ึน้
อยู่กับว่าใครเป็นผู้ฟังหรือใครจะเป็นผู้เอาไป
ตคีวาม มนัไม่มใีครผดิ ไม่มใีครถูก บางคนอาจ
จะแย้งว่า ท�างานเพลงก็ต้องการให้มีฟีดแบค
กลับมา แต่ผมไม่สนใจ ผมถือว่างานของผม  
ต้องมคีนชอบแน่นอน เพราะมนัมคีณุภาพในตวั
มนัเอง
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  ‘ศลิปะ’ ในมุมมองของคนท่ัวไปอย่างเรา อาจจะมอง
แค่ว่า มันคือภาพท่ีถกูถ่ายทอดออกมาจากอารมณ์ของจติรกร หรอื
ผู้วาดแต่ความหมายในเชงิลกึแล้ว งานศลิปะเปรยีบเสมือนมิตแิห่ง
ฝันท่ีสรรค์สร้างด้วยความเป็นจรงิ และบางครัง้ศลิปะก็เป็นเหมือน
ยารกัษาจิตใจท่ีหมองหม่นให้เข้มแขง็มีเรีย่วแรงท่ีจะสูต่้อไป
 ผลงานศลิปะหนึง่ชิน้ สามารถแทนความหมายได้เป็นแสน
ล้านค�า ถ้าลองมองเข้าไปลกึๆ แล้ว มนัสามารถบอกเรือ่งราวต่างๆ ทีเ่กิด
ข้ึนได้ และการท่ีจะร้อยเรยีงผลงานให้ออกมาเป็นเรือ่งราวนัน้ ย่อมข้ึนอยู่
กับมมุมองและประสบการณ์  จติรกรหรอืนกัวาดจงึเปรยีบเสมอืนศลิปิน
ทีค่อยรังสรรค์งานศิลปะ
  ขึ้นชื่อว่าศิลปิน พวกเขาย่อมมีความพิเศษกว่าคนท่ัวไป  
ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองความสามารถในการน�าเสนอผลงานดนตร ีภาพลกัษณ์
ทีโ่ดดเด่น จนบางครัง้กลายเป็นแบบอย่างให้แฟนเพลงท�าตาม แต่บาง
ครัง้ความพิเศษของคนท่ีได้ชือ่ว่าเป็นศลิปินก็ดเูหมอืนแปลกแหวกกระแส
ดพิูลกึพิลัน่เกินกว่าท่ีใครจะกล้าเลยีนแบบ
 งงล่ะส!ิ ท�าไมอยู่ๆ ผมมาเพ้อเรือ่งศลิปะ ท้ังๆ ท่ีนิตยสารเล่ม
นีเ้ป็นหนังสอืทีน่�าเสนอเรือ่งดนตร ีและเพ่ือท่ีจะให้คล้องจองกับคอลัมน์
นี ้สิง่ท่ีต้ังใจจะน�าเสนอคงหนีไม่พ้นนักดนตรท่ีีมใีจรกัในงานศลิปะ
 ทกุคนล้วนมศีลิปินในดวงใจอยูม่ากมาย และถ้าให้เรยีงล�าดับ
ตามความชอบ มั่นใจว่าทุกคนท�าได้ แต่จะให้สืบเสาะถึงเบื้องหลังว่า 
นอกจากร้องเพลงแล้ว พวกเขามผีลงานเด่นดงัอะไรอกีหรอืไม่น้ัน มัน่ใจ
ว่าหลายคนคงตอบไม่ได้หรอืไม่รูด้้วยซ�า้
 เริม่ต้นด้วยคนแรก ถือเป็นนักดนตรท่ีีได้รบัความนิยมอย่าง
มากในปัจจบุนั และส�าหรบัใครทีช่อบแนวเพลง บรติป็อป คงไม่มีใคร 
ไม่รูจ้กั ‘เลก็’ อภิชยั ตระกูลเผดจ็ไกร (Greasy Cafe) เพราะนอกจากจะ
เป็นนักร้องและนักแต่งเพลงแล้ว เขาคือช่างภาพมือฉมัง ที่ถ่ายทอด 

เสน้ทาง ‘ศลิปะ’ ของ ‘ศลิปิน’
เลก็ Greasy Cafe/ แป้งโกะ/  Marilyn manson  

เรยีบเรยีง : นิธิศ
ภาพ : facebook greasy cafe, facebook Wondering pango, 
           http://thaimisc.pukpik.com/

ผลงานของ เล็ก Greasy Cafe

ผลงานของ เล็ก Greasy Cafe
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ผลงานประเภท Landscape และ Still Life ได้อย่างงดงาม เพราะแต่ละ
ภาพ เขาสามารถบอกเล่าเรือ่งราวบรรยากาศความทรงจ�าทีแ่สนประทบั
ใจให้คนดเูข้าถึง และยังสามารถควบคมุจงัหวะในการเลอืกกดชตัเตอร์
เพ่ือบนัทึกเหตกุารณ์เรือ่งราววิถีชวิีตของผูค้น โดยใช้สตูดโิอขนาดมหมึา 
คอืโลกใบน้ี และแสงไฟท่ีให้ใช้ฟรจีากแสงของดวงอาทิตย์ การให้คนอ่ืน
ได้เหน็ในสิง่ทีเ่ราเห็น การให้คนอืน่รูส้กึจากสิง่ทีเ่ราพบเจอในช่วงเวลา
ขณะนัน้ผ่านภาพถ่าย โดยปราศจากการจดัวาง งานศิลปะภาพถ่ายของ
เขาจงึเป็นผลงานอกีชิน้หนึง่ทีส่ามารถท�าให้ใครหลายคนประทับใจ
 เช่นเดยีวกับ ‘แป้งโกะ’ จนิตนดัดา ลมัมะกานนท์ นักร้องที่
มีชื่อเสียงมากในโลกไซเบอร์ ไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอ หรืองานศิลปะ 
แอนเิมชัน่ กับผลงานภาพถ่ายทีน่่าตดิตาม เพราะภาพทีเ่ธอถ่ายทอดออก
มาสามารถสมัผสัได้ถึงความเป็นอิสระ ความสวยงาม ความเป็นตวัของ
ตวัเอง และจนิตนาการทีไ่ม่สิน้สดุ โดยรปูส่วนใหญ่จะเน้นธรรมชาต ิต้นไม้ 
ดอกไม้ ผสมกับความฝันท่ีจะเดินทางรอบโลก และความเป็นศิลปินท่ีมี
ในตัวต้ังแต่เด็ก ท�าให้ผลงานทุกชิ้นที่ออกมามีความหลากหลายและ
ความเป็นศลิปะอยู่ในตัว เพ่ิมความน่าตดิตามและค้นหาเป็นอย่างย่ิง และ
นอกจากจะชอบถ่ายภาพแล้ว เธอยังชอบงานวาดรปู งานกราฟิกและ 
แอนิเมชัน่ โดยเธอเคยวาดโปสการ์ดส่งให้แฟนคลบั รวมถึงรบัออกแบบ
กราฟิกและแอนเิมชัน่อยู่ท่ี ‘โคตรชลิล์’ และ ‘หวักลมสตดูโิอ’ เอาเป็นว่า 
เธอคนนีถื้อเป็นตวัจรงิอีกคนทีช่ืน่ชอบงานศลิปะ
 ลองข้ามมาดูนกัดนตรต่ีางประเทศอย่าง ‘Marilyn Manson (mm)’ 
ศลิปินทีช่าวอเมรกิา ผูท่ี้มภีาพลกัษณ์ไม่เหมอืนใคร เป็นท่ีรูจ้กัในเรือ่งภาพ
ลกัษณ์ท่ีเป็นข้อโต้แย้ง เขาเป็นคนประเภททีค่นอืน่ถ้าไม่เกลยีดก็รกัเลย 
โดยผลงานศลิปะของเขาท่ีเป็นจดุเด่น คอืฝีมอืการวาดรปูปกอลับัม้เพลง
ของตัวเอง ถือว่าเป็นคนที่เก่งกาจถึงขนาดสร้างภาพลักษณ์ให้ตัวเอง 
ตั้งแต่อัลบั้มแรก จนถึงอัลบั้มล่าสุด หลายๆ ภาพส�าหรับบางคนแล้ว  
มันคือภาพท่ีกระแทกใจและความทรงจ�า ที่ร้อยเรียงเรื่องราวในอดีต  
เป็นเหมือนภาพที่เตือนสติ แต่ส�าหรับบางคนมันคือหนึ่งในภาพท่ี 
น่ารงัเกียจท่ีสดุในประวัตศิาสตร์วงการดนตร ีถึงแม้ผลงานของเขาทีอ่อก
จะเป็นอย่างไร คนจะพูดในด้านดีหรอืไม่ด ีมนัก็ยังเป็นผลงานศลิปะที่ 
ออกไปมาจากจติใจ เขาถงึขนาดทุม่ฝีมอืวาดรปูสดุตวั จนเปิดนทิรรศการ
ประมลูภาพเขยีนของตวัเองมาแล้ว และมคีนเขาร่วมประมลูจรงิๆ ถือว่า
ผลงานศิลปะของเขาก็ยังมคีนสนใจ แม้แต่ตัวผมเองก็ยังไม่ชอบในบาง
ชิน้ เพราะน่ากลวั (เกินไป)

 เหน็ได้ชดัว่างานศลิปะจากนักดนตรท้ัีงหมดท่ีเอ่ยนาม
มานี ้ ล้วนมีจุดเด่นท่ีแตกต่างกัน มีหลากหลายรปูแบบให้ตดิตาม
ท้ังศิลปะภาพถ่าย ศิลปะภาพวาด ถือว่าศิลปินเหล่าน้ีมีจิตนาการ
ท่ีไม่เพยีงแต่แต่งโน้ตร้องเพลง เขายังสามารถน�าจินตนาการมาใช้
กับงานอ่ืน อย่าง ‘ศิลปะ’ ด้วย
 

ผลงานศลิปะหน่ึงช้ินสามารถแทนความหมายได้
หลายแสนลา้นค�า เพราะงานศิลปะบางช้ินถา้ลอง
มองเข้าไปลึกๆ แล้วมันสามารถบอกเรื่องราว
ตา่งๆ ที่เกดิข้ึนได้

ผลงานของ Marilyn manson

แป้งโกะ
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เรื่อง ปุณณราณญัน์

ภาพ  นธิศิ
เรือ่ง : ปณุณราณัญน์
ภาพ : นิธิศ



41

 ชายรปูร่างสงู โปร่ง ไหล่ไม่กว้างนัก ผวิสแีทน บนใบหน้ามหีนวด
ยาวปกคลมุรมิฝีปากบน แต่ดสูะอาดสะอ้าน ผมสัน้รองทรงถูกจดัแต่งให้
เข้าท่ี แต่งกายด้วยเสื้อเชิ้ตยีนส์แขนยาว กับกางเกงยีนส์ขายาว และ 
รองเท้าหนัง ชายคนดงักล่าวมท่ีาทางท่ีสขุมุ ท�าให้พวกเรารูส้กึประหม่าขึน้
มาทันที แม้พวกเราจะมจี�านวนมากกว่าก็ตาม 
 วรรณฤต พงศ์ประยูร หรอืทีใ่นแวดวงดนตรรีูจ้กัในนาม พ่ีป๊อก 
Stylish Nonsense (สไตลชิ นอนเซนส์) ผูก่้อตัง้ค่ายเพลงแพนด้าเรคคอร์ด 
และท�างานเก่ียวกับการผลติงานทางด้านเสยีง สไตลชิ นอนเซนส์ มดีนตรี
และลีลาบนเวทีที่ออกไปทางแนวเพลงเต้นร�าหรือบางคนเรียกว่า  
Electronic Pop แต่บางคนถึงกับเรยีกมนัว่า ‘สิง่ท่ีฟังไม่รูเ้รือ่ง’ วันน้ีเราจะ
มาท�าความเข้าใจกัน หลังการแนะน�าตัว และพูดคุยกันอีกนิดหน่อย  
เพ่ือลดความประหม่าของพวกเราเอง การสมัภาษณ์ก็ได้เริม่ขึน้
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PL : แนวดนตรท่ีีเล่นคือแนวอะไร 
 ป๊อก : ใครอาจจะเรยีกดนตรขีองเรา
ว่าดนตรีแนวแจ๊ส หรือ Electronic หรืออะไร
ก็ตาม แต่เราเองก็ยังไม่รู้ว่ามันคือแนวอะไร 
เพราะหากเราศึกษาดนตรีมาเรื่อยๆจะพบว่า
แนวดนตร ีกว่าจะมาเป็นแบบท่ีเราเรยีกกันท้ัง 
แจ๊ส (Jazz) เร้กเก้ (reggae) ร็อกแอนด์โรล 
(Rock and roll) ฯลฯ ถ้าย้อนไป ยุค50s ยุค60s 
นกัดนตรท่ีีเล่นดนตรแีจ๊ส พวกเขาก็ยงัไม่รูว่้าตวั
เองคือนักดนตรีแจ๊ส ไม่มกีารท�าอลับัม้ เล่นมา
จนอายุ 60 ถึงจะมอีลับัม้ ก็เลยคดิว่าดนตรมีนั
ค่อนข้างใช้เวลานาน กว่ามนัจะเป็นประเภทหน่ึง
ให้คนเรยีกกัน ส�าหรบัดนตรท่ีีเราเองก�าลงัศกึษา
ก็เช่นกันมนัต้องใช้เวลา ยังไม่ได้คดิว่าแนวเพลง
ของเราจะใช้ชือ่เรียกว่าอะไร

PL : แนวดนตร ีElectronic กับกลุม่คนฟังชาว
ไทย? 
 ป๊อก : ต้องให้เวลากับคนฟัง บาง
เพลงก็เข้าถึงได้ง่าย บางเพลงก็เข้าถึงได้ยาก เช่น
เดยีวกับการสือ่สาร ถ้าผูฟั้งกับผูพู้ดสือ่สารด้วย
ภาษาเดยีวกัน ก็ไม่มปัีญหา แต่หากใช้กันคนละ
ภาษา มันต้องอาศัยเวลาเพ่ือให้คนเข้าใจ  
ในฝ่ายคนท�าเพลง บางวงหรอืบางคน ก็อยาก
สือ่สารกับคนฟังด้วยวิธีใหม่ๆ ซึง่เราต้องท�าต่อ
ไปเรือ่ยๆ อย่าเพ่ิงไปกังวลว่าเมือ่ไหร่คนฟังจะ
เข้าใจ
PL : อุปสรรคในการท�าเพลง Electronic
 ป๊อก : เราไม่ได้มองว่ามันเป็น
อปุสรรค เพราะเข้าใจว่าคนฟังน้อย รูว่้ามนัโด่ง
ดงัยาก เรือ่งธุรกิจการขายอาจท�ารายได้ได้น้อย 

คนอืน่เขาอาจเป็นนักคดิ หรอืครเีอทีฟทางการ
ค้า แต่เราเป็น Artist ทีไ่ม่เก่งเรือ่งการค้า เราเพียง
แต่ประยุกต์ดนตร ีElectronic มาขาย เราค้าขาย
ไม่เป็น การค้าของแนวดนตร ีElectronic จรงิๆ 
จงึไม่ม ีมนัเป็นแค่องค์ประกอบของตลาด การ
ค้าขาย ถ้าพูดถึงในท้องตลาดแล้ว ยังไม่มเีพลง
แนวดนตร ีElectronic ขายเลย 
PL : อะไรคือค�าจ�ากัดความค�าว่า Electronic 
ของ Stylish Nonsense ? 
 ป๊อก : มนัคอื ดนตรรีปูผสม อะไร
ก็ได้ที่นึกเสียงออก เสียงพัดลมก็เรียกว่า  
Electronic แล้วนะ เพราะว่าเป็นเครือ่งใช้ไฟฟ้า 
ค�าว่า Electronic ของคนมปีระสบการณ์อย่างพ่ี 
กับคนทีเ่พ่ิงเริม่ต้นจะไม่เหมอืนกัน เพราะคนเริม่
ต้นต้องไปใช้ซนิธิไซเซอร์ (synthisizer)
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PL : เหตผุลท่ีเลอืกใช้เครือ่งดนตรรีุน่เก่า 
 ป๊อก : เป็นเพราะเราสนใจดนตรี 
และเครือ่งดนตรก็ีมหีลายชนดิ จะไฟฟ้า หรอือะ
คสูตกิ หรอืพ้ืนบ้าน เก่าขนาดไหน ไฮเทคขนาด
ไหนกต็าม เราอยากจะรูจ้กัมนัให้หมด เพราะมนั
ท�าให้รูวิ้ธีการแต่งเพลงของยุคนัน้ เครือ่งดนตรี
ทีแ่ตกต่างกันแค่ 3-4 ปุม่ ก็เล่นไม่เหมอืนกันแล้ว
แต่อย่างน้อยมนัก็คล้ายๆ กัน สิง่นีแ้หละ คอืสิง่
ที่พ่ีอยากรู้ แต่บางคนคิดว่าเครื่องดนตรีมัน
เหมอืนกันหมด
PL : แรงบนัดาลใจในการท�าเพลง 
 ป๊อก : แรงบันดาลใจคงมาจาก
เพ่ือนร่วมวง เพราะเวลาเราเล่นอะไรไป มนัก็จะ
โต้กลบัมา เราต้องตอบโต้กันไปมา ถ้าเราเล่นอยู่
คนเดยีว ปล่อยเสยีงท่ีเล่นออกไป มนัอาจเรยีก
ได้ไม่เตม็ปากว่า แรงบนัดาลใจ แต่ถ้าเราเล่นมนั
กับเพ่ือนร่วมวง มนัจะเป็นการเล่นดนตรท่ีีกลับ
ไปกลบัมาท่ีเราไม่ได้คาดคดิ และความคดิของ
เพ่ือนๆ อาจท�าให้เกิดหลายๆ อย่างที่เรามอง 
ข้ามไป
PL : นอกจากแนว Electronic เล่นดนตรแีนว
อ่ืนอีกไหม ? 
 ป๊อก : คงเป็นโฟล์ค (Folk) เป็นรอ็ก
แอนด์โรล (Rock and roll) พ่ีชอบฟังดนตรี
หลายๆ แนว พอรู้จักดนตรีแนวหน่ึง มันก็จะ
ท�าให้เราเดนิทางศกึษา และค่อยๆ คุ้นเคยกับ
แนวน้ันได้ทีละนิด มีอยู่ช่วงหน่ึงท่ีสนใจดนตรี
ประเภทเต้นร�าท้ังแบบ ดิสโก้ (Disco) เฮาส์ 
(House music) เทคโน (Techno) ฮิปฮอป 
(Hiphop) เราก็ฟังให้เข้าใจจงัหวะ พอเราเข้าใจ
มนัแล้ว ตามธรรมชาตเิราก็จะเล่นมนัออกมาเอง 
PL : พฒันาการของ Stylish Nonsense
 ป๊อก : ในเรือ่งของการเล่นดนตรนีัน้ 
ก็ยังทดลองอะไรๆ ให้ใหม่กว่าเดิม เรือ่งฝีมอืที่
พัฒนาเพ่ิมขึ้นน่าจะเป็นเรื่องหลังจากที่เราได้
ปฏิบัติในห้องทดลองแล้ว เมื่อแสดงสด เราก็
สามารถแสดงได้เลย แม้จะไม่ได้เตรยีมตวัมา
ก่อนเลย น่ีคอืทีส่ิง่มกีารพัฒนาเพ่ิมข้ึนมา
PL : การเตรยีมตวัก่อนการแสดง 
 ป๊อก : ก่อนขึน้เวทีไม่ได้ซ้อม เราท�า
แบบนีม้านาน ช�านาญก็ว่าได้ มนัไม่มเีวลาซ้อม 
เราต้องท�าทกุอย่างให้ได้ในทุกสถานการณ์ ถ้า
ท�าให้ดีได้ ครั้งหน้าเราท�าให้ดีใหม่ ดีมากข้ึน
เรือ่ยๆ
PL : วธิสีือ่สารกับคนดู 
 ป ๊อก :  บนเวที เป ็นเรื่ องของ  
Performance พอเราเล่นไปเรือ่ยๆ คนจะเหน็ 

เองว ่า เราท�าอะไรอยู ่  เราก�าลังจริงจัง  
หรือเราก�าลังไม่สนใจใครเลย หรือไม่มีใคร 
สนใจเรา สมมตว่ิาเราไปเล่นในตลาด ท่ีๆ ไม่มี
ใครรูจ้กัเราเลยอาจจะม ี5 - 10 คน ทีส่งัเกตเหน็ 
มนัอยู่ท่ีว่าเรามสีมาธิอยูกั่บสิง่ท่ีเราท�าหรอืเปล่า
PL : เคยเหน็ใส่กระโปรงเล่นดนตร ีอยากจะ
สือ่สารอะไร ? 
 ป๊อก : บางคนคิดว่าเราจะสื่อสาร
อะไรอยู่ ท่ีจรงิแล้ว ไม่ได้คิดอะไรเลย เหตุมาจาก
มรีุน่น้องท�าวีดโิอให้ แล้วเขาบอกให้ใส่ชดุนัน้ใน
วีดิโอ ถ่ายเสรจ็เขาก็ให้กระโปรงมาเลย พ่ีก็เอา
ไปใส่ต่อ แต่นอกเหนือจากน้ัน บางครัง้ตวัเราก็
มคีวามคดิเรือ่งของดนตร ีในวัยเดก็เราก็มคีวาม
คดิท่ีว่า ดนตรก็ีเท่เหมอืนกัน รวมไปถึงการเล่น
ท่าทางต่างๆ มาควบคูกั่น เมือ่เราสนใจดนตรี
แล้ว จงึสนใจว่าแต่งตัวอย่างไร และพอเราได้
กระโปรงมา เราก็คดิว่า คงไม่มใีครใส่แน่ๆ 
PL : ไลฟ์สไตล์ของพ่ีป๊อก 
 ป๊อก : ทุกคนมีหน้าท่ีของตัวเอง 
ตอนเป็นนักศกึษาก็ต้องเรยีน ต้องมาท�าการบ้าน
ส่งคร ู เมือ่โตขึน้เราก็เป็นคนท�างาน การใช้ชวิีต
จะเป็นเรือ่งของปัจเจกบคุคล เราอาจให้ความ
ส�าคญัในชวิีต 3 เรือ่ง อาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ 
โดยเราสามารถด�ารงชีวิตได้ด้วยสิ่งเหล่าน้ี  
ของพ่ีคอื ต้องการท�าดนตรไีปเรือ่ยๆ มชีวิีตอยู่ใน
ครอบครวัได้ พ่ีมคีวามเดอืดร้อนทางปัจจยัอืน่
น้อยมาก เช่น ท�าไมไม่มีรถไฟฟ้าถึงบ้านเรา 
สกัท ีก็ไม่เห็นเป็นไร หรอืว่าท�าไมดนตรแีนวเรา
ไม่ฮติสกัท ี ก็ไม่เหน็เป็นไร หรอืว่าพ่ีน่าจะไปอยู่
ต่างประเทศนะ ก็ไม่เหน็เป็นไร การด�ารงชวิีตมนั
ง่ายมาก ถ้าเรารู้ว่าตัวเองต้องการจะท�าอะไร  
มุง่ท�าให้มนัด ีมลีกูก็เลีย้งลกูให้ด ีใครมงีานหรอื
สิง่อะไรทีอ่ยากจะท�าขึน้มา ท�าให้มนัดไีด้โดยท่ี
ไม่ต้องพ่ึงใคร
PL : แนวดนตรขีองพ่ีคือสอีะไร ? 
 ป๊อก : ดนตรเีป็นเรือ่งของอารมณ์ 
อารมณ์มนัจะบอกโทนสขีองมนัเอง ถ้าเศร้ามนั
ก็จะเป็นสนี�า้เงนิ สฟ้ีา ถ้ารนุแรงร้อนแรง ก็สส้ีม 
สแีดง ในดนตร ีElectronic มนัมอียู่หลายๆ สี 
น่าจะเป็นสทีีล่กึลบัหน่อยออกแนว ‘แฟนตาซ’ี
PL : ในฐานะคนท�าเพลงก็จ�าเป็นต้องท�า
เพลงควรสร้างสรรค์ผลงานลกัษณะใด ? 
 ป๊อก : ก็ถ้ามนัเป็นผลงานทีด่ ีมนัก็
อาจหลงเหลอืในโลกใบนี ้ผลงานทีด่มีนัจะมอีายุ
นานกว่า ลองสงัเกตว่า ท�าไมวงเดอะบทีเทลิส์ถึง
ยอดขายเป็นอันดบั 1 ของโลก เพราะคนฟังเยอะ
ทีส่ดุในโลก อยู่ได้ 40 กว่าปี ย่ิงอยู่นานจะมคีน
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ฟังมากขึ้น คนเกิดขึ้นมาใหม่ก็ได้ฟัง เพราะ
ฉะน้ัน เพลงอยู่ได้นานหรอืเปล่า? มนัข้ึนอยู่กับ
คุณค่าของเพลง หากเพลงอยู่ด้วยคุณค่าของ
การโฆษณา ผ่านไป 10 ปีไม่มีคนโฆษณาให้ 
เพลงน้ันอาจจะเลอืนหายไป เพราะการโฆษณา
ต้องมีผลประโยชน์ แต่หากเป็นที่คุณค่าใน 
ตัวเพลง มันอาจไม่ต ้องการการโฆษณา  
แต่สามารถคงอยู่ด้วยคุณค่าของมนัตลอดไป
PL : อยากฝากอะไรกับนักดนตรหีน้าใหม่ 

 ป๊อก : จรงิๆ ก็รูส้กึว่า ตอนนีม้นัมี
เครื่องไม้เครื่องมือขายเยอะ อย่ายึดว่าเรามี
เคร่ืองหนึ่งแล้วจะเล่นแค่แบบนั้นควรสรรหา 
หรอืทดลองอะไรใหม่ๆ แล้วเราจะได้อะไรท่ีมนั
สนกุข้ึน
 หากดนตรีของ สไตลิช นอน
เซนส์ ต้องใช้ ‘เวลา’ ในการเข้าถึงคนฟัง การ
ลบเลื่อนหายไปจากกลุ่มผู้ฟัง ก็คงต้องใช้ 
‘เวลา’ ยาวนาน

“ คนฟังตอ้งใช้เวลา
 บางเพลงกเ็ข้าถงึไดง่้าย 
 ถา้พูดภาษาเดยีวกนั 
 จะเข้าใจแนน่อน ” 
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 ในเดอืน กุมภาพันธ์ เดอืนแห่งความ
รกัปีนี ้คณุอยากจะให้อะไรเป็นพิเศษ  ของขวัญ 
หรอื สิง่ของต่างๆ เพราะในเดอืนแห่งรกันี ้คนท่ี
มแีฟนก็อาจจะรกักันเป็นพิเศษ แล้วถ้าเป็นเพลง
ล่ะ เค้าจะให้เพลงอะไรกัน เรามาลองดสูาวๆ กัน
สว่ิา สาวๆ เหล่าน้ีอยากจะให้เพลงอะไรส�าหรบั
คนพิเศษ ไม่ว่าจะเป็น พ่อแม่ แฟน หรอืเพ่ือน
สนทิ

เรือ่ง : ปฐมพล

ภาพ : กิตตพิงษ์

ป่าน อายุ 20 
ขอบคณุทีรั่กกัน - Potato เหตผุล คบกับแฟนมา 7 ปี

แนน อายุ 21
Valentine’s day - David Bowie เหตผุล มนัตรงกบัเดอืน
แห่งความรกั

มกุ อายุ 29 
มนัคอืความรกั - Lula เหตผุล เพราะมนัคอืความรกัไง 
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เนย อายุ 20 
แค่คณุ - Musketeers เหตผุล ให้แม่เพราะไม่มแีฟน ^ ^ 

ชนิ อายุ19
Adore You - Miley Cyrus เหตผุล เพราะด ีออิิ
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 คุณเชือ่รเึปล่าครบัว่า ความรกัน้ันขบัเคลือ่นด้วยเสยีงเพลง เม่ือไหร่กต็ามท่ีเสยีงเพลงหยุดลง ความรกัน้ันก็ย่อมจบลงด้วย
เช่นกัน 9 Songs เป็นหนังคัลท์อีโรติก หากใครดูแล้วชอบก็จะโคตรชอบ ส่วนใครดูแล้วไม่ชอบก็จะโคตรเกลียดหนังเรื่องน้ี  
เนื้อเรื่องเกีย่วกับหนุ่มอังกฤษคนหนึ่ง ที่นกึถึงเหตุการณ์ช่วงทีเ่ขาคบกบัสาวอเมริกนั ที่เขาเจอเธอในงานคอนเสิร์ต และทุกๆ ครั้ง  
เม่ือดคูอนเสร์ิตจบ เขากับเธอจะร่วมรกักัน 

 “ความรกัของตวัละครในเรือ่งจะด�าเนินไปตามเสยีงเพลง 
เริม่จากเพ่ิงพบกัน รักกัน รกักันมากขึน้ แล้วก็เลกิกัน”  ท�าให้ผมคดิถึง
ละครเวทีเร่ืองเน้ือคู ่ 11 ฉากของ Exact ท่ีความรกัของตัวละครเริม่จาก
ชอบกนั รักกัน รักกันมาก และแยกจากกัน
 เพลงแต่ละเพลงจะคอยขับเคลือ่นเรือ่งราวความรกัของตวั
ละคร เช่นเพลง C’Mon C’Mon ของ Von Bondies บ่งบอกถึงความ
สมัพันธ์ของตวัละครในช่วงแรกๆ ประมาณว่า เข้ามานีส่!ิ เข้ามาหาฉนั 
มาท� าความรู ้ จั ก กันให ้มาก ข้ึน  และ เพลง  Mov in ’on  up  
ของ Primal Scream ท่ีบ่งบอกถึงความสมัพันธ์ของตวัละครท่ีเริม่ขยับเข้า
มาเรือ่ยๆ เริม่สนิทกันมากข้ึน พอเริม่เข้าสูช่่วงหลงัๆ ความสมัพันธ์ของตวั
ละครก็เริม่จะห่างเหิน ตามเพลง Slow life ของ Super Furry Animals  
ทีบ่่งบอกว่าความสมัพันธ์ของตัวละครเริม่มาถึงปลายทาง อะไรหลายๆ 
อย่าง ดคู่อยๆ ช้าลง อาจจะเป็นเพราะความอิม่ตวัของแต่ละคน กับเพลง 

Love Burns ของ Black Rebel Motorcycle Club ความหมายก็แปลตาม
ชื่อเพลงเลยครับ ‘รักที่ถูกเผาไหม้’ เพลงนี้เป็นเพลงสุดท้ายของเรื่อง   
หรอืเพลงท่ี 9 ท่ีเป็นการปิดฉากความสมัพันธ์ของตวัละครหรอืเป็นการ
เลกิรากันน่ันเองครบั
 9 Songs เป็นหนงัท่ีมท้ัีงเสยีงชมและเสยีงด่า อย่างท่ีผมได้
บอกไปแรกๆ ว่าถ้าใครดแูล้วชอบก็จะชอบสดุๆ ไปเลย ส่วนใครท่ีดแูล้ว
ไม่ชอบก็จะเกลยีดสดุๆ ไปเลย ผมก็ได้แต่หวังว่าท่านผูอ่้านเมือ่ได้ดแูล้ว
จะชอบหนังเรือ่งนีกั้น
 หากท่านผู้อ่านรูส้กึเบือ่ๆ อยากหาหนังท่ีเกีย่วกับดนตรแีละ
ความรกัทีดิ่บๆ สกัเรือ่ง ผมขอแนะน�า 9 Songs ครบั และถ้าจะให้เย่ียม
ผมขอแนะน�าให้ท่านดเูวอร์ชัน่ Uncut ครบั เพราะเราจะได้เห็นและเข้าถงึ
ตวัละครได้แบบเตม็ๆ

เรยีบเรยีง : ณัฏฐนนท์

9 
ภาพ : www.hatculture.com, 
          www.lexiegrace.wordpress.com

รายชือ่เพลงท้ังหมดท่ีเล่นในคอนเสร์ิตมีดงัน้ี1.Whatever happened to my rock and roll – Black Rebel Motorcycle Club2.C’Mon C’Mon – Von Bondies3.Fallen angel – Elbow
4.Movin’’ on up – Primal Scream5.You were the last high – Dandy Warhols6.Slow life – Super Furry Animals7.Jacqueline – Franz Ferdinand8.Nadia – Michael Nyman

9.Love Burns – Black Rebel Motorcycle Club

song



47

 เวลาผมรูส้กึเครยีด ผมมกัจะหาหนงัมาดเูพ่ือทิง้ตวัเองเหมอืน
หลุดไปอยู่ในนัน้ แล้วหนงัทีต่อบโจทย์ผมได้ดทีีส่ดุก็คงไม่พ้นหนงัรกัฟีล
กู๊ด แต่สาบานเลยครับ ถึงผมจะชอบดหูนังประเภทน้ี แต่ผมก็ไม่ได้เป็นผู้
ชายหน่อมแน้มท่ีชอบพร�า่เพ้ออพัสเตตสัแนวรกัๆ หวานๆ ลงบนเฟซบุก๊นะ
ครับ ผมไม่ชอบดูหนังรักของเกาหลีครับ ยอมรับว่าหนังรักเกาหล ี
มนัดมีาก แต่บางทีมนัก็ดีเกินไป ดเีกินไปในท่ีนีคื้อ กว่าพระเอกจะมารกั
กับนางเอกได้น่ี อปุสรรคแม่งช่างย่ิงใหญ่ จนผมสงสารแล้วคดิว่าตอนจบ
แม่งคงไม่มทีางสมหวังแน่นอน ผมชอบดหูนงัรกัขององักฤษครบั ผมชอบ
ประเทศอังกฤษ ชอบดูฟุตบอลสโมสรของประเทศอังกฤษ แต่ไม่ได้
หมายความว่าผมอยากมีภรรยาเป็นคนอังกฤษนะครับ (ฮาฮา)  
และถ้าผมจะหยิบหนังรักดีๆ ของอังกฤษสักเรื่องคงไม่พ้นผลงานของ 
รชิาร์ด เคอร์ตสิ ครับ
 รชิาร์ด เคอร์ตสิ ส�าหรบัผมนัน้ เขาเป็นผู้ชายท่ีโคตรน�า้เน่า 
น�า้เน่าอย่างไร? คือหนังและบทหนังของแกทีส่ร้างไว้ มนัช่างท�าให้ผม 
สงสัยว่า ชวิีตแกแม่งเคยเจอเรือ่งโคตรดาร์คเหมอืนมนุษย์คนอืน่ๆ 
บ้างไหม ตัวละครเอกในหนังรักของแกนัน้ดมูคีวามสขุจงัเลย แต่ผมชอบ
นะครบั และหนังรักฟีลกู๊ดของเคอร์ตสิ ท่ีผมจะหยิบมาดน้ัูนคงไม่พ้นเรือ่ง 
‘Notting Hill’
 Notting Hill เป็นหนงัท่ีเก่ียวกับหนุ่มองักฤษซือ่ๆ คนหน่ึงทีไ่ด้

พบรักกับดาราสาวระดับโลกชาวอเมริกัน แหม่...จะว่าไปมันก็คล้ายๆ  
กับละครน�า้เน่าไทยดีๆ  น่ีเองครับ ท่ีพระเอกจน นางเอกรวย เอือ้มไม่
ถึงเล่นของสงู แต่เรือ่งนีส้ะกดคนดูตรงท่ีคนรอบตวัพระเอกนัน้ คอยให้
ก�าลงัใจเขาอยู่เสมอ หรอืจะเป็นฉากท้ายๆ เรือ่งท่ีเป็นตัวจดุประกาย
ความกล้าให้ผูห้ญิงหลายคนออกมาเป็นฝ่ายรกุขอความรกัจากผูช้ายกับ
ประโยคสดุเจ๋งของนางเอกทีฮ่ติจนหลายคนเอาไปโควทเป็นสเตตัสตาม 
Facebook, Twitter ฯลฯ 
 “ฉันก็แค่เดก็ผู้หญิงคนนงึ ทียื่นอยู่ต่อหน้าผู้ชายคน
นงึ มาอ้อนวอน ขอให้เขารกั”
 นอกจากนี ้ เพลงประกอบของภาพยนตร์ก็ดงัไม่แพ้เนือ้
เรือ่ง มเีพลงดงัๆ อย่างเพลง She กับ When you say notting at all  
โดยเฉพาะเพลง When you say notting at all ซึง่ต้นฉบบันัน้เป็นของ  

พอล โอเวอร์ - สตรีท ถ่ายทอดออกมาในรปูแบบอเมรกัินคนัทรีต่ามแนว
ของนักร้อง แต่มาดังอีกทีในเวอร์ชั่นของโรนัน คีทติ้ง ที่ใช้ประกอบ
ภาพยนตร์เรื่องน้ี จนมาทุกวันนี้เพลง When you say notting at all  
ก็ยังฮติจนวงดนตรโีฟล์คซองเอามาคัฟเวอร์ตามร้านน่ังชลิล์
 หากท่านอยากหาหนังรักฟีลกู๊ดดีๆ สักเรื่องที่มีฉากฮาๆ  
(แต่ไม่ถึงกับข�าก๊าก) น�า้เน่าพอประมาณ ผมขอแนะน�าเรือ่ง Notting Hill 
แล้วท่านจะรูส้กึอบอุน่ไปกับมนั

Notting Hill
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1. Kiss me – Sixpence non the richer / Ost. She’s all that (1999)
 เรือ่งราวของหนุม่หล่อเดอืนโรงเรยีน ท่ีพนนักับเพ่ือนว่าจะเปลีย่นสาวตสิท์สดุเฉิม่
ให้กลายเป็น ควีนงานพรอม แต่ดนัตกหลมุรกัสาวเฉิม่เข้าให้ ขอยกให้เพลงน้ีเป็นเพลงทีน่่ารกั
ทีส่ดุในยุคน้ัน เป็นเพลงแห่งความเพ้อฝันตลอดกาล... เพลงน้ีเปิดในหนังแค่ไม่ก่ีวินาทีเท่านัน้ 
แต่ด้วยดนตรีที่ให้ฟีลล่องลอยในคืนท่ีหอมหวาน ประกอบกับเสียงของ ลีห์ แนช  
มันหวานชวนละเมอเพ้อฝันไปหมด ท�าให้เพลงนี้เป็นท่ีจดจ�า และมีหลายๆ ศิลปินน�ามา 
คัฟเวอร์กันซ�า้แล้วซ�า้เล่า เพลงนีเ้หมาะกับคนท่ีก�าลงัอินเลฟิสดุๆ หรอืจะเป็นคนท่ีฝันเพ้อว่า
จะมคีวามรกัท่ีสวยงาม เคยคิดกันไหมว่าท�าไมถึงฟังไม่เบือ่กันซกัที 

2. Lovefool – The Cadigan / Ost.Romeo and Juliet (1996)
 จากบทประพันธ์ของกวีชื่อก้องโลก วิลเลียม เช็คสเปียร์ สู่ภาพยนตร์โรมิโอแอนด์           
จเูลยีตในแบบฉบบัท่ีม ีลโีอนาร์โด้ ดคีาปลโิอ มาสวมบทโรมโิอ พร้อมกับการตคีวามหนงัให้เป็น
ปัจจบุนัแต่ใช้บทกวีจรงิในการพูดคยุ แค่ตวัหนงัก็มทีัง้ความโรแมนตกิ คอมเมดี ้ ชวนอมย้ิมตาม
ทัง้เรือ่ง  เพลงน้ีจบัมาแมทช์กับหนงัได้ลงตวัสดุๆ ด้วยเนือ้หาน่ารกัๆ ดนตรพีอมจีงัหวะ พาให้ย้ิม
ได้ตลอดเพลง นอกจากจะประกอบหนังโรมโิอแอนด์จเูลยีตแล้ว เพลงนีเ้หมาะกับคนทีก่�าลงัตกหลมุ
รกัแบบมนึงง สบัสนว่าหลมุท่ีตวัเองก�าลงัตกลงไปน้ัน เป็นรกัจรงิๆ รเึปล่า

Soundtrack of us
 ถ้าคณุมีภาพยนตร์ในดวงใจ
แล้วคุณมี Soundtrack ในดวงใจรเึปล่า ? 
 ก่อนภาพยนตร์สกัเรือ่งจะออกฉาย แน่นอน มันผ่านกรรมวธีิและขัน้ตอนต่างๆ มากมาย ส่วนผสมถือเป็นสิง่ส�าคัญ  
ท่ีจะท�าให้ภาพยนตร์เรือ่งน้ันๆ น่าด ูท้ังผูเ้ขยีนบท ผูก้�ากับ ฝ่ายศลิป์ ฝ่ายเสือ้ผ้า นักแสดงและท่ีขาดไม่ได้อย่างแรง คือ Soundtrack 
ท่ีจะมาเป็นตวัช่วยท�าให้เราอนิเข้าไปกับหนัง Soundtrack ของหลายๆ เรือ่งก็โด่งดงัไม่แพ้หนังเลยทีเดยีว 
 คุณคดิเหมอืนกันไหมว่ายคุ 90s มันเป็นยคุท่ีโคตรหอมหวาน หลายๆ Soundtrack ในยุคน้ันท�าไมมันถึงได้น่ารกั ท�าเอา
เพ้อฝันจนอยากจะเป็นตวัละครในหนัง อยากจะให้มันมาประกอบชวีติเราบ้าง (HAHAHA) และส�าหรบัเรายคุ 90s มนัคือยุคแห่ง
ความทรงจ�า มันเป็นยุคท่ีคิดถึงขึน้มาเมือ่ไหร่ ก็ถวลิหามันเม่ือน้ัน ฉะน้ัน!! เพือ่ไม่ให้เป็นการเสยีเวลา วนัน้ีเรามี 13 Soundtrack 
ท้ังไทยและเทศยุค 90s จะมาแบ่งปันให้ฟังกัน เข้าภวงัค์แห่งความเพ้อฝันไปด้วยกันซะดีๆ

เรยีบเรยีง  : มารสิา
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3. My heart will go on – Celine Dion / Ost. Titanic (1997)
 สดุยอดต�านานโรส แจค็ และเรอืส�าราญสดุหรท่ีูล่มกลางมหาสมทุรแอตแลนตกิ
หนงัเรือ่งนีก้วาดรางวัลออสการ์มาถึง 11 สาขา พ่วงรางวัลลกูโลกทองค�าอีก 4 สาขา ส่วนเพลง
ประกอบก็ดงัระเบดิไม่แพ้หนังเช่นกัน เสยีงของทรงพลงัของ Celine Dion ให้ความรูส้กึเย็นยะ
เยอืกจบัใจ ราวกบัเป็นโรสกบัแจค็ทีก่�าลงัลอยคออยูก่ลางมหาสมทุร เชือ่ว่าหลายๆ คนคดิ
เหมอืนกัน คอื เพลงนีจ้ดัเป็นเพลงคลาสคิไปแล้วSoundtrack of us

6. You’ll be in my heart - Phil Collins / Ost.Tarzan (1999) 
 ยังจ�าการ์ตูนดสินีย์ท่ีลงิเลีย้งลกูคนได้ป่ะ? ใช่แล้ว ทาร์ซานไง เรือ่งของเดก็ชายก�าพร้า 
เตบิโตในป่าแถบแอฟรกิา โดยมลีงิแม่ลกูอ่อนภรรยาจ่าฝงูเลีย้งด ูเข้าใจว่าตนเป็นลงิ จนกระท่ังมา
เจอมนุษย์สาวสวย... เบสออฟเดอะเบส ของ Soundtrack วอล์ทดิสนีย์อีกเพลงนึง ส�าหรับ  
You’ll be in my heart อธิบายไม่ถูกเหมือนกัน รู้แค่ว่าฟังเมื่อไหร่ก็ประทับใจ มันอุ่นไปหมด  
ทัง้ท�านองและเสยีงร้อง ถึงแม้มองหน้า Phil Collins แล้วจะรูส้กึเหมอืนด ูสตฟีจ็อบส์มาร้องเพลง
ให้ฟังก็เถอะ (ล้อเล่นนะคะนะ ฮะๆ) แต่เพลงน้ีก็ตดิโผเพลงประกอบหนงัยุค 90s ไปอย่างชลิล์ๆ

5. I love nightlife - Alicia Bridges / Ost.Priscilla Queen of Desert (1994)
 เรื่องราวของนักเต้นสาวประเภทสอง ที่เดินทางผ่านทะเลทรายทุรกันดาร  
จากออสเตรเลยีเพ่ือไปเปิดการแสดงทีต่อนใต้ของ Northern Territory เล่ามาคร่าวๆ อาจจะ
ไม่คุน้ แต่ถ้าคณุเป็นนกัปาร์ตีต้วัยง คณุจะต้องรูจ้กัเพลงน้ีอย่างแน่นอน... เพลงน้ีเป็นการน�า
มาท�าใหม่ในจงัหวะท่ีสนกุสนานมากย่ิงขึน้ เพ่ือให้เข้ากับตวัภาพยนตร์ ตามเน้ือร้องของเพลง
คอื I love the nightlife เพลงน้ีจงึเหมาะกับบรรดาผเีสือ้ราตรทีัง้หลาย ทีใ่ช้ชวิีตสนุกสนานใน
ยามค�่าคืน และไม่อยากจะพูดถึงความรักใดๆ ท้ังสิ้น เพลงนี้เคยถูกใช้ประกอบโฆษณา
แอลกอฮอล์ รวมถงึในบาร์ต่างๆ ก็ยังมีการน�ามาเล่นอยู่แม้เวลาจะผ่านมานานแล้วก็เหอะ 

4. I don’t wanna miss a things - Aerosmith / Ost.Armageddon (1998) 
 เมื่อโลกใกล้ถึงกาลอวสาน เพราะดาวหางท่ีก�าลังจะพุ่งชนโลก นาซ่าจึงต้องการผู้
เชีย่วชาญด้านการขุดเพ่ือระเบดิดาวหาง พวกเขาจงึต้องไป... ไหนๆ ลกูสาวก็รบับทน�า พ่อก็เลย
มาร้องเพลงประกอบ เพลงน้ีสื่อความหมายจากพ่อถึงลูก (ตามท้องเรื่อง) ในขณะที่พ่อก�าลัง 
เสยีสละเพ่ือมวลมนุษย์ชาต ิแต่ใจยังคงเป็นห่วงลกูสาวท่ีรอคอยเขาอยู่บนโลก เนือ้หาของเพลงนี้
สือ่สารได้ตรงตัว แถมยังกินใจอกีต่างหาก บวกกับดนตรหีนักแน่น จงึไม่น่าแปลกใจทีใ่นปัจจบุนั 
เพลงน้ียังคงได้รับความนิยมทั้งจากนักฟังเพลง นักดนตรี และยังเป็นเพลงประกวดอีกด้วย  
นอกจากเพลงน้ียังมเีพลง Leaveing on a jet plane ของ John Denver ในฉากทีพ่ระเอกของเรือ่ง
ก�าลงัจะข้ึนบนิด้วยนะเออ 
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8. I will always love you - Whitney Houston / Ost.The Bodyguard ( 1992 ) 
 ภาพยนตร์เรื่องแรกของ diva สาวผู้ล่วงลับ นอกจากจะรับบทน�าแล้วยังร้องเพลง
ประกอบควบไปด้วย เพลงนีอ้ลงัการดาวล้านดวงด้วยพลงัเสยีงของ วิทนย์ี ฮสุตนั จดัเป็นหน่ึงเพลง
ในต�านานด้วยว่า ดังไปทัว่โลก เพลงนีเ้ป็นอกีเพลงท่ี ไม่รูจ้ะหาค�าไหนมาบรรยายถึงความไพเราะ 
ขึน้ชาร์ตอนัดบั 1 ถึง 14 สปัดาห์ พร้อมได้รบัรางวัลแกรมมีอ่วอร์ดอกีต่างหาก เป็นเพลงรกัท่ีเศร้า
ทีส่ดุเพลงหน่ึง และเป็นอกีเพลงทีจ่ะคงอยู่ตลอดกาล ตลอดไป... 

9. Before I fall in love – Coco Lee / Ost. Runaways Bride ( 1999 ) 
 เจอกันครัง้แรกก็ไม่ถูกกัน กัดกันอย่างกับอะไร แต่สดุท้ายลงเอยกัน ตามสตูรเพลงน้ี
เป็นอีกหนึง่เพลงท่ีแทบจะข้ึนห้ิง เพราะโด่งดงัมานาน จนปัจจบุนัเพลงนีก็้ยังอยู่ ทัง้คนทียั่งฟังและ
เป็นเพลงยอดนิยมส�าหรบัคนประกวดร้องเพลง เสียงหวานๆ ในท�านองซึง้ๆ สอดคล้องกับความ
หมายของเพลงทีว่่า ‘ต้องการความเชือ่มัน่ ก่อนท่ีจะตกหลุมรกั’ อย่างน้ีไม่หวานก็ไม่รูจ้ะเรยีกว่า
อะไรแล้ว

10. A whole new world – Peabo Bryson & Regina Belle / Ost. Aladin ( 1992 )
 คณุเคยอยากรูไ้หมว่า ดนิแดนอาหรบัราตร ีเป็นยังไง แล้วอยากจะลองน่ังบนพรมวเิศษ
ชมเมืองไหมล่ะ ไม่เสียย่ีห้อ วอล์ทดิสนีย์ จริงๆ เพราะเพลงน้ีถือเป็นเพลงประกอบการ์ตูน 
วอล์ทดิสนีย์ที่อยู่ยงคงกระพัน แม้เวลาจะผ่านมากว่า 20 ปีแล้วก็ตาม เพลงน้ีเปิดในฉากที่ 
อะลาดิน (พระเอก) พาจสัมนิ (นางเอก) ข้ึนไปน่ังพรมวิเศษชมเมอืงยามราตร ี‘A new fantastic 
point of view’ หลบัตาแล้วจนิตนาการตามสิ 

7. Reflection - Christina Aguilera / Ost.Mulan ( 1998 ) 
 สาวชาวจนีท่ีปลอมตวัเพ่ือจะออกรบแทนพ่อผูช้รา ถ้าใครไม่เคยดนูบัว่าเชยมากทีเดยีว 
ส่งเข้าประกวดอกีหนึง่เพลงจากค่ายวอล์ทดสินีย์ ส่วนหน่ึงทีท่�าให้เพลงนีเ้พราะมากและดงัมาก 
อาจเพราะได้ diva อย่างสาวครสิตน่ิามาถ่ายทอด เรือ่งเสยีงร้องนีไ่ม่ต้องพูดถึง ขึน้สงูลงต�า่มาหมด 
บวกกับดนตรีที่มีกลิ่นอายแบบจีนนิดๆ ท�าให้เพลงน้ีเป็นที่จดจ�า (ที่ส�าคัญคือเราชอบ ฮะๆ)  
เพลงน้ีก็เป็นอกีเพลงหนึง่ท่ีปัจจบุนัยังเป็นเพลงโชว์ศักยภาพเสยีงในการประกวดอกีด้วย และเมือ่
เปิดเพลงนีข้ึน้มาเมือ่ไหร่ ถึงจะร้องได้ไม่เป๊ะทกุค�า แต่ก็ต้องฮมัตามกันบ้างละหน่า จรงิป่ะ
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เป็นไงกันบ้างส�าหรับ 13 Soundtrack ยุค 90s  หลายๆ เพลงคงเคยผ่านหูหลายๆ คน แต่ส�าหรบัคนท่ียังไม่เคยฟัง หรอื ลมืมนัไปแล้ว หยิบมนักลบั
ขึน้มาฟัง แล้ววันเวลาเก่าๆ จะย้อนคนืมา

12. โลกท้ังใบให้นายคนเดียว - เต๋า สมชาย / Ost. โลกทัง้ใบให้นายคนเดยีว ( 1995 )
 “เราไม่ได้รกัใครง่ายๆ อย่างทีน่ายคดินะ” ประโยคในต�านานทีวั่ยรุน่ยุคนัน้ต้องพูด 
ตามกัน เรือ่งราวพ่ีน้องชอบผูห้ญิงคนเดยีวกัน พ่ีชายเลยสวมบทพระเอก เสยีสละให้น้อง แต่สดุท้าย
นางเอกก็ต้องคู่พระเอกตามธรรมชาติ สามตัวละคร ไม้ (เต๋า สมชาย) เม่น (ปราโมทย์ แสงศร)  
ป้อน (นุ๊ก สทุธิดา) ดงัเป็นพลแุตกจากภาพยนตร์เรือ่งน้ี พร้อมๆ กับเพลงชือ่เดยีวกับภาพยนตร์ท่ีมี
ถึงสองเวอร์ชัน่ท้ังชายและหญิง เวอร์ชัน่ผูห้ญิงขบัร้องโดย นุ๊ก สทุธิดา ส่วนเวอร์ชัน่ผูช้ายขบัร้อง
โดยเต๋า สมชาย เนือ้หาของเพลงก็แต่งจากเน้ือเรือ่งของภาพยนตร์ ไม่มอีะไรนอกจากความเท่  
แต่นั่นแหละคือประเด็น เพราะพระเอกของเรื่องเท่ เหลือรับประทาน เท่ท้ังตัวจริงและในจอ  
เคยมคี�ากล่าวนงึกล่าวไว้ และส่วนตวัก็เห็นด้วยสดุๆ “เต๋า สมชาย เกิดมาเพ่ือร้องเพลงนี”้

13. คงสกัวัน - ทาทา ยัง & ชาครติ แย้มนาม / O-negative รกัออกแบบไม่ได้ ( 1998 ) 
 “มึงรักเขา... มึงบอกเขายังอะ” ประโยคนี้จากปาก เรย์ แมคโดนัลด์ ในบท 
ของอาร์ต ทีผู่ช้ายด้วยกันยังว่าเท่... ปิดท้ายกันด้วย เพลงประกอบภาพยนตร์ รกัออกแบบไม่ได้ 
เป็นภาพยนตร์อกีเรือ่งในยุค 90s ทีเ่ท่ไม่แพ้เรือ่งไหนๆ เช่นกัน เพราะแค่โลเคชัน่ก็กินขาดแล้ว 
เดนิเรือ่งด้วย 5 หนุม่สาว นกัศกึษาคณะมณัฑนศลิป์ เรือ่งราวทัง้หมดเกิดข้ึนในรัว้มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จากความเป็นเพ่ือนท่ีค่อยๆ กลายเป็นความรัก ความรักของพวกเขาแสดงออกด้วย 
การให้ อาจจะไม่คุ้นกันนักส�าหรบัเพลง “คงสกัวัน” เพราะเพลงธีมหลกัของภาพยนตร์เรือ่งน้ีคอื
เพลงรกั..โลกาภิวัตน์ สาเหตุทีเ่ลอืกเพลงน้ีส่วนหนึง่คอืความชอบส่วนตวั อกีส่วนคอื เพลงนีเ้ปรยีบ
เทยีบความรกักับการปลกูดอกไม้ ทีต้่องใช้ระยะเวลาและการเอาใจใส่ ซึง่ตรงข้ามกับความรวดเรว็
ในปัจจุบนั เพลงน้ีอยากให้ลองฟังจรงิๆ สือ่ถึงความรกัความหวงั เสยีงของทาทากบัชาครติก็ดู
ธรรมชาต ิ เพลงน้ีโผล่ในหนังแค่ครึง่เพลง ในฉากงานก๊ิฟท์ ดูมาเป็นร้อยรอบ ซือ้ดวีีดไีว้สามแผ่น 
เชือ่ป่ะว่า ไม่เคยเบือ่เลยจริงๆ

11. When you believe – Mariah Carey & Whitney Houston / Ost. The prince of Egypt 
 ( 1998 )
 ย้อนวัยกันมาขนาดนี ้ ก็คงจะขาดเพลงนีไ้ปไม่ได้ หนังการ์ตูนชวีประวัตขิอง โมเสส  
ผูป้ลดแอกชาวยิว หนังเร่ืองนีท้�ารายได้สงูถึง 218 ล้านเหรยีญสหรฐั และเป็นการโคจรมาเจอกัน
ของสองตวัแม่พลงัเสยีงขัน้เทพ เน้ือหาของเพลงน้ีเก่ียวกับความเชือ่ เมือ่เปิดประกอบฉากในหนงั
ถึงกับขนลกุ ฉากท่ีว่าคือฉากท่ีโมเสสและพ่ีสาวชกัชวนชาวยิวให้ออกไปสูด่นิแดนใหม่ ปลดแอก
ตวัเอง เลกิเป็นทาสอยิีปต์ เพลงนีม้เีวอร์ชัน่ภาษาไทยด้วยนะ จะบอกให้
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ภาพ : www.wikipedia.org/wiki/She’s_All_That, www.oneguyrambling.com, 
          www..disneywikia.com, www.ozazic.net, www.clearcassette.com/
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Cartoon playlisis

ภาพ : นิธิศ

ชัยชนะ ป๊อด-Moderndog
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เรือ่ง : ศรินัินท์
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ภาพ : กิตติพงษ์
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RECOMMENDE

 วันน้ีรู้สึกร่างกายต้องการแอลกอฮอล์เบาๆ มากระตุ้น
กระแสเลือดสักนิด เลยออกมาเสาะแสวงหาร้านอาหารน่ังชิลล์
บรรยากาศด ีมาท่ัวกรงุเทพฯ แล้วแทบจะไม่มร้ีานท่ีถกูใจ เอาไงด!ี!
โทรถามเพือ่น ได้ค�าตอบมาว่าพหลโยธนิ 24 โอ้โห! ตดิม๊อบ จะไป
ยังไงละทีน้ี แต่ด้วยความกระหาย จึงกระเสือกกระสนไปถึงร้าน 
จนได้ (ลดัเลาะหนีม๊อบนกหวดีได้อย่างชลิล์ๆ) 
 ว่ิงมาทางถนนพหลโยธิน ซอยพหลโยธิน 24 เลีย้วซ้าย ป๊าป! 
ขบัรถเข้าไปตามป้ายทีบ่อก ชือ่ร้าน ‘Water Y’ สงัเกตไม่ดีมหีลง 
เพราะป้ายเล็กมาก เส้นทางลัดเลาะ ถนนแคบ เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา  
อย่างกับขบัรถข้ึนสงัขละบรีุโน่น ขับรถไป คดิในใจ “เจ๊งไปแล้วมัง้!” ร้าน
อะไรอยู่ในซอกหลืบ ใครจะมาวะ! พอถึงร้านหาที่จอดรถเรียบร้อย 
บรรยากาศเงยีบกริบ รอบๆ มีคอนโด บ้านคน กับลานจอดรถกว้างๆ ทุก
คนเดินกันแบบงงๆ เอ่อ ร้านอยู่ไหน? จะเดนิไปทางไหนเน่ีย “พ่ีครบั Water Y  
อยู่ไหน?” ได้ข้อสรุปมาว่า ร้าน ‘Water Y’ ตั้งอยู่บนชั้นดาดฟ้าชั้น 12  
ของคอนโดพิศวทิย์ ทาวเวอร์ คอนโดมเินยีม เมือ่จอดรถเสรจ็ เราเดนิไปข้ึน
ลฟิต์ตรงใต้ตกึ พอขึน้มาถึงชัน้ 12 ต้องเดินข้ึนมาอกี 1 ชัน้ ถึงจะเจอร้าน 
ช่วงตอนขึน้ลฟิต์ ชัน้ 1 2 3 4 5 ..... 12 ต๊ิง แอด แอด ลฟิต์เปิด 
 ทกุคนพูดเป็นเสยีงเดยีวกันว่า โอ้โห้! บรรยากาศร้านโคตรดี 
สิ่งแรกท่ีเห็น คือตึกช้างท่ีมีมากว่าย่ีสิบปี “ร้านน้ีมองเห็นบรรยากาศ
กรุงเทพฯได้ 360 องศา คนท่ีมาต้องท่ึงกับบรรยากาศในยามค�่าคืน 
ประกอบกับดนตรีสดเบาๆ สดุยอด GooD View GooD Feeling”
 ‘Water Y’ เป็นร้านอาหารสไตล์โมเดร์ินผสมฟิวชัน่ (Fusion) 
แบ่งเป็น 2 โซน ถ้าชอบแบบชลิล์ๆ รบัอากาศดีๆ  นัง่มองท้องฟ้าก็ต้องโซน 
Open Air น่ังข้างสระน�า้ ถ้าใครอยากปลกีวิเวกก็มชีัน้ลอย วิว 360 องศา 
โดยทีไ่ม่มอีะไรมาบดบงัวิวกรงุเทพฯ

 ถ้าไม่อยากนัง่ตากลมก็เลอืกโซนห้องแอร์ ทีม่กีระจกบานใหญ่
มองเห็นวิวได้เหมอืนกัน แนวดนตรทีีร้่านเปิดมทีัง้แนวเพลง แจ๊ส (Jazz), 
บอสซ่า (Bossa) ดนตรสีดสลบัเปิดเพลง ให้ฟังแบบสบายๆ เหมาะแก่
การพาแฟนมาดนิเนอร์ พาครอบครวัมาทานข้าว เปลีย่นบรรยากาศ 
ส่วนเคร่ืองดืม่ทางร้านมท้ัีงแอลกอฮอล์และคอ็กเทล ให้เลอืกตามใจ
ชอบในส่วนการบรกิาร เจ้าของร้านจะออกมาต้อนรบัเทคแคร์อย่างดี 
 ผมเลยถือโอกาสสอบถามความเป็นมาของร้านนี้สักหน่อย 
(เหงาปาก555+)  ได้ความว่า “ร้านน้ีมมีากว่า 20 ปีแล้วครบั”  ผมร้องห๊ะ!!  
หลงัจากน้ัน ผมก็เริม่สนทนากับ ‘พ่ีโม้ด’ หุ้นส่วนอย่างเป็นกันเอง (เริม่
ตงึๆ ฮะๆ) พ่ีโม้ดเล่าว่า เดิมร้านน้ีชือ่ร้าน ‘เรอืนรบัรอง’ ซึง่อยู่มาถึง 18 ปี 
ร้านจงึดเูก่าและทรดุโทรมไปตามกาลเวลา หุน้ส่วนทัง้หมดคดิตรงกันว่า 
ควรจะรโีนเวทให้ดทัูนสมยัขึน้ ในคอนเซป็ต์ Modern Factory แล้ว
เปลี่ยนชื่อให้ดูโก้เก๋เป็น ‘Water Y’ มาได้สองปีเศษ ราคาก็ถือว่าไม่ได้ 
แพงมาก แต่การเดนิทางอาจจะล�าบากไปนดิ เพราะส่วนมากต้องมรีถส่วน
ตวัมา ทางเข้าร้านจะอยู่ในซอยลกึพอสมควร ถ้าไม่มรีถส่วนตัว เวลามา
ไม่มีปัญหา แต่ขากลับมีแน่นอน จุดแข็งของร้านน้ีคือบรรยากาศที่ไม่
เหมือนร้านอื่น คุณจะได้สูดอากาศที่บริสุทธ์ิบนชั้นดาดฟ้ากับ 
วิว 360 องศา มอีาหารรสชาตอิร่อย มเีพลงอะคสูตกิเคล้าคลอไปด้วยเบาๆ 
มดีนตรสีดเล่นทุกคนื ส่วนใครท่ีเป็นคอดนตรแีจ๊ส มาได้ทกุวัน พฤหสั ศกุร์ 
เสาร์    
 ร้านเปิดบรกิารทุกวัน ตัง้แต่ห้าโมงเย็นถึงเท่ียงคนื หากเป็นวัน
ศกุร์ - เสาร์ คนจะแน่นมาก ท้ังหมดนีก็่เป็นการบอกเล่าจากเจ้าของร้าน 
ท่ีมายืนยันความอบอุ่นเป็นกันเองภายในร้าน ‘Water Y’ ถ้าใครผ่านมา 
ก็ลองมาน่ังเสพบรรยายกาศ บนชัน้ 12 ดวิูวเพลินๆ กันได้นะครบั  
หรอืจะลองหลบมอ็บมาแบบผมด ูรบัรองได้ว่าไม่ผดิหวังจรงิๆ  
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	 “แก!	 เราต้องเตรียมอะไรไป 
สโตนฟรีบ้างวะ?	 ถ้าไม่เอาเต็นท์ไปก็ไม่มี
ท่ีนอนนะเว้ย!
	 ไม่รูว่้ะ	ไปเดีย๋วก็รูเ้อง”
 บทสนทนาแบบเป ็นกังวลปน
เฉยเมย ระหว่างฉนักับเพ่ือน ก่อนเราจะออกเดนิ
ทางไปยังเทศกาลดนตรนีอกกระแส ทีจ่ดังาน
แบบนอกลู่นอกทางเป็นเวลาสามวันสองคืน 
ราวกับรู้อนาคตตัวเองว่า จะหลงใหลดนตรี 
และบรรยากาศจนไม่มีโอกาสได้สะกดค�าว่า 
‘นอนหลบัพักผ่อน’
 ในอดตีความงามจากธรรมชาตพิบ
เจอได้ง่าย แต่ก็จางหายอย่างรวดเรว็จากการ 
กระท�าของมนุษย์ ภาพธรรมชาตเิริม่เป็นสิง่ทีค่น
เมอืงยุคน้ีต้องออกเดนิทางตามหา แม้แต่เสยีง
จากสายลมท่ีพัดผ่านยอดไม้ หรอืใต้คลืน่ฟ้ากถู็ก
ด้วยรบกวนเสียงด้วยเคร่ืองจักรเคร่ืองยนต์ 
อเิลก็ทรอนิกส์ 
 แต่ในนาทีนี้มีกลุ่มคนจ�านวนหนึ่ง
สร้างสรรค์ให้พ้ืนท่ีแห่ง ซึ่งเต็มไปด้วยอิสระ  
และสนัติภาพด้วยเสยีงดนตรี
 สโตนฟรี (Stone free) เทศกาล
ดนตรีเรียบง่าย ภายในเว้ิงหินผา ทีถู่กจดัขึน้เป็น
ครัง้ที ่3 โดยป๊อก วรรณฤทธ์ิ  พงศ์ประยูร เจ้าของ
ค่าย Panda record ท่ีรวมนกัดนตรแีปลกหน้า
มาบรรเลงเพลงแปลกหูแบบข้ามคนืถึงสามวัน
สองคนื 
 ก�าแพงหินผาฝีมือธรรมชาตินาน 
นับพันปีโอบล้อมเทศกาลดนตรีเล็กๆ นี้เอาไว้ 
เอาศิลปินหลายสัญชาติกว่า 40 วงเลือกใช้ 
ซินธิไซเซอร์ท่ีเป็นเครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์

ฉันอยากกลับไปนอนฟังเพลงที่นั้นอีกครัง้...

เร่ือง / ภาพ : ปญุณราณัญน์

เฉพาะทาง ซึง่มผีูเ้ล่นน้อย พวกเขาสงัเคราะห์
ดนตรโีดยผสมผสานแนว Post Rock - Punk, 
Acid-Latin Jazz, Funk, Acoustic และหลาย
แนวเข้าด้วยกัน จนถึงดนตรเีปล่าทีไ่ม่มเีนือ้เพลง 
 นักเดินทางในการชมดนตรีสายนี้ 
ทราบกันอยู่บ้างแล้วว่า ท่ีแห่งนี้ปราศจากสิ่ง
อ�านวยความสะดวกใดๆ เราต้องเตรียมเต็นท์ 
ไปกางเอง รบัผดิชอบตวัเอง แม้แต่ขยะของตวั
เองก็ต้องเก็บรวมไว้น�าไปทิ้ง ไม่มีที่พักใกล้ๆ  
มีเพียงพ้ืนดินท่ีเต็มไปด้วยกรวดหินแหลม  
และพ้ืนดินโคลนท่ีทุกคนสามารถจับจองกาง
เต็นท์นอนกันตรงน้ัน แต่เหตุผลเหล่าน้ันกลับ
เป็นสาเหตท่ีุท�าให้งานน้ีมเีสน่ห์ทีน่่าประทบัใจ
 น่าแปลกทีส่โตนฟรใีห้ความรูส้กึดบิ 
แต่กลับไม่เถ่ือน มีกลิ่นอายเครื่องสังเคราะห์
เสียงเป็นส่วนใหญ่ ไปจนถึงพิณ เครื่องสาย 
พ้ืนบ้าน และท่วงท�านองในแบบที่ไม่น่าจะไป
ด้วยกันได้ สร้างบรรยากาศเท่ๆ ทีไ่ม่อาจพบเจอ
กันได้ง่ายๆ เพราะใครจะจ้างนกัดนตรเีข้าป่าเล่น
ดนตรสีดให้ฟังกันละ!! ดังน้ันการได้เสพดนตรี
หลากหลายสญัชาต ิหลากหลายแนว พร้อมๆ 
กับได้นอนมองดาวท่ีมีฉากเป็นหน้าผาสูงอยู่
เบือ้งหน้า ชัน้หินแซมต้นหญ้าแทรกกับลวดลาย
หินท่ีรวมตัวสะสมกันมานับพันปี มีลานให้
สายลมเข้าร่วมเต้นร�า ต่างจากการยัดกันในซอก
ตกึคอนกรตีเสือ่มโทรม
 “โอกาสหน้า ถ้าฉนัต้องเดนิทางหรอื
ไปค้นหาประสบการณ์ใหม่ ๆ หากว่าฉันไม่
เตรยีมตวัไป ฉนัก็จะได้เจอทัง้ประสบการณ์และ
มติรภาพใหม่ท่ีน่าประทับใจและน่าจดจ�าอย่าง
นีใ้ช่ป่ะ ? ”

S T O N E F R E E 
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“นา่แปลกที่สโตนฟรใีหค้วามรู้สกึ
 ดบิแตก่ลบัไมเ่ถ่ือน”



58 

 สถานการณ์ทางการเมืองบ้านเราในช่วงน้ีถือว่าหนักเอา
เรือ่งอยูพ่อสมควร อันเน่ืองมาจากการออก พ.ร.บ. นิรโทษกรรมเหมา
เข่งของรฐับาลส่งผลให้ประชาชนหลายๆ ฝ่ายลกุขึน้มาต่อต้าน แม้แต่
ฝ่ายท่ีสนับสนุนรฐับาล อย่างกลุม่คนเสือ้แดงเองก็ยังลกุขึน้มาต่อต้าน
รฐับาลท่ีตวัเองสนับสนุนเช่นกัน 

 หลงัจากปัญหาเรือ่งน้ีเกิดขึน้ส่งผลให้คนท่ีมภีาพลกัษณ์ชัว่ร้าย
กลายเป็นคนดข้ึีนมาได้ด้วยการชบุตัวเองเป็น ‘ฮโีร่’ เห็นอย่างนีแ้ล้วท�าให้
ผมนึกถึงเพลง ‘หมอผคีรองเมอืง’ ของคณุมาโนช พุฒตาล ขึน้มาทันทเีลย
ครบั ใช่แล้วครบัประเทศเราอยู่ในยุคหมอผคีรองเมอืงมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว 
ส่วนหมอผขีองแต่ละคนจะเป็นใครน้ันก็อยู่ท่ีอดุมการณ์ของคนๆ น้ัน จะไป
ทางไหนส่วนท่อนทีผ่มชอบทีส่ดุขอยกให้ท่อนน้ี 

 “...เมืองนี้ภูติผีปีศาจร้ายมีมากมายผลสุดท้ายให้หมอผีครอบ
ครองเมอืง โอ้หนุ่มสาวเจ้าเชือ่ฟังหมอผ.ี..” และอกีท่อน “...คนดต้ีองตาย
เพราะเหล่าร้ายพวกเหล่าร้ายเขยีนกฎหมายให้คนร้ายเป็นคนด.ี..” 
 
 ท�าให้ผมรูส้กึถึงความอจัฉรยิะของคณุมาโนชขึน้มาทนัท ีผมก็
ไม่รูเ้หมอืนกันว่าแกเอาแรงบนัดาลใจในการแต่งเพลงน้ีมาจากไหน ถึงแม้
มนัจะผ่านมาแล้วกว่าสบิปี แต่เพลงหมอผคีรองเมอืงของแกนัน้ ส�าหรบัผม
แล้วเหมอืนการต่อว่าทัง้ 2 ฝ่ัง ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรฐับาลเองหรอืฝ่ายของคณุ
ก�านนัสเุทพ
               
 แล้วเรื่องราวก็บานปลายเลยเถิดไปจนถึงมีการห้ามจัดการ
เลือกตั้ง รัฐบาลต้องมาจาก ‘สภาประชาชน’ เท่านั้น ซึ่งหลายๆ คนก็รู้สึก
สับสนว่า ‘สภาประชาชน’ นั้นคืออะไร มาจากไหน แล้วท�าไมต้องไม่เลือก
ตัง้ จนบางคนเอาไปล้อเลยีนว่า ‘สภาสเุทพ’ ตวัผมเองก็ไม่ได้ฝักใฝ่ฝ่ายใด
แต่ก็ยังไม่เข้าใจถ้าไม่เลือกตั้ง แล้วจะเป็นประชาธิปไตยได้อย่างไร  
มนัช่างเหมอืนกับเพลงประชาธิปไตยของคาราบาวท่ีบอกว่า ช่องโหว่ของ
เมืองไทยคือประชาธิปไตยที่มีรูรั่ว และรูนั้น มันรูเบอเร่อเลย แต่ถ้าอยาก
อุดรูรั่ว ต้องมีผู้น�าท่ีมาจากการเลือกตั้ง ประชาชนมีสิทธ์ิออกเสียงอย่าง
ท่อนท่ีว่า “รูร่ัวเราต้องอุดรูรั่วไหล ถ้าอยากเห็นเมืองไทยพัฒนาขึ้น 
ผู้น�าต้องมาจากการเลือกตั้งใครอยากเป็นบ้างยกมือขึ้น” สะท้อนให้เห็น
ว่าเพลงนี้แต่งมาเน่ินนานแล้ว แต่ท�าไมประชาธิปไตยในบ้านเรายังไม่
ก๋าก่ันเหมือนอย่างในเพลงสักที ตกลงจะเลือกตั้งหรือลากตั้งเราก็คิด
กันเอาเองครับ

เร่ือง/ภาพ : ณัฏฐนนท์
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 ท�าไมต้องวนิเทจอ่ะ!!… ไม่อยากวินเทจได้ป่ะ? น่ันมนั
ก็เป็นเรื่องความสบายใจแต่ละคนครับ แต่เอ๊ะ!! ก็นั่นนะสิ 
ท�าไมต้องวนิเทจ ต้องบอกเลยว่าแฟชัน่สมยัน้ี ไม่ได้เหมอืนสมยั
ก่อนแล้ว ที่เสื้อผ้าชิ้นไหนออกมาใหม่ก็เห่อกันไปซื้อแบบไม่
บนัยะบนัยัง แต่สมยัน้ีเสือ้ผ้าเก่าๆ ยุค 60s – 70s ก็สามารถน�า
กลบัมาใช้งานได้แบบไม่อายใคร อกีทัง้ไม่เหมอืนใคร และในใจก็ 
ไม่อยากให้ใครเหมือนตู การท่ีอะไรหลายๆ อย่างไม่ว่าจะเป็น 
เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า รถ หรือแม้กระทั้งเฟอร์นิเจอร์ตกแต่ง  
ที่ดูเป็นของเก่าถูกน�ากลับมาใช้งาน มาจัดเข้าพวก ผสมผสาน  

เร่ือง : จตพุร

ท�าให้ของเก่าๆ มคีวามโมเดร์ิน ดใูหม่ขึน้มาถนดัตา และต้องบอกเลย
ว่า ด้วยความทีผ่มชอบของเก่าจ�าพวกนีอ้ย่างยิง่ (แม่บอกสกัวนัผจีะ
ตามมาหักคอ) วันนีผ้มจงึอยากให้ผูอ่้านได้รูว่้าของวินเทจ มนัมท่ีีมาท่ี
ไปอย่างไร ไม่ใช่อยู่ๆ จะมาบอกว่า “น่ีๆ ของฉนัก็วินเทจนะ” ถ้าไปเจอ
พวกเซยีนตวัจรงิน่ีอายตายเลย จะให้พูดเรือ่งราวท้ังหมดกไ็ม่ได้ มนัยาว
ซะเหลอืเกิน 38 วัน ก็เล่าไม่จบ ผมจงึอยากเล่าเรือ่งของ ‘รองเท้า’ ท่ีมนั
มทีีม่าทีไ่ป มนัมอีารยธรรมจากวงดนตร ีนกัดนตร ีนกัแสดง รองเท้า
พวกน้ีแอบแฝงอยู่ตามโปสเตอร์ รปูถ่าย หรอืตามวีดโีอ รายการโทรทัศน์ 
เก่าๆ ท่ีอัดไว้ ท�าให้รองเท้าจ�าพวกนีก้ลายเป็นประวัตศิาสตร์โลก 
 Jack Purcell ชือ่นีพู้ดได้เลยว่าต้องเคยผ่านหูกันมาบ้าง
แล้วล่ะ Jack Purcell เป็นหน่ึงในตระกูลของรองเท้าย่ีห้อ Converse 
คงไม่ต้องสาธยายกับแบรนด์น้ีมากนกัเพราะประวัตยิาวเหยียด แต่จะ
เล่าย้อนกลบัไปให้เห็นภาพสกันิด Jack Purcell จรงิๆ แล้วเป็นชือ่ของ
นกัแบดมนิตนั ทีเ่ป็นคนออกแบบรองเท้ารุน่นี ้ซึง่ตามกล่องของรองเท้า
รุน่นีก็้จะมรีปูของ Jack Purcell อยู่บนกล่องเพ่ือการนัตรว่ีาเป็นของแท้
แน่นอน (แถมมีท่าก�าลังจะตีด้วย) จึงต้องบอกว่ารองเท้าชนิดนี้เป็น
รองเท้ากีฬาแบดมนิตนัก็ว่าได้ รปูทรงของมนัช่างดเูรยีบง่ายๆ คล้ายๆ
กับรองเท้า Converse All Star ก็ไม่แปลก แต่จดุสงัเกตได้ง่ายๆ คือหัว
รองเท้าจะมขีดียาว ประมาณ 5 - 7 เซนตเิมตร ซึง่ท�าให้ดเูหมอืนว่ามนั
ก�าลงัย้ิม หลายๆ คนเรยีกมนัว่า ‘รองเท้าย้ิม’
 ประมาณปี ค.ศ. 1950 - 1959 ได้มรีปูถ่ายของพระเอกหล่อ
ชือ่ดงัก้องโลก “James Dean” ดนัไปคว้า Jack Purcell มาใส่ บงัเอิญ

ภาพ : นิธิศ

รองเท้ายิม้
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การแต่งกาย เขาทิง้รปูถ่ายขณะท่ีใส่ Jack Purcell สดี�า ไว้อีกมากมาย 
จนท�าให้ Jack Purcell สีด�ามีราคาท่ีสูงกว่าสีอื่นๆ และหาได้ยากกว่า
สอีืน่ กลายเป็นสิง่ท่ีท�าให้ผูค้นท่ีชอบ Jack Purcell ออกตามหามาใส่กัน
รนุแรงกว่าเดมิ
 Jack Purcell ทีเ่ป็นของวินเทจ สายการผลติท้ังหมดต้องเป็น
ของต้นต�าหรับเท่านั้นนะครับ ซึ่งหนีไม่พ้น ‘พ่ีกัน’ หรือสหรัฐอเมริกา  
หลายคนสงสยัว่าท�าไมต้องเป็น ‘อเมรกิา’ ในเมือ่เขาย้ายฐานการผลติไป
ที ่จนี เกาหล ีอินโดนีเซยี เวียดนาม และญ่ีปุน่แล้ว ก็ด้วยความท่ีเป็นต้น
ต�าหรบันีแ่หละ วสัดทุีใ่ช้ในสมยัก่อนยังเป็นวสัดท่ีุบรษิทัไม่ได้คดิว่าจะต้อง
ลดต้นทนุ บรษิทัท้ังหลายในสมยัก่อนเลยคดิว่าจะต้องท�าผลติภัณฑ์ต่างๆ 
ให้ออกมามีความคงทน แข็งแรง และใช้ได้นาน แต่เมื่อเศรษฐกิจ 
เปลีย่นไป บรษิทัเหล่าน้ีมคีวามคดิเปลีย่นไป คดิแต่ว่าจะท�าอย่างไรให้ได้
ก�าไรมากทีส่ดุ หากรองเท้าพังไวจะได้ซือ้คูใ่หม่ ของวินเทจทีเ่ก็บมาไม่ต�า่
กว่า 20 ปี จงึมรีาคาท่ีสงูขึน้ ราคาแพงข้ึน แต่มนัก็ยังสามารถใช้งานได้
นาน และมันก็ยังเป็นสิ่งของต�านานที่น่าสะสมด้วยรูปแบบ ทรงของ
รองเท้าทีเ่กิดจากการท�ามอื และคณุค่าทางจิตใจ

มคีนบนัทึกภาพไว้ รองเท้ารุน่น้ีจงึกลายเป็นประวัตศิาสตร์ทันที ไม่เพียง
แค่นั้น คนที่ดันชอบความเก่า ความเก๋า ก็ยังออกตามหารองเท้า  
Jack Purcell ท่ีผลิตในปี ค.ศ.1950 - 1959 ซึ่งในตอนน้ัน ยังไม่ถูก 
Converse เข้ามาซื้อโมเดลรองเท้าชิ้นน้ี น่ันก็หมายความว่าตอนน้ัน 
รองเท้า Jack Purcell ยังไม่ได้เป็น Converse รุน่ Jack Purcell 
 แต่ก็ใช่ว่าความดงัของ Jack Purcell จะหมดเพียงแค่น้ัน  
The Beatles วงดนตรีท่ีอะไรดีละ โอ้ย! แทบข้ีเกียจจะพูดเลย  
หน่ึงใน 4 คนน้ัน จอร์จ แฮร์รสินั ได้ใส่ Jack Purcell ถ่ายรปูเตม็ไปหมด 
ทีเ่ห็นได้เด่นชดัคงจะเป็นรปูในหน้าปกนิตยสาร Rolling Stone และต้อง
บอกด้วยเลยว่า อทิธิพลของ The Beatles ไม่ใช่มแีต่เรือ่งของดนตรเีท่าน้ัน  
เรือ่งของแฟชัน่เสือ้ผ้า หรอืทกุอย่างของ The Beatles ก็มอีทิธิพลรนุแรง
ต่อสงัคมโลกเช่นกัน ต้ังแต่ยุคนัน้ จนถึง ยุคน้ี
 จดุท่ีท�าให้เจ้า Jack Purcell ยังคงอยู่ได้ตลอดกาล คงหนี 
ไม่พ้นบคุคลนี ้Kurt Cobain นกัร้องน�าวง Nirvana ผูล่้วงลบั เขาทิง้ความ
ทรงจ�าไว้ให้แก่คนรุ่นหลงัมากมาย ไม่ว่าจะเป็นแนวดนตรสีดุเท่ การแต่ง
ตวัสดุเซอร์ แทนความดบิๆ ท่ีมใีห้เหน็ในวีดโีอ และภาพน่ิงของคนยุคนัน้
มากมาย เขากลายเป็นไอดอลของใครหลายคน ความเป็นอสิระในดนตรี 
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 ด้วยความสงสัยและอยากจะรู้จัก
แฟชัน่วินเทจอย่างแท้จริง พวกเราจงึฝ่ามอ็บจน
มาถึง ทองหล่อ ซอย 4 รถเลีย้วเข้ามาในมาร์เก็ต
เพลส เราจงึเจอกับ ‘Again & Again’ ร้านเสือ้ผ้า
แ น ว วิ น เ ท จ  แ ว บ แ ร ก ที่ เ ห็ น เ สื้ อ ผ ้ า 
วินเทจ ท�าไมถึงได้ดูเปรี้ยวและไม่เก่ากึกแบบ 
ที่คิด เป็นความชัดเจนที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์
ความเก่าแก่ท่ีกลมกลืนไปด้วยความร่วมสมัย 
การเข้าไปเลอืกหาเสือ้วนิเทจของพวกเราจงึเริม่
ต้นขึน้ทีร้่านน้ี 
 คณุแอ๊ม - มาสริิ ตามสกุล เจ้าของ
ร้าน ทีช่อบเสือ้ผ้าวินเทจและใส่เสือ้ผ้าวนิเทจมา
ตัง้แต่วัยรุ่น เธอรู้สกึว่าน่าจะท�าร้านแนววินเทจ 
เพ่ือจะได้ไม่ต้องไปเดินสวนจตุจักร โดยปกติ
เวลาไปหาซื้อเสื้อผ้าวินเทจท่ีสวน มันท้ังร้อน
และต้องไปยืนคุย้  ท�าให้การซือ้เสือ้ผ้ามนัยุ่งยาก
แล้วก็เหนื่อยเกินไป บวกกับความหลงไหลใน

เสือ้ผ้าแนววนิเทจ จงึผลกัดนัให้คณุแอ๊มเปิดร้าน
เสือ้ผ้าคณุภาพชัน้เย่ียมเป็นของตัวเองได้ 
 ทีน่ีเ่ป็นแหล่งรวบรวมทางเลอืกของ
เสือ้ผ้าวินเทจ เครือ่งประดับ รวมไปถึงรองเท้า
ตัง้แต่ยุค 50s ถึงยุค 90s สามารถเดินเลอืกซือ้
ในร้านตดิแอร์แบบสบายๆ พร้อมให้ลกูค้าเสพ
กลิ่นอายบรรยากาศชิลล์ๆ สไตล์คลาสสิค  
ของทกุชิน้ในร้านก็ไม่ใช่ไก่กา การนัตีความไม่
ตกเทรนด์ ของท้ังหมดอิมพอร์ทเข้ามาจาก
อเมริกาเป็นหลัก ผสมกับของจากทางเกาหลี 
ญ่ีปุ ่น ยุโรปบ้างเล็กน้อย อย่างสินค้าใน
สวนจตุจกัรต้องเจอชิน้ทีเ่ดด็จรงิๆ ถงึจะซือ้มา 
สลัดคราบใหม่ลูกค้าไม่ต้องกังวัลว่าจะได้ของ
ไม่มคีณุภาพจากร้าน
 ในส่วนของราคานัน้ เริม่ตัง้แต่หลกั
ร้อยถึงหลกัหมืน่ ตามก�าลงัซือ้ของลกูค้า จดุเด่น
ของทีร้่านคอืการท�าให้เสือ้ผ้าวินเทจเข้าถึงคนได้

ย้อนยุคไม่ตกเทรนด์

เร่ือง : ปาณิสรา / จริพร

ง่ายขึ้น เสื้อผ้าทุกชิ้นในร้านสภาพใหม่กริบ 
เพราะทุกชิ้นนั้นส่งซักและได้รับการคัดสรรมา
อย่างประณตี ผ่านรสนิยมของคณุแอ๊ม ส่วนของ
ทีเ่ก่ามากๆ ลกูค้าหายห่วง เพราะทางร้านจะไม่
จดัอยู่ในสภาพเกรดทีดี่ท่ีเลอืกน�ามาวางขายได้ 
 แม้ว่าเสือ้ผ้าภายในร้านจะย้อนกลบั
ไปอีกประมาณ 60 ปีที่แล้ว แต่ลูกค้าของ 
ร้านเขาไม่ได้มาเพ่ือซ้ือของไปสะสม ทุกคนมา
ซื้อเพ่ือที่จะสามารถไปใช้จริง สามารถหยิบ 
มาใส่มิกซ์แอนด์แมทช์กับในชีวิตปัจจุบันได้  
ถือเป็นการตอบโจทย์ให้กับคนที่เฟ้นหาความ
เป็นตวัของตวัเอง หากลกูค้าท่านใดเลอืกไม่ถูก 
ไม่รู ้ว่าชิ้นไหนเหมาะกับเรา ก็ไม่ต้องกังวล  
เพราะทางร้านจะมพีนักงานคอยดแูลราวกับว่า
มสีไตล์ลสิต์ส่วนตวัเลยทีเดยีว 
 

ภาพ : กิตติพงษ์
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ฟังไม่รูเ้รือ่ง ซึง่ประเทศไทยน้ันต้องบอกเลยว่าเป็น

เมอืง Rock จรงิๆ Rock มนักเ็หมอืนกับเดก็ทีถู่กปลกู

ฝังให้ท่อง ก - ฮ ถ้าให้ท่องทุกวนั พอโตไปก็จ�าได้  

ถ้า Rock คือภาษาไทย Jazz ก็ไม่ต่างกับภาษา

องักฤษ ทีถู่กปลกูฝังให้ยังไง เดก็ก็ท�าท่าจะหนอีอก 

เลยต้องบอกจริงๆ ว่าเพลงพวกนี้มันข้ึนอยู่ที่การ 

เปิดรบั แต่การเปิดรบัท่ีดกีค็วรมรีะดบัในการฟังมนั

ด้วย ควรจะเริม่จากเพลงท่ีเป็นพวก Fusion Jazz 

หรอืพวก Modern Jazz  ถ้าเป็นคนไทยให้เหน็ภาพ

ง่ายๆ ให้นกึถึง โก้ มสิเตอร์แซก็แมน, เจนนิเฟอร์ คิม้, 

Groove Riders, ลลุา, ป๊อบ แคลอรีส์่บลาห์บลาห์,  

บ ีพีระพัฒน์ หรอืจ�าพวกวงทีม่าจาก Bakery Music 

ทั้งสิ้น ศิลปินพวกนี้จะเป็น Jazz ในฉบับ Fusion  

ทัง้นัน้ มกีารผสมผสาน  Soul, Funk, Disco, Pop 

ให้ฟังง่ายและเพราะ จงึต้องบอกได้เลยว่า งานของ

ศลิปินเหล่าน้ีจบัต้องได้และมคีณุภาพท้ังสิน้ แต่ใน

สมยัเก่าๆ ก็มีงานของ เบร์ิดกะฮาร์ท, ชรัส เฟ่ืองอารมณ์ 

ทีอ่อกมาในรปูแบบของ Pop ในสมยันัน้ ท�าให้คน

หลงลมืว่า ‘Jazz’ น้ันมันมมีาอยู่ตลอด แต่อาจจะ

เข้าใจกันไปคนละแบบ คนละทาง แล้วไหนล่ะท่ีจะ

บอกว่า Jazz มนัฟังยาก

 ความจรงิแล้ว Jazz ก็มอียู่ตามถนน เกลือ่น

เต็มบ้านเตม็เมอืงไปหมด เฮ้ย!!คนละ Jazz แล้ว …. 

‘Jazz’ ทีจ่ะพูดถึงต้องดนตร ีJazz ส ิมนัคอืดนตรท่ีีใคร

หลายๆ คนจ�ากัดความว่า ไฮโซ  มแีซก็โซโฟน และฟังไม่

ค่อยจะรู้เรื่อง อันที่จริงใครจะไปรู้ว่า Jazz เน่ียมัน

แอบแฝงอยู ่ในรากฐานดนตรี ท่ี เราฟ ังๆ กันอยู ่  

เพราะ Jazz สามารถแตกแขนงออกไปเป็นดนตรแีนว

อื่นอีกหลากหลาย เช่น Bossa Nova, Soul, Funk   

หรือแม้กระทั้ง Rock  ดนตรีชนิดน้ีมันแทรกซึมอยู่ใน

เพลงท่ีเราฟังๆ กันนัน่แหละ ไอ้เพลงท่ีเราบอกว่า Pop 

บางทมีนัก็มกีลิน่อายของ Jazz แฝงอยู่ และท่ีตดิหูคน

ไทยบ้านเรา คงหนีไม ่พ ้นเพลงพระราชนิพนธ ์  

ของในหลวง ท่ีท่านทรงปรชีาสามารถแต่งประพันธ์เพลง 

Jazz ฝากไว้กับคนไทยจนเป็นเมโลดีต้ดิหู จนฮมัเพลง 

Jazz กันอย่างง่ายดาย เช่นเพลง ใกล้รุง่ (แล้วไหนใคร

บอกว่าฟังยาก เด็ก ป.3 ก็ร้องได้แล้ว) 

 ผมเป็นคนหน่ึงที่หลงใหลในเพลง Jazz  

แต่ก็ไม่ได้ถึงข้ันจะฟัง Jazz บรรเลงได้ตลอดเวลา ส่วน

มากเพลงท่ีชอบฟังก็จะเป็นเพลง Jazz ที่มีคนร้อง

มากกว่า หรอือาจจะเป็นพวก Fusion Jazz  ซึง่เพลงแบบ

นี ้ถ้าเราเร่ิมเปิดรบัก็จะรู้สกึว่าฟังง่าย ไม่ได้ยากเยน็จนถึง

เร่ือง : จตพุร
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