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ไม่ตอ้ งพู ดก็มเี สน่ห์
ก้อง สหรัถ

ขบถทางดนตรี
นรเศรษฐ หมัดคง
เอกลักษณ์แห่งความร่วมสมัย
โรจ ควันธรรม

30.-

2

“Nothing’s Gonna Change My World”

Album : No One’s Change Our World 1969
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First Track
เมื่อผมเป็น บก.
การใช้ชวี ติ ในมหาวิทยาลัยของผม
เริ่มต้นจากเด็กเกเรคนหนึ่ง ใช้ชีวิตเรื่อยเปื่อย
และไม่ตงั้ ใจเรียนไปวันๆ ชีวติ ผมหมกมุน่ อยูก่ บั
การเล่นดนตรีกลางคืน ท�ำให้การตืน่ มาเรียนใน
ตอนเช้ามันช่างยากเย็นซะเหลือเกิน แต่ผมก็
กระเสือกกระสนจนเข้ามาสู่ช่วงปีสุดท้ายของ
การเรียนมหาวิทยาลัย (เกือบไม่รอดอยูห่ ลายครัง้ )
และท�ำให้พานพบเจอกับวิชาทีค่ นอืน่ บอกกันว่า
นี่คือ วิชาท�ำนิตยสาร วิชานี้เราต้องใช้ความรู้
ความสามารถที่เรียนทั้งหมด สร้างผลงานให้
ชาวโลกได้ประจักษ์สายตา ซึ่ง ‘บ่องตง’ เลย
“ตายแล้วละตู”
วันทีม่ กี ารจัดกลุม่ และต้องเลือกคน
ที่จะมาเป็นบรรณาธิการ (บก.) ผมถูกรุ่นน้อง
และเพือ่ นๆ เลือก บอกจากใจจริงว่า ไม่ได้อยาก
มาเป็น บก. อะไรนีห่ รอก เราก็มคี วามรูท้ างด้าน
ดนตรี ขีป้ ระติว๋ (มีนดิ หน่อยอะ) แต่มนั เหมือน
สถานการณ์บงั คับ ด้วยความกดดันทีห่ าใครรับ
หน้าทีน่ ไี้ ม่ได้ หลายๆ คนในกลุม่ จึงตัดสินด้วย
วิธกี าร ใครแก่ ได้เป็น บก. ซึง่ ผลสรุป..... คงไม่
ต้องพูดต่อ (ฮะๆๆๆ) มานั่งคิดในใจอีกว่า
ตูซวยหรือเปล่าวะเนีย่ ผมจึงได้ตงั้ ปณิธานเอา
ไว้ให้กบั ทุกคนในกลุม่ ว่า... “เฮ้ย!! หนังสือเรา
ต้องสนุกนะ ท�ำงานก็ตอ้ งสนุก” ซึง่ พอได้ทำ� งาน
ไปเรือ่ ยๆ มันสนุกจริงว่ะ มันมีเรือ่ งราวทีค่ าดไม่
ถึ ง อยู ่ ห ลายครั้ ง มี ป ั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น อยู ่

หลายหนแต่สงิ่ พวกนีท้ ำ� ให้ผมและเพือ่ นๆ ได้
รับประสบการณ์อะไรดีๆ หลายอย่าง การได้
อยูก่ นั เป็นกลุม่ เป็นก้อน ในเวลาการท�ำงานทีป่ น
ไปด้วยความ ‘มาคุ’ อยู่เล็กๆ มันกลับช่างมี
ความสุขอ่ะ มันเป็นประสบการณ์การเรียนรู้
ที่หาซื้อจากที่ไหนไม่ได้ (7ไม่มีขายแน่นอน)
ความรู ้ ที่ ไ ด้ จ ากการสั ม ภาษณ์
การแสวงหาข้อมูลใหม่ๆ การได้อ่านงานของ
ผู ้ อื่ น และการได้ รู ้ จั ก กั บ คนอี ก มากมาย
แต่นอกจากความรูแ้ ล้วทีไ่ ด้มาอีก คือมิตรภาพ
การได้อยูก่ บั น้องๆ เพือ่ นๆ มันช่างเป็นเวลาสุขี
เสียจริง ออกนอกสถานทีเ่ หมือนไปเทีย่ ว เฮฮา
บ้าบอ กันตามภาษา อยากบอกว่าสิง่ ทีเ่ ราทุกคน
ก�ำลังท�ำอยูน่ นั้ เราตัง้ ใจท�ำกันจริงๆ เราใส่ทงั้
ความสุข ความสนุก ความทุกข์ และอารมณ์
หลากหลายในงานเขียน เพือ่ ให้หนังสือมันออก
มาครบทุกรส
การมารับหน้าที่ บก. ในครัง้ นีถ้ อื ว่า
เป็นเกียรติ และเป็นก�ำไรชีวิตมากๆ การได้
พบเจอผู้ใหญ่ที่ให้สัมภาษณ์หลายคน ท�ำให้
ทัศนคติ และมุมมองชีวติ เปลีย่ นทันที มันจึงเป็น
สิง่ ทีเ่ รียกว่ายิง่ กว่าคุม้ หาค�ำบรรยายไม่ได้จริงๆ
ผมจึงได้รวบรวมสิง่ ทีพ่ บเจอมาใส่อยู่ในหนังสือ
เล่มนี้แล้ว ใครอยากมีทัศนคติใหม่ๆ หรือหา
สิง่ ใหม่ๆ ก็ลองเปิดใจรับสิง่ ทีผ่ มและทีมงานทุก
คนตัง้ ใจท�ำมาน�ำเสนอด้วยครับ

จตุพร เอีย่ มสิทธิอนันต์
บรรณาธิการ
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“ นิตยสารดนตรี
โดยคนรักดนตรี
เพื่อคนรักดนตรี ”
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มด ‘จ�ำม้ ำ�่ ’ - ชาย เมืองสิงห์
เค ‘Gangnam Style’ - PSY
บาส ‘สัญญาหน้าฝน’ - V.cover TATTOO COLOUR
ปืน ‘I won’t Give Up’ - Jason Mraz
เบ้นช์ ‘เป็นโสดท�ำไม’ - สุรพล สมบัตเิ จริญ
มาร์ช ‘กูเป็นนักศึกษา’ - ปู พงษ์สทิ ธิ์
บลู ‘พระจันทร์ยมิ้ ’ - เอก สุระเชษฐ์

play
team

เพลงบอกตัวตนของคุณคืออะไร ?
8

ชมพู่ ‘Let her go’ - v.cover jannina w
เติล้ ‘My heart will go on’ - Celine Dion

แพร ‘ความรูส้ กึ ของวันนี’้ - lomosonic
ผึง้ ‘Champagne Supernova’ - Oasis

บุม๋ ‘สิง่ ส�ำคัญ’ - endorphine

เตย ‘แสงสุดท้าย’ - bodyslam

น�ำ้ แข็ง ‘Cayman Islands’ - king of convenience
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เรือ่ ง : กิตติพงษ์
ภาพ : นิธศิ

overcoat music festival 2013
เทศกาลเพลงรักแห่งฤดูหนาว
ผ่านพ้นไปอีกหนึ่งเทศกาลคอนเสิร์ตฤดูหนาว ‘Overcoat
Music Festival 2013’ ปี 4 ป้ายแดง @เขาค้อ คอนเสิรต์ แห่งลมหนาวที่
ผสานสีสนั แห่งเพลงรัก โดยจัดขึน้ ที่ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ วันที่ 7 ธันวาคม
ทีผ่ า่ นมา
‘เพลย์ลสิ ต์’ ยกพลหอบสังขารไปทีเ่ ขาค้อ เดินตามคนนับหมืน่
เข้างาน ท่ามกลางบรรยากาศโอบล้อมด้วยขุนเขากับอากาศทีห่ นาวเย็น
(มากๆ) และหลังจากเอาตัวไปปล่อยให้หนาวใจอยู่ที่นั่นนานครึ่งวัน
ครึ่งคืน ก็ต้องขอกลับมาประกาศดังๆ ว่า ทุกอย่างมันดีจริง สนุกจริง
และอิม่ จริง จนสุดจะบรรยาย สิง่ อ�ำนวยความสะดวกต่างๆ มีครบ ห้องน�ำ้
กว่าร้อยห้องแม้จะขาดแคลนน�้ำไปบ้าง แต่เจ้าหน้าที่ก็อ�ำนวยความ
สะดวกอย่างเต็มที่ อาหารการกินเพียบ ศิลปินก็ตอ่ แถวขึน้ โชว์กนั ไม่ขาด
สาย อาทิ สิงโต น�ำโชค, พีท พีระ, บี พีระพัฒน์, ซานิ, ETC, Flure, Mild,
Musketeers, Tattoo Colour, ตู่ ภพธร, Lipta , Thaitanium, The Richman
Toy และอีกมากมาย กว่าจะโรยรารูต้ วั อีกทีกจ็ ะสว่างแล้ว
ทุกคนมีชว่ งประทับใจทีต่ า่ งกัน บางคนอาจจะประทับใจใน
เสียงเพลง บางคนอาจประทับใจในบรรยากาศทัง้ แบบคูร่ กั หรือแบบกลุม่
เพือ่ น แต่ทง้ั หมดแล้วสิง่ หนึง่ ทีท่ กุ คนต้องประทับใจก็คอื ‘ความสุขของ
ชีวติ ’
ใครที่ยังไม่เคยไป ปีหน้าขอให้ตัดสินใจไปลองดูเถอะ...
“แล้วจะรูว้ า่ เพลงรักในสายลมหนาวมันหอมหวาน อบอุน่ นุม่ นวลเพียงใด”
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เรือ่ ง : เบญจพร
ภาพ : กิตติกร

‘ก้อง สหรัถ’
ไม่ตอ้ งพู ดก็มเี สน่ห์

มีโอกาสได้เจอพีก่ อ้ ง – สหรัถ สังคปรีชา ตัวเป็นๆ หนุม่ มาดร็อคหนึง่ ในสมาชิกวงในต�ำนานอย่าง ‘นูโว’ ด้วยความชอบส่วนตัว
และได้เข้าใกล้ในระยะประชิด เลยได้เข้าไปคุยกับพีก่ อ้ ง ถามสารทุกข์สขุ ดิบในเวลาอันสัน้ จนได้เรือ่ ง... ว่าไอ้การครองต�ำนานหนุม่ เนีย้ บ
มาดร็อคเนีย่ เขาท�ำยังไง
ก่อนหน้านี้ กล้าพูดเลยว่าเกิดไม่ทนั ยุคทีพ่ กี่ อ้ งโด่งดังหรอก แต่ชอบฟังเพลงเก่าๆ ของเขา อาทิเช่น ลึกสุดใจ นิยามรัก รักเธอสุดหัวใจ และเคย
ดูละครทีเ่ ขาเป็นพระเอกในจออยูห่ ลายเรือ่ ง จนกระทัง่ มาเป็น 1 ในโค้ชรายการ ‘The Voice Thailand’ จึงได้รวู้ า่ ชายคนนีไ้ ม่ธรรมดา มากความสามารถ
หล่อถึงขนาดทีอ่ าซ้อ อาม่ายังหลงใหลและเทใจให้กบั เขาได้อย่างง่ายดาย
พอได้ลองพูดคุยกับพีก่ อ้ งเพียงไม่กนี่ าที ไม่เชือ่ ก็ตอ้ งเชือ่ ว่าเสน่หข์ องชายขาร็อคในต�ำนานอยูท่ แี่ ววตา รอยยิม้ และการวางตัว มีมมุ เนีย้ บ
(เนีย้ บเกิน๊ ) ความเป็นสุภาพบุรษุ ทีบ่ ริหารเสน่หค์ วามหล่ออยูต่ ลอดเวลา พีก่ อ้ งมีบคุ ลิกทีด่ เู ท่อยูห่ ลายมุม ซึง่ มุมทีเ่ ล่นละครจะดูเป็นพระเอกทีอ่ บอุน่ พอเข้า
โหมดนักดนตรีในวงนูโวจะมีบคุ ลิกทีเ่ ป็นคนเล่นดนตรีซอฟท์ๆ ไม่ได้ดรู นุ แรง แต่พอเล่นดนตรีฉายเดีย่ วถึงกับมีความเป็นร็อคทีห่ นักหน่วงและดุดนั อยูไ่ ม่นอ้ ย
แนวเพลงทีช่ อบมากทีส่ ดุ
แนวร็อคครับ
ค�ำจ�ำกัดความของค�ำว่า ‘ร็อค’
ดนตรีรอ็ ค ผมว่าน่าจะเป็นดนตรีทใี่ ห้อารมณ์
หนักแน่น ดุดนั สนุกสนาน
รูส้ กึ อย่างไรทีใ่ ห้ ‘นูโว’ เป็นวงในต�ำนาน
รูส้ กึ ยินดีและขอบคุณมากทีพ่ น่ี อ้ งชาวไทยยก
ให้วงนูโวเป็นวงในต�ำนานครับ
หากให้เปรียบตัวเองเป็น 3 ยุคหลักๆ
เริม่ ต้น รุง่ เรือง ต�ำนาน (ยิม้ …หล่อมาก)

คิดอย่างไรกับเพลงทีด่ จี ะหาทางไปถึงหูคน
ฟังเอง”
เห็นด้วยเป็นอย่างยิง่ ถูกต้องกับประโยคนี้ อาจ
จะเสริมไปนิดนึงว่า ก็ตอ้ งท�ำเพลงให้ถกู กับกลุม่
ของผูฟ้ งั ของเราด้วย อย่างเช่น คุณอยากจะท�ำ
เพลงแจ๊ ส คุ ณ ก็ ต ้ องท�ำเพลงแจ๊ส ให้ดีที่สุด
เพือ่ ให้มนั ถูกกลุม่ คนทีเ่ ขาชอบเพลงแจ๊ส ถ้าเกิด
ว่าท�ำเพลงแจ๊ส แต่เบียดออกไปเพลงร็อค ก็อาจ
จะไม่ถกู หูคนฟังเพลงแจ๊สเท่าไรนัก

อย่างการท�ำงานกับวงนูโวเราต้องดูแลเรือ่ งของ
การเล่ น ดนตรี ด ้ ว ย คื อ มี พ าร์ ท ของการเป็ น
นักดนตรีดว้ ย แต่วา่ ‘The Voice’ ไม่ตอ้ งใช้ทกั ษะ
การเป็นนักดนตรี ใช้แค่ทักษะการร้องเพลง
อย่างเดียว
ฝากถึงคนทีม่ กี อ้ งนูโว เป็นแรงบันดาลใจ
ฝากขอบคุณที่ยกให้ผมเป็นแรงบันดาลใจ
แล้วก็ยนิ ดีในความรูส้ กึ ดีๆ ทีม่ ใี ห้กนั

ความต่างของโค้ช The Voice กับนักดนตรี
การเป็นโค้ชในรายการThe Voice จะเน้นในเรือ่ ง
ของการดูแล เรื่ องของการร้องเพลง แต่ว่า
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เรียบเรียง : ณัฐสรรพ

แหล่งข้อมูล : Spicydisc

อัพเดตสถานะเพ้อ

เพิ่มความเพ้อ

เพ้อเจ้อ...
‘บทเพลงที่ไม่มีตัวตน’ แต่ท�ำไมถึงให้ความรู้สึกได้
มากมาย บทเพลงทีค่ ล้ายอากาศ มองไม่เห็นแต่สามารถรับรูไ้ ด้
บทเพลงที่คอยเป็นตัวแทนแห่งความเหงาในยามสุขและเสียใจ
และทุกๆ บทเพลงทีก่ ลัน่ เสียงออกมาจากหัวใจ จึงไม่สงสัยเลยว่า
ท�ำไมเสียงเพลงทีค่ นเราเปิดฟังสามารถเข้ากับเราได้ทกุ อารมณ์
ทุกห้วงความรูส้ กึ ได้มากมายขนาดนีจ้ ริงๆ
“หากถามถึงนิยามความรัก ค�ำตอบทีไ่ ด้รบั คงจะแตกต่างกันไปตาม
เรือ่ งราวและประสบการณ์ของผูต้ อบ สุขและทุกข์คละเคล้า หากแต่เราทุกคนก็
ยังคงถวิลหาความรัก” ( Mv ‘ไม่มที ยี่ นื ’ ของ ปัน่ ไพบูลย์เกียรติ)
ซึง่ เพลงทีผ่ มหยิบยกมานี้ สามารถเล่าได้ถงึ ความรักทีเ่ ป็นไปได้ยาก
ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับดอกกุหลาบทีผ่ ลิบานให้เห็นอย่างสวยงาม แต่ดอก
กุหลาบทีส่ วยงามนัน้ มักจะมีหนามแหลมคม คอยทิม่ แทง ขัดขวางความรัก
ครัง้ นี้ โดยทีผ่ ชู้ ายได้ทำ� ทุกวิถที างแล้ว แต่ผหู้ ญิงไม่เหลือทีว่ า่ งให้กบั ผูช้ ายคนนี้
แม้แต่นอ้ ย มันคงดูเศร้ามากสินะ !! หากคุณลองตัง้ ใจฟังเพลงนีจ้ ริงๆ คุณคิด
เหมือนผมไหมว่า มันจะเข้าถึงอารมณ์อกหักได้ดเี ลยทีเดียว
ส�ำหรับเรือ่ งราวความรักก็เช่นกัน ผมคิดเสมอว่าต้องมีบทเพลงควบคู่
ไปด้วย เพราะบทเพลงสามารถก�ำหนดความรูส้ กึ ภายในจิตใจของเราได้ทงั้ หมด
เสียงเพลงทีก่ ำ� ลังบรรเลงอยูน่ นั้ ท�ำให้ใครหลายคนสามารถนึกถึงเหตุการณ์ทไี่ ด้
ประสบพบเจอมา ซึง่ ยากนักทีค่ นมีความรูส้ กึ อย่างเราๆ จะลืมเหตุการณ์ตา่ งๆ
ได้เพียงเวลาไม่กวี่ นั
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บทเพลงอาจจะไม่ได้มีแต่ในเรื่องของความรักเพียงอย่างเดียว
บทเพลงยังคงท�ำหน้าทีส่ ร้างแรงบันดาลใจส�ำหรับคนทีพ่ า่ ยแพ้ และคนที่
สิน้ หวัง ท้อแท้ในชีวติ เพือ่ ให้เกิดก�ำลังใจ เสียงเพลงจะช่วยกระตุน้ ให้ยนื หยัด
ได้อกี ครัง้
ทั้งนี้ทั้งนั้นผมได้สรรหาเพลงเกี่ยวกับแรงบันดาลใจมาให้อีกหนึ่ง
ซิงเกิลนั่นก็คือเพลง ‘ล้มบ้างก็ได้’ ของ บอย โกสิยพงษ์ Feat.นภ พรช�ำนิ
และ เบน ชลาทิศ ประโยคหนึง่ ในเนือ้ เพลงร้องว่า “ชนะนัน้ คงไม่ยงิ่ ใหญ่ ถ้าค�ำ
ว่าแพ้นนั้ ยังไม่เข้าใจ” น่าจะเป็นอีกหนึง่ บทเพลงส�ำหรับใครหลายคนทีก่ ำ� ลังล้ม
ต้องน�ำเพลงนีไ้ ปฟังเพือ่ สร้างก�ำลังใจในการต่อสู้ และผ่านช่วงชีวติ ทีม่ ดื มนไปให้ได้
บทเพลงแต่ละเพลงนั้นมันจะมีความหมายของมันอยู่ในตัวเอง
อยูท่ วี่ า่ ใครจะเลือกใช้ หรือเลือกฟังเพลงแบบไหนให้เข้ากับสถานการณ์ ปัจจุบนั
ให้ได้มากที่สุด ผู้คนส่วนใหญ่จะให้ความส�ำคัญกับเพลงที่ให้ความรู้สึก
หรือการเข้าถึงอารมณ์เพลงนัน้ ๆ เมือ่ เจอเพลงทีโ่ ดนใจก็จะเกิดโลกขึน้ มาอีกหนึง่
ใบที่เขาเรียกกันว่า ‘โลกส่วนตัว’ โลกใบนี้ก็จะเต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องราว
เหตุการณ์ของตัวเองที่เคยได้สัมผัสมา ไม่ว่าสุขหรือทุกข์ก็จะวนเวียนอยู่ใน
สมองเต็มไปหมด ผมไตร่ตรองและครุน่ คิดว่า บทเพลงช่างมีอทิ ธิพลเหลือเกิน
มันสามารถท�ำให้คนหนึง่ คนหลัง่ น�ำ้ ทีอ่ อกมาจากดวงตาได้โดยไม่รตู้ วั
ผมคิดมาเสมอว่าบทเพลงมันไม่มวี นั ทีจ่ ะทอดทิง้ เราไปไหน เพราะ
เด็กสมัยใหม่อย่างพวกผมก็ยังเลือกที่จะเปิดฟังเพลงของยุค 70s 80s และ
90s เพลงรุ่นคุณพ่อ ซึ่งทุกๆ เพลงที่ผมเปิดฟัง ตั้งใจฟังบ้าง ฟังผ่านๆ ตามห้าง
ตามตลาดนัดบ้าง ผมว่าเพลงไม่มีวันเก่า ถ้าได้น�ำกลับมาฟังใหม่อกี รอบ เช่น
เพลง ‘โกหกหน้าตาย’ ของ เท่ อุเทน พรหมมินทร์ ตอนนี้เป็นเพลงที่มีกระแสแรง
มาก เพราะได้ ‘อ้น กันณพงศ์’ หรือ อ้น the voice ที่น�ำเพลงนี้มาใช้ประกวด
การแข่งขันรายการ ‘the voice Thailand’ season 2 ท�ำให้ผู้ชมกลับมาสนใจ
เพลงนี้อีกครั้งรวมทั้งผมด้วย

สุดท้ายนีท้ าง playlist ขอบคุณทุกท่านทีอ่ ยากจะรับรูเ้ รือ่ งราว
ของบทเพลงในแต่ละยุคทีไ่ ม่มวี นั สลายไปจากวงการ “เพราะเพลงทีด่ ี
มันจะหาทางไปถึงหูคนฟังเอง”

Rangsit

สาธารณะเพ้อ
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เรือ่ ง : นิธศิ
ภาพ : กิตติกร / กิตติพงษ์

ขบถทางดนตรี ‘นรเศรษฐ หมัดคง’
‘ซี้ ด’ นรเศรษฐ หมัดคง ชื่ อที่เรามักได้ยินเขานั่ง
ด่าผลงานของศิลปิ นคนนัน้ คนนี้ เกี่ยวกับวงการเพลงใน
บ้านเราอยู บ่ อ่ ยๆ บ้างก็วา่ เพลงไทยไปไม่ถงึ ไหน ศิลปิ นเอา
แต่กอ็ บ หากินร้องเนือ้ ท�ำนองเดียว สารพัดที่วา่ มา แต่ถา้
มองในอีกแง่หนึ่งที่เขาพู ดก็เพื่อความหวังดี และอยากเห็น
สิ่งที่ดกี ว่า จริงอยู ท่ ่ที กุ คนสามารถพู ดได้ แต่ใช่ วา่ ทุกคนที่
พู ดแล้วจะมีคนฟั งและเชื่ อถือเหมือนกับเขาคนนี้

‘เพลย์ลสิ ต์’ มีโอกาสได้นงั่ จับเข่าคุยกับพีซ่ ดี้ ขุดคุย้ ทุก
เรือ่ งทีเ่ ราและอีกหลายคนอาจจะยังไม่รู้ โดยเราเชือ่ ว่าถ้าเขาพูด
ต้องมีคนฟัง (แม้เราจะคุยไปสัน่ ไปก็ตาม) เพราะเขาเป็นถึงนัก
วิจารณ์หมายเลข 1 ของเมืองไทย
ดนตรีเข้ามามีบทบาทในชีวติ ได้อย่างไร
เราเป็นเด็กต่างจังหวัด เรียกง่ายๆ ว่าบ้านนอก (หัวเราะ)
บ้านติดริมทะเลหาดใหญ่ โตมากับวิทยุทรานซิสเตอร์ หนังกลางแปลง
และคุณแม่เองก็จะชอบเปิดเพลงให้ฟงั มีทงั้ ลูกทุง่ ลูกกรุง มันเหมือน
เป็นการถูกปลูกฝังไปในตัวมาตลอด จนจบ ป.6 มีโอกาสได้เข้ามาในเมือง
หาดใหญ่ จ.สงขลา เข้ามาเรียนทีน่ แี่ ละอาศัยอยูบ่ า้ นยาย เมือ่ เข้ามามัน
ท�ำให้เรารู้ว่าที่นี่มีครบทุกอย่างให้เราสัมผัส เป็นที่ๆ ท�ำให้เรารู้จักคลื่น
วิทยุ FM
ทุกคนล้วนมีความฝัน แล้วความฝันเกิดขึน้ ตอนไหน
ปกติเป็นคนชอบอ่านหนังสืออยูแ่ ล้ว โตมากับหนังสือสกุลไทย
บางกอก ในส่วนของวิทยุทรานซิสเตอร์ก็ฟังลิเกคณะบุษบา ละคร
คณะเกศทิพย์ เยอะแยะมากมาย การทีเ่ ราชอบอะไรแบบนี้ ท�ำให้มคี วาม
ฝันเข้ามาในหัว เราเองเติบโตมากับดนตรีหลากหลายสไตล์ทงั้ ออร์เคสตร้า,
ร็อค และดิสโก้ ผ่านชีวติ ทัง้ เล่นดนตรีเป็นมือกีตาร์ และร้องน�ำ แต่จดุ ที่
ท�ำให้เกิดประกายความฝันและอยากท�ำให้ได้จริงๆ คือเมือ่ เข้าสูย่ คุ 80s
ตามคลับต่างๆ จะมีดีเจมาเล่นปิดท้าย ในตอนนั้นเห็นภาพดีเจมา
เปิดเพลง แล้วสามารถควบคุมคนหลายร้อยคนอยู่ เลยเกิดความคิดว่า
มันเจ๋ง และอยากท�ำให้ได้แบบนัน้
ชอบอ่านหนังสือ จนกลายมาเป็นคนท�ำหนังสือ
ในความที่เป็นคนชอบอ่านหนังสือ ต่อให้ท�ำงานอย่างไร
หนังสือ ดนตรี วรรณกรรม ชีวติ ไม่เคยพลาดทีจ่ ะอ่าน และแรงบันดาลใจ
ในการคิดทีจ่ ะท�ำหนังสือจริงๆ มาจากรายการวิทยุ Radioactive ของ
‘พีแ่ ต๋ว’ วาสนา วีระชาติพลี ซึง่ เลิกจัดรายการไปนานแล้วอยูม่ าวันหนึง่
บังเอิญเปิดไปเจอรายการของเธออีกครัง้ ตอนนัน้ ถึงกับกรีด๊ แตก! เราเอง
ก็ ชื่ น ชอบสไตล์ ก ารจั ด รายการของพี่ แ ต๋ ว เป็ น การเปิ ด เพลงแนว
โมเดิรน์ ร็อค ทีเ่ ป็นซาวด์ดนตรีจากอังกฤษยุค 80s แล้วก็มกี ารเลือกเพลง
จากยุค 70s มีทงั้ Oasis, Green Day เพียบเลย ในฐานะทีต่ ดิ ตามเธอ
มาตลอด เกิ ด มี ค วามคิ ด อยากท� ำ หนั ง สื อ แต่มีข้อมูลไม่แน่นพอ
เลยตัดสินใจโทรศัพท์ไปหา และให้พแี่ ต๋วเป็นทีป่ รึกษาให้ เป็นการลงทุนเอง

“

“

นอกจากจะมีดดี า้ นวิจารณ์แล้ว ตัวเขาเองคือผูท้ นี่ ำ� อาชีพ
ดีเจให้กลับมาเป็นทีน่ ยิ มและโด่งดังอีกครัง้ ทัง้ ดีเจจัดรายการวิทยุ
และคลับดีเจ รวมถึงเป็นผูส้ ร้างต�ำนาน Generation Terrorist (GT)
นิตยสารดนตรีทที่ รงอิทธิพลทางความคิดในวงการดนตรีอย่างสูง
โดยเฉพาะดนตรีนอกกระแส ทีใ่ ห้สาระน่ารูใ้ นเรือ่ งราวของดนตรี
ทุกแนว และทีส่ ำ� คัญเขาเป็นคนส�ำคัญทีค่ นในวงการเพลงให้การ
ยอมรับ

ปิ โตรเลี ย มอยู ่ ใ ต้ ดิ น ท� ำไม
มนุษย์ยงั ขุดเจอ โคตรเพชรอยู ล่ กึ
ท�ำไมมนุษย์ไปหาเจอ เพลงก็เช่ นกัน
ถ้าคุณมั่นใจว่าเพลงคุณดีจริงๆ
วันนีอ้ าจจะไม่มใี ครฟั ง แต่ 20 ปี
ข้างหน้าเพลงคุณอาจจะเป็นเพลง
ที่คนทัว่ โลกอยากฟั งก็ได้

ซึ่งตอนนั้นเรายังมีเงินก้อนอยู่ และมีบริษัทของผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเปิดรับ
เกีย่ วกับพวกงานเขียน มีพนักงานจัดหน้า และโรงพิมพ์ดว้ ย ก็จดั ท�ำหนังสือ
ขึน้ มา ในส่วนของยอดขายถือว่าดี พิมพ์ 3,000 เล่ม ขายได้ 2,500 เล่ม
ผ่านมาเล่ม 4-5 กระแสเริ่มมาเริ่มเป็นที่รู้จักว่าเราเป็นบรรณาธิการ
หนังสือเล่มนี้
เหตุการณ์ทคี่ ดิ ว่าตัดสินใจผิดพลาดทีส่ ดุ และอะไรท�ำให้กลับมา
ยืนได้อกี ครัง้
คิดจะเปลีย่ นรูปทรงหนังสือ เพราะ 4 เล่มทีผ่ า่ นมามันไม่ใช่
ตัวเอง ความคิดนอกกรอบจึงบังเกิด คือยุคนั้นมันเป็นยุคที่ทุกคน
แหกกรอบ ทุกคนต้องเป็นตัวของตัวเอง เราท�ำให้การตลาดของหนังสือ
พังพินาศฉิบหายหมด คือไม่สนใจอะไรทัง้ สิน้ จนสุดท้ายมาหยุดอยูท่ เี่ ล่ม
13 เพราะแบกรับหนีส้ นิ ไม่ไหวแล้ว ส�ำหรับในส่วนของหนีส้ นิ ก็รอเงินส่วน
ทีย่ อ้ นกลับมาค่อยๆ ไปทยอยจ่าย และกลับมาเขียนหนังสือมากขึน้ รวม
ถึงกลับมาเป็นดีเจ เคยเปิดเพลงคืนเดียวได้ 7 หมืน่ ต่างกับโดม ปกรณ์ ลัม
ทีไ่ ด้คนื ละ 3 แสน หลังจากนัน้ มีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานทีอ่ งั กฤษ ได้เห็น
รูปแบบการท�ำงานของทางด้านดนตรีทงั้ เบือ้ งหน้าและเบือ้ งหลัง จึงเกิด
เป็นแนวคิดน�ำมาใช้ที่บ้านเรา แล้วมันก็คือจุดเปลี่ยนของชีวิต กลับได้
แรงบันดาลใจอย่างมโหฬาร และกลับมาท�ำหนังสือเล่ม14
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ดีเจคลับ หรือ ดีเจวิทยุ สิง่ ไหนบ่งบอกความเป็นตัวเองมากกว่ากัน
ความฝันอยากเป็นดีเจวิทยุมากกว่าในคลับ แต่เพราะรักใน
เสียงดนตรีจงึ เลือกเดินตามทางมาเรือ่ ยๆ เราเป็นคนแรกทีน่ ำ� แนวเพลง
ชิลล์เอาท์ เข้ามาเปิดในประเทศไทย จากนัน้ มันก็กระจายไปตามผับต่างๆ
ทัง้ อาร์ซเี อ ข้าวสาร บางกอกบาร์ ช่วงนัน้ เป็นช่วงทีเ่ ราพีคสุด จนมติชนสุด
สัปดาห์ ชวนกลับไปเขียนหนังสือ มีคอลัมน์เป็นของตัวเอง ท� ำ ให้
ชื่อเสียงเริ่มกลับมาอีกครั้ง นอกจากนั้นก็ยังมีโอกาสได้น�ำเพลงเก่า
ของสุนทราภรณ์มารีมิกซ์ใหม่ทั้งหมด ในโปรเจกต์ Small Room 001
ดีเจควรใช้อะไรเป็นหลักในการเปิดเพลง
เพลงทีจ่ ะเปิดให้คนฟังนัน้ เราต้องมีความสุขทีห่ ยิบเพลงนัน้
มาเปิดก่อน ซึง่ คนฟังจะสัมผัสได้ ดีเจไม่ใช่คนทีอ่ ยูห่ ลังเวทีหรือสิง่ มีชวี ติ
ที่อยู่หลังบูธ แต่เป็นมากกว่านั้น ถ้าเรารู้จักเพลงมาก เราสามารถ
‘ซีเล็คชัน่ ’ เพลงได้ดี จากนัน้ ก็เอามา ‘มิกซ์ซงิ่ ’ และ ‘ฟิลลิง่ ’ ก็จะออกมา
แล้วหาสไตล์ตวั เองให้เจอ คนฟังก็จะรูจ้ กั สไตล์เรา และติดตามเรา
มองใครเป็นไอดอลในการเปิดเพลง
เฟสบอยฟิลลิป เขาเป็นคนทีท่ ำ� ให้เราเข้าใจถึงซีเล็คชัน่ เพลง
การฟังเพลง และสามารถเอนเตอร์เทนคนฟังได้อย่างสุดยอด รวมถึงเป็น
ดีเจทีม่ อี ะไรแปลกใหม่มาให้คนฟังได้แปลกใจเสมอ
คิดอย่างไรที่ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นคนปลุกกระแส
อัลเทอร์เนทีฟ
เปล่าเลย คนทีป่ ลุกกระแสจริงๆ คือพีแ่ ต๋ว วาสนา แต่เพราะ
เราท� ำ หนั ง สื อ และคลุ ก คลี กั บ ผู ้ ค นมากมายเยอะกว่ า พี่ แ ต๋ ว
ทุ ก คนเลยโฟกั ส เป้ า หมายมาที่ เ รา รวมถึ ง ช่ ว งนั้ น เรามี ห นั ง สื อ
GT-Generation Terrorist Mag (จีที) เป็นหนังสือที่น�ำเสนอเกี่ยวกับ
อัลเทอร์เนทีฟ คอนเสิรต์ ในช่วงยุคนัน้ เราจึงเป็นคนรับหน้าทีด่ แู ลหมด
อีกทั้งยังมีอิเล็กทรอนิกส์เข้ามา ทั้งอินดี้ คันทรี่ มันก็เลยกลายเป็นว่า
ทุกคนคิดว่าเราเป็นคนปลุกกระแส แต่จริงๆ แล้วมาจากหลายๆ ส่วน
ในฐานะทีเ่ ป็นนักวิจารณ์เพลง คุณสมบัตขิ องนักวิจารณ์ควรมีอะไร
บ้าง
ส�ำหรับคอลัมน์วจิ ารณ์เพลงของเรา มีทงั้ ‘บทวิพากษ์’ ว่าท�ำ
ออกมาดีแค่ไหน ‘วิจารณ์’ ท�ำออกมาดีขนาดไหน แย่อย่างไร และ ‘รีววิ ’
อัลบัม้ ชุดนีม้ อี ะไรบ้าง แนะน�ำว่าไปฟังทีไ่ หนยังไง รวมถึงสอดแทรกความ
รูส้ งิ่ ทีไ่ ด้จากการฟัง ไลฟ์สไตล์ สังคม การเมือง ทีเ่ ขียนประจ�ำมี 15 เล่ม
ตอนนีก้ เ็ หลือ 7 เล่ม
ส่วนคุณสมบัตขิ องนักวิจารณ์นนั้ ต้องพูดหลักความจริง ต้อง
มีความรูใ้ นเรือ่ งทีว่ จิ ารณ์ นักวิจารณ์ไม่จำ� เป็นต้องเล่นดนตรีเป็น แต่ถา้
เล่นเป็นได้ก็ดี เพราะท�ำให้ได้รู้จักโครงสร้างของดนตรี การวิจารณ์คือ
กระจกเงาทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงข้อบกพร่อง คนดูยอ่ มเห็นข้อผิดพลาดของ
คนเล่น เป็นเหมือนงานศิลปะแขนงหนึง่ ทีค่ นไทยไม่คอ่ ยให้การย่อมรับ
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“

“

การวิจารณ์คอื กระจกเงาที่สะท้อนให้
เห็นถึงข้อบกพร่อง คนดูยอ่ มเห็นข้อ
ผิดพลาดของคนเล่น เป็นเหมือนงาน
ศิลปะแขนงหนึ่งที่คนไทยไม่คอ่ ยให้การ
ยอมรับ

วงการเพลงไทย สามารถโกอินเตอร์ได้ไหม
คิดว่าวงการเพลงบ้านเราคงหยุดอยูแ่ ค่นคี้ รับ ในเมือ่ ทุกคนยังภูมใิ จกับสิง่ ทีม่ อี ยูใ่ นมือ
แต่ลมื ไปว่าในตัวเราเองนัน้ มีอะไรบ้าง ทุกสิง่ ถูกสอนมาผิดหมด มันอยูท่ วี่ า่ เราคิดจะน�ำเสนออะไร
มีเป้าหมายไกลขนาดไหน และเมือ่ เข้า AEC หลังจากนัน้ ไม่เกิน 5 ปี ถ้ายังไม่มพี ฒ
ั นา ความเป็น
ตัวตนของเราอาจจะโดนกลืน และนักร้องทีเ่ ข้ามาร้องเพลงตามร้านอาหาร หรือร้านเหล้าต่างๆ
อาจจะเป็นคนฟิลปิ ปินส์ทมี่ านัง่ ร้องภาษาไทย และจะมาแย่งงานคนไทยก็ได้ ทักษะทุกอย่างเขา
ดีหมด ทั้งด้านภาษาและความสามารถ รวมถึงตอนนี้ประเทศในแถบอาเซียนเขาเริ่มเรียน
ภาษาไทยกันหมด เพราะประเทศไทยจะเป็นดินแดนศูนย์รวม เด็กไทยตอนนีเ้ ก่งเยอะ เพียงแต่วา่
จังหวะ และโอกาสของเขายังมาไม่ถงึ เท่านัน้ เอง ยกตัวอย่างง่ายๆ เช่น ‘เล็ก ฮิวโก้’ ก็ทำ� ให้เห็นแล้ว
ว่า “กูคนไทย แต่คนไทยไม่เคยสนใจกู” เราจึงแนะน�ำให้ออกไปท�ำเพลงต่างประเทศ จนสุดท้าย
เป็นที่ยอมรับและเป็นที่นิยมของคนทั่วโลก อีกทั้งยังแต่งเพลงให้บียอนเซ่ ต่างกันกับถ้ายังอยู่
แกรมมี่ ทุกคนก็จะรูจ้ กั แค่สบิ ล้อ
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คิดอย่างไรกับค�ำพูดทีว่ า่ ‘เพลงทีด่ จี ะไปถึง ทุกอย่างทัง้ โอเปร่า, เฮฟวีเ่ มทัล, ร็อค, ดนตรี
หูคนฟังเอง’
เต้นร�ำ, บัลลาด ทุกอย่างอยู่ในนั้น เนื้อหา
แฟนตาซี, ศาสนา, สังคม, การเมือง, ความรัก
คนมีรสนิยมดี จมูกก็จะดี ไม่ว่า มันครบทุกอย่าง ส่วนวงในยุค 90s ถ้าถามว่า
เพลงนัน้ จะอยูม่ มุ ไหนของโลก เขาก็จะตามไป ชอบวงไหนมากทีส่ ดุ ตอบได้เลยว่าชอบและรัก
ถึง และโลกทุกวันนีม้ นั เล็กลง คุณไม่ตอ้ งกลัว หมดทุกวง ทั้ง Rediohead, Nirvana, Blur,
เพลงของคุณเปิดอยู่ซอกมุมไหนเขาจะตาม Suede, Coldplay วงเหล่านีค้ อื ตัวจริงทีย่ งั อยูไ่ ด้
ไปเจอ ปิโตรเลียมอยู่ใต้ดินท�ำไมมนุษย์ยังขุด ไม่ว่าโลก จะเปลี่ยนไปยังไง ก็ยังอยู่แบบนี้
เจอ โคตรเพชรอยูล่ กึ ท�ำไมมนุษย์ไปหาเจอ เพลง เสนอความเป็นตัวเอง
ก็เช่นกัน ถ้าคุณมัน่ ใจว่าเพลงคุณดีจริงๆ วันนี้
อาจจะไม่มใี ครฟัง แต่ 20 ปีขา้ งหน้าเพลงคุณ เป้าหมายสุดท้ายทีอ่ ยากท�ำ
อาจจะเป็นเพลงทีค่ นทัว่ โลกอยากฟังก็ได้ เพลง
ทีด่ ไี ม่ใช่เพลงทีด่ งั แต่เป็นเพลงทีม่ าจากหัวใจ
จะเปิ ด ทั ว ร์ เ อเชี ย ทิ้ ง ท้ า ยเป็ น
งานใหญ่ แล้วอยากกลับบ้าน โดยตัง้ เป้าหมาย
ส�ำหรับพี่แล้ววงดนตรียุค 80s และ 90s ในชีวติ ว่าอายุ 45 ปี จะกลับบ้าน เกษียณตัวเอง
ทีช่ อบทีส่ ดุ ตลอดกาล
ออกจากวงการกลับไปเขียนหนังสือ ให้ความรู้
วง Queen เพราะท� ำ ให้ พี่ รู ้ จั ก เด็ ก ๆ ตั้ ง ห้ อ งดนตรี และเอาหนั ง สื อ ฮิ พ
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แมกกาซีนเชียงใหม่ ไปท�ำเป็นฮิพ แมกกาซีน
หาดใหญ่ แนะน�ำให้คนใต้ได้ฟงั เพลงดีๆ รวมถึง
ใกล้เข้าสูอ่ าเซียนแล้วอยากไปปกป้องความเป็น
เอกลักษณ์ของหาดใหญ่ และจะเปลีย่ นแปลง
ทุกอย่างให้ทนั โลกและเข้ากับคนกรุงเทพฯ
มุมมองทัศนคติ แง่คิดดีๆ ที่อยากกล่าว
ทิง้ ท้าย
ทุ ก วั น นี้ ทุ ก คนมองว่ า อยากเป็ น
แบบนัน้ อยากเป็นแบบนี้ แต่ไม่เคยถามตัวเอง
ว่าตัวกูอยากเป็นอะไร ตัวกูคอื ใคร เราเชือ่ เสมอ
ว่าดนตรีมันท�ำให้เราได้เจอกับทุกคนทั่วโลก
เพราะดนตรีเป็นสิง่ ทีเ่ รารัก และไม่เคยทรยศสิง่
ที่รัก อะไรที่ได้มามันไม่สามารถเลี้ยงคุณได้
ตลอดไป จึงอยากฝากถึงทุกคนว่า “จงอย่าทรยศ
ความฝัน ความมุง่ มัน่ ของตัวเอง”

ครั้งแรกที่ได้ฟังเพลง ‘ก่อน’ คงต้องย้อนไปเมื่อ 10 ปี ที่แล้ว
ตอนนัน้ วงนีก้ ม็ อี ายุ รว่ ม 10 ปี เช่ นกัน เพื่อนเล่นกีตา้ ร์แล้วร้องเพลง
นีอ้ อกมาให้ฟัง ความรูส้ กึ ตอนนัน้ บรรยายอะไรไม่ถกู เลย ด้วยความ
ที่เป็นเด็ก และยังมีความรักแบบ ‘PUPPY LOVE’ เพลงนี้มันช่ างโดน
กับอารมณ์ตอนนัน้ เสียจริง พอหลังจากนัน้ ก็ตดิ ตามผลงานของวง
นี้มาตลอด ตัง้ แต่วันนัน้ จนถึงวันนี้ เพลงก่อน และเพลงอื่นๆ ของ
Moderndog ผมยังเปิ ดฟั งอยู ่เลย
หมายเหตุ บก.
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เรือ่ ง : กิตติกร
ภาพ : กิตติพงษ์

แผ่นเสียงไม่ทงิ้ ลาย
การมาสวนจตุจกั รในวันนี้ ผมตัง้ ใจ
มาหาเสียง ... เฮ้ย! ไม่ใช่ ส.ส. แต่ผมมาหาแผ่น
เสียงเพลงในดวงใจ หากไม่เจอก็คิดเสียว่า
มาเดินเล่นก็เท่านัน้ สวนจตุจกั รเป็นศูนย์การค้า
ที่นิยมของคนไทยและต่างชาติ ขึ้นชื่อเรื่อง
เสือ้ ผ้า รองเท้า และอีกมากมาย ด้วยราคาทีถ่ กู
บวกกับตัวเลือกที่เยอะจนแทบจะครบวงจร
เรียกได้วา่ ไม้จม้ิ ฟันไปถึงเรือรบรัสเซียก็อาจจะ
หาได้จากทีน่ ี่
ในขณะที่บ้านเมืองก�ำลังชัตดาวน์
แต่ผมยังฝ่าฟันหาแผ่นเสียง โดยไม่คดิ ไม่ฝนั ว่า
จะมาเจอร้านแผ่นเสียงเล็กๆ แต่แสนคลาสสิค
ทีม่ ชี อื่ ว่า BIG TIGER
ผมได้ พู ด คุ ย กั บ เจ้ า ของร้ า น
สุธล บุญดง อายุ 39 ปี หรือ ‘พี่ชล’ ข้าราชการ
หนุ่มจากกรมปศุสัตว์ ในคราบนักขายแผ่น
เสียงที่หลงใหลในเสียงเพลง พรหมลิขติ ท�ำให้
พบกั บ ร้ า นนี้ เ พราะพี่ ช ลดั น เปิ ด เพลงของ
คุณ จรัล มโนเพ็ชร (จ�ำเสียงร้องได้แต่จำ� ชือ่ เพลง
ไม่ได้) ร้านพีช่ ลไม่ใหญ่โตนัก แผ่นเสียงถูกจัด
เรียงเพลงไว้ในลังไม้ ได้บรรยากาศเหมือนของ
เพิ่งส่งข้ามเรือมา การแยกแผ่นเสียงหาง่าย
เพราะแบ่งฝัง่ ไทยและเทศ ชัน้ โชว์ในร้านถูกวาง
ด้วยแผ่นเสียง เด่นๆ ทัง้ แนวลูกทุง่ บวกสตริงยุค
70s, 80s
เมื่ อ ได้ พู ด คุ ย กั บ พี่ ช ลจึ ง ได้ รู ้ ว ่ า
ชื่อร้าน BIG TIGER มีที่มาจากซอยเสือใหญ่
จันทรเกษม ทัง้ ยังเป็นชือ่ ของกลุม่ เพือ่ นทีช่ อบ
ฟังดนตรีเช่นเดียวกัน ผมถามพี่ชลด้วยความ
สงสัย “พีเ่ ป็นนักฟังเพลงตัวยงหรือเปล่า?” พีเ่ ขา
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ตอบได้ทนั ทีวา่ “ไม่เท่าไหร่ จริงๆ แล้วพีเ่ ป็นคน
ชอบสะสมของเก่า ก่อนทีพ่ จี่ ะมาขายแผ่นเสียง
เคยขายเสื้ อ ผ้ า ตรงนี้ ม าก่ อ นเกื อ บ 10 ปี
ส่วนอาชีพหลัก เป็นข้าราชการ เสาร์-อาทิตย์
ก็มาขายแผ่นเสียงเป็นอาชีพเสริม”
พี่เริ่มเก็ บแผ่ น เสี ยงได้ ประมาณ
4 - 5 ปีทแี่ ล้ว เมือ่ ก่อนซือ้ มาก็ขายไป ไม่ได้มา
สะสมเหมือนตอนนี้ เพราะไม่มีเครื่องเสียง
แต่พอมีเครื่องเสียงก็ได้เก็บแผ่นเสียงเยอะขึ้น
บางแผ่นทีช่ อบ ก็ซอื้ เก็บซ�ำ้ ๆ ไว้เป็นจ�ำนวนมาก
สาเหตุ ก ารน� ำ แผ่ น เสี ย งออกมาปล่ อ ย
สูต่ ลาดนัน้ เนือ่ งจากประสบปัญหาทางการเงิน
จึ ง เริ่ ม รู ้ สึ ก ว่ า แผ่ น เสี ย งมี จ� ำ นวนมากขึ้ น
และกระแสคนเล่นแผ่นเสียงก�ำลังเป็นทีน่ ยิ ม จึง
คิดทีจ่ ะน�ำออกมาขายบ้าง เสน่หข์ องแผ่นเสียง
คื อ คุ ณ ภาพเสี ย งดู เ ป็ น ธรรมชาติ ก ว่ า ซี ดี
เพราะซีดีมันเป็นดิจิตอล เสียงสังเคราะห์ได้
ไม่สดุ อีกทัง้ แผ่นเสียงยังคงมีความคลาสสิคมี
ความสดเหมือนศิลปะงานดนตรีในตัว
การสนทนายังมีตอ่ ไป พีช่ ลเริม่ เล่า
เรื่องความเป็นมาของแผ่นเสียงให้ฟังเรื่อยๆ
ในสมัยก่อนแผ่นเสียงไวนิลท�ำออกมาขายกลุม่
คนค่อนข้างมีเงิน ราคากว่า 200 บาท อีกทั้ง
อุปกรณ์ในการเปิดมันจะมีหลายชิน้ ต่อมาเป็น
ยุคของเทปคาสเซ็ท แค่ซื้อเครื่องมาตัวเดียวก็
เปิดได้ เมื่อก่อนราคาม้วนละ 50 - 60 บาท
เห็นจะได้ พอยุคหลังจากเทปคาสเซ็ท คนเริม่ หัน
ไปฟังซีดกี นั คนท�ำกิจการผลิตแผ่นเสียงไวนิลก็
เลิกกิจการกันไป แต่ส�ำหรับแผ่นเสียงที่ออก
มาในยุคสุดท้ายก็เห็นก็จะเป็น โมเดิร์นด็อก

ตอนนัน้ โมเดิรน์ ด็อกไม่ได้ทำ� ออกมาขาย แต่ทำ�
ออกมาเพือ่ โปรโมทส่งตามสถานีวทิ ยุเท่านัน้
“ในบรรดาลูกค้า ที่มาซื้อก็จะเป็น
ชาวต่างชาติมากกว่าคนไทย มาซื้อเพลงไทย
เก่าๆ หมอล�ำ ลูกทุง่ เพราะเพลงลูกทุง่ เราไปดัง
ในบ้านเขา ลูกทุ่งเก่าๆ ต่างชาติจะนิยมมาก
ถ้าเป็นคนไทยส่วนมากที่มาซื้อนั้นจะค่อนข้าง
มีอายุ ถ้าเป็นวัยรุน่ หน่อยก็จะเป็นสายดีเจ จะมา
ซือ้ แผ่นไปฟัง ไม่กไ็ ปเก็บสะสม”
การขายแผ่นเสียงนั้นอาจจะเป็น
ธุรกิจที่ใครหลายคนใฝ่ฝัน แต่ส�ำหรับพี่ชลเขา
หลงใหลเวลาทีไ่ ด้พดู คุยกับลูกค้า ได้แลกเปลีย่ น
ความคิ ด เห็ น กั น มากกว่ า เพราะส่ ว นมาก
พวกเพื่อนของพี่ชลจะเป็นนักฟังเพลงกันมาก
และจะเป็นคนทีน่ ยิ มเล่นของเก่าด้วย เมือ่ พบคน
ทีม่ คี วามชอบเหมือนกันจะมีความสุขเป็นพิเศษ
“ขายแผ่นเสียงมีความสุขมากกว่าการขาย
เสือ้ ผ้า เพราะแผ่นเสียงเราได้ฟงั ดนตรี ได้พดู คุย
กับคนหลากหลายในเรือ่ งของดนตรี มันท�ำให้
เราท�ำงานสนุก”
ก่อนทีผ่ มจะเดินออกจากร้าน พีช่ ล
ได้แนะน�ำแผ่นเสียงทีป่ ระทับใจทีส่ ดุ ส�ำหรับเขา
‘จอมใจจักรพรรดิ สวรรค์บางกอก’
ผมใช้เวลาคุยกับพี่ชลเกือบชั่วโมง
ท�ำให้รู้จักแผ่นเสียงไวนิลกับความคลาสสิค
ของมัน และได้แลกเปลีย่ นความรูก้ บั ผูช้ ายคน
นีใ้ นด้านความรักในเสียงเพลงกับความชอบใน
แผ่นเสียง หากท่านจะหาแผ่นเสียงหรือต้องการ
เพือ่ นทีช่ อบฟังดนตรีเหมือนกันลองไปเลือกซือ้
เลือกชมหรือแวะไปพูดคุยกับพีช่ ลได้

“ผมไม่ใช่ นกั ฟั งเพลงที่เก่ง
ผมแค่คนขายของเก่า
ที่ชอบฟั งเพลง”

BIG TIGER โครงการ 5 ซอย 3
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เรียบเรียง : จตุพร
ภาพ : mahhin, printmatic.net, group.wunjun.com , mglobemall,pantip.com

เหมือนจริงป่ ะ

ว่าเหมือนนะเฮ้ย

คนเรามักจะมีขอ้ เปรียบเทียบเสมอในสิง่ ต่างๆ ว่าสิง่ นูน้ ดี สิง่ นีด้ กี ว่า สิง่ โน้นใช่ สิง่ นีไ้ ม่ใช่ สิง่ โน้นเหมือน สิง่ นีไ้ ม่เหมือน หลายคน
ก็หลายอารมณ์ เพลงก็เช่นกัน เพลงก็มหี ลากหลายอารมณ์ หลากหลายแนว อาจจะมีความเหมือนกันโดยบังเอิญ หรือ เอ๊ะ!! ตัง้ ใจให้เหมือน
ซึง่ สิง่ ต่างๆ เหล่านีอ้ าจจะเกิดขึน้ จากแรงบันดาลใจทีน่ กั ดนตรีสร้างมันขึน้ มา สิง่ เหล่านีไ้ ม่มถี กู ไม่มผี ดิ มันขึน้ อยูก่ บั ความชอบ ผมเริม่
เพ้อมาเยอะ!! มาเข้าเรือ่ งดีกว่า 555+ วงการดนตรีนนั้ มีวงทีม่ คี วามคล้ายคลึงกันอยูม่ ากมาย หลายคนมีวงดนตรีของไทยทีช่ อบ ซึง่ เขาอาจจะ
ไปเหมือนกับวงต่างประเทศ เหมือน “ก๊อบมาป่ะวะ!!” ซึง่ หลายท่านก็วจิ ารณ์กนั ต่างๆ นานา ผมก็ขอบอกอีกแหละว่าไม่มถี กู ไม่มผี ดิ วันนีจ้ งึ
อยากเปิดโลกแห่งการฟังเพลงให้ผอู้ า่ นมากขึน้ จึงน�ำเสนอวงดนตรีของไทย ทีใ่ กล้เคียงกับวงต่างประเทศ มาให้ดวู า่ “เหมือนจริงปะ?”

ชอบ Moderndog

Moderndog หรือ หมาทันสมัย ผูป้ ลุกกระแส บุกเบิกดนตรี
แนวอัลเทอร์เนทีฟไทย ในปี พ.ศ.2537 ซึง่ ตอนนัน้ เรียกได้วา่ ดนตรีแนว
Pop ครองเมือง หมาตัวนีแ้ หวกกระแสดนตรี เปิดหูเปิดตาให้กบั คนไทย
ด้วยลีลาการร้องทีย่ ยี วนกวนอารมณ์ การแต่งตัวทีแ่ ปลกประหลาด พร้อม
กับเพลงทีม่ เี นือ้ หางงงวย ท�ำให้วงการหันมาสนใจความแปลกใหม่ แต่ก็
ใช่วา่ แปลกแล้วจะดี วงนีก้ ม็ ากับความสามารถจริงๆ สามารถท�ำแนว
ดนตรีกรันจ์ (Grunge) และโมเดิรน์ ร็อค (Modern Rock) เป็นโครงหลัก
บวกกับเพิ่มความแปลกหูด้วยกลิ่นของฟังก์ (Funk) และโซล (Soul)
มาผสมกันได้อย่างลงตัว จึงท�ำให้เพลง บุษบา ดังในชัว่ ข้ามคืน ทัง้ ยังมี
เพลงเพราะๆ ออกมาอีกมากมาย ท�ำให้วงนีเ้ ป็นต�ำนานอัลเทอร์เนทีฟไทย

ลองฟัง Radiohead

ไซคีเดลิค (Psychedelic) คือดนตรีของฮิปปีย้ คุ 60s ดนตรีหลอนประสาท
ซึง่ แทรกซึมอยูใ่ นบทเพลงของราชาอย่าง The Beatles, Jimi Hendrix
มาช้านาน และแนวดนตรีแนวนี้ก็ถูกท�ำให้โด่งดังโดย Pink Floyd
เมือ่ หมดยุค Pink Floyd แนวดนตรีแนวนีก้ ถ็ กู สืบสานโดยวง Radiohead
วงที่น�ำ ไซคีเดลิค, ป๊อป (Pop), ร็อค (Rock) และ อิเล็กทรอนิกส์
(Electronic) มาผสมได้อย่างลงตัว ซาวด์ทกี่ ระหึม่ บวกกับเนือ้ เพลงทีน่ มุ่
ลึก ดนตรีกดประสาทอย่างสวยงาม โด่งดังสุดขีดกับเพลง Creep
หลังจากนัน้ ออกเพลงอะไรมาก็ประสบความส�ำเร็จ ท�ำให้ Radiohead
กลายเป็นวง Brit Rock อันดับ 1 แบบไร้ขอ้ กังขา

ด้วยความที่ Moderndog มีกลิน่ อายของ Psychedelic อยูใ่ นบางเพลง อาทิ เพลง บุษบา, มานี, animal, เวตาล,
สิง่ ทีไ่ ม่เคย และอีกหลายๆ เพลง มีการใส่ดนตรีทหี่ ลอน แต่สวยงาม จะเป็นเอกลักษณ์ของทัง้ 2 วง จึงพูดได้เต็มปากว่า
เหมือนจริงๆ
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ชอบ Groove Riders

ลองฟัง Earth, Wind & Fire

เจ้าพ่อวงการ Disco เมืองไทย ‘ถึงจะมีอยูว่ งเดียว’ พูดแบบ
นีด้ ไู ม่คอ่ ยยุตธิ รรมนัก ถึงจะวงเดียว แต่กเ็ ป็นวงเดียวที่ ‘เสียว’ ทัง้ ประเทศ
มาน้อยแต่ตอ่ ยหนัก ออกอัลบัม้ แค่ 2 อัลบัม้ สามารถท�ำให้คนทัง้ ประเทศ
จดจ� ำ วงได้ ขึ้ น ใจ ด้ ว ยนั ก ดนตรี ที่ เ ก่ ง ทุ ก ต� ำ แหน่ ง โดยเฉพาะ
บุรนิ ทร์ บุญวิสทุ ธิ์ นักร้องน�ำมีเสียงทีเ่ รียกได้วา่ ‘ใช่’ กับเพลงแนวนีม้ าก
ทีส่ ดุ บวกอีกทัง้ ยังมีนกั ดนตรีทเี่ ก่งกาจในแนวนี้ เนือ้ หาเพลงทีค่ มคาย
จากปลายปากกานักแต่งเพลงระดับประเทศ ส่งให้วงนี้มีเพลงดัง
มากมาย อาทิ หยุด, รักไม่ได้, รักทีเ่ พิง่ ผ่านพ้นไป, ฮอร์โมน และยังได้
รับการการันตีดว้ ยการคว้ารางวัลสุดยอดอัลบัม้ Disco Funk ทีด่ ที สี่ ดุ ใน
เมือง จากเวทีสสี นั อวอร์ด สาขาอัลบัม้ ยอดเยีย่ มปี 2550 คนทีช่ อบฟัง
เพลงแนวนี้

วง Soul Funk Jazz ที่สุดยอด และยิ่งใหญ่วงหนึ่งใน
วงการเพลง ออกอัลบัม้ มากมาย Earth, Wind & Fire มีจงั หวะเพลงทีโ่ ดน
สุดยอด เพียบพร้อมไปด้วย Groove แบบ Funk รวมทัง้ Chord และ
Melody แบบ Jazz ท�ำให้วงนี้มีอะไรมากกว่า มีความเหนือกว่า
วง Disco Funk ในยุคของ Disco เป็นอย่างมาก เพลงทีส่ ร้างชือ่ ให้กบั
วง คือเพลง September หรือ Fantasy ซึ่งเพลงจะโดดเด่นด้วย
Groove Unison (การเล่ น กั บ จั ง หวะไปพร้ อ มๆ กั น ทั้ ง วง) และ
Syncopation การเล่นจังหวะขัด Chord Change และ การแสดงสดที่
ไหลลื่ น ท� ำ ให้ ว งนี้ เ ป็ น ต� ำ นาน Disco Funk ไปโดยปริ ย าย

ชอบ Tattoo Colour

ลองฟัง Maroon 5

วงที่ออกเพลงอะไรก็ดัง ถือว่าเป็นวงที่ดีอันดับต้นๆ ในยุคนี้
สมาชิกประกอบไปด้วย รัฐ, ดิม, ตง, จัมพ์ โดยเฉพาะรัฐ มือกีตา้ ร์ คนนีเ้ ป็น
ทุกอย่างของวง แต่งเนือ้ ร้อง เรียบเรียงดนตรี เป็นนักดนตรีทนี่ า่ จับตามอง
ผลงานสร้างชือ่ คือเพลง ฟ้า “ฟ้าถ้าไม่สง่ มาให้เธอมีใจ บอกกันสักค�ำเป็นไร
ว่าเหตุใดต้องมาท�ำร้ายกัน” ประโยคเดียว ท�ำให้ฟา้ ของวงนีส้ ดใสขึน้ มาทันที
วงนีม้ ซี าวด์ดนตรีทจี่ ะออกไปทาง Blues Jazz ผสมกับความเป็น Pop Funk
วงนีต้ อ้ งบอกว่าเป็นวงทีม่ คี วามวาไรตีส้ งู มีการแสดงสดสุดมัน เนือ้ หาดนตรี
สุดกวน ถือว่าเป็นวงทีม่ อี นาคตสดใสเลยทีเดียว

‘This Love’ ซิ ง เกิ ล แรก ก็ ค ว้ า รางวั ล แกรมมี่ ส าขา
Best Pop Performance By a Duo or Group with Vocal ในปี 2006 ไป
ครอง และในปี 2007 ก็ยงั สามารถรักษาแชมป์นไี้ ว้ได้ ถือว่าเป็นวงยอดเยีย่ ม
ทีส่ ดุ ของโลกวงหนึง่ ในขณะนี้ วงนีม้ าในแนวเพลงลูกผสมระหว่าง Pop R&B
กับ Soul Classic แต่กีต้าร์เป็น ‘ร็อค’ ผสมไป ผสมมา ดังแทบทุกเพลง
ออกเพลงอะไรมาก็ดงั ต้องเรียกได้วา่ ใครไม่รจู้ กั Maroon 5 ต้องถามว่าคุณ
ไปอยูใ่ นป่าในดอยมาใช่มยั้ เผลอๆ เด็กดอยยังร้องได้ แถมนักร้องยังถือว่า
เป็นความต้องการของสาวๆ อีกต่างหาก

แหล่งข้อมูล : หนังสือ the guitar mag

วง 2 วงนีแ้ ทบไม่ตอ้ งบรรยายความเหมือน ชัดเจนจริงๆ ในภาคดนตรี
และ Groove Riders ยังเคยเขียนหนังสือไว้ดว้ ยว่าชอบวง Earth, Wind & Fire จึงไม่
แปลกที่ Earth, Wind & Fire จะเป็นแรงบันดาลใจให้ Groove Riders ท�ำงานดีๆระดับ
masterpiece มาให้คนไทยได้ฟงั

ต้องบอกว่า Pop ทัง้ คู่ หลากหลายในภาคดนตรีทงั้ คู่ มี
เพลงทีม่ ซี าวด์ฟงั ก์ อยูม่ ากมายทัง้ 2 วง บวกกับความวาไรตีต้ า่ งๆ จึง
ต้องบอกว่าทัง้ 2 วง มีลกู ผสมของดนตรีหลายๆ
แขนงมารวมกันจนกลายเป็นเพลง Pop กระจาย
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เรียบเรียง : มาริสา
ภาพ : www.fanart.tv/artist, www.guestlisted.blogspot.com

Alternative

ว่ากันว่า ยุ ค 90s คือยุ คอินดีป้ ่ วนเมือง...

แล้วคุณรูจ้ กั “เด็กอัลเตอร์” ป่ ะ?

ขยายให้เห็นภาพชัดๆ เด็กอัลเตอร์ในบ้านเรายุคแรกๆ ก็โมเดิรน์ ด็อก, พราว, สไมล์บฟ
ั ฟาโล่
บาร์บี้ เยอะแยะเต็มไปหมด พวกเขาเหล่านีแ้ หละ ทีเ่ ป็นศิลปินอินดีก้ ลุม่ แรกๆ ในเมืองไทย ใช่แล้ว ก็ยคุ อินดี้
นัน่ แหละ
ยุคอินดีท้ ผี่ มก�ำลังพูดถึง คือ ช่วงปี 1990 – 1999 ช่วงเวลานัน้ อัลเทอร์เนทีฟ ก�ำลังแผ่ขยายอาณานิคม
สร้างความนิยมจากฝัง่ อังกฤษลุกลามไปถึงฝัง่ อเมริกา เอเชีย ไม่เว้นแม้กระทัง่ ในประเทศไทย ‘อัลเทอร์เนทีฟ’
ตามทีเ่ คยมีคนให้ความหมายเอาไว้ คือ แนวดนตรีทไี่ ด้รบั อินสปายเรชัน่ จากดนตรีแนวพังก์รอ็ ค อาศัยอยูใ่ นค่าย
เพลงอิสระทีไ่ ม่ได้อยูใ่ นกระแสนิยม นัน่ แหละครับ ทีม่ าของค�ำว่า ‘อินดี’้ ไอ้แนวอัลเทอร์เนทีฟนีย้ งั แตกแขนง
ออกไปได้อกี หลายๆ แนว เช่น กรันจ์ บริตป็อป อินดีร้ อ็ ค โพสต์รอ็ ค แล้วแต่จริตและความใคร่ของแต่ละวง
ผมเป็นคนนึงทีฟ
่ งั เพลงเหล่านีเ้ มือ่ ตอนย�ำ่ เข้าช่วงวัยรุน่ เนือ่ งด้วยถูกกับจริต และจากพืน้ ฐานทีเ่ ป็นคน
โผงผาง โหวกเหวกโวยวาย ผมเลยคิดขึน้ มาเองว่าผมเหมาะกับเพลงร็อค ส่วนเหตุผลทีห่ ยิบยกอัลเทอร์เนทีฟขึน้
มาเขียนนั้น สารภาพจากใจว่าไม่มีอะไรมากกว่าไปกว่า ไม่อยากให้เพลงดีๆเจ๋งๆจากยุค 90s นี้เลือนลางไป
วงเหล่านีย้ งั คงเป็นต้นแบบให้วงรุน่ ใหม่ในยุคปัจจุบนั อยู่ ส�ำหรับคนทีฟ
่ งั และโปรดปรานวงเหล่านี้ โปรดปราน
พวกเขาต่อไปครับ แต่สำ� หรับคนทีย่ งั ไม่เคยฟังหรือก�ำลังอยากจะลองฟัง เปิดใจแล้วเสพดนตรีแนวนี้ แล้วคุณจะ
รูว้ า่ โลกนีม้ นั มีอะไรดีๆ อีกเยอะ
เอาละ วันนีผ้ มมี 10 วง อัลเทอร์เนทีฟในยุค 90s มาน�ำเสนอ บ้างก็เป็นวงในต�ำนาน บ้างก็เป็นซิมโบล
ของยุค บ้างก็เดินผ่านยุค 90s มาจนถึงปัจจุบนั และบ้างก็เป็นวงทีผ่ มชอบ
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Oasis
Nirvana

ผมมีคำ� ถามให้คณ
ุ ๆ ทายกันเล่นๆ ว่า เพลงใดของ Oasis
ที่คนอังกฤษในยุค 90s โหวตกันว่าเป็นเพลงอันดับ 1 ในช่วงเวลานั้น
ทีแ่ น่ๆ ไม่ใช่ Wonderwall หรือ Don’t Look back in anger ผมไม่ได้จะ
บอกว่าสองเพลงนีไ้ ม่ดงั เปล่าเลยครับ มันโคตรจะดังและดี แต่เพลงทีค่ น
อังกฤษในยุค 90s โหวตกันว่าเป็นอันดับ 1 นัน้ มีอยูถ่ งึ 2 เพลงด้วยกัน
และ เพลงๆนัน้ คือ Champange Supernova และ Live Forever คงอยู่
ตลอดไป ตลอดกาล ใช้ ส� ำ หรั บ คนที่ จ ากโลกนี้ ไ ปแล้ ว ว่ า กั น ว่ า
โนเอล กัลลาเกอร์ แต่งเพลงนีข้ นึ้ มาให้แรงบัลดาลใจของเขาทัง้ หลาย
ทีต่ ายจากโลกนีไ้ ปแล้ว ส่วน Champange Supernova นัน้ เป็นเสียงจาก
แฟนเพลงสายหลอน ลอยลม เนิบนาบไปกับเสียงเลียม กัลลาเกอร์
ในเรือ่ งของประวัติ ผมคงไม่พดู ถึง ความจีด๊ ของสองพีน่ อ้ งกัลลาเกอร์และ
วงโอเอซิซ คุณๆ สามารถหาอ่านได้ตามเว็บไซต์และบทความต่างๆ
แต่ สิ่ ง ที่ ผ มอยากจะบอกคื อ Oasis วงโคตรคุ ณ พ่ อ ของสาวก
อัลเทอร์เนทีฟนัน้ สามารถท�ำยอดขายรวมๆ มากกว่า 70 ล้านแผ่นทัว่ โลก
นอกจากนีย้ งั สามารถส่ง 8 ซิงเกิลของพวกเขาขึน้ อันดับ 1 ชาร์ทเพลงใน
อังกฤษ และขณะทีผ่ มก�ำลังเขียนคอลัมน์นี้ Live Forever ก�ำลังบรรเลง
จากล�ำโพงทัง้ สองและเผือ่ แผ่ไปถึงห้องข้างๆ แหม่ ก็ของเค้าดีนห่ี ว่า

ข้ามฝัง่ ไปทีอ่ เมริกากันก่อนเป็นอันดับแรก วงนีถ้ า้ ไม่พดู ถึง
ถือว่าผิดมหันต์ อย่างให้อภัยไม่ได้ ด้วยสไตล์อลั เทอร์เนทีฟร็อค กรันจ์ ดิบ
ได้ใจ เป็นวงอินดีร้ อ็ คขนานแท้ ผมยอมรับโดยดีวา่ เป็นสาวกของวงใน
ต� ำ นานอย่ า ง Nirvana ชนิ ด ที่ ว ่ า เคารพรั ก และบู ช าเลยที เ ดี ย ว
ก็ เคิร์ท โคเบน นะสิ มนุษย์ผู้มีปูมหลังที่เป็นสีเทา แต่ท�ำไมถึงเท่ได้
ขนาดนั้น .... Nirvana สร้างปรากฏการณ์พาวงอินดี้สู่ตลาดหลักของ
อเมริกาในยุคนั้นอย่างที่ไม่เคยมีใครท�ำได้มาก่อน หลังจากเพลง
Smell like teen spirit ได้รบั การขนานนามว่า เป็นเพลงชาติของเด็กไม่
แยแส นอกจากนัน้ Nirvana ประสบความส�ำเร็จสุดขีด มียอดขายรวม
กว่า 75 ล้านแผ่นทัว่ โลก นอกจากเพลงชาติของเขาแล้วยังมีอกี หลายเพลง
ทีน่ า่ สนใจ เช่น Lithium , About a girl , Come as you are เป็นต้น
แต่นนั่ แหละครับ คนมันจะเป็นต�ำนาน หลังจากคอนเสิรต์ Unplugged
เคิรท์ โคเบน ฟร้อนแมนของ Nirvana กลับรูส้ กึ ว่า ความส�ำเร็จเหล่านัน้
เป็นแรงกดดัน บวกกับเรือ่ งครอบครัว ท�ำให้เขาหันหน้าเข้าหายาเสพติด
และพยายามฆ่าตัวตายหลายครัง้ กระทัง่ จบลงทีก่ ารยิงตัวตาย หลังการ
ตายของเคิรท์ โคเบนทีส่ ง่ ผลให้ Nirvana ต้องยุตวิ งลงแค่นนั้ เดฟ โกรล
มือกลองของวงจึงก่อตัง้ วง Foo Fighters ในปี 1995 และ คริส โนโวเซลิก
ตัง้ วง Sweet75 ออกอัลบัม้ ในปี 1997 ถึงการตายของ เคิรท์ โคเบน ยังคง
แม้ Manic Street Preachers จะก่อตัง้ วงมาตัง้ แต่ปี 1986
เป็นปริศนาอยูจ่ นถึงทุกวันนี้ แต่ไม่วา่ จะยังไง กาลเวลาได้พสิ จู น์แล้วว่า
เขาจากไปเพียงกาย ทิง้ ชือ่ เคิรท์ โคเบน และ Nirvana ไว้เป็นต�ำนาน แต่พวกเขาได้รับความนิยมสูงสุดในยุค 90s ถึงบ้านเกิดจะอยู่ที่เกาะ
อังกฤษ แต่เพลงของพวกเขายังได้รบั ความนิยมจากผูฟ้ งั ที่ ฟัง - ข้าม - ฝัง่
ผมเชือ่ ว่าชือ่ Nirvana จะคงอยูต่ ลอดไปไม่วา่ เวลาจะผ่านไปอีกกีน่ าน
ทัง้ อเมริกา, ญีป่ นุ่ , เมืองไทย จนท�ำให้เกิดกระแสดนตรีอลั เทอร์เนทีฟขึน้
มา ผูเ้ สพดนตรีทงั้ หลายรูจ้ กั พวกเขาในฐานะของ วงปัญญาชนผูท้ ำ� เพลง
วิพากษ์วจิ ารณ์การเมือง Manic Street Preachers ออกอัลบัม้ มาแล้ว
ถึง 11 อัลบัม้ ด้วยกัน แต่สงิ่ ทีท่ ำ� ให้แฟนเพลงของพวกเขาต้องใจหาย
คือ การหายสาบสูญของ Richey James Edwards มือกีตา้ ร์รทิ มึ และ
นักแต่งเพลงของวง เขาหายตัวไปตัง้ แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ ในปี 1995
จนมีการตัง้ สมมติฐานว่า เขาเสียชีวติ ในแล้วในเดือนพฤศจิกายน ปี 2008
แต่อย่างไรก็ตาม Manic Street Preachers ก็คอื วงทีม่ บี ทบาทส�ำคัญ
กับแนวดนตรีบริทป็อป และเป็นอีกวงทีไ่ ด้รบั ความนิยมสูงสุดในยุค 90s
ส่วนเพลงดังของพวกเขาทีค่ ณ
ุ ต้องฟัง ย�ำ้ ต้องฟัง ก็คงเป็นเพลงไหนไป
ไม่ได้ ถ้าไม่ใช่ Motorcycle Emptiness เพื่อเห็นแก่ริชชี่ผู้สาบสูญ
ฟังเถอะครับ

Manic Street Preachers
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Suede
หรือทีใ่ ครหลายๆ คนเรียกติดปากกันว่า ซูเอด แต่ความจริง
แล้วชือ่ วงนีอ้ า่ นว่า สเวด ผมไม่ได้มโนขึน้ มาเองนะครับ ป้าแต๋ว (วาสนา
วีระชาติพลี) เด็กอัลเตอร์ตวั แม่ของเมืองไทยเขาบอกมา Suede ถือเป็น
วงส�ำคัญวงหนึง่ ของยุคอัลเทอร์เนทีฟ โดดเด่นด้วยการท�ำเพลงแกลมร็อค
ทีไ่ ด้รบั อิทธิพลจากวงอย่าง T-rex, Velvet Underground, David Bowie
ผสมผสานกับดนตรีทเี่ กรีย้ วกราด น�ำเสนอผ่านภาพลักษณ์การแต่งตัวที่
หล่อ เท่ เนีย๊ บ ทัง้ หมดนีท้ ำ� ให้ Suede กลายเป็นวงทีน่ า่ จดจ�ำและเป็น
สั ญ ลั ก ษณ์ ห นึ่ ง ของวงการเพลงอั ล เทอร์ เ นที ฟ เหมื อ นอี ก หลายๆ
วง ส่วนเพลงดังเพลงเด็ดของ Suede นั้น อย่าให้ยกตัวอย่างเลยครับ
มีอยูใ่ นทัง้ 5 อัลบัม้ ทีอ่ อกมา จึงไม่นา่ แปลกใจที่ Suede เป็นเจ้าของรางวัล
Mercury Music Prize จากเกาะอังกฤษบ้านเกิดของพวกเขาเอง การันตี
กันขนาดนี้ ไม่ฟงั ไม่ได้แล้วหละครับ

Radiohead
การเป็นร็อคสตาร์นนั้ ไม่ใช่เรือ่ งง่ายดาย ขนาด Radiohead
ทีว่ า่ แน่ ยังเคยต้องแลกด้วยความพยายามและหยาดเหงือ่ กว่าทีจ่ ะได้มา
เป็น ร็อคสตาร์ อย่างทุกวันนี้ หลังจากเปลีย่ นชือ่ วงจาก On a Friday
มาเป็น Radiohead พวกเขาต้องดิน้ รนกันพอสมควรจากปัญหาเรือ่ งยอด
ขายและไม่ได้รบั ความสนใจจากสือ่ จนกระทัง่ เพลง Creep ถูกปล่อยออก
มา อัลบัม้ ทีส่ องของ Radiohead ยังคงยึดแนวทางดนตรีทใี่ กล้เคียงกับ
อัลบัม้ แรก คือ อัลเทอร์เนทีฟร็อค ซาวด์กตี า้ ร์แน่นๆ แต่ลมุ่ ลึก ท่ามกลาง
กระแสบริตป็อปที่ผู้คนก�ำลังคลั่งไคล้ และไม่ละความพยายามที่จะ
โกอินเตอร์ตตี ลาดอเมริกาและก้าวไปยืนระดับโลก จนกระทัง่ จุดเปลีย่ น
ของวงมาถึงเมื่ออัลบั้มที่สาม พวกเขาผสมผสานหลายๆ แนวดนตรี
มีความเป็น Electronic พร้อมกับใส่การทดลองต่างๆ เข้าไป เมือ่ น�ำมาบ
วกกับการแต่งเนื้อเพลงในลักษณะของผู้สังเกตการณ์ ผลที่ออกมาคือ
Radiohead ขึน้ มายืนเป็นแถวหน้าของวงการอัลเทอร์เนทีฟทัง้ ในอังกฤษ
และอเมริกา พร้อมซิวรางวัล Best Alternative Album จากเวทีแกรมมี่
มาประดับบารมี พูดก็พดู เถอะ ป๋า Thom นีเ่ ขาเด็ดตัวจริงเหมือนกันนะ
ครับ จากการหักหน้านักวิจารณ์ลบค�ำสบประมาท เอารางวัลมาตอกหน้า
จนเซียนเพลงทีเ่ คยวิจารณ์วา่ เข้าก�ำลังฆ่าตัวตายแท้ๆ ทัง้ หลายต้องหงาย
เงิบ พิสจู น์วา่ งานดี ขายได้ พร้อมคว้ารางวัลเดิมจากเวทีเดิม จากอัลบัม้
ทีส่ ี่ Radiohead ลดความดุดนั ของซาวด์กตี า้ ร์ หันมาท�ำดนตรีทมี่ กี ลิน่
ของ Electronica และ Jazz มากขึ้น ผมว่ามักชักจะยาวเกินไปแล้ว
เอาเป็นว่า ถ้าไม่เจ๋งจริง คงไม่ได้รางวัลเดิมจากเวทีเดิมเป็นครัง้ ทีส่ าม
จากอัลบัม้ ทีเ่ จ็ดมาได้หรอกนะ คุณไปสดับกันเองเหอะ ผมเมือ่ ยแล้วหวะ
แต่ปา๋ Thom เค้าเจ๋งจริงๆ นะจะบอกให้ HAHAHA!!!
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Red Hot Chili Peppers
แค่ชอื่ วงก็รอ้ นแรงอะไรกันขนาดนัน้ ผมขออนุญาตเรียกชือ่
วงนีแ้ บบสัน้ ๆ ด้วยตัวย่อว่า RHCP นะครับ เกรงว่าถ้าเขียนชือ่ จริงหน้า
กระดาษคอลัมน์อนั น้อยนิดจะมีไม่พอ RHCP เป็นอีกวงทีม่ คี วามเป็นอัล
เทอร์เนทีฟร็อค และอีกหลากหลายแนว ก่อตั้งกันมาตั้งแต่ปี 1983
(ไม่อยากจะค�ำนวณอายุ) แต่กย็ งั คงโด่งดังคงกระพันมาจนถึงปัจจุบนั แม้
จะมีการสับเปลีย่ นเข้าออกของสมาชิกในวงก็ตาม และแม้วา่ ยอดขายใน
บางอัลบัม้ จะไม่ดเี ท่าทีค่ วร แต่พวกเขาก็ยงั คงประสบความส�ำเร็จอย่าง
ต่อเนือ่ ง จนถึงปัจจุบนั RHCP ออกอัลบัม้ มาแล้วกว่า 11 อัลบัม้ เรียกว่า
ดังข้ามยุคข้ามสมัยกันเลยทีเดียว การันตีจากรางวัลจากเวทีแกรมมี่
อวอร์ ด ถึ ง 7 รางวั ล พร้ อ มการไต่ ขึ้ น ชาร์ ต เพลงอี ก หลายๆ
ชาร์ต ส่วนเพลงทีข่ นึ้ ชือ่ ว่าดีวา่ เด็ดนัน้ (หรืออาจจะตามความชอบของ
ผม) แนะน�ำเป็น Scar Tissue, Otherside, Under the bridge,
Californication เป็นต้น มีอกี หลายๆ เพลงทีย่ งั รอให้คณ
ุ ไปลองฟัง

The Stone Roses
ปล่อยผ่านไม่ได้จริงๆ ส�ำหรับวงทีย่ งิ่ ใหญ่วงนี้ ผูท้ ที่ ำ� ให้แนว
เพลงแมดเชสเตอร์ (Madchester) เป็นทีน่ ยิ ม ก่อร่างสร้างวงกันมาตัง้ แต่
ปี 1984 ยิงยาวมาจนถึงกลางยุค 90s เป็นอีกหนึง่ วงทีม่ บี ทบาทส�ำคัญ
ในวงการเพลงอัลเทอร์เนทีฟร็อค หลังจากมีการเปลีย่ นแปลงสมาชิกหลาย
ครัง้ หลายครา จนในทีส่ ดุ ก็มาลงตัวในยุคทีถ่ อื ว่าเป็น Classic Line Up
ของวง น�ำทัพโดย Ian Brown พวกเขาเริม่ สร้างชือ่ โดยการตัดซิงเกิลเพลง
Sally Cinnamon เพลงเศร้าในจังหวะน่ารักๆ ซึง่ ขณะนัน้ พวกเขายังไม่มี
อัลบัม้ เป็นของตัวเองด้วยซ�ำ้ จนเมือ่ พวกเขามีอลั บัม้ หลังจากนัน้ พวกเขา
ก็ไม่ใช่เด็กหนุม่ ธรรมดาๆ จากเมืองแมนเชสเตอร์อกี ต่อไป มีคนเคยกล่าว
ไว้วา่ The Stone Roses เป็นหนึง่ ในประวัตศิ าสตร์หน้าแรกๆ ของผูท้ ี่
เติบโตมากับเพลงอังกฤษ สิง่ ทีค่ ณ
ุ ต้องท�ำต่อจากนี้ คือ หยิบพวกเขาขึน้
มาฟัง เพือ่ พิสจู น์ความยิง่ ใหญ่ของพวกเขาด้วยตัวคุณเอง
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Snow Patrol
ข้ า มฝั ่ ง ไปต่ อ กั น ที่ ว งอั ล เทอร์ เ นที ฟ ร็ อ คจาก
ไอร์ แ ลนด์ เ หนื อ มี ส มาชิ ก จากทั้ ง ไอร์ แ ลนด์ แ ละสก็ อ ตแลนด์
Snow Patrol ถือเป็นตัวจริงด้านดนตรี วัดได้จากแฟนเพลงทีย่ งั คง
เหนียวแน่นของพวกเขา ความนิยมที่ไม่เคยตกถึงแม้จะออกแนว
เรือ่ ยๆ ก็ตาม จนกระทัง่ พวกเขาปล่อยเพลง Chasing Cars จากอัลบัม้
Eyes Ope n ออกมาตอกย�ำ้ ความส�ำเร็จ และผลักดันให้พวกเขาเป็น
ทีร่ จู้ กั กันทัว่ บ้านทัว่ เมือง ทัง้ เพลงช้าทีก่ นิ ใจและเพลงมีจงั หวะทีท่ ำ� ให้
สนุกไปกับมัน ในอัลบัม้ รวมฮิต Up to now ของพวกเขายังมีเพลงที่
เท่หแ์ ต่แอบน่ารักอย่างเพลง Just Say Yes ทีด่ นตรีเริม่ แตะความเป็น
Electronica ผสมกับ Brit Pop อย่างลงตัว เวลาเดินไปข้างหน้าเรือ่ ยๆ
เหมื อ นกั บ พวกเขาที่ มี พั ฒ นาการทางดนตรี ที่ ไ ม่ จ บสิ้ น
Snow Patrol เบลนด์แนวดนตรี Electronica เข้ากับแนวเดิมทีเ่ คยท�ำ
แฟนเพลงของพวกเขาไม่ได้รสู้ กึ ว่าแนวเพลงเปลีย่ นไปจนอยากจะ
เลิกฟัง แต่กลับยิง่ ชอบมากขึน้ พร้อมทัง้ ดึงดูดคนทีส่ นใจเข้ามาเป็น
แฟนเพลงใหม่ได้ไม่ยาก แล้วคุณละ พร้อมจะเป็นแฟนเพลงของ
Snow Patrol กันรึยงั ?

Incubus
วงระดับโลกทีส่ มาชิกในวงรูจ้ กั และเล่นดนตรีดว้ ยกันมา
ตัง้ แต่เด็ก สัง่ สมประสบการณ์กา้ วผ่านความเปลีย่ นแปลงของวงการ
ดนตรี Incubus เริม่ เป็นรูปเป็นร่างในปี 1991 ยุคทีอ่ ลั เทอร์เนทีฟ
ก�ำลังแพร่ระบาดไปทัว่ โลก พวกเขาเริม่ จากการท�ำเพลงกันเอง ขาย
กันเอง ตามแบบฉบับอินดี้ แต่จากการท�ำเองขายเองครัง้ นี้ Incubus
ได้รบั ความสนใจจากนักฟังเพลงทีส่ นใจสิง่ ใหม่ๆ พร้อมกับเตะตาค่าย
ยักษ์ใหญ่โซนีม่ วิ สิค ท�ำให้พวกเขาได้ออกอีพอี ลั บัม้ Enjoy Incubus
ในปี 1996 และตามมาด้วยอัลบัม้ เต็ม S.C.I.E.N.C.E. จนกระทัง่ ปี
1999 อัลบัม้ Make Yourself สามารถท�ำให้ชอื่ ของ Incubus เป็นที่
รูจ้ กั ไปทัว่ โลก มีเพลงฮิตอย่างเพลง Drive, Pardon me, Stella เป็นต้น
ยังมีอกี หลายเพลงของ Incubus ทีท่ ะยานขึน้ ชาร์ตและโด่งดังไปทัว่
โลก ในเมืองไทยเองพวกเขาก็เคยมาเล่นคอนเสิร์ตเอาใจสาวกไป
เมือ่ ปี 2012 ทีผ่ า่ นมา นับจากตัง้ วงจนถึงวันนีก้ ป็ าเข้าไป 20 กว่าปี
แล้วครับ ถ้าไม่แน่จริงอยูไ่ ม่ได้หรอก (HAHAHA)
สุดท้ายนีผ้ มอยากจะทิง้ ท้ายว่า ขอพืน้ ทีใ่ ห้บทเพลงเหล่า
นีเ้ ข้าไปอยูใ่ นเพลย์ลสิ ต์ของคุณเถอะครับ มันดี พวกเขาเหล่านีจ้ ะไม่
ท�ำให้คณ
ุ ผิดหวัง ผมกล้าเอาหัว บก.เพลย์ลสิ ต์นเี้ ป็นประกันเลย เอ้า !!!

แหล่งข้อมูล music express
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เรือ่ ง / ภาพ : วรัญญา

เรือ่ งในสวน

ภายใต้รม่ ไม้ใหญ่ขนาด 2 คนโอบจ�ำนวนกว่า 100 ต้น
ในสวนสาธารณะกลางเมือง ‘เวลาเที่ยงของวันอาทิตย์’ สถานที่แห่งนี้
เนืองแน่นไปด้วยวัยรุน่ สาวหนุม่ จ�ำนวนมาก ทีม่ ารวมตัวกันโดยมิได้นดั
หมาย ทุกคนล้วนมีจดุ ประสงค์เดียวกัน
อ่ะๆ อย่าพึง่ เข้าใจผิด นีไ่ ม่ใช่เรือ่ งเล่าสยองขวัญแต่อย่างใด
มันคือบรรยากาศการพักผ่อนของวัยรุน่ เมืองลุงโฮ (โฮจิมนิ ซิตี้ ประเทศ
เวียดนาม)
ในวันอาทิตย์ ซึง่ เป็นวันหยุดพักผ่อน วัยรุน่ เมืองลุงโฮจะไป
รวมตัวกันทีส่ วนสาธารณะ บ้างไปนัง่ พูดคุยกับเพือ่ นๆ ไปพบปะผูค้ นสร้าง
สัมพันธนาการกับผูอ้ นื่ บ้างก็ไปเพือ่ แสดงความสามารถ ทัง้ เล่นบอร์ด
(สเก็ตบอร์ด) ทัง้ ถ่ายภาพ และการเล่นดนตรี แม้วา่ ถัดไปอีกไม่ไกลนัก
จะมีหา้ งสรรพสินค้าขนาดใหญ่ตงั้ อยู่ แต่กไ็ ม่สามารถดึงดูดความสนใจ
ของพวกเขาได้
อันทีจ่ ริง Life Style ของวัยรุน่ บ้านเขาก็ไม่ได้ตา่ งจากบ้านเรา
มากนัก ทีม่ กี ารเปิดรับวัฒนธรรมต่างชาติ จากยุโรป อเมริกา และเกาหลี
ทัง้ เรือ่ งอาหารการกิน เรือ่ งแฟชัน่ การแต่งตัว เรือ่ งดนตรี หรือค่านิยมต่างๆ
แต่สงิ่ ทีแ่ ตกต่างกันคือ สภาพแวดล้อมและสถานทีท่ ใี่ ช้ในการท�ำกิจกรรม
วัยรุ่นในบ้านเรามักจะเลือกใช้ห้างสรรพสินค้า หรือย่าน
การค้าทีม่ ผี คู้ นหนาแน่น เป็นพืน้ ทีใ่ นการท�ำกิจกรรม ซึง่ แตกต่างกันโดย
สิน้ เชิงกับวัยรุน่ ในเมืองลุงโฮ เพราะพวกเขากลับเลือกใช้สวนสาธารณะ
เป็นสถานทีป่ ระกอบกิจกรรมแทน
ภายใต้เนือ้ ทีป่ ระมาณ 4 ไร่ ของสวนสาธารณะ ทีม่ ตี น้ ไม้
ใหญ่ขนาด 2 คนโอบกว่า 100 ต้น กับผูค้ นอีกกว่า 200 ชีวติ ท�ำให้กลาย
เป็นภาพทีป่ ระหลาดตาส�ำหรับคนไทย
เรือ่ งประหลาดถัดมาคือ การเล่นดนตรีจะมีอปุ กรณ์ 2 ชิน้ คือ
กีตา้ ร์ และคาฮอง ทีแ่ ปลกคือทุกวงจะเล่นแจมกัน ไม่มกี ารแบ่งแยก ไม่
ต้องรอให้วงแรกเล่นเสร็จก่อน แล้ววงต่อไปค่อยเล่นต่อ พวกเขาจะเล่นไป
ด้วยกัน ใครเหนือ่ ยก็พกั ใครไหวก็เล่นต่อ ใครจะแจมก็เข้ามาได้ เป็นอีก
หนึง่ บรรยากาศทีไ่ ม่คอ่ ยพบเห็นในประเทศเรานัก
เรือ่ งประหลาดทีส่ าม คือ เหล่าบรรดาคนดูทมี่ าล้อมวง
จะมีความกระตือรือร้นให้ความร่วมมือเป็นพิเศษ โดยทุกคนจะหยิบ
สมาร์ทโฟนมาเปิดหาเนื้อเพลง เพื่อร่วมร้องเพลงตั้งแต่ต้นจนจบ
ไม่เหมือนกับบ้านเราทีจ่ ะแค่ยนื ร้องคลอไป ร้องได้กร็ อ้ ง ร้องไม่ได้กป็ รบ
มือตามจังหวะแทน
“แม้ความแตกต่างทางภาษาจะท�ำให้เราไม่เข้าใจเนื้อ
เพลงทีเ่ ธอและเขาเหล่านัน้ ร้องออกมา แต่ดว้ ยสีหน้า ท่าทาง และ
เสียงดนตรี ท�ำให้เราสามารถรับรูไ้ ด้วา่ พวกเขาเหล่านี้ ก�ำลังมีความ
สุข” และสนุกสนานกับสิง่ ทีท่ ำ� อยู่ ไม่ใช่กจิ กรรมทีท่ ำ� เพียงเพือ่ แสดง
ความสามารถ แต่ยังเป็นกิจกรรมเพื่อการพักผ่อน พร้อมทั้งสร้าง
สัมพันธ์ระหว่างผูค้ นได้อกี ด้วย
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เรือ่ ง : นิธศิ
ภาพ : กิตติพงษ์

ดนตรีมุมตึก...
ใครชอบเดิ น ตลาดนั ด ที่ เ ปี ่ ย มไปด้ ว ยบรรยากาศแบบ
ธรรมชาติ เชิญที่จตุจักรกรีนครับเหมาะที่สุด แดดไม่มี อากาศร่มรื่น
และมีของให้เลือกซือ้ มากมาย ทัง้ ของมือสอง และของเก่าหลากหลาย
ประเภท จะขาดก็แต่แฟนเก่าทีไ่ ม่มขี าย (น�ำ้ ตาจะไหล)
ท่ามกลางคนนับร้อยที่ต่างเดินซื้อของภายในตลาดนัด
จตุจกั รกรีน ในระหว่างทีผ่ มก�ำลังเดินสวนไปมากับคนทีไ่ ม่รจู้ กั มากหน้า
หลายตา อยูๆ่ สายตาคูน่ ไี้ ด้ไปสะดุดกับชายคนหนึง่ ทีก่ ำ� ลังนัง่ เล่นกีตาร์
อยูห่ น้ารถโฟล์คตูเ้ ก่าๆ ด้วยใบหน้ามีความสุข พร้อมส่งรอยยิม้ กับคนที่
เดินผ่านไปมาอย่างไม่ขาดสาย จนมีคำ� ถามมากมายไหลเข้ามาในหัว
เขามานัง่ เล่นดนตรีตรงนีแ้ ล้วได้อะไร คนดูแทบจะไม่มี เงินก็ไม่ได้
หลังจากนัง่ อินกับเขาทีล่ ะเลงเพลงออกมา ยกแขนขึน้ มาดู
นาฬิกาเวลา 2 ทุม่ กว่าๆ ไม่นานเสียงดนตรีกห็ ยุดลง พร้อมกับเสียงปรบ
มือจากคนทีม่ ายืนดู จนตัวผมเองก็อยากจะรูจ้ กั ชายคนนัน้ เต็มที
เดินเข้าไปแบบกล้าๆ กลัวๆ (หน้าพีด่ )ุ จนได้รวู้ า่ ชายคนดัง
กล่าวมีนามว่า ‘พีอ่ ’ู๋ จักรกฤษณ์ ตัง้ หน้าสง่าวงศ์ อายุ 35 ปี ชายทีค่ ลุกคลี
อยูใ่ นวงการดนตรีมาแล้ว 16 ปี แถมมีดกี รีเป็นอาจารย์สอนดนตรีอยูย่ า่ น
สว่างวงศ์

จุดเริม่ ต้นทีไ่ ด้มาโชว์เดีย่ วอยูบ่ ริเวณนี้ เนือ่ งมาจากจุดนีเ้ ป็น
พืน้ ทีว่ า่ ง เพราะเป็นย่านใหม่จงึ อยากท�ำให้เป็นจุดสนใจของคนทีเ่ ดินผ่าน
ไปมารูส้ กึ ชอบทีม่ านัง่ เล่นดนตรีอยูต่ รงนี้ บรรยากาศสนุกกว่าร้านอาหาร
หรือร้านเหล้า
“ลูกค้าทีม่ านัง่ ในร้านมักคาดหวังตามทีต่ วั เองต้องการ ซึง่ บาง
ครัง้ สิง่ ทีเ่ ราเล่นออกมาไม่ตอบโจทย์เขา แต่เมือ่ ได้มาเล่นกลางแจ้ง ใครที่
เดินผ่านมาแล้วไม่ตอบโจทย์ เขาก็จะเดินผ่านไป และใครทีช่ อบก็จะมา
นัง่ ฟัง แนวทีเ่ ล่นมีหลากหลายผสมผสาน ทัง้ ร็อค, รูม, แจ๊ส, อินดี้ คือเอา
ทุกอย่างมารวมกัน เรียกว่า ‘ฟิงเกอร์สไตล์’ ไม่ได้ตกี รอบ เหมาะส�ำหรับ
คนฟังทีเ่ ปิดใจ”
ส�ำหรับผมแล้วชายคนนี้มีเอกลักษณ์ด้วยเสียงกีตาร์ที่ล่อง
ลอยเหมือนขนนกทีป่ ลิวตามสายลมอย่างช้าๆ ท�ำให้รสู้ กึ ถึงความสุขแบบ
ทีส่ ดุ หรือความเจ็บปวดทีร่ นุ แรงในเวลาเดียวกัน
รูส้ กึ ประทับใจทีบ่ งั เอิญได้เจอกับชายคนนี.้ ..
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เรือ่ ง : เบญจพร
ภาพ : กิตติพงษ์

โรจ ควันธรรม
เอกลักษณ์แห่งความร่วมสมัย
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ขณะยืนอยู ห่ น้าเตาไฟ มีกระทะอยู ห่ นึ่งใบ พร้อมเครื่องปรุงเต็มโต๊ะ
เกลือป่ น ซอส ซี อว๊ิ ขาว น�้ำปลา ผัก เนือ้ เป็นคุณจะใส่อะไรก่อน

?
ถ้าไล่ให้ไปถามพวกกุก๊ ท�ำกับข้าว ผักหรือเนือ้ สัตว์ บางอย่าง
ต้องใส่กอ่ น ถ้าใส่หลังไม่อร่อยเลยว่ะ หรือผักบางอย่างต้องใส่ลงไปผัด
ทีหลัง มันถึงจะเขียวหน้ากิน หรือบางอย่างต้องผัดให้สกุ เลย บางอย่าง
อย่าสุกมาก เช่นเดียวกับการเป็นดีเจของ ‘หมึก’ ดีเจ 70s หรือ โรจ ควันธรรม
ที่คลุกคลีกับการปรุงเพลงมานาน “ตอนเราจัดรายการ เราก�ำลังปรุง
แผ่นเสียง ดนตรีมหี ลากหลายอารมณ์ทงั้ โฆษณา ซิงเกิล ทัง้ หมดนี้ เราจะ
เรียงคิวอย่างไรให้ชั่วโมงของรายการมีจุดพีคเพื่อส่งอารมณ์เพลงถึง
คนฟัง” ใกล้เคียงที่สุดแล้วเหมือนกับการท�ำกับข้าว คุณจะใส่น�้ำปลา
ตอนไหน ซึง่ วิธกี ารท�ำเพลงคือการปรุง เพลงเสพด้วยหู กับข้าวเสพด้วย
ลิน้ มันคือการเสพความสุขเช่นเดียวกัน เราก�ำลังปรุงความสุขส่งให้กบั
คนฟัง คนฟังคือลูกค้าเราทีจ่ ะมานัง่ กินอาหาร เราใช้ใจเรา เสพไปพร้อมๆ
กับคนฟัง
ก่อนเข้ามาในวงการเพลง ประมาณปี พ.ศ.2526 ดูเหมือน
เขาจะใช้ชีวิตโลดโผนในหมู่วัยรุ่นเพราะช่วงยุคสมัย 60s เกือบ 70s
จะนิยมจัดปาร์ตกี้ นั ตามบ้านเพือ่ น ซึง่ ในยุคนัน้ ยังไม่คอ่ ยมีไนท์คลับสัก
เท่าไร ก็จะมีแต่วงดนตรีทนี่ กั เรียนเล่นกันเอง นอกเหนือจากการปาร์ตกี้ นั
ในบ้านแล้ว เขามักออกมาแฮงเอาท์กบั เพือ่ นๆ ในย่านสยามสแควร์อยู่
บ่อยครัง้ ก่อนทีจ่ ะมีแมวมองจากไนท์สปอตโปรดักชัน่ โทรเข้ามาเพราะเห็น
ว่าเขาชอบเล่นดนตรี เขาตอบตกลงทันทีเพราะมีไอดอลเป็นเจ้าของราย
การไนท์สปอต และนีก่ เ็ ป็นจุดเริม่ ของดีเจแถวหน้า แห่งยุค 70s
สิ่งที่ประสบความส�ำเร็จมากๆ คือการที่เขาเอาเพลงจาก
อังกฤษมาเปิด ในช่วงนั้น บอกได้เลยว่ากระแสเพลงเต้นร�ำครองเมือง
เพลงเต้นร�ำก็คอื เพลงทีม่ จี งั หวะสม�ำ่ เสมอ แปะ แปะ แปะ (พีห่ มึกตบมือ)
วงดนตรีที่ไม่เคยท�ำในจังหวะแบบนี้ ออกมาท�ำกัน เพราะถือว่าเป็น
จุดขาย จนเรียกได้วา่ เป็นปีของวงดังในยุค 70s และยุค 80s Come Back Year
“หลายคนเข้าใจผิดกันว่า เพลงเต้นร�ำคือเพลงดิสโก้ แต่จริงๆ
แล้วมันไม่ใช่ เพลงเต้นร�ำมันคือ แดนซ์ คนที่ไม่เข้าใจ จะเหมาเอาว่า
เพลงทีเ่ ล่นในดิสโก้เทคเนีย่ คือ เพลงดิสโก้ แต่ในความเป็นจริงเป็นได้ทงั้
ร๊อค พังค์ โซล ดิสโก้ ป็อป”
มี สิ่ ง หนึ่ ง ที่ เ ขายึ ด ถื อ ตลอดเวลาคื อ ไม่ ช อบท� ำ อะไรที่
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เหมือนใคร เขาเป็นคนทีท่ ำ� การบ้านก่อนท�ำงานเสมอและต้องคิดก่อนท�ำ
เวลาฟังเพลงก็จะหาประเด็นของเพลงที่เล่น ทุกครั้งที่จัดรายการวิทยุ
เวลาเล่นเพลงออกไป ก�ำลังใส่หฟู งั หรือท�ำอะไรอยูก่ แ็ ล้วแต่ เขาจะท�ำ
จนกระทั่งเกิดความอัตโนมัติขึ้นกับตัวเอง โดยน�ำความรู้สึกของเพลง
จากการจัดเพลงในแต่ละวันมาบอกต่อคนฟัง
จากรายการวิทยุสู่รายการทีวี เป็นเสียงพากย์รายการ
เสียงพากย์โฆษณาในทีวีกับวิทยุ หรือพิธีกรในงานดนตรีต่างๆ คนจึง
เห็นเขาจากการได้ยนิ เสียง
“เราต้องบอกตัวเองว่าอะไรควรวางที่ไหน ตรงไหนวางผิด
จังหวะอารมณ์โดดนีเ่ จ๊งเลย คล้ายกับเราก�ำลังดีไซน์จดั บ้าน อย่าท�ำให้
บ้านรกเท่านั้นเอง การจัดเพลงก็เหมือนกัน เมื่อจัดรายการแบบเนิบๆ
หมอนถามหา ง่วงแน่นอน ผมไม่ชอบแจกหมอนเครือ่ งดนตรี
ซาวด์ดนตรี เสียงของกีตาร์ มันต้องมีเปลีย่ นบ้าง มันต้องมี
อะไรใหม่ขนึ้ มาบ้าง เปลีย่ นซาวด์บา้ งเล็กน้อย คือเรายอมรับว่าเพลงที่
เปิดมามันไพเราะ แต่พอเกิน 5 เพลงขึ้นไป มันต้องขยับนิดนึงแล้ว
ขยับเดีย๋ วค่อยกลับมาจึกๆ ก๊อกๆ ใหม่ได้”
นับวันครีเอทีฟยิ่งส�ำคัญที่สุด แม้กระทั่งการขายก๋วยเตี๋ยว
ไม่รอู้ ร่อยหรือเปล่า หากหน้าร้านมีอะไรประหลาดไม่เหมือนคนอืน่ คนจะ
ต้องสนใจว่ามันคิดขึน้ มาได้อย่างไร หลังจากนัน้ เรือ่ งรสชาติคอ่ ยว่ากัน
อีกที ว่าจะครัง้ เดียวผ่าน หรือจะกลับมาอีก เพราะฉะนัน้ เรือ่ งครีเอทีฟเป็น
เรือ่ งส�ำคัญทีส่ ดุ ทีพ่ หี่ มึกฝากไว้
งานทุกชิน้ ทุกอย่างขอแค่คดิ ต่าง กล้าคิด ว่าจะเริม่ จากจังหวะ
ไหน จะเล่นซาวด์แบบไหน แล้วต่อด้วยอะไร เอาความพอดีเป็นตัวตัง้ แล้ว
วางบีทไว้ในใจ ผมเล่นเพลงสมัยเปิดแผ่น ตอนนัน้ ใช้แผ่นไวนิลเปิดแผ่น
นีเ้ สร็จ หยิบอีกแผ่นวางเตรียมไว้ ใส่หฟู งั ไว้ตลอด
“นักจัดรายการสมัยก่อนมือเร็ว สันแผ่นเสียงแต่ละแผ่น
จ�ำได้หมด ลุกขึ้นไปหยิบได้ทันทีอย่างไม่มีพลาด ฉะนั้นแผ่นที่ก�ำลัง
จะจบเหลือไม่ถงึ 50 วินาทีเราฟังอยูถ่ า้ แผ่นต่อไปไม่ใช่เพลงทีต่ อ้ งการ
ก็ต้องรีบลุกขึ้นหยิบใหม่ ใจเราต้องอยู่กับงานที่เราท�ำ มันคือเรื่องของ
ครีเอทีฟ”
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ฉายาพีห่ มึกดีเจ 70
“คื อ เราเกิ ด จากยุ ค 70 อยู ่ ใ น
เหตุการณ์ ท�ำงานมากับมือ มาถึงยุค 2000
เห็นได้ทันทีว่า มันมีความแตกต่างกันมาก
แต่คนชอบถามว่ายุคไหนดีกว่ากัน ค�ำถามนีผ้ ม
ไม่ชอบเลยจริงๆ เพราะแต่ละยุคแต่ละสมัยมัน
เปรียบกันไม่ได้เลย การเสพของคนไม่เหมือนกัน
ต่างคนต่างชอบคนละแบบเราสามารถบอก
ได้ว่า การท�ำงานในยุคนั้น มันเป็นแบบนี้นะ
สมัยนี้มันเป็นแบบนี้นะ ยุคปัจจุบัน ดนตรีมัน
เปลีย่ นอารมณ์ไปเพราะมีการกดปุม่ โปรแกรม
ทุกอย่างมีเครื่องช่วยหมด มันไม่เหมือนสมัย
ก่ อ นเวลานั ก ดนตรี จ ะแกะเพลง ต้ อ งเปิ ด
เทปคาสเซ็ทฟัง กดกรอไปกรอมา สมัยนีท้ กุ อย่าง
ใช้อนิ เตอร์เน็ตกดเสิรช์ หาข้อมูลมา คนมันรีบเร่ง
ไปหมด เพราะฉะนั้น ความละเอียดย่อมจะ
หายไป”
ชีวติ อิสระทีน่ อกเหนือจากการเป็นดีเจ
“ผมชอบดีไซน์การแต่งตัว เดินแหล่ง
วัยรุน่ ดูเสือ้ ผ้า มีคนยุให้ทำ� เสือ้ ผ้า ผมสนใจอยู่
เหมือนกันครับ แล้วก็มเี ล่นดนตรีกบั เพือ่ นๆ”

เพลย์ลสิ ต์ทช่ี อบตลอดกาล
ผมชอบวงดนตรียุคเก่าที่ยังมีผล
งานถึงปัจจุบนั โพลิซ บลอนดีย์ ยูทู ส่วนวงฟัง
ชิลล์ๆ ทีช่ อบมากเลยก็คอื Lighthouse family
กับ Daft Punk ซึง่ Daft Punk ถือเป็นวงรุน่ ใหม่
ที่ ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ พ ลของเก่ า มาผสมกั บ ใหม่ ม า
จนกลายเป็นค�ำโมเดิรน์ คลาสสิคทีเ่ อามาแมทช์
กันจนลงตัว
“ความหล่อของเสียงและหน้าตายัง
คงเดิมไม่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา แม้จะชอบ
เพลงใหม่ๆ แต่ไอเดียของเพลงต้องมีกลิ่นอาย
ของเพลงยุคเก่า นีเ่ ป็นสไตล์การฟังเพลงของพี่
หมึกเลย”
ผมจะชอบนักดนตรีรุ่นใหม่ที่ท�ำ
เพลงแนววินเทจ ผมสนใจเพลงใหม่ๆ ที่เขา
ได้ ไอเดียจากเพลงยุคเก่ามาท�ำเพลงจังหวะ
เคลื่ อ นไหว เพลงพวกนี้ เ ป็ น เพลงที่ ผ มเปิ ด
บ่ อ ยมาก จุ ด ที่ น ่ า สนใจคื อ ดนตรี จ ะเป็ น
อิเล็กทรอนิกส์ซาวด์ แต่กีตาร์สด กลองสด
เอามาผสมกัน เวลานีท้ ำ� ให้กระแสของเพลงเก่า
และศิลปินเก่ากลับมากันเยอะมาก

“การท� ำ เพลงที่ ดี สั ก เพลงหนึ่ ง
เหมือนกับว่าเราต้องใช้ใจ ใช้รายละเอียดทุก
อย่างในชีวติ ท�ำออกมา ไม่ใช่แค่ตอ้ งการให้ได้
ผลตอบรับทีด่ ี แต่เพลงทีด่ ี มันจะเดินทางไปถึง
หูฟงั เอง”		
จริงๆ แล้วมันเป็นสิง่ ทีผ่ มอยากจะ
บอก มันคือความคลาสสิกทีอ่ ยูไ่ ด้นาน แต่คนที่
จะรั บ ไปปฏิ บั ติ จ ะสามารถน� ำ ไปใช้ ใ นชี วิ ต
ประจ�ำวันได้หรือไม่นนั้ ขึน้ อยูก่ บั การประยุกต์
ของเขา คนรุ ่ น ใหม่ ที่ ท� ำ เพลงออกมาย่ อ ม
ต้องการให้งานเพลงเป็นที่รู้จักเร็ว แต่คนที่รัก
ดนตรีจริงๆ จะไม่ค�ำนึงว่า เมื่อไหร่จะมีคนชื่น
ชอบงานของตนเอง เพลงเพราะของแท้ทงิ้ วางไว้
ก็ไม่มวี นั เสือ่ มสลาย เพราะฉะนัน้ ค�ำพูดค�ำนีข้ นึ้
อยู่กับว่าใครเป็นผู้ฟังหรือใครจะเป็นผู้เอาไป
ตีความ มันไม่มใี ครผิด ไม่มใี ครถูก บางคนอาจ
จะแย้งว่า ท�ำงานเพลงก็ต้องการให้มีฟีดแบค
กลับมา แต่ผมไม่สนใจ ผมถือว่างานของผม
ต้องมีคนชอบแน่นอน เพราะมันมีคณ
ุ ภาพในตัว
มันเอง
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เรียบเรียง : นิธศิ
ภาพ : facebook greasy cafe, facebook Wondering pango,
http://thaimisc.pukpik.com/

เส้นทาง ‘ศิลปะ’ ของ ‘ศิลปิ น’

เล็ก Greasy Cafe/ แป้งโกะ/ Marilyn manson

‘ศิลปะ’ ในมุมมองของคนทัว่ ไปอย่างเรา อาจจะมอง
แค่วา่ มันคือภาพทีถ่ กู ถ่ายทอดออกมาจากอารมณ์ของจิตรกร หรือ
ผูว้ าดแต่ความหมายในเชิงลึกแล้ว งานศิลปะเปรียบเสมือนมิตแิ ห่ง
ฝันทีส่ รรค์สร้างด้วยความเป็นจริง และบางครัง้ ศิลปะก็เป็นเหมือน
ยารักษาจิตใจทีห่ มองหม่นให้เข้มแข็งมีเรีย่ วแรงทีจ่ ะสูต้ อ่ ไป
ผลงานศิลปะหนึง่ ชิน้ สามารถแทนความหมายได้เป็นแสน
ล้านค�ำ ถ้าลองมองเข้าไปลึกๆ แล้ว มันสามารถบอกเรือ่ งราวต่างๆ ทีเ่ กิด
ขึน้ ได้ และการทีจ่ ะร้อยเรียงผลงานให้ออกมาเป็นเรือ่ งราวนัน้ ย่อมขึน้ อยู่
กับมุมมองและประสบการณ์ จิตรกรหรือนักวาดจึงเปรียบเสมือนศิลปิน
ทีค่ อยรังสรรค์งานศิลปะ
ขึ้นชื่อว่าศิลปิน พวกเขาย่อมมีความพิเศษกว่าคนทั่วไป
ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งความสามารถในการน�ำเสนอผลงานดนตรี ภาพลักษณ์
ทีโ่ ดดเด่น จนบางครัง้ กลายเป็นแบบอย่างให้แฟนเพลงท�ำตาม แต่บาง
ครัง้ ความพิเศษของคนทีไ่ ด้ชอื่ ว่าเป็นศิลปินก็ดเู หมือนแปลกแหวกกระแส
ดูพลิ กึ พิลนั่ เกินกว่าทีใ่ ครจะกล้าเลียนแบบ
งงล่ะสิ! ท�ำไมอยูๆ่ ผมมาเพ้อเรือ่ งศิลปะ ทัง้ ๆ ทีน่ ติ ยสารเล่ม
นีเ้ ป็นหนังสือทีน่ ำ� เสนอเรือ่ งดนตรี และเพือ่ ทีจ่ ะให้คล้องจองกับคอลัมน์
นี้ สิง่ ทีต่ งั้ ใจจะน�ำเสนอคงหนีไม่พน้ นักดนตรีทมี่ ใี จรักในงานศิลปะ
ทุกคนล้วนมีศลิ ปินในดวงใจอยูม่ ากมาย และถ้าให้เรียงล�ำดับ
ตามความชอบ มั่นใจว่าทุกคนท�ำได้ แต่จะให้สืบเสาะถึงเบื้องหลังว่า
นอกจากร้องเพลงแล้ว พวกเขามีผลงานเด่นดังอะไรอีกหรือไม่นนั้ มัน่ ใจ
ว่าหลายคนคงตอบไม่ได้หรือไม่รดู้ ว้ ยซ�ำ้
เริม่ ต้นด้วยคนแรก ถือเป็นนักดนตรีทไี่ ด้รบั ความนิยมอย่าง
มากในปัจจุบนั และส�ำหรับใครทีช่ อบแนวเพลง บริตป็อป คงไม่มใี คร
ไม่รจู้ กั ‘เล็ก’ อภิชยั ตระกูลเผด็จไกร (Greasy Cafe) เพราะนอกจากจะ
เป็นนักร้องและนักแต่งเพลงแล้ว เขาคือช่างภาพมือฉมัง ที่ถ่ายทอด
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ผลงานของ เล็ก Greasy Cafe

ผลงานของ เล็ก Greasy Cafe

แป้งโกะ

ผลงานศิลปะหนึ่งชิ้ นสามารถแทนความหมายได้
หลายแสนล้านค�ำ เพราะงานศิลปะบางชิ้ นถ้าลอง
มองเข้าไปลึกๆ แล้วมันสามารถบอกเรื่องราว
ต่างๆ ที่เกิดขึน้ ได้

ผลงานประเภท Landscape และ Still Life ได้อย่างงดงาม เพราะแต่ละ
ภาพ เขาสามารถบอกเล่าเรือ่ งราวบรรยากาศความทรงจ�ำทีแ่ สนประทับ
ใจให้คนดูเข้าถึง และยังสามารถควบคุมจังหวะในการเลือกกดชัตเตอร์
เพือ่ บันทึกเหตุการณ์เรือ่ งราววิถชี วี ติ ของผูค้ น โดยใช้สตูดโิ อขนาดมหึมา
คือโลกใบนี้ และแสงไฟทีใ่ ห้ใช้ฟรีจากแสงของดวงอาทิตย์ การให้คนอืน่
ได้เห็นในสิง่ ทีเ่ ราเห็น การให้คนอืน่ รูส้ กึ จากสิง่ ทีเ่ ราพบเจอในช่วงเวลา
ขณะนัน้ ผ่านภาพถ่าย โดยปราศจากการจัดวาง งานศิลปะภาพถ่ายของ
เขาจึงเป็นผลงานอีกชิน้ หนึง่ ทีส่ ามารถท�ำให้ใครหลายคนประทับใจ
เช่นเดียวกับ ‘แป้งโกะ’ จินตนัดดา ลัมมะกานนท์ นักร้องที่
มีชื่อเสียงมากในโลกไซเบอร์ ไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอ หรืองานศิลปะ
แอนิเมชัน่ กับผลงานภาพถ่ายทีน่ า่ ติดตาม เพราะภาพทีเ่ ธอถ่ายทอดออก
มาสามารถสัมผัสได้ถงึ ความเป็นอิสระ ความสวยงาม ความเป็นตัวของ
ตัวเอง และจินตนาการทีไ่ ม่สนิ้ สุด โดยรูปส่วนใหญ่จะเน้นธรรมชาติ ต้นไม้
ดอกไม้ ผสมกับความฝันทีจ่ ะเดินทางรอบโลก และความเป็นศิลปินทีม่ ี
ในตัวตั้งแต่เด็ก ท�ำให้ผลงานทุกชิ้นที่ออกมามีความหลากหลายและ
ความเป็นศิลปะอยูใ่ นตัว เพิม่ ความน่าติดตามและค้นหาเป็นอย่างยิง่ และ
นอกจากจะชอบถ่ายภาพแล้ว เธอยังชอบงานวาดรูป งานกราฟิกและ
แอนิเมชัน่ โดยเธอเคยวาดโปสการ์ดส่งให้แฟนคลับ รวมถึงรับออกแบบ
กราฟิกและแอนิเมชัน่ อยูท่ ี่ ‘โคตรชิลล์’ และ ‘หัวกลมสตูดโิ อ’ เอาเป็นว่า
เธอคนนีถ้ อื เป็นตัวจริงอีกคนทีช่ นื่ ชอบงานศิลปะ
ลองข้ามมาดูนกั ดนตรีตา่ งประเทศอย่าง ‘Marilyn Manson (mm)’
ศิลปินทีช่ าวอเมริกา ผูท้ มี่ ภี าพลักษณ์ไม่เหมือนใคร เป็นทีร่ จู้ กั ในเรือ่ งภาพ
ลักษณ์ทเี่ ป็นข้อโต้แย้ง เขาเป็นคนประเภททีค่ นอืน่ ถ้าไม่เกลียดก็รกั เลย
โดยผลงานศิลปะของเขาทีเ่ ป็นจุดเด่น คือฝีมอื การวาดรูปปกอัลบัม้ เพลง
ของตัวเอง ถือว่าเป็นคนที่เก่งกาจถึงขนาดสร้างภาพลักษณ์ให้ตัวเอง
ตั้งแต่อัลบั้มแรก จนถึงอัลบั้มล่าสุด หลายๆ ภาพส�ำหรับบางคนแล้ว
มันคือภาพที่กระแทกใจและความทรงจ�ำ ที่ร้อยเรียงเรื่องราวในอดีต
เป็นเหมือนภาพที่เตือนสติ แต่ส�ำหรับบางคนมันคือหนึ่งในภาพที่
น่ารังเกียจทีส่ ดุ ในประวัตศิ าสตร์วงการดนตรี ถึงแม้ผลงานของเขาทีอ่ อก
จะเป็นอย่างไร คนจะพูดในด้านดีหรือไม่ดี มันก็ยงั เป็นผลงานศิลปะที่
ออกไปมาจากจิตใจ เขาถึงขนาดทุม่ ฝีมอื วาดรูปสุดตัว จนเปิดนิทรรศการ
ประมูลภาพเขียนของตัวเองมาแล้ว และมีคนเขาร่วมประมูลจริงๆ ถือว่า
ผลงานศิลปะของเขาก็ยงั มีคนสนใจ แม้แต่ตวั ผมเองก็ยงั ไม่ชอบในบาง
ชิน้ เพราะน่ากลัว (เกินไป)
เห็นได้ชดั ว่างานศิลปะจากนักดนตรีทงั้ หมดทีเ่ อ่ยนาม
มานี้ ล้วนมีจดุ เด่นทีแ่ ตกต่างกัน มีหลากหลายรูปแบบให้ตดิ ตาม
ทัง้ ศิลปะภาพถ่าย ศิลปะภาพวาด ถือว่าศิลปินเหล่านีม้ จี ติ นาการ
ทีไ่ ม่เพียงแต่แต่งโน้ตร้องเพลง เขายังสามารถน�ำจินตนาการมาใช้
กับงานอืน่ อย่าง ‘ศิลปะ’ ด้วย

ผลงานของ Marilyn manson
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เรื่อง ปุ ณณราณัญน์
ภาพ นิธศิ
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เรือ่ ง : ปุณณราณัญน์
ภาพ : นิธศิ

ชายรูปร่างสูง โปร่ง ไหล่ไม่กว้างนัก ผิวสีแทน บนใบหน้ามีหนวด
ยาวปกคลุมริมฝีปากบน แต่ดสู ะอาดสะอ้าน ผมสัน้ รองทรงถูกจัดแต่งให้
เข้าที่ แต่งกายด้วยเสื้อเชิ้ตยีนส์แขนยาว กับกางเกงยีนส์ขายาว และ
รองเท้าหนัง ชายคนดังกล่าวมีทา่ ทางทีส่ ขุ มุ ท�ำให้พวกเรารูส้ กึ ประหม่าขึน้
มาทันที แม้พวกเราจะมีจำ� นวนมากกว่าก็ตาม
วรรณฤต พงศ์ประยูร หรือทีใ่ นแวดวงดนตรีรจู้ กั ในนาม พีป่ อ๊ ก
Stylish Nonsense (สไตลิช นอนเซนส์) ผูก้ อ่ ตัง้ ค่ายเพลงแพนด้าเรคคอร์ด
และท�ำงานเกีย่ วกับการผลิตงานทางด้านเสียง สไตลิช นอนเซนส์ มีดนตรี
และลี ล าบนเวที ที่ อ อกไปทางแนวเพลงเต้ น ร� ำ หรื อ บางคนเรี ย กว่ า
Electronic Pop แต่บางคนถึงกับเรียกมันว่า ‘สิง่ ทีฟ่ งั ไม่รเู้ รือ่ ง’ วันนีเ้ ราจะ
มาท�ำความเข้าใจกัน หลังการแนะน�ำตัว และพูดคุยกันอีกนิดหน่อย
เพือ่ ลดความประหม่าของพวกเราเอง การสัมภาษณ์กไ็ ด้เริม่ ขึน้
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PL : แนวดนตรีทเี่ ล่นคือแนวอะไร
ป๊อก : ใครอาจจะเรียกดนตรีของเรา
ว่าดนตรีแนวแจ๊ส หรือ Electronic หรืออะไร
ก็ตาม แต่เราเองก็ยังไม่รู้ว่ามันคือแนวอะไร
เพราะหากเราศึกษาดนตรีมาเรื่อยๆจะพบว่า
แนวดนตรี กว่าจะมาเป็นแบบทีเ่ ราเรียกกันทัง้
แจ๊ส (Jazz) เร้กเก้ (reggae) ร็อกแอนด์โรล
(Rock and roll) ฯลฯ ถ้าย้อนไป ยุค50s ยุค60s
นักดนตรีทเี่ ล่นดนตรีแจ๊ส พวกเขาก็ยงั ไม่รวู้ า่ ตัว
เองคือนักดนตรีแจ๊ส ไม่มกี ารท�ำอัลบัม้ เล่นมา
จนอายุ 60 ถึงจะมีอลั บัม้ ก็เลยคิดว่าดนตรีมนั
ค่อนข้างใช้เวลานาน กว่ามันจะเป็นประเภทหนึง่
ให้คนเรียกกัน ส�ำหรับดนตรีทเี่ ราเองก�ำลังศึกษา
ก็เช่นกันมันต้องใช้เวลา ยังไม่ได้คดิ ว่าแนวเพลง
ของเราจะใช้ชอื่ เรียกว่าอะไร
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PL : แนวดนตรี Electronic กับกลุม่ คนฟังชาว
ไทย?
ป๊อก : ต้องให้เวลากับคนฟัง บาง
เพลงก็เข้าถึงได้งา่ ย บางเพลงก็เข้าถึงได้ยาก เช่น
เดียวกับการสือ่ สาร ถ้าผูฟ้ งั กับผูพ้ ดู สือ่ สารด้วย
ภาษาเดียวกัน ก็ไม่มปี ญ
ั หา แต่หากใช้กนั คนละ
ภาษา มั น ต้ อ งอาศั ย เวลาเพื่ อ ให้ ค นเข้ า ใจ
ในฝ่ายคนท�ำเพลง บางวงหรือบางคน ก็อยาก
สือ่ สารกับคนฟังด้วยวิธใี หม่ๆ ซึง่ เราต้องท�ำต่อ
ไปเรือ่ ยๆ อย่าเพิง่ ไปกังวลว่าเมือ่ ไหร่คนฟังจะ
เข้าใจ
PL : อุปสรรคในการท�ำเพลง Electronic
ป๊ อ ก : เราไม่ ไ ด้ ม องว่ า มั น เป็ น
อุปสรรค เพราะเข้าใจว่าคนฟังน้อย รูว้ า่ มันโด่ง
ดังยาก เรือ่ งธุรกิจการขายอาจท�ำรายได้ได้นอ้ ย

คนอืน่ เขาอาจเป็นนักคิด หรือครีเอทีฟทางการ
ค้า แต่เราเป็น Artist ทีไ่ ม่เก่งเรือ่ งการค้า เราเพียง
แต่ประยุกต์ดนตรี Electronic มาขาย เราค้าขาย
ไม่เป็น การค้าของแนวดนตรี Electronic จริงๆ
จึงไม่มี มันเป็นแค่องค์ประกอบของตลาด การ
ค้าขาย ถ้าพูดถึงในท้องตลาดแล้ว ยังไม่มเี พลง
แนวดนตรี Electronic ขายเลย
PL : อะไรคือค�ำจ�ำกัดความค�ำว่า Electronic
ของ Stylish Nonsense ?
ป๊อก : มันคือ ดนตรีรปู ผสม อะไร
ก็ ไ ด้ ที่ นึ ก เสี ย งออก เสี ย งพั ด ลมก็ เ รี ย กว่ า
Electronic แล้วนะ เพราะว่าเป็นเครือ่ งใช้ไฟฟ้า
ค�ำว่า Electronic ของคนมีประสบการณ์อย่างพี่
กับคนทีเ่ พิง่ เริม่ ต้นจะไม่เหมือนกัน เพราะคนเริม่
ต้นต้องไปใช้ซนิ ธิไซเซอร์ (synthisizer)

PL : เหตุผลทีเ่ ลือกใช้เครือ่ งดนตรีรนุ่ เก่า
ป๊อก : เป็นเพราะเราสนใจดนตรี
และเครือ่ งดนตรีกม็ หี ลายชนิด จะไฟฟ้า หรืออะ
คูสติก หรือพืน้ บ้าน เก่าขนาดไหน ไฮเทคขนาด
ไหนก็ตาม เราอยากจะรูจ้ กั มันให้หมด เพราะมัน
ท�ำให้รวู้ ธิ กี ารแต่งเพลงของยุคนัน้ เครือ่ งดนตรี
ทีแ่ ตกต่างกันแค่ 3-4 ปุม่ ก็เล่นไม่เหมือนกันแล้ว
แต่อย่างน้อยมันก็คล้ายๆ กัน สิง่ นีแ้ หละ คือสิง่
ที่พี่อยากรู้ แต่บางคนคิดว่าเครื่องดนตรีมัน
เหมือนกันหมด
PL : แรงบันดาลใจในการท�ำเพลง
ป๊อก : แรงบันดาลใจคงมาจาก
เพือ่ นร่วมวง เพราะเวลาเราเล่นอะไรไป มันก็จะ
โต้กลับมา เราต้องตอบโต้กนั ไปมา ถ้าเราเล่นอยู่
คนเดียว ปล่อยเสียงทีเ่ ล่นออกไป มันอาจเรียก
ได้ไม่เต็มปากว่า แรงบันดาลใจ แต่ถา้ เราเล่นมัน
กับเพือ่ นร่วมวง มันจะเป็นการเล่นดนตรีทกี่ ลับ
ไปกลับมาทีเ่ ราไม่ได้คาดคิด และความคิดของ
เพื่อนๆ อาจท�ำให้เกิดหลายๆ อย่างที่เรามอง
ข้ามไป
PL : นอกจากแนว Electronic เล่นดนตรีแนว
อืน่ อีกไหม ?
ป๊อก : คงเป็นโฟล์ค (Folk) เป็นร็อก
แอนด์โรล (Rock and roll) พี่ชอบฟังดนตรี
หลายๆ แนว พอรู้จักดนตรีแนวหนึ่ง มันก็จะ
ท�ำให้เราเดินทางศึกษา และค่อยๆ คุน้ เคยกับ
แนวนั้นได้ทีละนิด มีอยู่ช่วงหนึ่งที่สนใจดนตรี
ประเภทเต้นร�ำทั้งแบบ ดิสโก้ (Disco) เฮาส์
(House music) เทคโน (Techno) ฮิปฮอป
(Hiphop) เราก็ฟงั ให้เข้าใจจังหวะ พอเราเข้าใจ
มันแล้ว ตามธรรมชาติเราก็จะเล่นมันออกมาเอง
PL : พัฒนาการของ Stylish Nonsense
ป๊อก : ในเรือ่ งของการเล่นดนตรีนนั้
ก็ยงั ทดลองอะไรๆ ให้ใหม่กว่าเดิม เรือ่ งฝีมอื ที่
พัฒนาเพิ่มขึ้นน่าจะเป็นเรื่องหลังจากที่เราได้
ปฏิบัติในห้องทดลองแล้ว เมื่อแสดงสด เราก็
สามารถแสดงได้เลย แม้จะไม่ได้เตรียมตัวมา
ก่อนเลย นีค่ อื ทีส่ งิ่ มีการพัฒนาเพิม่ ขึน้ มา
PL : การเตรียมตัวก่อนการแสดง
ป๊อก : ก่อนขึน้ เวทีไม่ได้ซอ้ ม เราท�ำ
แบบนีม้ านาน ช�ำนาญก็วา่ ได้ มันไม่มเี วลาซ้อม
เราต้องท�ำทุกอย่างให้ได้ในทุกสถานการณ์ ถ้า
ท�ำให้ดีได้ ครั้งหน้าเราท�ำให้ดีใหม่ ดีมากขึ้น
เรือ่ ยๆ
PL : วิธสี อื่ สารกับคนดู
ป๊ อ ก : บนเวที เ ป็ น เรื่ อ งของ
Performance พอเราเล่นไปเรือ่ ยๆ คนจะเห็น

เองว่ า เราท� ำ อะไรอยู ่ เราก� ำ ลั ง จริ ง จั ง
หรือเราก�ำลังไม่สนใจใครเลย หรือไม่มีใคร
สนใจเรา สมมติวา่ เราไปเล่นในตลาด ทีๆ่ ไม่มี
ใครรูจ้ กั เราเลยอาจจะมี 5 - 10 คน ทีส่ งั เกตเห็น
มันอยูท่ วี่ า่ เรามีสมาธิอยูก่ บั สิง่ ทีเ่ ราท�ำหรือเปล่า
PL : เคยเห็นใส่กระโปรงเล่นดนตรี อยากจะ
สือ่ สารอะไร ?
ป๊อก : บางคนคิดว่าเราจะสื่อสาร
อะไรอยู่ ทีจ่ ริงแล้ว ไม่ได้คดิ อะไรเลย เหตุมาจาก
มีรนุ่ น้องท�ำวีดโิ อให้ แล้วเขาบอกให้ใส่ชดุ นัน้ ใน
วีดโิ อ ถ่ายเสร็จเขาก็ให้กระโปรงมาเลย พีก่ เ็ อา
ไปใส่ตอ่ แต่นอกเหนือจากนัน้ บางครัง้ ตัวเราก็
มีความคิดเรือ่ งของดนตรี ในวัยเด็กเราก็มคี วาม
คิดทีว่ า่ ดนตรีกเ็ ท่เหมือนกัน รวมไปถึงการเล่น
ท่าทางต่างๆ มาควบคูก่ นั เมือ่ เราสนใจดนตรี
แล้ว จึงสนใจว่าแต่งตัวอย่างไร และพอเราได้
กระโปรงมา เราก็คดิ ว่า คงไม่มใี ครใส่แน่ๆ
PL : ไลฟ์สไตล์ของพีป่ อ๊ ก
ป๊อก : ทุกคนมีหน้าที่ของตัวเอง
ตอนเป็นนักศึกษาก็ตอ้ งเรียน ต้องมาท�ำการบ้าน
ส่งครู เมือ่ โตขึน้ เราก็เป็นคนท�ำงาน การใช้ชวี ติ
จะเป็นเรือ่ งของปัจเจกบุคคล เราอาจให้ความ
ส�ำคัญในชีวติ 3 เรือ่ ง อาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่
โดยเราสามารถด�ำรงชีวิตได้ด้วยสิ่งเหล่านี้
ของพีค่ อื ต้องการท�ำดนตรีไปเรือ่ ยๆ มีชวี ติ อยูใ่ น
ครอบครัวได้ พีม่ คี วามเดือดร้อนทางปัจจัยอืน่
น้อยมาก เช่น ท�ำไมไม่มีรถไฟฟ้าถึงบ้านเรา
สักที ก็ไม่เห็นเป็นไร หรือว่าท�ำไมดนตรีแนวเรา
ไม่ฮติ สักที ก็ไม่เห็นเป็นไร หรือว่าพีน่ า่ จะไปอยู่
ต่างประเทศนะ ก็ไม่เห็นเป็นไร การด�ำรงชีวติ มัน
ง่ายมาก ถ้าเรารู้ว่าตัวเองต้องการจะท�ำอะไร
มุง่ ท�ำให้มนั ดี มีลกู ก็เลีย้ งลูกให้ดี ใครมีงานหรือ
สิง่ อะไรทีอ่ ยากจะท�ำขึน้ มา ท�ำให้มนั ดีได้โดยที่
ไม่ตอ้ งพึง่ ใคร
PL : แนวดนตรีของพีค่ อื สีอะไร ?
ป๊อก : ดนตรีเป็นเรือ่ งของอารมณ์
อารมณ์มนั จะบอกโทนสีของมันเอง ถ้าเศร้ามัน
ก็จะเป็นสีนำ�้ เงิน สีฟา้ ถ้ารุนแรงร้อนแรง ก็สสี ม้
สีแดง ในดนตรี Electronic มันมีอยูห่ ลายๆ สี
น่าจะเป็นสีทลี่ กึ ลับหน่อยออกแนว ‘แฟนตาซี’
PL : ในฐานะคนท�ำเพลงก็จ�ำเป็นต้องท�ำ
เพลงควรสร้างสรรค์ผลงานลักษณะใด ?
ป๊อก : ก็ถา้ มันเป็นผลงานทีด่ ี มันก็
อาจหลงเหลือในโลกใบนี้ ผลงานทีด่ มี นั จะมีอายุ
นานกว่า ลองสังเกตว่า ท�ำไมวงเดอะบีทเทิลส์ถงึ
ยอดขายเป็นอันดับ 1 ของโลก เพราะคนฟังเยอะ
ทีส่ ดุ ในโลก อยูไ่ ด้ 40 กว่าปี ยิง่ อยูน่ านจะมีคน
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ฟังมากขึ้น คนเกิดขึ้นมาใหม่ก็ได้ฟัง เพราะ
ฉะนัน้ เพลงอยูไ่ ด้นานหรือเปล่า? มันขึน้ อยูก่ บั
คุณค่าของเพลง หากเพลงอยู่ด้วยคุณค่าของ
การโฆษณา ผ่านไป 10 ปีไม่มีคนโฆษณาให้
เพลงนัน้ อาจจะเลือนหายไป เพราะการโฆษณา
ต้องมีผลประโยชน์ แต่หากเป็นที่คุณค่าใน
ตั ว เพลง มั น อาจไม่ ต ้ อ งการการโฆษณา
แต่สามารถคงอยูด่ ว้ ยคุณค่าของมันตลอดไป
PL : อยากฝากอะไรกับนักดนตรีหน้าใหม่

ป๊อก : จริงๆ ก็รสู้ กึ ว่า ตอนนีม้ นั มี
เครื่องไม้เครื่องมือขายเยอะ อย่ายึดว่าเรามี
เครื่องหนึ่งแล้วจะเล่นแค่แบบนั้นควรสรรหา
หรือทดลองอะไรใหม่ๆ แล้วเราจะได้อะไรทีม่ นั
สนุกขึน้
หากดนตรีของ สไตลิช นอน
เซนส์ ต้องใช้ ‘เวลา’ ในการเข้าถึงคนฟัง การ
ลบเลื่อนหายไปจากกลุ่มผู้ฟัง ก็คงต้องใช้
‘เวลา’ ยาวนาน

“ คนฟั งต้องใช้เวลา
บางเพลงก็เข้าถึงได้งา่ ย
ถ้าพู ดภาษาเดียวกัน
จะเข้าใจแน่นอน ”
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เรือ่ ง : ปฐมพล
ภาพ : กิตติพงษ์

ป่าน อายุ 20
ขอบคุณทีร่ กั กัน - Potato เหตุผล คบกับแฟนมา 7 ปี

ชิน อายุ19
Adore You - Miley Cyrus เหตุผล เพราะดี อิอิ

มุก อายุ 29
มันคือความรัก - Lula เหตุผล เพราะมันคือความรักไง

แนน อายุ 21
Valentine’s day - David Bowie เหตุผล มันตรงกับเดือน
แห่งความรัก

เนย อายุ 20
แค่คณ
ุ - Musketeers เหตุผล ให้แม่เพราะไม่มแี ฟน ^ ^

ในเดือน กุมภาพันธ์ เดือนแห่งความ
รักปีนี้ คุณอยากจะให้อะไรเป็นพิเศษ ของขวัญ
หรือ สิง่ ของต่างๆ เพราะในเดือนแห่งรักนี้ คนที่
มีแฟนก็อาจจะรักกันเป็นพิเศษ แล้วถ้าเป็นเพลง
ล่ะ เค้าจะให้เพลงอะไรกัน เรามาลองดูสาวๆ กัน
สิวา่ สาวๆ เหล่านีอ้ ยากจะให้เพลงอะไรส�ำหรับ
คนพิเศษ ไม่วา่ จะเป็น พ่อแม่ แฟน หรือเพือ่ น
สนิท
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เรียบเรียง : ณัฏฐนนท์

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

9song
คุณเชือ่ รึเปล่าครับว่า ความรักนัน้ ขับเคลือ่ นด้วยเสียงเพลง เมือ่ ไหร่กต็ ามทีเ่ สียงเพลงหยุดลง ความรักนัน้ ก็ยอ่ มจบลงด้วย
เช่นกัน 9 Songs เป็นหนังคัลท์อีโรติก หากใครดูแล้วชอบก็จะโคตรชอบ ส่วนใครดูแล้วไม่ชอบก็จะโคตรเกลียดหนังเรื่องนี้
เนื้อเรื่องเกีย่ วกับหนุ่มอังกฤษคนหนึ่ง ที่นกึ ถึงเหตุการณ์ช่วงทีเ่ ขาคบกับสาวอเมริกนั ที่เขาเจอเธอในงานคอนเสิร์ต และทุกๆ ครั้ง
เมือ่ ดูคอนเสิรต์ จบ เขากับเธอจะร่วมรักกัน

รายชอื่ เพลงทงั้ หมดท
เี่ ล่น
1.Whatever happened ในคอนเสิรต์ มีดงั นี้
to my rock and roll
– Black Rebel Motor
cycle Club
2.C’Mon C’Mon – Vo
n Bo
3.Fallen angel – Elbo ndies
w
4.Movin’’ on up – Pr
imal Scream
5.You were the last
high –
6.Slow life – Super Fu Dandy Warhols
rry
7.Jacqueline – Franz Animals
Ferd
8.Nadia – Michael Ny inand
man
9.Love Burns – Blac
k Rebel Motorcycle Cl
ub

“ความรักของตัวละครในเรือ่ งจะด�ำเนินไปตามเสียงเพลง
เริม่ จากเพิง่ พบกัน รักกัน รักกันมากขึน้ แล้วก็เลิกกัน” ท�ำให้ผมคิดถึง
ละครเวทีเรือ่ งเนือ้ คู่ 11 ฉากของ Exact ทีค่ วามรักของตัวละครเริม่ จาก
ชอบกัน รักกัน รักกันมาก และแยกจากกัน
เพลงแต่ละเพลงจะคอยขับเคลือ่ นเรือ่ งราวความรักของตัว
ละคร เช่นเพลง C’Mon C’Mon ของ Von Bondies บ่งบอกถึงความ
สัมพันธ์ของตัวละครในช่วงแรกๆ ประมาณว่า เข้ามานีส่ !ิ เข้ามาหาฉัน
มาท� ำ ความรู ้ จั ก กั น ให้ ม ากขึ้ น และเพลง Movin’on up
ของ Primal Scream ทีบ่ ง่ บอกถึงความสัมพันธ์ของตัวละครทีเ่ ริม่ ขยับเข้า
มาเรือ่ ยๆ เริม่ สนิทกันมากขึน้ พอเริม่ เข้าสูช่ ว่ งหลังๆ ความสัมพันธ์ของตัว
ละครก็เริม่ จะห่างเหิน ตามเพลง Slow life ของ Super Furry Animals
ทีบ่ ง่ บอกว่าความสัมพันธ์ของตัวละครเริม่ มาถึงปลายทาง อะไรหลายๆ
อย่าง ดูคอ่ ยๆ ช้าลง อาจจะเป็นเพราะความอิม่ ตัวของแต่ละคน กับเพลง
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Love Burns ของ Black Rebel Motorcycle Club ความหมายก็แปลตาม
ชื่อเพลงเลยครับ ‘รักที่ถูกเผาไหม้’ เพลงนี้เป็นเพลงสุดท้ายของเรื่อง
หรือเพลงที่ 9 ทีเ่ ป็นการปิดฉากความสัมพันธ์ของตัวละครหรือเป็นการ
เลิกรากันนัน่ เองครับ
9 Songs เป็นหนังทีม่ ที งั้ เสียงชมและเสียงด่า อย่างทีผ่ มได้
บอกไปแรกๆ ว่าถ้าใครดูแล้วชอบก็จะชอบสุดๆ ไปเลย ส่วนใครทีด่ แู ล้ว
ไม่ชอบก็จะเกลียดสุดๆ ไปเลย ผมก็ได้แต่หวังว่าท่านผูอ้ า่ นเมือ่ ได้ดแู ล้ว
จะชอบหนังเรือ่ งนีก้ นั
หากท่านผูอ้ า่ นรูส้ กึ เบือ่ ๆ อยากหาหนังทีเ่ กีย่ วกับดนตรีและ
ความรักทีด่ บิ ๆ สักเรือ่ ง ผมขอแนะน�ำ 9 Songs ครับ และถ้าจะให้เยีย่ ม
ผมขอแนะน�ำให้ทา่ นดูเวอร์ชนั่ Uncut ครับ เพราะเราจะได้เห็นและเข้าถึง
ตัวละครได้แบบเต็มๆ

Notting Hill

เวลาผมรูส้ กึ เครียด ผมมักจะหาหนังมาดูเพือ่ ทิง้ ตัวเองเหมือน
หลุดไปอยูใ่ นนัน้ แล้วหนังทีต่ อบโจทย์ผมได้ดที ส่ี ดุ ก็คงไม่พน้ หนังรักฟีล
กูด๊ แต่สาบานเลยครับ ถึงผมจะชอบดูหนังประเภทนี้ แต่ผมก็ไม่ได้เป็นผู้
ชายหน่อมแน้มทีช่ อบพร�ำ่ เพ้ออัพสเตตัสแนวรักๆ หวานๆ ลงบนเฟซบุก๊ นะ
ครับ ผมไม่ชอบดูหนังรักของเกาหลีครับ ยอมรับว่าหนังรักเกาหลี
มันดีมาก แต่บางทีมนั ก็ดเี กินไป ดีเกินไปในทีน่ คี้ อื กว่าพระเอกจะมารัก
กับนางเอกได้นี่ อุปสรรคแม่งช่างยิง่ ใหญ่ จนผมสงสารแล้วคิดว่าตอนจบ
แม่งคงไม่มที างสมหวังแน่นอน ผมชอบดูหนังรักของอังกฤษครับ ผมชอบ
ประเทศอังกฤษ ชอบดูฟุตบอลสโมสรของประเทศอังกฤษ แต่ไม่ได้
หมายความว่ า ผมอยากมี ภ รรยาเป็ น คนอั ง กฤษนะครั บ (ฮาฮา)
และถ้าผมจะหยิบหนังรักดีๆ ของอังกฤษสักเรื่องคงไม่พ้นผลงานของ
ริชาร์ด เคอร์ตสิ ครับ
ริชาร์ด เคอร์ตสิ ส�ำหรับผมนัน้ เขาเป็นผูช้ ายทีโ่ คตรน�ำ้ เน่า
น�ำ้ เน่าอย่างไร? คือหนังและบทหนังของแกทีส่ ร้างไว้ มันช่างท�ำให้ผม
สงสัยว่า ชีวติ แกแม่งเคยเจอเรือ่ งโคตรดาร์คเหมือนมนุษย์คนอืน่ ๆ
บ้างไหม ตัวละครเอกในหนังรักของแกนัน้ ดูมคี วามสุขจังเลย แต่ผมชอบ
นะครับ และหนังรักฟีลกูด๊ ของเคอร์ตสิ ทีผ่ มจะหยิบมาดูนนั้ คงไม่พน้ เรือ่ ง
‘Notting Hill’
Notting Hill เป็นหนังทีเ่ กีย่ วกับหนุม่ อังกฤษซือ่ ๆ คนหนึง่ ทีไ่ ด้

พบรักกับดาราสาวระดับโลกชาวอเมริกัน แหม่...จะว่าไปมันก็คล้ายๆ
กับละครน�ำ้ เน่าไทยดีๆ นีเ่ องครับ ทีพ่ ระเอกจน นางเอกรวย เอือ้ มไม่
ถึงเล่นของสูง แต่เรือ่ งนีส้ ะกดคนดูตรงทีค่ นรอบตัวพระเอกนัน้ คอยให้
ก�ำลังใจเขาอยูเ่ สมอ หรือจะเป็นฉากท้ายๆ เรือ่ งทีเ่ ป็นตัวจุดประกาย
ความกล้าให้ผหู้ ญิงหลายคนออกมาเป็นฝ่ายรุกขอความรักจากผูช้ ายกับ
ประโยคสุดเจ๋งของนางเอกทีฮ่ ติ จนหลายคนเอาไปโควทเป็นสเตตัสตาม
Facebook, Twitter ฯลฯ
“ฉันก็แค่เด็กผูห้ ญิงคนนึง ทีย่ นื อยูต่ อ่ หน้าผูช้ ายคน
นึง มาอ้อนวอน ขอให้เขารัก”
นอกจากนี้ เพลงประกอบของภาพยนตร์กด็ งั ไม่แพ้เนือ้
เรือ่ ง มีเพลงดังๆ อย่างเพลง She กับ When you say notting at all
โดยเฉพาะเพลง When you say notting at all ซึง่ ต้นฉบับนัน้ เป็นของ
พอล โอเวอร์ - สตรีท ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบอเมริกนั คันทรีต่ ามแนว
ของนักร้อง แต่มาดังอีกทีในเวอร์ชั่นของโรนัน คีทติ้ง ที่ใช้ประกอบ
ภาพยนตร์เรื่องนี้ จนมาทุกวันนี้เพลง When you say notting at all
ก็ยงั ฮิตจนวงดนตรีโฟล์คซองเอามาคัฟเวอร์ตามร้านนัง่ ชิลล์
หากท่านอยากหาหนังรักฟีลกู๊ดดีๆ สักเรื่องที่มีฉากฮาๆ
(แต่ไม่ถงึ กับข�ำก๊าก) น�ำ้ เน่าพอประมาณ ผมขอแนะน�ำเรือ่ ง Notting Hill
แล้วท่านจะรูส้ กึ อบอุน่ ไปกับมัน

47

เรียบเรียง : มาริสา

Soundtrack of us
ถ้าคุณมีภาพยนตร์ในดวงใจ
แล้วคุณมี Soundtrack ในดวงใจรึเปล่า ?
ก่อนภาพยนตร์สกั เรือ่ งจะออกฉาย แน่นอน มันผ่านกรรมวิธแี ละขัน้ ตอนต่างๆ มากมาย ส่วนผสมถือเป็นสิง่ ส�ำคัญ
ทีจ่ ะท�ำให้ภาพยนตร์เรือ่ งนัน้ ๆ น่าดู ทัง้ ผูเ้ ขียนบท ผูก้ ำ� กับ ฝ่ายศิลป์ ฝ่ายเสือ้ ผ้า นักแสดงและทีข่ าดไม่ได้อย่างแรง คือ Soundtrack
ทีจ่ ะมาเป็นตัวช่วยท�ำให้เราอินเข้าไปกับหนัง Soundtrack ของหลายๆ เรือ่ งก็โด่งดังไม่แพ้หนังเลยทีเดียว
คุณคิดเหมือนกันไหมว่ายุค 90s มันเป็นยุคทีโ่ คตรหอมหวาน หลายๆ Soundtrack ในยุคนัน้ ท�ำไมมันถึงได้นา่ รัก ท�ำเอา
เพ้อฝันจนอยากจะเป็นตัวละครในหนัง อยากจะให้มนั มาประกอบชีวติ เราบ้าง (HAHAHA) และส�ำหรับเรายุค 90s มันคือยุคแห่ง
ความทรงจ�ำ มันเป็นยุคทีค่ ดิ ถึงขึน้ มาเมือ่ ไหร่ ก็ถวิลหามันเมือ่ นัน้ ฉะนัน้ !! เพือ่ ไม่ให้เป็นการเสียเวลา วันนีเ้ รามี 13 Soundtrack
ทัง้ ไทยและเทศยุค 90s จะมาแบ่งปันให้ฟงั กัน เข้าภวังค์แห่งความเพ้อฝันไปด้วยกันซะดีๆ

1. Kiss me – Sixpence non the richer / Ost. She’s all that (1999)
เรือ่ งราวของหนุม่ หล่อเดือนโรงเรียน ทีพ่ นันกับเพือ่ นว่าจะเปลีย่ นสาวติสท์สดุ เฉิม่
ให้กลายเป็น ควีนงานพรอม แต่ดนั ตกหลุมรักสาวเฉิม่ เข้าให้ ขอยกให้เพลงนีเ้ ป็นเพลงทีน่ า่ รัก
ทีส่ ดุ ในยุคนัน้ เป็นเพลงแห่งความเพ้อฝันตลอดกาล... เพลงนีเ้ ปิดในหนังแค่ไม่กวี่ นิ าทีเท่านัน้
แต่ ด ้ ว ยดนตรี ที่ ใ ห้ ฟ ี ล ล่ อ งลอยในคื น ที่ ห อมหวาน ประกอบกั บ เสี ย งของ ลี ห ์ แนช
มันหวานชวนละเมอเพ้อฝันไปหมด ท�ำให้เพลงนี้เป็นที่จดจ�ำ และมีหลายๆ ศิลปินน�ำมา
คัฟเวอร์กนั ซ�ำ้ แล้วซ�ำ้ เล่า เพลงนีเ้ หมาะกับคนทีก่ ำ� ลังอินเลิฟสุดๆ หรือจะเป็นคนทีฝ่ นั เพ้อว่า
จะมีความรักทีส่ วยงาม เคยคิดกันไหมว่าท�ำไมถึงฟังไม่เบือ่ กันซักที

2. Lovefool – The Cadigan / Ost.Romeo and Juliet (1996)
จากบทประพันธ์ของกวีชื่อก้องโลก วิลเลียม เช็คสเปียร์ สู่ภาพยนตร์โรมิโอแอนด์
จูเลียตในแบบฉบับทีม่ ี ลีโอนาร์โด้ ดีคาปลิโอ มาสวมบทโรมิโอ พร้อมกับการตีความหนังให้เป็น
ปัจจุบนั แต่ใช้บทกวีจริงในการพูดคุย แค่ตวั หนังก็มที งั้ ความโรแมนติก คอมเมดี้ ชวนอมยิม้ ตาม
ทัง้ เรือ่ ง เพลงนีจ้ บั มาแมทช์กบั หนังได้ลงตัวสุดๆ ด้วยเนือ้ หาน่ารักๆ ดนตรีพอมีจงั หวะ พาให้ยมิ้
ได้ตลอดเพลง นอกจากจะประกอบหนังโรมิโอแอนด์จเู ลียตแล้ว เพลงนีเ้ หมาะกับคนทีก่ ำ� ลังตกหลุม
รักแบบมึนงง สับสนว่าหลุมทีต่ วั เองก�ำลังตกลงไปนัน้ เป็นรักจริงๆ รึเปล่า
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3. My heart will go on – Celine Dion / Ost. Titanic (1997)
สุดยอดต�ำนานโรส แจ็ค และเรือส�ำราญสุดหรูทลี่ ม่ กลางมหาสมุทรแอตแลนติก
หนังเรือ่ งนีก้ วาดรางวัลออสการ์มาถึง 11 สาขา พ่วงรางวัลลูกโลกทองค�ำอีก 4 สาขา ส่วนเพลง
ประกอบก็ดงั ระเบิดไม่แพ้หนังเช่นกัน เสียงของทรงพลังของ Celine Dion ให้ความรูส้ กึ เย็นยะ
เยือกจับใจ ราวกับเป็นโรสกับแจ็คทีก่ ำ� ลังลอยคออยูก่ ลางมหาสมุทร เชือ่ ว่าหลายๆ คนคิด
เหมือนกัน คือ เพลงนีจ้ ดั เป็นเพลงคลาสิคไปแล้ว

4. I don’t wanna miss a things - Aerosmith / Ost.Armageddon (1998)
เมื่อโลกใกล้ถึงกาลอวสาน เพราะดาวหางที่ก�ำลังจะพุ่งชนโลก นาซ่าจึงต้องการผู้
เชีย่ วชาญด้านการขุดเพือ่ ระเบิดดาวหาง พวกเขาจึงต้องไป... ไหนๆ ลูกสาวก็รบั บทน�ำ พ่อก็เลย
มาร้องเพลงประกอบ เพลงนี้สื่อความหมายจากพ่อถึงลูก (ตามท้องเรื่อง) ในขณะที่พ่อก�ำลัง
เสียสละเพือ่ มวลมนุษย์ชาติ แต่ใจยังคงเป็นห่วงลูกสาวทีร่ อคอยเขาอยูบ่ นโลก เนือ้ หาของเพลงนี้
สือ่ สารได้ตรงตัว แถมยังกินใจอีกต่างหาก บวกกับดนตรีหนักแน่น จึงไม่นา่ แปลกใจทีใ่ นปัจจุบนั
เพลงนี้ยังคงได้รับความนิยมทั้งจากนักฟังเพลง นักดนตรี และยังเป็นเพลงประกวดอีกด้วย
นอกจากเพลงนีย้ งั มีเพลง Leaveing on a jet plane ของ John Denver ในฉากทีพ่ ระเอกของเรือ่ ง
ก�ำลังจะขึน้ บินด้วยนะเออ

5. I love nightlife - Alicia Bridges / Ost.Priscilla Queen of Desert (1994)
เรื่องราวของนักเต้นสาวประเภทสอง ที่เดินทางผ่านทะเลทรายทุรกันดาร
จากออสเตรเลียเพือ่ ไปเปิดการแสดงทีต่ อนใต้ของ Northern Territory เล่ามาคร่าวๆ อาจจะ
ไม่คนุ้ แต่ถา้ คุณเป็นนักปาร์ตตี้ วั ยง คุณจะต้องรูจ้ กั เพลงนีอ้ ย่างแน่นอน... เพลงนีเ้ ป็นการน�ำ
มาท�ำใหม่ในจังหวะทีส่ นุกสนานมากยิง่ ขึน้ เพือ่ ให้เข้ากับตัวภาพยนตร์ ตามเนือ้ ร้องของเพลง
คือ I love the nightlife เพลงนีจ้ งึ เหมาะกับบรรดาผีเสือ้ ราตรีทงั้ หลาย ทีใ่ ช้ชวี ติ สนุกสนานใน
ยามค�่ำคืน และไม่อยากจะพูดถึงความรักใดๆ ทั้งสิ้น เพลงนี้เคยถูกใช้ประกอบโฆษณา
แอลกอฮอล์ รวมถึงในบาร์ต่างๆ ก็ยังมีการน�ำมาเล่นอยู่แม้เวลาจะผ่านมานานแล้วก็เหอะ

6. You’ll be in my heart - Phil Collins / Ost.Tarzan (1999)
ยังจ�ำการ์ตนู ดิสนียท์ ลี่ งิ เลีย้ งลูกคนได้ปะ่ ? ใช่แล้ว ทาร์ซานไง เรือ่ งของเด็กชายก�ำพร้า
เติบโตในป่าแถบแอฟริกา โดยมีลงิ แม่ลกู อ่อนภรรยาจ่าฝูงเลีย้ งดู เข้าใจว่าตนเป็นลิง จนกระทัง่ มา
เจอมนุษย์สาวสวย... เบสออฟเดอะเบส ของ Soundtrack วอล์ทดิสนีย์อีกเพลงนึง ส�ำหรับ
You’ll be in my heart อธิบายไม่ถูกเหมือนกัน รู้แค่ว่าฟังเมื่อไหร่ก็ประทับใจ มันอุ่นไปหมด
ทัง้ ท�ำนองและเสียงร้อง ถึงแม้มองหน้า Phil Collins แล้วจะรูส้ กึ เหมือนดู สตีฟจ็อบส์มาร้องเพลง
ให้ฟงั ก็เถอะ (ล้อเล่นนะคะนะ ฮะๆ) แต่เพลงนีก้ ต็ ดิ โผเพลงประกอบหนังยุค 90s ไปอย่างชิลล์ๆ
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7. Reflection - Christina Aguilera / Ost.Mulan ( 1998 )
สาวชาวจีนทีป่ ลอมตัวเพือ่ จะออกรบแทนพ่อผูช้ รา ถ้าใครไม่เคยดูนบั ว่าเชยมากทีเดียว
ส่งเข้าประกวดอีกหนึง่ เพลงจากค่ายวอล์ทดิสนีย์ ส่วนหนึง่ ทีท่ ำ� ให้เพลงนีเ้ พราะมากและดังมาก
อาจเพราะได้ diva อย่างสาวคริสตินา่ มาถ่ายทอด เรือ่ งเสียงร้องนีไ่ ม่ตอ้ งพูดถึง ขึน้ สูงลงต�ำ่ มาหมด
บวกกับดนตรีที่มีกลิ่นอายแบบจีนนิดๆ ท�ำให้เพลงนี้เป็นที่จดจ�ำ (ที่ส�ำคัญคือเราชอบ ฮะๆ)
เพลงนีก้ เ็ ป็นอีกเพลงหนึง่ ทีป่ จั จุบนั ยังเป็นเพลงโชว์ศกั ยภาพเสียงในการประกวดอีกด้วย และเมือ่
เปิดเพลงนีข้ นึ้ มาเมือ่ ไหร่ ถึงจะร้องได้ไม่เป๊ะทุกค�ำ แต่กต็ อ้ งฮัมตามกันบ้างละหน่า จริงป่ะ

8. I will always love you - Whitney Houston / Ost.The Bodyguard ( 1992 )
ภาพยนตร์เรื่องแรกของ diva สาวผู้ล่วงลับ นอกจากจะรับบทน�ำแล้วยังร้องเพลง
ประกอบควบไปด้วย เพลงนีอ้ ลังการดาวล้านดวงด้วยพลังเสียงของ วิทนีย์ ฮุสตัน จัดเป็นหนึง่ เพลง
ในต�ำนานด้วยว่า ดังไปทัว่ โลก เพลงนีเ้ ป็นอีกเพลงที่ ไม่รจู้ ะหาค�ำไหนมาบรรยายถึงความไพเราะ
ขึน้ ชาร์ตอันดับ 1 ถึง 14 สัปดาห์ พร้อมได้รบั รางวัลแกรมมีอ่ วอร์ดอีกต่างหาก เป็นเพลงรักทีเ่ ศร้า
ทีส่ ดุ เพลงหนึง่ และเป็นอีกเพลงทีจ่ ะคงอยูต่ ลอดกาล ตลอดไป...

9. Before I fall in love – Coco Lee / Ost. Runaways Bride ( 1999 )
เจอกันครัง้ แรกก็ไม่ถกู กัน กัดกันอย่างกับอะไร แต่สดุ ท้ายลงเอยกัน ตามสูตรเพลงนี้
เป็นอีกหนึง่ เพลงทีแ่ ทบจะขึน้ หิง้ เพราะโด่งดังมานาน จนปัจจุบนั เพลงนีก้ ย็ งั อยู่ ทัง้ คนทีย่ งั ฟังและ
เป็นเพลงยอดนิยมส�ำหรับคนประกวดร้องเพลง เสียงหวานๆ ในท�ำนองซึง้ ๆ สอดคล้องกับความ
หมายของเพลงทีว่ า่ ‘ต้องการความเชือ่ มัน่ ก่อนทีจ่ ะตกหลุมรัก’ อย่างนีไ้ ม่หวานก็ไม่รจู้ ะเรียกว่า
อะไรแล้ว

10. A whole new world – Peabo Bryson & Regina Belle / Ost. Aladin ( 1992 )
คุณเคยอยากรูไ้ หมว่า ดินแดนอาหรับราตรี เป็นยังไง แล้วอยากจะลองนัง่ บนพรมวิเศษ
ชมเมืองไหมล่ะ ไม่เสียยี่ห้อ วอล์ทดิสนีย์ จริงๆ เพราะเพลงนี้ถือเป็นเพลงประกอบการ์ตูน
วอล์ทดิสนีย์ท่ีอยู่ยงคงกระพัน แม้เวลาจะผ่านมากว่า 20 ปีแล้วก็ตาม เพลงนี้เปิดในฉากที่
อะลาดิน (พระเอก) พาจัสมิน (นางเอก) ขึน้ ไปนัง่ พรมวิเศษชมเมืองยามราตรี ‘A new fantastic
point of view’ หลับตาแล้วจินตนาการตามสิ
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11. When you believe – Mariah Carey & Whitney Houston / Ost. The prince of Egypt
( 1998 )
ย้อนวัยกันมาขนาดนี้ ก็คงจะขาดเพลงนีไ้ ปไม่ได้ หนังการ์ตนู ชีวประวัตขิ อง โมเสส
ผูป้ ลดแอกชาวยิว หนังเรือ่ งนีท้ ำ� รายได้สงู ถึง 218 ล้านเหรียญสหรัฐ และเป็นการโคจรมาเจอกัน
ของสองตัวแม่พลังเสียงขัน้ เทพ เนือ้ หาของเพลงนีเ้ กีย่ วกับความเชือ่ เมือ่ เปิดประกอบฉากในหนัง
ถึงกับขนลุก ฉากทีว่ า่ คือฉากทีโ่ มเสสและพีส่ าวชักชวนชาวยิวให้ออกไปสูด่ นิ แดนใหม่ ปลดแอก
ตัวเอง เลิกเป็นทาสอียปิ ต์ เพลงนีม้ เี วอร์ชนั่ ภาษาไทยด้วยนะ จะบอกให้

12. โลกทัง้ ใบให้นายคนเดียว - เต๋า สมชาย / Ost. โลกทัง้ ใบให้นายคนเดียว ( 1995 )
“เราไม่ได้รกั ใครง่ายๆ อย่างทีน่ ายคิดนะ” ประโยคในต�ำนานทีว่ ยั รุน่ ยุคนัน้ ต้องพูด
ตามกัน เรือ่ งราวพีน่ อ้ งชอบผูห้ ญิงคนเดียวกัน พีช่ ายเลยสวมบทพระเอก เสียสละให้นอ้ ง แต่สดุ ท้าย
นางเอกก็ต้องคู่พระเอกตามธรรมชาติ สามตัวละคร ไม้ (เต๋า สมชาย) เม่น (ปราโมทย์ แสงศร)
ป้อน (นุก๊ สุทธิดา) ดังเป็นพลุแตกจากภาพยนตร์เรือ่ งนี้ พร้อมๆ กับเพลงชือ่ เดียวกับภาพยนตร์ทมี่ ี
ถึงสองเวอร์ชนั่ ทัง้ ชายและหญิง เวอร์ชนั่ ผูห้ ญิงขับร้องโดย นุก๊ สุทธิดา ส่วนเวอร์ชนั่ ผูช้ ายขับร้อง
โดยเต๋า สมชาย เนือ้ หาของเพลงก็แต่งจากเนือ้ เรือ่ งของภาพยนตร์ ไม่มอี ะไรนอกจากความเท่
แต่นั่นแหละคือประเด็น เพราะพระเอกของเรื่องเท่ เหลือรับประทาน เท่ทั้งตัวจริงและในจอ
เคยมีคำ� กล่าวนึงกล่าวไว้ และส่วนตัวก็เห็นด้วยสุดๆ “เต๋า สมชาย เกิดมาเพือ่ ร้องเพลงนี”้

13. คงสักวัน - ทาทา ยัง & ชาคริต แย้มนาม / O-negative รักออกแบบไม่ได้ ( 1998 )
“มึงรัก เขา... มึงบอกเขายังอะ” ประโยคนี้จากปาก เรย์ แมคโดนั ลด์ ในบท
ของอาร์ต ทีผ่ ชู้ ายด้วยกันยังว่าเท่... ปิดท้ายกันด้วย เพลงประกอบภาพยนตร์ รักออกแบบไม่ได้
เป็นภาพยนตร์อกี เรือ่ งในยุค 90s ทีเ่ ท่ไม่แพ้เรือ่ งไหนๆ เช่นกัน เพราะแค่โลเคชัน่ ก็กนิ ขาดแล้ว
เดินเรือ่ งด้วย 5 หนุม่ สาว นักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ เรือ่ งราวทัง้ หมดเกิดขึน้ ในรัว้ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จากความเป็นเพื่อนที่ค่อยๆ กลายเป็นความรัก ความรักของพวกเขาแสดงออกด้วย
การให้ อาจจะไม่คนุ้ กันนักส�ำหรับเพลง “คงสักวัน” เพราะเพลงธีมหลักของภาพยนตร์เรือ่ งนีค้ อื
เพลงรัก..โลกาภิวตั น์ สาเหตุทเี่ ลือกเพลงนีส้ ว่ นหนึง่ คือความชอบส่วนตัว อีกส่วนคือ เพลงนีเ้ ปรียบ
เทียบความรักกับการปลูกดอกไม้ ทีต่ อ้ งใช้ระยะเวลาและการเอาใจใส่ ซึง่ ตรงข้ามกับความรวดเร็ว
ในปัจจุบนั เพลงนีอ้ ยากให้ลองฟังจริงๆ สือ่ ถึงความรักความหวัง เสียงของทาทากับชาคริตก็ดู
ธรรมชาติ เพลงนีโ้ ผล่ในหนังแค่ครึง่ เพลง ในฉากงานกิฟ๊ ท์ ดูมาเป็นร้อยรอบ ซือ้ ดีวดี ไี ว้สามแผ่น
เชือ่ ป่ะว่า ไม่เคยเบือ่ เลยจริงๆ
เป็นไงกันบ้างส�ำหรับ 13 Soundtrack ยุค 90s หลายๆ เพลงคงเคยผ่านหูหลายๆ คน แต่สำ� หรับคนทีย่ งั ไม่เคยฟัง หรือ ลืมมันไปแล้ว หยิบมันกลับ
ขึน้ มาฟัง แล้ววันเวลาเก่าๆ จะย้อนคืนมา
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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ภาพ : นิธศิ

Cartoon
playlisis

ชั ยชนะ ป๊อด-Moderndog
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เรือ่ ง : ศิรนิ นั ท์
ภาพ : กิตติพงษ์
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วันนี้รู้สึกร่างกายต้องการแอลกอฮอล์เบาๆ มากระตุ้น
กระแสเลือดสักนิด เลยออกมาเสาะแสวงหาร้านอาหารนั่งชิลล์
บรรยากาศดี มาทัว่ กรุงเทพฯ แล้วแทบจะไม่มรี า้ นทีถ่ กู ใจ เอาไงดี!!
โทรถามเพือ่ น ได้คำ� ตอบมาว่าพหลโยธิน 24 โอ้โห! ติดม๊อบ จะไป
ยังไงละทีนี้ แต่ด้วยความกระหาย จึงกระเสือกกระสนไปถึงร้าน
จนได้ (ลัดเลาะหนีมอ๊ บนกหวีดได้อย่างชิลล์ๆ)
วิง่ มาทางถนนพหลโยธิน ซอยพหลโยธิน 24 เลีย้ วซ้าย ป๊าป!
ขับรถเข้าไปตามป้ายทีบ่ อก ชือ่ ร้าน ‘Water Y’ สังเกตไม่ดมี หี ลง
เพราะป้ายเล็กมาก เส้นทางลัดเลาะ ถนนแคบ เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา
อย่างกับขับรถขึน้ สังขละบุรโี น่น ขับรถไป คิดในใจ “เจ๊งไปแล้วมัง้ !” ร้าน
อะไรอยู่ในซอกหลืบ ใครจะมาวะ! พอถึงร้านหาที่จอดรถเรียบร้อย
บรรยากาศเงียบกริบ รอบๆ มีคอนโด บ้านคน กับลานจอดรถกว้างๆ ทุก
คนเดินกันแบบงงๆ เอ่อ ร้านอยูไ่ หน? จะเดินไปทางไหนเนีย่ “พีค่ รับ Water Y
อยู่ไหน?” ได้ข้อสรุปมาว่า ร้าน ‘Water Y’ ตั้งอยู่บนชั้นดาดฟ้าชั้น 12
ของคอนโดพิศวิทย์ ทาวเวอร์ คอนโดมิเนียม เมือ่ จอดรถเสร็จ เราเดินไปขึน้
ลิฟต์ตรงใต้ตกึ พอขึน้ มาถึงชัน้ 12 ต้องเดินขึน้ มาอีก 1 ชัน้ ถึงจะเจอร้าน
ช่วงตอนขึน้ ลิฟต์ ชัน้ 1 2 3 4 5 ..... 12 ติง๊ แอด แอด ลิฟต์เปิด
ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า โอ้โห้! บรรยากาศร้านโคตรดี
สิ่งแรกที่เห็น คือตึกช้างที่มีมากว่ายี่สิบปี “ร้านนี้มองเห็นบรรยากาศ
กรุงเทพฯได้ 360 องศา คนที่มาต้องทึ่งกับบรรยากาศในยามค�่ำคืน
ประกอบกับดนตรีสดเบาๆ สุดยอด GooD View GooD Feeling”
‘Water Y’ เป็นร้านอาหารสไตล์โมเดิรน์ ผสมฟิวชัน่ (Fusion)
แบ่งเป็น 2 โซน ถ้าชอบแบบชิลล์ๆ รับอากาศดีๆ นัง่ มองท้องฟ้าก็ตอ้ งโซน
Open Air นัง่ ข้างสระน�ำ้ ถ้าใครอยากปลีกวิเวกก็มชี นั้ ลอย วิว 360 องศา
โดยทีไ่ ม่มอี ะไรมาบดบังวิวกรุงเทพฯ

ถ้าไม่อยากนัง่ ตากลมก็เลือกโซนห้องแอร์ ทีม่ กี ระจกบานใหญ่
มองเห็นวิวได้เหมือนกัน แนวดนตรีทรี่ า้ นเปิดมีทงั้ แนวเพลง แจ๊ส (Jazz),
บอสซ่า (Bossa) ดนตรีสดสลับเปิดเพลง ให้ฟงั แบบสบายๆ เหมาะแก่
การพาแฟนมาดินเนอร์ พาครอบครัวมาทานข้าว เปลีย่ นบรรยากาศ
ส่วนเครือ่ งดืม่ ทางร้านมีทงั้ แอลกอฮอล์และค็อกเทล ให้เลือกตามใจ
ชอบในส่วนการบริการ เจ้าของร้านจะออกมาต้อนรับเทคแคร์อย่างดี
ผมเลยถือโอกาสสอบถามความเป็นมาของร้านนี้สักหน่อย
(เหงาปาก555+) ได้ความว่า “ร้านนีม้ มี ากว่า 20 ปีแล้วครับ” ผมร้องห๊ะ!!
หลังจากนัน้ ผมก็เริม่ สนทนากับ ‘พีโ่ ม้ด’ หุน้ ส่วนอย่างเป็นกันเอง (เริม่
ตึงๆ ฮะๆ) พีโ่ ม้ดเล่าว่า เดิมร้านนีช้ อื่ ร้าน ‘เรือนรับรอง’ ซึง่ อยูม่ าถึง 18 ปี
ร้านจึงดูเก่าและทรุดโทรมไปตามกาลเวลา หุน้ ส่วนทัง้ หมดคิดตรงกันว่า
ควรจะรีโนเวทให้ดทู นั สมัยขึน้ ในคอนเซ็ปต์ Modern Factory แล้ว
เปลี่ยนชื่อให้ดูโก้เก๋เป็น ‘Water Y’ มาได้สองปีเศษ ราคาก็ถือว่าไม่ได้
แพงมาก แต่การเดินทางอาจจะล�ำบากไปนิด เพราะส่วนมากต้องมีรถส่วน
ตัวมา ทางเข้าร้านจะอยูใ่ นซอยลึกพอสมควร ถ้าไม่มรี ถส่วนตัว เวลามา
ไม่มีปัญหา แต่ขากลับมีแน่นอน จุดแข็งของร้านนี้คือบรรยากาศที่ไม่
เหมื อ นร้ า นอื่ น คุ ณ จะได้ สู ด อากาศที่ บ ริ สุ ท ธิ์ บ นชั้ น ดาดฟ้ า กั บ
วิว 360 องศา มีอาหารรสชาติอร่อย มีเพลงอะคูสติกเคล้าคลอไปด้วยเบาๆ
มีดนตรีสดเล่นทุกคืน ส่วนใครทีเ่ ป็นคอดนตรีแจ๊ส มาได้ทกุ วัน พฤหัส ศุกร์
เสาร์
ร้านเปิดบริการทุกวัน ตัง้ แต่หา้ โมงเย็นถึงเทีย่ งคืน หากเป็นวัน
ศุกร์ - เสาร์ คนจะแน่นมาก ทัง้ หมดนีก่ เ็ ป็นการบอกเล่าจากเจ้าของร้าน
ทีม่ ายืนยันความอบอุน่ เป็นกันเองภายในร้าน ‘Water Y’ ถ้าใครผ่านมา
ก็ลองมานัง่ เสพบรรยายกาศ บนชัน้ 12 ดูววิ เพลินๆ กันได้นะครับ
หรือจะลองหลบม็อบมาแบบผมดู รับรองได้วา่ ไม่ผดิ หวังจริงๆ

RECOMMENDE

55

เรือ่ ง / ภาพ : ปุญณราณัญน์

STONEFREE
ฉันอยากกลับไปนอนฟังเพลงที่นั้นอีกครัง้ ...
“แก! เราต้ อ งเตรี ย มอะไรไป
สโตนฟรีบ้างวะ? ถ้าไม่เอาเต็นท์ไปก็ไม่มี
ทีน่ อนนะเว้ย!
ไม่รวู้ ะ่ ไปเดีย๋ วก็รเู้ อง”
บทสนทนาแบบเป็ น กั ง วลปน
เฉยเมย ระหว่างฉันกับเพือ่ น ก่อนเราจะออกเดิน
ทางไปยังเทศกาลดนตรีนอกกระแส ทีจ่ ดั งาน
แบบนอกลู่นอกทางเป็นเวลาสามวันสองคืน
ราวกับรู้อนาคตตัวเองว่า จะหลงใหลดนตรี
และบรรยากาศจนไม่มีโอกาสได้สะกดค�ำว่า
‘นอนหลับพักผ่อน’
ในอดีตความงามจากธรรมชาติพบ
เจอได้งา่ ย แต่กจ็ างหายอย่างรวดเร็วจากการ
กระท�ำของมนุษย์ ภาพธรรมชาติเริม่ เป็นสิง่ ทีค่ น
เมืองยุคนีต้ อ้ งออกเดินทางตามหา แม้แต่เสียง
จากสายลมทีพ่ ดั ผ่านยอดไม้ หรือใต้คลืน่ ฟ้าก็ถกู
ด้วยรบกวนเสียงด้วยเครื่ อ งจั ก รเครื่ อ งยนต์
อิเล็กทรอนิกส์
แต่ในนาทีนี้มีกลุ่มคนจ�ำนวนหนึ่ง
สร้างสรรค์ให้พื้นที่แห่ง ซึ่งเต็มไปด้วยอิสระ
และสันติภาพด้วยเสียงดนตรี
สโตนฟรี (Stone free) เทศกาล
ดนตรีเรียบง่าย ภายในเวิง้ หินผา ทีถ่ กู จัดขึน้ เป็น
ครัง้ ที่ 3 โดยป๊อก วรรณฤทธิ์ พงศ์ประยูร เจ้าของ
ค่าย Panda record ทีร่ วมนักดนตรีแปลกหน้า
มาบรรเลงเพลงแปลกหูแบบข้ามคืนถึงสามวัน
สองคืน
ก�ำแพงหินผาฝีมือธรรมชาตินาน
นับพันปีโอบล้อมเทศกาลดนตรีเล็กๆ นี้เอาไว้
เอาศิลปินหลายสัญชาติกว่า 40 วงเลือกใช้
ซินธิไซเซอร์ที่เป็นเครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์
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เฉพาะทาง ซึง่ มีผเู้ ล่นน้อย พวกเขาสังเคราะห์
ดนตรีโดยผสมผสานแนว Post Rock - Punk,
Acid-Latin Jazz, Funk, Acoustic และหลาย
แนวเข้าด้วยกัน จนถึงดนตรีเปล่าทีไ่ ม่มเี นือ้ เพลง
นักเดินทางในการชมดนตรีสายนี้
ทราบกันอยู่บ้างแล้วว่า ที่แห่งนี้ปราศจากสิ่ง
อ�ำนวยความสะดวกใดๆ เราต้องเตรียมเต็นท์
ไปกางเอง รับผิดชอบตัวเอง แม้แต่ขยะของตัว
เองก็ต้องเก็บรวมไว้น�ำไปทิ้ง ไม่มีที่พักใกล้ๆ
มี เ พี ย งพื้ น ดิ น ที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ยกรวดหิ น แหลม
และพื้นดินโคลนที่ทุกคนสามารถจับจองกาง
เต็นท์นอนกันตรงนั้น แต่เหตุผลเหล่านั้นกลับ
เป็นสาเหตุทที่ ำ� ให้งานนีม้ เี สน่หท์ นี่ า่ ประทับใจ
น่าแปลกทีส่ โตนฟรีให้ความรูส้ กึ ดิบ
แต่กลับไม่เถื่อน มีกลิ่นอายเครื่องสังเคราะห์
เสียงเป็นส่วนใหญ่ ไปจนถึงพิณ เครื่องสาย
พื้นบ้าน และท่วงท�ำนองในแบบที่ไม่น่าจะไป
ด้วยกันได้ สร้างบรรยากาศเท่ๆ ทีไ่ ม่อาจพบเจอ
กันได้งา่ ยๆ เพราะใครจะจ้างนักดนตรีเข้าป่าเล่น
ดนตรีสดให้ฟงั กันละ!! ดังนัน้ การได้เสพดนตรี
หลากหลายสัญชาติ หลากหลายแนว พร้อมๆ
กับได้นอนมองดาวที่มีฉากเป็นหน้าผาสูงอยู่
เบือ้ งหน้า ชัน้ หินแซมต้นหญ้าแทรกกับลวดลาย
หินที่รวมตั ว สะสมกั น มานั บพั น ปี มี ลานให้
สายลมเข้าร่วมเต้นร�ำ ต่างจากการยัดกันในซอก
ตึกคอนกรีตเสือ่ มโทรม
“โอกาสหน้า ถ้าฉันต้องเดินทางหรือ
ไปค้นหาประสบการณ์ใหม่ ๆ หากว่าฉันไม่
เตรียมตัวไป ฉันก็จะได้เจอทัง้ ประสบการณ์และ
มิตรภาพใหม่ทนี่ า่ ประทับใจและน่าจดจ�ำอย่าง
นีใ้ ช่ปะ่ ? ”

III

“น่าแปลกที่สโตนฟรีให้ความรูส้ กึ
ดิบแต่กลับไม่เถื่อน”
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เรือ่ ง/ภาพ : ณัฏฐนนท์

สถานการณ์ทางการเมืองบ้านเราในช่วงนี้ถือว่าหนักเอา
เรือ่ งอยูพ
่ อสมควร อันเนือ่ งมาจากการออก พ.ร.บ. นิรโทษกรรมเหมา
เข่งของรัฐบาลส่งผลให้ประชาชนหลายๆ ฝ่ายลุกขึน้ มาต่อต้าน แม้แต่
ฝ่ายทีส่ นับสนุนรัฐบาล อย่างกลุม่ คนเสือ้ แดงเองก็ยงั ลุกขึน้ มาต่อต้าน
รัฐบาลทีต่ วั เองสนับสนุนเช่นกัน
หลังจากปัญหาเรือ่ งนีเ้ กิดขึน้ ส่งผลให้คนทีม่ ภี าพลักษณ์ชวั่ ร้าย
กลายเป็นคนดีขนึ้ มาได้ดว้ ยการชุบตัวเองเป็น ‘ฮีโร่’ เห็นอย่างนีแ้ ล้วท�ำให้
ผมนึกถึงเพลง ‘หมอผีครองเมือง’ ของคุณมาโนช พุฒตาล ขึน้ มาทันทีเลย
ครับ ใช่แล้วครับประเทศเราอยูใ่ นยุคหมอผีครองเมืองมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว
ส่วนหมอผีของแต่ละคนจะเป็นใครนัน้ ก็อยูท่ อี่ ดุ มการณ์ของคนๆ นัน้ จะไป
ทางไหนส่วนท่อนทีผ่ มชอบทีส่ ดุ ขอยกให้ทอ่ นนี้
“...เมืองนี้ภูติผีปีศาจร้ายมีมากมายผลสุดท้ายให้หมอผีครอบ
ครองเมือง โอ้หนุม่ สาวเจ้าเชือ่ ฟังหมอผี...” และอีกท่อน “...คนดีตอ้ งตาย
เพราะเหล่าร้ายพวกเหล่าร้ายเขียนกฎหมายให้คนร้ายเป็นคนดี...”
ท�ำให้ผมรูส้ กึ ถึงความอัจฉริยะของคุณมาโนชขึน้ มาทันที ผมก็
ไม่รเู้ หมือนกันว่าแกเอาแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงนีม้ าจากไหน ถึงแม้
มันจะผ่านมาแล้วกว่าสิบปี แต่เพลงหมอผีครองเมืองของแกนัน้ ส�ำหรับผม
แล้วเหมือนการต่อว่าทัง้ 2 ฝัง่ ไม่วา่ จะเป็นฝ่ายรัฐบาลเองหรือฝ่ายของคุณ
ก�ำนันสุเทพ
แล้วเรื่องราวก็บานปลายเลยเถิดไปจนถึงมีการห้ามจัดการ
เลือกตั้ง รัฐบาลต้องมาจาก ‘สภาประชาชน’ เท่านั้น ซึ่งหลายๆ คนก็รู้สึก
สับสนว่า ‘สภาประชาชน’ นั้นคืออะไร มาจากไหน แล้วท�ำไมต้องไม่เลือก
ตัง้ จนบางคนเอาไปล้อเลียนว่า ‘สภาสุเทพ’ ตัวผมเองก็ไม่ได้ฝกั ใฝ่ฝา่ ยใด
แต่ก็ยังไม่เข้าใจถ้าไม่เลือกตั้ง แล้วจะเป็นประชาธิปไตยได้อย่างไร
มันช่างเหมือนกับเพลงประชาธิปไตยของคาราบาวทีบ่ อกว่า ช่องโหว่ของ
เมืองไทยคือประชาธิปไตยที่มีรูรั่ว และรูนั้น มันรูเบอเร่อเลย แต่ถ้าอยาก
อุดรูรั่ว ต้องมีผู้น�ำที่มาจากการเลือกตั้ง ประชาชนมีสิทธิ์ออกเสียงอย่าง
ท่อนที่ว ่า “รูรั่วเราต้องอุดรูรั่วไหล ถ้าอยากเห็นเมืองไทยพัฒนาขึ้น
ผู้นําต้องมาจากการเลือกตั้งใครอยากเป็นบ้างยกมือขึ้น” สะท้อนให้เห็น
ว่าเพลงนี้แต่งมาเนิ่นนานแล้ว แต่ท�ำไมประชาธิปไตยในบ้านเรายังไม่
ก๋ากั่นเหมือนอย่างในเพลงสักที ตกลงจะเลือกตั้งหรือลากตั้งเราก็คิด
กันเอาเองครับ
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เรือ่ ง : จตุพร
ภาพ : นิธศิ

รองเท้ายิม้
ท�ำไมต้องวินเทจอ่ะ!!… ไม่อยากวินเทจได้ปะ่ ? นัน่ มัน
ก็เป็นเรื่องความสบายใจแต่ละคนครับ แต่เอ๊ะ!! ก็นั่นนะสิ
ท�ำไมต้องวินเทจ ต้องบอกเลยว่าแฟชัน่ สมัยนี้ ไม่ได้เหมือนสมัย
ก่อนแล้ว ที่เสื้อผ้าชิ้นไหนออกมาใหม่ก็เห่อกันไปซื้อแบบไม่
บันยะบันยัง แต่สมัยนีเ้ สือ้ ผ้าเก่าๆ ยุค 60s – 70s ก็สามารถน�ำ
กลับมาใช้งานได้แบบไม่อายใคร อีกทัง้ ไม่เหมือนใคร และในใจก็
ไม่อยากให้ใครเหมือนตู การที่อะไรหลายๆ อย่างไม่ว่าจะเป็น
เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า รถ หรือแม้กระทั้งเฟอร์นิเจอร์ตกแต่ง
ที่ดูเป็นของเก่าถูกน�ำกลับมาใช้งาน มาจัดเข้าพวก ผสมผสาน

ท�ำให้ของเก่าๆ มีความโมเดิรน์ ดูใหม่ขนึ้ มาถนัดตา และต้องบอกเลย
ว่า ด้วยความทีผ่ มชอบของเก่าจ�ำพวกนีอ้ ย่างยิง่ (แม่บอกสักวันผีจะ
ตามมาหักคอ) วันนีผ้ มจึงอยากให้ผอู้ า่ นได้รวู้ า่ ของวินเทจ มันมีทมี่ าที่
ไปอย่างไร ไม่ใช่อยูๆ่ จะมาบอกว่า “นีๆ่ ของฉันก็วนิ เทจนะ” ถ้าไปเจอ
พวกเซียนตัวจริงนีอ่ ายตายเลย จะให้พดู เรือ่ งราวทัง้ หมดก็ไม่ได้ มันยาว
ซะเหลือเกิน 38 วัน ก็เล่าไม่จบ ผมจึงอยากเล่าเรือ่ งของ ‘รองเท้า’ ทีม่ นั
มีทมี่ าทีไ่ ป มันมีอารยธรรมจากวงดนตรี นักดนตรี นักแสดง รองเท้า
พวกนีแ้ อบแฝงอยูต่ ามโปสเตอร์ รูปถ่าย หรือตามวีดโี อ รายการโทรทัศน์
เก่าๆ ทีอ่ ดั ไว้ ท�ำให้รองเท้าจ�ำพวกนีก้ ลายเป็นประวัตศิ าสตร์โลก
Jack Purcell ชือ่ นีพ้ ดู ได้เลยว่าต้องเคยผ่านหูกนั มาบ้าง
แล้วล่ะ Jack Purcell เป็นหนึง่ ในตระกูลของรองเท้ายีห่ อ้ Converse
คงไม่ตอ้ งสาธยายกับแบรนด์นมี้ ากนักเพราะประวัตยิ าวเหยียด แต่จะ
เล่าย้อนกลับไปให้เห็นภาพสักนิด Jack Purcell จริงๆ แล้วเป็นชือ่ ของ
นักแบดมินตัน ทีเ่ ป็นคนออกแบบรองเท้ารุน่ นี้ ซึง่ ตามกล่องของรองเท้า
รุน่ นีก้ จ็ ะมีรปู ของ Jack Purcell อยูบ่ นกล่องเพือ่ การันตรีวา่ เป็นของแท้
แน่นอน (แถมมีท่าก�ำลังจะตีด้วย) จึงต้องบอกว่ารองเท้าชนิดนี้เป็น
รองเท้ากีฬาแบดมินตันก็วา่ ได้ รูปทรงของมันช่างดูเรียบง่ายๆ คล้ายๆ
กับรองเท้า Converse All Star ก็ไม่แปลก แต่จดุ สังเกตได้งา่ ยๆ คือหัว
รองเท้าจะมีขดี ยาว ประมาณ 5 - 7 เซนติเมตร ซึง่ ท�ำให้ดเู หมือนว่ามัน
ก�ำลังยิม้ หลายๆ คนเรียกมันว่า ‘รองเท้ายิม้ ’
ประมาณปี ค.ศ. 1950 - 1959 ได้มรี ปู ถ่ายของพระเอกหล่อ
ชือ่ ดังก้องโลก “James Dean” ดันไปคว้า Jack Purcell มาใส่ บังเอิญ
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มีคนบันทึกภาพไว้ รองเท้ารุน่ นีจ้ งึ กลายเป็นประวัตศิ าสตร์ทนั ที ไม่เพียง
แค่นั้น คนที่ดันชอบความเก่า ความเก๋า ก็ยังออกตามหารองเท้า
Jack Purcell ที่ผลิตในปี ค.ศ.1950 - 1959 ซึ่งในตอนนั้น ยังไม่ถูก
Converse เข้ามาซื้อโมเดลรองเท้าชิ้นนี้ นั่นก็หมายความว่าตอนนั้น
รองเท้า Jack Purcell ยังไม่ได้เป็น Converse รุน่ Jack Purcell
แต่กใ็ ช่วา่ ความดังของ Jack Purcell จะหมดเพียงแค่นนั้
The Beatles วงดนตรี ที่ อ ะไรดี ล ะ โอ้ ย ! แทบขี้ เ กี ย จจะพู ด เลย
หนึง่ ใน 4 คนนัน้ จอร์จ แฮร์รสิ นั ได้ใส่ Jack Purcell ถ่ายรูปเต็มไปหมด
ทีเ่ ห็นได้เด่นชัดคงจะเป็นรูปในหน้าปกนิตยสาร Rolling Stone และต้อง
บอกด้วยเลยว่า อิทธิพลของ The Beatles ไม่ใช่มแี ต่เรือ่ งของดนตรีเท่านัน้
เรือ่ งของแฟชัน่ เสือ้ ผ้า หรือทุกอย่างของ The Beatles ก็มอี ทิ ธิพลรุนแรง
ต่อสังคมโลกเช่นกัน ตัง้ แต่ยคุ นัน้ จนถึง ยุคนี้
จุดทีท่ ำ� ให้เจ้า Jack Purcell ยังคงอยูไ่ ด้ตลอดกาล คงหนี
ไม่พน้ บุคคลนี้ Kurt Cobain นักร้องน�ำวง Nirvana ผูล้ ว่ งลับ เขาทิง้ ความ
ทรงจ�ำไว้ให้แก่คนรุน่ หลังมากมาย ไม่วา่ จะเป็นแนวดนตรีสดุ เท่ การแต่ง
ตัวสุดเซอร์ แทนความดิบๆ ทีม่ ใี ห้เห็นในวีดโี อ และภาพนิง่ ของคนยุคนัน้
มากมาย เขากลายเป็นไอดอลของใครหลายคน ความเป็นอิสระในดนตรี
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การแต่งกาย เขาทิง้ รูปถ่ายขณะทีใ่ ส่ Jack Purcell สีดำ� ไว้อกี มากมาย
จนท�ำให้ Jack Purcell สีด�ำมีราคาที่สูงกว่าสีอื่นๆ และหาได้ยากกว่า
สีอนื่ กลายเป็นสิง่ ทีท่ ำ� ให้ผคู้ นทีช่ อบ Jack Purcell ออกตามหามาใส่กนั
รุนแรงกว่าเดิม
Jack Purcell ทีเ่ ป็นของวินเทจ สายการผลิตทัง้ หมดต้องเป็น
ของต้นต�ำหรับเท่านั้นนะครับ ซึ่งหนีไม่พ้น ‘พี่กัน’ หรือสหรัฐอเมริกา
หลายคนสงสัยว่าท�ำไมต้องเป็น ‘อเมริกา’ ในเมือ่ เขาย้ายฐานการผลิตไป
ที่ จีน เกาหลี อินโดนีเซีย เวียดนาม และญีป่ นุ่ แล้ว ก็ดว้ ยความทีเ่ ป็นต้น
ต�ำหรับนีแ่ หละ วัสดุทใี่ ช้ในสมัยก่อนยังเป็นวัสดุทบี่ ริษทั ไม่ได้คดิ ว่าจะต้อง
ลดต้นทุน บริษทั ทัง้ หลายในสมัยก่อนเลยคิดว่าจะต้องท�ำผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ
ให้ออกมามีความคงทน แข็งแรง และใช้ได้นาน แต่เมื่อเศรษฐกิจ
เปลีย่ นไป บริษทั เหล่านีม้ คี วามคิดเปลีย่ นไป คิดแต่วา่ จะท�ำอย่างไรให้ได้
ก�ำไรมากทีส่ ดุ หากรองเท้าพังไวจะได้ซอื้ คูใ่ หม่ ของวินเทจทีเ่ ก็บมาไม่ตำ�่
กว่า 20 ปี จึงมีราคาทีส่ งู ขึน้ ราคาแพงขึน้ แต่มนั ก็ยงั สามารถใช้งานได้
นาน และมันก็ยังเป็นสิ่งของต�ำนานที่น่าสะสมด้วยรูปแบบ ทรงของ
รองเท้าทีเ่ กิดจากการท�ำมือ และคุณค่าทางจิตใจ

เรือ่ ง : ปาณิสรา / จิรพร
ภาพ : กิตติพงษ์

ย้อนยุคไม่ตกเทรนด์

ด้วยความสงสัยและอยากจะรู้จัก
แฟชัน่ วินเทจอย่างแท้จริง พวกเราจึงฝ่าม็อบจน
มาถึง ทองหล่อ ซอย 4 รถเลีย้ วเข้ามาในมาร์เก็ต
เพลส เราจึงเจอกับ ‘Again & Again’ ร้านเสือ้ ผ้า
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�ำไมถึงได้ดูเปรี้ยวและไม่เก่ากึกแบบ
ที่คิด เป็นความชัดเจนที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์
ความเก่าแก่ที่กลมกลืนไปด้วยความร่วมสมัย
การเข้าไปเลือกหาเสือ้ วินเทจของพวกเราจึงเริม่
ต้นขึน้ ทีร่ า้ นนี้
คุณแอ๊ม - มาสิริ ตามสกุล เจ้าของ
ร้าน ทีช่ อบเสือ้ ผ้าวินเทจและใส่เสือ้ ผ้าวินเทจมา
ตัง้ แต่วยั รุน่ เธอรูส้ กึ ว่าน่าจะท�ำร้านแนววินเทจ
เพื่อจะได้ไม่ต้องไปเดินสวนจตุจักร โดยปกติ
เวลาไปหาซื้อเสื้อผ้าวินเทจที่สวน มันทั้งร้อน
และต้องไปยืนคุย้ ท�ำให้การซือ้ เสือ้ ผ้ามันยุง่ ยาก
แล้วก็เหนื่อยเกินไป บวกกับความหลงไหลใน

เสือ้ ผ้าแนววินเทจ จึงผลักดันให้คณ
ุ แอ๊มเปิดร้าน
เสือ้ ผ้าคุณภาพชัน้ เยีย่ มเป็นของตัวเองได้
ทีน่ เี่ ป็นแหล่งรวบรวมทางเลือกของ
เสือ้ ผ้าวินเทจ เครือ่ งประดับ รวมไปถึงรองเท้า
ตัง้ แต่ยคุ 50s ถึงยุค 90s สามารถเดินเลือกซือ้
ในร้านติดแอร์แบบสบายๆ พร้อมให้ลกู ค้าเสพ
กลิ่ น อายบรรยากาศชิ ล ล์ ๆ สไตล์ ค ลาสสิ ค
ของทุกชิน้ ในร้านก็ไม่ใช่ไก่กา การันตีความไม่
ตกเทรนด์ ของทั้งหมดอิมพอร์ทเข้ามาจาก
อเมริกาเป็นหลัก ผสมกับของจากทางเกาหลี
ญี่ ปุ ่ น ยุ โ รปบ้ า งเล็ ก น้ อ ย อย่ า งสิ น ค้ า ใน
สวนจตุจกั รต้องเจอชิน้ ทีเ่ ด็ดจริงๆ ถึงจะซือ้ มา
สลัดคราบใหม่ลูกค้าไม่ต้องกังวัลว่าจะได้ของ
ไม่มคี ณ
ุ ภาพจากร้าน
ในส่วนของราคานัน้ เริม่ ตัง้ แต่หลัก
ร้อยถึงหลักหมืน่ ตามก�ำลังซือ้ ของลูกค้า จุดเด่น
ของทีร่ า้ นคือการท�ำให้เสือ้ ผ้าวินเทจเข้าถึงคนได้

ง่ายขึ้น เสื้อผ้าทุกชิ้นในร้านสภาพใหม่กริบ
เพราะทุกชิ้นนั้นส่งซักและได้รับการคัดสรรมา
อย่างประณีต ผ่านรสนิยมของคุณแอ๊ม ส่วนของ
ทีเ่ ก่ามากๆ ลูกค้าหายห่วง เพราะทางร้านจะไม่
จัดอยูใ่ นสภาพเกรดทีด่ ที เี่ ลือกน�ำมาวางขายได้
แม้วา่ เสือ้ ผ้าภายในร้านจะย้อนกลับ
ไปอีกประมาณ 60 ปีที่แล้ว แต่ลูกค้าของ
ร้านเขาไม่ได้มาเพือ่ ซือ้ ของไปสะสม ทุกคนมา
ซื้อเพื่อที่จะสามารถไปใช้จริง สามารถหยิบ
มาใส่มิกซ์แอนด์แมทช์กับในชีวิตปัจจุบันได้
ถือเป็นการตอบโจทย์ให้กับคนที่เฟ้นหาความ
เป็นตัวของตัวเอง หากลูกค้าท่านใดเลือกไม่ถกู
ไม่รู้ว่าชิ้นไหนเหมาะกับเรา ก็ไม่ต้องกังวล
เพราะทางร้านจะมีพนักงานคอยดูแลราวกับว่า
มีสไตล์ลสิ ต์สว่ นตัวเลยทีเดียว
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