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Hugo
“Old Tyme  
Religion”

เนบิวล่า
ที่เป็นมากกว่า 
ฝุ่น แก๊ส

ซี๊ด  นรเศรษฐ
วิพากษ์วงการ 
เพลงไทย

รำาลึกความทรงจำาครั้งสุดท้าย ก่อนจะไม่มี...

“CL★SH”

ราคา 20 บาท

ฉบับที่



“อย่าได้เลือกทางที่ผู้อื่นกำาหนด ไม่ว่าจะดูสวยสดแค่ไหน 

เธอพึงเลือกทางที่ตัวเองพร้อมมอบใจ แม้จะไร้สิ่งตอบแทน” 

“...ถ้าการถูกเอารัดเอาเปรียบของเราสามารถกระตุ้นเตือนให้ใคร

บางคนรู้ตัวว่า เขากำาลังกระทำาผิดบาปต่อผู้อื่น บางทีมันอาจไม่

เลวนักถ้าเรารู้จักอนุญาตตัวเองให้เป็นฝ่ายเสียประโยชน์บ้าง” 

“บางสิ่งที่เราค้นหา เราอาจไม่พบมัน... 

แต่เมื่อเราหยุดค้นหา มันกลับมาหาเราเอง” 

“ทางโลกมีหลายทาง หน้าที่ของหัวใจคือออกเดินทางและค้นหา  

นกเถ่ือนย่อมมีอยู่ทุกยุคสมัย”

“ไม่มีฝันใดเป็นจริง หากคนหยุดนิ่งเฉยชา 

ไม่มีฝันใดได้มา หากคนไม่กล้าท้าทาย” 
เพลงตำานานดวงดาว โดย ทิวา สาระจูฑะ

เวียง-วชิระ บัวสนธ์

เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

หมานคร

 กนกพงศ์  สงสมพันธุ์



“ความฝัน” ในแต่ละช่วงชีวิตของคนมักจะแตกต่างกันเสมอ ตอนเด็ก

ผู้ใหญ่ก็มักจะมารุมล้อมคอยถามว่า “โตขึ้นหนูอยากเป็นอะไร”  แน่นอน

ว่า ครู หมอ ทหาร ตำารวจ และพยาบาล ต่างเป็นคำาตอบสุดฮิต  ฉันเองก็

เคยตอบไปว่าหมอ โดยไม่รู้เลยว่าหมอควรมีไอคิวสูงกว่า 112  (ไอคิวฉัน) 

พอโตขึ้นมาอีกสักหน่อย คำาตอบก็เริ่มแตกต่างขึ้นเรื่อยๆ คำาตอบใหม่ของ

ฉันคือ “นักดาราศาสตร์” แน่นอนฉันไม่เข้าใจมันดีนักหรอก ว่ามันคือ

อะไร แต่ฟังดูแล้วมันดูเท่เอามากๆ โดยที่ตอนนั้นยังไม่รู้เลยว่า จรวดที่เรา

เห็นบนท้องฟ้าน่ะ มันคือเครื่องบินไอพ่น และองค์การนาซ่า มิได้ตั้งอยู่

บนดินแดนประเทศไทย

ชีวิตของฉันยังคงเดินต่อไปพร้อมกับความฝันที่มันค่อยๆ หมุนเวียน

เปลี่ยนไป จนกว่าจะเจอสิ่งทีใช่  สมัยที่เป็นเด็กปีหนึ่ง ฉันนั่งอยู่ในห้อง

ปฏิบัติการและมองรุ่นพี่ปีสี่ทำานิตยสาร มันดูเท่อย่างบอกไม่ถูก  กระพริบ

ตาอีกที ความฝันของฉัน (และเพื่อนๆ อีก 8 คนที่โชคชะตาขีดเส้นให้เรา

มารวมตัวกัน) ก็เริ่มจะเป็นรูปเป็นร่างแล้ว

“เพลิน เพลิน” ถูกสร้างขึ้นโดยพวกเราทั้ง 9 คน ช่วงเวลาที่ฉันรอคอย

มาตั้งแต่ปีหนึ่งมันก็มาถึง ตลอดระยะเวลาที่เราบรรจงทำา “เพลิน เพลิน” 

ขึ้นมา เราทำามันด้วยความ “เพลิดเพลิน”  ตลอดทั้งเล่ม หวังว่าคุณ (คนอ่าน 

ที่ได้ซื้อไปแล้ว โดยตั้งใจหรือโดนบังคับก็ตาม)  จะเพลิดเพลินกับส่วนหนึ่ง* 

ของความฝันของฉัน

 

 

*อีกส่วนหนึ่งมันกำาลังตื่นเต้นดีใจกับการที่คุณกำาลังถือมันอยู่ นิตยสาร

เล่มแรกของพวกเรา ขอให้เพลิดเพลิน กับนิตยสารเพลิน เพลิน

บทบรรณาธิการ

จุฑารัตน์ หัสจุมพล

บรรณาธิการ

บรรณาธิการบริหาร : รุ่งนภา พิมมะศรี บรรณาธิการ : จุฑารัตน์ หัสจุมพล กองบรรณาธิการ : นิติกร เอี่ยมกลั่น, 

ภัทรา ชวนชม, จิรกฤต ชั้นบุญ, ธีรยุทธ ขวัญลัดดา, ทวิพร ทองเล็ก, สินีนาท เชื้อกลางใหญ่, ศิริพรรณ อำาพันฉาย

ศิลปกรรม : จุฑารัตน์ หัสจุมพล, นิติกร เอี่ยมกลั่น พิสูจน์อักษร : ธีรยุทธ ขวัญลัดดา, ทวิพร ทองเล็ก

เจ้าของ : มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

“ความฝันของฉัน”
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‘เล็ก วงศ์สว่าง’ ผู้สร้างตำ นาน ‘The Guitar’
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Hugo ก้าวแรกบนสังเวียนอินเตอร์

ซี๊ด นรเศรษฐ ชี้ทางสว่างวงการเพลงไทย

NEBULA GROUP

“สนุกสุขสันต์ ร่วมกันทำาบุญ” คือคอนเซ็ปต์คอนเสิร์ตของซูเปอร์สตาร์

เมืองไทย เบิร์ด ธงไชย ซึ่งรายได้จะสมทบทุนก่อสร้างอาคารภูมิสิริมังคลา-

นุสรณ์ คอนเสิร์ตรอบการกุศลนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ที่จะถึงนี้ 

เวลา 14.00 น. ส่วนรอบปกติอีก 3 รอบ คือ 19.30 น. วันเดียวกัน และ วัน

อาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ รอบ 15.00 น. และ 19.30 น. 

เบิร์ด อาสาสนุก

พบกับมือกีตาร์ร็อคฝีมือจัดจ้าน ที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 10 

มือกีตาร์ยอดเยี่ยมตลอดกาล เป็นทั้งขวัญใจมหาชนและขวัญใจมือกีตาร์

ด้วยกัน 10 มีนาคมนี้ ณ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 2 เมืองทองธานี บัตร

ราคา 1,500 บาท และ 1,200 บาท 

Slash Live in Bangkok

KOREAN MUSIC WAVE IN BANGKOK 
Prensent by JL Starnet

คอนเสิร์ตฉลองวาระครบรอบ 50 ปี สถานีโทรทัศน์ MBC ของเกาหลี 

ที่รวมบรรดาศิลปินชื่อดังจากเกาหลีมากถึง 18 วง กับเวลาแสดงเต็มอ่ิม 

4 ชั่วโมง 12 มีนาคมนี้ ณ ราชมังคลากีฬาสถาน บัตรราคา 6,000 บาท 

4,500 บาท 3,500 บาท 2,500 บาท 1,500 บาท และ 900 บาท

TERROR Live in Bangkok “Keepers Of The Faith Tour”

15 มีนาคมนี้ พบกับทัวร์โปรโมทอัลบั้มชุดใหม่ Keepers Of The Faith 

ของ Terror วงฮาร์ดคอร์ จาก LA. ณ The Rock Pub ฮอลลีวูดสตรีท 

ราชเทวี บัตรราคา 600 บาท หาซื้อได้ที่ Indy Pop Records ห้างเมโทร

มอลล์, ดีเจ สยาม, Gram สยามพารากอน, Hall of Fame เดอะ มอลล์ 

บางกะปิ, I-Scream ยูเนี่ยน มอลล์

นิทรรศการ “67 ปี : กมล  ทัศนาญชลี”

นิทรรศการศิลปกรรมเพื่อเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ ในวาระครบรอบ 

67 ปี ดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรมและ

สื่อผสม) ปี 2540 โดยมีผลงานซึ่งเป็นรูปแบบศิลปะร่วมสมัย ทั้งประเภท

จิตรกรรมสื่อผสม งานประติมากรรม งานจัดวาง รวมถึงงานเครื่องปั้นดินเผา 

(เซรามิกส์) รวมกว่า 200 ชิ้นจัดแสดง ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2554

NEWS & ACTIVITIES

รำาลึก 9 ปี บนถนนสายดนตรีของแคลช พร้อมบทสัมภาษณ์

แบบ Exclusive Interview ที่พวกเขาย้ำาชัดว่า “เราเลิกด้วย

ความเป็นเพื่อน” 

รำาลึกถึง เล็ก วงศ์สว่าง ปูชนียบุคคลของวงการเพลงไทย 

กับงาน 40th The Legend of The Guitar ที่สร้างตำานาน

โดยการยกทัพศิลปินกว่าครึ่งประเทศมาขึ้นเวที

เหมาะสมหรือไม่สำาหรับการเป็นหนังเรตติ้ง 

“ห” เรื่องแรกของสยามประเทศ ...คุณคือผู้

ตัดสิน

ศิลปินไทยคนแรกที่โกอินเตอร์ของจริง ไปดู 

เส้นทางและการทำางานของเขากว่าจะมา

เป็น “Old Tyme Religion” 

ปัญหา-ทางแก้-ปัจจุบัน-อนาคต ของวงการเพลง

ไทยในมุมมองของนักวิจารณ์ดนตรี ดีเจ. ศิลปิน 

อาจารย์ ที่ชื่อ ซี๊ด นรเศรษฐ 

ซูเปอร์กรุ๊ปกลุ่มใหม่ของวงการเพลงไทย ใคร

เป็นใคร ทำาอะไรกันบ้าง หน้าคุ้นไม่คุ้น เชิญ

ทำาความรู้จักกันตามอัธยาศัย

5



พื้นที่นี้...ดีจัง ณ แพร่งภูธร

กิจกรรมศิลปะและบันเทิงในชุมชน มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า มหกรรม

พื้นที่สร้างสรรค์ จัดขึ้น ณ ชุมชนแพร่งภูธร เมื่อวันที่ 18-19 ธันวาคมที่

ผ่านมา โดย สสส. และ สสย. ร่วมกับชาวชุมชน เลือกทำาเลที่จัดงานได้

เหมาะมาก เพราะแพร่งภูธรเป็นชุมชนที่มีความแข็งแรงในด้านศิลปะ

วัฒนธรรมและวิถีความเป็นชุมชน ที่หาได้ยากยิ่งในกรุงเทพมหานคร 

ในงานมีการแสดงหุ่นมือ คอนเสิร์ต การเล่านิทาน กิจกรรมวาดภาพ

ระบายสี การละเล่นพื้นบ้าน แกลเลอรีแสดงงานศิลปะของนักศึกษา 

ละครใบ้ หุ่นละครเล็ก ละครชาตรี ฯลฯ และเสน่ห์ที่สำาคัญของแพร่งภูธร

คือ มีอาหารอร่อยๆ ให้เลือกสรร งานนี้อ่ิมมากทั้งกายและใจ 

Coke Music Awards 
ปิดฉากลงไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่สำาหรับ โค้ก มิวสิค อวอร์ดส์ หลังจาก

ที่คัดเลือกนักร้องนักดนตรีจากหลายพันคนจนเหลือเพียง 5 คน และ 5 

วงสุดท้าย พากันตะลอนทัวร์ขึ้นเหนือล่องใต้เก็บเกี่ยวประสบการณ์กันมา 

รอบชิงชนะเลิศ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 ธันวาคมที่ผ่านมา ณ มอเตอร์ สปอร์ต

แลนด์ แดนเนรมิตร ภายในงานมีคอนเสิร์ตของศิลปินชื่อดัง อาทิ Para-

dox, Tattoo Colour, Singular, Super Baker เป็นต้น 

ผลการตัดสินมาจาก 2 ส่วน คือ คะแนนจากคณะลูกขุน 70% และ

คะแนนโหวต 30 % ซึ่งผู้ชนะเลิศประเภทนักร้องเดี่ยว ได้แก่ เก่ง สิทธิกร 

ประทุมวัน ส่วนรางวัลชนะเลิศประเภทวงดนตรีคือ วงสมเกียรติ 

Hot of the Year # 2

ฮ็อตสมชื่อคลื่น สำาหรับคลื่น Hot 91.5 ที่ยกทัพศิลปินกว่าร้อยชีวิต 

มาร่วมกันระเบิดความมันประชันความฮ็อต 2 เวที ถึง 10 ชั่วโมงติดต่อ

กัน ไม่ว่าจะเป็น Present Perfect, The Bottom Blues, Super Baker, 

Penguin Villa, Musketeer, Better Weather, Singular, Jetseter, 

Mild, Nologo, ว่าน ธนกฤต, Zeal, Klear, Jida, Thaitanium, The 

Richman Toy, Slur, Tattoo Colour, Sweet Mullet, Slot Machine, 

Scrubb ฯลฯ เห็นแค่ชื่อศิลปินคงไม่ต้องบอกว่าถ้าแฟนคลับของศิลปิน

เหล่านี้มารวมตัวกันคนจะแน่นแค่ไหน

Super Junior The 3rd Asia Tour Super Show 3 
ผ่านไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่ เมื่อวันที่ 15-16 มกราคมที่ผ่านมา สำาหรับ

คอนเสิร์ตสุดอลังการ “Super Junior The 3rd Asia Tour Super Show 

3” ที่ 10 หนุ่ม Super Junior แท็คทีมกันขนเพลงฮิตจาก 4 อัลบั้ม มา

ระเบิดความสนุกสุดประทับใจ กว่า 3 ชั่วโมง พร้อมด้วยโชว์พิเศษอีก

มากมายที่เรียกเสียงหัวเราะและเสียงกรี๊ดจากบรรดาสาวก Super Junior 

ได้สนั่นลั่นอิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี ถึง 2 รอบการแสดง

Be Chill Winter Live 2011

ผ่านพ้นไปเรียบร้อยสำาหรับคอนเสิร์ตอากาศดี สุดชิลล์ใน Be Chill 

Winter Live 2011 โดยงานนี้จัดขึ้นที่ภูตะวัน รีสอร์ท นครราชสีมา เมื่อวัน

ที่ 22 มกราคม ที่ขนศิลปินมาร่วมงานเพียบ อาทิ สิงโต นำาโชค, Singular, 

Flure, Scrubb, Modern Dog และอีกมากมาย ที่ร่วมโชว์ตลอด 10 ชั่วโมง

แน่นอนว่างานนี้ได้มีเต้นท์สำาหรับเช่าเพื่อความชิลล์และมีอาหารให้เลือก

หาซื้อทาน พร้อมฟังเพลงเพราะกับบรรยากาศดีๆ อีกด้วย  

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ Soft Power
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงจัดนิทรรศการ

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ Soft Power เป็นแฟชั่นชุดชั้นในที่สื่อให้เห็นถึงอารมณ์

ของผู้หญิงหลากหลาย ทั้งโรแมนติก แข็งแกร่ง งดงาม สัญชาตญาณดิบ 

โดยบรรยากาศภายในงานถูกแบ่งเป็นโซนให้เราได้เดินชมภาพแฟชั่นที่

ทรงออกแบบเองทรงใช้ชื่อว่า Princess Collection จัดแสดงจนถึง 13 

กุมภาพันธ์นี้ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

คม ชัด ลึก อวอร์ด
งานประกาศผลรางวัล คม ชัด ลึก อวอร์ด ครั้งที่ 8 ประจำาปี 2553 เมื่อ

ค่ำาวันที่ 13 มกราคมที่ผ่านมา เราเก็บตกผลรางวัลมาฝากกัน 3 ประเภท 
ได้แก่ ประเภทภาพยนตร์, เพลงไทยสากล และ ป็อปปูล่าร์โหวต ลองไปดูกัน
เลยว่าใครคว้ารางวัลจากเวทีนี้ไปครองกันบ้าง

รางวัลประเภทภาพยนตร์ ชั่วฟ้าดินสลายกวาดไปถึง 5 รางวัล ได้แก่ 
สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม, ม.ล.พันธุ์เทวนพ เทวกุล ในสาขาบทภาพยนตร์
ยอดเยี่ยมและผู้กำากับยอดเยี่ยม, อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม สาขานักแสดงนำา
ชายยอดเยี่ยม และ เฌอมาลย์  บุณยศักดิ์ ในสาขานักแสดงนำาหญิงยอด
เยี่ยม ขณะที่เรื่อง นาคปรก คว้าไป 2 รางวัล ได้แก่ สะอาด  เปี่ยมพงศ์สานต์ 
ในสาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม และ ทราย  เจริญปุระ สาขานักแสดง
สมทบหญิงยอดเยี่ยม

ส่วนประเภทเพลงไทยสากล มีทั้งหมด 7 สาขา ได้แก่ สาขาศิลปินหญิง
เดี่ยวยอดเยี่ยม ตกเป็นของลุลา กันยารัตน์ ติยะพรไชย ด้านสาขาศิลปินชาย
เดี่ยวยอดเยี่ยม ได้แก่ แสตมป์ อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข ส่วนสาขาศิลปินหน้า
ใหม่ยอดเยี่ยม เป็นของ เป้ อารักษ์ อมรศุภศิริ ขณะที่บอดี้สแลมคว้าไปถึง 3 
รางวัล ได้แก่ ศิลปินกลุ่มยอดเยี่ยม, อัลบั้มยอดเยี่ยม และเพลงยอดเยี่ยม จาก
คิดฮอด ส่วนสาขาเพลงบรรเลง ได้แก่ แสนแสบ Department ของแชมป์ วง
เครสเชนโด้ 

ด้านรางวัลป็อปปูลาร์โหวต สาขานักแสดงชายยอดนิยม ตกเป็นของ ติ๊ก 
เจษฎาภรณ์ ผลดี ขณะที่แอน  ทองประสม คว้ารางวัลนักแสดงหญิงยอดนิยม
ไปครอง ส่วนสาขานักร้องเพลงไทยสากลยอดนิยม ได้แก่ นภัทร อินทร์ใจเอื้อ 
หรือ กัน เดอะสตาร์, ด้านสาขาละครไทยยอดนิยม ได้แก่ เรื่องเขยบ้านนอก 
ทางช่อง 3 และ สาขาภาพยนตร์ไทยยอดนิยม ได้แก่ เรื่องกวน มึน โฮ จาก
ค่ายจีทีเอช
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★ 14 กรกฎาคม 2553 
วงดนตรีร็อคชื่อดังวงหนึ่งแถลงข่าวยุบวงอย่างเป็น 

ทางการ ทำาเอาคนที่ได้ยินข่าวตกใจและแปลกใจว่าทำาไม 
พวกเขาจึงตัดสินใจยุบวง ทั้งที่อายุอานามก็ยังพอที่จะออก 
อัลบั้มได้อีกสัก 2 อัลบั้ม

 ก่อนหน้าจะมีการจัดงานแถลงข่าว พวกเขาก็ได้มีการ
บอกกล่าวบรรดาแฟนคลับไปแล้วอย่างไม่เป็นทางการ โดย
การส่งซิงเกิลที่ 3 ของอัลบั้ม ที่ชื่อ “เพลงสุดท้าย” ออกมา
เป็นนัยยะ แล้วยังให้แฟนคลับไปร่วมร้องและเข้าไปเป็นส่วน
หนึ่งใน MV. เหมือนเป็นงานเลี้ยงอำาลายังไงยังงั้น 

9 ปีบนเส้นทางดนตรี นับจากออกอัลบั้มแรกจนถึงวัน
นี้ วงแคลชจัดว่าเป็นวงดนตรีวงหนึ่งที่ได้รับความนิยมอยู่ใน 
อันดับต้นๆ ของวงการอย่างเสมอต้นเสมอปลาย 

ยอ้นกลบัไปดเูสน้ทางของพวกเขาทัง้     5 กอ่นจะมาถงึวนันี ้

★ ปี 2541 
วงแคลชถือกำาเนิดขึ้น จากการรวมตัวของเพื่อนพ้องน้อง 

พีว่งโยธวาทิติแหง่โรงเรยีนราชวนิติบางแกว้  โดยมจีดุประสงค ์
คือเข้าประกวดดนตรี เวที Hot Wave Music Awards  ซึ่ง
ในตอนนั้นพวกเขาใช้ชื่อวงว่า ลูซิเฟอร์

ในการประกวด Hot Wave ครั้งที่ 2 พวกเขาไม่ได้รางวัล 
จึงกลับมาประกวดอีกครั้งในปีถัดมา และครั้งนี้พวกเขาคว้า
ไปถึง 3 รางวัล วงลูซิเฟอร์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
แบงค์ได้รางวัลนักร้องนำายอดเยี่ยม และยักษ์คว้ารางวัลนัก
ดนตรียอดเยี่ยมไปครอง รางวัลที่ว่ามานำาพาให้พวกเขาเข้า
มาสู่ชายคา GMM GRAMMY 

★ ปลายปี 2544 
วงดนตรีหน้าใหม่ชื่อว่าแคลชเปิดตัวอัลบั้มแรกที่ชื่อว่า 

“One”  ด้วยเพลงกอด เสียงร้องขึ้นจมูก โหยหวน ครวญคราง 
บวกกับผมตั้งทรงนกหัวขวานของแบงค์ เรียกความสนใจ
จากคนฟังกว่าครึ่งค่อนประเทศ พอซิงเกิลที่ 2 “รับได้ทุก
อย่าง” ออกมาเท่านั้น พวกเขาก็ดังเป็นพลุแตก และอัลบั้ม
นี้พวกเขาพิสูจน์ความเป็นวงดนตรีหน้าใหม่ที่มีของ โดยการ

ส่งเพลง Love Scene ไปคว้ารางวัลเพลงร็อคยอดเยี่ยมจาก
เวที  ‘สีสัน อะวอร์ดส์’ 

★ กุมภาพันธ์ 2546 
อัลบั้มชุดที่ 2 “Soundshake” วางแผง และสามารถ

ล้างอาถรรพ์ที่ว่ากันว่า วงดนตรีที่เปิดตัวได้สวยในอัลบั้มแรก 
มักจะแป๊กในอัลบั้มที่ 2 แต่พวกเขาพิสูจน์แล้วว่ามันไม่เสมอ 
ไป ด้วยการส่งเพลงฮิตออกมาครองอันดับ 1 บนชาร์ตทั่ว
ประเทศติดต่อกันราวกับซีรี่ส์เรื่องยาว ตั้งแต่ “เธอจะอยู่
กับฉันตลอดไป” “ขอเช็ดน้ำาตา” “หนาว” “เพ้อ” และข้อมูล
สำาคัญที่ต้องบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์เพลงไทยเลยก็คือว่า 
อัลบั้มนี้เป็นอัลบั้มของศิลปินกลุ่มอัลบั้มสุดท้ายที่มียอดขาย
ถึง 1 ล้านก๊อปปี้ ส่วนเรื่องแฟชั่นแบงค์ยังคงสร้างกระเเส
ได้อีกเช่นเคย เมื่อเขาเปิดตัวมาพร้อมลุคใหม่ ใส่เสื้อกล้าม
โชว์รอยสัก แน่นอนมีคนรักก็ต้องมีคนเกลียด ชื่อเสียงย่อม
มาคู่กันกับชื่อเสีย และแคลชก็มีกระแสข่าวเสียหายออกมา
เรื่อยๆ ไม่ว่าจะ “แบงค์ติดเอดส์จากการสัก” หรือ “ก๊อป
เพลงคนอื่น” อย่างที่ศิลปินไทยแทบทุกวงเคยโดน

★ สิงหาคม 2547
“Brainstorm” อัลบั้มเต็มชุดที่ 3 ของแคลชคลอดออกมา 

พร้อมสร้างความประหลาดใจให้กับคนฟัง เมื่อพวกเขา 
เปลี่ยนทิศทางดนตรีจาก J-Rock ข้ามฟากไปเป็นสำาเนียง 
ร็อคฝั่งอเมริกา แต่ความเป็นแคลชที่มีแฟนคลับเหนียวแน่น 
ก็ยังคงได้รับความนิยมเช่นเคย ยังมีเพลงดังให้ได้ยิน โดย 
เฉพาะเพลงที่แตกต่างจากเพลงอื่นในอัลบั้ม และแตกต่าง 
จากความเป็นแคลชแบบที่เป็นมาอย่าง “โรคประจำาตัว” ส่วน 
เพลงเมืองคนเหล็ก 2004 ก็ไปคว้ารางวัลเพลงร็อคยอด 
เยี่ยมจากเวที ‘สีสัน อะวอร์ดส์’ มาได้

★ ตุลาคม 2548 
หลังจากมีข่าวว่าจะพักวง แต่พวกเขากลับสร้างความ

งนุงงใหก้บัคนฟงั เมือ่อลับัม้เตม็ชดุที ่     4   “Emotion”   คลอดออก 
มา เพลงไฟรักกับกางเกงสีแดงที่แบงค์ใส่ถ่าย MV. ยัง 

”“
รำาลึกความทรงจำาครั้งสุดท้าย 
ก่อนจะไม่มี... CL★SH
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 CL★SH
ทำาหน้าที่ เรียกแขกของมันได้ดีสมศักดิ์ศรี เพลงเปิดตัว 
อัลบั้ม ก่อนที่บรรดาเพลงช้าๆ ซึ้งๆ จะทยอยออกมาทวง 
ตำาแหน่งบนพื้นที่ชาร์ต และเพลง Emotion ก็สามารถคว้า 
รางวัลเพลงร็อคยอดเยี่ยมจากเวที ‘สีสัน อะวอร์ดส์’ มาได้อีก 
ครั้้ง ดูเหมือนว่าพวกเขาจะถูกโฉลกกับรางวัลนี้

 
      ★ 11 มีนาคม 2549 

คอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกของพวกเขาถูกจัดขึ้นที่อินดอร์ 
สเตเดียม หัวหมาก โดยใช้ชื่อ “Seed Live Concert First 
Clash”  ที่ปิดท้ายคอนเสิร์ตโดยการร้องท่อนฮุคเพลงเธอจะ 
อยู่กับฉันตลอดไป วนซ้ำาแล้วซ้ำาอีกนานถึง 5 รอบ แฟนๆ 
แคลชคงจะจำาได้ดีกับภาพรอยยิ้มและหยดน้ำาตาในวันนั้น

★ พฤศจิกายน 2549 
อัลบั้มเต็มชุดที่ 5 “Crashing” พวกเขาย้ายออกจาก 

UP^G ต้นสังกัดเดิม มาขึ้นตรงกับ GMM GRAMMY ส่วน
กลาง แต่ยังคงร่วมงานกับ โอ๊บ เพิ่มศักดิ์ พิสิฐสังฆการ 
โปรดิวเซอร์คู่บุญคนเดิม อัลบั้มนี้มีเพลงฮิตมากมายหลาย
เพลง ทั้ง ท้าชน, ค้างคา, มือที่ไร้ไออุ่น, ขอเจ็บแทน, รอ  
และ ยิ้มเข้าไว้ 

★ 21 กรกฎาคม 2550 
คอนเสิร์ตใหญ่ของพวกเขาระเบิดความมันขึ้นอีกครั้ง ณ 

อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี ในชื่อ “Clash Army Rock 
Concert” กับคอนเซ็ปต์ Rock Theater ที่มีช่วงละครเพลง 
Rock Opera ตระการตา โดยได้แน็ป เรโทรสเป็คท์และโอ-
ซา แวง มารับบทนำาร่วมกับแบงค์ ส่วนแขกรับเชิญพิเศษคือ
วงซิลลี่ฟูลส์

★ กรกฎาคม 2551 
ออกอัลบั้มเต็มชุดที่ 6 “Rock of Ages” ภายใต้

สังกัดใหม่ DUCK BAR ซึ่งพวกเขาตั้งใจว่าจะให้อัลบั้มนี้ 
เป็นอัลบั้มสุดท้าย เพลงฮิตคือ ถอนตัว และ รักเองช้ำาเอง 
อัลบั้มนี้กระแสวงแคลชเริ่มแผ่วๆ ลง แต่แฟนพันธุ์แท้ก็ยังคง 
เหนียวแน่น หากอัลบั้มนี้เป็นอัลบั้มสุดท้ายของแคลชจริงๆ 
ก็คงเป็นการปิดฉากที่ไม่สวยงามเท่าไหร่นัก

★ 4 เมษายน 2552 
Clash Army Rock Concert 2 ถูกจัดขึ้นอีกครั้งหลัง

ประสบความสำาเร็จในครั้งแรก แต่คราวนี้ลดสเกลงานลง 
ย้ายมาจัดที่อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก และยังคงพาร์ทของ 
Rock Drama เอาไว้ โดยใช้ชื่อตอนว่า ชีวิต มิตรภาพ ความรัก 
พร้อมกับเพลงธีมคอนเสิร์ตในชื่อเดียวกัน คราวนี้ได้รุจ เดอะ 
สตาร์และแคลมาแสดงนำาประกบแบงค์ สำาหรับแขกรับเชิญ 
คือวงซีล 

★ กันยายน 2553

และแล้วก็ถึงเวลาที่พวกเขาตัดสินใจปิดฉากวงแคลช 
 กับอัลบั้มชุดที่  7    Nine   Miss   U 2     ที่ตั้งชื่ออัลบั้มเพื่อ 
ตอบแฟนๆ ว่า “คิดถึงคุณเช่นกัน” เพราะเวลาเจอกันแฟน 
คลับมักจะบอกพวกเขาว่าคิดถึง ความพิเศษของอัลบั้ม 
นี้อยู่ที่การแบ่งอัลบั้มออกเป็น 2 พาร์ท คือพาร์ทของแคลช 
5 เพลงและไซด์โปรเจ็คต์ของแต่ละคนอีก 5 เพลง เพลงที่ 
ฮิตทั้งถูกใจและทำาร้ายจิตใจแฟนๆ มากที่สุดคงจะเป็นเพลง 
ไหนไม่ได้นอกจาก   “เพลงสุดท้าย”   ที่ทำาขึ้นมาเพื่อบอกลา 
แฟนๆ  และให้แฟนคลับเข้าไปมีส่วนร่วมในการร้องเสียง 
ประสานและถ่าย MV. 

★ 13 มกราคม 2554
ณ ออฟฟิศค่าย DUCK BAR ชั้น 30 อาคาร GMM 

GRAMMY PLACE เวลา 16.30 น. เรามีนัดสัมภาษณ์วง
แคลช แต่กว่าจะได้สัมภาษณ์จริงๆ ก็ปาเข้าไป 6 โมงกว่าๆ 
ไม่ใช่ว่าพวกเขามาช้า ตอนที่เราไปถึงพวกเขาก็อยู่ที่นั่นก่อน
เราแล้ว แต่ที่ต้องรอนานเพราะรอให้พวกเขาเตรียมความ
พร้อม หลังจากเพิ่งนั่งรถตู้กลับมาจากทัวร์คอนเสิร์ตต่าง
จังหวัดก่อนที่เราจะไปถึงเพียงไม่กี่นาที กินข้าว เข้าห้องน้ำา 
แต่งตัว แต่งหน้า ทำาผม คือสิ่งที่วงดนตรีร็อคต้องทำาไม่ต่าง
จากบอยแบนด์  

หลังจากคุยกับพวกเขาแล้ว เราตั้งใจจะนำาเสนอบท
สัมภาษณ์นี้ในอารมณ์ดิบๆ ไม่มีการปรับแต่งภาษาใดๆ ทั้ง
สิ้น พวกเขาพูดอะไร คุยอะไร หยอกล้อ ด่าทอกันบ้าง ตาม
ประสาเพื่อน เราจะนำาเสนอตามนั้น เพราะเราต้องการนำา
เสนอในรูปแบบที่แตกต่าง และที่สำาคัญคือ การสัมภาษณ์
ครั้งนี้อาจเป็นครั้งสุดท้าย หรือเกือบสุดท้ายที่แคลชจะให้
สัมภาษณ์แบบเอ็กซ์คลูซีฟ เราจึงอยากให้เขาได้สื่อสารกับ
คนอ่านมากที่สุดเท่าที่ทำาได้ แม้ว่าการเขียนบทสัมภาษณ์
แบบนี้ อาจถูกมองว่าเป็นคนเขียนบทสัมภาษณ์ที่ไม่ดีนัก 
แต่เรายอม  เพราะเชื่อว่ามีคนจำานวนไม่น้อยที่ต้องการอ่าน
ภาษาที่เป็นตัวเอง เห็นถึงตัวตนของคนให้สัมภาษณ์จริงๆ 
ต้องการเห็นบรรยากาศการพูดคุยเหมือนได้เข้าไปอยู่ในวง
สนทนา ...ว่าแล้วก็เริ่มเลย

 
sพูดถึงอินสไปเรชั่นในการทำาไซด์โปรเจ็คต์และอนาคต 
ของแต่ละคนว่าจะไปในทิศทางไหนกันบ้าง

พล : เพลงของผม ผมก็ร้องเอง ร้องคู่กับซีต้า ซาไลย์ 
แล้วเรื่องทิศทางดนตรีก็มาจากสิ่งที่ผมชอบเสพ ส่วนซาวนด์
แบบ 70’s ที่ผมเลือกมาใช้เพราะผมชอบ ผมรู้สึกว่ายุคนั้น
มันเป็นดนตรีที่มีความไพเราะมาก เป็นช่วงที่ซาวนด์ดนตรี 
นักร้อง วงต่างๆ ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่แล้วยังเป็นต้นแบบจนถึง
ทุกวันนี้

ผมพยายามทำาให้ทุกอย่างมันดูเก่า แต่มันก็ไม่ได้เก่า
มาก ถ้าจะเอาเก่าๆ เลยมันก็คงไม่มีคนฟัง เพลงนี้พี่ฟอง
เบียร์เป็นคนเขียนเนื้อ พอผมทำาดนตรีเสร็จ ผมบอกแกว่า
ผมนึกถึงเพลงที่ว่าง แต่พอแกฟังแกบอกว่าดนตรีแบบนี้ 

บรรยากาศอย่างนี้ พี่กลับนึกถึงอะไรที่มันคู่กัน พระอาทิตย์-
ดวงจันทร์ ทะเล-เม็ดทราย ผมก็โอเค. ทำาเพลงเสร็จผมก็ยิ้ม 
เซอร์ไพรส์แน่ๆ แต่ไม่รู้ว่าคนจะชอบไม่ชอบ อันนี้แล้วแต่ 
เพราะผมถือว่างานศิลปะทุกคนมีสิทธิ์ชอบก็ได้ ไม่ชอบก็ได้ 

หลายคนผิดคาด ผมก็คิดนะตอนทำาว่าผมจะทำาให้
น้องๆ เขาผิดหวังหรือเปล่า แต่ผมกลับมองว่าศิลปะมันมี
หลายรูปแบบสมมุติคุณวาดดอกไม้สักดอก ดอกไม้ดอกนั้น
มันเป็นสีอะไรก็ได้ แต่มันก็คือความสวยงามเหมือนกัน ถาม
ว่ามันจะเป็นแนวทางในอนาคตเลยไหม มันก็ไม่ใช่โดยที
เดียว เราเป็นนักดนตรี เราเป็นคนสร้างเพลง เราน่าจะสร้าง
เพลงได้หลายๆ แบบ แต่สุดท้ายแล้วมันก็คงมีโพสิชั่นหนึ่ง 
ถนนเส้นหนึ่งที่เราเลือกจะเดิน ว่าอะไรที่ออกจากเรามันควร
จะมีกลิ่นแบบนี้ งานแบบนี้ 

แบงค์ : อนาคตก็ต้องเป็นนักร้องแหละ ทำาอย่างอื่นไม่ได้ 
บ้านเรามันยังไม่มี อาร์ แอนด์ บี ที่ขายเซ็กซ์ แอพเพียล คน
ไม่เข้าใจเรื่องนี้ ผมอยากทำาของแท้ๆ เพลงนี้ทำาไมต้องเขียน
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เนื้อภาษาอังกฤษ เพราะว่ามันพูดถึงเรื่องเซ็กซ์ เป็นภาษา
ไทยคงลำาบาก ชาวตะวันตกโรแมนติกของเขาก็คือเรื่องเซ็กซ์ 
วงการเพลงไทยเรามีเซ็กซ์ ซิมโบล ฝ่ายหญิงเยอะมาก แต่
ขาดผู้ชาย เมืองนอกเขามีเยอะกว่าผู้หญิงอีก ซึ่งเราอยาก
เห็นแบบนั้น

แฮ็ค : ของผม (เริ่มจาก ดนตรีของผมต้องร็อคเท่านั้น : 
ยักษ์) ตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะชวนใครมาฟีท. แต่พี่ฟองเบียร์
เขาดันขึ้นมาว่าต้องกีตาร์ฮีโร่ เขาก็มองว่าพี่เสกหรือพี่ป๊อป 
เขามองว่าถ้าอยากได้แมสต้องพี่เสก แต่ผมมองว่าถ้าเอาให้
สุดจริงๆ ก็ต้องพี่ป๊อป คนนี้เบอร์หนึ่งสำาหรับผม แต่ผมไม่รู้
ว่าคนอื่นเขาให้ใคร 

เพลงนี้มันได้ระบายความเป็นตัวเอง ระบายออกทาง
ดนตรี ได้รุ่นน้องชื่อแชมป์มาร้อง เรื่องร้องผมไม่ปล่อยให้ว๊าก 
เพราะดนตรีมันหนักอยู่แล้ว ให้แชมป์ฮัมเมโลดี้แล้วพี่เบียร์
เขียนเนื้อ เนื้อเนี่ยกว่าจะได้ก็เกือบจะตอนสุดท้ายของเวลาที่
ผมแพลนไว้ ตอนแรกผมโทร.ไปปรึกษาเขาว่า “พี่ เพลงแบบ
นี้เขียนเรื่องรักได้ป่ะ” พี่เบียร์บอกถ้ารักมันคงไม่เหมาะ พี่ว่า
น่าจะเป็นตัวแฮ็คนะ เป็นคนที่อยากจะออกจากกรง อยาก
มีความคิดเป็นของตัวเอง ส่วนโปรเจ็คต์ต่อไปที่ผมจะทำาวง
ของผม ก็จะเป็นน้องคนนี้ร้อง มีน้องๆ มาเล่น ภาพรวมก็
เป็นร็อค แต่ไม่หนักแบบนี้ 

ยักษ์ : ครับ ของผมคิดมาจากสิ่งที่เราชอบ มองย้อน

ไปตั้งแต่เด็กๆ เลย เริ่มฟังเพลงจากสมัยอัลเทอร์ แล้วก็ฟัง
เพลงจากฝั่งอังกฤษซะส่วนใหญ่ ก็เลยเอามารวมกันกับสิ่ง
ที่อยากจะเป็น คืออยากจะเป็นนักวาดรูปเก่งๆ แต่ทำาไม่
ได้ เป็นคนเดียวในห้องที่เรียนศิลปะได้เกรด 2 คือแย่มาก ก็
เลยลองนึกดูว่า ถ้าเราจะบอกรักใครสักคน เราจะทำายังไงดี 
เป็นรูปสัญลักษณ์ยังไง ถ้าจะวาดภาพเหมือนมันคงไม่ได้มั้ง 
คิดว่าทุกคนบนโลกมนุษย์ต้องวาดรูปหัวใจเป็น ก็เลยเขียน
ออกมาเป็นเพลงนี้ ตอนนี้ผมก็มาเริ่มจับงานเบื้องหลัง เป็น
โปรดิวเซอร์ ตอนนี้กำาลังสร้างเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมา แนวดนตรีที่
ผมทำาจะไม่ร็อค จะเป็นป็อปซะส่วนใหญ่ กึ่งอินดี้เล็กๆ อัล
เทอร์หน่อยๆ 

สุ่ม : ตอนแรกผมคิดจะทำาให้มันหนักไปเลย แต่ผมมอง
ว่าเพลงนี้มันอยู่ในโปรเจ็คต์ของแคลช ถ้าจะทำาตามใจตัวเอง
ขนาดนั้นมันก็คงไม่ใช่ ก็เลยลดดีกรีลงมาเพื่อสื่อสาร แล้วก็
คิดถึงคนฟังมากกว่า สุดท้ายแล้วอัลบั้มนี้ออกมาก็แฟนเพลง 
แคลชซื้อ ตอนที่ทำาเพลงนี้ก็คุยกับเพื่อนที่เอามาเล่นเบส ก็

มีไอเดียว่าเป็นเรื่องของคนที่เขาไม่สมบูรณ์แบบ เขาพิการ 
แล้วเขาก็มีงานดีๆ ทำา หรือไปแข่งกีฬาได้เหรียญทอง ตาม
ชื่อเพลงตัวตายใจสู้ แม้ว่าตัวจะไม่สมประกอบจะตายไปแล้ว
แต่ว่าใจสู้ ซึ่งเพลงนี้ยักษ์เป็นคนแต่งเนื้อเพลง ก็บอกยักษ์ว่า
เรามองภาพแบบนี้

  
sคอนเสิร์ตใหญ่ที่กำาลังจะถึงจะมีอะไรพิเศษบ้าง

พล : ชื่อคอนเสิร์ตเราได้แล้ว แต่ขอสรุปกันอีกที เป็นชื่อ
ที่น่าจะบ่งบอกถึงสิ่งที่เราจะทำาต่อไป สถานที่แสดงก็สรุปว่า
เป็น ยามาฮ่า สเตเดียม วันที่ 30 เมษา 

แบงค์ : สถานที่มีให้เลือกอีกที่คือ ทบ. ในความทรงจำาใน
วัยเด็กเรา ทบ. เราว่ามันยิ่งใหญ่สุดสำาหรับการเล่นคอนเสิร์ต 
ไม่ว่าจะเป็น ช็อค ชาร์ต ช็อค ร็อคคอนเสิร์ต, ร็อค ออน เอิร์ธ 
คือมันเก่า มีแต่คนบอกว่ามันเก่า ...นั่นแหละ

แฮ็ค : มันอาจจะได้ความขลัง แต่ยามาฮ่า สเตเดียม มัน
ได้ความใหม่ สวย สะดวกในการเดินทาง

สุ่ม : มันอาจไม่ใช่คอนเสิร์ตที่มีเซอร์ไพรส์ตระการ
ตา คืออยากให้มาร่วมร้องเพลงกันน่ะครับ เราคิดว่าถ้าเรา
ไปเน้นโชว์แสงสี อลังการ เซอร์ไพรส์ สุดยอด มันจะไม่ใช่
ความเป็นครอบครัว ที่แน่ๆ มันอาจเล่นทุกเพลงของแคลชที่
แฟนๆ อยากฟังไม่ได้ เพราะด้วยเรื่องของเวลา แล้วก็อะไร
หลายๆ อย่าง  

“เราเลิกด้วยความเป็นเพื่อนแล้วก็เข้าใจ วันนี้ทุกคนกำาลังจะเดินไป

ทำาในสิ่งใหม่ เราไม่รู้ว่าวันข้างหน้าที่เราจะทำาจะประสบความสำาเร็จ

ได้เท่ากับแคลชหรือเปล่า แต่เราจะทำาสิ่งใหม”่



13พล : ล่าสุดที่เราได้คุยกับพี่เล็ก พี่เจือ พี่เขาบอกว่า เอา
ทำาแล้วมีความสุข พวกเรารวมทั้งคนที่มาดูให้อยู่กันอย่างมี
ความสุข ไม่ต้องไปคิดมาก คิดเยอะ เล่นยังไงถ้าพวกเอ็งเล่น
แล้วมีความสุข เล่นเลย

แฮ็ค : เล่นแล้วให้คนฟังรู้สึกว่า เออว่ะ ได้ยินเพลงนี้เป็น
ครั้งสุดท้าย ในแต่ละบทเพลงนั้นๆ 

พล : เพลงน่ะ มีอีกหลายเพลงที่เราอยากเล่นนะ แต่มัน
ยัดไม่ได้แล้วอ่ะ ตอนนี้แค่ลิสต์ขึ้นมา 37  เพลง ตอนแรก
กะจะเล่น 2 วันแล้วคอนทินิว จริงๆ พวกพี่ๆ เขาให้ไอเดีย
มา ให้เล่นตรงกลางคนดูล้อมรอบ แต่ว่าปัญหาคือเรื่องของ
ระบบเสียง ยากมาก 

แฮ็ค : ความจริงกูอยากเล่นตรงกลาง 
พล : กูก็อยากเล่นตรงกลาง 
แบงค์ : งั้น เอางี้คอนเสิร์ตนี้ผมจะไม่ร้องตรงกลาง ผม

จะให้พี่ๆ ยืนเล่นตรงกลาง (ทุกคนส่ายหัวกับมุขนี้)
พล : งานนี้ไม่ใช่แฟร์เวลคอนเสิร์ต มันไม่ใช่หยุดแล้ว 

พวกผมไปตกปลา ขายก๋วยเตี๋ยวอยู่บ้านไง ทุกคนคือสร้าง 
งานใหม่ แต่แยกกันไปทำาในสิ่งที่เราอยากทำา ไม่ถึงขั้นทำางาน 
เพื่อเอดดูเคทแต่เราสร้างงานใหม่เพื่อให้โอกาส ตอนนี้เรามี 
โอกาส เรามีภาษีของเราอยู่แล้วแต่ละคน สมมุติมันมีถนน  
5 ทาง คงมีคนมาร่วมเดินกับเราบ้าง และได้เรียนรู้ในสิ่งท่ี 
เราเคยเดินผ่านมา

  
sยืนยันว่าแยกจริงใช่ไหม คือคนที่เขาแอนตี้แคลชเขาก็

จ้องกันว่าจะแยกจริงหรอ แค่เพิ่มมูลค่าให้วงมั้ง เดี๋ยวพอ
แฟนๆ เรียกร้องก็กลับมารวมกันอีก เพราะอย่างตอนที่
ออก Crazy Clash ก็บอกว่าจะพักวง แต่ไม่นานก็มี Emo-
tion ตามมา 

แบงค์ : ก็เราแถลงข่าวไปแล้ว ตอน Crazy Clash เรา
บอกจะพักวงด้วยหรอ (หันหน้าหาพล)

พล : ข่าวที่มันเกิดขึ้นที่ผ่านมา บางทีมันไม่ได้มาจาก
วง คนในวงการจะรู้หมดว่า บางทีไม่ได้ทำา แต่สังคมไทยเป็น
สังคมที่ยึดสื่อ สื่อมีอิทธิพลมาก สื่อเป็นตัวแปรสำาคัญ ทุกวัน
นี้สิ่งที่อันตรายมากคือโลกอินเทอร์เน็ต มันทำาให้เกิดมุมมอง
แบบนี้ เขาไม่ผิด เขามีสิทธิ์คิด แต่วงเราชัดเจนมาก วันนี้เรา
เลิก เราไม่ได้วางแผนว่าอีกกี่ปีมารวม เอาเป็นว่าถ้าถึงเวลา
มันพร้อม มีเวลาเมื่อไหร่ก็ค่อยมารวม ถ้าไม่พร้อมก็อย่าเพิ่ง
รวม เพราะแคลช คือ 5 คนนี้ และเราไม่ได้คิดว่าเราเลิกเพื่อ
จะสร้างมูลค่า มูลค่ามันอยู่ในนี้ (ชี้ที่หัว) อยู่ในหัวของพวก
เรา เราสร้างมันเมื่อไหร่ก็ได้

 
s7 อัลบั้มที่ผ่านมา อัลบั้มไหนที่เป็นที่สุดของแต่ละคน 
ทั้งในแง่ความสุข ความพอใจในการทำางาน และผลตอบรับ

พล : อัลบั้มนี้ครับ ล่าสุด 
แบงค์ : เหมือนกัน 
แฮ็ค : ผมชอบ เบรนสตรอม เพราะว่าอันนั้นมันเป็น

ก้าวแรกจริงๆ ที่เราได้ทำางานด้วยตัวเอง และได้ไปร่วมงาน
กับฝรั่งด้วย ก็เรียกว่าได้ออกจากกรอบ (ทำาไมเก็บกดจังวะ : 

ยักษ์) ได้ออกจากกรอบจริงๆ เพราะมันดูดิบดี 
ยักษ์ : อัลบั้มล่าสุดนี่แหละครับ เพราะว่ามันได้... (ตี

กลองง่ายมาก : แฮ็ค) ใช่ ง่ายที่สุดแล้วอ่ะ มันเรียบร้อยที่สุด 
มันดูพิถีพิถัน ทั้งๆ ที่มันง่ายมาก 

สุ่ม  :  คืออัลบั้มล่าสุดเราโปรดิวซ์กันเอง การทำาเพลงใน
ส่วนที่เป็นของแคลช มันเร็วมาก ถ้าพูดเหมือนโอ้อวด ก็แต่ละ
คนมันมืออาชีพพอที่จะสร้างอะไรแล้วแบบคลิกกันลงตัว 
ส่วนตัวผมก็ชอบอัลบั้มนี้แหล่ะครับ เพราะมันพิสูจน์อะไรได้
หลายๆ อย่าง อย่าง 5 เพลงแคลชเนี่ย จากเดโมไปสู่การอัด
เป็นมาสเตอร์ แทบจะไม่เปลี่ยน มันลงตัวตั้งแต่เป็นเดโมแล้ว 
ผมมองว่าถ้าเกิดมันมีอะไรติดขัด ไม่ผ่านสักที 10 ปีที่เราอยู่
บนเส้นทางนี้แสดงว่าสอบตก โอเค.มันอาจจะไม่มีอะไรมา
ตัดสินว่าพวกเรา 5 คนจะมืออาชีพขนาดไหน แต่มันรู้กันเอง
น่ะครับว่าพวกเราทำาแล้วพอใจหมดทั้ง 5 คน เอาแค่นี้พอ   
 
sมีการเปรยๆ ไว้ตั้งนานแล้วว่าจะเลิก แต่คุยกันจริงจังเมื่อ
ไหร่ว่าเราจะหยุด แล้วใครเป็นคนเริ่ม

พล : คุยกันจริงจังตั้งแต่ก่อนทำาอัลบั้ม Rock of Ages 
อีก จริงๆ แล้ว Rock of Ages จะเป็นอัลบั้มสุดท้าย เรากะ
ว่าเสร็จอัลบั้มนี้แล้วเราจะหายไปเลย ไม่ต้องบอกใคร อะไร
ยังไง (แต่กลัวพวกนั้นจะเมาท์ไม่มันไง : แฮ็ค) เออ..วงแม่ง
แตก พวกผมเฉยๆ  นะกับกระแสอินเทอร์เน็ต บางทีเข้าไป
อ่านแล้วก็สนุกดี ก็เป็นอีกมุมหนึ่งให้เราได้คิด ผมมองว่าที่
เขานั่งด่าๆ เขาก็มีมุมของเขา เรามีทั้งคนชอบและไม่ชอบ 
ลองไปเก็บรายละเอียดจากคนที่ไม่ชอบแล้วมาทำางานดิ

  
sตอนที่คุยกันเสียงเป็นเอกฉันท์ไหมมีใครไม่อยากแยก 
หรือเปล่า 

 สุ่ม : มันก็เสียดายน่ะครับ แต่ว่า เราก็ยอมรับ คือโอเค. 
ไม่ได้เคืองหรือแบบว่า เหี้ย ทำาไมต้องเลิก ขออีกสักชุดได้
ไหม เงินยังไม่พอ ตรงนั้นมันไม่ใช่ประเด็น 

พล : คือมันก็ปรึกษากัน 
ยักษ์ : ปรึกษากันเอง ก็ไม่ได้ถามกู ก็ไม่ได้รอคำาตอบ

จากกูด้วย (พูดกระทบใครสักคน...แล้วเจ้าตัวก็สารภาพ โดย
โพล่งออกมาว่า “เฮ้ย ไอ้สัตว์ ยังไงเนี่ย ไอ้เหี้ย”) มันก็ไปคุย 
ก็มติมหาชน 4 เสียง แล้วกูหายไปไหน คือเราคุยกันตั้งแต่
แรกว่าถ้าวงเราแยกกันแล้วหยุดทำาอัลบั้ม มันต้องเป็นวันที่
เรายังไม่เฟล เรายังไม่ร่วงลงมา

  
sแล้วถ้าแฟนๆ เรียกร้องล่ะ

พล : ก็ไม่กลับ
สุ่ม : ผมว่ามันก็ต้องดูระยะเวลาด้วยแหละ ก็ไม่ใช่ว่า

ห้ามกลับ ไม่มีวัน มันคงไม่ใช่ ไม่ได้มองไปถึงเรื่องกลยุทธ์
อะไรขนาดนั้น สมมุติว่าผ่านไปสัก 10 ปี ช่วงนั้นมีใครไม่
ว่างจริงๆ ทำาไง ต้องเสียงานเสียการมาเพื่อรวมแคลชหรอ ก็
ไม่ใช่

  

sการทัวร์ต่างจังหวัดเป็นยังไง มีอะไรพิเศษบ้าง เพราะคง
เป็นคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายของแคลชกับจังหวัดนั้นๆ 

พล : ช่วงนี้มีความสุขมาก 
สุ่ม : แต่ว่าก็มีอารมณ์เสีย คือเรื่องตีกันนั่นแหละ บางที

อยากจะไปเขย่า เฮ้ย ครั้งสุดท้ายแล้วนะเว้ย สนใจกูหน่อย
สิวะ (ทำาท่าประกอบพร้อมน้ำาเสียงขอความเห็นใจ) ก็ไม่ได้
หวังว่ามันต้องคนเต็ม กระโดดกันหมด ร้องตามเสียงดังลั่น 
แต่ขออยู่ในความเรียบร้อยเหอะ 

พล : จังหวะเขาตีกันไม่สนใจ เรารู้สึกเหมือนตัวเองไม่มี
ค่า คุณไม่ได้ให้ความใส่ใจกับดนตรีเลย (คอนเสิร์ตกลาง
แจ้งเปอร์เซ็นต์ที่จะตีกันมีสูง)     โคตรพ่อ โคตรแม่สูงอ่ะ       
ไม่รู้มันจะตีกันหาโคตรพ่อโคตรแม่มันหรือไง ช่วยเขียนลง
แบบนี้ด้วยนะครับ

  
sแล้วไม่กลัวจะมีคนตีกันในคอนเสิร์ตใหญ่ 

พล : ไม่กลัว ผมเชื่อว่าคนที่มาดูคอนเสิร์ตใหญ่พวกเรา
ไม่ตีหรอก

แฮ็ค : คนที่มาดูคอนเสิร์ตจริงๆ ไม่ตีหรอก 
พล : เวลาเล่นคอนเสิร์ตใหญ่ หรือคอนเสิร์ตในมหา’ลัย 

จะไม่ค่อยตี ก็เลยมองว่าการศึกษาเป็นส่วนสำาคัญของ 
ประเทศมาก 

 
 ฝากผลงานหรือพูดอะไรกับแฟนๆ เป็นครั้งสุดท้าย 

พล : ผมว่าแฟนเพลงของแคลชหลายๆ คนก็รู้กันอยู่
แล้ว ว่าเราไม่ได้เลิกเพราะอยากสร้างกระแส จงรู้ไว้เลยว่า
เราเลิกด้วยความเป็นเพื่อนแล้วก็เข้าใจ วันนี้ทุกคนกำาลัง
จะเดินไปทำาในสิ่งใหม่ เราไม่รู้ว่าวันข้างหน้าที่เราจะทำาจะ
ประสบความสำาเร็จได้เท่ากับแคลชหรือเปล่า แต่เราจะทำาสิ่ง
ใหม่ (เน้น)

แบงค์ : ฝากคอนเสิร์ตใหญ่ครับ อันนี้สำาคัญที่สุดตอนนี้ 
แฮ็ค : ครับ ฝากให้ทุกคนออกจากกรงฮะ (เสียง เฮ้ย! ดัง

ขึ้นพร้อมกัน) ก็ฝากให้ติดตามกันต่อไปว่าใครแต่ละคนจะทำา
อะไร 

ยักษ์ : กลับไปฝากเรื่องอัลบั้ม Nine Miss U 2 ครับ ไม่
ชอบก็เก็บไว้เป็นที่ระลึกก็ได้ ฝากไว้ด้วยครับ

สุ่ม : ก็ขอบคุณที่ทำาให้พวกเราประสบความสำาเร็จจนถึง
วันนี้ น้องๆ หลายคนก็มองพวกเราเป็นไอดอล ผมเองก็ดีใจ 
มันเหมือนครั้งหนึ่งที่พวกเราวงแคลชก็มีไอดอลเป็นของตัว
เอง แล้ววันหนึ่งเราก็สามารถเดินมาอยู่ในจุดที่เราเป็นไอ
ดอลของน้องๆ ได้ ซึ่งดีมาก ก็มาจากน้องๆ นั่นแหละ ไม่ได้
มาจากพวกเราเป็นหลัก 

★ 30 เมษายน 
“REBIRTH” คอนเสิร์ตใหญ่ครั้งสุดท้ายก่อนแยกวงจะเกิด

ขึ้น ณ ยามาฮ่า สเตเดียม เมืองทองธานี อะไรจะเกิดขึ้นบ้าง 
ความประทับใจ เสียงปรบมือ เสียงหัวเราะ เสียงร้องไห้ รอย
ยิ้ม หยดน้ำาตา คงต้องรอดูกันเอง
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เรื่องที่คนในแวดวงดนตรีกล่าวถึง
มากที่สุดในช่วงปลายปีที่ผ่านมา คงจะ
หนีไม่พ้นเรื่องการสูญเสียบุคคลสำาคัญ
ของวงการที่ชื่อ เล็ก วงศ์สว่าง 

เดิมทีช่วงในเดือนตุลาคม  เล็ก วงศ์- 
สว่าง เป็นชื่อที่ปรากฏตามสื่อและถูก
กล่าวถึงมากอยู่แล้ว  เนื่องจากปี 2553 
เป็นปีที่หนังสือเพลงใส่คอร์ดเล่มแรกของ
เมืองไทยที่ชื่อ The Guitar I.S. Song 
Hits ซึ่งเขาเป็นผู้ให้กำาเนิดมีอายุครบ 40 

ปี ทางครอบครัววงศ์สว่างจึงตั้งใจจัดงานมหกรรมคอนเสิร์ต เพื่อเฉลิมฉลอง
วาระสำาคัญนี้ แต่เล็ก วงศ์สว่างก็มาด่วนจากไป ด้วยโรค MDS (ระบบการ
ผลิตเม็ดเลือดบกพร่อง) ในวันที่ 28 ตุลาคม ก่อนจะถึงงานใหญ่เพียงไม่ถึง 
1 เดือน 

หลังจากการเสียชีวิต เล็ก วงศ์สว่าง ถูกกล่าวถึงมากขึ้นจนกลายเป็น 
Talk of the Town และจากเดิมที่มหกรรมคอนเสิร์ตนี้จะเป็นเพียงการเฉลิม
ฉลองวาระครบรอบ 40 ปี ของ The Guitar จึงต้องเพิ่มความพิเศษเป็นการ
รำาลึกถึงการจากไปของผู้ให้กำาเนิด

ถ้าพูดถึง เล็ก วงศ์สว่าง คนรุ่นพ่อ รุ่นแม่ หรือรุ่นใหญ่ๆ กว่านั้น คง
รู้จักและคุ้นชื่อกันเป็นอย่างดี เพราะเขาคือดีเจ.ขวัญใจวัยรุ่นยุค 60’s 

เล็ก วงศ์สว่าง มีชื่อจริงว่า ปรีชา วงศ์สว่าง มีชื่อเสียงโด่งดังในฐานะนักจัด 
รายการเพลงสากล Impressive Song Hits หรือรายการเพลงประทับใจ ซึ่ง
ในระหว่างที่เขาจัดรายการเพลง มักจะมีคนฟังส่งจดหมายไปขอเนื้อเพลง
เพื่อมาร้องตามขณะฟังเพลง จึงทำาให้เขาริเริ่มทำาหนังสือรวมเพลงสากล โดย
นำาชื่อรายการวิทยุมาตั้งเป็นชื่อหนังสือ I.S. Song Hits พร้อมสโลแกนประจำา
ตัวที่คนยังจำาได้มาจนถึงทุกวันนี้คือ “ถ้าเราไม่ริ แล้วใครจะเริ่ม” และนั่นก็
เป็นจุดเริ่มต้นของบริษัท วงศ์สว่างการพิมพ์ ซึ่งเป็นบริษัทสื่อสิ่งพิมพ์ขนาด
ใหญ่ มีนิตยสารมากมายหลายหัวในเวลาต่อมา 

ผ่านมายุคหนึ่ง เมื่อเพลงสากลได้รับความนิยมลดน้อยลง เพลงไทย

เป็นที่นิยมมากขึ้น เขาจึงหันมาทำาหนังสือเพลงไทย 
และใส่คอร์ดกีตาร์ไว้ในเนื้อเพลงด้วย ใช้ชื่อหนังสือว่า 
The Guitar ซึ่งถือเป็นหนังสือเพลงใส่คอร์ดเจ้าแรกของ
ประเทศไทย

สำาหรับมหกรรมคอนเสิร์ต 40th The Leg-
end of The Guitar เมื่อวันที่ 20-21 พฤศจิกายน
ที่ผ่านมา ณ ริมทะเลสาบ เมืองทองธานี มีนัก
ดนตรีหลายร้อยชีวิตพากันมาร่วมงาน อาทิ เช่น 
คาราวาน, อินคา, ชาตรี, พิงค์แพนเตอร์, แมคอินทอช, 
รอยัลสไปรซ์, XYZ, ไมโคร, ดิ โอฬาร  โปรเจ็คต์, 
หรั่ง ร็อคเคสตร้า, คีรีบูน, โจ-ก้อง นูโว, Nebula Group,  
บอยสเก๊าท์, ออดี้, ติ๊ก ชิโร่, บิลลี่ โอแกน, ลาบานูน, 
Armchair, Sweet Mullet, Slot Machine, So Cool, 
Slur ฯลฯ 

ภายในงานประกอบไปด้วย แลนด์มาร์คของงาน
ซึ่งเป็นโลโก้รูปคนใส่กางเกงยีนส์ถือกีตาร์ที่คุ้นตา, เดอะ 
กีตาร์ แกลเลอรี ที่มีกีตาร์ของศิลปินชื่อดังมากมายมา
โชว์, เล็ก วงศ์สว่าง แกลเลอรี และบู๊ธประมูลของรัก

‘เล็ก วงศ์สว่าง’ ผู้สร้างตำานาน    
‘The Guitar’

ศิลปิน นอกจากนี้ยังมีการประมูลกีตาร์ Gibson รุ่นพิเศษ
ซิกเนเจอร์ของงานนี้โดยเฉพาะ ซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย
ได้นำาไปบริจาคแก่องค์กรการกุศลด้วย 

งานนี้แบ่งเวทีคอนเสิร์ตออกเป็น 3 เวที แยกศิลปิน
กันตามยุคสมัย เวที A เป็นศิลปินยุค 60’s ถึง 80’s เวที B 
ยุค 90’s และเวที C เป็นศิลปินยุค 2000–2010 ไฮ-ไลท์
ของคืนแรกน่าจะอยู่ที่โชว์พิเศษ “Tribute เล็ก วงศ์สว่าง” 
โดย สุดา ชื่นบาน, ฉันทนา กิตติยพันธ์, วสุ แสงสิงห์แก้ว, 
จิระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ และ Guitar Heroes Show โดย โอ้ 

โอฬาร, กิตติ กีตาร์ปืน, แหลม มอริสัน และ หมู คาไล-
โดสโคป บนเวที A สำาหรับไฮ-ไลท์ของคืนที่ 2 ก็อยู่ที่เวที 
A เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการกลับมารวมตัวกันครั้งแรกนับ
ตั้งแต่มีการแยกวงของสาวๆ วง XYZ ที่เรียกได้ทั้งเสียง
กรี๊ดและหยดน้ำาตาของแฟนๆ และที่ฮือฮามากคือโชว์
ของวงร็อคมือขวา ไมโคร ที่ยังคงดึงคนดูให้เข้าไปมีส่วน
ร่วมกับโชว์ของพวกเขาได้เสมอ 

ก่อนจบงาน บุ๋ม ปิยวรรณ วงศ์สว่าง ลูกสาวผู้เป็น
โต้โผใหญ่ในการจัดงานนี้แสดงความรู้สึกว่า “วันนี้ไม่มี
คุณพ่อแล้ว แต่พวกเราต้องเข้มแข็งและต้องก้าวเดินต่อ
ไป เพื่อทำาฝันของคุณพ่อให้สำาเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้แต่แรก 
รวมถึงงานเทศกาลดนตรีครั้งนี้ที่ตอนที่พ่ออยู่ พ่อหวัง
ให้เป็นการเฉลิมฉลองที่คุณพ่อทำาหนังสือเกี่ยวกับเพลง
มาร่วม 40 ปี วันนี้ถึงไม่มีพ่อแล้ว แต่พวกเรายังคงสาน
ต่อเจตนารมณ์ของคุณพ่อ โดยลูกๆ ต่างร่วมแรงร่วมใจ
กันทำางานอย่างเต็มที่ เพื่อให้เทศกาลดนตรีครั้งนี้ออก
มาดีที่สุด ซึ่งตลอด 2 วันที่ผ่านมา การจัดงานเป็นไป
อย่างเรียบร้อยสมบูรณ์แบบ ได้เห็นศิลปินและผู้ชมต่าง

สนุกกับงานที่ เราจัดขึ้น 
รู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติ
อย่างมากที่ทุกคนมาร่วม
งานนี้ด้วยกัน ขอขอบคุณ
ทุกคน ศิลปินทุกค่ายที่ยัง
คิดถึงและรักคุณพ่อเสมอ 
ขอบคุณจากใจอีกครั้ง”

“พอผมเริ่มจะจับคอร์ดกีตาร์ได้แล้ว ผมก็เริ่มเปิดหนังสือเพลง 
I.S. Song Hits เพื่อเล่นตาม น่าจะเป็นเล่มแรกๆ เลย  

ที่ผมได้เนื้อเพลงและคอร์ด”  ป๊อป เดอะซัน
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จากแนวคิดของชมพู ฟรุ๊ตตี้ (สุทธิพงษ์ วัฒนจัง) ที่

ต้องการทำาค่ายเพลงสำาหรับกลุ่มเด็กวัยรุ่นโดยเฉพาะ 

เพื่อจะให้วัยรุ่นมีเพลงที่เป็นเพลงของตัวเองฟัง พูดถึง

เรื่องราวที่ใกล้ตัวอย่างความรักสดใสในวัยเรียน ไปหลง

รักรุ่นพี่ แอบปิ๊งเพื่อนเลิฟ ประมาณนั้น ไม่ใช่ฟังเพลงต่าง

ชาติต่างภาษา หรือฟังเพลงที่เพราะแต่ไม่รู้จะอินได้ยังไง 

เพราะไม่เข้าใจภาษา ไม่เข้าใจความหมาย กว่าจะรู้เรื่อง 

กว่าจะอินก็ต้องมานั่งแปลกันสามวันเจ็ดวัน หรือไม่เพลง

นั้นก็โตเกินไป ฟังแล้วเครียดถึงกับความดันขึ้น  ทั้งหมดนี่

จึงเป็นจุดเริ่มต้นของกามิกาเซ่ 

ค่ายกามิกาเซ่  เปิดตัวครั้งแรกอย่างอลังการงานสร้าง 

ด้วยกลุ่มศิลปินที่มาพร้อมกับซิงเกิลแรงอย่างเพลง ขัดใจ 

ซึ่งศิลปินเบอร์แรกของค่าย คือ 3 สาวต่างคาแรคเตอร์

อย่าง เฟย์ ฟาง แก้ว ตามมาด้วย โฟร์-มด, พายุ, ขนมจีน, 

มิล่า, เค-โอติก และ ลิปซ์ โปรเจ็คต์ ซึ่งประกอบไปด้วย 

หวาย, ซิสก้า และ ชิลลี่ไวท์ช็อค 

ด้วยคาแรคเตอร์ของศิลปินในค่ายท่ีเน้นความเป็น

ผู้นำา แสบ กวน ซ่า แก่นแก้ว และแสนซนเป็นลูกสาวกำานัน

เหมือนกับความหมายของชื่อกามิกาเซ่ ซึ่งเป็นภาษา

ญี่ปุ่นที่ใช้เรียก “กองกำาลังจู่โจมพิเศษ” นั้น ก็เลยทำาให้ 

กามิกาเซ่กลายเป็นทอล์ค ออฟ เดอะ ทาวน์ ในชั่วข้าม

คืน จากนั้นก็ตามมาด้วยเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมาย 

ทั้งในแง่บวกและแง่ลบเกี่ยวกับผลงานและคุณภาพของ

ศิลปินที่ออกมา 

แต่ถึงอย่างไรก็ตาม กามิกาเซ่ก็ไม่ได้หยุดผลิตผลงาน 

ปรากฏการณ์รวมตัวครั้งยิ่งใหญ่ของหนุ่มสาวชาวกามิกา-

เซ่ ที่ใหญ่เกินจะต้านทานไหวจริงๆ 

ด้วยความแรงของสาวๆ และหนุ่มๆ ทำาให้เกิด

คอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบครั้งแรกขึ้นในปี 2552 ใน

คอนเสิร์ต  "One-2-Call Freedom Zheza Zim Pre-

sents Kamikaze Live Concert" และด้วยกระแสที่ไม่

ได้ลดน้อยลงหนำาซ้ำายังได้กระแส KamiKaze Wave เข้า

มาช่วย ทำาให้ในปี 2553 กามิกาเซ่เอาใจแฟนคลับกัน

อีกระลอกด้วยคอนเสิร์ตที่อลังการและมันกว่าเดิม ใน

คอนเสิร์ต "KamiKaze Wave Concert"

แล้วถ้าถามว่า ทำาไมกามิกาเซ่ถึงได้รับความนิยมใน

หมู่วัยรุ่นอย่างมากมายขนาดนี้? คำาถามนี้คงต้องสูดลม

หายใจเข้าปอดลึกๆ สักหนึ่งที ก่อนจะพ่นคำาตอบออก

มาว่า “ก็เพราะว่าเพลงที่ทำาเป็นเพลงของวัยรุ่น คนร้องก็

วัยรุ่นแถมหน้าตาดีด้วยนะเธอ แล้วไอ้คนที่จะเข้าใจวัยรุ่น

อย่างเราได้ดีที่สุด ก็คงเป็นวัยรุ่นด้วยกันนั่นแหละ” 

ถึงแม้ตอนนี้ี่ี่ชมพูออกจากอาร์เอสไป ทำาให้กามิกาเซ่

ขาดหัวเรือใหญ่คนเก่ง จนใครหลายๆ คนจับตามองกัน

อย่างลุ้นระทึกว่า กามิกาเซ่ถึงคราวสิ้นสุดหรือไม่ หรือ

จะประสบความสำาเร็จหรือเปล่านะ แต่ตลอดระยะเวลา

เกือบ 3 ปี ก็ถือเป็นข้อพิสูจน์ได้ให้เราได้เห็นแล้วว่า ยังไง 

กามิกาเซ่ก็ยังคงครองตำาแหน่งค่ายเพลงเบอร์ 1 ในดวง 

ใจวัยรุ่น เพราะกามิกาเซ่ไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่ หากแต่ยัง

คงเร่งผลิตกองกำาลังดนตรี เพื่อทำาการจู่โจมตลาดเพลง

วัยรุ่นต่อไปอย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีทีท่าว่าจะหยุดพักกัน

เลยหละ  

แต่กลับทำาออกมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมๆ กับการแจ้งเกิด 

ศิลปินหน้าใหม่ๆ อย่าง   2   หนุ่ม 1 สาว ทรี.ทู.วัน ที่ทำาให้ 

เพลงแคท่ีร่กั ดงักระหึม่ไปทัว่บา้นทัว่เมอืง     และ      3     สาวนา่รกั 

สดใส สวีต-ดี แล้วก็ตามมาด้วย แคท-แพท, คิส มี ไฟว์, เอกซ์ 

 ไอ เอส   และวงดนตรีวงแรกของค่ายอย่าง แฟกต์ ยู มา

ให้เราได้เชยชมกันอยู่เป็นระยะๆ ไม่ได้ปล่อยให้ขาดช่วง 

หรือพักหายใจหายคอกันเลยทีเดียว และก็ดูท่าจะได้รับ 

เสยีงตอบรบัจากวยัรุน่ทกุพืน้ทีอ่ยา่งดขีึน้เรือ่ยๆ      จนกลาย 

เป็นกลุ่มคนดนตรี ที่กำาลังครองตลาดเพลงวัยรุ่นอยู่ใน 

ตอนนี้ 

ตลอดระยะเวลาเกือบ 3 ปี กามิกาเซ่ปล่อยอัลบั้ม

ออกมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทุกกลุ่มศิลปินก็ล้วนประสบ

ความสำาเร็จทั้งสิ้น ยังไม่นับรวมถึงโปรเจ็คต์พิเศษที่ทาง

ค่ายขยันขนมาเซอร์ไพรส์แฟนๆ ให้ได้กรี๊ดกันจนเส้นเสียง 

ระเบิด อย่าง 7 สาว 7 คาแรคเตอร์ Seven days (เซเวน

เดส์), 2 หนุ่มฮอตจากวงเค-โอติก ที่แท็คทีมโชว์พลังการ

ร้องและการเต้นแบบเหนือชั้นในนาม 2 HIGH (ทู ไฮ)  

และตามด้วย 3 หนุ่มที่เหลือของเค-โอติกกับการรวมตัว

เฉพาะกิจใน MONKEY HERO (มังกีย์ ฮีโร่) 

แค่นั้นยังไม่พอ กามิกาเซ่ยังคงเอาใจแฟนๆ อย่าง

ต่อเนื่อง ด้วยการทำาอัลบั้มรวมศิลปินที่ทำาให้แฟนได้กรี๊ด

สลบกันทุกปี เริ่มด้วย Forward To U อัลบั้มขอบคุณ

แฟนเพลง, Friendship Never Ends อัลบั้มที่บ่งบอก

ถึงมิตรภาพของทุกคนในกามิกาเซ่ได้เป็นอย่างดี, I love 

KamiKaze อัลบั้มรวมเพลงที่เป็นเหมือนของขวัญส่ง

ท้ายปี  และที่ไม่พูดถึงไม่ได้คงจะเป็น KamiKaze Wave 

ตอนนี้เพลงแนวไหนกำาลังมา? คำาถามนี้คงตอบได้

อย่างไม่ต้องคิดนานเลย ก็คงเป็นเพลงแนวป็อปแด๊นซ์ดิ้น

กระจายถึงกับไส้ปลิ้นลิ้นห้อย ผสมฮิปฮอปแร็ปโย่วแถม

ด้วยอาร์แอนด์บี ฮูเย~~ แล้วถ้าจะให้พูดถึงค่ายที่กำาลัง

ครองตลาดเพลงแนวนี้ล่ะ จะนึกถึงค่ายไหนกัน อันนี้ก็

ไม่ต้องคิดนาน ถ้าคุณยังเป็นวัยรุ่นอยู่ล่ะก็ จะต้องตอบได้

อย่างเต็มปากเต็มคำาเลยว่า “กามิกาเซ่”



เมื่อครั้งออกอัลบั้มที่เมืองไทยในนามวงสิบล้อ ฮิวโก้ จุลจักร จักรพงษ์ ถูกประเมินค่าเพียง
แค่ “ดาราร้องเพลง” เมื่อไม่ประสบความสำาเร็จบนเส้นทางดนตรีในแผ่นดินที่เขาเรียกว่า 
“บ้าน” ฮิวโก้จึงหอบเอาความฝันและความตั้งใจข้ามน้ำาข้ามทะเลไปไกลถึงอังกฤษ ซึ่งเป็น 

แผ่นดินเกิด
ที่นั่นเขาได้เซ็นสัญญากับค่ายเพลงในลอนดอน มุ่งมั่นทุ่มเททำาเพลงจนเสร็จครบอัลบั้ม แต่

แล้วกลับโดนดร็อป เมื่อความหวังจะเป็นศิลปินอินเตอร์พังทลายลง เขาหอบเอาความผิดหวัง
กลับมาเมืองไทย แต่ความมุ่งมั่นตั้งใจในครั้งนั้นไม่ได้สูญเปล่า เมื่อผลงานของเขาไปถูกใจ Be-
yonce จนเธอต้องขอเอาเพลงนั้นไปร้องในอัลบั้มของเธอเอง ซึ่งเพลงๆ นั้นก็คือซิงเกิลฮิต Dis-
appear แค่นั้นยังไม่พอ เมื่อถูกใจภรรยาแล้วยังไปโดนใจสามี Jay-Z แร็ปเปอร์ชื่อก้องโลก และ

นั่นคือเส้นทางก่อนที่เขาจะได้เข้าไปเป็นศิลปินในสังกัด Roc Nation ของ Jay-Z 
วันนี้ “Old Tyme Religion” ผลงานอัลบั้มแรกในฐานะศิลปินเดี่ยวและ

ศิลปินอินเตอร์ของเขาเสร็จสมบูรณ์แล้ว และเขาเลือกที่จะเปิดตัวในเมืองไทย
เป็นที่แรก โดยให้เหตุผลว่า “ภาษาพูดเราก็ภาษาไทย เรารักชอบที่จะอยู่เมือง
ไทย เพื่อน ครอบครัว เราก็อยู่เมืองไทย เราเติบโตมา ค้นหาตัวเองกับดนตรี
กับหลายๆ อย่างที่เมืองไทย เพราะฉะนั้นมันเป็นที่ๆ สำาคัญที่สุด ที่เหลือที่
ตามมานั่นก็เป็นโบนัส เราเป็นศิลปินไทย ศิลปินไทยก็ต้องปล่อยอัลบั้มใน
เมืองไทย”

ฮิวโก้พูดถึงผลงานอัลบั้มนี้ว่า “ผมพยายามทำาเพลงแบบร็อคแอนด์โรลล์ 
ในยุคสมัยของฮิปฮอป หลักการในการวางเสียงต่างๆ เน้นจังหวะ ไม่มี
เครื่องดนตรีไฟฟ้า เสียงทุ้งๆ ที่ได้ยินคือเสียงร้องที่เราอัดทับกันหลายๆ 
ครั้ง กีตาร์เลือกใช้กีตาร์โปร่ง พยายามใช้กีตาร์ไฟฟ้าให้น้อยที่สุด เพราะ
ว่าเดี๋ยวกีตาร์ไฟฟ้าจะแย่งซีน จะไม่มีโซโล่ ไม่มีลีดอะไรมาก อยากให้ทุก
อย่างตอบสนองเนื้อเพลง แล้วก็ลองวัดความหมายเพลง ผมมีส่วนร่วมใน
ทุกเพลง ในทุกมุม เพราะว่าในที่สุดถ้าอัลบั้มมันออกมาไม่ดีก็ไม่ได้โทษใคร
นอกจากผม เพราะฉะนั้นผมดูทุกเม็ดที่อยู่ในอัลบั้มนี้ แต่ผมก็ไม่ใช่ว่าบ้า
อำานาจหรือหลงความเก่งของตัวเอง”

สำาหรับ 99 Problems ซิงเกิลแรกของเขาซึ่งเป็นการนำาเพลงของ Jay-Z 
มาทำาใหม่ ฮิวโก้พูดติดตลกว่า “เวอร์ชั่นของเราเก่ากว่า จนคนฟังอาจจะคิดว่า 

เขาเป็นคนคัฟเวอร์เรา” 
    ในอัลบั้มนี้มีหนึ่งเพลงสำาคัญที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือ เพลงสายลม ซึ่งเป็น

เพลงไทยเพลงเดียวที่ถูกทำาขึ้นมาเพื่ออยู่ในอัลบั้มนี้โดยเฉพาะ เป็นเพลงที่ฮิวโก้ได้
แรงบันดาลใจมาจากชีวิตของเขาเองที่ต้องเดินทางห่างไกลบ้าน ห่างไกลครอบครัว
อยู่ตลอดเวลา และที่ทำาเพลงภาษาไทยใส่ไว้ในอัลบั้มก็เพราะมีการตกลงกันว่าจะ
ให้ความสำาคัญกับเมืองไทย ทางค่ายเห็นว่าฮิวโก้เป็นศิลปินไทย จึงอยากให้ทำาอะไร
พิเศษสำาหรับเมืองไทย 

    ฮิวโก้พูดถึงการทำางานในระดับอินเตอร์ว่า “มันสนุกครับ มันสะใจ ท้าทาย
มาก รู้สึกว่าใช้เวลากันคุ้ม มันเป็นความท้าทายที่น่าเผชิญ ไม่ได้น่าหวาดกลัว มัน
ไม่มีอะไรจะเสียหาย จริงๆ แล้วการปล่อยอัลบั้มในเมืองไทยสร้างความกดดันกับผม
มากกว่า เพราะว่าแฟนๆ อาจจะมีคาดหวัง อย่างน้อยก็มีความสัมพันธ์กันอยู่แล้วมา

หลายปี เพราะเหมือนมาปล่อยอัลบั้มให้คนรู้จัก ให้ญาติฟัง มันกดดันกว่าอยู่ที่นู่น ที่
นู่นเขาไม่ได้เป็นคนบ้านเดียวกับผม ถ้าเขาไม่ชอบก็ไม่ได้สะเทือนใจเท่าไหร่ เราก็ดีใจ
ที่ได้ไปอยู่บนสังเวียนเท่านั้นแหละ”

   ไม่ว่าฮิวโก้จะไปได้สวยหรือไม่บนสังเวียนดนตรีระดับสากล แต่การที่เขาได้ขึ้น
ไปยืนอยู่จุดนั้น ได้มีโอกาสร่วมงานกับคนระดับนั้น ก็เหมือนเป็นการตบหน้าคนไทย
อย่างจัง ที่ไม่เคยแยแส ไม่เคยยอมรับ ไม่เคยมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่เขาเคยทำามา 

“Old Tyme Religion” 
ก้าวแรกบนสังเวียนอินเตอร์
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ฟังเพลิน~

ในหลวง พระบิดาแห่งดนตรีแจ๊สไทย

วงดนตรีที่เป็นที่มาของการเรียกชื่อดนตรีแจ๊ส

มาทำาความรู้จัก
ดนตรีแจ๊ส กันเถอะ
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

เวลาเราฟังเพลง เราก็มักจะเลือกฟัง

เพลงที่เราชอบ หรือฟังเพลงที่ได้รับความ

นิยม ซึ่งมันก็ไม่แปลก แต่ถ้าเราเปิดใจรับ

ฟังเพลงที่ไม่เคยฟัง หรือไม่ได้เป็นที่นิยม 

มันก็จะทำาให้เราได้เห็นและได้เรียนรู้สิ่ง

ใหม่ๆ จากเพลงเหล่านี้ และดนตรีแจ๊สก็

เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าศึกษา 

และเรามีคนที่จะมาเป็นอาจารย์วิชา

แจ๊สศึกษาให้กับพวกเรา ซึ่งเขาคนนั้นก็คือ 

พี่รัก อนันต์ ลือประดิษฐ์ สื่อมวลชนและ

อาจารย์สอนประวัติศาสตร์ดนตรี ผู้ศึกษา

และคร่ำาหวอดในวงการดนตรีแจ๊สเมือง

ไทย แต่ก่อนไปฟังพี่รักพูด เราไปรู้จักที่มา

ที่ไปของดนตรีแจ๊สกันหน่อย

ดนตรีแจ๊สเป็นดนตรีที่ผสมระหว่าง

เพลงบลูส์และเพลงแร็กไทม์ ในอดีตไม่ได้

เรียกว่าแจ๊ส แต่เรียกว่า ฮ็อต มิวสิค ส่วน

คำาว่า “แจ๊ส” นั้นเกิดขึ้นทีหลัง โดยมาจาก

วง ดิ ออริจินัล ดิกซีแลนด์ แจ๊ส แบนด์ 

วงดนตรีของคนผิวขาวที่ได้รับความนิยม

อย่างมาก จนผู้คนในยุคนั้นเอาชื่อวงมา

เรียกเป็นชื่อแนวดนตรี 

หลังจากนั้น ดนตรีแจ๊สได้พัฒนา

ลักษณะของแนวดนตรีไปเรื่อยๆ ตามยุค

สมัยต่างๆ ตั้งแต่ยุคแรก นั่นก็คือ ยุคนิว-                                             

ออร์ลีนส์แจ๊ส ตามมาด้วยยุคสวิงหรือ

บิ๊กแบนด์ ขอบอกว่ายุคนี้เป็นยุคท่ีได้รับ                                               

ความนิยมสูงมาก ถัดจากนั้นก็เป็นยุค 

บ๊อพ ยุคคูลแจ๊ส ยุคฟรีแจ๊ส แล้วก็มาสู่ยุค

ฟิวชั่น ซึ่งเป็นยุคที่เพลงแจ๊สได้แตกแขนง

ออกไป จนทำาให้เพลงแจ๊สมีหลากหลาย

แนว จนมาถึงปัจจุบันนี้ 

สำาหรับเพลงแจ๊สในบ้านเรานั้น พี่รัก

บอกว่า ยังไม่มีหลักฐานที่แน่นอนว่าเพลง 

แจ๊สเข้ามาช่วงไหน แต่คาดว่าน่าจะเข้า

มาในยุคที่คนชนชั้นสูง หรือพวกเจ้านาย

คนไทยไปเรียนต่อต่างประเทศ ซึ่งน่าจะ

เป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เพราะเป็น

ช่วงท่ีไทยมีสัมพันธ์ที่ดีกับสหรัฐอเมริกา

ด้วย ส่วนพระบิดาแห่งดนตรีแจ๊สไทยก็

คือ ในหลวงองค์ปัจจุบันของเรานั่นเอง ซึ่ง

พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์เพลงแจ๊สไว้

หลายเพลง 

“ใน 10 ปีที่ผ่านมา เพลงแจ๊สได้

พัฒนาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับการเรียน

การสอนในบ้านเรา โดยมหาวิทยาลัยที่ได้

นำาแจ๊สเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา

ก็จะมี ม.มหิดล ม.ศิลปากรและม.รังสิต  

แล้วก็มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับเพลงแจ๊ส เช่น การจัดเทศกาลดนตรี

แจ๊ส ซึ่งจะมีการจัดกันทุกปี จากกิจกรรม

เหล่านี้ทำาให้บ้านเราเกิดนักดนตรีแจ๊สท้ัง

หน้าใหม่และหน้าเก่า อย่างที่เรารู้จักก็เช่น 

วงอินฟินิตี้, เทวัญ ทรัพย์แสนยากร, ภูษิต 

ไล้ทอง, ที-โบน, โก้ มิสเตอร์แซ็กซ์แมน 

เป็นต้น

“เพลงแจ๊สบ้านเรากำาลังพัฒนาใน

ทุกๆ ด้าน ทั้งด้านฝีมือและฐานของผู้

ฟังที่เริ่มมีมากขึ้น ทั้งในด้านปริมาณและ

คุณภาพ เพียงแต่ว่าด้านไหนจะมากกว่า

กัน เราก็ต้องคอยดูและคอยฟังกันต่อไป 

แต่ที่แน่นอนก็คือว่า เพลงแจ๊สเป็นเพลง

ที่มีคนฟังน้อย ไม่ว่าจะประเทศอเมริกา 

ไทย หรือประเทศไหนก็มีคนฟังเพลงแจ๊ส 

น้อยอยู่ดี อาจจะเป็นเพราะว่าเพลงแจ๊ส

เป็นเพลงที่แสดงออกถึงความเป็นตัวของ

ตัวเองสูงมาก เพราะฉะนั้นคนท่ีจะฟัง                                                

เพลงแจ๊สจะต้องเข้าใจและซาบซึ้งกับ

เพลงเหล่านี้”

ปฏิเสธไม่ได้ว่าหลายๆ คนคิดกันว่า

เพลงแจ๊สเป็นเพลงที่ฟังยาก เข้าถึงยาก 

สำาหรับคนที่อยากเริ่มฟังเพลงแจ๊ส พี่รัก

แนะนำาว่า

“ให้ฟังเพลงแจ๊สจากยุคนิวออร์ลีนส์ 

หรือยุคสวิงก่อน เพราะฟังง่าย แล้วค่อย

พัฒนาไปเรื่อยๆ ตามยุคสมัย แต่ที่สำาคัญ

ไม่ใช่ฟังอย่างเดียว เราต้องเรียนรู้เรื่อง

ราวของเพลงแจ๊สมาก่อนด้วย มันจะ

ทำาให้เราเข้าใจง่ายขึ้น แล้วถ้าคนที่ไม่เคย

ฟังและอยากจะฟัง ก็ลองเข้ากูเกิลแล้ว

ค้นหา 100 best jazz เท่านี้ ก็จะพบ                    

เพลงแจ๊สซึ่งเป็นเพลงระดับตำานาน ลอง

ฟังเพลงแจ๊สเหล่านี้ไปก่อน แล้วถ้าเกิดเรา

ชอบค่อยไปหาซื้อมาฟังกัน เพราะถ้าซื้อ

เป็นซีดีมาฟัง มันจะทำาให้เราได้เห็นความ

เป็นมาและเรื่องราวของบทเพลงมากขึ้น

ด้วย”

โสตศึกษา
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ประโยคข้างต้นคงเป็นที่คุ้นหูใครหลายๆ คนอยู่บ้าง มันคือ

เพลงรักความหมายดีๆ ผ่านน้ำาเสียงนุ่มๆ ที่ถูกเปิดบ่อยครั้ง

ในคลื่นวิทยุ ณ ห้วงเวลาหนึ่ง เพลงที่ว่านี้คือ “ทฤษฎีสีชมพู” 

ผลผลิตของวง “นิ้วแบนด์”

เอ่ยถึง “นิ้วแบนด์” ขึ้นมา อาจมีหลายคนทำาหน้างงๆ กับ

คำาสองพยางค์นี้ ว่าคืออะไร งั้นลองขยับเข้ามาใกล้ๆ สิ แล้วจะ

รู้ว่า “คำาสองพยางค์” ที่ว่านั้นคืออะไร

“นิ้วแบนด์” เป็นการโคจรมาเจอกันของ 2 หนุ่มตี๋ ตี๋

แรกเป็นหนุ่มนักเขียนอารมณ์ดี สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ เจ้าของ

นามปากกา ‘นิ้วกลม’ ส่วนอีกตี๋คือหนุ่มเสียงดี ที่มาพร้อมกับ

เพลงโรแมนติก แสตมป์ อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข ซึ่งโปรเจ็คต์นี้

เกิดขึ้นในช่วงที่นิ้วกลมออกหนังสือชื่อ “the soundtracks of 

my love” หรือในชื่อภาษาไทยว่า “เพลงรักประกอบชีวิต” เมื่อ

ปี 2551

หลังจากที่ “the soundtracks of my love” ออกมาได้

วงดนตรตีาต่ีฉบับ “นิว้แบนด์”

สัก 3-4 เดือน นิ้วกลมเกิดความคิดขึ้นมาว่า อยากจะจัดปาร์ตี้

ขอบคุณแฟนหนังสือ ในวันนั้นทั้งคู่ได้หยิบเพลงในหนังสือเล่ม

นี้มาเล่น “นิ้วแบนด์” จึงคลอดออกมานับแต่วันนั้นเป็นต้นมา

“จากนิ้วกลม... งั้นถ้าเป็นวงดนตรีก็ชื่อนิ้วแบนด์ละกัน กวน

ดี” แสตมป์เล่าให้ฟังถึงที่มาของชื่อวง

แรกเริ่มเดิมทีนั้น แสตมป์เป็นแฟนหนังสือของนิ้วกลมอยู่

แล้ว พอได้อ่านหนังสือเล่มนี้ก็อยากแต่งเพลงให้ จึงหยิบเรื่อง 

“ทฤษฎีสีชมพู” ขึ้นมาเขียนเป็นเพลง หลังจากนั้นทั้งคู่ก็ร่วม

กันปลุกปั้นมันให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา จึงกำาเนิดเป็นเพลงรัก 

ความหมายดีๆ ที่ติดชาร์ตวิทยุหลายคลื่น รวมถึงติดหูคนฟัง

อย่างเราไปด้วย ส่วนผลงานเพลงอื่นๆ ของนิ้วแบนด์นั้น ได้แก่ 

วันแห่งความรัก, รักเออ และ เพลงนี้เพื่อลานเล่นน้อง

สำาหรับแนวเพลงของวงนี้ แสตมป์บอกว่า “เป็นแค่แสตมป์

กับนิ้วกลมมาเจอกัน จะเกิดอะไรขึ้นก็ได้ ไม่เหมือนกับวงดนตรี

ทั่วไป” 

และแว่วๆ มาว่า เราอาจได้เห็นซีดีในโลโก้นิ้วแบนด์ เพราะ

แสตมป์เอ่ยกับเราในตอนท้ายว่า “หนุ่มตี๋อีกรายอยากทำาซีดี

มากๆ” อย่างนี้เราคงต้องติดตามกันต่อไปว่าจะได้เห็นซีดีของ

วงดนตรีตาตี่วงนี้หรือไม่ ?

เพราะนั่นอาจเป็นซีดีรุ่น “ตี๋ Edition” ก็ว่าได้ 
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“อะไรเป็นของเธอ ก็กลายเป็นอะไรของฉัน

เมื่อเราต่างเทสีผสมละลายเข้าด้วยกัน

โลกของเธอและฉันก็สดใสกว้างใหญ่ขึ้นกว่าวันนั้น

เมื่อสีทั้งสองผสมกัน เมื่อนั้นมันก็จะเป็นสีของเรา”

เล่นจนเป็นเรื่อง จากเกมสู่แผ่นฟิล์ม
เชื่อว่ามีวัยรุ่นจำานวนไม่น้อยที่เคยเล่นเกมเดอะ ซิมส์ หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า เกม

ซิมส์ เกมนี้เป็นเกมเกี่ยวกับการสร้างบ้าน สร้างครอบครัว ผู้เล่นสามารถออกแบบเองได้

ว่าต้องการบ้านในแบบไหน แต่ไม่ใช่แค่สร้างบ้านอย่างเดียว เดอะ ซิมส์ ออกแบบมาให้

เราต้องดูแลบ้านด้วย เพราะถ้าเราดูแลไม่ดีบ้านก็จะไฟไหม้ หรืออาจจะมีขโมยขึ้นบ้าน

ได้ นอกจากนั้น ผู้เล่นยังต้องมีการแต่งงาน ใช้ชีวิตคู่ มีครอบครัว มีลูก เหมือนในชีวิต

จริงด้วย 

ผลจากการเล่นเกมนั้น ทำาให้วัยรุ่นคนหนึ่งผุดไอเดียบรรเจิด ริเอาเกมซิมส์มาทำา

เป็นภาพยนตร์ ซึ่งเขาคนนั้นคือ เต้ วิศรุต จิปิภพ หรือที่ชาวไซเบอร์รู้จักกันในนาม เต้  

โรเจอร์ฟิล์ม 

เต้ได้ไอเดียมาจากการเห็นโฆษณาของเกมซิมส์ในเว็บไซต์ จึงเกิดความคิดว่า ถ้าเรา

เอาเกมนี้มาทำาเป็นหนังจะมันขนาดไหน หลังจากนั้นจึงได้ชวนญาติสนิทชื่อแอตต้ามา

ช่วยพากย์และทำาเสียงประกอบ แต่ก่อนที่หนังเดอะ ซิมส์ จะมีเสียงพากย์ เต้ได้ทำาเป็น

แบบบรรยายใต้ภาพก่อน แล้วค่อยมาใส่เสียงเพื่อเพิ่มอรรถรสในเรื่องต่อๆ มา 

หนังเรื่องแรกที่มีเสียงพากย์เป็นภาษาไทย คือเรื่อง Just Love วัยรุ่นลุ้นรัก ซึ่งเป็น

หนังแนวโรแมนติก แต่ในเรื่องที่ 2 เขาได้แหวกแนวทำาสิ่งที่ตรงกันข้ามกับเรื่องก่อนหน้า

ราวฟ้ากับเหว นั่นก็คือเรื่องผีกรวงโบ๋ ซึ่งเป็นแนวผีตลกๆ ซึ่งเขาบอกกับเราว่า ก่อนที่จะ

มาทำาหนังเรื่องนี้ได้คุยกับเพื่อนๆ ในเว็บบอร์ดเดอะ ซิมส์ และมีความเห็นจำานวนมากว่า 

คนทำาหนังรักมามากแล้ว ถ้าลองทำาหนังผี

แล้วเป็นผีตลกด้วยมันจะเป็นอย่างไรบ้าง 

และในเรื่องนี้ได้มีดีเจ.ตีตี้ ซึ่งเป็นดีเจแคม

ฟร็อกซ์ที่เต้ชอบเป็นการส่วนตัวมาร่วม 

แจมด้วย 

หลังจากที่เต้ทำาหนังมาแล้ว 10 กว่า

เรื่อง และทำามาแทบจะทุกแนว เมื่อ 2 ปี

ก่อน เขามีแนวความคิดใหม่ขึ้นมา คือจะ

เอาคนจริงๆ มาร่วมเล่นกับเดอะ ซิมส์ 

และได้เป็นหนังเรื่อง Next Station ออก

มา ซึ่งเต้บอกว่า เขาได้แรงบันดาลใจมา

จากหนังฝรั่งที่เอาคนมาเล่นกับแอนิเมชั่น 

สำาหรับผลงานชิ้นต่อไปของเต้ก็จะ

เป็นหนังเรื่องผีกรวงโบ๋ ภาคใหม่ ซึ่งจะ

เป็นผีกรวงโบ๋ตัวใหม่และแตกต่างจากตัว

เดิม และเหตุการณ์ก็จะเกิดขึ้นที่บ้านผีสิง

ย่านเมืองเอก

ตอนนี้เต้ทำาหนังมาแล้ว 10 กว่าเรื่อง 

เหมือนว่าเขาจะห่างจากคำาว่าหน้าใหม่

แล้ว แต่อย่างไรก็ตามหนังที่เขาทำาก็ยัง

ถือว่าเป็นหนังที่ใหม่และยังไม่เป็นที่รู้จักใน

วงกว้าง ถือว่าเป็นอีก 1 แนวทางที่มาเพิ่ม

ความหลากหลายให้ผู้บริโภคได้เลือกสรร

กันตามแต่รสนิยมและความพอใจ
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เพลงเก่าเล่าใหม่ 

ขอบคุณภาพจาก :http://roger.is.in.th

TAKE 1 SCENE 1



ชื่อไทยนั้นสำาคัญไฉน?
เคยได้ยินมีคนบอกว่า จะไม่ไปดูหนังเรื่องนี้ก็เพราะชื่อ

เรื่องนี่แหละ ทำาให้เรามาฉุกคิดว่าชื่อเรื่องนี้มันสำาคัญขนาด
ไหน จนต้องศึกษาสักหน่อยจนได้ความว่า ชื่อเรื่องเป็นส่วน
ประกอบสำาคัญของภาพยนตร์ที่อยู่ในส่วนของหน้าหนัง มี
ส่วนเป็นอย่างมากกับการตัดสินใจเสียสตางค์ตีต๋ัวมาชมหนัง
เรื่องนั้นๆ ของคนทั่วไป 

คงจะมีคนจำานวนไม่น้อยที่สงสัยว่าทำาไมต้องตั้งชื่อที่
เป็นภาษาไทยใหก้บัหนงัตา่งประเทศดว้ยนะ      ทัง้ๆ   ทีช่ือ่ภาษา 
ดั้งเดิมของเขาก็ดีเลิศเพราะพริ้งได้ใจความดีอยู่แล้ว  บางคน
ก็ออกมาบ่นๆ หงุดหงิดว่าชื่อไทยไม่เหมาะสมบ้างล่ะ ตั้งชื่อ
ตลกบ้างล่ะ บ้างก็บอกว่า “ความหมายไม่ใช่แบบนั้นเลยนะ 

จะตั้งอะไรก็ให้ตรงหน่อยสิ”  หรือ “ภาษาอังกฤษเป็นภาษา
สากลนะ ใครๆ ก็เข้าใจทั้งนั้นแหละ” ดูท่าแล้วหลายคนคงไม่
เห็นความสำาคัญของชื่อไทยเลยด้วยซ้ำา

ผศ.ดร.ชวนะ ภวกานันท์  ที่ปรึกษาฝ่ายสื่อสารการตลาด 
ของบริษัท สหมงคลฟิล์ม ผู้เชี่ยวชาญการตั้งชื่อหนัง ที่ตั้งมา
แล้วกว่า 3,000 เรื่อง เคยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับชื่อไทยของ
หนังต่างประเทศว่า การตั้งชื่อเป็นภาษาไทยนั้นยังมีความ
สำาคัญและยังจำาเป็นอยู่มาก เพราะว่ากลุ่มเป้าหมายก็มีเยอะ
โดยเฉพาะในหลายๆ จังหวัด กล่าวแบบง่ายๆ ก็คือ เป็น
สินค้าที่ขายในตลาดของคนต่างจังหวัด เราจึงต้องมีชื่อเรื่อง
ที่เป็นภาษาไทยที่เป็นเหมือนคำาขยาย เพราะคำาขยายนั้นก็
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เอาไว้ให้คนต่างจังหวัด เพราะประเทศไทยประเทศหนึ่งไม่ใช่
แค่กรุงเทพฯ เราต้องคิดเผื่อต่างจังหวัดด้วย แต่ชื่อหนังที่ใช้
ทับศัพท์ก็มี แต่ก็จะเป็นหนังที่คนเขารู้จักเรื่องราวหนังดีอยู่
แล้ว  

อยา่งที ่  ผศ.ดร.ชวนะกลา่ว       ประเทศไทยไมใ่ชแ่คก่รงุเทพฯ 
แต่คนต่างจังหวัดที่ไม่สันทัดภาษาอังกฤษก็มีเยอะ ชื่อภาษา
ไทยสำาหรับคนที่ไม่เก่งภาษาต่างประเทศ ก็คงจะเป็นเหมือน
ส่วนที่อธิบายหนังแบบย่อๆ ให้พอรู้ใจความของหนัง เพื่อ
ให้ได้เป็นแนวทางในการตัดสินใจ และได้รู้ว่าหนังเรื่องนั้นๆ 
เป็นแนวไหน 

การตั้งชื่อไทยให้หนังเทศนั้นไม่ใช่อยู่ๆ ดูชื่อเรื่องแล้ว
ก็แปลกันเอาตรงตัวกันง่ายๆ เราจะต้องคิดให้เหนือชั้นกว่า
นั้น อย่างเช่นเรื่อง ‘The Red Shoes’ ในโปสเตอร์มีผีสาวนั่ง
กอดรองเท้าแดงอย่างสุดรัก เราก็จะมาตั้งแบบขอไปทีว่า “ผี
รองเท้าแดง” แบบนี้ไม่ได้ ธรรมดาเกินไป มันต้อง “เกือกผี” 
ถึงแม้ว่าจะชวนให้ขบขัน แต่ก็สร้างความน่าสนใจได้ไม่น้อย

อย่างเรื่อง “วิ่งสู้ฟัด” (Police Story) ที่ได้รับความนิยม
เป็นอย่างมากในบ้านเรา บางทีถ้าเราไปคุยกับเพื่อนว่า “นาย
เคยดูเรื่อง “Police Story” ไหม มันโคตรเลยว่ะ” เพื่อนของ
คุณอาจจะทำาหน้ามึนใส่หนึ่งที แล้วตอบว่าไม่เคย แต่ถ้าลอง
เปลี่ยนมาเป็นบอกว่าเคยดูเรื่อง “วิ่งสู้ฟัด” ไหม รับรองได้
เลยว่าเพื่อนคุณจะตบเข่าหนึ่งฉาดใหญ่ๆ แล้วบอกว่า “เรื่อง
ที่เฉินหลงแสดงใช่ไหม ฟัดกันมันโคตรไปเลย”  เราจะเห็นได้
ว่าชื่อไทยนั้นทำาให้คนจดจำาได้ง่าย ยิ่งเรื่องไหนที่ตั้งออกมา
ได้แบบฟังแล้วสะดุดหูอ่านแล้วเตะตา เรื่องนั้นก็จะยิ่งเป็นที่
กล่าวถึงมากขึ้น

สำาหรับเรื่อง “กลีบเขมือบ” (TEETH) คงจะไม่พูดถึง
เรื่องนี้ไม่ได้ ก่อนอื่นเลยคงต้องขอชมทีมตั้งชื่อไทยของหนัง
เรื่องนี้ว่ากล้ามาก ใครจะไปคิดว่าจะกล้าตั้งได้โฉ่งฉ่างน่ารัก
น่าเอ็นดูเข้าใจง่ายแบบนี้ ได้ยินครั้งแรกยังต้องร้องว่า “อะไร

นะ” แล้วออกปากขอฟังให้ชัดๆ อีกสักที ถึงแม้ว่าชื่อจะดู
ทะลึ่งตึงตังไปสักหน่อยแต่ก็เข้ากับเนื้อเรื่องได้มากทีเดียว 
เพราะถ้าจะมีแค่  “TEETH” แปลเป็นไทยได้ง่ายๆ ว่า “ฟัน” 
ถ้าเราไม่เคยดูตัวอย่าง หรือไม่เคยเกาะกระแสหนังนอก เรา
ก็คงจะคิดว่าเกี่ยวกับฟัน คงจะกัดหรือเขมือบขบเคี้ยวอะไร
ที่ธรรมดาทั่วไปที่เราเคยดูล่ะมั้ง แต่พอได้ยิน “กลีบเขมือบ” 
ปุ๊บ เชื่อว่าทุกคนโดยเฉพาะคุณผู้ชายเป็นต้องหูผึ่งแน่ๆ ตาโต 
เท่าไข่ห่าน แล้วก็ทำาทุกวิถีทางเพื่อที่จะรู้ให้ได้ว่ามันเขมือบ
อะไรกันแน่

อีกประเด็นชื่อไทยของหนังหลายเรื่องได้สร้างสัญ- 
ลักษณ์ให้กับนักแสดงหลายคน เช่น อาร์โนลด์=คนเหล็ก, 
บรู๊ซ วิลลิส=อึด, คีนู รีฟ=เร็ว, เมล กิ๊บสัน=มหากาฬ, 
เฉินหลง=ใหญ่ หรือ ฟัด, โจ ซิง ฉือ=คนเล็ก, จูเลีย 
โรเบิร์ตส์=บานฉ่ำา, จวน  จี  ฮุน=ยัยตัวร้าย, ชา แต- 
ฮยอน=นายเจี๋ยมเจี้ยม  จะเห็นได้ว่าไม่ว่าเรื่องไหนๆ ที่มี 
นักแสดงเหล่านี้แสดงนำาก็จะมีคำาเหล่านี้เป็นชื่อหนังเสมอๆ 
ยกตัวอย่างเช่น จูเลีย  โรเบิร์ตส์    ที่ชื่อหนังภาษาไทยจะต้อง
มีคำาว่า  “บานฉ่ำา “   ไม่ว่าจะเป็น  “ผู้หญิงบานฉ่ำา”  (Pretty   
Woman), “รักบานฉ่ำาที่น็อตติ้งฮิลล์”  (Notting Hill), “รักเรา 
ต้องบานฉ่ำา” (Full  Frontal),   และ  “ลิขิตชีวิตให้บานฉ่ำา” 
(Monalisa smile) แล้วเราลองมาคิดกันเล่นๆ ถ้า เมล กิ๊บสัน 
แสดงคู่กับ จูเลีย โรเบิร์ตส์ล่ะ ก็คงจะเป็น “มหากาฬบานฉ่ำา”  
น่าติดตามดีเหมือนกัน 

ชื่อหนังภาษาไทยนั้น เราจะบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่จำาเป็น
ก็คงจะไม่ได้ แต่ถ้าเรารู้สึกว่าชื่อภาษาไทยของหนังเรื่อง
นั้นๆ อย่างจากหนังบู๊ดุเดือดบ้าระห่ำา, หนังรักซึ้งสุดโรแมน
ติก, หนังผีสุดสยอง รวมทั้งหนังนอกฟอร์มยักษ์ต่างๆ ที่ถูก 
ตั้งชื่อให้ดูตลก หรือความหมายไม่ตรงเหล่านั้นเป็นการ 
ทำาลายคุณค่าของภาพยนตร์ไปหรือไม่ ก็คงจะแนะนำาอย่างนี้
ว่า ชื่อเรื่องไม่ได้ทำาให้เนื้อเรื่องเปลี่ยนไป
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“หนังนอกกระแส”  
หนังที่คนถวิลหา 

แต่ยากที่จะตามหา 

คงจะไม่ผิดนัก หากจะกล่าวถึงวงการหนัง ไม่ว่าจะ

เป็นหนังไทยหรือหนังต่างประเทศ ล้วนแล้วแต่สร้างขึ้น

เพื่อความบันเทิงและหวังผลกำาไรเป็นอันดับแรก แน่นอน

ว่าหนังเหล่านี้คือหนังเชิงพาณิชย์ หากจะพูดให้เข้าใจ

ง่ายก็คือสร้างหนังเพื่อทำาเงิน จึงทำาให้หนังในปัจจุบัน 

หาความแปลกใหม่ในเรื่องเนื้อหาหรือรูปแบบของหนังได้

น้อย เป็นผลให้ผู้ชมได้เสพแต่หนังที่มีความคล้ายกันเป็น

ส่วนใหญ่ 

เมื่อหนังดังๆ ทั้งจากฝั่งฮอลลีวูด เอเชีย หรือไทยเอง 

เริ่มสร้างข้ึนเพ่ือการแข่งขันทางธุรกิจหนังกันอย่างจริงจัง 

ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีในวงการหนังไทย ที่มีหนังมากมายให้

เราได้เลือกชมกันตามโรงหนังชั้นนำาได้ง่าย แต่การดูหนัง

ของคนไทยสมัยนี้ ไม่ได้ต้องการเพียงความบันเทิงเท่านั้น 

หากแต่ต้องการเนื้อหาที่ให้แง่คิดต่าง ความหลากหลาย 

ความแปลกใหม่ และรูปแบบที่กล่าวมานั้น ถูกเรียกว่า

เป็น “หนังนอกกระแส” 

สาเหตุที่ทำาให้เกิดคำานิยามว่า “หนังนอกกระแส” นั่น

เพราะว่าเป็นหนังที่เน้นอารมณ์และความรู้สึก ไม่จำาเป็น

ต้องใช้นักแสดงดังเพื่อเรียกคนดู ใช้ทุนสร้างต่ำา 

แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นข้อจำากัดความนิยม และการเจริญ

เติบโตของหนังจำาพวกนี้คือ หนังดีๆ เหล่านี้หาชมได้

เพียงแค่ 2 ที่เท่านั้น คือโรงหนังลิโด สยาม สแควร์ และ

โรงหนังเฮ้าส์ อาร์ซีเอ. 

ต้อย นพปฎล พลศิลป์ นักวิจารณภาพยนตร์ ที่ขลุก

อยู่กับการดูและการวิจารณ์หนัง ด้วยความสนใจในด้านนี้ 

ทำาให้เขามองเห็นปัญหาของหนังนอกกระแส และอยาก

ให้ธุรกิจภาพยนตร์เปิดกว้างให้หนังนอกกระแสได้เข้ามา

อยู่ในกระแสบ้าง

“ผมว่าถ้าหากบ้านเราเปิดใจให้กับหนังนอกกระแส

มากขึ้น มีโรงฉายสำาหรับหนังแนวนี้มากขึ้น อาจจะได้รับ

ทำาให้หนังนอกกระแสยังคงไปได้ไม่ไกลเท่าที่ควร แต่หาก

พยายามใช้ความคิด ใช้ความรู้สึกมองสิ่งที่ซ่อนอยู่ในหนัง

ให้มากขึ้นอีกสักหน่อย ไม่เพียงแต่จะเข้าใจในหนังเท่านั้น 

แต่อาจทำาให้หวนคิดถึงเรื่องราวของตนเองมากขึ้นด้วยก็

เป็นได้

“หนังอินดี้มันมีอิสระในการเล่าเรื่อง เราสามารถเล่า

เรื่องได้หลากหลาย และสามารถเล่าเรื่องได้อย่างที่ใจ

คนทำาต้องการ มีอิสระทุกอย่างเลยก็ว่าได้ ต่างกับการ

ทำางานภายใต้บริษัท มันมีขอบเขตจำากัด อิสระทางความ

คิดน้อย เพราะต้องคอยระวังว่าจะไปกระทบกับสปอน-

เซอร์หนังตัวไหนหรือเปล่า” พี่ต้อยว่า

การทำาหนังนอกกระแส แม้ว่าจะไร้เงาของนายทุน 

แต่เรากลับเห็นว่ามีบ่อยครั้งที่หนังพวกนี้ไปคว้ารางวัล 

สร้างชื่อให้กับประเทศไทย อย่างกรณีล่าสุดที่โด่งดังมาก

คือ “ลุงบุญมีระลึกชาติ” ผลงานของเจ้ย อภิชาติพงศ์ 

บ้านเราแต่จะเป็นต่างประเทศ อาจเป็นแรงบันดาลใจให้

คนทำาหนังมีความพยายามมากขึ้น อยู่ที่ว่าเมื่อกระแสแรง

ขึ้น คุณจะเกาะกระแสนั้นได้อย่างไรให้สามารถประสบ

ความสำาเร็จได้”

หากบุคลากรในแวดวงภาพยนตร์ตระหนักถึงความ

สำาคัญของการทำาหนังนอกกระแส หรือมีการให้โอกาส 

ให้พื้นที่หนังนอกกระแสมากกว่านี้    น่าจะสามารถทำาให้

หนังที่มีความแตกต่างเหล่านี้ มีโอกาสได้สื่อสารแง่คิดดีๆ 

อย่างแพร่หลาย อีกทั้งยังสามารถทำาให้วงการภาพยนตร์

ไทยไปได้ไกลขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น หากคนในสังคมได้ซึมซับ

เรื่องราวที่มีเนื้อหาดี ให้แง่คิดในการดำารงชีวิตได้ดี ก็จะ

สามารถส่งผลให้จิตใจ และความคิดของคนในสังคมดียิ่ง

ขึ้นได้อีกด้วย 

ความนิยมแน่นอน แต่ก็ต้องยอมรับว่าคนส่วนใหญ่เขาดู

หนังพาณิชย์กัน เราต้องถามตัวเองว่า ถ้าเราอยากดูหนัง

ที่มีอะไรมากกว่าหนังตลาดทั่วไป เราจะกล้าสละเวลาไป

กับมันหรือเปล่า เพื่อให้ธุรกิจโรงหนังรู้ว่าหนังประเภทนี้

ก็มีคนดูเหมือนกัน” 

หลายคนอาจสงสัยว่า แล้วหนังนอกกระแสหรือหนัง

อินดี้ (Independent Film) มันมีดีอย่างไร จึงควรค่าแก่

การนำามาฉายให้คนหมู่มากได้ดู 

คนทั่วไปมักจะมองว่าหนังอินดี้ดูไม่รู้เรื่อง ไม่เข้าใจ

ว่าหนังต้องการจะสื่ออะไร เหตุผลเหล่านี้คงเป็นสิ่งที่

วีระเศรษฐกุล ที่สามารถคว้ารางวัลปาล์มทองคำาจาก

เทศกาลหนังเมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศสได้ หรือเรื่อง 

“เจ้านกกระจอก” ของ อโนชา สุวิชากรพงศ์ ซึ่งคว้ารางวัล

ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากเนเธอร์แลนด์และโรมาเนีย ซึ่ง

คนไทยน้อยคนนักที่จะได้ชมหนังไทยที่ได้รางวัลระดับ

นานาชาติ แต่การได้รางวัลของหนังนอกกระแสไทยเหล่า

นี้ ทำาให้มีคนสนใจและเปิดใจให้หนังนอกกระแสมากขึ้น 

พี่ต้อยแสดงความเห็นว่า “กรณีคุณเจ้ยที่ได้รางวัล

จากเทศกาลหนังเมืองคานส์ ทำาให้เห็นว่าหนังนอก

กระแสสามารถประสบความสำาเร็จได้ เพียงแต่ไม่ใช่ใน

25

ACTION



เมื่อคนในสังคมต่างก็เป็น
“แมลงในสวนหลังบ้าน”

กับความรู้ที่ได้จากการเรียนระดับปริญญาโทเรื่องความ
หลากหลายทางเพศ จึงนำาแนวคิดทฤษฎีนั้นมาถ่ายทอด
ลงบนแผ่นฟิล์ม อีกทั้งการเห็นเพื่อนในวัยเดียวกันมี
ครอบครัว มีลูก จึงเกิดความคิดที่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหาก
พ่อเป็นกระเทยแต่งหญิงแล้วมีลูกชายและลูกสาว จะ
แก้ไขปัญหานี้ในครอบครัวได้อย่างไร

“ชัดเจนในชื่อเรื่อง เราพูดถึงชีวิต ชีวิตในอีกแบบหนึ่ง
ที่มันมีอยู่จริงๆ แต่คนเราแกล้งทำาเป็นไม่เห็นชีวิตแบบนี้
ก็ Insects in the Backyard นั่นแหละ” ธีมของหนังที่ผู้
กำากับต้องการสะท้อนไปยังสังคม

สำาหรบัวธิกีารเลา่เรือ่งนัน้ ใชว้ธิตีดัสลบัไปมาระหวา่ง 
อดีต ปัจจุบัน อนาคต ความทรงจำา ความจริงและ
จินตนาการ

หนังต้องการสื่อสารไปยังสังคมในด้านค่านิยมเรื่อง
ความหลากหลายทางเพศ ที่ควรจะเลือนหายไปในสังคม
ให้กลับกลายเป็นความเข้าใจและเคารพในความแตกต่าง
ซึ่งกันและกันแทน

แต่หนังไม่ได้ทำาหน้าที่ของมันอย่างที่ผู้สร้างต้องการ 
ด้วยเหตุที่ว่า ทางคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์
และวีดิทัศน์แห่งชาติไม่อนุญาตให้ฉายหนังเรื่องนี้  
เนื่องจากมีเนื้อหาขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน
ตามพ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 

หลงัจากมคีำาสัง่หา้มฉาย       ธญัญว์ารนิ ไดย้ืน่ขออทุธรณ ์
ต่อคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่ง
ชาติ เพื่อให้มีคำาสั่งพิจารณาอนุญาตหนังเรื่องนี้ โดย
เจตนารมณ์ของผู้สร้างนั้น ต้องการให้กำาหนดเรตติ้งผู้ดูที่
ระดับอายุ 20 ปีขึ้นไป เพราะเห็นว่าเป็นวัยที่มีวุฒิภาวะ
พอที่จะเลือกดูหนังสักเรื่องได้ โดยไม่น่าจะมีพฤติกรรม
เลียนแบบ

แต่ทางคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิ-
ทัศน์แห่งชาติ ได้พิจารณาว่า หนังดังกล่าวนำาเสนอใน
ด้านความรุนแรงทั้งภาพและภาษา มีฉากการดื่มเหล้า 
สูบบุหรี่ ขายบริการทางเพศในชุดนักเรียน ฉากลูกฝัน

ควรดู, “I’m fine สบายดีค่ะ” รางวัลชนะเลิศรัตน์ เปส
ตันยี จากการประกวดภาพยนตร์สั้นไทยครั้งที่ 12 เมื่อ
ปี 2551 ฯลฯ

“Insects in the Backyard” หนังแนว Coming of 
Age บอกเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ของครอบครัวหนึ่ง
ที่ผิดแผกไปจากมาตรฐานสังคมทั่วไป ครอบครัวที่มีพ่อ
เป็นกระเทยแต่งกายเลียนแบบหญิง ที่เลี้ยงดูลูกสาวและ
ลูกชายวัยรุ่นเพียงลำาพัง จากบทบาทในสังคมที่กำาหนด
ให้ผู้นำาครอบครัวต้องเป็นชาย จึงนำาไปสู่ความสับสนและ
เกลียดชังที่มีต่อพ่อของตัวเอง นำาพาให้วัยรุ่นชายหญิงคู่นี้
เลือกที่จะเดินออกจากบ้าน แล้วหันหน้าสู่โลกแห่งความ
เป็นจริงโดยลำาพัง นำาไปสู่บทสรุปที่ไร้ทางออก

 สำาหรับแนวคิดในการสร้างหนังนั้น ธัญญ์วารินเล่า
ว่า ส่วนหนึ่งมาจากตัวเอง ด้วยวัยที่มากขึ้นประกอบ

จากมุมมองต่อสังคมที่ว่าคนเราต่างก็เป็น “แมลง
ในสวนหลังบ้าน” และการมองเห็นชีวิตในรูปแบบหนึ่งที่
มีอยู่จริงในสังคม แต่คนเราแกล้งทำาเป็นไม่เห็นชีวิตแบบ 
นั้นๆ ผสมผสานกับความต้องการสื่อสารไปยังสังคมใน
เรื่องความหลากหลายทางเพศ ถูกถ่ายทอดลงบนแผ่น
ฟิล์มก่อกำาเนิดเป็นหนังเรื่อง “Insects in the Backyard” 

ผลงานเรื่องล่าสุดของผู้กำากับหนังอิสระ ธัญญ์วาริน 
สุขะพิสิษฐ์ หรือ กอล์ฟ ซึ่งอยู่ในโครงการ Independent 
Spirit Project #2 ของนิตยสาร Bioscope นำาแสดง
โดยธัญญ์วารินเอง และนักแสดงวัยรุ่นหน้าใหม่ ร่วมด้วย
อัญชลี  สายสุนทร จาก Wonderful Town

ก่อนหน้านี้ ธัญญ์วารินมีผลงานหนังสั้นหลายเรื่อง 
เช่น “แหวน” ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากหอภาพยนตร์ 
(องค์การมหาชน) ให้เป็น 1 ใน 100 เรื่องหนังไทยที่

ว่าฆ่าพ่อตัวเอง รวมถึงพฤติกรรมอื่นๆ ที่ปรากฏใน
หนัง อาจทำาให้สังคม และผู้ชมท่ีแม้จะมีอายุเกิน 20 ปี
ก็ตาม เกิดความเข้าใจผิดและเกิดพฤติกรรมเลียนแบบได้ 
เนื้อหาในหนังจึงขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน จึงไม่
อนุญาตให้ฉาย

และที่สำาคัญ “Insects in the backyard” เป็นหนัง
เรื่องแรกที่ได้เรตติ้ง “ห” ห้ามฉายในประเทศนับตั้งแต่
พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 กำาเนิดขึ้น

สำาหรับมุมมองต่อกรณีห้ามฉายนั้น ผู้กำากับหนังอิน
ดี้รายนี้มองว่า ได้สะท้อนแง่มุมบางอย่างต่อสังคมอย่าง
ชัดเจน คือการพูดถึงเสียงเล็กๆ ของคนในสังคมที่ไม่มี
ใครเห็น รัฐบาลก็พยายามบี้มันให้ตายและซ่อนมันเอา
ไว้ไม่ให้ใครเห็นดังเช่นชื่อหนัง อีกทั้งตนเองจะเดินหน้าสู้
ต่อไปโดยการฟ้องศาลปกครอง เพราะรู้สึกว่าตนเองถูก 
ลิดรอนสิทธิและเสรีภาพมากเกินไป

หนังอินดี้เรื่องนี้ ได้เปิดตัวรอบปฐมทัศน์โลกไปแล้ว
ที่เทศกาลภาพยนตร์ Vancouver ประเทศแคนาดา และ
เปิดฉายในเทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพฯ ครั้งที่ 
8 ช่วงเดือนพฤศจิกายนปี 53 และมีโปรแกรมลงโรงใน
เดือนถัดไป แต่แผนการฉายต้องสะดุด เมื่อได้เรตติ้ง “ห” 
ห้ามฉายในประเทศไทยเสียก่อน
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ดูเพลิน~

ขอบคุณภาพจาก :http://movie.mthai.com

ขอบคุณภาพจาก : http://www.facebook.com/insectsinthebackyard

ขอบคุณภาพจาก :



    ซุ่มถ่ายภาพยนตร์เรื่อง “The 

Good, The Bad and The Infected” 

จวนจะเสร็จ สำาหรับว่าที่ผู้กำากับมือ

อาชีพอย่าง เสือ พิชย จรัสบุญประชา 

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิเทศศาสตร์ 

สาขาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ มหา- 

วิทยาลัยรังสิต ที่เคยมีผลงานกับค่าย

หนังยักษ์ใหญ่อย่าง GTH มาแล้ว 

แม้ว่าหนังเรื่องนี้จะเป็นเพียงโปรเจ็คต์

ปริญญานิพนธ์ของนักศึกษา แต่ก็มี

อะไรน่าสนใจอยู่มากทีเดียว 

ภาพยนตร์เรื่องนี้จะเป็นการหยิบ

เอาความสัมพันธ์ของพี่น้องที่ชอบ

ทะเลาะกัน คนน้องนั้นนับถือพ่อเป็น

ไอดอลและถือคติว่าการเป็นลูกผู้ชาย

ต้องเข้มแข็ง จนกระทั่งวันหนึ่งพ่อของ

ทั้งคู่ได้เสียชีวิตลง ผู้พี่นั้นกลับทำาให้

น้องผิดหวัง เมื่อเขาทำาอะไรที่ตรงข้าม

กับพ่อโดยสิ้นเชิง ทำาให้ทั้งคู่ทะเลาะ

กันอย่างรุนแรง น้องชายจึงคิดหาทาง

หนีออกจากบ้าน แต่กลับต้องพบกับ

ซอมบี้ จึงทำาให้สองพี่น้องต้องต่อสู้กับ

ซอมบี้เพื่อให้ทั้งคู่สามารถมีชีวิตรอด 

จากการเผชิญปัญหาร่วมกันจึงทำาให้พี่

น้องคู่นี้เข้าใจกันมากขึ้น 

แค่ได้ฟังเรื่องราวคร่าวๆ ก็ทำาให้

เราสนใจได้แล้ว แต่สิ่งที่เราคิดตามมา

ก็คือ ผีซอมบี้จะเหมือนในผีชีวะไหม

นะ แล้วด้วยทุนทรัพย์ของนักศึกษาจะ

ทำาให้ผีออกมาน่ากลัวได้มากแค่ไหน

กัน จะทำาให้เราตกใจกรี๊ดแล้วเผลอ

ลืมตัวไปกอดคนข้างๆ ได้หรือเปล่า 

นอกจากเรื่องราวเนื้อหาของเรื่องนี้ เรา

ก็พาลไปสนใจขั้นตอนการทำางานของ

เขาซะด้วยเลย ไปดูกันว่ากองถ่ายหนัง

ของนักศึกษาจะแตกต่างจากกองถ่าย

หนังค่ายใหญ่ฟอร์มยักษ์มากน้อยแค่

ไหน 

เริ่มที่การเลือกนักแสดง ผู้กำากับ

เล่าว่า “ส่วนมากโปรเจ็คต์ภาพยนตร์

ปริญญานิพนธ์นั้นจะใช้เพื่อนที่รู้จักกัน

เป็นตัวละครนำา แต่สำาหรับเขา เขามี

โอกาสได้นักแสดงมืออาชีพอย่าง ฟลุ๊ค 

ศิครนิทร ์    ผลยงค ์     นกัแสดงจากภาพยนตร ์

เรื่อง “เฉือน” มารับบทเป็นน้องชาย 

และ บู้ - ธนันต์ บุญญธนาภิวัฒน์ หรือ

บู้ วงเสลอ รับบทเป็นพี่ชาย ซึ่งทั้งคู่ 

มีหน้าตาและบุคลิกคล้ายกันมาก จึงได้ 

รับเลือกมาแสดงบทพี่น้องกัน นอกจาก 

นัน้ยงัมดีาราดงัอยา่ง     สายปา่น - อภญิญา  

สกุลเจริญสุข มาร่วมงานอีกด้วย 

สำาหรับการเลือกโลเคชั่นในการ

ถ่ายทำา ด้วยความที่เป็นหนังทุนต่ำา 

และมีเนื้อหาเกี่ยวกับซอมบี้ จึงต้อง

เลือกโลเคชั่นที่น่ากลัว อย่างเช่น บ้าน

ร้าง พุ่มไม้ที่มีลักษณะเหมือนอยู่ใน

ป่า โดยทีมงานเลือกโลเคชั่นที่ถ่าย

ทำาได้ง่ายอยู่ในละแวกมหาวิทยาลัย 

แล้วอาศัยจะใช้การจัดฉากและเทคนิค

พิเศษช่วยให้ดูน่ากลัวและสมจริง

การทำางานภายในกองถ่าย ใช้ทีม

งานประมาณ 20 คน ซึ่งทีมงานก็คือ

เพื่อนที่เรียนด้วยกัน และรุ่นน้องที่สนิท

สนมกัน ทั้งมีการแบ่งงานกันดูแลแยก

เป็นฝ่าย 

การแบ่งงานจะเป็นรูปแบบงาน

ของหนังระบบสตูดิโอ แบ่งเป็น ผู้กำากับ 

ช่างกล้อง และผู้ช่วยกล้อง ในการ

ทำางานจะเรียกว่ากล้อง 2 และกล้อง 

3 ด้านผู้ช่วยผู้กำากับ คนแรกจะมีหน้า

ที่ดำาเนินงานเป็นผู้คุมกองถ่าย ส่วนคน

ที่ 2 จะมีหน้าที่จัดการข้อมูลเอกสาร 

ตารางคิว นัดประชุม 

สำาหรับโปรดิวเซอร์จะมีหน้าที่

คอยจัดการเรื่องเงิน ฝ่ายคอสตูมจะ

ดูแลเรื่องเสื้อผ้า ฝ่ายศิลปกรรมดูแล

พวกอุปกรณ์หรือเซ็ตฉาก มีทีมไฟ

สำาหรับคอยจัดไฟ จัดแสงในการถ่าย

ทำา และมีช่างภาพมีหน้าที่ถ่ายภาพ

การทำางานเบื้องหลัง โดยทั้งหมดนี้มีผู้

กำากับซึ่งถือเป็นผู้มีอำานาจสูงสุดในกอง

เป็น ผู้ควบคุมการทำางานเพื่อให้เกิด

ปัญหาน้อยที่สุด

เสือเล่าว่า การถ่ายทำาภาพยนตร์

เรื่องนี้ทำาโดยไม่อิงทฤษฎี แต่ทำาทุก

อย่างตามสัญชาตญาณ และเลือกทำา

ตามที่ใจต้องการ จึงทำาให้ทีมงานสนุก

กับการทำางาน แต่ทุกอย่างก็ล้วนอยู่บน

จุดมุ่งหมายเพื่อความบันเทิงและให้แง่

คิดแก่ผู้ชม

สำาหรับใครที่เห็นภาพการทำางาน

ของทีมงานนี้แล้ว สนใจติดตามความ

สัมพันธ์ของสองพี่น้องที่ไม่เข้าใจกัน 

และการผจญภัยต่อสู้กับซอมบี้ที่มีชีวิต

ของทั้งคู่เป็นเดิมพัน สามารถหาดูได้

ทาง www.youtube.com ... “The 

good, The bad and The infected” 

เสิร์ชเลย
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หน้ากล้อง

หลายคนรู้จัก  "จอห์น วิญญู วงศ์สุรวัฒน์"   ในฐานะ

พิธีกรชาย และนักจัดรายการวิทยุชื่อดังที่หน้าตาดี แถม

ยังขี้เล่นเป็นกันเอง แต่นอกเหนือจากงานหลักอย่างการ

เป็นพิธีกรรายการทางช่องฟรีทีวีและเคเบิลทีวีอย่างช่อง

แบง แชนแนลแล้ว จอห์นยังได้แอบโดดเข้าไปมีส่วนร่วม

กับรายการโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ตอย่าง iHere TV จน

ทำาให้ตอนนี้ทุกคนต่างพากันรู้จักเขาในฐานะ จอห์น วิญญู 

นะฮ้าฟว์ แห่งเจาะข่าวตื้น

iHere TV เป็นรายการโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ตที่นัก

ท่องอินเทอร์เน็ตต่างก็รู้จักกันเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น

รายการเก้าอี้เสริม, รายการโมเม พาเพลิน, รายการไอคุกส์ 

และอีกหลายรายการที่ครอบคลุมเนื้อหาที่หลากหลาย มี

ทั้งวาไรตี้ พาเที่ยว แต่งหน้า แต่รายการที่มีคนพูดถึงมาก

ที่สุดก็คงหนีไม่พ้น รายการเจาะข่าวตื้นกับนายจอห์น 

วิญญู นะฮ้าฟว์ ที่เนื้อหาจะหนักไปทางประเด็นทางการ

เมือง 

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เคยได้ชมรายการ “เจาะข่าวตื้น” 

เชื่อได้เลยว่าพอคุณดูจบ สิ่งที่แรกที่คุณจะทำาก็คือการมา

ในวงกว้าง หลายคนรู้จักเจาะข่าวตื้น กลายเป็นคนนี้นั่ง

ดูหัวเราะจนน้ำาตาเล็ดเสร็จก็เดินดุ่มๆ ไปบอกต่อกับคน

นั้น กระจายไปเหมือนโรคระบาดแบบเพื่อนถามเพื่อนว่า 

“นายเคยดูเจาะข่าวตื้นหรือยังฮ้าฟว์” จนทำาให้หลายคนที่

ไม่เคยรู้จักเขาในฐานะพิธีกรชายชื่อดัง หรืออาจจะแค่คุ้น

หน้าเพราะลูกสาวแอบปลื้ม แต่ก็ยังคิดไม่ออกว่าเคยเห็น

หน้าที่ไหนมาก่อน อย่างคุณหมอ, อาจารย์มหาวิทยาลัย 

และคนในวัยทำางานที่เลยวัยจะเสพติดรายการเพลงวัยรุ่น

ได้รู้จักเขาจากรายการนี้ และเสียงตอบรับแทนที่หลายคน

จะบอกว่าก็แค่เด็กฝรั่งก้าวร้าวมาล้อการเมือง แต่กลาย

เป็นว่ามีแต่เสียงที่ชื่นชมกับความกล้าที่จะแสดงความคิด

เห็นเกี่ยวกับการเมืองของเขา อาจจะเป็นเพราะหลายๆ 

สิ่งที่เขาหยิบยกมาพูดถึงในรายการเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงใน

สังคม แต่ไม่มีใครหน้าไหนกล้าที่เอามาพูดได้เหมือนเขา

“ผมไม่ได้พูดว่า “iHere” ดีที่สุด หรือเป็นทางเลือกที่

ให้ปัญญามากที่สุดที่มีอยู่ตอนนี้ เราแค่ทำาสิ่งที่เราอยากทำา 

เราแค่นำาเสนอทางเลือกมากกว่าให้แก่ผู้คน”

มาถึงตอนนี้ใครที่ยังไม่เคยดูรายการใดๆ ของ iHere 

TV เลย หรือไม่เคยได้มีโอกาสได้นั่งหัวเราะกับเจาะข่าว

ตื้น ก็ขอแนะนำาให้คุณลองหาเวลาว่างสัก 10 นาที แล้ว

นั่ งดูตอนที่มีคนพูดถึ งที่ สุด

อย่างตอนข้อสอบโอเน็ต

หรือตอนที่ เป็นที่ โด่ง

ดังอย่าง “ศอฉ.” แล้ว

จะทำาให้คุณติดใจใน 

“จอห์น วิญญู นะฮ้า

ฟฟฟฟว์ “ จนลืมไม่ลง

เลยทีเดียว

นั่งคิดในใจว่าในบ้านเรามีพิธีกรแบบนี้ด้วยหรอ ไม่ใช่ว่า

ทำาหน้าที่ได้ห่วยแตกพูดจาไม่รู้เรื่องตะกุกตะกักเป็นคนลิ้น

ไก่สั้นแถมยังติดอ่างอะไรแต่อย่างใด แต่สิ่งที่ทำาให้คุณต้อง

อึ้งทึ่งและเสียวสันหลังวาบๆ แทนคุณพิธีกรนั้นก็เพราะ

ว่า คนอะไรช่างกล้าหยิบประเด็นทางสังคมมาพูดจาเหน็บ 

แนมได้เจ็บแปลบแสบสันปานแร่เนื้อแล้วเอาเกลือทาได้

ขนาดนี้ 

ดูแล้วก็อดที่จะไม่คิดตามในใจ และระเบิดเสียงหัวเราะ 

ออกมาไม่ได้ ก็ใครจะไปคิดว่าจอห์นจะกล้าล้อการเมือง

กันแบบชนิดที่ไม่กลัวโดนแบนกันแบบนี้ เท่านั้นยังไม่พอ

ยังทำาให้คำาพูดหางเสียงอย่างคำาว่า “นะฮ้าฟว์” กลายเป็น

คำาฮิตติดปากเด็กแนวและผู้ใหญ่แนวกันไปทั่วบ้านทั่ว

เมือง 

“เจาะข่าวตื้น เราไม่เคยต้องการให้มันออกมาสนุก แต่

ผมเดาว่าเมื่อคุณกำาลังเสียดสี มันก็กลายเป็นเรื่องตลก

หน้าแตก ผมคิดว่าเสียงหัวเราะที่เราได้รับเป็นเหมือน

ของขวัญของเรา เราเริ่มจากต้องการเสียดสี และดึงเรื่อง

ปัญหาการเมืองและสังคมที่แก้ไขไม่ได้ หรือถูกมองข้ามมา

เล่น บางทีมันอาจเป็นนิสัยของเราที่ปล่อยให้มันเป็นอย่าง

นั้น แต่เราควรจะเริ่มตั้งคำาถามต่ออะไรก็ตามที่เกิดขึ้น

รอบตัวเรา ทำาไมเราต้องทนกับนักการเมืองโกงกิน, อะไร

เกิดขึ้นกับภาษีเรา หรือรัฐบาลเอาเงินของเขาไปใช้ยังไง”

ด้วยเนื้อหาของเจาะข่าวตื้นที่เล็งไปการเมือง ทำาให้

หลังจากที่เราได้ดูรายการเจาะข่าวตื้นแล้ว นอกเหนือจาก

ที่เรามานั่งคิดว่าทำาไมจอห์น วิญญู ถึงได้กล้าและปากคอ

เราะร้ายขนาดนี้ สิ่งต่อไปที่เราคิดก็คงหนีไม่พ้นความคิด

เห็นที่ว่าชายคนนี้มีอคติอะไรกับการเมืองหรือเปล่านะ แต่

จอห์นก็เคยให้สัมภาษณ์ไว้ในเนชั่นสุดสัปดาห์ว่า 

“ที่ทำาอยู่นี่ก็ไม่เคยจะคิดไปท้าทายรัฐบาล หรือกลุ่ม

การเมืองกลุ่มไหนๆ ไม่เคยคิดกระทั่งจะไปท้าทายบุคคล

ใดบุคคลหนึ่ง เพียงแค่เราอยากเตือนสติคนรุ่นใหม่ใน

หลายๆ เรื่องที่เขาอาจจะหลงลืมไป เช่นเตือนให้เขารู้

ว่าการคอร์รัปชั่นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นทุกวัน โดยที่เราไม่ตั้ง

คำาถามหรือสงสัยกับมัน เป้าหมายของเรามีแค่นี้ เราแค่

อยากให้คนที่ได้ดูรายการของเราได้คิด และไม่คุ้นชินกับ

ปัญหาหรือสารพัดสิ่งปกติที่เกิดขึ้นในสังคม”

กว่าสามปีที่มี iHere TV และรายการเจาะข่าวตื้น

กับจอห์น วิญญู ทำาให้ iHere TV ได้เป็นที่แพร่หลายไป

“จอห์น วิญญู” มีดีที่ดูเมื่อไรก็ได้นะฮ้าฟว ์

3130



ถ้าจะให้พูดถึงหน่ึงศิลปินที่จับงานในวงการบันเทิงมา
แล้วทั้งหน้ากล้องและหลังกล้อง เชื่อได้เลยว่าหนึ่งในรายชื่อ
ที่ปิ๊งขึ้นมาเป็นอันดับแรกๆ แบบที่คุณไม่ต้องไปนั่งสมาธิเอา
นิ้วแต้มน้ำาลายแล้วมาถูๆ วนเป็นวงกลมที่หัวแบบอิคคิวซัง
ให้ขี้กลากขึ้น ก็มั่นใจได้เลยว่าจะต้องมีชื่อของนักร้องหนุ่ม
มากฝีมือ ผิวสีแทน หน้าตาหล่อเหลาขวัญใจสาวเล็กสาว
ใหญ่คนนี้ “แดน วรเวช ดานุวงศ์” 

จากภาพวันแรกที่เปิดตัว D2B ทำาให้เราได้รู้จัก “แดน 
วรเวช ดานุวงศ์” ในฐานะของ “แดน D2B”  แต่หลังจากที่
ตัดสินใจเซย์กู๊ดบายบ้านเก่าอย่างอาร์เอส เพื่อเดินทางทำา
ตามความฝันของตัวเองด้วยการเป็นศิลปินเดี่ยว ทำาเพลงใน
แบบที่เป็นตัวของตัวเองมากขึ้น ภายใต้บ้านใหม่อย่างโซนี่ 
มิวสิค และหน้าที่ก็ไม่ใช่แค่เป็นผู้ถ่ายทอดผลงาน แต่เขายัง
ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในอัลบั้มมากขึ้น ทั้งเป็นโปรดิวเซอร์และ
แต่งเพลง รวมไปถึงงานที่ท้าทายอย่างการเป็นผู้กำากับ โดย
เริ่มจากการกำากับและทำาเบ้ืองหลังการผลิตมิวสิควิดีโอของ
ตัวเองในอัลบั้ม Blue อัลบั้มเดี่ยวอัลบั้มแรกของตัวเอง และ
มิวสิควิดีโอเพลง “Faraway” (ฟาราเวย์) ของเพื่อนซี้อย่าง 
5 หนุ่มบอยแบนด์วง ''วีวิลซ์'' (VWiilz) แล้วก็ต่อด้วยการเป็น
มิวสิคไดเร็คเตอร์ และครีเอทีฟในคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรก
ของตัวเอง “My Blue World Concert” 

จากการที่ได้ชิมลางงานเบ้ืองหลังอย่างการกำากับมิวสิค
วิดีโอ ก็คงทำาให้หนุ่มแดนหลงใหลบทบาทของการอยู่หลัง
กล้องไปได้ไม่น้อย และเริ่มกับอีกหนึ่งบทบาทใหม่ที่ท้าทาย
และหนักพอที่จะทำาให้ได้กุมขมับกันเลยทีเดียว นั้นคือการ
นั่งแท่นเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนผู้จัดละครของบริษัท เกโนไก 
จำากัด โดยละครเรื่องแรกที่หนุ่มแดนตั้งใจนำาเสนอก็คือเรื่อง 

หลังกล้อง
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“กุหลาบซ่อนหนาม” จากนั้นเจ้าตัวก็ทำาการเปิดตัวละครเรื่อง 
ที่สอง “สืบสวนป่วนรัก” ทั้งสองเรื่องนอกจากจะรับหน้าที่ 
เป็นผู้จัดละครแล้ว ยังเล่นเอง เจ็บเอง ไม่ใช้ตัวแสดงแทนให้
เปลืองงบประมาณอีกด้วย โดยแดนเคยเปิดใจเกี่ยวกับการ
ทำาหน้าที่ใหม่นี้ว่า

“สำาหรับผมแล้ว การเป็นผู้จัดละครเป็นการทำางานที่
เหนื่อยมากครับ ผมไม่เคยรู้มาก่อนว่าทุกขั้นตอนของการ 
เตรียมงาน สำาหรับถ่ายละครหนึ่งเรื่องจะเยอะขนาดนี้ เรียก
ว่าทุกอย่างต้องมีการวางแผน ทั้งประชุมบท ประชุมงบ คุย
เรื่องสถานที่ เสื้อผ้า หน้าผม คิวนักแสดง ไฟ กล้อง ประชุม
กันตั้งแต่เช้าถึงค่ำา ผมมองแล้วเหนื่อยแทนพี่ผิน ผู้กำากับ
ละคร พี่เอโกะ และพี่ๆ ทีมงานทุกคน เพราะผมแค่รับรู้เรื่อง
งานโดยรวม และทำาหน้าที่เป็นนักแสดงที่ดีเท่านั้น ส่วนหน้า
ที่อื่นๆ พี่ๆ เขารับกันไปหมดครับ”

“เราสนุก เพราะเป็นงานใหม่ที่ผมได้ลงมือทำา อย่างที่
บอกครับ หน้าที่ของผู้จัดละคร คือผลิตละครที่มีคุณภาพออก
มาให้เขา ที่เหลือนอกจากนั้นทางช่องจะเป็นคนพิจารณา ว่า 
จะสมควรออกอากาศเมื่อไหร่ ถามว่าท้อไหมที่ละครเสร็จ
แล้วแต่ไม่ฉาย ตอบได้เลยครับว่าไม่ เพราะหน้าที่ของผมใน
ฐานะผู้จัด ผมได้ทำาดีที่สุดแล้ว”

เท่านั้นก็คงจะยังไม่สะใจหนุ่มไฟแรง ก็เลยขอโดดลง
มานั่งแท่นเป็นผู้กำากับ พร้อมกับดูแลการผลิตซะเองกับ
โปรเจ็คต์หนังสั้น “บันทึกกรรม” ที่ทุ่มสุดตัวถึงสองตอนใน 
“ความรัก เจ้าชู้ ประตูกรรม” และตอน “เวรกรรม” 

“ความตั้งใจในการกำากับบันทึกกรรมในสองตอนนี้ จะ
เน้นปลูกจิตใต้สำานึกให้คนทำาความดี ไม่ทำาร้ายกัน ซึ่งในสอง
ตอนนี้ จะให้เห็นถึงการทำาร้ายกันสองแบบ อย่างใน ตอน 

“ความรัก เจ้าชู้ ประตูกรรม” จะเป็นการทำาร้าย
กันทางด้านจิตใจ ส่วนตอน “เวรกรรม” 
จะเป็นการทำาร้ายกันทางด้านร่างกาย 
       แน่นอนว่าหลายคน ที่ได้ดูผลงานการ 
กำากับของเขา ก็คงจะต้องมีมานั่งจับผิด
กันบ้าง พอให้ได้หาข้อติติงสร้างความ
กดดันให้กับผู้กำากับมือใหม่ได้เสียวสัน
หลังเล่นๆ ก็อย่างว่าการเป็นนักร้องนัก
แสดง แล้วโดดมาทำางานเบื้องหลังอย่าง
จริงจัง ก็ต้องมีอะไรให้ได้จับตามองและพูดถึงมากกว่าการที่ผู้กำากับจะผันตัวเอง
ไปอยู่หน้ากล้องยืนร้องเพลงให้ไฟส่องหน้า หรือไปนั่งบ่อน้ำาตาแตกตีบทแตก
โช๊ะๆ แสดงละครเอง

“งานมันต่างกันมากเลยครับ คนละความรู้สึก ตอนเป็นนักร้องเราไม่ต้องคิด
อะไรมาก วันๆ ก็ร้องเพลงไป ทำางานเสร็จก็ไปเที่ยว เจอเพื่อน อยากทำาอะไรก็
ทำา ถ้าไม่มีงานก็นอนดูทีวี ดูหนัง แต่พอเรามาทำาตรงนี้ แทบจะไม่ได้ดูทีวี ดูหนัง
เลยครับ ไม่ค่อยมีเวลาดู ขนาดขับรถ วิทยุแทบจะไม่ได้ฟังเลยครับ เพราะว่าขับ
รถไปเราก็คิดงานไปด้วย แดนก็พยายามคิดว่ามันก็แค่ช่วงนี้ ช่วงแรกที่มันมีอะไร
หลายๆ อย่างเข้ามา เราก็ต้องจัดระเบียบสมองเรา ค่อยๆ คิดเคลียร์ปัญหาทีละ
อย่าง ค่อยๆ ตั้งหลักใหม่ ทำาให้เราเริ่มแก้ปัญหาเป็น”

กับบทบาทใหม่ที่ท้าทายความสามารถของ “แดน วรเวช ดานุวงศ์” และ
สอบผ่านในฐานะผู้จัดละครกับผู้กำากับหนัง เพราะเราจะเห็นได้ว่าเขาไม่ใช่
อยู่ๆ ก็กระโดดข้ามเครื่องกีดขวางแล้วมาเป็นผู้จัดและผู้กำากับอย่างเต็มตัว 
แต่มันเริ่มจากการไต่เต้าเก็บประสบการณ์งานเบื้องหลังมาเรื่อยๆ จนสะสม
ประสบการณ์ได้เป็นกระบุงๆ ทั้งๆ ที่อายุก็ยังอยู่ในช่วงวัยรุ่นนั้น ก็คงเป็นตัว
การันตีความสามารถที่หลากหลายในวงการบันเทิง และความพยายามในการ
ทำางานของเขาคงจะทำาให้หลายคนหมดข้อกังขา และเปิดใจต้อนรับผู้จัดและ
ผู้กำากับสุดหล่อไฟแรงคนนี้อย่างดีทีเดียว  

“แดน วรเวช” ศิลปินลองของ  

ตอน ชิมลางเบื้องหลัง



เรามักจะได้ยินคำาวิพากษ์วิจารณ์ คำาบ่น คำาด่า ของคนนั้น คนโน้น คนนี้ อยู่บ่อยๆ เกี่ยวกับวงการเพลงไทย ที่ว่าเพลง

ไทยไปไม่ถึงไหน ย่ำาอยู่กับที่ ร้อยเนื้อทำานองเดียว ศิลปินไทยเอาแต่ก๊อป สารพัดที่ว่ากัน แต่มองในแง่หนึ่ง คนที่พูดก็คงพูด

ด้วยความหวังดี อยากเห็นสิ่งที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ในตอนนี้ 

คนเหล่านั้น หลายๆ คนที่พูด พูดถึงแต่ปัญหา มองไม่เห็นถึงทางออกหรือวิถีทางที่จะทำาให้มันดีขึ้น บางคนก็มีมุมมองที่

น่าสนใจ เพียงแต่ว่าพวกเขาเหล่านั้นส่วนใหญ่จะเป็นคนธรรมดาทั่วไป พูดไปแล้วก็ผ่านๆ จบๆ ไป การจะหาใครสักคนที่พูด

เรื่องนี้แล้วมีคนหยุดฟังแล้วเก็บไปคิด ไม่ใช่เรื่องง่าย จริงอยู่ทุกคนพูดได้ แต่ใช่ว่าทุกคนที่พูดแล้วจะมีคนฟังและเชื่อถือ 

‘เพลิน เพลิน’ เพียรพยายามหาคนๆ นั้นและเราเชื่อว่าเมื่อเขาพูดต้องมีคนฟัง เขาเป็นนักวิจารณ์ดนตรีชื่อดัง ถ้าจะยก

ให้เป็นนักวิจารณ์ดนตรีหมายเลข 1 ของเมืองไทยในเวลานี้ก็คงไม่มีคนคัดค้านเท่าไหร่นัก นอกจากนั้นเขายังเป็นดีเจ.จัด

รายการวิทยุ เป็นคลับดีเจ. เคยทำาเพลงมีอัลบั้มเป็นของตัวเอง ไม่ใช่ดีแต่วิจารณ์อย่างที่ใครๆ ว่ากัน และที่สำาคัญเขาเป็น

คนที่คนในวงการเพลงและวงการสื่อให้การยอมรับ พูดมาถึงขนาดนี้แล้วคงจะเป็นใครไปไม่ได้ นอกจากนักวิจารณ์ฝีปาก

กล้าคนนี้ที่มีไม่มากคนนักจะกล้าคุยกับเขา (ใครไม่กล้า เรากล้า แม้จะคุยไปสั่นไปก็เหอะ) เขาคือ ซี๊ด  นรเศรษฐ หมัดคง 

 

sพี่ซี๊ดพูดไว้ว่าแต่ไหนแต่ไรมาวงการ 

เพลงไทยห่างจากฝรั่งประมาณ 10 ปี 

แล้วปีที่แล้วบอกว่าเราขยับเข้าใกล้เขา 

1 ก้าว จาก 1 ก้าวในปีที่แล้วจนถึง 

ตอนนี้ขยับเพิ่มบ้างไหม

แค ่1 กา้ว นา่จะเหลอือกี 7-8 กา้ว     เรา 

อย่ามองในภาพรวมว่าเกาหลีดังเต็ม 

ไปหมด แล้วมีเพลงพวก ‘บริต อวอร์ดส์’ 

หรือ ‘แกรมมี่ อวอร์ดส์’ ที่คนไทยก็ฟัง 

มันไม่ใช่ ต้องดูว่าดนตรีของประเทศ 

ไทยมันไปถึงไหนแล้ว มันขยายตัวเอง 

ไปถึงไหนมากกว่า ตรงนั้นถึงเรียกว่า 

เราสามารถก้าวไปไกลแล้ว เราทันสมัย 

แล้ว เพราะคนอื่นเขาเห็นความเป็นเรา 

มากขึ้น เหมือนกับที่เราเห็นเกาหลี  

ไม่ใช่ว่าคุณฟังเกาหลีคือตามทัน แต่คุณ 

ต้องมีเพลงของคุณด้วยเพื่อเอาไปโชว์ 

พี่ว่าวัฒนธรรมที่ดีคือต้องการแลก

เปลี่ยนไม่ใช่การครอบงำา เหมือนเรา

รับของเกาหลี เกาหลีก็ต้องรับความ

เป็นไทย แต่ทุกวันนี้เราถูกครอบงำา

มากกว่า เราถูกครอบงำาจากตะวันตก 

แล้วในแง่ของเรื่องดนตรี เขามีแนวทาง 

ที่ ชั ด เ จนว่ า คุณจะกลั บ ไปหาจิ ต

วิญญาณ มีความเป็นคุณได้อย่างไร 

เขาทำาให้เราเห็นแล้ว แล้วทำาไมเรา

ไม่กลับมาที่ของเรา แต่เราดันไปทำา

ตามแบบเขาโดยไม่มีความเป็นตัวเรา 

 

sก็น่าจะเป็นเพราะว่าค่ายเพลงเห็น 

ว่าอันนี้ขายได้ก็ตามเขาอย่างเดียว

คือจริงแล้วมันมาจากปัญหาพื้น

ฐานมาเลย คือเราเอาคนไม่เป็นมาทำา

ในสิ่งที่เขาไม่เป็น เราเอาพ่อค้าขาย

มือถือมาเป็นรัฐมนตรีไม่ได้ เราเอานัก 

กฎหมายมาเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้ 

ผู้บริหารต้องมาเป็นผู้บริหาร พี่ชอบ 

อย่างน้าชิน   โฟร์เอส     เขาบริหารในเรื่อง

ลูกทุ่งที่เขารู้จริง เพราะฉะนั้นความเป็น 

น้าชิน “โฟร์เอสสร้างสรรค์เพลงดีมี

คุณภาพ” ทุกคนเชื่อ แฟนลูกทุ่งเชื่อ คน 

มาทำาต้องรู้ระบบการจัดการ ต้องให้ชัด 

ว่าตัวเองเป็นอะไร เป็นพ่อค้าต้องทำา

แบบพ่อค้า ทำาแบบแกรมมี่พี่ไม่โทษเลย 

นั่นคือการทำาแบบพ่อค้า ศิลปินที่เข้า 

มาคือสินค้า ...ชัด ศิลปินจะมาอ้าปาก

ซี๊ด นรเศรษฐ 
ชี้ทางสว่างวงการเพลงไทย
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เถียงเราไม่ได้ เพราะคุณคือสินค้า 

สินค้ามันก็จะมีสินค้าแต่ละประเภทอีก 

มีแบบโตด้วยตัวของมันเอง อย่างพี่โต๊ะ 

พี่ป้อม ทำาเพลงเอง กับสินค้าพันธุกรรม 

ตัดแต่ง มันเป็นเรื่องธรรมดา นั่นคือ

สินค้า เราจะเอาสินค้ามาเป็นตัวชี้นำา

วงการไม่ได้ครับ สินค้าคือสินค้า มันจะ 

เหมาะกับยุคนั้นเท่านั้น ถ้าจะชี้นำา

อนาคตมันต้องคนที่อยู่ ในวงการนี้

อย่างตัวจริง 

ถ้าจะให้พูดเอาใจคนไทย พี่พูด

ไม่ได้ เราต้องยอมรับความจริง ความ

จริงมันทำาให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องเดิน

ไปข้างหน้า ถ้าเกิดว่าเราไม่ยอมรับ

ความจริงเราก็จะอยู่กับที่ จากที่พี่ไป

ต่างประเทศ ออกไปฟังว่าเขามีวิธีคิด

แบบนี้ เขาพยายามทำาแบบนี้ ประเทศ

มาลาเซียเขามีกฎหมายควบคุมอย่างนี้ 

เขาพยายามที่จะเป็นอย่างนี้ สิงคโปร์

เขามีอะไรอยู่แบบนี้ แต่เขาพยายาม

ทำาแบบนี้ ซึ่งมันก็เห็นชัดแล้วมาในแง่ 

ของรัฐบาลด้วย เพราะเรื่องศิลปะเรื่อง 

ดนตรีมันไม่ใช่เรื่องของประชาชน มัน 

เป็นเรื่องของรัฐบาล ดนตรีมันคือหนึ่ง 

ในส่ิงที่เป็นวัฒนธรรมแล้วเราจะขาย 

วัฒนธรรมของเรายังไง ทุกวันนี้ที่เรา

เสพคือวัฒนธรรมของคนอื่นเขา แล้ว

เราจะตะแบงว่าเหมือนเขา มันไม่ได้ 

เพราะเรายังเสพของคนอื่น

 

sเคยได้ยินคนพูดกันบ่อยๆ ว่าพวก

นักวิจารณ์ก็ดีแต่วิจารณ์ทำาได้อย่าง

เขาหรือเปล่า จะพูดกับคนเหล่านี้ยังไง 

      ได้ยินคนพูดเสมอ เขาไม่แคร์หรอก 

ว่านักวิจารณ์จะพูดยังไง ที่ได้ยินล่าสุด

คอื แบงค ์ วงแคลช  คนทีเ่ปน็ศลิปนิจรงิๆ 

เขากล้าทำา กล้ารับ แต่คนที่ไม่ใช่ศิลปิน

จะไม่กล้ารับคำาวิจารณ์ เพราะงาน

ศิลปะมันต้องได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ 

และการวิพากษ์วิจารณ์ เป็นศิลปะ

ประเภทหนึ่ง ที่วิพากษ์วิจารณ์ข้อบก- 

พร่องและชี้จุดดีจุดเด่นโดยบรรดาผู้

34 “ถ้าเราจะเริ่ม เราเริ่มคิดเลยว่าดนตรีเราจะขายแค่

ในเอเชียหรือจะขายทั้งโลก ต้องมองข้ามคนไทย  

สิ่งที่จะขายได้คือความเป็นไทย”

ขอบคุณภาพจาก เฟซบุ๊คพี่ซี๊ด



สันทัดในกรณีนั้นๆ ไม่ใช่ว่าใครก็ได้ที่

จะมาพูด พี่จะมาพูดวิพากษ์วิจารณ์

งานของ อ.เฉลิมชัยไม่ได้   เพราะพี่ไม่รู้ 

พี่จะรู้ในสิ่งที่พี่รู้ บ้านเราไม่ได้สอนว่า 

การทำางานศิลปะจริงๆ คืออะไร ถ้า

เข้าใจว่าการทำางานศิลปะมันคือการ

วิพากษ์วิจารณ์ เขาจะไม่พูดถึงเรื่องนี้

เลย

 

sในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา มีงานเพลง

อัลบั้มไหนบ้างไหมที่พี่ซี๊ดมองว่าเป็น

ความหวังของวงการเพลงไทย

จริงๆ  มันก็ไม่สามารถยกให้มี 

คุณค่าได้ขนาดนั้น มันไม่ถึงกับเป็น

ความหวังแต่มันก็พอมีแสงสว่างอยู่

บ้าง พี่ไม่ได้มองว่าใครจะเป็นตัวชี้นำา

ว่าประเทศไทยจะไปทางไหน แต่พี่ชอบ

วงดนตรีที่ยังมีเอกลักษณ์ความเป็นตัว

ตนของตัวเองอยู่ในทุกๆ สถานการณ์ 

อยู่ในทุกๆ กระแส ในทุกๆ ยุคที่เขา

ยังมีชีวิตอยู่ มากกว่าที่จะมองว่ามีอะไร

ใหม่ๆ แล้วลุกขึ้นมาชี้นำาประเทศไทย 

พี่มองว่าการมีอนาคตคือการท่ีคน

ที่อยู่ในพื้นที่นั้น มีความมั่นคง ดนตรีใน

ประเทศนั้นมีความมั่นคง มีความหลาก

หลายให้เสพเพียงพอ อย่างในประเทศ

เรา ถ้าเราอยู่กันโดยไม่ทะเลาะกัน ต่าง

คนต่างทำางาน มีความมั่งคั่งของตัวเอง

ในแต่ละภาค แล้วมีวัฒนธรรมที่ชัดเจน

ของตัวเอง นั่นคือความมั่นคง แล้วเมื่อ

ประเทศมั่นคง คนจะมีเวลาในการผลิต

งานศิลปะออกมาด้วยเนื้อแท้ โดยไม่

จำาเป็นต้องเอาศิลปะนั้นมาทำามาหากิน 

เพราะด้วยอาชีพเขามั่นคง 

เพราะฉะน้ันในแวดวงดนตรีเรา

เรามีรากฐานในแต่ละแนวและมีความ

หลากหลายเพียงพอหรือยัง ที่เราจะ

คิดไปนำาหน้าเขา พี่ว่าเรายังไม่พร้อม

ท่ีจะพูดว่ามีใครสักวงเป็นแนวทางไหม 

หรือจะให้ใครเป็นแนวทาง เพราะว่า

เรายังเท้าลอยอยู่ เรายังไม่เหมาะ เรา

มีบลูส์ที่ฝังรากบลูส์แบบไทยแท้ๆ ไหม 

อย่างเพื่อชีวิตเราฝังรากแน่นอน เรามี 

น้าหงาเป็นรากแก้ว อย่างเร็กเก้ โอเค.

มีที-โบนวงเดียวที่ทุกคนยอมรับกันทั่ว

โลก แต่มองไม่เห็นว่าหมดที-โบนจะ

เป็นวงอะไร 

ในวันนี้พี่มองเห็นเป้ที่ออก “ออโต้ 

อีโรติค” พี่มีความรู้สึกว่ามันจะมีคน

รุ่นต่อไปท่ีจะสืบทอดดนตรีของน้าหงา 

โดยที่คนๆ นี้เป็นคนที่ช็อคด้วย แล้ว

พี่ก็ชื่นชอบอพาร์ตเมนต์คุณป้าที่ยังอยู่

ในตัวตนของตัวเอง เป็นอินดี้ที่ชัดเจน 

ทำาเพลงของตัวเอง ขายเอง โดยไม่ได้

อยู่ในระบบธุรกิจ อิเล็กทรอนิกส์เรายัง

เห็นไม่ชัด ยังไม่มีการผสมพันธุ์ด้วยซ้ำา

ไป ความชัดเจนมันไม่มี ยังไม่มีความ

หวัง เราปลูกรากกันให้ได้ก่อนดีกว่า 

พี่อยากเห็นเมืองไทยมีคนที่เป็น

แบบเลดี้ กาก้า โผล่ขึ้นมาสักคนที่เก่ง 

รอบด้าน เก่งรอบตัว กำาหนดทิศทาง 

ชี้ ซ้ายชี้ขวาให้โปรดิวเซอร์ทำาตามได้  

และชี้ให้บรรดาค่ายเทปต่างๆ นายทุน 

ตามเขาหมด แต่พี่บอกตรงๆ พี่ยังไม่ 

เห็น ยิ่งสังคมสมัยนี้มันเป็นสังคมที่ 

คอ่นขา้งมกีลุม่ มบีลอ็กของตวัเอง    ตอ่ไป 

โลกมันจะแบ่งเป็นคอมมอน ใครชอบ 

แบบไหนมีรสนิยมแบบไหนก็อยู่กัน 

ตามนั้น โลกมันจะกระจัดกระจายไม่ 

อยู่เป็นใบใหญ่ ต่างคนต่างสร้างงาน 

เขียนหนังสือ ทำาดนตรี ทำาศิลปะ เสิร์ฟ 

กลุ่มของตัวเอง เพราะฉะนั้นมันค่อน- 

ข้างที่จะยากถ้าเกิดเราจะมองภาพรวม 

จะไปในแง่ของโกลบอล เพียงแค่ว่า 

เราจะมาคิดเจาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แล้ว

เราเป็นผู้นำา แค่นั้นก็พอแล้ว 

ตอนนี้ทุกประเทศมีสิทธิ์ไปชี้นำา 

โลก เพราะทุกคนมีโอกาสดังทั่วโลก

ภายในคล๊ิกเดียว ตอนนี้โอกาสเท่ากัน 

เพราะฉะนั้นคุณต้องสร้างพื้นฐานคุณ

ให้แข็งแรงแล้วพร้อมที่จะกระโจน ถ้า

คุณกระโดดไปทำาให้โลกรู้จักได้นี่คุณ

พาทั้งประเทศเลย ไม่ใช่แค่วงการดนตรี 

เหมือนรัฐบาลเกาหลีเก่งมากในการคิด 

หนึ่ง-เอาหนังแดจังกึมออกมา สอง-ขาย 

อาหาร สาม–ดนตรี สี่–ทัวร์ ห้า–แฟชั่น 

ปิดท้ายคือเครื่องใช้ไฟฟ้า ช่วยฉุดพวก

นี้ขึ้นไป เป็น Korea Guarantee 

พี่มองว่าถ้าเราจะเริ่ม เราเริ่มคิด 

เลยว่าดนตรีเราจะขายแค่ในเอเชีย หรือ

จะขายทั้งโลก ต้องมองข้ามคนไทย สิ่ง

ที่จะขายได้คือความเป็นไทย แต่ความ

เป็นไทยแบบไหน เราจะขายอะไรฝรั่ง 

ขายอะไรที่มีความเป็นไทย ความเป็น

ไทยก็มี 2 แบบ คือ ไทยแท้ๆ กับไทย

ที่เป็นฟิวชั่น

sแล้วในความคิดพี่ซี๊ดคิดว่าเราควร

ทำาไทยแท้ๆ ร้อยเปอร์เซ็นต์ หรือไทย

ฟิวชั่น ประยุกต์หลากหลาย เอาอก

เอาใจเขานิดหนึ่ง

ตรงนั้นพี่ก็มิบังอาจที่จะบอกได้ว่า 

อันไหนโดนไม่โดน ถ้าวัดมาตรฐานของ

พี่ พี่ว่าทุกวันนี้รากของไทยจริงๆ ยังมี

คนที่เอาขลุ่ยมาแล้วนำาเสนอผิดๆ อยู่ 

เด็กไทยรู้รากของศิลปวัฒนธรรมของ

เราดีแค่ไหน ก่อนที่จะไปให้คนอื่นเขา

เข้าใจ ถ้าจะทำาให้เป็นไทยจริงๆ ในเมื่อ

คนในกลุ่มตรงนี้ยังไม่รู้ ฝรั่งก็ไม่รู้ มัน

ก็ไปไม่รอด ถ้าทำาฟิวชั่นแล้วมีความรู้

เพียงพอในเรื่องที่จะทำาฟิวชั่นให้ทั้งโลก

เข้าใจหรือเปล่า ก็ไม่รู้อีก เพราะฉะนั้น

พี่ตอบไม่ได้ แต่ในความรู้สึกถ้าพี่จะ

ซื้อ พี่จะซื้อคนที่แบบทำาอะไรก็ได้ที่มี

ความเป็นตัวของตัวเอง และโลกทั้งโลก

เข้าใจ นี่คือโจทย์กว้างๆ อะไรที่เป็น 

อัตลักษณ์ของคุณ เราฟัง X-Japan 

ทำาไมเรารู้ว่านี่คือร็อคญี่ปุ่น ทั้งๆ ที่เขา

ร้อง Endless Rain เป็นภาษาอังกฤษ 

 

sรางวัลทางดนตรีในบ้านเราเชื่อถือ 

ได้แค่ไหน มีส่วนช่วยพัฒนาวงการ

เพลงมากน้อยแค่ไหน

มันก็ช่วย ช่วยเป็นกำาลังใจให้คนทำา 

งานดนตรีที่ดีจริงๆ แต่ถามว่ารางวัล 

ไหนมีหรือไม่มีมาตรฐาน พี่ไม่ตอบดี 

กว่า พี่ว่าแต่ละรางวัลมีมาตรฐานของ 

ตัวมันเอง อยู่ที่ว่าเขาจะเสิร์ฟกลุ่มไหน 

ภาพตัวรางวัลมันจะบ่งบอกตัวชื่อของ 

มันอยู่แล้ว อย่าง ‘สีสัน อะวอร์ดส์’  ให้คน

ทั้งประเทศมายอมรับเขาก็ไม่ยอมรับ 

เพราะว่าเขาไม่รู้จัก คนที่อ่าน ‘สีสัน’  

หรือยอมรับ ‘สีสัน’ เท่านั้นที่จะยอมรับ 

ผลการตัดสินรางวัล ‘สีสัน อะวอร์ดส์’ 

เช่นเดียวกัน ‘แกรมมี่ อวอร์ดส์’ ก็ไม่ได้ 

มีคนพอใจทั่วโลก ‘ลูกโลกทองคำา’ ก็ 

ไม่ได้พอใจทั่วโลก มันมีมาตรฐาน

เฉพาะบริบทตรงนั้น ถ้ามีส่วนช่วยใน 

การพัฒนาเป็นกำาลังใจน่ะมี พี่ว่าดีกว่า

ไม่มี อย่างน้อยก็มีมาตรฐานการันตี

ในการทำางาน มีส่วนช่วยให้คนๆ นี้มี

กำาลังใจในการทำางานดีๆ ต่อไป 

 

sมีคนเขาคุยกันในพันทิปว่าถ้าเกิด 

มีการจัดชาร์ตเพลงระดับชาติจริงๆ จะ

ช่วยพัฒนาวงการเพลงไทยได้ พี่ซี๊ด 

มองว่ายังไง

ไม่ครับ เรามีคลื่นวิทยุที่เป็นกลาง

หรือยัง มีสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย 

สถานีวิทยุคลื่นเพลง 24 ชั่วโมงที่กล้า

ให้เปิดเพลงทุกแนวก่อนไหม เพื่อเป็น 

ทางออก เพลงของพี่เบิร์ดกับวง X ที่ 

เพิ่งทำาเพลงเสร็จจากสตูดิโอเม่ือวาน 

เท่ากันได้ไหม ต้องเปิดโอกาสให้ได้ยิน 

ก่อน มันถึงจะกระโดดไปถึงชาร์ตตรง 

นั้นได้ วงอีกหลายพันวงที่ทำาเพลง 

ออกมายังไม่มีใครได้ฟังเลย ชาร์ตแห่ง

ชาติแสดงว่าคนทุกคนทุกอาชีพต้องมี 

สิทธิ์ในชาร์ตตรงนั้นไม่ใช่แค่แกรมม่ี 

อาร์เอส สไปซี่ดิสก์ สมอลล์รูม ไม่ใช่  

พี่ไม่เห็นด้วยและเป็นความคิดที่โง่มาก

สำาหรับคนไทย

 

sแล้วการทลายกำาแพงดนตรีจะ 

ช่วยไหม

ตอนนี้เราไม่จำาเป็นต้องไปทลาย 

เพราะว่าโลกมันทลายกำาแพงนั้นได้เอง 

กำาแพงมันถูกโลกอินเทอร์เน็ตทำาลาย 

ไปหมดแล้ว วันนี้มันเหลือแต่สัญญา

ทาส ตอนแรกเราพยายามทลาย 

ถูกต้อง แต่มันก็จะสลายหายไปในเร็วๆ 

นี้ เมืองนอกมันไปหมดแล้วไง 

 

sอีก 5 ปีข้างหน้าพี่ซี๊ดคิดว่าวงการ

เพลงไทยจะเป็นยังไง

“ถ้าจะให้พูดเอาใจคนไทย พี่พูดไม่ได้ เราต้องยอมรับความจริง  

ความจริงมันทำาให้เรารู้สึกว่าเราต้องเดินไปข้างหน้า  

ถ้าเกิดว่าเราไม่ยอมรับความจริง เราก็จะอยู่กับที่”
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อาจจะโดนกลืนก็ได้ครับ หรืออาจ

จะเป็นวงการเพลงที่นำาเอเชียก็ได้ เป็น

ไปได้หมด เพราะพี่เชื่อว่าอยุธยาไม่เคย

สิ้นคนดี พี่เชื่อเสมอ วันหนึ่งพี่มั่นใจ มี

ความหวังเสมอว่ามันมี เด็กไทยตอน

นี้ที่เก่งเยอะ เพียงแค่ว่าจังหวะและ

โอกาสของเขายังมาไม่ถึงเท่านั้นเอง 

แล้วโลกมันไม่มีกำาแพงอีกแล้ว ทุกคนมี

สิทธิ์เท่ากัน แล้วยกตัวอย่างง่ายๆ มัน

อาจจะยังไม่เจ๋งพอ อย่างฮิวโก้ก็ทำาให้

เห็นแล้วว่ากูคนไทย และคนไทยไม่เคย

สนใจกู แต่กูก็ไปใช้วิถีป่าล้อมเมืองก็ได้ 

ก็มาจากเมืองนอกเป็นที่นิยม และคนที่

ยอมรับกูก็คือตัวเป้งเลย นั่นคือการจุด

ประกาย 

ตอนนี้เรามีฮิวโก้แล้ว แต่เรา

ต้องการมากกว่านั้น พี่ว่าสิ่งเหล่านี้มัน

เกิดขึ้นได้ หรืออาจจะโดนฮุบ หรือไม่

ด้วยความเจริญของเทคโนโลยี สุดท้าย

เพลงไทยอาจจะไปครอบงำาอยู่ ใน

ตลาดอเมริกา ทุกอย่างมันเป็นไปได้

หมดครับ แต่ว่าจะถามว่าอนาคตเพลง

ไทยจะเป็นอุตสาหกรรมได้ไหม มัน

ชัดกว่า พี่ตอบว่าไม่ได้ เพราะเราไม่มี

ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเพลงไทย

ระบบสากลอย่างเพียงพอ 

เมื่อเรามีผู้มาชี้ทางสว่างให้แล้ว ก็

ขึ้นอยู่กับทุกคน ทุกภาคส่วนว่าจะร่วม 

กันสร้าง ร่วมกันเปลี่ยน ร่วมกันขับ

เคลื่อน ให้ไปถึงจุดหมายได้หรือไม่ 

ศิลปิน นายทุน ภาครัฐ ประชาชน 

คนฟัง ทุกอย่างจะเป็นไปได้เมื่อมีใคร 

สักคนเริ่มและมีคนพร้อมให้ความร่วม

มือและสนับสนุน 

*********
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การลงทุนมันอาศัยการขายเร็ว ทุกอย่าง

มันจะเร็ว ฮิตเร็ว ไปเร็ว ด้วยการวางระบบ 

แต่ในส่วนของเนบิวล่าเราจะเน้นคุณภาพ 

เราจะไม่รีบปล่อยเพลง ถ้าไม่ฮิตก็รีบถอน 

เพราะเพลงที่มันดีบางครั้งมันอาจจะต้อง

ใช้เวลาก่อนจะคุ้นเคยกับมัน ถ้าเราฟัง

เพลงเก่าๆ ที่เค้าเรียกว่าคลาสสิค อย่าง

เพลงเพียงชายคนนี้ (ไม่ใช่ผู้วิเศษ) ซาวนด์

มันเก่าแต่ตัวเพลงคลาสสิคมาก อีก 20 ปี

ข้างหน้าผมเชื่อว่า เพลงนี้ก็ยังเป็นเพลง

ที่สุดยอดอยู่ ซึ่งพวกเราพยายามที่จะไป

ทางนี้ เพลงของเราที่เราทำามันต้องเป็น

เพลงที่ฟังเข้าใจ มีอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ 

อยู่ได้นาน แต่ต้องรบกวนทุกคนติดตาม 

ตั้งใจฟังนิดหนึ่ง เพราะเราก็ตั้งใจทำา” 

นั่นคือสิ่งที่พวกเขาตั้งใจจะทำาให้กับ

วงการเพลงไทย และเราจะถือเอาเป็น

คำามั่นสัญญาที่พวกเขาให้ไว้กับคนฟัง ซึ่ง

มิวสิควิดีโอ 2 ตัวที่ปล่อยออกมา คือ  ...ไม่รู้สึก 

ของ The Must และ On The Wall 

ของ Y Not 7 ก็ได้ทำางานของมันแล้ว และ

คงพอทำาให้คนฟังได้เห็นแล้วว่าพวกเขา

จริงจังและตั้งใจแค่ไหน ต่อจากนี้ซิงเกิล

ของจั๊ก และ Ice Hill (วงของปีเตอร์ แพ็ท 

กอล์ฟ) ก็จะทยอยตามมาทำาหน้าที่ของ

พวกมันต่อไป

“เนบิวล่า คือ ฝุ่น พลาสมา แก๊ส ใน

จักรวาลที่ลอยไปลอยมา แล้วมันจะ

ค่อยๆ รวมตัวกันด้วยแรงดึงดูดที่มีโดย

ธรรมชาติ พอพาติเคิลเศษส่วนมันเยอะ

เพียงพอ มันจะเกิดดาวดวงใหม่ขึ้นมา 

ซึ่งเรามีความรู้สึกว่าเหมือนกับพวกเรา ที่

เป็นเศษฝุ่นไม่มีความหมาย ล่องลอย แต่

ตอนนี้ได้มารวมกันเกิดบ้านใหม่ขึ้นมา”

คือคำาอธิบายความของเนบิวล่า ซึ่ง

เนบิวล่าในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเนบิวล่าใน

ทางดาราศาสตร์ แต่หมายถึง เนบิวล่า 

กรุ๊ป กลุ่มคนดนตรีคุณภาพ ที่ประกอบไป

ด้วย Y NOT 7, ปีเตอร์ คอร์ป ไดเรนดัล, 

จั๊ก ชวิน, เดอะ มัสท์, แพ็ท บาร์บี้ และ 

ไมเคิล คอร์ป ไดเรนดัล ...ไม่บ่อยครั้งนัก

ที่เราจะได้เห็นคนระดับนี้มารวมตัวกัน ที่

น่าสนใจกว่านั้น พวกเขามีกันอยู่ 11 คน 

และทำางานกันเองทุกขั้นตอนด้วยคนเพียง 

11 คน ไม่ว่าจะทำาดนตรี กระบวนการใน

ห้องอัด การถ่ายทำาและตัดต่อมิวสิควิดีโอ 

ตอนที่แยกกันอยู่ทำางานของใครของ

มัน ชื่อของพวกเขาต่างก็ได้รับการยอมรับ

จากบรรดานักฟังเพลงอยู่แล้ว แต่ทำาไม

พวกเขาจึงมารวมกัน แล้วใช้ชื่อเนบิวล่า 

ซึ่งเป็นแค่เศษฝุ่น ทั้งๆ ที่ความจริงแล้ว

พวกเขาคือกลุ่มดาวขนาดใหญ่ 

ปีเตอร์ คอร์ป ไดเรนดัล ผู้ทำาหน้าที่

กระบอกเสียงของกลุ่มอธิบายว่า “เรา

มารวมตัวกันก็ด้วยโอกาสท่ีจะมีในการ

โปรดิวซ์ ในการดำาเนินงาน การทำางาน

ในระบบที่ต่างจากเดิม คือวิธีการคิดกับ

การทำางานมันมีหลากหลายมาก เราอยู่

ในวงการมาพักใหญ่แล้ว เวลาทำางานกับ

คนกลุ่มอ่ืนมันไม่ได้จูนเข้าหากันได้ร้อย

เปอร์เซ็นต์ แต่ในกลุ่มของเราเป็นกลุ่มที่

ทำางานกันมาร่วมงานกันมาเป็น 10 ปีแล้ว 

เรามีความคิดที่คล้ายกันมาก เราต้องการ

จะรวมตัวกันทำาชิ้นงานที่ดีๆ ให้ทุกคนได้

ฟัง การรวมตัวกันมันจะหนักแน่นกว่า ไม่

ได้หมายความว่าแยกเดี่ยวแล้วเป็นเศษฝุ่น 

แต่รวมแล้วมันแข็งแรงกว่า” 

เนื่องจากสมาชิกแทบทั้งหมดของ 

เนบิวล่า กรุ๊ป มีที่มาจากที่เดียวกันคือเคย

อยู่ค่าย RPG มาก่อน จึงอดถามไม่ได้ว่า

ที่เป็นมากกว่า ฝุ่น แก๊ส
เนบิวล่า
NEBULA GROUP 

เจ้านายเก่าอย่าง โอม ชาตรี คงสุวรรณ 

ยังเข้ามามีส่วนร่วมมีบทบาทอะไรด้วย

หรือเปล่า และได้คำาตอบว่า “พี่โอมยัง

เป็นพี่ชายของพวกเราอยู่แล้ว ถือเป็น

ปูชนียบุคคลที่เราเทิดทูนเสมอมา เราทุก

คนก็เหมือนเป็นศิษย์เก่า จบการศึกษาที่

เดียวกัน พอจบแล้วก็ออกมาทำางาน เราไม่

ได้แยก เรายังคบหากันอยู่ แต่เราแค่อยาก

โตในแบบของเรา” นั่นหมายความว่าพวก

เขาก้าวพ้นจากร่มเงาต้นไม้ต้นเดิมแล้ว 

ด้ วยขีดความสามารถและประ - 

สบการณ์ของพวกเขาที่สามารถทำาได้ดีทั้ง

เบื้องหน้าและเบื้องหลัง การขยับขยายถึง

ขั้นทำาค่ายเพลงอย่างจริงจัง จึงไม่ใช่เรื่องที่

เกินคาดนัก พวกเขาเองก็บอกว่าทุกอย่าง

มีโอกาสเป็นไปได้หมด แต่สำาหรับตอนนี้ 

ขอเรียกตัวเองว่าครอบครัว เป็นบ้านหลัง

หนึ่ง เป็นโปรดักชั่น ยูนิต ที่พร้อมจะเปิด

รับนักดนตรีหน้าใหม่เข้ามา และยังมี

แย้มๆ ว่าจะดึงปาล์มมี่ น้องสาวร่วมค่าย

เดิมมาเข้ามาร่วมกลุ่มด้วย

“เรากำาลังดูๆ อยู่ว่าจะมีวงไหนบ้าง 

ตอนนี้เหมือนเราแจกโบรชัวร์ว่า เนบิวล่า 

กรุ๊ป เป็นแบบนี้ แต่เราไม่ได้ปิดตัวเองไว้

แค่นี้ เรายังพร้อมเปิดรับน้องๆ เข้ามา 

การที่เราปล่อยซิงเกิลของพวกเราก่อน 

มันเป็นการทวงตำาแหน่งคืน เป็นการเรียก

ร้องความสนใจ มันเป็นแค่หนึ่งขั้นตอน ใน

อนาคตทุกคนก็มีศักยภาพมีความสามารถ

ที่จะทำาอะไรมากกว่านี้ แต่อยากให้ทุกคน

รู้ว่าแนวทางในอนาคตของพวกเราเป็นยัง

ไง ด้วยดนตรีด้วยรสนิยมทางดนตรีของ

พวกเราก่อน ตอนนี้เรารับงานร่วมกัน เน้น 

โปรโมทกลุ่มก่อน พยายามจะเน้นให้คนได้ 

เห็นในนามกลุ่ม เราอยากเน้นสีสันคาแรค- 

เตอร์ของกลุ่ม แต่คอนเสิร์ตในอนาคตเรา

อาจแยกกัน

“สำาหรับซีดีเราก็จะทำาเป็นลิมิเต็ด 

อีดิชั่น ตามสภาพธุรกิจเพลงทุกวันนี้ การ

ทำาฟิซิคัล ซีดี เป็นการลงทุนที่ไม่ได้คืนทุน

เท่าไหร่ เราก็เลยจะทำาเป็นแบบออร์เดอร์ 

เนื่องจากเราเป็นกลุ่มเล็ก เราไม่ใช่ค่าย

ใหญ่ที่จะทุ่มเทอะไรได้ทั้งหมด ถ้าเป็น

อย่างนั้นเราทำาแน่ เพราะมันเป็นศักดิ์ศรี

หนึ่งอย่างที่นักดนตรีควรจะมี”

ด้วยความที่แต่ละคนมีชื่อเสียงเดิม

สั่งสมมาอยู่แล้ว เรื่องความสนใจ ความ

เชื่อถือจากคนฟังและสื่อมวลชนอาจจะ

เป็นข้อดีที่ได้มา แต่บางทีชื่อเสียงเหล่านั้น

ก็กลายเป็นดาบสองคม 

“มันได้ เปรียบในการเรียกความ

สนใจ แต่ในบางมุมมันเสียเปรียบ เพราะ

คาแรคเตอร์มันชัดเจนมาเป็นสิบปีแล้ว 

หลายคนอาจจะคิดว่าเพลงมันจะเก่าหรือ

เปล่า มันจะเป็นยังไง แต่ว่าอยากให้มาเจอ

กันตามคอนเสิร์ต คือเพลงที่มันฮิตมาเป็น

สิบปี มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่ามันอาจจะมี

คาแรคเตอร์บางอย่างที่มันเก่า แต่ทั้งหมด

เรานำามาเรียบเรียงใหม่เป็นซาวนด์ทันสมัย 

พี่กอล์ฟนี่เป็นเจ้าพ่อซาวนด์ดีไซน์ เป็นคน

ที่เอาเพลงเก่ามาเรียบเรียงใหม่ให้เป็นอีก

เพลงหนึ่งได้โดยที่ยังคงเอกลักษณ์อยู่” 

ปีเตอร์ว่า

การที่คนระดับนี้มารวมตัวกัน สิ่ง

ที่ตามมาก็ไม่ควรเป็นอะไรที่ธรรมดา ไม่

เช่นน้ันก็จะเป็นการรวมตัวที่เสียเวลาเปล่า 

“ความตั้งใจของเราเป็นสิ่งที่หลายๆ คน

จะไม่ทำา เพราะเขามองเรื่องธุรกิจมากไป 
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ถ้าจะพูดว่า ภาพยนตร์เป็นสื่อบันเทิงหลักที่คนไทยต่าง

ให้ความสนใจ และติดตามการไหลเวียนของคลื่นแต่ละลูกใน

วงการนี้อยู่ตลอด  แถมยังเป็นวงการที่มีเงินหมุนเวียนมากที่สุด

ก็ว่าได้ เพราะว่าหนังเรื่องหนึ่ง อย่างรายได้ถูๆ ไถๆ ก็น่าจะ 30 

ล้านเข้าไปแล้ว ส่วนบางเรื่องที่โดดเด้งเข้าตากรรมการชาวไทย 

ก็ทะลุร้อยล้านกันไปตามระเบียบ  เราจึงมักจะเรียกหนังเหล่า

นั้นว่า หนังกระแสหลัก พูดง่ายๆ ก็คือ หนังที่ชาวบ้านเขาแห่

กันไปดูเยอะๆ นายทุนเจ้าที่มีชื่อเสียงหน่อย และแน่นอนว่ามี

กระแสหลัก มันก็ต้องมีหนังที่อยู่นอกกระแส นั่นหมายถึง หนัง

ที่คนทั่วไปเขาไม่นิยมกัน มันไม่อู้ฟู่ ทั้งดารา ทุน และสาเหตุ

มากมายที่คนพอจะนึกได้ โชคดีที่มันยังมีคนกลุ่มหนึ่งที่ยังให้

ความสำาคัญกับหนังเล็กๆ ที่อยู่ปลายหางตาของมวลชนเหล่านี้  

ซึ่งบางเรื่องก็ดีจนได้รางวัลก็มี

เฮ้าส์ รามา  เป็นหนึ่งโรงหนังที่ให้ความสำาคัญกับหนังเล็กๆ 

เหล่านี้  นำาโดย นภสร  แย้มอุทัย   หรือ ป้อง ผู้จัดการโรงหนัง

เฮ้าส์ รามา แห่งย่านบันเทิงอาร์ซีเอ.  โรงหนังเฮาส์อยู่ในพื้นที่

เดียวกับโรงภาพยนตร์ ยูเอ็มจี อาร์ซีเอ บนอาคารชั้น 3 เปิดให้

บริการ  2 โรง ซึ่งโรงใหญ่จุประมาณ 200 ที่นั่ง ส่วนโรงเล็กมี

เก้าอี้ประมาณ 140 ตัว และเก้าอี้ทุกตัวเป็นเก้าอี้หนังอย่างดีที่

มีที่นี่ที่เดียวในประเทศไทย

“มันเริ่มจากความเสียดาย” ป้องบอก  เวลาที่ค่ายภาพยนตร์ 

จะซื้อภาพยนตร์ต่างประเทศเข้ามาฉาย จะมีการซื้อยกแพ็ค นั่น

หมายถึง อาจจะมีหนังดังหนังไม่ดังแถมมาด้วยภายในแพ็คนั้น 

แล้วทางค่ายหนังเล็งเห็นว่า ยังจะพอมีลู่ทางที่จะฉายหนังพวก

นี้ ก็เลยเริ่มวนฉายตามโรงต่างๆ ก่อน จนมาถึงหนังเรื่อง AME-

LIE ซึ่งเป็นหนังที่มีก๊อปปี้เดียว หมายถึงทั้งประเทศมีฟิล์มอยู่

ม้วนเดียว

“AMELIE  มันคือหนังเรื่องแรกที่ทำาให้ที่ตรงนี้มีความชัดเจน 

ขึ้น เพราะคนดูเยอะมาก หลังจากนั้นเป็นต้นมา ค่ายหนังเลย

เห็นความสำาคัญของหนังเหล่านี้มากขึ้น ค่ายสหมงคลฟิล์มก็เลย

คิดว่า เรามาทำาโรงหนังฉายแบบนี้เฉพาะเลยไหม ประกอบกับ

ช่วงนั้นลิโดก็กำาลังเริ่ม ทางสหมงคลกับนนทนันท์ก็จะป้อนหนัง

ฉายที่ลิโดเรื่อยๆ แล้วมันเหมือนกลุ่มลูกค้าก็เริ่มติด หลังจาก

นั้นเกือบ 2 ปี ก็เลยมีโรงหนังเฮ้าส์เกิดขึ้น” ป้องเล่าให้ฟังถึงที่มา

ตัวตั้งตัวตีของเฮ้าส์ในยุคบุกเบิกนำาโดย อุ๋ย (ชมศจี เตชะ-

“ house RCA ”
ในวันนี้

รัตนประเสริฐ) ลูกสาวเสี่ยเจียง และทางคลื่น FAT RADIO  

โดย ป๋าเต็ด (ยุทธนา บุญอ้อม) จ๋อง (พงษ์นรินทร์ อุลิศ) นรา 

(พรชัย วิริยะประภานนท์) ซึ่งก็จัดรายการหนังหน้าไมค์ในตอน

นั้น ประมาณกลางปี 2547 โรงหนังเฮ้าส์ก็เปิดให้บริการอย่าง

เต็มรูปแบบ

 เฮ้าส์จัดเป็นโรงหนังสุดเก๋ในสายตาคนเสพหนังเลยก็ว่าได้ 

เพราะว่าหนังแต่ละเรื่องที่มาฉายที่โรงนี้ การันตีมาแล้วว่าต้อง

เป็นหนังดี หรือไม่ก็ต้องเป็นหนังดูสนุกเท่านั้นที่จะฉายได้ อาทิ 

Aftershock หนังซึ้งตราตรึงน้ำาตาท่วมจอ หรือ Air doll ความรัก 

ระหว่างคนกับตุ๊กตายางมีจริง หรือ  Hanamizuki หนังรักที่

ครองหัวใจใครหลายคนในช่วงปีใหม่  

นอกจากคอหนังต่างประเทศที่เฮ้าส์จัดมาลงจอกันเป็น

ประจำาแล้ว หนังไทยหลายเรื่องก็เคยฉายที่โรงหนังสุดเก๋แห่ง

นี้ด้วยเช่นกัน อาทิเช่น “รักแห่งสยาม Director’s cut” ซึ่งป้อง

คอนเฟิร์มมาว่า  เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ได้รับความนิยมมากที่สุด 

ตั้งแต่เปิดบริการมา  นอกจากนั้นที่เพิ่งจะลาจอไปไม่นานก็มี

เรื่อง "ชั่วฟ้าดินสลาย Director's cut" ที่ว่ากันว่าเต็มแทบจะทุก 

รอบ บัตรหายากสุดๆ

โรงหนังเฮ้าส์ยังเป็นโรงหนังในไม่กี่โรง ที่เปิดโอกาสให้กับ

หนังอินดี้ไทยได้มีโอกาสฉายด้วย  ป้องเล่าว่า มีคนส่งหนังมาให้ 

พิจารณาฉายอยู่หลายเรื่อง อย่างเรื่องที่ฉายไปล่าสุดก็คือเรื่อง 

“สามมิติ” หนังอินดี้เล็กๆ ของผู้กำากับเด็กหน้าใหม่ในรั้วจีทีเอช  

ซึ่งก็มีผลตอบรับค่อนข้างดี

“พี่คิดว่ากลุ่มเด็กที่มันเริ่มทำาหนังแบบนี้ มันก็เริ่มคิดนะ

ว่าเราเริ่มมีที่มีทางที่จะเผยแพร่ สำาหรับเฮ้าส์ปีหน้า เราก็จะ

สนับสนุนหนังแบบนี้ให้มากขึ้น ถ้ามีใครมาเสนอ แต่เราก็จะดู

ก่อนนะ ถ้าดีจริงๆ เราก็ให้โอกาสเขาแน่นอน” ป้องย้ำา

แถมยังให้ความเห็นต่ออีกว่า “หนังนอกกระแสสำาหรับใน

เมืองไทย พี่มองว่ามันยังอีกไกล คือหนังแบบนี้มันเหมือนเริ่ม

จากทำาหนังสั้นกัน ก็ว่ากันตรงๆ โปรดักชั่นมันก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่

อะไร พี่ว่าบางครั้งถึงเวลาพอเขาอยากจะทำาให้มันยาวขึ้น พี่ไม่

ใช้คำาว่าเลียนแบบ แต่เขาพยายามเดินตามรอยที่มันมีอยู่ แต่พอ

มันทำาไม่ถึงมันก็จะไม่ถึงอ่ะ เช่นไปเลียนแบบกลุ่มจีทีเอชที่เขา

ประสบความสำาเร็จ แต่อันนั้นเขาทำาได้ คุณไม่ต้องไปทำาตาม ไป

ทำาตามปุ๊บมันเกิดภาวะที่เรียกว่า เฟ้อ มันเหมือนยุคนึงที่เราได้

ดูหนังแต่พวกกระโปรงบานขาสั้น แล้วมันกลายเป็นว่าจากเรื่อง

นึงเป็นร้อยเรื่อง แล้วคนมันก็จะเอียน ขี้เกียจดูหนังแบบนี้แล้ว”

ล่าสุดหนังเรื่องต่อไปที่รอจ่อคิวฉายเป็นหนังสารคดีวง

ดนตรีมุสลิม "เบบี้ อาราเบีย" ซึ่งถ้าใครพลาดดูจากงานเทศกาล

ภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 14 ของมูลนิธิหนังไทย ก็สามารถมาดูได้ที่

นี่

สิ่งที่อยู่ในความสงสัยของใครหลายคนที่ เคยเข้ามาใช้

บริการโรงหนังเฮาส์ ก็คือ คุ้มทุนไหม เพราะเฮ้าส์จัดเป็นโรง

หนังที่ค่อนข้างมีสไตล์ถ้าเทียบกับโรงอื่น และราคาตั๋วซึ่งก็เป็น

ราคาปกติ  แถมเบาะนั่งยังหรูหรากว่าโรงหนังอื่นๆ อีก

 “เราไม่เคยมีกำาไร คือเราตั้งต้นจากการที่เรารู้อยู่แล้วว่ามัน

จะเป็นแบบนี้ เราก็พยายามทำาทุกอย่างให้เหมือนว่าเรามีค่าใช้

จ่ายน้อย ถ้าเรามีต้นทุนน้อย เราก็พยายามทำาให้มันเสมอตัว ให้

มันอยู่ได้ก็พอ ส่วนเรื่องคนดูก็มีคนมาดูกันเรื่อยๆ มีคนดูหน้า

ใหม่มาทุกครั้งทุกวัน มันเหมือนกับหนังมันเปลี่ยนกลุ่มลูกค้าไป

ในตัวด้วย สมมุติว่าฉายหนังเรื่องนี้ น้องไม่ได้สนใจหนังเรื่องนี้ 

ก็ไม่ได้มาดู แต่มันมีอีกกลุ่มหนึ่งที่สนใจ มันก็มา คือมันจะเป็น

อย่างนี้อยู่ตลอด แต่มันก็จะมีอยู่กลุ่มนึงที่จะมาดูทุกเรื่องที่เรา

ฉาย” ป้องไขข้อสงสัย

ลางเนื้อชอบลางยา ต่างคนต่างมีสิทธิ์ที่จะชอบต่างกัน เมื่อ

ไหร่ที่คุณเบื่อรสชาติกระแสหลัก ก็หันมาลองชิมของนอกกระแส

บ้าง เฮ้าส์เป็นทางเลือกหนึ่ง บางทีของเหล่านี้อาจจะให้อะไร

มากกว่าที่คุณเคยได้มาจากหนังร้อยล้านก็ได้

“เราประสบความสำาเร็จแล้ว สิ่งแรกคือ อย่างน้อยเราก็

ทำาให้มันมีอย่างนี้ในไทยได้ สองก็คือ ทำาให้คนที่ไม่เคยดูหนัง

แบบนี้ได้ดูมากขึ้น ถ้าเขาอยากดูเขาก็มา เขาไม่อยากดูเขาก็ยัง

ไม่มาแค่นั้นเอง”
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เพลงสุดท้าย แล้วเราก็ต้องเขียนอะไรก็ได้ที่มันวนมาเข้าเรื่อง 
Stay แลว้ทีม่าคอืพีตุ่ก๊เคยได ้sms จากเพือ่น เปน็รปูตน้ไมแ้ละ
เขียนว่า มิตรภาพก็เหมือนต้นไม้ เราไม่ได้ดูว่ามันสูงเท่าไหร่ 
เราต้องดูว่ารากมันหยั่งลึกแค่ไหน พี่ตุ๊กซึ้งมากแล้วก็เก็บสิ่งนี้ 
ไว้ในใจมา 3-4 ปี คือเราไม่ได้แต่งเพลงหนึ่งขึ้นมาจากสิ่งที่ 
เราเห็นหรือเป็นอยู่ในวันนี้ มันเป็นการสะสมประสบการณ์ 
ชีวิตแล้วแต่ว่าเราจะเลือกมันออกมาใช้เมื่อไหร่

 
แปดโมงเช้าวันอังคาร เป็นเพลงที่ดังมากๆ และหลายคน
ก็สงสัยว่าทำาไมถึงต้องเป็นแปดโมงเช้าวันอังคาร มาจาก
ประสบการณ์จริงของใครหรือเปล่า ถ้าไม่ ทำาไมเลือกที่จะ
เล่นกับวันและเวลา 

ต้องขอบคุณมัสท์ มัสท์เป็นคนคิดคำาว่าแปดโมงเช้าวัน
อังคาร คือวิธีการทำาเพลงเขียนเนื้อมันมีหลายวิธี แต่วิธีหนึ่ง
ที่ง่ายก็คือ เราหาชื่อเพลงก่อน เพราะฉะนั้นพอได้เมโลดี้มา
ปุ๊บเราก็อาจจะเขียนคำาสัก 30 คำา ที่ลงกับเมโลดี้นี้ เช่น แปด
โมงเช้าวันอังคาร อย่าเลยนะมาเจอกัน หรืออะไรก็ได้ที่มัน
ลงเมโลดี้นั้นมาสัก 30 อัน แล้วมาเลือกกัน พอพี่โอมเลือก
แปดโมงเช้าวันอังคาร เราก็ต้องเขียนเรื่องอะไรก็ได้ให้มัน 
ตอบคำานี้ ไม่ได้มาจากไหนเป็นพิเศษ มันมาจากเมโลดี้

 
อีกเพลงที่ดังมากและเป็นประเด็นทางสังคมถึงขั้นโดน
แบนก็คือ คนเลวที่รักเธอ 

พี่ตุ๊กก็แค่เขียนไปตามเมโลดี้ที่ให้มา แล้วจริงๆ มันมี 
เวอร์ชั่นก่อนหน้านั้นแล้วทุกคนก็บอกว่า เพลงนี้มันจะแฟลต 
จะเรียบมากเลยนะ ก็เลยแก้มาให้ฮุคแข็งแรงไม่ได้คิดอะไร 
เลย ก็ตกใจว่ามันเกิดอะไรขนาดนั้นเลยหรอ ไม่ได้คิด 
ขนาดนั้นเลย คือถ้าเพลงมันสร้างความรู้สึกของคนได้ขนาด 
นั้น ทำาไมเพลงที่ให้คนรักกันสามัคคีกันทำาไมมันไม่เป็นผล 
ซะที

  
เขียนเพลงให้ศิลปินชายกับหญิงความยากง่ายต่างกันไหม 

เพราะพี่ตุ๊กเป็นผู้หญิง
ไม่ต่างค่ะ เพราะเพลงต้องไม่มี

เพศ เพลงที่ดีใส่ปากผู้ชายก็ได้ผู้
หญิงก็ได้

 
เพลงละครที่มีโจทย์มากับเพลงที่ฟรี

หมดเลยจะเขียนอะไรก็ได้ ชอบแบบ
ไหนมากกว่า

ชอบเพลงมีโจทย์ อย่างที่ 
บอกในบรรดานักแต่งเพลง 

เส้นอาร์ตติสท์ของพี่ตุ๊กเตี้ย
ที่สุด พี่ตุ๊กชอบทำางาน
ตอบโจทย์ ถ้าคนเป็น

ถ้าพูดถึงนักแต่งเพลง ในหัวของคุณจะมีชื่อใครบ้าง ดี้ 
นิติพงษ์, บอยด์ โกสิยพงษ์ หรือ ‘สีฟ้า’ ต้องเป็นชื่อแรกๆ 
ที่คนนึกถึง สำาหรับ ตุ๊ก มณฑวรรณ ศรีวิเชียร อาจเป็นที่รู้จัก
น้อยกว่าชื่อที่กล่าวไปก่อนหน้า หรือคนที่ไม่ได้สนใจด้านนี้
จริงๆ อาจจะไม่คุ้นชื่อเลยก็ได้ แต่ถ้าเอ่ยชื่อเพลงที่เธอแต่ง 
ไม่ว่าจะเป็น แปดโมงเช้าวันอังคาร Stay ความทรงจำาสีจาง 
(ปาล์มมี่) สองใจ (ตุ้ย ธีรภัทร) คนเลวที่รักเธอ (ปนัดดา) ได้
โปรด (แพรว คณิตกุล) เชื่อว่าทุกคนต้องร้อง “อ๋อ” เพราะ
เพลงที่กล่าวมาล้วนแต่อยู่ในระดับเพลงฮิตแห่งปี 

 
พี่ตุ๊กเริ่มเขียนเพลงตอนไหน เข้าสู่วงการได้ยังไง

เริ่มเขียนตอนเรียนจบ พอเรียนจบไปทำางานอยู่ 1 ปี 
ระหว่างนั้นเพื่อนที่ทำางานอยู่แกรมมี่บอกว่าพี่ดี้ นิติพงษ์ 
เปิดเวิร์คช็อปเขียนเนื้อ พี่ก็มาเรียน เวิร์คช็อปอยู่เป็นปี ทุก
วันเสาร์ แล้วพี่ดี้ก็รับเข้ามา ตอนนั้นทีมแกรมมี่แกรนด์เป็น
ทีมใหญ่มีพี่เต๋อดูแล เราเข้ามาเป็นโปรดัคชั่นบี ประมาณปี 
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เพลงแรกที่เขียนลงในอัลบั้มจริงๆ ในฐานะนักแต่งเพลง
คือ เพลงปลิดปลิว ของพี่มิ้นท์ มาลีวัลย์ เป็นเพลงจุดเขียว เมื่อ
ก่อนแกรมมี่จะมีเพลงจุดเขียวอนุรักษ์ธรรมชาติ ไม่ใช่เพลงดัง 
 
พี่ตุ๊กเล่นดนตรีเป็นไหม คนเล่นไม่เป็นเสียเปรียบมากหรือ
เปล่า

พี่ตุ๊กเล่นดนตรีไม่เป็น เป็นคนเดียวในทีมที่เล่นดนตรี
ไม่เป็น เสียเปรียบมากๆ เพราะว่าคนที่เขารู้ดนตรีหูเค้าจะ 
พิคอัพดนตรีได้เร็วมาก แล้วเขาจะรู้วิธีจะโกง จะบิด ว่าจะไป 
ทางไหนได้ คนที่ไม่รู้โน๊ตต้องฟังและจำาเมโลดี้ ในขณะที่ 

คนรู้ดนตรี เขาจะเขียน 5 4 3 2 เป็นโน๊ตได้เลย แล้ว
เขาอ ยู่ ท่ี ไหนเขาก็ จะหยิบโน๊ตนี้ มาดู แล้ ว เขี ยนเพลงได้  
แต่เราต้องฟังตลอดจนเมโลดี้มันอยู่ในหัว

 
กระบวนการแต่งเพลงส่วนใหญ่จะเมโลดี้มาก่อนเนื้อ

ถ้าในอุตสาหกรรมดนตรีเป็นแบบนี้ คือ เมโลดี้มาก่อน แล้ว
ส่งมาแต่งคำาร้อง แล้วส่งไปเรียบเรียงดนตรี แล้วเข้าห้องอัด ซึ่ง 
แกรมมี่เป็นอุตสาหกรรมดนตรี 

      
เคยได้ทำาเพลงท่ีต้องการเนื้อร้องก่อนเป็นหลักเนื้อร้องสำาคัญ- 
มากแล้วค่อยใส่เมโลดี้หรือเปล่า

เคยค่ะ แต่มันไม่ดีหรอก มันจะไทยมาก ตอนเราเขียนมันจะ
เหมือนกลอน ติดสัมผัส พอไปใส่เมโลดี้ปุ๊บมันจะไทย ไม่เพราะ 

 
ถ้าเป็นเพลงที่เมโลดี้ไม่ดี เราฟังแล้วไม่ชอบเลย จะเขียนไหม 
แล้วทำายังไงให้เพลงมันออกมาดี

มันเลือกได้ 2 ทาง คือถามว่าเพลงนี้มันจำาเป็นมากไหม ถ้า
มันจำาเป็น เราก็ต้องเขียน แต่ไม่มีทางเขียนเนื้อได้ดีเลย จาก
เมโลดี้ห่วย ถ้ามันไม่จำาเป็น เราสามารถบอกเขาได้ว่าเราคิด
ไม่ออกจริงๆ ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาทุกคนสามารถคืนงานได้ 
 
ขอพูดถึงเพลง Stay ซึ่งเป็นเพลงที่เปรียบเทียบความสัมพันธ์
ของคน 2 คน กับคุณลักษณะของธรรมชาติได้อย่างคมคาย 
ไม่ว่าจะเป็นความไม่จีรังยั่งยืนของเมฆและสายฝน หรือการ
หยั่งรากของต้นไม้ แนวคิดพวกนี้มันมายังไง

เริ่มจากพี่โอมบอกว่าเพลงนี้ต้องชื่อเพลง Stay เพราะเรา
ตั้งชื่ออัลบั้มไว้ว่า Stay และเราทำาไปแล้ว 9 เพลง เพลงนี้เป็น

อาร์ตติสท์มากๆ เขาเขียนตามบรีฟไม่ได้ เขาก็จะอึดอัด
ขัดใจว่าทำาไมฉันต้องทำาตามที่เธอสั่ง 

 
การเริ่มไม่ได้กับจบไม่ลง แบบไหนยากและเป็นปัญหามาก 
กว่ากัน

มันยากพอกัน แต่เริ่มไม่ได้พี่ตุ๊กไม่มีนะ เพราะพี่ตุ๊กถือว่า 
ต้องเริ่ม มันอาจจะใช้ไม่ได้หมดเลยก็ได้ เริ่มเพื่อที่จะรู้ว่ามัน 
ห่วยแล้วกลับมาแก้ พี่ตุ๊กไม่รู้ว่าอะไรที่ใช่ แต่พี่ตุ๊กทำาเพื่อจะรู้
ว่าอันนี้ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ แล้วมันค่อยๆ ปิดประตูไปทีละบาน
แล้วมันจะแคบลง เราจะรู้ว่าอะไรที่ใช่ 

 
ถ้ามีคำาเด็ดๆ หรือประโยคเด็ดที่เราอยากได้มาก แต่มันไม่
ลงกับเมโลดี้ พี่ตุ๊กทำายังไง ขอเขาบิดหน่อยได้ไหม

คุยกับโปรดิวเซอร์ได้ เพราะว่าเพลงสมัยนี้เอาเนื้อเป็น
หลัก โปรดิวเซอร์เขาจะยอม บางทีเขาจะบอกเลยว่า อยาก
เขียนอะไรเขียนลงมาเลยแล้วเขาจะบิดให้ บางทีแก้กันในห้อง 
อัด บอกเลยอยากได้คำาว่าอะไรแล้วเขาจะจับเมโลดี้ดัดตาม
นั้นเลย แต่พี่ไม่ชอบวิธีนี้ เพราะรู้สึกว่าเพลงมันต้องมีความ
เป็นมิวสิเชียน เราต้องฟอลโลวดนตรี มันจะทำาให้สลวยหู 

 
เพลงที่เขียนร่วมกันหลายๆ คน ยากกว่าแต่งคนเดียวไหม 
ทำางานกันยังไง

นั่งกันอยู่อย่างนี้แล้วโยนใส่กันคนละประโยค แต่ต้องมี
คนที่เคาะได้อยู่คนหนึ่ง ไม่ใช่โยนกันไปโยนกันมา แล้วมันจะ
ไหลไปเรื่อยๆ จนจบได้ อย่างล่าสุดเพลงที่พี่ตุ๊กเขียนกัน 2 
คน คือเพลงประกอบภาพยนตร์ Yes or No อยากรักก็รัก
เลย เพลงพี่ตุ๊กก็เขียนท่อนฮุคเสร็จแล้ว แต่ขึ้นไม่ได้ เพราะ
เมโลดี้มันยากมาก พี่ตุ๊กก็ส่งให้มัสท์เขียน มัสท์เขาจะแม่น
เรื่องเมโลดี้ยากๆ พี่ตุ๊กขึ้นท่อนเอไว้ได้บางส่วนแล้วแต่ไม่จบ
และรู้สึกว่าไม่ดี ก็เลยส่งแค่ฮุคไปให้มัสท์ แล้วมัสท์ก็ส่งกลับ
มาเต็มเพลง เท่ากับว่ามัสท์เขาเขียนเอ 3 ท่อน พี่ตุ๊กก็เอา
เอของเขามาผสมพันธุ์กับที่พี่ตุ๊กเขียนไว้ ก็ได้เป็นเพลงออก
มา แต่การที่จะมานั่งข้างกันแล้วเขียนไปพร้อมกันยากมาก 
เพราะตอนเขียนเพลงทุกคนต้องการสมาธิมากๆ 

 
เฉลี่ยแล้วใช้เวลาแต่งเพลงนานไหม

ถ้ารู้ว่าจะเขียนเรื่องอะไรแล้วมันจะไม่นานเลย แป๊บเดียว 
2 ถึง 24 ชั่วโมง มันจะนานตอนที่เราคิดว่าจะเขียนเรื่องอะไร

การแต่งเพลงเป็นงานศิลปะที่มีกรอบ มีกฎเกณฑ์อยู่มาก
ทีเดียว ทั้งกรอบของเวลา กรอบของเมโลดี้สากลที่เป็นปัญหา
มากเมื่อต้องใส่ภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษาที่มีเสียงต่ำาเสียงสูง 
ลงไป นอกจากนั้นบางครั้งยังจะมีโจทย์ มีกรอบด้านเนื้อหา
ที่ถูกกำาหนดมา  แต่อย่างไรก็ตามพี่ตุ๊กบอกว่า “แต่ให้ไปทำา
อย่างอื่นก็ไม่เอานะ พี่ตุ๊กทำาไม่เป็น ใจมันมาทางนี้” 

ใส่ใจทุกคำาในทำานอง
ตุ๊ก มณฑวรรณ
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  “FAIL หรือ WIN”
ใครไม่เคยเข้าเว็บไซต์ FAIL.in.th ยกมือขึ้น!!

อย่าบอกนะว่ามีคนแอบยก แสดงว่าคุณน่ะเชยมาก ส่วน

สำาหรับคนที่ไม่ได้ยก (และยก) เราจะพาคุณมารู้จัก FAIL.in.th  

กับเป็ดตัวเหลืองๆ  กันให้มากยิ่งขึ้น แบบที่ไม่สามารถไปหา

ได้ที่ไหน รับรอง WIN!

ก่อนอื่นคุณต้องเข้าใจความ WIN และ FAIL ให้ขึ้นใจก่อน

ซึ่งอาจจะสงสัยอีกว่าจะรู้ได้อย่างไร หลักการไม่มีแน่ชัดส่วน   

ใหญ่มาจาก common sense  ล้วนๆ คำาแนะนำาที่ดีที่สุดคือ 

อย่าเกร็ง (ฮา) FAIL.in.th เป็นเว็บไซต์ที่ไม่มีสาระเว็บหนึ่ง แต่

ก็นั่นเองทำาให้เว็บไซต์นี้ได้รับความนิยมอย่างท่วมท้น ก็เรื่องไร้

สาระมันสนุกกว่านี่นา... FAIL.in.th รวบรวมรูป คลิปวิดีโอ สิ่ง

ใดก็ตามที่คุณเห็นแล้วคุณรู้สึกว่ามัน WIN และ FAIL มาไว้

รวมกัน อาทิเช่น ตัวอย่างด้านบน

ซาบซึ้งกันไปพอพอเหมาะ เชื่อว่าหลายๆ คนอาจจะยัง

ไม่รู้ว่า FAIL.in.th เกิดขึ้นได้อย่างไร และเว็บมาสเตอร์ที่ขนาน

นามตัวเองว่า เฟลาธิการ คือใคร? 

ไอ้แอนนนนน (ปรัชญา สิงห์โต) หรือ iannnnn คุ้นๆ กัน

บ้างหรือยัง เขาคือผู้เริ่มก่อตั้งเว็บไซต์กราฟฟิกอย่าง www.

f0nt.com  เขาเริ่มทำาเพราะว่าอยากจะลองทำา แบบ FAIL-

Blog.org ซึ่งเป็นเว็บรวมเรื่องตลกขำาขันให้เป็นเวอร์ชั่นภาษา

ไทย FAIL.in.th ก็เลยถือกำาเนิดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ประกอบ

กับเป็นช่วงที่คนไทยโหยหาความบันเทิง เนื่องจากเหตุการณ์

ไม่สงบ FAIL.in.th จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะผ่อนคลาย เรียกว่า 

ดังเป็นพลุแตก WIN!

“เราจริงจังกับการเล่น” หนึ่งประโยคเด็ดที่คงเป็นจุดเริ่ม

ต้นของเว็บ  FAIL.in.th และคาบรวมไปถึง f0nt.com อีกด้วย 

จะเล่นทั้งทีก็ต้องเล่นให้เต็มที่สิถึงจะ WIN!

ตอนนี้ Social Network มันกำาลังมา และเราอยู่ในกลุ่ม

ต้นน้ำาของไทยพอดี เวลาทำาอะไรที่เห็นแล้ว “เออ น่าส่งต่อว่ะ” 

มันก็จะได้ผล ทำาให้สามารถเชื่อมต่อหลากหลายเว็บได้อย่าง

อิสระ ฉันชอบ FAIL นี้อยากแชร์ลงใน facebook ก็กดปุ๊บแชร์

ได้ทันที หรืออยากจะทวีตผ่าน twitter ก็สามารถทำาได้ทันที 

แต่ก็ควรให้เครดิตที่มา ซึ่ง FAIL ใช้สัญญาอนุญาต “Creative 

Commons 3.0 ประเทศไทย” ที่ระบุว่าโอเค คุณสามารถ

เอาไปใช้ได้ เอาไปรวมเล่มลงนิตยสารก็ได้ ไม่ต้องจ่ายเงินเรา  

เราไม่เอาหรอก แต่จำาเป็นต้องให้เครดิต ขอบคุณแหล่งที่มา ก็

คือเจ้าของเรื่อง อยากปลูกฝังแนวคิดการให้เกียรติเจ้าของผล

งานนี้ให้ลงไปถึงคนไทยทุกคน 

ใครอยู่ใกล้ๆ อินเทอร์เน็ต ก็ลองคลิ๊กเข้าไปดูตอนนี้เลย 

www.FAIL.in.th เพราะโลกแห่งโซเชียลเน็ตเวิร์คมันกำาลังมา

แรง  ถ้าคุณมาช้าเดี๋ยวจะ FAIL

“ผมชอบเห็นคนยิ้ม คนอารมณ์ดีนะครับ ส่วนตัวแล้วไม่ใช่

คนตลก ออกจะซีเรียสด้วยซ้ำา แต่ไม่มีใครเชื่อ!  ไม่ได้หวังจะให้

คนไทยรักกันทุกคนหรืออะไรอุดมคติแบบนี้หรอก ในโลกแห่ง

ความจริงมันเป็นไปไม่ได้ แต่ขอแค่เรามีวุติภาวะทางอารมณ์

ไม่ว่าจะเรื่องไหน เวลาเถียงกับใครก็จะได้ไม่ลุกขึ้นมาต่อยกัน

ครับ” ไอ้แอนนนนน

เด็กหลายคนกำาลังเล่นอย่างจริงจัง หันมาจริงจังกับการ

เล่นได้แล้ว คุณจะได้ไม่ FAIL

หนุ่มผู้น้ีถูกคลิ๊กเข้าดูมากที่สุดในเว็บไซต์วิดีโอชื่อดังอย่าง 

“YouTube” 
หนุ่มผู้นี้มีส่วนผสมระหว่าง โดม ปกรณ์ ลัม กับ เคน ธีรเดช

หนุ่มผู้นี้เป็นเจ้าของสโลแกนที่ว่า “ทางเลือกใหม่สำาหรับผู้

หญิงเบื่อคนหล่อ”

ที่สำาคัญหนุ่มผู้นี้มีความฮาและความกล้ามากกว่าผู้ชาย

ทั่วไปหลายเท่านัก ขอบอกว่าหลายเท่าจริงๆ 

แน่นอนคุณสมบัติที่เอ่ยมาข้างต้น ณ นาทีนี้ คงจะเป็นของ

ใครไปไม่ได้นอกจาก “โคม ปะการัง” หนุ่มที่ฮ็อตที่สุดบนโลก

ออนไลน์ในชั่วโมงนี้

โคม ปะการัง หรือ พีซ สัพพัญญู  ยอดศรี โด่งดังมาจากโลก

ออนไลน์ด้วยการเลียนแบบคลิปวีดิโอหนุ่มหล่อขั้นเทพอย่างโดม 

ปกรณ์ ลัม ที่อัพเดทชีวิตส่วนตัวให้บรรดาแฟนๆ ได้ติดตามกัน

ตั้งแต่ตื่นนอน แปรงฟัน ทำาผม กินข้าว ทำางาน ฯลฯ ผ่าน You-

Tube

ส่วนคลิปที่ทำาให้โคมแจ้งเกิดนั้น คงเป็นคลิปทำาผม เพราะ 

ณ เวลานี้มีคนคลิ๊กเข้าไปดูใน YouTube เหยียบ 600,000 

views แล้ว ซึ่งเป็นการการันตีความฮ็อตของหนุ่มคนนี้ได้ดีจริงๆ 

 “เริ่มมาจากเห็นคลิปพี่โดมทำาผมครับ แล้วรู้สึกว่าน่ารักดี

เนอะ พี่โดมเขาคนหล่อทำาอะไรก็น่ารัก เราเลยอยากทำามาล้อ

เลียนพี่เขามั่ง เอาฮาๆ ครับ ตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะปล่อยกันฮาๆ 

ในเฟซบุ๊คตัวเองและเพื่อนๆ น่ะครับ ทำาไปทำามาก็กลายเป็นว่า

ไปไกลแล้ว (หัวเราะ)” โคม ปะการังเล่า

เราลองนับนิ้วดูแล้ว ตอนนี้โคมมีคลิปส่วนตั๊วส่วนตัวถึง 10 

คลิปเลยทีเดียว ซึ่งแต่ละคลิปนั้นไม่ได้โฟกัสไปที่ความหล่อหรือ

ความเท่เหมือนต้นฉบับ แต่โฟกัสไปที่ความฮาล้วนๆ

ส่วนคลิปล่าสุดของเขานั้นเป็นการ Cover MV. เพลงอยู่คน

เดียวของซูเปอร์สตาร์อย่างพี่เบิร์ด ธงไชย ซึ่งเรียกเสียงฮาได้ตาม

เคย และก่อนหน้านี้ยังมีคลิปเลียนแบบวงร็อคชื่อดัง Bodyslam 

ในคลิป Kome Climb อีกด้วย 

พูดอย่างนี้คงไม่เห็นภาพงั้นลองคลิ๊กเข้าไปที่ www.you-

tube.com แล้วเสิร์ชคำาว่า “โคม ปะการัง” รับรองว่าคุณจะได้

สัมผัสความเป็น “โคม ปะการัง” กันแบบเต็มๆ อย่างแน่นอน

ที่สำาคัญลองไปพิสูจน์กันดูซิว่า 

เขาเป็นส่วนผสมระหว่าง “โดม ปกรณ์ ลัมกับเคน ธีรเดช” 

จริงหรือไม่?

เคน + โดม = โคม?
ฮาได้ฮาดี 6 แสน Views การันตีความฮา   

คลาย คอนเนอร์ คลาย คอนเนอร์
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Album  : Postcard From A Young Man

Artist  : Manic Street Preachers 

Label  : Columbia (Sony Music Thailand) 

ผลงานชุดที่ 10 ของ 3 หนุ่มใหญ่ 

Manic Street Preachers วงร็อคสัญชาติ

เวลส์ ที่ไม่ว่าออกอัลบั้มมากี่ชุดๆ ก็ได้

รับความนิยมสม่ำาเสมอ อัลบั้มนี้มีแขกรับ

เชิญชื่อดังและรุ่นใหญ่มาร่วมงานด้วย ทั้ง 

John Cale อดีตมือเบส, คีย์บอร์ด ของ 

The Velvet Underground และ Duff 

McKagan อดีตมือเบส Guns N’ Roses 

Album : “ความรัก ปากกา กีตาร์โปร่ง” 

(Love in The Light Lines)

Artist   : ชีพชนก ศรียามาตย์ 

Label  : Classy 

เพลงรัก สไตล์ easy listening ที่เขียน

จากปลายปากกาและการบรรเลงกีตาร์

เพราะๆ ของชีพชนก ศรียามาตย์ นัก

ร้องรับเชิญที่มาร่วมร้องมีทั้งหน้าเก่าหน้า

ใหม่ เช่น ป้อม ออโต้บาห์น, บี๋ คณาคำา, 

มด  ทรีจี, ปั่น ไพบูลย์เกียรติ, ฟอร์ด สบ

ชัย และ นิว ปทิตตา เจ้าของเสียงร้องใน

เพลงถามสักคำา ที่ดังไปถึงจีนและไต้หวัน 

มียอด Views ใน YouTube 1 ล้าน  

 Views ภายในเวลาไม่ถึง 1 เดือน 

Album  : Old Tyme Religion

Artist    :  Hugo

Label   : Roc Nation (Sony Music 

Thailand)

ผลงานเพลงสากลอัลบั้มแรกของหนุ่ม

หล่อ ฮิวโก้ จุลจักร จักรพงษ์ ในสังกัด 

Roc Nation ของ Jay-Z แร็ปเปอร์ชื่อ

ดัง แนวเพลงเป็นร็อคแอนด์โรลล์ที่ได้รับ

อิทธิพลและแรงบันดาลใจจากดนตรียุค 

70’s ซึ่ง 99 Problems และ Bread & 

Butter สองซิงเกิลแรกที่ปล่อยออกมาได้

รับผลตอบรับดีเกินคาด เข้าใจคิดเข้าใจ

เอาใจแฟนชาวไทยโดยการใส่เพลงสายลม

ที่มีเนื้อภาษาไทยไว้ในอัลบั้มด้วย 

Album : WHY “Keep Your Head Down” 
limited version” 
Artist   : Dong Bang Shin Ki

Label  : SM Entertainment

10 เพลงเพราะ จาก 2 หนุ่มดงบัง

ชินกิ ยุนโฮและชางมิน กับการโชว์พลัง

เสียงและการเต้นอย่างทรงพลังท่ียังคง

เสน่ห์ของดงบังชินกิ โดยในเพลง “Keep 

Your Head Down” และ “Maximum” 

เป็นเพลงเอกลักษณ์ของ SM ที่เรียกกัน

ว่า “SM Entertainment Music Perfor-

mance” (SMP) ที่มาพร้อมกับโฟโต้บุ๊ค 

100 หน้า, โฟโต้การ์ดและโปสเตอร์ของ

ทั้ง 2 หนุ่ม

Album  : “VVIP”  

Artist   : ซึงรี (Seung Ri) Big Bang

Label  :  YG Entertainment

ซึงรี น้องเล็กแห่งวงบิ๊กแบง ปล่อย

อัลบั้ ม เดี่ ยวชุ ดแรกของตั ว เอง ในชื่ อ 

“VVIP” โดยในอัลบั้มนี้ซึงรีได้เผยให้เห็น

ถึงความเซ็กซี่และความแข็งแกร่ง ที่จะ

ทำาให้เราได้เห็นถึงความเป็นผู้ชายของซึง

รีที่มากขึ้น และมาพร้อมกับ 2 เพลงที่ได้

รุ่นพี่ร่วมวงอย่าง จี-ดราก้อน และสาวน้อย

มหัศจรรย์อย่างไอยูมาร่วมฟีทเจอร์ริ่ง

Album : Better Than Looks

Artist   : Better Weather

Label  : Sony Music Thailand

วงดนตรีหน้าใหม่ ที่ก่อนหน้านี้พวก

เขาเคยมีผลงานในอัลบั้ม u band battle 

project 1 ในเพลง “ไม่รู้” คราวนี้พวก

เขากลับมาพร้อมอัลบั้มเต็มชุดแรกใน

งานเพลงป็อปผสมกลิ่นอายยุโรป ปล่อย

ซิงเกิล IS THIS LOVE ออกมาเป็นเพลง

แรก แต่เพลงที่คุ้นหูมากกว่าน่าจะเป็น 

“ไม่เคยไม่รักเธอ”

“ความรัก ปากกา กีตาร์โปร่ง” Old Tyme Religion WHY “Keep Your Head Down”

Better Than Looks Postcard From A Young Man “VVIP”  
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EP. นอกหน้าต่าง  Diamond Eyes Into The New World’ 

ตรงแนวๆ Re-Maintenance Black & White
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Album : EP. นอกหน้าต่าง

Artist  :  Midnight Black

Label : Shaolin Records 

วงดนตรีชื่อใหม่หน้าไม่ใหม่ เพราะเป็น

ไซด์โปรเจ็คต์ของวงโคลน ที่คอร็อคโดย 

เฉพาะชาวอันเดอร์กราวนด์คุ้นชื่อกันดีอยู่

แล้ว งานชุดนี้หนีห่างจากความเป็นโคลน

มาไกลทั้งดนตรีและเนื้อหา เบากว่า สว่าง

กว่า ฟังง่ายกว่าเยอะ อัลบั้มนี้อาจหาซื้อ

หาฟังยากสักหน่อย สำาหรับใครที่สนใจ

ติดต่อพวกเขาโดยตรงทางเฟซบุ๊คที่www.

facebook.com/MidnightBlack4Fan-

Club

Album : Diamond Eyes 

Artist : Deftones

Label : Warner Bros. Records

ส่งซิลเกิลแรกชื่อเดียวกับอัลบั้มออก

มาตั้งแต่เมษาปีที่แล้ว ก่อนที่อัลบั้มเต็มจะ

ตามมา เป็นงานชุดที่ 6 ของพวกเขาแล้ว

สำาหรับวงนู-เมทัล ที่ถูกยกให้เป็นต้นฉบับ

และจัดว่าเป็นอีโมยุคแรกเริ่ม ชัดเจนใน

แนวทางอยู่แล้วสำาหรับวงนี้ ไม่ได้มาสาย

โหด แต่เป็นสายหลอนบีบประสาท ฟัง

ยากนิดหน่อย ถ้าคนชอบแนวนี้อาจหลง

รักพวกเขาอย่างบ้าคลั่งได้ แต่ถ้าไม่ใช่ก็จะ

ฟังไม่ได้ พาลรู้สึกว่าน่ารำาคาญไปเลย 

Album : ตรงแนวๆ

Artist   : Tattoo Colour 

Label  : Smallroom

ผลงานเพลงชุดที่ 3 ของวงดนตรี

ที่มาแรงมากในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา 

อัลบ้ัมน้ียังคงความเป็นวาไรตี้ป็อปหลาก

หลายกลิ่นอาย “ลับสุดยอด” ซิงเกิลแรก

ที่มีดนตรีสนุกๆ ตามสไตล์ของพวกเขา 

และเพลงเศร้าอย่าง “เธอไม่อาจเอารักไป

จากหัวใจ” ฮิตติดหูหลายๆ คนไปแล้ว 

Album :  Into The New World' - The 

1st Asia Tour Concert (Live) album 

Artist : Girls' Generation 

Label : SM Entertainment

สำาหรับ ใครที่พลาดหรือยังประทับ

ใจกับคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของ 9 สาว 

สุดสวย “Girls' Generation” คราวนี้ก็ 

ถึงเวลาที่คุณก็จะได้เต็มอิ่มกับ 38 เพลง 

เพราะสุดสนุกในคอนเสิร์ต กับอัลบั้ม 

“Into The New World' - The 1st 

Asia Tour Concert (Live)” ร้องรอ 9 

สาวกันไปพลางๆ เผื่อสาวๆ จะบินมา

ระเบิดความสนุกที่ไทยกันบ้าง

Album : Re-Maintenance

Artist   : CNBlue   

Label  :  Ai Entertainment

4 หนุ่ม วงร็อค  “CNBlue” ได้ปล่อย

อัลบั้ม “RE-MAINTENANCE”  ที่เป็น

ซิงเกิลภาษาญี่ปุ่นล่าสุดโดย 2 สมาชิก 

จอง ยงฮวา และ ลี จงฮยอน นอกจากจะ

ทำาหน้าที่ในการร้องและเล่นแล้วยังได้โชว์

ทักษะในการแต่งเนื้อร้อง และทำานองของ

เพลงในอัลบั้มนี้เองทั้งหมดอีกด้วย

Album : Black & White

Artist  :  G.na

Label  :  CUBE Entertainment

จีน่า หนึ่งในสาวสวยอดีตหัวหน้าวง

เกิร์ลกรุ๊ปโอโซนยอ หรือ ‘Five Girls’  ที่พลาด

โอกาสเดบิวต์ กลับมาอีกครั้งกับอัลบั้มเต็ม 

ครั้ งแรกในภาพลักษณ์สาวน่ารักสดใส 

Black & White หลังจากก่อนหน้านี้โด่งดัง

กับสองซิงเกิลสุดแรงอย่าง i’ll back off so 

you can live better (feat.Junhyong) 



จาก “ลายเส้น” 

     กลายเป็น “กล่องฟิล์ม”

ความฝันกับความจริง ถ้าทั้งสองสิ่งนี้
เป็นเส้นตรง แต่ละเส้นอาจจะกำาลังเดิน
กันไปคนละทิศคนละทาง แต่จะมีสักกี่
คนที่ทั้งความฝันและความจริง โชคชะตา
กลับขีดให้เดินเข้าหากันเรื่อยๆ จนคล้าย
กับว่า เส้นสองเส้นนั้นกำาลังเดินทางมา
บรรจบกันบนจุดที่ทุกคนเรียกว่า “การ
ทำาความฝันให้เป็นความจริง”  ซึ่งเป็นจุด
ที่เราทุกคนต้องการ

ใช่ว่าชีวิตคนจะถูกขีดด้วยโชคชะตา
ล้วนๆ ความพยายามและพรสวรรค์ก็เป็น
อีกหนึ่งตัวแปร ที่จะทำาให้เราสามารถทำา
ตามความฝันได้เร็วขึ้น  เอกสิทธิ์ ไทยรัตน์ 
หรือ พี่เอก ก็เป็นหนึ่งคนที่อยู่ในกลุ่มที่
สอง นั่นคือ  เส้นตรงทั้งสองเส้นของพี่
เอกกำาลังเดินทางมาบรรจบกัน ตรงจุดที่
เราเรียกอาชีพนั้นว่า “ผู้กำากับ”

รื้อต้องรื้อทั้งหมดเลย คือให้เขียนใหม่ง่ายกว่า เลยมอง
ว่างานเขียนบทมันยาก เพราะว่าไม่เห็นเป็นภาพ ใช้
จินตนาการสุดตัวเลย แต่โดยรวมก็ยังสนุกอยู่ดีนะ ถ้า
เลือกได้อย่างเดียว คงอาจจะเลือกผู้กำากับ เหตุผลนี้
คือมันท้าทาย พี่รู้สึกว่าเราจะทำาสิ่งนี้ที่เราไม่รู้เรื่องมา
เลย ไหนๆ เราก็ได้ทำามาแล้ว มีความรู้สึกว่ามันเป็น
เกมเวลาเราเล่นเป็นด่าน ด่านต่อๆ ไปมันก็ต้องยาก
ขึ้นๆ อ่ะ เราต้องพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ  แต่ถ้าเป็นอาชีพที่
ปลอดภัยสุด คงจะขอเป็นนักเขียนการ์ตูนแล้วกัน เวลา
นี้นะ อาชีพคนเขียนการ์ตูนไม่ค่อยโหดร้าย พูดกัน
ตรงๆ มันชมกันง่าย ชมกันเยอะ อันอื่นก็ปากจัดกันทั้ง
นั้นเลย หนังมันค่อนข้างโหดนะไปฟังคนอื่นถูกด่ารู้สึก
บั่นทอน เลยคิดว่าไม่ทำาดีกว่า” พี่เอกเล่า

 นอกจากงานภาพยนตร์แล้ว งานการ์ตูนพี่เอก
ก็มีปล่อยมาให้เราเสพมิได้ขาด อย่างรวมเล่ม ABC 
ชุด women from mars, เล็ทส์ กับตอนร้าน
ขายของขวัญของคนที่คุณเกลียด (ตอน
หนึ่งในภาพยนตร์หลุด 4 หลุด) แถม
ยังกระซิบกับเราอีกว่าให้คอย “เรื่อง
สั้นจิตหลุด 2” ซึ่งคาดว่าจะออก
เร็วๆ นี้  ส่วนใครที่เหงามือ ก็ไป
หาการ์ตูนชุด แสบ แสบ การ์ตูน
สุดกวนแก๊งค์ไอซ์ที ที่รับรองฮา  
รวมเล่มมาจากคอลัมน์การ์ตูนใน
นิตยสารคอมพิวเตอร์อาร์ตที่พี่
เอกเขาเล่าว่า ทำายากมาก แต่
ต้องทำา กลัวจะดูว่าเป็นคน
โรคจิตมากเกินไป (ฮา)

“ฝันให้ไกล” เป็น
สิ่งหนึ่งที่พี่เอกย้ำา 
เราต้องฝันให้สูง 
เข้าไว้ ถึงจะไป
ไม่ถึง เราก็คงอยู่
ไม่ต่ำากว่านั้นสักเท่าไหร่ ใครจะไป
รู้ อีกสิบปีข้างหน้า คนอาจจะลืม 
ฉายา “นักเขียนบทมือทอง” ไปเป็น 
“ผู้กำากับรางวัลออสการ์” ก็ได้ใคร 
จะไปรู้  
           
          **********

 

“แอ๊คชั่น” สิ้นเสียงแอ๊คชั่นจากโชคชะตา ชีวิตของพี่
เอกก็ขับเคลื่อนความฝันของตัวเองมาตลอด เขาเล่าว่า 
ตอนเด็กชอบวาดการ์ตูนมากแบบเข้าเส้นเลือด มักจะ
วาดไปให้เพื่อนๆ อ่านเป็นประจำา

“ฝีมือดีอย่างนี้น่าจะไปเป็นนักเขียนการ์ตูนได้นะ
เนี่ย”  ประโยคนี้เป็นประโยคที่เขากลัวที่สุด เขาไม่เคย
คิดอยากจะมีอาชีพเป็นนักเขียนการ์ตูน เพราะมันดูไม่
โก้เก๋เอาเสียเลย ก็สมัยก่อนมันมีแต่การ์ตูนเล่มละบาท
นี่นา

และเทปของเขาก็เดินทางมาถึงฉากหักมุม ฉาก
แรก การพบกันของทิม เบอร์ตัน ผู้กำากับแบทแมน ซึ่ง
เขามีเบื้องหลังเป็นนักเขียนการ์ตูนมาก่อน กระพริบ
ตาอีกที เขาก็เลยเริ่มเขียนการ์ตูนอย่างจริงจัง เพื่อที่
จะตามความฝันให้ได้ เริ่มจากการเขียนการ์ตูนให้กับ
สำานักพิมพ์วิบูลย์กิจเรื่อยมาจนเรียนจบปีสี่ เรื่องที่
เขียนก็เป็นแนวระทึกขวัญ, สยองขวัญ, หักมุม, ความ
รัก ไปจนถึงตลกก็มี จนมาถึงวันหนึ่ง

“พี่บอยด์  (โกสิยพงษ์) เพจมาหาว่า เราควรจะมีแนว 
เป็นของตัวเองคนดูจะได้ไม่งง อย่างตัวพี่บอยด์เอง 
เขาก็ชอบเพลงร็อค เขาก็ชอบหลายแนว แต่ที่ต้องเขียน 
เพลงโรแมนติกเพราะว่าแฟนๆ จำาภาพเขาไว้แบบนี้ 
แล้ว เลยทำาให้ผมได้จัดระเบียบความคิดของผมเองครั้ง 
ใหญ่ เขียนแบบไหนที่จะเป็นแบบที่สุด”

 “ระทึกขวัญหักมุม” จะเรียกว่าเป็นแนวก็ไม่น่า
ผิด เพราะว่าจากผลงานที่ผ่านมาไม่ว่าจากรวมเล่มการ์- 
ตูนจิตหลุด ทุกเรื่องก็บ่งบอกคาแร็คเตอร์ของเขาได้
ชัดเจน จนไปเตะตาค่ายหนังชื่อดังที่หยิบเอาเรื่อง 13 
เกมสยองมาทำาเป็นภาพยนตร์  และตอนยันต์สั่งตาย 
(4 แพร่ง) ซึ่งก็เป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เข้า
ใกล้ความฝันที่จะเป็นผู้กำากับคือ การเขียนบท จนถึง
เรื่องที่เพิ่งจะเข้าโรงไปหมาดๆ หลุด 4 หลุด ที่เขาได้
มานั่งเก้าอี้ผู้กำากับเต็มตัว

ในบรรดาหลากหลายอาชีพที่เคยทำามา ตั้งแต่นัก
เขียนการ์ตูน  นักคิดโฆษณา  เขียนบท ตลอดจนเป็น
ผู้กำากับอีก อาชีพไหนยากที่สุด และถ้าเลือกได้อย่าง
เดียวจะเลือกอาชีพอะไร

“ที่ยากที่สุด คือการทำาโดยที่เราไม่ค่อยคุ้นเคย อยู่ ๆ 
เราโดดมาเขียนบท เราไม่ได้เรียนมา เราไม่มีพื้นฐาน 
เราแค่เหมือนคนที่ดูจากวงนอก เหมือนคนที่ดูหนังแล้ว 
ไม่ได้ศึกษาโครงสร้างของมัน แต่แล้วก็ต้องมาทำาโครง 
สร้างมันเลยครับ พี่รู้สึกว่าพี่เขียนบทมวยวัดมาก มัน
ไม่มีระบบ ใช้เซนส์อย่างเดียวเลย บางทีเขาคอมเมนต์    
มาแล้วเราแก้ไม่ถูกอะ เพราะเราไม่รู้จะรื้อตรงไหน ถ้า
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ทำาไมถึงได้เริ่มถ่ายภาพนู๊ด 

ตอนแรกไม่ได้ตั้งใจถ่าย เริ่มถ่ายแฟน

คนแรก ก็เหมือนถ่ายกันเล่นๆ พอเราล้าง

ฟิล์มมาดู เออ...รูปนู๊ดมันสวยดี มันมีสรีระ

ของมนุษย์ ร่างกายของผู้หญิง บอดี้ของผู้

หญิงมันดูเป็นสุนทรียศาสตร์ และมันรู้สึก

ถูกจริตกับตัวเรา รู้สึกมันมีอารมณ์พิเศษ

กับตัวเรา

ถ้าเทียบกับงานถ่ายแบบทั่วไป 

ผมว่ามันเหมือนงานถ่ายแฟชั่น 

เพราะว่าเวลาถ่ายเราก็ต้องควบคุมแบบ 

เหมือนเราถ่ายแฟชั่น เราต้องสั่งให้นาง

แบบโพสท่า แต่งานถ่ายนู๊ดเราสั่งให้โพส

ท่าในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อ หรือเราจะเอา

คนไปวางในสถานที่ที่ต้องการจะใส่ลงไป 

เพื่อให้เกิดความหมาย เหมือนเราใส่คนลง

ไปในธรรมชาติก็จะเกิดความหมายเรื่อง

คนกับธรรมชาติ เกิดเป็นเรื่องของมิติ เรื่อง

ของสถานที่ขึ้นมา

ความยากง่ายในการถ่ายภาพนู๊ด
ผมว่าง่ายนะ เพราะว่าเราทำางานนี้

แล้วเรารู้สึกเอ็นจอยกับมัน เหมือนเรามี

เซนส์ในการทำางานพวกนี้

การทำางานแต่ละครั้ง
คือเวลาเราไปถึงสถานที่หนึ่ง บางที

ผมจะคิดไว้ก่อนว่าจะทำาเรื่องอะไร บางที 

ก็สเก็ตในหัวไว้ก่อน อย่างสมมุติว่าผม            

จะทำาเรื่องความรักกับความเป็นบอดี้     

ของผู้หญิง ผมจะสั่งให้นางแบบโพสท่า

เหมือนผมกำาลังจะปั้นประติมากรรมชิ้น                                                        

หนึ่ง เพื่อแสดงออกในสิ่งที่ผมต้องการ                                                                                                                                          

      

การสื่อเนื้อหาของงานไปสู่่คนดู
ผมว่าเรื่องอย่างนี้มันอยู่ที่ตัวคนดูว่า

มีประสบการณ์ทางด้านสุนทรียศาสตร์ 

ในการดูบุคคลนั้นจะต้องมีประสบการณ์

เหมือนกัน มีประสบการณ์ร่วมกันมา 

เข้าใจในอารมณ์นั้น แล้วพอมาเจอก็จะ                                    

มีอารมณ์ร่วมกับงานนั้น แต่ถ้าไม่มี

ประสบการณ์ผ่านมาเลย สื่อไปยังไงก็สื่อ

ไม่ได้ ก็เหมือนกับเราฟังเพลง R&B แต่

ให้ชาวนาฟัง เขาก็อาจจะไม่มีอารมณ์ร่วม

เพราะว่าเขามีอารมณ์ร่วมกับหมอลำาหรือ

ลูกทุ่งมากกว่า

การถ่ายนู๊ดมีข้อจำากัดไหม 
ผมว่าคำาว่า “ศิลปะ” มันไม่มีข้อจำากัด

และก็ไม่มีข้อยกเว้น เพราะถ้ามันเป็นงาน

ศิลปะมันก็ไม่มีข้อยกเว้น ทำาอะไรก็ได้

แต่ไม่ใช่อย่างไรก็ได้ งานศิลปะก็เหมือน

อาหาร คือเราเลือกที่จะซื้อร้านไหนก็ได้ 

เลือกที่จะกินประเภทไหนแบบไหนก็ได้                                                                                                                                            

         

คนทั่วไปมองนู๊ดคือภาพโป๊แต่ในมุม

มองของคุณคิดว่ายังไง
มันอยู่ที่ความตั้งใจของคนทำา ว่า

เขาทำามาเพื่อสื่ออารมณ์ทางเพศ หรือ

สื่อความหมายที่เขาต้องการทำา ผมคิดว่า

ภาพโป๊คือภาพที่ทำาให้เรารู้สึกมีอารมณ์

ทางเพศ ทำาให้เรารู้สึกเกิดการแข็งตัว เกิด

ภาวะความต้องการทางเพศ  แต่ถ้าเป็น

ภาพนู๊ดคือภาพที่มองแล้วให้เกิดความ

สวยงามหรือเกิดอารมณ์อื่นๆ

ถ้าพูดถึงนู๊ดจะต้องเปลื้องผ้าถ่าย

เท่านั้น 
การเป็นนู๊ดบางทีมันไม่จำาเป็นต้อง

เป็นบอดี้ก็ได้ สามารถเป็นความคิด บางที

เราใส่อะไรที่อีโรติกลงไป แค่แท่งสี  สีแดง

มันก็รู้สึกอีโรติกอยู่แล้ว แต่นู๊ดถ้าเป็นคน

ก็เหมือนเป็นการปลดเปลื้องสภาวะใด

สภาวะหนึ่ง เหมือนว่าปกติเราเห็นคนใส่

เสื้อผ้าอยู่ พอถอดเสื้อผ้าก็เป็นโลกเสมือน 

เหมือนยูโทเปียที่เราสร้างขึ้นมา เหมือน

สร้างโลเคชั่นๆ หนึ่งขึ้นมาเพื่อเป็นโลกที่

มันไม่เป็นจริง

งานของคุณให้อารมณ์แบบไหน
งานผมส่วนมากก็จะไม่ใช่งาน

อารมณ์ศิลป์สักเท่าไหร่ ส่วนมากจะเป็น

อารมณ์สะเทือนใจ

การจะคิดงานแต่ละครั้ง
ส่วนมากผมจะได้แรงบันดาลใจจาก

เพื่อนผู้หญิงหรือว่าข่าวคราวที่คุยกับเพื่อน

ผู้หญิง เพราะเขามักจะถูกกระทำา หรือ

มีความเก็บกดภายในอย่างใดอย่างหนึ่ง 

เหมือนเรื่องความเป็นเพศของสังคมไทย

ที่ว่า ผู้หญิงนั้นไม่กล้าแสดงออกในเรื่อง

ต่างๆ เพราะอาจถูกมองว่าผิดประเพณี 

ผิดวัฒนธรรม มันไม่มีข้อยกเว้นอยู่ที่ตัว

บุคคล บางทีก็เอาจากตัวเอง แล้วก็เริ่มคิด

ขึ้นมาเป็นภาพ

เวลาทำางานเรามีอารมณ์หรือเปล่า
เวลาถ่ายมันจะไม่มีเวลาที่จะคิดเรื่อง

นั้นเลย เราต้องควบคุมงาน ควบคุมทุกสิ่ง

ทุกอย่างที่เราต้องการจะทำาให้ได้ ให้มัน

ออกมาอย่างที่เราต้องการ

การเลือกนางแบบเลือกยังไง ต้องดู

สรีระไหม
ไม่เคยหานางแบบ แบบว่าต้องไป

เดินหาหรือจ่ายเงินจ้าง ส่วนมากจะเป็น

เพื่อนที่รู้จัก ก็จะถามว่า โอเค.อยากถ่าย

นู๊ดไหม บางงานผมก็ใช้นู๊ดผู้ชายด้วย เพื่อ

จะใช้สื่อเรื่องความแข็งแรงก็มี

ธาดา เฮงทรัพย์กูล

อายุ : 23 ปี นักศึกษา
ชั้นปีที่ 4  สาขาวิชาศิลปะการถ่าย

ภาพ  วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง

ปาล์ม

“ทำาอะไรก็ได้

แต่ไม่ใช่อย่างไรก็ได้”

15 14

นู๊ดกับโป๊ สองคำานี้มันถูกแบ่งด้วยเส้นบางๆ ที่สังคมอันไร้ประสบการณ์ร่วมตีความ

ว่ามันคืออย่างเดียวกัน สำาหรับ ธาดา เด็กหนุ่มที่มอง “นู๊ด” ไม่ใช่งานเพื่อกามารมณ์ แต่

มันคือประติมากรรมที่ถูกสร้างและใส่ความเป็นตัวตนของเขาและสื่อออกมา 

ธาดา  เฮงทรัพย์กูล  

ช่างภาพนู๊ดไฟแรงที่เคยแสดงงานมากว่าสิบงาน

MAKE ME FEEL



รถยนต์กว่าแสนคัน หลากหลายยี่ห้อ

ทั้งในและต่างประเทศล้วนแต่ผ่านมือ

ลุงแดงมาแล้ว ถึงขนาดค่ายรถต่างๆ ใน

งานมอเตอร์ เอ็กซ์โป หรือมอเตอร์โชว์ 

ยังต้องจองตัวกันข้ามปีเลยทีเดียว และ

ไม่เพียงเท่านี้ ชื่อของ ”แดง สติ๊กเกอร์” 

ยังโกอินเตอร์ไปไกลถึงฮอลลีวูด                                                                                                                

ขนาดได้ร่วมงานออกแบบลวดลายยาน

ยนต์ต่างๆ ที่ใช้ประกอบฉากหนังหลายๆ 

เรื่องมาแล้วก็ด้วยฝีมือระดับเซียนและ

ความพิถีพิถันทุกขั้นตอนในการทำา

สติ๊กเกอร์ของลุงแดงนี่เอง 

ในทุกขั้นตอนการทำางานสติ๊กเกอร์

ของลุงแดง ไม่ว่าจะเริ่มจากการเขียนแบบ 

เรื่องสัดส่วนรถ สเกลรถ ตำาแหน่ง และ

ขนาด ลุงแดงจะใช้ประสบการณ์และความ

ชำานาญกะดูด้วยสายตา แค่มองเพียงแว๊บ

เดียวลุงแดงก็สามารถคิดแบบออกมาใน

นำามาใช้ติด

การสร้างสรรค์ผลงานของ “แดง สติ๊ก-  

เกอร์” ไม่ได้หยุดอยู่กับที่ ลุงแดงและ

ลูกชายพยายามศึกษาและมองหาสิ่งต่างๆ 

รอบตัว หาเทคนิคใหม่ๆ หรือเทคนิคไหน

ที่น่าสนใจมาประยุกต์กับสติ๊กเกอร์ เช่น 

การใช้ฟิล์ม 4 สี CMYK มาทำาเทคนิคของ

ภาพพิมพ์โดยการทับซ้อนกันให้เกิดความ

ชัดตื้น เกิดมิติที่ลึกกลายเป็นรูป หรือการ

ประยุกต์ผสมกันระหว่างอิงค์เจ็ทกับคัต-

ติ้ง ซึ่งเป็นเทคนิคที่ไม่ค่อยมีใครทำากันนัก 

เพราะการแต่งรถคือการแสดงถึงตัวตน

ของเจ้าของรถ และยังเป็นจุดหลักที่ร้าน 

“แดง สติ๊กเกอร์” ต่างจากที่อื่น      

ผลงานมากมายของ “แดง สติ๊กเกอร” 

เป็นงานที่สร้างสรรค์ด้วยความใส่ใจมุ่ง

เน้นในความเป็นศิลปะ ไม่ใช่งานเชิงพา- 

ณิชย์ เพราะงานสติ๊กเกอร์ไม่ใช่เพียงความ

ชอบ ไม่ใช่เพียงอาชีพที่ทำารายได้ หาก

แต่สติ๊กเกอร์มันคือชีวิตของคนคนหนึ่ง ที่

ได้ชื่อว่าเป็นตำานานแห่งวงการสติ๊กเกอร์

เมืองไทย - “แดง สติ๊กเกอร์”

ก็เป็นอีกปัจจัยความงามอันหนึ่งที่ลุงแดง                                                         

ไม่เคยมองข้าม เพราะบางร้านหุ้มสติ๊ก-                                                      

เกอร์รถทั้งคัน มองภายนอกดูเรียบร้อย

สวยงาม แต่พอเปิดประตูดูข้างในกลับยัด                                                  

ขยุมๆ เป็นก้อนอยู่ในแผงประตู แต่ 

สำาหรับ “แดง สติ๊กเกอร์” นั้น การติดจะต้อง                                                            

สวยทั้งข้างนอกและข้างใน เมื่อดูข้างนอก                                                                   

เรียบร้อย ข้างในพับเก็บมุมสวยงามจาก                                                      

รถธรรมดาๆ กลายเป็นรถที่ดูเท่ เก๋             

ไม่เหมือนใคร จึงทำาให้บรรดาคอรถทั้ง

หลายที่มาใช้บริการต่างถูกอกถูกใจไป

ตามๆ กัน จึงไม่ต้องกลัวว่าจะสวยแต่รูป 

จูบไม่หอม

การเลือกใช้สติ๊กเกอร์ก็ถือได้ว่าเป็น

หัวใจหลักของงานมากๆ เจ้าสติ๊กเกอร์

หรือที่ต่างประเทศเรียกว่า PVC ฟิล์ม 

นั้นจะแบ่งออกเป็น 3 ชนิด ไล่ตั้งแต่เกรด 

A, B ไปจนถึงเกรดต่ำาๆ ก็คือ C จาก               

การที่ลุงแดงได้ศึกษาเรื่องของสติ๊กเกอร์ 

การใช้งานและคุณภาพในการใช้งานมา

นาน ทำาให้รู้ถึงการเลือกวัสดุ ซึ่งการรู้ลึก

ถึงการเลือกวัสดุนี้เองทำาให้งานไม่ค่อยมี

ปัญหา สวยงาม และสมราคา 

สติ๊กเกอร์ที่ลุงแดงเลือกใช้เป็น

สติ๊กเกอร์เกรด A คุณภาพสูง ที่ต้องบิน

ไปซื้อด้วยตัวเองถึงสิงคโปร์, อเมริกา และ

เยอรมัน บรรดาเจ้าของรถทั้งหลายจึงไม่

ต้องกลัวว่าสติ๊กเกอร์ที่แปะลงบนรถสุด

ที่รักของคุณจะหลุดลอก หรือสีตก เพราะ

ลุงแดงรับประกันถึงคุณภาพสติ๊กเกอร์ที่

หัวได้แล้ว เพราะนี่คืองานศิลปะล้วนๆ 

ช่างไม่ธรรมดาจริงๆ  

และเมื่อได้สัดส่วนก็ถึงเวลาใช้มือ

ในการวาดลวดลายที่คิดไว้ในหัวลงบน

กระดาษ ก่อนที่จะไปทาบลงบนแผ่น

สติ๊กเกอร์แล้วตัดออกมา งานของลุงแดง           

จะเน้นใช้มือมากกว่าคอมพิวเตอร์หรือ

กราฟิกดีไซน์ ทำาให้ลายเส้นนั้นมีเอก- 

ลักษณ์และลักษณะเฉพาะตัว

ที่สำาคัญคือเทคนิคในการติดไอ้เจ้า

สติ๊กเกอร์ให้เรียบ ไม่หลุด เก็บมุมได้

อย่างสวยงาม ให้ดูแล้วเรียบร้อย อันนี้                                                 

1213

สตรีท อาร์ต สีสันบนท้องถนนฉบับนี้ เราจะมาพูดถึงเรื่องสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์ที่เราเห็นกันอยู่ทั่วบ้านทั่วเมือง หลายคนจะ

นึกถึงสติ๊กเกอร์ข้อความโดนๆ กวนๆ แปะติดตามท้ายรถ แต่สติ๊กเกอร์ที่เราจะพาคุณไปทำาความรู้จักวันนี้ เป็นอะไรที่มากกว่านั้น 

และที่มากขึ้นไปอีก คือเราจะพาคุณไปทำาความรู้จักมือวางอันดับหนึ่งของวงการสติ๊กเกอร์เมืองไทย ที่ผลงานเป็นที่ยอมรับไปไกล

ถึงนานาชาติ เขาคนนั้นมีชื่อว่า แดง (วิชัย  นุชพุ่ม) หรือที่วงการสติ๊กเกอร์และนักแต่งรถรู้จักกันดีในชื่อ ‘แดง สติ๊กเกอร์’ ... เกอร์... 

เกอร์... (เสียงเอ็คโค่)  

ลุงแดง หรือเจ้าของกิจการ “แดง สติ๊กเกอร์” ถือเป็นผู้บุกเบิกเรื่องงานสติ๊กเกอร์คนแรกๆ ของเมืองไทย ซึ่งลุงแดงและลูกชาย

คือ อาร์ต ได้ทำาร่วมกัน รถแต่ละคันก็ไม่ต่างกับผืนผ้าใบที่ลุงแดงได้ใช้ฝีมือและประสบการณ์กว่า 40 ปี ออกแบบให้มีเรื่องราว มี

ความเป็นมา และคงเอกลักษณ์ของ “แดง สติ๊กเกอร์” ไว้
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มากมายหลายเล่ม อาทิ ถั่วงอกกับหัวไฟ (ทรงศีล ทวิสมบุญ) 

หัวแตงโม (องอาจ ชัยชาญชีพ) โลกของเรา (ทรงวิทย์ สี่กิติ-

กุล) เป็นต้น

วงการการ์ตูนไทยก็มีแนวโน้มรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยมาจนถึง

ปัจจุบัน ก็มีนักเขียนสร้างชื่อที่ยังอยู่ในวัยรุ่น

อยู่หลายคน อย่างเดอะดวง (วีระชัย ดวง-

พลา) ก็มีพ็อคเก็ตบุ๊คการ์ตูนหลายเล่ม  มุนิน 

นักเขียนสาวที่สร้างชื่อกับการ์ตูนที่ถูก

ฟอร์เวิร์ดเมลส่งต่อมากที่สุด ชุดราตรีสวัสดิ์ 

ซึ่งภายหลังก็มีพ็อคเก็ตบุ๊คเป็นของตัวเองใน

ชื่อ พฤหัสบายดี  หรือจะเป็นไอ้แป้น การ์ตูน

ตัวดำาใจดี จากสาวเหมียว  ที่ต่างคนก็ทยอย

กันออกมา ทำาให้แผงหนังสือเต็มไปด้วยการ์ตูน

แนว 

พรอ้มกนันัน้ การต์นูเดก็กเ็ริม่จะมกีารพฒันา 

ขึ้น ด้วยตลาดที่เริ่มกว้าง ทำาให้หลายสำานักพิมพ์ 

เริ่มจะเข้ามาหาที่จับจองแตกต่างกันออกไป 

ทางด้านขายหัวเราะ มหาสนุก ซึ่งปูทางมา

ตั้งแต่ไหนแต่ไร ก็เริ่มหันมาจับทำารวมเล่ม

ของนักเขียนท่านโน้นท่านนี้ หรือลองลงมือ 

ทำาการ์ตูนแนวก็มี อย่างเช่น อะไรๆ ก็ฮา 

ทางสยามอินเตอร์คอมิกส์ก็ไม่แพ้กัน ดึงเอา 

นักเขียนหน้าใหม่ลูกไม้นักเขียนชื่อดัง เดอะดวง 

(วรีะชยั    ดวงพลา)  ออกมารวมเลม่  และอกีหลายเลม่    นอกจาก 

สำานักพิมพ์แล้ว ทางมูลนิธิเด็กก็เริ่มเข้ามาให้ความสนใจกับ

การทำาการ์ตูนในนามสถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก ซึ่งก็ออก

มาหลายเล่ม อาทิ การเดินทางของจุด       (เดอะดวง) อุดมสุข 

(อิทธิวัฐก์ สุริยมาตย์) ก็ได้รับความนิยมมากเช่นเดียวกัน

แม้แต่สำานักพิมพ์ฟูล- 

สต๊อป ก็เริ่มจะหันมา

จับทางการ์ตูนแนว 

โดยการดึงนักเขียน

มือฉมังเข้าไปร่วมงาน 

หลายท่านเข้ามาปันส่วน

แบ่งของตลาด  ทำาให้เกิดสำานัก

พิมพ์ใหม่ๆ ขึ้นมามากมาย แต่ที่

โดดเด่นเข้าตากรรมการก็คงตกเป็น

ของ LET’s คอมมิกที่ออกมาหลาย

เล่มและติดตลาด แต่ที่น่าแปลกใจ

คือ ทุกเล่มมาในรูปแบบพ็อคเก็ตบุ๊ค

แทบทั้งสิ้น

แล้วทำาไมการ์ตูนไทยต้องไปตีตลาดพ็อคเก็ตบุ๊ค??  

ธัญลักษณ์ เตชศรีสุธี หรือ ซัน เจ้าของสำานักพิมพ์เล็ทส์  

กล่าวว่า “ส่วนหนึ่งที่ต้องไปตีตลาดพ็อคเก็ตบุ๊คเป็นเพราะ

มีคนริเริ่มมาทางนี้ด้วย แต่อีกส่วนก็เป็นเพราะกลไกการ

ตลาดของการ์ตูนไทย ที่ไม่สามารถสู้กับการ์ตูนญี่ปุ่นได้ 

ตัวอย่างเช่น สำานักพิมพ์หนึ่งหากเขาพิมพ์การ์ตูนญี่ปุ่น 

100 เล่ม เขาจะกล้าพิมพ์การ์ตูนไทยเพียง 7 หรือ 8 

เล่มเท่านั้น เพราะว่าการลงทุนมันค่อนข้างเสี่ยง เรา

ไม่ได้กล่าวหาว่าการ์ตูนไทยเราสู้ไม่ได้เรื่องคุณภาพ 

การ์ตูนไทยหลายเล่มก็เจ๋งพอที่จะสู้การ์ตูนญี่ปุ่นได้

สบายๆ แต่ถ้าไปลงทุนแล้วมันได้ไม่คุ้ม เพราะว่า

คนนิยมอ่านการ์ตูนญี่ปุ่นมากกว่า ใครจะกล้าลงทุน 

เพราะแต่ละเล่มถ้าวางบนแผงต้องตีพิมพ์เป็นหมื่น

เล่ม แต่ถ้าหันมาพิมพ์แข่งกับพ็อคเก็ตบุ๊ค อาจจะ

ลดได้เป็นพิมพ์ครั้งละ 4 พัน หรือ 6 พันเล่ม ขาย

หมดก็พิมพ์ใหม่  ซึ่งก็น่าจะได้ลุ้นมากกว่า แถม

ช่วงนี้ตลาดพ็อคเก็ตบุ๊คกำาลังเฟื่องฟู อันได้อานิสงส์

มาจากสำานักพิมพ์หัววัยรุ่นอย่างอะเดย์ จึงไม่แปลก

ที่หลายสำานักพิมพ์จะเข้ามาลงทุนในชั้นหนังสือพ็อค- 

เก็ตบุ๊คมากกว่าวางลงบนแผงสู้กับการ์ตูนญี่ปุ่น”

 เป็นเพราะการ์ตูนไทยสู้การ์ตูนญี่ปุ่นไม่ได้ใช่ไหม?? 

 คำาตอบก็คือสู้ได้ แต่ยังขาดหลายอย่าง สิ่งแรกคือ คนไทย

ไม่ค่อยให้ความสำาคัญกับการอ่านมากนัก นี่ก็เป็นอีกหนึ่ง

ตัวแปลระดับบิ๊ก ที่ทำาให้การ์ตูนไทยไม่ได้รับการพัฒนาเท่า

ที่ควร ผู้ใหญ่หลายคนมองว่าการ์ตูนเป็นเพียงสื่อไร้สาระ เด็ก

คนไหนอ่านการ์ตูนให้เห็น เผลอๆ อาจจะโดนดุเสียด้วย ต่าง

กับชาติที่นิยมการอ่านอย่างญี่ปุ่น เขาอ่านหนังสือทุกแบบ

ไม่ว่าจะเป็นหนังสือการ์ตูน, หนังสือประวัติศาสตร์ ลามไป

จนถึงหนังสือเรียนเลยด้วยซ้ำา แถมเขายังอ่านทุกเวลาที่ว่าง 

ลองสังเกตในหนังญี่ปุ่นหลายๆ เรื่อง ฉากขึ้นรถไฟ จะต้อง

เห็นคนในฉากสักคนสองคนหรือเยอะกว่านั้นหยิบหนังสือขึ้น

มาอ่าน ถ้าเป็นบ้านเราคงมีคนนั่งหลับ หรือไม่ก็เล่นเกมใน 

ไอโฟนเสียมากกว่า ด้วยความที่คนไทยไม่นิยมการอ่าน

หนังสือ ทำาให้จำานวนคนอ่านหนังสือมีน้อย เมื่อคนมีน้อย 

คอการ์ตูนที่ครอบคลุมตั้งแต่เด็กไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ ถึงแม้จะ

ดูเหมือนมีจำานวนมาก แต่ก็ยังดูน้อยมากถ้าเทียบสัดส่วนกับ

ญี่ปุ่น ก็เลยกลายเป็นนักเขียนการ์ตูนไทยมีโอกาสเติบโตยาก 

เพราะว่าวงการมันแคบ 

ประเด็นต่อมาคือ ไม่มีคนสนับสนุนอย่างจริงจัง ประเทศ 

ไทยไม่มีการเปิดสอนวิชาการวาดการ์ตูนแบบจริงจัง ที่เห็นอยู่ 

ก็จะมีศิลปากรที่เดียวที่มีวิชาการวาดการ์ตูน ที่เหลือก็เน้น

หนักไปที่ด้านกราฟิกเสียมากกว่า ทางเดียวที่จะทำาให้กระแส

การ์ตูนไทยไหลขึ้น คงเป็นการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความ

สามารถให้เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนต้องคงคุณภาพด้วย อย่าง

หลายๆ ประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น เขาก็มีการเปิดสอนหลักสูตร

การเขียนการ์ตูนกันหลายสถาบัน นอกจากด้านการสร้าง

บุคลากรแล้ว คำาว่า “การ์ตูน” ในสังคมไทย ผู้ใหญ่ยังมอง

ว่ามันเป็นสื่อทางลบอยู่ เป็นเพียงหนังสือการ์ตูนไร้สาระ 

นั่นเอง ทำาให้ภาครัฐหรือว่าองค์กรของรัฐไม่ได้เข้ามาสนับสนุน 

อย่างเต็มที่ ที่เห็นๆ กันก็จะมีแค่มูลนิธิเด็ก ที่เข้ามาช่วยปู

ทางด้านการ์ตูนเป็นองค์กรแรก

“รายได้” ก็เป็นอีกหนึ่งตัวแปร ที่ทำาให้วงการการ์ตูน

ไทยไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร เพราะว่าจำานวนค่อนข้างน้อย 

เรียกว่าถ้าไม่ได้เป็นลายเส้นจากนักเขียนดังๆ ก็ไส้กิ่วไส้แห้ง 

กันเลยทีเดียว อย่างเหตุที่ได้น้อยก็ 

สาเหตุเดิมๆ คนไม่ค่อยอ่านทำาแล้ว 

คนไม่ค่อยซื้อ พิมพ์ไปสำานักพิมพ์ 

ก็เสี่ยง ก็เลยส่งผลทำาให้รายได้

ของนักเขียนต้อยต่ำาไปด้วย อย่าง

หนึ่งหน้า นักเขียนทั่วไปก็จะได้

ราคาประมาณหน้าละ 250- 

400 บาท ซึ่งแต่ละหน้าก็ไม่ได้

วาดออกมาง่ายๆ เรียกว่าใช้เวลา

เป็นวันๆ ก็ไม่น่าจะคุ้มเท่าไหร่ 

ถ้าจะทำาเป็นอาชีพหลัก

เหตุผลต่อไปก็คล้ายกัน ไม่

กล้า นายทุนต่างก็ไม่กล้าที่จะมา

ลงทุนในตลาดการ์ตูนไทยมากนัก

เพราะว่าคนไม่นิยม และค่อนข้าง

เสี่ยงที่จะเจ๊ง ถ้าเทียบกับการ์ตูน

ญี่ปุ่น 

การ์ตูนแนวหลายๆ เรื่องที่ดัง 

อาทิ ถั่วงอกกับหัวไฟ หรือ ซีรี่ส์ he 

she it ต่างก็เอาความกล้ามาขายทั้ง

สิ้น ถ้ากล้าออกมายืนในที่ๆ ต่างจาก

คนอื่น คุณก็จะโดดเด่นโดยปริยาย 

นักเขียนเหล่านี้นำาความแปลก

และแตกต่างเข้ามาสู่ในวงการ

การ์ตูนไทยในสมัยนั้น อย่างซีรี่ส์ 

 he she it ก็โดนวิจารณ์

อย่างหนักว่า ลายเส้นไก่เขี่ย

เกินจะทำาเป็นคอมมิก เสีย 

แบบแผนการ์ตูน 

แต่ยิ่งห้ามเหมือน 

ยิ่งยุ he she 

it ดังเป็นพลุ

แตก  ส่วน

ถั่วงอกกับหัวไฟ ที่็เริ่ม

ออกเล่มหนึ่งในตอนนั้น ก็

มีเนื้อเรื่องและภาพแปลกหู

แปลกตา โดนใจวัยรุ่นทำาให้ 

ได้แจ้งเกิดอย่างสง่างาม 

บนแผงหนังสือ

เมื่อไหร่ที่นักเขียน 

กล้าทำาอะไรที่แตกต่าง 

คุณก็จะมีโอกาสมาก 

ขึ้น แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับ 

คุณภาพและเวลาด้วย เกิดแตกต่างจนคนธรรมดาไม่เข้าใจ 

ซึมซับไม่ได้ก็ป่วยการที่จะเด่น แต่คนไทยนิสัยเสียอย่างหนึ่ง

คือใครทำาอะไรแล้วดีแล้วดังก็ไปทำาตามเขา ไปก๊อปปี้เขา 

ถ้าหากเราเติมเต็มสิ่งที่การ์ตูนไทยขาดไปดังที่กล่าวมา 

แล้ว เราจะสู้เขาได้ไหม? คำาตอบคือสู้ได้ในระดับหนึ่ง  ใน

ด้านภาพ เรื่อง เราสู้ได้มานานแล้ว แต่ในด้านกลุ่มคนที่อ่าน

นี่ เรายังเป็นรอง คงอีกสัก 10 ปี หรือสัก 20 ปี อาจจะเห็น

เด็กไทยยืนอ่านการ์ตูนไทยแทนการ์ตูนญี่ปุ่นก็อาจจะเป็นได้

จากแผงหนังสือในปัจจุบัน คอมมิกก็มักจะมาอยู่ในชั้น

หนังสือพวกพ็อคเก็ตบุ๊คเป็นส่วนใหญ่ อย่างที่ได้กล่าวมา 

จะเห็นว่าเริ่มมีหลากหลายนักเขียน หลากหลายสำานักพิมพ์

มากขึ้น นั่นเป็นสัญญาณที่ดีที่กำาลังจะบอกว่า ตอนนี้เรา

กำาลังเริ่มที่จะไหลขึ้นสู่จุดสูงสุดอย่างช้าๆ ค่อยๆ เป็นค่อยๆ 

ไป ตอนนี้ก็คอยภาวนาให้ไหลไปเรื่อยๆ อย่าได้หยุด  อีก 10 

ปีข้างหน้า เราอาจจะมีนักเขียนไทยแบบฟุจิโกะ ฟุจิโอะ ก็

เป็นได้ต้องคอยดูกัน

คราวหลังถ้าอ่านการ์ตูนแล้วแม่บ่น ก็อย่าลืม

บอกว่า “หนูกำาลังสนับสนุนการ์ตูนไทยอยู่”
            

 ...................................................
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จิ๊กซอว์ชิ้นที่หายไปของ “การ์ตูนไทย”
“นักสืบโจหัวปลาหมึก” “ถั่วงอกกับหัวไฟ” “หัวแตงโม” 

ชื่อที่ผ่านมาคงจะพอคุ้นๆ กันบ้าง เพราะชื่อแต่ละชื่อต่าง

ก็เป็นชื่อของตัวการ์ตูน ที่อยู่ในยุคคาบเกี่ยวระหว่างยุค

บุกเบิกและยุคกำาลังจะรุ่งเรือง ตัวละครทั้งหมดถูกสรรค์

สร้างโดยหัวปากกาของนักเขียนชื่อดัง  ไม่ว่าจะเป็นการ์ตูน

เด็ก การ์ตูนแนว  ยิ่งเป็นช่วงนี้แวดวงการ์ตูนก็ดูจะกระเตื้อง

เฟื่องฟูจากสมัยก่อนมาก เห็นได้จากมีนักเขียนหน้าใหม่ 

เข้ามาโลดแล่นในวงการมากมาย ตลอดจนการแทรกซึม

ของงานกราฟิกและแอนิเมชั่นต่างๆ ทำาให้วงการการ์ตูนเริ่ม

ที่จะเข้าสู่ยุคกำาลังจะเจริญรุ่งเรืองก็ว่าได้
นักสืบโจหัวปลาหมึก ถือเป็นแม่ทัพของศึกครั้งนี้ก็ว่าได้ 

นักสืบโจหัวปลาหมึก หรือ Joe the Sea-cret Agent ถูก

เขียนขึ้นโดยนักเขียนระดับต้นๆ ของวงการการ์ตูนไทยอย่าง 

สุทธิชาติ ศราภัยวานิช เป็นการ์ตูนแนวลึกลับแฟนตาซี หลัง

จากออกมาไม่นาน  ก็มีการ์ตูนในสายที่เรียกกันว่า การ์ตูน

แนว หรือการ์ตูนวัยรุ่น เริ่มจะเฟื่องฟูขึ้นมา 

อีกเรื่องหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้ ตกเป็นของการ์ตูน

ชุด  he she it ของวิศุทธิ์ พรนิมิตร ซึ่งช่วงแรกตีพิมพ์ลงใน

นิตยสาร Katch ก่อนที่จะมีการรวมเล่มดัง ในปัจจุบัน  he 

she it เป็นการ์ตูนลายเส้นธรรมดาเนื้อหาไม่ซับซ้อน แต่มี

โครงเรื่องที่โดดเด่นกระแทกใจวัยรุ่น จนต่อมาได้ร่วมงาน 

กับอะเดย์  หลังจากนั้นก็เรียกว่าการ์ตูนแนวเริ่มผุดขึ้น

ดวงตา

ต่อให้ดวงตาส่องสว่าง แต่ใจกลับมืดบอดก็ไม่ต่างจาก ดวงตาที่บอดสนิท แล้วคุณอยากได้ดวงตานี้มั้ย ?
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สีสันบนทางศิลปะ

ของ อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร 
“อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร” หลายคนคงคุ้นชื่อเขาดีในฐานะนักแสดงชื่อ

ดัง แต่คงไม่มีใครรู้เท่าไหร่่ว่าในจังหวะชีวิตที่เขาทำาหน้าที่การเป็นนักแสดงได้
อย่างดีเยี่ยม เขายังได้ทำางานศิลปะซึ่งเป็นส่ิงที่เขารักและถือเป็นพรสวรรค์ที่
ติดตัวมา 

จุดเริ่มต้นของความรักในงานศิลปะของเขาคือคุณพ่อ ที่ปลูกฝังในเรื่องนี้
ตั้งแต่เด็กโดยใช้วิธีการให้เขาได้เริ่มวาดรูปตามภาพประกอบในนิทาน อีกทั้ง
ยังมีอาจารย์ศิลปะคอยสนับสนุน ทำาให้เขารู้สึกผูกพันกับงานศิลปะมาตั้งแต่
ยังเด็กจนกลายเป็นความรัก

เนื่องจากเรียนจบครุศาสตร์ สาขาศิลปศึกษา จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ซึ่งต้องเรียนทุกอย่างเกี่ยวกับศิลปะ ฉะนั้นเขาก็เลยสามารถ
ทำางานศิลปะได้ค่อนข้างหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น Design Paint หรือ 
Fine Art แต่ที่เขาบอกว่าชอบที่สุดเห็นจะเป็นงาน Design แต่เขาก็ได้ทำางาน
จริงๆ หลากหลายมาก ทั้งวาดภาพประกอบในหนังสือ หรือว่าออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ 

“ทำางานแต่ละชิ้นออกมา ผมขอแค่คนเห็นแล้วชอบ หรือจำาได้ว่าเป็น
งานเราแค่นั้นก็ปลื้มใจแล้ว ผมเคยจัด Exhibition ของตัวเองด้วย แต่เว้นไป
เกือบสิบปีแล้ว แต่ทุกวันนี้ก็ยังทำางานศิลปะอยู่ มีงานชิ้นหนึ่งที่รู้สึกประทับใจ
มาก เป็นงานออกแบบภาพวาดบนกระป๋องโค้ก โดยมีคอนเซ็ปต์ว่า Side of 
life จะมีภาพวาดจากสี่ภาคบนกระป๋องโค้ก โดยผมเป็นตัวแทนวาดภาคใต้ 
ก็สื่อสารภาพออกมาให้ดูเป็นภาคใต้ เช่น วาดตัวละครในหนังตะลุง ที่เป็น 
สัญลักษณ์ของภาคใต้ ซึ่งสื่อได้ดี ภูมิใจกับงานชิ้นนี้มากเพราะมันเป็นงาน
ระดับสากลที่เราได้รับเลือกให้ทำา และมีงานวาดภาพสกรีนบนเสื้อเพื่อนำา
ไปประมูลของมูลนิธิ ส่วนงานออกแบบตอนนี้ที่ทำาอยู่จะมีออกแบบโลโก้ให้
บริษัทต่างๆ วาดภาพประกอบในนิตยสาร, หนังสือ, อินเทอร์เน็ต”

ในแวดวงศิลปะของไทย ศิลปินไทยที่วุธชื่นชอบและเคารพคือ ม.ล.จิราธร 
จิรประวัติ เพราะเป็นอาจารย์และคอยให้คำาแนะนำาด้านศิลปะแก่เขา ส่วน
ศิลปินเอกอย่าง Van Gogh หรือ Salvador Dali เขาเลือกที่จะพยายามดึง
จุดเด่นจากงานของศิลปินเหล่านี้มาใช้ในงานของเขา 

“วงการศิลปะของไทยไปไกลได้หลายคนนะ แต่คนไทยไม่ได้รับรู้เท่านั้น
เอง พูดแบบน้อยใจคือคนทำาอะไรดีๆ ไม่ค่อยได้รับการโปรโมททั้งจากสื่อ 
รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่มีการให้กำาลังใจใดๆ ทั้งสิ้น คนไทยได้
รับรางวัลมากมายระดับโลก แต่ไม่ได้รับการยกย่องจากคนไทยกันเอง คนเจ๋ง
จริงมีที่ยืนอยู่แล้วแต่ไม่ได้ยืนในประเทศไทย”

คงมีหลายคนที่อยากจะเข้าสู่ถนนสายนี้ แต่ด้วยปัจจัยต่างๆ ทำาให้มีน้อย
คนนักที่กล้าตัดสินใจเข้าสู่เส้นทางศิลปะอย่างเต็มตัว

“งานศิลปะคือ การสร้างสรรค์จินตนาการ ถ้าเราทำาลายจินตนาการด้วย

องค์ประกอบอื่นๆ ที่ส่งผลต่อความคิด มัน
ก็จะจบลงทันที ในสถานที่ที่แห้งแล้งที่สุด 
ถ้าเราสามารถเจริญเติบโตตรงนั้นได้ มันก็
จะเป็นความสุดยอดของสิ่งมีชีวิต ณ ตรง
นั้น อย่าไปโทษว่าสิ่งแวดล้อมเราไม่ดี เรา
เลยไม่โต มันไม่ใช่ มันต้องอยู่ที่ตัวเราเองทั้ง
สิ้น” เขาทิ้งท้ายด้วยแนวคิดตามวิถีศิลปิน
ที่แท้จริง  
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สารสกัด

ไอเดียสุดบรรเจิดที่จะให้ช่าง

ภาพทำากิจกรรมเพื่อสังคม

แบบออกค่ายอาสา และมาทำา

ด้วยจิตอาสาจริงๆ ภายใน

ชมรมสห+ภาพมีข้อตกลงกัน 

ว่า จะไม่มีการประกวด แต่จะ 

สนับสนุนให้สมาชิกในชมรมไป

ประกวดที่อื่นเพื่อหาเลี้ยงชีพ

“พอมีความคิดเช่นนี้แล้ว 

จึงได้เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์

และทางเพื่อนๆ ในวงการที่

รู้จักกัน เปิดรับสมัครไม่เท่า

ไหร่ ก็มีคนมาสมัครเยอะจน

น่าตกใจ ซึ่งอาจจะเป็นเพราะ

ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พวกเขาถวิลหา

มานานแล้วก็เป็นไปได้” ประ- 

ธานชมรมเล่า

กิจกรรมแรกของชมรม

สห+ภาพคือ นิทรรศการตลาด 

ยังไม่วาย ไอเดียในการถ่าย

ภาพก็คือ ช่างภาพทุกคนต้อง 

มีภาพตลาดที่เป็นของตัวเอง 

ส่วนผลพลอยได้ที่ได้จากการ

จัดนิทรรศการครั้งนี้คือความ

ภูมิใจของชาวบ้านที่ได้เห็นตัว

เองอยู่ในรูป แล้วมันก็นำาไปสู่

การอนุรักษ์ตลาดไม่ให้สูญหาย

อีกด้วย ต่อจากนั้นทางชมรม

ก็พากันล่องใต้ไปไกลถึงภูเก็ต 

ต่อจากภูเก็ตก็พากันยกขโยง

ขึ้นเหนือไปที่จังหวัดน่าน ซึ่ง

ครั้งนี้มีการเชิญสื่อไปด้วย พอ

น่านได้ออกสื่อทำาให้คนทั่วไป

ได้เห็นความงามของน่าน จน

จังหวัดน่านได้ขึ้นไปอยู่ท็อป 3  

ของเดสติเนชั่นการท่องเที่ยว 

ล่าสุดเป็นการถ่ายภาพที่โพธา- 

รามซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่มีวิถี

ดั้งเดิม แล้วนำาภาพมอบให้กับ 

“ชมรมอย่าลืมโพธาราม” เพื่อ

นำาไปจัดนิทรรศการฟื้นฟูการ

ท่องเที่ยวโพธาราม

จากที่เคยเห็นการออก

ทริปถ่ายภาพของทางชมรม

แล้ว พวกเขาดูสนุกและมี

ความสุขที่ได้ทำาในสิ่งที่รักที่

ชอบ แม้ว่าจะต้องเหน็ดเหนื่อย 

นั่นก็เพราะมีแรงจูงใจคือภาพ

ของพวกเขาได้มีส่วนสร้าง

ประโยชน์ให้กับสังคม และ

พวกเขาก็คงจะทำาต่อไปไม่

หยุดหย่อน

สำาหรับใครที่อยากไปชม

ผลงานของสมาชิกชมรมสห

+ภาพ สามารถเข้าไปชมได้ที่

ชมรม ที่ทำาการชมรมตั้งอยู่ที่

ถนนพระสุเมรุ หลังหอศิลป์

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 

รูปหนึ่งรูปสามารถแทนความหมายได้หนึ่งพันคำา ท่าทางคำา

พูดนี้คงจะเป็นคำาพูดที่ไม่เกินความจริงไปสักเท่าไหร่ เพราะรูป

บางรูปถ้าลองมองเข้าไปแล้ว มันสามารถบอกเรื่องราวต่างๆ ที่

เกิดขึ้นได้ และการที่จะถ่ายรูปให้เป็นเรื่องราวนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับ

มุมมองและประสบการณ์ของช่างภาพ ช่างภาพจึงเปรียบเสมือน

ศิลปินที่คอยรังสรรค์งานศิลปะ

แล้วถ้าพูดถึงช่างภาพในประเทศไทยที่มีฝีมือขั้นเทพก็มี

หลายคน ซึ่งแต่ละคนก็กระจัดกระจายกันไปทำามาหากินใน

วิชาชีพของตัวเอง แล้วอยู่มาวันหนึ่งกลุ่มคนพวกนี้จึงมีความคิดที่

ว่า เราน่าจะตั้งชมรมขึ้นมาเหมือนในสมัยเรียนมหาวิทยาลัย เพื่อ

เป็นการรวมกลุ่มของช่างภาพ จึงได้มีการถือกำาเนิดของชมรมๆ 

หนึ่งขึ้นมานั่นก็คือชมรมสห+ภาพ ซึ่งเป็นชมรมของคนที่รวมตัว 

กันถ่ายภาพ แล้วนำาภาพถ่ายเหล่านั้นไปจัดกิจกรรมให้เกิด

ประโยชน์ต่อสังคม

นับเป็นความโชคดีของพวกเราที่ได้คุยกับจิระนันท์ พิตร-

ปรีชา  ประธานชมรมสห+ภาพ   โดยไม่ได้นัดหมาย จิระนันท์ 

เล่าให้เราฟังว่า ชมรมสห+ภาพมีแกนนำาอยู่ 4 คน นั่นก็คือ ตัว

เธอเอง, ธีรภาพ โลหิตกุล, เกรียงไกร ไวยกิจ และ เพ็ญพักตร์ 

มรกตวิสิต ซึ่งมีความคิดร่วมกันว่า ไหนๆ ในประเทศเราก็มีช่าง

ภาพที่มีฝีมือ ขาดแต่ไม่มีพลังขับเคลื่อน เพราะฉะนั้นจึงได้เกิด

สห+ภาพ ชุมชนคนถ่ายภาพเพื่อสังคม
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แต่ถ้าไปไม่ถูกก็ติดต่อ

ไปที่ 02-6292841 

แล้วถ้าอยากรู้กิจกรรม

ของชมรมก็ไปติดตาม

ความเคลื่อนไหวได้ที่ 

www.fotounited.net 

ได้เลย

POWER OF ART



ออ

“จ่างเป็นคนวาดเขียนเส้นสาย ระบายพู่กันสร้างสรรค์

ศิลปะ จ่างดิ้นรนแบกรับภาระเลี้ยงครอบครัวด้วยเก๊กฮวย 

จ่างเป็นคนขีดเขียนถ้อยคำา ทำาทำาทำา ย้ำาเตือนในสัจจะ จ่าง

ศึกษาเรียนรู้ธรรมะ มีศรัทธาลัทธิเต๋า เต๋า เต๋า เต๋า มีจ่าง แซ่

ตั้ง จ่าง แซ่ตั้ง มีเต๋า ... จ่างก็คือเต๋า เต๋าก็คือจ่าง ถึงฟ้าดินไม่

ยอมเข้าข้าง จ่างก็ไม่ขายรูปกิน” 

คือบทเพลงของคาราบาวที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็น 

จ่าง แซ่ตั้ง 

ในโลกนี้จะมีศิลปินกี่คนที่ทำางานศิลปะขึ้นมาโดยที่ไม่

ขายสักชิ้น? ไม่ว่าคำาตอบจะเป็นจำานวนเท่าไหร่ แต่เราก็

ภูมิใจได้ว่าหนึ่งในนั้นมีคนไทยอยู่ เขาผู้นั้นคือ จ่าง แซ่ตั้ง 

อ

กวี ซึ่งบทกวีที่สร้างชื่อให้กับเขาเป็นกวีไร้

ฉันทลักษณ์ ใช้คำาซ้ำาๆ กันมาเขียนเป็น

ภาพ เรียกว่า “กวีรูปธรรม” หรือ “กวีวรรณ

รูป” เป็นศิลปะการเขียนกวีและการเขียน

รูปไปในตัว ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งใหม่สำาหรับ

วงการวรรณกรรม ดูเหมือนว่าเขาจะเป็น

ผู้นำาในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และมี

กระแสตอบรับล้นหลามเสมอๆ 

ในตอนแรกที่เขาเขียนบทกวีนั้น ตัว

เขาเองไม่รู้ว่านั่นคือบทกวี จนมีเพื่อนมา

เห็นแล้วบอกว่าที่เขาเขียนอยู่นั้นเรียกว่า

บทกวี เขาจึงไปศึกษาเพิ่มเติม ด้วยความ

ที่ศรัทธาในลัทธิเต๋าจึงทำาให้เขาสนใจอ่าน

วรรณกรรมจีน และนั่นก็นำามาซึ่งงานแปล

วรรณกรรมในเวลาต่อมา ส่วนบทกวีของ

เขาก็ถูกนำาไปแปลเป็นภาษาอังกฤษเผย

แพร่ในต่างประเทศด้วยเช่นกัน 

ชีวิตศิลปินของจ่าง แซ่ตั้ง มีจุดเริ่ม

ต้นจากความซุกซน ชอบขีดเขียนมาตั้งแต่

อายุ 9 ขวบ คิดอะไรก็วาดไปตามความ

รู้สึก แสดงออกมาผ่านภาพวาด ทำาแบบนี้

อยู่เรื่อยมาจนกระทั่งสามารถพัฒนาฝีมือ 

นำามาใช้ประกอบอาชีพได้โดยการรับจ้าง

เขียนภาพเหมือน ส่วนใหญ่จะเป็นภาพ

หน้าคน ต่อมาเขาเริ่มทำางานศิลปะอย่าง

จริงจัง และเขียนภาพหลากหลายแนว จน 

มาถึงการวาดภาพแนวนามธรรม (Ab-

stract) ซึ่งสร้างชื่อให้เขาในฐานะศิลปิน

ไทยคนแรกที่เขียนภาพนามธรรม 

แต่ในระยะแรกที่คนยังไม่เข้าใจงาน

ศิลปะแนวนี้ เขาต้องเผชิญกับคำาด่าทอ

ดูถูกของคนในชาติว่าทำาให้ศิลปะต้อง

เสื่อมเสีย ผิดกับชาวต่างชาติที่เล็งเห็น

คุณค่างานที่เขารังสรรรค์ขึ้นมา 

นอกจากการเขียนรูปแล้ว อีกสิ่งหนึ่ง

ที่เขาทำาควบคู่กันมาคืองานเขียน โดยเริ่ม

จากเขียนเรื่องสั้นก่อน ต่อมาได้เขียนบท

ผลงานกว่า 2,000 ชิ้นที่เขารังสรรค์

ขึ้นมายังคงถูกเก็บรักษาไว้อย่างดี ณ บ้าน

หลังหนึ่งในย่านพุทธมณฑล สาย 5 บ้าน

ที่ภรรยาและลูกๆ ของเขาอาศัยอยู่หลัง

จากที่ตัวเขาจากไป และที่นี่ลูกชายคนโต

ของเขาได้จัดทำาเป็นพิพิธภัณฑ์เก็บผลงาน

ของพ่อ 

จ่าง แซตั้ง เป็นลูกชาวจีน เกิดและโต

ที่ย่านฝั่งธนในกรุงเทพฯ เรียนหนังสือจบ

เพียงชั้นป.4 เพราะต้องออกจากโรงเรียน

ในช่วงที่เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ใครจะ

ไปคิดว่าวันหนึ่งเด็กที่เรียนจบเพียง ป.4 

ไม่เคยร่ำาเรียนศิลปะ จะสามารถเติบโตไป

เป็นศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ ทั้งยังได้รับเชิญเข้า

ประชุมกวีโลก ทั้งที่เมื่อเริ่มเขียนบทกวีเขา

ไม่รู้ด้วยซ้ำาว่าตัวเองกำาลังเขียนอะไร ...แต่

มันก็เป็นไปแล้ว 

จ่าง แซ่ตั้ง

“…สิ่งที่ฉันทำา ไม่ได้ทำาเพื่อไว้ค้าขายให้ได้เงินทองหรือเพื่อเป็นสินค้า 

ฉันทำาเพื่อแสดงให้เห็นคุณค่าความเป็นคน คุณค่าปัญญาของคน….”

HALL OF FAME

ด้วยผลงานอันทรงคุณค่าที่สร้างไว้

ก็พอที่จะทำาให้ชื่อของ จ่าง แซ่ตั้ง ขึ้นชั้น

เป็นศิลปินผู้ยิ่งใหญ่อยู่แล้ว ยิ่งบวกกับ

อุดมการณ์อันแรงกล้าที่เขาพูดไว้ว่า “…สิ่ง

ที่ฉันทำา ไม่ได้ทำาเพื่อไว้ค้าขายให้ได้เงิน

ทองหรือเพื่อเป็นสินค้า ฉันทำาเพื่อแสดง

ให้เห็นคุณค่าความเป็นคน คุณค่าปัญญา

ของคน….” แล้วเขาก็แสดงให้เห็นมาตลอด

ทั้งชีวิต ก็ยิ่งทำาให้เขาเป็นศิลปินที่มีคน

เคารพยกย่อง มีคนไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์

ลูกหามากมาย 

เมื่อสร้างงานศิลปะในฐานะศิลปิน

อย่างเต็มตัว เขาเลิกรับจ้างวาดภาพ

เหมือนและหันมายึดสัมมาอาชีพเยี่ยงคน

ธรรมดาทั่วไป แม้ว่ามีลูกถึง 7 คน ที่ต้อง

ดูแล ในฐานะหัวหน้าครอบครัวเขายอม

ทำางานหนักเพื่อที่จะรักษาไว้ซึ่งอุดมการณ์ 

ภาพที่คนรู้จักและจดจำาได้มากที่สุดก็

เห็นจะเป็นการขายเก๊กฮวย ดังที่ปรากฏ

ในบทเพลงที่ยกไว้ข้างต้น 

“คนบางคนอยู่ได้ด้วยอุดมคติและ

จิตวิญญาณ มันมีอาหารอย่างหนึ่งเป็น

อาหารทางจิตใจ มีคนกลุ่มหนึ่งที่เขาไม่

ต้องกิน ไม่ต้องเสพ แต่มีคนอีกกลุ่มที่ต้อง

เสพ ซึ่งพ่ออยู่ในกลุ่มหลัง เพราะฉะนั้น

อุดมคติของพ่อคือจะไม่ขายงาน ไม่ขาย

สิ่งที่เขาสร้าง” ทิพย์ แซ่ตั้ง ผู้อำานวยการ

พิพิธภัณฑ์จ่าง แซ่ตั้ง พูดถึงพ่อของเขา

การทำาเช่นนั้นอาจถูกมองว่าเย่อหยิ่ง 

จองหอง และมีคนรู้สึกหมั่นไส้อย่างหลีก

เลี่ยงไม่ได้ แต่ถ้าเรามองอย่างเข้าใจ จ่าง 

แซ่ตั้ง คือศิลปินผู้ที่ไม่ยอมให้เงินเข้ามา

เป็นตัวแปรในการสร้างงานศิลปะ การใช้

ชีวิตและแนวคิดการสร้างงานตามวิถีของ

เขา ถูกถ่ายทอดออกไปยังลูกศิษย์ทุกคน 

อยู่ที่ว่าใครจะรับเอาไปมากน้อยแค่ไหน 

ศักดิ์ศิริ มีสมสืบ กวีซีไรต์ ซึ่งถือเป็นลูก

ศิษย์คนหนึ่งของเขา เคยให้สัมภาษณ์ถึง

การสอนลูกศิษย์ของจ่างไว้ว่า

“ท่านจะไม่ได้สอนวาดรูป แต่ท่าน

สอนศิลปะจากข้างใน คือถ้าสอนวาดรูป 

มันจะเรียนจากข้างนอก เรียนจากวิธีการ 

ว่าใช้เส้นยังไง ใช้สียังไง น้ำาหนักแสงเงา

ยังไง ท่านจะไม่สอนตรงนั้น เพราะท่าน

ถือว่า สิ่งนั้นคนเรียนรู้กันได้ หาหนังสือ

อ่านก็ได้ ไปเรียนจากที่ไหนก็ได้ แต่ว่าจาก

วิธีคิด จากแนวคิด จากการมองโลก มอง

ชีวิตมองสังคม คือท่านสอนจากข้างใน

ออกมา” 

26 สิงหาคม 2533 จ่าง แซ่ตั้ง ลา

จากโลกนี้ไปด้วยวัย 56 ปี 

แม้ว่าวันนี้เขาไม่อาจอยู่สร้างผลงาน

ได้ต่อไปแล้ว แต่...ลำาพังสิ่งที่เขาสร้างทิ้ง

เอาไว้ก็มากเพียงพอแล้วสำาหรับวงการ

ศิลปะและวรรณกรรมไทย เพียงพอแล้ว

ที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้คนไม่ได้เรียน

หนังสือได้เพียรพยายามทำาในสิ่งที่ใจรัก 

เพียงพอแล้วที่จะเป็นแบบอย่างให้ศิลปิน

รุ่นหลังได้ดำาเนินรอยตาม
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“จ่าง แซ่ตั้ง ในปี 1973” หรือ “ตา

ไม่มองความชั่วร้าย มือไม่รับใช้

เผด็จการ” ผลงาน

ขึ้นชื่อ เขียนขึ้นหลัง

เหตุการณ์ 14 ตุลา 

2516 เป็นรูปศิลปิน

ตัดมือและควักลูกตา

ตัวเอง เพื่อเป็นการ

ประชดและแสดงออก

ถึงความรู้สึกที่มีต่อ

เหตุการณ์ครั้งนั้น
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การจะทำาอะไร

สักอย่างไม่จำาเป็น

จะต้องรอเวลา รอ

โอกาส หรือให้พรหม

ลิขิตนำาพาความเป็น

ไป มันไม่มีข้อแม้ อยู่ที่

ว่าคุณจะสร้างโอกาส

เหล่านั้นให้กับตัวคุณ

เองหรือเปล่า คนที่เรา

จะพูดถึงต่อไปนี้เป็น

ตัวอย่างที่ดีของคนที่

ไม่ให้ข้อแม้ที่มีมาเป็น

อุปสรรคในการที่จะ

ทำาอะไร 

เขาคือ เอกชัย วรรณแก้ว ผู้ที่ร่างกายพิการตั้งแต่กำาเนิด ไม่มี

แขนทั้งสองข้าง และขาที่เล็กสั้นผิดปกติทำาให้เวลาเดินเหมือนนก

เพนกวิน จึงเป็นที่มาของฉายา “เอก เพนกวิน” ที่ทุกคนในเพาะ

ช่างไม่มีใครที่ไม่รู้จักเขา เอกไม่เคยนั่งรอคำาว่าโอกาส หรือให้

ข้อแม้ทางร่างกายมาเป็นอุปสรรค ถึงแม้ว่าร่างกายเขาจะพิการ

แต่หัวใจเขาไม่ได้พิการไปด้วย 

ลวดลายปลายเท้าบนผืน
ผ้าใบของ “เอก เพนกวิน”

“สิ่งที่เราจะชนะได้ดีที่สุดคือตัวเราเอง 

ถ้าเราชนะตัวเราเองได้ เราก็สามารถเอาชนะทุกอย่างได้”

ไม้ขีดไฟ

ตอนเป็นเด็ก เอกถูกพ่อและแม่เลี้ยงดูมาเหมือนคนปกติ

ทั่วไป ไม่ได้เลี้ยงให้เขารู้สึกว่าตัวเองเป็นเด็กพิการที่จะต้องคอย

ดูแลอยู่ทุกอย่าง พ่อและแม่สอนให้เขาทำาอะไรด้วยตัวเอง ช่วย

เหลือตัวเอง และสอนว่าอย่าอายใคร จึงทำาให้เขาไม่เคยน้อยใจใน

ความพิการของตัวเองแม้แต่นิดเดียว

เมื่อได้เห็นท่วงท่าการใช้เท้าอย่างคล่องแคล่ว ไม่ว่าจะกด

โทรศัพท์มือถือและทำากิจกรรมอื่นๆ ก็ทำาให้เชื่อว่าเขาสามารถทำา

อะไรหลายๆ อย่างได้เหมือนกับคนปกติทั่วไป 

เริ่มแรก  เอกไม่รู้จักคำาว่าศิลปะเลยว่ามันคืออะไร รู้แค่เพียง

ว่าเมื่อเห็นอะไรก็เขียนภาพออกมาอย่างนั้นตามประสาเด็ก โดย

จะหักกิ่งไม้มาเขียนภาพลงบนพื้น จนกลายมาเป็นความชื่นชอบ

ที่จะเขียนภาพและทำามันมาตลอด

จุดเปลี่ยนในชีวิตของเอก ได้เริ่มขึ้นเมื่ออาจารย์สมัยมัธยม

เห็นแววและชักชวนให้เขาไปสอบเพาะช่าง ทำาให้เด็กบ้านนอกที่

พิการได้มีโอกาสโบยบินออกมาสู่โลกกว้าง พบกับอีกสังคมหนึ่ง

ที่เขาเองก็ไม่คาดฝัน ซึ่งปัจจุบันเขากำาลังศึกษาในคณะจิตรกรรม

สากล ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

วิทยาเขตเพาะช่าง

แต่ในโลกแห่งความเป็นจริงไม่ได้ง่ายอย่างที่เขาคิด เขาต้อง

พยายามมากกว่าคนอื่นสองถึงสามเท่า และด้วยความที่เขาพิการ

มือทั้งสองข้าง จึงต้องใช้เท้าในการเขียนภาพมาโดยตลอด ซึ่งเป็น

ความเคยชินมาตั้งแต่เด็ก จึงไม่แปลกที่ความท้อจะเกิดขึ้นภายใน

จิตใจ แต่ภายใต้ความนึกคิดเขาไม่เคยลืมเลยว่า การที่ตัวเขาได้

มาอยู่ ณ จุดจุดนี้แล้ว เขาก็ควรจะทำามันให้เต็มที่ เมื่อมีโอกาสได้

รับสิ่งดีๆ นี้มาแล้วต่อให้ท้อแค่ไหน เขาจะตั้งใจทำางานอย่างเต็มที่

เสมอ

ในงานเขียนภาพที่เป็นเฟรมขนาดใหญ่ เขาจะต้องคิด

กระบวนการทำาอย่างไรที่จะให้งานมันเสร็จและสมบูรณ์ที่สุด ด้วย

กายภาพที่เป็นแบบนี้ เขาจึงต้องกลับเฟรมภาพกลับหัว แต่ความ

ยากมันอยู่ตรงที่จะต้องจำาโทนสีข้างล่างมาข้างบน ซึ่งไม่ต่างกับ

การเขียนหนังสือย้อนศร 

การเขียนภาพของเอกเป็นแนวเซอเลียลลิสม์ผสมเรียลลิสม์ 

คืองานเขียนภาพเหนือจริงแต่ยังคงฟอร์มความเหมือนจริงไว้อยู่ 

เทคนิคสำาคัญอยู่ที่กระบวนการคิดที่จะถ่ายทอดหรือสื่อความ

หมายมันออกมา ดังนั้นการมองหาแรงบันดาลใจในการจะเขียน

ภาพออกมาหนึ่งชิ้น เขาจะออกไปชมงานแสดงภาพในที่ต่างๆ 

และที่สำาคัญคือการที่เขาค้นพบตัวเองจึงทำาให้ผลงานมีความเป็น

ตัวตนของเขาเองโดยแท้ จึงไม่แปลกที่ผลงานของเขาจะได้ร่วมจัด

แสดงกับผลงานของศิลปินรุ่นใหญ่ 

อย่างไรก็ตามเขายังมีอีกหนึ่งความฝันที่ปฏิญาณกับตัว

เองมาโดยตลอดว่า ถ้าหากมีโอกาส มีทรัพย์ มีอะไรที่พร้อมจะ

สามารถทำาอะไรให้สังคมได้บ้างเขาก็จะทำา เพราะตัวเขาเคยถูก

ปฏิเสธจากสังคมมาก่อน เขาอยากเรียนแต่ถูกปฏิเสธ และเมื่อเขา

สู้จนได้โอกาสตรงนี้มา เขาจึงคิดว่าถ้าเขามีโอกาสเขาอยากจะหา

บ้านสักหลังเพื่อจะเปิดสอนศิลปะให้กับเด็กๆ และคนที่ชอบใน

งานเขียนภาพ โดยเก็บค่าเรียนน้อยที่สุดหรือหากถ้าใครไม่มีก็จะ

ไม่เก็บเลย

จากเด็กพิการคนหนึ่งที่เขียนภาพแต่กลับไม่รู้ว่าศิลปะคือ

อะไร ถึงตอนนี้คงไม่ต้องกลับไปถามแล้วว่า ศิลปะของคุณคือ

อะไร เพราะภายใต้ผืนผ้าใบขาวจะเปรียบเสมือนกระจกเงาที่

สะท้อนตัวตน ความรู้สึกนึกคิดของคนเขียนภาพไว้อยู่แล้ว

ขอบคุณภาพจาก : www.tvburabha.com
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จิ๊กซอว์ชิ้นที่หายไปของวงการการ์ตูนไทย 4

จ่าง แซ่ตั้ง HI-LIGHTS14
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แดง สติ๊กเกอร์

ธาดา เฮงทรัพย์กูล

เอกสิทธิ์ ไทยรัตน์

ตัวแปรใดที่ทำาให้วงการการ์ตูนไทยไม่เจริญรุ่งเรื่องเท่า

ที่ควร และทำาอย่างไรให้ดีขึ้น

Hall of Fame จ่าง แซ่ตั้ง เกียรติ ศักดิ์ศรี 

ความภาคภูมิใจ ของวงการศิลปะไทย 

เส้นทางชีวิตจากนักเขียนการ์ตูน นักคิดโฆษณา

นักเขียนบท สู่ผู้กำากับภาพยนตร์

“นู๊ด” ที่อยู่เหนือกามารมณ์

มือหนึ่งแห่งวงการสติ๊กเกอร์ติดรถ

จ่าง แซ่ตั้ง



“เมื่อคุณแหงนหน้ามองฟ้า และเอื้อมมือไปเพื่อจะคว้าดวงดาว  

ถึงแม้อาจจะไม่มีดาวสักดวงติดมือมาอย่างที่ต้องการ แต่ขอให้รู้

เถอะว่าสิ่งที่คว้าได้ ยังไงซะก็ไม่ใช่ดิน” 

“ถ้าคุณเดินตามรอยเท้าคนอื่น...แล้วคุณจะมีรอยเท้า

ไว้ให้คนอื่นเดินตามไหม” 

“ตราบใดที่รักในสิ่งที่ทำา ตราบนั้นจะได้ทำาในสิ่งที่รัก  

ต่อให้ชีวิตต้องแตกหัก ก็ยังมีความหมายให้จดจำา”

“ไม่กล้า ก็ไม่มีวันเดินหน้า” 
วิลเลี่ยม เช็คสเปียร์

 เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

หนังเรื่อง My Little Bride

ภัทราวดี มีชูธน

“จินตนาการหรือความคิดสร้างสรรค์เหมือนกับต้นไม้ 

ต้องยอมรับการแต่งกิ่งบ้าง จึงจะเติบโตอย่างงดงาม” 
หนุ่มเมืองจันท์



เพลินเพลิน เพลินได้ ไม่ไร้สาระ1

ราคา 20 บาท

จิ๊กซอว์ชิ้นที่หาย
ไปของการ์ตูนไทย

เอกสิทธิ์ ไทยรัตน์
จากลายเส้นสู่ 
แผ่นฟิล์ม

แดง สติ๊กเกอร์ 
มือหนึ่งแห่งวงการ
สติ๊กเกอร์ติดรถ

ฉบับที่


