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EDITOR ‘S NOTE
ช่วงระหว่างอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ไม่รู้ว่าแต่ละคนท�าอะไร
กันอยู่บ้าง ที่แน่ ๆ เราก็ได้เห็นศิลปิน นักดนตรีต่างออกมาไลฟ์สด แจม
มิ่งกันเพื่อให้แฟนเพลงได้คลายเคลียดจากข่าวสารการระบาดของไวรัส
และเราจะได้เห็นออนไลน์มาร์เก็ตติ้งรุกหนักผ่านหน้าจอมือถือและหน้า
คอมพิวเตอร์มากขึ้น จากที่เห็นผ่าน ๆ ก็มีของค่ายน�้าดื่มสีเหลืองจัดท�า
Online Festival หรือ สื่อฯ ฟังใจกับ At Home Festival กันไป หลาย
คนก็มีถามถึงนิตยสาร BLAST ไม่จัดท�าบ้างเหรอ ? อยากท�านะครับ แต่
ด้วยอุปกรณ์ที่ไม่พร้อมเลยได้แต่ถูไถท�านิตยสารแจกฟรีเล่มนี้ไปก่อน มี
ทุนเมื่อไหร่คงได้เริ่มลงมือแน่นอน
จากการติดตามข่าวสารสื่อฯ สายดนตรีดัง ๆ ทั่วโลก ต่างก็ให้
ความคิดเห็นตรงกันว่ากิจกรรม อีเว้นท์ คอนเสิร์ตต่าง ๆ น่าจะเริ่มได้
หลังปี 2020 นี้แน่นอน ด้วยบางประเทศย่านยุโรปหรือสหรัฐอเมริกาได้
มีการห้ามจากทางการว่าห้ามรวมตัวกันเกินหลักสิบหลักพันคน ตราบ
ใดที่ยังไม่มีวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 รวมถึงการรณรงค์ Social
Distancing รักษาระยะห่างทางสังคม ไม่เว้นแม้กระทั้งร้านตัดผม
ภัตตาคาร ร้านอาหาร พฤติกรรมที่เราต้องเริ่มเปลี่ยนไปหลังจาก
นี้ เหมือนเป็นการล้างหน้าไพ่ระบบทั้งโลกให้หันไปคิดค้นทฤษฎี New
World Order การรักษาระเบียบโลกครั้งใหม่ แต่ก็ไม่รู้ว่าประเทศไหน
หรือใครที่จะสามารถเป็นตัวตั้งตัวตี
ปกฉบับนี้ได้ถ่ายท�าก่อนที่ไวรัสจะประทุขึ้นจนน�าไปสู่การล็อค
ดาวน์ของกรุงเทพฯ เป็นการรวมมือกีตาร์สายร็อก เมทัลฝีมือจัดจ้าน
ผลักดันให้เป็น Endorser ของ Schecter Guitar โดยคุณกบ วิเชษฐ์
วงค์อริยะกวี เป็นคนเลือกด้วยตัวเอง ใครเป็นใคร เชิญเปิดหน้าถัดไป
ได้ และปกหลังกับยอดวงเมทัลแดนเหนือ G6PD เป็นอีกวงไทยเมทัลที่
ผมโปรดปรานอีกวงและหวังว่าจะได้เชิญมาขึ้นปกแนะน�าให้เป็นที่รู้จัก
กัน วันนี้พวกเขามาเยือนแล้ว สนับสนุนกันครับ
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C O N TA C T

บริษัท บลาสต เดอะ บีท จํากัด

116 ซอยเทียนทะเล 24 ถนนบางขุนเทียน – ชายทะเล แขวงทาขาม
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 โทร.02-451-1324 แฟกซ 02-451-1325
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รานจําหนายเครื่องดนตรีชั้นนํา
Music Center ฟอรจูนฯ ชั้น 3 • Rock Plannet เซ็นทรัล เวิลด ชั้น 4
Music Concept • CMC • VRK Sport&Music ธีระ มิวสิค
อินเตอร มิวสิค (จุฬาฯ ซอย16) • เบเงียบเส็ง • รานนองทาพระจันทร
รานแวน Burgundy Dipper สาขาสยามสแควร ซอย2 และ สี่แยกลาดพราว
A.M.P.Clothing สวนจตุจักร • Music Store สาขา Mega Bangna
และ เซ็นทรัล เวสตเกส ชั้น3 (ขาง B2S)
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Build To Blast

JACKASS

FB WWE

WWE กับการเอาตัวรอดจากวิกฤต Covid-19
วงการกีฬาทั่วโลกตอนนี้เป็นหมัน
กันหมด หลังเจอเชื้อไวรัสนรก “โควิด19” เล่นงานอย่างหนักหน่วงจนต้องเลือ่ น
โปรแกรมหนี กั น จ้ า ละหวั่ น หลายกี ฬ า
พยายามดิ้นรนเอาตัวรอดในช่วงที่พวก
เขาขาดรายได้เข้ากระเป๋า อย่างฟุตบอล
พรีเมียร์ ลีก อังกฤษ, ลา ลีกา สเปน หรือ
บุนเดสลีกา เยอรมนี ที่หลายสโมสรเลือก
หักเงินค่าจ้างนักเตะส่วนหนึง่ หรือพักงาน
พนักงานฝ่ายต่าง ๆ เพือ่ ประคองตัวเองไม่
ให้ขาดสภาพคล่อง วงการมวยปล�้ำก็ ไม่ ตามธรรมเนียม ซึง่ งวดนีต้ อ้ งจัดที่
ยังสู้กันดุเด็ดเผ็ดมันเหมือนเดิม แถม
ต่างกันโดยเฉพาะ WWE สมาคมอันดับ สนามอเมริกนั ฟุตบอล เรย์มอนด์ เจมส์ เข็มขัดแชมป์โลกก็เปลี่ยนมือกันด้วย
1 ของโลก ที่ต้องหาทางรอดจากวิกฤตนี้ สเตเดียม ทีจ่ คุ นดูได้สงู สุด 65,000
แต่ดว้ ยบรรยากาศที่เงียบเหงาไม่ต่าง

ล�ำบากพอตัวอยู่แล้ว พอโดนเด้งพวก
เขาก็เจ็บหนักซ�้ำสอง จะลงทะเบียนรับ
เงินเยียวยา 5,000 บาท เหมือนบาง
ประเทศแถวเอเชียก็ท�ำไม่ได้ เผลอ ๆ
โดนเข้าใจผิดว่าเป็นเกษตรกรอีก (ฮา)
ส่วน WWE ก็โดนวิจารณ์หนักที่เล่น
ปลดบุคลากรตัวเองในช่วงนี้ แทนที่จะ
ใช้วิธีลดค่าจ้างเหมือนกีฬาอื่น ๆ
WWE คือรายการมวยปล�้ำที่
ประกาศตนเองว่าเป็น “กีฬาเพื่อความ
บันเทิง” ดังนั้นอะไรที่สามารถรักษา
สภาพคล่องทางการเงินเอาไว้ได้ก็
ต้องท�ำ แต่ก็ต้องแลกกับการถูกคน
เดือนมีนาคม WWE สร้างความ คน พวกเขาก็ตอ้ งลดสเกลกลับมาจัด จากปล�ำ้ ในป่าช้า ท�ำให้มนั เป็น เรสเซิล ภายนอกก่นด่าว่าไร้มนุษยธรรม แถม
ฮือฮา ประกาศจัดมวยปล�ำ้ ประจ�ำ
รายการทีศ่ นู ย์ฝกึ ของตัวเองแบบไร้คน มาเนีย ที่กร่อยอรรถรส พอกินได้แต่ ยังหน้าทนจัดมวยปล�้ำกันต่อโดยไม่ห่วง
สัปดาห์ตอ่ สวนกระแสกีฬาอืน่ ๆ ที่
ดู โดยให้นกั มวยปล�ำ้ แต่ละคูป่ ล�ำ้ แบบ ไม่อร่อย (ส่วน เรสเซิลมาเนีย ที่มี
สุขภาพของนักกีฬาในสมาคม เพราะ
ยกเลิกการแข่งขันกันหมดช่วงโควิด-19 บันทึกเทปแล้วฉายออกอากาศแทนการ คนดูมากที่สุดคือปี 2016 ที่สนาม
ถึงจะมีแค่ทีมงานกับนักมวยปล�้ำ แต่
แต่ WWE จัดรายการของตัวเองต่อ
ปล�ำ้ สดแบบทีเ่ คยเห็น
เอที แอนด์ ที สเตเดียม มีคนดูทั้งสิ้น ถ้ามาอยู่รวมกันก็ยังมีโอกาสเสี่ยงติด
โดยใช้ศนู ย์พฒ
ั นาทักษะนักมวยปล�ำ้
ในฐานะที่เคยดู เรสเซิลมา
101,763 คน)
เชื้อไวรัสอยู่ดี (ที่ WWE ยังจัดมวยปล�้ำ
ของตัวเองทีช่ อื่ WWE Performance เนีย ในรูปแบบวีดีโอ, แผ่น DVD และ
จบศึกใหญ่เรสเซิลมาเนีย แต่
กันต่อได้ทั้งที่กีฬาอื่นเขายกเลิกหมด
Center ในออร์แลนโด้ เป็นสนาม
PPV ออนไลน์ เรสเซิลมาเนีย คือศึก เชื้อโควิด-19 ในอเมริกายังไม่สูญ
เพราะแว่วว่าไปติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐ
แข่งขัน และไม่ให้มคี นดูเข้าสนาม
ใหญ่ที่ WWE ลงทุนจัดเต็มที่ทั้งแสง
พันธุ์ WWE ยอมกัดฟันจัดศึกมวยปล�้ำ และอ้างว่าต้องการจัดเพื่อมอบความ
(ปกติจะเปิดขายบัตรให้แฟน ๆ เข้ามาดู) สี เสียง พลุไฟสุดตระการตา นักมวย ประจ�ำสัปดาห์กันต่อ รวมถึงศึกใหญ่ บันเทิงให้คนดูที่กักตัวอยู่บ้าน)
ในสนามมีแค่นกั มวยปล�ำ 
้ กรรมการ
ปล�้ำทุกคนใฝ่ฝันขึ้นปล�้ำรายการนี้
ประจ�ำเดือนพฤษภาคม Money in the
รายงานสื่อเมืองนอกบอก
ผูบ้ รรยาย ทีมงานตากล้อง ช่างไฟ
เพื่อเกียรติยศของชีวิต (ประหนึ่งนัก
Bank ซึ่งจะมีขึ้นวันที่ 10 พฤษภาคม ว่า WWE มีเงินคงคลังถึง 500 ล้าน
และฝ่ายควบคุมเสียงจ�ำนวนหนึง่ เท่านัน้ ฟุตบอลที่อยากได้ถ้วย ยูฟ่า แชมเปีย ที่ปีนี้ขอพลิกแนวจากที่เคยจัดกันบน
เหรียญสหรัฐ และการปลดบุคลากรก็
เหตผลที่ WWE ดึงดันจัดมวย
นส์ ลีก) ทุกช่วงเวลาใน เรสเซิลมา
เวทีมวยปล�้ำ เปลี่ยนมาแย่งเข็มขัด
ช่วยให้ WWE เซฟค่าใช้จ่ายถึง 4 ล้าน
ปล�ำ้ ต่อเพราะพวกเขาอยากสานต่อ
เนีย ล้วนน่าจดจ�ำทั้งสิ้นเช่น นักมวย
แชมป์โลกกันที่ตึกส�ำนักงานใหญ่ของ เหรียญสหรัฐต่อเดือน ขณะที่รายได้ที่
เนือ้ เรือ่ งความบาดหมางของนักมวย
ปล�้ำที่เดินเปิดตัวออกมาทักทายแฟน WWE ณ สแตมฟอร์ด และใช้วิธีอัด พวกเขาพอจะยังเก็บกินในตอนนี้คือ
ปล�ำ้ แต่ละคูก่ นั ให้จบ เพือ่ ปูทางไปสูศ่ กึ คลับเรือนหมื่น พร้อมเพลงเปิดสุด
เทปแทน หลังจาก เรสเซิลมาเนีย ที่
ค่าสมาชิก PPV เดือนละ 9 เหรียญ
ใหญ่ประจ�ำปี เรสเซิลมาเนีย ในเดือน เร้าใจ ขณะที่แมตช์การปล�้ำก็มันระดับ ปล�้ำแบบอัดเทปได้เสียงตอบรับจากคน สหรัฐ แน่นอนว่าในฐานะแฟนมวยปล�้ำ 
เมษายน – ภาพทีอ่ อกมาคือนักมวย
5 ดาวเพราะทุกคนทุ่มฝีมือกันสุดความ ดูอย่างน่าพอใจ .. อยู่บ้าง
การตัดสินใจครั้งนี้ดูโหดร้ายแต่ในมุม
ปล�ำ้ สองฝัง่ ต้องปล�ำ้ ออกรายการทีวี
สามารถเพื่อซื้อใจท่านผู้ชม
ขณะเดียวกัน WWE ยังประกาศ นักธุรกิจ ตัวเลขคือสิ่งส�ำคัญ เพราะ
โดยทีบ่ รรยากาศมีแค่ทมี งานกับเก้าอี้
โดยเฉพาะมวยปล�้ำคู่ชิงแชมป์
ลอยแพนักมวยปล�้ำ กรรมการ และ
วิกฤตโควิด-19 ก็ไม่รู้จะจบสิ้นเมื่อไหร่
คนดูเปล่า ๆ เป็นสักขีพยาน
โลก ที่มีคนดูทั่วสนามตั้งแต่หลัก
ทีมงานหลังบ้านออกไปบางส่วนเพื่อ
เผลอ ๆ ลากยาวถึงปี 2021 ถ้าคุณ
ใครทีด่ รู ายการถ่ายทอดสดของ 10,000-100,000 คน ส่งเสียงเชียร์
เซฟค่าใช้จ่าย ซึ่งคนที่ถูกเด้งแบบโชค หมอทั่วโลกยังคิดค้นวัคซีนขึ้นมาไม่ได้
WWE ช่วงนัน้ คงรูส้ กึ “อิหยังวะ” กัน ให้ก�ำลังใจนักมวยปล�้ำที่พวกเขาชื่น
ร้ายมีทั้ง เคิร์ท แองเกิล สุดยอดตัว
แน่นอนว่าจากนี้แฟนมวย
ถ้วนหน้า (ฮา) เพราะบรรยากาศทีช่ วน ชอบ และหลังจบแมตช์นักมวยปล�้ำที่ ร้ายระดับต�ำนาน รวมถึง ไมค์ คิโอ
ปล�้ำ คงต้องดูนักมวยปล�้ำของ
กระอักกระอ่วนพอสมควร นักมวยปล�ำ้ ได้แชมป์โลกก็จะชูเข็มขัดต่อหน้ากอง ต้า กรรมการอาวุโสที่ตัดสินมานาน
WWE ปล�้ำในสนามแบบหงอยเหงา
ซัมมอนท่าไม้ตายใส่กนั หลังกระแทก เชียร์ พร้อมดอกไม้ไฟชุดใหญ่เป็น
ถึง 15 ปี รวมถึงนักมวยปล�้ำระดับรอ ไร้เสียงเชียร์กันไปก่อน อย่างน้อยก็
พืน้ เวทีดงั เปรีย้ งแต่รอบข้างเงียบกริบ background กลายเป็นภาพประทับใจ วันฉายแสงคนอื่น ๆ ที่ถูกตัดอนาคต
จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่
เพราะไม่มคี นดู  ผิดกับรายการมวย
ตลอดกาลของทั้งนักมวยปล�้ำและคนดู แบบกระทันหัน จนมีบางคนถึงกับอัด สหรัฐอเมริกา จะคลี่คลายไปในทาง
ปล�ำ้ ในอดีตทีพ่ วกเขาปล�ำ้ กันแล้วมีคนดู ขนาดดูผ่านเทปยังสัมผัสได้ถึงความยิ่ง คลิปร้องไห้เสียใจออกโซเชียล มีเดีย ที่ดี ซึ่งตัวผู้เขียนก็หวังว่าสถานการณ์
หลัก 1,000-10,000 คอยตะโกนเชียร์ ใหญ่ของมัน
เพราะตกงานแบบไม่ทันตั้งตัว
จะกลับมาเป็นปกติโดยเร็ว ไม่งั้นเรา
ชูปา้ ยไฟ ให้กำ� ลังใจอยูข่ อบสนาม ที่
แต่กลับกันปีนี้ เรสเซิลมาเนีย
การเด้งนักมวยปล�้ำกับทีมงาน
คงเห็น WWE ล้มละลาย หรือนักมวย
พวกเราเห็นกันจนชินตา
ต้องยอมถอยมาจัดที่ศูนย์ฝึกของตัว
เป็นสิ่งที่ WWE ท�ำโดยปกติทุกปี ทว่า ปล�้ำหนีไปอยู่สมาคมอื่นแทน
ต่อมาศึกใหญ่ เรสเซิลมาเนีย
เองแบบไร้คนดู ส่งผลให้มันสร้าง
ในช่วงเวลาที่เชื้อไวรัสระบาด รายได้
.. แต่สมาคมอื่นก็โดนพิษโควิดวันที่ 4-5 เมษายน 2020 จากเดิมทีจ่ ะ ประวัติศาสตร์ใหม่นั่นคือเป็นศึกใหญ่ หด ขายตั๋วไม่ได้ นักมวยปล�้ำระดับ
19 เล่นงานอยู่เหมือนกัน ล�ำบากกัน
ปล�ำ้ กันในสนามใหญ่แบบเอาท์ดอร์
ที่มีคนดู 0 คน แม้นักมวยปล�้ำทุกคู่
รองซึ่งไม่ดังเท่าพวกบิ๊กเนม ปกติก็
ทั้งวงการ
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ย้อนเกร็ด / Historic

ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าเราหายใจอยู่
บนโลกที่มีทั้งคนตายและคนป่วยพร้อม
ๆ กันจ�านวนหลายล้านคน จนถูกขนาน
นามอย่างไม่เกินจริงว่า “มนุษย์ทั้งมวล
ก�าลังเผชิญหน้ากับสงครามโรคระบาด”
สมรภู มิ ร ะหว่ า ง ‘คน’ กั บ ‘เชื้ อ ไวรั ส ’
กระจิว๋ หลิวผูก้ ลับมาทวงกรรมสิทธิเ์ ดิม

Telling

ความจริงจากข่าวและโซเชียลมีเดีย
ช่างรันทดโหดร้าย…แต่
นักปฐพีวิทยา (Agronomist)
เสนอรายงานว่า “…ดาวโลกช่วงภาวะ
โรคระบาดนี้ช่างเงียบงัน และเหมือน
จะหมุนช้าลง ความสั่นสะเทือน
ลดน้อยจากปกติ จากการงดเว้น
จากนิยาม ‘องค์การอนามัย
กิจกรรมต่าง ๆ และนั่นท�าให้เรา
โลก’ (World Health Organization รู้มากขึ้นอีกว่า โลกฟื้นตัวจากความ
หรือ WHO อย่าอ่านชื่อย่อนี่ว่า “ฮู” เสียหายด้วยน�้ามือมนุษย์เร็วกว่าที่
เด็ดขาด! เพราะฝรั่งเขาอ่านค�าย่อ
เคยคาดกันไว้มาก”
ตามตัวอักษร ดับเบิ้ลยู - เอช - โอ)
มิตรต่างแดนท่านหนึง่ (ของ
อธิบายถึงองค์ประกอบของ ‘โรค
ผมสิ) เปรียบเทียบ ‘โลกของเรา’
ระบาด’ เกิดได้ต่อเมื่อมีสามเงื่อนไข กับ ‘โลกเสมือน’ จากสถานะผู้
คือหนึ่ง ต้องเป็นการอุบัติ (เกิด)
ประกอบวิชาชีพด้านไอที (เทคโนโลยี
ของโรคใหม่ สอง ติดเชื้อในร่างกาย สารสนเทศ) ประมาณ “โลก
มนุษย์ และท�าให้เกิดเจ็บป่วยรุนแรง อินเทอร์เน็ตกว้างใหญ่กว่าโลกจริง
และสาม เชื้อโรคแพร่กระจายโดย
ประมาณร้อยเท่า” - คงเป็นเหตุผลที่
ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่าง
สังคมมนุษย์จะได้อพยพในนัน้ ชัว่ คราว
มนุษย์ด้วยกัน
ประชาชนกลุม่ ‘คนธรรพ์’ หรือ
เจ้าโควิด-19 จึงเข้าเกณฑ์อย่าง ‘นักขับขานท�านองเพลง’ ทัว่ โลก ลุก
เอกฉันท์ดว้ ยประการฉะนีแ้ ล
ขึน้ มาจับเครือ่ ง (ดนตรี) ถนัด ร่วม
ฤทธิเ์ ดชของมันท�าประเทศ
บรรเลงผ่าน Video Conference ซึง่
มหาอ�านาจง่อยเปลีย้ เสียขา เมือง
ยามปกติใช้เพียงประชุมสุมความคิด
ส�าคัญนับร้อยถูกปิดตาย ผูค้ นอยู่ใน จนต่อมาและต่อมา ศิลปินนักร้องมีชอื่
ภาวะหวาดกลัวและอดอยากค่อนโลก เสียงเริม่ ท�าตาม ๆ กัน เพือ่ กล่อม
ภาพคนเสียชีวติ มากมายแทบไม่มโี รง ชะล้างความอ้างว้างกลางภาวะอึดอัด
เรือนเก็บร่างไร้วญ
ิ ญาณ บางแห่ง
เศร้าสร้อย
ต้องใช้พนื้ ทีส่ าธารณะขุดหลุมฝังเป็น
อยากเห็น ‘วงปีพ่ าทย์ไทย’
สุสานชัว่ คราว รันทดกว่านัน้ คือหลาย แสดงแบบนีบ้ า้ งจัง
เมืองของยุโรปต้องใช้ลานสเก็ตน�า้
ตอนโรควายร้ายเริม่ ระบาด
แข็งแทนห้องเย็นเก็บศพ
ผมหยิบเรือ่ งบรรเลงดนตรีหรือ
นึกภาพง่าย ๆ ด้วยความเคารพ เล่นคอนเสิรต์ ออนไลน์คยุ กับผูร้ ู้ ผูว้ ายชนม์ หนึง่ พันศพวางเรียงติดกัน ประโยคสัน้ ๆ ที่ได้รบั กลับมา “ท�า
เหมือนแคมป์เข้าค่ายจะกินเนือ้ ทีร่ าว ไม่ได้หรอกว่ะ! มันติดลิขสิทธิ์ ติด
สนามบาสเก็ตบอลสามสนาม
สัญญาค่าย” ผมยิม้ ยอมรับความจริง
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(เขาว่า) ในต่างประเทศ ศิลปิน
ส่วนใหญ่สร้างงาน (เพลง) ด้วย
ตนเอง ถามว่าปัญหาลิขสิทธิม์ ีไหม?
ตอบได้เลยว่า “มี” และโทษหนัก
มากด้วย (ต่อการละเมิด) แต่ผมว่า
นายทุนเมืองนอกมีสา� นึกพอจะไม่ออก
อาการหน้าเลือดยามวิกฤติ
เว็บไซต์สอื่ อเมริกนั USAtoDay.
com เปิดประเด็นน่าสนใจด้วย
บทความชือ่ ‘100 เพลง: ยกระดับ
จิตวิญญาณในช่วงโรคระบาด’ ด้วย
นิยามน่ารัก “เพือ่ ช่วยให้เวลาผ่านไป
และยังยกระดับจิตวิญญาณของท่าน
เพราะเรารวบรวมรายชือ่ เพลงทีท่ งั้
สนุก ไพเราะจับใจ ช่วยให้มองโลกใน
แง่ดขี นึ้ เราหวังว่าจะท�าให้คณ
ุ แย้มยิม้
และคลายกังวลลง แม้เพียงไม่กนี่ าที
ก็ตาม” เขาว่าอย่างนัน้
ด้านคุณแม่ ‘Lady Gaga’ เธอ
หันหน้าร่วม ‘Global Citizen’ (อีก
องคาพยพขององค์กรอนามัยโลก)
ด้วยโปรเจ็คท์สตรีมมิง่ คอนเสิรต์
‘One World: Together’ / At
Home' Will Inspire Action to End
Coronavirus With Music and More
โลกเดียว: ด้วยกันจากบ้าน’
ยับยัง้ โคโรน่าไวรัสด้วยดนตรี (และอีก
มาก)
แทบนึกภาพไม่ออกเลยหาก
ไวรัสอันตรายเกิดอาละวาดก่อนหน้า
อินเทอร์เน็ต หรือมนุษย์มวี ทิ ยาการ
ก้าวหน้าอย่างวันนี้
ฝรัง่ เขามีวลีพดู ติดปาก (เหมือน
สุภาษิตบ้านเรา) “Kindness is
Contagious” (คายเนส อีส คอนเท
เจียส) หรือ “ความเอือ้ เฟือ้ เป็นโรค

ติดต่อ” หมายความว่า หากมีคนหนึง่
เริม่ เอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ ก็จะมีคนท�าสิง่ นัน้
ต่อ ๆ กันไป
ขณะผมนัง่ เขียนต้นฉบับนี้
ยอมรับว่าจิตใจหดหูห่ อ่ เหีย่ วอย่าง
ทีส่ ดุ เพราะมันคือสถานการณ์ซงึ่ ไม่
เคยพบเคยเจอ ถ้ามันคือสงครามหรือ
อุบตั ภิ ยั ผมเชือ่ ตนเองยังมีเรีย่ วแรง
พอแบ่งเบาปัญหาคนอืน่ ได้ ต่างกับ
การทีม่ องเห็นและเป็นอยูน่ ี่ ซึง่ หาก
ออกท่องไปไหนต่อไหนจะดูเป็นภาระ
มากกว่าช่วยเหลือ
อย่างนัน้ ผมขอส่ง “ความ
เอือ้ เฟือ้ ซึง่ เป็นโรคติดต่อ” ผ่าน
บทความต่อถึงผูอ้ า่ น ด้วยหวังว่าท่าน
จะลงมือลงแรง (เขียนและคิด) อะไร
ๆ อันเอือ้ เฟือ้ ถึงผูอ้ นื่ บ้าง แม้อย่าง
น้อยตรงมุมโซเชียลมีเดียส่วนตัว
ขอคุณพระคุ้มครองให้ทุกท่าน
แคล้วคลาดจากเชื้อโรคไร้หัวใจนี่ด้วย
เถิด
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ต้นไม้ไขลาน

ชายผู้ถ่ายภาพยุคเจ็ดศูนย์ และนักเขียนหน้าใสผู้น่าอิจฉาที่สุดในโลก
2 เรื่องราวแห่งวงการร็อกแอนด์โรลที่ถูกเล่าขานไม่สิ้นสุด ตอนที่ 1

หากพูดถึงฟันเฟืองทีข่ บั เคลือ่ นจักรวาลร็อกแอนด์โรล แน่นอนว่าภาพของเหล่าบรรดาศิลปินคนดังทีเ่ ฉิดฉายอยูบ่ นเวทีคงเป็นสิง่ แรก ๆ ทีเ่ รานึกถึง แต่ทกุ วงการไม่อาจขับ
เคลือ่ นได้ดว้ ยคนเบือ้ งหน้าเท่านัน้ วงการดนตรีเองก็เช่นกัน ด้วยเหตุนจี้ งึ ต้องมีคนเบือ้ งหลังทีค่ อยกระจายกันท�ำหน้าที่ในแต่ละส่วน เพือ่ ผลักดันซีนดนตรีให้พฒ
ั นาและเคลือ่ น
ไหลต่อไปไม่รจู้ บ
แต่หากจะให้พดู ถึงคนเบือ้ งหลังในทุกภาคส่วนก็คงต้องไล่กนั เป็นวัน เพราะฉะนัน้ เราขออนุญาตหยิบยกมาเพียงสองคนเท่านัน้ คนหนึง่ คือช่างภาพ ส่วนอีกคนคือนักเขียน
ทัง้ สองมาจากยุคเดียวกัน (ยุค 70s) ซึง่ อุดมไปด้วยเรือ่ งราวน่าสนใจ และเป็นช่วงเวลาเดียวกับทีด่ นตรีรอ็ กยังคงเป็นวัฒนธรรมกระแสหลัก แม้ทงั้ สองจะท�ำงานต่างกัน แต่มสี งิ่
หนึง่ ทีเ่ หมือนกันคือ พวกเขาท�ำหน้าทีเ่ ป็นเหมือนกระจกทีส่ ะท้อนทุกสิง่ อย่างเอาไว้ ได้อย่างแยบยล และนีค่ อื เรือ่ งราวการเดินทางอันน่าทึง่ ของพวกเขา... บนฉากหลังของค�ำว่า
ร็อกแอนด์โรล
อาการเมายาจากการเสพแอลเอสดีเข้าไป
เท่านัน้ แต่แล้วไอเดียก็ผดุ ขึน้ หลังจากที่
เขาเหลือบไปเห็นพืน้ กระดานลายทางที่
ซิดเพิง่ ทาสีใหม่ เป็นจังหวะเดียวกับทีอ่ กิ
กีแ้ ฟนสาวของซิดเดินเข้ามาในห้องด้วย
สภาพล่อนจ้อนพอดี มิคเลือกฟิลม์ ดีไลท์
ในการถ่ายครัง้ นัน้ ภาพทีอ่ อกมาจึงคล้าย
ภาพวาด The Madcap Laughs กลาย
MICK ROCK
เป็นอีกปกอัลบัม้ คลาสสิกตลอดกาล
ภาพถ่ายอันเปี่ยมไปด้วยจิต
“มาร์ค โบแลน” แห่งวงที.เรกซ์
วิญญาณของบรรดาศิลปินที่ก�ำลังโชว์
น่
า
จะเป็
นคนแรก ๆ ทีท่ าหน้าและเปลีย่ น
ฟอร์มอยู่บนเวที ภาพหน้าปกอัลบั้มอัน
ลือเลื่อง หรือภาพถ่ายอิริยาบถของผู้คน ชุดระหว่างท�ำการแสดง แต่สำ� หรับ “มิค
ที่บันทึกช่วงเวลาส�ำคัญเอาไว้ ทั้งหมดนั้น ร็อก” เขารูส้ กึ ว่ามีบางอย่างทีม่ เี สน่หย์ งิ่
ถูกเล่าผ่านเลนส์และมุมมองของช่างภาพ กว่าก�ำลังจะเกิดขึน้ ในปี 1972 มิคได้รบั
โอกาสส�ำคัญในฐานะช่างภาพส่วนตัวของ
ฝีมือดี
“เดวิด โบวี”่ ที่ในขณะนัน้ ก�ำลังสวม
เมือ่ พูดถึงสายอาชีพนี้ เราจะไม่
บทบาทของ “ซิกกี้ สตาร์ดสั ท์” ร็อกสตาร์
พูดถึงชือ่ ของ “มิค ร็อก” ช่างภาพสาย
ต่างดาว ซึง่ เป็นคอนเซ็ปต์ของอัลบัม้ The
ร็อกระดับต�ำนาน ผูถ้ กู ขนานนามว่า
“ชายผูถ้ า่ ยภาพยุคเจ็ดศูนย์” (The Man Rise and Fall of Ziggy Stardust and
Who Shot The Seventies) ก็คงเป็นไป the Spider from Mars
มิคถ่ายตัง้ แต่สากกะเบือยันเรือรบ
ไม่ได้ ภาพถ่ายประวัตศิ าสตร์นบั ไม่ถว้ น
ทัง้ ปกอัลบัม้ โปสเตอร์ เอ็มวี (Life on
ล้วนผ่านการลัน่ ชัตเตอร์โดยผูช้ ายคนนี้
Mars/ Space Oddity) รวมถึงติดสอย
มาแล้วทัง้ สิน้
ห้อยตามโบวี่ไปทัง้ หน้าฉากและหลังฉาก
“ไมเคิล เดวิด ร็อก” เด็กหนุม่
เพือ่ ตามเก็บภาพ พวกเขาสนิทกันมาก
จากวิทยาลัยคีส เคมบริดจ์ ผูท้ เี่ พิง่ ค้น
เรียกได้วา่ มีโบวีอ่ ยูท่ ี่ไหนต้องมีมคิ อยูท่ นี่ นั่
พบตัวเองว่าการถ่ายภาพคือสิง่ ทีเ่ ขา
ส�ำหรับมิคความน่าทึง่ ในตัวของโบวีน่ นั้
หลงรัก ส�ำหรับมิค การลัน่ ชัตเตอร์ใน
ช่วยยกระดับภาพของเขาเป็นอย่างมาก
แต่ครัง้ หมายถึงระเบิด มันมีโลกของ
ความบันเทิงอยู่ในนัน้ และน�ำมาซึง่ ความ ในส่วนของโบวีเ่ องการเข้ามาของมิคก็
เปรียบเสมือนได้เจอคนที่ใช่ โบวีเ่ คย
ตืน่ เต้นเสมอ ในช่วงแรกมิคฝึกฝนจาก
กล่าวว่า “มิคคือคนทีม่ องเห็นเขาเหมือน
การถ่ายภาพบรรดาเพือ่ นผูห้ ญิงทีเ่ ขา
ชักชวนมาเป็นแบบ เขาชอบสังเกตความ ทีเ่ ขามองเห็นตัวเอง” ทัง้ คูม่ ภี าวะเสริม
กันและกัน พวกเขาเติบโตไปพร้อม ๆ
เปลีย่ นแปลงบนใบหน้าของผูค้ น ชนิด
กัน มิคได้เรียนรูจ้ ากโบวีห่ ลายด้าน หนึง่
ทีว่ า่ สามารถจ้องมองได้เป็นวัน ๆ มิค
ในนัน้ คือการถ่ายภาพการแสดงสด ซึง่
พัฒนาตัวเองเรือ่ ยมา จนได้ไปถ่ายภาพ
เป็นสิง่ ทีเ่ ขาไม่คอ่ ยได้ทำ� และไม่ถนัดเอา
ให้กบั วงดนตรีทอ้ งถิน่ วงหนึง่ โดยได้รบั
เสียเลย แต่มคิ ก็พฒ
ั นาและพิสจู น์ตวั เอง
ค่าจ้างเป็นเงิน 5 ปอนด์
ได้สำ� เร็จ
ในปี 1969 เขาถูกทาบทามจาก
ปกอัลบัม้ Transformer (1972)
“ซิด บาร์เร็ตต์” ให้ถา่ ยปก The Madcap
Laughs โซโล่อลั บัม้ แรกของเขาหลังจาก ของ “ลู รีด” เป็นภาพที่ได้จากการแสดง
สดของลูที่ The Scala, London ในปี
แยกทางกับ Pink Floyd ก่อนถ่ายมิค
1972 ความเสือ่ ม ยาเสพติด เซ็กส์วปิ ริต
แทบไม่มีไอเดียใด ๆ ในหัวเลย มีเพียง
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นิวยอร์ก วงเดอะเวลเว็ตอันเดอร์กราวด์
ทัง้ หมดถูกสะท้อนผ่านภาพนี้
เช่นเดียวกับปกอัลบัม้ Law Power
ของ “อิกกี้ ป็อป” ซึง่ ถ่ายในสถานที่
เดียวกันในอีกหนึง่ สัปดาห์ตอ่ มา วันนัน้
อิกกีโ้ ชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยีย่ ม เขาวาด
ลวดลายชนิดทีร่ อ็ กแอนด์โรลต้องจดจ�ำ 
และมิคคือนายพรานทีส่ ามารถจับสัตว์
ใหญ่ตวั นี้ไว้ได้อยูห่ มัดด้วยภาพถ่ายส�ำคัญ
– อิกกีม้ คี วามนิง่ ราวกับอีกวั น่า เมือ่ บวก
กับองค์ประกอบภาพทีส่ มบูรณ์ ภาพนีจ้ งึ
ออกมาไร้ทตี่ ิ
ต้องบอกว่าในสมัยนัน้ เป็นช่วงที่
แฟชัน่ แกลมก�ำลังมาแรงมาก ๆ มันคือ
ของใหม่ ของเก๋ บรรดาวัยรุน่ หัวก้าวหน้า
ทัง้ หลายจะนิยมใส่ชดุ สลับเพศกัน ในหมู่
ผูช้ ายก็จะมีการแต่งหน้า ท�ำผม และหยิบ
เสือ้ ผ้าผูห้ ญิงมาสวมใส่ หนึง่ ในสถาน
ทีย่ อดฮิตทีเ่ หล่าคนหนุม่ สาวผูห้ ลงใหล
ความทันสมัยจะมารวมตัวกันก็คอื ‘บีบา’
(Biba) มิคเป็นช่างภาพประจ�ำอยูท่ นี่ นั่
และเขาได้บนั ทึกช่วงเวลาส�ำคัญของซีน
ดนตรีและวัฒนธรรมแห่งยุคไว้ได้
ช่วงปี 1976 มิคปฏิเสธไม่เดินทาง
ไปเบอร์ลินกับ “เดวิด โบวี่” เขาตัดสินใจ
ไปหาความท้าทายใหม่ที่นิวยอร์กตามค�ำ
ชวนของ “ลู รีด” ช่วงเวลานัน้ สัญชาตญาณ
การรับกลิ่นของเขาพัฒนาเต็มที่จน
สามารถจ�ำแนกได้ว่าสิ่งไหนใช่และไม่ใช่
มีหนูตัวหนึ่งถือก�ำเนิดขึ้นในเวลานั้น มัน
หงุดหงิดและแข็งกร้าว กลิ่นนั้นน�ำทาง
มิคไปยังคลับเล็ก ๆ แห่งหนึ่ง และนั่น
ท�ำให้เขาได้พบกับ The Ramones ครั้ง
แรก ซึ่งเปิดโลกให้เขาได้รู้จักกับสิ่งที่
ผู้คนเรียกมันว่า “พั้งก์”
ในขณะนัน้ เรียกได้วา่ “มิค ร็อก”
คือช่างภาพหนุม่ ทีเ่ นือ้ หอมสุด ๆ ศิลปิน
มากหน้าหลายตาต่างแวะเวียนผลัด
เปลีย่ นมาเป็นเป้าให้เขารัวชัตเตอร์แบบ
ไม่ขาดสาย นอกจากผลงานทีก่ ล่าวไป
มิคยังถ่ายปกอัลบัม้ Queen II (1974)
ของวง Queen (เอ็มวีเพลง Bohemian

Rhapsody ก็ได้แรงบันดาลใจมาจากปก
อัลบัม้ นี)้ / Coney Island Baby (1975)
ของ Lou Reed / The End of Century
(1980) ของ The Ramones ฯลฯ รวม
ถึงอีกหลาย ๆ ภาพทีม่ ชี อื่ เสียงของวง
พัง้ ก์สดุ แสบ Sex Pistol
ในอีกด้านหนึง่ มิคเป็นคนที่ใช้ชวี ติ
สุดเหวีย่ งตามแบบฉบับร็อกแอนด์โรล
สไตล์มาก ๆ หลังเลิกงานเขาไม่ใช่ชา่ ง
ภาพประเภทเก็บของแล้วกลับบ้าน แต่
เขาเป็นมนุษย์ประเภทถึงไหนถึงกัน ทุก
คนรูจ้ กั “มิค ร็อก” ในฐานะช่างภาพหนุม่
ชาวอังกฤษทีถ่ า่ ยภาพดาวดังมากมาย
มันท�ำให้เขาได้รบั เชิญไปงานปาตีต้ า่ ง ๆ
นับไม่ถว้ น เขาปล่อยตัวปล่อยใจไปกับ
สิง่ เหล่านัน้ อย่างเต็มที่ -- ดืม่ เหล้า พี้
ยา อึบ๊ สาว นอนเช้า เป็นสิง่ ทีม่ คิ ท�ำมา
โดยตลอดระยะเวลาเกือบ 20 ปี แน่นอน
ภาพถ่ายปาตีช้ นั้ ยอดทีก่ องเป็นภูเขาก็เกิด
จากไลฟ์สไตล์ของเขานัน่ แหละ ถึงอย่าง
นัน้ มันก็แลกมาด้วยกับการทีท่ ำ� ให้เขา
ต้องเกือบตาย อาการหัวใจวาย 3 ครัง้
ผ่าตัดบายพาสหัวใจอีก 4 ครัง้ ทัง้ หมด
เกิดขึน้ ในวัย 40 ต้น ๆ ยิง่ ไปกว่านัน้ เขา
ยังถังแตก ติดโคเคนอย่างหนัก และไม่มี
ประกันใด ๆ ทัง้ สิน้ แต่ในวันทีย่ ำ�่ แย่ทสี่ ดุ
“แอนดรูว์ ลูก โอลด์แฮม” และ “อัลเลน
ไคล” ได้เดินเข้ามาหาเขา พร้อมกับช�ำระ
ค่าใช้จา่ ยทุกอย่างให้เสร็จสรรพ อาจพูด
ได้วา่ คนเหล่านีช้ ว่ ยชีวติ มิคอีกครัง้   
จนถึงวันนี้ “มิค ร็อก” ยังคงท�ำ
ในสิง่ ทีเ่ ขารัก การท�ำงานของเขาขยาย
กว้างเหมือนเลนส์ไวด์ทคี่ รอบคลุมทัง้
วงการเพลง ไม่วา่ จะเป็นสายป็อปอย่าง
Madonna, Lady Gaga หรือ Aricia Key
สายฮิปฮอปอย่าง Snoop Dog, Nas หรือ
Ceelo Green สายอิเล็กทรอนิกส์อย่าง
Daft Punk หรือสายเมทัลอย่าง Motley
Crue ฯลฯ ล้วนแล้วแต่เคยผ่านเลนส์ของ
ชายคนนีม้ าแล้วทัง้ สิน้ – อย่างไรก็ตาม
เขายังคงถูกจดจ�ำในฐานะช่างภาพสาย
ร็อกแห่งยุค 70s
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TON

DEZEMBER
Model : Schecter C-1 SLS
elite FR

รู้สึกคุ้มค่า ที่ผมทึ่งคือเมื่อมา
เช็คราคากับคุณภาพนี่มันถูกและดี
มันมีอยู่จริง ๆ มาเจอ Schecter นี่
ผมใช้มาหลายปีละ มีคนมาถาม
มากมายว่าใช้แล้วเป็นยังไง มันคุ้ม
ราคาจริง ๆ ครับ
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THE DARKEST
ROMANCE
ก้องอุดม ใจทัศน์กุล (ก้อง)

Model : Schecter Keith Merrow Signature
KM-7

เป็นกีตาร์ที่มีคุณภาพการผลิตที่ดีครับ แล้วก็ราคาก็ไม่
ได้สูงมากสามารถจับต้องได้ แล้วเป็นแบรนด์ที่เห็นมานานแล้ว
ว่าชาวร็อกชอบใช้กัน เรื่องคุณภาพ ซาวด์หนักแน่นทรงพลัง
เหมาะกับชาวร็อกอย่างเรา

ISSUE 47 - MAY 2020

ปัฎฐสิทธิ์ ห้วยห้อง (เต้)
Model : Schecter C-7 SLS Elite

เป็นแบรนด์ที่ผมชอบมาตั้งแต่เด็กแทบ
จะเรียกได้ว่าใช้อยู่ยี่ห้อเดียวเลย ก็ขอขอบคุณ
พี่กบที่เลือกผมและให้การสนับสนุน Schecter
ไม่เคยท�ำให้ผิดหวังครับ

- BLAST

magazine -

017

กฤศกร ฉันทเกษมคุณ (หยก)

PAPER PLANES
Model : Nick Johnston Traditional S/S/S

ตอนแรกผมไม่ได้ใช้แบรนด์นี้ แล้วเผอิญเห็นรุ่นที่ผมสนใจ Nick Johnston
เขาใช้แล้วผมเล่นแบบซิงเกิ้ลคอลย์อยู่แล้วผมเลยมาลองที่ร้านอินเตอร์ มิวสิค ชอบ
เลยครับ คือมันดีไซน์ซาวด์ได้หลากหลายแล้วมันได้แทวงค์ที่ผมชอบแล้วออกไปทาง
โมเดิรน์ด้วยครับ ชอบเลย
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TRAGEDY
OF MURDER
วรธรรม
จันพนาผล (เบส)

ชาตรี
วรวิทย์
ไชยนันท์
ฤทธิด์ ำ� รงกุล (เบส) จันพนาผล (บอส) แก้วเนตร (นัน)

ซาวด์ดีมาก สวยตอบโจทย์
ไม้ดีราคาดีมากด้วยครับ

ใช้ Schecter มาตั้งแต่แรก
เริ่มเลยครับ ผมว่าใช้แล้วคุ้มมาก
เขาให้สเปคมาเกินราคามากเลยครับ

Model : Schecter Riot-5
Bass

ISSUE 47 - MAY 2020

Model : Schecter Reaper
7 Multi Scale

Model : Schecter KM-7
MK II

ผมใช้ Schecter มาตั้งแต่
เด็ก ๆ ละครับ ยิ่งเป็นสเปคปี
2020 นี่ไม้ดีมาก งานดี เอาเข้า
ห้องอัดหรือเอาไปเล่นแสดงสด เอา
อยู่ครับ

Model : Schecter JL-7FR

ผมใช้ยี่ห้อนี้มาก่อนหน้าแล้ว
ครับ แทบไม่ต้องปรับแต่งอะไรมาก
เลย ผมหิ้วเข้าสตูดิโออัดงานให้บา
นาน่าได้เลย
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อรรถพร สุคม (สอง)

OVERDRIVE
GUITAR
CONTEST 11
Model : Schecter
Banshee 8

ตอนแรกผมมอง
ว่าเรือ่ งราคาถูกมากและ
สเปกที่ได้กค็ มุ้ ค่า แล้ว
ตัวทีผ่ มใช้นเี่ ป็นมือสอง
เพราะถ้าของใหม่รนุ่ นี้
เลิกผลิตไปแล้ว แล้วเรือ่ ง
สเกลคอมันเป็นแบบบาริ
โทนด้วย ความรูส้ กึ ที่ได้
เล่นเหมือนกีตาร์ไฮเอนด์
ราคาแพง ๆ ผมรูส้ กึ ว่า
มันตอบโจทย์เรือ่ งซาวด์
ดีไซน์หน้าตาทีผ่ มชอบ
มากเลยครับ
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ภควรรษ
ประเสริฐศักดิ์ (เมษ)
Model : Schecter KM-7
Lambo Orange / Schecter
Nick Johnston Traditional

BOMB
AT TRACK

สองตัวที่ใช้อยูต่ อนนีเ้ ป็น
ประสบการณ์ใหม่ของการใช้กตี าร์เลย
ครับ เจอสีสม้ ตัวนีถ้ กู ใจเลย แล้วมัน 7
สายเสียด้วยเห็นแล้วเหมือนมันเรียกให้
ผมมาจับเล่น แล้วมาต่อยอดซาวด์ใหม่
ๆ ให้กบั วงได้ดว้ ย ปรกติผมจะตัง้ สาย
เป็นสแตนดาร์ดอยูแ่ ล้ว เรือ่ งเสียงไม่ตอ้ ง
พูดถึง เอาไปใช้ออกงานหลาย ๆ งาน
ละครับ อีกตัว Nick Johnston นีม่ นั ซิล
เกิล้ คอยล์หมดเลย ตอนแรกพีก่ บก็ถาม
ว่าจะเข้ากับแนววงเราไหม ? พอลองเอา
มาเล่นมันต่อยอดได้ดแี ล้วมีคนั โยกด้วย
ปรกติไม่คอ่ ยได้เล่นโยก แล้วพอเอาไป
เล่นรวมกับวง เหมาะเลยครับ

ปราชญานนท์ ยุงกลาง (ปุย้ )

Model : Schecter Hellraiser Hybrid PT-7
/ Schecter S-1 Custom
ทีผ่ มเลือกตัวนีเ้ พราะสีเลยครับ มองด้านนึงเป็น
สีมว่ งมองอีกด้านเป็นน�ำ้ เงิน ชอบสีกอ่ นเลยแล้วลองเอา
มาเล่น มันน่าจะเข้ากับเรา ปกรติผมเล่นดร็อปดีอยูแ่ ล้ว
ซาวด์มนั แน่นขึน้ เยอะมากเลย แล้วผมว่ามันเหมาะ
กับราคา ส่วนอีกตัวผมชอบ Zacky (วง Avenged
Sevenfold) อยูแ่ ล้วตัง้ แต่เริม่ เล่นกีตาร์ ก็เลยเลือกมา
ไว้คกู่ ายอีกตัวครับ เข้ามือมาก
ขอขอบคุณ : คุณกบ Intermusic Thailand
คุณนุน่ อนุรดี ปิยะเกศิน
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OLD RECORD STILL ALIVE

(ตอนจบ)

กล่าวได้อย่างเต็มปากว่าตลอด
ช่วง 2-3 ปีทผี่ า่ นมานีถ้ อื เป็นช่วงเวลา
“ขาขึน้ ” อย่างสุด ๆ ของพวกเขาก็นา่
จะพูดได้ อย่างไรก็ดีมันมีอุปสรรค
ที่มาคอยขวางกั้นพวกเขาอยู่เช่น
เดียวกันเมื่อทาง “บลูม” มือกลอง
แกนหลักอีกคนของวงได้ตัดสินใจ
แยกทางออกจากไป แต่ไม่นานหลัง
จากนั้นพวกเขาก็ไปได้ตัว (เติร์ก)
“วรุฒม์ หุนตระกูล” คนคุ้นเคยของ
พวกเขาที่เข้ามาเติมเต็มในต�ำแหน่ง
ที่ว่างอยู่ตรงนี้ และเมื่อทุกอย่างเริ่ม
เข้าที่แล้วทางวงก็ได้ตัดสินใจตบเท้า
เดินหน้าท�ำอัลบั้มล�ำดับที่ 4 กัน
ในทันที โดยทาง “ตูน” ได้เอ่ยถึง
แนวคิดหลักของอัลบั้มใหม่ชุดนี้ว่า
022
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เป็นการน�ำเสนอเรื่องราวที่เจ้าตัว
ตลอดจนเพื่อนร่วมวงได้ประสบพบ
เจอมาในชีวิตประจ�ำวันรวมไปถึง
เรื่องราวข่าวสารความเป็นไปที่พวก
เขาได้เห็นกันมา ขณะเดียวกันในชุด
นี้ทางวงได้ตัดสินใจให้ “ชาย” เข้ามา
รับหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์อย่างเต็ม
ตัว ซึ่งจะว่าไปแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่ของ
ใหม่ส�ำหรับพวกเขาแต่อย่างใดเลย
เพราะที่ผ่านมาในช่วงอัลบั้มแรก ๆ
พวกเขาก็ท�ำงานกันเองอยู่แล้ว
ครั้นพอเข้าสู่ปลายปี 2553
Welcome Home ผลงานสตูดิโอ
อัลบั้มล�ำดับที่ 4 ก็ได้ฤกษ์ออกวาง
จ�ำหน่ายให้แฟนเพลงได้ตามเก็บ
สะสมกัน ในส่วนของแทร็คเด็ด ๆ

ประจ�ำอัลบั้มชุดนี้นอกจาก Say
Goodbye ซิงเกิ้ลแรกที่พวกเขาได้ตัด
ออกมาให้ฟังกันตั้งแต่ช่วงปีก่อนหน้า
นี้แล้วนั้นแทร็คอย่าง Rockstar, “มน
ตรา” รวมไปถึง “สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า
‘แฝด’” ก็จัดได้ว่าเป็นเพลงที่เด็ดขาด
ไม่แพ้กันเลย แม้ดนตรีจะอัดกันหนัก
หน่วงชนิดไม่มียั้ง แต่ก็ยังพอมีเมโลดี้
ติดหูสอดแทรกให้ได้ฟังกัน พร้อมกัน
นี้ก็ยังมีท่อนฮุคเป็นตัวสร้างสีสันได้
เป็นอย่างดี ขณะที่ในแทร็คอย่าง
“ฝน” นั้นพวกเขาก็ยังไปได้ตัวของ
“เก๋าโต้ง” หนึ่งในสมาชิกของ
Buddhabless มาร่วมแร็ปในเพลงนี้
อีกด้วย ส่วนตัวส�ำหรับผมแล้วอัลบั้ม
นี้นั้นจัดได้ว่าเป็นผลงานคุณภาพอีก

ชุดที่ Brandnew Sunset แสดงให้
เราได้เห็นถึงฝีไม้ลายมือของพวกเขา
ได้อย่างแจ่มชัดอย่างแท้จริง และจาก
ความเยี่ยมยอดของผลงานชุดนี้มัน
ก็ได้ส่งผลให้พวกเขาสามารถก้าวขึ้น
ไปคว้ารางวัลทางดนตรีอย่าง “สีสัน
อวอร์ดส์” ประจ�ำปี 2010 ในสาขา
ศิลปินกลุ่มร็อคยอดเยี่ยม และอัลบั้ม
ร็อคยอดเยี่ยม ชนิดที่เรียกได้ว่าปาด
หน้าวงดัง ๆ ที่มีชื่อได้เข้าชิงในปีนั้น
อย่าง Bodyslam, Sweet Mullet
ร่วมไปถึง Ebola ลงอย่างราบคาบกัน
เลยทีเดียว        
ภายหลังจากออกอัลบัม้ ชุดนี้
และหมดช่วงโปรโมตไปแล้วทางวง
เองก็แทบจะไม่ได้ตดิ ต่อกับทาง Sony
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BMG ต้นสังกัดอีกเลย แต่ถงึ กระนัน้
พวกเขาก็ยงั คงเดินหน้าแต่งเพลงเก็บ
ไว้อยูอ่ ย่างต่อเนือ่ ง ครัน้ พอแต่งเสร็จ
พวกเขาก็มานัง่ ตรึกตรองคิดกันดูวา่
จะอยูค่ า่ ยต่อดีไหม จนในทีส่ ดุ ก็ตดั สิน
ใจว่าไม่อยูต่ อ่ ดีกว่าประกอบกับในช่วง
เวลานัน้ ทาง “กานต์” มือกีตาร์ในยุค
บุกเบิกของวงมีภารกิจจ�ำต้องไปดูแล
กิจการทางบ้านทีจ่ งั หวัดภูเก็ตอยูเ่ ป็น
ระยะจนในทีส่ ดุ เจ้าตัวก็ตดั สินใจเลือก
ทีจ่ ะแยกทางออกจากวง และก็เป็น
“ธนัช คงเกรียงไกร” (ก้อง) มือกีตาร์
วง Royal Mercy ทีเ่ ป็นรุน่ น้องและ
คุน้ เคยกับทางวงดีอยูแ่ ล้วได้เข้ามา
เสียบในต�ำแหน่งนีแ้ ทน และเมือ่ ครบ
ทีมกันแล้วพวกเขาก็ได้เริม่ เดินหน้าท�ำ
เพลงใหม่กนั ในทันที แต่อย่างไรก็ดี
มันก็ไม่ใช่เรือ่ งง่ายนักกับการท�ำงาน
เพลงในลักษณะท�ำเองขายเองทัง้ นีก้ ็
ด้วยเหตุผลทีว่ า่ ต้นทุนในการท�ำอัลบัม้
มันสูงมาก ในทีส่ ดุ แล้วพวกเขาก็เลือก
ทีจ่ ะท�ำในแบบค่อยเป็นค่อยไป
ขณะเดียวกันพวกเขาก็ยงั คงมีควิ งาน
ขึน้ แสดงคอนเสิรต์ เล็ก ๆ อยูบ่ า้ งแม้
จะไม่มากมายอะไรนัก ทีด่ จู ะเป็น
ไฮไลท์อยูส่ กั หน่อยก็นา่ จะเป็นการได้
รับเชิญให้ไปแสดงคอนเสิรต์ ถึงเกาะ
มาเก๊ากับงานเทศกาลดนตรี Hash!!
Full Band 2014 ในช่วงวันที่ 22
พฤศจิกายน 2557
กาลเวลาผ่านไปถึง 6 ปีด้วย
กันในที่สุด Of Space & Time สตูดิ
โออัลบั้มล�ำดับที่ 5 ของพวกเขาก็ได้
ฤกษ์ออกวางจ�ำหน่ายในรูปแบบท�ำ
เองขายเอง อัลบั้มนี้ “ชาย” ก็ยังคง

รับหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์เหมือนเช่น
เคย โดยทาง “ตูน” ได้กล่าวถึงภาพ
รวมของอัลบั้มนี้ว่าเป็นงานคอนเซ็ปท์
อัลบั้มที่พูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นใน
จักรวาลทั้งที่เกิดขึ้นบนโลกรวมไป
ถึงในกาแลคซี่ บางเพลงก็จะพูดถึง
แม่ของเขา ขณะที่อีกบางเพลงก็
จะพูดถึงเรื่องราวที่ได้ต่อสู้กับสัตว์
ประหลาดซึ่งดูแตกต่างไปจากผลงาน
ที่ผ่านมาของทางวง ในส่วนสาเหตุที่
ท�ำไมอัลบั้มใหม่ถึงได้ทิ้งห่างจากงาน
เพลงชุดก่อนถึง 6 ปีเต็มนั้นก็เป็น
เพราะว่าพวกเขาบันทึกเสียงกลอง
และเบสเป็นเดโมเก็บไว้ก่อนโดยใช้
เวลาในขั้นตอนนี้ถึง 3 ปีเต็ม ขณะ
ที่บันทึกเสียงกีตาร์ก็ใช้เวลาไปอีก 2
ปี และปิดท้ายที่บันทึกเสียงร้องอีก
1 ปีรวมทั้งสิ้นก็เลยเป็น 6 ปีอย่าง
ที่ได้เห็นกัน ส�ำหรับภาพโดยรวม
ของอัลบั้มชุดนี้นั้นพูดได้เลยว่าเป็น
งานเพลงที่แสดงให้เห็นพัฒนาการ
ที่ยังคงก้าวไปอย่างไม่หยุดยั้งของ
ทางวงได้เป็นอย่างดี ในส่วนแทร็ค
ที่ผมดูจะปลื้มปริ่มเป็นพิเศษคงจะ
หนีไม่พ้นไปจาก Say Goodbye,
Spaceship, The Hunter และ Once
In A Lifetime ไปได้อย่างแน่นอน
ดนตรียังคงกลิ่นอายในแบบฉบับ
ของ Brandnew Sunset แบบไม่ผิด
เพี้ยน ลูกล่อลูกชนมีให้ได้ฟังกันอยู่
ตลอด ขณะที่ในแทร็คอย่าง Dear
Mother ที่ “ตูน” แต่งเพื่อมอบให้
กับคุณแม่ของเขานั้นซาวด์โดยรวมดู
จะย้อนไปในช่วงยุคแรกของวงอย่าง
ชัดเจน ดนตรีเป็นป๊อปพังค์ที่ฟังง่าย

น่าจะถูกใจแฟนเพลงได้ไม่ยากครับ
อีกทั้งเนื้อหาก็ยังยอดเยี่ยมอีกด้วย
อีกแทร็คที่จะไม่พูดถึงเลยก็ไม่ได้นั่น
ก็คือ Time เพลงขนาดยาว 17 นาที
ที่ฟังหลากหลายอารมณ์ว่ากันว่าพวก
เขาต้องซ้อมเพลงนี้อยู่เป็นปี อีกทั้ง
ในช่วงบันทึกเสียงยังต้องเล่นพร้อม
กันอีกด้วย ซึ่งก็ถือเป็นแทร็คที่ไม่น่า
พลาดกันอย่างเด็ดขาดครับ      
ภายหลังจากออกวางจ�ำหน่าย
อัลบั้มนี้แล้วพวกเขาก็ยังมีคิวขึ้น
แสดงคอนเสิร์ตตามงานต่าง ๆ อยู่
บ้างที่แต่ที่โดดเด่นกว่าใครก็น่าจะ
เป็นงานที่พวกเขาได้ขึ้นแสดงสดร่วม
กับ Endzweck วงฮาร์ดคอร์จาก
ประเทศญี่ปุ่นรวมไปถึง Dagger วง
หนักกบาลจากเกาะฮ่องกงพร้อม
ด้วย  Ugoslabier วงมากฝีมืออีกราย
ของบ้านเราในช่วงกลางปีที่ผ่านมานี้
เอง ในขณะงานอื่น ๆ นั้นก็ยังมีทั้ง
Paradise Fest, งานโคตรอินดี้ปีที่ 13
และงาน Blast & Nong Fest เป็นต้น  
และก็มาถึงช่วง “ฟันธง” กัน
อีกแล้ว ออกตัวก่อนเลยว่าผมเองไม่
ได้ตามงาน 2 อัลบั้มแรกของพวก
เขาเลยจนกระทั่งมาได้ฟังในช่วง
ที่ทาง Sony BMG ออกอัลบั้มพิเศษ
Yesterday Today Tomorrow ที่
มีการน�ำเพลงจาก 2 อัลบั้มนี้มารี
มาสเตอร์พร้อมเพิ่มเพลงใหม่เข้าไป
นั่นแหละ ดังนั้นแล้วจึงขอเลือกเอา
อัลบั้ม Brandnew Sunset งาน
อัลบั้มชื่อเดียวกับชื่อวงมาแทนก็แล้ว
กัน ด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นงานเพลงที่
แสดงถึงพัฒนาการของพวกเขาอย่าง

เด่นชัดที่สุดหากเทียบกับอัลบั้มชุด 2
แล้วงานเพลงชิ้นนี้พูดได้เลยว่ามีการ
สอดแทรกรายละเอียดอื่น ๆ รวมไป
ถึงเมโลดี้ฟังติดหู ซึ่งก็ต้องชื่นชมไป
ยังนาย Scott Moffatt ที่มานั่งแท่น
เป็นโปรดิวเซอร์ในอัลบั้มชุดนี้ด้วย
นอกจาก Falling Down ซิงเกิ้ลแรก
ของอัลบั้มที่ฟังติดหูดีแท้ ๆ แล้ว
แทร็คอื่น ๆ จากอัลบั้มนี้ก็ดูจะมี
ความโดดเด่นแทบจะไม่แพ้กันเลยทั้ง
“ชีวิตคนเราไม่ใช่แค่นั้น”, Chasing
Me, My Own Disaster รวมไปถึง
Revolution ล้วนแล้วแต่บ่งบอกตัว
ตนของ BNS. ได้เป็นอย่างดี ดนตรี
หนักหน่วงดุดันผสานกับเสียงร้อง
ทั้งในแบบคลีนและกร้าวดูเข้ากันได้
อย่างลงตัว กีตาร์โซโล่ก็แสดงถึง
ทักษะความจัดจ้านของพวกเขาได้
อย่างน่าฟัง อีกเพลงที่มองข้ามกันไม่
ได้เลยก็คือ Break Ya Leg ที่แม้จะ
ไม่ยาวอะไรนักแต่พูดได้เลยว่าหนัก
หน่วงถูกหูผมเป็นที่สุดเลยทีเดียว ปิด
ท้ายกันที่ Brandnew Sunset: Part
1/Part 2 ที่ยาวกว่า 9 นาทีแต่ก็น�ำ
เสนอถึงตัวตนของพวกเขาได้เป็น
อย่างดีถือเป็นเพลงปิดอัลบั้มที่เหมาะ
สมด้วยประการทั้งปวงครับ
ถึงเวลานีค้ งต้องบอกว่า
Brandnew Sunset นัน้ ได้กลายเป็น
หนึง่ ในวงเมทัลสายหนักทีก่ า้ วขึน้ มา
อยู่ในระดับหัวแถวของแวดวงดนตรี
ในบ้านเราแล้ว ผมเองก็ได้แต่หวังว่า
พวกเขาจะยังคงมีผลงานใหม่ ๆ ออก
มาให้ได้ฟงั กันอย่างต่อเนือ่ ง และก็หวัง
ว่ามันคงไม่ตอ้ งรอถึง 6 ปีเหมือนเช่นที่
ผ่านมา ผมเอาใจช่วยอีกแรงครับ

BRANDNEW
SUNSET
DISCOGRAPHY
Pick You Up When You’re Falling Down
สังกัด New Destiny Records

ISSUE 47 - MAY 2020

Realistic
Brandnew Sunset
Welcome Home
Of Space & Time

สังกัด New Destiny Records
สังกัด Sony BMG
สังกัด Sony BMG
สังกัด Self Release

2546
2548
2551
2553
2559         

SPECIAL ALBUM
Yesterday Today Tomorrow

สังกัด Sony BMG

2552

- BLAST

magazine - 023

MOVIES

ซอมบี้ “ภัยคุกคามไร้วิญญาณ”

การแพร่ระบาดของไวรัส
โควิด-19 ส่งผลกระทบหลาย
อย่าง เรื่องส�ำคัญที่ต้องพูดถึงเป็น
อันดับแรกเลยก็คือในฐานะที่เป็น
นักชิมเบียร์เป็นชีวิตจิตใจการที่
รัฐบาลประกาศห้ามขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์นานเกือบเดือน ท�ำให้ผู้
เขียนรู้สึกหดหู่ใจอย่างที่ไม่เคยรู้สึก
มาก่อน (ส่วนหนึ่งเพราะพลาดไม่ได้
ตุนเอาไว้ก่อนด้วย) สิ่งที่ 2 ก็คือการ
ต้องกักตัวอยู่ภายในบ้านติดต่อกัน
เป็นเวลานาน ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่คุ้นเคย
เอาเสียเลยก็ท�ำให้ต้องหาอะไรท�ำแก้
เซ็ง ซึ่งมันจะมีอะไรที่ดีไปกว่าการกด
รีโมทเลือกดูหนังและซีรี่ส์ใน Netflix
และก็ถือเป็นเรื่องบังเอิญที่ ในช่วงที่
กักตัวอยู่ก็มีโอกาสได้ดูหนัง “ซอมบี้”
มากเป็นพิเศษ
หนังซอมบี้เรื่องแรกที่ฮอลลีวูด
สร้างขึ้นมาคือเรื่อง White Zombie
ที่น�ำแสดงโดยนักแสดงหนังสยอง
ขวัญรุ่นบุกเบิกอย่าง เบล่า ลูโกซี
หลังจากนั้นทั้งฮอลลีวูดและวงการ
ภาพยนตร์ทั่วโลกต่างก็สร้างหนัง
ซอมบี้ออกมาอย่างมากมายเป็นร้อย
เป็นพันเรื่อง เอาเป็นว่าแค่กดเซิร์ชค�ำ
ว่า “Zombies” ใน Netflix ก็มีหนัง
ซอมบี้มาให้เลือกชมกันหลายสิบเรื่อง
แล้ว ส่วนใครที่อยากจะดูหนังซอมบี้
ดี ๆ ใน Netflix แล้วไม่รู้ว่าจะเริ่มต้น
จากเรือ่ งไหนดี ผมขอถือวิสาสะแนะน�ำ 
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World War Z, 28 Weeks Later
(ภาคต่อของหนัง 28 Days Later),
I Am Legend, Night of the Living
Dead แต่ทอี่ ยากจะแนะน�ำให้ดจู ริง ๆ
เลยก็คือ Kingdom ซีรี่ส์เกาหลีที่ใน
ความเห็นส่วนตัวแล้วถือว่าท�ำออกมา
ได้ดีมากที่สุดเรื่องหนึ่ง เอาเป็นว่าผม
ขอเทคะแนนให้กับซีรี่ส์เกาหลีเรื่องนี้
มากกว่าซีรี่ส์เกาหลีเรื่องไหน ๆ ใน
ช่วงปีสองปีมานี้เลย
Kingdom มีทุกอย่างที่หนัง
ซอมบี้ดี ๆ เรื่องหนึ่งควรจะมี นั่น
ก็คือการเผยให้เห็นถึงที่มาของโรค
ระบาดที่เปลี่ยนศพให้ฟื้นคืนกลับมามี
ชีวิตที่น่าสะพรึงกลัวว่ามันถือก�ำเนิด
มาจากความมักใหญ่ใฝ่สูงและความ
ปรารถนาที่จะครองอ�ำนาจเพื่อเป็น
หนึ่งในแผ่นดินของคนใหญ่คนโต
ในวังด้วยการท�ำให้กษัตริย์ที่ควรจะ
สวรรคตไปแล้วให้ยังมีชีวิตอยู่ด้วย
การให้พระองค์กลายสภาพเป็นซอมบี้
เพื่อเป็นการต่อเวลาให้แผนการอัน
ชั่วร้ายที่ได้วางเอาไว้นั้นส�ำเร็จลุล่วง
แต่การแก่งแย่งอ�ำนาจกันในวังท�ำให้
ประชาชนอดอยากแร้นแค้น ที่เลว
ร้ายกว่านั้นก็คือพวกเขาเหล่านี้ได้
กลายร่างเป็นซอมบีก้ นั คราวละมาก ๆ
ไม่ต่างไปจากโรคระบาดร้ายแรง สิ่ง
ที่ประชดประชันก็คือการลุแก่อ�ำนาจ
ของคนใหญ่คนโตท�ำให้คนในวังมอง
ว่าซอมบี้หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ “มวล

มหาประชาชน” เป็นปฎิปักษ์ต่อการ
ครองอ�ำนาจและไม่เคยคิดที่จะเหลียว
แลหรือยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ ตรง
กันข้าม คนในวังกลับท�ำทุกวิถีทาง
เพื่อที่จะรักษาอ�ำนาจนั้นเอาไว้และ
ปล่อยให้ประชาชนที่อดอยากอยู่แล้ว
ต่อสู้กับซอมบี้เอาเองตามมีตามเกิด
ซึ่งถ้าหากไม่ได้องค์ชายรัชทายาทที่
ตั้งปณิธานตามค�ำสั่งสอนของพระ
บิดาให้พิสูจน์ว่าตัวเองนั้น “แตกต่าง
จากผู้อื่น” มาช่วยพสกนิกรเอาไว้แล้ว
ล่ะก็ อาณาจักรที่แสนยิ่งใหญ่ในยุค
โชซอนก็คงจะสิ้นสลายลงไปในพริบ
ตาด้วยโรคระบาดอันแสนน่าสะพรึง
กลัวนี้
เห็นได้ชัดว่าประเด็นหลักของ
ซีรี่ส์เรื่อง Kingdom นั้นต้องการ
แสดงให้เห็นว่าประชาชนและ
ซอมบี้เป็นได้ทั้ง “ภัยคุกคาม” และ
“ตัวแปรส�ำคัญ” ในการรักษาอ�ำนาจ
ของชนชั้นปกครองเอาไว้ นี่คือนัยยะ
ทางการเมืองที่ซีรี่ส์น�ำเสนอได้อย่างมี
มีชั้นเชิงและน่าติดตามในทุก ๆ ตอน
ภัยคุกคามที่ว่าก็คือประชาชนที่ลุกขึ้น
มาท้าทายอ�ำนาจรัฐเนื่องจากชนชั้น
ปกครองไม่คิดที่จะยื่นมือมาช่วยเหลือ
ประชาชนที่ก�ำลังบาดเจ็บล้มตายทั้ง
จากความอดยาก, ความยากจนข้น
แค้นและการกลายสภาพไปเป็นซอมบี้
ที่ถือเป็นโรคระบาดร้ายแรงซึ่งถือ
ก�ำเนิดขึ้นมาจากความปรารถนาใน

การครอบครองอ�ำนาจแบบเบ็ดเสร็จ
ของชนชั้นปกครองเอง และก็เป็น
ประชาชนด้วยกันนี่เองที่ต้องต่อสู้
เพื่อที่จะรวบรวมแรงฮึดสุดท้ายและ
ลุกขึ้นยืนเพื่อต่อกรกับความยากจน
แร้นแค้นและความตายที่เกิดจากการ
ถูกซอมบี้กัดกินด้วยตัวเอง นอกจาก
นี้ซอมบี้ก็ยังถูกใช้เป็นสัญลักษณ์
ส�ำคัญอีกอย่างหนึ่ง เพราะมันท�ำให้
กษัตริย์ที่ได้ตายไปแล้วเป็นศพที่ยังคง
มีอ�ำนาจอยู่ และก็มีคนช่วงชิงอ�ำนาจ
จากความตายนั้นมาเป็นของตนเอง
อีกทีหนึ่ง
หากมองในแง่มมุ นีแ้ ล้วก็จะมอง
ภาพออกว่าสิง่ ทีผ่ สู้ ร้างซีรสี่ ต์ อ้ งการส่ง
สารไปยังผูช้ มก็คอื ซอมบี้ไม่ได้เป็นสิง่
ทีน่ า่ กลัวทีส่ ดุ เพราะสิง่ ทีน่ า่ กลัวกว่า
นัน้ มากก็คอื มนุษย์ดว้ ยกันเอง ซึง่ ในที่
นีก้ ค็ อื รัฐหรือชนชัน้ ปกครองทีป่ ล่อย
ให้ประชาชนอยูก่ นั ตามยถากรรม แต่
อย่าลืมว่ามนุษย์ทถี่ กู กดขีก่ ม็ ขี ดี สุด
ของระดับความอดทน การค่อย ๆ ฝ่า
ด่านซอมบีจ้ ากนอกเมืองทีอ่ ยูห่ า่ งไกล
ของประชาชนเพือ่ เข้าไปในเขตของ
วังทีละน้อยจนในทีส่ ดุ ก็กา้ วข้ามประตู
วังไปได้จงึ เป็นชัยชนะทีแ่ ท้จริงของ
การปฏิวตั ริ ฐั ประหารเพือ่ คืนอ�ำนาจสู่
กษัตริยท์ คี่ คู่ วรต่อการเป็นกษัตริยจ์ ริง
ๆ ไม่เช่นนัน้ แล้วประชาชนจะมีกษัตริย์
เอาไว้ทำ� ไม และก็อย่างทีบ่ อกไว้ใน
ย่อหน้าก่อนหน้านี้ ซอมบีก้ เ็ ป็นตัวแปร
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ส�ำคัญทีท่ ำ� ให้เผยให้เห็นธาตุแท้ของ
มนุษย์ทมี่ คี วามแตกต่างกันออกไปได้
อย่างชัดเจนทีส่ ดุ
หากย้อนเวลากลับไปถึงจุด
ก�ำเนิดของซอมบี้ มีบนั ทึกบ่งชีว้ า่
อารยะธรรมกรีกโบราณมีความหวาด
กลัวว่าศพทีฝ่ งั เอาไว้ใต้ดนิ จะฟืน้ คืนชีพ
ขึน้ มาได้ ชนชาติกรีกในยุคโบราณจึง
ถ่วงศพเอาไว้ดว้ ยหินขนาดใหญ่เพือ่
เป็นการป้องกันไม่ให้ศพเคลือ่ นไหว
ออกมาจากหลุมได้ แล้วก็ยงั มีตำ� นาน
เล่าขานมานานหลายร้อยปีแล้วว่าใน
ศตวรรษที่ 17 ทาสในแอฟริกาตะวัน
ตกถูกน�ำมาใช้แรงงานในการปลูกไร่
อ้อยและด้วยสภาพความเป็นอยูท่ นี่ า่
เวทนาและการถูกทารุณกรรมอย่าง
โหดเหีย้ มท�ำให้ทาสเหล่านีป้ รารถนา
ทีจ่ ะได้เสรีภาพ โดยความปรารถนา
อันแรงกล้านีน้ เี่ องท�ำให้เมือ่ เสียชีวติ
ไปแล้วศพของทาสเหล่านีก้ ก็ ลับ
ฟืน้ คืนชีพขึน้ มาอีกครัง้ หนึง่ ซึง่ นัก
ประวัตศิ าสตร์มองว่าต�ำนานความเชือ่
เหล่านีส้ ะท้อนให้เห็นว่าซอมบีน้ นั้ เป็น
ตัวแทนของสภาพทีถ่ กู ทารุณกรรม
อย่างน่าสยดสยองของทาสนัน่ เอง
นอกจากนีซ้ อมบีก้ ย็ งั มีความเกีย่ วของ
กับเรือ่ งมนต์ดำ� รวมถึงการสะกดจิต
รวมถึงการใช้ยาบางชนิดในเฮติเพือ่ ให้
คนทีย่ งั ไม่ตายคิดว่าตัวเองตายไปเป็น
ซอมบีอ้ กี ด้วย
สิง่ ทีก่ ล่าวมาสะท้อนให้เห็นถึง
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มโนส�ำนึกของมนุษย์วา่ โดยพืน้ ฐาน
แล้วมนุษย์ไม่ปรารถนาความตาย แต่
การฟืน้ คืนชีพขึน้ มาเป็นซอมบีก้ เ็ ป็นสิง่
ทีม่ นุษย์ไม่พงึ ประสงค์เช่นกัน ซอมบี้
จึงมีสภาพเป็นกึง่ คนกึง่ ผีทเี่ หมาะอย่าง
ยิง่ ทีจ่ ะน�ำมาใช้เป็นอมนุษย์ทเี่ ข้ามา
ท�ำร้ายมนุษย์โดยไร้ซงึ่ จุดมุง่ หมายใด ๆ
นอกจากการแพร่พนั ธุต์ วั เองออก
ไปเรือ่ ย ๆ และคนท�ำหนังคนแรกที่
น�ำความน่าหวาดผวาของซอมบีม้ า
ถ่ายทอดลงบนแผ่นฟิลม์ จนในภาย
หลังกลายเป็นส่วนหนึง่ ของวัฒนธรรม
ป็อปไปทัว่ โลกก็คอื จอร์จ เอ. โรเมโร
จอร์จ เอ. โรเมโร ได้รับการ
ยกย่องว่าเป็น “บิดาแห่งภาพยนตร์”
ซอมบี้ จริงอยู่ที่เขาไม่ได้เป็นนักท�ำ
หนังคนแรกที่สร้างหนังซอมบี้ออกมา
แต่หนังซอมบี้ของ จอร์จ เอ. โรเมโร
นั้นมีความแตกต่างออกไป Night of
the Living Dead ที่ออกฉายในปี
1968 เป็นหนังสยองขวัญทุนต�่ำและ
มีวิธีการถ่ายท�ำแบบบ้าน ๆ แต่แนว
ความคิดหรือไอเดียในการเล่าเรื่อง
ถือว่าเฉียบขาดและสะท้อนปัญหาทาง
สังคมแห่งยุคสมัยได้อย่างมีนัยยะ
ส�ำคัญ Night of the Living Dead
เปิดเรื่องด้วย จอห์นนี (รัสเซลล์
สไตร์เนอร์) และ บาร์บร่า (จูดิธ
โอ’ดีอา) ที่เดินทางมาเคารพศพ
ของแม่ของทั้งคู่ที่สุสาน แต่ภายหลัง
กลับพบว่าเมืองทั้งเมืองถูกคุกคาม

ด้วยซอมบี้ที่เดินอย่างเชื่องช้าเข้ามา
ท�ำร้ายมนุษย์อย่างไร้จุดหมาย จอห์น
นี ถูกซอมบี้ท�ำร้ายส่วน บาร์บร่า วิ่ง
หนีซอมบี้จนมาพบกับบ้านหลังหนึ่งที่
ซึ่ง เบน (ดูเวย์น โจนส์) ชายผิวสีที่
อยู่ในบ้านหลังนี้อยู่แล้ว ทั้งคู่หาทาง
รับมือและสังหารฝูงซอมบี้ที่พยาม
บุกรุกเข้ามาในบ้าน นอกจากนี้ก็ยัง
ต้องรับมือกับคนแปลกหน้าไม่น่าไว้
วางใจที่ขอหลบภัยเข้ามาอยู่ในบ้าน
ค�่ำคืนแห่งการต่อสู้กับฝูงซอมบี้ผ่าน
ไปอย่างทรหด ตัวละครได้เผยด้านมืด
ออกมาเมื่อเข้าตาจน ก่อนที่หนังจะ
จบลงด้วยฉากจบที่สุดแสนหักมุมและ
การลงมือสังหารหมู่ฝูงซอมบี้ที่แสน
โหดร้ายทารุณ
จอร์จ เอ. โรเมโร ได้สร้าง
ภาคต่อของหนัง Night of the Living
Dead ตามมาอีก 2 ภาคเพือ่ ให้เป็น
เป็นหนังไตรภาคนัน่ ก็คอื Dawn of the
Dead (1978) และ Day of the Dead
(1985) ซึง่ หลังจากนัน้ จอร์จ เอ.
โรเมโร ก็ยงั สร้างภาคอืน่ ๆ ออกมาอีก
รวมซึง่ หากรวมไตรภาคแรกไปด้วยก็
จะมีหนังซอมบีท้ เี่ ขาสร้างรวมทัง้ สิน้ 6
ภาคด้วยกัน แต่ไม่มภี าคไหนทีจ่ ะได้รบั
การกล่าวถึงในฐานะทีเ่ ป็นหนังทีพ่ ลิก
โฉมหน้าหนังสยองขวัญไปตลอดกาล
เหมือนอย่างหนังเรือ่ ง Night of the
Living Dead เนือ่ งจากหนังมีอะไรให้
คิดต่อยอดไปได้มากกว่าความรุนแรง
และฉากทีน่ า่ สะอิดสะเอียน นอกจาก
นีถ้ งึ แม้วา่ หนังจะสร้างด้วยทุนรอนอัน
จ�ำกัดจ�ำเขีย่ แค่มนั ก็ยงั ประสบความ
ส�ำเร็จในแง่ของความเป็นภาพยนตร์
ไม่วา่ จะเป็นงานด้านภาพหรือว่าบท
ภาพยนตร์ทสี่ ะท้อนปัญหาสังคมและ
ถือเป็นบทบันทึกแห่งยุคสมัย เนือ่ งจาก
ซอมบี้ในหนังเรือ่ งนี้ไม่ได้เกิดจากไวรัส
แต่ศพทีล่ กุ ขึน้ มาเดินได้นนั้ เกิดจากการ
แพร่กระจายของรังสีประหลาดจาก
ยานอวกาศทีเ่ พิง่ กลับมาจากดาวศุกร์
และเกิดระเบิดอยู่ในชัน้ บรรยากาศ
ของโลก
มีการตีความว่า จอร์จ เอ.
โรเมโร ต้องการสะท้อนให้เห็นถึง
วิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีที่ส่ง

ผลร้ายต่อมนุษย์ นอกจากนี้เหล่า
ซอมบี้ที่เข้ามาโจมตีผู้คนที่หลบภัย
อยู่ภายในบ้านก็ไม่ต่างไปจากลัทธิ
คอมมิวนิสต์ที่ถือเป็น “ภัยคุกคาม”
สหรัฐอเมริกาในช่วงที่เกิดสงคราม
เวียดนาม และถึงแม้ว่าจะเป็นหนังทุน
ต�่ำแต่ Night of the Living Dead ก็
ยังมีฉากเฮลิค็อปเตอร์บินเหนือน่าน
ฟ้า, ฉากการระเบิด, ฉากเผาเหล่า
ซอมบี้บนกองเพลิง และฉากการสาด
กระสุนใส่ซอมบี้ด้วยความสะใจ มี
ฉากการรายงานข่าวที่ผู้ถูกสัมภาษณ์
สะพายกระสุนเต็มตัว
สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึง
ความรุนแรงอันไร้ซึ่งความหมายเมื่อ
สหรัฐอเมริกาตัดสินใจส่งทหารไปรบ
ในสงครามเวียดนามซึ่งกินระยะเวลา
นานหลายปีแต่ท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่ได้
รับกลับมาก็คือความพ่ายแพ้
ที่มาพร้อมกับการบาดเจ็บล้มตาย
ของทหารเป็นจ�ำนวนมหาศาล
นอกจากนี้บ้านที่ถูกฝูงซอมบี้บุกรุก
ก็ยังสื่อให้เห็นถึงความล่มสลายของ
ระบบทุนนิยมจากการเกิดจากภัย
คุกคามอีกลักษณะหนึ่งนั่นก็คือสังคม
อนาธิปไตย (สังคมที่ไร้รัฐในการ
ปกครอง) ซอมบี้ในหนังอาจจะหมาย
ถึงผู้ที่ถูกกดขี่ไม่ต่างไปจากทาสที่
ปรารถนาเสรีภาพจนแม้ตายไปแล้ว
ก็ยังคืนชีพขึ้นมาเพื่อเสรีภาพเหมือน
ที่กล่าวไว้ในตอนต้นก็ได้ แต่ซอมบี้
เหล่านี้ไม่มีสิทธิใด ๆ ในการทวงถาม
ความชอบธรรมและท้ายที่สุดก็ถูก
ก�ำจัดทิ้งไม่ต่างไปจากผักปลา
ซอมบีเ้ ป็นสัญลักษณ์อย่างหนึง่
ของความอยุตธิ รรมและจากการถูก
กดขีม่ ากพอ ๆ กับการเป็นภัยคุกคาม
สังคมของชนชัน้ Elite ซึง่ อยูท่ วี่ า่ เรา
จะมองซอมบีด้ ว้ ยแว่นตาของสังคม
แบบไหน และด้วยเงือ่ นไขนีน้ เี่ อง
รับรองได้วา่ หนังและซีรสี่ ซ์ อมบีจ้ ะ
ยังคงถูกผลิตออกมาเรือ่ ย ๆ อีกนับ
เป็นสิบหรืออาจจะเป็นร้อยปีนบั จากนี้
และมันก็จะยังคงเป็น “Sub-Genres”
หรือ “สาขาย่อย” ของตระกูลหนัง
สยองขวัญทีจ่ ะได้รบั ความนิยมไปอีก
นานแสนนาน
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อีกหนึ่งวงสุดโหดจากแดนเหนือที่ยังคงท�ำผลงาน
ออกมาให้ ได้ฟังกันอย่างต่อเนื่อง กว่า 18 ปีที่โลดแล่น
ในวงการอันเดอร์กราวด์ เมทัลซีน พวกเขาเป็นวงที่มี
แฟนคลับเหนียวแน่นในกรุงเทพฯ และบางจังหวัดในภาค
ใต้ แต่กลับกันในเชียงใหม่บ้านตัวเองอาจจะดูน้อยไปเสีย
นิด เพราะอะไร และท�ำไมพวกเขาจึงยังต้องดิ้นรนสร้าง
ผลงานหนักกะโหลกให้ทุกคนได้รู้ว่า เราไม่ได้เอนอ่อนต่อ
กระแสเพลงเมนสตรีม   ใครที่ยังไม่รู้จักเมทัลแดนเหนือวง
นี้ เชิญติดตามหน้าถัดไป
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พูดถึงผลงานชุดใหม่กันหน่อย
Objective Reality เป็นมายังไง
แน็ท : ชุดใหม่นี้เนื้อหาในเพลง
เกี่ยวกับการ์ตูน Berserk ที่เราดูกัน
มาตั้งแต่เด็ก
เติ้ล : ในวงก็มาถามผมว่า
เนื้อหาจะเอายังไงดี ผมก็เลยดู
Berserk ซ�้ำอีกรอบก็เลยเขียนเพลง
ให้เข้ากับบรรยากาศ มันน่าเบื่อแล้ว
อะที่จะเขียนถึงทั่วไปอย่างที่ผ่าน ๆ
มา บริบทเกี่ยวกับประเทศไทย ก็เลย
ต้องก้าวผ่าน แนวเพลงก็จะดุเดือด
สไตล์โพสท์ ฮาร์ดคอร์ แต่ไป ๆ มา
ๆ กลายเป็นเมโลดิก เดธ ฮา

หน่อย ส่วนชุด Fairy Tails เหมือน
กลับมาตั้งหลักเพราะเราหายไปร่วม
7 ปี เรามานั่งเบรนสตรอมกันเพราะ
มันมีส่วนผสมเก่าจากชุดนั้นเข้ามา ก็
เบื่อนะมาถามกันเองว่าเบื่อไหม ? ก็
เลยเล่นอย่างอืน่ กัน ข้ามเขตของเมทัล
คอร์ออกไปอีก ประมาณนี้ครับ

ก่อนเลยกลายเป็นว่าเล่นเพลงตามใจ
ตัวเองผมว่ามันจะอยู่ได้นานกว่าจะ
เปลี่ยนไปตามตลาด จาก 18 ปีมา
ถึงวันนี้ มันเหลือแค่ไม่กี่วง อย่างผม
ท�ำอีกวง Look Your Father เหมือน
มีอยู่ปีนึงวงที่ออกผลงานใหม่ก็มีแค่
สองวงนี้ จะบอกว่ามันตายไหมมันก็
ไม่เชิง เหมือนว่าเด็กรุ่นใหม่อยากจะ
อายุวงตอนนี้ก็ 18 ปีแล้วนิ วงการ เป็นร็อกสตาร์ข้ามคืนฉันจะคัฟเวอร์
ที่เชียงใหม่เป็นไงบ้าง อยากเล่าอะไร วงดัง ๆ คนปรบมือดีใจแต่ไม่คิดว่า
ไหม ?
จะจ�ำท�ำผลงานตัวเองแล้วเขาก็เลิก
เติ้ล : ซีนทีเ่ ชียงใหม่นะ แรก ๆ เล่นหายไปเรื่อย ๆ
ทุกอย่างเหมือนว่ามันจะมา ก็มีพี่
แน็ท : อย่างตอนยุคที่พี่สม
กิล GU CLUB (กลุ่มคนดนตรีเมทัล ศักดิ์ วงดอนผีบิน มาช่วยซัพพอร์ท
ช่วยล�ำดับพัฒนาการตั้งแต่ อีพี
พั้งก์ ร็อกในเชียงใหม่) ทุกคนก็จะมา ท�ำค่าย Day One Records ก็มาช่วย
แรก Zero แล้วก็มางานเต็ม Past
เพราะมีมือกีตาร์มาเสริมอีกคนด้วย Of Pieces กับ Grandmurder แล้ว รวมกัน มีไฟท�ำผลงานกันแต่ว่าผิด
เรื่องขายซีดีให้ผ่านทางบริษัทแพลทติ
กระบวนการไปนิ
ด
ตรงจะออกซี
ด
อ
ี
อก
ใช่ไหม ?
นั่ม ท�ำโปรโมตยังไง พวกเราก็เรียนรู้
ก็ Do Not Believe in Fairy Tails
เทปเพื่อที่จะไปต่อยอดให้เป็นแบบ
เติ้ล : ใช่ครับ ก็เป็นมือกีตาร์ จนมาถึงชุดล่าสุดนี้
มาจากพี่สมศักดิ์มาทั้งหมดเลย
ซิ
ล
ลี
่
ฟู
ล
ส์
บิ
ก
๊
แอส
เขาอยากจะดั
ง
วง Look Your Father นี่แหละครับ
เติ้ล : อย่างบางวงก็เหมือน
แน็ท : เหมือนว่าเราโตขึ้น
เป็นอะไหล่เสริม ก็เข็ดแล้วตั้งแต่
เคยตัวรอแต่ค่ายจะมาช่วย โดนป้อน
ตอนเริ่ม ๆ เหมือนว่าชอบแบบนี้เรา เขาอยากจะเล่นเพลงเอาใจคนอื่น
แต่พวกเราเป็นคนที่แบบอย่างที่แน็ท จนเคยตัว ไม่รู้จักเรียนรู้ว่าจะท�ำแผ่น
สมาชิกดั้งเดิมหายไปบ้าง มีปัญหา
ก็ท�ำแบบนี้ เหมือนตามใจคนในวง
เรื่องขาดสมาชิกตลอด ก็เลยเอา บูม พอชุดสองก็มีอะไรมาเสริม ๆ ขึ้นอีก บอก เพลงก็ต้องเอาคนในวงชอบ
กันเองที่ไหนยังไง
028
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มือกีตาร์อีกวงมาช่วย แล้วเขาชอบ
สไตล์เทคนิคคัลอย่างวง Born of
Osiris ชอบกีตาร์ฮีโร่
แน็ท : มันก็เลยแต่งพาร์ทให้
มีคาแรคเตอร์ของตัวเองเข้าไปด้วย
เราก็มานั่งคุยว่าเราฟังอะไรกัน ย้อน
กลับไปสองปีว่าที่ผ่านมาเราชอบอะไร
ฟังอะไร อย่างเมทัล คอร์ เอาจริง ๆ
คนก็เริ่มเบื่อ ๆ พวกเราเองก็แทบไม่
ได้ฟังกันแล้ว ส่วนใหญ่ก็ฟังสายเดธ
เมโลดิก เดธ ก็เลยโอเคว่าจะเปลี่ยน
มันได้ขนาดไหนครับ

ISSUE 47 - MAY 2020

สมาชิกวง

พิศิษฐ์พงค์ จันทร์ดาพรหม (เติ้ล) - ร้องน�ำ
ธรณิศ กีรติปาล (แนท) - กีตาร์
วิภูพงศ์ จิระประภูศักดิ์ (ต้อง) - เบส
กัมปนาท จันทาพูน (บูม) - กีตาร์
พณัชญ์ แจ่มผล (กัฟ) - กลอง
ติดตามวงได้ที่ : https://www.facebook.com/g6pdthai
Youtube : http://www.youtube.com/g6pdthai

ก่อนตอนอยู่ค่าย Day One Records
พี่ศักดิ์เอากราฟมาให้ดู ก็ที่กรุงเทพฯ
นี่แหละ แล้วก็มีไปทางภาคใต้อีก
หน่อย
ต้อง : เสื้อวงลายล่าสุดนี่ขาย
ในเชียงใหม่เองไม่เกิน 10 ตัว ขาย
เพื่อนกันเอง บางทีก็ไม่ใช่คนที่ฟัง
งานเราด้วย ฮา
เติ้ล : ที่จริงในเชียงใหม่ก็มี
คนฟังผลงานวงนะแต่ไม่ค่อยเคารพ
ศิลปินกันเสียเท่าไหร่ เยอะครับ  ผม
มีรุ่นน้องหลายคนนี่ ถ้าผมจะซื้อผล
แน็ท : ทุกวันนี้ก็ยังมีคนมาถาม จังหวัดรอบ ๆ เชียงใหม่มีคนฟังบ้าง งานของวงผมก็ต้องฟังหลายรอบ
จนกว่าจะซื้อ ดีไหม ซื้อเก็บเพราะเรา
ว่าจะเข้าค่ายยังไงที่ไหนดี ผมก็บอก ไหม ?
ค่ายไม่มีหรอกท�ำเองก่อนดิ แล้วผม
ต้อง : ที่จริงก็มีคนฟังบ้าง แต่ ชอบเพลง เราไม่ได้ฟังเพลงแล้วคิด
เองก็ถ่ายท�ำเอ็มวีให้วงฟรีด้วยนะที่
พอวงไม่มีผลงานก็ไม่รู้ว่าจะไปตาม ว่าตัวเองเป็นรุ่นใหญ่มาโชว์ออฟกัน
ฮา
เหลือก็อยู่ที่คุณละว่าจะท�ำยังไงต่อ
กันยังไง สรุปก็คือว่าเงียบ ถ้าไม่มี
มีถึงขั้นตอนท�ำปกซีดีผมก็ชวนน้อง
อะไรใหม่ ๆ คนก็หายกัน
พูดถึงมือมิกซ์งานชุดนี้ Alan
ๆ มาท�ำแผ่นกันไหม เงินไม่มีบ้างไร
Douches เป็นมายังไงท�ำไมต้อง
บ้าง ผมก็เข้าใจปัญหาส่วนตัวนะ แต่ แสดงว่ายอดขายแผ่นซีดีมาจาก
เป็นคนนี้
ทางกรุงเทพฯ ?
ว่ามันต้องข้ามพ้นจากตรงนั้นให้ได้
แน็ท : คือแกท�ำงานใน West
แน็ท : ส่วนใหญ่เลยครับ เมื่อ
เชียงใหม่ก็เงียบ ตายหมดละ ฮา
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West Side Music แกเป็นมือมาส
เตอร์ริ่งอยู่แล้วให้กับวง Cannibal
Corpse, Converge  วงพวกนี้มาท�ำ
มาสเตอร์ฯ กับแก แกมีเทคนิคท�ำให้
ไฟล์เวฟมันหนา คราวนี้เราก็ตกลง
กันว่าจะใช้บริการแน่นอน ส่วนมือ
มิกซ์เราก็ควานหาคนที่ชอบ แต่ก็ต้อง
บอกตรง ๆ ว่าเราท�ำกันเองเงินที่ใช้
เราทุกคนเอามาลงกองกลาง มันก็
เลยมีขีดจ�ำกัด เงินอีกส่วนก็มาจาก
แฟนเพลงซื้อเสื้อซื้อแผ่น พอคนท�ำ
มาสเตอร์ริ่งได้แล้วราคาได้ แต่คน
มิกซ์นี่เราสู้ราคาคนที่เราสนใจไม่ไหว
ก็เลยถาม Alan ว่าพอจะมิกซ์ให้ได้
ด้วยไหมเหมือนจ้างราคาเหมา ก็ได้
ประสบการณ์จากแกมาด้วย ได้ลอง
อะไรใหม่ ๆ เยอะเลย เพราะเราเอง
ก็อยู่ที่สตูดิโอเดิม ๆ เราท�ำอะไรก็ได้
เพราะมีคนช่วยเรา แต่พอเจอคนที่
ประสบการณ์สูงเขาก็จะช่วยบอกเรา
ติงเราว่ามันต้องเป็นแบบนี้นะ  เจ๋ง
เลยครับได้ประสบการณ์
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