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EDITOR ‘S NOTE
New Normal “ควำมปกติแบบใหม่” จำกค�ำที่ใช้ในวิกฤติ
เศรษฐกิจโลกเมื่อสิบกว่ำปีก่อนก็ถูกน�ำกลับมำใช้อีกครั้งในห้วงเวลำ
โควิด-19 ระบำดไปทั่วโลก ที่นอกจำกจะท�ำให้ทุกภำคส่วนธุรกิจหยุด
ชะงัก พฤติกรรมกำรใช้ชีวิตในแบบเดิม ๆ ก็พลอยเปลี่ยนไปด้วย คือ
สิ่งที่เปลี่ยนไปจ�ำต้องยอมรับควำมเปลี่ยนแปลงนี้อย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้
ทีเ่ ห็นใกล้ตวั เลยเมือ่ ตอนกักตัว หยุดเชือ้ เพือ่ ชำติรว่ มสองเดือน ท�ำให้ตวั
ผมเองเริ่มรู้สึกไม่อยำกกินอะไรฟุ่มเฟือย เอำพอประทังชีวิตรอด ไม่ได้
ไปเดินเล่นที่ห้ำงสรรพสินค้ำก็ไม่เป็นไรแล้วนี่หว่ำ ของที่อยำกได้ก็หยุด
ซื้อ ควำมเคยชินหลำยอย่ำงค่อย ๆ ถูกละลำย นั่นท�ำให้บำงธุรกิจได้รับ
ผลกระทบไปด้วย ท�ำงำนอยู่บ้ำนก็ไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยเดินทำง กินข้ำว
ซื้อของย่ำนที่ท�ำงำน นั่นท�ำให้เรำเห็นว่ำพอถึงวันผ่อนปรนมำตรกำร
เปิดห้ำงฯ ได้ คนก็จะมำเยอะในช่วงแรก แต่หลังจำกนั้นก็จะเหงำ ๆ
บำงตำ ร้ำนค้ำขำยได้บ้ำงไม่ได้บ้ำง แม้กระทั่งร้ำนค้ำนอกห้ำงฯ ต่ำงบ่น
เป็นเสียงเดียวกัน กำรจับจ่ำยใช้สอยไม่เหมือนเดิม ทุกอย่ำงต้องปรับ
ตัวไม่เว้นแม้แต่ธุรกิจจัดงำนคอนเสิร์ตที่ยังไม่เห็นแสงสว่ำงอันใดและไม่
ได้ถูกกล่ำวถึงว่ำจะผ่อนปรนได้เมื่อไหร่ แต่ล่ำสุดกำรจัดโชว์ผ่ำนแอพลิ
เคชั่น Zoom ซื้อตั๋วรับรหัสล็อคอินก็มี Whal & Dolph และ Stapm ที่
สำมำรถจ�ำหน่ำยบัตรหมด แม้ว่ำรำคำบัตรจะไม่แพงมำก แต่ก็ถือว่ำ
เป็นนิมิตรหมำยที่ดีที่เรำจะได้เห็นกำรน�ำเสนอโชว์รูปแบบนี้ไปอีกร่วม
ปี (คำดว่ำนะ) ยังมีอีกหลำยค่ำย หลำยศิลปินต่ำงน�ำเสนอผ่ำนไฟล์ช่อง
ทำงยูทูป ไอจี เฟสบุ๊ค ก็สุดแล้วแต่แฟนคลับจะเลือกดูช่องทำงไหน
ฉบับครบรอบ 4 ปีเต็มฉบับนี้ ตั้งใจเชิญน้องปันปัน จำกค่ำย Labo มำ
แจกควำมสดใสในห้วงเวลำที่เรำไม่สำมำรถเสียเวลำหดหู่กับวิกฤตครั้ง
นี้แล้ว ยิ้มแย้ม สู้กันต่อไป ผมและทีมงำนขอขอบคุณทุกคนที่ให้กำร
สนับสนุนนิตยสำรเล่มเล็ก ๆ เล่มนี้ครับ
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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 mike tyson

หลบหนอย “มฤตยูด�า” จะกลับมา?
สถานการณเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ของ
ทั่วโลกปจจุบันเริ่มคลี่คลายลงบางแลวนะ
ครับ แมคุณหมอและคณะแพทยทั่วโลกยัง
คิดคนวัคซีนมาปราบเชื้อนรกนี้ ไม ได แต
ยอดผูต ดิ เชือ้ และเสียชีวติ ก็ไมไดพงุ กระฉูด
เทาชวงแรก นั่นทําใหรัฐบาลหลายประเทศ
เริ่มผอนปรนการล็อคดาวน อนุญาตให
กลับมาทํากิจกรรมที่คั่งคางกันตามปกติ
โดยเฉพาะศึ ก ฟุ ต บอลยุ โ รปที่ ร ายการ
บุนเดสลีกา เยอรมนี เดินเครื่องลุยกันตอ
แมจะเปนการปดสนามไมใหกองเชียรเขาไป
ชมเพื่อลดความเสี่ยงติดเชื้อ แตมองแงดี
เกมลูกหนังก็ยังดําเนินตอ เพื่อใหฤดูกาล
จบตามกําหนด

ทีป่ รำดเปรียวว่องไว เรียกเสียงซีด้ ซ้ำด
จำกคอก�ำปัน ได้ไม่นอ้ ย
ก่อนหน้ำนี้ ชือ่ ของ ไมค์ ไท
สัน อดีตรำชำก�ำปัน รุน่ ยักษ์แห่ง
ยุค 80 ปรำกฏบนหน้ำสือ่ หลังเดิน
สำยโปรโมทธุรกิจและเรือ่ งรำวชีวติ
ตัวเองตำมทีต่ ำ่ ง ๆ โดยเฉพำะธุรกิจ
สำยเขียว (ฮำ) อย่ำงกัญชำยีห่ อ้ “ไท
สัน แรนช์” ทีช่ วั่ โมงนีก้ ำ� ลังขำยดิบขำย
ดี ทว่ำสิง่ ทีห่ ลำยคนสนใจมำกคือคลิป
วีดโี อทีเ่ จ้ำตัวปล่อยออกมำ เป็นภำพที่
พีเ่ ขำฝกซ้อมมวยอย่ำงหนัก ชกนวมจน
โค้ชถึงกับเซ แสดงให้เห็นถึงควำมปรำด
เปรียวและพละก�ำลังทีย่ งั น่ำเกรงขำมอยู่
ในวัย 50 อัพ
แฟนฟุตบอลทัว่ โลกคงดีใจที่
ส�ำหรับใครที่ไม่ทนั วงกำรมวย
เกมลูกหนังทีเ่ รำเสพติดและกำทุก
สัปดำห์ (ฮำ) ทยอยกลับมำ - ภำพตัด รุน่ เฮฟวีเ่ วตยุค 80 ต้องบอกเลยว่ำ
ไปทีว่ งกำรมวยโลก ก็มเี รือ่ งน่ำตืน่ เต้น ไมค์ ไทสัน คือโคตรมวยเฮฟวีห่ นึง่ เดียว
ให้ตำมติดเมือ่ ไมค์ ไทสัน อดีตแชมป คนนี้ เขำคือเจ้ำของสถิตชิ นะ 50 ครัง้
โลกรุน่ เฮฟวีเ่ วท ขวัญใจแฟนหมัดมวย น็อก 44 ครัง้ แพ้ 5 ตลอดกำรชก
อำชีพ พ่วงด้วยเข็มขัดแชมปโลก
ประกำศผ่ำน โซเชียล มีเดีย ว่ำ “ผม
กลับมำแล้ว” พร้อมกับต่อยนวมโชว์ดว้ ย ของสมำคมมวยโลก (WBA), สภำ
พลังหมัดทีห่ นักหน่วงและกำรเคลือ่ นไหว มวยโลก (WBC) และ สหพันธ์มวย
นำนำชำติ (IBF) และนักมวยยอดเยีย่ ม
ของ เดอะ ริง ขณะเดียวกัน สไตล์กำร
ชกเดินหน้ำแล้วฆ่ำมัน โดยเฉพำะหมัด
ดินระเบิดอันเป็นเครือ่ งหมำยกำรค้ำ ไล่
ยิงหมัดน็อคใส่คแู่ ข่งจนตัวงอศพแล้วศพ
เล่ำ คือสิง่ กำรันตีควำมยอดเยีย่ มของ
ก�ำปัน ผิวสีจำกนิวยอร์คเป็นอย่ำงดี
พี่ไมค์ ตัดสินใจแขวนนวมเมือ่
ปี 2009 หลังผลงำนบนสังเวียนเริม่
ถดถอย ประกอบกับมีปญ
ั หำชีวติ ส่วน
ตัว ไฟต์สดุ ท้ำยในอำชีพคือแพ้ตอ่ เค
วิน แม็คไบรด์ แบบยกธงขำวระหว่ำง
ยกที่ 6 และเมือ่ ไม่ขอ้ งเกีย่ วกับวงกำร
มวยแล้ว เขำก็ใช้ชวี ติ ได้อย่ำงเต็ม
ที่ กินอำหำรตำมใจปำกจนน�ำ้ หนัก
พุง่ 171 กก. อ้วนแบบไม่เหลือเค้ำ
นักมวยเก่ำ พลำงเดินสำยพูดเดีย่ ว
ไมโครโฟน ถ่ำยทอดเรือ่ งรำวสมัย
เป็นนักมวยให้ผอู้ นื่ ฟัง รวมถึงไปแสดง
ภำพยนตร์ ขณะเดียวกันยังต้องรักษำ
อำกำรป่วยเป็นไบโพลำร์ อำรมณ์
แปรปรวน
ปัญหำส�ำคัญของ ไทสัน เวลำ
นัน้ คือน�ำ้ หนัก ยุคพีคทีส่ ดุ ในวงกำรมวย
เขำมีนำ�้ หนักที่ 99 กก. แต่ชว่ งบัน้ ปลำย
อำชีพกลับปล่อยเนือ้ ปล่อยตัว แพทย์ที่
ตรวจร่ำงกำยแนะน�ำพี่ไมค์ให้ลดน�ำ้ หนัก
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โดยด่วนหำกต้องกำรมีชวี ติ ทีด่ กี ว่ำนีย้ ำม
แก่เฒ่ำ เพรำะนอกจำกน�ำ้ หนักแล้วยัง
พบว่ำมีอำกำรควำมดันโลหิตสูง และ
มวลกระดูกในร่ำงกำยอ่อนแอลง ขยับ
ตัวท�ำอะไรก็ลำ� บำกแถมเจ็บปวด หำก
ยังท�ำตัวเละเทะแบบนีอ้ นำคตอำจต้อง
ไปขำยกวยเตีย๋ วข้ำงถนน ขับแท็กซี่ ไม่
ก็เสียผูเ้ สียคน รอรับเงินเยียวยำจำก
รัฐบำล….
มันเป็นผลพวงมำจำกโคเคนและ
ยำเสพติดทีผ่ มใช้ในอดีต ผมรูส้ กึ แย่มำก
หลังจำกนัน้ หำยใจล�ำบำก ปวดตำม
ร่ำงกำย ไขข้ออักเสบ และเป็นควำมดัน
โลหิตอีก รูส้ กึ เหมือนก�ำลังจะตำย แต่
กำรเปลีย่ นตัวเองมำกินมังสวิรตั ิ ช่วยแก้
ปัญหำเหล่ำนี้ได้ดเี ลย” ไทสัน เล่ำ และ
สิง่ นีท้ ำ� ให้เจ้ำตัวตัดสินใจเปลีย่ นแปลงตัว
เองมำเป็นสำยวีแกนเต็มตัว กินอำหำร
มังสวิรตั ิ และปฏิเสธเนือ้ สัตว์ทงั้ ทีเ่ คย
เป็นของโปรดปรำน
แต่กำรคุมน�ำ้ หนักจะไม่ได้
ประสิทธิภำพถ้ำไม่ออกก�ำลังกำยด้วย
ดังนัน้ ตัง้ แต่ปี 2012 “ดิ ไอรอน ไมค์”
จึงพุง่ เข้ำโรงยิม ออกก�ำลังฟิตหุน่ จน
น�ำ้ หนักตัวทีเ่ คยอ้วนก็คอ่ ย ๆ มีรปู ร่ำง
ทีด่ ขี นึ้ จนเริม่ เห็นเค้ำ “มฤตยูดำ� ” ทีน่ ำ่
เกรงขำมในวัย 53 ปี แม้ชว่ งหลังจะ
ต้องทุม่ เวลำให้กบั ธุรกิจกัญชำทีก่ ำ� ลัง
รุง่ เรืองแต่พเี่ ขำก็ยงั แบ่งเวลำมำออก
ก�ำลังกำย และนัน่ ก็ทำ� ให้เจ้ำตัวหวน
นึกถึงบรรยำกำศเก่ำ ๆ จนอยำกกลับ
มำชกมวยอีกครัง้
"ผมเริม่ ชกนวมเมือ่ สัปดำห์ทแี่ ล้ว
มันหนักหนำกว่ำอดีตเยอะ ร่ำงกำยผม
มันตอบสนองช้ำกว่ำเดิมและเหนือ่ ยล้ำ
กระนัน้ ผมก็ออกก�ำลังกำยและพยำยำม
ขึน้ เวที ผมคิดว่ำอยำกจะขึน้ ชกรำยกำร
พิเศษสักแห่ง อำจเป็นรำยกำรกำรกุศล
ระดมเงินเพือ่ ช่วยคนยำกไร้หรือผูต้ ดิ ยำ
แบบทีผ่ มเคยเป็น ดังนัน้ จึงเข้ำโรงยิม
และรักษำร่ำงกำยตัวเองเพือ่ ชิมลำงชก
สัก 3-4 ยก" ไทสัน กล่ำวให้แฟนมวย
ตืน่ เต้น
มีกำรเปิดเผยว่ำ พี่ไมค์ มีโอกำส
ขึน้ เวทีในฐำนะนักมวยอีกครัง้ กับไฟต์
พิเศษ ปะทะ ซอนนี บิลล์ วิลเลียมส์
อดีตนักรักบีช้ ำวนิวซีแลนด์ หลังจำก
โปรโมเตอร์ ไบรอัน อำมำทรูดำ
เห็นคลิปกำรชกนวมของ ไทสัน แล้ว
ประทับใจยิง่ ต่อพลังหมัดทีห่ นักหน่วง

ในวัย 50 อัพ ซึง่ เบือ้ งต้นได้เปิดโต๊ะ
เจรจำกันแล้ว และคำดว่ำจะจัดกันใน
ปี 2021 ทีอ่ อสเตรเลีย และหำกประสบ
ผลส�ำเร็จ ฟอร์มออกมำดีไม่โดนเขำ
ต่อยร่วง (ฮำ) ก็อำจปูทำงไปสูก่ ำรคืน
สังเวียนจริงจัง
แน่นอนว่ำแฟนมวยย่อมอยำก
เห็น ไมค์ ไทสัน ในครำบนักมวยอำชีพ
อีกครัง้ ออสกำร์ เดอ ลำ โฮย่ำ เดอะ
โกลเดน บอย แห่งวงกำร เชือ่ มัน่ ว่ำ
ถ้ำเจ้ำตัวกลับมำซ้อมเต็มทีส่ ำ� หรับกำร
ชก 12 ยก เขำสำมำรถน็อคนักมวย
เฮฟวีเ่ วทรุน่ ใหม่ได้ทกุ คนทัง้ แอนโธ
นี โจชัว, ไทสัน ฟิวรี หรือ ดีออน
เตย์ ไวล์เดอร์ ทีก่ ำ� ลังผงำดในโมงยำม
นี้ ส่วน เจฟฟ เฟเนช อดีตก�ำปัน ชำว
ออสเตรเลีย และเพือ่ นสนิทของ ไทสัน
เสนอตัวอยำกเป็นเทรนเนอร์ให้เพือ่ ดับ
ซ่ำเด็กรุน่ ใหม่
แต่คนที่ไม่เห็นด้วยก็มอี ย่ำง ดำ
น่ำ ไวท์ ประธำนหัวล้ำนของ UFC ศึก
มวยลูกกรงอันดับ 1 ของโลก และเพือ่ น
สนิททีช่ อบเชิญพี่ไมค์มำดูมวยกรงแบบ
ริงไซด์เป็นประจ�ำ ดำน่ำ ไวท์ บอกด้วย
ควำมหวังดีวำ่ เพือ่ นเอย แก่แล้วอย่ำ
หำเรือ่ งเจ็บตัวเลย
เป็นทีร่ กู้ นั ว่ำไฟต์มวยรุน่ ใหญ่
ยุคปัจจุบนั ไม่ใช่มวยแม่เหล็กเหมือน
ยุค 80-90 อีกแล้ว ขนำด HBO ที่
ถ่ำยทอดสดมวยโลกมำตลอดยังต้อง
ถอนตัว ส่วนสตำร์ยคุ ปัจจุบนั อย่ำง
แอนโธนี โจชัว กับ ไทสัน ฟิวรี ก็ยงั
มัดใจคนทัว่ โลกได้ไม่มำกพอ ดังนัน้ กำร
หวนคืนของต�ำนำนหมัดทะลวงไส้อย่ำง
ไมค์ ไทสัน เป็นทีจ่ บั ตำมองอย่ำงยิง่ ใน
ชัว่ โมงนี้ และหำกเจ้ำตัวผ่ำนกำรชกไฟต์
พิเศษมำได้อย่ำงสวยงำม กำรกลับมำ
ท้ำชิงเข็มขัดแชมปโลกอีกเส้นแบบทีส่ อื่
เมืองนอกประโคมกันยกใหญ่ คงไม่ใช่
เรือ่ งไกลเกินฝัน
อย่ำงไรก็ตำม ส่วนตัวแล้วผมคิด
ว่ำ “พี่ไมค์” ชกรำยกำรพิเศษก็เพียง
พอแล้ว ต่อยให้แฟนมวยหำยคิดถึง ให้
เด็กรุน่ หลังได้เห็นว่ำหมัดดินระเบิดของ
“มฤตยูดำ� ” ทีเ่ ขำว่ำน็อคชำวบ้ำนมำนับ
ต่อนับจะเป็นอย่ำงไร ส่วนเรือ่ งชกอำชีพ
ก็เป็นเรือ่ งอนำคตไป
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ย้อนเกร็ด / Historic

ผมเขาใจเองอยางตืน้ ๆ วา งานรําลึกนึกถึงอายุ
60 ป (หรือแซยิด) คือ พิธีกรรมเพื่อ 'มรณานุสติ'
อยางหนึง่ สวนการเฉลิมฉลองนัน้ คือเครือ่ งประกอบ
ผูคนทางตะวันออก (จีน ไต ลาว มอญ ขอม ญวน)
เคารพคนผูเดินเขาเกณฑดวยอาวุโสก็สวนหนึ่ง อีก
สวนคือทานเหลานี้สั่งสมประสบการณพอจะใหคํา
ปรึกษา (ชีวติ ) หรือครูบาอาจารยของสังคมนัน้ ๆ ได

ฝรั่งทำงซีกโลกตะวันตกเมื่อก่อนก็คล้ำย
กัน แต่ปัจจุบันมีองค์ควำมรู้ใหม่ ว่ำคนอำยุหก
สิบปี เพิ่งอยู่ในช่วง 'วัยกลำงคน'
ผมไม่ได้นึกเอำเอง แต่หยิบมำจำกงำน
วิจัยของ 'International Institute for Applied
Systems Analysis' โดยท่ำนโปรเฟสเซอร์ 'เซอร์
กี้ เชอร์บอฟ' (Sergei Scherbov) - "…หำกย้อน
กลับไปสองร้อยปีก่อน อำยุหกสิบนั้นถือว่ำชรำ
มำก แต่ปัจจุบัน อำยุขัยมนุษย์เพิ่มขึ้น หกสิบวัน
นี้จึงแค่วัยกลำงคน ส่วนวัยชรำจะเริ่มที่ 65 ปี"
แถลงสรุปควำม
เรื่องแก่หรือไม่แก่นี้เกี่ยวอะไรกับ 'ย้อน
เกร็ด' หรือเปล่ำ
ตอบได้ว่ำ "นิดหนึ่ง" เพรำะร็อกสตำร์
อันดับต้น ๆ กลำงดวงใจผม เพิ่งย่ำงเข้ำ 60 ปี
ศรีสวัสดิ์ เมื่อเดือนที่แล้วนี่เอง 'Bono' ฟร้อนท์
แมนแห่งไอริชพั้งก์ร็อก 'U2' หนึ่งเดียวคนนั้น
นั่นเอง
เพียงแค่ประเด็นไม่ได้อยู่ตรง "หกสิบแล้ว
ท�ำไม?" แต่ "หกสิบแล้วท�ำอะไร?" ต่ำงหำก
เพรำะปำโบโน่แกฉลองแซยิดด้วยกำรลงมือ
ล�ำดับควำมตำมเพลงอันว่ำด้วย

'60 SONGS THAT SAVED MY LIFE' หรือ
'หกสิบเพลงนั้นรักษาชีวิตขาพเจา'
ก�ำนัลตัวเองและแฟนเพลง ณ วำระย่ำง
เข้ำวัยกลำงคน (ตำมทฤษฎีข้ำงบน) หรือเรียก
'เปลือยรสนิยมทำงดนตรี' ของตน สู่สำธำรณะก็
คงไม่ผิด ท่ำนขึ้นอินโทรฯ มำอย่ำงนี้ครับ
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พรชัย (เสือ) นวการพิศุทธิ์ / facebook.com/ponchai.nawakanpisut

เพลงเหล่านั้นบางเพลงช่วยชีวิตผม
บางเพลงผมอยู่อย่างขาดมันไม่ได้
บางเพลงพาผมออกจากทีน่ นั่ มาสูต่ รงนี้ - ศูนย์ ถึง หกสิบ
ผ่านการขัดเกลาความยุ่งยากน่าร�าคาญทั้งปวง
จากเคยแน่วแน่ มาถึงความโง่เขลา
และก็สุข มีความสุขที่สุด
ผมอยากขอบพระคุณศิลปิน
และผู้ร่วมสร้างสิ่งเหล่านั้นขึ้นมา
ผมก็ก�าลังลงมือท�าสิ่งเดียวกันนี้
ด้วยการเขียนจดหมายถึงแฟน ๆ แนะน�าทีละเพลง
เพื่อพยายามอธิบายความหลงใหลของผม
โดยผมจะแบ่งปันสิ่งเหล่านั้นลง U2.COM
โบโน่
พฤษภาคม 2020
หลังส่องทั้ง 60 ลิสต์รำยชื่อเพลง ก็รู้ทันทีนั่นคือ
ตัวตนแท้ ๆ ของโบโน่เอง ไม่ว่ำเพลงขึ้นหิ้ง I Want To
Hold Your Hand ของ The Beatles หรือ Hurt ของ
Johnny Cash วงพั้งก์หัวขบถอย่ำง Sex Pistol จำก
เพลง Anarchy in the UK สำวเท่ร้ำยกำจ Patti Smith People Have The Power ก็ฉำยตัวตนเขำชัดเจน
คนชอบถำมหำควำมหมำยชื่อ 'Bono' โดยผมอยำก
ตอบกลับว่ำคือชื่อทำงกำรแสดง แบบฝรั่งเรียก 'สเตจ
เนม' (Stage Name พจนำนุกรมอังกฤษ - ไทย ฉบับ สอ
เสถบุตร อรรถำธิบำยแปล 'นำมแฝงใช้ส�ำหรับกำรเล่น
ละคร') ฉะนั้นอย่ำเสือกอยำกรู้ชื่อจริง เพรำะเขำอยำกให้
โลกรู้จักเขำแค่นั้น
มีเรื่องตลกเล่ำต่อกันมำ ครั้งปำขอเข้ำพบ
ประธำนำธิบดีของชำติยิ่งใหญ่คนหนึ่ง เขำถูกขอร้องให้
เซ็นชื่อตรงหน้ำห้อง จึงเขียนตำมควำมคุ้นเคยว่ำ 'โบโน่'
เจ้ำหน้ำที่คนนั้นจึงทักท้วง "แล้วนำมสกุลล่ะครับ" - "I
never have it, just Bono." ปำบอก
นอกจำกเขำ (และเพื่อน) คือต�ำนำนวงดนตรีร็อกผู้
ได้รับจำรึกชื่อบนหอคอยเกียรติยศ Rock and Roll Hall
of Fame, เจ้ำของแกรมมี่อะวอร์ดส 23 รำงวัล จำก

u2.com / grammy.com

ผลงำน 13 สตูดิโออัลบั้ม (1980 - 2014)
กับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันวิเศษยิ่งแห่ง
จักรวรรดิบริติช (Most Excellent Order of
the British Empire) ฐำนะผู้มีส่วนร่วมกับ
ศิลปะ และท�ำงำนองค์กรกำรกุศลโดยรับ
บรรดำศักดิ์ขั้น 'อัศวิน' (Knight)
หมวกอีกใบคือ 'นักเคลื่อนไหว' คน
ส�ำคัญของโลก กำรันตีด้วยเหรียญเครื่อง
รำชฯ แห่งรำชวงศ์โปรตุเกส ชั้น OL:
Ordem da Liberdade หรือ Order of
Liberty อย่ำงน่ำภำคภูมิ
ชำยผู้มิเคยสลัดครำบร็อกสตำร์ มุทะลุ
ดุดัน และสุดเท่เสมอบนเวทีคอนเสิร์ต แต่อีก
ด้ำนชีวิต เขำออกเดินทำงทั่วโลกเพื่อปลุกเร้ำ
ควำมหวังของผู้คน เขำเข้ำพบผู้น�ำแทบทุก
ชำติ ทุกฝ่ำย ไม่ว่ำประชำธิปไตยสุดติ่ง หรือ
เผด็จกำรสุดขั้ว ภำยใต้มำรยำททำงกำรทูต
อันงดงำม เขำมักเอื้อนเอ่ยวลีหรือประโยค
คมคำยต่อสำธำรณชนเสมอ ๆ
เขำและเพื่อนวง U2 คือผู้ถูกเลือกให้
ขึ้นแสดงระหว่ำงพักครึ่งซูเปอร์โบล์วเกม ปี
2002 ซึ่งใคร ๆ ทรำบดีว่ำนั่นคือ 'สิ่งปลอบ
ประโลม' จิตใจบอบช�้ำช่วงวิกฤตศรัทธำของ
อเมริกันชน หลังโศกนำฏกรรม 911
บำงทีโบโน่อำจใช้โอกำสนี้ปลอบใจเรำ
ทุกคนอยู่ก็ได้
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ต้นไม้ไขลาน

PINTEREST , WIKIPEDIA , ROLLING STONE

รวมที่มาของชื่อเรียกแนวเพลงยอดนิยม
ตอนจบ
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H O P RHYTHM AND BLUES (R&B) B

H I P

INDUSTRIAL
ราว ๆ ปี 1976 โลกได้รจู้ กั กับ
ดนตรีแนวอินดัสเทรียลเป็นครัง้ แรก
ซึง่ เกิดจากการรวมตัวกันของนักดนตรี
และศิลปินได้แก่ Genesis P-Orridge
Cosey Fanni Tutti, Peter ‘Sleazy’
Christopherson และ Chris Carter
ก่อตัง้ วงชือ่ ‘Throbbing Gristle’ ขึน้ ที่
อังกฤษ พร้อมเปิดค่ายเพลง Industrial
Music ทีม่ าพร้อมกับสโลแกน
“Industrial Music For Industrial
People” ท�ำให้เพลงของวงนี้ (อัลบัม้
The Second Annual Report ถือ
เป็นอัลบัม้ ทีท่ ำ� ให้ดนตรีอนิ ดัสเทรียล
ปรากฏตัวครัง้ แรกในโลกดนตรี) รวม
ถึงเพลงแนวคล้าย ๆ กันถูกเรียกว่า
ดนตรีแบบอินดัสเทรียลตามชือ่ ของค่าย
เพลง ก่อนจะขยายตัวไปทัว่ โลก ซึง่
หนึง่ ในนัน้ มีเมืองชิคาโก้ทเี่ ปรียบเสมือน
ศูนย์ใหญ่ของแนวเพลงนีร้ วมอยูด่ ว้ ย
เช่นกัน

Rock ซึง่ หมายถึงความเป็นมือใหม่ มี
รูปแบบดิบ ๆ ไร้กระบวนท่าทางดนตรี
อีกทัง้ ยังหมายรวมไปถึงขนบ ความ
คิด และรูปแบบการแสดงออกทีม่ กั จะ
มีความกบฏ และต่อต้านสังคม ค�ำว่า
Punk Rock ปรากฏให้เห็นครัง้ แรกใน
REGGAE
หนังสือพิมพ์ Chicago Tribune ฉบับ
ก่อนทีท่ กุ คนจะเรียกแนวเพลงนี้ วันที่ 22 มีนาคม 1970 และเป็นทีร่ จู้ กั
ว่า Reggae ชือ่ เดิมของเพลงลักษณะนี้ มากขึน้ จากบทความของ Greg Shaw
คือ Reggay ซึง่ เริม่ แรกเดิมทีมนั ไม่ใช่ ทีว่ จิ ารณ์เพลงของวง The Guess Who
แนวเพลงครับ แต่มนั เป็นชือ่ เรียกเทรนด์ ลงในนิตยสาร Rolling Stone ฉบับ
การเต้นร�ำทีน่ ยิ มอย่างมากในประเทศ เดือนเมษายน ปี 1971 ด้วยวลีทวี่ า่
จาไมก้าช่วงยุค 60s ก่อนจะกลายมา
“Good, Not Too Imaginative, Punk
เป็นชือ่ เรียกแนวเพลงหลังจากวง Toots Rock and Roll” รวมถึงในปีเดียวกัน
and The Maytals ออกเพลงฮิตระเบิด Dave Marsh ก็ได้เขียนรีววิ การแสดง
ระเบ้ออย่าง Do The Reggay ในปี
สดของวง Question Mark and The
1968
Mysterians ลงในนิตยสาร Cream
ฉบับเดือนพฤษภาคม ว่าเป็น “A
RHYTHM AND BLUES (R&B)
landmark explosion of punk rock”
ในปี 1943 Jerry Wexler นัก
เขียน และบรรณาธิการนิตยสาร
BLUES
Billboard ได้ใช้คำ� นีก้ ล่าวถึงเพลงป็อป
บทเพลงแห่งความเจ็บปวดทีเ่ ป็น
HIP HOP
ของคนผิวสีในช่วงหลังสงครามโลก
รากฐานให้กบั แนวเพลงอืน่ ๆ น�ำไป
มีการถกเถียงกันมากมายว่า
ครัง้ ทีส่ อง โดยเปลีย่ นจากค�ำว่า Race ต่อยอดมากมาย ค�ำนีส้ นั นิษฐานกัน
ใครกันแน่ทเี่ ป็นคนคิดค�ำนีข้ นึ้ มา บ้าง Music เป็น Rhythm and Blues (ด้วย ว่าอาจมาจากค�ำว่า “Blue Devils” ที่
ก็วา่ Keith Cowboy Wiggins แร็ป
เหตุผลทีว่ า่ มันฟังดูเข้าท่ากว่า) จากนัน้ หมายถึงความโศกเศร้า หรือความร้าว
เปอร์เลือดมะกันได้รอ้ งค�ำว่า “Hip/
ค�ำนีก้ ไ็ ปปรากฏอยู่ใน Billboard Chart ระทม ซึง่ เอามาจากหนังในชือ่ เดียวกัน
Hop/ Hip/ Hop” เพือ่ กวนตีนเพือ่ น
เป็นครัง้ แรกในนิตยสารฉบับเดือน
บ้างก็วา่ มาจากวลีเก่าแก่ของ สหราช
ทีเ่ พิง่ เป็นทหาร ซึง่ เป็นเสียงล้อเลียน
มิถนุ ายน ปี 1949
อาณาจักรทีห่ มายถึง ภาพหลอนขัน้
การเดินขบวนของทหาร บ้างก็ปกั ใจว่า
รุนแรงอันเกิดจากการขาดสุรา ซึง่ ก็
มาจากเพลง Rapper’s Delight ของ
PUNK
มีความเชือ่ มโยงกับในอเมริกาทีค่ ำ�
The Sugarhill Gang ซึง่ มีทอ่ นนึงทีร่ อ้ ง
ในช่วงต้นยุค 70s Punk ถูกใช้
ว่า “Blue” มีความเกีย่ วข้องกับการดืม่
ว่า “I said a hip, hop, the hippie
เป็นค�ำเพือ่ อธิบายเพลงแบบ Garage เหล้าด้วยเช่นกัน นอกจากนีห้ ากย้อน
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the hippie to the hip hop, and you
don’t stop” ในขณะทีบ่ างส่วนก็เชือ่ ว่า
ดีเจ Love-Bug Starski เป็นผูบ้ กุ เบิก
ค�ำนีเ้ ป็นคนแรก ก็สดุ แท้แต่ใครจะเชือ่
แบบไหนล่ะนะ

U

L

N

U

K

E

S

กลับไปในปี 1862 ค�ำนีก้ เ็ คยปรากฏอยู่
ในไดอารีข่ อง Charlotte Forten มาแล้ว
โดยบันทึกของเธอได้กล่าวถึงเพลงบลูส์
ว่า “ฉันกลับบ้านมาพร้อมเพลงบลูส…์
ฉันไม่สามารถเปล่งเสียงร้องออกมา
ได้โดยปราศจากหัวใจทีเ่ ปีย่ มด้วยจิต
วิญญาณอันอัดแน่นไปด้วยปัญหา” ว่า
กันว่านีอ่ าจเป็นแรงบันดาลใจให้กบั
มูดแอนด์โทนของบรรดาเพลงบลูสท์ งั้
หลายในเวลาต่อมา

จะเห็นว่าชือ่ แนวเพลงต่าง ๆ ที่
กล่าวไปล้วนถูกคิดขึน้ มาโดยอิงจาก
บริบททีแ่ ตกต่างกัน บ้างก็องิ จากชือ่
ของค่ายเพลงทีเ่ ป็นผูบ้ กุ เบิกแนวเพลง
นัน้ ให้เป็นทีร่ จู้ กั บ้างก็องิ จากรูปแบบ
ของดนตรีหรือการเพอฟอร์มของเหล่า
ศิลปิน หรือบ้างก็องิ จากค�ำทีส่ อื่ หยิบยก
ขึน้ มาเพือ่ จ�ำกัดความดนตรีเหล่านัน้
ฯลฯ จะอะไรก็แล้วแต่ หากแต่มสี งิ่
หนึง่ ทีว่ างอยูบ่ นพืน้ ฐานเดียวกันคือ
สิง่ ทีแ่ นวดนตรีเหล่านัน้ เป็นกับความ
หมายของชือ่ ทีถ่ กู คิดขึน้ มาล้วนมีความ
สอดคล้องกัน ฟังดูเป็นเรือ่ งยากเหมือน
กันนะครับ กับการจะหาชือ่ ทีแ่ สดงถึง
คาแรคเตอร์ของแนวเพลงนัน้ ๆ ได้
อย่างเหมาะสม
แล้วเพือ่ น ๆ ล่ะครับ หากมี
โอกาส อยากตัง้ ชือ่ แนวเพลงทีต่ วั เอง
ชอบว่าอะไร…
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จากการติดตามดูงานประกวด Hot Wave Music Awards ที่กลับมาจัดอีกครั้งเมื่อหลายปีที่ผ่านมา
ทีแรกก็ดูแบบผ่าน ๆ มีวงวัยเรียนอะไรน่าสนใจบ้าง กระทั้งสะดุดเจอวง The Ambulance ซึ่งในปีที่ประกวด
2017 มีวงมากฝีมืออย่างวง Methane ร่วมอยู่ในปีนี้ด้วย วงหลังนี่ผ่านตามาแล้วจากการประกวดเวทีเครื่อง
ดื่มสีเขียวหลายปีก่อน ผมสะดุดตา “ปันปัน” มือเบสวง The Ambulance จากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา 2 มากที่สุด เป็นวัยรุ่นหญิงหน้าตาจิ้มลิ้มทรงผมหน้าม้าปลายผมยาวเกินติ่งหูมาหน่อย สะพาย
เบส Spector 5 สาย ทั้ง Slap ทั้งท่วงท่าการเพอร์ฟอร์มบนเวที อุทานในใจ “น่าร้ากกกอ่า” เสน่ห์ดึงดูด
คล้ายโดนมนต์สะกดไม่ให้ละสายตา
ห่างเหินการติดตามไปหลายปี กลับมาอีกทีในฐานะศิลปินจากค่ายเพลงน้องใหม่ LABo ในเครือ
LOVEiS (บริหารค่ายเพลงโดย บิว - รังสรรค์ ปัญญาใจ และ อ๊อฟ - อนุชา โอเจริญ) พร้อมเปิดตัวผลงาน
“ศูนย์บัญชาการยูนิคอร์น” เพลงซินธ์ฯ ป็อป สดใสน่ารักฟังกี่ครั้งก็ไม่มีเบื่อ และก็ไม่มีเหตุผลอะไรมากไป
กว่าการชื่นชอบ ชื่นชมส่วนตัวจนต้องเชิญน้องปันปันมาเป็นเกียรติขึ้นปกฉบับครบรอบ 4 ปีของ BLAST
MAGAZINE นี้

“น่ารักที่สุด”
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ค�ำถามเบสิคเลย แนะน�ำตัวเองหน่อย

ปันปัน : สวัสดีค่ะ รสิกา สายแสง ค่ะ อายุ 19 ค่ะ
เกิดวันที่ 7 กันยายน 2543 ค่ะ

อะไรเป็นแรงบันดาลใจให้มาเล่นดนตรีแล้วเลือกเล่น
กีตาร์เบส
ปันปัน : ตอนเด็ก ๆ ได้อ่านการ์ตูนเรื่อง “เค-อง”
(K-On) มันเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นเด็กผู้หญิง 5 คนมาเล่นดนตรี
ในชมรมดนตรีกัน ท�ำให้ปันอยากเล่นดนตรีตาม แล้วพอ
ตอนเรียนมัธยม 1 ที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา
2 เพื่อนมาชวนเข้าวงให้ไปเล่นดนตรีกัน เพื่อน ๆ ก็เลือก
เครื่องดนตรีกันไปหมดแล้ว ปันเข้าไปเป็นคนสุดท้ายเหลือ
แค่กีตาร์เบส ก็ถ้าไม่เล่นเบสก็ไม่ได้เล่นดนตรีแล้ว อิอิ

แล้วตอนนัน้ รูว้ า่ ต้องเล่นเบสยังไง เรื่องโน้ต ทฤษฎี
ปันปัน : ที่โรงเรียนมันจะเป็นชมรมแล้วรุ่นพี่ ม.6 ก็
มาสอนให้

เพลงแรกทีเ่ ล่นละ ?

ปันปัน : เล่นเพลง “แสงสุดท้าย” ของบอดีส้ แลมเลยค่ะ

หลังจากนัน้ ?

ปันปัน : ก็เล่นกันมาเรื่อย ๆ แล้วก็ไปประกวดตาม
เวทีต่าง ๆ อย่างงานโค้ก มิวสิคอะวอร์ด ตอนมัธยม 2

พอขึ้นมัธยมปลายก็ยงั คงประกวดมาเรื่อย ๆ

ปันปัน : ใช่ค่ะ อยู่กับวง The Ambulance ได้รางวัล
อะไรบ้างปันจ�ำไม่ได้เลยค่ะ ฮา คือมีงานอะไรบ้าง แต่จ�ำได้
เข้ารอบ 8 วงสุดท้ายแล้วก็ Thailand Got Talent

พอไปขึ้นเวทีประกวดงานใหญ่ ๆ ตืน่ เต้น กดดัน
ไหม ?

ปันปัน : ตื่นเต้นมาก ๆ เลยค่ะ ก็แบบก่อนวันเล่น
จริงจะนอนไม่หลับเลย แต่มันก็รู้สึกดีเพราะมันต่างจากตอน
นี้ ตอนนี้ขึ้นเวทีเดี่ยว ๆ นิดนึง ก่อนหน้านี้ก็จะมีเพื่อน ๆ ไป
ด้วย

ตอนอยูมธั ยมปลายก็เริ่มท�ำเพลงของตัวเองแล้ว

ปันปัน : ใช่ค่ะ ช่วงที่พักวงก็จะอ่านหนังสือสอบกัน
เตรียมสอบเข้าปี 1 แล้วช่วงที่พักวงก็ไม่รู้จะท�ำอะไรปันก็
ไปท�ำเพลง ก็เป็นเพลงที่อยู่ในชุด Panpan Yeeyee ก็บาง
เพลงก็ท�ำตอนมัธยมปลายที่ปล่อยในแชแนลยูทูป

เห็นว่าแอบท�ำเพลงตอนครูเผลอในห้องเรียนด้วยนิ
เป็นไงบ้าง อยากให้เล่า ฮาฮา
ปันปัน : จริง ๆ ก็ไม่เชิงแอบค่ะ คือคุณครูจะปล่อย
ให้ท�ำอะไรก็ได้ปันก็จะมาท�ำเพลง เพื่อน ๆ ก็เล่นกันเจี๊ยว
จ้าวแต่ปันนั่งท�ำเพลง ฮา
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พูดถึงงาน “ศูนย์บญ
ั ชาการยูนคิ อร์น”
กันหน่อย

ปันปัน : อ่อค่ะ มี “เพลงเร็ว” “นัก...”
“สวัสดีค่ะ” “มาร์ชเมลโลว” แล้วก็ “สนูซ” 5
เพลงรวม ๆ กันอยู่ในชุดนี้ ให้พูดถึงทีละเพลง
เลยเหรอคะ ? ได้เลย อย่าง “สวัสดีค่ะ” เป็น
เพลงที่แต่งค่ะ คะ ใช้สลับกัน แล้วปันไปเจอ
ป้ายบอกทาง “แจ้งวัฒนะ” ค่ะ แล้วปันก็เกิดข้อ
สงสัยว่า ถ้าเกิดขึ้นรถแท็กซี่ปันจะต้องบอกว่าไป
แจ้งวัฒนะคะ หรือ แจ้งวัฒนะค่ะ ปันก็เลยเอา
มาเล่นในเพลง เพลง “นัก...” มันคือมุขว่าแบบ
ที่เคยได้ยินมาแต่เด็กว่า “เสือชีตาร์อยากเป็น
นักวิ่ง นกอินทรีย์อยากเป็นนักบิน” อะไรแบบ
นี้ แล้วฉันถามเธอว่าอยากเป็นอะไร เธอตอบ
ว่า “เป็นนักเก็ต” นักเก็ตไก่ทอดค่ะ ฮา “จระเข้
อยากเป็นนักว่ายน�้ำ” พอถามไก่ ไก่บอกว่า
“อยากเป็นนักเก็ต” เพลง “มาร์ชเมลโล” แต่ง
ให้แมวที่อยู่แถวหอ ไม่รู้จักกันแต่ก็แต่งเพลงให้
พอแต่งเสร็จแล้วแมวตัวนั้นก็หายไปเลย ฮา อีก
เพลง “สนูซ” มันเป็นเพลงที่ปันชวนเพื่อนไปเดิน
สวนจตุจักรค่ะ แล้วฝนก็ตก แล้วเพื่อนก็ผลัดไป
เรื่อย ๆ จนตอนนี้บ่ายแล้วก็ไม่ได้ไปไหนเสียที
ผลัดไปเรื่อย ๆ จนไม่ไปแล้ว ฮา มาถึง “เพลง
เร็ว” เกี่ยวกับว่าวันจันทร์ถึงวันศุกร์มันยาวมาก
ๆ แต่วันเสาร์อาทิตย์มันเร็วมาก ๆ ค่ะ แบบ
ไม่มีเวลาพัก ก็แบบเห้ยเร็วจังเลยกลับมาได้หรือ
เปล่า ฮา

เนือ้ ร้อง ท�ำนอง หลัก ๆ ปันแต่งขึ้นมา
เองหมด

ปันปัน : ใช่ค่ะ ท�ำเองหมดเลย ปันจะ
เขียนคีย์บอร์ดกลอง เบส พวกโซโล่ทั้งหมดแล้ว
ก็เอาไปที่สตูดิโอให้พี่ ๆ ช่วยเพิ่มเติม

หลายคนฟังก็ชอบ ติดหู เหมือนวัยรุน่
ก�ำลังแอบบ่นบางอย่าง

ปันปัน : ปันชอบจดอะไรไปเรื่อย ๆ เวลา
เจออะไรบางอย่าง ก็จดเอามาแต่งเป็นเพลง
ตรงไหนน่าเล่าก็แต่งเพลงเลย

ถ้าไม่เกิดไวรัสโควิด-19 ปันมีแผนท�ำ
อะไร

ปันปัน : อ่อ ถ้าไม่มีโควิด-19 ตอนนี้ ใช่
ไหมคะ หนูก็น่าจะเรียนหนังสืออย่างเดียวไม่ได้
ออกมาสัมผัสอะไรแบบนี้แน่ ๆ แล้วจริง ๆ ก็จะ
มีปล่อยเอ็มวีทุก ๆ 2 เดือนจากเพลงในงานชุด
“ศูนย์บัญชาการยูนิคอร์น” ก็ก�ำลังเลือกเพลงกัน
อยู่ค่ะ จริง ๆ อยากปล่อยเพลง “สนูซ” ต่อ อิอิ
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Lilo & Stitch OST.

YELLOW
SCANDAL

PICK IT UP BY

PANPAN YEEYEE

ช่วงนีอ้ ยูบ่ า้ นท�ำอะไร ?

พอเกิดวิกฤติ ณ ตอนนี้ เป็นวัยรุน่ ยุคนีป้ นั คิดว่าล�ำบากไหม ?

แสดงว่ารูปวาดในเอ็มวีปนั เป็นคนวาดหมดเลย ?

ตอนนีน้ อกจากเรียน ท�ำเพลง แล้วยังอยากท�ำอะไรอีก

ปันปัน : ก็ท�ำโปรเจคท์ที่เรียนฟิลม์อยู่ ก็มีงานไฟนอล มี
วาดรูปท�ำเพลงไปเรื่อยเปื่อยค่ะ
ปันปัน : ใช่ค่ะ ปันวาดแล้วจะส่งให้พี่ ๆ ท�ำอะนิเมติก
ขยับ ๆ ต่อ
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ปันปัน : ก็ไม่ค่อยค่ะ รู้สึกว่ามันต้องปรับตัวไปเรื่อย ๆ มันเหมือนมีอะไร
บางอย่างเข้ามาแล้วต้องเปลี่ยนพฤติกรรม
ปันปัน : อยากไปไถสเก็ตบอร์ดกับเพื่อน อยากไปเที่ยวทั่วโลก อยากเห็น
วัฒนธรรมในที่อื่น ๆ รู้สึกว่าอยากไปมากเลยค่ะ
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AMO
BRING ME
THE HORIZON

TEA TIME
HO KAGO

STRENGTH IN
NUMB333RS
FEVER 333

น้องปันชอบฟังเพลงเมทัล มีทา�
เพลงหนัก ๆ ออกมาบ้างยัง

ปันปัน : มีแล้วค่ะตอนอยู่กับ
วง The Ambulance ชื่อเพลง “เอำที่
สบำยใจ” ว่ำแล้วหนูเคยไปอยู่กับ
แกรมมี่มำแล้วค่ะ สัญญำ 1 ปี อิอิ
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วงสายหนัก ๆ ทีโ่ ปรดปรานเห็นว่ามี
Annalynn , Bomb At Track มีวงอะไร
ทีช่ อบอีกไหม ?

ปันปัน : Slipknot ก็มีฟังบ้ำง Rage
Against The Machine , Bring Me The
Horizon ตอนนี้ก็เริ่มหำวงพั้งก์ ร็อกใหม่ ๆ มำ
ฟังอยู่ สนุกดีค่ะ

เคยฟัง ๆ แล้วคันไม้คนั มืออยากท�า
เพลงออกมาบ้างไหม ?

ปันปัน : โอ้ย ก็ไม่แน่ค่ะ ฮำฮำ เออ
มีอีกวงนึงที่ปันชอบ FEVER333 ค่ะ ปัน
อยำกดูเล่นสดมำกเลยค่ะ หนูชอบนักร้อง
มำกเลยค่ะ ฮำฮำ
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OLD RECORD STILL ALIVE

(ตอนที่ 1)
หำกจะให้เอ่ยถึงจุดเริม่ ของแวดวง
กำรเพลงร็อกภำคภำษำไทยในบ้ำนเรำ
นัน้ แล้วละก็เท่ำทีผ่ มจ�ำควำมได้กค็ งต้อง
ย้อนเวลำกลับไปในช่วงทีแ่ วดวงกำร
เพลงไทยในบ้ำนเรำยังเพิง่ อยู่ในระยะ
ตัง้ ไข่ในช่วงปี 2526 เป็นต้นมำนัน่ แหละ
ครับ แม้ในช่วงเวลำนัน้ จะมีสงั กัดดนตรี
เพียงไม่กคี่ ำ่ ยเท่ำนัน้ ทีด่ จู ะโดดเด่นอยู่
สักหน่อยก็คงไม่หนีไปจำกไนท์สปอต,
นิธทิ ศั น์, อำร์เอสซำวน์ด (ในตอนนัน้
ยังไม่ได้ใช้คำ� ว่ำ “โปรโมชัน่ ” ต่อท้ำย),
รถไฟดนตรี และ EMI ขณะทีส่ งั กัดอย่ำง
แกรมมีเ่ องก็ถอื ก�ำเนิดขึน้ หลังจำกนัน้ ใน
รำวอีก 1 ปีดว้ ยกัน ในส่วนของวงดนตรี
ทีจ่ ดั ได้วำ่ เป็นขวัญใจในหมูว่ ยั รุน่ ตลอด
จนวัยท�ำงำนช่วง 20 ต้น ๆ ก็หนีไม่พน้
ไปจำกวงดังอย่ำง Grand Ex, Royal
Sprite, McIntosh, The Innocent,
The Saint, คีรบี นู , บรัน่ ดี, ฟรุตตี,้ สำว
สำว สำว และวงชำตรี ซึง่ วงทีก่ ล่ำวมำ
ทัง้ หมดล้วนแต่เป็นวงในสำยปอปเป็น
หลักแทบทัง้ สิน้ ในส่วนของวงดนตรีใน
สำยร็อกนัน้ เท่ำทีผ่ มจ�ำได้นอกจำกวง
อย่ำง Rockestra ทีแ่ จ้งเกิดกับอัลบัม้
คลำสสิคอย่ำง “เทคโนโลยี” ในรำยอืน่ ๆ
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นัน้ ก็ลว้ นแต่เป็นวง/ศิลปินทีม่ ผี ลงำน
ออกมำในแนวคัฟเวอร์เพลงสำกลแทบ
จะทัง้ สิน้ ไม่วำ่ จะเป็นวงคำไลโดสโคป,
“แหลม มอริสนั ” หรือแม้แต่ “กิตติ
กำญจนสถิตย์” ก็อยู่ในเคสนีด้ ว้ ยเช่น
เดียวกัน จวบจนกระทัง่ กำรก้ำวขึน้ มำ
ของ “อัสนี/วสันต์ โชติกลุ ” กับผลงำน
อัลบัม้ “บ้ำหอบฟำง” และ “ธเนศ วรำ
กุลนุเครำะห์” ทีม่ ำกับผลงำนเด็ดอย่ำง
“แดนศิวไิ ลซ์” นีแ่ หละทีถ่ อื เป็นงำนปลุก
กระแสเพลงร็อกในบ้ำนเรำให้ตนื่ ตัวกัน
อีกครัง้ อย่ำงไรก็ดีในช่วงเวลำดังกล่ำว
นัน้ มันก็มวี งดนตรีรอ็ กหน้ำใหม่อยูร่ ำย
หนึง่ ทีส่ บโอกำสได้ออกผลงำนอัลบัม้
แรกด้วยเช่นกัน และวงดนตรีทผี่ มก�ำลัง
กล่ำวถึงก็คอื “ไมโคร” วงร็อกเจ้ำของ
ฉำยำ “ร็อกมือขวำ” ทีม่ ฟี รอนท์แมนคน
ดังอย่ำง “พีห่ นุย่ ” อ�ำพล ล�ำพูน เป็นนัก
ร้องน�ำอยูน่ นั่ เอง แต่จะว่ำไปแล้วกว่ำที่
พวกเขำจะได้ออกงำนอัลบัม้ ชุดแรกอย่ำง
“ร็อค เล็ก เล็ก” มันก็ไม่ใช่เรือ่ งง่ำยเลย
เอำละเพือ่ ไม่เป็นกำรเสียเวลำเรำไปย้อน
เวลำไปท�ำควำมรูจ้ กั กับ “ไมโคร” กัน
เลยดีกว่ำครับ…
และอย่ำงทีห่ ลำยคนคงพอจะ

ทรำบกันดีอยูแ่ ล้วว่ำสมำชิกส่วนใหญ่ของ
วงนัน้ พืน้ เพเป็นคนจังหวัดระยอง โดย
ในยุคแรกทำงวงได้มกี ำรเปลีย่ นชือ่ วงอยู่
ในรำว 2-3 ครัง้ ด้วยกันจนมำลงตัวทีช่ อื่
ว่ำ “เดอะ แคร็บ” ในส่วนไลน์อพั สมำชิก
ภำยในวงก็ประกอบไปด้วย “มำนะ
ประเสริฐวงศ์” (อ้วน) กีตำร์, “อดินนั ท์
นกเทศ” (อ๊อด) เบสกีตำร์ รวมไปถึง
“อดิสยั นกเทศ” (ปู) กลอง และสมำชิก
อืน่ ๆ อีก 2 คนด้วยกัน แน่นอนว่ำใน
ช่วงเวลำนัน้ พวกเขำเองก็ยงั คงเป็นวง
สมัครเล่นทีย่ งั โนเนมอยูม่ ำกจวบจน
กระทัง่ ได้ยำ้ ยมำศึกษำต่อทีก่ รุงเทพฯ
ก่อนทีจ่ ะมีกำรเปลีย่ นแปลงสมำชิกอีก
ครัง้ โดยได้ “อ�ำพล ล�ำพูน” (หนุย่ )
ร้องน�ำ คนบ้ำนเดียวกัน และ “ไกรภพ
จันทร์ด”ี (กบ) กีตำร์/ร้องน�ำเข้ำมำเสริม
ทีมอีกครัง้ หนึง่
ย่ำงเข้ำสูป่ ี 2527 ทำงคุณน้ำ
“เปีย ก โปสเตอร์” ผูก้ ำ� กับภำพยนตร์ชอื่
ดังซึง่ ในขณะนัน้ ก�ำลังเตรียมทีจ่ ะสร้ำง
ภำพยนตร์เรือ่ งวัยระเริงที่ในเรือ่ งจ�ำเป็น
ต้องมีวงร็อกร่วมแสดงด้วย ประกอบ
กับว่ำคุณน้ำเปีย กแกต้องกำรดำรำน�ำ
ทีส่ ำมำรถเล่นดนตรีได้ดว้ ยจึงได้มกี ำร

ติดต่อทำงวงไป ซึง่ ในตอนแรกบทนี้ได้มี
กำรวำงตัว “วิรฬุ ห์ สกุลทรัพย์ไพศำล”
หรือ “ด�ำ ฟอร์เอฟเวอร์” เอำไว้แล้ว แต่
ด้วยควำมทีส่ มำชิกในวงคือ “พีห่ นุย่ ” ที่
มีหน้ำตำดีเป็นทุนเดิมก็เลยคว้ำบทนี้
ไปในทีส่ ดุ ขณะที่ในส่วนของชือ่ วงนัน้
ก็ได้มกี ำรเปลีย่ นชือ่ จำก “เดอะ แคร็บ”
มำเป็น “ไมโคร” โดยผูท้ เี่ ปลีย่ นชือ่ ให้
กับทำงวงก็คอื “พีจ่ ดี๊ ” สุนทร สุจริต
ฉันท์ นักร้องน�ำคนดังแห่งวง Royal
Sprite นัน่ เอง ครัน้ ภำยหลังจำกได้แสดง
ภำพยนตร์เรือ่ งวัยระเริงแล้ว แม้วำ่ พวก
เขำจะยังไม่มผี ลงำนอัลบัม้ เป็นของตัว
เองเลยก็ตำม แต่โชควำสนำของพวก
เขำก็ยงั พอจะมีอยูบ่ ำ้ งเมือ่ ได้รบั โอกำส
ให้รว่ มเดินสำยออกทัวร์ในฐำนะวงเปิด
ให้กบั “คำรำบำว” ในกำรตระเวนออก
ทัวร์ไปทัว่ ประเทศเป็นเวลำถึง 2 ปีเต็ม
ขณะเดียวกันทำง “พีห่ นุย่ ” เองก็ยงั คง
มีงำนภำพยนตร์เข้ำมำให้ได้แสดงอยู่
เป็นระยะทีด่ จู ะเป็นทีร่ จู้ กั ก็มที งั้ “น�ำ้ พุ”,
“กัลปังหำ”, “ข้ำงหลังภำพ” เป็นต้น
โดยเฉพำะเรือ่ ง “น�ำ้ พุ” ทีส่ ง่ ผลให้เจ้ำ
ตัวสำมำรถก้ำวขึน้ ไปคว้ำรำงวัลตุก๊ ตำ
ทองในสำขำนักแสดงน�ำชำยยอดเยีย่ ม
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ในปีนนั้ ขณะเดียวกันก็ยงั สำมำรถคว้ำ
รำงวัลนักแสดงน�ำชำยดีเด่นจำกงำน
เทศกำลภำพยนตร์นำนำชำติเอเชียแปซิฟคิ อีกหนึง่ รำงวัลด้วย
เข้ำสูป่ ี 2528 ทำงวงไปได้ตวั
“สันธำน เลำหวัฒนำวิทย์” (บอย) ” เข้ำ
มำเสริมทีมในต�ำแหน่งมือคียบ์ อร์ด ซึง่
จะว่ำไปแล้วตัวของ “บอย” ก็เคยได้
มีโอกำสร่วมแสดงเป็นตัวประกอบใน
ภำพยนตร์เรือ่ งวัยระเริงอยูด่ ว้ ย (ในบท
ของเพือ่ นของทำงวง) เพียงแต่ในขณะ
นัน้ เขำเองเล่นดนตรีอยูก่ บั อีกวงหนึง่
ครัน้ ต่อมำทำงวงก็ได้มโี อกำสออดิชนั่ ขึน้
แสดงสดในรำยกำรคอนเสิรต์ แดดเดียว
ที่ในยุคนัน้ ออกอำกำศผ่ำนทำงสถำนี
โทรทัศน์ชอ่ ง 9 อสมท. โดยที่ในกำร
แสดงครัง้ นัน้ แม้พวกเขำจะยังไม่มผี ลงำน
อัลบัม้ เป็นของตนเองก็ตำม แต่ลลี ำกำร
เล่นสดบนเวทีกจ็ ดั ได้วำ่ เด็ดขำดเอำมำก
ๆ ในส่วนของบทเพลงทีท่ ำงวงเล่นใน
วันนัน้ ก็มที งั้ เพลงดังของวงอย่ำง Judas
Priest, Bon Jovi และ UFO. ผนวกกับ
บทเพลงจำกภำพยนตร์เรือ่ งวัยระเริงอีก
เล็กน้อย ซึง่ หลังจำกกำรแสดงจบลงทำง
“พีเ่ ตอ” เรวัติ พุทธินนั ท์ทเี่ ล็งเห็นควำม
สำมำรถของพวกเขำก็ได้ตดั สินใจชักชวน
จนในทีส่ ดุ ทำงวงก็ได้เซ็นสัญญำกับทำง
สังกัดแกรมมีแ่ ละนัน่ ก็ถอื เป็นจุดเริม่
เส้นทำงสำยร็อกของวงไมโครอย่ำงเป็น
ทำงกำรนัน่ เอง
ภำยหลังเซ็นสัญญำกับทำงแกรม
มี่ได้ไม่นำนนักกำรท�ำงำนในอัลบัม้ ชุด
แรกของพวกเขำก็ได้เริม่ ขึน้ โดยทีง่ ำน
นี้ได้มอื ดีอย่ำง “อัสนี โชติกลุ ” มำกุม
บังเหียนรับหน้ำทีเ่ ป็นโปรดิวเซอร์คอย
ดูแลกำรผลิตให้ และในระหว่ำงทีท่ ำ� งำน
ในสตูดโิ อกันอยูน่ เี้ องทำงวงก็ได้โอกำส
ดีอกี ครัง้ เมือ่ ถูกเลือกให้ทำ� หน้ำทีเ่ ป็นวง
เปิดให้กบั (พีเ่ ตอ) “เรวัติ พุทธินนั ท์”
ในคอนเสิรต์ “ปก กก” ทีจ่ ดั ขึน้ ที่
อินดอร์สเตเดีย้ มหัวหมำกในช่วงวันที่ 19
ตุลำคม พ.ศ.2529
ไม่นำนหลังจำกคอนเสิรต์ ครัง้ นัน้
“ร็อค เล็ก เล็ก” ผลงำนสตูดโิ ออัลบัม้
ชุดแรกของพวกเขำก็ได้ฤกษ์ออกวำง
จ�ำหน่ำยและด้วยควำมแรงของเพลงฮิต
อย่ำง “รักปอนปอน”, “อย่ำดีกว่ำ”,
“อูด๊ กับแอ๊ด”, “จ�ำฝังใจ” รวมไปถึง
“อยำกจะบอกใครสักคน” มันก็ได้เป็น
แรงส่งส�ำคัญให้งำนเพลงชุดนีป้ ระสบ
ควำมส�ำเร็จได้อย่ำงไม่ยำกเย็นเลย แต่ก็
ใช่วำ่ อัลบัม้ นีม้ ดี แี ต่เพลงจังหวะปำนกลำง
และเพลงช้ำเท่ำนัน้ ในส่วนของเพลงเร็ว
ก็จดั ได้วำ่ โดดเด่นไม่แพ้กนั ทีด่ จู ะถูกหู
ผมเป็นพิเศษก็นำ่ จะเป็น “ฝันทีอ่ ยูไ่ กล”,
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“อยำกได้ด”ี และ “ลุง” แต่ถงึ กระนัน้
อัลบัม้ ดังกล่ำวนีก้ ย็ งั ถูกเหน็บแนมอยูบ่ ำ้ ง
กับกรณีกำรน�ำท�ำนองเพลงสำกลชนิด
อย่ำงฮิตมำใส่เนือ้ ไทยถึง 2 เพลงด้วย
กันอันประกอบไปด้วยเพลง “รักปอน
ปอน” (ต้นฉบับมำจำกเพลง Stacy ของ
วง Fortune) และ “จ�ำฝังใจ” (เพลง
Empty Rooms ของ Gary Moore)
ขณะทีท่ ำงคอลัมนิสต์อสิ ระตัวกลัน่ อย่ำง
คุณน้ำ “วิรตั น์ โตอำรียม์ ติ ร” ก็ได้ให้
ค�ำนิยำมอัลบัม้ ชุดนีว้ ำ่ “ร็อคเล็กเล็กคือ
กำรน�ำอัสนี โชติกลุ มำถ่ำยเอกสำร แต่
ย่อขนำดให้เล็กลงและเป็นกำรน�ำกระดูก
ดนตรีของบัตเตอร์ฟลำยมำย่อยเพือ่ แบ่ง
ให้กบั วงร็อกหน้ำใหม่จำกนัน้ ก็ใส่อมิ เมจ
ลงไป”อย่ำงไรก็ดหี ำกตัดประเด็นเหล่ำนี้
ออกไปเรำก็ตอ้ งยอมรับว่ำไมโครนัน้ ถือ
เป็นวงทีม่ ขี องดีอยูไ่ ม่นอ้ ยเลย
ในส่วนของงำนแสดงสดนัน้ ก็
ต้องบอกว่ำทำงวงถือเป็นวงทีม่ คี วิ ออก
ทัวร์คอนเสิรต์ อยูไ่ ม่นอ้ ยเลย และหนึง่
ในงำนคอนเสิรต์ ทีพ่ ดู ได้วำ่ เป็นทีโ่ จษ
ขำนกันมำกทีส่ ดุ ก็คอื งำนฉลองครบ
รอบ 15 ปีทมี่ หำวิทยำลัยรำมค�ำแหงซึง่
ถูกจัดขึน้ ภำยในสนำมฟุตบอลของทำง
มหำวิทยำลัยในช่วงวันที่ 5 กุมภำพันธ์
พ.ศ.2530 ว่ำกันว่ำในวันนัน้ ทำงวง
ไมโครและวงเอ็กซ์วำยแซดขึน้ แสดง
สดท่ำมกลำงคนดูหลำยหมืน่ คนเลยที
เดียว เรียกได้วำ่ กำรแสดงสดในครัง้ นี้
ได้ทำ� ให้ชอื่ เสียงของวงไมโครยิง่ กระหึม่
ขึน้ ไปอีกอย่ำงไม่ตอ้ งสงสัยเลย และ
จำกคอนเสิรต์ ในครัง้ นัน้ มันก็ได้กลำย
เป็นแม่แบบให้กบั บรรดำวงดนตรีตลอด
จนศิลปินรำยอืน่ ๆ ต่ำงพำกันมำแสดง
สดภำยในมหำวิทยำลัยแห่งนีก้ นั อย่ำง
มำกมำยอำทิเช่น The O-Larn Project,
“พงษ์พฒ
ั น์ วชิรบรรจง”, (เอ็ม)
“สุรศักดิ์ วงศ์ไทย”, “อิทธิ พลำงกูร”
เป็นต้น
ปลำยปีพ.ศ. 2530 ทำงวงก็ได้
ตบเท้ำเดินหน้ำเข้ำสตูดโิ อเพือ่ เดินหน้ำ
บันทึกเสียงผลงำนอัลบัม้ ชุดใหม่กนั
อีกครัง้ โดยงำนนีม้ กี ำรเปลีย่ นแปลง
โปรดิวเซอร์เกิดขึน้ จำกเดิมที่ใช้บริกำร
ของ “พีป่ อ้ ม” กลำยเป็นเป็น “กฤษณ์
โชคทิพย์พฒ
ั นำ” หรือทีเ่ รำ ๆ ท่ำน ๆ
รูจ้ กั กันในชือ่ เล่นว่ำ “พีจ่ อ๊ ด” แทน ครัน้
พอเข้ำสูต่ น้ ปีถดั มำได้ไม่นำนนัก “หมืน่
ฟำเรนไฮต์” ผลงำนล�ำดับที่ 2 ก็ได้ฤกษ์
ออกวำงจ�ำหน่ำยโดยมีเพลงอย่ำง “เอำ
ไปเลย” เป็นแทร็คเปิดตัวอัลบัม้ ชุดนี้
ซึง่ ก็แน่นอนว่ำได้รบั ควำมนิยมในหมู่
นักฟังเพลงเหมือนดังทีผ่ ำ่ นมำ ขณะ
เดียวกันชือ่ อัลบัม้ ชุดนีก้ ย็ งั ดันไปพ้องกับ

อัลบัม้ 7,800 Fahrenheit ของวง Bon
Jovi เข้ำเต็มเปำ และมันก็ได้กลำยเป็น
ประเด็นร้อนให้ถกกันอีกครัง้ โดยทีน่ กั
วิจำรณ์บำงคนไปมองว่ำ “เอ๊ะ! ชือ่ นีม้ ี
อะไรไปเกีย่ วกับ Bon Jovi หรือเปล่ำ”
ซึง่ เรือ่ งนีท้ ำง “พีห่ นุย่ ” ก็ได้ออกมำ
เคลียร์วำ่ แท้จริงแล้วเพลงนีเ้ ป็นเพลงของ
“พีเ่ พชร โอสถำนุเครำะห์” ทีท่ ำ� ออกมำ
ในสไตล์ฟวิ ชัน่ อีกทัง้ ในตอนแรกเนือ้
เพลงก็เป็นภำษำอังกฤษเสียด้วย ครัน้
พอได้เพลงนีม้ ำก็ได้มกี ำรปรับเปลีย่ นเนือ้
ร้องเป็นภำษำไทยพร้อมใส่ควำมเป็นร็อก
เข้ำไปและในท้ำยทีส่ ดุ ก็ได้มกี ำรเปลีย่ น
ชือ่ เพลงเป็น 10,000 ฟำเรนไฮต์ ซึง่ ก็ไม่
ได้มอี ะไรที่ไปเกีย่ วข้องกับวง Bon Jovi
แต่อย่ำงใดเลย ในส่วนแทร็คฮิตเพลงอืน่
ๆ ในอัลบัม้ นีก้ ม็ ที งั้ “จริงใจซะอย่ำง”,
“ใจโทรม ๆ”, “ลองบ้ำงไหม”, “คิดไป
เองว่ำดี” รวมไปถึงเพลงไตเติล้ แทร็คก็
จัดว่ำได้รบั ควำมนิยมในระดับที่ไม่ตำ่ ง
กันเลย ขณะทีแ่ ทร็คอย่ำง “บอกมำค�ำ
เดียว” นัน้ ส่วนตัวผมเองรูส้ กึ ได้วำ่ บำง
ช่วงของท�ำนองเพลงนีฟ้ งั แล้วก็ชวนให้
คิดถึงเพลง Never Say Goodbye ของ
Bon Jovi ซะอย่ำงนัน้ (ขอย�ำ้ ว่ำไม่นำ่ จะ
ก๊อปปีเ พลงมำนะครับ)
ในส่วนของงำนคอนเสิรต์ นัน้ ภำย
หลังจำกอัลบัม้ นีอ้ อกวำงจ�ำหน่ำยไปได้
ไม่นำนนักทำงต้นสังกัดก็ได้จดั คอนเสิรต์
เปิดอัลบัม้ ให้กบั พวกเขำโดยใช้ชอื่ ว่ำ
“Micro Rock Concert ตอนเอำไมโคร
ไปเลย” โดยทีง่ ำนนีม้ กี ำรจัดขึน้ ณ
ศูนย์เยำวชนไทย-ญีป่ นุ่ ดินแดงในช่วง
วันที่ 16 เมษำยน พ.ศ. 2531 ท่ำมกลำง
แฟนเพลงทีพ่ ดู ได้วำ่ ยังคงอัดแน่นเหมือน
กับทุก ๆ ครัง้ ทีผ่ ำ่ นมำ
แน่นอนว่ำเมือ่ ควำมส�ำเร็จถัง่ โถม
เข้ำมำหำพวกเขำอย่ำงมำกมำยเช่นนีจ้ งึ
ไม่แปลกอะไรทีพ่ อเข้ำปีพ.ศ. 2532 ได้
ไม่นำนนักพวกเขำก็พำกันเดินหน้ำเข้ำสตู
ดิโอกันอีกครัง้ ครัน้ พอถึงกลำงปี “เต็ม
ถัง” ผลงำนสตูดโิ ออัลบัม้ ล�ำดับที่ 3 ก็
ออกวำงจ�ำหน่ำยพร้อมกับมีเพลงดังอย่ำง
“ส้มหล่น” เป็นเพลงเปิดตัว ขณะที่ใน
ส่วนของแทร็คฮิตเพลงอืน่ ๆ ทีด่ จู ะฮอต
ฮิตไม่แพ้กนั เลยก็มที งั้ “คนไม่มสี ทิ ธิ,์ “รู้
ไปท�ำไม”, “มันก็ยงั งง ๆ”, “เรำมันก็
คน” รวมไปถึง “ดับเครือ่ งชน” (สอง
เพลงหลังนีถ่ อื เป็นเพลงสุดโปรดของผม
เลยครับ) อย่ำงไรก็ดอี ลั บัม้ มันก็ยงั คง
มีประเด็นร้อนให้ได้ถกเถียงกันอีกครัง้
กับประเด็นว่ำก๊อปปีห รือไม่ โดยเฉพำะ
อย่ำงยิง่ ในบทเพลงอย่ำง “เติมน�ำ้ มัน”
และ “รุนแรงเหลือเกิน” ทีฟ่ งั ดูแล้วคล้ำย
กับเพลงฮิตของวง Europe อย่ำง Open

Your Heart และ Tomorrow ชนิดทีว่ ำ่
ใกล้เคียงกันอยูไ่ ม่นอ้ ยเลย แต่จะว่ำไป
เรือ่ งรำวเหล่ำนีม้ นั ก็ไม่ได้สง่ ผลกระทบ
กับพวกเขำเท่ำใดนัก ในทำงกลับกันฟีด
แบ๊คตอบรับจำกแฟนเพลงพันธุแ์ ท้กย็ งั มี
เข้ำมำอย่ำงต่อเนือ่ งโดยเฉพำะอย่ำงยิง่
กับงำนแสดงสดบนเวทีทพี่ ดู ได้วำ่ ยังคง
เด็ดขำดเหมือนทุกครัง้ ทีผ่ ำ่ นมำ
และหนึง่ ในฟรีคอนเสิรต์ ของวง
ไมโครทีพ่ ดู ได้วำ่ วิบำกกรรมกันสุด ๆ นัน่
ก็คอื “คอนเสิรต์ เติมสีเขียว” ทีถ่ กู จัดขึน้
ในช่วงวันที่ 14 ตุลำคม พ.ศ. 2532 ณ
ลำนจอดรถชัน้ 3 เซ็นทรัลลำดพร้ำว ที่
ว่ำวิบำกกันสุด ๆ ก็เป็นเพรำะว่ำในขณะ
ทีท่ ำงวงเล่นกันไปในรำว 3 เพลงกว่ำ ๆ
ก็เกิดกำรตีกนั ของบรรดำนักเรียนอำชีวะ
ซึง่ มันก็ได้สง่ ผลให้ทำงวงจ�ำต้องยุตกิ ำร
แสดงลงไป ก่อนทีจ่ ะมีกำรประกำศให้
เฉพำะแฟนเพลงผูห้ ญิงล้วนได้เข้ำชมใน
อีก 4 วันถัดมำภำยใต้ชอื่ “คอนเสิรต์
เติมสีเขียวหวำน” ครัน้ พอถึงวันแสดง
ทำงวงเล่นไปได้เพลงกว่ำ ๆ ก็ดนั เกิดฝน
ตกอย่ำงหนักจนต้องยุตกิ ำรแสดงไปอีก
ก่อนทีจ่ ะมีกำรแจ้งให้ทรำบถึงวันแสดง
รอบใหม่กนั อีกครัง้ ซึง่ ในหนที่ 3 นีแ่ หละ
ทีท่ กุ อย่ำงผ่ำนไปอย่ำงรำบรืน่ จนได้
นอกจำกนีแ้ ล้วในปีถดั มำพวกเขำก็ยงั ได้
รับเกียรติครัง้ ใหญ่ดว้ ยกำรเป็นตัวแทนวง
ร็อกของประเทศไทยไปแสดงคอนเสิรต์
ในงำนเทศกำลดนตรี International
Rock Music Festival 1990 ทีเ่ มืองโอ
กินำว่ำ ประเทศญีป่ นุ่
จะเห็นได้วำ่ ในช่วง 5 ปีแรกนับ
จำกทีว่ งไมโครออกวำงจ�ำหน่ำยอัลบัม้
แรกเป็นต้นมำ พวกเขำประสบควำม
ส�ำเร็จได้อย่ำงงดงำมมำโดยตลอดทัง้ ใน
แง่ชอื่ เสียงควำมโด่งดังรวมไปถึงยอด
ขำยอัลบัม้ ทัง้ 3 ชุดทีว่ ำ่ กันว่ำจ�ำหน่ำยได้
เกินล้ำนชุดโดยตลอด อย่ำงไรก็ดคี รัน้
ในทีส่ ดุ ก็มขี ำ่ วเล็ดรอดออกมำว่ำทำง
“พีห่ นุย่ ” นัน้ ได้ตดั สินใจแยกตัวออกมำ
ท�ำงำนอัลบัม้ เดีย่ ว ซึง่ ในเวลำนัน้ ก็มขี อ้
สงสัยว่ำอะไรกันแน่เป็นสำเหตุทที่ ำ� ให้
เกิดเรือ่ งดังกล่ำวขึน้ จนในทีส่ ดุ ทำง “พี่
บอย” แกนหลักอีกคนของวงก็ได้ออก
มำเฉลยข้อข้องใจในประเด็นกำรแยกตัว
ตรงนีว้ ำ่ “ คือเรำไม่ได้ทะเลำะกันไง มัน
เป็นเรือ่ งมุมมองบำงมุม แล้วเป็นเรือ่ ง
ดนตรีดว้ ยว่ำพวกผมแรงเฮฟวีจ่ ำ แต่
หนุย่ เขำไม่ได้เป็นคนทีร่ อ้ งสูงแบบ “เป้
ไฮร็อค” หรือว่ำร้องแบบใคร เขำจะมี
มำตรฐำนร็อกของเขำ ซึง่ ร็อกไม่จำ� เป็น
ต้องร้องเสียงสูงมำกแต่วำ่ มันเป็นร็อกอีก
แบบหนึง่ ”
(อ่านต่อฉบับหน้า)
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ขวัญใจชาวทางเลือก

หลังจากปีที่แล้ว VESPA ท�ำการ “อัพเกรด” สกู๊ตเตอร์ตัว
ท็อปอย่าง GTS300 ให้น่าใช้ขึ้นไปอีกขั้นกับรหัส Supertech ซึ่งเติม
เทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาและตอกย�้ำค�ำว่า HPE ลงไปเพื่อตอบโจทย์
ยูซเซอร์ยุคใหม่ที่นอกจากจะต้องล�้ำแล้วยังต้อง “แรง” ให้เหมาะกัน
อีกด้วย หลังจากผมมีโอกาสเอามันไปหวดเต็มมือแบบ ONE DAY
TRIP ก็ได้ 6 ประเด็นต้องรู้!! เกี่ยวกับรถรุ่นนี้มาเล่าสู่กัน...ตาม
มา!!
1. มิติและการควบคุม เทียบกับเหล่าบิ๊กสกู๊ตเตอร์
เปิดฉากทริปนี้ ผมตั้งใจขี่ “ผ่าเมือง” จาก Motoplex
Bangkok มุ่งหน้าฝ่านรกรถติดย่านพระราม 4 ไปแยกศาลาแดง
จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าถนนราชด�ำริ แล้วซิ่งทะลุอนุสาวรีย์ชัยฯ ก่อน
ลากยาวผ่านถนนวิภาวดีรังสิต ซึ่งได้ซอกแซกผ่านรถติดหนัก ๆ สมใจ
เจตนาก็เพื่อดู “อาการ” ตอนที่ต้องคอนโทรลรถพิกัด 300 ซีซี.แบบ
ผ่านความล�ำบากนั้นว่า ไหวมั้ย?! ซึ่งมิติของ GTS300 Supertech ที่
มีน�้ำหนักตัว 160 กก. กับความสูงเบาะ 790 มม. ช่วงแฮนด์ก�ำลัง
เหมาะ ๆ 755 มม. ไปได้สวยกับถนนยาก ๆ แบบนี้ ช่วงรถที่มีฐาน
ล้อไม่ยาวมากก็ท�ำให้การมุดไปในช่วงต่าง ๆ ง่ายกว่าที่คิด ขณะ
เดียวกัน ก�ำลังเครื่องยนต์ติดมือดีมาก มุดแล้วเปิดคันเร่งส่งรถไปต่อ
ทันใจ ส่วนเรื่อง "บัลเลต์" มีแน่นอนเวลาต้องเตาะแตะผ่านรถจอด
ติดเบียดเลน เนื่องจากเบาะนั้นจัดว่าสูงอยู่ จุดนี้ผมใช้วิธีขยับสะโพก
มาข้างหน้าเพื่อให้การท�ำแบบนั้นสะดวกขึ้น บอกเลยว่าหากเทียบกับ
พวกบิ๊กสกู๊ตเตอร์คลาส300ด้วยกัน การควบคุม GTS300 Supertech
ก็มีความคล่องตัวกว่าอย่างรู้สึกได้ชัดเจนเลย
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2. ระบบเบรก ABS 2 ชาแนล...เวิร์ค.!??
อย่างที่บอกเสมอ การขี่รถใน กทม.นั้น "เรื่องที่ยาก" ไม่ใช่ความเร็ว
เพราะปริมาณรถหนาแน่น แต่ยากตรงการเดาจังหวะรถคันหน้าและต้องระวัง
สุด ๆ ไม่ให้เกิดการชนกันขึ้น ในจุดนี้ออพชั่นส�ำคัญอย่าง "ระบบเบรก" คือ
สิ่งที่จะพาให้เราผ่านไปได้อย่างปลอดภัย ซึ่งเบรกของ GTS300 Supertech
ชัดเจนว่า "มาดี" ด้วยดิสค์หน้า-หลัง จานเท่ากัน 220 มม. แต่เบรกหน้าใช้คา
ลิเปอร์ 2 ลูกสูบ เบรกหลังลูกสูบเดี่ยว พร้อมกับมี ABS แบบ 2 ชาแนล ซึ่งมี
โอกาสได้ลองแล้ว ABS ท�ำงานได้แม่นย�ำทั้ง หน้า-หลังเลย...ให้ผ่าน!!
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4. ก�ำลังเครื่องยนต์ HPE
แรกทีเดียว อาจจะมีคนบอกก็มันเวสป้า...จะเอาอะไรมาก
เรื่องความเร็ว...แต่ที่สุดแล้ว เกือบทุกคนที่ได้เจอและทราบว่าผม
เอา GTS300 Supertech ไปลอง ก็ถามเหมือนกันหมดว่า เป็น
ไงบ้างพี่ วิ่งมั้ย!?? เอาล่ะ เครื่องบล็อคนี้ ปริมาตร 278.3 cc.
สูบเดี่ยว 4 วาล์ว "ควอดซาร์" ที่พ่วงท้ายค�ำว่า HPE (Hight
Performance Engine) พร้อมตัวเลขม้า 23 ตัว เอาจริง ๆ
หลังจากขี่จนจบทริป ผมพบว่า การพัฒนาเครื่องยนต์ล่าสุดเน้น
ไปที่รอบ ต้น-กลางให้ติดมือมากกว่าเดิมชัดเจน การเปิดเร่งแซง
มาไวสบาย ๆ ในขณะที่แรงปลาย มีรอรอบเล็กน้อยและที่สุดก็
เจออาการ "ตัดรอบ" ที่ความเร็ว 128 กม./ชม ซึ่งการทดสอบนี้
ได้ค่าเท่ากันทั้งการเปิด/ปิด ASR (Anti-Slip Regulation) หรือ
แทรคชั่นคอนโทรลนั่นแหละ อย่างไรก็ตามความเร็วที่ได้จาก
GTS300 Supertech ผมว่าเท่านั้นก็เพียงพอแล้วต่อการใช้งาน
จะขี่เที่ยวก็เอาอยู่...เพิ่มเติมเล็กน้อยส�ำหรับ "อัตราสิ้นเปลืองเชื้อ
เพลิง" ผมพบว่า มันท�ำได้ 30 กม./ลิตร จากการค�ำนวณจากหัว
จ่ายและเลขไมล์บนหน้าปัด ตัวเลขนี้จะว่าประหยัดก็ไม่ใช่ แต่ก็
ยอมรับได้เพราะรอบต้นจัดจ้าน
5. ช่วงล่างอัพเกรด...แต่ดีขึ้นจริงมั้ย??
	...โช้คหน้าคือจุดที่มีการเซ็ทอัพน�้ำมันมาใหม่ โช้คแขน
เดี่ยวที่ท�ำงานซับแรงแบบ 2 ทิศทางนี้ ให้อาการซับแรงสะเทือน
ที่ดีขึ้นเล็กน้อย โดยเฉพาะเวลาพลิกรถเร็ว ๆ อย่างตอนที่ผม
ลองขี่สลาลอม ส่วนในการขี่ช่วงการเดินทางไกลที่มีปัจจัยลบบน
ผิวถนนมากมาย ยังรู้สึกว่าหน้ากระด้างและไวคล้าย ๆ ตัวเก่า
ขณะที่โช้คหลังซึ่งเป็นโช้คคู่ (ปรับสปริงได้ 4 เลเวล) คือตัวที่มา
ช่วยเก็บอาการบั๊มพ์ได้ดีพอสมควร ...ผมมองว่า "อาการ" ช่วง
ล่างเชื่อมโยงกับการที่ GTS300 Supertech คงความโอลด์สคูล
กับ ล้อ 12 นิ้ว....ใครซีเรียสเรื่องช่วงล่างต้องสมูบรณ์แบบก็น่าจะ
ต้องหาอะไรมาอัพเกรดกันต่อไป (อ้อ...ยางติดรถ หน้า 120/7012 และหลัง 130/70-12 ส่วนตัวก็ยังไม่ค่อยโดนใจนัก)
3. ฟังก์ชั่นล�้ำ จอ TFT เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้!
ฟังก์ชั่นเรื่อง จอ TFT คือ "ธง" แห่งการเปลี่ยนแปลงหลักของ GTS300
Supertech เนื่องจาก มันก้าวกระโดดขึ้นเป็นผู้น�ำในกลุ่มบิ๊กสกู๊ตเตอร์พิกัด 300
ด้วยการมาพร้อม จอ TFT ขนาด 4.3 นิ้ว และโปรแกรม Vespa MIA ซึ่งผมได้
ลองติดตั้ง แอพ Vespa แล้วเชื่อมต่อ Iphone ผ่านทางบลูทูธเข้ากับตัวรถ (ขั้น
ตอนการท�ำไม่ยาก แค่ร่วมกับใช้ตัวจอยสติ๊กตรงแฮนด์ฝั่งซ้าย เข้าไป Setting)
เมือ่ เชือ่ มต่อได้แล้ว เราก็จะสามารถมองเห็นสายเข้าผ่านทางหน้าปัดของรถได้เลย
และแน่นอนผมทดลองใช้ "ระบบน�ำทาง" ด้วย อย่างไรก็ตามตัวรถเดโมคันนี้
อาจจะยังต้องอัพเฟิร์มแวร์เพื่อให้ท�ำงานร่วมกับระบบ IOS ได้สมบูรณ์กว่านี้
(ส่วนระบบแอนดรอยด์ จนท.ของเวสป้าแจ้งว่าตอบสนองดีกว่ามาก ๆ)
ส่วนการเลือกฟังก์ชั่นใช้งานในหน้าจอ(10โหมด) ทีเด็ดคือการจ�ำค่าความ
เร็วท็อปสปีด ซึ่งถ้าเราวิ่งสุดแค่ไหน รถจะจ�ำเอาไว้(แบบพวกรถสปอร์ต) ที่ผม
ชอบยังมี การดูอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงแบบเรียลไทม์ และช่องจ่ายไฟ 12
โวลต์เป็น USB Port มาเลย และยังมีระบบล็อคจากระบบกุญแจที่มีรีโมตเพื่อ
ความปลอดภัยของการเปิดปิดเบาะรถและเก๊ะหน้า ส่วนช่องเก็บของใต้เบาะนั้น
ยังคงอินดี้เพราะใส่หมวกกันน็อคครึ่งใบแบบบ๊อบใบเล็ก ๆ ได้ 2 ใบ ถ้าใหญ่
กว่านั้น...หมดสิทธิ์
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6. ข้อสังเกต
ชาวเน็ทชอบใช้ค�ำว่า "ข้อเสีย" แต่ความจริงผมอยากคง
ค�ำเดิมว่าทุก ๆ ครั้งที่น�ำรถไปขับขี่รีวิวเรามักเจอ "ข้อสังเกต"
มากกว่า เพราะเกือบทั้งหมดที่เจอเองรถไม่ได้เสีย แค่มีจุดให้
ต้องกล่าวถึงเป็นพิเศษ อย่าง Vespa GTS300 Supertech ก็มี
อยู่ 2-3 ข้อ เริ่มจาก "พัดลมหม้อน�้ำ" ที่ยังคงดังสนั่นเช่นเดียว
กับเวอร์ชั่นที่แล้ว ถัดมาได้แก่ระบบกุญแจ GTS300 Supertech
น่าจะเป็นสกู๊ตเตอร์รุ่นท็อปคันเดียวในท้องตลาด(ของแบรนด์
มาตรฐาน) ที่ยังคงใช้กุญแจแบบเสียบรู มาขนาดนี้แล้วควรอัพ
เป็น "สมาร์ทคีย์" แล้วนะ อีกจุดคือพักเท้าคนซ้อนที่ใช้งานไม่
ค่อยสะดวก รวมทั้งกล่องยูบ๊อกซ์ที่ควรเก็บหมวกกันน็อคแนว
วินเทจเต็มใบได้แล้ว...
ท้ายสุดแล้ว...ค่าตัว Vespa GTS300 Supertech อยู่ที่
229,900 บาท กับสมรรถนะที่ได้ คงต้อง "ถามใจ" ผู้ซื้อ เพราะ
หากในหัวใจมีเวสป้า...ราคาก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่!!! ก็เขาบอกแล้วไง
Vespa...Not For Everyone!!
- BLAST
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LEAVE NO TRACE รองลึกในปาใหญ

เดบรำ เกรนิค เป็นผูก้ ำ� กับ
และมือเขียนบทหญิงทีเ่ ป็นผู้ “ค้น
พบ” ควำมสำมำรถทำงกำรแสดงที่
ไม่ธรรมดำของ เจนนิเฟอร์ ลอว์เรนซ์
และน�ำทักษะทำงกำรแสดงของนัก
แสดงหญิงทีย่ งั ถือว่ำโนเนมในขณะ
นัน้ เฉิดฉำยได้อย่ำงเจิดจรัสในหนัง
เรือ่ ง Winter’s Bone ทีเ่ ข้ำฉำยไป
เมือ่ 10 ปีทแี่ ล้ว โดย เดบรำ เก
รนิค ก็ได้ทำ� ในแบบเดียวกับทีเ่ คยท�ำ
กับ เจนนิเฟอร์ ลอว์เรนซ์ นัน่ ก็คอื
กำรดึงศักยภำพทำงกำรแสดงที่ไม่
ธรรมดำออกมำจำก ทอมำซิน แม็ค
เคนซี ทีส่ วมบทเป็น “ทอม” เด็กหญิง
วัยรุน่ ทีอ่ ำศัยอยูก่ บั วิลล์ (เบน ฟอส
เตอร์) พ่อของเธอในเขตป่ำสงวน ทัง้
คู่ใช้พนื้ ทีบ่ ริเวณหนึง่ ในป่ำเป็นทีอ่ ยู่
อำศัย สองพ่อลูกสร้ำงเต้นท์ทรี่ องน�ำ้
ฝนได้, พืน้ ทีส่ ำ� หรับท�ำอำหำรแบบ
ง่ำย ๆ, โต๊ะส�ำหรับเล่นหมำกรุก และ
สิง่ ทีด่ เู หมือนพ่อลูกคูน่ จี้ ะเชีย่ วชำญ
เป็นพิเศษก็คอื ทักษะกำรจุดไฟเพือ่
ท�ำอำหำรและสร้ำงควำมอบอุน่ ให้กบั
ร่ำงกำย วิลล์ มักใช้เวลำว่ำงในกำร
สอนลูกสำวให้พรำงตัวในป่ำและเอำ
ตัวรอดในป่ำใหญ่ให้ได้ดว้ ยตัวเอง
แต่สงิ่ ทีน่ ำ่ ฉงนสนเท่หก์ ค็ อื บทหนัง
แทบจะไม่ได้เผยทีม่ ำที่ไปใด ๆ เลย
ว่ำเหตุผลกลใดหรือว่ำสำเหตุอะไรที่
ท�ำให้ วิลล์ ต้องพำลูกสำวมำตกระก�ำ
ล�ำบำกกลำงป่ำเขำแบบนี้
024
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Leave No Trace ดัดแปลงมำ
จำกนิยำยเรือ่ ง My Abandonment
(ที่ได้แรงบันดำลใจมำจำกข่ำวพ่อ
และลูกสำวคูห่ นึง่ ที่ใช้ชวี ติ อยู่ในป่ำ
เมือง พอร์ตแลนด์ อยูน่ ำนถึง 4 ปี)
ของ ปีเตอร์ ร็อค นักเขียนชำวยู
ทำห์ทเี่ ป็นอำจำรย์สอน “กำรเขียน
เชิงสร้ำงสรรค์” ให้กบั ทำงวิทยำลัย
Reed ซึง่ ตัง้ อยู่ในเมือง พอร์ตแลนด์
รัฐ ออริกนั ซึง่ ถูกใช้เป็นฉำกหลังทัง้
ในนิยำยและภำพยนตร์เองนี้ ในส่วน
ของตัวผูเ้ ขียนเองไม่เคยอ่ำนนิยำย
เรือ่ ง My Abandonment มำก่อน จึง
ไม่แน่ใจว่ำวิธกี ำรเล่ำเรือ่ งเป็นแบบ
เดียวกันกับหนังหรือไม่ เนือ่ งจำก
หนังไม่ได้เล่ำถึงเบือ้ งหลังชีวติ ของ
วิลล์ มำกเกินไปกว่ำกำรทีเ่ ขำเคยเป็น
ทหำรผ่ำนศึกจำกสงครำมในอิรกั เป็น
โรคเครียดจำกเหตุกำรณ์สะเทือนใจ
หรือภำวะ PTSD ส่วนกำรทีเ่ ขำบังคับ
ให้ ทอม ลูกสำววัยแค่ 13 ปีตอ้ งมำ
อยู่ในป่ำโดยที่ไม่ได้เล่ำเบือ้ งลึกเบือ้ ง
หลังหรือว่ำมีกำรใส่ฉำกแฟลชแบ็คที่
อำจจะท�ำให้ผชู้ มรูส้ กึ เห็นใจตัวละคร
อย่ำง วิลล์ ขึน้ มำบ้ำงก็ไม่มีให้เห็นแม้
แต่ชอ็ ตเดียว เพรำะฉะนัน้ จึงไม่แปลก
ทีจ่ ะมีผชู้ มจ�ำนวนหนึง่ รับไม่ได้กบั
พฤติกรรมเห็นแก่ได้ของ วิลล์ ทีน่ ำ�
ลูกสำวมำใช้ชวี ติ ไม่ตำ่ งไปจำกทหำรที่
ต้องหลบหนีขำ้ ศึกกลำงป่ำ เพรำะไม่
เข้ำใจว่ำท�ำไมเขำถึงตัดสินใจท�ำอะไร

แบบนีล้ งไป
วิลล์ อำจจะเป็นเช่นเดียวกัน
กับ คริสส์ แม็คแคนเดิลเลสส์ (อีมลิ
เฮิรช์ ) ในหนังเรือ่ ง Into the Wild
ของผูก้ ำ� กับ ฌอน เพนน์ ทีต่ ดั ขำด
จำกสังคมทุนนิยมและตัดสินใจเดิน
เข้ำป่ำในอลำสก้ำเพือ่ ใช้ชวี ติ อย่ำงโดด
เดีย่ วโดยที่ไม่ตอ้ งพึง่ เงินทองหรือกำร
ท�ำงำนเพือ่ แลกกับต�ำแหน่งและเงิน
เดือนสูง ๆ เพือ่ ให้มหี น้ำมีตำในสังคม
แต่ผชู้ มพอทีจ่ ะเข้ำใจได้วำ่ ท�ำไม
คริสส์ ถึงท�ำเช่นนัน้ เพรำะหนังแสดง
ให้เห็นอย่ำงชัดเจนว่ำเขำถูกพ่อบังคับ
ให้เข้ำเรียนในคณะและสถำบันกำร
ศึกษำทีม่ ชี อื่ เสียงทัง้ ๆ ทีต่ วั เขำเอง
ไม่ตอ้ งกำรหรือแม้กระทัง่ ให้ของขวัญ
วันจบกำรศึกษำด้วยกำรเตรียมซือ้
รถยนต์รำคำแพงให้ คริสส์ ทีเ่ กลียด
สังคมทุนนิยมและควำมเป็นอเมริกนั
ดรีมเป็นทุนเดิมอยูแ่ ล้วจึงเลือกทีจ่ ะ
หันหลังให้กบั สังคมจอมปลอมและ
ไปใช้ชวี ติ ท่ำมกลำงธรรมชำติอย่ำง
เดียวดำย
ผูท้ ชี่ นื่ ชอบหนังเรือ่ ง Into the
Wild ย่อมมีปญ
ั หำกับหนังอย่ำง
Leave No Trace อย่ำงแน่นอน
เพรำะหนังไม่ได้เลือกทีจ่ ะเดินไปใน
สำย “เมโลดรำมำ” ทีเ่ ล่ำเรือ่ งของพ่อ
มีปญ
ั หำกับลูกชำยอย่ำงสุดขัว้ อย่ำง
หนังเรือ่ ง Into the Wild หรือถ้ำหำก
จะยกตัวอย่ำงหนังทีม่ ตี วั ละครที่ใกล้

เคียงกับ วิลล์ เอำมำก ๆ อย่ำง
ลี แชนด์เลอร์ (เคซีย์ แอฟเฟลค)
ในหนังเรือ่ ง Manchester By the
Sea ของผูก้ ำ� กับ เคนเนธ โลเนอร์
แกน ก็จะเห็นได้วำ่ ลี เป็นผูช้ ำยที่
มีพฤติกรรมทีเ่ ฮงซวยอย่ำงทีเ่ ห็นได้
อย่ำงไรเมือ่ หนังได้เฉลยควำมจริง
อันสุดแสนสะเทือนใจให้ผชู้ มได้รใู้ น
จังหวะทีเ่ หมำะสม แต่กำรสร้ำงปมขัด
แย้งเหล่ำนี้ไม่ได้เกิดขึน้ กับตัวละคร
อย่ำง วิลล์ เลยแม้แต่นดิ เดียว
ค�ำถำมทีผ่ กู้ ำ� กับหญิง เดบรำ
เกรนิค โยนให้กบั ผูช้ มก็คอื เรำจะต้อง
เข้ำใจเบือ้ งลึกเบือ้ งหลังของตัวละคร
ในระดับไหนถึงจะท�ำให้เรำเห็นอก
เห็นใจตัวละครได้ เพรำะสิง่ ที่ เดบรำ
เกรนิค พยำยำมบอกกับผูช้ มก็คอื ผู้
ชมไม่มที ำงทีจ่ ะเข้ำใจควำมเป็นมนุษย์
อย่ำงตกผลึกได้เพียงแค่กำรได้เห็น
หนังทีส่ ร้ำงปมขัดแย้งบำงอย่ำงหรือว่ำ
สร้ำงภำพแฟลชแบ็คเฉลยปมปัญหำ
นิด ๆ หน่อย ๆ ขึน้ มำ แต่สงิ่ ทีผ่ ชู้ ม
ควรจะรูส้ กึ หรือว่ำเข้ำใจตัวละครจริง ๆ
ซึง่ เป็นอีกทำงเลือกหนึง่ ในกำรเล่ำ
เรือ่ งที่ไม่ได้เดินตำมสูตรส�ำเร็จก็คอื
กำรเผชิญหน้ำกับปัญหำและอุปสรรค
ต่ำง ๆ นำนำไปพร้อม ๆ กับตัวละคร
และพยำยำมทีจ่ ะเข้ำใจถึงพฤติกรรม
เหล่ำนัน้ ด้วยควำมรูส้ กึ ในแบบเดียวกัน
โดยที่ไม่พยำยำมทีจ่ ะตัดสินควำมเป็น
มนุษย์ในแบบทีพ่ วกเขำเป็น
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ศรัณยู ตรีสุคนธ

ด้วยร่องรอยของบำดแผลทีซ่ กุ ซ่อนอยู่
ภำยในจิตใจ
สิง่ หนึง่ ทีบ่ ง่ บอกควำมผิดปรกติ
ในใจของ วิลล์ ได้ดอี ยู่ในฉำกทีเ่ ขำ
สอบไม่ผำ่ นกำรวัดระดับควำมปรกติ
ของสุขภำพจิต หรือถ้ำหำกพูดให้ถกู
ก็คอื ไม่สนใจไยดีเลยมำกกว่ำ กำร
ลักลอบเข้ำมำอยู่ในป่ำกับลูกสำว
อย่ำงผิดกฎหมำยของ วิลล์ อำจ
จะเป็นหนทำงเดียวทีเ่ ขำคิดว่ำจะ
สำมำรถรักษำบำดแผลในใจเพือ่ ไม่ให้
หลงเหลือร่องรอยใด ๆ ไว้ให้ใครได้
เห็น ซึง่ นัน่ อำจจะเป็นสำเหตุทที่ ำ� ให้
เขำสอนลูกสำวให้ดำ� รงชีวติ ในป่ำเพือ่
สอนวิธกี ำรพรำงตัวและเดินป่ำโดยที่
เหลือร่องรอยในกำรเดินป่ำให้นอ้ ย
ทีส่ ดุ เท่ำทีจ่ ะเป็นไปได้ หำกมองในแง่
เมือ่ มองตัวละครทีด่ ำ� รงชีวติ
ในปัจจุบนั ขณะโดยที่ไม่มปี มขัดแย้ง มุมนีป้ ำ่ ใหญ่กไ็ ม่ได้ตำ่ งอะไรไปจำก
(Conflict) ใด ๆ เข้ำมำข้องเกีย่ วแล้ว สภำวะจิตใจทีเ่ ต็มไปด้วยบำดแผล
ล่ะก็เรำจะเห็นถึงควำมเป็นมนุษย์ใน ที่ วิลล์ พยำยำมจะรักษำมันให้ดที สี่ ดุ
ลักษณะควำมเป็น “มนุษยนิยม” ของ และเขำก็พยำยำมทุกวิถที ำงเพือ่ ไม่ให้
พ่อลูกคูน่ ขี้ นึ้ มำทันที เพรำะทัง้ วิลล์ ลูกสำวต้องเดินซ�ำ้ รอยเดิมเหมือนกับ
ทีเ่ ขำเคยเป็นมำ
และ ทอม ต่ำงก็เลือกทีจ่ ะก�ำหนด
แต่ดว้ ยธรรมชำติของเด็กผู้
ชะตำชีวติ ของตัวเอง เพรำะควำม
เป็นมนุษย์ไม่ได้อยูท่ ชี่ ำติกำ� เนิดหรือ หญิงทีอ่ ยู่ในช่วงเริม่ ต้นของกำรเป็น
วัยรุน่ กำรใช้ชวี ติ อย่ำงโดดเดีย่ วในป่ำ
ว่ำสถำนะทำงสังคมทีต่ ดิ ตัวมำ กำร
ลึกก็ไม่ตำ่ งไปจำกกำรให้ ทอม ติดคุก
ใช้ชวี ติ อยู่ในป่ำเขำและหำกินไปวัน
อยูท่ ำ่ มกลำงป่ำเขำล�ำเนำไพร ฉำก
ๆอย่ำงไม่มเี ป้ำหมำยอำจจะดูไม่สม
ทีเ่ ธอเห็นสร้อยคอสวย ๆ ตกอยูบ่ น
เหตุสมผลและค้ำนกับสำมัญส�ำนึก
ของคนทัว่ ๆไป แต่สงิ่ เหล่ำนัน้ ไม่ได้ พืน้ แต่ไม่สำมำรถเก็บมำใช้เป็นเครือ่ ง
เป็นประเด็นส�ำคัญของหนังเรือ่ งนีม้ ำ ประดับเหมือนเด็กผูห้ ญิงทัว่ ๆ ไปได้
เป็นฉำกทีท่ งั้ สะท้อนใจและสะท้อน
ตัง้ แต่แรกอยูแ่ ล้ว
ควำมไม่นำ� พำถึงเบือ้ งลึกเบือ้ ง ให้เห็นว่ำเธอควรจะได้ชวี ติ ในสังคม
ปรกติมำกกว่ำ ทอม รูส้ กึ ตืน่ เต้น
หลังของตัวละครท�ำให้ผชู้ มจ�ำต้อง
กับสังคมใหม่และปรับตัวเข้ำกับโลก
จดจ่อกับกำรใช้ชวี ติ ในปัจจุบนั ขณะ
ใบใหม่ได้เป็นอย่ำงดี ไม่วำ่ จะเป็น
ของทัง้ วิลล์ และลูกสำว ไปโดย
ปริยำย แน่นอนว่ำ วิลล์ อำจจะไม่ได้ เรือ่ งกำรทีเ่ จ้ำหน้ำทีส่ งั คมสงเครำะห์
เตรียมทีเ่ รียนให้กบั เธอ กำรได้เช่ำ
เป็นพ่อทีด่ พี ร้อมแต่เขำก็รกั ลูกสำว
บ้ำนอยู่ในสังคมปรกติ กำรได้อมุ้
ในแบบของเขำเอง วิลล์ สอนให้ลกู
กระต่ำยและมองเห็นมันเป็นสัตว์เลีย้ ง
หุงหำอำหำรให้ได้ดว้ ยตัวเอง, สอน
ไม่ใช่สตั ว์ปำ่ แต่สงิ่ ทีน่ ำ่ จะกระตุน้ ให้
วิธพี รำงตัวในป่ำเขำและเดินทำงไป
ทอม อยำกออกจำกป่ำมำอยู่ในสังคม
ไหนมำไหนโดยทิง้ ร่องรอยเอำไว้ให้
มนุษย์ทวั่ ไปมำกทีส่ ดุ เห็นจะเป็นฉำก
น้อยทีส่ ดุ สิง่ เหล่ำนีอ้ ำจจะน�ำไปสู่
กำรตีควำมหมำยของชือ่ หนัง Leave ทีเ่ ธอรับฟังควำมฝันของเด็กผูช้ ำยคน
No Trace “อย่ำทิง้ ร้องรอยใด ๆ ไว้” หนึง่ ทีก่ ำ� ลังสร้ำงบ้ำนหลังเล็ก ๆ ของ
เนือ่ งจำกควำมโหดร้ำยของสงครำม ตัวเองและบอกกับเธอว่ำที่ ๆ เขำและ
เธอยืนอยูจ่ ะเป็นห้องครัวทีม่ หี น้ำต่ำง
อำจจะท�ำให้ชวี ติ ของ วิลล์ เต็มไป
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บำนหนึง่ ทีเ่ มือ่ เปิดออกไปแล้วจะเห็น
วิวเป็นผืนป่ำและท้องฟ้ำ
เมื่อ วิลล์ เริ่มมองเห็นว่ำ
ลูกสำวเริ่มที่จะผูกพันกับสังคมนอก
ผืนป่ำ เขำก็ไม่รีรอที่จะพำเธอกลับ
เข้ำป่ำอีกครั้ง เหตุผลนั้นไม่น่ำจะมี
อะไรมำกเกินไปกว่ำประสบกำรณ์
ที่สอนให้เขำได้รู้ว่ำสังคมมนุษย์นั้น
มีแต่ควำมจอมปลอมเห็นแก่ได้และ
มันได้สร้ำงบำดแผลขึ้นภำยในใจให้
กับเขำได้อย่ำงไร แต่ถึงจะอย่ำงนั้น
ก็ตำม วิลล์ ก็รู้ว่ำ ทอม ลูกสำวของ
เขำย่อมอยำกที่จะอยู่ในสังคมปรกติ
เหมือนเด็กผู้หญิงคนอื่น ๆ ที่ได้มี
โอกำสศึกษำเล่ำเรียน, ได้สวมสร้อย
คอสวย ๆ, ได้มีเพื่อน, มีสัตว์เลี้ยง,
มีควำมรักและได้เดินตำมควำมฝัน
ที่เธอต้องกำร สิ่งที่เขำท�ำได้มีเพียง
แต่ยื้อเวลำให้เขำได้มีโอกำสอยู่กับ
ลูกสำวในป่ำใหญ่ ในที่ ๆ ร่องรอย
แห่งบำดแผลภำยในจิตใจของเขำถูก
ซุกซ่อนเอำไว้ในที่ไหนสักแห่งอย่ำงไร้
ร่องรอย แต่ชีวิตที่ไร้ซึ่งประสบกำรณ์
ก็เป็นสิ่งที่น่ำเบื่อหน่ำยส�ำหรับเด็ก
สำว ๆ และในสักวันหนึ่ง ทอม ก็จะ
ต้องเดินออกไปจำกร่องรอยแห่งอดีต
ที่อยู่ในป่ำเขำล�ำเนำไพรของพ่อไปอยู่
ในที่ ๆ เธอต้องกำร เพื่อเรียนรู้ที่จะ
มีควำมสุข, มีควำมเจ็บปวด และมี
บำดแผลในจิตใจที่เธอเท่ำนั้นที่จะเป็น
ผู้เยียวยำมันได้โดยที่ไม่จ�ำเป็นต้อง
พึ่งพำกำรช่วยเหลือของพ่อ
ฉำกจบของ Leave No Trace เป็น
ฉำกทีบ่ บี คัน้ และเจ็บปวดหัวใจอย่ำงยิง่
แต่ในทำงตรงกันข้ำมมันก็เป็นฉำกที่
น่ำซำบซึ้งประทับใจที่สองพ่อลูกต่ำง
ก็เปี่ยมล้นไปด้วยควำมรู้สึกที่เข้ำอก
เข้ำใจในกันและกัน ทอม ต้องกำร
เดินเข้ำสู่สังคมที่เต็มไปด้วยมิตรภำพ
กำรช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน แต่
วิลล์ นั้นผ่ำนเรื่องรำวเหล่ำนั้นมำหมด
แล้วและไม่ต้องกำรที่จะเผชิญหน้ำ
กับมันอีก ท้ำยที่สุด วิลล์ ยินยอมให้
ลูกสำวได้เลือกเดินไปตำมทำงเดิน
ที่ตัวเองต้องกำร ส่วนเขำก็เลือกที่
จะเดินทำงกลับเข้ำไปใช้ชีวิตในป่ำ
อีกครั้ง

มนุษย์ทกุ คนย่อมมีเรือ่ งรำว
และบำดแผลในชีวติ ทีแ่ ตกต่ำงกันออก
ไปตำมแต่ประสบกำรณ์ของแต่ละ
คน แน่นอนว่ำบำดแผลเหล่ำนัน้ ย่อม
ทิง้ ร่องรอยบำงอย่ำงเอำไว้ให้เรำได้
ร�ำลึกถึง แต่กำรทีจ่ ะเดินทำงบนเส้น
ทำงชีวติ โดยปรำศจำกบำดแผลและ
ร่องรอยตำมรำยทำงเลยย่อมเป็นไป
ไม่ได้ เพรำะมันเป็นร่องรอยที่ไม่วำ่ จะ
อ�ำพรำงหรือว่ำกลบอย่ำงไร ในสักวัน
หนึง่ ร่องรอยแห่งบำดแผลเหล่ำนัน้ ก็
ย่อมผุดขึน้ มำให้เห็นอยูด่ ี
วิลล์ นัน้ รูท้ งั้ รูอ้ ยูแ่ ล้วว่ำร่อง
รอยหรืออีกนัยหนึง่ บำดแผลภำยใน
ใจที่ได้เห็นมนุษย์ทำ� ร้ำยกันเองอย่ำง
โหดเหีย้ มในสนำมรบและเขำเองก็
พยำยำมซุกซ่อนร่องรอยนัน้ เอำไว้ใน
ป่ำไม่วำ่ จะอย่ำงไรก็ไม่มที ำงทีจ่ ะกลบ
มันได้มดิ แต่เขำก็เลือกทีจ่ ะใช้ชวี ติ
อยูแ่ บบนัน้ แต่ ทอม ลูกสำวของเขำ
เชือ่ มัน่ ในควำมรักและควำมช่วยเหลือ
เกือ้ กูลกันของมนุษย์ เพรำะส�ำหรับ
เธอแล้วสิง่ นีน้ ำ่ จะเป็นกำรเยียวยำ
บำดแผลในใจได้ดที สี่ ดุ ซึง่ ช่ำงเป็น
ควำมคิดทีแ่ ตกต่ำงและเป็นขัว้ ตรง
ข้ำมกันเหลือเกิน แต่ถงึ จะอย่ำงนัน้
ก็ตำมเธอก็ยงั เคำรพในกำรตัดสินใจ
ของพ่อ เช่นเดียวกันกับทีพ่ อ่ เคำรพ
กำรตัดสินใจของเธอ
Leave No Trace อำจจะไม่ได้
เป็นหนังส�ำหรับทุกคน เพรำะมันไม่
ได้เป็นหนังทีเ่ ดินตำมสูตรส�ำเร็จและ
พูดได้วำ่ ไม่มกี ำรสร้ำงฉำกเมโลดรำม่ำ
เพือ่ เร้ำอำรมณ์ผชู้ มเลย แต่ทำ่ มกลำง
ควำมเรียบเรือ่ ยไร้ควำมขัดแย้งใด ๆ
ของตัวละคร Leave No Trace กลับมี
ฉำกทีช่ วนฉุกคิดตำมรำยทำงมำกมำย
ซึง่ เป็นภำษำภำพยนตร์ทเี่ รียบง่ำย
แต่แฝงเอำไว้ดว้ ยควำมลึกซึง้ ชวนให้
ตีควำม และถ้ำหำกจะพูดไปแล้วนี่
เป็นหนังทีพ่ ดู ถึงควำมรักทีพ่ อ่ มีตอ่
ลูกในอีกรูปแบบหนึง่ ที่ไม่นำ่ จะมีหนัง
เรือ่ งไหนเคยท�ำออกมำในลักษณะนี้
มำก่อนด้วย ส่วนในตอนนี้ Leave No
Trace มีให้ชมกันแล้วทำง Netflix ซึง่
ผมไม่อยำกให้ทำ่ นผูอ้ ำ่ นกดรีโมทข้ำม
หนังเรือ่ งนี้ไปเลยจริง ๆ
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กับก้าวย่างครั้งใหม่
จากกลิ่นอายของอดีต

หนึ่งในป็อปสตาร์ที่มาแรงสุด ๆ ในช่วงสามปีที่ผ่านมา หลังเปิดตัวอย่าง
สวยงามในฐานะศิลปินหน้าใหม่เมื่อปี 2017 จากอัลบั้มชุดแรก วันนี้ Dua Lipa กลับ
มาอีกครั้งกับอัลบั้มชุดที่สอง Future Nostalgia ซึ่งได้รับเสียงชื่นชมจากทั้งสื่อและ
แฟนเพลงว่า เป็นพัฒนาการอีกย่างก้าวของศิลปินสาว เราลองมาท�ำความเข้าใจ
เกี่ยวผลงานล่าสุดของเธอ ผ่านบทสัมภาษณ์ชิ้นนี้กัน
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รูส้ กึ ยังไงบ้างกับอัลบัม้ ใหม่ของตัว
เอง?
Dua Lipa: สุด ๆ ไปเลยค่ะ
น่าตืน่ เต้นและสนุกมาก ฉันมีความ
สุขที่ได้เห็นฟีดแบ็คต่าง ๆ ทีค่ นฟังมี
กับอัลบัม้ ชุดนี้ ไม่รจู้ ะอธิบายยังไงดี
มันยอดเยีย่ ม! ความรูส้ กึ มันท่วมท้น
ไปหมด พลังของผูค้ น ปฏิกริ ยิ าตลก
ๆ ทางออนไลน์ ท�ำให้แต่วนั ของฉัน
สดใสขึน้ เยอะเลย

ใหม่และทันสมัย นัน่ แหละคือนิยาม
ของค�ำว่า Future Nostalgia

เกิดในช่วงเวลานัน้ พูดตามตรงฉันรัก
ทัง้ Blur และ Oasis แต่ฉนั จะอินไป
กับ Oasis มากกว่า พวกเขาคือศิลปิน
ทีฉ่ นั ชืน่ ชอบ

มีความหมายแตกต่างกันไป แต่
“Break My Heart” เป็นเพลงทีพ่ เิ ศษ
มากส�ำหรับฉัน ส่วน “Love Again”
การฟังเพลงของพ่อแม่ ทีก่ ลายเป็น
ก็นา่ ประทับใจ มันมาจากความรูส้ กึ
แรงบันดาลใจส�ำหรับคุณอย่างทีเ่ ล่า
ประมาณว่าบางสิง่ บางอย่างทีอ่ ยู่ใกล้
การท�ำอัลบัม้ Future Nostalgia
มา เป็นผลงานของใครบ้าง?
คุณ จนคุณเกือบจะได้ลมิ้ รสมัน แต่
ท�ำให้คณ
ุ รูส้ กึ มัน่ ใจในการสร้างสรรค์ บางทีการไม่เชือ่ ในรสชาติ ก็เป็นสิง่ ที่
Dua Lipa: มันคืองานของ
งานดนตรีของตัวเองมากขึน้ ถูก
Gwen Stefani, Blondie, Moloko,
น่าสนใจมากกว่า หรือ “Physical” ก็
ไหม?
Jamiroquai และอีกมากมาย ฉัน
เป็นอะไรทีเ่ ต็มไปด้วยอารมณ์ เห็นได้
Dua Lipa: มันมีอสิ ระมาก
หมายถึงว่าพวกเขาฟังงานเพลงศิลปิน
ชัดว่าฉันชอบกับทุกเพลงในอัลบัม้ มัน
ป็อปร็อกฝัง่ อังกฤษอย่างชัดเจน มัน ขึน้ ค่ะ เพราะตอนนีฉ้ นั ชินและรูว้ ธิ ี
เหมือนกับความท้าทายในการค้นหา
การอยู่ในสตูดโิ อ ฉันไม่รสู้ กึ ว่าต้อง
อัลบัม้ ของคุณชือ่ ว่า Future
เป็นเพลงทีท่ ำ� ให้ทกุ คนในบ้านเต้น
รอยเท้าและทางเดินของตัวเอง
Nostalgia มันชวนให้นกึ ถึงอดีต
และร้องตาม พ่อแม่ฉนั รักศิลปินเหล่า เข้าไปข้างใน เพือ่ พยายามสร้างความ
ประทับใจให้ผคู้ นทีอ่ ยู่ในนัน้ เมือ่ ฉัน คุณรูส้ กึ กดดันบ้างไหมเกีย่ วกับ
เพลงในยุค 80s และยุค 90s มีสว่ น นีม้ าก
เริม่ เขียนเพลง ความรูส้ กึ มันเหมือน ความไม่สมดุลเรือ่ งเพศในวงการ
สร้างแรงบันดาลใจให้งานดนตรีใน
ก�ำลังท�ำงานกับผูค้ นใหม่ ๆ มากมาย เพลง เช่นในงานมอบรางวัลอย่าง
อัลบัม้ นีข้ องคุณบ้างหรือเปล่า?
ตอนนีค้ ณ
ุ มีเพลงฮิตติดอันดับ 1
ฉันต้องการพิสจู น์ให้คนอืน่ เห็นว่าฉัน Brit หรือ Grammy แม้จะมีเรือ่ ง
Dua Lipa: อัลบัม้ นีเ้ ป็นเรือ่ ง
ในสหราชอาณาจักร แต่คณ
ุ รูห้ รือ
เขียนทุกอย่างด้วยตัวเอง การผ่าน
ของความคิดถึง (Nostalgia) ความ ไม่วา่ ตอนทีค่ ณ
ุ เกิด (22 สิงหาคม
เพศเอียง แต่บอ่ ยครัง้ ก็เป็นศิลปิน
อัลบัม้ มาแล้วหนึง่ ชุด ท�ำให้ฉนั เป็น
รูส้ กึ ทีฉ่ นั มีกบั พ่อแม่เวลาทีพ่ วกเขา
1995) เป็นสัปดาห์แห่งการต่อสู้
หญิงทีช่ ว่ ยกอบกูว้ งการเพลง ไม่วา่
ฟังเพลง และเต้นร�ำตอนอยูบ่ า้ น ทุก ครัง้ ประวัตศิ าสตร์เพือ่ แย่งชิงความ คนทีผ่ อ่ นคลายกว่าเดิม ไม่รสู้ กึ ว่า
จะเป็น Adele หรือ Taylor Swift ใน
ต้องการมานัง่ สร้างความประทับใจ
เป็นหนึง่ ระหว่างเพลง “Country
ครัง้ ทีพ่ อ่ แม่ของฉันเปิดเพลงเหล่านัน้
ปีกอ่ นหน้านัน้ และคุณในปีนี้ คุณคิด
(เพลงยุค 80s และ 90s) มันเหมือน House” ของ Blur กับ “Roll With ส�ำหรับคนอืน่ ๆ ถ้าฉันมีวนั ทีท่ ำ� อะไร ว่าอะไรจะท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
ไม่ถกู ต้อง มันก็ไม่เป็นไร โดยรวม
ฉันถูกส่งกลับไปช่วงเวลาดังกล่าว ฉัน It” ของ Oasis? (ซึง่ ผลลัพธ์คอื
ทีแ่ ท้จริง
รักความทรงจ�ำทัง้ หมดเกีย่ วกับเรือ่ ง Blur ชนะการต่อสูค้ รัง้ นี้ แต่บางคน เป็นกระบวนการท�ำงานทีง่ า่ ยขึน้
Dua Lipa: ในฐานะศิลปินใหม่
เหล่านี้ และต้องการเอามาใช้เป็นองค์ อาจบอกว่า Oasis ชนะในสงคราม
ฉันรูส้ กึ ว่าการทีย่ คุ นีม้ รี ะบบสตรีม
โดยรวม)
เนือ้ เพลงจากอัลบัม้ นีท้ คี่ ณ
ุ ภูมิใจ
ประกอบหนึง่ ใส่ลงไปในผลงาน สิง่
มิง่ เป็นสิง่ ทีด่ ี เราควรเปิดใจต้อนรับ
Dua Lipa: (หัวเราะ) เป็นเรือ่ ง มากทีส่ ดุ
ส�ำคัญส�ำหรับฉันคือพยายามสร้าง
ศิลปินใหม่ ๆ ไม่วา่ จะชายหรือหญิง
Dua Lipa: ฉันรูส้ กึ ว่าทุกเพลง ในโอกาสทีม่ ากพอกัน ส่วนการมอบ
ความรูส้ กึ ทีว่ า่ นัน้ ขึน้ มาด้วยวิธกี ารที่ ทีน่ า่ สนใจ ฉันไม่รมู้ าก่อนเลยว่าฉัน
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รางวัลก็มองได้วา่ เป็นการสนับสนุน
ผูส้ ร้างผลงานในอีกทางหนึง่ อาจจะ
มีคนหนุม่ สาวอีกมากมายที่ได้ดมู นั
ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ แล้วมีความ
คิดขึน้ มาว่า “ถ้าพวกเขาสามารถท�ำ
มันได้ฉนั ก็อาจจะท�ำได้” ดังนัน้ เราจึง
1) ศิลปินดังหลายราย ก่อน
ต้องสนับสนุนคนอืน่ ทีต่ อ้ งการท�ำแบบ เปิดตัวในวงการ มักต้องเปลีย่ น
เดียวกัน และแสดงให้พวกเขาเห็นว่า ชือ่ เพือ่ ให้เป็นทีจ่ ดจ�ำง่าย แต่ Dua
เป็นไปได้
Lipa เป็นชือ่ ของเธอจริง ๆ ทีต่ ดิ ตัว
มาตัง้ แต่เกิด (ออกเสียงว่า ‘Doer
คุณเป็นหนึง่ ในศิลปินดังไม่กคี่ น ที่
Leaper’) เธอบอกว่าเมือ่ ก่อนไม่
ปล่อยอัลบัม้ ออกวางจ�ำหน่ายในช่วง ชอบมันเอาเสียเลย จนกระทัง่ ได้เข้า
ที่ไวรัสโควิด 19 ก�ำลังระบาด และ
มาเป็นนักร้องซึง่ กลายเป็นชือ่ เหมาะ
ท�ำการโปรโมตอัลบัม้ ในช่วงทีต่ อ้ ง
และจดจ�ำได้งา่ ยมาก
กักตัวอยูก่ บั บ้าน จนได้รบั การขนาน
2) แม้ Dua Lipa จะเกิดที่
นามว่า “Quarantine Queen” มี
กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ แต่
ความคิดเห็นอย่างไรกับชือ่ นี?้
พ่อแม่ของเธอเป็นชาวอัลบาเนียน
Dua Lipa: แน่นอนว่ามันฟัง
ที่มาจากประเทศโคโซโว ซึ่งชื่อหน้า
เป็นชือ่ แปลก ๆ (หัวเราะ) ฉันก็อยู่
ของเธอตามภาษาอัลบาเนียนแปลว่า
กับบ้านเหมือนทุกคนนัน่ แหละค่ะ
“ความรัก”
เราพยายามทีจ่ ะท�ำให้มนั ออกมา
3) Dukagjin Lipa ผูเ้ ป็น
สร้างสรรค์ พยายามสนุกกับสิง่ เล็ก ๆ พ่อของ Dua ท�ำงานในวงการเพลง
น้อย ๆ ทีเ่ รามีในช่วงเวลาแบบนี้ ฉัน ด้วยเช่นกัน เขาเป็นนักดนตรีและผู้
รูส้ กึ โชคดีมากที่ได้ทำ� งานและโปรโมต ก่อตัง้ เทศกาลทีเ่ รียกว่า Sunny Hill
อัลบัม้ ของฉันจากทีบ่ า้ น ส�ำหรับฉัน
Festival ในโคโซโว ถ้าตัดสินจากหน้า
มันเหมือน “มา! เรามามอบแรง
ฟีดในอินสตาแกรม ต้องบอกว่าพ่อ
บันดาลใจให้กนั และกันเถอะ”
ของเธอเป็นแฟนตัวยงที่ใหญ่ทสี่ ดุ ของ
Dua
มีอะไรอยากฝากถึงแฟนเพลงของ
4) ครูนกั ร้องสอนร้องเพลง
คุณทีอ่ าจจะก�ำลังเก็บตัวอยูก่ บั บ้าน ของ Dua เคยบอกกับเธอตอนอายุ
ไหม?
11 ขวบ ว่า Dua ไม่มพี รสวรรค์ดา้ น
Dua Lipa: ขอให้มคี วามอดทน การร้องเพลง เพราะมีชอ่ งเสียงใน
อดทนกับตัวเอง มีความกดดันอย่าง โทนทีต่ ำ�่ เกินไป (แต่ถา้ ครูคนดังกล่าว
มากในช่วงเวลานี้ เราทุกคนต้องผ่าน มาเห็นเธอตอนนีอ้ าจจะนึกอยากถอน
ประสบการณ์ทกี่ ระทบกระเทือนจิตใจ ค�ำพูดนัน่ เสียก็เป็นได้)
ร่วมกัน มองอีกมุม การอยูก่ บั บ้าน
5) Dua Lipa เคยพบ
คุณสามารถมีเวลาท�ำสิง่ ต่าง ๆ ได้
กับ Chris Martin นักร้องน�ำวง
มากขึน้ ลองใช้มนั ให้คมุ้ ค่า ลองใช้
Coldplay ในไมอามีเพือ่ ท�ำงานเพลง
โทรศัพท์ทคี่ ณ
ุ มีพดู คุยกับเพือ่ น พูด
ด้วยกัน และผลลัพธ์ที่ได้ออกมาคือ
กับครอบครัวให้มากทีส่ ดุ ส่งความรัก “Homesick” เพลงสุดท้ายในอัลบัม้
ให้กนั ท�ำเรือ่ งดี ๆ ทัง้ กับคนอืน่ และ ชุดแรก ซึง่ Dua ได้เสนอให้ Chris ใส่
ตัวเอง ถ้าเป็นไปได้ฉนั อยากจะส่ง
เสียงร้องของเขาลงไปโดยไม่ตอ้ งลง
ความรักและสุขภาพทีด่ ีให้กบั ทุกคน เครดิต “ตอนแรกมีแค่เสียงร้องของ
หวังว่าเราจะได้เห็นเส้นชัยในไม่ชา้ ไม่ ฉันคนเดียวในเพลงนี้ แต่แล้วฉันก็ขอ
ต้องเก็บตัวอยูเ่ พียงภายในบ้านอีกต่อ ให้ คริส ร้องเพลงด้วย ฉันบอกเขา
ไป เมือ่ มองย้อนกลับมา หลังเราผ่าน ว่า “คุณต้องอยู่ในเพลงนี!้ ” และเขา
พ้นประสบการณ์เหล่านี้ไปแล้ว ฉันว่า ก็เห็นด้วย มันเป็นเพลงทีง่ ดงามทีส่ ดุ
เราจะภูมใิ จกับตัวเอง
ในอัลบัม้ ฉันคิดว่ามันอาจท�ำให้คน

15 เรือ่ งน่ารู้

เกีย่ วกับ Dua Lipa
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ฟังแอบร้องไห้เบา ๆ” Dua Lipa เล่า
ถึงทีม่ าในการร่วมงานแบบไม่เปิด
เผยอย่างเป็นทางการ ระหว่างเธอกับ
Chris Martin
6) เพราะต้องการทีจ่ ะมีอาชีพ
ในวงการดนตรี Dua Lipa ตัดสินใจ
ออกจากบ้านมาแสวงหาชือ่ เสียงตัง้ แต่
อายุ 15 เธอย้ายจากโคโซโวมายัง
ลอนดอน และเช่าแฟลตอยูก่ บั เพือ่ น
“การปรุงอาหารและการท�ำความ
สะอาด…นีม่ นั เป็นเรือ่ งยากจริง ๆ ฉัน
หมายถึงการตระหนักว่าไม่มีใครทีจ่ ะ
มาคอยท�ำความสะอาดให้เราอย่าง
แน่นอน หลังออกจากบ้านมาใช้ชวี ติ
ตามล�ำพัง มีอยูค่ รัง้ หนึง่ แม่ของฉันมา
เยีย่ ม เธอเปิดตูเ้ สือ้ ผ้าของฉันแล้วช็อค
ไปเลย กับเสือ้ ผ้าสกปรกที่ไม่เคยซัก
ซึง่ อัดอยูเ่ ต็มตู้ แต่เรือ่ งวันนัน้ ก็เปลีย่ น
ให้ฉนั เติบโต และรูจ้ กั ความรับผิดชอบ
มากขึน้ ” เธอเล่าติดตลกถึงอดีตของ
ตัวเอง
7) ถ้าย้อนไปดูเส้นทางสาย
นักดนตรีของเธอ จะพบว่าเริม่ ต้นขึน้
เหมือนกับนักดนตรีคนอืน่ ๆ นัน่ คือ
การคัฟเวอร์เพลงดังลงยูทบู “ตอน
อายุ 15 ฉันเริม่ ด้วยการคัฟเวอร์เพลง
ต่าง ๆ แล้วโพสต์ลงอินเตอร์เน็ต แต่
บอกตามตรงว่ามันไม่เคยได้รบั ความ
สนใจจนเป็นไวรัลเลยสักครัง้ เพลง
เหล่านัน้ เลยถูกใช้เป็นแค่พอร์ตโฟลิโอ
ส่วนตัวเท่านัน้ เอง เช่นการคัฟเวอร์
เพลง I Would Rather Go Blind ของ
Etta James หรือเพลง Here ของ
Alessia Cara”
8) ระหว่างทีป่ ระตูในวงการ
ดนตรียงั ไม่เปิดอ้าต้อนรับเธอ Dua
Lipa ต้องไปท�ำงานเป็นเด็กเฝ้าประตูที่
คลับ Mayfair ในลอนดอน
9) สามปีผา่ นไป Dua Lipa
อายุ 18 ก็ได้เซ็นสัญญาเป็นศิลปินใน
สังกัดของ Warner Bros “ฉันจ�ำได้วา่
ตอนนัน้ ดีใจมาก โทรหาพ่อแม่ของฉัน
ในโคโซโว บอกให้พวกเขารีบนัง่ เครือ่ ง
บินมาทีล่ อนดอนเพือ่ ลงนามรับรองกับ
ทางค่าย”
10) แม้หลังเปิดตัวในฐานะ
ศิลปิน Dua Lipa จะมีเพลงที่ได้รบั
ความนิยมอยู่ในระดับหนึง่ แต่เพลงที่

ถือว่าปัง และส่งให้เธอเป็นป็อปสตาร์
ในทันทีกค็ อื “New Rules” ซึง่ ปัจจุบนั
มียอดชมผ่านยูทบู กว่า 2 พันล้านครัง้
11) Dua Lipa เป็นหนึง่ ใน
ศิลปินหญิงทีโ่ ด่งดังระดับแถวหน้าใน
Spotify จากจ�ำนวนผูฟ้ งั กว่า 37 ล้าน
คนต่อเดือน ขณะทีฝ่ า่ ยชายคือ Ed
Sheeran เป็นศิลปินทีม่ คี นฟังมาก
ทีส่ ดุ โดยมีผฟู้ งั เกือบ 64 ล้านคนต่อ
เดือน
12) เธอเป็นศิลปินหญิงคน
แรกที่ได้รบั การเสนอชือ่ เข้าชิงรางวัล
Brit Award ถึง 5 สาขาในปีเดียว
ประกอบไปด้วย British Female Solo
Artist, British Breakthrough Act,
MasterCard British Album Of The
Year (Dua Lipa), British Single Of
The Year (New Rules) และ British
Video Of The Year (New Rules)
อย่างไรก็ดี จากจ�ำนวนการเข้าชิง
ทัง้ หมด Dua สามารถคว้ากลับบ้าน
ไปได้สองรางวัล คือ British Female
Solo Artist กับ British Breakthrough
Act.
13) เป็นธรรมดาทีท่ กุ คนจะ
มีดารานักร้องทีช่ นื่ ชอบในตอนทีต่ วั
เองยังไม่เข้ามาในวงการ และตืน่ เต้น
กับการทีจ่ ะได้เจอกับนักร้องคนดัง
กล่าวหลังจากทีต่ วั เองมีชอื่ เสียงขึน้
มา ส�ำหรับ Dua Lipa เธอเปิดเผยว่า
เธอสนใจอดีตแบดบอยอย่าง Robbie
Williams นิดหน่อย “แม่ของฉัน
ชอบเขานะ ตอนเด็กฉันเคยเจอเขา
ในเทศกาล iTune Festival เขาดูเจ๋ง
มาก”
14) หนึง่ ในเพลงโปรดทีเ่ ธอ
ชอบทีส่ ดุ ตอนไปร้องคาราโอเกะคือ
“Changes” ของ Tupac
15) เธอเป็นราชินแี ห่งการ
สะกดค�ำ Dua Lipa คิดว่าเธอไม่เก่งใน
เรือ่ งอืน่ เลยนอกจากร้องเพลง ยกเว้น
การสะกดค�ำต่าง ๆ ทีถ่ อื เป็นความ
สามารถทีเ่ ธอถนัด และเป๊ะมาตัง้ แต่
เด็ก อย่างไรก็ตาม เราค่อนข้างมัน่ ใจ
ว่าเธอยังมีความสามารถพิเศษอืน่ อยู่
อีกแน่ ๆ ปัจจุบนั มีผใู้ ห้ความสนใจ
ติดตามเธอผ่านอินสตาแกรมถึง 46
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