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EDITOR ‘S NOTE

พ้นปีใหม่มาแค่ 1 เดือน งานคอนเสิรต์ ต่างประเทศทุกแนวถล่ม
แฟนคลับวงกันไปอ่วมเกือบสิบงาน Imagine Dragon, Liam Gallagher,
One Ok Rock, Homeshake, The XX, Foster The People, Thy Art
Is Murder งานวงไทยในบ้านก็มอี กี เพียบ ไหนจะเดือนนีแ้ ละมีนาคมถึง
เมษายน ทัง้ สนับสนุนจากค่ายสีเหลืองและสีเขียว อัดแคมเปญกระหน�า่
ยังไม่นบั สาย EDM รวมตัวผูจ้ ดั เข้ามาถล่มด้วยไลน์อพั ทีเ่ ห็นแล้วต้องร้อง
ซีด้ ส์ ถ้าจะบ่น “บ้านเราไม่เห็นมีงานอะไรให้ด?ู ” แสดงว่าคุณไม่ได้ตาม
อย่างจริงจัง แต่ถา้ ใครได้ตามนีต่ อ้ งวางแผนชีวติ การเงินให้ดจี ริง ๆ ทุก
วันนีเ้ ราจะเห็นผูบ้ ริโภคการงานทีน่ า่ สนใจจริง ๆ ไม่มที างที่ใครคนหนึง่
จะเก็บเรียบทุกคอนเสิรต์ ทีม่ า ถ้าไม่เสพดนตรีเข้าเส้นท�าไม่ได้แน่ ๆ แถม
ต้องมีเงิน นัน่ จึงท�าให้ผจู้ ดั งานทัง้ หน้าเก่าหน้าใหม่ตอ้ งท�าการบ้านอย่าง
หนักเพือ่ ดึงดูดให้คนรักเสียงเพลงควักเงินออกจากกระเป๋า เอาเบอร์นดี้ ี
ไหม ? เอามามันจะมีคนมาดูไหม ? คุม้ ไหม จะเจ๊งไหม ? และอีกหลาย
ค�าถามทีช่ วนคบคิด ธุรกิจการจัดงานคอนเสิรต์ มันเปลีย่ นโฉมมาหลายปี
แต่จะมาหนักช่วงนีแ้ หละทีน่ อกจากผูจ้ ดั บริษทั คนไทยจะต้องแบ่งเค้กกัน
กลุม่ คนดู นีย่ งั ต้องเจอกับผูจ้ ดั ต่างประเทศเข้าแขร์อกี ทุกกลเม็ดมาร์เก็ต
ติง้ ถูกงัดมาใช้ผา่ นสือ่ ออนไลน์ ท�าไวรัลให้คนรับรูม้ ากทีส่ ดุ แต่นนั่ ก็ไม่ได้
การันตีอะไรมาก เพราะสุดท้ายผูบ้ ริโภคก็เลือกเสพอยูด่ ี
สภาพเศรษฐกิจฟากตะวันตกไม่คอ่ ยสูด้ นี กั วงดนตรี เทศกาล
ดนตรีรวมถึงธุรกิจดนตรีตา่ งดิน้ รนหาช่องทางใหม่ ๆ และหลายปีทผี่ า่ น
มาเราจะเห็นเทศกาลดนตรีทมี่ วี งระดับบิก๊ เบิม้ มาป้วนเปีย้ นเป็นไลน์อพั
ในฝัง่ เอเชียเยอะขึน้ และจะมากขึน้ อีกในปีนี้ ด้วยเทรนด์ดนตรีและเหตุผล
ข้างต้น การออกทัวร์ให้มากทีส่ ดุ ทดแทนยอดขายผลงานเพลง รักษาฐาน
แฟนเพลง ท�ายังไงก็ได้ให้มาโกยเงินฝัง่ เอเชีย ตลาดใหญ่ไม่พน้ ประเทศ
ญีป่ นุ่ และจีน วงดนตรี ศิลปินคนไหน เจาะตลาดจีนได้ 3-5 โชว์โกย
เต็ม ๆ ในจีนมีแน่นอน ผูจ้ ดั งานในประเทศญีป่ นุ่ เองพักหลังก็จดั ไลน์อพั
ดึงดูดคนดูชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ขนึ้ ไปจับจ่ายใช้สอย ผมเองได้
คุยกับวงดนตรีสายเมทัลทัง้ เบอร์ใหญ่เบอร์เล็กต่างบอกเป็นเสียงเดียวกัน
ว่า “ไปญีป่ นุ่ ได้เต็ม” ตัว๋ งานขายหมด Merch สินค้าต่าง ๆ ขายเกลีย้ ง
เหมือนเทกระจาด ขนาดวง Madball ฮาร์ดคอร์เบอร์ตน้ ๆ ของโลก แวะ
มาเล่นอินโดนีเชียและไทย ขายเสือ้ ได้เงินหลักแสน คิดดูละกัน วงไหนจะ
ไม่อยากมาเยือน อย่างวง Foo Fighter ทีม่ าไม่นานมานี้ ผมลองค�านวณ
ค่าเสือ้ ทีข่ ายก็ได้ไปหลักล้าน
“พราย ปฐมพร ปฐมพร” ผมทันตัง้ แต่ยคุ “ไม่ได้มามือเปล่า”
เพลงดังฟังง่ายติดหู แต่หลังจากนัน้ ก็มขี า่ วให้ฮอื ฮาทอล์ค ออฟ เดอะ
ทาวน์ ประกาศตัวเองว่าตาย ถ่ายโปสการ์ดแก้ผา้ เป็นของก�านัล รวมถึง
ผลงานเพลงทีด่ า� ดิง่ ในอารมณ์ เป็นอาร์ตติสปริศนาบุคคลทีเ่ ข้าถึงยากส์
มีหลายเรือ่ งบอกต่อ ๆ กันมา กระทัง่ พอศอ 2560 ผมได้ลองให้ ต้น
กฤษณะ อาร์ต ไดเร็คเตอร์นติ ยสารของเราเกริน่ ถามพีพ่ ราย พอจะให้
เกียรติมาขึน้ ปกได้ไหม ? ก็ตามทีเ่ ห็นนะครับ จัดเต็ม เก็บไว้เป็นทีร่ ะลึก
ส�าหรับทุกคนผูร้ กั เพลงของ “พราย”
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Blast from the past

BNK48

W E W I S H Y O U ! A M E R R Y C H R I S T M A S FA N M E E T I N G
ยังคงฮ๊อตแรงดีไม่มตี กเลยจริง  ส�ำหรับกลุม่ สาว ๆ ไอดอลกรุป๊ อย่าง BNK48 ทีต่ อนนีก้ ด็ งึ เหล่าศิลปิน
ดาราไปเป็นแฟนคลับกันเพียบไม่เว้นแม้แต่ชาวร็อกสายโหด และนีค่ อื การจัดแฟนมีตติง้ ครัง้ แรกของพวกเธอ...
ไม่เชือ่ ก็ตอ้ งเชือ่ ว่างานนีจ้ ะมีแฟนคลับมารอกันตัง้ แต่ตี 4 ตี 5 เลยทีเดียว เพือ่ มาซือ้ Merchandise ของทางวง
ทัง้ ๆ ทีง่ านจะเริม่ กันตอนบ่าย2 นับถือเหล่าโอตะจริง ๆ หน้างานก็จะคราคร�ำ่ ไปด้วยโอตะทีม่ าคอยเทรดโฟโต้
เซ็ทกัน ใครชอบใคร เมนใคร โอชิใคร ก็เลือกแลกเปลีย่ นเอาตามใจชอบเลย ตัดภาพมาในงาน...หลังผ้าม่านสี
แดงทีถ่ กู เปิดออก เราได้เห็นน้องแก้วบรรจงพรมนิว้ ลงบนเปียโนในเพลง Shonichi ซิงเกิล้ ที่ 3 (ตอนนัน้ ยังไม่มี
ใครรูว้ า่ เพลงนีจ้ ะถูกน�ำมาเป็นซิงเกิล้ ที3่ ) ต่อด้วย ก็ชอบให้รวู้ า่ ชอบ Oogoe Daimond ทีส่ าว ๆ ก็เดินลงจากเวที
มาทักทายแฟน ๆ ด้านล่าง พริว้ และ คุกกีเ้ สีย่ งทาย Koisuru Fortune Cookie คือเพลงถัดมา ถึงตอนนีค้ วาม
ชุลมุนวุน่ วายได้เกิดขึน้ ทีร่ อบ ๆ ตัวข้าพเจ้าแล้ว เหล่าเมมเบอร์เดินกันให้วนุ่ ทัว่ ฮอลล์ไปหมด คือ...กรูตาลายอ่า
แมร่งมองไม่ทนั ซักคนเลยจริง ๆ ปิดท้ายช่วงแรกกันด้วยเพลง BNK48 ม่านถูกรูดปิดเข้าอีกครัง้ ซีนนีเ้ ป็นซีนที่
เราชอบมากทีส่ ดุ คือละครเวทีกงึ่ ๆ มิวสิคคัล ถึงพวกเด็ก ๆ จะเล่นกันแข็งไปก็เถอะ แต่มนั ท�ำให้เรารับรูไ้ ด้ถงึ
ความพยายาม เรือ่ งราวของละครก็ไม่ใช่อนื่ ใด ก็เป็นเรือ่ งราวของเหล่าเมมเบอร์กอ่ นจะมาเป็น bnk48 เหมือน
อย่างทีเ่ รารูจ้ กั กันทุกวันนีน้ แี่ หละ บางทีเราก็แอบคิดนะว่า อะไรจะดราม่ากันขนาดนัน้ ไม่พกั ให้เศร้ากันนาน
เซอร์ไพรส์แรก แจกของขวัญสิครับ ของรางวัล 28 ชิน้ ทีพ่ วกน้อง ๆ เป็นคนเลือกกันเอง ถูกสุม่ ผูโ้ ชคดีให้ขนึ้ ไป
รับกับมือ เราแอบเห็นบางคนร้องไห้ดว้ ย เซอร์ไพรส์ตอ่ ไป การประกาศเซ็มบัตสึ , ทีม Blll , กัปตัน และ รอง
กัปตัน ส่วนรอบค�ำ่ ประกาศซิงเกิล้ 3 กับเซ็นเตอร์ 365 กับเครือ่ งบินกระดาษ คือเพลงปิดท้ายงานของทัง้ 2 รอบ
แต่มนั ยังไม่จบเท่านีน้ ะ่ สิ ตอนเดินออกจากฮอลล์ โอตะก็ได้พบกับเซอร์ไพรส์สง่ ท้าย เมมเบอร์ทงั้ 28 มายืนคอย
ส่งทุกคนกลับบ้าน พร้อมกับโปสเตอร์งานขนาดใหญ่ให้ทกุ คนเก็บไปเป็นทีร่ ะลึก เอ้า!!! ชาวร็อก จะรอช้าอยู่ใย
ไปเลือกโอชิตวั เองกันสิ!! ส่วนเรา...ขอเลือกสาวเมืองย่าโมก็แล้วกัน

IMAGINE DRAGONS

E V O LV E W O R L D T O U R L I V E I N B A N G K O K
เราเพิง่ จะได้ดวู ง Imagine Dragons ในโรงแรมแห่งหนึง่ เมือ่
2-3 เดือนก่อน มันเป็นอะไรทีป่ ระทับใจมาก ถึงโชว์จะเล็ก ๆ มีคน
ดูอยูป่ ระมาณแค่ 500 คน แต่ความรูส้ กึ เรามันกลับเหมือนก�ำลังได้ดู
คอนเสิรต์ ใหญ่กไ็ ม่ตา่ ง วันนีเ้ ราเลยตัง้ ความหวังไว้คอ่ นข้างสูงกับโชว์ครัง้
นีข้ องพวกเขา โปรดักชัน่ ทีด่ เู รียบง่ายแต่แฝงไว้ดว้ ยพลังอะไรบางอย่าง เราสัมผัสได้ทนั ทีทเี่ ข้าไปในฮอลล์ และ
ก็ไม่ผดิ อินโทรแรกกับจอแอลอีดดี า้ นหลังและด้านหน้าทีเ่ ป็นแท่งอะไรซักอย่าง3อัน ก�ำลังแสดงศักยภาพของ
มันได้อย่างเต็มที่ แต่มมุ ทีเ่ รายืนมันค่อนข้างเอียงอยูด่ า้ นข้างท�ำให้ภาพทีเ่ ห็นมันเบีย้ วดูผดิ รูปไปเลย ข้อเสียหลัก
ของงานนีค้ งอยูต่ วั เวทีทมี่ นั ต�ำ่ เตีย่ เรีย่ ดินมาก ขนาดเราสูง 180 กว่า ๆ ยังแทบมองไม่เห็นอะไรเลย จ�ำนวนเพลง
เรียกว่าค่อนข้างน้อยถ้าเทียบกับทีเ่ ราได้ดคู รัง้ ก่อนในโรงแรม เพลงทีเ่ ราชอบของวงนีเ้ กือบทัง้ หมดถูกน�ำมาเล่น
แบบเพลงต่อเพลงเลยทีเดียว ทัง้ It's Time , Gold , Whatever It Tales , Yesterday , Demons , Thunder ,
Believer , Walking The Wire และ Radioactive ซึง่ หากใครที่ไม่เคยดูวงนีเ้ ล่นสด คงจะคิดว่าเป็นแค่วงป็อป
ร็อกธรรมดาดาด ๆ ทัว่ ไป แต่พลังการเล่นสดของพวกเค้านัน้ ไม่ปอ็ ปเลย มันเป็นอะไรทีโ่ คตรจะร็อก แดนนัก
ร้องน�ำก็หวดกลองบนเวทีจนล้มระเนระนาด อีกอย่างทีเ่ ราจะขอพูดหน่อยคือเรือ่ งของซาวด์ เราว่าเสียงทีเ่ รา
ได้ยนิ มันรูส้ กึ แปลก ๆ มันไม่เคลียร์ยงั ไงก็ไม่รู้ กลับกัน...เราได้คยุ กับนักดนตรีหลาย ๆ คนกลับบอกว่าชอบ
ซาวด์แบบนี้ มันมีความอิม่ ตัวค่อนข้างสูง แต่ใจเรา เราว่าถ้าจะร็อกแล้วควรเอาให้สดุ ท�ำซาวด์ให้พงุ่ ไปเลย
นัน่ แหละ ท้ายทีส่ ดุ แล้วมันก็คอื ความชอบส่วนตัวอยูด่ ี งานนีถ้ า้ จะพูดแล้ว มันคืออีกหนึง่ โชว์ทดี่ มี าก ๆ แต่เรา
กลับรูส้ กึ ไม่คอ่ ยประทับใจซักเท่าไหร่ เรากลับชอบครัง้ ก่อนทีโ่ รงแรมมากกว่า และถ้าจะถามว่า ครัง้ นีก้ บั ครัง้
แรกล่ะ เราตอบไม่ได้ เพราะเราไม่ได้ดคู รัง้ แรก แต่เพือ่ นเราหลาย ๆ คนชอบครัง้ แรกมากกว่านะ
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LIAM
GALLAGHER
LIVE IN BANGKOK

กว่า 12 ปีเต็มทีช่ ายหนุม่ มาดกวนผูน้ ี้ไม่
เคยกลับมาเล่นคอนเสิรต์ ทีเ่ มืองไทยอีกเลย นับ
จากงาน 100 Rock ทีร่ มิ ทะเลสาบเมืองทองเมือ่
ตอนปี 2006 นัน่ แหละทีค่ งท�ำให้แฟนเพลงโหย
หา บวกกับหนังสารคดีเรือ่ ง Oasis Supersonic
เข้าไปอีก มันยิง่ ท�ำให้ตอ่ มอะไรบางอย่างหลัง่
สารอะดรีนาลีนจนล้นทะลัก เมือ่ ได้รขู้ า่ วว่า
เห้ย!!! เลียม จะมาเล่นคอนเสิรต์ ทีเ่ มืองไทยว่ะ
หลายคนคงรูด้ ถี งึ กระแสดราม่าก้อนโต
หลังจบงาน แต่นนั่ เราขอละไว้ในฐานทีเ่ ข้าใจไม่
ขอพูดถึงมันละกัน เราขอเริม่ ต้นด้วยวงเปิดก่อน
ซึง่ ก็คอื The Whitest Crow วงหน้าใหม่ไฟแรงที่
ก�ำลังเป็นทีน่ า่ จับตามอง ซึง่ ทันทีทเี่ ราก้าวเข้าไป
นัน้ เราก็ได้พบกับความผิดหวังอย่างแรง ไม่ใช่
วงเล่นไม่ดนี ะ แต่ซาวด์ที่ได้ยนิ นัน้ มันเลวร้าย
เกินกว่าทีจ่ ะรับได้ ท�ำให้เราฝืนใจดูอยูแ่ ค่สอง
เพลงเลยเดินออกมาหาเบียร์กนิ ดีกว่า  3 ทุม่ ตรง
เราเดินกลับเข้าไปในฮอลล์อกี ครัง้ ซึง่ ก็ใกล้เวลา
ที่ เลียม จะขึน้ โชว์แล้ว เป็นไปตามคาด ป๋าเลียม
เปิดโชว์ดว้ ยอินโทรเพลง Fuckin In The Bushes
ภาพคอนเสิรต์ Oasis ครัง้ แรกทีอ่ มิ แพค
มันแฟรชแบ็กกลับมาเลย ก่อนจะตามมาติด ๆ
กับ Rock N Roll Star จากอัลบัม้ ชุดแรกของ
Oasis และ Morning Glory ในอัลบัม้ ชุดทีส่ อง
หลังจากนัน้ ก็อดั กันยาว ๆ กับอัลบัม้ เดีย่ วของตัว
เอง เซ็ทลิสต์ครึง่ หลังทีค่ าดการณ์กนั ไว้ถกู เลียม
ฉีกขาดกระจุย ไม่ได้เล่นตรงตามเซ็ทเลยแม้แต่
นิด สลับกันไป ๆ มา ๆ จนเริม่ จับอารมณ์เพลง
ไม่ถกู แต่เพลง Wonderwall เลียมก็ได้สร้าง
เซอร์ไพรส์อกี ครัง้ ด้วยการปล่อยให้คนดูรอ้ งกัน
ไป และเดินลงจากเวทีกอ่ นจะจบเพลง ท�ำให้
Wonderwall ต้องถูกตัดให้สนั้ ลง หรืออีกความ
หมายนึงก็คอื เพลงแมร่งเล่นไม่จบว่ะ เอ้า!! แล้ว
Live Forever กรูละ่ ก็ไม่เล่นน่ะสิ ถามได้ ถ้า
ให้พดู เลย...เราประทับใจกับโชว์ครัง้ นีน้ ะ ถึงแม้
จะมีอะไรหลาย ๆ อย่างทีด่ ขู ดั หูขดั ตาไปบ้าง
เพราะเราท�ำใจมาในระดับนึงแล้ว ว่าเลียมก็คอื
เลียม มันไม่มที างจะเพอร์เฟคสมบูรณ์แบบร้อย
เปอร์เซ็นต์ได้แน่ ๆ แต่เราก็ยงั คงหวังลึก ๆ ว่า
ซักวัน...วง Oasis จะกลับมาเล่นคอนเสิรต์ ทีเ่ มือง
ไทยอีกครัง้ นึง
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Hi-STANDARD
THE GIFT TOUR

F I N A L @ S A I TA M A S U P E R A R E N A
14 / 12 / 2017
เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีศักราช
ใหม่แห่งชาว Punk Rock แห่งค่าย
เพลงชั้นน�ำในสายนี้ Pizza of Death
Records แห่ง นครโตเกียว ประเทศ
ญี่ปุ่น ที่ได้ส่งข่าวถึงบรรดาสาวกทุก
ชาติทุกวัยของอภิมหาวงเมโลดิก HiStandard น�ำโดย Akihiro Nanba (
難波章浩) Ken Yokoyama (横山健)
และ Akira Tsuneoka (恒岡章) หลัง
จากที่แยกย้ายกันไปแบบดับ ๆ ติด ๆ
เนื่องจากรวมกันตามวาระงานใหญ่ ๆ
อย่าง Air Jam 2011และ Air Jam
2012 (ดู http://airjam.jp) มาเป็น
ระยะ จนสุดท้ายก็ได้ตบปากรับค�ำ
เป็นวง Headline ของ Fat Wreck
Chords 25th Anniversary show ที่
โตเกียวเมื่อ เดือนพฤศจิกายน 2015
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จนท�ำให้แฟนคลับทั้งหลายเริ่มรู้แล้ว
ว่า มีโอกาสที่น้า ๆ เขาจะกลับมา
รวมวงกันจริง ๆ อีกครั้ง
และแล้ววันนั้นก็มาถึง วันที่
วงกลับมาร่วมกัน ออกอัลบั้มใหม่
ในรอบหลายสิบปี นับตั้งแต่อัลบั้ม
สุดท้ายในปี 2001 อย่างน้อย ๆ ก็ 15
ปีเป็นต้นมา เอ้า เล่าย้อนนิดนึงว่าวง
นี้เป็นมายังไง คือสามหนุ่มหัวขบถ
นั้นดังทะลุฟ้าจากการที่เป็นวงญี่ปุ่น
จ�ำนวนไม่มากที่ร้องเพลงทุกเพลง
ของตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ(จริง!!)
แถมยังได้ออกทัวร์ US/European
กับเจ้าพ่อวงอย่าง NOFX (เจ้าของ
สังกัดที่เค้าออกผลงาน Fat Wreck
Chords ), No Use for a Name
และ Wizo

จนสุดท้ายแยกย้ายกันไปตาม
ประสา Ken Yokoyama  ตัง้ สังกัด
Pizza of Death Records ออกผล
งานวงหน้าใหม่เก่า มากมาย รวมถึง
พลิกบทบาทจากมือกีตาร์ มาร้องน�ำ
ในวงของตัวเองด้วยชือ่ ตัวเอง ทีค่ อ่ ย ๆ
ใช้เวลากว่า 10 ปีสร้างชือ่ ของตัวเอง
จนดังกลบเพือ่ น ๆ ชนิดไม่เห็นฝุน่
หลังจากผมได้รับโพยจาก
เพื่อนรักนาย โยชิ ผู้เป็น A&R ของ
ค่าย CR JAPAN ค่ายเพลงยักษ์ใหญ่
ในหมวด Punk Rock ของญี่ปุ่น
เขาที่ได้ให้โอกาสในการออกอัลบั้ม
Blackpainting ของกระผมเมื่อ
หลายปีก่อน (วันหน้าจะขออนุญาต
ทางบก.พี่ยศ เล่าให้ฟังนะครับ เผื่อ
มีประโยชน์แก่นักล่าฝันท่านอื่น ๆ)

เพื่อนโยชิได้แจ้งข่าวว่า Hi-Standard
กลับมารวมวงกันเพื่อ ทัวร์!!! (จริง
ดี้ ถามจริง) ผมจึงไม่รอช้า พาเพื่อน
ไปนวดเพื่อแลกกับบัตรงาน(ฮา) ฉับ
พลันผ่านไปหลายเดือนจากที่รู้ข่าวก็
ถึงวันงานแล้วซะงั้น ไม่รอช้าผมจึง
เดินทางไปโตเกียวด้วยใจมุ่งมั่น อีก
ทั้งช่วงใกล้ปีใหม่จ�ำเป็นต้องสรรหา
ของก�ำนัลน่ารักแปลกใหม่ให้ทงั้ น้อง ๆ
ทีมงานและท่านลูกค้าแห่งออฟฟิศ
TuanArmy จึงได้ถือโอกาสไปจัดหนัก
ตามเป้าหมายเป็นเทงก้าและมิยาบิ
โมเดลมาฝากหมู่มวล (ฮา ๆ)
ตัดฉับไปถึงวันงาน หลังจากที่
เดินเที่ยวเล่นจัดหาของฝากเสียสอง
สามวันในที่สุด ก็ถึงวันที่ต้องเดิน
ทางไปยัง จังหวัดไซตามะเพื่อไปที่
ISSUE 20 - FEBRUARY 2018

ทวน

Saitama Super Arena สนามกีฬา
ขนาดใหญ่ที่มักถูกสร้างขึ้นบริเวณ
ชานเมืองหรือต่างจังหวัด เพื่อความ
สะดวกและความกว้างใหญ่แบบไม่
จ�ำกัด ซึ่งไม่จ�ำกัดจริง ๆ เพราะทันที
ที่ไปถึงถึงกับเหวอในความกว้าง เรือ่ ง
นึงที่น่าจะเป็นประโยชน์ส�ำหรับนักดู
คอนเสิร์ตในต่างแดนคือการฝึกเดิน
ทางด้วยรถไฟ เนื่องจากเป็นช่องทาง
หลักในการไปถึงส�ำหรับ Saitama
Super Arena สามารถเดินทางไป
จากหลายทางแต่เส้นทางที่ง่ายที่สุด
คือการออกสตาร์ทจาก สถานีอุเอ
โนะ ชานชาลาหลักหนึ่งของโตเกียว
ใช้เวลาประมาณ 24 นาที ค่าโดยสาร
470 เยน ซึ่งสะดวกชนิดขึ้นมาจาก
สถานีแล้วเข้าสเตเดียมได้เลย
หลังจากเดินทางมาถึงสถาน
ที่จัดงาน ก็พบกับสาวกชาวพั้งก์
มากมาย หลายคนอุ้มลูกจูงหลาน
มาก็ไม่น้อย เนื่องจากอายุอานาม
ของวงก็ไม่น้อย (แต่ความวัยรุ่นเต็ม
เปี่ยม) ความน่าสนใจของการจัดทาง
เดินเข้าไปสู่ในอารีน่าคือ แถวถูกจัด
ให้ทุกคนต้องวนผ่านจุดขายของ (ซึ่ง
พีคมาก) ก่อนที่จะขึ้นบันไดเลื่อนไป
ชั้นสองเพื่อเจอจุดถ่ายรูป (ที่กวนตีน
มาก) ส�ำหรับจุดขายของ (ถ่ายรูป
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ได้) นั้นเต็มไปด้วยของที่ระลึกอย่าง
เสื้อผ้าครบทุกชนิดทุกแบบที่ชาวพั้งก์
ชาวสเก็ตชอบ ซึ่งผมเองประสบภาวะ
ว่าวอย่างแรงเนื่องจากตั้งใจจะซื้อยก
โหลฝากคนทางบ้าน (รวมถึงท่าน
บก.) เพราะเดินไม่ถึงค่อนทางทีม
งานทยอยเอากากบาทมาแปะที่ชาร์ต
จนเกือบครบทุกชิ้นทุกแบบว่า SOLD
OUT (โถ่ว์) สุดท้ายก็ทยอยขึ้นชั้น
สองแบบเหงา ๆ ปนหนาว ๆ จน
ผ่านบริเวณจุดถ่ายภาพที่ไม่บังคับ
วง ผมเดินอ้อมไปอ้อมมาเพื่อชะเงื้อ
ดูพบว่า ท่ามกลางผู้ชมกว่าหมื่นคน
จุดถ่ายภาพจุดเดียวนี้กว้างสักเมตร
กว่าสูงไม่เกินสองเมตร ที่ออกแบบ
ถอดมาจากปกอัลบั้มใหม่ The Gift
ที่เป็นรูปสิงสาราสัตว์สไตล์ วอลล์
ดิสนี่ย์ เจาะโหว่หน้าแบบแดนเนรมิต
ซึ่งคนเข้าแถวยาวคดเคี้ยวมากมาย
เพื่อรอโผล่หน้าในเจ้านี่ ผมเองไม่ได้
ถ่ายกับแสตนดี้นี้จึง ไม่ได้ถ่ายภาพคน
อื่นที่โพสต์ท่าอยู่มาเนื่องจากที่นั่นเค้า
ถือสาหาความมากหากอยู่ดี ๆไปถ่าย
รูปเขาโดยไม่ขออนุญาต ยิ่งหนักกว่า
คือถ้าอยู่ดี ๆ ถ่ายรูปลูกเล็ก ๆ เค้านี่
มีสิทธิโดนต�ำรวจเรียกปรับทัศนคติได้
ทัน (อ้าว คุ้น ๆ...ฮา)
หลังจากว่าวจากของหน้างาน

พอจริม ๆ (ฮา)
เกือบสามชั่วโมงตลอดโชว์ของ
วงเปิดและวงหลักล้วนท�ำให้เบื้อง
ล่างเวทีเต็มไปด้วย บอดี้เซิฟและ
วงมอชพิท เดือดกันอย่างยิ้มแย้ม
เนื่องจากเพลงของวงส่วนใหญ่สดใส
ไพเราะและมีเนื้อหาโคตรสร้างสรรค์
โคตรของโคตรพลังบวก ในงานจึง
แทบไม่มีปัญหาอะไรนอกจากดิ้นกัน
จนเป็นลมไม่ก็ขอพาเด็กเล็กออกนอก
,จุดถ่ายรูป เมื่อต่อแถวเข้าอาคาร
ก็ได้ถ่ายรูปบรรยากาศมาให้ชมเสียที วง ช่วงประทับใจของโชว์คือช่วงที่
อยู่ดี ๆ ช่วงใกล้จบ สมาชิกแต่ละก็
ที่นี่ครับภาพคุ้นตาเวลามีคอนเสิรต์
ใหญ่ ๆ หน้างานจะมีจุดวางพวงหรีด พูดความในใจของตัวเองออกมา ดู
เหมือนว่าความขัดแย้งในอดีตของ
(พวงหรีดจริง ๆ) แสดงความยินดี
พวกเขาจะถูกวันเวลาและความเป็น
จากวงรุ่นพี่ รุ่นน้อง สื่อมวลชนใน
ผู้ใหญ่ลบเลือนมันไปจนหมด ตัวมือ
สาย และบางทีก็มีนักการเมือง ยิ่ง
กีตาร์ของวง Ken Yokoyama เป็น
แถวพวงหรีดยาวเท่าไหร่ยิ่งแสดง
คนที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากผล
ว่าวงนี้ได้รับความนิยมมายาวนาน
เท่านั้น ซึ่งในงานนี้บอกได้เลยว่ายาว งานเดี่ยวและการตระเวรทัวร์อย่าง
ตั้งแต่หัวประตูยันทางออกเลยทีเดียว ต่อเนื่อง และเป็นเหมือนแกนหลัก
และแล้วครับ เวลาที่รอคอยมา ในการวางแผนการจัดงานส�ำคัญ ๆ
นานหลายปีก็มาถึง แถมไฮไลท์ที่ไม่ ของวงหลายต่อหลายครั้งให้ประสบ
ด้อยกว่ากันเลยคือวงเปิด วงเปิดงาน ความส�ำเร็จ ในขณะที่เพื่อนทั้งสอง
นี้ข้ามห้วยมาเลยนั่นคือ maximum แม้มีผลงานออกมาในช่วงเวลากับ
แนวเพลงที่หลากหลายก็ดูจะได้รับ
the hormone โคตรรวงนู เมทัล
ฮาร์ดคอร์ พั้งก์ โปรเกรสซีฟ ฯลฯ ที่ ผลตอบรับที่ไม่ค่อยสู้ดีนัก ในขณะ
โคตรมา มาเป็นวงเปิดให้กับการรวม ที่ Ken ยังคงยึดมั่นในแนวเพลงเดิม
ตัวของน้า ๆ ในรอบนี้ เมื่อใกล้เวลา ที่เล่นมาตลอดชีวิตจนมีผู้ติดตามทุก
ผมเดินเข้ามาหาที่นั่งตามหมายเลข เพศทุกวัย จนเพื่อนร่วมวงขอใช้เวลา
เพื่อกล่าวขอบคุณที่เขายึดถือแนวทาง
บนอัฒจันทร์ ซึ่งพีคมากน�้ำตาแทบ
เดิมของวงและแฟนเพลงไว้จนถึงวันที่
ไหลเนื่องจากอยู่ตรงกลางเป๊ะเป็น
จุดรับเสียงที่ชัวร์ปึ้กที่สุดในงาน แต่ วงกลับมารวมตัวกันใหม่ สุดท้ายท้าย
แล้วความว่าวววววววว (อีก) ก็ปรากฎ สุดสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดในการข้ามน�้ำข้าม
ทะเลมาดูงานนี้คือ แววตาของหนุ่ม
คอนเสิรต์นี้...ห้ามถ่ายรูป  .... ห้าม
Ken Yokoyama ที่บังเอิญกล้องจับ
ถ่ายรูป .... ห้าม .....
ผมสะอึกอยู่ราวยี่สิบวิ ก่อนหัน ขึ้นจอใหญ่พอดี มันเหมือนจะบอกว่า
ในที่สุดกูก็ถูกพิสูจน์แล้วว่ามีคนเห็น
ไปเห็นสาวกใกล้ ๆ กันแอบละเมิด
ข้อตกลง ด้วยการแอบถ่ายและแล้ว คุณค่า ชีวิตนี้มีความสุขจังเลยเว้ย
เจ้าหน้าที่ก็ปรี่เข้ามา สิ่งที่เจ้าหน้าที่ ยยยยยยยยยยยยยยยยยย
ท�ำไม่ใช่การตบกล้อง หิ้วปีก ลบ
เมมโมรี่การ์ด แต่เป็นอะไรที่ต้อง
จดจ�ำคือ การให้พนักงานผู้หญิงใส่
แว่นเรียบร้อยน่ารัก มายืนก้มหัวจน
ทวน
สุดแช่ไว้ตรงหน้าคนที่ยกกล้องขึ้น
ถ่าย โอววววว ... ไม่ถ่ายก็ไม่ถ่าย
TuanArmy
โอเคครับ ด้วยเหตุนี้การรายงาน
คอนเสิร์ตนี้จึงว่าวไปหลายดอกแถม
ไม่มีภาพในงาน ต้องกราบขออภัยทุก TuanThailand มีนาคมนี้ออกผลงาน
ใหม่โปรดติดตามกันครับบบบบบ
ท่านมา ณ ด้วยเนื่องจากใจไม่ด้าน
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ได้เวลา “แข้งไทย” ลุยต่างแดน
โอกาสทีใ่ ครก็ไม่อยากทิง้ ขว้าง

คนทีต่ ดิ ตามวงการฟุตบอลไทยชัว่ โมงนีค้ งมีความสุขกันไม่นอ้ ยทีก่ า� ลังจะได้เห็นเหล่านักเตะชือ่ ดังของเมืองไทย ยกพลไปค้าแข้งกับลีกฟุตบอลชัน้ น�าในต่าง
ประเทศ หลังจากเราไม่ได้เห็นความเคลือ่ นไหวระดับปรากฏการณ์กนั มาพักใหญ่ตงั้ แต่ยคุ ทีม่ นี กั เตะไทยไปค้าแข้งกับลีกระดับโลกครัง้ แรก 39 ปทแี่ ล้ว
เดือนมกราคมที่ผ่านมา วงการ
ฟุตบอลไทยมีข่าวให้ตื่นเต้นเมื่อ 4
นักเตะระดับชาติ อาทิ ธีรศิลป์ แดง
ดา (กองหน้า), ชนาธิป สรงกระสินธ์
(กองกลาง), ธีราทร บุญมาทัน
(แบ็คซ้าย) และ กวินทร์ ธรรมสัจจา
นันท์ (ผู้รักษาประตู) ซึ่งถือเป็นนัก
เตะของ เอสซีจี เมืองทองฯ ยูไนเต็ด
แชมป์ไทยลีกปีล่าสุด ได้รับข้อเสนอ
ไปค้าแข้งยังต่างประเทศ และทุก
คนก็ตอบรับข้อเสนอทั้งหมด แพ็ค
กระเป๋าบินไปอย่างเต็มใจ
มีนักเตะ 3 คน เซ็นสัญญา
เล่นกับทีมในศึก เจลีก ประเทศ
ญี่ปุ่น เริ่มที่ “เจ้ามุ้ย” ธีรศิลป์ เซ็น
สัญญากับ ซานเฟรชเซ่ ฮิโรชิม่า ซึ่ง
เป็นการเสริมทัพที่น่าสนใจเพราะทีม
ก�าลังต้องการกองหน้าฝีเท้าดีมาแก้
ปัญหาจบสกอร์สุดฝืด (ปีที่แล้วในลีก
ยิงไปแค่ 32 ลูก โชคดีที่รอดตกชั้น
หวุดหวิด) ถัดมา “เมสซี่เจ” ชนาธิป
คนนี้ไปลุยกับ คอนซาโดเล ซัปโปโร่
อีกรอบหลังปีที่แล้วช่วยทีมหนีตกชั้น
ได้เหมือนกัน แม้จะยิงประตูไม่ได้แต่
สตาฟฟ์โค้ชก็ยังเชื่อมั่นในตัวแข้งร่าง
เล็กคนนี้ และให้โอกาสสู้ต่อ
มาถึงรายของ “เจ้าอุม้ ” ธีราทร
เล่นให้กับ วิสเซิล โกเบ ทีมอันดับ
9 ปีที่แล้ว การได้ตัวพ่อหนุ่มคนนี้ไป
ถือว่าตอบโจทย์เลยเพราะสิ่งที่พวก
เขาต้องการในตัวกัปตันทีมชาติไทย
คนนี้มาปิดจุดอ่อนของทีมคือการ
โยนบอลและเปิดฟรีคิกที่แม่นย�าไว้ใจ
ได้ (เอาจริงเจ้าตัวควรจะได้ไปเล่น
ลีกต่างแดนนานแล้ว ถ้าไม่เกิดเรื่อง
ที่ผู้ใหญ่บางคนหวงก้างอ่ะนะ) ส่วน
รายสุดท้าย “เจ้าตอง” กวินทร์
มาแปลกหน่อยคือไปเฝ้าเสาให้กับ
โอเอช ลูเวิน ทีมระดับลีกรองของ
เบลเยียม และเป็นคนเดียวในก๊วนนี้ที่
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บราซิล, เปรู มาค้าแข้งกันที่นี่ ดัง
นั้นการปรับตัวและวัฒนธรรมต่าง
ๆ ของเจ้าถิ่นคงไม่ใช่เรื่องยาก แต่
ฝั่งของ “เจ้าตอง” แม้จะไปเล่นให้
กับทีมระดับลีกรองของเบลเยียม
อย่าง โอเอช ลูเวิน แต่ก็มีกระแส
วิจารณ์พอสมควรว่าเป็นเรื่องของ
ธุรกิจซะมากกว่า เพราะเจ้าของทีม
นี้ก็คือประธานคนไทยคนเดียวกับที่
เป็นเจ้าของสโมสร เลสเตอร์ ซิตี ทีม
ที่ได้แชมป์ พรีเมียร์ ลีก อังกฤษ ปี
2015-16 แล้วมาพาเหรดฉลองที่
เมืองไทยนั่นแหละ (เพื่อ?) ฝรั่งมังค่า
ก็เลยมองนายทวารทีมชาติไทยเป็น
เด็กเส้น และโดนอัดยับผ่านคอมเมนต์
บนโลกโซเชียล
นอกจากนี้ ที่ผ่านมาก็ยังไม่เคย
มีนักเตะไทยคนใดสร้างชื่อประสบ
ความส�าเร็จในต่างแดนได้เลยใน
ยุคปัจจุบัน จึงไม่แปลกที่อาจมีบาง
กระแสที่มองว่าทั้ง 4 คนนี้ไปแล้ว
เพราะนับตั้งแต่สิ้นสุดยุคที่ “โค้ชเฮง” เดี๋ยวก็ดับ แย่งต�าแหน่งตัวจริงจาก
ไปลุยลีกยุโรป
วิทยา เลาหกุล ไปค้าแข้งระดับอาชีพ นักเตะเจ้าถิ่นไม่ได้หรอก แต่กระนั้น
เอาจริงนี่ไม่ใช่เรื่องใหม่ใน
วงการลูกหนังไทยสักเท่าไหร่ เพราะ ให้กับทีม แฮร์ธา เบอร์ลิน แห่งศึก มันก็เป็นเรื่องของ “โอกาส” ที่เข้า
ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ก็เคยมีนักเตะ บุนเดสลีกา เยอรมนี ปี 2522 จาก มานั่นแหละ ไม่ว่ารูปแบบของมัน
ไทยออกไปชิมลางไล่หวดลูกหนังต่าง นั้นเราก็ไม่ค่อยเห็นนักเตะไทยไปเล่น จะมาอย่างสวยสดงดงามเพราะทีม
ประเทศกันบ้าง โดยเฉพาะ ธีรศิลป์ กับทีมระดับยุโรปแบบจริงจังเท่าไหร่ ต่างชาติเขาสนใจจริง ๆ หรือมีผล
กับดีลส�าคัญที่ “กิเลนผยอง” ส่งตัว ฝั่งของ “ลีซอ” ธีรเทพ วิโนทัย อดีต ประโยชน์ทับซ้อนบางอย่าง แต่ถ้า
มันเป็นโอกาสที่จะท�าให้ตนเองได้มี
ไปเล่นกับ อัลเมเรีย แห่งศึก ลา ลีกา้ ซูเปอร์สตาร์ระดับชาติ เคยเล่นกับ
สเปน ฤดูกาล 2014-15 แบบสัญญา เค ลีร์เซ่ ของเบลเยียม ปี 2008 แต่ พัฒนาการที่ดีขึ้น ได้ออกไปแสวงหา
ประสบการณ์ใหม่ ความท้าทายใหม่
ก็ไม่ค่อยได้โอกาสลงสนามมากนัก
ยืมตัว แต่ก็ไม่ประสบความส�าเร็จ
ที่ ไทยลีก ให้ไม่ได้แล้วในปัจจุบัน
ยึดตัวจริงในทีมไม่ได้ ขณะที่คนอื่น ส่วน ธีรศิลป์ ที่ไปเป็นกองหน้าให้
อัลเมเรีย แบบยืมตัวก็อยู่ในสภาวะ (4 คนนี้ได้แชมป์ในประเทศมาหมด
ก็ได้ไปทดสอบฝีเท้ากับทีมระดับ
เอเชียแบบที่ไม่เป็นข่าวใหญ่โต ทว่า เดียวกันคือเป็นตัวส�ารอง ได้เล่นแค่ ทุกถ้วยแล้ว) นักเตะคนใดที่มีความ
กระหายบนถนนสายลูกหนังก็คงไม่
ก็ไม่ผ่านการทดสอบ หิ้วกระเป๋ากลับ ฟุตบอลถ้วยเล็ก ๆ
ฝั่งของ ธีรศิลป์, ชนาธิป และ อยากปล่อยให้โอกาสหลุดลอยไป
มาฝึกฝนปรับปรุงตัวเอง แต่รอบนี้
มาจับตาดูกันดีกว่าครับว่า
ยกพลไปกันทีเดียว 4 คนก็เลยรู้สึก ธีราทร ไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่เพราะ
ทั้ง ธีรศิลป์, ชนาธิป, ธีราทร และ
พวกเขาไปเล่น เจลีก ในยุคสมัย
โอ้โหหน่อย
กวินทร์ จะมีเส้นทางลูกหนังในต่าง
รายของ กวินทร์ ที่ไปเล่นกับ ที่ญี่ปุ่นเปิดใจรับแข้งต่างชาติมาก
ขึ้น เห็นได้ว่ามีนักเตะชาติอื่น ๆ เช่น ประเทศแบบใดในปี 2018 นี้
ลีกระดับเบลเยียม ถือว่าน่าสนใจ
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ปฐมพร ปฐมพร
คนรักเสียงเพลงเกิน 35 ขวบขึน้ ไป ทันรูจ้ กั ชาย
คนนี้ ความติส ใช้ “พราย” แทนตัวเอง มีกลุม่ “เพือ่ น
พราย” ตามติดผลงานยุคแรกจนถึงปัจจุบนั เคยมี
มิวสิคมาร์เก็ตติง้ แบบสุดโต่งเป็นทอล์คออฟเดอะทาวน์
ก็มมี าแล้ว ลึกลับ เข้าถึงยากส์ แฟนเพลงร�ำ่ ลือไปต่าง ๆ
นานา จนแฟนเพลงทัว่ ไปก็ไม่รวู้ า่ “พราย ปฐมพร
ปฐมพร” เป็นคนอย่างไร เจ้าตัวเคยหล่นค�ำตอบเมือ่ มี
ใครสัมภาษณ์ “พูดวันนีก้ ็ไม่จบ !”
สัน้ ๆ เคยมีแฟนเพลงยืน่ ปกให้เซ็น ไม่มอี ารมณ์
เซ็นสะบัดหน้าเดินหนี เวลาผ่านไปจ�ำได้วา่ ไม่ทำ� ให้ เล่น
เขียนบทความให้บนหน้าปกซีด  ี และมีอกี หลายเรือ่ งที่
เล่าไป “กระดาษหน้านีก้ ็ไม่พอ”
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ปีทแี่ ล้วน�ำผลงานรวม “เจ้าหญิงแห่งดอกไม้ เจ้าชายแห่งทะเล” มาจ�ำหน่ายเป็นบ็อกเซ็ท
อีกครั้ง ยอดจองหมดจนต้องจัดงานคอนเสิร์ตเล็ก ๆ ขอบคุณแฟนเพลงเลยนี่ครับ
พราย : เราอยากขอบคุณคนที่เขาสนับสนุนเราอยู่ จริง ๆ ก็เล็ก ๆ ไม่ได้กลุ่ม
ใหญ่อะไรทุกคนก็เหมือนมีความผูกพันโดยที่เราก็ไม่รู้ว่าจากเพลงหรือจากเรื่องราว
อะไรก่อนหน้านั้น ก็ท�ำให้รู้สึกมีความสุขที่จะได้เจอกับพวกเขาในการเล่นคอนเสิร์ต
ให้พวกเขาได้พบปะกัน ตอนแรกคิดว่าจะท�ำเล็ก ๆ แต่พอคิดอีกทีท�ำให้มันใหญ่ใน
ระดับที่เราท�ำเองได้ลงทุนเอง แล้วคนที่จองก็จะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพราะว่า
อัลบั้มนี้ราคาค่อนข้างสูง จริง ๆ แล้วก็จะมีใครมาฟังเราหรอกนะเขาคงซื้อไปอย่าง
นั้น เพราะยุคนี้ไม่มีใครซื้อซีดีละ เพราะฉะนั้นเราก็ถือโอกาสขอบคุณพวกเขาอย่าง
มากที่เสียสละ ก่อนหน้านั้นพวกเขาอาจจะไม่มีเงินซื้อเทป พอมีการมีงานก็อยาก
จะซื้อเก็บไว้เพื่อเป็นที่ระลึก เพราะมีหลายคนยุคนั้นยังเป็นเด็ก แม้ไปอยู่เมืองนอก
เมืองนาเขาก็รู้สึกว่าเป็นเพลงที่สามารถส่งคลื่นการที่เราขบถกับเรื่องราวที่ไม่ลงตัว
ไม่ได้ดั่งใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัว การศึกษาหรือเรื่องอะไรก็ตาม ไอ้เพลงที่เรา
เขียนในยุคนั้นมันเขียนมาให้ก�ำลังใจตัวเอง มันก็ย้อนไปหาเขา มันก็เลยกลายเป็น
เรื่องที่ดีมากที่เราเอากลับมาท�ำใหม่เป็นแรงขับเคลื่อนให้ไปต่อได้
ก็น่าจะเป็นกลุ่มแฟนเพลงที่ตามฟังในยุควัยรุ่นแสวงหา พี่คงเป็นไอดอลในเรื่องการ
พูดที่ตรงกับใจที่ตอนนั้นอาจจะเป็นเรื่องขบถทางความคิดเป็นเรื่องแปลก
พราย : มันไม่ใช่ว่าเป็นไอดอล ไม่ได้เป็นคนพิเศษเกินกว่าเขานะ เราแค่พูดใน
สิ่งที่เราอยากจะพูดแต่อาจจะพูดในมุมที่เขาอยากจะพูดด้วย เขาก็เลยรู้สึกว่าเราเป็น
เพื่อนกับเขาด้วย เราไม่ได้เป็นไอดอลหรือพิเศษอะไร เขาก็เลยรู้สึกมีส่วนร่วม
ถ้าเทียบกับเมื่อก่อน การแสดงความคิดเห็นตรง ๆ มันก็กลายเป็นเรื่องต้องห้าม ถ้า
เทียบกับยุคนี้ก็ธรรมดานะครับ ยุคนั้นการน�ำเสนอออกมาท�ำให้กลายเป็นขบถ
พราย : ยุคนั้นมันก็เหมือนกับมีค่ายเพลงใหญ่สองสามค่ายที่เขาก็จะขายแล้ว
ได้รายได้มากมาย แล้วการที่ค่ายไหนก็ตามที่มาท�ำเพลงอีกแบบอีกลักษณะหนึ่งออก
มาขาย มันขายไม่ได้ แล้วมันจะท�ำไปท�ำไมถ้าเป็นธุรกิจ แต่เราก็โชคดีที่บังเอิญไป
เจอคนที่คุยรู้เรื่องแล้วเราก็ได้ท�ำ มันไม่ได้ขายได้ดีอะไรมากมายแต่มันก็พออยู่ได้
จากวันนั้นถึงวันนี้เราก็รู้สึกว่า เออเนอะเพลงเราคงก็ไม่ได้เกิดมาเพื่อสร้างท�ำรายได้
ให้กับเรา แต่มันคงท�ำก�ำลังใจให้กับคนบางคนและท�ำก�ำลังใจให้กับตัวเอง เพราะวัน
นี้รู้สึกว่าถ้าไม่มีเพลงเราก็ไม่มีเพื่อน มีกลุ่มเล็ก ๆ ที่คอยให้ก�ำลังใจกัน บางคนก็ไม่
ได้รู้จักกันไม่เคยเห็นหน้ากันด้วยซ�้ำไป ก็เป็นเรื่องมหัศจรรย์
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ตอนที่ประกาศหยุดร้องเพลง ออกจากวงการ มีถ่ายนู้ด มันฮือฮามาก
เลยครับ ผมทันจ�ำได้
พราย : ตอนนั้นเนื่องจากมันเป็นค่ายเพลงมันก็เลยมีการสื่อสาร
แล้วมันเป็นว่าดัง มันคือการส่งข่าวสื่อฯ โปรโมทซึ่งสื่อฯ มันไม่เหมือน
ทุกวันนี้ ถ้าถามว่าทุกวันนี้ใครดัง แทบจะแปปเดียวเดี๋ยวก็ลืม ยกเว้น
ว่าคนคนนั้นมีอะไรสามารถ แต่ในยุคนู้นมันก็ไม่ได้ดังอะไรหรอก มีข่าว
แปปเดียวเอง ที่ท�ำก็เพราะเราก็เป็นคนแบบนั้นเอง เราท�ำในสิ่งที่เรา
อยากจะท�ำแค่นั้นเอง แล้วที่ถ่ายนู้ดตอนนั้นท�ำกับค่ายรถไฟดนตรีเรา
เล่ามาหลายครั้งละ คือเราท�ำก็เพราะอยากให้ออกได้ มันยากที่จะท�ำ
เองอย่างที่เราคิด เราก็พยายามปรับตัวให้มีเพลงรักให้มันออกได้ พอ
ออกไปได้ก็ควรจะเลิกที่ไม่มีประโยชน์กับเรา เราอยากจะท�ำที่ไม่ใช่
แบบนี้ แต่คุยไปคุยมาเขาบอกโอเคให้เราท�ำได้เราก็เลยท�ำชุด “พราย”
ออกมา แล้วก็มีการถ่ายโปสการ์ดอย่างที่เราอยากท�ำ ซึ่งถ้าเปรียบ
เทียบกับเดี๋ยวนี้ก็ไม่เห็นมีใครท�ำเพราะว่ามันขาดทุนมันจะไปท�ำอะไร
แต่เราก็อยากสื่อแบบนั้นวิธีโปรโมตก็อยากท�ำแบบนั้น ก็เหมือนกับ
อย่างตอนนี้ที่เราท�ำโมเดลที่มันเด็ก ๆ ดีก็ไม่ได้เสียหายอะไร ตอนนั้น
เราก็คิดว่ามันน่ารักดี แต่เขามองว่าไม่ได้น่ารักไง เขามองอีกแบบนึง
แต่เดี๋ยวนี้สมัยนี้ใครท�ำอะไรก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลย
จุดเริ่มต้นในการท�ำผลงานของพี่ มีแรงบันดาลใจอะไรบ้างครับ ตั้งแต่
ชุดแรกจนถึงยุคหลัง ๆ เลย เพราะวิวัฒนาการเพลงมันค่อนข้างชัดเจน
แรก ๆ ฟังง่ายหน่อย หลัง ๆ อาจจะยากหน่อยอย่างในเนื้อร้องก็จะมี
สอดแทรกปรัชญา ศาสนา นิด ๆ เข้ามาด้วย
พราย : แรก ๆ ก็เหมือนวัยรุ่นทั่วไปก็อยากจะท�ำออกมาแล้ว
เผอิญแต่งเพลงได้ ก็เลยคิดว่าจะให้ผลงานตัวเองออกมา แต่มันยาก
เหลือเกินที่จะให้คนยอมรับ คราวนี้มันก็ต้องมีวง แล้ววงก็แตกกันไป
แต่เราก็พยายามยื้อจนออกชุด “พราย” ออกมาได้ ก็ถือว่าโชคดีที่ได้
โปรดิวเซอร์ดีด้วยแล้วก็ได้คุยกับคุณพรชัย ด�ำรงชีพ ซึ่งตอนนั้นเขาก็
ท�ำเพลงแดนซ์ด้วยซ�้ำไป แต่ตอนท�ำชุด “พราย” เราก็ไม่ได้บอกอะไร
นะ การท�ำงานก็ไม่ได้บอกอะไรเลย ทั้งหมดนี่มันเป็นเรื่องที่แบบเราก็
หยิบวัฒนธรรมไทยหลายอย่างมาน�ำเสนอ แต่ด้วยเราไม่ได้มีศักยภาพ
เป็นนักดนตรีที่เก่ง การที่ท�ำอะไรแบบนี้ก็ไม่สามารถท�ำได้สุด ๆ ได้
มันก็ได้เท่านี้ เพราะฉะนั้นเวลาที่เราท�ำไปมันก็ยังมีคนฟังนะ อย่างชุด
เจ้าหญิงฯ เจ้าชายฯ ได้ท�ำกับเพื่อนนักดนตรีที่เป็นฝรั่งมาช่วยกัน เออ
เว้ยก็ยังท�ำให้อยู่ได้ แล้วพอผ่าน ๆ มาพอทิ้งช่วงหายไปนาน ๆ มีคนพูด
ว่า คิดถึง เราก็กลับมา แต่พอกลับมาเนี้ยก็ท�ำชุด เจ้าหญิงฯ เจ้าชายฯ
ใหม่มันก็โอเค แต่พอจะท�ำต่อไปเนี้ย คนที่ซื้อเนี้ยมันก็จะคิดละ สมมติ
เราจะท�ำชุดใหม่ เขาก็คงคิดว่า แม้แต่เราเองยังไม่ซื้อเพลงไทยเลยแล้ว
จะไปว่าเขาได้อย่างไร มันเป็นยุคของมันจริง ๆ เพราะฉะนั้นเนี้ยเราก็
คิดว่าเราท�ำแบบนี้มานานแล้วและพอเราจะท�ำต่อไปก็ไม่เห็นเป็นไรจะ
ไม่ซื้อก็ไม่เป็นไร แต่ว่าขอให้เราได้ท�ำ สิ่งที่เราท�ำก็จะน�ำเสนอในมุม
มองที่โตขึ้นจากเมื่อก่อนจากเด็กวัยรุ่นกลายเป็นวัยกลางคนจนตอนนี้
เป็นวัยตอนปลายละ ถามว่าเพื่ออะไร เพื่อเรื่องราวที่เราเติบโตขึ้นแล้ว
เราก็ได้ประโยชน์จากความรักที่เขามีให้เรา เราก็ควรที่จะตอบแทน
พวกเขา ถึงแม้ว่ามันจะเล็กน้อยที่เราสามารถจะบอกได้ เหมือนเมื่อ
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เมื่อก่อนที่เราให้ก�ำลังใจตัวเองแต่เขาก็ ได้
ก�ำลังใจไปด้วย แต่ตอนนี้มันไม่ใช่แค่ให้
ก�ำลังใจละ เราท�ำให้เขาดูว่าเรื่องราวของ
ชีวิตมันมีอะไรที่น่าสนใจ แล้วก็อย่ายอมให้
อายุ เพศ ความคิดอ่านมาปิดกั้น นี่คือ
สิ่งที่เราอยากท�ำ
ก่อนที่เราให้ก�ำลังใจตัวเองแต่เขาก็ได้ก�ำลังใจไปด้วย แต่ตอนนี้มัน
ไม่ใช่แค่ให้ก�ำลังใจละ เราท�ำให้เขาดูว่าเรื่องราวของชีวิตมันมีอะไรที่น่า
สนใจ แล้วก็อย่ายอมให้อายุ เพศ ความคิดอ่านมาปิดกั้น นี่คือสิ่งที่เรา
อยากท�ำ ที่จริงศิลปินทุกคนก็เคยเป็นแบบนี้ คือมันเป็นความอิสระของ
ชีวิตที่จะต้องเลือกเองได้ แล้วมีความสุขกับมัน
แสดงว่าเพลงที่แต่งมีมากมายจนจ�ำไม่ ได้ ?
พราย : มันไม่ได้เยอะมากมาย จริง ๆ แล้วก็ไม่ถึงร้อยเลย ตอน
แรกกะว่าจะแต่งซะพันเพลง (ฮา) แต่ที่แต่งมาแล้วทิ้งก็มีเยอะนะ ก็
เวลาเอามาอัดจริง ๆ ก็มีไม่ถึงร้อยเลย เกินไหมนะ จ�ำไม่ได้ละ (ฮา)
อัลบั้มใหม่ที่ก�ำลังท�ำอยู่จะเป็นอย่างไรบ้างครับ ? จะมีกลิ่นอายดนตรี
เมโลดี้เพลงเป็นแบบไหน ?
พราย : หลังจากอัลบั้มชุด “เพื่อนของฉัน” ก็มาอัดเอง แล้วก็
กลับมาท�ำกันใหม่ มันก็เลยกลายเป็นเพลงง่าย ๆ หลาย ๆ ไอเดีย แต่
พอท�ำออกมาแล้วมันดูมั่ว มันหลากหลายและดูง่ายเกินไป มันเป็น
ลักษณะเพื่อนมาแจมกันท�ำออกมาแล้วก็ออกไปเลย พอมานั่งฟังแล้ว
มันไม่ได้ถูกใจ จนทุกวันนี้ก็ไม่ได้อยากท�ำงานชุดใหม่เลย แต่พอคุยกัน
ไปคุยกันมาก็กลายเป็นว่าอัลบั้มใหม่อยากได้ดนตรีที่มันชัดเจน ไม่ใช่
แนวดนตรีนะ เสียงที่อัด ถ้าแบบจะได้เสียงกระซิบก็ต้องเป็นเสียง
กระซิบจริง ๆ ซึ่งมันหายากจริง ๆ ในบ้านเราคือไม่ได้ท�ำมา เราไม่ได้
เป็นเจ้าของห้องไงเพราะมันแพง แต่เดี๋ยวนี้มันถูกแล้วไงแล้วเรามีเพื่อน
เป็นเจ้าของห้องอัด ขออย่างเดียวคือขอให้อัดแล้วมันเสียงดีมากกว่าคน
อื่น นี่คือสิ่งที่ต้องการ เพลงไม่เพราะไม่เป็นไร เพราะฉะนั้นนี่คือตอนนี้
แทบไม่ได้แต่งเพลงเลย แต่ตอนนี้คนนั้นแต่งเพลงมา คุยกันชอบกันก็
เอามาอัดในห้องให้ดี เสียงให้ดีตามความต้องการ แต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้แค่
ไหนนะ พูดง่าย ๆ ว่าเหมือนวอลลุ่มที่เปิดมาเหมือนเพลงฝรั่งไม่ว่าใคร
เปิดมาแล้วมันต้องให้ได้เท่ากัน ซึ่งหวังไว้กับซาวด์เอนจิเนียร์ คล้าย ๆ
ว่าโปรดิวเซอร์ให้การตัดสินเรื่องเสียงเลย เพราะฉะนั้นเพลงชุดใหม่จะ
หวังว่าจะเพราะ อย่าไปหวังว่าความหมายดี แนวอะไร แต่หวังว่าเสียง
ทุกเสียงที่อยากได้ยินมันต้องออกมา
ISSUE 20 - FEBRUARY 2018

ISSUE 20 -FEBRUARY 2018

- BLAST

magazine -

021

022

- BLAST

magazine -

ISSUE 20 - FEBRUARY 2018

ก็ยังเป็นการทดลองเรื่อย ๆ ใช่ ไหมครับ ?
พราย : มันไม่ใช่ทดลองหรอก มันเป็นการ
อยากได้มากกว่า มันผ่านมาหลายอัลบั้มละก็ไม่
ได้ดมี ากมาย อย่างล่าสุดท�ำกับ เมธี โมเดิรน์ ด็อก
ก็ถือว่าเอนจิเนียร์ชาวต่างประเทศก็ท�ำได้ดี
ประมาณนึงละ ถือว่าใช้ได้ที่สุดละ แต่พอจะมา
ท�ำของตัวเองมันจะมานั่งแบบนี้มันยาก หวังว่า
จะท�ำได้ แต่พอมาคิดอีกทีเดี๋ยวนี้ซีดีมันขายไม่ได้
คือไม่มีใครซื้อ แล้วมาคิดว่าท�ำไมไม่ท�ำแผ่นเสียง
ละ ? เพราะแผ่นเสียงมันขายได้ ไปคุยกับคนท�ำ
แผ่นเสียง แล้วคนที่ท�ำแผ่นเสียงเขาก็ต้องเลือก
เพลงที่ฮิต ๆ ได้รับความนิยมมีคนรู้จักคนถึงจะ
ซื้อแผ่นเสียง แต่ผมก็นะไม่รู้ไม่เป็นไร ไม่ซื้อไม่
เป็นไร ไม่สนใจ นิสัยเดิม ๆ จะเจ๊งก็ไม่เป็นไร ก็
จะท�ำให้มันออกมาได้ทั้งแผ่นเสียงและซีดี
ทุกวันนี้จะโดนแบ่งยุคเก่า ยุคใหม่ มันแตกต่าง
ชัดเจนขนาดไหน หรืออย่างศิลปินเองยุคนี้กับยุค
ก่อนต่างกันขนาดไหนครับ ?
พราย : ไม่มีอะไรแตกต่าง คนก็เป็นแบบ
เดิม มันมีความต้องการที่ไม่เคยประสบความ
ส�ำเร็จ คนที่ประสบความส�ำเร็จก็ไม่ได้มีความสุข
คือวน ๆ แค่อย่างนี้เอง แนวดนตรีก็วนไปเรื่อย
ไม่มีอะไรใหม่ โลกมีสันติภาพแปปเดียวเดี๋ยวก็
เกิดสงครามกันอีกละ มันก็มีอยู่แค่นี้แหละ ฉะนั้น
หน้าที่ของเราคืออะไร หน้าที่ของเราคือท�ำให้ดี
ที่สุดในหน้าที่ของตัวเอง ฉะนั้นแนวเพลงก็เหมือน
กันไม่ว่าจะเป็นแนวบลูส์ ดาร์ก แร็พ หรืออะไร
ก็ตามมันก็วนไปวนมา เรื่องราวก็คล้าย ๆ เรื่อง
เดิม ผมว่าศตวรรษนี้ไม่มีอะไรใหม่แล้ว แล้วยิ่ง
กดโทรศัพท์แปปเดียวเดี๋ยวก็รู้ มันแทบจะยาก
มากที่จะท�ำอะไรให้ใหม่เลยนะ มันก็มีแค่เอาของ
เก่าเอามาท�ำให้เป็นอีกแบบนึงให้เป็นรูปแบบใหม่
ไอ้ค�ำว่าใหม่เนี้ยมันต้องอัจฉริยะจริง ๆ อย่างยุค
ของอัลเบิร์ต ไอนส์ไตน์ หรือ ยุคปิกัสโซ่ มันก็ยัง
อยู่ตรงนั้น แล้วใครที่จะขึ้นมาใหม่แล้วแบบจะตูม
เนี้ย มันก็นะ นึกไม่ออกเลย เพราะทุกคนมีความ
รู้ใกล้เคียงกันมาก เพราะแนวความคิดที่ออกมา
มันต้องอัจฉริยะเหนือคนจริง ๆ มันถึงจะโดดเด่น
ขึ้นมา ไม่งั้นไม่มีทาง แล้วผมเนี้ยไม่ได้เก่งไปกว่า
คนอื่นเลยนะ ความรู้ด้านดนตรีก็ไม่ได้ดี ร้อง
เพลงก็ไม่ดี แต่ว่ามีโอกาสได้ท�ำ เพราะฉะนั้นผม
ก็ท�ำเต็มที่ ท�ำอย่างที่ผมท�ำ เพียงแต่ว่าเราท�ำแล้ว
คุณก็ท�ำสิ คุณท�ำในหน้าที่ของคุณ ผมท�ำหน้าที่
แต่งเพลงแล้วก็ร้องผมท�ำได้เท่านี้จริง ๆ ในรูป
แบบที่ผมต้องการ แต่คนอื่นก็ไปหาวิธีเอาว่าจะ
ท�ำยังไงแล้วก็มีความสุขกับมัน ผมเองท�ำไปขาย
ไม่ได้ผมก็ยังมีความสุขไม่ใช่ว่าไม่มี
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เวลาเราก�ำลังก้าวจากวัยรุ่นไปสู่วัยกลางคน
เราได้เรียนรู้แล้วว่า การเป็นตัวเองมันส�ำคัญที่สุด
ของทุกยุคทุกสมัย ถ้าคุณเกิดมาในยุคไหนก็ตาม
ถ้าคุณเป็นตัวเองคุณก็จะไม่อายใครเลย
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แสดงว่าวางคอนเซ็ปท์ตัวเองดีมาตั้งแต่ต้น
มีเอกลักษณ์ของตัวเอง
พราย : ไม่ใช่ ๆ  เราไม่ได้ไม่สามารถวาง
หรือก�ำหนดชีวิตของตัวเองได้ สมมติเราบอกว่า
เราเกิดเป็นลูกมหาเศรษฐีไม่ดีกว่าเหรอ แต่มัน
วางไม่ได้ แต่ว่าที่เวลาเราก�ำลังก้าวจากวัยรุ่นไป
สู่วัยกลางคนเราได้เรียนรู้แล้วว่า การเป็นตัวเอง
มันส�ำคัญที่สุดของทุกยุคทุกสมัย ถ้าคุณเกิดมา
ในยุคไหนก็ตาม ถ้าคุณเป็นตัวเองคุณก็จะไม่อาย
ใครเลย ท�ำไมอะ มอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วยังไง
ยอมรับมัน แค่นี้มันก็โอเคเลย แต่ว่าใจคนส่วน
ใหญ่มองข้างนอกแล้วไม่คิดว่ายอมรับว่าตัวเอง
เป็น เห็นคนอื่นมีก็อยากมีแบบเขา เห็นคนอื่นเก่ง
ก็อยากเก่งแบบเขา เราไม่เก่งแบบเขาเราก็ยอมรับ
ว่าไม่เก่ง อย่างผมตอนนี้ผมก็ยอมรับในส่วนเสีย
ที่ผมเป็น อย่างผมเองก็ไม่ได้เก่งอะไร ผมมีความ
สุขที่ท�ำมา ดีละ พอใจกับตัวเองละ แค่นี้ ที่ท�ำต่อ
ก็เพราะว่าอยากจะบอกอีกทีว่า อย่างนี้ไม่ได้นะ
เสียงที่ออกมาไม่ดีแล้วมันมีไอเดียบางอย่างของ
ชีวิต ซึ่งเราก็อายุ 50 กว่าแล้วนะ แต่เราอยากจะ
ท�ำเพลงใหม่ เราแต่งเพลงไม่ได้แต่ก็พยายามหา
วิธีใหม่ ๆ มาใช้ นี่คือสิ่งที่เราเป็น เราไม่อยากแก่
ตามอายุ เราอยากท�ำอะไรใหม่ ๆ เราท�ำแบบนี้ไม่
ได้เราก็หาอย่างอื่น เอาคนอื่นมาแต่ง เราก็ท�ำงาน
ต่อไป นี่คือสิ่งที่เราท�ำ
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งานอดิเรกเดินทาง เข้าวัดนั่งสมาธิ หาวัตถุดิบหรือ
ไปเสพศิลปะด้านอื่นมาท�ำงานด้วยใช่ ไหมครับ ?
พราย : พอคนเราถึงวัยกลางคนถึงปลายแล้ว
นะ กฎธรรมชาติมันจะพยายามผลักให้เราอยู่คน
เดียวให้ได้ การอยู่คนเดียวให้ได้มันไม่ง่ายนะ โดย
เฉพาะคนที่มีเพื่อนเยอะมีครอบครัวแล้วต้องออกมา
อยู่คนเดียวเนี้ยมันยาก เราก็ต้องฝึกตั้งแต่ต้นเลยว่า
การอยู่คนเดียวแล้วก็ตายคนเดียว ท�ำได้ไหม ?
นี่คือสิ่งที่ไม่ได้เรียกว่างานอดิเรก มันเป็นงานที่
ท�ำ เป็นงานหลักละกัน ไม่ใช่งานอดิเรก ตอนนี้งาน
หลักของผมคือ ท�ำยังไงก็ได้ให้การอยู่คนเดียวแล้ว
ก็มีความสุขกับมัน แล้วไอ้การอยู่คนเดียว หมาย
ถึงว่า ตรงนี้ถ้ามันมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่ได้จาก
การฝึกฝนที่จะอยู่คนเดียวที่จะเข้าใจตัวเองมากเท่า
ไหร่ เวลาเราพูดออกไปเราจะสามารถ อย่างที่บอก
เราไม่ได้เก่งนะ คนอื่นมีศักยภาพ ไม่ใช่ว่าไม่มี นี่
คือสิ่งที่เราจะบอกกับทุกคน แล้วอีกอย่างเราเองก็
ไม่ใช่คนดี เราเองก็เลว แล้วใครก็ตามที่คิดว่าเราดี
กว่าคนนั้น ผมมองว่าเขาไม่เข้าใจตัวเองเลย อย่าง
น้อย ๆ ผมก็เข้าใจดีว่าผมไม่ได้ดีกว่าใคร แล้วนี่คือ
จุดที่ผมต้องการบอกว่า คุณไม่ได้ดีกว่าใครคุณยัง
ไม่สามารถท�ำอะไรได้ ก็กลับไปคิดทบทวนแล้วก็ดึง
พลังของตัวเองออกมาเพื่อท�ำอะไรบางอย่าง ไม่ว่า
อาชีพนั้นจะคืออะไร ถ้ารู้สึกมีความสุขคุณก็ท�ำให้
มันเต็มที่
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นี่คือสิ่งที่บอกว่า “ตายแล้วเป็น
พราย” ใช่ ไหมครับ ?
พราย : คือในยุคนั้นมัน
เหมือนกับว่าเราถูกปฏิเสธ แล้ว
เราก็ไม่ได้สนใจ เราคิดว่าความ
ตายเนี้ยมันเป็นทางออกของ
ความสงบ มันเป็นเรื่องที่เราไม่
อยากจะรับรู้ อยากจะเปลี่ยน
โลกใหม่ว่างั้นเถอะ แต่จริง ๆ
เราเปลี่ยนไม่ได้ เราเปลี่ยนใคร
ไม่ได้เลย ทุกวันนี้ความผิดหวัง
ความเศร้ามันก็ยังอยู่ แต่พอเริ่ม
เป็น “พราย” มันเริ่มยอมรับตัว
เองมากขึ้น ว่าเรามีแบบนี้เรา
ได้แค่นี้นะ แต่ที่ธรรมชาติจะ
ให้รางวัลเรา ทุกคนนะถ้าเวลา
ยอมรับความจริงในชีวิต ไอ้เหี้ย
แม่งไม่ส�ำเร็จสักที ไอ้เหี้ยอะไร
กูบัดซบขนาดนี้ ก็ยอมรับความ
บัดซบของตัวเอง แล้วไง ? ก็
ลองดูว่ามันมีอะไรต่อไป ยอมรับ
มันว่ามันบัดซบ แล้วคุณจะยัง
ยอมบัดซบต่อไปหรือเปล่า ท�ำให้
มันแย่ลงไปกว่าเดิมหรือเปล่า
ถ้าคุณอย่างนั้นแสดงว่าคุณก็
ต้องยอมรับในสิ่งที่แย่ลงไป
เรื่อย ๆ การยอมรับนี่แหละมัน
ท�ำให้เรามองเห็น เรื่องบางเรื่อง
มันมหัศจรรย์มาก นี่คือสิ่งที่ผม
อยากจะบอก โดยเฉพาะมันอาจ
จะบอกไม่ได้ทางบทเพลง การ
สัมภาษณ์ครั้งนี้มันถึงเกิดขึ้นไง !
ฮาฮาฮา
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สุดท้ายครับ ฝากถึงกลุม่ “เพือ่ นพราย”
ที่ยังติดตามผลงานอยู่
พราย : ตอนแรกผมคิดว่ากลุ่มนี้
จะยังสามารถเติบโตแล้วก็ช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันได้ แต่มันผิด ไม่ว่ากลุ่มไหน
ก็ตามบนโลกใบนี้ ส่วนใหญ่พอเป็นกลุม่
ขึ้นมามันก็มีทะเลาะกันเพราะความเห็น
ไม่มีทางตรงกัน แล้วไอ้กลุ่มเล็ก ๆ ที่
คนงี่เง่าเยอะ ๆ มันเล็กนิดเดียวแล้ว
ยังทะเลาะกันเลย แล้วมันก็ไม่สามารถ
เกื้อกูลกันได้เพราะมันเอาตัวไม่รอด
ฉะนั้น แค่เรียกมันว่าเป็นกลุ่มก็เก่งแล้ว
อายุมาถึงขั้นนี้แล้วมันควรจะสลายไป
แล้วด้วยซ�้ำ ฮาฮา ไม่ต้องมีหรอกกลุ่ม
เพื่อนพราย ขอให้เป็นอะไรก็ได้ที่ตัว
เองมีความสุข ขอให้เขาให้มีความสุข
เอ็นจอยกับชีวิต เท่านี้แหละ
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PRY UNDER POET’S MIND PROJECT

PRY

FROM
T H E
PAST
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การประกวดภาพวาด

“PRY NEW ALBUM”
ผลงานทุกชิ้นน�ำไปติดตั้ง

ณ Rockademy สุขุมวิท 26
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2561

วันตัดสินผลการประกวด และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ
วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 17.00-20.00 น.
***วันงานคงได้ฟังและร้องเพลงกับพี่พรายกัน
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OLD RECORD STILL ALIVE

ทิ้งช่วงห่างออกไปราวเกือบ 2
ปีในที่สุด “เพลงรักระดับโลก” ผล
งานสตูดิโออัลบั้มชุดที่ 2 ก็ได้ออกวาง
จ�าหน่ายในช่วงวันที่ 14 กุมภาพันธ์
พ.ศ.2548 ภายใต้สังกัด Banana
Records ของพวกเขาเองอีกครั้ง และ
ก็เป็นอีกครั้งที่ทางวงได้สร้างความฮือ
ฮาให้กับแวดวงการเพลงได้หันมาจับ
จ้องมองกัน ซึ่งนั่นก็คือแพ็กเกจอัลบั้ม
ที่ออกแบบมาในลักษณะของกล่อง
ไม้ขีดไฟ (พร้อมแถมไม้ขีดไฟ) อีก
ทั้งยังสามารถจุดได้จากข้างกล่องได้
จริง พร้อมกันนี้ยังมีการแถมวีซีดีให้อีก
1 แผ่นอีกด้วย ในส่วนภาพรวมของ
อัลบั้มนี้นั้นดูเหมือนว่าทางวงจะเอา
หยิบเรื่องราวของความรักในรูปแบบ
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ต่าง ๆ ของมนุษย์มาน�าเสนออย่าง
หลากหลายทั้งในแง่ของรักแบบหนุ่ม
สาว, รักครอบครัว, รักตนเองรวมไป
ถึงรักคนทั้งโลก โดยเนื้อหานั้นก็จะยัง
คงหยอดความฮาตลอดจนอาจจะมีการ
กัดจิกตามสไตล์ของกล้วยไทยให้ได้ฟัง
กันอยู่บ้าง ในส่วนของแทร็คฮิตประจ�า
อัลบั้มนี้ก็มีทั้ง “เพลงรักระดับโลก”,
“วาระเอาคืน”, “เลือดไทย”, “สามัคคี
เฮ” และ “สุขสันต์วันเกิด” เป็นต้น
และในอีกไม่กี่เดือนต่อมา
พวกเขาก็ได้ตัดสินใจลุยโปรเจ็คใหญ่
ภายใต้ชื่อ “วิวาห์คอนเสิร์ตเพลงรัก
ระดับโลก” ซึ่งงานนี้ถูกจัดขึ้น ณ
Dance Fever ผับใหญ่ชื่อดังบนถนน
รัชดาภิเษกในช่วงวันที่ 6 สิงหาคม

2548 โดยงานนี้นอกจากทางวงแล้ว
ก็ยังมีวงดนตรีระดับท็อปของบ้านเรา
เข้าร่วมในฐานะศิลปินรับเชิญอย่าง
มากมายทั้ง Dezember, Sound
Of Desolate, Eccentric Toilet,
Tazzmanian รวมไปถึง Enemy ฯลฯ
เรียกได้ว่าเป็นอีกงานใหญ่ที่ประสบ
ผลส�าเร็จอย่างมากมาย (ผมเองก็ได้
โอกาสไปร่วมงานนี้ด้วยนะครับ) ซึ่ง
ในเวลาต่อมาก็ได้มีการผลิตวีซีดี
บันทึกการแสดงสดภายใต้ชื่อ “วิวาห์
คอนเสิร์ตเปิด...เพลงรักระดับโลก”
ออกวางจ�าหน่าย ในส่วนของการได้
รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลนั้นในปี
นี้ทางวงก็ยังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง
รางวัลสีสัน อวอร์ดส์ในสาขา ศิลปิน

ร็อกยอดเยี่ยม นอกจากนี้แล้วยังได้
เข้าชิงรางวัลแฟต อวอร์ดส์ ในสาขา
ออกแบบปกยอดเยี่ยมประจ�าปีนั้น
รวมทั้งได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล
ศิลปินกลุ่มยอดเยี่ยมของรางวัลคน
อ่านเพลงอวอร์ดส์ ซึ่งได้จัดเป็นครั้ง
แรกอีกด้วย
ก้าวเข้าสู่ปี 2549 ในระหว่างที่
สมาชิกแต่ละคนภายในวงแยกย้ายกัน
ไปท�างานประจ�าของตน ทาง “เอส”
นักร้องน�าของวงก็ได้ตัดสินใจออกงาน
ไซด์โปรเจ็คภายใต้ชื่อของ Eskimo
Project โดยออกวางจ�าหน่ายกับทาง
สังกัด Spicy Disc และเพลง “ไม่ใช่
(พระเจ้า)” จากผลงานอัลบั้มชุดนี้ก็ถูก
เสนอชื่อเข้าชิงรางวัลเพลงยอดเยี่ยม
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ของรางวัลคนอ่านเพลงอวอร์ดส์ครั้ง
ที่ 2 พร้อมกันนี้ก็ยังมีชื่อเข้าชิงรางวัล
ในสาขาศิลปินยอดเยี่ยมของ Seed
Awards ครั้งที่ 2 และท้ายสุดกับการ
มีชื่อเข้าชิงรางวัลในสาขาออกแบบปก
ยอดเยี่ยมของ แฟต อวอร์ดส์ประจ�า
ปี 2549 (อีกแล้ว) ขณะเดียวกันทาง
ด้านของ “โจว” นักร้องน�าอีกคนของ
วงก็จ�าต้องถอนตัวแยกออกจากวงด้วย
เหตุผลที่ว่าติดภารกิจส่วนตัวจนไม่
สามารถปลีกเวลามาท�างานเพลงตรง
นี้ได้ และมันก็ได้ส่งผลให้ทางวงกลาย
เป็นวง 5 คนไปโดยปริยาย
ขึ้นปี 2550 ทางวงก็ได้ปล่อย
ผลงานอัลบั้ม “กล้วยไทย” ผลงาน
ชุดแรกออกวางจ�าหน่ายอีกครั้งใน
ฟอร์แมตรีแพ็คกิ้งที่นอกจากน�าเพลง
มาท�ากันใหม่แล้วยังมีการเปลี่ยนปก
และเพิม่ เพลงพิเศษเข้าไปเป็น 22 แทร็ค
ด้วยกัน โดยออกวางจ�าหน่ายเพียงแค่
1,000 ชุดเท่านั้น ภายหลังจากรอ
คอยกันมากว่า 4 ปีในที่สุด “สิบสอง
สัตว์” ผลงานสตูดิโออัลบั้มล�าดับที่ 3
ก็ได้ฤกษ์วางจ�าหน่ายเสียที ที่ส�าคัญ
อัลบั้มนี้ทางวงยังน�าเสนอออกมาในรูป
แบบของคอนเซ็ปท์อัลบั้ม ซึ่งจะว่าไป
แล้วถือเป็นเรื่องหายากส�าหรับแวดวง
การเพลงในบ้านเรา ส�าหรับซาวด์
โดยรวมในอัลบั้มชุดนี้นั้นก็ยังคงเข้ม
ข้นตามแบบฉบับของ “กล้วยไทย” อยู่
เหมือนเคย และที่พิเศษสุดส�าหรับ
แฟนเพลงที่ซื้อผลงานชุดนี้ในรูปแบบ
ของแผ่นลิขสิทธ์ก็ยังมีของแถมเป็น
“คัมภีร์ไพ่ 12 สัตว์ฉบับกล้วยไทย”
แจกติดอัลบั้มมาให้ด้วย ในส่วนแทร็ค
เด็ดประจ�าอัลบั้มที่ดูจะถูกใจผมเป็น
พิเศษคงหนีไม่พ้น “ก�าเนิดหนุมาน”,
“หลังชนฝาหมาจนตรอก”, “เจ็ด
อสรพิษ” รวมไปถึง “ปรากฏการณ์
ผีเสื้อ” ขณะที่ “หนึ่ง...อนันตกาล” ก็
จัดเป็นเพลงบัลลาดที่ทางวงน�าเสนอ
ออกมาได้อย่างเด็ดขาดชนิดที่เรียกได้
ว่า “โดนใจผม” ไม่แพ้แทร็คอื่น ๆ เลย
แน่นอนว่าจากความพีคของอัลบั้มนี้มัน
ก็ได้ส่งผลให้ทางวงสามารถก้าวไปคว้า
รางวัลทางดนตรีชิ้นใหญ่อย่างสีสัน
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อวอร์ดส์ในสาขาศิลปินร็อกยอดเยี่ยม
และเพลงร็อกยอดเยี่ยม (จากเพลง
ปรากฏการณ์ผีเสื้อ) ขณะเดียวกันก็ยัง
ได้รับรางวัล Thai Headbanger Zine
Awards ในสาขานักร้องน�าชายยอด
เยี่ยม, วงยอดเยี่ยมและอัลบั้มยอด
เยี่ยม ประจ�าปีนั้น จนเราอาจกล่าวได้
ว่าถือเป็นปีทองของทางวงอย่างแท้จริง
เลยทีเดียว
หลังออกอัลบั้มใหม่ไปเพียงปี
เดียวทางวงก็แวะไปดอดร่วมงานใน
โปรเจ็คท์ “เพลงหัวกล้วย 003” กัน
อีกครั้ง โดยครั้งนี้วงดนตรีที่มาร่วม
ในโครงการนี้พูดได้ว่าจัดเต็มจริง ๆ
เพราะมีทั้ง Sead, Little Cowboy,
Up2You, กาน จอง ฮี, ช่างภาพ
อิสระ และ Toy Sakie ซึ่งเพลงที่
พวกเขาส่งไปร่วมในผลงานชุดนี้ก็มี
อย่าง “กางเกงในตื่นตูม” และ “น้อย
น้อย หน่อย” นอกจากนี้แล้วทางวง
ยังปลีกตัวหันมาท�างานเพลงประกอบ
ภาพยนตร์โดยได้โอกาสทดสอบฝีมือ
กับบทเพลงอย่าง “เทียน” ที่ได้ศิลปิน
แห่งชาติอย่าง “น้าหงา คาราวาน”
มาร่วมแจมด้วย ซึ่งเพลงนี้ถูกน�าไป
เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง
“องค์บาก 3” ขณะที่เพลง “การเดิน
ทางของหิ่งห้อย” (ในแบบอะคูสติก
เวอร์ชั่น) ก็ถูกน�าไปใช้เป็นเพลง
ประกอบภาพยนตร์เรื่อง “หลง” เรียก
ได้ว่าเป็นความก้าวหน้าอีกขั้นหนึ่งที่
พวกเขาแสดงให้เราได้เห็นกัน
ย่างเข้าสู่ปี 2557 หลังจากที่
แฟนเพลงเฝ้ารอคอยเพลงใหม่กันมา
อย่างยาวนาน “เท่าชีวิต” เพลงใหม่
แกะกล่องของพวกเขาก็ได้ถูกปล่อย
ออกมาให้แฟนเพลงได้ฟังกัน พร้อม
กับมิวสิควิดีโอที่พูดได้ว่าสามารถเรียก
น�้าตาจากผู้ชมได้อย่างไม่ยากเลย
นอกจากนี้แล้วในช่วงปลายปีทางวงก็
ยังได้จัดการปล่อยเพลง “สติมนุษย์
สยาม” โดยมี “ตุล อพาร์ตเมนต์คุณ
ป้า” มาร่วม Feat. ซึ่งก็ได้รับความ
สนใจจากแฟนเพลงเหมือนเช่นเคย
และภายหลังจากที่ทางวงวนเวียนอยู่
ในแวดวงการเพลงมาเป็นเวลากว่า
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FULL ALBUM
กล้วยไทย
เพลงรักระดับโลก
สิบสองสัตว์

สังกัด Justice Records/Warner Music
สังกัด Banana Records
สังกัด Banana Records

EXTENDED PLAY [EP].
เพลงหัวกล้วย
สังกัด Banana Records
เพลงหัวกล้วย 002
สังกัด Banana Records
เพลงหัวกล้วย 003
สังกัด Banana Records
12 ปีแล้วมันก็ได้ส่งผลให้พวกเขา
ตัดสินใจจัดงานคอนเสิร์ตใหญ่ภาย
ใต้ชื่อ “คอนเสิร์ต 12 ปีกล้วยไทย”
โดยจัดขึ้น ณ Live House Studio
Bangkok จตุจักร กรีน เมื่อช่วงวันที่
15 พฤศจิกายน 2557
ก่อนอืน่ เลยผมขอออกตัวว่า
ตนเองนัน้ ไม่คอ่ ยทีจ่ ะได้ฟงั “เพลงรัก
ระดับโลก” ผลงานของทางวงบ่อย
ครัง้ นักจึงขอมองข้ามอัลบัม้ นี้ไปก่อน
ในส่วนของอัลบัม้ แรกเองผมมองว่า
จริง ๆ แล้วมันก็เป็นงานทีเ่ ด็ดขาดอยู่
พอประมาณนะครับ โดยเฉพาะการน�า
สีสนั ความเป็นไทยหลาย ๆ อย่างสอด
แทรกเข้าไป แต่ดว้ ยความทีย่ งั มีบาง
ส่วนของตัวงานทีฟ่ งั แล้วชวนให้คดิ ถึง
เพลงดังของวงอย่าง Limp Bizkit รวม
ไปถึงวงในสายลูกผสมอีกราว 2-3 วง
ด้วยกัน ดังนัน้ แล้วท้ายสุดจึงขอเลือก
“12 สัตว์” ผลงานล�าดับล่าสุดของทาง
วงก็แล้วกัน ทัง้ นีส้ ว่ นหนึง่ (ซึง่ เยอะ
มาก) มันก็มาจากความชอบส่วนตัว
ของผมอย่างแท้จริง แทร็คโดดเด่นที่
ถูกใจผมเป็นพิเศษคงหนีไม่พน้ ไปจาก
“ก�าเนิดหนุมาน” ไปได้อยูแ่ ล้ว ยิง่ เมือ่
ได้ชม MV. ของเพลงนี้ (ทีต่ ดั ต่อมา

2546
2548
2552
2545
2546
2553

จากเรือ่ งหนุมานพบ 7 ยอดมนุษย์) ก็
ยังท�าให้ได้อรรถรสในการเสพมาก
ขึน้ ไปอีก ขณะที่ “หลังชนฝาหมาจน
ตรอก” ก็ถอื เป็นอีกเพลงทีด่ ดุ นั จัดเต็ม
ตามแบบฉบับของ “กล้วยไทย” โดย
แท้ เพลงนีเ้ สียงร้องของ “เอส” เข้มข้น
กร้าวดุสอดประสานเข้ากับท่วงท�านอง
ได้อย่างดีจริง ๆ ขณะที่ “หนึง่ ...อนันต
กาล” ทีม่ าในสไตล์บลั ลาดก็ถอื เป็นอีก
เพลงทีบ่ อกได้เลยว่าพวกเขาท�าเพลง
ช้าได้อย่างเข้าถึงคนฟังซะจริง ๆ โดย
เฉพาะตัวผมเองนี่ได้ฟงั เพียงไม่กรี่ อบ
ก็ชอบมันแบบไม่รตู้ วั กันเลยทีเดียว
ส�าหรับ “ปรากฏการณ์ผเี สือ้ ” นีค่ งไม่
ต้องพรรณนาอะไรให้มากเพราะเพลงนี้
รางวัลทีพ่ วกเขาได้มนั ก็การันตีวา่ เพลง
นีเ้ ด็ดดวงอย่างไรแล้วละครับ ในส่วน
แทร็คอืน่ ๆ ทีผ่ มชอบเป็นพิเศษก็มี
อย่าง “สัตว์วเิ ศษ”, “เจ็ดอสรพิษ” และ
“คน” แต่กใ็ ช่วา่ เพลงทีเ่ หลือด้อยค่าไป
กว่าเพลงอืน่ นะครับ เพราะผมเชือ่ ว่า
แฟนเพลงของ “กล้วยไทย” คงจะรูซ้ งึ้
ถึงความเด็ดขาดของผลงานชุดนีด้ อี ยู่
แล้วดังนัน้ ผมจึงขอบอกกล่าวแต่เพียง
เท่านีก้ แ็ ล้วกัน
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ฌอง เรเน่ หรือ เจอาร์ เป็น
ศิลปิน สตรีท อาร์ต และช่างภาพ
ที่เป็นผู้ชนะรายการ TED Prize ซึ่ง
เป็นรานการแข่งขันที่จัดขึ้นเพื่อเฟ้น
หา “ใครก็ตามที่มีความปรารถนา
หรือว่าความฝันในการเปลี่ยนแปลง
โลกใบนี้” โดยหลังจากที่ได้รับรางวัล
ชนะเลิศในปี 2011 เจอาร์ ได้น�ำ
เงิน 1 แสนเหรียญสหรัฐฯมาเริ่มต้น
ท�ำ “Inside Out Project” ซึ่งเป็น
โปรเจ็คท์ที่ เจอาร์ เชื่อว่าโลกนี้จะเกิด
การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีและ
สร้างสรรค์ได้จะต้องเปลี่ยนแนวทาง
ความคิดจากตัวเราเองเพื่อที่จะท�ำให้
เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นภายใน
สังคม ซึ่งสิ่งที่ เจอาร์ ท�ำก็คือการถ่าย
ภาพพอร์ตเทรตหรือภาพบุคคล�ำขาว
ด�ำขนาดใหญ่และปรินต์มันออกมา
เพื่อน�ำไปติดไว้ในสถานที่ต่างๆ ซึ่งสิ่ง
ที่น่าสนใจก็คือ เจอาร์ จะบันทึกภาพ
เฉพาะสามัญชนคนธรรมดาทั่วไปที่มี
ความผูกพันกับสถานที่เหล่านั้น (หรือ
อาจจะไม่ก็ได้)
เจอาร์ มองว่า “สถานที่
สาธารณะหรือท้องถนน” เป็นสถาน
ที่จัดแสดงงานศิลปะที่กว้างใหญ่
ที่สุดในโลก ซึ่งการท�ำ “Inside Out
Project” ก็ให้ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่และ
น่าทึ่งสมกับที่ เจอาร์ ต้องการที่จะ
เปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ด้วยแนวทาง
ความคิดและมุมมองส่วนตัว เจอาร์
036
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จัดการขับรถตู้ที่มีห้องส�ำหรับถ่าย
รูปภาพบุคคลและเครื่องปรินต์ในตัว
ไปทั่วทุกมุมโลกและจากการส�ำรวจ
ในปี 2015 เจอาร์ สามารถถ่ายภาพ
บุคคลและน�ำไปติดไว้ในสถานที่ต่างๆ
ถึง 127 ประเทศทั่วโลก มีการถ่าย
ภาพส�ำหรับผลิตโปสเตอร์เป็นจ�ำนวน
เกือบ 250,000 แผ่น โดยจุดประสงค์
ของการถ่ายภาพบุคคลเพื่อสร้าง
ความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับโลกมี
ธีมหรือว่าประเด็นที่โฟกัสไปยังเรื่อง
ของความหวัง, ความหลากหลายทาง
เพศและเชื้อชาติ, การต่อต้านความ
รุนแรง ไปจนถึงการกระตุ้นให้เห็นถึง
ความน่ากลัวของสภาพภูมิอากาศที่
เปลี่ยนแปลงหรือ Climate Change
และด้วยการท�ำโปรเจ็คท์งานศิลปะ
ด้วยภาพถ่ายที่บันทึกช่วงเวลาที่เรียบ
ง่ายแต่ทว่างดงามของชีวิตก็ท�ำให้ เจ
อาร์ ได้รับการยกย่องว่าเป็น อองรี
การ์ตีเย เบรสซง (ช่างภาพสตรีทระ
ดับต�ำนานชาวฝรั่งเศส) แห่งศตวรรษ
ที่ 21
อานเญส วาร์ดา ถือเป็นผู้
ก�ำกับภาพยนตร์ระดับต�ำนาน เธอ
เพิ่งจะได้รับรางวัลออสการ์เกียรติยศ
Governors Awards ไปในช่วงเดือน
พฤศจิกายนปี 2017 ที่ผ่านมา อาน
เญส วาร์ดา ถือเป็นนักท�ำหนังระดับ
ปรมาจารย์และเป็นผู้หญิงเพียงคน
เดียวในกลุ่มผู้ก�ำกับภาพยนตร์ คลื่น

IT’S A WONDERFUL LIFE

ลูกใหม่แห่งฝรั่งเศส หรือ French
New Wave ในช่วงทศวรรษ 50
ถึง 60 ร่วมกับนักท�ำหนังที่ถือ
เป็นปูชนียบุคคลอย่าง ฟรองซัวต์
ทรุฟโฟต์, อแลง เรสเนส์, ฌาค รี
แวตส์ และ ฌอง ลุค โกดาร์ด หนัง
ของ วาร์ดา มักถ่ายท�ำในโลเกชั่นและ
สถานที่จริงโดยไม่ใช้นักแสดงอาชีพ
โดยก่อนที่จะมาเป็นนักท�ำหนัง วาร์ดา
เคยเป็นช่างถ่ายภาพนิ่งมาก่อน
Faces Places เป็นภาพยนตร์
สารคดีที่เป็นการร่วมงานกันเป็นครั้ง
แรกของ เจอาร์ และ อานเญส วาร์
ดา ไม่มีการเกริ่นรายละเอียดที่ชัดเจน
ว่าทั้งคู่ได้มีโอกาสมาพานพบและร่วม
งานกันได้อย่างไร แต่สิ่งหนึ่งที่หนัง
เรื่องนี้บอกกับผู้ชมก็คือ วาร์ดา มอง
ว่าใบหน้าของคนธรรมดาๆที่ ใช้ชีวิต
อย่างสามัญนั้นเป็นความงดงามที่
เรียบง่ายและมันก็ควรค่าที่จะได้รับ
การบันทึกไว้บนภาพถ่ายเพื่อเป็นบท
บันทึกความทรงจ�ำในสถานที่ต่างๆที่
พวกเขามีความรัและความผูกพัน โปร
เจ็คท์ Inside Out นั้นตอบโจทย์ความ
ต้องการของเธอได้เป็นอย่างดี และ
เจอาร์ ก็ยินดีที่จะสานฝันเหล่านั้นของ
วาร์ดา ให้กลายเป็นความจริง
สิ่งที่น่าสนใจและเป็นไปตาม
ความประสงค์ของคนท�ำก็คือ Faces
Places เป็นหนังสารคดีที่ไร้ซึ่งความ
ทะเยอทะยาน, วิพากษ์วิจารณ์ หรือ

การเดินหน้าตีแผ่ความชั่วร้ายที่
หมักหมมเหมือนกับหนังสารคดีฝั่ง
ฮอลลีวู้ด นี่คือหนังสารคดีที่ไม่มีแม้แต่
เพียงนิดเดียวที่จะสร้างความรู้สึกที่
หม่นหมองและแสดงให้เห็นด้านที่
อัปลักษณ์ของสังคมมนุษย์ กลับกัน
Faces Places เป็นหนังที่แสดงให้เห็น
ถึงแง่มุมที่เรียบง่ายงดงามของสามัญ
ชนผ่านศิลปะการถ่ายภาพและการ
เดินทางไปตามหมู่บ้านและสถานที่
ต่างๆในชนบทของฝรั่งเศสที่ไม่ได้มี
การวางแผนอย่างรัดกุมมากนัก การ
วางแผนสร้างโปรเจ็คท์นี้ของ อาน
เญส วาร์ดา และ เจอาร์ เกิดขึ้นอย่าง
หลวมๆว่าจะมีการไปพบปะพูดคุยกับ
กลุ่มคนในชุมชนหลายๆแห่งเพื่อถ่าย
ภาพของพวกเขาเหล่านั้นและน�ำไป
ขยายเป็นภาพขนาดใหญ่เพื่อน�ำไปติด
ไว้ตามตึกรามบ้านช่องต่างๆ
อานเญส วาร์ดา และ เจอาร์
ขับรถตู้ไปนอกถนนสายหลักเพื่อที่จะ
ได้พานพบกับผู้คนและสถานที่เล็กๆ
ในที่ได้มีความสลักส�ำคัญใดๆมากนัก
สถานที่เหล่านั้นมีทั้งบ้านพักของคน
งานเหมืองที่ก�ำลังถูกทอดทิ้ง, โรงงาน
ผลิตสารเคมี, โครงการหมู่บ้านที่ถูก
ทิ้งให้รกร้างเนื่องจากพิษเศรษฐกิจ, อู่
ต่อเรือ ไปจนถึง ฟาร์มปศุสัตว์ ฉาก
หนึ่งในหนังที่นับว่าทรงพลังและสร้าง
ความรู้สึกสะเทือนอารมณ์อย่างหนัก
หน่วงอยู่ในช่วงที่ วาร์ดา และ เจ
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ศรัณยู ตรีสุคนธ์

ของเธอได้ถูกน�ำไปติดบนตึกในเมือง
เล็กๆแห่งหนึ่ง ส่งผลให้ชุมชนแห่งนี้
ถูกพูดถึงและมีแต่นักท่องเที่ยวที่เข้า
มาถ่ายรูปคู่กับรูปของเธอจนสามารถ
สร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างเป็นก
อบเป็นก�ำ นอกจากนี้ก็ยังมีบางซีนที่
สะท้อนให้เห็นถึงความโหดร้ายของ
กระแสทุนนิยมที่เข้าไปท�ำลายการท�ำ
ปศุสัตว์ด้วย เมื่อฟาร์มแพะแห่งหนึ่งใช้
เครื่องรีดนมและได้ตัดเขาแพะตั้งแต่
เกิดเพื่อที่จะป้องกันการท�ำร้ายกันเอง
ส่วนอีกฟาร์มหนึ่งเลี้ยงแพะแบบเป็น
ธรรมชาติและรีดนมด้วยมือ ซึ่ง อาน
เญส และ เจอาร์ ได้ปรินต์รูปแพะ
ขนาดยักษ์ไปติดไว้บนตึกเพื่อเป็นการ
แสดงความเห็นเชิงสัญลักษณ์ในการ
ท�ำฟาอร์มแพะแบบผิดธรรมชาติและมี
คนในท้องถิ่นสนับสนุนการแสดงออก
นี้อย่างเต็มที่ด้วย
ผ่านการเข้าไปท�ำความรู้จักกับชาวไร่
อาร์ ขับรถไปยังหมู่บ้านของคนงาน
ส่วนซีนที่ถือว่าสะท้อนแง่มุมที่
อุตสาหกรรมเหมืองถ่านหินที่ย้ายออก รับจ้างที่ อานเญส และ เจอาร์ เข้าไป งดงามและเป็นเช่นนั้นเองมากที่สุด
ท�ำความรู้จักและบอกว่าพื้นที่ๆอยู่ใน ในหนังสารคดีเรื่องนี้อยู่ในซีนที่ อาน
ไปจนหมดเพราะรัฐบาลขอเวนคืน
ความรับผิดชอบของเขามีอาณาเขต
ที่ดิน แต่มีผู้หญิงสูงอายุคนหนึ่งที่
เญส และ เจอาร์ เดินทางไปยัง
ปฏิเสธจะย้ายออก โดยเธอให้เหตุผล กว้างใหญ่ถึง 2,000 เอเคอร์และอาจ ชายหาดแห่งหนึ่งใน นอร์มังดี ที่ซึ่งมี
ว่าบ้านหลังนี้เต็มไปด้วยความทรงจ�ำ จะกล่าวได้ว่าไม่มีใครอีกแล้วที่จะรู้จัก ส่วนหนึ่งของป้อมปราการขนาดใหญ่
พื้นที่เหล่านี้มากไปกว่าเขา และภาพ ตกลงมาจากหน้าผา อานเญส ได้
มากมายที่ซุกซ่อนอยู่ในทุกส่วนของ
บ้าน ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลไม่มีทางเข้าใจ ขนาดมหึมาของชายชาวไร่คนนี้ที่ติด ร�ำลึกถึงความทรงจ�ำในครั้งก่อนว่า
และทันทีที่เธอได้เห็นภาพขนาดมหึมา ตระหง่านอยู่หน้าโรงนาก็ช่วยตอกย�้ำ เธอเคยถ่ายภาพแพะที่เสียชีวิตหลัง
ของตัวเองประทับอยู่หน้าบ้าน เธอก็ ว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของอาณาเขตนี้ที่ จากที่ร่วงลงมาจากหน้าผากับภาพนู้ด
ไม่อาจที่จะห้ามน�้ำตาไม่ให้ไหลออกมา เกิดจากความผูกพันกับสถานที่อย่าง ของเพื่อนหนุ่มบนชายหาดแห่งนี้ เธอ
ลึกซึ้ง ซึ่งนอกจากจะเป็นหนังสารคดี ได้น�ำภาพนิ่งที่เธอเคยถ่ายภาพของ
ได้
อารมณ์ซาบซึ้งและสะเทือนใจ ที่แสดงให้เห็นถึงพลังและคุณค่าของ เพื่อนชายที่ก�ำลังนั่งพิงบ้านหลังเล็กริม
ที่ท่วมท้นนี้เกิดขึ้นกับผู้ชมได้อย่างเท่า ความทรงจ�ำที่ผลักดันมนุษย์แล้ว
ทะเลมาให้ เจอาร์ และทีมงาน ก่อน
Faces Places ก็ยังส�ำแดงให้เห็นถึง
เทียมกันไม่ใช่เพราะว่าเรารู้ว่าหญิง
ที่จะปรินต์มันออกมาและน�ำไปติดไว้
วัยกลางคนๆนี้มีความรักต่อบ้านหลัง พลังที่ยิ่งใหญ่ของงานศิลปะที่สร้าง
บนซากของป้อมปราการริมหาด แต่
ความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับสังคม หลังจากที่ติดภาพไปได้เพียงวันเดียว
นี้อย่างไร หากแต่เป็นเพราะว่าเรา
ทุกคนล้วนแล้วแต่มีความทรงจ�ำที่ไม่ ด้วย
ภาพนั้นก็ถูกน�้ำทะเลซัดจนหล่นหาย
วาร์ดา และ เจอาร์ เข้าไปยัง
เคยหล่นหายไปจากสถานที่ๆเราก�ำลัง
ไปในความไพศาลของมหาสมุทร
หรือว่าเคยผูกพัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการหมู่บ้านรกร้างที่ถูกทิ้งให้
อย่างไม่มีทางหวนคืนกลับมาได้อีก ซึ่ง
บ้านหลังที่เราเติบโตมา อานเญส วาร์ รกร้างและเชิญชวนให้ผู้คนเข้ามาจัด มันก็สะท้อนให้เห็นถึงสัจธรรมของ
ดา เผยในช่วงหนึ่งของหนังว่าบ้านเป็น งานปาร์ตี้สังสรรค์กันในพื้นที่ก่อนที่จะ ภาพถ่ายที่ว่ารูปหนึ่งรูปนั้นเป็นการ
สถานที่ๆมีความส�ำคัญต่อชีวิตมนุษย์ ถ่ายรูปทุกคนและน�ำไปติดไว้บนบ้าน บันทึกเศษเสี้ยวหนึ่งของความทรงจ�ำ
สิ่งที่ถือว่าประชดประชันอยู่พอสมควร เท่านั้น ความทรงจ�ำนั้นสามารถเลือน
มากที่สุด ซึ่งคู่หูนักท�ำหนังต่างวัยคู่
ก็คือในขณะที่พิษเศรษฐกิจได้ท�ำลาย หายหรือแม้แต่สูญสลายไปได้ ไม่มี
นี้ไม่ได้เพียงถ่ายทอดความผูกพันที่
ความหมายของบ้านลง แต่งานศิลปะ สิ่งใดที่จะอยู่อย่างคงทนถาวร และตัว
ชาวฝรั่งเศสมีต่อสถานที่เท่านั้น แต่
กลับสร้างชุมชนขึ้นมาและกลายเป็น ศิลปินเองก็รู้ข้อจ�ำกัดของงานศิลปะ
สถานที่หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ
สังคมที่อบอุ่นและมีความหวังขึ้นมา
อาณาบริเวณก็ยังเป็นส่วนหนึ่งหรือ
ที่ตัวเองสร้างขึ้นมาดีว่าภาพถ่ายเหล่า
ได้
ในขณะที
บ
่
าริ
ส
ต้
า
สาวที
่
ไ
ม่
เ
คยเป็
น
แม้กระทั่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับชีวิต
นี้ท้ายที่สุดแล้วก็เป็นเพียงสิ่งชั่วคราว
มนุษย์ได้เช่นกันถ้าหากเราใช้เวลาอยู่ ที่รู้จักกลับกลายเป็นเซเลบริตีภายใน ที่รอวันสูญสลายหายไป แต่ถึงแม้ว่า
กับมันนานมากพอ ข้อคิดนี้ถูกบอกเล่า ชั่วข้ามคืนหลังจากที่รูปขนาดยักษ์
ภาพถ่ายเหล่านั้นจะเปื่อยยุ่ยจนมองไม่
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เป็นรูปในสักวันหนึ่ง แต่ความงดงาม
ของชีวิตคนนั้นจะยังคงทนถาวรอยู่
เสมอและทุกเศษเสี้ยววินาทีของชีวิต
คนเราก็คือความมหัศจรรย์ที่ควรค่า
แก่การเฉลิมฉลอง
หลายคนอาจจะตื่นเต้น (โดย
เฉพาะคนนักหนังทั้งหลาย) และปรับ
อารมณ์ความรู้สึกไม่ทันในซีนสุดท้าย
ที่ อานเญส และ เจอาร์ เดินทางไป
พบกับบุคคลที่มีความส�ำคัญมากที่สุด
คนหนึ่งในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์
โลก แต่โดยส่วนตัวแล้วซีนที่ผมชอบ
มากที่สุดอยู่ในซีนที่ อานเญส และ เจ
อาร์ เดินทางไปเคารพหลุมศพของ
อองรี การ์เตีเย เบรสซง ช่างภาพที่
ถือเป็นปรมาจารย์แห่งวงการ Street
Photography และเป็นผู้ define หรือ
ก�ำหนดคุณค่าของค�ำว่า “Decisive
Moment” หรือ “จังหวะที่พอดี” ของ
การถ่ายภาพที่ท�ำให้ภาพที่ถ่ายใน
เหตุการณ์ธรรมดาๆให้กลายเป็นภาพ
ที่มหัศจรรย์ได้ในเศษเสี้ยววินาทีใน
การกดชัตเตอร์ ซึ่ง อานเญส ได้บอก
ไว้ในหนังว่า อองรี เคยบอกเธออย่าง
ชัดเจนว่าไม่เคยชอบค�ำว่า “Decisive
Moment”
อาจจะเป็นไปได้ว่าในมุมมอง
ของ อองรี ทุกช่วงเวลาของชีวิตของ
คนเราทุกคนคือความมหัศจรรย์ในตัว
ของมันเองอยู่แล้ว การลั่นชัตเตอร์
ของ อองรี ที่อาจจะสร้างความตื่น
ตะลึงว่าเขาสามารถเก็บเศษเสี้ยว
แห่งความมหัศจรรย์ของชีวิตมนุษย์
เหล่านั้นเอาไว้ได้อย่างไรอาจจะเป็น
เพียงรูปถ่ายธรรมดาๆของเขาเท่านั้น
กล่าวอย่างย่นย่อก็คือเขาเป็นเพียงผู้
สังเกตการณ์ชีวิตและบันทึกมันเอา
ไว้ในช่วงเวลาที่ลงตัวที่สุด เพื่อที่ท้าย
ที่สุดแล้วความมหัศจรรย์ของชีวิตใน
ช่วงเวลาที่พิเศษเหล่านี้จะไม่หล่นหาย
ไปในช่องว่างแห่งกาลเวลา
อานเญส วาร์ดา ได้เอ่ยค�ำพูด
ที่น่าคิดและสามารถนิยามสารัตถะ
ที่แท้จริงของหนังสารคดีที่สร้างความ
รู้สึกอิ่มเอมใจให้กับผู้ชมทุกๆคนเอา
ไว้ว่า “คนเราอาจจะมองเห็นอะไรไม่
ชัด แต่เราก็ยังมีความสุข คุณค่าของ
สิ่งที่เรามองเห็นนั้นไม่ได้อยู่ที่ว่า เรา
เห็นมันอย่างไร แต่อยู่ที่ว่า เรามองมัน
อย่างไรต่างหาก”
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เพราะความบิดเพีย้ น
ของการสือ่ สาร
‘ครัง้ ทีพ่ วกเราบันทึกเสียง ผม
โคตรภูมใิ จที่ได้ทำ� อัลบัม้ จนจบ แต่เมือ่ มี
อัลบัม้ ต่อ ๆ มา พอย้อนกลับไปฟังซ�ำ 
้ ผม
ก็สงสัยว่า กูทำ� มันได้ดกี ว่านี้ไม่ใช่เหรอ ฮ่า
ซึง่ พอถึงตอนนีผ้ มก็รสู้ กึ กับทุกอัลบัม้ เช่น
นัน้ แต่ผมก็เห็นทุกอัลบัม้ คือผลผลิตของ
เวลา ในช่วงทีป่ ระสบการณ์ทางดนตรียงั
น้อยและมุมมองต่ออัลบัม้ เหล่านัน้ บอกว่า
ผมโตขึน้ เพียงใด ถึงตอนนีผ้ ลงานทุกชุด
ของ Emperor มันบอกว่าผมแก่ขนึ้ แค่ไหน
เพราะปีแรกทีผ่ มเริม่ เล่นดนตรีเมทัลมัน
นับว่านานมาก แฟนเพลงหลายคนทีผ่ ม
พบ หลายคนทีซ่ อื้ อัลบัม้ ยังไม่เกิดด้วยซ�ำ้
วันทีพ่ วกเราตัง้ วง’ Ihsahn ให้สมั ภาษณ์
ในปี 2004 เมือ่ In The Nightside
Eclipse ครบรอบสิบปี
‘ผมมีจดุ จ�ำของตัวเองเสมอเมือ่
พูดถึงอัลบัม้ ทีผ่ มโตมาด้วยและอัลบัม้ นัน้
มีความหมายบางอย่างกับผม เหมือนกับ
บางอัลบัม้ ของ Iron Maiden ผ่านไปนาน
แค่ไหนคุณก็จะยังจ�ำได้ ผมหมายความว่า
อัลบัม้ ใดทีค่ ณ
ุ คุน้ เคยเมือ่ ตอนเป็นวัยรุน่
เมือ่ ได้ยนิ อีกครัง้ ตอนโตแล้วคุณก็จะยัง
รูส้ กึ สัมพันธ์กบั อัลบัม้ นัน้ ได้ คุณจะจ�ำกลิน่
จ�ำสิง่ ทีค่ ดิ จ�ำสถานทีท่ คี่ ณ
ุ อาจลืมไปแล้ว
ขึน้ มาได้ แม้วา่ จะนานถึง เอ่อ สิบห้าปี
เช่นกันทุกคนทีร่ กั ดนตรีเป็นชีวติ จิตใจ เรา
มีความทรงจ�ำในตัวเพลงทีแ่ ตกต่างกัน
เพลงมันเป็นศิลปะทีน่ ามธรรม เราใช้คำ�
จ�ำกัดความแตกต่างกันได้วา่ เราติดใจอะไร
กับอัลบัม้ นัน้ มันเป็นการเติมเต็มความ
หมายของคนฟังแต่ละคนกับอัลบัม้ นัน้
พอมองกลับไปคนเขียนเพลงอาจจะไม่ได้
ตัง้ ใจใส่จติ วิญญาณอะไรลงไปนอกจาก
สนุกไปกับดนตรี แต่สำ� หรับคนฟังมันคือ
สิง่ ตรงกันข้าม คนฟังเลือกจะออกมาดู
การแสดงดนตรีไม่ใช่เพราะความเท่หรือ
เรือ่ งเล่าอือ้ อึงต่าง ๆ พวกเขาออกมาดู
การแสดงสดเพราะมีสมั พันธ์อนั แข็งแกร่ง
ในความรูส้ กึ กับอัลบัม้ นัน้ นีค่ อื สิง่ ทีค่ น
เขียนเพลงทุกคนรูไ้ ด้โดยทางเทคนิค ที่
ไม่ใช่เทคนิคในการแสดงดนตรีแต่มนั เป็น
เรือ่ งของมุมทีต่ ดิ ต่อกันระหว่างคนฟังและ
คนเขียนเพลง ในดนตรีแบล็ก เมทัล คน
ฟังไม่โง่พอทีจ่ ะหลอกได้ถา้ คุณไม่จริงจัง
กับการเขียนเพลงและสร้างอัลบัม้ มากพอ
พวกเขารูแ้ ละตอบได้ดกี ว่าเสมอ’ Ihsahn
ให้สมั ภาษณ์อกี ครัง้ ในปี 2014 เมือ่ อัลบัม้
เดียวกันนัน้ ครบรอบสองทศวรรษ
ด้วยอายุหา่ งกันร่วมยีส่ บิ เดือน
038
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Vegard Sverre Tveitan กับ Tomas
Thormodsæter Haugen สองวัยรุน่ ชาว
เมือง Notodden ประเทศนอร์เวย์ มารูจ้ กั
กันได้ดว้ ยวัตถุประสงค์เดียวกัน คือการ
รวมกลุม่ เพือ่ เล่นดนตรีและเขียนเพลง ใน
ช่วงรอยต่อระหว่างช่วงแปดศูนย์และช่วง
เก้าศูนย์ ประเทศทางตอนเหนือของยุโรป
รับเอาอิทธิพลในสายดนตรีทางเลือกมา
จากสหราชอาณาจักรทัง้ พัง้ ก์และเมทัล
มาเป็นต้นทุนทางความคิด ก่อนแตกกอ
ดนตรีทางเลือกออกไป หนึง่ ในผลสัมฤทธิ์
ทีเ่ ห็นได้ชดั คือ ดนตรีทางเลือกในสาย
แบล็กเมทัล และเรือ่ งราวต่าง ๆ มากมาย
ทัง้ ในบริบทของดนตรีและความคลัง่
Steve Huey แห่ง allmusic[dot]com
ยกให้ผลงานสองชุดแรกที่ Ihsahn หรือ
นามแฝงของ Tveitan และ Haugen ที่
แทนตัวเองว่า Samoth (บางครัง้ เขา
ก็สะกดชือ่ แฝงตัวเองว่า Samot ด้วย
เป็นการอ่านชือ่ Tomas ย้อนตัวอักษร
ในความหมายของการ Inverted เช่น
เดียวกับดาวกลับหัวหรือกางเขนกลับหัว
ทีแ่ ทนการต่อต้านพระเจ้า) ในนามคณะ
Emperor คือสองอัลบัม้ ทีด่ ที สี่ ดุ ของดนตรี
ทางเลือกทีแ่ ปะป้ายว่า แบล็ก เมทัล โดย
เฉพาะในแบล็ก เมทัลในสายทีผ่ สมเครือ่ ง
สายหรือทีเ่ รียกว่า ซิมโฟนิค แบล็ก เมทัล
‘ผมคิดว่ามันเริม่ จากการทีผ่ ม
และ Samoth ทดลองใส่เสียงคียบ์ อร์ด
ในการซ้อมดนตรีดว้ ยกัน ก่อนทีเ่ ราจะตัง้
Emperor วงเก่าของพวกเรา, Thou Shalt
Suffer เป็นความตัง้ ใจของพวกเราทีจ่ ะ
เล่นเดธเมทัลและเจือความเป็นโพรเกรส
ซีฟไว้ดว้ ย ในเวลาไล่เลีย่ กันทีพ่ วกเรา
เปลีย่ นแนวทางในการทดลองเล่นดนตรี
มาสูก่ ารเขียนเพลงเพือ่ จะท�ำอีพแี รกของ
Emperor ในตอนนัน้ ผมเชือ่ ว่าการมีเสียง
คียบ์ อร์ดช่วยให้สอื่ สารดนตรีทอี่ ยากท�ำได้
ดีกว่า’ Samoth บอกว่าแรงบันดาลใจ
เดียวของเขาคือการให้คนฟังได้ยนิ เสียง
บรรยากาศ ซึง่ ในยุคทีส่ แกนดิเนเวียน
แบล็กเมทัลยังแทนตัวเองว่าเอ็กซ์ตรีม
มิวสิคและอิทธิพลจากดนตรีเมทัลยุค
ก่อนและพัง้ ค์ยงั ชัดเจนดังทีเ่ ห็นว่าแม้แต่
ต้นทางของแบล็กเมทัลอย่าง Venom
หรือ Bathory เองก็ยงั คงรับอิทธิพลมาอีก
ทีอย่างได้ยนิ ชัด
‘ผมจึงเริม่ แต่งท่อนคียบ์ อร์ดขึน้
และทดลองเล่น ทีจ่ ริงมันไม่ได้มอี ะไรซับ
ซ้อนในส่วนของเสียงคียบ์ อร์ดเหล่านัน้

ทีอ่ ยู่ในอีพแี รกและ In The Nightside
Eclipse อัลบัม้ ชุดแรกของพวกเราเมือ่
เทียบกับผลงานในล�ำดับต่อมา’ มือกีตาร์,
มือคียบ์ อร์ดและนักร้องน�ำของวงเล่า
ในปี 1992-94 ทีช่ อื่ ของ Emperor
เผยแพร่สคู่ นฟัง เมือ่ มองไทม์ไลน์ในภาค
ดนตรี ตอนนัน้ ไม่มวี งแบล็ก เมทัลวงอืน่
ทีผ่ สมเสียงคียบ์ อร์ดใส่ไว้ในภาคดนตรี
มาก่อน ทัง้ อีพแี รกของ Emperor ใน
ชือ่ Wrath Of The Tyrant จากกลาง
ปี 1992 และอีพี Emperor จากปี 1993
เองก็ตาม ในช่วงปีนนั้ Håvard Ellefsen
หรือ Mortiss เข้ามามีสว่ นร่วมกับวงใน
ฐานะมือเบส ก่อนจะแยกตัวออกไปใน
ปี 1993 และได้ Tchort (ชือ่ จริงว่า Terje
Vik Schei) มาเป็นมือเบสคนต่อมา และ
มาลงตัวตอนที่ได้ Faust (Bård Guldvik
Eithun) มาเป็นมือกลองคนแรกของวง
จากสมาชิกชุดนี้ Emperor จึงได้รบั การ
ยกย่องให้เป็นคณะดนตรีทคี่ ดิ ค้นและสร้าง
ซิมโฟนิค แบล็ก เมทัลขึน้ มา (Mortiis ที่
ออกจากวงไปสร้างผลงานเป็นทีจ่ ดจ�ำใน
ฐานะสมาชิกของวงนีด้ ว้ ยเนือ้ เพลง I Am
The Black Wizard เพลงทีถ่ กู พาดพิงถึง
ในภาคเนือ้ หาว่าเป็นอีกเพลงทีถ่ า่ ยทอด
แนวคิดอย่างแบล็ก เมทัลในยุคแรกได้
ชัดเจน หลังจากทีอ่ อกจากวงไป Mortiis
ก็ไปตัง้ คณะดนตรีขนึ้ มาด้วยชือ่ ของตัว
เอง) ในช่วงเวลาไล่เลีย่ กันนัน้ ทีซ่ นี แบล็ก
เมทัลจากนอร์เวย์กำ� ลังอือ้ ฉาวถึงขีดสุด
ด้วยความสนิทสนมและเป็น
เดนตายในซีนร่วมกัน Øystein Aarseth
หรือ Euronymous แห่ง Mayhem คือคน
แรกทีแ่ สดงความสนใจกับ Emperor ว่า
อยากจะจัดการเรือ่ งการตลาดให้กบั ผล
งานของพวกเขาผ่าน Deathlike Silence
Production สังกัดทีเ่ ขาก่อตัง้ ขึน้ (ได้
ชือ่ มาจากเพลงของคณะ Sodom) แต่
ด้วยการเสียชีวติ จากการฆาตกรรมของ
Euronymous ไปเสียก่อนดังทีเ่ ป็นหนึง่ ใน
เรือ่ งเล่าของดนตรีสายนี้ Emperor จึงหา
สังกัดทีพ่ ร้อม ด้วยหลังจากทีท่ ดลองท�ำ
เองขายเองในอีพี Wrath Of The Tyrant
แล้ว พวกเขาเชือ่ ว่าการท�ำงานกับสังกัดจะ
ช่วยให้พวกเขาในวัย 17-18 ปีโดยเฉลีย่ ทัง้
วงพัฒนาความสามารถทางด้านดนตรีได้
มากกว่า
Candlelight Records จาก
ประเทศอังกฤษทีก่ อ่ ตัง้ โดย Lee Barrett
มือเบส Extreme Noise Terror เป็นสังกัด
ทีเ่ สนอสัญญาให้กบั วง โดยเริม่ สัญญา
กันในปี 1993 อีพี Emperor ผลงานชิน้ ที่
สองของวงที่ใช้ชอื่ เดียวกัน คือผลงาน
ล�ำดับแรก ๆ ทีอ่ อกในชือ่ ค่ายนี้ (ซึง่ ในปี
เดียวกันนีเ้ อง Enslaved ก็เป็นอีกวงนอร์

วีเจีย้ นที่ให้สทิ ธิจ์ ดั จ�ำหน่ายผลงานกับ
ค่าย) แนวคิดในการเริม่ ค่ายเพลงของ
Barrett ง่ายและสัน้ มากคือ การมองหา
ดนตรีทางเลือกในสายเมทัลทีแ่ ตกต่าง ซึง่
ในช่วงต้นทศวรรษทีเ่ ก้าสิบสืบเนือ่ งจาก
เรือ่ งราวในสือ่ หลักต่าง ๆ ของซีนนอร์วี
เจีย้ น แบล็ก เมทัล Barrett เริม่ สนใจที่
จะหาวงเข้าสังกัด และเขาให้คำ� ปรึกษากับ
Ihsahn อย่างเป็นขัน้ ตอนและมืออาชีพ
กว่า ซึง่ ต่างจากข้อเสนอที่ Euronymous
เคยให้วงผ่านมาทาง Tchort และ Faust
(Euronymous เปิดร้านขายสินค้าแบล็ก
เมทัลขึน้ ในชัน้ ล่างของอพาร์ทเม้นต์ทเี่ ขา
อยู่ในชือ่ ร้านว่า Helvete และ Tchort เป็น
หนึง่ ในทีมงานทีช่ ว่ ยกิจการในร้านของเขา
สายสัมพันธ์ของ Emperor กับ Aarseth/
Euronymous จึงผ่านมาทางมือเบสและ
มือกลองของวง)
ย้อนกลับไปทีต่ น้ ทางของการเกิด
ขึน้ ของนอร์วเี จีย้ น แบล็กเมทัลในหนัง
สารคดี Once Upon A Time In Norway
จากปี 2007 ทีก่ ำ� กับโดย Pål Aasdal และ
Martin Ledang เนือ้ เรือ่ งหลักของหนัง
สารคดีเรือ่ งนีค้ อื เล่าเรือ่ งของ Mayhem
แต่เพราะความเป็นต้นธารของนอร์วเี จีย้ น
แบล็ก เมทัล ประจักษ์พยานหลายคนใน
หนังจึงเป็นสมาชิกของ Mayhem ตัง้ แต่
ยุคแรกและคนทีแ่ วดล้อมซีน หนึง่ ในนัน้
คือ Tchort ทีเ่ รียกว่าเป็นหนึง่ ในคนใกล้
ชิดของ Euronymous เลยก็วา่ ได้เพราะ
เขาคือหนึง่ ในสมาชิก Inner Circle และ
อยู่ในกลุม่ คนทีถ่ กู เรียกไปสอบปากค�ำ
กับกรณีการวางเพลิงเผาคริสตศาสน
สถาน มือเบสของ Emperor เล่าว่าตัว
ตนของ Euronymous ทีเ่ ขารูจ้ กั ในตอน
นัน้ เป็นเหมือนผูช้ ายทีก่ ำ� ลังเขียนหน้า
ประวัตศิ าสตร์บางอย่างขึน้ มาในแวดวง
ดนตรี (บางคนในกลุม่ Inner Circle ก็
ไม่ถกู เรียกไปสอบปากค�ำและคดีนเี้ ป็น
คดีดงั ทีส่ อื่ หลักทัง้ หนังสือพิมพ์ วิทยุและ
โทรทัศน์ยคุ นัน้ ให้ความสนใจ ซึง่ จากหลาย
การท�ำกิจกรรมของกลุม่ ก่อนทีจ่ ะบาน
ปลายไปสูก่ ารขึน้ โรงขึน้ ศาลและเข้าเรือน
จ�ำ หลายคนทีเ่ ริม่ ซีนแบล็ก เมทัลขึน้ มา
ในเวลาไล่เลีย่ กันก็เริม่ แสดงตัวชัดเจนว่า
สิง่ ทีพ่ วกเขาต้องการแสดงออกเป็นเพียง
ส่วนหนึง่ ของการสือ่ สารและน�ำคนฟังมา
สูด่ นตรีทตี่ นเลือกจะเขียนและเล่น ไม่ได้
อยากสร้างลัทธิหรือส�ำแดงความเชือ่ แบบ
สุดโต่งแต่อย่างใด
Ihsahn ก็เช่นกัน เขาเป็นหนึง่ คนที่
ยอมรับในความจริงจังทีจ่ ะพัฒนาซีนของ
Euronymous แต่เขาไม่รบั หลายสิง่ ทีก่ ลุม่
Inner Circle สือ่ ออกมา เขาเล่าว่าครัง้
แรกทีต่ ดั สินใจจะทาหน้าขาว-ด�ำ (Corpse
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Paint) และแต่งตัวเหมือนวงแบล็ก เมทัล
ในเวลานัน้ ท�ำ เขามีความคิดเพียงอย่าง
เดียวว่านัน่ คือการแสดงตัวตนกับคนฟัง
ว่าพวกเขามีความตัง้ ใจจะเสนอแนวเพลง
มากกว่าการขายตัวตนอย่างดนตรีกระแส
หลักเป็น ภาพของแบล็ก เมทัลที่ Ihsahn
คิดคือกลุม่ คนดนตรีนริ นามทีส่ อื่ สารดนตรี
ทีส่ ดุ ขีดไม่ใช่กลุม่ ของอาชญากร แต่ก็
มีสองคดีออื้ ฉาวของซีนแบล็ก เมทัลที่
ท�ำให้ Emperor มีปญ
ั หา คดีแรกคือการ
ร่วมเผาโบสถ์ของกลุม่ Inner Circle และ
อีกคดีคอื การฆาตกรรมชายรักร่วมเพศ
ในสวนสาธารณะทีผ่ กู้ อ่ เหตุคอื มือกลอง
ของวง ก่อนทีอ่ ลั บัม้ In The Nightside
Eclipse จะวางแผง พวกเขาบันทึกเสียง
เสร็จเรียบร้อยไปตัง้ แต่กรกฎาคมปี 1993
แต่เพราะสมาชิกสองคนทีร่ ว่ มท�ำงานใน
อัลบัม้ นัน้ คือ Samoth และ Faust อยู่ใน
คุก ความยากล�ำบากในการจบงานโพสต์โปรดักชัน่ ของอัลบัม้ นีจ้ งึ เป็นภาระงาน
ของ Ihsahn ทีต่ อ้ งเทียวท�ำงานระหว่าง
ห้องบันทึกเสียงและคุก ด้วยเขาเคารพ
ความเป็นสมาชิกภาพของเพือ่ นทัง้ สอง
คนโดยเฉพาะ Faust เขาจึงเลือกจะนัดไป
เยีย่ มพร้อมกับน�ำความคืบหน้าของงานที่
ปรับไปให้ฟงั
‘ผมถูกส่งเข้าเรือนจ�ำช่วงสิงหาคม
ปีนนั้ หลังจากทีบ่ นั ทึกเสียงเสร็จหนึง่
เดือน Samoth ก็โดนคดีกอ่ ความไม่สงบ
แต่เขาถูกปล่อยออกตัวมาก่อน คดีของ
ผมอุกฉกรรจ์และมีโทษนานกว่า ก่อน
ที่ Samoth จะออกมาผมคุยกับเขาว่าจะ
จบงานในอัลบัม้ อย่างไรบ้าง เมือ่ เขาพ้น
โทษจึงบอกต่อกับ Ihsanh แล้วเราก็เริม่
งานกันด้วยการบันทึกเสียงทีป่ รับแล้ว
ในใส่วอล์กแมนมาให้ผมฟัง ผมจะเขียน
แนวทางในการตัดสินใจว่าถ้าแบบนัน้ ไม่
เหมาะจะเป็นแบบอืน่ ได้อย่างไรบ้าง แต่
ผมก็สามารถรับผิดชอบได้แค่ในส่วนของ
เสียงกลองและจังหวะของแต่ละเพลง’
Faust พูดถึงการท�ำงานร่วมกับเพือ่ นใน
วงในช่วงนัน้ ‘ตอนทีผ่ มกับ Faust โดนจับ
ทุกอย่างชะงักไปชัว่ ขณะ แต่ Ihsahn ก็
ยืนยันว่าจะท�ำงานให้จบด้วยสมาชิกในวง
เช่นเดิม
‘ผมใช้โทษในไม่กสี่ ปั ดาห์แต่ศาล
ตัดสินให้ Faust ถูกจ�ำคุกร่วมสิบปี มันฟัง
ดูซวยระย�ำตอนนัน้ แต่ทงั้ หมดก็ชชี้ ดั ไป
ว่าเขามีความผิดและสือ่ ก็เริม่ ขุดคุย้ เรือ่ ง
อีกมากเกีย่ วกับแบล็ก เมทัล ในเวลานัน้
พวกเขาเล่นข่าวกันไปในท�ำนองของลัทธิ
คลัง่ ซาตานก็มี ทัง้ หมดถ่วงให้เราท�ำงาน
กันยากเพราะผูค้ นเริม่ สงสัยว่าพวกเรามี
ความคิดสุดโต่งแบบนัน้ อยูอ่ กี มัย้ ผมกับ
Ihsahn จองคิวที่ Grieghallen จนได้ควิ
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ทีว่ า่ ง ระหว่างนัน้ พวกเราก็เริม่ คิดงานกัน
ผ่านการไปเยีย่ ม Faust เราเตรียมทุก
อย่างกันจนนาทีสดุ ท้าย นอนในห้องซ้อม
หลายวันเพือ่ ตืน่ ขึน้ รถไฟจาก Oslo ไป
Bergen แต่เช้า พวกเรามีเงินไม่มากนัก
จึงเช่าห้องท�ำงานได้ไม่กวี่ นั เพือ่ มิกซ์เสียง
เลยต้องกินนอนกันทีน่ นั่ จนงานเสร็จ และ
ส่งให้ Candlelight ช่วงปลายปี 1993
ก่อนทีจ่ ะผลิตออกมาในปี 1994 และมัน
ใช้เวลาร่วมปีกว่าจะกระจายไปถึงคนฟัง
ในเวลานัน้ วงเหมือนเป็นอัมพาตนอกจาก
การรอดูกระแสการตอบรับแล้ว การ
ต้องหามือกลองมาแทน Faust เพือ่ เดิน
ต่อเป็นอะไรทีย่ ากล�ำบาก ในตอนนัน้ ทุก
คนในซีนได้รบั ผลกระทบต่อเสียงวิจารณ์
ด้านลบจากสังคม’ Samoth พูดถึงความ
ยากล�ำบากในเวลานัน้ แต่เขาก็สรุปให้
ฟังว่า มันเป็นเรือ่ งทีด่ กี ว่าเหมือนกันที่
เวลานัน้ ทางวงต้องประสบปัญหาเหล่านัน้
เพราะมันท�ำให้เขาและ Ihsahn มีความ
เชือ่ ทีแ่ ข็งแกร่งขึน้ ว่าพวกเขารักทีจ่ ะท�ำ
เพลงเมทัล เขาว่าการลุน้ ว่าคนฟังจะคิด
อย่างไรกับผลงานของ Emperor นัน้ เป็น
ความท้าทายของคนหนุม่ ในวัยนัน้ อย่าง
มาก Billy 'Messiah' Nordheim นักร้อง
น�ำคนแรกของ Mayhem ให้ปากค�ำไว้ใน
หนังสารคดีเรือ่ งเดียวกันนีว้ า่ ความวุน่ วาย
ทัง้ หมดทีเ่ กิดขึน้ จากความสุดโต่ง สุดขีด
และสุดตีนเหล่านัน้ ท�ำให้คนทีร่ กั ในดนตรี
เมทัลและอยากจะท�ำงานเพลงจริง ๆ
ได้รบั ผลกระทบในด้านลบทัว่ ถึงกันหมด
แต่มนั ก็บม่ เพาะให้แบล็กเมทัลทีส่ ง่
ออกไปจากประเทศนอร์เวย์กลายเป็นที่
โจษจันและได้รบั ความนิยม (ด้วยเหตุผล
ส่วนตัว Faust ไม่ได้ให้สมั ภาษณ์ในหนัง
สารคดีเรือ่ งนี้ หนึง่ ในเรือ่ งเล่าเกีย่ วกับคดี
ฆาตกรรมทีเ่ ขาลงมือคือ หลังจากก่อเหตุ
แล้ว เขาไม่มที ที า่ เหมือนคนถูกคุกคามทาง
เพศก่อน แต่เขากลับไปหา Euronymous
ทีบ่ า้ นพักแล้วเริม่ เล่าเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ ให้ฟงั
จากจุดนีเ้ องทีม่ พี ยานหลายคนให้การ
ตรงกันและต�ำรวจสรุปส�ำนวนคดีวา่ การ
แสดงออกเช่นนัน้ ของเขาไม่ได้รสู้ กึ ตกใจ
หรือทราบในความผิดของการฆาตกรรม
นีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ทีเ่ ขาโดนโทษหนักหลายปี)
In The Nightside Eclipse ได้รบั
ความนิยมอย่างมากชนิดทีพ่ วกเขาไม่คดิ
มาก่อนว่าจะเป็นทีร่ จู้ กั การทีเ่ นือ้ หาของ
เพลงโน้มเอียงไปทางความคลัง่ ไคล้ในโมง
ยามค�ำ่ คืนและความอนธการของสิง่ ทีเ่ ชือ่
ถือ อันตรงข้ามกับความสว่างและการ
เห็นแจ้งอย่างคริสศาสนา แต่แนวคิดของ
Emperor ในผลงานชุดแรกนีก้ ไ็ ม่ได้แสดง
ตนต่อต้านหรือมาดร้ายกับคริสเตียนเช่นที่
ต�ำรวจมองว่าวง

อย่าง Mayhem และหลายการกระท�ำ
ของ Euronymous เป็น แต่เพราะเป็น
เพือ่ นทีเ่ ห็นกันมานาน Emperor อุทศิ
อัลบัม้ นี้ให้กบั Euronymous ในฐานะผู้
บุกเบิกและพยายามจะท�ำให้ซนี แบล็ก
เมทัลเกิดขึน้ ในอัลบัม้ ต่อมา Anthems
To The Welkin At Dusk เพลงทีส่ องของ
อัลบัม้ Ye Entrancemperium เป็นการ
ร่วมเขียนเพลงกันระหว่าง Ihsahnn,
Samoth และ Euronymous ในผลงาน
ชุดนี้ แนวคิดทีเ่ ห็นชัดทีส่ ดุ คือการพูดถึง
ความตาย หายนะและวันสิน้ สุดของมนุษย์
Ihsahn เล่าว่าเขาไม่คดิ ว่าแบล็ก เมทัล
จ�ำเป็นต้องยึดถือการต่อต้านพระเจ้าและ
ซาตานเสมอไป เรือ่ งอย่างความตายและ
ความมืดเป็นสิง่ ทีต่ รงกับจริตในการเขียน
เพลงของเขามากกว่า (Ihsahn เป็นหนึง่
ในชาวซีนทีต่ อ่ ต้านการพยายามจะโยง
เรือ่ งนีโอนาซีเข้ากับแบล็ก เมทัล) และ
เพราะแนวคิดเป็นเรือ่ งของความตาย การ
ผสานเสียงประกอบต่าง ๆ และเสียง
เครือ่ งสายเข้าไปเป็นการปรับภาพให้คน
ฟังสามารถเข้าใจได้งา่ ยขึน้ ว่าพวกเขาไม่
ได้ขายเรือ่ งของซาตานหรือความคิดแบบ
นีโอนาซีหรือแบบซ้ายจัด (Tchort เล่า
ว่าครัง้ หนึง่ Euronymous เคยให้เขาส่ง
พัสดุผลงานเพลงของวงทีอ่ อกกับค่ายของ
เขาไปให้ฝา่ ยการเมืองทีเ่ ขาชืน่ ชมการ
เคลือ่ นไหวในประเทศแอลเบเนีย) กระนัน้
ก็ดดี ว้ ยการใส่ทอ่ นประสานเสียงแบบเพลง
ปลุกใจ พวกเขาก็ไม่วายถูกมองจากสือ่
แบบเหมารวมว่าแบล็ก เมทัลเป็นพวกคลัง่
ซาตาน ต่อต้านพระเจ้า เหยียดเชือ้ ชาติ
และสนับสนุนนีโอนาซี
ซึง่ หลังจากนัน้ ไม่นานแบล็ก เมทัล
บางวงที่ไม่ใช่วงในกลุม่ แรกทีร่ ว่ มรุน่ กับ
Mayhem เช่น Emperor ก็แสดงจุดยืนว่า
สนับสนุนนีโอนาซี บ้างก็โปรฯคอมมิวนิสต์
กลายเป็นว่าจากเพียงภาพลักษณ์ของ
วงในรุน่ แรกทีต่ อ้ งการทาหน้าและแต่งตัว
ให้ดเู ข้มขลังดุดนั เพือ่ บอกเล่าเรือ่ งราวที่
พวกเขาเชือ่ และแสดงความเอ็กซ์ตรีม ถูก
บิดเพีย้ นไปสูก่ ารสร้างลัทธิและการป่วน
สังคมด้วยดนตรีทแี่ ปะยีห่ อ้ ว่าแบล็ก เมทัล
Emperor ออกผลงานมาอีกสอง
ชุด คือ IX Equilibrium ในปี 1999 และ
Prometheus: The Discipline of Fire &
Demise ในปี 2001 ด้วยสมาชิกทีเ่ หลือ
สามคน คือ Ihsahn, Samoth และ Trym
(จากชือ่ จริงของเขาคือ Trym Torson
สมาชิกยุคก่อตัง้ ของ Enslaved และ
เป็นอีกคนทีเ่ คยแสดงความเห็นว่าการ
ใช้นามแฝงเป็นเรือ่ งที่ไม่จำ� เป็น) มือ
กลองทีเ่ ข้ามาต่องานหลังจากทางวงต้อง
ตัดสินใจเปลีย่ นคนเนือ่ งจากโทษจ�ำคุก

ของ Faust ก่อนที่ Emperor จะแยกวงใน
ปี 2001 ด้วยเหตุผลว่าเมือ่ เติบโตขึน้ และ
มุมมองทางดนตรีเปลีย่ นไป สองสมาชิก
ยุคก่อตัง้ วงเห็นทางที่ไปต่อในสายดนตรี
ต่างกัน Samoth สนใจจะผสมความเป็น
เดธ เมทัลลงไปในสิง่ ทีเ่ ขาเล่น ในขณะ
ที่ Ihsahn มองไปถึงโพรเกรสซีฟและ
ส่วนผสมของดนตรีทกี่ ว้างมากกว่าดนตรี
สายโลหะหนัก Ihsahn ให้สมั ภาษณ์
ว่าการยุบวง Emperor คือการตัดสินใจที่
เคารพแฟนเพลงด้วยพวกเขาไม่รสู้ กึ อยาก
เปลีย่ นแปลงอะไรในชือ่ วงที่ได้รบั การตอบ
รับทีด่ จี ากแฟนเพลง เขาว่าการผ่านช่วง
เวลาแห่งความวุน่ วายจากต้นยุคเก้าศูนย์
มาได้และสามารถขยายความนิยมในชือ่
ของวงไปสูแ่ ฟนเพลงทีส่ นใจแบล็กเมทัล
และซิมโฟนิค แบล็กเมทัลอย่างจริงจัง
ไม่ใช่เพียงคนทีต่ ดิ ภาพความสุดโต่งเช่นที่
หลายวงแบล็กเมทัลเน้นและท�ำไปเพียง
เพือ่ วัตถุประสงค์นนั้ นัน่ คือความส�ำเร็จ
ทีส่ งู สุดที่ Emperor ท�ำได้แล้ว (ในช่วงปี
1995-1999 Ihsahn และ Samoth ร่วม
กับ Frost หรือ Kjetil-Vidar Haraldstad
มือกลองจาก Satyricon และ Aldrahn
หรือ Björn Dencker Gjerde นักร้องน�ำ
จาก Dødheimsgard ตัง้ วง Zyklon-B
ขึน้ มาก ซึง่ เป็นคนละวงกับ Zyklon ที่
Samoth และ Trym ตัง้ ขึน้ ในปี 1998)
หลังจากยุบวง Trym กับ Samoth ก็สาน
ต่องานของ Zyklon วงครอสโอเวอร์ เดธ
เมทัลทีย่ บุ วงในปี 2010 ส่วน Ihsahn ก็
ท�ำผลงานเดีย่ วของตัวเองออกมาอย่าง
ต่อเนือ่ ง ทัง้ สามคนยังคงไปมาหาสูก่ นั
และนัน่ น�ำมาสูก่ ารกลับมาขึน้ เวทีเป็นครัง้
คราวของวง นับตัง้ แต่ปี 2005 เป็นต้น
มา Emperor เป็นวงทีแ่ สดงสดบนเวที
และการรวมกันเพือ่ สานต่อผลงานตัวเอง
เท่านัน้ จนถึงขวบปีนพี้ วกเขาก็ไม่มคี วาม
คิดทีจ่ ะเขียนอัลบัม้ ทีห่ า้ ด้วยเหตุผลว่า
หน้าทีข่ องคนในวงทีแ่ บกรับชือ่ Emperor
ไว้มเี พียงการขึน้ เวทีบา้ งเพือ่ สือ่ สารกับ
แฟนเพลงแบล็ก เมทัลและขอบคุณการ
สนับสนุนของคนเหล่านัน้ ในการขึน้ เวที
หลายครัง้ ในห้าปีหลัง Emperor ก็ไม่ได้
ทาหน้าศพหรือใส่ชดุ หนังติดหนามอย่างใน
ช่วงต้น 90’s แล้ว
Ihsahn ให้สมั ภาษณ์อกี ครัง้ ในปี
2016 เมือ่ ถูกถามถึงการกลับมารวมวง
แสดงสดเป็นครัง้ คราวแต่มาไม่เต็มภาพ
ทีเ่ ข้มขลังดุดนั น่าเกรงขาม เขาตอบว่า
‘การรวมวงเล่นดนตรีอกี ครัง้ เป็นเหมือน
เรือ่ งทีท่ ำ� ตอนนึกสนุกส�ำหรับพวกเรา สิง่
ทีพ่ วกเราเน้นคือการถ่ายทอดผลงานเพลง
ออกไปให้ดที สี่ ดุ ในแบบของเรา เท่านัน้
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Album Review

ANNALYNN

Album : Deceiver / Believer
Label : Wayfer / Warner Music
ตอบสนองย่านความเสียว : 8
ต้องบอกว่าเป็นการกลับมาสนับสนุน
สายหนักของค่ายเพลงสากลยักษ์ใหญ่ที่
เมื่อหลายปีก่อนก็มีทั้งวง อีโบล่า, พล่าน,
Dezember จากนั้นก็ซา ๆ ไปยิ่งวงแรก
ออกไปก็ไม่มีใครมาแทน กระทั่งสังกัดใน
เครือฯ เวเฟอร์ น�ำโดย โน่ ดนัย ธงสินธุ
ศักดิ์ เข้ามาดูแลวงไทยหลากแนวและ
Annalynn คือวงที่ป๊ะกันในที่สุด งานนี้
วิน ๆ  วงก็อยากทะลุกว่าเดิม คนในค่าย
ก็อยากผลักดัน อัลบั้มนี้จึงสมบูรณ์แบบ
ทั้งงานเพลงและการออกเล่นสด คงเห็น
Vlog (คลิปบันทึกรายสะดวก) การท�ำงาน
ของวงว่าตั้งใจกันขนาดไหน มือกีตาร์
เปลี่ยนเป็น บอส สุพัชยะ สมพงษ์ ทิศทาง
ของเพลงเลยดุดันเพิ่มขึ้นแบบไม่ให้เงื้อ
จมูกหายใจกันเลย เริ่มกันด้วยแทร็คแรก
Finish Him ภาคริฟฟ์อัดกันแน่น ๆ รู้สึก
เสียงร้องของบอนจะกดต�่ำลงนิดนึง เพิ่ม
ความโหดแบบไม่ยั้งด้วยแทร็คสอง 10
Dimes เรียงเพลงได้อร่อยเหาะ ลิคกีตาร์
แพรวพราวไล่สเกลให้เสียว ๆ นิดนึง จัด
เต็มเบรกดาวน์ให้ได้เหวี่ยงแขนขา แทร็ค
สามชื่อเดียวกับอัลบั้ม กลองสับกระเดื่อง
แทบจะวิ่งร้อยเมตร เพลงนี้ได้ Chad
Ruhlig จากวง For The Fallen Dreams
มาเติมความเสียวในท่อนกลางเพลง แทบ
แยกไม่ออกว่าเสียงใครเป็นเสียงใคร
แทร็คหก F.E.A.R. กลิ่นอายฮาร์ดคอร์
เมทัล สองสายชัดเจน โคตรพุ่ง เอาเท่า
นี้พอที่เหลือก็มาในโทนเพลงใกล้เคียง
กัน ในงานชุดนี้ก็เป็น 6 เพลงที่ชาวเมทัล
รุ่นใหม่อย่าได้พลาด วันงานเปิดตัวอัลบั้ม
แฟนเพลงก็แห่แหนกันไปจนเต็มความจุ
สถานที่ เล่นสดได้เร้าใจสุด ๆ เจ็ดย่าน
น�้ำ ณ ตอนนี้แล้ว แถมทัวร์ญี่ปุ่นกับวง
ดัง Crystal Lake เจ้าถิ่นเมื่อตุลาคมที่ผ่าน
มา วางแผนกันเป๊ะ ๆ ประกาศศักดาวง
ไทย งานไทยก็เฟี้ยวนะโว้ย อุดหนุนแผ่น
กันได้เลย
040
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BOMB AT TRACK

Album : Self Titled
Label : Wayfer / Warner Music
ตอบสนองย่านความเสียว : 9
แผ่นงานชุดนี้ท�ำขึ้นก่อนที่ทางวงจะ
เดินเข้าค่ายที่สร้างความฮือฮาก่อนหมดปี
เวเฟอร์ แทบจะไล่เรี่ยววงแรกที่เขียนไป
ก่อนหน้า บอกตามตรงเพลงแรกที่ปล่อย
“อ�ำนาจเจริญ” เล่นซะตะลึง เออ เว้ย
แม่งเข้าท่า จะบอกว่าเหมือน Rage
Against The Machine ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์
เต็ม  ก่อนหน้านั้นก็มีวงรุ่นพี่ Psycho Slim
และ Grason (กระสัน) ที่เดินน�ำมาก่อน
หลายปีด้วยแนวทางอย่าง RATM เนื้อหา
ไทยจิกกัดแรง ๆ ทัง้ ทัศนคติวงทีม่ นั ต้อง
ไปพร้อม ๆ กัน หากคนใดคนนึงไม่เข้า
พวกก็ยากส์จะเดินต่อ การแต่งเนื้อหา
ประชดประชันต้องท�ำการบ้านมาดี เก็บ
รายละเอียดและต้องมี อินเนอร์ โคตร
แรง อารมณ์เดียวกับเพลงเพื่อชีวิตที่
เปลี่ยนโมโลดี้ดนตรีให้รุนแรงหนักแน่น
ยิ่งขึ้น “ฆาตกรคีย์บอร์ด” จัดว่าเฟี้ยวทั้ง
เนื้อหากระแทกแดกส์ดันและเมโลดี้ถึง
จุดเสียวอย่างพร้อมเพรียง “เดนมนุษย์”
เหมือนจะท�ำให้ถึงจุดออกัสซั่ม ขยี้แม่ง
เข้าไป หม่นหมองในชีวิตมนุษย์แล้วระเบิด
แม่งออกมา บึ้ม บอมบ์ แอท แทร็ค ฮา
ฮา “สันติภาพ” เพลงที่ได้ เวเฟอร์ ช่วย
จัดท�ำ MV ให้ งานดีขึ้นด้วยน�้ำเลี้ยงที่ดี  
หลายคนคงดูกันแล้ว เหมือนเพลง “ฉวย”
ล่าสุดที่ปล่อยออกมาแต่ไม่ได้อยู่ในแผ่น
นี้ แทร็คสุดท้าย “โจรในเครื่องแบบ” อีก
เพลงปิดท้ายด้วยความเจ็บแสบคัน ๆ ย�้ำ
ความเมามันส์ แย่บชิมลางสังคมปากว่า
ตาขยิบจากกลุ่มคนดนตรีรุ่นใหม่ไฟแรง
และน่าติดตามกันยาว ๆ ถ้าไม่เกมสะก่อน
นะ ฮาฮา

THE ROCKET WHALE

Album : rev er ie
Label : DIY
ตอบสนองย่านความเสียว : 10
รู้จักกันมาเกิน 10 ปี 2 ใน 5 สมาชิก
ดัง้ เดิมจากวง Housetrap อีโม รุน่ บุกเบิกทีแ่ ตก
วงไปอย่างน่าเสียดาย ต่อ มือกีตาร์เห็นตั้งแต่
เรียนชั้นมัธยมไม่ประสีประสา กั้ง ร้องน�ำก็เจอ
กันตามงานบ่อย ๆ จากแฟนคลับกลายเป็นร้อง
น�ำวง นูแมน กีตาร์มือสองเพิ่งเข้าวงได้ไม่นาน
ประวัติวงหาอ่านฉบับย้อนหลังได้ มาว่ากันที่ตัว
ผลงาน แทร็คแรก Relativity ความดั้งเดิมใน
แบบ Emo ชัดเจน ร้องสครีมโมพองาม กลิ่น
เตะจมูกคิดถึงวันวานความรุ่งเรืองของซีนดนตรี
เมื่อครั้งเริ่มตั้งไข่กัน  ไลน์กีตาร์คู่ผลัดกันไหล
ลื่น เหมือนแทร็คสอง The Persuader ซาวด์
กีตาร์โดดเด่น ยิ่งเบสกับกลอง บอล ออฟ อย่า
ได้ถามถึงความแน่น ภาคริทึ่มผมยกให้สอง
คนนี้ ไม่มีหลุด เพลงนี้จังหวะเพลงโคตรระทึก
ขึ้น ลง ขึ้น ลง เน้นกันตามอารมณ์ แทร็คสาม
Avalon เพลงโปรโมท ไลน์เบสไหลลื่นสไตล์
บริท ร็อก เก่า ๆ ที่ชอบเล่นกัน สมบูรณ์แบบ
มากส�ำหรับเพลงนี้ ได้โยกพองาม เล่นสดเพลง
นี้ทางวงใส่เต็มเหนี่ยว ยังประทับใจ ผ่อนคลาย
อารมณ์ด้วย Nebula โพสท์ ร็อก น�้ำดีบรรเลง
ขยี้หัวใจแล้วก็จากไป Alaskan Trap กลับ
มาคึกคักด้วยซิงเกิ้ลเปิดตัว ซาวด์กีตาร์แตก
อ่อน ๆ ครันช์ ๆ พุ่งครับบอกได้ค�ำเดียวเพลง
นี้ Jorah ทอนจังหวะลงมานิด ๆ ท่อนกลาง
ยังส�ำรอกกดดัน ปล่อยอารมณ์ เต็มที่ แทร็ค
สุดท้าย Against the Hurricane  เพลงนี้ได้
เอก (สุทธิเทพ สัตนาโค) ร้องน�ำวง Sleeping
Sheep กับ Ghost มาร่วมฟีทฯ เพิ่งจะได้ฟัง
การเบิ้ลกระเดื่องของออฟจากเพลงนี้ ฮา เน้น
จริง ๆ  จากการฟัง 7 เพลงในงานชุด เพ้อฝัน
ความเยี่ยมยอดระดับส่งออกไปต่างประเทศ
ได้สบาย ๆ เนี้ยบ เจ๋ง ทางวงเองก็เคยบอก
หยิบจับความชอบแต่ละคน หาความลงตัว ไม่
ต้องรีบร้อน ไม่ชอบคัดออก วงสไตล์นี้ในบ้าน
เราก็น้อย ความนิยมก็ไม่ได้พุ่งแบบแต่ก่อน ก็
รสนิยมของใครของมันมีเปลี่ยนไปตามเวลา
แค่ฟังการบันทึกเสียง มิกซ์ ที่ได้ทั้ง โน่ ดนัย
ธงสินธุศักดิ์ และ ธันวา เกตุสุวรรณ ก็คุ้มค่า
ราคาแผ่นซีดีแล้ว
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COCONUT SUNDAY

Album : When the night seem so
long
Label : Summer Disc
ตอบสนองย่ำนควำมเสียว : 8

NOBUNA
อีกหนึ่งวงขยันที่โลดแล่นอยู่วงการ
ดนตรีมาพอควร เป็นวงแนวป็อป ร็อก ใส ๆ
จังหวะสนุก ๆ ฝีมือเยี่ยม เนื้อหาความ
รัก ให้ก�าลังใจ ชนะการประกวดมิวสิค
คอนเทสต์เบียร์ยี่ห้อนึงเมื่อหลายปีก่อน
จนทุกวันนี้ก็ยังท�าวง ท�าผลงานให้ผู้จัดงาน
ได้เรียกไปเล่นตามมิวสิคเฟสฯ อัลบั้มเต็ม
ล่าสุดที่รวม 12 ผลงานเพลงที่ปล่อยออก
มาเป็นซิงเกิล้ มาหลายปี คัดแต่แทร็คเด่น ๆ
อย่างเพลง “ชีวิตของเราต้องใช้มัน” ฟัง
สบาย ๆ ให้ก�าลังใจกันไป “Simple
Song” ป็อป ซาวด์ซินธ์ฯ บรรยากาศ
ลอยนิด ๆ ย้อนยุค 80 ปลาย ๆ “ภวังค์”
จังหวะสนุก ๆ ไลน์เบสดิสโก้ ฟั้งก์
เพิ่มสีสัน “Slap Me” เพลงนี้ได้ไปติด
ชาร์ทต่างประเทศ ฟังก์เนื้อ ๆ เย้ายวน
ให้โชว์สเต็ปดิ้นกันสบาย ๆ “สีชมพู” เอา
เพลงของ เก่ง ธชย มาท�าใหม่จนเก่งถึง
กับท�าเอ็มวีฟีทฯ ด้วยกันให้รู้กันไปเลย ดัน
ให้เป็นรู้จัก จากที่ได้คุยกับวง ผลงานชุด
นี้ท�ากันเองหนึ่งพันแผ่น ก็ไม่ต้องถามว่า
ขายเมื่อไหร่หมด แต่ทางวงตั้งใจเข็นออก
มาแม้ว่าจะขาดทุนหรือไม่ได้ทุนคืน เพราะ
อยากให้เป็นเหมือนนามบัตรว่า พวกเรา
มีผลงานออกมาเป็นเรื่องเป็นราว ทุกวัน
นี้ช่องทางปล่อยเพลงก็ไม่พ้นยูทูปหรือ
อัพขึ้นเวบฯ สตรีมมิ่งที่ไหนสักที่ ยังไงซีดี
มันคือหลักฐานที่มีเสน่ห์กว่าอยู่ดี อยาก
อุดหนุน ไปที่เพจวงได้เลย หรือติดต่อค่าย
Summer Disc
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Album : Divide The Skyline
Label : DIY
ตอบสนองย่ำนควำมเสียว : 9
ชั่วโมงนี้ Nobuna เป็นวงโพสท์
ฮาร์ดคอร์ลูกผสมที่โดดเด้งมาก ๆ ฝีมือ
ดี งานดี ขยัน ท�าเอ็มวีออกมาให้ดูนี่เรียก
เสียงฮือฮา ก�าลังสร้างแฟนคลับไปไกล
ถึงต่างประเทศ ส่วนในบ้านไม่ต้องถาม
ยิ่งคัฟเวอร์ “คุกกี้เสี่ยงทาย” ของน้อง ๆ
BNK48 ไป โหมกระพือชื่อเสียงวงกว้าง
ขึ้นไปอีก งาน 9 เพลงในอัลบั้มเต็มชุดนี้ก็
มาจากซิงเกิ้ลทยอยปล่อยให้ฟังกันไปร่วม
ปีจนเป็นที่คุ้นเคย ทุกเพลงอัดใหม่ บันทึก
เสียงท�ากันเอง จากที่เคยสัมฯ จิล ญาณ
เดช มือกลองและสปีกเกอร์แมนประจ�า
วง ได้รับอิทธิพลจากการ์ตูนมังงะ ดนตรี
เจ ร็อก มาพอสมควร นั้นท�าให้กลิ่นอาย
ในบางเพลงฟันฉับเลย แม่งสะแด่วแห้ว
กลมกล่อม บดขยี้ได้ในตัวของมัน เปิด
แทร็คแรก Let There Be Darkness อิน
โทรดนตรีเครื่องสายเปียโนน�า หดหู่ เศร้า
สอยหงอย วอร์มความพร้อมด้วยการ
สาดริฟฟ์ ขยี้ซิงเกิ้ลโน้ต นึกว่าฟัง ENVY
ตามด้วยเพลงเด่น Gravity โพสท์ ฮาร์ด
คอร์ร่วมสมัยใส่เทคนิกสแครชแผ่นพอ
กรุ้มกริ่ม ท่อนเบรกดาวน์มาครบ My
Battle Cry เพลงฮิตอีกเพลงร้องตามกัน
ได้ระงม ริฟฟ์กีตาร์ช่างเร้าใจให้เหวี่ยง
หมัดในวงพิทจริง ๆ The Rise ใส่เกียร์
ห้าพุ่งไปเรื่อย ๆ กีตาร์คู่นี่ปล่อยพิษสงได้
สารพัดจริง ๆ Your Masquerade / God
Has Fallen (บรรเลง) / Crown Of Blood
/ End Of The Line (ใส่ความเป็นตะวัน
ออกเพิ่มสีสัน) ไล่เรียงสร้างความเสี้ยน
ตามล�าดับ แฟนคลับวงก็ได้ฟังไปหมดแล้ว
ปิดเอาท์โทรด้วย Till We Meet Again ถ้า
ทางวงคิดจะท�าโพสท์ ร็อก บรรเลงนี่ แยก
ตัวออกมาท�ากันได้เลย เข้าท่ามาก ชื่อ
ชั้นวงไปได้อีกไกล การันตีงานคุณภาพ
สัญชาติไทย เปิดใจรับฟังวงบ้านเราดี ๆ
อีกสักวง ไม่ผิดหวังแน่นอนวงนี้ (งานเปิด
ตัวอัลบั้มเชิญวง Cyclamen จากญี่ปุ่นมา
นี่ประทับจิตจริง ๆ)

ELECTRA COMPLEX

Album : I + III
Label : DIY
ตอบสนองย่ำนควำมเสียว : 9
ขอนแก่นป็อป พั้งก์ น�้าดี วงเล็ก ๆ
ที่ยังท�างานออกมาสนองตัณหาส่วนตัว
ตระเวนเล่นในขอนแก่นตามแต่โอกาส ไม่
แน่ใจว่าเคยลงมากรุงเทพฯ ปล่อยของ
หรือยัง ถ้ามีโอกาสผู้จัดหลายท่านน่า
เรียกมานะ เนื้อหาภาษาไทยง่าย ๆ เรียบ
เรียงดนตรีได้ดี ใส่ซาวด์แพดกลองไฟฟ้า
เสริมมิติเพลงน่าฟัง แนะน�าสมาชิกวง
พงศธร กองเพียร (ตาล) ร้องน�า/กีตาร์,
เกียรติศักดิ์ ศศิธรานนท์ (ต้อม) กีตาร์,
ธรรมนูญ เกษแก้ว (นัท) เบส, บูรพล
แสนเยีย (บี) กลอง เอาละ อีพี 4 เพลง
เริ่มจาก “ระยะหวังผล” ป็อป พั้งก์
สนุกสนานเอาใจวัยรุ่นอกเดาะ เมโลดี้
เพลงชวนนึกถึงวงนอกหลายวง ฮา “เพลง
ที่เธอไม่ได้ฟัง” ทอนความเร็วรถเข็นผล
ไม้ในจังหวะก�าลังดี ต่อเนื่องจากแทร็ค
แรก แทบจะกลืนกันเป็นเพลงเดียวกันได้
เลย เพราะดี “โยนความผิด” ยังคงคุม
จังหวะเท่าเดิมเพิ่มเติมซาวด์ซินธ์ฯ บาง ๆ
ปูพื้น งัดท่อนโซโล่กีตาร์โชว์นิด ๆ “เสือก”
เพิ่มจังหวะกระแทกกระทั่นด้วยริฟฟ์กีตาร์
ใส่อารมร์ตามเนื้อหาเพลง เพลงนี่ใช้
โปรแกรมแพดกลองเข้ามาเสริม ๆ สรุป
โดยรวม เป็นวงที่ท�าเพลงออกมาได้ดี ลื่น
รสหวานดื่มง่ายสไตล์ป็อป พั้งก์ที่คงเนื้อ
ร้องโดน ๆ ติดดิน โดนทิ้ง น้อยเนื้อต�่าใจ
ว่ากันไป ยังมีอีกหลายวงที่หลายคนอาจ
จะยังไม่รู้จัก เพราะวงเหล่านี้ไม่ได้เล่นกัน
เป็นอาชีพ จัดกันตามความชอบเสียส่วน
ใหญ่ ถือว่าเป็นซีนเพลงทางเลือกติ่ง ๆ
เล็ก ๆ อีกทางละกัน สนับสนุนครับ
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วงดนตรีปอ็ ป ร็อก ใส ๆ กลิน่ อายดิสโก้ ซินธ์ฯ อบอวลไปด้วยความรักสุดขยันทีม่ งี านเล่นต่อเนือ่ งตลอด มี
ผลงานเพลงออกมาให้ ได้ฟงั กันเรือ่ ย ๆ นับตัง้ แต่ชนะเลิศการประกวดจากเวทีเครือ่ งดืม่ ก็รว่ มสามปี จากนัน้ ปลายปี
2015 ก็ปล่อยเพลง Get Up And Go ป็อปจังหวะสนุก ๆ ให้กำ� ลังใจ Slap Me ป็อป กลิน่ อายฟังก์จงั หวะเฟีย้ วฟ้าว
เพลง “ภาวนา” ช้าซึง้ และ Simple Song เอ็มวีลา่ สุดด้วยเนือ้ ร้องภาษาอังกฤษ
หลังจากเป็นศิลปินอิสระไม่มสี งั กัดมานาน (แอบแว่บไปออกรายการ “ดนตรีกวีศลิ ป์” เมือ่ ต้นปี 2559) ก็ได้
เวลาเข้าไปอยูค่ า่ ยขนาดย่อมจากเชียงใหม่นาม Summer Disc วางแผนเตรียมบุกตลาดเพลงทัง้ ในและต่างประเทศ
เต็มตัวด้วยผลงานอัลบัม้ When The Night Seems So Long แถมด้วยเพลง “สีชมพู” ของเก่ง ธชย ทีท่ างวงมี
โอกาสได้รว่ มงานกัน มาท�ำความรูจ้ กั กับวงนี้ คุณจะหลงรักเพลงของพวกเขา

เป็นอย่างไรบ้าง ได้เลือกไปอยูค่ า่ ยขนาดย่อมอย่าง Summer Disc จากเชียงใหม่
เจส : ติดตามเพจของคุณท็อป (เทพ ปิลนั ธน์ พงษ์พานิช) เจ้าของค่ายมานาน ชอบอ่านเวลาที่
เขาเขียนบทความ ติดตามการน�ำเสนองาน ชอบการท�ำงานของเขา เหมือนทัศนคติจะตรงกันค่ะ แล้ว
ทางค่ายก็ยงั มีวง Counterclockwise ทีพ่ าไปทัวร์ประเทศญีป่ นุ่ ด้วย เราก็อยากมีชอ่ งทางเอางานไปขาย
ต่างประเทศด้วย ก็เลยไปคุยว่าสนใจวงหนูไหม ? เขาก็กลับไปคิดก่อน มาอีกทีคณ
ุ ท็อปบอกว่าฟังทุก
เพลงแล้วก็มโี อกาสทีห่ ลายเพลงจะดัง เขาเลยโอเคกับวงเราค่ะ
มะ : ก็คดิ อยูค่ รับว่าถ้าท�ำอัลบัม้ เต็มแล้วจะยังไงต่อ ก็เห็นทางค่าย Summer Disc มีวงในค่าย
หลายวง งานดี ๆ ระดับรางวัลก็มี แล้วเจสก็ตดิ ต่อไป ก็เยีย่ มเลยครับ
อัลบัม้ เต็ม When The Night Seems So Long ทีท่ ำ� ออกมาเป็นอย่างไรบ้าง ตอนนีน้ อ้ ยวงนะทีจ่ ะท�ำ
แผ่นออกมาขาย
เจส : เราก็ไม่ได้หวังว่าท�ำออกมาแล้วจะขายมีกำ� ไร มันเหมือนว่าวงวงนึงต้องท�ำอัลบัม้ ออกมาสัก
ครัง้ หนึง่ ค่ะ ขอให้มผี ลงานติดตัว อยากให้ออกมาแล้วภูมใิ จ ทุกขัน้ ตอนเราท�ำกันเองสิง่ ที่ไม่ได้ทำ� ก็ได้ทำ�
อย่าง DIP Code (โค้ดทีก่ รมทรัพย์สนิ ทางปัญญาออกให้หลังจากตรวจสอบว่าเป็นเจ้าของผลงานจริง ๆ)
พอท�ำออกมาเป็นรูปร่างเราก็ได้เห็นเพลงตัวเอง คิดถึงตอนท�ำเพลง ณ ตอนนัน้ ว่าเป็นอย่างไร เหมือน
นามบัตรวงค่ะทีม่ แี ผ่นออกมาขาย ก็มหี ลายคนทีย่ งั ไม่รจู้ กั วงเรา ก็เป็นโอกาสดีทเี่ ราจะได้เสนอให้ทกุ คน
ได้รจู้ กั รวมถึงตลาดต่างประเทศด้วย เป็นวงหน้าใหม่กนั เลยค่ะ
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พอท�ำซีดอี อกมาแล้วเราก็ตอ้ งสูก้ บั
วิกฤติพฤติกรรมของคนทีเ่ ปลีย่ นไป
เราจะยังไงต่อ สูอ้ ย่างไรให้เลีย้ งปาก
ท้องได้ ?
มะ : เราท�ำเพลงเก็บไว้เยอะ
ครับทัง้ ไทยและอังกฤษ ตอนนีก้ เ็ น้น ๆ
เล่นสดดีถงึ จะมีงานจ้าง เป็นอีกทางที่
จะให้คนติดตาม

แผ่นท�ำ MV ให้ดู มันเหมือนกับว่าเรา
เดินมาแล้ว ถ้าไม่ไปต่อก็หยุด ไม่มที าง
อืน่ เลย ถ้าไม่ทำ� ก็หยุด ถ้าจะท�ำก็ไปให้
สุด ส�ำหรับหนูคดิ อย่างนี้ แล้วก็พอท�ำ
มันก็ตอ้ งมีหลาย ๆ ทางที่ไปต่อ อย่าง
เช่น เขาไม่ซอื้ ซีดเี ขาก็อาจจะมาดูเรา
เล่นสดก็ได้ หรือเขาอาจจะเป็นฐานให้
เราได้ไปต่อ น้องสาวหนูยงั บอกเลย
เขาไม่ฟงั งานแต่มากดไลค์เราก็ยงั ดีนะ
เดีย๋ วนีเ้ ล่นสดดีก็ใช่วา่ จะมีคนไปดูนะ
เหมือนอย่างหนูเวลาชอบวงไหนก็อาจ
คิดว่าไงกันครับ ?
จะไม่ได้ตามไปซัพพอร์ทได้ตลอด เล็ก ๆ
เจส : ถูกต้อง ส�ำหรับหนูคดิ
น้อย ๆ เราต้องซาบซึง้ ไปกับมันค่ะ มัน
ว่ามันก็เป็นทัศนคติของเรา อย่างทีพ่ ี่ มีคา่ แม้กระทัง่ หนึง่ ความคิดเห็น มันจะ
ถามว่าเลีย้ งปากท้องยังไง อย่างรายได้ ลิงค์ไปงานโชว์ดว้ ยอย่างเวลาเราโพสต์
วงเราเองก็มเี ก็บเงินไว้จากงานทีโ่ ดน อะไรไปมีคอมเม้นท์กลับมาคนจัดงาน
จ้าง มันก็เหมือนกับการทีเ่ ราไปท�ำงาน อาจจะเห็นก็ได้ ล่าสุดไปเล่นทีภ่ เู ก็ตมา
ประจ�ำแต่เราเลือกทีจ่ ะท�ำด้วยกันออก ไม่มีใครรูจ้ กั เราเลย พอเล่นแล้วมีคนดู
ไปเล่นดนตรี มันจะท�ำให้วงเหนียวแน่น ถ่ายคลิปแล้วมาโพสทีเ่ พจเรา หนูถอื ว่า
หนูถอื ว่ามันเป็นการเตรียมความพร้อม เป็นก�ำไรเลยนะ
วงทีจ่ ะออกไปเล่นได้ตลอดเวลา เรา
มะ : ตอนนีเ้ ราเล่นเราก็
ไม่ได้มคี วามตืน่ เต้นอะไรเวลาออกไป พยายามอัดสดดี ๆ จะเอาไปโพสต์ลง
เล่น เพราะเราพร้อมตลอด นีค่ อื สิง่ ที่ ในช่องของเรา แล้วเวลาเขาเข้ามาดูก็
วงเป็นค่ะ เงินทีเ่ ราเก็บก็จะเอามาท�ำ จะได้เห็น คนจัดงานอาจจะลองจ้างไป
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เล่น พอเล่นแล้วดี เขาชอบก็อาจจะมี
ครัง้ ต่อไป มันก็เป็นรายได้ให้พวกเรา
ได้ทำ� งานต่อ ต่างประเทศอะไรก็มาดู
ได้ ไม่ได้จำ� กัดว่าแค่ในประเทศครับ

เรา พอไปเล่นสดแล้วมีคนตามกลับมา
คนสองคนหรือมากกว่านัน้ ก็เยีย่ มแล้ว
Live Session เราก็กำ� ลังเตรียมกันอยู่
รวมถึงจะมีงานคัฟเวอร์เพือ่ ให้คนรูจ้ กั
วงมากขึน้ เหมือนว่าเราก็ตอ้ งท�ำทุก
แฟนคลับวงตอนนีก้ ็ได้มาเพียบเป็น
ทางนะคะ เปิดโอกาสให้คนได้เห็นเรา
กลุม่ กันเลยไหมครับ ? มีเพลงติด
จะชอบไม่ชอบก็อยูท่ คี่ นดูตดั สินใจ
ชาร์ททีต่ า่ งประเทศด้วย
มะ : เดีย๋ วนีค้ นเลือกเสพกัน
เจส :  ตอนทีป่ ล่อยเพลง Slap เยอะครับ เราเอาไปน�ำเสนอนีบ่ างที
Me หนูกไ็ ปกดบูตส์โพสต์ให้คนเห็นใน เขาก็ไม่เชือ่ เราก็ตอ้ งท�ำเพลงให้มนั ดี
KKBox ก็ไม่ได้คดิ อะไร ดีกว่ารอเพราะ กว่าเดิม ท�ำให้คนชอบโดนจุด ต้องดี
เราไม่ได้ออกทีวอี ยูแ่ ล้ว ก็เลือกทีจ่ ะ
ขึน้ เรือ่ ย ๆ อย่างผมเป็นคนฟังเพลง
ต้องท�ำให้คนเห็นช่องทางนี้ แล้วก็มคี น ผมก็จะชอบวงนัน้ ๆ ก็มาคิดดูวา่ เราจะ
ญีป่ นุ่ เข้ามาฟัง ฟังจนติดชาร์ทค่ะ
ให้คนติดตามวงเรายังไง อย่างวงต่าง
ประเทศนีเ่ ดีย๋ วนีค้ ดิ โชว์เล่นสดกันเก่ง
อย่างวง Coconut Sunday ก็เป็น
ขึน้ อีกเยอะเลย พอได้ดกู อ็ ยากติดตาม
วงดนตรีทเี่ ล่นเป็นอาชีพเลีย้ งปาก
เราก็ตอ้ งท�ำให้ได้แบบนัน้ ครับ
ท้องกันเลย ปี 2561 นีแ้ ข่งกันเดือด
ทุกแพลตฟอร์ม วางแผนกันอย่างไร พลังของตัวเลขเลยนะครับ เลขเยอะ
ครับ ?
ก็ไปเคลมงานจ้างได้ หรือคนดูเยอะก็
เจส : เราก็จะท�ำให้ชอ่ งทาง
อาจจะมีสปอนเซอร์เข้า
เราแข็งแกร่งมากขึน้ หนูเชือ่ ว่าวงเรา
เจส : ใช่เลยค่ะ แนวเพลงของ
เล่นสดโอเคเลย เราก็รอให้คนมาเห็น วงก็ตอ้ งชัดด้วยค่ะ อย่างเพลงทีเ่ รา
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ท�ามารวมในอัลบัม้ ก็โอเคนะ แต่เรา
ก็วางแผนว่าจะต้องท�าให้ดกี ว่าเดิม
แน่นอน อย่างตอนนีม้ แี ผนท�าเพลง
อังกฤษแล้วเอาไปปล่อยทีเ่ มืองนอกให้
ฟัง นอกจากตัวเลขแล้วนีแ่ นวทางต้อง
ชัด เพราะถ้าเขาเข้ามาดูแล้วน่าสนใจ
คนจัดงานก็อยากจะเอาไปเล่น เป็นอีก
โอกาสทีเ่ ป็นไปได้อยู่
สุดท้ำย พูดถึงอัลบัม้ ทีท่ ำ� ออกมำกัน
หน่อยครับ
มะ : อย่างเพลง Simple Song

เป็นเพลงใหม่ทเี่ ราท�าขึน้ มาเพือ่ เปิด
อัลบัม้ นี้ วงชอบแบบนีจ้ ริง ๆ ก็จะท�า
เพลงต่อไปประมาณนี้ เป็นเพลงทีพ่ วก
เราชอบ ส่วนเพลง “สีชมพู” เป็นเพลง
ของ “เก่ง ธชย” (ธชย ประทุมวรรณ)
เราเอามาท�าในแบบของเราครับ ซึง่
จะมีทา� เป็น MV กับเก่งด้วย ออกฉาย
เดือนกุมภาพันธ์นี้
เจส : เป็นเหตุบงั เอิญมาที่ได้
เจอกับเก่งและร่วมงานกัน ตอนนัน้ ไป
เล่นแคมปัสทัวร์ทนี่ งึ คนอืน่ เล่นก่อนก็
จะกลับ หนูกเ็ ล่นแล้วจะกลับมัง่ ออก

PICK

BY

IT

Maroon 5
It wont’s be soon
before long

UP

The 1975
I like it when you
sleep, for you are
so beautiful yet so
unaware of it
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มาทีจ่ อดรถเอารถออกไม่ได้เลยต้องนัง่
รอในห้องนักดนตรี แล้วมาเจอกับเก่ง
พอดี คุยกันเขาก็ถามว่าไปเล่นทีญ
่ ปี่ นุ่
ยังไง เขาบอกว่าอยากไปเล่นมัง่ หนูก็
มีแนะน�าไปนิดหน่อย เขาเลยเสนอหนู
ว่าเราน่าจะฟีทเจอริง่ กันซะเพลงหนึง่

สมาชิกวง
วณิชชญา ลอวาณิชย (เจส) - รองนํา / คียบ อรดสะพาย
ลือชัย ลือเดช (มะ) – เบส
นราธิป พินจิ (ดราฟฟ) – กีตาร
ภูเมศร แกวโมราเรือง (โบท) - กลอง

COCONUT
Daft Punk
Random access
memories

หนูเลยโอเคเอาเลย ก็มาเลือก ๆ เพลง
แล้วเจอเพลง “สีชมพู” ยังไม่มีใคร
ฟีทฯ กับเก่งก็เอาเพลงนีแ้ หละ พอท�า
เพลงแล้วเขาฟัง เก่งชอบมากเลยบอก
ท�าเอ็มวีตอ่ เลยค่ะ

Paramore
After laughter

SUNDAY

Norah Jones
Day breaks

Chvrches
Every open eye
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