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ทวนความก่อนเริ่มช่วงบ่าย
 พี่เจ๊ียบ  แนะน�าคร่าวๆ เชื่อมต่อสถานการณ์ เราเล่าเรื่องพี่กบ walk out 

ออกจากมหาวิทยาลัยไปแล้วด้วยแหละ (หัวเราะ)

 พี่หนิง  ไม่รู้ว่าพี่กบเป็นใคร รู้แต่ว่าออกตอนปี 2 (หัวเราะ)

 พี่เจ๊ียบ  น้องๆ ส่วนใหญ่ก็วิศวะ หมอฟัน บัญชี

 ลุงอ๋อย  ปวดฟันรึเปล่า

 พี่เจ๊ียบ  ปวดฟันไหม (ถามพี่กบ)

 ลุงอ๋อย  ปี 2 เลยนะ

 พี่เจ๊ียบ  แล้วก็ต่างๆ ก็จะสนใจเรื่องแค่อยากรู้ว่าเขียนเพลงยังไง

 ลุงอ๋อย  คนนี้มาใหม่ แนะน�าตัวลูก

 แก้ว  ชื่อแก้วค่ะ ก�าลังขึ้นปี 4 ค่ะ เรียนอยู่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร์ ศิลปากรค่ะ (หัวเราะ)

 พี่เจ๊ียบ  พูดจารู้เรื่องดีนี่

 ลุงอ๋อย  พูดได้ต่อเนื่องแล้ววันนี้ (หัวเราะ)

 พี่เจ๊ียบ  ตอนเช้าพูดกันไปเรื่องของความอยากที่มาจากข้างใน ที่ก่อให้เกิด 

พูดไปถึงไมเคิล แจ็คสัน “We are the world” เลย (หัวเราะ) เราก็พูดไป

ต่างๆ นานา ก็คุยรวมๆ แค่ว่าไม่ใช่จบวันนี้แล้วทุกคนจะต้องเขียนเพลงเป็น 

แต่งเพลงเป็น ท�าเพลงเป็น แต่ว่าก็คือให้น�าความอยาก น�าแรงบันดาลใจนี้

ออกมาให้เป็นรูปธรรม พูดเรื่องการจับคู่บัดดี้ว่าเขียนเนื้อได้ก็ไปหาคนท�า

ดนตรี คนโน่นเขียนเนื้อไม่ได้ด้วยซ�้า เป็นวาดรูปก็เอารูปมาให้คนเขียนเนื้อ

ดูอีกที ซ�้าซ้อนมาก พันธมิตร นั่นคือฝน ซาปาในคูคัลเลอร์

 พี่ฝน  ฝน ซาปาค่ะ

 ลุงอ๋อย  ซาปาต้า (หัวเราะ)

 พี่เจ๊ียบ  เมื่อเช้าก็ให้เขาหย่อนกระป๋องมาว่าความอยากประโยคหนึ่ง หนึ่ง

ประโยคในใจที่มาก็ประกอบไปด้วยหลายประโยค ก็เสริมด้วยลุงอ๋อยเป็น

ระยะๆ ตาพี่กบบ้าง

 ลุงอ๋อย  คือเจี๊ยบเขาก็ทิ้งไว้ว่าเรื่องของเทคนิคเป็นตอนบ่าย ตอนเช้า

เป็นการเล้าโลม

 พี่เจี๊ยบ  โอ้โลม ปฏิโลม

 ลุงอ๋อย  ประสบการณ์ส่วนตัว ท�าไมเพลงแรกที่เขียน เกิดขึ้นมาได้ยังไง

อะไร ก็เท้าความให้กบฟังนิดนึงเพื่อที่จะปูให้เห็นว่าสิ่งที่อยู่ข้างในของทุก

คนนี่มันมีแหละ แต่ว่าจะเอาออกมาในฟอร์มของอะไรบ้าง แต่วันนี้เราจะ

เอาข้างในออกมาในฟอร์มของเพลงหรือดนตรีนะครับ เมื่อเช้าเกริ่นกันใน

โทนที่ให้เห็นว่าก่อนที่จะมาเป็นเพลงหรือดนตรีมาได้ยังไงบ้าง ส่วนหนึ่งก็

จากประสบการณ์ของเจี๊ยบ แล้วก็ success case ทางการตลาดนะ แต่

ว่าความส�าเร็จทางการตลาดไม่ได้เป็นหลักนะ แต่ว่า inspiration คือแรง

บันดาลใจ ที่ให้เป็นอย่างนี้ตั้งแต่อะไรนะ สาธิตขอนแก่นใช่ไหม

 พี่เจี๊ยบ  ค่ะ เจออภิชาติพงศ์

 ลุงอ๋อย  จนกระทั่งถึงครอบครัว คิดดูว่ามัน (หัวเราะ) ระยะเวลามันขนาด

ไหน ในตอนบ่ายนี้ เราคงเห็นภาพจิ๊กซอว์ก็ต่อเป็นครอบครัวดนตรีจริงๆ 

แล้วนะตอนนี้ ก็ยังขาดแต่ลูก (หัวเราะ)

 พีเ่จีย๊บ  ลงุอ๋อยบอกว่าในความเป็นนกัดนตร ีเรากค็งตปิีงปองเล่นกนัไปมา 

เขาเลยบอกว่าเคยถึงขั้นขว้างไม้ (หัวเราะ)

(http://coocolour.ning.com/)
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พี่กบแนะน�าตัว
 ลุงอ๋อย  เดี๋ยวให้พี่กบแนะน�าตัวเองให้พวกเราว่าเป็นมายังไง

 พี่กบ  แนะน�าตัวเองคร่าวๆ แล้วกัน เผื่อจะนึกออกว่าจะได้ถามอะไร ผม

ก็เป็นพวกมีความสนใจเรื่องดนตรีมาตั้งแต่เด็กๆ เลยเหมือนกัน ทีนี้ความ

สนใจนี้ก็เลยผลักดันตัวเองให้ไปหาลู่ทางเพื่อที่จะได้ท�าสิ่งที่สนใจนี่แหละ

 ลุงอ๋อย  ที่เรียนไม่จบ (หัวเราะ)

 พี่กบ  (หัวเราะ) อันนั้นก็มีส่วน เพราะว่าเวลาเราเรียนแล้วเราจะรู้สึกว่า สิ่ง

ทีเ่รยีนเป็นแบบหนึง่ แต่ว่าช่วงเวลาเดยีวกบัการทีเ่ราเรยีน สิง่ทีผ่ลกัดนัท�าให้

เราไปหาลู่ทางอย่างอื่น เช่น ไปสมัครท�าละครเวทีกับพวกพี่จุ้ย ศุ บุญเลี้ยง

อย่างนี ้กจ็ะเป็นส�านกันงึมวีธิคีดิแบบนงึพอเราได้ไปรบัรูว้ธิคีดิอกีแบบนงึ ก็

เริม่ เอ้ย มนัท�าแบบนีก้ไ็ด้แบบนีก้ไ็ด้ แล้วกไ็ปเจอกบัเพือ่นกลุม่ใหม่ทีอ่ยูน่อก

มหาวทิยาลยั ได้ความคดิอกีแบบนงึ ในหลายๆ ความคดิบางทมีนักเ็ป็นช่อง

ทาง ระหว่างที่ท�าละครเวทีพี่จุ้ยก็ชวนมาท�าเพลงร่วมกับวงดนตรี ตอนนั้น

มีวงดนตรีชื่อไทละเมอ ไปเล่นร่วมกับศุ บุญเลี้ยง เป็นทัวร์คอนเสิร์ตกันไป

ด้วย แล้วความที่ระหว่างที่เราเรียนมหาวิทยาลัยเราเรียนนิเทศศาสตร์ แต่

ว่าเรามีความสนใจเรื่องดนตรี เราก็เห็นที่ไหนมีคอร์สอะไรให้สมัครเรียนได้ 

เราก็ตระเวนไปสมัครวง นักดนตรี ไปถึงเจอครูเพลงแบบถือไม้เท้ามาสอน 

เราก็ไปนั่งฟังเขาคุย สมัยนั้นยังมีบัตเตอร์ฟลายเขาชอบเปิดเวิร์คช็อปเอา

พวกคนที่ท�าเพลง ท�าดนตรีโฆษณามาคุยให้ฟัง ก็ตระเวนไปฟังพวกอย่างนี้ 

ก็จะเห็นว่า...

 ลุงอ๋อย  รู้จักบัตเตอร์ฟลายรึเปล่า (หัวเราะ)

 พี่กบ  เป็นบริษัทโปรดักชั่นเฮ้าส์ ที่ท�าดนตรีอย่างเดียว ท�าดนตรีเพื่อ

ธุรกิจโฆษณา ภาพยนตร์ ธุรกิจโฆษณาก็ต้องการเพลงไปใส่ในโฆษณาใช่

ไหม ภาพยนตร์ก็ต้องการเพลง เพราะฉะนั้น ก็มีนักดนตรีที่เขารวมกันแล้ว

ท�าเพลงอย่างเดียวเพื่อพวกนี้ ซึ่งในยุคที่โฆษณาเฟื่องฟู โปรดักชั่นที่ท�า

ดนตรีส�าหรับโฆษณาอย่างเดียวก็อยู่ได้สบายๆ เขาก็เลยมาเปิดแบบนี้กัน

ไป ระหว่างนั้นเขาก็อาจจะมีวิญญาณของครูอยู่ในตัว สักพักก็จัดเวิร์คช็อป
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กันบ้าง จัดสัมมนา เราก็ไปฟังแล้วก็เปิดหูเปิดตา ก็จะเห็นว่าบางอย่างเราก็

พอทีจ่ะสอดแทรกเข้าไปได้ บางทีเ่ขากเ็ริม่เปิดสอนนดิๆ หน่อยๆ เป็นคอร์ส

เล็กคอร์สน้อยเราก็ไปเรียนอย่างนี้

สมัยนั้นเป็นช่วงแรกๆ ที่เขาสอนใช้คอมพิวเตอร์ท�าเพลง ก็ลอง

ไปเรียนดู ตอนแรกยังเป็นสมัยที่ยังไม่คุ้นเคย สมัยแรกที่คอมพิวเตอร์เข้า

มาใหม่ๆ คนแอนตี้กันมากเลย ทั้งแบบนักฟังเพลงรุ่นเก่าๆ ที่เขารู้สึกว่า

ดนตรีจะต้องมีชีวิตชีวาอย่างนี้เนอะ คอมพิวเตอร์เข้ามาแรกๆ ก็จะโดน

กระหน�่าโดนแอนตี้ เลยไม่ค่อยมีใครสนใจเท่าไหร่ อาจเพราะรู้สึกว่าถ้าเกิด

ว่าใช้คอมพิวเตอร์ท�าเพลงได้แบบที่เราไปเห็นมาที่เขาเวิร์คช็อปให้ดู เอ้ย ก็

ดีที่เราอยู่บ้านคนเดียวก็พอท�าได้ ระหว่างที่ไม่ได้เจอเพื่อนฝูง กับว่าเป็นคน

ดนตรีที่เล่นดนตรีไม่เก่ง เป็นนักคีย์บอร์ดที่ฝึกเอาเอง กดคอร์ดเป็นสามสี่

คอร์ดแล้วก็ไม่เคยไปเล่นวงกับใครเลย เพราะแบบว่าเราเป็นคนที่จ�าคอร์ด

ไม่ค่อยได้ พวกเคยเห็นพวกมือกีต้าร์ที่เล่นเป็นร้อยเพลงไปเรื่อยๆ ไหม เรา

จะแบบว่าเราจะจ�าคอร์ดแบบนั้นไม่ได้เลยเราก็เล่นจ๊องๆ แจ๊งๆ ของเราไป

เรื่อย ก็รู้สึกว่าถ้าเราไปรวมวงกับคนอื่น มันไม่มีใครเอาเราแน่เลย ไปเห็น 

computer music เราก็ เอ้ย น่าสนใจ มันท�าให้เราแบบท�างานเพลงได้ ก็

ไปเรียนคอร์สสั้นๆ ก็พอมีความรู้

ย้อนไปที่ส�านักศิษย์สะดือเขาท�าละครเวที ก็เลยให้ผมท�าเพลง

ประกอบละครเวทใีห้ ใช้คอมพวิเตอร์ท�าให้เลยนะ กเ็ป็นความแปลกใหม่ใน

ช่วงนัน้เพราะว่าคนอืน่กย็งัแบกกต้ีาร์เข้าไปอดัเสยีงกนั พอเราเข้าไปท�ากเ็พิม่

เติม กับว่าเขาก็เลยชวนให้เล่นดนตรีด้วยกันกับวงไทละเมอ แล้วก็ตระเวน

ทัวร์กับศุ บุญเลี้ยง เลยเห็นช่องทางว่า อันนี้ก็สนุกดีนะช่วงนั้น ระหว่างอยู่

ปี 2 ก็เลยเดี๋ยวลองแว็บๆ ไปทางนี้สักพัก พอแว็บไปแล้วมันก็แว็บไปเลย 

(หัวเราะ) ก็จะต่อเนื่องไป ไปท�าหนังสือ ไปท�าเพลงก็พัฒนาไปเรื่อยๆ คือ

ด้วยความที่พอเราเปิดตัวเองให้กับคนสังคมอื่นๆ น่ะ สังคมใหม่ๆ เราก็จะ

ต่อยอดไปเรือ่ยๆ รู้จกัศ ุบุญเลีย้งกจ็ะไปรูจ้กัพงศ์พรหม สนทิวงศ์ ณ อยธุยา 

คนนี้ก็แบบว่าเป็นเซียน computer music มาตั้งแต่เขายังไม่เล่นกันเลย

ในประเทศไทย พอรู้จักเขาก็ชวนไปอีก มาลองท�าไหม ก็ได้ไปเรียนรู้กับเขา 

สมัยนั้นเขาท�าวงดนตรีชื่อวงตาวัน ก็ช่วยๆ อะไรเล็กๆ น้อยๆ ก็เป็นลูกมือ 

ก็พัฒนาความรู้ของตัวเองไปเรื่อยๆ ด้วย เลยไม่กลับมาสนใจว่าจะมาเรียน

ต่อเลย ไปเรื่อยๆ ก็กลายเป็นว่า มันไปได้นี่นา จ�าได้ว่าสมัยที่เรียนมัธยม 

เราเล่นดนตรีกับเพื่อน สมัยนั้นเล่นเครื่องเป่าใช่ไหม เล่นแซกโซโฟนสมัย

นั้นในโรงเรียนเขาสอน ช่วงที่วงรอบชีวิตเรายังแคบๆ เราก็จะเห็นบรรดาวง

ดนตรีในจังหวัด จังหวัดนนทบุรี บ้านอยู่นนท์ เห็นวงดนตรีในจังหวัด เห็น

วงดนตรีโรงเรียนโน้นโรงเรียนนี้ เห็นห้องซ้อมดนตรีที่เปิดกิจการเป็นห้อง

ซ้อมดนตรี เห็นครูสอนดนตรี ตอนเด็กคิดว่าเป็นครูสอนดนตรีนี่สบายมาก

เลยว่ะ ไม่ต้องท�าอะไรเลย

 พี่หนิง  สอนดนตรีอย่างเดียว

 พีก่บ  เออ สอนดนตรอีย่างเดยีว แล้วบงัเอญิครทูีส่อนเราเป็นวยัรุน่ เขากเ็ลย

แบบ โอ้โห เหมือนชีวิตเขาบันเทิงมาก เราก็เห็นแล้วแบบ โอ้ นี่แหละเดี๋ยว

เราจะไปเป็นมั่ง จะเป็นอย่างนี้ (หัวเราะ) เป็นครูสอนดนตรี สักพักเราก็จะ

เป็นคนเปิดห้องซ้อมดนตรีเว้ย เพราะก็สบายพอๆ กันเลย ก็ค่อยๆ กระเถิบ

ไป จนไล่มาถึงที่บอก เจอพงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เจอวงตาวัน เอ้ย 

มนัเริม่ท�าอะไรได้เยอะกว่าก่อนหน้านีน่า เขาให้ท�าเพลงโฆษณาเลยเว้ย เคย

มีวันดีคืนดีพี่ที่ท�ารายการทีวีโทรมา “กบ ท�าเพลงไตเติ้ลรายการให้หน่อย” 

ก็เริ่มท�าไปเรื่อย เลยกลายเป็นว่าจากที่คิดเล็กๆ มันเริ่มใหญ่ ขึ้นเรื่อยๆ จน

ไปคิดว่าสมัยนึงมีค่ายเพลงอินดี้เต็มเลย เราเปิดค่ายเทปมั่งดีกว่า (หัวเราะ) 

เจ๊ง (หัวเราะ) ก็เป็นความคิดของคนที่อยากท�างานแต่ว่าไม่ได้มีความคิด

เรื่องการบริหารจัดการ อยากท�าอะไรก็ท�า ท�าเพลงโฆษณาเอาเงินโฆษณา

มาท�าอัลบั้มออกขาย ท�าไปไม่มีคนซื้อก็ไปท�าเพลงโฆษณาต่อ (หัวเราะ) มี

เพลงโฆษณามาท�าต่อมาเรื่อย

ถ้ารวมความทั้งหมดส่วนใหญ่จะอยู่ในธุรกิจดนตรี อาชีพนะครับ

ก็เคยอยู่ค่ายเทป ก็อยู่มาทั่วแล้วล่ะ ที่แรกที่เริ่มท�าอยู่ที่คีตา คีตาก็เจ๊งไป 

(หัวเราะ) ก็ไปอยู่โพลีแกรม สมัยนั้นโพลีแกรม โพลีดอร์ประเทศไทย โพลี

แกรมก็เจ๊งไป (หัวเราะ) แล้วก็ไปอยู่แกรมมี่ บาแรมยู ออกอัลบั้มด้วยชื่อ 

เดอะฟิน บาแรมยูก็เจ๊งไป (หัวเราะ) อยู่อาร์เอสพักนึงท�าอัลบั้มทัช อาร์เอส 
(The Fin)
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ยงัไม่เจ๊งนะ ผมออกมาก่อนเขากเ็ลยรอด (หวัเราะ) หลงัๆ ท�าเพลงประกอบ

ภาพยนตร์ที่สหมงคลฯ ท�าอยู่หลายเรื่องเหมือนกัน เช่น บอดี้การ์ดหน้า

เหลี่ยม ภาค 1, ช็อคโกแลต ก็จีจ้า แล้วก็ ฝัน หวาน อาย จูบ หลายเรื่อง

เหมือนกัน หนังพี่พิงท�าหมดเลย พิง ล�าพระเพลิง โคตรรักเอ็งเลย แต่เรื่อง

หลังไม่ได้ท�า

 พี่หนิง  เรื่องที่พี่เขาแสดงเองน่ะเหรอคะ

 พีก่บ  อนันัน้ไม่ไหวละ (หวัเราะ) พี.่..อย่าเลย แบบว่าเราไม่เชือ่เขา (หวัเราะ) 

ก็แถวๆ นี้น่ะครับ ส่วนใหญ่งานที่ท�าประมาณนี้ แต่ตอนนี้ไม่ค่อยได้ท�างาน

ดนตรีแล้ว อ๋อ โทษที ตอนนี้ท�างานดนตรีอยู่ แต่ว่าเราคิดกับดนตรีอีกแบบ

นึง หลังจากท�างานดนตรีในธุรกิจดนตรีมานาน จะรู้สึกว่ามองดนตรีไปอีก

รูปแบบนึง ตอนนี้เรารู้สึกว่าดนตรีเป็นสื่อชนิดนึงที่ไม่ต้องไปผูกติดอยู่แค่ว่า

ต้องออกเป็นอัลบั้มนะ ถ้าอยากพูดเรื่องนี้เราต้องออกอัลบั้ม เพราะว่าเรามี

ประสบการณ์แล้วว่าเราออกอัลบั้มแล้วเราขายไม่ได้ แต่ว่าเราพยายามจะ

เอาดนตรมีาผกูตดิกบัอย่างอืน่ เพือ่ทีจ่ะยงัได้เล่าเรือ่งทีเ่ราอยากจะเล่าอยูด่ี

ครั้งนึง เล่นอินเตอร์เน็ตเข้าไปในเว็บไซต์ คล้ายๆ คนท่องเที่ยวที่

เขาชอบท่องเที่ยวไปตามที่ต่างๆ แล้วเขาก็เก็บคลิปเล็กคลิปน้อยของเขาใส่

ไว้ในตามแผนที่โลกของเขาที่เขาได้ไปมา มีคลิปนึงเราเปิดดูแล้วเราแบบ โห 

เจ๋งมากเลย คือมันไม่มีอะไรเลยนะ เปิดมาเป็นสนามบิน คนนั่งคอยอยู่เต็ม

เลย ถ่ายด้วยกล้องโง่ๆ ภาพก็ไม่ค่อยชัด แล้วก็มีดนตรีเล่น “แก๊งๆๆๆ” สัก

พักมีเสียงโทรศัพท์มือถือดัง “ตื้ดๆๆๆ” คนรับ โอ้โห โคตรเหงาเลยเว้ย เรา

ก็รู้สึกทันทีเลย แค่ “แก๊งๆๆๆ” มันไม่ต้องท�าให้หรูหราท�าให้ใหญ่โต ท�าให้

อลังการเลย แต่ว่าพอประกอบกับภาพคนที่นั่งคอยอยู่ตรงสนามบินตอน

เช้าๆ มันได้อารมณ์มากเลย เลยชอบมาก ชอบการที่เขาเอาเสียงมาใช้ในแง่

ทีเ่ป็นสือ่ชนดินงึ พอไปประกอบกบัอะไรเข้าไป ยิง่ในทีน่ีถ้้าประกอบกบัภาพ

ยิง่ส่งเสรมิกนัมากเลย ตอนหลงัเลยพยายามหาลูท่างทีจ่ะได้ท�างานสือ่แบบ

นี้อยู่

 ลงุอ๋อย  เราเอง กจิกรรมของเราวนันงึพอเราเสรจ็นะครบั เรากจ็ะเอาไปท�า

เป็นเล่มเป็นหนังสือด้วย ก็จะเอาสิ่งอันพันละน้อยเอาไปบันทึกไว้ แต่ถ้าทีนี้

ว่าให้มีรสชาติหน่อย สมบูรณ์หน่อย ต้องการรู้ว่ามาเป็นครอบครัวดนตรีได้

ยังไง มาเจอกับเจี๊ยบได้ยังไง มันจะได้เป็นหนังสือที่แบบ (หัวเราะ)

 พี่กบ  เริ่มเป็นดราม่า (หัวเราะ)

 ลุงอ๋อย  ต้องเป็นดราม่านะ (หัวเราะ)

 พี่กบ  ก็ข้ามช่วงทะเลาะตบตีกันไปเลย (หัวเราะ) เจอกันตั้งแต่ตอนท�างาน

ที่คีตาครับ เป็นนักแต่งเพลงทีมเดียวกันตอนนั้น ที่คีตามีอยู่ยุคนึงที่เซ็ตอัพ

ใหม่ หลงัจากทีเ่ฉลยีงไปแล้ว มพีวกพงษ์พฒัน์ยคุแรกๆ ไปแล้ว เข้ามาเซต็อพั

ใหม่ก็มีทีมคนใหม่ๆ เข้าไปท�า ตอนนั้นยังมีฉัตรชัย ดุริยประณีตเป็นหัวหน้า

อยู่ ก็ท�างานกันตรงนั้นพักนึงแล้วก็แยกย้ายกันไป จนตอนหลังก็มาเจอกัน

อีกทีที่แกรมมี่ ก็ได้ท�างานร่วมกันครับ

เออ...ผมเล่าอันนี้ดีกว่า คือมีความรู้สึกอย่างนึงซึ่งนักดนตรีส่วน

ใหญ่เป็นเหมือนกัน คือเวลาที่เขาจะท�างานแล้วรู้สึกขาดเหลือ สังเกตดู

ไม่ใช่เฉพาะนักดนตรีนะ ศิลปินเขาก็จะต้องมีคู่ อย่างบางคน นักวาดภาพ

บางคนต้องมีคู่เป็นคนขายภาพให้ ผมเจอบ่อยเวลาไปเที่ยว ไปจีน มีลุงคน

นึงไปวาดรูปบนภูเขาทุกวันเลย แล้วเอารูปลงมาตั้งไว้ในร้านให้ภรรยาเป็น

คนขาย ภรรยาก็จะแบบตลาดสุดๆ เลยนะ ลดแลกแจกแถม คุยอะไรทุก

อย่างเลย ลุงไม่ต้องเลยเพราะว่าลุงก็นั่งติสท์อยู่หลังร้าน เช้าๆ ก็ไปนั่งวาด

รูปบนภูเขา คิดดูถ้ามีแต่ลุงนี่ลุงอดตายไปแล้วใช่ไหมฮะ ถ้ามีแต่ป้า ป้าก็คง

แบบว่าก็คงไปขายอย่างอื่น ขายผักขายอะไรไป ก็คงไม่เกิดร้านแบบนั้น แต่

ทีนี้มันเปิดร้านแบบ โอ้โห ตอนเราเดินเข้าไปคือร้านนี้มันก็ดีที่ก็มีงานสวยๆ 

ให้ดูถึงแม้ว่าไม่ได้ซื้อนะ ส�าหรับคนเดินผ่านไปผ่านมา ส�าหรับสถานที่ท่อง

เที่ยวแห่งนั้นก็ดูดีมากแล้ว

คล้ายกนั ตอนนัน้เรารูส้กึว่าท�างานคูก่บัเจีย๊บได้ผสมผสานช่วยกนั

เติมมากเลย กลายเป็นว่าหลังๆ ก็กลายเป็นข้อไม่ดีคือมันคุยกันรู้เรื่องแค่ 2 

คน (หัวเราะ) เพราะว่าพอท�างานกันเยอะๆ มันไมต่้องคุยเยอะแล้ว เราก็คุย

กนัแบบวนันีต้้องท�าเพลงๆ นงึเพือ่ประกอบหนงัสารคดทีีเ่ราถ่ายมา แต่ว่าไม่

ต้องมีอะไรเลยนะ น้อยๆ เลยเนอะ แค่นี้ก็ เออๆๆ แล้วก็แยกย้ายกันไปท�า 

พวกเดก็ทีน่ัง่ประชมุอยูด้่วยกแ็บบแล้วผมต้องท�าอะไรไหมพี ่(หวัเราะ) เขาก็
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จะไม่รูเ้รือ่งกนั แต่ว่าข้อดคีอืงานจะลงตวัมากเลย เหมอืนบางงานเจีย๊บเขยีน

เนื้อมาเสร็จ อะ พี่กบช่วยเอาไปท�าดนตรีให้หน่อย เราดูเนื้อเราก็รู้แล้ว ก็ท�า

ไปจนเสร็จ แก้เนื้อให้ด้วย (หัวเราะ) มาถึงมาร้องเลย เจี๊ยบมาถึงเห็นเนื้อฟัง

ดนตร ีโอ้ เออ ดีๆ  แล้วกร้็องกนัไปเลย มนักจ็บเลย คอืเรากท็�างานกนัมาเยอะ 

หมายความวา่เรารูว้า่ความตอ้งการใชง้านดนตรขีองธุรกจิต่างๆ เปน็งานยงั

ไง เรารูเ้จตนารมณ์หมด เราท�างานกนัเองมาเยอะ กร็ูข้าดเหลอืของแต่ละคน

อยู่แล้ว ก็ง่ายมากเลย เป็นมุมที่ผมนึกออกว่าครอบครัวดนตรีที่ว่านี่ มุมเนี่ย

 ลุงอ๋อย  ลุงขอแทรกตรงนี้ไว้หน่อย ที่พูดไว้เมื่อตอนเช้าเรื่องของครอบครัว

ด้วย มันเป็นคีย์เวิร์ดนึง แล้วถ้าไม่มีเฉลยในบุ๊ค มันก็จะค้างคาไว้อย่างนั้น ก็

เลยขอแทรกในเรือ่งของความเป็นครอบครวัดนตร ีซึง่โดยส่วนตวัเหน็ว่าเป็น

ความพเิศษในเรือ่งการเตมิ เพราะดนตร ีอย่างเมือ่เช้าทีเ่ราคยุกนันะ มนัอาจ

จะเสียงอย่างเดียว หรือดนตรีอย่างเดียวก็ได้ใช่ไหม แต่พอมีเนื้อความหรือ

เรื่องราวที่เป็น song น่ะ ทีนี้จะมีธรรมชาติของระดับสูงๆ ต�่าๆ ของเสียง 

ก็เป็นเรื่องของอารมณ์ด้านเสียง อีกอันก็เป็นเรื่องของความหมายที่จะใส่

เข้าไป ซึ่งความหมายจะท�าหน้าที่เล่าที่มาที่ไปของความในใจ ซึ่งครอบครัว

ดนตรีในที่นี้ไม่ใช่ว่ามีแค่กบกับเจี๊ยบนะครับ แต่ความหมายของครอบครัว

ดนตรีในที่นี้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องมาปิ๊งกันได้ยังไง อยู่กันนานแค่ไหน ไม่ใช่ แต่ว่า

เป็นเหมือนคอมบิเนชั่นน่ะ เหมือนเป็นพาร์ทนึงซึ่งกันและกันได้ เป็นองค์

ประกอบของเหตุการณ์ เป็นองค์ประกอบของศิลปะด้วยที่มีหลายพาร์ทมา

ประกอบกัน แต่ละพาร์ทจะมีความเฉพาะของมันเองนะ ขอให้เล่าตรงนี้นิด

นึงเพื่อที่คีย์เวิร์ดนั้นจะได้สมบูรณ์

เมื่อเช้าพี่เจี๊ยบเกริ่นเรื่องของ inspiration เรื่องของที่มาที่ไป แต่

พอจะเข้าถึงเรื่องของความเป็นเพลงหรือดนตรีหรือมีท�านองกับเนื้อหรือ

อะไร โดยประสบการณ์ของพี่กบเมื่อกี้เราได้ยินแล้วเนอะ ว่าตรงๆ เลยคือ

ท�าหน้าที่คอมโพส แล้วก็เทคนิคแล้วก็อะไรต่างๆ นานาด้วยเหมือนกัน ใน

เรือ่งของประสบการณ์กจ็ะไกด์ให้พวกเราได้นกึภาพออกว่า มนัเป็นไปได้ยงั

ไงนะครับ เราได้ฟังครบองค์ประกอบแล้วก็ขอให้ถือว่าเป็นตัวเลือกส�าหรับ

เรานะครบั และขอยนืยนัอกีทว่ีาขอให้เราคดิว่าอนันีเ้ป็นโอกาสทีเ่ราจะรูจ้กั

มัน อย่าเพิ่งไปตัดสินหรือเลือกที่จะฟังหรือไม่ฟัง เพราะจริงๆ แล้วทั้ง 2 คน

นี ้พดูจากประสบการณ์ไม่ได้พดูจากต�ารานะ ไม่ใช่การพดูทฤษฎดีนตรแีบบ

แลคเชอร์แต่พูดจากประสบการณ์

ฟังท�านอง
 พี่กบ  เมื่อเช้าได้ฟังตัวอย่างท�านองที่พี่เจี๊ยบเตรียมมาไหม

 Hatch-U  ยังค่ะ

 ลุงอ๋อย  ยังเลย พี่เจี๊ยบบอกว่าเอาไว้ตอนท้าย หรือจะเอามาตอนนี้ก็แล้ว

แต่นะแล้วแต่กบ

 พี่กบ  ไม่เป็นไรครับ อันนั้นเตรียมไว้เป็นลักษณะของท�านองแบบง่ายๆ ซึ่ง

เราเคยท�าใช้สมัยที่เคยเปิดสตูดิโอสอนคนแต่งเพลง ก็พบว่าเวลาเราเริ่มต้น

เราเอาท�านองแบบที่ท�าไว้ ง่ายๆ มีชุดของท�านองอยู่ 4 ชุด เอามาให้ลองฟัง

ดู นักเรียนส่วนใหญ่จะนึกออกว่า อ่อ ท�านองเป็นแบบนี้ พอมันน้อยๆ แล้ว

มันง่าย ลองฟังเลยก็ได้เนอะ

(ฟังท�านองที่พี่กบและพี่เจี๊ยบเตรียมมา)

 พี่กบ  อันนี้คือตัวอย่างที่ท�าให้นักเรียนในคลาสตอนนั้น เริ่มต้นให้เขาเห็น

ชุดท�านองว่ามันมี “แต๊ง...แต่ง แต้ง แต๊ง แตง..แต่ง แต้ง แต๊ง แตง..แต่ง แต้

ง แต๊ง แต๊ง..แตง แตง..แต่ง” แล้วหน้าที่ของคนที่อยากจะแต่งเพลงก็คือหา

ค�ามาใส่ในชุดของท�านองทั้ง 4 ก้อน คนที่ลองท�าดูก็จะพบว่ามันง่าย เดี๋ยว

ตอนท้ายๆ เราลองท�าดูก็ได้นะ เราแค่หาค�าที่มีความหมายตามที่เราอยาก

จะสื่อใช่ไหม ได้เสียงตรงตามกับเสียงท�านองเราก็ลองวางดู พอคนที่เริ่ม

ต้นแบบนี้แล้วได้เพลงของตัวเองขึ้นมาก็จะแบบจะรู้สึกว่า จริงๆ แล้วท�าได้

ไม่ยาก ส�าหรับคนที่เริ่มต้นเลย แต่งเพลงไม่เป็น ไม่รู้จะเริ่มยังไง รู้สึกว่าทุก

อย่างห่างไกลตัวเองไปหมดเลย อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เอาไปใช้ได้

ถัดจากนั้น เวลาให้ไอเดียกับคนที่หัดแต่งเพลงก็คือลองเขียนเนื้อ

(compose / แต่ง เรียบเรียง)

(combination / การรวมกัน)

(แรงบันดาลใจ)



18 19

ของตัวเองในท�านองคนอื่น เพลงทั่วไปที่มีอยู่ ลองแปลงเนื้อเล่นๆ เป็นเนื้อ

ของเราในแบบที่เราอยากเล่าเอามาส่ง ก็เป็นวิธีการเริ่มต้นส�าหรับคนที่ไม่มี

ความรู้มาก่อน เสร็จแล้วเราก็พบว่าคนที่ท�าเพลงไม่เป็น เขียนเพลงไม่เป็นก็

จะมาติดอีกค่ายนึง พอผ่านการเขียนเนื้อได้แล้ว แล้วท�านองล่ะเอามาจาก

ไหน จริงๆ มีทฤษฎีการเขียนเพลงอยู่แต่ก็ต้องใช้เวลา แต่ก็มีท�านองชนิดนึง

ซึ่งทุกคนน่าจะเขียนได้น่าจะแต่งได้ คือท�านองที่เราเคยได้ยินมาจากเพลง

ทั่วไป มันฝังอยู่ในตัวเรา

ผมมเีพลงชนดิทีท่่อนฮคุมาตอนอาบน�้า แล้วเรากพ็บว่าเพลงแบบ

นีเ้พราะกว่าเพลงอืน่ทีเ่ราตัง้ใจแต่งอกี วนัไหนอาบน�า้ ถ้าอารมณ์ดีๆ  อาบไป 

ฮัมๆ มั่วๆ เฮ้ยๆ ท�านองอะไรวะ คุ้นๆ แต่ว่าก็ไม่เหมือนเพลงอะไรเลยนะ ก็

คุน้ๆ กล็องๆ ฮมัเนือ้เล่นๆ วธิแีรกทีฮ่มัเนือ้เล่นๆ น่ะเพือ่ไม่ให้เราลมืท�านองที่

เราคิดได้ ฮัมไปก่อนเลย ภาษาจีนก็ได้ ภาษาอังกฤษก็ได้ (หัวเราะ) ท�าให้มัน

จ�าได้ พอจ�าได้แล้วก็ค่อยเปลี่ยนพวกนั้นเป็นภาษาไทยของเราอีกทีนึง มีวัน

นงึอาบน�า้แล้วกม็ที�านองนงึลอยมา กพ็อจะรอเธอได้ไหม แล้วเธอจะผ่านมา

บ้างไหม อยูด่ีๆ  กล็อยมาอย่างนี ้ซึง่คนอืน่กเ็ป็นได้นะ ผมว่ามบีางเสีย้ว เพลง

อย่างนีอ้าจจะเป็นเพลงธรรมชาตกิไ็ด้ เพลงพระเจ้าอะไรอย่างนี ้บางทอีกหกั

ใช่ไหม ก�าลังนั่งอินอยู่ที่เสม็ดคนเดียว อาจจะแบบลอยมาท่อนนึง (หัวเราะ)

ไอ้เนีย่ อย่าไปทิง้นะ ถ้าเราอยากแต่งเพลงให้ได้สกัเพลงนงึกจ็ดไว้

ก่อนเลย แล้วกพ็ยายามจ�าท�านองนีใ้ห้ได้ จ�าไม่ได้กต้็องอดัเสยีง เคยคดิเพลง

ที่เพราะได้เพลงนึงไหม เพราะมากเลยเดี๋ยวกลับไปบ้านแล้วจะแต่งต่อ 

ปรากฏว่าพอกลับมาบ้านแล้วลืม ต้องจดไว้ หาวิธีจดให้เราจ�าท�านองนั้นได้ 

หรอืไม่กอ็ดั อดันีง่้ายสดุเลย แล้วกม็าแต่งต่อ ผมอาบน�้าเสรจ็ผมกม็าแต่งต่อ

เลย มันท่อนฮุคใช่ไหมทีนี้เราก็มาแต่งท่อนธรรมดา ก็เริ่มฮัมๆ ไปมั่วๆ เวลา

ผมแต่งเพลง ผมไม่มอีะไรอยูใ่นมอืเลย ผมมอีย่างนีก้ต้ีาร์ลมของผม (หวัเราะ) 

มันแต่งได้นะ ก็ฮัมไปเหอะ ธรรมชาติที่เราเคยได้ยินเพลงมาตั้งแต่เด็ก คุ้น

เคยกับเสียงอยู่แล้ว ร้องแล้วก็ฮัมเนื้อไปมั่วๆ ก่อนก็ได้ มีเนื้ออยู่ 3 ค�า อีก

ค�านึงเป็นตื้ด อีกค�านึงเป็นเนื้อต่อมาอย่างนี้ มีช่องว่างไว้ เดี๋ยวค่อยมาเติม

ค�าในช่องว่างก็ได้ เขียนๆๆ ไปเรื่อยๆ วันเดียววันนั้นหลังจากอาบน�้าเสร็จ

กไ็ด้เพลงหนึง่เพลง เป็นเพลงหลงัจากอาบน�้า แล้วกร็ูส้กึว่าเพลงนีด้กีว่าเพลง

อื่นที่ตั้งใจอีก แล้วก็เก็บไว้ใช้ ก็เป็นเพลงประเภทเดียวกับ “เธอเห็นท้องฟ้า

นั่นไหม” น่ะ มันจะมานิดนึงก่อน ผมว่าแบบนี้มาจากธรรมชาติจริงๆ เนอะ 

คอือยูด่ีๆ  ไปคดิไม่ได้หรอก ใครจะมานัง่ลงแล้วคดิแบบเดีย๋วฉนัจะเขยีนเพลง

แบบเธอเห็นท้องฟ้านั่นไหมน่ะ ใช่รึเปล่า ค�าแบบนี้มันต้องเกิดขึ้นเองจาก

อะไรก็ไม่รู้อะ อ่านหนังสือเยอะแล้ววันนึงก็แบบเดินๆ เพลินๆ เห็นปุ๊บถ้า

เราไม่ใส่ใจมันก็จะผ่านไปใช่ไหมล่ะ ถ้าเราใส่ใจ เอ้ย มันก็เป็นหนึ่งไอเดีย

สมยัก่อนผมเคยผมบ้าจดมากเลยนะ ไปไหนต้องมปีากกาหนึง่ด้าม

ไม่มสีมดุไม่เป็นไร เพราะผมจดใส่มอืได้ ในโรงหนงัเนีย่ โอ้โห เตม็เลยอะ สมยั

ก่อนชอบมขุหนงัแบบต้องมคี�าคม ต้องมปีระโยคเดด็ (หวัเราะ) หนงัสมยัก่อน 

ผมจดหมดเลยประโยคเด็ด กลับมาบ้านก็ลงสมุดไว้ มีสมุดแบบเป็น 10 เล่ม

เลย คอยเอามาเปิด ช่วงนี้เอามุขนี้ผสมกับอีกเล่มนึงมุขนี้เป็นเพลง บางทีก็

นั่งเรือเล่นๆ ไปเที่ยวทะเล ก็มีท�านองลอยมาก็แต่งเลย บางคนชอบนึกว่า 

พี่เราต้องมีกีต้าร์เล่นคอร์ดไปด้วยไหม ไม่งั้นจะเป็นท�านองได้ยังไง คือจริงๆ 

แล้วมนัแต่งได้ (หวัเราะ) อยูท่ีว่่าต้องทดลองก่อนนะ ทกุคนต้องไปทดลองท�า 

ทดลองฮมั ร้องไปมัว่ๆ เดีย๋วคอร์ดจะเป็นยงัไง จะลงเป็นเพลงไหม ถ้าเราท�า

ไม่เป็นยกไปให้เป็นหน้าที่คนอื่นได้เลย ก็ไปให้คนที่เขาท�าเป็นท�า

ถ้าเราจะใช้เพลงของเราเพลงนี้ เราแต่งจบหนึ่งเพลง แต่ละท่อน

อาจจะไม่ลงตามทฤษฎี เพลงนึงแต่ละท่อนต้องมีแปดห้องใช่ไหม 8 บาร์มี 

2 ชุดเหรอ เป็นท่อน A เป็น A1, A2 เหรอ แล้วก็มาฮุคเหรอ ไม่รู้ เราแต่ง

ของเราในแบบของเรา เสร็จแล้วโยนไปให้คนที่เขาท�าเป็นจัดการให้อีกที 

เรียกว่าคอมโพสเซอร์แบบที่พี่อ๋อยว่าเมื่อกี้ก็ได้ ให้เขาก็ไปจัดการ มันไม่ลง

ห้อง เดีย๋วเขาค่อยจดัเขยบิออกไปได้ มนัเกนิเดีย๋วเขาตดัให้ได้ แล้วกส็ามารถ

ท�าให้จบเป็นเพลงปกติหนึ่งเพลงก็ได้ หรือว่าจริงๆ แล้ว เพลงก็ต้องไม่เป็น

เพลงปกติหนึ่งเพลงนั้นก็ได้

เคยฟังเพลงที่มันจ�าไม่ได้ไหม แต่เพราะมากเลยนะ ได้อารมณ์แต่

จ�าไม่ได้ จ�าไม่ได้เพราะว่ามนัไม่ถกูต้องตามหลกัทฤษฎเีพลงป๊อบ เพลงป๊อบ

คอืท่อนทีต้่องฟิกเฉพาะใช่ไหม หนึง่ท่อนมแีปดห้อง จะได้พอดกีบัคอร์ดหนึง่

(composer / นักแต่งเพลง)
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ชุดที่วนมาลงพอดี มันก็จะจ�าง่ายพอจบชุดนี้แล้วมาอีกชุดนึงซ�้ากับชุดเดิม

เป็น A1, A2 แล้วก็เริ่มไต่ขึ้นไปหาโน๊ตที่เพราะที่สุดในเพลงนั้น ก็จะกลาย

เป็นท่อนฮุค อันนี้คือสูตร พอคนฟังแบบนี้สองเที่ยวก็จ�าได้แล้ว เพราะสูตร

เป็นแบบนี้ มันได้ยินส่วนที่เพราะที่สุด ได้ยินการซ�้า A1, A2 ก็จะจ�าได้แล้ว 

แต่กม็พีฤตกิรรมเพลงแบบทีจ่�าไม่ได้เลยแต่เพราะฉบิเป๋งเลย กค็อืเพลงอย่าง

ทีป่ระกอบในคลปิวดีโีอทีส่นามบนิ “แต้ง แต้ง แต้ง” โอ้โห มนัเข้ากนัแล้วได้

อารมณ์มากกว่าเพลงสวยหรทูีเ่ราเคยได้ยนิ คอืจะบอกว่าเพลงแบบนีก้ท็�าได้

นะ ก็เป็นเพลงนะ อย่าไปมองว่าพอมันไม่เหมือนคนอื่น ไม่เหมือนที่เขาแต่ง

กัน ไม่เป็นตามที่เราเคยได้ยินแล้ว มันไม่ใช่เพลง คือถ้าเราแต่งได้แบบไหน

แล้วมันตอบค�าถามเราได้แล้ว มันก็อาจจะใช้งานได้นะ

ทีนี้ส่วนอื่นที่ไม่รู้ มีคนในวิชาชีพนี้เยอะมากเลย ที่เขารองรับได้

ถ้าเราอยากท�าให้มันกระเถิบขึ้นมาอีกขั้นนึง เป็นงานบันทึกเสียงที่เป็น

มาตรฐานเหมือนสากลทั่วๆ ไป เราก็ไปใช้เขา

เสียงของการสร้างสรรค์
 ลุงอ๋อย  ใครมีค�าถามบ้าง อันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่เป็นทักษะ แต่ว่า

ทักษะอาจจะต้องมีทดลอง อย่างผมเคยท�ากิจกรรมเรื่องเสียงให้กับเด็ก ให้

เขาฟังเสยีงในธรรมชาต ิแล้วจ�ามาสกัเสยีงนงึแล้วกล็องดซูว่ิาคนนีจ้�าเสยีงนี้ 

คนนี้จ�าเสียงนี้ แล้วก็เปล่งออกมา ทีนี้ลองซ�้าก็จะเป็นเหมือนแพทเทิร์นขึ้น

มา ใช่ไหม มันก็อาจจะ “ ติ้ง ตึ่ง แอ๊ด อืม” แล้วก็ซ�้ากันอย่างนี้ เราก็รู้สึกว่า

มันเป็นงานอันนึงขึ้นมา อาจจะยังไม่ใช่ คือเราอาจจะไม่ต้องไปคิดถึงความ

นิยมแต่ว่าคิดถึงสิ่งที่มันเกิดใหม่ คิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจากการคอมโพสของเรา

 พี่กบ  แล้วจริงๆ แล้วงานแบบนี้บนโลกทุกวันนี้ กลายเป็นว่าจะน่าสนใจ

มากขึ้นเรื่อยๆ เพราะว่าคือการท�าสิ่งที่คนอื่นทั่วไปไม่ได้ท�า พอได้ยินปุ๊บ

ก็จะ โอ้โห มันส์ว่ะ เพราะว่าไม่ได้ยินทุกวันไง บางทีเราแต่งเพลงมาดีมาก

เลยเพื่อจะสนับสนุนงานที่เราก�าลังจะท�า สมมติว่าประชาสัมพันธ์อะไรสัก

อย่างนึงแต่ถ้าเป็นเพลงปกติธรรมดาก็อาจจะถูกไม่สนใจไปเลยก็ได้ ลอย

ผ่านลมไปถึงแม้ว่าจะเป็นเพลงที่เพราะมาก แต่ถ้าเป็นงานแบบนี้มันพลิก

กลับทันทีเลย สนใจเสียงที่ได้ยินก่อนเลยนะ แล้วเดี๋ยวค่อยสนใจช็อตที่เรา

จะน�าเสนออีกทีนึง เพราะงานแบบนี้ไม่ใช่การนั่งลงแล้ว แบบว่า โอเค ฉัน

จะแต่งเพลงประชาสมัพนัธ์งานของฉนัสกัเพลงนงึ ต้องป๊อบสดุขดีเลย คอืป๊

อบสุดขีดยังไงผมว่าก็ไปต่อสู้กับเพลงป๊อบในกระแสไม่ได้หรอกใช่ไหม แล้ว

คนทั่วไปเขาก็ไม่ได้อยากฟังเพลงป๊อบสุดขีดจากเราหรอก เขาอยากฟังจาก

คนที่เขามีชื่อเสียงมากกว่า

งานทีผ่ดิแปลกออกไปอย่างทีพ่ีอ๋่อยว่า กระแสแบบเวลิด์มวิสคิถงึ

ได้มีคนสนใจเยอะขึ้น เวิลด์มิวสิคมีคนพยายามที่จะท�าตั้งนานแล้วนะ สมัย

ก่อนผมฟังเวิลด์มิวสิค ยังมีไม่กี่คน มีฝรั่งคนนึงชื่อปีเตอร์ กาเบรียลคนนี้ท�า

มานานมากเลย สมยันัน้กด็เูป็นคนบ้า เซอร์ เป็นคนนงึทีแ่บบตระเวนกระจาย

ไปตามอาฟริกาไปอัดเสียงไปอะไร ยุคต่อมาเริ่มมี differate เป็นวงแดนซ์ 

แต่ไปอัดเสียงพวกชนเผ่าต่างๆ มาประกอบในเพลงแดนซ์เครื่องดนตรีทัน

สมัย แล้วมีเสียงพวกนี้มาประกอบ ก็เลยเริ่มฮิตในหมู่คนที่ชอบเพลงแดนซ์

มากขึ้น แล้วก็ขยายวงได้กว้างมากขึ้น คนก็เริ่มรู้สึก เอ้ย เวิลด์มิวสิคมีอะไร

น่าสนใจมากขึ้น ยิ่งท�าๆ คนก็สนใจมากขึ้น

วนันงึประเทศไทยฟังเพลงรอ็คกนัสกัพกั พอมสีกามา มเีรก็เก้มาก็

กลายเป็นสิ่งที่แปลกหู เราแห่ไปดูนี่กันดีกว่า จัดที่หัวหินเราก็ไปดู (หัวเราะ) 

คอืสิง่ทีน่อกเหนอืจากสิง่ทีค่นอืน่เขาท�ากนั มนักน่็าสนใจแน่ๆ อยูแ่ล้ว เพยีง

แต่ว่าเรา เราจะเห็นไหม บางทีอาจไม่ใช่การนั่งหา นั่งหาอาจไม่เจอก็ได้

เพราะว่ากรอบของเราอาจจะเป็นกรอบเล็กๆ เท่าที่เราเคยมีประสบการณ์ 

แต่ว่าการเห็นการช่างสังเกตอาจจะไปเจอสิ่งเหล่านี้ขึ้นมา เสียงใบไม้ มีคน

เอาเสียงเครื่องครัวหลายๆ เสียงมาท�าเป็นดนตรี ก็แปลกดี ไปดูหน่อยก็ได้

รับความสนใจ เอาถังขยะมาท�าเครื่องดนตรี

 ลุงอ๋อย  เห็นมีพระที่เขาเอาหิน เอาสีใช่ไหม สีของหินหรือรอยแตกก็ไม่รู้

นะ แล้วเขากเ็อามาหาเคร์ิฟ แล้วกร็ะดบัของเคร์ิฟเอามาสูร่ปูของเสยีง แล้ว

กเ็อามาวางเรยีงกเ็ป็นเพลงจากหนิ (หวัเราะ) กเ็ป็นเรือ่งเทคนคิการหาเสยีง 

สิง่ทีพ่ีก่บคยุกบัพวกเราตอนนีก้เ็ป็นเรือ่งของเสยีง อาจจะไม่ได้เป็นเรือ่งของ

(Peter Gebriel)

(world music)

(Ska) (Raggae)



22 23

ความหมายของเนื้อเรื่องหรือเรื่องราว แต่ก�าลังพูดถึงเรื่องของเสียง เมื่อกี้นี้

ที่ให้ฟังก็คือเป็นชุดเสียงที่ลองเอาเนื้อไปใส่ ใช่ไหม

 พี่กบ  ใช่

 ลุงอ๋อย  แล้วกลับมาเป็นเรื่องของ “ฮัม” หรือการที่ท�าให้เกิดชุดเสียงอัน

นึงขึ้นมา สองอันเป็นเรื่องเนื้อแล้วก็เมโลดี้ ถึงตอนนี้พอเห็นภาพไหม เข้าใจ

ไหม นึกภาพออกนะ เกินความสามารถไหม (หัวเราะ)

 พี่เอม  ถามว่าเวลาฮัมน่ะค่ะ ในที่เราฮัมของเราเองน่ะ ทุกเสียงฮัมเป็นไป

ได้ในแง่ดนตรีจริงๆ รึเปล่าคะ

 พี่กบ  เป็นได้ครับ

 พี่เอม  สูงต�่าหรือว่าท่วงท�านองที่ขณะฮัมอยู่ มีความเป็นไปได้ใช่ไหมคะ

 พี่กบ  เป็นไปได้ครับ เป็นได้สองแบบนะ ยกตัวอย่าง แบบนึงคือเสียงที่เป็น

จรงิอยูแ่ล้วซึง่เราท�าแบบนัน้กไ็ด้ หมายความว่าในโลกนีเ้สยีงทกุเสยีง จรงิๆ 

แล้วเอามาท�าเป็นดนตรีได้ โดยที่...

(เน็ดกับเต้เดินเข้ามาพร้อมกัน)

 ลุงอ๋อย  อ้าว แนะน�าตัว

 เน็ด  เน็ดค่ะ เรียนเภสัช จุฬาฯ ปี 3 ค่ะ

 เต้  ชื่อเต้ครับ อยู่ศิลปกรรม ม.กรุงเทพ ครับ

 พี่กบ  แล้วศิลปกรรมไปท�าอะไรกับเภสัช (หัวเราะ-ถูกใจเพื่อนๆ มาก แซว

กันเกรียวเลย)

 ลุงอ๋อย  เขาเลิกเรียนพร้อมกัน เขาก็เลยมาพร้อมกัน

 พี่เอม  มันจี๊ดใจๆ (หัวเราะ)

 พี่กบ  วาดภาพยาเยอ (หัวเราะ)

 พี่กบ  คือเรา—คนปัจจุบันได้เรียนกับได้ฟังดนตรีในแบบที่เป็นสากล สเกล

ที่เป็นสากล โน๊ตมี 7 ชื่อ 12 เสียง โด่ เร มี ฟา ซอล ลา ที โด๊ ระหว่างนั้นก็

จะมีครึ่งเสียง จะเรียกว่าถูกครอบง�าก็ได้นะด้วยความคิดนี้อยู่ แต่ว่าไม่ได้

หมายความว่านอกเหนือจากนี้ไม่ใช่เพลงหรือว่าเอามาท�าเพลงไม่ได้ ถ้าไป

อินโดนีเซีย ดนตรีกาเมลันของเขาไม่สนใจเลย คือเครื่องดนตรีไทยสมัยนี้ยัง

เอามาเทยีบเสยีง พยายามจนู ไม่ว่าจะเป็นระนาดเป็นป่ีเป็นซอ พยายามจนู

ให้เล่นกับเครื่องดนตรีสากลได้ ให้อยู่ในสเกลเดียวกันกับสากล โน๊ต “โด” 

ต้องเป็นความถี่เดียวกันกับ “โด” ของฝรั่ง เพื่อให้ฟังไม่แปร่งหู เพราะหูเรา

เคยชนิกบัเพลงทัว่ไปทีเ่ป็นทฤษฎเีดยีวกนักบัเพลงสากล โน๊ต 7 ชือ่ 12 เสยีง

เมื่อกี้น่ะ หูเราชินแล้ว อะไรที่มันแปร่งไปจากนั้นนิดนึง จะเริ่มรู้สึกว่า ไม่ใช่

เว้ย มันไม่ใช่เพลงหรือว่ามันเพี้ยนๆ งงๆ แต่พอไปอินโดนีเซีย โอ้โห ไม่งง

เลยเพราะว่ามันงงตลอด ไม่มีอะไรที่เป็นสากลเลย คือเขาก็เล่นของเขาไป

แบบนี้แหละ ฝรั่งจะเล่นก็ต้องเล่นแบบนี้แหละ นี่คือดนตรีของฉัน กาเมลัน

เขาไม่จนูนะ เขากเ็ล่นของเขากนัไปในวง เราพยายามจะเอาอะไรไปเล่นด้วย 

มันไม่เข้ากันเลยเพราะว่าสเกล สเกลคือช่วงที่ห่างกันระหว่างเสียงไม่เป็น

แบบสากล ไม่สนใจละ

กลับมาตอบว่า แปลว่าที่เราร้องจริงๆ แล้วใช้ได้หมดเลย แต่เวลา

ที่มีคนมาบอกว่าเพี้ยนหรือไม่เพี้ยนเพราะว่าเขาก�าลังอิงอยู่กับทฤษฎีสา

กลนั้นๆ ซึ่งเราไม่จ�าเป็นต้องเป็นแบบนั้นก็ได้ เหมือนเราฟังเพลงชนเผ่าใน

แอฟริกา เขาก็ร้องของเขาไป ฮัมอะไรกันไป ก็ได้อารมณ์มากเลย เขาจะ

บิ้วให้คนไปออกสึกหรือว่าก�าลังจะเข้าทรง ทุกอย่างมันตอบค�าถามของสิ่ง

ที่ก�าลังจะใช้หมดเลย แต่ถ้าจูนแล้วเอาไปเทียบมันไม่เข้ากับอะไรทั้งสิ้นเลย  

นั่นคือแบบที่หนึ่งที่ถามว่าใช้ได้รึเปล่า คือใช้ได้

แบบที่สองคือเราเอามาท�าให้เป็นดนตรีสากลเก็ยังใช้ได้ โดยใช้วิธี

แบบที่บอกเราก็โยนไปให้คนที่เขามีความรู้น่ะท�าให้ เพราะฉะนั้นอะไรที่เรา

ร้องเช่น “โด่ เร มี๊ แม่ง” เพี้ยนแน่ๆ (หัวเราะ) แต่ว่าคนที่ท�าเป็นเดี๋ยวจะไป

จัดให้ว่า เจตนาเราน่าจะเป็นตรงไหน มันคงอยู่ตรงครึ่งเสียงระหว่างตัวนี้

กับตัว ไอ้ “มี๊” มันต้องมีหรือฟา มันจะเป็นอะไรสักอย่าง เดี๋ยวเขาจะไปจัด

ให้ว่าจะให้มันลงตรงไหน พอเขาตบลงปุ๊บมันก็จะไปอยู่ในคอร์ดธรรมดาๆ 

ของทฤษฎีได้ แล้วเขาก็จะไปเรียบเรียงเสียงประสานต่อไปท�าต่อเป็นเพลง

(Gamelan)
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ได้ ก็ใช้ได้ทั้งสองแบบ แบบแรกเราไม่ต้องเอาไปให้เขาเรียบเรียงก็ได้ เคาะ

โต๊ะเฉยๆ แล้วก็ร้องก็อาจจะได้อารมณ์แล้วก็ได้ ก็ใช้ง่าย

 ลงุอ๋อย  ผมถามนะ สมมตว่ิามเีพลงนงึ สมมต ิ“เธอเหน็ท้องฟ้านัน่ไหม” คอื

ท�านองอย่างนี้ พอเราไปใส่ภาษาใต้น่ะ (หัวเราะ) ใครเคยได้ยินบ้าง

 พี่ฝน  จ๋าๆ

 พี่แบด  จ๋า ฟีน

 ลุงอ๋อย  ลองดู ใครพูดภาษาใต้ได้

 ฟีน  พี่จ๋าชัดกว่าผมอีก

 ลุงอ๋อย  แต่ว่าให้เป็นโทนเสียงเหมือน

 พี่กบ  ท�านองนี้

 ลุงอ๋อย  “เธอเห็นท้องฟ้านั่นไหม” ใช่ไหม

 พี่หนิง  อ้าว เหนือซิเหนือ

 พี่เอม  ไหนลองพูดซิ ลองพูดว่า “เธอเห็นท้องฟ้านั่นไหม”

 ลุงอ๋อย  ภาษาใต้ลองพูดซิ

 พี่จ๋า  “เธอเห็นท้องฟ้านั่นหม้าย” (พูดด้วยส�าเนียงใต้)

 ลุงอ๋อย  มันเปลี่ยนไปด้วยส�าเนียงใช่ไหม

 พี่กบ  คือส�าเนียงมีเสียงของมันด้วย

 ลุงอ๋อย  ใช่ แต่ว่าที่เรานิยมอยู่เป็นกลางใช่ไหม

 พี่กบ  ใช่

 ลุงอ๋อย  การที่เราเปลี่ยนไปเป็นโทนที่มีคาแรคเตอร์ โทนหรือส�าเนียงนั้น

เข้ามา ในทางเพลงมีการให้ความหมายหรือให้ค่าอะไรแบบสูงต�่ากว่ากัน

ไหม ในแง่ของวงการเพลงน่ะ

 พี่กบ  ผมว่าเขาแค่พยายามที่จะเอามาผสมกันให้ได้มากกว่า เช่น ถ้า “เธอ

เห็นท้องฟ้านั่นไหม” (พี่กบเลียนเสียงส�าเนียงใต้) ใช่ไหม เขาก็อาจจะยอม

เปลี่ยนเสียงของส�าเนียงนั้นบางเสียง เพื่อให้มันยังลงในท�านองเดิมอยู่

 ลุงอ๋อย  คือค�าถามของผมก็คือว่า กรณีอย่างนี้ เราไม่ได้มองในแง่ว่ามัน

ตลกดีอย่างนี้หรอกนะ แต่มองในแง่ของตัวมันเอง คืออาศัยตัวนึงเป็นตัวตั้ง

 พี่กบ  ฮะ

 ลุงอ๋อย  แล้วอาศัยคาแรคเตอร์ที่เป็นของมันแต่มาผสมกัน เกิดสิ่งใหม่

ขึ้นมาอันนึง สิ่งใหม่อันนี้มีการพูดกันหรือยอมรับกันในลักษณะที่เป็นของ

ใหม่ขึ้นมาหรือเปล่า หรือว่าเป็นแค่ตลกว่ะหรืออะไรพวกนี้ อย่างมนุษย์คน

นึงใช้เสียงแทนเครื่องดนตรี แล้วก็เอาเสียงไปเล่นในดนตรีอย่างโมสาร์ท 

อย่างบ็อบบี้ แมคเฟอร์รินก็เอาเครื่องดนตรีของเขา คอเขานี่แหละ แล้วไป

เล่นเพลงนั้นเลย มีความรู้สึกว่า เฮ่ย เขามีความพิเศษ แต่อันนี้ในกรณีที่ว่า 

“เธอเห็นท้องฟ้านั้นไหม” พอพูดเป็นใต้หรือทางเหนือก็ได้ แล้วให้ความ

รู้สึกแบบ...(หัวเราะ)

 พี่กบ  ผมว่าน่าจะได้สักประมาณเราเอาไปเปลี่ยนเป็นเนื้อภาษาอื่น

 ลุงอ๋อย  คงไม่ถึงความสามารถพิเศษ

 พี่กบ  ใช่ เหมือนอาจจะมีนักร้องจีนซื้อลิขสิทธิ์ท�านองนี้ไป

 ลุงอ๋อย  แล้วเปลี่ยนไปเป็นภาษาเขา

 พี่กบ  แล้วเปลี่ยนไปเป็นภาษาจีน

 พี่เอม  ต้องปรับค�าให้เข้ากับท�านองด้วยใช่ไหมคะ

 พี่กบ  เขาก็อาจจะยอมเปลี่ยนเสียงของส�าเนียงบางค�าให้ลงกับท�านอง

 ลุงอ๋อย  พอดีเรานึกถึงว่าบางทีการเอาอะไรมาบวกกับอะไร กลายเป็นของ

ใหม่ได้ วิธีมองของเรานะ

 พี่กบ  อย่างที่พี่อ๋อยว่า ก็จะมีเพลงที่เป็นเพลงใต้เลย อย่างนั้นก็เป็นของ

ใหม่ ที่ดังๆ เลย อย่างโกไข่กับนายสน ก็มีคนท�า ก็เป็นเพลงเนื้อใต้เลยใน

ท�านองเพลงสากลทั่วไป

 ลุงอ๋อย  แต่ว่าถ้าเราเอาเพลงนั้นมาถูกร้องเป็นภาษาใต้

 พี่กบ  เออ จะได้ความรู้สึกแค่เปลี่ยนเนื้อ

 ลุงอ๋อย  ใช่รึเปล่า ไม่ได้เป็นของใหม่

 พี่กบ  ใช่ๆ ไม่ได้เป็นของใหม่ แค่เปลี่ยนเวอร์ชั่น

(Bobby McFerrin)
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คนเราจะแต่งเพลงได้หลากหลาย
สไตล์แค่ไหน
 ท็อป  สงสัยว่าเพลงที่เขาจะแต่งจะต้องเป็นแนวเดียวกับที่เขาชอบฟังด้วย

รึเปล่า

 พี่กบ  ส่วนใหญ่คนก็จะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะ เป็นโดยอัตโนมัติ เพราะว่า

ความเคยชินใช่ไหม ก�าลังจะเริ่มสิ่งที่ไม่เคยท�ามาก่อน คงต้องเกาะกับอะไร

สักอย่างที่คุ้นเคยน่ะ

 ท็อป  แต่ถ้าเพลงที่เราฟังไม่ตอบตามที่ตลาดต้องการ เราฟังเพลงที่คนอื่น

เขาไม่ฟังกัน สมมติชอบฟังเพลงไทยเดิมแต่คนอื่นเขาไม่ได้ชอบแบบนี้ แต่

เราก็ต้องการจะสื่อความหมายให้กับคนกลุ่มนี้ กลุ่มเพื่อนเราซึ่งไม่ได้ฟัง

เพลงแนวนี้ อย่างนี้เราก็ต้องปรับไปหัดฟังเพลงแนวนั้นอย่างนี้รึเปล่าครับ 

ก่อนทีจ่ะเริม่แต่ง เหมอืนกบัต้องเปลีย่นตวัเองแทนทีจ่ะฟิกซ์ว่ามนัต้องเป็น...

 พี่กบ  ถ้าเป็นสมัยก่อนผมอาจจะบอกว่าใช่นะ แต่ว่าพอเป็นสมัยนี้ผมว่า 

รสนิยมมันไม่คงที่แล้ว การบอกว่าการเลือกท�าเพลงไทยเดิมออกมาเลย ก็

อาจจะได้ความฮือฮา ได้ความสนใจจากเพื่อนเราด้วยซ�้านะ ที่ไม่เคยนึก

ว่า อ้าว ตอนเดินอยู่ด้วยกันท�าเป็นเด็กแนว (หัวเราะ) ที่แท้ไทยเดิมเหรอ 

(หัวเราะ) ก็อาจจะได้ความตื่นตะลึงที่แบบว่าไม่ได้นึกน่ะ เปรียบเทียบกัน 

ถ้าเป็นสมยัก่อนกเ็ป็นไปได้ถ้าเราอยากให้เขาสนใจ เราอาจจะต้องยอมท�าใน

แบบที่เขาชอบๆ กันอยู่ แต่สมัยนี้บอกยากว่าคนชอบอะไร เพราะสิ่งที่ชอบ

อาจจะแค่มันมีท่อนนั้นให้เสพกันอยู่ ก็เลยแบบ อะ ก็รับกันไปก่อน เหมือน

ละครไทยก็ดูกันไปก่อน วันนึงมีละครเกาหลีก็ไปดูละครเกาหลีกันด้วย

 ลุงอ๋อย  คือถ้าในความหมายของที่ท็อปถามหมายความว่า ความชอบที่

มีอยู่ใช่ไหม

 ท็อป  ใช่ครับ เราต้องเอาความชอบเป็นหลักหรือว่าเอากระแสสังคมเป็น

หลัก เวลาเราแต่งเพลง

 ลุงอ๋อย  อันนี้อาจจะแสดงความเห็นต่อประเด็นนี้กันได้นะ คือพวกเราจะ

ช่วยกันแสดงความคิดเห็นด้วยระหว่างสิ่งที่ตัวเองชอบ คือชอบสไตล์แบบ

นี้อยู่ใช่ไหมครับ แล้วจะไปสู่อีกสไตล์ เมื่อเราจะต้องไปท�าอีกสไตล์นึงต้อง

เปลี่ยนสิ่งที่เราชอบหรือเปล่า ถูกไหมความหมายมันประมาณนี้

 ท็อป  ประมาณนั้นครับ

 ลุงอ๋อย  สมมติ แป้งชอบใส่ขาสั้น (หัวเราะ ) แล้ววันนึงจะให้ใส่กระโปรง

แบบไหนดีล่ะ เอาผ้าถุงๆ ให้ใส่ผ้าถุงไปไหนมาไหน ก็เป็นความรู้สึกที่บางที

ก็ฝืน แต่ว่าถ้าจะต้องฝืน ก็คงท�าได้ (หัวเราะ)

 พี่เอม  ก็ได้อยู่

 ฟีน  ถามแป้งก่อน ต้องถามแป้ง

 ท็อป  แล้วมันจะท�าได้ดีรึเปล่าครับ

 ลุงอ๋อย  ก็เป็นอีกประเด็นนึง คือฝืนแล้วชอบในสิ่งที่ฝืนไปรึเปล่าล่ะ สมมติ

พาแป้งไปเที่ยววัดพระแก้ว เข้าไม่ได้แน่ๆ เขาให้ใส่ผ้าถุง แป้งก็ต้องใส่ผ้าถุง

ใช่รึเปล่า แต่ไม่ใช่แป้งเดินกลับออกมาแล้ว เฮ้ย ชอบแล้วว่ะ ไม่ถอดผ้าถุง

แล้วไปไหนก็ไปด้วยผ้าถุงนั้นเลย ก็คงเป็นอีกเรื่องนึง อันนี้ลุงแชร์นะ มีใคร

ชอบในเรื่องของค�าถามไหม

 ท็อป  คือส่วนใหญ่จะเป็นอัตโนมัติเลยใช่ไหม เหมือนถ้าเราชอบฟังเพลง

แนวนี้ เพลงที่ออกมาจากเราก็จะเป็นแนวคล้ายๆ กับที่เราฟัง

 พี่กบ  ถ้าเราเป็นแค่คนแต่งเพลงสมัครเล่นคือเราจะกระโดดไปท�าอันที่เรา

ไม่เคยฟัง น่าจะยาก ใช่ไหม ผมลมืยกตวัอย่างในชวีติจรงิ คอืถ้านกัแต่งเพลง

อาชพี นกัเรยีบเรยีงดนตรทีีเ่ขาต้องท�าเพลงหลายๆ แนว วธิกีารคอืธรรมชาติ

เขา เขาต้องฟังเพลงหลายแนวอยูแ่ล้ว ใช่รเึปล่า พอทีจ่ะแบบว่าใครพดูอะไร

มากพ็อจะเออออกนัได้ กระนัน้กต็ามแต่ สมมตวินันงึคนมาบอกว่าช่วยมาท�า

เพลงการ์ตูน วิธีการของนักดนตรีอาชีพคือต้องไปหาเพลงการ์ตูนเยอะแยะ

มากเลยนะ เพื่อที่จะท�าได้ ผมต้องฟังเยอะมากเลย แล้วก็ค่อยท�า อย่างนี้

เป็นการฟังจากคนที่มีพื้นฐานแล้วด้วยซ�้า เป็นการฟังที่พอจะแยกแยะออก

ว่า อ้อ ดสินย์ีเหรอ ดสีนย์ีจะเป็นออร์เคสตราหมดเลย ส่วนใหญ่ใช้เสยีงเสยีง

นี้ ใช้ชุดใช้เสียงสูงๆ ใช้เบลล์ต่างๆ จะได้อารมณ์การ์ตูน ถ้าเป็นพิกซ่าร์ โอ้ 

พิกซ่าร์จะสมัยใหม่มากขึ้น จะใช้ซินธิไซเซอร์แล้ว แต่ว่าก็ยังเลือกเสียงสูงๆ 
(synthesizer / เครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์
สร้างเสียงดนตรีด้วยการสังเคราะห์เสียง)
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อยู่ดี ก็เป็นการฟังจากคนที่มีพื้นฐาน แต่ก็ยังต้องหามาฟังในสไตล์ที่ไม่ได้

ท�าอยู่ดี ฟังเยอะมากเลยในตอนนั้น ย้อนกลับไปที่คนที่ยังเป็นแบบสมัคร

เล่นมันยากที่จะกระโดดไป ก็นึกไม่ออกว่าอยู่ดีๆ ถ้าอยากแต่งเพลงแล้ว ใช่

ไหม เราฟังเพลงป๊อบอยู่ดีๆ จะไปแต่งเร็กเก้เลย แค่นึกว่าจังหวะยกมันจะ

ตรงไหน ก็งงแล้วใช่ไหม

 ลุงอ๋อย  ถ้าเป็นค�าถามเมื่อกี้ เมื่อสักพักมาแล้ว ไปฟังที่พวกเต่าเขาจัด ก็

มีอาจารย์ที่สอนเรื่องดนตรีก็แนะน�าบอกว่า เราน่าจะเปิดฟังทุกสไตล์เพลง 

เขากบ็อกว่าในแง่ของการได้นะ กจ็รงินะคอืว่าเปิดได้มากมนักไ็ด้มากใช่ไหม 

แต่เราน่ะเปิดได้จริงหรือเปล่า ผมก็ลองมานึก ผมยกตัวอย่าง ลองเพลงชาติ

นี่แหละ ร้องเพลงชาติจากที่เราคุ้นชิน แล้วเราลองมาเปลี่ยนเป็นแร็พ เพลง

ชาตแิบบแรพ็ ลองนกึถงึภาพโจอี ้บอยเขาแบบ เออ ไหนดรมีลองซ ิ(หวัเราะ)

อันนี้เป็นค�าถามของตัวเองตอนนั้นนะว่า ถ้าค�าแนะน�าบอกว่า ฟังทุกอย่าง

เหอะ ดี เราก็เห็นคล้อยด้วยแต่พอเราจะฟังจริงๆ แล้วไม่ไปอะ สมมติว่า

เอาเพลง “เธอเห็นท้องฟ้านั่นไหม” แล้วมาเปลี่ยนเป็นสกาหรือเปลี่ยน

เป็นวงซิมโฟนี มันยอมไม่ยอมน่ะในใจในความรู้สึกของเรา หมายถึงโดย

สไตล์เพลงหรือขนาดของเพลง หรือเอาเครื่องดนตรีมาใส่ก็ได้ เอาแซ็คมา

เป่าแล้วท�านองเดียวเอาไวโอลีนมาสี ขณะเดียวกันเอาระนาดมาเป็นเพลง

ชาติ (หัวเราะ) เราไม่สามารถที่จะคาลิเบรทความรู้สึกของเราได้เหมือนกัน 

เป็นค�าถามที่ต่อมาจากที่ได้รับค�าแนะน�ามาบอกว่า ฟังเหอะทุกอย่าง เรา

พยายามเราลองแต่ก็รู้สึกว่าฟังทุกอย่างไม่ได้ ไม่รู้ว่าใครท�าได้บ้าง ไม่รู้นะ

 พี่กบ  ผมว่าต่อให้เป็นนักดนตรี ส่วนใหญ่เวลาคุยกันเขาก็ต้องฟังหลาย

อย่างจรงิๆ เพราะว่าเป็นวชิาชพี ยิง่คนท�างานโฆษณา ลกูค้ามคีวามต้องการ

ที่หลากหลายมาก ซึ่งความหลากหลายอาจต้องเดาเอาด้วยซ�้านะ ผมเคย

ครั้งนึงแบบเจอลูกค้าแบบให้ท�าเพลงโฆษณา อยากได้แดนซ์ๆ แดนซ์มากๆ 

เราก็ลองท�าเลย “ตึก ตึก ตึก” ลูกค้าบอก “ไม่ใช่ครับ มันต้องแดนซ์ๆ แบบ

สนุกๆ” คุยกันอยู่ 3-4 รอบ แก้กัน 3-4 รอบ แดนซ์ของเขาคือ “ช่า ช่า ช่า 

ตึ่ง ตึ่ง โป้ง โป้ง ตึ่ง” (หัวเราะ)

 ลุงอ๋อย  เออเนอะ บางทีต้องคาราบาวเลยมั้ง (หัวเราะ)

 พี่กบ  ใช่ นั่นแหละแดนซ์ของเขา ความหลากหลายก็เลยต้องฟังเยอะพอที่

คุยกันแล้วจับทางถูก แต่ในความฟังเยอะนั่นน่ะ สุดท้ายพอถอยหลังมา คน

ทีฟั่งเยอะมนักฟั็งทีช่อบจากสิง่ทีฟั่งอยูด่ ีอย่างผมฟังเยอะมากเลย แต่ว่าสดุ

ท้ายเฮฟวีเมทัลนี่ฟังไม่ไหวก็ไม่ฟัง

แต่ว่าถ้าจะต้องท�า เดี๋ยวไปหาฟังสักอาทิตย์นึง ให้มากรอกๆ หูให้

พอจบัทางได้ว่ารธิึม่มนัเป็นกต้ีาร์หนกัๆ กลองมนัมกิซ์อย่างนี ้ใช้เบสเล่นแบบ

นี้ เราจะจับพวกเทคนิคของมัน เสร็จแล้วก็เลือกฟังเพราะว่าก็ฟังไม่ไหว ไป

ฟังแจ๊สก็เลือกเฉพาะบางวงที่ชอบมาฟัง แจ๊สที่เหลือก็ไม่ได้ฟังอยู่ดี อย่าง

พวกออเคสตร้าเราชอบฟังซาวด์แทรก็ใช่ไหม แต่เรากไ็ม่ได้ฟังในชวีติประจ�า

วัน เราก็เลือกช่วงนี้ ฮานส์ ซิมเมอร์มาแรง เราก็เลือกเพลง The Last 

Samurai ชอบมากเลย ก็อัดเก็บไว้ฟัง เราก็ไม่ได้ฟังโมสาร์ททุกวัน คือมันก็

ถอยหลังมากลับไปสู่สิ่งที่ชอบฟังอยู่ดี แล้วสิ่งที่ชอบฟังนั่นแหละที่มันอยู่ใน

ตัวเรา เวลาเราจะเริ่มท�าเพลงก็จะวนเวียนอยู่แค่นี้แหละ มันไม่กระโดดไป

คือถ้าผมท�าเพลงหนัง ผมก็ยังอยู่แถวๆ ฮานส์ ซิมเมอร์ เจมส์ ฮอร์เนอร์ผม

ก็จะไม่ไปคลาสสิคแบบหรูๆ โมสาร์ทหรือพวกแกรนด์ๆ ก็จะไม่ไปทางนั้น 

เราก็เลือกท�าอันที่เราชอบอยู่ดี ฮานส์ ซิมเมอร์เป็นออเคสตร้าแบบที่เขา

ชอบๆ ผสมเครื่องดนตรีจริง เขาท�า Mission Impossible แล้วก็ท�าพวกนี้ 

ก็จะเป็นทางนึงเวลาผมท�าเพลงประกอบหนัง ผมก็จะมาแถวนี้ที่ชอบ ก็จะ

ไม่กระโดดไปแบบที่ท�าแล้วตัวเองก็ไม่รู้จะเกาะกับอะไรน่ะ

 ลุงอ๋อย  มีใครอยากจะแชร์เรื่องเกี่ยวกับเสียง ท�านองและเสียง

 พีก่บ  วนันีจ้ะพดูเรือ่งนีน้ดินงึด้วย เรือ่งเสยีงทแีรกผมเหน็โจทย์เรือ่งท�านอง

กับเนื้อร้อง ตอนหลังๆ มาท�างานเรื่องภาพรู้สึกว่าเสียงก็มีความส�าคัญ เรา

ถอยหลงัไปอกีนะ มเีนือ้ร้องมที�านองมดีนตร ีถอยหลงัมาอกีใหญ่กว่านัน้คอื

เรือ่งเสยีง ยกตวัอย่างเวลาเราไปดหูนงั ภาพทีเ่ราเหน็พร้อมเสยีงซึง่เสยีงนัน้ 

ผมยกตวัอย่างภาพยนตร์ต่างประเทศนะ เสยีงทีเ่ราได้ยนิในหนงัเป็นเสยีงที่

สร้างขึน้หมดเลย เขาไม่ได้อดัเสยีงจรงิ เขาจะมสีตดูโิอเรยีกว่าโฟเล่เอฟเฟ็คต์

ท�าเสียงประกอบโดยเฉพาะ แล้วก็มีสตูดิโอที่เรียกว่าซาวด์ดีไซน์ท�าเสียง

(calibrate / ตรวจวัด ท�าให้เป็นมาตรฐาน)

(Heavy Metal)

(Hans Zimmer)

(James Horner)

(foley effect)

(sound design)
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ประกอบอกีชนดินงึทีไ่ม่มใีนโลก เพราะฉะนัน้เสยีงทีเ่ราเหน็ในหนงัเป็นเสยีง

ปลอมทั้งหมดเลย แต่ดูแล้วเราเชื่อหมดเลย เสียงมีอิทธิพลมาก บางครั้งเรา

เห็นเสียงต่อยที่ไม่ได้ดัง แต่มันดัง “เฟี้ยว” เรายังเชื่อเลย (หัวเราะ) ซึ่งเป็น

ข้อสังเกตมากเลยว่าเดี๋ยวนี้คนจะยิ่งเล่นกับเรื่องเสียง ดีไซน์มากขึ้น

เสียงจุดบุหรี่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนเลย แต่มันคิดว่าเดี๋ยวจะเอา

เสียงนี้มาท�าเป็นเสียงจุดบุหรี่ แล้วเราก็เชื่อเสียงที่เราเห็น มันก็ช่วยส่งเสริม

ยิ่งผลักดันอารมณ์มากขึ้นไปอีก เสียงคนเดินธรรมดาแต่เราได้ยินเสียงแบบ 

“ตึม่ ตึม่” กเ็ร้าอารมณ์มากเลยใช่ไหม ซึง่เรากร็ูว่้าถ้าเราถอยกลบัมาเรากจ็ะรู้

ว่า เฮ่ย มันไม่ใช่เสียงคน ใครจะไปเดิน “ตึ่ม ตึ่ม” อย่างนั้น ไม่ใช่ยักษ์ใช่ไหม 

(หัวเราะ) แต่ว่าตอนเราดู เราก็เชื่อมันก็ส่งเสริมอารมณ์ ณ ภาพนั้นมากเลย 

หลงัๆ มา เริม่ท�างานกบัภาพแล้วกห็าเสยีงมาใส่ในภาพ พบว่าเวลาเราเลอืก

เสียงดีๆ มาใส่ได้เหมาะเจาะกันก็ช่วยส่งเสริมงานที่เราก�าลังจะสื่อได้เยอะ

มาก แล้วไม่จ�ากัดแค่ว่าเนื้อร้องท�านองหรือว่าแค่ดนตรี บางช่วงแค่เสียง

อย่างคลิปเมื่อกี้ เสียงโทรศัพท์มือถือดังขึ้นมา โอ้โห มันคือเสียงของความ

ห่างไกล เสียงของการรอคอย แทนค่าได้หมดเลย แล้วแต่ว่าคนที่ดูก�าลังอิน

กับเรื่องอะไร รู้สึกมากเลย ก็เป็นเรื่องเสียง เพิ่มเติม

 ลุงอ๋อย  ก็ภาวะของผู้ฟังด้วยสิ

 พี่กบ  ใช่

 ลุงอ๋อย  ถ้าสมมติผมร�าคาญเสียงโทรศัพท์ ผมก็ มันโทรมาท�าไมวะ

 พี่กบ  ก็เป็นได้ (หัวเราะ)

 ลุงอ๋อย  คงไม่รู้สึกว่า โอ้โห มันว้าเหว่ โดดเดี่ยว อยู่ไกล (หัวเราะ) ในฐานะ

ของผู้ฟัง เราก็เป็นปัจจัยหนึ่ง

 พี่กบ  แต่ว่าถ้ามันประกอบกันอยู่กับ...

 ลุงอ๋อย  บริบท

 พี่กบ  ใช่ๆ ต้องมีบริบทประกอบ พอประกอบแล้ว ยิ่งผลักดัน เร้าอารมณ์

หรอืว่าสร้างให้เราจนิตนาการ หรอือารมณ์ช่วยเขาเข้าไปมากขึน้ไปอกี หลงัๆ 

เริม่เล่นกบัซาวด์ดไีซน์มากขึน้ หนงัยคุหลงัๆ เปิดมาไม่ค่อยมดีนตรปีระกอบ

แล้ว เปิดเรื่องเป็นซาวด์ดีไซน์หมดเลย (ท�าเสียงประกอบ เป็นเสียงต่างดาว) 

ผมว่าเขาก็คง...หนึ่งคือหลีกเลี่ยงความซ�้าซากในการใช้ดนตรีมาประกอบ ก็

เป็นวิธีการใหม่

 ลุงอ๋อย  อืม เรื่องนี้น่าสนใจ

 พี่กบ  กับว่าอาชีพซาวด์ดีไซน์คงพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ

 ลุงอ๋อย  ละครน่ะใช้เยอะ เวลาเป็นละคร บางทีเรานึกถึงว่าเพลงทั้งเพลง

ให้ขยายความอารมณ์สักหนึ่งอย่าง แต่อันนี้เสียงโดยคุณภาพของเสียงนั้น

เองท�าหน้าทีน่ี ้ไม่รูเ้ราจะเข้าใจประเดน็นีก้นัแค่ไหนนะ เดีย๋วลงุสมมตว่ิา เรา

บอกว่า ความฝัน ไหนพี่กบลองท�าเสียงของความฝันสิ เออหรือใครอยาก

ลองแสดงบ้าง เสียงของความฝัน

 พี่กบ  อันนี้เป็นเรื่องซาวด์ดีไซน์เลยนะ ซึ่งถ้าคิดจริงๆ คิดได้นะ แล้วอาจ

จะไม่ใช่เสียงที่เรานึกว่าใช่ด้วยนะ อาจจะเป็นเสียงอะไรสักเสียงนึงที่พอใส่

ปุ๊บ เฮ้ย โอ้โห พอดีเลย อาจจะไม่ใช่ว่าที่เราคิดว่าต้องเป็น ฮือๆ หรือว่า 

เงียบๆ วะ (หัวเราะ)

ถ้าความฝันมีเสียง
 ลุงอ๋อย  ใครคิดว่าเสียงความฝันเป็นยังไง อ้าว ลองจินตนาการดู

 วิทย์  ผมว่าคล้ายๆ เสียงโอเปเรเตอร์ตามห้าง “ตึ่ง ตึง ตึ้ง ตึ๊ง”

 ลุงอ๋อย  นั่นคือที่วิทย์คิดว่าคือเสียงความฝันใช่ไหม

 วิทย์  คล้ายๆ ครับ

 ลุงอ๋อย  เหมือนกับลุง ลุงคิดถึงเสียง เวลาที่มันแบบ “กริ๊ง” เวลาที่ไอ้ตัว

ห้อยๆ แล้วมัน “กริ๊งๆๆ”

 พี่หนิง  โมบายเหรอ

 ลุงอ๋อย  เออ อย่างนั้นน่ะ

 พี่หนิง  ใช่รึเปล่า เครื่องดนตรีที่เป็นเคาะๆ น่ะ

 พี่กบ  ไลน์เบล แต่โมบายก็ได้นะ โมบายแขวนอยู่ในสวน (มีเสียงตัวอย่าง

จากไลน์เบลเล็กๆ ของลุงอ๋อย)

 พี่หนิง  เออ ใช่เลยๆ เสียงนี้แหละ (หัวเราะ)

(Line Bell)
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 ลุงอ๋อย  ลองนึกดูสิ เป็นประเด็นนึงส�าหรับคนที่อยากจะถ่ายทอดไอเดีย

เป็นภาพ แล้วต้องดีไซน์เสียงเข้าไป

 พี่หนิง  เสียงประกอบ

 ลงุอ๋อย  อาจจะไม่ใช่ดงึเพลงทัง้เพลงมาประกอบใช่ไหม แต่อนันีเ้ราคดิเข้าไป

ด้วยเลย เสียงของความฝัน เมื่อเช้านี้ใครเขียน อ่านออกไหม

 พี่ซัง  อันนี้ต้องให้วิทย์อ่าน (หัวเราะ)

 ลุงอ๋อย  คนฉลาดมักมองถึง ถึงอะไร

 วิทย์  เดี๋ยวผมอ่านให้ก็ได้ลุง

 ลุงอ๋อย  คนฉลาดมักมองถึง (เสียงเหมือนเวลารีเพลย์เทป) ประโยชน์ 

(หัวเราะ) ส่วนตัวในระยะสั้น นี่เราท�าเสียงตรงที่เราไม่รู้ ใช่ไหม ไอ้... ... ... 

ใช่ไหม (หัวเราะ) เราแทนด้วยเสียงที่เราไม่รู้เรื่อง ใครท�าเสียงอย่างนี้ได้บ้าง 

คนฉลาด (หัวเราะ)

 วิทย์  เป็นคอนเซ็ปมากกว่าครับลุง ไม่ใช่แนวๆ นั้น

 ลุงอ๋อย  ไม่รู้อะ เราลองคิดดิ เราไม่ใช่จ�านนต่ออะไรง่ายๆ นะเว้ย

 พี่แบด  นี่ (หัวเราะ)

 ลุงอ๋อย  มันท้าทายนะเนี่ย (หัวเราะ)

 นิว  คนฉลาด อะไรนะ

 ลุงอ๋อย  คนฉลาด..ก็เห็นใจคนที่มันสายตาวัยนี้มั่งซิ

 พี่ซัง  คนฉลาดมักมองถึงผลประโยชน์ส่วนตัวในระยะสั้น แต่คนเจ้าปัญญา

กลับเล็งถึงผลประโยชน์ส่วนรวมในระยะยาว

 วิทย์  ผลประโยชน์ส่วนรวมในระยะยาว

 ลุงอ๋อย  เออ มันยาวขนาดนี้ท�าเสียงยังไง (หัวเราะ)

 นิว  ได้เมโลดี้เลยมั้ง

 ลุงอ๋อย  นะ

 พี่กบ  สมมติว่ามันเป็นคนๆ นึงนั่งอยู่ในห้องนะ ภาพคนๆ นึงนั่งอยู่ในห้อง

คนเดียว เราต้องมีเสียงเพื่อเล่าความคิด มันจะเป็นเสียงอะไร โดยที่ไม่ต้อง

แต่งเพลงเพื่อที่จะเล่าว่าก�าลังคิดอันนี้อยู่ ผมว่าได้เหมือนกันถ้าคิดดีๆ

 วิทย์  เสียงคล้ายๆ พระจีนเคาะ “ป๊อกๆๆๆ” แล้วก็ปิ๊ง (หัวเราะ)

 ลุงอ๋อย  เออ เห็นไหม

 เพื่อนๆ  อิ๊กคิวซัง

 วิทย์  ใช่ๆ อิ๊กคิวซัง (หัวเราะ)

 ลุงอ๋อย  ใช่ไหม ก็มีความเป็นไปได้ในมิตินะ เหมือนมีแล็บท�าเพลงโฆษณา 

แล้วเข้าไปข้างในออฟฟิศ ลุงก็เข้าไปหน้าประตู เขาก็จะเอาตัวโน๊ตมาเรียง

ไว้เลย เป็นโน๊ตเพลงของเพลงจริงๆ นะ แล้วเราน่ะก็มีนิสัยกวนโอ๊ยเขาอยู่

เหมือนกันไง (หัวเราะ) เดินไปแล้วเจ้าของออฟฟิศก็โผล่ออกมา เราก็บอก 

โอ้โห เพราะเขาก็งง เพราะอะไรพี่เขาถาม (หัวเราะ) ก็โน๊ตนี่ไง เราก็กวนเขา

อะนะ คอืเราไม่รูห้รอกนะว่ามนัเป็นเพลงอะไร แต่ความพยายามทีจ่ะเอาภา

พน่ะ ให้เรานึกถึงเสียงใช่ไหม คือตัวโน๊ตก็คือตัวที่จะท�าให้เรานึกถึงเสียงถูก

ไหม เป็นสัญลักษณ์ของมัน ถ่ายทอดจากเสียงมาเป็นภาพ แต่ว่าภาพอาจ

จะไม่ใช่จบในความหมายของตวัเอง หาตวัภาพใหม่เลย เหมอืนเราหาความ

หมายอย่างอันนี้ใช่ไหม แต่เราหาเสียงใหม่ ก็กลับไปกลับมาได้ ใช่ไหม เสียง 

“โด่” เราออก “โด่” อย่างนี้ เราออกได้ใช่ไหม พอเขียนให้เป็นเสียงยังเขียน

ได้เลย แต่ว่าต้องมาตกลงกันนะว่าแบบนี้คืออันนี้ ใช่รึเปล่า ทีนี้เราจะลอง

หาความหมายแล้วดีไซน์เสียง

“จี๊ด” แปลว่าอะไร จี๊ดคือเสียงนะ แหมรู้สึกจี๊ด (หัวเราะ) เสียง   

ถกูรเึปล่า ตวัเสยีงมนัเลยอะ แต่ยงัให้ความหมายมนัได้เลย ให้ความรูส้กึกบั

มันได้เลย จี๊ดว่ะ (หัวเราะ) อ้าว เดี๋ยวต่อไปเลย

 พี่กบ  น่าสนใจ ถ้าเผื่อท�างานแล้ว ลองเอาไปเล่นนะ เพราะว่ายิ่งเราคิด

เสยีงใหม่ๆ เอามาใช้กบัภาพได้มนัสนกุมากเลย เหมอืนเสรจ็แล้วคนกจ็ะเชือ่

แหละ เหมอืนดกูาร์ตนู การ์ตนูโดนของหล่นใส่หวัดงั “เป๊ง” ใช่ไหม เรากเ็ชือ่ 

(หัวเราะ) หัวที่ไหนมันดัง “เป๊ง” มันไม่ดัง “เป๊ง” ใช่รึเปล่า

 ลุงอ๋อย  กระทะหรือเปล่า (หัวเราะ)

 พี่กบ  เราก็เชื่อแล้ว หรือว่าเคยดูหนังเรื่องอะไรที่แบบมาวิ่งชนกันน่ะ เป็น

หนังธรรมดาเลยนะวิ่งชนกันก็ดัง “มึยยย” (หัวเราะ) แทนที่คนท�าซาวด์

ดีไซน์จะแบบว่าท�าอะไรพื้นๆ ใช่ไหม อ้าว ชนกัน “ตุบ ตับ” ก็ว่าไป แต่อันนี้

กแ็บบ เออ คดิใหม่กส็นกุมากเลยกบัภาพ สมมตว่ิาถ้าเราจะท�าหนงัเล่าเรือ่ง
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สั้นๆ สัก 30 วินาที ถ้าเล่นเรื่องซาวด์ดีไซน์อย่างเดียวเลย ตัวละครก็ถ่ายไป

ตามปกต ิแต่เปลีย่นเสยีงทีเ่คยได้ยนิทีคุ่น้เคยใหม่หมดเลย กส็นกุแล้วใช่ไหม

ฮะ แทนที่เราจะใช้เพลงใช้ดนตรี

 ลุงอ๋อย  น่าจะลองเอ็กซ์เซอร์ไซส์ได้เนอะ

 พี่กบ  มีใครอยากได้ความรู้อะไรทางไหนเป็นพเิศษไหมไม่แน่ใจว่าบางเรื่อง

ก็จะเยอะไป บางเรื่องก็จะเดี๋ยวจะลึกไปจับต้องยาก งงๆ

แรงบันดาลใจของการแต่งเพลง
ท็อป  แรงบันดาลใจของพี่กบน่ะครับเวลาแต่งเพลง พี่เจี๊ยบบอกว่าได้แรง

บันดาลใจจากหนัง ล้างจาน กวาดบ้านก็จะมีไอเดียลอยมา เขาบอกว่าเวลา

เขาจะแต่งเพลง เขาจะแต่งเพลงเวลากวาดบ้าน เลยอยากรู้ว่าพี่กบน่ะมีวิธี

ได้แรงบันดาลใจ

 พี่กบ  ของผมน่ะเป็นยุคๆ นะ ก่อนหน้านี้ผมใช้สิ่งที่จดนั่นแหละ ที่บอก

ว่าผมจดแหลกหลายสิบเล่ม อันนั้นแหละ เอามาเปิดดูตอนหลัง แต่หลังๆ 

มาก็จะเป็นสิ่งที่เห็น เช่น เวลาเราได้ยินเพลงคนอื่น ซึ่งผมว่าหลายคนอาจ

จะเป็น ได้ยินเพลงคนอื่นแล้วเราก็จะรู้สึกว่าขึ้นมาก็เพราะดีนะ แล้วท�าไม

มันไปทางนั้นวะ ท�าไมไปพูดเรื่องนั้นแทนวะ ท�าไมไม่ไปอีกทางนึง ท�าไมไม่

เป็นอีกแบบนึง ก็เป็นแรงบันดาลใจให้เราไปเกิดงานของเราเองได้ กับว่าสิ่ง

ทีค่นอืน่ท�า ผมว่าเป็นแรงบนัดาลใจได้นะ งานศลิปะทีค่นอืน่ท�า เวลาเราเหน็

เยอะๆ แล้วเราแบบจะคันน่ะ น่าจะเป็นนะ เวลาเราไปดูงานคนอื่นแล้วเรา

จะ โอ้โห ถึงแม้ว่าจะเป็นงานคนละแขนงกับเรา ในที่สุดเราจะไปคิดงานใน

แขนงของเราเองนัน่แหละ ต่อให้ไปดภูาพเขยีน โอ้โห คนนีแ้บบท�าไมเขาเอา

อันนี้มาผสมกับอันนี้ได้วะ ไม่น่าเชื่อเลย แล้วมันกลายเป็นภาพแบบนี้ เสร็จ

แล้วของเราก็จะท�างานในร่างกายกลไก เราก็จะท�างานของเราไปเอง จริงๆ 

ถ้าเราเอาเสยีงลมใช่ไหม อดัมาทกุทีเ่ลยแล้วเอามาท�าเป็นเพลง น่าลองเนอะ 

อาจจะเริ่มลองจากการที่เราไม่ได้ออกไปอัดเสียงหรอก เอาซาวด์เอฟเฟ็คต์

ที่เขาอัดมาแล้ว เสียงลมต่างๆ มาตัดต่อ ตัดๆๆ เข้าเครื่องแล้วก็ทดลองท�า

ดู อาจจะเกิดเป็นเพลงใหม่ มันส์ดี

ผมพบว่าหลายครั้งสิ่งที่คิดอยู่ในหัวบรรเจิดมากเลย แต่เวลาท�า

ท�าได้ไม่บรรเจิดเท่า เป็นความยากมากแต่ว่าถ้าท�าได้ก็ โอ้โห เหมือนเรา

เอาชนะได้ ซึ่งผมพบว่ามันคือความคิดที่รัดกุม ก่อนจะลงมือท�า หลังๆ 

เวลาได้งานโฆษณามาท�าหรืองานเพลงหนังก็ตามแต่ ผมจะยังไม่ลงมือท�า

เลย พยายามคิดให้รอบคอบก่อน รัดกุม แล้วเวลาลงมือท�าจะง่ายมากเลย 

ผมได้เพลงหนังผีมาเพลงนึงต้องเป็นเพลงร้องด้วยนะ นึกก่อนเลยว่าต้องมี

เสยีงอะไรบ้าง เสยีงทีเ่ขาใช้ไปแล้วกไ็ม่เอาๆๆ เสยีงอะไรทีไ่ม่มใีครเคยใช้เลย 

แปลกมากเลย ไม่น่าเชื่อว่าจะอยู่ในนี้ได้ แต่ว่าผีควรจะเล่าเกี่ยวกับอะไรดี 

เล่าตรงๆ กพ็ืน้ๆ เล่ากว้างๆ เลยดกีว่า แล้วเราเล่นกบัแอมเบยีนท์เยอะ แอม

เบยีนท์คอืเสยีงซาวด์เอฟเฟ็คต์ต่างๆ เอามาใส่ในเพลง แล้วกด็นตรกีเ็ป็นออ

เคสตร้าไปเพราะว่ายงัไม่ค่อยมใีครท�า แต่ว่าออเคสตร้าเราต้องมเีครือ่งดนตรี

จรงิด้วย เครือ่งดนตรสีากลธรรมดา พวกนีค้ดิรวมกรอบให้หมดก่อนเลย พอ

เสร็จแล้ว พอลงมือท�า โอ้โห ลื่นมากเลย จบ ใช่เลย อืม แต่ถ้าไม่ได้รัดกุมนะ 

ก็จะโอ้โห ที่คิดมัน..มันเทพชัดๆ ท�าไมเราท�าได้ยาจกขนาดนี้ (หัวเราะ) แต่

หลังๆ ก็ไม่ค่อยเยอะละ เรามีประสบการณ์แล้วว่า เออ เวลาคิดได้ ต้องเอา

มาวาดภาพในหัวให้เสร็จก่อนแล้วก็ลงมือท�าเลย

ขัน้ตอนและจงัหวะการเขยีนเพลง
 พี่หนิง  ส่วนใหญ่เพลงที่เราได้ยินกัน เนื้อมาก่อนหรือว่าท�านองมาก่อนคะ 

 พี่กบ  ถ้าเพลงที่เราได้ยินกันท�านองมาก่อน

 พี่หนิง  ท�านองมาก่อน

 พี่กบ  ใช่ เขาท�าเป็นระบบอุตสาหกรรม มีฝ่ายแต่งท�านองอย่างเดียว แต่ง

มาแล้วก็ส่งให้ฝ่ายเขียนเนื้ออย่างเดียว เขียนส่งไปให้ฝ่ายเรียบเรียงดนตรี

อย่างเดียว ครับ แต่ว่าถ้าเราท�าเองไม่มีสูตร อะไรมาก่อนก็ได้ เนื้อมาก่อน

ก็ได้ ท�านองมาก่อนก็ได้ มาพร้อมกันก็ได้หรือมาเป็นกลอนเฉยๆ ก็ได้ สมัย

(ambient)
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ก่อน ผมท�าเพลงแรกๆ ครูลพ บุรีรัตน์ ไม่รู้เคยได้ยินไหม ตั้งแต่เพลงลูกทุ่ง

พุ่มพวงน่ะ เขาส่งเดโมเป็นเสียงร้องของเขากับเคาะโต๊ะ “โป๊ะ ตึก ตึก ตึ๊ก 

ตกึ ตกึ” แล้วเขากร้็องไป แค่นีเ้ขาส่งเพลง ได้ตงัค์แล้ว (หวัเราะ) เนือ้ ท�านอง 

เขาคงมาพร้อมกันพี่ว่าเวลาคิด เคาะโต๊ะไปแต่งไป เอาล่ะ ก็กดอัดเสร็จส่ง 

ส่งเป็นเทปคลาสเซ็ทมาด้วยซ�้า (หัวเราะ)

 พี่เอม  ไม่ต้องมีกีต้าร์มีอะไรเลยเหรอคะ

 พี่กบ  ไม่มีครับ ไม่มีเลย มีเคาะโต๊ะอย่างเดียว

 พี่เอม  เคาะโต๊ะอย่างเดียวเลยเหรอ

 พี่กบ  อืม แล้วก็ร้องมาซึ่งเวลาร้องมามันไม่มีทางตรงเสียงทุกโน๊ต เพราะ

ว่าไม่มีคอร์ดก�ากับอยู่ ก็จะมีเพี้ยนบางช่วง คนที่เอาไปท�าต่อ เขาจะเอาไป

ท�าได้ เขาก็จะไปตบให้อย่างที่ว่า มันควรจะเป็นเสียงนี้หรือเสียงนี้ว้าที่มัน

อยู่ตรงกลาง

 บับเบิ้ล  แล้วเวลาเขียนเนื้อ เราต้องคิดให้จบเลยรึเปล่าคะ

 พี่กบ  ถ้าคิดได้อย่างนั้นจะดีมาก เพราะว่าจะเห็นแผนการในหัวเลย พอ

เห็นแผนการทีนี้มันส์มาก โอเค เรารู้แล้วท่อนหนึ่งเราหลอกล่อเลย เพราะ

เรารู้ว่าเดี๋ยวจะจบยังไงใช่ไหม A1 หลอกล่อไว้ก่อนเลย A2 เฉลยนิดนึงเว้ย 

พอฮุคใส่เต็มที่เลยแต่ยังไม่บอกจุดจบนะเพราะว่าเรามี A3 เออ จะวางแผน

ได้จะใส่ลูกเล่นได้ คือคนที่เขาท�างานเยอะๆ แล้ว เขียนเพลงเยอะๆ แล้ว 

ส่วนใหญ่เขาจะคดิให้จบเพราะเขาจะรูว่้าถ้าคดิจบแล้วจะเขยีนง่ายเขยีนเรว็

เพราะคลังค�าจะไหลออกมาเพื่อซับพอร์ตก้อนความคิดทั้งก้อนที่เสร็จแล้ว 

บรรทัดนี้เล่าแค่นี้พอ เมื่อก่อนก็เขียนด้นไปเรื่อย พบว่ามันวน เออ 4 วรรค 

ยงัเล่าเรือ่งเดมิเลย ฉนัตืน่นอนแล้วฉนักย็งัอยูบ่นเตยีง ฉนัยงัคดิอะไรไม่ออก 

ฉนัยงันัง่อยูบ่นเตยีง (หวัเราะ) มนัอยูแ่ถวๆ นี ้แต่งไปเรือ่ยๆ มนักจ็ะวนเวยีน

อยู่แถวนี้

 ลุงอ๋อย  ฉันอยู่บนเตียง ฉันขึ้นเตียงอีกละ (หัวเราะ)

 พี่เอม  จบตอนลุกจากเตียงพอดี

 ลุงอ๋อย  ตกลงจบไม่ลง (หัวเราะ)

 พี่กบ  ถ้าวางเสร็จแล้วมันมันส์ด้วยนะ เวลาเขียนจะมันส์เพราะว่าคิดค�า

ไม่คิดเรื่องแล้ว เพราะเรื่องเราจบแล้ว แทบจะรู้แผนการแผนที่ของเราหมด

แล้ว คิดค�าอย่างเดียวเลย มีค�าไหนมันส์ๆ เอามาแทนค�านี้ไหม ค�านี้อาจ

จะธรรมดาเกินไป ค�านี้พิสดารมากเลยไม่น่ามีใครใช้ในเพลงรักได้ ใส่โพ๊ะ

ลงไป สนุก

 ลุงอ๋อย  ในกรณีที่ไม่โปรล่ะ ก็ไม่มีเวลาต่อเนื่อง

 พี่กบ  ก็ทิ้งไว้ รีบไหมล่ะครับ ถ้าไม่รีบก็ทิ้งไว้ มีบางเพลงผมก็ทิ้งไว้เลย แบบ

ช่องว่างเว้นไว้ อีกสักพักนึงค่อยมาเติมค�าในช่องว่าง

 ลุงอ๋อย  แสดงว่าก็มีฟอร์มอยู่แล้วน่ะซิ เราจะรู้ได้ยังไงว่าว่างไว้เพื่ออีก หรือ

ก้อนที่ได้มาอยู่ตรงนี้อะไรอย่างนี้

 พี่กบ  ก็เป็นได้ ฟอร์มคือท�านองที่เราแต่ง อย่างที่ว่าเมื่อกี้อาบน�้าแล้วได้

ท่อนฮุคมา ท�าไมเรารู้ว่าท่อนฮุคเพราะว่ามันพีคสุดแล้ว เวลาเราร้องก็ร้อง

เสียงสูงๆ อ๋อ โน๊ตมันสูงๆ แสดงว่าได้มาจากท่อนฮุค พอทีนี้เอาท่อนฮุคมา

แปะปุ๊บ ก็รู้ว่าเดี๋ยวต้องมี ต้องมีเล่าย้อนมานะ เพราะว่านี่มันสรุปน่ะ ท่อน

ฮุคผมคือแบบว่า “ฉันจะรอเธอได้ไหม เธอจะผ่านมาบ้างไหม”

 ลงุอ๋อย  เมือ่กีเ้หน็ในแผ่นทีเ่ขยีน ไม่รูใ้ครเขยีนนะ don’t worry, be happy 

สมมติเราคิดท่อนนี้ก่อน “don’t worry” ฮัมอยู่ในห้องน�้า be happy เรา

จะรู้ได้ยังไงว่าเป็นท่อนฮุค (หัวเราะ)

 พีก่บ  คอืมนัเหมอืนเป็นคย์ีเวร์ิด ธรรมชาตขิองคย์ีเวร์ิดมนัควรจะอยูใ่นช่วง

ที่มันได้เน้นย�า้ หรือว่าได้อยู่ในช่วงที่ท�านองได้แสดงศักยภาพของค�านี้มาก

ที่สุด อาจจะไปอยู่ในท่อนฮุคก็ได้ถ้าไม่ใช่ท�านองแบบนี้ อาจจะเป็นเสียงสูง

ตะโกนเป็นเฮฟวีเ่มทลัไปเลย แบบ “DON’T WORRY, BE HAPPY ” สมมติ

นะ มันก็ควรจะเป็นแบบ เออ ท่อนฮุคเว้ย แล้วเราก็ไปหาท่อนไล่เล่าเพื่อที่

จะบอกว่า “don’t worry”

 ลุงอ๋อย  แต่ว่าอาการแบบนี้ไม่ได้มาเสร็จใช่ไหม มาเป็นก้อนใช่ไหม

 พี่กบ  เออ มาแค่นั้นแหละครับ มาแค่ don’t worry

 ลุงอ๋อย  ลอยมาแล้วเราก็คอยเอาใส่ตู้ไว้

 พี่กบ  ใช่
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 ลุงอ๋อย  ก็เดี๋ยวมันมาอีก 2 ก้อน อย่างนี้เหรอ (หัวเราะ) แล้วมันมาคนละ

เพลงกันไหมล่ะ

 พี่กบ  ก็เป็นไปได้ ผมก็เคย ก็แยกไว้

 ลุงอ๋อย  แปลกเนอะ รู้ด้วยว่าเป็นคนละเพลง (หัวเราะ)

 พี่กบ  ใช่ (หัวเราะ)

 ลุงอ๋อย  ก็มาอาการเดียวกันนะ แต่ดันรู้ว่าคนละเพลง

 ป่าน  เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเพลงที่แต่งหรือคิดขึ้นมาเป็นท่อนไหนของเพลง

 พี่กบ  เราต้องจับความหมายของมัน ความหมายของประโยคนั้น หรือว่า

ของค�านั้นว่ามันคือค�าประเภทไหน เป็นสรุปความทั้งหมดแล้ว เช่นอย่าง 

“don’t worry, be happy” เหมือนสรุปความคิดรวบยอดหมดแล้ว แสดง

ว่าต้องเป็นบทสรุปนะ ทีนี้จะเอาไปวางไว้ท่อนไหนก็ได้ วางไว้ท่อนฮุคก็ได้

หรือวางไว้ท่อนสร้อยก็ได้ ท่อนสร้อยที่ถูกร้องบ่อยๆ ร้องท่อนธรรมดามา

แล้วก็มาซ�้าท่อนนี้ เพื่อจะสรุปความคิดแล้วก็ไปร้องท่อนธรรมดาอีก เล่า

เรื่องอื่น จะไปขึ้นรถลงเรืออะไรก็กลับมา “don’t worry,be happy” อีก 

เพราะว่ามันคือสรุป

 พีห่นงิ  เหมอืนเขาเรยีกว่าอะไรนะ ต้องคดิให้เสรจ็หรอืว่าชดัเจนในประเดน็

หรือสิ่งที่อยากจะเล่าอยากจะบอกออกมาก่อนอย่างนี้รึเปล่าคะ

 พี่กบ  ถ้าจะเขียนทั้งเพลงใช่ไหม

 พี่หนิง  ใช่ค่ะ เหมือนค�านั้นอาจจะจุดประกายเริ่มต้นในการที่จะเป็นค�า

ที่บอกสิ่งที่เราอยากจะบอก สมมติเป็นค�าที่น้าบอกมา ค�านั้นเป็นสิ่งที่เรา

อยากจะสื่อสารแต่ว่าพอจะเอาตรงนั้นมาเขียนเพลง ก็คงต้องมาดูอีกทีนึง

ว่าจะไปทางไหนยังไง

 พี่กบ  ใช่ ยกตัวอย่างอันนี้เลย “don’t worry,be happy” จากห้องน�้า มา

วางปุ๊บมันเป็นท่อนฮุคแน่ๆ หรือไม่ก็ท่อนสร้อย เราก็เริ่มวางแผนได้แล้ว ก็

ต้องมี A เว้ย A ก็ต้องเล่าเรื่องทั่วไปใช่ไหม เพื่อที่เดี๋ยวจะได้มาลงตรงนี้ได้

 พีห่นงิ  ซึง่อนันีเ้ราม ีA มตีรงกลาง มซี�า้แล้วกอ็าจจะมเีหมอืนตอนจบอย่างนี้

ใช่ไหมคะ ซึง่อนันีเ้ราเองต้องพอจะรูโ้ครงสร้างของวธิกีารแต่ง แต่งเนือ้เพลง

 พี่กบ  คือเราไม่ต้องรู้โครงสร้างก็ได้นะ ลองคิดเป็นเรื่อง คิดว่าเราแต่งเรื่อง

สั้นสักเรื่องนึงก็ได้ เราได้ก้อนสรุปมายังไงเราก็ไปเล่า

 พี่หนิง  บอกที่ไปที่มา

 พีก่บ  เออ เรากต้็องไปเล่าเรือ่งต้นก�าเนดิมนัมาอยูด่น่ีะ ว่าเรือ่งจะเดนิมายงั

ไงเพือ่ทีจ่ะมาลงบทสรปุอนันี ้ใช่ไหม ซึง่อาจจะมท่ีอนเดยีวกไ็ด้ เป็นเพลงของ

เราเลย ท�านองไม่เหมอืนใคร จ�านวนห้องไม่เหมอืนใคร ร้องไปจนพอใจแล้ว

เราค่อยมาลง “don’t worry,be happy” แต่ยังไงโครงก็ต้องไล่มาอย่างนี้ 

เริ่มเล่ามาสู่บทสรุป อย่างนั้นพอคาดการณ์ได้ว่าท่อนที่ลอยมาตามลมส่วน

ใหญ่ก็น่าจะเป็นพวกนี้ เป็นคีย์เวิร์ดเป็นบทสรุป

 ลุงอ๋อย  เป็นเสียงเฉยๆ เลยไม่ต้องมีความหมาย

 พี่กบ  เป็นเสียงเฉยๆ ผมเคยฝันนะ ฝันเป็นเพลงบรรเลง (หัวเราะ)

 ลุงอ๋อย  อย่างอันนี้ก็นานมาแล้วนะ มีเพลง “ดิ้ง ดิ้ง ด่อง ดา ด่า ดิ้ง ดิ้ง   

ด่อง” ใช่ไหม ก็ไม่ได้เป็นเนื้อเป็นอะไรเลย แต่ก็หยิบออกมาเป็นท่อนนึง

 พี่กบ  ฮุคด้วยนะ คือท่อนฮุคเลยแต่ไม่ใช่เนื้อ

 ลุงอ๋อย  “ดิ้ง ดิ้ง ด่อง ดา ด่า ดิ้ง ดิ้ง ด่อง” ก็พูดของอยู่อย่างนี้ ก็เอามาฮิต

นะ ขายได้ด้วย (หัวเราะ)

 พี่กบ  ใช่ๆ บางทีก็อาจจะไม่ต้องเป็นเนื้อ

 ลุงอ๋อย  เออ

 พี่กบ  ท่อนที่ได้มาที่ว่าเนี่ย

 ลุงอ๋อย  บางทีอาจมีรูปแบบ บางอันก็ไม่มีรูปแบบ ค่อนข้างที่จะอิสระนะ 

เพราะฉะนั้นพอจะเอามาให้เป็นเพลง บางทีก็ดูเหมือนกับว่าก็จะให้มันเป็น

เพลงน่ะ ใช่ไหม จะเป็นหรือไม่เป็นไม่รู้ แต่จะให้มันเป็นล่ะ

 พี่กบ  ใช่ เราสามารถคิดแบบนี้ได้เลยนะ สามารถคิดแล้วท�าจากจุดเริ่ม

ต้นแบบนี้ เพราะว่าไม่ใช่สมบัติของใครน่ะไอ้ทฤษฎี (หัวเราะ) มันอะไรก็ได้ 

ดนตรีในโลก ดนตรีเกิดก่อนคนคิดทฤษฎีตั้งนานใช่ไหม

 ท็อป  อย่างนั้นจริงๆ ก็ไม่ต้องรู้ทฤษฎีไม่ต้องรู้อะไรเลยก็สามารถแต่งเพลง

ได้ใช่ไหม

 พี่กบ  เอ่อ มีคนเยอะมากเลยที่แต่งเพลงโดยที่ไม่รู้ทฤษฎีอะไรเลย
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 ท็อป  แต่ก็สามารถท�าให้คนอื่นฟังแล้วก็ชอบด้วย

 พี่กบ  ใช่ๆ

 ท็อป  ได้เหมือนกัน

 พี่กบ  ได้ๆ

 ลุงอ๋อย  ผมคิดอย่างนี้นะ ผมคิดว่าบางทีถ้าเราเอาประเด็นเรื่องของคนฟัง

แล้วชอบเป็นอีกก้อนนึง แต่ว่าเราท�าเพื่อให้เกิดดนตรีหรือเพลง ก็เกิดได้ใช่

ไหม ถ้าเราแยก 2 ก้อน ไม่เอามารวมกัน จะท�าให้เกิดเพลงง่ายขึ้นรึเปล่า

 พี่กบ  ใช่เลย

 ลงุอ๋อย  ถ้าเราไปคดิว่า เขาฟังแล้วเขากน่็าจะชอบได้ กลายเป็น 2 เป้าหมาย 

ใช่ไหม เราฮมัเพลงของเรา เรากเ็รยีกว่าเพลง คนเดยีวอะ เราอยูค่นเดยีว “ดิง้ 

ดิ้ง ด่อง ดา ด่า ดิ้ง ดิ้งด่อง” ยังเต้นได้ ขยับได้ ใช่ไหม (หัวเราะ) แต่ถ้าเราไม่

ต้องไปคิดถึงความนิยมหรือการขาย ลุงว่าก็เป็นเพลงได้นะ แต่ถ้าเราผนวก

กันไป อาจจะเป็นจุดที่มาบล็อคเรา เฮ้ย ไม่เอาดีกว่าว่ะ

 พี่กบ  จะเห็นภาพง่ายถ้าเราไปประกอบกับอะไรน่ะครับ สมมติว่าเราเป็น

คนคิดเองนะ “ดิ้ง ดิ้ง ด่อง” เราอาจจะ “ดิ้ง ดิ้ง ด่อง” แล้วเราก็อัดเทปเก็บ

ไว้ของเราก่อน โดยที่ไม่รู้ว่าจะเป็นเพลงขึ้นมาวันไหนหรือเอาไปใช้อะไร แต่

ว่าถ้าเราก�าลังท�าอะไรที่เป็นภาพ วันนึงแบบพอดีมากเลยใส่ปุ๊บดังเลย เป็น

ไปได้นะ ผมมตีวัอย่างง่ายๆ เพลงทีพ่ีเ่จีย๊บแต่งไว้นะครบั เยอะมากเลยทีเ่ป็น

เพลงที่แบบเรียกว่าเพลงอะไรอะ เพลงที่ไม่ค่อยยึดโครงสร้าง แล้วก็เพลงที่

เนื้อหาไม่ค่อยเล่าเรื่องแบบที่เพลงป๊อบเล่า จะต้องเริ่มต้นจะต้องสรุปหรือ

ต้องเล่าแบบเธอฉัน ง่ายๆ ธรรมดา เรื่องง่ายๆ เขาจะเขียนเพลงแบบกลางๆ 

ฟังเฉยๆ เนี่ยไม่รู้เรื่องเลย (หัวเราะ) แต่ว่าอัดเดโมเก็บไว้เต็มเลย ก็อัดง่ายๆ 

เลย เล่นกีต้าร์ไปแล้วก็ร้องเก็บไว้ๆ ก็เป็นเพลงเหมือนกัน เพลงงงๆ เพลง

งงๆ เต็มเลย แต่พอท�ารายการสารคดีจบของทุกตอน เอาเพลงพวกนี้ใส่ลง

หมดเลย เพราะเนื้อหามันกลางๆ ด้วย เหมือนเราพูดเรื่องธรรมชาติของคน 

ธรรมชาตขิองความคดิของคน กร้็องเรือ่ยเป่ือยของเราไปนะ ทกุเรือ่ง สารคดี

เอามาวาง โป๊ะๆๆ ลงหมดเลยนะ แล้วก็ได้อารมณ์มากเลย

 ลุงอ๋อย  คือมองในมุมของความไม่รู้ให้เป็นประโยชน์นะ คือไม่รู้มันท�าให้

ท�าได้

 ท็อป  ใช่ ไม่ต้องคอยไปกังวลอยู่

 ลุงอ๋อย  ใช่ไหม แต่พอรู้ปั๊บเริ่มเกร็ง พวกเราต้องอาศัยประโยชน์ของความ

ไม่รู้แล้วท�า

 พี่หนิง  น่าลองท�าดูนะมันจะได้เข้าใจ

 ลุงอ๋อย  เออ มันสดน่ะ จะได้เข้าใจ อย่างเมื่อเช้าที่พี่เจี๊ยบบอกว่ามันดิบ

 พี่กบ  อ่า “เธอเห็นท้องฟ้านั่นไหม” เขาได้เล่าไหม

 พี่เอม  เล่าค่ะ

 พี่กบ  ใช่ไหม มันมาจากอย่างนั้น มาจากความไม่รู้ นึกอยากแต่งก็แต่งไป

เลย ใช่ไหม พี่นก ฉัตรชัยดูแบบ โอ้โหเพลงบ้าอะไรวะ มันร้องอยู่เนื้อเดียว

ใช่ไหม เธอเห็นท้องฟ้าฯอยู่นั่นแหละ ขึ้นมาก็เธอเห็นท้องฟ้านั่นไหม ฮุคก็

เธอเห็นท้องฟ้านั่นไหม จบก็เธอเห็นท้องฟ้านั่นไหม แบบว่าเนื้อก็มีอยู่แค่

นี้ ถ้าไม่สนใจก็ทิ้งไป ใช่ไหม เพลงแบบนี้ถ้าเราเอามาเปรียบกับเพลงทั่วไป

แล้ว เรารู้สึกแบบว่า ด้วยความที่อยากให้เป็นแบบที่คนเขาฟังกันเราอาจจะ

ทิ้งเพลงนี้ไปก็ได้ เพราะว่ามันช่างแบบเนื้อก็ซ�้า ท่อนก็แปลกๆ ประหลาด

อาจจะมเีพลงเยอะแยะเลยทีล่อยๆ อยูใ่นหวัเราน่ะครบั ผมว่าอย่าเพิง่ไปทิง้

มัน เขียนๆ แล้วก็เก็บไว้ก่อน อัดเสียงไว้เล่นๆ ของเราก็ได้ ยิ่งถ้าเราท�างาน

สื่อนะ วันนึงอาจจะเอามาใช้ได้
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เพลงที่แต่งไม่เสร็จ
 พี่แบด  เวลาแต่งเพลงมีอาการฟุ้งหรือว่าจบไม่ลงหรือว่าไปต่อไม่ได้ไหมคะ

 พี่กบ  เพียบเลย (หัวเราะ) ที่เจอสมัยแรกๆ นะมีความโลภ เรื่องนี้อยากเล่า

แต่งไปแล้ว เฮ่ย มันออกไปทางนี้หน่อยนึง เฮ่ย อันนี้ก็อยากเล่า ก็เลยมีเรื่อง

เยอะไปหมดเลยในเนือ้เพลงทีจ่ะเล่า แต่ละเรือ่งกไ็ม่ถกูขยายความให้คนอืน่

เข้าใจด้วย เราก็มีอันนี้ห้อยไว้ติ่งนึงเรื่องความอยาก อันนี้ห้อยไว้ติ่งนึงเรื่อง

ความรัก อันนี้ห้อยไว้ติ่งนึงเรื่องแบบปรัชญา เราเข้าใจหมดเลยทั้ง 3 ติ่ง แต่

ว่าคนฟังไม่รู้เรื่องเลย หลังๆ เขาก็บอกว่าไม่ได้ก็ต้องเลือกเอา หนึ่งเพลงไป

เล่าเรื่องเยอะไม่ได้หรอก เพราะเราต้องใช้พื้นที่แต่ละที่เพื่อขยายความสิ่งที่

เราอยากสื่อสารใช่ไหม ก็เลือกสักเรื่องนึงแล้วก็วางแผนไปว่าจะล�าดับมายัง

ไง เพื่อให้สรุปจบมาทั้งหมดที่เราอยากเล่า

 พี่แบด  เวลาการจัดการคือบางทีทิ้งไปหรือว่าคิดใหม่หรือว่ายังไงคะ

 พี่กบ  เมื่อก่อนผมทิ้ง แต่ว่าถ้านึกถึงเรื่องที่คุยกันวันนี้ ผมก็รู้สึกว่าน่าเสีย

ดายเนอะ จรงิๆ เราน่าจะจบัแยกไว้ แล้วกไ็ม่รูว้นันงึ...คอืผมท�างานอย่างอืน่

ที่ตอนนี้เปลี่ยนไปเพราะมองดนตรีเป็นแบบนึง เดี๋ยวนี้มองดนตรีว่าเป็นสื่อ

หนึง่ซึง่ใช้เอาไปประกอบกบัอย่างอืน่ได้ ไอ้เศษเลก็เศษน้อยมนัมคีณุค่าหมด

เลย ผมยกตวัอย่างมบีรษิทัอยูบ่รษิทันงึ บรษิทัต่างประเทศทีเ่ขารบัซือ้เพลง

ที่แบบแต่งไม่เสร็จ ซื้อไว้หมดเลย

 ลุงอ๋อย  มันถูกเหรอ

 พี่กบ  อะไรนะครับ

 ลุงอ๋อย  ราคาถูกเหรอ (หัวเราะ)

 พี่กบ  คือแต่งไม่เสร็จก็ไม่รู้จะเอาไปท�าอะไร มีท่อนนึงก็เอามาๆ ดนตรีก็ได้ 

เป็นเพลงบรรเลงก็ได้นะ เอามารวมๆ กันไว้ ซื้อไว้เป็นหมื่นๆ เพลงก็เป็น 

library แล้วก็เอาขึ้นอินเตอร์เน็ตปุ๊บขาย ใครจะเลือกซื้ออันที่มันเหมาะกับ

อารมณ์ไหน ซึ่งบริษัทโฆษณาใช้บ่อยเพราะว่าถูกกว่าไปจ้างผมท�า ผมท�า

เพลงประกอบหนังโฆษณาเรื่องนึงอาจจะแบบว่า 7 หมื่นบาท แต่เขาไปซื้อ

ไอ้ก้อนๆ ซื้อสัก 3 ก้อนก็ได้ ก้อนละ 1 หมื่น ก็คือ 3 หมื่นบาท เอาก้อนนี้มา

ก้อนนึงมาใส่ เอาก้อนนี้มาก้อนนึงมาใส่ๆๆๆ กลายเป็นแบบเพลงประกอบ

โฆษณาหนึ่งเรื่อง ใช้เศษเพลงหมดเลย เพราะฉะนั้น พอบอกว่าเดี๋ยวนี้ มอง

ภาพของดนตรีเปลี่ยนไป พอเห็นว่าเป็นสื่อ เอ้ย เสียดาย ผมก็จะไม่ทิ้งละ 

เพราะว่าเราอาจจะแยกส่วนนึงมาเก็บไว้เป็นอีกท่อนนึง อาจจะเป็นเพลง

ใหม่ขึ้นมาได้ วันไหนถ้ามีอะไรเหมาะๆ เอาไปแปะลงได้พอดี

 ลงุอ๋อย  ระวงันะใครทีแ่บบมอีะไรไม่เหมอืนหรอืแตกต่างออกมาแล้วทิง้น่ะ 

เขาเอาไปใช้แล้วพอเราจะกลบัไปเอามาใช้ของเรามัง่แล้วโดนฟ้อง (หวัเราะ) 

ต้องซื้อเขาอีกนะ (หัวเราะ) ปัจจุบันเรื่องกฏหมายลิขสิทธิ์เกิดขึ้นแล้วใช่ไหม 

เอ้ย ของเรานี่หว่าเราร้องเอาไว้นิ ตาย ต้องซื้อซีดีที่เราร้องไว้

งานชิ้นที่ภูมิใจที่สุด
 วิทย์  พี่ครับ จากผลงานเท่าที่ผ่านมามีชิ้นงานชิ้นไหนที่พี่มองว่าพี่ภูมิใจ

ที่สุด แล้วก็มีความเป็นตัวพี่อยู่ในชิ้นมากที่สุดไหมครับ พี่พอจะยกตัวอย่าง

ให้ได้ไหมครับ

 พีก่บ  ตอนท�าอลับัม้อนันัน้กช็อบนะ แต่ผมจะบอกว่ามนัเป็นยคุเป็นช่วงน่ะ 

อย่างช่วงนัน้ชอบเพลงไหน ซึง่ตอนนีก้ย็งัชอบอยูแ่ต่ว่าน้อยกว่า ช่วงหลงัซึง่

เราชอบเพลงประกอบภาพยนตร์มากกว่า เรากจ็ะรูส้กึว่าเพลงแบบนีท้�าแล้ว

สนกุกว่ามนัส์กว่า แต่ช่วงทีท่�าอลับัม้ท�าเดอะฟิน อนันัน้กช็อบเพลงแบบนัน้ 

เรากร็ูส้กึว่าอลับัม้นัน้กโ็อเคเท่าทีท่�างาน ตอนหลงัพอมาท�าเพลงหนงักส็นกุ

ดี เพลงหนังบางเรื่องก็ชอบแต่ว่าเนื่องจากว่าหนังมันยาวไง หนังยาวชั่วโมง

ยี่สิบนาที ในหนังหนึ่งเรื่องมีคิวเพลงสักประมาณ 40 คิว เราก็จะชอบบาง

คิวมากบางคิวท�าไม่ทันก็ไม่ชอบ เพราะฉะนั้นจะบอกว่าชอบ ช็อคโกแลต 

ทั้งเรื่องก็ไม่ได้ บางคิวในหนังพี่พิงก็ชอบ

 ลุงอ๋อย  ค�าถามของวิทย์ มันคลาสสิคมากเลยนะ แต่ลุงไม่เคยเจอใครตอบ

ได้ซะท ี(หวัเราะ) คอืสมมตลิงุเขยีนรปู เขยีนมาทัง้หมดชอบรปูไหนมากทีส่ดุ 

มันตอบยากเหมือนกันเนอะ ตอบยากจริงๆ ว่ะ แต่ว่าเป็นค�าถามที่อมตะ

มากเลย (หัวเราะ) มันจะถูกถามตลอดเวลาเลยใช่ไหม ค�าถามนี้ (หัวเราะ) 
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แต่งเพลงมา 50 กว่าเพลง ชอบเพลงไหนมากที่สุด คนแต่งน่ะตายแล้วยัง

ไม่รู้จะตอบยังไงเลย

เดี๋ยวเบรกนะ กินน�า้กินท่านิดนึง เบรก 5 นาที ออกจากห้องก็

ไม่ทันแล้ว (หัวเราะ)

(พักทานขนม)

เปล่งเสียงที่รู้สึก
 ลุงอ๋อย  อ้าว เราก็ครบ 5 นาที พอดีเลยกับการเบรก (หัวเราะ)

 พี่เอม  ได้ข่าวว่าครึ่งชั่วโมง

 ลุงอ๋อย  5 นาทีของเรา บอลผู้ทนอยู่ในสภาพหนาวเย็นได้ ตรงนั้นแหละ

นั่งเลย เออ

 พี่กบ  เมื่อกี้นี้มีน้องคุยเรื่องเพลงก็ต่อเนื่องถึงเรื่องเรียบเรียงดนตรี ซึ่งเห็น

ได้ชดัว่าคนทีเ่พิง่เริม่แต่งเพลง หรอืไม่ได้มคีวามรูด้้านทฤษฎดีนตร ีการทีจ่ะ

บอกว่าอยากให้เพลงของตวัเองเป็นแบบไหน บอกให้นกัดนตรหีรอืคนเรยีบ

เรยีงฟังเป็นเรือ่งล�าบากเหมอืนกนั เลยยกตวัอย่างให้น้องฟังว่าสงสยัน้องต้อง

ไปหาตัวอย่างเพลงมาเยอะๆ เลย เวลาจะคุยกับคนที่เรียบเรียงเพลง แล้วก็

เอามาเปิดให้เขาฟัง อย่างเช่นเราอยากได้แบบบอย โกสิยพงษ์เพลงนี้ เราก็

เปิดให้เขาฟัง ก็ง่ายกว่าในการที่แบบว่าจะอธิบายใช่ไหม แต่อินโทรคล้ายๆ 

อย่างนี้มีไหม มีเสียงของเครื่องดนตรีประเภทนี้ๆ ก็พอจะใช้เป็นวิธีอธิบาย

เสียงที่อยู่ในหัวเรา ที่อยู่ในความคิดความต้องการของเราได้

ถอยกลบัไปหน่อยนงึ เรือ่งการอธบิายความคดิเรือ่งเสยีง เมือ่กีค้ยุ

กบัพีอ๋่อยเรือ่งเสยีงทีอ่ยูใ่นหวัเราหรอืว่าเสยีงในจนิตนาการกค่็อนข้างจะเป็น

นามธรรม ยิง่ถ้าเป็นเสยีงทีเ่ราเรยีกว่าซาวด์ดไีซน์ทีเ่ราคยุกนัไปเมือ่กี ้มนัคอื

เสียงอะไรก็ได้ แล้วแต่เราจะจินตนาการให้มันไปแทนค่าภาพที่เราเห็น เลย

จะทดลองดวู่า เดีย๋วเราลองจนิตนาการเสยีงของตวัอย่างดซูว่ิา เราจะคดิถงึ

เสียงอะไร หรือว่าเสียงแบบไหนได้บ้าง ลองนึกถึง (หัวเราะ)

 พี่เจี๊ยบ  ดูให้ดี เดี๋ยวพี่ชี้ที่ใคร คนนั้นท�าเสียงของภาพนี้ให้พี่ได้ยิน อาจจะ

ตั้งแต่จากตรงนี้มาถึงตรงนี้ หรือตรงนี้ไปถึงตรงนี้ ไม่ใช่พี่เริ่มนะ (หัวเราะ)

 ลุงอ๋อย  แก้วเขาตั้งใจจะเริ่ม ดูนะ อาจจะไม่จ�าเป็นต้องเอาเรื่องราวนะ แต่

ความรู้สึก

 พี่เจี๊ยบ  เอาความรู้สึกจากการเห็น เวียนหนึ่งรอบ ชี้ใครก็ตามนั้นเลย คิด

ในใจนะ อย่าท�าเสียงออกมานะ เดี๋ยวโดนก๊อบนะ จะตะแคงจะยังไงก็ได้ 

ไหนท�าเสียงมา 

 ดรีม  หมายความว่าเป็นกี่เสียงครับ

 พี่เจี๊ยบ  นั่นน่ะซิ เออ

 ดรีม  ยังไงก็ได้

 พี่เจี๊ยบ  ถูก อันนี้ถามหรือตอบเนี่ย (หัวเราะ) ดูกันใหญ่เลย

 พี่กบ  เริ่มคิดเยอะแล้วใช่ไหม ยิ่งให้ดูนานยิ่งคิดเยอะ เริ่มดีไซน์ใหญ่เลย 

(หัวเราะ)

 ลุงอ๋อย  พอเราโตขึ้นเราก็อิสระภาพเราก็น้อยลงเหมือนกันนะ ทางด้าน

คิด หมายความว่าเราอาจมีอะไรมาบล็อคเราเยอะ แต่ไม่เป็นไรหรอกอันนี้

มันไม่ถูกไม่ผิด 

 พี่เจี๊ยบ  ให้ลุงอ๋อยชี้ดีกว่า ว่าใครดี หรือเราให้แก้วท�าคนแรกเลย

 แก้ว  คนวาดก็ไม่รู้เรื่องเลยค่ะ หนูก็วาดไปมั่วๆ

 ลงุอ๋อย  เป็นความรูส้กึนะ อาจจะไม่ใช่ต้องจะเรยีกว่ามกีระบวนการคดิทาง

สมองไหม มี อ้าวลองนะลอง ลองป่านซิ ป่าน

 ป่าน  ฟิ้ววว ตุบ หมุมๆๆๆ

 ลุงอ๋อย  อ้าว บอล

 บอล  แฟร๊บ..ปุก ปั๊ก ปุก พิ้ววว

 ลุงอ๋อย  อ้าว ดรีมล่ะ

 ดรีม  ฟิ้ววว..(ท�าเสียงลมพัด) ปุกๆๆๆ

 ลุงอ๋อย  ท็อปล่ะ

 ท็อป  บึ้ม บรึบๆๆๆ บึ้ม
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 ลุงอ๋อย  อ้าว พี่หนิง

 พี่หนิง  อืมมมม..ว้าว

 ลุงอ๋อย  พี่เอม

 พี่เอม  ตึ้มมม

 ลุงอ๋อย  พี่ฝ้าย

 พี่ฝ้าย  ซือออ...(เสียงออกตามไรฟัน)

 ลุงอ๋อย  นิว

 นิว  ขวกๆ วิกๆ วิ้ววว

 ลุงอ๋อย  เออ

 พี่เจ๊ียบ  อะไร ขวก นะ เราชอบๆ

 ตาล  ชูวววว..(คล้ายๆ อย่าเอ็ดไปน่ะ)

 ลุงอ๋อย  วิทย์

 วิทย์  อื้ม.. ว้าว คุณพระ

 ลุงอ๋อย  เออ แป้ง 

 แป้ง  วิ้วว..ฉ่า

 ลุงอ๋อย  อ่า ฟีน

 ฟีน  จิ้ววว..ปิ๊ก

 ลุงอ๋อย  บับเบิ้ล 

 บับเบิ้ล  วิ้ว มุ่มๆๆๆ

 ลุงอ๋อย  เออ อ้าวทีนี้พวกอาร์ตแล้ว อ้าว เต้

 เต้  แว่วๆๆๆๆ แว่ว (เสียงคล้ายในการ์ตูนเวลาผิดหวัง)

 ลุงอ๋อย  อ้าว ต๊อบ

 ต๊อบ  ตึ้ง ตึง ตึ่ง ตึ่ง ตึ้ง ตึง ตึ่ง

 ลุงอ๋อย  อ้าว เน็ด

 เน็ด  ชูวววว ฟึบ ฉิ้ว

 ลุงอ๋อย  เออ หยิน

 หยิน  ฟิ้วววว..ตึ้ม

 ลุงอ๋อย  เออ แม้วๆ หน่อยหน่าแม้ว

 แม้ว  ตุ๋ม.. (หัวเราะ)

 ลุงอ๋อย  อ้าว กี้

 กี้  แป่วววว..

 ลุงอ๋อย  ของลุงนะ ลุง ฮึ ฮะ ฮะ (หัวเราะ) ตรงนี้มันเปล่งเหมือนเราใช่ไหม 

เราก็จะแบบแปลความ ภาพไปเป็นเสียงได้ใช่ไหม มันได้จริงๆ นะ

 พี่กบ  อันนี้มันขึ้นอยู่กับจินตนาการด้วยนะ ประสบการณ์ด้วยไหม

 ลุงอ๋อย  ใช่ จริงๆ แล้วก็ต้องมี บางคนก็มีประสบการณ์จากภาพนะ เหมือน

เป็นบทศึกษาเลยนะ

 พี่กบ  พี่เจี๊ยบนึกถึงเสียงอะไร

 ลุงอ๋อย  เออ พี่เจี๊ยบ

 พี่เจี๊ยบ  ของพี่เจี๊ยบไล่จากตูดไป .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. เป็นดอกไม้

บานค่ะ

 แก้ว  โอ้โห บรรเจิดเลย (หัวเราะ)

 พี่เจี๊ยบ  คือมันจะบานจากความยุ่งยากก่อนแล้วค่อย

 พี่กบ  แปลกดีผมอะ ผมนึกเป็นเพลง

 ลุงอ๋อย  อ้าว

 พี่กบ  ผมนึกออกว่า นา นา นา นา น้า หน่า นา ..นา นา นา นา น้า หน่า นา

 พี่เจี๊ยบ  ท�าไมมองโลกในแง่ดีจัง

 ลุงอ๋อย  ใช่ไหม

 พี่เจี๊ยบ  เออ คนอื่นเขาระเบิดกันหมดเลยนะ

 ลุงอ๋อย  เออ นี่เขาคือประสบการณ์ไง

 พี่กบ  ก็เลยถามว่าเกี่ยวกับประสบการณ์ไหมไง

 ลุงอ๋อย  แน่นอนล่ะ มันต้องมีส่วนเข้ามาในการตีความ

 นิว  ว่าไง ตรงใจรึเปล่า

 แก้ว  ไม่รู้เรื่องเลย

 ลุงอ๋อย  อยากจะบอกว่า สมมติว่าเราไปสุรินทร์ ปลาสักชนิดนึง ถามว่ามัน

ท�าไมต้องมคีรบีเป็นอย่างนัน้ สต้ีองเป็นอย่างนี ้เราบางทเีราหาค�าอธบิายไม่

ได้หรอกใช่ไหม แต่ว่ามนุษย์มีตรงนี้น่ะ มีกึ๋น มันสามารถที่จะจินตนาการ



50 51

ได้นั่นแหละ ตรงนี้มันถึงเกิด new thing คือเกิดเป็นของใหม่ขึ้นมาได้ ซึ่ง

เราต้องใช้ศักยภาพอย่างนี้ ตอนเช้าที่ลุงชวนพวกเราให้เปิดตัวเองออกมา 

ให้โอกาสตัวเองอีกที อย่างพี่เจี๊ยบจากที่มันไม่ใช่ดอกไม้เลย แต่พามันไปสู่

ดอกไม้แล้วก็ในดอกไม้มีเรื่องราวของเสียงด้วย อย่างนี้เป็นต้น ถามว่าอัน

นี้คือสิ่งที่มันท�าให้เกิดขึ้นได้ไหม ทุกคนท�าได้นะ ไม่เกี่ยวกับถูกหรือผิดเลย 

แต่เกี่ยวกับความรู้สึกที่เรามีต่อสิ่งๆ นึง แล้วความรู้สึกอย่างนั้นเป็นเรื่อง

ของเสียงใช่ไหมครับ

ทนีี ้เมือ่เรามคีวามหมายอะไรหรอืมอีะไรสกัอย่างนงึ เราจะเอาสิง่

นั้นมาใส่ในฟอร์มของเสียง พอจะเห็นเข้าใจแล้วนะระหว่างสิ่งที่เป็นคนละ

สปีชีย์่เลย แตกต่างกนัโดยสิน้เชงิเลย ระหว่างเสยีงกบัภาพแต่ต้องมาอยูด้่วย

กนั โดยทีไ่ม่ใช่ต่างคนต่างอยู ่อยูด้่วยกนัอย่างทีม่คีวามหมายว่าฮาร์โมนด้ีวย 

มนัเป็นสิง่ทีเ่ราน่ะ ท�าได้ แล้วกเ็ป็นสิง่ทีเ่ราควรจะให้โอกาสตวัเองในการท�า 

อย่าคิดเลยไปถึงว่าคนจะชอบไหม จะขายได้ไหม อันนั้นไม่ใช่หน้าที่ของเรา 

มนัหน้าทีข่องพีเ่จีย๊บกบัพีก่บเขา เพราะว่าอนันัน้เขาต้องคดิ (หวัเราะ) เพราะ

ว่าเป็นอาชีพของเขา แต่ของเราให้มีประสบการณ์ตรงนี้ก่อน

เมื่อกี้ ถ้าเราดู แก้วเขียนอะไรก็ไม่รู้ ภวังค์มันพาเข้าไป อาจจะ

อธิบายจักรวาลของเขาอยู่ก็ไม่รู้เรื่องหรอก (หัวเราะ) ก็ออกมาจากข้างใน

เนอะ ไม่ได้ออกมาเองจากดินสอกับกระดาษวางไว้ ก็ไม่ได้ออกมาเป็นอย่าง

นี้ ใช่ไหม

 แก้ว  ไม่รู้ตัว หนูก็ไม่รู้ตัวท�าอะไรไป ท�าไปมั่วๆ ค่ะ

 ลุงอ๋อย  อย่างนี้ ไม่ใช่บังเอิญ ไม่ใช่มั่ว แต่เป็นเหมือนถูกพาไปด้วย ท�าไม

ตรงนั้นไม่มาทางด้านนี้ล่ะ

 แก้ว  ดินสอมันไปเองค่ะ

 ลุงอ๋อย  มันไปด้านนี้ไม่ได้ใช่ไหม

 แก้ว  มันไปไม่ได้ ก็วางอยู่อย่างนี้ แล้วก็ไปอย่างนี้

 ลุงอ๋อย  เห็นไหม ก็ตามปัจจัยของมันไป ไม่ใช่บังเอิญหรอก เมื่อกี้นี้ อยาก

ให้เป็นประสบการณ์ คือเราอาจจะคิด พี่เจี๊ยบพี่กบอาจจะบอกหรือคุยกับ

เราได้ว่า จากภาพไปเป็นเสียงหรือจากเสียงไปท�าให้เกิดภาพ เราคุยกันมา

ทั้งวันเลย แต่ในฐานะผู้รับฟังเท่านั้นเอง แต่เมื่อกี้เราลองเป็นผู้ที่ปฏิบัติด้วย

หรือเป็นผู้ที่ท�าให้เกิดสิ่งนี้ด้วย อย่างน้อยก็เป็นตัวอย่างของประสบการณ์ 

ซึง่อยากจะให้เราระเบดิจากข้างในตวัเองออกมา บางคนอาจจะ อมื เหมอืน

องค์เยอะ กป็ระคองเอาไว้ก่อนเกบ็เอาไว้ก่อน กลวัว่าเดีย๋วคนนัน้จะหวัเราะ

ฉัน เดี๋ยวคนนี้จะหัวเราะฉัน จะอะไรอย่างนี้ นักแสดงความสามารถอยู่ที่

แสดงออกใช่ไหม เวลาเราเล่นละครคือให้เป็นขอทานก็ต้องเป็นขอทาน ใช่

ไหมครับ ให้เป็นผู้หญิงเราก็ต้องเป็นผู้หญิง ให้เป็นยักษ์เราก็ต้องเป็นยักษ์ 

นั่นคือความสามารถ ไม่ใช่เป็นยักษ์แล้วคนเขาจะว่าเราน่าเกลียดอันนี้ไม่ใช่

วิญญาณของนักแสดง

 พีก่บ  มตีวัอย่างอนันีห้น่อย ในหนงัของคนนีค้รบั เควนตนิน่ะ สงัเกตดนตรี

ประกอบของเขาไหม ผมว่าบางซนีน่ะขึน้มานะ ผมกข็�านะคอืข�าในไอเดยี แต่

เราไม่ได้รู้สึกว่ามันเลวร้าย แต่ว่าเราข�าเพราะว่า เฮ่ย มันคิดมุกนี้ได้ยังไงวะ 

แล้วท�าไมเอาเพลงนี้มาใช้วะ ย้อนกลับไปเรื่องที่พี่อ๋อยพูดเมื่อกี้นี้ว่า คือเรา

ไม่มีทางรู้เลยว่าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราท�า คนจะข�าเราไหมคนจะอะไรเราไหม 

น่าจะเป็นเรื่องที่ถ้าเรามีความตั้งใจที่จะอยากน�าเสนอแบบนี้ เหมือนหนัง

เควนติน ไม่รู้ว่าเขาจะต้องสู้รบปรบมือกับใครมาบ้าง จนได้ท�าในรูปแบบ

ที่เขาอยากท�า ดนตรีประกอบฉันก็จะเป็นแบบนี้ ฉันจะซิกซ์ตี้ ฉันจะแบบ

ว่าไลฟ์มิวสิค อะไรฉันก็...อยู่ดีๆ ฉันจะโผล่มาก็โผล่มา ซึ่งเป็นไปได้ วันแรก

ที่เข้าไปนั่งดูหนังรอบแรกที่ฉายมาแล้วคน (หัวเราะ) เขาอาจจะตีความไม่

ได้นะว่าเสียงหัวเราะนั้น เพราะว่า เฮ่ย มันทึ่งว่ะ มันหัวเราะเพราะว่ามุก

มันตลกจริงๆ มุกในการใช้ตลกจริงๆ หรือข�าว่าไอ้บ้านี่มันใช้เพลงไม่เป็นรึ

เปล่าวะ ถึงได้เอาเพลงนี้มาใส่ในช่วงนี้ของหนัง เออ ก็ต้องมีความมั่นใจใน

ตวัเองทีจ่ะแบบว่านีแ่หละสไตล์ฉนั ฉนัเลอืกซาวด์ดไีซน์ในหนงัของฉนัแบบนี้

 ลุงอ๋อย  เมื่อกี้ก็เหมือนเขาดีไซน์ ซาวด์ดีไซน์

 พี่กบ  ใช่ ซึ่งก็เห็นว่าพอเราคิดจริงๆ เราก็คิดได้นะ ใครจะไปนึกว่าเราคิด

เสียงอันนี้ได้ แล้วเราก็คิดได้ทุกคนแบบที่มันก็ไม่เหมือนกันด้วย

 พี่เจี๊ยบ  เพิ่มเติมนิดนึงค่ะ ถ้าต่อไป ถัดจากเวลาดูหนังอะไรก็ตามแต่ให้ฝึก

แยกหูเพื่อที่จะฟังเสียงที่ประกอบภาพอยู่ เราไม่เคยถูกควักเรื่องนี้ออกมา

(Quentin Tarantino)
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ก่อน เราจะดูหนังก็ดูกันไปเพลิดเพลินอะไรกันไป ไม่ได้สังเกตเรื่องนี้เลย ไม่

ได้สงัเกตว่าขณะทีพ่ระอาทติย์ค่อยๆ ขึน้ ขณะทีล่มพดัมอีะไรมาประกอบกบั

ความเข้าใจอันนี้ หรือไม่ก็หาอะไรอุดหูไว้ก็ได้ดูหนังแห้งๆ ดูว่าพอไม่มีเสียง

อะไรเลยแล้วมันเป็นยังไง ก็จะได้เห็นว่าการที่มีเสียงอะไรต่ออะไรมันช่วย

เรื่องความรู้สึกได้อีกเยอะมาก ก็เป็นการฝึกตัวเองไปในอีกเรื่องนึง ในด้าน

ที่เราไม่เคยถูกบอกเรื่องนี้มาก่อน ต่อไปฟังเพลง ฟังเพลงไทยเพลงอะไร

ก็ตาม ก็ฟังองค์ประกอบรวมของมันด้วย หมายถึงว่าฟังดนตรีว่าท�าไมเขา

ถึงขึ้นด้วยเครื่องดนตรีชนิดนี้ ขึ้นแล้วเนื้อหามันพูดเรื่องอะไร ตอบรับกัน

ไหม ในความรู้สึกยังไงกับเรา อินโทรของเพลงนี้สร้างความรู้สึกอะไรกับ

เรา แล้วเวลาที่เราจะต้องไปบอกใครสักคนในวันนึงที่งานเราส�าเร็จเราจะ

ได้บอกถูก ถ้าเราไม่เคยฝึกคิดเรื่องพวกนี้เลยก็เหมือนเราไม่เคยได้รู้ศาสตร์

เรื่องพวกนี้เลย แล้วก็ดูว่าเนื้อหาเขาพูดเรื่องอะไร เขาเล่ายังไง ตัวละครมีกี่

ตวั เริม่เรือ่งจากตรงไหนอะไรยงัไงพวกนี ้ฝึกเรือ่งพวกนีไ้ว้ คอืฝึกสงัเกตฝึกดู

ในฐานะถ้าต้องเป็นคนสร้างงานขึน้มา เราจะศกึษาอกีแบบ ไม่ใช่วางตวัเป็น

คนฟังเฉยๆ แล้ว ลองโยกตัวเองไปแต่ละจุดบ้างก็จะเรียนรู้ได้เพิ่มขึ้น โดยที่

ไม่ต้องไปเจอครูไปอะไรต่อมิอะไร

 ลุงอ๋อย  คราวนี้ถือว่าเหมือนเวิร์คช็อปที่จะให้เราเป็นผู้สร้าง ไม่ใช่เป็นผู้รับ

นะครับ ในเทอมที่พี่เจี๊ยบเล่าเมื่อกี้ก็คือการสังเกต จริงๆ ก็เป็นเรื่องที่จะ

ต้องวางบทบาทให้ตัวเองเป็นเหมือนท็อปไปญี่ปุ่นแล้วไปจับผิดเรื่องขยะ

เลยไง ใช่ไหม ไม่ใช่เป็นคนไม่ใช่นักท่องเที่ยวที่ไปญี่ปุ่น คือวางบทบาทของ

ตัวเองตามเป้าหมายที่วางไว้ เอ็กซ์เซอร์ไซส์เมื่อกี้ที่เราลองเหมือนเมื่อเช้าที่

พี่เจี๊ยบให้เขียนสิ่งที่อยากจะบอกนะ ตอนบ่ายพี่กบคุยกับเราเรื่องของเสียง

แล้วก็หลายๆ ประเด็น ประเด็นนึงที่ส�าคัญก็คิดว่าเป็นเรื่องของการดีไซน์

เสียงนะฮะ ซึ่งดีไซน์เสียงก็จะเกิดคุณภาพของเสียงชนิดนึงขึ้นมาเนอะ แล้ว

จะเอาไปเป็นมิวสิคหรือเป็นอะไรก็ว่ากันอีกที อันนั้นเป็นเรื่องทีหลัง เดี๋ยว

เราก็ว่ากันของเราเองต่อไปนะ มีอะไรที่จะถาม หรือพี่กบพี่เจี๊ยบมีอะไรที่

อยากจะเสริมต่อ

 พี่กบ  อยากให้ถามมากกว่าจะได้รู้ว่า

 พี่เจี๊ยบ  อยากรู้อะไร

 พี่กบ  เพิ่มเติมเรื่องไหนดี

 พี่เอม  ถามเรื่องท�านองค่ะ เมื่อกี้บอกว่าโดยส่วนใหญ่สมัยนี้ที่ท�าอยู่คือมี

คนแต่งท�านอง

 พี่กบ  แยกแผนก

 พีเ่อม  แยกแผนกกค็อืแต่งท�านองกจ็ะส่งให้อกีคนนงึทีเ่ขาแต่งท�านองเข้าไป 

มีก�ากับมาด้วยไหมคะ เวลาที่เขาแต่งท�านองว่าเขาอยากได้เพลงอะไร เศร้า 

บอกเล่าถึงเรื่องอะไรที่จะให้เนื้อเข้ากับท�านองนั้น หรือว่าจริงๆ แล้วเขาจะ

เปิดโอกาสให้คนแต่ง ฟังท�านองแล้วนึกถึงอยากจะเล่าเรื่องอะไรจากการ

ฟังท�านองนั้นเอง

 พีก่บ  ส่วนใหญ่ เดีย๋วนีเ้ป็นอตุสาหกรรม พอเป็นอตุสาหกรรมมนัถกูก�าหนด

ไว้ตัง้แต่ต้นอยูแ่ล้ว ตัง้แต่ก่อนคนแต่งท�านองอกี มนัจะถกูคดิโดยโปรดวิเซอร์

ไว้อยูแ่ล้วว่าต้องมเีพลงช้าเพลงนี ้ช้าเท่านีด้้วยนะ คอืมมีาตรฐานความเรว็น่ะ 

Beat/min. จังหวะต่อนาที ที่เขาก็ระบุไปว่า Beat/min. ประมาณซัก 80 

ก็จะแบบว่าช้า ช้าเท่าๆ กับเพลงช้าทั่วๆ ไปประมาณนั้นฮะ หรือว่า Beat/

min. ซัก 120 จะเป็นเพลงมีเดียม กลางๆ ก็จะระบุไว้ตั้งแต่ตอนนี้แล้วว่า 

เอาช้าซัก 80 เนื้อหาควรจะเศร้าแต่ว่าเศร้าก็ต้องไม่ลบมากนะ ไปทางบ

วกๆ หน่อย มีความหวังหน่อยอะไรอย่างนี้ โจทย์อย่างนี้ก็จะถูกใช้ไปให้คน

แต่งท�านองก็ต้องแต่งซึ่งท�านองส่งมา ให้คนเขียนเดี๋ยวคนเขียนเขาก็จะต้อง

เขียนตามโจทย์นี้อยู่แล้ว

 พี่เอม  แต่อย่างวันนี้ พี่เจี๊ยบกับพี่กบลองเอามาให้เราลองแต่งเนื้อเข้า

ท�านองดู คือให้เราลองฟังแล้วเราก็ลองจินตนาการดูว่าเราอยากเล่าเรื่อง

อะไร ท�านองนี้

 พี่เจี๊ยบ  คุณสมบัตินึงของคนที่จะเขียนเนื้อ เป็นเรื่องจินตนาการที่ต้อง

สอดคล้องกับเสียงที่ได้ยิน อันนี้ส�าคัญมาก คือก่อนหน้านี้ position ของพี่

กบ เป็นโปรดิวเซอร์ เวลาแจกเพลงนักแต่งเพลงก็จะส่งมาเลย หรือสมมติ

พี่กบจะให้ท�าเพลงๆ นึง โดยเป็นเนื้อร้องท�านองเลยพี่กบเขาก็จะบอกว่า

(medium)
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ขอช้าบวก บวกก็คือ positive thinking อบอุ่นฟังสบาย ก็สั่งเพลงช้าบวก

เราก็ต้องคิดเพลงช้าบวก ฉะนั้นการฟังดนตรีที่ได้มาจากโปรดิวเซอร์แล้ว

บางทีโปรดิวเซอร์เขาก็บรีฟมาตั้งแต่ต้นว่าเพลงนี้ขอบวกนะ เพลงนี้ขอลบ

นะ ซึ่งเมโลดี้ที่เขาท�าน่ะเขาก็จะต้องสร้างเสริมจินตนาการให้ไปทางนั้นอยู่

แล้ว เป็นไปไม่ได้ที่เมโลดี้จะสวย ร่าเริง สนุกสนานแล้วเราเขียนเรื่องเศร้า 

หนึ่งคือธรรมชาติของคนไม่เป็นแบบนั้นนะคะ ยิ่งได้รับการบรีฟมาด้วยว่า

โปรดิวเซอร์บอกว่าอย่างนี้ด้วย เขาท�าเพลงส่งมาแบบนี้เขาก็จะต้องตีความ 

เราเรยีกมนัแค่ว่า mood and tone คอืถ้าฟังดนตรไีม่ออกไม่ต้องกงัวล มนั

ไม่ได้ใช้ความสามารถในการฟังดนตร ีมนัใช้เซ้นส์ของมนษุย์ปกต ิเราฟังแล้ว

เรารู้สึกยังไงก่อน รู้สึกว่ามันเหงาๆ เช้าๆ อุ่นๆ วิ๊งๆ อะไรพวกนี้ จดเป็นมู้ด

ของตวัเราเองไว้ก่อน ค่อยๆ สร้างเรือ่งให้กบัมนัสร้างเรือ่งว่าความรูส้กึแบบนี้

คอือะไร ตปีระเดน็ออกมาอกีทนีงึ จะอย่างนัน้มากกว่า เพราะฉะนัน้ ทศิทาง

ของคนที่คิด น้อยมากที่จะแบบผิดหูผิดตาผิดแปลกไปจากคนอื่น ส่วนใหญ่

แล้วเราจะรู้สึกคล้ายๆ กันไม่ต่างกันเท่าไหร่

ฟังเพลงอะไรกันบ้าง
 ลุงอ๋อย  ใครมีอีกไหม ชอบเพลงอะไรตอนนี้

 พี่เจ๊ียบ  ฟังเพลงกันบ้างไหม (หัวเราะ)

 พี่กบ  บางทีเพลงที่ชอบเรา เคยสงสัยไหมว่าเราชอบมันเพราะว่าอะไร 

ชอบตรงไหน

 แก้ว  เนื้อหา

 ท็อป  เนื้อหามันตรงกับอารมณ์ตอนนั้น

 พี่กบ  ซึ่งเราเป็นอย่างนั้นจริงๆ ไหม เช่นเพลงอกหักเราอกหักอยู่ไหม

 พี่เจี๊ยบ  ไม่ บางทีมันตอบสนองภาพอะไรบางอย่าง

 ท็อป  อย่างเราอาจจะแบบมีอะไรลึกๆ ที่แบบต้องการตรงส่วนนั้นมา มา

เติมในความรู้สึกของเรา แล้วเหมือนมาโดนพอดี

 พี่เจ๊ียบ  พอดี เช่นเพลง ตอนนี้เลยค่ะที่ชอบอยู่ตอนนี้เลย ไม่อยากให้เพื่อน

รู้ว่าตัวเองเป็นยังไงอยู่ ไม่น่าถามเลย (หัวเราะ)

 ท็อป  ถ้าตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันครับ ตอบยากๆ

 บอล  ท�านองรึเปล่า บางทีก็ท�านองเพราะว่ามันเป็นภาษาอื่น ซึ่งผมก็ไม่

เข้าใจ

 ดรีม  แล้วแต่

 บอล  แต่ก็คือก็ชอบ เพราะว่าบางทีเริ่มเพลงขึ้นมาปุ๊บ ก็แค่เนี่ย มันก็อาจ

จะไม่ เพราะว่าผมฟังเพลงอื่นด้วย อิเล็คโทรนิคอะไรก็ฟัง

 พี่กบ  สมมติว่าฟังเพลงอิเล็คโทรนิคภาษาเราไม่ได้แปล ไม่ได้ฟังที่ชอบเนี่ย 

มันนึกอะไรรึเปล่าครับ

 บอล  มันนึกถึง

 พี่กบ  มันมีภาพไหม

 บอล  มี แบบรู้ว่ามันเป็นสวยเป็นอะไรอย่างนี้ฮะ

 พี่เจี๊ยบ  มันชิล ฟังสบาย

 พี่กบ  สวยแบบไหนล่ะ สวยแบบธรรมชาติหรือสวยแบบแสงสีในเธค 

(หัวเราะ)

 บอล  บางเพลงกเ็ป็นทัง้แสงสแีล้วกเ็ป็นทัง้ แต่กไ็ม่ถงึกบัในเธคอย่างนัน้ครบั 

เป็นจนิตนาการของเรา บางทพีอฟังแล้วเหมอืนเราไปนัง่เก้าอีต้วันงึ กม็บ้ีาง

 พี่กบ  มีเพลงที่ฟังแล้วกลัวไหม เคยไหม

 บอล  กลัวเหรอ

 พี่หนิง  ก็จะตอนดูประกอบหนังน่ะค่ะ

 พี่กบ  ตอนประกอบกับภาพ

 นิว  เออ ต้องประกอบหนังเนอะ

 พี่กบ  ผมเคยครั้งนึง ผมซื้อซาวด์แทรค “Silence of the lamp” มา แล้ว

ก็ปิดไฟที่บ้านแล้วก็เปิด (หัวเราะ) กลัวมากเลย มันเป็นเสียงที่แบบน่ากลัว

มากเลย สิ่งที่เขาเรียบเรียงมาน่ะ

 บอล  ถ้ามันไม่ใช่เพลง ก็มีเสียงที่ให้กลัวได้ใช่ไหมฮะ บางทีได้ยินเสียงอะไร

ที่แบบ พอมืดๆ แล้วเราได้ยินเสียงอะไรก็จะน่ากลัวไปเอง

 พี่เจี๊ยบ  เสียงธรรมดาตอนมืดก็น่ากลัวนะ

 บอล  ใช่

(Electronic)
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 พี่เจี๊ยบ  คือเป็นเรื่องจินตนาการที่ไปซับพอร์ตเสียงที่ได้ยินมากกว่าเนอะ 

คือบางทีเสียงธรรมดาเลยเสียงเดินลากรองเท้าแตะเนี่ย

 บอล  เหมือนเราจิตนาการไปเอง

 พี่เจ๊ียบ  ถ้าบ่ายสองกับตีสองเนี่ยต่างกันมากเลยนะ (หัวเราะ)

 บอล  เหมือนเสียงของตก ที่พี่เจี๊ยบบอกถ้าบ่ายสองกับตีสองมันก็ต่างกัน

อยู่ดี

 พี่เจ๊ียบ  ใช่ จิ้งจกร้องก็ดังกว่า

 พี่กบ  ตีสองเหมือนจะมีเอฟเฟ็คต์หน่อยๆ ใช่ไหม (หัวเราะ)

 บอล  เราอยู่ในครัว เราอยู่ในบ้านคนเดียวเหมือนกันแต่เราอยู่ในครัวตอน

เที่ยง กระถางตกเราก็นึกว่าเป็นหนูเป็นอะไรไป พอว่าเป็นกลางคืนแล้วมัน

ก็จะนึกว่าเป็นผีเป็นอะไรรึเปล่า ใครมารึเปล่า โจร

 พี่เจ๊ียบ  แมวร้องนี่น่ากลัวมากตอนกลางคืนดึกๆ

 บอล  เสียงเหมือนเด็กน่ะ

 พี่เจ๊ียบ  ถูก เสียงเหมือนเด็กถูกทิ้ง เราก็แบบโอ้ย ท�าไมร้องจังวะ

 บอล  เสียงโหยหวนมาก

 พี่เจ๊ียบ  ถูก นี่ไง เป็นเรื่องจินตนาการที่ไปซับพอร์ตเสียงด้วย

 บอล  ตอนแรกผมก็ไม่รู้ นึกว่าเด็กแถวๆ บ้านรึเปล่า

 พี่เจ๊ียบ  พี่ก็นึก (หัวเราะ)

 ลุงอ๋อย  จินตนาการ

 พี่เจ๊ียบ  ใช่ค่ะ เป็นเรื่องจินตนาการ เสียงๆ เดียวกันนี่แหละ แต่ว่าเราเอาใจ

ช่วยคนละแบบ แต่จากประสบการณ์พีน่ะ ทีบ่อกว่าสอนเขยีนเพลงมาเยอะ

มาก ในห้องนีต้้องมคีนนงึทีม่เีพลงเขาชอบแล้วเขาบอกเหตผุลได้ว่าเขาชอบ

เพราะอะไร หมายถึงเนื้อเพลงนะ ห้องนี้มีไหม

 ลุงอ๋อย  หมายถึงเพลงอะไรก็ได้ใช่ไหม

 พี่เจ๊ียบ  ฝน

 พี่ฝน  แล้วแต่ช่วงจังหวะ

 พี่เจ๊ียบ  ห้ามออกตัว บอกเลย (หัวเราะ)

 พี่ฝน  ช่วงนี้จะคลั่งเพราะคิดถึงแม่ จะคลั่งเนี่ยค่ะ “รักเจ้าเท่าแขนกาง” 

เพราะว่าอะไรนะ “เป็นเพราะเรามีกันและกัน วันทั้งจึงดูสดใสเหลือเกิน” 

คือฝนฟังแล้วมีภาพเลยว่าเรากับแม่เดินจูงมือกัน ท�ากับข้าวด้วยกัน

 พี่เจี๊ยบ  แปลว่าช่วงนี้คิดถึงแม่

 พี่ฝน  ใช่ๆ

 พี่เจี๊ยบ  มีใครอีกไหมคะ ป่าน กอดหมอนร้องไห้เนี่ย (หัวเราะ)

 ป่าน  ก็ถ้าตอนนี้ “ทะเลสีด�า” ค่ะ

 พี่เจี๊ยบ  “ทะเลสีด�า” เพราะว่า

 ป่าน  เศร้าจังเลย ก็ประมาณนั้นน่ะค่ะ

 พี่เจี๊ยบ  เอ้ แต่มุมคนเขียนเพลงนี้ ผู้หญิงซับพอร์ตผู้ชายนะ ถ้าไปฟังเนื้อ

ดีๆ น่ะ ต้าร์น่ะเป็นคนกลัว ไอ้ลุลาเป็นคนบอกกอดฉันไว้เถิด ไม่เป็นไร เอ้ 

ท�าไมถึงเศร้าล่ะ (หัวเราะ)

 ป่าน  มันจี๊ดมาก (หัวเราะ)

 พี่เจี๊ยบ  จบข่าวๆ

 ป่าน  ก็เวลาฟังอะไรเข้ามาแล้ว ก็จะเกิดความรู้สึกง่ายน่ะค่ะ เราก็จะ

จินตนาการเอาเรื่องโน่นเรื่องนี้มาผูกกัน หาความรู้สึกทั้งหมดที่มีมาแล้วก็

เลยเหมือนกับเซนซิทีฟง่าย เลยอินง่าย

 ดรีม  ตอนนี้ที่ฟังอยู่ “On the Radio” ครับ

 พี่เจี๊ยบ  อืม

 ดรีม  เรจิน่า สเปคเตอร์ชอบเนื้อเพลง

 พี่เจี๊ยบ  เขาพูดถึง

 ดรีม  มันปลงแบบ You’re young until you’re not. You love until 

you don’t. You try until you can’t. You laugh until you cry. You 

cry until you laugh. ก็ชอบ

 พี่เจี๊ยบ  คือประสบการณ์ชีวิตปกติทั่วไป หายใจจนกว่าจะตายกันไป อะไร

อย่างนี้กันไป ปลง ชอบ อินใช่ไหม

 ดรีม  ครับ

 พี่เจี๊ยบ  ส่วนใหญ่เพลงที่ชอบจะมาแนวนี้หมดเลยรึเปล่าคะ

 ดรีม  ใช่

(Regina Spektor)
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 พี่เจ๊ียบ  พี่ว่าต้องคุยกับใครบ้างนะ (หัวเราะ) มีใครอีกบ้างน่ะ ชอบเพลง

อะไร ฟังเพลงอะไรอยู่

 เต้  ฟังหลายแนวมาก ตอนแรกๆ ก็เหมือนคนอื่นๆ คือฟังเพราะเนื้อเพลง 

แต่พอฟังหลายแนวไปเรือ่ยๆ แล้วรูส้กึว่าผมฟังทีท่�านอง ฟังทีซ่าวด์มนั  บาง

เพลงทัง้ทีเ่ป็นเพลงไทยด้วยคอืเนือ้เพลงกไ็ม่รูว่้ามนัพดูถงึอะไร แต่ซาวด์มนั 

เจ๋งอะ คือเราฟังแล้ว ใช้ความรู้สึกว่ามันเจ๋ง แต่งได้ไงวะ ผมฟังหลากหลาย

ตั้งแต่พวกเฮฟวีเมทัลจนมาถึงแจ๊ส พวกบลูพวกเบาๆ แล้วก็ช่วงที่ผ่านๆ มา 

2-3 เดอืนทีแ่ล้ว กเ็พิง่จะมาฟังพวกแนวคลาสสคิ พวกแคนนอน แคนนอนนี่

กไ็ล่ฟังทกุเวอร์ชัน่ มเีกอืบร้อยเวอร์ชนักไ็ล่ฟังมาเรือ่ยๆ แล้วพอไปฟังเวอร์ชัน่

ออรจินิลัมคีวามรูส้กึว่า คดิได้ไง คอืแคนนอนมนัแปลว่าวน แล้วฟังทีไ่วโอลนี 

วนๆๆๆ ไปเรื่อยๆ แล้วมันซ้อนกัน รู้สึกถึงความอัศจรรย์ของท�านอง ซึ่งตรง

ท�านองผมว่าเจ๋งมากกว่าเนื้อเพลง

 พี่เจ๊ียบ  มันสากลเนอะ

 เต้  ใช่ฮะ

 พี่กบ  อยากจะบอกว่าอันนี้เป็นความโชคดีนะ ใครที่แบบว่าฟังเพลงจน

เกิดความรู้สึกนี้นะ ผมว่าเป็นคนที่โชคดี อาจจะเป็นเพลงเดิมแต่คือผมว่า

เท่าที่เจอกับตัวเองนะ เพลงคลาสสิคจะง่ายสุด เพราะอย่างที่ว่าแหละมันมี

หลายเวอร์ชั่น เพลงเดียวกัน คีตกวีคนเดียวกัน แต่ว่าบรรเลงคนละวง เห็น

ไหมเวลาเราเลอืกมาฟัง พอเราฟังวนๆๆๆๆ แล้วเราจะพบเวอร์ชัน่ทีเ่ล่นดสีดุ 

แล้วจะขนลุกแล้วจะมีความสุข ซึ่งใครได้อารมณ์นี้ ผมว่าเหมือนกับได้กิน

อาหารอร่อย เป็นความโชคดี อาจจะเป็นเพลงอื่นๆ ก็ได้นะ เพลงป็อบ แต่

ว่าถ้าฟังจนเพลงทีเ่ราฟังแล้วแบบ โอ้โห ขนลกุมากเลย ตรงไหนกไ็ม่รูอ้ะ ติง๊ 

นึงในนั้น แล้วเหมือนแบบได้กินอาหารทิพย์ ไม่ใช่หากินได้กันง่ายๆ ทุกคน

ลองหาเพลงแบบนี้ฟังให้เจอแบบนี้ แบบมันได้ปลุกเร้าความรู้สึกของตัวเอง

 พี่เจ๊ียบ  คืออาการขนลุกจากการได้ฟังอะไรที่เพราะแล้วกินใจ ก็สร้างอะไร

หลายอย่าง อิ่มเอมด้วย บอกไม่ถูก แล้วเราก็จะรู้สึกว่าตรงนั้นสามารถเป็น

แรงบันดาลใจให้กับเราในการท�าอะไรได้ คนๆ นึงลุกขึ้นมาวาดรูป คนๆ 

นึงลุกขึ้นมาสร้างบ้าน คนๆ นึงลุกขึ้นมาท�าอะไรต่อมิอะไรได้จากเสียงนะ       

อิทธิพลน่ะคือแรงบันดาลใจเป็นเรื่องส�าคัญใจการใช้ชีวิตเนอะ เพราะว่าเรา

ยงัเดก็ๆ กนัอยู ่ดแูล้วอกีเยอะ อกีมากมายมากเลยถ้าเกดิว่ามอีะไรทีส่ร้างแรง

บันดาลใจอันนี้ให้เราได้เรื่อยๆ น่ะ จะช่วยให้ชีวิตไม่รันทดมากนะ (หัวเราะ) 

นี้ก็ลังเลว่าจะชี้ไปทางใครดี

 ลุงอ๋อย  เป็นวัยด้วยรึเปล่าพี่เจี๊ยบ

 พี่เจี๊ยบ  ใช่ค่ะ เขาก�าลังเป็นๆ

 พี่กบ  ก�าลังมันอยู่

 ลุงอ๋อย  ก�าลังหนุ่ม ก�าลัง learning กับมู้ดแบบนี้

 พี่เจี๊ยบ  ฉันก�าลังดาร์ก มีอยู่ช่วงนึงพี่ก็เป็น แล้วไม่ได้ทุกอย่างต้องสีด�าด้วย

 ดรีม  แต่มันน่ารักมากเลยนะ น่ารัก (หัวเราะ)

 พี่เจี๊ยบ  เออ แล้วก็มีอะไรน่ารักที่ไม่เหมือนชาวบ้าน คือเพื่อนเขาฟังแล้ว 

อะไรของแกเนี่ย ปวดหัว แต่เราฟังแล้วเราน่ารัก (หัวเราะ) จริง แล้วเราก็

จะพ้นไป

 บอล  ฟังได้ยังไง อะไรอย่างเนี่ย

 พี่เจี๊ยบ  เออ

 ลุงอ๋อย  มันเป็นยังไงล่ะดรีม (หัวเราะ)

 ดรีม  ลุงฟังไหมครับ (หัวเราะ)

 ลุงอ๋อย  เอามาด้วยเหรอ

 ดรีม  มีอยู่ในโทรศัพท์ครับ (หัวเราะ)

 ลุงอ๋อย  ในลองหน่อยดิ ขอฟังหน่อย ลุงคาใจ มันตามไม่ทันไง

 พี่เจี๊ยบ  แต่เขาดูอารมณ์ดีนะ ดูใสใสดีอะ

 ดรีม  จะฟังจริงๆ เหรอลุง (หัวเราะ)

 ลุงอ๋อย  จริง

 ดรีม  แป๊บนึงนะครับ (ฟังเพลงของดรีมกัน น่ารักดีจริงๆ) พอแล้วบอกนะ

ครับ (หัวเราะ)

 ลุงอ๋อย  โอเค ขอบคุณครับ ถ้าเปลี่ยนเป็นลุงน่ะ ดรีมอาจจะไม่ชอบเพลง

นี้เลย (หัวเราะ)

 พี่กบ  ความรู้สึกของคนที่ตอบสนองกับเสียง ก็แบบว่าเป็นทฤษฎีเป็น

(Cannon) 
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อะไรไป

 พี่เจ๊ียบ  คือเขาพูดเรื่องหนักๆ ไปในน�้าเสียงที่ฟังสบายแต่ถ้าเปลี่ยน..

 บอล  ผมว่าดนตรีมากกว่า ฟังแล้วสบาย

 พี่เจ๊ียบ  ใช่

 ลุงอ๋อย  เออ ก็หลายอย่าง

 บอล  ด้วยเสียงคนเราฟังแล้วก็นะ สบายๆ

 พีเ่จ๊ียบ  แต่กท็�าให้รูส้กึว่าชวีติมนักน็ีแ้หละ กไ็ม่ได้อะไรมาก กม็แีค่นี ้เหมอืน

อีกเพลงนึงของเลนก้า ที่มันบ่นว่ามันเตี้ยมันอ้วน ท�าไมพระเจ้าถึงโหดร้าย

อย่างนี้ มันเตี้ยมันอ้วนแต่มันร้องด้วยน�้าเสียงที่แบบ..

 บอล  เสียงน่ารัก เลนก้าร้องเพลงเสียงน่ารัก

 พี่เจ๊ียบ  ใช่ มันก็เลย ก็เป็นองค์ประกอบของเสียงเนอะ เราว่านะ เปลี่ยน

เป็นพวกส�ารอกแล้วเนื้อนี้สิ มันก็จะหนักหน่อย

 บอล  ก็จะยิ่งเครียดกว่านี้ แต่ถ้าเป็นเลนก้าร้องก็จะออกมาเป็นอย่างนี้

 พี่เจ๊ียบ  ก็เป็นเรื่องของมู้ดแอนด์โทนของเสียงแหละ โปรดิวเซอร์อาจจะ

บรีพว่าขอเพลงหนักๆ นะแต่แบบว่าน่ารักๆ นะ แบบว่าชีวิตมันก็เท่านี้ไม่

ต้องจริงจัง อาจจะถูกบรีพมาอย่างนี้

 ลุงอ๋อย  อืม บางทีก็บอกหนักๆ นะ น่ารักๆ เอ้ มันยังไงนะ (หัวเราะ ) แต่

มันมีได้จริงๆ

 พี่เจ๊ียบ  ค่ะ ก็จะท�าให้ดีขึ้นนะ แล้วเพลงแบบนี้คนที่คิดเยอะมันก็คิดไปได้

เรื่อยๆ แล้วก็ร้องได้เป็นเพลงสบายๆ

 ลงุอ๋อย  สนใจอนันงึทีพ่ีเ่จีย๊บพดูถงึเมือ่กี ้คอืเรือ่งเซ้นส์ซึง่จะโต้ตอบกบัสิง่ที่

เร้าได้ คือถ้าเราใช้เซ้นส์จริงๆ นะ คืออิสระจากค่านิยมหรืออะไรบ้าง ก็กว้าง

ขึ้น อย่างเต้ฟังเพลงเยอะแยะไปหมด ลุงท�าไม่ได้หรอกอย่างเต้ เมื่อเร็วๆก็

กลับมาฟังเพลงๆ นึง โดยอะไรไม่รู้นอนอยู่เฉยๆ แล้วก็ เฮ้ย อยากฟังเพลง

นีค้อืเคยฟังมาแล้วนะ กข็วนขวายหามาฟังเพลงนีน้ะ “What a wonderful 

world” ของหลุยส์ อาร์มสตรอง

 ดรีม  ฟังไหมลุง (หัวเราะ)

 ลุงอ๋อย  คือหน้าเขาก็แบบ โอ้โห ด�าปึ๊ด แต่เขาร้องเพลง “What a won-

derful world” น่ะ มีสายรุ้งมีกุหลาบ แต่หน้าเขาถ้าถ่ายออกมาเฉยเนี่ย

นะ วิ่งหนีได้เหมือนกันนะ

 พี่เจี๊ยบ  อันนี้ไม่ต้องรอตีสอง วิ่งได้เลย (หัวเราะ)

 ลุงอ๋อย  เราก็มีความรู้สึกว่า พอฟังแล้วก็โล่ง มีสายรุ้ง มีดอกกุหลาบ แต่

ว่าถ้าเขียนเนื้อแล้วอ่านจะรู้สึกเหมือนในเพลงมันก็ไม่ได้จริงๆ นะ มันต้อง

มีอย่างนี้แหละ มันต้องมีคนมาร้องมีดนตรีมาใส่ ก็เป็นเรื่องของเสียงแหละ 

เสียงที่มาประกอบกับความหมายใช่ไหม

 พี่กบ  เสียงร้องที่เขาเลือกใช้ด้วย ลองนึกว่าถ้าเป็นคนร้องเพลงเพราะๆ ธร

รมดาๆ มาร้องกเ็ป็นอกีแบบนงึ ไม่ได้รูส้กึแบบว่าสะดดุใจมากขนาดนี ้ขนาด

ที่เขาเลือกใช้เสียงแบบนี้ร้อง สะดุดมากเลย โอ้โห มีความขัดแย้งกันอยู่ด้วย

คล้ายๆ เป็นแบบนัน้ใช่ไหม หลายอย่างเลยทัง้ทีพ่ีอ๋่อยว่าเรือ่งหน้าตา แล้วยงั

เรือ่งเสยีง ท�าไมเป็นเสยีงแหบแห้งอย่างนี ้แต่ว่าร้องเรือ่งทีแ่บบสวยงามกเ็ลย

ท�าให้สะดุดใจได้เยอะ ในดีเทลมีรายละเอียดหมดเลยถ้าเกิดว่าเราฟังแบบ

แยกแยะ อย่างเมื่อกี้ที่พี่เจี๊ยบบอก เราก็จะค่อยๆ เจอจิ๊กซอว์ทีละชิ้น ก็สนุก

ดีนะการที่บางขณะเราเลือกที่จะฟังแบบแยกแยะเพื่อให้เห็นองค์ประกอบ

ของมัน แล้วจะสนุกเมื่อเราเก็บประสบการณ์พวกนี้ไว้เยอะๆ แล้วเราได้

ทดลองท�าบ้างทดลองคิดบ้าง ช่วงต้นๆ ที่เล่าให้ฟังว่าในหนังฝรั่งไม่มีเสียง

ไหนในหนังเลยที่เราได้ยินแล้วเป็นเสียงจริง มันท�าหมดเลย ต่อไปลองไปนั่ง

ดสู ิดหูนงัเรือ่งไหนสกัเรือ่งนงึในโรงหนงั เปิดฉากมาสงัเกตเลย เรือ่งไหนกไ็ด้

เคยดูหนังเรื่องนึง เปิดฉากมาเป็นธงชาติสหรัฐอเมริกาแขวนอยู่

หัวเสา ลมพัด เสียงเยอะมากเลย พอเราดูแบบสังเกต เสียงลมเสียงมันพัด

ห่วงตรงหัวเสาที่แขวนกับธง เสียงธงสะบัด เสียงเหล็กกระทบกัน มันท�าทุก

เสยีงเลยนะ โห ซนีนัน้สกั 5 วนิาทไีด้มัง้ เสยีงเยอะแยะมากเลย แล้วเราต้อง

คิดแบบมันไม่มีจริง สมมติว่าเราคิดแบบคนไม่เอาใจช่วยหนังนะ คิดแบบ

จบัผดิ เฮ้ย ทัง้หมดมนัไม่มอีะไรจรงิเลย มนัท�าขึน้มาใหม่หมดเลย เราจะเหน็

ว่า โอ้โห มันท�าเพียบเลย เสียงธงสะบัด เสียงลม เสียงลมก็ต้องท�าเพื่อให้ดู

แล้วรู้สึกว่าเชื่อ ห่วงที่กระทบกับเชือกกับเหล็กแค่เนี่ย ไม่ต้องท�าก็ได้นะไม่

ได้ยินหรอก แต่มันก็น่ะ เราดูแล้วมันน่าเชื่อถือมากเลย หนังฝรั่งแต่ละเรื่อง 

(Lenka)

(Louise Armstrong)
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กระทั่งเสียงที่แบบว่าพอไล่เรามา กระทั่งเสียงที่ไม่ใช่เสียง เรายังเชื่อเลยใช่

ไหม เช่น สมมติว่าเสียงใส่แมกกาซีนปืน เอาเสียงอะไรมาก็ไม่รู้ เราก็เชื่อว่า 

โอ้โห ยิ่งใหญ่มากเลยนะมันกระแทกเข้าไป

 บอล  มันเท่

 พี่กบ  เออ มันกลายเป็น โอ้โห ต�ารวจคนนี้สุดเท่

 พี่เจ๊ียบ  สังเกตว่าเวลามีคนถูกฆ่าถูกยิงปืน จะถูกสัมภาษณ์ใช่ไหม ทุกคน

จะพดูว่ามเีสยีงคล้ายๆ ปืนเพราะว่าทกุคนได้ยนิเสยีงปืนจากในหนงั แต่เสยีง

ปืนจรงิไม่เท่เหมอืนในหนงั ทกุคนกจ็ะแบบมเีสยีงดงัคล้ายๆ จะเป็นเสยีงปืน

 บอล  มันคนละเสียงกัน

 พี่เจ๊ียบ  ใช่ โดนหลอกเรื่องของการตกแต่ง เหมือนลูกพีชสดไม่อร่อยเท่า

ลูกพีชกระป๋อง (หัวเราะ)

 ลุงอ๋อย  โดนหลอกซะจน...

 พี่เจ๊ียบ  ใช่ค่ะ เราอยู่กับไอ้นี่เยอะมาก

 บอล  การปรุงแต่ง

 พี่กบ  มองอีกแง่นึง มันเป็นความชาญฉลาดที่พยายามหาเสียงขึ้นมาเพื่อ

ส่งเสริม ซึ่งเราเอาวิธีนี้ไปใช้กับงานอื่นๆ ของเราได้

 บอล  ไอเดียของเขาที่เขาหาเสียงพวกนี้ได้

 พีก่บ  ใช่ วนันงึเราอยากท�าหนงัเล่าเรือ่งอะไรบางอย่าง เราอาจใช้ไอเดยีพวก

นี้ด้วยก็ได้ ไม่จ�าเป็นที่ว่า เราก�าลังท�ารถแล่นไปเราก็ไปอัดแอมเบียนท์ถนน

มา อาจจะไม่ต้องอย่างนั้นก็ได้ ไม่มีเสียงแอมเบียนท์อะไรทั้งสิ้นเลย มีเพลง

อยู่เพลงนึงกีต้าร์โปร่งตัวนึงตีตัวเดียว คันทรีมากเลย โอ้โห มันท�าให้ภาพ

ของเราบรรเจดิมากเลย คนนงึไปไกลแล้ว คนนีจ้ะต้องเดนิทางไปอกีไกลรอบ

โลกแน่ๆ เลย ซึง่เรามแีค่ภาพคนขบัรถไปกบัเสยีงดดีกตีาร์ มนัส่งเสรมิกนัได้

อยู่ อยู่ที่ไอเดียแล้วก็การแบบพยายามหา ทดลอง แล้วก็ลองหยิบเอามาใช้

 ลุงอ๋อย  มีใครฟังเพลงอะไรแล้วเอามาแชร์บ้างซิ จริงๆ พวกเราฟังกันทุก

วันเนอะ คือไม่รู้อะ เปิดไว้ก่อน

 พี่เจ๊ียบ  อันนั้นเพลงฟังเรา (หัวเราะ)

 บอล  เป็นวงของคนไทยด้วยครับ ตั้งแต่ผม ม.2 นานมาก

 พี่เจ๊ียบ  วงอะไรครับ

 บอล  ชื่อ Death of A Salesman น่ะครับ

 พี่เจี๊ยบ  อ๋อ

 บอล  ชอบเพลงนึง เป็นชื่อหนังสือด้วย ตอนนั้นผมฟังแรกๆ โอ้โห ท�าไม

มันเจ๋ง ท�าไมเขาท�าซาวด์ดีได้ เป็นเพลงชื่อ “เรือชูชีพ” ซาวด์เจ๋งดี มีพวก

ซาวด์แปลกๆ อะไรเยอะ แล้วเนื้อเพลงเหมือนกับล่องเรือออกไป คือไม่

ต้องใช้เรือใหญ่ด้วย ใช้เรือชูชีพที่จะไป จะพาไปนู่นนี่ได้ ผมชอบแล้วก็ยังฟัง

อยู่ครับถึงปัจจุบันนี้

 ลุงอ๋อย  มันเป็นเพลงหรือยังไง

 บอล  เป็นเพลงครับ

 ลุงอ๋อย  มีเนื้อร้อง

 บอล  มีครับ เปิดฟังก็ได้ครับ เราอยากเปิดมาก (หัวเราะ)

 เต้  ที่พูดมาก่อนหน้านั้นคือเกริ่นเพื่อที่จะเปิดใช่ไหม (หัวเราะ)

 บอล  ไม่ใช่ ก็เราชอบไง เราก็เลยแบบ ไม่รู้เอามารึเปล่า

 พี่กบ  เอาแล้วครับ เริ่มออกมาทีละเพลงๆ ใครมีเพลงอะไรก็เตรียมๆ กัน

ไว้นะ

 บอล  ไม่ได้เอามาครับ

 เพื่อนๆ  โฮ

 พี่เจี๊ยบ  ส่งเมลให้ทุกคนเลย ด่วน

 ลุงอ๋อย  เข้าใจความคาใจรึเปล่า (หัวเราะ)

 บอล  ถ้าเผื่อใครสนใจก็ไปหาฟังดู

 พี่กบ  แล้วความคาใจ เคยมีอย่างนี้ไหมพี่ มีเพื่อนเล่าให้ฟังว่าแบบว่าได้ฟัง

เพลงนี้ยัง แบบว่าซาวด์แม่งสุดยอดเลยว่ะ โอ้โห เราก็ไปตามหาโหลดมาฟัง 

ตรงไหนวะ มันหมายถึงตรงไหนวะ ช่วงไหนวะ ฟังจนจบ ช่วงไหนวะ เรา

ผ่านอะไรไปวะ เอาใหม่ เราฟังจากเขาเราก็จินตนาการไปอีกแบบนึงใช่ไหม

ตอนที่เขาบอกว่าตรงนี้เจ๋ง เราก็คิดไปอีกแบบนึง แล้วตรงกลางเราว่ามันมี

อันนี้นะเว้ย เราก็คิดไปอีกแบบนึง แล้วพอเราเปิดฟังจริงๆ ก็ไม่เจออันที่เรา

จินตนาการไว้ ก็เลยฮะ เรื่องเสียงก็เล่าให้กันฟังล�าบากเนอะ

 บอล  ก็เหมือนดูรูปวาด ก็มองต่างกัน อย่างที่พี่เจี๊ยบบอกตีสองกับบ่าย
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สองโมงต่างกันมาก

 พี่เจ๊ียบ  ตอนเขาท�าเพลงประกอบภาพยนตร์ผี ท�าเองกลัวเอง (หัวเราะ)

 พี่กบ  ใช่ๆ อ้าวดึกๆ ท�าก็กลัวเหมือนกันนะ เพราะเราท�าให้มันน่ากลัวใช่

ไหม เออ เราพยายามท�าให้มันน่ากลัว แล้วเราก็ท�าไปก็กลัวไป

 พี่เจ๊ียบ  มีถอยหลังลงบันไดด้วยใช่รึเปล่า (หัวเราะ)

 บอล  ท�าไปก็ถือว่าประสบความส�าเร็จ (หัวเราะ)

 ลุงอ๋อย  มันจูงเราไป ไอ้ความกลัวมีอยู่ในใจเราแล้วเนอะ แต่อะไรที่จะมา

สะกดิ ใช่ไหม อย่างเสยีงน่ะประสบการณ์ของตวัเองนะ เรือ่งผเีรือ่งอะไรกไ็ม่

ท�าให้เรากลวัซะท ีไปดหูนงัผ ีเรากแ็บบ...กไ็ม่ได้ท�าให้เราขวญัผวาอะไรขนาด

นัน้ได้ กแ็ปลกใจตวัเองเหมอืนกนั ผดิปกตจิากคนอืน่เขารเึปล่าวะ (หวัเราะ) 

เคยถามตวัเองว่า...เคยสมคัรกบัคณะพสิจูน์ ของมหดิล คอืมบ้ีานหลงันงึ อยู่

ปากช่อง ตอนนั้นมีหนังสือมิติที่ 4 หรืออะไรที่ท�าขาย แล้วก็เล่าให้ฟังเรื่อง

ของการไปพิสูจน์อะไรพวกนี้ แล้วเขาก็รับสมัครผู้ที่จะร่วมกระบวนการ

พิสูจน์ เราก็สมัครแล้วเขาบอกว่าจะไปวันที่เท่าไหร่ เดี๋ยวเขาจะแจ้งให้อีกที

นึง เราก็รอๆ แต่เขาก็ไม่แจ้งสักที อยากที่จะไปดูน่ะว่ามันเป็นยังไง

 พี่เจ๊ียบ  อยากกลัวใช่ไหมคะ

 ลุงอ๋อย  คือ แล้วอยากจะรู้ว่าตัวเองจะกลัวอะไรแค่ไหน แล้วมีอยู่ครั้งนึง

ตอนด�าน�้า ด�าตอนกลางคืน ต้องใช้ไฟหมดเลยใช่ไหม แล้วกฏของการด�า

น�้าต้องมีบัดดี้ ลงไปใต้น�้า เสร็จแล้วแสงก็ไม่มีแล้วเห็นไฟ ล�าแสง แล้วเสียง

เหมือนได้ยินมากกว่ากลางวันไง เสียงหายใจออกนะ แล้วเสียงหัวใจเราเต้น 

ปุบปับๆ เฮ้ย กลัวว่ะ (หัวเราะ) คือเรารู้ว่า เฮ้ย เซ้นส์ของความกลัวเรามีนะ

ไม่ใช่ไม่ม ีแล้วสิง่ทีม่าเร้าใช่ไหม ว่าให้ตวัเองกลวัคอือะไร เมือ่ไม่นานมานี ้เขา

ก็มีในเมลล์ แบบว่าใครที่อยากเจอผีให้ปฏิบัติแบบนี้ใช่ไหม เช่นว่า เข้าไปใน

ห้องน�า้แล้วมองกระจก สฟัีนหรอือะไรอย่างนีน้ะแล้วเรากล็องหนัไปทางซ้าย

ทวนเข็มนาฬิกานะ 3 รอบนะ แล้วก้มหน้าลงไปก่อนแล้วเงยขึ้นมาดูกระจก

แบบดเูรว็ๆ เราไม่กล้าท�าว่ะ (หวัเราะ) เฮ้ย มนัน่าลองนะ แต่เราไม่กล้าท�าว่ะ 

คือตอนกลางคืนนะ เขาบอกให้ท�ากลางคืน

 ป่าน  หน้ามืดเป็นลมก่อน (หัวเราะ)

 พี่เอม  ตกใจหน้าตัวเอง (หัวเราะ)

 ลงุอ๋อย  เล่าให้ฟังว่าเราพยายามทีจ่ะตรวจสอบตวัเองว่าเซ้นส์ของความกลวั

เป็นคุณสมบัตินะ เป็นสิ่งที่ควรจะมีใช่ไหม เพราะไม่อย่างนั้นจะรับรู้อะไร

ต่างๆ นานา เกิดมันเสียเซ้นส์ตรงนี้ไป ไฟกูก็ไม่กลัว กูเอามือไปแหย่จับเล่น 

ก็ไม่ได้ไง ก็เล่าให้ฟังในกรณีของเซ้นส์กลัวเสียงที่ตัวเองท�า

 พี่กบ  ถ้าสังเกตหนังซีนที่ผีจะออก ก็จะมีเสียงมาหลอกก่อนใช่ไหมทุกครั้ง 

บางทกีเ็ป็นแอมเบยีนท์ อะไรไป กม็เีทคนคิบิว้เรามาก่อน ให้เราจนิตนาการ

ไป ถ้าเราสังเกตมันคือเสียง ใช่รึเปล่า ที่มาสร้างอิทธิพลกับใจเรา

 ลุงอ๋อย  ก็เป็นเอฟเฟ็คต์ของเสียงนะ ได้ทั้งร่าเริง สดใส เศร้า รันทด หดหู่ 

อกหัก รักคุด

 แก้ว  ตุ๊ดเมิน (หัวเราะ)

 พี่กบ  อ้าว จริงนะ อย่างซีนหนังเศร้าๆ ถ้าผมท�า โจทย์ของผมที่ตั้งใจไว้คือ

ต้องร้องไห้ให้ได้ ตัง้ใจท�าเลย แล้วกฟั็งหลายๆ รอบนะ จะร้องไหมวะ ยงัเลย 

เอาใหม่ จะมวีธิกีาร บางทเีราใช้เสยีงสงูๆ ขึน้มา ไล่ๆๆ มาแล้วเสยีงสงูจะบบี 

บีบ อะไรอย่างนี้ ซึ่งเรารู้วิธีจะเล่นกับอารมณ์คนด้วยเสียง เราก็พยายามท�า 

แล้วก็ได้ผล คือก่อนหน้าที่เราจะมาท�าเอง เราได้ยินทฤษฎีใช่ไหม มันมีวิธี

ท�าให้คนเศร้าด้วยสเกลนี้ วิธีท�าให้คนร่าเริงก็ต้องสเกลนี้ ถ้าจะท�าซีนแบบ

นี้ให้คนบีบน�้าตา เราควรจะใช้เทคนิคแบบไหน ยังไง ก็แบบแค่ได้ฟัง พอ

ลองท�าแล้วเราพบว่าสดุจะมหศัจรรย์เลย เสยีงกบัความรูส้กึทีส่ร้างให้คนได้
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ท�าไมคนไทยท�า (แค่) เพลงรัก
 บอล  แล้วท�าไมคนไทย ท�าไมต้องท�าเพลงรัก ท�าไมเขาไม่ท�าเรื่องอื่นบ้าง 

เล่าเรื่อง

 พีเ่จีย๊บ  จรงิๆ เพลงเรือ่งอืน่มเียอะแต่พวกคณุไม่ได้ฟังกนัเอง มนัไปตกหล่น

อยู่ตามเพลงที่ 7 ที่ 8 ของอัลบั้ม

 บอล  ไม่ ผมหมายถึงวิธีคิดน่ะครับ ส่วนมาก

 พี่เจ๊ียบ  อย่างล่าสุด อย่าง “ราตรีสวัสดิ์” พวกเราทุกคนก็รู้จักกัน อันนี้เป็น

อันนึงที่โผล่มาในจังหวะที่...

 บอล  พอดี

 พี่เจ๊ียบ  อืม จังหวะภาคใต้หรืออะไรก็ตามแต่ แล้วเอาเสียงพี่ธีร์ ไชยเดช

เป็นเรื่องของการใช้เสียงอีกแล้ว มันมีผลมากนะ คือเสียงพี่ธีร์กับการร้อง

เนื้อแบบนี้ของคุณฟักกลิ้งฮีโร่ มันแบบโอ้โห ส่งผลต่อยอดเยอะมาก โดย

เนื้อหาใจความก็ดีมากด้วยแหละ จริงๆ มีค่ะ เพลงเยอะมากเลยแต่ว่าข้อ

ที่หนึ่งคือเรารู้ว่าพอท�าไปปุ๊บ ส่วนใหญ่เลยก็จะไม่มีใครให้ความสนใจกับ

เพลงแบบนี้ ต้องเรียกความสนใจด้วยวิธีการ ต้องมีกุศโลบายมากเลยเพื่อ

ที่จะให้เพลงนี้โผล่ขึ้นมา กระนั้นแล้วเพลงนี้ก็ยังไม่ดังเท่า “ตับ ไต ไส้ พุง” 

ของน�้าชาอยู่ดี (หัวเราะ)

 พี่กบ  ผมมีนะ ฟังไหม (หัวเราะ)

 พี่เจ๊ียบ  พอถึงจุดนั้น อย่างเพลงนี้ได้รางวัลเพลงยอดเยี่ยม อะไรไหม นั่น

แหละ ก็ได้เท่านี้ เหมือนแคบ แต่จริงๆ ตลาดก็ขาดอยู่แหละ ตรง ณ จุดนี้ 

เพยีงแต่ว่าท�าออกมาแล้ว บางวงท�าแล้วกด็จูรงิจงัเกนิ ดแูบบเอาเป็นเอาตาย

เกนิ “ราตรสีวสัดิ”์ ถกูเคลอืบ จ�าเรือ่งตอนเช้าทีเ่ราบอกว่าต้องเคลอืบกนัได้

ไหม เจตนาที่มุ่งมั่นแล้วท�าออกมาอย่างซีเรียสจริงจังไปมันฮาร์ดเซลไป คน

ชอบถูกเคลือบด้วยอะไรที่ไพเราะจ�าเรื่องนี้ได้ไหม ซึ่งเมโลดี้เพลงนี้ไพเราะ 

พี่ธีร์ก็ร้องไพเราะ ในขณะที่การเรียบเรียงดนตรีก็เป็นแบบสไตล์เขา เพลง

นี้ถูกเคลือบเยอะมาก มันถึงโผล่มาขนาดนี้ ก็มีค่ะเพียงแต่ว่ามันต้องใช้...

 บอล  หมายถึงการท�าเพลงด้วยระบบที่เขาทางโปรดักชั่น

 พี่เจี๊ยบ  ค่ายเหรอคะ

 บอล  ค่ายเขาไม่ได้ส่งเสริมด้านอย่างอื่นบ้างเลย ด้านเนื้อหาอื่นอะไรอย่าง

เนื้อ

 พี่เจี๊ยบ  ใช่ ถ้าเป็นเพลงตรงไปตรงมา ใช่ เขาจะไม่ค่อย ใครเคยฟังเพลง 

“ยกมือขึ้น” ของโจอี้ บอย

 Hatch-U  เคยค่ะ เคยครับ

 พี่เจี๊ยบ  “ยกมือขึ้น”เนื้อน่ะ เนื้อเพื่อชีวิต เพื่อสังคม เพื่ออะไรทุกอย่างเลย 

สิ่งที่พูดแต่ละะประเด็น แต่ก็ต้องเคลือบไว้ด้วยความมัน อีตอนดิ้นไม่ทันได้

นึกหรอก มันส์แล้วก็คอยยกมืออย่างเดียวใช่เปล่า แต่พอมาดูเนื้อจริงๆ โห 

เนือ้มนัตปีระเดน็แตก โจ้เขยีนเนือ้ดมีาก มนัต้องเป็นเพลงแบบนีเ้ท่านัน้เลย

จริงๆ ค่ายถึงปล่อยออกมา ไม่อย่างนั้นก็จะต้องเป็นมาลีฮวนน่า ที่แบบเพื่อ

ชีวิตอย่างจริงจัง ซึ่งก็จะมีกลุ่มของเขา ก็เยอะนะ ต้องหาฟังเอาแหละ แล้ว

กถ้็าชอบกค็วรจะสนบัสนนุด้วยค่ะ ค�าว่าสนบัสนนุกค็อืถ้าเขามซีดีอีอกมาก็

ควรจะซือ้ ไม่ดาวน์โหลด หรอืดาวน์โหลดกต้็องดาวน์โหลดแบบถกูกฏหมาย 

ตวัเลขมนัจะไปโชว์บนกระดานว่าเพลงแบบนีค้วรท�าหรอืไม่ควรท�า ถ้าอยาก

มีเราต้องซับพอร์ต ตอนนี้ศิลปะต้องซับพอร์ตไม่ว่าจะชอบอะไร แขนงไหน

อะไรแบบไหน ถ้าชอบศิลปะอันไหนต้องซับพอร์ตศิลปะอันนั้น ไม่อย่างนั้น

จะแย่ลงทกุทแีล้ว รุน่พวกคณุรุน่ลกูพวกคณุน่ะจะไม่มอีะไรให้เสพเลยถ้าเกดิ

ว่าไม่ซับพอร์ต จ�านวนเปอร์เซ็นต์ดาวน์โหลดมันน้อยกว่า “ตับ ไต ไส้ พุง” 

ต่อไปก็ท�ายาก ก็เป็นเพลงได้กล่องไม่ได้ได้เงิน คนท�าก็จะต้องเหนื่อยมากที่

จะพรีเซ็นต์ให้นายทุนพยักหน้า ก็ต้องช่วยกัน

 ลุงอ๋อย  จริงๆ ฟังนะ แต่ไม่ซื้อถูกรึเปล่า

 พี่เจี๊ยบ  ค่ะ พฤติกรรมสมัยนี้ก็มากับพวกเทคโนโลยี ก็ไม่ได้ท�าให้คนรู้สึก

ว่าต้องซื้อแล้ว ขณะเดียวกันรูปธรรมของการอยู่ได้ในเชิงว่ามีเพลงแบบนี้

ออกมาดันไปอยู่ที่ตรงนี้ด้วย คือดาวน์โหลดน่ะดาวน์โหลดได้ แต่ว่าขอให้

ดาวน์โหลดถกูกฏหมายแบบทีเ่ขาได้ยอดจากการดาวน์โหลด แค่ต่างกนัเพยีง

ไม่กี่บาท ช่วยได้ ช่วยที่จะท�าให้สิงห์เหนือมันท�าเพลงแบบนี้ออกมาได้อีก 

เพราะว่ามันวัดกันตรงจ�านวนนี้
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 บอล  คนท�าก็อยู่ไม่ได้

 พี่เจ๊ียบ  ใช่ค่ะ นายทุนไม่ให้ท�าก็โน่นน่ะ ต้องไปท�าเพลงแบบที่ seed เปิด 

เพลงแบบว่าเปิดในเวบ็ไซต์กแ็บบว่าเลก็มากเลย จรงิๆ เพลงแปลกๆ กม็บ้ีาง

แต่ว่าวงกว้างก็ไม่ได้ซับพอร์ตเท่าไหร่ ศิลปินไทยเรา

 ลุงอ๋อย  กรณีของการท�าด้านนี้เป็นอาชีพนะ ก็จ�าเป็น แต่ที่ไม่ได้คิดว่าจะ

เป็นอาชีพ

 พี่เจ๊ียบ  เพลิดเพลิน

 ลุงอ๋อย  เพื่อความอะไรของตัวเองก็เป็นประเด็นนึง บ้านเราก็อาจจะเห็น

ว่าพวกท�าเพลงก็ไม่เป็นตัวของตัวเองนัก เพราะเดี๋ยวเขาไม่ให้ทุนท�า ก็ยาก

เนอะ พูดไปเรื่องของวงการเพลง (หัวเราะ) เป็นเรื่องตลาด ก็เป็นเกร็ดนะ 

ในฐานะเราก็เป็นผู้ที่ฟัง เมื่อกี้ที่ก่อนที่บอลจะพูด คือตัวเองตั้งข้อสังเกต ก็

เป็นเครือ่งมอือนันงึทีจ่ะท�าให้การอยูค่นเดยีวบนรถไฟฟ้า มนัอยูไ่ด้ คอืเสยีบ

ปึ้กเข้าไปเราก็ได้ยิน ทุกคนก็พยายามที่จะกลบเกลื่อนโลกของความวุ่นวาย

แออัด ก็อยู่กับตัวเองได้ เราก็จะได้ยิน...(เสียงเพลงที่ฟังไม่ได้ศัพท์) ทุกคน

ก็เสียบเข้าไป (หัวเราะ) ไม่รู้ว่ามันเอฟเฟ็คต์อะไรกับโสตประสาทเขารึเปล่า

นะ ดังจนเราได้ยิน ในรถไฟฟ้า

 พี่เจ๊ียบ  เราก็อาศัยฟัง คนนี้เพลงไม่เพราะเราก็ขยับไปคนอื่น (หัวเราะ)

 ลุงอ๋อย  ไปขอฟังด้วยคน (หัวเราะ)

 พี่เจ๊ียบ  อ้าว 5 นาทีสุดท้าย มีใครอยากถามอะไรยังไงไหมคะ

 ลุงอ๋อย  หรือว่าในกระเป๋ามีเพลง (หัวเราะ)

 พี่เจ๊ียบ  โทรไปถาม อีเมลไปถามจะตอบยาก ขี้เกียจพิมพ์แล้ว เวลาพิมพ์

แล้วให้พดูดกีว่า คร่าวๆ กม็ซีดีอียูท่ีพ่ีซ่งัจ�านวนนงึกแ็จ้งความประสงค์ไว้ทีพ่ี่

ซังว่าอยากได้ซีดีนี้ ซึ่งมีเบสิคมากเลยตั้งแต่ต้นที่พี่กบไล่เปิดไปบ้างแล้ว คือ

เสียงตัวโน๊ตตัวเดียวเพื่อให้เราแยกความชิดห่าง ฝึกไว้ แล้วก็เริ่มทีละท่อน

ไปเรื่อยๆ แยกให้ฟังเพราะว่ามีอย่างนี้ ค�าว่าเดโมคือดนตรีที่ถูกประกอบไป

ด้วยเสียงเครื่องดนตรีหลายชนิดและมีชิ้นนึงที่เป็นตัวเมโลดี้

 พี่กบ  เมโลดี้ ใช่ ท�านอง

 พี่เจ๊ียบ  ซึ่งหลายคนถ้าไม่เคยฟังเดโมอาจจะแยกไม่ออก ว่าชิ้นที่เราต้อง

จับใจความและแต่งออกมาคือชิ้นไหน ทางที่ดีเราควรเปิดนิดนึงไหม

 ลุงอ๋อย  เมื่อกี้ที่กบเปิดเป็นตัวอย่างชุดนี้ แล้วก็ลองเขียนเพลงเข้ามาใส่

ท�านองใช่ไหม

 พี่เจี๊ยบ  ค่ะ

 พี่กบ  ซีดีชุดนี้ ดีตรงที่ว่าท�าให้เห็นท�านองที่ง่ายๆ อย่างชัดเจน ส�าหรับคน

ที่จะไปหัดทดลองเขียนเนื้อในท�านองที่เรามีอยู่แล้ว แทร็คแรกจะมีท�านอง

อย่างเดยีว แทรค็ทีส่องมที�านองกบัดนตร ีแทรค็ทีส่ามเป็นดนตรอีย่างเดยีว 

เอาไว้เวลาเราเขียนเนื้อเสร็จแล้ว แล้วเราลองมาร้องดูซิว่าเนื้อที่เราแต่งนั้น

ลงกบัดนตรเีหมอืนทีเ่ราได้ยนิท�านองตอนแรกไหม คอืมนัเป็นเพลงทีย่งัไม่มี

ความซบัซ้อนของท�านองมาก ฉะนัน้ กเ็หมาะถ้าเกดิว่าใครจะไปทดลองแต่ง 

แล้วในแทร็คถัดๆ ไปจะเริ่มยากขึ้น เป็นเพลงที่ยาวมากขึ้น มีท่อนใกล้เคียง

กบัเพลงป๊อบปัจจบุนัมากขึน้ อนันัน้กม็ที�านองเอาไหนให้ใครลองเอาไปเขยีน

เนื้อเล่นๆ ได้ ทดลองเขียนเนื้อ

 ลุงอ๋อย  จะมีซีดีแจกได้คนละแผ่น แล้วเราก็จะได้ร้อยเนื้อท�านองเดียวกัน

 พี่กบ  ใช่ หัวเราะ

 พี่เจี๊ยบ  อันนี้พันนึงแล้วค่ะ ใช้กับคลาสเขียนเพลงมา พันเนื้อแล้วค่ะ

 ลุงอ๋อย  เห็นไหมว่าท�านองเดียวมีได้ตั้งพันเนื้อ

 พี่กบ  แล้วที่สอนมา เราพบว่าบางทีก็มีเนื้อที่แบบ เฮ่ย เขียนมาได้ยังไง 

แบบว่าน่าตกใจ บางทีก็เป็นเรื่องมุมมอง บางทีก็เขียนดีจนแบบว่าน่าตกใจ

ว่าท�านองแค่นีไ้ม่น่าจะเขยีนได้ กเ็หน็ได้ชดัว่าขึน้อยูก่บัมมุมองแต่ละคนจรงิๆ

 ลุงอ๋อย  แล้วพี่กบมีเนื้อเดียวร้อยท�านองบ้างรึเปล่า (หัวเราะ)

 พี่เจี๊ยบ  อันนี้ยากนะ

 ลุงอ๋อย  ก็เอาล่ะ เช้าพวกเราได้เห็นภาพของการสร้างคือเรื่องของแรง

บันดาลใจ เรื่องของที่มา เรื่องของโมเมนต์ที่ท�าให้เกิดตัวเนื้อเพลงขึ้นมา 

ตอนบ่ายเราก็มาท�าความเข้าใจในเรื่องของเสียง ได้รู้จักกับเรื่องของซาวด์

ดีไซน์และเรื่องอะไรก็ตามแต่ ทีนี้รวมถึงเรื่องของภาพด้วยนะ ในตอนบ่าย

ที่เราพูดเลยเข้าไปถึงในเรื่องของมิติภาพและเสียง เมื่อเช้าเราเนื้อ ความ

หมายแล้วก็เสียง สรุปแล้ววันนี้ song / music / picture กว้างกว่านั้นจะ

ไป movie ละ (หัวเราะ)



70 71

เอาล่ะคงได้เป็นตัวพื้นฐานที่จะให้เราเริ่มที่จะลองเลือกดูนะ ว่า

เราจะแสดงความคิดของเราผ่านรูปแบบของสื่ออะไรบ้าง เอาล่ะก็เหมาะ

พอดีเลยเวลาตามคาดการณ์ไว้ มาลงตัวแป๊ะตรงนี้ได้ยังไงวะ (หัวเราะ) ทีนี้

เมื่อใครเลือก สมมติเลือกที่จะแสดงออกทางด้านเพลง หรือเรื่องของดนตรี

แล้วนะพี่เจี๊ยบกับพี่กบก็ยินดีที่จะเป็นที่ปรึกษาให้ทีหลัง อันนั้นก็คงต้องลง

ลึกกันต่อไปได้ แต่ตอนนี้เป็นการอินโทรหรือว่าเป็นการน�าเบื้องต้นให้เห็น

ภาพ เพื่อที่เราจะเลือกใช้สื่อแบบไหน 

แต่ยงัไงกต็ามแต่ ด้วยประสบการณ์นีน่ะ หมูอีนภุาพมากเลยเรือ่ง

ของเสียง ภาพเงียบๆ ก็ไม่เอฟเฟ็คต์เท่ามีเสียงประกอบเข้าไป เสียงอย่าง

เดียวก็ท�าให้กลัวเองยังได้เลย (หัวเราะ) เอาล่ะครับ คุยกับพี่เจี๊ยบพี่กบเสร็จ 

เราก็คุยสรุปกันซะหน่อย 

เรากข็อบคณุพีเ่จีย๊บพีก่บกนัอกีทนีงึ กไ็ม่ใช่ง่ายนะ ทัง้ในแง่ของตวั

ของกระบวนการแล้วกใ็นแง่ของตวัทีจ่ะหาเวลากนัได้นะ กต็วัแทน (หวัเราะ)

 เพื่อนๆ  บับเบิ้ล

 ลุงอ๋อย  เขาเป็น

 บับเบิ้ล  ค่ะ เป็นหนึ่งในทีม Hatch-U เป็นตัวแทนของเพื่อนๆ Hatch-U 

แล้วกม็ลูนธิกิระต่ายในดวงจนัทร์ค่ะ ทีว่นันีไ้ด้มาแลกเปลีย่นมมุมองของเรือ่ง

เพลง ดนตรี ก็คงจะเป็นช้อยส์ๆ นึงให้กับพวกเรา อาจจะเลือกท�างานนี้แล้ว

กห็วงัว่าจะได้ความช่วยเหลอืจากพี่ๆ  ทีจ่ะต่อยอดความคดิของพวกเราต่อไป

นะคะ คอร์สวันนี้ก็เป็นประโยชน์มาก แล้วก็ได้ความรู้ในมิติอีกมุมมองนึง ที่

เราเป็นคนฟังที่ได้มารู้จักมุมมองนี้ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

 Hatch-U  ขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับ

 พี่เจ๊ียบ  ยินดีค่ะ สวัสดีค่ะ

หลังเวิร์คช็อป
 ลุงอ๋อย  เราเวิร์คช็อปกันมาครบแล้ว หนัง เขียน ภาพถ่าย เพลง มีใครครบ

ทั้ง 4 อัน จริงๆ แล้วไม่ได้ซีเรียสว่าตัวจะต้องครบหรอก แต่ว่าในเจตนาของ

เราอยากให้เป็นทางเลอืก ว่าจะเอาไอเดยีของเราไปผ่านรปูแบบสือ่ชนดิไหน 

คือนอกเหนือจาก 4 อย่างนี้แล้ว ใครมีช่องทางที่จะเอาความคิดของตัวเอง

ออกมาผ่านรูปแบบ อาจจะไม่ใช่ใน 4 อย่างนี้ก็ได้นะครับ

ล�าดบัการท�ากจิกรรมของเราต่อไป คอืต้องมาสรปุไอเดยีทีจ่ะเป็น 

output ของเรานะครับ บางคนก็ไปทริปกันทั้งหมด บางคนก็ไปได้ครั้งสอง

ครั้ง อะไรก็ตามแต่ ก็ไม่ใช่เป็นตัวสาระส�าคัญ เพราะว่าจริงๆ แล้ว อยากให้

สมองของเราทุกคนได้มีโอกาสที่จะบอกอะไรออกมาบ้างว่า ควรจะเป็นยัง

ไงในเรือ่งของสิง่แวดล้อม เราขอเป็นประเดน็เรือ่งสิง่แวดล้อมหรอืธรรมชาติ 

เหมือนช่วงเวลานึง คือถ้าใครไปเชียงใหม่ก็มีที่อาจารย์ชัชวาลย์พูดถึง        

คุณมาลา ค�าจันทร์ ที่เขาพูดถึง น�้าที่ไหลมา ผ่านจุดๆ นึงแต่ไม่สามารถที่จะ

อยู่ ณ จุดๆ นั้นได้ ก็ไปของมันเรื่อย มันเหมือนกับว่าเหตุการณ์ก็ผ่านเราไป 

เราก็ผ่านเหตุการณ์ไปใช่ไหมครับ ตรงนี้ ก็คิดว่าในจุดต่างๆ ที่เราผ่านไปก็

น่าที่จะเห็นอะไรสักอย่างนึงปรากฎขึ้น อย่างวันนี้ที่เราคุยกันก็ได้มีการพูด

ถึงในประเด็นที่ว่า สิ่งที่เป็นขณะหรือเป็นโมเมนต์นึงที่มีอะไรเกิดขึ้นมาใน

ความคิดของเรา หรือในความรู้สึกของเรา เราก็จะผ่านเลยมันไป คือไม่ได้

เก็บไม่ได้เอาไว้ บางทีก็น่าเสียดายนะ ทีนี้ชีวิตของพวกเราก็อยู่ในวัยรุ่นใช่

ไหม เรายังมีเวลาอีกเยอะ

คิดว่าถ้าเราสรุปอะไรสักอย่างนึงในช่วงที่ชีวิตเรามาถึงตรงนี้ แล้ว

สะท้อนให้เห็นว่าเรารู้สึกกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมของเรายังไงบ้าง ก็จะ

เป็นหลักฐานตัวนึง ส�าหรับตัวเองก็คงเป็นสมบัติทางความคิดแต่ส�าหรับ

สังคมอาจจะเป็นตัวที่ไปถูกต่อยอด จากความคิดเล็กๆ ซึ่งคงจะถูกขยาย

ความได้ ถ้ามีการมาเจอะหรือมาเจอเหมือนหนังสือเล่มนึงที่เขียนเมื่อร้อย

กว่าปีที่แล้ว คนร้อยปีถัดมาอ่านก็ต่อยอดได้ ดังนั้นมูลนิธิฯ เองก็เห็นความ

ส�าคัญของความคิดเล็กๆ นะ แต่ว่าความคิดเล็กๆ เราเองอยากให้เห็นความ
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ส�าคัญของความคิดของเราเองด้วย แล้วเราเองก็อยากที่จะบันทึกความคิด

เล็กๆ นี้เอาไว้ ความคิดของเราไม่ใช่อยู่ดีๆ ก็ลอยออกมาเป็นความคิด ซึ่งไม่

เกี่ยวข้องกับ ที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ก็มีประสงค์จะท�าในเรื่องของธรรมชาติหรือ

สิ่งแวดล้อม สิ่งที่เราต้องการมากคือเรื่องของการสะท้อนความคิดที่เราได้

เจอะเจอ สิ่งที่เราเดินทางไปเห็นไปเรียนรู้ไปรับรู้กันมา นะครับ

เมื่อกี้ เรื่องการถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นเรื่องของเพลง หรือ

ภาพยนตร์สัน้ หรอืเรือ่งเขยีน หรอืภาพถ่าย หรอืจะมอีืน่ๆ อกีกแ็ล้วแต่ เราก็

จะต้องน�ามาเสนอต่อสงัคมอกีทนีงึนะครบั ในรปูแบบของการทีเ่มือ่ความคดิ

ของเราครบหมดแล้ว ออกมาเป็นรูปธรรมแล้ว เราก็จะเชิญพวกที่เกี่ยวข้อง

นะ เพื่อนๆ หรือว่าบุคคลที่เราต้องการที่จะเชิญเขามา เพื่อให้เห็นว่านี้คือ

ความคิดของคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นความคิดขณะหนึ่งซึ่งเขายังอยู่ในวัยนี้ ส่วน

การมองที่เราคุยกันน่ะ คนๆ นึงมองภาพๆ นึงก็ตีความต่อกันไปได้ใช่ไหม 

เราจึงเอาความส�าคัญตรงนี้มาเป็นสิ่งที่เราต้องท�าให้ปรากฎขึ้นมาในสังคม

จริงๆ แล้วหลังจากนั้น ก็จะเป็นเรื่องที่เราก็จะมาประเมินดูว่ากระบวนการ

อย่างนี้ ให้ประโยชน์กับสังคมได้แค่ไหน เสียประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์

คงไม่มีหรอก เพราะว่าความคิดทุกความคิดถูกน�าออกมาท�าเป็นรูปธรรม

วนันีก้ถ็อืว่าเป็นการครบตวัเวร์ิคชอ็ปนะ นอกเหนอืจากนัน้ใครจะ

มีรูปแบบอื่นๆ ก็ค่อยว่ากัน แล้วในเวิร์คช็อปของวันนี้ โดยเจตนาที่ได้คุยกับ

พี่เจี๊ยบแล้วก็พี่กบคงไม่ใช่เป็นรูปแบบที่สองคนนี้เขาท�า คือสอนแต่งเพลง

ท�าเพลงคงไม่ใช่เต็มกระบวนการนั้น เพราะเราหวังเพียงแค่ให้เห็นภาพรวม 

แล้วก็สร้างทางเลือกก่อน เมื่อเลือกแล้วก็ค่อยเข้าไปหาเขาอีกทีเพื่อที่จะลง

ลกึ เพราะถ้าจะลงลกึกนัทกุคนเวลาแค่นีก้ไ็ม่พอ แล้วกเ็ป็นการทีต้่องคยุกนั

พิเศษมากกว่านี้ทางด้านผู้ท�ากระบวนการ เลยถือเอาว่าเป็นเรื่องของการ

แนะน�าว่าเป็นว่าการจะใช้เพลงเข้ามาถ่ายทอดความคิด มันเป็นยังไงบ้าง 

คดิว่าพวกเราน่าจะพอเหน็ภาพของการทีจ่ะเอาเพลงเข้ามาอธบิายความคดิ

วันนี้ ใครอยากแสดงความรู้สึกหรือความคิดว่าได้หรือไม่ได้ อะไรไหม ถ้า

ลุงตั้งประเด็นว่าคงน่าจะท�าให้เราเห็นภาพที่จะเริ่มต้นได้ มีใครไม่เห็นบ้าง

ที่จะเริ่มต้น หมายความว่าความเข้าใจนะ แต่ว่าจะเลือกหรือไม่เลือก เป็น

อีกเรื่องนึงนะครับ

กระบวนการวันนี้เราพอเห็นภาพใช่ไหม ว่าเพลงเริ่มต้นได้ยังไง 

แล้วมีองค์ประกอบยังไง เมื่อเช้าพี่เจี๊ยบพูดถึงแรงบันดาลใจที่จะท�าให้เขา

เริม่ต้น การเริม่ต้นไม่เหมอืนท�ากบัข้าว บางทมีนัป๊ิงขึน้มาตอนไหนกไ็ม่รู ้แต่

ยังไงก็ตาม จะมีการสะสมข้อมูลต่างๆ เอาไว้ เหมือนที่เราเดินทางไปเจอะ

เจออะไรกันมา ก็จะมีการได้พบได้เจอโดยตัวของเราเอง แล้วเราเองก็จะมี

กระบวนการทวนความให้ ก็จะพยายามให้มากที่สุดอย่างความพยายามที่

เราจะรวบรวมเหตกุารณ์ต่างๆ อย่างเช่น เหมอืนกบัเหตกุารณ์ในวนันีเ้รากจ็ะ

ต้องท�าออกมาเป็นอย่างนีเ้หมอืนกนั ตอนนีเ้ราท�าออกมาได้ 3 เหตกุารณ์นะ

ครบั อนันีข้องอาจารย์หมอประสาน อาจารย์อรรถจกัร แล้วกค็ณุนภดล ชาติ

ก�าลงัจะเสรจ็นะครบั คอืหนงัสอืพวกนีบ้างคนเคยเหน็แล้ว ทีเ่ป็นเหตกุารณ์

ในวนันัน้ แล้วกเ็ป็นทกุถ้อยค�าทีเ่กดิขึน้โดยทีไ่ม่มกีารแต่งเตมิหรอืบดิหรอืต่อ

หรืออะไรต่างๆ นานา เป็นไปตามนั้นเพื่อให้เป็นหลักฐานในการที่เราทวน

ว่า วันนึงเราเคยคิดแบบนี้เคยพูดไว้แบบนี้ อีก 5 ปี 10 ปี มันอาจจะเปลี่ยน

ก็ได้ ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะต้องไปยึดกับมัน แต่อย่างน้อย มีหลักฐานตรงนี้

แล้วจะไปพัฒนาตัวมันเองต่อไป อันนี้คือความพยายามที่เราอยากจะท�าให้

พวกเราเกิดการได้ทวนนะ

เรื่องกิจกรรมก็จ�าเป็นโดยตัวของมันเองที่จะต้องมีข้อสรุป ข้อยุติ 

ทีนี้เราจะยุติกันด้วยผลหรือตัวความคิดของแต่ละคนที่มีต่อธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมนะ จะสั้นจะยาวจะอะไรก็ตามแต่ เราช่วยกันน�าออกมานะฮะ 

ลุงคิดว่าอยากจะได้ของทุกคนนะครับ อย่าไปกังวลเรื่องของคุณภาพของ

ความคิด ขอให้เป็นความคิดของตัวเองนะ คราวที่แล้วไปหมู่เกาะสุรินทร์

กัน ท้ายสุดที่เราได้แสดงความคิดเอาไว้ บางคนก็เป็นความคิดขนาดใหญ่ 

บางคนกเ็ป็นความคดิทีม่องเฉพาะทีต่รงนัน้ อย่างทอ็ปกม็องเรือ่งนโยบายที่

เป็นความคดิขนาดใหญ่ใช่ไหม ซึง่อนันีก้เ็กีย่วกบัแบคกราวด์ของสิง่ทีต่วัเอง

เรียนมานะ อย่างเน็ดก็เภสัชจะยังไงใช่ไหม แต่เน็ดก็มองอะไรที่เป็นเฉพาะ

เลย จะมเีรือ่งของให้มอแกนมาสอนด�าน�า้ใช่ไหม อนันีก้จ็บัต้องทีต่รงนัน้เลย

อย่างนี้เป็นต้น ก็ถือว่าเป็นความคิดที่ผ่านเรานะ
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ทกุกจิกรรมเหมอืนกบัทกุค่าย เรยีกว่าอะไร ทกุสถานทีท่ีเ่ราไปมา 

ทกุทรปิจะรวมเป็นหนึง่ไอเดยีของเราหรอืจะเลอืกจากทรปิใดทรปินงึมาเป็น

ไอเดียก็ตามแต่ เราก็จะมีกระบวนการท�าให้ความคิดตัวนี้เกิดขึ้น ก็จะชวน

พวกเราแบ่งเป็นกลุ่มย่อย เดี๋ยวพี่หนิงพี่แบดจะอธิบายให้ฟังอีกทีนึง แล้วก็

มาเอาก้อนความคิดของเราออกมา แล้วลองน�าความคิดมาดูซิว่าเราจะไป

ผ่านสือ่ชนดิไหนนะครบั กจ็ะได้เป็นหลกัฐานของเราอกีทนีงึ เมือ่กีล้งุบอกว่า

หน้าทีข่องมลูนธิฯิ กจ็ะต้องรบัผดิชอบในเรือ่งทีจ่ะท�าให้รปูของความคดิมนั

เกดิขึน้ อย่างทีเ่คยคยุกบัหลายคนว่าเรากเ็ป็นรุน่ทีม่นัเป็นไพโอเนยีนะ กจ็ะ

มอีะไรหลายอย่างทีเ่ราจะต้องเรยีนรูไ้ปด้วยกนั บางอย่างอาจพร่องบางอย่าง

อาจล้นเกนิ กเ็ป็นไปตามเรือ่งของการทีเ่ป็นเหตกุารณ์ครัง้แรก แต่ท้ายสดุจะ

ยังไงก็ตามแต่ก็คงจะได้กันล่ะ ในเรื่องของความคิด (หัวเราะ)

สรุปวันนี้ หวังว่าเราคงจะเห็นภาพของการท�าเพลง เพื่อที่จะ

เป็นปัจจัยที่จะให้เราเลือกที่จะเอาความคิดของเราน่ะไปผ่านรูปแบบสื่อ

อย่างไหน ในเรื่องของสิ่งที่จะด�าเนินกันต่อไปให้ถึงจุดสุดท้ายที่โครงการได้

วางแผนไว้ เดี๋ยวพี่หนิงจะเล่าเรื่องตรงนี้ให้ฟัง

 พีห่นงิ  คราวทีแ่ล้ว พีแ่จ้งให้ทราบว่าเวลาทีใ่ห้พวกเราตกผลกึความคดิหรอื

เลือกประเด็นของเราออกมา หรือหยิบเครื่องมือ หรือสร้างเป็นชิ้นงาน คง

เป็นเวลา 2 เดือน คือเมษา-พฤษภานะคะ แล้วช่วงเดือนมิถุนาเราก็คงนัด

เอางานของเรา น่าจะเป็นเหมือนชิ้นจริงหรือเป็นรูปธรรมออกมาแล้ว มา

แชร์กันเองก่อน ดูกันเองก่อนแลกเปลี่ยนกันก่อน แสดงความคิดเห็นแลก

เปลี่ยนกันก่อน หลังจากนั้น กรกฎาคงเป็นช่วงเวลาที่เราจะน�าไปสู่สังคม

ภายนอก ซึง่แต่ละเครือ่งมอืคงมพีืน้ทีห่รอืเวทใีนสงัคมทีแ่ตกต่างกนั ถ้าเป็น

เรื่องเพลงก็อาจจะเป็นติดต่อคลื่นวิทยุหรืออะไร หรือถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับ

หนังอาจจะมีเรื่องพื้นที่ของนิตยสาร เราก็ติดต่อแล้วก็มีเรื่องของภาพถ่ายก็

อาจจะเป็นการแสดงออกอาจเป็นสถานที่ต่างๆ คือหลักๆ 4 ตัว แต่อย่างที่

ลุงบอกคือเราเปิดกว้างว่า ถ้าน้องคนไหนมีความถนัดในการหยิบเครื่องมือ

อื่นมาท�าเป็นชิ้นงาน เราก็มีคุยกันได้

อย่างทีล่งุบอกว่า สดุท้ายแล้วกอ็าจจะเป็นเหมอืนสถานทีเ่อาของ

พวกเราทุกคนรวมเลยหนึ่งครั้ง แล้วก็อาจจะเชิญผู้ที่เราอยากจะฟังมุมมอง

ของเขามาสะท้อนให้เราฟัง ไม่รู้จะเป็นใครนะอาจเป็นพี่ๆ ที่เคยให้ความรู้

เรา อาจจะเป็นวิทยากร อาจารย์หรือจะเป็นใคร ยังไม่แน่ใจ เพื่อนๆ เรา ผู้

ปกครองของเราหรือใคร ก็เชิญมา ก็คงต้องคุยอย่างเป็นทางการ ก็มาคุยมา

แลกเปลี่ยนกัน ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งครั้ง ซึ่งอันนี้จะเป็นงานที่พี่แล้วท�าร่วม

กับพวกเรา เวิร์คกันต่อไป คงต้องมีการวางแผน สมมติว่าถ้าเป็นเรื่องของ

นิทรรศการจะติดตั้งยังไง อีกนิดนึงในช่วงเดือนกรกฎาทั้งเดือนก็เป็นช่วงที่

เราจะเผยแพร่สู่สังคม

แล้วสิงหาเป็นเรื่องของการที่เราจะมา หลังจากที่เราไปเผยแพร่

แล้วคงมีฟีดแบ็คหรือมีอะไรกลับมาสู่พวกเรา แล้วเรามานั่งคุยกันซิว่าสิ่ง

ที่เราท�าออกไปเป็นยังไง มีอะไรเกิดขึ้นบ้าง หรือว่าจากโครงการที่เราเดิน

ทางร่วมกันมา ตั้งแต่วันแรกที่เขียนใบสมัครจนถึงวันสุดท้าย เอ่อ ไม่ใช่วัน

สุดท้ายเนอะ เหมือนกับว่า ณ จุดนี้ พวกเราก็จะต้องสะท้อนออกมาเหมือน

กนัว่า กระบวนการหรอืแนวความคดิของลงุอ๋อย ของมลูนธิฯิ หรอืของพวก

พี่ๆ ที่สื่อสารกับพวกเรา กระบวนการแบบนี้เป็นยังไง ควรจะเดินหน้ายังไง 

เหมือนที่น้องถามว่าจะมีรุ่นสองไหม ก็คงต้องคิดกับตรงนี้อีกทีนึง ก็ต้องมา

สรุปเหมือนเป็นสรุปทั้งหมดของโปรเจ็คต์อีกทีนึง คงจากพวกเราด้วย แต่

ถามว่ารุน่สองเราจะท�าแค่ไหนยงัไง พวกเรานีแ้หละทีอ่าจจะต้องมาช่วยกบั

พี่คิดหรือว่าอยากจะมาร่วมด้วยไหม แค่ไหน เป็นเรื่องทั้งหมดของโครงการ 

คงสิ้นสุดประมาณสิงหา

กลับมาที่เรื่องของความคิด ที่เราจะเอาออกมากัน พวกพี่ก็คิดว่า 

ตัง้แต่เราเดนิทางด้วยกนัมาใช่รเึปล่าตัง้แต่พฤษภา สมมตเิรานบัตัง้แต่ภเูขยีว

ทีเ่ราแบบวิง่ออกไปหาความรูก้นั ช่วงทีเ่ราไปบ้านศลิปินเหมอืนเป็นครัง้แรก

ที่พวกเรามาเจอพี่ แล้วเราก็ชวน จ�าได้มั้ยก่อนลงเรือ ที่เราบอกว่า  เราจะ

เดนิทางไปรบัรูเ้รยีนรูด้้วยกนั โดยทีว่่าเราอาจจะต้องเปิดทัง้หมดในประสาท

สัมผัสของเรา จะเป็นหูตาหรือที่ส�าคัญที่สุดเลยก็คือใจของเรา ไปรับรู้เรียน

รู้มัน ไม่ตัดสินมัน คือเอาให้แบบเอาความรู้สึกก่อน อย่างที่บอกคือลองดูซิ

(pioneer / บุกเบิก)
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ว่า ครั้งแรกเลยรู้สึกแล้วเป็นยังไง แล้วความคิดเป็นยังไง เราก็ลองชวนพวก

เรา จนเข้าไปสู่ข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าธรรมชาติที่เป็นป่า ธรรมชาติที่เป็นทะเล 

จะเป็นโคลนหรือเป็นอะไร หรือจะไปฟังนักธุรกิจฟังเกษตรกร พ่อค�าเดื่อง

อย่างนี้ ไปเจอคนลาว หลายๆ ข้อมูลตรงนี้ ก็รวบรวมข้อมูลเอาไว้ แล้วก็

ลองดูเป็นช็อตเพื่อทวนกันกับพวกเรา ก็มาชวนกันคิด

ในช่วงของการท�าชิน้งาน อยากจะชวนพวกเรานดัเป็นกลุม่ย่อยๆ 

คือ 1 กลุ่มให้พวกเราไปนัดกันเอง จะไปจัดสรรกัน ใครจะมาตอนไหนก็ได้ 

คือ 1 กลุ่ม มีตั้งแต่ น้อยสุดคือ 3 คน มากสุดคือ 6 คน เราจะร่วมกันแบบ

มานั่งแชร์ริ่งกัน เพื่อให้แต่ละคนได้เกิดไอเดียหรือความคิดของตัวเอง ใน 

1 วัน คือวันที่ 4 จนถึงวันที่ 10 อาทิตย์ถึงเสาร์ของเมษาให้เลือกว่าจะเป็น

ช่วงไหน ยังไง พี่ก�าหนดก่อนเนอะ ถ้าใครไม่ได้ช่วงนี้ เป็นเด็กพิเศษก็หลัง

สงกรานต์นะ พอเข้าใจไอเดียนะ

 ลงุอ๋อย  ตวัไอเดยีลงุว่าน่าจะได้ในเดอืนเมษานีแ่หละ เพือ่จะดวู่าจะไปเลอืก

รูปแบบสื่ออะไรยังไง

 นิว  จับกลุ่ม 3-6 คน นี่คือท�าอะไรล่ะคะ เป็น?

 พี่หนิง  มาแชร์ริ่งกันที่มูลนิธิฯ

 พี่แบด  มาคุย

 พี่หนิง  มาคุยสรุปหาไอเดีย

 ลุงอ๋อย  คือเรามาท�าให้ตัวเองมีข้อสรุปไอเดียว่าจะเอาอันไหน

 นิว  หมายถึงว่าที่จะเอาไปท�าสื่อ

 ลุงอ๋อย  ใช่ๆ

 พี่ฝ้าย  คืออยากรู้ไงว่าแต่ละคนได้คิดไว้ในใจแล้วหรือยัง ว่าตัวเองเลือก

หนังเลือกเพลง เพราะจากพี่แบดคุยกับพวกเพื่อนๆ หลายคนก็มีบางคนที่

เขาตัดสินใจได้แล้วว่า เขาอยากท�าเพลงนะ เขาตัดสินใจได้แล้ว เลยอยากรู้

ว่าแต่ละคนได้ตัดสินใจกันบ้างแล้วหรือยัง

 พี่แบด  แล้วการตัดสินใจครั้งนี้ มีผลตรงที่ ถ้าสนใจในด้านไหน เราก็อาจ

จะติดต่อผู้ที่รู้ มาสเตอร์

 พี่หนิง  มาเป็นที่ปรึกษาเรา เรื่องเพลงอาจจะเป็นพี่เจี๊ยบอย่างนี้น่ะค่ะ แต่

ที่ส�าคัญที่บอกให้จับกลุ่ม 3-6 คน ช่วงเวลาก็คือวันที่ 4 จนถึงวันที่ 10 ของ

เดือนเมษา ก็มาแต่ละกลุ่ม ให้เลือกว่าจะมาวันไหน แล้วพี่ก็จะรอคุยแชร์ริ่ง 

กับพวกเราพร้อมกับเครื่องมือที่จะช่วยทวนความจ�า

 พี่แบด  ส่วนหนึ่ง พี่จะส่งอีเมลไปให้ แล้วก็ตอบกลับมานะ เหมือนที่ป่าน

เคยท�าแล้วเพื่อนๆ reply ตอบกลับมา

 ป่าน  forward mail

 พี่แบด  เอ้อ forward mail

 พี่หนิง  ถ้า forward เพื่อนๆ ก็จะเห็นกันหมด ใครเลือกแล้ว วันไหน ยัง

ไง อย่างนี้ค่ะ

 ท็อป  เลือกตอนนี้ได้เลยไหมครับ

 พี่หนิง  ได้เลย ถ้าใครแน่ใจก็บอกพี่ได้เลย พี่ก็ชอบ ก็ดี

 ลุงอ๋อย  โจทย์นะ คือหนึ่งใคร กลุ่มแต่ละกลุ่มคือใครบ้าง อันที่สองเวลา

 พี่หนิง  ใครรู้แล้วก็เลือกก่อนก็ได้ เพราะจริงๆ แล้วถ้ามี 2-3 คน จะได้เวลา

แชร์ริ่ง ช่วยกัน

 พี่ฝ้าย  ระยะเวลาที่ใช้คุยกัน ก็อย่างน้อยประมาณครึ่งวันน่ะค่ะ จะเลือก

ครึ่งเช้าก็ได้หรือครึ่งบ่ายก็ได้

 พี่หนิง  หรือทั้งวันก็ได้

 พี่ฝ้าย  อยากทวนเยอะๆ ก็ทั้งวันก็ได้

 พี่หนิง  ทวนไปนอนไปก็ได้

 พี่ฝ้าย  ยังไงก็ได้ไม่เสียตังค์

 พี่หนิง  คือช่วง 4-10 พี่ไม่ไปไหน พี่อยู่ที่นี่ นอนรออยู่นี้เลย

 ลุงอ๋อย  จัดกลุ่มมาแล้วก็หารือกัน เพื่อให้ตัวเองมีข้อยุติในเรื่องของก้อน

ความคิดนะ ลุงก็จะลองช่วยพวกเราดูถ้าเรายังมีแบบ 2-3 ความคิด จะเอา

อันไหนดี หรือว่ายังไม่มีเลยลุง ยังไง

 พี่หนิง  จะเริ่มต้นตรงไหนดี

 ลุงอ๋อย  ก็ลองคุยกันแล้วระบุมานะ

 พี่ฝ้าย  เหมือนกับว่าพอเราตัดสินใจเสร็จปุ๊บ เราก็น่าจะถึงเวลาท�า พี่หนิง 

บอกว่าประมาณพฤษภา พอมิถุนาเราก็ต้องเอาผลงานมาดู ส�าหรับบางคน



เวลาการใช้เวลาก็อาจจะต่างกัน บางคนเรียนจบแล้ว มีเวลาเยอะหน่อย ท�า

เสร็จไว

 พี่หนิง  หรือว่าเรียนจบแล้วมีงานท�า

 พี่ฝ้าย  มีงานท�า ก็แล้วแต่ธุระของแต่ละคนที่นั่นโน่นไปน่ะ ขึ้นอยู่กับการ

จัดเวลาด้วย

 พี่หนิง  ถ้าวันนี้ใครแจ้งก่อนก็ได้นะ เลือกเลยก็ได้ ถ้าเต็ม 6 คนพี่ตัดปิด

โควต้าวันนั้นเลย (หัวเราะ) คือถ้ามากกว่านั้นก็จะเยอะไปนิดนึง

 แก้ว  หนูท�าหนังสั้นค่ะ

 พี่หนิง  หนังสั้น หนูเลือกวันรึยังลูก

 แก้ว  ยังค่ะ แต่แจ้งไว้ก่อน

 พี่ซัง  คือเลือกสื่อแล้วเลย

 ลุงอ๋อย  เรามีไอเดียแล้ว อย่างอันนี้คืออย่างเรา พอวันที่เรานัด เราก็จะได้

แชร์กัน บางทีเพื่อนเขาก็ยังไม่สรุปนะ

 แก้ว  แต่ของหนูมันใช้เพื่อนนอกๆ ตรงนี้

 ลุงอ๋อย  ก็ไม่เป็นไร หมายถึงว่าจะท�าให้ out put เสร็จใช่ไหม

 แก้ว  ใช่ค่ะ

 พี่ฝ้าย  แก้วก็ลองจัดกลุ่มกับเพื่อนๆ กับแม้ว อย่างนี้มา

(เริ่มหารือกัน)

 พี่แบด  ส่วนนึงก็ไปตัดสินใจเอานะจ้ะ ก็ถ้าจะให้ดีก็เลือกด้วยตัวเอง ถาม

ตัวเองดูก่อนว่าอยากจะใช้สื่ออะไร มีประเด็นในใจ

 พี่ฝ้าย  ค่อยๆ คิด วันนี้ไม่ได้เร่งรัดอะไร คือบางคนอาจจะให้ค�าตอบได้เร็ว

ไง แต่ถ้ายังไม่ได้ ก็ค่อยๆ คิดไป

 พี่หนิง  เครื่องมือมาทีหลังความคิดเรานะ เขาเรียกว่าอะไรคือเครื่องมือมัน

เป็นเรื่องของเทคนิคเนอะ



รับรู้
เรียนรู้
เพื่อโลก


