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 4. กี้ - น.ส.สิรวดี ภควลีธร  

 5. ดรีม - นายปฐวี อินทรอภัยพงษ์  
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 10. บอล - นายปิติบดี ระวียันต์  

 11. หยิน - น.ส.ธนาลัย พูลศิริ  

 12. ฟีน - นายณัฐดนัย บุตรา  

 13. แม้ว - น.ส.สุทธิพร เรืองฤทธิศักดิ์  

 14. เต้ - นายจิรัสย์ รัฐวงศ์จิรกุล  

 15. ต๊อบ - นายนัฐพล พงศ์นราทิพย์  

 16. บับเบิ้ล - น.ส.ประภาพัชร ชุณหวรากรณ์ 
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ท�ำควำมรู ้จักและส�ำรวจสิ่งที่
ต้องกำรเรียนรู้ในวันนี้
 พี่เจี๊ยบ  สวัสดีค่ะ เจี๊ยบ-วรรธนาค่ะ อายุ 40 ปีแล้วค่ะ (หัวเราะ) แนะน�า

ตัวเองสั้นๆ ค่ะ ชื่อไม่ส�าคัญเท่าว่ามาที่นี่ท�าไม แล้วก็ไม่ส�าคัญเท่าว่าอยาก

ได้อะไรจากวันนี้กลับบ้านไป วนซ้ายหรือวนขวา (หัวเราะ)

 พี่ฝ้าย  ขอเริ่มได้ไหม ชื่อฝ้ายค่ะ เป็นสตาฟของโครงการ Hatch-U

 พี่เจี๊ยบ  ค่ะ นอกจากถ่ายรูปแล้วมาเพื่อการ...

 พีฝ้่าย  มาเพือ่...กห็นทู�างานน่ะค่ะ แล้วกส็องเพือ่เรยีนรู ้แล้วกส็ิง่ทีค่าดหวงั

ก็คืออยากจะเรียนรู้ ตัวเองไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องเพลงมาก่อน ก็อยาก

ได้ความรู้ใหม่ๆ เพิ่มน่ะค่ะ

 พี่เจี๊ยบ  ค่ะ

 พี่เอม  ชื่อเอมค่ะ เป็นสตาฟของมูลนิธิฯ อยู่โปรเจ็คต์อื่นน่ะค่ะ แต่วันนี้

อยากมาร่วมด้วยค่ะ อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับดนตรีเรื่องเพลง จริงๆ เป็นคนที่

สนใจเรื่องนี้อยู่แล้ว แต่ยังไม่เคยอยู่ในโหมดที่จะต้องมาแต่งหรือเรียบเรียง

อะไร เคยแต่ฟังน่ะค่ะ

 ลุงอ๋อย  หรือดีแต่แอบร้อง (หัวเราะ)

 ป่าน  สวัสดีค่ะชื่อป่านค่ะ เรียนการโรงแรม ศิลปากร ปี 2 ค่ะ อยากได้

อะไร อยากร้องเพลงค่ะ (หัวเราะ) ก็ให้มาเวิร์คช็อปก็อยากเจอพี่เจี๊ยบค่ะ 

(หัวเราะ) ก็ชอบ

 พี่เจี๊ยบ  ค่ะ

 นิว  ชื่อนิวค่ะ อยู่ทันตะ ปี 2 ปกติก็ฟังเพลงแต่ว่ายังไม่เคยท�าเป็นคนสร้าง

เอง วันนี้ก็เลยอยากมาเรียนรู้กระบวนการท�า

 พี่เจี๊ยบ  อืม ค่ะ

 ตาล  สวัสดีค่ะ ชื่อตาล อยู่ทันตะเหมือนกันค่ะ

 พี่เจี๊ยบ  อยู่ที่เดียวกันไหมคะ อ๋อ มาด้วยกัน

 ตาล  อยากได้ความรู้เกี่ยวกับพวกนี้ คือชอบร้องเพลงเหมือนกันค่ะ
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 วิทย์  ครับ ชื่อวิทย์ครับ มาจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ 

ครับ เอก marketing ครับ ผมมีมุมมองว่าเพลงคล้ายเป็นเครื่องมือตัวนึงที่

ช่วยให้เราถ่ายทอดความคิดของเราได้ ให้คนอื่นฟัง เหมือนอย่างลุงบอกว่า

มีไกด์คร่าวๆ อยู่ 4 ทาง ที่จะถ่ายทอดความคิด จากที่สื่อสารมาผมมองว่า

เพลงมันสั้น กระชับ แล้วก็คือวัดไปเลยชอบไม่ชอบ เจ๋งไม่เจ๋ง คือคนเข้าถึง

ได้ง่ายกว่า ถ้าสมมติว่าเป็นหนังสือก็ดีในแง่ลึกซึ้ง แต่คนอาจใช้เวลาในการ 

judge นานกว่าน่ะครับ แต่อันนี้ก็ชัดไปเลย

 พี่เจ๊ียบ  เคยท�าเพลงมาบ้างแล้วใช่ไหม

 วิทย์  ไม่มีครับ

 พี่เจ๊ียบ  เคยแต่งเพลงไหมคะ

 วิทย์  ไม่เคยครับ

 พี่เจ๊ียบ  อ๋อ โอเค

 แป้ง  ชื่อแป้งค่ะ บัญชี ธรรมศาสตร์ อยากรู้ อยากมองเห็นอีกด้านนึงของ

เพลงน่ะค่ะ ครึ่งที่เรามองจากด้านที่เราเป็นคนฟัง

 พี่เจ๊ียบ  ค่ะ

 บับเบิ้ล  ชื่อบับเบิ้ลค่ะ 

 พี่เจ๊ียบ  ชื่ออะไรนะคะ

 ลุงอ๋อย  บับเบิ้ล

 บับเบิ้ล  บับเบิ้ลค่ะ ไบโอเทคโนโลยี ลาดกระบังค่ะ

 พี่เจ๊ียบ  เพิ่งถอดไอ้ที่ดัดฟันออกใช่ไหม

 บับเบิ้ล  ก�าลังจะไปดัดค่ะ (หัวเราะ)

 พี่เจ๊ียบ  พูดเหมือนคนดัดฟันแล้ว

 บับเบิ้ล  เรียนร้องเพลงแล้วก็เรียนแต่งเพลงมาบ้าง

 พี่เจ๊ียบ  ที่ไหนคะ

 บับเบิ้ล  ร้องเพลงเรียนกับครูอิน บูโดกันค่ะ แล้วแต่งเพลงเรียนกับครูจุ้ย ศุ 

บุญเลี้ยง ก็อยากได้กระบวนการที่อาจจะแปลกออกไปค่ะ

 พี่เจ๊ียบ  อ๋อ ค่ะ

 ฟีน  สวสัดคีรบั ชือ่ฟีนครบั เรยีนวศิวกรรมอเิลก็ทรอนกิส์และคอมพวิเตอร์

ครับ อยู่ศิลปากรครับ ต้องการเอาความรู้พื้นฐานของเพลงไปต่อยอดทาง

ด้าน Sound Engineer ครับ

 พี่เจี๊ยบ  มีพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องการใช้เครื่องต่างๆ ใช่ไหมคะ

 ฟีน  ใช่ครับ

 พี่เจี๊ยบ  แล้วท�าดนตรีเป็นไหมคะ

 ฟีน  ไม่เคยครับ

 พี่เจี๊ยบ  เล่นดนตรีเป็นไหม

 ฟีน  ก็เล่นบ้างแต่ตอนนี้ไม่ค่อยได้เล่น

 พี่เจี๊ยบ  ได้ๆ ก็เหมาะกับพี่กบตอนบ่ายๆ เดี๋ยวจะมีอีกท่านนึงมาคือพี่กบ 

จะเป็นเรื่องของการท�าดนตรีเบื้องต้น การเอาลงเครื่องมือหรือใครจะท�า มี

เพลงแล้วเราควรจะท�ายงัไงต่อ ส�าหรบัคนทีไ่ม่ได้มคีวามรูห้รอืความสามารถ

ในการท�าเพลงหรอืเครือ่งคอมพวิเตอร์อะไรแต่อย่างใด แต่เดีย๋วเราซาวด์เชค็

กันก่อนว่าโดยรวมๆ แล้วต้องการแบบไหนยังไง อ้าวต่อเลยจะ

 พี่ฝน  สวัสดีค่ะ ฝนเป็นสตาฟโครงการเดียวกับพี่เอม ดูแลโครงการของ

เด็กมัธยม

 พี่เจี๊ยบ  ฝน ซาปารึเปล่า

 พี่ฝน  ใช่ค่ะ 

 พี่เจี๊ยบ  อ๋อ (หัวเราะ)

 พี่ฝน  มองคล้ายๆ กับวิทย์ คือมองเห็นว่าดนตรีเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ

สือ่สาร แล้วกใ็ช้เวลาเพยีงไม่นานน่ะค่ะ แล้วกเ็ข้าไปถงึคนได้ง่ายแล้ว ซมึซบั

กับคนได้เร็ว แล้วก็ง่ายกว่า คิดว่าน่าจะง่ายกว่าเครื่องมืออื่นๆ หมายความ

ว่ามันไม่ต้องผ่านการไตร่ตรองได้มากเท่ากับเรารู้สึกแล้วมันก็ซึมเข้าไปข้าง

ในได้เลย

 พี่เจี๊ยบ  อืม

 พี่จ๋า  สวัสดีค่ะ จ๋าเป็นสตาฟของโครงการ Hatch-U ค่ะ เพลงก็น่าสนใจ 

คือเราก็เป็นคนฟังเพลงอยู่แล้ว เลยอยากฟังมุมมองของคนที่แต่งเพลงน่ะ

ค่ะ น่าจะน่าสนใจดี

 พี่เจี๊ยบ  อืม ค่ะ

(ตัดสิน พิจารณา)
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 ดรีม  สวัสดีครับ ชื่อดรีมครับ มาจากอักษรฯ จุฬาฯ เป็นคนชอบฟังเพลง

อยู่แล้ว ชอบฟังเพลงมากๆ แล้วที่มาวันนี้ คือมีหลายเพลงที่เราฟังแล้ว รู้สึก

ดีรู้สึกประทับใจ แล้วเราอยากเป็นคนที่ท�าสิ่งนั้นออกมาบ้างน่ะครับ

 พี่เจ๊ียบ  เช่นเพลงอะไรบ้างคะ

 ดรีม  เช่นเพลงของแบลล์ แอนด์ เซบาสเตียนประมาณนี้ครับ

 พี่เจ๊ียบ  เนื้อหาเขาว่าด้วยเรื่องอะไรเหรอคะ

 ดรีม  เรื่องคือเนื้อหาส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องรัก เรื่องสังคม

 พี่เจ๊ียบ  แล้วเราประทับใจในมุมไหน ในมุมรักหรือสังคมหรือในมุมที่เขา

เอาสองเรื่องนี้มาพูดรวมกัน

 ดรีม  ในมุมที่เขาสามารถพูด...คือมันเป็นเพลงที่มีเนื้อเพลงที่ไม่เกี่ยวกับ

เรื่องนี้แต่เราได้สารนี้มาน่ะครับ

 พีเ่จ๊ียบ  อมื เราสามารถเข้าใจได้เองว่าเขาจะพดู จรงิๆ แล้วเขาจะพดูเรือ่งนี้

 ดรีม  คือไม่ใช่เข้าใจว่าเขาจะพูดเรื่องนี้แต่ว่าเราสามารถเก็ตสารบางอย่าง

ที่เขา....

 พี่เจ๊ียบ  จะบอก

 ดรีม  ครับ

 พี่เจ๊ียบ  แล้วเรารู้ได้ยังไงว่าเราไม่ได้เข้าใจไปเอง

 ดรีม  คือไม่ได้คิดว่าเขาพยายามจะบอกอะไร แต่เราประทับใจในสิ่งที่เขา

พูดมาแล้วเราเก็ตในบางอย่าง

 พี่เจ๊ียบ  ได้เอง

 ดรีม  ได้เอง

 พี่เจ๊ียบ  เออๆ น่าสนใจ

 ท็อป  สวัสดีครับ ชื่อท็อปครับผม เรียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอยู่

ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มาเพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยมีเซ้นส์เรื่องเพลงเท่า

ไหร่ อย่างผมคงไม่สามารถฟังเพลงแล้วเข้าใจแบบดรีมได้

 พี่เจ๊ียบ  (หัวเราะ)

 ท็อป  อยากมาฟังมุมมองแล้วก็ถ้าเกิดเป็นไปได้ก็อยากรู้ถึงพื้นฐานในการ

แต่งเพลง

 พี่เจี๊ยบ  อ๋อ

 ท็อป  พื้นๆ เลย เพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยมีเซ้นส์

 พี่แบด  สวัสดีค่ะ ชื่อแบดค่ะ เป็นสตาฟทีม Hatch-U ด้วยค่ะ ส�าหรับ

เพลง อยากจะรู้ในมุมมองของคนแต่งเพลงบ้างน่ะค่ะว่า เวลาเขาแต่งเพลง

เขาท�ายังไง วิธีการ แนวคิด กว่าจะได้เพลงออกมาให้คนฟังที่ฟังแล้ว เอ๊ะ 

ท�าไมเพลงนี้มันรู้สึกถึงกับเรา มีผลกระทบต่อความรู้สึกน่ะค่ะ ก็อยากจะ

มาทราบในเรื่องนี้

 พี่เจี๊ยบ  อืม

 หยิน  สวัสดีค่ะ ชื่อหยิน เรียนวิทยาศาสตร์ มหิดล ภาคชีววิทยาค่ะ คล้าย 

กับท็อป คล้ายกับดรีมด้วย ก็คือชอบฟังเพลงแต่ไม่ค่อยมีเซ้นส์ในทางนี้เท่า

ไหร่ กอ็ยากจะมาเรยีนรู ้คอืแบบว่าเราจะมโีอกาสได้เป็นคนสร้างสรรค์อะไร

ตรงนี้ออกมาได้บ้าง

 พี่เจี๊ยบ  อืม ค่ะ

 พี่หนิง  ชื่อหนิงค่ะ เป็นสตาฟของโครงการ Hatch-U มองว่าดนตรีท�าให้

เรารู้สึก ท�าให้เราสัมผัสหรือว่าแบบเข้าไปถึงข้างในได้เยอะ เพราะว่ามีองค์

ประกอบหลายอย่าง ทั้งเนื้อหาสาระ ทั้งจังหวะดนตรี แล้วก็อยากเรียนรู้

ว่า ถ้าเราจะมองตัวเพลงให้มันมากกว่าแค่เพลง จะรู้จักมันมากกว่านั้นหรือ

อะไร เหมือนกับที่เคยคุยกันในทีมน่ะค่ะว่า ถ้ามองในมุมที่ว่าเป็นอาร์ตจะ

เป็นอะไรขึ้นมา ก็อยากไปเรียนรู้มันมากขึ้น รวมทั้งวิธีการเลยอยากเรียน

รู้ว่ามันมีการเริ่มต้นยังไง สมมติว่าเรามีประเด็นอยากจะสื่อสารผ่านไปใน

เครื่องมือ ในเรื่องของบทเพลง เราอยากบอกเขาเรื่องนี้ ประโยคนี้เขาคิด

เริ่มต้นยังไงท�านองนี้

(Belle & Sebastian) 
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พลังของกำรไม่รู ้และเวลำของ
กำรตั้งสติ
 พี่เจ๊ียบ  การมาครั้งนี้ เรามีแรงกระตุ้นแล้ว แรงกระตุ้นก็คือความอยากรู้

ใช่ไหมคะ ก่อนหน้าความอยากรู้มันคือความอยากเขียน เราเดาเอาว่าอย่าง

นั้นนะ ก็เท่ากับว่าในใจทุกคนจะมีเรื่องอยู่เรื่องนึงซึ่งอยากบอก อันนี้เราวัด

จากเพลงแรกในชวีติเรา เราอยากร้องเพลงๆ นงึทีไ่ม่เคยมมีาก่อนบนโลกใบ

นี้ ด้วยเรื่องนี้ คือความอยากแรกเลย ที่อยากมากอยู่ 4-5 วันเต็มๆ เลย จน

กระทั่งวันนึงก็ลงมาแบบว่ากึ้งกั้งๆ ตรงเปียโนเล่นๆ

แต่ว่ำกำรเล่นดนตรีได้ ก็ไม่ใช่เงื่อนไข
ส�ำคัญของเรื่องนี้ แค่บอกว่ำ “ควำมอยำก” 
ส�ำคัญ
 ลุงอ๋อย  ขอแทรกแป๊บนึง

 พี่เจ๊ียบ  ค่ะ

 ลงุอ๋อย  ขอตัง้สตเิขาก่อน ความจรงิแล้ว เราก�าลงัจะเจอกบัครอบครวัดนตรี

เลยนะ คือกบที่จะมาตอนบ่าย คือเขาเป็นสามีนะครับ ลุงรู้จักสองคนนี้มา

สักพักแล้ว จุ้ยก็รู้จัก หลายคนที่เป็นนักดนตรีหรือนักร้องก็รู้จักนะ แต่นี่จะ

มีความพิเศษตรงที่ว่าเขาเป็นทั้งครอบครัว แล้วโอกาสที่จะปิงปองกันไปมา 

ระหว่างสามีภรรยาในเรื่องศิลปะด้านเพลงหรือดนตรีมันเป็นชีวิตไปเลย ก็

คิดว่าน่าจะมีมุมที่แตกต่างมาแชร์กับพวกเราได้

แต่ลุงอยากจะตั้งสติกับพวกเรานิดนึงก่อน ที่ผ่านมา เราไปเวิร์ค

ชอ็ปเรือ่งหนงัเรือ่งการเขยีนหนงัสอือะไรกต็ามแต่ ลงุเหน็อาการว่าเราเลอืก

หรือตัดสินสิ่งนั้นไปแล้ว เราก็อาจจะปิดหรือไม่เอ็นจอยกับการรับนะ เลย

อยากจะเปิดพวกเรา ลองตั้งท่าทีของเราใหม่เลย ว่าวันนี้เราก�าลังจะรู้จัก

มัน เปิดตัวเองให้เข้าไปรู้จักสิ่งๆ นึง อย่าเพิ่งไปด่วนเลือกหรือตัดสินในใจ

ก่อนว่า โอ้ อันนี้มันใช่ว่ะหรืออะไร ลองเปิดสักวันนึงเพื่อที่จะได้รับ ก็หลาย

คนตั้งใจตั้งตัวเองได้นะว่า อยากจะรู้ในมิติของดนตรี แต่ว่าดนตรีก็เป็นทั้ง

ศาสตร์แล้วก็ศิลป์ เพราะฉะนั้น การพูดคุยกับพี่เจี๊ยบก็คงเป็น 2 ด้านขณะ

เดียวกันเลย ในฐานะของที่มาที่ไปของศิลปะด้านนี้ หรือในฐานะของศิลปะ

ด้านนี ้ท�าขึน้มาแล้วมผีลต่ออารมณ์ความรูส้กึได้มากน้อยแค่ไหน อย่างไร ข้อ

ส�าคัญคือเราอย่าเพิ่งไปสรุป เลือก หรือตัดสินอะไร ไปกับแขนงของศิลปะนี้

ซะก่อน เราเปิดรับฟังมันดูก่อนนะครับ

บับเบิ้ลอาจมีประสบการณ์การเรียนรู้ตรงนี้มาแล้ว ก็อาจจะมี

กรอบอันนึงใช่ไหม แบบอันนี้ใช่ อันนี้ไม่ใช่ เราลองพยายามดูว่าไม่มีกรอบ 

คือเหมือนกับท็อปอาจจะเหมือนโบ๋ๆ มาเลยคือตาบ้องแบ๊วมาเลย เอ๊ะ เขา

ท�าอะไรกันกับเรื่องของดนตรีบ้าง เราจะมีความหลากหลายของที่มาที่ไป

ของแต่ละคนนัน้ หรอืแม้กระทัง่ฟีนกอ็ย่าเพิง่ไปแบบมุง่ไปแค่เรือ่งจะเอาไป

ใช้ทางด้านวิศวะยังไง ลองเอาให้มันครบด้านนะครับ

คดิว่าอยากจะตัง้สตพิวกเรากนัก่อน จากทีแ่ล้วๆ มา ลงุไม่ได้มกีาร

ตัง้สตใิห้ เพราะตวัเองกไ็ม่ได้ตัง้เหมอืนกนัแต่เรยีนรูจ้ากเรา กร็ูว่้าบางทเีราก็

เลอืก บางทเีรากต็ดัสนิแล้วท�าให้กระบวนการรบัรูข้องเราไม่เตม็ที ่ส่วนทีไ่ด้

ก็เลยอาจจะมีบางอย่างมาปิดในบางขณะอย่างนี้เป็นต้น

เวลาทีเ่ราจะหลดุหรอืว่าจะเสยีสตไิปชัว่ขณะก ็(ลงุท�าท่าประกอบ) 

หายใจแรงๆ ขึ้นมาหน่อยแล้วก็ “เอ้า เราก�าลังจะเปิดโลกอีกใบนึงนะ”

โอเคครับ ก็ต่อในเรื่องของ...

 พี่เจี๊ยบ  กุ๊งกิ๊งนะคะ กุ๊งกิ๊งแล้วก็ได้สิ่งที่อยากพูดออกมา สิ่งที่เกิดขึ้นในวัน

นัน้ทัง้หมดเลยนะคะ หมายถงึเพลงๆ นัน้ทีเ่กดิขึน้มาได้ในวนันัน้ มนัเกดิขึน้

จากความไม่รู ้เกดิขึน้จากความอยากอย่างเดยีว ซึง่อนันัน้เป็นพลงัทีแ่บบสดุ

แสนจะบริสุทธิ์ ใช้ค�านี้นะ แล้ว energy มันดีมากเลยค่ะ แรงมาก ทรงพลัง

มาก จนถึงทุกวันนี้ไม่สามารถท�าแบบนั้นได้อีกแล้ว

อันที่จริงแล้ว ไม่ค่อยอยำกบอกอยำก
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สอน คือพอรู้แล้วมันกลับไปไม่รู้ไม่ได้ พอเสีย
ควำมไม่รูไ้ปนี ่เซง็เลย (หวัเรำะ) เพรำะว่ำพอ
เรำรู้ ก.ไก่ มันก็ต้องไป ข.ไข่ แล้วกว่ำจะถึง 
ฮ.นกฮูก แต่ถ้ำเรำไม่รู้เลย เรำซัดเลยนะ ซัด
ด้วยควำมโง่น่ะ ใช้ค�ำนีเ้ลย ซดัด้วยควำมไม่รู้ 
มันกล้ำหำญ ไม่กลัวตำย มันได้งำนที่เพียว

3-4 เพลงแรก เกดิจากความไม่รู ้และความไม่รูน้ัน้ กไ็ม่รูต่้อไป เลย

เข้าใจว่าเขยีนเพลงได้ (หวัเราะ) พอไปถงึจดุหนึง่ไปเจอคนทีรู่เ้ข้า คนทีรู่บ้อก

ว่านี่ๆๆ อันนี้ๆๆ ไปเขียนเพลงให้คนนี้ๆๆ ขอโทษนะใช้ค�านี้เลย ฉิบหายเลย 

(หัวเราะ) ผิดหมดเลย คืองง

มีจุดนึงของการเขียนเพลง เขียนเพลงไปได้สัก 4-5 ปี พอปีที่ 5 

เริ่มเสียสติ (หัวเราะ) ไม่ได้ตั้งสติ ไม่ได้คิดว่าต้องมาทางนี้ แล้วก็ไปเจอการ

ตรวจเพลงเข้า การตรวจเพลงโดยเงื่อนไขการตลาด การค้าขาย มีค�านึงที่   

พี่จิก-ประภาส ชลศรานนท์ พูดกับเราว่า “เวลาส่งเพลงให้รู้นะว่าก�าลังส่ง

ใครแล้วจะผ่าน อย่าคดิว่าจะเขยีนอะไร” นีค่อืแง่ค้าขาย คอมเมอร์เชยีลเลย

นะ ไม่มีค�าว่าอาร์ตเลยนะ ศาสตร์นึงที่พี่จิกบอกคือถ้าสมมติต้องท�าเพลง

โฆษณาต้องเขียนส่งพวกเอเจนซี่...เขียนส่งเอเจนซี่ ถ้าต้องส่งพี่...เขียนส่งพี่ 

(หัวเราะ) ถ้าต้องส่งชาตรี คงสุวรรณ เขียนส่งชาตรี คงสุวรรณ อันนี้คือคอม

เมอร์เชียลอย่างเดียวนะ ในขณะที่ทอดด์ ทองดีบอกเราว่า “เจี๊ยบ” ทอดด์

เขาต้องท�าเสียงแบบนี้ (ท�าเสียงเหมือนคุณทอดด์ ทองดี) “เจี๊ยบ เพลงน่ะ 

เป็นเรือ่งของมนษุย์สูม่นษุย์...เจีย๊บ ไม่ใช่คนสูค่่ายเพลงและการตลาดเจีย๊บ” 

อันนี้อาร์ต โคตรอาร์ตเลย (หัวเราะ) ฟังทอดด์แล้วก็แบบ “อ๋อ ไอก็ติ๊งอย่าง

นั้นแหละทอดด์เอ้ย แต่มันเขียนไม่ได้” นึกออกไหมคะ สองฝั่ง ส�าหรับเรา 

ประภาส ชลศรานนท์น่ะ คอมเมอร์เชยีลอาร์ตแล้วล่ะ คอมเมอร์เชยีลในส่วน

ของเขา อาร์ตในส่วนของเขาแล้วเขาก็เก่งพอที่เขาจะคอมโพรไมส์ของทั้ง

สองเส้นให้เป็นลายมือของประภาส ชลศรานนท์ได้ในที่สุด ซึ่งน้อยคนมาก

ที่จะมีสมองซีกซ้ายขวาที่บาลานซ์กันอย่างนั้นได้ มันผ่านความมั่นใจมาก 

ผ่านการท�างานมาก ผ่านการรองรับมาก

จรงิๆ แล้ววนันี ้ตอนแรกยอมรบัว่างงกบัเป้าประสงค์ของโครงการ 

แต่เมือ่คนืนัง่คยุกบักบ แล้วพบว่าเป็นเป้าประสงค์ทีด่มีาก เป็นเป้าประสงค์

ทีไ่ม่ได้บลอ็คความคดิ ไม่ได้โฟกสั ไม่ได้ระบวุ่าจบจากวนันีแ้ล้วคณุต้องเขยีน

เพลงเป็น แต่จะท�าให้กระบวนการทางความคิด จัดการกับความอยาก น�า

ออกมาสูไ่ด้ในแบบของเรา แบบทีจ่ะเป็นเพลงของเราน่ะ ซึง่มนัดกีว่า ทีผ่่าน

มาเจีย๊บเปิดคลาสสอนแต่งเพลง แต่ไม่เคยสอนกระบวนการทางความคดิ ที่

มนัดมีากคอืเป้าประสงค์อนันีม้นัดมีาก กเ็ลยตกลงกบัพีก่บว่างัน้วนันีเ้ราจะ

พดูแค่เรือ่งเป้าประสงค์อนันี ้พดูเรือ่งความอยากทีน่�าออกมาสูโ่ลกภายนอก

แค่นั้นเอง

 ลุงอ๋อย  เห็นไหม ครอบครัวดนตรีนะเขาคุยกัน มีเพื่อนคุย (หัวเราะ)

 พี่เจี๊ยบ  ใช่ค่ะ มันดีมากคือการปิงปองของคุณลุงที่ยกตัวอย่างนะ บางช่วง

ปิงปองกันจนกระทั่งเอาไม้ขว้างกันเลยนะ (หัวเราะ) ไม่ใช่แค่ลูกนะ ขว้าง

หลบกัน (หัวเราะ)

ต้องย้อนเล่านิดนึงเพราะว่าพี่กบเขาจะเป็นคนพูดน้อย คือพี่กบ 

walk out ออกจากระบบการศึกษาในช่วงมหาวิทยาลัยปี 2 มั้ง เพื่อที่จะ

แบบไปท�าดนตรเีลย ไปฝึกกบัห้องทีต่อนนัน้รูส้กึจะเป็นห้อง center stage 

ห้องคาราบาว ไปฝึกงานกับพี่เขียว คาราบาว ไปฝึกงานกับพี่ปุ้ม พงศ์พรหม 

สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ซึ่งเป็นเทพเลย คนนี้เป็นเทพเรื่องดนตรี ความสามารถ

เยอะมาก ส่วนพี ่walk out ตัง้แต่อยู ่ม.3 ต้องใช้วจิารณญาณในการฟังมาก

เลยนะ (หัวเราะ)

เริม่มาจาก เอาตรงๆ เลย เรยีนไม่รูเ้รือ่งเพราะว่าไม่มกีารจดัระบบ

สมองซีกที่มันจินตนาการ ตอนเด็กฟุ้งมาก ตาอยู่ที่กระดานแต่ว่าใจไปป่า

หิมพานต์แล้ว (หัวเราะ) พออ่านหนังสือเยอะแล้วจัดการกับจินตนาการไม่

ได้ กก็ลายเป็นว่าไม่ได้อยู ่พอมองหน้าครแูล้วกเ็ริม่วเิคราะห์ครเูว้ย (หวัเราะ) 

(commercial / เกี่ยวกับการค้าหรือธุรกิจ)

(compromise / ประนีประนอม)

(เดินออก ทิ้ง)
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แบบวนันีต้้องอารมณ์ไม่ดแีน่เลย ท�าไมพดูจาน�า้เสยีงแบบนีว้ะ ท�าไมอธบิาย

เรื่องนี้มันไม่เข้าใจนะ จะถามก็ไม่รู้จะถามอะไรนะ เริ่มไปอย่างนี้ค่ะ ไปเสีย

เวลากับเรื่องแบบนี้มาก จนกระทั่งแบบมาตระหนกตกใจกับตัวเองตอน ม.

3 ว่าไม่ได้แล้ว เราต้องเลือกแล้ว เอาง่ายๆ เลยเลือกวิทย์-คณิต กับศิลป์ก็

ไม่รูจ้ะเลอืกอะไร จรงิๆ นะ ไม่รูว่้าตวัเองอยากท�าอะไร ไม่รูว่้าตวัเองท�าอะไร

ได้ แล้วก็ไม่อยากไปเสียเวลาเรียน เรียนเรื่องยากมากที่ไม่ได้ใช้ ตอนนั้นคิด

ออกแค่นี ้กไูม่ได้ใช้แน่ๆ ไอ้ถอดสแควร์รทู วศิวะอะไร งง เรยีนไปได้ไง เก่งจงั 

(หวัเราะ) เสรจ็แล้วบอก เฮ่ยไม่ได้ละ ไปหาอาจารย์แนะแนวว่า “อาจารย์คะ 

หนไูม่สามารถอยูแ่บบนีไ้ด้” นีค้อืค�าแรกทีพ่ดูกบัเขาเลย โชคดมีากเหมอืนมี

บุญบ้างอะไรบ้าง (หัวเราะ) เจอครูดีค่ะ ครูแนะแนวดี “ใจเย็นๆ นะนั่งก่อน 

อยากท�าอะไร อยากเรียนอะไร” เราก็บอกหนูไม่รู้

ข้อทีห่นึง่นะ เราจะบอกเดก็เสมอว่าต้องมคีวามรูก่้อนว่าเราอยาก

ท�าอะไร ความอยากส�าคญัมาก มนัเป็นแรงกระตุน้ทีด่ ีเป็นเชือ้เพลงิทีด่ ีเป็น

แรงขับที่ดี เราอยากท�าอะไร ต้องชัดเจนก่อน อย่างวันนี้ทุกคนต่อให้เรียน

อะไรก็ตาม โดยความรู้ความสามารถดีแล้ว วันนึงคุณก็มีความอยากใช่ไหม 

ความอยากทีจ่ะมารูเ้รื่องนี้ อนันี้ส�าคัญ้ส�าคญั เหมอืนกนัเลย เราว่าทุกอยา่ง

เริ่มจากความอยาก เป็นพลังงานที่ดี ให้เก็บพลังงานนี้เอาไว้ แต่ทีนี้ให้บอก

ตามตรงว่าจะจัดการยังไงกับเรื่องความรู้และความไม่รู้เรื่องนี้ตอบยาก ไม่

แน่ใจว่ารู้ระดับไหนถึงจะเป็นปัญหา ไม่รู้ระดับไหนถึงจะเป็นปัญหา ลุงช่วย

หนูหน่อยซิว่าหนูจะท�ายังไง (หัวเราะ)

 ลุงอ๋อย  ชาติ กอบจิตติที่เราเคยไปเวิร์คช็อป สมัยที่เขาได้ซีไรต์ใหม่ๆ เขา

ก็ได้เงินใช่ไหม ก็เจอกันเขาก็เปรยออกมาว่า “เฮ้ย คือไอ้มนุษย์มันก็อยาก

ได้เงินจริงๆ นะเว้ย” แล้วเขาก็บอกว่า “เพลงนี่แม่งท�าเงินฉิบหายเลย แต่

กูอยากได้เงินกูต้องมานั่งเขียนหนังสือ มึงว่ากูเป็นยังไงวะ” (หัวเราะ) พอ

เข้าใจไหม คือหมายความว่าไอ้เรื่องหนึ่ง ณ จุดหนึ่ง ความอยาก... เมื่อกี้

เจี๊ยบพูดถึงความอยากแต่ว่าในความอยากนั้น ถ้าเราเข้าใจหรือชัดเจนว่า

อยากแบบนั้น...มันใช่เราอยากได้รึเปล่า เหมือนกับว่าเราสามารถจะอยาก

ได้รึเปล่า อย่างชาติบอกว่าเขาอยากได้เงิน แต่เขาไม่สามารถที่จะท�าอะไรที่

มนักระจายได้กว้างขวางเท่าเพลง ใช่ไหม เขาเขยีนหนงัสอื อย่างน้อยกไ็ปไม่

กว้างหรือรวดเร็วเท่าเพลงอยู่แล้ว เขาบอกว่าเพลงนี่แม่งท�าเงินฉิบหายเลย 

ไปทั่วโลกได้เลย แต่งานเขียนของเขา พันธุ์หมาบ้า ไปได้แค่นี้แหละ ใช่ไหม 

เขาก็สะท้อนความรู้สึกของตัวเองนะ

ทีนี้เรื่องของการรู้ว่าตัวเองอยาก แล้วความอยากของตัวเองจะ

ท�าให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตัวเองอยากไหม ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องคิด บางทีเราอยาก 

สมมติคุณภาพเสียงของเราไม่ได้เรื่องเลย แล้วอยากจะเสียงดี หมอช่วยได้

ไหม ไม่รู้นะ ไปผ่าตัดกล่องเสียงจะช่วยไหม (หัวเราะ) ว่าแหมอยากจะเสียง

แบบสนุาร ีราชสมีา (หวัเราะ) เป็นไปได้ไหม นีค่วามอยากอย่างนงึ แต่ความ

อยากกจ็รงิมนัเป็นตวัขบัเคลือ่นเราได้ แต่เรากต้็องรูเ้หมอืนกนัว่าอยากทีจ่ะ

เป็นอย่างนั้นก็ต้องกลับมามองว่า ศักยภาพของเราที่มีมาพร้อมกับการเกิด

เป็นไปได้แค่ไหน ก็เป็นอีกตัวนึง

อยากจะเสริมด้วยนิดนึงตรงที่ว่า สมมติปัจจุบันเราก็มักจะบอก... 

คือดนตรีเป็นศิลปะนะ คือหลายๆ คนก็บอกว่า ฉันไม่ได้หรอกเรื่องศิลป์ ไป

ไม่ถงึ ไม่มพีรสวรรค์ กม็กีารถกเถยีงกนัถงึเรือ่งพรสวรรค์ แล้วกจ็ะมกีารสอน

ศิลปะใช่ไหม สอนศาสตร์ต่างๆ แล้วมนุษย์ที่หวังดีกับมนุษย์ด้วยกันอยาก

จะให้มนุษย์ด้วยกันเข้าถึงโลกของศิลปะได้ ก็ปรับท่าทีของตัวเองใหม่ ไม่ใช่

บอกว่ามาเรยีนศลิปะนะ เขาบอกลองมาเรยีนเพือ่ทีจ่ะให้สมองซกีขวาใช้งาน

แล้วจะสมดุลกับสมองซีกซ้ายไหม โปรแกรมศิลปะที่เคยสอนที่ไม่เคยมีคน

อยากจะมาเรียน มีคนเข้ามาเรียนเยอะด้วยความเป็นเหตุผลที่ว่า อยากจะ

ปรับสมองสองซีกให้บาลานซ์กัน พอเข้ามาแล้วยังไงรู้รึเปล่า โปรแกรมสอน

ศลิปะทัง้หมดถกูน�ามาใช้ แล้วคนทีบ่อกว่าตวัเองเข้าไม่ถงึหรอืไม่มพีรสวรรค์

ก็กลายเป็นคนที่มีผลงาน ที่รู้สึกว่าตัวเองท�าได้นี่หว่า

เมื่อกี้ลุงพยายามที่จะตั้งสติพวกเรา ถ้าเราวางท่าทีกับมันหรือเรา

เข้าใจความอยากของเรา ว่าเราอยากยังไงบ้างนะ แล้วความอยากของเรา

พาเราไปสู่อะไรได้บ้าง ก็คงจะเปิดตัวเองได้มากกว่า เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้พี่

เจี๊ยบจะเริ่มต้นด้วยความอยาก...

 พี่เจี๊ยบ  ค่ะ
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 ลุงอ๋อย  ของเรานะ ก็ส�ารวจความอยากของเราเพื่อที่จะให้มันชัดยิ่งขึ้น  

(แม้วเพิ่งมาถึง) งั้นแม้วแนะน�าตัวนิดนึงลูก นี่พี่เจี๊ยบ

 แม้ว  สวัสดีค่ะ ชื่อแม้วค่ะ เรียนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม พระจอมเกล้า

พระนครเหนือค่ะ

 พี่เจ๊ียบ  ค่ะ มาท�าไม อยากรู้อะไร (หัวเราะ)

 พี่หนิง  ตั้งสติก่อนอันดับแรก (หัวเราะ) ลุงบอกให้หายใจเข้าลึกๆ แม้ว มัน

เป็นค�าถามจริงๆ นะ (หัวเราะ) 

 พี่เจ๊ียบ  ถามทุกคนแล้วว่ามาเพื่ออะไร อยากรู้อะไร ความตั้งใจที่มาในวัน

นี้คือเพื่อที่จะ...อย่างเช่น แค่อยากรู้กระบวนการความคิด หรืออยากเขียน

เพลงเป็น หรืออะไร อยากรู้จริงๆ

 แม้ว  ก็อยากทราบว่าเวลาที่เขียนเพลงน่ะค่ะ แบบได้แรงบันดาลใจอะไร

อย่างนี้

 พี่เจ๊ียบ  คืออยากรู้เรื่องกระบวนการก่อนที่จะออกมาเป็นเพลงถูกไหม ได้

เพลงแรกๆ ของพี่เจี๊ยบ
 พี่เอม  พี่เจี๊ยบคะ ถามนิดนึงได้ไหม

 พี่เจ๊ียบ  ได้ค่ะ

 พี่เอม  เมื่อกี้ที่บอกว่า 3 เพลงแรกซึ่งเป็นเพลงที่ออกมาจากความอยาก

เพียวจริงๆ เป็นเพลงที่เราเคยได้ยินรึเปล่าคะ

 พี่เจ๊ียบ  เพลงแรกก็คือเพลง “เธอเห็นท้องฟ้านั่นไหม”

 พี่เอม  อ๋อ เพลงแรกเลยเหรอคะ

 พี่เจ๊ียบ  ค่ะ เพลงแรกเลย เพลงที่ 2 คือเพลง “เก็บไว้ให้เธอ”

 ทุกคน  อ๋อ (น�้าเสียงฮือฮากันมาก)

 พี่เจ๊ียบ  (หัวเราะ) มันเพราะมาก เพราะว่ามันไม่รู้ (หัวเราะ) ยืนยัน เพลง

ที่ 3 คือ “เธอยังคงมีฉัน” ของยุ้ย เพลงที่ 4 นี่เกือบจะรู้แล้ว เกือบจะเริ่ม

มีโจทย์แล้ว เพราะเริ่มมีการตลาด มีการบล็อคโมเดล คือรู้ว่าเพลงนั้นต้อง

แต่งให้แอนเดรยี ชือ่เพลง “สบตา” (ทกุคนฮอืฮากนัอกีรอบ โดยเฉพาะพี่ๆ )

 พี่เจี๊ยบ  นั่นเป็น 4 เพลงแรกๆ ค่ะ แล้วก็คนที่ท�าให้เริ่มชีวิตการแต่งเพลง

เริ่มมีปัญหาคือพี่อ๊อฟ พงษ์พัฒน์ (หัวเราะ)

 พี่เอม  เพราะอะไรเหรอคะ

 พี่เจี๊ยบ  คือท�างานที่คีตา แบบว่ามีเงินเดือนแล้ว เข้าไปรับเงินเดือนก็ไม่รู้

เรื่อง ไม่ได้ท�างานด้วยนะ เขาให้เข้าก็เข้า เขียนเพลงให้อ๊อฟ พงษ์พัฒน์ ซึ่ง

โอ้โห อันนี้แหละ ที่เราต้องลงไปคลุกกับค�าว่าการตลาด เพลงขาย เพลงช้า 

เพลงตีหัวเข้าบ้าน เจอค�าอย่างนี้เต็มไปหมดเลย เสียทรงเลย เออ ใช้ค�าว่า

เสียทรง

พูดถึงเรื่องศิลปะต่อจากคุณลุง ขอเล่านิดนึงว่ามีอยู่ช่วงนึงอยาก

วาดรูป ต่อเนื่องจากเรื่องประเมินความสามารถของตัวเองด้วยนะ ว่าความ

อยากอะไร มีอยู่ช่วงนึงอยากวาดรูปเพราะรู้สึกว่าเครียดมาก อยากระบาย

ทั้งรูปธรรมและนามธรรมนะ อยากระบายสี อยากระบายออก แล้วก็เลือก

คร ูเป็นพวกเลอืกคร ู(หวัเราะ) ไม่เก่งหรอกเลยต้องเลอืกคร ูกเ็ลอืกอาจารย์

เกริกบุระ ยมนาค เพราะเพื่อนเล่าให้ฟังว่าเพื่อนเคยเรียนช่างศิลป์ เล่าให้

ฟังว่าอาจารย์คนนี้เป็นอาจารย์สอนศิลปะคนเดียวที่เอากีต้าร์คลาสสิคมา

เล่นตอนอธิบายค�าว่า อิมเพรสชั่นนิสซึ่มให้นักเรียนฟัง เราก็บอก “เออนี่

แหละครูในฝันเว้ย” ถ้าวรรธนาจะเรียนวาดรูป วรรธนาจะต้องเรียนกับนี้ 

คนอื่นไม่เรียน ต้องคนนี้

ชัว่โมงแรกครเูกรกิปวดหวักบัหนมูาก (หวัเราะ) คอืหนใูช้สแีดงกบั

สีเขียวรวมกัน ถ้าใครดูภาพวาดของอาจารย์เกริกอาจารย์เป็นคนใช้สีน้อย

มากแล้วสีกลมกลืน ฮาร์โมนี่ในสีดีมาก ซอฟท์ เป็นคนวาดค่อนข้างซอฟท์ 

ในขณะที่พี่ไปด้วยจิตใจข้างในมันไม่ได้แล้ว ฉันต้องวาดรูป วาดอะไรก็ไม่รู้

ล่ะ ไปวันแรกไอ้ขาตั้งเฟรมที่เป็นขาตั้งที่เขาจัดไว้ให้ เจี๊ยบกดแปรงจนมัน

พังเลย ครูเกริกบอกไม่ได้แล้ว คนนี้ต้องไปอยู่หลังห้องก่อน (หัวเราะ) นี่คือ

ครทูีด่นีะ เราก�าลงัยกตวัอย่างคอืเขามคีวามเข้าใจในเดก็ทีม่ปัีญหา รูแ้ล้วคน

นี้มีปัญหา แปรงคนอื่นเขาเรียบร้อยเก็บ เนี๊ยบ ล้างสะอาดเลย ของหนูมัน

เหมือนแปรงสีฟันเลย ในชั่วโมงแรก เขาก็ไปเอาขาตั้งมาอันใหญ่มากปิดบัง

หมดทุกอย่าง แล้วก็ให้ไปอยู่หลังห้อง (หัวเราะ) คือถ้าเป็นครูคนอื่นเราจะ

(Impressionism)
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รู้สึกว่า โอ้โห เราโดนท�าโทษ แต่กับครูเกริกมีบางอย่างที่บอกว่า เขาก�าลัง

ทรีทเราด้วยความเข้าใจ เราอยู่หลังห้อง ครูเกริกจะคอยชะเง้อมา “คุณ

วรรธนาอย่าเพิ่งลงสี รออาจารย์เดี๋ยว” (หัวเราะ) สักพัก “คุณวรรธนาลงสี

ไปรึยัง อย่าเพิ่งนะ” (หัวเราะ) ในที่สุด ครูบอกว่าเราวาดรูปแบบทิศทางนี้ 

ให้ไปลองศึกษางานของคนนี้ คือในความไม่รู้ เราไปแบบไม่รู้เหมือนกัน เรา

ไม่ได้ศกึษางานเขยีนภาพวาดเราไม่เคยรูห้รอกว่าพคิาสโซ่งานเป็นแบบไหน 

สไตล์เป็นแบบไหน อองรี มาติส เป็นศิลปินชาวฝรั่งเศส เป็นแบบไหนอะไร

ยังไง ฟรีดา คาห์โลไม่รู้จัก

พองานออกมาแล้ว มีทิศทางที่ออกมาแล้ว รูปวาดระยะนั้น เอา

จรงิๆ นะ กลบัไปวาดตอนนีก้ว็าดไม่ได้อกี แปลกมากเลยเรือ่งนี ้ยงัเป็นเรือ่ง

ที่ท�าความรู้จักไม่จบ คือเรื่องของความรู้กับความไม่รู้ ช่วงนั้นครูเกริกบอก

ว่าไปดูรูปของคนนี้ๆๆ เชื่อไหมพอดูรูปปุ๊บหยุดวาดเลย ซวยเลย (หัวเราะ) 

อันนี้เป็นของเราเอง ไม่ใช่เป็นความผิดของครู ครูเริ่มให้ ครูปล่อยให้วาดอยู่

ประมาณ 3-4 เดือน แล้วค่อยๆ บอกว่านี่นะ ทางนี้ๆ พอเห็นว่าเคยมีอะไร

มาก่อนแล้ว เราพบว่า ตายแล้วเราก�าลังท�าสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้ว อันนี้

คือความรู้ใหม่อีก คือไม่มีอะไรใหม่เลยบนโลกใบนี้ อะไรที่เราว่าเราท�าเป็น

เราคิดออก เราใช่ เราเจ๋ง มันเป็นของที่เคยเกิดขึ้นมาหมดแล้ว ก็เลยเป็นอัน

นึงที่รู้สึกว่าก็หยุดอีก ช่วงนั้นก็หยุดวาดรูปแล้วก็ค่อยกลับมาวาดรูปอีก มัน

จะมีการตีกันระหว่างความรู้กับความไม่รู้อยู่ในตัวเราเยอะมากเลย เราจะ

ให้ความส�าคัญกับเรื่องนี้มาก

ด้วยควำมระมัดระวัง
วันนี้มาด้วยความระมัดระวังมากเลยว่า อยากจะบอกอะไรหรือ

ไม่อยากจะบอกอะไร หรือบางเรื่องก็ยังนึกไม่ออกว่าจะบอกยังไง บอกแค่

ว่าความอยากนี่ส�าคัญก่อน เพราะฉะนั้นย้อนกลับมาประเด็นแรกคือทุกคน

มาทีน่ี ่มแีรงขบั มคีวามอยากทีจ่ะรู ้ขอถามกลบัว่าเรือ่งในใจทีอ่ยากจะเขยีน

มีไหม ใครมียกมือขึ้นเลย (ทุกคนเงียบ) ไม่จริงอ่ะ

 วิทย์  มันยังไม่เป็นประเด็นที่ชัดน่ะครับ คือยังไม่มีอะไรที่ชัดเจน

 พี่เจี๊ยบ  จับต้องไม่ได้ใช่ไหม

 วิทย์  ยังไม่ชัดเจน ยังลอยๆ อยู่

 พี่เจี๊ยบ  ทีนี้ ตัวหนังสือที่ลอยอยู่มันมีค�าว่าอะไรบ้าง

 วิทย์  ก็กว้างๆ เลย

 พี่เจี๊ยบ  ความรัก

 วิทย์  ไม่ๆ ผมอาจจะไม่มีเรื่องของความรัก เรื่องความรักอาจจะใช้เป็น

ส่วนนงึในการดงึเข้าหาเรือ่งอืน่น่ะครบั คอืคล้ายๆ กบัการเปิดใจคนอะไรได้

 พี่เจี๊ยบ  อ๋อ แสดงว่ามีวัตถุประสงค์หลักในการอยากบอกอย่างจริงจัง

 วิทย์  อย่างเช่นความแบบ... อย่างเช่นง่ายๆ พวกรอบตัวเราเรื่องความ

เรียบร้อยของบ้านเมือง มันก็เป็นเซ้นส์ที่ควรจะบอกได้โดยแฝงให้เขาเริ่ม

สะกิดนิดนึงอย่างนี้ครับ

 พี่เจี๊ยบ  อ๋อ โอเค เป็นประเด็นอย่างนั้น ใครมีเรื่องความรักในใจที่อยาก

บอกไหมหรือไม่อยากบอกนี่แหละแต่อยากเขียนเป็นเพลง มีไหม จริงเหรอ

ไม่มีเหรอ ก้มหน้าอย่างนี้ต้องมี (หัวเราะ)

 ลงุอ๋อย  กต้็องมาดวู่าเขาอธบิายนยิามค�าว่าความรกัแบบไหน รกัแม่ รกัหมา

 พี่เจี๊ยบ  เออ ใช่

 ลุงอ๋อย  รักผู้ชายคนนึง รักผู้หญิงคนนึง

 พี่เจี๊ยบ  คือมันก็ต้องมีไงคะ คือค�าว่าความรัก รักอะไรก็ได้ไง คือมันรัก โลภ 

โกรธ หลง เพลงมีอยู่เท่านี้ เป็นอารมณ์มนุษย์ มีไหมคะ

 พี่หนิง  เรารู้สึกเหมือนว่าเราท�าเรื่องว่าให้รักโลก ให้ทุกคนหันกลับมาดูโลก 

(treat / ปฏิบัติ)

(Picasso)

(Henri matisse)

(Frida Kahlo)
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หันกลับมาดูการกระท�าของเรามากขึ้น

 พี่เจ๊ียบ  อืม อันนี้อยากเขียนใช่ไหม

 พี่หนิง  ใช่ คือเป็นสิ่งที่...คือพอเราท�าไป รู้สึกบางทีเหมือนเราฟังเพลงที่เขา

แต่งให้ทหารภาคใต้แบบหลับ...

 พี่เจ๊ียบ  “ราตรีสวัสดิ์”

 พี่หนิง  เป็นคนจ�าข้อมูลชื่อเพลงไม่ได้เนื้อเพลงไม่ได้ ร้องเพลงเพี้ยนหมด

ทุกอย่าง (หัวเราะ) จะจ�าไม่ได้ ไม่มีเซ้นส์ แต่มีความรู้สึกว่าเวลาเราฟังเพลง

นี้ครั้งแรกเราน�้าตาไหลได้น่ะ

 พี่เจ๊ียบ  อืม

 พี่หนิง  แล้วเรารู้สึกว่า เฮ้ย แบบท�ายังไงวะ

 พี่เจ๊ียบ  นี่คือความอยาก คนนี้คือสิงห์เหนือ เราชอบเข้าไปดูเขาในเฟซบุ๊ค 

status เขาจะคมคาย เป็นเจ้าบทเจ้ากลอน บางทีเขียนกลอน บางทีก็เขียน

ความคิดออกมา อันนี้เป็นความอยากของเขา เขารู้สึกกับเรื่องนี้จริงๆ แล้ว

ถูกปล่อยออกมา แล้วก็ทรงพลังมาก เป็นเพลงที่ท�าให้น�้าตาไหล

เพือ่นเราคนนงึเป็นนกัแต่งเพลงอกหกั คอือาจจะเป็นความอกหกั

ทีเ่ยอะมาก เพลงทีเ่ขาเขยีนคอื “เดยีวดายกลางสายลม” ใครเคยได้ยนิเพลง

นี้ “ไม่อยากเห็นภาพใดมาจากท้องฟ้า อยากจะพักดวงตาไว้ชั่วกาล จะไป

ซุกตัวนอนใต้เงาจันทร์ จะหลับฝันไม่ขอตื่นขึ้นมา” อกหักมาก พอฟัง เรา

ขนลุก ความรู้สึกคนมันออกมาขนาดนี้ แล้วกลายเป็นเพลงที่ของแสลงคน

ปวดใจ คือใครอกหักจะต้องปิดนะเพลงนี้นะ (หัวเราะ) ได้ยินปุ๊บเป็นทะลัก

ทลายเลย (หัวเราะ) นึกออกไหมคือ...

 พี่หนิง  ที่หัวเราะนี่มีอาการนี้กันใช่ไหม

 พีเ่จีย๊บ  อารมณ์ของคนน่ะ มนัทรงพลงั เวลาถามจะถามเรือ่งความรกัเพราะ

ว่าเป็นสิ่งที่วัยนี้ต้องมี รักชาติ รักสังคม แรงกระตุ้นตรงนี้ก็ไม่ใช่เรื่องผิด แรง

ที่แบบว่า ท�าไม 3 จังหวัดภาคใต้ต้องเจอเหตุการณ์อย่างนี้ ท�าไมครอบครัว

นึงขับรถไปแล้วต้องโดนยิง ท�าไมผู้หญิงต้องเป็นม่าย ท�าไมลูกชายเราต้อง

ไปยืนปกป้องอธิปไตย มันเป็นแรงขับหมดเลย ทั้งหมดนี่ไม่ใช่ความรักเหรอ 

มันคือความรักนะ เพราะฉะนั้นนิยามค�าว่าความรักอย่าไปคิดเอาเองแค่คน 

2 คน หนุ่มสาว อันที่จริงแล้วมันใหญ่กว่านั้น

 ลุงอ๋อย  เอ๊ะ ถ้าอย่างสมมติว่าเราตั้งสมมติฐานว่าทุกคนมี

 พี่เจี๊ยบ  ค่ะ

 ลุงอ๋อย  นะครับ พอเราถามไปว่ามีไหมก็จะงันแบบเหมือนว่าไม่มี แต่ข้าง

ในลึกๆ ไม่มีใครที่ปลอดไปจาก...

 พี่เจี๊ยบ  เรื่องนี้ได้

 ลุงอ๋อย  ความอยาก ในจินตนาการ อยากจะรู้ว่าอย่างเราเรียกว่าเป็นการ

บล็อค...

 พี่เจี๊ยบ  ความคิดไหม ใช่ไหมคะ

 ลุงอ๋อย  หรือคือจริงๆ แล้วระหว่าง...อยากจะขอท�าความเข้าใจอย่างนี้นะ

ครับ คือเผอิญว่าเราก็...ลุงก็อยากเป็นคนที่จะเข้าไปสู่ศิลปะในแขนงของ

ดนตรี แต่ก็ยังมีตอนแรก ยังสับสนระหว่างดนตรีมีรูปของมัน เช่นเรื่องของ 

music ใช่ไหม แล้วก็เรื่องของ song ใช่ไหมครับ มีดนตรีบางประเภทที่ไม่มี

การร้องเลยใช่ไหม เป็นท�านองอย่างเดียวเลย ในยุคนึงเราก็จะเห็นว่า โอ้โห 

มันยาวว่ากันไปเป็นฤดูกาล แต่ขณะเดียวกันก็มีการใช้ความหมายของค�า

ของภาษาเข้าไปอธิบายเหตุการณ์หรืออะไรก็ตามแต่ ก็เข้าใจว่าคงอยู่ใน

ลักษณะหรืออาการของ song หรือเพลง ทีนี้สิ่งที่เราคิดหรือรู้สึกอะไรสัก

อย่างแล้วเรากจ็ะแปลความรูส้กึออกมาให้เป็นภาษาพดู แล้วกเ็อามาใส่เสยีง

ระดบัต่างๆ แม้ตวัภาษาเองกย็ังมรีะดับเสยีงใชไ่หม ซึง่ค�าว่า คนนีพู้ดเพราะ

จังเลย คนนี้พูดท�าไมมัน เอ่อ รุนแรงจังเลย ณ วินาทีนี้เราได้ยินกันบ่อยมาก

เรื่องของค�าว่า “ประชาธิปไตย” ลองเราพูดค�าว่า “ประชาธิปไตย” (เสีย

งอ่อยๆ เบาๆ) กับ “ประชาธิปไตย” (เสียงแข็งและดัง)

 พี่เจี๊ยบ  ค่ะ อืม

 ลุงอ๋อย  เป็นเรื่องของเสียงนะฮะ เอาล่ะ เสียงใส่ในความหมายของค�าๆ นึง

ขึน้มา คอืในโลกของ visual art ทีล่งุเรยีน มศีลิปินคนนงึชือ่พอล คลเีขาชอบ

ใช้สีแล้วก็ท�าเป็นอะไรช่องๆ เป็นรูปอะไรก็อธิบายไป เหมือนอย่างกระเป๋า

ของนิว (หัวเราะ) เขาเป็นศิลปินเป็นเพ้นเตอร์คนนึงที่ไปพูดหรือไปสอนใน

สถาบันที่เยอรมัน ชื่อเบาเฮาส์เขาพูดเรื่องของ ism เรื่องของ harmony 

(งานศิลปะประเภททัศนศิลป์) (Paul Klee)

(Bauhaus)
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พวกนี้ พูดในเรื่องของดนตรี แต่เขาไม่ได้มีเพลงออกมาเป็นผลงานแต่เขา

มีเพ้นติ้งออกมาเป็นผลงาน เพราะฉะนั้นประสาทรับรู้ของเรา ตาหรือหูซึ่ง

เป็น sensor organ ที่ค่อนข้างจะส�าคัญในการติดต่อโลกภายนอกก็จะมี

การเชื่อมกันข้างใน แล้วการเชื่อมกันบางขณะ มันอยากออกมาเป็นผลทาง

ด้านทีห่ฟัูง บางขณะจะอยากออกมาทางด้านทีต่าด ูจะสวติช์กนัไปมาในตวั

เราเองนะ คือเรื่องของเพลงแล้วก็เรื่องของดนตรีนะฮะ

อย่างตัวลุง มีกรณีหลายครั้งที่ตัวเองนึกเป็นค�าขึ้นมาเลย พอได้

เป็นค�านะเราอยากเห็นว่าเสียงมันจะไปอยู่ในค�านี้ยังไง ก็ลองเอาค�าที่ตัว

เองเขียนโยนให้คนที่ท�าท�านองลองใส่ดู แล้วเราก็จะเป็นคนที่ดูว่ามันได้ใน

มู้ดของตัวเอง ขณะที่เราเป็นผู้รับกับเป็นผู้สร้าง บางทียืนอยู่หน้ากล้องกับ

หลังกล้อง มันเล่นในบทบาทที่ต่างกันใช่ไหม แต่ว่าไม่ควรบอกว่าตัวเองเล่น

ได้ด้านเดยีว ควรจะบอกตวัเองซะใหม่ว่าเล่นได้ทัง้สองด้านนะ แต่ว่าเราอาจ

จะติดบล็อคที่ว่าคนจะประณาม คนที่จะว่าเราไม่เก่งอะไรพวกนี่นะ จริงๆ 

แล้วไม่เกี่ยวกันเลย มันเป็นเรื่องของความต้องการภายในจริงๆ คือไม่ต้องมี

ใครมาฟังเรากไ็ด้นะ แต่ว่าถ้ามกีารฟังเรากไ็ม่ต้องไปกลวัว่าเขาจะวจิารณ์ ซึง่

อาจจะสอดคล้องกับจังหวะเหมือนตอนที่เรายังบริสุทธิ์ ไม่มีอะไรมาเคลือบ

นะครับ ขอท�าหน้าที่เป็นพิธีกรคู่ (หัวเราะ)

 พี่เจ๊ียบ  ค่ะ (หัวเราะ)

 ลุงอ๋อย  เนื่องจากตัวเองก็สนใจในเรื่องมิติทางด้านดนตรี มี 2 อย่าง ที่ตั้งใจ

ว่าจะเข้าไปสู่อาณาจักรของเขา คืออาณาจักรของดนตรีแล้วก็อาณาจักร

ของคณิตศาสตร์ ความตั้งใจของตัวเองในอนาคตหรือว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไป

สู่อนาคต ก็พยายามนะ ซื้อกีต้าร์มาก็เพื่อที่จะส�ารวจตัวเองว่าชุดเสียงที่ตัว

เองมี รู้สึกแฮปปี้กับมันจะเป็นยังไง ไม่รู้หรอกนะว่าเส้นนี้คือ G หรือ E หรือ

อะไร อันนั้นเป็นเรื่องของทฤษฎี

บางยคุนีเ่รยีกทฤษฎว่ีาเป็นเรือ่ง stucture เป็นเรือ่งของโครงสร้าง 

บางยคุกเ็ป็นเรือ่งของโครงสร้างจรงิๆ แล้วกม็มีนษุย์ทีอ่ยูก่บัโครงสร้างไม่ได้ 

กพ็ยายามทีจ่ะรคีอนสตคัไอ้ตวันีข้ึน้มา เหมอืนกบัว่า โอ้โห ถ้าคดิอยูเ่ป็นหลกั

เป็นเกณฑ์อย่างนี ้อารมณ์กกูไ็ม่ออกหรอก มนักท็ิง้เรือ่งของโครงสร้างไป ยงั

ไงก็ตามแต่ 2 อันนี้จะอยู่ด้วยกันนะ จะมองด้านไหนก่อน

สมมติเราปล่อยเรื่องของความอิสระทางความรู้สึกหรืออารมณ์

ความรู้สึกออกมาก่อน เราก็อาจจะไม่ได้มีเรื่องของเหตุและผล แต่พอออก

มาแล้วเราเอาความเป็นเหตุเป็นผลไปจับ มันก็จะเห็นอีกล่ะ ใช่ไหม แต่บาง

คนไปเอาความเป็นเหตุเป็นผลมา แล้วก็สร้างอะไรที่มันอิมเพรสได้ แต่บาง

คนก็สร้างไม่ได้ ขณะเดียวกัน บางคนที่สร้างไม่ได้กลับสร้างได้ในเรื่องของ

ความเป็นเหตุเป็นผลและความไร้เหตุและผล เพราะฉะนั้น ศิลปะมันเป็น

ตัวเชื่อมระหว่างความมีเหตุมีผลกับความไร้เหตุไร้ผล รุ่นเราอาจจะเรียก

ว่าจินตนาการอะไรก็ตามแต่นะครับ มันก็มีมาช้านานแล้วนะ หนุมานเอย 

ซปุเปอร์แมนเอย กเ็ป็นผลของการทีเ่ชือ่มระหว่างความเป็นเหตเุป็นผลและ

ความไม่เป็นเหตุเป็นผลใช่ไหม

เมื่อกี้ลุงพยายามสื่อสารกับพวกเรา เปิดอย่าเพิ่งบล็อคตัวเอง     

อย่าเพิ่งเลือกหรือว่าตัดสินเพราะว่าเราจะมีจุดที่บังคับเราอยู่ข้างใน เช่น

ความกลวัว่าจะไม่ถกูยอมรบั กระทัง่เราเองกก็ลวัตวัเองเลยในเรือ่งของการ

ยอมรับในสิ่งที่เราท�า เราเรียกว่าความไม่มั่นใจ อาจจะเรียกว่าความไม่กล้า 

เราเปลีย่นจากความไม่กล้าเป็นความกล้าด้วยการทีร่บัมนัเถอะว่าโลกเรามนั

มคีวามเป็นเหตเุป็นผลและความไม่เป็นเหตเุป็นผล ไม่งัน้ค�าว่าศลิปะกไ็ม่เกดิ

ขึ้นในโลกนะฮะ

ย้อนกลับไปที่พี่เจี๊ยบ ถามว่าเรามีอะไรที่อยากจะบอก เชื่อไหมว่า

เรามี แต่อันนี้เราต้องเชื่อตัวเราก่อนว่าถ้าไม่มี มันจะเป็นมนุษย์ขึ้นมาตรงนี้

ได้ยงัไง ถามว่าทกุคนรูจ้กัเพลงหรอืมปีระสบการณ์การร้องเพลงหรอืการท�า

เสยีงให้เป็นดนตรกีม็กีนัทกุคนใช่ไหม ในทางศลิปะเราเชือ่ว่ามนัออกมาโดยที่

ไม่มอีะไรข้างในไม่ได้ จะลัน้ลาอยูใ่นห้องน�า้คนเดยีวกอ็อกมาไม่ได้ถ้ามนัไม่มี 

(หวัเราะ) ถ้าเราบอกว่าไม่มนีีเ่ราโกหกตวัเองชดัๆ ใช่ไหม เพราะฉะนัน้ การที่

จะท�าให้สิ่งที่เรามีปรากฏ ก็เป็นเทคนิคเหมือนกันใช่ไหม ซึ่งอาจจะต้องการ

ก�าลังใจ อาจจะต้องการโมเมนต์ อาจจะต้องอะไรอีกหลายอย่าง

 พี่เจี๊ยบ  ไม่ให้ ถ้าไม่บอกไม่ให้เลย (หัวเราะ)

 ลุงอ๋อย  คือตัวเองเป็นตัวที่จะขับเคลื่อนให้ตัวเองด้วย อย่างที่บอกว่าความ

ต้องการหรือความอยากที่จะรู้จักมันนี่แหละเป็นกลไก หรือเป็นความอยาก

อนันงึทีจ่ะท�าให้สิง่ทีอ่ยูข้่างในออกมาได้ เราต้อง...กเ็หมอืนกลบัมาหาความ

(impress / ประทับใจ)

(อวัยวะรับสัมผัส)

(mood / อารมณ)์

(reconstruct / ถอด รื้อ)
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เป็นเหตุเป็นผลของการที่ท�าให้ความรู้สึกข้างในออกมาใช่ไหม

ลงุเรยีนศลิปะ ลงุกท็�างานจนกระทัง่จะเขยีนธซีสิ ท�างานไม่ได้เลย 

เขาท�ากันไปถึงไหนถึงไหนแล้ว เราท�าไม่ได้เลย จนจะติด F คือตกใช่ไหม สิ่ง

ทีเ่หน็ร�าไรเลยคอื F (หวัเราะ) แล้ววนันงึอาจารย์ทีป่รกึษากม็าบอกว่าเธอน่ะ

ท�าได้ แต่เธอไม่ท�า โอ้โหแรงมากเลยส�าหรบัเรา ผมกง็งก�าลงันัง่กนิก๋วยเตีย๋ว

กนัอยู ่เรากห็ลบอาจารย์ทีป่รกึษามาตลอดนะ แบบกลวัจะถามเรือ่งงานเรา 

แล้วถดัมาอกีสกั 2-3 วนั แกกบ็อกว่าปีกสัโซนีน่ะ เขาบอกว่า “ท�าอย่างเดก็”

 พี่เจ๊ียบ  คิดอย่างเด็ก

 ลุงอ๋อย  ท�าอย่างเด็กแต่คิดอย่างผู้ใหญ่ คือคิดให้เสร็จก่อน แล้วตอนท�า ไม่

ต้องไปคดิมนัหรอก ในท�านองนี ้เพราะว่าตอนท�าถ้าคดิ เดีย๋วไม่จบ (หวัเราะ) 

เดีย๋วมนัเป๋มนัเพีย้นมนัอะไรไป เพราะว่าไปคดิมนัอกี แต่ว่าถ้าคดิให้เสรจ็เป็น

พฤตกิรรมทีเ่รยีกว่า เป็นผูใ้หญ่--maturity ใช่ไหม คอืคดิซะก่อน อนันีก้เ็ป็น

ค�าที่เรากลับมานั่งทบทวนตัวเองตอนนั้น ตอนปี 4 เออว่ะ เราคิดไม่เสร็จซะ

ท ีคดิไม่เสรจ็กท็�าไม่ได้ซะท ีแต่คนทีไ่ม่คดิคอืเหมอืนท�าได้ คอืจรงิๆ แล้ว มนั

คิดของมันเสร็จแล้ว เราคิดเยอะเลยคิดไม่เสร็จ (หัวเราะ) พอเจอทฤษฎียิ่ง

คิดเขาไปอีก คิดเข้าไปอีก

 พี่เจ๊ียบ  ใช่ค่ะ

 ลุงอ๋อย  แต่ว่าเราก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะเจอในเรื่องของโครงสร้างหรือทฤษฎีของ

มนั แล้วสิง่ทีเ่ป็นผลออกมา ถ้าสมมตว่ิาเราต้องการทีจ่ะดวู่าผล ณ ขณะหนึง่

เป็นยังไง เราก็เสร็จ ณ ขณะนั้นก็แล้วกัน ไม่ต้องไป...คือเพอร์เฟ็คท์น่ะไม่รู้

เมือ่ไหร่ แต่พอเราไม่ได้ค�านงึตรงนัน้ มนักอ็อกมาสมบรูณ์ในช่วงนัน้ เรากจ็ะ

เห็นเพลงเด็ก เด็กแต่งเพลง โอ้ย น่ารักจังเลย ดี แต่อีก 5 ปีผ่านไปเด็กคน

นั้นแต่งเพลงอีก ก็ไม่ใช่จะไปเหมือนเดิมอีกได้ ใช่ไหม

 พี่เจ๊ียบ  ใช่ค่ะ 

 ลุงอ๋อย  นี่คือธรรมชาติของศิลปะนะฮะ เรื่องการที่เราเอาสิ่งที่อยู่ภายใน

ของเรามาผ่านรูปแบบ คือศิลปะก็คือสื่อชนิดนึงที่จะสะท้อนข้างในออกมา

ได้ จะเป็นถ่ายรูป จะเป็นเพ้นต์ อันนี้คือแค่เรื่องของเทคนิคแล้วก็รูปแบบ 

แต่ข้างในเหมือนกัน เมื่อกี้เล่าให้ฟังเรื่องศิลปินชื่อพอล คลี ความจริงแล้ว

ข้างในเขาคือดนตรีเต็มไปหมดเลย แต่เขาสื่อออกมาบนเฟรมที่เป็นใช้สี จน

มกีารท�าเป็นหนงัสอืทีใ่ช้ประกอบการเรยีนทีค่อร์เนลล์เลยนะ เรือ่งของพอล 

คลีกับมิวสิค อ้าวพิธีกรคู่ร่วม โยนต่อ (หัวเราะ)

 พี่เจี๊ยบ  สืบเนื่องจากเมื่อกี้ เอ่อ ตอนนั้นเป็นคนที่ชอบมองท้องฟ้า เพ้อ

เจ้อน่ะ คือท้องฟ้าตอนเช้า โอ้ย สวย ฟ้าเย็นก็สวย คือฟ้าตอนไหนสวยหมด

ช่วงนั้น ค�าที่อยู่ในใจแล้วอยากออกมาเป็นเสียง คือ “เธอเห็นท้องฟ้านั่น

ไหม” เลยนะ แล้วก็แบบแต่งไปนี่คนต้องว่ากูบ้าแน่เลย (หัวเราะ) คิดอย่าง

นีจ้รงิๆ แล้วกร็อๆ แล้วรูส้กึว่าไม่ได้แล้ว ค�านีม้นัต้องได้เกดิขึน้ในวงการเพลง

ไทยในสมยันัน้ทีเ่ป็นเพลงไทยยคุนัน้แน่ๆ เรากท็�าเองคอืความอยากมนัเยอะ

มากจนวันนึงลงมาแล้วเกิดเพลงนั้นขึ้นเอง ณ ตรงนั้นเก็บไว้คนเดียวเกือบ 

2 ปี ไม่เคยมีใครเคยได้ยินเพลงนั้นเลย เราเล่นของเราคนเดียว เราร้องของ

เราคนเดียวทุกวัน จนวันนึงเอาเพื่อนที่ปากหมาที่สุดเลย มานั่ง “เฮ้ย มึงนั่ง

นะ ฟังเพลงกูหน่อย กูแต่งเพลงไว้” (หัวเราะ) พอจบแล้ว มันก็นิ่งเว้ย เราก็

แบบตายห่าละ (หัวเราะ) แล้วมันก็บอกว่า “เชี่ย แม่ง โคตรเพราะว่ะ” เรา

ฟังแล้วก็แบบ เฮ้ย วันนี้มึงป่วยรึเปล่า (หัวเราะ) คือเราพูดเรื่องนี้เพราะสืบ

เนื่องจากที่ลุงพูด สิ่งที่อยู่ในใจเรา

เรำอำจจะกลัวกำรวิพำกษ์วิจำรณ์ ใช้
ค�ำง่ำยๆ นะ เชี่ย แม่ง อี๋ว่ะ เรำอำจจะกลัว
ค�ำนี้จำกใครก็ตำมแม้กระทั่งตัวเรำเอง ตัว
เรำเองส�ำคัญที่สุดเลยเพรำะตัวเรำเองชอบ
อุบำทว์ตัวเอง นึกออกเปล่ำ อันนี้ฉันอุบำทว์
ฉันท�ำไม่ได้ อันนี้เป็นอุปสรรค มันช่วยไม่ได้ 
คืออยู่ที่เรำน่ะ ก้ำวข้ำมตัวเรำเองไป
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ทกุคนมเีพือ่นทีป่ากหมาแน่ๆ (หวัเราะ) เอาไอ้นีเ่ป็นตวัวดั ถดัจาก

เพื่อนแล้วค่อยขยายวง จนไปเจอเพื่อนเลวอีกชนิดหนึ่ง คือมึงเอาไปขายดิ 

มึงเก่งจริงมึงเอาไปขายเลย ถ้ามึงขายได้ กูยอมเดี๋ยวกูเลี้ยงเหล้า อ้าว เจอ

กัน (หัวเราะ) ก็เอาไปขาย นี่คือแรงขับอีกชนิดนึงนะ แรงขับจากอีกที่นึงแต่

ว่าคือเกิดงานขึ้นแล้วหนึ่งชิ้น เพราะฉะนั้น ถ้าไม่อยากเอ่ยปากมาตรงๆ ฉีก

กระดาษแผ่นเล็กๆ แล้วเขียนค�าที่อยากบอกส่งมา

 พี่หนิง  ฉีกกระดาษของตัวเองไป ฉีกที่แจกไป

 บอล  เล็กขนาดไหนครับ

 พี่หนิง  เอาขนาดไหนก็ได้เอาให้เขียนได้

 พี่เจ๊ียบ  พี่ซังมีตะกร้าไหม เดี๋ยวเราจะเปิดแล้วก็เวียนกัน กวนๆ ไม่มีใครรู้

เลยว่าเป็นของใครอะไรยังไงมาก่อน หนึ่งประโยคหนึ่งสิ่งที่อยากบอก ไม่มี

จริงๆ ครับก็เขียนมา ตกลงไม่ได้อะไรก็ให้เขียนมา ผมไม่รู้ครับ ถ้าคิดนาน

จะไม่ใช่ความอยากจริงๆ นะ

(พัก)

หนึ่งประโยคที่อยำกบอก
 พี่เจี๊ยบ  เอายัง ใครส่งช้านี่รู้เลยนะว่าเป็นของใคร (หัวเราะ)

 พี่ฝน  (แซวบอล) มาก็สาย ส่งก็ช้า (หัวเราะ)

 พี่เจี๊ยบ  ชื่ออะไรคะ

 บอล  ชื่อบอลครับ

 พี่เจี๊ยบ  บอลมาจากไหน บ้านน่ะ

 บอล  มาจากบ้านครับ (หัวเราะ)

 พี่เจี๊ยบ  นั่นแหละ (หัวเราะ) นึกแล้วว่าต้องตอบแบบนี้ บ้านอยู่ไหน

 บอล  อยู่ถนนนวมินทร์

 พี่เจี๊ยบ  อ้าวอยู่ที่เดียวกันเลย แถวๆ เดียวกัน (หัวเราะ) บอลเรียนอะไร 

ท�าอะไรอยู่ ยังไง ท�าอะไร

 บอล  เพิ่งจบครับ จบศิลปกรรมมาครับ

 พี่เจี๊ยบ  ที่ไหนคะ

 บอล  มศว.

 พี่เจี๊ยบ  มาที่นี่เพราะว่าอยาก

 พี่หนิง  วันนี้

 บอล  วันนี้เหรอครับ ก็อยากรู้เรื่องพวกนี้

 พี่เจี๊ยบ  นี้ใช่ไหม 

 เพื่อนๆ  เรื่องอะไร (หัวเราะ) 

 บอล  ก็เรื่องนี้ไง ท�าไมผมมาเหมือนผิดยังไงก็ไม่รู้ (หัวเราะ)

 พี่เจี๊ยบ  ไปอยู่หลังบ้านๆ (หัวเราะ)

 พี่หนิง  ไม่ผิด 

 พี่แบด  เขาก็ตอบกันทุกคน ถึงตาบอลตอบก็เท่านั้นเอง

 พี่ฝน  เขาตอบกันหมดแล้ว

 พี่หนิง  คือทุกคนได้ฟังบอล แต่บอลไม่ได้ฟังทุกคน

 พี่เจี๊ยบ  ส่งกันหมดแล้วนะ ส่งยังๆ

 พี่หนิง  เอาใครยังไม่ได้ส่งอีก
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 พี่เจ๊ียบ  เอานะ โอ้โห ลายมือ ไม่ได้แล้วต้องถอดแว่น สายตายาว (หัวเราะ) 

ขอบคุณส�าหรับสิ่งต่างๆ ที่ท�าให้รู้สึกดี ขอบคุณเวลาที่มีค่า

 พี่ฝน  เป็นเพลงเลยเนี่ย

 พี่เจ๊ียบ  Don’t worry, be happy / ท้องฟ้าใสใสสีคราม ทุ่งกว้างสีเขียว

สดชื่นชุ่มฉ�่า

 พี่หนิง  เดาออกไหมว่าของใคร

 พี่เจ๊ียบ  เราขาดความรักไม่ได้จริงๆ 555 (กี้เพิ่งมาถึง) คนสุดท้าย ซวยละ 

แย่แล้วน้อง (หัวเราะ)

 พี่หนิง  มอกี้มาเร็วมอกี้

 พี่เจ๊ียบ  คนฉลาดมักมองถึงประโยชน์ส่วนตัวในระยะสั้น แต่คนเจ้าปัญญา

กลับเล็งเห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมในระยะยาว 

 พี่ฝน  อันนี้เขียนจดหมายรึเปล่า (หัวเราะ)

 พี่เจ๊ียบ  มุมมองของความรัก / ความรักท�าให้เราท�าตัวดีขึ้นทั้งต่อคนใกล้

ชิด ถัดออกมาไปจนถึงสังคมและโลก

 พี่เจ๊ียบ  โลกร้อน พี่ก็ร้อน (หัวเราะ) โลกร้อนเราก็ร้อน / คนเราเกิดมาเพื่อ

สญูเสยีแล้วกต็าย / เราเป็นหนึง่เดยีวกนั / อยากมกี�าลงัใจในการท�างานและ

ด�าเนินชีวิต ถ้าไม่รีบเขียนเดี๋ยวจะหมดแล้วนะ แล้วคนจะรู้ทันทีเลยว่าเป็น

เธอ (หัวเราะ) รับฟังคนรอบข้างบ้าง อย่าอยู่กับตัวเองมากเกินไป / ท�าไม

คืนนี้ไม่ได้ดาว อืม / ไม่มีอะไรที่วิศวกรท�าไม่ได้

 เพื่อนๆ  รู้เลย (หัวเราะ)

 พี่เจ๊ียบ  เออ ชอบๆ ก้อนเมฆสีขาวท้องฟ้าสีคราม กี้

 พี่แบด  หมดแล้วกี้ (หัวเราะ)

 เพื่อนๆ  รู้เลยๆ พับอันใหญ่

 พี่เอม  กี้เริ่มไม่มั่นใจ (หัวเราะ)

 พี่ฝ้าย  พับเลยๆ

 บอล  ขย�าดิ เออ

 พี่ฝน  กี้กลืนไปเลยดีกว่า (หัวเราะ)

 กี้  แผ่นใหญ่มาก

 พี่เจี๊ยบ  ดวงดาว ท้องฟ้าเวลาค�่าคืน อันใหญ่ๆ นี่ใช่ไหม (หัวเราะ) ไม่น่า

เลย รู้อยู่ดีละวะ (หัวเราะ)

 พี่เจี๊ยบ  อะไรเนี่ย อันนี้ใครขย�ามาได้ขนาดนี้ เดี๋ยวนะ วันนี้มีอะไร อืม / ฉัน

มันคนเพ้อเจ้อ พี่ก็เป็น (หัวเราะ) /ความฝัน / อยากเห็นโลกนี้สวยงาม ตอน

แรกเขาเขียนค�าว่าไม่มีแล้วขีดฆ่า (หัวเราะ) หมดหรือยัง

 พี่เจี๊ยบ  ปวดท้อง ท้องเสีย

 พี่ฝน  อ้าว

 พี่เจี๊ยบ  ถ้าใครลุกขึ้นเข้าห้องน�้าก็รู้เลย (หัวเราะ ) พอมีสิ่งที่เราอยากบอก

อย่างจรงิจงั ซึง่พีเ่ชือ่ว่าในนีอ่าจจะมคีวามจรงิจงัอยูใ่นนี ้แต่บางอนักอ็าจจะ

เป็นเรื่องของความแบบยังนึกไม่ออก ต้องเขียนอะไรตอนนี้ก็คือเขียนไป 

อย่างที่บอกว่าวันนี้เราจะไม่สอนแต่งเพลง เราจะไม่สอนว่าควรจะต้องเริ่ม

ยังไงอย่างจริงจังนะ แต่ว่าท้ายๆ ก่อนที่พี่เจี๊ยบจะเลิก ใครอยากถามอะไร

แบบจริงจัง ก็มาถามกันได้

เพลงของเรำ สร้ำงมนัขึน้มำเถอะ
เอาเป็นว่าในความทีเ่ราอยากพดูอะไรบางอย่างออกมาและจะท�า

ยังไงให้เป็นสื่อทางด้านเพลง ง่ายมากส�าหรับคนที่ไม่รู้เรื่องดนตรี ง่ายยังไง

กค็อืถ้าคณุเล่นดนตรไีม่เป็น จดัการอะไรไม่ได้เลย ไม่สามารถเปล่งเสยีงอะไร

ออกมาได้เลย จับคู่ทันทีค่ะ บัดดี้ทันที หาคนที่ท�าดนตรีทันที กรณีนี้เกิดขึ้น

ในตอนทีพ่ีเ่จีย๊บเปิดคลาสสอนแต่งเพลง พีเ่จีย๊บจะถามเสมอว่าใครพอมพีืน้

ฐานด้านดนตรี ใครพอเล่นดนตรีได้บ้าง ใครพอจะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้

บ้าง เปอร์เซ็นต์ส่วนน้อยมากที่มาเรียนที่เป็นดนตรี ส่วนใหญ่คนเขียนเนื้อ

คนอยากเรียนเขียนเนื้อ คนอยากแต่งเพลง อาชีพสาขานี้หมดเลย วิศวกร

เยอะมาก พยาบาลเยอะ บัญชีเยอะมาก หมอเยอะมาก อาจจะเป็นพวกที่

ใช้ตรรกกะมาจนแบบเต็มที่แล้ว อยากใช้อารมณ์บ้าง

พี่นึกถึงตอนพี่อยากไปเรียนวาดรูปเสมอ พี่อยากไปเรียนวาดรูป

เพราะพี่อยากวาดรูป ไม่ได้อยากวาดรูปเป็น ส�าคัญนะ ต่างกันมากนะ ตอน
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พี่ไปเรียนวาดรูปเพราะพี่อยากวาดรูป ไม่ได้อยากวาดรูปเป็น เพราะฉะนั้น

พี่ข้ามขั้นตอนไปเลย พี่ไม่สเก็ต พี่ไม่วาดทรงกรวย วาดแล้วมันไม่กรวย 

(หวัเราะ) กระบอกกกูไ็ม่กระบอก (หวัเราะ) จนครเูกรกิบอกว่าไม่เป็น เหมอืน

เราไปท�าจติบ�าบดั คล้ายอย่างนัน้ ตอนนัน้วุน่วายมาก แล้วกม็ภีาพวาดออก

มาซึง่กไ็ม่ได้เอาไปอะไรได้เลย แต่เราได้วาดรปู ทกุวนันีร้ปูทีว่าดต่างแขวนอยู่

ที่บ้าน เป็นภาพที่เรามองดูอารมณ์เรา ณ วันนั้น แล้วเราพบว่า เฮ้ย ก็เจ๋งดี

เว้ย (หัวเราะ) แต่ว่าก็แขวนได้ที่บ้านน่ะ นึกออกไหม เอาไปให้ใครแขวนเขา

ก็คงไม่แขวนให้ไง เรารู้ของเราคนเดียว เราเห็นอารมณ์ของเราคนเดียว เรา

เห็นโมเมนต์นั้นของเราคนเดียว เราได้บันทึกมันไว้แล้วในสื่อนึงรูปแบบนึง

คล้ายกัน พี่อยากให้ซึ่งไม่รู้อยากได้รึเปล่านะ แต่อยากให้ทุกคน

คล้ายๆ กนั นัน่หมายความว่าถดัจากวนันีไ้ปกต้็องมเีพลงออกมานะ แต่เป็น

เพลงแบบทีเ่ราเอาไว้ฟังของเรา เราไว้ดขูองเราเอาไว้ร้องให้เพือ่นทีป่ากหมา

ที่สุดวันนึงฟังแล้วก็คอมเมนต์มา

พี่ชอบการสร้างงาน สร้างมาเถอะแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะแย่ จะดี 

จะชอบหรือไม่ชอบ เชื่อไหมว่าประสบการณ์การสอนเขียนเพลง พี่สอนมา

เดาเอาว่าน่าจะถงึพนัเลยนะ พนัหน่อยๆ ไม่มไีครเลยสกัคนทีแ่ต่งเพลงออก

มาแล้วไม่มีใครชอบเลย เพลงเป็นสิ่งนึงที่เข้าไปจับใจคนง่ายที่สุด เข้าใจถูก

ต้อง มันเร็วกว่าหนังสือ มันเร็วกว่าภาพยนตร์ มันจะมีมุมนึงของคนซึ่งมัน

คิดเหมือนกันรู้สึกคล้ายกัน แต่พื้นฐานของเพลงมันคือรัก โลภ โกรธ หลง

อย่างที่บอก ความรักแบบไหน อะไร ยังไง รักแอบรัก รักไม่แอบรัก รักแล้ว

ไม่ได้รกัตอบหรอือะไร มคีวามโกรธ ความเกลยีด ความอยาก มอียูใ่นนีห้มด 

เพราะฉะนัน้แค่เราซือ่สตัย์กบัความรูส้กึเราเองแล้วกท็�าออกมา กระบวนการ

ท�าต้องแยกออกจากความอยากนะ คือกระบวนการมีการต้องเรียนรู้อย่าง

จริงจังอยู่หนึ่งส่วน เพื่อที่จะท�าให้กระบวนการความอยากถูกเปลี่ยนมา

อธบิายให้ชดัเจนคอื นกัเรยีนคนนงึมเีรือ่งนงึอยูใ่นตวั อยากจะพดู 

ด้วยความที่เป็นภาษาไทย มีวรรณยุกต์ ง่ายๆ คือสูง กลาง ต�่า อักษรมีเสียง

สงู กลาง ต�า่ แล้วกย็งัมวีรรณยกุต์สามญั เอก โท ตร ีจตัวา ในแต่ละวรรณยกุต์

มีความหมาย มา ม้า หมา ง่ายๆ เลยนะ มา ม้า หมา เราไกลเป็นใกล้ ไกล

กบัใกล้ คนละโน๊ตกนั หลายคนเขยีนค�าว่าใกล้ในโน๊ตค�าว่าไกล นกึออกเปล่า 

พอร้องออกมาแล้ว กลายเป็นไกลเป็นใกล้มันผิด มัน opposite side พวก

นีเ้ป็นตวัแปรอย่างสงูเลยทีท่�าให้เรือ่งทีอ่ยากเขยีนถกูบดิออกไป เป็นสาเหตุ

หลักของการเขียนเพลงไม่ได้ พอต้องท�างานบนเมโลดี้ปั๊บ จบเลย ที่อยาก

ทั้งหมดกระจายหมดเลย ไปเจอตรวจเพลงเข้า จบข่าว

ระยะ 3 ปีหลงั พีเ่ริม่เขยีนหลกัสตูรใหม่ขึน้มาในหวัก่อน หลกัสตูร

ส�าหรับคนที่ไม่อยากเขียนเพลงเป็นน่ะ เพราะว่าเคยสอนคนเขียนเพลงให้

เป็นแล้วพบว่า หลายครัง้หลายคลาสหลายคนถกูจ�ากดัความคดิไป จนจ�ากดั

ให้เขาไม่เป็นนกัแต่งเพลงในทีส่ดุ พีไ่ม่มทีางรูเ้ลยว่าเพลงทีอ่อกมาจากเขามนั

จะเป็นยังไง ก่อนหน้านี้ด้วยความที่พี่อยู่ในค่ายคีตา อาร์เอส แกรมมี่อยู่มา

หมด พีผ่่านการตรวจเพลงแบบหนกัมาก พีเ่สอื-ธนพลตรวจเพลงแบบนงึ พี่

เอก-ธเนศ วรากลุนเุคราะห์ตรวจเพลงแบบนงึ พีโ่อมตรวจแบบนงึ พีด่ีต้รวจ

แบบนงึ คอืการตรวจเพลงของแต่ละคน มศีาสตร์มสีตูรมทีกุอย่าง โดยเฉพาะ

แกรมมีส่ตูรการตรวจเพลงของแกรมมี ่ต้องใช้ค�าว่า ต้องจดัการกบัความคดิ

และจินตนาการแบบดีมากแล้ว ถึงจะเขียนเพลงผ่าน

มพียาบาลคนนงึลงมาจากเชยีงใหม่ทกุอาทติย์ มาฝึกเขยีนเพลงที่

แกรมมี่อยู่ 3 ปี นั่งรถไฟมา จัดตารางทุกวัน ทุกอาทิตย์ต้องแลกตาราง คือ

เดนิทางคนืวนัพธุ เขาเขยีนเพลงกนัทกุวนัพฤหสัฯ ช่วงบ่าย ท�าอยูอ่ย่างนัน้ 3 

ปี แล้วกย็อมแพ้ไปในทีส่ดุ พีไ่ม่เชือ่ว่าเขาเขยีนเพลงไม่ได้แต่เขายอมให้ค�าว่า

แกรมมีม่าขดีความสามารถเขา จนเขากลบัไปเป็นพยาบาล พีไ่ม่รูว่้าเขาเป็น

พยาบาลที่ดีรึเปล่า แต่พี่เชื่อว่าเขาจะเป็นนักแต่งเพลงที่ดี
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3 ยุคของกำรเขียนเพลง
หลายเรือ่งทีเ่จอมา ของพีม่ ี3 ยคุนะคะ ยคุเขยีนจากความไม่รู ้แล้ว

ยคุเจอความรูเ้ข้าไปแล้วโดน reject เพลงแล้วต้องกลบัมาเขยีนใหม่ให้ได้ ใน

ขณะที่ไม่มีอะไรสอนเลย คนตรวจเพลงใช้ค�าว่ามันไม่ใช่ มันไม่โดน ค�าพวก

นี้โคตรเกลียดเลย ไม่มีที่มาที่ไปเลย (หัวเราะ) เราไม่ชอบ เรารู้สึกว่ามันไม่

โดนมนัไม่ใช่ตรงไหนพี ่ไม่ใช่อโีก้นะแต่บอกดว่ิาไม่ใช่ตรงไหนไม่โดนตรงไหน 

ไม่ใช่เราคดิกบัมนัมาอาทติย์นงึ เราเดนิทางไป 3 ชัว่โมง เพือ่ทีจ่ะไปส่งเพลงนี้

แล้วเราเจอคนดูๆ  แล้วแบบ เฮ่ย มนัไม่โดนว่ะ ไม่โดนอะไรพี ่ช่วยบอกนดินงึ

จากตรงนั้น เรามาคิดหลักสูตร เรามาคิดการสอนช่วงนึง แล้วมา

ช่วงนึงที่เราก็หยุดแล้วเราก็ไปท�าอย่างอื่น คือไปท่องเที่ยวไปท�าอะไร อาจ

เป็นความแก่มากขึ้น ก็พบว่าเรามองย้อนกลับมาคนที่เคยผ่านมือเรา คนที่

เราเคยส่งไปที่แกรมมี่ บางคนที่เขาไม่เคยมาเรียนกับเราแต่เราเห็นเขามา

ทุกอาทิตย์ เพื่อที่จะมาแบบเขียนเพลง พบว่าในที่สุดแล้วน่ะ มันไม่มีอะไร

ผิดอะไรถูกเลย คนทุกคนเขียนเพลงเถอะ เขียนได้ แต่เป้าประสงค์ของคุณ

คอืเขยีนเพือ่ทีจ่ะตอบสนองความอยาก หรอือยากเป็นนกัเขยีนเพลงทีโ่ด่งดงั 

หรืออยากเป็นนักแต่งเพลงที่ร�่ารวย หรืออยากเป็นนักเขียนเพลงมืออาชีพ 

คือมีหลายๆ ต่อจากนั้น แต่ทั้งหมดต้องมาจากความอยาก

คลาสเขียนเพลงของเราเคยมีคนที่เล่นดนตรีข้างถนน พวกเปิด

หมวก เปิดมาวันแรก เราเรียน 10 โมงเช้า เช้าวันนึงคือเรานอนที่โรงเรียน

เลยแล้วเราเปิดประตเูตรยีมคลาส เราพบคนจรจดั เราใช้ค�านีเ้ลยนะ ด�ามาก 

น่ากลวัมาก นอนอยูห่น้าบ้านพร้อมกบักต้ีาร์ตวันงึ เรากเ็อาไม้เขีย่ (หวัเราะ)

“เธอมาท�าอะไรหน้าบ้านฉัน”

“โอ้โห หวัดดีครับอาจารย์ ผมมาเรียนแต่งเพลง” (หัวเราะ)

“อะ กินกาแฟไหมๆ ท�าไมต้องมาขนาดนี้”

“อ๋อ เมื่อคืนผมไปเล่นที่เชียงใหม่แล้วก็นั่งรถไฟมา มาถึงตีห้า” 

เขาก็เดี๋ยวๆ “ก่อนกินกาแฟผมบอกอาจารย์เรื่องนึงผมไม่มีตังค์เลย ผมน่ะ

รู้ว่าค่าเรียนมันเท่านี้ แต่ตอนนี้ผมมีแปดร้อยบาท” ควักออกมาเศษเหรียญ

ทั้งนั้นเลย (หัวเราะ) กองน่ะ กองมีแบงค์ยี่สิบยับๆ แล้วก็มีเหรียญกอง เรา

ก็ กองไว้ก่อน ไปกินกาแฟกันก่อน

เขาก็เล่นดนตรี เล่นอยู่ที่รถไฟฟ้า บีทีเอสพระโขนงมั้งคะ ทุกวัน 

แล้วทุกอาทิตย์ที่มาเรียนคือเอาเงินมาทยอยจ่ายให้เพิ่ม ในขณะที่คลาส

เดยีวกนัมลีกูคณุหน ูพ่อขบัเบนซ์คนัปิดหน้าบ้านมาเลยมาส่ง (หวัเราะ) จอด

แม่งคันเดียวเลย คือแบบว่าตายละ ไม่มีที่ให้คันอื่นได้จอดอีกต่อไป คนขับ

รถมาส่งกเ็ดนิเข้ามา แต่เชือ่ไหมว่าเขาเป็นเพือ่นกนั เขาได้เป็นเพือ่นกนัด้วย

การเขยีนเพลง ภาพมนัคอืไอ้ตาถกึมนันัง่อยูแ่ล้วน้องคณุหนกูน็ัง่อยู ่แล้วเขา

ก็ได้เปิดโลกเรียนรู้กัน เขาก็ได้คุยกัน เขาก็เป็นเพื่อนกัน คือตาคนนี้ไม่มี

โทรศัพท์อะไรทั้งนั้น โทรศัพท์บ้านก็ไม่มีคือนอนหอพัก โทรศัพท์หยอด

เหรยีญทีห่อพกั โทรศพัท์มอืถอือย่าได้หวงั ตามตวัไม่ได้ ถ้าอาจารย์จะไปหา

ผม อาจารย์ต้องไปที่สถานีรถไฟฟ้าอันนี้ แต่ทุกวันเสาร์ผมอยู่อนุสาวรีย์ฯ 

ผมรวมแก๊งค์อยูท่ีน่ัน่เล่นเปิดหมวก ทกุวนันีย้งัไม่เคยเจอเขาอกีเลย แต่ตอน

จบคลาส เขาแต่งเพลงมาเพลงนงึแล้วเขากเ็ล่นให้ฟัง เล่นให้เพือ่นในห้องฟัง 

แล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเอาเพลงนี้ไปเล่นข้างถนน อืม คือมีอยู่ช่วงนึงที่

เราไม่เอาตังค์ได้ไหม คือแค่มาเรียนก็มาเรียนแล้วกัน

“ไม่ได้หรอกอาจารย์ ธุรกิจเป็นธุรกิจ” (หัวเราะ) ก็แบบว่าถ้า

อาจารย์จะช่วยผม อาจารย์เหน็ผมเล่นทีไ่หนอาจารย์ให้ตงัค์ผมแล้วกนั (อมื) 

ชัดเจนนะ เรารู้สึกว่า เออ เราภูมิใจจังเลยที่เราได้สอนคนแบบนี้เว้ย

ขณะเดียวกัน เราได้เรียนรู้อะไรจากเขาเยอะมาก เราถามว่าเพลง

อะไรที่เล่นข้างถนนแล้วคนหยุดฟังทุกครั้ง “คาราบาว อาจารย์ คาราบาวนี่

หยุดทุกคนอาจารย์” (หัวเราะ) ก็มานั่งวิเคราะห์ว่าคาราบาวมันคืออะไรวะ 

คาราบาวคือค�าว่าเพลงเพื่อชีวิตในนี้มีเยอะนะ
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เจตนำที่ชัดเจน
มีเจตนานี้อยู่ในนี้เยอะ (หมายถึงที่ทุกคนเขียนไปเมื่อตะกี้) “วัน

นี้มีอะไร” ก็น่าสนใจในความรู้สึกเรานะ เรารู้สึกว่าการตั้งค�าถาม การตั้ง

ค�าถามกับชีวิต การตั้งค�าถามกับคน การตั้งค�าถามในเพลง ถ้าจุดๆๆๆๆๆ 

มันมีอะไรได้บ้าง if นี่ส�าคัญ ลองคิดจากตรงนี้ ถ้าเพลงของเฉลียงคือถ้าโลก

นี้มีเราเพียงสองคน ก็เซ็งน่ะซิ ใช่ไหม (หัวเราะ) ถ้าโลกนี้ไม่มีเธออยู่ ถ้าโลก

นี้ไม่มีเธออยู่ ไม่เป็นไร ถ้าธรรมะเลยไม่เป็นไร ถ้าโน่น ถ้านี่ ถ้านั่น การตั้ง

ค�าถาม “วันนี้มีอะไร” นี่มันกว้าง ดี น่าสนใจ โลกร้อนก็ดีน่าสนใจ มันเก่า

แต่ก็ยังน่าสนใจอยู่ ก็ยังเป็นปัญหาอยู่

วิธีการคือสมมติเราคิดเรื่องแบบนี้ สิ่งที่จะท�าให้ต่างจากที่แล้วมา

คือกระบวนการความคิดของเรานั่นแหละ มีเพลงแบบนึงที่เรา เราสนใจ

แล้วเราให้ความส�าคญักบัมนัเสมอเลย คอืค�าว่าเพลงทีน่�าเสนอแนวความคดิ 

การน�าเสนอแนวความคิดจะไม่ถูกตัดสินว่าผิดหรือถูก มันจะชี้น�าไปในทาง

ไหนตัวเพลงเองชัดเจนเองในตัวเพลงจบ มีข้อควรระวังอย่างเดียวคือความ

คิดของเราควรจะถูกน�าเสนอให้เคลียร์ให้ชัดเจนให้เข้าใจ

ล่าสุดเราไปสอนที่ศิลปากร คณะดุริยางคศิลป์ มีเด็กคนนึงเขียน

เพลงเรื่องกับแกล้ม วัตถุประสงค์คือสัตว์ต่างๆ ที่ต้องตายเพราะคนขี้เมา

อยากกินกับแกล้ม ก่อนหน้านั้นคือเพลง พิทบูล คือหมาไปกัดเด็กตาย หมา

ถูกประณามมาก มีใครมองหมาบ้างไหมว่ามันเป็นหมาอย่างนั้น ก็เลี้ยงมัน

แล้วไม่ดู พอไปกัดคนตายก็ไปประณามมัน คือเขาเป็นคนคิดแบบนี้ ล่าสุด

เขาส่งเพลงเรื่องกับแกล้ม คณะกรรมการที่คุมสอบเกิดความสับสน เขาใช้

ค�าว่า นัน่เสยีงร้องไห้ของรถด่วน คอืเนือ้หาคลมุเครอืมาก คลมุเครอืในชนดิ

ที่ว่าเราไม่สามารถเข้าใจไปในทางเดียวกันได้ กรรมการมี 6 ท่าน ทุกคนคิด

ไปคนละเรื่องหมดเลยจากเนื้อเดียวกัน เราตั้งค�าถามว่าถ้ามันเป็นเพลงที่

น�าเสนอแนวความคิดที่น่าสนใจ มีความคิดที่น่าสนใจเป็นมุมนึง พอพูดถึง

มุมนี้ทุกคนเก็ต สัตว์ส�าคัญเหมือนกัน เป็นชีวตเหมือนกัน ท�าไมต้องมาตาย

เกลือ่นบนโต๊ะกบัแกล้มของคนขีเ้มา มองมมุนี ้มนัดมีากแต่สิง่ทีไ่ม่อยากเรยีก

ว่าเป็นความล้มเหลว แต่มันก่อให้เกิดข้อกังขาในสิ่งที่น�าเสนอ คือความไม่

เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน นั่นคือสิ่งที่กรรมการเห็นควรว่า น่าจะถูกปรับ

เพื่อฝึกให้การน�าเสนอแนวความคิดของคุณถูกชี้น�าไปในทางที่คนฟังแล้ว

ได้เข้าใจสารนั้น เหมือนที่เราถามว่า เข้าใจได้เองเลยรึเปล่าว่าสารที่เขาจะ

พูดในเพลงคืออะไร เหมือนเราเข้าใจได้เอง ตรงนั้นต้องเกิดความเข้าใจเอง

เรายกตัวอย่างง่ายๆ คือเพลง “นายไข่เจียว” ของวงเฉลียง ใคร

เคยฟังเพลงนี้คะ มีสิ่งนึงที่เราเข้าใจจากเพลงนั้น แต่ละคนเข้าใจว่าเป็น

อะไรมั่งคะ

 วิทย์  น่าจะเป็นความเรียบง่ายแต่สวยงาม

 พี่เจี๊ยบ  เรียบง่ายแต่สวยงาม มีใครเข้าใจเป็นอะไรอีกไหม

 พี่เอม  เอมก็เข้าใจไปในทางเดียวกันนะ

 พี่เจี๊ยบ  มีใครเข้าใจเป็นอะไรอีกบ้างไหมคะ อย่างเช่น “ต้นชบากับคน

ตาบอด” เหมือนกัน มีใครเข้าใจว่าเขาก�าลังจะบอกอะไรไหม ใครเคยฟัง

เพลงนี้บ้าง เกิดไม่ทันใช่ไหม (หัวเราะ) อายุเท่าไหร่ว่ามาซิ

 บอล  ผมเหรอครับ 23 ครับ

 พี่เจี๊ยบ  ก็ไม่น่าจะทันนะ (หัวเราะ)

 พี่หนิง  อย่างนายไข่เจียวน้องอาจจะเคยฟัง แต่อาจจะจ�าไม่ได้ว่าจริงๆ 

แล้วเริ่มต้น

 พี่เจี๊ยบ  เป็นไปได้ ใช่

 พี่หนิง  เนื้อหาสาระเป็นยังไง

 พี่เจี๊ยบ  ใช่ รุ่นนี้หมดเลยเนอะ (หัวเราะ) งั้นง่ายสุด “เธอหมุนรอบฉัน ฉัน

หมุนรอบเธอ” ของสครับ คนแต่งคนเดียวกันแหละ เพียงแต่สครับน�ากลับ

มาร้อง เหมอืนการพดูถงึอะไรทีม่าเจอกนัแล้ววถิต้ีองเปลีย่น ด้วยการยอมรบั

และแรงดึงดูด แรงตกกระทบแรงอะไรทั้งหมด วิธีการเปรียบเทียบเป็นดาว

เคราะห์อะไรทั้งหมด วงโคจรที่ต้องเปลี่ยนอะไรก็ตามแต่ วิธีอย่างนี้คือวิธีที่

ท�าให้เรานึกบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ออกว่า เออเว้ย ถ้าเรายอม

รับคนๆ นึงเข้ามาในชีวิตแล้ววิถีเราต้องเปลี่ยน เป็นการบอกชนิดนึง คล้าย

กัน ยกตัวอย่างกลับไปที่ “นายไข่เจียว” มันเป็นเพลงที่พยายามจะบอกว่า 
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ท�าอะไรก็ท�าให้ดีไปเหอะอย่างเดียว ถนัดอะไรก็ถนัดไป รู้ให้จริงรู้ให้ใช่รู้ให้

มัน่กบัสิง่นัน้ อย่าง “ต้นชบากบัคนตาบอด” ยกตวัอย่างต้นชบาทีไ่ปบานใน

โรงเรยีนสอนคนตาบอด คนมองไม่เหน็ คนตาบอดมองไม่เหน็เขาไม่ได้เหน็ได้

ด้วยตาแต่เขารบัรูไ้ด้ด้วยใจ ถ้าใครเคยอ่านเจ้าชายน้อยกจ็ะพบว่ามนัมาจาก

ตรงนัน้ด้วย แต่ทีม่าของเพลงนีม้าจากคนแต่งเขาขดัใจกบั...มจีดหมายฉบบั

นงึเลก็ๆ ส่งมาเขยีนว่าเสยีดายดอกไม้ไปบานในโรงเรยีนสอนคนตาบอด (อมื) 

พอคนอ่านคือพี่จิก-ประภาศ ชลศรานนท์อ่านแล้ว ก็ว่าไม่เป็นไรๆ บานได้

คิดต่ำง คิดต่ำงส�ำคัญนะ แต่ต้อง
ชดัเจนว่ำคดิต่ำงยงัไง เพรำะคดิต่ำงแล้วต้อง
เอำออกมำให้ชัดได้ เรำคิดไม่เหมือนคนอื่นได้
เลยค่ะ ได้เลย เรำคดิเรำแอนตีท้กุอย่ำงได้ เรำ
คิดต่ำงทุกอย่ำงได้ เขำบอกว่ำด�ำเรำบอกว่ำ
ไม่ใช่มันเป็นเทำเข้มได้ แต่ต้องอธิบำยให้ชัด
ว่ำแล้วเทำเข้มในควำมหมำยของเรำคือยังไง

พีจ่กิกบ็อกว่าไม่เป็นไร บางอย่างเหน็ได้ด้วยใจ รบัรูไ้ด้ด้วยใจ แล้วก็

ออกมากเ็ล่าเป็นเพลง มเีพลงนงึของเฉลยีงเหมอืนกนั ชือ่เพลง “ใยแมงมมุ” 

เหมือนแขวนนิ่งลอย แมงมุมน้อยกลางสายใย เหนียวแน่นซับซ้อนแต่อ่อน

ไหว ทกุเส้นสายล้วนสร้างสรรค์ อนันีเ้ป็นเพลงหมดเลยนะ ไม่ใช่กลอนเปล่า 

เป็นค�าที่บรรยายใยแมงมุมได้เห็นทุกอย่าง แกเป็นสถาปนิกเนอะ แกมอง

ฟังชั่นของใยแมงมุมแล้วบอก โอ้โห อันนี้คือความอยากนะ แล้วเสร็จแล้ว

ก็บอกว่า ไม่ได้แล้วฉันต้องเขียนเรื่องนี้เราต้องเขียนเรื่องใยแมงมุม ใครจะ

เขียนเพลงเรื่องใยแมงมุมนะ (หัวเราะ) เขียนแล้วแบบพอออกมาเป็นเพลง

แบบ โอ้ ฟังแล้วยอมนะ

ส่วนหนึง่ของความอยากจะบอกว่ากว้างมาก อะไรกไ็ด้ สิง่รอบตวั

เราได้หมด อนิสปายได้หมด ทกุสิง่อย่าง ในห้องถ้าเรามองไปนะมนัถกูเขยีน

เป็นเพลงไปหมดแล้ว ไม่มีอะไรไม่เคยถูกหยิบยกมากล่าวอ้าง เพราะอะไรรู้

ไหม เพราะว่าความรูส้กึในความอยากเขยีนเพลงมอียูไ่ม่กีช่นดิ เสรจ็แล้วมมุ

มองของแต่ละคนที่คิดออก อยู่ในแต่ละจุด บางคนเปรียบเทียบกับท้องฟ้า

ถ้ำเรำจะเขียนเพลงเปรียบเทียบถึง
ท้องฟ้ำอกีเพลงนงึกไ็ม่ใช่เรือ่งแปลก เพยีงแต่
ว่ำมุมที่เรำเห็นท้องฟ้ำนั้น แล้วเรำยกมำ
เปรียบเทียบมันคือมุมอะไรต่ำงหำก แล้วก็
ต้องเอำออกมำให้ได้ดัง่เจตนำทีอ่ยำกให้ได้ อนั
นี้กำรจัดกำรกับควำมอยำกที่อยู ่ข้ำงในให้
ออกมำเป็นรูปธรรมเป็นเรื่องที่กี่ยุคกี่สมัยก็
ยำกเย็น มันต้องใช้ทั้งควำมกล้ำและทักษะใน
ตัว
 ลุงอ๋อย  จังหวะด้วยแหละ

(inspire / กระตุ้น ดลใจ เร้าใจ)
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บทกวี / เพลง / สมัยนิยม
 ลุงอ๋อย  ถามพี่เจี๊ยบนิดนึง กวีกับเพลงกับบทเพลงเหมือนหรือมันต่างกัน

อะไร ยังไง

 พี่เจ๊ียบ  หนูพบกวีบางคนที่เขียนเพลง หนูพบคนเขียนเพลงบางคนที่คล้าย

กวี แต่หนูไม่เคยเห็นพวกนักแต่งเพลงอาชีพเป็นนักกวี คือพวกนี้มันถูกขีด

ด้วยแมสด้วยการค้าขาย เหมอืนพีจ่กิกบัทอดด์ ทองดเีกอืบจะคล้ายกนัแต่ไม่

เหมอืนกนัเลย ถ้าถามว่าพีจ่กิเป็นนกัแต่งเพลงไหม เป็นนกัแต่งเพลง เป็นกวี

ไหมกเ็ป็น แต่ทอดด์ ทองดเีหมอืนเป็นกวทีีเ่ขยีนเพลงแต่ว่าไม่ได้เป็นเหมอืน

พี่จิก ก็อธิบายล�าบากนะ

 ลุงอ๋อย  คือจริงๆ ทั้งสองเป็นเรื่องของค�า

 พี่เจ๊ียบ  ค่ะ เป็นเรื่องของภาษา

 ลุงอ๋อย  สมมติว่าผมเห็นค�าว่า “เรื่อยๆ มาเรียงๆ” ดูแล้วมันก็เหมือนกับว่า

เป็นกวีอย่างนี้ใช่ไหม ที่ว่า “นกบินเสียงไปทางเหนือ” มันก็เป็นเพลงใช่ไหม

 พี่เจ๊ียบ  เป็นเพลงด้วย

 ลุงอ๋อย  ก็เลยลองคิดในรูปแบบที่เราจะจ�าแนกให้เป็นเพลงหรือกวี อันนี้

เป็นเจตนานะ แต่ว่าถ้าเราจะไม่ยึดว่ามันจะเป็นอะไรก็เป็นไปเหอะ แต่ฉัน

จะใส่ท�านอง (หัวเราะ) ใส่เสียงอย่างนี่ก็ได้ใช่ไหม

 พี่เจ๊ียบ  ได้ค่ะ คืออย่างนี้ ภาษามียุคสมัยค่ะ ตอนเจี๊ยบฟังเพลงรุ่นแม่เจี๊ยบ 

“โน่นแน่ะนกเขา จุ๊ก จุ๊กกรู” นี่เจี๊ยบก็ข�านะ (หัวเราะ)

 ลุงอ๋อย  อันนี้เป็นเรื่องยุคสมัยนะ

 พี่เจ๊ียบ  เป็นเรื่องยุคสมัย ก็ข�า เอ้ ท�าไมแม่ซื้อวะ มันมีก่อนหน้านั้นอีกนะ 

แล้วก็แบบว่า “นกเขาบินข้ามเขา ไม่ใช่ของเรามันเป็นของใคร” (หัวเราะ) 

คือมีหลายยุคสมัย รุ่นแม่เจี๊ยบฟังเพลง “บอกมาเลย ว่าคิดยังไง จะอยู่หรือ

ไปก็บอกมา” อะไร? บอกอะไร? คือมีความเรื่องของยุคสมัยที่มากั้นอยู่ เด็ก

ยุคนี้จะมีพวก “ก็งงบ้างอะไรบ้าง” พวกค�าแบบนี้ใช่ไหม เป็นศัพท์ของเขา 

ก้าวข้ามยุคนี้ไปถอยไปอีกหน่อยนึง ถอยไปจนถึงจุดนึงที่คุณรู้สึกว่า ภาษา

แบบนี้คุณรู้สึกว่าเก่ามาก อย่างเช่นเพลงนันทิดา “บ่งบอก” ก็อาจจะเป็น

ไปได้ คือมีความไม่ทันของเรื่องยุคสมัยอยู่ เพราะฉะนั้นค�าว่ากวีนี่มันกวีใน

ยุคสมัยด้วย อย่างนี้ค่ะ

อย่างตลุย์ อพาร์ทเม้นต์คณุป้า เราว่าเขาเป็นกวขีองยคุนี ้การเขยีน

เพลงของเขา หรือเพลง “ปรากฎการณ์” เราชอบมากเลย รู้สึกว่าทะลุมาก

เลย ทะลุในศาสตร์ของการเขียนเพลงมาก ชอบ พอไปอ่านหนังสือเขาก็

เป็นกวีของยุคสมัยนี้จริงๆ นะคะ เขาพูด แต่มันไม่ใช่ของใหม่ ย้อนกลับไป

ในยุค 70 มีกวีคล้ายๆ อย่างนี้ของพวกชาวร็อคอยู่ บางอย่างคล้ายกันเพียง

แต่ว่าเด็กยุคนี้ก็ไม่รู้ว่าอ่านบทกวีบ้างรึเปล่า ไพวรินทร์ ขาวงาม รู้จักกันรึ

เปล่าพี่ไวท์รู้จักรึเปล่า คือหนังสือเขาก็เปลี่ยนค่ะ หนังสือยุคนี้เขาก็เปลี่ยน 

ภาษาเขาเปลี่ยนหมด มุมมองเขาเปลี่ยนหมด ตอนนี้เรารู้สึกว่านิ้วกลมเป็น

นักเขียนของคนยุคนี้ ในขณะที่ยุคพี่เป็นพี่จิก พี่จุ้ย อย่างนี้เขามียุคสมัยของ

เขาอยู่ เพราะฉะนั้นค�าว่ากวี ถ้ากวีของเด็กยุคนี้แล้วเขียนเป็นเพลงก็เป็น

เพลงของเด็กยุคนี้ ถ้าให้เรามองเราอาจจะรู้สึกว่าอะไรยังไงบ้าง (หัวเราะ) 

กับค�านี้หนูงงมากเลยเด็กชอบพูดกัน เขาพูดกันมาก

 ลุงอ๋อย  เคยนั่งดูหรือว่าสนใจ ส่วนนึงที่เราสนใจเรื่องของระดับของเสียง

ด้วย เราก็ท�าความเข้าใจกับมันได้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของดนตรี ระดับของ

เสียง แต่พอใส่เรื่องของภาษา เอ๊ะ แล้วกวีกับเพลงก็เกิดเป็นค�าถามขึ้นมา

ไง แต่ก่อนมีศิลปินพวกเพลง จ่าง แซ่ตั้ง เขาก็เขียนกวี คนๆๆๆๆๆๆๆ แล้ว

ก็บอกกวี สัมผัสทั้งนอกทั้งในทั้งบนทั้งล่างก็หาไม่เจอ (หัวเราะ) คือเขาบอก

ว่าเขาเป็นกวีใช่ไหม แล้วจะบอกให้เป็นอะไรก็ได้รึเปล่า คือถ้าเราจะบอกให้

มนัเป็น ใช่ไหม กถ้็าสมมตว่ิาจะเอาค�าว่า คนๆๆ แล้วมาใส่ท�านอง ใช่ไหม พอ

ถึงจุดนึงเราก็มีความความรู้สึกว่า มันก็สนุกที่จะคิดนะ แต่ว่าผลของการคิด

จะไปท�าให้เราตันหรือไม่มีทางออกก็ต้องระวังเหมือนกัน

อนันีเ้มือ่กี ้พีเ่จีย๊บพดูถงึเรือ่งยคุสมยั อนันีก้จ็รงิครบั คอืครัง้นงึมนั

อาจจะถูกนิยมใช่ไหม นานไปก็จะกลายไปถูกใช้ค�าว่าเชย แล้วสักเดี๋ยวก็จะ

กลับมา ถูกแต่งตัวสักนิดนึงก็กลับมานิยมอีก อย่างนี้เป็นต้นนะ เราก็คงจะ

เคยเห็น พอบางทีรูปแบบมันมาแล้วเหมือนกับคอนเทนท์หาไม่เจอก็ไปเอา

คอนเทนท์เดมิมาใส่ กเ็ป็นเหมอืนแรพ็ซึง่เอารปูแบบกลบัมาใส่กบัตวัเนือ้หา
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เดิม มันก็วน สมมติเราจะเขียนเพลงอันนึงขึ้นมาโดยมีเจตนาว่าอยากจะให้

คนมาช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม เราเอายุคสมัยโน้นมาแล้วก็มาบอกคนรุ่นนี้ 

เขาอาจจะไม่รบันะ ขอเอาไว้อกีทหีลงัก�าลงัอนิกบัแนวตดิอ่างหรอืแนวอะไร

อย่างนี้นะ อันนี้ก็กระแนะกระแหนเขาหน่อย (หัวเราะ)

 พีเ่จ๊ียบ  ในการน�าเสนอของยคุสมยันี ้จรงิๆ แล้วพีเ่องไม่ค่อยชอบค�าว่าการ

ตลาด แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันกระจายไปสู่วงกว้าง และหลายๆ มูลนิธิฯ ก็ดี

หลายๆ เจตนารมณ์ขององค์กรที่จัดตั้งขึ้นมาก็ดี ด้วยความที่เป็นลักษณะ

อย่างนี้นะคะ บางทีเขาอาจจะไม่ได้นึกถึงความส�าคัญของเรื่องนี้ หรืออาจ

จะไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเนื้อหาใจความที่ต้องให้ความส�าคัญ บางองค์กรจัดตั้ง

ท�าเพลงท�าอะไรขึ้นมาก็ตามคุณลุง มันเหนียวแน่นมาก ชัดเจนมาก ไม่ได้

ถูกเคลือบไว้ด้วยสารรับง่ายเลยค่ะ

 ลุงอ๋อย  อืม

 พี่เจ๊ียบ  เหมือนเอ็มแอนด์เอ็มน่ะ เราต้องเคลือบบ้างอะไรบ้าง (หัวเราะ) 

เพือ่ให้คนรุน่นี ่อย่างน้อยคอืได้อมเข้าไปแล้วกไ็ปพบว่าเนือ้แท้ข้างในคอือะไร 

แล้วกไ็ด้รบัสารอาหารชนดินัน้ ท�าให้เรือ่งเหล่านีร้บัง่ายขึน้ เจตนารมณ์อะไร

ก็ตามแต่ การรับธรรมชาติก็ดีการอนุรักษ์อะไรบางเรื่องก็ดี ถ้าถูกเคลือบไว้

บ้างด้วยความไพเราะเพราะพริ้ง ง่ายเลยนะ จะช่วยได้มากเลย ร้องกันไป

เถอะข้างในเนื้อหาใจความอะไรอย่างนี้

วธิกีารนงึของนกัแต่งเพลงหลายคนเหมอืนกนัค่ะ ชอบแอบแทรก

ไว้ ยกตัวอย่างง่ายๆ เลย เพลง “พันธุ์ทิพย์” ของเสก โลโซ เอาง่ายๆ ก่อน

นะ เสกก�าลังจะบอกว่า เฮ้ย หยุดซื้อ mp3 เดี๋ยวนี้ วิธีที่เสกเขียนโอ้โลม

ปฏิโลมมาก็คือไม่อยากไปพันธุ์ทิพย์ ในเนื้อในแทรกเรื่องผู้ชายคนนึงที่ไม่มี

เวลาให้แฟน ก็พาไปได้หมดทุกที่เลยบนโลกนี้ยกเว้นไม่อยากไปพันธุ์ทิพย์ 

เพลงแบบนี้นักแต่งเพลงเราวิเคราะห์กันเองว่าคิดออกคิดได้ก็คิดไป คิดไม่

ออกก็ฟังกันเพลินๆ ไปแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาว่ากันใหม่เพลงหน้า เจตนาสอด

แทรกไว้อยู่เพื่อที่จะให้คนรับได้ย่อยไปว่า อาจจะมีสักวันว่าคนแบบท�าไมพี่

เสกของเราไม่ไปพนัธุท์พิย์วะ (หวัเราะ) แล้วกแ็บบว่า อ๋อ เขาต้องนีแ่น่ๆ เลย

อะไรอย่างนี ้(หวัเราะ) ซึง่ถอยค�าในเพลงของเสกคอื จากทีท่�างานจนหน้าด�า 

จะเผยน�า้ค�าให้เธอหน้าแดง ทกุอย่างแบบไม่ทิง้น่ะ มนัอยู่ๆ ๆๆ แต่พอถงึเวลา 

ไม่อยากไปพันธุ์ทิพย์ แม่พี่อีกแล้ว “อะไรของมันเนี่ยเพลงนี้” (หัวเราะ) สุด

จะอธิบายนะแม่ มันเป็นเรื่องคอร์เปอเรทๆ (หัวเราะ)

บางที การต้องอธิบายอะไรให้คนฟังที่หลากหลาย ความเข้าใจที่

หลากหลายระดบัอายวุยัมนักย็าก ฉะนัน้มนัมอีกีค�านงึของการจะสร้างงาน 

กลุม่เป้าหมาย คดินดินงึว่าสิง่ทีเ่ราอยากบอก ใครเป็นคนฟังและกลุม่คนฟัง

เขามทีท่ีาต่อเรือ่งนีอ้ย่างไร เขามคีวามรูต่้อเรือ่งนีใ้นระดบัไหน สมมตวิศิวกร

อยากเขียนเพลงรัก เธอช่างเหมือนโครงสร้างที่อะไรก็ว่า (หัวเราะ) “ฉันจะ

เป็นเส้นสายของไฟให้เธอโชติช่วง” สมมติว่ามันไม่เข้าใจหรอก (หัวเราะ) 

วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรต่างๆ เอาเป็นพยาบาล “เธอเป็นเหมือนไขกระดูก”

 ลุงอ๋อย  เข็ม เธอเป็นเหมือนเข็มเหมือนยา (หัวเราะ)

 พี่เจี๊ยบ  “ทิ่มแทง ฉันจะปล่อยบางอย่างลงไปก็แล้วกัน” (หัวเราะ) “สู่เธอ 

รักษาเยียวยาให้เธอหายดี” โอ้โห ยากนะ ก็เป็นการยกตัวอย่างแบบผิวๆ 

นะ แต่พี่เคยเห็นเนื้อแบบนี้มาแล้วพี่ถึงยกตัวอย่างได้ วิศวกรนี่แหละชอบ

เขียนอะไรแล้วแบบ...คือเรื่องที่เราจะหยิบยกมาพูดมาบอกเล่าถ้ามันถูก

เคลือบไว้ด้วยอะไรบางอย่าง จะด้วยความไพเราะก็ดี จะด้วยความหลอก

ล่อด้วยวธิกีารไหนกต็ามแต่ ด้วยเจตนาอนัแท้จรงิถ้าถกูเคลอืบด้วยเราใช้ค�า

ว่า “ชั้นเชิง” ก็เป็นอีกสเต็ปนึงขึ้นไปก็จะย่อยง่ายรับง่าย ก็จะช่วยได้ ลอง

ยกตัวอย่างเพลงรักสิ่งแวดล้อมรักธรรมชาติ ที่เรารู้สึกว่าแบบ โห เราชอบ

เพลงนี้ มีไหม ค่อยๆ นึกนะ

 ลุงอ๋อย  ผมนึกได้เลยนะ

 พี่เจี๊ยบ  เพลงอะไรคะ

 ลุงอ๋อย  “หิ่งห้อย”

 พี่เจี๊ยบ  อ๋อ “หิ่งห้อย” ระบบนิเวศเลยอันนี้

 ลงุอ๋อย  จรงิๆ คอืไม่ได้ล�าดบัความเป็นเหตเุป็นผลนะ แต่ด้วยตวัมนัเองเลย

น่ะมันน่ารัก มันไม่มีพิษไม่มีภัย

 พี่เจี๊ยบ  มีอีกไหม คนอื่นมีอีกไหม

 ท็อป  ทุ่งแสงตะวันครับ แบบให้เห็นถึงความสวยงามของธรรมชาติ ความ

(corporate / ที่เกี่ยวกับบริษัท)
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ไร้เดยีงสา รูส้กึว่าเข้าถงึกลุม่เดก็ได้ง่ายมาก ได้ยนิมาตัง้แต่ตอนเดก็ๆ กแ็บบ

ร้องคลอตามได้

 พี่เจ๊ียบ  อืม ก็ติดตาตรึงใจใช่ไหม มีอีกไหม

 วิทย์  ของ Michael Jackson ครับ “We are the world”

 พี่เจ๊ียบ  อ๋อ ก็เป็นแบบนั้นไปเลย

 ลุงอ๋อย  ไอ้นั่นก็นั่งฟัง 10 เที่ยวได้เหมือนกัน (หัวเราะ)

 พี่เจี๊ยบ  เพลงไทยมีไหม ตอนพี่แต่ง “เก็บไว้ให้เธอ” พี่เป็นพวกแบบว่า

อนุรักษ์โลกมากตอนนั้น พี่บรรยายทุกอย่าง “แดดที่อ่อนใส หอมกลิ่นของ

วันใหม่ เมฆน้อยๆ ยังลอยเป็นนิทานบนฟ้าไกล อยากให้เธอได้มาอยู่ตรงนี้

จงั” อเีธอเนีย่ ขอใช้ค�าว่าอเีธอนะ อเีธอดงึมนัมาเพือ่ทีจ่ะหาแนวร่วมเท่านัน้

เอง “หยาดฝนทีท่อสายพรัง่พรลูงพืน้ดนิ ใบไม้แตกกิง่ใบมาสูโ่ลกใบใหม่ เดก็

น้อยๆ ยังคงมีฝันลอยไปกว้างไกล อยากให้เธอได้มาอยู่ตรงนี้จัง” แต่งหน้า

ทวี ีนัง่อยูม่นัมโีฆษณาอะไรกไ็ม่รูม้ใีบไม้เหีย่วๆ มเีดก็วิง่ๆ แบบไม่ได้แล้วโลก

เรา ช่วงนัน้แบบวยัรุน่ไง ป๊ีดๆ แต่งเพลงนีเ้พือ่แบบว่าโลกมนัสวย ฝนตกแล้ว

เวลาใบไม้อ่อนๆ แตกออกมานี่มัน...ฮืม พี่ตั้งใจว่าจะแต่งเพื่อเป็นเพลงเพื่อ

ธรรมชาติ เพื่ออะไรไม่เคยบอกใครเลย ทุกคนร้องเพราะว่าอยากให้เธอได้

มาอยู่ตรงนี้จัง (หัวเราะ)

 พี่เอม  ประโยคนี้เลย

 พี่เจ๊ียบ  จุ่มน�้าสีนิดเดียวเอง คือมันเป็นไอศครีมชนิดหนึ่งแล้วเราก็ไปจุ่มสี

แดงหน่อยนึงเคลือบไว้ แล้วก็อยากให้ก�าลังใจคนคือเราเป็นบ้านนอก เป็น

เด็กบ้านนอกมาอยู่ในกรุงเทพฯ เราแบบเซ็งว่ะขึ้นรถเมล์รู้สึกอะไรอย่างนี้ 

มนัมบีางเพลสบ้านนอกน่ะ กลิน่ดนิ กลิน่ฝน กลิน่กบัข้าวแม่ กลิน่ข้าวแม่หงุ

ท�าไมไม่เหมือนที่นี่วะ กลิ่นไข่เจียวแม่ มีเนื้อแปลงด้วยนะ “ลมที่โชยพัด ต้น

หญ้าขี้หมาปลิว แดดที่อ่อนใส หอมกลิ่นแม่เจียวไข่ เด็กน้อยๆ เอาปืนมาไล่

ยงิกนัวุน่วาย อยากกนิไข่ของแม่จงั” (หวัเราะ) คอืตอนเดก็เล่นคาวบอยแบบ 

โพ้งๆ นึกออกไหม จริงๆ แล้วเป็นเนื้อนี้ก่อนด้วยซ�้า แต่งแล้วแบบ โอ้โห คง

ขายออกล่ะเนาะ (หวัเราะ) ไม่ได้ ต้องเปลีย่นแล้วโฆษณานัน่แวบ็ผ่านมาหน้า

ทีวี แล้วก็ปรับปุ๊บๆๆ เป็นความไม่รู้หมดเลย ตอนแรกมันสนุก เนื้อ “อยาก

กินไข่เจียวของแม่จัง” หลังๆ นี่ทุเรศเลยนะ (หัวเราะ) ออกอากาศไม่ได้เลย 

แต่ว่าเป็นความเพลิดเพลิน เสร็จแล้วเราก็ปรับมาเป็นเนื้อนี้ แต่เจตนาคือ

แบบส�านกึบ้านเกดิเลย คดิถงึบ้าน คดิถงึแบบสนามหญ้าตรงบ้านคดิถงึตอน

ความเป็นเด็กของเรา คิดถึงเพื่อน คิดถึงเพราะว่าตอนนั้นมาอยู่กรุงเทพฯ 

ได้เริ่มท�างาน มันเหนื่อย ล้า ภาวะแบบ โอ้โห ท�าไมกรุงเทพฯ ไม่สนุกเลย 

คดิถงึบ้านนอก นีค่อืเพลงคดิถงึบ้านนอกของพีน่ะ ซึง่พีก่ไ็ม่เคยบอกใครเลย 

แต่เวลาร้องให้คนอื่นฟัง เขาก็จะแบบว่าร้องกันเป็นเพลงรัก จริงๆ ไม่ใช่เลย 

สิ่งที่เรามาจากข้างในเราเป็นเรื่องความคิดถึงบ้าน

และหลายครั้งที่เราร้อง เด็กบางคนก็เดินมาบอกว่าพี่หนูฟังเพลง

นีแ้ล้วนกึถงึตอนหนเูป็นเดก็ แค่นีเ้รารูส้กึว่าเราซคัเซสแล้ว ค�าว่าเป็นเดก็มนั

รวมทุกอย่าง มันรวมอากาศ สิ่งแวดล้อม บ้าน แม่ ครอบครัว เพื่อน รู้สึก

ว่าเมื่อไหร่ที่รู้สึกท้อให้กลับมา ให้รู้ว่าตรงนี่มันยังมีที่ที่นึงที่แบบว่าคุณกลับ

ไปเมื่อไหร่ ก็คือคุณในวันนั้น ทุกคนต้องมีที่แบบนี้ รากน่ะเป็นอะไรก็ได้แต่

ต้นน่ะแต่งสวยๆ หน่อย แต่ถ้าเราอยากแต่งเป็นบอนไซรปูนกหงส์หยกอะไร

อย่างนีน้ะ (หวัเราะ) กแ็ต่งไป อนันัน้กแ็บบเฟคน่ะ มเีพลงแบบเฟคอยูแ่ต่ว่า

แล้วเพลงแบบนั้นมันก็จะถูกตกแต่งประดับประดาได้ประมาณนงึ แต่ต้นไม้

ทีส่วยด้วยตวัเองจรงิๆ ฟอร์มทีส่วยด้วยตวัมนัเอง ความร่มรืน่ทีเ่กดิขึน้จรงิๆ 

มันอยู่นาน อยู่แบบที่...แปลกดีที่เพลงนี้เด็กๆ ก็ยังได้ยินอยู่ พี่ก็ไม่รู้ว่าเขา

ไปได้ยินมาจากไหน แต่พอร้องไปทุกคนจะแบบ อืม แล้วมีหน้าตาบอกบุญ

น่ะ (หวัเราะ) หน้าตาแบบมปีระกาย อนันีเ้ป็นความสขุทีน่ายทนุไม่สามารถ

เอาไปจากเราได้ อนันีม้นัเป็นความสขุทีค่นสร้างงานสร้างจะได้มนัเตม็ๆ ทกุ

ครั้งที่ร้องเพลงแล้วแบบมีสายตาที่แบบ...อย่างนี้ ตรงนั้นเป็นพลังงานชั้น

ดีซึ่งจะได้กับพวกคุณที่ท�างาน ที่เอาความอยากออกมาเป็นรูปธรรม ที่เอา

สิ่งที่รู้สึกออกมาเป็นเพลง เชื่อไหมสิ่งไหนที่เรารู้สึกน่ะ คนในห้องนี้มีความ

รู้สึก นั่นเพราะเราเป็นมนุษย์เหมือนกัน แล้วมันถึงมีค�าว่าแบบมันแต่งได้ไง

วะ นึกออกไหม พอเราฟังเพลงแล้วแบบ โอ้โห จี๊ดใจๆ อย่างนี้ โดนๆ ภาษา

วัยรุ่น (หัวเราะ)

 ลุงอ๋อย  พี่เจี๊ยบก�าลังดึงไว้ “ลุงมาด้วยหน่อยน้า”

(success / ส�าเร็จ)

(fake / ปลอม)
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 พี่เจ๊ียบ  สมัยลุงอาจจะบอกว่า ประทับใจอะไรอย่างนี้ (หัวเราะ)

 ลุงอ๋อย  สมัยผม ค�าที่มันเป็นค�าวัยรุ่นคือค�าว่า “มะ”

 พี่เจ๊ียบ  โอ้โห (ทุกคนในห้องหัวเราะเสียงดัง)

 พี่หนิง  มะจังๆๆ

 พี่เอม  ถูกๆ

 พี่หนิง  รู้จักรายการ “มะจัง”ใช่ไหม

 ลุงอ๋อย  รู้จักไหมล่ะค�านี้ ค�าว่า “มะ”

 พี่เจ๊ียบ  ตอนนั้นหนูเด็กน่ะ ค�าเนี่ย (หัวเราะ)

 ลุงอ๋อย  “โคตรมะเลย” (หัวเราะ)

 พี่หนิง  “จ๊าบ” กับ “มะ”

 พี่เจ๊ียบ  เออ มี “จ๊าบ”

 ลุงอ๋อย  “จ๊าบ” ไม่ใช่รุ่นผมแล้ว รุ่นผมต้อง “มะ”

 พี่เจ๊ียบ  รุ่นนี้เขาอะไร

 มีเสียงตอบ  เก๋ เจ๋ง ฯลฯ

 นิว  “มะ” แปลว่าอะไร

 พี่เอม  “มะ” แปลว่าเจ๋งเนอะ

 พี่หนิง  เจ๋ง โดน

 ค�าถาม  มาจากค�าว่าอะไร

 พี่เจ๊ียบ  “มะกัน” เนอะ 

 ลุงอ๋อย  เอ้อ “มะกัน”

 พี่เจ๊ียบ  คือใครเท่ๆ เจ๋งๆ ดูแบบ “มะ” ถัดรุ่นลุงมารุ่นหนู “จ๊าบ” น้อง

พวกนีง้งทัง้สองค�าเลย (หวัเราะ) เดก็รุน่นีเ้ขาอะไรล่ะ เขามเียอะเนาะ “โดน” 

“แรง” (ออกเสียงห้วนๆ)

 พี่หนิง  “อย่าได้แคร์”

 พีเ่จ๊ียบ  “อย่าได้แคร์” (หวัเราะ) ศพัท์ยคุนีส้มยันีจ้ะไปอย่างนีแ้หละ ฉะนัน้

สมมติว่าเราก�าลังจะพูดเรื่องนึงให้เห็นภาพของค�าว่า “เจ๋ง”ในยุคนี้สมมติ

ว่าน้องเกิดแบบ เอาค�านี้ไปใช้ดีกว่า วันนี้ “มะ มาก” เพื่อนอาจจะแบบท�า

หน้าเบลอ (หัวเราะ)

 ลุงอ๋อย  ถ้าไม่รู้เลยมันอาจจะเป็นใหม่นะ

 พี่เจี๊ยบ  อ้อ ถ้าไม่รู้เลยมันจะเป็นใหม่

 พี่เอม  เอามาใช้ใหม่

 พี่เจี๊ยบ  ของเก่ามากคือของใหม่ที่สุดจ�าไว้เลย ยิ่งถ้าถ้าเป็นความอาร์ตนะ 

อัลเตอร์ฯ เมื่อก่อนจิมมี่ เฮ็นดริกซ์ท�ามาตั้งนานแล้ว กีต้าร์แบบปี๊ดวี๊ดบึ้ม 

คือไม่มีอะไรใหม่เลยเพราะฉะนั้น เก่าที่สุดมันเอามารีได้รีโทร มันก็รีโทร

ได้ทุกอย่างเลยนะคะ การแต่งตัวก็ใช่ กางเกงนี้เราก็เคยเห็นแม่ใส่นี่หว่า ใช่

ไหม เราจ�าได้ (หัวเราะ)

 ลุงอ๋อย  ไม่ แต่ก่อนมันถอดง่าย

 พี่เจี๊ยบ  หัวเราะ แล้วยังไงคะ ตอนนี้

 ลุงอ๋อย  ตอนนี้มันถอดยากนะ

 พี่เจี๊ยบ  แล้วลุงอ๋อยรู้ได้ยังไงคะ

 ลุงอ๋อย  อ้าว มันเป้ามันสั้นๆ นะแต่ขามันบานน่ะ

 พี่เจี๊ยบ  อ๋อ แต่เดี๋ยวนี้มันแบบลีบใช่ไหม (หัวเราะ)

 ลุงอ๋อย  โอ้โห คนน่องใหญ่อย่าไปใส่เลยนะ (หัวเราะ)

 พี่เจี๊ยบ  รุ่นลุงอ๋อยนี่เป็นขาอะไรคะ

 ลุงอ๋อย  ขาบานๆ

 พี่เจี๊ยบ  ขาบาน

 ลุงอ๋อย  เอวต�่าอย่างนี้แหละ ขาบาน มันก็จะดูตัวยาว

 พี่เจี๊ยบ  เห็นตูน บอดี้สแลมตรงสตาร์บัคบ่อยมากเลย “ไอ้ตูนเอ้ย พี่ถาม

หน่อยเหอะ เอ็งถอดกางเกงยากรึเปล่าวะ” (หัวเราะ)

 พี่หนิง  เดินล�าบากไหม

 พี่เจี๊ยบ  ไอ้ตูนบอก “เฮ้ย พี่เดี๋ยวนี้มันเป็นผ้ายืด” เดี๋ยวนี้เขาเป็นผ้ายืดค่ะ

ลุงอ๋อย

 ลุงอ๋อย  ไม่ บางคนเขาก็อยากจะเป็นแบบนั้นนะ แต่ไม่รู้ว่าผ้ายืดมันเป็นยัง

ไงก็เลยใส่ผ้าที่มันธรรมดา พอนั่งแล้วมันก็หลุดเองได้เลย (หัวเราะ)

 พี่เจี๊ยบ  แบบว่าเป็นเลคกิ้งเลยน่ะ หนาๆ เลย ก็ลีบมา ถามไอ้ตูนลีบไปไหน

วะ (หวัเราะ) ตนูมนักข็�า คอืรุน่พี ่(หนัไปหาลงุอ๋อย) หนกูร็ุน่ 70 พีน่่ะเกดิ 70 

(Jimi Hendrix)
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เลย ยุค 1970 ยุคแบบฮิปปี้เลย พี่ชายเป็นฮิปปี้เลยได้รับอิทธิพลมาเต็มเม็ด

เตม็หน่วย แต่จรงิๆ แล้วตอน 10 ขวบ กค็อืยคุ 80 นีเ่ป็นยคุดสิโก้ เพลงในยคุ 

80 นี่จะเป็นเพลงที่แบบจี๊ดใจที่สุดแล้ว (หัวเราะ) ลุงอ๋อยเกิดปีอะไรคะ 60?

 ลุงอ๋อย  51

 พี่เจ๊ียบ  51

 ลุงอ๋อย  เกิด 51 แต่ว่าถ้ารู้เรื่อง

 พี่เจ๊ียบ  51 เหรอ

 ลุงอ๋อย  ใช่

 พี่เจ๊ียบ  คุณพระ (หัวเราะ)

 ลุงอ๋อย  อ้าว แต่ว่านับขึ้นมาประมาณสัก 10 ปีใช่ไหมล่ะ ตอนนั้นเพลงที่

เราฟัง “A hard day’s night” เดอะบีเทิลส์ เราเด็กแต่เขาวัยรุ่น ใช่ไหม 

แต่ว่าเขาป็อบปูลาร์มากไง สมัยนั้นยังเป็นแค่แผ่นเสียง ยังไม่มีคาสเซ็ทเทป 

เริ่มจากยุคนั้น ก่อนหน้านั้นก็จะเป็นรุ่นบุพการีเรา ก็จะเป็นเมททิล โค เอล

วิส เพรสลี่ย์

 พี่เจ๊ียบ  เอลวิสอะไรนะ คลิฟ ริชาร์ดใช่ไหมคะ

 ลุงอ๋อย  คลิฟ ริชาร์ดยังน้องเอลวิสใช่ไหม

 พี่เจ๊ียบ  น้องค่ะ ถ้าพูดถึงบีเทิลส์ทุกคนก็จะต้องรู้จักจอห์น เลนนอนนี่ใส่

เสื้อมาด้วยนี่ (หัวเราะ)

 ลุงอ๋อย  ไม่ใช่สุรสีห์เหรอ (หัวเราะ)

 พี่เจ๊ียบ  ตายละ พี่อ้อมก็ได้นะ ทุกคนต้องรู้จักเพลง “Imagine” ใช่ไหม 

เออ ท�าไมยังรู้จักล่ะ เจตนาของเพลง ความอยากบอกของจอห์น เลนนอน

ที่ทุกวันนี้ยังร้องกันอยู่เลย แปลกเนอะ โลกที่มีสงครามอยู่ เพลงนี้ก็ยังอยู่ 

โอ้โห รู้สึกว่าบางอย่างมัน long live นะ เราไม่มีทางรู้หรอกว่าเจตนาของ

เรา สิง่ทีเ่ราอยากบอกมนัอาจจะอยูไ่ปแบบ...โอ้โห คน 60 กพ็ดูถงึ คน 50 ก็

พดูถงึ ทกุวนันีก้ย็งัรูจ้กัแล้วกย็งัเป็นเพลงทีแ่บบต้องท�าท่านี ้ต้องคาราวะน่ะ 

บางเพลงอยู่นานกว่าชีวิตเราอีก มีพลังนะ

 ลุงอ๋อย  หนังสมัยใหม่หลายเรื่อง เอาเพลง คือเขาเหมือนกับว่ามีที่มาของ

เพลงใช่ไหม สมัยก่อนการตลาดอาจจะยังไม่แข็งแรงนะ อาจจะเป็นเรื่อง

ของบริบทที่โดนใจ ก็มีหลายเพลงที่เอามาใช้ในหนังแล้วเราก็รู้สึกชอบเพลง

นัน้ บางเพลงเรยีกว่าเกดิในยคุค้าทาสเลย แล้วมาถกูใช้ในหนงัสมยัใหม่ เดก็

บางคนนะ โอ้โห เพลงเพราะจงัเลยไม่รูใ้ครแต่งกไ็ปหาในยคุสมยันีไ้งกห็าไม่

เจอว่าใครแต่ง ยกตัวอย่างนะ อันนี้นอกเรื่องนิดนึง อย่างเพลง “Amazing 

Grace” ซึง่พ่อค้าทาสน่ะเป็นคนแต่ง คอืเรอืแตกจากไปขนทาสจากแอฟรกิา

มาแล้วรอดตาย โมเมนต์ของการรอดตายเขาเรยีกว่ามนั “amazing grace” 

ซึง่แกกม็าแต่งเป็นเพลง แล้วเพลงนีน้ะเขาบอกว่าสงครามอเมรกิาฝ่ายเหนอื

กับฝ่ายใต้มันรบกันแทบตาย แต่มันร้องเพลงเดียวกัน (หัวเราะ)

 พี่เจี๊ยบ  เออ มันยิ่งใหญ่นะ

 ลุงอ๋อย  เออ มันร้องเพลงเดียวกัน คือแม้กระทั่งคนขาวคนด�าก็ร้องเพลง

เดียวกัน ยุคที่สีต่างนี่นะ

 พี่เจี๊ยบ  ถ้าในหนังนะคะ น้องๆ เขาอาจจะมีช่วงที่มีใครตายในหนัง เขาจะ

ร้องกันแบบว่าในหนัง เพลงนี้ที่ถูกน�ามาใช้เห็นบ่อย เดี๋ยวนะ “Amazing 

Grace, how sweet the sound...” (พี่เจี๊ยบร้องเพลงนี้)

 ลุงอ๋อย  ใช่ อย่างเพลงนี้ถ้าใครดูหนังญี่ปุ่นเรื่อง The Village Album คือ

หมู่บ้านนึงก�าลังจะถูกหายไปด้วยการสร้างเขื่อนแล้วน�้าท่วม แล้วเขาก็ถ่าย

รูป เมมโมรี่เอาไว้ทุกครอบครัวที่อยู่ตรงนั้น เพื่อเก็บเอาไว้ดูกัน ยังไงก็น�า้

ท่วมแน่แล้ว แต่เพลงนี่จริงๆ แล้วโดยความอะเมซิ่งมาก ไม่ใช่เป็นเนกาทีฟ

นะ grace ก็คือเป็นเรื่องของความยินดี ความงาม ความมีความผุดเกิดหรือ

อะไรก็ตามแต่ แต่ว่าเราฟังทีไร เรารู้สึกมันฮีทมากเลย

 พี่เจี๊ยบ  น�้าตาเล็ดน�้าตาไหล

 ลุงอ๋อย  เออ

 พี่เจี๊ยบ  ถูก ไปหาฟังในยูทูป “Amazing Grace” แล้วจะมีคนร้องหลาย

เวอร์ชัน่มาก แล้วในหนงัจะชอบเป็นแม่ม่ายผวิด�าร้องแบบร้องกนัสดุๆ ช่วย

เอาผ้าเช็ดหน้ามาบ้างอะไรบ้าง (หัวเราะ)

 ลุงอ๋อย  แต่คนที่เอามาที่ท�าขึ้นมาอีกทีนึง ชื่อคอลลินส์ร้องด้วยเสียงเขา

เองเลย ไม่มีเครื่องดนตรีเลยนะ แต่พาวเวอร์เสียงเขาคือบางทีเพลงมันท�า

ให้พาวเวอร์เกิดด้วย

(The Beatles)

(Elvis Presley)

(Cliff Richard)

(John Lennon)

(ยืนยาว)

(Judy Collins)
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 พี่เจ๊ียบ  ใช่

 ลุงอ๋อย  คือด้วยความอินของมันนะ เพลงบางเพลงไม่ได้ดึงความรู้สึกเรา

มาก เราก็พลังก็ตกเหมือนกัน

 พี่เจ๊ียบ  ใช่ แปลกดีเหมือนกันค่ะ พูดเรื่องย้อนยุคขอพูดอีกเพลงนึงคือ ใคร

รู้จักเพลง “No women no cry” บ้างคะ ของบ๊อบ มาร์เล่ย์ มันเป็นเพลง

ที่แบบ (พี่เจี๊ยบร้องเพลง) “no women, no cry. no women, no cry.”

แค่นีเ้องนะ แบบว่าโอ้โห นกึออกไหม หลายๆ เพลงของบ๊อบ มาร์

เล่ย์ คอืเขาเป็นนกัเคลือ่นไหว นกัปฏวิตัเิหมอืนกนั เป็นนกัดนตรชีาวจาไมก้า 

แล้วก็เป็นไอดอลของคนของทั้งโลกคนนึงเลย พอๆ กับจอห์น เลนนอนเลย 

ในยุคที่เขาท�าเพลงไม่มีเอฟเฟ็คท์ ไม่มีซาวด์ ไม่มีอะไรเลย ไม่มีความแบบ

หรหูราอลงัการของเครือ่งดนตรชีนดิใดเลย มนัมแีค่เนือ้ร้องกบัท�านองทีแ่บบ

เพลงทุกวันนี้ท�าอะไรไม่ได้เลย ค�าก็ง่าย no women no cry โคตรจริง ฟัง

แล้วมันก็อินน่ะค่ะ คือนักดนตรีรุ่นนี้สู้กันไม่ได้ วัดกันไม่ได้ตรงนี้เลย ตอนนี้ 

ยุคสมัยดนตรีอาจจะ โอ้โห ซาวด์เอฟเฟ็คท์ทุกอย่างเยี่ยมยอด คนเป็นดีว่า

ก็ร้องเก่ง แต่พอมองย้อนกลับไป เพลงที่เป็นจิตวิญญาณจริงๆ มันสู้กันไม่

ได้เลย คลาสสิคกว่ากันเยอะมาก เหมือนบางทีความเรียบง่ายของบทเพลง

ก็ทรงพลังในตัวมันเองได้ เจตนามัน ความเพียวของมัน เราว่าอะไรก็สู้ไม่ได้ 

แต่ว่าเราต้องแบบ...อ้วกมันออกมาให้ได้ ใช้ค�านี้ (หัวเราะ) ต้องแบบเอามัน

ออกมาให้ได้น่ะ

 ลุงอ๋อย  มีเพลง “Africa Unite”

 พี่เจ๊ียบ  ร้องซิลุง (หัวเราะ)

 ลุงอ๋อย  บ๊อบ มาร์เล่ย์เหมือนกัน เราก็ชอบจังหวะใช่ไหม แต่ว่าไม่ได้ใน

ความหมายไง เพราะว่ามันเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหม ตอนที่เรามีเรียนเราก็

ร้องกัน แต่ว่ามันก็อดจะกระแนะกระแหน หรือว่าอดไปเรื่องตลกไม่ได้ใช่

ไหม ก็ใครจะไปรู้วะแอฟริกาอยู่ไหน

 พี่เจ๊ียบ  อ๋อ (หัวเราะ)

 ลุงอ๋อย  ก็มันร้องแอฟริกาอยู่ไหน

 Hatch-U  อ๋อ (หัวเราะพร้อมเพรียงกัน)

 ลงุอ๋อย  แต่ว่าเรากไ็ม่ได้แตกในภาษา แอฟรกิาอยูไ่หน เรากฟั็งแบบคนไทย

ใช่ไหม ก็ใครจะไปรู้วะ แอฟริกาอยู่ไหน (หัวเราะ)

 พี่เจี๊ยบ  มุขนี้ลุงอ๋อยโอเคเลย (หัวเราะ) จี๊ดๆ เออ แต่เขาเป็นพวกนัก

เคลื่อนไหวนักปฏิวัติค่ะ เพลงเขาอย่าง “Get up, stand up” เป็นเพลง

ปลุกระตุ้นให้คนแบบ buffalo social เนอะลุงเนอะ คือพอโลกมีความขัด

แย้งจะมีคนอยู่ไม่กี่คนที่ถูกหยิบเอาเพลงมาร้อง ก็มีบ๊อบ มาร์เล่ย์ มีจอห์น 

เลนนอน ล่าสุดเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เฮติก็ “We are the world” ถูก

น�ามาคัฟเวอร์ใหม่อีกที แล้วแบบ โอ้โห ลุงต้องไปหาดูค่ะ มีตัดตอนนึงที่เอา

ไมเคิล แจ็คสันมาร้องในท่อนนึงแล้วแบบ โอ้โห ผีเข้าเลยอะหนู (หัวเราะ) 

ขนลุกเลย น�้าตามัน... ขึ้นมาเป็นเสียงเด็กร้อง แล้ว “We are the world” 

ตอนนัน้มนัเอธโิอเปียไงคะ เอธโิอเปียแล้วโบโนมัง้คะกบัไมเคลิ แจค็สนั เกดิ

ความอยากทีจ่ะช่วยเหลอืเพือ่นมนษุย์ด้วยกนั เฮ้ย เราเจ๋งๆ มาแต่งเพลงร่วม

กันเถอะ แล้วเอาเพลงเอารายได้ทั้งหมดของเพลงมอบให้ ความอยากแบบ

นี้มัน เห็นไหมอย่างที่บอกแล้วว่า...

 ลุงอ๋อย  มันเปลี่ยนโลกเนอะ

 พี่เจี๊ยบ  ใช่ค่ะ พอวันนึงพอเฮติมันเกิดเหตุการณ์นี้ แล้วพอมาคัฟเวอร์

อีกทีด้วยศิลปินของยุคนี้ แล้วท่อนหลังมีแร็พติดอ่างด้วยนะ โอ้โห จี๊ดมาก 

(หัวเราะ) คือในยุคนี้มันต้องมีแร็พติดอ่างแล้ว ใช่ไหม แต่เป็นแร็พติดอ่างที่

แบบมีชั้นเชิงนะ

 ลุงอ๋อย  “We are the world, We are the world world world” 

(หัวเราะ)

 พี่เจ๊ียบ  แล้วเขาร้องแบบวัยรุ่นน่ะลุง ใส่เอฟเฟ็คท์ร้องในแบบกินกันไม่

ลง เอาอย่างนี้ ในภาษาคนท�าเพลงนะ นึกออกไหมถ้าเราเป็นคนที่จะต้อง

ท�า “We are the wolrd” อีกรอบเราคงขี้แตก ใช้ค�านี้เลยนะ (หัวเราะ) 

แรงกดดันมันทั้งโลกน่ะค่ะ แต่ว่าเขาก็ท�าแบบในยุคนี้ มันมีวิธีการร้องแบบ

นี้ นักร้องรุ่นนี้ เซเลบรุ่นนี้มาแล้ว ก็ยังคงความขนลุกได้แบบ...แล้วเขาตัด

สลับกับภาพที่เฮติไงคะ ภาพเด็ดที่แบบบ้านพังหมดแล้วพ่อแม่ตายหมด

แล้ว แต่ก็ร่วมกันร้องเพลงนี้แบบว่า โอ้โห ไปดูเลยเศร้ามากเพลงนี้ อินละ 

(Diva / นกัร้องหญงิ
ที่เสียงดี และมีชื่อ
เสียง)

(Bob Marley)
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จะร้องไห้ (หัวเราะ)

 ลุงอ๋อย  อย่าเพิ่งนะ เปลี่ยนมู้ดละกัน เป็นเพลงชาติ พอช่วยได้ไหมไม่ให้

ร้อง (หัวเราะ)

 พี่เจ๊ียบ  ได้ค่ะ ได้เยอะเลยค่ะ (หัวเราะ) โอ้ย แล้วจะร้องเพลงชาติไทยให้

ใครฟัง (หัวเราะ) เออ ใครเคยฟังเพลง “รักเธอประเทศไทย”

 Hatch-U  เคยค่ะ

 พีเ่จ๊ียบ  นานมากแล้วนะ ร่วมสมยัตอนนีเ้หน็ไหมบางเพลงกจ็ะอยูข่องมนัได้

 ลุงอ๋อย  หรั่งใช่ไหม

 พี่เจ๊ียบ  ค่ะ หรั่ง สมัยก่อนสมัยรุ่นเราน่ะหรั่ง สมัยรุ่นนี้ใครนะ

 พี่เอม  ฟลัวร์เอามาท�าค่ะ

 พี่เจ๊ียบ  ฟลัวร์แล้วลุง (หัวเราะ)

 พี่ฝน  ลุงรู้จักรึเปล่า ฟลัวร์น่ะ (หัวเราะ)

 พีเ่จ๊ียบ  กท็ัง้หมด ทีพ่ีพ่ดูมนัเป็นเรือ่งความอยากทีส่�าคญัมาก เจตนาในการ

มีเพลงๆ นึงออกมา ความตั้งใจนึงซึ่งส่งผลอย่างที่บอก ที่คุยเล่นกันมาก็เข้า

เรื่องหมด ที่จริงแล้ว อยากบอกว่าตอนนี้เรายังเหลือเวลาอีกชั่วโมงนึงที่เรา

จะพกัใช่ไหมคะ กม็ใีครทีอ่ยากจะถามอะไรทีเ่ข้าเรือ่งไปกว่านีไ้หม (หวัเราะ) 

มีใครอยากจะตั้งค�าถามเกี่ยวกับการเขียนเพลง

วันนี้ มีซีดีมาแผ่นนึง เดี๋ยวพี่ซังคงไรท์ให้ทุกคนไป เดี๋ยวท้ายของ

วันพี่จะเปิดซีดีอันนั้นแล้วก็อธิบายความนิดหน่อย เป็นซีดีของการเริ่มต้น

เอาเพลงไปเขียนกันแบบนึง ซึ่งจริงๆ แล้ว มี 2 เจตนาอยากให้คงความไม่รู้

ไว้แล้วก็เขียนออกมาเป็นเพลง กับเอาความรู้เบื้องต้นไปแล้วก็ไปเรียนรู้กับ

มัน มีอยู่จุดนึงซึ่งพรสวรรค์ก็ต้องไปเรียนรู้ของมัน ทุกคนมีพรสวรรค์มาไม่

เท่ากัน มีสิ่งที่ติดตัวมาแต่ละคนไม่เท่ากัน เอาไอ้ก้อนนี้ออกมาให้ได้ก่อน 

แล้วก็เอาก้อนนี้เอามาท�างานต่อ แล้วก็ชัดเจนกับทิศทางของตัวเอง ที่บอก

ว่าตอนหลังพี่เริ่มจะสอนเขียนเพลงแบบที่ไม่บอกแล้วว่า แบบนี้ได้ไม่ได้ ใช่

ไม่ใช่ แต่พี่ไม่เคยพูดค�าว่าผิดถูกอยู่แล้ว คือศิลปะไม่มีผิดถูก จะมีแต่ศิลปะ

ที่ได้รับความนิยมสูงสุดกับศิลปะที่เราต้องเก็บไว้ดูที่บ้าน (หัวเราะ) มีศิลปะ

ที่เราต้องแจกคู่มือตามไป (หัวเราะ) เพราะมันโคตรไม่เข้าใจ

 ลุงอ๋อย  แล้วก็โทษว่าท�าไมมึงไม่เข้าใจกูเลย (หัวเราะ)

 พี่เจี๊ยบ  ในขณะที่เราเป็นผู้เสพก็ช่วยท�าให้กูเข้าใจบ้างอะไรบ้าง กูเครียด 

(หัวเราะ) บอกตามตรงเลยนะ พี่เป็นคนชอบดูหนังอาร์ต ไอ้หนังที่มีใบไม้

อย่างเนี่ย (ใบมะกอก) โคตรหยิบเลย  บางเรื่องแบบ...กูจะกล้าบอกใครไหม

ว่ากูไม่รู้เรื่อง (หัวเราะ) กูก็ว่าเรื่องแบบนี้กูก็ไม่ค่อยโง่นะ แต่ท�าไมไม่เข้าใจ

 ลุงอ๋อย  เข้าใจกูหน่อย (หัวเราะ)

 พี่เจี๊ยบ  มันแบบว่ามันเกินกว่าใจจะรับไหวนะ บางทีคือท�าอะไรช่วยเห็นใจ

คนธรรมดาบ้าง

 ลุงอ๋อย  คือช่อมะกอกที่เห็น 2 อัน

 พี่เจี๊ยบ  ค่ะลุง คือพี่กบเขาจะแอนตี้มาก พี่กบเป็นพวกดูหนังใบมะกอกอีก

ล่ะ บอกแล้วก็ไม่เชื่อ Transformers ง่ายๆ (หัวเราะกันเสียงดัง)

 พี่แบด  เข้าใจง่าย

 พี่เจี๊ยบ  แต่มันมีทุกอย่างที่หนังดีต้องมีนะ ซีจีโคตรดี บทเขียนสนุกแบบ 

ไม่มีอะไรงง นี่แหละง่ายๆ ไม่ต้องมีใบมะกอก (หัวเราะ) แต่ว่ามันเหมือน

อย่างบางเรื่องอะไรนะ Always ใช่ไหม ภาคแรกน่ะคะ่ มนักแ็บบเหมือนกบั

ว่าความสขุของชวีติ วลิเลยีม ซาโรยนัเลยนะลงุ เหมอืนมนัเป็นหนงัเลย บาง

เรือ่งเรากไ็ม่ได้ปฏเิสธ แต่บางเรือ่งนีม่นัได้ช่อมาจากใครวะ (หวัเราะ) ใครให้

ช่อมนัวะ (หวัเราะ) แบบว่าขอคยุด้วยหน่อยเหอะอยากคยุด้วยจงั พีค่ดิอะไร 

พี่บอกหนูหน่อย (หัวเราะ)

ต้องการความรู ้คอืเวลาเราเขยีนอะไรอย่าคอือย่า...แน่ล่ะเวลาเรา

เขียนมันมาจากเราเข้าใจเองจริงๆ บางทีพี่เขียนหนังสือพี่ก็นึกว่า เอ้ย ต้อง

เข้าใจดิวะเขียนขนาดนี้แล้ว เพื่อนอ่านแล้วอะไรของมึงเนี่ย มันก็มีไงเราก็

ต้องรับฟัง รับฟังจริงๆ ค่ะ คือความเข้าใจเป็นส่วนนึงของความส�าเร็จในชิ้น

งานที่เราท�าออกไป น�าเสนอออกไป บางทีเจตนาดีมากแต่คนไม่เข้าใจ เขาก็

ไม่คล้อยตามเจตนา กไ็ม่เกดิการกระท�านะ สมมตว่ิามนัโพซทิฟี เราอยากให้

โลกเป็นแบบนี้ ทุกคนต้องเห็นมันแบบนี้ แต่มันไม่เกิดความเข้าใจ แล้วใคร

จะไปในแนวร่วมนี้ ใช่ไหม เรื่องนี้ส�าคัญเพราะฉะนั้นเวลาจะท�าอะไรก็ตาม

(WIlliam Saroyan)
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ให้ยึดถือความเข้าใจเป็นที่ตั้ง (หัวเราะ) มันเป็นธรรมะใช้กับทุกเรื่องนะ เรา

ต้องมีความเข้าใจในสิ่งที่เราก�าลังท�าอยู่ เจตนาที่ชัดเจน เขียนออกมาแล้ว 

เออ คนอื่นเข้าใจ มีแนวร่วมทางความคิด มีการปรับ มีความคิดต่อกันไป

ได้ ไม่ใช่จบแล้วงง งงแล้วก็เลิกไง พอคนเรางงเราก็ไปหาอะไรที่เราเข้าใจ

กว่าเพราะส่วนนึงของความเข้าใจท�าให้เรารู้สึกว่าเรามีทางร่วมกับเขา เรา

มีแนวร่วมกับเขา ถูกไหม ดูหนังบางเรื่องที่เราอินมากเราจะรู้สึกดี เราอิน

มากเพราะเราเข้าใจ เรารู้สึกว่าถกเรื่องนี้ต่อได้อีกเป็นวันเลย แต่บางเรื่อง

ก็ไม่เข้าใจเลย ขอโทษนะ สัตว์ประหลาด เนี่ย (หัวเราะ) เพื่อนหนูเลยเรียน

มาด้วยกัน เจ้ย-อภิชาติพงศ์ นั่งเรียนห้องเดียวกัน เป็นเด็กสาธิตขอนแก่น

เหมือนกัน ห้องเดียวกัน สมัยเรียนเจ้ยเป็นคนแบบมันไม่มาเพื่อนก็ไม่รู้เว้ย 

ครูก็ไม่ว่าอะไร (หัวเราะ) คือเจ้ยจะเป็นอย่างนี้ โตมาเจ้ยท�าหนังแบบที่ เฮ่ย 

มันเป็นอย่างนี้จริงๆ เหรอวะ คือแบบตอนเด็กๆ คือเราไม่มีความรู้จักเพื่อน

คนนีเ้ลย แปลกมาก เรยีนห้องเดยีวกนั อยูก่นัคนละกลุม่ คนละแบบ ใช้ชวีติ

กันคนละชนิดเลย วันนึงเราก็ได้ดูหนังของเจ้ย เออ เรื่องนี้พอไหวเว้ย แต่  

สัตว์ประหลาด นี่กูไม่ได้ละ (หัวเราะ)

แต่ว่าเขากไ็ด้รบัค�าชมมากมายจากคนนัน้คนนี ้แต่พอเราไม่เข้าใจ

ปุ๊บเราก็ไม่รู้ว่าเราจะพูดถึงหนังเรื่องนี้ในด้านไหนหรือเป็นแนวร่วมยังไง แต่

ยืดอกภูมิใจทุกครั้งนี่ เจ้ย เพื่อนเราอะไรอย่างนี้ (หัวเราะ) เป็นอย่างนี้ไงคะ 

อันนี้กล้าพูดถึง เจ้ย เพราะเป็นเพื่อนกัน อนุบาลด้วยซ�้าแน่ะ เชื่อไหมว่าไม่

เคยคุยกันเลย ประหลาดจัง (หัวเราะ) ประหลาดกว่าหนังมันอีก ท�าไมไม่

เคยคุยกับมันก็ไม่รู้ (หัวเราะ)

 ลุงอ๋อย  อันนี้รึเปล่าเป็นคอนเซ็ปต์ของหนังเขา

 พี่เจ๊ียบ  เออเนอะ (หัวเราะ)

 ลุงอ๋อย  ประหลาดจังเลย ไอ้ความประหลาดมันอาจจะไม่ใช่สัตว์นะ ความ

ประหลาด (หัวเราะ)

 พี่เจ๊ียบ  มันเป็นความประหลาด เป็นสารที่ส่งมาแล้วเรารับไม่ได้ ย่อยไม่ได้ 

เหมอืนแบบ บางเรือ่งช่วยท�าให้เข้าใจนดินงึ แต่ทนีีเ้จตนาของคนท�าออกมา

ไม่ได้...มันมี 2 อย่างค่ะ หนึ่งคือไม่สนใจโลกเลย ฉันจะเขียนแบบนี้ไปเข้าใจ

กนัเองแล้วกนั คดิออกกค็ดิไป สมมตว่ิาไม่แคร์ ไม่แคร์กนับ้างเลย กบัอกีอนั

นึงมันมีความไม่เข้าใจที่เกิดจากความไม่รู้ว่า เอ้ย เราจะขยับค�ายังไง เราจะ

เปลี่ยนวิธีบอกยังไงให้คนเขาเข้าใจ

เขียนเพลง
ทีนี้ขอเข้าเรื่องการเขียนเพลงนะ มี 2 เคส ส�าหรับคนที่เขียนเพลง

แล้วไม่รู้เรื่องเลย หนึ่งเรื่องยาวเกินพื้นที่ คือเรื่องยาวเกินกว่าเมโลดี้ แล้ว

เบียดๆๆๆ เรียงล�าดับไม่ได้นะ 2. เรื่องน้อยกว่าเมโลดี้นะ เราจะเขียนเพลง

มี 2 วิธี เขียนเรื่องขึ้นมาหนึ่งเรื่องเหมือนเป็นโคลงเป็นกลอน เป็นสิ่งที่เรา

อยากเขียนอยากบอก ส่งต่อให้เพื่อนคนนึง อย่างที่บอกว่าเราต้องหาบัดดี้ 

เอาค�าให้ดูเหมือนที่ลุงอ๋อยท�าใช้วิธีนี้ได้ ลุงอ๋อยเขียนค�ามาหนึ่งประโยคส่ง

ให้คนที่ความรู้ทางด้านดนตรี ลองดูซิว่าเส้นเสียงที่ออกมาเหมือนอย่างที่

เราคิดไหม แต่บัดดี้ที่เราจับคู่กันก็ต้องเป็นเพื่อนที่พร้อมที่จะท�ากับเรานะ 

ว่าเออเขาก็เห็นว่าเนื้อเพลงนี้อยากท�าอย่างนี้

อีกกรณีหนึ่ง ซึ่งต้องใช้ความรู้ความเข้าใจนิดนึง คือมีเมโลดี้มา

แล้ว กลับด้านกัน สมมติมีเพื่อนคนนึงฮัมเพลงจากในห้องน�้ามา เฮ้ย วันนี้ 

ฮัมเพลงมา เพราะมากเลยเป็นอย่างนี้ มาอย่างนี้ปุ๊บ ไปเขียนเพลงมา กลับ

ด้านมาบ้างนะ เรากเ็อาเมโลดีห้าค�าใส่ลงไป คอืการท�างานอยูบ่นงานอกีชิน้

นึง เพลงที่มีเนื้อร้องกับท�านอง ถ้าเกิดจากคนละคนนะ ท�านองมาจากคน

นึง คนเขียนเนื้อคือคนนึง มันคือการท�างานบนชิ้นงานของแต่ละคน เนื้อ

ก�าลังท�างานอยู่บนท�านองของคนอื่น ถ้าเป็นการท�างานในค่ายการท�างาน

ในระบบบริษัท จะถือสาหาความมากเรื่องของการตัด ดัดแปลง เพิ่มเติม 

ตัดทอนเมโลดี้ที่มีอยู่แล้ว ผิดเลย หมายถึงว่าเป็นเรื่องผิดถูกกันทันทีเลยว่า

ไม่ควร เพราะเหมือนเขาก�าลังสร้างบ้านมาหนึ่ง มีโครงสร้างคือชั้น 2 ชั้น 1 

แล้วมีชั้นลอย เรารู้สึกว่า โห เราไม่ชอบชั้นลอยเราทุบทิ้ง ง่ายๆ เลยนะ มัน

จะเกดิแบบ โอ้โห คนสร้างมามนัจะแบบมนัไม่ได้ มนัคอืการท�างานบนพืน้ที่ 

เพราะฉะนั้นสมมติว่าคุณก�าลังท�างานในโจทย์ที่ 2 นั่นคือมีเมโลดี้มาแล้ว มี
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โครงสร้างมาแล้ว มีท่วงท�านองมาแล้ว วิธีจัดการและท�าให้เร็วที่สุดเลยใน

กระบวนการความคิดที่ยังไม่เข้าที่เข้าทาง

ข้อทีห่นึง่ ส�ารวจพืน้ทีข่องเมโลดีก่้อน เข้าใจค�าว่าเมโลดีไ้หม เมโลดี้

คอืท่วงท�านองของเพลง ยกตวัอย่างเพลง “เธอเหน็ท้องฟ้านัน่ไหม” ลบเนือ้

ทิง้ทัง้หมด เอาโครงสร้างทัง้หมดมาด ูเอาพืน้ทีท่ัง้หมดมาด ูเสรจ็แล้วฟังอย่าง

เดยีว ฟังอย่างเดียวเลย หลบัตาฟงัอย่างเดียว แล้วให้รู้ว่ามันบังเกิดสิง่ใดขึ้น

ในหวั มนับงัเกดิสิง่ใดขึน้ในความรูส้กึ mood and tone ของดนตรจีะท�าให้

เราคล้อยตามไปในทางไหน เกิดสิ่งใดขึ้นในใจ บางเมโลดี้มันไพเราะ หวาน

ซึ้งนึกถึงวันเก่าๆ ให้เก็บความรู้สึกที่รู้สึกนั้นขึ้นมา บางเมโลดี้ท�าให้เรารู้สึก

ฮึกเฮิมบางอย่าง ออกไปท้าชนโลก เก็บความรู้สึกนั้นไว้ พอเก็บความรู้สึก

นั้นไว้ ค่อยๆ สร้างเรื่องจากความรู้สึกนั้น อันนี้ฟังดีๆ อย่าเอาความอยาก

อย่างเดยีวเป็นทีต่ัง้ เพราะเป็นไปได้ยากมากทีค่วามอยากของเราจะลงตวักบั

เมโลดี้ที่ได้มา นี่คือสิ่งนึงที่ท�าให้เกิดการเขียนเพลงไม่ได้ขึ้นทันทีเลย เพราะ

ว่ามีสิ่งที่อยากเขียนอยู่แต่ว่าพื้นที่ของเมโลดี้ใส่ไม่ได้ เมโลดี้มีสูงกลางต�่า ใน

ขณะที่ภาษาไทยมีอักษรสูงกลางต�่าของมันอย่างที่เล่าให้ฟัง พอเราอยากใส่

ค�าที่เราอยากพูดแต่เมโลดี้ไม่เอื้อ เพราะเราก�าลังท�าตามโจทย์ที่สอง นั่นคือ

มเีมโลดีม้ดีนตรมีาก่อนแล้วเราต้องใส่เนือ้ลงไปนะ กจ็ะเกดิความต่าง ฉะนัน้

เราต้องท�างานกบัสิง่ทีเ่ราต้องลงไปอยูก่บัมนั ตวัหนงัสอืของเราต้องลงไปอยู่

บนเมโลดีน้ี ้อะไรทีล่งตวัทีส่ดุ อะไรทีม่คีวามเป็นไปได้มากทีส่ดุ เรือ่งทีค่ดิต้อง

ไม่เกนิเมโลดี ้เมโลดีม้นัเพราะ ใส เกบ็เรือ่งฮกึเหมิทะยานใจไว้ข้างในก่อน รอ

เมโลดี้ที่เหมาะสม เขียนเรื่องที่เหมาะ เมโลดี้น้อยเล่าเรื่องให้สั้นเล่าเรื่องให้

เข้าเรือ่งตรงประเดน็ อย่าไปเล่าตัง้แต่พระเอกเป็นเดก็ กว่าจะมาเจอนางเอก

พื้นที่ไม่พอ มันก็จะไม่เข้าใจ มันก็จะงง มันก็จะเขียนไม่ได้

 ลุงอ๋อย  อืม “No woman, no cry”

 พี่เจ๊ียบ  เนอะ ขึ้นมาก็โดนเลยอะ แค่นี้เลยเนอะ (หัวเราะ) ส�าเร็จเลยแบบ

ว่าเกต็เลย ทกุอย่าง เรือ่งมนัอยูใ่นใจหมดเลยไง อ้าวจรงิๆ ใช่ไหมถ้าเกดิเป็น

ผู้ชาย ใช่ไหมคะ ได้ยินประโยคนี้ไอ้เรื่องทั้งหมดที่อยู่ในใจเขาขึ้นมาเองหมด

เลย เขามีแนวร่วมแล้วอันนี้หนึ่งอัน แต่โอ้โห เซ็งมากเนาะ

 ลุงอ๋อย  แล้วเนื้อมันก็มีแค่นี้ พื้นที่เนื้อกับเมโลดี้ (หัวเราะ)

 พีเ่จีย๊บ  ใช่ๆ แล้วขึน้มา ต้องเป็นอนันีแ้น่เลย เราเรยีกว่า “ดบิ” ค�าว่า “ดบิ” 

คอืมนัไหลออกมาเอง เหมอืนนัง่อยูแ่ล้วมนัขึน้มาเอง ส�าคญัมากเลยนะตอ้ง

จด แล้วเทคโนโลยียุคนี้ดีมาก โทรศัพท์อัดได้เลย โป๊ะเลยนะ อย่าไปคิดว่า

มันจะจ�าได้นะ นักแต่งเพลงทุกคนต้องเคยฝันถึงเพลงที่เพราะมาก พี่กบก็

เป็น เรากเ็ป็น เพือ่นเรากเ็ป็นหมดเลย แล้วกพ่็ายแพ้ต่อความง่วงคอืหลบัฝัน

อยู่ (หัวเราะ) เราจ�าได้ๆ ตื่นมาลืม มีหลายเพลงมากที่พระเจ้าให้มาตอนเรา

หลบั แล้วเพือ่นคนนงึกใ็ช้วธิกีารแบบ “กอูัน้ใจเอาเว้ยไอ้เจีย๊บ กลูกุขึน้มาอดั

โทรศัพท์ แม่ง เพราะโคตร” มันมี เพราะฉะนั้นอะไรที่มันเกิดขึ้นมาระหว่าง

ไม่รู้ล่ะเข้าส้วม ผัดกับข้าว ล้างจาน ถูบ้าน ให้วิ่งไปหาโทรศัพท์ อันนั้นแหละ

คือเขาให้เรามาแล้วท่อนนึง ให้มาท่อนนึงแล้วเราเอาไปท�างานต่อ เรื่องนี้ไม่

เชื่ออย่าลบหลู่ (หัวเราะ) มีอยู่จริง

 ลุงอ๋อย  อย่าเพิ่งไปโกรธพระเจ้านะ (หัวเราะ)

 พี่เจี๊ยบ  ท�าไมให้มาน้อย (หัวเราะ) หนูได้ตอนหลับบ่อยมากอะ

 ลุงอ๋อย  ผมว่ามันเป็นโมเมนต์ ที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังว่ามันเขียนขึ้นมา ลุงก�าลัง

ขับรถอยู่ในทุ่งแสลงหลวงก็รีบขับไปเอากับข้าวมาให้เขา ก็รู้ว่าไอ้นี่ก�าลังรอ

กินนะ แต่ขับๆ ไปแล้วเกิดปิ๊งขึ้นมา แล้วทนไม่ได้ต้องหยุด แล้วเอากระดาษ

ที่เขาจดว่าจะต้องเอาอะไรบ้าง (หัวเราะ) หากระดาษไม่ได้ในรถนั้นเลยไง 

มันต้องเก็บไว้ ก็เอามาเขียน ยังอยู่เลยกระดาษชิ้นนั้น เราก็เก็บไว้เป็นใบสั่ง

ว่าเอากบัข้าวอะไรบ้าง เรากเ็ขยีนเนือ้ต่อเราเขยีนด้านหลงั เขยีนเป็น...จบน่ะ 

ในความต้องการของตัวเองตอนนั้น พอเสร็จแล้วขับรถต่อไปเอาข้าวอย่าง

สบายใจ

 พี่เจี๊ยบ  ไม่ติดค้างตัวเอง

 ลุงอ๋อย  โมเมนต์ก็ส�าคัญ จ�าได้ไหมตอน มีใครถามชาติว่าถ้าไม่มีอารมณ์จะ

เขยีนได้ไหม คอืไม่มโีมเมนต์ทีเ่หมอืนแบบพระเจ้าดลใจจะเขยีนได้ไหม ชาติ

ก็บอกเราว่าไง จ�าได้ไหม เขาบอกว่าถ้าโปรแล้วคืออาชีพมันท�าอย่างนั้นไม่

ได้ ทุกวันเสาร์ต้องมีผลงานมีเรื่องไปลง จะมานั่งรออารมณ์ไม่ได้ อันนี้ก็มา

เป็นอกีอนันงึทีม่าเป็นกรอบให้ตวัเองต้องท�าในทีส่ดุ ตวัขบัเคลือ่นตวัผลกัดนั
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เดีย๋วลงุขอเตอืนสตอิกีนดินงึ คอืดงึสตกิลบัมาอกีนดินงึว่า พีเ่จีย๊บ

พูดถึงเรื่องความของความอยาก เราเองเราก็ต้องแบบเปิดโอกาสให้ตัวเอง 

ให้เกียรติกับตัวเองด้วยเหมือนกันว่าไม่ใช่จะไปบล็อคตัวเองว่า เฮ่ย เรานู่น

นี่นั่น เปิดโอกาสให้ตัวเองให้เกียรติตัวเองสักหน่อยว่า เอ๊ะ ฉันจะเข้าไปใน

แต่ละพื้นที่ก็มีสิทธิ์เท่ากันที่จะเข้าไปเขียนไปอะไรพวกนี้ เพียงแต่ว่ามารอ

การเปิดโอกาสของตัวเองเท่านั้นเองนะ

ก็เรามักจะก�ากับหรือบล็อคตัวเองหรือปิดโอกาสตัวเอง ให้เกียรติ

ตวัเองสกัครัง้หรอืให้ตวัเองได้เอาศกัยภาพทีม่อียูอ่อกมาเถอะ อย่าไปท�าร้าย

ตัวเองขนาดนั้นเลยว่า ตัวเองท�าไม่ได้ มันไม่ผิดไม่ถูก มันไม่ได้มีเงื่อนไขเรา 

ที่พี่เจี๊ยบพูดถึงเป้าหมาย เป้าหมายของเราอาจจะให้อิสระภาพกับมันก่อน

ก็ได้ อาจจะไม่ต้องไปซีเรียสกับเป้าหมาย แน่นอนล่ะมันมีโจทย์ใช่รึเปล่าล่ะ 

สมมติว่าเราตั้งใจว่าเราจะเขียนเพื่อที่จะให้เกิดการเข้าใจหรือรู้สึกเรื่องของ

ธรรมชาตินะ ซึ่งทุกคนก็มีนะ ก็ให้โอกาสตรงนี้ไปแล้วก็เอาตรงนี้เป็นเป้า

หมาย แต่อาจจะไม่ต้องไปค�านึงว่าจะขายได้ไหม จะมีคนชอบไหม เพื่อน

พวกเรานี่ก็เหมือนกัน จะชอบรึเปล่าวะ ก็เลิกไม่ต้องไปคิด คือเอาเป้าหมาย

ที่ว่าวางไว้แล้วก็เราก็ให้โอกาสตัวเองลองท�าดู

ครับ เตือนสติเพื่อให้เราให้โอกาสตัวเอง ส่วนความอยากหรือฝัน

หรืออะไรต่างๆ นานา ก็จะปรากฏให้เราได้ เมื่อกี้เวลาที่เหลือที่พี่เจี๊ยบถาม

ว่าใครอยากจะถามอะไรไหม

(เงียบสักครู่)

Magic moment เกิดขึ้นเสมอ
และอย่ำปล่อยให้ผ่ำนไป
 พี่เจี๊ยบ  จริงเหรอ (หัวเราะ)

 ลุงอ๋อย  จะถามก็ถามซะนะ

 พีเ่จีย๊บ  จะถามกถ็ามนะ ตอนบ่ายนัง่เล่นอย่างเดยีวแล้วนะ (หวัเราะ) เสรมิ

ของคุณลุงว่าโมเมนต์น่ะ มันชอบมาตอนเราเผลอ เวลาเราจริงจังมันไม่มา 

(หัวเราะ) สมัยก่อนตอนเรามีเวลาว่างมาก ชีวิตเป็นนักแต่งเพลงอย่างเดียว

เลย โอ้โห ตั้งท่าไว้ กาแฟเว้ย บุหรี่เว้ย บุหรี่หมดไปครึ่งซองแล้วไม่ได้อะไร

เลยสักตัวนึง (หัวเราะ) เพื่อนถาม เฮ่ย ท�าอะไร อ๋อ ท�างาน (หัวเราะ) ไม่มี

อะไรเกิดขึ้นเลย ท�าเป็นฟังท�าเป็นอะไร มันไม่เกิดขึ้นเพราะเหมือนเราไป

จดจ่อไปอะไรก็ไม่รู้ พอเริ่มมีลูก เริ่มมีลูกต้องกวาดบ้าน โอ้โห มามากเลย

ตอนกวาดบ้าน ล้างจาน ค�ามันออกมาแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลคือเราต้องฟัง

เมโลดี้ให้มันเข้าไปแทรกซึมเข้าไปก่อน คือฟังจนเราฮัมมันได้ตลอดทุกที่ทุก

เวลาทุกสถานการณ์ ทีนี้วิธีง่ายมากเลยของพี่ ซึ่งพี่จะใช้อันนี้แต่ว่ายุคนี้มัน

ช่วยได้มากตรงที่พวกคุณมีไอพอดกันใช่ไหม นั่งกันตรงไหนก็ได้ วิธีนะคือ

อย่าฟังไปเขียนไป มันจะไม่ค่อยมา แล้วมันจะมาแบบไม่ดี ฟังจนมันอยู่ใน

หัว ไปไหนมันก็เกิดเมโลดี้นี้ได้ อยู่สตาร์บัค ขึ้นรถเมล์ สมุดจดต้องมีติดตัว

เอาไว้อยู่แล้ว พอมันมาทีละท่อน ตรงช่วงที่แบบนึกแล้ว ค�านี้ดีน่าสนใจเรา

จะรู้ได้ด้วยตัวเราเอง ก็จดไว้ก่อน แล้วค่อยมานั่งโต๊ะอีกที

ระยะหลัง เวลาพี่แต่งเพลงพี่มักจะท�างานบ้านไปด้วยเสมอ เบี่ยง

เบนความสนใจของจิต (หัวเราะ) ให้ไปอยู่ที่อย่างอื่น เดินเหินเคลื่อนไหว

รดน�้าต้นไม้เหมือนตอนขับรถมาบ่อยมาก สมัยก่อนกางเกงยีนส์ข้างนี้จะมี

เนื้อเพลง เพราะสมัยโน้นโทรศัพท์กดอัดยังไม่มี (หัวเราะ) สัก 10 กว่าปีที่

แล้วกางเกงข้างนี้จะเขรอะมาก แม่จะบ่นท�าไมกางเกงกี่ตัวๆ ก็พังหมด คือ

ตรงนี้แบบเขียนทับๆ เพราะว่าจ�าเป็นต้องเลยนะ ระยะหลังเป็นตบไฟเลี้ยว

แล้วเขยีนข้างทางเอาเพราะว่าไม่ไหวแล้วแม่บ่น พอมโีทรศพัท์กดอดัมนัช่วย

ได้มาก เกดิโมเมนต์ขึน้มาขณะนัน้เรามเีครือ่งทุน่แรง เรามเีครือ่งบนัทกึช่วย



62 63

จ�าเราก็เอาตัวนั้นมานั่งท�าความเข้าใจ คอนเซ็นเทรทกับมัน แต่ทั้งหมดทั้ง

มวลนีก่ไ็ม่ใช่วธิกีารทีจ่ะเหมาะกบัทกุคน ทกุคนต้องหาธรรมชาตทิีเ่หมาะใน

การสร้างงานของตนเอง เพื่อนพี่ต้องแปรงฟัน เขียนเพลงต้องแปรงฟัน 

(หัวเราะ) มีผลต่อความลื่นของสมองมาก แปรงฟันแล้วมีน�้าเย็น แต่น�้าเย็น

แปลกนะพี่ดี้ก็มี พี่บอยก็เป็น น�้าเย็นอยู่ข้างตัวน�้าเย็นๆ สักแก้วนึง บางคน

ชอบเคี้ยวน�้าแข็งคือก็ต้องหาความถนัดในการท�าให้ร่างกายสบายแบบว่า

ไหลอะไรออกมา ถ้าเราต้องท�างานแต่ถ้าแบบว่านั่งโต๊ะปึง เอาหยิบหนังสือ

มาหยิบปากกามาเตรียม ไม่ค่อยเกิดนะ ยังไงมันก็เป็นศิลปะ (หัวเราะ) มัน

ก็วิถีของมัน

 ลุงอ๋อย  โมเมนต์นี่เมื่อกี้ที่ยกตัวอย่าง ไอ้ใบสั่งขนมขาไก่ (หัวเราะ) เราก็

วิ่งไปเอาเนี่ย

 พี่เจ๊ียบ  เจ๋งอะลุง (หัวเราะ)

 ลุงอ๋อย  จริงๆ มันมีใบนี้อยู่ในรถ แล้วเราก็ต้องรีบเอาใบนี้ “ขาไม้ไผ่ 2 คู่ 

เปลี่ยนอาหารมื้อเที่ยงจากมาม่าผัดเป็นยกเลิก” (หัวเราะ) แล้วเราก็ไม่รู้ ใน

ทุง่แสลงหลวงเป็นทุง่หญ้าสะวนัน่า เรากข็บัไปแล้วเรากไ็ม่รู ้ตาเรากม็องด้วย

ความทีม่นัสวยด้วยนะ ใจเราตอนนัน้กแ็บบเบกิบานมากเลยใช่ไหม เหน็อะไร

ขึ้นมาแล้ว โอ้โห มันพลุเหมือนมันเดือดอยู่ข้างใน ก็จะลองอ่านให้ฟังนะ

 พี่เจ๊ียบ  เอาค่ะ อยากฟัง

 ลุงอ๋อย  ลุงบอกว่า คือตอนนั้น ลุงบอกว่า พร้อมแล้วหนากับการพาชีวิต

เดนิต่อไป เช้าด้วยเสยีงนก ไออุน่จากละอองแดด เสยีงกระซบิใสๆ เมือ่ใบไม้

เทีย่วไปกบัลม นะ แบบมนัลมนกึถงึยอดไม้ยอดหญ้านะ เหมอืนน�า้ทะเลเลย

นะเวลาลมพดัน่ะ แล้วก ็ระยบัระยบัรบัแสงตามแรงทีพ่ลิว้พลกิพา แล้วกค็ดิ

เป็นห้วงๆ แล้วก็เอาอีกแล้ว เรียงๆ ร้อยกันมา ก็เหมือนเป็นระลอกเหมือน

กนันะ เอาความรกัร้อยความผกูพนั ต้นนีแ้ละต้นนัน้สมัพนัธ์กนัด้วยแมลง ก็

จะเป็นเนื้ออันนี้อยู่ในเรื่องราวของเราอยู่แล้วไงในเรื่องของระบบ แล้วมันก็

ไม่จบนะ กเ็หมอืนกบัว่าเป็นห้วงๆ ไม่ได้ต่อกนัซะทเีดยีว แต่ว่ากอ็อกมา เจอ

โน่นเจอนี่แล้วก็ออกมาเป็นรูปของภาษา อันนี้ก็บอกว่า บางสิ่งที่อยู่ในใจขอ

ฝากไว้กับสายลม ลมไปไหนช่วยน�าไปด้วย เมื่อฝันของฉันบินไปกับสายลม 

นกน้อยเจ้าคงได้ยินความลับของฉันที่โบยบิน หากเจ้าได้ยินก็อย่าแบกไป

 พี่เจี๊ยบ  โอ อันนี้ชอบค่ะ

 ลุงอ๋อย  อืม นะ ฉันเพียงฝากไว้กับลม ให้พัดไปผสมกับท้องฟ้าทะเลกว้าง 

โลกคงมีที่ว่างให้ฉันฝากฝันอันไม่สิ้นสุด ใช่ไหม มันก็ไปเรื่อย ฝันจ๋า สายลม

เอ๋ย ละอองแดดอ่อนๆ ทุ่งหญ้ากว้าง ท้องฟ้าที่เวิ้งว้างบางครั้งฉัน...ยังฝัน

ไม่เสร็จ (หัวเราะ) มันจบอยู่แค่นี้ไง แล้วเราก็ขับรถต่อไปเอาไอ้ที่โพยตาม

โพยที่ว่า (หัวเราะ)

 พี่เจี๊ยบ  บางครั้งฉันต้องไปเอาขาไก่ก่อน อะไรอย่างนี้ (หัวเราะ)

 ลงุอ๋อย  คอืเหมอืนกบัมนัยงัอยากน่ะ คอืก�าลงัอร่อยกบัการเอาออกนะ มนั

เหมือนกับเรานั่งส้วมน่ะ

 พี่เจี๊ยบ  ใช่ค่ะ (หัวเราะ)

 ลุงอ๋อย  บางทีก็ใกล้แล้ว แต่ว่ามีคนมาเคาะประตู (หัวเราะ) เสร็จยังๆ เอา

ก็เอาวะ พอแค่นี้ก่อนอย่างนี้นะ (หัวเราะ) ก็รู้สึกว่ากระดาษแผ่นนี้ก็เก็บไว้

แล้วกแ็ทรกในวนัทีเ่ราเขยีน คอืเราจะมสีมดุไอพอดของเรา เขยีนรายวนั เรา

กแ็ทรกของเราไว้แล้วกเ็กบ็ไว้เป็นสมบตัแิล้ววนันงึก.็..เราไม่มเีมโลดีไ้งตอนที่

เขียน เสร็จแล้วเราก็อยากจะเห็นในฟอร์มของเพลงคือ song เราก็เอาไปให้

ไอ้แจ้ง เฮ้ย ลองเอาตรงนี้ใส่ท�านองให้ดูสิ คือไม่ได้หมายความว่าเราเองเรา

คิดตอนนั้น เราเหมือนกับเองก็ทดลองน่ะ เราคิดว่าการผสมคือระหว่างคน

ที่มีเมโลดี้กับเราซึ่งมีเนื้อความ จะเกิดอะไรขึ้น แต่ว่าโจทย์ของเราไม่มีเรื่อง

ของตลาดเรื่องของอะไรเลยไง เราอยากจะดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพอเรายื่น

เนื้อเพลงให้ ไอ้คนที่มีเมโลดี้แค่มันใฝ่หาไอ้เรื่องความงามของภาษา 

 พี่เจี๊ยบ  ค่ะ

 ลงุอ๋อย  มนัก ็โอ้โห ลงุท�ายงัไงผมอยากเขยีนแบบนีไ้ด้บ้าง มนัไม่ม ีคอืเขยีน

ก็สะกดผิดแล้ว คือความรู้ของเขานะ คือเขาเป็นคนที่ไม่ได้เรียน ป.2 ก็ไม่

จบ เขาก็จะเขียน “งาม” บางทีเขียนไปเป็น ง แล้วก็สะกดด้วยตัว น ก็ได้ 

คือเขาพูด งาม นี่แหละ แต่เขาไม่รู้ว่าตัวอักษรจะใช้ตัวไหน เขาก็เป็นขนาด

นัน้เพราะฉะนัน้เขากจ็ะมกีารบอกตวัเองว่าเขาไม่สามารถทีจ่ะสร้างค�าหรอื

ภาษาได้ แต่ว่าเรื่องของภาษาที่เป็นสากล เรื่องของดนตรีมันมีอยู่ เขาก็เอา

อนันีไ้ปพยายามใส่ เหมอืนเขาว่าลงุให้ในสิง่ทีเ่ขาขาดไป เขาเอาสิง่ทีเ่ขามน่ีะ

มาเตมิ แล้วเขากล็องในหลายรปูนะ คอืเป็นเพือ่ชวีติบ้าง เป็นแจ๊สบ้าง กต็าม
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โทน ตามมูด้แอนด์โทนทีเ่ขาลอง กล็องของเขาไปเรือ่ย ตอนนีเ้รากย็งัไม่ได้มี

ชิน้นี ้แต่ว่าให้เขาร้องให้ฟัง เขาร้องให้เราฟังได้ เรากฟั็งว่าว่าทีเ่ขยีนเป็นภาษา

พอไปอยู่ในฟอร์มของเพลง ตัวดนตรีจะเป็นยังไง เราก็แค่ฟังแต่เราไม่มีเป้า

หมายอื่นนะ ก็ทดลองไปเรื่อยๆ ที่ให้ดูก็คือว่ามันเกิดขึ้นในโมเมนต์นึงซึ่งมัน

แรงจริงๆ เหมือนว่าไม่ได้แล้วต้องหยุดรถ ขาไก่เอาไว้ก่อนละกัน (หัวเราะ)

 พี่เจ๊ียบ  เวลามา นี่จดไม่ทันนะ เวลาไม่มาก็แบบว่าแห่นางแมวเลย รอฝน

ตกคือมันแห้งมาก ฝืดมาก แต่อันนึงที่เราพบว่ามันสร้างความเปิดในใจได้ 

มันคือธรรมชาติ คือการอยู่ในที่ที่สายตาเราไม่ติดขัด เป็นทริคส่วนตัวนะ 

คือถ้ามองแล้วรู้ว่ามันไปได้ไกล สถานที่ที่อากาศดีๆ เงียบ พอใจมันเคลียร์

นะ มันเปิดรับอะไรง่ายหมดเลย คล้ายเรามีสมาธิอะไรบางชนิดนะ บางที

นั่งมองคลื่นอย่างเดียวนี่แหละ

 พี่ฝน  จะถามนะคะ ทั้งลุงแล้วก็พี่เจี๊ยบเลย คือบางทีมีความรู้สึกแบบที่ลุง

มี แต่แบบลุงอาจจะถนัดภาษาหน่อย แต่บางทีฝนเป็นอย่างบางที่มีความ

รูส้กึข้างในแต่แบบไม่รูว่้าจะใช้ค�าไหนด ีไม่รูว่้าจะดงึออกมายงัไงเพราะปกติ

บางทีฝนคิดไม่ได้ฝนวาดรูปเอา คือการที่จะดึง แปลความรู้สึกให้เป็นภาษา

 พีเ่จีย๊บ  แต่เราเคยเขยีนเพลงจากรปูภาพนะ คอืเหน็ภาพถ่ายของเพือ่นแล้ว

ก็คือเป็นภาพเด็กเกาะกระจกมองลูกโป่งสีแดง เราแบบ โห เด็กคนนี้มันคิด

อะไร อยากได้หรอืไม่อยากได้ หรอืคดิอะไร หรอืมนัมองเหน็รเึปล่า คดิไปเอง

น่ะค่ะ คดิไปแล้ว เหมอืนหยบิเอาประเดน็นัน้ทีเ่รารูส้กึออกมาเขยีน แล้วไม่รู้

นะเราเชือ่ว่าการสร้างงานศลิปะมนัเกดิได้ทกุรปูแบบ อาจจะมาจากหลายขัน้

ตอน มหีลายคนทีเ่ขยีนรปูจากเสยีงเพลงมหีลายคนเขยีนบทกวจีากดนตร ีก็

ต้องมีคนเขียนเพลงจากรูปภาพได้เหมือนกัน

 ลุงอ๋อย  ใช่ๆ เราก็มีตัวอย่างให้ดูได้เหมือนกันนะ ถ้าตอบค�าถามฝน มันจะ

มเีป็นอะไรกต็ามแต่ คอืบางขณะเรารูส้กึว่าเราเขยีนออกมาเป็นภาษาใช่ไหม 

บางขณะเรากเ็ป็นรปูนะ ตอนช่วงทีรู่ส้กึช่วงหลงัๆ เรามคีวามคดิอนันงึทีรู่ส้กึ 

อาจจะเป็นความรูส้กึเลยกไ็ด้นะ รูส้กึว่าเราเสยีดายโมเมนต์ทีเ่กดิความพเิศษ

แล้วไม่มีการเก็บเอาไว้ เราเสียดายมากเลย คือ 30 ปี 40 ปีที่ผ่านมา เรานึก

ย้อนกลับไป ไม่รู้เราทิ้งโมเมนต์...ที่พิเศษ

 พี่เจ๊ียบ  อะไรไปบ้าง

 ลงุอ๋อย  เป็นเรือ่งของวยันะ เราอาจจะยงัไม่ถงึวยัลงุนะ คอืจะมปีรากฏการณ์

ของวยัอยูอ่นันงึคอืการรูส้กึว่าตวัเองหมดคณุค่าไป หมดความหมายของชวีติ

ไปเมือ่เจเนอเรชัน่ใหม่ขึน้มา อนันีไ้ม่ใช่เราเกดิคนเดยีว ในช่วงวยัเดยีวกนัใน

ช่วงขณะนงึ เมือ่เจนเนอเรชัน่ใหม่ขึน้มาอยูใ่น status หรอืในบทบาทเราจะ

เหน็อาการอย่างนีก้นัเกอืบทกุคน การเรยีกร้อง เออ...กไูม่ส�าคญับ้างกแ็ล้วไป

หรืออะไรต่างๆ นานานะ บางคนที่เป็นเพื่อนลุงเข้าโรงพยาบาล มีเข้าโรง

พยาบาลไป 2 คน ต้องบ�าบัดต้องรักษาเลย หมอก็อธิบายความเราก็เข้าใจ 

กลับมาที่เรา ถ้าเราสามารถเก็บโมเมนต์พวกนี้ได้เอาไว้เรื่อยๆ เราไม่ต้องมี

การยอมรับหรือการเชิดชูจากใครนะ อันนั้นก็เป็นเรื่องทางสังคม ผู้ประสบ

ความส�าเรจ็ สมมตยิกตวัอย่างเป็นรปูธรรมนะกไ็ม่ได้เจตนาร้ายอะไรนะ คน

ที่ประสบความส�าเร็จอย่างพี่เบิร์ด มันไม่ใช่ส�าเร็จไปตลอดชีวิตใช่ไหม 

ธรรมชาติมันจะมีขาลง แต่เขาลงไม่ได้ล่ะ ก็กลายเป็นอันตรายใช่ไหม ซึ่งใน

ตอนนี้ โดยส่วนตัวก็เห็นความที่ไม่สามารถจะลงได้แล้วเกิดอันตราย โดย

ส่วนตัวเราเห็น มันทุกข์มันไม่ยอมเสียเรื่องพีคของความนิยมไปได้ไง แต่ถ้า

ชีวิตที่มันดูแลตัวเองได้ มันอยู่ได้ทั้งข้างบนและข้างล่างใช่ไหม ความหมาย

ที่อยู่มันมีทุกระยะ

เมื่อเรารู้สึกว่าเราเสียดายโมเมนต์ที่เป็น magic moment หรือ

จะเรียกว่าอะไรก็ตามแต่ เราก็เห็นความส�าคัญของมันด้วยความสามารถที่

จะบันทึกโมเมนต์นั้น จะด้วยอะไรก็ตามแต่ เราก็จะท�า เพราะฉะนั้น 4-5 

ปีหลังมา เรามีสมุดของเราแล้วก็ไม่ห่างตัว ทุกวันจะมีการบันทึกของเรา

เป็นรายวัน คือส่วนใหญ่แล้วก็จะเห็นที่มันจับต้องได้ คือเราไปท�าอะไรมา 

เราเจอะเจออะไรใช่ไหม แต่โมเมนต์อันนี้ไม่ได้อยู่ในทุกวินาทีของวัน อาจ

จะป๊ิงแวบ็ขึน้มา เรากจ็ะตรงนัน้เหมอืนรปูของหลอดไฟเอาไว้ แล้วเรากเ็ขยีน

ออกมาใช่ไหม บางครัง้กจ็ะเป็นรปูๆ กต็ามแต่ ด้วยว่าเราอาจจะมทีกัษะตรง

นี้ใช่ไหม ก็เราก็อาศัยมัน บางทีก็เป็นอย่างนี้เลยตัดมาเลย ตัดมาแล้วก็แปะ

ไว้เลยว่ามันอินสปายอะไรเรา ซึ่งอย่างนี้ก็อยากจะแชร์แต่น่าเสียดาย ปิ้งแว็

บนึงของมันแล้วโดยเฉพาะในส่วนที่มันท�าให้เราอิ่มใจ ส่วนที่จะท�าให้เรามี

พัฒนาการเพิ่มขึ้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องต่อยอดจากความอิ่มใจใช่ไหม ความ

ภูมิใจใช่ไหม ไม่ใช่ตัวที่มันอัดอั้น นี่มันเป็นตัวผลักให้เราไปสู่สิ่งที่ดีกว่าใช่

(generation / รุ่นอาย)ุ

(inspire / ดลใจ บันดาลใจ)



66 67

ไหม อันนี้เป็นตัวดัน แต่ว่าตัวที่มันจะจูงหรือดึงไปให้ก้าวต่อไปได้เป็นเรื่อง

ของความอิ่มใจเรื่องของสิ่งที่มันดีงาม

อย่างทีเ่ป็นศลิปิะ กจ็ะเป็นส่วนนงึ อย่างเพลงกเ็ป็นส่วนนงึ หเูรามี

ไว้รับเสียงนั่นแหละ แล้วเราก็เห็นว่าความกว้างไกล ความแพร่กระจายของ

เรื่องของเสียงนี่มันมี มีทั้งพื้นที่แล้วก็ก�าลังที่สูงมากๆ เลย สัตว์ป่ามันหูใหญ่

กว่าตา เพราะว่าจ�าเป็นไง ตามันอาจจะถูกบังด้วยต้นไม้สัก 4-5 ต้น ไม่เห็น

อะไรแต่เสียงไปได้เป็นกิโลๆ ฉะนั้นก็มีความส�าคัญในเรื่องของเสียง ในเรื่อง

ของดนตรีซึ่งเป็นเรื่องของเสียง เราก็คิดว่าทุกคนสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ใน

เรื่องของบางทีท�านองมา บางทีเนื้อมา ถ้าเนื้อมาก็เป็น song ไปนะครับ แต่

ว่าท�านองมามนักอ็าจจะเป็น music ไปนะ แต่ว่าเรามกีนัทกุคนแต่เราอาจจะ

ไม่ได้ให้โอกาสตวัเองหรอืว่าเอาศกัยภาพออกมาบ้าง แล้วพอเราทิง้ๆ มนัไป 

ถ้าไม่เหน็ความส�าคญัของมนั มนักห็ลดุหายไปนะ แต่ว่าถ้ามนัมบ้ีางสมมตว่ิา

ชวีตินงึเรามสีกั 5 ท�านอง โอ้โห 50 ปีมานีม่นัจะไม่มสีกัท�านองเลยเหรอหรอื

 พี่เจ๊ียบ  ใช่ๆ อันนี้เนาะ

 ลุงอ๋อย  มันก็เป็นสมบัติอันนึงของเรา เพราะว่าเรามีหูนี่ ใช่ไหม ถ้าบอกว่า

เราไม่มีเพลงเราก็ไม่ต้องมีหูก็ได้ (หัวเราะ) แล้วเรามีหูท�าไมล่ะ ใช่ไหม คน

หูหนวกเขาก็ยังมีความพยายามนะ เขาดูหนังน่ะ มิติของเขาที่พร่องไป คน

ตาบอดนี่ยิ่งแบบ ทดแทนด้วยเรื่องนี้เลย หลายคนที่ตาบอดเขาพิเศษมาก

เลย จะบอดตั้งแต่เกิดหรือว่าเพิ่งบอดหรือบางคนหูบอดก็ยังเลยนะ อย่าง

เบโทเฟนเขาหบูอดไปกย็งัสร้างผลงานทีม่นัมค่ีาทีส่ดุในช่วงทีต่วัเองไม่มัน่ใจ 

มนัใช้ไม่ได้แล้ว อย่างนีเ้ป็นต้นนะ ฝากตรงนีไ้ว้ด้วยแล้วกนัว่าเพือ่ให้เราได้เอา

สิ่งที่มีค่าของเราออกมาเอง ไม่ใช่เพื่อใครหรอกก็เพื่อตัวเองในเบื้องต้นก่อน

นะ ไม่รู้ว่าตอบค�าถามฝน (หัวเราะ)

 พีฝ่น  จะเป็นเรือ่งของวธิทีีต่วัเองทีแ่ต่ละคนจดัการกบัความรูส้กึหรอืความ

คิดของตัวเองมากกว่า อย่างที่พี่เจี๊ยบกับลุงอาจจะมี...

 ลุงอ๋อย  คือคนที่มีคลังของค�ามากก็จะออกมาตรงนั้นใช่ไหม

 พี่เจ๊ียบ  แต่อันนี้ส�าคัญเลย

 พี่เอม  ใช่ๆ รู้สึกเหมือนกัน

 พี่เจี๊ยบ  คือหมายความว่าถ้าจะเขียนเพลง ต้องสารพัดช่างเหมือนกัน ต้อง

ช่างอ่าน ช่างคิด ช่างสังเกต ช่างจด ช่างเขียน ช่างนู่นช่างนี่ ช่างติน่ะ ช่าง

คิดต่างน่ะ ช่างแบบไม่จริงอะไม่ใช่อะไรอย่างนี้ มันต้องมีอาการแบบนี้เกิด

ขึ้น หมายความว่าการเขียนบันทึกการเขียนไดอารี่ จะกลอนเปล่าจะกลอน

ไม่เปล่าจะสัมผัสจะไม่สัมผัสมันเป็นการฝึก ฝึกที่เรา เอาความรู้สึกของเรา

ออกมาเป็นตวัหนงัสอื มนัจะได้เยอะ การอ่าน กจ็ะท�าให้เกดิคลงัค�านัน่แหละ 

เวลาที่เรามีความรู้สึก แล้วเราสามารถที่จะใช้ค�ามาออกมา

 ลุงอ๋อย  อันนี้เราก็รู้สึกว่าเป็นเพลง เราก็เขียนนะ คือเราดูดอกต้นตะเคียน

แล้วมันก็เป็นอย่างนี้ แล้วก็เหมือนเราเห็นโน๊ต เราก็ติ้งๆๆๆ ของเราไปอย่าง

นี้นะ

 พี่เจี๊ยบ  อ่า อันนี้สวย

 ลุงอ๋อย  คือเราเอง เราก็มีโมเมนต์ของดนตรี คือตัวโน๊ตตัวเดียวแหละ ใน

ท้ายทีส่ดุเรากจ็ะเรยีนรูเ้รือ่งของฮาร์โมนีไ่ปในตวั คอืเราลอง...มนัธรรมดาเลย

นะ ถ้าเราฮัมเพลง มันไม่ใช่แค่ฮัมๆๆๆ อย่างนี้ไม่ใช่นะ (หัวเราะ) ต้องเสียง

สูงเสียงต�่าไปเอง ใช่ไหม คือไม่ใช่โน๊ตเดียว มันมีอยู่แล้วนี่ก็ฮัมไปสิ ใช่ไหม

 พี่เจี๊ยบ  วันไหนอารมณ์ดี มันต้องมีอารมณ์หงุงหงิงๆ งึงงังๆ อะไรของตัว

เองไป แบบว่าท�าอะไรฮึมฮัมอารมณ์ดี อันนั้นแหละเมโลดี้ เพียงแต่ว่าเราไม่

ได้จับมันแล้วมาท�างานต่อ ต่อจากที่ลุงอ๋อยพูดนะ พี่เจี๊ยบมีความรู้สึกว่าสิ่ง

เหล่านีม้ใีนตวัทกุคน เพยีงแต่ว่าเราไม่ได้บรหิารจดัการมนั เหมอืนกล้ามเนือ้

ถ้าเราออกก�าลงับ่อยๆ มนักจ็ะแขง็แรง แต่ถ้ามนัเกดิขึน้ผดุขึน้แล้วเราปล่อย

มันหายไปๆ มันก็ฟีบก็ไม่ถูกบริหารจัดการต่อ

ลักษณะของสื่อทุกอย่างที่ผุดขึ้นมาในความรู้สึกเราจะเป็นกลิ่น

เป็นภาพเป็นเสียง บางคนก็กดชัตเตอร์ถ่ายรูป บางคนแปลกมากเลยถ่าย

รูปสวย พระอาทิตย์ดวงเดียวกันนี่แหละ หรือมุมเก้าอี้ไปอย่างสวย คือเห็น

บางอย่างทีด่งึเอาเก้าอีบ้างอนั subtext ของเก้าอีอ้อกมาได้ บางคนกม็าจาก

ตรงนัน้กไ็ปหาเพือ่น หนงัสอืเกีย่วกบัอนันีก้ไ็ด้ เขยีนอะไรให้หน่อย บางทเีกดิ

ขึ้นเอง บางทีเราเห็นรูปแล้วแบบมุมนี้มันแบบ...ก็เขียนออกมา บางคนเห็น

ตัวหนังสือจากรูป เก้าอี้ตัวนี้ท�าเป็นดนตรีออกมา อาจต้องเกิดมวลรวมของ

ความรู้สึกทีละนิดทีละหน่อยประติดประต่อ เพื่อให้เกิดรูปธรรมของความ

(เนื้อหาหรือสิ่งที่ซ่อนอยู่)
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เป็นดนตรีขึ้นมาเป็นเพลงขึ้นมา ต้องมีพันธมิตรแหละ เดาเอาว่านะ ถ้าเกิด

ว่าไม่สามารถยืนอยู่คนเดียวแล้วแบบท�าทั้งเมโลดี้ท�านอง หรือกระทั่งท�า

เนื้อร้อง ท�านองแล้วก็ต้องไปหาคนท�าดนตรีรึเปล่า เอ๊ะ ใส่ดนตรีให้หน่อย

มันต้องมีพันธมิตรทางด้านความคิด แนวร่วมน่ะ

 ลุงอ๋อย  พี่กบเคยใส่ท�านองให้งานของลุง ลุงแต่งเพลงให้ยาย

 พี่เจ๊ียบ  จริงเหรอคะ

 ลุงอ๋อย  ใช่ เราให้กบเขาท�าเพลงนี้ให้

 พี่เจ๊ียบ  แล้วออกมาดีไหมคะ เป็นคุณยายไหมคะ (หัวเราะ)

 ลุงอ๋อย  คือยายชอบเอาดอกไม้ทัดหู

 พี่เจ๊ียบ  อุ้ย น่ารักจัง

 ลุงอ๋อย  แล้วดอกไม้ดอกนั้นชื่อดอกสะเลเตหรือดอกมหาหงส์ สีขาวๆ แก

ทดัจนมนัเหีย่วคาห ูบางครัง้เราต้องไปหยบิออกให้ แล้วเราแล้วกน้็าๆ กบ็อก

ว่า อยากจะท�าอะไรสกัอย่างทีเ่ป็นเหมอืนอนสุรณ์ เขากจ็ะนกึถงึอะไรแบบที่

เคยเหน็กนั คนนัน้มาเขยีนสดดุหีรอือะไรต่างๆ นานา เราเองเรากบ็อกว่าถ้า

เราจะนกึถงึยายเรากจ็ะนกึถงึปลาร้ากบัดอกสะเลเต 10 ปีหลงัเราใกล้ชดิแก 

แกกม็หีม้อปลาร้าอนันงึแล้วกน็�า้พรกิแล้วกผ็กั คอืกนิแค่นีแ้หละกบัปลาแล้ว

ก็ผักต้ม ลุงเป็นหลานผู้ชายคนแรกไง แกก็จะต้องมีต้มปลาดุกใส่น�้าปลาร้า

เอาไว้ให้ คอืถ้าเหน็หน้าลงุกจ็ะให้คนหน้าเตยีงไปเอาอนันีแ้หละมาให้ลงุกนิ 

(หวัเราะ) กเ็ลยเป็นจดุที ่ถ้าเราจะพดูถงึยายเรากต้็องพดูถงึสิง่ทีเ่ราผกูพนันะ

เรากแ็ต่งเพลงคอืเรากร็วบรวมท�าความรูจ้กักบัมนั ยายเราเป็นชาว

บ้าน เขียนหนังสือไม่ได้เลยมาแต่งงานกับคุณตา คุณตาต้องสอนให้เขียน ก็

ยังเขียนไม่ได้ แต่จะได้อ่านก่อน อ่านหนังสือ สี่แผ่นดิน นี่ไม่รู้จบตั้งกี่เที่ยว 

คืออ่านแล้วก็อ่านออกเสียงด้วยนะ อ่านแบบเด็ก คือเวลายายอ่านหนังสือ

เราจะได้ยินกันหมดน่ะ (หัวเราะ) แต่ว่าให้เขียน แกเขียนไม่ได้ ให้แกเซ็นต์

ชื่อ ยายชื่อเต้านะ ตัว ต. นี่ไม่เคยถูกสักทีเลย คือหัวเป็น ฅ อะไรบ้าง แก

เขียนไม่ได้ เล่าให้ฟังเพราะว่าเพื่อให้เห็นภาพว่าแกเป็นสามัญจริงๆ เลย ไม่

ได้เรียนมา แล้วก็เทียบเคียงว่าเหมือนกับอยู่ในตม แแต่ลูก 10 กว่าคน ก็ไป

มีฐานะมีความรู้ รับราชการได้ แต่ละคนก็เติบโตอะไรอย่างนี้นะ

เราก็เอาตรงปลาร้าแล้วท้ายสุดมาเป็นสะเลเต เหมือนกับเรา

สร้างโครงสร้างความคดิของเราขึน้มาก่อน แล้วท้ายสดุกจ็ะมาจบด้วยค�าว่า        

สะเลเต แล้วก็เขียนเป็นเพลงขึ้นมา แล้วก็ให้กบช่วยท�าท�านองให้หน่อย กบ

ก็ท�าท�านองขึ้นมาแล้วก็เอาท�านองนั้นมาแล้วก็มาแมทช์

 พี่เจี๊ยบ  แล้วกบถามไหมคะว่าท�าไมต้องมีปลาร้ามีอะไร หรือลุงอ๋อยเล่า

ให้ฟัง

 ลุงอ๋อย  ตอนนั้นจ�าไม่ได้แล้วล่ะว่าสื่อสารกับกบยังไงบ้าง แต่ก็ได้ท�านอง

ออกมาแล้วก็เอาไปใส่เนื้อร้อง แล้วก็กบเขาก็ท�าเป็นเดโมมาให้ เราก็เก็บไว้

นะแต่ไม่รูว่้าอยูต่รงไหนแล้ว แต่กอ็ยูท่ีบ้่านนัน่แหละแต่ไม่รูว่้าอยูต่รงไหนไม่

ได้เอาออกมาอีก แต่เราก็รู้สึกว่า เออ เราท�าอะไรไว้ละ (หัวเราะ) ก็เป็นเม็ด

หรอืเป็นงานทีเ่กดิขึน้จากโมเมนต์ กอ็าจเป็นโมเมนต์ทีแ่บบโอกาสของคนอืน่

นะ เช่น ยาย ก็ท�าให้แต่ก็มีความแรงพอที่จะท�าให้เราน่ะเข้าไปท�าได้นะ แต่

ถ้ามันแรงอ่อนเราก็คงท�าไม่ได้ เดี๋ยวนี้ยังมีความเชื่อว่าถ้าเราจับต้องกับแรง

ต่างๆ หรือโมเมนต์ตรงนี้บ่อยๆ มันจะเสริมจะท�าให้เรามีสิ่งนี้ขึ้นมา ซึ่งเชื่อ

ว่าเป็นศักยภาพส่วนนึงที่ส�าคัญของเรา เหมือนอย่างดรีมท�าละคร ดรีมท�า

ละครครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ดรีมก็จะเห็นพัฒนาการของมันเองใช่ไหม 

ซึ่งคนอื่นอาจจะไม่เห็น แต่ว่าก็จะเป็นโมเมนต์ที่จากการท�าแล้วท�าให้เห็น

ช็อตต่อๆ ไป ท้ายสุดจะมาท�าให้เรามีบางอย่างที่เมื่อ 50 ขึ้นไปแล้ว ก็ยังไม่

ต้องมา เขาสมัยนึงเขาเรียกว่าลูบถ้วยรางวัลนะ (หัวเราะ) นั่งลูบถ้วยรางวัล

อันเก่า ขัดไป (หัวเราะ) ก็แชร์นะ ถ้าไม่มีค�าถามเดี๋ยวก็แชร์กันอีก (หัวเราะ)

 พี่เอม  พี่เจี๊ยบเคยมีไหมคะที่ออกมาแค่ประโยคเดียว หมายถึงว่าที่ผุด

ออกมาหรือว่ามีประเด็นแล้วก็พอหลังจากนั้นก็ต้องมานั่งมองหาอะไรที่มัน

ต่อไป...

 พี่เจี๊ยบ  มีค่ะ อย่างยกตัวอย่างคือเพลง “สบตา” มันขึ้นมาแค่ “เห็นเงาใน

ตาฉันไหม เห็นเธออยู่ในนั้นไหม”

 พี่เอม  อ๋อ ขึ้นมาแค่นี้เลย

 พี่เจี๊ยบ  แค่นี้เอง นั่งอยู่ริมทะเลเสม็ด หาดแสงเทียน มองคลื่นไปรอบที่เจ็ด

ร้อย (หวัเราะ) แต่กข็ึน้มาแล้วประโยคนี ้จดๆๆ จดบนทชิชูส่ชีมพบูนโต๊ะเลย

 ลุงอ๋อย  เออ แล้วเก็บไว้บ้างรึเปล่า (หัวเราะ) ทิชชู่สีชมพู
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 พี่เจ๊ียบ  เก็บ (หัวเราะ) จะเหลือเหรอ คือสมัยก่อนนึกออกไหมทิชชู่สีชมพู

แบบทิชชู่ที่เขาไปใส่น�้ายาขนมจีนน่ะ (หัวเราะ) อันนั้นเลย ขึ้นมาแล้วแบบ 

น้องเรียกเด็กเสิร์ฟแบบว่าจดๆๆ แล้วก็ด้วยข้อดีคือตอนนั้นโทรศัพท์ไม่มีที่

แบบกดมานานมากแล้วนะ แต่ข้อดคีอืด้วยความทีเ่ราแบบเป็นคนเล่นดนตรี

บ้างเราทดแบบโน๊ตได้ จดเป็นโน๊ตทิง้ไว้พบัไปในตวัหนงัสอือกีทนีงึ ไม่งัน้ลมื

แน่นอนเพราะว่าช่วงนั้นเวลาไปเสม็ดทีนึง 10 วัน 7 วัน ไม่มีอะไรเลย ก็คือ

แค่นั้นแหละ แล้วก็เสียบไว้ในสมุดแต่ว่าเป็นคนเขียนบันทึกอยู่แล้ว คือจะ

เป็นอย่างนี้อยู่แล้วคือทั้งพี่ทั้งพี่กบ สมุดบันทึกจะเป็นหนังสือตู้นึง แล้วพอ

เรามาย้อนอ่านความคดิบางอย่างตอนเดก็ ทีพ่อแก่แล้ว แล้วเราไม่ได้คดิแบบ

นั้นแล้ว แต่เรายังต้องเอาความคิดนั้น มาปฏิสัมพันธ์กับคนวัยนี้อยู่ มันได้ใช้ 

ก็ยังมีความคิดแบบบางอันอีเดียทมากเลย (หัวเราะ) แบบว่าตายละฉันเป็น

คนแบบนี้เหรอ พอเอามาเขียนเพลง เฮ้ย ดังเว้ย มันจะแบบว่าเราจะพบว่า

วัยวันที่เด็กตอนนี้เป็นน่ะ มันฝันๆ เพ้อๆ ยังมีอยู่

คนชอบนึกว่าเราอ่านหนังสือกลอน ชอบเอาหนังสือกลอนมาให้

เรา จริงๆ แล้วเราไม่ค่อยได้อ่านหนังสือกลอนแต่ว่าอ่านหนังสือเยอะ อ่าน

หนงัสอืแบบตอนเดก็เรากอ่็าน คอืสือ่พวกนีม้นัช่วยได้หรอืบางทเีราอนิสปาย

มาจากหนังเรื่องนี้ค่ะ The Bridge of Madison County โอ้โห มันซึ้งใจ

คนแก่มากนะ เด็กๆ อาจจะไม่เคยได้ยินที่แบบว่าขับรถแล้วจอดรอกันตรง

ไฟแดง ที่แบบว่ารอให้ผู้หญิงคนนี้ไปกับเขา เขาเป็นช่างภาพเนชั่นแนลจีโอ

กราฟฟิคซึ่งผ่านไปเจอแม่บ้านขี้เหงาคนนึงแล้วทั้งสองคนก็รักกันในระยะ

เวลาแค่ 3 วัน แล้วก็เขาก็ตัดสินใจที่จะมาอยู่ด้วยกัน แล้วก็จะมีโมเมนต์นึง

ที่คลินท์ อีสต์วู๊ดขับรถ เกิดทันไหม คลินท์ อีสต์วู๊ดขับรถแล้วเขาก็มองไปที่

ขอบฟ้า อินมากก็มาแต่งเพลงขอบฟ้า คือจุดนัดพบของคนสองคนนี้อยู่ที่

ขอบฟ้า เวลาที่เขามองไปเจอกันตรงนั้น ต่างคนต่างส่งกระแสจิตกันไปตรง

นั้นแหละ ออกจากโรงหนังร้องไห้น�้าหูน�้าตาไหล เข้าห้องน�้าก่อนไม่ใช่ฉี่นะ

เข้าไปจดความรู้สึกตัวเอง คือพุ่งเข้าห้องน�้าเลย ปิดฝาส้วมลงนั่งเขียนเสร็จ 

สะอึกสะอื้นอีก (หัวเราะ)

เวลาเป็นคนอย่างนีม้นั...เราต้องใช้ข้อดขีองมนันะ คอืถ้าจะเซ้นส์ซิ

ทีฟแล้วแต่เซ้นส์ซิทีฟงี่เง่า มันก็จะไม่ได้อะไรนอกจากน�้าตาไหล แต่รีบแบบ 

ฮื้อ เขียนออกมาตาบวมฉึ่งเลย แล้วอีก 3-4 วันเอง เพลงมา ก็เป็นเพลงที่

แบบจ�าได้ว่าชวนพี่บี๋ คณาค�ามาร้องคอรัส พี่บี๋มาถึงปุ๊บรู้จักพี่บี๋รึเปล่าคะ 

มาถึงชีก็แบบวิญญาณแม่ของการฟีลเลย มาถึงปุ๊บ ฟังเพลงปุ๊บก็แบบ พี่บี๋

เขาจะเสียงแหบๆ “เจี๊ยบพี่ไม่ไหวละ พี่ไปซื้อไวน์ก่อนนะ” (หัวเราะ) แบบ

ว่าคือฟังเราแล้วแบบว่าต้องมีละ ฉันต้องมีละ ฉันต้องมีไวน์ แล้วภาพนางก็

คอืนางถอืไวน์อยูแ่ล้วนางกร้็องแบบว่าในห้องร้องแบบว่ามอืถอืแก้วไวน์ คอื

เวลาท�างานกบัคนพวกนีเ้วลามนัฟีล มนักจ็ะฟีลกนัไปหดูบัตบัไหม้ (หวัเราะ) 

ต้องดึงมาตรรกะบ้าง บาลานซ์ดีๆ ฟีลอย่างเดียวก็จะไม่ค่อยได้งานเนาะลุง

เนาะ ลุงอธิบายเรื่องนี้ไหม คือหนูมีความรู้สึกว่าบางครั้งน่ะฟีลมากงานก็ไม่

เกิด เราต้องประคองฟีลยังไง หนูว่าตอนหนุ่มๆ ลุงก็ต้องเป็นนะ (หัวเราะ)

 ลุงอ๋อย  เมื่อกี้ ก�าลังนึกว่าคือคนมันจะมีคือปล่อยตัวเองไปกับสิ่งที่กระทบ

ใช่ไหม ปล่อยได้แบบหมดน่ะ แต่บางคนจะยั้งด้วยความคิดใช่ไหม เฮ้ย ไม่

หน่า เฮ้ย โน่นหน่านี่หน่า เอาความคิดมาปิดความรู้สึกใช่ไหม พวกนี้ก็อาจ

จะน�า้ตาไม่เคยร่วงกไ็ด้ อาจจะเพราะว่าเขาคดิของเขา เขาก�ากบัไว้หมด อาจ

จะเป็นด้วยอะไรกไ็ม่รูเ้นาะ กลวั หรอืว่าพฤตกิรรมทีถ่กูบ่มเพาะมาให้เป็นนกั

คดิ หรอือะไรต่างๆ กจ็ะคดิทกุอย่างคดิไปหมดเลย บอกเฮ่ย “รูส้กึเอามัง้กไ็ด้

นี่” แต่บางคนเราก็เห็นนะน�้าตาร่วงไหลไม่รู้ตัว (หัวเราะ) ต้องดึงๆ เฮ้ย มึง

เป็นอะไรว้า ก็เป็นความจริงที่ปรากฏ แต่ว่าเราก็ต้องอันนี้ เขาเรียกว่ารู้ประ

มาณน่ะ เราก็ต้องรู้ประมาณตัวเองว่าคิดมากไปมันก็ท�าลาย

 พี่เจี๊ยบ  รู้สึกมากมันก็...

 ลุงอ๋อย  ดื่มด�่ามากไปมันก็นะ เหมือนมันก็เกินขีด มันยากตรงที่จะท�าให้

อยู่ในความพอดีแหละ ไอ้นี้ง่ายไอ้ที่น้อยไปมากไป แต่ว่าด้วยศักยภาพของ

มนษุย์ ลงุว่าการทีเ่ราเกบ็หรอืว่าเอาบนัทกึพวกนีจ้ะช่วยให้เราใคร่ครวญอกี

ทีนึง เพราะว่ายังไงมนุษย์มันก็ต้องคิด ลองดูซิว่าถ้าเราหยุดความคิดของตัว

เองมันเป็นเรื่องยากมากเลย ใช่ไหม แต่ว่าคิดตามสิ่งเร้าหรือคิดบนฐานของ

ก้อนความคดิทีจ่ะเป็นความเป็นเหตเุป็นผลอะไรกต็ามแต่ มนักม็ข้ีอดข้ีอเสยี

อย่างผมเอง ใกล้ชิดกับโรสใช่ไหม โรสเขาจะแบบไปเลยเวลานั้น

นะ เราก็แบบท�ายังไงเราจะเป็นแบบนั้นมั่งวะ บางทีเราก็อยากเป็นใช่ไหม 

เพราะว่าบางทีการไปให้สุดเลยมันก็เป็นประสบการณ์ที่ลึกใช่ไหม ซึ่งเราก็

(idiot / บ้องตื้น ปัญญาอ่อน)

(Clint Eastwood)

(คณาค�า อภิรดี)
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มักจะเป็นคนที่ติดคิดไง ติดที่จะคิด เอ้ย จริงรึเปล่าอะไรต่างๆ เหมือนกับ

ว่าฝึกตัวเองมาแบบนี้ไง แต่ก็หลังๆ นี่ก็พยายามนะพยายามคือไอ้องค์น่ะ 

องค์ตัวเองก็พยายามที่จะลดเพื่อที่จะให้เราเข้าใกล้โลกให้มันมากที่สุดนะ

เมื่อกี้ ตรงที่พี่เจี๊ยบบอกว่านึกขึ้นแล้ววิ่งไปเข้าห้องส้วมไป ไม่ใช่

ไปฉี่นะไปบันทึกใช่ไหม ผู้ชายท�าไม่ได้นะ(หัวเราะ) ผู้ชายเข้าห้องส้วมไปไป

ฉี่อย่างนั้นแล้วจะจด มันท�าไม่ได้เลย (หัวเราะ)

 พี่เจ๊ียบ  ต้องเข้าห้องปิดประตู

 ลุงอ๋อย  ต้องเข้าห้องปิดประตูนะ ไปแบบผู้ชายไม่ได้นะ (หัวเราะ) เพราะ

ว่าถ้าไปยืนฉี่แล้วมันไปบันทึก มันควบคุมทิศทางไม่ได้เลย (หัวเราะ) เมื่อกี้

มนัแวบ็ขึน้มา เออ เจีย๊บเขากม็ช่ีองให้เราใช้อาการเดยีวกนัไม่ได้ว่ะ (หวัเราะ)

 พี่เจ๊ียบ  มันเด็กค่ะ ตอนนั้นยังเด็ก

 ลุงอ๋อย  ที่เมื่อกี้ฟังตามไป ก็จะเห็นว่า อาการของคนที่จะโต้ตอบกับสิ่งเร้า

แบบที่ปลอดจากการคิด ปลอดจากความคิดมีแต่ความรู้สึก ก็เข้าไปได้ลึกๆ 

นะ เป็นสิ่งนึงที่บางคนก็มีมากเกินไป บางคนก็มีน้อยเกินไป แต่ว่าแชร์ๆ กัน

ก็คงจะรู้ตัวบ้างเนอะ บางทีก็ปล่อยเพราะว่าที่คิดบางทีเขาก็มีคนที่คิดแบบ

นี้นะ คิดแม่งเลย คิดให้ไปจนหมดมันหมด หมดแรงเอง คือการคิดมันหมด

แรงของมันไปเอง ก็กลายเป็นความรู้สึก (หัวเราะ) มันก็จะมีพวกมีมุมแบบ

นี้เหมือนกัน ซึ่งบางคนรู้สึกก็แม่งรู้สึกกันสุดๆ ไปเลยเดี๋ยวมันก็จะคิด

 พี่เจ๊ียบ  จริง อันนี้จริง

 ลุงอ๋อย  ศิลปินแบบเพ้นเตอร์หลายคนก็จะเป็นตัวอ้างอิงได้เหมือนกัน บาง

คนนีค่ดิมองออกมาแล้ว โอ้โห จากนกไปเป็นแม่น�า้ ใช่ไหม เขาคดิซะ ชือ่เอม็ 

ซ ีเอสเชอร์คดิแต่วาดมนัซะจนสวยเลย รปูทีอ่อกมา โห ท�าได้ไงวะ คอืน�า้ตก

ตกขึน้ข้างบน คอืจากตกึนีน่�า้ตก น�า้ตกลงอย่างนีแ่ต่ตกแล้วมนัขึน้ไปบนยอด

ตกึ ใครจะ...อนันีม้นัคอืคดิจรงิๆ เลยนะ แต่ว่าพอออกมาเป็นรปูแล้วมนัแบบ

สวย เฮ้ย หลุดจากความคิดไปเลย แต่บางคนก็รู้สึกซะจนพวกที่เขาเรียกคิว

บิคน่ะ คิดว่าโลกมีหลายมุมหลายด้าน มันก็เอารูปต่างๆ ที่เป็นมุมเป็นด้าน

หมดเลย รูปออกมาก็ไม่ได้สวยนะแต่ว่าเคารพให้เกียรติกันในเรื่องของว่า

มันคิดของมันอย่างนี้ รูปผู้หญิงคนนึง มีรูปหน้านี่มันด้านหลังด้วยนะ มอง

เห็นด้านหน้าเนี่ย มันเขียนหมด คือเป็นมุมๆ เขาเรียกว่าเป็นเหมือนลัทธิที่

เป็นเรื่องของด้านคิวบิคซึ่ม

มนักส็ะท้อนออกมาเป็นความคดิ แต่ในยคุนงึ เขยีนโรแมนตคิมาก

เลย โอ้โห สดุลกูหลูกูตา บางคนกส็ะท้อนในเรือ่งของความ...ชาวนา ในอนันี้

เราอ้างองิส่วนใหญ่เป็นฝรัง่นะ อย่างพวกดตัช์พวกเกษตรกรเขา ท้องทุง่หรอื

อะไร เรียกพวกฮิวแมนนิส พวกนี้บางพวกก็คิดจนทะลุความคิดไป บางขั้ว

ก็ใช้แต่ความรู้สึกจนทะลุความรู้สึกไป แล้วท้ายสุดก็จะวนของมัน จะวิ่งวน

ของมัน กลับมาในจุดๆ นึงเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเอ็กซ์สตรีมได้ตลอด 

ไม่สามารถทีจ่ะขาวได้ตลอดแล้วกไ็ม่สามารถทีจ่ะด�าได้ตลอด เพราะความที่

ไม่สามารถอย่างนี้แหละท�าให้มันไดนามิคน่ะ ท�าให้เกิดการเคลื่อนไป เพียง

แต่ว่าเราจะให้มันไดนามิคไปไม่ใช่ซ�้าเดิมนะ จะเป็นวงของมันเหมือนหอย 

จะวนของมันยาวขึ้นไปเรื่อยๆ แต่มันวน สไปรัลเหมือนชักโครก (หัวเราะ) 

ถ้ามันวนไม่ลงนะ มันจะเป็นยังไงเรานึกถึงดิ เราก็จะเห็นสิ่งที่เราไม่ต้องการ

วน (หัวเราะ)

 พีเ่จีย๊บ  จากทีฟั่ง ถ้ามอีะไรอยากถาม อยากรู ้อยากบอก อยากเปลีย่นแปลง

อะไรใหม่ในนี้ เขียนกันอีกรอบนึงหลังจากพักเที่ยง ดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง 

หรือว่าบางคนยังอยากรู้อยากถามเรื่องของการเขียนเพลงอย่างตรงๆ อยู่ 

ก็ใส่ลงมาได้อย่างที่บอกว่าคือด้วยวันนี้ก็เตรียมเผื่อมาว่ามีน้องบางคนที่จบ

จากวนันีแ้ล้วอยากจะลองเขยีนเพลงแบบเป็นรปูธรรม พีก่เ็ตรยีมซดีมีาหนึง่

แผ่นแล้วก็เอาเป็นว่าถ้าใครอยากได้ให้ไปแจ้งความประสงค์ที่พี่ซัง เดี๋ยวพี่

ซังไรท์ให้นะคะ ในนั้นมีตั้งแต่ beginning ไปเลยซึ่งเราจะอธิบายกันตอน

ซกัตอนใกล้ๆ จะเลิกน่ะ คอืพี่ไมอ่ยากให้มนัเป็นสาระใจความส�าคญัของวนั

นี้ แต่พี่อยากให้มันเป็นผลพลอยได้จากการที่เราคุยกันในวันนี้ เนื่องจากว่า

เท่าทีเ่ราคยุ เราประมวลความคดิความรูส้กึกนัแล้ว ทัง้จากของคณุลงุของพี่

แล้วเดี๋ยวตอนบ่ายเราก็จะเจอพี่กบ พี่ก็ไม่รู้เลยว่าพี่กบจะพูดเรื่องอะไรบ้าง 

เสร็จแล้ว เราอาจจะเอาทั้งหมดของวันนี้ย่อยแล้วก็ไปใช้กับเพลงที่ได้ไป ก็

จะได้มีการฝึกเขียนอะไรกันบ้าง แล้วก็ถ้าจะต้องส่งกัน อยากให้คอมเม้นท์

กันอะไรก็ลองดูว่าเรานัดกันยังไงแบบไหนได้บ้าง เท่านี้ก่อน ก็ของคุณลุง

ตามนี้ไหมคะหรือว่า...

 ลุงอ๋อย  ครับ

(Painter / จิตกร)

(M.C. Escher)

(Cubism)

(Humanist)

(extreme / สุดขั้ว)

(dynamic / พลวัต)



 พี่เจี๊ยบ  เดี๋ยวเราก็พักเที่ยงกันก่อนก็ได้แล้วตอนบ่ายพี่ก็อยู่แถวนี้แหละ 

ป่วนเปี้ยนเสิร์ฟน�้าอยู่แถวนี้ (หัวเราะ)

 ลุงอ๋อย  เอ็กซ์เซอร์ไซส์นะ ถือว่าเป็นเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะ

 พีเ่จีย๊บ  อนันีพ้ีค่ว�า่ทิง้นะ (หมายถงึกระดาษทีน้่องๆ เขยีนสิง่ทีอ่ยากจะบอก

กันเมื่อเช้า) พี่คว�่าทิ้งไว้ตรงนี้นะ ใครอยากเขียนอะไรไว้เอาใหม่ในนี้ หรือถ้า

ใครจะยนืยนัค�านีก้ไ็ม่เป็นไร เพราะว่ากไ็ม่ได้ผดิอะไร เพยีงแต่ว่าพีเ่ชือ่ว่ามนั

จะเปลีย่น พีเ่ชือ่ว่าตัง้แต่ตอนต้นเลย ลงุอยากอ่านใช่ไหม (หวัเราะ) ตัง้แต่ต้น

เลยจนถึงตรงนี้ ตรงนี้พี่ว่าจะเปลี่ยนนะ หรือคนที่เขียนอะไรที่ยังคลุมเครือ

อยูย่งัไม่เคลยีร์อาจมคี�าอืน่ขึน้มาหรอืมปีระเดน็อืน่ขึน้มา ซึง่กอ็ยากรูเ้หมอืน

กนั หรอืถ้าบางคนไม่เปลีย่นกไ็ม่ได้แปลกอะไรเพราะว่าในนีพ้ีไ่ม่ได้รูอ้ยูแ่ล้ว

ว่าของใครๆ นะคะ เอาแค่เราก็จะได้แชร์กันต่อในตอนบ่ายนะ

 ลุงอ๋อย  ถ้าเราเชื่อว่าชีวิตเป็นเรื่องของโมเมนต์ด้วยนะ นี่เป็นหนึ่งโมเมนต์

จะด้วยเหตใุดทีท่�าให้มอีนันี ้อนันีเ้ป็นของจรงิแล้วใช่ไหม นีม่นัตกอยู ่เราเหน็

ว่ามันตกอยู่นะ นี่คือของจริง มันเกิดขึ้นแล้ว (หัวเราะ)

 พี่เจ๊ียบ  อย่ามาท�าท่าลุกไม่ขึ้นใส่นะ (หัวเราะ) มีโอยด้วย ลุงเขายังไม่โอ้ย

เลยนะตอนเขาลุกน่ะ (หัวเราะ)

 ลุงอ๋อย  ไม่พูด บอกแล้วไงเป็นคนคิด (หัวเราะ) ไม่ได้แสดงออกเลย

 พี่เจ๊ียบ  อ๋อ อั้นไว้ในใจ

 ลุงอ๋อย  อั้นไว้ (หัวเราะ)

 พี่เจ๊ียบ  กลัวคนรู้

 พี่ฝน  โอยตอนคนไม่อยู่ใช่ไหมลุง

 พี่เอม  โอย

 ลุงอ๋อย  ไม่ จะมีแบบว่าใครนวดให้ที (หัวเราะ)

(พักกลางวัน)



รับรู้
เรียนรู้
เพื่อโลก


