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"MAKING MOVIES IS LIKE HERDING CATS"
-Eric Fellner-
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HOWL

A R E

Y O U

	 เหตุใดมนุษย์จึงพยายามก�าหนดคุณค่าของบางสิ่งให้กลายเป็นเพียงตัวเลข?

	 การที่ข้าพเจ้าได้เริ่มท�า	Howl	ฉบับพิเศษนี้	ท�าให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสนั่งดูสื่อ	ภาพ

ยนตร์หลายๆ	เร่ืองท่ีมีแมวปรากฏอยู่ในเนื้อเรื่อง	ในระหว่างท่ีข้าพเจ้าก�าลังหาข้อมูลนั้น	

เพียงพิมพ์ชื่อเรื่องลงในเว็บไซต์ค้นหายอดนิยม	ลิงค์ต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองนั้นก็ปรากฏ

ขึ้นมามากมาย	บ้างก็มีน้อยนิดเสียจนข้าพเจ้าต้องกุมขมับ	แต่สิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้พบเจออยู่

บ่อยครั้ง	นั่นก็คือ	“การเขียนรีวิว”

	 การแสดงออกซึ่งความคิดเห็นว่าส่วนใดดี	ส่วนใดควรปรับปรุงเป็นเรื่องที่สุดแสนจะ

ธรรมดาส�าหรับปุถุชน	สิ่งใดที่ได้ผ่านประสาทสัมผัสของมนุษย์แล้ว	ย่อมถูกกลั่นออกมา

ด้วยความรู้สึกของบุคคล	ข้าพเจ้าได้คิดเอาเองว่าทิศทางของความคิดเห็นนี้	อาจเกิดจาก

ประสบการณ์ทีส่ะสมมาไม่เหมอืนกนั	เช่นนัน้แล้ว	ข้าพเจ้าจงึไม่เคยเชือ่กบัการรวีวิภาพยนตร์

ของบุคคลใดเลย

	 แต่สิ่งที่ท�าให้ข้าพเจ้าแปลกใจเสมอ	คือบ่อยครั้งหลังจากบทความรีวิวที่มีการวิจารณ์

ภาพยนตร์อย่างออกรสนั้น	มักมีการให้คะแนนเรื่องนั้นๆ	ก�ากับเอาไว้	...เหตุใดเราจึงต้อง

แปลงคุณค่าความทุม่เทของผูอ้ืน่ให้กลายเป็นตวัเลข?	ข้าพเจ้ารูส้กึว่าไม่ยตุธิรรมเอาเสยีเลย

หากความพยายามของเราจะถูกตีค่าแค่	1-10	ในเมื่อสิ่งที่เราท�า	เกิดขึ้นด้วยใจที่เต็มร้อย..

	 แต่ข้าพเจ้าเองกเ็ป็นเพยีงบคุคลหนึง่	ซึง่ชืน่ชอบทีจ่ะดภูาพยนตร์ในหลากหลายรปูแบบ

และเกิดความรู้สึกต่างๆ	ต่อการสื่อสารของคนบางกลุ่ม	ข้าพเจ้าไม่อาจเอื้อมวิจารณ์คุณค่า

ของผลงานผู้ใด	เพราะข้าพเจ้าไม่ใช่บุคคลผู้มีความรู้ในศาสตร์แขนงน้ี	 เพียงแต่ข้าพเจ้า

สามารถบอกได้ว่าเมือ่ได้ชืน่ชมผลงานแล้วมคีวามรูส้กึอย่างไร	และนัน่กเ็ป็นเพยีงความรูส้กึ

ของคนๆ	หนึ่งเท่านั้น

	 ฉะนั้นแล้ว	หากท่านได้พลาดพล้ังอ่านบทความท่ีข้าพเจ้าเขียนแนะน�า	ก็ขอบอกเอา

ไว้เลยว่า	“อย่าได้เชื่อค�าใดของข้าพเจ้า	จนกว่าท่านจะได้ค้นหา	และสัมผัสด้วยตัวท่านเอง”	

...ด้วยรัก	และ	ยักไหล่

เบญจพรรณ สิงห์ทอง

นักศึกษาฝึกงาน Howl Magazine
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เฟลิเวย�
สร�างความสุข ความคุ�นเคย ให�หมู�แมวด�วยภาษาแมว

The Secret
to Happy Cats

FELIWAY®
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TALK OF THE HOWL : BOOK
 By : Lonely Tea
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ร้านหนังสือจากชายลึกลับ
Z O M B I E  B O O K S

	 มีร้านหนังสือเปิดอยู่ในย่าน	RCA

	 เมื่อไม่ก่ีเดือนมาน้ี	มีเสียงร�่าลือจากหมู่นักอ่านหนังสือ

ว่ามีร้านหนังสือร้านหนึ่งหาญกล้ามาเปิดอยู่ในใจกลาง	RCA	

ย่านน�า้เมาสดุมนัส์ของเหล่าวยัรุน่	ท่ีหลายครัง้ชวนให้เลกิคิว้

ว่าเรื่องนี้มันเรื่องจริงหรือ

	 เช่นเดียวกับเรื่องเล่ามากมายเก่ียวกับชายคนหน่ึง	ที่

บ้างก็ว่าเขาเคยเป็นเจ้าของร้านเหล้า	บ้างก็ว่าเขาเป็นบาร์

เทนเดอร์	บ้างก็ว่าเขาเป็นนักเดินทางท่ีร่อนเร่ไปมาอยู่ใน

เมืองเชียงใหม่	บ้างก็ว่าเขาเป็นติวเตอร์สอนคณิตศาสตร์	

บางคร้ังกม็คีนบอกว่าเขาเป็นนกัเขยีน	แต่ไม่มีใครรู้เร่ืองราว

ทีแ่ท้จรงิของชายหนุม่คนนี	้ข้อมลูเพยีงเลก็น้อยทีร่�า่ลอืกนัน้ัน

บอกเพยีงแต่ว่าเขาเคยอยู่ในหลากหลายวงการ	และเป็นชาย

ลึกลับผู้ไม่เคยเผยภาพและชื่อจริงให้ใครได้เห็น

	 ยามบ่ายวนัเสาร์กลางเดอืน	เราได้ยนือยู่กลางย่าน	RCA	

ตรงหน้าคือร้านหนังสือ	Zombie	Books	ภาพในสายตาของ

เราได้พสิจูน์แล้วว่าเสยีงร�า่ลอืของนกัอ่านในช่วง	3	–	4	เดอืน

มานี้	เป็นเรื่องจริง

	 แต่ยังมีเรื่องที่เราอยากพิสูจน์อีกเรื่อง...เกี่ยวกับชาย

ลึกลับคนนั้น

	 ชายลึกลับผู้เป็นเจ้าของร้าน	Zombie	Books	แห่งนี้

 

	 คุณโต้ง	หรือ	พ่ีโต้ง	-	เราได้รับอนุญาตให้แนะน�าชื่อ

ของเขาได้เพยีงเท่านี	้อกีทัง้เขายงัไม่อนญุาตให้เก็บภาพใดๆ	

เกี่ยวกับตัวเขา	แต่เราขอยืนยันว่าชายท่ีอยู่ตรงหน้าของเรา

ตอนนี้เป็นเจ้าของร้าน	Zombie	Books	

	 เขาคือชายลึกลับ	ผู้มีประสบการณ์โชกโชนในหลาย

วงการ	หากให้มองอย่างผวิเผนิ	บางครัง้บางคราเขากเ็หมอืน

นักเขียนหรือนักดนตรี	แต่หากให้มองอีกครั้งเขาก็มีภาพ

ลักษณ์ของนักธุรกิจ	บางครั้งเขาอาจพูดจาเสียงดังเปิดเผย	

แต่เขาก็ดูลึกลับและมีแง่มุมที่หยั่งไม่ถึงอยู่ในเวลาเดียวกัน	

ไม่ใช่เร่ืองง่ายทีจ่ะเดาว่าในอดีตเขาเคยท�าอาชพีอะไรมาบ้าง	

แต่อย่างน้อยที่สุดตอนนี้เรารู้ว่า	ชายหนุ่มลึกลับ	–	คุณโต้ง	

ก�าลังท�าร้านหนังสือ	Zombie	Books	ร้านหนังสือกลางย่าน	

RCA	แห่งนี้อยู่

	 “ตอนแรกจริงๆ	ผมอยากท�าร้านออนไลน์	แต่มีผู้ใหญ่

แนะน�ามาว่าท�าออนไลน์ยังไงก็ต้องมีที่เก็บหนังสือ	ถ้าไหนๆ	

ก็ต้องมีสต็อกเก็บหนังสือแล้วก็ท�าเป็นร้านหนังสือไปซะเลย

ดีกว่า”คุณโต้งเล่าถึงที่มาของร้าน“ก็เลยคิดต่อว่าเป็นที่ไหน

ดี	เพราะร้านหนังสือในประเทศไทยส่วนใหญ่ชอบไปอยู่ใกล้

วดั	ไม่กส็ถานทีส่งบๆ	วงัเวง	กลายเป็นว่าต้องไปร้านหนงัสอื

อย่างเดียวแล้วก็จบเลย	ไปไหนต่อไม่ได้แล้ว	กลับบ้านอย่าง

เดียว	ผมเลยคิดว่าไหนๆ	ท�าทั้งทีแล้ว	ก็เอาที่	RCA	แม่งเลย	

เผือ่ซือ้หนังสอืเสรจ็แล้วไปดหูนังต่อกไ็ด้	หรอืมาทีร้่านผมแล้ว

ผิดหวังก็กินเหล้าต่อเลยละกัน	ผมอยากท�าให้เห็นว่าถ้ามาที่

ร้านนีแ้ล้วเบือ่ก็สามารถไปท่ีอืน่ต่อได้	ไปท�ากจิกรรมอ่ืนทีค่ณุ

อยากท�าก็ได้	ไม่ใช่นั่งรถไปร้านหนังสือ	ซื้อเสร็จแล้วก็กลับ”

	 ความแตกต่างของร้าน	Zombie	Books	นอกจากจะเป็น

เรื่องโลเคชั่นที่ไม่ธรรมดาแล้ว	ภายในตัวร้านก็มีความแตก

ต่าง	ด้วยคอนเสปที่คุณโต้งบอกว่านอกจากรอบๆ	ร้านไม่น่า

เบื่อแล้ว	ในร้านเขาก็ไม่อยากให้น่าเบื่อเช่นกัน	ท�าให้ภายใน

ร้านนัน้นอกจากชัน้ที	่1	เป็นร้านหนงัสอืทีอ่ดุมไปด้วยหนงัสอื

วรรณกรรมแปลหลากหลายประเภทแล้ว	ชั้นที่	2	เขาได้ท�า

เป็น	co-working	space	ให้ใครมาใช้ก็ได้	หรือเปลี่ยนเป็น

แกลลอรี่จัดแสดงผลงานได้อีกด้วย
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	 ถดัข้ึนไปถงึชัน้	3	ของร้านแห่งนีเ้ป็นบาร์เหล้า	บรรยากาศครึม้ถกูใจนกัดืม่	ทีจ่ะมนีกัดนตรมีฝีีมอืมาเล่นในช่วง

สดุสปัดาห์	เป็นความหลากหลายทีอ่ยูก่นัอย่างลงตวั	นอกจากนีค้ณุโต้งยงัมคีวามคดิจะเปลีย่นชัน้ลอยเป็นไวนลิ	คลบั

อีกด้วย

	 “ผมพยายามท�าให้ตัวร้านแห่งนี้ไม่น่าเบื่อ	ที่นี่ไม่ใช่เป็นแค่ร้านหนังสือเฉยๆ	หากแต่เป็น	co-working	space	

ด้วย	มีที่ให้อ่านหนังสือได้ด้วย	มีบาร์เหล้าให้คนดื่มได้ด้วย	นอกจากรอบข้างไม่น่าเบื่อ	ตัวเองก็ไม่น่าเบื่อด้วย	เบื่อผม

ก็ออกไปดูหนัง	ถ้าคิดถึงผมก็กลับมาที่ร้านใหม่”

	 เมื่อเราถามว่าการท�าร้านหนังสือกับบาร์เหล้านั้นไม่ขัดแย้ง

กันเองหรือ	คุณโต้งก็ยิ้มแล้วอธิบายให้เราฟัง

	 “ต้องบอกว่าผมท�าร้านจากความต้องการของตวัเอง	ผมเป็น

คนชอบดื่ม	ชอบเมา	แล้วก็ชอบอ่านหนังสือ	ผมก็เลยท�าร้านแบบ

นี้ออกมา	ผมคิดว่าผมต้องเป็นตัวเองก่อน	ถ้าเราเป็นตัวเองไม่ได	้

เราก็เป็นคนอื่นไม่ได้”ชายหนุ่มตรงหน้าพูดด้วยน�้าเสียงจริงจัง

	 “อย่างผมเป็นตัวเอง	 เป็นคนชอบดื่ม	ก็ท�าให้ผมรู้ว่าคน

ดนตรีชอบแนวไหน	ผมชอบอ่านหนังสือ	ผมก็รู้ว่าคนอ่านหนังสือ

ชอบแบบไหน	ผมแค่หาคนที่ชอบเหมือนกับผมเท่านั้นเอง	เชื่อว่า

แค่นั้นก็พอแล้ว”

	 ขึ้นชื่อว่าร้านหนังสือแล้ว	ดาวเด่นในร้านย่อมคือหนังสือ	ที่	

Zombie	Books	นั้น	หนังสือส่วนใหญ่เป็นวรรณกรรมแปลและ

วรรณกรรมไทย	มีทั้งนักเขียนที่รู้จักกัน	นักเขียนระดับรุ่นเก๋าของ

เมืองไทย	และผลงานหนังสือที่เขาชื่นชอบเป็นการส่วนตัว	ซึ่งจาก

เรือ่งท่ีเขาเล่าตรงนีเ้องท�าให้เราทราบเรือ่งราวเกีย่วกบัเขาเพิม่เตมิ

ว่าในอดีตเขาเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งส�านักพิมพ์ก�ามะหยี่	กับคุณ

มิว-อธิชา	มัญชุนากร	(กาบูล็อง)	อีกด้วย

	 “โดยส่วนตัวผมชอบเรื่อง	ดอนฆีโกเต้	นะ	ฤทธิ์มีดสั้น	

หรือ	ไหม	(seta)	ก็ชอบ	ท�าให้หนังสือส่วนใหญ่ภายในร้านเป็น

วรรณกรรมแปล	โดยเฉพาะหนังสือของส�านักพิมพ์ผีเสื้อ	อันนี้ผม

ชอบหนังสือของเขามาก	ก็เลยเอามาลง	อย่างส�านักพิมพ์มูลนิธิ

หนังสือเพื่อสังคมที่พิมพ์หนังสือ	into	the	wild	ผมก็ชอบ	เลยหา

มาไว้ที่ร้าน”

	 นอกจากที่เป็นเจ้าของร้านหนังสือแห่งนี้	และเคยผ่านการ

ท�าอาชพีทีห่ลากหลายในอดตีมาแล้ว	สิง่หนึง่ทีเ่ราสามารถยนืยนัได้

คือเขาเคยเป็น	-	และบางทีอาจยังคงเป็นนักเขียนด้วย	ด้วยความ

ทีเ่ขาได้ย่างเท้าเหยยีบในทกุกระบวนการท�าหนงัสอืท�าให้ชายคนนี้

เข้าใจถึงปัญหาในหลากหลายแง่มุม

	 เช่นประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสัปดาห์งานหนังสือแห่งชาติที่หลายคนค่อนขอดว่าการลดราคาหนังสือภายในงาน

เป็นการท�าร้ายร้านหนังสือ	เพราะคนส่วนใหญ่จะรอไปซื้อหนังสือลดราคาทีเดียวในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติแทน	

เขาก็บอกว่าเขาไม่เคยเชื่ออะไรแบบนั้นเลย
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	 “ผมเข้าใจว่าการท�าธรุกจิเป็นเรือ่งของการเอาตวัรอดนะ	ใครอยากท�าอะไรกท็�าเถอะ	ส่วนเรือ่งท่ีว่านกัอ่านรอ

ไปซื้อที่สัปดาห์หนังสือแห่งชาติอย่างเดียวผมว่ามันไร้สาระ	ถ้าถามผม	งานสัปดาห์หนังสือจัดได้ไม่มีปัญหาอะไร	ใคร

จะท�าอะไรก็ได้ให้คนอ่านหนังสือมากขึ้นก็โอเคแล้ว	เพราะร้านหนังสือก็ควรอยู่ได้ด้วยตัวเอง	ถ้าร้านคุณเจ๊งไปก็ควร

โทษตัวเอง	ไม่ใช่โทษคนอื่น”คุณโต้งพูดเสียงดัง	

	 “แต่ส�านกัพมิพ์กต้็องรบัผดิชอบด้วย	ถ้าเปิดส�านกัพมิพ์แล้วออกหนงัสอืปีละ	2	ครัง้	อย่างนี้ไม่ดแีล้ว	การมงีาน

หนงัสอืไม่มปัีญหาหรอก	แต่ระหว่างงานหนงัสอืกช่็วยออกหนงัสอื

บ้าง	หนังสือเป็นงานศิลปะ	ไม่ใช่ผลไม้	จะได้ออกมาเป็นฤดูกาล	

ผมว่ามันไม่ถูกต้องตรงนี้	ส�านักพิมพ์ต้องรับผิดชอบคนอ่าน	ต้อง

มีหนังสือมาให้นักอ่านอยู่เรื่อยๆ”ชายตรงหน้าเราพูดอย่างออกรส

	 นอกจากเร่ืองสัปดาห์งานหนังสือแล้ว	 เรายังคงคุยถึง

วัฒนธรรมการอ่านในประเทศไทยและการเข้ามาของ	E-Book	

ซึ่งสั่นคลอนธุรกิจร้านหนังสือซ่ึงเป็นธุรกิจปลายน�้า	แต่เขากลับ

มองในอีกแง่หนึ่ง

	 	“เรื่องหนังสือออนไลน์	ถ้าใครติดตามข่าวจะเห็นว่ายอดขาย

หนังสือออนไลน์ของ	Amazon	นี่เร่ิมลดแล้วนะ	เพราะเสน่ห์ของ

การอ่านหนังสือมันอยู่ท่ีสัมผัส	การได้พลิกกระดาษไง	ส่วนเรื่อง

การเปิดร้านหนังสือในยุคน้ีที่คนอื่นเขาบอกว่าเส่ียง	ไม่สร้างก�าไร	

ผมไม่เชื่อนะ	เพราะว่าร้านหนังสือมีช่องทางในการท�าก�าไรอยู่	

เพียงแต่ว่าคนยังท�าไม่ถึงเท่านั้นเอง”คุณโต้งแสดงความคิดเห็น	

ก่อนที่จะวกกลับมาที่เรื่องวัฒนธรรมการอ่านในประเทศไทย

	 “ผมว่าตอนนีถ้งึยคุของเนร์ิดนะ	คอืต้องมคีวามรูล้กึรูจ้รงิ	ไม่ใช่

อ่านจากเฟซบุ๊กมาอย่างเดยีว	เรือ่งในเฟซบุก๊จะหลอกเราหรอืเปล่า

กไ็ม่รู	้ต้องค้นคว้า	ต้องอ่านหนังสอื	ด้วยวฒันธรรมฝรัง่ท่ีเริม่เข้ามา	

ท�าให้เดก็รุน่ใหม่เร่ิมอ่านหนังสอืกนัมากข้ึน	ผมเชือ่ว่าในอนาคตน่า

จะมีทิศทางที่ดีขึ้นนะ”คุณโต้งยิ้มน้อยๆ

	 ทัง้จากเรือ่งเล่า	ทัง้แง่มุมความคดิและทศันคต	ิเราเชือ่วา่ชาย

คนนี้ได้ผ่านเรื่องราวต่างๆ	มากมาย	ทั้งเรื่องที่เขาได้เล่าและไม่ได้

เล่าให้เราฟัง		ทั้งเรื่องที่ท�าส�าเร็จและเรื่องที่ล้มเหลว	แต่มีสิ่งหนึ่ง

ที่ชัดเจนคือเขายังคงท�าทุกอย่างที่มีอยู่ตรงนี้อย่างเต็มที่	เช่นเดียว

กบัปรัชญาการใช้ชวีติทีเ่ขาบอกไว้ตอนหนึง่ระหว่างทีค่ยุกนัว่า	เขา

ใช้ชีวิตเหมือนกับทุกวันเป็นวันสุดท้าย

	 อาจเพราะ	คุณโต้ง-ชายลึกลับคนนี้	 รู้ว่าเขาไม่ได้มีแค่ชีวิต

เดียว	หากวันน้ีคือวันสุดท้ายที่เขาต้องล้มลง	เราเชื่อว่าพรุ่งนี้เขา

ก็จะยังคงลุกขึ้นมาใหม่	อาจจะใต้เสียงใบไม้ไหว	ดัง	10	เดซิเบล

	 ไม่ว่าจะในฐานะของนักเขียน	เจ้าของร้านหนังสือ	หรือคนท�าส�านักพิมพ์

	 เขาก็คงเป็นซอมบี้	ลุกขึ้นมาแพร่เชื้อให้คนมาอ่านหนังสือกันต่อไป
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	 คงไม่ง่ายนกัถ้าจะนยิามพวกเขาว่าเป็นอะไร

	 หากให้เอ่ยถงึชือ่	Eyedropper	Fill	หลายคนคงนกึถงึผลงาน	MV	

เพลงอันเป็นเอกลักษณ์ที่มีวิธีเล่าเรื่องอย่างแปลกใหม่	แต่ความจริง

นอกจากผลงาน	MV	เพลงแล้ว	พวกเขายังมีผลงานท่ีหลากหลาย	ทั้ง

การก�ากบัหนงัสัน้	โฆษณา	หรอืสารคด	ีการใช้เทคนคิใหม่ๆ	อย่างการใช้

เลเซอร์เพือ่แสดงผลงาน	คลปิสัน้ๆ	ทีม่แีนวความคดิไม่ธรรมดาอย่างการ

ใช้กล้องถ่ายภาพโดยไม่มเีลนส์	หรอืงาน	Installation	แปลกตาอืน่ๆ	

	 คงไม่ผดินกัหากจะบอกว่างานของพวกเขาคอืการสร้างผลงานเกีย่ว

กบัภาพเคลือ่นไหวและสิง่ทีต่ามองเหน็

	 ดงันัน้หากให้หาค�านยิามท่ีน่าจะครอบคลมุความเป็นตัวพวกเขามาก

ทีส่ดุ	พวกเขาขอเรียกตวัเองว่า	Visual	Designer	(นกัออกแบบงานภาพ)

	 แต่ในมุมมองของเรา	 นอกจากการเป็นนักสร้างสรรค์ภาพ

เคล่ือนไหวและสิ่งที่ตาเห็นแล้ว	พวกเขายังเป็นนักทดลองฝีมือฉกาจ	ผู้

ค้นหาแนวทางอืน่ๆ	ในการเล่าเรือ่งที่ไม่เหมอืนและไม่ซ�า้แบบใคร

	 ดงันัน้หากให้นยิามอกีครัง้	นอกจากค�าว่า	Visual	Designer	แล้ว

	 เราคดิว่า	“นกัทดลองแห่งภาพเคลือ่นไหว”	น่าจะเป็นฉายาทีเ่หมาะ

สมกบัพวกเขาอย่างแท้จรงิ

 

1. จดุกึง่กลางของค�าว่าแมส กบั อาร์ต

	 ชายหนุม่	2	คน	เบสท์-วรรจธนภมู	ิลายสวุรรณชยั	และ	นทั-นนัท

วฒัน์	จรสัเรอืงนลิ	คอื	สองผูก่้อตัง้	Eyedropper	Fill	ผูค้ร�า่เคร่งอยูก่บั

การทดลองและค้นหาแนวทางใหม่ๆ	ในการเล่าเร่ืองให้กับงานของพวก

เขา	ท�าให้งานของพวกเขาเป็นจุดก่ึงกลางของค�าว่าแมสกับอาร์ต	เป็น

ส่วนผสมลงตวั	ทีแ่ม้รสชาตจิะไม่คุน้มากนกั	หากแต่อร่อยกลมกล่อมไม่

เหมอืนใคร

	 “เราอยากให้งานทีเ่ราท�ามคีวามเป็นศลิปะ	แต่สามารถมปีฏิสมัพนัธ์

กบัผูค้นได้	คอืมนัจะไม่อาร์ตแบบว่าไม่เข้าใจเลย	หรอืเป็นงานแมสจ๋าเลย	

แต่เป็นจดุกึง่กลางที่ไม่ว่าคนดเูป็นพวกแมสหรอือาร์ตกส็ามารถเข้าใจงาน

ของเราได้”คณุเบสท์-วรรจธนภมู	ิบอกกบัเราอย่างน้ัน

	 ทั้งคุณเบสท์และคุณนัท	ต่างเริ่มท�างานด้านภาพเคล่ือนไหวและ	

Visual	Design	มาตัง้แต่สมยัเรยีนมหาวทิยาลยัปี	3	ด้วยความทีพ่วกเขา

เรยีนมาทางด้านศลิปะ	ไม่ได้เรยีนมาทางด้าน	ภาพยนตร์	ท�าให้พวกเขามี

แนวความคดิที่ไม่เหมอืนใครและเริม่จบัทางได้ว่ามวีธิสีือ่สารกบัคนดูใหม่ๆ	

ได้	โดยที่ไม่จ�าเป็นต้องท�าแบบเดมิ	ท�าให้เริม่เหน็ความเป็นไปได้ใหม่ๆ	ขึน้	

พวกเขาใช้เวลาเกอืบ	8	ปี	เพือ่ศกึษาสิง่ทีต่ลาดเรยีกว่า	“แมส”	และสิง่ที่

ตลาดเรยีกว่า	“อาร์ต”	และสร้างผลงานท่ีอยู่ในจดุกึง่กลางขึน้มาในทีส่ดุ

	 “ทุกคร้ังที่เราดูโฆษณาเรารู้สึกว่ารูปแบบมันเดิมๆ	ความจริงมัน

กไ็ม่ได้ผดิหรอก	แต่เรารูส้กึว่ายงัมทีางใหม่ๆ	ทีท่�าได้	เราอยากเป็นทาง

เลอืก	(อลัเทอร์เนทฟี)	นี	้ถ้าคนอืน่เลอืกทาง	ก.	เราอาจจะบอกว่าม	ีข.	

ค.	ง.	ด้วยนะ	ซึง่นีค่อืงานทีเ่ป็นอายดรอป	และเป็นปณธิานของเรา”คุณ

นทั-นันทวฒัน์	พดูถงึแนวทางของ	Eyedropper	Fill	ทีอ่ยากเป็นทางเลอืก

อกีทางหนึง่ในการน�าเสนองานต่างๆ	ของประเทศไทย

	 ในปัจจุบัน	Eyedropper	Fill	ท�าหลักๆ	อยู่	3	อย่าง	คือ	ภาพ

เคลือ่นไหว	เช่น	มวิสกิวดิโีอ	หนงัสัน้	สารคด	ีอกีอย่างคอืงาน	Installation	

เป็นงานทีอ่ยูน่อกจอ	อย่างตดิตัง้เลเซอร์	Interactive	ต่างๆ	และอย่าง

สดุท้ายทีก่�าลงัวางแผนจะสร้างในปีน้ีคอืงานด้าน	Education	เช่น	ท�าเวร์ิ

กชอ็ปให้นกัเรยีนมธัยม	ซึง่ทัง้	3	สิง่นีม้จีดุร่วมกนัคอืความเป็นครเีอทฟี	

ซึง่หลายคนอาจจะยงัไม่เข้าใจ	เนือ่งจากตอนนีเ้รือ่งเหล่านีย้งัเป็นเรือ่งที่

ใหม่มากและน่าจะยงัไม่มบีรษิทัไหนรบัท�างานทีห่ลากหลายขนาดนี้

	 “ในระยะเวลา	8	ปี	ทีท่�างานมา	เราใช้เวลา	5	ปีแรก	ไปกบัการที่

เราตามหาลายเซน็ของเรา	ว่าอะไรคอืแก่นของ	Eyedropper	Fill	อะไร

คือแบรนด้ิงของเรา	พอเราตามหาตัวเองเจอ	เราก็พัฒนาสิ่งนั้นมาอีก	

2	–	3	ปี	ท�าให้คนอืน่รูจ้กัเรามากขึน้	จากที่ไม่มีใครรูจั้กเรา	หลายคน

แปลกใจว่าเราท�ามา	8	ปีแล้ว	เพราะเพิง่รูจ้กัเราเมือ่ไม่กีปี่นีเ้อง”คณุเบส

ท์พดู	

	 เมื่อมีงานที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นทางเลือกที่น่าสนใจแล้ว	ต่อ

ไปน่าจะเป็นค�าถามทีท่กุคนสนใจว่า	สดุท้ายแล้วงานแบบนีส้ามารถขาย

ลกูค้าได้ไหม	และลกูค้าจะเข้าใจผลงานของพวกเขาหรอืเปล่า

2. ความเป็น Eyedropper Fill

	 “เมือ่ก่อนเรากเ็คยแตกหกักบัลกูค้านะ	เคยคิดว่าถ้าลกูค้าไม่เอา

แสดงว่าเขาไม่ใช่ทางแบบเรา”

	 เป็นค�าพูดหนึ่งของคุณนัท	ที่เล่าถึงสมัยก่อนของ	Eyedropper	

Fill	แต่ตอนนี้พวกเขาบอกว่าหลังจากการท�างานมานานท�าให้พวกเขา

เข้าใจท้ังลกูค้าและตวัเองมากขึน้	เป็นเรือ่งของการจนูให้เข้าใจตรงกนั

เสยีมากกว่า

	 “ตอนหลังเราพยายามท�าความเข้าใจทั้ง	2	 ฝั ่ง	 เราแคร์

ทั้งคนดู	 ลูกค้า	 และโปรเจคว่าควรอยู ่ต�าแหน่งไหน	 ถ้าโปรเจ

คอาร์ต	 เราก็เลียบไปทางอาร์ต	อย่างในMV	GAME	OVER	ของ	

STAMPxYMCKเราเอากล้องไปให้แม่ค้าเตะท่ีตลาด	บอกว่ากล้องคือ

แมลงสาบนะ	เขากเ็ข้าใจและเล่นกบัเรา	เรากส็นกุมากนะ	เพราะต่อให้

เป็นงานศลิปะกย็งัต้องการความเข้าใจอยูเ่หมอืนกนั”	คณุนัทขยายความ

นกัทดลองแห่งภาพเคล่ือนไหว
Eyedropper Fill
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	 เมือ่ไม่นานมานีท้าง	Eyedropper	Fill	ได้ท�าการรแีบรนด์ตวัอง	ซึง่

ทัง้คณุนทัและคณุเบสท์	ได้บอกว่าพวกเขาท�าเพือ่แสดงความเป็นตวัเอง

ของ	Eyedropper	Fill	ออกมาให้ชดัขึน้	เพือ่ทีล่กูค้าจะได้เข้าใจพวกเขา

มากขึน้เช่นกนั

	 “เหตุผลที่รีแบรนด์คือพอท�ามาถึงจุดๆ	หนึ่งแล้ว	มันก็มีสิ่งที่เรา

ถนัดอยู่	แต่สิ่งที่เราถนัด	มันไม่ถูกน�ามาใช้กับลูกค้าเลย	เราก็เลยมา

นัง่ทบทวนว่าจรงิๆแล้ว	เราคอืใคร	เพราะสดุท้ายเราท�างานอะไรกต้็อง

ผ่านตวัเราอยูด่	ีเราเลยใช้เวลา	2	-	3	ปีนี	้มาท�างานสร้างโปรไฟล์ของ

เราขึน้มา	กเ็ลยเป็นเหตุผลท่ีเรารแีบรนด์ตวัเองขึน้มา	และเปลีย่นโลโก้

ขึน้มาใหม่”คณุเบสท์พูด	โดยคนทีอ่อกแบบโลโก้ใหม่นัน้คอื	คณุเหนอื- 

จกัรกฤษณ์	อนนัตกลุ	ดีไซน์เนอร์และ	Illustrator	ช่ือดงันัน่เอง

	 “โลโก้นีพ้ดูถงึเรือ่งการมองเหน็	ทดลองหาความเป็นไปได้อืน่ๆ	ที่

คนไม่เห็นกนั	แต่ค�าว่าทดลองน้ี	ลกูค้าจะกลัวว่าเอาตังค์ไปทดลองได้ไง	

แต่ค�าว่าทดลองของเราคอืการน�าสิง่หน่ึงผสมกบัสิง่หนึง่ให้ได้สิง่ทีน่่าสนใจ

มากขึน้	โดยทีร่าคาไม่ได้แพงขนาดนัน้	การทดลองอาจหมายความว่าเรา

คดิเยอะ	หรอืหากระบวนการเพือ่ตอบโจทย์ลกูค้าโดยท่ีไม่เคยมีใครท�ามา

ก่อน”

3. กระบวนการทดลอง

	 สิง่หนึง่ทีเ่รารูสึ้กว่าเป็นจดุเด่นของ	Eyedropper	Fill	และชายหนุม่	

2	คนน้ีคือพวกเขาเป็นนักทดลองผู้หมกมุ่นกับการคิดค้นแนวทางความ

เป็นไปได้อื่นๆ	ในการเล่าเรื่องในรูปแบบต่างๆ	ท่ีไม่ยึดติดกับแนวทาง

เดมิๆ	ซึง่พวกเขาจะทดลองหาวธิต่ีางๆ	ไปเรือ่ย	จนกว่าจะได้ผลลพัธ์ที่

น�าไปใช้ได้จรงิและน่าพอใจ

	 “กระบวนการท�างานของ	Eyedropper	Fill	 เหมือนกับวิชา

วทิยาศาสตร์เลย	คอืทดลองสมมตฐิาน	แล้วจดบนัทกึ	โดยเราท�าหลายๆ	

อย่างแล้วมาดูว่าได้ผลลัพธ์อะไรบ้าง	ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆ	เราจะทดลองก็

ทดลอง	แต่มนัเป็นเรือ่งทีว่่าเราจะทดลองอะไรบ้าง	แล้วมาดผูลลพัธ์ว่า

เกดิอะไรขึน้”คณุเบสท์กล่าวถงึสไตล์การทดลองแบบ	Eyedropper	Fill

	 “นอกจากเร่ืองท่ีเราชอบทดลองแล้ว	เรายังชอบเรียนรู้กับคนที่

ท�างานร่วมกนัด้วย	ด้วยความทีเ่ราไม่ได้จบมาทางภาพยนตร์โดยตรง	บางที

ถ้ามน้ีองฝึกงานทีจ่บมาทางด้านน้ีมาฝึกกบัเรา	เรากไ็ด้ไอเดยีใหม่ๆ	มา	ซึง่

ไอเดยีใหม่ๆ	เหล่าน้ีท�าให้เราไม่กลายเป็นคนแก่ท่ีตายไปตามกาลเวลา”

	 นอกจากการทดลองแล้ว	พวกเขายังเป็นนักสังเกตและนักจับ

กระแสตัวยง	พวกเขาเรียนรู้กระแสทั้งในไทยและต่างประเทศ	แต ่

พวกเขากไ็ม่ได้สือ่สารกบักระแสเหล่นัน้โดยตรงแต่เป็นเรือ่งของการมอง 

ภาพกว้างเพือ่จบัทศิทางเทรนด์เสยีมากกว่า

	 “เราไม่ได้ท�างานจากกระแสโดยตรง	เราเน้นภาพรวมมากว่า	เรา

ดกูระแสจากมมุสงูขึน้มา	เช่น	กระแสเสยีงสงู	เรามองภาพรวมว่าไม่ว่า

ยงัไงคนไทยกย็งัชอบประเดน็ดราม่าอยู	่ต้องท�ายงัไงถงึเป็นฟีลดราม่า	ท่ี

ไม่ใช่เอาผูห้ญงิมาตบกนั	ถ้าท�าแบบเดมิแบบทีท่กุคนชอบดแีล้ว	มนัก็จะ

อยูแ่บบเดิมไปเร่ือยๆ	แต่ถ้าวนัหน่ึงเราลองเปลีย่นรสชาติใหม่ๆ	ให้ลอง

ชมิ	ถ้าเขาชอบและตดิใจ	พอถงึตอนนัน้แล้วเขากจ็ะกลบัไปกนิรสเก่าไม่

ได้แล้ว	เพราะรู้สกึว่าจดื	ต้องไปหารสใหม่ๆ	กนิ	แต่ถ้าไม่เคยกนิเราก็ไม่รู้

ว่าอะไรอร่อย”คณุนทักล่าวเสรมิ

	 ซึ่งการมองภาพในมุมสูงน้ีเองท�าให้พวกเขามองเห็นปัญหาใน 

ระบบการศึกษาในไทยและได้เป็นอีกหนึ่งโปรเจคเวิร์กช็อปในการออก

ไปให้ท�ากิจกรรมเสริมสร้างให้นักเรียนและนักศึกษารู้จักกระบวนการ

คิดและตั้งค�าถาม	ซึ่งโปรเจคนี้ชายหนุ่มทั้ง	2	คน	อยากเรียกมันในชื่อ	

Education	และเป็นสิง่ทีอ่ยากท�าอย่างจรงิจงัในปีนี้

4. หยอดยาหยอดตากบักระบวนการศกึษาไทย

	 “เราทกุคนต่างรูว่้าการศกึษาไทยมปัีญหา”

	 คุณเบสท์พูดเกริ่นกับเรามาแบบน้ันเมื่อถามถึงเรื่องโปรเจ็ค	

Education	ที่พวกเขาออกไปท�าเวิร์กช็อปตามโรงเรียนต่างๆ	เพื่อให้

เดก็ได้กระบวนการคดิและตัง้ค�าถามอย่างถกูต้อง	ซึง่พวกเขาได้ท�าส�าเรจ็

ไปหลายทีแ่ล้ว	ทัง้โรงเรยีนในเขตกทม.	และมหาวทิยาลัยหลายแห่ง

	 “เรื่องนี้เกิดข้ึนจากเราอยากให้มีการเรียนรู้อย่างถูกต้อง	เช่น 

เวิร์กช็อป	Young	จะท�า	คร้ังล่าสุดเกี่ยวกับสารคดี	ที่ไม่ใช่ท�าสารคดี

แต่ให้เดก็มานัง่คยุกนั	พอจบ	2	วนั	ถามเดก็	ให้คอมเม้นต์ตรงๆ	มเีดก็

คนหนึง่ร้องไห้บอกว่ามาเรยีนทีน่ี	่2	วนั	ได้มากกว่าทีเ่รยีนมหาวทิยาลยั	

2	ปี	เสยีอกี	ซึง่มนัเป็นค�าถามครัง้ใหญ่เลยว่าการศกึษาไทยมนัมปัีญหา

แล้วนะ”คณุเบสท์เล่าเรือ่งการ	Education	ทีพ่วกเขาเคยท�าให้ฟัง	“ยคุนี้ 

มันโลกอินเทอร์เน็ตมันท�าให้การศึกษาไม่ได้อยู่ในโรงเรียนแล้ว	มันอยู่

ที่ไหนกไ็ด้	ถ้าอาจารย์ยงัไม่ปรบัตวั	การศกึษาไทยจะตายนะ	นีเ่ลยเป็น

ค�าถามกลบัมาทีต่วัเราว่าในฐานะทีนั่กออกแบบ	เราจะท�าอะไรเพือ่สงัคม

ได้บ้าง	ถ้าเรามคีวามรูอ้ะไร	เรากอ็ยากให้ความรูค้นอืน่	เราท�าโฆษณาได้

เงนิมาพอแล้ว	ถงึเวลาทีเ่ราต้องท�าอะไรคนืเพือ่สังคมบ้าง”

	 แนวทางการ	Education	ของพวกเขามทีัง้การบรรยายปกตแิละ

การท�าเวิร์กช็อปในโรงเรียนมัธยม	ซึ่งทั้ง	2	คนได้เล่าให้เราฟังว่าพวก

เขาเคยให้โจทย์สนกุๆ	กบัเดก็ๆ	เช่น	ให้ลองประดษิฐ์วธิถ่ีายภาพตวัเอง

ในมมุทีแ่ปลกทีส่ดุ	ซึง่เป็นการท�าให้เดก็ได้ลองคดิอะไรนอกกรอบ	และ

ผลลพัธ์หลงัจากน้ันคอืกระบวนการเรียนรู้และต้ังค�าถาม	ซึง่เป็นสิง่ส�าคญั

ของการศกึษาในปัจจบุนั
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	 “ตั้งแต่ที่เราได้ไปโรงเรียนต่างๆ	มา	เราได้เห็นถึงความเหลื่อม

ล�้าของแต่ละโรงเรียน	แต่เด็กแต่ละคนไม่ว่าจะอยู่โรงเรียนไหนล้วนมี

ศักยภาพท่ีจะพัฒนาได้สูงมาก	ถ้าเราเอาใจใส่เขาได้เท่ากันก็จะท�าให้

เขาได้อะไรแน่ๆ	และความเหล่ือมล�้าน่าจะไม่มากเท่าตอนนี้”คุณนัท

กล่าว	“เราอยากให้ทุกโรงเรียนมีคุณภาพเท่ากัน	ไม่ว่าจะรัฐหรือเอกชน	

หลกัสตูรและบคุลากรต้องพอๆ	กนั	ตอนนีม้นัแตกต่างยงักบัหน้ามอืเป็น

หลังมือ	บางคนบอกมันก็เป็นอย่างนี้	แต่ถ้าเราไม่เริ่มเปลี่ยนวงจรนี้	เรา

จะเปลี่ยนตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะ”

	 “มันต้องมีใครซักคนเริ่มต้นท�าขึ้นมาจริงๆ”

5. ผลลัพธ์การทดลอง

	 จากความพยายามมาอย่างยาวนานกว่า	8	ปี	ในที่สุดผลลัพธ์จาก

การทดลองของ	Eyedropper	Fill	ก็เริ่มผลิดอกออกผล	อย่างในปีนี้ก็มี

คนเริ่มหันมาสนใจแนวทางใหม่ๆ	กันมากข้ึน	ท�าให้มีลูกค้าทั้งชาวไทย

และต่างประเทศหลายรายสนใจอยากร่วมงานกับ	Eyedropper	Fill	

	 “สิ่งที่เราเป็นอยู่ตอนนี้ต้องยอมรับว่ามันไม่ได้มาง่ายๆ	คนชอบ

ถามเราบ่อยๆ	ว่ามีทางลัดไหม	แต่เราคิดว่าหลายๆคนที่ก้าวขึ้นมาอยู่ใน

ตอนนี้ล้วนผ่านความทรหดมาทั้งนั้น	ดังนั้นเราจึงแนะน�าเสมอว่าให้ลอง

ท�าไปก่อน	เดินไปก่อน	แล้วก็จะเจอทางลัดเอง	ถึงบอกทางลัดไปตอนนี้	

สุดท้ายก็หลงอยู่ดี”คุณนัทยิ้ม

	 แต่ไม่ว่า	Eyedropper	Fill	จะเริ่มเติบโตยังไง	แต่ชายหนุ่ม	2	คน

น้ีก็ยังไม่หยุดการทดลอง	แม้กระทั่งตอนน้ีพวกเขาก็ได้ท�าหนังสารคดี

สไตล์ตัวเอง	ที่มีส่วนผสมของสารคดีและหนังเล่าเรื่อง	ซึ่งขณะนี้ได้ส่ง

ไปตามเทศกาลภาพยนตร์ต่างๆ	อยู่	ก�าลังรอดูผลตอบรับกลับมาว่าจะ

ได้ฉายที่ไหนบ้าง	ถือเป็นอีกหนึ่งโปรเจคทดลองที่น่าสนใจไม่น้อย

	 เมื่อเราถามค�าถามปิดท้ายว่าถ้ามีความคิดที่อยากจะท�าหนังยาว

ขึ้นมาสักเรื่องหนึ่ง	จะทดลองอะไรลงไปในหนังเรื่องนี้	คุณเบสและคุณ

นัท	ต่างท�าท่าครุ่นคิดอยู่พักหนึ่งก่อนที่คุณเบสจะยิ้ม

	 “ถ้าเป็นไปได้	ขอยงัไม่จ�ากดัความดกีว่า	ยงัไม่อยากคดิว่าทดลอง

อะไรและได้ผลลัพธ์อะไร”ชายหนุ่มทิ้งจังหวะ

	 “เพราะถ้าเราคิดได้ตอนนี้...มันก็ไม่ใช่การทดลองแล้วล่ะ”
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	 เมือ่เราอยากจะหาภาพยนตร์ดสูกัเรือ่ง	เรามกัจะนึกถงึโรงภาพยนตร์

ขนาดใหญ่ในห้างสรรพสินค้า	แต่ถ้าเราอยากจะหาภาพยนตร์อิสระดูล่ะ	

หรือแม้กระทั่งคนท�าหนังที่อยากจะปล่อยของ	หลายๆ	คนคงจะนึกไม่ออก

ว่าควรไปที่ไหน

	 เมื่อไม่ก่ีปีมานี้มีโรงภาพยนตร์เล็กๆ	ผุดข้ึนมาใจกลางกรุง	เป็นโรง

ภาพยนตร์อิสระชื่อว่า	Bangkok	Screening	Room	หรือ	BKKSR	ก่อตั้งโดย	

มิ้ว	-	ศริญญา	มานะมุติ	เม่น	-	วงศรน	สุทธิกุลพานิช	และนิค	-	นิโคลัส	 

ฮัดสัน	เอลิส	กลุ่มคนที่มีประสบการณ์ท�างานในสายงานภาพเคลื่อนไหว

และงานออกแบบท้ังไทยและต่างประเทศ	เพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกันในการ

ที่อยากให้ประเทศไทยมีโรงภาพยนตร์อิสระที่รองรับคนท�าหนังให้มีพื้นที่ 

แสดงผลงานอย่างต่อเนื่องไม่ใช่แค่ใน	Festival	อีกต่อไป	และคนดูหนังใน

แนวที่ตนเองชื่นชอบ	ซึ่งบางครั้งก็อาจจะไม่ตรงกับกระแสหลักเท่าไหร่นัก

การรวมตัวกันของเจ้าของบ้าน

	 มิ้ว	:	มิ้วกับเม่นเป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่เด็กๆ	ค่ะ	แล้วมิ้วก็ไปโตอยู่ที่

ออสเตรเลีย	ก็ไปเจอกับนิคที่นั่น	เอ่อ..ตอนนี้เป็นสามีค่ะ	(หัวเราะ)	10	กว่า

ปีก็ย้ายไปอยู่เมลเบิร์น	แล้วกับเม่นเราก็ยังติดต่อกันอยู่เรื่อยๆ

	 เม่น	:	ทีเ่มลเบร์ินมนัเป็นเมอืงทีอ่าร์ตซนีชดัเจนมาก	จะมพีวกโรงหนงั

อาร์ต	มีแกลเลอรี่เยอะมาก	แล้วทุกครั้งที่เราไปเราก็ชอบอาร์ตซีนในนั้น	

ทุกครั้งที่มิ้วกลับมา	มิ้วก็จะแสวงหาพื้นที่ที่มันเป็นอาร์ตอย่างนี้ในเมืองไทย

ซึ่งมันไม่มี	ในเมื่อไม่มีท�าไมเราไม่ท�า	ก็เลยเกิดไอเดียว่าเราน่าจะท�า

ปัญหาเมื่อเริ่มแรกๆ

	 เม่น	:	ไม่ต้องตอนแรกๆ	หรอก	ตอนนี้ก็ยังมีปัญหา	(หัวเราะ)	

	 มิ้ว	:	เป็นเรื่องของความท้าทายค่ะ	อย่างตอนแรกที่เราท�าเป็น	Pop-

up	ที่พระโขนง	เราก็คุยกับหลายคนในวงการหนังอิสระ	ซึ่งสิ่งที่เขาขาดคือ

สถานที่โชว์ผลงานของเขา	เราก็เลยเริ่มท�า	Research	กัน	เม่นก็จะเป็นคน

หา	Location	ที่จะท�ากันอย่างจริงจัง	ก็มาเจอที่นี่ซึ่งโจทย์ของเราคืออยาก

ให้เป็นสถานที่ที่คนเข้าถึงง่ายที่สุด	ไม่ต้องขับรถไกลหลายชั่วโมง	สามารถ

มาได้ทั้ง	BTS	และ	MRT	ซึ่งอยู่ใกล้ๆ	กับสวนลุมพินี	เป็นแลนด์มาร์คที่คน

ส่วนมากรู้จักกัน	

	 เม่น	:	จริงๆ	แล้วต้องบอกว่าเป็น	Location	ที่ท้าทายพอสมควร	

เพราะนี่เป็นตึกแถวที่เอามารีโนเวทใหม่	 เราพยายาม	Study	ท้ังเรื่องของ

กฎหมาย	ทั้งสิ่งต่างๆ	ที่โรงหนังต้องมีก็เลย	Adapt	Design	ตัวนี้เข้ามาเพื่อ

ให้มนัเข้ากบั	Location	ตรงนีเ้พราะรูส้กึว่าตรงนีม้นัมเีสน่ห์	ด้วยความท่ีใกล้

มหาวิทยาลยั	เดก็นกัศึกษา	กลุม่ชาวต่างชาตทิีช่อบดหูนงัพวกนี	้กลุม่คนไทย

ออฟฟิศแถวนีก้จ็ะเยอะ	เรากเ็ลยว่ามนัเป็นอะไรทีล่งตวั	และด้วยขนาดทีม่นั

ก�าลังดี	เพราะเราไม่คิดจะท�าอะไรใหญ่อยู่แล้ว	เราเลยจะท�าเป็นลักษณะ	

Half	House	Cinema	เราว่ามันมีเสน่ห์ของมันตรงนี้	สุดท้ายมันก็มีปัญหา	

ความท้าทายเข้ามาทกุวนั	เราคดิว่าเราเลอืกสถานทีถ่กูต้องนะ	เราค่อนข้าง

แฮปปี้กับโลเคชันตรงนี้

Case Study

	 เม่น	:	จะเป็นของต่างประเทศซะเยอะ	ด้วยความที่เมืองไทยไม่เคยมี

ลักษณะโรงหนังแบบนี้ครับ	ซึ่งมองเราก็	Study	จากเขาด้วยแต่เราคงไม่ใช่

คูแ่ข่งเขา	เราเป็นโรงหนงัเลก็ๆ	ที่ไม่ได้จบักลุม่นีม้ากกว่า	เราอาจไม่ได้มจีอ

ใหญ่เป็น	400-500	น้ิว	แต่สดุท้ายแล้วเรามัน่ใจว่าพืน้ทีข่องเรามนั	Educate	

กับทุกอย่างที่มันเกิดขึ้น

	 มิ้ว	:	ใช่	มันเป็นเหมือนกับประสบการณ์	ง่ายๆ	คือถ้าคุณไปที่	BKKSR	

คุณก็จะได้ดูหนังที่หาดูท่ัวไปไม่ได้เป็นหนังอิสระทางเลือก	 น่ีเป็นเป้าหมาย

ของเราจริงๆ	แล้วในเร่ืองของประสบการณ์เกี่ยวกับดีไซน์ของตัวโรงหนัง

เอง	มันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างเป็นกันเอง

	 เม่น	:	ถ้าเปรียบมันจะเหมือนกับการที่เราซื้อของในห้าง	กับร้านขาย

ของช�าครบั	การทีเ่ราไปซือ้ของในห้างมนัเหมอืนกบัมอีะไรให้เลอืกเยอะ	แต่

ว่ามันขาดความเป็น	Personal	ไป	ส่วนร้านขายของช�าจากเจ้หน้าปากซอย

เนี่ย	เราสามารถนั่งคุยกับเจ้ได้	ซึ่งก็เหมือนการที่คุณมาที่	BKKSR	คุณจะได้

แฮงเอ้าท์กับเจ้	(ผายมือไปที่คุณมิ้วพร้อมกับหัวเราะ)	

	 มิ้ว	:	จุดมุ่งหมายของเราคืออยากจะสร้างให้เป็นคอมมูนิเคชัน	การ

สื่อสารระหว่างคนที่ชอบดูหนังแล้วก็คนท�าหนัง	

	 เม่น	:	คือมันเป็นสังคมเล็กๆ	ของคนรักหนัง	ไม่ว่าจะเป็นคนดูหนัง	

คนท�าหนัง	คนฉายหนัง	คือทุกคนมาตรงนี้มันเป็นสังคมเล็กๆ	ที่จะเกิดขึ้น	

เป็นคอมมูนิตี้อย่างที่มิ้วว่า

กระแสตอบรับ

	 มิ้ว	:	ค่อนข้างดีค่ะ	คือเรามีวันที่	Sold	out	ขนาด	4	วัน	ทั้งที่เราไม่

ค่อยได้ท�าโปรโมทอะไรมากมาย	เหมือนกับว่ามันเป็นปากต่อปากไป	แล้ว

หลายๆ	คนที่มาเขาก็อยากให้มีอีกซึ่งก็ยังติดต่อกันอยู่	ก็เป็นบรรยากาศที่

คุณจะได้รับเวลาที่คุณมาดู	BKKSR	ลูกค้าคนแรกที่เราเปิดประตูให้เข้ามาที่	

Open	real	เขาก็ถามตลอดว่าเมื่อไหร่จะจัดอีก	

	 มนัเหมอืนเป็นแรงบนัดาลใจให้เราท�าจรงิจงั	มิว้และนิคกเ็ลยย้ายกลบั

มาเพราะว่าต้องการให้ความสนใจกับตรงนี้	เราลาออกจากงานประจ�าแล้ว

มาท�างานนี้ที่เรารัก	ซึ่งเราคิดว่ามันท�าความแตกต่างให้กับคนกลุ่มใหญ่	

	 เม่น	:	จริงๆ	แล้วก็แปลกใจกับกระแสตอบรับเหมือนกัน	เราไม่คิด

ว่าจะได้รับกระแสตอบรับที่ดี	ซึ่งตอนที่เราพึ่งเริ่มคนที่เอาหนังมาฉายส่วน

ใหญ่จะเป็นคนทีเ่รารูจ้กัมาก่อน	แต่พอเราเริม่ท�าเวบ็ไซต์กม็คีนที่ไม่รู้จกัเริม่

ตดิต่อเข้ามา	ซึง่จรงิๆ	แล้วมนัเป็นสิง่ทีเ่ราคยุกนัไว้ตัง้แต่ตอนเริม่ท�า	BKKSR	

ว่าเราอยากจะสนบัสนนุ	อย่างหนังสัน้เราก็จะยกส่วนทีเ่ป็นโฆษณาก่อนหนงั

เร่ิมให้เขาแทนทีจ่ะเป็น	Sponsor	ส่งเข้ามาฉายฟรีโดยไม่มค่ีาใช้จ่ายใดๆ	เลย

โรงภาพยนตร์อิสระ กับ บ้านหลังใหม่ของคนรักหนัง
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หากคณุอยากแสดงผลงาน

	 มิว้	:	ตอนนีส้ามารถเข้าไปท่ีเวบ็ไซต์	ซึง่จะมรีายละเอยีดทกุอย่าง	คอื

จะให้ส่งหนงัเข้ามาได้เลย	อนันีเ้ป็นข้อดขีองการเป็นโรงหนงัอสิระเพราะว่า

คณุสามารถเข้ามาคยุกบัเราได้	มอีะไรมาเสนอกนั

	 เม่น	:	ในเวบ็ไซต์จะบอกรายละเอยีดว่า		ประเภทของหนงัต้องเป็น

ยังไง	กจ็ะมแีบบฟอร์มให้กรอกรายละเอยีด	แล้วส่งลงิค์เกีย่วกบัหนงัมาได้

เลย	แล้วเราจะเรยีกมาคยุ	หรอืจะเข้ามาคยุเลยกไ็ด้

เกณฑ์ในการเลอืกหนงัทีจ่ะฉาย

	 มิว้	:	เอาเข้ามาดกู่อนเพราะว่ามนัต้องมมีาตรฐาน	เราขายตัว๋ให้คน

ด	ูเรากต้็องคดัเลอืกนิดนงึ	ถ้าภาพมองไม่เหน็	หรอืเสยีงไม่ได้กต้็องกลบัไป

แก้ไข	เพราะว่าเราไม่อยากหกัหลงัคนด	ูเขาเสยีเงนิมาไม่ใช่ว่าจะเอาหนัง

อะไรกไ็ด้มาฉาย

	 เม่น	:	นอกเหนือจากน้ีเรามีหนังท่ีเราคัดเลือกกันเองด้วย	ซึ่งเป็น

โปรแกรมหนงั	BKKSR	จัดฉายทีค่ณุนคิเป็นคนตดิต่อไป

	 นคิ	:	อย่าง	Comrade	Kim	กเ็ป็นหนงัเกาหลเีหนอืเรือ่งแรกทีเ่ข้ามา

ในไทย	เป็นหนังท่ีพดูเกีย่วกบัผูห้ญงิ	ซึง่น้อยมากท่ีจะเหน็หนงัเกาหลีเหนอื

เป็นคอมเมดี้และมีนักแสดงน�าเป็นผู้หญิงเลยท�าให้หนังเรื่องนี้ค่อนข้าง

แหวก	แล้วนกัแสดงทัง้เรือ่งเป็นเกาหลหีมดเลยแต่มโีปรดกัชัน่เป็นเยอรมนั	

องักฤษ	และเกาหลี

	 เร่ืองทีส่องคอืเร่ือง	Mad	Tiger	เป็นโปรดกัชัน่มาจากอเมรกิา	เรือ่ง

เกีย่วกบัวงดนตรีญีปุ่น่ที่ไปอยูอ่เมรกิามา	15-20	ปี	เหมอืนเป็นการฝ่าฟัน

อปุสรรคกบัการอยูต่่างประเทศซึง่ต้องท�าแบนด์ของเขาให้มนัเกดิ	

	 เรือ่งลุงบญุมรีะลึกชาต	ิเราอยากจะให้เดก็ไทยได้ดหูนงัเรือ่งนี	้หนงั

นอกกระแสที่ไปชนะทีเ่มอืงคานส์แต่กลบัไม่ได้ฉายในไทย

	 The	Third	Man	เป็นหนงัคลาสสกิอมตะมากตัง้แต่ยคุ	40	เป็นแบบ

ขาวด�าซึง่ไม่เคยม	ีSubtitle	มาก่อน	คอืเราไม่ได้ส่งเสรมิแค่คนท�าหนงัเรา

ยังส่งเสรมิคนทีแ่ปลหนงัรุน่ใหม่ด้วย

รอบฉาย และ ราคาตัว๋

	 มิว้	:	ตอนนีเ้ราคยุกนัว่าจะปิดวนัจนัทร์ก่อน	ซึง่เราจะฉายวนัธรรมดา	

2	รอบ	วนัเสาร์-อาทติย์	4	รอบ	ซึง่เป็นมาตรฐานทีจ่ะไม่น้อยไปกว่านีม้แีต่

จะเพิม่

	 เม่น	:	มนัเป็นช่วงทดลองตลาด	วนัธรรมดาเริม่รอบแรกสกั	5	-	6	โมง

เยน็	รอบทีส่อง	2	ทุม่ครึง่	-	3	ทุม่	ส่วนวันเสาร์และอาทติย์จะเริม่ประมาณ	

10	โมงเช้า	ซึง่เป็นตารางทีเ่ราเซต็ไว้เพือ่ทดลองก่อน	ถ้ากระแสดีกจ็ะเพ่ิมรอบ

	 การทีเ่ราฉายคือเราท�าถกูต้องตามระเบยีบ	ไม่ใช่ว่าอยากจะฉายเราก็

ฉาย	ถ้าเราเอาหนงัเร่ืองหนึง่เข้ามาต้องมกีารเจรจาตกลงกนัก่อนว่าจะขาย

ทัง้หมดกีร่อบ	รอบไหน	เวลาไหนบ้าง	ซึง่มนัเป็นมาตรฐานสากลโลก	เพือ่ที่

ทกุคนจะได้มโีอกาสในการฉายหนงัเท่าๆ	กนัหมด

	 มิว้	:	ตัว๋ราคา	300	บาท	ซึง่คนจะบอกว่าแพงมาก	แต่ว่าสิง่ทีแ่ตกต่าง

ของคนทีเ่สยีเงนิเข้ามาดคูอืเราจะเป็นระบบ	Facility

	 เม่น	:	พดูตรงๆ	ว่า	300	บาทต่อคนนี้ไม่ได้เยอะหรอกเพราะว่าเราจะ

ให้คนท�าหนงั	50	%	แต่ถ้าคณุสมคัร	Member	Ship	กจ็ะไม่ใช่แค่ส่วนลดของ

ค่าตัว๋แน่นอน	ถ้าอยากพาเพือ่นมาปิดโรงดหูนงักจ็ะได้ส่วนลดไป

	 มิว้	:	Member	Ship	จะมแีค่	1,000	ใบเท่านัน้	เพราะว่าเราเป็นโรงหนงั

เลก็ๆ	แต่เราจะมอีะไรมากกว่านี้ในอกีหลายๆ	ปีข้างหน้า	กเ็ลยท�าโปรแกรม

นีข้ึน้มาเพือ่ให้คนทีช่อบอะไรคล้ายๆ	กนั	ได้มาเจอกนั

	 มิว้	:	เร่ิมขายวนัที	่1	สงิหาคม	ทีเ่วบ็ไซต์หรือสามารถโทรมาได้	แต่

รายละเอยีดทกุอย่างจะอยู่ในเวบ็ไซต์

รายได้หลกัของ BKKSR

	 มิว้	:	เราจะมโีซนทีส่ามารถมารถมาเช่าสถานทีเ่พือ่จัดกจิกรรมต่างๆ	

	 เม่น	:	จรงิๆ	แล้วรายได้หลกักค็อืการขายตัว๋	ส่วนนัน้คอืรายได้เสรมิ

มากกว่า

	 มิว้	:	เรายงัมบีาร์เล็กๆ	ส�าหรบัสงัสรรค์กนั	ซึง่สามารถเอาเข้าไปใน

โรงหนงัได้ไม่ว่ากนั	แต่ต้องอยู่ในระยะเวลาทีก่ฎหมายก�าหนด



021

มมุมองหนงัอสิระ

	 มิว้	:	คดิว่าหนงัอสิระของต่างประเทศเขาไปไกลแล้ว	เพราะเขามทีัง้

ทนุของรฐับาลและอืน่ๆ		แล้วกม็พีืน้ทีฉ่ายเป็นประจ�า	แล้วเหมอืนกบัว่าคนท่ี

ท�าหนงัอสิระเมอืงนอกจริงๆ	สามารถเลีย้งชพีได้	ส�าหรับเมอืงไทยคดิว่าการ

ที่เลี้ยงชีพตัวเองได้จากการท�าหนังอิสระยังเป็นเร่ืองที่ห่างไกล	เหมือนคน

ไทยหยดุเดนิมานานแล้วในเรือ่งของการสนบัสนนุหนงัอสิระ	มคีวามรูส้กึว่า

มนัแตกต่างกนัมาก	แล้วความน่ากลวัทีอ่าจจะเกิดในอีกไม่กีปี่ข้างหน้าคนท่ี

มคีวามสามารถด้านการท�าหนงั	อาจหลดุไปอยู่ในวงโคจรของอาชพีอืน่แทน

	 เม่น	:	ในมมุของคนไทยนะ	เราไม่รูว่้ามนัมหีนงัตรงนีเ้กดิขึน้ในเมอืง

ไทยจนได้เข้ามาคลกุคล	ีอาจเพราะไม่มส่ีวนไหนมาสนบัสนนุ	เราเลยคดิว่า

อยากจะเป็นส่วนเลก็ๆ	ทีช่่วยให้สงัคมตรงนีก้ลบัมามชีวีติชวีาอกีครัง้

	 นิค	:	 เทคโนโลยีและโซเชียลในช่วงที่ผ่านมามันโตเร็วมาก	ด้วย

เทคโนโลยีไม่ต้องมอีปุกรณ์ครบกส็ามารถถ่ายหนงัด้วยมอืถอืกไ็ด้	ท�าให้มนั

มสีสีนัในวงการมากขึน้	เชือ่ว่าหนังอสิระไม่จ�าเป็นต้องฉายอยูต่ามเฟสตวัิลปี

ละครัง้อย่างเดยีว

ฝากถงึคนท�าหนงั

	 มิว้	:	อยากให้ท�าต่อไปค่ะแล้วเอามาดกูนั	คดิว่าตอนนีเ้ทคโนโลยมีนั

ไปไกลแล้ว	ในเรือ่งดเีทลกอ็ยากให้กลบัไปมองReferenceเยอะๆ	พยายาม

หาจุดยนืของสไตล์ตวัเองดกีว่าท่ีจะไปท�าตามกระแส	หรอืคดิในแง่ของเมด็

เงนิเกนิไป

	 เม่น	:	ทกุวนันืค้นในประเทศฮติกบัการตามกระแสมาก	ทกุอย่างเกดิ

ขึ้นเป็น	กระแส	เพราะงั้นอยากให้เป็นตัวของตัวเองหาจุดยืนในสังคมของ

ตวัเอง	ถ้าเรามแีนวทางของเราก็ท�าไปไม่ต้องตามกระแสใคร	ยงัไงสดุท้าย

กต้็องมคีนเหน็อยูด่ี	

	 นิค	:	อยากให้คนท�าหนังรุ่นใหม่มีคนดูในประเทศเยอะๆ	ดีกว่าที่จะ

ไปส่งประกวดเมอืงนอก	อยากให้คดิถงึกลุม่คนดูใกล้ตัวหรือจดุเริม่ต้นของ

ตวัเองก่อน	มองไปรอบๆ	แล้วเอามาคดิเยอะๆ	เกีย่วกบัคนดู

BKKSR ในอนาคต

	 นคิ	:	อยากให้คนทัว่ไปมองเราเป็นบ้านของคนท�าหนงัอสิระ	เพือ่ที่

จะได้มาค้นคว้าแลกเปลีย่นกนั		ให้เขาได้รูว่้าเขาไม่จ�าเป็นต้องส่งหนงัไป

ฉายต่างประเทศเท่านัน้	 ท่ีบ้านของเขาก็มสีถานท่ีรองรบัอยู่แค่ลองมาคยุ

กนั	ซึง่เราอยากจะเป็นบ้านของคนท�าหนงัได้ในอนาคตอนัใกล้

	 เม่น	:	อยากให้เป็นชุมชนของคนรักหนัง	ได้มาแลกเปลี่ยนความ

คดิเหน็กนั	เคยพดูกนัว่าอยากจะม	ีDirector	talk	เหมอืนกบัเป็นการแลก

เปลีย่น	อย่างเวลาดหูนงัเสรจ็คนดสูามารถถามผูก้�ากบัได้	แลกเปลีย่นความ

คดิกนัได้

	 มิว้	:	คอืเราอยากเป็นสือ่กลางระหว่างคนท�าหนงัและคนดใูห้เขาได้

มาแลกเปลีย่นกนั	บางทีดหูนงัแล้วไม่เข้าใจกใ็ห้เขาได้มโีอกาสสือ่สารกนั	

เพราะหนังแต่ละเร่ืองทีเ่ขาท�าจะมคีอนเซปของเขา	เขาท�าให้คนมาดูกค็ง

อยากจะรู้ว่าคนดคูดิยงัไง

มมุมองหนงัไทย

	 มิว้	:	เราอยากให้มนัมมีากกว่านี้

	 เม่น	:	ก่อนทีจ่ะมาท�าตรงนี	้หนงัไทยท่ีเหน็กันอยูท่ั่วๆ	ไป	ไม่หนังผีไป

เลยกห็นงัตลก	แต่พอได้เข้ามาท�าตรงนีก้ท็�าให้เหน็หนงัดทีีแ่ตกต่าง	จรงิๆ	

แล้วเนือ้หามนัดีไม่แพ้เมอืงนอก	เป็นหนงัทีภ่าพสวย	เสยีงด	ีนักแสดงดี	

	 มิว้	:	หนงัดีๆ 	บางเรือ่ง	มาแล้วไปแบบยงัไม่รูเ้ลยเพราะว่ารอบฉาย

น้อยมาก	และบางคร้ังกไ็ด้รอบทีอ่ยู่ในช่วงเวลาที่ไม่ด	ีหรอืโดนหนงั	Box	

Master	เบยีดจนมรีอบฉายน้อย	รูส้กึว่ามนัไม่แฟร์

	 เม่น	:	จรงิๆ	มนัมเียอะมากที่ไม่ใช่หนงัตลกหรอืหนังผ	ีแต่เป็นหนงั

ทีส่ะท้อนปัญหาสงัคมจรงิๆ	บางเรือ่งดแูล้วน�า้ตาไหลเลย

	 มิว้	:	นีเ่ป็นสิง่ทีเ่ราเหน็ในวงการหนงัไทยแล้วเรารูส้กึเสยีดาย	อย่าง

สมยัก่อนกจ็ะมโีรงหนงั	stand	alone	จากประเทศต่างๆ	ทีต่อนนีห้าดแูบบ

นัน้ไม่ได้แล้ว	เดก็รุ่นใหม่ที่ไม่ทนัเขาอาจคดิว่าโรงหนงัมแีค่ไม่กีท่ี	่ทางเลอืก

ทีม่จีงึน้อย
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ไม ่หล่อ... เ เต ่น ่ารักนะ

		 หากพูดถึงค�าว่า	Gym	and	Swim	หลายๆ	คนก็คงนึกไป

ถึงกิจกรรมการออกก�าลังกาย	โยกย้ายส่ายสะโพก	หรือการฟัง

เพลงสนกุๆ	ระหว่างเต้นแอโรบคิ	ซึง่ค่อนข้างตรงกบัแนวทางการ

ท�าเพลงของวง	คือ	อยากท�าเพลงที่สนุก	แปลกใหม่	และทุกคน

สามารถขยับร่างกายตามไปได้	

		 แต่แท้จริงแล้วความหมายของค�าว่า	Gym	and	Swim	นี้

มาจาก	เฉลมิ	(นกัร้องน�า)	และเตร์ิก	(มอืกต้ีาร์)	สองเพือ่นซีต่้าง							

วงดนตรีที่ชวนกันมาท�าเพลงแบบเฉพาะกิจเพื่อใช้เข้าประกวด

ในงาน	“เอาหนังมาท�าเป็นเพลง"	ของคล่ืนวิทยุ	Fat	Radio	ใน

โครงการ	BEDROOM	STUDIO	PROJECT	ONE	โดยค�าว่า	Gym	

และ	Swim	กม็าจากหนึง่ในฉากยอดนยิมของหนงัผูใ้หญ่เชือ้สาย

ญีปุ่น่ทีผู่ช้ายหลายคนเคยผ่านตากนัมาบ้างแล้ว	ประจวบกบัเมือ่

รวมสองค�านี้เข้าด้วยกันก็ให้ความรู้สึกที่ดูน่ารัก	ซุกซน	ซึ่งน่าจะ

เหมาะกบัตวัตนท่ีพวกเขาเป็นพอดี	เลยกลายเป็นชือ่วง	Gym	and	

Swim	ที่เราได้รู้จักกันในท่ีสุด	ครั้งแรกท่ีเราได้พบกับสมาชิก

ของวงจากค่าย	Parinam	Music	นี้	ก็ต้องบอกว่า	ให้ความรู้สึก

ถึงความเป็นกันเองตั้งแต่เริ่มต้น	เพราะก่อนเริ่มสัมภาษณ์	ทาง

ทีมงานได้เปลี่ยนอิริยาบถจากการนั่งเกร็งๆ	บนเก้าอี้	มาเป็นนั่ง

สบายๆ	ทีพ่ืน้	ปรากฏว่าสมาชกิในวงทกุคนท่ีมาถงึตอนนัน้	(เฉลมิ	

ปกป้อง	และมัดหมี่)	ต่างก็ทรุดตัวลงนั่งที่พื้นแทบจะพร้อมๆ	กับ

พวกเราเลยทเีดยีว	เล่นเอาวงสนทนาทีด่จูะเงยีบขรมึในตอนแรก

กลับมีเสียงหัวเราะขึ้นมาอยู่พักใหญ่		

		 เป็นความประทับใจเล็กๆ	ที่ท�าให้รู้สึกว่า...	

		 วงดนตรีที่ไม่มีฟอร์มมากนัก	ก็ท�าให้ดูน่ารักดีเหมือนกัน	

   

แต่ละคนมีวงเป็นของตัวเองอยู่แล้ว

	 เฉลิม	:	ในตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะท�ากันแบบจริงจัง	พอดี

ตอนนั้นที่	fat	radio	(ซึ่งตอนนี้เปลี่ยนเป็น	cat	radio)	ก�าลังจัด

ประกวดโครงการ	เอาหนังมาท�าเป็นเพลง	ซึ่งเราก็ก�าลังอยู่ใน

ช่วงที่อยากลองท�าเพลงให้ฉีกจากแนวเดิมท่ีเคยท�าอยู่พอดี	ก็

เลยไปคุยกับเติร์ก	(มือกีต้าร์)	เติร์กก็เลยลองโทรไปชวนป้อง	

ซึ่งตอนนั้นก็คิดในใจว่า	ปกป้อง	plastic	plastic	เลยเหรอวะ	

(หัวเราะ)	เพราะความรู้สึกตอนน้ันเขาดูรุ่นใหญ่	แต่พอโทรคุย

ผ่านไปประมาณนาทีนึง	เขาก็ตอบตกลงท�าด้วยกันซะเฉยๆ

	 ปกป้อง	:	ท�าอะไรก็ยังไม่รู้เลย	แต่ก็	เอ้อ	เอ้อ	ท�าๆ	

	 เฉลิม	:	เอ้ย!	เอาง่ายๆ	แบบนี้เลยเหรอวะ	(หัวเราะ)

		 หลังจากนั้น	เฉลิมก็เลยไปชวนมัดหมี่	(มือกลอง)	ซึ่งใน

ขณะนั้น	ก�าลังเล่นให้อยู่กับอีกหลายวง	จนกลายมาเป็นสมาชิก

คนที	่4	ในทีส่ดุ	ซึง่ในตอนแรกทกุคนคดิเหมอืนกนัว่าด้วยจ�านวน

สมาชิกเท่าน้ี	(ยังไม่มีมือเบส)	อาจจะท�าให้คนจ�าภาพของวงได้

มากกว่า	แต่พอไปเล่นสดจริงๆ	แล้ว	ต่างก็มีความเห็นตรงกันว่า	

น่าจะหามือเบสมาเล่นประจ�าด้วยกันนะ	(ฮา)	เลยได้โอกาสไป

ชวนฮ้อป	(ซึ่งตอนนั้นเล่นให้กับวง	plastic	plastic)	ผู้ที่ดูน่าจะ

พึ่งพาและเป็นแกนหลักให้กับวงได้มาร่วมทีม	และหลังจากใช้

เวลาปรับจูนกันอยู่ไม่นาน	ก็เกิดเป็นซิงเกิ้ลแรกของวงคือเพลง	

“ไอรอนแมน”	ในที่สุด	

Bunny house

	 เฉลิม	:	ส่วนใหญ่เพลงของวง	Gym	and	Swim	จะเร่ิม

คิดจากภาคดนตรีก่อน	โดยป้องจะเริ่มในส่วนของ	rhythm	แล้ว

ค่อยมาเติมเครื่องเคาะ	ส่วนเพลง	Bunny	house	เริ่มมาจาก	riff	

กต้ีาร์เลก็ๆ	ท่อนหน่ึงของป้อง	แล้วพวกเราชอบเลยเอาท่อนน้ันไป

ขยาย	โดยแนวคิดของเพลงนี้คือ	อยากได้เพลงที่มันโยกๆ	ที่สุด

เท่าที่เราเคยท�ามา	เพื่อเอาไว้เล่นสดแล้วคนดูจะได้สนุกๆ	ซึ่งพอ

เราได้	groove	ของเพลงที่คิดว่ามันค่อนข้างจะบันเทิงดีแล้ว	ก็

ค่อยมาคิดกันต่อว่า	 เน้ือหาของเพลงจะพูดถึงอะไร	อย่างเช่น

เพลงนี้ก็เลยได้เหมือนเป็นอารมณ์ชวนคนมาเฮฮา	มาปาร์ตี้	มี

คนใส่ชุดกระต่ายอยู่ในบ้าน	หรือจริงๆ	ก็คือล่อลวงเขาให้เข้ามา

นั่นแหละ	(หัวเราะ)	

		 Bunny	house	ก็เลยกลายเป็นเพลงแรกที่วง	Gym	and	

Swim	มกัใช้เล่นเป็นเพลงเปิดในการแสดงสดเสมอ	ด้วยตัวเพลง

ที่ค่อนข้างสนุก	คึกคัก	ท�าให้สามารถเรียกคนดูได้	(ส่วนเพลงที่

ท�าให้วงเริ่มเป็นที่รู้จักและเป็นการปักหมุดในสไตล์เพลงของวง

คือ	เพลง	Octopussy	ซึ่งถูกดัดแปลงมาแล้วเกือบ	20	เวอร์ชั่น	

ก่อนจะมาเป็นเพลงอย่างที่เราได้ฟังกันทุกวันนี้)	
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เกือบ 3 ปีกว่าจะท�าอัลบั้มเสร็จ

	 มัดหมี่	:	 เวลาหนึ่งปีแรกของวงหมดไปกับการนั่งคุย	มองหา

แนวทางที่แต่ละคนชอบกันจริงๆ	ถึงขนาดว่า	บางวันที่นัดกันมา	ก็ไม่ได้

ซ้อมดนตรีเลยก็มี	แค่มานั่งคุย	เปิดยูทูปดูกัน	จนกระท่ังมันมามีค�าว่า	

“deadline”	เกิดขึ้นนั่นแหละ

	 เฉลิม	:	เอาจริงๆ	วงดนตรีจะเกิดได้	ทุกคนต้องหา	deadline	ของ

ตัวเองก่อน

	 ปกป้อง	:	เพราะว่าพอมันไม่มีก�าหนดส่ง	มันก็จะไปเรื่อยๆ

	 เฉลิม	:	อย่างช่วง	deadline	ของวงเรานี่คือจะมีเพลงคลอดออก

มาอาทิตย์ละเพลงเลยนะ	มันก็เลยยิ่งท�าให้เรารู้สึกว่า	แล้วไอ้ช่วงปีสอง

ปีที่ผ่านมานี่มันคืออะไร	(หัวเราะ)	เหมือนพอมีเวลาที่จ�ากัดเลยยิ่งท�าให้

รู้สึกว่า	กับเพลงๆ	นี้ที่ตรงนี้เรารู้สึกว่ามันโอเคแล้ว	ก็ไม่ต้องให้มันโอเค

ไปมากกว่านี้แล้วนะ	เพราะว่าเพลงมันสามารถแก้ไขได้จนไม่มีที่สิ้นสุด	

หรือถ้ามีแนวคิดอะไรดีๆ	ก็เอาไว้ไปใส่กับเพลงใหม่เลยน่าจะดีกว่า	

	 มัดหมี่	:	จริงๆ	การท�าให้เสร็จในเวลาที่จ�ากัด	มันก็ให้ความรู้สึกที่

สดดนีะ	อย่างเพลงหลงัๆ	ของเราส่วนใหญ่กม็แีต่แบบทีเ่ป็นเวอร์ชัน่เดียว

ทั้งนั้นเลย

วงดนตรีเด็กเรียบร้อย

		 ด้วยความทีท่ัง้วงค่อนข้างมคีวามสนทิสนมกนัมากกว่าการมารวม

ตัวกนัเพือ่เล่นดนตรีเพยีงอย่างเดียว	ท�าให้มวีรีกรรมต่างๆ	และเหตกุารณ์

สนกุๆ	ทีเ่กิดขึน้ร่วมกนัมาอย่างมากมาย	เช่น	ประสบการณ์เจอผแีต่ท่ีจรงิ

เป็นกวางที่	big	mountain	หรือท�าตัวเลียนแบบนิสัยชาวจีนที่สิงคโปร์	

	 เฉลมิ	:	อยูก่บัแฟนเพลงส่วนใหญ่เราจะพยายาม	keep	character	

เช่น	สวัสดีครับๆ	(ยิ้ม)	อย่างพี่ป้องเขาก็จะมีสาวๆ	เยอะ	ทุกคนจะเข้าใจ

ว่า	เวลาอยูบ้่านพีป้่องจะต้องท�าดนตรตีลอดเวลาแน่เลย	ซึง่อยากเน้นตรง

นี้ชัดๆ	เลยนะว่า...

	 มัดหมี่	:	พี่ป้องยังโสดค่ะ!	ปกป้องโสดมาก

	 ปกป้อง	:	บอกไปก็เท่านั้นแหละ	(หัวเราะ)

		 ซึ่งกฎเหล็กภายในวง	Gym	and	Swim	ก็คือ	ห้ามลืมวางโทรศัพท์

ทิง้ไว้เมือ่ต้องออกไปข้างนอก	ไม่เช่นนัน้จะโดนการลงทณัฑ์โดยการแอบ

ตัง้สเตตสัเฟสบุก๊แปลกๆ	ในโพสต์หลกัของตนเองทนัท	ี(มดัหมีแ่ละเฉลมิ

เป็นผู้ที่โดนแกล้งบ่อยสุด)
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ท�าอะไรก็ได้แต่ห้ามเท่ห์

		 ด้วยความที่แต่ละคนในวง	ไม่อยากให้แฟนเพลงรู้สึกว่า

พวกเขาคือนักดนตรีอาชีพ	ท่ีอาจจะดูมีความเป็นศิลปินและเข้า

ถึงได้ยาก	ท�าให้การวางตัวหรือแม้กระท่ังท่วงท�านองของเพลง

ที่ตั้งใจท�าออกมา	ถ้าพวกเขารู้สึกว่ามันดูเท่ห์จนเกินไป	ก็จะ

พยายามปรับเอาตรงน้ันออกไปเสีย	และนี่ก็อาจจะเป็นเสน่ห์

อย่างหนึ่งของวงดนตรีวงนี้	 ท่ีท�าให้แฟนเพลงรู้สึกเข้าถึงได้ง่าย	

กล้าพูด	กล้าคุย	เพราะมีความสบายๆ	เป็นกันเอง	ไม่หล่อมาก

แต่เป็นมิตรนะ

	 เฉลิม	:	แนวเพลงของวงเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นหู	แต่มันก็

ไม่ได้ฟังยาก	แล้วแฟนเพลงส่วนใหญ่ก็คือ	กลุ่มคนฟังทั่วไป	ที่

พอฟังเราแล้ว	เพลงต่อไปอาจจะฟังพี่เบล	สุพล	ก็ได้

	 มัดหมี่	:	บางคนก็เหมือนเปิดเจอพอดี	ก็ตามมาฟัง

	 ป้อง	:	โดยรวมก็คือ	เน้นง่ายๆ	คนฟังได้สนุกแหละ

  

ขายอัลบั้มหมดก็ดีใจแล้ว

		 ภายในอกีไม่กีเ่ดอืนข้างหน้านี	้อลับัม้เตม็ของวง	Gym	and	

Swim	ก็จะเริ่มออกขาย	ท�าให้ในช่วงนี้ทุกวันอาทิตย์ของสัปดาห์	

จะมีการนัดซ้อมกันที่สตูดิโอซึ่งเป็นบ้านของป้อง	และหวังว่าจะ

ซ้อมเก็บรายละเอียดการเล่นของทุกเพลงให้ได้ทันก่อนที่อัลบั้ม

จะเริ่มจัดจ�าหน่าย	ซึ่งในระยะยาว	เฉลิมก็ได้เล่าให้ฟังว่า	อยาก

มีงานจ้าง	และมีรายได้จนเพียงพอที่จะสามารถท�าอัลบั้มที่	2	ต่อ

ไปได้

		 ส�าหรับใครที่สนใจก็สามารถหาซื้ออัลบั้มของ	Gym	and	

Swim	ได้	ตามงานต่างๆ	ที่วงไปเล่น	หน้าเฟสบุ๊กแฟนเพจ	ร้าน

น้องท่าพระจันทร	์หรือใครที่อยู่ญี่ปุ่นก็สามารถหาซื้อได้	เพราะ

ทางค่ายเพิ่งได้รับการติดต่อจากบริษัทท่ีญี่ปุ่นว่า	ต้องการเป็น

ตัวแทนจ�าหน่ายอัลบั้มเพลงของวง	Gym	and	Swim	ซึ่งมีความ

พเิศษคอื	มเีพลงทัง้หมด	11	เพลง	(มเีพลงเพ่ิมขึน้จากอลับัม้ปกต	ิ

1	เพลง	แถมยังได้แผ่นที่ถูกผลิตขึ้นในประเทศญี่ปุ่นด้วย)

 

มีค่ายหรือไม่มีค่ายดีกว่ากัน

	 ฮ้อป	:	คือทุกอันมันมีข้อดีข้อเสีย	อย่างมีค่าย	ค่ายก็คอย

ช่วยจัดการเรื่องการติดต่อประสานงานให้	มันก็ง่ายกว่าการเป็น

นักดนตรีอิสระพอสมควร

	 ป้อง	:	ความจริงการมีค่ายมันมีหลายระดับมาก	อย่างที่

วงเราอยู่จะค่อนข้างกันเอง	กึ่งๆ	เหมือนอิสระเลย	

	 มดัหมี	่:	อย่าวงเราทีค่่ายกจ็ะไม่ค่อยยุง่เรือ่งเพลง	หรอืขัน้

ตอนในการผลิตมาก

	 ฮ้อป	:	ซึ่งจริงๆ	หลายค่ายก็เป็นแบบนี้นะ	ขึ้นอยู่กับว่าตัว

วงเองได้ตกลงหรือต้องการอะไรจากค่ายมากกว่า

	 เฉลิม	:	อย่างวงที่ไม่มีค่าย	เขาน่าจะมีเวลาจัดการกับการ

ตดิต่องานอะไรต่างๆ	เหล่าน้ีด้วยตวัเอง	มคีวามเข้าใจ	ถ้าอยูแ่บบ

นั้นได้ก็ดี	มันอิสระ	แล้วมันก็น่าจะดีกับเขาด้วย

		 สุดท้ายสิ่งที่วง	Gym	and	Swim	อยากท�าต่อไปคือ	การ

ท�าเพลงในสไตล์วงบอยแบนด์ทีม่ผีูห้ญงิด้วย	เพราะชอบในความ

เป็น	R&B	และ	Hiphop	ซึ่งก็ต้องบอกว่า	ถ้าท�ากันขึ้นมาจริงๆ	ก็

เป็นเร่ืองทีน่่าสนใจอยูไ่ม่ใช่น้อย	(แต่กย็งัไม่ได้ปรึกษากนัครบทกุ

คนหรอกนะ)
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	 ในสภาพอากาศเมอืงไทยปัจจบุนัทีร้่อนซะจนราวกบัว่าจะสามารถเปล่ียนตนเองให้เป็นของเหลว

ทีล่ะลายลงไปกลางแดดก่อนจะระเหยตวัเองให้หายไปในอากาศแบบนี	้กเ็คยมผีูท่ี้เสยีชีวติจากแสงแดด

อนัอบอุน่ของประเทศไทยมาหลายราย	เช่นนัน้แล้วสตัว์เลีย้งทีล่กัษณะมขีนปกคลมุร่างกายของเราน้ัน

จะรูสึ้กร้อนมากกว่าเราขนาดไหน	อย่างกระต่ายและสตัว์เลีย้งชนิดอืน่ๆ	ทีม่โีรคชนดิหนึง่ซึง่คอื	โรค	

Heat	Stroke	หรือที่เรียกในภาษาไทยเข้าใจง่ายๆ	ว่า	โรคช็อกความร้อน	เกิดขึ้นเมื่อร่างกายได้รับ

ความร้อนมากเกนิไปจนถงึจดุวกิฤต	และเป็นไปได้ยากมากทีค่นเราจะเลีย้งสตัว์ไว้ในห้องแอร์ตลอด

เวลา

	 เพือ่ทีจ่ะแก้ไขปัญหาเหล่านี	้คณุป๊อบ	–	พกัตร์วร	ีข�าบญุเกดิ	จงึมคีวามคดิทีจ่ะท�าวทิยานพินธ์

เป็นบ้านกระต่ายลดอณุหภมู	ิโดยเธอเล่าถงึแรงบนัดาลใจของเธอว่า	“ส่วนตวักค็อืเลีย้งกระต่ายอยู่

แล้วค่ะ	แล้วในตลาดของใช้ทีเ่กีย่วกบักระต่ายกม็น้ีอยมากๆ	ทีจ่ะเฉพาะเจาะจงของเขา	ซึง่จรงิๆ	แล้ว

กระต่ายเขามโีรค	Heat	Stroke	อยู	่ถ้าในฤดูร้อนอย่างน้ีอตัราการตายจะเยอะมาก	กเ็ลยท�าบ้านเซรามคิ

ค่ะ	เป็นบ้านที่ใส่น�า้แขง็ด้านบนแล้วให้ความเยน็ด้านล่าง	เป็นเหมอืนบ้านตดิแอร์”	คณุป๊อบยนืยนักบั

เราว่าสามารถลดอณุหภมูภิายในตวับ้านเซรามคิได้ประมาณ	5-6	องศาเลยทเีดียว	เนือ่งจากผลติภัณฑ์

ชิน้นี้ใช้วสัดท่ีุเป็นเนือ้ดินชนดิเดยีวกบักระถางต้นไม้	ซึง่มคีณุสมบตัใินการดดูซึมน�า้ได้ด	ีแถมน�า้แขง็

ทีล่ะลายอยูด้่านบนกไ็ม่หยดลงมาโดนกระต่ายอกีด้วย	ไม่เกดิความชืน้	อกีทัง้ยงัสามารถอยูไ่ด้หลาย

ชัว่โมงขึน้อยูก่บัอณุหภมูริอบๆ	และชนดิของน�า้แขง็

HOWL STORE
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	 ผลิตภัณฑ์บ้านกระต่ายนี้มีด้วยกันทั้งหมด	5	ชิ้น	ประกอบไป

ด้วย	ตวับ้าน	ถาดอาหาร	ชดุกระถางปลกูข้าวสาล	ีที่ใส่หญ้าแห้ง	และ

อโุมงค์ของเล่น	ซึง่แต่ละชิน้จะถกูออกแบบมาให้มลีกัษณะโค้งมนและ

สอดคล้องกับพฤติกรรมของกระต่ายมากท่ีสุด	อย่างเช่นตัวบ้านก็จะ

เคลอืบด้านนอกไว้	เพือ่ให้สามารถเชด็ท�าความสะอาดได้ง่ายในกรณทีี่

กระต่ายตวัผูม้อีาการสะบดัฉี่ในช่วงทีต่ดิสตัว์	ส่วนด้านในจะไม่เคลอืบ

เพือ่ให้เป็นการตะไบเลบ็ไปในตวัขณะท่ีกระต่ายมอีาการคุย้เลบ็ก่อนนอน	

ถาดอาหารกถ็กูออกแบบมาเพือ่ให้วางเข้ามมุของห้อง	ป้องกนัการคว�า่

ถาดอาหารจากการคุ้ยเพราะอาการหงุดหงิดในช่วงท่ีติดสัตว์	และก้น

ถาดทีม่ลีกัษณะโค้งหมดปัญหาอาหารตามซอกทีต้่องล�าบากเลม็	ที่ใส่

หญ้าแห้งท่ีสามารถกนิได้จากทุกฝ่ังอกีท้ังยงัปลอดภยัต่อสตัว์เลีย้ง	และ

ชดุกระถางปลกูข้าวสาลทีีค่�านงึถงึฟังก์ชนัการใช้งานมาเป็นอย่างดี

	 ถือเป็นสิ่งดีๆ	ท่ีเกิดข้ึนโดยคนท่ีเล้ียงกระต่ายและเข้าใจปัญหา

จรงิๆ	หากรักแล้ว	การถนอมซึง่สิง่ทีร่กัไว้ย่อมเป็นสิง่ส�าคญั	ดงันัน้เพือ่

มิตรภาพที่ไม่มีวันเลิกรา	ก็คุ้มค่าที่จะลงทุน	หากมองถึงการใช้งานใน

ระยะยาวแล้ว	2000	บาท	จึงถือว่าไม่แพงเกินไปถ้าเทียบกับค่าแอร์ที่

ต้องจ่ายมากกว่าการใช้งานปกติ
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CONTACTPhakwaree Kam
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-HOWL ABOUT-

M Y  B E S T  M O V I E 

IS

S TO R Y  O F  M Y  C AT

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสื่อภาพยนตร์

ก�าลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน

ผู้คนต่างซื้อตั๋วราคาแพงเพื่อเข้าไป

นั่งดูเรื่องราวที่ใครบางคนอยากถ่ายทอด

อย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับแมวที่เราได้รวบรวม

เรื่องที่น่าสนใจมาแนะน�านั้น

ก็มีหลากหลายรูปแบบของการน�าเสนอ

ที่ไม่อยากให้เหล่าคนรักแมว	และคนรักหนังต้องพลาด!
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-TRAILER-
TIMELINE    OF    CAT    MOVIES

046

การผจญภัยของสองเพื่อนซี้ต่างสายพันธุ์	"ไมโล"กับ"โอติส"	

แมวที่พลัดหลงและสุนัขที่ออกตามหาเพื่อน

ระหว่างทางพวกมันต้องพบเจออุปสรรคมากมาย	

การเอาชีวิตรอด	และการเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตในป่าใหญ่

เรื่องของ	2	หมา	1	แมว	ที่เข้าใจไปเองว่าเจ้านายทิ้ง	

การเดินทางกลับบ้านและผจญภัยในป่าใหญ่จึงเริ่มขึ้น

ครอบครัวที่ย้ายบ้านและได้พบเจอกับเรื่องราว

แปลกประหลาดอย่างสุสานสัตว์เลี้ยง

และสุสานอินเดียแดงที่มีความเชื่อว่า	

หากน�าศพมาฝังที่นี่แล้วศพจะคืนชีพ	เรื่องราวความ

สยองเริ่มต้นขึ้นเมื่อแมวที่พวกเขาเลี้ยงไว้เสียชีวิตลง

"การ์ฟิลด์"	เจ้าแมวสีส้มอ้วนกลมและชอบกินลาซานญ่า

มีชีวิตที่แสนสบายจนเมื่อมีสมาชิกใหม่เข้ามา

	"โอดี้"	สุนัขแสนน่ารักที่สมองเชื่องช้า	

เรื่องราววุ่นๆ	จึงเริ่มต้นขึ้น

ภาพยนตร์อนิเมชันจาก	Ghibi	Studio	

ว่าด้วยเรื่องราวขอ	"ฮารุ"	เด็กสาวที่ได้

ช่วยชีวิตแมวตัวหนึ่งไว้	และบังเอิญว่าแมวตัวนั้น

คือ	"ลูน"	เจ้าชายแห่งอาณาจักรแมว

เพื่อตอบแทน	เธอจึงต้องแต่งงานกับเจ้าชาย

แห่งอาณาจักรแมว

นักเขียนการ์ตูนชื่อดังที่สูญเสียแมวไป

เธอเสียใจจนไม่สามารถสร้างงานได้

ผู้ช่วยของเธอจึงพยายาม

หาแมวตัวใหม่มาให้	จนได้พบกับ	Gou	Gou	

แล้วเธอก็กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง
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ภาพยนตร์สั้นสร้างจากการ์ตูน

ที่ได้รับความนิยมมากในช่วงปี	2001	

เป็นเรื่องราวของชายหนุ่มที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็น

นักเขียนการ์ตูน	และได้พบกับ	"กิงโยวโกะ"

ลูกแมวตัวหนึ่งที่ก�าลังมองฟ้าในวันทานาบาตะ

เขาน�ากลับมาเพื่อประกาศหาบ้านให้มัน

แต่แล้วเขาก็ไม่สามารถตัดใจที่จะมอบ

กิงโยวโกะให้กับคนอื่นได้

เป็นเรื่องราวการผจญภัยของเจ้าแมว	พุซ	อิน	บู๊ทส์	

ในช่วงก่อนที่จะพบกับชเร็ค	 ร่วมด้วย	 คิตตี้	 ซอฟท์พอว์

แมวสาวผู้เก่งกาจปราดเปรียว	และฮัมป์ตี้	ดัมป์ตี้	ผู้ที่เป็น

มันสมองของกลุ่ม	 กับเรื่องราวสุดอลหม่าน	 และเส้นทาง

ที่ท�าให้กลายเป็นวีรบุรุษ

สาวโสดผู้มีเสน่ห์ดึงดูดแมว	แต่ไม่มี

เสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้าม	

อาชีพเสริมของเธอคือให้ผู้อื่นเช่า

แมวที่เธอเลี้ยงไว้เพื่อคลายเหงา	

โดยที่เธอไม่เคยสังเกตเลยว่า

คนที่ก�าลังถูกความเหงาเล่นงาน

ไม่ได้มีเพียงแค่ลูกค้าของเธอ

ภาพยนตร์ที่สร้างจากภาพยนตร์

อนิเมชั่นของค่ายดัง	Ghibli	Studio	ว่า

ด้วยเรื่องราวของแม่มดน้อยวัย	13	ปี	

"กิกิ"	ที่ออกเดินทางไปพร้อมกับแมว	

"จิจิ"	แมวของเธอเพื่อค้นหาตัวเอง

เรื่องราวของ	"มาดาราเมะ	คิวทาโร่"	ซามูไร

ฝีมือฉกาจตกอับ	ที่ถูกจ้างวานให้ลอบฆ่าแมว

ตัวหนึ่ง	แต่เขาก็ต้องเปลี่ยนใจเมื่อได้พบกับ

ความน่ารักของเจ้าแมว	"ทามะโนะโจ"

แมวและเหล่าสิ่งของในบ้านมายากล

ร่วมมือกันปกป้องรักษาบ้านเพื่อไม่ให้ถูกขายไป
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ชายหนุ่มที่อยากเป็นนักเขียนเว็บตูน

แต่ถูกปฏิเสธเสมอ	"บ๊กกิล"	แมวที่คอยปลอบใจเขา

อยู่ข้างๆ	เวลาที่เขาต้องผิดหวัง

และเผชิญปัญหา

เมื่อหนุ่มพนักงานโรงงานผลิตอ่างอาบน�้า	"เจอร์รี่"	

ที่มีอาการป่วยทางจิต	อยากจะสานสัมพันธ์กับ

"ฟีโอนา"	เพื่อนร่วมงาน	แต่เดทสุดโรแมนติกจบลง

ด้วยการที่เขาฆ่าเธอ	จากการแนะน�าของแมว	และ

สุนัขก็พยายามที่จะกล่อมให้เขากลับใจ	จนน�าไปสู่

สถานการณ์เลวร้ายที่เขาต้องเลือก

เมื่อบุรุษไปรษณีย์หนุ่ม	พบว่าตนเองเป็นมะเร็ง

ระยะสุดท้ายเขาก�าลังจะตาย	แต่แล้วยมทูตตนหนึ่ง

ก็ปรากฏตัว	ยื่นข้อเสนอที่จะต่อชีวิตของเขา	

โดยแลกกับการหายไป

ตลอดการของสิ่งหนึ่งต่อการมีชีวิตต่ออีกหนึ่งวัน

ภาพยนตร์ที่ดัดแปลงมาจากนิยายเรื่อง	Maigo	no	Mi	chan	-	Chiki	Neko	to	

Shotengai	Saisei	no	Monogatari	เขียนโดย	“จิอากิ	คิซึกิ”	เป็นเรื่องราวของ

อดีตครูใหญ่วัยเกษียนอายุ	"โมริอิ	เคียวอิชิ"	ผู้ไม่เป็นมิตรกับใครและใช้ชีวิต

ตามล�าพังหลังภรรยาเสียชีวิต	"มี่"	แมวจรจัดตัวโปรดของภรรยาเขามักจะมา

หาทุกวัน	นั่นยิ่งท�าให้เขายิ่งคิดถึงภรรยา

เรื่องวุ่นๆ	ในบริษัทเอเจนซี่โฆษณา

เมื่อพระเอกโฆษณาอย่าง	"จอนนี่"	

แมวอ้วนกลมมาหายตัวไป

กับความรักของนักศึกษาสาวฝึกงาน

ที่ก�าลังงอกงามในความคิดของเธอ	

ต้องเจอเรื่องราวให้ชะงัก

กลายเป็นเรื่องราวการตามหาแมว

และหัวใจในเวลาเดียวกัน
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สร้างจากเรื่องจริงของ	"เจมส์	โบเวน"	ชายเร่ร่อนติดยา

ที่เล่นดนตรีข้างถนนแลกเงิน	จนเมื่อเขาได้พบกับแมวจรจัดสีส้ม

ที่ได้รับบาดเจ็บ	เขาดูแลมันจนเมื่อหายดี	เจ้าบ๊อบก็ไม่ยอมไปไหน

สองเพื่อนซี้ที่ต้องไปช่วยเหลือแมวของตนเอง

ที่ถูกลักพาตัวไป	โดยแกงค์นักเลงสุดโฉด	

ที่คลั่งไคล้แมวสุดติ่ง

นักธุรกิจหนุ่มใหญ่บ้างาน	

ที่ดันไปติดอยู่ในร่างของแมว

ที่เขาซื้อให้ลูกสาวในวันเกิดของเธอ

เพื่อหาทางกลับไปอยู่ในร่างเดิม	

จึงเป็นเรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องนี้

ภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจากหนังสือเด็กสุดฮิตใน

ญี่ปุ่น	เรื่องราวการผจญภัยของสองแมวต่างไซส์	

"รูดอล์ฟ"	แมวน้อยผู้ผลัดหลง	และพี่เบิ้ม	แมว

เจ้าถิ่นที่สามารถอ่านหนังสือได้

เรื่องราวของนักมวยที่ที่ไม่เคยชนะในสังเวียน

จนเมื่อพี่ชายเขาน�าแมวมาให้เลี้ยงเพื่อคลายเครียด	

เขาก็ได้พบกับความรัก	และแรงบันดาลใจที่เขา

ไม่เคยได้รับมาก่อน

เหล่าสัตว์เลี้ยงที่ต้องดรีมทีมเฉพาะกิจ	เพื่อไปช่วยเพื่อน

สี่ขาที่ถูกจับไป	ความวุ่นวายจึงเริ่มขึ้น
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-MOVIES-
CAT    MOVIES    RECOMMEND

IF CAT DISAPEARED FROM 
THE WORLD

	 ในหนึง่วนัเราท�าความทรงจ�าหายไปก่ีเรือ่งกนั?	

อาจจะเป็นเร่ืองราวทีพ่ึง่จะผ่านไปไม่นานนี	้หรอืเรือ่ง

ทีผ่่านมานานเป็นสบิปี	ความทรงจ�าหายไปราวกบัมนั

ไม่เคยเกิดขึ้น	กระนั้นเราก็มีบางสิ่งเพื่อเตือนใจให้

นกึถงึเสมอ	แต่ถ้าหากบางสิง่นัน้หายไปจากโลกใบนี้

ล่ะ?

	 นีเ่ป็นเรือ่งราวของบรุษุไปรษณย์ีคนหนึง่ท่ีพึง่จะ

รูต้วัว่าตนเองเป็นโรคร้าย	และก�าลงัจะจากโลกใบน้ีไป	

แต่เมือ่ยมทตูปรากฏตวัข้ึนต่อหน้าเขายืน่ข้อเสนอสดุ

พเิศษเพ่ือยดืชวีติของชายหนุ่มเอาไว้	โดยแลกกบับาง

สิง่ทีต้่องหายไปจากโลกใบนีต้ลอดกาล	

	 เรื่องน่าสนใจที่ชวนให้เราตั้งค�าถามกับตนเอง	

ว่าเราท�าเรื่องราวอะไรหายไปบ้างในชีวิต	หรือจริงๆ

แล้วยมทตูทีพ่รากบางสิง่ไปอาจไม่ใช่ใครอืน่	

INSIDE LLEWYN DAVIS

	 ส�าหรับใครที่ชอบภาพยนตร์แนวดนตรี	มี

เพลงเพราะๆ	ให้เสพ	มแีมวน่ารกัให้ฟิน	ไม่ควร

พลาดเรื่องนี้เลยด้วยประการทั้งปวง	ถึงแม้ว่า

แมวจะไม่ใช่เน้ือหาหลัก	แต่ช่ือเร่ืองภาษาไทย

กลับมีชื่อว่า	คน	กีตาร์	แมว	อาจด้วยเน้ือหา

และคาแรคเตอร์ของตัวละครหลักน้ัน	มีความ

คล้ายคลงึกบัชวีติของแมวจร	ทีร่่อนเร่ไปขออาศยั

นอนโซฟาบ้านนัน้ท	ีบ้านนีท้	ีและไม่มแีนวคดิมุง่

มัน่เพือ่จะลงหลกัปักฐานกบัใครสกัคน

RENT A NEKO

	 เราทุกคนต่างมีช่องว่างเล็กๆ	ในใจท่ีต้องการ

บางสิง่บางอย่างมาเตมิเตม็	อย่างเช่นผูค้นทีเ่ข้ามาเช่า

แมว	เพราะคนเหล่านัน้รูส้กึว่าสิง่นีส้ามารถทดแทนสิง่

ทีต้่องการมาเติมเต็มได้	หรือแม้กระทัง่เจ้าของร้านแมว

ให้เช่าเอง	ทัง้ๆ	ทีม่เีจ้าเหมยีวน่ารกัมากมาย	แต่กย็งัมี

บางอย่างที่เธอเองก็รู้สึกว่าขาดหายไป	ถึงแม้ว่าจะมี

ความสขุจากการอยูก่บัเพือ่นสีข่าคอยทดแทนให้เสมอ

กต็าม	ลองคดิเล่นๆดวู่าหากมร้ีานเช่าแมวขึน้มาจรงิๆ	

กค็งจะดีไม่น้อยส�าหรบัใครหลายคน
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KIMI TO BOKU LIVE 
ACTION

	 ความสัมพันธ์ของชายผู ้อยากเป็นนักวาด

การ์ตูนกับแมวที่เขาเก็บมาเล้ียง	เป็นการเล่าเรื่อง

จากมมุมองของแมวในชวีติหนึง่	ที่ได้พบกบัเจ้าของ

ใหม่	ช่วงเวลาต่างๆ	ที่ได้อยูร่่วมกนั	ความผกูพนัที่

งอกงามขึน้ตามกาลเวลา	การเตบิโตไปพร้อมๆกนั

ของคนกบัแมว	จนกระทัง่หมดอายขัุยของมนั	สร้าง

จากการ์ตูนของนักวาดท่ีได้แรงบันดาลใจมาจาก

เรื่องราวของตนเอง	เป็นเร่ืองราวอบอุ่นหัวใจท่ีไม่

ควรพลาด

THE VOICES

	 เพราะมนุษย์มีทั้งข้อดีและข้อเสียของ

แต่ละคน	 เวลาที่เราจะท�าบางสิ่งมักจะเกิด

ความคิดขัดแย้งขึ้นเสมอ	เสมือนเป็นเสียงใน

จิตใต้ส�านึก	เร่ืองน้ีก็จะเล่าเร่ืองราวผ่านชายท่ี

มีอาการทางจิตและปมเบื้องหลังในวัยเด็ก	ท่ี

ส่งผลให้คิดและตัดสนิใจท�าบางอย่าง	ผ่านเสยีง

ที่ขัดแย้งในตัวเองสองเสียง	ที่คอยบอกว่าควร

ท�าหรอืไม่ควรท�าอะไร	โดยอาการทางจติท�าให้

คดิไปว่าเสยีงนัน้เกดิจากสนุขัและแมวทีเ่ขาเลีย้ง

เอาไว้นัน่เอง

HOMEWARD BOUND : THE 
INCREDIBLE JOURNEY

	 สายสมัพนัธ์ที่ไม่มวีนัเลกิราอย่างหนึง่คอื	สาย

สมัพนัธ์ของสตัว์เลีย้งกบัเจ้าของ	อย่างเร่ืองราวการ

ผจญภัยในป่าใหญ่ของ	2	หมา	1	แมวที่เข้าใจผิด

ว่าถูกทอดทิ้ง	จนต้องออกเดินทางเพ่ือกลับไปหา

เจ้าของ	ฝ่าฟันอปุสรรคมากมายจนกลายเป็นเพือ่น

ซ้ีกัน	ภาพและบทที่สอดคล้องกันอย่างพอดิบพอดี

ของสตัว์เลีย้งยิง่ท�าให้ความสนกุเพิม่ขึน้
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FINDING CALICO

	 การติดอยู่กับอดีตอาจท�าให้เรามองข้ามส่ิง

ดีๆ 	ในปัจจบุนั	จนเมือ่เรารูว่้าควรรกัษามนัไว้	กอ็าจ

จะหายไปเสยีแล้ว	ภาพยนตร์ทีท่�าให้เราเหน็คุณค่า

ของคนที่อยู่ข้างๆ	จากการเล่าเรื่องราวเก่ียวกับ

ชายชรานักสะสมอดตีท่ีสญูเสยีภรรยาไป	และเจ้า

เหมียวสามสีขาจรที่ภรรยาของเขาชอบให้อาหาร	

กยั็งแวะเวยีนมาเสมอ	นัน่ท�าให้เขายิง่คดิถงึภรรยา

เขาจงึไล่มนัไป	จนวนัทีรู่ว่้าคนท่ีอยูข้่างๆ	นัน้ส�าคญั	

เจ้าแมวตัวนัน้กห็ายไปแล้ว

GARFIELD THE MOVIE

	 ภาพยนตร์ทีส่ร้างจากการ์ตนูยอดนยิม	เมือ่

เจ้าของการ์ฟิลด์รบัสนุขัมาเลีย้งเพิม่	

	 ดเูหมอืนว่าจะท�าให้เจ้าเหมยีวสส้ีมรูส้กึถกู

รกุล�า้พืน้ที	่และแย่งความสนใจจากจอห์นไป	แต่

เมือ่สนุขัแสนรูห้ายตวัไป	มนักลบัแสดงความกล้า

หาญด้วยการไปช่วยเพือ่นของมนักลบัมา	จากผูท้ี่

ต้องการหาประโยชน์จากสนุขัแสนรู้

	 แล้วยังมีภาคสองตามมาให้สนุกกันต่อกับ

ความป่วนสดุๆของเจ้าแมวอ้วนสส้ีม	ทีค่ราวนีด้นั

มีหน้าตาคล้ายกับแมวเชื้อเจ้า	จนท�าให้เกิดการ

เข้าใจผิดและสลับตัวกัน	การ์ฟิลด์ได้ใช้ชีวิตใน

พระราชวังอย่างราชา	แต่มันก็พบว่าไม่มีที่ไหน

สุขใจเท่ากับการได้อยู่กับเพื่อนแท้อย่าง	จอห์น

และโอดี	ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ภาคหรือเวอร์ชันไหน	

ความแสบของเจ้าแมวกท็�าให้น่าติดตามและรู้สกึ

หลงรกัได้เสมอ

PUSS IN BOOTS

	 ภาพยนตร์อนิเมชนัของจอมโจรแมวนกัรกัขน

ปยุ	กบัเรือ่งราวของต้นถัว่ยกัษ์และห่านทองค�า	การ

ผจญภยัของจอมโจรกบัเพือ่นไข่แสนฉลาด	และแมว

สาวนกัย่องเบาในเมอืงยกัษ์บนท้องฟ้าเพือ่ขโมยห่าน

ทองค�า	แต่แล้วคดีก็เกิดพลิกจนท�าให้เขาต้องก้าว

เข้าสูห่นทางวรีบรุษุอกีครัง้

	 เรือ่งนีย้งัมเีป็นตอนสัน้ๆ	ออกมาให้ได้รับชม

กนั	ชือ่ตอนว่า	Puss	in	Boots	The	Three	Diablos	

ในปี	2012	เกีย่วกบัภารกจิทีเ่จ้าเหมยีวพซุถกูว่าจ้าง	

ให้ตามหาเพชรรปูหวัใจของเจ้าหญงิกลบัคนืมา	ใน

เร่ืองจะมแีมวเด็กมาเพิม่ความน่ารักและความสนกุ

อกี	3	ตวั	ท�าให้ความอยากดภูารกจิใหม่ของนกัรกั

ขนปยุตวันีเ้พิม่ขึน้ไปอกีเท่าตวั
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NEKO ZAMURAI

	 คนเรานี้มองกันที่หน้าตาไม่ได้จริงๆ	อย่าง

ซามไูรหน้าโหดทีถ่กูว่าจ้างให้ไปฆ่าแมวตวัหนึง่	แต่

พอได้พบกับความน่ารกัของแมวเขากเ็กดิเปลีย่นใจ	

อาจเริม่ต้นด้วยความรู้สกึผดิบาปทีจ่ะต้องฆ่าหนึง่

	 ชวีติเลก็ๆ	แต่ความผกูพนักค่็อยๆ	ผกูสองชวีติ

เข้าด้วยกัน	ถึงหน้าตาจะโหดเหี้ยมจนทุกคนเกรง

กลวั	แต่กม็มีมุหนึง่ทีอ่่อนโยน

THE HOUSE OF MAGIC

	 ความสามคัคกีนัของทมีจะท�าให้งานส�าเรจ็

ตามเป้าหมาย	ภาพยนตร์การ์ตนูเรือ่งน้ีท�าให้เรา

รู้สึกตามแบบนั้น	กับภารกิจปกป้องสิ่งที่ส�าคัญ

ทีส่ดุส�าหรบัแมวจรนัน่กค็อื	”บ้าน”	หากคณุเป็น

หนึ่งคนที่ชอบภาพยนตร์อนิเมชั่นก็ไม่ควรพลาด

ความสนกุของเรือ่งนี้

THE CAT RETURNS

	 ไม่ผิดหวังเลยกับภาพยนตร์การ์ตูนที่มีลาย

เซน็ของสตดูโิอจบิลินี	้เรือ่งราวน่าตืน่เต้นและแฝงแง่

คดิไว้	กบัการไม่พยายามจะเป็นสิง่อืน่นอกจากเป็น

ตวัของตวัเองย่อมดทีีส่ดุ	ในการผจญภยัอาณาจกัร

แมวของฮาร	ุนกัเรยีนสาวที่ได้ช่วยชวิีตแมวตวัหนึง่ไว้	

ท�าให้เธอได้รบัการตอบแทนด้วยการต้องแต่งงานกบั

เจ้าชายแห่งอาณาจกัรแมว	และนัน่จะท�าให้เธอต้อง

กลายเป็นแมวตลอดชวีติ
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แมวที่มีหน้าตาไม่รับแขกอยู่ตลอดเวลานี้	โด่งดังมาจากสื่อโซเชียลที่ก�าลังได้รับความนิยมในปี	2012	

ด้วยเอกลักษณ์ใบหน้าที่เหมือนไม่พอใจอยู่ตลอดเวลา	ท�าให้มีคนชื่นชอบและติดตามจ�านวนมาก	เจ้า	

Tard	เป็นแมวพันธุ์ผสมของแมวบ้านทั่วไป	แต่ด้วยความผิดปกติของกรามที่ยื่นออกมา	เลยท�าให้

ใบหน้าของเจ้า	Tard	ดูไม่พอใจสิ่งใดในโลกเลย	#Mixed_Domestic_Shorthair	#Grumpy_Cat

แมวอ้วนที่ชื่นชอบการเข้าไปอยู่ในกล่องมาก	โดยเฉพาะกล่องที่เล็กกว่าตัวมันเอง	ไม่ว่าจะเล็กแค่ไหน	แคบแค่ไหน	

เจ้ามารุก็ไม่เคยหวั่น	พร้อมที่จะพาตัวอ้วนๆ	ของมันเข้าไปอยู่ในนั้น	โด่งดังมาจาก	youtube	ด้วยท่าทางน่ารักๆ	

และนิสัยชอบมุดกล่อง	ท�าให้มันมีคนติดตามมากมายได้ไม่ยาก	#Scottish_Fold			#Box_Cat

เจ้าเหมียวที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรม	ท�าให้หน้าของ	Monty	เกิดมาโดยไม่มีสันจมูก	มันจึงเป็นเอกลักษณ์

และน่ารักไม่แพแมวอื่นๆ	ด้วยความผิดปกตินี้ท�าให้เจ้า	Monty	มีปัญหาทางการหายใจและจามบ่อยกว่าแมว

ตัวอื่นๆ
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เจ้าเหมียวจอมฉงนตัวนี้	มีเอกลักษณ์ที่ต่างจากแมวตัวอื่นตรงที่ลวดลายเหนือดวงตาของมัน	ที่มีลักษณะคล้าย

กับคิ้วที่เลิกอยู่ตลอดเวลา	นั่นท�าให้มันดูหน้าตาสงสัยกับทุกสิ่ง	และน่าเอ็นดูอยู่เสมอ		#Sam_Eyebrows

เซเลบแมวโดยเจ้าของคนไทยที่ไปเรียนต่อต่างประเทศ	Nala	ถูกรับมาเลี้ยงจากสถานรับเลี้ยง	ความน่ารักของ

มนัถกูเผยแพร่ออกไป	เมือ่เจ้าของต้องการจะแบ่งปันความน่ารักให้กับครอบครัวและเพือ่นๆ	โดยสร้างแอคเคา

ท์ใน	instragram	จนกลายเป็นว่ามีคนติดตามมากกว่า	1	ล้านคนในเวลาไม่นาน		

#Siamese_And_Tabbymix

แมวที่ได้รับฉายาว่าเป็นแมวช่างภาพ	เริ่มต้นจากการท่ีเจ้าของมัน	น�ากล้องดิจิตอลที่จะถ่ายภาพอัตโนมัติ

ทุกๆ	2	นาที	ห้อยไว้ที่ปลอกคอของ	Cooper	นั่นท�าให้ทุกที่ที่มันไป	ทุกสิ่งที่มันเห็นถูกบันทึกภาพไว้	

เมื่อแมวเป็นสัตว์ที่สามารถขึ้นหลังคาหรือฝ่าที่แคบไปได้ง่าย	ราวกับมันเป็นของเหลว	ภาพที่ได้คงเป็นมุม

มองที่แปลกใหม่และน่าสนใจมากทีเดียว		#American_Shorthair		#Photographer_Cat
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แมวอ้วนจากฟาร์มเล็กๆ	ในประเทศญี่ปุ่น	ที่มีนิสัยชอบนอนในตะกร้าหลับตาพริ้มอย่างมีความสุข	จนเป็นที่มา

ของค�าว่า	"แมวตะกร้า"	แถมด้วยความสามารถที่วางของเอาไว้บนหัวเวลาที่เจ้าของถ่ายภาพได้		

#Mixed_Domestic		#Basket_Cat

แมวจรจัดที่ถูกรับเล้ียงโดยวณิพกหนุ่ม	ด้วยสายสัมพันธ์ของทั้งคู่	ท�าให้เมื่อเขาไปเล่นดนตรีที่ไหนก็จะเห็นเจ้า

บ๊อบนั่งอยู่ใกล้ๆ	ด้วยความน่ารักท�าให้มันได้รับความสนใจจากคนที่เดินผ่านไปมาได้ไม่ยาก	ไม่นานก็มีหนังสือ

ที่หนุ่มวณิพกเป็นคนเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวของเขาและเจ้าแมวบ๊อบและภาพยนตร์ตามมา	สร้างชื่อเสียง

และรายได้ให้เขา	และบ๊อบยังเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท�าให้เขาสามารถเลิกยาได้อีกด้วย		#American_Shorthair		

#Street_Cat		#James_Bowen

เจ้าแมวที่แลบลิ้นอยู่ตลอดเวลานี้	เกิดจากความผิดปกติในร่างกาย	ท�าให้ขากรรไกรสั้นและขาไม่เท่ากัน	จึงถูก

เจ้าของเก่าทอดทิ้ง	แต่ปัจจุบันเจ้าของใหม่ท่ีได้ชุบชีวิตให้มันใหม่อีกครั้งและได้เปล่ียนจุดด้อยของมัน	ให้เป็นจุด

เด่นที่ใครต้องตกหลุมรักอย่างจัง	โด่งดังเพราะความขี้อ้อน	บ้องแบ๊ว	เริ่มจากการถูกโพสต์ภาพไว้ใน	tumblr	หลัง

จากนั้นความน่ารักก็ถูกแพร่ออกไปในเว็บไซต์	reddit	จนตอนนี้เจ้า	Bub	มีแฟนเพจ	2	ล้านกว่าคน	นอกจากนั้น	

Lil	Bub	ยังได้กลายเป็นดาราในรายการ	Lil	Bub	&	Friendz	ซึ่งถ่ายทอดในเทศกาล	Tribeca	Film	Festival	ด้วย		

#Domestic_Cat		
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เจ้าแมวหน้าเหวอนี้	เกิดจากลวดลายของมันท่ีท�าให้ดูเหมือนว่า	มันอ้าปากค้างตะลึงงันกับทุกสิ่งตลอดเวลา	

เรื่องราวความน่ารักของ	Banye	เป็นที่ชื่นชอบหลังจากที่เจ้าของมันโพสต์รูปถ่ายในเว็บไซต์ชื่อดัง	

โซเชียลเน็ตเวิร์กของจีน	จนมีแฟนคลับมากมายคอยติดตาม		#British_Shorthair		#Surprised_Cat

เจ้าแมวที่มีเอกลักษณ์สุดๆ	ด้วยแววตาที่แสนเศร้าอยู่ตลอดเวลา	มันไม่ได้เศร้าจริงๆ	หรอก	แต่มันดูน่ารักน่า

เอ็นดูเหลือเกิน	รูปน่ารักของ	Luhu	ถูกเผยแพร่ใน	intragram	โดยเจ้าของมัน	แต่ด้วยใบหน้าเศร้าสร้อยสุด

อ้อนท�าใหเถูกหลงรักได้ง่ายๆ		#American_Shorthair		#The_Sad_Cat

เหล่าเสือน้อยไซส์ใหญ่จากบ้านทูลหัวของบ่าว	น�าทีมโดยพ่อหนุ่มพุงคุกกี้	"เสือโคร่ง"	ที่กุมใจ

เหล่าทาวแมวทั้งประเทศไปแล้วมากกว่า	3	ล้านไลค์ในแฟนเพจเฟซบุ๊ก	ด้วยตวามน่ารักของ

เหล่าเสือ	ท�าให้ยอดคนติดตามก�าลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ		#Kingdom_of_Tigers		#ทูลหัวของบ่าว
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-END CREDIT-
INTERVIEW  ADMINS  OF  JOHNNY  FANPAGE
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นี่ไม่ใช่หนังแมว... แต่มีแววจะเป็น "จอนนี่"
	 เห็นเค้าว่ากันว่า	"แมวเป็นสัตว์ที่คิดจะครองโลก..."	

เราแทบจะเชื่อข้อความนี้	เมื่อได้สบตากับแมวไทยศุภลักษณ์นามว่า	

"จอนนี่"	แมวไทยขวัญใจชาวบ้าน	ที่ผ่านการแสดงบนจอเงินมาแล้ว	

กับภาพยนตร์เรื่อง	"แคทอ่ะแว๊บ"	หรือคนส่วนใหญ่อาจจะคุ้นเคยกัน

ดกีบั	"อาตแมว"	ภาพแมวใส่แว่นกนัแดด	ห่มผ้าสเีหลอืง	พร้อมพร๊อพ

ข้างกายอกีมากมาย	เป็นภาพข�าขนัทีถ่กูแชร์กนัอย่างมากมายในโลก

โซเชี่ยล	ที่เห็นแล้วก็กลั้นยิ้มไม่ได้เหมือนกัน

	 Howl	เล่มพิเศษนี้จะพาทุกท่านไปรู้จักกับ	"จอนนี่"	ให้มากขึ้น

ในเรือ่งราวในมมุทีห่ลายๆ	คนอาจจะไม่เคยรู	้ผ่านค�าบอกเล่าจากคณุ

ทราย	เกรียงไกร	ซื่อตรง	และคุณกุ้ง	สิรินทร	จตุราริยสัจ	เจ้าของผู้

ดูแลจอนนี่	ถึงเรื่องราววีรกรรมแบบแมวๆ	ที่ดูไม่เหมือนพฤติกรรม

ของแมวทัว่ไป	รวมไปถงึประสบการณ์ท�างานในฐานะ	"นกัแสดงแมว"	

จะมีแมวสักกี่ตัวบนโลกน้ีกันนะ	ท่ีได้มีโอกาสแสดงภาพยนตร์อย่าง

จริงจัง	หากใครท่ีเพิ่งรู้จัก	"จอนนี่"	หรือยังไม่รู้จัก	ลองมาท�าความ

รู้จักเค้าให้มากขึ้น	คุณอาจจะตกหลุมรักแมวตัวนี้เหมือนพวกเราก็

เป็นได้...

 

เราเอง...จอนนี่ไง

	 จอนนี่เป็นแมวท่ีเข้าใจ	และรับรู้ถึงสถานการณ์ต่างๆ	ที่เรา

สื่อสารกับเขาได้ดี	อย่างท่ีน่ังคุยกันอยู่น่ี	เค้าอาจจะต้ังใจฟังเราอยู่

กไ็ด้	(หวัเราะ)	จอนนีเ่ป็นแมวตัวใหญ่ถ้าเทียบกบัเพ่ือนๆ	แมวในบ้าน	

เวลาเล่นกับเพื่อนก็จะแรงเยอะกว่าตัวอื่นๆ	บางครั้งรุนแรงจนเพื่อน

ฟันหกักม็	ีจนเพือ่นๆ	ตวัอืน่ต่างกลวัหนเีตลดิหมดเวลาเจอจอนนี	่แต่

จะมแีค่มาดามเป็นแมวสาวเพยีงหนึง่เดยีวทีย่อมเล่นกบัจอนนี	่และดู

จะกุ๊กกิ๊กกันอีกด้วย

เรื่องไม่น่าประทับใจ

	 ความประทับใจมีเยอะแล้ว	ขอเล่าเรื่องไม่ประทับใจแทน

ละกัน	เพราะจอนนี่เคยท�าไฟไหม้บ้านวอดไปทั้งหลัง!!!	คือ		

ตอนนั้นเราเพิ่งท�าบ้านใหม่	การวางระบบไฟฟ้าก็ยังไม่เสร็จดี	แล้ว

จอนน่ีก็ชอบฉี่รดปล๊ักไฟแล้วเกิดช็อตจนควันข้ึน	แต่วันเกิดเหตุคือ

เรากท็�างานอยู่ทีร้่าน	ส่วนจอนนีอ่ยูท่ีบ้่านปกติ	มสีายจากพ่อโทรศพัท์

มาบอกว่าบ้านไฟไหม้	เรากร็บีกลบัมาดปูรากฏว่าไฟก็ลามบ้านไปทัง้

หลังแล้ว	คุณพ่อก็เอาขวานจามหน้าต่างแล้วเข้าไปช่วยจอนนี่ออก

มา	พอหลังจากดับไฟได้ต�ารวจเข้ามาตรวจสอบในที่เกิดเหตุ	พบว่า

ต้นเพลิงนั้นมาจากปลั๊กไฟ	จากนั้นก็ลามไปตามสายไฟ	จนไฟไปติด

กบัผ้าปูเตียงกเ็ลยลามไปทัง้บ้าน	ซึง่ผูต้้องสงสยัหนึง่เดียวกค็อืจอนน่ี

ให้เปรียบเทียบจอนนี่เป็นคน

	 คงเป็นนักเลง	อันธพาล	แต่มีจิตใจดี	รักเด็กนะ	อย่างเวลาไป

เทีย่วนอกบ้าน	เจอสนุขัจะตวัใหญ่	ตวัเลก็ไม่เคยกลวัยิง่เวลาทีอ่ารมณ์

ไม่ดี	เขาก็ชอบวิ่งไปตบหน้าเขาบ้าง	ชนเขาบ้าง	ซึ่งถ้าจอนนี่เป็นคน	

ก็คงจะโดนเค้ารุมย�าไปแล้ว	(ฮาาา)

ภาพยนตร์ "แคทอ่ะแว๊บ" กับการเตรียมตัว

	 ไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลย	คือเราก็อาศัยพฤติกรรมธรรมชาติ

ของเขาเลย	เพราะเรารู้วิธีว่าจะให้เขาอยู่นิ่งๆ	ให้เขาเดิน	วิ่ง	หรือ

อยากให้เขามองสนใจมาท่ีเราต้องท�ายังไง	ก็น�าวิธีเหล่านั้นแหละ	

มาปรับใช้ในงาน	ผู้ก�ากับค่อนข้างยืดหยุ่นกับงาน	คือเขาจะถามเรา	

ก่อนว่าจอนนี่สามารถท�าแบบนี้ๆ	ได้ไหม	ถ้าไม่ได้ค่อยว่ากันใหม่	ซึ่ง

ทมีงานทกุคนในกองถ่ายกน่็ารกัมาก	คอยดแูลจอนนีด่กีว่าพระเอก-

นางเอกด้วยซ�้า	(หัวเราะ)

หนึ่งฉากประทับใจ

	 มีฉากนึงที่ทางทีมงานตัดออก	เป็นฉากที่จอนนี่วิ่งตามพี่โหน่ง

เหมือนกับสุนัข	เขาดูน่ารักมาก	ซึ่งปกติธรรมชาติของแมวแล้วจะไม่

เป็นอย่างนั้น	จะให้มาเดินมาวิ่งตามคนหายาก	เลยชอบฉากนี้

แต่เสียดายที่ไม่มีในหนัง

อาตแมว

	 เป็นไอเดียที่เราท�ากันสนุกๆ	มาตั้งนานแล้ว	ที่เราชอบจับ

จอนนีแ่ต่งตวั	ห่อนัน่ห่อนี่ไปเรือ่ย	แล้วช่วงนัน้มข่ีาวไม่ดเีกีย่วกบัพระ

สงฆ์รูปหนึง่	เรากเ็ลยจบัจอนน่ีแต่งตัวโพสต์ลงเฟซบุก๊แซวข�าๆ	แต่เรา

ไม่มีเจตนาล้อเลียนหรือลบหลู่ดูหมิ่นศาสนาหรือพระสงฆ์รูปอื่นนะ	

เราแค่แซวเฉพาะบุคคลคนน้ันเท่าน้ัน	ซ่ึงก็มีคนเข้าใจเจตนาเราผิด

เยอะ	เราก็ค่อยๆ	อธิบายจนทุกคนเข้าใจและมองเป็นเรื่องข�าขันไป
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ความเชือ่เรือ่งแมวมงคล

	 ไม่เคยเชือ่ความเชือ่เหล่าน้ันเลย	เพราะความเชือ่เหล่าน้ันเหมอืน

เป็นการแบ่งชนชัน้ของแมว	จรงิๆแมวทกุตวัจะดจีะไม่ด	ีกข็ึน้อยูก่บัตวั

เจ้าของ	การเลี้ยงดู	เอาใจใส่	เราไปตัดสินลักษณะภายนอกหรือรูป

ลกัษณ์ของแมวมนักไ็ม่ถกู	ซึง่ส่งผลกระทบต่อชวีติแมวบางตวัอย่างใน

กรณกีารประกาศหาบ้านให้แมว	แมวทีล่กัษณะไม่ด	ีสีไม่สวย	กไ็ม่มีใคร

สนใจ	ส่วนแมวทีล่กัษณะด	ีคนกจ็ะรบีแย่งกนั	เรากค็ดิว่าบางทแีมวก็

อาจจะน้อยใจเป็นเหมอืนกนันะ

เสน่ห์ของแมว

	 แมวเราต้องพยายามอ่านใจ	เพือ่หาความต้องการของเขา	เรา

จะได้สนองส่ิงทีเ่ค้าคดิได้	ต่างจากสนุขัทีจ่ะวิง่เข้าหาเราและกเ็ดาความ

ต้องการได้ไม่ยาก	แต่แมวชอบใจหรอืไม่ชอบใจกเ็ฉย	ท�าหน้านิง่	อย่าง

เราซือ้ของเล่นมาให้กต้็องลุน้ละว่าจะชอบไหม	บางชิน้แตะๆ	อยูส่อง

สามครัง้กท็ิง้แล้ว	แต่การทีเ่อาใจแมวยาก	เรากเ็ลยยิง่ต้องรกัและดแูล

ใส่ใจเขามากขึน้	พอเขาแสดงความรักตอบ	เรากช็ืน่ใจมากเลยนะ	นี่

แหละคอืเสน่ห์ของแมว

แมวอ้วนกบัโรคไต

	 พอรู้ว่าจอนนี่เป็นโรคไต	อาหารส่วนใหญ่ที่ให้กินก็จะเป็นอาหาร

ควบคมุโรคไตอย่างเดยีว	และกใ็ห้น�า้เกลอืโดยจะพาไปให้คณุหมอจะเชค็

เลอืดทกุเดอืนและเป็นคนก�าหนดปรมิาณ	โดยตอนนีเ้รากใ็ห้น�า้เกลือทกุๆ	

3	วนั	ต่อครัง้ๆ	ละ	300	ซซี	ีซึง่ขาดไม่ได้เลย	อย่างในช่วงทีก่รงุเทพน�า้

ท่วมหาน�า้เกลอืไม่ได้เลย	ท�าให้ล�าบากมากๆ	ในช่วงเวลานัน้	จนถงึตอนนี้

จอนนีน่�า้หนกั	11	กโิลกรมั	หนกัเท่าอายเุลย	(หวัเราะ)	เรยีกว่าสมบรูณ์

เกนิเหต	ุคณุหมอแนะน�าให้ลดน�า้หนกัด้วยเพือ่สขุภาพของเขา	แต่บางที

เราก็อดไม่ได้ท่ีเห็นจอนน่ีกินอาหารอย่างเอร็ดอร่อยเหมือนลูกเราแหละ	

พอเหน็ลกูเรากนิข้าวได้เรากช็ืน่ใจ	เพราะพอเขากนิข้าวเขากม็คีวามสขุที่

จะกนิเหมอืนกบัคนนัน่แหละ	เราเลยไม่ค่อยอยากไปห้ามไม่ให้เขากนิ	

ปลาทู

	 จอนนีเ่ป็นแมวที่ไม่กนิปลาทู	จรงิๆ	กท็กุตวัท่ีเราให้กนิอาหารเมด็	

เพราะเค้าคงรู้สึกว่าอาหารเมด็อร่อยกว่า	ส่วนตัวเราว่าท่ีคนคดิว่าแมวชอบ

กนิปลา	เค้าอาจจะคดิกนัไปเอง	แมวอาจจะชอบกนิอย่างอืน่กไ็ด้	แต่อาจ

เป็นเพราะ	เมือ่ก่อนปลาหากนิง่ายและแมวกก็นิได้	กเ็ลยกลายเป็นของคู่

กนัไปโดยปริยาย



061



062

BEHOWL THE SCENES
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ชาโคล	กับ	บ้านกระต่าย
ติดแอร์ของเขา

The	queen	of	model	
is	Chaba

Cosplay
Cats-Play

เหมือนการถ่ายพลาด
จากกล้องฟิล์ม

ชุดสบายๆ	ของพี่เฉลิม
ในวันที่เราไปสัมภาษณ์

อาจจะมีพลังงานบางอย่าง
ก็	เป็น	ได้!!

ขจรศักดิ์เป็นแมวที่อ่อนไหว
ต่อการเกาคางมาก

พ่อหนุ่ม	Exotic	ที่ชื่อว่า	
"อปป้า"

จริงๆ	แล้วโยมแม่อาจเคย
เป็นนักกีฬายกน�้าหนัก
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ความจริงของแว่น	3D	
ถูกเปิดเผย

เป็นรูปที่ขจรศักดิ์ยืนสองขา
เสียดายที่ไม่เห็นหน้ากัน

จะถ่ายรูป	ต้องขออนุญาต
กันก่อน

Cat	say	:	อย่าเอากล้อง
เค้าไป

พี่งอนใคร???
ไหนบอกสิ

พี่ปกป้อง
	"โสดมาก"

ตืออวน	&	The	gang

เหนื่อย	ขอพักเหนียงก่อน

เป็นร้านหนังสือที่	RCA	ซึ่ง
น่านั่งอ่านหนังสือมากๆ
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ส่วนบาร์ด้านบนของ	
Z-books	มีตู้เกมส์ด้วย

เพื่อนเล่นเหรอมนุษย์?

"แฮงเอาท์กับเจ้....."

นับถือในความสร้างสรรค์
ของโยมพ่อและโยมแม่จริงๆ

กล้องมันใหญ่หรือพี่ตัวเล็ก
นะ?

ผลงานที่เกิดขึ้นจาก	
"ความรัก"

ทีม	Production

คิดบทไม่ออก!!

ISSUEหน้า	เจอ!!
"YELLOW	FANG"
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LOVE CAT

LOVE THIRE MOVIES

available : www.readhowl.com
www.facebook.com/readhowl


