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มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาเจาพระยาเจาพระยาเจาพระยา    สถาบันที่มีการเรียนการสอนวิชาการดนตรีสถาบันที่มีการเรียนการสอนวิชาการดนตรีสถาบันที่มีการเรียนการสอนวิชาการดนตรีสถาบันที่มีการเรียนการสอนวิชาการดนตรีในในในใน
ระดับอุดมศึกษาแหงแรกของประเทศไทย ซึ่งไดระดับอุดมศึกษาแหงแรกของประเทศไทย ซึ่งไดระดับอุดมศึกษาแหงแรกของประเทศไทย ซึ่งไดระดับอุดมศึกษาแหงแรกของประเทศไทย ซึ่งไดสรางนักดนตรีสรางนักดนตรีสรางนักดนตรีสรางนักดนตรี    นักวิชาการดนตรีนักวิชาการดนตรีนักวิชาการดนตรีนักวิชาการดนตรี    และครูและครูและครูและครู
ดนตรีดนตรีดนตรีดนตรีที่มีชื่อเสียงจํานวนมากที่มีชื่อเสียงจํานวนมากที่มีชื่อเสียงจํานวนมากที่มีชื่อเสียงจํานวนมากมายมายมายมาย        

 ภายในมหาวิทยาลัยมีการรวมกลุมต้ังเปนวงดนตรีมากมาย มีการจัดประกวดและจัดลําดับ
ความสามารถของวงดนตรีกันเอง 

 The Morning GloryThe Morning GloryThe Morning GloryThe Morning Glory เปนหนึ่งวงดนตรีในนั้น 

 สมาชิกในวง ๔ ใน ๕ คน เรียนดนตรีอยูในโปรแกรมดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร ชั้นปท่ี 
๓ ยกเวนมือเบสของวงซึ่งแมจะเรียนอยูปเดียวกันแตก็ตางคณะ ประกอบไปดวย จ๊ัง - พงศภรณ ธนภัทร
มงคล รองนํา, เจง - ภูมีวิวัฒน ศรีวัฒนะ กีตาร, โนต - คุณานนต จินะราช กีตาร, ไนท - ภาณุวัฒน 
จํานง กลอง และ ปอน - เกษม วงษสกุล กีตารเบส 

 แมวาการรวมตัวจะเพิ่งเกิดขึ้นไมนานนัก แตสมาชิกในวงตางก็คุนหนาคุนตาและคุนเคยกันมา
กอน ดวยเรียนอยูในคณะเดียวกัน และมีบางรายวิชาท่ีตองลงเรียนดวยกัน เจง - ภูมีวิวัฒน ศรีวัฒนะ 
มือกีตารของวง เลาวา 

 “เร่ิมรูจัก สนิทกันตอนปสอง เร่ิมฟอรมทีมมาตั้งแตตอนนั้น มีเวลาก็มารวมตัวกันเลน 
นดัซอมกนัตามปกติ ประสาเพื่อน เลนขาํ ๆ สนกุ ๆ...” 

 สมาชิกแรกเร่ิมของวงหลัก ๆ จะมีอยูสามคน คือ เจง - ภูมีวิวัฒน ศรีวัฒนะ, โนต - 
คุณานนต จินะราช และไนท - ภาณุวัฒน จํานง  

 การรวมตัวเปนวงเร่ิมเปนรูปเปนรางขึ้นเมื่อ ““““โครงการดนตร ีกวีคีตา เพื่อการเรียนรูสูปญญาโครงการดนตร ีกวีคีตา เพื่อการเรียนรูสูปญญาโครงการดนตร ีกวีคีตา เพื่อการเรียนรูสูปญญาโครงการดนตร ีกวีคีตา เพื่อการเรียนรูสูปญญา””””    
ซึ่งในชวงนั้น จ๊ัง - พงศภรณ ธนภัทรมงคล ทราบขาวการประชาสัมพันธและมีความสนใจท่ีจะเขารวม
โครงการ ซึ่งไดพูดคุยกับเจง - ภูมีวิวัฒน ศรีวัฒนะ ในวันหนึ่ง ภูมีวิวัฒน เลาวา 

 “กอนหนานั้นผมเปนเพื่อนจั้ง แตไมคอยสนิทหรอกนะ แตจั้งเขาชอบผมเวลาเลนกีตาร 
เขาบอกวาผมเลนดี สวนผมเองก็เคยเห็นเขารองเพลง เปนคนรองเพลงดี เคยไปนั่งดูจั้งรอง
เพลงที่เขาเลนกลางคนื บางคราวก็ข้ึนไปเลนแจมดวย ไป ๆ มา ๆ ก็สนิทกนั... 
 ...วันนั้นจั้งเลาวา มีโครงการน้ีมา นาสนใจ ไดทําเพลงของตัวเองดวย เขาคุยกับผม 
ผมเองก็อยากทําเพลงของตัวเองบาง เขาบอกวามีงบใหดวยถาเราไดเขารอบ  ผมก็สนใจ แลว
ชวงนั้นผมก็ไมมีอะไรทาํ วงก็ไมไดทาํอะไร...”    

 ภูมีวิวัฒน สนใจอยางย่ิงท่ีจะเขารวมโครงการฯ จึงไดชวน จ๊ัง - พงศภรณ ธนภัทรมงคล 
มารวมวง The Morning GloryThe Morning GloryThe Morning GloryThe Morning Glory ดวย ซึ่งตอมาพงศภรณก็ไดชักชวนปอน - เกษม วงษสกุล มือเบสเขา
มารวมเปนสมาชิกวงอีกคนหนึ่งดวย 
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หลังจากสมาชกิสองคนลาสดุเขามาเปนสมาชกิวง หลังจากสมาชกิสองคนลาสดุเขามาเปนสมาชกิวง หลังจากสมาชกิสองคนลาสดุเขามาเปนสมาชกิวง หลังจากสมาชกิสองคนลาสดุเขามาเปนสมาชกิวง The Morning Glory The Morning Glory The Morning Glory The Morning Glory แลว การเดนิหนาเพื่อแลว การเดนิหนาเพื่อแลว การเดนิหนาเพื่อแลว การเดนิหนาเพื่อ
สมัครเขารวมโครงการฯ ก็เริ่มตนขึ้น ผูที่เปนตัวตั้งตัวตีในการติดตอประสานงาน และนัดสมัครเขารวมโครงการฯ ก็เริ่มตนขึ้น ผูที่เปนตัวตั้งตัวตีในการติดตอประสานงาน และนัดสมัครเขารวมโครงการฯ ก็เริ่มตนขึ้น ผูที่เปนตัวตั้งตัวตีในการติดตอประสานงาน และนัดสมัครเขารวมโครงการฯ ก็เริ่มตนขึ้น ผูที่เปนตัวตั้งตัวตีในการติดตอประสานงาน และนัด
หมายรวมวงเพื่อทํางานรวมกันคือ หมายรวมวงเพื่อทํางานรวมกันคือ หมายรวมวงเพื่อทํางานรวมกันคือ หมายรวมวงเพื่อทํางานรวมกันคือ เจงเจงเจงเจง    ----    ภูมีวิวัฒนภูมีวิวัฒนภูมีวิวัฒนภูมีวิวัฒน    ศรีวัฒนะศรีวัฒนะศรีวัฒนะศรีวัฒนะ    

 เจง - ภูมีวิวัฒน ศรีวัฒนะ เร่ิมเลนดนตรีไมนานนักกอนสมัครเขาเรียนดนตรีท่ีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาตามคําแนะนําของพี่ชาย  

 เขาจบมัธยมศึกษาปท่ี ๖ จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน จากนั้นก็หยุดเรียนไป ๒ ป  

 ดวยเปนคนท่ีชอบฟงเพลง ซึ่งโดยมากแลวจะฟงเพลงสากลตามพี่ชาย และไดซึมซับการฟง
เพลงแบบท่ีพ่ีชายชื่นชอบมาต้ังแตเด็ก เพลงบลูคือแนวเพลงท่ีชื่นชอบเปนพิเศษ  

 ในระหวางท่ีเขาหยุดเรียนหลังจากจบ ม.๖ เขาเห็นเพื่อนพี่ชายเลนกีตาร จึงขอลองเลนและได
เร่ิมฝกเลนกีตารอยางจริงจังต้ังแตนั้นเปนตนมา กระท่ังคนพบตัวเองวาการเอาดีทางดานดนตรีโดยเฉพาะ
การเลนกีตารคือคําตอบของเขาท่ีจะกาวเดินตอไป เขาบอกวา 

 “พอเร่ิมเลนเปนแลว ก็อยากเลนเปนมากกวาน้ี...” 

 พี่ชายซึ่งเห็นพัฒนาการและความสนใจของนองชาย จึงไดใหคําแนะนํา ภูมีวิวัฒน เลาวา 

 “พี่ชายบอกวา ถาจะเรียนดนตรี มีอยูไมก่ีที่ที่สอนดีแลวก็ดังดวย คือมีที่มหิดล  ที่
ศิลปากร แลวก็ที่บานสมเด็จ พอดีวาบานอยูแถววงเวียนใหญ ก็เลยตัดสินใจวาจะเรียนที่บาน
สมเด็จเพราะวาอยูใกลบาน...” 

 เมื่อต้ังเปาหมายไววาจะเขาเรียนดนตรีท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ภูมีวิวัฒน 
จึงทุมเทการฝกซอมกีตารอยางหนัก ดวยพื้นฐานการเลนกีตารของเขามีไมมาก และเพิ่มมาเร่ิมเลนไดไม
นาน นอกจากนั้นยังตองเตรียมการตาง ๆ สําหรับการสอบ 

 “เตรียมตวัเยอะนะครบั หลายเรื่องครบัอยางเชนตองเลนเพลงอยางไร ตองทาํอะไรบาง 
ตองเตรียมสอบ บางทีกอนเขาสอบก็ไปถามรุนพี่บาง...” 

 ความพยายามของเขาเปนผลเมื่อเขาไดเขาเรียนตอในสถาบันท่ีต้ังใจไว แตอยางไรก็ตามฝมือ
ทางดนตรีของเขาก็นับวายังจํากัด ตางจากเพื่อน ๆ ท่ีเรียนดวยกัน เพราะเหตุนี้ในคร่ึงปแรกเขาจึงหมกมุน
อยูกับการฝกหัดและซอมอยางหนัก กระท่ังทักษะฝมือพัฒนาขึ้นในเทอมถัดมา 

 “...บางคนเลนมานานแลวครับ บางคนเกงมาก ๆ ครับ แตอยางผมน่ี ผมเขาไปปแรก
ผมไมคอยเกง ผมมาเลนเปนจริง ๆ ตอนอยูปหนึ่งเทอมสอง...” 

 หลังจากฝมือของเขาเร่ิมเขาขั้น ก็ไดรวมกับเพื่อนต้ังวงดนตรีกันภายในมหาวิทยาลัย ตามธรรม
เนียมปฏิบัติของสถาบันนี้  

 ภูมีวิวัฒน มิไดเลนดนตรีตอนกลางคืน ดังเชนเพื่อน ๆ ของเขาจํานวนมาก เขาใหเหตุผลวา
เขาไมมีความจําเปนทางดานการเงินดังเชนเพื่อน ๆ คนอ่ืน ๆ แตแมวาจะมิไดเลนเขาก็มักจะหาเวลา
ออกไปนั่งฟงและชื่นชมการเลนดนตรีของเพื่อน ๆ และในบางคราวก็รวมแจมเลนดนตรีบนเวทีนั้นดวย 
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ในขณะที่ในขณะที่ในขณะที่ในขณะที่    ““““โครงการดนตร ีกวีคีตา เพื่อการเรยีนรูสูปญญาโครงการดนตร ีกวีคีตา เพื่อการเรยีนรูสูปญญาโครงการดนตร ีกวีคีตา เพื่อการเรยีนรูสูปญญาโครงการดนตร ีกวีคีตา เพื่อการเรยีนรูสูปญญา””””    เปดตวัและรบัสมคัรวงดนตรเีขาเปดตวัและรบัสมคัรวงดนตรเีขาเปดตวัและรบัสมคัรวงดนตรเีขาเปดตวัและรบัสมคัรวงดนตรเีขา
รวมโครงการฯ นั้น รวมโครงการฯ นั้น รวมโครงการฯ นั้น รวมโครงการฯ นั้น ก็กก็็ก็มี เวทีประกวดอีกแหงหนึ่ งในเวลาไลเรี่ยกัน  มีเวทีประกวดอีกแหงหนึ่ งในเวลาไลเรี่ยกัน  มีเวทีประกวดอีกแหงหนึ่ งในเวลาไลเรี่ยกัน  มีเวทีประกวดอีกแหงหนึ่ งในเวลาไลเรี่ยกัน  ซึ่งซึ่งซึ่งซึ่ง ในที่สุดแลว ในที่สุดแลว ในที่สุดแลว ในที่สุดแลว     
The Morning GloryThe Morning GloryThe Morning GloryThe Morning Glory    ก็เลือกก็เลือกก็เลือกก็เลือกเขารวมโครงการ โดยมีเปาหมายที่จะมีอัลบั้มเปนของตัวเองเขารวมโครงการ โดยมีเปาหมายที่จะมีอัลบั้มเปนของตัวเองเขารวมโครงการ โดยมีเปาหมายที่จะมีอัลบั้มเปนของตัวเองเขารวมโครงการ โดยมีเปาหมายที่จะมีอัลบั้มเปนของตัวเอง    

    ภูมีวิวัฒน ผูเปนหัวเร่ียวหัวแรงหลัก เลาวา 

 “ชวงนั้นคือมีพื้นที่ประกวดที่อื่นดวย แตผมเปนคนบอกเขาเองวาผมไมสนใจ คือผม
มกัจะบอกเพื่อน ๆ ในวงเสมอวา เวลาผมไปประกวดหรือเลนที่ไหนน่ี ผมไมอยากไดเงิน แตบางที
เพื่อน ๆ เขาตองการผมก็เขาใจ แตสวนสาํคญัก็คอืหผมอยากมีผลงานเปนของตวัเอง อยากทําใน
ส่ิงที่เราภูมิใจ...” 

 การสมัครเขารวมโครงการฯ ของแตละวงดนตรีนั้น ผูสมัครจะตองสง DEMO เพลงท่ีวงตนเอง
เลนเพื่อรับการคัดเลือก เพลงท่ีจัดสงนั้นถือเปนอิสระ จะเปนเพลงท่ีเรียบเรียงดนตรีขึ้นมาใหมทุกแนว
เพลง หรือ เพลงแตงขึ้นมาใหม ท้ังนี้จะตองมีเนื้อหาท่ีทางวงคิดวาเปนเร่ืองราวเกี่ยวกับสุขภาวะทาง
ปญญา ซึ่งในขณะนั้น The Morning Glory ยังไมมีเพลงของตนเอง จึงไดเลือกและนําเพลง ““““ทะเลใจทะเลใจทะเลใจทะเลใจ” ” ” ” 
ของวง ““““คาราบาวคาราบาวคาราบาวคาราบาว”””” มาเรียบเรียงดนตรีเสียใหมแลวสงไปทําการคัดเลือก 

 ภูมีวิวัฒน และเพื่อน ๆ ในวง ใหความใสใจเปนอยางย่ิงกับการทําเดโมเพลงเขารับการคัดเลือก
ตัวเขาเองลงทุนคาใชจายเพื่อการจัดทําเกือบหมื่นบาท เขาเลาวา 

 “ตอนที่ผมทํา DEMO สงเขาไปสมัคร ผมทําเพลงทะเลใจของคาราบาว มาทําเปน 
Modern หนอย ลงทุนไปคอนขางเยอะครับ ใชหองอัดแบบดีมากเลย ลงทุนไปเกือบหมื่นบาท 
เพราะคาอัดคิวหนึ่งก็หลายพันบาท คามิกซเสียงอีกสองพัน พวกเราตั้งใจทํางานกันมาก และก็มี
ความคาดหวงัสูงดวย...” 

 ความสําเร็จเบื้องตนของวงปรากฏขึ้นหลังจากสง DEMO เขาไปสมัครไมนานนัก เมื่อไดรับการ
ตอบรับวาผานการตัดเลือกใหเขารวมโครงการฯ ภูมีวิวัฒน สะทอนวา 

 “พอรูวาเขารอบ ดีใจมาก คิดในใจวาไดทาํงานแลว ไดทาํอลับ้ัมของตวัเองแลว...” 

    

เวลาชั่วโมงเดียว จับเราไปอยูกับกลุมอื่นเวลาชั่วโมงเดียว จับเราไปอยูกับกลุมอื่นเวลาชั่วโมงเดียว จับเราไปอยูกับกลุมอื่นเวลาชั่วโมงเดียว จับเราไปอยูกับกลุมอื่น    กับใครก็ไมรูกับใครก็ไมรูกับใครก็ไมรูกับใครก็ไมรู    ไมรูจัก ใหเราเลนดนตรีวงเดียวกันไมรูจัก ใหเราเลนดนตรีวงเดียวกันไมรูจัก ใหเราเลนดนตรีวงเดียวกันไมรูจัก ใหเราเลนดนตรีวงเดียวกัน    
แแแแลวชวยกันทําเพลงออกมาลวชวยกันทําเพลงออกมาลวชวยกันทําเพลงออกมาลวชวยกันทําเพลงออกมาเพลงหนึ่งเพลงหนึ่งเพลงหนึ่งเพลงหนึ่ง    ใหคอนเซ็ปตเรามาเกี่ยวกับเรื่องปาไมใหคอนเซ็ปตเรามาเกี่ยวกับเรื่องปาไมใหคอนเซ็ปตเรามาเกี่ยวกับเรื่องปาไมใหคอนเซ็ปตเรามาเกี่ยวกับเรื่องปาไม    

 ภูมีวิวัฒน เลาถึงบรรยากาศชวงหนึ่งขณะท่ีเขาและเพื่อน ๆ ในวงไปเขาคายฯ กับทาง
โครงการฯ ท่ีเขาใหญ ซึ่งเปนการเขาคายคร้ังแรก 

 กิจกรรมดังกลาวเปนการคละกลุมรวมเปนวงดนตรีเฉพาะกิจ ท่ีใหแตละคนจากแตละวงไดรูจัก
และทํางานแตงเพลงรวมกันกับเพื่อนใหมตามโจทยท่ีวิทยากรกําหนดไห ภายใตเวลาท่ีกําหนดหนึ่งชั่วโมง 
ภูมีวิวัฒน สะทอนวา  



๔ 

��������	�
��  ������ 

 “เขาแบงกลุมใหม กลุมละ ๕ คน แลวก็ใหชวยกันทําเพลง มีเวลาใหแคชั่วโมงเดียว
เอง เสร็จแลวก็ใหออกไปเลนโชว ตอนนั้นผมคิดในใจวา บาหรือเปลาใหเขียนเพลงชั่วโมงเดียว 
แตพอเวลาผานไปทกุคนก็ทาํได แตมนัก็ออกมาไดไมดีเทาไรหรอกครบั...” 

 ภูมีวิวัฒน บอกวา สิ่งท่ีไดจากกิจกรรม มิใชเพลงท่ีได แตเปนการปรึกษากัน การทํางานรวมกัน 
การยอมรับฟงคนอ่ืน รวมท้ังการไดเรียนรูจากคําวิจารณของผูเชี่ยวชาญท่ีถูกเชิญมาเปนวิทยากร 

 กิจกรรมในคายฯ คร้ังแรกนี้นอกจากจะเปนจุดเร่ิมตนในการทําความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด
โครงการฯ ตองการขับเคลื่อน  

 “เขาก็สอนเก่ียวกับเรื่องเขียนเพลง แนวคิดทํายังไงถึงจะไดเพลงที่ออกมาสรางสรรค
สงัคม เขาอธิบายวาทกุวนัน้ีวงการเพลงเรามีแตเรื่องเดิม ๆ และผมก็เห็นดวยนะครบั วงการเพลง
ไทยเรามนัเปนเรื่องธรุกิจเสียสวนใหญ อีกสวนหนึ่งคอืเรื่องอดุมการณมนัจะตางกันมาก จนมันทําให
วงการเพลงไทยทกุวนัน้ีมนัแย...” 

 นอกจากนั้นก็ยังเนนสรางความสัมพันธท่ีดีใหกับสมาชิกนักดนตรีจากแตละวง ใหมีความรูสึก
เปนเพื่อน มีมิตรภาพและไมตรีจิตท่ีดีตอกัน  

 “ธรรมดาผมจะไมคอยมีเพื่อน ผมไมคอยชอบคุยอะไรกับใครเทาไร ถาแบบไมรูจักครับ 
หรือแมกระทั่งแบบอะไรก็แลวแต ผมชอบคุยกับคนที่ผมอยากคุย แตไปที่น่ีไดเพื่อนเยอะเลยครับ 
ทั้ง ๆ ที่ในโครงการจะมีการประกวด แตเราก็ไมรูสึกวาการประกวดเปนการแขงขนัเลย...” 

    

หลังจากกลบัจากคายฯ ที่เขาใหญ วงดนตรแีตละวงถกูมอบหมายใหแตงเพลงวงละหนึ่งเพลงหลังจากกลบัจากคายฯ ที่เขาใหญ วงดนตรแีตละวงถกูมอบหมายใหแตงเพลงวงละหนึ่งเพลงหลังจากกลบัจากคายฯ ที่เขาใหญ วงดนตรแีตละวงถกูมอบหมายใหแตงเพลงวงละหนึ่งเพลงหลังจากกลบัจากคายฯ ที่เขาใหญ วงดนตรแีตละวงถกูมอบหมายใหแตงเพลงวงละหนึ่งเพลง
สําหรับการเขาคายฯ ในครั้งที่สอง ซึ่งจัดขึ้นในโรงแรม ยานสะพานควาย กรุงเทพฯสําหรับการเขาคายฯ ในครั้งที่สอง ซึ่งจัดขึ้นในโรงแรม ยานสะพานควาย กรุงเทพฯสําหรับการเขาคายฯ ในครั้งที่สอง ซึ่งจัดขึ้นในโรงแรม ยานสะพานควาย กรุงเทพฯสําหรับการเขาคายฯ ในครั้งที่สอง ซึ่งจัดขึ้นในโรงแรม ยานสะพานควาย กรุงเทพฯ    

 ในระยะนั้นสมาชิกวงแยกยายกันกลับบาน เหลืออยูเพียง จ๊ัง-พงศภรณ ธนภัทรมงคล และ 
เจง-ภูมีวิวัฒน ศรีวัฒนะ ความจําเปนท่ีจะตองทําเพลงเพื่อเตรียมไปเขาคายฯ คร้ังท่ีสอง ท้ังคูจึงไดทุมเท
แตงเพลงขึ้น ซึ่งในระยะเร่ิมตน ภูมีวิวัฒน ทํางานเพียงคนเดียว เขาเลาวา 

 “มีชวงหนึ่งที่ผมทําคนเดียว เพื่อนกลับบาน ยังจําความรูสึกได ตอนนั้นเครียดมาก ๆ 
พอผมเร่ิมแตงไดบางก็สงใหจั้งฟง เราจะสงงานผานกนัทางอินเตอรเน็ตตลอด ผมนั่งทาํงานอยูที่
บาน อดัคอรดเสร็จก็ SKYPE คยุกนั  เราก็จะคยุกนัวาเฮยเอาอยางน้ีไหม เอาแลว จากนั้นจั้งก็จะ
ทําเนื้อเพลง แลวก็กลับเอามาดูอีกที ใชเวลานานเปนอาทิตยเลยกวาจะไดเพลงน้ีมา แคคอรด
บานๆ คอรดหนึ่งน่ีแตผมกลบัมองมนัหลายอาทิตยมาก ตอนนั้นผมคิดเยอะ...” 

 ราวหนึ่งเดือนหลังจากคายฯ แรก เพลงท่ีท้ังสองคนชวยกันแตงก็ถูกนําเสนอในคายฯ คร้ังท่ี
สอง ภูมีวิวัฒน เลาวา 

 “อุยโดนดายับเลย เขียนอะไรมาไมรูเรื่อง พวกอาจารยจี๋ พี่เปา เขาก็แนะใหเราแกตรงน้ี
นะ แกอยางน้ีนะ ใหคาํแนะนาํตาง ๆ ...”    
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 นอกจากการใหนําเสนอบทเพลงของแตละวงรวมท้ังการวิจารณเพลงของวิทยากรท่ีเชิญมาแลว 
ในคายฯ ยังมีการฝกอบรมความรูเกี่ยวกับดนตรีอยางเขมขน 

 “ผมประทบัใจจริงๆ เรื่องความรู มีอาจารยเกง ๆ แตละดานมาสอน สอนกันจริงๆ จังๆ 
ทั้งเรื่องการแตงเพลง เรื่องเทคนิคการเลนเครื่องดนตรีแตละอยาง มาคุย แลกเปลี่ยนเลนใหดู
แลวก็คยุเรื่องที่เราอยากรู ตอบในเรื่องที่เราอยากรู เรียนกนัทั้งวนัเลย...” 

 สําหรับ ภูมีวิวัฒน แลว นอกจากการเรียนรูในกระบวนการฝกอบรมแลว เขายังมีโอกาสไดนั่ง
คุยนอกรอบกับวิทยากรคนหนึ่งของคายฯ ซึ่งก็ไดจุดประกายและสรางแรงบันดาลใจใหกับเขาไมนอย  

 “คือผมโชคดีมาก คืนวันนั้นเปนคืนที่หามขายเหลาขายเบียร ขางหนาโรงแรมมีราน
กวยเตี๋ยวที่ขายโตรุง ผมไปนั่งกินตอนกลางคืน แลวเจอพีเปานั่งอยูกับกลุม ก็เลยไดนั่งคุยกับผม 
คยุกนันานมาก เขาสอนผมหลายเรื่อง ไมไดสอนเก่ียวกบัเรื่องเพลงอยางเดียว เลาเก่ียวกบัชีวิตเขา
ใหฟง ทาํใหผมคิดอะไรไดหลายอยาง คนคนน้ีมองอะไรกวางมาก เปนประโยชนมาก ๆ เลยเวลาที่
เรามานั่งเขียนเพลง...” 

    

ภารกิจของแตละวงหลังจากผานการเขาคายฯ ทั้งสองครั้งจากโครงการแลว คือการทําอัลบั้มภารกิจของแตละวงหลังจากผานการเขาคายฯ ทั้งสองครั้งจากโครงการแลว คือการทําอัลบั้มภารกิจของแตละวงหลังจากผานการเขาคายฯ ทั้งสองครั้งจากโครงการแลว คือการทําอัลบั้มภารกิจของแตละวงหลังจากผานการเขาคายฯ ทั้งสองครั้งจากโครงการแลว คือการทําอัลบั้ม
ของวง ทั้งนี้กําหนดขั้นต่ําจํานวน ของวง ทั้งนี้กําหนดขั้นต่ําจํานวน ของวง ทั้งนี้กําหนดขั้นต่ําจํานวน ของวง ทั้งนี้กําหนดขั้นต่ําจํานวน ๕ ๕ ๕ ๕ เพลง และตองเปนเพลงที่สะทอนสุขภาวะทางปญญาเพลง และตองเปนเพลงที่สะทอนสุขภาวะทางปญญาเพลง และตองเปนเพลงที่สะทอนสุขภาวะทางปญญาเพลง และตองเปนเพลงที่สะทอนสุขภาวะทางปญญา    

 “การแตงเพลงจะมากกวาหาเพลงก็ได แตเขามีโจทยมาใหวาตองเก่ียวกับเรื่อง
สรางสรรคสงัคม เราก็ทาํ แลวพอจบจากคายที่สองไปแลว เรารูสึกวาเราทาํงานกนัเปนแลว เราเร่ิม
แบงงานกนัทาํ แตละคนทาํงานเสร็จก็มาเลนใหกนัฟง มานั่งคยุกนั อยางน้ีไมไดนะมนัหนกั บางทีไม
ตรงกบัเนื้อรองบาง แนวเพลงหนกัไป เนื้อรองมนัเบาไป น้าํหนกัไมเทากนั...” 

    ภูมีวิวัฒน สะทอนภารกิจของเขา และเลาถึงการทํางานวา แมสมาชิกวงจะมี ๕ คน แตการ
ทํางานหลักจะเปนเพียง ๓ คน คือมือกีตารท้ังสองและนักรองนํา สําหรับมือกลองและเบสนั้นจะมารวม
ในชวงซอมและเขาหองอัด  

 “ผมจะทาํงานกนัแคสามคน มีมอืกีตาร ผม กบันกัรอง อีกสองคนเขารอเลน พอเพลงมี
โครงแลวก็นัดกันซอม คุยกันเปนแบบน้ีดีหรือเปลา ฟงไปแลวตรงน้ีชอบเอา บอกใหเก็บไวนะ จําไว
นะ แลวก็จาํไว แลวพอมนัไดโครงมาจริง ๆ แลวก็กลบัวนมาซอมที่เราเรียบเรียงไว...”  

 การทําเพลงเปนภารกิจท่ีหนักหนาสําหรับสมาชิกทุกคนในวง ดังท่ี ภูมีวิวัฒน สะทอนวา 

 “มีอยูเพลงนึงครับ ใชเวลาตอเนื่องกันสามวัน แทบจะไมไดนอนกันเลย มีวันหนึ่งนอน
สองชั่วโมงเชาอีกวันหนึ่งไปอัด เพราะเราจองคิวหองอัดไวแลว คิวหนึ่งเทากับหกชั่วโมง มีบางวัน
ผมอัดสองคิวก็มี ทรมานที่สุดในโลก ผมตองขับรถไป คนอื่นยังไดนอน หองอัดอยูสมุทรปราการ 
ไกลมากแลวก็เหนื่อยมาก ชวงนั้นตอนกลางคืนเราก็ตองกลับมาทําเพลง ตอนเชาเราก็ตองไปอัด 
โอโห แทบบา...” 
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 ภูมีวิวัฒน บอกวา การรวงวงทําอัลบั้มรวมกันนั้น เปนการฝกการทํางานรวมกันอยางดีท่ีสุด 
ตองยอมและรับฟงความเห็นท่ีตางของเพื่อน บางคร้ังเพื่อนสวนวงก็ตองยอมเสียสละ ซึ่งบรรยากาศเชนนี้
จะไมเกิดขึ้นหากไมรวมหัวจมทายมาทําอัลบั้มรวมกัน 

 “เราไดฝกระเบียบตัวเอง สนิทกับเพื่อนในวงมากข้ึน เวลาทํางานจริง ๆ ถึงแมบางครั้ง
มันจะมีทะเลาะกันบาง มันเปนผลมาจากงานน้ีแหละครับ เพราะการทํางาน เพราะการคุย เพราะ
การทํางานดนตรีมันคือการคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น บางทีการคบผิวเผิน การเจอกัน กินกัน 
เที่ยวกันน่ี มันเปนอีกเรื่องกับการทํางาน ที่ตองจริงจัง วงเราโชคดีมากเลยที่ทุกคนมีขอคิดเรื่อง
เดียวกนัหมดคอื อยากใหงานออกมาดี...” 

 มีเพียงแคการทุมเทแรงกายแรงใจเทานั้น เพราะตองการใหผลงานออกมาดีท่ีสุด เงินทุนท่ีวง
ไดรับการสนับสนุนมาจากโครงการไมเพียงพอตอการทํางาน พวกเขาจึงตองควักกระเปาเพิ่มเติม 

 “หมดคาอดัไปส่ีหมื่น ทาํแผนหมื่นหก คามิกซหมื่นสอง เขาเนื้อเพื่อนกนัทกุคน...”  

    

อยากไดแตความรัก แตไมเคยใหใคร  เปนคนอยางนี้เขาเรียกวาใจพิการหรือเปลา ไมเคยจะอยากไดแตความรัก แตไมเคยใหใคร  เปนคนอยางนี้เขาเรียกวาใจพิการหรือเปลา ไมเคยจะอยากไดแตความรัก แตไมเคยใหใคร  เปนคนอยางนี้เขาเรียกวาใจพิการหรือเปลา ไมเคยจะอยากไดแตความรัก แตไมเคยใหใคร  เปนคนอยางนี้เขาเรียกวาใจพิการหรือเปลา ไมเคยจะ
ใหใคร ก็เลยไมรูความรกัเปนเชนไร ใหใคร ก็เลยไมรูความรกัเปนเชนไร ใหใคร ก็เลยไมรูความรกัเปนเชนไร ใหใคร ก็เลยไมรูความรกัเปนเชนไร คําถามในใจฉัน เธอรูสึกบางไหม วาคนเรานั้นตองมีอะไรคําถามในใจฉัน เธอรูสึกบางไหม วาคนเรานั้นตองมีอะไรคําถามในใจฉัน เธอรูสึกบางไหม วาคนเรานั้นตองมีอะไรคําถามในใจฉัน เธอรูสึกบางไหม วาคนเรานั้นตองมีอะไร
พิการสักอยาง บางคนก็รางกาย บางคนซ้ํารายขางในหัวใจพิการพิการสักอยาง บางคนก็รางกาย บางคนซ้ํารายขางในหัวใจพิการพิการสักอยาง บางคนก็รางกาย บางคนซ้ํารายขางในหัวใจพิการพิการสักอยาง บางคนก็รางกาย บางคนซ้ํารายขางในหัวใจพิการ    

 ทอนสุดทายของเนื้อเพลง “ใจพิการ” เพลงหนึ่งในอัลบั้มท่ี The Morning Glory เลือกใชเปน
เพลงในการประกวด ““““Triple Music IITriple Music IITriple Music IITriple Music II”””” ณ นครินทรเธียรเตอร ถ.ศรีนครินทร หัวหมาก บางกระป 
กรุงเทพฯ เมื่อวันท่ี ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๔  

 และเพลงนี้เองไดรับรางวัล “HEART” หนึ่งในรางวัลสําคัญของการประกวด ซึ่งจะมอบใหกับวง
ดนตรีท่ีมารวมโครงการและเปดหัวใจพรอมท่ีจะเรียนรูและทําความเขาใจเกี่ยวกับประเด็นสุขภาวะทาง
ปญญา การเรียนรูท่ีจะทํางานรวมกับผูอ่ืน และพรอมท่ีจะเดินทางไปรวมกันกับโครงการ ศรัทธาและ
เชื่อมั่นท่ีจะใชดนตรีเพื่อใหเกิดความสุขขึ้นในสังคม ภูมีวิวัฒน พูดถึงเพลง “ใจพิการ” วา 

 “พอพวกผมเห็นเนื้อรองของจั้ง พวกผมก็เอามาแลว โอย แทบ... พี่คนหนึ่งอยูที่หอง
อดัและชวยมิกซเสียง พอฟงแลวเขาก็บอกวา เฮยใครเขียนวะน่ี แลวอยูดี ๆ เขาก็รองไห คนเขียน
เนื้อคิดไปไดไงวะ เราฟงแลวเราแบบเออเราไมเคยคิดถึงเรื่องน้ีเลยนะ เราไม ทุกคนไม มีเรื่องที่
แบบไมไดมีใครเพอรเฟซทุกคน แตเอาเถอะเอาคํา ๆ น้ีมาพูด ฟงแลวกินใจดี ชอบมาก แลวตอน
อดัเพลงน้ีโคตรเหนื่อยเลย มนัยาก ยากเพราะเนื้อรองมันดีมากครบั ทาํนองจะดอยกวาก็ไมได เปน
เพลงที่นานที่สดุในอลับ้ัม และเปนเพลงที่ดีที่สดุในอลับ้ัม...” 

 และไดเลาความรูสึกขณะท่ีเลนเพลงนี้บนเวทีตอหนาคณะกรรมการและเพื่อนนักดนตรีวงอ่ืนวา 

 “ตอนนั้นกดดนัครบั เพราะผมไมเคยเลนเพลงใจพิการใหใครฟงเลย ไมเคยเลน เพลงที่
ผมรูสึกวาดีที่สดุสาํหรบัวงผม ไมเคยเลนใหใครฟงเลย ทกุคนในทีมงานก็รูสึกเหมอืนกนั...” 
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ผมก็คิดอยางนี้ผมก็คิดอยางนี้ผมก็คิดอยางนี้ผมก็คิดอยางนี้มามามามาเสมอเสมอเสมอเสมอตั้ตัต้ั้ตั้งแตเขารวมโงแตเขารวมโงแตเขารวมโงแตเขารวมโครงการวาครงการวาครงการวาครงการวาโครงการนี้เปนโโครงการนี้เปนโโครงการนี้เปนโโครงการนี้เปนโครงการที่ดีที่สุดที่ผมเห็นมาครงการที่ดีที่สุดที่ผมเห็นมาครงการที่ดีที่สุดที่ผมเห็นมาครงการที่ดีที่สุดที่ผมเห็นมา
เลยเลยเลยเลย    ผมเชือ่อยางนัน้จรงิผมเชือ่อยางนัน้จรงิผมเชือ่อยางนัน้จรงิผมเชือ่อยางนัน้จรงิ    ๆ ๆ ๆ ๆ ไมมีใครหรอกครบั โครงการไหนแบบยอมลงทนุไดขนาดนี้ไมมีใครหรอกครบั โครงการไหนแบบยอมลงทนุไดขนาดนี้ไมมีใครหรอกครบั โครงการไหนแบบยอมลงทนุไดขนาดนี้ไมมีใครหรอกครบั โครงการไหนแบบยอมลงทนุไดขนาดนี้    กับกับกับกับใครใครใครใคร
ก็ไมรูก็ไมรูก็ไมรูก็ไมรู    คนก็ไมเคยเห็นหนา ใหเงินหาหมื่นมาลงทุนคนก็ไมเคยเห็นหนา ใหเงินหาหมื่นมาลงทุนคนก็ไมเคยเห็นหนา ใหเงินหาหมื่นมาลงทุนคนก็ไมเคยเห็นหนา ใหเงินหาหมื่นมาลงทุน    

 ภูมีวิวัฒน กลาวถึงความรูสึกของตนเองตอโครงการฯ ท่ีเขาและเพื่อน ๆ ในวงมีโอกาสเขารวม 
และไดกลาวเพิ่มเติมอีกวา  

 “ลองคิดดูสิ ไมไดบอกผมดีหรอกนะ แตหมายถึงวาสมมติวาบางคนถารูมากนะ ทํางาน
ในคอมพิวเตอร โห  สบายเลยนะ แตก็ไดเงินหาหมื่น... 
 ...กับส่ิงที่เราไดมามันสุดยอดมาก มีเพลงของตัวเอง ไดเพื่อน  ไดการทํางาน ได
ความรู ไดทุกอยาง ทุกวันน้ีผมโคตรภูมิใจ แบบวาทําเพลงมาไดแลว พอมีซีดีของตัวเองแลวไป
แจก กอนที่จะแจกน่ีเพื่อนๆ ในเอกผมรองเพลงวงผมได... 
 ...มนัเปนจดุเร่ิมตนที่ดี โครงการน้ีทาํใหผมมีจดุเร่ิมตนที่ดี แลวผมก็ไมคิดจะหยุดอยูแค
น้ี จบโครงการน้ีแลวผมทําเพลง ทุกวันน้ีผมก็ทําเพลงตอ ไมไดหยุดทํา จั้งก็เหมือนกันไมไดหยุด
เขียน เราคงตองทาํตอไป... 

 เกี่ยวกับเพลงเพื่อสุขภาวะทางปญญา ภูมีวิวัฒน บอกวามันคือการใชเพลงในการสรางสรรค
โลก สรางสรรคสังคม เขาเชื่ออยางย่ิงวาเพลงสามารถทําสิ่งนั้นได  

 “ผมเชื่ออยางที่ทุก ๆ คนเชื่อวาดนตรีเปลี่ยนไดหลายอยาง อยางหนึ่งละคือดนตรี
เปลี่ยนชีวิตผม ดนตรีเปลี่ยนชีวิตผมแนนอน ใครถามผมก็จะบอกวาดนตรีเปลี่ยนชีวิตผม ถาผม
ไมไดเรียนดนตรีผมจะไมไดเจอส่ิงเหลาน้ีเลย จะไมทําใหพอแมภูมิใจไดแบบน้ีเลย น่ีแหละครับ
ดนตรีทาํได...” 

 และไดพูดถึงความเปลี่ยนแปลงของตัวเขาเองวา  

 “ผมเปลี่ยนไปเยอะเลยครบั อดุมการณผมเปลี่ยนไปเลยครบั ผมกลายเปนคนแบบ เลน
แลวไมจาํเปนตองแนวแลว ไมจําเปนตองใหคนอื่นฟงยาก ไมจําเปนตองรับเขาแลว กลายเปนวา
เรามองๆเราทาํส่ิงที่เราทาํอยู เราไมตองใหคนอื่นเขาใจ ไมใชใหคนอื่นมาเขาใจเรานะ...” 

 และจากนี้ตอไป ภูมีวิวัฒน บอกวาเขาจะเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนเพื่อนําเพลงมารับใช
สังคม นํามาสรางสรรคสังคม  

 “คอืผมคิดอยางน้ี คอืผมคิดวาวงการเพลงไทยทุกวันน้ีมันแย อยากจะลองเปลี่ยนดูนะ 
ถามันไมเร่ิมตนมาจากเราแลวใครจะเร่ิมตนละครับ ผมคิดอยางน้ีจริงๆ อยากเห็นมันดีข้ึนกวาน้ี
เยอะ อยากเห็นแบบทกุคนมีอิสระในการทํางาน ฝรั่งบางวงเขียนเพลงไมเก่ียวอะไรกับคนอื่นเลยนะ 
เลาเรื่องตัวเอง เขามีอิสระในการทําเพลงมาก แตของเราทําไมตองเรื่องรัก อกหัก บาบออยางน้ี 
มันไมจําเปนตองเปนอยางน้ีเสมอไป ไมจําเปนตองอินเทรนตามเกาหลี ไมจําเปนตองแบบเกาะ
ตามกระแส ถาเรามีจดุยนื มีอดุมการณ สงัคมก็จะดีข้ึนเยอะ...”  

 


