
ตวั
อย
่าง



ตวั
อย
่าง



ร็อก-ฐ-ศาสตร์

วิเชียร ฤกษ์ไพศาล

ISBN  978-616-7752-29-7

พิมพ์ครั้งที่ 1 : มิถุนายน พ.ศ. 2557

ราคา 245 บาท

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของส�านักหอสมุดแห่งชาติ

วิเชียร ฤกษ์ไพศาล

ร็อก-ฐ-ศาสตร์-กรุงเทพฯ : สต็อคทูมอร์โรว์, 2557.

256 หน้า.

1.การตลาด  2.การบริหาร 3.ดนตรี. I.ชื่อเรื่อง

ISBN  978-616-7752-29-7

บรรณาธิการส�านักพิมพ์ : ปิยพันธ์ วงศ์ยะรา
บรรณาธิการเล่ม : วิสูตร แสงอรุณเลิศ

ศิลปกรรมและออกแบบปก : ธารินี  ป่าเหล็ก
พิสูจน์อักษร : อัศวพร แสงอรุณเลิศ

จัดพิมพ์โดย
บริษัท สต็อคทูมอร์โรว์ จ�ากัด

เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์
ห้องเอ ชั้น 17 ถนนสีลม แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทร. 02-632-0645 โทรสาร 02-632-0646

จัดจ�าหน่ายโดย
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 1858/87-90
ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 0-2739-8000, 0-2739-8222 โทรสาร 0-2739-8609

www.se-ed.com

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 โดยบริษัท สต็อคทูมอร์โรว์ จ�ากัด ห้ามน�าส่วนหนึ่งส่วนใด
ของหนังสือเล่มน้ีไปลอกเลยีนแบบ ท�าส�าเนา ถ่ายเอกสาร หรอืน�าไปเผยแพร่บนอินเตอร์เนต็และเครอืข่ายต่างๆ
ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทเท่านั้น

ตวั
อย
่าง



ร็อก-ฐ-ศาสตร์

ตวั
อย
่าง



ค�าน�าส�านักพิมพ์
 ทุกคนผูกพันกับบทเพลง
 เบื้องหลังความส�าเร็จของหลายคน อาจจะมาจากท่อนฮุค

ท่อนหนึ่ง 
 ตอนหมดแรง ค�าแรงๆ โดนๆ แว่วเข้ามาในสมอง ก่อนจะมี

แรงฮึดต่อ

 นอกจากเพลงจะมีท่วงท�านองที่เร้าใจ ยังมีความหมาย  
มีท่อนประโยคโดนๆ

 จึงไม่น่าแปลกนัก ที่ศิลปินหลายๆ คนเข้าไปอยู่ในใจ เป็น 
ไอดอลของคนยุคต่อยุค

 16 ปี  ถ้าเป็นเด็ก ก็เข้าสู่วัยรุ่น
 ถ้าจากปีแรก เพิ่งจบจากมหาวิทยาลัย ตอนอายุ 22 ปี ตอน

นี้ก็ย่างเข้าอายุ 38
 ผมเชื่อว่าบทเพลงของจีนี่เรคคอร์ด อยู่กับคนไทยหลาก

หลายวัย
 ว่ากันตั้งแต่เด็ก วัยรุ่น มาจนถึงวัยท�างาน และหลายๆ คน

ขึ้นมาเป็นผู้บริหาร 
 บ้างก็เป็นเจ้าของกิจการกันไปแล้ว
 บทเพลงของ บอดี้สแลม, บิ๊กแอส, ป้าง, พาราด็อกซ์,  

พลพล, กะลา, วงเคลยีร์ และอกีมากมาย ล้วนเกดิจากทีน่ี ่จนีีเ่รคคอร์ด
 ค่ายเพลงค่ายนี้จึงจัดได้ว่าเป็นต�านานที่ยังคงโลดแล่นได้

อย่างน่าสนใจ

 “พีน่คิ” วเิชยีร ฤกษ์ไพศาล เป็นผูร่้วมหวัจมท้ายกบัค่ายยกัษ์
ใหญ่ “แกรมมี่” ตั้งแต่วันแรก

 ในวนัทีไ่ด้รบัมอบหมายให้ออกมาตัง้ค่ายเพลงค่ายใหม่เมือ่ 
16 ปีที่แล้ว เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นในตอนนั้น

 จากทรัพยากรที่เป็นศูนย์ ไม่มีศิลปินแม่เหล็กติดมือออกมา 
โจทย์ที่มีจึงท้าทายได้ใจ

      ปิยพันธ์ วงศ์ยะรา
          ส�านักพิมพ์สต็อคทูมอร์โรว์
       email, facebook : piyaphan@stock2morrow.com
      Fanpage :  www.facebook.com/PiyaphanMakeBillion
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 งานใหม่ ในกระแสธรุกจิทีย่ากขึน้ จนน่าศกึษาเส้นทางต่างๆ ตรงนัน้ 
เขาคิดอย่างไร ท�าอย่างไร

 นั่นจึงเป็นที่มาของหนังสือเล่มนี้  “ร็อก-ฐ-ศาสตร์”  ที่ฟังแล้วนึกถึง 
ค�าว่า “รัฐศาสตร์” 

 การบริหารไม่ใช่เรื่องง่าย แต่การบริหารวงร็อกนั้นยากยิ่งกว่า
 หนังสือเล่มนี้จึงเสมือนคู่มือการบริหารผ่านศาสตร์เพลงร็อก ที่อ่าน

แล้วน�าไปปรับใช้ได้กับทุกธุรกิจ

 “16 ปีจีนี่” ถึงวันนี้น้อยคนที่จะไม่รู้จักศิลปินดังๆ เพลงฮิตๆ ของ 
จีนี่เรคคอร์ด

 ที่มาที่ไปจึงมีมากกว่าแค่การผลิตเพลง แต่ยังแทรกด้วยหลักการ
บริหารแบบมืออาชีพ

 “พี่นิค” ออกมาถ่ายทอดเรื่องราวและเทคนิคต่างๆ ให้ได้รู ้กันว่า  
ของแบบนี ้“ไม่มฟีลคุ” กบังานดงัๆ ระดบัประเทศ ในฐานะเบอร์หนึง่ขององค์กร 
และเป็นผู้อยู่เบื้องหลังผลักดันแบบถึงลูกถึงคน

 ภาพและเรื่องราวที่ได้สัมผัสในหนังสือเล่มนี้ ความสุขในอดีตน่าจะ
สร้างรอยยิ้มให้ผู้อ่าน

 จีนี่เรคคอร์ดสร้างความสุขให้เรามา 16 ปี
 เบื้องหลังก�าลังเฉลยออกมาว่า ท�าได้อย่างไร?
 “ความสามารถของศิลปินคุณภาพ” กับ “การบริหารระดับเทพ”  

ต้องมาคู่กัน

 หนังสือเล่มนี้มีเสียงเพลงลอยมา พร้อมกับแรงบันดาลใจ และ 
เคล็ดลับในการท�างานให้ประสบความส�าเร็จ พร้อมเบื้องหลังความฮิต  
ความส�าเร็จของแต่ละวง 

 พลิกอ่านกันได้เลยครับ
      

      ปิยพันธ์ วงศ์ยะรา
          ส�านักพิมพ์สต็อคทูมอร์โรว์
       email, facebook : piyaphan@stock2morrow.com
      Fanpage :  www.facebook.com/PiyaphanMakeBillion
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ผู้หญิงที่นั่งใส่แว่นด้านหลังเป็น
แฟนคลับของผม 555

ตวั
อย
่าง



 พี่นิคพาจีนี่ผ่านมรสุมแห่งการเปล่ียนแปลงมาอย่าง
สง่างามถึง 16 ปี
 ไม่รู้สิครับ...ผมว่าพี่นิคต้องมีส่วนผสมของทั้งศิลปะ  
 และพาณิชย์ที่พอดี มีสมดุลอย่างมากเป็นแน่แท้
 จึงท�าให้ประสบความส�าเร็จมาถึงจนทุกวันนี้...
 ผมคนหนึง่ล่ะทีก่ระหายใคร่รูร้ายละเอยีดของคนทีจ่ดั
สมดุลของทั้งสองสิ่งได้อย่างลงตัว...
 ว่าเขาคิดอะไร เขาเจออะไร เขาผ่านมันมายังไง  
 ด้วยความเคารพครับพี่นิค 
 ผมอ่านเรื่องราวของพี่แล้วมันช่างเข้มข้น ครุ่นคิด  
ติดสนุก ถูกรสนิยม จริงๆ ครับพี่  
                                                                                                                                                      
                                         ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์
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 ในวงการบันเทิง มีคนพูดกันอยู่บ่อยๆ ว่า “ถ้าเกลียดใคร  
ให้ชวนไปท�าหนัง” เพราะธุรกิจหนังบ้านเราเป็นธุรกิจที่คนท�าต้องลงทุน
ลงแรงกันสุดชีวิต เพื่อลุ้นให้มีคนมาดูหนังในสามวันแรกที่ฉาย ถ้าท�า
ไม่ได้ ก็เตรียมตัวเจ๊ง 
 แต่หลงัจากทีม่โีอกาสไปท�าค่ายเพลงอยูส่ามปี ผมก็พบว่าถ้า
ชวนคนที่เกลียดไปท�าหนังแล้วยังไม่หายสะใจ ก็ให้ชวนไปท�าค่ายเพลง
ต่อด้วย

 คนทีย่งัท�าค่ายเพลงอยูไ่ด้ในปัจจบุนันี ้ถ้าไม่เก่งมาก กบ้็ามาก 
มนัง่ายซะทีไ่หนล่ะในการจะหาศลิปินเก่งๆ คยุกนัรูเ้รือ่ง ดแูลให้สร้างงาน
ดีดีออกมา ในงบประมาณที่เหมาะสม ได้งานที่ดีมาแล้ว ก็ต้องลุ้นให้คน
ชอบ แล้วคนนีก่แ็ปลก บทจะชอบอะไร (โดยเฉพาะเรือ่งเพลง) หลายครัง้
ก็ไม่มีเหตุผลที่จับต้องได้ ชอบเนื้อ ชอบท�านอง ชอบมิวสิควิดีโอ ชอบ
ศิลปิน ชอบหน้าตา ชอบเสียงร้อง ชอบท่าเต้น ชอบมือกีตาร์ ชอบเสื้อผ้า 
ชอบวงศ์ตระกูล ฯลฯ แถมเปลี่ยนใจง่ายอีก วันนี้ชอบอย่างนี้ พรุ่งนี้ชอบ
อีกอย่างหนึ่ง ตอนจะเปลี่ยนใจก็ไม่บอกเราก่อน นึกจะเปลี่ยนก็เปล่ียน
ซะอย่างงั้น

 เอาล่ะ สมมตว่ิาชอบแล้ว กไ็ม่ได้แปลว่าจะซือ้ ชอบแล้วโหลด
ฟร ีชอบแล้วฟังจากวทิย ุชอบแล้วยมืเพือ่น ชอบแล้วไปซือ้แผ่นผทีีต่ลาด
นัด ไม่ซื้อเพลงไปดูคอนเสิร์ตก็ยังดี แต่ก็ไม่ ชอบที่จะขอบัตรฟรี นู่นนี่นั่น 
จนน่าจะขึน้ทะเบยีนให้อาชพีคนท�าเพลงเป็นอาชพีแห่งชาต ิกนิเงนิเดอืน
รัฐบาล แล้วท�าเพลงแจกฟรีซะให้สิ้นเรื่อง
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 ไม่เป็นไร  สมมตอิกีทกีไ็ด้ว่า ได้งานทีป่ระสบความส�าเรจ็มาก 
ได้ทั้งเงินและกล่อง ปัญหาก็อาจจะไปอยู่ที่ตัวศิลปินอีก งอแงง้องแง้ง 
คนนู้นอยากได้อย่างนี้ คนนี้อยากได้อย่างนั้น ทะเลาะกันเอง ทะเลาะ
กับแฟน หรือบางทีศิลปินไม่มีปัญหา แต่แม่ศิลปินมีปัญหาก็มีอยู่บ่อย 

 ทีพ่ดูมาทัง้หมดนัน้ไม่ใช่ว่าเขยีนไปเรือ่ยเป่ือย แต่แค่ช่วงเวลา
สามปีที่ผมท�าค่ายเพลง ผมเจอปัญหาที่ว่ามานั้นครบหมดทุกข้อ (และ
อกีหลายข้อทีต้่องเล่าให้ฟังหลงัไมค์เท่านัน้) การท�าค่ายเพลงเหมอืนการ
สร้างครอบครวัขนาดใหญ่มาก คนท�าค่ายไม่ได้ดแูลแค่เรือ่งงาน แต่ต้อง
ดูแลกันทั้งชีวิตของทุกคนที่อยู่ในค่าย (รวมถึงญาติๆ ของทุกคนในค่าย
ด้วย) แล้วค�าว่าศลิปินชือ่กบ็อกอยูแ่ล้ว ตสิต์ตวัพ่อตวัแม่ทัง้นัน้ทีเ่ราต้อง
ดูแลอยู่ จัดได้ว่าเป็นสามปีแห่งความเจ็บปวดระทมขมขื่นที่สุดในชีวิต

 ถ้าคนท�าค่ายเพลง ไม่เก่งมาก กบ้็ามาก แล้วคนทีท่ัง้ชวีติอทุศิ
ให้กบัการท�าค่ายเพลงล่ะ คณุว่าเขาเป็นคนยงัไง ผมท�าค่ายเพลงมาสาม
ปีก็แทบจะเอาตัวไม่รอด แล้วคนที่ท�าค่ายเพลงมากว่าสามสิบปีล่ะ เขา
คดิยงัไง เขาเผชญิกบัปัญหาเหล่านัน้อย่างไร เขามคีวามสขุบ้างไหม เขา
กินอะไรเป็นอาหารเช้า เขานอนตอนกี่โมง เขาเอาเวลาที่ไหนไปอยู่กับ
ครอบครัว แล้วท�าไมเขายังท�าค่ายเพลงอยู่อีก ค�าตอบอยู่ในหนังสือเล่ม
นี้แล้ว คุณอยากอ่านเหมือนที่ผมอยากอ่านไหมล่ะ

 พดูถงึหนงัสอืเล่มนีแ้ล้วกท็�าให้คดิถงึวิบากกรรมของคนท�าค่าย
เพลงได้อีกข้อว่า นอกจากจะตกระก�าล�าบากมาสามทศวรรษกับการท�า
ค่ายเพลงแล้ว นี่ยังต้องมาเขียนหนังสือเล่าทุกอย่างให้เราฟังอีกหรือ จะ
ต้องทรมานกันไปอีกนานแค่ไหน 
 พี่นิคครับ บ่องตงนะพี่ ผมโคตรเห็นใจพี่เลย(ว่ะ)ครับ

       
                ยุทธนา บุญอ้อม 
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 ค�าจ�ากัดความที่เห็นภาพชัดที่สุดส�าหรับพี่นิคคือค�าว่า “เหนือชั้น”
 หนึ่งในบุคคลผู้มีพระคุณตลอดกาลของผมและวง
 พี่นิคเป็นแบบอย่างในด้านมุมมองการท�างาน การบริหาร และการ
เป็นผู้น�า 
 สิ่งที่ผมนับถือพี่นิคมากๆ คือ ความเด็ดขาด ทันที ทันเวลา 
 ตลอดระยะเวลาที่ได้ร่วมงาน มีหลายเหตุการณ์ที่ท�าให้ได้เห็นมุม
มองในการบริหารค่ายเพลงจีนี่อย่าง “เหนือชั้น”
 ผมชื่นชมความเอาใจใส่ในรายละเอียดของสิ่งที่พี่นิคท�าอย่าง
สม�่าเสมอ 
 พี่นิคไม่ใช่ผู้บริหารแบบจับต้องไม่ได้ แต่พี่นิคสนใจและลงมาดูแล
ค่ายเพลงจีนี่ด้วยตัวเองอย่างใกล้ชิด 
 ตลอดระยะเวลา16ปี เราจะเห็นพี่นิคเดินไปเดินมาอยู่ในจีนี่ทุกวัน
 พี่นิคบอกเสมอว่าท�างานด้วยใจรัก ค�าว่า “Music Lover” จึงได้ยิน
อยู่บ่อยๆ
 ทุกวันนี้ค่ายเพลงจีนี่เติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่ง เปรียบดังสโมสร
ฟุตบอลที่มีนักเตะดาราดังอยู่มากมาย 
 การท�าค่ายเพลงให้ประสบความส�าเร็จได้ในขณะที่วงการเพลงฝืด
เคืองเช่นนี้ ไม่ใช่เรื่องง่าย เป็นเรื่องที่ต้องใช้วิสัยทัศน์ล้วนๆ
 พี่นิคน่าจะเขียนหนังสือต้ังนานแล้ว เพราะบทความของพี่นิค  
อ่านสนุก มีความตลกร้ายกาจ กวนประสาทเป็นที่สุด 
 ปกติผมก็ติดตามอ ่ านข ้อ เขียนของ พ่ีนิคจากทาง เฟสบุ ๊ ค  
 แต่คราวนี้พี่นิคเขียนถึงค่ายเพลงของตัวเองบ้าง 
 ใครอยากรู้ว่าท�าอย่างไรให้ค่ายจีนี่เติบโตมาได้อย่าง   
ยาวนานและประสบความส�าเร็จ หนังสือเล่มนี้มีค�าตอบให้แล้ว
 แล้วคุณจะรู้ว่า พี่นิค “เหนือชั้น” จริงๆ นะครับ

                   อิทธิพงศ์ กฤดากร ณ อยุธยา (ต้า Pardox) 
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ค�านิยม
 ถ้าวงการดนตรีเปรียบเหมือนกับผืนป่า ค่าย
เพลงก็คงจะเหมือนกับต้นไม้ ศิลปินคงไม่ต่างจาก ดอก 
ผล และใบ
 และGenie records ก็เป็นเช่นต้นไม้ต้นหนึ่ง ที่
ดูเผินๆ แล้วก็ไม่ได้ต่างจากต้นไม้อื่นทั่วไป
 ไม่ได้สูงจนเสียดฟ้า ไม่ได้ใหญ่เกินคนโอบ
 แต่ถ้าก้มมองลงผนืดนิ จะเหน็รากทีห่ยัง่ลกึ แผ่
กว้างยึดล�าต้นให้ยืนหยัดท้าแดดลม
 หลายครั้งที่โดนพายุแห่งการเปล่ียนแปลงโหม
กระหน�่า ดอกใบปลิดปลิวร่วงหล่น ทั้งต้นโงนเงนคล้าย
จะล้มลง
 แต่ต้นไม้ต้นนี้ก็ยังยืนยงอยู่มาถึง 16 ปี
 พี่นิคคือ”ราก”แห่งต้นไม้ต้นนี้
 “ราก”ที่แข็งแรง ชีวิตจึงเติบโต
      
   ด้วยรักและเคารพ
      
   กบ Big Ass
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 ได้รับต้นฉบับงานเขียนจาก “พี่นิค”...เหตุเพราะได้รับเกียรติให้ได้
บันทึกค�านิยมลงในหนังสือเล่มแรกของพี่เขา
 ในตอนแรกนั้นก็คิดว่าค่อยๆ อ่าน...ไม่รีบร้อน 
 แต่ที่ไหนได้...ในครั้งแรกที่ เริ่มต้นอ่าน กลับวางไม่ลง

 เรือ่งราวทีด่�าเนนิอยูใ่นตวัหนงัสอืนัน้ ล้วนเป็นเบือ้งหลงัเบือ้งลกึทีเ่กีย่ว
กับเร่ืองดนตรีที่เราชื่นชอบ  ในมุมที่ไม่เคยถูกถ่ายทอดให้รับรู้และรับฟังจากที่
ไหนๆ
 ตัวละครต่างๆ ที่อยู่ข้างใน ก็ล้วนแต่เป็นบุคคลที่เราชื่นชอบในผลงาน
ของพวกเขา ตั้งแต่กาลครั้งที่เรายังเป็นเด็กน้อยเริ่มหัดฟังเพลง
 อีกทั้งจังหวะของเรื่องราวและวิธีการเล่าผ่านตัวหนังสือของ “พ่ีนิค” 
...มันท�าให้เรามีความรู้สึกเหมือนก�าลังมีผู้ใหญ่ที่ผ่านร้อนหนาวมานั่งสอนเรา
อยู่ในที...วงจรเกิดขึ้น...ตั้งอยู่ และดับไป

 ตวัหนงัสอืของพีเ่ขาเหมอืนจงใจจะสัง่สอน...แต่หากการถกูสอนในครัง้
นี้ของผมนั้น ตัวเราเองก็ไม่ได้รู้สึกอึดอัดที่จะต้องมานั่งฟังอย่างเสียไม่ได้...
 ตรงกันข้าม เรากลับพิจารณาในแต่ละตัวหนังสือ...ข้อความเปรียบ
เทียบ...บทกวี...หลักคิดและหลักการใช้ชีวิตต่างๆ ในแต่ละบทแต่ละตอนอย่าง
เนิบช้า...อย่างพินิจพิจารณา
 รวมถงึใช้เวลาย้อนกลบัมาเปรยีบเทยีบกบัเรือ่งราวในหนงัสอื กบัเรือ่ง
ราวที่เกิดขึ้นจริงกับชีวิตตัวเอง...อย่างอัตโนมัติ
 
 ขอบพระคุณพี่นิคที่เอ็นดูต้ังแต่วันแรกที่พวกเราได้เข้ามาร่วมอยู่ใน
ชายคาบ้านอันอบอุ่นและสนุกสนานอย่าง “genie” หลังนี้
 หาก “ไม่มีทุกคน...ไม่มีบอดี้สแลม”...ฉันใด...
 “ไม่มพีีน่คิ...กค็งไม่มบีอดีส้แลมที.่.. เป็น...อยู.่..คอื…อย่างในปัจจบุนั
นี้ได้”...ฉันนั้น

                                               อาทิวราห์ คงมาลัย (ตูน bodyslam)
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 10 กว่าปี ที่ผมมีโอกาสได้ท�างานที่แกรมมี่ในฐานะนักแต่งเพลง 
ผมพบเจอพี่นิคอย่างประปราย 
 พี่นิคในความรู้สึกผมคือชายร่างเล็ก ท่าทางใจดี แต่น่าเกรงขาม
 ผมยกมือไหว้พี่นิคอยู่ไกลๆ แกคงจ�าผมไม่ได้ เพราะผมไม่เคยมี
โอกาสได้ร่วมงานกับค่าย genie ของพี่นิคสักที 
 กระทั่งขึ้นลงลิฟท์พร้อมกันก็ไม่เคย เพราะพี่นิคมีลิฟท์ขึ้นลงส่วน
ตัว เนื่องจากเป็นผู้บริหารระดับสูง
 คิดแล้วมันก็ตลก ในที่สุดผมก็ได้ร่วมงานกับพี่นิคและ genie ใน
วันที่ผมกลายเป็นคนเขียนหนังสือและบรรณาธิการ
 ผมไม่เคยรู้มาก่อน  ผู้บริหารค่ายเพลงร็อกอันดับ 1 ของประเทศ
อย่างพี่นิค จะเขียนหนังสือได้ดีแบบชนิดที่ว่าดีมากถึงมากที่สุด
 คมคาย แต่ถ่อมตัว เล็กน้อย แต่ยิ่งใหญ่ 
 ทกุบรรทดัคล้องจองราวกบับทกว ี(แต่ยงัอตุส่าห์มคี�าว่า “นะครชั”) 
 ทั้งหมดที่ว่ามา พี่นิคเขียนเองกับมือ ไม่ได้ใช้นักเขียนผี (Ghost 
Writer) แม้แต่บรรทัดเดียว
 ทีส่�าคญัมนัไม่ใช่การมานัง่อ่านต�าราการบรหิารค่ายเพลงรอ็ก นัก
ดนตรีร็อก
 แต่มันคือประสบการณ์อันล�้าค่าของพี่นิคไม่ว่าจะเป็นการตลาด 
การบริหารงาน หรือการใช้ชีวิต
 ผมดีใจสุดๆ ที่ได้เป็นบรรณาธิการงานชิ้นนี้ของพี่นิค
 แต่ที่ดีใจกว่า นั่นก็คือ...
 ผมได้ขึ้นลิฟท์กับพี่นิคแล้วครับ
        
                              วิสูตร แสงอรุณเลิศ  
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 มันยากที่กล่าวถึงทุกคนอย่างครบถ้วนใน
เนื้อหาแต่ละบทแต่ละตอน
 ผมจงึขอใช้หน้านีท้�าหน้าทีต่อบแทนทกุบญุ
คุณที่ท�าให้มี…genie records

ขอขอบคุณ...
 น้องอุ๋ย นภาพร อุชชิน ที่ร่วมงานกันมาตั้งแต่ 
2 ธันวาคม ปี 2528 และยังคงไว้ใจร่วมทางกันมาตลอด 
ไม่ว่าผมจะขยับไป ณ จุดใดในบ้านใหญ่แกรมมี่ 
 อุย๋เป็นแขนขวาอนัทรงพลงั เป็นเบือ้งหลงัทีผ่ลกั
ดันทุกศิลปินเบื้องหน้า 
 ช่วยเหลือผมในทุกเร่ือง แม้แต่เรื่องรูปภาพ
ส�าหรับหนังสือเล่มนี้ 
 ขอบคุณเป็นพิเศษจริงๆ
 พี่เจือ สันติสุข จงม่ันคง ถ้าไม่ใช่พี่...genie 
อาจไม่ใช่ชื่อนี้ คงเสียใจมากหากไม่ได้คุยกับพี่เมื่อ 16 ปี
กว่าๆ...คืนนั้น
 ป๋าเตด็ ยทุธนา บญุอ้อม น้องช่วยพีม่ากในวนั
แรกๆ หรือแม้แต่ในวันนี้ พี่ไม่เคยลืมบุญคุณใคร

ค�าขอบคุณ
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 สเุมธ & เดอะป๋ัง ดใีจทีไ่ด้พวกนายมาประเดมิ
ค่ายเป็นอัลบั้มแรก
 น้องหม ีเทยีนชยั เกยีรตปิรงุเวช และ พีเ่ป๋า 
กมลศักดิ์ สุนทานนท์ ถ้าไม่มี 2 คนนี้ genie คงตั้งไข่
ไม่ได้ และคงเดินมาไม่ไกลถึงทุกวันนี้
 น้องปุ๋ม อาสยา ฐกัดกุล น้องผึ้ง สาลินี  
เขมจรัส น้องหนุ่ย ศุทธสิทธิ์ เดชอินทรนารักษ์ รวม
ทั้งผู้ก�ากับ MV ทุกคนที่มีส่วนร่วมสร้างสรรค์งานของ
ศิลปินใน genie ทั้งหมด
 น้องๆ ทีมงาน genie records ทุกคนทุกรุ่น
ที่ร่วมบุกเบิก และร่วมสานฝัน ผลัดเปลี่ยนกันมาจนทุก
วันนี้ 
 ทมีงาน  รปภ.รอลฟิท์ ทีช่่วยให้ข้อมลูว่าเวลา
ผู้คนมาตึกแกรมมี่ เค้าพูดถึงศิลปินค่ายพี่ว่ายังไงบ้าง 
ช่วยได้เยอะนะ...จะบอกให้
 genie FC ทุกคนที่ดิ้นรนตามโหลด ตามแชท 
ตามแชร์ ตามเชียร์...ไม่มีทุก FC ไม่มี genie
 ครูโอ๋ เบญญาภา บุญพรรคนาวิก แห่ง   
Acting mania ที่ทั้งช่วยสอนศิลปินในค่าย และยัง
ประสานให้เกิดการตีพิมพ์หนังสือเล่มนี้
 ใครอีกล่ะ...ขอบคุณไม่หมดอยู่ดี 
 เอาเป็นว่า ทุกคนอยู่ในใจผมตลอดละกัน
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