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CultMaew Team
บรรณาธิการอ�านวยการ   พงศ์นรินทร์ อุลิศ
บรรณาธิการบริหาร   มณเฑียร  เกษศิรินทร์เทพ
บรรณาธิการ   พัสวรรณ ศรีลาน 
ผู้ช่วยบรรณาธิการ  พิมพกานต์ เกิดศิริ
นักเขียนประจ�า  ทีมเค้าแมว = ทีมแคท เรดิโอ 
   ดีเจ ครีเอทีฟ โปรโค และทีมงานทุกคน
ทีมให้ข้อมูล รู้ไปท�าแมว   บรกรณ์ หลงสวาสดิ์
   อัญญารัตน์ ชาตะเมธีกุล 
   วีณา ปิยะพินทุ
   ปัญญพัฒน์  ชัยศุภมงคลลาภ
   สมเจตน์  ลายอด
   นุวัตร ฐิติเหมสกุล 
   ปิยะวัจน์  สันติสุทธิ์
   ไชยปกรณ์  พุทธธีรภาพ
   นิสิต  พัฒนศิริมากร
   จามร  อามระดิษ
   มานะ จารุวัฒนกิจ
   วรพจน์ จันทร์สงวน
   พรภัสสร อัตถปัญญาพล
   สิรินดา อินทสุข
วิศวกรเสียง   ดิศรณ์ ปานเพ็ง 
นักอ่านตรวจทาน   อิทธิกร  เทพทรงวัจจ
นักออกแบบ   วรวุฒิ ตวงวุฒิกุล
นักจัดการ     กรภัทร์  บุนนาค
นักสื่อสารออนไลน์    อภิชญา   โพธิ์ศรี
   พัชรัตน์  จันทร์วศิน
นักศึกษาฝึกงาน (แคท เรดิโอ) ณัฐชนนท์ สมจิตร
   นันท์นภัส เภาอ้วน
   อมานี เลาะมณี 

ผู้อ�านวยการแจก  กรุงเทพฯ: ป้อง, เชียงใหม่: ขิม
   ขอนแก่น: โอ๊ต, โคราช: โจ้

บริษัทผู้พิมพ์  บ. ทวีวัฒน์การพิมพ์ จก.
บริษัทผู้ผลิต   Taf Rodi A  Co.,Ltd.  
ที่อยู่     1603 ซ.ลาดพร้าว 94 ถ.ลาดพร้าว 
   แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม 
   10310  โทร. 02-530-9611  
ติดต่อโฆษณา  086-609-0489, 082-797-1448 

CAT
RADIO
DJ Shift

รับสมัครสมาชิกอ่าน และสมาชิกแจก
1. เนื่องจากเรายังมือใหม่มาก อาจกระจายหนังสือได้ไม่ทั่วถึง ใครอยากมีอ่าน
ต่อเนื่อง แบบส่งถึงบ้าน พร้อมของที่ระลึกพิเศษ ติดต่อสมัครสมาชิกได้ที่  
cultmaew@gmail.com  ค่าสมัครสมาชิก 500 บาท  ได้หนังสือ 10 เล่ม 
2. หากใครสนใจช่วยเราแจก อย่าลังเล ติดต่อเราได้ที่  cultmaew@gmail.
com เช่นกัน แจ้งชื่อ นามสกุล จ�านวนเล่มที่ต้องการ พร้อมจุดที่น�าไปแจก หรือไป 
เรายินดีส่งให้ พร้อมลงเครดิตตามเหมาะใจ 

จุดแจกเค้าแมว 

กรุงเทพ ฯ
Cat Radio: Cat Radio (ทาวน์ อิน ทาวน์ ซ.5) • Cinema: House RCA 
(ชั้น 3 RCA Plaza) • Concerts & Festivals: Cat Expo, T-Shirt 
Festival, Cat Foodival, Cat Gig, Cat Film, งานต่างๆ ของ Cat Radio 
และ Paradox (บอยแบนด์แสนใจดีขนไปแจกบนเวทีและที่ต่างๆ) • Book Shop
Happening Shop (ชั้น 3 หอศิลป์ฯ กรุงเทพ) • No.80 Bookshop RCA 
(RCA Plaza) • Tomorrow Close (ชั้น 2 หอศิลป์ฯ กรุงเทพ) • Zombie 
Books (RCA บล็อก D) • ร้านหนังสือก็องดิต The Jam Factory (คลองสาน)
Cafe: Ageha Cafe (สุขุมวิท 77 ซอย 25) • Bico Cafe  (The Scene 
Town in Town) • Black Jack Coffee (ทาวน์ อิน ทาวน์) • Cafe Amazon 
Town ‘n Town • Cafe Now by Propaganda (ทาวน์ อิน ทาวน์ ซ.11) • 
Caffe Undici (ซ. พหลโยธิน 11) • Catnip Cafe (ซ.นราธิวาสราชนครินทร์ 8) 
• Caturday CatCafe (Coco Walk ราชเทวี) • Cinamono (ทาวน ์ อิน ทาวน์ 
ซ.19) • EMPTY TASTY soft serve & cafe (ซ.อารีย์ 1) • I’ am A  
(สุขุมวิท 77) • Hidden Backyard ประชาชื่น (เลียบคลองประปา) • Old Boy 
Cafe & Bistro (ทาวน์ อิน ทาวน์ ซ.11) • Rocket Coffee (ทางออก 1 Mrt 
เพชรบุรี) • Sora City (สุขุมวิท 26) • Tabi Cafe (บางมด) • Tempo (RCA 
Plaza) • The Box No.5 town in town (ทาวน์ อิน ทาวน์) • Tiny Tree 
(สุขุมวิท 31) • UKU Cafe (Town in Town) • What The Cup coffee ‘n 
Bakery (ระหว่างทองหล่อ ซ.5 กับ ซ.2) • ธ. 1950 (ซ.วัชรพล) • บางรักกาแฟ
สด (ตลาดเฉยพ่วง, รัชดา ซ.4) • ร่มไม้ไออุ่น (ใกล้โรงเรียนบดินทร์เดชา ลาดพร้าว 
94) • สวนครูองุ่น มาลิก (ทองหล่อ ซ.3 ข้างสถาบันปรีดีฯ) • สุขใจ Music 
House & Cafe (ทาวน์ อิน ทาวน์) • อินทนิล (ปั๊มบางจาก สาขาเอกมัย) • 
อุดมสุข coffee happy & more (รัชดา ซ.3) • Co-Working Space x 
Cafe: Growth Cafe And Co. (สยามสแควร์ ซ.2) • Hubba -To (habito 
Mall โครงการ The Base,  สุขุมวิท 77) • Market: ร้านขนมคุณเก๋ (โซนด้าน
หน้าตลาดบองมาเช่) • Record & Vinyl Shop: DJ Siam (สยามสแควร์ ซ.1)
Garage Records (ลาดพร้าว ซ.8 แยก 9) • GRAM (ชั้น 4 สยามพารากอน)
REC. (MRT พหลโยธิน ทางออก2) • ร้านน้อง ท่าพระจันทร์ • อมรมูฟวี่ (ถนน
จักรวรรดิ)

Restaurant / Bar: Breathe Bar (BTS สะพานตากสิน 
ทางออก 3) • Flock dessert bar & bistro (ซอย
พหลโยธิน 18/1 แยก 3) • Okinawa Kinjo (สุขุมวิท 69, 
BTS พระโขนง ทางออก 3) • PLAY YARD by Studio 
Bar (ลาดพร้าว ซ.8 แยก 3) • Sweet Pista (สุขุมวิท 31) 
Tacos Factory (อารีย์ ซ.1) • TERUAKI (โครงการอารีย์
การ์เดน) • ร้านเจียงฮาย (ปากซอยลาดพร้าว ซ.4)
University: ใต้คณะดุริยางคศาสตร์ ม.ศิลปากร (ตลิ่งชัน)
ใต้คณะวารสารฯ ม. ธรรมศาสตร์ (รังสิต) • ใต้คณะ
วิทยาศาสตร์ มศว (ประสานมิตร) • Others: 
BB Labsnack (Emporium Tower) • Condo เมโทรส
กาย รัชดา • Salon de Bear พัฒนาการ • บ.คิวบีอี (อาคา
รอื้อจือเหลียง) • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา Big C 
สะพานควาย • อาคาร อปร. (โรงพยาบาลจุฬา)

เชียงใหม่
Book Shop: Book Smith (นิมมานเหมินท์ ปาก ซ.3)
ร้านเล่า (นิมมานเหมินท์ ปาก ซ.2) • Cafe: 8 Days a 
week (ซ.สุขเกษม) • A While Coffee (ซ.ศิริธร หลังตึก 
CM Computer) • aka ama (สันติธรรม) • Bart Coffee 
(มูลเมือง ซ.6) • Brewing Room (ถ.เจริญเมือง) • 
Coffee Man (อ่างแก้ว มช.) • Erbaan Cafe • Factory 
Coffee (ซ.วัดอุโมงค์) • Graph Cafe (ถ.ศรีภูมิ) • 
Impresso (นิมมานเหมินท์ ซ.11) • Kantary Terrace 
(นิมมานเหมินท์ ซ.12) • Less is More Coffee 17 
(นิมมานเหมินท์ ซ.17) • Mosaic Coffee (ตรงข้ามBritish 
Council Chiang Mai) • No. 39 Coffee (ซ. วัดอุโมงค์)
Gallery & Library: Gallery Seescape (นิมมาน-

เหมินท์ ซ.17) • Now Here (มูลเมือง ซ.6) • Oligo (หลัง
มช.) • Pacamara (สาขากลางเวียง) • Penguin Ghetto  
(หมู่บ้านเพนกวิน) • Ristr8to LAB (นิมมานเหมินท์ ซ.3) • 
Rosaniyom (ถ.ศิริมังคลาจารย์) • Rosaniyom (หลังมช.)
Rock Presso (ถ.พระปกเกล้า 13) • Slope Motion 
(หลังมช.) • Somkiat Cafe (ซอยข้างวัดโป่งน้อย) • 
Small Cafe (หน้าวัดเกตุ ซ.1) • Smoothie Oligo (หลัง
มช.) • Time : it’s time to relax (ถนนคันคลอง
ชลประทาน) • The Barn : Eatery Design  (ถ.ศรีวิชัย 
ซ.5) • Thunder Bird (Thunder Bird Hostel มูลเมือง 
ซ.6) • TOAST-IT : TOAST IN TOWN (ถ.เจริญเมือง)
Wake Up (ถ.นิมมานเหมินท์ + Icon คูเมือง) • โซนกวด
วิชา หน้าอ�าเภอ En Concept / Da Vance • ร้านกาแฟ 
Cup D (ซอยวัดอุโมงค์) • ร้านกาแฟ RaKuDa • ร้านกาแฟ 
Thammada • ร้านกาแฟ (โ)สด (หลังมช.) • ร้านกาแฟ เมิง
ระมิงค์ • ร้านนม โต และ สด • ร้านไอศกรีม I Berry 
(นิมมานเหมินท์ ซ. 17) • ร้านไอศกรีม JOHONEY (ถ.
มนตรี ซอย รร.พิงครัตน์) • ร�่าเปิงกาแฟ • ฮิมดอยคอฟฟี่ 
(ซอยวัดอุโมงค์) • Gallery & Library: Gallery 
Seescape (นิมมานเหมินท์ ซ.17) • Restaurant / 
Bar: Barefoot Cafe (หมู่บ้านเพนกวิน) Flour Four 
(นิมมานเหมินท์ ซ. 17) • Minimal Bar (ห้าแยกสันติธรรม)
Our Place Chiang Mai (เจ็ดยอด) • Raw truckr (หลัง
มช.) • We Didn’t Land on the Moon Since 1987 
(ศิริมังคลาจารย์ ซ.3) • รออยู่ตรงนี้ (หลังตลาดต้นพยอม) • 
สวนนม (ประเสริฐแลนด์) • ร้านสหภาพสเต็ก (ซ.วัดอุโมงค์)
โกเผือกโกด�า (ซอยด้านข้าง The Harbour) • เมิงระมิงค์ 
(บ�ารุงราษฎร์ ซ.2) • แจ่มเจริญย์ วินเทจ (สันติธรรม)

Shop: Dibdee Studio (Thapae 
East) • Rubber Killer (นิมมานเห
มินท์ ซ.11)

ขอนแก่น
Light Here (เส้นหลังโรงแรมโฆษะ
ขอนแก่น) • ร้าน บ้านมอ Bakery & 
Coffee • สถาบันดนตรีเคพีเอ็น (ชั้น 
5 เซ็นทรัลขอนแก่น)

นครราชสีมา 
3rd World Cafe (ถ.พลแสน) •
Mademan Barber Club (ถ. โพธิ์
กลาง) • Must so Kiss (บริเวณ 
The Zenith Restidence) •
Some Might Say (ถ.สุรนารี) •
starbucks Terminal 21 โคราช
ร้านเฟื่องนคร (ถ.มหาดไทย) •
ห้องซ้อมดนตรี Studio 1234 (ถ. บัว
รอง)

เชียงราย: ก๋วยเตี๋ยวเรือวิทยุ
(หน้ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)
จันทบุรี: Dejavu by Wanphen-
jewely
ชุมพร: Yellow Bear Bar (ตลาด
ร้อยร้าน)
ชลบุรี: NRA Cafe (สัตหีบ)
ตาก: a coffee
พิษณุโลก: a coffee (ม.นเรศวร)
ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
(ม.นเรศวร)
นครปฐม: Carpe Diem (ซ.ชยาทิพย์ 
ทับแก้ว) • Lamun Cafe (หน้า ม.
ศิลปากร ทับแก้ว) • Tik Cafe (ม.
ศิลปากร ทับแก้ว) • ร้าน P’took
นนทบุรี: มาเจสติก ทาวเวอร์
ประจวบคีรีขันธ์: The Diasy Cafe
ลพบุรี: The Mellow 
สุราษฏร์ธานี: Jasmine & Tea 
House, Samui • ห้องซ้อมดนตรี 
ROCKETSRA
อยุธยา: Junk House Cafe & Bar 
(ท่ารถ 99 ติด Stockhome Hostel 
ถ.นเรศวร)
อุดรธานี: ร้าน Beyond Cafe (ทั้ง 4 
สาขา) • ร้าน Dose Espresso 
Thailand • ร้าน Dose Factory
ร้านเลิศอาภรณ์ (ตลาดห้าแยก)
 *ติดต่อรับไปช่วยแจกได้ที่ 
02-530-9611, cultmaew@
gmail.com ขอบคุณทุกท่านที่ร่วม
ด้วยช่วยกัน ทั้งนี้ หากตกหล่นชื่อจุด
แจกใดไป เราขออภัยจากใจ รบกวน
แจ้งที่เบอร์และอีเมลดังกล่าวได้เลย 

ติดตาม CAT RADIO ได้ที่
www.thisiscat.com  app: Cat Radio (iOS & Android)

Facebook.com/thisiscatradio
และ IG / Twitter / Youtube : ThisisCatRadio

CAT RADIO DJ SHIFT

Intro

Editor’s Note

 “รถติดแบบไม่รู้จะร้องเพลงอะไรดี”
 พี่คนขับแท็กซี่กล่าวถึงสภาพจราจรย่านหนึ่งที่แม้เราทั้งคู่ไม่ได้อยู่ตรงนั้น 
ก็สัมผัสได้ถึงความติดแหง็ก 
 
 การเดินทางของเรายังลื่นไหล แต่ในใจผู้เขียนติดอยู่กับภาวะรถติด 
ที่ส่วนตัวรู้สึกว่าเสียงเพลงชุบชีวิตได้เสมอ
 ยังจ�าบทหนึ่ง (“เมืองหลวง”) จากรวมเรื่องสั้น ซอยเดียวกัน ของวาณิช 
จรุงกิจอนันต์ ที่ว่าด้วยภาวะอึดอัดบนรถเมล์ที่อัดแน่น กระทั่งเสียงร้องเพลง
ลูกทุ่งจากใครบางคนหลังรถ ปลดปล่อยพันธนาการในอากาศและในดวงใจ  
 ยังระลึกถึงหลายชั่วขณะที่เวลาได้ยินเสียงเพลงจากรถสองแถว รถเมล์ 
แล้วรู้สึกว่าโห ....ใช่เลย ดีใจที่ได้ยิน  
 และนึกถึงครั้งแล้วครั้งเล่าที่เราติดรถเพื่อนพ้องน้องพี่ไปไหนต่อไหน แล้ว
แต่ละคนมีซีดีประจ�ารถ หรือคลื่นวิทยุที่ฟังกันทุกวัน ยุคนี้ก็เป็นเรื่องของไฟล์
เพลง/เพลงมือถือหรืออะไรที่เข้าจังหวะการเดินทางของชีวิตยุคนี้ 
 ถ้าไม่ได้มีเรื่องคุยกันมาก ก็อาจจะร้องสดไปพร้อมกัน หรือร้องเองแบบ
ไม่มีดนตรีรอง 
 แต่หากรถติดจนเรานึกเพลงไม่ออก เปิดเพลงอะไรก็ไม่อิน น่าจะเป็น
ภาวะที่หนัก 
 อย่างไรก็ดี  ยาเยียวยาจิตวิญญาณของบางคน อาจไม่ใช่ดนตรี ซึ่งเราว่า
เป็นอะไรก็ได้ที่รู้สึกว่าดีและหล่อเลี้ยงใจให้น�าชีวิตไปต่อได้แม้ขณะติดแหง็ก
กับอะไรก็ตาม 
 เค้าแมวนี้เล่มนี้ยังคุยกันเรื่องดนตรีเป็นหลัก แต่ก็พาเราไปพบหลายมุม
มอง อาหาร ชีวิต ความคิด ลอตเตอรี่ 
 หวังว่าจะท�าให้ผู้อ่านได้พบอะไรดีๆ หรืออย่างน้อยก็มีอะไรที่จุดประกาย
ให้ไปคิด วิเคราะห์ พอชุ่มชื่นใจ (O,O)    
  
      พัสวรรณ ศรีลาน 
      บรรณาธิการ

แก้ไขข้อผิด

เพลงประจ�าปี 2017 ในเล่มที่แล้ว
ตกหล่นไปบางเพลง ขออภัยและ
น�ามาให้อ่าน ณ ที่นี้
“‘เกี่ยวกันไหม (You?)"’- อิ้งค์  
วรันธร เพียบพร้อมลงตัวไปหมด 
ท�านอง โปรดักชั่น เสียงร้อง และ
เลเวลการติดหูอยู่ในระดับเกิน
สิบ นี่เป็น City Pop + AOR + 
Synth pop แสนดีที่มีแต่สร้าง
ความสุขในทุกครั้งที่ได้ฟัง” DJ 
Sonny

ข่าวดี เล่มนี้มีส่วนลด  
เค้าแมวได้รับความเอื้อเฟื้อจาก
หลายๆ คนเสมอ ขอขอบคุณและ
ส่งต่อ เล่มนี้ทองหล่ออาร์ตสเปซ 
พื้นที่แสดงศิลปะท�าเลดีต้นซอย
ทองหล่อ ฝากแจกโปสการ์ดละคร
เวที บุพกาลี ที่น่าดูมาก ใครดวงดี
ได้รับโปสการ์ดที่เขียนว่าส่วนลด 
50 บาท รบีน�าไปใช้ด่วนๆ 15 ม.ีค.-
9 เม.ย.นี้ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่
หน้า Calendar)
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เค้าแมวพบประชาชน  
3 กุมภาพันธ์ 2561
เคาน์เตอร์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ 
สยามพารากอน ชั้น 5

 นบัจากฉบบัแรก ทีเ่ค้าชวน
สครับบ ไปแจกเค้าแมวให้ทกุคน
กบัมือ ต้นเดือนตุลาคม 2559 
จากน้ันเค้ากฝ็ากแจก (ส่งเอง
บ้าง เพือ่นส่งบ้าง) ตามทีต่่างๆ 
และพบปะประชาชนเองบ้างใน
งานต่างๆ ของแคท เรดโิอ 
 ต้นเดือนแห่งความรักปีนี้ 
เค้านับว่าเข้าปีที่ 2 ประกอบ

กับมีเสียงเรียกร้องรอคอยฉบับ 
The Toys กันคึกคัก นับเป็น
โอกาสอันดีที่จะได้นัดพบปะกัน 
เพื่อรับเค้าแมว ปก The 
Toys ก่อนใคร  เค้าขอ
ขอบคุณทุกคน แล้วพบกันใหม่ 
 ป.ล. อยากให้ใครขึ้นปก 
หรืออยากให้เค้าคุยกับใคร
อย่างไร แนะน�ากันได้ที่ 
cultmaew@gmail.com 

รู้ไปท�าแมว
 1. เค้านัดแจกตั้งแต่บ่าย 2–6 โมง
เย็น แต่มีน้องๆ แฟน The Toys มารอ
ตั้งแต่เที่ยง ขอบคุณจ้ะ

 2. เราสมนาคุณน้องที่มาคนแรก
ด้วยหน้าปก The Toys ขนาดใหญ่พร้อม
ลายเซ็น
 3. คนทีพ่ลาดโอกาสข้อ 2 อย่า
น้อยใจ เพยีงถ่ายรปูคู่ปก The Toys โพสต์
เฟสบุ๊ก/อนิสตาแกรม ใส่ #thetoys #เค้า
แมว #catradio เปิด public แล้วเตรยีม
ลุ้นรบัหน้าปก The Toys ขนาดใหญ่พร้อม
ลายเซน็ได้เลย เรายงัมอีกี 2 แผ่น 
 4. ดีเจที่แวะเวียนมาช่วยแจกได้แก่
ดีเจจูนจูน (ส่งต้นฉบับหน้า Catwalk is 
Happy, Fashion is Freelance วัน
นั้นเลย เย้) ดีเจนอร์นอร์ (พาลูกมาช่วย
แจกด้วย น่ารัก)  ส่วนดีเจคมสันผู้มีแฟน
คลับรอรับคกึคัก มาสแตนด์บายคิว
สุดท้าย แล้วก็อยู่สนทนากับหนุ่มๆ ยาว
เราแอบได้ยินรหัส “BNK48”  เป็นระยะ

เค้าแมวพบจดุแจก
ใหม่ทีเ่ค้าไปฝากตวั 

 เค้าส่งหนังสือหรือฝาก
เพื่อนส่งตามสถานที่ที่ติดต่อมา
หรือเค้าติดต่อไปเป็นประจ�า 
นอกจากทุกคนจะน่ารักและ
ช่วยแจกช่วยรับแล้ว ยังมี
สถานที่ใหม่ต้อนรับเค้าแมว
เรื่อยๆ เราขอบคุณจากใจ 
และยินดีเปิดพื้นที่หน้านี้ไว้ผลัด
เปลี่ยน แนะน�าจุดแจกที่เค้าเพิ่ง
ไปถึงฉบับละที่สองที่ เริ่มจาก
ในกรุงเทพฯ ก่อน 

WHITE 
bake.wine.cafe
  ร้านสีขาวสะอาดตาที่เห็น
เด่นไกลเพราะร้านอยู่ชั้น 2 วิว
ดี ไม่มีอะไรบัง พิกัดก็ปักหมุด
ไว้ว่าตรงข้ามทางเข้าหมู่บ้าน
ทาวน์อินทาวน์ ถ. ศรีวรา จอด
รถได้ที่ลาน Makro 
 การตกแต่งดูมินิมัล สบาย
ตา นอกจากเครื่องดื่มที่ทานคู่
เบเกอรี่ คัพเค้ก สโคน และ

ขนมต่างๆ ขนาดก�าลังดี  ยังมี
ไวน์นานารสชาติและช่วงปีให้
เลือกสรร เราแอบเห็นเครื่อง
ดนตรีวางอยู่ ข่าวว่าจะมีดนตรี
สดและอาหารเพิ่มเติมเร็วๆ นี้ 
 ป.ล. ร้านเพิ่งเปิดใหม่ เราก็ไป
เปิดซิงขอวางหนังสือแจก และขอ
ถ่ายปกเค้าแมวเล่มนี้ทันใด สะกด
รอยตามที่  ig:white_bake.wine.
cafe 

Trackaddict 
Records 
 บ่ายวันหนึ่ง หลังจากเติม
พลังในร้านอาหารญี่ปุ่นที่เราไป
ฝากท้องพร้อมหนังสือเป็น
ประจ�าย่านพระโขนง เราก็เจอ
ร้านขายแผ่นเสียงที่โลเคชั่นให้
ฟีลลึกลับ แบบเดินตามป้ายที่
เป็นแผ่นไวนีลไปเรื่อยๆ เปิด
ประตู แล้วเดินตามทางที่มี
ประตูอีกบาน ก็จะพบร้านที่มี
เสน่ห์ทั้งเพลงและเจ้าของร้าน  
 แผ่นเสียงส่วนใหญ่เป็น
สไตล์แจ๊สและแผ่นเพลงที่น�า

เข้าจากอเมริกา บรรยากาศ
อบอุ่น มีกาแฟและเครื่องดื่ม
ขาย แถมบทสนทนาอย่าง
กันเองและฟังเพลินมาก 
 ป.ล. พิกัดร้าน อยู่ในตึก MT&T 
ซ.สุขุมวิท 69 (รถไฟฟ้า สถานี
พระโขนง ทางออก 3 / อยู่เกือบสุด
ซอย ซ้ายมือ สังเกตป้ายที่จอดรถ
ร้านโอกินาว่า กินโจ และแผ่นเสียงที่
เขียนไว้ว่า Coffee Music, 
Coffee Records,Track Addict) 
ดูตัวอย่างแผ่นเสียงและเวลาเปิดปิด
ที่ fb: Trackaddictrecord 
sukumvit69  ig:trackaddict_
plloyh

เค้าแมวรบัสมาชกิ  เค้ารับสมาชิกอย่างเป็นทางการแล้วจ้ะ
 ขอบคุณผู้อ่านใจดีที่ติดต่อสมัครสมาชิกมาตั้งแต่เริ่มต้น เราเองก็เปิดรับ แต่ยัง
จัดการอะไรไม่เรียบร้อยจึงยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการ ตอนนี้เราพร้อมแล้ว 
ส�าหรับการส่งหนังสือถึงบ้านคุณ แถมของที่ระลึกแรกเข้า เย่! กรอกใบสมัคร โอนสตางค์ 
แล้วส่งหลักฐานมาตามรายละเอียดด้านล่างนี้ หรือจะเมลมาพูดคุย ถามไถ่กันก่อนได้ที่ 
cultmaew@gmail.com   
 ป.ล. หนังสือเราอาจจะเดินทางช้า แต่สัญญาว่าเราตั้งใจท�าตั้งใจส่งเสมอ ขออภัย
หากไม่สะดวกจ้ะ
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The Lucky 
Black Sunset 
‘4 วงแห่งความรัก’ 
24 กุมภาพันธ์ 2561  
Voice Space 

 คอนเสิร์ตรวมวงดนตรี 4 
รสชาติจาก 4 ประเทศ จัดโดย 
Seen Scene Space ใน
เดือนแห่งความรัก ที่ดูแล้วก็น่า
หลงรัก 
 Plastic Plastic จาก
ประเทศไทย เปิดเวทีได้น่ารัก 
ฝีมือดีระดับสากล จนอยากให้
มีคอนเสิร์ตบ่อยๆ 
 Sunset Rollercoas
ter เจ้าของบทเพลงโรแมนติก 
ที่แสดงสดได้สนุก และมี
เซอร์ไพรส์เป็นเพลงประกอบ
ละคร F4 ที่แฟนๆ ร้องตามได้
ทั้งฮอล หนุ่มๆ ไต้หวันบอกว่า 

“เราดไูม่โรแมนตกิ แต่โรแมน-
ติกในจินตนาการและน�ามา
ใส่ในบทเพลง” 
 The Black Skirts หนุ่ม
แว่นเกาหลี ที่นอกจากพาเพื่อน
มาแสดงแบบเต็มวง ยังมีของ
แจก ของเล่น และหัวใจมาให้ผู้
ชมเล่นสนุกอย่างคึกคัก 
 Lucky Tapes สามหนุ่ม
จากญี่ปุ่น ที่ฝีไม้ลายมือการท�า
เพลงและแสดงสดไม่ธรรมดา 
(เวลาแสดงสดจะมีสมาชกิสมทบ 
เพื่อให้เล่นดนตรีได้ครบเครื่อง 
ตามที่พวกเขาเรียบเรียงไว้
อย่างละเอียดละเมียด รอบนี้
เล่นกัน 7 คน แน่นเนียน) 
ลูกเล่นแพรวพราว และขี้เล่น
เพราะเล่น Koisuru Fortune 
Cookie ส่งท้ายโชว์แบบได้ใจ
แฟนๆ ซึ่งอาจรวมถึงแคนแคน 
สมาชิก BNK48 ที่โอตะหลาย
คนยืนยันแบบยิ้มแย้มว่าได้เจอ
เธอในงานนี้ดียิ่งนัก  

รวมงานที่แมวแว้บไปดูมา 
ครบบ้างไม่ครบบ้าง 

แต่อยากบอกต่อ 

Bangkok Edge
บางกอก
แหวกแนว
‘Explore. 
Create. Inspire’
20-21 มกราคม 2561 
Museum Siam, Chakra-
bongse Villas, 
Rajini School 

 Explore. Create. 
Inspire  ไปกับเทศกาลทาง
ความคิดแบบบางกอกแหวก
แนวที่จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 แล้ว
เต็มอิ่มกับดนตรี ศิลปะ อาหาร 
งานฝีมือ สัมมนา และเวิร์ก
ชอปหลากหลาย ในบรรยากาศ
อบอุ่น กรุ่นกลิ่นอายเมืองเก่า 
ที่กระตุ้นแรงบันดาลใจใหม่ๆ 
ได้น่าสนใจ
 ติดตามภาพบรรยากาศ
และอัพเดทกิจกรรมครั้งต่อไป
ได้ที่ fb/bangkokedge 
www.bangkokedge.com 

Liam Gallagher 
Live in Bangkok
‘xx …As You 
Were’
12 มกราคม 2561
ไบเทค บางนา 

 ครั้งแรกที่แฟนๆ Liam 
Gallagher ทั้งที่เคยดู Oasis 
และไม่เคย ได้ดูการแสดงสดใน
นาม Liam Gallagher ที่
เมืองไทย 
 บรรยากาศก่อนเข้าฮอลล์ 
คึกคักด้วยแฟนานุแฟนที่
นอกจากใส่เสื้อ Oasis, Liam 
เวอร์ชั่นต่างๆ ที่ต่อคิวซื้อของที่
ระลึกหน้างานทัน (แถวยาว
มาก แต่เราอดลุ้นเพราะไปช้า) 
และที่มีอยู่แล้ว ยังมีสาวกใส่
เสื้อทีมฟุตบอล Manchester 
City มาอุ่นหนาฝาคั่ง 
 ด้านในเริ่มต้นด้วยวอล์กอิน 
ที่นอกจากบทเพลงแล้ว ยังมี

ภาพเดี่ยวหล่อๆ ของพี่เลียมใน
ลีลาต่างๆให้ดูเพลินๆ  
จากนั้นบนเวทีก็จุดความมัน
โดย The Whitest Crow วง
ไทยฝีมือสากลที่แฟนหลายคน
เซอร์ไพรส์เพราะห่างหายจาก
การแสดงสดไปนาน วาด
ลวดลายได้เฟี้ยวฟ้าวเร้าใจ 
พร้อมเฟิร์มข่าวว่าก�าลังท�า
เพลงใหม่ โปรดติดตามต่อไป 
 และแล้วเวลาของพี่เลียมก็
เริ่มขึ้นด้วย ‘Rock ‘n’ Roll 
Star’ และหลากหลาย
บทเพลงเก่าเพลงใหม่ที่เล่นกัน
แบบกระชับฉับไว จนหลายคน
รู้สึกว่ายังไม่เต็มอิ่ม แต่เพียง
เท่านี้ (15 เพลง) เราก็รู้สึกปลื้ม
ปริ่มและอยากให้พี่เขาผ่านมา
บ่อยๆ …As You Were xx

The xx 
Live in Bangkok  
Yes! ‘I See You’  
29 มกราคม 2561
ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี 

 The xx ขึ้นชื่อว่ามีลายเซ็น
ชัดเจนทั้งตัวเพลงและการ
แสดงสด จึงเป็นอีกหนึ่งวง
ดนตรีในฝันที่แฟนๆ อยากดู
การแสดงสดสักครั้ง (หรือ
หลายครั้ง) ในชีวิต 
 หลังจากรอและลุ้นกันพัก
ใหญ่ ในที่สุดทัวร์อัลบั้ม ‘I 
See You’ ก็มาถึงเมืองไทย
ในปีนี้ แล้ว โอลิเวอร์, โรมี่ และ
เจมี่ ก็ไม่ท�าให้ผิดหวังด้วยสุ้ม
ซาวด์ที่สอดประสานได้กลม
เกลียว ฟังกลมกล่อม ร่วมกับ
แสงสีที่ช่วยส่งผ่านอารมณ์ได้
ลึกซึ้ง ดึงให้ทุกคนตกอยู่ใน
ภวังค์ของ The xx ทันใด

 นอกจากความเฉพาะตัวใน
สรรพเสียงดังกล่าวข้างต้น 
ความเนียนกริบในการร้องของ
โรมี่ ลีลาการเล่นดนตรีที่ดูราว
เคลื่อนทั้งตัวทั้งใจไปพร้อมกัน
ของโอลิเวอร์  และฝีไม้ลายมือ
การคุมจังหวะต่อเนื่องทั้งโชว์
ของเจมี่ ยังมีความกันเอง และ
จริงใจในบทสนทนาที่พูดน้อยๆ 
เบาๆ แต่จับใจ แม้จังหวะขึ้น
เพลงผิดนิดหน่อยก็ยังน่ารัก มี
เสน่ห์ชะมัด  

รู้ไปท�าแมว
1.  หัวเรือใหญ่ของ Bangkok Edge คือ ม.ร.ว. นริศรา จักรพงษ์ ผู้ก่อตั้งและกรรมการ
ส�านักพิมพ์ริเวอร์บุ๊คส์ ที่เผยแพร่หนังสือศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ โบราณคดีไทย
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จนเป็นที่รู้จักทั่วโลกมากว่า 25 ปี โดยมีลูกๆ คอยช่วยดูแล
ส่วนต่างๆ ในงาน อาทิ ด้านดนตรี โดย ฮิวโก-จุลจักร จักรพงษ์
2.  หลังคอนเสิร์ต 1 วัน เลียมโพสต์ขอบคุณและอธิบายสั้นๆ ว่าซาวด์มีปัญหาเลยส่งผล
ต่ออารมณ์ จากนั้นเกือบ 2 สัปดาห์ยังโพสต์อีกว่า “ไม่แน่ใจว่าบอกหรือยัง แต่อยากบอก
อีกครั้งว่ารักเมืองไทย...” จ้ะ!  As you were 
3.  แฟนๆ ประทับใจโชว์มาก ทีมเค้าแมวเองก็กระโดดแย่งเซ็ตลิสต์ที่การ์ดหน้าเวทีโยน
ให้หลังโชว์จบ จนเล็บหัก แต่ไม่เจ็บ กอด Box Set แผ่นเสียงกลับบ้านแบบฟินๆ (รอบนี้
สาวเจ้าต่อแถวซื้อของทันแต่โปสเตอร์โดนเพื่อนริบไป โถๆ)
4.  ข่าวว่า The xx แวะภูเก็ตเล่นน�้าก่อนมาเล่นคอนเสิร์ตด้วยนะ หวังว่าจะติดใจและมา
เล่นกันใหม่ xx
5.  ระหว่างให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน Lucky Tapes บอกว่า รู้สึกโชคดีที่ได้มาเล่นที่เมือง
ไทย อยากเจอทุกคน อยากชิมอาหารไทย และอยากรู้ว่าตอนนี้ที่เมืองไทยฮิตเพลงอะไร 
แล้วมีสื่อตอบว่า ‘Fortune Cookie’ คณะเทปโชคดีเลยจัดให้สดๆ บนเวที …น่ารัก 
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เค้าแมวค้น
The 

Richman
Toy

 เรากะคุยกับ The 
Richman Toy เรื่องอัลบั้ม 
‘ตะวันเลียตูด’ ที่ได้ยินเพื่อน
ร่วมงาน ดีเจ นักดนตรี ชื่นชม
มาตั้งแต่ปลายปีก่อน เราเองก็
ฟังแล้วฟังอีก ครั้งละยาวๆ ทั้ง
อัลบั้ม 
 เราจึงชวน แจ๊ป–วีรณัฐ 
ทิพยมณฑล (ร้องน�า/กีตาร์), 
เช่–อัคราวิชญ์ พิริโยดม (เบส), 
เอี่ยว-ปุรวิชญ์ ขาวลออ(กลอง), 
เงาะ–พีระนัต สุขส�าราญ 
(กีตาร์), แชมป์–ปิยะวิทย์ 
ขันธศิริ (ไวโอลิน) มาคุยยาวๆ 
ช่วงบ่ายของวันหวยออก งวด
กลางเดือนกุมภาพันธ์ 
 ทว่า บทสนทนาพาเราไป
ถึงการวิเคราะห์รสชาติ ชีวิต 
ความรวย และอีกหลายอย่าง 
ท�าให้เรารู้สึกว่าก�าลังคุยกับ
คณะนักวิเคราะห์อย่างเข้มข้น   
 อาจเพราะเราชวนพวกเขา
มาคุยในคาเฟ่ โพสต์ท่าเท่ๆ 
กับลอตเตอรี่ อาหาร หรือ
เพราะอะไรก็ตาม แต่หวังว่าทุก
คนอ่านจบแล้วจะรวย

ป.ล. ก่อนคุย เราใช้เวลาถ่าย
ภาพนาน แชมป์ต้องรีบไปเล่น
ดนตรีต่อ บทสนทนาจึงเริ่มต้น
ด้วยเรื่องแชมป์ นักไวโอลินที่
สั่งสมประสบการณ์ทั้งในวง
ออร์เคสตรา สกา ดีเจเซ็ต 
วงแนวทดลองต่างๆ และเป็น
สมาชิกคนล่าสุดของ The 
Richman Toy 
 
Champ The 
Richman Toy
เราเคยเจอกันในวงอื่นมาบ้าง 
แต่นี่เป็นครั้งแรกที่คุยกันใน
นาม แชมป์ The Richman 
Toy 
เล่าให้ฟังหน่อย เข้ามาร่วม
งานกับวงนี้ได้อย่างไร   
แชมป์:  แชมป์กับแจ๊ปเป็น
เพื่อนกันนานแล้วฮะ ชอบพอ
ทางด้านดนตรีกัน ตั้งแต่สมัย
เทดดี้ (Teddy Ska Band ที่
แชมป์เคยเป็นสมาชิก) แจ๊ปเคย
ชวนมาแจมแบบกีตาร์กับ
ไวโอลิน แล้วก็มันดี เพิ่งกลับมา
อีกที ก็คืออัลบั้มนี้ที่แจ๊ปชวน 
ในขณะที่ผมไม่ได้มีวงประจ�า

ครั้งนี้ คือการชวนมาท�างาน
และเป็นสมาชิกเลยใช่ไหม 
แชมป์:  ใช่ๆ จริงๆ ทัวร์กับ 
The Richman Toy มาพัก
หนึ่งแล้วฮะ ก่อนอัลบั้มจะออก
ประมาณ 1 ปีกว่าๆ 
เป็นทัวร์ที่มีเพลงชุดเก่าด้วย 
ชุดใหม่ด้วย
แชมป์:  ใช่ฮะ ตอนนี้งานแสดง
คอนเสิร์ตก็มีเพลงใหม่ด้วย 
เพลงเก่าด้วย แต่ว่าอัลบั้มนี้จะ
เป็นเครื่องสายเยอะ ที่จะมี
แชมป์บันทึกอยู่ในซีดีครับ
ซึ่งก็เป็นความใหม่ของ The 
Richman Toy ด้วย ที่มี
เครื่องสาย
เช่:  ใหม่มาก 
แชมป์:  ส�าหรับผมก็ใหม่ในแง่
ที่เราจะมาเล่นไวโอลินให้เป็น
ในรูปแบบที่ The Richman 
Toy อยากให้เป็น คือปกติ 
ไวโอลิน จะอยู่ในรูปแบบเล่น
ตามโน้ตหรือเสียงไวโอลินที่คน
คุ้นเคยว่าจะต้องหวานเท่านั้น 
หรือต้องใส่ความเพราะ แต่พอ
มาอยู่กับ The Richman 
Toy ก็ได้เสียงไวโอลินท�าหน้าที่
ใหม่ๆ อย่างเขาบอกให้แชมป์
พยายามเล่นไวโอลินโดย 
ไม่ต้องไปสั่นสายนะ เล่นให้
ตรงๆ เหมือนคีย์บอร์ด เพราะ
ว่าเขาต้องการให้ได้ยินเสียง
ไวโอลินที่เป็นแบบยุคนั้น 
แจ๊ป:  เหมือนเสียงที่เราฟังจาก
เพลงในยุค 70 มาฮะ ที่เป็นวง 
The Carpenters วง 
Bread ยุคนั้น ไลน์ไวโอลิน
เป็นเครื่องสายที่เล่นแล้ว
เหมือนอัด Backing Track 
ฟังออกมาแล้วไม่ได้เป็นออร์
เคสตราเสียทีเดียว
พออัลบั้มเสร็จแล้ว แชมป์ฟัง
เสียงไวโอลินในอัลบั้มนี้แล้ว
รู้สึกอย่างไรบ้าง 
แชมป์:  ชอบนะครับ รู้สึกว่า
เราก็ท�าให้คนเข้าใจว่า เสียง
ไวโอลินไม่ใช่ว่าต้องเศร้าอย่าง
เดียว หรือว่าหวานอย่างเดียว 
เราสามารถเป็นไวโอลินที่ท�าให้
คนเห็นภาพทุ่งหญ้าได้ ท�าให้
คนเห็นภาพของความสวยงาม
ได้ ท�าให้คนเห็นความสดใสได้ 
หลายอารมณ์ด ีรู้สกึดคีรบั รู้สกึ
มีสิ่งที่เราสร้างสรรค์ได้อีกเยอะ

ร้านกาแฟ: วิเคราะห์คน
นอกจากเล่นดนตรีที่ช่วยกัน
สร้างสรรค์แล้ว ในวงคุยกัน
เรื่องอะไรบ้าง 
แชมป์:  คุยนอกเรื่องเยอะเลย
ฮะ ส่วนมากผมว่าเป็นการเสริม
สร้างไอเดียกันว่าเราคิดแบบนี้ 
แต่ละคนเห็นภาพอะไรก็คิด
ตลอดฮะ เราสร้างสรรค์ได้ทุก
เรื่อง ไม่จ�าเป็นต้องเรื่องดนตรี
อย่างเดียว  
เอี่ยว:  วิเคราะห์คน เอาคนมา
นินทา (หัวเราะทั้งวง) 
เช่:  ช่วงหลงั ไปนัง่ร้านกาแฟกนั
แจ๊ป:  ท�าตัวเป็นคนฝรั่งเศส
เช่:  เขาฮิตกันเรื่องของการนั่ง
ร้านกาแฟ ปกติเก้าอี้ต้องหัน 
เข้าโต๊ะ หันเข้าร้าน แต่ตอนนี้ที่
ฝรั่งเศส เก้าอี้หันออกถนนหมด
เลย ถนนคือโรงหนัง
แชมป์:  ที่คนนั่งหันหน้าออก
มาแล้วคุยกัน จริงๆ แล้วเขา
วิเคราะห์คน 
แจ๊ป:  เรียกว่าวิเคราะห์คน 
หรือว่านินทา (หัวเราะ) แบบ
จริงๆ แล้วคนนี้แต่งตัวดีนะ คน
นี้เขาคิดอะไร เขาถึงประมวล
ผลการแต่งตัวเป็นแบบนั้น เขา
คุยอะไรกันอยู่ ประมาณนั้น 
ถ้าให้แชมป์วเิคราะห์จาก
ประสบการณ์เล่นดนตรมีายีส่บิ
กว่าปีท้ังในวงออร์เคสตราและ
แนวอืน่ๆ (สกา: Teddy Ska 
Band /เล่นกบัดเีจ/ทดลอง
เวลิด์มวิสกิ: Before Champ 
ฯลฯ) จนปัจจุบนั ดนตรที�าให้
รวยได้ไหม 
แชมป์:  ท�าให้รวยใจมากกว่า 
อาจจะรวยอนาคตก็ได้ ถ้าเกิด
เราจิตใจดี เราเล่นดนตรีไป
เรื่อยๆ แล้วสุขภาพเราแข็งแรง 
เราก็อาจจะรวย เพราะไม่ต้อง
เอาเงินไปรักษา แต่ถ้าเกิดเรา
ไม่ได้เล่นดนตรี เรามีความทุกข์ 
ความเครยีด เราเข้าโรงพยาบาล 
เสียเงินได้ ผมว่าเล่นดนตรีก็
รวยทั้งจิตใจ สุขภาพ
ได้เวลาท่ีเราต้องส่งแชมป์ไป
เล่นดนตรต่ีอแล้ว ขอบคณุมาก
แชมป์:  ขอบคุณครับ 
เอี่ยว:  แชมป์ก�าลังจะไปเล่น
ดนตรีให้รวย

Interview:  Passawan Srilan
Photo:  Arm Noun

Location:  White Bake Wine Cafe 

The 
Rich-
man 
Toy: 
Rich 
Taste 

...
วิเคราะห์รสชาติ

ชีวิต ความรวย ฯลฯ   

“คุณอาจจะไม่
ต้องท�าตัวเซอร์ 
หรือไว้ผมยาว
ถึงจะเป็นฮิปปี้ 
ผมว่าฮิปปี้
บางที ก็อยู่ที่ 
ในใจนะครับ” 
แจ๊ป 
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อาหารทีไ่ม่ยอมท�าอะไรหลายๆ 
อย่างที่ง่ายน่ะ ส่วนมากจะ
อร่อย (หัวเราะ) ไม่ยอมที่จะใช้
มะนาวขวด ไม่ยอมที่จะไม่คั่ว
พริกเอง ไม่ยอมที่จะไม่คั่วข้าว
คั่วเอง ไม่ยอมที่จะใช้เครื่องขูด
เส้น เพราะว่าต้องสับมือ มันมี
เหตุผลอยู่ไงฮะ แล้วร้านแบบนี้
คนจะแน่นหมด 
อย่างที่บอกว่าวงก�าลัง
วิเคราะห์อาหารในร้านลาบ
กัน เมนูอะไรที่ต้องสั่งทุกร้าน 
เพื่อเช็กความอร่อย
เช่:  จริงๆ สั่งได้หมดนะ ลาบ
เนื้อ ลาบหมู
แจ๊ป:  ใช่ แล้วก็พวกเนื้อเค็ม 
วงเราเวลาไปร้านอาหาร เวลา
ทัวร์ต่างจังหวัด สั่งเมนูไหน ก็
จะสั่งมาเยอะเลย หรือร้านนั้น
ปีกไก่ทอดเกลืออร่อย เอี่ยวจะ
สั่งมาเลย 4 จาน
ในวงมีใครไม่กินอะไรบ้างไหม  
แจ๊ป:  กินได้ทุกอย่าง แต่จะ
เลือกว่าถ้ามาร้านนี้ต้องกินอันนี้ 
ไม่อยากกินอย่างอื่นหรอก ที่สุด
แล้วทั้งวง ชอบกินบะหมี่กึ่ง
ส�าเร็จรูป (หัวเราะทั้งวง)
เงาะ:  นี่คือบทสรุปของการไป
ชิมหลายๆ ร้านมา แล้วก็จับ
สังเกตตัวเองได้ว่า เอ๊ะ เมนูที่
เราชอบทั้งหมด รสชาติเหมือน
ผงชูรสหมดเลยนี่... อ๋อ เรา
ชอบผงชูรสแหละ
แจ๊ป:  แค่นั้นเอง “ใส่มาก
อร่อยมาก ใส่น้อยอร่อยน้อย” 
นี่คือค�าคมของเช่เขา น�้าแข็งที่
บ้านเขาก็ใส่ผงชูรสนะฮะ 
เอีย่ว:  กินน�า้แล้วหวิน�า้อกีทหีน่ึง
เช่:  คือที่บ้านผมน่ะครับ น�้า
แข็งก็เหยาะผงชูรส
ตอนแรกนึกว่าเพื่อนแซว แต่
เรื่องจริงใช่ไหม จะได้จ�าไปท�า 
เช่:  พูดเล่นๆ ครับ “ใส่มาก
อร่อยมาก ใส่น้อยอร่อยน้อย”  
(หัวเราะทั้งวง)
จากที่เคยคุยกับวงเรื่องการ
ท�าอาหารรวมทั้งเมนู ขนมจีน
แกงม้าป่าและมนต์รักน�้ายา
เสน่ห์ ใน Cat Foodival 3
ซึ่งเป็นสูตรของคุณแม่เช่ 
เวลาท�างานด้วยกัน เช่ท�า
หน้าที่เชฟด้วยหรือเปล่า 
แจ๊ป:  เช่เป็นคนท�า วงเขียน
เพลงไป เช่ก็จะไปผลิตเมนูละ 

สักพักจะมีเมนู ย�าอะไรนะ 
เช่:  อ�าลาข้ีเมาครบั จริงๆ ผม
อยากเอามาขายงานแคท แต่ว่า
คนคงเสพยากมาก คือเช่เอา 
Texture ที่เช่ชอบที่สุด เวลา
เคี้ยวมารวมกัน ชอบกินหมึก
แห้ง ชอบกินสะตอ ชอบกิน
พริกสด ชอบกินกระเทียมสด 
ชอบกินหอมสด ช่วงหนึ่งมีไก่
สับด้วย รวนๆ แล้วคั่วสะตอให้
หายเหมน็ก่อน แล้วมาย�ารวมกนั
แจ๊ป:  ของผมก็จะ Add ถั่ว
ลิสงเข้าไปหน่อยหนึ่ง
เพราะว่าชอบถั่วลิงสง
แจ๊ป:  ใช่ฮะ 
เช่:  จริงๆ ใครท�าก็ได้นะฮะ 
ตอนที่คิดขึ้นมามันมั่วมาก แต่
พอกินเข้าไปแล้วมันอร่อยมาก
เลย

‘ตะวันเลียตูด’ : 
วิเคราะห์ตนเอง 
ฟังวงนี้เล่าเรื่องอาหารอร่อย
มาก แต่ก่อนจะหิวไปมากกว่า
นี้ ขอเข้าเรื่องการท�าเพลง
หน่อย 
เช่:  เกือบจะเข้าเรื่องกะเพรา
แล้ว (หัวเราะทั้งวง) 
ตอนท�าอาหาร เราก็เลือก
วัตถุดิบที่ชอบ สร้างสรรค์เมนู
ที่เราชอบ 
ตอนท�าเพลง อัลบั้ม ‘ตะวัน
เลียตูด’ เราใส่อะไรที่ชอบ 
ลงไปบ้าง  
แจ๊ป:  ผมว่าก่อนอื่นต้องใส่
ความเป็นเราอยู่แล้วล่ะ ความ
เป็น The Richman Toy ที่
เป็นมานะครับ ปฏิเสธไม่ได้ว่า 
ก็คือเนื้อเพลง ชื่อเพลง ค�าร้อง
ต่างๆ แล้วก็วิธีการร้อง ส่วน
ประกอบอื่นๆ ก็น่าจะเป็น สีสัน 
โทนต่างๆ ที่น�ามาใส่ ในอัลบั้ม
นี้ เพราะว่าถ้าเกิดยังใช้สีเดิม ก็
น่าเบื่อไปหน่อย อัลบั้มนี้ก็จะมี
สีของไวโอลิน ถ้าจะเรียกเป็น 
70s ซอฟต์ร็อก หรือว่า 70s 
บูติก ก็ได้ครับ มีความหรูหรา
ขึ้นมา มีความสวยงาม ละมุน
ละไม 
ถ้าเปรียบเป็นฮิปปี้ ก็เป็น
ฮิปปี้บูติกขึ้นมาหน่อย
แจ๊ป:  บูติกขึ้นมาหน่อย เป็น
ช่วงหลังจากที่คนกลับจาก 

Woodstock ปี 1969 ยังใส่
เสื้อผ้าคาวบอยอยู่ แต่ว่าอยู่
บ้านเล่นกับหมาแล้ว อุ้มลูก 
ขายต้นไม้แล้ว อยู่ในช่วง 
1973–1976 ก่อนดนตรีพังก์
เข้ามา ยังเป็นฮิปปี้ในอีกรูป
แบบเพลงหนึ่ง
ซึ่งค�าว่าฮิปปี้ หรือว่ากลิ่นอาย
บุปผาชนก็อยู่กับ The 
Richman Toy มาตลอด แต่
ชุดนี้มีสีสันต่างไป  
แจ๊ป:  กว่าจะค้นเจอ ก็ยากนะ 
ว่าวงเราจะมีมุมไหนที่จะท�า
เพลงละมุนละไม และท�าเพลง
ช้าได้บ้าง แต่ยังเป็นเราอยู่
ท�าไมถึงรู้สึกว่าอัลบั้มนี้ต้อง
เป็นเพลงละมุนละไม    
แจ๊ป:  รู้สึกว่าท�านู่นท�านี่ไปแล้ว 
การาจร็อก (อัลบั้มที่ 1 ‘แดน
สวรรค์คอยอยู่’) ลูกทุ่งไทย 
(อัลบั้มที่ 2 ‘ล�าน�าสะดิง้เลฟิย’ู) 
ก็ท�าไปแล้ว อัลบั้ม 3 มีความ
เป็นเฟรชชี่ มินิมอล (เดอะ ริช
แมน ไทย) ก็ท�าไปแล้ว ตอนนี้
อยากท�าสิ่งไม่เคยท�าคือการ
ร้องเพลงช้า การท�าเพลงช้าที่
เพราะ หรอืว่าเพลงเรว็ทีม่สีสีนั...
เงาะ:  ที่ไม่กระด้าง ผมว่าน่า
เบื่อนะ ถ้าท�าเพลงแข็งๆ ออก
มาในช่วงเวลานี้ กลายเป็นว่า 
ไม่มีเสน่ห์... เราคิดจากว่า ท�า
อะไรแล้วน่าสนใจที่สุด ก็เลย
เกิดเป็นแบบนี้ฮะ
ใช้เวลาคิดกันนานแค่ไหน 
เอี่ยว:  เป็นปีเลยครับ
คิดส่วนไหนนานที่สุด ?
เอี่ยว:  คอนเซ็ปต์แหละครับ 
เงาะ:  ท�าอะไรกันดี ตั้งแต่ต้น
เลยฮะ จริงๆ เราไม่ได้แค่อยู่
ดีๆ ก็ตู้มเป็นอัลบั้มนี้นะ เรา
ทดลองในเพลง หลายเพลง
มาก ตั้งแต่ ‘มาเด้อ’ ‘ไม่สวย
แต่อร่อย’ ‘ลบ’ แล้วก็ ‘รักไม่มี
ราคา’  ที่เราทดลองใส่นู่น ใส่นี่ 
แจ๊ป:  ทีนี้เราก็คิดกลับมาที่
ค�าถามกับตัวเองว่าเราคือใคร 
ที่สุดแล้ว ก็กลับมาที่...เราชอบ
ความอิสระ... อย่างผมขับรถ
มินิไปในเมือง ท�าไมผมรู้สึกว่า 
ใครจะรถติดก็ช่าง แต่เรามี
ความสุขใจอยู่ในรถ ก็ตีโจทย์
ออกมาว่า เราเป็นแบบนี้น่ะ 
เราสุขใจในทุกๆ ที่ ผมว่า
หลายๆ คนก็น่าจะเป็นแบบเรา

แหละ ทุกคนก็เป็นฮิปปี้ได้นี่
หว่า ฮิปปี้เมือง ฮิปปี้ยุคใหม่ 
โมเดิร์นฮิปปี้ ที่คุณไม่ต้องออก
ไปป่าหรอก คุณอาจจะไม่ต้อง
ท�าตัวเซอร์ หรือไว้ผมยาวถึงจะ
เป็นฮิปปี้ ผมว่าฮิปปี้บางที ก็อยู่
ที่ในใจนะครับ อาจจะท�างาน
ออฟฟิศก็ได้ คุณขึ้นรถไฟฟ้า 
คุณก็ฮิปปี้ได้ จริงๆ ความอิสระ
คือคุณอยากจะลงจากรถไฟฟ้า 
แวะสยามสแควร์ กินไอศกรีม
ก่อนกลับบ้าน วนัเสาร์เหน็มีทรปิ
น่าสนใจ อยากไปเที่ยวที่ไหนก็
ไป น่าจะเป็นไลฟ์สไตล์ของคน
ยุคนี้ฮะ มีอาหารอะไรน่าสนใจ
ก็ไปทาน 
ท�าอะไร อยู่ทีไ่หนกม็คีวามสขุได้
แจ๊ป:  มีความสุขได้ ตรงนี้
แหละน่าจะเป็นมวลรวม ผมว่า
มันมาหมด มาที่เนื้อเพลงก่อน 
เพราะเรารู้แล้ว ว่าเราจะเขียน
อะไร พอเรามีเนื้อเพลง 
มีคอร์ดมาซัพพอร์ตเนื้อนั้น 
ร้องพร้อมคอร์ดเสร็จ เราก็จะรู้
ว่ากลองน่าจะตี ซัพพอร์ตเพลง
นั้นๆ อย่างไร เบสตามมา สีสัน
ต่างๆ ก็จะตามมา 
พูดถงึเนื้อเพลง นอกจากแจ๊ป
แล้ว อัลบั้มนี้เงาะก็มีส่วนร่วม
เยอะ
แจ๊ป:  เขียนร่วมกัน
ป.ล. ช่วงต่อไป คุยเรื่องเงาะ
และเรื่องอื่นๆ อีกนิดก่อนกลับ
มาคุยเรื่องตะวันเลียตูด (ต่อ)

เงาะ The Rich-
man Toy 
ก่อนจะเขยีนเพลงร่วมกนั เงาะ
เริม่เข้ามาใน The Richman 
Toy ตัง้แต่เมือ่ไหร่ 
เงาะ:  มาตอนเพลง ‘มาเด้อ’ 
เลยฮะ ก่อนชุดนี้ ประมาณ 
2–3 ปี ฮะ 
ชีวิตของเงาะมาบรรจบกับ
เดอะ ริชแมน ทอย ได้
อย่างไร 
เงาะ:  พี่เช่เรียกมาครับ ตอน
นั้นพี่กร (กรณ์ พงษ์พิพัฒน์ 
อดีตมือกีตาร์) เขาออกพอดี
เอี่ยว:  เช่โมเดลลิ่ง  
เช่:  ผมสนิทกับเขาตั้งแต่ตอน
เขาอยู่มหาวิทยาลัย (ม.มหิดล 
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์) ใน
บรรดานักเรียนที่เจอกัน จะคุย

(หัวเราะทั้งวง จากนั้นเราก็
วิเคราะห์ชื่อร้านที่แชมป์ไปเล่น 
ถึงความหมาย ความนิยม สัก
ครู่หนึ่ง ก่อนคุยกันต่อ)

ร้านลาบ: 
วิเคราะห์รสชาติ
ถงึแชมป์ไม่อยู่ตรงนี้แล้ว เรา
ก็พูดถงึแชมป์ได้ 
เอี่ยว:  นินทาแชมป์ได้ละ 
(หัวเราะ)
นอกจากนดัไปศกึษาวเิคราะห์
คนที่คาเฟ่แบบฝรั่งเศส ส่วน
ใหญ่วงนี้นัดเจอกันที่ไหน 
แจ๊ป:  ส่วนใหญ่ไปเจอกันตาม
งานโชว์นี่แหละ แล้วก็ในรถตู้ 
โต๊ะอาหารทั้งหลายแหล่ 
อยู่ด้วยกันตรงนั้นเยอะ ไปทัวร์
ทีได้กินข้าวด้วยกันอย่างต�่าก็ 
3-4 มื้อ แล้วเราจะชอบ
วิเคราะห์อาหารกันด้วย 
ไม่ใช่แค่คน 
วิเคราะห์อาหารกล่องหรือ
อาหารตามร้านคะ
แจ๊ป:  อาหารทุกร้านครับที่เจอ 
แล้วก็ชอบไปเฟ้นหาเมนูที่ค่อน
ข้างจะ Unique เช่น ตอนนี้กิน
ร้านลาบ ก็นั่งวิเคราะห์กันว่า 
ท�าไมร้านลาบร้านนี้อร่อย 
เพราะว่าเขาคั่วพริกเอง 
เช่:  คั่วพริก คั่วข้าวคั่วเอง 
วันต่อวันเท่านั้น เหมือน
จิตวิญญาณแม่ครัวฮะ เขาจะ
ไม่ยอมไปซื้อข้าวคั่วที่คั่วมาแล้ว 
3 วัน มันหืนแล้ว ไม่ใช้มะนาว
ขวด แค่นี้ปรุงรสชาติก็หอมแล้ว 
บวกกับรสมืออีก
แจ๊ป:  อย่างเส้นส้มต�า 
มะละกอก็ต้องเฉาะ เพราะว่า
ดีเทลของการเคี้ยว ถ้าเกิดขูด 
เส้นจะเท่ากันหมด แต่ถ้าสับมือ 
จะมีทั้งเล็ก ทั้งกรอบ ทั้งอ้วน 
ทั้งผอม ทั้งยาว 
เช่:  ผมเคยวิเคราะห์ว่าส้มต�าที่
ไม่อร่อย เส้นจะจม ส้มต�าที่
อร่อย เส้นจะลอยออกมาจากน�้า 
เห็นเป็นเส้นใหญ่ เส้นเล็กเลย 
เพราะฉะนั้น เวลากินจะไม่ชุ่ม
น�้าเกิน ถ้าขูดน่ะ มันดูดน�า้กว่า 
เส้นเท่ากัน เล็กกว่าสับด้วยมือ
ซบึซับรสชาติได้น้อย?
เช่:  ผมว่าเกี่ยวที่ความกรอบ
ด้วย กรอบไม่เท่ากัน ร้าน

“ร้านอาหาร
ที่ไม่ยอมท�า

อะไรหลายๆ 
อย่างที่ง่าย
น่ะ ส่วนมาก
จะอร่อย” 
เช่
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เอา mood นี้” ค�าต้องเป็นพี่
แจ๊ป เพราะว่าค�าพี่แจ๊ปจะมี
เอกลักษณ์ ที่ผมพูดอย่างนั้นไม่
ได้
แจ๊ป:  เมื่อวานพยายามจะพูด
เรื่อง “แว่นตาที่สะท้อนมอง
โลกออกมา” แล้วเงาะเขาคิด
ตั้งนาน ก็เขียนออกมาไม่ได้ ผม
เลยบอกว่า อย่างนั้นต้องเทียบ
กบัธรรมชาต ิเช่น “พระอาทติย์
ส่องแสงมาสะท้อนแว่น แล้ว
เดือนดาราผ่านไป โลกหมุน
ไป แล้วก็ท�าให้เขาเข้าใจและ
เห็นความเป็นจริง…” ก็เริ่ม 
เฮ้ย มีทางออกน่ะ เพลงจะมา
ประมาณอย่างนี้นะ
เงาะ:  ถ้าผมเขียนไปเลย ผม
จะติดอธิบายโดยธรรมชาติของ
คนเล่า เหมือนออกไม่ได้น่ะ พี่
แจ๊ปจะท�าอีกแบบหนึ่ง เลยต้อง
ให้เขาเขียน แล้วผมก็วาง อันนี้ 
ได้ไหม ถ้าได้ เฮ้ย ใช่ นี่แหละที่
ต้องการ ซึ่งตัวเองเขียนไม่ได้ 
(หัวเราะ)  
เป็นเรื่องของการเรียบเรียง 
ตัดขอบ 
เช่:  ผมว่านะ นักดนตรีกับ
ศิลปินต่างกันตรงนี้ ที่จะมา
จัดแจงอะไรบางอย่าง คือคนก็
ยังแปลกใจอยู่ ว่าในช่วง 3 ปี 
ท�าไมศิลปินมีแค่ร้อย กับนัก
ดนตรีเป็นแสนคน เป็นเรื่องน่า
คิดมากเลย แต่พอเรามาสัมผัส 
อยู่ใกล้พี่แจ๊ปบ้าง ใกล้คนนู้น
คนนี้บ้าง ก็เห็นว่าคนเหล่านี้
จัดแจงอะไรอยู่ตลอดเวลา ซึ่ง
บางทีก็เลยไปเข้าพวกกับคนอื่น
ไม่ได้ เข้าไปก็มีเรื่องทางด้าน
ความคิด สะท้อนกันไป สะท้อน
กันมาก็เลยอยู่อย่างนี้ ซึ่งเอา
เข้าจริงๆ ตัวผมเองนะ ค่า
ความเป็น Artist ในตัวผมไม่
ค่อยมีด้วยซ�้า
เอี่ยว:  โอ้โห ครับ (หัวเราะ)

Artist: 
วิเคราะห์วิธีคิด
เราจะวัดอย่างไร แบบไหน
เป็น Artist
เช่:  ผมอยู่คนละฝั่งกับพี่แจ๊ป
เลย ผมเป็นนักดนตรีน่ะ เรียน
แจ๊สก็เล่นตามนั้น แต่ว่าพอมา
อยู่กับวง จะอีกแบบหนึ่ง  ผม
ได้จากวงเสียด้วยซ�า้ เพราะว่า

ในห้องเรียน วิธีคิดแบบนี้ หรือ
ไปพูดในห้องเรียนแบบนี้ เขา
ข�ากันนะฮะ แต่ว่าบางทีเกิด
ความ Unique หรือรูปธรรม
บางอย่างที่ท�าให้คนรู้สึก ไม่
เคยเห็น ไม่เคยได้ยินมาก่อนใน
ชีวิต คือผมรู้สึกว่า The 
Richman Toy น่าจะเป็นวงที่
ผมรู้สึกดีใจ คนทั่วไปอาจไม่
เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน เราดัน
โชคดีได้มาอยู่วงนี้ 
สิ่งที่ต่างกันระหว่างศิลปินกับ
นักดนตรี คือเรื่องวิธีคิด ?
เช่:  ใช่ครับ เพราะว่าถ้าเกิด
เราไปฟังตามผับตามบาร์ เรา
จะรู้สึกได้ว่า ถ้าหลับตา เราจะ
ได้ยินเสียงผู้ชายคนนี้มาก่อน 
ในช่วงชีวิตนี้ แต่ว่าเสียงพี่แจ๊ป 
เราไม่เคยได้ยิน ถ้าพี่แจ๊ปไป
ร้องในห้องเรียน อาจจะโดน
อาจารย์ด่าว่า ท�าเสียงอะไร
แจ๊ป:  หรือว่าถ้าให้พูดทั้งวัน
โดยใช้เสียงเหมือนที่ผมร้อง 
‘มนต์รักยาเสน่ห์’ เพี้ยนมาก
เลย “นีม่าท�าอะไร” (พดูเหมอืน
เสียงร้องในเพลง ‘มนต์รักยา
เสน่ห์’ –หัวเราะทั้งวง)
แต่ว่าเหมาะกับเพลงที่เราท�า 
สิ่งที่เราคิด 
แจ๊ป:  เหมาะที่จะอยู่ในเพลง 
เหมาะเป็นงานศิลปะ
เช่:  ผมว่าศลิปินจะ Compres-
sor อีกทีหนึ่ง ให้สิ่งที่อยู่ตรง
นัน้เกิดความไพเราะ ความแปลก
สมาชิกของวงเรียนดนตรีมา 
ทั้งหมดหรือเปล่า ?
เอี่ยว:  ไม่ครับ ผมเรียนวิศวะ 
แจ๊ป:  ผมเรียนดนตรี แต่เป็น
ธุรกิจดนตรี ก็จะแบ่งซีกเป็น
เรื่องของธุรกิจด้วย
เพื่อนๆ เล่าเรื่องวิธีคิดไปแล้ว 
เอี่ยวที่เรียนวิศวะมารู้สึก
อย่างไรบ้าง 
เอี่ยว:  ก็อีกแบบหนึ่งนะครับ 
เพราะว่าในความเป็นวิศวะ จะ
เป็นอะไรที่เป๊ะๆ น่ะฮะ ความ
ครีเอทีฟไม่มีเลย ทุกอย่างเป็น
ตรรกะ เหตุและผลหมด พอมา
อยู่ในการท�างานของศิลปิน  
ทุกอย่างไม่จ�าเป็นต้องตามนั้น 
ก็คือสิ่งที่ทุกคนพูดมาหมดครับ
ว่า คือความคิด คือการสร้าง
อะไรใหม่ๆ โดยที่ไม่ได้ยึดติด
กับสิ่งที่เคยมีมา 

‘ตะวันเลียตูด’ (ต่อ): 
วิเคราะห์ความฝันและ
ความจริง
คุยเรื่อง ‘ตะวันเลียตูด’ ต่อ
อีกนิด จากที่แจ๊ปบอกและที่
หลายคนเห็นคือ ‘ความเป็น 
The Richman Toy’
แจ๊ป:  อย่าง ‘ตะวันเลียตูด’ ก็
มาจากการที่ไม่อยากเขียน
เพลงฝันในแบบที่คนเขาเขียน
กัน แบบ “ฉนัจะไปให้ถงึจุด
หมาย ยิง่ใหญ่ ...ด้วยความ
ศรทัธา ฉนัจะไปหาสิง่นัน้ให้ได้” 
แต่เราพูดแล้วไม่เข้า แล้วมา
จากนิสัยเราด้วยไงว่าไม่อยาก
เหมือนใคร ถ้าเกิดเขียนเพลง
ฝันแบบผม ฝันอย่างไรดี  เรา
พูดถึงสิ่งใกล้ตัวก็ได้นี่ ตื่นเช้า
มา แล้วก็ออกไปตามฝัน ไปเจอ
ต้นไม้ ใบไม้ ดอกไม้ เห็นนกก็
คือเห็นเจ้าขุนทองมาก่อนเลย
...อรณุเบกิฟ้า นกกาโบยบนิ... 
(เนื้อเพลงประจ�ารายการเจ้า
ขุนทองที่ออกอากาศช่วงเช้าที่
โด่งดังมากเมื่อ 20 ปีก่อน)
แจ๊ป:  ใช่ ก็ตื่นมาท�าฝันเหมือน
กันนะ เด็กนักเรียนคนหนึ่งน่ะ
การเขียนถึงความฝันในมุมมอง
ของเรา ที่ไม่เหมือนคนอื่น เป็น
ที่มาของเพลง ‘ตะวันเลียตูด’
แจ๊ป:  ที่มาของเพลงนี้แล้วก็
เป็นคอนเซ็ปต์อัลบั้ม เป็นซีน
ของอัลบั้มที่จะพูดถึงมวลกลาง
วันๆ หน่อย เห็นแสงแดด
สดใสถึงขั้นดอกไม้บานไหม
แจ๊ป:  อะไรอย่างนั้น แต่ก็ไม่ได้
ออกเป็นทุ่งดอกไม้บาน
บานอยู่ในเมือง?
แจ๊ป:  บานอยู่ในเมืองนี่แหละ 
มีตึก มีควันรถ 
ความฝันของอัลบั้มนี้คืออะไร
คะ ที่อยากให้เป็นจริง  
แจ๊ป:  ถ้าพูดถึงในแง่การเสพ
อัลบั้ม อยากให้ทุกคนซื้อซีดีมา
ฟัง เพราะว่าแทร็กที่เรียงกัน 
เราจงใจวางให้เป็นเรื่องเป็น
ราว เหมือนหนังสือเล่มหนึ่ง 
เป็นบทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 
ตามเพลงเลย มีการเว้นช่อง
ว่างระหว่างเพลง ที่ต้องฟังจาก
ซีดีเท่านั้น ใน iTunes แทร็ก
เรียงเหมือนกัน แต่ฟังไม่
เหมือนกัน
เงาะ:  มคีนพดูหลายคนเหมอืน

กันว่า ตอนฟังซิงเกิล 2 เพลง
แรก (‘บินถลาลม’ ‘ตะวันเลีย
ตูด’) แยกกันก็เฉยๆ แต่ว่าพอ
เขาฟังเต็มๆ แล้ว ตั้งแต่ 1 ยัน
จบ เขาจะรู้สึกว่า มันคือหนังสือ
นี่หว่า ท�าให้เขาเข้าใจภาพรวม
ครับ
นอกจากภาพรวมในอลับัม้แล้ว 
ภาพรวมของการแสดงสดจาก
ชดุนีล้ะ คดิไว้อย่างไรบ้าง  
แจ๊ป:  ตอนแรกเราเคยซ้อมกัน 
แล้วท�าโชว์ยากถ้าจะเล่นเหมือน
อัลบั้มเป๊ะๆ เลย เพราะว่าพอ
เราท�าเพลงให้เป็นยุคนั้น ซาวด์
จะค่อนข้างโล่ง ดูไม่แน่น ไม่ตื่น
ตาตื่นใจ ดังนั้นเวลาเล่นต้องมี
การเรียบเรียงใหม่เพื่อ Live 
อย่างเพลง ‘สวรรค์สาป‘  
ที่เล่นทุกวันนี้ก็เป็นเวอร์ชั่น ที่
เรียบเรียงใหม่ ไม่ใช่ทั้งเพลง 
แต่เรียบเรียงเพื่อการเล่นสด 
อย่างที่วงบอกว่าสีสันแต่ละ
อัลบั้มต่างกัน เวลาที่ต้องเล่น
ทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่ ในโชว์
เดียวกัน บาลานซ์อย่างไร 
แจ๊ป:  ตรงนี้เป็นส่วนที่ก�าลัง
ศึกษากันอยู่ว่าจะท�าอย่างไรใน
การ Compress ทุกอย่าง ให้
เหมือนวงเมืองนอก ทุกอัลบั้ม
เขามาอยู่ในคอนเสิร์ตเดียวกัน
ได้หมด ในลิสต์ประมาณ 20 
เพลง ดูแล้วไม่รู้สึกว่ากระโดด
ไป กระโดดมา รู้สึกเหมือนเป็น
ซีนเดียวกัน แต่รู้ว่าเพลงนั้น
ของอัลบั้มนู้น เพลงนี้ของ
อัลบั้มใหม่ 
 อย่างเราก็ต้องเล่น ทั้ง 
‘กระเป๋าแบนแฟนยิ้ม’ กับ  
‘สวรรค์สาป’ คนละโทนกันเลย
นะฮะ ก็เป็นความยาก และ 
ความสนุกในการท�า Live 
ป.ล. เราได้เห็น The Rich-
man Toy แสดงสดใน Cat 
Foodival เมื่อ 3 มีนาคม 
2561 แล้วเพลินดีทีเดียว

รวยเละ: 
วิเคราะห์ความรวย 
เราชวนเดอะ รชิแมน ทอยมา
ถ่ายปกกบัลอตเตอรีส่ไตล์
รวยๆ เพราะได้แรงบนัดาลใจ
จากเพลง ‘รวยเละ’ ทีเ่ล่าถงึคน
อยากถกูหวย อธษิฐานก่อน
นอนทกุคนื แต่พอตืน่มาเจอ

กับเงาะบ่อยสุด   
ตอนนั้นคุยเรื่องอะไรกัน   
เงาะ:  ปัญหาชีวิต ธรรมะ 
เรื่องคน แล้วเท่าที่ผมจ�าได้นะ 
เริ่มมาจากหนังสือ The 
Secret เทอมนั้นพี่เช่ถามว่า 
“ใครไปท�าอะไรมาบ้าง ปิด
เทอม” แล้วผมก็เล่าให้ฟังว่า
ผมไปอ่านเล่มนี้มา พี่เช่เขาอ่าน
อยู่แล้ว ก็เลยลื่นไหล เรื่องจิต
วิญญาณทั้งนั้นเลย ก็คุยไป
เรื่อยๆ 
ตอนแรกคุยกันเรื่องปัญหา
ชีวิต เรื่องหนังสือ แล้วท�าไม
ถงึชวนมาท�างานด้วยกัน 
เช่:  พอรู้จักกัน ก็มีการพัฒนา
ความสัมพันธ์กันไปมากขึ้น 
จนถึงขั้นแนะน�าวัดให้เขาไป
บวช เดินทางไปด้วยเลย
ไปเชียงรายเลย ตอนกรออก 
เงาะก็เป็นคนเล่นกีตาร์คนแรก
ที่เรานึกถึง จริงๆ ก็แค่นั้นนะ  
ถงึตอนนี้ ชีวิตเงาะกับ The 
Richman Toy เป็นอย่างไร
บ้าง
เงาะ:  ก็สนุกดีฮะ ดูกว้างมาก
เลยนะ แต่ก็ไม่มีค�าอะไรจะ
อธิบายได้มากกว่านี้
เช่:  ก่อนจะอยู่วง บางทีมา
บ้านผม ก็ถามเขาว่าช่วงนี้ท�า
อะไร เขาบอก “คุยกับตัวเอง
พี่” (หัวเราะ)
เงาะ:  ทกุวนันีก้ย็งัคยุกบัตวัเอง
เช่:  ผมก็ยังงงนะ คุยกับตัวเอง 
คุยไง  แต่อัลบั้มนี้เขาเป็น 
Song Writer เลยแหละ 
ประกบกับพี่แจ๊ป แทบจะทุก
เพลง ผมรู้สึกว่า “การคุยกับ
ตัวเอง” มีประโยชน์ก็วันนี้
แหละ (หัวเราะ) มันเป็นงานนี่ 
เหมือนคุยกับตัวเองจนเข้าใจ
คนอื่น ... 
ตอนเรียนมหิดล เงาะเรียน
เอกอะไรครับ 
เงาะ:  เอกกีตาร์ฮะ แล้วสาขา
ที่เรียนก็ดนตรีสมัยนิยมฮะ 
ทั่วไป ไม่ใช่แจ๊ส
ใครที่เริ่มต้นเห็นว่าเงาะน่าจะ
เขียนเนื้อเพลงได้ 
แจ๊ป:  น่าจะเป็นเช่นะครับ 
บอกว่าน้องเหมือนจะเขียนเนื้อ
เพลงได้ น่าจะช่วยได้บ้าง  
เช่:  ตอนแรกผมรู้สกึเซอร์ไพรส์
ด้วยซ�้า ตอนนั้นท�าเพลง 

‘อยู่ยาก’ แล้วเงาะนั่งอยู่ตรง
โซฟา อยู่ดีๆ ก็ส่งกระดาษหรือ
ว่ามือถือก็ไม่รู้ ให้ดูว่า “อันนี้
ได้ไหมพี่” ผมก็บอก “เดี๋ยวนะ 
เขียนเนื้อได้ด้วยเหรอ” 
เงาะ:  ตอนนั้น จ�าได้ว่าเพลง 
‘อยู่ยาก’  ดูเครียดไป  
แจ๊ป:  ใช่ครับ พูดถึงข่าว
ประจ�าวัน เครียด พยายามจะ
พลิก แล้วก็หาทางออกไม่ได้ 
ว่าจะเป็นเนื้อไหน เงาะเลยลอง
เขียนมาดู ก็เป็นจุดเริ่มต้น ของ
การที่เข้ามาเขียนเนื้อตั้งแต่นั้น
ป.ล. เพลง ‘อยู่ยาก’ ยังไม่ได้
บันทึกเสียงเพื่อเผยแพร่

Compressor:   
 วิเคราะห์วิธีท�างาน 
ถามแจ๊ป คนเขียนเนื้อเพลง
หลักของวง ว่าเวลาเขียนด้วย
กัน เริ่มต้นอย่างไร  
แจ๊ป:  คือเวลาผมแต่งเพลง จะ
มีเพลงที่ถูกแบ่งว่าถ้าเขียนร่วม
กันน่ะ น่าจะสนุกค�า แต่บาง
เพลง ไม่เหมาะกับการเขียน
ร่วม เพราะควรจะเอาอินเนอร์
ของคนๆ นั้นเขียนเข้าไปใน
เพลงเลย เหมาะกับการเขียน
คนเดียว อย่างเช่น ‘แฟนหาย’ 
เงาะก็เอาไปเขียนเลยเถอะ จะ
ได้ประมวลผลได้ชัดเจนกว่า ว่า
คิดอย่างไรกับความรักใน
มุมตรงนี้ อย่าง ‘รักดู’ ผมก็
ต้องเขียนไปเลย ในเรื่องของ
สันติภาพฮะ 
เงาะ:  แต่สุดท้ายเราก็จะแชร์
กันอยู่ดีนะฮะ เขียนเสร็จแล้ว
ผมก็จะให้พี่แจ๊ปดู ว่าได้ไหม 
อย่างไร   
เช่:  Compressor นะ ผมว่า
พี่แจ๊ปเป็น Compressor 
“Compressor” นี่เป็น
อย่างไรคะ 
เช่:  เหมือนเขาจะ Com-
press ตลอด เพราะว่าเขา
เป็นนักจัดระบบ เขาก็จะ “อันนี้
ไม่เอา” “อันนี้ชอบ” ผมว่า 
บางเพลงถึงไม่ได้เขียน แต่ถ้าพี่
แจ๊ปไม่ Compress อาจจะไม่
ดีเลยก็ได้ เพราะว่าบางค�าเขา
อาจจะไม่ชอบ หรือร้องไม่ได้ 
เงาะ:  ใช่ เขาเป็น Com-
pressor Man ผมเป็นสาย
ประมวลผล “พี่ประมาณนี้ 

“เราสามารถเป็นไวโอลินที่ท�าให้
คนเห็นภาพทุ่งหญ้าได้ ท�าให้คน
เห็นภาพของความสวยงามได้ 
ท�าให้คนเห็นความสดใสได้ หลาย
อารมณ์ดี” แชมป์ 
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เงาะ:  พี่เช่ซื้อแล้วตรวจหรือ
เปล่า  (หัวเราะทั้งวง) ถ้าพี่ถูก 
พี่ไม่ตรวจ พี่ก็ไม่ได้เงิน
มีวันหมดอายุนะ
เช่:  แต่มีเยอะมากเลยนะที่ผม
ไม่ตรวจ ช่างเหอะ (หัวเราะ) 
เหมือนว่าตอนที่ซื้อมีความสุข
แล้ว ผมแอบจินตนาการว่าผม
ถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วน่ะ
นี่คือการบริหารความสุข
อย่างที่เช่บอก?
แจ๊ป:  ไม่แน่ จริงๆ แล้วเช่อาจ
จะถูกลอตเตอรี่อยู่เรื่อยๆ นะ 
เงาะ:  แต่ตัวเองไม่เคยตรวจ
แจ๊ป:  ถ้าเป็นยุคน้ีผมว่า พอถูก
ลอตเตอรี่น่ะ แล้วผมออกมา
ประกาศว่า ผมจะปลูกป่า
ทั้งหมด ถ้าประกาศต้องให้ค่า
เท่านั้นน่ะ  
แล้วแจ๊ปซื้อลอตเตอรี่ไหม
แจ๊ป:  ไม่ซื้อเลยครับ คุณแม่
ซื้อตลอดเลย ทุกงวดเลยครับ 
ซื้อเอาฟีล อยากจะลุ้น มีฟีล
หนึ่งที่ผมชอบ ผมว่าคนที่ซื้อ
ลอตเตอรี่ อาจต้องการฟีลนี้
แหละแต่เขาไม่รู้ตัว คืออารมณ์
ว่า ถูกไม่ถูกไม่รู้แหละ แต่การ
ไปรวมตัวกัน ในร้านอาหาร ใน
ซอยแล้วคุยกันเรื่อง “โหย ถูก
กินอีกแล้ว” เขาเสพตรงนั้นกัน
แหละ ได้เจอกัน มาคุยกัน 
สัพเพเหระ 
เงาะ:  ก่อนหน้าซื้อก็มาฝัน มา
เล่าเรื่องฝัน 
แจ๊ป:  สนุกตรงนั้นมากกว่า 

12 ปี จาก ‘แดนสวรรค์
คอยอยู่’ : วิเคราะห์ชีวิต
จ�าได้ไหมว่าวันแรกที่ตั้งวง 
เริ่มต้นอย่างไร  
แจ๊ป:  จริงๆ แล้ว จุดเริ่มต้น
คือการรวบรวมคนให้เต็มวงน่ะ 
เพื่อจะขึ้นคอนเสิร์ตที่มหาวิท-
ยาลัย แล้วก็จับพลัดจับผลู คือ
ช่วงนั้นแฟต เรดิโอ ก็โปรโมท
เรื่องการท�าเพลงเอง 
Bedroom Studio?
แจ๊ป:  ก็ไหลมาตั้งแต่ตอนนั้น 
เหมือนกับว่า เราก็ใจเด็กวัยรุ่น 
อยากจะท�าเพลงเอง แล้วก็
อยากเท่ อยากมีวง อยากเป็น
เหมือนศิลปินที่เราชอบ อยาก
เป็นวงนู้น อยากเป็นวงนี้ อยาก
แต่งตัวแบบนั้น ตอนก่อตั้งวง

เราเป็นอย่างนั้นแหละ แต่พอ
เริ่มจริงจัง เริ่มท�าเพลง เริ่มอยู่
ค่าย เริ่มออกไปทัวร์ ก็เป็นอีก
ระบบหนึ่งนะ คล้ายๆ กับว่า มี
การวิเคราะห์ มีความรู้สึกที่อยู่
ร่วมกัน มีทั้งเหนื่อย มีทุกอย่าง
รวมอยู่ในองค์ประกอบ กลาย
เป็นชีวิตไปแล้ว เป็นชีวิตของ
อีกสังคมหนึ่ง คือสังคมของการ
เป็นวงดนตรี แล้วก็ด�าเนินมา
จนถึงทุกวันนี้ 
 รู้กันไปหมดแล้วว่า คนนี้
ชอบอะไร คนนี้ไม่ชอบอะไร 
คนนี้ท�าอะไร เพราะอะไร คิด
อะไรอยู่ แล้วก็มารวมกันที่เนื้อ
งานบ้าง หรือว่าแซวกันบ้าง 
เวลาไปทัวร์กัน ก็นั่นแหละ 
เป็นการเดินทางของวงดนตรีวง
หนึ่ง
หลังจากท�าอัลบั้มชุดที่ 4 
‘ตะวันเลียตูด’ เสร็จแล้ว ส
เตปต่อไปในการเดินทางของ
ชีวิตวงดนตรีวงนี้คืออะไร
เงาะ:  การท�าให้เพลงไปถึงคน
ให้ได้ ซึ่งตอนนี้ก็เป็นโจทย์ที่
หนักหน่วงอยู่ 
แจ๊ป:  สมมติซื้อลอตเตอรี่แล้ว
ถูกหวยน่ะ ขอให้เงินแปลงเป็น
อัลบั้มนี้ให้คนฟังทั้งประเทศ
เอี่ยว:  ไม่เอาเงิน?
แจ๊ป:  ถ้าเกิดคนฟังทั้งประเทศ
น่าจะมันกว่านะ จะเป็นไงนะ 
ฟังเป็น BNK48 เลยน่ะ 
เช่:  ไม่ ถ้าคนทั้งประเทศฟัง ก็
จะรวยกว่าถูกล็อตเตอรี่แล้วพี่ 
(O,O)
(หัวเราะทั้งวง)

รู้ไปท�าแมว 
- วันสัมภาษณ์เงาะมาถึงคนแรก แต่
แชมป์ต้องกลับคนแรก (ไปเล่นดนตรี
ต่อที่ร้าน Escape (เอสคาเป้) ใน 
Emquartier)
- แชมป์จบ ม.เกษตร ภาควชิาดนตร ีแต่
คนอืน่ๆ ในวงทีเ่รยีนดนตร ีจบ ม.มหดิล 
- เงาะอ่านนิยายเพื่อใช้ในการเขียนเนื้อ
เพลงด้วย
- สมาชิกในวงอีกคนที่ร่วมเขียนเนื้อ
เพลงชุดนี้คือ เช่ และสมาชิกนอกวงคือ  
เจตมนต์ มละโยธา (เพนกวิน วิลล่า)
- ทุกคนมีส่วนร่วมในการร้องเพลง
อัลบั้มนี้: เงาะร้องเพลง ‘มอ’ เช่ร้อง 
‘คิดดีๆ’ เอี่ยวร้อง ‘ใครก็ท�ากัน’ ส่วน
แชมป์ เพื่อนในวงเรียกว่าเป็นการออก
เสียงหรือร้องร่วมๆ กันในเพลง ‘รู้’ 
แจ๊ปร้องเพลงอื่นๆ 

- เพลง ‘อยู่ยาก’ ที่เงาะร่วมเขียนเนื้อ
ร้องด้วยเป็นเพลงแรกๆ  ยังไม่ได้
บันทึกเสียงเป็นซิงเกิล
- จิตต์สิงห์ สมบุญ คือ ศิลปิน/
ดีไซเนอร์ที่ออกแบบเสื้อส�าหรับคนที่ 
พรอีอเดอร์อลับัม้ ‘ตะวนัเลยีตดู’ 200 
ชุดแรก ซึ่งวงก�าลังแต่งเพลงตอบแทน
พีจ่ติต์สงิห์ 1 เพลง และแยป็ๆ ว่ามแีรป็
ด้วย ต่อไปอาจได้ยินกันในนิทรรศการ
ศิลปะหรืองานแฟชั่น
- ค�าว่า “ตะวันเลียตูด” หมายถึงเวลา
สาย แต่ปกอัลบั้มนี้ถ่ายเวลาเย็น  

ความจรงิก็ต้องด้ินต่อไป ซึง่
รู้สกึว่าเข้ากับชวีติประจ�าวนั
ของคนส่วนใหญ่ทีเ่ราเห็น และ
รู้สกึว่าวงน้ีพูดถงึความรวย 
ความจนอยู่เรือ่ยๆ ในแต่ละชดุ 
แจ๊ป:  ใช่
เงาะ:  เป็นการพูดเรื่องรวยจน 
เรื่องสถานภาพของบ้านเมือง 
แล้วมุมมองเรื่องความรวย
ความจน ของแต่ละคนเป็น
อย่างไร
เอี่ยว:  ผมมองความรวยจาก
ความคิดน่ะ ผมคิดว่าคนรวย
จริงๆ เขาไม่ขี้อวดน่ะ คือ คน
รวยจริงๆ เขารู้ว่า มีสิ่งอื่นให้ไป
คิดไปท�ามากกว่ามานั่งอวดว่า
ตัวเองขับรถอะไร หรือว่าใส่
นาฬิกา นั่นแหละครับ ความ
รวย (หัวเราะ)
เงาะ:  ผมสโคปว่าเป็นเรื่อง
ของมารยาท หมายถึงว่า กิริยา
ส่อสกุลน่ะฮะ คือบางคนผม
รู้สึกว่า นิสัยรวยจัง ดูมีมารยาท
ดีน่ะ ดูลูกคุณหนูมาก “นิสัย
รวย” ดูเป็นเม็ดเงินเนอะ แต่
จริงๆ เป็นอย่างนี้ ผมก็ไม่
เข้าใจเหมือนกัน
เอี่ยว:  ผมคิดคล้ายๆ กับเงาะ 
นิสัยรวย คือดูดีโดยไม่ต้องแต่ง
ตัวดีก็ได้ (เงาะ: ใช่ๆ)
แจ๊ป:  ผมว่าเงินในบัญชีเยอะ
แค่ไหน ก็คือรวย ถ้าเป็น
สถานภาพทางสังคม อย่าง
เพื่อนผมมองว่าบ้านไม่ส�าคัญ 
รถส�าคัญ เพราะรถเขาซื้อมา
โชว์ สมมติว่ามีเงิน 10 ล้าน ซื้อ
รถให้หมดเลยเพื่อโชว์ว่าเขามี
ตังค์ แล้วถ้าผมซื้อรถ 1 แสน 
แต่ผมมีตังค์ 10 ล้านล่ะ ผมก็
เลยคิดว่า เงินในบัญชีเป็นตัว
บอก ไม่น่าเกี่ยวกับรถหรือบ้าน 
บางคนบ้านใหญ่ แต่ผ่อน
กระจุยเลย บางทีบัญชีก็ติดลบ 
เราก็เลยไม่รู้ว่าใครรวยกันแน่ 
ต้องไปเปิดบุ๊กเขาน่ะ 
เช่:  คนรวยคือคนบริหารเป็น 
ผมไม่รวยเพราะผมบริหารไม่
เป็น ผมเละเลยน่ะ คนที่รวยขึ้น
ด้วยตัวเองได้ ผมว่าเขาบริหาร
เก่ง ตอนนี้ผมก�าลังศึกษาเรื่อง
นี้อยู่ เพราะว่าเงินในบัญชีผม 
ตอนนี้ไม่ค่อยเหลือแล้ว ผมก็จะ
ขอยืมแคทสักหน่อยหนึ่ง  
(หัวเราะทั้งวง) นี่เป็นส่วนหนึ่ง

ในการบริหารของผมนะ
เอี่ยว:  คือการขอเลย บริหาร
อย่างนี้นี่เอง เละไง (หัวเราะทั้ง
วง)
แจ๊ป:  แต่งเพลงใหม่ชื่อ ‘จน
เละ‘
เช่:  ผมจะบอกว่า ผมบริหาร
เรื่องการเงินไม่เป็นนะฮะ แต่
ผมบริหารความสุขเก่งมาก ผม
ว่าผมแก่เท่าไหร่ ผมยิ่งมีความ
สุข ผมไม่กลัวความแก่ ไม่กลัว
ความตาย ผมยิ่งแก่ผมยิ่งมี
ความสุข เตรียมไว้เรียบร้อย
แล้ว แค่นั้นเอง 
เอี่ยว:  ส่วนผมไม่อยากแก่ ยิ่ง
แก่ยิ่งหัวล้าน แค่นั้นเลย 
(หัวเราะทั้งวง)
ตอนฟังเพลง ‘รวยเละ‘ รู้สึก
ว่าใช่ส�าหรับเราและคนส่วน
ใหญ่ อยากถูกหวยรวยไว แต่
สุดท้ายก็ต้องท�างานต่อไป
เอี่ยว:  จริงๆ คือความคิดของ
คนปกติเลยนะฮะ อยากรวยน่ะ 
เงาะ:  อยากรวยทางลัด โดย
ลาภลอย 
เอีย่ว:  อยากซือ้หวย ลอตเตอรี่ 
แต่ว่าถ้าผมไม่ได้อยู่วง The 
Richman Toy แล้วไม่ได้
วิเคราะห์อย่างนี้ ผมก็คงเป็น
แบบในเพลงที่ท�างานประจ�า 
แล้วตื่นมา โอ๊ย อยากได้ลาภ
ลอย แต่ในความเป็นจริงแล้ว 
ต้องมองตัวเองว่า ก่อนคิดถึง
ลาภลอยหรือหวังรวย ต้องท�า
อะไรกับตัวเราเองก่อน  ต้อง
คิดว่าเราจะท�าอะไรต่อไป
เช่:  โคตรหล่อเลย
งั้นเราถามต่อแบบไม่หล่อเลย 
ใครยังซื้อลอตเตอรี่อยู่บ้าง  
เงาะ:  ผมไม่เคยซื้อเลย 
เอี่ยว:  อูย จริงๆ ผมซื้อบ้าง 
คือ ผมเคยซื้อล็อตเตอรี่ครั้ง
แรกในชีวิตแล้วถูกเลย เพราะ
ว่าไปเสี่ยงเซียมซีมา 2 อัน ครั้ง
แรกได้เลข 2 ครั้งที่สองได้เลข 
1 กเ็ลยซือ้ 921 แล้วกถ็กู 3 ตวั 
ทุกครั้งที่ไปวัดแล้วเสี่ยงเซียมซี
ก็จะซื้อทุกครั้ง 
แล้วถูกอีกไหม
เอี่ยว:  ไม่ถูก (หัวเราะ)
เช่:  ผมซื้อบ่อย มันสนุกมาก
เลยครับ สร้างจินตนาการให้
เราดีมากเลยนะ เหมือนซื้อ
ความหวังมากๆ เลยน่ะ 

- รายการ เจ้าขุนทอง ยังมีอยู่ แต่เวลา
น้อยกว่าเดิม ออกอากาศทาง ช่อง 7 
HD ทุกวันอาทิตย์ 06.00
- ตามการโปรโมท Smallroom 
Holiday Party 17 มีนาคมนี้ ที่
ชายหาดบ้านอ�าเภอ จ.ชลบุรี เอี่ยวคือ
หนึ่งในผู้จัด รับผิดชอบด้าน Security 
ได้รับคัดเลือกเพราะดูเป็นคนซีเรียส 
เป๊ะ ส่วน 14 วงในค่ายจะเล่นกันตาม
ล�าดับที่จับสลากไว้ โดยพวกเขาเล่าว่า
บังเอิญที่เริ่มจากอิมเมจ แล้วจบที่ 
Tattoo Colour 

ชีวิตของเงาะ 
The Richman Toy 
“ก็สนุกดีฮะ ดูกว้างมากเลยนะ
แต่ก็ไม่มีค�าอะไรจะอธิบายได้
มากกว่านี้"

“ก่อนคิดถึงลาภลอย
หรือหวังรวย ต้องท�า
อะไรกับตัวเราเองก่อน 
ต้องคิดว่าเราจะท�า
อะไรต่อไป”  เอี่ยว 
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Song Toon
by Song Dox

เค้ามีโปรโมชั่น 
ทองหล่อ อาร์ตสเปซ ใจดี มอบ
ส่วนลด 50 บาท ให้ผู้อ่านเค้า
แมวที่สนใจชมละครเวทีบุพกาลี 
แต่มีจ�านวนจ�ากัด ต้องลุ้นกัน
หน่อย โปสการ์ดมี 2 แบบ แนบ
ไปกับหนังสือ ใครได้ใบที่เขียนว่า
ส่วนลด 50 – น�าไปใช้ได้เลย 15 
มีนาคม – 9 เมษายนนี้ เท่านั้น  
รายละเอียดเพิ่มเติม fb/
thonglorartspace

CALENDAR

“LUCKTROSPECTIVE” 
By Luck Maisalee
2 Feb - 18 Mar 2018
At Gallery Seescape

ตะวัน วัตุยา : หนีเสือปะจระเข้ 25 
Feb - 25 Mar
At ATRIST RUN at N22

Patarut Sayasevi Art 
Exhibition from Nann
25 Feb - 25 Mar At Head in 
the Clouds Art Space

Zero Decibel Solo Exhibition 
By Suntur
28 Feb - 7 Apr 2018
At YELO HOUSE

บุพกาลี (God of Carnage)
15 Mar - 9 Apr 
At Thong Lor Art Space 
(สุขุมวิท 55 เข้าซอยมา 30 เมตร 
อยู่ขวามือ) 

Bangkok Farmer’s Market 
17 - 18 Mar 2018
At Pure Place Sammakorn 
(รามค�าแหง 110)

Leo Presents Smallroom 
Holiday Party !!! 
17 Mar 2018
At ชายหาดบ้านอ�าเภอ อ.สัตหีบ 
จ.ชลบุรี

I - SOLATED BEINGS Duo 
Exhibition by Torlarp 
Larpjaroensoot (Thai) and 
Andreas Schulenburg 
(Denmark)
17 Mar - 22 Apr 2018 At 
S.A.C Subhashok The Art 
Centre 

“John Legend Darkness and 
Light Tour” First Time Live in 
Bangkok23 Mar 2018
At Bitec Bangna Hall 106

103 Rooftop Cinema # 2
30 - 31 Ma 2018 
At 103 - Bed and Brews

11. Tao Kae Noi 
Presents BNK48 
1st Concert 
“STARTO”
31 Mar - 1 Apr 
At Bitec Bangna 
Hall 108 

ปฏิทินกิจกรรม ศิลปะ ดนตรี 
ฯลฯ ที่เค้าว่าน่าสนใจ 
*ผู้จัดงานต่างๆ ส่งข่าวสารหรือ
โปรโมชั่นได้ที่ cultmaew@
gmail.com  
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RE-
COMMEND

แนะน�าผลงานของ
ศิลปินหน้าใหม่บ้าง

หน้าเก่าบ้างแต่น่าสนใจ

RE-
COMMEND

แนะน�าผลงานของ
ศิลปินหน้าใหม่บ้าง

หน้าเก่าบ้างแต่น่าสนใจ

 วนิ-วรุตม์ อ่อนอุ่นจติร(ร้อง,
กตีาร์), บมู-กฤตธ ีวศิษิฐ์กิจการ 
(ร้อง), อ๊อบ-ภทัรพงศ์ จนัทร์ขาว 
(คย์ีบอร์ด), ย-ูศรณัย ูเนนิทราย 
(กีตาร์), โช-โชติวุฒิ โชติชนะ-
ไพศาล (กตีาร์), จุก-สทิธิว์โรจน์ 
ทัพวนานต์ (เบส), (เคน/หมอ) 
ธิติ หยิ่มใจพูนทรัพย์ (กลอง) 
คือสมาชิก The Ginkz (เดอะ 
กิ้งฮ์) วงดนตรีหรรษาที่มีลีลา
ภาษาเพลงเหลือร้าย สามารถ
ถ่ายทอดแก่นของเรื่องราวผ่าน
ถ้อยค�าและท่วงท�านองดนตรีที่
ผสมผสานหลากหลาย ตั้งแต่
ป๊อปหวาน ฯลฯ จนร็อกว้ากมัน
สาดได้ในเพลงเพลงเดียว จน
ไม่อาจก�าหนดได้ว่าเป็นเพลง
แนวอะไร ซึ่งล่าสุดเมื่อมา
สัมภาษณ์ที่ Cat Radio พวก
เขาบอกว่า “เป็นโปรเกรสซีฟ
วาไรตี้ก็ได้นะครับผม” แล้วก็
อธิบายต่อ
 “เราไม่ได้ยดึว่าเราเป็น
แนวอะไร เพราะว่าเราเคยไป
ท�าเพลงทีเ่ป็นแนวแนวหนึง่

Artist: The Ginkz
Single: พรากผู้เยาว์ 

“Young @ Heart”

(ภาพ: จากซ้ายไปขวา อ๊อบ, ยู, เคน/หมอ,วิน,บูม,โช,จุก)

กบัวงอืน่ๆ แล้ว เราเบือ่ทีต้่อง
มแีบบแผน กเ็ลยรู้สกึว่าถ้าเรา
เขยีนเนือ้เรือ่งเกีย่วกบัอะไร 
แค่ให้ดนตรช่ีวยบรรยายว่า
เราต้องการสือ่อารมณ์ไหน
ครบั” วิน 
 ส่วนเนื้อเรื่องของซิงเกิลที่
เพิ่งได้ยินเมื่อต้นปี คือ ‘พราก
ผู้เยาว์’ แม้ชื่อดูรุนแรง แต่ฟัง
เนื้อหาแล้วเรารู้สึกว่าเขาพูด
เรื่องละเอียดอ่อน ที่อยู่ในใจทุก
คนได้ตั้งแต่ระดับเบาจนหนัก  
 “เพลงน้ีเกีย่วกบัความฝัน 
จนิตนาการในตวัคนทีเ่ป็น
ความเป็นเดก็น่ะครบั เวลา
ผ่านไปเรือ่ยๆ เรามแีรงกดดนั
จากอปุสรรคหรอืว่าปัญหา
ชวีติ เราลมืว่าความสขุในการ
เป็นเดก็มค่ีาแค่ไหน แล้วเราก็
ถกูพรากไปด้วยความเป็น
ผู้ใหญ่หรอืว่าอะไรแล้วน่ะ
ครบั” วิน
 ส่วนตัว ทุกครั้งที่ฟังเพลง
ของ The Ginkz รู้สึกเหมือนดู
การ์ตนูสกัเรือ่งทีร้่อยเรยีงเนือ้หา 

และอารมณ์ได้สนุก เพลินบ้าง 
ตดัสลบัให้ลุ้นบ้าง ขณะเดยีวกนั
ก็ฝังแก่นเรื่องและปล่อยหมัด
ฮุกเป็นระยะ ซึ่งพวกเขาเองเล่า
ถึงเพลงนี้ว่า
 “‘พรากผู้เยาว์’ ดนตรสีดใส
นะ ท�าให้เรานกึถงึพวกการ์ตูน
ดิสนีย์นะครบัผม แต่สุดท้าย
แล้วก็จะจบแบบสวยงาม แอบ
มว้ีากนิดหน่อยตอนเล่นสดนะ
ครบั ถ้าให้วเิคราะห์ดนตร ีก็มี
ต้ังแต่ป๊อปพังก์ เมทลั อโีม 
เครือ่งสาย ซาวด์แทรก็การ์ตูน 
คือเราไม่ได้จ�ากัดแต่ละท่อนแต่
เรามองเหมอืนการ์ตูน เหมอืน
หนังน่ะครบัว่าต้องเจออะไร”
 หากกล่าวถึงการแสดงสด 
นี่เป็นอีกหนึ่งวงที่เราแนะน�าให้
ดู ใช่ว่าจะคาดหวังความสนุก
หรือความห่าม แต่เราอยากให้
ฟังเพลงเขาก่อน แล้วจินตนา-
การว่า พวกเขาจะจัดการกับ
ความหลากหลายมากมายใน
แต่ละเพลงอย่างไร แล้วไป
เจอThe Ginkz ที่หน้าเวที 

 อ้อ มิวสิกวิดีโอก็สนุก มี
หลายแบบ ลองด ู‘พรากผู้เยาว์’ 
ที่ท�าให้นึกถึงเกม Famicom 
16 Bit ผสมการ์ตูนยอดมนุษย์
กู้ใจ (O,O)
 ป.ล. เดอะกิ๊งฮ์ ตั้งวงมา 
7-8 ปี จาก ‘ปลิงดอง’ สู่ 
‘พรากผู้เยาว์’ เราก็รู้สึกว่า
พวกเขายังรักษาพลังแห่งความ
เยาว์ได้แบบเรี่ยวแรงยังดี มีไฟ 
เห็นพัฒนาการ และสนุก
 รู้ไปท�าแมว
 “เดอะกิ๊งฮ์เป็นวงที่มีสมาชิกเป็นคน
ไม่เต็มบาท แนวเพลงที่เล่นนั้นค่อนข้าง
จ�ากัดความยาก ถ้าเปรียบเป็นอาหารก็คง
เหมอืนเอาขีม้าผดักบัข้าว เสร์ิฟคู่กบับรัน่ด’ี 
คือค�าจ�ากัดความของวงนี้ในเฟสบุ๊ก The 
Ginkz
 สมาชิกวงที่มาสัมภาษณ์และแนะน�า
เพลงออกอากาศที่ Cat Radio ช่วงก่อน
วันเด็ก มี 2 คน และนี่คือส่วนหนึ่งที่ทั้งคู่
ฝากไว้ 
 “ส�าหรับผู้ใหญ่ทุกคนนะครับ ใครที่มี
ความฝันในวัยเด็กอย่าเพิ่งทิ้งมันไปนะ
ครับ สิ่งนี้ส�าคัญกว่าที่คุณคิดนะครับ ส่วน
เด็กๆ ทุกคนนะครับ ผมอยากให้ทุกคนมี
ความฝันครับ เรามาท�าให้ประเทศชาตินี้ดี
ขึ้นกันทุกคนนะครับ” บูม  
 “เด็กๆ ก็เป็นตัวเองนะครับ แต่อย่า
ให้นอกลู่นอกทางมากเกินไปนะครับ” วิน

 West Of East (เวสต์ 
ออฟ อีสต์) คือ ชื่อวงดนตรีที่มี
สมาชิก 3 คน ได้แก่ ปาร์ค–
ฐิตินันท์ เกษร (กลอง), ไกด์–
ชนะนันท์ จันทร (ร้องน�า) เต้อร์ 
–ณฐกร อินทรประเสรฐิ (กีตาร์) 
อายุวงเพิ่งนับได้ 2 ปี นิดๆ 
แต่มิตรภาพและการเดินทาง
ยาวนานกว่านั้น  
ไกด์:  เราเริ่มจากการเป็น
เพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กๆ แล้ว
ครับ เพิ่งมาเล่นด้วยกัน 2 ปี
เต้อร์:  ตอนนัน้ไกด์เพิง่ออกจาก
อีกวงมา ว่างๆ เราเลยชวนไป
เล่นกลางคืนด้วยกัน อยู่ๆ ก็
เริ่มท�าเพลงครับ โดยเอาเพลง
ที่ผมแต่งไว้เพลงหนึ่งมาลองท�า
กันดู ตอนนั้นใช้ชื่อว่า เจอหมี
ร็อกแบนด์(หัวเราะ) เป็นชื่อที่
ใช้เล่นกลางคืนด้วยครับ
ปาร์ค:  พอไกด์แต่งอีกเพลง
หน่ึงแล้วพีเ่บร์ิด (อดศิกัดิ ์พวงอก) 
Desktop Error มาเตะตา ก็
ชวนไปอัดเพลงใหม่ เราเห็นว่า
ไหนๆ ท�าใหม่แล้ว ก็ตั้งชื่อใหม่ 
ให้ดูจริงจังขึ้น 
 ‘เสยีงนก’ ‘อาจไม่มีความ
หมาย’ ‘เสพสมลมหายใจ’ คอื
บทเพลงที่ได้ยินในนาม West 
Of East สังกัด Bird Sound 

Artist: West Of East 
Single: รักในนิทาน 

Record ที่มีเบิร์ด Desktop 
Error หรือสหายแห่งสายลม
เป็นพี่ใหญ่ 
เต้อร์:  เป้าหมายวงตอนแรกที่
เราวางกันไว้คืออยากเล่นตาม
งานเทศกาลดนตรี ตามต่าง
จังหวัด
ปาร์ค:  ในไทยเราอยากเก็บให้
หมดเลยครับ 
 พวกเขาบอกว่าท�าตามเป้า
หมายไปค่อนข้างเยอะแล้ว โดย
เริ่มครั้งแรกที่ Cat Expo 3D 
ต้นปี 2560 ในกรุงเทพฯ จาก
น้ันก็ตระเวนไปแสดงต่างจงัหวัด 
ทัง้ในเทศกาลดนตรอีย่าง Rock 
and Roll Comeback ริมผา
มิวสิคเฟสติวัล อีสานเขียว 
Wonderfruit รวมทั้งในสถาน
บันเทิงและร้านอาหารต่างๆ  
และยังไปต่อเรื่อยๆ 
เต้อร์:  ใครอยากฟังเพลงใน
อัลบั้มเพลงอื่นๆ (ที่ยังไม่ได้เผย
แพร่เป็นซิงเกิล) เวอร์ชั่นสด ก็
ไปดูเราเล่นนี่แหละครับ เหมือน
เป็นการทดลองฟังว่าในอัลบั้ม
จะเป็นอย่างไร 
ปาร์ค:  แล้วค่อยมาติดตามซื้อ
อัลบั้มกันต่อ 
 อัลบั้ม ‘Western music 
on Eastern player’ 

ไปดูเอ็มวีด้วย ว่ามุมมองใน
เพลงนี้สามารถไปไกลได้ถึง
ขนาดไหน เพราะตั้งใจตีความ
ให้ค่อนข้างคิดไม่ถึง 
 ส่วนคนที่ยังไม่เคยดูมิวสิก
วีดีโอ ไม่เคยดูการแสดงสด 
หรือไม่เคยฟังเพลงของ West 
Of East สมาชิกพูดถึงซาวด์
รวมของวงตัวเองไว้ว่า        
ปาร์ค:  เป็นโฟล์กร็อกครับ
เต้อร์:  เครื่องดนตรีชิ้นหลัก
เป็นกตีาร์นีแ่หละครบั กตีาร์โปร่ง, 
ไฟฟ้า แล้วด้วยความที่เครื่อง
ดนตรีมีน้อยชิ้น ก็จะให้ความ
จริงใจน่ะครับ เป็นชิ้นง่ายๆ ที่
สามารถเล่นสดได้ ก็นิยาม
ง่ายๆ ว่าเป็น “โฟล์กร็อก
จริงใจจากมีนบุรี” (หัวเราะ)
ไกด์:  ไม่คล้องจองด้วยน่ะ
 ค�าจ�ากัดความอาจไม่
คล้องจอง แต่จากการลงมือท�า
กันอย่างสอดคล้องกับสิ่งที่ชอบ 
ตั้งเป้าหมาย จริงใจและด�าเนิน
ตามอย่างเปิดกว้างอยู่เสมอน่า
จะพา West Of East ไปได้
ไกลในทิศทางที่พวกเขา
ต้องการโบยบิน (O,O)

รู้ไปท�าแมว 
 - เพลง ‘เสียงนก ไกด์เขียน
เกี่ยวกับตัวเอง และพ้องกับ Bird 
Sound ชื่อห้องซ้อมและสังกัดโดย
บังเอิญ 
 - Howie B โปรดิวเซอร์ระดับ
โลก คือ ผู้ดูแล Intermission 
โครงการคัดเลือกนักดนตรีอิสระมา
เวิร์กชอปเพื่อแสดงฝีมือในช่วง
เปลี่ยนวงดนตรีบนเวทีในเทศกาล 
Wonderfruit ซึ่ง West of East 
ได้ประสบการณ์นั้นพร้อมมิตรภาพ 
 - ใน Cat Expo 4 นอกจาก
อัลบั้ม ‘Western music on 
Eastern player’ ล็อตแรก 200 
แผ่น จะขายหมดแล้ว ต่อมา หนึ่งใน
ผู้ซื้อคือผู้จัดงานที่ไต้หวันยังชวน 
West Of East ไปเล่นในเทศกาล 
Mega Pot และไลฟ์เฮาส์ที่โน่นด้วย 

“โฟล์กร็อกจริงใจจากมีนบุรี”
(ภาพจากซ้ายไปขวา  ปาร์ค ไกด์ เต้อร์)

จ�าหน่ายครัง้แรกใน Cat Expo 4 
ปลายปี 2560 มงีานเปิดอัลบัม้ 
ต้นปี 2561 และทยอยน�าเสนอ
เป็นซิงเกิลผ่านสื่อต่างๆ ล่าสุด 
‘รกัในนทิาน’ (Love In Tales 
feat. Jan Sanim Yok) เผย
แพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ของ
สนามหลวงมิวสิก ที่คาดว่าจะ
พาพวกเขาไปสู่ผู้ฟังวงกว้างขึ้น
ปาร์ค:  พีเ่ป้ิล (จริาภรณ์ สมุณศริิ 
ผู้บริหารสนามหลวงมิวสิก) 
ชวนไปท�าโปรเจกต์ปล่อยของ
ส�าหรบัศลิปินหน้าใหม่ เราเลอืก
เพลงนี้ เพราะมีความพิเศษ
หลายอย่างครับ ได้พี่แจน 
สนิมหยกช่วยโซโล่กีตาร์ให้ มี 
Howie B โปรดวิเซอร์ของ U2, 
Bjork มามาสเตอริ่งให้ และ
เป็นเพลงรักจริงจังของเรา ที่จะ
ออกสู่มวลหมู่มาก เราอยากให้
ฟังง่ายที่สุด
เต้อร์:  เราคิดว่าเนื้อเพลงฟัง
ง่ายครับ ไม่ซับซ้อน
ไกด์:  พูดถึงความรักนี่แหละ
ครับ ว่าความรักที่สวยงามมีอยู่
จรงิหรอืเปล่า ความรกัทีส่วยงาม
อาจจะมีแค่ในนิทานก็ได้ 
ปาร์ค:  เป็นนยิามความรกัของเรา
เต้อร์:  แล้วด้วยตัวเนื้อเพลง
ปลายเปิดครับ อยากแนะน�าให้
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 ช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา หาก
กล่าวถึงศิลปินหญิงชาวไทยที่มี
ผลงานเพลงจับใจทัง้สไตล์ เนือ้หา 
และอารมณ์ รัสมี เวระนะ คือ
ล�าดับแรกๆ นอกจากด้วย
รางวัล ค�าชื่นชม เพลงฮิตติด
เวทีที่ไปไหนแฟนๆ ก็รอฟัง
อย่าง ‘เมืองชุดด�า’ ‘มายา’  
และการแสดงสดที่สะกด
มวลชนได้อย่างอัศจรรย์แล้ว 
เราว่า ‘Isan Soul EP’ มี
ความแข็งแรงในอัตลักษณ์จน
ฟังแล้วรู้สึกว่าออกมาจากก้น
บึ้งของหัวใจหรือจิตวิญญาณ
เลยทีเดียว
 ทั้งหมดทั้งมวลสั่งสมจาก
สายเลือดเพลงพื้นบ้านจาก
อีสาน สังคมดนตรีที่เชียงใหม่  
ความหลากหลายในแวดวง
ศิลปินนาชาติ และทุกอย่างที่
แป้ง–รัสมี รู้สึก แล้วระบายลง
บทเพลง ซึ่ง ‘Isan Soul 
Arom EP’ งานชุดใหม่ก็ยัง
ด�าเนินตามนั้น หากจ�ากัดความ
ด้วย “อารมณ์” ค�าที่ดูเหมือน
สัมผัสง่ายขึ้น แต่ก็อาจน�าพา
อารมณ์ให้แนบชิดจิตใจยิ่งขึ้น
 “อารมณ์ที่แป้งพูดถึง คือ
ทั้งพาร์ตของดนตรีด้วย ทุก
คนมีอารมณ์ มีส่วนร่วมใน
การท�าอัลบั้มชุดนี้ แล้วก็ถ้า
พูดถงึอารมณ์ การใช้ชีวิต
ประจ�าวัน ความรู้สึกที่เราพบ
เจอกับสิ่งรอบตัวเรา คือ แป้ง
จะกลั่นกรองสิ่งเหล่านี้ออก
มา ซึ่งก็มีความรู้สึกเยอะ 
พอรู้สึกอะไร คิดอะไรเราก็จะ
ระบายมันออกมาโดยการ

Artist: Rasmee Wayrana
EP: Isan Soul Arom 

‘Emotion 
of Rasmee’

Photo: fb/ Wayrana.Rasmee

เขียนเพลง เขียนทุกสิ่งอย่าง
ที่เรารู้สึก”
 ซึ่งอารมณ์ส่วนหนึ่งก็เป็น
ผลหรือความรู้สึกที่ได้จากผู้ฟัง 
การพบปะที่เวทีหรือระหว่าง
การเดินทางต่างๆ ด้วย
 “เราได้รู้ว่ากลุ่มแฟนเพลง
ของเราคอืใครบ้าง ตอนน้ีมใีคร
สนใจเพลงเราบ้าง จรงิๆ ก็รวม
ทัง้หมดแต่บางทแีต่ละงานก็ไม่
เหมอืนกนัเนาะ อย่างบางงานมี
วยัรุ่นเตม็ไปหมดเลย บางงาน
กม็วียั สงูวยับ้าง อย่างน้ี ท�าให้
เรารู้สกึว่า ดนตรกีไ็ม่ได้มี
ขอบเขตจ�ากดัของเพศวยั”
 และดนตรีก็ไม่ได้มีขอบเขต
จ�ากัดด้านดนตรี หมอล�าเองมี
หลากหลายประเภท ส่วน
หมอล�าที่น�ามาประยุกต์ผสม
ผสานกับดนตรีอื่นๆ ในแบบ
ฉบับ Isan Soul ของรัสมีนั้น 
ก็ไม่มีกรอบบังคับ
 “เลอืกทีเ่ราฟังแล้วรู้สกึ
อยากจะทดลอง อย่างเช่น
อลับัม้นีม้เีพลง ‘เดก็หญงิ’ ที่
อยากจะทดลองท�าหมอล�า
หนงับกัตือ้ เพราะว่าเป็น
หมอล�าทีเ่กอืบจะไม่มแีล้ว 
คณุแม่เล่าให้ฟังว่าเขาแสดง
เหมอืนหนงัตะลงุ แต่เป็น
ภาษาอสีาน ซึง่คนทีร้่องอยู่
หลงัฉากกจ็ะเป็นหมอล�าแบบ
แรป็  ฟังแล้วกร็ู้สกึเท่รู้สกึเท่
จงัเลย บางเพลงกไ็ม่ได้เป็น
หมอล�าประเภทใดเลย แต่มี
มวลภาษาทีเ่ราใช้อยู่แล้วใน
ชวีติประจ�าวนั ภาษาอสีาน 
ภาษาเขมรเข้ามา บางทกี็
เขยีนไปเลย ไม่ได้ก�าหนดว่า
ต้องเป็นจงัหวะแบบไหน แต่
ในหน้าทีข่องก้องกค็อื ต้องหา
จงัหวะให้กบัอารมณ์ทีเ่รา
ต้องการสือ่ออกไป”
 ก้อง สาธุการ ทิยา ธิระ คือ 
นักดนตรีเชียงใหม่ผู้ร่วมเดิน
ทางของ Isan Soul แบบรัสมี
มาด้วยกัน จากการแจม
ดนตรี สู่การร่วมสร้างสรรค์ผล
งาน เป็นมอืกตีาร์ และดูแลพาร์ต
ดนตรีที่มีเพื่อนๆ มาร่วมบันทึก
เสียงและแสดงสดด้วย
 “พีแ่ป้งเป็นคนเขียนเนือ้
เพลง เสรจ็แล้วกส่็งมาให้ก้อง  
ผมกคิ็ดท�านองว่าน่าจะ

ประมาณแบบนี ้คอร์ดแบบนี้ 
แต่กต้็องเข้าใจเนือ้ก่อนให้เขา
อธบิายถงึฟีล ถงึสิง่ทีอ่ยากพดู 
อยากอธบิายความรู้สกึ อย่าง
เพลง ‘อารมณ์’  ดนตรเีราแต่ง
และมแีค่สามคอร์ดเองครบั 
เพือ่ให้การเล่าเรือ่งของพีแ่ป้ง
ฟรมีาก ส่วนดนตรชีิน้อืน่ๆ เรา
ตัง้ใจให้เป็นเหมอืนงานศลิปะ
ด้วย กค็อืทกุคนเจอกนัใน
อารมณ์นัน้  โดยไม่คยุกนั แต่
ตามฟีลลิง่กนั” ก้อง
 อัลบั้มนี้ เริ่มจ�าหน่ายตั้งแต่
ปลายปี 2560 และยังติดต่อ
อุดหนุนได้ทาง www.face
book.com/pg/Wayrana.
Rasmee/ ซึ่งรัสมีดูแลเอง 
แพ็กซีดีส่งไปรษณีย์เอง ทั้งนี้ 
นอกจากเขียนเพลง จ่าหน้าซอง
จดหมาย แล้วยังเขียนภาพปก
อัลบั้มเองด้วย ซึ่งเป็นผลงาน
จาก Thesis ของเธอ สมัย
เรียนจิตรกรรม มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ปัจจุบัน เธอยังวาดรูปเมื่อมี
เวลา และบอกว่าก�าลังกลับไปสู่
จุดเริ่มต้นสมัย เรียน ปวช คือ 
การวาดกล้วย “กล้วยมันน่า
สนใจ ไม่ใช่มีแค่กล้วยอย่าง
เดียว มันมีทั้งกล้วยเป็นเครือ 
กล้วยเป็นหวี กล้วยที่เป็นปลี
กล้วย ต้น แล้วมันอยู่ได้นาน
ด้วยนะ อย่างเราซื้อเขียวๆ 
มา เดี๋ยวสักวันหนึ่งมันจะ
เปลี่ยนเป็นสีเหลือง พอมัน
เปลี่ยนแล้วเราวาดปุ๊บ ก็กิน
ได้ด้วย” เราแอบหวังว่าสักวัน
หนึ่งจะได้เห็นนิทรรศการศิลปะ
ของรัสมีซึ่งน่าจะเป็นอีกสื่อ
อารมณ์ของเธอ (O,O)

รู้ไปท�าแมว
 รัสมี มีชื่อเล่นว่าแป้ง บ้านเกิดอยู่
อ�าเภอน�้ายืน จ. อุบลราชธานี คุณพ่อเป็น
ครูสอนร้องเพลงเจรียง (เพลงพื้นบ้าน
เขมร) และเป็นผู้แต่งเนื้อร้อง ‘เพลงรัก
ของบุญเริญ’และ ‘บาป-บน’ที่รัสมีน�ามา
รวบรวมไว้ใน Isan Soul Arom ด้วย 

 ส�าหรับเรา Plot (พล็อต) 
เป็นวงดนตรีวัยรุ่นที่ดูลึกลับ 
เราไม่แน่ใจว่าพล็อตเรื่องใน
ชีวิตของพวกเขาเป็นอย่างไร 
เพราะนอกจากเพลงส่วนใหญ่ที่
ได้ยินแรกๆ อย่าง ‘5 ปี’ ‘ใคร
ผิด’ ‘ไม่สนิทอย่าเล่น’ จังหวะ
จะกระชับขับอารมณ์เข้าขั้น
แสบสันแล้ว พอเราขยับตัว
เตรียมดูการแสดงสดหรือฟัง
ต่อทีไร รู้สึกว่าพวกเขาหายเข้า
กลีบเมฆทุกที 
 กระทั่งช่วงท้ายๆ เดือน
กุมภาพันธ์ 2561 เราได้คุยกับ 
Plot ครั้งแรก เนื่องด้วยเพลง 
‘มาดามอโศก’ จากอัลบั้ม  
‘Anon’ (อานน) ที่ดีเจวราฤทธิ์ 
มังคลานนท์ ไปคอมเมนต์ใต้ 
Youtube ไว้ว่า “อย่าลืมส่ง
มาที่ Cat Radio นะครับ 
ชอบมาก” Plot  จึงส่งเพลง
และมาที่รายการวิทยุ เค้าแมว
ก็แอบแว้บจากห้องประชุมไป
ขอคุยกับสามหนุ่มมุมพล็อตสัก
หน่อย 
 แล้วเราก็พบว่าสองในสาม
เจ็บขา ปูน (พอพัฒน์ กิจไกร
ลาศ) มือกลอง เตะบอลแล้ว
เอ็นอักเสบ วิทย์ (พลวิทย์ รัตน
ธเนศวิไล) มือเบส ตกบันไดขา
หัก ส่วนไผ่ (จิติวี บาลไธสง) 
ผู้รับหน้าที่ร้อง เล่นกีตาร์และ
เขียนเพลงขาไม่เป็นอะไร 

Artist:  Plot
Album:  Anon

(ภาพ: จากซ้ายไปขวา วิท ไผ่ ปูน)

“Plot
Anon”

 กระบวนการท�าเพลงของ 
Plot ตั้งแต่ต้นจนปัจจุบันที่อายุ
วงครบ 8 ปี แล้ว ยังเหมือน
เดิม คือ ไผ่เขียนโครงมาเล่าให้
เพื่อนในวงฟัง แล้ว “ซัดกันใน
ห้องซ้อม” แล้วก็เข้าสู่ขั้นตอน
ต่อไป ส่วนที่ต่างจากเดิมคือ
ความรู้เรื่องเทคนิคการบันทึก
เสียงที่มีมากขึ้น โดยมีรุ่นน้อง 
ม.ศิลปากร อย่างวง Summer 
Dress ช่วยเป็นก�าลังเสริม
 เมื่อย้อนถามถึงจุดเริ่มต้น
ของวง พวกเขาบอกว่า “เหมอืน
ร็อกแบนด์ครับ พวกผมมาใน
ยุค My Space (เว็บไซต์ที่
เปรียบเป็นสังคมคนดนตรีที่
ท�าเพลงเองเผยแพร่เอง ฮิต
ยคุ 2000) ท่ีมีนกัดนตรี
ทุกย่านหย่อม มหาวิทยาลัยที่
ศิลปากร ก็มีวงเยอะแยะ
มากมาย โตกว่าผมน่าจะเป็น 
The Jukks มั้งครับ เล่น
ดนตรีไล่ๆ กัน”
 ส่วนอีพีชุดแรก ที่ไม่มีชื่อ
นั้น พวกเขาไปซื้อผ้าที่พาหุรัด
มาเย็บซอง แจกที่ Fat 
Festival ครั้งที่ 9 (อีนี่แฟต
เฟสนะจ๊ะนายจ๋า:2009) โดย
นั่งรถตู้มาจากจังหวัดนครปฐม
 จากนั้นก็ออกอีพีกับค่าย 
SO::ON Dry Flower และ
ท�าเพลง “ตลอดเวลาครับ” 
โดยไม่ตัดเพลงไหนออกเลย 

“ท�าทุกเพลง” แม้จะไม่เยอะ 
ไม่ต่อเนื่อง แต่ 2 ปีที่ผ่านมา ก็
ระบุได้ว่า ‘ให้แม่และคุณ’ เป็น
เพลงแรกจากอัลบั้ม ‘Anon’ 
ชื่อที่พวกเขาบอกว่าไม่ได้คิดไว้
ว่าเขียนเป็นภาษาไทยแบบไหน 
แต่ตั้งใจให้อ่านว่า “พล็อต 
อานน” เพลงต่อๆ มาอย่าง 
‘หยาบและห้าว’ ‘ผูกพันฆ่า
คุณ’ และ ‘มาดามอโศก’ แม้
บางเพลงชื่อดูโหด แต่ฟังแล้ว
รู้สึกว่าการเรียบเรียงดนตรีของ
พวกเขาสะอาดและมีจังหวะให้
หายใจมากขึ้น ดูร่วมกับภาพนิ่ง
ที่เคลื่อนไหวเล็กน้อย โดย 
Aitoy ที่เป็นเพื่อนของพวกเขา 
ก็ดูเพลิน แบบสวยระคนหลอน
เป็นจังหวะ
 ย�้าอีกทีว่าอัลบั้ม Anon 
จะมีทั้งหมดเพลง 12 เพลง 
ก�าหนดเสรจ็กลางเดอืนมถินุายน
 ส่วนภาพรวมของอัลบั้มนั้น  
ไผ่บอกว่า “ส่วนใหญ่กเ็ป็นทาง
รอ็กฮะ แต่บคุลกิเหมอืนพีเ่หน็
ผู้ชายคนหนึง่ ใส่เสือ้เชิต้สฟ้ีา
แบบในระยะ 200 เมตร พีรู่้
เลย คนนีค้นดแีน่นอน วง Plot 
เป็นอย่างนัน้น่ะ (หวัเราะ)” แต่
พอดูใกล้ๆ เป็นอย่างไรก็แล้ว
แต่ผู้ฟัง เพราะพวกเขาที่ทุกวัน
นี้ท�าเพลงแบบอิสระ แม้จะมี
งานอื่นๆ ด้วยนั้น บอกว่า
  “ไม่ได้คิดจะฝากอะไร ถ้า

สนใจก็ลองฟังดู เนื้อหาเป็น
สิ่งที่เราต้องการแสดงออก 
แล้วก็พยายามท�าให้เคลียร์ 
ท�าให้เรียบร้อยจาก
ประสบการณ์ของเราครับผม  
เป็นเหมือนบันทึกของเรา
มากกว่า เรายังไม่เคยคิดถึง
เรื่องใหญ่ หรือไกลกว่านั้น 
(หัวเราะ) ครับผม” Plot
 เราว่าเป็นบันทึกที่สะท้อน
ความเป็น Plot ที่ผ่านช่วงเวลา
และเรื่องราวต่างๆ ได้แบบ 
Plot นั่นล่ะ และแนะน�าให้ผู้
อ่านลองย้อนไปฟังผลงาน
แรกๆ ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 
น่าจะพล็อตการเดินทางและ
ท�าความรู้จักกับ Plot ได้มันไม่
น้อย (O,O)

รู้ไปท�าแมว
 ปูนเคยอยากเป็นทีมชาติ แต่
เลิกอยากนานแล้วเพราะรู้สึกว่าเล่น
ดนตรีดีกว่า วิทย์เคยฝันอยากเป็น
เจ้าของนากุ้งหรือไม่ก็นัก
บาสเกตบอล ไผ่อยากเป็นดีไซเนอร์
เหมือนพ่อ  ปัจจุบันทั้งสามท�างาน
ตามวิชาที่เรียนมา คือ ไผ่กับวิทย์: 
สถาปนิก ปูน: นักดนตรี (เป็นแบ็กอัพ
ให้ เอิ๊ต ภัทรวี  บางครั้งก็ช่วยตีให้
อิ๊งค์/Jelly Rocket/ Gene 
Kasidit แหม มีแต่สาวๆ)
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February 2018 
 เนื่องจากเป็นการรายงานชาร์ต
เดือนแห่งความรัก เรามีอะไรน่ารักๆ 
มาบอก
 นอกจากศิลปินจะแวะเวียนมาส่ง
เพลงและพูดคุยกันในห้องจัดรายการ
แคท เรดิโอแล้ว หลายคนติดโปสเตอร์ 
(รวมทั้งภาพถ่าย ภาพวาด โปสการ์ด 
ฯลฯ เกี่ยวกับเพลงหรืองานต่างๆ) มา
ฝากด้วย เซ็นบ้างไม่เซ็นบ้าง เราก็ติด
กันไว้ที่ผนังห้อง เผลอๆ ก็มีคนจิ๊กกลับ
โต๊ะท�างานหรือกลับบ้านบ้าง 
 ฉบับนี้มีตัวอย่างจากโปสเตอร์ของ
ศิลปินที่มีเพลงอยู่ในชาร์ตและเพื่อนๆ 
อีกนิดหน่อย จากมุมหนึ่งของห้อง

1. แม่เกีย่ว – Palmy  
15. Say Hey – Parim
8. พรากผู้เยาว์ - The Kinkz 
19. รกัในนทิาน - West Of 
East
 

 ติดตามอัพเดทภาพโปสเตอร์และบรรยากาศไลฟ์
ในห้องดีเจได้ที่ www.thisiscat.com, app: Cat 
Radio และ fb: thisiscatradio 

รู้ไปท�าแมว
Cat 30 of the Month คือ ชาร์ตรายเดือนซึ่ง
ประมวลผลจาก Cat 30 ชาร์ตรายสัปดาห์ที่
รายงานทุกวันเสาร์ 14.00–18.00 น. ทาง www.
thisiscat.com , app: Cat Radio ดังนั้นชาร์ต
รายสัปดาห์ตดิตามท่ี Cat Radio ส่วนชาร์ตราย
เดือน ติดตามที่นี่ที่เดียวนะเมี้ยว

RE-
COMMEND

แนะน�าผลงานของ
ศิลปินหน้าใหม่บ้าง

หน้าเก่าบ้างแต่น่าสนใจ

 การท�าเพลงอย่างต่อเนื่อง 
หรือขาดช่วงไปบ้าง ส�าหรับวง
ดนตรีอายุ 20 ปี ที่ยังก้าวเดินต่อ
ไป อาจเป็นเรื่องธรรมดาหรือเรื่อง
พิเศษ ขึ้นอยู่กับมุมมองทั้งของผู้
ท�างานและผู้เสพงาน
 ระหว่างรอสัมภาษณ์ Pause 
(พอส) มีความคิดหนึ่งแว้บขึ้นมา
ในใจเราว่าหากโจ้-อัมรินทร์ 
เหลืองบริบูรณ์ (นักร้องผู้ล่วงลับ)  
ยังท�างานกับวงนี้ เราคงขอ
สัมภาษณ์อย่างนี้แหละ และแม้วัน
นี้เขาไม่อยู่ เราก็ยังอยากคุยกับวง
พอสชุดปัจจุบัน ได้แก่ นอ–นรเทพ 
มาแสง (เบส), เอ–พลกฤษณ์ วริิยา-
นุภาพ (เบส), บอส–นิรุจ เดชบุญ 
(กลอง) และ เฟ้น–ประภาพ ตัน
เจริญ (ร้องน�า) ด้วยเรื่องของผล
งาน โดยเฉพาะซิงเกิลล่าสุด ‘คนที่
แสนธรรมดา’ ซึ่งอาจนับเป็นเพลง
ที่ไม่ธรรมดาจากพอสทั้งเรื่องของ
จังหวะ แขกรับเชิญ ความรู้สึก 
และการท�างาน 
 จังหวะ: สนุก
 นี่อาจนับเป็นเพลงเร็วที่สุด
ของพอสในยุคนี้ “เป็นเพลงทีม่ี
ความหมายบวกๆ กค็อืเพลงที่
คณุฟองเบียร์ (ปฏิเวธ อทุยัเฉลมิ 
: ผู้แต่งเพลง) บอกว่า โมเมนต์ที่
โรแมนตกิมากท่ีสดุส�าหรบัความ
รกัคอืช่วงทีแ่อบรัก ความหมาย
ของเพลง กค็อืเร่ืองตรงน้ัน ก็เลย
เอามาท�าให้เป็นเพลงสนุกครบั 
เริม่จากดนตรีกท็�าจังหวะให้
สนกุสนาน เดมิคนจะชนิวงพอส 
ในดนตรีท่ีน้อยช้ิน ฟังง่ายๆ 
สบายๆ เหมือนชุด ‘Mild’ แต่
ตอนนีก้เ็ร่ิมจะขยายให้วงใหญ่ขึน้ 
ผมใช้ค�าว่า “ทรงเคร่ือง” มากขึน้ 
กค็อืมทีีมเคร่ืองเป่า มเีพอร์คสัชัน่ 
มาร่วมสนกุหลายคน ก็เลยมแีขก
รบัเชิญด้วย” นอ
 แขกรับเชิญ : Na Polycat
 เป็นเพลงแรกที่มีแขกรับเชิญ
อย่างจริงจัง ทั้งยังเป็นผู้มีฝีมือและ
สไตล์การร้องที่ไม่ธรรมดาอย่าง 

“Ordinary is Special”

Artist:  Pause feat. Na Polycat 
Single:  คนที่แสนธรรมดา 

Photo:  Pimpakan
(จากซ้ายไปขวา เอ, เฟ้น, นอ, บอส) 
Motorbike: DJ AE Cat Radio 

นะ(รัตน จันทร์ประสิทธิ์)  ที่หาก
เทียบต้นธารกัน Polycat ได้แรง
บันดาลใจจากยุค 80 ขณะที่ 
Pause คือวงที่สืบเนื่องจากยุค 
90 แต่ทั้งคู่ก็ก�าลังก้าวเดินใน
ปัจจุบัน “เป็นคนละท่อน คนละ
แบบแบ่งกัน ก็แล้วแต่ใครจะใส่
ลูกเล่นอะไรตรงไหน” เฟ้น 
 “เป็นลกัษณะทีน่ะ กบัเฟ้น 
เหมอืนชงิรกักัน ชอบผู้หญงิคน
เดยีวกัน แล้ววธิกีารทีจ่ะจบี ใช้
ค�าพดู เมสเสจเดยีวกัน แต่วธิกีาร
ส่งเมสเสจของแต่ละคน ไม่
เหมอืนกัน เช่น เฟ้นใช้ลกูอ้อน
แบบนี ้นะใช้อกีแบบหนึง่ ในเอม็วี
ก็จะอารมณ์แบบนีเ้หมอืนกนั” 
บอส
 ความรู้สึกและการท�างาน :  
Pause & Pay 
 ในฐานะวงดนตรีท่ีเปลีย่นผ่าน
จากยคุ 90-2000 มีช่วงหยดุ มี
ช่วงไปต่อ การเช่ือมโยงและการอยู่
กบัปัจจุบันธรรมดากท็�าให้เกิดความ
รู้สึกสนุก ต่ืนเต้น และพร้อมไปต่อ 
 “สนกุ เหมอืนวงใหม่เลย ที่
เป็นเพือ่นเก่า 3 คน แล้วกเ็พือ่น
ใหม่คนหนึง่ บางทก็ีเหมอืนฝัน 

เพราะนกึว่าจบไปแล้ว นกึว่าเรา
จะไม่มอีกีแล้ว ยงัรู้สกึต่ืนเต้น
ตลอด เวลาทีบ่อกว่า “สวสัดีครบั 
ผมนอ พอส” เรากร็ู้สกึว่า ยงัอยู่
ตรงนีไ้ด้อยู่เหรอ รู้สกึดี ขอบคุณ
ทีย่งัมโีอกาสทีส่องครบั” นอ
 “กเ็ป็นชะตาลขิติ ถือว่าเป็น
โชคของเราด้วยทีไ่ด้กลบัมาท�างาน
กับพอสอกีครัง้หนึง่ครบั” บอส
 “เป็นบัญชาสวรรค์ให้เรายัง
ต้องด�าเนิน ยังอยู่ในช่วงกลางอยู่
นะครับ ก็อยากให้มีซิงเกิลไปจน
ครบอัลบั้ม” เอ
 “เป็นวงทีเ่ราใช้เพลงของพี่ๆ  
เขาในการท�ามาหากิน ต้ังแต่ตอน
ทีเ่รายงัเป็นแฟนคลบัพี่ๆ  เขา จน
ได้ร่วมงาน กดี็ใจมากๆ เลยครบั 
ตอนนีผ้มทุ่มทกุเวลาให้กบัวง 
Pause ครบั ก่อนหน้านีก้ท็ัง้สอน 
เล่นกลางคืน” เฟ้น
 แนะน�า: Pause แบบ ‘คนที่
แสนธรรมดา’
 “ส�าหรบัแฟนเพลงรุ่นใหม่ๆ 
ทีย่งัไม่รู้จักพอสนะครบั กอ็ยากจะ
บอกว่าพอสก่อต้ังมา 20 กว่าปี
แล้ว (หวัเราะ) แนวเพลงพอสมทีัง้
หนกัหน่วง มทีัง้ทีเ่ป็นเพลงฟัง

สบายๆ มเีพลงทีค่่อนข้างสมยั
ใหม่หน่อย มหีลายแนว อยากให้
มาลองฟังกนั เริม่ต้นจาก ‘คนที่
แสนธรรมดา’ เพลงใหม่ล่าสุดของ
เราก่อนกไ็ด้ครบั แล้วถ้าใครสนใจ
จรงิๆ กค่็อยย้อนกลบัไปฟังเก่าๆ 
ของพวกเรา จะได้รู้ซึง้ถงึตวัตน
ของพวกเราว่าพอสจรงิๆ แล้ว
เป็นดนตรแีบบไหน กฝ็ากไว้ด้วย
ครบั... เพลงพอสเป็นวงทีเ่รยีกได้
ว่าอยู่ใน 2 ยคุนะครบั เมือ่ 90 
กบัยคุ 2000 ปัจจุบันนีน้ะครบั 
อยากให้ลองฟังกนัครบั” บอส

รู้ไปท�าแมว 
 - นอก�าลังท�าดนตรี Soul Funk 
สนุกๆ กับคณะจันทราบันเทิงศิลป์ วงเดิม
สมัยประกวด Coke Music Award และ
ท�าหนังสือเกี่ยวกับมุมมองเขาในเส้นทาง
ดนตรี ติดตามอ่านเร็วๆ นี้ 
 - นอกจากท�าเพลงแล้ว บอสยังรับ
หน้าที่ผู้จัดการวงด้วยโดยบอกว่า “โดน
ยัดเยียด” ตั้งแต่สมัย Crescendo 
 - เอ สอนกีตาร์และเป็นคนแนะน�า
ให้เฟ้นได้เรียนร้องเพลงกับครูหรั่ง ร็อค
เคสตร้า ศิลปินฝีมือฉกาจผู้ควบคุมการ
ร้องเพลงนี้ ซึ่งสอนเฟ้นเป่าทรัมเป็ตเพื่อ
ฝีกลมและอารมณ์ด้วย ก่อนหน้านี้ เฟ้น
เรียนดนตรี จบเอกเปียโน
 - ซิงเกิลก่อนหน้านี้ของพอสใน
สังกัด Me Records ได้แก่ ‘รักอยู่รอบ
กาย’ (2559) ‘แค่ได้เป็นคนสุดท้ายที่เธอ
คิดถงึ’(2559) และ ‘รกัจรงิจงั’ (2560)

1.

15.

8.

19.
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DIY
Do It 

Yourself 
ทำาได้ ทำาดิ

รู้ไปท�าแมว
- น้องๆ Sweat16! บอกว่าอาหารที่อร่อย ไม่จ�าเป็นต้องมีวิธีท�าซับซ้อน 
แค่ใช้หัวใจก็พอ (O,O)
-อิมเมจท�าขนมได้หลายเมนู บราวนี่และคุกกี้ก็ท�าบ่อย แต่ช่วงนี้ชอบท�า
ทาร์ตแล้วครอบครัวชมว่าอร่อย อยากให้ทุกคนชิม 
- แชมป์รับประกันความแซ่บทุกขั้นตอน อย่างปูดองนี่ก็ตั้งแต่เลือก
วัตถุดิบ ดองปู โขลกส่วนผสมน�้าจิ้ม และย�ากับมือ
- ทั้ง 4 เมนูนี้และอีกหลายเมนูที่น�ามาขายใน Cat Foodival ครั้งนี้ 
ดีเจบอย  ตรัย เป็นผู้ชิมตามต�าแหน่งโภชทูต 
หรือทูตแห่งอาหารที่เขาตั้งเอง อย่างมีความสุข และอร่อย! 

 นอกจากนี้ยังมีอีกหลายเมนูที่เหล่าศิลปินสาธิตหรือแนะน�า
กันหลากหลายสไตล์ นอกจากชิมในงานแล้ว ยังตามไปดูย้อน
หลังได้ในทุกช่องทางของ Cat Radio รวมทั้ง ขนมจีนแกง
ม้าป่า + มนต์รักน�้ายาเสน่ห์ ที่หนุ่มๆ The Richman Toy 
แนะน�ากันวันที่มาถ่ายปกและสัมภาษณ์ลงหนังสือเค้าแมว
เล่มนี้ 
 

 ปกติคอลัมน์ DIY จะบันทึก
การสาธิตต่างๆ ผ่านภาพนิ่ง
และตัวอักษร ฉบับนี้พิเศษ! เรา
ได้อานิสงส์จาก Cat Foodi-
val ที่ทีมแคท ชวนศิลปินมา
ถ่ายคลิปวิดีโอเมนูต่างๆ ทีม
เค้าก็ไปเกาะติดกองถ่าย 
 นอกจากขอภาพและจดวิธี
ท�าของเชฟทั้ง 3 คน 4 เมนู 
แล้ว เรายังเป็นพยานได้ว่าทุก
คนท�าอาหารอย่างมีความสุข ดู
สนุกและน่าชิมมาก มีหลักฐาน
ในคลิป Cat Foodival ใน 
Youtube/Thisis CatRa-
dio และ Facebook/
thisiscatradio 
 เห็นภาพอาหาร อ่านวิธีท�า
สั้นๆ ในคอลัมน์นี้ และดูคลิป
สาธิตแล้วหวังว่าผู้อ่านจะได้
แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์
เมนูหรืออะไรแบบ DIY แล้วส่ง
มาให้เราดูบ้างที่ cultmaew
@gmail.com นะเมี้ยว 

Hello
Taste
DIY ภาคพิเศษ 
จาก 
Cat Foodival
สาธิต โดย Sweat16!, Image, 
Tabasco
บันทึกวิธีท�า โดย Koy 
ถ่ายภาพ โดย Arm noun 

เมนูที่ 1
Sweat16! Pancake by 
Sweat16!
 ...แพนเค้กมุ้งมิ้งรสละมุน หอมกรุ่นด้วยความตั้งใจของสาวๆ…
1. ผสมแป้งแพนเค้ก น�้า ไข่ไก่ ตีให้เข้ากันในชามผสม
2. ทาเนยบนกระทะ
3. ใส่แป้งแพนเค้กลงกระทะ วาดเป็นรูปร่างตามชอบใจ รอจนมี
ฟองอากาศ แล้วพลิกกลับด้านก็เรียบร้อย
4. เสิร์ฟพร้อมท้อปปิ้งต่างๆ เช่น สตรอเบอรี่ ไซรัป น�า้ตาลไอซิ่ง 
แต่งหน้าตาให้มุ้งมิ้ง 

เมนูที่ 2 & 3 
ยำา Loop & ยำาปูดอง 
โดย Tabasco
 ...เมนูแซ่บแบบดับเบิ้ลโดยหนุ่มนักดนตรีฝีมือฉกาจ...
ย�า Loop 
= ย�าลูกชิ้นที่กินวนไปได้เรื่อยๆ เข้ากับเพลง Loop ของ 
Tabasco นั่นเอง 
วิธีท�าง่ายมาก เพียงคลุกลูกชิ้นลวกกับน�้าย�าที่ผสมเครื่องปรุง
ต่างๆ เข้าด้วยกัน
*น�า้ย�าเด็ดมาก 

ย�าปูไข่ดอง
1. สวดมนต์ให้ปูเพราะต้องใช้ปูเป็นในการท�าปูดอง 
2. โขลกพริกขี้หนู กระเทียม ท�าน�้าย�า 
3. น�าน�า้ย�าคลุกปูที่ดองเอง 
 *น�้าย�าเด็ดมาก ย�้าอีกที ไข่ปูก็เด็ดมาก 

เมนูที่ 4 
ชิม (ทาร์ต) 
ฉันที 
วิธีท�าทาร์ต 
1. ผสมแป้งอเนกประสงค์กับเนย 
คนจนจับตัวเป็นก้อน 
2. น�าแป้งที่ผสมแล้วมากรุใส่
พิมพ์ 
3. น�าเข้าเตาอบ 180 องศา นาน 
15-20 นาที อบเสร็จแล้วพักให้
เย็น

วิธีท�าไส้ทาร์ต
1. น�าส่วนผสมของไส้ทั้งหมดคน
ให้เข้ากัน เทใส่แป้งทาร์ตทีเ่ย็นแล้ว 
น�าเข้าเตาอบ 180 องศา นาน 
10 นาที
2. แกะทาร์ตเลมอนออกจากพิมพ์ 
3. ตกแต่งด้วยผิวเลมอนตามชอบ 
พร้อมเสิร์ฟ
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CAT
FOODIVAL

AFTER 
SCOOP

 วนัที ่3 เดอืน 3 ปี เป็นวนัที่
ทกุคนทีม่า Cat Foodival อิม่...
 อิ่มท้องกับอาหารฝีมือ
ศิลปินร่วม 90 บูท
 อิ่มหูอิ่มตากับการแสดงสด
ชุดพิเศษ 8 โชว์ 
 อิม่อกอิม่ใจในบรรยากาศอบอุ่น 
 เค้าแมวประมวลภาพและ
บันทึกความอิ่มจากส่วนต่างๆ 
ไว้ในหน้าหนังสือ 

ขอบคุณทุกคนที่ท�าให้ทุกค�าใน Cat Foodival 
เป็นค�าพิเศษ แล้วปีหน้ามากินข้าวด้วยกันอีกนะ

 รวมทั้งจัดอันดับความ
อร่อยไว้เล็กน้อย
 ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติม
ได้ที่ www.thisiscat.com 
และ fb/thisiscatradio
 ทุกเมนู เราชิมไป จับ 
Strongbow เครื่องดื่ม
ไซเดอร์รสสดชื่นจากอังกฤษ
ไปด้วย...ฟิน

เทศกาลอาหารอร่อยหู 
1 เมนู 1 ศิลปิน: อาหาร 

เค้าแมวทัวร์ชิม 
“ภารกิจชิมแหลกแลกใจ”
สมาชิกทัวร์ชิม : ออ.  
คุณก้อย  น้องหยุย  คุณ ต ต 

ทีมสมทบทัวร์ชิม : คุณชค.   
คุณบิ๋ม
ระยะเวลา/จ�านวนเมนู : 
8 ชั่วโมง / 12 เมนู 
ปล.   อยากชิมทุกบูท แต่เราชิม
ไป เหล่หนุ่ม... เอ้ย ดูโชว์ไป รับ
สมัครสมาชิกหนังสือไปด้วย ได้
เท่านี้  ขออภัยจากใจ

เรื่องโดยทีมเค้าแมว/แคท เรดิโอ 
ภาพโดยทีมช่างภาพฟรีแลนซ์, 
ออ. Chakrit Ninsart, 
Koy,ig: ohmmu35854

PIY
Play It 

Yourself 
เล่นได้เล่นดี 

 ลองนึกเล่นๆ ดูว่า ถ้าศิลปินทุกคนแต่งเพลงเกี่ยวกับอาหารอย่างน้อยหนึ่ง
เพลงให้อัลบั้ม คงจะสนุกไม่น้อย อย่างน้อยวัฒนธรรมการกินก็จะถูกบันทึกไว้เป็น
ประวัติศาสตร์ เริ่มเพ้อเจ้อแระ สงสัยหิว ขอไปหาอะไรทานก่อนนะครับ:)))

 คอลัมน์ส่งเสริมความสนุก ปลุกพลังใจด้วยการลงมือ ... เล่นได้เล่นดี 
ผ่าน –-เพลงแปลงร่าง-— และ –-ติวเข้มเน้นลีลา-- โดยคณะดีเจนักเล่น
ดนตรีจากช่วงแมวสด แห่ง แคท เรดิโอ (เล่นสดออกอากาศทุกวันพุธ 
21.00-24.00 น.)
 ฉบับนี้ลงมือโดยดีเจกอล์ฟ – ประภพ ชมถาวร หรือกอล์ฟ Superba-
ker / Starfishนักร้องนักดนตรีฝีมือดี ที่คราวนี้แปลงเพลงและเขียนถึงเพลง
เกี่ยวกับอาหารได้รสชาติไปอีกแบบ ลองร้องและลองชิมกันดูนะ (O,O)

Text: ดีเจกอล์ฟ แมวสด
Photos: แกงโฮะ และกะหล�า่ปลี
ทอดน�า้ปลา - ทีมเค้าแมว, เป็ดพะโล้ –
knorr.com, คุกกี้เนย S&P – 
FB/snpfood

--เพลงแปลงร่าง--
เพลง ฟู้ดดี้เสี่ยงทาย
แปลงเนื้อร้องโดย ดีเจกอล์ฟ แมวสด
จากท�านองเพลง คุกกี้เสี่ยงทาย (Koisuru Fortune Cookie)
เครดิตต้นฉบับ  Lyrics: Yasushi Akimoto 
Music: Shintaro Ito / Arrangement: Seiji Muto 
Thai Lyrics Arrangement: Tanupop Notayanont
 
Intro: C / AM / C / AM / C / AM / C / AM / F / G / C / AM

C                           Am
แอบกังวลอยู่นะจ๊ะ แต่เธอไม่รู้บ้างเลย
C                                Am
เปลี่ยนคนท�าอีกแล้วนะ เปลี่ยนตัวพ่อครัวเฉยเลย
Fmaj7             G                          C                     Am
เอาล่ะเตรียมใจไว้หน่อย มันจะหัวก้อยต้องเสี่ยงกัน เย้ อิ เย อิเหย่
C                          Am
กินประจ�าจนรู้รส ติดใจมือพี่พ่อครัว
C                     Am
อร่อยจนมากินซ�า้ๆ หมดจานจนดูน่ากลัว
Fmaj7      G              C                          Am  
จนวันนี้ได้รู้ข่าว คนๆ เดิมเขาได้ลาออกไป เย้ อิ เย อิเหย่

Fmaj7                     G                  Em                Am
ทิ้งให้ฉันนั้นเคว้งคว้าง รู้หน้าไม่รู้ใจ เชื่อถือได้ไหม คงได้แค่เดากัน
Fmaj7                    G                                 Em                        Am
ก็ไม่รู้ว่าเปรี้ยวหวาน มันเค็มมากน้อยเพียงใด ยังคงกังวลไม่แน่ใจ ในจานเหล่านั้น
D                          D
รักจะกินก็ต้องเสี่ยง หิวจริงๆ ก็ต้องเสี่ยง
G                        G                         
คัมมอน ๆๆๆ เบบี้ เป็นฟู้ดดี้ต้องท�าใจ
 
C               Em       
แล้วฉันก็เจ็บ อย่างเดิมทุกที
Am             G                                       Fmaj7
โดนเข้าไปสิ เปลี่ยนคนท�าอย่างนี้ก็ไม่อร่อย
         Em
เห่ เฮ เฮ้
          Dm                           G
เจ็บจริงจังเลยเหมือนโดนต่อย ต�่ากว่ามาตรฐานดาวมิชลิน
C           Em
ช�า้ตลอด เกิดเป็นฟู้ดดี้
Am           G                                       Fmaj7
มักกะโรนี หวานกว่าเซียงเซียมอี๊ พี่ท�าได้ไง
           Em      Dm
เห่ เฮ เฮ้ เห่ เฮ เฮ้

G                               G
ขอเถอะนะ พี่ครับ พี่คะ ถ่ายทอดสูตรกันอีกสักนิด
G                              G
รสอาหาร ถ้ามาตรฐาน ไม่ท�าให้เราไม่คาดคิด
G                                G
ผมมั่นใจว่าเที่ยงเมื่อไหร่ จะชวนใครๆ มากินซ�้า
C
ประจ�าเลย

Outro: Am / C / Am / Fmaj7 / G / C 

--ติวเข้มเน้นลีลา--
4 เพลงเกี่ยวกับอาหารที่ผมชอบ
*ค�าเตือน อย่าอ่านบทความนี้ตอนจะเข้านอน

 ในเมื่อความรัก ความเศร้า อุดมการณ์ ท�าให้ศิลปินสร้างเพลงได้ 
ท�าไมสิ่งดีๆ และรื่นรมย์อย่างอาหารอร่อยๆ จะเป็นแรงบันดาลใจบ้างไม่
ได้ ในฐานะคนชอบเสาะหาเนือ้เพลงดีๆ  วันนีผ้มขอน�าเสนอ 4 เพลงไทย
เกี่ยวกับอาหารที่ผมชอบต่างยุค ต่างสมัยกันครับ

 1.เพลง ‘ของกิ๋นคนเมือง’ 
- ศิลปิน จรัล มโนเพ็ชร  เนื้อหากล่าว
ถึงความภาคภูมิใจในเมนูอาหารเหนือ
ล�าแต๊ๆ ของศิลปินโฟล์กในต�านาน เล่า
ผ่านดนตรีโฟล์กน่ารัก เมโลดี้จ�าง่าย 
เพลงนี้ท�าให้ผมจดจ�าเมนูอาหารเหนือ
ได้เป็นอย่างดี เมื่อมีโอกาสเข้าร้าน
อาหารเหนือ ผมก็จะทวนเนื้อเพลงนี้ใน
ใจก่อนดูเมนูแล้วค่อยสั่งครับ
 เมนูโปรดอาหารเหนือของผม 
“แกงโฮะ”

  2.เพลง ‘55’ ศิลปิน Sepia บท
เพลงพังก์ร็อกที่กล่าวถึงร้านอาหารใน
ต�านานของชาวทองหล่อ 55 โภชนา 
เนื้อหาตรงไปตรงมาที่ขับขานผ่านเสียง
ร้องกึ่งตะโกน และริฟฟ์กีต้าร์ที่รับกับ
ชื่อเมนู ท�าให้ท้องร้องได้อย่างไม่น่าเชื่อ 
เราจะจดจ�าท�าเลของร้าน ชื่อเฮีย
เจ้าของ และไฮไลต์จานเด็ดได้ทันทีที่
เพลงจบ จากนั้นก็พุ่งตรงไปที่ร้านทันที
เหมือนโดนสะกดจิต
 -เมนูร้าน55 โภชนาสุดโปรดของ
ผม “เป็ดพะโล้"

 3.เพลง ‘คุกกี้เสี่ยงทาย’ 
- ศิลปิน BNK48 คงไม่ต้องบรรยาย
ความดังของเพลงนี้อะไรให้มากความ 
เอาเป็นว่าผมเชื่อของผมคนเดียวว่า 
ความฮิตของเพลงนี้น่าจะท�าให้ยอด
ขายคุกกี้โดยรวมในประเทศเรา
กระเตื้องขึ้นมาอย่างแน่นอน
 “สมาชิก BNK48 คนโปรดของ
ผม เอ๊ย คุกกี้ยี่ห้อโปรดของผม” 
คุกกี้เนยสดร้าน S&P

 4.เพลง ‘โอน้อยออก’ - ศิลปิน 
Moderndog ครั้งแรกได้ยินว่าเพลงนี้
แต่งให้กับเศษผักที่ติดฟัน ผมก็รู้สึกทึ่ง
ในไอเดียและอัจฉริยภาพของพี่ป๊อดที่
เขียนเล่ามาเป็นปรัชญาได้ แล้วยัง
ท�าให้ผมบ้วนปากทุกครั้งหลังอาหารอีก
ด้วย เจ๋งมากครับพี่ๆ
 -เมนูผักสุดยอดในดวงใจของผม 
กะหล�า่ปลีทอดน�า้ปลา อร่อยจริงๆ 
อร่อยมากๆ
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เมนูที่ 1 
มนัเข้ากนัด ี- scrubb

 มันบดที่มีทั้งความนุ่ม 
ละมุน นวลเนียน เข้ากันดีอย่าง
ที่หัวใจบอกไว้ มาก
ทัวร์ชิมลงความเห็นเป็น
เอกฉันท์ว่า เมนูมันบดเพิ่มชีส 
กินคู่กันกับขนมปังกระเทียบอบ
กรอบนอกนุ่มใน มันเข้ากันได้
ลงตัว เพียงกัดขนมปังก็ได้ยิน
เสียงความกรอบดังสะใจ เคี้ยว
เพลินเคล้ากลิ่นเนยกระเทียม
อบอวลอยู่ในปาก  
แล้วตักมันบดที่เพิ่มชีสตาม
เข้าไป อืม… อร่อย มาก มาก…
เช็ตเดียวไม่พอ...น้องขอสองค่ะ 
ให้หัวใจโดย คุณก้อย

เมนทูี ่2 
Brown Flying Cola 
: COLA VANILLA & 
COLA CHERRY - 
Brown Flying

 เป็นเครื่องดื่มดับกระหาย
คลายร้อน สดชื่น ชุ่มฉ�่าหัวใจ 
ที่ทีมเราวนไปซื้อถึง  3 แก้ว! 
โคล่าเย็นเจี๊ยบ เติมรสชาติ
วนิลาหรือเชอร์รี่แล้วแต่ ท็อป
ปิ้งด้วยเจลลี่เชอรี่แดงหรือวนิ
ลา เคี้ยวหนุบ หนึบใจทัวร์ชิม 
มากๆ ให้หวัใจโดย ทมีทวัร์ชมิ

เมนทูี ่3
จบีเดยีว ... กซ็ึง้แมน 
- แวน

 ลังเลอยู่นานว่าจะเลือก
ขนมจีบหมู หรือขนมจีบกุ้ง 
เพราะไม่อยากเป็นคนหลายใจ
สุดท้ายมองหน้าพ่อค้าแวนแล้ว
ก็ตัดสินใจเลือก...กุ้ง
แล้วลงคะแนนให้พ่อค้าแซ่บ 
เต็มสิบ …อุ๊บส์อิ๊บ 

เมนทูี ่4 
หมสูามกรัน๊จ์ - 
Zero Hero 
 “มันกรอบนอกนุ่มในนะ 
ไม่ได้กรอบจนแข็ง รสชาติไม่
เค็มมาก เลี่ยนนิดหน่อย แต่
จิ้มกับน�้าจิ้มแล้วเลิศ” 
น้องหยุย  สมาชิกร่างบางแห่ง
ทัวร์ชิมคอมเมนต์ไว้ชัดแจ๋ว 
หลังซัดไปครึ่งจาน 
ป.ล. เสียดายที่คณะเราไป
ไม่ทันข้าวเหนียวขมิ้นเหลืองที่
ขายคู่กัน แต่ก็ดีใจที่ยังทันชิม
หมู  1 ใน 100 ชุดที่วงเตรียม
มา  ให้หัวใจโดย น้องหยุย

เมนทูี ่5 
โกโก้มนัไม่พอ + ชา
เขยีวเหมยีวฉะ - Jelly 
Rocket 

 แม่ค้าเจ้าประจ�าในงาน 
Cat Foodival ตั้งแต่ครั้งที่ 1 
ยงัขายชาเขยีวเหมยีวฉะเหมอืน
เดิม เพิ่มเติมคือเมนูโกโก้มันไม่
พอ ให้โกโก้ลัฟเวอร์อย่างเรา
ตื่นเต้น ชิมแล้วก็ไปยืนเต้นดู
คอนเสิร์ตต่อ 
 

เมนทูี ่6 
Chocolate Brownie 
Frappe - Chub N’ 
Chew 

 ทัวร์ชิมตื่นเต้นกับเมนูนี้
มากๆ บราวนี่ปั่นจะรสชาติเป็น
อย่างไรนะ 
... ซู้ด! อร่อยแฮะ Texture 
หนุบๆ ของบราวนี่ที่ปั่นรวมกับ
นม กลมกล่อมเคี้ยวมันลงตัว 

เมนทูี ่7 
ยนืมองบองเพชรไม่
เป็นเช่นเคย - ยปิโซ 
ยปิสอง

 เมนูวาฟเฟิลกระบองเพชร 
โดย ดีเจยิปโซ และ ดีเจยิปสอง 
แห่ง Cat Radio ทัวร์ชิมลง
มติกันว่าเป็นเมนูสุดแปลกใน
งาน Cat Foodival 3 แถม
ด้วยคะแนนความสร้างสรรค์ที่
เจ้าของเมนูกระซิบบอกเราว่า 
คัดกระบองเพชรพันธุ์ที่ทานได้ 
ลักษณะเป็นใบๆ แล้วหั่นเป็น
ชิ้นเล็กๆ แทรกอยู่ตามเนื้อ
วาฟเฟิล…คอนเฟิร์มว่าไม่ขม 
ไม่ทิ่มคอ เงินที่จ่ายไปได้ร่วม
ท�าบุญด้วย คุ้ม!

เมนทูี ่8 
หมนุกรอบทอดนำา้
ปลา – ครวัพพี ีคาเฟ่ 

 อีกหนึ่งเมนูชื่อเก๋ และ
หน้าตาโดดเด่นประจ�า Cat 
Foodival ที่มาทีไร พี่เขาก็
วางหมูกรอบชิ้นใหญ่ๆ ไว้ยั่วใจ 
ถึงแม้แถวยาวขนาดไหน เราก็
ไม่หวั่น รอนานครึ่งชั่วโมง เราก็
ไม่ท้อ เพราะเราต้องได้กิน! 
ความกรอบของหมูกรอบนั้น 
อื้อหือ! สะเทือนไปทั้งใจ กรอบ
มากแต่ไม่แข็ง เคี้ยวง่าย 

รสชาติดี ไม่เลี่ยน กินคู่น�า้จิ้ม
สูตรเด็ด เปรี้ยวนิดๆ เค็ม
หน่อยๆ รสแซ่บกลมกล่อม  
โอ้โห ตาโตเลย ขอสารภาพว่า
ทัวร์ชิมได้ชิมเมนูนี้ไปถึง 3 จาน 
(ยิ้มเขิน)
ให้หัวใจโดย ออ. และคุณชค.

เมนทูี ่9 
นำา้พรกินนิจา - 
Stylish Nonsense 

 มีทั้งเมนูข้าวคลุกน�้าพริก
กะปิและน�้าพริกตาแดง เรา
เลือกอย่างหลัง น้องแก้วตา

ลูกสาวพี่ป๊อก Stylish 
Nonsense ลงมือคลุกอย่าง
คล่องแคล่ว วางไข่เค็ม โรย
ปลากรอบ แล้วตักใส่ภาชนะที่
ทั้งรักษ์โลกและน่ารัก คุณ ต ต. 
คอมเมนต์ไว้ว่า “รสชาติเผ็ดจัด
จ้าน แต่กลมกล่อม ตกแต่งจาน
ดี มีความคิดสร้างสรรค์” ทัวร์
ชิมให้คะแนนแพ็กเกจจิ้งเต็ม 
10 10 10
ให้หัวใจโดยคุณ ต ต.

เมนทูี ่10 
ความ แพน - ยะ - บาท 
คอืของหวาน - HERS

แพนเค้กแผ่นจิ๋วเสียบไม้ 
หน้าตาน่ารัก รสชาติก็น่ารัก
เช่นกัน ราดซอสช็อกโกแลต
และนมข้นหวาน ตกแต่งด้วย
เกล็ดช็อกโกแลต โรยน�้าตาลไอ
ซิ่ง เป็นของหวานที่ทานได้เพ
ลินๆ ทานได้เรื่อยๆ… รู้ตัวอีกที 
หมดไม้จ้า 

เมนทูี ่11  
กล้วยอยูท่ีจ่งัหวะ 
- Cyndi Seui 

 เมนูนี้มีชื่อว่า PHILOBA-
NA กล้วยปิ้งเนื้อนุ่มราดซอส 
เสิร์ฟคู่มันม่วงบดเนื้อเนียน โรย
หน้าด้วยเนื้อมะพร้าว หอม 
หวาน กลมกล่อม ถูกใจทัวร์ชิม
ทุกคน

เมนทูี ่12
เบอร์เกอร์ทีถ่กูรกั 
- Scuba Burger
 
 ถึงแม้โชว์บนเวทีจะจบลง
แล้ว แต่ทัวร์ชิมของเรายังไม่จบ 
หลังจากเล็งๆ ว่ามีร้านไหนยัง
ประจ�าการอยู่ เราก็เดินตรง
เข้าไปถามร้าน Scuba Burg-
er ที่พ่อค้าแม่ค้าต้อนรับอย่าง
ยิ้มแย้ม พอเขาบอกว่า “ยัง
ขายอยู่ครับ” อู้หู! เสียงสวรรค์ 
สั่งเบอร์เกอร์เนื้อทันใด พอเขา
เริ่มลงมือท�า โอ้โห! หอมหวน
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ชวนหิวราวกับเราไม่ได้กินอะไร
มาก่อน  ความฉ�่าของเนื้อที่
ปรุงรสได้กลมกล่อม เสริมทัพ
ด้วยเบค่อนกรอบก�าลังดี นัว
ด้วยชีสและซอสสูตรพิเศษของ
ร้าน ขนมปังผิวกรอบเนื้อนุ่มก็ดี๊
ดี ทัวร์ชิมเทใจให้ นับว่าจบ
ภารกิจชิมแหลกแลกใจในงาน 
Cat Foodival 3 ได้สวยงาม

รู้ไปท�าแมว – ทัวร์ชิม 
• ถงึแม้สมาชิกทัวร์ชิมจะได้ลิ้มรสไม่
กี่ร้าน แต่คอนเฟิร์มว่างานนี้น่ากินทุก
ร้าน คนต่อแถวยาวแน่นงาน และ
เห็นชัดเลยว่าส่วนใหญ่ชิมแล้วหน้า
ฟินมากๆ 
• สมาชิกทัวร์ชิมและทีมสมทบมี
ประโยคประจ�าใจว่า “เราต้องรู้ว่าเรา
อิ่มแล้ว ถงึแม้ปากเราจะอยากเคี้ยว
เท่าไหร่ก็ตาม” แต่ก็อยู่เพียงในใจ 
เพราะอาหารอยู่ตรงหน้าเมื่อไหร่ เรา
ก็หยุดไม่ได้ รู้ตัวอีกที เต็มปากเต็ม
พุง เต็มใจ 

เทศกาลอาหารอร่อยหู 
1 เมนู 1 ศิลปิน: 
คอนเสิร์ต

Max Jenmana 

 โชว์เต็มแม็กซ์กลางแจ้ง 
ของหนุ่มเจ้าของเพลงฮิต ‘วัน
หนึ่งฉันเดินเข้าป่า’  ที่ออกตัว
ว่า ไม่ค่อยได้เล่นดนตรีกลาง
แจ้งเท่าไหร่ เราดูไปแล้วก็รู้สึก
แจ้งใจว่า แสงแดดท�าร้ายผิว
แม็กซ์ไม่ได้ ...โชว์ก็เช่นกัน 

 บอย อิมเมจิ้น และ ชา 
ฮาร์โมนิก้า บินตรงมาจาก
เชียงใหม่ กับโชว์เดียวของปีนี้ที่
นี่ ที่แม้เพียงสี่เพลง ‘ความรัก
ความงาม’ ‘พ่อกับลูกชาย’ 
‘โจโฉ’ และ ‘โปรดเรียกขาน
ฉันด้วยนามอันแท้จริง’ กับ
ประโยคน�าเข้าเพลงสไตล์บอ
ยอิมฯ ก็ท�าให้อิ่มเอมยิ่งนัก แต่
ยังอยากดูอีกนะ ;)

Sqweez Animal

 อีกหนึ่งโชว์ที่แฟนๆ รอ
คอย วินขึ้นเวทีด้วยชุดสบายๆ 
สีสันสดใส เขาและเพื่อนๆ 
บรรเลงบทเพลงได้ประทับใจ
รวมทั้ง ‘แบบนี้’ และการบอก
คิดถึงสิงห์บนเวที...เราก็คิดถึง 

Deepsea Drive 
Machine (Japan)   

 โชว์จากวงญี่ปุ่นหนึ่งเดียว

ในงาน และเป็นอีกหนึ่งวงที่
ศิลปินไทยหลายวงอยากดู 
ป.ล.เป็นวงแมนๆ ที่มีซาวด์
เอ็นฯ เป็นสาวที่ดูคล่องแคล่ว 
และ ...น่ารักมาก 

Greasy Cafe

 ระหว่างโซโล่ในเพลง ‘สิ่ง
เหล่านี้’ พี่เล็กๆ ค่อยๆ หย่อน
ตัวลงจากเวทื ไปเล่นกีตาร์หน้า
รั้วคนฟังอย่างใกล้ชิด ก่อนเดิน
กลับขึ้นไปกระโดดบนเวทีต่อ
อย่างเมามัน 

Stamp 

 นอกจากแสตมป์จะชวน
เอ็ม ยศวัศ และ ติ๊ก เพลย์กราว
ด์ ไปแจมคนละเพลงแล้ว ก่อน
ขึ้นเวทีสามคนนี้ยังชวนกันคุย
เรื่องวง Keyakizaka46  
และแสตมป์ได้ท�าสัญลักษณ์
ของวงนี้บนเวที (ท่าที่โอตะขอ
งวงนี้รู้กัน) 

The Richman Toy 

 ‘แฟนหาย’ ไม่ได้อยู่ในซอง
ลิสต์ตั้งแต่ต้น แต่เป็นเพลงที่
หลายคนอยากฟังสดๆ มาก
และดีใจที่ TRMT เล่นในที่สุด

scrubb 

 เป็นครั้งแรกที่สครับบแสดง
สดเพลง ‘ฤดู’ และ ‘ดวงตะวัน’ 
(feat. วิน ศิริวงศ์) 2 ซิงเกิ้ล
ใหม่ที่มีก�าหนดเผยแพร่อย่าง
เป็นทางการ  หลัง Cat 
Foodival 2 วัน (5 มีนาคม)

รู้ไปท�าแมว – คอนเสิร์ต 
1.  หลังจากเล่นคอนเสิร์ตจบ บอย 
อิมเมจิ้น และ ชา ฮาร์โมนิก้า ไปหา
ชาติ สุชาติ ที่ร้านพจนานุกรม ย่าน
ลาดปลาเค้า
2.  ทีมงานต้องใช้เวลาชวนพี่บอย
ร่วมปี เพียรโทรไปเดือนละครั้งสอง
ครั้ง บินไปถึงร้าน Imagine’s 
Houseก็เคย
3.  สครบับ และวนิ สควซี ซ้อมเพลง  
‘ดวงตะวนั’ (feat. วนิ ศริวิงศ์)  หลงั
เวทก่ีอนขึน้โชว์เพลงนีร่้วมกนัครัง้แรก 
4.  หนึ่งในคนที่อยากฟังเพลง ‘แฟน
หาย’ สดๆ คือดีเจวราฤทธิ์ ซึ่ง
สุดท้ายก็ไม่ได้ดู เพราะกลับก่อน
เนื่องจากเห็นว่าไม่มีเพลงนี้ในซอง
ลิสต์ที่วงเขียนไว้ก่อนขึ้นเวที 
5.  ดีเจกันต์ป่วย หน้าแดงตลอด
เวลา แต่ก็ท�าหน้าที่อย่างแข็งขัน 
และหยอกดีเจจูนจูนที่ใส่ชุดสีฟ้าลาย
จุดสีแดง ว่าเป็นตุ๊กแก

10.  ผู้มาเที่ยวงาน 65 เปอร์เซ็นต์ 
เป็นผู้หญิง 35 เปอร์เซ็นต์ เป็นผู้ชาย  
11.  ส�าหรับบูทที่ขายอาหารหมดเป็น
ร้านแรก ได้แก่ เมนูคั่วกลิ้ง อีสาว
เห้อ ของบอยจ๊อส ซึ่งเบียดกับ เมนู 
ชิม(ทาร์ต)ฉันที ของ อิมเมจ สุธิตา 
แบบฉิวเฉียด
12.  ร้านที่ใช้น�้าแข็งเยอะที่สุดในปีนี้ 
เป็นร้านขายชาเขียวและโกโก้ ของ 3 
สาว Jelly Rocket
13.  ร้านที่คนต่อแถวยาวที่สุดคือ 
ครัวพีพีคาเฟ่ เจ้าของเมนู หมุน
กรอบทอดน�า้ปลา ร้านอาหารชื่อดัง
ย่าน ม.เกษตร
14.  ร้านที่มีคนถามหาเยอะที่สุดสูสี
กัน 2 ร้าน คือ วันที่ฉันอั่ว โดย โย่ง 
อาร์มแชร์ และ ชิม(ทาร์ต)ฉันที โดย 
อิมเมจ สุธิตา
15.  ร้านค้าที่ขายดึกที่สุดในงานคือ
ร้าน Scuba Burger ร้านค้าเบอร์
เกอร์ของ ไก่ต๊อก น้องชายของ ตูน 
บอดี้สแลม
16.  อยากยืนยันตรงบรรทัดนี้ ว่าทุก
ร้านในงานขายดีเป็นเทน�้า เทท่า
17.  ส่วนเรื่องการเล่นเกมแลกของ
รางวัล ของที่ผู้มาร่วมงาน Cat 
Foodival อยากจับจองมากที่สุด 
คือ เครื่องเล่นแผ่นเสียง
18.  ของรางวัลชิ้นแรกและชิ้น
สุดท้ายที่ผู้เข้าร่วมงานแลกรางวัล
กลับบ้าน คือ ที่รองแก้วจากแคท เรดิ
โอ
19.  นอกจากของรางวัลในลิสต์ตาม
สูจิบัตรแล้ว ยังมีเข็มกลัด Cat 
Radio ไอเท่มลับที่เตรียมไว้ปลอบ
ใจคนพลาดรางวัลด้วย
20.  นอกจากบอย ปกรณ์ ที่มาออก
ร้าน ร่วมกิจกรรมกับบูทผู้สนับสนุน 
และแจกรางวัลบนเวทีแล้ว ยังมีนัก
แสดงอีกหลายคนมาเที่ยวงาน เช่น ลี 
ฐานัฐพ์ เจสซี่ เมฆวัฒนา รวมทั้ง 
หมาก ปริญ ที่แฟนเพลงแอบเห็น
และถ่ายรูปไว้ ...ยินดีต้อนรับ และ
โอกาสหน้ามาใหม่นะเมี้ยว 
 21.  ขอขอบคุณคนที่มาเที่ยวงาน 
มาชิม มาชมและศิลปินพ่อค้าแม่ค้าที่
ช่วยท�างานบรรยากาศในงานปีนี้
อบอุ่นและอิ่มเอมไปด้วยความสุข 
แล้วเจอกันใหม่ในเทศกาลเสื้อยืด
ประจ�าปีของ แคทเรดิโอ กลางปีนี้นะ
จ๊ะ

เทศกาลอาหารอร่อยหู 
1 เมนู 1 ศิลปิน: รวมๆ 
บรรยากาศ พ่อค้า
แม่ค้า งานอาร์ต ห้อง
ออกอากาศ ฯลฯ 

รู้ไปท�าแมว – รวมๆ 
1.  Cat Foodival ครั้งนี้เป็นครั้ง
แรกที่จัดกลางแจ้ง แต่จริงๆ แล้ว
อยากจัดกลางแจ้งตั้งแต่ครั้งแรกนั่น
ล่ะ 
แต่เพิ่งพร้อมปีนี้   
2.  เป็นครั้งแรกที่มีห้องออกอากาศ 
Cat Radio ในงาน ซึ่งจริงๆ แล้วก็
อยากมีมาตั้งนานแล้วเช่นกัน
2.1  ระหว่างที่ดีเจผลัดเปลี่ยนกันไป
จัดรายการนั้นก็พบว่า ช่วงที่มีคนไป
ยืนมุงหน้าตู้แมวเยอะสุด เป็นช่วงดี
เจป้าแต๋ว 
เพื่อนร่วมวงการอย่างดีเจหมึก 
วิโรจน์ ควันธรรม ยังมาเชียร์และ
ร่วมแจมด้วย (โดยมีน้าโจ๊ก ดีเจเซ
เลบคอยต้อนรับ) 
3.  เป็นครั้งแรก (อีกแล้ว) ที่ Cat 
Foodival มีงานอาร์ตเห็นเด่นชัด 
ทั้งลูกแอปเปิ้ล ต้นแอปเปิ้ล และการ
วาดภาพสดๆ โดยพี่โลเลและน้อง
โรมัน ลูกชาย 
4.  เป็นครั้งแรก (อีกนั่นล่ะ) ที่เค้า
แมวตั้งโต๊ะรับสมัครสมาชิก และมอบ
ของรางวัลให้ผู้อ่านที่เล่นเกมฉบับ
ต่างๆ 
5.  ศิลปินวงแรกที่มาเซ็ตบูท คือ  
Whal & Dolph ตั้งแต่ 13.00 น.
ของวันศุกร์ 2 มีนาคม ที่เรานัดเซ็
ตอัพ
6.  บริเวณหน้างาน มีคนเริ่มมาต่อ
แถวรับริสต์แบนด์เข้างานตั้งแต่เวลา 
15.30 น.
7.  ปีนี้ทีมงานดูแลบูทมีทั้งหมด 4 
ชีวิต โดยตลอด 2 วัน มีระยะทางใน
การเดินเฉลี่ย คนละประมาน 19 
กิโลเมตร
8.  ในวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม ร้านค้า
ส่วนใหญ่มาถึงงานเวลา 13.00 น. 
(แต่เรานัดตั้งแต่ 8 โมงเช้า)
9.  ส�าหรับผู้ชมคนแรกที่เดินเข้างาน
ปีนี้ เป็นผู้หญิงสวมเสื้อฮู้ดสีน�้าเงิน
สะพายกระเป๋าสีชมพู 

Boy Imagine
เขาว่าคนใส่หมวกสีขาว คือ หมากปริญ
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 แขกที่มาเยี่ยมบ้านแคท 
เรดิโอ และ เค้าแมว มีหลาก
หลายอาชีพและผลงาน เราก็
แจมคุยกับเขาเรื่องโน่น นี่นั่น
สั้นๆ แบบ Chat & Rec แล้ว
บนัทกึมาฝากกนัใน Guest Rec 
 ขอสามข้อจากทีมผู้ก�ากับ
และนักแสดงภาพยนตร์ ตีสาม 
Aftershock 
 ตีสาม Aftershock คือ 
ภาพยนตร์ระทึกขวัญที่ว่าด้วย
ปรากฏการณ์ความช็อกในช่วง
ตีสาม หลอนรัวสามตอน เข้า
ฉาย 15 มีนาคม 2561 และนี่
คือ 3 ข้อที่เราขอให้ผู้ก�ากับ
และนักแสดงบอกเราเกี่ยวกับ
ภาพยนตร์เรื่องนี้ 

กังฟู–นิติวัฒน์ ชลวณิชสิริ   
ผู้กำากับ ตอน TV Direct 

 1. ข้อแรก ผมว่าการที่ทุก
คนมาท�าหนังไทย เป็นสิ่งที่ผม
ให้ความส�าคัญมากๆ เลยครับ 
คือ รักอย่างเดียวไม่พอน่ะครับ 
ต้องท�าด้วยและนี่คือสิ่งที่ผม
รู้สึกว่าเป็นข้อแรกที่ผมภูมิใจใน
การได้ท�าหนังเรื่องนี้คือเป็น
หนังไทยอีกเรื่องหนึ่งในช่วง
วิกฤตที่ทุกอย่างดูนิ่งแต่ว่าเราก็
ยังฝ่าฟันและท�าออกมาจน
ส�าเร็จจนได้
 2. ข้อที่สอง ผมว่าเรื่องนี้
เป็นหนังที่สนุก ครบรสนะครับ 
ก็อยากให้มาดูกันนะครับ 
 3. ข้อสาม นักแสดงในหนัง
ทั้ง 3 เรื่องนี้จัดเต็มจริงๆ ครับ
ตั้งใจและเล่นกันเต็มที่มากๆ 
เข้าไปดแูล้วผมว่าคุ้มแน่นอนครบั 
 

ปิง–ธรรมนูญ สกลุบญุถนอม 
ผู้กำากับ ตอน One Night 
Stand (แรกพบศพตาย)

 1.ไอเดียสามตอนนะครับ 
ตอนแรก (Express Way–
ทางด่วน) จะเป็น Shock 
เดี่ยว ตอนที่สองจะเป็น 
Shock คู่ (One Night 
Stand-แรกพบศพตาย) ตอน
ที่สาม (TV Direct ) ก็จะเป็น 
Shock หมู่คณะนะครับ ตีสาม
ภาคนี้เป็นผลต่อเนื่องจากภาค
หนึ่ง (ตีสาม 3D-2555) ภาค
สอง (ตีสาม คืน 3 3D-2557) 
ที่มีความน่ากลัวแล้วก็ส่งต่อ
ภาคสามเลยใช้ค�าว่า After-
shock ครับผม
 2. ตอนที่ผมก�ากับชื่อ 
One Night Stand (แรกพบ
ศพตาย) นะครับ เป็นตอนที่
สอง คอนเซปต์มาจากไอเดียว่า
อยู่ในเมืองนี่เต็มไปด้วยผู้คนก็
จริง แต่ว่าแท้จริงแล้ว มีความ
เหงาที่แอบซ่อนอยู่ ความเหงา
ตัวนี้ผมว่าน่ากลัว ก็เลยหล่อ
หลอมกลายเป็นผีหรือเป็น
วิญญาณขึ้นมาตัวหนึ่ง และเป็น
เรื่องราวของ One Night 
Stand ครับผม
 3. นักแสดง ตอนผมมีสาม
คนหลัก คนแรกคือ ป๊อก ภัสสร
กรณ์ จิราธิวัฒน์ เราได้เขามา
จากการแคสติ้ง ที่เรามองครั้ง
แรกก็รู้สึกว่าคาแร็กเตอร์เขา
ค่อนข้างตรงกับตัวพระเอกใน
เรื่อง คือมีความเป็นศิลปินใน
ตัวเอง ซึ่งป๊อกนี่เขาท�าการบ้าน
ดีมาก ค่อนข้างเป็นเด็กที่ขยัน
นะครับ ผมค่อนข้างโหดกับเขา
ด้วย แต่เขาก็ทุ่มเทครับ ยอม
เกลือกกลิ้ง ล้วงคออาเจียนเพื่อ
ให้ได้ฉากที่ต้องการ  
 น�้าชา (ชีรณัฐ ยูสานนท์) 
เขาชอบมี Reference มา
เสนอ เช่น “เล่นอย่างนี้ดีไหม 
ประมาณนี้ดีไหม” ก็ค่อนข้าง
กระตือรือร้นมาก 
 อีกคนก็คือเชอรีน (ณัฐจารี 
หรเวชกุล) นี่เป็น Choice 
แรกส�าหรับผมเลย ผมเห็นน้อง
เล่นซีรีส์ ก็คุยกับทีมงานเลยว่า
อยากได้คนนี้มาเล่นเป็นออยใน
เรื่องนะครับ น้องค่อนข้างจะ
เก่งอยู่แล้วเรื่องฝีมือ   

เจมส์ 
นักแสดง ตอน TV Direct

 1.เรื่องนี้ผู้ก�ากับตายครับ ผู้
ก�ากับในเรื่องนะครับ(หัวเราะ)  
พอเจอคนตายก็ช็อกแล้ว แต่ยัง
ไม่หมดช็อกเท่านั้น มาช็อกต่อ
ที่คนตายกลับมาท�าให้คนเป็น
ช็อกเข้าไปใหญ่อีก แล้วสุดท้าย
ก็มีช็อกอีกดอกหนึ่ง นั่นก็คือ... 
(หัวเราะ) เลยเป็นปีสามครับ 
Aftershock ช็อกแล้วช็อก
อีกน่ะครับ 
 2.ปกติเล่นหนังจะไม่เจอ
สายฮาเท่าไหร่ เรื่องนี้เจอ พี่
พล่ากุ้ง (วรชาติ ธรรมวิจินต์) 
เลยครับคนแรก พี่อุ๋ย (นที เอก
วิจิตร) ด้วยครับ ก็รายล้อมไป
ด้วยคนในทางสายตลก ท�าให้ดู
ขัดๆ กับหนังผี แต่ก็คือเสน่ห์ใน
ตอนนี้ที่เป็นหนังผีแล้วมีความ
ฮา เขายิงมุกกันเต็มที่เลย ผม
ต้องจิกตัวเองน่ะ เวลาเล่น เพื่อ
ไม่ให้ข�า   
 3. โลเคชั่น สตูดิโอทั้งสาม
ที่ไปถ่าย บรรยากาศเขาเอื้อ
มาก ในแบบฉบับที่หนังผี
ต้องการครับ ท�าให้เราอินไปกับ
เนื้อเรื่องแล้วก็ตัวหนัง 
 ฝากให้ทุกคนติดตามชม 
เรื่องนี้นะครับผม เป็นหนังผีที่
ไม่ควรพลาดน่ะ ผมรู้สึกว่าเรื่อง
ไหนก็ไม่ลุ้นเท่าเรื่องนี้ 
ผมเล่นเองยังลุ้นเลย ว่าสุดท้าย
อย่างไร (หัวเราะ) 

รู้ไปท�าแมว 
 เพลงประกอบภาพยนตร์ตีสาม 
Aftershock คือ ‘กรรมตามสนอง’ 
โดย Mild feat.The Rube น�าหนึ่ง
ในเพลงฮิตของมายด์ มาเรียบเรียง
ใหม่ให้เป็นร็อกที่มีกลิ่นอายไทยยิ่ง
ขึ้นทั้งจากเสียงเครื่องดนตรีเสริม
อย่างปี่มอญ และการร้องที่มีลูก
เอื้อนให้บรรยากาศโหยหาเข้าขั้น
โหยหวน...ในบางท่วงท�านอง  

 เท่ง เถิดเทิง กับ เพลง 
‘โยกได้...ถ้าใช่เธอ’ ...ตลาด... 
และความฝัน 
 ถือเป็นโอกาสพิเศษที่เราได้
พบ พงษ์ศักดิ์ พงษ์สุวรรณ หรือ 
เท่ง เถิดเทงิ ตลกมากความสามารถ
ที่คุ้นหน้ากันจากรายการโทรทัศน์ 
และเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่ท�าเพลง
แล้วโดนใจมหาชนไม่ใช่น้อย เราจึง
ขอคุยกับพี่เขาหน่อย ปรากฏว่าได้
รู้ทั้งเรื่องเพลง และอีกหลายอย่าง
ทีเ่ขาท�าและมคีวามฝันแบบเถดิเทงิ 

เท่ง เถิดเทิง: มากับเพลง 
 เป็นคนชอบฟังเพลงมาก เรา
เกิดในแวดวงลิเก ที่บ้านฟังดนตรี
ไทย แล้วก็ซึมซับเพลงลูกทุ่ง  พอ
เป็นวัยรุ่นหน่อยก็เริ่มฟังสตริงใน
ยุคของชาตรี เริ่มฟังเพลงสากล 
แล้วก็ฟังมาเรื่อยๆ ฟังหมดทุก
อย่าง อยู่บ้านก็เปิดยูทูป ฟังของ
ต่างประเทศเขา เป็นคนชอบฟัง
เมโลดี้ ศึกษาเขาแล้วก็ได้ประโยชน์
ในงานของเราด้วย 

‘กินตับ’: เพลงแรกที่เท่งแต่ง   
 ไม่เคยคิดแต่งเพลงแหละ แต่
ถามว่าแต่งได้ไหม ได้นะ เราเป็น
ลิเกอยู่แล้ว เราแต่งกลอนได้น่ะ แต่
ภาษาเพลงเรายังไม่รู้ ทีนี้เราก็เลย
แต่ง ‘กินตับ’ มาโดยที่เราไม่รู้ว่าจะ
ถูกด่าหรือเปล่า คือ ภาษานักแต่ง
เพลงเขาต้องเดนิกลอนกัน แต่ภาษา
เราก็แบบเรา.... พอมีอินดี้ขึ้นมาเรา
ก็อยากขออยู่แนวนี้ได้ไหม เราไม่
อยากมีอะไรมาเป็นกรอบน่ะ เรา
อยากออกนอกกรอบ อยากน�า

เสนอดนตรีอย่างนี้ ร้องแบบนี้ เรา
ไม่ใช่นักแต่งมืออาชีพ ที่จะต้องมี
ค�าคม ซึ่งเราก็ชอบฟังเหมือนกัน
นะ แต่ ภาษาเท่ง เถิดเทิงมัน
เหมือนนักเลงบ้านนอกน่ะ ก�าปั้น
ทุบดินน่ะ ฟังแล้วไม่ต้องแปลมาก

เพลงไร้กรอบ, งานอดิเรกที่
ทำาจริงจัง: จาก ‘กินตับ’ 
‘ร้องไห้หาพ่อเธอหรือ’ ‘อ๊อด
แอด’ สู่ ‘โยกได้...ถ้าใช่เธอ’ 
 เราตั้งใจท�าไว้แล้ว เราก็อยาก
ให้คนได้รู้ ไม่ฝากน่ะ แต่อยากให้ฟัง 
 เป็นคนที่ท�าอะไรแล้วท�าจริง
ท�าจัง แล้วมีความสุขมาก ถ้าสิ่งที่
เราท�ามันส�าเร็จขึ้นมา ต้นสังกัด 
(ยุ้งข้าว record) รู้ว่านี่เป็นแฟนๆ 
เรา เขาจะถามตลอดว่าเมื่อไหร่พี่
เท่งจะออกเพลง เขารอ ซึ่งเราก็
อยากจะออกนะ เพลงเราถ้านั่งแต่ง
ก็ได้แหละ แต่ไม่มีเป้าหมาย ไม่มี
กิมมิกของเพลง ถ้าจะมาก็มาเอง 
 อย่างเพลงนี้ โดนตรงที่เราไป
งานคอนเสิร์ตคุณพระช่วย ระหว่าง
ซ้อมก็ไปยืนดูแดนเซอร์เขาเต้นเขา
โยกกัน แล้วมีแดนเซอร์คนหนึ่งเข้า
มาถามว่า “พี่เท่งโยกได้ไหม” เรา
ก็หลุดปากพูด “อ๋อกับน้องพี่ไม่
โยกหรอก พี่จะเก็บสะโพกไว้โยก
กับเมีย” ได้ท่อนนี้เป็นวรรคทอง
มา แต่ว่าถ้าโยกกับเมียหรือเต้นกับ
เมียนี่แคบ ก็เปลี่ยนเป็น ‘โยกได้ถ้า
ใช่เธอ’ เพราะค�าว่าเธอ กว้างกว่า 
ทุกคนเป็นเธอได้ ได้หลายคน ก็จะ
เป็นเพลงที่กว้างมาก ทีนี้พอได้ปั๊บ 
เป็นวรรคทอง แล้วเป็นพล็อตเรื่อง
ได้เลย ซึ่งเราจะหาคนที่เราจะไป

เต้นกับใครสักคนนี่ ต้องใช่น่ะ  
 เพลงนี้ใช้เวลาแต่งสองวัน
เสร็จ คือทุกเพลง เราก็ได้จากคน
รอบข้าง ทุกอย่างได้หมดเลย

ลมหายใจเพลงแท่ง: แต่งไป
เรื่อยๆ 
 แต่งไปเรื่อยๆ โดยเฉพาะแต่ง
ให้ตัวเองนะ คือแต่งให้ตัวเองมัน
แต่งง่าย เพราะเรารู้ก�าพืดของตัว
เอง เราไม่สามารถโกหกเราได้ ก็
แต่งภาษาของเราน่ะ เป็นภาษาที่
ว่าง่ายๆ พูดกันค�าเดียวรู้เรื่อง แต่
ว่าก็ต้องมี 1. ภาษา 2. การร้อง 
3.อารมณ์ การร้องก็ต้องเป็นตัว
เรา ต้องมีอะไรสักอย่างที่คนฟัง
แล้ว เฮ้ย! เหมือนเพลงนี้ (‘โยก
ได้...ถ้าใช่เธอ’) ก็จะเป็นท่อนแรป 
ซึ่งเราตั้งใจเลยว่า ถ้าจะแรปต้อง
แรปภาษาเท่งนะ อย่างนั้นแรปลม
เดียวเลย คุณไม่สามารถจะหยุด
หายใจได้น่ะ ต้องร้องให้หมดลม
จริงๆ ด้วย ค�าที่ร้องก็ต้องให้เธอ
หมดแบบ “แม้ลมหายใจให้เธอ
จนหมด” แล้วก็ต้องหยุดถอน
หายใจดังเฮือกใหญ่เลย ซึ่งเราก็
ไม่รู้คิดได้ไงนะ ลูกถอนหายใจนี่
เป็นขยะของนักร้องทั่วไป เวลาเขา
อัดกันแล้วเขี่ยทิ้งหมดอน่ะ แต่เราก็
น�าสิ่งที่เขาทิ้งนี่แหละ มารีไซเคิลได้ 
เราสร้างมูลค่า เอาขยะมาให้คนยิ้ม
มุมปากได้

อาชีพหลัก: ตลกในทีวี 
 ก็แน่นอน ท�าทีวีอยู่ ชิงร้อยชิง
ล้าน คุณพระช่วย ระเบิดเถิดเทิง 
เท่งโหน่งวิทยาคม  

งานอดิเรก: ร้องเพลงและ
งานโชว์บนเวที 
 งานทั่วไป สนุกมาก ชีวิตมี
ความสุขมากกับการขึ้นเวที

 อื่นๆ: ตลาด 
 ท�าธุรกิจตลาดเท่งเถิดเทิง 
ไนท์วินเทจ ที่นครนายก ไอเดียนี้ก็
มาจากลูกชายคือ โหงวเฮ้ง เขาไม่
อยากขอเงินพ่อเงินแม่แล้ว ก็บอก
เรา “พ่ออยากท�าตลาด” เราก็โอ้
โห ตลาดเหรอ ตลาดอะไร เขา
บอกแนววินเทจ เราบอกอยากท�า
ก็ท�า แล้วก็ท�าที่นครนายกสิ เพราะ
ทุกวันนี้ เราอยู่กรุงเทพฯ 50 อยู่
นครนายก 50 มีบ้านสวนอยู่ที่นู่น 
อากาศดี
 แล้วตั้งแต่ที่มาอยู่นครนายก
รู้สึกว่า คนมาเที่ยวหรือเรามาเที่ยว
น�้าตกกันแล้วก็กลับที่พัก ไม่มี
แลนด์มาร์ก เลยมาท�าตลาดที่

นครนายกดีกว่า โดยหุ้นกับน้องจิม
มี่ คนพื้นที่ที่นั่น ก็เป็นตลาดขึ้นมา 
ซึ่ง...โหมันใหญ่มาก ในระหว่าง
ก่อสร้างอยู่ก็คิดนะ จะมีคนเดิน
ไหม เรามีร้านค้า รถด้วยประมาณ
สีร้่อยลอ็ก แต่เปิดวนัแรก 1 ธนัวาคม 
(2560) คนมหาศาลมาก แล้วขาย
ดีทุกร้าน เราขายของกินแบบไทยๆ 
กินอย่างไร ท�าขายอย่างนั้น แล้ว
ทุกร้านเค้ามีสไตล์ของเขา บางร้าน
แต่งเป็นจันทร์หนวดเขี้ยว บางร้าน
แต่งเป็นท่านเจ้าขุน บางร้านก็แต่ง
เป็นยุคนางทาส ใช้ภาษายุคนั้น  
 เราเองมีร้านขนมจีนแม่มาลา 
เป็นร้านของภรรยานี่แหละ ซึ่งเขา
ก็อยากมีกิจกรรมภายในครอบครัว 
แล้วแน่นอน ท�าขายก็เหมือนท�ากิน 
ซึ่งขายดีมากๆ เลย น�า้ยาป่า น�้ายา
กะทิ แกงเขียวหวานหมดสามหม้อ
ใหญ่ๆ หม้อแขกน่ะ
 ตลาดเท่งเถิดเทิง ไนท์วินเทจ 
เปิดเฉพาะศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ และ
วันหยุด ถ้าคุณจะไปเที่ยวน�้าตก 
คุณต้องผ่านน่ะ เลยตลาดโรงเกลือ
ไปหน่อย อยู่ซ้ายมือครับ
 
เท่ง: ทำาอะไรก็ได้ ความฝัน 
และนายแบบ
 ท�าอะไรก็ได้แหละ ถ้าเป็นงาน
สุจริตน่ะ อยากท�าหมดเลย แต่มี
อยู่อย่างหนึ่งที่ยังท�าไม่ได้ มีความ
คิดไว้นานมากแล้ว นั่นคืออยาก
เดินแบบ
  แน่นอนคือคนอย่างเท่ง 
เถิดเทิง มีพุงอย่างนี้ ซึ่งเราอยาก
ให้วันที่เราจะเดินขึ้นเวที คนต้องว้า
วน่ะ เฮ้ยมีซิกแพ็ก เราต้องท�าให้ได้ 
แต่นี่เรายังท�าไม่ได้ ก็เลยเป็นอีกสิ่ง
หนึ่ง ซึ่งแน่นอนว่าตลกยังไม่มีใคร
เดิน ยังไม่มีใครท�า อาจจะเป็น
ความคิดที่ไกลเกินเราหรือเปล่า 
ความจริงไม่ใช่หรอก วงการบันเทิง
ก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละ ถ้าเรามีซิก
แพ็กไป เขาคงให้เราเดิน ไม่บนเวที 
เราเดินข้างๆ ก็ได้ (O,O)

รู้ไปท�าแมว
ฝันเท่งเป็นจริงได้ ที่ Cat T-Shirt
 เราบอกพี่เท่งไว้ว่า Cat T-Shirt 
2-3 มิถุนายนนี้ เรามีที่ให้เดินแบบ
แน่นอน มาขายเสื้อยืด และเดินยืดๆ บน
แคทวอล์กได้เลย แต่พี่เท่งจะมาหรือเปล่า
นั้น รู้กันวันงานนะ

 จากซ้ายไปขวา เจมส์, ปิง, กังฟู
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Catwalk
is Happy 

Fashion is
Freelance

แต่งตัวไปกิน
 “การแต่งตัวไปกิน ไม่ว่าจะไป
งาน Cat Foodival หรือไปบุฟเฟต์
กับเพื่อน ก็สามารถหาลุคที่ดูมีสไตล์ 
แต่งตัวดี และพราง “พุง” ได้
 เสื้อผ้าที่เหมาะสมใส่ไป “กิน” ก็
หนีไม่พ้นไอเทม Oversized ที่ได้
ตั้งแต่เสื้อเชิ้ต เชิ้ตเดรส หรือแม้แต่
เสื้อยืดสกรีนลายตัวโคร่ง ที่แมชต์กับ
กางเกงยีนส์ก็ดูเท่ได้ 
 แม้ว่าเราจะอยู่ประเทศที่อากาศ
ร้อน และไม่สามารถใช้เสื้อโค้ท หรือ
แจ็คเก็ตซ่อนหุ่นได้ แต่เทรนด์เสื้อผ้า
แนว Oversized หรือตัวหลวมก็ยัง
คงอยู่ในกระแส ให้หยิบมามิกซ์
แอนด์แมชต์ได้เสมอ แค่นี้ก็สามารถ
แต่งตัวเตรียมไปกินได้อย่างสบายใจ 
ไม่ต้องห่วงเรื่องพุงออกแล้ว” 
Junejune P

รู้ไปท�าแมว
เล่มนี้แนะน�าและหาภาพประกอบ
จาก Pinterest/Internet โดยโค้ช
จูนจูน พัชชา พูนพิริยะ 
ส่วนรูปจูนและวี วิโอเลต วอเทียร์ 
อีกหนึ่งโค้ชที่ยังติดภารกิจนั้น ทีม
งานช่วยกันหาเพิ่มเติม ทั้งนี้ ติดตาม
ฟังและขอเพลงจากดีเจคู่จูนจูนวีวีได้
ในรายการคนขอแมว ทุกวันจันทร์ 
21.00-24.00 ที่ Cat Radio  
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เพลงดีมีทั่วโลก 
คัดสรรและบอกต่อ โดย

ดีเจ Sonny & Nor
กูรูคู่รู้รอบ จากรายการ

แมวนอก แห่ง แคท เรดิโอ 

เพลงดีมีทั่วโลก 
คัดสรรและบอกต่อ โดย

ดีเจ Sonny & Nor
กูรูคู่รู้รอบ จากรายการ

แมวนอก แห่ง แคท เรดิโอ 

ดีเจซอนนี่ 
อาทิตย์ 
พรหมประสิทธิ์

ดีเจนอร์
วีระยศ 
เตยะราชกุล

แมวนอก
โดย ดีเจ 

Sonny & Nor

แมวนอก
โดย ดีเจ 

Sonny & Nor

อาหารกับเสียงดนตรีเป็นสิ่ง
คู่กัน ชาวแคท เรดิโอกล่าวไว้
ปกแผ่นเสียงเหล่านี้ท�าให้ผม
อยากฟังเพลงข้างในปก 
พอๆ กับออกไปหาอะไร
อร่อย ๆ กิน
ขอให้อิ่มหู อิ่มท้อง และ
เจริญกระเพาะไปพร้อมๆ 
กันนะครับ 

1.  40 Thieves - 
    Wandering

7.  Cookin’ - Jive 13.  Joie Noire – 
      The JekyII EP

19.  The Regrettes – Feel 
your heart feelings fool!

2.  Antoine - 
     Un air d’été

8.  Dang Dang 14.  Lightning Seeds – 
      Jollification 

20.  Wilbert Longmire – 
       Sunny Side Up 

3.  Various Artists - Bacon 
     And Eggs The Album 

9.  Earth Boy_Trail Mix 15.  NO CARs – Yoko  
      Makes Tits Bigger    
      With Airbrush 

21.  Yeah Yeah Yeahs – 
      It’s Blitz!

4.  bagarre – 
     Lemon Sweet 

10.  Eddy Yamamoto – 
      dream hunter

16.  Phoenix – 
       Bankrupt!

22.  Yuming

5.  Blur – 
    The Magic Whip

11.  Fun House – 
      Dancin’ Easy

17.  Piece Of Cake! – 
   an indiepop compilation 

6.  C. Orchestra – 
     baby love

12.  Joe Goddard – 
      Harvest Festival

18.  Saint Etienne – 
       a good thing 

รู้ไปท�าแมว
อย่าลืมฟัง ”แมวนอก” 
ทุกศุกร์ สามทุ่มถึงเที่ยงคืน 
แล้วตามดูรายชื่อเพลงที่ 
facebook.com/
sonnyandnorcatradio

ฉบับนี้ผมขอรวบรวมเพลงที่
มีชื่อเป็นอาหาร ขนม หรือ
เครื่องดื่ม เพื่อให้เข้ากับ
บรรยากาศ Cat Foodival 
เทศกาลอาหารอร่อยหู 1 เมนู 
1 ศิลปิน ครั้งที่ 3 ( 3 มีนาคม 
2561 ที่ Oasis Arena @ 
Show DC 

รู้ไปท�าแมว
อ่านชื่อเพลงก็รู้สึกอร่อยแล้ว พอเรา
ลองฟังเรียงตามแทร็กที่ดีเจนอร์จัด
เมนูไว้...โห! อร่อยหูมากค่ะคุณผู้อ่าน
ยิ่งดูรูปปกแผ่นเสียงน่าอร่อยที่ดีเจ
ซอนนี่แนะน�าในหน้าข้างๆ ไปด้วย 
ยิ่งหิวแบบเต็มอิ่ม เฮะ? (O,O)

เมนูของหวาน
1. Applesauce - 
 Animal Collective
2. Apricot Princess - 
 Rex Orange County
3. Banana Pancake - 
 Jack Johnson
4. Cereal Killer - Green Jelly
5. Fior Di Latte - Phoenix

เมนูของคาว
6. Chop Suey! - 
 System Of A Dawn
7. Friday Fish Fry - Kelis
8. Hot Dog - Limp Bizkit
9. Oysters - Tori Amos
10. Pork And Beans - Weezer

เมนูเครื่องดื่ม
11. Black Coffee - All Saints
12. Champagne Supernova - 
 Oasis
13. Cola - Lana Del Rey
14. Diet Mountain Dew - 
 Lana Del Rey
15. Horchata - 
 Vampire Weekend

1.

2.

3.

4.

5. 10.

9.

8.

7.

6.

15.

14.

13.

12.

11.
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อ่านไป
ดูไป ฟังไป

ภาคพิเศษ

หนังหน้าแมว 
VS ออสการ์
 ปกติคอลัมน์นี้เป็นพื้นที่
ของดีเจหนังหน้าแมวในการ
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมา
แนะน�าหนังน่าดู หนังสือน่าอ่าน 
เพลงน่าฟัง ซึ่งก็ส่งครบบ้างไม่
ครบบ้าง และเล่มนี้ไม่มีใครส่ง 
 บรรณาธิการเดือดร้อนอยู่
พักใหญ่ กระทั่งได้ยินน้องปัน 
ครีเอทีฟ แคท เรดิโอ คุยกับ
หัวหน้าจ๋อง หนึ่งในดีเจหนัง
หน้าแมว เรื่องผลรางวัล
ออสการ์ ที่รายการนี้มักทายผล
ถูกอยู่เสมอ 
 เราจึงทริบิวต์หน้านี้ให้เป็น
ภาคพิเศษ หนังหน้าแมว VS 
ออสการ์
 และนี่คือสรุปผลการ
ประกาศรางวัลออสการ์ล่วง
หน้าโดยดีเจหนังหน้าแมว 
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2561 
ก่อนที่ผลจริงจะประกาศใน
เช้าวันถัดมา ตามเวลาใน
ประเทศไทย 
 สรุปว่าปีนี้ รายการหนัง
หน้าแมว ประกาศผลล่วงหน้า 
ถูก 18 รางวัล จากทั้งหมด 24 
รางวัล หากคิดว่าแม่นแล้ว 

ขอให้ดูสถิติจากปีก่อนๆ 
 *วธิสีงัเกตผลท่ีถกู: 
ปี 2016 มไีฮไลต์สแีดงขาด ปี 
2017 ใส่เครือ่งหมายถกูก�ากบั
 สรุปอีกทีว่า รายการหนัง
หน้าแมว ประกาสผลออสกา
ร์ล่วงหน้าถูกมากกว่าผิดทุกปี 
และระหว่างที่เราก�าลังถก
กับน้องปันเรื่องนี้ หัวหน้าจ๋องก็
กล่าวว่า “ท�าไม่คิดว่าออสการ์
ประกาศผิดบ้างล่ะ” (O,O)
 ป.ล.  รางวัลออสการ์ 
(Oscars) หรือ อะคาเดมี
อวอร์ดส์ (Academy Awards) 
คือรางวัลใหญ่ด้านภาพยนตร์
ระดับโลก ประกาศโดย
สถาบันศิลปะและวิชาการทาง
ภาพยนตร์ (Academy of 
Motion Picture Arts and 
Science) ตั้งแต่ พ.ศ. 2472 

รู้ไปท�าแมว  ติดตามรางวัลออสการ์ เอ้ย รายการหนังหน้าแมว และทวง
ต้นฉบับจากดีเจจ๋อง จ้อย โจ๊ก และพี่คมสัน ได้ที่ Cat Radio ทุกวัน
อาทิตย์ 21.00 -24.00 น. 
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ท่านที่เกิด มีนาคม 
 Ace of Pen-
tacles หนึ่งเหรียญ
ว่าด้วยเรื่องเงินดี การ
เริ่มต้นใหม่ในทุกๆ ทาง
ของชีวิต ที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องการเงินจะดี๊ดีย์ ไม่
ว่าจะเป็นรายรับราย
จ่าย เงินดงเงินเดือน 
หรือลาภลอย ถ้าท่าน
เริ่มกิจการใหม่ๆ หรือจ๊
อบใหม่ๆ หรือสายงาน
เดิมแต่ต�าแหน่งหน้าที่
ความรับผิดชอบใหม่ๆ 
จะดี๋ดีย์เช่นกัน สบายๆ 
ถูกใจก็คบกันไป

ท่านที่เกิด เมษายน
 2 ดาบ ปิดตาถือ
ดาบคู่ซ้ายขวา เหมือน
มีท่าทีว่าจะต้องตัดสิน
ใจอะไรบางอย่างใน
ระดับหนึ่ง อาจจะก่อ
ให้เกิดความกังวลใน
ช่วงนี้ และให้ระวังถึง
ปัญหาสุขภาพที่จะ
ตามมา มีเหตุให้ตัดสิน
ใจอะไรบางอย่าง 
ค่อยๆ ขบคิด ใช้สติ มี
น�า้มีพระจันทร์คือ น�า้
ขึ้นน�้าลง อย่าไปฝืน 
ค่อยๆ ไหลตามๆ ไป 
ระวังเรื่องระบบ
ของเหลวในร่างกาย

ท่านทีเ่กิด พฤษภาคม
 Knight of Wands 
อัศวินถือไม้เท้า ว่ากัน
ว่าการงานการเรียนดี 
บุกตะลุยทะลุทะลวงกัน
ไปข้างหน้า เหนื่อย
หน่อยที่อาจจะต้องรู้สึก
ว่าตะลุยอยู่เพียงเดียว
ดาย แต่ผลลัพธ์ที่รออยู่
ก็ชวนคุ้มค่าและหอม
หวาน การงานการเรียน
จะค่อยๆ ดีขึ้น ส�าเร็จ
ขึ้น สวยงามขึ้น เป็นล�า
ดับแน่ๆ นวล

ท่านที่เกิด มิถุนายน
  3 ไม้เท้า การ
งานการเรียนมั่นคง 
มาถูกทาง ท�าต่อไป
นั่นดีแล้วถูกแล้ว แต่
ใจก็ยังคงมองไปข้าง
หน้า หาโอกาสใหม่ๆ 
แต่อีกใจก็จับอีกไม้
เท้าหนึ่งอย่างแน่น
หนา เอาเป็นว่าดีและ
ส�าเร็จทั้งสองทาง ถ้า
โอกาสใหม่ๆ เข้ามา 
ก็ลุยเลย สบายแฮ

ท่านที่เกิด กรกฎาคม
 The Magician 
นักมายากล มีของ
ครบทั้งไม้เท้า ดาบ 
ถ้วย เหรียญ เป็น
มีเดียมสื่อกลางเชื่อม
ต่อทุกๆ สิ่ง ดังนั้น จะ
ท�ากิจการงานใด หรือ
เรื่องราวในชีวิตอื่นๆ 
ใดๆ สามารถคุมได้อยู่
หมัดเชื่อมต่อกันได้
หมด แก้ได้ทุกสิ่ง
ปัญหา และเริ่มสิ่ง
ใหม่ๆ ได้อย่าง
สวยงามอีกด้วย เออิ
เยอิโย อาอิยาอิยา

ท่านที่เกิด สิงหาคม
 9 ถ้วย ถ้วยเยอะ
สวยงามรออยู่ด้าน
หลัง แต่จริงๆ ใน
สถาณการณ์ปัจจุบัน 
ท่านก็สุขสมสมบูรณ์ดี 
สบายกายสบายใจ แต่
อีกสักประเดี๋ยวเรื่อง
ดีๆ จะพรั่งพรูมาเข้า
พร้อมถึง และยิ่งเป็น
เรื่องความรักความ
สัมพันธ์ จะยิ่งดี 
ติดต่อสื่อสารผู้คน
คอนเน็กชั่นสวยงาม 
เมตตามหานิยม

ท่านที่เกิด กันยายน
 Page of 
Swords เด็กถือดาบ 
ตวัดกวัดแกว่งไป สู้ได้
ทุกปัญหาและทุกการ
ตัดสินใจ ท�าได้ดีทั้งใจ
และกาย ทกุสถานการณ์ 
สิ่งใดๆ ถ้ามีเกณฑ์ให้
เริ่มต้นใหม่ หรือ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ จะ
ยิ่งเข้าทางเข้าข้อ 
ไม่รั้งรอที่จะลงมือท�า 
ปัญหามา ปัญญาม ี

ท่านที่เกิด ตุลาคม
 Queen of 
Wands ราชินีไม้เท้า 
โดดเด่นในเรื่องงาน 
เรื่องการเรียน ท�าได้ท�า
ดีทุกสิ่งพลัน หากมีผู้
หลักผู้ใหญ่ที่เป็น
หัวหน้าสายงานหญิง 
ยิ่งอุ้มชู หรือน�าพาไปสู่
สิ่งดีๆ หากเจ้าดวงเป็น
หญิง จะยิ่งพาทุกสิ่ง
เดินหน้า สิ่งที่เกี่ยวข้อ
งอื่นๆทั้งเรื่องเงินเรื่อง
ชีวิต พลันจะสมบูรณ์
อุดมสวยงามตามไป
ด้วย

ท่านทีเ่กิด พฤศจกิายน 
 The Hermit 
ฤาษีที่เงียบเหงา มอง
อีกทางก็ได้เวลาพัก 
สงบจิตสงบใจ เรียบ
เรียงความคิดอ่าน 
ประมวลผลความรู้
และชีวิตจิตใจ ท�าใจ
ให้ว่าง เป็นเวลาพัก 
ขบคิดค�านวณ เดี๋ยว
ผ่านพ้นเดือนนี้ น่าจะดี
ขึ้นอีก

ท่านที่เกิด ธันวาคม 
 10 ดาบ ให้ระวัง
ระมัดในทุกๆ ด้าน
ของชีวิต ทั้งการงาน 
การเรียน การเงิน 
สุขภาพ เป็นช่วงเดือน
ที่ต้องจับตาจับยายให้
ดี อันไหนสถานการณ์
ไม่เหมาะสม พลันจง
หลีกหนีมา ไม่รอช้า 
อันไหนมีสัญญาณไม่
สวยก็ควรจะหลบเลี่ยง
ไปเสียก่อนในช่วง
เดือนนี้

ท่านที่เกิด มกราคม  
 The World 
ถือว่าดีที่สุดในส�ารับ 
จะท�าการงานใด ท�าไป
เลย จะมีคอนเน็กชั่นใด
ให้ท�า ลงมือ หรือลาภ
ลอยจะไหลมาเทมา 
สุขภาพราบรื่น ทุก
อย่างถือว่าดีเหมาะสม
สวยงามและลงตัวไป
เสียหมดเลยในเดือนนี้ 

ท่านทีเ่กิด กมุภาพนัธ์ 
 สองเหรียญ มี
ความกังวลเล็กน้อย
ในเรื่องการเงิน สลับ
สับเปลี่ยน เงินเข้า
เงินออกหมุนเวียน
เปลี่ยนผันไป ได้มาก็
ใช้ไป ระวังเรื่องเงิน
เก็บและการใช้จ่าย 
ถึงแม้จะไม่มีเกณฑ์
ในความอันตราย
มากมาย แต่ระวังไว้
ก็เป็นสิ่งที่ดีขอรับ 
(O,O)

หมอสอง 3 มิติเปิดไพ่ยิปซี ท�านายดวงรายเดือนโดยหมองสอง สามมิติ...เดือนมีนาคม 2561...

ดวงรายเดือนดูที่นี่ที่เดียว ส่วนดวงรายสัปดาห์ ดูแบบสดๆ ได้ที่ Cat Radio รายการหมอสองสามมิติ 
ทุกวันพฤหัสบดี สี่ทุ่ม ถึง เที่ยงคืน โดยหมอสอง (2 Paradox) และ หมอยิป (ยิปโซ อริย์กันตา) 

GAME

โจทย์เกมเล่ม 9: เลือก 9 เมนู
ที่ชอบจากงาน Cat Foodival 
บอกชื่อเมนูพร้อมเหตุผลสั้นๆ 
แล้วส่งมาที่ cultmaew@
gmail.com จ่าหน้าเมลว่า 
"เกมเค้าแมว เล่ม 9"
อย่าลืมพิมพ์ค�าตอบพร้อมชื่อ 
นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และที่
อยู่ส�าหรับจัดส่งของรางวัลมา
ด้วยเน่อ ของรางวัลเล่มนี้ เรา
จิ๊กมาจาก Cat Radio และ 
Cat Foodival 

The Winners: 
ก่อนเฉลยและประกาศผลผู้โชค
ดี ทีมงานขออภัยทุกคนที่บอก
วันหมดเขตส่งค�าตอบเรว็ไปบ้าง 
เฉลยช้าหรือข้ามเล่มไปบ้าง 
ขอขอบคุณทุกท่านที่ยังเล่น
ด้วยกัน และเราจะปรับปรุงตัว
นะเมี้ยว
เฉลยเกมเล่ม 7 BNK48
: นอกจากสมาชิกที่ขึ้นปกเค้า
แมวแล้ว ยังมีน้องๆ ที่มาร่วม
แสดงใน Cat Expo 4 ดังนี้ 

• แก้ว ณัฐรุจา ชุติวรรณโสภณ 
• แคน นายิกา ศรีเนียน 
• เจนนิส เจนนิษฐ์ โอ่ประเสริฐ 
• แจน เจตสุภา เครือแตง 
• ซัทจัง สวิชญา ขจรรุ่งศิลป์ 
• น�้าหนึ่ง มิลิน ดอกเทียน
• ปูเป้ จิรดาภา อินทจักร
• มิโอริ มิโอริ โอคุโบะ
• อร พัศชนันท์ เจียจิรโชติ
• อิซึรินะ รินะ อิซึตะ
(ป.ล. มวิสคิ แพรวา สธุรรมพงษ์ 
ขึน้ปก แต่ไม่ได้ขึน้เวทเีพราะติด
ภารกิจต่างประเทศ) 
ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล:  
สิทธิศักดิ์ เกื้อกูลเกียรติ

เฉลยเกมเล่ม 8 The Toys
: เติมข้อมูลในสกู๊ป Cat 100 X Game

1. temp.
2. Greasy Cafe
3. จระเข้บัว
5. Summer Dress
6. Whal & Dolph
7. รพีพร ตันตระกูล (ลูกพีช)
8. The White Hair Cut
9. บอย ตรัย ภูมิรัตน
10. Safeplanet
13. Scrubb
15. พอแล้วใจ
16. ก็แค่ไม่มีฉัน
17. ใหม่ซ�้าเดิม
23. Greasy Cafe
33. จระเข้บัว
38. 123 Records
39. Me Records
43. The Parkinson
51. อิสระ
52. อิสระ
53. Summer Dress
63. De Flamingo
73. Violette Wautier
80. ปีศาจ / Demons
81. อยู่คนเดียว / Island

83. Boy Imagine
89. คนไม่ดี / Bad Person
90. หินก้อนสุดท้าย / 
Pakistan
91. Smallroom
92. อิสระ
93. NNSSET / อิสระ
95. อิสระ
96. Wayfer Records
97. The Zommarie
98. Smallroom
99. Genie Records
100. อิสระ

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล: 
ทัตพิชา จิรกาลสวัสดิ์

ยินดีด้วย แล้วฉบับหน้ามาเล่น
กันใหม่นะทุกคน (O,O)

มาเล่นกันเถอะ
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ติดตามและร่วมค้นชีวิตผ่านมุมมองของคนหลากหลายอาชีพใน 
รายการแมวค้นฅน ที่ Cat Radio www.thisiscat.com

app: Cat Radio fb:thisiscatradio ทุกวันพฤหัสบดี 21.00-22.00 น.

"ต้องรักในสิ่งที่ท�า และเลือกท�าในสิ่งที่ตัวเองรัก"

บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์ 
ศิลปิน,ผู้บริหาร,คุณพ่อ, ฯลฯ

แขกรับเชิญแมวค้นฅน 
22 ก.พ. 2561 แคท เรดิโอ



48


