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“ก็ชีวิตนะ นี่ชีวิตนะ
...มันไม่ง่าย ไม่ใช่บะหมี่กึ่งส�าเร็จรูป”

บะหมี่กึ่งส�าเร็จรูป – พาราด็อกซ์
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Intro

CultMaew Team
บรรณาธิการอำานวยการ   พงศ์นรินทร์ อุลิศ
บรรณาธิการบริหาร   มณเฑียร  เกษศิรินทร์เทพ
บรรณาธิการ   พัสวรรณ ศรีลาน 
ผู้ช่วยบรรณาธิการ  พิมพกานต์ เกิดศิริ
นักเขียนประจำา  ทีมเค้าแมว = ทีมแคท เรดิโอ 
    ดีเจ ครีเอทีฟ โปรโค 
    และทีมงานทุกคน
ทีมให้ข้อมูล รู้ไปทำาแมว   บรกรณ์ หลงสวาสดิ์
    อัญญารัตน์ ชาตะเมธีกุล 
    วีณา ปิยะพินทุ
    นวพร รุ่งศรี 
    ปัญญพัฒน์  ชัยศุภมงคลลาภ
    สมเจตน์  ลายอด
    นพพล เช็ง 
    อิทธิกร  เทพทรงวัจจ
    ปิยะวัจน์  สันติสุทธิ์
    ไชยปกรณ์  พุทธธีรภาพ
    นิสิต  พัฒนศิริมากร
    จามร  อามระดิษ
    มานะ จารุวัฒนกิจ
    วรพจน์ จันทร์สงวน
    พรภัสสร อัตถปัญญาพล
นักออกแบบ   วรวุฒิ ตวงวุฒิกุล
นักจัดการ     กรภัทร์  บุนนาค
นักสื่อสารออนไลน์    อภิชญา   โพธิ์ศรี
    พัชรัตน์  จันทร์วศิน
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 

 ‘เวลาและอากาศ’
 เรานึกถึงหัวข้อนี้ขณะหน้าผากร้อนบนมอเตอร์ไซค์ 
 เวลาก็สายแล้ว อากาศก็แน่นอนว่าไม่ชิล แต่เราจะทำาอะไรได้ 
 เวลาและอากาศคงไม่เปลี่ยนไปตามใจเรา 
 ส่วนเราถ้าอยากเปลี่ยน คงต้องเปลี่ยนที่ใจและตัว หรือจะไม่เปลี่ยนก็ต้องอยู่ให้ได้ ไม่ว่าเวลาและ
อากาศจะเป็นอย่างไร 
 
 พาราด็อกซ์ และ โมเดิร์นด็อก คือวงดนตรีที่อยู่ในใจเรามาเกิน 2 ทศวรรษ ด้วยผลงานและความเฉพาะ
ตัวที่ปรากฏชัดแม้นว่าเวลาและอากาศจะผันผ่านไปอย่างไร เฉพาะปีที่แล้วจนปีนี้ ทั้งสองวงมีผลงานใหม่ใน
รูปแบบต่างๆ 
 ซึ่งต่างสะท้อนความเป็นด็อกซ์และด็อกที่แตกต่างแต่ยังลงตัวกับยุคสมัย ความสามารถและกิจกรรม
เฉพาะตัวของแต่ละคนก็หลากหลายและน่าประหลาดใจว่าทำาได้อย่างไร หรือทำาทำาไม เราจึงชวนพวกเขา
มาเฉลย ซึ่งคำาตอบส่วนใหญ่ก็เกินคาดหรือกลับกลายเป็นคำาถามให้ค้นหากันต่อไป เราขอส่งต่อให้คุณผู้
อ่านแบบสองปก สองดอก พร้อมทบทวนเรื่องราวจากปีก่อนผ่านงานต่างๆ โดย แคท เรดิโอ รวมถึงสกู๊ป
เล็กๆ เกี่ยวกับงานที่กำาลังจะเกิดขึ้นเพื่อเชิญชวนทุกคนมาฉลองแบบยืดๆ ร่วมกันใน Cat T-Shirt 4 
Happy Birthday  ขอให้อ่านอย่างมีความสุข แล้วพบกันใหม่ในเล่มต่อไป  (O,O)
 
 พัสวรรณ ศรีลาน 
 บรรณาธิการ  
 ป.ล. หากพลิกอ่านไปเรื่อยๆ แล้วรู้สึกว่าหนังสือเปลี่ยนแนว 
 เราไม่ได้วางแท่นพิมพ์ผิดด้านนะ ตั้งใจ (O,O)

CAT
RADIO

DJ Shift

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

และ IG / Twitter / Yottube : ThisisCatRadio

รับสมัครสมาชิกอ่าน และสมาชิกแจก
1.  เนื่องจากเรายังมือใหม่มาก อาจกระจายหนังสือได้ไม่ทั่วถึง ใคร
อยากมีอ่านตลอดปี แบบส่งถึงบ้าน พร้อมของท่ีระลึกพิเศษ ติดต่อ
สมัครสมาชิกได้ท่ี cultmaew@gmail.com ค่าสมัครปีละ 500 บาท   
2.  หากใครสนใจช่วยเราแจก อย่าลังเล ติดต่อเราได้ที่ cultmaew
@gmail.com เช่นกัน แจ้งชื่อ นามสกุล จำานวนเล่มที่ต้องการ พร้อม
จุดที่นำาไปแจก หรือไป เรายินดีส่งให้ พร้อมลงเครดิตตามเหมาะสม

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 และงานต่างๆ ของ Cat Radio คอนเสิร์ตและงานต่างๆ 
ของ Paradox (บอยแบนด์แสนใจดีขนไปแจกบนเวทีและที่ต่างๆ)
Book Shop: Happening Shop (ชั้น 3 หอศิลป์ฯ กรุงเทพ) • No.80 
Bookshop RCA (RCA Plaza) • Zombie Books (RCA บล็อก D) 
ร้านหนังสือก็องดิต The Jam Factory (คลองสาน)
Cafe: Cafe Now by Propaganda (ทาวน์ อิน ทาวน์ ซ.11) • Catnip Cafe 
(ซ.นราธิวาสราชนครินทร์ 8) • Caturday CatCafe (Coco Walk ราชเทวี)
EMPTY TASTY soft serve & cafe (ซ.อารีย์ 1) • Hidden Backyard 
ประชาชื่น (เลียบคลองประปา) • Old Boy Cafe & Bistro (ทาวน์ อิน ทาวน์ 
ซ.11) • Peace Cafe (Condo ยูดีไลท์อ่อนนุช) • Rocket Coffee (ทางออก 
1 Mrt เพชรบุรี) • Sora City (สุขุมวิท 26) • Tabi Cafe (บางมด) • Tempo 
(RCA Plaza) • Tiny Tree (สุขุมวิท 31) • บางรักกาแฟสด (ตลาดเฉยพ่วง, 
รัชดา ซ.4) • ร่มไม้ไออุ่น (ใกล้โรงเรียนบดินทร์เดชา ลาดพร้าว 94) • ลานหญ้า 
(ซ.วัชรพล) • สุขใจ Music House & Cafe (ทาวน์ อิน ทาวน์) • อินทนิล (ปั๊ม
บางจาก 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 (โซนด้านหน้าตลาดบองมาเช่)
Music Company: BEC-TERO music (ตึกมาลีนนท์ พระราม4)
Record & Vinyl Shop: DJ Siam (สยามสแควร์ ซ.1) • Garage Records 
(ลาดพร้าว ซ.8 แยก 9) • REC. (MRT พหลโยธิน ทางออก2) • ร้านน้อง 
ท่าพระจันทร์ 

Restaurant / Bar: Okinawa Kinjo (สุขุมวิท 69, BTS 
พระโขนง ทางออก 3) • PLAY YARD by Studio Bar 
(ลาดพร้าว ซ.8 แยก 3) • Tacos Factory (อารีย์ ซ.1) •
ร้านเจียงฮาย (ปากซอยลาดพร้าว ซ.4)
University: ใต้คณะดุริยางคศาสตร์ ม.ศิลปากร (ตลิ่งชัน)
ใต้คณะวารสารฯ ม. ธรรมศาสตร์ (รังสิต) • ใต้คณะ
วิทยาศาสตร์ มศว (ประสานมิตร)
Others: BB Labsnack (Emporium Tower) • Condo 
เมโทรสกาย รัชดา • Salon de Bear พัฒนาการ • บ.คิว
บีอี (อาคารอ้ือจือเหลียง) • 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)
Artisan (YMCA สันติธรรม) • Cerebrum&Friend 
(ถ.สามล้าน) • CMBC Cafe and Hostel (นิมมานเหมินท์ 
ซ.17) • Coffee WISH (โรงแรม Yesterday ถ.นิมมาน-
เหมินท์) • Factory Coffee (ซ.วัดอุโมงค์) • Graph Cafe 
(ถ.ศรีภูมิ) • Iberry (นิมมานเหมินท์ ซ.17) • impresso 
(นิมมานเหมินท์ ซ.11) • Kantary Terrace (นิมมานเหมินท์ 
ซ.12) • Minimeal (นิมมานเหมินท์ ซ.13) • N Coffee 
(ใต้ N Hostel นิมมานเหมินท์ ซ.10)

ristr8to LAB (นิมมานเหมินท์ ซ.3) • Rosaniyom (ถ.ศิริ
มังคลาจารย์) • Rosaniyom (หลังมช.) • Slope Motion 
(หลังมช.) • Tea The Ring (นิมมานเหมินท์ ซ.17)
Thammada store Chiangmai  (สถานีรถไฟเชียงใหม่)
The Barn : Eatery Design  (ถ.ศรีวิชัย ซ.5) • TOAST-IT 
: TOAST IN TOWN (ถ.เจริญเมือง) • Tom ‘n toms 
(Think Park) • Wake Up+Subway (ถ.นิมมานเหมินท์)
คุณลุงกาแฟ (ลำาพูเพลส ซ.โรงแรมเชียงคำา) • ดำาเนินสะดวก 
Coffee Cafe’ (หลังมช.) • มาหาสมุด (โครงการบ้านข้างวัด)
ร้านกาแฟ(โ)สด (หลังมช.) • หอมปากหอมคอ (นิมมานเหมินท์ ซ.1)
Gallery & Library: Gallery Seescape (นิมมานเหมินท์ 
ซ.17) • TCDC เชียงใหม่ • หอศิลป์ฯ มช.
Hotel: The Artel (นิมมานเหมินท์ ซ.13)
Market: Rimping Supermarket (MAYA Lifesttle 
Shopping Canter)
Restaurant / Bar: Our Place Chiang Mai (เจ็ด
ยอด) • Raw truckr (หลังมช.) • รออยู่ตรงนี้ (หลังตลาด
ต้นพยอม) • สวนนม (ประเสริฐแลนด์) • ร้านสหภาพสเต็ก 
(ซ.วัดอุโมงค์)
Shop: Dibdee Studio (Thapae East)

ขอนแก่น
Be Right Back (ถ.มิตรภาพ) • Cafe de Forest 
(ถ.หลังศูนย์ราชการ) • Cafe de Lar (ถ.เทพารักษ์)
Degree (ตลาดตองแปด) • Fratello House (ถ.หลังเมือง)

Infinite Cafe & Bistro (หลัง 
ม.ขอนแก่น) • Jimphony (ถ.เหล่านาคี)
Lamai Jazz Bar (ถ.มะลิวัลย์)
Light Here (เส้นหลังโรงแรมโฆษะ
ขอนแก่น) • Neighbour Cafe 
(ถ.หลังเมืองฝั่งวัดศรีนวล) • Snap 
Cafe (ซ.หน้าหอ NP Park หลัง 
ม.ขอนแก่น) • Thank a Lot (คณะ
นิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น) • โรงเรียน 
Hug School (ถ.มิตรภาพ)
ร้านบ้านมอ Bakery & Coffee
สถาบันดนตรีเคพีเอ็น (ชั้น 5 เซ็นทรัล
ขอนแก่น)

นครราชสีมา (อ.เมือง)
ร้านเฟื่องนคร • 3rd World Cafe
ห้องซ้อมดนตรี Studio 1234 •
ร้านลาบลอย 
ชุมพร
Old Time Cafe
ชลบุรี
NRA Cafe (สัตหีบ)
ตาก
a coffee • Bann Tak Coffee 
Boom (ริมน้ำาปิง อ.บ้านตาก) •
PlamucH (ปลัมมัช & นมสด ขนมปัง)  
(ทางเข้าสนมกีฬากลางจังหวัดตาก / 
ตรงข้ามรพ.ตากสินมหาราช)
รวมมิตร (ถ.ท่าเรือ ข้างรพ.ตากสิน
มหาราช) • เถียงนา Coffee and 
Bakery Farm (ถ.พหลโยธิน 
ทางหลวงหมายเลข 1)
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
สุราษฏร์ธานี
ห้องซ้อมดนตรี ROCKETSRA
อยุธยา
Junk House Cafe & Bar (ท่า
รถ 99 ติด Stockhome Hostel 
ถ.นเรศวร)
อุดรธานี
ร้านเลิศอาภรณ์ (ตลาดห้าแยก)

*ติดต่อรับไปช่วยแจกได้ที่ 02-530-
9611, cultmaew@gmail.com  
ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมด้วยช่วยกัน ทั้งนี้ 
หากตกหล่นชื่อจุดแจกใดไป เราขออภัย
จากใจ รบกวนแจ้งที่เบอร์และอีเมลดัง
กล่าวได้เลย
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กรุงศรี presents 
Cat Film 
เอาเพลงมาท�า
เป็นหนัง 

การประกวดหนงัส้ัน ป้ันผู้กำากบั
หน้าใหม่ ชิงรางวัลมูลค่า 
100,000 บาท ที่ได้รับความ
สนใจจากนักทำาหนังวัยเรียน
ทั่วประเทศ ส่งหนังเข้าร่วม
ประกวด 338 เรื่อง กรรมการ
คัดแล้วคัดอีกจนได้ 13 เรื่อง
สุดท้าย ฉายให้ดูพร้อม
งานประกาศรางวัล ณ 
EMPRIVE CINECLUB 
CINEMA 5 EMPORIUM เมือ่ 
11 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา 
โดยมีคณุภคมน ตลุยาพศิษิฐ์ชยั 
ผู้อำานวยการอาวโุสฝ่ายการตลาด
ดิจิทัล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
เหล่าศลิปิน และผู้กำากบัร่วมมอบ
รางวัลและแสดงความยินดี 

ผลรางวัล
ชื่อหนัง - ชื่อศิลปินเจ้าของเพลง - ชื่อผู้กำากับที่ได้รับรางวัล

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
ICU - LaLa - รัฐเขตต์ คุณสุทธิ์  (เงินรางวัล 40,000 บาท)  

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1   
ฉันบ้าฉันฝัน - r-bu - อรรถวุฒิ อินทกูล  (เงินรางวัล 40,000 บาท)  

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 
นักเลงคีย์บอร์ด - Stamp - นันทวุธ ภูผาสุข  (เงินรางวัล 20,000 บาท)

รางวัลขวัญใจกรุงศรี
ยินดีที่ได้พบเธอ - Stoondio - ภูริพัฒน์ พฤกษ์อำานวย (Gift Voucher มูลค่า 15,000 บาท)

หนัง POPULAR VOTE
หยิบแฮมเป็นแผ่นที่หก - Plastic Plastic - ฑิภพล พ่วงมหา  (เงินรางวัล 10,000 บาท)

รางวัลโดดเด้ง สาขาฟุตเตจ โดดเด้ง
พบกันใหม่ - Polycat - ณัฐพล สุวรรณสุระ  (เงินรางวัล 3,000 บาท)

รางวัลโดดเด้ง สาขาหนังเหงาสัตว์(น�้าขนาดใหญ่)โดดเด้ง
ปลา - Valley Runner - เมธี สมานทอง  (เงินรางวัล 3,000 บาท)

รางวัลโดดเด้ง สาขาการแสดงในห้องน�้าโดดเด้ง
โลกยังไม่แตก - Ten To Twelve - สร้างสรรค์ แซ่จิว  (เงินรางวัล 3,000 บาท)

 ขอแสดงความยินดีกับทุก
รางวัล ขอบคุณกรุงศรี ผู้สนับ-
สนุน ผู้กำากับทุกคนที่ส่งผลงาน
เข้าร่วมประกวด ศิลปินเจ้าของ
เพลง กรรมการ ผู้เชิญรางวัล 
และผู้ชมทุกท่าน ไว้ ณ ที่นี้ 
ติดตามกิจกรรมดีๆ แบบนี้ได้ที่ 
Cat Radio 
www.thisiscat.com
FB,IG,Twitter: 
thisiscatradio
Youtube: 
Thisis CatRadio และ 
www.krungsri.com 
เมี้ยว O,O

รู้ไปท�าแมว

1.  งานนี้ไม่มีที่ 2 เพราะงานดีที่หนึ่ง
กันจนกรรมการต้องยกตำาแหน่งชนะ
เลิศให้แบบแพ็กคู่
2.  แคท ฟิล์ม ครั้งนี้ มีหนังสั้นส่งมา
ท้ังหมด 338 เรือ่ง จากผู้กำากบั 335 คน
3.  เนือ่งจากหนงัส้ันท่ีส่งเข้ามามจีำานวน
เยอะมาก ในช่วง 3 วันสุดท้าย บุรุษ
ไปรษณีย์จำาเป็นต้องฝากถุงกระสอบผ้า
ขนาดใหญ่ไว้ท่ีออฟฟิศแคท เรดโิอถงึ 2 ถงุ
4.  ผู้กำากับที่มีอายุมากที่สุดในการ
ประกวดครั้งนี้อายุ 30 ปี ส่วนอายุน้อย

ที่สุดคือ 14 ปี (จริงๆแล้วมีอายุเกิน 
30 มาด้วย 1 คน)
5.  รวมรายชื่อทีมงานทั้งหมดของแคท 
ฟิล์ม ทั้ง 338 เรื่อง นับได้เท่ากับ 
2,633 คน
6.  หนังสั้นบางเรื่องทำาคนเดียว และ
บางเรื่องรวมกันทำามากถึง 21 คน
7.  เพลงที่ถูกนำามาทำาเป็นหนังมาก
ที่สุดคือเพลง สุขาอยู่หนใด ของวง 25 
hours
8.  วงที่มีคนเอาเพลงมาทำาเป็นหนัง
มากที่สุดคือวง 25 hours อีกนั่น
แหละ มีหนังจากชื่อเพลงของพวกเขา
ทั้งหมด 17 เรื่อง
9.  หนงัส้ันท่ีส่งมาเรือ่งแรกคอื กระดาษ 
สร้างจากเพลง กระดาษ ของวง 
Solitude Is Bliss
10.  หนังสั้นที่ส่งมาถึงทีมงานเรื่อง
สุดท้ายคือเรื่อง รักอยู่รอบกาย สร้าง
จากเพลงของวง พอส
11.  คุณกรุง ศรีวิไล ผู้ประกาศรางวัล
ขวัญใจกรุงศรี ไม่ใช่เจ้าของธนาคาร
กรุงศรี แต่เป็นลูกค้าผู้น่ารักที่ใช้บริการ
ธนาคารเป็นประจำา และเป็นนักแสดง
ขวัญใจชาวไทยและเอเชีย ที่แสดง
ภาพยนตร์มาแล้ว 428 เรื่อง ละคร 
60 เรือ่ง ได้รบัรางวัลตุ๊กตาทอง 2 ครัง้ 
รางวัล Outstanding Actor ดารา
ยอดเยีย่มแห่งเอเชยี ปี 1974 ท่ีกรงุไทเป 
ประเทศไต้หวัน รางวัลสิงโตทอง จาก
ประเทศสิงคโปร์ รางวัลพ่อดีเด่นแห่งปี 
2555 ปัจจุบัน อายุ 71 ปี
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รู้ไปท�าแมว
สาเหตุที่หน้า Calendar มีทั้ง
กิจกรรมของเดือนนี้และเดือนอื่นก็
เพราะตั้งใจชวนไปร่วมกิจกรรมที่
เกิดขึ้นในเดือนที่หนังสือออก แต่
บางทีก็ย้อนหลังบ้าง เลยไปข้างหน้า
บ้าง เหมือนปฏิทินที่ดูแล้วก็ต้องมีทั้ง
วันที่ผ่านไปแล้วและยังมาไม่ถึง
แหละนะ ...เมี้ยว (O,O) 

CALENDAR
ปฏิทินกิจกรรม
ที่อยากชวน
กันไปซิ่ง

7 มี.ค. - Concert: HONNE  
Venue: Voice Space 

8 มี.ค.
Concert: The Temper Trap
Venue: Muang Thai GMM 

Live House

10 – 26 มี.ค.
Exhibition: Joan Cornella: 
Bangkok Solo Exhibition
Venue: Future Factory 

Bangkok

17 มี.ค. 
Concert: Tennyson Live 

in Bangkok  
Venue: Live RCA Bangkok

18 มี.ค. - Concert: Moderndog22
Venue: Impact Arena  

25 มี ค - Concert: LITE  Live 
In Bangkok 2017

Venue: Live RCA Bangkok

เดือนนี้และเดือนหน้า
29 มี.ค. – 9 เม.ย.

Fair: สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ 
ครั้งที่ 45 และสัปดาห์หนังสือ

นานาชาติ ครั้งที่ 15 
Venue: ศูนย์การประชุม

แห่งชาติสิริกิติ์

เดือนก่อน เดือนนี้ 
เดือนหน้า และ

เดือนถัดไป
23 ก.พ. 

– 21 พ.ค. 
Exhibition: 
Atmosfear 
Venue: 100 

Tonson Gallery 

งานนี้ต้องไป 
Everybody must go

1 - 2 เม.ย. Festival: 
Cat T-Shirt 4 Happy Birthday

Venue: แอร์พอร์ต เรล ลิงค์ สถานีมักกะสัน 
ถงึแม้จะเดือนหน้า แต่ก็อย่านิ่งนอนใจ 

บัตรขายแล้วนะ มียัง?
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 ดนตรี กีฬา อาหาร มะเดื่อ 
พระเครื่อง เทปใต้ดิน คนตีกัน 
ซิกแพ็ก กางเกงใน และอะไร
ก็ไม่รู้   
 PARADOX (พาราด็อกซ์) 
คือ วงดนตรีที่ยกพลขึ้นเวทีเมื่อ
ไหร่ก็...มหัศจรรย์ราตรี จะมีแต่
ความฮาเฮ มาอึกทึกให้ครื้นเครง 
สนุกไปพร้อมกับเสียงเพลง 
(หรรษาราตรี) ...ด้วยลีลาการ
แสดงสดที่ซัดรัว พูดน้อย ต่อย
หนัก ทั้งดนตรี และเสื้อผ้าหน้า
ผมโดยเฉพาะมือเบสที่แต่งตัวได้
หฤหรรษ์เกินคาดฝัน รวมทั้งว้าก
เกอร์ โจ๊กเกอร์ แดนเซอร์ หรือ
นิกเนมว่า “สัมภเวสี” บ้าง 
“ยอดมนุษย์” บ้างที่พาเหรดกัน
ขึ้นมาร้อง เล่น เต้น แจกตุ๊กตา 
ลูกบอล ผักบุ้ง ขนมปัง และอะไร
ไม่รู้อีกเพียบ 
 จากชั่วโมงบินในวงการ
ดนตรีกว่า 21 ปี ผลงานเพลงที่
มันบ้าง เพราะบ้าง น่าฉงน
สนเท่ห์บ้างมาจนถึงอัลบั้ม 6 
กว่าๆ Before Sunrise After 
Sunset  ซึ่งมีถึง 3 แผ่น  52 
เพลง คือ 6.1 Daydreamer, 
6.2 Before Sunrise After 
Sunset, 6.3 Midnightmare 
และตารางทัวร์ที่แน่นตลอดปี ก็
พอพิสูจน์ได้ว่าวงนี้ไม่ธรรมดา 
เราเชื่อว่าเขาเป็นวงที่ดี จึงยินดี
ทุกครั้งที่ได้ฟังผลงาน การแสดง
สด ตลอดจนสนทนากับสมาชิก
วงที่แต่ละครั้งมักพบอะไรใหม่ๆ 
แต่กเ็ป็นแบบพาราดอ็กซ์ซึง่แต่ละ
คนมีวิถีของตน ทั้งน่าสนใจและ
ฉงนใจ คราวนี้ก็เช่นกัน ขอบอก

แบบใสๆ เลยว่าเขาเล่ามากกว่า
เราถาม ล้วงมากกว่าเราซัก หวัง
ว่าทุกคนอ่านแล้วจะรู้สึกอินไซด์ 
คลุกวงใน ไปด้วยกัน  *โปรดใช้
วิจารณญาณ
 เริ่มต้นจากการถามสารทุกข์
สุกดิบของวงดนตรีที่แทบไม่เคย
หยุดทัวร์ จากนั้นสมาชิกทั้งผอง
คือ ต้า–อิทธิพงศ์ กฤดากร 
ณ อยุธยา (ร้องนำา/กีตาร์), 
สอง–จักรพงศ์ สิริริน (เบส), 
บิ๊ก–ขจัดภัย กาญจนาภา (กีตาร์) 
และโจอี้–เสรฐพร กฤดากร 
ณ อยุธยา (กลอง) ก็พาเราเดิน
ทางไปแบบ เพื่อนเอย การเดิน
ทางยังอีกไกล (รถไฟขบวนแห่ง
ความฝัน) 

ปิดเทอม – ดนตรี กีฬา อาหาร 
มะเดื่อ พระเครื่อง ฯลฯ 
ย้อนไปช่วง 100 วันที่พักทัวร์
ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วค่ะ นับเป็น
วันหยุดที่นานที่สุดส�าหรับพา
ราด็อกซ์หรือเปล่า 
ต้า:  เป็นช่วงหยุดยาวในรอบ
แทบจะทั้งชีวิตเลยครับ หยุดยาว
ที่สุดในประวัติศาสตร์ของพวก
เรา สำาหรับการทำาเพลง เดินสาย
ทัวร์คอนเสิร์ตเป็นอาชีพ ปกติ
ช่วงปลายปีจะมีงานแน่นมาก 
แทบทุกวันเลยครับ เป็นช่วง
ไฮไลต์ฤดูกาลทัวร์ คอนเสิร์ตของ
ทุกวงอยู่แล้ว ของเราก็จะทวีคูณ
เพราะเพิ่งออกอัลบั้ม (Before 
Sunrise After Sunset) เนื้อ
หอมพอสมควร  
ช่วงที่พักไป ท�าอะไรกันบ้างคะ
ต้า:  อย่างแรกเลย ผมมานัง่ตกใจ 
เพราะว่าพอเริ่มฤดูกาลใหม่ยัง
โพสต์ไว้ในเฟสบุ๊กว่า “เหมือน
เปิดเทอม“ คือยังตั้งตัวไม่ติด 
เหมือนตอนเรียนที่เวลาปิดเทอม
แล้วเปิดเทอมเราจะรู้สึกว่า มัน
ผ่านไปเร็วมาก ยังขี้เกียจอยู่เลย   
ก็มาคิดว่า เอ๊ะ ตั้งสามเดือน 
หายไปไหน ย้อนนึกดูจริงๆ แล้ว 
มีงานที่ทำาตลอด เดือนแรกก็ทำา
เพลง เสด็จประทับอยู่ พฤศจิกา
จนช่วงเดือนธันวา แล้วพอดีค่าย
มีโครงการออกแผ่นชาวบ้านของ
อัลบั้ม 
สอง:  6.2
แผ่นชาวบ้าน คืออะไรคะ 
ต้า:  แผ่นชาวบ้านคือแผ่นราคา
ไม่แพง ไม่ต้องทะนุถนอมมาก 
เอาไว้ฟังในรถ ฟังเสร็จก็โยนๆ 
สอง:  ซื้อใหม่ได้ มีขายเรื่อยๆ 

ต้า:  ก่อนหน้านี้เป็น Limited 
หมดแล้วหมดเลย จะมี 3 แผ่น  
แพ็กเกจสกรีนเป็นเซ็ตสวยหรู 
แต่ว่าอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่ง ไม่
เหมือนกันนะครับ ต้องบอกแฟน
เพลงไว้เดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าหัก
หลังไปทำาซำ้า จริงๆ คนละเซ็ตกัน 
ทีนี้ไหนๆ ทำาแล้วยังมีเพลงที่
เสียดายว่าตกขบวน ไม่ได้อยู่ใน
อัลบั้ม คุณสองมีไอเดียว่า แถม
เป็นโบนัสแทร็ก แค่ซ้อมกันแล้ว
อัด ผมก็คิดว่าอ้ะ เอาเพลงที่น่า
จะเป็นไปได้ง่ายที่สุด คือ ห้อง
ดับจิต เพราะว่า เราอัดไว้หมด
แล้ว เหลือแค่ขี้เกียจร้องเท่านั้น
เอง เพราะฉะนั้นตั้งใจร้องแล้วก็
เสร็จ อีกเพลงที่ตอนแรกจะทำา
เป็นอะคูสติก ชื่อว่า วันใหม่ ก็คิด
ว่าทำาเป็นเวอร์ชั่นเต็มแบนด์ดี
กว่า เป็นเพลงใหม่เลย เพราะ
ช่วงที่อัดเสียงนั้น อยู่ในช่วงปี
ใหม่ ฉะนั้นเวลาพัก ก็หายไปเลย 
ตอนแรกมีโครงการจะไปเที่ยว
นู่นนี่ สุดท้ายยังลืมเลยว่า ปีนี้
เคาท์ดาวน์ที่ไหน ก็คาดว่าน่าจะ
นั่งมิกซ์เพลงกันอยู่ในห้องอัด นี่
แหละครับ เดือนมกราก็เริ่มทำา
เอ็มวี ปีก คือ เราอยู่ในการทำา
โปรดักชั่นเกี่ยวกับอัลบั้มนี้ จนถึง
ต้นเดือนกุมภาเลยครับ 
สอง:  รู้ตัวอีกที รถตู้มารับ 
ต้า:  รถตู้มารับหน้าบ้าน 
(หัวเราะ) กลับเข้าสู่การทัวร์
คอนเสิร์ต
ก่อนจะคุยเรื่องทัวร์คอนเสิร์ต
ต่อ ถามอีกนิดว่า นอกจากท�า
เพลง ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา 
มีใครท�าอะไรอีกบ้าง  
ต้า:  มีโจอี้ฮะ ไปวิ่งกับพี่ตูน 
(อาทิวราห์ คงมาลัย) ช่วยสร้าง
โรงพยาบาล (โครงการวิ่งการ
กุศล ก้าวคนละก้าว) แล้วก็ไปวิ่ง
มาราธอน 
โจอี้:  เดือนละมาราธอน 
ก่อนหน้านั้นวิ่งอยู่แล้วหรือ
เปล่าคะ 
โจอี้:  ก่อนหน้านั้น ถ้ามีงานปกติ
นานๆ ก็จะวิ่งสักครั้งหนึ่ง
สอง:  คือโจอี้เขาจะติดคิวอยู่
ตลอด ทัวร์คอนเสิร์ตปุ๊บ ก็จะ
ถอนหายใจว่า เฮ้อ ชนกับวิ่ง
มาราธอน ก็จะไม่ได้ไปวิ่งพอ
หยุดสามเดือนนี้วิ่งทั่วไทยเลยฮะ 
ขึ้นเขาขึ้นดอย แล้วก็ไปแข่ง
โบว์ลิ่งชิงแชมป์ประเทศไทย
โบว์ลิ่งนี่เห็นโจอี้เล่นมาสักพัก

แล้ว จริงๆ เล่นมากี่ปี และถึง
ระดับไหนแล้วคะ
โจอี้:  น่าจะเข้าปีที่ 5 ก็เป็นมือ
สมัครเล่นฮะ
สอง:  เล่นเองหรอืเล่นพนนัครบั?
 (หัวเราะทั้งวง)
ต้า:  แล้วแข่งถ้วยไหนสูงสุด ?
โจอี้:  ถ้วยแบบ Thailand 
Open ส่วนใหญ่จะเป็นแบบ...
ชนะในรอบคัดเลือกแล้วก็ไปตาย
รอบชิงอะไรอย่างนี้ (หัวเราะ)
แล้ววิ่งมาราธอนนี่เริ่มเมื่อไหร่
คะ ?
โจอี้:  วิ่งมาราธอนจริงๆ ก็น่าจะ
เข้าปีที่สอง 
ท�าไมถึงวิ่งมาราธอนคะ
โจอี้:  อยากจะมีสุขภาพดีขึ้น ลด
ความอ้วนครับ
สอง:  สะท้อนใจ (หัวเราะ)
ปกติออกก�าลังกายอยู่แล้ว แต่
รู้สึกว่าอ้วนเหรอคะ
โจอี:้  รู้สึกว่าอ้วน ตกีลองอย่างไร 
เล่นโบว์ลิ่งอย่างไรก็ไม่ผอม
จากจุดเริ่มต้นเมื่อสองปีก่อน 
ทุกวันนี้เป้าหมายในการวิ่งคือ
อะไร
โจอี้:  ก็ไปให้ได้ทุกจังหวัดที่มีจัด
แสดงว่าไม่ใช่แค่เรือ่งสขุภาพแล้ว
โจอี้:  เหมือนได้เที่ยว อยู่กับบ้าน
ก็ซ้อม แต่พอได้ไปวิ่งต่างจังหวัด
จริงเหมือนกับได้เที่ยว ไปเจอ
ผู้คน ก็สนุกดีครับ จะสนุกตรงที่
ลบสถติติวัเองด้วยครบั ทุกๆ ครัง้ 
ตอนนี้สถิติเป็นกราฟขึ้น ค่อยๆ 
ทำาดีกว่าคราวที่แล้วไปเรื่อยๆ 
บิ๊กคะ สามเดือนที่ผ่านไป ท�า
อะไรบ้างคะ 
บิ๊ก:  อยู่บ้านครับ แล้วก็เรียนทำา
อาหาร  
เริ่มเรียนตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
บิ๊ก:  นานแล้ว หลายปีแล้ว แต่
เรียนเป็นคอร์สๆ ไป ไม่ได้จริงจัง
ท�าไมถึงเริ่มเรียนท�าอาหารคะ 
บิ๊ก:  เพราะว่าเผื่อไม่มีงานใน
อนาคต (หัวเราะทั้งวง)อยากจะ
เปิดร้านเผือ่ไม่มงีานเล่นดนตรคีรบั
อาหารประเภทไหนทีส่นใจฝึกท�า 
บิ๊ก:  ได้หมดครับ ตั้งแต่ส้มตำาถึง
ทำาเค้กครับ
เพื่อนๆ ได้กินบ้างหรือยังคะ
สอง:  มีๆ เขาเอามาให้ชิมอยู่ 
อะไรนะ คุกกี้หรือเปล่า
บิ๊ก:  เค้กธรรมดา บราวนี่
เป็นไงบ้างคะเพื่อนๆ ผลงาน
ของเชฟคนนี้ 
สอง:  ก็ได้อยู่(หัวเราะ) ดีๆ ฮะ 
อร่อยๆ ฝีมือ 

INTERVIEW
เค้าแมวค้น
Paradox

Text: พัสวรรณ ศรีลาน 
Photo: จุฑารัตน์ พรมุณีสุนทร

PARA-
DOX
ล้วง
Inside
ใส ใส

“เพลงเราก็เหมือน
กางเกงใน มีไว้ก็
อุ่นใจ แต่ไม่ได้โชว์

ให้ใครเห็น”
สอง พาราด็อกซ์
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สองล่ะคะ สามเดือนที่ผ่านมา
สอง:  มีแต่ปลูกมะเดื่อฮะ เป็น
เกษตรกร ลองปลูกพวกผักต่างๆ 
ก็เริ่มหาพื้นที่ในการปลูกเพิ่ม
อย่างโจอี้เขาเริ่มต้นวิ่งเพื่อ
สุขภาพ บิ๊กท�าอาหารเพื่อให้มี
อะไรกิน จุดประสงค์ในการ
ปลูกมะเดื่อของสองคือ 
สอง:  ปลูกพืชเพื่อสุขภาพ ผลไม้
เพื่อสุขภาพ
ท�าไมถึงเลือกมะเดื่อ 
สอง:  ไม่รู้ฮะ เอ่อ จริงๆ จุ๊ 
(ภรรยา) ไปซื้อมาฮะ ต้นเล็กๆ 
แล้วก็ไม่ได้สนใจ เหมือนทิ้งๆ 
ขว้างๆ ฮะ อยู่ๆ กโ็ต รดนำา้เฉยๆ 
ออกลูกประมาณห้าสิบกว่าลูก 
ต้นนิดเดียว ก็เลยเริ่มหันมาสนใจ
ว่าเอ๊ะ ทำาไมมนัดก โตไว รสเป็นไง 
ศึกษาไปก็มี หลายแบบ มาจาก
สเปน มาจากอาหรับ ญี่ปุ่น 
เกาหลี จีน ก็จะมีลักษณะรสชาติ
ต่างกันไป เช่น ข้างในเป็นรส
กล้วยหอม เป็นรสแคนตาลูป 
เป็นรสราสเบอร์รี่ เป็นรสสตรอ-
เบอรร์รี่ เป็นรสอินทผาลัม ก็
แปลกดท่ีีตวัเองไม่มีรสชาตติวัเอง 
กินสดเลย หรอืว่าแปรรปูด้วยคะ  
สอง:  กินสด แต่ว่าเริ่มตอนกิ่ง
ขาย เอาใบไปแปรรูป ไปทำาสบู่
ขาย แล้วก็เริ่มสนุก พอดีข้างบ้าน
เขาไฟไหม้ เขาไม่อยู่แล้ว ก็เลย
ไปทุบบ้านเขา เหลือเป็นดิน
เปล่าๆ จะเอามะเดื่อไปลง… 
เปล่าๆ ไปขอเขาซื้อผ่อน
เรียบร้อย ถูกต้องตามกฎหมาย
  
พักโฆษณา:  ติดตามมะเดื่อ
และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของ
ดาดฟ้าการ์เดนที่พี่สองปลูกปั้น
ได้ที่ ig@thatsfargarden 

ต้าละคะ ช่วงที่พัก อยู่บ้านท�า
อะไร ถ้าไม่ได้ท�าเพลง 
ต้า:  ส่วนใหญ่นะฮะ ผมไม่ค่อย
อยู่บ้านเลย จะออกไปอยู่นู่นอยู่นี่ 
ท่องเที่ยวไปตามบ้านเพื่อนบ้าง 
แล้วก็มีกิจกรรมปาร์ตี้ เพื่อน
เยอะ ส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นอารมณ์
นั่งกินเลี้ยง เฮฮา จะเป็นแบบไป
หาเพื่อน ไปนั่งกินร้านกาแฟ ไป
เดินตลาดคนเดิน แล้วก็ยิ่งทำา
กิจกรรมเยอะ สังคมเพื่อนจะ
หลากหลาย วันๆ ไม่ต้องอยู่กับที่
เลย คือถ้าไม่ได้ทำาเพลง ผมแทบ
จะไม่ได้อยู่บ้าน จะถูกพาไปนู่น
ไปนี่ บางคนก็เป็นนักสัมภาษณ์
หนังสือ ถ่ายร้านอาหาร ก็จะชวน

ผมไปกิน แล้วก็มีเตะฟุตบอล ไป
เที่ยวต่างจังหวัด สนใจเรื่องพระ
เครื่อง ชิงแชมป์ประเทศ นี่พาโจ
อี้ไป 
โจอี้ก็เข้าวงการดูพระด้วย 
โจอี้:  ก็ตามๆ ไป
จุดเริ่มต้นคืออะไรคะ ท�าไมต้า
สนใจศึกษาพระเครื่อง
ต้า:  จดุเริม่ต้นคอือยากเห็นผคีรบั  
ผีเป็นตัวเชื่อมให้เรามั่นใจได้ว่า
ไสยศาสตร์มีจริง เราพร้อมที่จะ
เชื่อ แต่แค่ไม่เคยเห็น ความเชื่อ
เลย 50-50 ก็ค้นคว้าหาวิธีเห็นผี 
พอค้นไปค้นมา กลายเป็นว่าข้อมูล
ต่างๆ พาไปวัดไปวา หาพระ ที่
ค่อนข้างเข้มขลัง ได้เรียนรู้เรื่อง
นู่นเรื่องนี่ เขาเรียกว่า อุบาย
ธรรมพาไป ช่วงหลังก็เริ่มเป็นคน
ดีขึ้น ไม่ค่อยกล้าทำาไม่ดี
แล้วตกลงเห็นไหมคะ
ต้า:  ยังไม่เห็นผี แต่ว่ากลายเป็น
สนใจเรื่องพระไปเรื่อยๆ ตอน
หลังมีข่าว เช่น คนยิงกัน ปา
ระเบิดในคอนเสิร์ต รถทัวร์ควำ่า  
ก็กังวล ค้นหาพระสายเหนียว 
เดี๋ยวนี้ก็แอดวานซ์ ไปไหว้พระที่
ยังมีชีวิตอยู่ แล้วก็ไปหาพระ
เครื่องของพระที่ยังมีชีวิตอยู่ คือ
เราก็ยังทัน เผื่ออนาคตหายาก
ครับ ก็กลายเป็นทริปที่สนุก 

เปิดเทอม: ปีก ซิกแพ็ก
ผ่านช่วงสามเดือนมาปั้บ ก็เข้า
สู่ช่วงรถตู้มารับ อย่างที่เกริ่น
ข้างต้น และมีมิวสิกวิดีโอซิง
เกิ้ลใหม่ ปีก ด้วย วิธีเลือกซิง
เกิ้ลของอัลบั้มนี้เป็นอย่างไร 
เพราะเพลงเยอะมาก แล้วบ่ม
มานาน (เกือบ10ปี)
ต้า:  จริงๆ มีการวางแผนไว้นาน
แล้วครับว่าเวลามีอัลบั้ม เราก็มา
นั่งประชุมกับทางค่าย (จีนี่ 
เรคคอร์ดส) ว่าเพลงไหนน่าจะ
ถูกใจคนหมู่มาก เพื่อดึงดูดให้
เขาสนใจอัลบั้ม คัดมาประมาณ 
4-5 เพลง แล้วเรียงลำาดับตาม
โหงวเฮ้ง ฮวงจุ้ยของช่วงนั้น เอา
ฤกษ์ เอาชัย แต่ว่าก็มีการสลับ
กันบ้าง เช่น ซิงเกิ้ลสุดท้ายจริงๆ 
ของโครงการนี้ ควรจะต้องเป็น
เพลงฤดูฝน แต่ว่าสุดท้ายแล้ว  
ทุกอย่างมันเลท ฤดูฝนกำาลังจะ
ผ่านไป ยังไม่ได้ปล่อยซิงเกิ้ลแรก
เลย ก็เลยพลิกจากซิงเกิ้ลสุดท้าย
มาไว้เป็นซิงเกิ้ลแรกเพื่อให้ทันฝน
ตก แล้วเพลงปีกนี่ ถูกวางไว้เป็น
เพลงที่สอง เนื่องจากเป็นเพลงที่

เป็นตัวแทนของอัลบั้มได้เลยครับ 
มีทั้งความแฟนตาซีแบบพารา-
ด็อกซ์ พูดถึงเรื่องที่ไม่ใช่ปกติ
ธรรมดา มีความเกินจริงครับ ซึ่ง
น่าจะเป็นเอกลักษณ์ของวง แล้ว
ก็มีความคิดสร้างสรรค์อยู่ในการ
ดำาเนินเรื่อง เพลง ปีก นี่ถ้าเจาะ
ลึกจริงๆ จะเป็นการทดลองแต่ง
เพลงแบบฉีกกฎเกณฑ์ออกไป 
ฉีกกฎเกณฑ์อย่างไรคะ  
ต้า:  สืบเนื่องมาจากเพลง 
หลมุศพปลาวาฬ ท่ีเป็นการปฏิวัติ
วงการแต่งเพลง อันนี้คิดเอง 
สอง:  อย่างไรฮะ
ต้า:  คือ ฉีกกฎของการแต่ง
เพลง…ของตัวเอง เราเป็นนักแต่ง
เพลงคนหนึ่งนะฮะ แล้วก็ซึมซับ
ระบบวิธีการ พอถึงจุดหนึ่งเห็น
ว่ามีช่องทางพิเศษมากเลยในการ
ฉีกกฎเกณฑ์การแต่งเพลง ที่ไม่
จำาเป็นต้องมีอะไรรู้เรื่องเลย แต่
ว่าได้รับ ความรู้สึกเดียวกันได้ ก็
เลยทดลองด้วยการหยอดคำา 
หยอดประโยค คล้ายๆ ทำาภาพ
วาด แบบตัดแปะ ฉีกอันนู้น ฉีก
อันนี้ แปะอยู่ในภาพวาด สุดท้าย
ก็ออกมาเป็นภาพนามธรรม แล้ว
คนก็ตีความไปตามที่ตัวเอง
ต้องการ บางคนอกหักมา เห็น
รูปนี้ ฟังเพลงนี้ก็นึกไปถึงคนรัก
เก่า คนนี้เจ้านายบ่น ท้อแท้ชีวิต 
ฝัน ล่มสลาย พอฟังเพลงนี้ก็จะ
นึกถึงความฝันของตัวเอง ทุกคน
มีสิ่งที่ประมวลผลได้เอง ซึ่งน่า
สนใจมาก คล้ายๆ ทฤษฎีการฟัง
เพลงฝรั่งที่ฟังไม่รู้เรื่องหรอก แต่
ว่าตีความ เป็นความหมายของ
ตัวเองได้ พิเศษกว่านั้นคือ เรา
แต่งเนื้อภาษาไทย ฟังรู้เรื่องว่า
เป็นคำาไทย แต่ว่าจับอะไรไม่ได้ 
เราก็เล่นกับความรู้สกึนี้ด้วยเพลง
หลุมศพปลาวาฬ ใช้คำาย้อนแย้ง
ทุกอย่าง ไม่เกี่ยวข้องกันเลย 
(เช่น ดวงอาทิตย์ หลุมศพ
ปลาวาฬ ปัญญา) แต่ว่าสิ่งที่เรา
ต้องใช้ความชำานาญ ก็คือการ
กำาหนดทิศทาง คล้ายๆ ถ้าเป็น
วาดสีนำ้า ก็ต้องควบคุม สีหน่อย 
ไม่ใช่ละเลงมั่วแล้วบอกว่านี่คือ
งานศิลปะ เราก็ใช้ความชำานาญ 
ในการคลุกเคล้าให้ออกมาเป็น
เนื้อเพลงที่กลมกล่อม เพลง ปีก 
จะเป็นภาพที่กลมกล่อมขึ้นมาอีก 
คุมโทน เราตั้งหัวข้อว่าเพลงนี้
ต้องการสื่ออารมณ์ ความเหนื่อย
อ่อน ความล้า ความโหยหวน 
ความโอดครวญ แล้วก็ทดลอง

เหมือนกัน แต่จะนุ่มขึ้น คือ 
หยอดคำาเหมือนกัน แต่เป็นคำาที่
อยู่ ในหมวดเดียวกัน เช่น ล่อง
ลอย เวียนวน ร่วงหล่น ถลาปีก
สยาย ทุกคำาไม่มีอะไร ไม่มีเนื้อ
เรื่อง คนฟังไม่รู้เลยว่า ไอ้เพลง
อกหักนี่เป็นเพราะว่าใครมีกิ๊กสัก
คนหนึ่งหรือเปล่า ไม่มีบอก นี่คือ
การฉีกกฎเกณฑ์ แล้วทุกคนที่ผม
ไปให้ทดลองฟัง ไม่มีใครคอม-
เมนต์เรื่องความไม่รู้เรื่อง แต่จะ
คอมเมนต์เรื่องได้ความรู้สึก
เหมือนเศร้า อกหัก นั่นคือจุดที่
เราทดลอง แล้วได้ผล ซึ่งอันนี้คือ
ภาพรวม ของอัลบั้มนี้ฮะ อย่าง
เพลง ฤดูฝน เป็นตัวแทนของการ
บอกเล่าว่า พาราด็อกซ์กลับมา
แล้ว ความรู้สึกเก่าๆ ที่แฟนเพลง
โหยหาอารมณ์เพลงฤดูร้อน  
กลับมาอีกครั้ง แล้วก็ต่อด้วย
เพลงปีก ซึ่งเชิญชวนเข้าไปอีก 
ว่าบรรยากาศภายในอัลบั้มเป็น
อย่างไรบ้าง ดนตรีก็ย้อนไปยุค 
90 หน่อยๆ ผสมกับยุคนี้ฮะ 
ผสมซาวด์ ต่างๆ อิเล็กทรอนิกส์ 
แต่ค่อนข้างซ่อนแนบเนียนหน่อย 
ร้องก็ลอยๆ ก้องกังวาน กำาหนด
บรรยากาศ ให้ฟุ้งๆ ตอนกลางคนื
 
แล้วซิกแพ็ก เสื้อเฟอร์ การแต่ง
หน้าลุคสไตล์แกลมร็อก 
(Glam rock) ในมิวสิกวิดีโอ 
ปีก นี่มาอย่างไรคะ 
ต้า:  ผมเป็นคนแปลกฮะ เวลา
ทำาเพลงปุ๊บ ภาพเอ็มวีจะขึ้นมา
อยู่แล้ว ผมรู้สึกว่าเพลง ปีก นี่
เป็นแฟนตาซี อยากให้มีความ
แปลกๆ หน่อย คุยไปคุยมาก็
อยากได้โทนแกลมร็อก แล้วก็ให้
ดูฟุ้ง นึกถึงภาพสีขาว ออกไป
ทางเจร็อกหน่อย ซึ่งมีความเป็น
การ์ตูนอยู่ ถ้าใช้พวกซีจีมันยาก
ครับ ลงทุนแพงด้วย ก็คุยกันว่า
ทำาเอ็มวีอย่างไรให้ดูเกินจริง
หน่อย โดยที่ไม่จำาเป็นต้องเล่น
กับอะไรมากมาย แล้วผมบอกว่า
งั้นผมถอดเสื้อก็ได้ เดี๋ยวไปฟิต
ร่างกายโชว์กล้าม ปรากฏว่าเขา
ก็เห็นด้วย งั้นไหนๆ ทำาอะไรให้ดู
มีสีสัน เหมือนปลุกตัวเองให้สนุก
ด้วย
แล้วได้ฟิตจริงไหมคะ 
ต้า:  ก็ฟิตจริง คือจริงๆ แล้ว ผม
เล่นกีฬาตลอดเวลา ตั้งแต่สมัย
เด็กอยู่แล้ว สิ่งที่คิดอยู่ตลอดคือ
การควบคุมนำ้าหนัก การรีดไขมัน 
การทำาตัวเองให้ค่อนข้างเฟิร์ม

“ผมว่าการ
ทดลองอะไร
ใหม่ๆ ท�าให้มี

พื้นที่ใหม่ 
งอกขึ้นมา 

ใช้ได้ไม่ว่ากับ
การแต่ง
เพลงหรือ
ชีวิตตัวเอง

นะฮะ”
ต้า พาราด็อกซ์ 
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เพรียว เป็นสิ่งที่ทำาตลอดเวลา 
แต่ว่าเวลาใส่ชุดพวกนี้จะไม่เห็น
ครับ ก็เลยเอ่อ…จริงๆ แล้วโชว์ มี
ดีก็โชว์ (หัวเราะ) 
ไม่ชวนเพื่อนๆ โชว์ด้วยล่ะคะ
สอง:  จริงๆ ก็ชวนนะ 
ต้า:  แต่ทุกคนอาจจะฟิตไม่ทัน
ซึง่ฟีดแบ็กจากซกิแพก็กด็แูฟนๆ 
ตื่นเต้น  
ต้า:  ครับ ทุกคนจะถามหมดว่า 
กล้ามจริงหรือกล้ามปลอม ผมก็
ไม่รู้ ในภาพก็ดูแปลกๆ คือกล้าม
เราก็ไม่ได้เยอะ ขนาดนั้น หรือว่า
เขาอาจจะใช้ระบบไฮเทค ไฮโดรลกิ 
อะไรสักอย่าง ทำาให้มันดูชัดขึ้น
สอง:  จริงๆ มีอยู่แล้ว แต่ว่าไฟ
มันแรง เลยขาวไป 
ต้า:  ใช่ เจตนาจริงๆ ไม่ได้จะ
ต้อง โอ้โห โชว์เป็นกล้าม จะเอา
แค่เฟิร์มๆ อาจจะพอแสงเงาตก 
ก็เลยดูชัด 

เซ็ตลิสต์ : A B C
หลังจากปล่อยซงิเก้ิลและมวิสกิ
วิดีโอเพลง ปีก แล้วก็เริ่มทัวร์
กันต่อ เซ็ตลิสต์เพลงใน
คอนเสิร์ตตอนนี้เป็นอย่างไร
บ้างคะ 
ต้า:  เซ็ตลิสต์ตอนนี้เราเปลี่ยน
ใหม่ฮะ แทรกเพลงสนุกเข้าไป 
แต่เป็นลักษณะของการเพิ่ม
เข้าไปในจำานวนเพลง ไม่ได้ตัด
เพลงออก 
เช่นปกติเล่น 21 เพลง ก็เพิ่ม
จ�านวนขึ้น ?
ต้า:  ครับ ก็อาจจะเพิ่มเป็น 23 
เพลง 24 เพลง แต่ว่าเซ็ตลิสต์ที่
เราเปลี่ยนแปลงก็คือเราจะวาง
โครงไว้ว่า จะเป็นเซ็ตลิสต์ A B 
และ C ตามสถานการณ์ เช่น A 
กเ็ป็นเซต็ลิสต์ปกต ิB เป็นเซต็ลิสต์
ขายคุณยายคุณย่า งานชาวบ้าน 
งานออกไปตามที่แปลกๆ เพลง
ไม่ได้เจาะเฉพาะกลุ่มมาก เพลง
ใสๆ หน่อย เพลงอารมณ์ดี 
สอง:  กินเนื้อนางเงือก
 (หัวเราะทั้งวง)
ต้า:  หรอื แบบ C เช่น ไปเล่นงาน
อะคูสติก A กับ B อาจจะมีการ
สลับกันได้ เช่น เซ็ต A เพลงช้า 
คือเพลงดาว เซ็ต B เพลงช้าเป็น 
เพลงทะเลสีดำา สาเหตุที่ทำาเป็น  
A B และ C ไว้เพราะทำาให้พวก
เราได้เล่นเพลงหลากหลายอยู่
ตลอดเวลา เราเคยมีประสบ-
การณ์เวลาคอนเสิร์ตใหญ่ต้องมา
นั่งแกะเพลงตัวเองใหม่ ซึ่ง

เมมโมรี่เต็ม จำาไม่ได้ (หัวเราะ) 
แต่ว่าการใช้เซ็ตลิสต์แบบนี้ทำาให้
เหมือนซ้อมอยู่ตลอดเวลา  
เปลี่ยนแปลงระบบการเล่น
คอนเสิร์ตไปฮะ แล้วฟีดแบ็ก
ที่ได้ช่วงนี้ แปลกใจคือเราไปเล่น
ที่ไหนคนแน่นทุกที่ แต่กลับรู้สึก
ว่าเขาไม่ได้รู้จักเพลงเรา เขา
อยากมาดู แต่ดูแววตารู้ว่าไม่รู้จัก
เพลง ยิ่งเพลงใหม่นี่ ยืนสมาธิ
เลย เราก็อาจจะขมในช่วงนี้
หน่อยนะครับ แล้วยิ่งยุคใหม่นะ 
กลับเห็นเลยว่าอัลบั้มทำางานได้
ไม่เต็มที่ ตัวที่ทำางานได้กลับ
กลายเป็นยูทูปและกระแสปาก
ต่อปาก 
เลยยิ่งยากในการเล่นเพลงใหม่ที่
ไม่ได้เป็นเพลงโปรโมท แต่เราก็
ยังจะเล่นต่อไป เพราะเคยได้ผล
ดีกับเพลงฤดูร้อน ซึ่งไม่ได้เป็น
เพลงโปรโมทแต่เราก็เล่นด้วย
ความรู้สึกว่า เพลงนี้มันสนุก มัน
เพราะ มันเล่นได้ เราก็เล่นด้วย
เจตนาดี เหมือนแบ่งปันความสุข
กันไป วันหนึ่งก็ลอยขึ้นมา ทุกวัน
นีมี้เพลงใหม่เรากเ็ล่นไป ขมๆ ไป 
ซึ่งเราสนุก ดีเหมือนกัน คล้ายๆ 
เป็นวงหน้าใหม่ แล้วสมบกุสมบนั 
แต่ข้อดีอย่างหนึ่งคือ ไปทุกที่ คน
แน่น เพียงแต่เขาไม่ได้รู้จักเพลง
ก็ต้องใช้เวลาเนอะ
ต้า:  อีกห้าหรืออีกสิบปี  
(หัวเราะ) ซึ่งตอนนี้ ฤดูฝน กับ 
ปีก เราเล่นติดกันเลย ฝืดก็ฝืด  
คนก็ยืนมึนๆ จุดท้าทายของเรา
คือเราฝันไว้ ผมเองเคยเปิดเพลง
แล้วลองนึกภาพ หูย ต้องเป็น
เพลงที่คนกระโดดกันทั้งฮอลได้ 
ตัดภาพ ลืมตามาที่หน้าเวที คนดู
นิ่ง หันไปคุยกัน เป็นตลกร้ายดี
เหมือนกัน ผมยังพูดกับเพื่อน 
ทีมสตาฟ แดนเซอร์เล่นๆ ว่า 
ช่วยกระโดดให้หน่อย นำาคน 
แล้วอยากถ่ายเป็นสารคดีน่ะ 
การกระโดดนำาตั้งแต่คนยืนเด๋อๆ 
แล้ววันหนึ่งกระโดดกันทั้งฮอล ก็
มองในแง่ดี เป็นเรื่องตื่นเต้นมาก
เลย เหมือนเราเล่นเกมใหม่ๆ ที่
ต้องมานั่งสร้างเลเวล ตั้งแต่ศูนย์ 
ก็สนุกดีครับ 
สอง:  ตอนนี้ก็ดูเพื่อนกระโดดคน
เดียวไปก่อน
ไม่เหนื่อยใช่ไหม
ต้า:  ผมปล่อยให้เพื่อนกระโดด
เด๋อๆ ไป ผมหลับตาร้องอย่าง
เดียว
สอง:  เพลงใหม่คนดูก็อาจจะ

นิ่งๆ หน่อย แต่อย่างฤดูร้อน ก็
พร้อมที่จะยกมือทั้งหมด พอ
เพลงใหม่ก็เอามือลงทั้งหมด  
(หัวเราะ) หันไปคุยกัน จุ๊กจิ๊กๆ
ต้า:  บ้างก็ต่อยกันเอง 

ดนตรี vs คนตี 
พาราด็อกซ์ท�าอย่างไรเวลามี
คนต่อยกันขณะที่วงก�าลังเล่น
คอนเสิร์ตอยู่
ต้า:  ก็เล่นต่อไป ถ้าต่อยกันมุม
ขวา เรามองมุมซ้าย จริงๆ ครับ
แล้วเขาจะหยุดเองหรือว่า
อย่างไรคะ 
ต้า:  จริงๆ แล้ว คนต่อยกันน่ะ มี
เลเวลความรุนแรง ถ้าเขาต่อย
กันเป็นวงเล็กๆ ยังไม่มีใครรู้  
เราไปมอง คนจะตกใจแล้วมอง
ตามไปหมด เวลาอยู่ในสถาน-
การณ์คอนเสิร์ตใหญ่ๆ จริงๆ คน
ข้างหลังเขาไม่รู้หรอกครับ แต่ถ้า
เราไปมองแล้วพูดออกไมค์ เขา
จะตกใจ แตกตื่น แต่ถ้าเรามอง
ไปทางอื่น แล้วเล่นอะไรไปตาม
ปกติ ปล่อยให้เจ้าหน้าที่เขา
ทำางานไป คนข้างหลังจะไม่รู้ เขา
ก็จะเฮฮาอยู่ ยกเว้น เขวี้ยงเก้าอี้
กัน ก็แล้วแต่เขา เราเล่นต่อ 
คนเขวี้ยงเก้าอี้อยู่ข้างล่าง เรา
ก็ยังเล่นต่อ?
ต้า:  เรามองว่าเราทำาหน้าที่ตรง
นั้นไปแล้วปล่อยให้ทีมงานเขา
จัดการ ยกเว้นถ้ารุนแรงจริงๆ 
แล้วทีมงานมองว่าไม่ไหว เขาจะ
ส่งคนมาแจ้งเราให้หยุดเพลง แต่
ส่วนตัวจะรู้สึกว่าการหยุดโชว์ ยิ่ง
ดูสถานการณ์ยิ่งรุนแรงและกร่อย 
แต่ถ้าเราเล่นไป สร้างบรรยากาศ
ไป คนข้างหลังเขาก็ยังสนุกไปได้ 
ที่เหลือให้ทางทีมงาน ตำารวจเขา
จัดการ แบบนั้นก็จะสนุก โชคดี
ยุคนี้เป็นยุคของการตรวจอาวุธ
เข้มงวดกัน ผมก็สบายใจ มั่นใจ 
ไม่กลัวแล้ว หาพระเหนียวมา
แขวนแล้ว
แจกพระให้เพื่อนด้วยหรือเปล่า  
ต้า:  เพื่อนก็แล้วแต่เพื่อนฮะ 
อย่างน้อยผมรอดก็โอเคแล้ว 

ของแจก : แบรนดิ้ง 
เรื่องการแสดงสด นอกจาก
ลิสต์เพลงแล้ว ของที่แจกค่ะ 
ทุกวันนี้เป็นอย่างไรบ้าง  
ต้า:  ทุกวันนี้พัฒนาเรื่องของแจก 
เป็นอกีหนึง่ลิสต์ท่ีเราเปล่ียนแปลง 
นอกจากลิสต์เพลง 

ลิสต์ของแจกส�าคัญพอ ๆ กับ
ลิสต์เพลงเลยไหมคะ 
ต้า:  ครับ ตอนนี้อยู่ในช่วงปรับ
ภาพลักษณ์วง ผมจะคอยจู้จี้
จุกจิกกับคนที่ขึ้นมาบนเวที
เหมือนกัน เช่น บางคนถอดเสื้อ 
ผมก็จะขอเป็นเซ็ตไฮโซหน่อยได้
ไหม มีพร็อพหน่อย โชว์พุงอย่าง
นี้ไม่ได้ ของแจก เมื่อก่อนเราจะ
แจกอะไรก็ได้ ตอนนี้มีไอเดียว่า
น่าจะเป็นของที่เขาเก็บเป็นที่
ระลึกได้ ในอนาคตอาจจะมี 
ลูกบอลยางที่สกรีนเป็น 
Paradox Tour Around 
The World หรือตุ๊กตาทุกวันนี้
ก็พยายามหาโรงงานที่เหมาได้  
จะได้โควต้าตุ๊กตาเยอะหน่อย ทุก
วันนี้แจก ไม่เยอะ สิบตัวก็ปา
เข้าไปร้อยหนึ่ง โดนค่าของแจก
ไปเกือบพันต่อหนึ่งโชว์ ก็อยาก
ให้ทุกอย่างติดแบรนด์ ไว้หน่อย 
เพื่อให้เขา เป็นที่ระลึก อนาคตก็
ฝันว่าคนอยากมาดูเราด้วย  
อยากมารอรับของที่ระลึกด้วย 
สนุกไปด้วย เขาอาจพาเพื่อนที่
ไม่รู้จักเพลงเรามาดู ก็สนุกไปกับ
โชว์ด้วยกนัได้แบบดสิูว่าจะมอีะไร 
ลอยอยู่บนฟ้า แล้วความรู้สึก
ไม่รู้จักเพลงจะถูกปลดออกไป 
นี่เป็นสาเหตุที่ต้องมีของแจก
ด้วยหรือเปล่า
ต้า:  ครับ แล้วไหนๆ จะแจกแล้ว 
เราพัฒนาขึ้นไปจุดสูงสุด คือ
อยากให้ของแจกนั้น มีแบรนด์
เกี่ยวกับพาราด็อกซ์ทัวร์ 
แล้วผักบุ้ง ขนมปัง?
ต้า:  พวกนั้นก็จะเป็นเสริมไป แต่
ว่าจุดที่เราทำาได้ เราก็พยายามไป
ให้ถึงที่สุด เช่นตุ๊กตา หรือว่า
ลูกบอลลม อนาคตอาจจะมี
สกรีนเป็นรูปหน้าบิ๊ก หน้าสอง 

กางเกงใน 
นอกจากของแจกบนเวทีแล้ว 
ยังมีของที่ระลึกที่แฟนๆ จ�าได้
แม่นว่าพาราด็อกซ์ท�ากางเกง
ในขายด้วย ทุกวันนี้ขายได้กี่ตัว
แล้วคะ  
ต้า:  หมดแล้วนะฮะ 
สอง:  หมดเหรอฮะ
มีคนบอกว่า ในกระเป๋าพี่สองมี
ตลอด 
ต้า:  พี่สองอาจจะเหมาใส่ เก็บ
ไว้เองนะฮะ
จริงๆ ท�ากี่ตัว กี่รอบแล้วคะ 
สอง:  จริงๆ ทำาหลักๆ แค่สอง
รอบ ก็คือคอนเสิร์ตใหญ่ทั้งสอง

“อยู่บ้าน
เรียนท�าอาหาร
อยากเปิดร้าน
เผื่อไม่มีงาน

เล่นดนตรีครับ”
บิ๊ก พาราด็อกซ์ 
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รอบ ซึ่งรอบแรก (Fat Live 
Paradox Circus : 2546) 
สิบกว่าปีที่แล้ว คนก็จะไม่รู้ว่า
ควรจะซื้อกางเกงในวงไปดีหรือ
เปล่า เขาซื้อแต่เสื้อยืดวงซึ่งขาย
ได้หมดเลยนะฮะ ทั้งของแฟต 
ของวง แต่กางเกงในขายไม่ออก
เลย รู้สึกขายได้สิบตัว จากหลัก
หลายร้อยตัว 
สาเหตุที่ท�ากางเกงใน เป็นของ
ที่ระลึกวงคืออะไร 
สอง:  คนอื่นเขาทำาแต่เสื้อยืดวง 
ผมก็รู้สึกว่าน่าจะทำาอะไรที่แตก
ต่าง เป็นกางเกงก็ดูน่าจะซื้อยาก 
กางเกงในวงดูเป็นที่ระลึกดี 
ติดตัวไว้ ไม่เหมือนใคร
แรกเริ่มขายกี่บาท
สอง:  สามสิบ ยี่สิบ ครับ แต่ว่า
รุ่นแรกตอน Paradox Circus 
นี่ น่าจะใช้เวลาขาย 8 ปี จนมัน
เหลืองน่ะ เซ็ตหลังตอนผงาดงำ้า 
(คอนเสิร์ตผงาดง�้าค�้าโลก : 
2557) ก็ทำาแบบไม่ได้ขาย แถม
ไปกับตั๋ว (ราคาพิเศษ) แต่วงเอง 
กอ็ยากลองอกีตัง้หนึง่
รอบนี้กี่ตัวคะ 
สอง:  น่าจะสองร้อยกว่า ขายตัว
ละสามสิบ สี่สิบ เหมือนเดิมครับ 
อุตส่าห์ดีไซน์โลโก้วงอยู่ตรงขอบ 
ถ้าเกิดสาวๆ ใส่แล้วเวลานั่ง
ยองๆ คำาว่า Paradox จะโผล่
ขึ้นมา วึ้บ แล้วพอลุกขึ้นมาคำาว่า 
Paradox ก็จะ วู้บ แทรกซ่อน
เข้าไป
หมดแล้วใช่ไหมคะ
สอง:  ก็แจกบ้าง อะไรบ้าง ซึ่ง
ผมก็ว่า เอ๊ะ เวลาผ่านไปสิบกว่า
ปีคนก็ยังไม่เก็ตว่าเราควรจะซื้อ
กางเกงในวงดีหรือเปล่า 
อย่าย้อท้อค่ะ อาจจะต้องใช้
เวลา เหมือนเพลง
ต้า:  ก็พอกันกับเพลงแหละฮะ
สอง:  อ้าวเหรอฮะ (หัวเราะ) 
เพลงเราก็เหมือนกางเกงใน
ต้า:  ใช่
สอง:  มีไว้ก็อุ่นใจ แต่ไม่ได้โชว์
ให้ใครเห็น แล้วบางทีก็จะมีโชว์
ของยอดมนุษย์ เขาก็มีแจก
กางเกงในบ้าง บางโชว์ที่ทำาได้
กเ็ลย ขายบ้าง แจกบ้าง ฮะ สนกุดี

พาราด็อกซ์ vs โซเชียล
มีเดีย : ไลฟ์ เทปใต้ดิน
ต้า:  ผมว่าโลกโซเชียล มี
ประโยชน์มากกว่าผลเสีย เรา
เลือกได้ ผมเป็นคนชอบดูยูทูป
ครับ เวลาไปทัวร์ต่างจังหวัด  

ไม่มีอะไรทำาก็จะดู พอไปคลิกกับ
รายการๆ หนึ่งหรืออะไรที่ตรง
กับสิ่งที่เราสนใจ ผมว่าเหมือน
เปิดโลกมากเลย เพราะว่าโซเชยีล
จะรวบรวมทุกอย่างที่เราสนใจ
เอาไว้เป็นหมวดเหมือนสารบัญ
เลย เราก็จิ้มๆ ดู แล้วผมเห็น
เสน่ห์ของพวกเพจหรือที่เขาทำา
ไลฟ์ ถ้าเป็นข้อมูลแบบให้ความรู้
มันดมีากเลย ท่ียงัเกบ็คงไว้ แต่ถ้า
เกิดเป็นไลฟ์แบบเดนิขึน้ห้องนำา้ 
ฉีแ่ล้วบ่นนู่นบ่นนี ่อนันัน้จะเปรอะ 
ส่วนใหญ่ผมจะสนใจพวกไลฟ์ ที่
มีข้อมูลก็เลยได้ไอเดียว่า จริงๆ 
แล้วการทำาโลกโซเชียลโปรโมท
ตัวเอง หรือการให้ความรู้ เริ่ม
จากการให้ มันกลายเป็น
แรงดึงดูดให้คนเข้ามาในเพจ
เยอะ เพจไหนที่เริ่มด้วยการเล่า
เรื่องต่างๆ ให้ข้อมูล บอกวิธีใช้
นู่นนี่นั่น เพจนั้นคนเยอะ เพราะ
ว่าง่ายๆ คือคนชอบของฟรีฮะ 
แต่ว่าของฟรีนั้น มาด้วยการให้ 
พอให้ความรู้จนอิ่มละ นวดจน
สุกงอม ก็ไม่ต้องขายของละ คน
พร้อมจะเชื่อแล้วก็สนับสนุน ซึ่ง
เป็นเสน่ห์ที่รุนแรงมาก ทฤษฎีนี้ก็
เอามาใช้กับเพจวงได้
ได้น�ามาใช้อย่างไรบ้างคะ
ต้า:  ก็ไลฟ์ให้ความรู้ สอนวิธีการ
ดูเทปใต้ดินของแท้ เทปใต้ดิน
พาราด็อกซ์นี่ปลอมเยอะมากนะ
ครับ ถ้าดูไม่ดีจะโดนหลอกไปเลย 
เทปใต้ดินเราตอนนี้ราคากลางนะ
ฮะ ถ้ามีการประมูล จะอยู่ที่สี่พัน
บาท  
สอง:  จำาได้ว่าขายหน้าคณะ ยีสิ่บ 
ต้า:  จริงๆ ก็คล้ายๆ กับพระ
เครื่องแหละครับ สมัยออกจาก
วัดก็แจกฟรี ชาวบ้านเอาไปแปะ
ไว้ข้างฝาห้อง ทุกวันนี้ องค์ละ
ล้าน อย่างของเราก็เหมือนกัน  
ยุคนั้นพี่สองเดินไป เพื่อนตะโกน
มาเลย “ระวังเว้ย สองมาแล้ว 
เดี๋ยวมันจะ มาขายเทป หนีกัน
เว้ยพวกเรา” แต่เดี๋ยวนี้ม้วนละสี่
พันบาท ผมก็มาสอนวิธีดูของจริง
ในไลฟ์ ได้ประโยชน์ดี คนก็มาดู 
สอง:  มีคนมาดูเพจเยอะขึ้น แต่
จริงๆ ก็ไม่อยากทำาให้ซีเรียส 
ต้องมีอะไรเป๊ะๆ ก็พยายาม
อัพเดทหน่อย มีทีมช่วย มีน้องๆ 
แต่ส่วนใหญ่จะดูเอง เช่น คืนนี้ไป
เล่นที่ไหน ถ่ายไลฟ์บ้าง ถ่ายภาพ
นิ่งบ้าง คืนนี้ทำาอะไรตลกๆ บน
รถตู้บ้าง พรุ่งนี้ทัวร์ที่ไหนบ้าง มี
โปสเตอร์งาน น้องๆ ขอความ

ช่วยเหลือ ทำาบุญ ช่วยแมว   
หรืออย่างเทปใต้ดิน ที่พี่ต้าบอก   
ต้า:  ผมมีเทคนิคง่ายๆ เราก็ให้
ความรู้เขาไป ตัวอย่างของแท้
เป็นอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวเขามา
หลังไมค์เอง พี่ขายไหม 
สอง:  มีไม่เยอะแต่เดี๋ยวแบ่งให้ 
 (หัวเราะ)
แล้วเคยเข้าโซเชียลไปดูคลิป
การแสดงสดของวงตัวเองกัน
บ้างไหมคะ  
ต้า:  เคยดูเหมือนกัน ช่วงหลัง
ผมจะดูเยอะ เพราะว่าอยากจะ
ลองดูว่าจะมีการปรับเปลี่ยน
อะไรได้บ้าง เราก็อยากจะพัฒนา  
อย่างหนึ่งที่ทำาให้ไม่ตันคือ เรา
ฮึดตัวเองอยู่ตลอด ไม่ได้ทำาเป็น 
Routine ทุกวันนี้ผมก็มานั่งฝึก
กีตาร์ใหม่ ปรับเอฟเฟกต์ใหม่ 
ฝึกร้องเพลงใหม่ คือเรากระตุ้น
ตัวเองอยู่เสมอ ดูตัวเอง ปกติคน
อาจจะมองว่า ไม่ต้องดูละ แต่เรา
จะย้อนดู เผื่อปรับอะไรได้บ้าง
 
พรสวรรค์ vs การฝึกปรอื  
มีวงรุ่นเดียวกันฝากถามมาว่า  
ท�าอย่างไร ถึงแต่งเพลงได้
เรื่อยๆ ไม่ตัน แม้ใช้เวลานาน
กว่าจะออกอัลบั้ม
ต้า:  ถ้าพูดให้ดราม่าหน่อย 
พรสวรรค์ครับ 
สอง:  โอ้โห อย่างนั้นเลยเหรอ
ครับ ให้เขาตัดออกไหม ผมไปฉี่
ก่อน 
ต้า:  ไม่ๆ พูดก่อน คือ ค้นพบว่า
เป็นพรสวรรค์ส่วนหนึ่ง 80% แต่
ว่าวิธีการที่จะฝึกปรือ ให้ไม่ตัน
น่ะมีอยู่เหมือนกันครับ เช่น 
การกล้าท่ีจะทดลองฉกีกฎเกณฑ์ 
ผมว่าการทดลองอะไรใหม่ๆ  
ทำาให้มีพื้นที่ใหม่งอกขึ้นมา ใช้ได้
ไม่ว่ากับการแต่งเพลงหรือชีวิต
ตัวเองนะฮะ อย่างอัลบั้ม
พาราด็อกซ์ ส่วนหนึ่งแอบหวังว่า 
ถ้าประสบความสำาเร็จในวงกว้าง  
จะจุดความรู้สึก จุดไฟให้กับทุก
คนเลย อาจจะเป็นคนขายผัก ฟัง
แล้วรู้สึกว่ามีลูกเล่นที่นำาไปปรับ
ใช้ได้หลายรูปแบบ ถ้าถามว่า
ทำาไมไม่ตัน เพราะว่าผมชอบ
แกล้งคนฟัง เช่น สมมตินะฮะ 
วันหนึ่งมีแฟนเพลงขอให้ผมเล่น
เพลงให้ฟังก่อนนอน แบบนุ่มๆ 
หลับฝันดีค่ะพี่ต้า ผมก็จะคิดว่า
ทำาอะไรดีวะให้เขาตกใจ งั้น
หลอนเลยก่อนนอน ขึ้นประโยค
เลยฉันแขวนคอตายอยู่ในห้องนี้   

รู้สึกมันแรงมากเลย คล้ายๆ กับ
การกระโดดบันจี้จัมป์ หนึ่ง สอง 
สาม เอาวะ ทำาเลย หูย มันตืน่เต้น 
มันแรง แต่ถึงเวลาจริงๆ ก็เป็น
เพลงได้ ไอเดียนี้ใช้ได้กับทุกงาน 
ถ้าตันก็ทำาอย่างไรก็ได้ให้หลุด
ออกไปจากตรงนั้น คิดอะไรก็ได้
ให้เวอร์ ไม่ได้ถึงกับว่าฉีกไปหลุด
วงโคจร แต่แค่เปิดกว้างขึ้น 
การแต่งเพลงอย่างที่บอก คือ 
ผมเคยมานั่งนึกๆ ว่าแต่งเพลงได้
ไง นึกไม่ออกครับ มันเข้ามาเอง
เหมือนคนทรงเจ้าน่ะ ผมจับทริก
ตัวเองในการเริ่มแต่งเพลงไม่ได้
ว่า ทำาไมถึงคิดเป็นเรื่องนี้ๆ  
ทำาให้ต้องตีความไปว่าเกี่ยวกับ
พรสวรรค์ แต่วิธีการพัฒนาบอก
ได้ว่าทำาอะไรแผลงๆ อาจจะงอก
อะไรใหม่ๆ ขึ้นมาได้ 
สอง:  ก็น่าจะมาจากหลายอย่าง 
สมมติอ่านหนังสือ หรือดูอะไรมา 
แต่จริงๆ ผมว่าถ้ารวมๆ พูดแบบ
กลางๆ คนอื่นอาจจะระวังว่า คน
จะชอบไหมหรือเราจะไปถึงจุด
ไหน ความสำาเร็จน่าจะเป็นแบบ
คนชอบเยอะ ชื่อเสียง ไปถึงจุด
ไหน แต่ของเราน่าจะมาจากเรื่อง
ทำาอะไรที่อยากทำามากกว่า 
อยากทำาอะไรก็ควรจะทำาอย่าง
นั้น ผมว่าจริงๆ น่าจะเป็นหน้าที่
หรือเป็นงานปกติหรือเปล่า ของ
วงดนตรีหรือคนทำางานอย่างอื่นที่
ควรจะเล่าเรื่องที่เราอยากเล่า 
แค่นั้นเอง 
ต้า:  ถ้าวิธีการฝึกอีกนิดหนึ่งคือ
พยายามเอาตัวเองไปอยู่ใน
สถานการณ์ที่หลากหลายครับ  
มันช่วยได้ อย่างตัวเองจะเป็น
พวกที่ชอบทำานู่นทำานี่ที่หลุดโทน
แล้วคนจะชอบบอกว่า เฮ้ย ทำาไอ้
นี่เหรอ ผมจะชอบไปอยู่ ใน
สถานการณ์นั้น ไปอยู่บ้านเพื่อน
ที่รวยล้นฟ้า สักพักไปอยู่บ้าน
เพื่อนที่เกือบจะเป็นสลัม ไปนอน
กลางดินกินกลางทราย พอหลาก
หลายปุ๊บเราจะเห็นไอเดียต่าง ๆ 
ที่งอกขึ้นมาแปลกออกไปแล้วจะ
ฉีกออกไป 
สอง:  ให้ลองฟังชุด 6.2 ผมว่า
น่าจะมาถึงจุดที่เล่าเรื่องที่อยาก
เล่าได้หมดละ อยากจะทำาอะไร
ก็ได้ทำาแล้ว หรืออยากจะทำาอะไร
ที่แบบแปลกๆ ก็ทำาได้แล้ว ต่อไป 
6.3 หรือ 7 ก็น่าจะมาถึงจุดที่วง
แบบสบายแล้ว 
ต้า:  ซึง่นัน่ไม่องิกบัยอดเทปนะครบั 
สอง:  เราไม่สนใจ (หัวเราะ) สน
บ้างๆ แต่ก็ไม่สนใจเยอะ (O,O) 

“พอได้ไปวิ่ง จะสนุกตรงที่ลบสถิติ
ตัวเองด้วยครับ ค่อยๆ ท�าดีกว่า
คราวที่แล้วไปเรื่อยๆ” โจอี้ พาราด็อกซ์ 
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*ประมวลผลคะแนนจากชาร์ต
รายสัปดาห์ที่รายงาน ทุกวัน
เสาร์ 14.00 - 18.00 น. 
ทาง www.thisiscat.com 
ดงันัน้ชาร์ตรายสัปดาห์ ตดิตามท่ี
แคท เรดโิอ ส่วนชาร์ตรายเดอืน
ติดตามที่ เค้าแมว นะเมี้ยว 

**เพลงที่วงเล็บ (โครงการ 49 
เพลงพระราชนิพนธ์ฯ) คือเพลง
จากโครงการ 49 เพลง 
พระราชนิพนธ์ 49 ศิลปินที่คุณคุ้น
เคย โดย แคท เรดิโอ ที่ชวนศิลปิน
มาอัญเชิญบทเพลงพระราชนพินธ์
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-
มหาภูมิพลอดุลยเดช เผยแพร่ทาง
รายการ Cat Radio และ 
youtube channel: Thisis 
CatRadio อ่านรายละเอียดได้ใน
เค้าแมวฉบับเพลงของพ่อ 
(ก.พ. 2560)

รู้ไปท�าแมว
...สุดท้ายฉันก็ได้เจอความหมาย คู่ควร
กับเวลาที่ต้องเสียนำ้าตา และฉันกลับมา
เพื่อพบเธออีกครั้ง ขอบคุณที่ยังเชื่อใจ
และยังมั่นใจในสิ่งที่ฉันเป็น…
ส่วนท้ายของเนื้อเพลง บ่ม เพลง
อันดับ1 ที่ฟลัวร์ บ่ม มานานร่วม 9 ปี  
ทำาไมต้องใช้เวลานานขนาดนี้กว่าจะมี
เพลงใหม่สักเพลง หนุ่มๆ ทำาอะไรกัน
อยู่  รู้กันในเค้าแมวฉบับหน้า (O,O)
Photo by ณุภัทร อาจกล้า 

Cat 30 of 
The Month  

รู้ไปท�าแมว
1.  นอกจากบ๊อกเซ็ตและแผ่นชาวบ้าน
ซึ่งน่าเก็บทั้งคู่แล้ว Before Sunrise 
After Sunset ยังมีหนังสือคู่มือการ
ฟังที่เผยเบื้องลึกเบื้องหลังแต่ละเพลง 
ชื่อ ความฝันในแดนสนธยา เขียนโดย 
ต้า พาราด็อกซ์ มีขายทั้งแบบบ๊อกเซ็ต
และเล่มเดี่ยว
2.  มีการจัดนิทรรศการด้วย ชื่อ “การ
เดินทางเวียนวนเวียนว่ายไปกับอัลบั้ม 
Before Sunrise After Sunset” 
ที่ Zombie Books RCA (15 ต.ค.
–15 พ.ย. 2559) ที่แสดงผลงาน aka 
ไอเท็มลับและข้าวของพาราด็อกซ์ไว้
ครบครันที่สุดครั้งหนึ่ง ตั้งแต่ร่างเนื้อ
เพลง กรอบรูป เครื่องดนตรี จนถึง
เสื้อผ้า ที่ซื้อกลับบ้านได้ด้วย 
3.  ของที่ต้าตั้งราคาไว้สูงมากเพราะ
เสียดาย แต่กลับขายได้ในนิทรรศการนี้ 
คือ กีตาร์โปร่งไฟฟ้าตัวเล็กๆ ที่ใช้แต่ง
และบันทึกเสียงเพลงปลายสายรุ้ง คน
บนฟ้า จดหมายจากวันวาน และอีก
หลายเพลง 
4.  เงินที่ได้จากการขายของใน
นิทรรศการนำาไปจัดงานมีตติ้งชื่อ Dox 
Fest 6 เมื่อ26 ก.พ. 60 หลังจากไม่
ได้จัดมา 8 ปีแล้ว 
5.  จุดเด่นของ Dox Fest นอกจาก
เป็นมีตติ้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของแฟนเพลง
พาราด็อกซ์ การแสดงสดของวงและวง
เพื่อนพี่น้องแล้ว ยังมีการแจกรางวัลให้
กับแฟนคลับ แบ่งเป็นสาขา เช่น แฟน
คลับยอดเยี่ยม แฟนคลับหน้าใหม่ 
แฟนคลับหน้าแก่ แฟนคลับเด็กที่สุด 
แดนซ์เซอร์ดีเด่น พร้อมโล่รางวัลอย่าง
จริงจัง 
6. ในอัลบั้ม 6.2  สองแต่งเนื้อร้อง 2 
เพลง คอื กินเนือ้นางเงือก และ ดาวเสาร์ 
7. เช็กตารางทัวร์และข่าวสารต่างๆ
ของพาราด็อกซ์ได้ที่ www.face
book.com/paradoxthailand/

8.  นอกจากร้องเพลง เล่นดนตรี เขียน
หนังสือแล้ว ต้ารับทำาเพลงโฆษณาด้วย 
ฟุตบอลก็เตะ จัดการแข่งขันเป็นลีกใน
นาม JIM CUP และทำาอะไรอีกล้าน
แปดตามสมญา “นายห้าง” ติดตาม
ได้ที่ www.facebook.com/
tatastudio 
9.  กิจกรรมหนึ่งที่ต้าตื่นเต้นมากหลัง
ศึกษาพระเครื่องคือ การส่งพระเครื่อง
เข้าประกวด ซึ่งมีทุกเดือน และต้าได้
แชมป์แล้วหลายรายการ 
8.  บนดาดฟ้าการ์เด้นที่สองและแฟน
ปลูกต้นไม้ในพื้นที่ไม่เกิน 4x6 เมตร
นั้น เคยมีต้นมะเดื่อถึง 120 ต้น ส่วน
ออร์เดอร์สบู่มากที่สุดต่อ 1 ครั้งคือ 
800 ก้อน ติดตามการเติบโตของ
พืชพันธุ์และผลผลิตที่ FB/IG That’s 
far Garden 
9.  มาราธอนที่โจอี้ประทับใจที่สุด (นับ
ถึงต้นเดือน ก.พ. 60ที่คุยกัน) คือ 
บุรีรัมย์มาราธอน เพราะชอบอากาศ 
(16 องศา) และปิดถนน 100 % ขณะ
จัดการวิ่ง 
10.  จานเด็ดที่เชฟบิ๊กพร้อมทำาให้ทุก
คนกินคือ สปาเกตตี ใส่พริกกระเทียม  
11.  อีกอย่างที่เพื่อนๆ บอกบิ๊กชอบ
มากคือการเล่นโซเชียล อัพรูปการเดิน
ทาง ทำาอาหาร และหมา ซึ่งมีคนไลค์
เยอะมาก
12.  เนื่องจากพาราด็อกซ์เป็นเพื่อนที่
สนิทกันมายี่สิบกว่าปีจึงดูแลกันอย่างดี 
ถึงเคยลืมเพื่อนร่วมวงไว้ที่ปั๊มระหว่าง
ทัวร์ คนที่มักตกรถคือ สอง และ อ๊อฟ 
(ว้ากเกอร์) 
13.  พาราด็อกซ์มาร่วมงาน Cat 
T-Shirt 4 Happy Birthday ด้วย 
ขึ้นเวทีเป็นวงสุดท้ายใน วันอาทิตย์ 2 
เม.ย. 22.20 น. ในเซ็ตลิสต์กะว่ามี
เพลงแปลกที่ปกติไม่ค่อยเล่นที่ไหน 
ส่วนจะแจกอะไรแปลกไหมก็ต้องมาดู 
พร้อมจองบูทขายเสื้อเรียบร้อยแล้วทั้ง
ในนาม Paradox และ Tata Studio 
แถมกางเกงในหรือเปล่าก็ต้องลองแวะ
ดูเช่นกัน



20 21

CAT100
ควันหลงชาร์ตข้ามปี

Cat
100
Year
2016
CAT 100 คือชาร์ตร้อยอันดับเพลงดี
งามที่สุดประจำาปีของ แคทเรดิโอ 
สำาหรับปี 2016 ได้รายงานในรายการ
ไปแล้วเมื่อต้นปี 2017 (คลิกดูและฟัง
เพลย์ลิสต์CAT 100 ได้ที่  www.
thisiscat.com แต่หลายเพลงยังฮิต 
และหลายศิลปินยังมีผลงานต่อเนื่อง
ข้ามปี เราจึงขอนำาเสนออีกครั้งพร้อม
เรื่องราวน่าสนใจแบบรู้ไปทำาแมวดังนี้ 

รู้ไปท�าแมว 
1.  จากเพลงใหม่มากกว่า 1,000 
เพลงในปี 2016 มีเพลงเข้าชาร์ต 
Cat 30 จำานวนทั้งสิ้น 253 เพลงจาก 
191 ศิลปิน 50 ค่ายเพลง
2.  ค่ายเพลงที่มีเพลงเข้าชาร์ต Cat 
30 มากท่ีสุดคอื Smallroom (17 
เพลง
จาก 9 ศิลปิน) รองลงมาคือ Spicy 
Disc (13 เพลงจาก 8 ศิลปิน),  
Genie Records (11 เพลงจาก 
6 ศิลปิน) , What The Duck 
(11 เพลงจาก 10 ศิลปิน) และ สนาม
หลวง (7 เพลงจาก 4 ศิลปิน)
3.  มีเพลงจากค่ายอิสระมากถึง 107 
เพลงจาก 78 ศิลปิน ซึ่งเป็นจำานวน
เกือบครึ่งหนึ่งของเพลงที่เข้าชาร์ต
4.  ศิลปินที่มีเพลงเข้าชาร์ตมากที่สุดมี 
4 ศิลปินคือ My Life As Ali 
Thomas , Slur , Solitude Is 
Bliss และ TELEx TELEXs ศิลปิน
ละ 4 เพลง รองลงมามี 13 ศิลปิน
ได้แก่ Boy Imagine , Fwends , 
Jelly Rocket , Moving And Cut 
, Paradox , Poly Cat , Stoon-
dio , The Ghost Cat , Yellow 
Fang , The Yers , สิงโต นำาโชค 
ทะนดัรมัย์, อิ้งค์ วรันธร เปานิลและ 
สมเกียรติ ศิลปินละ 3 เพลง
5.  ศิลปินที่มีเพลงติดอันดับ 1 ใน 10 
ของชาร์ต Cat 100 มากที่สุดคือ 
The Ghost Cat
6.  เพลง ที่ติดอันดับ 1 ใน Cat 30 
นานที่สุดมี 4 เพลงได้แก่เพลง นานไป

แล้ว / Way Too Long (The 
Ghost Cat) , เธอควรจะคิดถึงฉัน / 
You Should Think Of Me ? 
(The Ghost Cat) , Daughter 
And Son (My Life As Ali 
Thomas) และ ฤดูฝน (Paradox) 
อยู่ในอันดับ 1 นาน 3 สัปดาห์
7.  เพลงที่อยู่ในชาร์ต Cat 30 นาน
ที่สุดคือเพลง เหงา เหงา / Insomnia 
(อิ้งค์วรันธร เปานิล) 15 สัปดาห์ รอง
ลงมาคือ เป็นเพราะฝน / Tear-
drops (Poly Cat)และ อยากฟัง 
(VioletteWautier) 13 สัปดาห์
8.  ในปี 2016 มี Cat 30 เพียงแค่ 
49 สัปดาห์ งดการรายงานชาร์ตไป 4 
สัปดาห์เนื่องจากเหตุการณ์สวรรคต
ของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหา-
ภูมิพลอดุลยเดช
9.  มีเพลงที่แต่งเพื่อถวายความอาลัย
เข้าชาร์ต 15 เพลงและมี 2 เพลงที่ติด
ชาร์ต Cat 100 ได้แก่ พลังแสง
อาทิตย์ (Fukking Hero feat. 
สุวีระ บุญรอด (คิว)) และเพลง เสด็จ
ประทับอยู่ (Paradox feat. กิตติ
ศักดิ์ บัวพันธ์ (เอ๋ Ebola) , 
วสกร เดชสุธรรม (เอส กล้วยไทย) , 
คเณศ พักตระเกษตริน (บอมบ์ 
Ganesha) , ผองเพื่อนนักดนตรีและ
กลุ่มแฟนคลับ)
10.  เป็นปีที่มีศิลปินหน้าใหม่ทำาผล
งานได้โดดเด่น จนพาเพลงขึ้นมาอยู่ใน
อันดับต้นของCat 100 ไม่ว่าจะเป็น
ศิลปินกลุ่มหน้าใหม่แต่เป็นการรวม
ยอดฝีมือแบบซูเปอร์กรุ๊ปในนามThe 
Ghost Cat , ศิลปินกลุ่มเด็ก(ชาย)รุ่น
ใหม่ที่ทำาเพลงได้โดดเด่นน่าจับตามอง
อย่าง Penny Time และ De 
Flamingo รวมทั้งศิลปินหญิงหน้า
ใหม่ที่มีเสียงร้องดีไม่แพ้หน้าตาอย่า
งอิ้งค์วรันธร เปานิล ...เป็นปีที่เพลง 
Pop ที่ดียังได้รับการตอบรับเป็นอย่าง
ดี ไม่แพ้เพลงดีที่ Pop ใน Cat 30 

ข้อมูลและรู้ไปทำาแมวส่วนใหญ่ ประมวล
โดย  อทิธิกร เทพทรงวัจจ มวิสิกไดเรก็เตอร์
ของคลื่นแมว ที่มีชื่อเล่นว่าม้ง และเป็นที่มา
ของ ชื่อ “ม้งคัพ” ศึกการแข่งขันฟุตบอล
แย่งชิงแอร์เพลย์ อันดับ 1 Cat 30 ของ
คลื่นวิทยุ Cat Radio โตโต แมวแมว ที่
ประชนัแข้งกนัอย่างคกึคกัในปี 2015 (O,O)
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COMMEND

RE-
COMMEND

 “พร้อม พร้อม พร้อม ไม่
ต้องรออะไรอกี แม้ว่าไม่มใีคร
 พร้อม พร้อม พร้อม ทิ้งไอ้
ความเดียวดายไป โยนมันไป
ไกลๆ”  รฟท / Two Pills 
After Meal
 Two Pills After Meal 
เริ่มจากสมาชิก 2 คนจากวง 
When ซึ่งยุติบทบาทไปราวปี 
2557 ตัดสินใจทำาวงดนตรีใหม่
ต่อ โดยไม่หาสมาชิกเพิ่ม แต่เติม
เต็มด้วยศักยภาพของตน ทำาให้
เรานึกถึงเนื้อเพลง รฟท ที่คล้าย
เตือนใจว่าเมื่อพร้อมแล้วก็ไม่
ต้องรออะไร ที่สำาคัญคือพร้อมทำา
จริง แม้ต้องปรับเปลี่ยนอะไรบ้าง 
อาจให้ผลเกินคาด 
 เติ้ล - คัมภิรดา แก้วมีแสง  
(คีย์บอร์ด/ร้องนำา) จากมือเปียโน
คลาสสิกที่มีแบบแผนค่อนข้าง
คงที่ สู่การฝึกแบบใหม่ มือซ้าย
เล่นเบส มือขวาเล่นคอร์ด รวม
ทั้งซาวด์เอฟเฟกต์ต่างๆ จน
เพื่อนแซวว่า “มือปลาหมึก”
 โอม-ทัศนัย สมบัติธีระ 
(กลอง/ร้องนำา) จากมือกลองที่
ร้องคอรัสสู่มือกลองที่ทั้งเล่นและ
ร้องเป็นหลักร่วมกัน

 นอกจากการฝึกเพิ่มเติม
ผสานพื้นฐานเดิมที่รำ่าเรียนกันใน
สาขาดนตรีสากล คณะ
ศิลปกรรม มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น และประสบการณ์ทั้ง
การเล่น การสอน การออกแบบ
วิธีนำาเสนอก็เป็นสิ่งที่ทำาให้วงนี้
แตกต่าง ตั้งแต่การเสนอ
โปรเจกต์ให้สังกัดสมอลรูม
พิจารณา ด้วยการถ่ายวิดีโอที่แม้
เป็นการคัฟเวอร์แต่ก็เลือกเพลง
และแสดงให้เห็นแนวทางของตน 
ผลผลิตเพลงในเวลาต่อมานอก
จากดนตรีจะโดดเด่นมีชีวิตชีวา
แล้ว เนื้อหาและภาษาก็ฟัง
กระชับ ชัดเจน การเล่นสดก็ดู
คล่องตัวปรับเครื่อง
เคราให้เหมาะกับงาน ไม่ว่าจะ
เป็นเซ็ตคีย์บอร์ดกับกลองชุด
ใหญ่ คีย์บอร์ดกับกลองไฟฟ้า
เล็กๆ หรือคีย์บอร์ดเล็กๆ กับ
กีตาร์โปร่ง รวมถึงการใช้ไฟ
กะพริบสายเล็กๆ แต่งคีย์บอร์ด
หรือแผงขายแผ่นซีดีแบบแบกะ
ดินในบางงาน   
 อัลบั้ม First Kit เปรียบดัง
ยาชุดแรกที่จัดให้โดย Two 
Pills After Meal “ภาพรวมที่
เราทดสิ่งนี้ไว้ในใจคือเราอยาก
ให้แต่ละเพลงแทนยาแต่ละยา
แรง อย่างยาทีก่ระตุ้น
หัวใจ คึกคักหน่อย ชื่ออัลบั้ม
ว่า First Kit จริงๆ มาจาก 
First Aid Kit แหละค่ะ ตัดค�า
ว่า Aid ออกไปคือเราชอบตรง
ที่สื่อถึงว่าเป็นอัลบั้มแรกและ 
Kit แปลว่า ชุด แปลตรงๆ เลย
ว่าชุดแรก เป็นการตั้งต้นของ
พวกเราและก็เป็นเซ็ตแรก
อัลบั้มแรกของพวกเรา” เติ้ล 
 ซิงเกิ้ลแรกๆ จังหวะคึกคัก
อย่าง เข็มฉีดยา รฟท Week-
end ให้ความรู้สึกเฟี้ยวฟ้าว
เร้าใจ ต่อมา หายใจ เพลงช้าที่ฟี
เจอริ่งเบิร์ด-อดิศักดิ์ 
พวงอก (เดสก์ทอป เออเรอร์, 
สหายแห่งสายลม) ก็บีบหัวใจ
แบบเซอร์ไพรส์  ยิ่งฟังทั้งชุดยิ่ง
รู้สึกได้ว่าวงนีย้งัจดัยาได้อกีหลาย
ขนาน ได้ประโยชน์ด้วย อร่อย
ด้วย เป็นยาที่ให้กินบ่อยๆ เราก็
ไม่บ่น (O,O)
รู้ไปท�าแมว
 สมาชิกคนอื่นๆ ของ When คุณ 
- คุณวิชญ์ กิตติสารกุล ทำาเพลงต่อใน
นาม Kunkrub เด่น-ธีรพร ผลแม่น 
เล่นเบสในทัวร์ Lomosonic ตั้งแต่ปี 
2557 
 ดูโอ้แบนด์ที่ Two Pills After 
Meal เห็นเป็นตัวอย่างและแรงบันดาล

 Thomas เป็นหนึ่งในศิลปินที่มี
เพลงติดอันดับชาร์ต Cat 100 
ประจำาปี 2559 มากที่สุด ถึง 4 
เพลง คือ Cordelia (14), 
Winter’s Love (18), 
Daughter And Son (19), 
Lover To Lover (72) 
ทั้งหมดเคยติดท็อปเท็น ของ
ชาร์ต Cat 30 ประจำาสัปดาห์
และ 3 ใน 4 เคยขึ้นสูงสุดถึง
อันดับ 1 Daughter and Son 
ยังเป็น Song of The Year 
ของดีเจกันต์ ชุณหวัตร ที่ติดใจ
ตั้งแต่ตอนแสดงสดในงาน Cat 
T-Shirt ปีที่แล้ว 
 หากกล่าวด้านการยอมรับ
จากสื่ออื่นๆ นี่คือวงไทยซาวด์
อินเตอร์ที่ผลงานมีลายเซ็น
ชัดเจนทั้งดนตรี เสียงร้องและ
เนื้อหา จึงเป็นที่กล่าวถึงใน
คอลัมน์แนะนำาและวิจารณ์ที่ส่วน
ใหญ่ชื่นชมตั้งแต่ซิงเกิ้ลแรก อยู่
ในลิสต์ของศิลปินหน้าใหม่ มี
เพลงเป็นซาวด์แทร็กประกอบ
ภาพยนตร์โฆษณา (เช่น 
Winter's Love – LOVE 
RUN ให้ทุกจังหวะของหัวใจ ใน
การเอาชนะตัวเอง) ภาพยนตร์
เรื่องยาว (Only Reason -รัก
ของเรา (The moment))
 ด้านการแสดงสดก็มีเสน่ห์ไม่
แพ้ตัวเพลง สำาเนียงเพลงของ
มายไลฟ์ฯ เต็มเปี่ยมด้วย
บรรยากาศ ความรู้สึก และ
แน่นอนฝีมือ นอกจากเทศกาล
ดนตรีในประเทศไทยแล้ว ต่าง
ประเทศอย่าง สิงคโปร์ (Ultra 
Music Festival 2016)
ไต้หวัน (Taichung Interna-
tional Cuisines Festi-
val 2016) มายไลฟ์ฯ ก็ได้รับ
โอกาสให้ไปแสดงฝีไม้ลายมือ
และคาดว่า พาย-กญัญภคั วุธรา 
(ร้องนำา,กีตาร์) แร็ก-วิภาต 
เลิศปัญญา (กีตาร์) ตาว-
วรรณพงศ์ แจงบำารุง (กลอง)  
รวมทั้ง เบนซ์-ชญานนท์ นวล-
ประเสริฐสุข (เบส) ที่เข้ามา
สมทบหลัง "โอ๊ก" โชติวัฒน์ 
ภูริพันธุ์ มือเบสคนเดิมลาออกไป
ทำาธุรกิจส่วนตัว ยังต้องเดินทาง
ไปอีกหลายเวที
 อัลบั้ม Paper ของ My 
Life As Ali Thomas วางแผง
ไปเมื่อปลายปี 2559 ได้รับการ
กล่าวถึงและชื่นชมผ่านสื่อต่างๆ 
และเป็นอีกหนึ่งอัลบั้มที่เรา
แนะนำาให้ฟังเพราะเป็นอีกหนึ่ง
บทบันทึกการเดินทางของวง

ดนตรีที่ผสานความเป็นอินดี้
โฟล์ก ที่อาจเปรียบได้กบัอกีหนึง่
ตวัตนของ Another Twin ตาม
ความหมายแบบกรีกโบราณของ 
Ali Thomas จากพาย นักร้อง
นักแต่งเพลงสาว ร่วมกับสมาชิก
วงที่ก้าวเดินผ่านประสบการณ์
ต่างๆ ร่วมกัน แม้ไม่นานแต่
บทเพลงท่ีกลมกล่อม มีเสน่ห์ และ
สะท้อนพัฒนาการ ก็เป็นฐานที่
ค่อนข้างหนักแน่นสำาหรับบันทึก
บทต่อไป (O,O)    
รู้ไปท�าแมว 
 นอจากพายที่แต่งเพลง ทำาเพลง 
แรก็ ทำางานออฟฟิศเป็นครเีอทีฟโฆษณา 
และเป็นแฟนบอลอาร์เซนอล ตาวสอน
กลองที่โรงเรียนดนตรี ตัวอย่างนักเรียน 
คือ เจ้านาย ลูกเจ เจตริน วรรธนะสิน  

 “การท�างานหรือการพบปะ
ของเพื่อน วง Lemon Soup 
เมื่อก่อนเราอยากไปเจอกัน  
ท�างานที่ค่ายเพลงก็  ท�าเดโม่
กันแบบไม่ต้องนัดก็ได้ เดินไป
เข้าออฟฟิศปุ๊บ เจอแล้วนั่งท�า
เดโม่เลย อยากท�าเพลง ก็มี
เวลาว่างในการ ท�าเพลงเยอะ
มาก เราจะได้เจอกันบ่อย แต่
ว่าด้วยอัลบั้มนี้ทุกคนท�างาน
ประจ�ากันหมดแล้ว ไม่ค่อยได้
เจอกันเท่าไหร่ ส่วนใหญ่เราจะ
เจอกันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ แล้ว
ก็ไม่ใช่ทุกวันอีกแล้วที่เราเจอ
กัน แต่ว่าทุกเจอจะเป็นการ 
Remind ถึงการท�างาน ความ
สัมพันธ์ต่างๆ ที่เราผ่านมา 
แล้วก็ โอเค วันหนึ่งต่ออาทิตย์
ก็ยังดี เพื่อให้ Remind ถึง
ความรู้สึกเดิมๆ  
 ส�าหรับคนอื่น ก็เหมือนกับ
การที่เมื่อก่อนเป็นเพื่อนหรือ
คนรักก็ได้ที่เจอกันทุกวันอะไร
อย่างนี้ แต่ว่าถ้าหลังๆ ได้เจอ
กันน้อยลงบ้าง ก็ไม่เป็นไร การ

ใจ เช่น Mates of State (US), The 
Ting Tings (UK) ส่วนชื่อวงตั้งโดย 
บัญชา เธียรกฤตย์ Senior Music 
Director: Smallroom หรือ นิ้ม วง 
Goose/Talkless ที่โอมบอกว่า “พี่
นิ้มเป็นเทพของค�า” คิดคำาได้เกินคาด 
แม้ระหว่างดื่มกาแฟก็จดใส่ทิชชู่ไว้

Starfish
: Burokuta
‘Superrocker’
Photo: พิมพกานต์ เกิดศิริ 

 Starfish คือวงร็อกที่มี
สมาชิกชุดเดียวกับวง Super-
baker ได้แก่ กอล์ฟ-ประภพ 
ชมถาวร (ร้องนำา/กตีาร์) ปิง-วษิณุ 
ภูมิถาวร (กีตาร์) ฝน-วรางคณา 
อุดมมะนะ (เบส) กั้ง-อิทธิพร 
สุปรีชากร (กลอง) มีอัลบั้มเต็ม
แล้วชื่อ Burokuta ขายครั้งแรก
ใน Cat Expo 3D เมื่อต้นเดือน
กุมภาพันธ์ 2560 มีชื่อเพลง
อย่าง ตื่น บันทึกพิศวาส ไอ้หนุ่ม
รถไถ ซึ่งเราแนะนำาว่าต้องฟัง 
และดูเอ็มวีด้วย... ร็อกมาก
 “เราใช้ค�าว่า Alternative 
Rock ซึ่งอัลเทอร์ร็อกหรือกรัน
จ์ซาวด์ยุค 90 ก็จะรวมฮาร์ด
ร็อก รวมเมทัล ทุกอย่างหมด 
แต่ว่าเล่นให้คลี่คลายขึ้น ตอน
แรกนึกถงึ The Wombats 
แต่ว่าท�าแล้วเขิน เพราะเราแก่
กันหมด (หัวเราะ) งั้นเราท�า
แบบทีเ่ราอนิจรงิๆ ดกีว่า ไหนๆ 
ก็ท�าวงใหม่แล้ว คือไม่ใช่ไม่อิน 
Superbaker นะฮะ แต่ว่าจะ
ท�าร็อกทั้งที เป็นร็อกที่ข้อมูล
เราเยอะดีกว่า เพราะเป็นวัย
รุ่นในยุคนั้นก็เลยท�าแบบนั้นขึ้น
มา โดยขุดรากเหง้าของเรามา
ให้หมด Nirvana, Smash-
ing Pumpkin, Stone 
Temple Pilot, Sound 
Garden,  Pearl Jam แล้วก็
เอามาย่อยให้เป็น Starfish 
บวกกับความไทยที่เรามี” 
กอล์ฟ  Starfish

 ส่วนความร็อกที่แต่ละคนมี
นั้น นอกจากที่กอลฟ์เล่าแล้ว   
ฝนเคยเป็นสมาชิกวงร็อกหญิง
ล้วนและเคยเป็นมอืเบสแบก็อพั 
Monkey Pants วงร็อกไทย
ซาวด์อินเตอร์ ปิงหัดเล่นดนตรี
ด้วยเพลงบุษบาของโมเดิร์นด็อก 
ต่อด้วยกีตาร์ฮีโร่ทั้งหลาย เคยซื้อ
กีตาร์ตามรุ่นฮีโร่คือ Steve Vai 
Ibanez Jem (เล่นกับซูเปอร์เบ
เกอร์ยุคแรกๆ ก่อนขาย เพราะ
ไม่ค่อยได้ใช้) ส่วนกั้งมีซิลลี่ฟูลส์
เป็นฮีโร่ตั้งแต่เด็กและทำาวงเมทัล
เป็นไซด์โปรเจกต์ เมื่อกอล์ฟชวน
เล่นร็อกทุกคนก็สนุกด้วย
 อีกคนที่อาจนับว่าจุดชนวน
ความสนุกของ Starfish ก็คือ 
เมื่อย scrubb (ธวัชพนธ์ วงศ์
บุญศิริ) เพราะชวนพวกเขาเล่น
ในงาน DOOD x Stu-fe’ 
*friendship trip!  (24 พ.ค. 
2558) โดยบอกว่าห้ามเล่นเพลง
ของ Superbaker หากเล่น
ต้องเป็นเพลงหน้า B ที่คนไม่
ค่อยรู้จัก กอล์ฟกำาลังต้องการทำา
ไซต์โปรเจกต์ด้านร็อกแต่ยังหา
สมาชิกไม่ได้ จึงชวนเพื่อนในวง
ซึ่งมีประสบการณ์ร็อกดังกล่าว
ข้างต้น “หน่วยก้านของสมาชิก
วงเราได้อยู่แล้ว บังเอิญเป็น
สูตรใหม่ด้วย คือวงเดิม แต่มี
อีกด้าน ท�าเพลงอีกแนว 
เปลี่ยนชื่อ แต่ก็ไม่ได้ยุบวงเก่า
นะฮะ” หลังจากนั้น ก็ได้ไปเล่น
อีกหลายงานที่ Superbaker 
ไม่เคย เช่น งานของ Panda 
Records, Intern Rock ส่วน
งานที่คุ้นเคยอย่าง Cat Expo ก็
เริ่มเล่นในนาม Starfish ตั้งแต่
ปี 2558
  แม้ระหว่างโชว์ Starfish จะ
ไม่เล่นเพลงของ Superbaker 
ซึ่งวงบอกว่านอกจากฟีลลิ่งแล้ว 
ซาวด์ต่างๆ ต้องปรับเปลี่ยนใหม่
หมด ดังนั้นปรับระหว่างโชว์ค่อน
ข้างยาก แต่รับรองว่า Super-
baker ยังทำาอยู่ แต่งเพลงไว้
บ้างแล้ว และถ้าสังเกตดีๆ 
ระหว่างที่ทำาด้านร็อกในนาม 
Starfish ด้านป๊อปอย่าง 
Superbaker ไม่ได้หายไปไหน 
ยังทำาซิงเกิ้ลกับหน่วยต่างๆ เช่น 
fungjai, WerkGang และ Cat 
Radio ที่มี ดวงใจกับความรัก 
จากโครงการ 49 เพลงพระราช-
นิพนธ์ 49 ศิลปินที่คุณคุ้นเคย 
เป็นตัวอย่าง บางงานก็เคยมีทั้ง
โชว์ของ Superbaker และ 
Starfish แต่จะไม่เล่นเพลงปน

Recommend แนะนำาผลงาน
ของศิลปินหน้าใหม่บ้างเก่าบ้าง 
แต่น่าสนใจ

Two Pills
After Meal
: First Kit
‘ยาอร่อย กินบ่อย ไม่บ่น’
Photo: พิมพกานต์ เกิดศิริ

กัน ขนาดเฟสบุ๊กยังแยกกันเลย 
(fb/starfishalternative-
band และ fb/superbaker-
band) แต่ทั้งหมดก็มาจากตัว
พวกเขานั่นเอง 
 “มนุษย์คนหนึ่งก็จะมีทุก
ด้าน น่าจะรู้สึกกับหลายเรื่อง 
ไม่ว่าจะเป็นสังคม เรื่องในใจ มี
ความดิ่งบ้าง มีเรื่องทางเพศ
บ้าง เป็นธรรมดา ผมเลยคิดว่า
ถ้าลองท�าร็อก เราจะไม่กั๊ก 
เพลงรักเราเยอะมากแล้ว เราก็
พูดเรื่องที่เหลือเท่านั้นเอง ไม่
ได้เปลี่ยนตัวตนอะไร ท�าวง
กันเองและสังกัดอิสระอยู่แล้ว 
ไม่ได้คิดว่าจะต้องไปถงึไหน
เลย คิดแต่ว่าเราสนุกไปก่อน
เพราะเราเชื่อว่าถ้าเราสนุกคน
ก็จะสนุกด้วย” กอล์ฟ Starfish 
(O,O)
รู้ไปท�าแมว
 ปัญหาที่ Starfish รู้สึกว่ากำาลัง
ประสบมี 2 เรื่อง คือ ‘เสื้อผ้า’ ที่มักใจ
ตรงกันใส่เสื้อยีนส์หรือเสื้อวงร็อกซำ้ากัน 
และ ‘รอยยิ้ม’ เพราะเวลาถ่ายรูปวง 
Superbaker ตลอด 12 ปี ยิ้มตลอด 
แต่คิดว่า Starfish ไม่ควรยิ้ม เดี๋ยวดู
ไม่ร็อก ;)
 นอกจากชื่อร็อกๆ อย่าง งูหาง
กระดิ่ง แล้ว ยังมีเพลงชื่อ ยูเชน โบลต์ 
เพราะอยากได้เพลงเร็วๆ 
 ส่วนไอ้หนุ่มรถไถ เพิ่งรู้ทีหลังว่าซำ้า
ชื่อเพลงลูกทุ่ง ทางวงฝากขอโทษไว้ ณ 
ที่นี้
 Starfish ก็รู้ที่หลังว่าซำ้ากับชื่อวง
เมืองนอก แต่ที่มาน่าจะไม่ซำ้า เพราะ
เกิดจากครั้งหนึ่งเมื่อกอล์ฟไปเล่นนำ้า
ทะเล กับ โย่ง อาร์มแชร์ เจ เพนกวิน-
วินล่า แล้วคุยกันเล่นๆ ว่าหยิบอะไรขึ้น
มาได้ เป็นชื่อวง แล้วหยิบได้ประหลาด

My Life As 
Ali Thomas  
Album: Paper
Paper of Life : Part 1 
Photo: www.facebook.com/
mylifeasalithomas/ 

น้อยมันอาจจะมากก็ได้” บิว 
Lemon Soup 
 คำาอธิบายถึงเพลง ไม่ใช่ทุก
วันอีกแล้ว หรือ Weekend ซึ่ง
เป็นชื่ออัลบั้มล่าสุดของ Lemon 
Soup ด้วยนี้ น่าจะสรุปสิ่งที่วง
กำาลังเป็นและรู้สึกได้ชัดเจน 
 ย้อนไปในปี 2549 องค์
ประกอบ คือ  อัลบั้มแรกที่ทำาให้
แฟนๆ ได้รู้จัก Lemon Soup 
โดยเฉพาะเพลง ระหว่างทาง 
บางคน ที่ยังติดหูถึงทุกวันนี้ จาก
นั้นพวกเขาก็เดินทางต่อกับ 
With A Little Help From 
My Friends (2549) เลม่อน
ซุป (2555) แบบปรับเปลี่ยน
สมาชิกไปบ้าง เพราะต่างมี
ภารกิจเรียน ทำางาน หรืออื่นๆ 
จนมีช่วงที่บิวถอยจากหน้าที่ร้อง
นำาไปอยู่เบื้องหลังถึง 6 ปี ส่วน
ตัววงก็พักการออกอัลบั้มไป 5 ปี 
 การกลับมาของสมาชิกตั้งต้น  
3 คน คือ บิว-รังสรรค์ ปัญญาใจ 
(ร้องนำา) จักร–วันจักร สุธีรพจน์  
(กตีาร์, ร้องประสาน) กาย-ณฐัรฐั 
ปนุตติกร (กลอง) พร้อมผลงาน
เพลงชุดที่สี่ เป็นสิ่งที่ทำาให้แฟนๆ 
ชุ่มชื่นหัวใจ รวมทั้งการจำาหน่าย
อัลบั้ม Weekend ที่พวกเขาทำา
เองขายเอง ใน Weekend ที่ 
4-5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ งาน 
Cat Expo 3D อาจนับเป็นอีก
หนึ่งจุดเริ่มต้นการปรุงซุปครั้ง
ใหม่ด้วยส่วนผสมเดิม แต่เพิ่ม
เติมรสชาติด้วยประสบการณ์ ที่
ไม่ใช่แค่ด้านเพลง แต่รวมถึงด้าน
ต่างๆ ใน ชีวิต ที่ทำาให้เห็นว่าสุด
สัปดาห์ ไม่ใช่วันหยุดหรือจุดสิ้น
สุด แต่อาจเป็นจุดเริ่มต้นหรือ
อย่างน้อยก็เป็นจุดเชื่อมต่อ
ระหว่างสัปดาห์หรืออะไรๆ ได้
อีกมากมาย (O,O)    
รู้ไปท�าแมว
 Lemon Soup เป็นอีกหนึ่งวง
ดนตรีที่เล่นใน Fat Festival ทุกปี 
แม้สมาชิกอาจจะเปลี่ยนหน้าไปบ้าง แต่
กายอยู่ตลอด  ส่วนใจ๋ - กุลวรรธน์ ศรี
กฤษณพล อีกหนึ่งสมาชิกดั้งเดิมของวง  
รบัหน้าท่ี  Band's art director 
และมี กั๊ป-ปัจจาพงศ์ ศุภชัยเจริญ เป็น
มอืเบสสมทบท่ีบนัทึกเสียงเบสในอลับัม้
ล่าสุดด้วย 

Lemon Soup   
Album: Weekend
Weekend is not ending.
Photo:  www.facebook.com/
pg/lemonsoup

 หากกล่าวในด้านสถิติจาก
แคท เรดิโอ My Life As Ali 
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แบบ บิ๊ก บิ๊ก
(BABB BIG BIG) 
ตอน เลก็ นดิ น้อย จ้อย จิว๋ 
Text: ตุ๊กติ๊ก  Photo: อุ๊บอิ๊บ  

 สนทนากับ Big Ass แบบ เล็ก 
นิด น้อย จ้อย จิ๋ว (แต่ตั้งชื่อว่าแบบ บิ๊ก 
บิ๊ก ล้อหน้าข้างๆ ) 
 บิ๊ก แอส เป็นอีกหนึ่งวงพี่ใหญ่ ที่มี
น้องๆ นักดนตรีหรือสื่อต่างๆ มาคุย
จริงจัง เรื่องดนตรี ชีวิต ฯลฯ กันมา
มากมาย เราจึงชวนพี่เขามาคุยกันแบบ
สบายๆ สไตล์เค้าแมว เพียงให้จับ
สลากโพสต์อิต แล้วดูว่าแต่ละคนได้คำา
ว่าอะไรและคำานั้นสะท้อนมุมมองที่ตัว
เองมีต่อ อัลบั้ม และ ชีวิต อย่างไร ลุย!
• หมู (อภิชาติ พรมรักษา–กีตาร์): โอ้
โห...เล็ก • อ๊อฟ (พูนศักดิ์ จตุระบุล
–กีตาร์) : ผมนิดครับ • กบ (ขจรเดช 
พรมรักษา–กลอง): ผมน้อยครับ
• โอ๊ค (พงศ์พันธ์ พลสิทธิ–เบส) : ผม
จ้อยครบั • เจ๋ง (เดชา โคนาโล–ร้องนำา): 
ผมจิ๋วครับ

1. อัลบั้ม : The Lion (งานชุดที่ 8 
วางแผง 23 กุมภาพันธ์ 2560) 
หมู “เล็ก”
 “เล็ก” นี่ อัลบั้มนี้ผมจะนึกถึงคนที่
อยู่เบื้องหลังที่เราไม่ได้พูดถึงเลย เป็น
ฟันเฟืองที่สำาคัญมากๆ สำาหรับผม คือ 
คนที่มาทำาอาหารให้กิน เพราะนอกจาก
ปัญหาของการเข้าห้องอัดในแต่ละชุด 
พวกเราก็จะมีปัญหาตลอดเรื่อง “มื้อนี้
กินอะไรดี” ซึ่งบั่นทอนและเสียเวลา
มากๆ ในการคิดงาน เลยคุยกันว่ามี
น้องที่เป็นทีมงานเขาทำาอาหารได้แล้วก็
โอเค เรื่องพวกนี้เราจะไม่คุยกันเลย ให้
น้องเขาคุยกัน ให้น้องจัดมา เช้า กลาง
วัน เย็น ถ้าอยากกินอะไรก็ค่อยบอก 
เราไปอยู่ที่ Karma Sound Studio 
(บางเสร่ ชลบุรี) เดือนหนึ่งเลย เช่าบ้าน
อยู่ด้วยกัน อยู่กับดนตรีกันทั้งวันทั้งคืน 
เช้าตื่นมาเข้าห้องอัด แล้วก็คุยกันเรื่อง
นู้นเรื่องนี้ โดยที่น้องเขาจะคอยดูแล
เรื่องอาหารให้เรา.. โอ้ ดีมากนี่คือฟัน
เฟืองสำาคัญมากสำาหรับผม ตื่นเช้ามาก็
มีข้าวกินเลย ทำาให้การทำางานชุดนี้ต่อ
เนื่องได้ โดยที่เราไม่ต้องแวะคิดว่า “วัน
นี้กินอะไรดี” ครับ

อ๊อฟ “นิด”
 “คำาว่า “นิด” ในอัลบั้มสำาหรับผม 
คงหมายถึงการวางคอนเซปต์อัลบั้มนี้
ว่าเราอยากให้เป็นธรรมชาติมากที่สุด 
ในการบันทึกเสียง ที่ผ่านมาผมจะเป็น
คนค่อนข้างเนี้ยบมาก ทุกอย่างต้อง
ค่อนข้าง 100 % ในการ Edit คือ 
Take เยอะมากๆ เลยครับ แต่ว่าพอ
มาชุดนี้เราก็เลยวางคอนเซปต์ ให้ดูเป็น
ธรรมชาติมากที่สุด เพราะฉะนั้น อะไร
เบี้ยวนิดเบี้ยวหน่อยเราจะทำาใจผ่านมัน
ไปให้ได้ เป็นคำาว่านิดได้ไหมครับ 
(หัวเราะ)
กบ “น้อย”
 “น้อย” ครับ จริงๆ ก็เซอร์ไพรส์
เหมือนกันนะที่ได้คำาประเภทนี้ เพราะ
มันเข้ากับสิ่งเราได้ทำาลงไปในอัลบั้มนี้ 
คือ ต่อจากข้อเมื่อกี๊ที่อ๊อฟบอกว่าเรา
ตั้งใจทำาอัลบั้มนี้ให้เป็นธรรมชาติมาก
ที่สุด เล่นให้น้อยครั้งมากที่สุด น้อยเทค
มากท่ีสุดแต่คดิเยอะมากท่ีสุด อย่างโอ๊ค 
นี่ซ้อมตั้งแต่เช้าตั้งแต่ 10 โมง แล้วอยู่
ถึง 4 ทุ่มและจะเล่นประมาณ 3 เทค
แค่นี้เอง คือเล่นให้น้อยเทคมากที่สุด 
อัดให้น้อยเทคมากที่สุด เราจะได้ความ
เป็นธรรมชาติ คือยิ่งเราเล่นมากรอบ
มากเท่าไหร่ เราจะไม่ได้ใช้หัวใจเล่นละ 
ใช้สมองเล่นแทนละ ความเป็นธรรมชาติ
กห็ายไป ซึง่คำาว่าน้อยนีน่่าจะครอบคลมุ
วิธีการทำาอัลบั้มชุดนี้มากที่สุดละ คือ
การทำาน้อยแต่คิดเยอะครับ
โอ๊ค “จ้อย”
 ผมได้คำาว่า “จ้อย” พูดเรื่องปก
อัลบั้มนี้แล้วกันครับ หมาตัวนี้ชื่อชอตตี้ 
เป็นหมาของบ้านตัวเอง ถ้าดูจากปกจะ
ตัวใหญ่แต่ความจริงเตี้ยมาก เป็นหมา
พันธุ์ปั๊กผสมบูลเทร์เรียและผสมพิทบูล
ด้วย (หัวเราะ) คือมันทั้งจ้อยและทั้ง
จ๋อยครับเป็นหมาที่ขี้กลัว ชอบแอบอยู่
ตามซอก เอาแต่นอนหลับ วันๆ ไม่ทำา
อะไรแล้วก็หนีออกจากบ้าน (กบ: นั่น
สรุปหมาหรือเจ้าของหมา(หัวเราะ))   
แต่วันที่คิดจะเอาเขามาถ่ายปกอัลบั้ม 
เราก็ไม่คิดว่าเขาจะทำาได้ คือเรามีตัว
เลือกหมาอยู่ 2-3 ตัว มีหมาพันธุ์ตัว
ใหญ่อยู่ตัวหนึ่ง ที่ทรงคล้ายๆ สิงโต 
แล้วดูเป็นหมาที่มีประสบการณ์ในการ
ถ่ายทำาค่อนข้างสูงเลยล่ะ แต่ปรากฎว่า
พอถ่ายออกมา ชอตตี้ ได้สุด ด้วยอะไร

ก็ไม่รู้เพราะว่าเขาไม่เคยผ่านงานการ
ถ่ายอะไรแบบนี้ พอเราเอาขึ้นบนแท่น
ปุ๊บ ถ่ายรูปปุ๊บ สายตาที่เขามองกล้อง 
เขาทำาได้ดีเกินคาดเลยครับ เลยออกมา
เป็นปกอัลบั้มนี่แหละครับ ซึ่งด้วยความ
จ้อยของเขานี่ ก็ไม่คิดว่าเขาจะทำาอะไร
ที่ใหญ่เกินตัวเขาได้
เจ๋ง “จิ๋ว”
 “จิ๋ว” ความจริงแล้วนึกไม่ออกเลย
นะครับในอัลบั้มนี้ แต่เมื่อกี๊นั่งคิดไปคิด
มาก็มี 2 มุมครับ คือเรื่องของเวลาการ
อัดร้อง ช่วงปลายๆ ที่จะทำาเพลงเสร็จ 
ก็มีเวลาอยู่จิ๋วเดียว มีช่วงที่ต้องไปแต่ง
เพลงที่ห้องอัดด้วย แล้วเราเป็นคน
ประเภทที่ต้องใช้เวลาอยู่กับเนื้อเพลง
วันสองวันถึงจะมั่นใจ แต่มี 2-3 เพลง
สุดท้ายที่จะอัด เราได้เนื้อเพลงแบบเช้า
มาแล้วเย็นร้องเลย เราก็เลยรู้สึกว่า
เวลาเราน้อยไป กังวลว่าเราจะทำาไม่ได้ 
อาจจะเป็นเรื่องจิ๋วๆ แต่เป็นเรื่องที่
กังวลพอสมควร อีกมุมหนึ่งที่ฉุกคิดขึ้น
มาได้คือความหมายของเพลงเชิดสิงโต  
ในเนื้อหาเราพูดถึงคนเชิดสิงโตที่เป็น
คนเล็กจิ๋วแต่ต้องรับหน้าที่ปีนขึ้นไปบน
ยอดสูงสุด ต้องแบกภาระขึ้นไปสร้าง
ความประทับใจ ผมก็รู้สึกว่า...โห “จิ๋ว
แต่แจ๋ว”

2. ชีวิต : มุมมองต่อชีวิตของหนุ่มๆ 
ที่ส่วนใหญ่ผ่านหลักสี่มาแล้ว  
หมู “เล็ก”
 ตอนนี้เรื่องเล็กๆ เกี่ยวกับชีวิต น่า
จะเป็นเรื่องของเวลาครับ เวลาอยู่กับ
ลูก กับครอบครัว มีเล็กน้อยน่ะครับ คือ
เวลาเราทำางานเราจะเยอะกว่า อย่าง
เช้าบางทีลูกตื่นมาไปโรงเรียนแล้ว กลับ
มาลูกก็นอนแล้ว คือเวลาของลูกกับเรา
มีแค่แป๊บเดียวครับ เดี๋ยวอีกสักพักเขา
ก็ต้องไปใช้ชีวิตของตัวเขาเอง เราก็เลย
อยากเกบ็เวลาเลก็ๆ น้อยท่ีอยู่กบัลกู คอื
ถ้าอยู่บ้านก็อยากจะไปส่งเขาเอง หรือ
อยากมีเวลาอยู่กับเขาให้ได้มากที่สุด 
น่าจะเป็นช่วงเวลาเล็กๆ ที่มีค่าครับ 
อ๊อฟ “นิด”
  เป็นลูกเหมือนกันครับ “นิด” ก็
ตอนนี้ก็อยู่กับการเติบโตของลูกทีละนิด
ทีละนิด สนุกดีครับ คือวันหนึ่งเขาก็จะ
ทำาเพิ่มขึ้นมาได้อย่างละนิดหนึ่ง พรุ่งนี้
เขาก็จะพูดคำาใหม่เพิ่มขึ้นได้ทีละนิด

หนึ่ง เรารู้สึกว่าเออ อยากเก็บเวลาตรงนี้ไว้
ให้ได้เยอะที่สุดน่ะ ครับอยากให้มีช่วงเวลา
ที่เห็นเขาทีละนิดทีละนิดได้เยอะที่สุด
กบ “น้อย”
 ผมได้ “น้อย” ครับ จริงๆ ผมเชื่อคำาว่า 
“น้อยแต่มาก” มาโดยตลอดครบั อาจจะฟัง
ดูเป็นคำาในอุดมคติมากครับ ใช้ในชีวิตจริง
ค่อนข้างยาก แต่ผมพิสูจน์มาพอสมควร
ว่าการท่ี “น้อย” จะได้กลบัมา “มาก” เสมอ 
อย่างเช่น ใครเคยไปที่บ้านผม จะรู้ว่าไม่มี
ของสะสมอะไรเยอะ มีปรัชญาจีนบอกไว้ว่า
ก่อนจะซื้อของเขาบ้าน 1 อย่างต้องเอาของ
ออกจากบ้านก่อน 1 อย่าง  ผมชอบเรื่อง
พวกนี้มาก ก็เลยเหมือนคอยเตือนสติผม
ตลอดว่า ก่อนที่จะซื้ออะไรเข้าบ้านอย่าง
หนึ่งก็ต้องเอาออกจากบ้านก่อน 1 อย่าง 
ทำาให้บ้านผมจะดูโล่งๆ เบาๆ น้อยๆ เสมอ 
ที่สำาคัญคือเมื่อผมมีความอยากน้อยลง 
ชีวิตก็จะเบาขึ้น ผมอาจจะดูเป็นคนขี้เกียจ 
อยู่บ้านดูหนังทั้งวัน จริงๆ ผมไม่อยากได้
อะไรเลย ผมไม่ได้มีความใฝ่ฝันในมุมอื่น
เลย นอกจากวงดนตรี คือผมยังมากอยู่กับ
วง แต่เป็นการคิดมากแต่จะทำาให้มันน้อยๆ 
ผมว่าเป็นการโฟกสัมากข้ึน พอเราทำาเยอะๆ 
แต่เราคิดน้อยๆ จะกลายเป็นเหนื่อยฟรีแต่
ถ้าเราคิดมาหมดแล้ว พุ่งไปในสิ่งที่เราอยาก
ทำาจริงๆ คำาว่าน้อยมันจะกลายเป็นมากขึ้น
จริงๆ
หมู : ปรัชญานี้คุณเอามาจากไหนนะ ผม
อยากจะให้เมียผมอ่านบ้างจัง (หัวเราะ)
โอ๊ค “จ้อย”
 เป็นเรื่องจิ๊บจ้อยของอารมณ์ครับ คือ
เพิ่งประสบกับตัวเองมาเมื่อไม่นานมานี้ที่
เราขับรถแล้วเราอาจไม่ระวัง คือเราไม่ได้
ตั้งใจให้ใครไม่ชอบ มีประสบการณ์ที่เรา
ขับรถแล้วเร็วไปหน่อย ในซอยอาจจะมีคน
บางคนที่ไม่ชอบ ตอนนั้นรู้สึกว่าถ้าเราเป็น
คนอารมณ์ร้อนในเรื่องจิ๊บจ้อยแบบนี้ แล้วมี
คนมาด่าหรือมาว่าเราแล้วเราอารมณ์ขึ้น 
ไปทะเลาะวิวาทกับเขา จากเรื่องจิ๊บจ้อยจะ
กลายเป็นเรื่องที่ใหญ่ขึ้น แต่ที่เราจะทำาได้ 
เป็นเรื่องจิ๊บจ้อยที่ดีที่สุดสำาหรับผมคือ การ
ขอโทษ ผมว่าเป็นอาวุธที่ดีที่สุดสำาหรับผม
จริงๆ นะ
กบ : แต่โอ๊คนีข่บัรถแย่จรงิๆ นะ (หัวเราะ)
เจ๋ง “จิ๋ว”
 ตอนนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องสุขภาพร่างกาย 
ล่าสุดไปทัวร์คอนเสิร์ตมาแล้วช่วงไม่สบาย 
แล้วเราไปหาหมอมา
อ๊อฟ: หมอชื่อจิ๋วเหรอ ? (หัวเราะ)
เจ๋ง: เดี๋ยวๆ ไม่ได้ชื่อจิ๋ว (หัวเราะ) ตั้งแต่ไป
หาหมอคนนี้มา ไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยกับ
ระบบเส้นเสียง ล่าสุด ก็ไปตรวจคอมา หมอ
เขาก็ทำาหน้าตกใจนิดหนึ่ง แล้วก็จับขาผม 
ถามว่าเจ๋งไปทำาอะไรมา เส้นเสียงมันไม่
เรียบเหมือนเดิม ปูดขึ้นมาหน่อยหนึ่ง ผมก็
ถามว่าปูดคืออะไรครับ เขาก็ถามว่าเคย
ได้ยินข่าวเม็ดตุ่มขึ้นเสียงไหมล่ะเม็ดจิ๋วๆ 
นั้นน่ะ ผมก็เลยบอกเคยได้ยินครับ ได้ยินว่า
ต้องผ่าด้วย หมอก็เลยบอกใช่ อันตรายนะ
ครับ แต่ตอนนี้ยังไม่ขนาดนั้น แล้วก็คุยกัน
ยาวๆ หมอบอกว่าช่วงนี้โรคภัยไข้เจ็บมันมา
ในรูปแบบที่มีพัฒนามากขึ้น ผมก็เลยรู้สึก
ว่าผมต้องพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นกว่านี้ 
ทั้งการออกกำาลังกาย การกิน การพักผ่อน 
เพราะผมมีปัญหาเรื่องการพักผ่อนน้อย 
นอนยาก เวลาไปทัวร์คอนเสิร์ต เพราะผิดที่ 
กลัวผี (หัวเราะ) เราก็เลยกังวลนิดหนึ่ง    
กลัวว่าจะมีตุ่มจิ๋วขึ้นเส้นเสียง แต่หมอบอก
ว่าสภาพผมไม่น่าเป็น แต่เราก็ควรพักผ่อน 

BABB
BED BED

แบบ เบด เบด

BABB
BIG BIG

แบบ บิ๊ก บิ๊ก

The White Hair Cut
photo: www.facebook.com/
thewhitehaircut/ 
 ชอบวงนี้เพราะเก่งกันเกินอายุ 
เด็ก ม.4 อะไรทำาเพลงได้ขนาดนี้ ตอน
แรกคิดว่าโกงอายุเหมือนนักบอล ไม่น่า
เชื่อแต่ก็ต้องเชื่อ และไม่ใช่แค่ดนตรี 
เนื้อหาก็ไม่ธรรมดา ทั้งการเลือกใช้คำา
และความหมายที่แฝงอยู่ ธรรมดาจะไม่
ค่อยตัดสินวงดนตรีจากเพลงแรกที่
ปล่อยออกมา เพราะคิดว่ามันเร็วไปที่
จะบอกว่าเก่ง ไม่เก่ง ดี ไม่ดี แต่วงนี้น่า
ติดตามจริงๆ เพลงสองของวงจะใช้ชื่อ 
"ประตูอัลลอยด์" คงอัดเสร็จไม่ทันงาน 
Cat T-Shirt แต่คุณจะได้ดูพวกเค้า
เล่นสดแน่ๆ และอาจจะเล่น cover 
เพลงของ Arctic Monkeys กับ 
Two Doors ด้วย เป็นเพลงอะไรต้อง
ไปชมกันเอง ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลง
สมาชิก มีมือกลองคนใหม่ เพราะ
คนเเก่าไม่ค่อยมีเวลาซ้อม อัพเดท
ล่าสุดตามนี้
ฮิว - พัชรพล วงศาโรจน์ (กีตาร์/ร้อง
นำา) ม.4
ภูมิ - มาฆะสิณ ลัภโต (กีตาร์) ม.4
โต้ง - ฐิติภัค จันทรังษี (เบส) ม.3 
กำาลังจะขึ้น ม.4
ปลื้ม - จิรภัทร ตะนังสูงเนิน (กลอง) 
กำาลังจะขึ้นปี 1

** ก่อนที่จะมาเป็น TWHC พวกเค้า
เคยมีวงชื่อ Green Tea ตั้งกันตั้งแต่ 
ม.2 เคยส่งมาช่วง Bedroom ด้วย 
เดี๋ยวจะไปหามาเปิดให้ฟัง.

คือจริงๆ มันแค่มันบวมแล้วบิดเบี้ยว
นิดหนึ่ง เพราะเราใช้เสียงเยอะไปตะบี้
ตะบันเค้นมันตอนไม่สบาย เราก็เลย
รู้สึกว่าต้องดูแลสุขภาพให้มากกว่านี้ 
แล้วเราก็กังวลไอ้เม็ดจิ๋วที่หมอมาขู่ผมนี่
แหละ (O,O)
รู้ไปท�าแมว
• เชฟที่ทำาอาหารให้บิ๊กแอสยามเข้า
ห้องอัดอัลบั้มนี้คือ Technician ที่มี
หน้าที่ประจำาคือการตั้งกลอง ทำาอาหาร
ไปประมาณ 90 มื้อ หมู มือกลอง 
แนะนำาเมนู ข้าวต้มทะเล 
• นอกจากใช้อาหารหลอกล่อแล้ว สาเหตุ
ที่ชอตตี้ถ่ายภาพได้ราวนายแบบอาชีพ 
คอื โอ๊ค บิก๊แอส มักนำา เขากวาง แว่นตา 
หรืออะไรต่อมิอะไรใส่ให้ชอตตี้แล้วถ่าย
รูปลง IG (@polasitoak) ดังนั้น 
แผงคอสิงโตที่เห็นบนปกอัลบั้ม จึง 
“จิ๊บจ้อย” สำาหรับชอตตี้ 
• สมาชกิบิก๊แอส ส่วนใหญ่ วยัส่ีสิบกว่าๆ 
เว้นนักร้องนำา เจ๋ง ที่วัยสามสิบกว่าๆ 

I'm Jogging
photo: I'm Jogging www.
facebook.com/Im-Jogging 
 วงนี้เป็นวงที่ทำาเพลงเพราะ มีเสียง
กีตาร์อะคูสติกเป็นศูนย์หน้า มีกลอง

Asia 7
photo: Asia 7 www.facebook.
com/asiasevenband/ 
 ถ้าคุณชอบเพลงแบบฟิวชั่น เพลง
ที่ผสมความเป็นไทยกับสากล วงนี้
เหมาะ ละเมียดมาก ฟังไม่สะดุดหู ไม่รู้
สึกว่าพยายามยัดให้มันรวมกัน 
 Asia7 เป็นวงที่เกิดจากการรวมกัน
ของนักศึกษาจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล และปัจจุบัน
สมาชิกส่วนใหญ่ก็เป็นอาจารย์สอนอยู่
ที่นี่ เอกลักษณ์คือการนำาดนตรีไทยและ
ดนตรีพื้นบ้านมาผสมผสานร่วมกับ
ดนตรีตะวันตก ถ่ายทอดออกมาเป็นบท
เพลงแนวฟิวชั่น ป๊อป แจ๊ส สำาเนียง
เอเชียที่ไม่เหมือนใคร สำาหรับชื่อวงมี
ที่มาจากความอยากใช้คำาว่า Asia 
ส่วนเลข 7 ไม่ใช่จำานวนสมาชิก แต่เป็น
เลขที่พวกเค้าคิดว่าเป็นมงคลเลยนำามา
ใช้ วงนี้มี 8 คน ออย-ร้องนำา, โยเย-
ซออู้ ซอด้วง, ต้น-พิณ แคน โหวด, 
โอม-แซกฯ, บูม-คีย์บอร์ด, สุนทร 
-กีตาร์, ดิว-เบส, โน้ต-กลอง โดยต้น
เป็นตัวตั้งตัวตีในการตั้งวง นอกจากนั้น
ยังเล่นให้กับคุณรัสมีด้วย วงนี้เป็น
เหมือนสวนสนุก ที่ให้สมาชิกแต่ละคน
ได้มาปลดปล่อยไอเดียกัน ผมชอบไอ
เดียเพลง ขวัญเจ้าเอย ของวงนี้มาก นำา
ความเชื่อเรื่องขวัญของคนไทยมาเล่น 
กลมกล่อมและกลมเกลียวกันมากใน
ส่วนของเนื้อและดนตรี อีกไม่นานนี้จะ
มีเพลงใหม่ให้ได้ฟังกัน เพลงใหม่นี้ทาง
วงบอกว่าเนื้อไม่ใช่ภาษาไทยกลาง แต่
ภาคไหนไม่บอก ก่อนกลางปีนี้ได้ฟังกัน
แน่ ติดตามได้ที่ Cat Radio

On The Plateau
photo: www.facebook.com/
ontheplateau 
 เพลงเท่มาก ดนตรีแบบ 
Alternative ที่มีกลิ่น Post Rock 
ชื่อวงถ้าอ่านแบบภาษาอังกฤษก็ออก
เสียงว่า "พลาโต้" ถ้าแบบฝรั่งเศสก็ 
"ปลาตู้" หมายถึงที่ราบสูง ซึ่งเป็นถิ่น
กำาเนิดของวง คนอีสานจากขอนแก่น มี
สมาชิกสี่คน วุด ร้องนำา, ชาฟ กีตาร์, 
ป๊อปอาย เบส และลีโอ กลอง
 ซีนโพสต์ร็อกในขอนแก่นเท่าที่
สอบถามมาก็มีวงไม่เยอะ แต่มีคนดู ไม่
ต่างจากกรุงเทพฯ ระยะหลังวงดนตรี
แนวนี้หาได้น้อย ล้มหายตายจากไป
ทำางานหาเลี้ยงชีพกันหมด แต่ยังมีคน
ฟังคนติดตามไปดูคอนเสิร์ตของวงแนว
นี้อยู่อย่างสมำ่าเสมอ เพราะฉะนั้นถ้ารัก

ถ้าชอบซาวด์เพลงแบบนี้ แสดงออกกัน
เยอะๆ ไม่ต้องหลบๆ ซ่อนๆ เวลามี
ใครทำาเพลงแนวนี้มาก็สนับสนุน ซื้อซีดี 
ตามไปดูคอนเสิร์ตบ้าง ศิลปินจะได้มี
กำาลังใจ สำาหรับ On The Plateau 
จะออกอัลบั้มชุดแรกของวงชื่อว่า 
Colour ในวันที่ 25 มีนาคม ซึ่งเป็น
เพลงแบบ Post Rock ทั้งชุด ไม่มี
เนื้อ มี 8 เพลง ราคา 129 บาท จุด
ประสงค์ของการทำาชุดนี้ก็เพื่อหาเงินไว้
ทำาทุนสำาหรับการทำาอัลบั้มจริง ที่จะมี
เพลง ช้า (ที่เปิดอยู่ที่ Cat Radio ใน
ตอนนี้) และเพลงอื่นๆ ที่มีเนื้อร้อง และ
ที่ได้ยินตามคอนเสิร์ตต่างรวมอยู่ด้วย

Old Fashioned Kid 
photo: Ken Do' www.face-
book.com/oldfashionedkid
 ที่ใช้ชื่อนี้เพราะมันแย้งกันดี 
ระหว่างคำาว่า Kid กับ Old 
Fashioned เป็น Side Project 
ของติณ เค้าเป็นคนหัวโบราณ ซื่อๆ 
ทื่อๆ ตามมุกชาวบ้านไม่ค่อยทัน และ
เป็นมือกลองของวง Shopping Bag 
ติณใช้เวลาว่างเขียนบันทึก
แล้วรับจ๊อบทำาเพลงให้อีกวง แต่ไม่ผ่าน 
เพราะดาร์กไป ติณก็เลยทำาเองซะเลย 
OFK ก็เลยเกิดขึ้นมา งานนี้ทำาคนเดียว
ล้วนๆ ซึ่งข้อดีของการทำางานคนเดียว
คือความชัดเจน ไม่ต้องแชร์กับใคร 
ซาวด์ของ OFK มีเอกลักษณ์มาก ชวน
ฝันเหมือน Folk แล้วก็มีสีสันของความ
เป็น Indie Pop ปนอยู่ด้วย ตอนนี้
อัลบั้มใกล้เสร็จแล้ว ได้ Bill Piyatut 
H. (ปิยทัศน์ เหมสถาปัตย์) มาเป็น
โปรดิวเซอร์ เแต่น่าเสียดายที่เสร็จ
ไม่ทันงาน Cat T- Shirt เพราะอยู่ใน
ขั้นตอน Engineering และผลิต แต่
ไม่อยากให้พลาดโชว์ของเค้าในงานนี้
นะ อ่อ... เสื้อด้วย

เป็นกองกลาง กีตาร์เป็นกองหลัง เบส
เป็นผู้รักษาประตู และเปียโนเป็นปีก 
 นอกจากตัวเพลงจะเพราะแล้ว ราย
ละเอียดก็ยังดี เรียบเรียงก็ดี เนื้อหาก็ดี 
ฟังลื่นหูไม่มีสะดุด คือดูดีไปหมดทุก
ส่วน เดาว่าอีกไม่นานคงไปอยู่ในค่าย
ใดค่ายหนึ่งแน่ๆ (ถ้าทางวงอยากมีค่าย
นะ) ตอนนี้พวกเค้ายังเป็นวงดนตรี
อิสระ มี 6 คน ทำากันเองทุกขั้นตอน 
รวมถึงการทำา MV และโปรโมทด้วย 
เป้าแรกคือทำาให้ครบ 10 เพลง แล้ว
รวมเป็นอัลบั้ม สมาชิกมี 6 คน เอ็ม 
- ร้องนำา, เต้ - กีตาร์ โปร่ง, อาต 
- เบส, ยุ่น  - กลอง, เอก - เปียโน , 
หยอง - กีตาร์ไฟฟ้า โดยเต้จะเป็นคน
ขึ้นโครงเพลงคร่าวๆ แล้วหลังจากนั้นก็
มายำากันในห้องซ้อม ชื่อวง I’m 
Jogging มาจากวิธีการทำางานของวง 
ทำากันแบบเรื่อยๆ ว่างตรงกันเมื่อไหร่ก็
มาเจอกันทำาเพลง แบบไม่ต้องไป
แข่งขันกับใคร  แต่ก็มีเป้าหมายคือการ
ทำาอัลบั้มเต็ม ตอนนี้มี 4-5 เพลง คำา
คน, ถามทะเล, ปล่อยใจ, สิ่งดีๆ ที่หาย
ไป และ โถ... ชีวิตนักดนตรี เหลืออีก
ครึ่งก็จะครบสิบตามที่ตั้งใจไว้ เชื่อว่า
อีกไม่นาน (O,O)

รู้ไปท�าแมว   
 The White Hair Cut และ 
Old Fashioned Kid คือ หนุ่มๆ 
หน้าใหม่ที่จะมาวาดฝีไม้ลายมือให้ทุก
คนได้ชมครั้งแรกใน Cat Radio 
presents Cat T-Shirt 4 Happy 
Birthday 1-2 เมษายนนี้ ที่แอร์พอร์ต 
เรล ลิงค์ สถานีมักกะสัน HBD! 

แบบ เบด เบด (BABB BED BED)
แนะน�าวงดนตรีงานดี มีไฟ แบบ เบด 
เบด จากรายการ Bedroom Studio 
โดย ดีเจ พี่ริด วราฤทธิ์ มังคลานนท์ 
(อ่านแล้วไปอัพเดทเพลงดีจากห้อง

นอนกับพี่ริดต่อได้ที่ Cat Radio ทุก
วันเสาร์ 21.00 – 22.00 น.)

“จริงๆ ผมไม่อยากได้อะไรเลย ผมไม่ได้มีความ
ใฝ่ฝันในมุมอื่นเลย นอกจากวงดนตรี” 

กบ บิ๊ก แอส 
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ซาวน่าในต่างแดน 
(ภาคต่อของเจอนี่ตอน “เก็บกระเป๋า” จุดเริ่มต้นการเดินเขา 
5 วัน 110 กิโลเมตร ใน เค้าแมว เล่ม 1 ปกสครับบ)

เรื่อง: เปิ้ลหน่อย วรัษฐา พงษ์ธนานิกร
ภาพ: Friederike Franze Freiseindesign
www.freiseindesign.com

 ระหว่างทางเดิน Trekking 110 กิโล มีจุดให้พักซาวน่าด้วย
เธอ
 “คืองี้ ไหนๆ เราก็มาอยู่ประเทศเค้าแล้วอะนะ เราก็ควรจะ
ซึมซาบวัฒนธรรมของเค้าสักหน่อย” เปิ้ลหน่อยกล่าวอย่างมี
เหตุผลรองรับ คนที่นี่บ้าการซาวน่ามาก บอกว่ามันดีต่อร่างกาย 
เป็นการกระตุ้นให้เลือดไหลเวียน ทำาให้ผ่อนคลาย เพื่อนที่เดินด้วย
กันเล่าว่า บ้านตากอากาศของคนสวีเดนเกือบทุกบ้านจะมีห้องซาว
น่าเป็นของตัวเอง เป็นกิจกรรมร่วมของครอบครัว จึ๋ย บ้านเราแค่
นั่งร้องคาราโอเกะด้วยกันก็หรูละ นึกภาพพ่อแม่พี่น้องนั่งเปลือยใน
ห้องซาวน่าด้วยกันไม่ออก ตอนแรกก็ไม่คิดจะไปกับเค้าหรอก 
เหตุผลที่หนึ่งคือเขิน ไอ้เราก็หญิงไทยใจงาม จะไปแก้ผ้าโทงๆ กับ
คนอื่นได้ไง ส่วนข้อสอง ที่น่าจะเป็นเหตุผลที่แข็งแรงกว่า คือมัน
ไกล ต้องเดินจากจุดที่กางเต็นท์ไปอีกตั้ง 2 นาที! 2 นาทีเชียวนะ!!! 
ไอ้เราเดินมาก็ทั้งวันแล้ว ไม่อยากขยับตัวแม้แต่เมตรเดียว ปวดฉี่
จะเดินไปห้องนำ้ายังไม่อยากไปเหอะ ขามันเดี้ยงไปหมด สาวๆ ที่
เดินอยู่ในทีมเดียวกัน ประกอบไปด้วย สาวจากเบอร์ลิน มิวนิก 
และโปแลนด์ เค้าเอ่ยปากชวน เราก็ยึกยักอยู่ พอตกลงใจจะไป มัน
กลายเป็นเวลาของซาวน่าแบบรวม ผสมชายหญิง แว้ก แต่ก็ตัดสิน
ใจ เอาวะ ไปกันหลายคนไม่เป็นไรหรอก หยิบผ้าเช็ดตัวหนึ่งผืน 
เดินดิ่งไปที่ห้องซาวน่าด้วยใจตุ๊มๆ ต่อมๆ

 ห้องซาวน่าดูเป็นเหมือนกระท่อมเล็กๆ พอถึงหน้าห้องก็เห็น
หญิงชายเปลือยกายนั่งคุยกันอย่างเป็นธรรมชาติ เหยยยย นี่มัน
หน้าห้องซาวน่าเลยนะ แกแก้ผ้านั่งข้างนอกกันเลยเหรอ อากาศก็
หนาวจะตาย นี่ขนาดเราใส่เครื่องกันหนาวมาเต็มยศทั้ง ยังสั่นงกๆ 
ที่สำาคัญ ไอ้ผู้ชายแก้ผ้าที่นั่งอยู่ตรงมุมน่ะ คือเพื่อนที่เดินกลุ่มเดียว
กับเรานี่แหละ ฮือ มองหน้ากันไม่ติดเลยแกเอ้ย แทบจะวิ่งกลับ
เต็นท์ สาวสวยที่นั่งเปลือยอยู่ข้างๆ หันมาบอกว่า you need it. 
you look cold. เอาวะ อุตส่าห์เดินมาถึงนี่ ไหนๆ ก็ไหนๆ ก็เลย
เดินเปิดประตูห้องเข้าไป

 ห้องแรกที่เจอคือห้องเปลี่ยนเสื้อ เราต้องถอดเสื้อผ้าออกแล้ว
เข้าไปอาบนำ้า จุดนี้ยากที่สุด มันเหมือนความมั่นใจมันหายไปทีละ
นิดตามชิ้นผ้าที่ถอดออก ไอ้เราก็พยายามหันหน้าหากำาแพง โดนมี
ความเชื่อว่า ถ้าเราไม่เห็นเค้า เค้าก็ไม่เห็นเราหรอกเว้ย แล้วก็ถอด
แว่นออก เพราะแว่นเป็นฝ้าไปหมดจากความร้อน ถอดเสร็จก็ถือ
ผ้าเช็ดตัวเดินเข้าไปอีกห้อง ยำ้าว่าถือ ไม่ได้นุ่ง เพราะทุกคนเค้า
เปลือยหมด ห้องอาบนำ้าไม่มีฉากกั้นหรือประตูอะไรทั้งนั้น ใครจะ
อาบก็มายืนเรียงๆ กัน บรรยากาศเหมือนลานกลางบ้านโบราณที่
มีตุ่มตรงกลางให้ตักอาบ ห้องมันก็เล็กมากๆ เรียกว่าตอนเดินสวน
กันต้องหลบให้ดีเชียว คือผู้ชายไม่ใส่กางเกง มันมีส่วนที่เกินออก
มาเยอะน่ะนะ อาบนำ้าถูสบู่จนสะใจเพราะไม่ได้อาบนำ้ามา 3 วัน
เต็ม จากนั้นเราก็เดินเข้าห้องซาวน่ากัน

เจอนี่
เจอนี่ = Journey 

ใครไปไหน ใกล้ ไกล 
เจออะไรมา เล่าสู่กัน

อ่าน ส่งผ่านแรง
บันดาลใจที่นี่ 

 
 เปิดประตูเข้าไป แม่เจ้าโว้ย ห้องขนาด 2.5 x 3 เมตร ที่มีเตา
เผาอยู่ 1 เตา มีที่นั่งเหมือนอัฒจันทร์ 3 ชั้น ที่มีคนเปลือยกายนั่ง
อยู่เต็ม แถวละประมาณ 4-5 คน โอ้ก้อด เหงื่อสัมผัสเหงื่อ เรา
หลับหูหลับตารีบนั่งแถวล่างหน้าสุด เพราะไม่ต้องเห็นใคร (ตอน
แรกคิดว่างั้นนะ) แต่ฉันคิดผิด พอที่นั่งเต็ม คนที่เข้ามาใหม่ก็ต้อง
ยืน ที่ยืนก็คือหน้าฉันเอง หน้าแบบตรงหน้าชัดๆ เป๊ะๆ จากที่คิดว่า 
เออ ถอดแว่นไว้นอกห้องก็ดี จะได้ไม่ค่อยเห็นอะไร ใช่...เวลาถอด
แว่นมันจะมองไกลๆ ไม่เห็น แต่นี่ดันมาให้เห็นแบบใกล้ๆ เต็มๆ 
องศาพอดิบพอดี้ พี่ขา มันจะทิ่มหน้าอยู่แล้วค่า อย่างกะใส่แว่น
สามมิติ มาทุกรูปแบบ ไส้กรอกค็อกเทล แฟรงค์เฟิร์ต ฟุตลอง มา
หมดจ้า
 
 ความยากของซาวน่ามันไม่ได้หยุดแค่ตรงนั้น จุดพีคคือหลัง
จากที่เราอยู่ในความร้อนมาประมาณ 10 นาที เราต้องลงไปจุ่มตัว
ในลำาธารเย็นเจี๊ยบด้วย เอาล่ะสิ ลำาธารที่อยู่ข้างห้องซาวน่าเลยมัน
ไม่มีจริงนะแก สิ่งที่เราต้องทำาคือ เดินลงบันไดลื่นๆ เหยียบดิน
เละๆ เพื่อไปยังลำาธาร ทุลักทุเลสุดๆ แว่นก็ไม่ได้ใส่มา มองอะไรก็
ไม่ค่อยเห็น รองเท้าก็ไม่ได้ใส่ เดินกระหยองกระแหยงกันไป จำา
ความหนาวก่อนจะเข้าห้องซาวน่าได้รึเปล่า มันหนาวขนาดใส่เสื้อกี่
ชั้นก็ไม่พอ แต่ตอนนี้เราเดินแก้ผ้าโทงๆ แบบไม่รู้สึกอะไรไปที่
ลำาธาร (น่าจะใช้เวลาเดินประมาณ 2 นาที) แล้วก็กลั้นใจเอาตัวลง
ไปจุ่มในลำาธารเย็นเจี๊ยบอย่างกะนำ้าแข็งที่ละลายมาจากตู้เย็น เออ 
มันก็คือนำ้าจากหิมะที่ละลายมานี่นะ #คุณเคยอยู่ในถังนำ้าแข็งมั้ย 
เราลงไปได้แค่ครึ่งตัว กรี๊ดดังมากแล้วรีบกลับขึ้นมาเข้าห้องซาวน่า 
ท่าทางสั่นงกๆ ของฉันทำาให้คนขำากันทั้งห้องซาวน่า มีหนุ่มหล่อ
กลุ่มใหญ่ชวนลงไปจุ่มนำ้าอีกรอบ อืม น้องหล่อดีนะ แต่พี่ว่าพี่ไม่
ไหวจริงๆ ต้องยอมสละสิทธิ์ หลังจากซาวน่าเสร็จ พลังมันมาจาก
ไหนไม่รู้ ขาเขอมีเรื่ยวมีแรง สดใสขึ้นมาเชียว เอาเข้าจริงไม่รู้ว่า
เป็นเพราะซาวน่าหรือเป็นเพราะหนุ่มๆ จังหวะนั้นคิดจริงๆ ว่า 
พรุ่งนี้ฉันสบายละ เดินปร๋อแน่นอน เดินต่อไปค่ะ เอาให้ครบ 110 
กิโล #fjallravenclassic2016

รายละเอียดของงานเพิ่มเติม
www.fjallravenclassic.com
www.fjallraventhailand.co.th
FB/IG: fjallraventhailand
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Song Toon
by Song Dox

จักรวาลใน
กระพุ้งแก้ม

โดย 
คุณชายถนัดหมี 

ว่า Breakfast Sandwich 
คือเอา Brioche หรือขนมปัง
หวานฝรั่งเศสมาทำาแซนด์วิช 
ไส้สโมกเบคอนไข่ดาว และชีส 
ประกอบกับศรีราชามาโย่ เผ็ด
เบาๆ ติดปลายลิ้น โอย ยัง ยัง
ไม่หมด ยังมีแพนเค้กที่เนื้อ
นุ่มๆ ฟลัฟฟี่สไตล์ชาวบรุกลิน 
และยังมีเมนูที่เป็นอาหารอีก 
คือแบบ กะให้อิ่มไปถึงเย็นเลย
ก็ได้นะ
 ร้านนี้เป็นร้านของน้อง
ภา ผู้ซึ่งร่ำาเรียนการถ่ายรูปมา 
แต่ก็พบว่าตนเองนั้นมีจิตใจ
ที่รักขนมปังไม่แพ้กัน จึงได้ไป
เรียนและฝึกฝนทำาขนมปังเพิ่ม
เติมจากเมืองนอกเมืองนามา
ด้วย พอกลับมาเมืองไทยจึง
มาเปิดร้านที่กรุ่นด้วยความรัก
ในอาหารเช้าขึ้นที่นี่ ใครผ่าน
ไปแถวนั้นก็แวะไปชิมกันครับ 
(O,O)

ปักหมุด
 ร้าน Brooklyn Baker ตึก
เดียวกับ Retreat On Vitayu 
Spa ซ.โปโล (ระหว่าง ซ. 2 และ 3) 
ถ.วิทยุ โทร. 0818557090 
08.00 – 17.00 น. www.
facebook.com/brooklynbkk/ 

ปักใจ 
 คุณชายถนัดหมี คือ นามปากกา
ของ บอย ตรัย กุนป้อชื่นใจ ที่เป็นทั้ง
นักร้อง นักแต่งเพลง นักชิม และนักจัด
รายการจดหมายเด็กแมว ร่วมกับ 
ดีเจคมสัน ดีเจเล็ก กรีซซี่... ชิม เอ้ย 
ฟังได้ทุกวันอังคาร 21.00 – 24.00 น. 
ทาง www.thisiscat.com 

ตอนที่ 2
อาหารเช้าคือนิรันดร์ 

 สวัสดีคุณผู้อ่านเป็นครั้งที่สอง ไม่น่าเชื่อว่าเผลอ
แป๊บเดียว จะโดนทวงต้นฉบับอีกแล้ว อะไรกันนี่ นั่ง
เอนหลังสบายอยู่ดีๆ ชีวิตต้องกลายเป็นนอนหลับไม่
เต็มตาอีกแล้วสิน่า เอาล่ะ ไม่พูดพล่าม เพราะชีวิตผู้
เขียนนั้นทำาแต่เพลง ฉบับนี้ขอแนะนำาเมนูแสนอร่อย
ของร้าน Brunch แห่งหนึ่ง ย่านพระรามสี่ ซอย
โปโล เลยร้านไก่ทอดเจ๊กีเข้าไปอีกนิดหน่อย ร้านนี้
ชื่อว่า Brooklyn ครับ
 เผื่อใครไม่ทราบ Brunch นั้นหมายถึงร้านที่
ขาย Breakfast บวก Lunch นั่นเอง คืออาหาร
เช้ายุคนี้นั้นไม่จำาเป็นต้องตื่นแต่เช้าหมดเวลาสิบโมง
แบบสมัยก่อน ร้านบรันช์เริ่มเป็นที่นิยม บรรดานก
ที่ตื่นสาย สามารถออกมาหาหนอนอ้วน ขนมปัง ไข่
ดาวได้ตลอดทั้งวัน และร้าน Brooklyn คือร้านที่มี
เมนูอาหารเช้าถึง 13 เมนู เมนูไข่หลากหลายแบบ 
ทั้งเรียบง่าย ไปจนถึงเมนูที่เป็นของทางร้าน จะขอ
ยกตัวอย่างสักเล็กน้อย
 Simple Joe เป็นอาหารเช้าง่ายๆ เมนูไข่ 
เบคอน ขนมปัง ขนาดจุใจ Shakshouka ที่เป็น
ขนมปัง Pain de mie ที่ร้านทำาเอง จี่เนยบน
กระทะจนหอมกรอบวางเรียงเป็นช่องแล้วเอาไข่
ไป Poach ในนั้น แล้วก็จะมีซอสมะเขือเทศสไตล์
ตะวันออกกลางราด เวลาทานก็ใช้ขนมปังตักเอา
ทั้งซอส และไข่ขึ้นมาทาน Yum! อีกเมนูก็เด็ด ชื่อ
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10. ลอกเทปกาวที่รอยพับและ
ติดมุมที่พับไว้เข้าหากัน

ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย <3

1. ลอกลายจากแบบหน้ากากลง
กระดาษที่ต้องการ หรือจะตัดจาก

แบบเลยก็ได้ (แบบอยู่ด้านหลัง
คอลัมน์นี้ พลิกไปดูก่อนได้ แต่อ่าน
วิธีทำา จด หรือถ่ายรูปก่อน แล้วค่อย

ตัดนะเมี้ยว ) 

2. ตัดหน้ากากโดยรอบ

3. ตัดตามรอยเส้นสีฟ้า  4. พับตามรอย และติดด้วยเทป
กาว 2 ด้านรอไว้

5. ใช้คัตเตอร์เจาะช่องตาทั้ง 
2 ข้าง

6. ท�าเลนส์แว่น 3 มิติ ด้วยปก
พลาสติกใส ระบายสีให้เลย

กรอบตามานิดหน่อยด้วยเมจิก 
แดง - น้�าเงิน ทิ้งไว้ให้แห้ง

7. น�าเทปกาว 2 ด้านมาติดบน
หน้ากากรอบกรอบตาให้ชิดที่สุด

8. เช็กให้มั่นใจ ว่าเลนส์ตาฝั่ง
ซ้ายเป็นสีแดง และตาฝั่งขวาเป็น
สีน้�าเงิน แล้วตัดให้พอดีกับแถบ

กาวที่แปะไว้

9. ติดเลนส์ที่ตาทั้ง 2 ข้าง
กับเทปกาว

-- เพลงแปลงร่าง – 
เพลง  “เหวอ”  
แปลงเนื้อจากท�านองเพลง เขิน - Superbaker
Intro: G/Bm/Am/D อูปาดาดาดา อูปาดาดาดา ดา

G              Bm    Dm     G         
ในเวลาที่เธอยืนยัน รู้ไหมว่าฉันไม่ชอบใจ
    C            Bm Em      Am         D 
ก็แค่เธอปล่อยมุกใช่ไหม ว่าเธอมองเห็นวิญญาณ
G            Bm    Dm       G      
ในบางทีที่เธอร�าพัน นี่คุยกับฉันหรือว่าใคร
C            Bm Em      Am         D 
ขอเถอะเป็นฉันใช่ไหม ที่เธอก�าลังสนใจ
C                       Bm
*ไม่ใช่ไม่รักนะเธอ ที่ขอตัวกลับบ้านไป 
A7                         D7
แต่เธอเซนส์ดีจนทนไม่ไหว

                           G       Bm          Em  
**อย่าแปลกใจที่ยังเหวอ ทุกครั้งที่เจอหน้ากัน
Dm       G        C      Bm                Am              D7
ก็หัวใจยังไหวหวั่น ทั้งๆ ที่คบมานานแต่เพิ่งรู้ว่าเธอคือร่างทรง
                      G          B7                 Em   A7
ไม่ผิดหรอกที่จะเหวอ เพราะเธอเพิ่งบอกว่าเธอนั้นมีองค์
            Am              D7            G/Bm/Am/D อูปาดาดาดา อูปาดาดาดา ดา 
และต่อๆ ไปฉันคง คงจะมีธุระ ไม่ว่างเจอ
(*,**`)

PIY
Play It 

Yourself 
เล่นได้เล่นดี 

DIY
Do It 

Yourself 
ทำาได้ ทำาดิ

ติวเข้มเน้นลีลา 
ตอน ประโยคเข้าเพลงดี 
มีชัยไปกว่าครึ่ง

 ในเมืองไทย การแสดงสดที่ดีนั้น นอกจาก
ตัวเพลงจะต้องดีแล้วสิ่งหนึ่งที่สำาคัญไม่แพ้กัน
คือการพูดเข้าเพลง เพราะการที่ศิลปินจะไม่
พูดจาอะไรเลย ก้มหน้าก้มตาเล่นเหมือนแนว
ชูเกเซอร์ หรือวงฝรั่งหลายๆ วง อาจไม่ได้รับ
ความนิยมมากนัก ดูต่อไม่ติดกับคนดู (ยกเว้น
บางวงทำาได้ เพราะแนวเพลงเอื้อ)  ดังนั้นช่วง
ต่อเพลงระหว่างเล่นสด นอกจากจะใช้ดนตรี
ต่อเพลงไปเรื่อยๆ การพูดประโยคเข้าเพลง
จะทำาให้เพลงๆ นั้นสมบูรณ์อย่างไม่น่าเชื่อ   
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องสอดคล้องกับโทนของวง
ด้วยนะครับ วันนี้เราจะมาลองคิดประโยคเข้า
เพลงขำาๆ กัน ว่าวงแนวไหนพูดประโยคเข้า
เพลงยังไงถึงจะจี๊ดใจจนเรียกเสียงกรี๊ดได้
ล้นหลาม
 1. ถ้าคุณเป็นวงเมทัล เพลงของคุณออก
แนวหนักกะโหลกสะใจ การพูดเข้าเพลงก็ยิ่ง
ต้องหฤโหดเข้าไว้ แม้ตัวจริงจิตใจคุณจะ
สวยงาม ที่บ้านเลี้ยงหนูแฮมสเตอร์สองตัวเอา
ไว้เป็นคู่กนั แต่เนือ้เพลงดนัพดูถงึชวิีตหลงัความ
ตาย การเข้าเพลงของคุณก็ต้องประมาณ 
“วันนี้กรูอยากจะเอาพวกเมิงลงนรกไป
ด้วยกันสักสองสามคนว่ะ เพลงต่อไปที่กรู
จะส�ารอกให้ฟังชื่อว่า ตายแล้วไปไหน” 
หรือ “ถ้ากรูเอาเลื่อยไฟฟ้าผ่าสมองมาได้ 
พวกเมิงคงรู้ว่ากรูคิดอะไร แต่ท�าไม่ได้กรู
เลยต้องร้องเป็นเพลง” เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะ
ช่วยกระพือความสะใจ สาสมในเนื้อร้องให้
กับสาวกวงของคุณไปอีกหลายเท่า

Text: ดีเจกอล์ฟ แมวสด
Illus: ppkrnn

 คอลัมน์ส่งเสริมความสนุกปลุกกำาลังใจ
จากการลงมือ...เล่นได้ เล่นดี ผ่าน ‘เพลง
แปลงร่าง’ และ ‘ติวเข้ม เน้นลีลา’ โดย
เหล่าดีเจนักดนตรีจากช่วงแมวสด  Cat 
Radio ผลัดกันมาชวนเล่น 
 ฉบับนี้เป็นฝีมือดีเจกอล์ฟ แมวสด หรือ 
กอล์ฟ ประภพ ชมถาวร แห่ง Super-
baker และ Starfish นั่นเอง

 2. ถ้าคณุเป็นแนวเพลงหม่นลอย ระทมทุกข์ ประโยคคมๆ 
ดังหลุดมาจากบางคำาในบทกวีที่โศกเศร้าจะช่วยทำาให้ผู้ฟัง
ของคุณฟินเฟร่อ ยกตัวอย่าง “ฉันเชื่อว่าวินาทีที่น�้าตาหยด
นึงที่บางคนไม่ใส่ใจ มันสามารถกระเพื่อมมหาสมุทรให้
เกิดมหาพายุร้ายได้ แล้วเราจะด�าดิ่งไปด้วยกัน” หรือ 
“บางทีบางหน สายลมก็พัดพาคนสองคนมาผูกพันกัน 
ก่อนที่ทุกอย่างจะแหลกสลายไปในอากาศ ร่องรอยบาง
อย่างมันยังตกตะกอนค้างไว้ เหมือนหินเกลือที่อยู่ในถ�้า
โบราณ เพลงต่อไปเขียนให้ภาวะนี้” รับรองว่าได้ใจ
 3.ถ้าคุณเป็นวงแนวดังเพราะเพลงอกหัก แน่นอน 
ประโยคเข้าเพลงนั้นก็ต้องทิ่มแทงทะลุทะลวง ดราม่าเข้าไว้ 
เช่น “วันนี้ผมเพิ่งอกหักครับ แต่ไม่เป็นไร เกิดมาครั้งนึง
ได้รักใครแล้วเห็นเค้ามีความสุขก็พอแล้ว แม้ว่าจะไม่ใช่

คนของเรา เอ้า ขอเสียงคน
โดนทิ้งทั้งที่จองถ่ายรูป
เวดดิ้งสตูดิโอไปแล้วหน่อย
คร้าบ!” หรือ “เพลงต่อไป
อยากให้ร้องกันให้เต็มที่ 
ร้องเพลงให้ไอ้คนเฮงซวย
คนนั้นที่มันไม่เห็นค่าของ
เรา พรุ่งนี้เราจะเป็นคน
ใหม่ แต่คืนนี้ถ้าจะให้ดีต้อง
ร้องไห้ด้วย เอ้า นึง ส่อง 
ซั่ม” อื้อหือ เข้าเพลงปุ๊บ 
ร้องตามกันโครมคราม
 4. ถ้าคุณเป็นแนวแฟชั่น 
คูลๆ ฮิปๆ หน่อย การพูด
น้อย มินิมอลจะทำาให้คุณเท่
มาก หรือเจือภาษาอังกฤษ
ด้วยก็ไม่เลว เช่น “ Hey 
guys เพลงต่อไป อยากให้
ทุกคน ช่วยกัน  Move 
the dancefloor” เขาก็
จะออก step ไปร้องตาม
คุณไปอย่างไม่น่าเชื่อ
 นี่แค่ตัวอย่างนะครับ 
ศิลปินกับวงดนตรีครับ ยังมี
ประโยคเข้าเพลงอีกมากที่
อธิบายความเป็นตัวคุณ 
สอนผมด้วย เพราะผมเองก็
ยังนึกไม่ออกทุกทีว่าจะคุย
อะไรดีทุกทีตอนเล่น (ฮา) 
สวัสดีครับ (O,O)

ป.ล. อ่านแล้ว เล่นแล้ว อย่าลืม
ไปขอสารพัดเพลงให้ดีเจตั้ม – 
กอล์ฟ – ลุลา (และผองเพื่อน
ที่บางทีมาแจม) เล่นให้ฟังกันสดๆ 
ช่วงแมวสด ทุกวันพุธ 
21.00 – 24 .00 น. 
ทาง www.thisiscat.com 

รู้ไปท�าแมว: หน้า DIY ทำาได้ ทำาดิ เป็นพื้นที่ชวนทุกคนมาทำาอะไรแบบกันเอง 
สนุกๆ ได้ประโยชน์บ้าง ได้ทำาบ้าง โดยมีดีเจหรือนักเขียนรับเชิญมาสาธิตแบบเพลินๆ 
เล่มนี้ คือดีเจนู๋ มนต์ทิพย์ ลิปิสุนทร แห่ง Cat Radio (12.00 – 15.00 น. ทุก
วันจันทร์ – พุธ) สาวเสียงดีผู้มีความสามารถหลากหลาย รวมทั้งด้านงานประดิษฐ์
แบบน่ารักน่าทำา เช่นนี้    

อุปกรณ์
1. กระดาษ A4 หนาหน่อย 1 แผ่น 
(recycle หรือสีขาวก็ได้ถ้าอยาก
ระบายสี)
2. ปกพลาสติกใส 1 แผ่น
3. ปากกาเมจิกแบบ permanent 
สีแดง, นำ้าเงิน, ดำา
4. คัตเตอร์  / 5. กรรไกร / 6. ไม้บรรทัด 
7. เทปกาว 2 ด้านแถบเล็ก

หน้ากากแมวพุ่ง!!!! ควันหลงงาน 
Cat Expo 3D โดย ดีเจนู๋ 
 
 Cat Expo 3D ผ่านไปแล้ว บางคนก็ทำาแว่น 3 มิติ ที่ได้รับ
แจก หายไปแล้ว แต่ความทรงจำาและความสนุกยังอยู่ ดังนั้นเราไป
พุ่งกันต่อ กับแว่น 3 มิติ ที่ทำาไว้ใส่เก๋ๆ ไม่เหมือนใครค่ะ ^ u ^

ทีนี้จะเจาะรูผูกริบบิ้นไว้คล้องหู/คาดหัว หรือจะติดไม้แล้วถือเป็นหน้ากาก 3 มิติ
ก็ตามสะดวกเลย ง่ายมากๆ ลองดูนะคะ  ทำาเสร็จแล้วใส่ถ่ายรูปแล้วโพสต์หรือแชร์
มาที่  www.facebook.com/thisiscatradio ให้ดูบ้างนะ (O,O)
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Scoop
Tshirt ปีนี้จัดวันที่ 1-2
ซึงตรงกับวันเกิด Cat Radio 
พอดี ภาพงานเลยเป็นเค้ก
ฉลองวันเกิดครบรอบปีที่ 3 
ของแคท ...อ้าว แล้วเลข 4 บน
เค้กคือไรอ่ะ ...อ่อ! TShirt ครั้ง
ที่ 4 (O,O)
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 Cat Radio กำาเนดิในวนัท่ี 1 เมษายน 2557 
ออกอากาศ 24 ชั่วโมงทาง www.thisiscat.
com และ app: Cat Radio ต่อเนื่องจน
ปัจจุบัน ร่วมด้วยช่องทางอัพเดทข่าวสารและ
เนื้อหาผ่าน fb/twitter/ig thisiscatradio 
และ youtube: ThisIs CatRadio 

 วันที่ 1 เมษายน 2560 นี้
จะเป็นวันที่แคท เรดิโอ โตๆ 
แมวๆ ครบรอบ 3 ปี ก่อนหน้า
นี้แคทจัดงานมาหลายงาน แต่
ไม่เคยจัดงานวันเกิด ปีนี้เป็นปี
แรก จึงอยากชวนทุกคนมา
ฉลองด้วยกันแบบยืดๆ 2 วัน  
ในเทศกาลเสื้อยืด ที่อยู่คู่แคท 
เรดิโอ มาตั้งแต่ปีแรกใน Cat 
T-Shirt 4 Happy Birth-
day เทศกาลเสื้อยืดฉลองวัน
เกิดแคท เรดิโอ 1-2 เมษายนนี้ 

SHOWTIME 
โชว์ยาวยืดจากเหล่าศิลปินที่จะ
ชวนทกคนยดืความสนกุกนัแบบ
เต็มอิ่ม
SPECIALS  
บัตรเพียง 300 บาท คูปอง
ส่วนลดซื้อเสื้อมูลค่า 300 บาท 
ซื้อบัตรภายใน 12 มีนาคม รับ
สิทธิ์สกรีนเสื้อฟรี ลายใหม่วาด
โดย ตั้ม วิศุทธิ์ พรนิมิตร / เต๋อ 
นวพล ธำารงรัตนฤทธิ์ / ยิ้ม สม
เกียรติ (ประวิทย์ ฮันสเตน 
– มือกลองและนักแสดง)
SAMPLES  
 ตัวอย่างรายชื่อร้านเสื้อยืด
ที่คอนเฟิร์มแล้ว แต่ยังมีอีก 
รวมทั้งร้านที่ผ่านการคัดเลือก
ตามคอนเซปต์ ใส่แล้วเกิด 
ติดตามได้ที่ www.facebook.
com/thisiscatradio อาจจะ
มีร้านคุณด้วยก็ได้ ขอให้โชคดี
นะเมี้ยว  HBD!

12SUMRECORDS (หนึ่ง 
สอง ซั่ม ) แสตมป์ อภิวัชร์
ART JEENO / ASSS
BALLOOP (บอล สครับบ)
BEC TERO MUSIC
BIGASS / BIRD SOUND 
RECORD / BLUES TAPE 
BOMB AT TRACK 
BOXX Music 
BUDDHIST HOLIDAY
DESKTOP ERROR
EXPENSIVE
FAT & FURIOUS (ฟักกลิ้ง 
ฮีโร่) / FEDFE / FLURE
FWENDS / GREASY CAFE
HUGO / INSPIRATIVE
JELLY ROCKET
JENNY AND THE 

SCALLYWAGS / JOYCE TK.
JULI BAKER AND SUM-
MER / JUNE JUNE
LEMONSOUP / LOLAY
LORD LIAR BOOTS
LOVEIS / LUKPEACH
MALAMA / MATTNIMARE
ME RECORDS / MINIMAL 
RECORD / MONOMANIA
MOVING AND CUT
MUZIK MOVE RECORDS
MUZINA / NEW HIGH 
RECORDS / NORM
OLD FASHIONED KID
OVERME / PANDA 
RECORDS / PARADOX
PARINAM MUSIC / PENNY 
TIME / PERSPECTIVE TV
PLASTIC PLASTIC
PLAYGROUND / RAP IS 
NOW / RATS RECORDS
RED TWENTY / RIVER 
RHYME / ROCK REPLU-
BLIC / ROMPBOY
SAFEPLANET / SEA-CRET 
T-SHIRT / SESSION 
OBJECTS / SMALLROOM
SNAP MAGAZINE / SOAR 
FLIT / SOLE / SPICY DISC
STARFISH + SUPERBAK-
ER / STAY YOUNG MUSIC
STOONDIO / STREET 
FUNK ROLLER / STUDIO 
IN PARK / SUGARMOUS-
TACHE / SUMMER DISC 
MUSIC LABEL / SUNDAY 
DRIVE / TATASTUDIO
TEMP / THAITANIUM 
ENTERTAINMENT
THE 10th SATURDAY
The CHARAPAABS + 
DCNXTR / THE OCTOPUSS
THE PISAT BAND
THE WHITEST CROW
THE YERS / TUE’S DAY
VAN & SMOOTH
WARNER MUSIC
WHAL & DOLPH
WHAT THE DUCK
WHY FRANK / X0809
YELLOW FANG
YOKEE PLAYBOY
ZOMARIE / ช่างหำา / ตราหมีคู ่
ประเทศไทยไม่ไร้เพลงดี

แป้งโกะ / ภูมิจิต / มหัศจรรย์
ธรรมดา / มูลนธิิสืบนาคะเสถยีร
สำานักพิมพ์มะลิ
 แล้วพบกนัใน Cat T-Shirt 
4 Happy Birthday เทศกาล
เสื้อยืดฉลองวันเกิดแคท เรดิโอ  
 ช้อปเสื้อยืด 2000 ลาย
ใหม่ ใส่ยังไงก็เกิด แฟชั่นโชว์ 
และคอนเสิร์ตยาวยืด 1-2 
เมษายน ที่แอร์พอร์ต เรล ลิงค์ 
มักกะสัน 11.00-23.00 น. 
บัตร 300 บาท ได้รับคูปอง
ส่วนลดเสื้อยืด 300 บาท ซื้อ
ภายใน 31 มี.ค. รับสิทธิ์สกรีน
เสื้อยืดลายพร้า จำาหน่ายบัตรที่
ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา 
โทร. 02-262-3838
รายละเอียดเพิ่มเติม  www.
thisiscatradio.com, app: 
Cat Radio fb/ig/twitter:-
thisiscatradio 
youtube: ThisIs CatRadio 
 
 คำาชวนจากผู้หญิงที่ใส่เสื้อ
ยืดเกือบทุกวัน 
 บูม บรกรณ์ หลงสวาสดิ์ Chief 
Creative Cat Radio 
 “ความสนุกของงานทีเชิ้ตเหรอ 
ก็โห เสื้อลายใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมา
ก่อน ขายโดยผู้บริโภคโดยตรงเลย ดู
แววตาเขาจะเห็นว่าตั้งใจทำามากๆ บาง
คนไม่เคยทำาที่อื่นมาก่อน เป็นนักศึกษา
ที่ทำางานนี้งานแรก ไปเจอผู้บริโภค
โดยตรง เวลาเราไปซื้อ เขาจะเล่าเรื่อง
ของเสื้อยืดตัวนี้ให้เราฟัง เหมือน
เป็นการถ่ายถอดเรื่องเล่าของกันและ
กัน ถ้าในเรื่องดนตรีก็เป็นการใกล้ชิด
กับศิลปินที่ทำาเสื้อมาขายเองเลย แล้ว
ทุกคนส่งตัวแทนมาเดินแฟชั่นโชว์ มี
การแสดงดนตรีจากวงที่เปิดในรายการ
ซึ่งก็เป็นวงที่เราอยากดู
 เราก็ไม่เคยชวนใครมางานวันเกิด
นะ บอกตรงๆ แต่ว่านี่เป็นงานสำาคัญ
ของพวกเรา อยากให้เราเกิดกี่ปีก็มากัน
เถอะ งานนี้
  จริงๆ เป็นกำาลังใจนะ เราทำางาน
แบบนี้ เหมือนเราเปิดเพลงให้ใครฟังก็
ไม่รู้ ไม่เห็นคนฟังเราเลย แต่ถ้ามาเจอ
หน้ากัน เราก็จะเห็นว่ามีคนฟังอยู่ 
ศิลปินก็อุตส่าห์ทำาเสื้อมาขาย เขาอาจ
จะไม่ได้มีเสื้ออยู่หรอก เราไปชวนเขา
มาขายเต็มไปหมดเลย เขาก็ลงทุน
กันเองด้วยซำ้า ถ้าเขาเจอแฟนเพลงของ
เขา เขาก็น่าจะดีใจ ก็มีกำาลังใจในการ
ทำางานต่อไป วงการเพลงก็จะคึกคัก 
รวมไปถึงเป็นการสนับสนุนดีไซน์เนอร์
หน้าใหม่ ๆ ที่ตั้งใจจะเติบโตกับธุรกิจ
อันนี้ไปเลยก็ได้ เหมือนค้นพบตัวเองใน
งานนี้ อยากให้ไปสนับสนุนกัน”

 1 เมษายน อาจเป็นวันแห่ง
การพูดไม่จริง แต่รายการวิทยุ
ออนไลน์รายการหนึง่ เกิดขึน้จรงิ 
 “เราคือ แคท เรดิโอ และ
นี่คือเพลงแรกของเรา”  
 ...แสงตะวัน แสงจันทร์ แสง
ดาว พร่างพราว เป็นประกาย 
แต่ตัวฉัน เป็นเพียงแสงไฟ ใกล้
ริบหรี่ อยู่ในแสงเทียน...(เพลง
สุดท้าย : สุดา ชื่นบาน) 
 นี่คือประโยคแรกและเพลง
แรกที่ได้ยินจาก Cat Radio 
ชื่อ ”เพลงสุดท้าย” แต่ไม่ใช่
เพลงสุดท้าย เพราะนี่คือวัน
โกหก (April Fools' Day)  
ดังนั้นวันต่อๆ มาก็ยังได้ยิน 
เพลงอื่นๆ ต่อไป   
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THE BIRTH OF CAT 

 <-- พัฒนาการหน้าตาเว็บไซต์
ตามประสาคนเพิ่งหัดทำางานผ่านเน็ต 
 และปัจจุบัน 

รู้ไปท�าแมว 
 1. ทีมงานเตรียมการทุกอย่าง 
ประมาณสองเดือนก่อนรายการจะออก
อากาศ   
  2. ทีมงานและดีเจส่วนใหญ่มา
จาก Fat Radio โตๆ มันๆ ที่ยุติ
รายการไปเมื่อปลายปี 2556
 3. ระหว่างการคิดชื่อรายการใหม่
นั้น นอกจาก “แคท เรดิโอ” แล้วอีกชื่อ
ที่เข้าถึงรอบสุดท้าย คือ “ปาริชาติ”   
 4. ก่อนเปิดรายการอย่างเป็น
ทางการ Cat Radio มีเฟสบุ๊กที่ทีม
งานเล่นกันเอง แต่ก็มีการอัพเดทงาน
อย่าง มันเนื้อเหนือ ซึ่งเป็นงานแรกที่
จัดโดยมีโลโก้ Cat Radio ตั้งแต่ยัง
ไม่มีรายการวิทยุชื่อ Cat Radio ส่วน
งานแรกหลังมีรายการแล้วก็คือ
คอนเสิร์ต Cat Live บอย ตรัย 24 
พฤษภาคม 2557 ตามมาด้วย Cat 
T-Shirt เมื่อวันที่ 2-3 สิงหาคม 
2557
 5. นอกจากเป็นวันโกหก หรือ 
April Fools' Day แล้ว ยังเป็นวันก่อ
ตั้งบริษัทแอปเปิ้ล และเป็นวันแรกที่
โปเกมอนออกอากาศที่ญี่ปุ่น  
 6. โปรแกรมเพลงต่างๆ 7 วันแรก 
เช่น เปิดแต่เพลงรัก (เพลงที่มีคำาว่ารัก)  
เปิดแต่เพลงซึ้ง (เพลงอ่อนซ้อม ของ
สามารถ พยัคฆ์อรุณ ที่ขึ้นต้นว่า “ซึ้ง
จริงจริง”) เปิดแต่เพลงเบาเบา (เพลง
เบาเบา ของ Singular) ทีมงานกล่าว
ว่าเป็นการตั้งโจทย์แบบเอามัน ส่วน
เพลงสุดท้ายที่เปิดวันแรก หากตอบให้
ซึ้งหน่อย ก็เป็นเพลงสุดท้ายที่จ๋อง พงศ์
นรินทร์ อุลิศ เปิดตอนลารายการ
แฟต เรดิโอ  
 7. การออกอากาศของแคทช่วง
ต้นมีการกระจายเสียงผ่านคลื่นวิทยุ 
FM94.5 MHz. 20.00-24.00 น. ที่
ต่อมาช่วงกลางวันมีการออกอากาศ
รายการลกูทุ่งอซีี ่ท่ีดเีจวราฤทธ์ิ มังคลา-
นนท์ ร่วมจัดด้วย ก่อนที่จะยุติรายการ
ไปในปี 2558 
 8. นอกจาก “โตๆ แมวๆ” แล้ว 
“ถ้าไม่รักเราแล้ว จะไปรักแมวที่ไหน” 
ก็เป็นอีกหนึ่งถ้อยคำาที่คุ้นเคยจาก แคท 
เรดิโอ

SHOW-
TIME,
SPECIALS 
AND
SAMPLES 
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Catwalk
is Happy 

Fashion is
Freelance

Coaches: 
Junejune x Violette
Theme & Event: 
Cat Expo 3D   
Date & Venue: 
4-5 Feb 2017 
@ Wonder World
Models: 
Audience & Artists
Photographers: 
Cat Expo Freelancers 
& พี่เจี๊ยบ 

ค�าโค้ช  
  CAT EXPO 3D ครั้งที่
ผ่านมาก็เจอคนมางานที่ตั้งใจ
แต่งตัวมาทั้งนั้น (บางคนแต่ง
ตัวน่ารักมาก เราแอบถ่ายรูป
ไว้) จะบอกว่ามีหลาย style 
มากๆ ฝั่งศิลปินเองก็มี look 
ตาม character ตัวเอง เห็น
แล้วรู้สึกว่าทุกคนที่มางานวัน
นั้นรสนิยมดีตั้งแต่การฟัง
เพลงไปจนถึงการแต่งตัว
จริงๆ (O,O)
 
รู้ไปท�าแมว 
โค้ชจูนจูนวีวีก็มีคนขอถ่ายรูป
เยอะ แต่อาจจะแพ้คุมะมง ที่
ทั้งถ่ายเยอะ กอดเยอะ ฟินนะ
พี่มง!

แต่งตัวตามสไตล์แล้วขอเพลง
ตามใจคุณกับโค้ชจูนจูนวีวี 
ได้ที่ Cat Radio 
www.thisiscat.com 
รายการ คนขอแมว ทุกวัน
จันทร์ 21.00 – 22.00 น.
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 • ปีนี้เป็นครั้งแรกที่หนังสือเค้า
แมว ไปงาน Cat Expo แต่ “เค้า
แมว” เคยเป็นชื่อเวทีในงาน Cat 
Expo ปีแรก เมื่อ 3 ปีก่อน เนื่อง
ในวาระฉลองกึ่งศตวรรษชาตกาล 
ดีเจจ้อย นรา  
 • หนังสือมาถึงงานก่อนประตู
เปิด วันที่ 4 พ.ย. ถึง 4 ชั่วโมง 
 • หลังประตูเปิดไม่ถึง 5 นาที 
คนกรูเข้ามาต่อแถวรับหนังสือที่จุด
แจกเค้าแมว จนยาวไปถึงโซน
นิทรรศการ 49 เพลงพระราช-
นิพนธ์ 49 ศิลปินที่คุณคุ้นเคย โดย 
แคท เรดิโอ ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้าม  
 • ศิลปินหลายคนมาลงชื่อ/รับ
หนังสือเองกับมือเช่นเดียวกับผู้ชม 
อาทิ Two Pills After Meal,  
De Flamingo, Lemonsoup, 
The Caption, ดวงดาวเดียวดาย 
และริค วชิรปิลันธิ์   
 • สิ่งที่คนมาถามถึงมากที่สุด 
ณ จุดแจกหนังสือคือ ที่ขายเสื้อ
ของ Cat Radio รองลงมาก็บูท
ศิลปิน ห้องนำ้า และจุดแจ้งของหาย 
โซนหนังสือบุฟเฟต์ 
 • หนงัสือทำามือของ เป้ อารกัษ์ 
มี 3 หน้า เยอะที่สุดในปีนี้ รองลง
มาเป็นหัวหน้าจ๋อง (หนจ) 
พงศ์นรินทร์ อุลิศ  2 หน้า ซึ่งอัตรา
การหยิบสูสีกันแบบหมดเกลี้ยง
อย่างรวดเร็วทั้งคู่ 
 • แต่สองคนแรกที่หนังสือหมด
คือ ดีเจจูนจูน วีวี 
 • เป็นครั้งแรกที่ หนจ หรือจ๋อง 
พงศ์นรินทร์ อุลิศ พี่ใหญ่ของแคท 
และดีเจช่วงหนังหน้าแมว ส่ง
หนังสือบุฟเฟต์ หลังจากทีมงาน
ตามอยู่สามปี 

PEPSI
presents
CAT

EXPO
3D

 • หนจ อีกนั่นแหละที่ส่ง
หนังสือบุฟเฟต์เป็นคนสุดท้าย คือ
ส่งคืนวันศุกร์ (งานเริ่มวันเสาร์)

เวทีต่างๆ 
 • เวที D2 เป็นเวทีที่มีจำานวน
ศิลปินใน 1 โชว์เยอะที่สุด คือ วง
ดีเจแคท เรดิโอ (ยี่สิบกว่าชีวิต)
 • วงดีเจ มีจำานวนนักร้อง นัก
ดนตรีเยอะที่สุด แต่ได้ร้องเพียง 3 
เพลง... น้อยที่สุดในงาน
 • แต่เพลงสุดท้ายเพลงเดียว
ยาว 8 นาทีกว่า คือ ชีวิตสัมพันธ์ 
 • ดีเจเปอร์ สุวิกรม คือคนที่
ร้องประโยคสั้นที่สุดในเพลงชีวิต
สัมพันธ์ คือ “มีสัตว์ป่า” และใส่
เสื้อของ นะ Polycat ขึ้นโชว์   
 • ปีนี้มีพิธีกรรับเชิญอย่าง
คึกคักได้แก่ ยิ้ม-โบ๊ท สมเกียรติ, 
อิ้งค์ วรันธร, ปั้น Jelly Rocket, 
เมย์  FWENDS และนุ้งนน (อดีต
เด็กฝึกงาน) และน้องปอนด์ (เด็ก
ฝึกงานปัจจุบัน)
 • ข่าวว่าสมาชิกวงจินตะที่หน้า
เหมือนกระชาย Death of a 
Salesman มาก จนทีมงานทัก
ถูกทักผิดอยู่เรื่อย 
 • มีเซอร์ไพรส์เล็กๆ ที่เวที 
Babb Bed Bed ในวันอาทิตย์ที่ 
5 เมื่อ Playground มาเล่นปิด
ให้ โดยที่ไม่มีชื่อในตารางโชว์  
 • ตั้งแต่วันศุกร์ ทีมงานที่เป็น
ทีมโชว์ ได้นอนตีสอง ตื่นตีสี่นิดๆ  
วันต่อๆ มาก็ใกล้เคียงกัน  
 • หัวหน้า Pro-Co aka พิ่
สิทธิ์ พกลูกไปทำางานหลังเวทีด้วย 
 • ที่โซนตลาด ศิลปินต่างขาย
แผ่นเพลง ขายเสื้อวง แต่มีอยู่บูท

หนึ่งนอกจากซีดีแล้วยังขายนำ้าพริก
กากหมูด้วย ข่าวว่าเป็นร้านขอ
งดีเจเซเลบ aka น้าโจ๊ก 
 • จากโปรเจกต์ 49 เพลงพระ-
ราชนิพนธ์ 49 ศิลปินที่คุณคุ้นเคย 
โดย Cat Radio มีศิลปินใน
โครงการนี้เล่นที่เวที D1 และ D3 
เวทีละ 7 วง
 • และมีถึง 2 วง ที่อัญเชิญ
เพลงพระราชนิพนธ์ในโชว์ เวที 
D3 คือ The Superglasses 
Ska Ensemble เพลงพระมหา-
มงคล และ Jerryblueberry  
เพลง Kinari Waltz
 • เวทีอื่นอาจมีสถิติจำานวน
ศิลปินในโชว์เยอะหรือน้อยที่สุด 
แต่ถ้าอายุรวมกันมากที่สุด โชว์
ของ เดอะชราภาพ ในเวที D3 
ชนะแน่นอน #แก่แต่เฟี้ยวจบนะ
 • เต๋อ (นวพล) และ เต้ย 
(จรินทร์พร) ผู้กำากับและนักแสดงคู่
ชวัญ ต่างโคจรมาที่เวที D3 แต่ไม่
ได้พบกันเพราะมาคนละวัน พี่เต๋อ
มาให้กำาลังใจและถ่ายคลิปคุณแม่
ที่โชว์กับเดอะชราภาพเพลงสวัสดี
วันจันทร์วันเสาร์ที่ 4 ส่วนเต้ย
จรนิทร์มาเชยีร์ Morning Surfers 
วงดนตรีที่เธอชื่นชอบ วันอาทิตย์ที่ 
5 และถ่ายรูปกับวง Lipta 

ตลาด
 • หลายศิลปินวางอัลบั้มแรก
ในงานนี้ เช่น Asss, Bhode 
Tanit, Postbox (อัลบั้มแรก
แบบอัดสดจากวงดวงดาวเดียว
ดาย, The Curious Case, The 
Bandit Boy,  อินธนูและพู่
ถุงเท้า, มหัศจรรย์ธรรมดา, Two 

Pills After Meal, Phum 
viphurit, Furasfic Fark, 
Degaruda , Starfish 
 • หลายศิลปินวางอัลบั้มใหม่ 
เช่น folk 9, The Superglass-
es Ska Ensemble, เป้ อารกัษ์, 
The Whitest Crow, PC 
0832/676, Lemon Soup, 
Sleeper 1, วิเศษนิยม, 
Hariguem Zaboy, Lek & 
Friends 
 • มีการเปิดพรีออเดอร์อัลบั้ม
ใหม่ของ Lomosonic เปิดพรอีอ-
เดอร์แผ่นเสียงวง Crub ครั้งแรก
ในโลก รวมทั้งการเปิดพรีออเดอร์
อัลบั้มคู่ เหล็กกับไม้ หลังจากวาง
แล้วหมดอย่างรวดเร็วตั้งแต่วันแรก
ของเป้ อารักษ์ 
 • นอกจากของขายแล้ว แต่ละ
ร้านยังมีการตกแต่งอย่างน่าสนใจ 
เช่น เป็ดดักเวเดอร์ของ What 
The Duck, จุดทดลองฟังเพลง
ของ Smallroom ที่มีหูฟังให้
แฟนๆ ลองฟังกันอย่างสนุกสนาน 
เห็นศิลปินก็ไปฟังกันเองด้วย 
 • แน่นอนว่าทุกร้านมีศิลปินมา
ขาย แจกลายเซ็นและพบปะแฟน
เพลงที่ไปอุดหนุนกันอย่างเนือง
แน่น ขนาดทีมงานยังหมดตังค์ไป
หลายกระปุก 
 • โบ๊ท เดอะเยอร์สและคณะ
ขายไก่ทอด O'Chix เป็นอีกหนึ่ง
มุมฮอตของงาน ขณะที่กุ้งและปลา
จากภูเก็ตของ Smoking’ lion X 
Smokin’ fish โดยสิงโต นำาโชค 
และชาวคณะก็เด็ด 
 • Cat Expo ครั้งต่อไป ปีนี้
นะ แจกัน!

รู้ไปทำาแมว 
เค้าแมว 
ฉบับ เพลงของพ่อ 

presents  
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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 

แมวนอก
โดย ดีเจ 

Sonny & Nor

แมวนอก
โดย ดีเจ 

Sonny & Nor

Soap  
“Shinjuku Transfer” 

 แม้ว่าหน้าเอจะส่องประกาย
พ็อพเจิดจ้าแค่ไหน เพลงหน้าบี
ที่ชื่อ “Room Mate” ก็บดบัง
จนหมดสิ้น ถามดีเจคนญี่่ปุ่น
หลายคนถึง Soap เพลงแรกๆ 
ที่นึกออกก็จะเป็น “Room 
Mate” เพลงนี้แหละ งานบรร-
เจิดที่เป็นตัวแทนของซาวด์นัก
ร้องประสานเสียงชั้นดีในยุคนั้น

Cerrone  
“Vaudou Aux Caraibes” 

 ท่านมาสเตอร์ดนตรีดิสโก้
จากฝรั่งเศสคนนี้ทำาอัลบั้มเกือบ 
30 ชุด รวมเพลงซาวด์แทรค
อย่างในหนังทริลเลอร์โทรมๆ 
เรื่องนี้  (Super Witch Of 
Love Island) ที่ใครๆ ก็จดจำา
ได้แต่งานหน้าบี เพลง “Music 
Of Live” ที่เป็นแคริบเบี้ยน 
ดิสโก้ระดับแพลตินั่มมงกุฎ
เพชรชฏาทองคำา

Saada Bonaire 
“You Could Be More 
As You Are”

 สองสาวพังค์เรกเก้อาหรับ
จากเยอรมันที่ทำางานนิวเวฟ-
ซินธ์ลำ้าหน้าจนทุกคนยกมือไหว้
ในความเก่งกาจ แต่คุณจะต้อง
ตกใจขึ้นไปอีกเมื่อพลิกหน้าบี
พบกับ “This Is A Man’s 
Man’s World” งานเก่าเจมส์ 
บราวน์ ที่พิเศษเทียบเท่างาน
หน้าเอ เพลงๆ นี้มีเฉพาะใน
หน้าบีของซิงเกิ้ล 7 นิ้วเท่านั้น 
หาให้เจอ

The Pale Fountains  
“(There’s Always) 
Something On My 
Mind”

 วงอินดี้พ็อพสุดคัลท์จาก
ลิเวอร์พูลที่ออกงานกับค่าย
บูติคในเบลเยี่ยมก่อนค่ายบ้าน
เกิดในอังกฤษจะเหลียวแล
ทั้งหน้าเอและบีเลอเลิศพอกัน 
แต่เพลง “Just A Girl” มักถูก
เลือกไปรวมในอัลบั้มอยู่เสมอๆ 
ดังจนวงยังเคยออกเอาหน้าบี
สลับมาเป็นหน้าเอด้วยซำ้า

Florence + 
The Machine 
“You’ve Got The Love”

 ทีแรกเพลงนี้ก็เป็นหน้าบีอยู่
กับซิงเกิ้ล “Dogs Days Are 
Over” แต่คณุงามความดทีำาให้
กลายเป็นหน้าเอของตัวเอง 
แล้วหน้าบีล่ะครับ? ยิ่งเหลือ
เชื่อเพราะ Jamie xx กับ
เพื่อน The xx นำาเพลงนี้มา
มิกซ์ใหม่ จนกลายเป็นงานของ
เจมี่ที่ขึ้นแท่นงานคลาสสิคมิกซ์
ในทันที

Valet Parking 
“Mr Dark”

 วงดนตรีชื่อพิลึกกับงาน
หน้าเอที่เป็นเร็กเก้ปลอมๆ แต่
ด้านบีเป็นนิยามของคำาว่า 
Emotional Pop บาดหัวใจ
จากยุโรปอย่างแท้จริง เพลง 
“Thank You For The 
Dance” เอาไว้ให้คนอกหัก
ดามหัวใจก่อนจะออกไปเต้นให้
หายเศร้า

ทุกเพลงขอและติดตามฟังได้ที่เดียว
ในรายการ “แมวนอก” ทุกคืนวันศุกร์ 
สามทุ่ม ที่  www.thisiscat.com 
รายชื่อเพลงตามดูได้ที่ facebook.
com/sonnyandnorcatradio

James Vincent Mc-
Morrow
photo: www.jamesvmcmorrow.
com/posts/2016/9/2/
we-move-out-now 

 ศิลปินหนุ่มชาวไอริช กับ
อัลบั้ม We Move ที่พัฒนาไป
เป็นส่วนผสมที่ลงตัว การนำาเอา
ดนตรีอินดี้ที่ร้องแบบโซลมาใส่
กลิ่นอายของดนตรีปัจจุบันได้
อย่างลงตัว เพราะอัลบั้มชุดนี้
เต็มไปด้วย Producer มือดีที่
เคยร่วมงานกับ Drake, Sam 
Smith, Years& Years, 
Kanye West สิ่งที่ JVM ได้
วางรากฐานไว้จึงมากล้นไปด้วย
ดนตรีที่ผสมเอาความเป็นอดีต 
ปัจจุบันและอนาคต เสียงร้อง
อันเศร้าสร้อย บีบอารมณ์ แต่
เปี่ยมไปด้วยความงาม กับบีต 
และการวางซาวด์ท่ีสมบรูณ์แบบ 
ทำาให้ภาพตัดแปะของเค้าออก
มาอย่างสมบูรณ์

Bibio
photo: www.facebook.com/
mrBibio/ 

 Steven Wilkinson หรือ 
Bibio นักดนตรี นักทดลอง
ด้านเสียงชาวอังกฤษ ผู้เซ็น
สัญญากับ Warl Records  
ศิลปินที่หมกมุ่นกับกีตาร์ของ
ตัวเอง และการสร้างซาวด์อัน

แสนเฉพาะตัว ดนตรีโฟล์กที่
ผสานกับดนตรีอิเล็กทรอนิก  
การตัดซอยแซมเปิลต่างๆ ทั้ง
เสียงกลอง ดนตรี Tropicalia 
Psychedelic ทั้งหมดถูกยำา
รวม จัดวางตำาแหน่งใหม่ รวม
ไปถึงการโยกย้าย จัดสัดส่วนให้
ฉงนในที่มาของแต่ละท่อนของ
เสียง ดนตรีบางช่วงทำาให้เรา
คิดถึง Toro Y Moi, Boards 
Of Cananda หรือดนตรีจาก
ค่าย Future Classic ที่มี
ความลึกซ้อนทับอยู่อีกเลเยอร์
หนึ่ง แต่ทั้งหมดก็ยังไม่สามารถ
บดบังอัจฉริยภาพของหนุ่มชาว
อังกฤษคนนี้ไปได้ นอกจากงาน
เพลงอนัแสนเก๋แล้ว ฝีมอืในการ
เป็นดีเจของเค้าไม่ธรรมดาเลย 
เพราะซาวด์ที่เกิดจากการตัด
ต่อเอง รวมไปถึงการวางพาร์ต
ต่างๆ ทำาให้ DJ Mix ของ 
Bibio แต่ละครั้งสร้างความตื่น
เต้นให้กับแฟนๆ ชาว IDM 
(Intelligent Dance Music) 
เพราะไม่สามารถคาดเดาได้ว่า
จะไปทางไหน

Poolside Disco 
photo: www.twitter.com/
PoolsideDisco 

 ดนตรีเต้นรำาที่ไม่ได้หยุดตัว
เองไว้ที่แดนซ์ฟลอร์อีกต่อไป  
โลกแห่งการปาร์ตี ้ได้ฉดุกระชาก

ให้ผู้คนได้ขยับกาย ผ่อนคลาย 
และพร้อมที่จะเริงระบำากัน
ตลอด Summer ดนตรีที่จะ
พาคุณล่องลอยไปกับบีตเบาๆ 
ขยับตัวนิดๆ flirt คนรอบข้าง
ด้วยสายตา และลีลาในการจิบ 
Cocktail อันแสนยั่วยวน  
ซาวด์แบบ 80’s ที่ล้นทะลัก 
เสียงซินธ์ที่ฉาบไปทั่วทุกอณู  
เสียงร้องแบบหุ่นยนต์จำาแลง  
Fretless Bass ริฟฟ์กีตาร์
อันแสนจะ Boogie ....บางที
ดนตรีประเภทนี้จะถูกเรียกว่า 
Daytime Disco เพราะ
รวบรวมความเก๋ของดนตรดีสิโก้ 
ให้ฟื้นคืนชีพกลับขึ้นมาในตอน
กลางวันด้วยลีลาที่สุดจะชิล คูล 
และเก๋   
วงดนตรีแบบ Poolside 
Disco มีอย่าง Pool-
side,The White 
Lamp,The Oto Factory, 
Sloslylove

S.E.A. music connect : 
OJ Law 
photo:  www.facebook.com/
lawsofmusic 

 นักร้องหนุ่มจากประเทศ
เพื่อนบ้านของเรา มาเลเซีย
นั่นเอง .....OJ Law เป็นคนมา
เลย์ที่เติบโตในประเทศอังกฤษ 
ทำาให้ดนตรีของเค้าโดดเด้งจาก
ความเป็นคนเอเซียมาพอ
สมควร แต่กระนั้นบรรยากาศ
ของดนตรีโซล ดนตรีจากยุค 
70’s, 80’s และดนตรี AOR 
ต่างๆ ที่คละคลุ้งไปด้วยเมโลดี้
อันสวยงามก็ฉาบให้งานของ
เขาโดดเด่นขึ้นมา OJ Law ไม่
ได้เป็นศิลปินหน้าใหม่ เค้าออก
งานชุดแรกมาตั้งแต่ปี 2006 
จาก Guitar Pop ที่เท่ไม่เบา  

Nor  
ดีเจนอร์ วีระยศ 
เตยะราชสกุล 

พัฒนาจนถึงอัลบั้มชุดที่ 4 จน
ทำาให้คุณถึงกับต้องหยิกตัวเอง
ว่าไปอยู่ที่ไหนมา ถึงไม่รู้จัก
ศิลปินประเทศข้างตัวอันแสน
จะชิดใกล้ขนาดนี้ 

อ่านแล้วออกไปค้นเพลงดีทั่วโลก
กันต่อกับรายการแมวนอก
ทุกศุกร์ 21.00 – 24.00 น. ที่ 
Cat Radio www.thisiscat.com 
อัพเดทรายชื่อเพลงทุกสัปดาห์ที่ 
www.facebook.com/
sonnyandnor 

ดีเจซอนนี่ 
อาทิตย์ 
พรหมประสิทธิ์
ฉบับนี้ว่าด้วยเรื่อง 
“เพลงหน้าบีที่ดีต่อใจ”
 หากคุณนิยมเล่นแผ่นไวนิล 
คุณจะรู้จักหน้าเอกับหน้าบี ยิ่ง
ถ้าคุณซื้อซิงเกิ้ลเป็นประจำา 
เพลงเอกที่เอาไว้ขายหลักๆ มัก
จะอยู่หน้าเอ ส่วนหน้าบีจะเป็น
เพลงแถมที่ไม่ค่อยพูดถึง ทุก
จากจะเปลี่ยน เพราะผมจะ
เลือกซิงเกิ้ลไวนิล 7” มา 6 
แผ่น ที่เพลงหน้าบีดีเท่า หรือดี
กว่าเพลงหน้าเอด้วยซำ้าไป
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ฟัง
Artist: Kevin Morby 
Album: Singing Saw
Text: ไก่เดือนเก้า 
Photo: Dusdin Condren  
www.facebook.com/
kevinrobertmorby

 เมื่อคนๆ หนึ่งได้ตัดสินใจ
เลือกเดินไปบนเส้นทางสาย
ดนตรี เลือกที่จะลงมือเขียน
เพลงสักเพลงที่อยากเขียน 
เลือกจะก้าวออกมาเล่าเรื่อง
ที่อยากเล่า และที่สำาคัญที่สุด
ก็เพียงเพื่อได้เล่นดนตรีที่เขา
อยากเล่น ไอ้เรื่องทำานองนี้มัน
ก็แค่เรื่องเล็กๆ ในโลกดนตรี
ใบใหญ่ๆ แต่ในทางกลับกัน
มันคงจะเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียว
สำาหรับนักดนตรีตัวเล็กๆ ที่จะ
เลือกทำาในสิ่งๆ นี้ เราคิดว่าเค
วิน มอร์บี้เป็นนักดนตรีแบบนี้ 
เลือกจะร้องและเล่นแต่เพียง
ดนตรีที่เขาอยากเล่น ดนตรีที่
เขาพอใจ

 เควิน มอร์บี้ เป็นนักร้อง
นักแต่งเพลงจากแคนซัสซิตี้ มี
บ๊อบ ดีแลน, นีล ยังก์ และ ลู 
รี้ด เป็นศิลปินบันดาลใจ เเละ
เมื่อตัดสินใจจะจริงจังในทาง
ดนตรี เควิน มอร์บี้ จึงมุ่งหน้าสู่
นิวยอร์กและได้มีผลงานดนตรี
ร่วมกับวงวู้ดส์ วงดนตรีน้อย
ส์โฟล์กฝีมือดี โดยตอนนั้นเขา
รับบทมือเบสให้กับวง หลังจาก
ทำางานกับวงวู้ดส์ได้สักระยะ
เขาก็ย้ายไปแอล.เอ เริ่มลงมือ
ทำางานดนตรีของตัวเองและมี
อัลบั้มเดี่ยวชุดแรก Harlem 

River ในปี2013 อัลบั้มที่เป็น
ดังบันทึกเรื่องราวหลายปีของ
เขาในนิวยอร์ก เป็นอัลบั้มที่ทั้ง
นักวิจารณ์และคนฟังต่างก็พา
กันชื่นชม โดยเฉพาะการเขียน
เพลงของเควิน มอร์บี้ที่เป็นดัง
บทกวี ตามแนวทางของศิลปิน
ที่เขาชื่นชอบอย่างบ๊อบ ดีแลน 
และเริ่มจากตรงนั้นเราก็ได้กวีที่
ร้องเพลงเพิ่มขึ้นมาอีก 1 คน
 Singing Saw เป็นอัลบั้ม
ชุดที่3 ซึ่งยังคงเป็นงานที่แสดง
ทักษะโดดเด่นในเเง่การเขียน
เพลงของเควิน มอร์บี้ออกมา

นี่เป็นผลงานสร้างสรรค์ที่เกิด
จากทักษะการเขียนเพลงระดับ
สูง บ้างก็ว่างานชุดนี้คือการ
ยืนยันในพรสวรรค์และจินตนา
การของเควิน มอร์บี้ สำาหรับ
เรา เราคิดว่า Singing Saw 
เป็นอัลบั้มโฟล์กที่มีความร่วม
สมัยและน่าสนใจมากๆ เริ่ม
ต้นที่ความเรียบง่ายไพเราะ ไป
สู่ความลึกความซับซ้อน ขณะ
เดียวกัน  เราก็รับรู้ได้ถึงความ
อบอุ่น ที่ก่อนจะกลายเป็น
ความโหยหาในบางครั้งบาง
จังหวะ มีหลายเพลงในอัลบั้ม
นี้ที่เราชอบอย่าง I Have 
Been To The Mountain, 
Drunk And On  A Star, 
Destroyer และ Water 
เพลงปิดอัลบั้ม
 แม้ว่าเควิน มอร์บี้จะทำา
งานโฟล์กที่เรียบง่าย แต่ทุกๆ 
เพลงก็ได้ผ่านกระบวนการ
เรียบเรียงมาเป็นอย่างดีเพื่อ
รองรับเนื้อหาหรือเรื่องราวที่
เขาต้องการจะเล่า เราคิดว่า
อัลบั้มSinging Saw คละกัน
ไว้ระหว่างความเข้มแข็งและ
อ่อนโยน เป็นงานโฟล์คของ
นักร้องนักแต่งเพลงรุ่นใหม่ที่
ฟังดูเป็นธรรมชาติแต่คมคาย 
เรียบง่ายแต่ก็บ่มเพาะความ
ทะเยอทะยานเอาไว้อย่างพอ
เหมาะพอดี ....

ร่วมวงสนทนาเรื่องหนัง บอล และ
โน่นนี่นั่น โดยดีเจจ๋อง จ้อย โจ๊ก และ
พี่คมสัน ได้ในรายการหนังหน้าแมว 
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 21.00-24.00 
น. ที่ Cat Radio ป.ล.ฝากทวง
ต้นฉบับพี่จ๋องด้วย เป็นคนเดียวที่ยัง
ไม่เคยส่งเค้าแมว (O,O)

อ่านไป
ดูไป ฟังไป

โดย ไก่เดือนเก้า

เพลงนี้คือ
เพลงของเธอ
โลกของคน
นอนไม่หลับ

ฉบับเค้าแมว

คอลัมน์ชวนอ่าน ชวนดู ชวนฟังโน่น
นี่นั่น โดยเหล่าดีเจหนังหน้าแมว 
หมุนเวียนเปลี่ยนปากกามาตามวาระ
ฉบับนี้ชวนฟังโดย ไก่เดือนเก้า เจ้าเดิม 
เพิ่มเติมคือคอลัมน์ใหม่โดยคนคุ้นเคย
ในหน้าข้างๆ 

ได้เป็นอย่างดี Singing Saw 
เป็นผลงานโฟล์กที่เรียบง่าย
ไม่มีความหวือหวาแต่อย่าง
ใด เควิน มอร์บี้ค่อยๆ พา
เราเข้าไปสู่งานของเขา ทีละ
เพลงๆ ไม่เร่งรีบ ทุกๆ เพลง
เหมือนจะย่ำาอยู่บนความรู้สึก
ของเรา ยิ่งนานเข้าเราก็ยิ่งจม
หายเข้าไปในร่องเสียง ที่หมุน
วนรอบต่อรอบอย่างต่อเนื่อง
และเที่ยงตรง
 บทวิจารณ์ทางดนตรีหลายๆ 
บท ยกย่องผลงานชุดนี้เอาไว้
ด้วยหลายๆ เหตุผล บ้างก็ว่า

เพลงบางเพลง เรารู้ว่ามันเพราะ แต่เรากลับไม่
เข้าใจเหตุและผลของมัน เราสัมผัสได้ว่า
ท่วงทำานองนั้นช่างสุดแสนจะหม่นหมอง แล้วยัง
เสียงของนักร้องคนนั้นอีกเล่า ราวกับว่าเขากำาลัง
พรำา่กระซบิเรือ่งราวผดิพลัง้ส่วนตวั, อยู่เพยีงลำาพงั,
ในห้องสารภาพบาป ณ มหาวิหารแห่งรักหนหลัง 
เรารู้ว่าทั้งหมดทั้งมวลที่เขาพรั่งพรูออกมานั้นคือ
เรื่องเศร้า แต่เราไม่ก็รู้หรอกว่า, สาเหตุของความ
รันทดใจนั้น, มันมาจากไหน...

...ถ้อยค�าทั้งหมดเอื้อนเอ่ยออกไปแล้ว 
ทว่าในความรู้สึกของเรา ยังมีบางสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
ทั้งที่เราพยายามกอบกู้มันมาตลอดทั้งคืน
โดยการไล่เรียงขั้นตอนชีวิตคู่ของเราสอง
ตั้งแต่จุดเริ่มต้น
ตราบจนกระทั่งมันปลาสนาการหายไปในอากาศ
ท�าไมชีวิตของเราถึงพาเรามาอยู่ที่ตรงนี้ได้นะ

มองเนิ่นนานเข้าไปในแววตาของเธอ 
ไม่มีคนที่ฉันรู้จักอยู่ในนั้น
ช่างเป็นความประหลาดใจอันแสนว่างเปล่า
ฉันรู้สึกเดียวดาย...

...เพราะบางครั้งเราอาจยังอ่อนเยาว์เกินไป 
เพราะหลายครั้งเราอาจผ่านโลกมาน้อยเกินไป 
และทุกครั้ง-เราไม่มีทางล่วงรู้ได้เลยว่า อนาคต
แปลกหน้าที่ยืนเพ่งตามองเราอยู่, เงียบเงียบ, 
กำาลังตระเตรียมสิ่งใดไว้รอต้อนรับเราอยู่บ้าง...

...ตอนน้ี-ถงึแม้ว่าค�าบางค�าอาจพดูออกไปได้ง่ายขึน้
แต่ฉนักร็ู้ด ีว่ามนัคงไม่มีความหมายอะไรมากมายนัก

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเทียบกับค�าพูด-ยามเรา
เคยสัมผัสมันด้วยความรัก
เธอไม่เคยรู้ ว่าเพราะเหตุใดฉันจึงรักเธอ
เช่นกัน ฉันก็ไม่เคยรู้ ว่าเธอรักสิ่งใดในตัวฉัน 
บางที-อาจเป็นแค่ภาพเงาของใครบางคน
ที่เธอคาดหวังเอาไว้ ว่าฉันควรจะเป็นเช่นนั้น

ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง ฉันเสแสร้งไม่ได้อีกแล้ว 
และฉันรู้ว่าฉันนั้นเดียวดาย
ทุกความรู้สึกทั้งมวลที่เราคุ้นเคย 
มันใกล้ถึงจุดจบแล้ว...

...วินาทีสุดท้ายของชีวิตคู่ จุดสิ้นสุดของความฝัน 
ปลายทางแห่งรัก มีเพียงไม่กี่เพลงในโลกที่มี
อำานาจร่ายเวทย์แช่แข็งห้วงอากาศของเวลาเช่น
นั้นเอาไว้ได้ Late for the Sky ของ 
Jackson Browne คือหนึ่งในเพลงเพลงนั้น...

...นี่ฉันหลับใหลไปเนิ่นนานแค่ไหน
เน่ินนานแค่ไหน ท่ีฉนัลอยคว้างล่องไปในห้วงรตัตกิาล
เนิ่นนานแค่ไหน ที่ฉันฝันไป ว่าอาจท�าให้ทุกสิ่ง
กลับมาถูกต้องได้
หากเพียงแค่ฉันหลับตา แล้วพยายามให้สุดก�าลัง
เพื่อจะเป็นคนคนนั้น คนที่เธอต้องการ...

...ในเวลาห้านาที-สามสิบหกวินาที Jackson 
Browne จูงมือพาเราไปที่นั่น ยืนเงียบเงียบอยู่
ในห้อง เฝ้ามองชายหญิงคู่หนึ่ง เขาและเธอเหม่อ
มองไปที่ใด โลกนอกหน้าต่าง ณ ปลายขอบฟ้า 
ดาวเหนือมอดดับ ดวงอาทิตย์เริ่มทอแสง วัน
ใหม่กำาลังจะเริ่มต้น แต่ความรักของเขาและ
เธอ-กำาลังจะสิ้นสุดลง...

...นี่ฉันหลับใหลไปเนิ่นนาน
แค่ไหนกัน
เนิ่นนานแค่ไหน ที่ฉันลอยคว้าง
ล่องไปในห้วงรัตติกาล
เนิ่นนานแค่ไหน ที่ฉันออกวิ่งไป 
หวังเพียงจะได้เหินบินขึ้นสู่
ท้องฟ้ายามรุ่งอรุณ
ท่ามกลางค�ากระซิบสัญญา 
แสงไฟเปลี่ยนสี ซึ่งสาดส่อง
มาที่เตียงของเราสอง
ส�าหรับท้องฟ้านั้น มันคง
สายเกนิไป...

...กับเพลงบางเพลงเราอาจต้อง
ใช้ความผิดพลาด คำาปฏิเสธ 
การตัดสินใจ คำาสารภาพ 
หยดนำ้าตา ความเงียบงัน  
การตัดสินใจอีกครั้ง และภาพ
ใครสักคนหันหลังเดินจากไป 
อาจจนกระท่ังห้วงเวลาท่ีผ่านมา, 
ทั้งชีวิต, เพื่อทำาความเข้าใจ
ท้องฟ้าในวันพรุ่งนี้คงมองเห็น
แค่เพียงในฝัน ผืนแผ่นฟ้าที่เรา
จะได้โบยบินออกไปด้วยกัน
และสำาหรับท้องฟ้า, เช่นนั้น, 
วันนี้-มันคงสายเกินไป.
--------------------------
ทุกตัวเอียง แปลและแปร จาก
เนื้อเพลง Late for the Sky 
ของ Jackson Browne

คมสัน นันทจิต หรือพี่ยักษ์ / พี่โต 
เป็นหนึ่งในดีเจ แคทเรดิโอ ประจ�า
รายการจดหมายเด็กแมว (ทุกวัน
อังคาร 21.00–24.00 น.) และ 
หนังหน้าแมว (ทุกวันอาทิตย์ 
21.00–24.00 น.) มีผลงานเขียน  
แปลหนังสือ แต่งเพลง  เป็นพิธีกร 
นักแสดง และนักสะสมแผ่นเสียง
ตัวยง 'เพลงนี้คอืเพลงของเธอ โลก
ของคนนอนไม่หลับ' เคยเป็นชื่อ
หนังสือรวมคอลัมน์จากนิตยสาร
อิมเมจแต่คราวนี้เป็นครั้งแรกในฉบับ
เค้าแมว และทีมงานหวังอย่างยิ่งว่า
จะมีครั้งต่อๆ ไป (O,O)

สำาหรับท้องฟ้านั้น
มันคงสายเกินไป 
โดย คมสัน นันทจิต
ภาพประกอบ KOYY 
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เกม...
มาเล่นกัน

เถอะ

หน้านี้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน
เกมมาชวนเล่นสนุก มีรางวัล
บ้าง ไม่มีรางวัลบ้าง เล่มนี้ม.ี..
รางวัลจาก Cat Expo 3 D
พิเศษ! 2 ชุด 2 เกม เพราะ
เล่มนี้เรามี 2 ปก

เกม 1:  มือใคร

โจทย์:  จากปกและภาพ 
Paradox ในบทสัมภาษณ์ 
คิดว่า มือใครใช้เปลืองสุด
ค�าใบ้:  สมาชิกในวงนั่นแหละ 
พี่เขาบอกว่า มือระดับรางวัล  
Hand Talent เชียวนะ 

เกม2:  คอนเซปต์อะไร

โจทย์:  จากปกและภาพ Moderndog ในบทสัมภาษณ์ คิดว่าคอนเซปต์
ในการถ่ายภาพเซ็ตนี้คืออะไร
ตัวเลือก:    ก. ซ้อน 2      ข. ซ้อน 3      ค. ทับซ้อน       ง. ซับซ้อน 
ค�าใบ้:  ตามภาพเลย

วิธีตอบ:  ส่งคำาตอบ พร้อมชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ มาที่ cultmaew@
gmail.com ภายใน 15 มี.ค. 60 จะตอบ 1 ข้อ หรือ 2 ข้อก็ได้ แต่เราขอ
สงวนสิทธิ์ มอบรางวัลให้ท่านละ 1 ชุดนะเมี้ยว (O,O)

เฉลยเกม Do You See Me? 
In 3D จากเล่ม 1 ปกสครับบ
1. บอล scrubb   2. ยิปโซ 
3. ฮิวโก้   4. ลุลา
5. เมื่อย scrubb 
6. สอง paradox  
7. วง gym and swim ทั้งวง

ผู้ได้รับรางวัลคือ
สิทธิศักดิ์ เกื้อกูลเกียรติ 
ยินดีด้วยนา 

<- ของรางวัล ->

ราศีมีน
(16 มี.ค.–15 เม.ย.)    

ท่านที่เกิดเดือน
มีนาคม ห้อตะบึงไป
ข้างหน้าอย่าได้หยุด 
วิ่งออกไปสู้รบปรบมือ
อย่าได้ยั้ง อย่างมุ่งมั่น
ด้วยตัวท่านเอง อย่า
ท้ออย่าได้หยุด อย่า
ให้มีสิ่งอันใดมาขวาง
กั้น ความสำาเร็จที่ฝัน 
อยู่บ่ไกลเด้อ

ราศเีมษ 
(16 เม.ย.–15 พ.ค.)

ท่านที่เกิดเดือนเมษา 
สี่ถ้วยเขาว่า ความรัก
โอเช แต่ 75%  อ้าว 
อีก 25 ใช่ว่าแย่ แต่
วุ่นวายหัวจิตหัวใจ
แต๊ๆ นั่งขบคิด นอน
ขบคิด ยืนขบคิด คิด
ไปคิดมา วุ่นไปทั้ง 
75/25 รวมๆ ขอฟัน
ธงว่าวุ่นประมาณ
หนึ่งชัวร์ป้าด แต่มัน
จะอึนๆ ไปพักนุงเบย

ราศพีฤษภ 
(16 พ.ค.–15 ม.ิย.)

ท่านที่เกิดเดือน พ.ค. 
9 ถ้วยดีเยี่ยม เกียม
ฉลอง แต่อยู่ด้านหลัง
ไม่หันไปมอง นั่ง
จดจ้องมองมา รอ
เพลาจะฉลองเอาเป็น
ว่าพักนุง นิดส์ๆ เดี๋ยว
จะดี ดีมาก ดีที่สุด 
ช่วงนี้ทำาไปให้สุดก่อน 
แล้วคิดหวังสิ่งอันใด 
สบายบรือๆ

ราศเีมถนุ 
(16 ม.ิย.–15 ก.ค.) 

ท่านที่เกิดเดือน มิ.ย. 
อัศวินไม้เท้า ก้าวไป
ข้างหน้า การงานการ
เรียนจะมีอุปสรรคอัน
ใด ขอให้มั่นใจ ใน
ตนเอง ก้าวไป มุ่งไป 
จัดไป เส้นทางจะ
ขรุขระ ไม่เรียบลื่น 
จะไปกลัวสิ่งใด ลุยไป 
จะคนเดียวเดี่ยวๆ 
ก็ตาม ไม่นาน ทุกสิ่ง
ดั่งใจหมาย มาได้
ครอง

ราศกีรกฎ 
(16 ก.ค.–15 ส.ค.) 

ท่านที่เกิดเดือน ก.ค. 
เอมเพอเร่อร์ เขาว่า
จักรพรรดิ สั่งเป็นสั่ง 
จัดการอันใดด้วย
ความดังใจประสงค์
ของตน จะเล็กกลาง
ใหญ่ เคลียร์ไปได้ลื่น
ไหล อย่าฟังเล็กฟัง
น้อยใคร ให้ก้าวไป 
บรื้นๆ

ราศสีงิห์ 
(16 ส.ค.–15 ก.ย.) 

ท่านที่เกิดเดือน  ส.ค. 
ราชินีแห่งเหรียญ เงิน
ดี สวยงาม มาแล้วมา
อีก ยังไม่มากำาลังจะ
มา ก้อนใหญ่ อาจจะ
จากการงาน การค้า 
หรือโชคหล่นทับ แต่
ในทางใจ อาจมีเรื่อง
ต้องกลุ้มกับสิ่งเหล่านี้
บ้าง แต่เอาเหอะ รวย
ไว้ก่อนช่วงนี้

ราศีกันย์ 
(16 ก.ย.–15 ต.ค.) 
 
ท่านที่เกิดเดือนกันยา 
ราชินีแห่งถ้วย สวยๆ 
ไป ควบคุมได้ความรัก
ความสัมพันธ์ การ
ติดต่อสื่อสารกับผู้คน
มนุษย์โลก โอย สบาย 
ไหลๆ  ใครเห็นใครรัก
ใครชอบ ถ้าเป็น
หัวหน้าทีมใดๆ ด้วย 
น่าจะคุมเกมได้ยาวๆ 
โห ดีอะ

ราศีตุลย์ 
(16 ต.ค.–15 พ.ย.)
 
ท่านที่เกิดเดือน ต.ค. 6 
เหรียญ เงินมา
มากมาย แต่ก็ใช้ไป
มากมายบ่แพ้กัน มี
เรื่องให้ใช้ให้จ่าย เสีย
เบี้ยบ้ายรายทาง เอ้า 
ก้อมันจำาเป็น  บางท่าน
ก็ต้องทำาบุญ ทำาทาน 
ให้บ้าง ผู้คนมาหยิบยืม 
ต้องกลั้นใจว่า บาง
อย่างเล็กๆ น้อยๆ 
ต้องระวัง ให้ไปอาจมี
หายยาว สรุปแว่ เงิน
เข้ามากต้องระวังเลย 
มีจ่ายเยอะแหงๆ

ราศีพิจิก 
(16 พ.ย.–15 ธ.ค.)

ท่านที่เกิดเดือน  พ.ย.  
โห 10 ไม้เท้า กอดไว้
อย่างแน่นหนา มันจะ
แผ่จะบานออกแล้วคา
ตา ล้มครืนลงมาจะไม่
งาม น่าจะเหนื่อยแน่
จากการงาน แต่บาง
คราก็สุขใจที่ได้ทำา
เยอะเวลา เพราะจะ
ก้าวหน้าไปไกล ไม่
กลัวเหนื่อย แต่มันจะ
เหนื่อยอย่างโหด ส่ง
ผลต่อด้านอื่นๆ ของ
ร่างนะ ระวังๆ

ราศีธนู 
(16 ธ.ค.–15 ม.ค.)

ท่านที่เกิดเดือน ธ.ค.  
หนึ่งไม้เท้าเขาว่าเดิน
หน้านะ เริ่มใหม่อันใด
ในทางการงานนีด่ ีสวย 
หรือในสายงานเดิม 
ถ้าได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่ 
เริ่มส่วนใหม่ หน้าที่รับ
ผิดชอบใหม่ๆ โห 
แจ่ม หรือใครกำาลัง
สมัครงาน สมัครเรียน 
ลุยเลย ยิงยาว 
ได้โลดๆ

ราศีมังกร 
(16 ม.ค.–15 ก.พ.)

ท่านที่เกิดเดือน ม.ค. 
โอย ไม่อยากทายมาก 
เอาเป็นเตือนว่า ระวัง
เสียตังค์ สูญทรัพย์ 
ระวังคน คนใกล้ชิด
ผู้ร่วมงาน บลาๆ  จะ
ช่วยให้เสียเงิน คิดมาก
ด้วย ถึงจะไม่เยอะแต่
ปวดหัว วุ่นวายใจ เอา
เหอะ เดี๋ยวมันก็ผ่านไป

ราศีกุมภ์ 
(16 ก.พ.–15 มี.ค.)

ท่านที่เกิดเดือน ก.พ. 
5 ไม้เท้า วุ่นดีจริงๆ 
ใครทำางาน ใครเรียน 
ใครทำาทั้งสอง มันวุ่น
ไปหมด ทั้งเพื่อนทั้ง
กลุ่มทั้งผู้ร่วมงาน 
ทั้งคน ทั้งงาน ทั้ง
สถานที่ ทั้งเวลา เอา
เป็นว่าในทางดีคือ 
เหนื่อยแต่ก้าวไปข้าง
หน้า ในทางกายก็
เหนื่อยไปตามกาลละ
กัน นอนพักแป๊บๆ ก็
หายน่า (O,O).

หมอสอง 3 มิติเปิดไพ่ยิปโซ เอ้ย ยิปซี ท�านายดวงรายเดือนโดยหมอสองสามมิติ 
...เดือนมีนาคม 2560 … ท�าดี อย่าท้อ สู้ต่อ ฟิ้วฟิ้ว!

ดวงรายเดือนดูที่นี่ ส่วนดวงรายสัปดาห์ ดูแบบสดๆ 
ได้ที่ Cat Radio รายการหมอสองสามมิติ ทุกวัน
พฤหัสบดี สี่ทุ่ม ถึง เที่ยงคืน  โดยหมอสอง 
(2 Paradox) และ หมอยิป (ยิปโซ – อริย์กันตา) 
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ว่าด้วยวัย M
idlife นะครับ กิน

อะไรนิดหนึ่ง มันก็มาไว  
โป้ง:  อายุมาก ต้องควบคุม
เมธี:  จริงๆ ก็เริ่มแล้วครับ ปั่น
จักรยานหน้าทีวี (หัวเราะ)
ป๊อด:  หน้าทีวีเลยเหรอ  ซื้อเหรอ 
เมธี:  นานแล้ว แบบที่ปั่นอยู่กบัที่น่ะ 
แต่เมื่อก่อนเอาไว้ตากผ้าไง (หัวเราะ) 
ตอนนี้เอาผ้าออกแล้วก็ปั่นไง
ป๊อด:  ซื้อจากซาร่ามา
เมธี:  ไดเร็คทีวี โทรไปสั่งเดี๋ยวนี้
เลยจะแถมนู่นแถมนี่ เราก็เลยซื้อมา
ไว้ที่บ้านครับ เอามาตากผ้าก่อน 
(หัวเราะทั้งวง) 

M
oderndog 23rd: Year 

Plan or N
o Plan 

ป๊อด:  ปีนี้เป้าหมายหลักก็เป็น
คอนเสิร์ตใหญ

่นี่แหละฮะ ความจริง
พวกเราไม่ได้คิดแพลนไว้ยาวมาก 
เราแพลนเป็นตัวอัลบั้ม แล้วก็ตัว
คอนเสิร์ตใหญ

่ ที่เหลือก็เป็นพวก
รายละเอียดยิบย่อย อย่างเช่นการ
วางซิงเกิ้ล การถ่ายมิวสิกวิดีโอ ก็
เป็นไปตามระบบ แต่ว่าหลักๆ งาน
ของเราก็มีประมาณ

นี้นะฮะ กับรับ
งานที่เป็นทัวร์ทั่วไป   
เมธี:  อย่างช่วงไหนงานเยอะเราก็
ทำาๆ ไป พอช่วงไหนงานน้อยเราก็
เหมือนได้พกัผ่อน ผมจะคดิว่า เหมือน
กับเราทำานา งานเยอะก็เหมือนกับ
ข้าวออกรวง กเ็กบ็ๆ ไป พอช่วงงาน
น้อยก็ต้องมาดำานา พอเวลาที่ต้อง
ทำาอัลบั้มใหม่ หรือต้องใช้ไอเดีย
อะไร ไอ้พวกวันหยุดเรามานั่งหา
แรงบันดาลใจไว้ ก็จะได้ใช้ 
โป้ง: จริงๆ ก็เป็นลูปเนอะ แต่ว่า
เวลาลูปใหม่กลับมาก็จะต้องหา
อะไรที่ทำาให้ไม่วนซำ้า 
ป๊อด:  จริงๆ สิ่งหนึ่งที่โมเดิร์นด็อก
ไม่ค่อยได้ทำานะครับ ไม่ค่อยได้จะ
ท้าทายสักเท่าไหร่คือเรื่องของการ
เอาเพลง ที่เรามีอยู่ในมือ ในอัลบั้ม
ทั้ง 6 ชุด มีเพลงหลายโหมด โหมด

ดิ่ง โหมดคึกคัก เบิกบาน แล้วเรา
หยิบมาใช้ประปรายมาก ผมก็คิดว่า
เราอาจจะสนุกกับมันมากขึ้นที่จะ
หยิบพวกเพลงเคว้ง เพลงสักเท่า
ไหร่ หรือว่า แสงจันทร์ หรือว่า
เสน่ห์หา หรือว่า มา ออกมาเล่น
ตามพารากอน 
โป้ง:  พารากอนเลยหรอ (หัวเราะ)
เมธี:  ขนาดไปเล่นร้านแสงจันทร์ 
ยังไม่กล้าเล่นเพลงแสงจันทร์เลย 
(หัวเราะ) ตอนแรกว่าจะเล่นก็ไม่
กล้าเล่น 

N
ext: การ “มา” ของเพลงใหม่ 

เมธี:  จริงๆ ชุดที่ผ่านมาก็ประมาณ
นี้เหมือนกันนะ หมายถึงว่าก็ทำาๆ 
หยดุๆ แล้วอยู่ดีๆ กค็ดิขึน้มาว่า ต้อง
ทำาแล้วชุดใหม่ เหมือนกับว่า บางที
ในแง่ของการเล่นสด เราก็มีงาน
เรื่อยๆ แต่ว่าในแง่ของครีเอทีฟ 
เหมือนกับเราเป็นนักดนตรี ที่คิดว่า
เพลงเราเป็นศิลปะ บางทีเราก็คิดๆ 
ทุกๆ สาม สี่ ปี หรือ ห้าปี เราก็
อยากจะมีเหมือนนิทรรศการอัน
ใหม่ที่ให้คนเห็น แต่ว่าก็อยู่ตรงที่ว่า 
เราพร้อมที่จะนำาเสนออะไร หรือเรา
ไปเจออะไร ใหม่ๆ หรือเปล่า ซึ่ง
บางทีกต็อบยากนะ บางทีพยายามจะ
หามันกไ็ม่เจอ บางทีอยู่เฉยๆ มนักม็า
ป๊อด:  ใช่เลย เมธีพูดถูก

ฯลฯ : อื่นๆ
 ของโมเดิร์นด็อก

เมธี:  ทำาอนิเมชั่นกับยุรี (ศิลปินนัก
วาด) ครับ เป็นเหมือนนิทรรศการ
ของเขา แล้วก็เอาตัวคาแร็กเตอร์
พวกนั้นมาเป็น คล้ายๆ เกมเราก็ทำา
ซาวด์ให้กับอนิเมชั่น แต่ก็ไม่ใช่เพลง 
เหมือนเป็นซาวด์ดีไซน์ 
ป๊อด:  ตอนนี้ผมก็จะใช้เวลากับการ
เพ้นท์นะครับ เวลาว่าง คือได้มีการ
คุยกันเรื่องเกี่ยวกับการจัดแสดงงาน 
ก็เลยคิดว่าต้องขยัน ในเวลาที่ว่างก็
อยากจะสร้างงานให้ได้มากเพราะ
ว่าเราจะต้องมาคัดเลือก คล้ายๆ 

ทำาอัลบั้มน่ะ เหมือนกับเราจะต้อง
แต่งเพลงแล้วพอถึงเวลาจะลง
อัลบั้ม เราก็ต้องมาเลือกเพลง ที่เรา
ว่าเหมาะสมที่สุด ก็เลยอยากมีเพลง
ไว้เยอะๆ 
โป้ง:  ช่วงนี้ก็ทำารายการทีวีจักรยาน    
Life C

ycling แล้วก็คอยคิดเส้น
ทางปั่นให้ทีมจักรยาน พยายามหา
คาแร็กเตอร์ที่แปลกๆ หรือว่าความ
ท้าทายใหม่ๆ เพื่อให้ทางธรรมดา
เป็นทางที่คนอื่นเขาไม่ทำากัน อย่าง
ที่เพิง่ทำาล่าสุดคอืทรปิ ดอยอนิทนนท์  
ปกติคนอื่นเขาจะปั่นขึ้นปีหนึ่ง ครั้ง
เดียว ทางเดียวแต่จริงๆ แล้วมันขึ้น
ได้ 3 ด้าน เราก็เลยลองคิดเส้นทาง
แบบขึ้นดอยอินทนนท์จากสามด้าน
ติดกันสามวัน ซึ่งเป็นความท้าทาย 
ที่คนขี่จักรยานส่วนใหญ

่คิดว่าไม่น่า
จะเป็นไปได้ เราจะชอบทำาอะไร
แบบนี้

C
at &

 Dog: จากหมาถึงแมว* 
*ทีมงานเห็นแมวเดินไปมาขณ

ะ
สัมภาษณ์

ที่ บรษิทัโมเดริ์นดอ็ก กเ็ลย
ถามว่าแต่ละคนคิดอย่างไรกับแมว 
โป้ง:  จริงๆ เราไม่ชอบแมวหรอก  
เรามีหมาอยู่ แต่ว่าลูกสาวชอบ แล้ว
ก็เอาอาหารมาให้ มันก็มาเต็มเลย 
เมธี:  เราเป็นพวกหมา
ป๊อด:  ใช่ เราเป็นหมา
โป้ง:  แมวมันพูดไม่รู้เรื่อง 
ป๊อด:  เวลาเจอแมวแล้วจะมีความ
กังวลนะ เพราะว่าไม่รู้มันคิดอะไร
กับเราอยู่ เวลามองหน้าแล้ว 
เหมือนกับว่ามันมีอะไรอยู่ในใจ
ตลอดเวลา (หัวเราะ) 
โป้ง:  หมามองตาแล้วรู้ว่าคิดอะไร
เมธี:  ทำาไมไม่ชื่อ Dog Radio ล่ะ 
...Dog Radio โตๆ หมาๆ อะไรงี้เหรอ 
(O

,O
)

รู้ไปท�าแมว 
1.  ในช่วงท้ายมิวสิกวิดีโอเพลง ดอกไม้
บาน งานศิลปะที่ปรากฏเป็นฉากหลัง คือ 
นิทรรศการ Atm

osfear ของยุรี เกนสาคู 
ที่จัดแสดง ณ

 100 ต้นสน แกเลอรี่ (ไปชม
งานกันได้ถึง 21 พฤษภาคม 2560)
2.  มิวสิกวิดีโอของเพลงในอัลบั้ม ป๊อด 
โป้ง เมธี ส่วนใหญ่

กำากับโดย โป้ง ยกเว้น 
เพลง เชียร์ โดย คงเดช จาตุรันต์รัศมี 
ผู้กำากับภาพยนตร์/นักร้องวงสี่เต่าเธอ และ 
ดอกไม้บาน โดย Kelvin W

ong 
ดีไซเนอร์ศิษย์เก่าเบเกอรี่ มิวสิก
3.  อัลบั้มและคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นอีกหนึ่ง
งานรวมศิษย์เก่าหรือคนที่เคยร่วมงานกับ
เบเกอรี่ มิวสิก เช่น วรุฒ

ม์ ปันยารชุน
ดีไซเนอร์ที่ออกแบบปกอัลบั้มตั้งแต่ชุดแรก
ของโมเดิร์นด็อก และ ณุ

ภัทร อาจกล้า 
ช่างภาพที่ถ่ายปกอัลบั้ม/คอนเสิร์ตล่าสุด 
รวมทั้งถ่ายปกโมเดิร์นด็อกให้หนังสือเค้า
แมวด้วย 
4.  บริษัท โมเดิร์นด็อก จำากัด ที่เรา
สัมภาษณ์

และถ่ายปกเล่มนี้ เปรียบเสมือน
บ้านของโมเดิร์นด็อกทั้งวง หลังออกจาก
เบเกอรี่ มากว่า 11 ปี ปัจจุบันชั้นสองได้รับ
การปรับปรุงให้เป็นห้องซ้อมดนตรีของวง 
ทำาให้คอนเสิร์ตครั้งนี้ซ้อมที่นี่เป็นหลัก
5.  คอนเสิร์ตใหญ่

ครั้งนี้วงโมเดิร์นด็อก
เตรียมงานนานที่สุด เพราะตอนแรกจะทำา
เมื่อครบ 20 ปี แต่เพิ่งจะได้ทำาตอนอายุ 
22 ปี แล้วกต็้องเลื่อนมาจนล่วงเข้าปีที่ 23 
อย่างไรก็ดีบัตรยังมีจำาหน่ายที่ไทยทิคเก็ต
เมเจอร์ จนถึง 18 มีนาคม วันแสดง 
6.  นอกจากคุยเรื่องสุขภาพแล้ว ป๊อดยัง
แนะนำาว่าควรทำาคอลัมน์แนะนำาการดูแล
สุขภาพของคนวัยทอง และควรทำาแม็ก-
กาซีนวัยทองด้วย 
7.  ปี 2559 โป้งปั่นจักรยานไป 18,700 
กิโลเมตร ส่วนเมธีที่ปั่นจักรยานหน้าทีวีไป
แล้ว 3 วัน (นับถึงวันที่คุยกับเรา) คาดว่า
ปั่นไปได้แล้ว 10 กิโลเมตร และยังเคย
ทดลองเล่นโยคะผ้า 2 วัน เพราะได้บตัรฟรี 
แต่เน้นถ่ายรูป 
8.  ด้านงานศิลปะ เมธี ป๊อด และ ยุรี ได้
ไปออกบูทงานศิลปะร่วมกันที่งาน Art 
G

round 02 เมื่อ 3-5 มี.ค. 60 ที่ The 
Jam

 Factory และต่างคนยังทำางาน
ศิลปะกันอย่างต่อเนื่อง

“ผมจะคิดว่าเหมือน
กับเราท�านา  งาน
เยอะก็เหมือนกับข้าว
ออกรวง ก็เก็บๆ  
ไป” 
เมธี โมเดิร์นด็อก

“ในเวลาทีว่่างกอ็ยาก
จะสร้างงานให้ได้มาก
เพราะว่าเราจะต้อง
มาคัดเลือก เหมือน
กับเราแต่งเพลงแล้ว
พอถึงเวลาจะลง
อัลบั้ม เราก็ต้องมา
เลือกเพลง ที่เราว่า
เหมาะสมที่สุด”
ป๊อด โมเดิร์นด็อก

“เราจะเป็นประเภท 
ชอบให้ทุกอย่างอยู่
ในการควบคุมของ
เราเอง เพราะเราไม่
ชอบฝากชีวิตไว้กับ
คนอื่น” 
โป้ง โมเดิร์นด็อก 
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as Alw
ays.   

 
ขณ

ะที่หนังสือฉบับนี้อยู่ในมือ
คุณ

ผู้อ่าน คงใกล้คอนเสิร์ต  
M

oderndog 22 ในวันที่ 18 
มีนาคม 2560 เต็มที ขอให้เตรียม
สนุกกันเต็มที่ (หรือหากได้รับวันที่ดู
แล้วก็ขอให้สนุกอยู่ดี) บทสัมภาษณ

์
นีต้ัง้ใจให้เป็นกึง่บททบทวนเรือ่งราว
และบทบันทึกคำาบอกเล่าของ
โมเดิร์นด็อกในวันที่พร้อมสำาหรับ
คอนเสิร์ตใหญ

่ที่พวกเขาเตรียมการ
นานที่สุดเท่าที่เคยทำามา 
 

อัลบั้ม Pod  Pong M
ay-T  

วางแผงไปตั้งแต่ปีที่แล้ว และ
ดอกไม้บาน (Bloom

) ที่มีมิวสิก
วิดีโอเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ ปีนี้ คือ 
ซิงเกิ้ลลำาดับ 6 ต่อจาก วันนี้เมื่อปี
ก่อน (2559) เชียร์ (2558) 
C

loud (2557) ทบทวน (2557) 
โอน้อยออก (2556)
 

งานชุดที่ 6 นี้ โมเดิร์นด็อก
บันทึกเสียงที่ Tarbox Road 
Studio นิวยอร์ก ตั้งแต่ปี 2556 
และส่งไปมาสเตอริ่งที่ Abbey 
Road Studio ลอนดอน ก่อน
ทยอยส่งซิงเกิ้ลพร้อมมิวสิกวิดีโอ
แบบใจเย็นปีละเพลงสองเพลง ตาม
ยุคที่ศิลปินส่วนใหญ

่ทำาซิงเกิ้ลก่อน
ทำาอัลบั้มเต็ม แต่โมเดิร์นด็อกทำา
อัลบั้มเสร็จแล้วจึงค่อยทยอยปล่อย
ซิงเกิ้ล พร้อมตัวอัลบั้มและแผ่นซิง
เกิ้ลสำาหรับนักสะสม  และอาจมี
อะไรออกมาให้ตื่นเต้นกันอีกใน
คอนเสิร์ตหรือหลังจากนั้น
 

วงโมเดิร์นด็อกอายุเข้า 23 ปี 
ในปีนี้ ส่วนอายุสมาชิกวง ป๊อด-
ธนชัย อุชชิน (ร้องนำา) เมธี น้อย
จินดา (กีตาร์) ปวิณ

 สุวรรณ
ชีพ 

(กลอง) ก็ผ่านหลักสี่มาสักพักแล้ว 
 

พวกเขาผ่านหลักไมล์ของอัล-
เทอร์เนทีฟ อินดี้ ฮิปสเตอร์ โซเชียล 
และคำาจำากัดความใดๆ จนเกินกว่า
จะระบุว่าโมเดิร์นด็อกเป็นวงดนตรี

ยุคไหน คล้ายว่าหากปัจจุบันยังคง
ดำาเนิน โมเดิร์นด็อกก็ยังโมเดิร์นต่อ
ไป 
Pod Pong M

ay-T: ดอกไม้บาน 
ซิงเกิ้ล อัลบั้มและแผ่นเสียง   
ป๊อด:  ซิงเกิ้ลใหม่คือ ดอกไม้บาน 
ที่เราปล่อยช่วงวาเลนไทน์ เพราะ
เอ็มวีเสร็จพอดี ชุดนี้จะได้ดูเอ็มวี 
10 เพลงอยู่แล้วครบั ตวัซงิเกิล้ที่เป็น
แผ่นแยก ทั้ง 10 เพลงเสรจ็แล้วด้วย 
จรงิๆ เตรยีมไว้ขายในงานคอนเสิร์ต
ใหญ

่ปีที่แล้ว แต่ว่าเลื่อนมา คนที่ซื้อ
ตัวอัลบั้มเต็มแล้ว อาจมีบางคนที่ 
ชอบสะสมเป็นของพิเศษ ก็จะมีแผ่น
ซิงเกิ้ลด้วย
เมธี:  ในซิงเกิ้ลจะมีเวอร์ชั่นแปลก
เรื่องดนตรี
ป๊อด:  เวอร์ชั่นเดโม่ หรือเวอร์ชั่นที่
แต่งตั้งแต่อยู่บ้านแล้วเอาไอโฟนกด
อัดกับกีตาร์โปร่งอะไรอย่างนี้
เมธี:  เราอาจจะมีบ๊อกเซ็ตด้วยแผ่น
เสียง 
ป๊อด:  แดดส่องออกมาแล้ว ตอนนี้
บรษิทักำาลงัผลติทิงนองนอยกบั ป๊อด 
โป้ง เมธี

M
oderndog 22: ทบทวน  

คอนเสิร์ตใหญ
่ การซ้อม และ

ข้าวของ
เมธี:  อาจจะเหมือนในแง่รีแล็กซ์
มากกว่า ตอนนั้น (กำาหนดเดิมคือ 
15 ตุลาคม 2559) เราเตรียมงาน
แบบเข้มข้นมาก ตอนนี้เราก็เหมือน
มีเวลาผ่อนคลาย ทำาใจสบายๆ 
กลับไปรื้อฟื้นอะไรที่ทำากันไว้ จริงๆ 
วงเราครั้งนี้ซ้อมหนักสุดนะ เกือบ
อาทิตย์ละ 5 วัน ปกติวงเราก็ไม่
ชอบซ้อมเยอะเกินไป 
ป๊อด:  เดี๋ยวจะไม่สด คือที่ซ้อม
เยอะเป็นเรื่องของการคิดด้วยว่าจะ
ออกแบบโชว์อย่างไร จะเอาเพลง
ไหนมารื้อ แล้วทำาแพทเทิร์นใหม่    
ใช้เวลากับพวกนี้เยอะ ดีไซน์เสร็จ
แล้ว เหลือแค่เมธีไม่ลืมท่อนนะครับ 

(หัวเราะ) ไม่ลืมเอฟเฟกต์ 
เมธี:  ใช่ เพราะว่า เปลี่ยนครั้งนี้
เป็นครั้งที่สเกลมันใหญ

่ ดังนั้นระบบ
แสง ระบบเสียงอะไรก็เปลี่ยน แล้ว
คอนเสิร์ตครัง้นีเ้ป็นการรวบรวมแบบ 
จาก 6 อัลบั้ม ซึ่งแต่ละอัลบั้มเราก็
เปลี่ยนซาวด์เปลี่ยนอะไรตลอด พอ
ต้องมาเล่นรวมกันในโชว์เดียวก็เลย
ต้องจัดระบบให้มันตอบสนอง  
ป๊อด:  อย่างเมธีก็จะมีอุปกรณ

์ที่
เยอะมาก เท่ากบัวง Pink Floyd น่ะ 
(หัวเราะ) ครัง้นีเ้ยอะที่สุด เหมือนขึน้
เครื่องบินเลย เหมือนเป็นแบบแผง
หน้านักบินเลย ไม่รู้จำาได้ยังไง 
เมธี:  ก็ไม่ได้หรอก (หัวเราะ) 
ป๊อด:  คนที่เหนื่อยก็คือผู้ช่วยที่ต้อง
คอยจำาทุกอย่างของเมธีไว้ เหมือน
กำาลังจะขับยาน เหมือนแบบ สตาร์-
วอร์ส
เมธี:  มีคนช่วยเรื่องเอฟเฟกต์คน
หนึ่ง มีคนที่ประกบเราคนหนึ่ง แล้ว
ก็มีคนคอยเปิดมอนิเตอร์ทีวี แล้ว
คนที่จะคอยส่งเมสเสจ ‘อย่าลืม
เหยยีบตรงนีน้ะ อย่าลืมท�าอย่างนี’้ 
ก็ช่วยๆ กันหลายคน จริงๆ ที่กลัว
จะลืมก็คือกลัวพวกนั้นลืม (หัวเราะ) 
เพราะถ้าเขาส่งสารได้ตรงผมก็จะ
เล่นได้ 
โป้ง:  เพราะว่าเป็นคอนเสิร์ตที่เล่น
เพลงตั้งแต่อัลบั้มแรก จนถึงอัลบั้ม 
6 นี่ ก็มีความแตกต่างทางด้าน
เทคนิคเยอะ ต้องมีการใช้อุปกรณ

์
มากกว่าปกติ แล้วก็มีการหยิบยืม 
จัดเตรียม ซื้อหามาเรียบร้อยแล้ว 
แต่เราจะเป็นประเภท ชอบให้ทุก
อย่างอยู่ในการควบคุมของเราเอง 
เพราะเราไม่ชอบฝากชีวิตไว้กับคน
อืน่ อาจจะเกิดเหตกุารณ์

แบบเมธีได้   
ป๊อด:  ผมเพิ่มเอฟเฟกต์ 2 ก้อน 
แล้วก็กีตาร์ไฟฟ้า ซื้อใหม่เลยนะฮะ 
คือตอนแรกก็ยืมนะครับ แล้วทีนี้คน
ที่ยืมก็โทรมานะครับ ถามว่า พี่ป๊อด
ครับมีคนจะเอาแล้ว (หัวเราะ) มัน
เป็นกีตาร์ที่เข้ามือมาก เราก็ชอบ 

แต่ว่าคงไม่ค่อยได้เล่นกีตาร์ไฟฟ้า
บ่อย ก็ยืม แต่ว่าพอน้องเขาบอกว่า
มีคนจะเอาแล้ว เราก็เลยต้องโอน
ตังค์ไป (หัวเราะ) 
เมธี:  ตอนแรกป๊อดพยายามให้เรา
ซือ้ (หัวเราะ) แต่ว่าเรากม็รีุ่นเดยีวกนั
ก็เลยรู้สึกว่ามีแล้ว ซำ้า 
ป๊อด:  แต่เสียงของเราดีกว่า 
(หัวเราะ)
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ต้องใช้ข้อ / 18 มี.ค. อิมแพ็ค 
อารีน่า

ป๊อด:  3 ชั่วโมง 30 เพลง นะครับ 
โดยประมาณ

 เต็มอิ่มมาก คือคน
ทั่วไปอาจจะคิดว่าบัตรหมดแล้ว  
เราก็บอกเปล่า ไม่ได้หมด ชั้นล่าง
เป็นบัตรยืนด้วย เพราะเราอยากจะ
ให้ฟีลของการดูโมเดิร์นด็อกที่แท้
จริง ต้องใช้เข่า ต้องใช้ข้อ ไม่นั่งดู
เมธี:  ต้องเหนื่อยหน่อย 
ป๊อด:  ต้องมีเหงื่อหน่อย ทีนี้ก็จะมี
แฟนเพลงบางกลุ่ม ยืนนั่นแหละแต่
ขอมีเก้าอี้สแตนด์บาย เขาก็จะขึ้นไป 
อยู่บน อัฒ

จันทร์ ด้านบน แต่ส่วน
ใครที่ลุย ไหนๆ ก็โตมาด้วยกันแล้ว 
ก็ขอให้มารวมกันชั้นล่างได้ เพราะ
ฉะนั้น บัตรไม่อั้น 

เมธี:  นานๆ เราจะมีคอนเสิร์ตเต็ม
รูปแบบอย่างนี้ เรื่องข่าวลือว่าบัตร
หมดแล้วไม่จริงนะครับ ยังสามารถ
ซื้อได้เรื่อยๆ แล้วก็คนที่มาก็อยาก
ให้ร่วมสนุกโดยการใส่เสื้อลายขวาง
มาด้วย เพื่อความเป็นนำ้าหนึ่งใจ
เดียวกัน 18 มีนามาให้ได้ครับ 
 M
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ต้องซื้อของที่ระลกึ: เสื้อ หมวก 
กระเป๋า ซิงเกิ้ล ของกิน
ป๊อด:  ขอให้เตรียมเงินมาซื้อ
ผลิตภัณ

ฑ์ด้วย เพราะว่าเป็นครั้ง
แรกที่โมเดิร์นด็อกออกแบบผลิต-
ภัณ

ฑ์ ที่น่าสนใจหลากหลาย เราได้
ร่วมงานกับดีไซน์เนอร์ชั้นนำาของ
เมืองไทยนะครับ เป็นถึงอาจารย์
จุฬาฯ และ เป็นลูกครึ่งมาเลเซีย 
บอกแค่นี้ (หัวเราะ) รับรองว่าของ
สวยงามเพราะว่าเขาทำาด้วยใจ
จริงๆ เขารักวงมาก แล้วสนุกที่จะ
ได้แต่งแต้มนะครับ 
เมธี+โป้ง:  ก็มีเสื้อ กระเป๋า หมวก  
ป๊อด:  มีหมวกทรงต่างๆ ด้วยนะ 
ไม่ใช่หมวกแบบว่าเดาได้ด้วย 
โป้ง:  มีไม่ค่อยเยอะ
ป๊อด:  ใช่ จำากัดๆ เพราะไม่อยาก
ให้ค้างอยู่ในสต๊อกจริงๆ เราอยาก
ให้หมดเพื่อจะได้ออกแบบลาย
ใหม่ๆ สนุกกว่า จะได้มีของหมุน
เวียนใหม่ๆ 
โป้ง:  ไม่งั้นกจ็ะค้างเตม็บ้านเราไปหมด 
ป๊อด:  แบบกินได้ก็มี เดี๋ยวคอยดู 
สนุกมากครับ ต้องผ่านการชิมหลาย
ขั้นตอนมาก กว่าจะถึงลิ้นของท่าน 
 M
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หมาทันสมัย   
ป๊อด:  ตอนนี้ก็ต้องดูแลให้มากขึ้น
แล้วครับ คอนเสิร์ตครั้งนี้เราต้องฟิต
ร่างกายมากเลย เมื่อวานก็ลั่นวาจา
ไว้บนเวทีที่ไปเล่นด้วยว่า คอนเสิร์ต
นี้เมธีเขาจะลดพุงลง แกว่งแขนลด
พุง รวมถึงผมด้วยเหมือนกัน เพราะ
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Text: ศรีลาน พัสวรรณ
   Photo: ณ

ุภัทร อาจกล้า 
คุยแบบสบายๆ สไตล์โมเดิร์นด็อก...ดอกไม้บาน
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“คงเป็นวันที่ดอกไม้จะผลิบาน และงดงามขึ้นอีกครั้ง
สิ่งที่เหลือในวันนี้ ยังมีความหวัง หากหัวใจเธอจะรับฟัง”

ดอกไม้บาน – โมเดิร์นด็อก
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