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Intro

CultMaew Team
บรรณาธิการอ�านวยการ   พงศ์นรินทร์ อุลิศ
บรรณาธิการบริหาร   มณเฑียร  เกษศิรินทร์เทพ
บรรณาธิการ   พัสวรรณ ศรีลาน 
ผู้ช่วยบรรณาธิการ  พิมพกานต์ เกิดศิริ
นักเขียนประจ�า  ทีมเค้าแมว = ทีมแคท เรดิโอ 
    ดีเจ ครีเอทีฟ โปรโค และทีมงานทุกคน
ทีมให้ข้อมูล รู้ไปท�าแมว   บรกรณ์ หลงสวาสดิ์
    อัญญารัตน์ ชาตะเมธีกุล 
    วีณา ปิยะพินทุ
    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
นักศึกษาฝึกงาน   นัชชาติ บุญยัง 
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  
ผู้อ�านวยการแจก  กรุงเทพฯ: ป้อง, เชียงใหม่: ขิม
    ขอนแก่น: โอ๊ต, โคราช: โจ้ 
ติดต่อโฆษณา  086-609-0489  
    082-797-1448

 “เดี๋ยวช่วงใกล้ตาย  ไม่มีตังค์ซื้อแพมเพิร์ส”
 สายวันหนึ่ง ระหว่างนั่งอ่านหนังสือแบบกึ่งหลับกึ่งตื่นในรถไฟฟ้า เราได้ยินผู้อาวุโสท่ีนั่งข้างๆ สนทนา
ผ่านโทรศัพท์ด้วยประโยคนี้และอีกหลายชุดข้อความว่าด้วยเรื่องของการใช้เงินแบบไม่ประหยัดของบุคคล
ที่สาม น�้าเสียงแม้จะดูบ่นๆ แต่ก็สัมผัสได้ถึงความเป็นห่วงประสาคนวัยเดียวกัน
 เรารู้สึกอินทันที ทั้งๆ ที่คิดว่าวัยห่างไกลจากพี่เขา
 จริงๆ ไม่ใช่เรื่องวัยหรอก แต่เป็นเรื่องของชีวิต 
 ชีวิตที่มีเหตุปัจจัยมากมายให้จับจ่าย ไม่ว่าด้วยเงิน ของมีค่า เวลา ความรู้สึก หรืออัตราตอบแทนใดๆ 
จนเผลอไผล ไม่เก็บหอมรอมริบ ลืมนึกถึงอนาคต ทั้งท่ีน�าเงินในอนาคตมาใช้ กินเพลิน ดื่มเพลิน  
....ท�าอะไรไม่รู้เพลิน
 รู้ตัวอีกที หลายคนอาจสงสัยว่า ใช้เงินท�าอะไรหมด จน...
 ไม่มีตังค์ซื้อแผ่นเสียง
 ไม่มีตังค์ซื้อรถ 
 ไม่มีตังค์ซื้อบ้าน
 ไม่มีตังค์แต่งงาน
 ไม่มีตังค์เลี้ยงลูก
 ไม่มีตังค์เที่ยวรอบโลก ฯลฯ 
 และในที่สุด ก็อาจนึกขึ้นได้ว่า ไม่มีตังค์ซื้อแพมเพิร์สนั่นแหละ 
 หรืออาจไม่นึกถึงอะไรแบบนี้ แต่กงล้อชีวิตและจิตใจยังหมุนวนให้ใช้จ่ายต่อไป  
 เราไม่อาจตัดสินว่าคนอื่นควรใช้จ่ายอะไรมากแค่ไหนถึงจะดี เพราะแต่ละคนย่อมมีเหตุปัจจัยต่างกัน
ดังกล่าวข้างต้น ส่วนตัวเราคิดว่าใช้ให้พอดีกับชีวิต และชีวิตมีสุขพอ ก็น่าจะดี
  ถ้ามีตังค์เก็บไว้ซื้อแพมเพิร์สหรือของจ�าเป็นยามทุกข์เข็ญก็คงยิ่งดี (O,O) 
        พัสวรรณ ศรีลาน
        บรรณาธิการ

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 ใครอยากมีอ่าน
ตลอดปี แบบส่งถึงบ้าน พร้อมของที่ระลึกพิเศษ ติดต่อสมัครสมาชิกได้ที่  
cultmaew@gmail.com  ค่าสมัครปีละ 500 บาท   
2.  หากใครสนใจช่วยเราแจก อย่าลังเล ติดต่อเราได้ที่ cultmaew@gmail.
com เช่นกัน แจ้งชื่อ นามสกุล จ�านวนเล่มที่ต้องการ พร้อมจุดที่น�าไปแจก หรือไป 
เรายินดีส่งให้ พร้อมลงเครดิตตามเหมาะใจ

จุดแจกเค้าแมว 

กรุงเทพฯ 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  (บอยแบนด์แสนใจดีขนไปแจก
บนเวทีและที่ต่างๆ) 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: 
Ageha Cafe (สุขุมวิท 77 ซอย 25) • Bico Cafe (The Scene Town in 
Town) • Cafe Amazon Town ‘n Town • Cafe Now by Propaganda 
(ทาวน์ อิน ทาวน์ ซ.11) • Caffe Undici (ซ. พหลโยธิน 11) • Catnip Cafe 
(ซ.นราธิวาสราชนครินทร์ 8) • Caturday CatCafe (Coco Walk ราชเทวี) • 
Cinamono (ทาวน ์ อิน ทาวน์ ซ.19) • EMPTY TASTY soft serve & cafe 
(ซ.อารีย์ 1) • I’ am A  (สุขุมวิท 77) • Hidden Backyard ประชาชื่น 
(เลียบคลองประปา) • Old Boy Cafe & Bistro (ทาวน์ อิน ทาวน์ ซ.11) • 
Rocket Coffee (ทางออก 1 Mrt เพชรบุรี) • Sora City (สุขุมวิท 26) • 
Tabi Cafe (บางมด) • Tempo (RCA Plaza) • The Box No.5 town in 
town (ทาวน์ อิน ทาวน์) • Tiny Tree (สุขุมวิท 31) • UKU Cafe (Town in 
Town) • What The Cup coffee ‘n Bakery (ระหว่างทองหล่อ ซ.5 กับ ซ.2) 
ธ. 1950 (ซ.วัชรพล) • บางรักกาแฟสด (ตลาดเฉยพ่วง, รัชดา ซ.4) • ร่มไม้ไออุ่น 
(ใกล้โรงเรียนบดินทร์เดชา ลาดพร้าว 94) • สุขใจ Music House & Cafe 
(ทาวน์ อิน ทาวน์) • อินทนิล (ปั๊มบางจาก สาขาเอกมัย) • อุดมสุข coffee 
happy & more (รัชดา ซ.3) Co-Working Space x Cafe: Growth 
Cafe And Co. (สยามสแควร์ ซ.2) • Hubba -To (habito Mall โครงการ 
The Base,  สุขุมวิท 77) Market: ร้านขนมคุณเก๋ (โซนด้านหน้าตลาดบอ
งมาเช่) Record & Vinyl Shop: DJ Siam (สยามสแควร์ ซ.1) • Garage 
Records (ลาดพร้าว ซ.8 แยก 9) • REC. (MRT พหลโยธิน ทางออก2) • 
ร้านน้อง ท่าพระจันทร์ Restaurant / Bar: Flock dessert bar & bistro 
(ซอยพหลโยธิน 18/1 แยก 3) • Okinawa Kinjo (สุขุมวิท 69, BTS พระโขนง 
ทางออก 3) • PLAY YARD by Studio Bar (ลาดพร้าว ซ.8 แยก 3) • 

Sweet Pista (สุขุมวิท 31) • Tacos Factory (อารีย์ 
ซ.1) • TERUAKI (โครงการอารีย์การ์เดน) • ร้านเจียงฮาย 
(ปากซอยลาดพร้าว ซ.4) University: ใต้คณะดุริยางค-
ศาสตร์ ม.ศิลปากร (ตลิ่งชัน) • ใต้คณะวารสารฯ 
ม. ธรรมศาสตร์ (รังสิต) • ใต้คณะวิทยาศาสตร์ มศว 
(ประสานมิตร) Others: BB Labsnack (Emporium 
Tower) • Condo เมโทรสกาย รัชดา • Salon de Bear 
พัฒนาการ • บ.คิวบีอี (อาคารอื้อจือเหลียง) • ธนาคารไทย
พาณิชย์ สาขา Big C สะพานควาย • อาคาร อปร. (โรง
พยาบาลจุฬา)

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.นิมมานเหมินท์)
Factory Coffee (ซ.วัดอุโมงค์) • Graph Cafe (ถ.ศรีภูมิ)
Iberry (นิมมานเหมินท์ ซ.17) • impresso (นิมมานเห
มินท์ ซ.11) • Kantary Terrace (นิมมานเหมินท์ ซ.12)
Minimeal (นิมมานเหมินท์ ซ.13) • N Coffee (ใต้ N 
Hostel นิมมานเหมินท์ ซ.10) • ristr8to LAB (นิมมาน-
เหมินท์ ซ.3) • Rosaniyom (ถ.ศิริมังคลาจารย์) • 
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 
(ล�าพูเพลส ซ.โรงแรมเชียงค�า) • ด�าเนินสะดวก Coffee 
Cafe’ (หลังมช.) • มาหาสมุด (โครงการบ้านข้างวัด)
ร้านกาแฟ(โ)สด (หลังมช.) • หอมปากหอมคอ (นิมมานเห
มินท์ 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 (เจ็ดยอด) • Raw truckr (หลัง มช.) • 
รออยู่ตรงนี ้(หลงัตลาดต้นพยอม) • สวนนม (ประเสรฐิแลนด์)
ร้านสหภาพสเต็ก (ซ.วัดอุโมงค์) Shop: Dibdee Studio 
(Thapae East) • Rubber Killer (นิมมานเหมินท์ ซ.11)

ขอนแก่น
Be Right Back (ถ.มิตรภาพ) • Cafe de Forest 
(ถ.หลังศูนย์ราชการ) • Cafe de Lar (ถ.เทพารักษ์) • 
Degree (ตลาดตองแปด) • Fratello House (ถ.หลงัเมอืง)
Infinite Cafe & Bistro (หลัง ม.ขอนแก่น) • Jimphony 
(ถ.เหล่านาคี) • Lamai Jazz Bar (ถ.มะลิวัลย์) • Light 
Here (เส้นหลังโรงแรมโฆษะขอนแก่น) • 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 เซ็นทรัลขอนแก่น)

นครราชสีมา (อ.เมือง)
Must so Kiss • 3rd World Cafe
ร้านเฟื่องนคร • ห้องซ้อมดนตรี 
Studio 1234 • ร้านลาบลอย 

ชุมพร
Yellow Bear Bar (ตลาดร้อยร้าน)

ชลบุรี
NRA Cafe (สัตหีบ)

ตาก
a coffee • Bann Tak Coffee • 
Boom (ริมน�้าปิง อ.บ้านตาก) •
PlamucH (ปลัมมัช & นมสด 
ขนมปัง) (ทางเข้าสนมกีฬากลางจังหวัด
ตาก / ตรงข้ามรพ.ตากสินมหาราช) •
รวมมิตร (ถ.ท่าเรือ ข้างรพ.ตากสิน
มหาราช) • เถียงนา Coffee and 
Bakery Farm (ถ.พหลโยธิน 
ทางหลวงหมายเลข 1)

พิษณุโลก
a coffee (ม.นเรศวร) • ห้องสมุด
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (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
Jasmine & Tea House, Samui  
ห้องซ้อมดนตรี ROCKETSRA

อยุธยา
Junk House Cafe & Bar (ท่ารถ 
99 ติด Stockhome Hostel ถ.
นเรศวร)

อุดรธานี
ร้านเลิศอาภรณ์ (ตลาดห้าแยก)

*ติดต่อรับไปช่วยแจกได้ที่ 02-530-
9611 , cultmaew@gmail.com  
ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมด้วยช่วยกัน ทั้งนี้ 
หากตกหล่นชื่อจุดแจกใดไป เราขออภัย
จากใจ รบกวนแจ้งที่เบอร์และอีเมล
ดังกล่าวได้เลย

รู้ไปท�าแมว: ตอนแรกจะเขียนเรื่องปากท้อง ให้สอดคล้องกับสกู๊ปหลัก แต่ยิ่งท�าต้นฉบับและอะไรต่อมิอะไรนานเข้า 
ก็นึกถึงเวลาที่ผ่านไป และอะไรหลายๆ อย่างที่เทจ่าย แล้วพลันได้ยินประโยคที่ว่าด้วยแพมเพิร์สจากผู้สูงวัยนี่แหละ 
หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะเมี้ยว

เกอืบเป็นหน้าปก: บรรณาธกิารอ�านวย-
การ (aka พี่จ๋อง ผู้ยังไม่เคยส่งต้นฉบับ 
เสนอไอเดียรวม 3 หน้าเป็น 1 เดียว 
สุดท้ายไม่ได้ใช้ แต่อยากเก็บไว้ xx
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presents

キャットラジオ、       日本に行きます。

 Honda presents 
Cat Radio Go Japan2

17-23 August 2017

ตามติดเส้นทางสู่เจแปนของคณะทัวร์ โตๆ แมวๆ ได้ทุกช่องทางของ Cat Radio ...อาริกาโตว...
www.thisiscat.com  app: Cat Radio  facebook / twitter/ ig/: thisiscatradio 
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Song Toon
by Song Dox

INTERVIEW
แมวค้น เรา

สอง สาม คน

 ระหว่างการถ่ายโปสเตอร์  
Cat Foodival ครั้งล่าสุดซึ่งถึงวัน
นี้งานเสร็จเรียบร้อยเต็มอิ่มไปแล้ว 
เรามองดีเจสามคนที่เป็นนายแบบ
นางแบบ เชฟ และศิลปินในงานนี้ 
เห็นว่ามีสองสามอย่างเกี่ยวข้องกัน 
ทั้งเรื่องอาชีพดีเจ เพลง อาหาร 
กระทั่งชื่อ ก็สองสามและยังไม่เคย
คุยกันถึงประเด็นเหล่านี้ อย่างไรก็
ดี เขายังยุ่งๆ กันอยู่ เราเองก็
เตรียมงานโน่นนี่ รอสักพัก จึงได้
คุยกันวันละคนสองคน เนื่องด้วย
ภารกิจติดพัน เรารู้สึกเหมือนได้
สนทนาเพียงสองสามค�า แต่หาก
เปรียบเป็นอาหารก็พอมีรสชาติ
และมีประโยชน์ จึงอยากชวนทุก
คนมาลองชิม... Bon Appetit! 

Text: Passawan Srilan
Photo: Worawoot Tuangwootikul

เราสองสามคน
ภาค สาม สอง โซ 
x บอย ตรัย 
สอง พาราด็อกซ์ 
และยิปโซ อริย์กันตา

ภาคสาม:
บอย ตรัย ภูมิรัตน
ศิลปิน คุณพ่อ นักเขียน นักชิม  
ดีเจ รายการ จดหมายเด็กแมว 
(อังคาร 21.00–24.00 น.) 
Cat Radio 

บอย ตรัย x ดีเจ 
ตั้งแต่เริ่มจัดรายการจดหมาย
เด็กแมว ที่ Cat Radio ถึงทุก
วันนี้ จ�าได้ไหมว่า ตอบจดหมาย 
ไปกี่ฉบับแล้ว 
 300 – 400 ฉบับละมั้ง....
บ้าเหรอใครจะไปจ�าได้ (หัวเราะ) 
เยอะนะเพราะว่าจัดไปประมาณ
สองปีได้แล้ว 
 (หมายเหตุกดเครื่องคิดเลข 
รายการจดหมายเด็กแมว ออกอากาศ
ทุกวันอังคาร ตอบจดหมายชั่วโมงละ 3 
ฉบับ ไม่รวมโปสการ์ด รายการยาว 3 
ชั่วโมง เฉลี่ยอ่าน 9 ฉบับ ต่อ 1 ครั้งที่
ออกอากาศ ปีหนึง่ม ี52 สปัดาห์ จดั
รายการมา 3 ปีกว่า (เท่าอายุ Cat 
Radio) ได้ผลลัพธ์ราว 1,404  ฉบับ 
บวกลบจากที่ดีเจบอยตอบไม่เยอะเลย
เมี้ยว) 

จ�าได้ไหมคะว่าตกปากรับค�ามา
เป็นดีเจได้อย่างไร 
 ก็เริ่มง่ายๆ เลยคือ บูม (บร-
กรณ์ หลงสวาสดิ:์ Chief Creative 
Cat Radio) โทรมาชวน ซึ่งบูม
ชอบโทรมาแกล้งเราเสมอๆ อยู่
แล้ว ทุกครั้งที่ชวนก็เป็นเรื่องที่...จะ
บ้าเหรอ...ไม่เคยท�ามาก่อน

เคยโดนชวนเรื่องอะไรบ้างคะ 
ที่จ�าได้เล่าได้
 ก็ให้เล่นละครวิทยุ ละครเวที 
มาจัดรายการนี่เป็นสิ่งที่…ไม่เคย
คิดว่าจะท�า เป็นโลกใบที่เรารู้ว่าอยู่
ตรงข้ามตัวเรา คือโลกของคนพูด
เก่ง เราจินตนาการตัวเองไม่ออกไง
ว่าเราจะจัดรายการอย่างไร แต่เรา
ก็มีความฝันนะ เมื่อก่อนเราอยาก
จะมีรายการวิทยุตอนดึกๆ เปิด
เพลงที่เราชอบ แต่ก็แค่คิดเล่นๆ 
ไม่มีทางเป็นดีเจจริงๆ น่ะ ต้องพูด
นานๆ ยาวๆ ให้คนรู้เรื่องด้วย เลย
คิดว่า...จะบ้าเหรอ

แล้วท�าไมถึงตกลงท�าคะ

 หนึ่ง คือ ท�ากับพี่คมสัน (ดีเจ
คมสัน นันทจิต aka พี่ยักษ์ / พี่
โต) แล้วรูปแบบรายการคือเป็นคู่หู
พี่คมสัน ในรายการตอบจดหมาย 
มีคอนเทนต์ อยู่ในจดหมายอยู่แล้ว 
เราก็ตอบสิ่งที่เป็นตัวเราออกไป 
แล้วพอมีพี่คมสันด้วยก็อุ่นใจ 
ว่าอย่างน้อยในการพูดเข้ารายการ
มันง่ายขึ้น

บอย ตรัย x จดหมาย 
ก่อนจัดรายการ รู้สึกอย่างไรกับ 
“จดหมาย”  
 เราชอบโลกใบนั้น โลกที่ 
Sentimental เราโตมากับยุค
สมัยที่คนยังเขียนจดหมายอยู่ 
เราทันโลกที่มันช้าขนาดนั้น 

เขยีนจดหมายใส่ซอง ส่งไปรษณย์ี 
รอให้ถึงผู้รับและรอรับจดหมาย
ตอบ ได้เห็นความรู้สึกคนผ่าน
ลายมือ 
 เรารู้สึกชอบความแช่มช้าแบบ
นั้น ก็แปลกดีถ้าจะท�าแบบนั้นตอน
นี้ คงไม่มีใครรอกันขนาดนั้นหรอก 
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แต่ว่าพอเราเริ่มจัดรายการ มี
เงื่อนไขว่า เราจะไม่อ่านข้อความ
ทางอินเตอร์เน็ตนะ ส่งข้อความมา
ก็จะไม่อ่าน ต้องเขียนเข้ามาเท่านั้น 
ก็เริ่มท�าให้สนุกไปกับรายการ

ครั้งแรกที่จัดรายการ 
เป็นอย่างไรบ้างคะ
 ฉุกละหุกมาก เอ้ย อุตลุดมาก
(หัวเราะ) ยังไม่มีห้องจัดรายการ
เลย จัดข้างล่าง ซึ่งตอนนี้เป็นห้อง
เก็บของไปแล้ว มีคอมฯ ตัวหนึ่ง 
ห้องเหม็นสีด้วยแล้วก็ยังท�าอะไร
กันไม่เป็น พูดจาก็เสร่อมาก เพราะ
มัวแต่กังวลนู่นกังวลนี่ แต่จัดไป
เรื่อยๆ ก็พบว่า รายการนี้ ตัวเรา 
ตัวคนจัดรายการ ไม่ได้มีผลอะไร
เท่าไร รายการสนุกดีงามตรงไหนก็
มาจากคนที่เขียนมา เหมือนได้จัด
รายการร่วมกันกับคนฟัง

ความแช่มช้าที่คุ้นเคยจาก
จดหมาย  กับการอ่านออก
อากาศ ท�าให้รู้สึกต่างกันไหมคะ 
 เราก็ไม่รู้ว่าแตกต่างหรือ
อย่างไรแต่รู้สึกว่ามันมีสตอรี่นะ 
พอเราติดตามแต่ละคนที่เขียนมา 
เราก็จะค่อยๆ จินตนาการตัวเขา
ขึ้นมา โลกที่เขาพยายามจะเล่าให้
เราฟัง พอจดหมายต่อเนื่อง เขา
เล่ามาเรือ่ยๆ เรากเ็ริม่รู้จักเขาเรือ่ยๆ 
ก็เริ่มมีตัวละครหลายๆ คนที่เรา
เริ่มจ�าเขาได้ แต่ว่าเหมือนละคร
วิทยุมั้ง เพราะสิ่งที่เขาเขียน พอ
เราได้ยินเป็นเสียงพี่คมสันอ่าน ก็
จะมีสไตล์บางอย่างที่เป็นพี่คมสัน
ด้วย กับเนื้อความบางอย่างที่เขา
เขียนมา

ดีเจบอย ตรัย ต้องอ่านฉบับที่
เกี่ยวกับอาหารบ่อยๆ ด้วย 
 แรกๆ นะ บูมพยายามจะส่ง
จดหมายแบบนั้นมาให้เราอ่าน แต่
ว่าจริงๆ ตอนหลังก็ ไม่จ�าเป็นต้อง
เรา ทุกๆ คน ชอบพูดเรื่องอาหาร
อยู่แล้ว ทุกคนเป็นหมูกรอบเลิฟ-
เวอร์กันหมด 

ท�าให้เราได้กินอะไรอร่อยๆ ใน
งานนี้ด้วย
 ใช่ เขียนไว้เลยนะ (หัวเราะ)

เริ่มมีคนพูดถึงหมูกรอบเยอะเลย
นะคะ ทั้งในรายการ จนถึงงาน 
Cat Foodival 
 จัดรายการก็ท�าให้ไม่รู้สึกโดด
เดี่ยว ที่เคยนึกว่าเราชอบหมูกรอบ
อยู่คนเดียว จริงๆ ไม่ผิดเลยที่ชอบ
หมูกรอบ ทุกคนก็ชอบ

ที่ได้ยินบ่อยๆ นอกจากอาหารก็
เป็นเรื่องความรัก ซึ่งน่าจะเป็น
เรื่องที่มีคนเขียนจดหมายส่งมา
เยอะที่สุด
  จริงๆ แล้ว ก็จะมีหมวดหมู่อยู่
ไม่กี่เรื่องนะ เรื่องความรักที่คน
เขียนมาก็อาจจะต้องการมุมมอง
จากคนที่มีประสบการณ์อย่างพี่
คมสัน (หัวเราะ) หรือจากบูม เราก็
จะเป็นคนฟังที่ดี ซึ่งเวลาคุยเรื่อง
ความรัก แต่ละคนก็มีประสบการณ์
ทีแ่ตกต่างกนัท�าให้เวลาแชร์ ก็สนกุดี

เรือ่งอะไรทีรู่้สกึว่าแปลกทีส่ดุ ไม่
เคยคิดว่าจะได้อ่านจดหมายแบบนี้ 
 โอ๊ยมีหมด ทุกรูปแบบแล้ว มี
อะไรแปลกๆ มาก็จะรู้สึกว่าโอเค 
เช่น มีแมวเขียนมา ลงชื่อว่าเป็น
แมวของเจ้าของชื่อนี้ หรือว่าเขียน
มาปรึกษาเรื่องการเลี้ยงปลา 
(หัวเราะ) หรือว่าเรื่องผี เขียนมา
แข่งกันว่าของใครน่ากลัวกว่ากัน 

จากเรื่องราวหลากหลายใน
รายการจดหมายเด็กแมว เคยน�า
ไปแต่งเพลงไหม 
 เคย เราได้แรงบันดาลใจมา
จากจดหมายนี้ล่ะก็เลยเขียนเพลง
หนึ่ง ชื่อเพลง ‘จดหมายถึงตัวฉัน
ในอนาคต’ ที่อยู่ในอัลบั้มขุนเขา
แห่งหมี ก็ได้แรงบันดาลใจจาก
รายการ จากคนฟังนี่แหละ ว่าคน
ชอบเขียนมาปรึกษาเรื่องความรัก 
เรื่องหัวใจนะ เรื่องที่เขาอาจจะอยู่
ในจุดที่ไม่รู้ท�าไง เราก็เลยนึกถึงมุม
ที่เราอยากเขียนจดหมายไปปรึกษา
ใครสักคน แต่ว่าคนที่รู้ค�าตอบนั้น
อาจจะเป็นตัวเองในอนาคต 

ซึ่งเราก็รู้สึกอย่างนั้นจริงๆ 
 เรารู้สึกว่าคนที่จะตอบตัวเรา
เองได้ดีที่สุดก็น่าจะเป็นตัวเรานี่
แหละ คือใครปลอบเรา ก็อาจจะ
รับฟังเฉยๆ แต่ว่าสุดท้ายคนที่เรา
จะเชื่อ ก็คือตัวเรานั่นแหละ 

บอย ตรัย X ดวงอาทิตย์ 
‘ดวงอาทติย์’ คือซงิเกิล้ทีส่ามจาก
อลับ้ัม ‘ขุนเขาแห่งหม’ี ท่ีปล่อยซิง-
เกิล้มาแล้วสองปีกว่า (‘ฮานาบ’ิ 
2558 ‘เรือ่งน่าเบ่ือทีส่วยงาม’ 
2559) แต่อลับ้ัมยงัไม่เสรจ็
 เพลงนี้ตั้งใจแต่งให้คนที่ตกอยู่
ในห้วงรัก คนที่ก�าลังมีความรัก  
เจอคนที่ชอบแล้ว อยากจะมีเขาอยู่
ในชีวิต อยากตื่นมาแล้วเจอคนนี้
ทุกวันๆ เรานึกถึง Symbolic ที่
แทนเรื่องนี้ ก็คือพระอาทิตย์ ที่เรา
ตื่นเช้ามาเราจะเห็นทุกวัน ทุกเช้า 

 เราชอบนึกถึงดวงอาทิตย์เวลา
นึกถึงความรัก เพราะว่าเป็น
พลังงานเหมือนกัน และแสง
อาทิตย์ลบความมืดมนในใจเราได้ 
ท�าให้หัวใจเราอบอุ่นได้      
 เพลงนี้ได้แรงบันดาลใจตอนที่
ไปเที่ยวกับครอบครัวแล้วรู้สึกว่า 
เฮ้ย เราโชคดีจังเลยที่เรามีความรัก 
เราเห็นภาพแม่กับลูกทานข้าวกัน
อยู่ข้างหน้าเรา แล้วเรารู้สึกดี

ใช้เวลากับอัลบั้มนี้ไปกี่ปีแล้วคะ
 นานมากเลย มีความคิดว่าจะ
ท�าอัลบั้มนี้ ประมาณสามสี่ปีแล้ว 
แต่ว่าก็ห่างจากอัลบั้มเดี่ยวของตัว
เองประมาณสิบปี 

นานมาก แต่ทุกคนรออยู่ค่ะ 
 ก็อยากให้เสร็จปีนี้ อยากจะท�า 
จริงๆ ก็ใกล้เสร็จแล้วล่ะ เหลืออีก
นิดหน่อย 

บอกได้ไหมคะ ว่าเสร็จไปกี่เพลง
แล้ว
 เสรจ็หมดแล้ว เหลอืมกิซ์ มาส-
เตอริ่ง แต่ว่าก็ติดท�าต้นฉบับ จัด
รายการ ไม่มีเวลาไปท�าต่อให้เสร็จ
สักที (หัวเราะ)

คาดว่าทันงาน Cat Expo 
25-26 พฤศจิกายนนี้ไหมคะ
 อยากให้ทัน คิดว่าทัน คือแผน
จริงๆ น่าจะเสร็จเดือนแปดเดือน
เก้า ถ้า Cat Expo ก็น่าจะทัน ว่า
แต่วงเล็บนิดหนึ่ง เมื่อไหร่นะ 

เดอืน 11 ค่ะ 25-26 พฤศจกิายน  
 (พยกัหน้าเงยีบๆ) 

อยากบอกอะไรแฟนๆ ที่รอ
อัลบั้มใหม่ของ บอย ตรัย อยู่คะ
 อยากบอกว่า อัลบั้มชุดนี้เป็น
งานที่กลั่นมาจากใจจริงๆ ไม่ได้มี
เงื่อนไขเรื่องเวลาหรือเรื่องใครมาก
นัก เป็นเพลงที่ตั้งใจท�ามากๆ และ
อยากจะมอบให้คนฟัง ที่เป็นแฟน
เพลงบอย ตรัยนี้แหละ ว่า สิบปีต่อ
มาของบอย ตรัย เป็นแบบนี้นะ

คิดว่าตัวเองเปลี่ยนไปเยอะไหม 
สิบปีที่ผ่านไป  
 มีหลายอย่างเปลี่ยนเหมือน
กันนะ แต่ว่า ก็ยังเป็นบอย ตรัย 
คนเดิม   

บอย ตรัย x ปากท้อง 
เรื่องปากท้องส�าคัญกับบอย 
ตรัย อย่างไร 
 มันคือปัจจัยสี่นะ เป็นพื้นฐาน

ของมนุษย์ เราไม่ได้ถึงขั้นว่า ต้อง
กินทุกอย่างให้อร่อยทุกมื้อ 
แต่ว่าไหนๆ จะกินแล้วก็เลือกกิน
หน่อย 

พดูถงึ จกัรวาลในกระพุ้งแก้ม 
คอลมัน์แนะน�าอาหาทีเ่ขยีนลงใน
เค้าแมวหน่อย เลอืกเมนอูย่างไร 
(ป.ล. เล่มนีย้งัไม่ได้ส่งต้นฉบบั) 
 เลือกแบบตามธรรมชาติเลย 
ไปกินที่ไหนแล้วชอบ ถ้าชอบก็
อยากจะบอกต่อ  อาจจะไม่ได้ถึง
ขั้นเสาะแสวงหา ลองกินทุกร้าน 
แต่ก็ไปร้านที่สบโอกาส แล้วก็จะ
เลือกเมนูที่ร้านเขาใส่จิตใจลงไป

จะรู้ได้อย่างไรว่าเขาใส่จติใจลงไป 
 กินแล้วรู้ กินแล้วสัมผัสได้ว่า
เขาไม่ได้ท�ามางั้นๆ เขาตั้งใจท�าให้
เรากินขนาดไหน เราไม่ได้รู้ก่อน 
แต่ว่าพอเราไปกินแล้วเรารู้สึกดี 
หลังจากที่กินเสร็จ เราก็อยากที่จะ
บอกต่อ 

ชือ่คอลมัน์ จกัรวาลในกระพุ้ง
แก้ม ได้แรงบนัดาลใจมาจากไหน
 เป็นชือ่โฟลเดอร์ทีเ่ราเมือ่ก่อน
นี ้เวลาไปกินอาหาร ชอบถ่ายรปู
อาหาร ก็จะมโีฟลเดอร์ทีเ่ก็บรปู
อาหารในคอมฯ แล้ว เราก็ตัง้ชือ่นีไ้ว้ 

จากคอลัมน์ รวมถึงใน ig, 
facebook ก็จะเห็นว่ามีรูป
อาหารค่อนข้างเยอะ 
 เพราะยังมีพฤติกรรมบาง
อย่าง ทุกวันอาทิตย์ของที่บ้านจะ
มีนโยบาย ไม่ท�าอะไรกิน จะออก
มาหาไรกินนอกบ้าน

มกีารประชมุหรอืมวีธิอีย่างไรใน
การเลอืกร้าน ว่าอาทติย์นีจ้ะไป
กินร้านไหน เสยีงใครมนี�า้หนกัสดุ
 ก็ต้องเป็นภรรยาอยู่แล้ว 
ภรรยาเขารอบรู้เรื่องร้านอาหาร
เยอะด้วย แล้วก็ ตามๆ เขาไป ไม่
หรอก เพราะแบ่งกันแล้วแต่ ไปเจอ
ร้านไหนมา อยากไปลอง ก็ตามๆ 
กันไป 

เริ่มมีรีเควสต์จากชื่นใจหรือยัง
คะว่าวันนี้อยากไปกินร้านไหน
 ยังๆ ส่วนใหญ่เป็นร้านที่ชื่นใจ
กินด้วยได้ ยังไม่ถึงขั้นไปร้าน
อาหาร ปักษ์ใต้ ที่เผ็ดๆ ซึ่งชื่นใจ
ยังทานไม่ได้ 

ชื่นใจกินเก่งไหมคะ
 กิน....ชื่นใจเป็นคนเลือกกิน
มาก เลือกกินแต่ของอร่อย

ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะคะ
 ตอนแรกเราก็ไม่คิดว่าเป็น
อย่างนั้น เราคิดแค่ว่างอแง แต่พอ
ร้านไหนอร่อยนี่คือ กินเอง ไม่ต้อง
บอกเลย แล้วก็ เอ็นจอยน่ะ รู้เลย
ว่า ถ้าเป็นร้านอร่อยก็จะกินได้ดี 
เลือกกินละ เวลาพ่อท�าบางทีก็ไม่
กิน เหมือนแกล้งเรา 

เมนูที่ชื่นใจชื่นชอบ
 ชื่นใจชอบอูด้ง ถ้าเป็นร้าน
อูด้ง หรือร้านที่มีอูด้งก็สบายเลย 
ชอบที่สุด 

รู้สึกว่าตัวเองท�าอะไรอร่อยที่สุด
คะ มีเมนูประจ�า หรือไม้เด็ดไหม
 สตู ชอบท�าสตู เพราะว่าง่าย 
แค่โยนทุกอย่างลงไปแล้วก็ยืนอยู่
ข้างหน้าหม้อสตู ชิมไปเรื่อยๆ
 เวลาท�าสตูแล้วจะรู้สึกตัดขาด
จากโลกภายนอก ชอบ...ชอบอยู่
หน้าหม้อสตู ชอบตั้งแต่ขั้นตอนที่
ไปซื้อของที่ซูเปอร์ฯ ท�าให้เรา ไม่
คดิเรือ่งอืน่ดน่ีะ คดิแค่จะใส่อะไรบ้าง 
หรอืมวีตัถดุบิอะไรเรยีกหาเราอยู่

หิวแล้วค่ะ อยากบอกอะไรผู้อ่าน
เพิ่มเติมไหมคะ?
 ก็อยากบอกว่า ไหนๆ จะกิน
แล้ว ก็ขอให้กินแบบไม่ต้องรู้สึกผิด 
กินด้วยความอร่อย   ขอบคุณมาก
ครับ (O,O)

รู้ไปท�าแมว
1. รายการจดหมายเด็กแมว ออก
อากาศทกุวนัองัคาร 21.00–24.00 น. 
ดีเจประจ�าคือ คมสัน นันทจิต และ 
บอย ตรัย ภูมิรัตน โดยมี เล็ก 
Greasy Cafe มาทุก “วันนั้นของ
เดือน” จ๋อง พงศ์นรินทร์ อุลิศ มาทุก 
“วันไหนของเดือน” และได้ข่าวว่าดีเจ
บอย ก�าลังเรียกร้องให้มีวันอิ้งค์ของ
เดือน หรือวันจูนของเดือน
2. อีกหนึ่งแรงบันดาลใจของชื่อ
รายการ จดหมายเด็กแมว คือเพลง 
‘จดหมายเด็กแนว’ ที่บอย ตรัย แต่ง
ร่วมกับ คมสัน นันทจิต ในนาม The 
Siamese Twin (2548) ดูโอ้ที่ท�า
เพลงลูกทุ่ง เพลงนี้ มีป๋าเต็ด-ยุทธนา 
บุญอ้อม ฟีเจอริ่ง 
3. มิวสิกวิดีโอเพลง ‘ดวงอาทิตย์’ เป็น
เรื่องราวของหมีกับนางเอกคือดีเจจูน
จูน และชื่นใจที่รับเชิญแสดงเป็นจูนจูน
ตอนเด็ก 
4. ตัวอย่างงานเพิ่มเติมที่ทีมงานแฟต/
แคท เรดิโอ เคยชวนบอย ตรัย ท�า เช่น 
สปอต สกู๊ป ทีวีซีโปรโมทแฟตเฟส
ไตรภาค (2554) พากย์โดยตรยั ภมิูรตัน 
พร้อมส�านักข่าวตรัยภูมิ , คอนเสิร์ต 
Fat Live Friday (2555) ที่สมาชิก
วงต้องท�าละครวิทยุ ดาวพระศุกร์ แบ
บดราม่า น�้าตาริน, ละครเวที รัก 5-6 

เส้า Fat The Musical (2555)  ที่
บอย ตรัย รับบทเสี่ยหมี  
5. ในงาน Cat Foodival เมื่อ 1 
กรกฎาคม 2560 เชฟหมี บอย ตรัย 
สาธิตการท�าปังทอดไส้ชีส สูตรลับ
ขุนเขาแห่งหมี โดยมีเชฟชื่นใจแจมเป็น
เฮดเชฟ และครอบครัวนี้ลงทุนซื้อหม้อ
ทอดดีพฟรายเมื่อสาธิตเมนูนี้และท�า
เมนูอื่นๆ ทานที่บ้านด้วย

ภาคสอง: 
สอง จกัรพงศ์ สริรินิ 
ศิลปิน หมอดู นักวาด นักเขียน
ดีเจ รายการ หมอสองสามมิติ 
(พฤหัสบดี 22.00–24.00 น.)  
Cat Radio

สอง x ดีเจ 
ชีวิตดีเจ ของสอง พาราด็อกซ์ 
เริ่มต้น อย่างไร 
 ตั้งแต่ตอนเป็นแฟต เรดิโอ 
มาเข้ากับแก๊งรวมดาวเก๋าสยาม 
(รายการทอล์กโชว์ช่วงหนึ่งของ
แฟต เรดิโอ) 
 โปรเจกต์แรกจะเป็นพี่น็อต 
(ยุทธนา ธุวประดิษฐ์) พี่โจอี้ บอย 
พีโ่ป้ โยคเีพลย์บอย แล้วกโ็บ โอโซน 
(ธนากร ชินกูล) ก็คือแก๊งเก๋า..เก๋า 
(ภาพยนตร์เรื่อง เก๋า..เก๋า The 
Possible: 2006) นะฮะ แต่พอ
ไปๆ มาๆ ทุกคนติดงานหมดเลย 
เหลือผมกับพี่น็อตสองคน เป็นราย
การทอล์กๆ กัน และเป็นพื้นที่ให้
น้องๆ ด้วย เช่น ตอนนั้นดีเจมิกกี้ 
(อิสรีย์ ทองธรรมโรจน์) มาใหม่ ก็
มาฝึกงาน ยิปโซ (อริย์กันตา มหา-
พฤกษ์พงศ์) ก็มาแว้บๆ ฝึกงาน 
แล้วทุกคนติดงานกันนิดหน่อย 
เราก็เลยได้มาจัดรายการคู่กับยิป
โซ ช่วงหนึ่ง ตอนเช้า บางทีผมก็มา
เดี่ยวบ้าง มีช่วงหนึ่งเปอร์ (สุวิกรม 
อัมระนันทน์) มาจัดด้วย เป็น 3 
คน แล้วตอนหลังก็มาเป็นคู่ ยาวๆ 
จนย้ายมาที่แคทฮะ ถึงตอนนี้น่าจะ
จัดได้ 5–6-7 ปีได้แล้วมั้งฮะ

เราเห็นสองเล่นดนตรี ชอบฟัง
เพลง เขียนรีวิว ไปดูคอนเสิร์ต 
ดีเจเป็นอีกหนึ่งงานที่อยากท�าอยู่
แล้วหรือเปล่าคะ 
 อยากท�ามากๆ เพราะว่าชอบ
ฟังเพลงมาก ฟังถึงขั้นศึกษา
ประวัติศาสตร์ดนตรีกันเลย อาจจะ
เน้นดนตรีร็อก ตั้งแต่ตอน 90 ที่
เราชอบฟัง แล้วก็ไปฟัง Hair 
Band 80, 70, 60 ป๊อป เมทัล 
อิเล็กทรอนิกา ก็ฟังไปเรื่อยๆ ฟัง
เยอะๆ อันไหนที่เขาว่าดี อันไหน

“ไหนๆ จะกินแล้ว ก็ขอให้
กินแบบไม่ต้องรู้สึกผิด 
กินด้วยความอร่อย” 
บอย ตรัย ภูมิรัตน 
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เป็นประวัติศาสตร์ ก็จะฟัง ทีนี้พอ
ฟังเยอะๆ เรารู้สึกว่า เราจ�าเพลง
ได้เยอะ เรารู้ว่าบตีมนัประมาณไหน 
หรือถ้าเพลงนี้ ควรจะต่ออย่างไร 
จะเล่าอย่างไร เพลงไทยเราก็เริ่ม
ฟังตัง้แต่ยคุไฮรอ็ก ด ิโอฬาร โปรเจค็ต์ 
คาราบาว หนิ เหลก็ ไฟ ฟังมาเรือ่ยๆ 
 ดีเจก็เป็นอาชีพที่ชอบอยู่แล้ว
เพราะว่า หนึ่ง เราก็รู้เพลง
ประมาณหนึ่ง สอง คือถ้าได้ท�าเรา
กจ็ะได้ฟังเพลงใหม่ๆ ด้วย วงใหม่ๆ 
ด้วย ในฐานะทีเ่ล่นดนตรด้ีวย 
นักฟังเพลงด้วย เราก็อยากรู้ว่า ทุก
คนท�าอะไรกันอยู่ วงใหม่ๆ เขาท�า
อะไรกัน เขาท�าเพลงไปถึงไหนกัน
แล้ว เครื่องไม้เครื่องมือ แต่ทีนี้ติด
อยู่ในใจมานาน ว่าเป็นคนพูดไม่
เก่ง พูดไม่รู้เรื่องเลย สมัยก่อนไม่
ได้พดูอย่างน้ี เป็นคนเงียบๆ เอออาๆ 
แต่ว่าที่นี่ได้ฝึก พี่น็อตเขาเป็น
อาจารย์คนแรกเลย แล้วฟีดแบ็ก
จากพี่จ๋อง (พงศ์นรินทร์ อุลิศ ผู้
บริหารแฟต เรดิโอ–แคท เรดิโอ) 
พี่บูม (บรกรณ์ หลงสวาสดิ์ 
หัวหน้าครีเอทีฟ แฟต เรดิโอ–แคท 
เรดิโอ) ฟังแล้วว่าอย่างไร   
  จริงๆ ยิปโซก็เป็นอาจารย์อีก
คนหนึ่ง เพราะว่าเขาเป็นคนพูดเร็ว
มาก พูดชัดด้วย เร็วด้วย เราเป็น
คนพูดช้ามากๆ แล้วมาจับคู่กัน
อย่างนี้ รับส่งกันก็จริงแต่ว่าต้อง
บาลานซ์กันมากๆ ก็เลยท�าให้ดีขึ้น
เยอะ ผมสามารถท�ารายการใน
เน็ต ไปจัดเป็นวีเจ เปิดเอ็มวีที่
แกรมมี่ แล้วก็ไปเป็นพิธีกรรายการ
เกมด้วย เพราะว่าเล่นเกม ก็เริ่ม
จากดีเจที่แฟต ที่แคท ก่อนเลย
อันดับแรก

ดเีจสอง x หมอสองสามมติิ 
รายการหมอสองสามมิติล่ะ 
มีที่มาอย่างไร
 จัดกับยิปโซตอนแรกก็จะเปิด
เพลง คุย เป็นคนขอแมวนี่แหละ 
โทรมาคุยกัน ขอเพลง เราก็คุยกัน
แบบ พาราด็อกซ์แฟนคลับ ยิปโซ
แฟนคลับสนุกดี แต่ว่าดูไม่ค่อย
ตื่นเต้นหวือหวา ทีนี้ ผมเป็นหมอดู
ไพ่ยิปซีอยู่แล้ว ไม่ได้เปิดร้านดู แต่
ดูให้เพื่อนๆ ว่างก็ดู นานๆ ทีก็ดู 
แล้วก็มาดูให้แก๊งๆ ในออฟฟิศนี่
แหละ พี่บูมเห็น ก็เลยรู้สึกว่าถ้ามี
รายการหมอดู น่าสนุก ดูหวือหวา
ดี เขาไปยุคอินเตอร์เน็ตกันหมด
แล้ว นี่ยังดูดวง (หัวเราะ) คุยเรื่อง
อวกาศ เรื่องธรรมมะ ไสยศาสตร์ 
ก็เลยมีรายการดูดวง เลยต้องสอน
ใหม่เลย ให้ยิปโซคอยเป็นหมอดู  
ไพ่ 80 กว่าใบ ต้องจ�าหน้าไพ่ให้ได้

หมด ความหมายคอือะไร 

ถงึหมอสองดูเป็นอยู่แล้ว ยิปโซก็
ต้องรู้ด้วย
 ใช่ๆ ไม่อย่างนั้นจะคุยลิงก์กัน
ล�าบาก พอเขาจับไพ่แล้วเราก็จะ
มานัง่เล่า เขากต้็องรู้ว่า โยงอย่างไร 
เขาถามเรื่องการเรียนเหรอ แล้ว
ต้องตอบไง ก็เหมือนสอนกันไป
ด้วยเลย ตอนหลังๆ เขาก็จ�าได้
หมดแล้ว เซียนหมดแล้ว เป็น
หมอดูอีกคนหนึ่ง (หัวเราะ)

ก่อนออกอากาศครั้งแรกนี่ซ้อม 
หรือสอนกันนานไหมคะ  
 ไม่ๆ ตอนแรกก็ลุยเลย เพราะ
ว่าเจ๊เขาติดงานด้วย คือพยายาม
ให้รู้ว่า ไพ่เป็นไง ความหมาย
ประมาณนี้ แล้วดูต�าแหน่งไหน พูด
ถึงอะไรง่ายๆ เฉยๆ จริงๆ ไพ่ยิปซี 
ความหมายคือหน้าไพ่เลย เปิดมา
มันก็บอกเลย แต่บางทีอาจจะบอก
ไม่ตรงหมด อาจจะพูดว่าไม่บอกก็
มี ต่างจากการดูดวงอย่างอื่น ที่
ต้องบอกเลยว่าใช่ไม่ใช่ แต่อันนี้จะ
บอกกลางๆ ก็มี ไม่บอกก็มี หรือ
แค่เป็นไพ่เตือนก็มี  

จุดเริ่มต้น ที่สอง พาราด็อกซ์ นัก
ดนตรี เริ่มดูไพ่ยิปซีคืออะไร
 แต่ก่อนเป็นคนไม่ได้เชื่อเรื่อง
พวกนี้เลยนะ มีอยู่วันหนึ่งฮะ พวก
แก๊งพี่ที่ท�างาน แก๊งแฟน แก๊ง
เพื่อนๆ เขาไปดูกัน ก็ตามไปเฉยๆ 
ไปนั่งดูกับเขา เป็นหมอผู้หญิง เขา
ก็ทายเลย ที่บ้านอยู่กัน 5 ชีวิตใช่
ไหม เราก็งงๆ เอ๊ะ อยู่กัน 2 คน มี
เรามีแฟน ท�าไมมี 5 อ๋อ เรามีแมว 
3 ตัว รวม 5 ชีวิต เขาก็พูดเรื่อง
การไปเรียนต่อ คือแต่ละอย่าง 
แม่นหมดเลย ตรงเป๊ะๆ ก็เลยรู้สึก
ว่าน่าสนใจ ไปร้านหนังสือเจอไพ่
ยิปซี ก็ซื้อมาชุดหนึ่ง นั่งหัดดู พวก
เพื่อนในวงพาราด็อกซ์นี่แหละเป็น
หนูทดลอง ดูให้ทุกคนแหละ ซึ่ง
ตรง จนดูเสร็จเขาถอนหายใจแล้วก็
ไปนอนก่ายหน้าผาก เหมือนกับว่า
เราเอาเรื่องที่เขากลุ้มใจอยู่แล้วพูด
ใส่หน้าเขาอีกรอบ เราก็เลยคิดว่า
นั่นคืออาการแม่นนะ ถ้าไม่ตรงมัน
จะหัวเราะเยาะใส่เรา แต่มันไป
นอนแล้วก็…เฮ้อ…อย่างนี้ แสดงว่า 
โอเค ฝีมือเราใช้ได้ 
 ก็ฝึกก็จ�า แต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่า มี
พลังงาน มีองค์ หรือว่าต้องไป
เรียน ไปรับพลังงานอะไร คือเราก็
เปิดหน้าไพ่ ไม่รู้หรอกว่าเขามี
ปัญหาหรืออะไร เราก็แค่ดูหน้าไพ่
และเป็นสื่อกลางให้เขาเฉยๆ 

หลักๆ คืออ่าน แล้วก็ฝึก ไม่ได้
เรียน 
 ไม่ได้เรียนอะไร แต่ว่าอ่าน
หลายๆ เล่มเหมือนกัน ของคุณ
ขุนทอง อสุนี (ผู้เชี่ยวชาญการ
ท�านายดวงจากไพ่ทาโรต์) ก็ซื้อมา
ห้าหกเล่ม แล้วก็อ่านตามอนิเตอร์เนต็ 
เพราะว่าอยากจะดูว่า ใบนี้ แต่ละ
หมอ ให้ความหมายต่างกันในแง่
ไหน หรือมีรายละเอียดอย่างไร 
เช่น อันนี้บอกโชคดี แต่อีกหมวด
หนึ่งบอกโชคดีแต่มีเรื่องสุขภาพนะ 
นี่ดูแม่นถึงขนาดมีรายการหมอดูจะ
ชวนไปท�ารายการแล้วนะ (หัวเราะ) 
แต่เดี๋ยวดูน่ากลัวเกินไปแล้ว ต้อง
ไปรับผิดชอบเยอะฮะ

ทกุวนันีท้ีด่ใูห้ผู้ฟัง ต้องรบัผดิชอบ
เยอะไหม  มฟีีดแบก็อย่างไรบ้าง
 ประมาณหนึ่ง ก็แม่น หรือ
บางทีใกล้เคียง เขาก็จะเฉยๆ ถ้า
แม่นเขาก็จะเงียบๆ ไป ตกใจ แต่
ทีนี้เราก็ไม่ได้ดูเซ็ตใหญ่ 3 ใบ 10 
ใบ เราดูใบเดียว พูดว่าเป็นอะไร 
อย่างไร แต่ส่วนใหญ่น่าจะไปใน
ทางคุยเล่นกันสนุกๆ อัพเดทกัน
มากกว่า ถ้าเขามีปัญหาจริงๆ น่า
จะเป็นเรื่องให้ก�าลังใจ คือไพ่อาจ
จะมาร้ายแรงเลย แต่เราก็จะบอก
ว่า เอ่อ…น่าจะระวังตรงนี้ 

บางทีเราก็เหมือนเป็นที่ปรึกษา?
 เป็นเรื่องคุยให้ก�าลังใจกัน
มากกว่า  ผมอาจจะเป็นพวกพูด
ตรงๆ ตามหน้าไพ่ แต่ยิปโซอาจจะ
ละลายรายละเอียดหน่อย ควรจะ
อย่างนี้หรือเปล่า หรือระวังหน่อย 
อาจจะไม่มีอะไร เดี๋ยวพ้นอาทิตย์นี้ 
น่าจะโอเค  

ดเีจสอง x ดเีจยปิโซ
ท�างานด้วยกันมามีอะไรที่รู้สึกว่า
เกินคาดหรือไม่เหมือนที่คิดไว้
ไหมคะ    
 ตอนแรกก็คิดว่ายาก ดูเขาเป็น
ดารา เขาพูดเร็ว น่าจะคุยยากหรือ
เปล่า แล้วมีช่วงที่ตื่นเช้ากันมา
เบลอๆ ต้องเปิดเพลงด้วย ต้องเมาท์
กันเหมือนรายการตอนเช้า เปอร์ก็
พูดเร็วด้วย ผมต้องเป็นแก๊งถอย
หน่อย เป็นต�าแหน่งหลัง สองคน
นั้นเขาสู้กันเร็วๆ ผมก็คอยลากไป
นอกเรื่อง เบลอๆ ไป แต่ทีนี้พอมา
คู่กัน หนึ่งก็จูนเรื่องการพูดนี่แหละ 
เร็วกับช้า สองคือ พอสนิทกัน
มากๆ ขึ้น ก็รู้สึกว่า เขาไม่ได้เป็น
ดาราที่ต้องยากอะไร ก็เป็นน้องที่
จริงๆ ง่ายๆ เลย เด็กๆ เลยด้วย 
สบายๆ แล้วก็ใสๆ ไม่กินเนื้อสัตว ์ 

แล้วก็อยู่บ้าน เนิร์ดๆ หน่อยด้วยซ�า้ 
เพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าพอเริ่ม
สนิทกันแล้วก็เริ่มจะมีเรื่องคุยอื่นๆ 
เช่น เรื่องงาน เรื่องไพ่ เรื่องเพลง 
เราก็จะบอกว่า นี่คือเพลงแนวไหน 
เป็นอย่างไร หรือไปขุดหนังมาให้ดู
กัน อ่านหนังสือกัน เขาก็จะอัพเดท
ว่าเขาออกไปท�างาน เจอคน
สัมภาษณ์ คนนู้นนี้ ก็เอาเรื่องพวก
นี้แหละมาพูดในรายการ ก็เลยดู
สนุกแล้วเข้าขามากขึ้น ง่ายและ
สบายด้วย คุยกันแบบพี่น้อง 

ทัง้สองและยิปโซท�างานหลายอย่าง 
จรงิๆ ใครควิแน่นกว่ากนัคะ 
 แล้วแต่ช่วง จริงๆ ช่วงก่อนใช่ 
แต่ช่วงนี้ก็คงเป็นยิปโซก�าลังฮิต วง
นี้ (พาราด็อกซ์) เริ่มเก่าๆ แล้ว 
(หัวเราะ)

ยังไม่เก่า เพิ่งปล่อยอัลบั้มใหม่ 
(Before Sunrise After 
Sunset) เองค่ะ
 อ๋อ นั่นแหละ อัลบั้ม อู้ย เมื่อ 
เจ็ด แปด ปี แต่ว่าก็ไม่ขนาดนั้น มี
ช่วงที่เขาพัก ห้าเดือน หกเดือน 
หรือช่วงที่ผมทัวร์เต็ม ก็เสียดาย
นิดหนึ่ง จริงๆ อยากจะมาจัดสดๆ 
มาอัพเดทกันอย่างนี้ มาเจอกัน 
สนุกกว่า แต่อาจจะเรื่องคิวงาน
ของแต่ละคนด้วย 

รายการอื่นเขามีผู้ฟังส่งของมา
ให้เยอะ บางทีมีการขออาหาร 
ขอขนมบะหมี่ส�าเร็จรูปออก
อากาศ ก็มีคนน�ามาให้  รายการ
หมอสองสามมิติก็มีแฟนๆ ส่งมา
ให้ แต่เห็นหมอยิปหมอสองถือ
กันมาเองเยอะกว่า
 (หัวเราะ) พอสนิทกัน เหมือน
อย่างที่บอกฮะ แต่ละคนงานจะยุ่ง 
แล้วเดินทางตลอด บางทีบางเดือน 
สารภาพ อาจจะไม่ได้มาจัด
รายการสดบ่อย มีคนแทนบ้าง ก็
เลยรู้สึกว่า เป็นห่วงกัน และทั้งสอง
คนก็ไม่ได้กินพวกเนื้อสัตว์อะไรที่
ง่ายๆ ด้วย ก็อาจจะเตรียมขนม 
นม เนย ที่เป็นนมถั่วเหลืองมาแลก
กัน ขายกันเอง มาเจอกันทีก็นั่งคุย 
นั่งกินขนม อัพเดทชีวิต อาทิตย์
หนึ่ง สองอาทิตย์ก็หายกันไป แล้ว
มาเจอกันอีกที แต่ส่วนใหญ่ขนมที่
มีคนส่งมา น่าจะเป็นแฟนคลับยิป
โซมากกว่า แฟนคลับผมไม่ค่อย
เอาอะไรมาให้เท่าไหร่ (หัวเราะ) 

ดีเจสอง  x Cat Radio 
*Always available
นอกจากการจัดรายการคู่กับยิป

โซในช่วงเวลาประจ�าแล้ว อีก
บทบาทหนึ่งที่โดดเด่น คือการ
เป็นดีเจแทน ที่กล่าวได้ว่า ดีเจ
สองพร้อมดูแลคนฟังทุกเวลา 
 (หัวเราะ) ขาเสียบ ไม้แทน 

เวลามาจดัรายการแทนดเีจคนอืน่
ต้องเตรยีมตวัแตกต่างจากการ
จดัรายการช่วงของตวัเองไหมคะ 
 ก็มาเป็นตัวเองแหละ แต่ต้องรู้
ว่า ช่วงนั้นคนฟังเขาจะประมาณ
ไหน เช่น ช่วงเช้าอาจจะไม่ได้เปิด
เพลงแรงมาก อย่าง พี่ฤทธิ์ (ดีเจ
วราฤทธิ์ มังคลานนท์: จันทร์–
พฤหัส 9.00-12.00 น.) เขาจะ
อัพเดทเรื่องใหม่ๆ เทคโนโลยี
ข่าวสาร เป็นกูรู มีอะไรก็ต้องไป
ถามแก พี่หนู (ดีเจหนู มนต์ทิพย์ 
ลิปิสุนทร : จันทร์–พุธ 12.00–
15.00 น.) พี่แนน (ดีเจสับปะ-
รดแนน–ณัฐกฤตา พงษ์ธนานิกร: 
พฤหัสบดี–ศุกร์ 12.00–15.00 
น.) น่าจะเป็นเรื่องอาหารการกิน 
ที่เที่ยว สนุกสนาน ก็อาจจะไม่เปิด
เพลงแรงมาก ถ้าน้าโจ๊ก (ดีเจโจ๊ก 
สรวงนัยน์ โพธิไพโรจน์ : จันทร์ 
–ศุกร์ 15.00–18.00 น.) ก็เย็นๆ 
หน่อย ลุยๆ หน่อย อาจจะเป็น
เพลงคึกคัก ขึ้น น้าโจ๊กเป็นกูรูทาง
เพลงที่กว้างแนวมากๆ เรื่องหนัง
ด้วย ถ้าค�่าหน่อย พี่เอ้ (ดีเจวรา
ยุทธ เทพฤทธิ์ : จันทร์–ศุกร์ 
18.00–21.00 น.) ก็อาจจะเป็น
เรื่องข่าวสารทั่วไป เพลง อาจจะ
คึกขึ้นไปได้ อีกหน่อย กลางคืนก็
มาแทนบ่อย เปอร์ (ดีเจเปอร์ 
สุวิกรม อัมระนันทน์ จันทร์–อังคาร 
24.00–02.00 น.) ก็ต้องมีเรื่อง
อัพเดทหน่อย กันต์เคิล (ดีเจกันต์ 
ชุณหวัตร และดีเจไมเคิล ศิรชัช 
เจียรถาวร : พุธ–ศุกร์ 24.00–
02.00 น.) ก็คุยสนุกๆ คือ แต่ละ
ช่วงเตรียมตัวนิดเดียวว่าควรจะเล่า
อะไร กับเพลง เร็วช้า อาจจะมีช่วง 
นานๆ ที พิเศษหน่อย เช่น แมวค้น
ฅน (พฤหัสบดี 21.00-22.00 น.) 
ได้มาค้นพี่ยุรี เกนสาคู เคยมาแทน
คู่วี-จูน (รายการคนขอแมว: จันทร์ 
21.00–24.00 น.) ด้วย ช่วงราย
งานชาร์ต (เสาร์ 15.00-18.00  
น.) ก็น่าจะเคย เหลือพี่ซอนนี่ พี่
นอร์  (รายการแมวนอก ศุกร์ 
21.00–24.00 น.) ป้าแต๋ว 
(รายการ Cat Radio Active 
22.00–24.00 น.)ไม่กล้า เรารู้
ไม่เยอะขนาดนั้น (หัวเราะ) 

เคยมาแทนช่วงจดหมายเดก็แมว 
(องัคาร 21.00–24.00 น.) หรอืยังคะ

 ยังครับ จดหมายฯ ต้องเฉพาะ
ทางหน่อย แต่เคยมาแทนแมวสด 
(รายการที่ผู้ฟังขอเพลงแล้วดีเจจะ
เล่นดนตรีให้ฟังสดๆ พุธ 21.00
–24.00 น.) คนเดียวด้วย เล่น
กีตาร์คนเดียว แล้วเพลงขอมาก็
ยากจังเลยเปิดอินเตอร์เน็ตหา
คอร์ด เกาคนเดียว แล้วพีกดคือ
เปอร์มารอจัดต่อฮะ ได้ยินก็สนุก 
เข้ามาร้องเพลง (หัวเราะ) มือเบส
เล่นกีตาร์ป๊อกแป๊กมาก คอร์ดบอด 
แล้วเปอร์ร้องเพลง อู้หู

วันนั้นเป็นวันพิเศษจริงๆ 
 ก็เป็นอีกวันหนึ่ง ที่มาแทนแล้ว
พิเศษมากๆ 

เป็นดเีจคนเดยีวท่ีเคยจดัรายการ
แทนดเีจคนอ่ืนเกอืบทุกช่วงแล้ว
 มีบางวัน ที่พีกแทนเช้า–เย็น  

ถ้ามีการประกาศรางวลั ต้องมี
สายสะพายดเีจท่ีท�างานหนกั
ท่ีสุด เกบ็ช่ัวโมงได้เยอะท่ีสุด 
เวลา แคท เรดโิอ จดังาน กเ็หน็พ่ี
สองท�าทุกอย่าง เป็นพิธกีร ออก
บูท สาธติท�าอาหาร ล่าสุดดดูวง
ด้วย ในงาน Cat Foodival
 (หัวเราะ) สมมติในงานที่แคท
จัด มีป้าย ทีมงาน ป้ายดีเจ ป้าย
บูท ป้ายพิธีกร เรามีครบ 

อยากจะบอกอะไรดีเจและทีม
งานแคทบ้างไหมคะ ในฐานะที่ 
จริงๆ  เราก็เป็นนักดนตรีที่ยุ่ง
มาก คิวพาราด็อกซ์โชว์ก็เยอะ 
แต่มีเวลาให้แคท และผู้ฟังตลอด  
 ก็สนุกน่ะฮะ ผมว่า ตอนนี้ดี 
สนุกกับชีวิตที่เวลาไปเล่น
คอนเสิร์ต ถึงแม้จะเป็นงานหลัก 
อาชีพเรา แต่ก็ดีที่ไปกับเพื่อน ไม่
ได้ต้องเล่นเป๊ะๆ หรือวางแผน 
ซ้อมให้เป๊ะ คือเหมือนไปเที่ยวกับ
เพื่อนมากกว่า สบายขนาด เล่นๆ 
อยู่ผมอยากจะฉี่ หรือท�าอะไรผมก็
เดินลงไป (หัวเราะ) หรือจะแต่ง
ตัวอย่างไร คือสนุก เล่นกัน แจม 
หรือจะหลุดอะไรก็เป็นเฉพาะโชว์  
สองคือเวลามาท�างานที่แคทก็
เหมือนกัน บางวันไม่ได้มาแทน
ใครหรอก ขับรถผ่านมาก็มานั่ง
เล่น เจอคนอื่นๆในบริษัท พอมา
แทน หรือตอนประชุมจะสนุก 
เพราะได้คุยกับทุกคน ได้คุยกับ
พี่เขา น้องเขา อย่างนี้ สนุกน่ะ 
แล้วเวลาไปงานที่แคทจัด ให้ท�า
อะไรก็ท�า เพราะ ขึ้นไปก็คุยสนุก 
ไปเป็นพธิกีรหน้างานเรยีกคนกเ็มาท์ได้ 
อยู่ที่บูท หรืออยู่หลังเวทีก็เจอคน

“บางวันไม่ได้มาแทนใครหรอก 
ขับรถผ่านมาก็มานั่งเล่น” 
ดีเจสอง Cat Radio
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ภาคโซ: ยิปโซ 
อริย์กันตา 
มหาพฤกษ์พงศ์
นักแสดง พิธีกร นักวาด 
ดีเจ รายการ หมอสองสามมิติ 
(พฤหัสบดี 22.00–24.00 น.)  
Cat Radio
(ระหว่างคุย ยิปท�าคุกกี้ซอสมะเขือเทศ
ไปด้วย มีดีเจสองมาแจมช่วยตอบด้วย 
เพราะยิปโซไม่ค่อยสบาย)

ยิปโซ x สอง 
ยิปโซจ�าวันที่เจอพี่สองครั้งแรก
ในวันที่มาจัดรายการได้ไหม  
 จ�าได้ค่ะ พ่ีสองยังหัวทองอยู่
เลยตอนน้ันน่ะ ต้ังแต่ตอน อยู่ RCA 
(ท่ีต้ังของสตูดิโอ Fat Radio) น่ะ
ค่ะ เข้าไปตอนแรกก็เกร็งๆ นะ 
ความจริงเคยเจอพ่ีสองแล้ว เคย
ไปออกรายการเกมโชว์ด้วยกันที
เดียว แต่ยังไม่ค่อยรู้ว่า ถ้าเกิดมาจัด
รายการด้วยกันจะเป็นไง 
  จริงๆ ตอนนั้นไม่ได้กลัวพี่สอง
นะคะ แต่เหมือนกลัวการท�าดีเจ
โดยรวมมากกว่า เพราะว่าท�าไม่

เป็นน่ะค่ะ แล้วกลัวจะไปท�าคน
อื่นเสียเวลา จ�าได้ว่าตอนนั้น แค่
ท�าเทปรายการ (ขั้นตอนของดีเจ
ฝึกหัด) ควรจะเป็นสองชั่วโมง ยิป
ท�าเทปสี่ชั่วโมงน่ะ 
สอง:  ขยัน ตั้งใจ
ยิปโซ:  ไม่ได้ขยัน กลัวท�าไม่ได้ ยัง 
ใหม่ แต่ว่าพี่สองใจดีตั้งแต่แรกๆ 
เลยค่ะ ก็ เขาก็บอกให้สบายๆ นะ  
แล้วเขาก็ช่วยฝึกเราโดยการที่เขา
ไม่คุมเครื่องเลย ให้เราฝึก ให้เรา
คุมเอง 
สอง:  จนเขาเก่งกาจ วันนี้ผมก็ยัง
ท�าเครื่องไม่เป็นเลยฮะ ใช้บอร์ด
อะไรไม่เป็นเลย
ยิปโซ:  ไม่จริง พี่สองชอบพูด
อย่างนี้ ความจริงเขาเป็นหมด 
 
พี่สองเขาอยากเป็นดีเจอยู่แล้ว 
ยิปโซล่ะ เคยอยากท�าไหม หรือ
รู้สึกอย่างไร 
ยิปโซ:  ไม่เคยคิดว่าจะเป็นอะไรที่
ตัวเองท�าได้ เพราะว่าเป็นคนที่ให้
พูดคนเดียวยิปพูดไม่ได้หรอก ไม่
สามารถที่จะออกไป พูดบรรยาย
ด้วยตัวเองน่ะค่ะ แต่เหมือนพอได้
มาจัดรายการ ด้วยพี่สอง แล้วก็
ด้วยรูปแบบของคลื่น มีความไม่ใช่
ดีเจจ๋า อย่างที่เราเคยได้ยินมา 
เป็น Life Style จริงๆ โอเคกับ
การที่เราจะคุยเรื่องอะไรก็ได้ ที่เรา
อยากคุย 
 จริงๆ ปีแรกๆ ที่ยิปท�า ถาม
ว่าเครียดไหม ยิปก็เครียด ด้วยตัว
ที่พื้นฐานเป็นคนกดดันอยู่แล้ว แต่
ว่าคงเครียดกว่านั้นเยอะ ถ้าเกิดว่า
ไม่ได้มาเจอคลื่นนี้ และไม่ได้เจอพี่
สอง คงเป็นอีกแบบไปเลย
 ด้วยความตั้งใจตอนแรกที่
โดนจับมาคู่กันเพราะว่าสปีดแต่ละ
คนต่างกันมาก ยิปเป็นคนพูดเร็ว
มาก และพี่สองเป็นคนพูดช้ามาก  
แต่พออยู่ด้วยกันไปๆ มาๆ ก็เริ่ม
คล้ายๆ กันแล้ว
สอง:  เป็นไงฮะ? ดีขึ้น? 
ยิปโซ:  แย่ลง
(หัวเราะทั้งวง) 

รู้สึกว่าตัวเองพูดช้าลงไหม 
 ก็ช้าลงด้วยอาชีพดีเจด้วย 
อย่างอื่นด้วยก็ต้องฝึกค่ะ เหมือน
กับการท�างาน ส่วนพี่สองก็เร็วขึ้น
หรือเปล่า …แต่เหมือนพี่เป็นคนพูด
ช้าจริงๆ หรือพี่แกล้งอ่ะ 
สอง:  ช้าจริงๆ 
ยิปโซ:  นึกว่าแกล้งคนฟัง
สอง:  เปล่าเลย ไม่ค่อยได้พูดด้วย
ตอนที่พูด เพราะว่าต้าไม่พูด ก็เลย
ต้องเป็นกระบอกเสียงให้วง แล้ว

ตอนหลังรู้สึกว่าต้าพูดเยอะแล้ว 
เราก็เลยถอยมา ให้ฟรอนต์แมน 
พอมาอยู่กับยิปโซก็เหมือนกัน ยิป
โซก็จะพูดเร็ว มีอยู่ช่วงหนึ่ง แอบ
ไปดูพวกรายการเก่าๆ  ยิปโซแบบ
พูดเร็วมาก เร็วๆๆๆ พูดเร็วตลอด
เวลา เหมือนพวกโฆษณาเครื่องดื่ม
ชูก�าลังฮะ
ยิปโซ:  (หัวเราะลั่น)
สอง:  ตอนนั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆ   
แต่ตอนหลังก็โอเค ปรับกันแล้วก็
ดีขึ้น สนุกขึ้น เขาก็สอนผมด้วยใน
การดูจังหวะกัน 

ยิปโซล่ะ รู้สึกว่าได้อะไรจากพี่
สองบ้างในการท�างานร่วมกัน  
ยิปโซ:  โอ๊ย เอาจริงๆ ดีใจมาก ได้
พี่ชายค่ะ เหมือนกับได้เพื่อน ได้พี่
ชายที่ดีมาก มากจริงๆ คนหนึ่งใน
ชีวิต การที่มาท�างานทุกครั้ง ไม่ได้
รู้สึกมาท�างานน่ะ เหมือนมาถาม
สารทุกข์ สุขดิบค่ะ แล้วพอรูป
แบบรายการเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ก็มี
อะไรสนุกๆ ให้ท�าเยอะขึ้นเรื่อยๆ 
เหมือนกัน สมัยก่อนคือ คุยๆๆ 
เดี๋ยวนี้ก็ยังคุย หน้าไมค์ก็คุย หลัง
ไมค์ก็คุย เจอกันทุกอาทิตย์ แต่พูด
กันเหมือนไม่เจอกันมาเป็นเดือน 
แล้วพอได้มาดูดวงด้วย ได้ท�าอะไร
ด้วย ก็สนุกดี 

ยิปโซ x หมอยิป
ตอนหลังก็รู้สึกว่ายิปโซก็ดูดวง
พอเป็นบ้างแล้วด้วย
ยิปโซ:  ตามพี่สองค่ะ
สอง:  เป็นแล้ว เป็นหมอได้แล้ว 
เซียนแล้ว
ยิปโซ:  ก็จ�าที่พี่สองพูดแหละค่ะ 
พี่สองเคยเล่าอะไรให้ฟังเราก็เออๆ 
มันเป็นอย่างนั้นนะ  
สอง:  ยิปโซจ�าได้หมดแล้ว

พี่สองบอกว่าก่อนที่จะเริ่มดูดวง 
พี่สองเป็นคนไม่เชื่อเรื่องพวกนี้
เลย แล้วยิปโซล่ะคะ 
ยิปโซ:  ยิปกึ่งๆ ค่ะ ยิปรู้สึกว่า 
สมัยก่อน เป็นคนที่ไม่ได้เอะอะจะ
ไปดูดวง ถ้าเกิดอยู่ดีๆ มารายการ 
เขาบอกดูดวงให้ไหม เราก็ดู หรือ
ว่ามาเจอพี่สอง ก็ดู แต่ว่า เป็น
คนครึ่งๆคือเชื่อนะว่า มีอะไรใน
โลกอีกเยอะที่เราไม่รู้ เราไม่เข้าใจ
หรอก เราพิสูจน์ไม่ได้ เพราะฉะนั้น
ก็อาจจะมีจริงก็ได้ แต่ก็ไม่ถึงกับ
ขวนขวายน่ะ ไม่ขวนขวายว่าต้องดู

ยิปโซ x สอง x ปากท้อง
อีกอย่างท่ีเราเห็นประจ�านอกจาก
คุยกัน ท�างานด้วยกันแล้ว แต่ละ

คนจะห้ิวของมาแลกกัน 
ยิปโซ:  เสียตังค์ให้ของกิน เสีย
ตังค์ให้ร้านสะดวกซื้อ เสียตังค์ให้
ซูเปอร์มาร์เก็ต หลังๆ มาเราเริ่ม
เป็นข้าวกล้อง ขาวหอมมะลิ นมถั่ว
สอง:  เขาเป็นวีแกนมานานแล้ว
แบบจริงจัง เราก็ยิ่งห่วงว่า ท�างาน
แล้วพลังจะพอหรือเปล่า ก็เลย
พยายามหาของกินมาให้
ยิปโซ:  ส่วนพี่สองก็ชอบลืมกิน 
เลยต้องซื้ออะไรเป็นแพ็กเกจเล็กๆ 
เวลาเขาออนทัวร์ก็หยิบกิน  
สอง:  สุดท้าย พอเรื่องของกินเริ่ม
อยู่ตัว ก็จะเริ่มเป็นพวก
ยิปโซ:  ของเล่น

เล่นอะไรกันบ้างคะ เมื่อกี้เห็นถือ 
DVD หนังมาด้วย
สอง:  มีหมด เห็นว่าชอบเล่นอะไร
ก็หามา แต่ส่วนใหญ่เป็นหนัง
ยิปโซ:  ชอบหนัง เพลง
สอง:  แต่ส่วนใหญ่เป็นหนัง เพราะ
คล้ายๆ การบ้าน คล้ายๆ หนัง
หน้าแมวพอดูแล้วก็มานั่งคุยกัน 
ถกกัน หนังเรื่องนี้อะไร อย่างไร 
หรือไปดูเรื่องไหน ชอบ ก็ไปหา ไป
คุยกัน สนุก เพราะบางทีจะมีช่วง
ว่างอยู่บ้าน เราก็ดูอะไรดีที่สนุก มี
ช่วงหนึ่งที่ผมดูหนังที่เขาดูกันน่ะ 
ยุคที่หนังอะไรควรดู นักดูหนังควร
จะได้ดู ก็เริ่มมาแลกๆ กัน เขาก็จะ
มีหนังที่ เฮ้ย หนังอันนี้ดีนะ พี่เคย
ดูหรือยัง  

หมอยิป หมอสอง 
x Cat  Radio 
ทั้งสองคนพูดถึงกันแล้ว พูดถึงผู้
ฟังบ้าง แฟนๆ แคท เรดิโอที่อยู่
ด้วยกันมาถึงทุกวันนี้  
ยิปโซ:  ก็จริงๆ แล้ว เป็นความน่า
ยินดีที่ได้เจอทุกครั้งนะคะ ไม่ว่าจะ
อยู่ในส่วนของยิปกับพี่สอง อยู่ต้น
สายต้นเสียง แล้วเขาอยู่ปลายเสียง
นั่งฟังพวกเราอยู่ หรือว่าการได้มา
เจอกัน เห็นหน้ากันจริงๆ ในงาน 
มีความอบอุ่นตรงนั้นอยู่ อยู่ตรง
ที่ว่า บางทีรู้สึกเหมือนยิปมาหา
พี่สอง มานั่งคุยเล่นกันเอง แต่ว่า
ความจริงแล้วมีคนอยู่กับเราอีกตั้ง
เยอะ ในขณะที่เราคุยกัน แล้วใน
วันท่ีได้มาเจอวันจริง เขาบอก น่ีเขา
ฟังรายการนะ ยังจ�าได้เลยว่าวัน
นั้นคุยเรื่องอะไรอยู่ ท�าให้รู้สึกว่า 
ความจริงเป็นอะไรที่อบอุ่นกว่าที่
เราคิด 
สอง:  เป็นแบบครอบครัว คลื่นเรา
อาจจะไม่ได้ ไปเจอดีเจ กรี้ด หรือ
ไปเจอวงดนตรีก็กรี้ด พอในงาน
ไม่ว่าดีเจ หรือคนฟัง เขาก็เดินกัน

แบบพี่ๆ น้องๆ ทักกันปกติ กันเอง
ตลอดเวลามาอย่างยาวนานแล้ว 
หรือตอนจัดกับยิปจะมีบางจังหวะ
ที่ไม่เจอกันเป็นเดือนก็เคยมี แล้ว
พอยิปมาเราก็เมาท์น่ะ  คิดถึง 
อัพเดทข้อมูลกัน บางทีก็เผลอคุย
เป็นชั่วโมง เขาก็ไม่ว่าอะไร บางที
เขาก็โทรมาคุยด้วย ก็รู้สึกว่า… 
คุณผู้ฟัง ดี น่ารัก ไม่ว่าจะมาจัด
แทนเช้า บ่าย กลางวัน เขาจะรู้อา
รมณ์กันน่ะ เวลาไปงาน เจอกัน 
ก็ทักกันแบบพี่น้องเลย ทุกครั้งเลย 
ยาวนานมาตั้งแต่ยุคแบบ ตอนยัง
ไม่มาจัดรายการ เป็นแฟตที่มาเล่น
คอนเสิร์ตอย่างเดียวแต่รู้สึกว่า เอ่อ 
มาในงานแฟต แคท ไม่ต้องมาหล
บน่ะ ก็พูดคุยทักทายกันแบบปกติ
กันเลย พี่น้อง ก็คุยแซวกันแบบ
สบายมาก (O,O)

รู้ไปท�าแมว 
1.  ทีมงานแฟต/แคท เรดิโอ สารภาพ
ว่าตั้งใจให้สองและยิปโซจัดรายการคู่
กันเพราะสปีดที่ต่างกันนั่นแหละ สนุกดี
และหวังว่าจะพอดี สองคือดีเจที่ปฏิบัติ
ตามกฎ น่ารัก พัฒนาการจัดรายการ
ขึ้นเรื่อยๆ ยิปโซคุยสนุกและชอบฟัง
เพลง ครั้งแรกที่ทีมงานสัมภาษณ์เมื่อ
หลายปีก่อน ตอบว่าก�าลังชอบฟังเพลง
ของภูมิจิต   
2.  ในงาน Cat Foodival ที่ผ่าน
มา นอกจากสาธิตท�าคุกกี้ซอสมะเขือ
เทศและสมูทตี้ร่วมกับยิปโซแล้ว สอง 
ในนาม พาราด็อกซ์ ยังออกบูทขาย
ไอศกรีม “กินเดื่อนางเงือก” ไอศกรีม
กะทิ พร้อมท้อปปิ้งสดชื่น อย่างมะเดื่อ
สดที่ปลูกแบบธรรมชาติ
3.  ยิปโซเพิ่งเคยท�าคุกกี้ซอสมะเขือ-
เทศหนนี้แหละ ก่อนหน้านี้เคยท�าคุกกี้
ช่วงที่ชอบอบขนม แต่ไม่ได้ท�าบ่อย 
4.  เราเห็นสองอัพเดทเมนูต่างๆ เช่น
ข้าวกะเพรา/ไข่เจียวดอกไม้ / ผลไม้ใน
โซเชียลมีเดียบ้าง แต่สองออกตัวว่า 
ท�าอาหารไม่เก่ง ไม่ถนัดการปรุง หรือ
งานหน้าเตาไฟ แต่รู้วิธีเลือกวัตถุดิบ 
การเตรียมอาหาร เพราะในบรรดาพี่
น้องผู้ชาย 3 คนในครอบครัว สองคือ
คนที่ตามแม่ไปตลาด ส่วนยิปโซก็บอก
ว่าตนเองชอบเดินตลาดนัด 
5.  นอกจากได้เห็นพัฒนาการเรื่อง
พูดเร็วพูดช้าแล้ว ยิปโซยังเล่าว่าได้
เห็น “การเจริญเติบโตของพี่สองที่
เป็นตอนผมทอง แล้วก็เป็นผมสีเขียว 
แล้วก็เป็นผมด�า”
6.  สองคือ หมอดู ที่ทีมงานรบกวนให้
ดูดวงประจ�า โดยเฉพาะช่วงที่ก�าลังจะ
จัดคอนเสิร์ตหรืองานต่างๆ 
7.  ยิปโซก็เคยมีผลงานเพลงทั้ง
ประกอบภาพยนตร์ ละคร และใน
อัลบั้มของพาราด็อกซ์ อีกทั้งยังเป็น
นักวาดฝีมือดี ตัวอย่างผลงาน เช่น 
สติ๊กเกอร์ไลน์ หนังกลองที่เห็นในวงเป้ 
อารักษ์ แอนด์ เดอะ ปีศาจ แบนด์ และ
ติดตาม #Gypsodrawsstuff 
8.  ทั้งสองและยิปโซเป็นมังสวิรัติ โดย
สองมักออกตัวว่ายิปหาของกินยาก
กว่า เพราะเป็นมังสวิรัติแบบวีแกน ไม่
ทานอาหารทุกชนิดที่มาจากสัตว์รวม
ทั้งนมและไข่

รู้จักเหมือนไปเที่ยว ทุกอย่างเลย 
ทั้งสองงาน ดูเหมือนมาเที่ยว สนุก
มากเลยฮะ  สนุกขึ้นเรื่อยๆ 

ดีเจสอง x งานวาดเขียน 
ขอบคณุมากค่ะทีส่นกุด้วยกัน
ตลอด  แล้วมอีกีงานหนึง่ท่ีแทรก
มาเสมอทัง้ในแคท เรดโิอ และเค้า
แมวด้วย คอืงานวาดงานเขียน 
 สบาย ความจริงเราวาดปกติ 
แต่ว่าห่างมานานแล้ว สมยัก่อนก็
เคยวาดลงตัง้แต่ DDT (นิตยสาร
ดนตรีในเครือ Fat Radio) แล้วก็
มวีาดอกีเล่มหนึง่ด้วยแหละ แต่ไม่
ได้ซีเรียส เป็นคนวาดการ์ตูนวง 
ออกแบบอะไรอยู่แล้ว แต่ว่าพอหลัง
เลกิเรียนศิลปะนานแล้ว มอืตก แต่
ตอนนีก้ลบัมาวาดการ์ตูน กเ็ลย
อยากท�าให้ตวัเองอยากวาดรปู เล่น
ในอนิสตาแกรมด้วย วาดภาพท่ัวไป 
วาดแอบสแตร็กด้วย การ์ตูนด้วย  

สกัพกัหนึง่ น่าจะลองรวมเล่มดนูะคะ 
 อือ้หือ ฝีมือไม่ไหว น่ีพอไม่วาด
การ์ตนู  ก็กลบัไปเขยีนนิยายด้วย
นี่ไง  อีกงาน เดี๋ยวเรารอรวมเล่ม 
 (หัวเราะ) เริ่มต้นก็ว่าจะเขียน
ประวัติแหละ เวลาไปเที่ยว หรือ
เวลาไปทัวร์คอนเสิร์ต รู้สึกว่ามันก็
เดิมๆ ก็เลยเขียนเป็นพวกนิยาย
แปลกๆ ไปเลย นิยายวิทยาศาสตร์ 
ตอนนี้วาดการ์ตูนเสร็จ กลางคืนก็
นั่งเขียนไปสองสามเรื่องละ เดี๋ยว
ไว้เอาให้อ่านเล่น 

อยากอ่านเลยค่ะ ท�าหลายอย่าง
ขนาดนี ้วนัหนึง่ๆ นอนก่ีชัว่โมงคะ  
 ผมว่าร่างกายมันจะแปลกๆ 
หน่อย บางทีกลับไปก็ไม่นอนถึง
เช้า แล้วอาจจะนอนสักสามชั่วโมง 
สี่ช่วงโมง ก็ตื่นแล้ว ต้องไปท�างาน 
บางทีกลางวันก็ตื่นแต่เช้า ไป
ท�างานกลางวันเสร็จ ไปเล่น
คอนเสิร์ตตอนเที่ยงคืน ตีหนึ่ง 
กลับถึงบ้านตีห้า อีกวันหนึ่งหยุด 
ไม่มีอะไร ก็จะนอนสิบชั่วโมง 

นาฬิกาชีวิตของร่างกายจะไม่
ค่อยคงที่นะ  
 สมัยก่อนโอเค ร่างกายยังหนุ่ม 
แต่ตอนนี้เหมือนร่างกายไม่ค่อย
เล่นด้วยแล้ว บางทีเราจะหลับก็
หลับไปเลย แต่โชคดีตรงไม่มี
ปัญหาเรื่องนอนไม่หลับ อยู่บน
เครื่องบินชั่วโมงหนึ่งก็หลับ ไป
โรงแรมที่เขาผีดุก็หลับ อยู่ตรงไหน 
นอนหน่อย หนึ่งก็หลับ แต่ว่าหลับ
ที หลับสิบชั่วโมงก็เคย สิบสอง
ชั่วโมงก็เคย หรือถ้าไม่นอน ท�างาน

ทั้งวันก็ไม่นอนเลย ท�าสามวันนอน
สองวัน อะไรอย่างนี้ ก็เคย ซึ่งตอน
นี้หลังๆ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ (หัวเราะ) 
ร่างกายไม่เล่นด้วยแล้ว

แล้วท�าอย่างไรคะ
 พอร่างกายไม่เล่นด้วย กเ็ลย
ทดแทน เล่นคอนเสิร์ตเสรจ็ กไ็ม่มี
ปาร์ต้ีแล้ว อาบน�า้นอนเลย อาจจะ
เล่นเกมนิดหน่อย อยู่บนรถตู้ แทนที่
จะด่ืม ดูหนัง กน็อน ท�างานเสรจ็ 
กลับถงึบ้าน อาบน�า้ นอน กด็ข้ึีน

ปิดท้าย มีอะไรอย่างบอกคุณผู้
ฟังไหมคะ ในฐานะดีเจ
 ขอบคณุนะฮะ สนุกสนานมาก 
ถงึไม่ได้เจอกนั ไม่ได้โทรมาขอเพลง
หรอือะไร แต่เวลาไปเจอกนัตาม
งานของแคท กเ็หมอืนเดมิ  คยุกนั
แบบพีน้่อง ไม่ต้องมากรีด๊กร๊าด ก็
มาเจอกนัปกติเลย ซึง่ลามไปถงึ 
เวลาไปทัวร์คอนเสิร์ตด้วย คณุผู้ฟัง 
เจอกนัตามงาน กเ็รยีกดเีจพีส่อง 
เจอกนัตามสนามบินกไ็ม่ได้มากรีด๊
กร๊าด ถอืป้าย กคุ็ยกนัปกต ิเจอกนั 
เลยรู้สึกว่า ดีน่ะ ดีท่ีฟังกนัมานาน 
ได้ฟังส่ิงแปลกๆ ใหม่ๆ ด้วย เพลง
ใหม่ๆ ด้วย แล้วกิจกรรมเราก็
เปรีย้วๆ ด้วยอยู่แล้ว มาเจอกนัแล้ว
กคุ็ยกนัได้เลย สบายดีฮะ (O,O)

“ถ้าเกิดว่าไม่ได้มาเจอคลื่นนี้ 
และไม่ได้เจอพี่สอง 
คงเป็นอีกแบบไปเลย” 
ยิปโซ ดีเจ Cat Radio 
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เจอนี่
เจอนี่ = Journey 

ใครไปไหน ใกล้ ไกล 
เจออะไรมา เล่าสู่กัน

อ่าน ส่งผ่านแรง
บันดาลใจที่นี่ 

 ธรรมดาไม่ค่อยลารายการ
ไปเที่ยวไหนเท่าไหร่ พอไปทีก็
ขอยาวหน่อย เอาแบบให้อิ่ม 
การไปเที่ยวหลายๆ วันแบบนี้
ต้องวางแผนการใช้เงินดีๆ ค่า
เดินทาง ที่พัก ตั๋วคอนเสิร์ต 
อาหารการกิน และเครื่องดื่ม 
ผมเขียมค่าที่พักสุดๆ เพราะคิด
ว่าใช้เวลาอยู่ในนั้นไม่กี่ชั่วโมง 
แค่อาบน�้ากับนอน เลยเลือกพัก
โฮสเทล ค่าเดินทางก็เช่นกัน ไม่
ว่าจะรถบัสหรือเครื่องบิน เวลา
จองผ่านเว็บก็ให้เรียงล�าดับ
แบบ Cheapest Price 
มาก่อนแล้วเลือกเวลาที่สะดวก
อีกที ส่วนช้อปปิ้งนี่ไม่ต้องพูด
ถึง ก่อนกลับได้ภาษีคืน 16 ยูโร 
ใช้เงินกับเรื่องนี้น้อยสุดเลย 
แต่มีอยู่สองอย่างที่ยอมจ่าย
แบบไม่คิดเลย นั่นคือค่าเข้า 
Museum กับค่าอาหาร ข้ามน�้า
ข้ามทะเลมาแล้วต้องกินให้
อร่อย จะมากินง่อยๆ ไม่ได้ 
เพราะไม่รู้ว่าจะได้กลับมาอีก
หรือเปล่า

ข้ามน�้า
ข้ามทะเล
มาแล้ว
ต้องกิน
ให้อร่อย

 วิธีหาร้านอร่อยๆ เวลาอยู่
ต่างแดน ผมก็จะใช้วิธีถามคน
ท้องถิ่น หรือถามคนที่เคยไปมา
ก่อน หรือไม่ก็ดูคะแนนรีวิวใน
เว็บต่างๆ เช่น กูเกิ้ล ทริปแอด-
ไวเซอร์ และอีกวิธีที่ใช้แล้วค่อน
ข้างเวิร์กคือดูคนที่กินอยู่ในร้าน 
ไม่ได้ดูว่าร้านไหนคนเยอะ แต่ดู
ว่าเขาดูมีความสุขกับการทาน
อาหารหรือเปล่า ถ้ามีก็เข้าไป
เลย ร้านหนึ่งที่ใช้วิธีนี้แล้วได้ผล
คือ Vinohradsky Parla-
ment ที่ปราก จริงๆ พนักงาน
ที่โฮสเทลแนะน�าร้านนี้มา แต่
พอเดินผ่านแล้วไม่มั่นใจเพราะ
ไม่ค่อยมีคน เลยสังเกตคนที่กิน
อยู่ในร้าน ดูมีความสุขดีเวลา
ตักอาหารเข้าปาก ตาลุกวาว
เวลาจานใหม่ๆ มาเสิร์ฟ พูด
คุยเฮฮาสนุกสนาน ซึ่งเข้า
เกณฑ์ 
 ผมเดินเข้าร้านด้วยความ
มั่นใจว่ามื้อนี้อร่อยแน่ แล้วก็ไม่
ผิดหวัง ร้านนี้เป็นร้านที่เขาใช้
ค�าว่า Modern taste of 
Czech Gastronomy คือมา
บ้านไหนเมืองไหนก็ควรที่จะ
ลองอาหารท้องถิ่นถูกมะ มื้อนี้
ได้ลอง Rabbit Pate and 
Loin ปาเตคืออาหารประจ�า
ภาคพื้นยุโรป มีส่วนผสมที่
หลากหลายแตกต่างกันใน
แต่ละประเทศ หลักๆ เป็นเนื้อ
บดผสมกับไขมัน จานนี้เป็นเนื้อ
กระต่าย เสิร์ฟพร้อมเนื้อ 
(กระต่าย) ส่วนสะโพก, ขนมปัง 
กับสลัดถ้วยเล็กๆ อีกจานที่
ชอบคือ Fried Bread with 
a thick layer of Steak 
Tartare เป็นเนื้อวัวดิบสับ
ละเอียด ปรุงรสด้วย ancho-
vies(ปลาร้า), capers(ไม่รู้), 
shallots(หอม), gher-
kins(แตง) และไข่แดง น�าไป
แช่เย็น เวลาเสิร์ฟก็จะน�ามาทา
หนาๆบนขนมปังปิ้ง กัดเข้าไป
แล้วฟินมาก การที่จะบรรยาย
ความอร่อยออกมาเป็นตัว
หนังสือมันเป็นอะไรที่ยากมาก 
เอาเป็นว่าอร่อยฉิบหายเลย
ครับ หลังจบทริป 5 ประเทศ 
24 วัน ถ้าให้นึกถึงอาหารที่กิน 
มื้อนี้จะถูกนึกถึงเป็นอันดับแรก

 อีกร้านคือ El58 ร้านนี้อยู่
ในบาเซโลน่าแถวโฮสเทลที่พัก 
เจอเพราะกูเกิ้ลระหว่างเดินหา
ร้านทานมื้อเย็น ดูคะแนน ดู
รีวิวและจ�านวนคนรีวิวแล้วน่า
จะเชื่อถือได้ ถนนในเมืองนี้
หลายๆ เส้นมีเกาะกลางที่ร้าน
อาหารเอาโต๊ะเก้าอี้มาตั้งด้าน
นอกไว้รับลูกค้าได้ พอเจอก็นั่ง
โต๊ะที่อยู่เกาะกลางบริเวณหน้า
ร้านเลย แต่ปรากฏว่าร้านนี้ไม่มี
โต๊ะด้านนอก มีแค่ในร้าน โต๊ะที่
นั่งเป็นของร้านข้างๆ แต่ไหนๆ 
นั่งแล้วและอยากดื่มด�่า
บรรยากาศด้วย เลยไม่ย้าย ไว้
ค่อยมาใหม่ อยู่ใกล้ที่พักเดิน
แค่สิบนาที วันที่มาเป็นวัน
อาทิตย์ร้านเปิดแค่สามชั่วโมง 
คือบ่ายโมงถึงสี่โมงเย็น เวลา
เปิดประหลาดมาก ผมมาถึง
บ่ายครึ่ง เหลือโต๊ะตัวเดียว โชค
ดีสุดๆ หลังจากนั้นก็มีคนมารอ

โดย ดีเจวราฤทธิ์ มังคลานนท์ 

รู้ไปท�าแมว
 ดีเจวราฤทธิ์ มังคลานนท์ แห่ง 
Cat Radio จัดรายการทุกวันจันทร์ 
–ศุกร์ 9.00–12.00 น. รวมทั้งช่วง 
Bedroom Studio ทุกวันเสาร์ 
21.00–22.00 น. นานๆ ดีเจฤทธิ์
จะลาที แถมยังมีเรื่องเล่าสนุกๆ 
พร้อมภาพประกอบให้อ่านเพลินใน
เฟสบุ๊ก www.facebook.com/
wararit.mangkalanont จนทีม
งานอดใจไม่ไหวขอมาลงใน www.
thisiscat.com ด้วย เราเห็นแว้บๆ 
ว่ามีเรื่องของอร่อยแทรกอยู่ เลยขอ
มาลงในหนังสือเพราะเล่มนี้เน้นเรื่อง
กิน ดีเจฤทธิ์ก็แสนใจดี เขียนใหม่ให้
อ่านแบบเต็มอิ่ม …ขอบคุณมากนะ
เมี้ยว 

ต่อคิวอีกเพียบ ได้กินบ้างไม่ได้
บ้าง มกีลุ่มหนึง่เป็นนกัท่องเทีย่ว
เหมือนกัน มาถึงบ่ายสามนิดๆ 
ซึ่งครัวปิดแล้ว ลาสต์ออเดอร์
ตอนบ่ายสาม ได้ยินแกอ้อนวอน
พนักงานในร้าน แต่อ้อน
อย่างไรก็ไม่ยอม บอกให้มา
ใหม่ โหดมาก ตอนไปถึงผมก็
ขอเมนูภาษาอังกฤษ พนักงานก็
ยกกระดานเมนูแบบที่ไว้ติด
ผนังอันใหญ่ๆ มาตั้งบนโต๊ะผม
เลย บุคลิกแบบนี้ลูกค้าบางคน
อาจไม่ชอบเพราะดูก้าวร้าว แต่
ผมชอบ พี่แกแม่งอินดี้ดี 555   
 ตอนบ่ายสามแกมาถามผม
ว่าจะสั่งอะไรอีกไหม ครัวจะปิด
แล้ว ผมปฏิเสธไปเพราะอิ่ม
แล้ว กินไปสามอย่างอร่อยสุดๆ 
ทุกจาน แต่พอจิบเบียร์ไปสัก
พัก ก็คิดได้ว่าอีกกี่ปีถึงจะได้
กลับมาที่นี่อีก หรืออาจไม่ได้
กลับมาอีกแล้ว ยังมีเมนูเด็ดๆ 
อีกเยอะที่ยังไม่ได้ลอง ขออีก

สักจานนะ ก็เลยเดินไปขอแก 
แต่ก็ถูกปฏิเสธกลับมาแบบไม่มี
เยื่อใย ทุกวันนี้ยังเสียดายอยู่ 
มาดูสามจานที่ทานที่ร้านนี้
หน่อย จานแรกเป็น Tuna 
Salad อ่านรีวิวเห็นมีคน
แนะน�าเยอะก็เลยลอง คือมัน
อร่อยจนตกใจ ท�าไมมันอร่อย
อย่างนี้ เกิดมาไม่เคยกินทูน่า
ที่ไหนอร่อยแบบนี้มาก่อน เคี้ยว
แล้วไม่อยากกลืน น�า้สลัดก็รสดี 
อีกสองจานที่สั่งคือ Beef 
Carpaccio กับ Cured 
Meat สองอย่างนี้กินกับเบียร์
อร่อยมาก ขอแนะน�าเลยใคร
มาบาเซฯ ต้องมาร้านนี้ (O,O)
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CAT30
of the Month

Cat 30 of 
The Month:  

July
2017

จักรวาลใน
กระพุ้งแก้ม

โดย 
คุณชายถนัดหมี 

Sweet Pista 
Bangkok

 ประมวลผลคะแนนจาก
ชาร์ต Cat 30 ที่รายงานทุก
วันเสาร์ 14.00–18.00 น. 
ทาง www.thisiscat.com  
ดังนั้นชาร์ตแคทรายสัปดาห์
ติดตามที่แคท เรดิโอ ส่วน
ชาร์ตแคทรายเดือน มีที่เค้า
แมว ที่เดียวนะเมี้ยว 

The Sun 
(…and the Bear?) 
is Number One

 แม้ช่วงนี้ฝนตกทุกวัน ก็ใช่
จะไม่มีดวงอาทิตย์ หากหัวใจ
เรายังอบอุ่น 
 “เพลงนี้ตั้งใจแต่งให้คน
ที่ตกอยู่ในห้วงรัก คนที่ก�าลัง
มีความรักในตอนนี้ เจอคนที่
ชอบแล้ว อยากจะมี เขาอยู่
ในชีวิตเรา อยากตื่นมาแล้ว
เจอคนนี้ทุกวันๆ เรานึกถึง 
Symbolic ที่แทนเรื่องนี้ ก็
คือพระอาทิตย์ ที่เราตื่นเช้า

มาเราจะเห็นทุกวัน ทุกเช้า 
 เราชอบนึกถึงดวงอาทิตย์
เวลานึกถึงความรัก เพราะว่า
เป็นพลังงานเหมือนกัน และ
แสงอาทิตย์ลบความมืดมน
ในใจเราได้ ท�าให้หัวใจเรา
อบอุ่นได้” บอย ตรัย ภูมิรัตน 

รู้ไปท�าแมว
 บอย ตรัย ภูมิรัตน ปล่อย ‘ฮานาบิ’
ซิงเกิลแรกจากอัลบ้ัม ‘ขุนเขาแห่งหมี’
 ใน Cat Expo ปีแรก (2557) 
‘เรื่องน่าเบื่อที่สวยงาม’ ซิงเกิลที่สอง
ปล่อยก่อนงาน Cat Expo ปี 2
นิดหน่อย ส่วน ‘ดวงอาทิตย์’ ซิงเกิ้ล
ที่สามนั้นปล่อยก่อนงาน Cat Foo-
dival ปีล่าสุด เรียกว่าเพียง 3 ซิง
เกิ้ล ก็ผ่านไปหลายฤดู และล้วนเคย
ขึ้นอันดับ 1 Cat 30 รายสัปดาห์

Singles in Chart 

 มีเพลงส่งมาท่ี Cat Radio 
ทุกวัน ผ่านอีเมล ไปรษณีย์ 
เมสเซนเจอร์ เพื่อน หรือ มาส่ง
เองที่ออฟฟิศ ส่วนใหญ่อยู่ใน

1. จดหมายจากวันวาน - Paradox
2. จงเรียกเธอว่านางพญา – 
    Silly Fools
3. ดวงอาทิตย์ – บอย ตรัย ภูมิรัตน 
4. ชีวิตเธอดีอยู่แล้ว – The Kastle  
5. นวด - Palmy
6. หินก้อนสุดท้าย – Brown flying 
7. Moonshine – temp. 

รูปแบบไฟล์  แต่ก็ยังมีแผ่นซีดี
ส่งมาให้เราจับต้องและอวด
กันอยู่บ้าง นี่เป็นส่วนหนึ่งจาก
เพลงที่ติดชาร์ตเดือนนี้ 

4.

7.

3.

5.

6.

2.

1.
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RE-
COMMEND

แนะน�าผลงานของ
ศิลปินหน้าใหม่บ้าง

หน้าเก่าบ้างแต่น่าสนใจ

RE-
COMMEND

แนะน�าผลงานของ
ศิลปินหน้าใหม่บ้าง

หน้าเก่าบ้างแต่น่าสนใจ

 Clips of the moments
 แต่ละวันมีคลิปมากมายให้
เราผ่านตาจากสื่อต่างๆ แต่จะ
มีสักกี่คลิปที่เราเซฟไว้ในใจ
 สมาชิก The Jukks ได้แก่ 
แกน–สรุยศ คงมี (ร้องน�า/
กีตาร์), แมว-ชยานนท์ เครือ
เอี่ยม (กลอง ), เตอร์-ยุทธนา 
ฟรานซิส (เบส) เลือกบันทึก
เหตุการณ์ต่างๆ ให้เคลื่อนไหว
ผ่านบทเพลงใน ‘Clips’ 
อัลบั้มเต็มชุดล่าสุด
 “ทั้ง 18 เพลง ถ้าเกิด
หลับตานกึ จะเป็นภาพ เป็น
คลิปวิดีโอ เป็นเหตุการณ์
ทั้งหมดที่เกิดขึ้น เหมือนเป็น
คลิปที่เราสั่งสมมา เป็น
เหมือนความทรงจ�าที่เป็น
ภาพเคลื่อนไหวครับ” แกน  
 “เหมือนถ่ายมาทีละคลิป 
ทีละ 18 คลิป” เตอร์ “5 ปีที่
เราห่างหายไป เราไปเกบ็
ประสบการณ์สัง่สมมาใช้” แมว
 นั่นคือเหตุผลที่ดูจริงจัง แต่
มีอกีเหตุผลท่ีอยู่ในใจ เนือ่งจาก
ความรักความชอบ ดังที่พวก
เขาเล่าว่า
 “เราชอบวง The Cribs 
มาก ใช้วงนีเ้ป็นแบบแผน 
เป็นการศกึษาตลอด แน่นอน
เราชอบเพลงเขาอยู่แล้ว อนัดบั
แรก พอเราเริม่รกัใครเราก็
ศกึษาไปเรือ่ยๆ แล้วกร็ู้สกึว่า

The Jukks
Artist: The Jukks
Album:   Clips

ไลฟ์สไตล์ถกูต้องทกุอย่าง เรา
มคี�าพดูตดิปาก เวลาท�าเพลง
หรอืว่าเวลาเราคดิอะไรเก่ียว
กบัเรือ่งเพลงว่า ถ้าเป็น The 
Cribs เขาจะท�าอย่างไร ก็เป็น
วงทีเ่รารกัน่ะครบั กเ็ลยจะใช้
ชือ่อลับัม้คล้ายๆ กนั แต่
เปลีย่นตวัสะกดเป็น Clips”
 แม้จะห่างจากงานชุดที่แล้ว 
‘Cup D’ (2554) หลายปี แต่
ที่ผ่านมาวงดนตรีสามหนุ่ม
อารมณ์ดีก็มีเพลงประกอบ
ภาพยนตร์หรืองานแสดงสดให้
กระชุ่มกระชวย สั่งสมเป็น
ประสบการณ์จนอัดแน่นใน
อัลบั้ม Clips ถึง 18 Audio 
Version แบ่งเป็น 6 โหมด/
หมวด โดยแมวอธิบายสาเหตุ
ว่า “เพราะว่ากลวัคนท่ีซือ้ไปฟัง 
จะทน พษิบาดแผลไม่ไหว ทีไ่ล่
ยาวๆ เรากเ็ลยใส่กิมมกิลงไป 
ว่าแบ่งเป็นโหมดนี้ๆ  ถ้าวนัน้ี
คณุอยากได้ฟีลลิง่แบบน้ี”  
 Happy Mode (หมวดน่า
รัก): ‘ไทยแลนด์ ฮอลิเดย์’ 
‘เกาหลี’ ‘ไขมัน’   
 Think Mode (หมวด
เข้าใจโลก): ‘ท�าซึ้ง’ ‘ความ
เป็นจริง’ (ซิงเกิ้ลแรก) อยู่คน
เดียว (ซิงเกิ้ล  2)
 Deep Mode (หมวดกด
ดาร์ค): ‘ไม่อยากหายใจ’ ‘ทิ้ง’  
‘หมอนที่เปียกน�้าตา’

 Second Mode (หมวด
ตัดพ้อ): ‘อากาศ’ ‘ขยะ’ (ซิง
เกิ้ล 3 ) ‘หัวใจ’ 
 Drive Mode (หมวด
คึกคัก): ‘ท�าไมโก’ (ซิงเกิ้ล 4 )   
‘สัก’ ‘อย่ากลัว’
 Beg Mode (หมวดโหย
หา): ‘ความผิด’ ‘ชานชาลา’ 
‘ฉันอยู่ในนั้น’ 
 นอกจากนี้ ยังมีอีก 6 เพลง
ขยาย รวมเป็น 24 เพลง  
“Expanded Version เป็น
คอนเซปต์ทีพ่ีรุ่่ง (รุ่งโรจน์  
อปุถมัภ์โพธวิฒัน์ โปรดวิเซอร์
และผู้บรหิารค่ายเพลงสมอลล์
รมู) ช่วยคดิขึน้มา เรารู้สกึว่า
หลายๆ เพลงมจีดุเด่น ของ
มนัอยู่ บางเพลงมเีสียงฟีดแบ็ก
กตีาร์ ทีเ่ยอะมาก ดเูจ๋งดี 
เราเลยอยากขยายความ ให้
คนได้เหน็ว่า จดุเริม่ต้นของ
เพลง หรอืจดุเด่นของเพลงๆ 
นีเ้ป็นอย่างไร แล้วต่อยอด
เป็นคลปิสัน้ๆ จรงิๆ คอืการ
ย�าครบั (หวัเราะทัง้วง)” 
 กล่าวได้ว่าอัลบั้ม Clips มี
หลายอย่างร้อยเรียงให้เราได้
สัมผัส The Jukks อย่าง
ละเอียดลึกซึ้งหลากหลายมุม
ยิ่งขึ้น สอดคล้องกับเสียง
สะท้อนจากผู้ฟังที่เห็นว่าเพลง
ของเดอะจั๊กส์ละมุนอุ่นหูกว่า
เดิม เรารู้สึกว่ายังมีอารมณ์ขัน

แต่ถ่ายทอดได้ละเมียดละไมขึ้น 
ทางวงเองก็อธิบายผ่านสื่อ
ต่างๆ ว่า “The Jukks แบบ
เก่าที่ใส่น�า้ยาปรับผ้านุ่ม” 
ผลลัพธ์คือเพลงที่ได้ยินกันไป
แล้วและอาจจะส่งผลต่อเพลง
ชุดต่อๆ ไป   
 “การท�าอลับัม้นีค่้อนข้าง
ปลดลอ็กพวกเรามาก เราค่อน
ข้างจะได้แนวทางทีช่ดัเจนแล้ว 
คอือลับัม้แรก กเ็ป็นความทรง
จ�าของช่วงอลับัม้แรก ถ้าถาม
ว่าพวกเรามคีวามสขุไหม กม็ี
ความสขุ เป็นช่วงเวลาเฮ้ว ซึง่ 
ทกุคนต้องมอียู่แล้ว แต่ชดุนี้
เหมอืนจะเป็นวถิทีางทีเ่ราจะ
ใช้เป็นคอนเซปต์ในการท�า
อลับัม้ที ่3 ต่อไปได้เรือ่ยๆ 
แล้วครบั อลับัม้ต่อไปสญัญา
ว่าจะไม่ให้นานขนาดนี้ 
(หวัเราะ)” แกน (O,O)

รู้ไปท�าแมว
 “โก” ใน ‘ท�าไมโก’ มาจากค�าว่า 
“โกหก” แต่พูดให้สั้นตามประสาวัยรุ่น 
เพลงนี้เล่นครั้งแรกที่ Cat Expo และ
ยังเป็นชื่อเมนูข้าวเนื้อตุ๋น ‘ท�าไมโก’ 
ของ The Jukks ในแคท ฟู้ดดิวัล  
ครั้งล่าสุด ...อ้อ โกหก = ตุ๋น นี่นา 
 ส่วน “ตูน” ที่เห็นในปกอัลบั้ม 
มิวสิกวิดีโอ และอาร์ตเวิร์กต่างๆ ที่วง
อยากให้รู้สึกคนดูแล้ว Relax เป็นผล
งานของนักวาดในนาม Pjion รุ่นน้องที่
มหาวิทยาลัยศิลปากรที่วาดให้วงมา
ตั้งแต่อัลบั้มแรก รวมทั้งมิวสิกวิดีโอ
เพลง ‘นอยอะ’

 ฤดูทอย  
 เราอาจเพิ่งรู้จัก The Toys 
หรือ ทอย-ธันวา บุญสูงเนิน เมื่อ
ไม่กี่ฤดูที่ผ่านมา 
 จาก ‘หน้าหนาวที่แล้ว’ 
(2558) ซึ่งปัจจุบัน (ต้นเดือน ส.ค.
2560) มียอดผู้ชมในยูทูปถึงสี่สิบ
กว่าล้านวิว
 จากแชมป์กีตาร์ Overdrive 
Guitar Contest 9 The 
Guitar Battle (2558) ที่ได้รับ
การชื่นชมว่าฝีมือเฉียบเกินวัย
 จาก ‘ให้เธออภัย’ กับ ‘แสง
ไฟ’ ที่ส่งเข้ามาใน Bedroom 
Studio ซึ่งนอกจากติดชาร์ต Cat 
30 ในอันดับต้นๆ ยังเป็นศิลปินที่
มีคนยืนดูจนล้นเวทีแบบ เบด เบด 
ในงาน Cat Expo3D (2560) 
และมีอีพี ‘I Beg You Pardon’ 
พร้อมเพลง 9 เพลง ที่ขายในรูป
แบบแฟลชไดรฟ์ หมดเกลี้ยงใน
งานนั้นจนทอยเองก็ไม่มีเก็บไว้ 
 จากซิงเกิ้ลล่าสุด ‘ก่อนฤดฝูน’ 
(2560) ในสังกัด วอท เดอะ ดัก 
ซึ่งได้รับเสียงตอบรับชุ่มฉ�่ามากๆ 
นอกจากยอดวิวพุ่งสูงถึงยี่สิบกว่า
ล้านวิวในเวลาไม่กี่เดือน ยังเป็นที่
กล่าวถึงในสื่อต่างๆ ทั้งในฐานะ
เพลงฮิตติดชาร์ตติดหู และมีคน
หลากหลายวงการติดใจคัฟเวอร์
กันรัวกระหน�่าไม่แพ้สายฝน หลบ
ฝนเข้าสถานบันเทิงต่างๆ ก็ได้ยิน
ทั้งแบบเทปและแบบสด
 แต่เขาเริ่มงานเบื้องหลัง รวม
ทั้งโปรดิวซ์ให้ศิลปินอื่นมาตั้งแต่ 5 
ปีก่อน ผ่านหลายฤดูมาแล้ว
 “วันนั้นผมแค่ซ้อมกับเพื่อนใน
วง ซึ่งอยู่ประมาณ ม.สี่ ม.ห้า พี่ที่
เป็นเจ้าของห้องอัด เขาบอก “ทอย
ลองอัดเพลงนี้ ให้พี่หน่อย เดี๋ยวพี่
ให้ค่าขนม” ผมบอก “จรงิเหรอพี่ 
แล้วผมจะอดัได้เหรอ”  เขาบอกให้
ลอง เราก็ลองอัด สรุป เขาแฮปปี้ 
เขาชอบ หลังจากนั้นก็เริ่มป้อนงาน
ให้เรื่อยๆ ให้เล่นแทนมือกลอง 
หรือให้เล่นเบสบ้าง เราก็ลอง
ท�างานไปเรื่อยๆ หลังจากนั้นผม
เริ่มรู้แล้วว่า เราก็ท�าเพลงคนเดียว
ได้ เพราะเราเล่นกลองได้ เราเล่น
เบสได้ เราท�าทุกอย่าง คนเดียวได้ 
ลองดู ก็ลองเขียนเพลงไว้เยอะมาก 
ต่อมาก็มีศิลปินในค่ายใหญ่มาซื้อ
งาน ดีใจฮะ เพราะอย่างน้อย เขา
ให้โอกาสเราได้ลองท�า ซึ่งผมว่า
ไม่ค่อยมีเด็กอายุ 17 ได้จับต้อง
งานโปรดิวเซอร์หรือว่าเรียบเรียง 
ตอนนั้นผมแฮปปี้มาก” 
 ทอย มีโอกาสท�างานกับหลาก
หลายศิลปิน อาทิ ทอม (อิศรา กิจ-

นิตย์ชีว์) Room 39 เบียร์ เดอะ 
วอยซ์ 3 (ภัสรนันท์ อัษฎมงคล) 
วงพริกไทย ทั้งที่ไม่ได้เรียนหรือมี
อุปกรณ์อะไรส่วนตัวมากมาย “พดู
ตรงๆ คอื ผมไม่มทีฤษฎ ีแต่ว่า
ผมลองเรยีนรู้อะไรใหม่ๆ ลองท�า
อะไรใหม่ๆ ผสมแนวนู้นกบัแนวนี้ 
เพราะคดิว่าน่าจะเป็นสิง่ใหม่ คดิ
แค่นัน้ แล้วกม็เีรือ่งเลก็ๆ น้อยๆ  
ของการใช้โปรแกรม หรอืว่ามกิซ์ 
มาสเตอริง่ เราเรยีนรู้ทกุอย่าง ที่
บ้าน คณุพ่อมคีอมพวิเตอร์ 
เครือ่งเดยีว ซึง่กม็โีปรแกรม เรา
กเ็รยีนรู้ไปเรือ่ย”
 การเรียนรู้จนท�าได้หลาย
อย่างราวมีทอยหลายคนจึงใช้ชื่อ
ว่า The Toys นั้น รวมถึงการ
ขบคิดเกี่ยวกับเรื่องราวรอบตัว ไม่
เว้นแม้บทสนทนาธรรมดาที่เริ่ม
จาก “วันนี้ท�าอะไรดี” จนมีการพูด
ถึงอดีตและได้ยินเพื่อนบอกว่า “ปี
ที่แล้วคุยกับแฟน” ซึ่งเป็นที่มาของ 
‘หน้าหนาวทีแ่ล้ว’ เพลงแรกที่มี
ยอดวิวยูทูปสูงสุดของทอย แต่ใช่
ว่าจะผ่านฤดูต่างๆ มาอย่างสดใส 
 “เพลง ‘หน้าหนาวทีแ่ล้ว’ 
ผมท�าประมาณหลายเดือน ไปส่ง
ค่ายเพลงค่ายหนึ่ง แล้วโดน
ปฏิเสธมา เขาให้เหตุผลว่า ไม่มี

ทรงจะดัง ไม่ป๊อป ไม่ติดหู ซึ่งผม
ก็โอเคครับ แค่เสียดายเลยเอา
มาลงแชนแนล (Youtube: The 
Toys) ไว้ แล้วก็ลืมไป ไม่ได้คิด
ว่าจะมีคนมาฟังเยอะ”
 ระหว่างที่ยอดวิวไหลจากหลัก
พันเป็นหมื่นเป็นแสน เป็นล้าน เป็น
สิบล้าน ทอยก็ทยอยท�าเพลง
เรื่อยๆ “ผมแค่รู้สึกว่า มีคนตาม
งานเรา ต่อให้ใน 32 ล้านวิว 
อาจไม่ได้ฟังทั้งหมด แต่ผมคิดว่า
มีคนฟังผม คนที่ติดตามงานเรา 
ต่อให้ร้อยคน ผมก็ดีใจแล้ว ก็ท�า
ต่อได้ ยังท�าโปรดิวซ์ไปด้วย”
 ส่วนเรื่องที่เพลงถูกปฏิเสธ 
ทอยบอกว่าไม่ได้ติดใจอะไร เชื่อว่า
คงเป็นค�าตอบที่เหมาะสมกับช่วง
นั้น รวมถึงโอเคที่บางเพลงอาจใช้
เวลานานหน่อยกว่าจะเป็นที่นิยม 
“ผมดใีจมาก เพราะทกุเพลงทีผ่ม
ท�า ผมไม่อยากให้คนฟังแล้วชอบ
เลย ถ้าเราฟังแล้วชอบเลย ตดิหู
เลย ผมว่าอาจจะเบือ่ง่าย ถ้าเรา
ฟังแล้วไม่ชอบ เราจะไม่อยาก
กลบัมาฟังอกี ถ้าคนอืน่เปิดแล้ว
คณุได้ยนิเอง  ครัง้ทีส่องครัง้ที่
สามคณุอาจจะชอบ แล้วคณุอาจ
จะคดิว่าตอนนัน้ ท�าไมเรายงัไม่
ชอบ นีค่อื ถ้าผมมส่ีวนเปลีย่น

รสนยิมของคนๆ นัน้ได้ กด็ใีจ”
 จากกระแสตอบรับที่มีคนพูด
ถึง The Toys อยู่บ่อยๆ คิวการ
แสดงสดที่แน่น รวมทั้งเสียงเรียก
ร้องถึงซิงเกิ้ลต่อไป ซึ่งเขายืนยันว่า
มีแน่นอน เราคาดว่าทอยยังมีอะไร
ให้ดีใจอีกพักใหญ่ และฤดูทอยน่า
จะยังด�าเนินต่อไป (O,O) 

รู้ไปท�าแมว
 หากใครสงสัยว่าทอยฝึกร้องเพลง
อย่างไร ท�าไมคัฟเวอร์เท่าไหร่ก็ไม่
เหมือน นี่อาจเป็นเฉลย  
“ผมเป็นคนเสยีงเบา พดูกเ็บามากๆ 
เคยไปอดัไกด์ทหีนึง่ เขาบอกว่าฟังไม่รู้
เรือ่ง ช่วยร้องให้เตม็เสยีงหน่อย ผมก็
เลยเดนิกลบัไปบ้าน ให้แม่ (นติยา บญุ
สงูเนนิ นกัร้องเจ้าของเพลงฮติ ‘เจบ็
นดิเดยีว’ (2537) และอกีหลายเพลง) 
สอนเลย แม่บอกว่า “ต้องร้องให้เตม็
เสยีง เธอต้องมพีลงั อนัดบัแรกหายใจ
เข้าไปเลยเตม็ๆ” ผมหายใจแล้วก็
ส�าลกั เหมอืนเสยีงผมไม่ได้ออกแบบ
มาให้ร้องได้เตม็น่ะครบั อาจารย์
หลายๆ ท่าน เพือ่นๆ กแ็นะน�าว่าต้อง
ร้องให้เตม็ๆ ซึง่ผมมองว่าผมท�าไม่ได้
จรงิๆ  เคยพยายามอยู่ช่วงหนึง่ ช่วงที่
มคีนคอมเมนต์ว่า เสยีงไม่มพีลงัเลย 
ท�าได้แป๊บเดยีว รู้สกึฝืน กเ็ลยกลบัมา
ร้องแบบเดมิ เลอืกทีจ่ะร้องแบบผมไป
เลย กลบัเป็นเรือ่งทีด่เีพราะว่ามคีน
ชอบอยู่เหมอืนกนั”

Artist: The Toys
Single: ก่อนฤดูฝน
Photo: Nes Nutchart

The Toys
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 r–bu Direction 
 เย็นวันหนึ่งเรามีโอกาสได้
คุยกับ r–bu ที่บ้านของแคท 
เรดิโอ และ เค้าแมว สืบเนื่อง
จากอัลบั้มชุดที่สอง ‘No 
Direction Home บ้านที่
เราค้นหา’ ซึ่งเขาเล่าว่าเป็น
เรื่องของการแสวงหาความสุข
ข้างในจิตใจ 
 นี่เป็นครั้งแรกที่เราได้
พบปะและสนทนากัน หลัง
ติดตามผลงานของ r-bu หรือ 
ยุวบูรณ์ ถุงสุวรรณ ศิลปินที่
นิยามตนไว้ว่า “ใครไม่รู้...เล่า
เรื่อง-ร้องเพลง...ให้ใครไม่รู้
ฟัง....” ตั้งแต่การถ่ายทอด
บทเพลงจากต้นฉบับของผู้อื่น
ผ่านยูทูป จนสร้างสรรค์ผลงาน
ของตนเองให้ฟังกันอย่างอิสระ 
ตามมาด้วยการท�าซีดีอัลบั้ม 
‘The another side of 
Alienation อกีด้านของความ
แปลกแยก’ (2558) ‘บนัทกึ
การแสดงสด Alienation 
with r-bu’ (2560) ตลอดจน

Artist: r-bu
Album: No Direction Home 
  บ้านที่เราค้นหา 

การจัดงานดนตรีหรือกิจกรรม
ต่างๆ ซึ่งทุกอย่างเรารู้สึกได้ว่า
เขาท�าจากใจ กระทัง่บทสนทนา
ที่เกิดขึ้นก็เป็นแบบอาบู จนเรา
รู้สึกว่าอยากถ่ายทอดให้ผู้อ่าน
มากที่สุด ตรงที่สุด แต่เนื่อง
ด้วยกระดาษมีจ�ากัด เราขอ
อนุญาตตัดทอน และเรียบเรียง
น�าเสนอบางประเด็น คงไม่เต็ม
อิ่มเท่าได้ฟังเขาพูดคุยโดยตรง 
หรือจากเพจ www.face-
book.com/RBuAcous-
ticBallads/ แต่ก็อาจนับเป็น
บันทึกแห่งการเริ่มท�าความรู้จัก 
และเปิดพื้นที่ในใจต่อไป 
ความสุขข้างในจิตใจ 
‘No Direction Home 
บ้านที่เราค้นหา’ 
 “เรากต้ั็งค�าถามกบัตวัเอง
ตลอดว่า จรงิๆ แล้วเรา
ต้องการอะไรกบัชีวติ ผมคดิว่า
ทกุคนกคิ็ดแหละครบั เพยีงแต่
ว่าเงือ่นไข ปมูความคดิแต่ละ
คนอาจจะต้ังค�าถามไม่เหมอืน
กนั ใช่ไหม เขาอาจไปแสวงหา

ด้วยการอยากจะรวย หรอืว่า
อยากจะมคีวามรกัเยอะๆ ก็
แล้วแต่ครบั เรากจ็ะคดิว่า 
ท�าให้มคีวามสขุ กไ็ด้มัง้ บางที
เรากค็ดิว่าเราตัง้ค�าถามผดิ 
หรอืเราแสวงหาวธิผีดิ กต็ัง้
ค�าถามตวัเองวนไปวนมา แล้ว
เรากจ็บัประเดน็เหล่านีม้าท�า
เป็นงาน งานเหล่านีท้ีท่�ากไ็ม่
ได้ คอืค�าตอบนะ มนัคอืการตัง้
ค�าถามทบทวนกนัว่า เราจะอยู่
กนัแบบนีห้รอื ท�าไมเราเป็น
แบบนี”้ 
 “จรงิๆ แล้วมนษุย์ไม่ได้
ต้องการความสขุ มนษุย์
ต้องการความเป็นปกตใินชวีติ
มากกว่า แล้วสิง่ทีส่�าคญัทีเ่รา
จะรู้สกึว่ามนัปกต ิน่าจะเป็น
เรือ่งของความพงึพอใจ ใน
การ เป็น อยู่ คอื ของเรามัง้ 
แต่การรกัษาความพงึพอใจ
เป็นเรือ่งยากมาก รกัษาได้แค่
แป๊บเดยีว แล้วมนักห็ายไป 
ท�าอย่างไรเราจะจดัการกบั
เรือ่งราวแบบนีใ้ห้อยู่ในความ
เสถยีร ถ้าเราสามารถท�าให้
เราเสถยีรได้ ผมว่าชวีติกน่็า
จะโอเค เรามองว่าอย่างนัน้
นะ ทีเ่ราคดิถกูหรอืผดิเราก็
ไม่รู้ แต่ว่าเราคดิแบบนี”้
ดนตรี การพบปะ และมีพื้นที่
ของตนเอง ‘Alienation 
with r-bu’ และกิจกรรมใน
นามต่างๆ ที่จัดโดย r-bu 
  “เป็นเรือ่งของกิจกรรม
ความเป็นมนษุย์ของเราฮะ เรา
รู้สกึว่า เราเป็นคนเลก็ๆ คน

หนึง่ เราทกุคนอยากมพีืน้ที่
ของตวัเอง แล้วเราท�าไมต้อง
รอให้คนอืน่มาสร้างพืน้ทีใ่ห้
เราด้วย ทัง้ๆ ทีก่เ็กิดจากตวั
เรา ท�าไมเราไม่สร้างโอกาส
และสร้างพืน้ทีใ่ห้กบัตวัเราเอง 
ท�าไมเราต้องรอคนนัน้คนนีม้า
ท�านู่นท�านีใ่ห้เรา เพราะฉะนัน้ 
เรากเ็ลยคดิว่า เราควรจะท�า
เอง แล้วกเ็ลยคดิโปรเจกต์นี้
ขึน้มา พอลองท�าดเูรารู้สกึว่า 
เมือ่เราได้ลงมอืท�าแล้ว ความ
ส�าเรจ็ไม่ได้หมายถงึผลหรอื
ยอดเมด็เงนิทีต่อบรบั ความ
ส�าเรจ็คอืการทีเ่ราได้ลงมอืท�า
ตามความคดิความเชือ่ของเรา   
 ผมตัง้ใจจะท�าทกุๆ เดอืน
ในกรงุเทพฯ ต่างจงัหวดัเราก็
พยายามทีจ่ะออกไป มพีืน้ที่
ตรงไหนให้เราลงไปท�าได้ เรา
กอ็ยากไปท�า แล้วทกุที ่เราลง
ไปแล้วเหน็ว่าเกิดพืน้ทีแ่บบนี้
ได้จรงิๆ  ต่างจงัหวดักม็คีนที่
แสวงหาพืน้ทีเ่หมอืนกนั ให้คน
เลก็ๆ มพีืน้ทีเ่ลก็ๆ ของตวัเอง 
มาท�าตามความเชือ่ ตาม
ความคดิของตวัเอง กม็านัง่ฟัง 
มานัง่คยุกนั น่ารกัทกุทีเ่ลย 
 เราเลอืกที่ๆ  เราชอบก่อน
เป็นอนัดบัแรก เช่น ร้าน
จกัรยาน ชอปกตีาร์แฮนด์เมด 
ร้านของเก่า เรากไ็ปคยุกบัเขา 
ทกุทีท่กุคนน่ารกัหมด เราคยุ
โปรเจกต์ให้ฟัง คยุความคดิว่า 
เราอยากได้พืน้ทีเ่ลก็ๆ อยาก
ให้งานดนตรเีรา เหมอืนงาน
เสวนาวรรณกรรม ซึง่ได้แลก
เปลีย่น พดูคยุกนั เราไม่รู้ว่า
เขาได้อะไรกลบัไปหรอืเปล่า 
แต่เรารู้สกึว่าแรงบนัดาลใจ 
แลกเปลีย่นกนัได้  เรากค็ยุโปร
เจกต์เหล่านีก้บัเพือ่นๆ ศลิปิน 
ทกุคนกเ็หน็ดเีหน็งามด้วย ก็
มาสิๆ  อยากท�า” (O,O) 

รู้ไปท�าแมว
 นอกจากท�าเพลง จัดกิจกรรม
ดนตรี รวมทั้งงาน “ทั้งผองพี่น้องกัน” 
ที่ร่วมใจกับนักดนตรีช่วยเหลือพี่น้องผู้
ประสบอุทกภัย (สิงหาคม2560) แล้ว 
อาบูยังชอบขี่จักรยานในชีวิตประจ�าวัน
เมื่อเวลาและระยะทางพอเหมาะ ชอบ
กินเนื้อ และรับท�าเครื่องเงิน ใครสนใจ
ลองเข้าไปดูที่เฟสบุ๊กเพจ R-bu's 
ring – แหวนของอาบู 
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r-bu

สรรพเสียงก่อนฟ้าสาง
 บูม-ณภัทร พฤกษชาติถาวร 
(ร้องน�า/กีตาร์), ปลาย-คฑาวุธ 
จันทน์แดง (กีตาร์), เคน-คเณศร์ 
องอาจวุฒิวงศ์ (เบส), ปิง-ธนชัย 
แซ่ชิ่น (กลอง), ต่าง-ณัฐพากย์ 
กวีธรรมวงษ์ (กีตาร์) คือ สมาชิก
ชุดปัจจุบันของ Monomania 
ในอัลบั้ม ‘Before the Dawn’ 
ที่ระดมทุนกับเว็บไซต์ Asiola 
ส�าเร็จไปเมื่อต้นปี 2560
 แคมเปญที่ส�าเร็จเกินร้อย
เปอร์เซ็นต์เป็นสัญญาณตอบรับ
อันน่าชื่นใจ ที่แฟนๆ มีต่อวง
ดนตรีดีกรีศิลปินหน้าใหม่ยอด
เยี่ยม และอัลบั้มยอดเยี่ยม คม
ชัดลึก อวอร์ด ครั้งที่ 12 จาก
งานชุดแรก ‘Another Side 
of Human’ (2557) และเป็น
ก้าวต่อไปในนามของวงดนตรีที่
ครบและสดยิ่งขึ้น
 “เราได้สมาชิกใหม่มาเพ่ิม
สองคน จากท่ีอัลบ้ัมแรกเรา
ท�างานกนั หลักๆ สามคน คอื 

ผม บูม และปลาย อัลบ้ัมนี้
อย่างแรกท่ีเพ่ิมเข้ามากค็อื มี
มอืกลองจริงๆ คดิไลน์กลอง
จริงๆ จากท่ีอัลบ้ัมแรกเราช่วย
กนัคดิ แล้วให้น้องช่วยตใีห้ 
ด้วยความท่ีเราไม่ใช่คนกลอง  
กค็ดิไปตามความรู้สกึ จาก
คอมพิวเตอร์ครับ แต่ว่าทีนีเ้ป็น
ความสดของกลองจริง 
 การท�าเพลงของอัลบ้ัมนี้ 
จะไม่ได้อยู่หน้าคอมฯ เท่ากบั
อัลบ้ัมแรก เป็นการมาอยู่ด้วย
กนัเสยีมากกว่า ผมแต่งเนือ้มา 
บูมแต่งเนือ้มาแบบนี ้คดิท�านอง
แบบนี ้คดิคอร์ดมาแบบนี้ 
ปลายจะเล่นกตีาร์อย่างไร พ่ีปิง
จะคดิกลองอย่างไรให้เข้ากบั
ดนตรีท่ีบูมคดิมา รวมถงึต่าง 
มือกตีาร์คนใหม่ด้วย กจ็ะมี
ความแตกต่าง จะได้ซาวด์ใหม่
ขึน้ อัลบ้ัมนีมี้ความเป็นดนตรี
สดมากขึน้ กตีาร์ เบส กลอง 
เราตดัความเป็นเคร่ืองดนตรี
สงัเคราะห์ออกไปหมดเลย จาก

‘Before the Dawn’ โทน
ประมาณก่อนฟ้าสาง ไม่ได้มดื 
เรามองว่า อลับัม้ทีแ่ล้วช่วง
เวลาจะประมาณกลางดกึ เทีย่ง
คนื ตหีนึง่ แต่อลับัม้น้ีเราวางไว้
สกัตสีาม ตสีี ่เกือบจะเช้า เริม่
เหน็แสงตะวนัแล้ว แต่ยงัไม่เช้า 
อยู่ในช่วงก�าลงัจะเช้า” ปิง มือ
กลองที่ร่วมงานกับวงมานาน แต่
นี่เป็นครั้งแรกที่คิดไลน์กลองใน
ฐานะสมาชิกอย่างเป็นทางการ 
 ต่าง สมาชิกใหม่อีกคน เล่า
ถึงความรู้สึก และการท�างานร่วม
กันไว้ว่า “เคยได้ฟัง เคยได้
ตดิตาม ผมเป็นรุ่นน้องท่ีคณะ
ดริุยางคศลิป์ มหาวิทยาลยั
มหิดล ตอนผมเข้ามา พีทุ่กคน
จบแล้ว มผีลงานกันแล้ว ผมก็
พยายามปรับตวัให้เข้ากับพี่ๆ  
พยายามพดูคยุให้มาก เหมอืน
ท�าความรู้จกักันให้มากขึน้ ส่วน
เร่ืองดนตรีก็จะค่อยๆ จนูกันไป
เร่ือยๆ เพราะว่าอัลบัม้น้ี ดนตรี
โดยส่วนใหญ่มาจากพีบ่มูเร่ิม
แล้วเราก็มาย�ากัน ทุกอย่างค่อน
ข้างสดเพราะว่าเรามาคดิกัน
จากการแจมตรงน้ัน บางเพลง
มาแล้วก็ชอบเลย ซึง่ก็แล้วแต่
เพลง ปล่อยไปตามธรรมชาต”ิ  
 สรรพเสียงที่ได้ยินจากโม
โนแมเนียในชุด “Before the 
Dawn” สะท้อนธรรมชาติของ
ช่วงฟ้าสางซึ่งเป็นช่วงเวลาที่
เชื่อมระหว่างช่วงกลางดึกและ
ช่วงเช้า เป็นความต่อเนื่องที่
สัมผัสได้ถึงพัฒนาการทั้งด้าน
ดนตรี ชีวิต และจิตใจ ของวง
ดนตรีวงหนึ่ง (O,O)

รู้ไปท�าแมว
 นอกจากตัวเพลงที่ทยอยส่งซิงเกิ้ล
ให้ฟังต่อเนื่องแล้ว เนื้อเรื่องมิวสิกวิดีโอ
ก็ต่อเนื่องกัน ใช้นักแสดงชุดเดียวกัน 
อย่าง ‘มายาคน’ และ ‘อีกยาวนาน’ 
ส่วนเรื่องราวของวงดนตรีโมโนแมเนีย 
ติดตามต่อได้ที่  www.facebook.
com/monomaniaband 

Artist: 
Monomania
Album:  
Before the Dawn  

อัลบ้ัมแรกท่ีแต่ละคน จะเล่นกนั
หลายเคร่ืองมาก อัลบ้ัมนีแ้ต่ละ
คนแทบจะตดัออกหมดเลย ผม
เหลือเบสอย่างเดยีว”  เคน 
 ส่วนเนื้อหานั้น พวกเขาเล่า
ว่า “เหมอืนอลับัม้นีต้อบโจทย์
เรือ่งราวในอลับัม้แรก ซึง่เรา
รู้สกึอย่างไรกจ็ะเล่าไป แต่พอ
อลับัม้นี ้สองปีทีผ่่านมาเราโตขึน้ 
เรือ่งทีผ่่านมา เราทบทวน ว่าจะ
แก้ไขปัญหาอย่างไร กเ็หมอืน
กบัเราได้เรยีนรู้ สมมตเิราทกุข์ 
เราจะอยู่กบัความทกุข์ได้
อย่างไร ไม่ถงึกบัปลง แต่เหมอืน
เสยีใจกโ็อเค อยู่ได้ ดสูว่างขึน้ 
ด้วยดนตร ีด้วยโทน” บูม     
 “เหมอืนอลับัม้แรกเป็นการ
อกหกัครัง้แรกครบั ฟมูฟาย อยู่
ในห้องปิดตวัร้องไห้ เปิดฝักบวั 
แต่อลับัม้สองมกีารเรยีนรู้ว่า เรา
จะรบัมอือย่างไรนะการอกหกันี้ 
ไม่ใช่ว่าเราไม่เสยีใจ ยงัเสยีใจ
อยู่ แต่เรารู้แล้วว่ารบัมอื
อย่างไร” ปลาย  “เราใช้ช่ือว่า 

Photo:
Nes Nutchart
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 ‘Hungry Eyes’ คอื 
ซงิเกิล้จากโปรเจกต์ Montonn 
& Hanna โดย มณฑล จริา 
ศิลปินและโปรดวิเซอร์งานชกุ 
ทีเ่รารู้สกึว่าเขาท�างานได้สารพัด
นกึ ไม่ว่าจะกบัดนตรแีนวไหน 
หรอืสญัชาตใิด และ Hanna L 
Bengtsson ศลิปินสาวจาก
สวเีดนทีมี่ประสบการณ์ใน
วงการเพลงหลากหลาย โดย
เฉพาะด้านมิวสคิลัหรอืโอเปรา  
นีค่อืงานป๊อปงานแรก ร่วมกบั
ศิลปินในเมืองไทย ทีเ่ธอบอกว่า
เป็น “การร่วมงานทีด่ทีีส่ดุที่
เคยท�ามา”
 ทั้งคู่พบกันครั้งแรกเมื่อไป
ช่วยเล่นดนตรีในงานแต่งเพื่อน 
เจได้ยินเสียงฮันน่าร้องเพลง 
แล้วรู้สึกว่าเหมาะกับเพลง
ประกอบโฆษณาที่ก�าลังแต่งอยู่ 
ขณะเดียวกันฮันน่า ก็มีเดโม่
เพลงที่ท�าไว้จ�านวนมาก จึงเป็น
จุดเริ่มต้นของการท�างานร่วม
กันในนาม Montonn & 
Hanna ขณะเดียวกันฮันน่า 
ตั้งแต่ 3 ปีก่อน  
 ถึงปีนี้ทั้งคู่มีซิงเกิ้ลร่วมกัน
แล้ว 4 เพลง คือ ‘Be true’ 
‘The Way’ ’Walk With 
Me’ และ ‘Hungry Eyes’ 
ซิงเกิ้ลล่าสุดที่จัดงานเปิดตัวไป

Artist: Montonn & Hanna 
Single:  Hungry Eyes 

เมื่อปลายเดือนมิถุนายน ใน
ลักษณะของปาร์ตี้เล็กๆ ที่ 
Montonn & Hanna ไม่
แสดงสด แต่ชวนทุกคนมาฟัง
เพลง พูดคุยกันแบบอบอุ่นใน
ร้านอาหารย่านทองหล่อ 
 “เราอยากชวนมาเจอกัน
มากกว่า ถ้าเราเล่นสด เราก็
อยากให้นานนิดหนึง่ Cat 
Expo ครัง้ทีแ่ล้ว 6 เพลง เรา
ยังรู้สกึว่าสัน้มากเลย คดิว่าถ้า
เราท�าลอนช์อเีวนต์ซิงเกิล้นีด้้วย
อคูสติกสองสามเพลงเฉยๆ จะ
ไม่ได้รสชาติทีเ่ต็ม เราก็เลย
ตัดสนิใจให้คนมาฟังเพลง ใคร
อยากมาพูดคุยกนั มาถ่ายรปู
กนั เราตัดตรงทีเ่ป็นการแสดง
ไป ไม่คิดว่าจ�าเป็นทีจ่ะต้องให้
คนมาฟังเราเล่นสด” มณฑล
 “เราเคยแสดงสดมาบ้าง
แล้ว คราวนีเ้ราอยากชวน
เพือ่นๆ มาแฮงเอาต์ คุย กิน
ดืม่ ปาร์ตีเ้ลก็ๆ สบายๆ” ฮันน่า
 นอกจากไม่มีการเล่นดนตรี
สดในงานเปิดตัวซิงเกิ้ลแล้ว ยัง
ไม่มีแผนผลิตซีดีทั้งซิงเกิ้ลหรือ
อีพีจากโปรเจกต์ที่ท�ามากว่า 3 
ปีด้วย (แต่ดาวน์โหลดได้นะ) 
 “เพราะว่าเพลงพอทีจ่ะท�า
อลับัม้เต็มแล้ว เรากค็ดิว่า
แทนทีจ่ะท�าอพีี เราอยากจะรอ 

ท�าเสรจ็สัก 14-15 เพลง แล้ว
ค่อยดวู่าเราจะรวบรวมท�า
อลับ้ัมหรอืเปล่า อาจจะไม่ก็ได้ 
อาจจะเป็นแค่การปล่อยทลีะซงิ
เกิล้ออกมา เพราะว่าฟอร์แมต
เป็นแบบนัน้ ไม่ได้เป็นโปรเจกต์
หลกัของเราสองคน ฮนันาก็มี
งานของเขา ผมก็มงีานของผม 
งานทีเ่ราท�ามอียู่เยอะ เรา
ค่อยๆ ท�าให้เสรจ็ ไม่ได้มองว่า
เราต้องรวบรวมท�าอลับ้ัมให้
เตม็ เพือ่ให้คนได้ฟังเป็นลอ็ต
ใหญ่ ผมว่าคนก็แฮปป้ีทีจ่ะฟังที
ละเพลง แล้วก็รอ (ยิม้)” มณฑล
 ระหว่างนั้น ทั้งคู่ก็ได้เรียนรู้
ทั้งเรื่องเพลงและเรื่องต่างๆ ใน
ชีวิต 
 “ฉันเริ่มท�าเพลงตั้งแต่
เด็กๆ เรียนดนตรี เล่นเปียโน 
และท�าอาชีพด้านนี้ แต่นี่เป็น
ครั้งแรกที่ท�าเพลงป๊อป ได้
เรียนรู้หลายอย่าง รวมทั้ง
ด้านโปรดักชั่นด้วย” ฮันน่า
 “เขาจะดเูวลาเราท�า
โปรดกัชัน่ด้วย ผมกบ็อกว่า
ลองท�าดสู ิอยากได้บตีแบบ
ไหน กพ็ยายามผลกัดนัให้ลอง
โปรดวิซ์แทรก็เองไปเลย จะได้
เหมอืนอกีรสชาตหินึง่ของการ
ท�างาน 
 “นอกจากท�าเพลง เราก็

คยุเรือ่งชวีติทัว่ไป แต่ว่าไม่ได้
เยอะมาก ผมมาท�างานกับผู้
หญงิกร็ู้สกึว่าบางทเีราต้องใช้
การอธบิายทีนุ่่มนวลนดิหนึง่ 
ต่างจากท�างานกบัผู้ชายท่ัวไป  
มาเรยีนรู้ได้เยอะเลยว่า บางที
เราต้องหาวธิทีีจ่ะท�าให้เขา
มัน่ใจ และแสดงออกมาได้ 
ส่วนมากกค็ยุกนัเรือ่งดนตรี
แหละ ว่าฟังนีห่รอืยงั ฟังนัน่
หรอืยงั ชอบอะไรแบบนีไ้หม” 
มณฑล
 “เรือ่งอาหาร ฉนัไมได้เป็น
มงัสวริตัเิหมอืนเจ แต่ชอบท�า
อาหารมาก สวดีชิ อติาเลีย่น ได้
ทกุแบบ เพราะทีไ่ทยมวีตัถดุบิ
น่าสนใจเยอะมาก” ฮนัน่า
 ส่วนภาษาไทยนั้น แม้เรา
จะได้ยินเสียงนักร้องสาวร้อง
บางประโยคในเพลง ‘Walk 
With Me’ แต่เธอทิ้งท้ายใน
การสัมภาษณ์อย่างน่ารักชัด
ถ้อยชัดค�าว่า “ดิฉันจะเรียน
ภาษาไทยวันหลัง” (O,O)
 
รู้ไปท�าแมว 
 ฮันน่าใช้ชีวิตอยู่กับสามีที่ท�างาน
เกี่ยวกับกีฬากอล์ฟ เคยอยู่ที่สิงคโปร์ 
แต่เดินทางมาไทยแล้วติดใจ ทุกวันนี้จึง
เดินทางไปกลับไทย–สวีเดน มากว่า 5 
ปี ท�าเพลงทั้งสองประเทศ อย่างมี
ความสุข 

 ผลิดอกออกผลแห่งความหวัง  
 ‘I Miss You’ คือชื่ออัลบั้ม
ที่สองของ Hope the flowers 
หลังจาก ‘Nature Of 
Everything’ อัลบั้มชุดแรกใน
ปี 2557 ระหว่างนั้น วงโพสต์
ร็อกที่เริ่มต้นจากโปรเจกต์เดี่ยว
ของ ฮอน-ณรงค์ฤทธิ์ อิทธิพล
นาวากุล ผู้ชวนเพื่อนๆ มาร่วมวง
เพาะพันธุ์ดนตรี ก็ผลิดอกออก
ผลเป็นบทเพลงอย่างซิงเกิ้ล 
‘Into The parallel’ (2559) 
คอมพิเลชั่นต่างๆ รวมทั้งการ
แสดงสด สั่งสมประสบการณ์มา
เรื่อยๆ ปัจจุบันนอกจากฮอน 
(กีตาร์) แล้วมีสมาชิกอีก 3 คน 
ได้แก่ อาร์ม (คีย์บอร์ด), เฟิร์ส 
(กลอง), ปอนด์ (เบส), ไกด์ 
(กีตาร์) *สองคนหลัง เราไม่ได้
พบในวันสัมภาษณ์ แต่เห็นใน
คอมพิวเตอร์ ดังรูป และได้ยิน
สมาชิกคนอื่นพูดถึงเนืองๆ ส่วน
เฟิร์สเป็นสมาชิกใหม่ที่มาจากกา
รออดิชั่นและเริ่มแจมแสดงสดกับ
วงราวกลางปีที่ผ่านมา 
เขาบอกว่าเจอกันแรกๆ ก็เขิน 
แต่เล่นแล้วก็อินเพราะ “ปกติผม
ชอบฟังอยู่แล้ว” ด้านอาร์มและ
ฮอนกล่าวตรงกันว่า “ขอฝาก
เฟิร์สด้วย”
  แน่นอนสมาชิกทั้งหมด
ก�าลังโฟกสัทีอ่ลับัม้ใหม่ ซึง่ขณะ

Hope the flowers 
Artist: Hope the flowers 
Album:  I Miss You 
Photo: Pimpakan Kerdsiri

สมัภาษณ์ (กลางเดือนกรกฎาคม 
2560) วงเล่าว่าอัดเกือบครบ
แล้ว และคล้ายว่าซ้อมทัวร์อัลบั้ม
ไปแล้ว 1 รอบ กับ Taiwan 
tour 2017 (Taipei–Tainan–
Kaosuing–Taichung) ใน
เดือนมีนาคมที่ผ่านมา พร้อมอีพี
มาสเตอร์แรกกับมือกลองคน
ก่อน โดยได้รับการชักชวนจากวง
ไต้หวันที่รู้จักและเคยร่วมงานกัน  
ซึ่งสาเหตุที่ตอบตกลงไปเพราะ
ว่า “อยากให้คนข้างนอกได้รู้ว่า
วงโพสต์ร็อกไทยพอมีอยู่บ้าง 
เพราะเขาไม่รู้เลยว่าซีนดนตรี
ไทยเป็นแบบไหน เราต้องการ
สร้าง Connection, Make 
Friend เป็น First Impres-
sion ท่ีดคีรับ การคยุในเนต็แค่
เร่ืองนดิเดยีว เราต้องไปเจอเขา
ท่ีนู่น ไปคยุกบัเขา เขาชอบแบบ
นัน้นะ เขาชอบตรงท่ีเล่นเสร็จ 
มานัง่กินข้าวต้มกนั คยุกนั 
สนกุสนานถกูใจกนั เดีย๋วชวน
ไปเล่นต่อ หลังจากนัน้ พอกลับ
มากไ็ด้ Connection ในการ
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์อินโดฯ ปีหน้า” 
 ส่วนที่เมืองไทย 'Wake up' 
(ตื่น),  'Ether' (อากาศ) คือ 
สองซิงเกิ้ลแรกจากอัลบั้ม ‘I 
Miss You’ ที่แฟนๆ หรือ 
“ชาวดอก” ได้ยินกันพอหาย
คิดถึงตั้งแต่ต้นปี พร้อมการแสดง

สดระหว่างปี ข่าวคราวว่าก�าลัง
จะมีอัลบั้มเต็มให้ฟังช่วงปลายปี 
รวมทั้งมีจ�าหน่ายใน Cat Expo 
25-26 พฤศจกิายน 2560 ด้วย 
 กว่าจะถึงวันนั้นชาวดอกไม้
แห่งความหวัง มีคิวแสดงสดทั้ง
ในงานของคนอื่น และงานที่จัด
เองแล้วชวนเพื่อนๆ ทั้งไทยและ
ต่างประเทศมาร่วมสนุกอย่าง 
ASiA Sound Space : 
Voice of a universe 
festival (30 กันยายน 2560) 
และภาระหน้าที่ต่างๆ ทั้งงานวง 
งานเดี่ยว ผลิดอกออกผลเป็น
ระยะ อัพเดทได้ที่ www.
facebook.com/HopeThe-
Flowers/ 
 ปิดท้ายด้วยการกล่าวถึง 
Hope The Flowers ในมุม
มองของฮอนและอาร์มที่ร่วมเดิน
ทางมาตั้งแต่ช่วงต้น
 “ดเูป็นคนแก่ขึน้น่ะ ตอน
แรก เราท�าเพราะความแบบ
เดก็แท้ๆ เลย มคีอมพิวเตอร์
เคร่ืองหนึง่ เอาแจ็ค ต่อหลัง
คอมฯ แล้วกอั็ด  ไม่มี
อินเตอร์เฟส ไม่มอีะไรท้ังสิน้ มี
นอยส์ มจ่ีี เหมือนเราแค่อยาก
เล่าเร่ืองท่ีเรารู้สกึออกมา ด้วย
การท่ีไม่ต้องพูด แต่เล่าด้วย
เมโลดีท่ี้ใช้โน้ตเหมือนเสยีงร้อง 
พอมาถงึทุกวันนี ้เรากลับไปฟัง 

… คอืหลายคนชอบบอกว่าไม่
อยากฟังเพลงเก่าของตวัเอง 
เพราะรู้สกึว่า ห่วยจงั แย่ว่ะ ไม่
น่าอดัอย่างน้ันเลย ครัง้หน้า
ต้องดกีว่าน้ี 
 ผมรู้สกึว่าเพลงเก่าคอืเพลง
ทีม่เีสน่ห์ทีส่ดุแล้ว เพราะว่าเป็น
เพลงแรก อลับัม้แรกทีอ่อกมา
จากตวัเราจรงิๆ เหมอืนหนัง
เรือ่งหนึง่ครบั ผมว่าหนังเรือ่ง
แรกของผู้ก�ากับส่วนใหญ่ก็ดี
ทีส่ดุ เพราะว่าเป็นเรือ่งของเขา
จรงิๆ ทีเ่ขาอยากเล่า พอมา
ตอนน้ี 3 ปีแล้วครบั ก่อนจะมา
ถงึอลับัม้สอง ผมรู้สกึว่าดโูตขึน้ 
ทกุคนชวีติดไูม่ใช่เดก็แล้ว ทกุ
คนมงีานการท�า เรานัดกันยาก
ขึน้ ผมก็เริม่ต้องออกไปเจอโลก
ความจรงิ ต้องไปท�างานอืน่ด้วย 
รู้สกึว่า อลับัม้น้ีเป็นอลับัม้ที่
ค่อนข้างจะเป็นผู้ใหญ่ขึน้แล้ว
ครบั เราอยากให้มคีวามคดิที่
ค่อนข้างซเีรยีสขึน้ไปอกีระดบั
หนึง่ ก็รู้สกึว่า เป็นเสน่ห์ของ
ชวีติอกีรปูแบบหนึง่ ….จา
กดาร์ก กลายเป็นดาร์กกว่า
หรอืเปล่า (หวัเราะ)” ฮอน 
 “Hope The Flowers 
แทบจะกลายเป็นหนึ่งในสาม
ของชีวิตไปแล้ว ” อาร์ม (O,O)
 
รู้ไปท�าแมว 
 สถานที่ถ่ายรูปรวมวงในหน้านี้คือ 
Ageha Cafe สุขุมวิท 77  ร้าน
กาแฟที่ฮอนดูแล ชงกาแฟ และขายซีดี 
บัตรคอนเสิร์ต รวมทั้งสินค้าต่างๆ ที่
เพื่อนพ้องวงดนตรีฝากขาย ส่วนใน 
Cat Foodival ที่ผ่านมา Hope the 
flowers ขายผัดกะหล�า่ดอกหมูกรอบ
แห่งความหวัง
 งานส่วนตัวแต่ละสมาชิก นอกจาก
ไซด์โปรเจกต์หลากแนวดนตรีแล้ว ยังมี
ทั้งท�าค่ายเพลงไปจนเรียนหมอเลย
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BABB
BED BED

แบบ เบด เบด

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.)

Tilly Birds 

 ชอบเพลงของวงนี้ตั้งแต่
สมัยท�าเพลงภาษาอังกฤษแล้ว 
เป็นวงร็อกรุ่นใหม่ที่มีส�าเนียง
จัดจ้าน มีกลิ่นจากยุค 70 แต่
ซาวด์สมัยใหม่ เลยได้งานออก
มาเป็นร็อกที่ดิบแต่ดูแพง 
พวกเขาเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่มีของ 
พกความมั่นใจมาเต็มกระเป๋า 
วงนี้เติบโตมากับเพลงในยุค 
70-80 พวกเขาบอกว่า 
"มันมีเสน่ห์ของความดิบและ
ความเป็นธรรมชาติของดนตรีที่
น่าหลงใหล จึงท�าให้อยากท�า
ผลงานที่มีทั้งความเก่าแบบ
ดั้งเดิมผสมผสานกับการมิกซ์
เพลงแบบสมัยใหม่อยู่ครับ" 
Led Zeppelin, Black 
Sabbath, Queen เป็นวงที่
พวกเขาชอบ 

 ในช่วงแรกของวงมีสมาชิก
แค่สองคน บิลลี่กับเติร์ด แต่ต่อ
มาต้องการต่อยอดเลยรับ
สมาชิกเพิ่มเป็นห้า ล่าสุดลงตัว
ที่สี่ อีกสองคนที่เพิ่มมาคือเบ๊
บกับไมโล หลายคนอาจจะเคย
ดูคลิปคัฟเวอร์เพลงของบิลลี่
กันมาบ้าง ถ้าใครไม่เคยขอ
แนะน�า ดูได้ที่ช่อง BILLBil-
ly01 ใน youtube ขอบอกว่า
ไม่ธรรมดา อย่างหนึ่งที่วัด
ทักษะความสามารถและความ
คิดสร้างสรรค์ทางดนตรีคือการ
คัฟเวอร์เพลง ซึ่งผมคิดว่าน้อง
คนนี้ท�าออกมาได้ดีเลยแหละ 
 ล่าสุดวงเพิ่งปล่อยอีพีออกมา
เมื่อปลายพฤษภาคมเป็นเพลง
ไทยทั้งหมด โดยมี ‘เพื่อ’ เป็น
ซิงเกิ้ลแรก  เป็นวงใหม่อีกวงที่
น่าตาม (O,O)

รู้ไปท�าแมว
 ศิลปินอิสระทั้งหลาย อย่าลืมส่งเพลงดีแบบเน้นๆ 
เข้าช่วง Bedroom Studio นะ ดูกติกาและขั้นตอนที่ 
www.facebook.com/bedroomstu/ ...แล้วพบกัน

GUEST
REC

รู้ไปท�าแมว
 เวลามีแขกมาสัมภาษณ์/
โปรโมทงานที่ Cat Radio ทีมเค้า
แมวก็ไปดักสัมภาษณ์บ้าง ขอถ่าย
รูปบ้าง บางทีก็คุยไว้นานแต่เพิ่ง

เพลงที่ชอบ 
จากคนที่ชอบ 
เมื่อทีมเค้าแมว
แอบดักสัมภาษณ์
แขกที่เค้ามาเยือน
ที่ท�าการ 
Cat Radio 

 “‘แจ็คผู้ฆ่ายักษ์’ ของพี่กอล์ฟ ฟักกลิ้ง ฮีโร่  
Feat. กับพี่เต๋า Sweet Mullet ครับ สิ่งที่พิเศษ
ส�าหรับเพลงนี้คือ ประกอบซีรี่ส์เรื่อง Spike ของเรา
นั่นเอง (ยิ้ม) แล้วผมรู้สึกว่าการฟังเพลงนี้ ท�าให้ผม
นกึถงึตอนเล่นกีฬาสมัยมัธยม นึกถงึฟีลที่เรา
ต้องการจะชนะการแข่งขัน หรือว่าต้องการที่จะ
เอาชนะคู่ต่อสู้ให้ได้ครับ พอฟังเพลงนี้แล้วเรารู้สึก
อย่างนั้น เราเลยรู้สึกชอบเพลงนี้มากๆ ครับ”  
แบงค์-ธิติ มหาโยธารักษ์ (Project S ตอน Spike)

 “เพลงทีช่อบกคื็อเพลงประกอบซีร่ีส์่ โปรเจกต์ S 
ตอน spike ครบัผม ‘แจค็ผู้ฆ่ายกัษ์’ ของพีก่อล์ฟ ฟัก
กลิง้ ฮโีร่ Featuring กบัเต๋า Sweet Mullet เป็น
เพลงทีป่ลกุระดมมากครบัผม ค่อนข้างเดือด มเีนือ้หา 
วธิกีารใช้ค�าสละสลวย ต่อมากเ็ป็น ‘เจบ็จนไม่เข้าใจ’   
ของ Portrait ผมรู้สกึว่า ผมเป็นคน ฟังเพลงแล้ว
รู้สกึเพราะยาก แต่ถ้าเป็นเพลงไหนทีฟั่งปุ๊บ กร็ู้สกึว่า
เพราะ จะรู้สกึว่าเพราะเลยทนัท ี อย่างเพลงนีค้รบั”
โอบนธิ ิววิรรธนวรางค์ (Project S ตอน Spike)

 “ผมชอบฟังเพลงแนว
ของ Bruno Mars ที่เขาเต้น
ท่ามกลางสายฝนสีขาว 
‘That’s What I Like’, 
‘24 k’ ฟังง่าย ฟังสบาย 
แล้วก็ฟังสนุกไปในตัว มี
ท�านองที่ไม่ได้แบบรุนแรง
มากเกินไป และไม่ได้ช้า
เอื่อยอ่ายเกินไป” 
นน-ชานน สันตินธรกุล 
(ฉลาดเกมส์โกง) 

 “ชอบฟังเพลง ‘Despacito’ (Remix)  ที่ 
Justin Bieber ไป Feat. กบั Luis Fonsi รู้สกึว่า
ฟังแล้วได้ฟีลแบบสแปนชิทีไ่ม่สเปนจ๋า มคีวามฝรัง่อยู่ 
เหมอืนให้คนทีไ่ม่ใช่สเปนมาร้องสเปน  แล้วผมชอบ
ท�านองเพลงสเปนอยู่แล้วด้วย เพราะว่าผมเคยไป
สเปนแล้วเวลาเราฟังเพลงสเปนเราจะชอบ  นกึถงึ
บรรยากาศตอนเราไปเทีย่วด้วย กเ็ลยชอบมาก” 
เจมส์ ธีรดนย์ ศุภพันธุ์ภิญโญ (ฉลาดเกมส์โกง)

 “ ‘Best Friend’ ของ 
Rex Orange County 
เป็นความบังเอิญ เปิดไปเจอ
แล้วชอบ เพราะว่าด้วย
เนื้อหาที่ท�าให้เรารู้สึกอบอุ่น 
แล้วฟังบ่อยมากเลยนะ เป็น
เพลงที่จะส่งให้เพื่อน หรือ
คนที่เรารัก” 
ออกแบบ-ชุติมณฑน์ 
จงึเจริญสขุ  (ฉลาดเกมส์โกง)

 “ชอบฟังเพลง ‘Why Can’t You See’ ของ 
Fwends ครับ เป็นออริจินัลของเพลง ‘มองฉันที’ 
(อิมเมจ สุธิตา ost. ฉลาดเกมส์โกง) ยอมรับว่าเพลง
นี้เป็นส่วนหนึ่งที่เติมเต็มหนังเรื่องนี้ ท�าให้หนังมีคา
แร็คเตอร์อย่างที่ออกมา  จริงๆ ได้ยินเพลงนี้จากที่
เขาแชร์กันในเฟสบุ๊ก ฟังแล้วตอนนั้นก�าลังเขียนบท
อยู่พอดี ก็เลยรู้สึกว่าเกิดมาเพื่อกันและกัน” 
บาส-นัฐวุฒิ พูนพิริยะ
  ดีเจจูนจูน (พัชชา พูนพิริยะ) น้องสาว แนะน�าเพลง
ให้ฟังบ้างไหมคะ
  “ดีเจจูนจูน จูนๆ เหรอครับ ? ไม่ค่อยฮะ เขาฟัง
อะไรของเขาคนเดียวแหละครับ” (O,O)เจอเทป/รูป  เราจะทยอยเก็บมาลงหน้านี้ เพื่อบันทึกความ

ทรงจ�า เผื่อผู้อ่านจะได้เจอคนที่ชอบหรือข้อคิดเห็นที่ดีต่อใจ 
หากอยากให้ดักสัมภาษณ์ใคร  เรื่องอะไร เสนอได้ที่  
cultmaew@gmail.com นะเมี้ยว
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PIY
Play It 

Yourself 
เล่นได้เล่นดี 

Text: ดีเจกอล์ฟ แมวสด
Illus: ppkrnn

10. ใช้ลวดสแตนเลสยึดหรือทากาว
เพื่อวางตัวละครบนก้อนหิน

11. ตกแต่งเพิ่มเติมด้วยป้าย Cat 
Radio โตๆ แมวๆ ก่อนปิดฝา...เมี้ยว

1. ใส่หินภูเขาไฟซึ่งมีรูพรุน 
ซับน�้าได้ดี ไว้ก้นแก้ว

2. ใส่หินแม่น�้าสีน�้าตาล 
ตามลงไปเพิ่มสีสัน

4. ใส่ดินสีด�าบนหมูหยอง 5. ใช้ Dropper รดน�้าให้
ทั่วหน้าดิน เพื่อเตรียมหน้าดิน

ก่อนลงปลูก

6. ดีไซน์สวนตามใจ 
วางหินให้มีมิติสูงต�า่ 

7. เลือกต้นไม้ ล้างให้สะอาด 
อาจใช้แปรงสีฟันช่วยปัดเศษดิน

8. ปลูกต้นไม้ อาจใช้คีมช่วยคีบ
ในต�าแหน่งที่ติดซอกหิน

9. เลือกตัวละครจิ๋ว แล้วเล็ง
ต�าแหน่งเหมาะเหม็ง 

DIY
Do It 

Yourself 
ท�าได้ ท�าดิ

-- เพลงแปลงร่าง -- 
 เพลง ‘เข้ากันฟรี’ 
 เนื้อร้องท�านองต้นฉบับจาก  Scrubb
 แปลงเนื้อโดย ดีเจกอล์ฟ แมวสด 
 
Intro / Cmaj7 / Bm7 / Am7 / Am7 / Cmaj7 / Bm7 / Am7 / D

Cmaj7        Bm7                         Am7
ไม่เคยคิดเลย ว่าจะเจอกับคนที่คิด ว่าคอนเสิร์ตมันฟรี
Cmaj7        Bm7               Am7  D
จัดงานเมื่อไหร่ ติดต่อทันที   ขอตั๋วฟรีเป็นใบ
Cmaj7        Bm7        Am7 
จะวงชาติใดเมื่อมาถึง คุณมงึก็โทรมาถามว่ามีไหม 
Cmaj7          Bm7          Am7         D
ไม่เคยคิดเลยคนจัดท�าไง ชอบของฟรีคือพี่ไทย

Cmaj7               Gmaj7      Cmaj7             Gmaj7
ต่างคนต่างชอบใจ       เอาเปรียบคนทั่วไป
Cmaj7          Gmaj7       F                            D
เงินมีไม่ค่อยใช้            ช็อปยังแพงกว่าไหม

Cmaj7          Bm7               Am7
อาจมีหลายคนไม่เคยสน  ว่าคนจัดงานขาดก�าไร
Cmaj7        Bm7               Am7   D
กว่าจะได้มามันเหนื่อยยังไง  ร้องไห้แทบกลั้นใจ
Cmaj7          Bm7            Am7
ฝากเพลงนี้ท�าให้เธอรู้ และลองไตร่ตรองว่าผิดไหม
Cmaj7          Bm7             Am7     D
ท่องเอาไว้เลยจะนานแค่ไหน ชอบดูฟรีคือพี่ไทย

Cmaj7            Gmaj7      Cmaj7             Gmaj7
ต่างคนต่างชอบใจ      เอาเปรียบคนทั่วไป
Cmaj7         Gmaj7       F                            D
เงินมีไม่ค่อยใช้          เข้ากันฟรีอย่างที่หัวใจบอกไว้

                      Am7              D7              Gmaj7
ฉันไม่เคยเจอใคร  มาดู ดนตรี แต่โพสต์ไอจี
                      Em                      Am7             D7                Gmaj7  Em
อย่างโน้นอย่างนี้  เพราะฟรีใช่ไหม  จึงไม่ใส่ใจ  เท่าคนซื้อมา  (โว้ะ โอะ โอ)
                    Am7              D7              Gmaj7
ฉันไม่เคยเจอใคร  ที่รัก  ดนตรี  แต่ขอดูฟรี
                    Em                      Am7                     D7                 Gmaj7
ขาดทุน  อย่างนี้  แล้ว  กล้าจัดไหม  ในคราวต่อไป โปรดลองคิดให้ดี
 
Cmaj7         Bm7                           Am7                          Cmaj7
...ไม่เคยคิดเลย ว่าจะเจอกับคนที่คิด ว่าคอนเสิร์ตมันฟรี
                   Bm7                  Am7                        Cmaj7
จัดงานเมื่อไหร่     โผล่มาทันที    ขอตั๋วฟรีเป็นใบ...

 คอลัมน์ส่งเสริมความสนุก ปลุก
พลังใจด้วยการลงมือ...เล่นได้ เล่นดี 
ผ่าน เพลงแปลงร่าง และ ติวเข้มเน้น
ลีลา โดยเหล่าดีเจนักเล่นดนตรีจากช่วง
แมวสดแห่ง Cat Radio ฉบับนี้เป็น
ฝีมือของดีเจกอล์ฟ ประภพ ชมถาวร 
แห่ง Superbaker และ Starfish 
นั่นเอง  

วงดนตรีที่ดี
 ปี พ.ศ.2560 แล้ว คงไม่ต้อง
อธิบายกันให้มากความว่า ความ
หมายของค�าว่าวงดนตรีคืออะไร 
ใครๆ ก็ตั้งวงดนตรีได้ เอาคนมา
ยืนข้างๆ กันสองคนขึ้นไป โพสต์
ท่าโน่นนี่แล้วถ่ายรูปออกมาแชะ
เดียว ก็ดูเป็นวงดนตรีได้หมด 
 แต่การเป็นวงดนตรีที่ดีนี่สิ 
มีองค์ประกอบและคุณสมบัติ
มากมาย จริงอยู่ค�าว่าดีนั้นฟังดู
แอ๊บสแตร็กค่อนข้างวัดกันยาก 
ไม้บรรทัดมันอยู่ตรงไหนล่ะ แต่จะ
ว่าไปก็มีค่ากลางแบบสากลอยู่
เหมือนกัน 
 วันนี้เราจะมาวิเคราะห์กัน
สนุกๆ ข�าๆ กันนะครับว่าวงดนตรี
ที่ดีนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

 1. "วงดนตรีที่ดีต้องมีชื่อวง" 
ปัจจัยนี้ส�าคัญมาก  เพราะเวลา
ใครถามคุณว่าชื่อวงอะไร แล้ว
ตอบว่า "ยังไม่ได้ตั้งครับ (ค่ะ)" คน
ถามอาจจะเหงื่อแตกเหมือนใน
การ์ตูนญี่ปุ่น  ชื่อนั้นสะท้อนตัวตน
ของพวกคุณและท�าให้คนจดจ�า 
การจะมีชื่ออย่างเดียวก็ยังไม่พอ
ด้วย ชื่อนั้นยังต้องไม่ชนหรือซ�้ากับ
คนอื่น เช่น ยกตัวอย่างมีงาน
ประกวดดนตรี วงสองวงตั้งชื่อว่า 
"เดอะ ม.ปลาย" กบั "เดก็ ม.ปลาย" 
ก็อาจท�าให้กรรมการสับสนได้ ส่อ
เค้าหายนะ เพราะคนจะจ�าสลับกับ
อีกวง ดังนั้นควรเช็กให้ดี ส่วนเรื่อง
เข้ากับแนวเพลงไหม ผมว่ายุคนี้ไม่
จ�าเป็นอีกต่อไปแล้ว ชื่อขัดแย้งกับ
แนวเพลงอาจฟังดูครีเอทีฟดีก็ได้ 
เช่น ชื่อวงดิองคุลีมาล แต่สมาชิก
เป็นหญิงล้วนน่ารักตะมุตะมิ ก็อาจ
เป็นจุดขายได้ในยุคที่คอนเทนต์
แปลกๆ โดดเด้งง่าย เช่นตอนนี้

 2. "วงดนตรีที่ดีต้องมีเพลงที่
ใช่" หัวข้อนี้หมายถึง ตัวเพลงต้อง
ใช่อย่างเป็นเอกฉันท์ภายในวงของ
คุณ จริงอยู่หลายคนบอกว่าวง
ดนตรีไม่ใช่ประชาธิปไตย คนแต่ง

เพลงหลักคือคนที่มีสิทธิ์ตัดสินใจ
ที่สุด แต่สมาชิกคนอื่นก็ควรอินกับ
เนื้อร้องท�านองนั้น เพราะจะได้เล่น
ในส่วนของตัวเองอย่างมีความสุข 
เช่น ในวงป๊อปใสๆ วงหนึ่ง นักร้อง
น�าแอบพิสมัยในเพลงแบล็กเมทัล 
ก็ยากที่จะร้องเพลงที่ชื่อว่า "หลง
รักน�้าหวานเฮล บลู บอย" ที่มือ
กีตาร์เขียนขึ้นมาได้ อาจกลายเป็น 
"เฮล บอย" แทน

 3. "วงดนตรทีีด่ ีต้องมเีคมทีีด่"ี 
เคมีที่นี้หมายถึงทัศนคติตรงกัน
ของสมาชิกในเรื่องเป้าหมายการ
ท�าเพลง เช่นทั้งวงคุยกันว่าอยาก
ให้วงเป็นที่รู้จักในยุโรปตะวันตก 
แต่สมาชิกคนหนึ่งต้องการแค่คนใน
ซอยบ้านทักก็พอแล้ว ก็ยากที่จะได้
ไปต่ออย่างราบรื่น ก่อให้เกิด
คลื่นใต้น�้ากันเสียเปล่าๆ  อีกเรื่อง
ที่เป็นรูปธรรมมากๆคือการแต่งตัว
ของวง ถึงจะไม่จ�าเป็นต้องแต่งเป็น
ยูนิฟอร์มเสมอไป แต่แนวก็ไม่ควร
โดดกันมากนัก ถ้าขัดกันก็ควรมีธีม
ครอบไว้ เช่น วง Village 
People ในยุคเจ็ดศูนย์ ชื่อวงว่า
ชาวหมู่บ้าน สมาชิกจึงแต่งตัวเป็น
อาชีพอะไรก็ได้ อันนี้ถือว่าเป็นการ
สร้างสรรค์อย่างชาญฉลาด คงไม่มี
ใครอยากเห็น วงดนตรีที่ชื่อว่า 
เดอะผีแดง แต่สมาชิกคนหนึ่งชอบ
ใส่เสื้อหงส์แดงเป็นชีวิตจิตใจใช่มั้ย
ครับ (แฮ่ม) ดังนั้นเรื่องพวกนี้ต้อง
ตกลงกันก่อนนะ

 นั่นแหละครับ การท�าวงดนตรีก็
เปรียบเสมือนการท�างานกลุ่ม ต้อง
มีผู้น�า ผู้ตาม แบ่งหน้าที่กัน  มีวิสัย
ทัศน์เดียวกันถึงจะยืนระยะได้
ตลอดรอดฝั่ง ก่อนจากไปขอยก
ประโยคของGlenn Frey นักร้อง 
นักแต่งเพลง วง The Eagles ใน
ต�านาน แกเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่า 
"วงดนตรีเหมือนทีมกีฬา ต้อง
แบ่งหน้าที่กันให้ดี และแน่นอน 
ไม่ใช่ทุกคนจะได้บอล" ขอให้ทุก
คนฟอร์มวงดนตรีดีๆได้ดั่งใจครับ 
(O,O)

 นี่คือการท�าคอลัมน์ DIY 
นอกออฟฟิศแคท เรดิโอ ครั้ง
แรก สาธิตโดยมืออาชีพด้านสวน
ขวด (Terrarium) คุณน�้าค้าง 
ณัฐจรินทร์ พฤกษถานนท์กุล ผู้
ก่อตั้งแบรนด์ Tiny Tree และ
เจ้าของร้านสุดน่ารักที่ให้โอกาส
เราได้ซึมซับแนวคิดในการจัด
สวนขวดซึ่งเป็นการจ�าลองระบบ
นิเวศแบบปิด อย่างใกล้ชิด จน
เราคันไม้คันมืออยากท�าบ้างตาม
สไตล์... ท�าได้ ท�าดิ

ภาพ: ก้อย
เรื่อง+ภาพเบื้องหลังและผู้หนุนหลัง: 
น้องอุ๊บอิ๊บและพี่เจี๊ยบ

อุปกรณ์
1. ขวดแก้ว (เลือกทรงที่ชอบ 
   หรือรียูสได้ แต่ต้องสะอาด)
2. คีม
3. ตะเกียบ
4. แปรงสีฟัน
5. คอตตอนบัด
6. ชามใส่น�้าสะอาด
7. Dropper (ที่หยดน�้า) 
8. ลวดสแตนเลส  

วัสดุ (ส�าหรับท�าชั้นหิน)
1.  หินพัมมิส (หินภูเขาไฟ) - มีรูพรุน ช่วยดูด
    ซับน�้าและของเสีย 
2. หินสีน�้าตาล (หินแม่น�้า) - เพิ่มสีสันให้สวน
3. สแฟกนัมมอส (aka หมูหยอง) - เพิ่ม 
    ความชุ่มชื้น และกันไม่ให้ดินไหลลงชั้นหิน
    ด้านล่าง 
4. ดนิสดี�า (ดนิอดัเมด็) - สารอาหารส�าหรบัต้นไม้ 

วัสดุ (ส�าหรับสร้างทัศนียภาพ)
1.  ก้อนหินใหญ่หน่อย  - 
    วางเหมือนภูเขา หรือ หน้าผา
2. ต้นไม้ที่ใช้ปลูก – 
    แนะน�าจ�าพวกมอส,เฟิร์น
3. ตัวละครต่างๆ - 
    ตุ๊กตุ่นรูปสัตว์ คน ฯลฯ 
    ขนาดเหมาะกับสวน

3. ใส่สแฟกนัมมอส (aka หมูหยอง) 
ปิดหินทั้งหมด แล้วกดให้แน่น 

    ป.ล. แช่สแฟกนัมมอสในน�้าเปล่า
ราว 30 นาที แล้วบีบน�้าออกให้

พอหมาดก่อนนะ 

สวนจิ๋ว
‘Cat Radio’
ในขวดแก้ว 
โดย น�้าค้าง Tiny Tree

รู้ไปท�าแมว 
 เราเลือกการจัดสวนจิ๋วในขวดเป็น DIY ฉบับนี้ เพราะเห็นว่าธรรมชาติคือปฐม
บทของแหล่งอาหาร แต่จะเข้าป่าเลยก็ยังไม่พร้อมลุย สวนขวดที่จ�าลองระบบนิเวศ
ได้น่ารักแต่ครบครันดูเป็นการเริ่มต้นที่พอเหมาะ และเข้ากับเนื้อหาในเล่มที่เน้น
เรื่องกินอยู่?

Tips : ควรวางสวนขวดไว้ในห้องแอร์หรือห้องที่อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่จ�าเป็น
ต้องโดนแสงแดด แค่แสงไฟก็เพียงพอ ไม่จ�าเป็นต้องรดน�า้ทุกวัน คอยสังเกตระดับ
น�้าในชั้นหิน หากเริม่แห้งให้ใช้ Dropper หยดเตมิน�า้ แต่อย่าเยอะเกิน เดีย๋วเน่า 

 ร้าน Tiny Tree ในซอยสุขุมวิท 31 เป็นคาเฟ่ขนาดมินิ ครบครันด้านอุปกรณ์
พร้อมไอเดียท�าสวนจิ๋ว เครื่องดื่ม ขนม  บางครั้งมีผลไม้สดจากสวนให้ลิ้มรสและ
เวิร์กชอปให้ลงมือ ร้าน เปิด 11:00 - 19.00 น. ปิดทุกวันอังคาร  
www.facebook.com/tinytreegarden และ www.tinytreegarden.com
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 จากปากท้อง สู่ เทศกาล
อาหารอร่อยหู 1 เมนู 1 ศิลปิน
 แคท ฟู้ดดิวัล เริ่มมาจาก
วันหนึ่งประชุมดีเจแล้วเราบอก
ว่า เรามีแต่งานที่เราเคยท�าไป
แล้ว เราจัดแคท เอ็กซ์โป 
ซึ่งเป็นงานประจ�าปี แล้วก็มีงาน
ทีเชิ้ตที่เราจัดมาตั้งแต่ตอนท�า
แฟต เรดิโอ เราอยากมีงาน
ใหม่ๆ บ้าง ที่เป็นงานสนุก แล้ว
ถ้าหาเลี้ยงปากท้อง ได้ด้วยก็ดี 
ดีเจก็เป็นส่วนหนึ่งในพนักงาน
ของเรา เราย�้าเขาว่า ปากท้อง
ของทุกคน อยู่ที่พวกเราช่วยกัน 
ดีเจไม่ได้มีหน้าที่แค่จัดรายการ
อย่างเดียว คุณยังต้องท�าให้
รายการน่าฟัง น่าสนใจ หรือ
กิจกรรมต่างๆ ถ้าใครมีไอเดีย
อะไรก็มาบอก 
 วันนั้นไม่รู้เครียดอะไร ดีเจ
ก็แอบไปรวมตัวกันต่อที่ร้าน
ต้องตาปูดอง จ�าได้ว่ามี กอล์ฟ 
(ประภพ ชมถาวร) ตั้ม (สถา-
ปัตย์ ธีรนิตยภาพ) เปิ้ลหน่อย 
(วรัษฐา พงษ์ธนานิกร) พี่ฤทธิ์ 
(วราฤทธิ์ มังคลานนท์) มีใคร
อีกไม่รู้ แต่รู้มาว่าเรื่องที่เขาคุย 
เป็นเรื่องงาน หมดเลย “ท�า
อะไรใหม่ๆ ในคลื่นดี” “มี
รายการอะไรมาเสนอไหม” 

(ครีเอทีฟที่ดูแลรายการ
จดหมายเด็กแมว ร่วมแจมแมว
สด และประสานงานกับผู้ออก
บธูในงานต่างๆ ของ แคท เรดโิอ 
เป็นประจ�า) ที่นั่งก้มหน้าอยู่ 
พิมพ์งาน ไม่สบตา ไม่มองหน้า
ใคร ก็เสนอขึ้นมา “เทศกาล
อาหารอร่อยหู 1 เมนู 1 
ศิลปิน” ก็ชอบเลย เป็นงานชิ้น
แรก ในรอบเกือบหนึ่งปีที่เจต
เข้ามาท�างาน คิดแล้วได้ใช้ 
(หัวเราะ) เป็นอะไรที่น่าภูมิใจ  
งานอื่นก็ท�า แต่งานนี้เด่น เรา
ชอบมาก ถึงขนาดว่าเราจัดปีที่
สองก็ไม่เปลี่ยนสโลแกน   
เพราะว่าได้หมดเลยไง …หู 1 
เมนู 1 ศิลปิน 
 คอนเซปต์ก็คือ อาหารกับ
ศิลปินแหละ เมื่อศิลปินมาท�า
อาหาร ปัญหาปากท้องของ
วงการก็แก้ไขได้ ใครบอก คน
ท�าเพลงดีๆ แล้วกินไม่ได้ เรา
มาดูเลยว่ากินได้หรือเปล่า เป็น
ค�าพูดสนุกๆ แต่คอนเซปต์ก็คือ
นี่แหละ รวมปากท้องของ
ศิลปิน อยู่ในงานนี้ เราสนับ-
สนุน ให้เขามีอันจะกินขึ้น 
นอกจากซื้อเพลงแล้ว ก็มากิน
อาหารของเขา เป็นกิมมกิสนุกๆ  

Cat Foodival 1 
(2559)

 ครั้งแรก คิดเยอะเลย จะ
กินได้หรือเปล่า(หัวเราะ) คือ 
เห็นภาพแล้วว่าสนุกดีนะ ให้ท�า
ศิลปินคงท�าแหละ อย่างงานที
เชิ้ตเขาก็แบกเสื้อมาขายกันเอง 
แต่เราก็คิดว่า เอ๊ะ เขาจะท�า
อาหารเป็นไหม จะท้องเสียไหม 
ลองถามศิลปินดู เขาก็บอก 
“ผมท�าไม่เป็นนะ จะท้องเสีย
กันไหม แต่ก็อยากท�า” เราก็
เริ่มเครียด ไม่รู้ว่าจะออกมา
เป็นไง เครปลุงเมื่อย & บอล 
มันบด by scrubb อย่างนี้ 
อิ้งค์ วรันธร จะขายลูกชิ้นปลา
เหงา อย่างนี้ Superbaker 
จะท�าเบคอนชีส เอ๊ะ เขาทอด
เป็นไหม ปกติก็เห็นไปกินแต่
ส้มต�า แต่ทั้งหมดเราดูเมนู
อาหารศิลปินแล้วก็ปลื้มใจ จะ
มาขายกันเยอะ แต่คนที่เรา
มั่นใจอย่าง พี่โต้ง P.O.P 
(มณเฑียร แก้วก�าเนิด) ที่เคย
เปิดร้านราดหน้า แต่งานนี้ไม่
ขาย มาท�าเวิร์กชอปข้าวแมว 
เขาบอกว่าถ้าขายจะเหนื่อย 
เขารู้อยู่แล้ว ทีมช่วยก็ไม่อยู่ 
แล้วมีบูธไหนกินได้บ้าง พี่จ๋องก็
เริ่ม “บูม เราต้องมีบูธที่กินได้
นะ เรารับอาหารของคน
ทั่วไปด้วยไหม” แต่ว่าเป็นส่วน

 ทบทวนรสชาติ ของ
เทศกาลอาหารอร่อยห ู1 เมนู 
1 ศิลปิน ตั้งแต่ปีแรกของ 
Cat Foodival (2559) 
และ FanSter presents 
Cat Foodival ครั้งล่าสุด 
เมื่อ 1 กรกฎาคม ที่ผ่านมา 

 
 ค�าเตือน: อ่านและดูภาพ
อย่างไรก็ไม่อร่อยเท่ามาชิมรส
อาหารและเพลงกันสดๆ ... ครั้ง
หน้าเจอกันใหม่นะเมี้ยว 
 ค�าตอบ: ส่วนของที่มาและ
คอนเซปต์บอกเล่าโดย บมู บรกรณ์ 
พี่ใหญ่ด้านครีเอทีฟแคท เรดิโอ 
ส่วนอื่นๆ โดยทีมเค้าแมว/แคท
เรดิโอ + น้องฝึกงาน  
 ภาพประกอบ: Cat Foodi-
val ครั้งแรก พร้อมรู้ไปท�าแมว 
อยู่ในเค้าแมวเล่ม 1 (ปกสครับบ) 
แล้ว เล่มนี้จึงเน้นภาพและอาร์ต
เวร์ิกจากครัง้ล่าสดุเป็นหลกันะเมีย้ว 

แล้วอีกไม่กี่วัน ก็มีงานมาเสนอ
ค่ะ ว่าด้วยเรื่องการชวนศิลปิน 
มาขายอาหาร ก็ไม่รู้ว่ามาจาก
เรื่องปากท้องที่เราประชุมกัน
หรือเปล่า ที่ว่าปากท้องของ
คลื่น ขึ้นอยู่กับเราทุกคนนะ   
เขามาเล่าไอเดยีให้พีจ๋่อง (พงศ์-
นรินทร์ อุลิศ Chief Execu-
tive Officer) ฟังก่อน แล้วพี่
จ๋องก็มาเล่าให้เราฟังว่า น่า
สนใจนะ ดีเลย ตั้งแต่มาอยู่
แคท นี่เป็นงานที่ดีเจช่วยกันคิด
ขึ้นมาเป็นงานแรก เราดีใจมาก 
ฟังแล้วชอบเลย ก็ไปคุยกับดีเจ
แล้วไปคิดต่อ บอกว่าเดี๋ยวจะ
ท�านะ ต้องขอบคุณทีมดีเจที่
ช่วยกันคิด เราก็ไปเรียกทีมมา
ประชุมว่า อาหารกับศิลปิน ท�า
อย่างไรได้บ้าง 
 จะสนุกมากเลยนะถ้าศิลปิน
ไม่ได้อยู่ดีๆ มาขายอาหาร แต่
เมนูมาจากชื่อเพลงด้วย แล้ว 
งานนี้ชื่ออะไรดี Cat บวก 
Food อะไรดี Cat Foodival 
ไหม มาจาก Food + Festival  
  ทีนี้ก็เลยประกวดสโลแกน
กัน เราก็นัดประชุม ทั้งทีม
ครีเอทีฟ ฝ่ายอีเวนต์ AE ทุกๆ 
ฝ่ายที่คลื่นมี ให้มานั่งช่วยคิด
หนึ่งสโลแกน น้องเจต 

เรื่อง: ทีมเค้าแมว/แคทเรดิโอ 
+ น้องฝึกงานทั้งหลาย
ภาพ: เนส นัชชาติ + เพื่อน
ฝึกงาน+ฟรีแลนซ์+ค่ายเพลง
+อินเตอร์เน็ต 

Cat Foodival Scoop 
…. งานที่ว่าด้วยปากท้อง 
และหัวใจเรียกร้อง...

“ดีอยู่แล้วถ้าเราได้กินข้าวกับคนที่เรา
รู้สึกดีด้วย  แล้วในงานนี้น่ะเต็มเลย” บูม
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น้อย เพราะไอเดียหลักคือ
อาหารโดยศิลปิน พิเศษมากนะ 
บางคนเขาไม่ได้ท�าอาหารทุก
วัน แต่เขาท�าเพื่อแฟนเพลง  
เป็นอาหารที่พิเศษ แม้จะห่วงๆ 
อยู่ในหัวว่ากินได้หรือเปล่า แต่
ก็เชื่อว่า ต้องกินได้ดิ เขาตั้งใจท�า 
อะไรที่ตั้งใจ หรืออะไรที่คนที่
เรารักท�าให้กิน ก็กินได้เสมอ
แหละ คนก็น่าจะแฮปปี้ ก็คิด
ภาพไว้ ศิลปินมานั่งขายยืนขาย 
ปรากฎวนังาน …โคตรด ีแต่ละบธู 
 ทุกเมนู แพกเกจดี ของดี 
วัตถุดิบดี พรีเมี่ยม เกรดเอ 
คุณภาพดี ทุกอย่างดีหมดเลย  
เบอร์เกอร์ก็เนื้อชิ้นหนา ชีสน�า
เข้า มีร้านมาจากญีปุ่่น ขายอดุ้ง
ผัด ก็หอบเส้นและวัตถุดิบมา
จากญี่ปุ่น เราก็คิดว่าจะได้ก�าไร
ไหม หรือแม้กระทั่งเจ เจตมนต์ 
มละโยธา ที่มาขายกาแฟ แก้ว
หนึ่ง ท�านานเกือบสิบนาทีนะ 
เราไปซือ้ได้ควิที ่87 เขาละเมยีด
ในการท�ามาก โต๊ะเก้าอี ้ก็ดีไซน์
มาให้เหมาะในการนั่งรอ กาแฟ
มปีลอกเพนกวนิเล็กๆ มีค�าอธิ
บายสั้นๆ ร้านเฉาก๊วยของพี่นภ 
พรช�านิ ก็ดีไซน์แพกเกจดี มี
โลโก้ ทุกบูธก็ตั้งใจ 
 เราก็เดินไปเดินมาดูแต่ละ
บูธ ประมาณทุ่มหนึ่งมั้ง  
Yellow Fang บอกว่าขายดี
นะ แต่ไม่น่าจะได้ก�าไร (หวัเราะ) 
ใช้ของดีมาก แล้วก็กะราคาไม่
ถูก คือ ถามว่าเคล็ดลับในการ
ขายท�าไง ก็ท�าเหมือนที่เรากิน
น่ะค่ะ เลยค�านวณราคาไม่ได้ พี่
บอย ตรัยก็ขายโรตรัยสายหมี 
แค่ไปรับโรตีสายไหมที่อร่อย
ที่สุดมาจัดแพกเกจจิ้งสวยๆ พี่
บอยก็บอก ขาดทุนค่ะ ทั้งๆ ที่
ขายหมดอย่างรวดเร็ว คือ  
ศิลปินส่วนใหญ่เขาไม่ได้เป็น
พ่อค้าแม่ค้า เพราะฉะนั้นเขา
ค�านวณต้นทุนไม่ได้ เราไม่ได้
บอกว่าร้านทั่วไปใช้ของไม่ดีนะ 
เพียงแต่ศิลปินเขาไม่รู้เขาจะ
ขายเท่าไหร่ ขายหมดยังได้
เสมอตัวหรือไม่ได้ก�าไรเลย 
ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่มาท�า
อะไรสนุกๆ เราชวนท�าอะไรกท็�า  
เขาก็คงคิดว่าเป็นการตอบแทน
แฟนเพลงแล้วก็เหมือนช่วย
เราด้วย  

 ถ้าไม่ได้กินวันนี้ก็ไม่รู้จะได้
กินเมื่อไหร่ เพราะว่าเขาไม่ได้
ขายทุกวันแล้วปกติบางคนไม่
ได้ท�าอาหารด้วยซ�้า อย่าถามว่า
คนในครอบครัวเคยชิมฝีมือเขา
ไหม เพราะว่าท�าเขายังไม่เคย
ท�าเลย วันนี้มาท�า พิเศษมาก 
แล้วเราก็ดีใจที่เขาท�าสิ่งนี้ที่
งานเรา
 ส่วนร้านของคนฟังที่สมัคร
มา เราก็คัดจากสิ่งที่เราอยาก
กิน เขาส่งรูปกับเขียนบรรยาย
มาแต่ก็มีบางร้านส่งมาให้ชิม 
เราก็เลือกไม่ให้ซ�า้กับศิลปิน 
เขาอาจจะเขียนบรรยายจนน่า
กิน หรือว่าเอามาให้ชิมแล้ว  
อร่อยมาก ก็เลือกเข้ามา มีร้าน
หนึ่งที่ ไม่ใช่ร้านของศิลปิน แต่
แถวยาวมาก เป็นร้านหมูกรอบ
ที่พริเซนต์น่ากิน ตัดออกมาเป็น
ชิ้นยาวๆ ใหญ่ๆ โดดเด่นมาก
เรียกว่าใช้หมูกรอบแทนโต๊ะน่ะ 
แล้วท่าหั่นมืออาชีพมาก ก็หมด
อย่างรวดเร็ว

Concert at 
Cat Foodival   
 เราพยายามบอกว่าอยาก
ได้เพลงฟังๆ หน่อย คือคนที่กิน
อาหารอยู่ คงไม่อยากได้ยิน
เพลงที่โหวกเหวกแบบสะดุ้ง 
จริงๆ เพลงทุกเพลงก็มีคุณค่า
ของมัน บางคนฟังเพลงร็อก
แล้วอาจกินอาหารอร่อยก็ได้  
เราก็เลยเลือกวงมา อยากได้
เพลง ฟังสบายหน่อย แต่กจ็รงิๆ 
ก็ไม่ได้เป็นไปตามนั้นหรอก เช่น 
พาราดอ็กซ์ ทีเ่ขาบอกว่า ถงึเพลง
ผมจะไม่ฟังสบาย แต่ผมท�าให้
เข้ากบั แคท ฟู้ดดวิลัได้ (หวัเราะ) 
เขาเลยผัดผักบุ้งบนเวทีค่ะ โยน
ผักบุ้งใส่คนดู เข้ากับงานฟู้ด
ที่สุดแล้ว เป็นภาพจ�า …ใส่
กางเกงในผัดด้วย 

 บางทีเราก็อยากรู้นะ วงนั้น
วงนี้กินอะไรกันถึงท�าเพลงสนุก
แบบนี้  You Are What You 
Eat เขากินอย่างไร เขาก็น่าจะ
ท�าแบบนั้น เราก็ แค่นี้ก็สนุก
แล้ว สนุกตรงที่เมนูของศิลปิน
แต่ละปีเปลี่ยนไปโดยที่เราไม่
ต้องไปปรับรูปแบบอะไร 

Concert at Cat 
Foodival 2
 ตั้งต้นจากศิลปินที่เราอยาก
ดูเลยค่ะ ทีมงานก็ช่วยกันเลือก
เข้ามา เราอยากดูรัสมีมานาน
แล้ว เราก็ลองชวนเขามา คือ 
เหมือนเราอยากกินอาหารสัก
อย่างแล้วเราไม่มีเหตุผล อาจ
จะไม่ได้คิดเหมือนปีแรกว่าจะ
เป็นเพลงฟัง เพลงที่กินข้าวแล้ว
อร่อย เราคิดแค่ว่าเราอยากดู
วงอะไรในช่วงนี้ ใครก�าลังมีซิง
เกิ้ลใหม่ ศิลปินเขาก็ได้ท�าที่เขา
อยากท�า รัสมีก็มาโชว์และมา
เปิดบูธส้มต�าด้วย พี่นภบอกว่า
อยากชวนน้องวี วิโอเลตมา
ฟีเจอริ่งนานแล้ว งานนี้ก็ได้ร้อง
ด้วยกัน ถือว่าเป็นภาพใหม่ 

Workshop at 
Cat Foodival 2 
 สนุกดีนะ คราวที่แล้ว พี่
บอย ตรัยมาสอนท�าไข่เจียว 
โดยมีน้องชื่นใจท�าด้วย สนุกดี 
ถามว่าได้ความรู้ไหม ก็ได้นะ 
ได้วิธีการท�าไข่เจียวในแบบของ
เขา ไข่เจียวชีสหลายๆ แบบ 
แล้วได้ใกล้ชิดกัน ได้พูดคุยกัน 
บรรยากาศเหมือนไปกินข้าว
บ้านเขา เขาท�ากับข้าวอย่างไร 
คุยกันไปด้วย ท�าอาหารไปด้วย   
ทุกคนที่มานั่งก็คือได้ชิม แล้วก็
มีดีเจคอยไปพูดคุยด้วย 
 ปีนี้เรามีโจทย์ให้ ต้องใช้
ซอสโรซ่า ไลโคปีน ซึง่เป็นสปอน-
เซอร์หนึ่งของงาน เพราะฉะนั้น
การครีเอทเมนู จะไม่ธรรมดา 
แค่ฟังชื่อก็อะเมซิ่งแล้ว เป็น
อย่างไร ยิปโซกับสอง ท�าคุกกี้
จากซอสมะเขือเทศ มีน�้าปั่นให้
ด้วย น้องอิ้งค์ท�าสปาเกตตี้ขยี้
ใจ พี่บอย ตรัย ท�าปังทอดไส้
ชีส สูตรลับขุนเขาแห่งหมี 

Cat Foodival 2 
(2560) 
“FanSter presents 
Cat Foodival”

 จากครั้งแรก เราคิดว่ามีต่อ
แน่นอน เพราะเดินเข้าไปแล้วมี
ความสุข บรรยากาศมันยิ้ม มัน
อบอุ่น แล้วมีคนเดินมาบอกว่า 
“งานนี้ต้องมีต่อนะ” เป็นงาน
เดินสบาย คนไม่ได้เยอะมาก 
แต่ก็ไม่ได้น้อย แล้วก็ยิ้มแย้ม 
ท�าอาหารให้กิน พูดคุยกัน …
มันดีอยู่แล้วถ้าเราได้กินข้าวกับ
คนที่เรารู้สึกดีด้วย แล้วในงาน
นี้น่ะเต็มเลย งานก็ผ่านพ้นไป
ด้วยดี 
 ปีนี้ แต่ละคนก็มีประสบ-
การณ์มากขึ้น ศิลปินเจ้าเดิมก็
มาขายเยอะ ที่มาใหม่ก็เยอะ  
อย่าง Bomb At Track    
เพลงโหดเหี้ยมขนาดนั้น ก็มา
ขายหมูย่าง   

หมายเหตุ: โซนนี้มีประกาศ
เซอร์ไพรส์ก่อนวันงาน ว่า
น้องๆ BNK48 กลุ่มศิลปิน
สาวรุ่นใหม่จากไทยที่ได้แรง
บันดาลใจจาก AKB48 แห่ง
ประเทศญี่ปุ่น จะมาสาธิตท�า
บราวนี่ในเวทีเวิร์กชอปด้วย 
กระแสตอบรับล้นหลามสนั่นโซ
เชียลเน็ตเวิร์ก พอถึงวันงาน 
แฟนๆ ก็มารายงานตัวตั้งแต่
ก่อนประตูเปิด ส่วนเวิร์กชอป 
3 คลาสที่ประกาศก่อนหน้า ก็
มีคนลงทะเบียนและมารายงาน
ตัวกันครบตามเวลาและสาธิต
กันอย่างอบอุ่นตลอดทั้งวัน 
 
More about 
Cat Foodvial 2 
 ปีนี้เราเริ่มโปรโมทที่คอน-
เซปต์เลย ศิลปินกับอาหาร เรา
ก็เลยเอาศิลปินศิลปินหรือดีเจ

ของเรา มาถ่ายรูปคู่กับอาหาร
ต่างๆ เป็นโปสเตอร์ เช่น ยิปโซ
กับรถผลไม้ Yellow Fang 
กับย�าแหนม พี่บอย ตรัย กับ
ร้านน�้าเต้าหู้สองเต้าเขย่าโลก 
พี่สองกับร้านขายผัก
 แล้วปีนี้เราก็มีชิ้นงาน
โปรโมทโดยการบุกครัวศิลปิน 
เพราะคอนเซปต์คือ เรายกครัว
ของศิลปินทั้งวงการในงาน
เดียว เราอยากแอบเข้าไปใน
บ้านศิลปิน ดูว่ากว่าจะโตมา
เป็นคนแบบนี้ เขากินอะไร น้อง
วี วิโอเลตอยู่บ้านกินอะไรสวย
ขนาดนี้ เราก็ขอเข้าครัวเขา แต่
เราพบว่าน้องวไีม่เคยท�ากบัข้าว
เองเลย บอกว่าเป็นคุณพ่อ
ตลอด เราก็เลยไปกินข้าวฝีมือ
คุณพ่อน้องวีดู แล้วก็ท�าคลิป
ออกมา
 แล้วก็ไปครัว O Chix เป็น
ห้องของคุณแฟร์  CEO อีกคน
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หนึ่ง เป็นห้องที่คุณโบ๊ท The 
Yers ไปนอนเรื่อยๆ แล้วเขา
ท�าไก่ O Chix ในห้องนั้นจริงๆ 
เป็นห้องขนาดประมาณ 20 
ตารางเมตร แต่ว่าคนเข้าไปอยู่
เยอะ เป้ อารักษ์ เคยมานอน 
ซูเปอร์เบเกอร์ทั้งวงเคยมา 
เหมือนทุกคนมาอยู่ที่นี่ แล้วก็ที่
นี่แหละ เป็นที่เริ่มต้นท�าไก่ที่
แรก แล้วก็ท�าทุกครั้ง 
 การโปรโมทในรายการก็
เยอะ มีเสียงศิลปินพูดถึงเมนู
ตวัเอง แค่ร้อยร้านกเ็ยอะแล้วค่ะ
 ทาง โซเชียลฯ ก็จะมี “กิน
ตามรอยเอ็มวี” งานที่คุณกุ้ง 
ครีเอทีฟ ให้งานน้องฝึกงานท�า 
แล้วออกมาเป็นชิ้นงานที่ชอบ
มาก เขาก็เข้าไปดูเอ็มวีต่างๆ  
ที่มีอาหาร แล้วก็ไปแกะรอย
เลย น�้าส้มนี้ซื้อที่ไหน ข้าว
กล่องของที่นี่อยู่ปั๊มน�้ามันสาขา
นี้ก็ไปหามาได้ มีการค้นคว้า
อย่างหนัก ในรายการเราก็จะมี
สีสันขึ้น 

ปากท้องกับ 
แคท เรดิโอ  
 ส�าคัญนะคะ เพราะว่า Cat 
Radio เปิดเพลงหมดน่ะ โดย
ส่วนใหญ่เพลงที่เราเปิดไม่ได้
ฮิตทั่วไป ซึ่งก็ไม่ได้อยากให้มัน
หายไป เราอยากให้คนท�าเพลง
เขาได้อะไรตอบแทนด้วย ถ้า
เราเปิดแล้วเขาขายดีขึ้น เราก็
อยากท�าแบบนี้ตลอด ถ้าเราไม่
เปิดเราก็ไม่รู้ว่าใครจะเปิด เรา
อยากจะ keep community 
เหล่านี้ไว้ อยากให้โตขึ้นน่ะ 
วงการเพลงโตขึ้นด้วยตัวเอง 
ถ้าเราช่วยอะไรได้ เราก็อยากท�า 
 แล้วปากท้องของศิลปิน
ส�าคัญ ถ้าเขาไม่มีปัญหาปาก
ท้อง เขาอิ่ม เขาพอใจ เขาท�า
เพลงดีแน่นอน ถ้าเขายังมี
ปัญหาปากท้อง คือคนถ้ามี
ปัญหา จะคิดเพลงดีๆ ได้ไง ใช่
เปล่า เพราะอย่างนั้น เกี่ยวกัน
อยู่แล้ว 
 แคท เอ็กซ์โป ก็เหมือนกัน 
หัวใจของมันเลย คือ ถ้าศิลปิน
ในตลาดทุกร้านขายซีดีได้ ยิ่ง
ขายดีเท่าไหร่ ขายหมด ก็เป็น
ความส�าเร็จที่สุดของแคท 

เอ็กซ์โป แล้ว ไม่เกี่ยวด้วยว่า
คนจะมาน้อยกว่าปีที่แล้ว หรือ
มากกว่าปีที่แล้ว แต่ว่าถ้าศิลปิน
ขายได้ ขายผลงานได้ดีทุกร้าน 
แสดงว่าสิ่งที่เราเปิดในรายการ 
เข้าถึงคนฟังแล้วคนฟัง
ซัพพอร์ตผลงานของศิลปิน
จริงๆ 
 
งานต่อไป แบบ 
แคท เรดิโอ 
โตๆ แมวๆ 
  งานต่อๆ ไป จริงๆ แล้ว
เราก็ไม่ได้อยากท�างานเยอะ
มาก แต่ก็นี่แหละ ปากท้องไง
ล่ะ ภายในเดือนกันยายนนี้เรา
มีประมาณ 6 งานได้มั้ง ไม่ว่า
จะเป็นงาน แคท เรดิโอ โก 
เจแปน อัลเทอร์มาท�าเป็นหนัง 
งานประกวดหนังสั้น ที่มีตอน
จบ 2 แบบขึ้นไป เรามีงาน
อีเวนต์เอาต์เล็ตของลูกค้า 
ไฮเนเก้น 18 ครั้ง แล้วก็หัวใจ
ส�าคัญ เรามี แคท เอ็กซ์โป ซึ่ง
เผลอๆ อาจจะมีแคท ไลฟ์ก่อน
ด้วย แคท ฟิล์ม ปีนี้ก็จะมี คือ  
มีทั้งงานประจ�าปีของเราที่เรา
วางไว้ และงานเพื่อปากท้อง 
(หัวเราะ) ของเราด้วย     
ในขณะเดียวกันเราก็มีภารกิจที่
อยากให้คนฟังเราเยอะขึ้น 
แน่นอนแหละ แคท เอ็กซ์โป ก็
จะมีคนเยอะขึ้น เพลงแบบนี้ก็
จะมีคนสนับสนุนเพิ่มมากขึ้น 
หรือ community ของเราก็
จะใหญ่ขึ้น จากการที่คลื่นเราดู 
niche ก็จะมีมวลใหญ่ขึ้น แล้ว
มีปากเสียงมากขึ้น เสียงดังขึ้น 
ตอนนี้สมมติเราอยากดู Pink 
Floyd ก็มาไม่ได้ วง AIR ก็พา
มาไม่ได้ 
 ขอบคุณที่สนับสนุนทุกงาน
ของแคท เรดิโอ แล้วก็
สนับสนุนคลื่นแคท เรดิโอด้วย   
อยากให้ชวนเพื่อนมาฟังกัน
เยอะๆ มีอะไรก็ติชมได้ เรา
อยากจะจัดงานแบบนี้ไปเรื่อยๆ 
แล้วอยากท�ารายการดีๆ ให้ดี
มากขึ้น (O,O)

รู้ไปท�าแมว 
1.  สปอตและสกู๊ปโปรโมทงานครั้งนี้ 
ได้น้องออกแบบ ชุติมณฑน์ และทีมนัก
แสดง ฉลาดเกมส์โกง มาร่วมอ่านแบบ
สนุกอัดแน่น เต็มรายการ รวมทั้งมีเสื้อ
ที่ออกแบบ โดยน้องออกแบบ ส�าหรับ
แฟนๆ รายการและแอปแฟนสเตอร์ด้วย 
2.  แม้ว่าแคท ฟู้ดดิวัล จะจัดขึ้นเพียง
แค่ 1 วัน คือ เสาร์ 1 กรกฎาคม แต่เชฟ
หนุ่มสาว ต้องขนอุปกรณ์การประกอบ
อาหารมาไว้ที่งานกันตั้งแต่วันศุกร์ ก่อน
เริ่มงาน 1 วัน
3.  มีแฟนๆ ของ BNK48 มาติดต่อ
รับบัตรเพื่อเข้างานตั้งแต่เวลา 9.30 
น.ของเช้าวันเสาร์ ก่อนเริ่มงาน หนึ่ง
ชั่วโมงครึ่ง และเร็วกว่าเวลาที่สาวๆ 
BNK48 นัดสาธิตเวิร์กชอปบราวนี่ถึง 
8 ชั่วโมงครึ่ง 

อาหาร ที่ทีมงานต้องใช้เวลารวบรวม
เกือบ 2 ชั่วโมงจึงครบทุกร้าน
21.  บูธ FanSter มีกิจกรรมให้ทุก
คนร่วมสนุกตลอดเวลา คนที่ต้อง
ยืนยาวนานที่สุด คือ พิธีกรชื่อกี๋ ส่วนวง
ดนตรีที่มีแฟนๆ ถือป้ายไฟมารอมาก
ที่สุดคือวง Mean ส่วนดีเจ บอย ตรัย 
ดีเจกอล์ฟ-ตั้ม แมวสด ตื่นเต้นสุด
เพราะต้องแต่งเพลงให้แฟนๆ ในบูธนี้
ฟังสดๆ แถมฟีเจอริ่งพี่นภ พรช�านิ 
อีกด้วย
22.  ทีมงานหนุ่มๆ แทบทุกโซน อาสา
ไปสแตนด์บายโซนเวิร์กชอป ช่วง 6 
โมงเย็น ซึ่งเป็นเวลาที่น้อง BNK48 
มาสาธิตเวิร์กชอป 
23.  การสาธิตในข้อ 22. มีแฟนๆ มา
ให้ก�าลังใจ อย่างอบอุ่น แม้ช่วงที่น้องๆ 
BNK48 อุ่นน�า้ผึ้งแล้วบีกเกอร์ละลาย 
ทุกคนก็ไม่หนีไปไหน เว้นทีมงานที่ต้อง
รีบวิ่งไปหาภาชนะใหม่ แม้ใช้เวลาพัก
ใหญ่ แต่ทุกคนก็รออย่างอดทนและ
สนุก ขอบคุณมาก
24. ปังทอดไส้ชีส ชิ้นสุดท้ายของดีเจ
บอย ตรัย ที่ตั้งใจเก็บไว้กินเองหลังท�า
เวิร์กชอปหายไป โดยไม่ใครสังเกต สัก
พักจึงมีภาพ หลุดมาเฉลยว่า ดีเจจูนจูน 
ชิมอย่างเอร็ดอร่อย  
25.  แม้ระยะทางในสถานที่จัดงานจะ
ไม่ใหญ่มาก แต่ทีมงานดูแลบูธมีค่า
เฉลี่ยการเดินตลอดงาน คนละ 
24,000 ก้าว  คิดเป็นระยะทาง
ประมาณ 21 กิโลเมตร ต่อคน
26. แม้ว่าดีเจซอนนี่ อาทิตย์ พรหม
ประสิทธิ์ จะเป็นพิธีกรที่ดูมีความสุข
ที่สุดในงาน เพราะได้ท�าหน้าที่คู่พิธีกร
สาวถึง 3 คน ทั้ง เมย์ Fwends ปั้น 
Jelly Rocket และ ออม Telex 
Telexs แต่หลังเวทีพี่ซอนนี่ก็ยังบ่น
เสียดายที่ไม่ได้เป็นพิธีกร Workshop 
ช่วง BNK48 (พี่ซอนนี่โอชิ น้องอร) 
และ ไม่ได้เป็นพิธีกรคู่กับ อิ๊งค์ วรันธร
27.  อาหารเสริมของทีมงานหลังเวที
คือโปรตีนและไขมันจากหมูสะเต๊ะ ร้าน 
อร๊อย...อร่อย สะพานเหลือง โดยกินกัน
ไปร่วม 200 ไม้ ส่วนอาหารหลักของ
ทีมงานดูแลบูธคืออาหารจากแต่ละร้าน
ที่ผลัดเปลี่ยนมาให้ชิม ขอบคุณมากนะ
เมี้ยว 
28.  งานอร่อยๆ อย่างน้ีกม็ซีนีโรแมน-
ติก เมื่อมีการขอแต่งงานกับหนึ่งในผู้
โชคดีจากแฟนสเตอร์ที่ได้รับรางวัลร่วม
แสดงบนเวทีกับพี่นภ พรช�านิ  ...ยินดี
ด้วยนะเมี้ยว 
29.  ศิลปินที่ปีนี้ไม่ได้โชว์ดนตรี แต่ท�า
หลากหลายหน้าที่ในงาน คือ สอง พา-
ราด็อกซ์ หรือดีเจสอง ที่ทั้งมาออกบูธ 
สาธิตท�าเวิร์กชอป เป็นพิธีกรหน้างาน / 
ในงาน และหมอดู รวมถึงอาจจะท�า
อย่างอื่นที่เราไม่รู้ด้วย ...งิ 

4.  คนทีเ่ข้าประตงูานคนแรก เป็นผู้หญงิ 
ใส่เสื้อสีเทา กางเกงสีด�า
5.  มีการใช้เตาแก๊ส 11 ร้าน ใช้เตาไฟ
ฟ้า 42 ร้าน ใช้เตาถ่าน 3 ร้าน ไม่ใช้
เตาแต่ใช้อย่างอื่นอีกกว่า 40 ร้าน 
6.  เมนูอาหารที่ชื่อยาวที่สุดในงานนี้ 
คือ "ช็อคโกแลตปั่นของฉันมีไว้แค่
เป็นของเธอเท่านั้น" ของเอิ๊ต ภัทรวี 
7.  ร้านอาหารที่ขายหมดเร็วที่สุดใน
งานคือร้านของ SIN ใช้เวลาขายคุกกี้
ทั้งหมดเพียง 45 นาที โดยที่ซินยัง
ไม่ทันเดินมาถึงบูธ แต่ก็ทันถ่ายภาพกับ
แฟนๆ ในภายหลัง
8.  ร้านค้าที่ใช้น�า้แข็งมากที่สุดในงาน
คือร้าน “โคล่าบูธสุดท้าย” ของวง 
BROWN FLYING ใช้ไปทั้งสิ้นกว่า 
10 ถุง รองลงมาคือ JELLY 
ROCKET 6 ถุง
9.  น้องฝึกงานที่ช่วยดูแลโซนร้านค้า 
อาสายกถุงน�้าแข็งไปส่งให้ JELLY 
ROCKET ถึงบูธ 5 ครั้ง แบบไม่บ่น
สักค�า
10.  YELLOW FANG เกือบขึ้นไป
แสดงบนเวทไีม่ทนั เพราะตดิขายแพนเค้ก
11.  สิ่งที่ไม่มีขายในงาน แต่หมดไว
ที่สุดคือ เสื่อ ที่ทีมงานปูไว้ให้ผู้ชมได้นั่ง
ทานอาหาร และดูคอนเสิร์ตชิลๆ จาก
ด้านใน 
12. อีกหนึ่งร้านที่ขายดีแบบฉุดไม่อยู่ 
คือ บูธข้าวแมว โดย แคท เรดิโอ ซึ่ง
เป็นครัง้แรก ทีพ่ี่จ๋อง (พงศ์นรนิทร์ อุลศิ) 
พี่ใหญ่ทีมแคท ขย�าข้าวแมวให้ทุก
คนทานอย่างตั้งอกตั้งใจ และอิ่มใจ จน
ดีเจกอล์ฟ แมวสด และน้องฝึกงานที่
อยู่ในตู้ขายข้าวแมว ยืนยันว่า นี่คือช่วง
เวลาที่เห็นพี่จ๋องมีความสุขที่สุด 
13.  บูธข้าวแมว เป็นร้านเดียวในงาน 
ที่ใช้ระบบอัตโนมัติมีขั้นตอน แบบ 
Vending Machine แต่ขาดปุ่มกด
14.  ลูกค้าร้านข้าวแมว ที่อายุน้อย
ที่สุด คือ น้องชื่นใจ ลูกสาวของดีเจ
บอย ตรัย ภูมิรัตน อายุ 4 ขวบ 
15.  นอกจากพี่จ๋องที่เป็นเชฟใหญ่แล้ว 
ยังมีพี่กิ่ง โปรแกรมโคที่แฟนรายการ
จดหมายเด็กแมวคุ้นชื่อ เป็นเชฟผู้ช่วย
ในการเตรียมข้าวแมว ตั้งแต่วันเริ่ม
ซ้อมจนวันงาน
16.  เชฟกิ่งยืนอยู่ในตู้ท�าข้าวแมวเกือบ
ทั้งวัน ยกเว้นเวลาที่แอบหนีไปดูวง 
PENNY TIME
17.  นอกจากเชฟกิ่งแล้ว ยังมีอีกหลาย
คนที่แวะไปทั้งช่วยและให้ก�าลังพี่จ๋อง
ใน ตู้ข้าวแมว เช่น ดีเจน้าโจ๊ก, ดีเจบอย 
ตรัย, ยิหวา ปรียากานต์ 
18.  อีกบูธในงานที่ไม่ได้ขายของ แต่มี
ความปลาทู แมว และแคทมากๆ มี
หนังสือเค้าแมววางให้หยิบ พร้อมหน้า
ปกให้ถ่ายรูปชิงรางวัลด้วย คือ บูธ 
Cat Cafe ซึ่งเปิดตัวในฐานะมุมนั่ง
เล่นสบายๆ ครั้งแรกในงานนี้ 
19.  นอกจากในงานจะมีอาหารขาย
แล้ว ยังมีอาหารให้กินฟรีส�าหรับผู้โชค
ดีจากแอป FanSter ด้วย 
20.  ผู้โชคดีจากข้อ 19 เป็นหญิงสาว 
ต้องชวนเพื่อนอีก 6 คน มาช่วยจัดการ
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Catwalk
is Happy 

Fashion is
Freelance

Coaches: 
Junejune x Violette 
Theme/Event:
Fanster presents 
Cat Foodival  
Date: July 1, 2017
Venue: Airport Rail Link  
Makkasan Station
Models: Audience & 
Artists/Chefs
Photographers: Nes 
Nutchart & Cat Radio 
Freelancers   

รู้ไปท�าแมว
 ช่วงนี้โค้ชจูนจูนและโค้ชวีวีติด
ธุระ เราจึงถือวิสาสะ ถ่ายรูปศิลปิน 
เชฟ และผู้ชมมาให้ดูกันพลางๆ 
ชอบไม่ชอบ หรือมีรูปอยากให้ลง
ในหน้า CATWALK IS HAPPY, 
FASHION IS FREELANCE ส่ง
มาได้ที่ cultmaew@gmail.
com นะเมี้ยว 
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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

ดีเจซอนนี่ 
อาทิตย์ 
พรหมประสิทธิ์

ดีเจนอร์
วีระยศ 
เตยะราชกุล
 ในช่วงเดือนกรกฎาคมของ
ยุโรป เป็นอีกช่วงที่แฟนๆ ชาว
จักรยานเฝ้ารอคอย เพราะเข้า
สู่ช่วงเทศกาลการแข่งขัน
จักรยานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก 
นั่นคือ Tour De France แต่
จักรยานไม่ได้มีเฉพาะไว้แข่งขัน
เพียงอย่างเดียว เพลงเกี่ยวกับ
จักรยานจึงเกิดมาเพื่อเยียวยา
ชีวติท่ีหมุนวน ดุจดัง่ล้อจกัรยาน
ที่ขับเคลื่อนไปแบบไร้ที่สิ้นสุด

‘Handlebars’  
Flobots 
Photo: www.facebook.com/pg/
theflobots

 ฮิปฮอปจากนิว เจอร์ซีย์ 
ดนตรีเนิบๆ ผสมซาวด์กีตาร์
ร็อก และท่อนโซโล่แจ๊สเนียนๆ 
กบัการเปรยีบเปรยชวีติบนจกัร-
ยานที่ไร้แฮนด์ได้อย่างเห็นภาพ 

‘Bicycle Race’
 Queen 
Photo: www.facebook.com/
Queen/

 ใครจะไปรู้ว่าวงร็อกโอเปร่า
อย่าง Queen ก็เคยท�าเพลง
เกี่ยวกับจักรยานกับเขา ตั้งแต่
ปี 1978 ถ้าใครเคยชม MV 
เพลงนี้จะพบกับภาพการขี่
จักรยานที่ชวนมองที่สุดซีนหนึ่ง
ของโลก  

มาร่วมงานด้วย .....งานที่หวน
อดีต ย้อนวัยเยาว์ในสมัยที่ทุก
คนเคยปั่นจักรยานเล่นตอนเด็ก 
บุกไปทั่วทุกซอกซอย ใช้ชีวิต
อย่างอิสระสมใจนึก

‘Side To Side’  
Adriana Grande
Photo: www.facebook.com/
arianagrande

 ขอแนะน�าให้ฟังควบคู่กับ
การชม MV แบบ Sexy Bike 
Riding Version แล้วจะเข้าถงึ
นิพพานในการปั่นจักรยาน

‘The Bike Song’ 
The Grave 
Architects
Photo: recordsrecordsrecords.
com/buy/love-reaction/

 เพลงจักรยานที่เหมือนเป็น
จักรวาลเอาทุกอย่างมาหลอม
รวมกันทั้งแนวเพลง ความ
เนิร์ด ความเพี้ยน ความไพเราะ 
ดุจดังท่องไปในโลกเสียงเพลง
ของพี่น้องโคเอน

‘Dobkanie’  
PPE (Puding 
Pani Elvisovej) 
Photo: www.facebook.com/
PudingPaniElvisovej/

 เพลงบรรเลงจี๊ดๆ จาก
ประเทศสโลวาเนียในนาม 
“พุดดิ้งของคุณนายเอลวิส”

‘Happy Cycling’ 
Boards Of Canada 
Photo: www.facebook.com/
boardsofcanada

 งานบรรเลงอีกชิ้นจาก 
Boards Of Canada เป็น
งานที่ชวนฉงนงงงวย เพราะมี

1. บีตจากสวีเดน ประเทศที่ส่ง 
Abba ไปบกุวงการเพลงทัว่โลก
ยังเป็นเจ้าของดนตรีแจ๊สฟังก์
และบีตสวยๆ โดยเฉพาะ  
cover version ในภาษาสวดีชิ
ที่ท�าออกมาไม่เหมือนใคร
2. ดนตรีซินธ์พ็อพจากฮ่องกง  
ในยุค 80 ดาราหนุ่มสาวฮ่องกง
เอาเพลงฝรั่งมากมายมาใส่เนื้อ
ภาษากวางตุ้งและเปลี่ยนเรือ่ง
ราวใหม่หมด แต่ดนตรเีป็น
ซินธ์พ็อพแสนดีๆ สุดเลอค่า

‘C’mon 
Let Me Ride’
Skylar Grey
Photo: www.facebook.com/pg/
SkylarGrey/

 ท่อนฮุกเยี่ยมๆ กับดนตรี
ป๊อป และท่อนแร็ปของ 
Eminem ที่น�าบางส่วนมาจาก
เพลง ‘Bicycle Race’
ของ Queen กลายเป็นส่วน
ผสมชั้นดีของนักร้องสาวผู้โด่ง
ดังคนนี้

‘The Bike Song’ 
Mark Ronson & 
The Business Intl.
Photo: www.facebook.com/
markronson/

 งานชิ้นเยี่ยมจากอัจฉริยะ
ทางดนตรี ที่ได้นักร้องน�าจาก 
The View และ Spankrock 

หลายเวอร์ชั่นแตกต่างกันไป 
แถมยังมีเรื่องเล่าต่างๆนานาถึง
เสียงที่ปรากฏในเพลง บ้างก็ว่า 
แซมเปิลมาจากหนัง 2001 
Space Odyssey,Jesus 
Christ Supestar,เสียงเพลง
ที่ย้อนกลับของ ELO และเสียง
นกนางนวลจาก Vangelis

‘Cycling Is Fun’ 
Shonen Knife
Photo: www.facebook.com/
ShonenKnifeOfficial/

 วงดนตรีการาจป๊อปสามชิ้น
จากญี่ปุ่น ท�าเพลงนี้ออกมาได้
น่ารักมาก ทั้งกลิ่นอายแบบ 
Northern Soul กับเนื้อร้อง
ภาษาอังกฤษส�าเนียงนิฮอง 

‘Tour De France’  Kraftwerk  
  Photo: www.facebook.com/pg/KraftwerkOfficial/

 งานในระดับคลาสสิก จาก
วงดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ระดับ
ต�านานอย่าง Kraftwerk เสียง
บีตที่ย�่าอยู่กับที่ และเสียง
แซมเปิลจากลมหายในของนัก
แข่งจักรยาน ได้ถูกร้อยเรียงไว้
เป็นเรื่องราวที่จะพาเราทะยาน
เข้าสู่โลกแห่งความเร็ว สายลม 
และเส้นทางอันคดเคี้ยว ได้อย่าง
รื่นรมย์

‘En Bicicleta’ 
La Buena Vida
Photo: www.facebook.com/
labuenavida/

 แค่ริฟฟ์กีตาร์ตอนต้นเพลง
ก็ท�าเอาเราตกหลุมรักกับเพลง
นี้แบบดูดดื่ม ไม่ยอมลงไปจาก
อานจักรยานแล้ว  
วงดนตรีจากประเทศสเปนที่
สะท้อนเอาความหลงใหล และ
ความหลงรักในการปั่นจักรยาน
มาเป็นเสียงเพลงได้อย่างแนบ
เนียน  (O,O)

3. ร้านแผ่นเสียงในกรุงเทพฯ 
แผ่นเสียงหลายแผ่นที่ผมเล่นใน
รายการก็ล้วนขุดหาเอาจาก
ร้านในบ้านเราทั้งนั้น ไม่จ�าเป็น
ต้องไปไกลถึงไหน ของดีอยู่ใกล้
บ้าน ร้านแนะน�ามีร้านแผ่น
เสียงบึงกุ่มเฮ้าส์ Vinyl & 
Toys และ PP Audio
4. Flying Vinyl ตราแผ่น
เสียงที่ท�าให้คุณสมัครสมาชิก
และจะส่งซิงเกิ้ล 7 นิ้วมาให้ทุก
เดือนๆ ละ 5 แผ่น ทุกแผ่น 
exclusive ทั้งหมด เช่นงาน
ของ Anteros, InHeaven, 
Our Girl หรือ Marika 
Hackman
5. mixcloud.com/
MeawNok เอาไว้ฟังแมวนอก
ย้อนหลัง
6. รายการวิทยุของ NTS 
Radio วิทยุยังคงเป็นสื่อหลัก 
เป็นแรงบันดาลใจส�าคัญและ
แหล่งทรัพยากรทางดนตรีที่ให้
เราค้นหาของดีๆ อยู่ตลอด
อย่างไม่มีวันหมดสิ้น

7.Instagram ที่ควรคู่กับ
การตาม ura_jacket, olym-
picdigger, shegaze, 
seaseaviews และ 
thingsifoundinrecords
8. การค้นพบเพลงเก่าๆ ที่ไม่
เคยรู้จัก เช่นงานของ  Marti-
Caine ที่ออกกับ BBC
9. การจัดเก็บแผ่นเสียงตาม
ธีมหน้าปก เค้าแมวฉบับหน้า
จะเอามาโชว์นะ
10. The Big Moon อัลบั้ม 
‘Love In The 4th Di-
mension’ The Big Moon 
ท�าอัลบั้มแรกเหมือนกับเป็น
อัลบั้มรวมเพลงฮิต อัลบั้มที่
ปล่อยแสงยิงหมัดหนักและ
จู่โจมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้ง 11 
เพลง สี่สาวจากลอนดอนเป็น
เจ้าของไลฟ์โชว์ที่ทรงพลัง 
สนุกสนานและสร้างฐานแฟน
เพลงมากมาย ดนตรีกีตาร์ร็อก 
อินดี้พ็อพจัดจ้านของพวกเธอ
เหมือนเป็นเซ็ตลิสต์ในปาร์ตี้ใน
วันที่คุณอยากให้ดีเจเปิดเพลง

โดนๆ ทุกเพลงปาร์ตี้ที่คุณ
ปล่อยตัวกับเสียงเพลงมากกว่า
ต้องมาคอยกังวลเรื่องจีบหญิง
หรือห่วงเครื่องแต่งกายปาร์ตี้ที่
คุณทราบว่าทุกอย่างต้องพัง
พินาศ หากใครสักคนหยุดเสียง
เพลง ‘Love In The 4th 
Dimension‘ เป็นอัลบั้มชุด
แรกที่ให้ฟีลลิ่งของความเป็น
คลาสสิกอัลบั้มที่คุณจะหวน
กลับมาฟังได้บ่อยๆ ราวกับเป็น
งานที่คุณเติบโตมาเก็บตังค์ซื้อ
และใช้เวลาวิเคราะห์ตัวโน้ตกับ
เนื้อร้องซ�้าแล้วซ�้าอีกเทียบได้
กับงานดีๆ ของศิลปินรุ่นพี่
อย่าง PJ Harvey, The 
Pretenders, Sleater 
-Kinney, Elastica, Blondie 
หรือ Darling Buds  อย่า
ผ่านปี 2017 ไปโดยไม่ได้ฟัง
งานนี้ (O,O)

ติดตามฟังเพลงดีจากทั่วโลกได้ใน
รายการแมวนอก ทุกวันศุกร์ 
21.00–22.00 น. ทาง www.
thisiscat.com, app: Cat Radio

10 สิ่งที่ก�าลังอิน



40 41

Mothership

 ได้ข่าวว่าหลังกลับจากทัวร์
คอนเสิร์ตต่างประเทศไม่นาน 
Slot Machine ก็ก�าลังเตรียม
คอนเสิร์ต Slot Machine 
Mothership Live at Impact 
Arena ซึ่งจะมีขิ้นในวันที่ 26 
สิงหาคมนี้ อย่างขะมักเขม้น เราก็
นึกถึงอะไรแม่ๆ จึงชวนสมาชิกทั้ง 
4 มาคุยเรื่องแม่ๆ แบบสบายๆ 
ผลัดกันเลือกโพสต์อิตแม่ต่างๆ 
แล้วคุยกันให้เพลินถึงยานแม่
 
 1. แม่คุณ
  ค�าถาม: จากการไปทัวร์ต่าง
ประเทศในเทศกาลดนตรีต่างๆ 
รวมทั้ง Asia On Tour ร่วมกับ 
Miyavi (JP) Kiha& The 
Faces (KR) ใน 14 เมืองใหญ่
ของแคนาดาและอเมริกา เมื่อต้นปี
ที่ผ่านมา แต่ละคนประทับใจ 
‘แม่คุณ’ ที่ไหนที่สุด 
 แก๊ก: ผมชอบสาวๆ ในเท็กซัส
ครับผม ที่ดัลลัสกับที่ฮุสตัน เพราะ
ว่าเขามี Energy สูง เวลาโชว์ เขา
จะขอกระโดดหน่อย ขอมันหน่อย 
อย่างที่ฮุสตัน เพลง ‘ผ่าน’ เราให้
เขาโดด เขาโดดเกินไปอีกเพลง
หนึ่ง Energy เยอะมากจริงๆ 
สนุก แล้วเวลาเขา ชอบเขาจะชอบ
จริง ทุกวันนี้ยังคุยกันอยู่ เวลาเรา
โพสต์สตอรี่ในไอจี เขาจะถามว่า 
สนุกไหม ไปท�าอะไรมา อย่างผม
ไปลอง ลิปสติกมาโพสต์คู่กับแฟน 
เขาก็ถามว่าไปกับใคร มือนั้นมือ
ใคร ผมก็บอกว่าแฟนผมนี่แหละ 
ฝรั่งเขาชอบตรงๆ จริงๆ     
  วิทย์: มีคนหนึ่งครับ เป็นคน
ไต้หวันเกิดที่อเมริกา ตัวเล็กๆ น่า

รัก ชื่อ ฟีฟี่ ตามไปหลายที่มากเลย 
จ�าได้ว่างานหลังๆ เขามาบอกว่านี่
งานสุดท้ายที่เขาจะมาดู เราก็กอด
กัน รู้สึกประทับใจ 
 เฟิด: เขาขับรถมาเอง 5 รัฐ
รวด 5 เมืองติด มากับโคโค่เพื่อนที่
เพิ่งรู้จักกันที่อีเวนต์นี้ครับ  
 ออโต้: ของผมน่าจะเป็นที่ซี
แอตเทิลครับ มีทั้งแม่คุณ ทั้ง
พ่อคุณ สุดยอดมาก ซีแอตเทิล 
อย่างที่รู้กันก็เป็นเมือง ที่มีศิลปะ
ค่อนข้างเฉพาะตัว บริษัทที่แนวๆ  
มีกลุ่มคนรุ่นใหม่เยอะๆ ชอบไปอยู่ 
อย่างเช่น ไมโครซอฟต์ แล้วศิลปิน
ที่เราชอบหลายๆ วงก็มาจาก
ซี-แอตเทิล คนที่เสพงานพวกนั้น
จะเด็กแนวนิดหนึ่ง แล้วเขายอมรับ
เพลงของพวกเรา เราเลยชอบที่นี่ 
 เฟิด: แม่คุณ...ก็จะเป็นทีมงาน
ที่สิงคโปร์ เอ๊ะ หรือไต้หวัน มีหลาย
คนครับ แซมมี่ ซาแมนธ่า มิเชล 
เหมือนเป็น AR เป็นคนดูแล น่ารัก
มาก ซัพพอร์ต เหมือนรู้จักกันมา
ยี่สิบปี นิสัยดี น่ารัก

 2. แม่ไม้มวยไทย 
 ค�าถาม: เรื่องอะไรเกี่ยวกับ
เมืองไทยที่ชาวต่างชาติถาม Slot 
Machine บ่อยที่สุด  
 เฟิด: ส่วนใหญ่ถ้าเขาไม่รู้จัก 
เขาก็จะบอกว่า “ฮะ What? ไท-
หวัน?” เราก็บอก “ไทยแลนด์” 
แต่ถ้าคนที่รู้จักเขาก็จะ โอ้ ไทย
แลนด์ ส่วนมากพูดถึงเรื่องกิน ผัด
ไทยก็รู้จัก แต่ถามว่าเคยมาไหม? 
ส่วนใหญ่ไม่เคย  
  แก๊ก: เขาไม่ได้ถามจริงจัง ก็
เชิงว่าอยากรู้ ก่อนโชว์ ก็จะถามว่า
คุณจะเล่นเพลงไทยไหม เราเล่น
เพลง ‘ผ่าน’ เพลง ‘เคลิ้ม’ เพลง 
‘จันทร์เจ้า’ แล้วพอเล่นเสร็จ พูด
ตรงๆ คือเขาไม่เคยฟัง บางทีเขา
ยังไม่รู้จักประเทศเราด้วยซ�า้ ไม่รู้
ภาษาไทยพูดอย่างไร ครั้งแรกที่
ได้ยินภาษาไทยด้วย แล้วอยู่ใน
เพลงร็อกด้วย เขารู้สึกว่าไพเราะ
มากเลย
 เฟิด: ค�าถามที่เราถูกถามก็จะ
เป็นเรื่องอาหาร แล้วก็จะเป็นเรื่อง
การพูดไทย มี “ค่ะ” กับ “ครับ” ที่
ถามกันทุกคน เขาไม่เข้าใจ 
Culture เรา ก็บอกเขา นี่ส�าหรับ
ผู้ชาย นี่ส�าหรับผู้หญิง แล้วก็ค�า
ง่ายๆ 
 วิทย์: ขอบคุณ สวัสดี ครับ 
ตอน Meet & Greet เราก็จะยก
มอืไหว้สวสัดีครับ เขากจ็ะสวัสดคีรบั 
 แก๊ก: แล้วก็ถามว่า ท่านี้มา
จากไหน? (ยกมือไหว้ และท�ามือ
เป็นสัญลักษณ์สามเหลี่ยม) เราก็
โชว์เลย ให้เฟิดอธิบาย 
 เฟิด: ท่าไหว้ก็เป็น Thai 
signature traditional 
greeting ที่ใช้ทั้ง Hello and 

Goodbye แล้วก็ The Eye of 
Wisdom (ท�ามือเป็นสัญลักษณ์
รูปสามเหลี่ยม) เขาก็ อ๋อ 
 ออโต้: นอกจากแฟนเพลงแล้ว 
ที่ถามเยอะก็เป็นสื่อมวลชน เราได้
พบสือ่ทีนู่่นเยอะมาก ตัง้แต่เวบ็ไซต์ 
หนังสือ วิทยุ โทรทัศน์ เขาเหมือน
งงๆ ว่าโผล่มาได้อย่างไรจากเมือง
ไทย เขาก็เลยสนใจว่าพวกเราสี่คน 
ชอบอะไร ท�าไมถึงเล่นดนตรีร็อก 
ชื่อวงมาจากอะไร 
 วิทย์: ถามแบบร็อกๆ มี 
groupie ไหม มีปัญหากันไหม 
ค�าถามแบบร็อกสตาร์
 ออโต้: ท�าไมถึงเล่นดนตรี 
ชอบเพลงอะไรกัน
 เฟิด: ดังมากไหม ท�าไมอยู่
ง่ายกินง่าย (อ่านเรื่องอยู่ง่ายกิน
ง่ายต่อใน รู้ไปท�าแมว) 

 3.แม่เหล็ก 
 ค�าถาม: คิดว่าสิ่งที่ดึงดูดผู้ชม
เป็นแม่เหล็กหรือหมัดเด็ดในโชว์ 
Slot Machine คืออะไร 
 เฟิด: เรารู้สึกว่าเหมือนเป็น
เอกลักษณ์ที่ ถ้าจะพูดให้เห็นภาพ
หรือเข้าใจง่ายๆ เหมือนความ
สัมพันธ์ของคนในวง ที่สื่อสารออก
มาได้โดยที่… คือพวกเราก็ไม่รู้
หรอกครับเพราะเราไม่เคยดู Slot  
Machine เล่น (หัวเราะ) แต่เขา
บอกว่า ดูออกว่าวงนี้เป็นเพื่อนกัน 
แล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งบาง
อย่างในรายละเอียดของการเล่น 
หรือการ perform ที่มาแหย่กัน 
มาแกล้งกัน หรือความเข้าขากัน 
นอกจากแนวดนตรี คุณสตีฟ 
(Steve Lillywhite–Producer) 
ก็บอกว่า เขาท�างานมา 40 ปีใน
วงการนี้ ไม่เคยเห็นแฟนเพลงวง
ไหนเป็นเด็กเท่าแฟนเพลงวงของ
เรา เขาก็รู้สึกว่า วงนี้มีอนาคต 
แล้วก็เป็นสิ่งที่ดีที่เป็น Unique, 
Special ส�าหรับวงที่สามารถ
ท�าให้เด็กชอบได้ เพราะว่าอย่าง
วัฒนธรรมเขา ดนตรีร็อกค่อนข้าง

เป็นเพลงของวัยรุ่นจนถึงคนโตๆ 
หน่อย แต่ว่า Slot  Machine มี
แฟนเพลงที่เด็กมากๆ แล้วก็มี
เสน่ห์บางอย่าง 
 แก๊ก: มันมีความสุข บางทีก็
กวน ไปแหย่ ไปแซว แล้วก็ด้วยตัว
เสียงเพลง ผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่
อธิบายเป็นค�าพูดไม่ได้ แต่สัมผัส
ได้ เพราะว่าเรามีความสุข บนเวที
เรามีความสุข 
 ออโต้: สิ่งหนึ่งที่ท�าให้หยิบค�า
ว่าแม่เหล็ก เพราะพวกเราชอบอยู่
แล้ว แม่เหล็กก็คือขั้วบวกกับขั้วลบ
อย่างที่รู้กัน มันคือแรงดึงดูด พอ
มาโยงกับค�าถามก็เลยนึกออกเมื่อ
กี้พอดี หมัดเด็ดของเราอีกอันหนึ่ง
ก็คือ ความแตกต่าง เราจะมั่นใจ
มากเวลาเราไปต่างประเทศ เพราะ
เรารู้สึกว่าเราแตกต่างจากเขา ก็คือ
บวกกับลบ เอาสิ ได้มาเห็นลูกโซโล่ 
ลูกกลอง เสียง percussion 
เสียงร้อง ที่เราคิดมาจากเมืองไทย
แล้วว่าเขาต้องชอบแน่เลยเพราะ
ไม่เหมือนวงไหน แต่ที่เกินความ
คาดหมายคือ Song List เพลง
ภาษาไทย  ขายดี คือเขา บอกว่า
เสียงแบบ “เป็นค�าสัญญา....” 
(ร้องเพลง) เหมือนเวลาเราฟัง
เพลงละติน เอสปาเรโตะ… 
 เฟิด: อันนั้นมันแฮรี่ พอตเตอร์ 
(หัวเราะ)
 ออโต้: อะไรสักอย่าง 
(หัวเราะ) มันแตกต่าง ก็เลยท�าให้
เรามั่นใจว่า ความแตกต่างเป็นแม่
เหล็กของเราที่ประเทศต่อไป เรา
จะเอาเพลงไทยไปเล่นด้วย 

 4. แม่เจ้าโว้ย 
 ค�าถาม: อะไรที่ท�าให้รู้สึกแม่
เจ้าโว้ย หรอื ว้าว/ประหลาดใจทีส่ดุ
  แก๊ก: ผมง่ายสุดเลย ผมอยู่
ประเทศไทยไม่เคยโดนผีหลอกเลย 
ผมไปโดนผีหลอกที่อเมริกา  
(หัวเราะ) เจอที่อานาฮานครับ คือ
เวลาผมนอนผมแก้ผ้านอน
 วิทย์: อันนี้น่ากลัวสุดแล้ว แม่

เจ้าโว้ยมาก (หัวเราะลั่น)
 แก๊ก: แล้วคราวนี้ ผมเห็นเลย
ว่าโดนผีอ�าแล้วเดินมาข้างๆ เตียง 
ตลกที่แต่งเนี้ยบน่ะ แต่ว่าไม่เห็นหัว
ไม่เห็นหน้า มาลูบ มาจับ เหมือน
จะพยายามมาแตะ เพราะว่าที่
อนาไฮม์ ที่พักเป็นโรงแรมดิสนี่ย์ 
เด็กจะมาพักเยอะ เรื่องเล่าก็เยอะ 
 อีกที่ก็นิวยอร์ก วันนั้นผมนอน 
กับเฟิด (หัวเราะ) ผีมาดึงผ้าห่ม 
ชัดเจนเลย ผมแบบ เฟิดมันเล่น
อะไรวะ (หัวเราะ) ปรากฏว่าเฟิด
หลับ ผีดึงผ้าห่ม พยายามดึงออก
จากตัว ผมว่าอเมริกาเป็นประเทศ
ที่ผีดุประเทศหนึ่งที่เรามองข้าม
เรื่องนี้ เราเห็นเขาเป็นประเทศ
วิทยาศาสตร์ เรามองข้ามเรื่อง
ลึกลับไป ของจริงครับ แม่เจ้าโว้ย
เลย (หัวเราะทั้งวง) 
 วิทย์: ผมเป็นคนชอบกินกาแฟ 
ได้มีโอกาสลองกาแฟที่สตาร์บัคส์ 
ซีแอตเทิล เป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุด 
และเป็นสาขาเดียวที่ท�ากาแฟ  
Reserve เป็นกาแฟไลน์บนของส
ตาร์บัคส์ ที่ส่งทั่วโลก แล้วก็ได้ไปมี
โอกาสลองกาแฟไนโตร เป็นกาแฟ
ที่อัดไนโตรเจนเข้าไป เหมือน
เป็นการเปิดประสบการณ์ตัวเองใน
การกินกาแฟ
 ออโต้: กินกันเป็นน�า้เปล่าเลย 
(หัวเราะ)
 วิทย์: กินกันทุกอย่างเลย มัน
สวยและมีความหวาน เป็นไนโตร-
เจนที่มีความหวานน�า กับกาแฟ 
พอ กลับมาเมืองไทยก็เลยตระเวน
หากาแฟไนโตรในกรุงเทพฯ มีกี่
สาขา มีที่ไหนบ้าง ก็มีหลายที่มาก 
ก็ไปลองหมดเลย แล้วก็มีโอกาสได้
ท�าเองที่บ้าน เพราะว่าผมที่บ้านมี
เครื่องท�า มีทุกอย่าง มีอะไรหมด
อยู่แล้ว ก็เลยลองท�า 
 เฟิด: “แม่เจ้าโว้ย” ของผมน่า
จะเป็นสถานที่ที่ไปเล่นครับ เพราะ
ว่าส่วนใหญ่เป็น House of 
Blues แล้วก็ เดอะฟีลมอลที่แม่
เจ้าโว้ยก็คือ แม่เจ้าโว้ย Radio-

head เคยเล่นที่นี่ แม่เจ้าโว้ย 
Metallica เคยเล่นที่นี่ คือ เฮ้ย 
เราเหยียบติดขนหน้าแข้งใครมา
หรือเปล่า การเล่นเวทีเดียวกับคน
นั้นคนนี้ เราเคยแต่ได้ยิน ไม่ได้
ซาบซึ้งอะไร แต่พอเราไปเจอด้วย
ตัวเองแล้วเรารู้สึก เฮ้ยแม่เจ้าโว้ย
น่ะ โอ้มายก้อด นี่คือเวทีเดียวกับที่ 
Radio Head เล่นตอนที่ไม่ดัง ยัง
ไม่ได้เล่นเพลง ‘Creep’ ด้วยซ�้า 
Metallica นั่นนี่ 
 แล้วก็มีรายการทีวีที่ เฮ้ย นี่ 
Slot Machine เมืองไทย ศิลปิน
จากเมืองไทยแต่ไปออกรายการทีวี
ที่ท�ามา 34 ปี แล้ว เป็นเหมือนเรา
ได้ไปย้อนรอยศิลปินระดับโลก 
หรือบางคนก็เป็นไอดอลของเรา 
ไปในที่ๆ เขาเคยไปมาก่อน แล้ว
เรารู้สึกว่า เฮ้ย จริงเหรอ เหมือน
ท�าให้เราได้รู้สึกว่าเราเป็นศิลปิน
ระดับโลกในขณะนั้น แม้เป็นช่วง
เวลาสั้นๆ แต่เป็นช่วงเวลาสั้นๆ ที่
แม่เจ้าโว้ย 
 แก๊ก: เพิ่มนิดเดียวส�าหรับ
ศิลปิน นักดนตรีน้องๆ ที่อนาคต
อาจจะต้องไปทัวร์ต่างประเทศนะ
ครับ Miyavi ครับ ขาย mer-
chandise ได้วันละแสนกว่าบาท 
ทัวร์นี้เขาได้ล้านกว่า ในการขาย
เสื้อตัวละพันกว่าบาท ไม่แพงมาก  
มีหลายแบบ 
 ออโต้: เป็นความรู้ใหม่ ว่า
แฟนเพลงต่างประเทศเขาชอบอะไร
แล้วเขาจะเสียเงินซื้อ รู้สึกตื้นตัน
 เฟิต: นี่แหละครับ ก็คือแม่เจ้า
โว้ยส�าหรับพวกเรา
 
 5. ยานแม่ 
ยานแม่ หรือ Mothership ของ 
Slot Machine มีที่มาและ
ลักษณะอย่างไร 
  เฟิด: ยานแม่ส�าหรับพวกเรา
เริ่มต้นมาจากตอนเสิร์ตเมื่อ 3 ปีที่
แล้ว ที่ชื่อ The First Contact 
ซึ่งเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกในรอบ 
10 ปีที่พวกเราจัดขึ้น เพื่อสื่อความ

หมายว่าเป็นการติดต่อสื่อสารครั้ง
แรกระหว่าง Slot Machine กับ
แฟนเพลง บางคนเขารู้จักเราตั้งแต่
เพลง ‘รอ’ บางคนเพิ่งมาติดตาม
ตอนเพลง ‘เคลิ้ม’ ตอนเพลง 
‘ย้อน’ ตอน ‘จันทร์เจ้า’ เราก็รวม
มาในอิมแพ็ค มาคอนแทกทีเดียว
ว่า นี่คือ Slot Machine นะ 
ทั้งหมดทุกคน ไม่ว่าจะแฟนเก่า 
แฟนใหม่ ก็มาท�าความรู้จักกันก็
เป็นจุดเริ่มต้น 
 ต่อมา 3 ปี เราก็หายไปท�า
อัลบั้ม ‘Spin The World’ แล้ว
ก็ไปทัวร์คอนเสิร์ต ครั้งนี้เราก็เลย
ตั้งคอนเซปต์ให้ต่อยอดกับครั้งแรก  
ทีเ่ป็นการตดิต่อสือ่สาร เรามาเยอืน
เพิ่งมาถึงโลก แล้วก็มาแนะน�า ครั้ง
นี้เหมือนเรามารับ คือมาถึงนาน
แล้ว อยากมารับไปที่ของเราบ้าง 
ไปในสถานที่ที่เราอยากจะพาไป
ที่ไหนก็แล้วแต่ เพลงนั่นนู่นนี่ โดย
เราจะสื่อสารแล้วก็เล่าเรื่อง ผ่าน
เพลงของพวกเรา โปรดักชั่น แสงสี
เสียง สเตจดีไซน์ทุกอย่างที่เป็น 
conceptual เพื่อ The 
Mothership ครั้งนี้ แล้วเราก็
อยากจะ ชาเลนจ์ตัวเองอีกทีว่า 3 
ปีผ่านไปเรามีเพลงใหม่ที่เป็นเพลง
สากล แล้วเราก็มีแฟนเพลงใหม่
ด้วย เราอยากจะเห็นแฟนเพลง
ชาวไทยที่เป็นแผ่นดินแม่ของเรามา
รวมกับแฟนเพลงชาวต่างชาติที่
เพิ่งมาใหม่ เพื่อพิสูจน์ว่า ดนตรี
เป็นภาษาสากลจริงๆ และสิ่งที่เรา
พยายามจะพิสูจน์ก็คือคนไทย
ท�างานในระดับสากลได้จริงๆ 26 
สิงหาคมนี้ ก็เหมือนเป็นวันรวม
ญาติอีกครั้งหนึ่ง แล้วเราจะน�า
เสนอในสิ่งที่เราอยากจะท�าในวัน
นั้น มากที่สุดเท่าที่เราเคยท�ามา 
 ในรอบนี้ก็จะเล่าให้ฟังว่า 
Slot Machine จริงๆ แล้วพูดถึง
เรื่องอะไรบ้าง ในเชิงของ 
conceptual ที่เราท�า Slot  
Machine มา 13 ปีแล้ว บางคน
อาจจะลืมไปว่าเราเป็นวงที่ท�างาน
ทดลองมาตลอด เราไม่ใช่วงร็
อกน่ะ เราเป็นวงดนตรี จริงๆ เรา
ไม่เคยคดิว่าเราเป็นนกัดนตรด้ีวยซ�า้ 
เราคิดว่าเราเป็นศิลปิน เหมือน
ท�างานศิลปะ แล้วก็ท�างานในเชิง
ทดลอง ที่ไม่มีผิด ไม่มีถูก แต่ว่า
เราพยายามที่จะแหกกรอบบาง
อย่างในการท�าเพลง แหกกฎ
เกณฑ์บางอย่าง เช่น ศิลปินไทยจะ
ไประดับโลกได้ไหม จะท�างานกับ
คนระดับโลกได้ไหม ก็ท�าให้เห็น
แล้ว ‘Spin The World’ ร่วม
งานกับ คุณ Steve Lillywhite 
ที่เขาได้ 6 รางวัลแกรมมี่ ก็ท�างาน
ร่วมกันได้ดีแล้วก็ท�าให้เราได้มี
โอกาสไปทัวร์ทั่วโลกครับ เป็นสิ่งที่
บางคนก็คือแฟนเพลงของเรารู้มาก
น้อยไม่เท่ากัน

 หลังจากนี้ก็จะเป็นแพลนระยะ
ยาว ก็คือจะกลับไปทัวร์ต่าง
ประเทศแล้วก็คงต้องเริ่มท�าอัลบั้ม
ใหม่อีกครั้งหนึ่งครับ เป็นการต่อย
อดไปเรื่อยๆ ส่วนใหญ่ทั้งตัวอัลบั้ม 
และคอนเสิร์ตของ Slot 
Machine บรรยากาศจะมีความ
อวกาศ ความต่างดาว วทิยาศาสตร์ 
เรามองตัวเองอย่างไรถึงได้มีสิ่ง
เหล่านี้อยู่ในการทดลองของเรา 
 เฟิด: เรามองว่าเป็นเรื่อง
เดียวกัน เหมือนค�าว่าแม่ที่อยู่ใน
ทุกกระดาษ ทุกแผ่น คือค�า
เดียวกัน เหมือนเรามองหาจุด
เชื่อมโยงครับ สาวปมไปเรื่อยๆ 
แล้วเราเจอว่าจุดเริ่มต้นคือจุด
เดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ 
ศาสนา ความเชื่อ จักรวาล ทุก
อย่างเหมือนกันแค่คนสมมติค�ามา
คนละค�า เรามองว่าเป็นเรื่อง
เดียวกัน มนุษย์ต่างดาว กับ ผี 
 จริงๆ แล้วก็คือพลังงานที่อยู่
ต่างมิติกัน เหมือนกัน แต่มาคนละ
รูปแบบ เรามองว่าเป็นเรื่อง
เดียวกัน 
 ออโต้: แม่ส�าหรับมนุษย์ หรือ
สิ่งมีชีวิตแล้วกัน ก็คือผู้ให้ก�าเนิด 
หรือจุดก�าเนิด แต่จริงๆ แล้วคือ 
Head Quarter ตาน�้า ต้นตอ 
ดังนั้นแปลว่าสิ่งที่เราท�าไม่ใช่เรื่อง
ประหลาด เรือ่งแปลก นอกโลกอะไร
 เฟิด: ใช่ 
 แก๊ก: ทุกคนก็เป็นมนุษย์ต่าง
ดาวหมด เพราะว่าคนเรา หากมา
จากที่อื่น เรามาอยู่โลก เราก็เป็น
มนุษย์ต่างดาวของโลก เราไปดาว
อังคารเราก็เป็นมนุษย์ต่างดาว 
(O,O)

รู้ไปท�าแมว 
 นอกจากสมาชิกวง 4 คนแล้ว ทีม
งานอีก 4 คน ที่ร่วมเดินทางไปทัวร์ต่าง
ประเทศกับ Slot Machine ได้แก่   
นักดนตรี ซัพพอร์ต 2 คน ซาวด์เอ็นจิ-
เนียร์อีก 2 คน 
 เรื่องแม่เจ้าโว้ยอีกอย่างคือ อาหาร
กลางวันตลอดทริปทัวร์ฝั่งอเมริกา 1  
เดือนของ Slot Machine  คือ  
Subway ที่ทีมงานจัดไว้ให้ ซึ่งสมาชิก
วงก็กินแบบอยู่ง่าย
 เรื่องอยู่ง่ายกินง่าย ให้อะไรก็กิน 
นั้นรวมถึง “ของไหว้เขาก็กิน“ อย่างที่
สมาชิกวงเล่าให้ฟังว่า ก่อนขึ้นเวทีทุก
ครั้ง Miyavi วงดนตรีจากญี่ปุ่นที่ไป
ทัวร์ด้วยกัน จะน�าผลไม้ เช่น ส้ม กล้วย 
สตรอเบอรี่ มาวางและปักธูปไว้ พร้อม
แก้วน�้าสองแก้ว แต่ Slot Machine  
รวมทั้งวงเกาหลี ซึ่งใช้ห้องร่วมกัน ไม่รู้
ว่านั่นคือของไหว้ จึงเผลอรับประทาน 
ภายหลังเมื่อทราบ จึงขอขมาเจ้าที่และ
ขอโทษวงกันไป

Countdown to
Slot Machine 
Mothership
Live at
Impact Arena
26 Aug. 2017
คุยเรื่องแม่ๆ
ก่อนขึ้นยานแม่

Slot  Machine (เรียงล�าดับจากซ้ายไปขวา ตาม
รูป): คาริญญ์ยวัฒ ดุรงค์จิรกานต์ (เฟิด) – ร้อง
น�า, เจนวิทย์ จันทร์ปัญญาวงศ์(วิทย์) – กีตาร์ 
, เบส, เศรษฐรัตน์ พังจุนันท์(ออโต้) – กลอง 
อธิราช ปิ่นทอง(แก๊ก) 

Text: ตุ๊กติ๊ก Photo: อุ๊บอิ๊บ 
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อ่านไป
ดูไป ฟังไป

คอลัมน์ชวนอ่าน ชวนดู ชวนฟังโน่น
นี่นั่น โดยเหล่าดีเจหนังหน้าแมว 
หมุนเวียนเปลี่ยนปากกามาตามวาระ
ฉบับนี้ชวนฟังโดย ไก่เดือนเก้า เจ้าเดิม 
เพิ่มเติมคือคอลัมน์ใหม่โดยคนคุ้นเคย
ในหน้าข้างๆ 

คอลัมน์ชวนอ่าน ชวนดู ชวนฟัง 
โดยเหล่าดีเจหนังหน้าแมว ที่ฉบับนี้ 
ดีเจจ้อย นรา รับหน้าที่เหมาทั้งชวน
อ่าน และชวนดู 

 ผมรู้จักผลงานของมินะโตะ คะนะเอะเป็นครั้งแรก
จากนิยายเรื่อง 'ค�าสารภาพ' (Confession) และ
ชื่นชอบประทับใจทันทีเมื่ออ่านจบ
 ความดีประการแรกของนิยายเรื่องนี้ก็คือสนุก
สุดๆ มีพล็อตเรื่องยอกย้อนซ่อนเงื่อนเปื้อนเลือดเกี่ยว
กับการฆาตกรรม เหตุสะเทือนขวัญ ความลับและการ
ล้างแค้น เต็มไปด้วยจังหวะล่อหลอกหักมุมเหนือ
ความคาดหมายตลอดเวลา ถัดมาเป็นเทคนิควิธีการ
เล่าเรื่องผ่านค�าสารภาพของหลายๆ ตัวละครหลัก 
แต่ละคนท�าหน้าที่เล่าเรื่องตามมุมมองของตัวเอง (ซึ่ง
มีทั้งอคติ และฉันทคติปะปน) และค่อยๆ เชื่อมโยง
ปะติดปะต่อจนกลายเป็นภาพรวมขนาดใหญ่ที่พิลึก
พิลั่นพิสดาร
 เทคนิคการเล่าเหตุการณ์เดียวผ่านหลายมุมมอง
นี้ไม่ใช่ของใหม่ แต่มินะโตะ คะนะเอะก็เก่งมากใน
การน�ามาใช้

แล้วได้ผลดีเยี่ยมทั้งความแปลก
และเท่ การเร่งเร้าความอยากรู้
อยากเห็นของผู้อ่านที่ส�าคัญคือ
เป็นการสร้างลูกเล่นหวือหวาใน
การล�าดบัเรือ่งได้อย่างชาญฉลาด
 นิยายเรื่อง Confession 
กลายมาเป็นหนังในชื่อเดียวกัน
โดยฝีมือการก�ากับของเท็ตสึยะ 
นากะชิมะ (ผลงานเด่นก่อนหน้า
นี้ของเขาคือเรื่อง Memories 
of Matsuko) 
 ตอนที่ทราบข่าวว่านิยาย
เรื่องนี้ได้รับการน�ามาดัดแปลง
เป็นหนัง ผมนึกไม่ออกนะครับว่า
จะดัดแปลง 'การพูดคนเดียว
ยาวเหยียด' ของตัวละครหลัก
ทั้งหมดที่มีลักษณะคล้ายๆ การ 
'คิดในใจ' และค่อนข้างเฉียดใกล้
กับความเป็นละครวิทยุให้ออก
มาเป็นหนังได้อย่างไร
 หนังใช้เสียงบรรยายหรือ 
narrator เล่าสรุปเหตุการณ์
เป็นระยะๆ แล้วไปเน้นกันที่ภาพ
และการตัดต่อซึ่งหวือหวาจัดจ้าน
สุดขีด มีทั้งการเล่นกับสโลว์โม
ชัน การเร่งสปีดความเคลื่อนไหว
ให้วูบวาบฉับไว การใช้ภาพมา
อธิบายความคิดของตัวละคร 
และการตัดสลับไปมาระหว่าง
อดีตกับปัจจุบัน
 สารพัดเทคนิคข้างต้นนี้หนัง
น�ามาใช้ได้น่าทึ่งมากราวกับ
เล่นกล สามารถเก็บความเล่า
เรือ่งได้ตรงกบันยิายไม่มผีดิเพีย้น
ทั้งที่วิธีการแตกต่างกันสุดขั้ว
 ขอแนะน�าทั้งฉบับนิยายและ
หนังเลยนะครับ จะเริ่มจากดูหนัง
ก่อนหรืออ่านหนังสือก่อนก็ได้ทั้ง
นั้น ไม่ท�าให้การอ่านทีหลังหรือดู
ทีหลังสนุกน้อยลง ตรงกันข้าม
กลับยิ่งหนุนเสริมให้ดียิ่งๆขึ้น
 หลังจากเรื่อง 'ค�าสารภาพ' 
แล้วมินะโตะ คะนะเอะเขียน
นิยายเรื่องต่อมา 'คดีฆาตกรรม
เจ้าหญิงสโนไวท์' เรื่องย่ออย่าง
ย่นจนยู่มีอยู่ว่า เกิดเหตุ
ฆาตกรรมและอ�าพรางศพด้วย
การเผาท�าลายหลักฐาน จบ. 
 เหตุฆาตกรรมดังกล่าวเกิด
ขึ้นทันทีตั้งแต่เปิดฉากเริ่มเรื่อง 
รายละเอียดถัดจากนั้นผมแกล้งๆ 
ไม่เล่า ไปหาหนังสืออ่านกันเอง
จะเร้าใจกว่าเยอะ
 สิ่งที่อยากเล่าสู่กันฟังก็คือ
เทคนิควิธีการของนิยายเรื่องนี้ซึ่ง
ยังคงใช้รูปแบบ 'ค�าให้การ' ของ

หลายๆ ตัวละครแต่หลากหลาย
ช่องทางกว่าเดิมเช่นบทสนทนา
ทางโทรศัพท์, การเขียนอีเมล, 
การถอดเทปค�าสัมภาษณ์, 
บทความในนิตยสารรายสัปดาห์, 
จดหมายจากผู้อ่านเขียนมาชี้แจง
 ที่น่าสนใจคือเมื่อจบแต่ละ
บทซึ่งใช้รูปแบบต่างๆ กันจะมี
หมายเหตุระบุว่า ให้ผู้อ่านตาม
ไปอ่านเอกสารประกอบชุดที่
เท่านั้นเท่านี้ในหน้า... (ควรอ่าน
เอกสารเหล่านี้ก่อนจะเริ่มอ่าน
บทต่อไปนะครับเพราะเรื่องมัน
เกี่ยวเนื่องกัน) 
 เอกสารประกอบการอ่านก็มี
หลายรูปแบบอีกเช่นกัน เช่น
รายงานข่าวในหนังสือพิมพ์และ
ข้อความแสดงความเห็นใน
เว็บไซต์ เทคนิคต่างๆ เหล่านี้
ท�างานมีประสิทธิภาพมากในการ
ประกอบรวมเพื่อการเล่าเรื่องได้
อย่างฉลาดเหนือชั้น แต่ที่ยอด
เยี่ยมเพิ่มเติมคือมันขับสะท้อน
เนื้อหาสาระให้คมชัดยิ่งขึ้น
 สาระแง่คิดของ 'คดี
ฆาตกรรมเจ้าหญิงสโนไวท์' มี
บางส่วนที่ผมจ�าเป็นต้องปกปิด
เพราะเกี่ยวโยงกับความลับใน
เรื่อง แต่ส่วนที่พอจะเปิดเผยได้ก็
คือการวิพากษ์วิจารณ์จรรยา
บรรณของสื่อมวลชนดราม่าใน
โลกโซเชียลมีเดียที่มีสภาพ
เหมือนแร้งรุมทึ้งเหยื่อ ขาดไร้ซึ่ง
เมตตาและเปลื้องเปลือยสันดาน
ดิบของมนุษย์
 สิ่งที่น่าสะพรึงกลัวและน่า
เศร้าก็คือเมื่ออ่านนิยายเรื่องนี้จบ
แล้วผมพบว่า มีบรรยากาศ
ห้อมล้อมรายละเอียดความเป็น
ไปต่างๆ ใกล้เคียงกับดราม่าราย
วันจ�านวนมากที่เกิดขึ้นในบ้าน
เราชนิดถอดแบบตรงกันหมด
  น่ากลัวและน่าเศร้าขั้นกว่า
คือดราม่าในบ้านเราเป็นเรื่องจริง
ไม่ใช่เรื่องแต่ง น่ากลัวและน่า
เศร้าขั้นสุด คือตัวเราเองก็อาจจะ
เคยเป็นส่วนหนึ่งของความ
อ�ามหิตเหี้ยมเกรียมเหล่านั้นโดย
ไม่ได้ตระหนักหรือรู้สึกตัว
 นิยายเรื่อง 'คดีฆาตกรรม
เจ้าหญิงสโนไวท์' ควรค่าแก่การ
อ่านเป็นอย่างยิ่งตรงนี้ล่ะครับ 
ตรงที่มันเป็นกระจกสะท้อนและ
เตือนสติให้เห็นถึงมุมมืดในตัว
เรา (O,O) 

 หนังเพลงที่ดีที่สุดตลอดกาลของโลกจ�านวน 10 เรื่อง โดยการ
เลือกเองไม่เกรงใจใครของผม มี Fiddler on the Roof รวมอยู่
ด้วย ในอันดับสูงปรี๊ดเท่ากับธีเรียน แลนิสเตอร์ (ตัวละครจากซีรีส์ 
Game of Thrones) 10 คนยืนต่อตัวกัน
 Fiddler on the Roof เป็นหนังปี 1971 ก�ากับโดยนอร์แมน 
จิวิสัน สร้างและดัดแปลงจากละครบรอดเวย์ชื่อเดียวกัน ได้รับการ
ยกย่องว่าเป็นหนึ่งในจุดเปลี่ยนส�าคัญของประวัติศาสตร์หนังเพลง 
จากขนบเดิมๆ ที่เน้นบรรยากาศสดใส รื่นรมย์ ความสวยงามตระการ
ตาของฉากร้องเพลงเต้นร�า มีลักษณะพาฝันประโลมโลก มาสู่การ
สะท้อนเนื้อหาสาระที่ลึกซึ้งจริงจังรวมถึงอารมณ์หม่นเศร้ามากขึ้น
 เปรียบเทียบง่ายๆ หนังเพลงโดยรวมส่วนใหญ่ เหมือนคนสวย
หล่อหน้าตาดีแต่งตัวหรู ขณะที่ Fiddler on the Roof เหมือนคน
หน้าตาบ้านๆ แต่งตัวซอมซ่อ แต่มีนิสัยใจคอน่าคบหา
 ฉากหลังของหนังเกิดขึ้นที่หมู่บ้านชนบทในรัสเซีย (ก่อนจะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงมาปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์) ตัวเอกคือ ชายวัย
กลางคนชาวยิวชื่อเทเวีย มีอาชีพเป็นคนส่งนม

 เทเวียเป็นคนหัวโบราณ 
ศรัทธาต่อพระเจ้า ยึดมั่นใน
ธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ที่
สืบทอดกันมาช้านาน เขาเชื่อว่า 
ชาวยิวพลัดถิ่นเปรียบเสมือนคน
สีซอบนหลังคา ต้องประคอง
ตัวอย่างระมัดระวังเพื่อรักษา
ความสมดุล มิให้ร่วงหล่นตกลง
มา และสิ่งส�าคัญในการเป็น
เครื่องยึดเหนี่ยว เพื่อรักษาสมดุล
ให้ชีวิตอยู่รอดปลอดภัยก็คือ 
'ขนบธรรมเนียม' ค�าสั่งสอน 
แบบแผน ที่ก�าหนดไว้ถี่ถ้วนทุก
รายละเอียดว่า จะกินดื่มอะไร 
แต่งตวัอย่างไร ประพฤตตินเช่นไร
 เทเวียมีลูก 5 คนเป็นหญิง
ล้วน 3 คนแรกอยู่ในวัยที่พร้อม
จะแต่งงานออกเรือน ตาม
ธรรมเนียมแล้ว พ่อคือผู้มีสิทธิ
เต็มเปี่ยมในท�าหน้าที่ 'เลือกคู่' 
ให้กับลูกสาว ผ่านการเจรจาและ
จัดแจงของแม่สื่อ
 เหตุการณ์หลกัๆ ใน Fiddler 
on the Roof เล่าถึงความขัด
แย้งระหว่างเทเวียกับลูกสาวทั้ง 
3 ซึ่งต่างก็มีผู้ชายที่ตนเองหลง
รัก ต้องการมีเสรีภาพเรื่องความ
รัก และต่อต้านขดัขนืการแต่งงาน
แบบคลุมถุงชน
 ทั้ง 3 วาระ เทเวียเป็นฝ่าย
พ่ายแพ้ให้กับความคิดใหม่ๆ 
ที่มาพร้อมกับความเปลี่ยนแปลง
ของยุคสมัย และสั่นคลอนความ
เชื่อทั้งปวงของเขาอย่างรุนแรง
 การเลือกคู่ของลูกสาวแต่ละ
คน เริ่มการละเมิดกฎเกณฑ์จาก
เบาๆ ไปสู่ความเลวร้ายหนักหนา
สาหัส และท�าร้ายจติใจของเทเวีย
เจ็บร้าวมากขึ้นตามล�าดับ 
 2 ครั้งแรกแม้จะผ่านความ
ขัดแย้งไม่ลงรอย ผ่านการทะเลาะ
ถกเถียง แต่ด้วยความรักและ
ปรารถนาดีของพ่อที่มีต่อลูก 
เทเวียก็ใจอ่อนและเปลี่ยนฝ่าย
มาสนับสนุนลูกสาวอย่างเต็มที่
 แต่กรณีลูกสาวคนที่สาม 
การตัดสินใจเลือกคู่ น�าไปสู่การ
หักล้างความเชื่อของเทเวียแบบ 
'ท�าใจยอมรับไม่ได้' โดยสิ้นเชิง
 เรื่องราวความสัมพันธ์ของ
พ่อลกู บอกเล่าเคยีงข้างกบัพลอ็ต
รองลงมา คือ ความเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและความวุ่นวายทาง
การเมือง ซึ่งน�าไปสู่การกวาด
ล้างหมู่บ้านชาวยิวหลายๆ แห่ง 
จนกระทั่งครอบครัวของเทเวีย 

ต้องอพยพพลัดพรากจากหมู่บ้าน
ที่ผูกพันมาทั้งชีวิต รอนแรมโยก
ย้ายไปตายเอาดาบหน้า 
 ทั้ง 2 เหตุการณ์ที่เล่าขนาน
กันในเบื้องต้น ค่อยๆ ขมวด
เคลื่อนเข้าหากันทีละน้อย จน
กระทั่งมาบรรจบพบกันในบท
สรุปเศร้าซึ้งสะเทือนอารมณ์
 ความวิเศษของหนังเรื่อง 
Fiddler on the Roof อาจ
นิยามอย่างรวบรัดได้ว่า เป็นหนัง
ที่ 'กินใจ' เหลือเกิน
 ตัวเนื้อเรื่องเหตุการณ์นั้นเต็ม
ไปด้วยความหม่นเศร้า พูดถึง
ความสูญเสียพลัดพราก แต่หนัง
ก็มีทัศนคติในการมองโลกที่
สวยงาม เข้าใจชีวิต และหยิบยื่น
ความหวังให้ก�าลังใจแก่ผู้ชม
อย่างล้นเหลือ ที่ส�าคัญคือ มี
ความบันเทิงแบบครบรส ร�า่รวย
อารมณ์ขันน่ารักๆ ตั้งแต่ต้นจน
จบ เพลงไพเราะทุกเพลง บทพูด
คมกริบเฉลียวฉลาดแทบทุก
ประโยค อบอุ่น โรแมนติก 
ซาบซึ้ง และหม่นเศร้าระดับ
เอาตาย
 หนังมีความยาวเกือบๆ สาม
ชั่วโมง 
 2 ชั่วโมงแรก ผมดูไปด้วย
รอยยิ้มที่มุมปาก สลับกับหัวเราะ
หึๆ เบาๆ อยู่บ่อยครั้ง ขณะที่
ชั่วโมงสุดท้าย เป็นการดูไปยิ้มไป 
พร้อมทั้งปาดน�า้เป็นระยะ บาง
ครั้งก็เสียน�า้ตาเพราะมันเศร้าเข้า
ขั้นใจสลาย บางครั้งก็ปล่อยโฮ
เพราะความซาบซึ้งตื้นตัน บาง
ครั้งก็ด้วยความรู้สึกเจ็บแปลบ
ร้าวลึกในใจ 
 แต่ตอนดูจบ ผมพบว่า การ
ซับน�า้ตาครั้งสุดท้าย มันเกิดจาก
ความปลื้มปิติ
 Fiddler on the Roof มี
โปรแกรมเข้าฉายที่สกาลา รอบ
เท่ียง วนัอาทติย์ที ่12 พฤศจกิายน 
รอบเดียวเท่านั้นนะครับ (O,O)

อ่านหนังสือ: 
คดีฆาตกรรมเจ้าหญิงสโนไวท์
ดราม่าฆ่า 'เผา' ศพ
โดย 'นรา'
ภาพจาก www.facebook.com/Praewnovelclub/

ดูหนัง: 
Fiddler on the Roof
น้�าตาหยดนั้นเกิดจาก
ความเศร้าหรือความสุข?
โดย 'นรา'
ภาพจาก www.goldenglobes.com/film/fiddler-roof

รู้ไปท�าแมว
 ผ่านมา 5 ฉบับ นักเขียนที่มีสถิติ
ส่งต้นฉบับหน้า อ่านไป ดูไป ฟังไป 
อย่างแข็งขันที่สุดคือ นรา หรือพี่จ้อย 
รองลงมาคือ น้าโจ๊กและพี่คมสัน ส่วน
พี่จ๋องนั้น คิดเรื่องที่จะเขียนออกแล้ว 
แต่ยังไม่มีใครเห็นต้นฉบับ 
 ติดตามฟังวงสนทนาที่ว่าด้วยเรื่อง
หนัง บอล และต่างๆ นานา รวมทั้ง
ช่วยเราทวงต้นฉบับได้ในรายการ หนัง
หน้าแมว ทุกวนัอาทิตย์ 21.00-24.00 
ทาง Cat Radio 
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GAME

ป.ล. เรามีเกมแจกรางวัลจากการขึ้นปกด้วยนะ 
เจอป้ายปกเค้าแมวที่ไหน ถ่ายรูปขึ้นปกเป็นนาย
แบบนางแบบโพสต์ในโชเชียลมีเดีย เปิด Public 
แล้วอย่าลืมแฮชแทก #เค้าแมว #catradio 
ลุ้นรางวัลกันเพลินๆ

...ขอบคุณ howmanytshirt ผู้สนับสนุนของ
รางวัลที่เราจิ๊กมาจากบูท Cat Cafe ในงาน 
Cat Foodival นะเมี้ยว ...

มาเล่นกันเถอะ
ผ่านไปแว้บเดียว...  เค้าแมวก็เล่ม 5 แล้ว ขอบคุณผู้อ่าน ผู้ช่วยแจก และผู้สนับสนุน
ทุกด้านนะเมี้ยว 

ทุกคนคือก�าลังส�าคัญ เราอยากได้ยินเสียงทุกคน ใครมีอะไรก็บอกได้ xx
 
เกมชิงรางวัลเล่มนี้คือ “เกมเปิดใจ” กติกาง่ายมาก เพียงตอบค�าถามชุดนี้จากใจ  
รู้สึกอย่างไรกับเค้าแมวบ้าง ชอบ ไม่ชอบอะไร หรืออยากให้มีอะไรเพิ่มเติม บอกมา
โลด ส่งค�าตอบพร้อมระบุด้วยว่า เริ่มอ่านเค้าแมวตั้งแต่เล่มไหน เพราะอะไร ที่  
cultmaew@gmail.com ภายใน 31 กรกฎาคม 2560 *ใส่ชื่อ นามสกุล เบอร์
โทร ที่อยู่ส�าหรับจัดส่งของรางวัลมาในเมลด้วยนะเมี้ยว
 
รางวัล นอกจากของที่ระลึกจาก Cat Radio ยังมีของฝากจากงาน Cat Foodival 
และถ้าตอบกนัมาเยอะ เราจะคดัของฝากจากต่างประเทศให้ด้วย เพราะเราหน.ี..เอ้ย! 
ไปเก็บข้อมูลท�าคอลัมน์มา ของเล็กน้อย แต่ตั้งใจหิ้วมาให้...(O,O)

 ประกาศผลรางวัลจากเกมที่แล้ว (ปกเล่ม 3 / หน้ากากแมวในเฟสบุ๊ก)
 เฉลย: 1. มือพี่สอง  2.ซ้อน 3  
 ผู้โชคดี: ปัทมวรรณ เพชรพราว และ มัจฉา หน้ากากแมว ยินดีด้วยนะเมี้ยว 

ควันหลงจาก
Cat Foodival
ว่าด้วยศิลปิน 
เพลง และอาหาร 
ฯลฯ
ข้อความบางส่วนจากสกู๊ปชวนกินที่ออกอากาศใน Cat Radio ก่อนวันงาน 
(จริงๆ มีหลายสกู๊ป แต่หน้ากระดาษไม่พอ และเกรงใจผู้อ่าน เดี๋ยวหิวจนอ่านไม่จบ)

ควันหลง
CAT

FOODIVAL

 “แมวนูเพลง” 
ถ้าเปรียบเพลงของตัวเอง
เป็นอาหาร จะเป็นอาหาร
ประเภทไหน อย่างไร?

“เมนูที่คุ้นเคย ท�าเพลงจากความรู้สึก
อยากจะฟัง เหมือนตอนเด็กๆ ชอบ
แบบนี้ ก็เลยสั่งอาหารน้ีเป็นประจ�า”

“ น�้าแข็งใส เพราะว่าฟังแล้วเย็น“

“เบค่อน เพราะรู้สึกว่าเพลงจะออกไป
ด้านมันๆ หน่อย เหมือนเบคอน”

“สปาเกตตี เมนไทโกะ คือการรวม
รสชาติของฝั่งตะวันตก กับฝั่งตะวัน

ออก“ 

“ลาบหมู เพราะว่า กลมกล่อม 
แซ่บๆ“ 

“สเต็กชิ้นใหญ่ รสชาติแน่น ใส่เกลือนิดหน่อย มัน
คือสเต็กที่รมควันและหมักมานาน และชิ้นใหญ่ 
ขอบเป็นแบบมัน ร้อน ตรงกลางยังดิบอยู่ อิ่มๆ 

เนื้อๆ หนังๆ และมีความดิบอยู่ Animal 
Instincts“

“ส�าหรับเพลงใหม่ เป็นต�าถาด มี
หลายๆ อย่างรวมกันอยู่ในนั้น ทั้งเปรี้ยว 

หวาน เค็ม เผ็ด ยิ่งกินยิ่งเผ็ด ยิ่งแซ่บ 
กลมกล่อม“

“ต้มย�ากุ้งที่เผ็ดมากๆ “

“อาหารมื้อดึก ที่แอบกินก่อนนอน 
เพราะเป็นช่วงเวลาท่ีมีแค่เรากับ
อาหารหน้าตู้เย็นที่ไม่มีใครรู้“

“ราเม็ง กินง่าย กลมกล่อม ปรุงมา
แล้วไม่ต้องท�าอะไรเยอะ“

“ลูกชิ้น เป็นอาหารที่กินง่าย แต่ก็มีลูก
ชิ้นอร่อยๆ สามารถเป็นอาหารหลักแทน
ข้าวได้ เป็นของกินเล่นได้ สามารถกินได้

ทุกที่ทุกเวลา ง่าย สะดวก”

“ลาบ ไม่ว่าใครจะชอบกินแบบสุก หรือ
แบบดิบ เลือกได้ เหมือนเพลงของ Nap 
a Lean ที่เลือกฟังได้ทุกโอกาส ไม่ว่า

จะมาในรูปแบบไหน“

“พิซซ่า ใน 1 ถาด 
มีหลายรสชาติให้เลือก“

“ ง่ายๆ แบบข้าวไข่เจียว ที่ใส่ไส้
แปลกๆ แบบไส้พริก“

“ย�าเนื้อ เพราะว่ามีรสชาติ ทั้งแซ่บ 
เผ็ด หวาน จัดจ้าน ครบรสชาติ 

และมี 2 ความหมาย“

”แกงโฮะ รวมทุกสิ่งทุกอย่าง รวม
ความอร่อยหลายรสชาติไว้ มีทั้ง

เปรี้ยว เผ็ด และมีเครื่องเยอะมาก”

1. บอย โกสิยพงษ์ 9. The Toys 

3. แดนนี่ Penny Time 11. Urboy TJ

5. เมย์ Fwends 13. Emma MBO

7. แพรวา Yellow Fang 15.Jina MBO 

2. บอย ตรัย ภูมิรัตน 10. ป๊อก Mindset

4. ดิว อรุณพงศ์ 12. โต้ Nap a Lean

6. ปั้น Jelly Rocket 14. Pam MBO

8. Thaitanuim 16. Potato
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 เราขอใช้ฟอนต์ตัวเล็กพิมพ์บทพูดในภาคแรกเพราะมีหลายค�า
ที่อาจดูไม่เหมาะสมในการเผยแพร่ผ่านสื่อ แต่เช่นเดียวกับชีวิตที่
การเรียนรู้และประสบการณ์จะสอนให้เรารู้จักเลือก ดังค�ากล่าวว่า 
คุณค่า ....อยู่ในสิ่งที่เราเลือกท�า 
 ใครสนใจการประกวดหนังสั้นที่มีตอนจบแบบที่เราเลือกได้
มากกว่า 1 แบบ อ่านต่อหน้าข้างๆ และอัพเดทรายละเอียดเพิ่ม
เติม พร้อมตัวอย่างเสริมสร้างแรงบันดาลใจได้ที่ www.face-
book.com/thisiscatradio นะเมี้ยว   

 ขณะที่เราก�าลังดูรายละเอียด
กิจกรรม  Alter มาท�าเป็นหนัง 
เทศกาลประกวดหนังสั้น ที่คุณเลือก
ตอนจบได้ เราก็นั่งคิดถึงตอนจบของ
หนังเรื่องต่างๆ เพื่อกระตุ้นแรงบันดาล
ใจไปด้วย
 แล้วเราก็นึกถึงหนังเรื่อง 
Trainspotting แต่นอกจากตอนจบ
แล้ว สิ่งที่อยู่ในใจเราตั้งแต่ต้นคือเสียง
ของ Mark “Rent-boy” Renton 
(Ewan McGregor) ที่ได้ยินตั้งแต่ใน
หนังตัวอย่างของทั้งสองภาค อาจดูบ่น
ระบาย เสียดสี แต่ก็ตีกระตุ้นใจในการ
เลือกเส้นทางชีวิตได้จี๊ดชะมัด

CHOOSE
LIFE

Trainspotting 2 (2017)
“Choose life
Choose Facebook, Twitter, Instagram and 
hope that someone, somewhere cares
Choose looking up old flames, wishing 
you’d done it all differently
And choose watching history repeat 
itself
Choose your future
Choose reality TV, slut shaming, revenge 
porn
Choose a zero hour contract, a two hour 
journey to work
And choose the same for your kids, only 
worse, and smother the pain with an un-
known dose of an unknown drug made in 
somebody’s kitchen
And then… take a deep breath
You’re an addict, so be addicted
Just be addicted to something else
Choose the ones you love
Choose your future
Choose life”

รู้ไปท�าแมว 
 นอกจากจัดประกวดหนังสั้นแล้ว  Cat Radio ท�าหนังโฆษณาโดยชวน เจ 
มณฑล ที่หลายคนคิดถึงบทบาทนักแสดง และ ยิปโซ หนึ่งในดีเจที่เป็นนักแสดง มา
แสดงฝีมือกันโดยมีตอนจบ ถึง 3 แบบ ...ดูหนังแบบเต็มๆ พร้อมตอนจบ 3 แบบ 
ที่ www.youtube.com/watch?v=pwTryi7iuXk

Trainspotting (1996)
  “Choose life. Choose a job. Choose a career. 
Choose a family. Choose a fucking big televi-
sion, Choose washing machines, cars, compact 
disc players, and electrical tin can openers. 
Choose good health, low cholesterol and den-
tal insurance. Choose fixed-interest mortgage 
repayments. Choose a starter home. Choose 
your friends. Choose leisure wear and matching 
luggage. Choose a three piece suite on hire pur-
chase in a range of fucking fabrics. Choose DIY 
and wondering who the fuck you are on a Sunday 
morning. Choose sitting on that couch watch-
ing mind-numbing spirit-crushing game shows, 
stuffing fucking junk food into your mouth. 
Choose rotting away at the end of it all, pishing 
your last in a miserable home, nothing more than 
an embarrassment to the selfish, fucked-up brats 
you have spawned to replace yourself. Choose 
your future. Choose life . . . But why would I want 
to do a thing like that? I chose not to choose life: 
I chose something else. And the reasons? There 
are no reasons. Who needs reasons when you’ve 
got heroin?”
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