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Intro

CultMaew Team
บรรณาธิการอาํนวยการ   พงศ์นรินทร์ อุลิศ
บรรณาธิการบริหาร  มณเฑียร  เกษศิรินทร์เทพ
บรรณาธิการ  พัสวรรณ ศรีลาน 
ผู้ช่วยบรรณาธิการ พิมพกานต์ เกิดศิริ
นักเขียนประจาํ ทีมเค้าแมว = ทีมแคท เรดิโอ 
  ดีเจ ครีเอทีฟ โปรโค และทีมงานทุกคน
ทีมให้ข้อมูล รู้ไปทาํแมว   บรกรณ์ หลงสวาสดิ์
  อัญญารัตน์ ชาตะเมธีกุล 
  วีณา ปิยะพินทุ
  นวพร รุ่งศรี 
  ปัญญพัฒน์  ชัยศุภมงคลลาภ
  สมเจตน์  ลายอด
  นพพล เช็ง 
  ปิยะวัจน์  สันติสุทธิ์
  ไชยปกรณ์  พุทธธีรภาพ
  นิสิต  พัฒนศิริมากร
  จามร  อามระดิษ
  มานะ จารุวัฒนกิจ
  วรพจน์ จันทร์สงวน
  พรภัสสร อัตถปัญญาพล
นักอ่านตรวจทาน อิทธิกร  เทพทรงวัจจ
นักออกแบบ วรวุฒิ ตวงวุฒิกุล
นักจัดการ   กรภัทร์  บุนนาค
นักสื่อสารออนไลน์   อภิชญา   โพธิ์ศรี
  พัชรัตน์  จันทร์วศิน
ผู้อํานวยการแจก กรุงเทพฯ: ป้อง, เชียงใหม่: ขิม
  ขอนแก่น: โอ๊ต, โคราช: โจ้
บริษัทผู้พิมพ ์ บ. ทวีวัฒน์การพิมพ์ จก.
บริษัทผู้ผลิต Taf Rodi A  Co.,Ltd.  
  ที่อยู่  1603 ซ.ลาดพร้าว 94 
  ถ.ลาดพร้าว แขวงพลับพลา 
  เขตวังทองหลาง กทม 10310
  โทร. 02-530-9611  
ติดต่อโฆษณา 086-609-0489  
  082-797-1448 

CAT

RADIO

DJ Shift

รับสมัครสมาชิกอ่าน และสมาชิกแจก
1. เนื่องจากเรายังมือใหม่มาก อาจกระจายหนังสือได้ไม่ทั่วถึง ใครอยากมีอ่าน
ตลอดปี แบบส่งถึงบ้าน พร้อมของที่ระลึกพิเศษ ติดต่อสมัครสมาชิกได้ที่  
cultmaew@gmail.com  ค่าสมัครปีละ 500 บาท   
2. หากใครสนใจช่วยเราแจก อย่าลังเล ติดต่อเราได้ที่  cultmaew@gmail.
com เช่นกัน แจ้งชื่อ นามสกุล จํานวนเล่มที่ต้องการ พร้อมจุดที่นําไปแจก 
เรายินดีส่งให้ พร้อมลงเครดิตตามเหมาะใจ 

จุดแจกเค้าแมว 
กรุงเทพ ฯ Cat Radio Cat Radio (ทาวน์ อิน ทาวน์ ซ.5)  •  Cinema
House RCA (ชั้น 3 RCA Plaza)  •  Concerts & Festivals Cat Expo, 
T-Shirt Festival, Cat Foodival, Cat Live, Cat Gig, Cat Film และงาน
ต่างๆ ของ Cat Radio คอนเสิร์ตและงานต่างๆ ของ Paradox  (บอยแบนด์
แสนใจดีขนไปแจกบนเวทีและที่ต่างๆ)  •  Book Shop Happening Shop 
(ชั้น 3 หอศิลป์ฯ กรุงเทพ)  •  No.80 Bookshop RCA (RCA Plaza)
TOMORROW CLOSE (ชั้น 2 หอศิลป์ฯ กรุงเทพ)  •  Zombie Books (RCA 
บล็อก D)  •  ร้านหนังสือก็องดิต The Jam Factory (คลองสาน)  •  Cafe
Ageha Cafe (สุขุมวิท 77 ซอย 25)  •  Bico Cafe  (The Scene Town in 
Town)  •  Black Jack Coffee (ทาวน์ อิน ทาวน์)  •  Cafe Amazon 
Town ‘n Town  •  Cafe Now by Propaganda (ทาวน์ อิน ทาวน์ ซ.11)  •  
Caffe Undici (ซ. พหลโยธนิ 11)  •  Catnip Cafe (ซ.นราธวิาสราชนครนิทร์ 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 (รชัดา ซ.3)  •  Co-Working Space x Cafe  Growth Cafe 
And Co. (สยามสแควร์ ซ.2)  •  Hubba -To (habito Mall โครงการ The 
Base,  สุขุมวิท 77)  •  Market  ร้านขนมคุณเก๋ (โซนด้านหน้าตลาดบองมาเช่)
Record & Vinyl Shop  DJ Siam (สยามสแควร์ ซ.1)  •  Garage 
Records (ลาดพร้าว ซ.8 แยก 9)  •  GRAM (ชั้น 4 สยามพารากอน)  •  REC. 
(MRT พหลโยธิน ทางออก2)  •  ร้านน้อง ท่าพระจันทร์ 

Restaurant / Bar  Breathe Bar (BTS สะพานตากสิน 
ทางออก 3)  •  Flock dessert bar & bistro (ซอย
พหลโยธิน 18/1 แยก 3)  •  Okinawa Kinjo (สุขุมวิท 69, 
BTS พระโขนง ทางออก 3)  •  PLAY YARD by Studio 
Bar (ลาดพร้าว ซ.8 แยก 3)  •  Sweet Pista (สุขุมวิท 
31)  •  Tacos Factory (อารีย์ ซ.1)  •  TERUAKI 
(โครงการอารีย์การ์เดน)  •  ร้านเจียงฮาย (ปากซอยลาดพร้าว 
ซ.4)  •  University  ใต้คณะดุริยางคศาสตร์ ม.ศิลปากร 
(ตลิ่งชัน)  •  ใต้คณะวารสารฯ ม. ธรรมศาสตร์ (รังสิต)  •  
ใต้คณะวิทยาศาสตร์ มศว (ประสานมิตร)  •  Others
BB Labsnack (Emporium Tower)  •  Condo เมโทรส
กาย รัชดา  •  Salon de Bear พัฒนาการ  •  บ.คิวบีอี 
(อาคารอื้อจือเหลียง)  •  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา Big C 
สะพานควาย  •  อาคาร อปร. (โรงพยาบาลจุฬา)
เชียงใหม่
Book Shop  Book Smith (นิมมานเหมินท์ ปาก ซ.3)  •  
ร้านเล่า (นิมมานเหมินท์ ปาก ซ.2)  •  Cafe  8 Days a 
week (ซ.สุขเกษม)  •  A While Coffee (ซ.ศิริธร หลังตึก 
CM Computer)  •  aka ama (สันติธรรม)  •  Artisan 
(YMCA สันติธรรม)  •  Cerebrum&Friend (ถ.สามล้าน)
CMBC Cafe and Hostel (นิมมานเหมินท์ ซ.17)  •  
Coffee WISH (โรงแรม Yesterday ถ.นิมมานเหมินท์)
Factory Coffee (ซ.วัดอุโมงค์)  •  Graph Cafe (ถ.ศรี
ภูมิ)  •  Iberry (นิมมานเหมินท์ ซ.17)  •  impresso 
(นิมมานเหมินท์ ซ.11)  •  Kantary Terrace (นิมมานเห
มินท์ ซ.12)  •  Minimeal (นิมมานเหมินท์ ซ.13)  •  
N Coffee (ใต้ N Hostel นิมมานเหมินท์ ซ.10)  •  

ristr8to LAB (นิมมานเหมินท์ ซ.3)  •  Rosaniyom 
(ถ.ศิริมังคลาจารย์)  •  Rosaniyom (หลังมช.)  •  
Rubber Killer  •  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.นิมมานเห-
มินท์)  •  คุณลุงกาแฟ (ลาํพูเพลส ซ.โรงแรมเชียงคาํ)  •  
ดําเนินสะดวก Coffee Cafe’ (หลังมช.)  •  มาหาสมุด 
(โครงการบ้านข้างวัด)  •  ร้านกาแฟ(โ)สด (หลังมช.)  •  
หอมปากหอมคอ (นิมมานเหมินท์ ซ.1)  •  Gallery & 
Library  Gallery Seescape (นิมมานเหมินท์ ซ.17)  •  
TCDC เชียงใหม่  •  หอศิลป์ฯ มช.  •  Hotel  The Artel 
(นิมมานเหมินท์ ซ.13)  •  Market  Rimping Super-
market  •  (MAYA Lifesttle Shopping Canter)
Restaurant / Bar  Our Place Chiang Mai (เจ็ด
ยอด)  •  Raw truckr (หลังมช.)  •  รออยู่ตรงนี้ (หลังตลาด
ต้นพยอม)  •  สวนนม (ประเสริฐแลนด์)  •  ร้านสหภาพ
สเต็ก (ซ.วัดอุโมงค์)  •  Shop  •  Dibdee Studio 
(Thapae East)  •  Rubber Killer (นมิมานเหมนิท์ ซ.11)
ขอนแก่น
Be Right Back (ถ.มิตรภาพ)  •  Cafe de Forest 
(ถ.หลังศูนย์ราชการ)  •  Cafe de Lar (ถ.เทพารักษ์)  •  
Degree (ตลาดตองแปด)  •  Fratello House (ถ.หลัง
เมือง)  •  Infinite Cafe & Bistro (หลัง ม.ขอนแก่น)
Jimphony (ถ.เหล่านาค)ี  •  Lamai Jazz Bar (ถ.มะลวิลัย์)

Light Here (เส้นหลังโรงแรมโฆษะ
ขอนแก่น)  •  Neighbour Cafe (ถ.
หลังเมืองฝั่งวัดศรีนวล)  •  Snap 
Cafe (ซ.หน้าหอ NP Park หลัง ม.
ขอนแก่น)  •  Thank a Lot (คณะ
นิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น)  •  โรงเรียน 
Hug School (ถ.มิตรภาพ)  •  ร้าน
บ้านมอ Bakery & Coffee  •  
สถาบันดนตรีเคพีเอ็น (ชั้น 5 เซ็นทรัล
ขอนแก่น)
นครราชสีมา (อ.เมือง)  Must so 
Kiss  •  3rd World Cafe  •  ร้าน
เฟื่องนคร  •  ห้องซ้อมดนตรี Studio 
1234  •  ร้านลาบลอย 
ชุมพร
Yellow Bear Bar (ตลาดร้อยร้าน)
ชลบุรี
NRA Cafe (สัตหีบ)
ตาก
a coffee  •  Bann Tak Coffee 
Boom (ริมนํา้ปิง 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)  •  
ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
(ม.นเรศวร)
นครปฐม
Carpe Diem (ซ.ชยาทิพย์ ทับแก้ว)  
Lamun Cafe (หน้า ม.ศิลปากร 
ทับแก้ว)  •  
Tik Cafe (ม.ศิลปากร ทับแก้ว)  •  
ร้าน P’took
นนทบุรี
มาเจสติก ทาวเวอร์
ประจวบคีรีขันธ์
The Diasy Cafe
สุราษฏร์ธานี
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 รบกวนแจ้งที่เบอร์และอีเมลดัง
กล่าวได้เลย 

 “เรื่องเล็ก”
 อะไรบ้างที่เป็นเรื่องเล็ก
 
 จากการดูภาพและคลิปวิดีโอในแคมเปญ  
#wordshurtcampaignth  ที่ดําเนินการโดย
ยิปโซ อริย์กันตา มหาพฤกษ์พงศ์ นักแสดง พิธีกร 
และหนึ่งในดีเจแคท เรดิโอ เตือนให้เราระลึกอีกครั้ง
หนึง่ว่า “เรือ่งเลก็” อาจเป็น “เรือ่งใหญ่” ได้ทกุเมือ่ 
โดยเฉพาะเรื่องคาํพูด
 เพียงลมปากแหวกอากาศที่เรามองไม่เห็น 
เพียงคําพูดเล่นๆ ที่คิดว่า “ไม่เป็นไร” ..
 อาจเป็น “เรื่องใหญ่” สาํหรับผู้ฟัง 
 ผู้พูด พูดเล่น แต่ผู้ฟัง เจ็บจริง 
 ผู้พูด พูดเล่น แต่ผู้ฟัง เจ็บจริง 
 ผู้พดูไม่คดิอะไร แต่ทาํให้ผู้ฟังคดิมาก …เจบ็มาก 
 คาํพดูจงึเป็นเรือ่งใหญ่ เรือ่งสาํคญั ขณะเดยีวกนั
ก็เป็นเรื่องที่เราเผลอมองข้าม  หรือไม่ได้คิดอะไร 
 
  เราชื่นชมยิปโซ และผู้มีส่วนร่วม/สนับสนุน
แคมเปญหรือการรณรงค์ให้หยุดทารุณกรรมทาง
คําพูดครั้งนี้ เพราะไม่เพียงแสดงให้เห็นว่า 

แต่ละคนรู้สึกเจ็บปวดกับคําพูดไหน อย่างไรบ้าง 
แต่กระตุ้นเตือนใจได้แรงๆ ว่า เมื่อไรที่เราไม่คิดถึง
ใจผู้อื่น เมื่อนั้นอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการทําร้ายกัน
อย่างร้ายกาจ
 คิดทบทวนไปมา ภาษาไทยเรามีคํา สํานวน 
สุภาษิต คําพังเพย เกี่ยวกับคําพูดไว้เตือนใจจํานวน
มาก แต่เรากลับลืมนึกถึงก็มาก อาทิ ปากเป็นเอก
เลขเป็นโท ปากว่าตาขยิบ พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสีย
ตําลึงทอง ปลาหมอตายเพราะปาก พูดดีเป็นศรีแก่
ตวั พดูชัว่อปัราชยั ปากหนกั ปากเบา ปากหวาน ฯลฯ 
รวมทั้งบทกลอนที่เคยได้ยินหรือท่องกันตั้งแต่เล็ก
 “ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ์ 
 มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิต
 แม้พูดชั่วตัวตายทําลายมิตร
 จะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจา”
   นิราศภูเขาทอง โดยสุนทรภู่          

 ส่วนถ้อยคําในหนังสือเล็ก เล็กเล่มนี้ อาจดูเป็น
เรื่องเล็ก เกี่ยวกับงานเล็ก คนเล็ก แต่เป็นเรื่องใหญ่
สาํหรบัเรา รวมถงึผู้ให้สมัภาษณ์ เจ้าของผลงานเพลง 
และอื่นๆ หวังว่าจะสะท้อนแง่มุมจากใจ ส่งต่อความ
สุข ความสนุก หรือความรู้สึกอะไรที่ดีๆ 
แม้เราจะผิดพลาดหรือเชื่องช้าไปบ้าง  (O,O)

   พัสวรรณ ศรีลาน   
   บรรณาธิการคนเล็ก

< แก้ไขข้อผิดจากเล่มที่แล้ว 
หน้า 20 ชื่ออัลบั้มใต้รูป The Jukks 
ต้องเป็น “Clips” ขออภัยทุกคน ทั้ง
ศิลปิน ค่ายเพลง และผู้อ่าน ที่บางเล่มผิด
พลาดทางเทคนคิ แก้ไขไม่ทนั แต่ชือ่อลับัม้
และเนือ้หาในบทความถกูต้องแล้ว …เมีย้ว

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

Facebook.com/thisiscatradio

และ IG / Twitter / Yottube : ThisisCatRadio
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 ผ่านพ้นไปแบบทุกตอนจบ
มีคุณค่า สําหรับ 30 ปี Hi-Q 
Presents “ALTER มาทํา
เป็นหนัง” เทศกาลประกวด
หนังสั้นที่คุณเลือกตอนจบได้ 
โดย Cat Radio ร่วมกับผลิต
ภัณฑ์ไฮคิว ผลิตภัณฑ์โรซ่า 
 แม้เพิ่งจัดประกวดเป็นครั้ง
แรก แต่ก็มีผู้สนใจส่งหนังสั้น
เข้าร่วมประกวดถึง 120 เรื่อง 
ผ่านขัน้ตอนต่างๆ จนได้หนงัสัน้ 
11 เรื่องที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย
โดยการคัดเลือกจากคณะ
กรรมการผู้เชี่ยวชาญด้าน
ภาพยนตร์ และจัดฉาย
ภาพยนตร์รอบเวิลด์พรีเมียร์ 
ที่ผู้ชมมีส่วนร่วมในการตัดสิน
หนังรางวัล Popular Vote 
และประกาศผลรางวัลทั้งหมด
ไปเมื่อ 19 กันยายน 2560 
ณ โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย 
รอยัล แกรนด์ เธียร์เตอร์ ชั้น 6 
พารากอน ซีนีเพล็กซ์ 
 ขอบคุณผู้สนับสนุน ผู้ส่ง
ผลงาน ผู้ชม สื่อมวลชน และผู้
เกี่ยวข้องทุกท่าน ไว้ ณ ที่นี้ 

ผลการประกวดหนังสั้น
โครงการ 30 ปี Hi-Q 

Presents 
"ALTER มาทําเป็นหนัง”

รางวัลที่ 1 
“Love Story By Editor” 
กํากับโดย อิทธินันท์ รสานนท์

--------------
รางวัลที่ 2  

“005” กํากับโดย 
กิตติคุณ ไพรัตน์

--------------
รางวัลที่ 3  
“อาแปะ” 

กาํกับโดย กันตพล ดวงดี
--------------

รางวัล Popular Vote  
“HAUNT” 

กํากับโดย สร้างสรรค์ แซ่จิว
--------------

รางวัล โรซ่า เลือกคุณค่า  
“อาแปะ” 

กํากับโดย กันตพล ดวงดี
--------------

รางวัลโดดเด้ง สาขาขยี้ 
“The Washing” 

กาํกบัโดย ชนาธปิ อมรปิยะพงศ์
--------------

รางวัลโดดเด้ง สาขาไม้ป่า
เดียวกัน  “The Forest” 
กํากับโดย อรรถกร บุญเพ็ง

--------------
รางวัลโดดเด้ง สาขาผู้กาํกับ
แมงสาบ “MANG” กํากับโดย 

ศุภชัย วรรณศักดิ์

รู้ไปทําแมว
1. โครงการนี้ Cat Radio รับสมัครผู้
ส่งหนังสั้นเข้าประกวดผ่านช่องทาง
ออนไลน์ทาํให้ ปีนี้ ไม่มีกองทัพซีดี/
พัสดุส่งหนังสั้นมากองอยู่ที่ออฟฟิศ 
เหมือนโครงการอื่นๆ ก่อนหน้านี้
2. จํานวนหนังทั้งหมดที่ส่งเข้าประกวด 
คือ 120 เรื่อง โดย 118 ผู้กาํกับ 
3. หนังสั้นทั้งหมดที่ทีมงานต้อง
ดาวน์โหลดมขีนาดไฟล์รวมกนั 146 GB
4. หนังสั้นเรื่องแรกที่ส่งเข้ามาชื่อ 
โทรโพสเฟียร์ และเรื่องสุดท้ายชื่อ 
Second chance Second life
5. กว่า 90 % ของผู้กาํกับหนังสั้นปีนี้ 
เป็นผู้กํากับหน้าใหม่ที่ไม่เคยส่ง
ประกวดหนังกับ Cat Radio มาก่อน

6. อายุเฉลี่ยของผู้กาํกับที่ส่งหนังเข้า
มาคือ 21 ปี ผู้กาํกับที่อายุมากที่สุดคือ 
38 ปี อายุน้อยที่สุดคือ 11 ปี (ป.6) 
7. ส่วนใหญ่หนังสั้นที่ส่งเข้ามามีตอน
จบ 2 แบบ แต่หนังสั้นเรื่องที่มีตอนจบ
เยอะที่สุดนั้น มีมากถึง 50 แบบ ใน
เรื่องเดียว
8. หนงัสัน้ส่วนใหญ่มคีวามยาว 10 นาที 
ส่วนเรื่องที่สั้นที่สุด มีความยาว 5 นาที 
9. มีหนัง Drama 65 เรื่อง หนัง 
Comedy 46 เรื่อง หนังสยองขวัญ 
24 เรื่อง ที่เหลือเป็นหนังประเภทอื่นๆ 
10. อาหารที่ฮิตสุดในหนังสั้น นอกจาก
ปลากระป๋องคอื ไข่เจยีว เพราะมไีข่เจยีว
ปรากฏในหนังสั้น ทั้งหมด 36 เรื่อง 
11. นอกจากคณะกรรมการตัดสินหนัง
สั้นรอบสุดท้าย 5 คน (เก้ง จิระ มะลิ
กุล,จ๋อง พงศ์นรินทร์ อุลิศ, บอล วิทยา 
ทองอยู่ยง, บาส นัฐวุฒิ พูนพิริยะ, จูน
จูน พัชชา พูนพิริยะ) ยังมีทีมงาน Cat 
Radio อีกส่วนหนึ่งที่ต้องดูหนังทุก
เรื่องตั้งแต่รอบแรกจนรอบสุดท้าย รวม
ทั้งสิ้น 7 วัน พอดี 
12. ในงานประกาศรางวัลและฉายหนัง
รอบเวิลด์พรีเมียร์ มีผู้เข้าร่วมงาน 
ประมาน 900 คน 
13. พิธีมอบรางวัลเริ่มจากรางวัลโดด
เด้ง 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลโดดเด้ง
สาขาขยี้ มอบโดย อิ้งค์ วรันธร เจ้าของ
ฉายา อิ้งค์ซี่ขยี้ใจ, รางวัลโดดเด้งสาขา
ไม้ป่าเดียวกัน มอบโดยคู่ดีเจจาก

แคทเรดิโอ ดีเจเอ้ วรายุทธ และดีเจฤทธิ์ วราฤทธิ์, 
รางวัลโดดเด้งรางวัลสุดท้าย ได้แก่รางวัลโดดเด้งสาขา
ผู้กํากับแมงสาบ มอบรางวัลโดย แมงมุม สไปเดอร์
แมน...สอง พาราด็อกซ์
14. รางวัลโรซ่า เลือกคุณค่า ประกาศผลโดย ยิปโซ
และจูนจูน ทั้งสองคนเป็นดีเจแคท เรดิโอ และมีส่วน
ร่วมในการแสดงหนังโฆษณาและหนังตัวอย่างของการ
ประกวด 
15. รางวัลหนังสั้น ป๊อปปูล่าร์โหวต ใช้วิธีการโหวตใน
โรงหนัง โดยให้ผู้ชมทุกคนลุกมาหย่อนมะเขือเทศให้ผู้
กํากับเรื่องที่ตนเองชื่นชอบ ผลคือ Haunt ชนะด้วย
คะแนนโหวต 140 คะแนน 
16. ผู้มอบรางวัลป๊อปปูล่าร์โหวต คือบุคคลที่ป๊อปที่สุด
ในวันงาน เพราะเขาคือ นภ พรชาํนิ สมาชิกวง P.O.P.
17. รางวัลที่ 3 ประกาศและมอบรางวัลโดย บอล 
วิทยา ทองอยู่ยง รางวัลที่ 2 โดย จ๋อง พงศ์นรินทร์ อุ
ลิศ และรางวัลที่ 1 โดย เก้ง จิระ มะลิกุล สังเกตได้ว่า
เรียงลําดับผู้ประกาศตามความอาวุโสของจากน้อยไป
มาก 
18. ผู้ชนะรางวัล ป๊อปปูล่าร์โหวต คือเจ้าของรางวัล
สาขาการแสดงในห้องนํ้าโดดเด้งจาก Cat Film ปี 
2016 
19. อิทธินันท์ รสานนท์ ผู้ได้รับรางวัลที่ 1 คือผู้ผิดหวัง
จาก Cat Film 2016 ที่เข้ารอบสุดท้ายแต่ไม่ได้
รางวัลกลับบ้านไปในครั้งนั้น 
ปล. 1. ส่วนใหญ่แล้วนางเอกหนังสั้นที่ส่งเข้าประกวด
จะชนะใจกรรมการในสาขาความน่ารักโดดเด้งเสมอ
 2. ดูหนังทั้ง 11 เรื่องที่เข้ารอบสุดท้ายได้ที่  
www.thisiscat.com/Hi-QShortfilm/

ขอขอบคณุ 30 ปี ไฮควิ คณุค่าอยู่ในสิง่ทีเ่ราเลอืกทาํ

CAT
DIARY

ผู้บริหารจากบริษัท ไฮคิว ผลิตภัณฑ์อาหาร จํากัด คุณสุวิทย์ วังพัฒนมงคล 
ผู้อาํนวยการฝ่ายการตลาด, คุณเมย์ วังพัฒนมงคล กรรมการบริหาร, 

ทีม Cat Radio, คณะกรรมการ, ผู้ประกาศรางวัล และผู้กํากับที่ได้รับรางวัล
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Song Toon
by Song Dox

GUEST
REC

เพลงที่ชอบ
จากคนที่ชอบ 
ลิสต์เพลงโปรดจาก
นักแสดงและผู้กํากับ 
SOS skate ซึม ซ่าส์ 
(Project S The Series)

รู้ไปทําแมว
 เวลามีแขกแวะมา Cat Radio ทีมเค้าแมวก็ไปดักสัมภาษณ์บ้าง 
ขอถ่ายรูปบ้าง แล้วทยอยบันทึกลงหน้า Guest Rec ไว้เผื่อผู้อ่านจะ
ได้เจอคนที่ชอบ เพลงที่ใช่ หรือข้อคิดเห็นที่ดีต่อใจ เล่มนี้ด้วยความตื่น
เต้น เราตั้งสติถามได้เพียงชื่อเพลง–ชื่อศิลปิน จึงขอแถมรายละเอียด
อีกนิดว่าด้วยเพลงประกอบซีรีส์เรื่องนี้ 
  ‘บินถลาลม’ โดย  The Richman Toy นอกจากเป็น Ost. 
SOS skate ซึม ซ่าส์ (เดอะ ริชแมน ทอย) แล้วยังเป็นซิงเกิ้ลจาก 
‘ตะวันเลียตูด’ อัลบั้มใหม่ของคณะเดอะ ริชแมน ทอย ที่ห่างจาก
อัลบั้มชุดที่ 3 ‘เดอะ ริชแมน ไทย’ เกอืบ 5 ปี เราขอยนิดต้ีอนรบัและ
เตรยีมตวัขยบัปีก ...โผ... บนิถลา... ทัง้กบับทเพลงและการแสดงสดที่
แน่นอนว่า Cat Expo4 ปีนีบ้นิถลาลม แน่นอน   

‘1995’ - Molly Nilsson
(ใช้ประกอบในเรื่องด้วย) 
พัฒน์ บุญนิธิพัฒน์ 

‘WI ING WI ING (위잉위잉)’ 
-  HYUKOH (혁오) 
เจมส์ ธีรดนย์ ศุภพันธุ์ภิญโญ

‘รังเกียจกันไหม ( Do You Mind ? )’ 
-  UrboyTJ  
แพรว - นฤภรกมล ฉายแสง

‘เเมนเเล้วบ่’ - 
VKL Ft. Fucking Hero & Trip J 
โทนี่ รากแก่น 
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 บทสนทนาเรื่องเล็กๆ โดย
ภาษาแม่ว่าด้วยชีวิตประจาํวัน 
กาแฟ แม่ เพลง ด้วง 
 จากยามเช้าที่เราคุยกับเล็ก 
จุลจักร จักรพงษ์ หรือ ฮิวโก้ ใน
พื้นที่สบายๆ ริมแม่นํา้ ระหว่าง
ที่เขาเตรียมคอนเสิร์ตภาษาแม่ 
ถึงช่วงที่หนังสือเล่มนี้อยู่ในมือ
ทุกคน คอนเสิร์ตผ่านพ้นไป
อย่างเต็มอิ่มแล้ว แต่ก็มีอีก
หลายเรื่องของเล็กที่เราฟังแล้ว
รู้สึกว่าเป็นแม่แบบความคิดเล็ก
ที่น่าสนใจและถ่ายทอดผ่าน
ภาษาเล็กได้ถึงใจ    

ปกติแล้วช่วงเวลาสิบโมงถึง
บ่ายโมง เล็กทาํอะไร  
 ปกติก็เป็นช่วงเวลาที่เรียก
ว่าช่วงเวลาของผมแล้วกัน 
เพราะว่าผมส่งลูกเสร็จ ลูกทั้ง
สองคนก็อยู่นอกบ้าน ตั้งแต่เก้า
โมงครึ่งเป็นต้นไป ก็เป็นเวลาที่
ผมจะพยายามติดตามข่าว
คราวโลกบ้าง เสิร์ชนู่นเสิร์ชนี่ 
แล้วก็จัดการชีวิตหรือจัด
ระเบยีบปฏทินิเรือ่งราวทีต้่องทาํ 
ถ้าเข้าห้องอัดก็จะออกจากบ้าน
ประมาณ 11 โมง ผมจะไม่ค่อย
ทํางานดึก เพราะต้องตื่นเช้าไป
ส่งลูก ถ้ามีเล่นดนตรีต่าง
จังหวัดก็มักจะเป็นศุกร์ เสาร์ 
อาทิตย์ วันธรรมดาก็นี่แหละ 
เป็นเวลาส่วนตัวก่อนที่จะไปรับ
ลูก แล้วแต่ว่าเขามีกิจกรรม
อะไร ก็จะเริ่มทยอยกลับมา
สองโมงถึงสามโมง 

เมื่อสักครู่ ได้ยินว่าคุยกับทีม
งานเรื่องกาแฟ ปกติเป็นคน
ดื่มกาแฟเยอะไหมคะ  

 ปกติวันละถ้วย ผมจะทําให้ตัว
เองถ้วยหนึ่งตอนเช้า ถ้ามีนัดออก
ไปไหน หรือทําอะไรก็เพิ่มได้ แต่
ผมไม่ได้จริงจัง ผมรู้สึกว่ากาแฟก็
เป็นกิจวัตรประจําวันตอนเช้า ผม
ชงเองฮะ เป็นกาแฟบดใส่กาที่กด
กรอง เขาเรียกว่า French 
Press มั้ง น่าจะง่ายสุด ไม่ต้องมี
เครื่อง กานํ้าร้อนอย่างเดียว แล้วก็
ล้างง่าย ทําอะไรง่าย กินเสร็จแล้ว 
กาแฟบดที่เหลือก็เอาไปใส่กระถาง
ต้นไม้ 

พดูถงึต้นไม้ เราเหน็บ่อยๆ จากไอจี
และเฟสบุ๊กของคุณว่า นอกจาก
เรื่องข่าวสารเรื่องเพลงแล้ว ส่วน
ใหญ่ก็มีภาพธรรมชาติ  ต้นไม้ 
สัตว์ แมลงตัวเล็กตัวน้อย
 ก็เป็นสิ่งที่ดึงดูดสายตาผมน่ะ
ครับ โดยเฉพาะสิ่งเล็กๆ นี่ ตั้งแต่
เด็กแล้วผมจะรู้สึกว่าสิ่งเล็กๆ พอ
เอามาขยายใหญ่ๆ มันดูแปลก
ประหลาดกว่าสิ่งที่ขนาดปกติ หมา
ยันช้างก็ไม่ได้แปลกประหลาด
สําหรับคน เป็นรูปลักษณ์รูปทรงที่
พอจะเข้าใจได้ แต่พอเอาสิ่งเล็กๆ 
มาขยายให้ดูชัดมันประหลาดเหลือ
เกิน เหมือนเขาอยู่บนโลกที่กติกา
แรงโน้มถ่วง แรงลมพัด แรงนํา้ วิถี
ชีวิตของเขา แรงกดดันแตกต่าง
จากเรามาก และโลกของเขาเป็น
สามมิติจริงๆ เลย 
 อาจจะเป็นเรื่องอาการเดิมๆ 
ของเด็กผู้ชายที่ชอบเรื่องหุ่นยนต์ 
เรื่องมนุษย์ต่างดาว เรื่องยอด
มนุษย์ แล้วพอดูสิ่งเหล่านี้โดย
เฉพาะแมลงหรือสัตว์ตัวเล็กๆ เรา
รู้สึกว่ามันแปลกประหลาด น่า
สนใจก็ส่งอิทธิพลถึงขั้นเรื่องของ
สีสันที่ผมชอบด้วย พอเป็นดํา เงา 
ก็รู้สึกว่าสวยกว่าสีดําที่เห็นอยู่บน
รถ พอเขียว โดยเฉพาะพวกสี
แมลงทับ แล้วฟอร์มไม่มีเส้นตรง 
มันแปลกประหลาดไปจากโลก
มนุษย์ที่เราเห็นอยู่รอบๆ ข้าง 
ไม่ว่าจะเป็นตกึ หรอืรถ หรอืสิง่ของ 
พวกแมลงหรือพวกฟอร์มของ
ธรรมชาติ มันอ่อนช้อยแล้วก็น่า
สนใจ ไม่ซํ้า และหลากหลายมากๆ 

ได้ถ่ายทอดมมุมองเหล่านีใ้ห้ลกูๆ 
ไหมคะ  ซึง่เป็นเดก็ผู้ชายเหมอืนกนั
 น่าจะมีบ้าง เขาก็คงช่างสังเกต
น่ะ คือพอเรามองหาอะไร เราก็มัก

จะเจอ คนที่เชื่อ หรือกลัวผีมักจะเจอผี ตอนนี้  
ลูกชายคนเล็ก จะช่างสังเกตอะไรเล็กๆ ที่ผิดปกติ 
พอเห็นรอยอะไรบนต้นไม้ เข้าไปดูใกล้ๆ อ้าว เป็น
แมงมุมที่กาํลังปลอมตัวเป็นขี้นกอยู่ มันมหัศจรรย์ 
พอเรามองหาเรามักจะเจอ เหมือนฝึกสมอง ไม่ได้
ตั้งใจฝึก แต่โดยการทาํอะไรซํ้าๆ ก็จะกลายเป็น
อัตโนมัติ ผมเดินผ่านต้นไม้ เห็นใบไหนผิดปกติ 
ผมก็ต้องเข้าไปดูแล้วมันมักจะเป็นอะไรสักอย่าง 
ไม่เป็นผลงานของแมลงกเ็ป็นแมลงทีก่าํลงัปลอมตวัอยู่ 

นั่นคือสิ่งเล็กๆ ที่ดึงดูดเรา แล้วถ้าพูดถึงอัลบั้ม 
‘ดาํสนิท’ ล่ะคิดว่ามีมุมอะไรเล็กๆ ที่น่าสนใจ
หรือส่งผลอะไรถึงชีวิตตอนนี้ไหมคะ
 บางเพลงก็เกี่ยวกับเรื่องที่ไม่ได้ใหญ่โต ถ้า
เปรียบเทียบกับสมัยสิบล้อ อัลบั้มนี้จะเป็นเหมือน
กล้องจุลทรรศน์เข้าไปในความรู้สึกของผู้ชายวัยนี้ ที่
มีแรงกดดันแบบนี้ ที่มีชีวิตแบบนี้โดยไม่พยายามจะ
หลงใหลไปในสไตล์หรือในเรื่องเดิมๆ หรือในเรื่องที่
คนต้องเข้าใจว่าร็อกต้องยิ่งใหญ่ ต้องอลังการ 
เรือ่งบางเรือ่งเป็นเรือ่งทีเ่งยีบมาก อย่างเช่นเพลง 
‘แพ้ให้เป็น’ พยายามจะดงึโฟกสักลบัเข้ามาข้างใน 
แต่จรงิๆ งานนีไ้ม่ได้พดูเรือ่งขนาดมากเท่าเรือ่งเฉดส ี 
 พอพดูถงึเรือ่งความตายหรอืความดาํ ใช่ มนัอาจ
ดหูดหู่ แต่กม็มีมุทีอุ่่นใจอยู่ ถ้าไม่มด้ีานมดื หรอืไม่มี
การจบลง หรอืถ้าเราทกุคนเป้ือนไปหมด ไม่มใีคร
บรสิทุธิ ์กไ็ม่ได้แปลว่าเราเลวกว่าใคร สิง่ทีเ่รา
ปะเป้ือนไป ริว้รอยทีเ่ราได้สะสมไป อาจจะเป็นสิง่ทีด่กีไ็ด้ 
 อย่างไรก็ตามในเมื่อทุกคนต้องผ่านเรื่องพวกนี้ 
และทุกคนย่อมไม่บริสุทธิ์ในที่สุด โอเค ตอนวัยเด็ก
อาจจะมี แต่ว่าพอเลยอายุมา ไม่มีใครมือไม่เปื้อน
หรอก เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปโกรธเกลียดตัวเอง 
หรือไปโกรธเกลียดคนอื่น หรือไปตัดสินคนอื่น  
เพราะว่าจริงๆ แล้ว เราไม่รู้หรอกว่าชีวิตคนเราเจอ
อะไรมา แต่รับรองว่าไปสู่จุดเดียวกันหมด เราจะ
มองเป็นเรื่องที่เศร้า หรือมองว่าเป็นเรื่องที่สร้าง
ความสามัคคีระหว่างพวกเรา ถึงเราจะแตกต่าง
แค่ไหน ในที่สุดเราก็เจอแรงกดดัน เราก็ต้องยอมรับ
แรงโน้มถ่วง ต้องยอมกับการผ่านหมุนเวียนของ
เวลา ในการต่อสู้เล็กๆ ของทุกคนที่เป็นหนังเรื่อง
หนึ่ง ทุกคนก็เป็นตัวเอกในหนัง ตัวละครหลักใน
หนังของตัวเอง ใน ‘ดําสนิท’ พยายามจะคุยเรื่องที่
ดูเหมือนจะหนัก ดูเหมือนจะน่ากลัว เราพยายามจะ
อุ้มมันในดนตรีที่อบอุ่น และฟังสบาย ผมชอบอะไร
ที่ขัดแย้ง ที่ดูไม่ค่อยเหมาะ ผมจะชอบเอามายัดๆ 
ให้มันอยู่ได้ เพราะผมรู้สึกว่าชีวิตจริงก็แปลก
ประหลาดพอสมควร และบางทีความเหมาะสมมัก
เป็นแค่อุดมคติที่ตั้งขึ้นมา ไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับสิ่งที่
ต้องเจอจริงๆ เลยเชิดชูสีดาํ เชิดชูด้านลบ ว่าถึงจะ
เศร้าก็ตาม แต่มันน่าสนใจ และความคล้ายของคน 
พวกเราก็มาจากตรงนี้แหละ มาจากสิ่งที่กดดันเรา 
สิ่งที่เราต้องหักห้ามตัวเอง โดยเฉพาะการเป็นผู้ชาย
ในยุคสมัยใหม่ แค่ในชีวิตผม บทบาทของคาํว่า
ผู้ชาย ควรจะทาํอะไร มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ต้อง
ยอมรับความเป็นเรื่องเล็กได้
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ในขณะที่ดูมีความเป็นส่วนตัว
สูง แต่ก็เป็นอัลบั้มที่ตั้งใจทํา
เพื่อตอบสนองแฟนเพลงที่รอ
เพลงไทยอยู่?
 ใช่ ผมพยายามจะคลี่คลาย
ความรู้สึกที่ผมมี ที่สะสมมา
นานแล้วกับแฟนเพลง เป็น
ความสัมพันธ์ที่ประหลาด 
เปรียบเทียบกับความสัมพันธ์
อื่นๆ ในชีวิตไม่ได้ ไม่เหมือน
กับความสัมพันธ์แบบเพื่อน 
ไม่ใช่ครอบครัว ไม่ใช่แฟน  
ไม่ใช่คู่รัก แต่ในบางอารมณ์ผม
รู้สึกว่าเขาอาจจะรู้จักผมดีกว่า
ใครที่ใกล้ชิดเราก็ได้ในบาง
โมเมนต์ เลยเป็นอะไรที่
ประหลาด ทั้งใกล้ชิดและห่าง
เหินในเวลาเดียวกัน 
 อลับัม้นีเ้หมอืนเป็นจดหมาย 
ที่ผมเขียนถึงพวกเขา ไม่ว่าผม
จะอยู่อเมริกา หรืออยู่ที่ไหน
ก็ตาม ตั้งแต่การทาํงานของผม 
ตั้งแต่เข้าวงการบันเทิงมา คน
ใหม่บ้าง คนเดิมบ้าง อย่างเช่น 
มีคนหนึ่งที่อยู่ยะลา เขาติดตาม
สิบล้อตั้งแต่ชุดแรก ตอนนี้เป็น
ทหารอยู่ที่นั่น มีลูกแล้วก็ยัง
ติดต่อกันอยู่ เจอกันไม่มีอะไร
จะพูดกันเลย แค่ได้จับไหล่ แล้ว
ถ่ายรูปกัน ใกล้ชิด แต่ก็ห่าง
เหิน เพราะว่าเราไม่ได้รู้จักเขา 
แต่เขาเหมือนรู้จักเราดีกว่า ดี
พอๆ กับคนใกล้ตัว บางอย่าง
เรายังไม่พูดกับครอบครัวเรา
เองเลย ไม่พูดกับญาติ เราพูด
ลงไปในเพลง ซึ่งบางทีญาติเรา
ก็ไม่ได้ตั้งใจฟังเนื้อร้องเรา
หรอก เพราะเราก็แค่หลาน ลูก 
หรือพี่ หรือน้อง ของเขา

แล้วชุดนี้มีจดหมายจากแฟน
เพลงมาถึงบ้างหรือยังคะ 
ฟีดแบ็กเป็นอย่างไรบ้าง 
 ก็มี แต่อย่างว่าแหละ ยุคนี้
เป็นยุคที่ไม่ค่อยใช้ภาษากัน มัก
จะใช้ภาพ แล้วก็การแสดงออก
ทางโซเชียล หรือ แค่แววตาที่
เราได้เห็นกัน หรือแค่ได้ยินว่า
คนร้องตามได้เยอะกว่าคราวที่
แล้ว รู้สกึว่าคณุภาพหรอืปฏกิิรยิา 
ของคนฟัง ทํางานง่ายกว่าสมัย
ก่อนเยอะ เรื่องวัฒนธรรมการ
ฟังเพลง กล้าที่จะแสดงออก 
อาจจะไม่ได้ถูกหล่อหลอม หรือ

กรอกหูด้วยบริษัทใหญ่ๆ 
ล้วนๆ สามารถเป็นตัวของตัว
เองมากขึ้น อินเตอร์เน็ตทําให้
คนสามารถฟังอะไรก็ได้ จาก
ที่ไหนก็ได้ เลยกําหนดรสนิยม
ตัวเองได้ โดยไม่ต้องให้สื่อ
กาํหนดให้ 

นอกจากเรื่องเพลง เรื่อง
คอนเสิร์ตที่ออกไปเจอผู้คน
มากมาย อย่าง “ภาษาแม่” 
ซึ่งแฟนๆ ได้ดูกันอย่างอบอุ่น
ไปแล้วเมื่อ 15 กันยายน 
2560 ที่ไบเทค บางนา เรา
ขออนุญาตเขาคุยเรื่องแม่
และเรื่องเล็กๆ ในบ้าน 

เขยบิเข้ามาเรือ่งใกล้ตวั ทีบ้่าน
กม็แีม่ของลกูซึง่สาํคญัมาก
 ใช่ ก็เห็นได้เลยว่าเป็นสิ่งที่
สําคัญที่สุดในโลก 
ช่วงนี้ได้ยินภรรยาพูดกับลูก
เรื่องอะไรมากที่สุดคะ  
 ก็น่าจะเป็นเรื่องการใจเย็น  
ลูกใจร้อนเหรอคะ 
 ก็มีบ้าง เด็กผู้ชาย แล้วก็
พยายามให้ดูแลน้องบ้าง ไม่
โวยวาย ไม่โมโห 
แล้วต้องขออนุญาตถามถึง
คุณแม่ของคุณเล็ก ทุกวันนี้
ท่านยังตักเตือนหรือสอนเรื่อง
อะไรเป็นพิเศษไหมคะ 
 น่าจะถึงเวลาที่เราจะเป็นที่
ปรึกษาให้เขาแล้วล่ะ เพราะว่า
เราได้ใช้ช่วงเวลาชีวิตวัยเด็ก
ด้วยกันเยอะมาก และแน่นอน 
เขาก็เป็นอิทธิพลใหญ่ที่สุดใน
ชีวิต ไม่รู้ว่าสําหรับคนอื่นเป็น
แบบนั้นหรือเปล่า แต่เราเชื่อว่า
คนที่เราพูดคุยด้วยตอนเป็นเด็ก 
เยอะที่สุด จะถูกฝังเข้าไปใน
สมองเลย เสียงที่เตือนเราข้าง
ในก็คือเสียงเขานั่นแหละ 
มาตรฐานของเรา การที่เรา
ตัดสิน มันผ่านกรองของความ
คิดเห็นแม่เราที่เราถูกปลูกฝังไว้ 
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ถ้าอยู่กับใคร
เยอะๆ ในวัยที่กําลังโต ในวัยที่
กาํลังยังตัดสินใจอะไรไม่ได้ ยัง
ไม่รู้โลก มันก็ผ่านฟิลเตอร์ของ
คนที่อยู่ด้วย แล้ววัยเด็กผมอยู่
กับเขาเยอะมาก เลยมีช่วงเวลา
ที่เราใกล้ชิดกันมาก แล้วใน
ฐานะลูกครึ่ง เราคล้ายกันหลาย

อย่าง เพราะว่าเขาก็เป็นลูกครึ่ง
เหมือนกัน เขาก็เป็นคนที่ทั้ง
ไทยกว่าใคร ดูจากภายนอก
อาจจะดูไม่ออกว่าเป็นคนไทย 
ทั้งๆ ที่เขาอาจจะลึกซึ้งในเรื่อง
ความเป็นไทย สามารถโยงเส้น
ครอบครัวไปถึงกาลก่อนที่เมือง
ไทยเป็นเมืองไทยอีก เขาเลย
เป็นคนที่ทรงอิทธิพลที่สุดในวัย
เด็ก แล้วเด็กคนนั้นก็ยังอยู่ใน
ตัวเรา แล้วก็เชื่อว่าเด็กคนนั้น
ยังอยู่ในตัวทุกคน ยังเป็นลูก
ของแม่อยู่ ไม่ว่าจะโต หรือเก๋า
เกมอะไรแค่ไหน 

ความเป็นพ่อที่เราเป็นอยู่ทุก
วันนี้ล่ะ  ช่วงนี้โฟกัสเรื่องอะไร
เป็นพิเศษไหมคะ 
 กาลเทศะ ผมว่าสาํคัญ การ
ประพฤติตัว จะคิดอะไรก็คิดไป 
(หัวเราะ) แต่ต้องเผื่อไว้ก่อนว่า
คนอื่นที่ไม่รู้จักเรา มารยาท
สําคัญมาก โดยเฉพาะในเมือง
ไทย เพราะว่ามารยาทนี่เป็น
ยานพาหนะที่จะพาเราไปได้ทุก
ที่อย่างราบรื่น อย่างว่าแหละ 
ไม่ได้เป็นเรื่องความผิด ความ
ถูก หรือความดี มันคือเรื่อง
การอยู่รอดในโลก แล้วก็
เป็นการให้โอกาสตัวเองน่ะ 
การเป็นคนมีมารยาทเป็นการ
ให้โอกาสตัวเองมากกว่าคน
ไม่มีมารยาท คนไม่มีมารยาท
อาจจะเก่งกว่า ฉลาดกว่า แข็ง
แรงกว่า แต่จะอยู่รอดในสังคม
ได้ยาก หรือจะต้องเจออุปสรรค
เพิ่มที่ไม่จาํเป็น ชีวิตมีอุปสรรค
เพียงพอแล้ว แค่ตัวเราเอง 
อารมณ์ตัวเราเองก็เป็น
อุปสรรคอยู่แล้ว ไม่ต้องไปเพิ่ม
อุปสรรคให้คนอื่นมีอคติกับเรา 
แล้วบางทีก็อาจดูเป็นเรื่องเห็น
แก่ตัวด้วย เพราะว่าถ้าคนเห็น
เด็กที่มารยาทไม่ดี เขาก็จะต้อง
โทษพ่อแม่ เลยไม่ใช่แค่เรื่องลูก 
เป็นเรื่องเราด้วย ถึงกับเรื่อง
ศักดิ์ศรีก็ได้ในฐานะพ่อ โดย
เฉพาะลูกชาย ในสังคมไทย 
ผู้ชายสามารถเป็นภัยสังคมได้
เลย คือผู้หญิงก็เป็นได้นะ แต่
ว่าผู้ชายเป็นได้ง่ายกว่า เพราะ
ว่าโอกาสที่จะทาํความเลวนี่มา
ตลอด ไม่ว่าจะเป็นการผลักเด็ก
ที่ตัวเล็กกว่า ยันโตขึ้น มีหมด 

โดยเฉพาะถ้ามาจากครอบครัว
ที่มีชื่อเสียง หรือมีสตุ้งสตางค์ 
ผมว่าต้องเป็นเรื่องที่ต้อง
ระมัดระวัง แล้วก็เป็นเรื่องที่ผม
ใส่ใจที่สุด ส่วนลูกจะสนใจอะไร 
จะชอบอะไร จริงๆ ผมไม่ว่า ไม่
ต้องมาสนใจดนตรี ไม่ต้องชอบ
อะไรเหมือนพ่อ ไม่เป็นไรหรอก 
เพราะว่าเดี๋ยวโตเดี๋ยวก็รู้เองว่า
ตัวเองชอบอะไร ตั้งใจเรียนแล้ว
ก็มีมารยาท อย่างอื่นได้หมด

ต่อเรือ่งงานค่ะ หลงัจากคอนเสร์ิต
แล้ว เล็กมีงานอะไรต่อ 
 งานจ้างทั่วไปครับ  แล้วก็
ทําเอ็มวีเรื่อยๆ ‘บันไดสีแดง’ 
ก็จะทาํ ‘ดาํสนิท’ แล้วก็มีงาน
เรื่อยๆ จนปีหน้าเลยครับ  
ต้นปีหน้าก็จะมีเทศกาลบาง-
กอกเอด ( Bangkok Edge 
Festival)  ซึ่งเป็นเทศกาล
ของแม่ผม เป็นเทศกาลที่ไม่ได้
เป็นดนตรีเสียทีเดียว เป็นเรื่อง
ของนักเขียน สัมมนา เรื่อง
ความคิด เรื่องที่เกี่ยวกับ
กรุงเทพฯ บ้าง เรื่องที่เกี่ยวกับ
ประเทศเพื่อนบ้านบ้าง แล้ว
หลังจากนั้นก็เทศกาลร็อค
แอนด์โรลคัมแบ็ค ซึ่งก็จะมีน้อง
วี วิโอเลต มีคาราบาว ก็เป็น
เซ็ตไลน์อัพที่หลากหลาย
เหมือนเดิม เลยก็มีอะไรให้คิด 
มีอะไรให้ทาํ เดี๋ยวลูกก็เริ่ม
เรียนใหม่แล้ว ขึ้นย้ายชั้น ลูก
คนเล็กก็อนุบาลต่อไป แฟนก็
งานเยอะ 

มีแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองตัว
เองด้วย (Black Beetle)
 เสือ้ผ้ากท็าํมาเรือ่ยๆ แล้ว 
พีกุ่้ง (ศรตุา นิม่พทิกัษ์กลุ  
เจ้าของห้องเสือ้ คนูต้ิา) เขาก็
เคยทาํเสือ้ผ้าให้ผมขึน้เวททีัง้
สองงาน หลงัจากนัน้เขากช็วน
ทาํแบรนด์ ผมเป็นคนตัง้ชือ่แล้ว
กอ็อกแบบโลโก้ แล้วกม็อง
ทศิทางของมนักว้างๆ เพราะว่า
นีก่เ็ป็นเรือ่งหนึง่ทีม่าจากแฟน
เพลง เขากจ็ะถามว่ากางเกงซือ้
ทีไ่หน เรากเ็ดีย๋วทาํเองแล้วกนั 
ทาํในราคาทีไ่ม่น่ากลวั 

เชื่อว่า
เด็กคนนั้น
ยังอยู่ในตัว

ทุกคน ยังเป็น
ลูกของแม่อยู่ 

ไม่ว่าจะโต 
หรือเก๋าเกม
อะไรแค่ไหน 
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เจอนี่
เจอนี่ = Journey 

ใครไปไหน ใกล้ ไกล 
เจออะไรมา เล่าสู่กัน

อ่าน ส่งผ่านแรง
บันดาลใจที่นี่ 

 พุทธศักราช 2560 เป็นอีก
หนึ่งปีที่มีคอนเสิร์ตคึกคักทั้งใน
ไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ใน
ความดีใจเราก็พยายามหักห้าม
ใจ รู้ตวัอกีท ีเราเริม่คุ้นหน้าผู้ชม
หลายคนจากหลายคอนเสร์ิต
 จริงๆ เราไม่ได้ไปบ่อย 
ส่วนใหญ่ก็อ้างเหตุผลว่าไปดู
งาน ทาํข่าว เขียนรีวิว หรือแคะ
กระปุกไปหาแฟน เอ้ย! ศิลปิน
ที่ชอบ ซึ่งอาจจะได้เจอกันแค่
ครั้งหนึ่งในชีวิต 
 อาการหนักหน่อยก็เตลิดไป
ถึงต่างประเทศช่วงปิดเล่มแบบ
พกคอมฯ อุปกรณ์อัดเสียง 
กระดาษ ปากกา ไปด้วย ซึ่ง
ส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้หรอก เช่น 
งานนี้ 
Concert The xx 
Live in Singapore 2017 
July 25, 2017 
National Indoor 
Stadium, Singapore 

I See You 
Tour : 
The xx
Live in
Singapore 
2017
by  tuk tuk 

 คํ่าคืนของอังคารที่ 25 
กรกฎาคม 2560 เราก้าวเข้าสู่ 
National Indoor Stadium 
ในบริเวณสนามกีฬาแห่งชาติ
สิงคโปร์ด้วยความตื่นเต้นแม้จะ
ล่าช้าไปสักหน่อย ทันเพียงช่วง
ท้ายของ Sampha ศิลปิน
อิเล็กทรอนิกส์โซลจากอังกฤษ 
ผู้วอร์มอัพทุกคนด้วยเสียงร้อง
อันไพเราะ ประสานซาวด์
คึกคัก ที่ไม่เพียงมีเครื่องเครา
อิเล็กทรอนิกส์ชุดย่อมๆ แต่ยัง
มีกลองสด และเพอร์คัสชั่นที่
ศิลปิน/โปรดิวเซอร์มือฉมัง 
ร่วมกับเพื่อนๆ จัดให้แบบสดๆ 
ดูเพลินพร้อมเห็นความ
สามารถหลากหลายทักษะทั้ง
ด้านการร้อง การเล่นดนตรี 
และเอนเตอร์เทนด้วยบทเพลง 
สมเป็นศิลปินที่เหล่าศิลปิน
ยอมรับ เคยมีผลงานร่วมกับ 
SBTRKT, Jessie Ware, 
Drake, Kanye West, 
Solange รวมทั้ง The xx
 เราปรบมือชื่นชมและ
ขอบคุณ Sampha เสร็จ ก็ตื่น
เต้นกันอีกรอบ ระหว่างรอวงรัก

อย่างใจจดใจจ่อ เราก็พักดู
บรรยากาศภายในสนามกีฬาที่
อัดแน่นจากแฟนๆ The xx ที่
นอกจากชาวสิงคโปร์แล้ว 
หลายคนข้ามนํ้าข้ามทะเลมา
จากบ้านเกิดย่านเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้โดยเฉพาะไทย ที่
ตั้งแต่เริ่มมีข่าวคอนเสิร์ตนี้ก็
เห็นเพื่อนๆ และเหล่าศิลปิน 
แชร์กันอย่างกระชุ่มกระชวย 
ตามมาด้วยการตีตั๋ว เช็กอินใน
ประเทศที่มีคอนเสิร์ต เทศกาล
ดนตรี และงานศิลปะหลาก
หลายให้ชมกันเป็นประจาํ 
อิจฉา! 
 ฉับพลันที่อินโทรเพลง 
‘Intro’ ขึน้ ทัง้อนิดอร์สเตเดีย้ม 
ก็เข้าสู่โลกของ The xx ทันใด 
ต่อเนื่องด้วย ‘Crystalised’ 
และแทร็กฮิตจากอัลบั้มใหม่ที่
หลายคนหลงรัก ‘Say 
Something Loving’ ที่แสง
สีเริ่มเป็นสีชมพู และถ้าจาํไม่
ผิด ก็ช่วงนี้แหละที่ โอลิเวอร์ 
ซิม (นักร้องนาํ/มือเบส) เริ่ม
กล่าวทักทายและขอบคุณผู้ชม
ที่ไม่ได้พบกันที่สิงคโปร์มากว่า

สี่ปี “คราวนี้ทั้งตื่นเต้นและมี
เพลงใหม่มาให้ฟัง แต่เพลง
ต่อไปยังไม่ใช่เพลงใหม่” (ฮา
นิดๆ น่ารัก) เป็น ‘Islands’ 
อีกหนึ่งเพลงฮิตจากอัลบั้มชุด
แรก The xx แล้วต่อด้วยชุด
เพลงจากอัลบั้มใหม่ ‘I See 
You’ อย่าง ‘Lips’ ‘Dan-
gerous’ และ ‘I Dare You’ 
ซิงเกิ้ลล่าสุดที่มีเสียงร้องตาม
สนั่นฮอล
 ต่อด้วยการร้องเดี่ยวของ
โรมี่ แมดลี่ ครอฟต์ (นักร้องนํา 
/กีตาร์) ในเพลง ‘Perfor-
mance’ ที่โอลิเวอร์นั่งให้
กําลังใจอยู่หน้าบัลลังก์ซาวด์
ของเจมมี่ สมิธ (โปรดิวเซอร์/
บีตส์/สารพัดเครื่อง) ซึ่งเป็นอีก
หนึ่งซีนที่เราเห็นประจําจาก
เทปบันทึกภาพคอนเสิร์ตในสื่อ
ต่างๆ แต่พอดูสดๆ นี่ทั้งซึ้งทั้ง
เพราะแบบ โอย...มีสําเนียงแห่ง
ความสะเทือนใจแต่ก็ถ่ายทอด
ได้ยอดเยี่ยม เป็นอีกหนึ่งเพลง
ที่โรมี่บอกเสมอว่าตื่นเต้น
ทุกครั้งที่เล่นฟังแล้วทุกคําทุก
โน้ตสะท้อนภาพจิตใจที่ผ่าน

มีหน้าร้านจริงจังด้วย 
 ใช่ ที่ทองหล่อ ก็คือร้านเก่า
พี่กุ้งนั่นแหละ ระหว่างซอย 9 
กับ ซอย 11 ริมถนนใหญ่เลย 
เป็นร้านสีดาํแดง ก็จะเป็นพวก
เสื้อยืด เสื้อผ้าที่ผมใส่ทุกวันนี้
แหละ แจ็คเก็ตยีน แจ็คเก็ตหนัง
เจ ไม่ต้องกลัว เราไม่ได้ฆ่าสัตว์
ทําเสื้อผ้า

แจค็เกต็หนังเจเป็นอย่างไรคะ 
 ก็คล้ายๆ ยางครับ แต่ว่า
มันไม่ร้อน
สาเหตุที่ตั้งชื่อว่า Black 
Beetle (BLK BTL)?
 เรารู้สึกว่านั่นเป็นสิ่งที่ลงตัว
ที่สุดในบรรดาแมลง ก็คือแมลง
ปีกแข็ง หรือด้วง หรืออะไรที่สี
ดํา ดูเป็นแฟชั่นน่ะ สีดาํก็เป็นสี
ที่ทุกคนควรจะมีชุดดําบ้าง ใน
ชีวิต เพราะว่าเป็นสีที่ทั้งสุขุม 
แล้วบางทีมันไม่บ่งบอกอะไรดี 
ใส่ชุดดาํไปได้เกือบทุกงาน ใส่
ได้ทุกวัน แล้วก็อย่างว่าแหละ 
ไม่ว่าจะดาํสนิท หรืออะไร
ก็ตามตั้งแต่ Johny Cash: 
The Man in Black เป็นเส้น
ตรงกลับไปสู่จุดเริ่มต้น ไม่ว่าจะ
เป็นภาษาแม่ หรืออะไรก็ตาม 
ทุกอย่างก็กลับสู่ความมืด เรา
มาจากความมืด แล้วเราก็จะ
กลับไปสู่ความมืด เพราะฉะนั้น
อย่าไปดูถูก หรือไปกลัว หรือ
ไปเกลียดความดาํหรือสีดําเลย 
เพราะว่าเป็นแม่ของสีทุกสี สี
ขาวนี่จริงๆ แล้วหาดูยากใน
ธรรมชาติ แล้วก็ไม่มีใครดูดี
ภายใต้แสงสีขาว โอเค ห้องนํ้า 
กระเบื้อง เหมาะกับสีขาว แต่
ว่าชีวิตเราไม่ควรจะจัดแสง
เหมือนห้องนํ้า ควรจะมีความ
ปรานีมากกว่านั้น (O,O)

รู้ไปทาํแมว
•  นอกจากกาแฟและข้าวแล้ว วัน
สัมภาษณ์ เล็กดื่มนํา้อุทัยทิพย์ และ
เคี้ยวฮาริโบ (ที่ทีมงานเตรียมไว้ให้)
•  อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ 
Black Beetle (BLK BTL) ที่เห็น
จากเฟสบุ๊กและหน้าคอนเสิร์ตล่าสุดคือ 
แว่นเรโทรทรงกลม

ขอบคุณสถานที่ The Jam Factory, 
เล็กทีหิ้วเสื้อผ้าและกีตาร์มาเอง, ทีม
งาน Me Records และทีมงานแมว
สนับสนุน

การเป็นคน
มีมารยาท
เป็นการให้

โอกาสตัวเอง
มากกว่าคน
ไม่มีมารยาท
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โรมี่: ในเรื่องการเขียนเพลง 
โอลิเวอร์กับฉันทาํงานใกล้ชิด
กันมากขึ้น แต่ก่อนเราแยกกัน
เขียน แต่อัลบั้มนี้นอกจากได้
เพลงแล้ว เรายังได้เห็นพัฒนา-
การทีเ่ป็นธรรมชาตขิองมติรภาพ 
ที่เปิดใจกันมากขึ้น มั่นใจที่จะ
นั่งอยู่ในห้องเดียวกัน เขียน
เพลงพร้อมกัน โน้ตบอกกันว่า
ตรงไหนไม่ดี ที่ผ่านมาเราค่อน
ข้างหวั่นใจแม้จะเป็นเพื่อนสนิท
กันมากๆ แต่ตอนนี้เราชอบ
เขียนเพลงด้วยกันมากค่ะ 
 เรื่องการบันทึกเสียง คราว
นี้เราใช้ห้องอัดหลายที่ เราไป
ถึงเท็กซัส ลอสแอนเจลีส ใน
อเมริกา เรคยาวิกในไอซ์แลนด์ 
การได้ออกไปนอกลอนดอน ได้
เหน็บรรยากาศทีแ่ตกต่าง ทาํให้
เราได้แรงบันดาลใจมากๆ 
นอกจากทาํเพลงในสถานที่
ต่างออกไปแล้ว มวิสกิวดิโีอที่
เราได้ดกูนัจากชดุนี ้(On 
Hold, Say Something 
Loving, I Dare You) กม็ี
สสีนัต่างออกไป โดยเฉพาะ 
‘I Dare You’ มนีกัแสดงดงั
อย่าง Millie Bobby Brown, 
Ashton Sanders และ 
Paris Jackson ซึง่กไ็ด้ภาพ
ทีส่วยงาม มเีรือ่งราวและ
สไตล์น่าสนใจ 
โรมี่:  ขอบคุณมาก เราภูมิใจ
กับซีรีส์วิดีโอชุดนี้นะ เราทาํงาน
ร่วมกับ Alasdair McLellen 
ที่เราเป็นแฟนภาพถ่ายของเขา 
แล้วก็ดีใจที่ได้ทํามิวสิกวิดีโอ
ด้วยกัน ซึ่งจริงๆ เขาไม่เคยทาํ

มาก่อน เป็นโอกาสที่พิเศษ 
ส่วน ’I Dare You’ เราได้ร่วม
งานกับ Raf Simons จาก 
Calvin Klein มาดูแลด้าน
ครีเอทีฟด้วย นักแสดงก็คงเป็น
คนที่ร่วมงานกับแบรนด์นี้อยู่
แล้ว เราก็โอเคเพราะเราไม่เคย
มีนักแสดงในวิดีโอมาก่อน ถือ
เป็นความตื่นเต้นและความรู้สึก
ที่ดูอุ่นๆ ขึ้น เพราะบางทีเราก็
รู้สึกว่าคนมักมองพวกเราว่าดู
เย็นชาเหมือนแวมไพร์ 
 เราอยากแสดงให้เห็นว่า
หลังประตูที่ดูเหมือนปิดอยู่นั้น 
เรามีมิตรภาพที่อบอุ่น และเป็น
คนธรรมดา ซึ่งก็ถ่ายทอดผ่าน
แสงอาทิตย์ ผ่านความวัยรุ่น
ของนักแสดง ซึ่งทั้งหมดก็จะ
สะท้อนภาพของความเป็นเรา
เราเห็นสีฟ้าจากอัลบั้มนี้เยอะ
มาก ทั้งปกซีดี ซิงเกิ้ล มิวสิก
วิดีโอ สีฟ้ามีความหมายหรือ
นัยสําคัญอย่างไร
โรมี่:  ดีใจที่คุณสังเกตเห็น
ประเด็นนี้นะ เพราะเป็นธีมที่
เราตั้งใจจริงๆ นั่นแหละ เวลา
คุยกันเรื่องภาพหรือทุกอย่าง
เกี่ยวกับการมองเห็นผ่านงาน 
ฉันจะเข้าไปมีส่วนร่วมมาก อิน
มาก และก็เช่นเดียวกับมิวสิก
วิดีโอ คือเรามองประเด็นเรื่อง
ที่ดูเย็นชา เก็บตัว เราจึงอยาก
ให้มีแสงธรรมชาติ ความอบอุ่น 
แสงอาทิตย์มากขึ้น 
 ภาพท้องฟ้าสีฟ้าปรากฏขึ้น
ตอนที่เรากําลังลองเล่นกับ
กระจกและภาพสะท้อน เรา
อยากให้มีแสงอาทิตย์ในภาพ

สะท้อนนั้น และแน่นอนว่าฟ้า
จะเป็นสีฟ้าสดใสเมื่อมีแสง
อาทิตย์ สีฟ้าที่สะท้อนผ่าน
กระจกนั้นดูสวยมาก เราทาํทุก
อย่างเกี่ยวกับแสงอาทิตย์ สีฟ้า 
และกระจก ซึ่งก็เป็นธีมที่
สะท้อนความรู้สึกที่ฉันมีต่อ
อัลบั้มนี้ คือ สว่างขึ้น อุ่นขึ้น 
และรื่นเริงมากขึ้น 
วงดนตรี มิตรภาพ และอื่นๆ 
การทาํงานกับเพื่อนที่โตมา
ด้วยกัน ส่งผลต่อมิตรภาพ
อย่างไรบ้าง
โรมี่: เราโตมาด้วยกันอย่างใกล้
ชิดมาก โอลิเวอร์กับฉันเป็น
เพื่อนกันตั้งแต่ 3 ขวบ เราเจอ
เจมี่ตอน 11 ขวบ แล้วก็เป็น
เพื่อนกันมาตลอด ผ่านวันเวลา 
ผ่านวัยที่มีการเปลี่ยนแปลง
ด้านต่างๆ มาด้วยกัน ช่วงปี
หลังๆ ที่ทําอัลบั้ม ‘I See 
You’ ด้วยกัน เรากาํลังเข้าสู่
วัยผู้ใหญ่ ที่ต้องรับผิดชอบสิ่ง
ต่างๆ ที่เราทาํมากขึ้น 
 การที่ต้องรับผิดชอบมาก
ขึ้น พร้อมๆ กับดูแลตัวเองไป
ด้วย บางครั้งก็ยาก และทาํให้
ฉันตระหนักว่าเราต้องให้ความ
สําคัญ และความรักกับเพื่อน
มากพอๆ กับคนรัก และฉัน
ซาบซึ้งมากที่เราเรียนรู้ที่จะ
เข้าใจกันและกัน 
อะไรที่คุณคิดว่ากล้าหาญ
ที่สุดเท่าที่ The xx เคยทาํมา
โอลิเวอร์:  ผมมองย้อนกลับไป
ถึงโชว์แรกๆ ของเรา แล้วยัง
นึกไม่ออกเลยว่า เราเอาความ
กล้าในการขึ้นเวทีมาจากไหน 

ไม่ใช่ธรรมชาติของเราเลย เรา
เป็นวัยรุ่นขี้อายที่พกความไม่
มั่นใจไว้เต็มกระเป่า แต่เราก็ขึ้น
ไป เล่นดนตรี และทํามาเรื่อยๆ 
จนรู้สึกอุ่นใจ  
จากจุดเริ่มต้นถึงปัจจุบัน คุณ
คิดว่าเติบโตและพัฒนาทั้งใน
ฐานะวงดนตรีและตัวบุคคล
อย่างไรบ้าง 
โอลิเวอร์:  ผมคิดว่าเรามั่นใจ
มากขึ้น ซึ่งอาจจะมาจากวัยที่
โตขึ้น แต่ผมเชื่อว่าการเป็น 
The xx ช่วยเรามาก เรายัง
ห่างไกลจากคนที่มั่นใจมากๆ 
รอบตัวเรา แต่เราก็มาไกลแล้ว
ล่ะ ผมว่านะ
xx(O,O)
 Special Thanks: 
 Love Da Records 

รู้ไปทาํแมว
•  Sampha คือ ผู้ได้รับรางวัลอัลบั้ม
ยอดเยี่ยม Mercury Prize แห่งสห-
ราชอาณาจกัร จาก ‘Process’ อลับัม้
แรกของเขาในปีนี้ ยินดีด้วย 
•  นอกจากบินไปดูวงรักแล้ว เพื่อนเรา
ยังไปเซอร์ไพรส์ขอคนรักแต่งงานใน
คอนเสิร์ตนี้ด้วย Yes! 
•  Alasdair McLellen ผู้กาํกับ MV 
ของ The xx ชุดนี้  คือ ช่างภาพชาว
อังกฤษที่ได้รับความนิยมในวงการ
แฟชั่น และเป็นที่ชื่นชมในวงกว้าง เขา
คือคนที่ถ่ายภาพหน้าปกอัลบั้ม ‘25’ 
ของ Adele และทาํหนังสือภาพเชิง
สารคดีที่น่าสนใจ เช่น ชายอังกฤษยุค
ใหม่ ทหารพระราชพธิ ีสเกตบอร์ด ฯลฯ 
•  ช่วงที่เราไปดูคอนเสิร์ต สนามกีฬา
ข้างๆ มีการแข่งขันฟุตบอล 
International Champions Cup 
ระหว่างทีมเชลซีกับบาร์เยินมิวนิค ซึ่ง
เราก็ถือเค้าแมวไปเหล่ๆ หนุ่มๆ หน้า
สนาม  
•  ในทริปเดียวกัน เราทันดูนิทรรศการ 
Yayoi Kusama: Life is The 
Heart of A Rainbow ด้วย ถ้าไม่
เบี้ยว เล่มหน้าจะมาเล่าต่อนะ อ้อ ก่อน 
The xx เราก็ไปดูอีกคอนเสิร์ตหนึ่ง
ด้วย ถ้าไม่เบี้ยว จะมาเล่าเช่นกัน 

ช่วงอ้างว้างแต่ต้องแสดงว่าโอ
เคมาอย่างเจ็บปวด ฟังแล้ว
อยากกอดปลอบใจหรือจุ๊บแก้ม
เบาๆ อย่างที่โอลิเวอร์ทาํชะมัด 
 ตามมาด้วยเพลงที่อัพบีต 
อัพฮาร์ตกันขึ้นมาอย่าง 
‘Infinity’, ‘A Violent 
Noise’, ‘Brave For You’ 
และ ‘VCR’ สุดฮิต ที่หลังจาก
เพลงนี้โอลิเวอร์ก็คว้าไมค์มา
กล่าวสองสามประโยคที่ทั้งเชื้อ
เชิญให้ทุกคนสนุกกับคอนเสิร์ต
แบบไม่ต้องกังวลเรื่องใดๆ ข้าง
นอก และไม่ต้องกลัวว่าเขาจะ
ไม่เห็น เพราะเขาเห็นทุกคน ไม่
ว่าอยู่ตรงไหน ก็ “I Can See 
You” (จังหวะนี้ แน่นอนว่า
กรี๊ดกันสนั่น) และกล่าวเข้า
เพลง ‘Fiction’ ประมาณว่า
กําลังจะเล่นเพลงที่เขาอุทิศให้
ความสัมพันธ์ ชีวิตคู่ ...
“But, I’m Single” (กรี๊ดหัว
ทิ่มสิคะคุณผู้อ่าน) 
 จากนั้นเป็นช่วงท้ายของ
คอนเสิร์ตที่ผู้ชมทุกคนก็ดูปลด
ล็อกไปทั้งด้วยสุ้มซาวด์ของ
คอนเสิร์ตที่กลมกล่อมมากๆ 

เราชอบช่วงเพลง ‘Loud 
Places’ ที่ The xx คัฟเวอร์
ผลงานของ Jamie xx ที่เสียง
ประสาน มีท่อนประสานที่เข้า
กับทั้งเพลงและบรรยากาศ
คอนเสิร์ตด้วย 
 I feel music in your eyes,
 I have never reached 
such heights 
 ฟังเพลินๆ ดูสนุก ตาม
เสียงดนตรีไปจนถึงช่วงท้ายๆ 
เราซึ่งอยู่อัฒจันทร์ชั้นบน ก็เห็น
ทีมงานข้างเวทีส่องไฟเรียก โอ
ลิเวอร์ และโรมี่ วิ่งเข้าไปด้าน
ในเพื่อให้ Jamie นําทุกคน
เต้นไปกับบีตที่ต่อเนื่องเข้าอิน
โทร ‘On Hold’ ได้โซฮอต 
เต้นกันสนั่นฟลอร์ ก่อนกลับมา
เข้าท่อนร้องและยืนกันครบทีม 
The xx ทั้งสามคน เล่นเพลงนี้
จนจบแบบสนุกสุดๆ ต่อด้วย 
‘Angels’ ปิดท้ายคอนเสิร์ตได้
ประทับใจเต็มอิ่ม ผู้ชมพร้อมใจ
ปรบมือและส่งเสียงขอบคุณกัน
กระหึ่มฮอล โอลิเวอร์ โรมี่ เจมี่ 
ก็คํานับขอบคุณผู้ชมทุกคน
อย่างน่ารัก

  การแสดงของ The xx 
ครั้งนี้ เรารู้สึกว่ายิ่งดูยิ่งอินไป
กับทั้งสามคน ทุกจังหวะการ
เล่นดนตรี การร้อง การขยับ 
การพูดไม่เยอะแต่ถึงใจมากๆ 
ของโอลิเวอร ์การพูดน้อยมาก
ของโรมี่แต่สัมผัสได้ว่ามาจาก
ใจและความรู้สึกที่ลึกซึ้งมากๆ 
การไม่พูดเลยของเจมี่ แต่ซัด
เต็มที่ด้วยสุ้มซาวด์ที่เยี่ยม
มากๆ ต่อเนื่องและชัดเจน 
เพลงช้าเพลงเร็ว เพลงที่เน้น
บีตส์หรือเมโลดี้ พี่ก็ทาํได้ดี
มากๆ อีกอย่างที่สาํคัญคือ 
ความเป็นเพื่อนที่สะท้อนได้
อย่างมหัศจรรย์ผ่านการแสดง
บนเวทีการส่งอารมณ์ การให้
กาํลงัใจทีเ่ป็นไปอย่างดธูรรมชาติ 
รวมทั้งมิตรภาพที่ทั้งสามส่งถึง
คนดูด้วย ทาํให้เรารู้สึกว่าไม่ใช่
แค่ทั้งสามคนเป็นเพื่อนสนิท
กัน ทําเพลงด้วยกัน แต่เขายัง
มองเราเป็นเพื่อนและทาํเพลง
ให้เราฟังด้วยเช่นกัน หวังว่าจะ
แวะมาบ้านเพื่อนในเมืองไทย
บ้างนะ...เพื่อน …xx…The xx… 
Thank You! 

  ป.ล. 1 ดูภาพและเซ็ตลิสต์
เพิ่มเติมได้ที่ www.thisiscat.
com/news/detail/18644
  ป.ล. 2 เราไม่เพียงกลับมา
พร้อมความประทับ และรีวิว 
แต่เราได้รับคาํตอบ จาก
อินเทอร์วิวมาด้วย
 

Interview 
with 
The XX 

เจมี่ สมิธ (Jamie Smith - 
โปรดิวเซอร์/บีตส์/ฯลฯ)) 
โรมี่ แมดลี่ ครอฟต์ ( Romy 
Madley Croft -นักร้องนาํ/
กีตาร์) โอลิเวอร์ ซิม (Oliver 
Sim) (นักร้องนาํ/มือเบส) 

คอนเสิร์ต 
ทําไมชอบมาแสดงคอนเสิร์ต
ที่สิงคโปร์ (นี่คือครั้งที่ 3 แล้ว 
2010, 2013, 2017) 
เจมี่:  เวลาทัวร์มากขึ้นเรื่อยๆ 
เราจะจาํสถานที่นั้นได้จากผู้คน
ที่เราพบเจอ และผู้ชมใน
สิงคโปร์ทําให้เรารู้สึกอยาก
กลับมาเสมอ (อิจฉา)
รู้สึกอย่างไรที่แฟนของพวก
คุณจากประเทศอื่นๆ โดย
เฉพาะไทย บินตามมาดูที่นี่
เจมี่:  ขอบคุณมากครับที่มา 
เราซาบซึ้งในความพยายาม
ของพวกคุณและหวังว่าจะได้
เดินทางมาเล่นในเอเชียมากขึ้น 
(เย้! ไทยแลนด์! ไทยแลนด์!) 

อัลบั้ม I See You 
อลับัม้นีด้นตรคีกึคกัขึน้ หลาย
คนคาดว่าเป็นอทิธพิลจากคณุ
หลงัจากทาํงานเดีย่วในนาม 
Jamie xx คณุคดิว่าอย่างไร 
เจมี่:  ผมคิดว่า ถึงแม้ดูเหมือน
ว่าเรามีเพลงที่สนุกขึ้นในอัลบั้ม  
‘I See You’ ยังมีเพลงที่ดู
ดิบๆ ขรึมๆ ในอัลบั้มด้วย เรา
ผ่านทั้งช่วงสุขและยากลําบาก
ระหว่างทางมาด้วยกัน ดังนั้น
อัลบั้มนี้จึงสะท้อนตัวตนของ
พวกเราทั้งสามคนครับ
ขั้นตอนการทาํงานในอัลบั้มนี้
แตกต่างจากอัลบั้มก่อนๆ 
ไหม อย่างไร 

Jamie

Sampha

Ramy

Oliver
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แนะน�าผลงานของ
ศิลปินหน้าใหม่บ้าง

หน้าเก่าบ้างแต่น่าสนใจ

 ที่นั่งอยู่ตรงหน้าเรา คือ
กลุ่มนักดนตรีรุ่นใหม่ที่อายุวง
เพิ่งจะ 1 ปีนิดๆ แต่ทาํเพลงได้
มีพลังไม่นิด แฟนๆ จึงติดตาม
เป็นกลุ่มเหนียวแน่นมอชพิทกัน
มันระเบิด และได้รับความไว้
วางใจจากผู้จัดถึงต่างประเทศ 
หลายสื่อได้พูดคุยและแนะนาํ
พวกเขาอย่างจริงจังไปแล้ว เรา
จึงชวนเหล่าสมาชิกคุยแบบ
สบายๆ หลังจากไปแสดงสดใน
เทศกาลรอ็กต่างประเทศมาไม่นาน
 เต้-วงศกร เตมายงั (ร้องนาํ) 
เมษ-ภควรรษ ประเสริฐศักดิ์ 
(กีตาร์) ปุ้ย-ปราชญานนท์ 
ยุงกลาง (กีตาร์)  ข้น-ศาสตร์ 
พรมณีสุนทร (เบส) นิล-สิรภพ 
เลิศชวลิต (กลอง) คือหนุ่มๆ 
ในนาม Bomb At Track ผู้มา 
พร้อมสุ้มเสยีงแบบแรป็เมทลั 
ไทย สื่อสารความคิดกระแทก
ใจคนในสงัคมอย่าง ‘อาํนาจเจรญิ’ 
‘ฆาตกรคีย์บอร์ด’ และ 
‘สันติภาพ’ ด้วยเนื้อหาที่รู้สึก
จากเรื่องที่รับรู้ เสียงร้องและ
ซาวด์ดนตรีที่เข้มแข็ง ส่งแรงให้
ผู้ฟังผู้ชมในวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ 
ทั้งในบ้านเราและบ้านเพื่อน  
 บอมบ์ แอท แทร็ค ได้รับ
ความไว้วางใจจากผู้จัดประเทศ
เพื่อนบ้าน ย่านเอเชียให้ไป
แสดงฝีมือสดๆ อาทิ ไต้หวัน

กับทัวร์ 4 เมือง 6 งาน ช่วง
ปลายเดือนพฤษภาคม –
มิถุนายน 2560 ที่มันระเบิด
จนบางร้านจ้างให้เล่นต่ออีกวัน 
และมีคนดูสนุกจนคางแตกแล้ว
ขอขึ้นมาถ่ายรูปบนเวที และ 
2017 Busan Internation-
al Rock Festival เมื่อ 
11-13 สิงหาคมที่ผ่านมา ที
เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ 
นอกจากผู้ชม ผู้จัด และนัก
ดนตรีจะได้ประจักษ์ฝีมือ ซึ่ง
พวกเขาจัดหนักทั้งเพลงเก่า
เพลงใหม่ และเพลงที่ไม่เคย
เล่นที่ไหนมาก่อน อย่าง ‘คุก’ 
ยังได้เจอแฟนคนไทยถือธงชาติ
เชียร์อยู่กลางลานคอนเสิร์ต ที่
นับได้ว่าเป็นเวทใีหญ่สุดสําหรับ
บอมบ์ แอท แทร็ค ในช่วงนั้น 
“เป็นเวทีที่รู้สึกว่า ใหญ่ที่สุด
แล้วตั้งแต่เคยเล่นมาครับ 
แล้วโชคดีด้วยว่าคนที่นู่นเขา
อินกับพวกเราด้วย” นิล
“รู้สึกได้ประสบการณ์เยอะ
มากครับ” เต้ และประตู
ประสบการณ์สําหรับบอมบ์ 
แอท แทร็ก ก็ยังเปิดกว้าง พวก
เขามีคิวโชว์รอทั้งในและต่าง
ประเทศ ระหว่างนั้นก็ได้ทาํ
เพลงใหม่ไปด้วย 
   “ตอนไปไต้หวัน มีวันที่
ว่าง 10 วันครับ ก่อนไปต่อ

อีกสองงาน ก็ไปซ้อม ทาํ
เพลงกัน” นิล
  “เราจะทาํเพลงกนัอยู่แล้ว
ครบั เป็นช่วงทีว่่าง กเ็ลยถอื
โอกาสทาํเพลงไปด้วย” ข้น
ขั้นตอนทาํเพลงของวง เริ่มจาก
การแจมดนตรี ก่อนกลั่นกรอง
เนื้อร้อง ซึ่งเต้ นักร้องนาํ จะ
เขียนแล้วส่งให้ทุกคนในวงดู 
ระดมความคิดเห็นที่เป็นตัวของ
พวกเขา ซึง่ไม่ได้มเีพยีงอารมณ์
แต่มีเหตุผล และการค้นความ
จริงพอสมควร “ตอนที่เริ่มวง
ยังไม่ได้คิดครับว่าจะเขียน
เนื้อเกี่ยวกับเรื่ออะไร ทํา
ดนตรีมาแล้ว แต่คิดว่าน่าจะ
ใส่แร็ปลงไปครับ พอดีเป็น
ช่วงที่มีข่าวเกี่ยวกับคนพิการ 
แล้วผมเห็นข่าวทุกวันๆ 
ในเฟสบุ๊ก จนผมเข้าไปศึกษา
เข้าไปอ่านดู แล้วก็เห็นผล
สุดท้ายว่าเป็นไง รู้สึกอยาก
จะทาํอะไรสักอย่าง เลย
ระบายลงเพลงไป แล้วดนตรี
ตอบรับด้วยครับ ก็เลยได้
เพลงมา จริงๆ ดูข้อมูลก่อนที่
จะแต่งทุกเพลงเลย เป็นมุมที่
หลายๆ คนรู้สึกเหมือนกัน 
แต่บางคนไม่ได้พูดออกมา  
บางคนก็พูดออกมาแล้วแต่
ไม่มีใครได้ยิน  เราอยาก
สะท้อนสังคมครับ” เต้

 นั่นคือที่มาของเพลง ส่วน
ที่มาของสมาชิกนั้น ข้น เมษ 
นิน เต้ คือเพื่อนร่วมชั้นเรียน
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล สาขา 
Popular Music หรือดนตรี
สมัยนิยม ส่วนปุ้ย มือกีตาร์
แจ๊สที่เรียนอยู่มหาวิทยาลัย
ศิลปากร คือเพื่อนที่เคยทําวง
ร็อกกับนิลมาตั้งแต่สมัยมัธยม 
ทั้งหมดเรียนดนตรีและอยาก
ทําวง ทําเพลง จึงเริ่มก่อร่าง
สร้างวง “เป้าหมายที่รวมกัน 
ก็ต้องดังให้ได้ หมายถึงว่า 
เอาให้สุดที่เราชอบครับ” เมษ 
 เราเองก็เชื่อว่าพวกเขา
กาํลังเต็มที่กับสิ่งที่ชอบและมี
คนชอบไม่น้อย ตั้งแต่ตัวเพลง 
อพี ีBomb At Track 5 เพลง 
ที่พวกเขาพ่นสีสเปรย์หน้าปก
เอง ทําเสื้อมาขายงานทีเชิ้ต 
ย่างหมูในงานแคท ฟู้ดดิวัล 
และทาํเพลงต่อไป โดยมี
เวเฟอร์ เร็คคอร์ด/วอร์นเนอร์ 
มิวสิค ช่วยดูแลสนับสนุนด้าน
ต่างๆ ระหว่างที่พวกเขากําลัง
ทําอัลบั้มเต็ม รวมทั้งทัวร์แสดง
สดตามที่ต่างๆ ซึ่งเราขอยํา้
ว่า...มันระเบิด (O,O) 

รู้ไปทาํแมว 
 ปุ้ย หรือ โรเบิร์ด คือ มือกีตาร์ที่
ดูพูดน้อยเวลาสัมภาษณ์ แต่บนเวที
นั้น ทั้งในการแสดงสดของวงตนเอง
และวงอื่น อาจพบเขากาํลังพูด ร้อง
เพลง กระทั่งเต้นอยู่อย่างเมามัน อ้อ 
เขามีความสามารถด้านการแสดง
ด้วย ผ่านประสบการณ์หนังสั้นที่เผย
แพร่เป็นตัวอย่างในโครงการ ‘Alter 
มาทําเป็นหนัง’ ร่วมกับดีเจจูนจูน มา
แล้ว ส่วนข้นคือมือเบสรุ่นหลานที่
เคยช่วยสอง พาราด็อกซ์เล่นสดเวลา
ลงมาเปลี่ยนชุดหรือเข้าห้องนํา้
ระหว่างโชว์ 

มันระเบิด
Artist:  Bomb At Track
EP:  Bomb At Track

CAT30
of the Month
September

2017

Whal & Dolph: ปอ-กฤษสรัญ จ้อง
สุวรรณ (กีตาร์/ร้องนาํ), นํ้าวน-วนนท์ 
กุลวรรธไพสิฐ (กีตาร์)
  ปอ “ตอนนั้นผมขับรถกลับบ้าน
ประมาณตี 4 มีเมโลดี้ในหัวออกมา 
แล้วกาํลังอินกับเรื่องของเพื่อนๆ 
รอบตัว เขามีความจมปลักอยู่กับ
อดีต คนรักเก่า ผมก็...ทาํไมคุณไม่
หลุดออกมาจากตรงนั้น เดี๋ยวก็มีคน
เข้ามาใหม่ ทาํไมคุณต้องละเมอถึง
แต่คนนี้ ผมก็แต่งเมโลดี้ในหัว มีท่อน 
Verse กับ ท่อนฮุกนิดหนึ่ง ก็อัดเก็บ
ไว้ในโทรศัพท์ของผม มาเจอกับ
นํ้าวนที่แต่งไลน์กีตาร์มา”
  นํ้าวน “แบบ…เรามีเพลงใหม่ 
ลองฟังไหม แล้วเจ้านี่ก็มีเพลง
เหมือนกัน เอามาฟัง”
  ปอ “ก็เลยเอามาประกอบกัน 
แล้วไม่ต้องปรับอะไรเลย กลายเป็น
เหมือนอะไรใหม่ๆ ที่มันเกิดขึ้น แล้ว
เพลงนี้ไปจบที่ทะเล เพราะว่าตอน
นั้นผมไปเลี้ยงออฟฟิศที่เสม็ด ก็เลย
แต่งต่อ อัดใส่มือถือ แล้วก็กลับมาทาํ
เพลงนี้กันต่อที่บ้าน”
 นํ้าวน “ผมว่ามันแปลกน่ะ มี
ความเป็นเร็กเก้  แต่ว่าเพลงเร็กเก้ที่
ผมเคยฟังก็ไม่มีอะไรแบบนี้  แปลกๆ 
ดีนะ ผมชอบมาก”

รู้ไปทาํแมว
 ปอบอกว่า ตอนทาํเพลงนี้เขาคิดถึงการ
เล่นสดไปด้วย โดยนําเสียงรีเวิร์สฟุ้งๆ ของ
กีตาร์ไฟฟ้าผสมกับเสียงสแนร์ “เวลาเล่นสด 
ผมตบ (กีตาร์)ปุ๊บ สแนร์ลง เป็น
เอฟเฟกต์สแนร์ไปในตัว ก็คือเราคิดเผื่อเล่น
สดไว้แล้วด้วย ผมรักเสียงสแนร์ในเพลงนี้
มาก (หัวเราะ)” ติดตามดูการเล่นสดเพลงนี้
และอีกหลายๆ เพลงของวาฬ แอนด์ ดอล์ฟ 
ใน เวที BABB BED BED ณ Cat Expo 
4 วันที่ 25 พฤศจิกายน 22.00 น. 

August 2017 
พิเศษ เล่มนี้รายงานของชาร์ตเดือนกันยายน
แล้วแถมสิงหาคมให้อีกเดือน (จะได้อ่านต่อ
เนื่องกับชาร์ตของเดือนกรกฎาคม ที่ลงเล่ม 
5 ไปก่อนหน้านี้ )

ประมวลผลคะแนนจากชาร์ต 
Cat 30 ที่รายงานทุกวัน
เสาร์ 14.00–18.00 น. 
ทาง www.thisiscat.
com ดังนั้นชาร์ตราย
สัปดาห์ ติดตามที่ 
Cat Radio ส่วนชาร์ต
รายเดือนมีที่นี่ที่เดียว

‘ละเมอ’
ขึ้นอันดับ 1 
www.facebook.com
/whalanddolph

นํ้าวน

จากซ้ายไปขวา เมษ ปุ้ย เต้ ข้น นิล

Photo: อุ๊บอิ๊บปอ
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หน้าเก่าบ้างแต่น่าสนใจ

 เราคยุกบั โต้–ธนพล ทองสวสัดิ์ 
(ร้องนํา) ฮั้ว–พิสิฐ สมบัติพินพง 
(กีตาร์) บาส–ปณิธิ สุขสายชล 
(เบส) และดอน–นภัสรพี ยาอินทร์ 
(กลอง) สมาชิกวง Nap A Lean 
ในร้านกาแฟแห่งหนึ่งอย่างเพลิด
เพลินก่อนวันหยุดยาว ทั้งเรื่อง
ดนตรี ซิงเกิ้ลที่ 10 ‘หยดุเลยอย่า
ร้อง (Don't Cry)’ บ้านเกิด เพื่อน 
ครอบครัว ฯลฯ แต่มีหัวข้อหนึ่ง ที่
สะท้อนความเป็นหนึ่งเดียวของวง
ได้แนป อะ ลีน มากจนเราอยากให้
อ่านกันเต็มๆ (แต่ด้วยพื้นที่จาํกัด 
จึงต้องตัดทอนนิดหน่อย)   
 ความรู้สึกที่ Nap A Lean มี
ต่อ Nap A Lean
 โต้: ผมภูมิใจครับเพราะว่า
สมาชิกทุกคนในวงนี่ ตอนอยู่ที่
เชียงใหม่เขามีทุกอย่างอยู่แล้วครับ 
มีทั้งบ้านมีทั้งงานอะไรที่ลงตัว แต่
ว่าทุกคนเหมือนทุบหม้อข้าวหม้อ
แกงมาเพื่อลุยงานกัน อย่างแรก
เลยรู้สึกภูมิใจกับทีมกับวงมากๆ 
ครับ แล้วก็รู้สึกมีความสุขที่ได้เล่น
ดนตรีด้วยกันเพราะว่าอย่างพี่ดอน 
ผมก็เล่นดนตรีด้วยกันมาเป็นสิบปี
แล้ว อย่างบาสก็เล่นดนตรีมาตั้งแต่
อยู่อนุบาลสาม รู้สึกดีใจที่เราเลือก
ทางเดินด้านดนตรีแล้วได้เล่นดนตรี
กับเพื่อนกับพี่น้อง 
 ฮั้ว: รู้สึกภูมิใจมากที่สร้างมัน
ขึ้นมาด้วยกันกับเพื่อนทั้งสามคน
ครับ Nap  A Lean เป็นเหมือน
สินทรัพย์ เป็นทรัพย์สินชิ้นแรกของ
ผมในฐานะมนุษย์ทาํงาน เหมือน

สินทรัพย์ที่เป็นนามธรรมน่ะครับ มี
มูลค่าทางจิตใจผม หลายคนอาจ
จะมีศาสนาหรืออะไรเป็นที่ยึด
เหนี่ยว ของผมก็คือวง Nap A 
Lean เป็นเหมือนที่ยึดเหนี่ยว 
ทําให้เรามีพื้นที่ในการยืนอยู่ใน
สังคมได้ครับ ปัจจุบันนี้ Nap A 
Lean ก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวที่แข็งแรง
พอสมควรเลยสาํหรับผม ทําให้รู้
ว่าเรามีตัวตนอยู่เพื่ออะไร คอย
เตือนเราอยู่เสมอว่าเราเลือกเล่น
ดนตรี Nap A Lean ก็งอกจาก
ดนตรีมาเป็นวง มาเป็นครอบครัวที่
ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน 4 คนที่บ้านเช่า
หลังเดียวกัน เป็นอีกครอบครัว
ย่อยจากครอบครัวหลักที่เชียงใหม่
ครับ ก็ได้เรียนรู้บทเรียนใหม่ๆ
 ดอน: ส่วนตัวรู้สึกภูมิใจครับ 
วง Nap A Lean ก็มีอายุกันพอ
สมควร ถ้ามองย้อนกลับไปตั้งแต่
เริ่มจนถึงปัจจุบันนี้ ก็มากันได้ไกล
พอสมควร แล้วก็เริ่มมีคนรู้จักมาก
ขึ้น เราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแบบผ่าน
ร้อนผ่านหนาวผ่านอุปสรรคผ่าน
อะไรมาร่วมกันครับ รู้สึกภูมิใจที่
เราก้าวข้ามผ่านอุปสรรคหลายๆ 
ข้อมาด้วยกัน แล้วตอนนี้ทุกคนก็
ยังอยู่ด้วยกัน รักกันเหนียวแน่น ก็
รู้สึกภูมิใจ มีความสุขทุกครั้งเวลา
นึกกลับไปย้อนดูครับ

 บาส: ก็ดีใจครับที่ได้อยู่ในวงนี้
ครับ เพราะว่าเราเล่นดนตรี เรา
เรียนดนตรีมาครับ เราอยากจะมี
ผลงานที่ออกมาถ้าสมมติเรายังอยู่
ที่เดิม เราก็ไม่สามารถที่จะสร้างตัว
ตนของเราได้ ผมดีใจที่ว่าเราได้อยู่
วงทาํเพลงด้วยกนัอยู่เป็นครอบครวั
เรา Nap A Lean ไม่ใช่แค่งานที่
ทําสร้างงานเพลง คือมีความเป็น
ครอบครัว
 เราฟังแล้วก็เชื่อว่าทุกคนมี
ความสุข แต่สงสัยว่าทําไมเพ
ลงแนป อะ ลีน ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่
จึงเป็นเพลงอกหักชํ้ารัก ฮั้วมีคาํ
ตอบ “ในห้วงอกหัก สมองมัน
ทํางานหนักดีน่ะ” โต้เสริมว่า 
“เป็นช่วงเวลาทีท่าํให้เราได้
เตบิโตมาก อกหกัครัง้แรกไปแล้ว 
ครัง้ทีส่องไม่เจบ็เท่าครัง้แรกแล้ว
แหละ ต้องคดิอย่างนี ้ผมเริม่แต่ง
เพลงเพราะว่าเพลงในตลาดไม่มี
เพลงไหน ตรงใจผม แล้วช่วงที่
ผ่านมาผมเจอเรือ่งทีเ่สยีใจมา
เยอะ เพราะฉะนัน้ผมกเ็ลยอยาก
ขยีต้วัเอง ขยีใ้นมมุว่าตวัเองด้วย 
อย่างเพลง ‘หยดุเลยอย่าร้อง 
(Don't Cry)’ จรงิๆ ผมแต่งให้
ตวัเองนะครบั เพือ่บอกตวัเองว่า
อย่าร้อง” แต่ก็อยากให้ทุกคนร้อง
เพลงร่วมกัน “เป็นเพลงทีผ่มคดิว่า 

ถ้าไปอยู่ในโชว์ของเราแล้วคนจะ
ร้องตามได้ ฟีดแบกทีผ่มชอบดกู็
คอื เวลาไปเล่นครบั ผมจะให้คนดู
เขาร้องบ้าง เพราะว่าต่อให้เราทาํ
วงมานานแค่ไหน ผมกย็งัตืน่เต้น
ทกุครัง้ทีข่ึน้ไปร้องเพลง เขาจะ
ชอบเพลงเราไหม ร้องได้ไหม” 
 ไปร่วมร้องเพลงนี้และอีกหลาย
เพลงของแนป อะ ลีน ได้ในงาน 
Cat Expo 4 คนเล็ก เพลงโต 
25-26 พฤศจิกายนนี้ “ถึงพวก
เราจะ ไม่เจ๋งเหมือน Walking 
Dead นะครับ แล้วก็ไม่ใช่ The 
Best เหมือน Game of 
Thrones แต่ว่า ดูโชว์เราสนุก
แน่นอน Baby” ฮั้ว (O,O)

รู้ไปทาํแมว
 แนป อะ ลนี เช่าบ้านอยู่ด้วยกนัที่
กรงุเทพฯ มา 2 ปีแล้ว ช่วงหยดุยาว 
สมาชกิวงทกุคน กลบัเชยีงใหม่ แต่
บาส ซึง่เปรยีบเสมอืนเชฟหลกัของ
บ้าน ต้องฝากแมวชือ่หอยแครงไว้ที่
กรงุเทพฯ เพราะหอยแครงเป็นแมว 
กทม 
 Cat Expo ปีนี ้แนป อะ ลนี มถีงุ
ผ้าลาย Don’t Cry ไปขายด้วย เขา
บอกว่านุ่มและเป็นลายทีค่นถามถงึ
มากตัง้แต่วงและค่าย Spicy Disc 
สกรนีเสือ้ไว้ใส่กนัเอง ส่วนเพลงใหม่ 
ลุ้นฟังกนัช่วงนัน้แหละ แต่อลับัม้เตม็ 
ปีหน้าถามกนัใหม่ (O,O)

‘From
Nap A Lean   
 to
Nap A Lean’
Artist:  Nap A Lean 
Single:  หยุดเลยอย่าร้อง 
             (Don't Cry)

 ชาติ สุชาติ แซ่เห้ง คือ นักร้อง
นักแต่งเพลงที่มีลายเซ็นชัดเจน ทั้ง
นํ้าเสียง การเล่นกีตาร์ และการเล่า
เรื่องผ่านบทเพลง รวมทั้งบุคลิก
พูดน้อย แต่ต่อยหนักด้วยเสียงร้อง
ขยี้ใจ ที่หลายคนจําเขาได้ตั้งแต่
ครั้งเข้าแข่งขันร้องเพลงในรายการ 
The Voice ซีซั่น 3 (2557) ผ่าน
ไป 2 ปีกว่า ชาติมีซิงเกิลในสังกัด 
What The Duck แล้ว 5 เพลง 
คอื ‘การเดนิทาง’ ‘แหงน’ ‘อวสาน’ 
‘หนังสือเล่มเก่า’ และล่าสุด 
‘เพียง’ 
 “ ‘เพียง’… เป็นความรู้สึกที่... 
ผมว่าเพลงนี้ผมพูดตรงมาก ตรง
ที่สุดเท่าที่เคยพูดมาในเพลงอื่น 
เพราะว่าออกมาจากความจริง
ล้วนๆ เลยครับ”
 ฉากสุดท้าย ก่อนจางหาย
 ก่อนสลายไปในเวลา
 ยังคงคิด ยังคงหวัง
 สิ่งที่พลั้งที่ทํากับเธอ
 *เพยีงอยากเหน็ เรือ่งราวเก่าย้อน
 เรือ่งราวเหล่านัน้ มาทกุตอนตืน่
 เพียงชีวิต เพียงสักนิด เพียง
โปรดคิดอีกครั้ง....
 
 หลังจากเพลงเผยแพร่ไปไม่
นาน เราเห็นคอมเมนต์ส่วนใหญ่
บอกว่าเพลงเศร้า จึงถามชาติ 
ผู้แต่งว่าเศร้าไหม 
 ”ผมมองว่ามันเศร้า เพราะ
ตอนผมเขียนผมก็เศร้า(หัวเราะ) 
ผมก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะมันเป็น
อย่างนั้นครับ”
  นั่นคือความรู้สึกตั้งต้น ส่วน
ปลายทางผู้ฟังจะรู้สึกเศร้าหรือไม่
เศร้าด้วยสาเหตุใด นอกจากตัว
เพลงแล้ว อาจขึ้นอยู่กับอารมณ์
และเรื่องราวของแต่ละคน  
อย่างไรก็ดี ในบรรยากาศหม่น 
เหงา สไตล์โฟล์กป๊อปแบบชาติ ที่
มีกีตาร์และเสียงร้องเหนี่ยวนําดัง
เพลงก่อนๆ มีบางอย่างแตกต่าง
ออกไป โดยเฉพาะภาคดนตรี 
 “เป็นสสีนั สโีทนใหม่ พีฟ่ั่น 
(โกมล บญุเพยีรผล-โปรดวิเซอร์) 
เอาป่ีสก๊อตใส่เข้าไป แต่กไ็ม่ได้
ทาํให้โดดเด่นแบบ นีค่อืป่ีสก๊อตนะ 
เพราะพีฟ่ั่นใส่ในเมโลดีท้ีไ่ม่ได้หวอื
หวา ... ผมว่าแปลกดน่ีะ (หวัเราะ) 
ผมไม่เคยได้คดิถงึมนัเลย ไม่คดิว่า
จะเอามาใส่ในเพลงป๊อปได้”

“ชาติ ชัด ชัด”
Artist: ชาติ สุชาติ
Single: เพียง

 นอกจากเสียงเครื่องดนตรีใหม่
ที่ไม่เคยใช้ในบทเพลงของเขา การ
เรียบเรียงโดยรวมของเพลงก็เผย
ให้เห็นมิติของเพลงแบบชาติที่มี
ความเคลื่อนไหวและพัฒนาทั้ง
เรื่องภายนอกคือเครื่องมือ และ
ภายในคือความรู้สึกรวมถึงฝีมือไม่
น้อย ส่วนเรื่องอัลบั้มเต็ม ที่แฟนๆ 
รออยู่ ขอให้มีความหวังต่อไป 

เพราะชาติบอกว่ามีเพลงจํานวน
พอสมควรแล้ว และการแต่งเพลง 
เข้าห้องอัดไม่ใช่เรื่องยากสําหรับ
เขา ส่วนกําหนดการว่าเสร็จเมื่อ
ไหร่นั้น ย่อมเป็นไปตามเหตุปัจจัย
ต่างๆ  
 แต่สิ่งหนึ่งที่เขารู้สึกว่ายาก
เสมอ คือการแสดงสด เนื่องจาก
รู้สึกว่าตัวเองแสดงออกไม่เก่ง

 “ยากมากครับ เพราะผมเป็น
คนแสดงออกแบบยํา่แย่มาก 
(หัวเราะ) เพลงผมมีไม่เยอะด้วย
ไงครับ ยังไม่เป็นโชว์แบบของผม
จริงๆ ไม่ใช่เพลงผมทั้งหมด
จริงๆ ต้องหาเพลงอื่นมาเติม ก็
จะมีความยาก ในการระบุตัวตน
ว่านี่คือเรานะ” 
 อย่างไรก็ดี เราอยากให้คนที่
ชอบฟังเพลงชาติลองดูการแสดง
สดของเขา (ใครยังไม่เคย เร็วๆ นี้ 
เจอกันที่ Cat Expo4) เพราะเรา
ว่าชาติทาํหน้าที่บนเวทีได้ดี และ
ชัดแบบชาติทีเดียว ส่วนที่เขา
ออกตัวว่าถ่ายทอดความรู้สึกไม่
เก่งและเพลงยังน้อยอยู่ คงต้อง
สั่งสมประสบการณ์และทาํงานกัน
ต่อไป รวมทั้งเรียนรู้เรื่องอื่นๆ ใน
วงการดนตรีอย่างที่เขากล่าวว่า 
  “ต้องเข้าใจเรื่องของธุรกิจ
เพลงมากขึ้น จากที่ตัวเองไม่เคย
รู้เรื่องพวกนี้ พอเรามาอยู่นี่เราก็
ต้องเข้าใจมากขึ้น ผมว่าเป็น
ข้อดีเพราะว่าพอเรามองย้อน
กลับไปในเพื่อนๆ เราที่ยังอยู่ใน
จุด… ไม่ใช่จุดที่ไม่ดีนะ คือจุดที่
ยังไม่ได้มาตรงนี้ ก็จะไม่เข้าใจ
เรื่องพวกนี้เลยครับ บางทีคุยกัน
เราก็จะ เฮ้ย นี่เราเป็นอีกคนหนึ่ง
ที่เข้าใจเรื่องธุรกิจเพลงไปแล้วนี่
หว่า … ไม่ใช่ข้อเสียครับ”
 ทุกการเดินทางของชีวิตย่อมมี
การเรียนรู้ เพียงเราเปิดใจ 
ทําความเข้าใจ อาจทาํให้เรารู้จัก
กันและกันมากขึ้น รวมถึงมองตัว
เองได้ชัดขึ้นอีกด้วย (O,O)

รู้ไปทาํแมว
  นอกจากทาํเพลงของตัวเองแล้ว 
ชาติยังร้องเพลงประกอบละคร และ
มีงานแสดงสดไม่น้อย ทาํให้ไม่ค่อย
ได้กลับบ้านที่หาดใหญ่และปิดร้าน
อาหารที่ตนทาํกับเพื่อนชื่อว่า 
"สํา-นัก-งาน" ไปพักใหญ่แล้ว ด้วย
หลายเหตุผล ข้อหนึ่งก็คือ ชาติ ไม่มี
เวลาดูแล แต่แฟนๆ ไม่ต้องห่วงว่า
ชาติจะเครียดมาก เพราะเขากาํลัง
ผ่อนคลายด้วยการเล่นเกม Play4 
ที่เพิ่งซื้อมา

จากซ้ายไปขวา ฮั้ว โต้ บาส ดอน

Photo: Pimpakan
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 Artist Focus เริ่มต้นเมื่อ 
8 ปีก่อน ด้วยความมุ่งหวังขึ้น
เวทีในวัยมัธยม แม้พวกเขา
ยอมรับว่าวงตัวเอง “กากที่สุด
ในโรงเรียน” แต่ด้วยความ
ตั้งใจแตกต่างจากวงอื่นที่กาํลัง
นิยมเล่นแนวร็อกๆ ว้ากๆ พวก
เขาเลือกคัฟเวอร์เพลงของวง
อย่างสเลอ เดอะ ริชแมน ทอย 
ก็ทาํให้มีคนสนใจ และตัดสินใจ
ทาํเพลงของตนเอง ในเวลาต่อมา
 “พอเรียนจบ ผมไม่อยาก
ให้วงยุบไป ก็เลยแต่งเพลง
ขึ้นมา ส่งเทศกาลดนตรีโคตร
อินดี้ตอนนั้น แล้วได้ไปเล่น 
ก็… เฮ้ย เราหยุดไม่ได้แล้วนะ 
ตอนนั้นเพ้อฝัน บอกเพื่อนๆ 
ทุกคนก็เอาด้วย เลยได้แต่ง
เพลงกันใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆ 
 เหมือนเราทดลองครับ 
ลองผิดลองถูกกับแนวเพลง
เยอะมาก เราทาํเพลงเพื่อไป
ส่งหลายๆ ค่าย แล้วก็โดน
ค่ายบรีฟมาว่าต้องแก้นะ 
ท่อนนี้ๆ ทําให้เราอยู่อย่างนี้
มานานมาก จนอิ่มตัวไปปี
หนึ่ง เราก็มานั่งคุยกันว่า เรา
จะมานั่งทําอย่างนี้ทําไม เลย
เอาเพลงทั้งหมดที่เราคิดว่า
มันดี แต่เขาว่าไม่ดี มาลองดู
ก่อน ลองทําสิ่งที่เราชอบ  
กลับมาปล่อยปีนี้ 2017” 
ฟ่าง

 ‘นํ้าหอม’ คือชื่อซิงเกิลที่ 2 
ในปีนี้ (ต่อจาก ‘สุดขอบฝัน’) 
หลังจากพวกเขาเลือกโฟกัสใน
การทําเพลงแบบที่ชอบต่อไป 
โดยสมาชิกที่ร่วมทางกันใน
ปัจจุบันมี 6 คน ได้แก่ ฟ่าง 
- พชร โพธิ์อินทร์ (ร้องนํา), 
ต๋อง-อิทธิศักดิ์  ขวัญบุญจันทร์
(กตีาร์), มกิซ์-สรวศิ เขยีนเสมอ 
(ซินธิไซเซอร์) ที่เราได้คุยด้วย
วันนั้น ส่วนอีก 3 คนที่เห็นจาก
หน้าจอมือถือคือ ริชาร์ด-
ณัฐกานต์ ปานพรม(กีตาร์), 
นัท-ณัฐวิทย์ สุเทวพร(เบส), 
เต้ย-ภาณุพงศ์ บุญคุ้ม (กลอง) 
ติดภารกิจ
 ส่วนชื่อวงนั้น ก็มาจากวงที่
ชอบ และสิ่งที่ชอบ  
 “ตั้งแต่ ม.5 พวกเราเล่น
แนวบริตร็อกครับ แล้วชอบ
วง Arctic Monkeys กัน
มาก ก็คิดกันว่าจะใช้คําอะไร 
ที่ใกล้เคียงกับลูกพี่เขา ก็ได้
ความหมายตรงนี้มาว่า 

Artist Focus เป็นศิลปิน 
เป็นวงทาํงานศิลปะนะ แล้วก็
ถูกโฟกัสนะ”
 ระหว่างฟังวงอธิบาย 
สายตาเราก็พลันไปโฟกัสที่แขน
ของนักร้องนาํซึ่งสักสัญลักษณ์
อัลบั้ม ‘AM’ งานชุดล่าสุดในปี 
2013 ของอาร์กติกมังกี้ส์ เมื่อ
ประมวลกับสิ่งที่สมาชิกเล่ามา 
เรารู้สึกว่าความชอบวงโปรด
ของพวกเขายังคงอยู่ ขณะ
เดียวกันก็เติบโตด้วยการทาํ
เพลงแบบฉบับของตนเอง
 “พวกเราเอ็นจอยกับการ
ทําเพลงด้วย แล้วก็ที่พวกเรา
มีความสุขที่สุด ในวงจะ
เป็นการ ออกไปเล่นสด ทาํ
เพลง 100 เล่นสด เอนเนอร์
จี 200 (หัวเราะ)”
 ติดตามผลงานเพลงและ
การเล่นสดที่พวกเขาโฟกัสได้
ทาง www.facebook.com/
artistfocusband/

รู้ไปทําแมว
 สมาชิกวงนอกจากทาํเพลงแล้ว
ก็ทํางานต่างกันไป อาทิ  ฟ่างทํา
เสื้อผ้าแบรนด์ Nichara ต๋องเคย
ทํางานประจําเป็นสถาปนิกแต่ลา
ออกมาศึกษาต่อ มิกซ์สอน Sound 
Design ที่ ม.กรุงเทพ และมีไซด์โปร
เจกต์ชื่อวง The Sentinel ริชาร์ด
ทํางานกราฟิก นัททํางานบริษัท
สัญญาณมือถือ ส่วนเต้ยบวชอยู่ 
(ช่วงสิงหาคมที่เราสัมภาษณ์) 

Artist:  Artist Focus 
Single:  นํ้าหอม 
Photo: Pimpakan

“Stay 
 Focused”

 กอล์ฟ–ชลันธรณ์ เมนะคงคา 
(กีตาร์+ร้องนํา), ตอง-ศรุต นาวา-
นุเคราะห์ (กีตาร์), ต้น–ชัยวัฒน์ 
มิ่งไม้ (กีตาร์+ซินธ์), บอม–ธิตินันท์ 
จนัทร์แต่งผล (เบส), กราฟ–ทศัน์ทยา 
สาตรพันธุ์ (กีตาร์), แจ็ค–วินัย 
นามวงศ์ (กลอง) คือสมาชิกชุด
ปัจจุบันของ Dead Flowers 
(เดด ฟลาวเวอร์) วงดนตรีที่แฟนๆ 
ได้ยินเพลงมาตั้งแต่ 3 ปีก่อน 
 ‘Lost’ คือ ซิงเกิลแรก จาก
นั้นก็มีให้ฟังอีกเป็นระยะ รวม 
6-7 เพลง ผ่านช่องทางออนไลน์  
กระทั่งปีนี้จึงบอกว่ากําลังจะมี
อัลบั้มแรกที่พยายามทําให้ทันงาน 
Cat Expo4 ซึ่งพวกเขามีคิว
แสดงสดด้วย  
 “เราจะพยายามแบบสดุขัว้

“From 90’s” 
Artist: Dead Flowers 
Album:  Lost   
Photo: อุ๊บอิ๊บ

ครบั จากทีเ่คยฟังในยทูปู อยาก
ให้มาลองฟังอลับัม้เตม็ทีก่าํลงั
ปล่อยให้ทนั ในงานแคท ตวัเพลง
รายละเอยีดจะเยอะมาก กตีาร์
เราประมาณร้อยไลน์ ตวัทีป่ล่อย
ในยทูปูมแีค่กราฟ กบักอล์ฟเป็น
แกนหลกัทีท่าํ แล้วพอหลายๆ 
คนเข้ามากม็ไีลน์ของตวัเอง เสรมิ
จากเดมิ กเ็ปลีย่นไปในทางทีด่ี
ครบั เราเองชอบกนัมาก มนัเข้ม
ข้น พอเราอดัเสรจ็แต่ละวนั มา
นัง่ฟังกนั ยงัตืน่เต้นเองเลย”
 ส่วนชื่ออัลบั้ม ระหว่างที่กําลัง
เร่งมืออยู่นี้ พวกเขามีชื่อในใจแล้ว  
 “เราตั้งใจว่าจะชื่อว่า Lost 
ครับ จริงๆ อัลบั้มนี้ทั้งเรื่องราว 
ทั้งดนตรี แทบจะร้อยกันเป็น
เรื่องเดียวเลย เหมือนหนึ่งชุด

ความคิดน่ะครับ แล้วก็จะวน
เวียนอยู่กับความ Lost นี่แหละ 
มีเพลงที่เหมือนเดินเข้าไป ดิ่งลง
ไป มีมืด มีสว่าง เป็นหนึ่งชุด
ความคิด ถ้าฟังเนื้อหาจริงๆ เรา
เชื่อว่าแทบจะเป็นเรื่องเดียวกัน
ทั้งอัลบั้มเลยครับ”  
 เป็นคําบอกเล่าของกอล์ฟ 
นกัร้องนาํทีเ่ริม่แต่งเพลงตัง้แต่ 10 ปี 
ที่แล้ว ก่อนชวนเพื่อนๆ และรุ่น
น้องที่คุ้นเคยจากการเล่นดนตรี
ด้วยกัน ทั้งในโรงเรียนช่างศิลป์
และสถานบันเทิง จนเกิดเป็นเดด 
ฟลาวเวอร์และซิงเกิลต่างๆ ดัง
กล่าวตอนต้น ระหว่างทางอาจมี
การปรับเปลี่ยนสมาชิกไปบ้าง 
แต่รากยังคงอยู่และออกดอกผล
สะท้อนสิ่งที่พวกเขาเป็น 
 “ไม่รู้จะพูดว่าเป็นอัลบั้มแบบ 
90 ได้หรือเปล่า เพราะจริงๆ 
เราเล่นดนตรีตั้งแต่ช่วงยุคนั้น
ครับ ข้าวของ ที่เราใช้ในอัลบั้ม 
ก็พยายามเอาของที่เรามี เอา
ซาวด์ยุคนั้นมาใช้ คือซีเรียสขั้น
เอฟเฟกต์แต่ละตัวที่ใช้เลย ว่า
เราจะใช้อะไร จริงๆ เราเป็น
คนในยุคนั้นอยู่แล้ว เราเป็นวัย
รุ่นยคุนัน้น่ะ อย่าง Foo Fighter 
ตอนมาเมืองไทย 21 ปีที่แล้ว 
เราก็ดู 
 เราไม่ได้ตั้งใจทําเพลง 90 
แต่ว่าทําออกมาแล้วเป็นแบบนั้น 
เราก็ตามดูดนตรีนะครับ วงอะไร
ใหม่ๆ ก็ฟังหลายแนวมากฮะ แต่
พอทําของตัวเองไม่เป็นอย่างนั้น
น่ะ ด้วยรสนิยม ด้วยรูปแบบ 
หรือว่าโครงสร้างคอร์ดที่เราใช้
 สําหรับเรามันก็คือโมเดิร์น-
ร็อกแหละ มีส่วนผสมของ 
Noise มีส่วนผสมของ 

Psychedelic แต่ก็มีความ 
Pop ด้วย เวลาทาํเพลงออกมา 
เราก็อยากสื่อสารกับคน ไม่ได้
อยากให้ยาก ย้อนไปก่อนที่มีชื่อ
เดด ฟลาวเวอร์ บางเพลงเรา
เคยทําเป็น Ambient แต่พอวัน
นี้เราคิดว่า เราเป็นแบนด์ เพลง
เราต้องการสื่อสารกับคน แต่
จริงๆ แล้วเราก็กาํลังทาํอะไรที่
ชอบอยู่” (O,O)  

รู้ไปทําแมว
 ตองและกอล์ฟต่างมีโรงงานสกรีน
เสื้อที่ศิลปินและลูกค้าติดใจ กอล์ฟรับ 
จ๊อบทาํโปรดักซั่นโฆษณาและอ่าน      
สปอต รวมทั้งเป็นคนที่ชวนตองกลับมา
เล่นดนตรีหลังจากวางมือไปหลายปี 
บอม คือ สมาชิกวงภูมิจิตที่มีฝีมือทั้ง
ดนตรี อาหาร และศลิปะ ล่าสดุทาํ
ตุ๊กตา “กเูป็นม้า” อาร์ตทอยลิมิเต็ด-
เอ็ดดิชั่นที่หลายคนตามหา  
 อีก 3 คนที่ไม่ว่างคุยกับเราวันนัน้ 
(อยู่ในกรอบรปู) ต้นคอืมาร์เกต็ติง้ค่าย
หนังที่มีประสบการณ์ในเทศกาล
ภาพยนตร์ทัว่โลก กราฟเป็นฟรแีลนซ์
และทําร้านอาหาร แจ๊คเป็นนักวาดรูป
เจ้าของเพจ Mr.Fail  
 ทั้งหมดเรียนศิลปะ แต่อาร์ตเวิร์ก 
อัลบั้ม พวกเขาอยากให้คนอื่นฟังเพลง
แล้วตีความสะท้อนมุมมองออกมา จงึ
ฝากเราประกาศรบักราฟิก ดีไซเนอร์ 
โดยวงมีคอนเซปต์และเรฟเฟอเรนซ์
พร้อมแล้ว ใครสนใจติดต่อ www.
facebook.com/deadflower 
sthailand/

Babb Bird Bird Sound  
 คุยกับเบิร์ด อดิศักดิ์ พวงอก 
หัวหน้าบ้าน Bird Sound ที่มี
สมาชิกอย่าง สหายแห่งสายลม, 
West Of East, Mico, Dead 
Flowers, Abandoned House, 
Yerm, Alone Tournament, 
สมุนลําไย และมีการจัดงานให้เหล่า
สหายดนตรีได้เล่น ได้ชมกันอย่าง
เพลิดเพลิน อาทิ Freedom Fly, 
Spark (เผาหัว) 

จุดเริ่มต้นของ Bird Sound  
 ผมเปิดห้องซ้อมดนตรี ก็ใช้ชื่อ
ว่า Bird Sound นี่แหละครับ 
ประมาณ 7-8 ปีที่แล้วครับ แล้วก็
ปิดกิจการไป เพราะว่า (หัวเราะ) 
ดูแลไม่ไหวครับ ก็เหลือแต่วงตัวเอง
มาซ้อมครับ ทําเพลงที่บ้านผม แล้ว

อยู่มาวันหนึ่งผมเจอน้องๆ วง West 
of East ฮะ มางานวันเกิดผมนี่
แหละครับ มานั่งเล่นดนตรีกัน แล้ว
เขามาเล่นเพลงให้ฟัง “พี่เบิร์ดผมมี
เพลงๆ หนึ่ง แต่งไว้ แล้ว” ชื่อเพลง 
‘เสียงนก’ ด้วย บังเอิญมาก 
(หัวเราะ) 
 แล้วที่บ้านผมก็พอมีเครื่องไม้
เครื่องมือพอที่จะอัดได้น่ะฮะ แต่ไม่
ได้มาตรฐานอะไรมาก ก็ลองชวนเขา
ว่ามาอัดบ้านพี่เปล่า พูดแบบทีเล่นที
จริงน่ะ  เดี๋ยวพี่ทําค่ายเลย ค่าย 
Bird Sound นะ (หัวเราะ) แล้วก็
ไปทํากันครับ ผมก็ช่วยอัด เสร็จแล้ว
พวกนี้ก็ไปทําเอ็มวีกัน แล้วพอจบ
เอ็มวีก็มีตัวอักษรขึ้นข้างล่างว่า Bird 
Sound Record 
 ผมก็ถามว่าเอาจริงเหรอนี่ เขา
บอก “เอาจริงดิพี่” ก็เลย เอาก็เอา 

สนุกดี ลองดู ไม่เคยทําเหมือนกัน 
แล้วก็มาเรื่อยๆ ผมมีโปรเจก์ตัวเอง 
สหายแห่งสายลมด้วย ลองทาํเอง 
อยู่เอง สนุกดี แต่เราก็ไม่ใช่ค่าย
จริงจังขนาดนั้น ไม่มีการเซ็นสัญญา 
ไม่มีงบ  ช่วยกันดู ช่วยกันฟัง  แต่ทุก
วงต้องดูแลตัวเองนะครับ (หัวเราะ)

รู้ไปทําแมว
 นอกจากเบิร์ดจะช่วยน้องๆ ใน Bird 
Sound ทาํเพลงได้น่าสนใจ  (เล่มหน้า
เรามีแนะนําอีก) ยังทาํโปรเจกต์สหายแห่ง
สายลม,วง Desktop Error และเป็นมือ
กีตาร์ที่เหล่าศิลปินไว้วางใจ เวลาแคท 
เรดิโอจัดเทศกาลดนตรีทีไร ทีมงานต้อง
ถามเบิร์ดว่าเล่นให้ใครบ้างจะได้จัดตาราง
โชว์ไม่ชนกัน สาํหรับ Cat Expo4 พบ
เบิร์ดได้ในโชว์ของ Desktop Error, 
Hugo, อรอรีย์, น้อย พรู, Two Pills 
After Meal, Mico เต็มอิ่มแน่นอน

Babb Bird Bird 
Sound  

จากซ้ายไปขวา มิกซ์ ฟ่าง ต๋อง

จากซ้ายไปขวา ตอง กอล์ฟ บอม

https://www.facebook.com/deadflowersthailand/
https://www.facebook.com/deadflowersthailand/
https://www.facebook.com/deadflowersthailand/
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แนะน�าผลงานของ
ศิลปินหน้าใหม่บ้าง

หน้าเก่าบ้างแต่น่าสนใจ

 แนะนําศิลปินน่าสนใจที่แวะ
เวียนมาเยี่ยมบ้านแคท เรดิโอ ด้วย
เหตผุลต่างๆ เค้าแมวกแ็อบไปคยุกบั
เขาด้วย เรือ่งเพลงบ้าง เรือ่งอืน่บ้าง   

Rei Narita
ศิลปะในการส่งต่อความสวยงาม  
 วันหนึ่งเราได้ต้อนรับ เรย์ 
นาริตะ ศิลปินแจ๊สจากแดนอาทิตย์
อทุยัทีม่ชีือ่เสยีงในแถบเอเชยีตะวนั
ออกเฉียงใต้ และมีเพลงเปิดใน

Babb
Guest
Guest 

สถานีวิทยุหลายทวีป นอกจากผล
งานและการแสดงสดเป็นที่ยอมรับ
ในฐานะ Smooth Jazz Artist 
แล้ว ยังเป็นทั้งนักดนตรี นักแต่ง
เพลง นักถ่ายภาพ โปรดิวเซอร์ 
และเจ้าของค่ายเพลง Key Rei 
Jazz ที่ตั้งขึ้นตามคอนเซปต์ “In 
the pursuit for beauty…” 
ด้วยความปรารถนาจะส่งต่อความ
สวยงามผ่านผลงานที่สร้างสรรค์ใน
สไตล์ Rei Narita  

Japan Expo 2017
 สามปีที่แล้วผมเคยมาเล่น
ดนตรีกับศิลปินญี่ปุ่นอีกคน แต่นี่
คือครั้งแรกที่ผมได้แสดงสดงาน
เดี่ยวที่เมืองไทย สนุกมาก ผู้ชมน่า
รักมาก ผมรู้สึกว่าเขาตั้งใจฟัง
ดนตรีของผม ไม่ว่าจะวัยรุ่นหรือวัย
ที่โตขึ้นมาหน่อย ขอบคุณมากครับ  
Modern Jazz Scene in Asia     
 ผมรู้สึกว่าดนตรีแจ๊สในเอเชีย
รวมทั้งญี่ปุ่นเองอยู่ในภาวะถดถอย 
แต่ผมก็ทํางานต่อไป เพื่อเสริมกํา
ลังแจ๊สให้แข็งแรงขึ้น อยากทาํให้
คนกลับมาอินกับดนตรีแจ๊สมากๆ 
อีกครั้งหนึ่ง  

Key Rei Jazz’s Concept
 สังกัดใหม่ที่ผมเปิดในนาม 
Key Rei Jazz ปรารถนาจะ
ถ่ายทอดความสวยงาม ความอ่อน
โยน วัฒนธรรมของญี่ปุ่น ผ่านทั้ง
ดนตรีและภาพถ่าย 

Album: The Color of 
Soundscape (2011) ,  
The Color of Sound-
scape II (2015)
 ญี่ปุ่นเรามีสี่ฤดู ฤดูใบไม้ผลิ 
ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง และ ฤดู
หนาว ผมอยากจะนาํความงดงาม
ของทั้งสี่ฤดู ซึ่งให้ความรู้สึกพิเศษ
แก่ชีวิตของเราใส่ในดนตรี อยาก
จะส่งต่อความสวยงามของประเทศ 
ผู้คน และจิตใจ ผ่านผลงานของผม 
Rei’s Music  Career  
 สิบเจ็ดปีในวงการดนตรี ผมได้
ลองทําทุกอย่าง แต่สิ่งที่ผลักดันให้
ผมก้าวไปในวงการเพลงต่อไปก็คือ

25 hours x Poster ฤดูกาล

 ในวันที่ 25 hours มาคุยกับ 
Cat Radio เรื่องเพลง ‘ฤดูกาล’ 
ซิงเกิ้ลล่าสุดจากอัลบั้ม ‘Night In 
Heaven’ เราเห็นเขาถือโปสเตอร์
ของเพลงนี้มาด้วย สวยมาก เค้า
แมวเลยขอคยุกบัสมาชกิวงสกัหน่อย 
 
25 hours x Boon Lertvilai   

 เผอิญมีคนแนะนาํให้รู้จักพี่บุญ 
เลิศวิไล ทําอยู่ที่สตูดิโอ M/M 
(Paris) ที่ฝรั่งเศส ซึ่งมีผลงาน
ระดับโลก Bjork, Madonna ก็
ทําปกอัลบั้มที่นี่ เรามีโอกาสได้คุย
กัน แล้วเขาสนใจอยากทําด้วย ก็
ใช้วิธีการเฟสไทม์ไปที่ฝรั่งเศส เรา
เล่าสิ่งที่อยากทํากับอัลบั้มนี้ สิ่งที่
เราอยากจะเปลี่ยน สิ่งที่เรารู้สึกว่า
อยากจะเดินต่อไป แล้วก็คอนเซปต์
ของอัลบั้ม รวมถึงแต่ละเพลง 

Rei Narita

ความรู้สึกที่ว่า “นี่คือสิ่งที่ผม
ต้องการทํา” “นี่คือสิ่งที่ผมรัก
จริงๆ” นี่คือกุญแจสาํคัญ

Rei’s Photography 
 เหตุผลที่ผมหยิบกล้องมาถ่าย
ก็คือ โลกนี้มีของสวยงามมากมาย 
เช่น ดอกไม้ แม่นํา้ ภูเขา 
พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก 
เมือง ผมอยากบันทึกความ
สวยงามของสิ่งต่างๆ ไว้ใน
ภาพถ่าย แล้วส่งต่อให้ผู้คน 
 ผมชอบชั่วขณะแห่งความ
สวยงามของธรรมชาติ เรามอง
ต้นไม้เดียวกัน ดอกไม้เดียวกัน ใน
เวลาต่างกัน ก็เห็นไม่เหมือนกัน ดัง
นัน้ผมต้องการบนัทกึความสวยงาม
ที่อยู่ตรงหน้าผมในขณะนั้นด้วย
กล้องและส่งต่อให้คนอื่นๆ ได้ดู 
อย่างที่เห็นในปกซีดี หรือเวลา
แสดงบนเวที Visual ก็จะเป็น
ภาพถ่ายของผมที่สอดคล้องกับ
เพลง  

Rei’s Mission
 ถึงแม้ว่าดนตรีแจ๊สทั่วโลกจะ
ได้รับความนิยมน้อยลง ผมยังรู้สึก
ว่าภารกิจของผมคือการสร้างสรรค์ 
ยังอยากจะทาํให้ดนตรีแจ๊ส
เคลื่อนไหว ให้มีชีวิตอีกครั้งหนึ่ง 
ด้วยการทําเพลง การโปรดิวซ์ การ
ทําค่ายเพลงและทํางานต่อไป
เรื่อยๆ (O,O)
    
รู้ไปทําแมว
 เรย์ ชอบแมว และกําลังศึกษา
เพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาท-
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-
อดุลยเดช 

Album Direction  
 ไดเรกชั่นของอัลบั้มนี้ก็จะเป็น
งานของบุญ เลิศวิไล สิ่งที่เปลี่ยน
อันแรกก็คือโลโก้วง เราอยากทาํให้
มันไปกับ 25  hours วันนี้ได้ 
เพลงเรามีสีที่ค่อนข้างจะเปลี่ยนไป 
และด้วยอินเนอร์ต่างๆ เราอยาก
เห็นภาพกราฟิก การออกแบบใหม่   
 ซึ่งบุญเขาก็เปลี่ยนออกมาได้
น่าสนใจ โดยยังมีเค้าโครงเดิม 
โลโก้ก็มาจากเวลา 25 ชั่วโมง แล้ว
เขาก็มาแตกเป็น element สร้าง
ขึน้เป็นฟอนต์เฉพาะของ 25 hours 
เลย เป็นฟอนต์ใหม่และใช้ได้กับ 
25 hours อย่างเดียว 

Poster Direction 
 บุญเขาถนัดเรื่อง 3D แต่ว่าสิ่ง
ที่เราคิดในหัวไว้ตอนแรกเราคิดถึง
งานคอลลาจ เพราะเพลงนี้ค่อน
ข้างคอลลาจในความรู้สึกของเรา 
มีการผสมผสาน ทั้งอดีต ปัจจุบัน 

ทั้งเก่าและใหม่ มีความฝัน เกินจริง 
และเหยียบอยู่ในความเป็นจริง 
ผสมปนเปอยู่อย่างนั้น และเราคิด
ว่างานคอลลาจน่าจะทาํหน้าที่นั้น
ได้ดี ซึ่งมีทั้งความจริง ความลวง 
ความประหลาดที่เกิดขึ้น ทีนี้วิธี
การก็คือ บุญเขาก็ยังคงลายมือ
ของเขาแหละ เขาจะทาํ 3D ด้วย 
ประกอบกับเอาภาพหรือวงค่อน
ข้างรู้สึกเกี่ยวโยงกันกับเพลงนั้นส่ง
ไป เขาก็มีหน้าที่จัดการตามสไตล์
เขา ก็มีความเป็นคอลลาจในแบบ
ของเขาผสมกับ 3D เขาบอกว่าฟัง
เพลง ‘ฤดูกาล’แล้วนึกถึงใบไม้
แห้ง ที่เปลี่ยน ร่วงโรย แต่ก็จะ
งอกงามขึ้นมาได้ เหมือนที่เราเห็น
ในโปสเตอร์ (O,O)
รู้ไปทําแมว 
 รู้จัก M/M (Paris)เพิ่มเติมที่ 
www.facebook.com/mmparis-
dotcom/  ติดตาม 25 hours ต่อที่ 
www.fb.com/25hoursband

BABB
BED BED

แบบ เบด เบด

แบบ เบด เบด (BABB BED BED)
แนะนาํวงดนตรีงานดี มีไฟ แบบ เบด 
เบด จากรายการ Bedroom Studio 

โดย ดีเจ วราฤทธิ์ มังคลานนท์ 
(อ่านแล้วไปอัพเดทเพลงดีจาก

ห้องนอนกับพี่ฤทธิ์ต่อได้ที่ Cat Radio 
ทุกวันเสาร์ 21.00 – 22.00 น.)

 วงดนตรีที่เกิดจากวงเหล้า มี
นักร้องนําที่ไม่ฟังเพลงเลย แม้แต่
เพลงตัวเอง หลายคนบอกว่าชื่อวง
แปลก แต่พวกเขาว่าไม่แปลก 
หลายคนตีความเพลงของพวกเขา
ไปต่างๆ นานา เหมือนคนแต่งคิด
เยอะ แต่เปล่าเลย หลายเพลงเริ่ม
จากคําๆ เดียว ประโยคเดียว บาง
เพลงเกิดจากการได้แรงบันดาลใจ 
(ประชด) จากแนวอื่น เช่น ‘เธอทิง้’ 
ที่ไปรับอิทธิพล(ประชด)ของดนตรี
แนวโพสต์ร็อกมา แต่วงชอบนะที่
คนคิดแบบนี้ 
 ไม่แปลกใจที่พวกเขามีแฟน
เพลงเยอะ งานมีความสนุก ความ
บ้า มีเซอร์ไพรส์ จนหลายคนแปลก
ใจว่าทําแบบนี้ก็ได้เหรอ เหมือนนั่ง
ดูเพื่อนเล่นดนตรีแหกปากโวยวาย
อยู่ในห้องเช่าหลังมหาวิทยาลัย แต่
มาในยุคหลังเพลงเริ่มมีที่มาจริงจัง
มากขึ้น อย่าง ‘ม้าลายอยากขับ
รถจิ๊ป’ บูมแต่งเพราะอยากกลับ
บ้าน เบื่อกรุงเทพฯ แต่ฟังแล้วก็ยัง

4 วงเบดรูม
ที่น่าดูใน 

Cat Expo 4

 เป็นวงรุ่นใหม่ที่ซาวด์น่าสนใจ
สําหรับคนชอบสําเนียง ดิบๆ แบบ
การาจ ไซคี โพสต์พังก์ แต่กว่าจะ
ได้แบบนี้วงลองผิด ลองถูกกันมา
เยอะ ตั้งแต่ทําเนื้อไทยแล้วรู้ว่ามัน
จํากัดการแสดงออกของพวกเขา 
ซาวด์ดนตรีก็เช่นกัน ใส่โน่นใส่นี่ไป
เรื่อย ลองมาหลายแบบ กว่าจะได้
ออกมาถูกใจสมาชิกทุกคน และจะ
ลองต่อไปเรื่อยๆ ส่วนเนื้อเพลงวง
อยากจะสื่อสารเรื่องรอบตัวของเรา 
อยากให้เพลงเป็นเหมือนบันทึก
การเดินทาง เป็นไดอารี่ อย่าง
เพลงแรก ‘Communication’ ก็
น่าจะเป็นเพลงที่มีเนื้อหาตรงกับ
เราทุกๆ คน ที่โดนโทรศัพท์มือถือ
แย่งความสนใจไป ชื่อวงมาจาก
เสื้อมือกลองคนเก่าครับ55555 
เขียนว่า In This Piece และไปๆ 
มาๆ เราก็เปลี่ยนเป็น In This 
Peace เพราะคิดว่าความหมาย
มันดีกว่า เหมือนทุกคนกําลังอยู่ใน
ที่ๆ สงบ พร้อมจะฟังดนตรีของเรา 
ตอนนี้พวกเขามีอยู่ 6  เพลง คิด
ว่าใกล้ๆ งาน Cat Expo 4 คงจะ
ได้ฟังเพลงใหม่กัน
 ทางวงฝากมาบอกว่า "ดู 
เถอะ ขอ ร้อง"

In This 
Peace 

The Young 
Wolf 
 ใครที่ชอบความดิบ วงนี้ก็เป็น
อีกหนึ่งวงที่ควรดู กลุ่มคนที่อยาก

Behind 
The Smile 
 เพลงของเขาเรียบง่าย น่าฟัง 
และมีมุมมองการเขียนเนื้อร้องทีไ่ม่
ธรรมดา เบื้องหลังชื่อนี้คือบูม เป็น
คนชุมพรแต่มาอยู่หัวหินนานละ 
ตอนนี้ทาํวิทยุชุมชนอยู่ มีหน้าที่เอา
เพลงอินดี้ทั้งไทยและเทศใส่ลงไป
ในโปรแกรมให้คนหัวหินฟัง อดีต
เคยเป็นดีเจ และเป็นมือกลองให้
กับหลายวง แต่มีเพลงที่แต่งเก็บไว้
จํานวนหนึ่ง จะเอาไปทํากับวงก็
รู้สึกว่าช้าไม่ทันใจ มากคนมาก
ความ พอดีที่บ้านมีห้องซ้อมที่
พอใช้อัดเพลงได้ ก็เลยลองทําส่ง
มาให้ Cat Radio เราเปิดไปแล้ว
สองเพลงคือ
‘เด็กหญิง ดอกไม้’ กับ ‘เกินไพร’ 

ไปส่งกู บขส.ดู๊ 

จะกลายร่างเป็นหมาป่าออกไล่ล่า
กัดกินคนที่ชอบยืนเฉยๆ เวลาดู
คอนเสิร์ต เห็นแล้วมันน่ารําคาญ 
และอีกเหตุผลหนึ่งที่เลือกใช้ชื่อวง
นี้คือชอบ Rob Stark จาก 
Game of Thrones ความดิบ
ของวงนี้มีส่วนผสมที่น่าสนใจ 
สมาชิกแต่ละคนมีความชอบ ความ
ถนัดต่างกัน นักร้องกับมือกีตาร์
ชอบฮาร์ดร็อก มือกลองเคยเล่น
กับนักดนตรีผิวสีมาก่อน ถนดัแนว
ละตนิ ส่วนมอืคย์ีบอร์ด
มาจากสายพังก์ ดูส่วนผสมแล้วน่า
สนใจมาก ส่วนเนื้อหาของเพลง โจ
นักร้องนํา บอกว่ามาจากเรื่องจริง 
(เซ็กส์) ล้วนๆ ทั้งจากตัวเอง 
(‘Bitch’) และจากเพื่อน
(‘Pigeon’) ตอนนี้เราได้ฟังกันแค่
สองเพลงนี้ แต่เดี๋ยวในงาน Cat 
Expo จะมีมาให้ฟังเพิ่มอีกสอง 
อย่าลืมซื้อด้วย 
 ถ้าคุณแน่ใจว่าจะไม่ดูโชว์ของ
วงนี้ ลอง Youtube หาการแสดง
สดของพวกเค้าดู ผมเชื่อว่าคุณจะ
เปลี่ยนใจ
 ทางวงฝากมาบอกว่า "Be 
our fresh meat!"

ซึ่งผมชอบเนื้อเพลงมาก  ถามน้อง
เขาไปว่าพื้นฐานมาจากไหน น้อง
เขาบอกว่าเป็นคนชอบอ่านหนังสือ
และฟังเพลงเพื่อชีวิต เลยทําให้
แต่งได้แบบนี้ ชอบน้าแอ๊ด ชอบ
อารักษ์ อาภากาศ อย่างเพลง 
‘เด็กหญิงดอกไม้’ แต่งตอนเมีย
ท้อง เพราะอยากแต่งเพลงเกี่ยว
กับเด็ก เพลง ‘เกินไพร’ แต่งได้
หลังจากไปเที่ยว ไปเยอะมาก
หลายที่ ส่วนหนึ่งของสาเหตุที่ไป
เที่ยวคือความผิดหวัง พอ กลับมา
ก็รู้สึกว่าการไปเที่ยวมันไม่ช่วย
บําบัดตัวเองได้เท่าไหร่ ต้องแก้ที่ใจ
เราโดยตรง เพลงอื่นที่ยังไม่ได้ฟัง
กันก็น่าสนใจ เช่น ‘ทัวร์แบร์’ แต่ง
ตอนดูช่อง Discovery หรือ ‘ฟรี
ดาวน์’ แต่งเพราะรู้สึกอยาก
เสียดสีสังคมทุนนิยม ผมเองก็ยัง
ไม่ได้ฟังเหมือนกัน คงต้องรองาน 
Cat Expo 4
 บูมฝากมาบอกว่า "ตื่น  เถิด 
แมว ไทย"

มีความสนุกตามสไตล์ของวงอยู่ 
ซึ่งอาจเป็นทิศทางใหม่ของวง นอก
เหนือจากความสนุก อีกทั้งพวกเขา
ก็อยากจะโตขึ้นด้วย เป็นผู้ใหญ่ขึ้น 
 ในงาน Cat Expo 4 พวก
เขาจะเอาอัลบั้มใหม่มาขาย ชุด
แรกขายที่งานโคตรอินดี้แป๊บเดียว
เกลี้ยง เพราะทาํไปแค่ 15 แผ่น 
มาคราวนี้พกความมั่นใจมาเต็ม
กระเป๋าทํา 300 พร้อมกับความ
เสียวว่าจะไม่หมด นอกจากนั้นก็ยัง
มีเสื้ออีก 3 ลาย และขึ้นโชว์ในคืน
วันอาทิตย์สามทุ่มบนเวทีแบบ เบด 
เบด 
 ทางวงฝากมาบอกว่า "มา ดู 
แจก ตังค์"

รู้ไปทาํแมว
 4 วงนี้คือตัวอย่าง เพราะทุก
ศิลปินในเวทีแบบ เบด เบด (ที่มา
ของชื่อคอลัมน์นี้) พี่ฤทธิ์คัดมาแล้ว
ว่าน่าดู
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PIY
Play It 

Yourself 
เล่นได้เล่นดี 

Text: ดีเจตั้ม แมวสด
Illus: ppkrnn

 คอลัมน์ส่งเสริมความสนุก ปลุกพลังใจด้วยการลงมือ...เล่นได้ 
เล่นดี ผ่าน –เพลงแปลงร่าง-- และ –ติวเข้มเน้นลีลา—โดยเหล่าดี
เจนักเล่นดนตรีจากช่วงแมวสด (ทุกวันพุธ 21.00-24.00 น.) 
แห่ง Cat Radio ฉบับนี้เป็นคิวของดีเจตั้ม สถาปัตย์ ธีรนิตยภาพ 
หรือตั้ม Frozen, ตั้ม Monotone นักดนตรี นักแต่งเพลง 
โปรดิวเซอร์ และอาจารย์ 

-- เพลงแปลงร่าง ---
เพลง ‘ผ่อนฤดูฝน’
ทํานองต้นฉบับ โดย The Toys
เนื้อร้องฉบับแปลงร่าง โดย ตั้ม แมวสด
ปล. ช่วงแรป  $@%^...นี่ฟรีสไตล์นะ

 ‘Tune down 1/2 tone to Eb
intro / G F#m / Em / (3 times)

              G                  F#m                Em
* เพียงแค่ฉันออกตังค์ให้เธอก่อนในบางครั้ง
          G                      F#m              Em   A
บอกว่ายืมก่อนแล้วค่อยมาคืนในตอนเช้า
                  G           F#m     Em
ฉันก็มีอยู่เพียงนิดเดียว   แต่ก็  ให้เธอ
                     G            F#m    Em
แต่มันก็ไม่ใช่เพียงครั้งเดียว ที่เธอไม่คืน
   
           G
เพียงแค่ $@%^$##%*&#(#&^)^#&#)*#&*#&#(#&
             Em
เมื่อเธอยืม แต่ยังค้าง ไม่เคยเลยจะคืนฉัน
G
แล้วในวันพรุ่งนี้ *&$(*^#)*$(*_%(&$^&#_+$$*&(&$*^#^
           Em
แต่สุดท้ายก็ไม่เคยได้คืนฉัน

( * )

        G
แต่สุดท้ายการที่เธอมายืมฉัน
          Em
บอกเงินนั้นไม่ใช่ทุกอย่าง
                                            G
และฉันนั้นยิ่งต้องการเงินในตอนนี้
                                    Em
ก็มีแค่เพียงฝน มาอยู่กับฉันมาแทนที่เธอในวันที่ฉันต้องการแค่

Instru  / G / G / Bm / Bm / (2 times)

( * , * )

Outro / G F#m / Em / (Fade Out)

 หลายความฝันที่ต้องการสานต่อมักมีสิ่งหนึ่งที่เป็นปัจจัย 
หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องนี้เลย เรื่องตังค์
 ตังค์ เงิน มันนี่ ทุนทรัพย์ หรืออะไรก็ได้สุดแท้แต่จะเรียก แต่
ไม่ว่าจะเรียกอย่างไร มันก็มาเข้ากระเป๋าเรายากเสียเหลือเกิน
 คําว่าศิลปินไส้แห้งอาจเป็นคําที่ดูเชยไปแล้วในยุคนี้ แต่เชื่อว่า
ความหมายที่แท้จริงของวลีข้างต้นนั้นยังคงอบอวลอยู่ในทุกอณู
ของศิลปินในปัจจุบัน รวมคาดการณ์ไปถึงในอนาคตอันไกลอีกด้วย 
ศิลปินไส้แห้ง คาํว่าไส้แห้ง คือ

[v.] impoverish
[syn.] ยากจน,อดอยาก

 ว่ากันถึงวงดนตรี นักแต่งเพลงยุคนี้ก็คงเข้าใจความหมายนี้อยู่
แน่นอน ลองคิดถึงการทาํเพลงอย่างไรถึงจะได้มีงานเล่นโชว์
เยอะๆ การทาํให้วงเป็นที่รู้จัก การทําให้เพลงซิงเกิลใหม่เป็นเพลง
ฮิตยอดวิวเป็นล้านๆ ยังคงเป้าหมายเพื่อยังชีพและทําให้ความฝัน
ที่อยากสานไปให้ถึงเป็นจริงได้

เราจะสร้างสรรค์อย่างไรถ้าท้องมันหิว - ใครบางคนกล่าวไว้

 คิดแล้วก็เศร้า เขียนมาถึงบรรทัดนี้ ผมก็รู้สึกหิวข้าวขึ้นมาเสีย
ดื้อๆ พาลนึกถึงว่านานแค่ไหนแล้วนะที่เราไม่ได้ทานอาหารดีๆ 
ไปร้านหรูๆ
 แต่คิดอีกทีก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลย เราก็อยู่เราก็ใช้แบบพอเพียง
ไม่ต้องไปหมุนตามใคร หาอะไรกินให้ท้องอิ่มสักหน่อย ไส้ก็ไม่แห้ง
แล้ว
 ท้องอิ่มแล้วก็มีแรงทาํงานเองแหละ อดทนเพื่อสานฝันของเรา
เป็นกฏข้อแรกๆของชีวิตอยู่แล้ว พรุ่งนี้ตื่นมาอาจเป็นวันของเรา 
ขอแค่เราอย่าหยุดก่อนแล้วกัน
 อ่า เส้นบะหมี่กึ่งสาํเร็จรูปที่แอบไปปรุงไว้ส่งกลิ่นหอมมาพอดี 
คงไม่ว่ากันถ้าจะจบคอลัมน์ในฉบับนี้แบบไม่สรุป เพราะเราเข้าใจ
กันดี

 รักนะ (O,O)

-- ติวเข้ม เน้นลีลา --
ตอนที่ไม่มีตังค์DIY ฉบับนี้ ขอน�า

เสนอ จอห์น สโคน!!!
โดย PNcanCook 
 ...อยากจะบอกใคร สโคน
สโคนนนนน ที่จะรู้ สโคนนนนน 
จะได้ไหมมมมมมม สโคนนนน
นนนนนนนนนนนนน…
 Cherry Scones

ส่วนผสม 
Scone
แป้งอเนกประสงค์  2 ถ้วย
Baking Powder 1 ช้อนโต๊ะ
เกลอื    0.5 ช้อนชา
นํา้ตาล 2 ช้อนโต๊ะ
เนยจดื 5 ช้อนโต๊ะ
Heavy Cream 1 ถ้วย
เชอร์รี่    1 ถ้วย

Lemon Glaze
นํา้มะนาวเหลือง 0.5 ถ้วย
ไอซิ่ง    2 ถ้วย
เนยจืด    1 ช้อนโต๊ะ
เปลือกมะนาวขูด 1 ลูก

วิธีทํา
• ผสมแป้ง, Baking Pow-
der, เกลือ, นํา้ตาลแล้วร่อน
• ใส่เนย แล้วขยาํด้วยปลายนิ้ว
• ใส่ครีม, เชอร์รี่หั่น, ขยาํด้วย
มือ (ไม่ต้องบีบ)
• ปั้นเป็นแท่งยาวๆ แล้วตัดเป็น
สามเหลี่ยม หรือกดเป็นรูปด้วย
พิมพ์
• อบที่ 200 องศา เป็นเวลา 
15-20 นาที
Glaze
• ตั้งหม้อบนเตา คนทุกอย่าง
เข้าด้วยกันจนละลายเข้ากัน
• ราดบน Scones ที่อบเสร็จ

รู้ไปทําแมว ผู้รู้ด้านเบเกอรี่บอกเราว่าหากอยากรู้ว่าร้านไหนทาํขนมอร่อย ให้ชิมสโคน ขนมยอดนิยมคู่ชาร้อนแบบอังกฤษ
ดูขั้นตอนแล้วเหมือนทําไม่ยาก แต่ต้องใช้ฝีมือ  
Cherry Scones aka จอห์น สโคน ที่ตั้งชื่อทริบิวต์ให้ซีรีส์ Game of Thrones สุดฮิต เป็นฝีมือของดีเจเปิ้ลหน่อย วรัษฐา 
พงษ์ธนานิกร แห่ง Cat Radio ผู้หัดทําขนมแบบจับพลัดจับผลูเพราะมีเพื่อนฝากอุปกรณ์ไว้ให้ใช้ แต่ตั้งใจและขยันทําอย่างยิ่ง 
เพียงเริ่มลงมือไม่กี่วัน ก็มีเมนูมาให้ชิมไม่ขาดสาย เราการันตีว่าอร่อยและสนุก ติดตามผลงานของเธอต่อได้ที่ #pncancook

DIY
Do It 

Yourself 
ท�าได้ ท�าดิ
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ZERO HERO  MICO  DE FLAMINGO 
ON THE PLATEAU
KAWIN KORNTHONG AND TSAO

มี LOMOSONIC มี LOMICSONO
LoveIs เขาส่งวงใหม่ชือ่ SLOJOE SLOJOE
YELLOW FANG แยงโฟโล่ 
MONOMANIA มาเนียโมโน่ มาเนียโมโน่

วงจาก Believe Records ชื่อ เวิล์ด + 
SENTINEL + โอ้   
นะ เพียว โต้ง มาจาก POLYCAT Put the 
great show ที่ทุกคนต้องร้องว่า 
Oh Shit, Oh Shit 
อกีคนผมชอบมากคอืน้อง PHUM VIPHURIT
นีเ่ป็นแฟนของมนชือ่ OLD FASHIONED KID
THE KASTLE และ POOM KICK KICK KICK 
วงจาก The Voice นี่น้องจาก The Voice 
ชื่อ ญาดา เปอติ๊ด
น้องอิ้งค์ วรันธร มากับ น้องเบสท์ ณัฐสิทธิ์ 
ณัฐสิทธิ์ ณัฐสิทธิ์
มีเพื่อนผมอีกคนชื่อว่าน ธนกฤต ว่าน 
ธนกฤต ว่าน ธนกฤต 
มาจากเชียงใหม่ SOLITUDE IS BLISS
IN THIS PEACE 
INDEEDWENEED
มาจาก The Voice อีกคน ชื่อน้องลูกพีช 
น้องลูกพีช 
ทุกคนเห็นชื่อนี้แล้วอินดี้จนต้องกรี๊ด ร้อง ร้อง 
กรี๊ด ร้องว่าสุดตีน สุดตีน

Spicydisc เขาส่งวงชื่อ NAP A LEAN
LoveIs ส่งวงใหม่ชื่อวง MEAN 
วงนี้้ เจี่ยป้าบ่อสื่อ นี่วงไทยหรือวงจีน 
INSPIRATIVE อีฟสไปเรทีน
วัยทีน ต้องมาดูวงรุ่นพี่ ตัวพี่ ตัวพ่อคือวง 
P.O.P   ตัวแม่ ตัวแม่ คือวงอรอรีย์ 
และมีน้องผมเองน้องพีทจากวง OVER ME

FOXY  S.O.L.E.
น้องสาวของผม น้องเอิ๊ต ภัทรวี 

TEMP. หรือว่า T E M P 
บอยจ๊อส feat. ยาวีแมน 
ชนุดม นี่ผมชอบ ชนุดมนี่ผมขอเป็นแฟน 
GOSSIP BOYBAND 
ต้องรีบซื้อบัตรไม่งั้นคุณจะอดใส่ 
Wristband Wristband Wristband
ซื้อบัตรได้วันที่ 31 (ส.ค.) ต้องรีบมาดูไม่งั้น
จะอดดู วี วิโอเลต
เพราะตอนนี ้BNK 48 คน ไม่ใช่ 47 ไม่ใช่ 47 
หรือ MONKEY BUSINESS 
BRANDNEW SUNSET 
3 สาว JELLY ROCKET
ดีเจน้องกันต์มากับปอย PORTRAIT
SAFEPLANET 
SUMMER DRESS   NNSSET
HELMETHEADS เฮลเมดเห็ด เฮลเมดเห็ด
เล่นดนตรี เฮลเมดเฮด คือมันเห็ดเมา
พี่เล็ก & เฟรนด์ส มากับวงพราว 
PLAYGROUND 
THREE MAN DOWN   ASIA 7

Go Go, Make a sound, Make some 
noise
Right Here, Right Now 

ต้องรีบซื้อบัตรก่อนถึงหน้าหนาว 
เพราะหน้าหนาว หน้าหนาวที่แล้ว 
หน้าหนาวทีแ่ล้ว เป็นเพลงของ THE TOYS
ส่วนเพลงชื่ออ๊อด อ๊อด น่ะเป็นของวง 
THE RICHMAN TOY

Cat Expo ขาดไม่ได้เลยคือพี่โป้ 
โยคีเพลย์บอย โยคีเพลย์บอย 
AOMSIN & THE BOYS and The Boys
and The บอย ตรัย เพลงอมตะไม่เคยตาย

ไป ไม่เคยตาย
แต่มีวงใหม่ชื่อ CLOUD BEHIND
BEHIND THE SMILE 
จระเข้บัว ชื่อวงนี้โคตรมีสไตล์ 
น้องนท เดอะสตาร์เขามีวงใหม่ชื่อ X0809 
อิเล็กทรอนิกส์เพลงเขาโคตรซิ่ง
วงการดนตรีไม่เคยจะหยุดนิ่ง

Cat Expo   มากับ BROWN FLYING
SOUNDLANDING   I'M JOGGING
วงนี้ชื่อวงแปลกมาก ชื่อ สิริพรไฟกิ่ง 
ผมจะหาเวลาลงจากเวทีแล้วเดินไปติ่ง
อีกวงเพลงเพราะๆ ชื่อว่าวง Moving, 
Moving, MOVING AND CUT

พักแป๊บหนึ่งนะ ผมอะเหนื่อยชะมัด อะ โอเค 

MOVING AND CUT 
และ MY LIFE AS ALI THOMAS นักร้อง
นําเขาหน้าตาดีชะมัด 
พี่เมื่อย พี่บอล เขามาจากวง SCRUBB
smallroom เขาเพิ่งส่งวง THE JUKKS
TELEX TELEXS อะ เพลงของเขากน็่ารกั น่าดู
คดิถงึ เหน็ชือ่นีแ้ล้วคดิถงึ วนันีเ้ขามา น้อย วงพรู 
น้อย วงพรู มาแล้ว เขาถามว่าใครไปส่งกู
ใครไปส่งกู ก็ขอ ไปส่งกู บขส.ดู๊
ไปขอดู ไปขอดู HARMONIC DISTOR-
TION เป็นยังไง ผมก็อยากรู้อยากเห็นหน้า
อยากเห็นตา
อยากไปฟังเพลงสบายๆ แบบ Bossanova 
จากคุณ ลุลา 

GETSUNOVA   NOBUNA
วงญี่ปุ่นชื่อ ATATA
PARADOX อะ นกัร้องนาํเขาชือ่ว่า ต้า JINTA 
และนี่คือน้องผมเอง คือ น้อง อิมเมจ สุธิตา
GHOST & DOSE มากับวง EBOLA
MAX JENMANA ของ The Voice เขากม็ากบั

วง Saliva, SALIVA BASTARDS, 
Bastards, Bastards
Billy จากวง TILLY BIRDS
FLURE มือกลองชื่อว่า เอิร์ท ชื่อว่า เอิร์ท
ARMCHAIR   MATTNIMARE 
POSTBOX   SUMMER STOP 
NEW KIDS IN THE BOXX 
THE YOUNG WOLF นีว่งป๊อป หรือวงรอ็ก
วงร็อกผมอยากจะดูร็อกเกอร์
THE YERS มากับวงป๊อป
ชื่อ TATTOO COLOUR
เพลงของคนอบอุ่นชื่อ SUPERBAKER 
KIDNAPPERS
ชาติ สุชาติ มากับวง HERS 
DEAD FLOWERS 
DESKTOP ERROR
ELECTRIC. NEON. LAMP น่ะเพลงของ
เขาอะแซ่บเวอร์

หมดแล้วๆ ซื้อบัตรได้ที่ Thai Ticket 
Major…Major 
รีบซื้อบัตรก่อนที่บัตรจะหมด 
อะ ผมไม่ได้โม้ ผมไม่ได้โม้ 
ผมแร็ปจดมา แร็ปมาจดมาโชว์

Cat Radio  Cat Expo อ่ะ คนเลก็เพลงโต

เหลืออีกกี่คนผมยังไม่ได้พูดถึง ..โอเค
ถ้าผมพูดว่า Cat คุณพูดว่า Expo
Cat (Expo) Cat (Expo)

มีชื่อหนึ่ง ไม่ได้พูดถึงสักที 
ผมเคยเป็นนักร้อง วันนี้มาเป็น MC
ขอลาไปก่อน ขอกราบสวัสดี 
อย่าลืมมาดูโชว์ของสแตมป์ S T A M P

Cat Expo Cat Expo Cat Expo

เมื่อผมพูดว่า Cat คุณจะพูดว่า Expo
Cat (Expo) Cat (Expo)

ถ้าผมพูดว่า วันเดอร์เวิลด์ คุณจะพูดว่า 
Let’s Go
วันเดอร์เวิลด์ (Let’s Go)
วันเดอร์เวิลด์ (Let’s Go)

ถ้าผมพูดว่าเช็ด คุณจะพูดว่า โด้
เช็ด (โด้)   เช็ด (โด้)

ขอบคุณมากครับผม

*ชื่อวงถอดจากคาํร้องของแสตมป์อาจมีซํ้า
หรือตกหล่นไปบ้าง ขออภัย 
ซ้อมอ่านเนื้อเพลงแล้วไปฟัง + ดูภาพ
ประกอบ ทั้งเพลงแร็ป และบรรยากาศงาน
แถลงข่าวต่อใน  www.youtube.com/
watch?v=hMoQn0t8ADw Youtube 
Channel: Thisis CatRadio

“รู้สึกได้ว่าคนที่มาใน
งานนี้ ตั้งใจมาฟังเพลง
จริงๆ เราว่าเราอาจจะ
เป็นตัวแทนที่พูดแทน
วงดนตรีหลายๆ วง ที่
ได้ขึ้นเล่นในงาน
ที่ผ่านมา แล้วก็ในครั้งนี้
ด้วย ว่าเป็นโอกาสที่ดี
จริงๆ ไม่ได้แค่แฟน
เพลงของวงนั้นวงนี้ 
มาเจอวง แต่ในฐานะ
ของคนที่เราเล่นดนตรี
ด้วยกัน  วงบางวงอาจ
จะอยากเจอวงบางวง
ก็ได้ แล้วเราว่าเป็น
โอกาสที่ดี ในการที่ได้
มาเจอกัน เพราะฉะนั้น 
สิ่งที่เกิดขึ้นทุกๆ ปี  
เหมือนการได้กลับไปได้
หาเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ” 
เล็ก กรีซซี่คาเฟ่ 
ศิลปินที่มา แคท เอ็กซ์โป 
ทัง้ 3 ครัง้ทีผ่่านมา ครั้งที ่4 นีก้ม็า

รู้ไปทําแมว จากงานแถลงข่าว 
Cat Expo4 และเออรีบ
- แถลงข่าว Cat Expo 4 วันที่ 29 
สิงหาคม 2560 ที่ลาน Groove @ 
Central World
1.  งานแถลงข่าวครั้งนี้เป็นการเปิดซิง
ดีเจ เล็ก Greasy Cafe ในฐานะ
พิธีกร ซึ่งพี่เล็กก็ทําได้อย่างยอดเยี่ยม
ไม่แพ้การเป็นนักร้อง นักแต่งเพลง 
สารวัตรจักจั่น และดีเจรถบัมพ์แห่ง
จดหมายเด็กแมวเลย
2.  เดิมทีทีมงาน BNK48 แจ้งมาว่า
จะมีเมมเบอร์มาร่วมงานแถลงข่าว
เพียง 6 คน แต่พอวันงานน้องเสร็จงาน
ไว จึงมีเมมเบอร์มาร่วมงานถึง 11 คน 
(อร แจน แก้ว มิโอริ เฌอปราง แคน
แคน ตาหวาน ปัญ เนย เจนนิษฐ์ 
มิวสิค) ในชุดเซ็มบัตสึเต็มยศ 
นั่ลล๊าคคคคคคคคค
3.  ซึ่งอิทธิพลของมวลความน่ารักที่
รวมตัวมากันอย่างหนาแน่นนี้เอง ทาํให้

2. นอกจากผู้ชมแล้ว ทีมงานก็ซื้อบัตร
กันเองด้วย บูม บรกรณ์ (Cat Radio 
Chief Creative) ยกมือบอกว่า “พี่
ซื้อเยอะสุด 15 ใบ” ใครซื้อมากกว่า
พี่บูม ส่งเมลมาบอกจํานวนที่  
cultmaew@gmail.com เดี๋ยวเรา
มอบรางวัลให้
** ขอบคุณทุกคนที่ซื้อบัตร ผู้สนับสนุน
ทุกท่าน อัพเดทเรื่องการเปิดจําหน่าย
บัตรเพิ่มเติมพร้อมรายละเอียดต่างๆ 
ทุกช่องทางของ Cat Radio ....แล้ว
พบกันที่ Cat Expo 4 คนเล็ก เพลง
โต 25-26 พฤศจิกายนนี้ สวนสนุกวัน
เดอร์เวิลด์ **

รู้ไปทําแมวพิเศษ 
เรือ่ง “เลก็เลก็” ที ่BNK48 อยากบอก
แก้ว: อยากฝากทุกคนช่วยกันแยกขยะ
ด้วยนะคะ เป็นเรื่องเล็กเล็กแต่ว่ามันก็
ใหญ่ ทําให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น
แคนแคน: อย่าลืมดื่มนํ้าเยอะๆ นะคะ
อร: เราอาจจะเป็นวงเล็กๆ น้องใหม่นะ
คะที่อาจจะยังไม่ได้มีประสบการณ์
มากมายแต่เชื่อว่าเราจะไม่เล็ก 
แก้ว: เพราะคนเราเยอะ (หวัเราะทัง้วง)

เนื้อเพลงที่ร้อยเรียง
จากศิลปินร้อยยี่สิบ
กว่าวงโดยหน้ากาก
แสตมป์ในงานแถลง
ข่าว Cat Expo4 

Hey Yo! Hey Yo!  Hey Yo!
ถ้าผมพูดว่า Cat คุณจะพูดว่า Expo
Cat (Expo) Cat (Expo)

ถ้าผมพูดว่า Cat คุณจะพูดว่า Expo 
Cat (Expo) Cat (Expo)

ถ้าผมพูดว่าคนเล็ก คุณจะพูดว่าเพลงโต
คนเล็ก (เพลงโต)  คนเล็ก (เพลงโต)

ถ้าผมพูดว่าเช็ด คุณจะพูดว่า โด้
เช็ด (โด้) เช็ด (โด้)

Cat Expo Cat Expo 
ผมมีหน้าที่ต้องแร็ปร้อยกว่าวงที่มาโชว์
ผมจะฟรีสไตล์ให้แรมมัน Flow
ผมจดมานี่ผมจะลืมแล้วผมจะดูโง่

Cat Expo โชว์ มีแต่วงเท่ๆ 
เริม่จากวงของพีเ่ลก็ทีช่ือ่ว่า GREASY CAFE
PAE ARAK AND THE PISAT BAND 
นี่คือวงของน้องเป้
ป๊อปเด้ ป๊อปเด้ ชื่อวงใหม่ไม่งงเด้

TWO PILLS AFTER MEAL นีเ่ป็นวงป๊อปเท่ 
T-BONE ไม่ใช่วงป๊อปแต่เป็นวงเร็กเก้
WHAL & DOLPH วัยรุ่นชอบจนร้องว่าเจ๊ด
เข้ เจ๊ดเข้ เจ๊ดเข้ แต่มาเดนิดผูมต้องร้องว่า เจ๊ดโด้

อกีเวทมีพีี ่HUGO  EKHO  SEAL PILLOW 
มีสาวแว่น STOONDIO  TABASCO 

เราได้เห็นรีแอกชั่นต่างๆ ที่หาดูได้ยาก
ของศิลปินชายหลายๆ คน คนที่เคยพูด
น้อยก็พูดมากกว่าปกติ คนที่ร่าเริงอยู่
แล้วก็ร่าเริงมากขึ้นอย่างไม่ทราบ
สาเหตุ (หลายรายร่าเริงจน AR, PR 
หรือศิลปินสาวร่วมค่ายต้องเรียกมา
อบรม ฮ่าๆ) บางคนงานจบแล้วก็ไม่
ยอมกลับ ฯลฯ ...เห็นศิลปินแฮปปี้แบบ
นี้ทางเราก็ดีใจ
4.  ส่วนดีเจชายที่มาร่วมงานแล้วมี
ความสุขที่สุดก็คือพี่ซอนนี่เจ้าเก่าเจ้า
เดิมเพิ่มเติมคือได้ถ่ายรูป (รวม) กับ
น้องๆ BNK48 ซะที และเดินมาอวด
อย่างภูมิใจที่ข้างเวที
5.  ลอตเตอรี่เลขท้าย 44 ของแถมที่
น้องอร BNK48 ได้จากการอุดหนุน
อัลบั้มของพี่ก้อ ณฐพล และ พี่บอย 
ตรัย นั้นถูก… กินตามระเบียบ
ป.ล. สังเกตได้ว่า รู้ไปทําแมว งานนี้ 
เกี่ยวกับ BNK48 ทุกข้อ ดังนั้นไม่ใช่
ฝีมือทีมงานสาวแน่นอน 

ขายบัตรเออรีบ วันแรก แถลงข่าว 
Cat Expo 4 วันที่ 5  สิงหาคม 
2560 ที่ร้าน Hops โซน Groove 
@ Central World
1.  นี่เป็นครั้งแรกของบัตรเออรีบ ที่เรา
นัดซื้อขายกันวันเดียวพร้อมให้สกรีน
เสื้อฟรี ขอบคุณทุกคนที่เดินทางมาซื้อ
กันอย่างอบอุ่น และขอโทษอีกครั้งใน
ความขลุกขลักของการจัดการ ทําให้
สกรีนผิดพลาด ใช้เวลานาน และความ
ขัดข้องต่างๆ 

2524
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ทาํไม “คนเลก็ เพลงโต”
ตอบโดยหวัหน้าจ๋อง พงศ์นรนิทร์ 
อุลิศ ผู้บริหารแคท เรดิโอ  
ในงานแถลงข่าว Cat Expo 4 
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ที่ลาน 
Groove @ Central World
 “เราจัดงานแคท เอ็กซ์โป
มาสามครั้ง แล้วเดินไปซื้อ
ก๋วยเตี๋ยวปากซอยหน้าบ้านก็
ถามเขาว่ารู้จักแคท เอ็กซ์โป
ไหม คนขายก๋วยเตี๋ยวซึ่งเป็น
เด็กแนวมาก ทําหน้าไม่เข้าใจ
ครับ เลยต้องไปถามต่อว่า 
เคยได้ยินแฟต เฟสติวัลไหม 
“อ๋อ รู้จักๆ” ผมเลยเห็น
ปัญหาครับ (หัวเราะ)
 คือ จัดงานครั้งแรกชื่อ
แคท เอ็กซ์โป ปีที่สองดันชื่อ 
แคท เอ็กซ์โปโป ครั้งที่สามก็
ชื่อ แคทเอ็กซ์โป 3D ตกลง
งานนี้ชื่ออะไรกันแน่ ชาวบ้าน
ยังจาํไม่ได้ครับ เราก็เลยบอก
ทมีงานว่าต่อไปนีเ้ลกิคดิธมีดกีว่า 
 ไอ้ธีมที่คิดก็สนุกดีนะฮะ 
แต่ เช่น เขาเริ่มเสนอ “สี่ยอด
กุมาร” ขึ้นมา ต่างๆ นานา 
เราก็ เฮ้ย หยุดไว้ก่อนได้ไหม 
เรียก แคท เอ็กซ์โป ให้คนจํา
งานได้ก่อนดีกว่า ทีนี้ก็เลยมา
นัง่คดิว่า อะไรคอื Core Idea 
ของมัน ตัวแคท เอ็กซ์โปก็
ไม่มีอะไรมากครับ เวลาใคร
ถามก็ไปตอบเขาได้นะฮะ ว่า
เป็นงานที่มีศิลปินเยอะๆ ซึ่ง

ให้ไปเล่นกันได้ ส่วนใหญ่จะ
เป็น Instrallation ให้ดูเป็น
รอบ เป็นงานที่ใช้ด้านเสียง
กับภาพมารวมกัน เราใช้
คอนเซปต์ของ Sound ก็จะ
มีนักดนตรีอิเล็กทรอนิกส์  มา
แจมทาํ Audio ซิงก์กับ 
Visual ส่วนพื้นที่อื่นๆ อย่าง
อุโมงค์ที่ลอดข้ามถนนเข้า
งาน ก็อาจจะมี Lighting 
Installation รวมถึงอาจจะ
มีห้องลับ ทาํ Exhibition 
ภาพขาว - ดาํ  แล้วเราคุย
กันว่าจะมีเวิร์กชอป ให้ทุกคน
เขาไปล้างฟิล์ม อัดภาพกัน
ตรงนั้น” 
 หมายเหตุ 1. รายละเอียด
ของงานอาจตัดหรือเพิ่มตาม
ความเหมาะสม งบประมาณ 
และสภาพพื้นที่ ติดตามดูวัน
งานนะ  

 2. เป็นการร่วมงานอย่าง
เป็นทางการในเทศกาลดนตรี
อีกครั้งระหว่างกบและทีมงาน
แคท เรดิโอ หลังจากกบและ 
ทีม B.O.R.E.D เคยมาจัด 
Graphic Battle ในมุมหนึ่ง
ของ Fat Festival ครั้งที่ 3 
ณ สวนสยาม 
ตลาดเพลงไทยใหญ่โตที่สุด
ในโลก 

 Cat Expo มีตลาดเพลง
ไทยใหญ่โตที่สุดในโลก ที่เหล่า
ศิลปินทั้งอิสระและสังกัดค่าย 
ทําเพลงและของที่ระลึกต่างๆ  
มาขายให้แฟนๆ ด้วยตนเอง 
ทั้งซีดี แผ่นเสียง เสื้อ กระเป๋า 
ฯลฯ แน่นอนว่าบอกตรงนี้ไม่
หมด และที่สําคัญ ศิลปินยัง
ครํ่าเคร่งกับการเร่งผลิต = 
ยังไม่เสร็จ เล่มนี้เราจึงได้เพียง
ลิสต์ตัวอย่างจากศิลปินมามา
สาธิตขายตรงอย่างสนุกสนาน
ในงานแถลงข่าว เล่มหน้าอาจ
จะมีลิสต์ให้ดูยาวๆ ระหว่างนั้น 
ติดตามอพัเดทได้ที ่Cat Radio 
 
 ลิสต์ของจากการสาธิต
ขายตรงในงานแถลงข่าว 
Cat Expo 4 
อิง้ค์ + เบส : BOXX MUSIC 
• EP อัลบั้ม New Kids in 
the Boxx : บีน นภัสสร,
The Kayei, ฟ้อนเล็บเจ็บมา
เยอะ, Yellow Lips, โบ้ท ธนติ 
• อัลบั้ม The Kastle
• EP อัลบั้ม อิ้งค์ วรันธร

บอย ก้อ : SpicyDisc 
• อัลบั้ม The Boy Kor 
(Limited Edition) (ในรอบ 
5 ปี) 
• อัลบั้ม Social Not Work 
- Helmetheads (แถมเสื้อ 
และ ไฟแช็ค)
• EP อัลบั้ม Kidnappers 
• กระเป๋าผ้าวง Nap a Lean
• อัลบั้ม I’m Spicy Two 
(รวมเพลงจากค่าย SpicyDisc)
• อัลบั้ม ขุนเขาแห่งหมี – 
บอย ตรัย (ห่างจากอัลบั้มเดี่ยว
ชุดแรกเกือบ 10 ปี)
• อัลบั้มเต็มของพี่ก้อ (ในรอบ 
5-6 ปีที่ผ่านมา)

เป็นคนที่ตั้งอกตั้งใจทํางาน
ออกมา ตามประสาความเป็น
ตัวของตัวเอง เป็น Individ-
ual ก็เป็นคนเล็กๆ น้อยๆ 
นั่นแหละครับ ทั้งเล็ก ทั้งน้อย 
อย่างนี้ครับ (ชี้ไปที่เล็ก กรีซซี่
คาเฟ่ และ น้อย พรู ที่มาร่วม
งานแถลงข่าว) เป็นคนที่เขา
อยากทํางานที่เขาชอบ คน
ที่มาดูก็เป็นคนเล็กๆ เป็น 
Individual คือไม่ไปทํา
ประชามติกันมาว่าเราจะดูวง
เหล่านี้ เป็นความชื่นความ
ชอบส่วนตัว ขณะเดียวกันก็
เป็นเรื่องของเพลงใช่ไหมฮะ 
วงการเพลงไทยเป็นอย่างไร
ไม่ทราบน่ะ แต่ในแคท เอก็ซ์โป 
คืองานที่ศิลปินมาออกผลงาน
ขายกันเป็นตลาดที่ใหญ่โต
ที่สุดในโลกแน่นอน คนอื่น
อาจจะไม่ให้ความสําคัญเรื่อง
นี้ แต่เราให้ความสําคัญเรื่อง
นี้ที่สุด เพราะว่าเราไม่ได้จ้าง
ศิลปิน ก็…พี่มาขายซีดีแล้วกัน
เนอะ (หัวเราะ)
 พอเราได้คาํว่า เทศกาล
ดนตรีของคนเล็กๆ กับตลาด
เพลงไทยใหญ่โตที่สุดในโลก 
ปั๊บ ลองเรียกมันสั้นๆ ดูก่อน
ไหม ก็เลยเป็น “คนเล็ก เพลง
โต” ได้คํานี้ปุ๊บ ได้อีกความ
หมายหนึ่งขึ้นมา คือ เราก็
เป็นคนตัวเล็กๆ ที่สร้างผล
งานที่อาจจะยิ่งใหญ่กว่าตัว

ท�าไม “คนเล็ก เพลงโต”

เราน่ะ อย่างพี่เล็ก กรีซซี่
คาเฟ่ เดินไปซื้อก๋วยเตี๋ยว
ปากซอย คนอาจจะไม่รู้จัก 
แต่ว่าเขาอาจจะรู้จักเพลง 
‘สิ่งเหล่านี้’ มันคือเรื่องอย่าง
นี้ฮะ เพลงมันทาํงานกว่านั้น
น่ะ เพลงทําให้เราที่ไม่รู้จักกัน
ได้รู้จักกัน ทาํให้คนที่รู้สึก
เศร้าอยู่ รู้สึกมีความหวังขึ้น 
คนที่มีความสุข มีความสุข
มากขึ้น มีความเศร้าก็เศร้า
หนักกว่าเดิม คือ เพลงมัน
ใหญ่โตน่ะ… พาร์ตช่วงหลัง
เป็นตอบหล่อๆ ครับ ตอบ
จริงๆ ก็คือ อยากให้คนจาํ
งานได้ คุณภาพมันเรื่องคุณ
จะชอบอะไรก็แล้วแต่ของคุณ 
แต่เรารวมวงที่ ต้องมีใครสัก
คนชอบ คือหลายๆ วงมาอยู่
ด้วยกัน”

กบ พงศ์ภาสกร กุลถิรธรรม
กบ KOR.BOR.VOR / 
B.O.R.E.D / KOBORED /
DARK SITE
Visual Director / Projec-
tion Artist (New media 
Art) 
แชมป์โลก VJ Contest 
(Live Visual)จาก Mapping 
Festival 2011 ที่สวิตเซอร์
แลนด์
 “Dark Site เป็นกลุ่มที่
รวมศิลปินทางด้าน Visual 
Lighting ทั้งหน้าใหม่ หน้า
เก่า ทั้งประเทศไทย พอดี 
กลุ่มพวกผมใช้ Lighting 
ในการทาํงาน เพราะฉะนั้น
ต้องการที่มืด ที่ร้าง ที่แบบ…
ไม่ค่อยสวยน่ะ (หัวเราะ) แล้ว
ปีนี้เรารู้สึกว่า สวนสนุกวัน-
เดอร์เวิลด์นี่ มีอะไรที่น่าสนใจ
เยอะ ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นให้
อยากไปทาํ Exhibition  ใน
งานแคท เอ็กซ์โปครั้งนี้กัน
 ในงานมีเครื่องเล่นที่สวน
สนุกเคยมีก็คือ เราใช้ว่า สวน
เคยสนุกนะฮะ เครื่องเล่นร้าง
พวกนี้ ที่ไม่ได้ใช้งานอะไร 
เราก็เลยเอางานศิลปะพวก 
Lighting พวก Visual ไป
ลงในแต่ละที่ ก็จะมีตามโซน
เครื่องเล่นต่างๆ พูดง่ายๆ ว่า 
ทุกเครื่องเล่นในงาน ที่เห็น
ร้างๆ ก็อาจจะมีอะไรสนุกๆ 

“เพลงท�าให้เราที่ไม่รู้
จักกันได้รู้จักกัน 
ท�าให้คนที่รู้สึกเศร้า
อยู่ รู้สึกมีความหวัง
ขึ้น คนที่มีความสุข 
มีความสุขมากขึ้น มี
ความเศร้าก็เศร้า
หนักกว่าเดิม คือ 
เพลงมันใหญ่โตน่ะ” 
พงศ์นรินทร์ อุลิศ Cat Radio

The Jukks + Summer 
Stop : Small Room 
• อัลบั้ม สัตว์จริง - Tattoo 
Colour
• อัลบั้ม Technicolor - 
Greasy Cafe
• อัลบั้ม Freeze - Summer 
Stop

• อัลบั้ม Clips - The Jukks
• อัลบั้ม First Kit - Two 
Pills After Meal
• EP อัลบั้ม 土曜日のテレビ 
(Doyobi No Terebi) 
Limited Edition - Polycat
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CAT
EXPO
SCOOP

“Saliva bastards เป็นวงที่ชอบเพลงมากแต่ไม่เคยดูสดเลย 
เลยอยากจะดูในงานนี้" ข้น Bomb At Track 

"บางทีอ่านชื่อแต่ละชื่อมันก็สนุกดี ทาํให้นึกถึงสมัยที่ไม่มีใครรู้จักเรา เวลาขึ้นเวทีก็
ต้องคิดเหมือนว่าเราเป็นศิลปินใหม่เหมือนพวกน้องๆ เหล่านี้" น้อย วงพรู

"Stamp เขาเพิ่งได้เล่น Cat Expo ปีแรก ก็เสียใจกับสแตมป์ด้วยที่ได้เล่นช้ามาก" 
เมื่อย scrubb

“เราไม่อยากดูตัวเองใน Youtube แล้วอะ เราอยากดูเราเองจริงๆ”
เล็ก Greasy Cafe กล่าวถึง Greasy Cafe

“Soundlanding  ไม่ได้เล่นนานมากแล้ว หายไปนานมากก็เลยอยากดูครับ" 
อู๋ The Yers 

**อัพเดททั้งตารางโชว์ และ 5 อันดับโน่นนี่นั่นได้ที่ www.facebook.com/thisiscatradio 
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Catwalk is Happy Fashion is Freelance

รู้ไปทําแมว
 ปกติหน้าแฟชั่นของเค้าแมว ดูแลโดยโค้ชจูนจูน & วีวี แห่งช่วงคนขอแมว (จันทร์ 
21.00-24.00 น. ที่แคท เรดิโอ) ซึ่งบางครั้งติดภารกิจ จึงเปิดรับภาพ และโค้ชฟรีแลนซ์ด้วย
 ฉบับนี้เป็นวาระพิเศษที่ทีม Helmetheads อาสาส่งมาแบบพร้อมสรรพ ทั้งเซ็ตแฟชั่น
และจัดหน้าหนังสือให้เรียบร้อย เราขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้

Models and Style by 
Helmetheads
Courtesy of Spicydisc 
Catwalk Music:  ‘โคตรคูล’ 
โดย Helmetheads
ซิงเกิ้ลกลิ่นอายพังก์ร็อก
กะเทาะอารมณ์ให้ไม่ลืมว่า
สังคมออนไลน์เป็นดาบสอง
คม...Sometimes, Social 
(is) Not Work.

สมาชิก Helmetheads
จิ้ง–ชตารัช ศรีดํารงรักษ์ 
(ร้องนํา–กีตาร์)
ซัม–สดายุ สวรรณจุณีย์ 
(กลอง)
เดียว สุวีระ (เบส)
นัท–ณัฐพงศ์ เลิศศรีนวล 
(กีตาร์)
fb/helmetheadsband , 
SPICYDISC.FANPAGE

1918
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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

Limousine
Photo: www.facebook.com/pg/
LimousineBand/ 

 วงดนตรีสี่ชิ้นจากฝรั่งเศสที่
คลั่งไคล้ซาวด์ของ Angelo 
Balamenti (David Lynch), 
Ry Cooder (Win Wender), 
Neil Young (Jim Jarmusch) 
และดนตรีแจ๊ส จนกระทั่งในปี 
2011 พวกเขาได้มาที่
ประเทศไทยและค้นพบเสน่ห์
แบบใหม่จากเพลงหมอลาํและ
เพลงลูกทุ่ง Limousine จึง
ตัดสินใจพกเอาความเป็นดนตรี
ลูกทุ่งไทยเป็นอาวุธข้างกาย  
ด้วยเมโลดี้และทางแบบไทย
อีสาน มาร่วมหัวจมท้ายกับ
กลิ่นอายของดนตรีแจ๊สเมือง
นํ้าหอม ทําให้อัลบั้ม Siam 
Roads กลายเป็นอาหารหู
แบบฟิวชั่นอีสานที่น่าลิ้มลอง 

 เพลงเยน็ๆ จงัหวะอุ่นๆ นุ่ม
สบาย ล้อกับฟองคลื่น สายลม 
และแดดอ่อนๆ ดุจดังนั่ง
อาบแดดละมุนอยู่บนดาดฟ้า
เรือยอร์ชที่ลัดเลาะอยู่ตาม
ชายฝั่ง ได้ถูกรวบรวมจนกลาย
เป็นซาวด์ของเพลง Soft 
Rock จากช่วงปลายยุค 70’s 
เข้าสู่ต้นยุค 80’s ดนตรีที่
ปราศจากเสยีงสงัเคราะห์ ซาวด์
ทีก่ึง่ระหว่างเพลงป๊อป โซล แจ๊ส 
กับกรู๊ฟที่ลื่นไหล ดนตรีของ 
Michael McDonald, 
Kenny Loggins, Christo-
pher Cross, Toto, Hall & 
Oates และอีกหลายๆ วง 

ได้สะท้อนถึงความรื่นรมย์ 
การใช้ชีวิตแบบสุขสบาย และ
การพักผ่อนกับการปาร์ตี้ที่มี
เพลงละเมียดลอยอยู่เบื้องหลัง 
ในสมัยที่ดนตรีแบบ Adult 
Contemporary  คลื่นวิทยุ
แบบ Smooth Jazz  การ
สวมเสื้อฮาวาย กางเกงผ้าลินิ
นรีดเนี้ยบ หมวกกะลาสี 
รองเท้า Boat Shoes แว่น
กันแดดเรย์แบน ผมหยิกเป็น
ลอนยังเป็นที่น่าตื่นเต้น  ทําให้
ดนตรีแบบ Yacht Rock ยัง
ฟังดูน่าสนใจเสมอ และแตก
หน่อไปสู่ดนตรีแนวอื่นๆ ในยุค
ปัจจุบัน 

Music Style
Yacht Rock
Illus: Koy 

Indochina’s Effect ตัวอย่างของสามวงดนตรีนานาชาติที่ได้รับอิทธิพลทาง
ดนตรจีากเพลงในละแวกนี ้(ไทย ลาว พม่า เขมร เวยีดนาม) 

ในปี 2014 พวกเขาได้ออกอีพี
ชุด Boonhugsa เพื่อตอกยํา้
ถึงความหลงใหลในดนตรีอีสาน 
หมอลาํ ลูกทุ่ง จนได้มีโอกาส
ร่วมงานและทัวร์ฝรั่งเศสร่วม
กับ รัสมี เวระนะ ก่อนที่จะเป็น 
Rasamee Isan Soul 

The Cambodia 
Space Project
Photo: www.facebook.com/
The-Cambodian-Space-Pro-
ject-102538263132453/ 

 ดนตรจีากนอกโลก หนงัไซไฟ 
ยักษ์เขี้ยวโง้งปล่อยแสงจากตา 
นางในวรรณคดีสวมชฎาแบก
ปืนเลเซอร์ล่องอยู่ริมฝั่งโขง 
วงดนตรีเชื้อสายออสเตรเลียที่
มีนักร้องนําเป็นสาวเขมร ได้ผูก
ดนตรีเฮฟวี่ ไซคีเดลิก เร็กเก้ 
เซิร์ฟร็อก อะโกโก้ และดนตรี
ในยุคเฟื่องฟูก่อนเขมรแตกมา

บุกโลกอีกครั้ง โดยนําเอาความ 
Exotic อันหวือหวา สุดโต่ง 
มายําใหญ่กับดนตรีสากลได้
อย่างลงตัว หากคุณหลงรัก 
Dengue Fever ก็อาจเผลอ
ตัวแอบไปกิ้กกับ CSP โดยไม่รู้
ตัวดังต้องมนตรายาเสน่ห์ ..... 
อาคม ของขลัง อักขระ พระ
ตะบอง สาละวัน ได้ถูกมายํา
รวมในบ้องไฟอวกาศ แล้วยิง
ออกไปทะลุนอกโลกกับดนตรี
ของพวกเค้า

Khruangbin
Photo: www.facebook.com/
khruangbin/ 

 วงดนตรีสามชิ้นจากเท็กซัส 
ที่เรียกตัวเองว่า “เครื่องบิน” 
ได้รับแรงบันดาลใจจากดนตรี 
Thai Funk ซาวด์แทร็ก
ภาพยนตร์เกรดบ ีผสานกบัเพลง
ที่หาได้จากหนังของเควนติน 

ทารันติโน่ สองสมาชิกหลักที่ทํา
หน้าที่ DJ และสร้างบีตให้กับ
วง ได้จับมือกับมือเบสสาวนาม
ว่า Laura Lee ได้ร่วมกัน
ค้นหาแนวทางและสไตล์ของตัว
เองจนมาลงตัวที่ซาวด์แบบ
เครื่องบิน ที่กําลังร่อนลงไป
จอดแถบชนบท กลิ่นโคลน 
สาบควาย กองฟาง ปลาปิ้ง 
ถูกปูด้วยบีตของดนตรีดาวน์
เทมโป้ เสยีงกีตาร์ Wah-Wah 
เบสลุ่มลึก เดินอยู่ในทุ่งและ
แสงสีแบบไซคีเดอลิค ถึงแม้
งานแผ่นเสียงของพวกเค้าจะ
ขายหมดไปแล้ว แต่งานแบบ
ดิจิตอลดาวน์โหลดยังหาไม่ยาก
ใน bandcamp.com 

ท่านที่เกิด
วันอาทิตย์
Photo: www.discogs.com/ 

 เดือนนี้ถึงเวลาแล้วที่คุณจะ
เริ่มจริงจังกับหนังสือที่คุณชอบ
พกไปมาเพื่ออวดใคร ๆ แต่ไม่
เคยได้เปิดอ่าน ความรักที่เฝ้า
รอมักจะมาตอนช่วงพักเที่ยง 
จงอย่าก้มหน้าก้มตาเล่นมือถือ
ตอนกินข้าว เพลงของคุณใน

ผ่านมาค่อนปีแล้ว เรามาส่อง
โชคชะตากับ”แมวนอก” กันมั่ง 
ส่วนดวงรายสัปดาห์ไปถามพี่
ยิปโซกับพี่สองเอาเองนะ

เดือนนี้คือ ‘How Can They 
Tell’ ของ Isabelle Antena

ท่านที่เกิดวันจันทร ์
Photo: open.spotify.com/

 คุณยังคงไม่ได้ยินข่าวคราว
ใด ๆ ทั้งจากงานการที่คุณ
สมัครไว้ หรือจากคนรักแดน
ไกล ซวยไปอีกคือคุณจะลืม
รหัสผ่านเข้าบรรดาแอปกับ
โซเชียลต่างๆ ทีหลังก็หัดจดๆ 
ไว้มั่งนะ เพลงของคุณในเดือน
นี้คือ ‘You’re Gonna Make 
Me Lonesome When 
You Go’ ของ Ben Watt

ท่านที่เกิดวันอังคาร
Photo: www.facebook.com/pg/
dirtyprojectors/ 

 นี่คือเดือนที่คุณจะพบกับ
ฝันประหลาด วิปริตบ้าคลั่ง 
ทุกๆ ความฝันจะนาํพาคุณไปสู่
ขุมพลังบางอย่างที่คุณอธิบาย
ไม่ถูก เราจึงอยากแนะให้คุณ
ไปปรึกษาหมอดูมืออาชีพ 
เพลงของคุณในเดือนนี้คือ 
‘Cool Your Heart’ ของ 
Dirty Projectors

ท่านที่เกิดวันพุธ 
Photo: www.facebook.com/
disclosureuk/

 ความคิดด้านครีเอทีฟจะ
พลุ่งพล่าน ถ้าคุณทาํงานใน
วงการภาพยนตร์ คุณจะคิด
พล็อตหนังได้หลายภาค ถ้า
ทํางานสายออกแบบ คุณจะ
เลิกลอกงานของญี่ปุ่น กับ
สแกนดิเนเวีย และเริ่มประสบ
ความสําเร็จกับไอเดียตัวเอง 
เพลงของคุณในเดือนนี้คือ 
‘Help Me Lose My Mind’ 
ของ Disclosure featuring 
London Grammar

ท่านที่เกิด
วันพฤหัสบด ี 
Photo: www.secretlycanadian.
com/

 เดือนที่บรรดาบริวารญาติ
ห่างไกลและลิ่วล้อต่าง ๆ จะมา
รุมตอมชีวิตคุณจนวุ่นวาย แฟน
เก่าจะกลับมาคืนดีในวันเดียวที่
คุณจีบแฟนใหม่ติด ขอให้ระวัง
การแชร์ไลน์เรื่องที่งี่เง่าจากคน
สนิท คุณอาจต้องรีเซ็ตมือถือ
ใหม่ เพลงของคุณในเดือนนี้คือ 
‘You Are The Light (By 
Which I Travel Into This 
And That)’ ของ Jens 
Lekman

ท่านที่เกิดวันศุกร์
Photo: open.spotify.com/ 

 เดือนแห่งการบอกลา
อาหารไมโครเวฟจากร้าน
สะดวกซื้อ หรือการต้มบะหมี่
สําเร็จรูป ชีวิตคุณจะมีความ
หรูหราขึ้นมาด้วยอาหารปรุงสด
ใหม่จากเพื่อนสนิทคนนั้น คนที่
คุณมองข้ามเขาไปตลอดทั้ง
ชีวิต เพลงของคุณในเดือนนี้คือ 
‘And I Found This Boy’ 
ของ Maia Hirasawa

ท่านที่เกิดวันเสาร ์
Photo: www.taylorhits.com 

 ขอให้หลีกเลี่ยงวินมอร์ไซค์
รับจ้างเจ้าประจําและเปลี่ยนไป
ออกเดินตามความฝันของตัว
เองแทน และจงเลิกนิสัยการ
พูดแทรกขณะที่คนอื่นกาํลัง
อธิบายบางอย่างให้คุณฟัง ณ 
จุดนี้เขาเบื่อนิสัยคุณมากรู้ไหม 
เพลงของคุณในเดือนนี้คือ 
‘We Are Never Ever 
Getting Back Together’ 
ของ Taylor Swift

ติดตามฟังเพลงดีจากทั่วโลกได้ใน
รายการแมวนอก ทุกวันศุกร์ 21.00 
– 24.00 น. ทาง www.thisiscat.
com , app: Cat Radio 
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รู้ไปทําแมว
 นี่คือคอลัมน์ใหม่ชื่อ #หนังคสหน้า
แมวที่นักเขียนได้แรงบันดาลใจจากการ
เขียนทวิตเตอร์ ชื่อคอลัมน์จึงต้องมี # 
ส่วนนามปากกา เต่า เดือนสองนั้นได้
แรงบันดาลใจจากไก่ เดือนเก้านักเขียน
อีกคนจากคณะหนังหน้าแมว (ดีเจจ๋อง 
จ้อย โจ๊ก และพี่คมสัน) ติดตามลุ้นว่า
ใครจะส่งต้นฉบับเรื่องอะไรที่นี่ แล้ว
ติดตามทวง เอ้ยฟังพี่ๆ เขาเมาท์เรื่อง
หนัง บอล และโน่นนี่นั่น ทุกวันอาทิตย์ 
21.00-24.00 น. ช่วงหนังหน้าแมว 
ทาง Cat Radio 

อ่านไป
ดูไป ฟังไป

พื้นที่ชวนอ่าน ชวนดู ชวนฟัง โดย
เหล่าดีเจหนังหน้าแมว ฉบับนี้เปิด
คอลัมน์ใหม่พร้อมนักเขียนชื่อใหม่

#หนังคสหน้าแมว
โดย เต่า เดือนสอง

Baby Driver 
(2017)
 ความเคลือ่นไหวประกอบ 
melody การซิ่งหนีอย่าง
มีrhythm ทุกจังหวะเพลง
ปรากฏในหนงัเรือ่งนีน้่าศกึษา
มาก ไม่มีผิดพลาดเลย จ๊าบ
จริงครับ

Tokyo Idols (2017)
 เหมือนโดน ผกก กระชากคอเสื้อ แล้ว
ให้น้อง Rio ตบหน้า ตามด้วยพี่ Koji 
กระโดดถีบยอดอก อย่าดูแคลนพลังแห่ง
ความฝัน และของจริงนั้นมีอยู่ในทุกทุก
อาณาจักร

Brigsby Bear (2017)
 ด้วยเงื่อนไขบางอย่างที่ไม่อาจเปิดเผยได้
ในตอนต้นเรื่อง ทําให้หนังเกิดรสชาติแปลก
แปร่งบางประการ ซึ่งใน คหสต มันลดทอน
ความจิ๊ด (ซึ่งตามปกติแล้ว plot แบบนี้น่าจะ
จิ๊ดดดสุดสุด) ลงไปพอสมควร แต่สัมผัสได้ถึง
ความตั้งใจของคนทําครับ

Silence (2016)
 แรงปะทะของตัวตน ศรัทธา และ
ความเชื่อ กระเพื่อมไหวออกไปเป็น
ความเงียบงันอันกึกก้องกัมปนาท การ
ได้ดูหนังเรื่องนี้ในโรงทาํให้ความเงียบ
ช่างทรงพลังเหลือเกิน สุดตลิ่ง!!!

GAME

ป.ล. เรามีเกมแจกรางวัลจากการขึ้นปกด้วยนะ เจอป้ายปกเค้าแมวที่ไหน 
ถ่ายรูปขึ้นปกเป็นนายแบบนางแบบโพสต์ในโชเชียลมีเดีย เปิด Public 
แล้วอย่าลืมพิมพ์ #เค้าแมว #catradio ลุ้นรางวัลกันเพลินๆ 

คําใบ้ ถ้าเราไม่มีอีเวนต์ใดๆ ป้ายปกเค้าแมวก็รอต้อนรับทุกคนอยู่ที่
โรงภาพยนตร์ House RCA นั่นล่ะ

มาเล่นกันเถอะ
คําถามเล็กๆ
 นอกจากเล็ก Hugo และ เล็ก Greasy Cafe แล้ว มี
ศิลปินในวงการเพลงไทยคนไหนอีกที่ชื่อเล่น “เล็ก” 
 ตอบพร้อมชื่อจริงและชื่อที่ใช้ในวงการเพลง เช่น 
เล็ก-จุลจักร จักรพงษ์ (Hugo), เล็ก-อภิชัย ตระกูลเผด็จไกร 
(Greasy Cafe) แล้วส่งมาที่ cultmaew@gmail.com 
ภายใน 31 ตุลาคม 2560 
 อย่าลืมใส่ชื่อ นามสกุล เบอร์โทร ที่อยู่สาํหรับจัดส่งของ
รางวัลมาในเมลด้วยนะเมี้ยว
 
 ใครตอบได้หลายเล็กที่สุด เราจะมอบรางวัลให้หลาย
อย่างทั้งจาก Cat Radio, Cat Foodival, Cat Expo 
ฯลฯ
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ฟีลอย่างไร เชือ่มเพลงนีอ้ย่างไร 
ชั่วโมงหน้าเปิดเพลงประมาณ
ไหนให้คนรู้สึกอะไรก็เลยยังพอ
ได้มั้ง เป็นความรู้สึกแรกตอนที่
บูมชวนมาแหละว่ามาอ่าน
จดหมายกบัพีบ่อย (ตรยั ภมูริตัน) 
กับพี่คมสัน (คมสัน นันทจิต) ก็
เลยรู้สึกว่าหนึ่งอ่านจดหมาย 
สองมีพี่ๆ สองคนช่วยก็โอเค
ลองดูแหละ แต่เราไม่แน่ใจ บูม
ก็บอกว่าลองดูพี่เล็กไม่เห็นมี
อะไรเลย คิดไปคิดมาลองดูก็ได้

พอตกลงลองปุ๊บก็คือการ
ออกอากาศเลย
 ใช่ (หัวเราะ) การออก
อากาศเลย ถ้าไม่รอดก็ต้องหนี
น่ะ แต่ว่าไม่หรอก ไม่น่าแย่ แต่
ก็ตื่นเต้นมากนะฮะ

ก่อนหน้าที่จะมาทาํหน้าที่ดีเจ
ในรายการจดหมายเด็กแนว 
คุณรู้สึกอย่างไรกับจดหมาย
บ้าง
 เราเคยเจอโปสการ์ดนะ ไม่
แน่ใจว่าที่สวนจตุจักรหรือตลาด
เก่าที่เมืองนอก เป็นโปสการ์ด
ปึ๊งหนึ่งที่ถูกส่งบ้างไม่ถูกส่งบ้าง
ซึ่งข้อความในนั้นมันเป็นของปี 
1950–1960 แล้วรู้สึกว่าเรา
อยากรู้น่ะว่าเขาพูดอะไร จริงๆ 
เป็นเรื่องส่วนตัวมาก แต่พอมา
วางขายแบบนนี้ก็ไม่ผิดในการที่
จะเข้าไปอ่านมั๊ง ใช่ไหมล่ะ  พอ
อ่านแล้วก็รู้สึกว่าเขารู้สึกกับคน
ที่เขาพูดถึงอย่างไร มันมีความ
น่าสนใจ แล้วสิ่งที่น่าสนใจเรื่อง
จดหมายหรือของโปสการ์ด
ก็ตาม มันเป็นลายมือซึ่งเรา
เข้าใจว่ามีความรู้สึกอยู่ในลาย
มือนั้นๆ ของแต่ละคําของ
แต่ละจดหมาย แต่ละฉบับเรา
ชอบดูนะ

แฟนเพลงเขียนจดหมายหรือ
โปสการ์ดมาหาคุณบ้างไหม
คะ? ก่อนมาจัดรายการนี้
 เคยมีโปสการ์ดส่งมาที่บ้าน
บ้างแต่ไม่บ่อยครับ
นั่นคือความรู้สึกเกี่ยวกับ
จดหมายแล้ววิทยุล่ะเคยคิด
ว่าตัวเองจะมาอยู่ในรายการ
วิทยุไหม 
 ไม่เคย เต็มที่ก็คือเหมือน

ไปสัมภาษณ์ที่แฟตเรดิโอ ที่
แคทเรดิโอแค่นั้นฮะ

ไม่เคยอยากเป็นดีเจ?
 ไม่เคยมีอยู่ในหัวเลยฮะ 
(หัวเราะ) เราว่าหลายๆ เรื่อง
ในชีวิตเราน่ะครับ แม้แต่ทาํ
เพลงหรืออะไรก็ตาม เราไม่เคย
คิดว่าเราจะเป็นอย่างนี้ เราจะ
ทําให้ได้ ไม่เคยเลย อาจจะมี
ครั้งเดียวเรื่องเดียวคือช่างภาพ
มั้งที่ไปเรียนถ่ายภาพแล้วกลับ
มาก็ทาํงานถ่ายภาพ แต่ว่าที่
เหลือแบบเล่นหนังไม่มีทาง
 เพียงแต่ว่ามันเป็นโอกาส
ซึ่งเราว่าหลายๆ คนรวมทั้งเรา
ด้วย…กลัว แต่เราว่าถ้าเป็น
โอกาสที่เราไม่ได้ไปทาํเรื่องไม่ดี 
ลองดูก่อนเถอะ ไม่ได้เป็นสิ่งผิด
กฎหมาย หรือไปทาํร้ายใคร 
เป็นเรื่องการเรื่องงาน ถ้ามี
โอกาสก็ลองดูก่อนไหม

ถงึทกุวนันีจ้ดัรายการจดหมาย
เดก็แมวมาสามปีแล้ว รู้สกึ
อย่างไรกบัรายการนีบ้้าง 
 เรารู้สึกว่าถ้าเกิดเราว่างเรา
อยากมาจัด เราสนุก เราได้มา
อ่านเรือ่งอะไรแบบนี ้มนัสะท้อน
ให้เรารู้ว่ามีคนฟังจดหมายเด็ก
แมวจริงๆ นะ จากการที่เราไป
คอนเสิร์ตตามต่างจังหวัดก็มี
คนมาพูดชื่อล้อเราจากสิ่งที่บูม
ได้สร้างเอาไว้ในรายการ ทาํให้
รู้ว่ายังมีคนฟังอยู่

รู้สึกว่าโดนแกล้งเยอะนะคะ
เป็นไข่เจียวม้าบ้าง ดีเจรถ
บัมพ์บ้าง
 เป็นอะไรที่เราทาํอะไรไม่ได้
จริงๆ น่ะ (หัวเราะ) 

นี่คือกลุ่มคนที่แกล้งพี่เล็ก
เยอะที่สุดไหม
 ใช่ครับ เราไม่เคยไปแกล้ง
ใคร แล้วเราก็ไม่เคยโดนใคร
แกล้งด้วยนะ (หัวเราะ) มาจัดนี่
แหละโดนเลย

จังหวะนี้ไม่มีใครอยู่ค่ะ อยาก
ฝากอะไรบอกถึงพี่บูมหรือ
เพื่อนร่วมงาน
 เราว่าเรื่องแกล้งคนน่ะ เรา
พูดไปหลายทีแล้วจนคนเขียน

จดหมายมาบอกเลย บูมรู้อยู่
แล้วล่ะ สิ่งที่เราอยากจะบอก
บูมคือ เราอยากขอบคุณบูมที่
ให้เรามาทําสิ่งที่เราไม่เคยคิด
ว่าเราจะทํา เราจะได้ทํา หรือ
เราจะทําได้น่ะ แล้วเรารู้สึกว่า
สิ่งที่เกิดขึ้นในรายการไม่ใช่
เฉพาะเรา รวมทั้งพี่บอยหรือพี่
คมสันเอง แต่เป็นสิ่งที่สะท้อน
ไปให้คนฟัง เราว่าเรื่องบาง
เรื่องในจดหมายของบางคนที่
เขาไม่ได้คิดว่ามีประโยชน์อะไร 
เขาเขียนมาระบาย มาหาคํา
ปรึกษา เพราะเขาอาจจะคิดไม่
ออกว่าจะทําอย่างไร แต่ทีนี้พอ
พี่คมสันพี่บอยช่วยกันคิดน่ะ 
ทําให้คนที่ฟังอยู่ที่อาจจะเจอ
ปัญหาเดียวกันอยู่ อาจจะมี
ทางออกบ้าง เราว่าเป็นเรื่องดี
เหมือนกัน คือถ้าจะฝากถึงพี่
บูมน่ะ เราอยากจะขอบคุณเขา
ครับ

เวลาเราทักว่าพี่บูมแกล้งพี่
เล็กเยอะไปแล้ว พี่บูมจะบอก
ว่าพี่เล็กเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว 
เขาไม่ได้แกล้ง
 โอ้โห ดูดิคนเราน่ะ 

แล้วได้นาํเรื่องราวหรือความ
รู้สึกจากรายการไปใช้ในการ
ทํางานหรือแต่งเพลงบ้าง
หรือยัง
 ยังไม่ขนาดนั้นครับแต่ว่ามี
แบบเอาไปคิดต่อว่าเขารู้สึก
อย่างไร 

มีเรื่องอะไรที่รู้สึกว่าเพิ่งรู้หรือ
จําได้แม่นจากการอ่าน
จดหมายในรายการนี้ไหม 
 จําได้ฮะ เรื่องที่น่ากลัวมาก
เลยแล้วเราตกใจ พี่คมสันตกใจ
มาก เป็นเรื่องของคนขับรถ
ผ่านแยกไฟแดง ขับไปๆ แล้ว
วนกลับมาที่เดิม เจอลุงขาย
พวงมาลัยคนเดิม ทั้งๆ ที่ขับไป
ข้างหน้า แล้วลุงบอกว่าคนหลง
ประจําน่ะตรงนี้ “เอ็งต้องไป
ออกทางขวาไม่ใช่ออกทาง
ซ้าย”…อ๋อเหรอ ตกใจมากเลย
 (หัวเราะ) แต่ว่าจะเป็นเรื่อง
ตลกๆ มากกว่า ส่วนใหญ่จบ
รายการก็คือจบรายการ

เรื่องอื่นๆ ของเล็ก
ถ่ายภาพ
 น้อยมากครับ แต่ก็มีจับ
อย่างตอนไปถ่ายเอ็มวี ‘ระเบิด
เวลา’ ก็ติดกล้องไป แต่ไม่ได้
ถ่ายเต็มที่เท่าไหร่สแนปๆ
มากกว่าตอนเพลง ‘ปะติดปะ
ต่อ’ กเ็อากล้องไปสแนปๆ กลบั
มา แต่ว่าไม่ได้ถึงกับไปลาวเพื่อ
ถ่ายรูปหรือไปศรีลังกาเพื่อถ่าย
รูปเหมือนสมัยก่อน

หนังสือ
หลังจากTHE DESTINA-
TION FROM NOWHERE 
(2554) ก็ยังไม่ได้ทาํหนังสือ
เล่มใหม่
 มีแพลนบางๆ ว่าจะทาํ
เหมือนกัน อาจจะเป็นเรื่องเล่า
เกี่ยวกับอัลบั้มนี้ ยังไม่แน่ใจ
เหมือนกันฮะ ไม่กล้าบอกว่าเรา
จะทํานะ เดี๋ยวไม่ทาํ…

ร้าน ORGANIC SUPPLY 
(ร้านจาํหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขภาพ)
 ช่วงหลังเราเข้าน้อยมาก
เลยครับ เราเพิ่งได้เข้าไปร้าน
นิดเดียว ตอนนี้ ORGANIC 
SUPPLY ทําที่ WARE-
HOUSE30 (เจริญกรุง) ด้วย
ฮะ เหมือนเขาให้สเปซเล็กๆ 
แล้วพวกเราก็ไปทาํอะไรตรงนั้น
นิดหนึ่ง แต่ไม่ได้มีบาร์เสิร์ฟ
เครื่องดื่ม มีของใช้จากที่ร้าน
บางส่วนเป็นเหมือนเป็น POP 
- UP STORE ที่อยู่นานๆ น่ะ

หน้าที่รับผิดชอบของเล็กที่ 
ORGANIC SUPPLY 
 เราน่ะ คือ PR ที่ไม่ได้เรื่อง
เลยสุดๆเราควรจะเป็นคนที่ให้
สัมภาษณ์ นัดสื่อฯ ที่ผ่านมาก็
เป็นอย่างนั้นแหละเราจะค่อน
ข้างลุยๆ อยู่ข้างหน้าๆ หน่อย 
แต่ตั้งแต่เริ่มทําอัลบั้มก็แทบไม่
ได้เข้าไปเลย

สินค้าแบรนด์ GREASY 
CAFE 
 ก็ยังมีอยู่ฮะเวลาอัลบั้ม
ออกก็จะทําอะไรขึ้นมาหน่อย

แคทเอก็ซ์โปปีนี้มีอะไรขายคะ
 ยังไม่รู้เลย (หัวเราะ) เดี๋ยว
รอดูหน้างาน

แว่นสายตา (ที่ใส่ตอนอ่าน
จดหมาย) สายตาสั้นหรือ
สายตายาวคะ ? 
 (หัวเราะ)ยาวฮะ

การดูแลสุขภาพ
 สิ่งที่เราทาํมันดีไม่ดีเราก็ไม่
แน่ใจนะครับ เพียงแต่ว่าเราไม่
ได้กินเนื้อ หมู ไก่ มาระยะหนึ่ง 
กลับมากินแป๊บหนึ่ง แล้วไม่ได้
กินมาอีกหลายปี แล้วเราก็ไม่
แน่ใจว่าในที่สุดแล้วคือการที่
เราดูแลสุขภาพหรือเปล่า แต่ว่า
พอทาํร้านแล้วเวลาที่เราจะเอา
อะไรเข้าตัวเรา ก็อาจจะใส่ใจ
มากขึ้นมั้ง ซึ่งจริงๆ แล้วใคร
ก็ตาม วัยไหนก็ตามที่สนใจ
เรื่องสุขภาพน่ะ เราว่าดีอยู่แล้ว 
ต่อให้เขาจะมองแบบ โห ช่วงนี้
ทําไมคนฮิตออกกําลังกายจัง
เลย เป็นเทรนด์เหรอ ก็เป็น
เทรนด์ไปดิ เป็นเรื่องดีนี่ไม่เห็น
เป็นไรเลย ถ้าออกกาํลังกาย
มันดีต่อตัวเราอยู่แล้ว เหมือน
แบบโอ้ช่วงนี้ทําไมคนฮิตกิน
ออแกร์นิกน่ะ ก็มันดีหรือเปล่า

จุดเริ่มต้นที่ไม่กิน เนื้อ หมู ไก่
 มาจากเหตุผลงี่เง่าสุดๆ 
เลยน่ะ เคยไปกินแบบพวกร้าน
อาหารตามสั่ง แล้วเรารู้สึกว่า
ทําไมเวลาเราสั่งกะเพราหมูไข่
ดาว กะเพราหมูชิ้น แล้วมันมา
ประมาณสามชิ้นครึ่ง หรือสี่ชิ้น
น่ะ แล้วเราเป็นคนชอบทํา
อาหารครับ หลังๆ ไม่ค่อยได้
ทํามาก ก็จ่ายตลาดเอง เราพอ
รู้ราคา ทําไมเขาให้น้อยขนาดนี้ 
คือให้น้อยขนาดนี้เราไม่กินก็ได้ 
เอาแต่กะเพรามาให้เรากินก็ได้ 
นั่นคือเหตุผลงี่เง่ามากตอน
แรกๆ แต่พอหลังๆ ก็เริ่มรู้สึก
ว่า เออ ในสัตว์เขาใช้สารเร่งโต
หรือฉีดฮอร์โมนถ้าเราไม่กิน ก็
ดีเหมือนกันนะ
(O,O)

รู้ไปทําแมว
1.  GREASY CAFE แสดงใน CAT 
EXPO ทุกปี  CAT EXPO คนเล็ก 
เพลงโต ปีนี้ เจอเล็ก GREASY 
CAFE และชาวคณะได้ที่เวที 
หนึ่ง จักรวาล วันเสาร์ที่ 25 พ.ย. 60 
เวลา 21.40 น. 
2.  ลุ้นกันต่อไปว่าจะมีอัลบั้มและ
ผลิตภัณฑ์ของ GREASY CAFE ไป
ขายในงานนี้หรือเปล่า 
3.  นอกจากสาขา WAREHOUSE30  
แล้ว พิกัดร้าน ORGANIC SUPPLY 
ที่เล็กกรีซซี่ เป็นพีอาร์ อยู่ในซอย
ลาดพร้าว 71 (ถ.นาคนิวาส)

เราไม่ได้เคย
คิดว่าเราจะ
ท�าขึ้นมา
เพื่อให้เขา
รู้สึกอะไร 
เราแค่ท�า
เพราะว่าเรา
รู้สึกอะไร
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ไปฟังจะรู้สึกว่าสดชื่นนะสําหรับ
ตัวเราเอง เพราะว่าอย่างที่บอก
ฮะเราเล่นเพลงที่เป็นกีตาร์ๆ 
มาหลายปีเหมือนกัน แต่พอ
เล่นอย่างนี้ตื่นเต้นทุกครั้งแหละ 
เพราะเรายังไม่เก่งการกดพวก
เครื่องซินธ์ทั้งหลาย ก็ดีใจที่ได้
ทําให้มันเกิดขึ้นได้

ย้อนเวลาหา GREASY 
CAFE 
จากอลับัม้แรกของ GREASY 
CAFE (‘สิ่งเหล่านี้’ 2551) 
ถึงปัจจุบัน ก็ 10 ปีแล้ว หาก
ย้อนกลับไปถึงเพลงแรกที่
รวมอยู่ในอัลบั้ม SMALL-
ROOM001 (2544) ก ็16 ปี 
 นานอยู่เนอะ
ความตั้งใจแรกที่เริ่มทําเพลง
 เราคิดว่าเราทําเพลงเดียว
แค่นั้นแหละ เพราะว่ารุ่ง
(รุ่งโรจน์ อุปถัมภ์โพธิวัฒน์ – 
ผู้บริหารค่ายเพลงสมอลรูม) 
บอกว่าทําเพลงเดียวขําๆ เราก็
ได้มั้ง แต่ไม่เคยคิดว่ามันจะมา
ถึงอัลบั้มที่ 4
ความรู้สึกที่มีต่อการทําเพลง 
 เป็นสิ่งที่รักแหละ แต่เราไม่
เคยคิดว่าเราจะทาํมันได้เลย

สิ่งที่ทาํให้เล็ก กรีซซี่คาเฟ่ ยัง
ทําเพลงอยู่จนทุกวันนี้ 
 ความดื้อมั้ง เราว่าเป็น
ความดื้อที่เราไม่ได้ไปทาํร้าย
ใครน่ะ เป็นความดื้อจากสิ่งที่
เราหลงใหลจริงๆ เพราะฉะนั้น
เราว่าเราไม่ได้ทาํให้ใครเดือด
ร้อนฮะ ก็เลยดื้อทําไปเรื่อยๆ

แฟนเพลง
 เราว่าเขาก็ส่งผลให้เรารู้สึก
ว่าเรายังดื้อได้น่ะ เรายังดื้อทํา
สิ่งนี้ได้มั้ง โดยเฉพาะช่วงแรกๆ 
ที่ทําอัลบั้มแรกๆ เหมือนเราแค่
เล่าเรื่องส่วนตัวให้ฟังแบบ อ้ะ 
ตุ๊กเราเล่าให้ฟังมีเรื่องนี้ๆ 1 2 
3 4 5 แต่เราไม่เคยคิดว่าสิ่งที่
เราเล่าให้ตุ๊กฟังจะกลายเป็น
เรื่องที่ดันเกิดขึ้นกับตุ๊กเหมือน
กัน เพียงแต่ว่าต่างเวลาต่าง
สถานที่ เรื่องที่เราเคยเจอมาก
ลับกลายเป็นคล้ายกับเรื่องที่
เขาเผชิญอยู่ เลยทาํให้เรารู้สึก
ว่าเจออะไรคล้ายๆ กันมั้ง แล้ว

ทําให้เกิดเป็นอะไรอย่างทุกวัน
นี้มั้ง เราคิดว่านะ แต่สิ่งที่เรา
ทํามาเสมอตั้งแต่ 1-4 นี่ฮะเรา
ไม่ได้เคยคิดว่าเราจะทาํขึ้นมา
เพื่อให้เขารู้สึกอะไร เราแค่ทาํ
เพราะว่าเรารู้สึกอะไร

สสีนัชีวติเลก็
TECHICOLOR ฟังดูมีสีสัน
ต่างไปจากเดิม แล้วชีวิตของ
เล็ก กรีซซี่คาเฟ่ มีสีสันขึ้น
ด้วยหรือเปล่า
 ถ้าเกิดสีสันแปลว่าความสุข 
เราก็คงมีความสุขมากมั้ง แต่
เราไม่แน่ใจว่ามันกลายเป็นสี
พวกนั้นหรือเปล่า แต่คืออัลบั้ม
นี้ครับอย่างที่บอกไปเราไม่เจอ
สักที จนเราเจอเพลง ‘ยาม
วิกาล’ แล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆ 
ทําต่อๆ มาเรื่อยๆ ภาพในหัว
เราของอัลบั้มนี้เป็นกลางคืนน่ะ 
แล้วก็จะเห็นไฟของถนนของรถ 
แต่ว่าจริงๆ แล้วสิ่งที่ทาํให้เกิด
เป็นสีหลักๆ เหมือนกับทาํไม
เราถึงต้องใช้ชื่ออัลบั้มว่า 
‘TECHNICOLOR’ เราว่า
หลายๆ คนอาจจะพอรู้อยู่แล้ว
ว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจาก
ภาพยนตร์ขาวดาํมาเป็น
ภาพยนตร์สี แล้วเป็นช่วงเวลา
ที่เรารู้สึกว่ายังเป็นเหมือนการ
ทดลอง สีที่ออกมาจะไม่ใช่สี
เหมือนที่เราเห็นจากจอคอมฯ 
หรือจอมือถือในปัจจุบัน ยังเป็น
สีที่ใช้ไม่กี่สีผสมกันแล้วเกิดเป็น
สีแบบนั้นขึ้นมา 
 เราก็เลยรู้สึกเปรียบเทียบ
เหมือนกับการเปลี่ยนผ่านจาก
สิ่งที่เราใช้มาตลอดอย่างกีตาร์ 
แล้วเราลองใช้พวกเสียงที่เราก็
ยงัไม่ได้เก่งจนกดแบบเฟี้ยวฟ้าว 
จนเป็นสีที่สดหรือสมบูรณ์แล้ว 
ยังคงเป็นสีที่แปลกๆ อยู่ เราก็
เลยคิดว่าต้องใช้ชื่อนี้
 เรารู้สึกว่า 3 อัลบั้มที่ผ่าน
มา เราพาคนออกเดินทางไป
นู่นไปนี่ แต่อัลบั้มนี้เหมือนกับ
การที่เรานั่งพักแล้วเริ่มคิดย้อน
กลับไปถ้าเป็นการเปรียบเทียบ
เหมือนเราโยนคนเข้าไปใน
หัวเรา เพราะฉะนั้นเขาจะไป
เจอเรื่องที่หนึ่งก่อนหรือเรื่องที่
แปดก่อน หรือบางคนเจอเรื่อง
ที่เจ็ดก่อนแล้วไปเจอเรื่องที่สอง 

เป็นการปะติดปะต่อของแต่ละ
คนที่เข้าไปในนั้น เพราะฉะนั้น
เรารู้สึกว่าบางทีสีจากในอดีต
เราอาจจะจาํมันไม่ได้แม่นขนาด
นัน้หรอืเปล่า ว่าจรงิๆ มนัคือ
สดีาํ หรือสกีรมท่าอะไรอย่างนี้
ฮะ มนัมคีวามผดิเพีย้นอยู่

มุมมองเล็กๆ ต่อ 
MUSIC BUSINESS 
เล็กไม่ห่วง
 เราว่าถ้าพูดให้กว้างน่ะคือ
แล้วแต่คนมอง แต่สาํหรับเรา
เราไม่ได้รู้สึกอะไรเลย ตราบใด
ที่เรายังได้ทําเพลงอยู่น่ะ เราทํา
เพลงก่อน อะไรจะเกิดหลังจาก
นั้นเดี๋ยวว่ากัน จะเปลี่ยนแปลง
ไปอย่างไรเดี๋ยวว่ากัน เราไม่ได้
โฟกัสเรื่องนั้นเท่าไหร่ครับ 
ไม่ใช่ว่าไม่แคร์นะ แต่หมาย
ความว่าเราจะเอามันออกไป
จากหัวก่อน แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้น
ในทุกวันนี้อย่างเรื่อง 
STREAMING อะไรทั้งหลาย
แหล่ เราว่าเป็นโอกาสดีที่ทาํให้
คนรู้จักนะ เราไม่ได้มองว่าเป็น
เรื่องไม่ดี เรารู้สึกเหมือนกับ
เวลาใครคนหนึ่ง วงใดวงหนึ่ง
เล่นดนตรีตอนกลางคืนใน
ร้านๆ หนึ่ง ที่ไหนก็ตาม แล้ว
เอาเพลงเราไปเล่น เราจะรู้สึก
ขอบคุณมากๆ มากกว่าที่จะ
รู้สึกว่าต้องไปว่าเขาหรือไป
เรียกเก็บตังค์เขา ถ้าเขาชอบก็
ดี แล้วถ้าเกิดเขาจะมาซื้อ
อัลบั้มเราก็จะดีใจมากแหละ

เล็กห่วง
 เรื่องที่ห่วงน่ะ เคยมีคน
ถามว่าเขาอยากทาํเพลงให้
ประสบความสําเร็จทําอย่างไร 
...โหแล้วเป็นคําตอบที่ยากมาก
เลย เรารู้สึกว่าแล้วเริ่มทําหรือ
ยังล่ะ เขาบอกว่ายังไม่ได้เริ่ม 
อ้าว! ทําไมไม่ทําเพลงให้เสร็จ
ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาพะวง
เรื่องอื่น เราว่าไม่เห็นจะต้องไป
คิดเรื่องอะไรแบบนั้นก่อนเลย

เล็ก GREASY CAFE @
จดหมายเด็กแมว
จดหมายเด็กแมว คือรายการ
ตอบจดหมายทาง CAT 
RADIO ทุกวันอังคาร 21.00 

– 24.00 ที่เล็กจะมาตอบ
ทุก ‘วันนั้นของเดือน’ เช่นวัน
ที่เราได้มาถามให้เขาตอบนี่
แหละ 

ทุกครั้งที่มาจัดรายการที่
แคทเรดิโอเล็กเตรียมตัว
อย่างไร
 อาบนํ้า(หัวเราะ)

มอีะไรอกีไหมนอกจากอาบนํา้
 ไม่มีอะไรนะ เพราะเราไม่รู้
ด้วยว่าจดหมายวันนั้นใครจะ
เขียนมา เป็นจดหมายน่ากลัว
หรือเปล่าเราไม่รู้ อาบนํ้าให้
พร้อมแล้วกนั กินข้าวให้สบายๆ 
แต่งตัวให้สบายๆ ที่สุด ให้รู้สึก
ว่านั่งแล้วรู้สึกสบาย ไม่อึดอัด

วนันัน้ของเดอืนคอืวนัไหนคะ?  
 (หัวเราะ) จริงๆ ต้องเป็น
วันอังคารสุดท้ายของเดือน ที่
คุยกับบูม (บรกรณ์ หลงสวาสดิ์ 
–CAT RADIO CHIEF 
CREATIVE OFFICER) ตอน
แรก แต่ทีนี้ต้องไปเล่นนู่นเล่นนี่ 
ก็เลยขยับไปขยับมาแล้วที่หนัก
สุดบางทีลืมซะงั้น (หัวเราะ)

เป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ของ
รายการ 
 ตอนนั้นหนักมากจริงๆ สุด
จริงๆ ตกใจสุดๆ เลยน่ะ

เพิ่งเคยลืมครั้งเดียว
 ครั้งแรก ใช่

ส่วนครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ต้อง
มาจัดคนเดียวด้วย
 เหมือนโดนเอาคืน เราว่า
มันคือการโดนเอาคืนของบูมที่
วางแผนไว้นานแล้ว

เพราะว่าปกติหากต้องลา
รายการ ดีเจช่วงจดหมายเด็ก
แมวจะบันทึกเทปล่วงหน้าไว้ 
แต่ครั้งนี้ไม่ได้ทํา
 เพราะว่าบูมถามเราว่า เรา
มาได้ไหม (หัวเราะ) ถ้าเกิดเรา
มาไม่ได้ก็คงจะต้องทํามั้ง
 เราว่าจดหมายเด็กแมว
สําหรับเราเป็นการอ่านเรื่องไป
เรื่อยๆ น่ะ ไม่ได้เป็นเพลง
ทั้งหมด ว่าเราต้องต่อด้วย     

เราท�า
เพลงก่อน 
อะไรจะเกิด
หลังจากนั้น
เดี๋ยวว่ากัน
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INTERVIEW
เค้าแมวค้น

เล็ก GREASY
CAFE

 เราคุยกับเล็ก อภิชัย 
ตระกูลเผด็จไกร ก่อนเข้า
รายการจดหมายเด็กแมว วันที่
ดีเจและทีมงานส่วนใหญ่ของ
รายการนี้ โก เจแปน (ราย
ละเอียดอยู่ในสกู๊ป ‘บันทึก 
CAT RADIO GO JAPAN’ 
เล่มนี)้ และเป็นวนัที ่GREASY 
CAFE กําลังปล่อยทีเซอร์เพลง 
’ระเบิดเวลา’ เรื่องที่คุยกันก็
เป็นเรื่องเล็กๆ  คุยเรื่องเล็ก

กับเล็ก 
GREASY 
CAFE

มิวสิกวีดีโอ ‘ระเบิดเวลา’ 
การร่วมงานกันครั้งแรกของ
เล็ก ย้ง หมาก และมิว
 เราว่าเราเลือกจากสิ่งที่ผู้
กาํกบัคนนีน้่าจะเหมาะกบัเพลงๆ 
นี้ อย่างพี่ย้ง (ทรงยศ สุขมาก-
อนันต์) เขาทาํเรื่องฮอร์โมน
ตอนช่วงแรก เราว่าเป็นซีรี่ส์ที่
เล่าเรื่องได้ดีเลย แล้วเพลงนี้
เราอยากได้เอ็มวีที่เล่าเรื่อง
ประมาณหนึ่ง คือไม่ต้องถึง
ขนาดหนึ่งบวกเป็นสอง แต่
หมายความว่าเล่าอะไรแบบนีไ้ด้
 เคยมีคนมาบอกเราที่
คอนเสิร์ตหนึ่งว่า “ฮอร์โมนได้
เอาเพลง ‘ร่องนํ้าตา’ ไปใช้” 
แล้วเราตกใจมากเพราะว่า
ฮอร์โมนดังมากแล้ววงเราเป็น
แค่วงเล็กๆ พอกลับไปที่ห้องก็
เลยเปิดดู คิดว่าเขาคงใช้
ประมาณหนึ่งแหละ แต่สิ่งที่
เกิดขึ้นคือทั้งเพลงไม่ตัดตรง
ไหนออกไปเลย กลายเป็นเอ็มวี
ที่เข้มข้นมาก เราก็เลยคิดว่าเขา
น่าจะโอเคกบังานเราประมาณ
หนึง่ แล้วเวลาทีเ่ราเลอืกคนมา
ทาํงานด้วยกนัน่ะครบั เราอยาก

ได้คนที่อยากสนุกด้วยกัน เรา
ไม่อยากเป็นไปตามการว่าจ้าง
งานว่า “เราชอบคนนี้มาทาํให้
เราเถอะ” แต่เราจะอยากคุย
กันก่อน ถ้าเราคุยแล้วเขาไม่ได้
อินมากเราก็ไม่ได้อยากไป
รบกวน แต่ถ้าได้คุยกันแล้ว
เหมือนอยากเตะบอลด้วยกัน 
เราว่าจะสนุก นั่นแหละคือ
เหตุผลที่เราเลือก เป็นการ
ทํางานด้วยกันครั้งแรกด้วย นัก
แสดงพี่ย้งก็เป็นคนเลือก แต่ก็มี
การบอกกล่าวกันแหละว่า
เป็นคนนี้ๆ

เพลง ‘ระเบิดเวลา’
เล็กชอบเพลงนี้มาก 
 เป็นหนึ่งในเพลงที่ชอบมาก
เพราะว่าคอนเซปต์มาจากเรื่อง
โดยตรงกับเราเลย มีวันหนึ่งที่
เราเข้าไปหาแม่ คือเรามีพี่น้อง
หลายคน ทีนี้มีพี่สาวคนหนึ่งที่
เขาเสียชีวิตไปหลายสิบปีแล้ว 
แล้ววันนั้นที่เราเข้าไป แม่เขาได้
พูดถึงพี่สาวคนนี้ ว่าเขาคิดถึง
ขนาดไหนแล้วเล่าถึงพี่สาวเรา
ในเวลาประมาณหนึ่งเลย เรา

เลยคิดว่าถ้าเราสามารถดีดนิ้ว
แล้วพี่เรากลับมาได้แป๊บหนึ่ง 
ยังมีอะไรที่แม่เราอยากพูดหรือ
อยากทําด้วยกันอีกจากตรงนั้น 
เลยคลี่คลายกลายมาเป็นเรื่อง
ของความสัมพันธ์ของคนสอง
คนว่าตอนที่ยังมีเวลาก็ดูแลกัน
ดีๆ นะ ควรเห็นความสาํคัญ
ของกันและกัน

เล็ก เป็นน้องเล็กใน
ครอบครัว
แต่ในคอนเสิร์ตและที่อื่นๆ
ใครๆ มักเรียกเขาว่า “พี่เล็ก” 
 เพราะเราอายุมาก (หวัเราะ) 
เพราะเราโต 
ทุกวันนี้พี่ๆ หรือคุณแม่ยัง
ห่วงน้องเล็กอยู่ไหม 
 เราว่าช่วงหลังๆ อาจจะ
เบาลงเยอะ ก่อนหน้านี้เขาก็
ห่วงแหละว่าเราจะทาํอะไร 
อาชีพช่างภาพจะรอดเหรอ แต่
ว่าช่วงที่เราทาํช่างภาพ
ประมาณสิบปีก็ได้พิสูจน์บาง
อย่างว่าก็รอดนะ อยู่ได้ แต่
พอกระโดดมาทําอย่างนี้เขาก็
ไม่ได้อะไร แต่แม่ก็ยังถามว่า

โอเคไหม เล่นดนตรีทาํเพลง? 
เราก็โอเคๆ อยู่ได้ๆ 

TECHNICOLOR 
อัลบั้มล่าสุดของ GREASY 
CAFE 
 อัลบั้ม 1-2 รัฐ (รัฐ พิฆาต-
ไพรี (TATTOO COLOUR)–
โปรดิวเซอร์ชุด ‘สิ่งเหล่านี้’ 
‘ทิศทาง’) ช่วยเยอะ ชุด 3 
(‘THE JOURNEY WITH-
OUT MAPS’)เราเริ่มทาํเอง
แล้วแต่ว่าไปจบงานที่ 
SMALLROOM เราว่าเกิด
จากการเริ่มต้นช่วงแรกที่เราทาํ
คอมฯ ไม่เป็นเลย พอถึงอัลบั้ม 
3 เราเริ่มทาํได้บ้างแล้วจน
อัลบั้มนี้ (‘TECHNICOLOR’) 
ก็ทําได้มากขึ้น แต่ว่าก็ไม่ได้เก่ง 
พอมีปัญหาก็ยังต้องโทรหานิ้ม 
(บัญชา เธียรกฤตย์–MIXING 
& MASTERING ENGI-
NEER) อยู่เหมือนเดิม แต่ว่า
ปัญหาน้อยลงเยอะมาก

สิ่งที่เรียนรู้จากอัลบั้มนี้  
 เราว่าเรียนรู้ในเรื่องเสียงที่

เราไม่เคยใช้มั้ง ใช้เวลานาน
มากเลยฮะกว่าที่จะเจอว่าโอเค
เสียงประมาณนี้ใช้ประมาณนี้ 
แล้วก็เริ่มลดบทบาทเสียงกีตาร์
ลงบ้าง เพราะว่าเราทาํมา 3 
อัลบั้มแล้วที่เป็นกีตาร์ ไม่ว่าจะ
เป็นโปร่งหรือไฟฟ้า ช่วงหลังๆ 
เราเริ่มรู้สึกว่าจับกีตาร์ขึ้นมาที
ไรแล้วไปต่อไม่ค่อยได้เท่าไหร่ 
เหมือนอยู่ในห้องแคบๆ แล้ว 
คือไม่ใช่ว่าเราเก่งจนเราไม่
สามารถเล่นอะไรได้อีกแล้ว
เพียงแต่ว่าความรู้ที่เรารู้ อาจ
จะไม่สามารถช่วยพูดเรื่องที่เรา
อยากพูดได้แล้ว ก็เลยรู้สึกว่า
งั้นลองเสี่ยงไปเลยไหม ปรากฎ
ว่าพอลองแล้วก็รู้สึกว่ามัน
อธิบายได้เหมือนกัน บางทีไม่
เห็นจะต้องใช้กีตาร์สามไลน์
เพื่อบอกความรู้สึกหนึ่ง อาจจะ
ใช้เสียงซินธ์อันเดียวเองบางๆ 
มินิมอลๆ ก็สามารถพูดได้
เหมือนกัน หมายความว่า
แทนที่เราจะทําเยอะเราทําน้อย
ลงแต่ผลในใจเราได้เท่ากัน แค่
นั้นแหละครับสิ่งที่เราเรียน
รู้มากขึ้น แต่ก่อนที่จะเจอมันมา

ถึงจุดที่แย่ที่สุดคือคิดว่า “หรือ
ว่าเราต้องหาโปรดิวเซอร์แล้ว
ไม่อย่างนั้นไม่เสร็จแน่ๆ” โอ้
โหวนเวียนอยู่อย่างนั้น จนเราก็
คุยกับตัวเองหนักๆ ว่าเรา
พยายามพอหรือยัง การจะ
ติดต่อโปรดิวเซอร์ไม่น่ายาก
มากเท่าไหร่ แต่เราได้ลองพอ
หรือยัง เหนื่อยมากนะครับตอน
ที่พยายาม แต่แค่รู้สึกว่าอาจจะ
ยังเหนื่อยไม่พอหรือเปล่า ก็เลย
พยายามดื้อๆๆๆ จนเกิดเป็น
เพลง ‘ยามวิกาล’ ขึ้นมา

‘ยามวิกาล’ นับเป็นเพลงแรก
ของอัลบั้มTECHNICOLOR 
 ที่รู้สึกได้ว่าโอเค ใช่แล้วสิ่ง
ที่เรามองหา ถูกต้องแล้ว ความ
เยอะความน้อย แล้วจากนั้นทุก
ครั้งมันก็ค่อยๆ กระดึ๊บๆ 
ไปในทางนั้น

ความรู้สึกเมื่ออัลบั้มเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว 
 ก็รู้สึกดีใจมากๆ ที่ทําให้
มันเกิดขึ้นแล้วด้วยความดื้อ
ของตัวเราคนเดียว เวลากลับ

โดย พัสวรรณ ศรีลาน
ภาพ ณัฐพล วุฒิเพ็ชร์ 



4647

อายุ และเล่าให้น้องๆ ในทริป
ฟังว่าเรื่องนีั้มันเจ๋งยังไง 
 คนที่หมดตัวกับร้านของที่
ระลึกเยอะสุดคือพี่จ๋อง ซึ่งได้
กระปุกออมสิน Kinikuman 
สีเงิน กับทองมาด้วย 
 จากนั้นพวกเราไปเดินเล่น
ที่ Shibuya ไปร้านแผ่นเสียง 
Reco Fan, Disc Union  
Book Off ร้านของเล่นมือสอง 

Mandarake ก่อนกลับที่พัก 
เราแวะร้านคีบตุ๊กตาร้านประจํา
ที่ Shinjuku รวมตุ๊กตาที่ได้ใน
วันนี้ 5 ตัว
 ป.ล. เดือนสิงหาคมที่เราไป
เป็นช่วงหน้าร้อนทีม่กีองทพั
โดเรมอนพร้อมของวเิศษ มา
เยือนย่าน รปปงงิ ด้านหน้า
โมริด้วย  

22 สิงหาคม 2560
 เราออกเดินทางจาก
โรงแรมสายกว่าทุกวัน เพราะ
ความเหนื่อยล้าจากร้านอิซากะ
ยะเมื่อคืนที่กลับกันเกือบตี 4 
ด้วยความง่วง เราทํามือถือหาย
แบบไม่รู้ไปวางไว้ที่ไหน หาจน
ทั่วในตัวและบนรถก็ไม่มี  ไกด์
โทรไปถามที่โรงแรมและให้ดู
ห้องนํ้าชั้น 1 ให้ สรุปอยู่ที่นั่น  

เราไปเที่ยวต่อ โดยที่ยังไม่กลับ
มาเอามือถือ ทําให้เราไม่มีมือ
ถือใช้ตลอดวัน
 เช้านี้เราไปที่โตเกียว-
ทาวเวอร์ ชมวิวสูง 250 เมตร
 กุ้ง ครีเอทีฟ กลัวความสูง
คนเดียวในทริป จุดที่ถ่ายรูปที่
เว้นกระจกไว้ที่พื้นให้ถ่ายรูปมุม
กดลงมาด้านล่าง กุ้งร้องกรี๊ด
ตลอดเวลาที่ยืนถ่าย 
 เราถ่ายรูปเล่นข้างบนอยู่
นาน เพราะรอพี่จ๋องเข้าห้องนํา้
นานกว่า พี่จ๋องคงทิ้งอะไรไว้ที่
สูงๆ แห่งนี้เยอะทีเดียว 
 ข้างล่างโตเกียวทาวเวอร์  
จะมีสวนสนุก One Piece 
ด้วย ซึ่งมีทั้งเกมจาํลองมาจาก
ฉากในเรื่อง มีตู้คีบตุ๊กตา และ
บาร์ ด้วย
 ช่วงบ่าย เรามาทานบฟุเฟ่ต์
ชาบูกันที่ Shibuya และเดินที่
นี่อยู่นาน คีบตุ๊กตาได้อีก 3 ตัว
ใหญ่ๆ แวะถ่ายรูปที่สี่แยกแล้ว
เดินไป Harajuku ต่อ เดินชม
วิวผ่าน Cat Street ถนนสาย

แฟชั่นเก๋ๆ ที่คนเดินล้วนน่ารัก
และแต่งตัวดี ตรงนี้สมาชิกเรา
มักหายไปตามร้านต่างๆ เรา
เลยนัดเจอที่หน้าร้าน Gap 
ตรงสถานีรถไฟ Harajuku 
เวลา 1 ทุ่ม เพื่อขึ้นรถกลับไป
พักย่านนาริตะ

 ใกล้คํา่แล้ว แต่เราก็ยังเดิน
ใน Cat Street ไม่ถึงไหน 
พี่จ๋อง พี่คมสัน ที่ไม่ค่อยอินกับ
แฟชั่นเท่าไหร่ ก็ตียิมโปเกมอน
ไปเรื่อยๆ ตามทาง แล้วก็เกิด
ไอเดียว่า หรือเราไม่กลับพร้อม
รถทัวร์ประจําทริปดี จะยาก
อะไร ในเมื่อโตเดียวมีรถไป
นาริตะตลอดคืน ใครคนหนึ่งใน
กลุ่มพูด 
 เอาเป็นว่า เรา พี่จ๋อง 
พี่คมสัน กุ้ง หนุ่ม วอ พี่เจี๊ยบ 
พี่หนู ส่งไลน์กรุ๊ปไปบอกทุกคน
ว่า พวกเราขอกลับเองนะ ไม่
ต้องรอ แล้วพวกเราก็เดินทอด
น่องอย่างเพลิดเพลิน  
 ร้านสุดท้ายที่พวกเราไปคือ 
Beams Harajuku จะไปหา
หมวก The xx Limited แต่ก็
หมด เมื่อเดินชิลๆ ไม่ต้องแคร์
เวลาแล้ว พี่จ๋องเลยชวนไปซื้อ
รองเท้า และดูกันดั้มที่ยังไม่
เสรจ็อกีครัง้ทีโ่อไดบะ เราขีเ้กียจ 
ไปเลยขอคีบตุ๊กตาเล่นได้สนูปปี้
มาให้พี่จ๋อง 1 ตัวตามคําสั่ง 
(รวมเป็น9 ตัว)
 แล้วอยู่ Shibuya รอจน 
สี่ทุ่ม พี่จ๋องและชาวแก๊งโปเก-
มอนก็ยังไม่กลับมา วอ AE ก็
เริ่มนอย ถามว่า “เราจะตกรถ
ไฟมั้ย” ถ้าตก ค่า TAXI จาก 
Shibuya ไป Narita น่าจะ
ราวๆ 9,000 บาทไทยต่อคัน   
ต้องใช้ 2 คันทีเดียว ซึ่งวอรู้สึก
เครียด เพราะใช้เงินทั้งหมด
ของเขาซื้อรองเท้าราคาเฉียด
หมื่นสองคู่ไปแล้ว
 สี่ทุ่มเกือบครึ่ง พี่จ๋อง 
พี่คมสันและชาวคณะกลับมา 
พร้อมเรยีกเราไปหา “บมู นาร-ิ
ตะเอกเพรสหมดแล้วว่ะ ช่วย
ถามเพื่อนญี่ปุ่นให้หน่อย เรา
จะไปนาริตะยังไงได้บ้าง” 

 บูม “พี่จ๋องคะ วันนี้บูม
ไม่มีมือถือ” จบ ภรรยาพี่จ๋อง
เลยโทรไปหาแฟนรายการหนัง
หน้าแมว ที่ทาํงานอยู่ญี่ปุ่น  
เสียงจากปลายสาย “หะ พวก
พี่ตกรถหรือครับ” พี่จ๋อง 
ตะโกนกลับไป “พวกพี่ไม่ได้
ตก เราเลือกที่จะกลับแบบนี้” 
และได้ความว่า มีสามทาง 
1. รอนาริตะเอกเพรส เทีย่วต ี5  
2 ขึ้นลิมูซีน เที่ยวตีหนึ่งครึ่ง  
3. นั่งรถไฟคันไซไปลงใกล้ๆ 
ต่อ Taxi เราเลือกทางที่สอง  
เราเดินไปหาร้านกาแฟนั่งกิน
ชิลๆ แต่ร้านกาแฟปิดหมด 
 เราเดินวนไปมาหลายรอบ
จึงมาจบที่แมคโดนัลล์ เปิด
จดหมายเด็กแมวฟังคุณอภิชัย 
จัดรายการคนเดียวในวันนั้น  
ก็ตลกดี ทุกคนที่นั่นฟังกันหมด 
พี่จ๋องกับพี่คมสันรับอาสาเดิน
ไปซื้อตั๋วลิมูซีนมาให้ ตอนกลับ
มายื่นให้พวกเรา บอกให้พวก
เราดูซิ กดมาผิดวันไหม เราก็
ตกใจนะ แต่คิดว่าพวกเรามีบุญ
พอ โชคดีที่มันถูก เรานั่งเล่นจน
ตีหนึ่ง สิบนาที เลยเดินไปขึ้นรถ
ลิมูซีน นั่งหลับไปแป๊บเดียวก็ถึง
นาริตะแล้ว ราวๆ ตี 3 นิดๆ
เอง เราลงที่เทอร์มินอล 3

 นาริตะตอนตี 3 เงียบมาก 
ผู้คนที่ลงจากรถคันเดียวกัน 
ต่างมีคนมารับหรือเดินไปตาม
ทางอย่างรวดเร็ว หันมามองอีก
ทีก็ไม่เหลือใครแล้ว มียามสอง
คน อยู่หน้าอาคารก่อสร้าง
ขนาดใหญ่ ไม่มีรถผ่านมาสัก
คัน หรือหมาสักตัว เราเดินไป
เรื่อยๆเกือบครึ่งชั่วโมง ใครคน
หนึ่งเสนอไอเดีย เราเปิด Map 
เดินไปโรงแรมเลยมั้ย โชคดีที่
ไอเดียนี้ตกไปเพราะเราเห็น
แท็กซี่คันหนึ่งจอดเหงาๆ อยู่
ลิบๆ พวกเรารีบวิ่งไปให้ถึงรถ
เร็วที่สุดและเจรจา พี่แท็กซี่ใจดี
ยอมไปส่งโรงแรม และวนมารับ
อีกรอบ กว่าจะถึงโรงแรมตี 4 
(เส้นทางไปโรงแรมทั้งเปลี่ยว
คดเดี้ยวผ่านป่าลอดใต้สะพาน
(เมื่อกี้ใครแนะนําให้เดินไปฟะ)
เราอาบนํ้า นั่งเล่นเล็กน้อย  
ก็ได้เวลาอาหารเช้าและมา
นาริตะเพื่อบินกลับไฟลต์เช้า 
 เมื่อเจอหน้าคนทั้งทริป 
ต่างเวียนกันมาถาม เป็นไงพี่ตก
รถไฟ เราจะตอบเหมือนๆ กัน
ทุกคนว่า “เราไม่ได้ตก แค่เรา
เลือกที่จะกลับวิธีนี้” พี่จ๋อง
สอนมา (O,O)

“ปิดท้ายบันทึกด้วยสมาชิกที่ไม่ได้
ตกรถ แต่เลือกวิธีกลับอย่างที่เล่ามา)
อาริกาโตว โกไซมาชิตะ

ขอขอบคุณรถจักรยานยนต์ 
HONDA และสายการบิน THAI 
AIR ASIA X ผู้สนับสนุน
การเดินทาง

presents

キャットラジオ、       日本に行きます。
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 แวะซื้อสินค้าของที่ระลึก 
Totoro Fund Shop ของที่นี่
จะแตกต่างจากที่ Ghibli 
Studio 
 มาป่าTotoro จะไม่เดินป่า
ก็กระไรอยู่ 
 พวกเราดูแผนที่ แล้วออก
เดินไปยังป่า จุดหมายคือต้นไม้
ใหญ่ที่เป็นรูปTotoro ที่ไกด์
ทัวร์บอกว่าอยู่ไกลแบบเดินถึง 
(ในขณะที่พี่จ๋องเข้าห้องนํา้นาน
มาก พวกเราตัดสินใจทิ้งแกไว้
ที่นั่น) ใกล้เที่ยงแล้ว เราเดินกัน
แบบไม่กล้วร้อน ผ่านไร่ชา และ
สวนลูกพีช (เห็นลูกคล้ายๆ น่า
จะใช่นะ ) 
 เดินไปราวๆ 20 นาที ยัง
เห็นป่าอยู่ลิบๆ เหนื่อยก็เหนื่อย 
เวลาก็หมดเพราะเราต้องไป 
Summer Sonic กันต่อ  
ทันใดนั้น ใครคนหนึ่งในทริปซึ่ง
น่าจะเป็นพี่เจี๊ยบภรรยาพี่จ๋อง
ตะโกนมาว่า นี่ๆ เจอป่าแล้ว 
นี่แหละ แล้วพวกเราก็ได้ถ่าย
ภาพในดงต้นไม้ ที่คิดว่าป่า
ที่สุด เพื่อให้ดูเหมือนมาถึง   
 แล้วเราก็เดินฝ่าแดด
เปรี้ยงๆ เป็นกิโล กลับไปที่รถ  
ที่พี่คมสันและพี่จ๋องยืนยิ้มรอ
อยู่ มเีสยีงหหึ ึในลาํคอ “เป็นไง 
เดินป่าสนุกไหม” เรานั่งรถต่อ
อีกนิดหน่อยไปกินร้านเนื้อย่าง
แบบ Local ที่อร่อยมากแล้ว
เดินทางไปเทศกาลดนตรี 
Summer Sonic ต่อ 

 เรามาถึง Zozo Marine 
Stadium สถานที่จัดงาน เวลา
เกือบๆ บ่ายสาม ไมเคิลบ่น
เสียดายนิดหน่อยเพราะอยากดู 
Kero Kero Bonito วงโปรด
ที่เขาติดตามอยู่ และเรามีเวลา
อีกไม่กี่นาที ที่ต้องไปให้ถึง 
Beach Stage ด้านในสุด 
เพื่อที่จะดู Honne 

 เรานั่งรถบัสจากหน้า  
Mountain Stageไปลงใกล้ๆ 
ทางเข้า Beach Stage เลย 
เพราะ Honne เริ่มเล่นแล้ว  
แต่ ดีเจกันต์ และหนุ่ม ทีมงาน
ฝ่ายโปรดักชั่น ก็หยุดมองรถที่
มีสาวเซ็กซี่ใส่ชุดว่ายนํา้ทูพีช 
ถือปืนฉีดนํา้มาฉีดคนดูแก้ร้อน  
รถคันนี้แหละที่พี่จ๋องหยุดยืนดู
อยู่นานเมื่อสองปีก่อนและเป็น
โชว์เดียวใน Summer Sonic 
ที่พี่จ๋องได้ดู จากนั้นพวกเราได้
เข้าไปดู Honne ในบรรยากาศ
ริมทะเล โชว์สนุก เสียงดีมาก 
ประทับใจไม่แพ้ในวันที่ดูที่
กรุงเทพฯ แต่เครื่องเสียงที่พลัง
ขับคมชัด กับลมทะเลที่ปะทะ
ผิวกายมาเป็นจังหวะ บวกกับ
ผู้คนรอบข้างหน้าตาน่ารัก    
ทําให้อยากอยู่ที่นี่ไปนานๆ ไม่
อยากให้จบโชว์เลย ที่นั่นเรา
เจอกับวง Getsunova และ 
อารอน วง Seal Pillow ด้วย    
 เมื่อโชว์จบลง ไมเคิลที่ยืน
หลังกลุ่มสาวๆ น่ารักเดินมา
บอกว่า “ผมไม่ไปไหนแล้วนะ
พี่ ขออยู่เวทีนี้จนจบงาน”

 เราเดนิออกมายงั Sonic 
Stage เพือ่ด ูBlood Orange 
ต่อ และทิ้งไมเคิลไว้ที่นั่น หลัง
จากจบ Blood Orange เรา
เดินไปซื้อของที่ระลึกที่หมดไป
เยอะแล้ว ที่นั่นฮิตผ้าขนหนูที่
เอาไว้ซับเหงื่อเหมาะกับอากาศ 
ร้อนๆ จากนั้นจึงเดินไป 
Mountain Stage ต่อ เพื่อ
รอดู Phoenix สําหรับเรา
เป็นการดู Phoenix ที่ 
Summer Sonic เป็นครั้งที่
สอง แต่ก็ยังตื่นเต้นอยู่ดี 
 เริ่มโชว์ของ Phoenix 
ด้วย ‘J-boy’ ต่อด้วย 
‘Lasso’ ‘Entertainment’ 
และเล่นยาวๆ ไปถึง 14 เพลง 
1 ชั่วโมงเต็มคนแน่นฮอลล์ โชว์
ดีมาก ไฟเป๊ะ คนดูสนุก แทบ
ไม่มีใครหยิบกล้องมาถ่ายรูป
เลย ไม่รู้จะพูดยังไงนอกจาก
โคตรดี ดีกว่าครั้งที่เคยดูอีก
และแอบอิจฉาคนที่ได้ดูที่ไทย
ด้วยได้ข่าวมาว่ามีอังกอร์และ
เล่นเพลงเยอะกว่านี้อีก  
 เมื่อ Phoenix จบเราอยู่
รอดู Kasabian ต่อเลย แต่ก็
มีบางคนไปดู Calvin Harris 
ที่ Marine Stage ส่วนไมเคิล
หายเงียบไปเลย กันต์บ่นว่าทัก
ไปก็ไม่ตอบ คาดว่าคงสนุกอยู่
กับ Tuxedo ที่ Beach 
Stage เหมือนเดิม  
 Kasabian เล่นดีตามคาด 
สามารถสั่งคนดูลุกนั่งไปตาม
จังหวะเพลงได้ ทุกคนทาํตาม
หมด เราแม้เมื่อยมาก ก็ยังต้อง
ทํา โชว์สนุกมากจนต้องต่ออัง
กอร์อีก 3 เพลง ปิดท้ายด้วย
เพลง ‘Fire’ 
 โชว์จบเราเดินออกมาขึ้นรถ
ด้วยความเหนื่อยล้า (ที่เหนื่อย
ไม่ใช่เพราะเดินดูคอนเสิร์ตแต่
น่าจะเพราะเดินตากแดดหาป่า 
Totoro ) ฝนตกปรอยๆ โชคดี
มากที่ฝนตกมาตอนคอนเสิร์ต
เลิกพอดี และรถจอดไม่ไกลนัก 
นั่งรถอีกไม่นานก็ถึงที่พักย่าน 
Shinjuku   

20 สิงหาคม 2560
 นาฬิกาปลุก 7 โมงเช้า 
เพื่อเตรียมตัวไป Ghibli 

Museum ย่าน kichijoji  
ซึง่ช่วงทีเ่ราไปจะม ีExhibition 
อาหารจาก Animation 
Ghibli ด้วย เดินดูแล้วเหมือน
กับเราหลุดเข้าไปอยู่ในฉากของ
เรื่องทีเดียว
 ที่นี่ กันต์ดูจะตื่นเต้นเป็น
พิเศษเพราะเป็นแฟน Ghibli 
อยู่แล้ว พร้อมกับบอกว่า ผม
หมดตัวแน่  
 และก็จริงดังคาด กันต์ออก
มาพร้อมสามถุงใหญ่ มีทั้งฟิก
เกอร์ หนังสือภาพ ตุ๊กตา 
 เราเดินช้อปปิ้งที่ย่านน่า
รักๆ อย่าง Kichijoji สักพัก ก็
ขึ้นรถไฟเป็นทีม ไป Shimok-
itazawa ที่นั่น มี Ginn มือ
กลองวง Aire ที่กลับบ้านที่
ญี่ปุ่นช่วงนั้นพอดี เลยอาสา
เป็นไกด์พาทัวร์ Shimo 
และ พาไป Live House 
FEVER ต่อ โดยขึ้นรถไฟไป 1 
สถานี ลงสถานี Shindaita  
ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนฝั่งตรงข้าม
สถานีรถไฟเลย Ginn บอกว่า 

นี่คือหนึ่งใน Live house ที่ดี
ที่สุดย่านโตเกียว วงดังๆ และ
วงอินดี้ที่พอจะมีชื่อเสียงมักเคย
ผ่านการเล่นที่นี่มาแล้ว วันที่เรา
ไปเป็นโชว์ของวง NoisyCell  
ราคาบัตรเข้าชม 2800 Yen 
ซึ่ง Nishimura เจ้าของผู้ใจดี
ได้ให้บัตรพวกเราเข้าชมฟรี   
น้องเปา เป็นคนเดียวในกรุ๊ปที่
รู้จักวงนี้และเคยฟังเพลงอยู่
บ้าง เป็นวง Loud Rock ที่คน
มาดูคอนเสิร์ตล้วนแต่งชุดดํา 
ซึ่งเรารอดเพราะเสื้อที่เอาไปสี
ดาํทุกตัว คงมีแต่ดีเจกันต์ที่โดด
เด่นมาก เพราะใส่เสื้อฟ้าสดใส 
ลายดอกทั้งตัว คอนเสิร์ตสนุก
มากและคนก็แน่นมาก ไม่มีคน
คุยกันในคอนเสิร์ตหรือยกมือ
ถือถ่ายรูปสักคน 
 คอนเสิร์ตเล่นจบ ก็มีการ
ขายของที่ระลึกวง เป็นเสื้อ 
สายห้อยคอ และผ้าขนหนูวง
ก่อนกลับ Nishimura ยํา้ว่า 
วงญี่ปุ่นชื่อ Atata ที่มาเล่น 
Cat Expo เจ๋งมากนะ ห้าม
พลาดเลยทีเดียว
 จากนั้นเราก็ไปกินราเมงที่
อร่อยที่สุดใน Shimokitaza-
wa ต่อ และกลับที่พักอย่าง
หมดแรง (อีกแล้ว)
 หมายเหตุ แก๊งโปเกมอน 
นําทีมโดย พี่จ๋องและพี่คมสัน 
ไม่ได้ไป Live House เพราะ
อยากไปดูกันดั้มที่วันก่อนเขา
อ่านป้ายว่าเปิดแสดงวันแรกวัน

นี้ กะว่าจะเป็นคนไทยกลุ่มแรก
ที่ไปดูสักหน่อย นั่งรถไฟไปตั้ง
ไกล เมื่อไปถึงพบว่า ไฟมืด 
ไม่มีแม้แต่คนงาน อาจเป็นการ
เข้าใจผิด อาจเป็นป้ายวันหยุด 
หรือจบเฟดแรกของกันดั้มตัวนี้
ก็เป็นได้

21 สิงหาคม 2560
 วันนี้เป็นวันแห่งการ์ตูน  
พวกเราตื่นเช้าอีกแล้วเพื่อเข้า
ชม Snoopy Museum 
Tokyo ที่อยู่ย่าน Roppongi 
พิพิธภัณฑ์ นี้จะเปลี่ยนธีม
นิทรรศการทุก 6 เดือน และ
ช่วงที่เราไปนี้คือ Peanuts 
Gang All Stars โดยส่วนตัว
แล้วเรารู้จัก Snoopy และผอง
เพื่อนไม่กี่ตัวละคร แต่การมาที่
นี่ทําให้ได้รู้ว่า ตัวละครในเรื่อง 
Snoopy มีกว่า 60 ตัวแต่ละ
ตัวละครมีคาแรกเตอร์และเรื่อง
ราวที่สนุกมาก พี่จ๋องใช้เวลา
อ่านทุกแผ่นอย่างตั้งใจและออก
จากมิวเซียมเป็นคนสุดท้าย ดู
เหมือน Snoopy และผอง
เพื่อนจะมาอยู่ในใจแกแล้ว
 ของที่ระลึกที่ขายที่นี่น่ารัก
มากและไม่มีขายที่อื่น ทุกคน
ในทริปได้ติดมือมาหมด
ของที่ฮิตที่สุดของพวกเราคือ 
กาชาปอง ราคาอนัละ 500 เยน 
กันต์บ่นว่าอยากได้ตัวสนูปปี้
เทพีเสรีภาพ จะซื้อทั้งหมด 4 

อันก็ยังไม่ได้ พาให้คนทั้งทริป
ซื้อ จนเกิดอุปาทานหมู่ว่าตัวนี้
แหละหายาก ของมันต้องมี 
หลายคนเดินกลับไปซื้ออีกรอบ 
สรุปน้องเปา ผู้โชคดีที่มาร่วม
ทริปซื้อไปให้เป็นของขวัญ
เพื่อนเพียงตัวเดียว ก็ได้ไป   
 หมายเหตุ: Snoopy 
Museum Tokyo จะปิดถาวร
ในเดือนกันยายน 2018 ใคร
จะไปชมต้องรีบนะ 
 Mori Art Museum
 อยู่ไม่ไกลจาก Snoopy 
Museum แบบเดินถึง ช่วงที่
เราไปเป็นนิทรรศการ Shonen 
JumpExhibition Vol1 
50 ปีการ์ตูนมังงะที่เริ่มตั้งแต่
ยุคแรกในปี 1968 สําหรับเรา
รู้จกัไม่กีเ่รือ่ง เจ้าหนูสงิห์นกัเตะ, 
Dragonball, Dr.Slum, 
Kinikuman แต่ก็ตื่นเต้นเมื่อ
เจอลายเส้นแบบ Original 
และฉากที่ตัวเอกปรากฏตัวเป็น
ครั้งแรก และมีการฉายหนัง
ตอนพิเศษ พี่คมสัน คือตัวจริง
ที่รู้จักไปหมดน่าจะเป็นเพราะ

54

แก๊งจบัโปเกมอน

ดงต้นไม้ทีต่ิต๊่างว่าคอืป่าโตโตโร่
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 นี่เป็นการเขียนบันทึกครั้ง
แรกในรอบกว่า 30 ปี นับจาก
ครั้งที่คุณครูให้เขียนบันทึก
รายรับ-จ่ายสมัยประถม คง
เป็นเพราะบรรดานักเขียน
เค้าแมวไม่ได้ไปในทริปนี้ แม้
ตุ๊ก บก. จะบอกด้วยความ
เกรงใจว่า “พี ่หนเูขยีนให้กไ็ด้นะ 
พี่แค่มาเล่าให้ฟัง” แต่ก็นะ 
อุตส่าห์ได้ไปเที่ยวหลายวัน  
เขียนก็เขียน

17 สิงหาคม 2560
 เรานัดกันที่สนามบิน
ดอนเมืองตอน 3ทุ่ม เกือบทุก
คนมาก่อนเวลายกเว้นไมเคิล ที่
บอกว่าใกล้ถึงแล้ว แต่ยังไม่มา
สักที จนกันต์บอกว่าอาจไปรอที่
สุวรรณภูมิใกล้บ้าน...
  ในที่สุดไมเคิลก็มา เรา
พยายามถ่ายรูปรวมที่หน้า
เคาน์เตอร์สนามบิน 1 รูป ซึ่ง
ต้องอาศัยจังหวะและความไว
มาก เพราะเป็นช่วงเวลาที่ทัวร์
จีนเดินผ่านตลอดเวลา ในที่สุด
ก็ได้ภาพนี้มา
 มีทีมงานบางส่วนไปเตรียม
งานเดินเที่ยวดูยูนิคอร์นกันดั้ม
ที่โอไดบะก่อนแล้ว และจะตาม
มารับพวกเราที่สนามบิน

Cat Radio
go Japan

บันทึก 
Cat Radio 
Go Japan
เรื่อง: บูม แคท เรดิโอ
ภาพ: ดีเจไมเคิล ดีเจกันต์ 
        ทีมงานและผู้โชคดี 

23.45 น. เราออกเดินทางด้วย
สายการบิน Air Asia X  
เนื่องจากไฟลต์เต็ม ที่นั่งของ
พวกเราก็เลยแยกกันไปบ้าง แต่
โชคดีที่คนข้างๆ เป็นเด็กหนุ่ม
ญี่ปุ่นราวๆ ม.ปลาย และหล่อ

18 สิงหาคม 2560  
 7 โมงเช้าวันนั้นเราถึง
สนามบินนาริตะ เรามีเวลา
ราวๆ 40 นาที ที่รถพร้อมพี่
จ๋อง และพี่คมสัน (ที่ปกติไม่
เคยเจอแกเช้าขนาดนี้) จะมารับ  
เราอาบนํ้าแปรงฟันที่สนามบิน  
โดยไปที่ 9 HOURS ซึ่งอยู่ชั้น
ล่าง มหี้องให้อาบนํา้มผี้าเชด็ตวั 
หวี ไดร์เป่าผมพร้อม ในราคา 
1000 Yen ก่อนออกจาก
สนามบนิ กันต์ทําแว่นหาย ทุก
คนช่วยกันหาก็ไม่มี พี่จ๋องกําลัง
จะพาเดนิไปถาม Lost & Found 
ปรากฏอยู่ในกระเป๋า...เฮ้อ
 เราขึ้นบนรถทัวร์ ทุกคนตื่น
เต้นมากที่มีที่ชาร์ตแบตทุก
เบาะ พี่คมสันทําหน้าที่ผู้นาํ
คณะทัวร์ ถือไมค์ทักทาย ให้
ทุกคนออกมาแนะนําตัว โดยมี
ข้อแม้ว่าต้องบอกด้วยว่าอยู่
โปเกมอน ทมีสอีะไร ผู้ร่วมทรปิ
เราก็คนไม่เยอะนัก แต่ต่างคา-

แรกเตอร์ นอกจากกันต์ ไมเคิล 
พี่คมสัน พี่จ๋อง แล้วก็มี พี่อิ่ม 
จากทีมฮอนด้าผู้น่ารักพร้อมลุย 
มีน้องเปา ผู้โชคดีผู้หลงรักใน
การขี่มอไซค์เที่ยวคนเดียว 
สันทัดเรื่องชิ้นส่วนรถทุกชิน้ ไม่
เคยออกนอกประเทศเลย ชอบ
ซื้อซีดี ฟังเพลงทุกแนว วงอินดี้
ญี่ปุ่นก็ชอบ และจะไปร้าน CD 
ทั้งมือ 1 มือ 2 ที่ญี่ปุ่น  หลาย
คนบอกว่า เปาคาแรก-
เตอร์เหมือนโบ๊ท The Yers 
แต่เราว่า โบ๊ท น่าจะเพี้ยนกว่า 
 น้องมิม้ ทีอ่ารมณ์ด ีหวัเราะ
ตลอดเวลา ที่สําคัญ มิ้มแนะนํา
ตัวบนรถทัวร์ว่ายังโสด  
 น้องเธอ (พี่ชื่อฉัน) สาวผู้
โชคดีอีกคน ที่บ่นว่าหนูแก่ที่สุด
ในทริปหรือเปล่า ก็เลยบอกไป
ว่า น้องเธออายุแค่ 36 มีดีเจ
จดหมายเด็กแมวอายุเยอะกว่า

ด้วยกันเป็นคู่ๆ กลางวันแสกๆ
เราแวะทานอาหารกลางวันที่
นั่น ด้วยเซ็ตข้าวหน้าไข่ปลา
แซลมอนบวกไข่หอยเม่นมีกุ้ง
เนื้อหวานกรอบโรยหน้าแบบไม่
เคยทานแบบนี้มาก่อน สดมาก 
ไม่มีความคาวอยู่เลย ข้าวญี่ปุ่น
นุ่มรสชาติอร่อย คิดว่าแถวนี้น่า
จะอร่อยทุกร้าน 
 จากนั้นเราไปกันที่ Honda 
Collection Hall
 ที่นี่น่าตื่นเต้นมาก มีทั้ง
มอเตอร์ไซค์ตั้งแต่รุ่นแรกที่ผลิต
และรุ่นหายากหลายร้อยคัน 
สวยและคลาสสิกมาก ขนาดคน
ที่ขับมอเตอร์ไซค์ไม่เป็นยังดู
เพลิน ส่งภาพไปแกล้งคนรัก
มอเตอร์ไซค์อย่างพี่เล็ก 
Greasy Cafe แกดูแล้วถึงกับ
กรี๊ดส่งสติ๊กเกอร์กระต่าย
ร้องไห้กลับมา บอกอยากมา
มาก ถ้าปีหน้ามาอีกจะไม่พลาด   
มีโซนของรถยนต์  รถแข่ง F1  
หุ่นยนต์ ที่โชว์วิวัฒนาการจน
มาถงึ Asimo ทีม่กีารแสดงด้วย  

นี้เกินรอบยังดูวัยรุ่นเลย นี่ก็เพิ่ง
ขึ้นปกหนังสือไป
 น้องตูมตาม แฟนรายการ
หนังหน้าแมว ที่ซื้อทัวร์มาแบบ
ตัดสินใจซื้อทันทีที่เห็นโพสต์  
ถ้าถามว่าในทริป ใครแต่งตัว
แฟชั่นที่สุด ก็น้องตูมตามนี่
แหละ เรานั่งรถราวๆ 2 ชั่วโมง
กว่าๆ ก็ถึงตลาดปลาอิบารากิ 
ตลาดปลาริมทะเล ที่เต็มไป
ด้วยร้านอาหาร และร้านของ
ทะเลทั้งสดแห้ง แต่กระนั้นก็พอ
จะมีหนุ่มสาวยืนมองดูทะเล

 ต่อด้วยอีกไฮไลต์ของวัน 
Hitachi Seaside Park 
 เรามาถึงที่นี่เกือบ 5 โมง
เย็น คนน้อยมาก ดูเผินๆ 
เหมือนสวนจะปิดแล้ว ที่แน่ๆ 
จักรยานเช่าปิดเราเลยต้องเดิน  
พวกเราเดินชมวิวไปอย่างช้าๆ 
มุ่งตรงไปดูดอก Kochia ส่วน
พี่คมสัน พี่จ๋อง ขอปลีกตัวไป
ยึดทุกยิมแถวนั้นและเดินจับ
โปเกมอนไปเรื่อย ในที่สุดเราก็
ถึงเนิน Kochia สีเขียวเป็นพุ่ม
เท่าตัวเด็กเล็กๆ คนหนึ่ง กว้าง
ใหญ่สุดตา เราเดินขึ้นไปในมุม
สูงสุดเป็นจุดชมวิวมองเห็น
ทะเล อยู่บนนั้นนานเป็นชั่วโมง

จนฟ้าเริ่มมืด ก็เริ่มมีการเปิด
เพลงเล่น Lighting เลยคิดว่า
ถ้ามีวงมาเล่นสดตรงนี้ก็น่าจะดี
นะ แล้วก็ได้เวลากลับ
 เสียดายมาก แสงสีกําลังจะ
สวย ฟ้ายิ่งมืดยิ่งสวยแน่นอน 
แต่เราต้องกลับแล้ว บุฟเฟ่ต์
โรงแรม ออนเซ็นติดทะเลรออยู่  
ระหว่างที่พวกเราเดินออก คน
จํานวนมากก็เดินเข้า แบบมา
พร้อมๆ กัน บ้างก็มาเป็น
ครอบครัว บ้างก็วัยรุ่นหนุ่มสาว  
เราเริ่มรู้สึกว่า อ๋อ ที่นี่เค้าน่าจะ
เดินตอนฟ้าสวยๆ กับตอน
กลางคืนสนิะ (รู้สกึแป้กเลก็น้อย) 
 เมื่อถึงโรงแรมเราเข้าห้อง
พักล้างหน้าก่อนลงมาทาน
บุฟเฟ่ต์ พี่จ๋องชวนทุกคนใส่ชุด
ยูกาตะ เรากะมั่วไม่ใส่เลยชวน 
วอ หนุ่ม กุ้ง ทีมงานเดินลงไป 
ยังไม่ทันจะถึง น้องเปาน้อง
ตูมตามก็เดินกลับขึ้นมาบอกว่า 
พี่จ๋องกับพี่คมสันแต่งชุดยูกาตะ
กันอยู่แค่สองคน ไล่ทุกคนกลับ
ขึ้นมาเปลี่ยน 55555 โอเค ใส่

ก็ใส่ ใส่ทั้งทริปก็สนุกดี อาหาร
โรงแรมนี้อร่อยมาก มีทั้งปลา
ดิบ เทมปุระ ขาปู ซุป ขนม
หวานพื้นเมืองหลายอย่าง 
 ทานอาหารเสร็จก็นัดเวลา
จองคิวออนเซ็นกัน พี่จ๋องจอง 
4 ทุ่ม ห้ามใครตามมา กุ้ง ทีม
งานประเภทสอง นั่งจ้องรอพี่
จ๋องอยู่รอเวลา 4 ทุ่ม เผื่อจะได้
ไม่ออนเซ็นอย่างเดียวดาย 
 เวลาสี่ทุ่ม ก็ไม่มีพี่จ๋อง  
อาจเป็นไปได้ว่าสับขาหลอก  
เราไม่ได้ออนเซ็น แต่กันเคิลเล่า
ว่า สบายตัวมาก เขากับไมเคิล
ไม่มีอายกันแล้ว ออนเซ็นที่นี่
สะอาดติดทะเล ไม่มีคนอื่น
นอกจากเรา  
 พวกเขาตื่นมาออนเซ็นกัน
ตอนตี 5 อีกรอบหนึ่งด้วย  
ส่วนพี่จ๋องก็แอบมาออนเซ็น
พร้อมกับพี่คมสันรอบดึก พี่
คมสันใช้วิธีถอดแว่น จะได้มอง
อะไรไม่ชัด จะได้ไม่อาย 

19 สิงหาคม 2560
 เราออกเดินทางไปยังเมือง
ไซตามะ เพือ่ชม โตโตโร่ 
ฟอเรสต์ คนที่ชอบโตโตโร่น่า
จะนํ้าตาไหล
 สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่เทือก
เขาซายามะ จังหวัดไซตามะ 
เราได้เยี่ยมชมบ้าน Totoro 
และรูปถ่ายแผนที่ตามรอย
สถานที่อันเป็นแรงบันดาลใจ
แห่งหนัง 
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