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หนังสือแจกฟรีของ Cat Radio ที่หวังวาจะออกทุกเดือน

แจกฟรี มีไมเยอะ
เก็บไวเหอะ ...เมี้ยว

08•2018by Cat Radio
ผมไมใชของเลน

(ทอยไมไดกลาว)
คุยเลนกับ The Toys 100 ขอ
เตรียมพุงใหพรอม! กับ Cat Foodival #3

เลนกับ Cat 100, Stoic, Folk9, S.O.L.E. D Gerrard, 
Kor Notapol, YOHNs, Jellamy, แถมปฎิทิน ! 
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เพลงประจ�ำปี 
2017 

ที่เค้ำชอบกัน

สายฝน (เพลงพระราชนิพนธ์ล�าดับ
ที่ 3 ในพระบาทสมเด็จพระปรมิน-
ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช) - 
Inspirative 
 “ฟังครั้งแรก #ขนลุก คือดี
มาก ทั้งความละเมียด ผสมกับความ
ดุดัน ฟังแสดงสดครั้งแรกถึงกับน�้าตา
คลอ” พี่แนน โปรดักชั่น 

ปีกที่พัง - The Ginkz
 “เดอะกิ๊งส์กลับมาปล่อยของ ต้อง
แบบนี้สิ!” ดีเจสอง

BNK48 - BNK48 
 “ในฐานะแฟนคลับผู้เฝ้ามองอยู่
ห่างๆ ‘คุกกี้เสี่ยงทาย’ เป็นเพลงที่
ท�าให้คนรู้จักสาวๆ ในวงกว้างขึ้นก็จริง 
แต่ในฐานะคนเสพดนตรีและหาเลี้ยง
ชีพด้วยการเขียน ขอคารวะความกล้า
หาญของผู้เขียนและเรียบเรียงเนื้อ
เพลงเพลงนี้ในเวอร์ชั่นภาษาไทยที่ป้อน
ค�าอย่าง “มัสมั่น” “กล้วยบวชชี” “วัด
สุทัศน์” “เสาชิงช้า” เข้าปากสาวน้อย
น่ารักได้อย่างไหลลื่น ฟังครั้งแรกก็ชอบ
เลย เหมาะกับการใส่เพลย์ลิสต์ไว้ฟัง
ยามคาร์ดิโอบน Treadmill” น้องปัน 
ครีเอทีฟ 

อสีาวเห้อ - บอยจ๊อส feat. ยาวแีมน
 “ตอนแรกฟังไม่รู้เรื่องหรอกว่าเขา
ร้องว่าอะไร รู้อย่างเดียวว่ามันหรอย 
มันจิ๊กโก๋ มันไม่เหมือนเพลงอื่นๆ ใน
ช่วงนั้น ปกติชอบฟังเพลงกรู๊ฟประมาณ
นี้อยู่แล้ว บอยจ๊อสท�าให้อยากลอง
แหลงใต้ดูสักครั้ง” ดีเจนู๋

รอให้เธอบอก - Whal & Dolph
 “จรงิๆ เราชอบทกุเพลงในอลับัม้ 
‘Rayon’ เลย แต่เพลงนีเ้ป็นเพลงที่
เวลามนัเล่นจบแล้วชอบให้เริม่ใหม่สกั
รอบสองรอบ ก่อนทีจ่ะปล่อยให้เล่น
เพลงถดัไปในอลับัม้ต่อ เวลาฟังเราไม่
ได้รู้สกึว่าเราเป็นคนในเพลงเศร้านีเ้ลย 
แต่มนัเหมอืนเราก�าลงัฟังเรือ่งราวจาก
เพือ่นสนทิเราเล่าเรือ่งความรกัของเขา 
แล้วกไ็ด้แต่พดูว่า เศร้าจงัวะ” นวุตัร 
ครเีอทฟี 

Night - River Rhyme feat. UMA 
 “ความทุกข์ร้อนในใจเป็นค�่าคืนที่
แสนยาวนานเสมอ” เจต ครีเอทีฟ

วนัหนึง่ฉนัเดนิเข้าป่า – Max Jenmana 
 “สารภาพว่าอย่างแรกที่เราจ�าได้
จากเพลงนี้คือชื่อและประโยคแรก ซึ่ง
เหมือนกัน แล้วปีที่ผ่านมารู้สึกว่าตัวเอง
เข้ารกเข้าพงมาก แต่ก็น�าไปสู่การท�า
อะไรใหม่ๆ ไปที่ใหม่ๆ ได้พบผู้คนและ
สิ่งต่างๆ ที่ดีมาก ระหว่างนั้นไม่ว่ารู้สึก
เหมือนเข้าป่าหรือก�าลังเดินเข้าป่า
จริงๆ ก็มักได้ยินเพลงนี้ในใจหรือเผลอ
ฮัมเมโลดี้ออกมา” ตุ๊ก เค้าแมว

แฟนหาย - The Richman Toy
 “ฟังเพลงที่ปล่อยมาก่อนอัลบั้ม
ออกสองสามเพลงก็ยังสงสัยอยู่
ว่า TRMT จะไปทางไหนต่อ ภาพจ�า
ของวงกับเพลง ‘กระเป๋าแบนฯ’ และ 
‘อ๊อด อ๊อด’ มันชัดมาก จนเพลงใหม่ๆ 
ที่ปล่อยมาทีหลังมันแทนไม่ได้ เวลาที่
พูดถงึวงนี้ เพลงแรกๆ ที่ผุดขึ้นมาในหัว
ก็จะเป็นสองเพลงนี้ แต่หลังจากได้ฟัง
ตะวนัเลยีตดูแบบเต็มๆ ก็ได้เห็นทศิทาง
ใหม่ของวงชัดเจนขึ้น ซึ่งจะว่าใหม่ก็คง

ไม่ถูก แต่เป็นเพลงแบบไซด์บีที่ซ่อนอยู่
ในแทรก็ท้ายๆ ของอลับัม้ชดุเก่าๆ ทีน่�า
มาท�าให้กลมกล่อมและเข้มข้นมากขึน้ 
 ‘แฟนหาย’ เป็นเพลงที่สะดุดหู
ตั้งแต่รอบแรกที่ฟัง และก็เป็นเพลงที่รอ
ให้ถงึในรอบหลังๆ เหตุที่ต้องรอก็
เพราะเวลาฟังอัลบั้มชุดนี้มันไม่สามารถ
กดปุ่ม skip ได้เลย ในคอนเสิร์ตของ
พวกเขา ผมก็คงรอเพลงนี้เหมือนกัน นี่
คือเพลงดีที่เพราะ และเป็นเพลงเพราะ
ที่ไม่น่าเบื่อ” ดีเจพี่ฤทธิ์

In Undertow – Alvvays 
 “ลองฟังดู” ดีเจไมเคิล  

ขอพร – GUNN
 “เพลงผมเองจ้า” ดีเจกันต์ 

คุกกี้เสี่ยงทายย / Koisuru Fortune 
Cookie – BNK48
  “คุกกี้เสี่ยงทายก็ได้
นะ. เหตุผล อุ๊ย มือลั่น” บอย ตรัย
 
คุกกี้เสี่ยงทาย / Koisuru Fortune 
Cookie - BNK48 
 “เป็นเพลงที่เปิดฟังบ่อยที่สุดในปี
ที่ผ่านมา เป็นเพลงที่ท�าให้อารมณ์ดี 
ท�าให้ยิ้มได้” ม้ง มิวสิก ไดเรกเตอร์  

Takeda No Komori Uta (Takeda 
Lullaby) - Akai Tori 
 “ถ้าไม่นบัเพลง ‘คกุกีเ้สีย่งทาย’ 
(ละไว้ในฐานทีเ่ข้าใจ) และเพลง 
‘เมฆ’ (ของพีบ่อย ตรยั เพราะถ้าเลอืก
ผมคงจะเขนิ) แล้ว เพลงแห่งปีของผม
คอืเพลงนีค้รบั ‘Takeda No Komori 
Uta (Takeda Lulla-
by)’ ซึง่เป็นเพลงเก่าตัง้แต่ปี 1971 
แต่ปีนี ้2017 ค่าย light in the 
attic เพิง่เอามารวมไว้ ในอลับัม้รวม
เพลงชือ่ Even a tree can shed 
tears: Japanese Folk & Rock 
1979-1973
 เพลงนีจ้รงิจรงิเป็นเพลงกล่อม
เดก็ แต่วง Akai Tori  น�ามาเรยีบเรยีง
ใหม่เป็นแนว Folk อนัแสนรนัทดและ
งดงาม เนือ้หาว่าด้วยหญงิสาวจาก
ครอบครวัยากจนคนชายขอบของ
สงัคม ทีต้่องเข้าเมอืงมารบัจ้างเลีย้ง
เดก็ เธอเหนด็เหนือ่ย เธอคดิถงึ
บ้าน คดิถงึพ่อแม่ คนืนีจ้งึร้องเพลงขบั
กล่อมให้เจ้าหนนู้อยได้นอนหลบั เผือ่ว่า

วนัพรุ่งนีเ้ธอจะได้กลบับ้านไปหาพ่อแม่
ซึง่อยู่ห่างไกลกนัเหลอืเกิน ฟังฟังไปนี่
น�า้ตาไหลไม่รู้ตวั มนัเพราะแบบคอด
คอดเลยครบั^^” ดีเจคมสัน

บันไดสีแดง – Hugo 
 “ชอบดนตรีเพลงนี้ที่ชวนหลวม
ตัว แต่ใช้เพลงแลกความสุขก็ไม่ต้อง
เสี่ยง อีกเพลงรักที่จะท�าให้เรารักตัว
เอง” พี่บูม จดหมายเด็กแมว 

โปรดเรียกขานฉันด้วยนามอันแท้จริง 
– Boy Imagine 
 “มีอะไรมากมายในเพลงนี้ ที่เรา
ฟังได้ตลอดไป” ตุ๊ก แมวค้นฅน 

ดินแดน –Safeplanet
   “เป็นอีกหนึ่งเพลงก้าวกระโดด
ของ Safeplanet ที่มีทั้งความซับซ้อน 
ความงดงาม และมีความยาวที่ยาวกว่า
เพลงป๊อปปกติ เป็นเพลงที่พาเข้าไป
ส�ารวจดินแดนที่เราไปไม่ถึง พร้อมทั้ง
ไลน์ของ ทรัมเป็ตที่สอดประสานกับ
เพลงได้อย่างพอเหมาะพอเจาะ วิธีการ
ร้อง ไลน์กีตาร์ และส่วนผสมของ 
Rhythm Session ท�าให้เพลงของ 
Safeplanet กลายเป็นเพลงที่สุดของ
ปี 2017” ดีเจนอร์

Pass – YOHNs
 “DJ ฤทธิ์ ทิ้งไว้เพลงสุดท้ายคืนนี้ 
สุดยอด เพราะมาก ติดหูเราไปฝันได้ 
เป็น Dream Pop ที่สวยงามมากค่ะ 
ปรบมือให้ดังๆ !!” ดีเจป้าแต๋ว  

สายฝน – Inspirative
 “เป็นเพลงที่พระเจ้าอยู่หัว ร.9 
ทรงพระราชนิพนธ์ ได้เพราะมากๆ อยู่
แล้วแต่เดิม พอได้ฟังเวอร์ชั่นของ 
Inspirative ก็ท�าให้ได้บรรยากาศที่ดี
มาก เฉพาะตัว ยิ่งได้ฟังตอนเล่นสดใน
งานของ Cat Radio ยิ่งท�าให้เราหลุด
ไปอยู่ในโซนส่วนตัวได้ง่ายมาก” ดีเจสับ
ปะรดแนน

Who’s got you singing again –
PREP
 “เพราะมาก ฟังแล้วรู้สึกเหงาแบบ
ยิ้มๆ” ดีเจกอล์ฟ  

Movie - Tom Misch 
 “ฟังครั้งแรกแล้วช็อตไปเลย 

เหมือนถูกสะกดให้อยู่ในภวังค ์ความ
ลงตัวทุกอย่างในเพลง ตัวดนตรี มันทั้ง
เพราะ ทั้งเศร้า ทั้งเหงา ให้ความ
รู้สึก Love Alone มากๆ ส่วนเนื้อ
เพลง อืม พาดิ่งลงไปในอารมณ์ยิ่ง
ตอกย�้าความรู้สึก Love Alone แต่สิ่ง
ที่สะกดความรู้สึกในเพลงนี้คือ 
ท่อนที่มีเสียงเปียโนเข้ามา ในนาทีที่ 
4:19 มันท�าให้เพลงนี้สวยมาก ส่งให้
เราไปถึงอารมณ์ Happy Sad ได้
ไม่ยากเลย” อุ๊บอิ๊บ เค้าแมว 

ปล. ลองหลับตาเปิดเพลงนี้ฟัง
หลายๆ รอบ เราจะเห็นภาพหนังของ
เราที่ฉายขึ้นมาในความทรงจ�าตามที่
เนื้อเพลงบอก
Remember me, let’s set the scene
You and me, what could’ve been
Still swimming in a lover’s dream
Still playing on the movie screens

อุโมงค์เวลา – Inspirative 
 “ในวันที่รถติด มอเตอร์ไซค์ขับ
ปาดหน้าปาดหลัง เสียงแตรรถบีบเสียง
ดังทั้งๆ ที่ก็ไฟแดง หงุดหงิด หัวเสีย ที่
ขมับเต้นตุ๊บๆ  อยู่ดีๆ เพลงนี้ก็ดังขึ้น 
รถที่ยังไม่ขยับแต่ก็สงบลงอย่า
ประหลาด  ในงาน Cat Expo เลย
ตัดสินใจซื้ออัลบั้มเต็ม กลายเป็นเพลง
ที่ใช้ฟังบ่อยๆ เวลาขับรถ เวลาไม่มี
สมาธิ หรือเหนื่อย จะหลับตาและเปิด
ฟัง มันรู้สึกดีนะปล่อยดนตรีมันพาเรา
ไปในอุโมงค์เวลา” แก้ว แคท ออนไลน์

Perfect - Ed Sheeran
 “ทีแรกก็ไม่คิดว่าเพลงสไตล์นี้
ของ Ed Sheeran จะเกิดอีก
ปรากฏว่าฟังครั้งแรก ชอบ ครั้งที่
สอง ชอบมาก ครั้งที่สาม เริ่มเปิดเนื้อ
เพลง ยิ่งชอบเข้าไปอีก มีค�าถามขึ้นมา
เลยว่า คิดได้ไงเนี่ย  พี่จะรักอะไรได้
ขนาดนี้! ฟังแล้วก็อบอุ่นหัวใจ เลยให้
เป็นเพลงแห่งปี ที่เปิดฟังได้ทุกวัน” เตย 
แคท ออนไลน์ 

ปีศาจ – Max Jenmana 
 “มันโดนอ่ะ” Pro. co พี่สิทธิ์ 

ม้าลายอยากขบัรถจ๊ีบ - ไปส่งก ูบขส.ดู๊ 
 “ภาพในงาน Cat Expo บอกถึง
ความไร้ขอบเขตของการเล่นสดไว้หมด
แล้ว วงนี้ได้เดินก้าวข้ามความรั่วไปสู่
ความเท่แล้ว”  Pro.co เบิร์ด

เพื่อ – Tilly Birds 
 “เพลงอกหักที่เศร้าแบบมันๆ 
เหวี่ยงๆ เหมือนก�าลังเฮิร์ทแล้วมานั่ง
รถไฟเหาะตีลังกา ชอบๆ” ดีเจเอ้ 

ใหม่ซ�า้เดิม –Solitude Is Bliss
 “จะเอาเวลาไปฟูมฟาย มันก็คงไม่
ดี คงต้องใช้เวลาที่มี หาตัวเองให้เจอ” 
ดีเจน้าโจ๊ก

รู้ไปท�าแมว
 เราชวนทีมแคท เรดิโอ / เค้าแมว 
ทุกคน เลือกเพลงที่ตัวเองชอบที่สุดในปี 
2017 จะเป็นเพลงเก่า/เพลงใหม่ 
ไทย/สากลได้หมด แค่ปีที่ผ่านมารู้สึกชอบ
ที่สุด พร้อมบอกเหตุผล
 ค�าตอบที่ได้จากทีม มาจากทางเมล 
ไลน์ ค�าบอกเล่า ฯลฯ ขออภัยหากตกหล่น
ขาดเกิน
 อย่างไรก็ดี ทีมเรายังมีอีกหลายคน 
แต่อาจยังไม่ได้ส่ง หรือส่งแล้วมาไม่ถึง
หน้านี้ ไม่เป็นไร ปีหน้าเจอกันใหม่ (O,O)
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CultMaew Team
บรรณาธิการอำานวยการ   พงศ์นรินทร์ อุลิศ
บรรณาธิการบริหาร   มณเฑียร  เกษศิรินทร์เทพ
บรรณาธิการ   พัสวรรณ ศรีลาน 
ผู้ช่วยบรรณาธิการ  พิมพกานต์ เกิดศิริ
นักเขียนประจำา  ทีมเค้าแมว = ทีมแคท เรดิโอ 
   ดีเจ ครีเอทีฟ โปรโค 
   และทีมงานทุกคน
ทีมให้ข้อมูล รู้ไปทำาแมว   บรกรณ์ หลงสวาสดิ์
   อัญญารัตน์ ชาตะเมธีกุล 
   วีณา ปิยะพินทุ
   ปัญญพัฒน์ ชัยศุภมงคลลาภ
   สมเจตน์ ลายอด
   นุวัตร ฐิติเหมสกุล 
   ปิยะวัจน์  สันติสุทธิ์
   ไชยปกรณ์  พุทธธีรภาพ
   นิสิต  พัฒนศิริมากร
   จามร  อามระดิษ
   มานะ จารุวัฒนกิจ
   วรพจน์ จันทร์สงวน
   พรภัสสร อัตถปัญญาพล
   สิรินดา อินทสุข

วิศวกรเสียง   ดิศรณ์ ปานเพ็ง 
นักอ่านตรวจทาน   อิทธิกร เทพทรงวัจจ
นักออกแบบ   วรวุฒิ ตวงวุฒิกุล
นักจัดการ     กรภัทร์ บุนนาค
นักสื่อสารออนไลน์    อภิชญา โพธิ์ศรี, พัชรัตน์  จันทร์วศิน
นักศึกษาฝึกงาน (แคท เรดิโอ) ณัฐชนนท์ สมจิตร, นันท์นภัส เภาอ้วน
   อมานี เลาะมณี 

ผู้อำานวยการแจก  กรุงเทพฯ: ป้อง, เชียงใหม่: ขิม
   ขอนแก่น: โอ๊ต, โคราช: โจ้

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

CAT
RADIO
DJ Shift

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

จุดแจกเค้าแมว 

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

Restaurant / Bar Breathe Bar (BTS สะพานตากสิน 
ทางออก 3) • Flock dessert bar & bistro (ซอย
พหลโยธิน 18/1 แยก 3) • Okinawa Kinjo (สุขุมวิท 69, 
• BTS พระโขนง ทางออก 3) • PLAY YARD by Studio 
Bar (ลาดพร้าว ซ.8 แยก 3) • Sweet Pista (สุขุมวิท 31) 
• Tacos Factory (อารีย์ ซ.1) • TERUAKI (โครงการ
อารีย์การ์เดน) • ร้านเจียงฮาย (ปากซอยลาดพร้าว ซ.4)
University ใต้คณะดุริยางคศาสตร์ ม.ศิลปากร (ตลิ่งชัน)
• ใต้คณะวารสารฯ ม. ธรรมศาสตร์ (รังสิต) • ใต้คณะ
วิทยาศาสตร์ มศว (ประสานมิตร) • Others BB 
Labsnack (Emporium Tower) • Condo เมโทรสกาย 
รัชดา • Salon de Bear พัฒนาการ • บ.คิวบีอี (อาคา
รอื้อจือเหลียง) • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา Big C 
สะพานควาย • อาคาร อปร. (โรงพยาบาลจุฬา)
เชียงใหม่
Book Shop Book Smith (นิมมานเหมินท์ ปาก ซ.3)
• ร้านเล่า (นิมมานเหมินท์ ปาก ซ.2) • Cafe 8 Days a 
week (ซ.สุขเกษม) • A While Coffee (ซ.ศิริธร หลังตึก 
CM Computer) • aka ama (สันติธรรม) • Bart Coffee 
(มูลเมือง ซ.6) • Brewing Room (ถ.เจริญเมือง) • Coffe 
Man (อ่างแก้ว มช.) • Erbaan Cafe • Factory Coffee 
(ซ.วัดอุโมงค์) • Graph Cafe (ถ.ศรีภูมิ) • Impresso 
(นิมมานเหมินท์ ซ.11) • Kantary Terrace (นิมมานเห
มินท์ ซ.12) • Less is More Coffee 17 (นิมมานเหมินท์ 
ซ.17) • Minimal Bar (ห้าแยกสันติธรรม) • Mosaic 
Coffee (ฝั่งตรงข้ามBritish Council Chiang Mai) • 
No. 39 Coffee (ซ. วัดอุโมงค์) • Now Here (มูลเมือง ซ.6)
• Pacamara (สาขากลางเวียง) • Penguin Ghetto

• Ristr8to LAB (นิมมานเหมินท์ ซ.3) • Rosaniyom 
(ถ.ศิริมังคลาจารย์) • Rosaniyom (หลังมช.) • Rock 
Presso (ถ.พระปกเกล้า 13) • Slope Motion (หลังมช.)
• Somkiat Cafe (ซอยข้างวัดโป่งน้อย) • Small Cafe 
(หน้าวัดเกตุ ซ.1) • Smoothie Oligo (หลังมช.) • Time : 
it’s time to relax (ถนนคันคลองชลประทาน) • The 
Barn : Eatery Design  (ถ.ศรีวิชัย ซ.5) • Thunder 
Bird (ด้านล่าง Thunder Bird Hostel มูลเมือง ซ.6) • 
TOAST-IT : TOAST IN TOWN (ถ.เจริญเมือง) • Wake 
Up (ถ.นิมมานเหมินท์) • Wake Up (Icon คูเมือง) • ร้าน
กาแฟ Cup D • ร้านกาแฟ RaKuDa • ร้านกาแฟ(โ)สด 
(หลังมช.) • ร้านกาแฟ เมิงระมิงค์ • ร้านนม โต และ สด • 
ร้านไอศกรีม JOHONEY (ถ.มนตรี ซอย รร.พิงครัตน์) • รำ่า
เปิงกาแฟ • ฮิมดอยคอฟฟี่ (ซอยวัดอุโมงค์) • Gallery & 
Library Gallery Seescape (นิมมานเหมินท์ ซ.17)
Restaurant / Bar Flour Four (นิมมานเหมินท์ ซ. 17)
• Our Place Chiang Mai (เจ็ดยอด) • Raw truckr 
(หลังมช.) • We Didn’t Land on the Moon Since 
1987 (ศิริมังคลาจารย์ ซ.3) • รออยู่ตรงนี้ (หลังตลาดต้น
พยอม) • สวนนม (ประเสริฐแลนด์) • ร้านสหภาพสเต็ก 
(ซ.วัดอุโมงค์) • โกเผือกโกดำา (ซอยด้านข้าง The Harbour) 
• เมิงระมิงค์ (บำารุงราษฎร์ ซ.2) • แจ่มเจริญย์ วินเทจ 
(สันติธรรม) • Shop Dibdee Studio (Thapae East) • 
Rubber Killer (นิมมานเหมินท์ ซ.11)
ขอนแก่น Be Right Back (ถ.มิตรภาพ) • Cafe de 
Forest (ถ.หลังศูนย์ราชการ) • Cafe de Lar (ถ.
เทพารักษ์) • Degree (ตลาดตองแปด) • Fratello 
House (ถ.หลังเมือง) • Infinite Cafe & Bistro (หลัง 

ม.ขอนแก่น) • Jimphony (ถ.เหล่า
นาคี) • 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 (ตลาด
ร้อยร้าน)
ชลบุรี NRA Cafe (สัตหีบ)
ตาก a coffee • Bann Tak 
Coffee Boom (ริมนำ้าปิง อ.
บ้านตาก) • PlamucH (ปลัมมัช & 
นมสด ขนมปัง)  (ทางเข้าสนมกีฬา
กลางจังหวัดตาก / ตรงข้ามรพ.ตากสิน
มหาราช) • รวมมิตร (ถ.ท่าเรือ ข้าง
รพ.ตากสินมหาราช) • 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
ลพบุรี The Mellow 
สุพรรณบุรี ร้านบ้านช่างภาพ
สุราษฏร์ธานี Jasmine & Tea 
House, Samui • ห้องซ้อมดนตรี 
ROCKETSRA
อยุธยา Junk House Cafe & Bar 
(ท่ารถ 99 ติด Stockhome Hostel 
ถ.นเรศวร)
อุดรธานี ร้าน Beyond Cafe (ทั้ง 4 
สาขา) • ร้าน Dose Espresso 
Thailand • ร้าน Dose Factory
ร้านเลิศอาภรณ์ (ตลาดห้าแยก)

*ติดต่อรับไปช่วยแจกได้ที่ 
02-530-9611, cultmaew@
gmail.com  ขอบคุณทุกท่านที่ร่วม
ด้วยช่วยกัน ทั้งนี้ หากตกหล่นชื่อจุด
แจกใดไป เราขออภัยจากใจ รบกวน
แจ้งที่เบอร์และอีเมลดังกล่าวได้เลย 

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

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

CAT RADIO DJ SHIFT

Intro
ทดไว้เล่นๆ (เขียนก่อนปีใหม่) 
• ทำาไมเราต้องมีปีใหม่
• ทำาไมเราต้องมีปีเก่า
• ทำาไมเราต้องมีแต่ละปี 
• หากไม่นบัเร่ืองปรากฏการณ์ธรรมชาติ 
วงโคจรของดวงอาทิตย์ ดวงดาวใดๆ
เรามองว่าเป็นการกำาหนดจำากำาหนดใจ
ของผู้คน ว่าด้วยความเก่า ความใหม่
• แด่วันที่ผ่านไป และวันที่กำาลังผ่าน
เข้ามา 
• ปีใหม่ เหมือนเป็นอีกหนึ่งโอกาสให้
เราเริ่มต้นใหม่ ถึงแม้เข็มนาฬิกาจะวน
เป็นวงกลม
• วนเดิมๆ วงเดิมๆ เวลาเดิมๆ 
• แต่การกำาหนดว่าช่วงไหนคือวันใหม่ 
ปีใหม่ ก็เป็นโอกาสให้เราเริ่มต้นใหม่ 
• อาจฟังดูเชย แต่ก็ดีกว่าไม่มีโอกาส
เริ่มเลย 
• ช่วงต่อของปีใหม่ คือ เส้นแบ่งปี คือ 
จุดเริ่มต้นใหม่
• เชยไหมถ้าจะบอกว่าเราเริ่มใหม่ได้
ทุกขณะ 
• และไม่ว่าจะปีเก่าหรือปีใหม่ ถ้าทำา
ปัจจบัุนให้ดี เก่าหรือใหม่ก็น่าจะดี 
(O,O) 

Editor’s note 
  เรื่องเล่นๆ เราจริงจัง  
 “พวกเรานี่จริงจังกับเรื่องเล่นๆ เนอะ” ใครสักคนพูดขึ้นกลางออฟฟิศ ระหว่าง
เราเสนอไอเดียเรื่องของเล่นกันรัวๆ 
 ประโยคนี้ดูเหมือนเรียกสติพวกเราได้นิดหน่อย ... แล้วก็คุยกันต่อเรื่องของเล่น 
งัดเรฟเฟอเรนส์มาอวดทับซ้อนกับการเล่นมุกซำ้าไปซำ้ามาขำาบ้างไม่ขำาบ้างอยู่นาน กว่า
จะแยกย้ายกันทำางาน
 แก้ข่าว... แต่เรื่องของเล่นที่คุยกันก็เป็นเรื่องงานนะ เรานำามาใช้กันในคอนเสิร์ต 
เทศกาลดนตรี หรือหนังสือบ่อยๆ 
 ทำางานสักพัก...กินข้าว...ร่วมกัน มื้อนี้ก็จบลงด้วยมุกที่ได้แรงบันดาลใจจากขนม
กลีบลำาดวนงาดำา “ขึ้นราแล้ว กินไม่ได้แล้ว” “ไม่ได้ขึ้นราพี่ มด” โอเค กินได้ ... นี่
แหละมุกส่วนใหญ่ไม่ค่อยขำาหรอก แต่ก็เล่นกันทุกที่ตั้งแต่โต๊ะทำางาน โต๊ะกินข้าว โต๊ะ
ประชุม โต๊ะจัดรายการ โต๊ะหลังเวที ฯลฯ 
 กินเสร็จ เดินเหล่ตามโต๊ะต่างๆ แต่ละคนก็มักมีตุ๊กตุ่น หรือของเล่นอะไรสักอย่าง
หลายอย่างวางอยู่เป็นเพื่อน บางชิ้นก็ดูเหมือนอุปกรณ์ที่ใช้ทำางานได้บ้างไม่ได้บ้าง ฟาก
หนึ่งของห้องทำางานมีลังใหญ่ๆ ใส่บรรดาตุ๊กตาที่ทีมงานไปคีบจากตู้กันเป็นนิสัย และยัง
มีของเล่นที่พกไปงานแต่งงานในธีมสตาร์วอร์สเมื่อสัปดาห์ก่อนโน้นวางอยู่ตามจุดต่างๆ 
 ดูจากภาพรวมแล้วก็น่าจะเหมือนออฟฟิศอื่นนะ ...หรือไม่เหมือน
 ภาพของเราที่ดูเล้นเล่น เพราะงานที่เราทำาหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ข้องเกี่ยว เรื่อง
เพลง หรือเรื่องใดๆ ก็เหมือนเล่นๆ ชวนนักดนตรีมาเล่นดนตรี เล่นขายของ ชวนผู้ฟังผู้
ชมมาเล่นด้วยกัน รวมทั้ง Cat Foodival ที่เล่นกันมาถึงปี 3 แล้ว เดือน 3 นี้เจอกัน 
ระหว่างนี้ก็เตรียมตัวเล่นๆ กับสกู๊ป “เตรียมพุงให้พร้อม” ในเล่มนี้ 
 สรุปว่า หากการทำางานของเราเหมือนการเล่น เราก็เล่นอย่างจริงจัง และเราโชคดี
ที่มีคนเล่นด้วย อย่างจริงจังเช่นกัน ขอบคุณทุกคนที่เล่นด้วยมาตลอด คุณผู้อ่านด้วยนะ 
เล่มนี้เราชวนเล่นกับทอย และอีกหลายศิลปินที่เล่นดนตรีและทำาอะไรที่ใครอาจมองว่า
เป็นเรื่องเล่นๆ อย่างจริงจัง...ไม่ใช่เล่นๆ (O,O)
       
     พัสวรรณ ศรีลาน 
     บรรณาธิการเล่นๆ

แก้ไขข้อผิด ชื่อภาษาอังกฤษของ
วงหล่อเลียบูทส์ คือ Lord Liar 
Boots ขออภัยอย่างยิ่งที่เรา
ท�าตัว r หายไป 1 ตัว บนหน้าปก
เล่มที่แล้ว 
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Cat Expo4 
คนเล็ก เพลงโต
เทศกาลดนตรีของคนเล็กๆ 
กับตลาดเพลงไทยใหญ่โต
ที่สุดในโลก 
25-26 พฤศจิกายน 2560
สวนสนุกวันเดอร์เวิลด์ 
ขอขอบคุณคนเล็ก ทุกคน
ที่ช่วยท�าให้เพลงโต ที่สุด

รู้ไปท�าแมว
 1. หากสังเกตดีๆ ต�าแหน่งบูท
ครั้งนี้ คล้าย Cat Expo 3D เมื่อ
เดือน ก.พ.2560 มาก เพราะศิลปิน
ส่วนใหญ่ติดใจต�าแหน่งเดิม
 2. จากข้อ 1 ท�าให้ปีนี้บูทส่วน
ใหญ่ขนของมาจัดร้านตั้งแต่วันศุกร์ 
(ก่อนงาน 1 วัน) เพราะคุ้นเคย
ต�าแหน่งดีแล้ว
 3. แม้ Cat Radio จะจัดงาน 
Cat Expo 2 ครั้งในปีเดียวกัน แต่
นั่นไม่ได้ท�าให้ของขายในงานน้อยลง
เลย และยอดขายยังดีมากๆ ศิลปิน
หลายคนขายของหมดเกลีย้งอย่าง
รวดเรว็ จนเปิดพรอีอเดอร์แทบไม่ทนั
 4. สินค้าที่ขายหมดอย่างแรกใน
โซนตลาดคือ เสื้อยืดของวง Moving 
And Cut
 5. นอกจากขายของแล้ว ปีนี้
โซนตลาดยังมีกิจกรรมสนุกๆ มาให้
ตื่นตาตื่นใจ อาทิ การโชว์เล่นดนตรี
สดเต็มวงแบบ’เงียบ’ ที่บูท Hi-jarb 
ซึ่งผู้ชมต้องใส่หูฟังจึงจะได้ยิน
 6. เล็ก กรีซซี่ คาเฟ่ หรือ อภิชัย 
ตระกูลเผด็จไกร ดีเจจากช่วง
จดหมายเด็กแมว คือ ศิลปินคนเดียว
ในโซนตลาด ที่เซ็นลายเซ็นลงบนโต๊ะ
 7. ปีนี้เป็นครั้งแรกที่ศิลปิน
หลายๆ บูท พร้อมใจหยุดขายของ
ชั่วขณะ เพื่อไปดูโชว์ของ BNK48
 8. สเกตบอร์ดคือกีฬาที่ฮิตที่สุด
ในโซนตลาด มีศิลปินหลายๆ คนไถ
เล่นกันช่วงวันเซ็ตบูทและก่อนประตู
เปิด (งานเริ่มแล้วงดไถ)
 9. ทีมงานดูแลโซนตลาดปีนี้โซน 
มี 8 ชีวิต หนึ่งในนั้นคือ นุ้งนนท์ 
(ศิษย์เอกของดีเจน้าโจ๊ก) ที่ควบ
ต�าแหน่งดูแลบูทในช่วงก่อนประตู
เปิดและเป็น พิธีกรแบบ เบด เบด 
หลังประตูเปิดทั้ง 2 วัน

 10. สถิติการนับก้าวเดินของทีม
งานดูแลบูทปีนี้ รวมกันแล้วประมาณ 
520,000 ก้าว เฉลี่ยแล้วเดินกันไป
คนละ 46 กิโลเมตร
 11. มีผู้เข้าร่วมงานแวะเวียนมา
ถามต�าแหน่งทีต่ัง้ของบทูต่างๆ ตลอด
ทั้ง 2 วัน บางคนทีมงานต้องเดินไป
ส่งถงึหน้าร้าน 
 12. จากข้อ 11 ผู้ถามส่วนใหญ่
เป็นผู้หญิง ;)
 13. นอกจากเรือ่งของขายแล้ว ใน
โซนตลาดปีนี้ มีสถิติการลืมโทรศัพท์
ไว้ในรถห้องน�้า 2 ครั้ง กุญแจบ้าน 3 
ครั้ง กระเป๋า 1 ครั้ง โดยผู้ที่เก็บได้น�า
มาฝากไว้ที่กองอ�านวยการบูท และผู้
ที่ลืมของมารับคืนไปหมดทุกชิ้น
 14. หน้างานมักจะมีแฟนๆ มา
ฝากของให้ศิลปิน ท�าให้บางช่วงพี่ม้ง 
มิวสิก ไดเรกเตอร์ที่ดูแลบริเวณนั้น 
ต้องน�าของมาส่งด้านใน แล้วทีมงาน
ก็หลงดีใจ เช่น ครั้งที่พี่ม้งเดินผ่าน
หลังเวที 3 พร้อมกล่องโดนัทคริสปี้
ครีม ทีมงานก็คิดว่าลาภปากได้ของ
หวานแล้ว แต่พี่เขาตอบมาทันใด 
“กินไม่ได้ นี่ของพาย My Life as 
Ali Thomas แฟนเพลงมาฝากไว้ที่
หน้างาน #สมาคมเมียพาย
 15. หัวข้อสนทนาหลังเวทีสาม 
ภูมิรัตน ของทีมพิธีกรดีเจหนังหน้า 
หนีไม่พ้นเรื่อง BNK48 โดยมี
แสตมป์ อภวิชัร์ ทีโ่ดนพีจ๋่องสอบสวน
ข้อหาเทน้องๆ BNK48 ไปหา 
Keyakizaka46 (แสตมป์โอชิ ฮิรา
เทะ ยูรินะ หรือ เทะจิ) ซึ่งในระหว่าง
ชี้แจงข้อกล่าวหาเขาก็ได้เต้นเพลง 
Eccentric ของ Keyakizaka 46 
ตามไปด้วย
 16. ปีนี้ทุกเวทีมีผู้ชมแน่นแทบ
ทุกโชว์ แต่เวทีที่มีทีมงานไปจับจอง
พื้นที่แน่นตั้งแต่ซาวด์เช็กช่วงวันศุกร์ 
คือเวที หนึ่ง จักรวาล ช่วงที่น้องๆ  
BNK 48 มาซ้อมบล็อกกิ้งและซาวด์
เช็กนั่นเอง (ชี้แจง: ทีมงานต้องมาดู
วันซ้อม เพราะวันจริงติดงานไงเมี้ยว)
 17. มีทั้งการลุ้นในทวิตเตอร์ 
และสื่อสารผ่านวิทยุทีมงานกันเล็ก
น้อยว่า แคนแคน BNK48 จะไปดู
โชว์ของใครระหว่าง Seal Pillow 
กับ Whal & Dolph ที่เล่นชนกัน  
เฉลิม Seal Pillow ถึงกับส่งเสียง
ข้ามเวทีไปบลัฟ 2 หนุ่ม ปอ น�้าวน 
Whal & Dolph แต่คิดว่าทั้งคู่ไม่
ได้ยินเพราะเฉลิมหันไปผิดทิศ
 18. หนังสือเค้าแมวมาถึงก่อน
วันแจก 1 วัน (นับว่าเร็วมาก) ทีม
งานก็อดใจไว้ พอถึงวันแจก เริ่มแกะ
ห่อปั๊บ มีทั้งทีมงาน ศิลปิน มาเตรียม
ต่อแถว ทีมงานเค้าแมวก็ใจแข็งเพื่อ
ความยุติธรรม บอกทุกคนว่าต้องรอ
ประตูเปิดเพื่อให้ผู้ฟังเข้ามาแล้วต่อ
แถวพร้อมเพรียงกัน ซึ่งท�าให้หนังสือ
หมดภายใน 1 ชั่วโมงครึ่ง และมีผู้คน
หลากหลายอาชีพมาต่อแถวกันอย่าง
คกึคัก ขอขอบคุณทุกคนไว้ ณ ที่นี้ 
และขออภัยหากไมทั่วถึง ทั้งนี้

ส�าหรับผู้อ่านต่างจังหวัด ทีมงานได้
จัดแบ่งและส่งไปให้หลังวันงาน
 19. นอกจากศิลปิน ผู้ชม และ
สื่อมวลชนนานาชาติ Cat Expo 4 
ยังมีแขกต่างประเทศเป็นผู้จัดงาน
และผู้ดูแลศิลปินจากไต้หวันที่ติดต่อ
ขอเยี่ยมชมอย่างเป็นทางการ ได้ข่าว
ว่าไม่เพยีงอุดหนุนผลติภณัฑ์ของศลิปิน
จ�านวนมาก แต่ยงัร่วมชมคอนเสิร์ต
แบบดไูปเต้นไปมอชพทิไป และตดิต่อ
บางวงไปแสดงท่ีต่างประเทศแล้วด้วย  
Congratulations!
 20. ของที่เก็บได้ในงานมีหลาก
หลาย อาทิกุญแจรถ / กุญแจบ้าน / 
คีย์การ์ดเข้าห้อง / แว่นตา / บัตร
ต่างๆ / กระเป๋าสตางค์ / กระเป๋า
เครื่องส�าอาง ฯลฯ  ซึ่งพอประกาศ
ตามหาเจ้าของไปเรื่อยๆ ทั้งในวัน
งานและหลังจากนั้นทางเพจเฟสบุ๊ก 
thisiscatradio ก็พบว่า เจ้าของมี
ทั้งผู้ชมและศิลปินในสัดส่วนไม่ต่าง
กันมากนัก
 21. ขอขอบคุณศิลปิน ผู้ฟัง ผู้
สนับสนุน ทีมงานสมทบ และผู้เกี่ยว
ข้องทุกท่านใน Cat Expo 4 แล้ว
พบกันใหม่ Cat Foodival 3 วันที่ 
3 เดือน 3 นี้นะเมี้ยว (O,O) ราย
ละเอียดเพิ่มเติม: ทุกช่องทางของ 
Cat Radio และเค้าแมวจ้ะ (O,O)

CAT
DIARY

CAT
EXPO4
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THE STORY OF NOP PONCHAMNI
18-19 พฤศจิกำยน 2560 เมืองไทย GMM LIVE HOUSE

อบอุ่น......หมุนตามเธอไป 
 คอนเสิร์ตอบอุ่น ดูแล้วใจก็
หมุนตามเธอไปอย่างละมุน
ตามบทเพลงไพเราะที่เรียบ
เรียงโดยนภ พรชำานิ A MAN 
OF SMILES ผู้สั่งสมประสบ-
การณ์ในวงการดนตรีมากว่า 
23 ปี และ THE GROOVE-
TOMATIX 11 กลุ่มนักดนตรีที่
ฝีมือเยี่ยม ร่วมด้วยแขกรับเชิญ
พิเศษทั้งสองวัน 
 นอกจากได้ฟังบทเพลง
ไพเราะที่บรรเลงแบบครบ
เครื่องแล้ว ผู้ชมยังได้เพลิด
เพลินกับบทสนทนาอย่าง
กันเอง สนุกกับกิจกรรมเล็กๆ 
เช่น ถ่ายรูปเซลฟี่มวลหมู่กับ 
SWEAT16 น้อยๆ ที่นำาโดย
โฆษกรบัเชญิอย่างบอย โกสยิพงษ์ 
ชิมลูกอมและเครื่องดื่มจากผู้

สนับสนุน อุดหนุนซีดีและ
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของพี่นภ แล้ว
ยังได้ร่วมทำาบุญกับมูลนิธิ 
เรนโบว์ รูม ... อิ่มอกอิ่มใจ
(O,O)

รู้ไปท�าแมว 
1.  คอนเสิร์ตนี้ บัตร SOLD OUT 
ทั้งสองวัน
2.  แขกรับเชิญพิเศษนั้น แม้แต่ละ
วันไม่เหมือนกัน ก็สนุกไม่แพ้กัน
3.  พี่บอย โกสิยพงษ์ วี วิโอเลต 
เพื่อนๆ วงพีโอพี และทูเดย์ส อะโก 
คิดส์ อยู่ทั้งสองวัน
4.  มีบรรยากาศกรี๊ดกร๊าดเมื่อฉาย
เอ็มวีเพลง หมุนตามเธอไป ที่เห็น
น้องนายชัดๆ ทั้งสองวัน อ้อ น้อง
นายมาดูคอนเสิร์ตนี้ด้วยนะ /ฟีลลิ่ง 
กระดีก๊ระด๊า (โดยเฉพาะในหมู่ศลิปิน) 
เมือ่น้องว ีวโิอเลตขึน้เวทใีนวนัแรก 
และกระโดดกระเด้ง (ทั้งศิลปินและ
คนดู)เมื่อพี่ป๊อด ธนชัย ขึ้นเวทีในวัน
ที่สอง
5.  นอกจากนี้ยังมีฟรายเดย์ เดอะ
บอยก้อ (ที่พี่ก้อประกาศบนเวทีว่านี่
คือโชว์สุดท้ายในนามบอยก้อ หลัง

จากนี้จะมีแต่ เดอะ วีก้อ เฮะ?) โยคี 
เพลย์บอย MR.Z สุกี้ กมล สุโกศล 
แคลปป์ วุฒิ+ต๋อง เดอะบีกินส์ ฯลฯ
รวมทั้ง SWEAT16! ที่รับหน้าที่เปิด
เวทีวันแรก และ MEAN กับ SLO 
JOE ในวันที่ 2 ด้วย 
6.  มูลนิธิ เดอะเรนโบว์ รูม ส่งเสริม
ความเข้าใจบุคคลที่ความต้องการ
พิเศษด้านพัฒนาการและพฤติกรรม 
ก่อตั้งขึ้นจาก จากความรักของ พ่อ
แม่ ครอบครัว และเพื่อนๆ ที่
ต้องการเรียนรู้ร่วมกัน ดูรายละเอียด
ที่ FB/SPECIALRAINBOW 
7.  พี่นภ ท�าอะไรบ้างใน THE 
STORY OF NOP PONCHAMNI 
7.1.  เป็นโปรดิวเซอร์เองบางทีอาจ
จะเป็นโปรโมเตอร์เองด้วยเหมอืนกนั  
7.2.  ขายสปอนเซอร์เองบางสินค้า 
7.3.  ท�าสคริปต์และ SONG 
LIST ทั้งหมดเอง
7.4.  ลงเสยีง VTR และเขียนสครปิต์ 
VTR เอง ตอนเช้าของวันคอนเสิร์ต
7.5.  ตรวจแบนเนอร์หน้างานเอง 
7.6.  ตรวจกราฟิกในงานเอง และ
ก�าหนดว่าจะขึน้จอซ้ายขวาหรอืกลางเอง
7.7.  ตรวจความเรียบร้อยเวทีสั่งให้
เอาผ้าที่เป็นฉากบางส่วนออก 
7.8.  ก�าหนดจุดวางเก้าอี้เองตอน
เที่ยงคืนวันศุกร์ เพื่อให้มั่นใจว่าแฟน
เพลงทุกจุดจะมองเห็น 
7.9.  ตรวจ TVC และ SPOT เอง
7.10.  วางแผนการซ้อมเอง
7.11.  นัดแขกรับเชิญและคุยเบื้อง
ต้นเอง 
7.12.  แบ่งบัตรคอมพลิเลชั่นและ
จัดการแจกเอง
7.13.  ตรวจการวางผังเวท ีและ 
MOOD & TONE SHOW ด้วยตวัเอง
7.14.  ตรวจปก CD และรวม TEXT
ทั้งหมด
7.15.  ตรวจข้อความโปสเตอร์เอง 
7.16.  เกือบเลือกอาหารสตาฟเอง
แล้ว ฮ่าๆ ถ้ายังมีเวลา. 
7.17.  ตรวจมิวสิกวิดีโอเอง 
7.18.  ตรวจของที่ระลกึเอง
7.19.  เป็นผู้น�าการประชมุสตาฟ ในงาน
7.20.  ก่อนขึ้นเวที 15 นาที มา
ตรวจเนื้อเพลงที่จะขึ้นจออีกรอบ
7.21.  ร้องเพลงเองกว่า 30 เพลง
รวมเมดเลย์  2 รอบ พี่นภ ท�า
ทั้งหมดนี้ไปได้ไง แล้วออกมา 
FEEDBACK ดทีเีดยีว มหศัจรรย์มาก  
ปล.หลังจบคอนเสิร์ตพี่นภขนเสื้อที่
เหลือ200 ตัว CDและกระเป๋าที่ขาย
เพื่อการกุศลให้มูลนิธิเดอะ เรนโบว์ 
รูมกลับบ้านเองอีกแน่นรถไปหมด 
เพื่อเตรียมมาขายใน CAT EXPO ที่
ผ่านพ้นไป  
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 ทอย - ธันวา บุญสูงเนิน 
ในนาม THE TOYS คือหนึ่ง
ในนักร้องนักแต่งเพลงที่
โดดเด่นมากในปี 2560 
เขามีผู้ติดตามฟังเพลง ดูการ
แสดงสด ชื่นชมรวมทั้งมอบ
รางวลัให้อย่างต่อเนือ่ง ยอดววิ
หลักล้านต่อเพลง ยอดผู้ชม
สูงสุดเรือนหมื่นต่อเวที คิว
งานน้อยใหญ่ที่อัดแน่นตลอด
ทั้งปีทั่วประเทศ และโชว์แบบ
อบอุ่นในต่างประเทศ 

 ปี 2561 ที่เริ่มต้นขึ้นก็มี
แววสดใสไม่ใช่เล่นสำาหรับทอย 
เพราะเขากำาลังจะมีผลงานใหม่
ทั้งซิงเก้ิลและอัลบั้ม  
 ที่ผ่านมา มีสื่อต่างๆ 
สัมภาษณ์และนำาเสนอเรื่องราว
ของทอยไม่น้อย เค้าแมวก็คุย
กับเขาไปแล้วครั้งหนึ่ง 
(ฉบับ05-2017) เกี่ยวกับ
เพลง ‘ก่อนฤดูฝน’ และจุดเริ่ม

เค้าแมว
ค้นทอย

INTERVIEW
THE TOYS

พัสวรรณ ศรีลาน ... 
ชวนคุยเล่น
ณุภัทร อาจกล้า ... 
ถ่ายภาพเซ็ตปก และแฟชั่นเล่น
พิมพกานต์ เกิดศิริ ... 
ถ่ายภาพเบื้องหลังเล่น

คุยเล่นกับทอย
100 ข้อ... 
ไม่ใช่เล่นๆ
*อย่าคาดหวังอะไรจากบทสัมภาษณ์ฉบับนี้*

ต้นก่อนหน้านั้นจนทำาให้รู้ว่าเขา
ทำางานเพลงมาแล้วกึ่งทศวรรษ 
( 5 ปี ) ทั้งเบื้องหลัง และเบื้อง
หน้า แต่เรามาคุ้นหน้าก็จาก
งาน CAT EXPO 3D ต้นปี
ก่อน ที่ผู้ชมดูล้นเวทีแบบ เบด 
เบด พร้อมกับสถิติการขาย
เพลงใน THUMB DRIVE 
หมดเกลี้ยง ทั้งที่วางขายครั้ง
แรก โดยไม่มี ‘หน้าหนาวที่
แล้ว’ เพลงดังข้ามฤดู  
 ผ่านหนาวผ่านฝนมาแบบ
ฮอตสุดๆ ขนาดนี้ เขาคง
เหนื่อยไม่น้อย เราจะถามอะไร
ก็อาจซำ้าหรือเป็นคำาถามที่ทอย
เบื่อแล้ว แฟนๆ ก็คงอยากรู้
เรื่องที่ทอยไม่เคยเล่า ดังนั้น 
เราขอมอบของขวัญให้ทอย
และแฟนด้วยการที่เราไม่ถาม 
แต่ให้ทอยเล่าเองเลย อยาก
บอกอะไร ได้เลย 
 แต่บอกกันเฉยๆ ก็อาจจะ
ผลักภาระให้ศิลปินไปหน่อย 

เราได้ข่าวว่าทอยชอบเล่นเกม 
ดังนั้นเราจึงคิดเกม หาอุปกรณ์
และชวนทอยมาเล่นเกมแบบ
สบายๆ เล่นไป คุยไปหวังว่าทั้ง
ทอยและผู้อ่านจะสนุกหรือได้
อะไร (ที่อาจไม่ใช่สาระ) จาก
เกมนี้บ้าง อย่างน้อยก็ได้อ่าน
เล่นๆ แบบไม่ใช่เล่นๆ แต่ก็ยำ้า
อีกทีว่า *อย่าคาดหวังอะไรจากบท
สัมภาษณ์ (เกม) นี้*

กติกา  
 1. ทอยเลือกตัวหนังสือ 
ตัวเลข ชื่อจังหวัด หรืออะไร
ก็ตามที่ปรากฏในแผ่นป้าย 
(แบบหัดอ่าน ก ไก่/ABC และ
แผนที่ประเทศไทยนั่นเอง) รวม
ทั้งของที่ตั้งอยู่ในห้องสัมภาษณ์
อย่างข้าวกล่อง ขวดนำ้า ฯลฯ 
 2. ทอยเล่าถึงเรื่องราวหรือ
ความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับอะไรที่
เลือกไว้ในข้อ 1 แบบฉับพลัน 
นึกอะไรได้ เล่าโลด
 3. เราอาจจะถามอะไรเพิ่ม
เติมนิดหน่อย แต่สิ่งที่ปรากฏใน
หน้าสัมภาษณ์นี้จะเป็นคำาตอบ
ของทอยเป็นหลัก ให้อ่านกัน
เต็มๆ แต่อาจจะเรียงแบบงงๆ 
บ้าง  ซำ้าบ้าง ตกหล่นบ้าง 
 เริ่ม! 
ป.ล. ก่อนเริ่มเล่น ฟังกติกาแล้ว 
ทอยบอกเรียบๆ ว่า “เป็นเกม
ที่ยากที่สุดในชีวิต” 

1. ข  ผมนึกถึงไข่ เพราะว่าผม
กินไข่เยอะมากครับ ในหนึ่งวัน 
เพราะว่า ไข่มีโปรตีนฮะ แล้วก็ 
ช่วงนี้ไม่ค่อยมีโปรตีนครับ เลย
กินไข่ (ช่วงที่สัมภาษณ์ ทอย

หรือพี่หมีของแฟนๆ ก�าลัง
ควบคุมอาหาร)
2. ซ  เพราะว่าผมชอบโซ่ 
เหมือนเป็นตัวแทนที่คอยรั้งเรา
ไว้ คอยมัดเราไว้ตลอดเวลา 
3. ฃ  ขอขวดหนึ่งครับ นำ้า
เปล่านะฮะ 
4. ธ  เพราะมาจากชือ่ผม ธนัวา
5. ณ  ณ เณร เพราะว่าผม
ชอบเรื่องเกี่ยวกับศาสนาฮะ  
ผมชอบศึกษาเกี่ยวกับสิ่งที่มี
แนวโน้มจะเกิดขึ้นจริง หลังจาก
เราตายไปแล้ว จากการอ่านใน
หลายๆ ที่ หลายๆ แหล่ง
อ้างอิง พยายามรวบรวมข้อมูล 
แล้วก็ดูในสิ่งที่จะเป็นไปได้ที่สุด 
(ชอบขนาดไหน อ่านต่อได้ข้อ 
36. พ)
6. ด  เพราะว่าผมยังเป็นเด็ก
อยู่ฮะ 
7. ฆ  ผมชอบเสียงระฆัง ใช้ใน
เพลงหลายเพลงแล้ว ส่วนใหญ่
เป็นงานที่ผมโปรดิวซ์ให้วงอื่น 
ในตัวเพลงของ THE TOYS 
จะไม่ค่อยมี (สังเกตดีๆ เพลงที่
ทอยโปรดิวซ์จะมีเสียงที่ภาษา
ซาวด์เรียกว่า BELL อยู่)

“เพลงเหมือนต้นไม้ 
ถ้าต้นไม้ต้นไหนเย็น
สบาย เราก็จะอยู่
ตรงนั้นไปนานๆ”
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8. ป  เพราะว่าชอบทานปลา 
อย่างปลาแซลมอน 
9. ว  ชอบแหวนครับ ผมไม่
ชอบใส่ แต่ผมชอบเวลามันไป
อยู่บนนิ้วของคน แล้วก็ชอบดู  
10. ษ  เพราะผมรู้สึกว่าตัว ษ 
มีความขลังในตัวเองอยู่แล้ว 
ด้วยความรู้สึกส่วนตัวนะฮะ
11. ศ  ศ อีกตัว ที่ผมรู้สึกว่ามี
ความโดดเด่น ทั้งลักษณะของ
ตัวอักษร แล้วก็การนำาไปใช้
ด้วย สังเกตว่า พยัญชนะสอง
ตัวนี้ ษ และ ศ เวลาไปอยู่ใน
บทความ หรือในประโยค 
แสดงว่าสิ่งนี้ต้องยิ่งใหญ่
ประมาณหนึ่ง
12. ถ  เป็นสิง่ท่ีเราต้องใส่ของ
ไว้ในถงุ… คดิสดเลยนะนี ่(หวัเราะ)  
13. ผ  เพราะว่าอาทิตย์ที่แล้ว
ผมไปซื้อนำ้าผึ้งมา แล้วก็ตกใจ
มากเพราะว่าผมเพิ่งเคยเห็นรัง
ผึ้งครั้งแรกในชีวิต ก็เลยถ่ายใน
สตอร่ีไอจี (IG: THETOYS_) ไว้ 
14. ฌ  ฌ เฌอ ผมไม่รู้แปล
ว่าอะไรนะ คำาว่า เฌอ (ทีมงาน
-แปลว่าต้นไม้) ... เฌอแปลว่า
ต้นไม้… เพิ่งรู้เมื่อกี๊...ผมชอบ
เพราะว่า…ผมเปรียบเหมือน
เพลงแล้วกันฮะ เพลงเหมือน
ต้นไม้ ถ้าต้นไม้ต้นไหนเย็น
สบาย เราก็จะอยู่ตรงนั้นไป
นานๆ เปรียบเหมือนเพลงที่เรา
ฟังแล้วเรารู้สึกดี เราก็จะอยู่
ตรงนั้นได้นาน 
15. ฅ  ผมชอบเพราะว่าไม่
ค่อยเห็นใครใช้แล้วในยุคนี้ แต่
ผมอยากให้ยังมีความสำาคัญอยู่ 
ก็เลยชอบ 
(ทีมงาน – รายการ “แมวค้น
ฅน” ยังใช้อยู่นะเมี้ยว ) 
16. ค  เพราะคำาว่า คน ใช้ 
“ค” เขียน ดังนั้น ผมว่า ค เป็น
ส่วนหนึ่งในการสื่อความหมาย
ถึงรากของคนด้วยฮะ   
17. ฝ  เพราะว่าผมชอบฤดู
ฝนฮะ 
18. ร  ร เรือ ด้วยฮะ ฤดูร้อน 
(หัวเราะ)   
19. ห  ห หีบด้วยแล้วกัน ฤดู
หนาว (หัวเราะ)
20. ญ  ผมชอบผู้หญิงฮะ… 
จบแล้ว
21. L  LAST TIME I GO 
LONDON ครับ ผมไป

ลอนดอนมา แล้วก็มีคนร้อง
เพลงผมได้เยอะมาก ผมตกใจ 
ผมก็เลยชอบลอนดอนครับ
22. C  ผมชอบ CAT RADIO 
ที่นี่ (CAT EXPO 3D เวที 
แบบ เบด เบด) เป็นที่แรกที่ผม
ได้เล่นดนตรีแบบได้ร้องเพลง
ของตัวเอง
23. 1  ชอบเลข 1 ครับ เป็น
วันเกิดผมฮะ (1 ธ.ค.)
24. 9  ชอบเวลาเลข 9 ไปอยู่
ข้างหน้าอะไรก็แล้วแต่ ผมรู้สึก
ว่ามันก้าวหน้าฮะ
25. 27  ผมชอบเพราะว่ามัน
บวกได้ 9
26. T  TIGER ผมชอบเสือ 
แต่ว่าไม่เคยมีโอกาสได้เข้าไป
เล่นกับมันเลย ชอบๆ 
27. A  ANT ชอบมดฮะ ผม
ชอบดูการเดินทางของมด
28. V  VAN รถตู้ฮะ ปีที่ผ่าน
มา เวลาที่ผมอยู่บนรถตู้รวมกัน
น่าจะมากกว่าการนอนครบั เป็น
สถานที ่ทีอ่ยู่มากกว่าบ้านแล้ว
29. G  GLASSES ชอบใส่
แว่นครับ เพราะว่าจะได้ไม่มีคน
รู้ว่าสายตาเรากำาลังสื่ออะไร 
(ทอยสายตาปกติ ไม่สั้น/ยาว/
เอียง)
30. O  ชอบกิน OREO
31. B  ผมเลือดกรุ๊ป B ครับ 
32. W  WHAT THE DUCK 
ฮะ เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งที่อยู่
บ่อยเหมือนกันฮะ  
33. 4  เพลงใหม่ผม ชื่อ 
‘04:00’ ผมเขียนเพราะว่าผม
ตื่นขึ้นมาตอนตี 4 ฮะ แล้วก็ได้ 
INSPIRATION จากทีเ่รากำาลงั
ฝันดี มากๆ เลย แต่เราสะดุ้ง
ตื่นขึ้นมาก่อน หลังจากนั้นเรา
พยายามจะหลับตาลง เราก็
นอนไม่หลับแล้ว เพราะว่า สิ่งที่
ฝันสวยงามกว่าโลกความจริง 
หรือสิ่งที่เรากำาลังจะเดินต่อไป
ข้างหน้าในชีวิต   
34. K  ชื่อแฟนผมฮะ KIA 
35. E  ฮะ ผมชอบเพราะว่า
ผมชอบคำาว่า “END” ผมชอบ
ทำาอะไรแล้วมีจุดจบน่ะครับ 
แบบเห็นปลายทางอยู่
36. พ  พระ ผมบวชพระเมื่อ
ต้นปีครับ ช่วงเดือนเมษายน 
ก่อนออกเพลง ‘ก่อนฤดูฝน’  
แต่ผมบวชบ่อยอยู่แล้วครับ ผม

ชอบบวชเณร แต่พระนี่ครั้งแรก
ครับ เพราะเพิ่งอายุถึง 
*การบวชของทอย ทอยบวช
ครั้งแรกตั้งแต่ ป.2 โดยขอพ่อ
แม่แล้วเดินออกจากโรงเรียนไป
บวช 1 เทอม หลังจากนั้นกลับ
มาเรียนแล้วก็บวชเณรภาคฤดู
ร้อนเป็นประจ�า ส่วนสาเหตุที่
ชอบบวช ลองย้อนกลับไปดูข้อ 
5. ณ 
37. อุบลรำชธำน ี เป็น
จังหวัดที่ทำาให้วงผมรักกันมาก
ขึ้น ปกติก็จะแยกกันอยู่ แยก
กันนอน แต่โรงแรมที่ไปพัก
ทำาให้เรา กระชับมิตรกันมาก
ขึ้นฮะ ทุกคนนอนรวมกันอยู่ที่
พื้นฮะ เพราะว่ากลัวผี
38. ล�ำปำง  งานที่จังหวัด
นี้เป็นงานแรกๆ ครับ เพลงผม
ก็ยังไม่ค่อยมีคนรู้จักมากเท่า
ไหร่ คิดว่าคงไม่มีคนมาดูน่ะ 
แล้วฝนตกลงมาหนักมาก จน
เลทไป 3-4 ชั่วโมงถึงได้เล่น 
คิดว่าคงไม่มีคนดูแล้ว ผมก็เดิน
ขึ้นเวทีไป ตอนแรกมีคนดูข้าง
หน้า 2 คน ใส่ชุดกันฝนออกมา
นั่งดูผมครับ แล้วเวทีใหญ่เลย
น่ะ ฝนก็ยังตกอยู่ แต่พอผมเล่น
เพลง ‘ก่อนฤดูฝน’ จากนั้นคน
มาจากไหนไม่รู้ เยอะมาก จน
เต็มลานเลยครับ
39. เชียงใหม ่ ที่ชอบ
เชียงใหม่เพราะว่า ครั้งแรกที่
ผมไป ผมเคยพูดไว้ว่า “ผมไม่
เคยมาจังหวัดนี้ แต่เท่าที่ผมดู
บรรยากาศรอบๆ ผมชอบที่นี่ 
ผมคิดว่าเป็นจังหวัดที่ผม
อยากกลับมามากเลย” พอ
พูดคำานั้นจบฮะ สามเดือนหลัง
ผมไปแต่เชยีงใหม่ (หวัเราะ) คอื
มีงานเชียงใหม่บ่อยมากเลยฮะ 
กลายเป็นว่าสมพรปากครับผม 
40. P  ชอบ PENGUIN 
VILLA ครับ ตั้งแต่อยู่มัธยม
แล้วฮะ (ตัวอย่างเพลงที่ทอย
ชอบมาก – ‘GOOD MORN-
ING’)
41. F  FAN แฟนๆ เป็นหนึ่ง
พลังซัพพอร์ตเราฮะ ถ้าเราไม่มี
แฟนๆ เราก็ไม่สามารถที่จะมี
พาวเวอร์ ที่จะทำางานต่อไปได้
42. 48  เพราะว่าผมชอบ
คุกกี้ฮะ ผมชอบเพลง ‘คุกกี้
เสี่ยงทาย’ (เจ้าของเพลงคอื 

BNK48 ทีข่ึน้ปกเค้าแมวเล่ม7) 
43. ช  น่าจะเหมาะกับผม
เหมือนกัน ผมเป็นคนช้าๆ
44. B  BEAR เพราะว่าแฟน
คลับชอบเรียกผมว่า พี่หมี 
45. ฮ  ผมชอบนกฮูก แต่ไม่
ค่อยเจอ อย่างเช่น ไปร้านซูชิ 
ผมเวลาเจอนกฮูกก็จะตกใจ
46. Z  ผมชอบรถฮะ รุ่นหนึ่ง 
ชื่อว่า 350Z (NISSAN)
47. Y  YELLOW ฮะ ชอบสี
เหลือง  
48. S  SUSHI ชอบซูชิครับ 
ผมชอบหน้าปลาดิบทุกอย่าง
49. Q  QUEUE ผมนึกถึง
การต่อคิวฮะ ไม่ใช่แค่เรื่องของ
การต่อคิวเพื่ออะไรสักอย่าง แต่
ว่า ชีวิตเราทั้งหมดทุกคนน่ะ  
ไม่ว่าจะเริ่ม หรือว่าจะจบตรง
ไหน ทุกคนต้องต่อคิว ทุกเรื่อง
50. U  …โอ้ แป๊บหนึ่งนะ (นิ่ง
คิด)…U ใช้แทนคำาว่า YOU 
ก็ได้ฮะ YOU แปลว่าคุณ
51. 1995  ปีเกิด
52. 6  ผมมีรอยสัก 6 ที่
53. โครำช  เป็นบ้านเกิด
แม่ผมครับ
54. กรงุเทพฯ  ที่ๆ  เราโต
มาตั้งแต่เด็ก  
55. ก  กีตาร์ เป็นเครื่องดนตรี
ที่ถ้าใช้คำาว่า ธันวา บุญสูงเนิน 
ผมว่าก็น่าจะนึกถึงกีตาร์แหละ 
แล้วก็ เป็นเครื่องที่เราถนัด
ที่สุดครับ 
56. M  MICROPHONE 
ครับ เป็นสิ่งที่ผมกลัวที่สุดฮะใน
ตอนแรก เพราะว่าผมไม่เคยคิด
จะเป็นนักร้องเลย ไมโครโฟน
เป็นสิ่งที่ผมกลัวที่สุด แค่เห็น 
แค่พูดหน้าชั้นเรียนยังไม่กล้า 
แต่ตรงกันข้าม ทุกวันนี้ที่ทุกคน
รู้จักเรา เพราะไมโครโฟน
57. 183  ความสูง (ทอยสูง 
183 เซนติเมตร ข่าวว่าเป็น
ศิลปินที่สูงที่สุดในสังกัด 
WHAT THE DUCK)
58. ม  ผมไม่ชอบแมลงเลย  
ผมกลัวแมลงครับ 
59. A  AWARDS ปีที่ผ่าน
มา ผมได้รางวัลจาก JOOX 
THAILAND TOP 100  
“เพลงอันดับ 2 ของปี” จาก 
ชาร์ตในประเทศไทยครับ 
(เพลง ‘หน้าหนาวที่แล้ว’) 

“ผมรู้สึกว่า 
INSPIRA-

TION ที่ดีคือ
ตัวผมเอง 

ผมอยากเป็น
อะไร ผมแค่

เป็นอย่างนั้น 
ไม่ต้อง

พยายามท�า
ตามใครแล้ว” 
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รางวัลจาก FUNGJAI 
AWARDS 2017 “ขวัญใจ
สื่อมวลชน” และรางวัลจาก 
CLEO MOST ELIGIBLE 
BACHELOR 2017 “หนุ่ม
ป๊อปพลังโหวต” (ขณะที่คุณ
ก�าลังอ่านหนังสือเล่มนี้ ทอย
อาจรับไปแล้วอีกหลายรางวัล)
60. ETC  เป็นวงที่ผมชอบ
ตัง้แต่เดก็ๆ แล้ว ฟังเพลง ETC 
บ่อยมาก ทุกวันนี้ยังไม่เคยเจอ
ทั้งวงเลย ผมเคยเจอแต่พี่หนึ่ง
–อภวิฒัน์ พงษ์วาท : นกัร้องนำา) 
61. N  นึกถึงคุณแม่นิตยา 
บุญสูงเนินครับ 
*สาเหตุที่ THE TOYS ร้อง
เพลงคุณแม่บ่อยขึ้นในการ
แสดงสดต่างๆ*
 แรกๆ เร่ิมจากคนรเีควสต์ 
“อยากฟังทอยร้องเพลงของ
คุณแม่จังเลย” ผมก็รู้สึกว่าเฮ้ย 
ไม่ใช่แนวผมเลยนะ คุณแม่ กับ
ผม คือคนละสายจริงๆ ผมว่า
ผมร้องไม่เพราะหรอก แต่พอ
ลองเล่นกันครั้งเดียว กลายเป็น
ว่า เหมอืนในตวัผมมคีาแรกเตอร์
ของแม่อยู่ด้วย ซึ่งผมไม่รู้ตัว
เหมือนกัน แต่จริงๆ ผมไม่ถนัด
เพลงแนวนี้เลย ผมชอบ R&B 
แต่เพลงแม่จะออกไปทางร็อก
หน่อย 
62. J  คุณป้าผมฮะ เจินเจิน 
บุญสงูเนนิ คุณป้ากค็อืพีข่องแม่
63. X  ผมนึกถึงความลับ  
บางอย่างที่ถูกเซนเซอร์หรือถูก
ปิดไว้ มันก็แทนด้วยตัว X 
64. I  ผมนึกถงึคำาว่า INSPI-
RATION  ท่ีทำาให้เกิดชิน้งานขึน้มา
*INSPIRATION ของ THE 
TOYS *
 ช่วงนี้ผมมองว่า INSPI-
RATIONN ของผมคือตัวผม
เองฮะ แรกๆ ยอมรับว่าเรา
พยายามเหมือนกัน เราชอบ
ฝรั่งคนนี้ เราชอบวงนี้ เราชอบ
มือกีตาร์คนนี้ เราอยากเป็น
แบบเขาจังเลย แต่หลังๆ นี้  
ผมรู้สึกว่า INSPIRATION ที่ดี 
คือตัวผมเอง ผมอยากเป็นอะไร 
ผมแค่เป็นอย่างนั้น ไม่ต้อง
พยายามทำาตามใครแล้ว 
65. R  ผมชอบ RETRO-
SPECT ตั้งแต่เด็กๆ ช่วงนั้น
ต้องพี่แนป (ชนัทธา สายศิลา: 

นักร้องนำา) อื้อหือ! ผมคลั่งมาก 
สำารอก ว้ากได้เลยครับ
66. S  SKRILLEX หนึ่งใน
ต้นแบบที่ทำาให้ผมมีความรู้สึก
อยากเป็นโปรดิวเซอร์ ผมชอบ
แนวคิดเขาครับ
67. – ั  ไม้หันอากาศ มันอยู่ใน
ชื่อผมน่ะฮะ ไม่รู้มันเข้ามา
ทำาไม แต่อยู่ในชื่อผมตั้งแต่เกิด
แล้ว 
68. ๑  สังเกตว่า ๑ ๒  ๓ ๔ ๕ 
๖ ๗ ๘ ๙  เลข ๑ ดูไม่เข้าพวก
สุดเลย พี่ลองดูสิ  
69. ฒ  ผมนึกถึง ฒ ผู้เฒ่า
ว่า ชีวิตเราทุกคน เราก็ต้องแก่ 
เราก็ต้องตาย เป็นตัวแทนของ
วัฏจักรครับ
70. ง  ผมเป็นคนงงๆ น่ะครบั 
71. ฎ  ผมชอบ THE RUBE 
ครบั พอนกึถงึ ฎ กลายเป็นนกึถึง 
THE RUBE เป็นอันดับแรก
72. บ  ผมชอบบีทบ็อกซ์ครับ 
(ตวัอย่างศลิปินทีช่อบ - ROX-
OR LOOPS)
73. จ  ผมชอบเพลง ‘จ�าท�าไม’ 
ของ TATTOO COLOUR ฮะ 
74. ฐ  ผมนกึถึงการสร้างฐานฮะ 
ทกุอย่างต้องมฐีาน ทกุอย่าง
เกิดขึ้นได้จากฐานฮะ 
75.  รำชบุร ี เพราะว่า 
เกียอยู่ที่นั่นฮะ… (ทีมงานทอย: 
บ้านคุณพ่อทอยด้วย)
76. W D  WHAL & DOLPH 
(ศิลปินร่วมสังกัด WHAT THE 
DUCK) 
77. ต คุณต่อพงศ์ จันทบุบผา 
(SCRUBB / ผู้บรหิาร WHAT 
THE DUCK) คือบุคคลอีกท่าน
หนึ่งที่มีเอฟเฟกต์เกี่ยวกับการ
ทำาให้ผมมาเป็นศลิปินเบือ้งหน้า
ครับ คือผมเป็นคนเบื้องหลังมา
ตลอด รู้จักกับพี่บอลอยู่แล้วฮะ 
แล้วเขาก็อยากให้ลองเป็น
ศิลปินดู เป็นคนหนึ่งที่ให้โอกาส   
78. 3  คณุสามขวญั ตันสมพงษ์ 
(ผู้บรหิาร WHAT THE DUCK) 
79. เพชรบรุ ี ผมชอบหวัหนิ
ครบั (เอ๊ะ หวัหนิอยู่ จ. ประจวบ-
คีรีขันธ์ นี่นา ทีมงานนึกขึ้นได้
ตอนเรียบเรียง แต่ก็หยวนๆ 
เนาะ เป็นจังหวัดใกล้เคียง)
80. ภเูก็ต  ผมชอบทะเลครบั 
ที่ภูเก็ต ทะเลใหญ่ ผมชอบนั่ง
เฉยๆ อยู่ใกล้ๆ ทะเล

81. 0 ผมนึกถึงการเริ่มต้น
อะไรบางอย่างครับ จริงๆ แล้ว
คนเราไม่ได้เริ่มต้นจาก 1 ครับ 
คนเราเริ่มต้นจาก 0  
82. ระยอง  ผมนกึถงึเรอืฮะ 
ไม่เกี่ยวกันหรอก แต่ว่าผมเห็น
คำาว่า “ระยอง” แล้วนึกถึงเรือ
83. - ๋  เพราะว่า ไม่ค่อยเห็น
มันเท่าไหร่
84. ฏ  เป็นตัวที่ ผมแยกไม่
ออกระหว่าง ฎ กับ ฏ (หัวเราะ) 
ทุกวันนี้ก็ยังแยกไม่ออก
85. ฉะเชงิเทรำ  เป็นจงัหวัด
ที่มือกลองของผมอาศัยอยู่ครับ
86. ฉ  ฉิ่ง ครับ เป็นเครื่อง
ดนตรีที่นำามาใช้ในการเรียบ
เรียงเพลงยากมากเลย แต่ถ้า
เรานำามาใช้ได้น่ะ เท่เลย
87. 54  ผมชอบเพราะว่ามัน
บวกกันได้ 9
88. 72  ผมชอบเพราะว่ามัน
บวกกันได้ 9
89. 99  เลข 99 ผมใช้ใน
การทำาเพลงฮะ จริงๆ แล้วเป็น
ความติ๊งต๊องส่วนตัวครับ เวลา 
FADER  (เครื่องมือในการ
บาลานซ์เสียง) รันเป็นมิเตอร์
ขึ้นมา ผมจะไม่ชอบให้เฟเดอร์
ของผมไปอยู่ที่เลข 13 หรืออยู่
ที่เลข 4 ผมชอบให้เฟเดอร์ของ
ผม บวกกันได้เลข 9 ทั้งหมด 
แล้วทุกครั้งที่เป็นอย่างนี้ ซาวด์
จะออกมาบาลานซ์กันโดย
บังเอิญมากเลย ผมคิดไปเอง
นะฮะ แต่ว่าผมชอบ 
90. 12  เที่ยงคืน (12 AM) 
เป็นเวลาที่ผมแต่งเพลงบ่อยสุด 
ณ ตอนนั้น มันเงียบดี
91. ข้ำวกล่อง  ปีที่แล้ว
เหมือนผมไม่เจอข้าวจานเลย
ครับ กินข้าวกล่องตลอด 
กะเพราบ่อยสุด แต่ก็เป็น
อาหารที่ผมชอบครับ
92. น  นึกถึงเพื่อนคนหนึ่งที่
กลัวหนูมาก แต่ว่าผมชอบ
แกล้ง เวลาเจอหนู ก็ชอบผลัก
เพื่อนเข้าไปหา
93. ภ  ผมชอบคำาว่า “ภาวนา” 
ฮะ จริงๆ คำาว่าภาวนา ไม่ได้
แปลว่าขอ “ภาวนา” แปลว่า
นึกถึงนะฮะ ตามรากศัพท์ทั่วไป
เลยฮะ “ฉันภาวนาเธอ” ก็
เหมือนกับ “ฉันนกึถงึเธอ” ผม
เข้าใจคำาว่าภาวนาเป็นอย่างนี้

94. พ  ผมชอบเพลง ‘พบกัน
ใหม่’ ครับ ของ POLYCAT 
เวลาพิมพ์ พ. ในยูทูปปุ๊บ ขึ้น
เพลงแรกเลย (หัวเราะ) 
95. ฬ  ผมนึกถึง ฬ จุฬา 
เพราะว่ามันอยู่ข้างบนฮะ รู้สึก
ว่ามันอยู่ข้างบนน่ะ 
(ความหมายหนึง่ในพจนานุกรม 
“จฬุา” หมายถงึ จกุ จดุสูงสดุ
ของศรีษะ รวมทัง้มงกฎุ)
96. 12  อัลบั้มเต็มชุดใหม่
ของผม น่าจะมี 12 แทร็กครับ 
(แฟนๆ เตรียมตัวจับจองจ้ะ) 
97. 4  อัลบั้มแรกของผมก่อน
ที่จะเข้ามาอยู่ในระบบค่าย มี
เพลง 4 เพลง ชื่ออัลบั้มว่า ‘I 
BEG YOU PARDON’ เป็น
เพลงที่ทำาเองทุกขั้นตอน ทุก
อย่าง มี ‘จดหมาย’ ‘ขอโทษที่
เป็นแบบนี้‘ ‘ให้เธออภัย’ และ 
‘แสงไฟ’ 
98. 22  อาย ุ22 ยงัเดก็อยู่ครบั
99. ล  ผมชอบคำาว่า ‘ล้ม’ 
ครับ หลายๆ คนมองว่าการล้ม 
คือ GAME OVER  ไม่ว่าจะ
ทำาธุรกิจ ทำางานของตัวเองแล้ว
ล้มลง เขาก็จะเลิกทำากันในที่สุด 
แต่ผมมองว่าล้มแล้วลุกขึ้นมา
ได้... ตัว ล เหมือนกัน คือ ผม
มองว่าถ้าเราทำาสิ่งนั้นไปเรื่อยๆ 
มันก็ไม่มีวันจบหรอกครับ
100. ท  ท. ทหารครับ ผมชื่อ
ทอย
ป.ล. เล่นเกมจบแล้ว เรา
ขอบคุณทอย แล้วเขากล่าว
ทันใดว่า “ขอบคุณครับ เกม
สุดโหด”
รู้ไปท�าแมว
1. เกมที่ทอยชอบเล่น ไม่ใช่เกมที่เราชวนเขาเล่นใน
บทสัมภาษณ์นี้แน่ๆ แต่เป็น MMORPG “ผมชอบเล่น
เกมที่ไม่ได้ฆ่ากัน แต่เป็นเหมือนการจ�าลองชีวิตน่ะ” 
2. ระหว่างเล่นเกมกับเรา ทอยจะถามทุกๆ สิบข้อว่า 
กี่ข้อแล้วนะครับ 
3. สาเหตุที่ทอยเริ่มควบคุมอาหารก็คือ “ปกติผมเป็น
คนชอบทานอาหารที่มนี�้ามันมากๆ เลย แล้วเหมือนมี
เอฟเฟกต์เวลาเราขึ้นไปโชว์ ท�าให้เราหน้ามืด และ
หลายๆ อย่างด้วย” ข่าวว่าตอนนี้พี่หมีของทุกคนฟิต
แอนด์เฟิร์มมาก
4. กีตาร์ หรือเครื่องดนตรีที่ทอยถนัดที่สุดนั้น เวลา
แสดงสด เขามักใช้กีตาร์ไฟฟ้า 2 ตัว “ตัวหนึ่งเอามา
ถอื อกีตัวหนึ่งเอาไว้เล่น คืออกีตัวหนึ่งมันสวยอย่าง
เดยีว แต่ว่าเล่นไม่ได้ ผมชอบถือ” ส่วนกีตาร์ที่เขา
ชอบซือ้กจ็ะเป็นปีเก่าๆ รุ่นทีไ่ม่ท�าขายแล้ว เข้าข่ายว่า
ซือ้เกบ็มากกว่าซือ้เล่น 
5. ค�าถามที่มีคนถามทอยบ่อยที่สุดคือ “ท�าไมถึงชื่อ 
THE TOYS ครับ”
6. ทอยคือแชมป์กีตาร์ OVERDRIVE GUITAR 
CONTEST 9 THE GUITAR BATTLE (2558) 
ขณะอายุเพียง 19 ซึ่งก่อนหน้านั้นเขาเริ่มท�างานเบื้อง
หลังด้านห้องอัดและโปรดิวซ์ตั้งแต่อายุ 17 จน
ปัจจุบันท�างานร่วมกับหลายศิลปิน อาท ิทอม 
ROOM39, โบกีไ้ลอ้อน อ่านข้อมลูเพิม่เตมิได้ในเค้า
แมวเล่ม 5 (หน้าปกดเีจสอง ยปิโซ และบอย ตรยั)

“ผมมองว่าถ้าเรา
ท�าสิ่งนั้นไปเรื่อยๆ 

มันก็ไม่มีวันจบ
หรอกครับ” 
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เจอนี่
เจอนี่ = Journey 

ใครไปไหน ใกล้ ไกล 
เจออะไรมำ เลำ่สู่กัน

อ่ำน ส่งผ่ำนแรง
บันดำลใจที่นี่ 

(1 วันก่อนส่งต้นฉบับ)
เริ่มเขียนที่ออฟฟิศแคท 
ใครอยากอ่านอะไรที่ฟรุ้งฟริ้ง คาวาอี้ นิ้วจิ้ม
แก้ม คมัม่อนๆ เบบี ๋พลกิไปหน้าปกเล่มที่
แล้วครบัใครอยากอ่านอะไร ที่หล่อมาก หล่อ
มากๆ หล่อม้ากๆ TIMELESS พลิกไปปกนี้
เลยครับ หรือใครจะอ่านอะไรที่บันเทิง ช่วย
กันพลิกไปหน้าโฆษณา จะได้ยอดวิวเยอะๆ 
ครับ เพราะสิ่งที่ผมจะเขียน ไม่มีความรู้สึกที่
บอกมาข้างต้นเลยครับ ผมตั้งใจจะเขียนให้
เรื่องนี้โรแมนติก 

PLAY SONG:  PHOTOGRAPH - ED SHEERAN 

(1 วันก่อนส่งต้นฉบับ)
“พี่กุ้งคะ ส่งต้นฉบับค่ะ” เสียง
ของลูกสมุนในทีมเค้าแมว นำ้า
เสียงโทนจริงจัง โหมดทำางาน
แบบมือโปร 

สุดท้ายแล้ว ผมก็มาคิดได้ว่า 
เออเรามันไม่ใช่นักเขียน ภาษา
ไม่ต้องพูดถึง (ขอขอบคุณทีม

 (ถ่ำยที่ฮ่องกง)

(3 สัปดาห์ก่อน)
หลังจาก บ.ก.เค้าแมว ขอให้ผม
ลองเขียนเรื่องไปเที่ยวฮ่องกง
ลงหนังสือเล่มนี้ดู ตอนแรกที่
เขาชวนเขยีนผมกเ็หวอไปสามวิ 
(จะรอดไหม) ตืน่เต้น แล้วไอเดยี
ก็พรั่งพรูเบอร์สุด นี่คือสิ่งที่คิด
ว่าจะทำา อยากให้งานชิ้นนี้ เน้น
ไปที่รูปจากกล้องฟิล์มที่เอาไป
ถ่ายครั้งแรกที่โน่น ภาพฟิล์ม
กับงานกระดาษนี่มันต้องออก
มาดูเวรี่แพงแน่ๆ
เลือก 36 ภาพ เล่าเรื่องแบบ
เต๋อ นวพล แต่เราดันชื่อ 
นวพร เออ ไม่เอาดีกว่า พัก
หลังไปเจ๊าะแจ๊ะพี่เขาบ่อยไป
ล่ะ อยากมีอะไรที่เป็นออริจิ

พิสูจน์อักษรล่วงหน้าเลยครับ ที่
ช่วยให้งานเขียนชิ้นนี้ออกมาถูก
หลักอนามัย) อ่านมาถึงตรง
นี ้หลายคนคงรู้สึกว่านี่ไม่เกี่ยว
อะไรกับคอลัมน์ท่องเที่ยว
เลย / ครับ / และต่อจากนี้ก็
ไม่มีอะไรเกี่ยวกับเรื่องเที่ยว
เลย แต่สิ่งที่ทำาให้ผมอยาก
ทำางานชิ้นนี้มากๆ คือ ผมไป

ฮ่องกงกับหลานสาวครับ ไป
กันเองแบบผมต้องเป็นผู้
ปกครองจริงจัง เลยอยากจะใช้
กระดาษหน้านี้ บันทึกช่วงเวลา
สำาคัญของผมกับหลานสาว ผม
ขอเก็บความรู้สึกนั้นไว้ในรูป
พวกนี้ครับ ถ้าจะมีใครมีความ
สุขที่สุดในหน้ากระดาษนี้ ผม
ขอให้เป็นผม กับ เธอ 

บีฮาย เดอะ ซีน
1. ไอเดียลำาดับเวลาโครงเรื่อง
การเขียนมาจากหนังเรื่อง 
DUNKIRK ของ CHRISTO-
PHER NOLAN เพราะอยาก
ให้งานลุคฮอลลีวูด
2. การเดินทางที่ดีที่สุดของผม
ไม่ใช่ที่ที่เราไป แต่คือ เราไปกับ
ใคร หรือ เราไปกับตัวเอง นั่น
แหละฟินที่สุด / คิวจุดพลุ
3. เนื้อเพลง WE KEEP THIS 
LOVE IN A PHOTOGRAPH 
WE MADE THESE MEMO-
RIES FOR OURSELVES
ท่อนนี้แหละ เหมาะจะอธิบาย
ทุกอย่างในคอลัมน์นี้

เขียนโดย
แอ๊ดเฟรน NAWABHORN 
RUNGSRI  
ส่องไอจี NAWABHORN

ของตัวเอง นี่มันงานพับบลิชชิ้น
แรกของเรานะเว่ย
หรือจะเพิ่มความเท่ด้วยการใส่
ชาร์ตเพลงที่เราฟังตอนอยู่ที่
โน่นด้วยด ีเหมือนใน HIGH 
FIDELITY 
หรือจะเขียนเหงาๆ แบบสไตล์
หนังของ หว่อง กา ไว เพราะ
เป็นความเชื่อมโยงเดียวในชีวิต
ผมกับฮ่องกง
แต่ถัดจากนั้นไม่นาน ผมก็ชัก
วิตก เหงื่อออกมือ ทุกครั้งที่
ต้องลงมือเขียน กลายเป็นว่า
ไม่รู้จะเขยีนอะไรด ีWRITER’S 
BLOCK อยากเขียนเยอะไป
หมด เอาไงดีล่ะทีนี้....

เชิญรับชม กดแชร์ และกลับมา
รบัชมซำา้ได้เสมอ (ถ่ายทีฮ่่องกง)
เรือ่ง DUNKIRK ของ CHRIS-
TOPHER NOLAN เพราะ
อยากให้งานลุค ฮอลลีวูด
2. การเดินทางที่ดีที่สุดของผม
ไม่ใช่ที่ที่เราไป แต่คือ เราไปกับ
ใคร หรือ เราไปกับตัวเอง นั่น
แหละฟินที่สุด / คิวจุดพลุ

3. เนื้อเพลง 
WE KEEP THIS LOVE IN 
A PHOTOGRAPH 
WE MADE THESE 
MEMORIES FOR OUR-
SELVES
ท่อนนี้แหละ เหมาะจะอธิบาย
ทุกอย่างในคอลัมน์นี้
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RE-
COMMEND

แนะน�าผลงานของ
ศิลปินหน้าใหม่บ้าง

หน้าเก่าบ้างแต่น่าสนใจ

RE-
COMMEND

แนะน�าผลงานของ
ศิลปินหน้าใหม่บ้าง

หน้าเก่าบ้างแต่น่าสนใจ

 STOIC (สโตอกิ) เพ่ิงมอีายุ
วงขวบกว่าๆ แต่เราได้ยินชื่อ
บ่อยจนนึกว่าพวกเขาอยู่ใน
วงการเพลงมานานกว่านั้น  
 “วง STOIC เล่นที่ร้านนี้ค่ะ” 
 “เคยดวูง STOIC เล่นหรอืยงั”
 “STOIC เล่นงานนี้ด้วยนะ”
 จากประโยคบอกเล่า/
คำาถามเชิงเชิญชวนข้างต้น พอ
เราได้เห็นพวกเขาเล่นดนตรี ก็
สัมผัสได้ถึงพลังจากความรู้สึก
ในบทเพลงที่หม่นลึกแต่เรียบ
เรียงอย่างประณีต ส่งให้พวก
เขาเป็นที่รู้จักปากต่อปาก รวม
ทั้งได้แสดงสดเป็นประจำาทั้งใน
ร้าน คอนเสิร์ต และเทศกาล
ดนตรีต่างๆ บนเวทีเดียวกับ
ศิลปินไทยและต่างประเทศ 
 ส่วนเรื่องเล่าจากปาก 
STOIC ซึ่งมี แพ็ค-วิริทธิ์พล 
กมลชัยณิชกุล (ร้องนำา/กีตาร์ 
อะคูสติก ), หนึ่ง-เฉลิมรัตน์ 
พฤกษา จันทนา (กีตาร์), เปียว 
-ศรุต บับภาวัน (กลอง), ยู 
-ณัฐพล เลิศวนัสวงศ์ (เบส), 
ฟลุ้ค-สมัชชา พ่อค้าเรอื (เชลโล) 

ARITST:  STOIC
SINGLE:  วิวรณ์, วัฏจักร 
TEXT:  เค้า & แคท 

THE STORY
OF STOIC 

เป็นสมาชิกนั้นเริ่มต้นจากพวก
เขา “เจอกนัเพราะความเศร้า” 
แพ็กเล่นดนตรีตามสถาน
บันเทิงแบบไม่ค่อยบันเทิงนัก 
ซึ่งหนึ่งเสริมว่าเป็นการเล่น
แนวที่ “ไม่ค่อยมีใครเล่นกัน
ตามร้านเหล้า” จึงหาเพื่อน
เล่นด้วยยาก จนแพ็กยอมรับว่า 
“ถอดใจแล้ว หามานานมากว่า
มอืกลองคนไหนตีแล้วเข้ากบั
สิง่ทีเ่ราท�าอยู่” กระทั่งเจอ
เปียว มือกลอง ส่วนหนึ่ง มือ
กีตาร์ นั้นเป็นนักดนตรีรุ่นพี่ 
จากวง RUN RAN RUN ที่
รู้จักชื่นชมกันอยู่แล้วและมีโปร
เจกต์หนึ่งร่วมกับยู มือเบส แต่
พักไป ก่อนทั้งหมดจะมาซ้อม
รวมกันแล้ว “ถกูชะตา” อยู่ด้วย
กันแล้วจูนกันติด เล่นดนตรีก็
เข้ากันดี หนึ่งจึงชวนยูทำา 
STOIC ด้วยกัน ซึ่งก่อนชวน
นั้นยูกำาลังรู้สึกว่าชีวิต “อยู่จุด
ดาร์กสุดจุดหนึ่งในชีวิต” เช่น
เดียวกับฟลุ้ค มือเชลโลที่มี
ประสบการณ์ในวงคลาสสิกอา
ชีพหลายวงของไทย อย่างที่

เพื่อนในวงบอกว่า “เขาเป็นนกั
ดนตรหีน้าใหม่ทีเ่ก่งมากครบั 
และก�าลงัเศร้าอยู่เหมอืนกนั” 
 หากสงสัยว่าพวกเขาเศร้า
เรื่องอะไรกัน คำาตอบที่สอด
คล้องกับช่วงเวลาเริ่มตั้งต้นวง
คือ “เรื่องผู้หญิง” ยกเว้นเปียว
ที่เพื่อนบอกว่าไม่เคยอกหัก 
(หัวเราะทั้งวง) ส่วนที่มาของชื่อ
วงและเพลงแบบ STOIC นั้น 
แพ็คเล่าว่า 
 ”ตอนแรกนั่งช่วยคิดกัน
กับรุ่นพี่คนหนึ่ง แล้วผมชอบ
ค�าว่า STOIC เคยอ่าน
ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับลัทธิ 
STOIC ซึ่งเป็นลัทธิที่ใช้
เหตุผลและความรู้สึกด้วย 
ผมรู้สึกว่ามีอะไรใกล้เคียงกับ
สิ่งที่เราด�าเนินชีวิตเป็นความ
สัมพันธ์ระหว่างความ เชื่อ
ของผม และมุมมองที่เรามอง
ชีวิตคิดว่าน่าจะนิยามสิ่งที่เรา
ก�าลังท�าอยู่ได้” แพ็ค
  ‘วิวรณ์’ เป็นซิงเกิ้ลแรก
ของ STOIC หลังแฟนๆ ได้ยิน
บทเพลงต่างๆ ของพวกเขาใน
การแสดงสดบ้างแล้ว  
“เป็นช่วงเวลาหนึง่ทีด่าวน์ คือ
ชวีติตกต�า่มากๆ แล้วรู้สกึว่า
เราไม่สามารถ PROTECT 
ความรู้สกึเรา ได้ในจงัหวะหนึง่ 
ทัง้ทีเ่ราเคยโพรเทกต์ได้ตลอด 
แต่ว่าช่วงเวลาทีแ่ย่จรงิๆ เรา
รู้สกึว่าชวีติไม่มคีวามหมาย
อะไรเลย เรารอคอยใครบาง
คน ทีม่าเปล่ียนโลกน้ี แล้วก็
เปล่ียนความรู้สกึเรา ซึง่ตอน
แรกไม่ได้ต้ังใจจะเขียนถงึ
พระเจ้า แต่ว่าเขียนชวีติ รอผู้
หญงิคนน้ีกลับมา แต่ช่วงน้ันผม
ศกึษาประวติัศาสตร์เยอะ แล้ว
มอีะไรทีจ่นูอยู่บางอย่าง ก็คิด
ว่า เราเขียนเป็นชือ่เพลง 
‘ววิรณ์’ เลยดีกว่า เพราะว่า
เน้ือหาโยงได้ ฉันยังรอคุณกลับ
มานะ เพ่ือเปล่ียนแปลงโลกน้ี
ให้กลับสู่สภาพเดิม เหมอืนยุค
แรกทีเ่คยเริม่ต้นมาดีกว่าน้ี 
จรงิๆ ไม่ได้ต้ังใจเผยแพร่
ศาสนาขนาดน้ัน (ววิรณ์ในบาง
ศาสนา หมายถงึ พระเจ้าหรอื
ส่ิงเหนือธรรมชาติเปิดเผย
ความจรงิบางอย่างแก่มนุษย์) 
ผมเล่าเรือ่งตัวเองมากกว่า 

แต่ก็อาจเป็นภาพสะท้อน
ส�าหรบัชวีติคนอืน่ได้ เพราะผม
เชือ่ว่ามนุษย์ทกุคนเจออะไร 
เหมอืนๆ กัน เราแค่เป็นภาพ
สะท้อนชวีติของเขา แล้วแต่ว่า
เขาจะตีความอย่างไร” แพ็ค
 ‘วัฏจักร’ คือซิงเกิ้ลต่อไป 
ทั้งนี้ ณ วันที่คุยกัน เขายังไม่ได้
ส่งเพลงมาให้เปิดในรายการ 
แต่เล่นสดให้ฟัง
 “เพลงนีผ้มพดูถงึวฏัจกัร
ของความคดิ ทกุครัง้เราชอบ
คดิว่า เวยีน ว่าย ตาย เกิด แต่
จรงิๆ แล้ว สิง่ทีท่�าร้ายตวัเรา
มากทีส่ดุกค็อืความคดิของเรา
ทีซ่�า้ไปซ�า้มาครบั” แพ็ก
 เราได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับ
ที่มาของวงและเนื้อหาแล้วส่วน
ดนตรีนั้น STOIC บอกว่าไม่
เคยตอบว่าเป็นแนวไหน 
“เตรียมตัวมานานแล้วก็ไม่รู้
จะตอบว่าอะไรดี แต่หลังจาก
นี้อาจเซอร์ไพรส์ เพราะทุก
อย่างเข้มข้นขึ้น เป็นภาพที่
ชัดเจนขึ้น”
 ติดตามความเข้มข้นและ
ชัดเจนได้ในการแสดงสด ส่วน
เพลงใหม่หรืออัลบั้มนั้น พวก
เขาบอกว่าน่าจะปีนี้ และฝาก
ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมา
พบปะกันในเวทีต่างๆ ตั้งแต่ยัง
ไม่ออกซิงเกิ้ลหรือยังไม่มีเพลง
ให้แชร์หรือโหลดกัน  
 “ส่วนใหญ่เขามาฟังตอน
เล่นสด ซึง่กอ็ุ่นใจนะครบัเวลา
เราไปเล่นแล้วมคีนชอบมาคยุ 
เรายงัไม่ออกเพลงด้วยซ�า้ ถ้า
มเีพลงออนไลน์ เวลามคีน
แชร์ คงได้เลือ่นดวู่าคนชอบ
เยอะนะ แต่เราโชคดหีน่อยว่า 
เราได้เจอคนนัน้เลย” (O,O)

รู้ไปท�าแมว
 - วงนี้ชอบเล่นดนตรีมาก เรา
ถามถึงของเล่น เขาก็ตอบว่าชอบ
เล่นโปรแกรมท�าเพลงที่ชื่อ 
ABLETON LIVE
 - การเล่นดนตรีอย่างต่อเนื่อง
นอกจากเข้าตาแฟนๆ และนักดนตรี
แล้ว ยังเข้าตาเจ้าของห้องอัดและ
ซาวด์เอ็นจิเนียร์ฝีมือดีท�าให้ STOIC 
ได้บันทกึเสียงใน สตูดิโอ 28 ห้องอัด
ขนาดใหญ่ในไทยที่มาตรฐานสูงแห่ง
หนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แม้
พวกเขาออกตัวว่าเป็น “การทดลอง” 
ให้ซาวด์เอ็นจิเนียร์ทดลองอุปกรณ์
ใหม่ แต่ก็เป็นโอกาสที่ดี 
 - แพ็ก เคยประกวดเดอะวอยซ์ 
ปี 2013 นอกจากร้อง YOU GIVE 
ME SOMETHING ของ JAMES 
MORRISON จนผ่านการคัดเลือก
แล้ว ยังบีทบ๊อกซ์ด้วย   

 FOLK9 หรือ Folk Nine 
อ่านว่า โฟล์ค ไนน์ คือ ชื่อที่
กราฟใช้ในการทำาเพลงตั้งแต่
เรียน ปวช. ต่อมาได้รวบรวม
สมาชิกเพื่อช่วยกันเล่นสดใน
งาน Cat Expo 2015 จาก
นั้นก็ทำาเพลงมาเรื่อยๆ เป็นวง 
FOLK9 มาแล้ว 2 ปีกว่า  
สมาชิกปัจจุบัน ได้แก่ กราฟ 
–กฤตภาส สุรินต๊ะ (ร้องนำา/ 
กีตาร์), พัด–บริพัตร แสงศิริ 
(กีตาร์), ป่าน/เจื้อก-กรวัฒก์ 
แสงทวีป (เบส), โดม–ธันวา 
แสงซื่อ (กลอง)
 และนี่คือ 9 อย่าง ที่อยาก
บอกจากอัลบั้ม ‘Morning 
Day’ โดยกราฟ และ พัด 
(ตัวแทนวงในวันสัมภาษณ์) 
ช่วยกันคิดไวๆ (ตัวช่วยคือไลน์
ถามสมาชิกคนอื่นๆ ในวงได้)  

9 อย่างจากอัลบั้ม 
‘Morning Day’

1. FOLK9 ท�างานไว 
“เพลงแต่ละเพลง ค่อนข้าง
ท�าไวครับ” (แม้จะออกตัวว่าไม่
ทุกเพลง แต่ส่วนใหญ่ก็ไว)
FOLK9 สามารถทำาเพลงเสร็จ
ใน 1 วัน ทั้งแบบคิดโครงไว้
ก่อนกับกีตาร์ หรือทำาสดเลย
หน้าคอมฯ จนอัดเสร็จ
กราฟ: ผมเป็นคนที่รีบทำาครับ 
กลัวอะไรมันหายไป กลัวลืม 
บางทีเรา improvise เมโลดี้
ไป เฮ้ย เราชอบละ เอาเลย
พัด: มันสดกว่าครับ
 
2. ภาพต้นไม้หน้าปกคือ
ต้นไม้หลังห้องกราฟ
สาเหตุที่นำามาใส่ในหน้าปก
อัลบั้มเพราะรู้สึกว่าเข้ากับคอน
เซปต์ Morning Day ที่เช้ามา
เราจะรดนำ้าและวัดการเจริญ
เติบโตของต้นไม้ กราฟก็ทำาเช่น
นั้น แต่ต้นไม้จริงต้นแบบปก
ใกล้ตายแล้ว 
กราฟ: ลองคิดดูถ้าเอเลี่ยนมา
บนโลก จากที่ไม่มีต้นไม้ พอ
เห็นต้นไม้ ก็ดูการเจริญเติบโต
ของต้นไม้ว่าเป็นอย่างไร  ซึ่ง
เข้ากับคอนเซ็ปต์ชุดนี้ว่า การ
เจริญเติบโตของเพลงของวง 
FOLK9 ว่ามีทิศทางไปทาง
ไหนมากขึ้น

ป่าน (เจื้อก) กราฟ โดม พัด 

ARITST:  FOLK9
ALBUM:  MORNING DAY

GOOD 
MORNING 
FOLKS!

3. FOLK9 ท�ามิวสกิวดิโีอเอง 
กราฟ: ส่วนมากก็จะทำาอะไร
แบบง่ายๆ ครับ โฮมๆ โลว์
ไฟล์ๆ เข้ากับฟีลของเพลงครับ 
อยากได้อะไรก็ถ่ายไว้  
พัด: วิดีโอในแชนแนล 
(Youtube: FOLK9) ถ่ายเอง
หมดเลย ครับ 

4. ทุกเพลง “ฟีล”
กราฟ: แต่ละเพลงในอัลบั้มก็
จะเป็นฟีลของผมเลย ช่วงนั้น
เป็นอย่างไร ชอบอะไร ผมก็จะ
จับมาทำาเป็นเพลง 
อย่าง ‘ผลดอกไม้’ ช่วงนั้นผมก็
ดูรูปดอกไม้ (หัวเราะ) หรือสวน
ดอกไม้ เห็นสีมันสวย ก็เลยคิด
ว่าเราจะเอาดอกไม้มาทำาเป็น
เพลงได้ไหม แต่ไม่ให้เป็นชื่อ
ดอกไม้หรือดอกอะไร ให้เป็น
ผลของดอกไม้แทน 
พัด: เล่นคำาครับ (หัวเราะ) ผล
คือผลลัพธ์
กราฟ: ผลลัพธ์ของดอกไม้ ว่า
มันมีผลกระทบกับความรู้สึก
อย่างไร 

5. มือกลองปัจจุบันคือคนที่ 
3 ของวง FOLK9 
กราฟ: คนที่ 1 พี่เจ เขามีงาน
ประจำา คนที่ 2 พี่ตั๊กไปเรียน
ต่างประเทศครับ แล้วก็ยังไม่
กลับมา คนล่าสุด ชื่อโดม
พัด: โดมนี่อายุเท่ากราฟเลย 
ได้เพื่อนสักที ปกติมีแต่พี่ เขา
เป็นรุ่นน้องผมที่คณะครับ มีวง
ชื่อ Lost in Pulse ด้วยครับ 

6. ปัจจุบัน FOLK9 สังกัด
ปริณาม มิวสิค
กราฟ: เคยไปฝึกงานที่ค่าย
ปริณาม ตอนนั้นอยากทำาเรื่อง
ซาวด์ครับ ซึ่งเขาทำา Seen 
Scene Space (ผู้จัด
คอนเสิร์ต) ก็ช่วยไปทำาด้วย
ครับ ช่วงฝึกงาน เพิ่งฝึกงานจบ
เมื่อต้นปีเอง (ตอนนี้กราฟเรียน
ปีสุดท้าย) 

7. ทุกเพลงท�าในห้องนอน
FOLK9 เป็นศิลปินที่เคยอยู่
ในช่วง Bedroom Studio 
ปัจจุบันเพลงของพวกเขาเปิด
ช่วงปกตแิล้ว แต่ยังทำาเพลงทีเ่ดมิ

กราฟ: ทุกขั้นตอนเลยครับ ทุก
เพลงของ FOLK9 จะทำาใน
ห้องนอน   

8. ปกอัลบั้มนี้ ต่างจาก 
Morning Day ชุดก่อน 
กราฟ: มีอัลบั้ม Morning 
Day ชุดแรกที่ทำาตอนงาน Cat 
Expo เมื่อต้นปี 2560 ตอน
นั้นทำา 200 แผ่น (ขายหมด
เกลี้ยง) แบบโฮมๆ ใส่กล่อง

ใสๆ แล้วทีนี้เราก็มารีมาสเตอร์
ใหม่ เพิ่มโบนัสแทร็ก แล้วก็ทำา
แพ็กเกจใหม่ด้วย ข้างในมีเนื้อ
เพลง

9. เพลง FOLK9 เวอร์ชัน่ทีอ่ยู่
ในแผ่นกบัเวอร์ชัน่เล่นสดมส่ีวน
ผสมของดนตรทีีไ่ม่เหมอืนกนั  
พัด: เพราะว่าเวลาไปเล่นสด
บางทีรู้สึกว่า ต้องทำาให้ฟีลสนุก
ขึ้น เราก็จะอะเรนจ์ใหม่
กราฟ: ถ้าเราเพิ่มอะไรที่ไม่
เหมือนในเพลง น่าจะ
เซอร์ไพรส์หน่อยครับ

รู้ไปท�าแมว
 1. FOLK9 ไฟแรงและท�างานไว
มากจริงๆ  นี่คือผลงานชุดที่ 4 แล้ว 
ติดตามพวกเขาแบบไวๆ ที่  www.
facebook.com/FOLK9FOLK9/ 
 2. หลังจบ ปวช สาขากราฟิก 
กราฟเรียนต่อคณะนิเทศศาสตร์ 
เอกภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
เพราะสนใจการท�าสกอร์หรือดนตรี
ประกอบภาพยนตร์ 
 3. สมาชิกวงนี้ มีนามสกุลขึ้น
ด้วย “แสง”  3 คน 
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แนะน�าผลงานของ
ศิลปินหน้าใหม่บ้าง

หน้าเก่าบ้างแต่น่าสนใจ

 ชายหนุ่มคนหนึ่ง เคยมีวงโคจรหลักของ
ชีวิตคือการช่วยที่บ้านทำางานและเรียนไปด้วย 
รู้ตัวว่าชอบดนตรี แต่รู้สึกว่ายังไม่เคยคลุกวงใน
จริงจัง จึงขอที่บ้าน 1 ปี เพื่อเริ่มทำาเพลงด้วย
ตนเอง  จากนั้นวงโคจรของชีวิตก็เปลี่ยนไป 
 ปี 2559-2560 D GERRARD ลูกเสี้ยว 
โปรตุเกส–ศรีลังกา–ไทย ผู้มีชื่อเต็มว่า อุกฤษ 
วิลลีญ์ บรอด ดอนกาเบรียล และชื่อเล่นว่าบิ๊ก 
ทำาเพลงทั้งที่เสร็จแล้วและกำาลังทำาอยู่รวมๆ 
แล้ว 30 เพลง 
 ‘GALAXY’ Ft. KOB The X FACTOR 
ที่ได้ยินกันตั้งแต่ปลายปี 2560 คือซิงเกิลอย่าง
เป็นทางการในบ้าน WAYFER RECORDS 
สังกัด WARNER MUSIC หลังจากเขา
ประกวด THE X FACTOR 
 ก่อนหน้านี้ แฟนๆ บิ๊ก คงได้ฟัง/ดูเพลง
ของเขาผ่าน YOUTUBE / FACEBOOK 
หรือช่องทางต่างๆ มาหลายเพลง และการทำา

Artist:  D GERRARD 
Single:  GALAXY Ft. KOB THE X FACTOR
Photo:  Pimpakan
Text:  Passawan

GALAXY OF 
D GERRARD

เพลงเองมาตั้งแต่ต้นทำาให้เขา
เข้าประกวดพร้อมเพลงของ
ตนเอง แม้จะมีชื่อเสียงด้านการ
ร้องแร็ป/อาร์แอนด์บี ที่ทักษะ
ทั้งการเขียนและการร้องไม่
ธรรมดา แต่การแต่งเพลงของ
เขานั้นเขามีกีตาร์เป็นคู่มือและ
มีแจ๊สเป็นรากฐาน “การท�า
เพลงแทบทกุเพลงของผม จะ
ขึน้ทางคอร์ดกตีาร์มาก่อน
ครบั ผมรู้สกึว่ามนัต้องร้องกบั
กตีาร์ได้ก่อน ถ้าเล่นกบักตีาร์
ได้ แสดงว่าน่าจะไปท�าเป็น
ดนตรไีด้ ถ้าเกิดเพลงนัน้ร้อง
กบักตีาร์ได้ไม่ด ีผมจะไม่ท�า”
 นอกจากเป็นแรปที่เล่น
กีตาร์แล้ว จุดเริ่มต้นในการ
ชอบดนตรีของเขา คือ ดนตรี

ยุค 70, 80 ดนตรีแนวดิสโก ที่มี
กลิ่นอายแจ๊ส R&B 
 “ด้วยความทีผ่มชอบแจ๊ส 
ชอบโซลอยู่แล้ว กเ็ลยอยากให้
รากฐานมกีลิน่ของโซลหรอืแจ๊ส
อยู่ แต่สิง่ทีบ่อกว่ามนัคอืฮปิฮอป
คอืจงัหวะครบั จงัหวะกลอง โดย
เราจะเอาแก่นทางด้านจงัหวะเป็น
ฮปิฮอป ดคูกึคกั ส่วนแก่นทาง
ด้านคอร์ดเป็นทางแจ๊ส แล้วผม
ชอบการเล่าเรือ่งของฮปิฮอปทีดู่
จรงิ และละเอยีดเนือ่งจากค�าหรอื
ว่าประโยคยาวกว่าเพลงทัว่ไป”
 เพลงของ D GERRARD ทั้ง
จังหวะและเรื่องเล่า ก็ทำาให้เรา
รู้สึกว่าเขาละเอียดกับทุกคำาทุก
ความรู้สึก ส่วนเรื่องความรู้สึกของ
ครอบครัว หลังจากที่เขาลุยงาน
เพลงมานานเกิน 1 ปี อย่างที่ขอ
อนุญาตไว้นั้น บิ๊กกล่าวว่า  
“เขาเห็นแล้วครับว่าเป็นอย่างไร 
เขารู้ว่าผมตอนนี้มีอะไรให้ท�า
เรื่อยๆ ถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คงอยู่ที่
บ้านแล้ว เขียนไปเรื่อยๆ ไม่มีจุด
หมายครับ (หัวเราะ)”
 หลังจากเข้าประกวดรายการ
ใหญ่ จนเป็นที่รู้จักมากขึ้นและมี
เพลงของตัวเองอย่างเป็นทางการ
แล้ว จุดหมายตอนนี้ ของ D 
GERRARD อยู่ในระดับสากล 
 “ผมอยากไปเล่นคอนเสิร์ต
ต่างประเทศ ผมอยากให้ศิลปิน 
ไทยของเรา ได้เป็นศิลปินใน
ระดับโลก เหมือนเวลาที่ศิลปิน
ต่างประเทศเขามาไทย อยากน�า
ความเป็นไทยบวกสากล บวก
อะไรหลายๆ อย่างที่เป็นตัวตน
ของผม ไปถงึตรงนั้น”
 ฝันของ D GRRARD อาจไกล 
แต่ในเมื่อ UNIVERSE (จักรวาล) 
อันกว้างใหญ่ไพศาล ยงัม ีGALAXY 
(ดาราจักร) มายมายให้ค้นพบ ฝัน
ย่อมเป็นจริงได้ หากเราเดินทางต่อ
ไป (O,O) 

รู้ไปท�าแมว 
 ระหว่างทีเ่รานัง่ท่องชือ่ D GERRARD 
พลางดูเพลงของเขาไปเรื่อยๆ ใน 
youtube เราก็เห็นคอมเมนต์ที่แฟนๆ 
เรียก “D GERRARD” ว่า “ดีจรัส” ด้วย 
น่ารัก 

 ครั้งแรกที่ได้ยินเพลงของ 
S.O.L.E. เรารู้สึกเข้มข้นมาก 
เป็นอิเล็กทรอนิกส์สีสันจัดจ้าน 
ฟังสนุก สุ้มเสียงเปรี้ยวเข็ดฟัน 
แต่หนักแน่นในจงัหวะ ได้บรรยา-
กาศดนตรีเรฟยุค 90 ที่ผสม
ผสานความหลากหลายในยุคนี้
ไว้อย่างมัน 
 การแสดงสดทั้งในเวทีเล็ก 
เวทีใหญ่ ก็เฟี้ยวฟ้าวเร้าใจ 
สะเด็ดสะแด่วแบบเผลอๆ เซิ้ง
กันทั้งฟลอร์ มีบีตเซอร์ไพรส์
และแบนด์ที่ขับเน้นความ
สามารถแต่ละคนได้ส่องแสง
มาก ทำาให้เราเห็นนักดนตรี
หลายคนในลีลาที่ต่างไป ด้าน
ซีดี ‘BANGKOK TEENAGE 
RENAISSANCE’ อัลบั้มชุด
แรกที่อัดแน่น 15 เพลงก็ขายดี
แบบปากต่อปาก เพื่อนร่วมงาน
เรา (แม้จำานวนไม่มาก) ซื้อกัน
แทบทุกคน   

S.O.L.E. 
 S.O.L.E. (เอส โอ แอล อี 
/โซล) คือชื่อย่อของ STATE 
OF LIVING ECCLESIASTIC 
โปรเจกต์เดี่ยวของไตเติ้ล-
ปฏิภาน สุวรรณสิงห์ นักร้องนำา 
THE WHITEST CROW
 “ตวัอลับัม้ใช้เวลาท�าไม่
นาน แต่กว่าจะหา DIREC-
TION ท่ีชอบจรงิๆ ว่าเราเป็น

Artist:  S.O.L.E. 
Album:  BANGKOK TEENAGE 
       RENAISSANCE
Photo:  Pimpakan
Text:  Passawan

STATE OF 
LIVING 
ECCLESIASTIC

อย่างนี ้ก็ 2 ปีเตม็ๆ ถ้าถาม
ว่าพอใจทุกอย่างไหม ก็ครบ
ถ้วนครบัผม พอท�าเองแล้ว
รู้สกึว่าเราเป็นทุกอย่างเอง โป
รดวิซ์เอง ท�าอาร์ตเวร์ิกเอง 
ท�าวดิโีอเอง ถ้าไม่โอเค ก็คง
ต้องด่าตวัเองครบั (หัวเราะ) 
ไม่รู้จะไปด่าใคร ด่าใครไม่ได้
ครบั” 

S.O.L.E. : MUSIC
 “S.O.L.E. เป็นดนตรทีี่
แทบจะผสานทกุแนวด้วยกนั
ครบั แต่ว่าเบสบนออดโิอจะ
เป็นอเิลก็ทรอนกิส์ ผสมเครือ่ง
ดนตรจีรงิ เป็นดนตรอีเิลก็ทรอ-
นกิส์ทีเ่ล่นด้วยเครือ่งดนตรี
จรงิครบั” 

S.O.L.E. : GOAL
 “อยากให้เป็นเหมือน
ปัจจัยหนึ่งที่สามารถพกติดตัว
ไว้ได้ เวลาไปสนุกที่ไหน ขับ
รถหรือว่าเปิดฟังอยู่คนเดียว 
เพราะว่า S.O.L.E. จะเน้น
ความสนุกของตัวเพลงครับ 
คือบางทีผมไปดูคอนเสิร์ต 
ผมก็พยายามหาปัจจัยว่า เรา
มาดู เพราะอะไร ส่วนใหญ่ที่
เอ็นจอยก็แค่เราอยากสนุก
กับมัน ผมก็เลยท�าอะไรที่ไม่
ต้องคิดมากครับ เราสนุกกับ
มันก็พอ” 

S.O.L.E.: LIVE!  
 “จรงิๆ ผมอยากได้วงทีค่น
เยอะๆ ประมาณ 20 คน ดู
คอนทราสต์กนัดว่ีาเป็นโปรเจกต์
เดีย่ว แต่ท�าไมคนเยอะจงัเลย
 ตัง้แต่โชว์แรกกช็วนคนที่
เราสนทิอยู่แล้ว คยุกนัง่ายๆ ก็
จะมพีี่ๆ  เพือ่นๆ มาช่วยกนั
เล่นสด ปัจจบุนักจ็ะมผีม มพีี่
เบน พีอ๋่อง THE WHITEST 
CROW ครบั เป็นมอืกลองกบั
มอืกตีาร์ แต่มอืกตีาร์ผมมา
เล่นคย์ีบอร์ด แล้วกม็น้ีอง
โบนสั นกัร้อง DE FLAMIN-
GO มาเล่นกตีาร์ ส่วนน้อง
ปอม (DE FLAMINGO) นี่
ปกตเิขาเล่นเบสอยู่แล้ว กเ็ลย
ชวนมาเล่น SYNTHESIZER 
BASS แล้วกเ็ล่น DRUM 
PAD ด้วย อกีคนเป็น แอ๊ป มอื
เบส MATTIMARE มาเล่น
เบสกบัเปียโนครบั”
 สาเหตุที่แต่ละคนเล่น
เครื่องดนตรีต่างจากเดิม 
เพราะอยากทำาอะไรใหม่ๆ 
หรือเล่นได้อยู่แล้วแต่ไม่ค่อยได้
เล่นที่สำาคัญคือสนุกด้วยกัน 
และเติ้ลยังมีโปรแกรมสนุกต่อ 
 S.O.L.E. “ตอนนีผ้มอยาก
ท�าอะไรสนกุๆ ด้วยความทีว่่า
วงผมมคีนเดยีว เป็นโปรเจกต์
เดีย่ว แต่จรงิๆ ไอเดยีเริม่แรก

ของวง ถ้าดจูากตวัโลโก้ท่ีเป็น
วงกลมสองวงตดักนั คอื ผม
ชอบเรือ่ง EGO กบั SUPER 
EGO น่ะครบั กค็อืความคดิถงึ
คนอืน่ ความคดิถงึตวัเรา 
ความคดิของเรา… ผมก�าลังจะ
เปิดตวัสมาชกิใหม่อกี 2 คน 
ติดตามวิดโีอโปรโมทในเฟส
บุ๊ก (www.facebook.com/
solebkk) นะครบั”
  THE WHITEST CROW 
“หลงัจากอลับ้ัม 2 ทุกคนก็
เหมอืนไปท�างาน ไปท�าอาชพี 
เพราะว่าเรยีนจบมากห็างานท�า 
ท�านู่นท�านี ่ตอนนีก้ม็เีวลาแล้ว 
เริม่กลับมาท�ากนัใหม่” ส่วน
เติล้เองนัน้นอกจากโปรเจกต์
ดนตรต่ีางๆ แล้ว ยังทำางาน
ประจำาในตำาแหน่ง EVANT 
MANAGER และงานกราฟิกฟรี
แลนซ์ ดงันัน้ตามงานคอนเสิร์ต
หรอืปาร์ตีต่้างๆ เราอาจพบเขา
ทัง้ในฐานะนกัดนตร ีนกัจัดงาน 
และนกัออกแบบ (O,O)

รู้ไปท�าแมว
 ‘PSYCHO KILLER’ และ ‘NO 
SKIN’ ที่อยู่ในอัลบั้มนี้ เคยเป็นเพลง
ที่เติ้ลท�าในนาม ปฏิภาณ สุวรรณ
สิงห์ แล้วส่งมาที่ BEDROOM 
STUDIO ของ FAT RADIO เพลง
แรกส่งมาร่วมโครงการประกวดเพลง
ที่มีแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์ 
เพลง 2 ได้รับค�าชื่นชมจากโป้ง ปวิณ 
สุวรรณชีพ มือกลองโมเดิร์นด็อก ซึ่ง
เติ้ลบอกว่า “เป็นแรงผลักดันให้ยัง
ท�าอะไรที่ชอบอยู่”  
 ไตเติ้ลเรียน COMMUNICA-
TION DESIGN (ออกแบบนิเทศ
ศิลป์) ที่วิทยาลัยนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ดูผลงาน
ออกแบบของเขาได้ที่เฟสบุ๊กเพจ 
TRITLED CREATION 
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RE-
COMMEND

แนะน�าผลงานของ
ศิลปินหน้าใหม่บ้าง

หน้าเก่าบ้างแต่น่าสนใจ

BABB
BED BED

แบบ เบด เบด

แบบ เบด เบด (BABB BED BED)
แนะน�าวงดนตรีงานดี มีไฟ แบบ เบด 
เบด จากรายการ Bedroom Studio 

โดย ดีเจ วราฤทธิ์ มังคลานนท์ 
(อ่านแล้วไปอัพเดทเพลงดีจาก

ห้องนอนกับพี่ฤทธิ์ต่อได้ที่ Cat Radio 
ทุกวันเสาร์ 21.00 – 22.00 น.)

บำ้นร้ำงที่รัก 

 เห็นนามสกุลคุ้นๆ เลยส่งข้อความไปถามเจ 
(เจตมนต์ มละโยธา) สรุปว่าเป็นหลานที่ติสท์เอา
เรื่อง ซึ่งเอาจริงๆเรื่องพวกนี้มันถ่ายทอดทาง
พันธุกรรมกันได้ เพลงนี้เป็นตัวอย่างที่ดี ถ้าไม่เชื่อ
ก็ลองฟังดู
 น้องจุลเมธ มละโยธา หรือ JELLAMY อายุ 
20 ปี เป็นเด็กดุริยางค์ฯ ศิลปากร ชื่อ JELLAMY 
มาจากชื่อตัวละครตัวหนึ่งในซีรี่ส์เกาหลีเรื่อง 
YOU'RE BEAUTIFUL ด้วยคาแรกเตอร์ที่ชอบ 
เลยเอามาตั้งเป็นชื่อเฟส แล้วพอคนติดชื่อนี้เลยเอา
มาเป็นชื่อในงานดนตรีด้วย เริ่มแต่งเพลงตั้งแต่ม.5 
 เพลง ‘SADLY NEW YEAR’ แต่งไว้เมื่อ 2 
ปีที่แล้ว ช่วงอกหัก เนื้อเพลงคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขา
จริงๆ ในช่วงนั้น ส่วนดนตรีได้แรงบันดาลใจมาจาก
เพลงเกาหลีชื่อ ‘IS CRYING’ ของ BAEK JI 
YOUNG นอกจากนั้นอาเจ เจตมนต์ ก็เป็นไอดอล
ในการแต่งเพลงของเขาด้วย น้องเล่าว่า "เพลง
แรกที่แต่งก็เอาไปให้คุณอาฟัง แล้วอาเจบอกว่า
มันเจ๋งมากครับ เลยเป็นแรงผลักดันให้ผมแต่ง
เพลงต่อๆ ไปส่งให้อาเจฟังเรื่อยๆ ก็ท�าให้ได้รู้
ว่าการได้รับค�าชมจากอาเจนั่นเป็นเรื่องยากพอ
สมควร ฮ่าๆ และอาเจก็ช่วยสอนวิธีคิดหรือ
อะไรต่างๆ ในการแต่งเพลงให้เยอะเลยครับ"
 โครงการในอนาคตของ JELLAMY เป็น
อัลบั้มเต็มชื่อ ‘SCENE OF LIFE’ มีแนวคิดจะ
ใช้เสียง AMBIENCE และ FOLEY ในการดำาเนิน
เรื่องแทน MV คืออัลบั้มนี้จะไม่มี MV เพราะน้อง
เขามีความคิดว่า ในยุคนี้เราถูกตีกรอบจากภาพใน 
MV เขาอยากกำาหนดฉากต่างๆ ในเพลงด้วยเสียง
และการฟังแทน เพราะฉะนั้นเวลาฟัง แต่ละคนจะ
มีภาพที่เกิดขึ้นไม่เหมือนกัน เขาคิดว่าการที่เราใช้
เสียงนำาทางจะทำาให้เพลงเข้าถึงคนฟังได้มากขึ้น 
(O,O)

เพลง  PASS
โดย  YOHNS (ยอห์น)
 จริงๆ พยายามวางยาป้าวาส (วาสนา วีระ
ชาติพลี) ไว้หลายครั้ง โดยทิ้งเพลงดีๆ ปิดท้าย
รายการ BEDROOM STUDIO เผื่อจะเข้าหูป้า
บ้างเวลาป้ามาจัดต่อ ลึกๆ คืออยากโชว์ให้ป้าได้รู้
ว่าวงไทยแจ๋วๆ มีนะฮะ ซึ่งกว่ายาจะออกฤทธิ์ก็ใช้
เวลาพอควร ช่วงท้ายปีที่แล้วดีเจ CAT แต่ละคน
ต้องเลือก SONG OF THE YEAR ป้าวาสไลน์
มาบอกว่าเลือกเพลงนี้ เพราะได้ยินเราเปิดช่วงปิด
ท้ายรายการ และชอบมากๆ
 YOHNS เป็นวงดนตรีจากบางแสนที่กลับมา 
รวมตัวกันเล่นดนตรีอีกครั้งหลังจากที่สมาชิกทุก
คนเรียนจบและแยกย้ายกันไปทำางาน พวกเขาเป็น
เหมือนหลายๆ วงที่ต้องเลิกเล่นดนตรีเพราะต้อง
เปลี่ยนวิถีชีวิตไปตามแต่ละคน แต่โชคดีของคนฟัง
ที่พวกเขากลับมารวมตัวกันได้ สาเหตุก็เพราะ
ดนตรีนี่แหละ การได้ฟังเพลงได้ดูคอนเสิร์ตของวง
รุ่นใหม่ๆ ทำาให้พวกเขาอยากกลับมาเล่นดนตรี
ด้วยกันอีกครั้ง 
 และในที่สุดมันก็เกิดขึ้น เป็นซิงเกิลแรกที่ชื่อว่า 
‘PASS’ เพลงที่นอกจากจะเข้าหูป้าแล้ว ยังเข้าหู
ผมด้วย ซาวด์แบบนี้ได้ยินเมื่อไหร่ก็แพ้ พวกเขาได้
รับอิทธิพลจากดนตรีแนว ALTERNATIVE / 
SHOEGAZE ไปจนถึงแนว POST ROCK 
แต่วงเล่าให้ฟังว่า "ด้วยความชอบที่ค่อนข้าง
หลากหลายของสมาชิกในวง ท�าให้ไม่อยากตี
กรอบแนวเพลงไว้ที่รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง 
อยากจะทดลองท�าและพัฒนากันต่อไปเรื่อยๆ"  
ซึ่งเป็นความคิดที่ดีมาก ปรมาจารย์มวยจากวัดเส้า
หลินท่านหนึ่งชื่ออะไรจำาไม่ได้ เคยกล่าวว่า 
"เคล็ดวิชาคือหลุมพราง แนวทางคือการกักกัน" 
ถ้าอยากพัฒนาก็อย่าปิดกั้นตัวเอง
สมาชิก 
นิค - กนกพงศ์ บุษยดิลก (ร้องน�า / เบส) 
เอ็ม - ธานินทร์ นุ่นแก้ว (กีตาร์) 
บูน - วิบูลย์ ภัสสรศิริกุล (กลอง) 
WWW.FACEBOOK.COM/YOHNSBAND

เพลง 
SADLY NEW YEAR 
โดย JELLAMY   

รู้ไปท�าแมว 
 เสียง AMBIENCE และ
เสียง FOLEY คือเสียงจาก
บรรยากาศและเสียงที่อัด
ประกอบเพื่อให้ได้รสชาติและ
ความรู้สึกของเรื่องราว อย่าง
เสียงเปิดประตู เสียงเดิน เสียง
เตะต่อยที่ได้ยินในภาพยนตร์ 
เป็นต้น 

 “...น้องถอยไปรุ่นใหญ่
ก�าลงัจะ COME BACK YEAH!!!
 น้องช่วยเคลียร์ทางหน่อย
วันนี้จะกลับมา
 เสียงกลอง SYNTH 
VINTAGE เกรดเอจะ 
COME BACK YEAH!!!
 ใครเศร้าซึมเซ็งเซื่อง
ปลดเปลื้องมันออกมา 
YEAH!!!...”
 ‘รุ่นใหญ่’ Ft. KONGDEJ 
4 TAO TUR & OUI 
BUDDHA BLESS คือซิงเกิล
ฟังก์ฟังกระชุ่มกระชวยเพลง
แรกจากงานเดี่ยวชุดที่ 3 ของ 
ก้อ-ณฐพล ศรีจอมขวัญ นัก
ดนตรีรุ่นใหญ่ที่สั่งสมประสบ-
การณ์จากงานวง (P.O.P, 
GROOVE RIDERS, THE 
GHOST CAT) งานโปรดิวเซอร์ 
(ปาล์มม่ี, ละอองฟอง, ว ีวโิอเลต 
ฯลฯ) และงานเดี่ยว ที่ครั้งนี้เขา
เปิดซีรีส์ดนตรีใหม่
  “2 อลับัม้แรก จะใช้ชือ่ว่า 
‘THE WORKING OF THE 
SOUL’ (‘THE WORKING 
OF THE SOUL’ (2549), 
‘THE WORKING OF THE 
SOUL 02’ (2555))  ซึง่ก็
เป็นเพลงแนวป๊อปทีม่กีลิน่
อายของเพลงโซลเข้ามา
เกีย่วข้องพอสมควร แล้วกผ็ม
ร้องเองทัง้ 2 อลับัม้ ซึง่หลงั
จากเราท�ามา 2 ชดุเรารู้สกึว่า
อิม่ตวัแล้ว ควรจะพอแล้ว 
อลับัม้นีก้ถ็อืว่าเป็นการขึน้ 
ซีรีส์่ใหม่ ซรีีส์่เก่า คอื ‘THE 
WORKING OF THE SOUL’ 
ได้จบบรบิรูณ์ไปแล้ว ตอนนีก้็

แนวดสิโกกบัแนวฟังก์มาก 
เป็นเหตุผลที่สร้างวง 
GROOVE RIDERS ขึน้มา 
แล้วหลงัจากเราจบโปรเจกต์ 
GROOVE RIDERS ผมกไ็ม่
ได้ท�าเพลงฟังก์อกีเลย” นี่เป็น
งานฟังก์ของก้อในรอบเกือบ 
10 ปี ทิ้งห่างจากอัลบั้มที่แล้ว 
5 ปี ที่มีคนมาร่วมงานเพียบทั้ง
คงเดช จาตุรันต์รัศมี & อุ๋ย 
บุดด้า เบลส (‘รุ่นใหญ่’), ตุลย์ 
อพาร์ตเมนต์คุณป้า & นุ้ย 
วิริยาภา (‘FUNK’), จีน กษิดิศ 
(‘EVIL’), นะ POLYCAT & 
STAMP (‘THE DIARY’), 
บอย ตรัย (ในนาม THE 
BOYKOR) Feat. ตู่ ภพธร & 
เป้ MILD (‘เพื่อนซี้’), กานต์ 
THE PARKINSON (‘สักวัน’)
 “คอนเซปต์ คือผม
ต้องการร่วมงานกับศิลปินที่
เป็นนักร้องและนักแต่งเพลง 
แล้วน�าท�านองของผมกับเนื้อ
ร้องของเขามาผสมกันดูสิว่า
มันจะเกิดอะไรใหม่ได้ เราได้

Artist:  KORNOTAPOL  
EP Album:  NOTAPOL  
    SRICHOMKWAN 
    Presents FUNK
Text:  Wanapass (based on 
         Cat Radio Interview)

กลายเป็นซรีีส์่ใหม่ทีใ่ช้ชือ่ว่า 
‘FUNK’ เป็นคอนเซปต์ใหม่
ขึน้มา” ก้อเล่าต่อว่านอกจาก
คอนเซปต์ใหม่แล้ว การนำา
เสนอก็ต่างจากที่เขาเคยทำา 
“เป็นการพรเิซนต์สิง่ใหม่ๆ  
เช่น ผมไม่ได้ร้องเองแล้ว แนว
เพลงกไ็ม่เหมอืนกบัอลับัม้
เดีย่วของผม ทัง้ 2 อลับัม้เลย 
เหมอืนกบัเปิดศกัราชใหม่ เรา
ไม่อยากย�า่อยู่กบัทีด้่วยใน
ฐานะศลิปินคนท�าเพลง เรา
อยากจะพฒันาตวัเรา พฒันา
งานเราไปเรือ่ยๆ มอีะไร
ใหม่ๆ ทีจ่ะมอบให้คนฟังไป
เรือ่ยๆ ด้วย
 ทัง้นีเ้ป็นคอนเซปต์ใหม่ที่
มรีากฐานมาจากสิง่ทีเ่ขาเป็น 
ร่วมกบัความต้องการท�าอะไร
ใหม่ๆ“จดุเริม่ต้นของอลับัม้ 
ย้อนกลบัไปเมือ่ 2-3 ปีทีแ่ล้ว 
คนส่วนมากคงจะเหน็ผมใน
ฐานะศลิปินเดีย่ว กเ็ป็นเพลง
ฟังสบายๆ เพลงเพราะๆ 
เพลงโซล แต่ผมกช็อบเพลง

Big 
Brother: 
Funk 
at 
Heart 

ศิลปินที่เราชอบมาร่วมงาน
กับเรา มาแต่งเนื้อร้องแล้วก็
มาร้องให้ ในฐานะคนท�า แค่
คิดเราก็ตื่นเต้นแล้ว”
 ส่วนแนวคิดในการทำางาน
ทั้งเบื้องหลังและเบื้องหน้ารวม
ทั้งอัลบั้มนี้นั้น ยังคงมาตรฐาน
แบบก้อ “จบัความรู้สกึแบบนี้ 
ถ้าเมือ่ไหร่ทีเ่ราท�างานเสรจ็
แล้ว เรารู้สกึว่า โอเค ถ้าพรุ่งนี้
ตายได้แล้ว ถ้าเรารู้สกึแบบนี้
กับงานเรา ก็โอเคแล้ว ถ้ายงั
ไม่รู้สกึแบบน้ัน ก็ยังไม่โอเค 
อย่าเพ่ิงปล่อย ไปแก้ให้
เรยีบร้อยก่อน ซึง่อลับ้ัมนีก้ร็ู้สกึ
แบบน้ันแหละ ตอนท�าเสรจ็เป็น
มาตรฐานส่วนตัวทีผ่มต้องได้
ความรู้สกึแบบน้ีก่อน” (O,O)

รู้ไปท�าแมว
 อัลบั้มนี้จ�าหน่ายครั้งแรกใน 
CAT EXPO 4 โดยยังไม่มีการแสดง
สด ซึ่งถ้าเล่นครบชุด แฟนๆ น่าจะ
ฟินและคุ้มมากๆ กับตัวเพลงและ
เหล่าศิลปินคุณภาพที่มาร่วมงาน 
ทั้งนี้พี่ก้อยังท�างานเบื้องหลังให้
ศิลปินร่วมสังกัด SPICY DISC และ
อีกเพียบ
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PIY
Play It 

Yourself 
เล่นได้เล่นดี 

Text:  ดีเจตั้ม แมวสด
Illus:  KOY

DIY
Do It 

Yourself 
ท�ำได้ ท�ำดิ

-- เพลงแปลงร่ำง --
เพลง เกี่ยวกันมั้ง? (MSG?) 
แปลงเนื้อร้องโดย ดีเจตั้ม แมวสด
จากทำานองเพลง เกี่ยวกันไหม (YOU?)  
เครดิตต้นฉบับ ARTIST : INK WARUNTORN 
LYRICS : TAN LIPTAPALLOP, PANITHI LERTUDOMTHANA 
MELODY : TAN LIPTAPALLOP 
INTRO / CM / CM / DM / DM / (2 TIMES)

CM                            DM                         CM
  ทำาไม ส้มตำาปลาร้าที่ฉันไม่เคยชอบกิน
                                 DM               G7
  พอได้กินช่วงนี้ทีไร นำ้าลายฉันไหลทุกคำา
CM                                       DM                     CM
  ธรรมดาเที่ยงคืนปิดไฟ รีบนอนให้พ้นคืนวัน
                                   DM           G7
  เเต่คืนนี้ฉันพยายามเท่าไหร่ก็ทำาไม่ได้ (ท่อนนี้ไม่ต้องแปลงเลย 5555)
                             CM         DM
 • มันเหมือนชูรสที่เธอ..มาใส่ให้ฉัน
                     CM                G7
สี่ช้อนนั้นเพื่ออะไร..ไม่รู้เหมือนกัน
               CM        DM                  GSUS4 G
แต่พอนึกย้อนดีๆ ที่ฉันเริ่มเป็นแบบนี้

                   CM               F              DM
** ผมร่วงเลยไหม   เครื่องปรุงที่เธอใส่มา
      GM              CM        F               GSUS4  G
เพิ่มเติมให้เห็นกับตา มันถึงอร่อยแบบนี้
                  CM      F                DM 
มันเกี่ยวกันไหม เมื่อไหร่ที่เธอแอบปรุงให้ฉัน
      G7                          CM                    F
รสชาติดูเปลี่ยนไป เหตุผลก็เพราะว่าเธอ ใช่หรือเปล่า

INSTRU / CM / CM / DM / DM /
CM                          DM                  CM
  ทำาไมเวลามีใคร เขาชวนไปกินส้มตำา
                                           DM              G7
  ฉันสงสัยอยากรู้อยากถามทำาไมคอแห้งทุกครั้ง

( * ,  ** )
INSTRU / CM / CM / DM / DM / CM / CM / GSUS4 / G /( ** , ** )
OUTRO / CM / CM / DM / DM / CM / CM / CM / DM / GSUS4 / 

 คอลัมน์ส่งเสริมความสนุก ปลุกพลังใจด้วยการลงมือ
....เล่นได้ เล่นดี ผ่าน -- เพลงแปลงร่าง --และ -- ติวเข้ม
เน้นลีลา -- โดยเหล่าดีเจนักเล่นดนตรีจากช่วงแมวสด (ฟัง
สดได้ทุกวันพุธ 21.00–24.00 น.) แห่ง CAT RADIO  
 ฉบับนี้ลงมือโดยดีเจตั้ม–สถาปัตย์ ธีรนิตยภาพ หรือ 
ตั้ม FROZEN, ตั้ม MONOTONE นักดนตรี นักแต่ง
เพลง โปรดิวเซอร์ และอาจารย์ ประสบการณ์แน่น เล่น
สนุก ใครร้องตามหรือปฏิบัติตามเคล็ดลับแล้วได้ผลอย่าง
ไร มีเพลงที่แปลงเนื้อร้องเองหรืออยากร่วมเสนอเคล็บลับ 
ส่งมาได้ที่ CULTMAEW@GMAIL.COM  หลายคนดื่มกาแฟเป็นประจำา 

หลายคนไม่ดื่ม ผู้สาธิต DIY ฉบับนี้ อยู่
ในหมวดแรก เขาไม่ได้บอกเราว่าชอบ
กาแฟตั้งแต่ดื่มแก้วแรกหรือเปล่า แต่
เขาบอกว่ามีกาแฟแก้วเปลี่ยนชีวิต 
“พอเราเจอแล้ว เราก็ไม่อยากกลับ
ไปกินแบบเดิมแล้ว” ซึ่งเขาเจอแล้ว 2 
ครั้ง ครั้งแรกทำาให้เขาติดใจรสชาติและ
บรรยากาศของร้านกาแฟที่มีสาขาทั่ว
โลกอยู่พักใหญ่ และแก้วที่สองทำาให้
เขารู้สึกว่ากาแฟคือศิลปะ ช้าๆ แบบ  
สโลว์บาร์แต่ว่าเปิดโลกให้เรียนรู้จาก
บทสนทนาระหว่างการค่อยๆ ชง 
ค่อยๆ บด จึงแสวงหาความรู้ อุปกรณ์ 
และสั่งสมประสบการณ์จนเป็นหนึ่งใน 
ผู้ดริปกาแฟได้แบบที่ตัวเองชอบ แม้ยัง
ไมได้เปิดร้านหรือออกงานตามที่ต่างๆ 
มากนัก แต่หลายคนที่เคยชิมหรือเพียง
เข้าไปพูดคุยด้วย ก็บอกเราว่าอร่อย
 เราไม่เชื่อใครง่ายๆ จึงบุกไปหา 
อดีตโปรดิวเซอร์ และพิธีกรบริษัท    
ทีวีบูรพา ที่ตอนนี้รับงานฟรีแลนซ์ 
ตั้ว-นเรศ หาญพันธ์พงษ์ ถึงบ้านเพื่อ
ให้เขาสาธิตการชงกาแฟแบบ DRIP IT 
YOURSELF ที่เขาบอกว่าง่ายพร้อม
ตั้งชื่อคอลัมน์มาให้ทันใด
 
อุปกรณ์
1.  เมล็ดกาแฟ : เลือกที่เขียนว่า 
DRIP หรือว่าคั่วอ่อน - คั่วกลาง  
แบบคั่วไว้ไม่เกิน 2 อาทิตย์ 
2.  ที่บดกาแฟ : แบบไฟฟ้าหรือมือ
หมุนก็ได้ ที่สามารถปรับระดับการ
บดได้
3.  เครื่องชั่ง : ส�าหรับชั่งปริมาณน�า้ 
/ กาแฟ 
4.  DRIPPER + FILTER : อุปกรณ์
ในการกรองกาแฟ 
5.  กาน�้าร้อน : เลือกแบบมีพวยกา
เล็ก แหลม (น�า้ที่ไหลออกมาจะมี
สายเล็ก ช่วยควบคุมปริมาณน�้าและ
ทิศทางได้ง่าย)
6.  เครื่องวัดอุณหภูมิ : แบบที่ใช้กับ
อาหารได้ 
7.  กาต้มน�้า + เตา : จะเป็นเตาไฟ
ฟ้า หรือแก๊สก็ได้ 
8.  SERVER : ภาชนะเสิร์ฟกาแฟ 
เช่น เหยือก แก้ว

วิธีท�า
1. ชั่งเมล็ดกาแฟและเตรียมนำ้า 
(อัตราส่วน กาแฟ: นำ้า คือ 1:15) 
ครั้งนี้สำาหรับเสิร์ฟ 2 คน ใช้กาแฟ 30 
กรัม : นำ้า 450 มิลลิลิตร 2. ต้มนำ้าให้
ร้อนประมาณ 89-94 องศาเซลเซียส
(ถ้าอุณหภูมิสูงไปจะสกัดได้รสเฝื่อนขม 

DRIP IT 
YOUR    SELF
DRIP BY ตั้ว
PHOTO BY อุ๊บอิ๊บ 

ถ้าตำ่าไปจะได้รสเปรี้ยวจัด) 3. บดกาแฟ ให้ผงกาแฟมีขนาด
ประมาณนำ้าตาลทราย (ถ้ากาแฟเข้มไปบดให้หยาบขึ้น ถ้า
อ่อนไปบดให้ละเอยีดขึน้) 4. ลวกอปุกรณ์ทัง้หมด : DRIPPER, 
FILTER, SERVER เพื่อรักษาอุณหภูมิของกาแฟที่ถูกสกัด
ออกมาให้คงที่ 5. เทกาแฟที่บดแล้ว ปริมาณ 30 กรัม ลงใน 
DRIPPER เคาะเบาๆ ให้ผงกาแฟเรียบเสมอกัน 6. ค่อยๆ 
รินนำ้าลงบนผงกาแฟ วนเป็นก้นหอย จะได้สกัดกาแฟได้ทั่ว ใช้
ปริมาณนำ้า 2 เท่าของกาแฟ (ครั้งนี้ กาแฟ 30 กรัม ใช้นำ้า 
60 มล.) ขั้นตอนนี้เรียกว่า BLOOMING คือการทำาให้กาแฟ
บานและพองตัว แล้วรอประมาณ 30 วินาที 7. เริ่มรินนำ้า
ครั้งที่สอง 120 มล. (ประมาณ 2 เท่าของครั้งแรก) เมื่อ
นำ้าซึมผ่านหมด รินนำ้าอีก 3 ครั้ง ครั้งละ 90 ม.ล. ใช้เวลา
ทั้งหมดประมาณ 3 นาท ี8. เสร์ิฟในแก้วน่ารกั อร่อยทัง้ชมิ
และคยุ (O,O)

รู้ไปท�าแมว
 การดริปครั้งนี้จัดอยู่ในหมวดการชงกาแฟแบบใช้ฟิลเตอร์หรืออุปกรณ์การกรอง ท�าให้ได้กาแฟที่ใส เคลียร์ แทบ
ไม่มี น�้ามันกาแฟ จึงไม่ขม และได้สัมผัสคาแรกเตอร์ของกาแฟชัดเจน ส่วนกลิ่นและรสชาติจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับ
เมล็ดกาแฟที่ใช้ ซึ่งมีให้เลือกซื้อหลากหลาย สายพันธุ์ไหน กลิ่นเป็นอย่างไร คั่วไว้นานเท่าไหร่ หากสงสัยประการใด
ลองมองหาบาริสต้าแบบสโลว์บาร์ใกล้บ้านท่าน

-- ติวเข้มเน้นลีลำ --
ลีลาของคนดู
 หลายครั้งที่มีโอกาสไปดูคอนเสิร์ตที่ต่างประเทศ 
นอกเหนือจากสิ่งที่ได้ไปดูคือพวกแสงสีเสียง การ
แสดงต่างๆ บนเวทีแล้ว ทุกๆ ครั้ง ผมมักจะนั่งมองดู
ผู้คนรอบข้างด้วย สังเกตดูแล้วทั้งมีความเหมือน และ
มีความแตกต่างกับคนดูที่เมืองไทย แน่นอนคนละ
พื้นที่คนละวัฒนธรรม ย่อมมีความแตกต่างกันอยู่แล้ว 
แต่ไม่ขอพูดถึงในรายละเอียด

 จะขอเล่าถึงคนดูคอนเสิร์ตที่ประทับใจแล้วกัน

 ครั้งหนึ่งเคยไปดู ฟูจิ ร็อก มิวสิก เฟสติวัล ที่
ประเทศญี่ปุ่น พบว่ามีคนที่เดินทางไปดูคนเดียวแบบ
ลุยเดี่ยวเยอะมาก ผู้หญิงก็เยอะเสียด้วย แต่งตัวมา
เต็ม เตรียมตัวมาพร้อม แล้วก็ยืนดู ร้องเพลง เต้นรำา
อย่างมีความสุข สุขในตัวเองคนเดียว สุขท่ามกลาง
คนมากมาย (นึกถึงแล้วยังประทับใจไม่หาย) ตัวเขา
คนนั้นประสานกันเป็นหนึ่งเดียวกับเสียงดนตรีบนเวที 
พลังงานมันยิ่งใหญ่มหาศาล แม้ว่านักร้องบนเวทีที่
มองลงมาจะมองไม่เห็นทุกคนหรอก แต่พลังงานเหล่า
นี้มันสัมผัส และส่งถึงกันได้ (O,O)

1. 

3. 

6. 

2. 

5. 

8. 

4. 

7. 
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 เป็นธรรมเนียมแมวที่จะ
ฉลองปีใหม่ด้วยชาร์ต CAT 100 
โดยรวบรวมสถิติจากชาร์ต 
CAT 30 ที่รายงานทุกวันเสาร์ 
15.00–18.00 น. ทาง CAT 
RADIO ตลอดปี เปรียบดังบท
สรุปความเคลื่อนไหวรายปีใน
วงการเพลงที่แคท เรดิโอทำา
หน้าที่แมวมอง ทั้งมองเพลง 
มองศิลปิน มองผู้ฟังและโน่นนี่
นั่นที่เกี่ยวข้อง (เรามองแบบที่
เราชอบ และหวังว่าจะตรงกับ
แบบที่คุณชอบบ้างนะเมี้ยว) 
 ทั้งนี้ ชาร์ต CAT 100 
YEAR 2017 รายงานทาง 
CAT RADIO, WWW.THIS
ISCAT.COM, APP:CAT 
RADIO, FB/TWITTER/IG 
ไปตั้งแต่ 3 มกราคม 2017
 เราจะนำาชาร์ตมาใส่หน้า
กระดาษเหมือนท่ีนำาเสนอผ่าน
สือ่ต่างๆ ไปแล้ว กเ็กรงว่าผู้อ่าน
จะเบือ่ เราจึงปรับหน้าตาตาราง
นดิๆ หน่อยๆ ให้ดูเว้าๆ แหว่งๆ 
แล้วชวนทุกคนเล่นเกมกัน
 กตกิา: เตมิข้อมลูทีห่ายไป ทั้งชื่อ
เพลง ชื่อศิลปิน ชื่อสังกัด (มีทั้ง
ศิลปินที่มีค่ายและไม่มีค่าย ซึ่งใน
ชาร์ตจะระบุว่า “อิสระ”) แล้วส่งมาที่  
CULTMAEW@GMAIL.COM 
ภายใน 14 กุมภาพันธ์นี้ ใครตอบถูก
ทั้งหมด เราจัดรางวัลให้แบบเต็มรัก 
 ตัวช่วย: รูปภาพศิลปินในล�าดับ 
1–10 ซึ่งส่วนใหญ่มาจากวาระที่เขา
มาร่วมแสดงในงานต่างๆ ของ แคท 
เรดโิอ/รูปภาพศิลปินในล�าดับ ที่
ลงท้ายด้วย 3 (เพราะเราเข้าใจว่านี่
คือชาร์ต 100 ล�าดับ 3 ของ CAT 
RADIO ซึ่งเราเข้าใจผิด) และชาร์ต
เต็มรูปแบบที่รายงานตามช่องทาง
ต่างๆ... เสิร์ชได้ ไม่ว่ากัน 
 หมายเหตุ: 
 1. ระวังตาลาย และขออภัยใน
ความไม่สะดวก

CAT 100
SCOOP
X GAME

4

CAT 1OO
SCOOP X GAME

 2. สังเกตว่าทุกล�าดับที่ลงท้าย
ด้วย 4 เราจะไม่เว้นข้อมูลเลย เรา
ชดเชยให้เพราะเราเพิ่งนกึได้ว่าชาร์ต 
100 ปีนี้ คือชาร์ต ล�าดับ 4 แล้ว 
(ชาร์ต CAT 100 มมีาตัง้แต่ปี 2014) 
ขออภัยในความเบลอ

รู้ไปท�าแมว CAT 100 YEAR 2017
 • จากเพลงที่ส่งมาที่ CAT 
RADIO มากกว่า 600 เพลง มีเพลง
ตดิชาร์ต CAT 30 จ�านวนทัง้สิน้ 281 
เพลง จาก 191 ศลิปิน 44 ค่ายเพลง
 • มีเพลงที่ขึ้นอันดับหนึ่ง 36 
เพลง และมี 5 เพลงที่ขึ้นอันดับหนึ่ง
นานที่สุด 3 สัปดาห์ ได้แก่เพลง 
‘MOONSHINE’: TEMP., ‘เกี่ยวกัน
ไหม/YOU ?’: วรนัธร เปานิล (อ้ิงค์), 
‘D-OK’: SUMMER DRESS 
FEAT. สรรัตน์ ลิมปะนพรัตน์ (ออม 
TELEX TELEXS), ‘AI/ไอ้’: ญาดา 
โกเมศ (PETITE) และ ทุกวัน/IF: 
SCRUBB

 • เพลง ‘SUNRISE’: จระเข้บัว 
อยู่ในชาร์ตนานท่ีสุด 17 สัปดาห์ และ
ยงัคงอยู่ในชาร์ตต่อไปในปี 2561
 • รองลงมาอยู่ในชาร์ตนาน 14 
สัปดาห์ มี 3 เพลง ได้แก่ ‘MOON-
SHINE’, ‘MOTEL CALIFORNIA’ 
: TEMP. และ ‘ปะติดปะต่อ/
BLACK’: GREASY CAFE

 • ศิลปินที่มีเพลงเข้าชาร์ตมาก
ที่สุดคือ MONOMANIA มี 5 เพลง 
ได้แก่ ‘เมือ่โสมส่องแสง’, ‘มายาคน’, 
‘อกียาวนาน’, ‘นภา’ และ ‘PASSION’
 • รองลงมามี 8 ศิลปินที่มีเพลง
เข้าชาร์ต 4 เพลง ได้แก่ WHAL & 

1
TITLE

MOONSHINE
ARTIST

..............................
LABEL   MALAMA COLLECTIVE
  
PEAK   1(3)   WEEKS   14

7
TITLE

HIGH
ARTIST

..............................
LABEL   MALAMA COLLECTIVE
  
PEAK   1(1)   WEEKS   11

13
TITLE

ทุกวัน/IF
ARTIST

..............................
LABEL   BEC TERO MUSIC
  
PEAK   1(3)   WEEKS   7

2
TITLE

ปะติดปะต่อ/BLACK
ARTIST

..............................
LABEL   SMALLROOM
  
PEAK   1(2)   WEEKS   13

3
TITLE

SUNRISE
ARTIST

..............................
LABEL   อิสระ
  
PEAK   1(1)   WEEKS   17

5
TITLE

D-OK
ARTIST

..............................
LABEL   PANDA RECORDS
  
PEAK   1(3)   WEEKS   9

9
TITLE

ดวงอำทิตย์/SUN
ARTIST

..............................
LABEL   SPICY DISC
  
PEAK   1(1)   WEEKS   9

6
TITLE

ละเมอ
ARTIST

..............................
LABEL   อิสระ
  
PEAK   1(2)   WEEKS   11

10
TITLE

ตัดสินใจ
ARTIST

..............................
LABEL   อิสระ
  
PEAK   1(2)   WEEKS   8

8
TITLE

ทุกช่วงเวลำ
ARTIST

..............................
LABEL   อิสระ
  
PEAK   2   WEEKS   11

15
TITLE

..............................
ARTIST

MOVING AND CUT
LABEL   อิสระ
  
PEAK   2   WEEKS   12

TITLE

..............................
ARTIST

VIOLETTE WAUTIER
LABEL   UNIVERSAL
                MUSIC THAILAND  
PEAK   1(1)   WEEKS   9

16 TITLE

..............................
ARTIST

SOLITUDE IS BLISS
LABEL   MINIMAL RECORDS
 
PEAK  1(1)  WEEKS 9(12)

17

TITLE

ระเบิดเวลำ/GREY
ARTIST

..............................
LABEL   SMALLROOM
 
PEAK   1(1)  WEEKS   9

23

DOLPH, ‘GREASY CAFE, ON 
THE PLATEAU, TELEX TELEXS, 
TWO PILLS AFTER MEAL, 
VIOLETTE WAUTIER, สิงโต 
น�าโชค และ STAMP อภิวัชร์
 • มีเพลงจากค่ายอิสระติดชาร์ต 
มากถึง 132 เพลง ส่วนค่ายเพลงที่มี
เพลงติดชาร์ตมากที่สุดคือ 
SMALLROOM มี 21 เพลง
 • ในปี 2017 งดรายงานชาร์ต
ไป 2 สัปดาห์ ช่วง 21–28 ตุลาคม 
2560 เนื่องจากอยู่ในช่วงพระราช-
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา-
ภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
 • มีเพลงจากโครงการ 49 เพลง
พระราชนิพนธ์ 49 ศิลปินที่คุณคุ้น
เคย โดย CAT RADIO เข้าชาร์ต 
มากถึง 46 เพลง โดยเพลงที่ท�า
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TITLE

เสำอำกำศ
ARTIST

ยศวัศ สิทธิ์วงศ์ (M)
LABEL   ................................
 
PEAK   2  WEEKS   8

38

TITLE

เงื่อนไข/LONGER
ARTIST

SUMMER STOP
LABEL   ................................
 
PEAK   10  WEEKS   9

91

TITLE

พรปีใหม่
ARTIST

YELLOW FANG
LABEL   ................................
 
PEAK   1(2)  WEEKS   2(3)

95

TITLE

วันที่เธอต้องไป
ARTIST

MARIE EUGENIE LE LAY (ส้ม มำรี)

LABEL   ................................
 
PEAK   1(1)  WEEKS   2

97

TITLE

เชิดสิงโต
ARTIST

BIG ASS
LABEL   ................................
 
PEAK   5  WEEKS   5

99

TITLE

A LOVE STORY
ARTIST

PART TIME MUSICIANS
LABEL   ................................
 
PEAK   3  WEEKS   4

92

TITLE

16090/หมื่นไมล์
ARTIST

TELEX TELEXS
LABEL   ................................
 
PEAK   5  WEEKS   6

96

TITLE

รถไฟ/PLEASE
ARTIST

TATTOO COLOUR
LABEL   ................................
 
PEAK   2  WEEKS   5

98

TITLE

เพื่อ
ARTIST

TILLY BIRDS
LABEL   ................................
 
PEAK   7  WEEKS   7

100

TITLE

ALL YOUR LOVE
ARTIST

H 3 F
LABEL   ................................
 
PEAK   3  WEEKS   7

51

TITLE

..............................
ARTIST

ณัฐวุฒิ เจนมำนะ (MAX)
LABEL   LOF
 
PEAK   3  WEEKS   6

80

TITLE

บันไดสีแดง
ARTIST

จุลจักร จักรพงษ์ (HUGO)
LABEL   ................................
 
PEAK   1(1)  WEEKS   6

39

TITLE

แค่เพียง
ARTIST

YELLOW FANG
LABEL   ................................
 
PEAK   4  WEEKS   8

52

TITLE

..............................
ARTIST

THE JUKKS
LABEL   SMALLROOM
 
PEAK   5  WEEKS   8

81

TITLE

DANCING BY YOUR SIDE
ARTIST

COSTLYWOOD
LABEL   อิสระ
 
PEAK   2  WEEKS   8

40

TITLE

1917
ARTIST

..............................
LABEL   PANDA RECORDS
 
PEAK   3  WEEKS   7

53

TITLE

ชะตำชีวิต
ARTIST

..............................
LABEL   อิสระ
 
PEAK   2  WEEKS   3

83

TITLE

SUNSET
ARTIST

..............................
LABEL   ..............................
 
PEAK   7  WEEKS   9

93

TITLE

ยัง/STILL YOUNG
ARTIST

..............................
LABEL   WHAT THE DUCK
 
PEAK   7  WEEKS   12

63

TITLE

HEARTBEAT/จังหวะจะรัก
ARTIST

..............................
LABEL   SPICY DISC
 
PEAK   3  WEEKS   6

73

TITLE

เป็นประจ�ำ/SHARK WEEK
ARTIST

..............................
LABEL   SPICY DISC
 
PEAK   1(1)  WEEKS   6

43

TITLE

ฉำก
ARTIST

..............................
LABEL   อิสระ
 
PEAK   3  WEEKS   10

33

อันดับสูงที่สุดคือเพลง ‘สายฝน’: 
INSPIRATIVE รองลงมาคือ ‘ชะตา
ชีวิต’: BOY IMAGINE
 • เพลงประกอบภาพยนตร์ที่ท�า
อันดับสูงที่สุดคือเพลง ‘มองฉันที’: 
IMAGE สุธิตา จากภาพยนตร์เรื่อง 
ฉลาดเกมส์โกง
 • เพลงทีม่ชีือ่ยาวทีส่ดุ 11 พยางค์ 
มี 2 เพลงคือ ‘356 วันกับเครื่องบิน
กระดาษ’: BNK48 และ ‘นอนคน
เดียว กินคนเดียว ดูทีวีคนเดียว’: 
YOKEE PLAYBOY
 • และมีเพลงชื่อสั้นสุด 1 พยางค์ 
มากถึง 39 เพลง ได้แก่ ‘HIGH’: ลูก
พีช รพีพร, ‘AI’: PETITE, ‘ปีก’: 
PARADOX, ‘ลอง’: FLURE, ‘บ่ม’: 

89
TITLE

..............................
ARTIST

ZEROHERO
LABEL   อิสระ
  
PEAK   7   WEEKS   8

90
TITLE

..............................
ARTIST

BROWN FLYING
LABEL   WHAT THE DUCK
  
PEAK   6   WEEKS   7

‘เมฆ’: ตรัย ภูมิรัตน, ‘ยัง’: DE FLA-
MINGO, ‘หา’: อรอรีย์, ‘บอก’: 
KIDNAPPERS, ‘KISS’: MY LIFE 
AS ALI THOMAS, ‘ซิง่’: POLYCAT, 
‘เพื่อ’: TILLY BIRDS, ‘อ่อย’: 
YOKEE PLAYBOY, ‘RICH’: 
STATE OF LIVING ECCLESIASTIC, 
‘เดิน’: OLD FASHIONED KID, 
‘ปล่อย’: SOUNDLANDING, ‘รัก’: 
INDEEDWENEED, ‘โอ๊ย’: WHAL 
& DOLPH, ‘OH!’: QWERTY, 
‘ช้า’: ON THE PLATEAU, ‘รอ’: 
อารักษ์ อมรศุภศิริ (เป้) & เดอะ
ปีศาจแบนด์, ‘COUNT’.: DCNXTR, 
‘ ซุก’: ดวงดาว เดียวดาย, ‘หลอก’: 
LOMOSONIC, ‘ต๊อก’: สิงโต น�าโชค, 
‘ยิ้ม’: WHAL & DOLPH, ‘สาย’: 

FLURE, ‘นวด’: PALMY, ‘ฉาก’: 
จระเข้บัว, ‘9’: GREASY CAFE, 
‘เพ้อ’: THE GHOST CAT, 

TWO PILLS AFTER MEAL, 
‘จันทร์’: T_047, ‘แว่ว’: ชาติ สุชาติ, 
‘สาย’: THE UGLYDUCKLING, 
‘BROWN’: ON THE PLATEAU, 
‘รกั’: CHANUDOM, ‘HO’: X0809, 
‘โปรด’: ON THE PLATEAU, 
‘HOME’: EKHO FEAT. YANIN
 • ข้อมูลเกี่ยวกับชาร์ตส่วนใหญ่
มาจากม้ง–อิทธิกร เทพทรงวัจจ 
มิวสิก ไดเรกเตอร์ของแคท เรดิโอ ที่
นอกจากแม่นย�าเรื่องข้อมูลแล้ว ยัง
เป็นแรงบันดาลใจให้เกิด “ม้งคัพ” 
กิจกรรมกีฬากระชับสัมพันธ์กับ
ศิลปินและค่ายเพลงต่างๆ ที่แคท 
เรดิโอ เคยจัดในปี 2015 และอยาก
จัดอีก (O,O) 
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Song Toon
by Song Dox
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GUEST
REC

GUEST
REC

  “ชอบเล่นปืนอัดลมลูก
กลมๆ เล่นยิงกับเพื่อน ตั้งแต่ 
ม.1 ครับ (หัวเราะ)” เจมส์
 “ชอบเหมอืนกันครบั แต่
ถ้าอยากให้ตอบไม่เหมือนกัน 
ผมชอบเล่นลกูแก้วครบั แถว
บ้านมีกระบะทราย ผมก็ไปขุด 
หลมุ แล้วเล่นดดีลกูแก้วกัน” 
ไบรอัน
  เราได้พบ เจมส์ และ ไบ
รอัน สมาชิก YOUNG BONG 
หรือ YB ครั้งแรกเมื่อทั้งคู่มา
กับสิงโต นำาโชคเพื่อแนะนำา
เพลง ‘น่าดู’ (สิงโต นำาโชค 
FEAT. YB (YOUNG 
BONG), ว่าน วันวาน) และได้

ตุ๊กติ๊ก คุย
ก่ิงกระเด้งและอุ๊บอิ๊บ ถ่ายภาพ 

 ตามธรรมเนียมเค้าแมว 
เวลาใครแวะเวียนมาเยี่ยมแคท 
เรดิโอ เราจะโผล่ไปเลียบเคียง 
คุยโน่นนี่นิดหน่อยแล้วบันทึกไว้ 
แบบ CHAT & REC ฝากผู้อ่าน
 ช่วงฤดูส่งของขวัญปีใหม่ที่
ผ่านมา เราชวนคุยเรื่องของ
ขวัญของเล่น ก็ได้คำาตอบที่อาจ
จะให้ข้อมูลหรือให้ข้อคิดเป็น
ของขวัญแก่ผู้อ่านแบบไม่ใช่
เล่นๆ 

นกัแสดงและผูก้�ำกบั 
PROJECT S 
THE SERIES ตอน 
SHOOT! I LOVE 
YOU ปิ้ว! ยิงปิ๊งเธอ 

 “ปีใหม่นี้ ผมอยากได้
คอร์สตรวจสุขภาพเป็นของ
ขวัญครับ ผมไม่เคยตรวจ
สุขภาพแบบประจ�าปีเลยครับ 
อยากลองดูครับว่าตัวเองเป็น
ไงบ้าง ใช้ร่างกายเปลือง” 
เจเจ-กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม
 
  “หนอูยากได้เวลาว่าง
ยาวๆ ไปพกัผ่อนค่ะ ไปเทีย่ว” 
ต้าเหนิง-กัญญาวีร์ สองเมือง

 “อยากได้เวลาอยู่เฉยๆ 
แบบเวลาว่างค่ะ เพราะเรียน
ด้วย ท�างานด้วยก็หาเวลา
ว่างยาก พอมีเวลาว่างจริงๆ 
ก็จะเอาไปเที่ยว แต่ว่าก็อยาก
ได้เวลาว่างที่อยู่เฉยๆ งงปะ… 

งง อย่างนั้นแหละค่ะ” 
ฟรัง-นรีกุล เกตุประภากร

 “กุ๊กอยากได้เวลาพักผ่อน
ค่ะ อยากไปเที่ยว ท�างานมา
หลายปีแล้วไม่ได้หยุดเลย 
หลังจากจบซีรีส์ก็อยากไปพัก
ผ่อนสักหน่อยค่ะ อยากออก
ก�าลังกาย” กุ๊ก-ธนีดา หาญทวี
วัฒนา ผู้กำากับ SHOOT! I 
LOVE YOU ปิ้ว! 
ยิงปิ๊งเธอ 

รู้ไปท�าแมว 
 หนึ่งในเหตุผลที่ ‘อยากจะได้พบ
เธอ (AITAKATTA)’ โดย BNK48 
เป็นเพลงประกอบซีรีส์เรื่องนี้ คือ 
ผู้ก�ากับชอบ “แปลกมากเลยค่ะ 
ท�าไมถึงชอบ เพราะว่าจริงๆ แล้ว
เป็นคนชอบฟังเพลงร็อก แต่ว่าครั้ง
แรกที่ฟัง BNK48 คือชอบเพลงก่อน 
พอชอบเพลงปุ๊บ ก็เลยไปติดตาม
ศิลปิน พอติดตามศิลปินปุ๊บก็พบว่า
พิเศษ ไม่เหมือนกับอะไรที่เราเคยได้
รับมาก่อน ทีนี้พอตาม BNK48 แล้ว
ปุ๊บ ก็เลยเริ่มไปฟังวงไอดอลวงอื่นๆ 
ต่อไป ก็ค้นพบว่าแต่ละคน แต่ละวง
เขามี คาแรกเตอร์ ของตัวเอง 
น่าสนใจหมดเลย”

ดีเจสอง กุ๊ก ผู้ก�ากับ เจเจ ฟรัง ต้าเหนิง

 “ล่าสุด ของเล่นที่เพิ่งซื้อมาคือตัว POK 
(ป๊อก) ของ STAR WARS ตัวที่เป็นนกน่ะค่ะ 
เขาจะร้องได้ น่ารัก เวลาเราอารมณ์ไม่ดีแล้วไป
กด ก็อารมณ์ดีแล้ว เขาจะร้องแบบ “กินเป็ด 
กินเป็ด เอ๊า! กินเป็ด กินเป็ด เอ๊า!” 
เฟรม WONDERFRAME - ศุภัคชญา สุขใบเย็น
 เฟรมเล่าแล้วเปิดคลิปที่เล่นกับตัว POK ให้ดู
ด้วย...น่ารัก 
 นอกจากของเล่นจะเป็นนกแล้ว เนื้อเพลง 
‘อยู่ดีๆ ก็...’ ซิงเกิ้ลแรกของเฟรมในนาม 
WONDERFRAME FEAT. YOUNGOHM ก็มี
คำาว่า “นก” และแต่งจากประสบการณ์จริงที่รู้สึก
ว่าช่วงนั้น “นก” บ่อยมาก เนื่องจากเป็นช่วงที่
ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน ทั้งนี้ ไม่ว่าที่มาจะเป็น
อย่างไร เฟรมก็อยากให้ฟังกันเยอะๆ และมีความ
สุขกับเพลงของเธอ “เราได้มาท�างานเพลง เรา
อยากให้ความสุขกับคนที่ฟังเพลงค่ะ” แล้วเดี๋ยว
เฟรมจะมีเพลงใหม่มาให้ฟังอีก ช่วงต้นกุมภาพันธ์ 
2561 นี้ 

WONDERFRAME & POK 
สิงโต น�ำโชค

 “ของเล่นยุคผม ผมไม่มีเลย จะมามีของเล่นก็ยุคลูกนี่แหละ ลูก
ก็เลือกเองครับ ส่วนตอนนี้ที่ผมเล่นเอง
ก็มีวาดรูปบ้าง ช่วงว่างๆ นี่วาดยับเลย ช่วงนี้แผ่วลงแล้ว สังเกต
ตามหน้าไอจี (INSTAGRAM: SINGTONUMCHOK) 
ก็จะไม่ค่อยมี” สิงโต นำาโชค 
 สาเหตุที่เริ่มวาดรูปนั้น สิงโต  นำาโชค เล่าว่าช่วงที่คุยกับต้น
สังกัด WHAT THE DUCK เกี่ยวกับปกอัลบั้ม วัท (วรรธน์ 
ภิญโญวาณิชกะ)  อาร์ตไดเร็กเตอร์ตอนนั้นเสนอให้สิงโตลองวาด
รูปดู แม้เขารู้สึกว่าวาดไม่เป็น แต่พอบอกให้ลอง กลับบ้านปั๊บเขา
ก็ลองวาดเลย
 “พอวาดปุ๊บ สนุก มันปลดปล่อยดี ผมว่ามันเป็นอีกโลกหนึ่ง
และเราก็รู้สึกสนุกกับมัน” รูปแรกเขาได้รับคำาชมจากโน้ส อุดม ว่า 
“เยี่ยมมาก” หลังจากนั้นก็ฝึกเรื่อยๆ ล่าสุดชอบภาพที่วาดออกจาก
อารมณ์ในชั่วขณะนั้น แบบเร็วๆ จากความรู้สึก สิงโตว่าอาจดู
แอ๊บสแตรกหน่อย แต่เราว่าฟังดูสดและน่าดูอีกแบบ 

YOUNG BONG (YB)

คุยกันนิดหน่อย แต่พอไปฟัง
เพลงก็พบว่าพวกเขามีผลงาน
ทั้งเพลงตัวเองที่ลงยูทูป 
(YOUNG BONG YB HIGH) 
แล้วสิบกว่าเพลงและเพลง
ฟีเจอริ่งไม่น้อย หวังว่าจะได้พบ
กนับ่อยข้ึน พวกเขากห็วงัเช่นนัน้ 
  “ปีใหม่นี้ ผมก็อยากได้ผล
งานเพลงที่มากกว่าเดิมครับ
ผม อยากมีฐานแฟนคลับ
หนาตาขึ้น ฝากติดตามผล
งาน YB ด้วยนะครับผม ฝาก
ติดตามเค้าแมว CAT 
RADIO เจอกันครับ” (O,O)
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CAT
FOODIVAL

SCOOP
เตรียมพุงให้พร้อม!

ARE YOU
HUNGRY?
เตรียมพุง
ให้พร้อม!

 ผ่านไปแว้บเดียว CAT 
FOODIVAL... เทศกาลอาหาร
อร่อยหู 1 เมนู 1 ศิลปิน ก็เดิน
ทางมาถึงครั้งที่ 3 และคราวนี้
มาเร็วกว่าเคย พร้อมเมนูใหม่
เพียบ ดังนั้นขอให้ทุกคน... 
เตรียมพุงให้พร้อม!

THE ORIGINAL TASTE 
คุยกับผู้ให้ก�ำเนิด 

 ...แคท ฟู้ด เริ่มจากการซู้ด
ปูดอง...
 “ตัวผมเองอยากจะให้เรา
จัดอะไรที่ไม่ใช่ดนตรีบ้าง 
เพราะเราจัดงานดนตรีเยอะ
แล้ว พลิกนู่นพลิกนี่ แหวกมุม
นู้น มองมุมนี้มาเยอะแล้ว ทั้ง
เราเองและคนฟังเขาก็มีไลฟ์
สไตล์อื่นๆ ที่นอกเหนือจาก
ดนตรี จากคอนเสิร์ตอยู่เยอะ 
น่าจะน�าเสนอ เช่น พวก
อาหาร กีฬา หนัง หรือว่า
อะไรก็ตามแต่ที่เด็กรุ่นใหม่ 
คนฟังเพลงเขาใช้ชีวิตอยู่
  ระหว่างที่ ซู้บ ซี้ด ซ้าด 
ปูดองกันอยู่ก็คิดว่า...น่าจะ
จัดงานเกี่ยวกับอาหารนะ 
เพราะว่าทุกคนเข้าถึงได้ง่าย 
ทุกคนกินอยู่แล้ว แล้วก็ชอบ
กินของอร่อยๆ ตอนแรกที่คุย
นี่ก็ไม่ได้นึกถงึว่าต้องเป็น
ศลิปินมาท�าอาหาร ก็โยนไอเดีย
ไปว่า น่าจะมีงานเกี่ยวกับ

อาหารนะ เพราะมร้ีานอาหาร
อร่อยๆ เยอะที่เราชอบไปกิน
กัน แล้วถ้ามารวมอยู่ในที่
เดียว แล้วก็มีคอนเสิร์ตให้ดู
ด้วย ก็น่าจะเวิร์กดีใช่ไหม” 
ดีเจวราฤทธิ์ มังคลานนท์  
 ดีเจวราฤทธิ์ หรือดีเจพี่
ฤทธิ์คือบุคคลที่เราได้ยินชื่อ
บ่อยๆ เวลาสัมภาษณ์หรือ
ประชุมกับทีมงานที่เกี่ยวข้อง
กับ CAT FOODIVAL 
หัวหน้าจ๋อง พงศ์นรินทร์ อุลิศ 
โค้ชใหญ่ของแคท เรดิโอ บอก
ตั้งแต่ปีแรกว่า ดีเจวราฤทธิ์ คือ
บิดา/มารดาของงานนี้ และบูม 
บรกรณ์ หลงสวาสดิ์ หัวหน้า
ครีเอทีฟ ก็เอ่ยชื่อเขาร่วมกับ
ดีเจอีกหลายคนอยู่เสมอว่าคือ
กลุ่มคนที่ไปหารือกันแบบลับๆ 
ทีต้องตาปูดอง ร้านอาหารรส
แซ่บย่านทาวน์อินทาวน์ เพื่อ
คิดค้นกิจกรรมใหม่ๆ หลังจาก
ทีมงานได้บิวด์ไว้ในการประชุม
ดีเอในออฟฟิศว่าอยากให้ช่วย
กันคิดและเสนออะไรสนุกๆ 
เพื่อปากท้องของทุกคน 
 ดีเจวราฤทธิ์ มังคลานนท์ 
รบัว่าเขาอยู่ในร้านต้องตาวนันัน้ 
ร่วมกับ ดีเจคมสัน นันทจิต, 
ดีเจตั้ม สถาปัตย์ ธีรนิตยภาพ, 
ดเีจเป้ิลหน่อย วรษัฐา พงษ์ธนา-
นิกร,  ดีเจกอล์ฟ ประภพ ชม-
ถาวร และหัวหน้าจ๋องเองด้วย  
 

FIRST BITE @ CAT 
FOODIVAL 1 : 2016
รสชำติของสิ่งทีเห็น 1

 ภาพบรรยากาศและ
ตัวอย่างชื่อเมนูจาก CAT 
FOODIVAL 1 
 โรตรัย สายหมี โดย ตรัย 
ภูมิรัตน, ชาเขียวเหมียวฉะ โดย 
JELLY ROCKET, มูฟวิ่ง
แอนด์คสัตาร์ด โดย MOVING 
AND CUT, ลูกชิ้นปลาเหงา
เหงา โดย อิง้ค์ วรนัธร, เครปลุง
เมื่อย & บอลมันบด โดย 
SCRUBB

 “ต่างจากที่เราคิดนิด
หน่อย แต่ชอบไอเดียตรงที่
ชวนศิลปินมาท�าอาหาร ซึ่งก็
แล้วแต่ครีเอทีฟว่าเขาจะ
ดัดแปลงไอเดียงานอย่างไร 
ท�าออกมาเป็นอย่างไร แต่เรา
มองสเกลไว้ค่อนข้างใหญ่ น่า
จะเป็นงานทีท่�าให้แคท เรดโิอ 
เป็นที่รู้จักกว้างขึ้น มีร้าน
อาหารดีๆ  เยอะๆ บรรยากาศ 
OUTDOOR มีโต๊ะเยอะๆ ให้
นั่งกิน นั่งดูคอนเสิร์ต แต่ปี
แรกเท่าที่สอบถามทีมงานก็
เห็นว่ามีข้อจ�ากัดเรื่องเวลา
ของปีนั้นที่ต้องจัดหน้าฝนก็
เหมาะกับสถานที่แบบนี้” ดีเจ
วราฤทธิ์

SECOND SWALLOW 
@ CAT FOODIVAL 2 
: 2017
รสชำติของสิ่งที่เห็น 2
 ภาพบรรยากาศและ
ตัวอย่างชื่อเมนูจาก CAT 
FOODIVAL 2
 กินเดื่อนางเงือก โดย 
PARADOX, SHIBUYA ชาชู 
โดย TELEX TELEXS, บราวนี่
อุโมงค์เวลา โดย INSPIRA-
TIVE, ความสุขของเฉาก๊วย 
โดย นภ พรชำานิ, ข้าวแมว โดย 
CAT RADIO ซึ่งเป็นครั้งแรก
ที่แคท เรดิโอ ขายอาหารเอง
อย่างจริงจัง (?) และหัวหน้า

จ๋อง พี่ใหญ่ของทีม ยืนขยำาข้าว
แมวให้ทุกคนอย่างตั้งอกตั้งใจ
  “ภาพจ�าของปีสองก็คือ
ได้เห็นพี่บอย ตรัยท�าอาหาร 
(ปังทอดไส้ชีส สูตรลับขุนเขา
แห่งหมี) ตอนเวิร์กชอป ซึ่ง
ผมได้เป็นพิธีกรช่วงนั้น เราก็
พอเห็นฝีมือการเข้าครัวของ
แก หลังจากเห็นแกชอบถ่าย
รูปไอจีโชว์มื้อเช้าว่าท�าอะไร
ทาน แล้วก็มีตุ๊กตุ่นตุ๊กตา
อะไรที่อบมาวางประกอบ 
คราวนี้ก็ได้เห็นจริงๆ แล้วมี
น้องชื่นใจมาช่วยด้วยก็เห็น
ความน่ารักของครอบครัวพี่
บอย ตรัยแล้วก็เห็นความ
สามารถในการท�าอาหารของ
ศิลปินเยอะ รวมทั้งดีเจของ
เรา สอง ยิปโซ (คุกกี้และน�้า
ปั่นใส่ซอสมะเขือเทศ) แล้วพี่
จ๋องเองก็ท�าข้าวคลุกปลาทู มี
บ๊งมีบูธที่ดูน่ารักดีแปลกตา 
ได้ข่าวว่าขายดีมากด้วย แต่
ผมไม่ได้ไปชิมนะฮะ (ยิ้ม)” 
ดีเจวราฤทธิ์

IN THE NAME OF CAT 
FOODIVAL เทศกำล
อำหำรอร่อยหู 1 เมนู 1 
ศิลปิน

 “จริงๆ แล้ว เริ่มจากการ
ประชุมกันนี่แหละ พี่จ๋อง พี่
บูมก็นัดกันประชุมว่าแคทจะ
ท�างานเทศกาลอาหารนะ 
คล้ายกับงาน T-SHIRT แต่
ว่าเปลี่ยนจากเสื้อยืดศิลปิน 
มาเป็นอาหาร แล้วก็มี
คอนเสิร์ตด้วย ทุกคนก็ช่วย
กันเสนอชื่อ วันนั้นชื่อเยอะ 
หลายสโลแกน นู่นนี่นั่น แล้ว
ทีนี้ก็คุยกันไปเรื่อยๆ เราก็
รู้สึกว่าควรพูดอะไรบ้าง 
เพราะปกติในที่ประชุมเราไม่
ค่อยพูดอะไรเลย เราก็ดูจาก

ตัวงานที่คุยกันแหละ ว่ามี
อะไรบ้าง มีคอนเสิร์ต  มี
อาหาร มีศิลปิน แล้วโจทย์ก็
คือ ศิลปินที่มาขายในงาน
คนละเมนู ชวนเขามาแล้วก็
ให้เขาล้อชื่อวงหรือชื่อเพลง
ของตัวเองใช้เป็นชื่อเมนู 
 พอโจทย์เป็นอย่างนี้ เรา
ก็เลยลองคิด โดยเอาทุก
อย่างมารวมกันแค่นั้นเอง 
เริ่มจากชื่องานก็คือ CAT 
FOODIVAL แล้วโจทย์มัน
คือเทศกาลอาหาร และมี
เสียงเพลงก็ “อร่อยหู” ทีนี้ “1 
เมนู 1 ศิลปิน” ก็มาจากค�า
คล้องจองเลยน่ะ อาจจะเป็น
เทศกาลของกิน 1 ศิลปิน 1 
เมนูก็ได้ แต่เรารู้สึกว่า เรา
ชอบ 1 เมนู 1 ศิลปินมากกว่า 
แค่นี้แหละ (หัวเราะ) คือเอา
ค�ามาให้เรียงคล้องจองแค่นั้น
เอง มันก็มาจากโจทย์นั้น
แหละ ในห้องประชุม เขาคุย
อะไรกัน จดอะไรขึ้นกระดาน 
เราก็ดู แล้วเราก็พูดออกมา” 
เจต - สมเจตน์ ลายอด 
ครีเอทีฟ แคท เรดิโอ ที่พี่บูม
หัวหน้าครีเอทีฟเคยกล่าวถึง
ตอนเราสัมภาษณ์ CAT 
FOODIVAL 2 ว่า “เป็นงาน
ชิ้นแรกที่เจตคิดแล้วได้ใช้เลย 
หลังจากเข้ามาท�างานแล้ว
เกือบ 1 ปี” และทีมงานก็ยินดี
ที่จะใช้อย่างสนุกมาจนถึงครั้งที่ 
3 แต่เจตไม่หยุดเท่านั้น ยัง
ขยายพุงเอ้ยไอเดียต่อเนื่อง

ARE YOU READY?
คนเล็ก พุงโต 

เทศกาลนี้ยังชื่อเดิม สโลแกน
เดิม แต่เพิ่มเติมคือมีคำาอย่าง 
“คนเล็ก พุงโต” ให้ได้ยินผ่าน
สปอตโฆษณาต่างๆ ซึ่งข่าวว่า
เจตคนเดิมเป็นคนคิด
 “คนเล็ก พุงโต นี่เริ่มมา
จากที่ว่า เราต้องเริ่มโปรโมท
แคท ฟู้ดดิวัล ปีนี้ พี่บูมก็บอก
ว่า เดี๋ยวท�าสปอตโปรโมท
แคท ฟู้ด เป็นทีเซอร์ว่าจะมี
งานนี้ เร็วๆ นี้  โจทย์แค่นี้เลย 
เราก็คิดถึงปีที่แล้วที่เพิ่งมี 
CAT EXPO เป็นเทศกาล
ดนตรีคนเล็ก เพลงโต ซึ่งก็

พูดถงึคนเล็กๆ ที่ท�าให้เพลง
มันโต เราก็เลยรู้สึกว่า งั้นเรา
ก็ล้อตอนเดิมดิ คือ จาก “คน
เล็ก เพลงโต” ก็เป็น “คนเล็ก 
พุงโต ”แค่นั้นเอง คือ ท�าส
ปอตให้มันล้ออันเดิมไปก่อน 
ให้เป็นไตเติ้ลว่าอีกหน่อยจะมี
งานนี้ โดยสปอตตัวแรกที่คิด
ส่งพี่บูม ก็เป็นสปอตตัวเดิมที่
ล้อแม้กระทั่งการท�าในห้อง
ซาวด์ก็คือเอารูปแบบมาล้อ
หมดเลย เพื่อเอามาเกริ่นถึง
งานที่ก�าลังจะเกิดขึ้น จาก
เทศกาลคนเล็ก ที่ท�าให้เพลง
โต คราวนี้ พวกเขาจะกลับมา
ท�าให้พวกคุณพุงโต” ครีเอทีฟ
เจต
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STRONGBOW ร่วมกับ 
CAT RADIO เสนอ CAT 
FOODIVAL

 เทศกาลอาหารอร่อยหู 
1 เมนู 1 ศิลปิน ครั้งที่ 3
3 มีนาคม 2560 ที่ SHOW 
DC OASIS ARENA
100 ร้านอาหารเมนูจากชื่อ
เพลงปรุงและเสิร์ฟโดยศิลปิน
ที่คุณรัก 
 “การดูแลบูทส�าหรับ 
CAT FOODIVAL จะต่าง
จากงานอื่นตรงที่รายละเอียด
ของศิลปิน คือ ที่ผ่านมา เขา
จะท�าของที่ส�าเร็จแล้วมาขาย 
พวกซีดีพวกเสื้อยืด คือทุก
อย่างจะส�าเร็จมาก่อนงาน 
แต่ว่างาน CAT FOODIVAL 
คือ เทศกาลอาหารที่ศิลปิน
จะมาท�าอาหาร รายละเอียด
กค็อืการท่ีเราต้องคยุกบัเขาว่า 
เขาใช้อะไรในการประกอบ
อาหารบ้าง เราจะได้รู้ว่า ร้านน้ี
ผัดสดเลย ไม่ควรอยู่ติดๆ กัน 
หรือว่าควรอยู่เหนือลม ราย
ละเอียดการดูแล การวาง
ต�าแหน่งบูทจะต่างกัน เพราะ
ว่าจะมีผลในเรื่องของผู้มา
ร่วมงาน ปัจจัยเกี่ยวกับเรื่อง
ลม แต่ว่าจริงๆ ก็ไม่ค่อย
ส�าคัญ ส�าคัญสุดคือ เรา
ต้องเตรียมความสะดวก
สบายในการท�าอาหารให้เขา 
ก็คือต้องถามว่าใครท�าอะไร 
แล้วก็ไปคุยกับพี่ๆ ทีมโปรดัก
ชันอีกที บอกเขาว่า บูทนี้จะ
ใช้วิธีการปรุงอาหารแบบนี้ 
เพราะพี่เขาจะได้ช่วยดูแล
ความสะดวกให้ จริงๆ ความ

แตกต่างระหว่าง CAT 
FOODIVAL กบั CAT EXPO 
หรือ T-SHIRT ก็แค่เรื่อง
ของวัตถุดิบ ของที่จะน�ามาย 
ค่อนข้างเป็นของที่ต้องท�า ณ 
เวลานั้นจริงๆ คือท�าล่วงหน้า
ไม่ได้” เจต ครีเอทีฟ ที่
นอกจากคิดสโลแกนงานนี้แล้ว 
ยังดูแลบูทที่มาขายอาหารใน
งานด้วย 

อิ่มหนักๆ กับคอนเสิร์ต 
8 รส

 SCRUBB, SQWEEZ 
ANIMAL, STAMP, 
DEEPSEA DRIVE 
MACHINE (JAPAN), BOY 
IMAGINE, MAX JENMA-
NA, THE RICHMAN TOY, 
GREASY CAFE
  ตัวอย่างชื่อเมนูที่เตรียมไป
เสิร์ฟใน CAT FOODIVAL 3
 เกี๊ยวกันไหม? โดย  

อิ้งค์ วรันธร, คุกกี้เสี่ยงตรัย 
โดย ตรัย ภูมิรัตน, UN-
FRIEND FRIES โดย 
HELMETHEADS, BITCH 
BURGER โดยTHE YOUNG 
WOLF, ไอติมกะทิโคตรวิ่ง X 
คุกกี้ WEST OF EA(S)T - 
BIRD SOUND RECORD,  
พันช์ลำาเอียง โดย ไมเคิล ศิรชัช 
& กุ๊กไก่ ภาวดี, ขนมจีนแกงม้า
ป่าและมนต์รักนำ้ายาเสน่ห์ โดย 
THE RICHMAN TOY และ
อีกเพียบ

STRONGBOW X CAT 
RADIO

 CIDER (ไซเดอร์) คือ 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีอายุ
กว่า 5,000 ปี เป็นที่นิยมใน
ยุโรปตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 
 APPLE (แอ๊ปเปิ้ล) คือ ผล
ไม้ที่มีคุณค่าทางอาหารอย่างที่
มีสำานวนว่า AN APPLE A 
DAY KEEPS THE DOCTOR 
AWAY. มีนัยแห่งแรงบันดาล
ใจอย่างที่ไอแซค นิวตัน ค้นพบ
กฎแรงโน้มถ่วงเมื่อแอ๊ปเปิ้ลตก
ใส่หัว และเป็นสัญลักษณ์ของ
แบรนด์ที่นักสร้างสรรค์สาขา
ต่างๆ ใช้ เช่น THE BEATLES 
กับ APPLE RECORDS, 
STEVE JOBS กับ APPLE 
INC.
 APPLE CIDER แบรนด์ 
STRONGBOW จากอังกฤษ
ได้รับความนิยมสูงสุดในยุโรป
และเริ่มเป็นที่รู้จักในเอเชีย 
CAT FOODIVAL ครั้งนี้ 
STRONGBOW ชวนทุกคน
มาอิ่มอร่อยกับเทศกาลอาหาร
อร่อยหู 1 เมนู 1 ศิลปิน ลิ้มรส
เครื่องดื่ม และร่วมสร้างสรรค์
งานศิลปะเป็นแอ๊ปเปิ้ลของ
ตนเอง  พักผ่อนสบายๆ ใต้ต้น
แอ๊ปเปิ้ลใหญ่ที่เป็นทั้งจุดนัด
พบและถ่ายรูปเพลินๆ 

CAT FOODIVAL X 
JULIBAKERAND
SUMMER  

 อีกหนึ่งความพิเศษของ 
CAT FOODIVAL ปีนี้คือ 
CATFOODBAG ที่ออกแบบ
ลายกระเป๋าโดย ป่าน ชนารดี 
ฉัตรกุล ณ อยุธยา ศิลปินรุ่น
ใหม่ที่ผลงานในนาม JULIBA-
KERANDSUMMER โดดเด่น
และได้รับความนิยมมาก ทีเชิ้ต
ปีที่แล้วป่านขายเสื้อหมดเป็น
คนแรกๆ
 CATFOODBAG  ไม่มี
ขาย แต่ให้ฟรี สำาหรับผู้ที่ซื้อ
บัตรภายใน 1-3 กุมภาพันธ์นี้ 
ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ WWW.
THAITICKETMAJOR.COM 
02-262-3838 รายละเอียด

เพิ่มเติม WWW.THISISCAT.
COM, FB/THISISCATRA-
DIO 

รู้ไปท�าแมว
 1. สาเหตุที่เราชวนคุยกับพี่ฤทธิ์ และ 
เจต เพราะก่อนหน้านี้เวลามีงานแคท สื่อ
ต่างๆ มักสัมภาษณ์หัวหน้าจ๋อง หรือพี่บูม 
เราเองก็ด้วย โดยเราอาจสัมภาษณ์ทีมงาน
ฝ่ายโน้นฝ่ายนี้นิดหน่อย รอบนี้เราคิด
ทบทวนจากสกู๊ปเคยท�า นี่เป็นการท�าสกู๊ป 
แคท ฟู้ดดิวัลครั้งที่ 3 แล้ว ท�าไมเรายังไม่
เคยคุยกับคนต้นคิดทั้งในด้านไอเดียและ
ถ้อยค�าที่ฮิตติดงานเลย 
 2. ดีเจวราฤทธิ์เป็นคนต้นคิดไอเดีย 
CAT FOODIVAL แต่ทุกครั้งที่ถามเรื่อง
อาหารในงาน เขาจะตอบว่าไม่ค่อยได้ชิม 
เพราะเป็นเบาหวาน จึงต้องควบคุม
อาหาร แต่พี่ฤทธิ์มีความรู้แน่นเรื่องของ
อร่อยและอาหารสุขภาพต่างๆ เจอที่ไหน 
ลองชวนคุย
 3. พอดูรูปย้อนหลังแล้วก็นึกได้ว่า
อีกหนึ่งของที่ระลกึที่เราเพิ่งเคยท�าขาย
ครั้งเดียวและขายดีมากใน CAT FOODI-
VAL ครั้งแรก ทีมงานก็ต่อคิวซื้อไม่ทัน คือ 
แก้ว CAT RADIO ครั้งนี้ก็คิดๆ อยู่ แต่ยัง
ไม่ทันตัดสินใจ ทีมงานก็กดสั่งซื้อแก้วเยติ
ออนไลน์กันอย่างคึกคัก เราจึงคิดว่าทุกคน
น่าจะมีแก้วสไตล์นี้กันแล้วเนาะ สุดท้าย
เราจะขายอะไร (หรอืไม่) ลุ้นกนัในงานเน่อ 
 4. นอกจากเราจะชวนศิลปินมาท�า
อาหารในงาน ซึ่งปีนี้ฝึกปรือฝีมือเชฟกัน
อย่างสนุกยิ่งกว่าเดิม ยังชวนศิลปินมาเล่น
กันแบบเน้นๆ 8 รส โดยบางคนอย่างบอย 
อิมเมจิ้น ทีมงานโทรชวนตั้งแต่ปีที่แล้ว 
ช่วงปีใหม่ก็บินไปไปเยี่ยมเยียนถึง
เชียงใหม่ (ไปชวนเขาอีกนั่นล่ะ) จึงดีใจ
และขอบคุณมากที่พี่บอยตัดสินใจมา 
ขอบคุณพี่ชาฮาร์โมที่ช่วยชวนช่วยเล่น 
 5. ข่าวว่าเป็นโชว์เดียวในปีนี้ที่
กรุงเทพฯ และและหวังว่าผู้ชมก็จะดีใจ
และไปเชียร์กันคึกคัก
 6. ย�า้ว่าตดิตามเฟสบุ๊ก FB/THISIS
CATRADIO ให้ดี ได้ข่าวว่าจะมีคลิปชิม
ให้ดูและคลิปอร่อยๆ มาเรียกน�้าย่อยรัวๆ
 7. นอกจากร้านศิลปินที่ท�าเองเสิร์ฟ
เองแล้วยังมีร้านเด็ดจากวงในที่คลุกวงใน
ร้านดังมาแนะน�าให้แบบวงในสุดๆ
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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 
อำทิตย์ 
พรหมประสิทธิ์

ดีเจนอร์
วีระยศ 
เตยะรำชกุล

 ปี 2017 นี้อินกับอัลบั้ม
ใหม่ๆ ของสาวๆ ประมาณนี้ 
(อ่านว่า อัลบั้มประจำาปีจาก
ศิลปินหญิง)
 ”แมวนอก” ทุกศุกร์ สามทุ่มถึง
เที่ยงคืน รายชื่อเพลงตามดูได้ที่ 
FACEBOOK.COM/SONNY
ANDNORCATRADIO

 ช่วงนี้ (ปลายปี 2560 
เป็นต้นมา) ที่บอร์ดของ แคท 
เรดิโอ ได้ปิดประกาศชื่อวงที่
เรียกผิดกันบ่อยๆ ท�าให้เราถึง
บางอ้อตั้งหลายวง.....คราวนี้มาดู
ชื่อวงฝั่งสากลที่คนเรียกผิดกัน
บ่อยๆ บ้าง

HAIM = ไฮม
GOTYE = โก-ติ-เย
BON IVER = โบน-อี-แว
!!! = เช็ค-เช็ค-เช็ค, ฉึก-ฉกึ-ฉกึ
DIE ANTWOORD = 
ดิ-แอน-ทเวิด
MSTRKRFT = 
MASTER-KRAFT
MNDSGN = MIND DESIGN
DNTEL = ดี-เอน-เทล
OOOOO = OH
DNCE = ดี-เอน-ซี-อี
SBTRKT = SUB-TRACK
PVRIS = PA-RIS
DIIV = DIVE
TODD TERJE = ทอด เทอเจ้
AKB48 = B-N-K-FOR-TY-
EIGHT / อา-จาน-ซอน-FOR-
TY-EIGHT (O,O) 
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อ่ำนไป
ดูไป ฟังไป

โดย ไก่ เดือนเก้า

รู้ไปท�าแมว
 เล่มนี้ ทั้งเต่า เดือนสอง และ ไก่ เดือนเก้า ส่งต้นฉบับ
อย่างพร้อมเพรียง สมเป็นนักเขียนที่นามปากกาเข้าคู่กัน แต่
หนังหน้าแมวยังมีนักเขียนฝีมือดีอีกสองคน ขอให้แฟนๆ 
ติดตามทวงต้นฉบับและร่วมวงสนทนาเรื่องหนังและโน่นนี่นั่น
ที่ CAT RADIO ทุกวันอาทิตย์ 21.00–24.00 น. 

อ่ำนไป
ดูไป ฟังไป

#หนังคสหน้าแมว
โดย เต่า เดือนสอง

STAR WARS: EPISODE VIII 
THE LAST JEDI (2017)

 ไทม์แมชชีนที่เหวี่ยงเรากลับไปเป็นเด็ก
ผู้ชายคนนั้นอีกครั้ง คนที่เคยพลิกดูรูปในหน้า
นิตยสารแล้วก็ทำาได้แค่จินตนาการเอาเองถึง
เรื่องราวที่น่าจะเกิดขึ้น ดีใจจังเลยครับที่ได้
เป็นแฟนหนังเรื่องนี้

COCO (2017)

 เมื่อความตายมีความหมายว่าจะได้กลับ
มาพบกันอีกครั้ง และในบทเพลงที่เราร้องคือ
ยังคงรำาลึกถึงกันเสมอ สถานที่แห่งนั้นก็คงจะ
ไม่มีอะไรให้ต้องกังวลใจ

WIND RIVER 
(2017)

 คาวบอยในดินแดนหิมะ 
ยอดนักแกะรอยที่นำาทางเราไป
พบกับความล่มมลายของหลาย
สิ่งหลายอย่าง เหน็บหนาวเคล้า
หมองหม่นปนรันทด รอยเท้าที่
ทอดยาวไปบนผืนหิมะนี้ จะไป
สิ้นสุดลง ณ ตรงจุดไหน

DIE TOMORROW 
(2017)

 มรณานุสติแบบปลายเปิด 
อาจไม่สรุปให้แบบจะจะ อาจ
ไม่กระแทกอย่างจังจังแต่
ปฏิเสธไม่ได้ว่าค่อยค่อยซึมผ่าน
จนมีอะไรตกค้างและจังหวะ
ลีลาอันแตกต่างของแต่ละเรื่อง
คือสิ่งที่ข้าพเจ้าชอบเหลือเกิน 
(O,O)

STRANGER THINGS
 ซีรี่ส์ยอดนิยม ที่ไปได้ดีทั้งเรตติง้-คำาวจิารณ์ 
STRANGER THINGS เป็นงานไฮคอนเซปต์
โดยแท้จริง หนังมีทุกอย่างที่คนดูจะชอบ เริ่มจาก

MINDHUNTER  
 MINDHUNTER ดัดแปลง
มาจากนิยายชื่อ MINDHUNT-
ER : INSIDE THE FBI'S 
ELITE SERIAL CRIME 
UNIT หนังชุดนี้เล่าที่มาของคำา
ว่า "ฆาตกรต่อเนื่อง" ได้
จริงจัง-ตึงเครียด และ น่ากลัว 
ทีมผู้สร้างสั่นสะเทือน คนดู
อย่างเยือกเย็น ผ่านบทสนทนา
-บรรยากาศ และ ตัวละครที่ซับ
ซ้อนหลากมิติ หนังไม่ได้ขาย
ความ เขย่าขวัญโครมคราม แต่
ขายความนิ่งที่แรงลึก กัดเซาะ
ทั้งตัวละครและคนดูลงไปใน
คราวเดียว MINDHUNTER 
เป็นซีรี่ส์ ดราม่า -ฆาตกรรม-
เขย่าขวัญ ที่ฉลาด -ทำาถึง และ 
เข้านอกออกในตัวละครให้เราดู
ได้อย่างทะลุปรุโปร่ง

THE HANDMAID’S TALE  
 หนังชุดนี้สร้างจากบทประพันธ์ของ มาร์กาเรต 
แอตวูด โดยเล่าถึงโลกสมมุติที่ดูเย็นชา-สิ้นหวัง และ 
โหดร้าย เป็นสังคมที่ปกครองโดยเหล่าคนที่ครำ่าเคร่ง 
มีเพศชายเป็นผู้คุมเกม และเพศหญิงเป็นเพียงสิ่งมี
ชีวิต ที่ถูกกำาหนดตัวตนไปตามบทบาทหน้าที่ และสี
ของเสื้อผ้าที่สวมใส่ / THE HANDMAID'S TALE 
ดำาเนินไปอย่างอย่างเคร่งขรึมหนักแน่น และดูสมจริง 
ทีมผู้สร้างค่อยๆ เล่าเรื่อง และให้ข้อมูลรายละเอียด
คนดู ไปทีละน้อย แต่ขณะเดียวกันก็หยิบยื่นความสิ้น
หวัง-ไร้ค่าให้กับตัวละครมากขึ้นเป็นลำาดับ ตัวหนังมี
งานสร้างที่เนี้ยบ-น่าเชื่อถือ และ ประณีต ส่วนเรื่อง
การแสดง อลิซาเบธ มอสส์ ก็ยอดเยี่ยมไร้ที่ติ รวมทั้ง
ตัวละครฝั่งผู้หญิงอีกหลายๆ คน และแม้ว่าหนังชุดนี้
จะเล่าเรื่องเพศหญิงที่ถูกกระทำาอย่างหนักมือ-ถึง
แก่น และเข้มข้น แต่เมื่อถึงจุดหนึ่งแล้ว หนังก็ไม่ลืมที่
จะทิ้งความหวังบางอย่างเอาไว้กับตัวละคร แต่เป็น
ความหวังที่ต้องบ่มเพาะรอคอย

ไอเดียโครงสร้างที่
ครอบคลุมทั้งแอคชั่น
-แฟนตาซี-ดราม่า หนัง
แจกบทให้ตัวละครได้พอ
เหมาะพอดี มีแคสติ้งที่คน
ดูรักเอาใจช่วย และเล่น
กับคาแร็กเตอร์ได้เก่ง ทีม
ผู้สร้างมีความบูชาแปด
ศูนย์อย่างเปิดเผยตั้งใจใน
ทุกๆ ด้าน ตั้งแต่วิธีคิด
–โปรดักชั่น-เสื้อผ้า-ดนตรี 
และ เก่งพอที่จะนำาเสนอ
ออกมาให้เป็นกระแส
แฟชั่น และได้ผลตามนั้น / 
STRANGER THINGS 
ปี 2 สนุก-ฉับไว-มีเสน่ห์ 
และสามารถใช้ประโยชน์
จากจุดแข็งที่แข็งจริงได้
อย่างครบถ้วน THE 
DUFFER BROTHERS 
ได้พาคนดูกลับ ไปสู่ยุค
แปดศูนย์ แบบไม่ปลอม
ไม่หลอกขาย และ เก็บ
หมดในทุกรายละเอียด
แบบคนมือถึงที่ปลาบปลื้ม 
จรงิจงักบัความเป็นแปดศนูย์
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ราศีกุมภ์
(16 ก.พ.–15 มี.ค.)

 อาการในงาน
หนักเรียนหนักงาน
กำาลังถาโถมเข้ามาหา
ท่าน แม้จะรู้สึกหนัก
หน่วงเหนื่อยยาก 
แต่ลึกๆ ท่านก็
สนุกสนานในกิจการ
ทั้งการเรียนการงาน
ของท่าน บุกตะลุย
เท่านั้น และมีข้อดีข้อ
แถมที่ท่านจะได้การ
งานการเรียนหน้าที่
ใหม่ๆ เข้ามาอีก

ราศีมังกร
(16 ม.ค.–15 ก.พ.)

 ดวงจันทร์ลอย
เด่น เห็นแล้วเย็นใจ 
แต่จะดูเย็นใจเกินไป
เสียนี่กระไร เรื่องใดๆ 
เลยไม่ค่อยจะขยับดัง
หวังทั้งการงานการ
เงินและชีวิต ข้อดีคือ
ความไม่วุ่นวาย ข้อ
เสียคือระวังว่ามันจะ
นิ่งเกินไป ท่านหญิงๆ
ทั้งหลายให้ระวังเรื่อง
เกี่ยวกับเลือดและ
ระบบของเหลวใน
ร่างกาย

ราศีมีน 
(16 มี.ค.–15 เม.ย.)

 7 ดาบพร้อม
ปิดตา ดาบตั้งเป็น
กำาแพง ทำาให้ท่าน
แทบขยับไม่ได้หนี
ไม่ทัน ช่วงเดือนนี้
อาจจะต้องอึดอัดไป
สักพัก แต่ข้อดีเป็น
ช่วงเวลาให้ท่านได้
ขบคิด และเดินต่อไป
อย่างมั่นคง

ราศีกุมภ์
(16 ก.พ.–15 มี.ค.)

 โชคลาภมาก้อน
โตก้อนใหญ่เห็นมา
แต่ไกล ผู้หลักผู้ใหญ่
เมตตามหานิยม 
สบายใจทำากิจการใด
เห็นผล เงินทองไหล
มา ปัญหาไหลไป 
สบายๆ

ราศีเมษ 
(16 เม.ย.–15 พ.ค.)

 ไพ่ฤาษี ที่โดด
เดี่ยว ก็ต้องเดินคน
เดียวแบบเงียบเหงา
วังเวง ช่วงนี้อาจจะ
เป็นทั้งตัวท่านเองและ
คนรอบข้าง ที่หนีห่าง
ออกจากกันทั้งคู ่ ให้
ถือเป็นช่วงเก็บตัวละ
กัน อาจจะไม่มีอะไรให้
คืบหน้า แต่ไม่ถอย
หลัง

ราศีมีน
(16 มี.ค.–15 เม.ย.)
 
 แข็งแกร่งดุจ
จักรพรรดิ ทำากิจการ
ใดตัดสินใจได้ผล 
ผู้ใหญ่ช่วยเหลือให้
นิยมชมชอบ มีเรื่อง
ใหญ่ให้ตัดสินใจเฉียบ
ขาด เป้าหมายที่มอง
ไว้วางไว้สำาเร็จดังหวัง

ราศีพฤษภ 
(16 พ.ค.–15 มิ.ย.)

 สุกสว่าง สบายใจ 
สว่างไสวไปหมด 
สวยงาม ทำากิจการใด
สบายบรื๋อ คิดสิ่งใด
สมความปรารถนา 
ไม่มีลังเลสิ่งใด ว่าไป 
ทางสะดวกแล้วท่าน

ราศีเมษ 
(16 เม.ย.–15 พ.ค.)
 
 หนึ่งเหรียญเขา
ว่าดี มีเงินทอง ยิ่ง
กิจการงานใดเริ่มใหม่
สร้างใหม่ คล้องจอง
ให้สำาเร็จ ยิ่งเงินจาก
การงานยิ่งสวยสรรค์ 
และดังหวังสมใจใน
โปรเจกต์ใหม่ๆที่
กำาลังจะมาถึง

ราศีเมถุน 
(16 มิ.ย.–15 ก.ค.)

 จักรพรรดิ มั่นคง 
เข้มแข็ง แน่วแน่ใน
การตัดสินใจในทุกสิ่ง 
ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตา 
นำาสิ่งดีๆ มาให้

ราศีพฤษภ 
(16 พ.ค.–15 มิ.ย.)

 อาจจะทะมึน
หน่อย แต่ไม่ค่อยร้าย
แรง อาจมีเสียทรัพย์
บ้าง แต่ไม่ขาดแคลน 
อาจะมีมิสมหวังบ้าง 
แต่บ่รุนแรง ขอให้
อดทนผ่านสักช่วงนี้ไป 
แล้วจะสวยงามขึ้น
ขอรับ

ราศีกรกฎ 
(16 ก.ค.–15 ส.ค.)

 เหรียญเยอะ การ
เงินดี ไม่มีปัญหา แต่
มีช่วงที่ต้องใช้จ่าย 
เบี้ยบ้ายรายทาง อาจ
จะต้องใช้จ่าย แบ่งปัน 
หรือทำาบุญ ให้เส้น
ทางชีวิตเดินทาง
สะดวกมากขึ้น แต่โดย
รวมถือเป็นสิ่งที่ดี

ราศีเมถุน
(16 มิ.ย.–15 ก.ค.)

 ราชาถือดาบ 
ตะลุยไป กิจการงาน
ใดขอให้มั่นใจใน
ตนเอง อย่าหวั่นไหว
ในสิ่งรอบข้างรอบกาย 
อาจดูเหนื่อยเมื่อต้อง
เดินลุยเดี่ยวบ้าง แต่
ผลลัพธ์ที่สำาเร็จสมดัง
หมายจะช่วยให้ผ่อน
คลายสบายอุราใน
อนาคตเป็นแน่แท้ที
เดียวเชียว

ราศีสิงห์ 
(16 ส.ค.–15 ก.ย.)

 มีเงินมีทอง แต่ไม่
พ้นมีเรื่องขบคิด ต้อง
ให้ประมวลผลในการ
จะใช้เงิน ทั้งเงินปกติ
และเงินเก็บ  
ยิ่งเงินเก็บยิ่งต้องคิด
ขบให้มากขึ้น

ราศีกรกฎ 
(16 ก.ค.–15 ส.ค.)
 
 แม่ชี ผู้มีทางเลือก
ดั่งขาวและดำา อาจะดู
นิ่งงัน แต่เจ้าความคิด 
คิดรอบคอบ คิด
ละเอียดลออ คิดให้มั่น
เหมาะ ที่จะเลือกทาง 
ขาวหรือดำาเรากำาหนด
ใช่ผู้อื่น ขอเพียงมั่นใจ 
เลือกไปทางนั้น มุ่งมั่น
ลงตัว

ราศีกันย์ 
(16 ก.ย.–15 ต.ค.)

 ถ้วยเยอะดี มิมี
ปัญหา มันตั้งรับอยู่ 
อาจจะเป็นแต่ท่านเอง
ที่ไม่หันไปมอง และ
เลือกที่จะเดินออกมา 
แถมมีพระจันทร์เหงาๆ 
เสริมเข้าไปอีก ขอให้
ค่อยๆ ขบคิดใจเย็น
มากขึ้น เพราะ
บรรยากาศโดยรวม
ไม่มีปัญหาสิ่งใด ขอให้
ตัวท่านมั่นใจให้มากขึ้น 
แล้วจะผ่านพ้นช่วงนี้ได้
โดยพลัน

ราศีสิงห์
(16 ส.ค.–15 ก.ย.)

 รวยทรัพย์ ทั้งโชค
ลาภเล็กใหญ่ หรือการ
เงินจากการงาน สบาย
กายสบายใจ หนักเป็น
เบา เบาแล้วก็เบาอีก 
การเงินจากทางอื่นๆ ก็
จะเข้ามาช่วยส่งเสริม 
ทั้งคอนเนกชั่นจากการ
งานต่างๆ และผู้คน

ราศีตุลย์ 
(16 ต.ค.–15 พ.ย.)

 ถึงจะล้มไป2ดาบ 
ผู้คนหลีกหนี แต่อีก 3 
ดาบ เราถือไว้ได้มั่นคง 
เหมือนมองเห็น
ทางออกในทุกปัญหา 
ขอให้ผ่านเวลาสักพัก 
ทุกสิ่งน่าจะดีขึ้นในเร็ว
วัน

ราศีกันย์ 
(16 ก.ย.–15 ต.ค.)

  ราชาถือเหรียญ
เขาว่า เงินจากโชค
ลาภ เงินจากการงาน 
เงินจากผู้หลักผู้ใหญ่ 
จะประเดประดังเข้ามา 
ราชาอาจมีเรื่องขบคิด
ให้ตัดสินใจ แต่สบาย
ในการจัดการ ลุยเลย
ลูกพี่!!

ราศีพิจิก 
(16 พ.ย.–15 ธ.ค.)

 เหรียญเยอะ เงิน
เยอะ ของแท้ โชคลาภ
ตามมาไว เงินที่มา
จากการงานและ
รายรับปกติจะมีมา
เสริมให้สะใจ ด้าน
อื่นๆ ในชีวิตก็สบาย 
ไม่มีสิ่งใดมีขัดแข็งขา 
ราบรื่นๆ

ราศีตุลย์ 
(16 ต.ค.–15 พ.ย.)

 ราชาไม้เท้า ทั้ง
การงาน การเรียน ลื่น
ไหล สะดวกสบายใจ
ไร้ความสะดุด ปัญหา
มาเราแก้ไขได้คล่อง 
โปรเจกต์ใหม่เราสร้าง
สานต่อสบายบรื๋อ 
ฮุยเลฮุย จงเชื่อมั่นใน
ตนว่าการเรียนการ
งานมาถูกทาง

ราศีธนู 
(16 ธ.ค.–15 ม.ค.)

 เอาเป็นว่า ดีที่ดาบ
ไม่มาเสียบ แต่ก็ปวด
หัวปวดจิตปวดใจให้
เราเหนื่อย เหมือนลุก
ขึ้นมาก็เหนื่อยยาก 
เก็บไปฝันไปคิดเสีย
เหนื่อย นอนๆ ก็ลุกขึ้น
มา ขอให้ใจเย็น ให้
ปล่อยใจให้สบายขึ้น 
เพื่อรอสิ่งดีๆ ใน
อนาคต 

ราศีพิจิก 
(16 พ.ย.–15 ธ.ค.)

 ฤาษี อาจจะดูนิ่ง 
หลบลี้หนีหน้าจากผู้คน 
แต่นั่นคือทางที่ท่าน
เลือก แม้ว่าจะไม่ขยับ 
แต่ข้อดีคือได้อยู่เงียบๆ 
พักนิ่งๆ สักหน่อย ข้อ
เสียคือ มันอาจจะต้อง
ออกมาขยับหลังจากนี้
ด้วย ไม่งั้นอาจจะสาน
ต่อสิ่งอื่นๆ รอบๆ ตัว
ได้ยากขึ้น

ราศีมังกร
(16 ม.ค.–15 ก.พ.)

 ไม้เท้าเยอะ การ
งานการเรียนมา
มากมาย รู้สึกเหนื่อย
เหมือนสู้ไปลำาพัง แต่
ไม่มีปัญหา สู้ไหวลุย
ไหว ในใจก็แข็งแรงที่
จะทำา แม้ว่าภายนอก
จะเหนื่อยยาก แต่
ผลลัพธ์ที่รออยู่ทั้ง
การงานและการเรยีน
ที่สวยงามจะรอท่าน
อยู่ (O,O)

ราศีธนู 
(16 ธ.ค.–15 ม.ค.)

 ผู้พิพากษา 
ต้องใจเด็ดเดี่ยว 
ตะลุย คิดแล้วทำา ทำา
แล้วลุย ลุยแล้วสาน
ต่อ แม้ผู้คนรอบกาย
จะทักท้วง เราอย่า
แกว่งไกว ใจต้องนิ่ง
ให้สมรุ่นใหญ่ ตัดสิน
ใจไปให้สมดั่งใจ 
(O,O)

หมอสอง 3 มิติหมอสอง 3 มิติ เปิดไพ่ยิปโซ เอ้ย ยิปซี ท�านายดวงรายเดือนโดยหมองสอง สามมิติ...เดือนกุมภาพันธ์ 2561...เปิดไพ่ยิปโซ เอ้ย ยิปซี ท�านายดวงรายเดือนโดยหมองสอง สามมิติ...เดือนมกราคม 2561...

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

ดวงรายเดือนดูที่นี่ที่เดียว ส่วนดวงรายสัปดาห์ ดูแบบสดๆ ได้ที่ Cat Radio รายการหมอสองสามมิติ 
ทุกวันพฤหัสบดี สี่ทุ่ม ถึง เที่ยงคืน โดยหมอสอง (2 Paradox) และ หมอยิป (ยิปโซ อริย์กันตา) 
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จากซ้ายไปขวา เมษ ปุ้ย เต้ ข้น นิล

CAT30
of the Month

CAT30
of the Month

CAT 30 
OF THE 
2 MONTHS
  CAT 30 OF THE 
MONTH คือ ชาร์ตรายเดือนที่
ประมวลผลจาก CAT 30 ชาร์
ตรายสัปดาห์ที่รายงานทุกวัน
เสาร์ 14.00–18.00 น. ทาง 
WWW.THISISCAT.COM, 
APP: CAT RADIO ดังนั้น
ชาร์ตรายสัปดาห์ติดตามที่ 
CAT RADIO ส่วนชาร์ตราย
เดือน ติดตามที่นี่ที่เดียวนะ
เมี้ยว 
 เล่มนี้ เราจัดให้ 2 ชาร์ต 
จาก 2 ปี
 1.  CAT 30 CHART OF 
DECEMBER 2017 ย้อน
ความทรงจำาจากเดือนสุดท้าย
ของปี ที่มีสาวเสียงใส อิ้งค์ 
วรันธร ครองอันดับหนึ่งใน
ชาร์ตด้วย ‘เกี่ยวกันไหม’ แบบ
เกี่ยวใจผู้ฟังและดีเจไปอย่าง
สวยงาม ตามเพลงก่อนหน้านี้ 
ที่อิ้งค์ก็ยึดพื้นที่ในชาร์ตได้
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพื้นที่แปะ
โปสเตอร์ในห้องดีเจด้วย   

 2.  CAT 30 CHART 
OF JANUARY 2018 เริ่ม
ต้นความทรงจำาของปีใหม่ ด้วย
ชาร์ตเดือนแรกในปี 2018 ที่มี
สาว วี วิโอเลต ครองอันดับ
หนึ่ง แบบ ‘ไม่เป็นไร … เข้าใจ’ 
ซึ่งหลายคนคุ้นหน้า คุ้นเสียง 
เป็นอย่างดี 
 แต่หน้าใหม่มาแรงแบบ
แมนๆ สไตล์อีสานเร็กเก้ เรา
ยกให้ ISANJAH ที่ทำาเพลงได้
กลิ่นทั้งทะเลและกลิ่นโคลนสาบ
ควาย ชวนทุกคนผ่อนคลายไป
กับ ‘มวลน�าอ้าย’ ในอันดับ 3  
 ม้ง–มิวสิก ไดเรกเตอร์ผู้
เชี่ยวชาญด้านเพลงแมวของ
แคท เรดิโอ ได้แสดงทัศนะไว้
ว่า “เป็นเพลงเรก็เก้ยคุใหม่ ที่
ฟังแล้วรู้สกึแปลกด ีเนือ้ร้อง
เป็นภาษาอสีาน ถงึแม้เราจะฟัง
ไม่รู้ความหมายเท่าไหร่ 
(หวัเราะ) เสยีงเบสแน่นด ี ฟัง
แล้วรู้สกึถงึความสมยัใหม่ เรา
ตามไปด ูMV แล้วกช็อบ
การน�าเสนอแบบบ้านๆ ซือ่ๆ ดี 
คดิว่าเป็นวงเรก็เก้หน้าใหม่ที่
น่าจบัตา ฟังเพลงแล้วกย็ิม้ๆ“
 ISANJAH เป็นวงเร็กเก้
จากจังหวัดมหาสารคาม เพลง 
‘มวลน�าอ้าย’ ส่งมาจากบุญลั่น
เรคคอร์ด ค่ายเพลงน้องใหม่
โดย บ.บางพระ (วิน SRIRA-
JAH ROCKERS) อีกวงใน
สังกัดเดียวกันที่ติดชาร์ตแบบ
ยิ้มๆ ก็คือ SMILE STATION 
วงเรกเก้จากเชียงใหม่ เจ้าของ
เพลง ‘ยิม้&พริม้’ ในอันดับ 26  
(O,O)
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