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ฉบับวัยรุ่น?
Phum, Pat Chayanit, 

Pure Watanabe, 
The Toys, V Violette

Yerm, Mints, Zeal, 
The Whitest Crow, 

Abstraction XL, Mean
ฯลฯ

สกู๊ปนัดยืด! 
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CultMaew Team
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บรรณาธิการบริหาร   มณเฑียร  เกษศิรินทร์เทพ
บรรณาธิการ   พัสวรรณ ศรีลาน 
ผู้ช่วยบรรณาธิการ  พิมพกานต์ เกิดศิริ
นักเขียนประจ�า  ทีมเค้าแมว = ทีมแคท เรดิโอ 
   ดีเจ ครีเอทีฟ โปรโค และทีมงานทุกคน
ทีมให้ข้อมูล รู้ไปท�าแมว   บรกรณ์ หลงสวาสดิ์
   อัญญารัตน์ ชาตะเมธีกุล 
   วีณา ปิยะพินทุ
   ปัญญพัฒน์  ชัยศุภมงคลลาภ
   สมเจตน์  ลายอด
   นุวัตร ฐิติเหมสกุล 
   ปิยะวัจน์  สันติสุทธิ์
   ไชยปกรณ์  พุทธธีรภาพ
   นิสิต  พัฒนศิริมากร
   จามร  อามระดิษ
   มานะ จารุวัฒนกิจ
   วรพจน์ จันทร์สงวน
   พรภัสสร อัตถปัญญาพล
   สิรินดา อินทสุข
วิศวกรเสียง   ดิศรณ์ ปานเพ็ง 
นักอ่านตรวจทาน   อิทธิกร  เทพทรงวัจจ
นักออกแบบ   วรวุฒิ ตวงวุฒิกุล
นักจัดการ     กรภัทร์  บุนนาค
นักสื่อสารออนไลน์    อภิชญา   โพธิ์ศรี
   ณฐพัชร จันทร์วศิน
นักศึกษาฝึกงาน (แคท เรดิโอ) นันท์นภัส เภาอ้วน
   อมานี เลาะมณี 
ผู้อ�านวยการแจก  กรุงเทพฯ: ป้อง, เชียงใหม่: ขิม
   ขอนแก่น: โอ๊ต, โคราช: โจ้
บริษัทผู้พิมพ์  บ. ทวีวัฒน์การพิมพ์ จก.
บริษัทผู้ผลิต   Taf Rodi A  Co.,Ltd.  
ที่อยู่     1603 ซ.ลาดพร้าว 94 ถ.ลาดพร้าว 
   แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม  
   10310 โทร. 02-530-9611  
ติดต่อโฆษณา  086-609-0489  
   082-797-1448 

CAT
RADIO
DJ Shift

รับสมัครสมาชิกอ่าน และสมาชิกแจก    
1. เค้าแมวแจกฟรีและอยากให้ทุกคนอ่าน แต่ด้วยความมือใหม่และงงประจ�า อาจ
แจกได้ไม่ทั่วถึง ใครสนใจอ่านต่อเนื่อง แบบส่งถึงบ้านพร้อมของที่ระลึกเล็กน้อย 
ติดต่อที่ cultmaew@gmail.com หรือกรอกใบสมัครในเล่ม (หน้า Cat Diary) 
2. ใครสนใจช่วยเราแจก ติดต่อที่ cultmaew@gmail.com เช่นกัน แจ้งชื่อ 
นามสกุล จ�านวนเล่มที่ต้องการ 
พร้อมรายละเอียดจุดที่น�าไปแจก เรายินดีส่งให้ พร้อมลงเครดิตตามเหมาะใจ 

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

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

CAT RADIO DJ SHIFT

Intro

 Editor’s Note
 นักศึกษา 1 “นกตัวนี้ลืมว่าตัวเองมีปีกหรือไง ถึงได้มาเดินข้างเรางี้”
 นักศึกษา 2 “อาจจะไม่ได้ลืมปะแก แค่ยังไม่อยากบินปะ”
 นี่คือบทสนทนาที่ผู้เขียนได้ยินระหว่างเดินปะปนอยู่ในหมู่นักศึกษา
มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง เสียงมาจากข้างหลัง แต่พอหันไปก็ไม่ทันเห็นทั้งคนทั้ง
นกต้นเรื่อง อารมณ์นี้สินะที่เขาเรียกว่า “นก” (ในความหมายท�านองผิดหวัง 
วืด) แต่ใจก็ขอขอบคุณทั้งน้องและนกที่ท�าให้ฉุกคิดถึงเรื่องปีกและทัศนคติ
 “ปีก” อาจหมายถึงอวัยวะส�าคัญอันเปรียบประดุจอาวุธหรือของวิเศษ
ประจ�าตัว ที่ใช้ทุกวันจนชิน หลายครั้งพาลรู้สึกไม่พิเศษ หรือลืมนึกถึง
คุณสมบัติส�าคัญไป  
 บางครั้งก็ไม่ได้ลืมหรอก เพียงเลือกไม่ใช้ เพราะอยากลองวิธีอื่น 
 “ปีก” อาจหมายถึงความอิสระ เสรีภาพ ตามใจปรารถนา 
 บางคราว เราก็เลือกผูกใจอยู่กับบางคน บางเรื่อง บางที่ หรือบางอย่าง 
จะชั่วขณะหรือตลอดไปก็สุดแต่ใจ
 
 ไม่ว่าจะลืมหรือจะเลือก ผู้เขียนคิดว่าล้วนมีข้อดีหรืออย่างน้อยก็ให้ข้อคิด
แก่ชีวิตได้ หากเราตระหนักถึงปีกของตนเอง แล้วพัฒนา อย่างน้อยก็รู้จักใช้ 
หรือไม่ใช้...ให้เหมาะกับจังหวะชีวิต
 
 ฉบับนี้ เค้าแมวมีโอกาสพบปะเหล่าวัยรุ่นปัจจุบัน (ไม่ว่าด้วยอายุหรือ
หัวใจ)  ที่มีปีกหลากหลาย บางคนมีอาชีพเดียวกัน แต่มีลักษณะเฉพาะตัวต่าง
กัน เราจึงได้คุยกับนักแสดงเรื่องหนังสือ คุยกับนักดนตรีเรื่องอาหาร คุยกับนัก
ร้องเรื่องเกม หรืออีกหลายเรื่อง สุดแต่ใจเขาจะพาเราไป...หวังว่าผู้อ่านจะไป
ด้วยกัน อย่างน้อยก็แว้บหนึ่งในช่วงขยับปีก (O,O)
      พัสวรรณ ศรีลาน 
      บรรณาธิการ 

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 (บอยแบนด์แสนใจดีนิยมแจกบนเวทีและที่ต่างๆ) • 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) • Loft 77 (อ่อนนุช 
33) • Magpie (อ่อนนุช 28) • Old Boy Cafe & Bistro (ทาวน์ อิน ทาวน์ ซ.
11) • Pickadaily ถนนสุขุมวิท 77 • 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) • WHITE bake.wine.cafe (ถ.
ศรีวรา) • บางรักกาแฟสด (ตลาดเฉยพ่วง, รัชดา ซ.4) • ร่มไม้ไออุ่น (ใกล้โรงเรียน
บดินทร์เดชา ลาดพร้าว 94) • สวนครูองุ่น มาลิก (ทองหล่อ ซ.3 ข้างสถาบัน
ปรีดีฯ) • สุขใจ Music House & Cafe (ทาวน์ อิน ทาวน์) • อินทนิล (ปั๊ม
บางจาก สาขาเอกมัย) • อุดมสุข coffee happy & more (รัชดา ซ.3)
Co-Working Space x Cafe Growth Cafe And Co. (สยามสแควร์ ซ.2)
Hubba -To (habito Mall โครงการ The Base,  สุขุมวิท 77) • Market
ร้านขนมคุณเก๋ (โซนด้านหน้าตลาดบองมาเช่) • Record & Vinyl Shop
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 (ซอยพหลโยธิน 18/1 แยก 3) • Okinawa Kinjo 
(สุขุมวิท 69, BTS พระโขนง ทางออก 3) • PLAY YARD 
by Studio Bar (ลาดพร้าว ซ.8 แยก 3) • Sweet Pista 
(สุขุมวิท 31) • Tacos Factory (อารีย์ ซ.1) • TERUAKI 
(โครงการอารีย์การ์เดน) • ร้านเจียงฮาย (ปากซอยลาดพร้าว 
ซ.4) • University ใต้คณะดุริยางคศาสตร์ ม.ศิลปากร 
(ตลิ่งชัน) • ใต้คณะวารสารฯ ม. ธรรมศาสตร์ (รังสิต) • ใต้
คณะวิทยาศาสตร์ มศว (ประสานมิตร) • ส�านักหอสมุดกลาง 
มศว (ประสานมิตร) • ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสน
เทศม.ราชภัฏจันทรเกษม • Others BB Labsnack 
(Emporium Tower) • Condo เมโทรสกาย รัชดา
Salon de Bear พฒันาการ • บ.ควิบอี ี(อาคารอือ้จอืเหลยีง) 
• ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา Big C สะพานควาย • อาคาร 
อปร. (โรงพยาบาลจุฬา)
เชียงใหม่
Book Shop Book Smith (นิมมานเหมินท์ ปาก ซ.3) • 
ร้านเล่า (นิมมานเหมินท์ ปาก ซ.2) • Cafe 8 Days a 
week (ซ.สุขเกษม) • A While Coffee (ซ.ศิริธร หลังตึก 
CM Computer) • aka ama (สันติธรรม) • Bart Coffee 
(มูลเมือง ซ.6) • Brewing Room (ถ.เจริญเมือง) • Coffee 
Man (อ่างแก้ว มช.) • Erbaan Cafe • Factory Coffee 
(ซ.วัดอุโมงค์) • Graph Cafe (ถ.ศรีภูมิ) • Impresso 
(นิมมานเหมินท์ ซ.11) • Kantary Terrace (นิมมานเหมินท์ 
ซ.12) • Less is More Coffee 17 (นิมมานเหมินท์ ซ.17)
Mosaic Coffee • (ตรงข้ามBritish Council Chiang 
Mai) • No. 39 Coffee (ซ. วัดอุโมงค์) • Gallery & 

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

(บ�ารุงราษฎร์ ซ.2) • แจ่มเจริญย์ วิน
เทจ (สันติธรรม) • Shop Dibdee 
Studio (Thapae East) • Rubber 
Killer (นิมมานเหมินท์ ซ.11)

ขอนแก่น
Light Here (เส้นหลังโรงแรมโฆษะ
ขอนแก่น) • ร้าน บ้านมอ Bakery & 
Coffee • สถาบันดนตรีเคพีเอ็น (ชั้น 
5 เซ็นทรัลขอนแก่น)
นครราชสีมา 
3rd World Cafe (ถ.พลแสน) •
Mademan Barber Club (ถ. โพธิ์
กลาง) • Must so Kiss (บริเวณ 
The Zenith Restidence) • 
Some Might Say (ถ.สุรนารี) •
ร้านเฟื่องนคร (ถ.มหาดไทย) • ห้อง
ซ้อมดนตรี Studio 1234 (ถ. บัวรอง)
เชียงราย
ก๋วยเตี๋ยวเรือวิทยุ (หน้ามหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง)
จันทบุรี
Dejavu by Wanphenjewely
ชุมพร
Yellow Bear Bar (ตลาดร้อยร้าน)
ชลบุรี NRA Cafe (สัตหีบ)
ตาก
a coffee • Bann Tak Coffee 
Boom (ริมน�า้ปิง อ.บ้านตาก) •
PlamucH (ปลัมมัช & นมสด 
ขนมปัง) (ทางเข้าสนามกีฬากลาง
จังหวัดตาก / ตรงข้าม รพ.ตากสิน
มหาราช) • รวมมิตร (ถ.ท่าเรือ ข้าง
รพ.ตากสินมหาราช) • เถียงนา 
Coffee and Bakery Farm (ถ.
พหลโยธิน ทางหลวงหมายเลข 1)
พิษณุโลก
a coffee (ม.นเรศวร) • ห้องสมุด
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ม.นเรศวร)
นครปฐม
Carpe Diem (ซ.ชยาทิพย์ ทับแก้ว)
Lamun Cafe (หน้า ม.ศิลปากร 
ทับแก้ว) • Tik Cafe (ม.ศิลปากร 
ทับแก้ว) • ร้าน P’took
นนทบุรี มาเจสติก ทาวเวอร์
ประจวบคีรีขันธ์ The Diasy Cafe
ลพบุรี The Mellow 
สุราษฏร์ธานี
Jasmine & Tea House, Samui  
ห้องซ้อมดนตรี ROCKETSRA
อยุธยา
Junk House Cafe & Bar (ท่ารถ 
99 ติด Stockhome Hostel ถ.
นเรศวร)
อุดรธานี
ร้าน Beyond Cafe (ทั้ง 4 สาขา)
ร้าน Dose Espresso Thailand
ร้าน Dose Factory
ร้านเลิศอาภรณ์ (ตลาดห้าแยก)

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

ป.ล. นอกจากเป็นค�าสแลงที่ได้ยิน
จากบทสนทนาวัยรุ่น โซเชียลมีเดีย 
ซีรีส์ และเพลงรุ่นใหม่แล้ว “นก” 
ยังอยู่ในเพลงวัยรุ่นยุค  2537   
ชื่อ ‘นกตลอด’ เพลงจังหวะสนุก
ของ อนันต์ บุนนาค ที่ฟังแล้วผู้
เขียนเองก็พยายามนึกตามว่าตอน
นั้นได้ยินรุ่นพี่เขาคุยกันเรื่อง “นก” 
ในบริบทไหนบ้าง ใครนึกออกเมล
มาเล่ากันได้ที่ cultmaew@
gmail.com 
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 ร้านอาหารบรรยากาศดี 
ดนตรีเพราะ เหมาะแก่การชวน
กันไปพักผ่อน เข้ากับชื่อ 
People on Pause  
 นอกจากเราไปสัมภาษณ์
เรื่องเพลงใหม่ของวง Zeal 
(อ่านรายละเอียดในคอลัมน์  
Recommend) ที่ร้านนี้ตาม
ค�าชวนของชาว Me Re-
cords แล้ว ยังได้นั่งฟังเพลง 
ชิมอาหาร น�้า ขนม อย่าง
เพลิดเพลิน  
 อิ่มแล้ว ก็ฝากเขาแจก
หนังสือเรียบร้อย เย้ 
 แต่เรายังไม่หยุดแค่นั้น 
เดินไปซื้อข้าวมันไก่ที่ร้านข้างๆ 
ชื่อ ไก่ในหิน กลับไปฝากทีม
แคท เรดิโอด้วย อร่อย! 
 (ทั้ง 2 ร้านมีสมาชิกวงซีล
เป็นหุ้นส่วน)

 คอนเสิร์ตใหญ่สไตล์ปาร์ตี้ริมหาด โดย 14 
ศิลปิน Smallroom ที่ทั้งเล่นดนตรีและแบ่ง
หน้าที่ดูแลส่วนต่างๆ 
 การแสดงบนเวทีเล่นกันยาวๆ มีการแจม 
และเซอร์ไพรส์เป็นระยะ โดยเฉพาะมารีญา กับ
โชว์เพลง ‘บุ๋ง’ ที่แฟนๆ กรี๊ดรับมิสยูนิเวิร์สไทย
แลนด์ปี 2560 กันสนั่นหาด 
 ด้านล่างเวที เราดูคอนเสิร์ตแบบฟังเพลง
คลอเสียงคลื่นพลางจิบเครื่องดื่มเย็นๆ แกล้ม
อาหารคาว-หวานอร่อยครบครัน ตกดึกเมื่อ
ความคึกคักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นอกจากเต้นกันสุดขีด
แล้วยังได้รับอนุญาตให้วิ่งลงทะเลได้ แบบไม่ต้อง
กังวลเพราะมีพี่ๆ Life Guard คอยดูแลอยู่ไม่
ห่าง (หัวใจ)

รู้ไปท�าแมว
•  งานนี้เป็นปาร์ตี้ริมหาดที่นอกจากโซนยืนดูแล้วยังมีมุม
ให้ปูเสื่อนั่งฟังเพลงชิลๆ ฟินๆ ด้วย
•  ในวันงาน เราเห็นเพียว Polycat หัวหน้าทีม F&B 
(Food and Beverage) ปั่นจักรยานส�ารวจร้านอาหาร
ที่ได้คัดสรรมาอย่างแข็งขัน เพื่อให้ทุกคน (รวมทั้งเพียว) 
อิ่มหน�าส�าราญ 

 ครั้งแรกที่ทั้งทีมแคท เรดิ
โอ และ เค้าแมว แพ็กของไป
แจกอย่างจริงจังในงานที่คนอื่น
จัด หลังแจกในงานที่ตัวเองจัด
มาพักใหญ่ 
 เมโลดี้ออฟไลฟ์ปีนี้ จัดเป็น
ครั้งที่ 11 แล้ว มีทั้งเวทีด้าน
หน้าและด้านในศูนย์การค้า
เซ็นทรัลเวิลด์ พร้อมร้านขาย
เสื้อผ้า อาหาร ซีดีและของที่
ระลึกของเหล่าศิลปิน รวมทั้ง
โซนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและ
ผลิตภัณฑ์เพื่อสังคม มีศิลปิน
และผู้ชมมาเที่ยวงานกันคึกคัก 
  บูทของเราอยู่กลางแจ้ง 
ฮอตตลอดวัน ขอบคุณทุกคนที่
ใส่เสือ้แคทมารบัรางวลั หนงัสอื
เค้าแมว ของที่ระลึกต่างๆ รวม
ทั้งพูดคุยกับทีมงานและดีเจ 
ขอบคุณทีมเมโลดี้ออฟไลฟ์ที่
เอื้อเฟื้อให้เราไปร่วมสนุกไว้ ณ 
ที่นี้ 
 งานหน้าพบกันใหม่ (ถ้าเรา
ไปไหว) 

แมวและเค้าแมว
พบประชาชน 
24–25 
มีนาคม 2561
Melody of 
Life 11 : 
Future 
Factory 

Smallroom Holiday Party 
17 มีนาคม 2561 หาดบ้านอ�าเภอ ชลบุรี 

เค้าแมวพบจุดแจกใหม่ 
People on Pause 
ลาดพร้าว วังหิน ซอย 8 

รู้ไปท�าแมว
 เมนูที่เราเลิฟมากคือ ข้าวผัด
ปลาทู และเรามัวแต่กิน จนลืมถ่าย
ภาพ จึงต้องน�าภาพบางส่วนมาจาก
เฟสบุ๊ก www.facebook.com/
peopleonpausecafe/  เข้าไปดู
บรรยากาศกันต่อได้ แล้วอย่าลืมแวะ
ไปชิมและรับเค้าแมวนะ 
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 คอนเสิร์ตเต็มรูปแบบของ
สาวๆ BNK48 ที่ขนเพลงเก่า
เพลงใหม ่และเพลงที่จะใช้
แสดงในแคมปัสมาให้ดูที่แรก
แบบเต็มอิ่ม แถมมีเซอร์ไพรส์
เป็นการประกาศเซ็มบัตสึ
เพลง ‘RIVER’ และเปิดมิวสิก
วิดีโอ ‘Shonichi วันแรก’ 
(เนื้อเพลงภาษาไทยเป็นฝีมือ
ของดเีจกอล์ฟ ประภพ ชมถาวร 
จากช่วงแมวสด @ Cat 
Radio) ด้วย เรียกได้ว่าโอตะ
ฟินไม่หยุดตั้งแต่เริ่มจนจบโชว์
เลยทีเดียว

BNK48 1st Concert : STARTO
31 มีนาคม 2561 ไบเทค บางนา 

รู้ไปท�าแมว
 1.อีกไฮไลต์หนึ่งจากทุกอีเวนต์
ของ BNK48 คือของที่ระลกึ (หรือที่
เรียกว่า GOODS) ที่ขายดีมาก จน
บางชิ้นต้องจ�ากัดการซื้อ ซึ่งของที่
ระลึกทีเด็ดของงานนี้คือพวงกุญแจ
รูปน้องๆ BNK48 ที่มีโอตะไปต่อคิว
เพื่อรับบัตรคิวตั้งแต่หัวค�่าของคืน
ก่อนวันแสดง และต้องรอซื้อในวัน
รุ่งขึน้ตอน 10 โมง ส่วนโอตะน้องเคท
ผู้ส่งข่าวให้เรา ซื้อหมวกทัน 1 ใบ 
ในวันงานหลังเข้าแถวรอ 1 ชั่วโมง ... 
แฮปปี้
 2.ตามกฎคือห้ามถ่ายภาพ
ระหว่างโชว์ เราจึงได้ภาพจากโอตะ
คนเดิมเฉพาะช่วงหน้างาน ซึ่งมี
บรรยากาศของการท�าโปรเจกต์ให้
สมาชกิแต่ละคน เช่น ป้ายผ้า สแตนดี้ 
ภาพการต่อคิว ใบจองซื้อของ และ
บรรยากาศรอก่อนคอนเสิร์ตเริ่มพอ
กระชุ่มกระชวย 

 งาน  Let’s Play THE 
VINYL เป็น “การนัดพบมิตรรัก
นักเพลง” ตามข้อความในบัตร
เชิญที่อบอุ่นเต็มอิ่ม ณ แหล่งรวม
ร้านแผ่นเสียงที่เรา นักฟัง เหล่า
ศิลปิน รวมทั้งเจ้าของร้านจากย่าน
อื่นที่ไปเจอกันวันนั้น การันตีว่าเด็ด
ด้วยการหิ้วแผ่นเสียงกลับบ้านกัน
แบบแน่นกระเป๋า 
 นอกจากเข้าออกเลือกแผ่นทั้ง
ใน VLV Shop, Analog House, 
Audio Off, Bravo Records 
และ Heaven and Hell แล้ว ยัง
เพลิดเพลินไปกับแผ่นเสียงคัดสรร

Let’s Play 
THE VINYL
31 มนีาคม 2561 
Vinyl Store 
Thailand
At The Camp 
Flea Market  

ที่ดีเจหมึก วิโรจน์ ควันธรรมเปิด
ให้ฟังสดๆ 
 Test Pressing อัลบั้มรวม
เพลง คาราบาว เสียงเพลงแห่ง
เสรีภาพ และอีกหลายแผ่นว่าหา
ยากแล้ว ยังไม่ยากเท่าบรรยากาศ
ที่ไม่รู้จะไปหาที่ไหน อาทิ ระหว่าง
พี่หมึกเปิดแผ่นดิ โอฬาร โปรเจ็คต์ 
ให้ฟังอย่างกังวานใจ พี่โอ้ โอฬาร 
พรหมใจ มือกีตาร์หัวหน้าวง ก็เดิน
ผ่านมาจากอีกโซนโดยบังเอิญ 
ซึ่งโซนนั้นมีการสนทนาบนเวทีโดย
ชาติ กอบจิตติ กับเพื่อน ต่อด้วย
การบรรเลงฝีมอืของแหลม มอรสินั  
กีตาร์คิงและชาวคณะ เดินถัดไป
อีกหน่อยก็มีเสื้อผ้า และอาหารให้
ช้อปปิ้งกันอิ่มหน�า  
 ได้ข่าวว่าที่นี่มีการจัดงานเกี่ยว
กับดนตรีเรื่อยๆ 21 เมษายน 
(Record Store Day นานาชาต)ิ 
ก็มีการจัดงาน Record Day ที่
รวบรวบแผ่นเสียง ซีดี เทป เครื่อง
เสียงวินเทจมาให้เลือกสรร แต่วัน
ที่ไม่ได้มีงานก็มีของให้ช้อปกันทุก
วันอังคาร – อาทิตย์ 11 โมงเช้า 
ถึงเที่ยงคืน พิกัดอยู่ไม่ไกลจาก
สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินก�าแพงเพชร 
ทางออก 1 

รู้ไปท�าแมว
 การ์ดเชิญงานนี้ เรารับช่วงต่อ
มาจากหัวหน้าจ๋อง พงศ์นรินทร์ อุลิศ 
บรรณาธิการอ�านวยการ เนื่องจากพี่
เขาติดภารกิจ 

Interview: Passawan Srilan
Photographer1: Worawoot Tuangwootikil
Photographer2: Nupat Arjkla
Assistant: Aunyarat, Pimpakan, Punyapat, Weena 
Stand-In: Nannaphat, Amina 
Bike : Gun Wonderrama
Location: Cat Radio & Neighborhood

Interview
แมว

ค้นวัยรุ่น
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Universal
Lover Boy 
 ค�่าหนึ่ง เราคุยกับภูมิ-วิภูริศ 
ศิริทิพย์ หลังจากเขามาแนะน�า
เพลง ‘Lover Boy’ ที่ Cat 
Radio 
 กว่าบทสัมภาษณ์นี้จะตีพิมพ์ 
นอกจากเพลงนี้จะเป็นแชมป์ทั้งใน
ชาร์ตรายสัปดาห์ของแคท เรดิโอ 
และในชาร์ตรายเดือนของเค้าแมว  
ยอดวิวยูทูบยังทะลุ.........ล้านแล้ว 
(รบกวนผู้อ่านเติม จ�านวนที่
อัพเดท) 
 ทั้งนี้ นับจากเพลงแรก 
‘Adore’ (2015) จนถึงอัลบั้ม
แรก ‘Manchild’ (2017) ภูมิมี
แฟนๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
แม้ไม่กว้างมาก แต่เริ่มไกลขึ้น
เรื่อยๆ ปีนี้เขามีทัวร์เอเชียครั้งแรก  
และมีแพลนในใจถึงครั้งต่อไป รวม
ถึงทวีปอื่นๆ 
 เรื่องราวของภูมิที่กล่าวขวัญ
กันเสมอ คือ เด็กไทยที่ไปอยู่
นิวซีแลนด์ในวัยเยาว์ จากนั้นก็กลับ
มาบ้านเกิด ท�าเพลง เล่นเอง ร้อง
เอง จนเป็นที่รู้จัก ชื่นชม และเชียร์
กันอย่างอบอุ่น ตั้งแต่ช่วงอายุ 19 
ปี ถึงปัจจุบัน เขาอายุ 22 ปี และ
ก�าลังจะจบการศึกษาจากสาขา
วิชาการผลิตภาพยนตร์ วิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล   
 เรื่องราวอื่นๆ ของภูมิ ก่อน
หน้าและระหว่างนั้น อาจยังไม่เป็น
ที่รู้จักมากนัก เราก็ไม่รู้ จึงให้เขา
เล่าให้ฟัง 

การเติบโตของภูมิ:
อนุบาล–ป.4 ที่ไทย ในโรงเรียน
ทางเลือก  
 ภูมิเป็นน้องคนเล็กของบ้าน มี
พี่ชายคนเดียว แก่กว่าภูมิประมาณ 
3 ปี แล้วก็โตมาข้างๆ แดนเนรมิต
ครับผม เป็นเด็กเซ็นทรัลลาดพร้าว 
(หวัเราะ) เรียนทีโ่รงเรียนอมาตยกลุ 
อาจารย์สอนให้นั่งสมาธิก่อนเข้า
ห้องเรียน เล่นโยคะ กินวีแกนทุก
วันพฤหัสบดี เวลาเล่นหรือเรียนก็
เดินเท้าเปล่า ภูมิเรียนที่นี่ตั้งแต่
อนุบาลถึง ป. 4 ครับ  
ใช้ชีวิตที่นิวซีแลนด์ 9 ปี เพราะ
คุณแม่ไปท�างาน 
 แม่เป็นกราฟิกดีไซน์ครับผม 
ได้งานที่นู่น แล้วเป็นความตั้งใจ
ของแม่ที่จะพาเราไปโต ไปเรียน ใช้
ภาษาอังกฤษให้ได้เหมือนฝรั่งเขา 

ก็เลยย้ายไปทั้งภูมิ แม่ และพี่ชาย
คนโตครับ ไปอยู่ทั้งหมด 9 ปีได้
ครับ ที่เมืองเล็กๆ ชื่อว่าแอชเบอร์
ตัน (Ashburton) อยู่ตรงเกาะ
เหนือของนิวซีแลนด์ อยู่ใต้โอ๊ก-
แลนด์ประมาณชั่วโมงครึ่ง
 อากาศดีมากครับผม ถือว่า
เป็นเมืองที่ปลอดภัยที่สุดใน
นิวซีแลนด์ เพราะว่านิวซีแลนด์จะ
แผ่นดินไหวเยอะ แต่ว่าเมืองภูมิ
ไม่มีภูเขา ไม่มีน�า้ท่วม ภูมิโตใน
เมืองเล็กๆ ที่ไม่ค่อยมีคนไทยเลย 
ภูมิมีเพื่อนคนไทยน้อย แต่ว่าข้อดี
คือได้ภาษาอังกฤษเร็ว แล้วก็...ผม
เชื่อว่าได้ความอยู่กับตัวเองได้เร็ว 
(หัวเราะ)
จากการเดินเท้าเปล่าที่เมืองไทย 
สู่การเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ซีกโลกใต้ 
 ที่นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่ฝรั่ง
เขาก็เดิน ในเมืองภูมิเขาเดินไป
ช้อปปิ้ง ส่วนมากก็ไม่ใส่รองเท้า 
ชิลมากๆ เราแค่ตกใจเรื่องภาษา 
เพราะตอนเราไปถึงเราพูดได้  
Yes, No, Ok แค่นั้น ต้องไปเริ่ม
ต้นจากศูนย์

ภูมิกลับบ้าน:
กลับมาสู้ชีวิต
 ตอนแรกภูมิไม่อยากกลับเลย
ครับ ไม่ใช่ว่าเราไม่อยากกลับมา
บ้านเกิดนะ ตอนน้ันเราอยากชงิทนุ
เรยีนต่อที่นั่น แต่ค่าครองชีพแพง
น่ะครับ แล้วพ่อแม่เชียร์ให้เรากลับ
มาเจอประสบการณ์ในไทย มาเจอ
สังคมเด็กไทยบ้าง ดูสูญเสียความ
เป็นไทยไปเยอะ พ่อแม่ก็เลยให้
ลองมาสู้ชีวติท่ีประเทศไทยด ู(หวัเราะ) 
ภูมิเรียนภาพยนตร์ เพราะชอบ
ภาพเคลื่อนไหว
 ภูมิเป็นคนที่ดูหนังมาตลอด 
ไม่ใช่แค่หนัง อะไรที่เป็นภาพ
เคลื่อนไหวน่ะครับ ภูมิจะหลงใหล
มาก ตอนเด็กๆ เวลาเดินกลับจาก
โรงเรียนมาบ้านที่นิวซีแลนด์ ภูมิจะ
เปิด MV Channel แล้วก็ดูภาพที่
เคลื่อนไหวไปกับดนตรี เหมือนสอง
อย่างนี้โตมากับภูมิตลอดเวลาคือ
ดนตรีแล้วก็ Visual พอคิดว่าเรา
อยากเรียนอะไรในอนาคตที่ท�า
อาชีพได้ ก็เลยเลือกฟิล์ม คิดว่าถ้า
เราเรียนดุริยางค์ ภูมิกลัวสูญเสีย
ความชอบในดนตรี ถ้าต้องเครียด
กับการสอบ โน้ตต้องเพอร์เฟกต์ 
ร้องเพลงต้องถูกรายละเอียด ภูมิ
ไม่ได้คิดว่าเก่งขนาดนั้น แค่ชอบ
ระบายตวัเองออกมาทางด้านดนตรี 
หนังของภูมิ 
 ภูมิชอบเล่าเรื่อง ภูมิเป็นคน
ชอบรอมคอม (Rom-Coms : 

Romantic Comedies) ครับ
ผม ซึ่งดนตรีภูมิก็จะมีกลิ่นอาย
เรื่องความรัก คนรัก แล้วล่าสุด
หนัง Thesis ที่ท�าไปก็เกี่ยวกับ
ประสบการณ์ชีวิตภูมิจริงๆ เกี่ยว
กับการไปกินข้าวกับครอบครัว ภูมิ
ชอบหนังที่เกี่ยวกับครอบครัว 
เกี่ยวกับหนังที่อยู่ใน  Intimate 
Space
งานอื่นๆ ด้านฟิล์ม
 ช่วงนีภ้มูสินใจงานด้านท�าสกอร์ 
(Film Score ดนตรีประกอบ
ภาพยนตร์) ครับผม งานก�ากับภูมิ
ก็ยังชอบอยู่ แต่ว่าตอนนี้เหมือนจะ
ลงตัวที่สุดถ้าเราได้ท�าเพลง
ประกอบภาพเคลื่อนไหวที่เราชอบ

 หนังในดวงใจภูมิ 
 1.The Descendant
 2. Moonrise Kingdom 
 3. Fantastic Mr. Fox 
 4. Anomalisa 
 5. Eternal Sunshine of 
     the Spotless Mind 
 6. Requiem for 
     a Dream  
 7. แฟนฉนั

เพลงประกอบชีวิตภูมิ 
 สกอร์ชีวิตตอนนี้ น่าจะเป็น 
‘Nana’ เพลงของ Polo & Pan 
ครับ พอคิดถึงสิ่งที่เราท�าตอนนี้
แล้วคิดถึงเพลงนี้ 

เพลงของภูมิ
ดนตรีอยู่ทุกที่ 
 ดนตรีอยู่ในช่วงชีวิตภูมิมา
ตลอด เพราะว่าพี่ชายภูมิร้องเพลง
ตั้งแต่เด็กๆ เป็นสายเรียนร้องเพลง 
สายประกวด ภูมิก็ชอบไปดู เป็น
คนชอบฟังเพลงอยู่แล้ว แม่ก็ชอบ
เปิดคลาสสิกให้ฟัง
เริ่มคัฟเวอร์เพลงตอนอายุ 15 
เพราะชอบ Maroon 5 
 เริ่มคัฟเวอร์เพลงครั้งแรกน่า
จะอายุ 15 ไม่ก็ 16 นี่แหละ ช่วง
น้ันภูมบ้ิา Maroon 5 มาก (หวัเราะ) 
เป็นเพลงแรกที่เราเรียนกีตาร์ 
ไม่ถึงกับเข้าคลาส แต่เขาบอกว่า
คอร์ดนี้จับแบบนี้ๆ แล้วพอเรารู้สึก
ว่าเสียงพวกนี้มาจากตัวเรา เรา
ก�าลังสร้างเสียงนี้ขึ้นมา รู้สึกหลง
เลยครับ หลงในการที่ว่าเราคน
หนึ่งสามารถท�าซาวด์ ท�า 
Experience ออกมาได้
อัพโหลดเพลงที่คัฟเวอร์ลงยูทูป
เพราะ “สนุกดี”
 ก่อนหน้านั้นเล่นเก็บอยู่กับตัว
เองมากกว่า แต่คิดว่าไหนๆ เรา

สามารถแชร์บทเพลงนี้ให้กับคนอื่น
ได้ ท�าไมไม่ลองดู แล้วก็ท�าไป ภูมิ
เคยเอาเพลงของ Outkast วง
ฮิปฮอปมาท�าเวอร์ชั่นอคูสติก เอา
เพลงของ Daughter มาท�าใน
ซาวด์ของเรา คีย์ของเรา ความ
สร้างสรรค์อาจเริ่มจากจุดนั้น แต่
ไม่ได้หวังผลอะไรครับ แค่เหมือน
สนุกดี แล้วไม่คิดว่ามีใครมาดูด้วย 
เริ่มแต่งเพลงเมื่ออายุ 17 
 ภูมิเริ่มจากคัฟเวอร์เพราะไม่มี
ความรู้ด้านดนตรีเยอะ แต่เราชอบ
เขียน Poem, Essay ภาษา
อังกฤษอยู่แล้วก็เลยลองจ�าคอร์ดที่
เราเคยใช้ มาผสมผสาน อเรนจ์
ไปอเรนจ์มา เป็นเดโมชื่อว่า ‘Beg’ 
เพลงแรกในชวิีต ตอนช่วงอาย ุ17 มัง้
ไม่คิดว่าจะได้ออกอัลบั้ม
 เราคิดว่าอยากท�าดนตรีนี่
แหละ ท�าเพลงของตัวเอง แต่ไม่ได้
คิดว่าจะได้ท�าในสกิลที่ออกไปเล่น
ได้ขนาดนั้น เราแค่มีความสุขกับ
มันมากๆ ไม่ได้คาดหวังอะไรเลย  
Rats Records ชวนภูมิท�างาน
ด้วย หลังไตเติ้ล (ปฏิภาณ 
สุวรรณสิงห์) นักร้องน�า The 
Whitest Crow ส่งคลิปที่ภูมิ
คัฟเวอร์เพลงลงยูทูปให้ดู
 ลองท�ากันดูเพราะว่าภูมิเห็น
ค่าย Rats ค่ายเดียวที่ท�าเพลง
ภาษาอังกฤษในประเทศไทย ซึ่ง
ตอนนั้นภูมิว่าแปลกมาก ภูมิไม่เคย
นึกว่าเราเป็นคนไทยที่ร้องได้แต่
เพลงภาษาอังกฤษ แล้วจะมีงาน
เล่นในเมืองไทยได้ พอเจอพี่อ๊อฟ 
(อนุชา โอเจริญ หนึ่งในผู้บริหาร 
Rats Records) โปรเจกต์ที่คุย
กันว่าชวนท�าตอนนั้นก็คืองานที่เรา
ก�าลังท�าอยู่ตอนนี้ ผลงานที่ได้โชว์
ความเป็นตัวของตัวเอง ได้ท�าอะไร
แปลกใหม่ ไม่ต้อง Concern กับ
เทรนด์รอบข้างเรามากๆ  
เดโม่แรกที่ภูมิส่งค่ายเพลงคือ    
‘Adore’ (ซิงเกิ้ลแรกจากอัลบั้ม 
‘Manchild’)
 เราเริม่คอนเซป็ต์จากทีน่วิซแีลนด์ 
เช่นเดียวกับ ‘Long Gone’ สิง่ที่
เรยีนรู้จากอลับ้ัม ‘Manchild’ 
 ภูมิเรียนรู้ว่าเราแต่งอะไรไป
คนฟังจะตีความของเขาเองตลอด
เวลา เราไปคาดหวังก็อาจจะไม่
เหมือนกัน อย่าง ‘Long Gone’ 
เป็นเพลงในอัลบั้มที่ภูมิแต่งไป
สนุกๆ ลองท�าอะไรแปลกๆ จาก
โทนโฟล์กของอัลบั้ม แล้วอยู่ดีๆ 
กลายเป็นเพลงที่ท�าให้ภูมิได้ไป
ไต้หวัน (LUCfest เทศกาลดนตรี
ที่เชิญภูมิไปแสดง แล้วเปิดโอกาส
สู่ทัวร์เอเชียในปีนี้) 

สเต็ปต่อไปของภูมิ 
อัลบั้มชุดที่ 2 ของ Phum 
Viphurit
 ฟีลลิ่งเหมือนแต่ก่อนเราแต่ง
เพลงจาก Inside Out เรามี 
Motion มีความเจ็บปวดหรือว่ามี
ความรักกับใคร เราเอาออกไปให้
หมด จะมีความแรงนิดๆ เหมือน
ชุดนั้นเราเป็น Manchild จริงๆ 
เหมือนเด็กที่ยังไม่โตสักที ก็ไม่ได้
พูดว่าชุดนี้ภูมิโตเต็มตัว ภูมิก็ยัง
เป็นอย่างนี ้พูดจาไม่รู้เรือ่ง (หวัเราะ) 
แต่ว่าตอนนี้ผมจะบอกว่าผมเบื่อ
เพลงเศร้า
ภูมิโตแล้ว (นิดหน่อย) อย่างมี
ความสุข 
 เหมือนเรา Mature มากขึ้น 
เราแค่มองว่าจริงๆ แล้วเราตัวเล็ก
มากๆ ในแง่ของโลกดนตรี เราแค่
มโีอกาสได้ท�าผลงานใหม่ เราอยาก
มอบความสุข อยากให้รู้สึกดี เพลง
อาจจะไม่ได้ร่าเริงเหมือน ‘Lover 
Boy’ แต่ว่าเราอยากให้คนฟังแล้ว
มีแรงขึ้น เพราะช่วงที่ภูมิหายไป
ไม่ได้แต่งเพลง เราสับสนหลายๆ 
อย่างมาก เหมือนไฟเราดับไปช่วง
หนึ่งเลย ด้วยอะไรหลายๆ อย่าง
ท�าให้เรารู้สึกแบบเราจะไปไงต่อดี  
ออกชุดแรกไปแล้ว เราจะจริงจังกับ
ดนตรีไหม
ดนตรีคือทางออก
 ภูมิมองดนตรีเป็น Escape 
ครับผม คือ เวลาเราเล่นดนตรี
เหมือนเราได้หนีจากปัญหา หรือว่า
ปัญหาไม่ได้ไปไหนหรอก แต่เราได้
ทางออก ทางระบาย แล้วก็โชคดีที่
เป็น Passion ที่เรารักมากที่สุด 
และหารายได้ให้เราได้ด้วย
เตรียมออกเดินทาง

  ตั้งใจท�าอัลบั้มให้เสร็จภายใน
เดือนกันยายน 2561 อยากท�า
อัลบั้มนี้ให้แข็งแรง ให้คนเห็น

ความตั้งใจ แต่เดี๋ยวไปทัวร์ก่อน 
(ช่วง 24 เม.ย.–5 พ.ค.) ที่ญี่ปุ่น 
เกาหลี ไต้หวันครับ ถ้าทุกอย่าง
เป็นไปด้วยดี เฟสที่สองภูมิก็อยาก
จัดเอเชียอีกทัวร์หนึ่ง อยากไป
ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ 
ฮ่องกง จีน แล้วสิ้นปีนี้อยากไปทัวร์
ยุโรป อเมริกา แต่ยังไม่คอนเฟิร์ม
นะครับ 
สิ่งที่ภูมิ ภูมิใจ 
 ภูมิภูมิใจที่สุด ล่าสุดเลยก็
ภูมิใจกับ Asian Tour ที่เรา
สามารถให้ออกมาได้ เราอยากให้
เพลงอยู่ใน Universal พาเราได้
ไปเที่ยว ได้ไปเจอคนหลายๆ ที่  
แล้วนี่ความฝันของเราก�าลังจะเป็น
จริงครับผม ภูมิใจมากๆ แล้วก็ดีใจ
ครับผม (O,O)

รู้ไปท�าแมว
 • คุณแม่ภูมิยังเป็นกราฟิก
ดีไซเนอร์และท�างานอยู่เมืองไทย 
 • เพลงแรกที่ภูมิคัฟเวอร์ลงยูทูป
คือ No Room For Doubt ของ 
Lianne La Havas ส่วนคลิปที่
ไตเติ้ลส่งให้ทีม Rats ดูคือ All I 
Want ของ Kodaline
 • เพลงแรกในชีวิตที่ภูมิแต่ง 
คือ Beg อยู่ในอัลบั้ม 
‘Manchild’ ด้วย
 • ก่อนแต่งเพลง ‘Lover 
Boy’ ภูมิผิดหวังกับความรัก
และเดินทางไปเชียงใหม่
คนเดียวครั้งแรก 10 วัน  
 • เรามีโอกาสไป 
Lucfest ที่ไต้หวันกับภูมิ
ด้วย ได้เห็นแฟนๆ รอดูเขา
แสดงสดอย่างตั้้งใจ เช่น
เดียวกับผู้จัดเทศกาล
ดนตรีนานาชาติที่สนใจ
และเชิญชวนเขาไปร่วม
แสดงอย่างคึกคัก 
เราก็ภูมิใจไปด้วย ;)  
 • ภูมิวาด
โปสเตอร์ทัวร์
คอนเสิร์ตเอเชีย
ครั้งนี้เอง  โดยต่อ
ยอดจากไฟนอล
โปรเจกต์ในวิชา
วาดรูปที่มหาวิทยาลัย 
 • ภูมิชอบเสื้อมือสอง
มาก แต่ถ้าตัวไหนดูเก่า
มากๆ เขาจะไหว้ก่อนใส่
 • ภูมิเคยเป็นนักกีฬา
โรงเรียนทั้งฟุตบอล เทนนิส 
บาสเกตบอล และว่ายน�้าที่
เขาเคยได้เหรียญเงินใน
กีฬาภาคของนิวซีแลนด์ 
ทุกวันนี้เตะบอลและเล่น
สเกตบอร์ดบ้าง 
 • ภูมิสูง 187 เซนติเมตร 
 • อย่าลืมไปเชียร์ภูมิ
ในแคท ทีเชิ้ต5 นะ   

“จริงๆ แล้วเรา
ตัวเล็กมากๆ 
ในแง่ของโลก
ดนตรี”
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Pat Chayanit  
Read Her Mind
 นักแสดงและนางแบบที่เท่ 
ขี้เล่น เป็นกันเอง คือความรู้สึกที่มี
ต่อ แพต ชญานิษฐ์ ชาญสง่าเวช  
จากการดูผลงานผ่านสื่อต่างๆ ทั้ง
ละคร ภาพยนตร์ มิวสิกวิดีโอ และ
รายการทีวี แต่นี่คือครั้งแรกที่เรา
ได้คุยกับแพต ได้เห็นเธอโพสท่าใน
ชุดที่เธอชอบ และสนทนาเกี่ยวกับ
หลายๆ อย่างที่เธอชอบ

เพลงของแพต
แพตชอบฟังเพลงไหม
 เป็นคนฟังเพลงกว้างมากๆ 
เลย หนูฟังตั้งแต่หมอล�า ลูกทุ่ง 
แจ๊สยันอิเล็กทรอนิกส์ ร็อก เลยค่ะ
ดูรายชื่อศิลปินใน Cat Tshirt5  
แล้วอยากดูใคร 
 ว้าว เราชอบพี่ Flure มาก
เลย TheYers ด้วย Polycat ก็
ชอบนะ  เคยดูแล้วรู้สึกว่า 
Performance เขาน่ารักดี

ผู้ออกแบบ เสื้อยืดลาย
พิเศษ “โตแล้ว แม่ไม่ว่า” 
ส�าหรบัผูซ้ือ้บตัร Cat 
Tshirt5 ช่วงเออรีบและเออลี่ 
ก่อนหน้านี้เคยออกแบบเสื้อยืด
มาก่อนไหมคะ 
เรียนด้านกราฟิกดีไซน์มา แต่ว่าไม่
เคยได้ท�าอะไรเกี่ยวกับงานศิลปะ
นอกจากส่งอาจารย์เลย ด้วยความ
ที่ท�างานในวงการบันเทิงตั้งแต่
มหาลัยก็เลยไม่ได้ฟอลโลว์เรื่อง
ออกแบบ นี่เป็นครั้งแรกในการวาด
รูปลงเสื้อ ดีใจมากที่ติดต่อมา 
แรงบันดาลใจของลายเสื้อพิเศษ
ใน Cat Tshirt5
 เรารู้จักแคทมา 5 ปีเแล้ว 
รู้สกึว่าไม่ใช่น้อยๆ ส�าหรบัคล่ืนวทิยุ
ส�าหรับวัยหนู หรือถ้าเป็นหมาเป็น
แมวก็อายุมากแล้วนะ เลยรู้สึกว่า
เราอยากเห็นแคทที่โตแล้ว เป็นผู้
หญิงที่ท�าตัวเซ็กซี่ได้ แต่งตัวโป๊ได้ 
แม่ไม่ว่านะ ก็ลองวาดออกมาเป็น

แมวเซ็กซี่ เรารู้สึกว่าแคทไม่ได้เป็น
ผู้หญิงผอมน่ะ เป็นคนตลกด้วยนิด
หนึ่ง ก็เลยวาดงานนี้ขึ้นมาชื่อว่า 
“โป๊ได้ แม่ไม่ว่า”
ความผูกพันกับแคท เรดิโอ
 ช่วงติวเข้ามหาวิทยาลัย เคย
โทรไปขอเพลงกับเพื่อนผ่านทาง
แคท เรดิโอ ตอนแรกนึกไม่ออก 
แต่ไปทวนความจ�ากับเพื่อนมาแล้ว 
พบว่าเป็นเพลง ‘วันที่เธอไม่อยู่’ 
ของ Monotone ซึ่งเป็นครั้งแรก
และครั้งเดียวเลยมั้ง เพราะไม่ได้
อินกับการโทรไปขอ แต่อินกับการ
ฟังไปเรือ่ยๆ มากกว่า ซึง่แคท เรดิโอ 
เปิดเพลงถูกจริตเราและเพื่อนๆ 
มากที่สุดเลย ท�าให้มีโอกาสได้ฟัง
เรื่อยๆ ยังเคยเปิดดูพี่กันต์พี่เคิลใน
เว็บที่เป็น Live ระหว่างจัดอยู่ 
จริงๆ ก็ดูท�าไมไม่รู้ เหมือนดู
แพนด้าแชนแนล ฮ่าๆ เอาเข้าจริง
แล้วก็คล้ายๆ กับเกือบจะโตมากับ
สิ่งนี้อย่างประปราย 

การเติบโตของแพต
ชีวิตที่วัฒนาวิทยาลัย
 หนูอยู่กับเพื่อน กับโรงเรียน 
โดยที่ไม่มีอินเทอร์เน็ต ไม่มีโลก
ข้างนอกเลย ตลอดระยะเวลา
ตั้งแต่ ม. 1 จนถึง ม. 6  
ช่วงก่อนหน้า ม. 1 ล่ะ
 อยู่บ้าน แต่ก็อยู่วัฒนานะ พ่อ
แม่ไปรับไปส่งตลอด ไม่ต่างอะไร
กับอยู่ประจ�า ค�าหยาบที่สุดใน
มัธยมของหนูคือ ค�าหยาบที่น้อย
ที่สุดในมหาลัยที่หนูเจอ หนูเข้า
มหาลัยในขณะที่ข้ามถนนสองเลน
ยังยากเลยน่ะ
ชีวิตที่มัณฑนศิลป์ ศิลปากร
 หนูไปมหาลัยวันแรกปุ๊บ ตื่น
เต้นแต่ตกใจในขณะเดียวกัน ได้ยิน
ค�าที่อะไรก็ไม่รู้มากมายไปหมด 
ช็อกๆ งงๆ (หัวเราะ) อยู่ไปเรื่อยๆ 
ปีหนึ่ง เริ่มเรียนรู้ว่านี่แหละ เป็น
ธรรมดาของโลกนี้ สังคมเพื่อน 
เป็นอย่างนี้แหละปกติ แต่ว่าเพื่อน
ใจมากๆ รู้สึกว่าเป็นอีกรูปแบบ
หนึ่งที่เจอเลย 
เลอืกเรยีนสาขาอะไร เพราะอะไร 
 หนูเลือกเรียนกราฟิกดีไซน์ 
เป็นออกแบบนิเทศศิลป์ ตอนนั้น
เด็กๆ เราคิดอย่างเดียวคือชอบ
วาดรูป แล้วก็ชอบดูงานที่เป็น 
Corporate Identity พวก 
Rebranding พวก Packaging 
มีความสุขมาก ก็เลยเลือกสิ่งที่ตัว
เองชอบแค่นั้นเลย
อยากท�างานตามสาขาท่ีเรยีนมาไหม 
 เรายังอยากท�าสิ่งนั้นอยู่ ถ้ามี
โอกาสเราก็จะท�า แต่ด้วยความที่

ว่าเราท�างานในวงการบันเทิงมา
ก่อนที่จะจบแล้ว จบมาเราก็ยังท�า
อยู่ ท�าให้ยังออกไปท�าสิ่งอื่นที่เรา
อยากท�าไม่ค่อยได้ ด้วยข้อจ�ากัด
ทางเวลาของแต่ละงาน

งานของแพต
เวลาแนะน�าตัว จะบอกว่า แพต 
ชญานิษฐ์ ท�าอะไรอยู่ทุกวันนี้
หนูจะลังเลในการตัดสินใจตอบ
มากเลย เพราะเรารู้สึกว่าไม่กล้า
พูดว่าเราเป็นนักแสดง ยังไม่มั่นใจ
ในตัวเอง ว่าเราจะตอบอย่างนั้นได้
ขนาดไหน 
แพตคิดว่าเมื่อไหร่ถึงจะพูดว่า
ตัวเองเป็น “นักแสดง” ได้
 จริงๆ แล้วหลายคนเขาก็บอก
แหละว่า เราสามารถพูดได้แล้วนะ
ว่าเราเป็นนักแสดง แต่อาจเพราะ
ว่าหนูยังไม่ปลดล็อกตัวเอง ยังรู้สึก
ว่าเราไม่มั่นใจ ว่าเวลาเรามองใคร
ที่เขาเป็นนักแสดง เรารู้สึกว่าเขา
เก่งจังเลย ผลงานเขาดีจังเลย แต่
เรายังไม่มีความรู้สึกแบบนั้นกับตัว
เองก็ขอ Take Time กับตัวเอง
ก่อน เลยเขินๆ เวลามีคนมาถาม
ว่าท�าอะไรอยู่ ก็ได้แต่ตอบแบบ
อ้อมๆ “ก็ยังท�างานในวงการนี่
แหละค่ะ ก็ท�าอยู่ค่ะ” (หัวเราะ) 

สิ่งที่แพตชอบ
วิทยาศาสตร์หรือศิลปะ 
 เราชอบเสพศิลปะ แต่เราชอบ
อ่านเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ศิลปะ
อ่านไม่ได้น่ะ ในความรู้สึกหนูนะ 
แต่ว่าวิทยาศาสตร์หนูชอบอ่าน 
เพราะเหมือนไขข้อสงสัยเราน่ะ 
เช่น เราไม่รู้หรอกว่านอกโลกเป็น
ไง แต่เราอ่านจากวิทยาศาสตร์ 
แล้วเราได้ค�าตอบ แต่ว่าถ้าให้ทิ้ง
เปอร์เซ็นต์ไปก็จะเป็นด้านศิลปะ
มากกว่าเพราะว่าเราชอบดู 
มีศิลปินที่ชอบไหม คนที่ติดตาม
งานบ่อยๆ
 ไม่มีคนทีช่อบหลกัๆ เป็นไอดอล 
แต่เรารู้จักนะ เรารู้ว่าเขาคือใคร 
แต่เราไม่ได้เป็น Big Fan เขา 
อย่างฟังเพลงเราก็ไม่ได้ Big Fan 
คนใดคนหนึ่ง เปิดกว้างที่จะรับ
หลายๆ อย่างค่ะ แล้วก็ชอบอ่าน
หนังสือค่ะ 
หนังสือที่ชอบอ่าน
 หนังสือที่อ่านจะเป็น 
Nonfiction ตอนเด็กๆ อ่านหมด
ทุกอย่าง แล้วพอเริ่มโตมา ก็จอ
พวกงานของ ‘รงค์ วงษ์สวรรค์ 
หรือวินทร์ เลียววารินทร์ อ่านแล้ว
หนูรู้สึกว่า Impact ทุกหน้าเลย 
วิธีการเขียนเป็นเอกลักษณ์มาก 

ก็เลยเลือกที่จะอ่านนักเขียนที่เป็น
รุ่นเก่า
ตอนนี้อ่านงานของใครอยู่บ้าง 
 ล่าสุดอ่านเรื่อง ไส้เดือน
ตาบอดในเขาวงกต (ผลงานซีไรต์
ปี 2558 ของ วีรพร นิติประภา) 
หนูซื้อมานานแล้ว แต่อ่านแล้วก็
ย้อนไปย้อนมา เหมือนยังไม่คลิก
สักที ล่าสุดเริ่มมีเวลาก็มานั่งอ่าน 
พอคลิกปุ๊บก็ยาวเลย รู้สึกว่าเป็น 
Fiction ที่ดีมาก ใช้เวลาอ่านนาน
มาก แต่ดีมากเลย แล้วก็อ่านของ
เสกสรรค์ ประเสริฐกุล รงค์ วงษ์-
สวรรค์ ของเก่า แต่ภาษา ตัว
หนังสือ การเลือกเขียนว้าวมาก
เลยน่ะ 
 เรื่องที่เขาเล่าดิบมาก เขา
เขียนสิ่งที่ถูกสังคมสอนว่าไม่ดี
ออกมาให้เรารู้สึกว่าก็มีด้าน
สวยงามของมันนะ ท�าให้เรา
เปลี่ยนความคิดแล้วก็ใจเปิดกว้าง
มากขึ้นด้วย เหมือนเราไม่แอนตี้
สิ่งนี้เพราะเขา 

แพตชอบ
เลียนแบบ
แสดงมาหลายคาแร็กเตอร์ทั้ง
หมอ พยาบาล นักเรียนวิศวะ 
สาววัยรุ่น ฯลฯ มีวิธีซึมซับตัว
ละครอย่างไร
 เป็นคนชอบเลียนแบบมาแต่
เด็กแล้ว ชอบก๊อปปี้คนนั้น ก๊อปปี้
ครูคนนี้ คิดไปเรื่อย จินตนาการเก่ง 
เวลาได้บท มาอ่านแล้วผู้ก�ากับถาม
ว่าอยากให้เป็นแบบไหน เราก็จะ
มาคิดแล้วว่าเล่นแบบนี้ พูดเสียง
ประมาณนี้ ดีไซน์ตัวเองอยู่ในหัว 
เพ้อไปเรื่อย (หัวเราะ) สนุก
เหมือนกันนะ เวลาได้บท
ใหม่ๆ มาเราก็จะคิดว่า
อยากให้คนนี้ที่เราก�าลัง
จะเล่นเป็นแบบไหน 
ที่ผ่านมาบทไหน
ยากสุด  
 หนังเรื่อง Someone from 
Nowhere ของพี่คุ่น ปราบดา 
หยุ่น ไปเทศกาลหนังที่ญี่ปุ่นมา
แล้ว แต่ไม่รู้ว่าเข้าไทยเมื่อไหร่
ตัวละครที่แพตเล่นเป็นอย่างไร
โตกว่าตัวเองเยอะมาก ต้องเปลี่ยน
กายภาพในการเดิน การออกเสียง
พูด หรือว่าลักษณะกระบวนการ
คดิกต้็องเปลีย่นไปเลย เป็นคาแรก็-
เตอร์ที่ตอบไม่ได้ว่าเป็นอย่างไร ซับ
ซ้อนมาก เหมือนจะเรียบๆ แต่
จริงๆ แล้วประหลาดมากเลย 
Abstract มาก แล้วหนูก็ชอบ
มาก สนุกมาก แต่หนังเครียดเลย

ทั้งเรื่องเล่นอยู่ 2 คน (หัวเราะ) 
คุยกัน 2 ชั่วโมง 
เรื่องนี้ได้ท�างานกับผู้ก�ากับที่เป็น
นักเขียนด้วย   
 เคยอ่านของพี่ปราบดา หยุ่น 
ฝนตกขึ้นฟ้าแล้วชอบมาก รู้สึกว่า 
     ว้าว เขียนได้ไง พอเจอครั้ง
           แรกก็ไปบอกเขา 
         “พี่หนูชอบมากเลย
                 แอบอ่านหลายเล่ม
                   เลย” (หัวเราะ) 
                    พี่คุ่นเขาก็ “อ้อ 
                     เหรอๆ”“อือๆ 
                      ขอบคุณมาก” 
                       จบ (หัวเราะ) 

ตอนเขาก�ากับเป็นอย่างไร
 พูดไม่เยอะเลย แต่เขาจะมา
ถามเราว่าเมื่อกี๊รู้สึกไง ซึ่งเราไม่
ค่อยเจอผู้ก�ากับที่มาถามเราว่า 
“เมื่อกี๊รู้สึกอย่างไร”“เมื่อกี๊คิด
อย่างไร” แล้วเรารู้สึกว่าเราได้ถาม
ตัวเองว่า เมื่อกี๊เล่นอะไรไป ดีจัง 
เพราะบางทเีราไม่รู้ตวัว่าท�าอะไรไป 

ชีวิตแพตสนุก   
ท�างานตัง้แต่เรยีน จนปัจจบุนั อยู่
วงการบนัเทงิมาสามปีกว่าแล้ว 
ชวีติของแพต ชญานษิฐ์ สนกุไหม
 ชีวิตหนูสนุกค่ะ
สนุกเพราะอะไร
 สนุกเพราะตัวเองค่ะ พาตัว
เองไปสนุก (หัวเราะ) เป็นคนสนุก
ง่ายมาก ใครพาไปไหนก็ไปแล้ว
สามารถเอนจอย กับที่ตรงนั้นได้
ง่ายมาก 
แล้วมีลิมิตไหม เพราะเรามาจาก
โรงเรียนที่แบบกึ่งๆ ผู้หญิงอยู่
ประจ�า แต่ต้องออกมาเจอโลก
อีกแบบหนึ่ง 
 อยู่โรงเรียนโลกก็ไม่มีลิมิต อยู่
โรงเรียนหนูก็เป็นเด็กที่เกือบโดนไล่
ออกแล้ว
เพราะอะไร
 กฎเล็กๆ น้อยๆ มาก เช่น 
ลูกอมเม็ดเดียว หรือแอบออกไป
ว่ายน�า้ตอนตีสาม ต้มมาม่าใน
บีกเกอร์วิทยาศาสตร์ หนูแหกกฎที่
เอามาพูดกับใคร เขาก็รู้สึกว่า “แค่
นี้นะ จะโดนไล่ออก”  
แต่ละที่ก็ย่อมมีกฎแตกต่างกันไป
 ใช่ค่ะ มหาลัยก็จะไปอีกสุด
ทางเหมือนกัน แต่ด้วยความที่ว่า
ท�างานเราก็เลยต้องมีกรอบนิด
หน่อย แต่พอไปคอนเสิร์ตที่เรา
ชอบ ก็สุดๆ เหมือนกัน

 หวังว่าเราจะได้เจอแพตสนุก
สุดๆ ที่ แคท ทีเชิ้ต หนนี้ (O,O) 

รู้ไปท�าแมว
 1. แพตชอบใส่เสื้อยืดเพราะ
รู้สึกว่า “แมตช์กับอะไรก็ได้”
 2. ปีที่แล้ว แพตมางานทีเชิ้ต
เพราะดีเจกันต์ ชุณหวัตร ชวนแล้ว
ได้ดู Desktop Error  ที่เธอชอบฟัง
เพลงอยู่แล้ว 
 3. แพตเข้าวงการเพราะรุ่นพี่ที่ 
ม.ศิลปากร เป็นฝ่ายคัดเลือก
นักแสดง จากนั้นก็ท�างานไปเรื่อยๆ 
จนบริษัทดูแลนักแสดงอย่างนาดาว 
ชวนมาท�างานจริงจัง  

“ชีวิตหนูสนุกค่ะ”
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Pure Watanabe   
Pure 
Delicious 
Happiness 
 “เพียว วาตานาเบะ” เป็น
หนึ่งในรายชื่อที่ทีมงานเสนอทุก
ครั้ง เวลาเราประชุมเพื่อหาคนรุ่น
ใหม่ผลงานดี คาแร็กเตอร์ดึงดูดใจ
เป็นนายแบบปกเค้าแมวและ
โปสเตอร์แคท ทีเชิ้ต แต่เขาเพิ่งรู้
ว่าต้องมาถ่ายรูปและสัมภาษณ์
โดยไม่มีเพื่อนร่วมวงโพลีแคท 
ประมาณ 3 วัน ก่อนพบเรา แต่ไม่
ต้องห่วง เพยีวท�าได้ลืน่ไหล และอร่อย 
  
เรื่องของเพียว
Pure Watanabe คือ ชื่อจริง 
นามสกุลจริง
 เป็นชื่อตามบัตรประชาชน
ครับ ป๊าเป็นคนญี่ปุ่น แม่เป็นคน
ไทยครับ ตอนเด็กๆ ผมมีปัญหา
กับชื่อมาก ผมเป็นเด็กอ้วน ด�าๆ 
คนหนึ่ง พอบอกชื่อ ”เพียว” เขาก็
จะข�าๆ แล้วเราก็รู้สึกว่าท�าไมชื่อ
เราไม่เหมือนคนอื่น พอไปถามแม่ 
แม่ก็บอกว่า “Pure เป็นภาษา
อังกฤษ แปลว่า สะอาด บริสุทธิ์” 
พอเราถามว่าท�าไมไม่ตั้งชื่อไทย 
แม่ก็บอกว่า “อยากตัง้น่ะ” ผมเจอ
คนชื่อเพียวมาบ้าง แต่ผมไม่เคย
เจอคนที่ชื่อจริงว่าเพียวเลยในชีวิต 
 ซึ่งชื่อเล่นของผมจริงๆ  ชื่อว่า 
จุน ครับ เป็นภาษาญี่ปุ่น แปลว่า
เพียวครับ ความหมายคือบริสุทธิ์
เหมือนกันครับ 
เพียวพูดภาษาญี่ปุ่นได้ไหม
 ได้นิดหน่อยครับ ที่บ้านพูด
ภาษาไทย–ญี่ปุ่นกันครับ แต่หนัก
ไปทางไทยเยอะครับ 
ทุกวันนี้ครอบครัวอยู่กรุงเทพฯ 
หรือเชียงใหม่
 อยู่เชียงใหม่ครับ 

บริษัท วาตานาเบ้ 
ฟู้ดส์ จ�ากัด
โลโก้ วาตานาเบ้ ฟู้ดส์
 

ที่บ้านท�าวัตถุดิบอาหารญี่ปุ่นครับ 
บริษัทวาตานาเบ้ฟู้ดส์ (Wata-
nabe Food) นะครับ วัตถุดิบ
พวกปลาแซลมอน ย�าสาหร่าย ทา
โกะ ปลาหมึกยักษ์ ไข่กุ้ง มีหมด
ครับ รวมไปถึงตะเกียบ ข้าวสาร
ญี่ปุ่น ซอสทุกชนิด เส้นทุกเส้น ส่ง
ขายในเชียงใหม่แล้วก็รอบๆ  ครับ 
ใครอยากจะเปิดร้านอาหารญี่ปุ่น 
วาตานาเบ้ฟู้ดส์นะครับ (ยิ้ม) 

ดนตรีของเพียว
เพยีวเริม่สนใจดนตรตีัง้แต่เมือ่ไหร่ 
 ตั้งแต่ ป.5-ป. 6 ครับ เพราะ
ว่าโรงเรยีนผมมวีชิาดนตร ีป. 1-ป. 2 
ทุกคนจะได้เรียนอิเล็กโทน 
คีย์บอร์ด พอ ป. 5-ป. 6 เป็นวิชา
กีตาร์ครับ แล้วเราเป็นเด็กที่ไม่
ออกก�าลังกายน่ะ รู้สึกว่านี่เป็น
กิจกรรมที่เราท�าได้แล้วไม่เหนื่อย 
ก็ไปขอป๊าซื้อกีตาร์ แล้วเป็นครั้ง
แรกท่ีผมรู้ว่าป๊าเล่นกตีาร์เป็น เหวอ
เหมือนกันเพราะว่าที่บ้านไม่เคยมี
กีตาร์เลย จนตอนไปซื้อ ป๊าก็ตั้ง
สาย ดีดคอร์ดแล้วถามเราว่า “นี่
ชอบไหม”      
เพยีวเล่นเครือ่งดนตรอีะไรได้บ้าง
 จากตอนเรียน อิเล็กโทน 
กีตาร์ รีคอร์เดอร์-ขลุ่ยฝรั่ง แล้วก็ 
เบส กลอง นิดหน่อย แซ็กโซโฟน
แบบบีกินเนอร์มากๆ ทกุวันน้ีเล่นเบส
และซินธิไซเซอร์ในวงโพลีแคทครับ 
สาเหตุที่เล่นเบสกับซินธิไซเซอร์
ถงึปัจจุบัน
 พอเริ่มเล่นกีตาร์ ก็มีปัญหา
เวลาเราต้องจับคอร์ด F หรือคอร์ด
ที่มือเด็กยังเล่นไม่ได้ ยังไม่แข็งแรง 
จับทีไรก็บอดทุกที จนเพื่อนคน
หนึ่งบอกเราให้ลองเล่นเบสไหม F 
กดแค่เส้นเดียว C# ก็กดแค่เส้น
เดียว เราก็รู้สึกว่า ถ้าเราจะอยู่ใน
วงดนตรีได้ เราต้องเล่นเครื่องนี้ 
เพราะมันคือทางลัดของการมีวง
เว้ย (หัวเราะ) ไม่ต้องไปฝึกอะไร
มากมาย หลังจากนั้นก็เล่นเบสยาว
มาเลยครับ 
อยากมีวงดนตรีตั้งแต่เริ่มต้นเล่น
แล้ว? 
 กับเพื่อนในชั้นเรียน แบบคน
นี้ตีกลองเป็น คนนั้นเล่นกีตาร์เป็น   
หลังเลิกเรียนก็ลงขันกัน ไปห้อง
ซ้อมดนตรี วันหยุดเราไม่รู้จะท�า
อะไร เราไม่ใช่นักกีฬา เราไม่มี
กิจกรรมพิเศษ ก็ขี่มอเตอร์ไซค์กัน
ไปห้องซ้อมดนตรี ท�าเหมือนไป
ร้านเกมกันน่ะครับ เพื่อที่จะได้เล่น
กีตาร์ไฟฟ้า กับเบส เพราะว่าตอน
นั้นผมไม่มีเบส มีแต่กีตาร์โปร่ง 
แล้วเป็นยุคที่เด็กถ้าได้เล่นกีตาร์
ไฟฟ้า จะเท่มาก ซึ่งบางคนก็ไม่มี
ครับ ต้องไปห้องซ้อม
เริ่มเล่นซินธ์ตอนไหนครับ
 ซินธ์เริ่มตอนโพลีแคทครับ 
ก่อนเข้ามากรุงเทพฯ เรามีซินธ์อยู่
ตัวหนึ่ง โต้ง (พลากร กันจินะ :  

คีย์บอร์ด, ทรัมเป็ต, ซินธิไซเซอร์ 
โพลีแคท) ซื้อมาประมาณ 700 
บาทครับ เพราะว่าเจ้าของคิดว่า
พังแล้ว ซึ่งซินธ์ยุค 80 ราคาใน
ตลาด ประมาณหมื่นสอง เราก็ลอง
เล่น ลองปรับดู รู้สึกว่าวงเราต้องมี
สิ่งนี้ แต่อัลบั้มหนึ่งยังไม่ค่อยได้
จริงจังมากครับ โต้งกับพี่ผา 
(พงศธร สวัสดิชัชวาล–อดีตสมาชิก
โพลีแคท) เป็นคนเล่น 
 แต่พอมาอัลบัม้ ‘80 Kisses’ 
ต้องมีไลน์เบสที่เป็นซินธิไซเซอร์
มากข้ึน ผมเลยต้องซือ้มาเครือ่งหนึง่ 
ส�าหรบัไว้เล่นในเพลงครบั  
ซินธ์ที่โต้งซื้อมา คือที่มาของชื่อ
วง Polycat
 ซินธิ์ตัวนั้นชื่อ Poly 800 
ครับ ไปเล่นกลางคืน ใส่ไว้หลัง
แท็กซี่ แต่เหมือนปิดไม่สนิทก็เลย
ร่วงหายไป แล้วโต้งก็ซื้อใหม่มาอีก 
3 เครื่อง รุ่นเดิม ซึ่งพังทุกตัวครับ 
พี่นะ (รัตน จันทร์ประสิทธิ์: นักร้อง
น�าโพลีแคท) ไปซื้อมาอีกก็พัง 
คือเราตั้งชื่อวงว่า Polycat เรา
ต้องมีซินธ์ตัวนี้ แต่ปรากฎว่าซื้อมา 
4–5 ตัว ไม่เคยใช้ได้สักตัวเลย ผม
ซื้อมาอีกตัวหนึ่งประมาณ 2 ปีแล้ว 
ยังไม่ได้ไปเอาเลยครับ เป็นของพี่
เต็น ธีรภัค  
ตอนนี้ ในวง Polycat ไม่มีซินธ์ 
Poly อยู่เลย 
 ใช่ครับ ใช้ยี่ห้ออื่น รุ่นอื่นแทน  
ก่อนมาเป็นสมาชิกโพลีแคท 
เพียวท�าอะไร
 ก่อนมาเป็นโพลีแคท ผมยัง
เรียนอยู่ครับ เป็นนักศึกษาที่เล่น
กลางคืนอยู่กับโพลีแคทที่ยังชื่อ 
Skarangers ครับ เราส่งงานเข้า 
Smallroom ประมาณปี 4 เทอม 
1 ครับ พอเทอม 2 ผมก็เข้ามาที่
สมอลรมูเลยครบั แต่พีรุ่่ง (รุ่งโรจน์ 
อุปถมัภ์โพธิวัฒน์ – ผู้บริหารสมอล-
รูม) บอกให้ไปเปลี่ยนชื่อ เพราะ
เราไม่ได้ท�าเพลงสกาแล้ว เราส่ง
เพลงซินธ์ป๊อปมาแล้ว ถ้าใช้ชื่อเดิม
ก็จะงง 

ชีวิตของเพียว 
โพลีแคท
ท�างานดนตรีมากี่ปีแล้ว 
 ตอนนี้ผม 28 นับว่าผม
ท�างานตอน 21 แต่ถ้าตั้งแต่เล่น
ดนตรีตอนกลางคืน ตอน 19 ก็
เกือบ 10 ปี 
คิดว่าตัวเองผ่านจุดเปลี่ยนใน
ชีวิตมาหรือยัง
 ผ่านแล้วครับ ผมว่าน่าจะเป็น
ตอนช่วงเดือนตุลา ปี 2014 
เพราะอะไรครับ
 เพราะว่าตอนนั้นเป็นทางแยก
ครับ ระหว่างว่าเราจะท�าดนตรีต่อ 
หรือว่าเราจะกลับไปท�าวาตานาเบ้
ฟู้ดส์ดีครับ เราท�าวง คือเรารักมาก 
แต่ว่าด้วยสภาวะในการเป็นอยู่ที่นี่ 
ก็ล�าบากอยู่เหมือนกัน แม่บอกว่า 

“ท�าอย่างนี้ต่อมันฝืนมากเลยนะ 
กลับมาท�างานที่บ้านไหม” เราก็
เลยบอกว่า “ขอวดัอกีสกัปีหนึง่
แล้วกนั คือภายในปี 2015  ถ้า
โอเคเราจะอยู่ต่อ ถ้าไม่โอเคเราก็
จะกลบับ้านแล้ว” พูดกับแม่ตรงๆ 
แบบนี้เลย  สักแป๊บ ปี 2014 เรา
ปล่อย 3 ซิงเกิลครับ ‘พบกันใหม่’ 
‘เพื่อนไม่จริง’ ‘เวลาเธอยิ้ม’ ใน
ช่วงปลายปีนั้นยังไม่ได้อะไร
มากมายนะครับ แต่ว่าพอเริ่มปี 
2015 ปุ๊บ นี่แหละคือจุดเปลี่ยน
ส�าหรับผมจริงๆ ว่าเราได้เล่น
ดนตรีเกือบทุกวันแล้วเว้ย ไม่ต้อง
เดือดร้อนที่บ้านแล้ว  
ส�าหรับเพียวทุกวันนี้  ดนตรีเป็น
อาชีพไหม
 ใช่ครับ ดนตรีเป็นอาชีพครับ  
ถ้าค�าว่าอาชีพคือเลี้ยงดูเรา สร้าง
ชีวิตเรา เรื่องปากท้อง แต่ว่าที่นอก
เหนือจากนั้น คือ ผมเรียนดนตรีมา 
จะมีเรื่องของความซาบซึ้งในดนตรี  
อาชีพๆ นี้ ก็ดีมากครับ ได้ซาบซึ้ง
ไปด้วย
ตอนเรียนดนตรีที่มหาวิทยาลัย 
เพียวเลือกเอกอะไร  
 ผมเรยีนเอกแจ๊สเบส ทีพ่ายพัครบั 
เบสเล่นอยู่แล้ว แต่ท�าไมถึงเลือก
เรียนแจ๊สด้วย
 ตอน ม.ต้นผมฟังเดอะบีเทิลส์ 
แล้วพอ ม.ปลาย เป็นยุคที่เบเกอรี่ 
มิวสิก เฟื่องฟูมากในเชียงใหม่  
การที่เราจะเล่นดนตรี ท�าวงโซล   
วงอาร์แอนด์บีอย่าง Groove 
Riders หรือ Soul After Six 
เป็นวงที่เดิ้น แล้วก็เก๋มาก มีความ
คาบเกี่ยวกับแจ๊สอยู่ ตอน ม.3 
ผมตัดสินใจแล้วว่าจะเรียนดนตรีที่
พายัพ เพราะว่าเบสไฟฟ้า เรียน
เป็นแจ๊สง่ายที่สุด เข้าได้ง่ายที่สุด
ด้วย แล้วก็เป็นทฤษฎีดนตรีที่เรา
มาใช้ต่อยอดได้ตลอด เราก็เลย
เลือกที่จะเรียนทฤษฎีแจ๊ส ตั้งแต่ 
ม.ปลาย แล้วมหาลัยเข้าไปเรียน 
ก็เรียนเอกแจ๊สครับ เพราะใช้กับ
เพลงป๊อปได้ค่อนข้างเยอะด้วยครบั
ทุกวันนี้ยังได้ใช้อยู่ไหม 
 เป็นสิ่งที่ใช้อยู่ตลอดครับ 

อาหารของเพียว
 เพียวคือผู้ดูแลด้านอาหารใน
สมอลรูมฮอลิเดย์ปาร์ตี้ คอนเสิร์ต
ใหญ่ของค่ายเมื่อเดือนมีนาคม 
และมีเสียงกล่าวขวัญในหมู่คนรู้จัก
ว่าแนะน�าของอร่อยเก่งมาก เรา
ถามเขาว่าจริงไหม เพียวก็ยื่น
ข้อความในเมสเสจเฟสบุ๊กที่เขา
อธิบายเรื่องร้านอาหารเด็ดย่าน
สมอลรูมให้เพื่อนอย่างละเอียด 
พร้อมพิกัดและเมนูตัวอย่าง เราจึง
คิดว่าควรชวนเขาคุยเรื่องกินอย่าง
จริงจัง 

เพียวเป็นคนชอบกิน เป็นคนกิน
เก่ง หรือชอบกินของอร่อย ?
 เป็นคนชอบกินครบั เป็นคน
ชอบกินของอร่อย กช็อบกินหมดครบั 
รู้ตัวเมื่อไหร่ว่าเป็นคนชอบกิน 
 ที่บ้านเป็นคนชอบกิน เรา
สามารถกินได้หมดเลย ไม่ว่าจะ
เป็น “วนันีเ้ราจะลองไปกินอาหาร
ญีปุ่่นพรเีมีย่มกนัด”ู อีกวันหนึ่ง 
“เราจะกินอาหารเมืองแบบ
บ้านๆ เลย” “วันนี้เราจะกิน
  ก๋วยเตี๋ยวหมูในต�านาน” “น�้าปู๋
        ในต�านาน” “พริกแดงใน
             ต�านาน” เราก็จะไปกัน  
                 ราคาเป็นอีกเรื่อง 
                     แต่จะเป็นเรื่อง 
                        “วันนี้จะกิน
                           อะไร”          
                             มากกว่า 

ฟังดูสนุกดีเนอะ
 ใช่ครับ ไม่ใช่ว่าอร่อยคือแพง 
อาหารอร่อยบางทีก็ไม่ได้แพง แต่
ส่วนใหญ่อาหารแพงจะอร่อย 
(หัวเราะ) ผมจะรู้สึกภูมิใจกว่านะที่
ไปเจอต้มเลือดหมูที่ โห สุดยอด
มากกว่าร้านที่แนะน�าแล้วก็อยู่ใน
ห้าง คนไปกินเยอะๆ 
นอกจากรู้ร้านอร่อยแล้วต้องชวน
เพื่อนไปกินไหม หรือกินคนเดียว
ก็ได้
 ตอนนี้กินคนเดียวได้ครับ  
เริ่มไม่ค่อยมายด์แล้วว่า เราจะไป
ไหนคนเดียว กินคนเดียว เพื่อนผม
เคยถามว่า “กินหมูกระทะ คน
เดียวได้ด้วยเหรอ” เอ่อ... ได้
ตั้งแต่ตอนอยู่กรุงเทพฯ แหละ 
เพราะว่าคอนโดผมอยู่ติดโลตัส
ใหญ่ แล้วมีทุกอย่าง มีบุฟเฟ่ต์ มี
ร้านหมูกระทะด้วย เราก็แค่ตื่นมา
แล้วลงมากินหมูกระทะ เหมือน
เป็นอาหารมื้อหนึ่งแล้วกลับขึ้นไป 
ก็เลยกินคนเดียวได้ แต่ว่าอย่าง
หนึ่งคือ ชอบเป็นคนแรกๆ ที่โดน
นึกถึงเวลาไปกินของเหล่านี้ครับ 
แบบ “กินหมกูระทะกนั ถามใครด”ี 
สามชื่อแรกต้องมีชื่อไอ้เพียวอยู่ใน
นั้น ถ้าเป็นเพื่อนกัน 

    ร้านอาหารที่เพียวแนะน�า 
     หมวดหมูกระทะ
 ที่เชียงใหม่ 
 มีร้านหนึ่งครับเปิดมานานแล้ว 
 แต่ว่าผมเพิ่งมากินได้ประมาณสองปีนี้
เอง ชื่อร้านว่าอุดมสุขครับ อยู่หลัง
แมคโคร แถวมหาวทิยาลยัผม เขาบอกว่า 
บ้านเปลีย่นสถานะ จากเพงิเป็นคฤหาสถ์
แล้ว ขายดีมากครับ ร้านนี้สุดยอด
ทีก่รงุเทพฯ 
 เจอร้านที่ชอบ แต่ไม่ใช่สไตล์ที่ผม
ชอบ ชื่อว่าพลาญชัย หมูกระทะครับ 
อยู่โชคชัย 4 ครับ ร้านนั้นเป็นสไตล์ น�า้
หมกัเขาจะพรกิไทยๆ หน่อย อร่อยมาก   
 แต่ว่าหมูกระทะที่ผมชอบ เป็นหมูสาม
 ชั้น แล้วก็น�้าจิ้มแค่นั้น

   หมวดอื่นๆ 
   1. ซากุระ ครับ เป็นร้านอาหาร
   ญีปุ่่น อยู่ทีเ่ชยีงใหม่ แถวถนนท่าแพ  
  ครบั ร้านนี้สไตล์เหมือนคุณแม่มา
ท�าให้ทาน อารมณ์รสมือแม่ครับ เป็น
พวกครัวร้อน อาหารชุดจะอร่อยครับ 
พวกหมทูงคตัส ึแกงกะหรีห่มทูอด ราเมง 
ครบั
 2.  Tonsei ผมเพิ่งไปเจออยู่
สุขุมวิท 24 ครับ เข้าซอยไป 200 
เมตรอยู่ซ้ายมือ จะคล้ายๆ กับร้านแรก 
ครบั แต่ว่าอยู่ทีก่รงุเทพฯ รสชาตเิหมอืน
คุณแม่ท�าให้ทาน แล้วข้อดีก็คือ ข้าว
รีฟิลได้ครับ 

อาหารอร่อย
บางที
ก็ไม่ได้แพง 
แต่ส่วนใหญ่ 
อาหารแพง
จะอร่อย  
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 3. นิวช่างเช้ง ครับ เป็นความ
ภาคภูมิใจของคนสมุทรปราการครับ 
ผมกับพี่ๆ ที่อยู่แถวนั้นชอบกิน อยู่ถนน
เทพารักษ์ เมนูเด็ดร้านนี้คือ ไส้พะโล้
ทอดครับ กรอบที่สุดในสมุทรปราการ 
(หัวเราะ) แล้วก็ดอกไม้จีนตุ๋น พวกเมนู
ตุ๋นมะนาวดอง โอ้โห สุดยอดมากครับ
 4. บ้านก้ามปูครับ อยู่ที่หาดใหญ่
ครับ สวรรค์ของคนที่ชอบกินปูแต่ไม่
ชอบแกะปูครับ มาแบบใหญ่ๆ เลย มี
แต่เนื้อปูเท่านั้น ใช้ช้อนจ้วงได้เลยครับ 
 5. HATENA ครับ ร้านอาหาร
ญี่ปุ่นที่เชียงใหม่ อยู่ซอยวัดอุโมงค์ครับ  
จุดเด่นของร้านนี้คือ พี่จั้ง (ศีลวัตก์ รม-
ยานนท์–ย้อนแยง)เป็นเจ้าของร้านครับ 
เขาชอบท�างานศิลปะ แน่นอนการแต่ง
ร้านจะมีศิลปะแบบของเขาอยู่ครับ แล้ว
คอนเซ็ปต์ร้านคือ ญี่ปุ่นเจอไทยครับ 
คุณสามารถกินสลัดปลาดิบญี่ปุ่น จาน
ต่อไปเป็นก๋วยเตี๋ยวน�า้ตก ร้านเล็กๆ น่า
รักๆ ครับ มีสาขาอยู่ที่โอซาก้าด้วยครับ
 

เรากินของอร่อยมากมายแล้วมี
ปัญหาสุขภาพบ้างไหม
 นี่เป็นข่าวดีที่ผมเพิ่งไปตรวจเลือด
มาครับ ไปตรวจดูว่าเราเป็นอะไรแล้ว
หรือยัง ความดันเกินมานิดหนึ่ง แต่
หมอบอกให้อภัยได้ เบาหวานนี่ยังไม่
เป็นครับ คอเลสเตอรอลอยู่ในช่วงได้
อยู่ครับ คือผมไม่ดื่มเลย ก็น่าจะช่วยได้ 
แล้วก็จริงๆ ผมเป็นคนไม่กินหวาน ไม่
กินขนม
เป็นคนชอบกินของอร่อย ที่ดูแลการ
กินพอสมควร
 ไม่ใช่ว่าเราดูแลครับ หมายถึงว่า 
แอลกอฮอล์เราไม่กินอยู่แล้ว ไม่ใช่ว่า
เป็นสุขภาพใดๆ ทั้งสิ้น ไม่เกี่ยวกับบาป
บุญคุณโทษด้วย เกี่ยวกับว่า เราไม่ชอบ
กินมันเฉยๆ เมาแล้วไม่สนุกน่ะ หมด
สนุกด้วย จริงๆ ผมอิจฉาคนเมานะ ป๊า
เขาจะกินเบียร์ขวดหนึ่ง แล้วเขาก็ดูหนัง 
กินขนม แล้วเขาก็บอกว่า “นี่ สุดยอด
ไปเลย” ผมก็มองว่า เฮ้ย คนเราจะมี
ความสุขง่ายขนาดนี้เลยเหรอ เราไม่
เคยมีได้  
แล้วแต่คนว่าจะมีความสุขแบบไหน 
 ใช่ ผมศรัทธาในคาร์โบไฮเดรต
ครับ (หัวเราะ) ประเภทแป้ง ประเภท
ข้าวครับ บูชาคาร์บครับ
เพียวท�าอาหารเป็นไหม 
 ไม่ค่อยเป็นครับ หมายถึงว่ารู้วิธี
การท�าครับ แต่ผมไม่ค่อยมีทักษะด้าน
การหั่นอะไรเท่าไหร่ แต่รู้ว่าจะต้องใช้
อะไรบ้างครับ
นอกจากดนตรีและอาหาร เพียวชอบ
อะไรอีก 
 ชอบเล่นเกมกับเพื่อนครับ DOT 
A 2 ครับ เขาบอกว่าเกมนี้ต้องเล่นกับ
เพื่อน 
 และกิจวัตรที่ชอบไปนอนเล่นเกม
บ้านเพื่อนนี่เอง ท�าให้เขาปวารณาเป็น
โอตะในที่สุด หลังจากพยายามห้ามใจ
ไว้พักใหญ่ “เป็นโอตะเพราะคุณอ๊บ 
(ฉายาของ เนย กานต์ธีรา วัชรทัศน
กุล BNK48) ครับ ก่อนหน้านั้นผม
กลัวมากเลยว่าผมต้องโดนล้อเป็น
อ้วน เนิร์ด โอตะคุ เลยติดตามแบบ
ห่างๆ ครับ จนผมกลับเชียงใหม่ ไป
เล่นเกมที่บ้านเพื่อน เพื่อนก็บอก 

The Toys
Real Player 
 หลังจากชวนเล่นเกมและถ่าย
ปกเค้าแมวเล่ม 8 เมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เค้าแมวพบ 
The Toys : ทอย–ธันวา 
บุญสูงเนิน อีกครั้ง 
 เขาเป็นที่รู้จักผ่านสื่อมาพัก
ใหญ่ ตระเวนรับรางวัลมาไม่น้อย 
และยังเป็นอีกหนึ่งคนที่เราชื่นชม
ฝีมือและแน่นอนว่าติดโผคนรุ่นใหม่ 
งานดี ที่เราอยากพบปะพูดคุยด้วย
เสมอ
 ตั้งแต่คุยกันครั้งแรก (คอลัมน์ 
Recommend : เค้าแมวเล่ม 5) 
เรารู้สึกว่าเขาเป็นคนจริงจังทุก
เรื่องที่ท�า แม้จะบอกว่าชอบเล่น
เกมหรือกินขนมด้วยก็ตาม หลัง
จากนั้นไม่รู้เพราะเหตุใด เจอกัน
เมื่อไร เรามักชวนเขาเล่นเกม หรือ
สนทนาเรื่องเล่นๆ ครั้งนี้จึงตั้งใจว่า
จะคุยเรื่องจริงจัง 
 บทสนทนาเริ่มด�าเนินจาก
เรื่องเสื้อผ้า ห้างสรรพสินค้า 
ไอศกรีม ซึ่งสรุปช่วงต้นได้ว่า ทอย
ชอบใส่เสื้ออะไรก็ได้ที่สบายตัว แต่
ด้วยการงานรัดตัว เขาจึงไม่ได้ไป
ห้างสรรพสินค้าเป็นเดือนแล้ว หาก
ไปนอกจากซื้อเสื้อผ้าก็ชอบซื้อ
ไอศกรีม ซึ่งถ้าเป็นยี่ห้อโปรดก็กิน
ได้ทุกรส โดยเฉพาะ Frozen 
Yogurt  
 ทั้งนี้ ทอยบอกว่ารางวัลส่วน
ใหญ่ที่ได้รับเป็นรางวัลด้านกีตาร์  
เขาเก็บทั้งหมดไว้ที่ห้องนอน ไม่ได้
เตรียมตู้หรือชั้นไว้ล่วงหน้า และ
  เป็นคนเก็บของเป็นระเบียบพอ
    สมควร เวลาอยู่บ้าน นอกจาก
     ท�าเพลงก็ ดูหนัง ดูการ์ตูน 
      เล่นเกม
    โอเค เข้าเรื่องจริงจังสักที...  
       ถ้าต้องจัดล�าดับ 3 อย่างจาก
        สิ่งที่ชอบ ทอยเลือกอะไร 
         “เกมครับ” ลุย!

           เกม 3 อันดับ ในใจทอย    

             1. MapleStory 
              ผมเป็นคนที่ขี้อายครับ
             ในโลกความจริง แล้ว
              ผมรู้สึกว่าผมอยู่แต่ใน
              ห้อง ไม่ค่อยได้ออกไป
               ไหนครับ แต่ว่าเกม
               MapleStory นี่
               เหมือนกับว่าเราได้มี
               สังคมจริงๆ อยู่ข้างใน
               เราได้อยู่ในโลกนั้น ได้
               มีการเทรด (Trade)
               จริง มีการซื้อขายจริง
               โดนโกงก็โกงจริง
               มิตรภาพหรืออะไรไม่
               ต่างจากโลกความจริง 

พูดแล้วดูติ๊งต๊อง แต่ผมแค่คิดว่าคือ
การจ�าลองสังคมประเภทหนึ่งของ
อีกโลกใบหนึ่งที่ผมอยู่กับตรงนั้น
นานมากเลยครับ 
2. Ragnarok 
 เหมือนเกมที่หนึ่งเลยครับ
(หัวเราะ) สู้กันเหมือนเกมแรก แต่
มี Texture เหมือนอีกโลกหนึ่ง
เลยครับ จะเป็นกลุ่มคนที่หัวรุนแรง
กว่าหน่อย นอกนั้นเหมือนกันหมด 
3. PangYa 
 เกมตีกอล์ฟออนไลน์ คือใน
ชีวิตจริงไม่มีตังค์ไปตีกอล์ฟครับ 
(หัวเราะ) ในเกม ผมเก่งมากฮะ 
แต่ของจริง ผมจับไม้ยังไม่เป็นเลย

ถ้าสร้างเกมได้เอง ทอยอยากให้
เป็นแบบไหน  
 น่าจะเป็นเกมที่ไม่มีอะไรเลย
ครับ ว่างเปล่า แล้วให้ทุกคนที่
เข้าไปเล่นเริ่มสร้างทุกอย่างเอง 
เหมือนโลกหนึ่งใบที่ตอนแรกก็ไม่
ได้มีอะไร มีแค่ธรรมชาติ แล้ว
มนุษย์ก็เป็นผู้สร้างอะไรต่างๆ ใน
ทุกวันนี้ครับ
พูดถงึธรรมชาติ ทอยเคยให้
สัมภาษณ์ว่าเปรียบเพลงเหมือน
กับต้นไม้ เพราะเย็นสบาย   
 ผมว่าการท�าเพลงก็เหมือนว่า
เราอยากมีต้นไม้สักต้นเป็นของตัว
เอง ที่ผ่านมาเราฟังเพลง เหมือน
เราได้ไปอยู่ใต้ต้นไม้ของคนอื่นที่
เขาปลูกไว้ ก็เย็นสบายดี แต่ว่าวัน
หนึ่งเราอยากได้ต้นไม้ในแบบของ
เราครับ อยากมีไว้ที่บ้านสักต้น 
ก็ปลูกไว้ ต้นแรกก็เติบโตดี พอเรา
ท�าได้หนึ่งต้น เราก็ท�าอีกเรื่อยๆ ไม่
ได้คิดไรนอกจากนั้นครับ

ครอบครัวทอย 
ทอยเป็นลูกคนเดียว เคยอยากมี
พี่น้องไหม
 อยากมีตลอดเลย ทุกวันนี้ก็
อยากมี
อยากมีพี่หรือน้อง 
 อยากมีหมดเลย ผมอยากมี
คนรุ่นอายุเดียวกัน ซึ่งปรึกษาได้
ทุกเรื่อง บางเรื่องผมไม่รู้จริงๆ ผม
ต้องท�าอะไร ไปถามคนอื่นไม่ได้  
อยู่บ้านชอบคุยเรื่องอะไรกับผู้
ปกครอง  
 ที่ผ่านมาก็คุยเรื่องอาหาร
ส�าหรับวันนั้น แล้วก็ในแต่ละวันท�า
อะไรบ้างแค่นั้นครับ  
ช่วงนี้คุณแม่บอกไหมว่าห่วงเรา
เรื่องอะไรบ้าง
 แรกๆ เขาห่วง เขาบอกผม
ตลอดว่าไม่อยากให้ผมไปยุ่งเกี่ยว
กับวงการเพลงตั้งแต่วันแรกครับ 
ตอนนี้เขาอาจจะไม่ได้สนใจแล้ว 
เพราะเขาคิดว่าเราไปได้ แต่ตอน
นั้นผมไม่เก็ตนะ วันแรกๆ ผมยัง
สงสัยว่าท�าไมครับ ก็เป็นวงการที่
สวยงาม 

ทุกวันนื้ทอยยังรู้สึกอย่างนั้นอยู่
หรือเปล่า 
 ผมคิดว่าผมไม่ได้เข้ามาใน
วงการเพลงด้วยซ�้า ผมคิดว่าผมยัง
นั่งอยู่ใต้ต้นไม้ต้นเดิมของผม เพียง
แต่มีคนเข้ามานั่งด้วยหลายๆ คน

ทอยขอบคุณ
นอกจากมีคนมานั่งใต้ต้นไม้ด้วย
หลายคนแล้ว ยังได้ท�าหลายๆ 
อย่างที่ไม่คุ้น เช่น ถ่ายแบบ 
แสดงมิวสิกวิดีโอ โฆษณา ฯลฯ   
รู้สึกอย่างไรบ้าง
 รู้สึกว่าผมไม่ได้มีการเตรียม
ตัวเตรียมพร้อมส�าหรับการท�า
อะไรอย่างนี้เลยครับ ไม่รู้ว่าเขาท�า
อย่างไร ผมก็เลยไปเสิร์ชยูทูบว่า
ศิลปินหรือดาราคนอื่นเขาท�ากัน
อย่างไร ต้องยิ้มตอนไหน ผมยัง
ไม่รู้หลักการที่แท้จริงว่าเป็นอีโมชั่น
ตอนไหนที่เราควรหยิบมาใช้  ยิ่งมี
แฟนคลับหรือมีอะไรเข้ามาเรื่อยๆ 
ผมยิ่งท�าตัวไม่ถูก ว่าเราควรท�า
อะไรอย่างไร 
แล้วตอนนี้ท�าอย่างไร เวลาแฟน
คลับมาขอถ่ายรูป
 เขาขอถ่ายรูปเราก็ถ่าย เขา
บอกให้ยิ้มเราก็ยิ้ม ซึ่งจริงๆ หลาย
คนอาจจะคิดว่าเราไม่ได้เต็มใจ แต่
ผมอยากจะบอกว่าผมเป็นคนความ
จ�าดีมากนะ ไม่ว่าคนจะเข้ามาเยอะ
แค่ไหน ผมจ�าได้ สมมติ ผมไปเล่น
ทีเ่ชยีงใหม่ เขาตามมาจากกรงุเทพฯ 
ผมจะจ�าได้ ข้างหน้าผมอาจไม่ได้
พูดอะไรออกไป แต่ว่าผมจ�าได้
ทุกอย่าง 
แต่ไม่ได้คิดว่าจะบอกเขาว่าจ�าได้  
 คือผมรู้สึกจากข้างในแล้วบาง
ครั้งพูดไม่ออกเหมือนกัน ผมขี้อาย 
ผมก็พูดไม่เป็นเหมือนกัน
จากคนขีอ้ายหรอืไม่เคย พอเราได้
รบัรางวลัต่างๆ กต้็องพดูบนเวที
มากขึน้ เพือ่ขอบคณุหรอืบอก
ความรู้สกึต่างๆ ทอยท�าอย่างไร 
 อย่างงานกีตาร์แม็ก (The 
Guitar Mag Awards 2018) 
จริงๆ ผมมีสคริปต์เยอะมากใน
กระเป๋าของผม ผมคาดว่าถ้าเราได้
รับรางวัล ผมจะพูดทั้งหมดยาวไป
เลย พูดให้ทุกคนเข้าใจความรู้สึกที่
เราคิดไว้ ผมว่าผมท่องสคริปต์มาดี
นะ แต่ว่าพอขึน้ไปแล้วพดูอะไรไม่ออก
 รู้สึกว่าจากคนๆ หนึ่งที่ไม่ค่อย
มีสังคมเท่าไหร่ อยู่แต่ในห้อง ท�า
แค่เพลง พอขึ้นไปบนเวทีรับรางวัล 
ผมมองคนดูหรือว่าคนที่รอฟังเรา
พูด ผมเห็นภาพวันที่ผมอยู่ในห้อง
แล้วท�าเพลงออกไปเป็นปีก็ไม่มี
ใครฟัง ส่งให้เขาก็ไม่มีคนซื้อ แค่
รู้สึกว่าจากวันนั้นถึงวันที่รับรางวัล
ถือถ้วยอยู่ ผมลืมสคริปต์แล้ว ไม่รู้
จะพูดอะไร ก็ขอบคุณครับเฉยๆ 

ชีวิตของทอย
เคยคิดไหมว่าถ้าตัวเองแก่แล้ว
จะเป็นอย่างไร 

 ทุกวันนี้ก็เริ่มแก่แล้วนะครับ 
ผมอยู่กับวัยรุ่นในยุคเดียวกัน แล้ว
บางครั้งผมไม่เข้าใจครับ เหมือน
เวลาอยู่กับเพื่อน เราก็ใช้ชีวิตปกติ 
แต่บางครั้งเราไม่เข้าใจคนที่อายุรุ่น
เดยีวกบัเราว่าเขาท�ากนัอย่างนีเ้หรอ 
แล้วเรามาเรียนรู้ทีหลัง อาจจะเป็น
เพราะว่าผมไม่ค่อยได้เข้าสังคม
เท่าไหร่ 
เพราะส่วนใหญ่ท�างานอยู่กับคน
โตกว่า ด้วยหรือเปล่า  
 ใช่ครับ ทั้งชีวิต ก็เลยคิดว่าตัว
เองเริ่มแก่แล้ว 
ถ้าคิดว่าตัวเองแก่แล้ว คิดว่าจะ
ท�าเพลงได้อีกกี่ปี
 ผมคิดว่าผมเป็นเหมือนน�้า
ครับ น�้าอยู่ในขวด วงการเพลงเป็น
อย่างนี้ (ท�าท่าชวดประกอบ) ผม
คิดว่าผมท�าเพลงได้เรื่อยๆ ตามที่
เราเข้าใจ ไม่ว่าเวลาจะเปลี่ยนไป 
หรือยุคสมัยจะกลับวนกลับไปกลับ
มา แนวเพลงเก่าจะกลับเป็นใหม่ 
หรืออะไรก็แล้วแต่ ผมจะท�าไป
เรื่อยๆ ครับ
อยากท�าอย่างอื่นนอกจากเพลง
บ้างไหม
 ผมอยากท�าธุรกิจ ที่ผมคิดไว้
เล่นๆ เป็นพวกอาหาร 
ท�าไมถึงอยากท�าธุรกิจเกี่ยวกับ
อาหาร 
 จริงๆ คืออยากมีรายได้ทาง
อื่นที่นอกเหนือจากนี้
แล้วชอบอาหารด้วย?
 ใช่ครับ 
ทอยคิดว่ารากฐานส�าคัญของ
ชีวิตคืออะไร
 รากฐานของชีวิตคือ....ใน
แต่ละวันคือสนามฝึกซ้อม คนเรา
ไม่มีแนวคิดที่ตายตัว คนเราไม่มี
ทางเหมือนเดิมได้ทุกวันครับ เดือน
นี้เราอยากท�าอย่างนี้ หนึ่งเดือน
ข้างหน้าเราก็ไม่ได้อยากท�าอย่างนี้ 
ท�าเสร็จแล้วก็ไม่มีวันนิ่ง (O,O)

รู้ไปท�าแมว
 Cat Expo3D ต้นปี 2560 คือ 
งานแรกที่ทอยแสดงสดเพลงของตัวเอง 
อย่างที่ทอยกล่าวว่า “เรียกว่าเป็นงาน
แรกในชีวิตการเป็นศิลปินเลยก็ได้ครับ” 
 Cat Tshirt5 ที่จะถึงนี้คือครั้ง
แรกที่ทอยมางานแคททีเชิ้ต ตอนคุยกับ
เราปลายเดือนเมษายน เขาบอกว่าคิด
โชว์ไว้แล้วคร่าวๆ แม้ยังไม่ได้ซ้อม แต่
กะว่าน่าจะเป็นเพลงใหม่ เย้!
 ทอยชอบดูโดเรม่อน บางครั้งดู
ก่อนขึ้นคอนเสิร์ตแล้วมีแฟนเพลงมา
เห็น อุ๊ย! 
 ละครก็ดูบ้าง แต่ช่วงที่สัมภาษณ์ 
เขาบอกว่ายังไม่ได้ดูบุพเพสันนิวาส 
เพราะกลัวติด
 ตัวอย่างรางวัลที่ The Toys ได้
รับจากปีที่ผ่านมาก: New Wave Of 
The Year จาก The Guitar Mag 
Awards 2018 ศิลปินยอดนิยมแห่ง
ปี,เพลงป๊อปแห่งปีและรางวัลเพลงยอด
นิยมแห่งปี (หน้าหนาวที่แล้ว) จาก 
2018 Joox Thailand Music 
Awards 2018, Top Talk–about 
song (หน้าหนาวที่แล้ว)  จาก M Thai 
Top Talk-About 2018 

“เฮ้ย นายเห็นนี่หรือยัง” เป็นคลิป
อวยพรปีใหม่ที่น้องเนยเป็นคน
อวยพรครับ ผมก็นอนคว�่าถือมือถือดู
คลปิ จบปุ๊บ ผมหน้าตกหมอนเลย โอ้โห 
สดุยอดมากเลย 1 มกรา 2018 ผม
ตกลงเป็นโอชน้ิองเนยทนัทคีรบั ภมิูใจ
มากเลยครบั เป็น “คามโิอชิ” (หวัเราะ) 
คอื “อนัดบัหนึง่ในดวงใจครบั”  
 เพียวการันตีความชอบระหว่าง
เล่าด้วยการเปิดจอโทรศัพท์มือถือให้
เราดูเวลา ก็ปรากฏหน้าน้องเนยที่หน้า
จอ หรือเล่าเรื่องการไปซื้อซูชิลดราคา
ขึ้นไปกินที่ห้องก็มีภาพประกอบเป็น
ถาดซูชิน่ากินคู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ที่มี
รูปหน้าน้องเนย...น่ารัก
 เราคิดว่าเขามีความสุขกับรอยยิ้ม
ของคุณอ๊บแน่นอน แต่ก็มีหลายคนที่มี
ความสุขกับหน้าเปี่ยมรอยยิ้มของเพียว
เช่นกัน
 
เพียวยืด
ที่มาของเสื้อยืดหน้าเพียว
 คุณต๊อบ (ธัชพล ชีวะปริยาง-
บูรณ์) วงชนุดมท�าครับ เขาแบ็กอัพให้
โพลีแคทด้วย เราสนิทกัน วันหนึ่ง เขาก็
พูดเล่นๆ ว่า จะท�าเสื้อหน้าเรา ผมก็ลืม
ไปแล้ว จนเขามาที่ห้อง ให้ผมยืนหน้า
ก�าแพงขาว แล้วก็ถ่ายรูปไป วันหนึ่งเขา
ก็ใส่ไปงานแคทฟู้ด แล้วพี่สแตมป์ พี่นู่น 
พี่นี่ พี่นั่น อินบ็อกซ์มาหาผมเยอะ
มากว่าจะซื้อเสื้อ แต่ผมไม่ได้ท�า 
(หัวเราะ) คือ ถ้าใครท�าเสื้อหน้าตัวเอง 
ต้องมคีวามมัน่ใจมาก.... ผมไม่ได้ท�าครบั 
ความทรงจ�าเกี่ยวกับงานแคท ทีเชิ้ต
 ผมนึกถึงเสื้อยืดเยอะๆ น่ะครับ  
แทบจะเป็นหนึ่งวันในปีที่เราจะซื้อเสื้อ
ยืดเยอะขนาดนั้น แล้วก็มีโอกาสที่จะมี
เสื้อไซส์เรา ในวันเดียวเยอะขนาดนั้น
ด้วย เพราะว่าผมเป็นคนซื้อเสื้อยาก
มาก แล้วเวลาซื้อไม่ค่อยถามสีเท่าไหร่ 
จะถามว่า “มไีซส์อะไรบ้างครบั เหลอืๆ 
อะไรกเ็อามาให้ผม” งานนีมี้ให้ผมเลอืก
อยู่บ้างครับ เป็นลายที่เราอยากจะได้ ก็
เป็นงานที่น่าไปทุกปีส�าหรับผมด้วย 
 ส่วนโชว์ของโพลีแคท ในงานแคท 
ทีเชิ้ต เพียวบอกว่าต้องประชุมกันก่อน
เพราะไม่เหมือนงานอื่น ผลเป็นอย่างไร 
อร่อยไหม เตรยีมไปดกูนั 2-3 มถินุายนนี้ 
ที่แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สถานีมักกะสัน 
(O,O)
 
รู้ไปท�าแมว 
 1. เหตุผลที่ต๊อบ เจ้าของแบรนด์  
yauk.bbk ท�าเสื้อหน้าเพียว “เขามีคา-
แร็กเตอร์สูงมาก แล้วค่อนข้างเข้ากับ
คาแร็กเตอร์แบรนด์ เพราะเราอยากให้ซน 
กวน เราไม่อยากให้เรียบร้อยมาก เราก็
เลยเลือกเพียว คิดว่าท�าเอามัน แต่ขายดี 
มีคนถามเข้ามาเยอะครับ” 
 2. โลโก้วาตานาเบ้ ฟู้ดส์ เป็นรปูเพยีว  
 3. ครอบครัวเพียวอยู่เชียงใหม่ แต่
พื้นเพแม่เป็นคนก�าแพงเพชร พ่อเป็นคน
ญีปุ่่น
 4. เพียวเกิดและโตที่เชียงใหม่ ก่อน
เข้ามาท�างานที่กรุงเทพฯ    
 5. โพลีแคทเริ่มจากนะตั้งวงดนตรี
สกาเรนเจอร์สกับเพื่อนที่เรียนสถาปัตย์
ด้วยกัน แต่ช่วงฝึกงานใกล้จบ เพื่อนบาง
คนเลือกจริงจังกับงาน ไม่มีเวลาเล่นดนตรี 
เพียวเลยได้รับการชวนมาอยู่ด้วยและอยู่
ยาวจนปัจจุบัน  

 “คนเราไม่มี
แนวคิดที่ตายตัว 
คนเราไม่มีทาง
เหมือนเดิมได้ทุก
วันครับ”
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   V Violette
   Drive with 
     V Violette
 จากผลงานที่ผ่านมา เรารู้สึกว่า 
    วี–วิโอเลต วอเทียร์ เป็นสาวน้อย
 มหัศจรรย์ ที่ท�าอะไรก็ดูเหมาะเจาะ
 ในแบบของเธอ ทั้งการแสดง เพลง 
 รายการวิทยุ และนี่คือบทสนทนาที่
 อาจจะไม่ครอบคลุมทุกด้านของเธอ 
 แต่ก็น่าจะพอให้สัมผัสได้ถึงแรงผลัก
 ดันที่ท�าให้เธอขับเคลื่อนชีวิตไปตาม
  เส้นทางได้ดังใจมุ่งหมาย  
   V & Cat Tshirt
   ความทรงจ�าของ Violette 
  กับ Cat TShirt
 ภาพแรกสุดที่มีกับแคททีเชิ้ต
เลย คือภาพที่เหมือนไปสัมภาษณ์
งาน พี่บูม (บรกรณ์ หลงสวาสดิ์ 
หัวหน้าครีเอทีฟแคทเรดิโอ) เรียกให้
ไปคุยที่งาน Cat Tshirt 2 ให้ไปดู
งานว่าเป็นไง ก่อนจะมาเป็นดีเจ 

V & Cat Radio 
ก่อนท�างานดีเจ วีเคยคิดถึงอาชีพ
นี้ไหม
 ไม่ค่ะ วีเชื่อว่าวีไม่สามารถเป็น
ดีเจได้ ตอนแรกสุดเลย เพราะว่าวี
พูด Public ไม่ได้ วีไม่สามารถพูด
คนเดียวได้ จนถึงทุกวันนี้ก็ยังเป็น
ดีเจที่ Insecure (ไม่มั่นใจ) ในการ
พูดคนเดียวอยู่ ก็เลยต้องมีเพื่อนคุย
ด้วยอยู่ค่ะ
ตอนนี้รู้สึกอย่างไรกับอาชีพดีเจ
ที่นี่บ้าง 
 วีรู้สึกเหมือนเป็นครอบครัวหนึ่ง
นะ เพราะว่าจริงๆ วีไม่ได้รู้สึกว่าวีมา
ท�างานเลย วีท�าอะไรอย่างอื่นเยอะ
 แยะ ได้เจอคนมากหน้าหลายตา 
  แล้วแคท เรดิโอ เหมือนที่มาพัก
  เหนื่อย หรือมาพักก็อาจจะเหนื่อย
  หน่อย (ยิ้ม) แต่ยังรู้สึกว่าได้อยู่กับ
  เพื่อน ได้เจอคนที่วีรู้สึกว่าเขาหวังดี 
   กับวี เป็นครอบครัวของวี เหมือน 
    คอนเนกต์ด้านศลิปินทัง้หมดไว้ด้วย
    น่ะเราก็เลยยิ่งมีความสุขที่ได้รู้จัก
     เพื่อนศิลปินหลายๆ คน 

    V & คนขอแมว
      (รายการที่เปิดเพลงตามค�าขอ
       ทุกวันจันทร์ 21.00–24.00 น.
        ที่ Cat Radio)

ตอนที่ทราบว่าจะได้จัดรายการ
ประจ�าช่วงคนขอแมวคู่กับจูนจูน
(พัชชา พูนพิริยะ) ที่มีคนโทรมาขอ
เพลงทุกวันจันทร์ คิดว่าอย่างไร 
 ตอนแรกไม่ได้คิดว่ารายการจะ
เป็นอย่างไร แค่คิดว่า “เย้ มีคนจัด
ด้วยแล้ว” (หัวเราะ) ให้ท�าอะไรก็ได้
ให้มีคนจัดด้วย แล้วตอนแรกก็แอบ
สงสัยเหมือนกัน “เอ๊ะ คนจะโทร
เหรอ” สรุปเขาก็โทรมาเรื่อยๆ
แล้วไม่ได้โทรมาขอเพลงอย่าง
เดียวด้วย ?
 มีคนหลายๆ แบบโทรมาบางที
ก็เหมือนโทรมาปลดทุกข์ แล้วเราก็ 
Improvise เพราะเราไม่มีทางรู้ว่า
จะเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้อง Cope 
(จัดการ/รับมือ) ไปตามใครก็ตามที่
โทรมา บางคนโทรมาบอกเป็นโรค
ซึมเศร้า หรือบางคนโทรมาเล่าเรื่อง
เรียน บางคนปรึกษาความรักหรือแง่
มุมชีวิตมีหลายอย่างมากค่ะ เลยสนุก
เพราะว่ามีอะไรแตกต่างไปเรื่อยๆ
ก่อนจัดรายการแต่ละครั้ง วีเตรียม
ตัวอย่างไรบ้าง 
 เตรียมสติดีๆ ค่ะ แค่นั้นแหละ 
เหมือนแค่พร้อมรับมือกับอะไรก็ตาม
ที่อาจจะเกิดขึ้นได้  
เคยคุยกับจูนไหม ว่าวันนี้จะเตรียม
รับมืออย่างไร หรือพูดเรื่องอะไร
เพิ่มเติม
 มีบ้าง เช่น เกิดอะไรขึ้นในสังคม
แล้วเราอาจจะหยิบประเด็นนี้มาพูด
ในรายการด้วย ล่าสุดเป็นเรื่อง 
Don't tell me how to dress. 
Tell men to respect. ซึ่งเป็น
การเคลื่อนไหวทางสังคมที่เรารู้สึกว่า
มันส�าคัญในอนาคตอย่างหนึ่งเลยค่ะ
ฟีดแบ็กของคนฟัง ส่งผลอย่างไร
กับเราบ้าง 
 เหมือนเราจะได้แง่คิดบางอย่าง 
ใหม่ๆ เรื่อยๆ บางครั้งเขาถามอะไร
มาแล้วเราได้พดูกลบัไป เราได้ทบทวน
ตัวเองไปด้วย เหมือนบอกตัวเองไป
ด้วยในเวลาเดียวกัน หลายๆ ครั้งมี
คนหลายๆ อาชีพโทรมา แล้วเขาจะ
มีมุมมองที่แตกต่างจากคนอื่นนิด
หนึ่ง แล้วเราก็รู้สึกว่าน่าสนใจดี 
ไม่เคยรู้มุมนี้มาก่อน

V & Film
ตอนเรียนนิเทศศาสตร์ วีเมเจอร์
อะไรคะ
 เมเจอร์ฟิล์มค่ะ
ตอนที่เรียนนี่อยากท�าอะไรใน
วงการภาพยนตร์ 
 ไม่รู้ จริงๆ ตรงๆ ก็อยากเป็น
นักแสดง อยากเป็นศิลปิน แต่ว่าเราก็
ไม่แน่ใจตัวเองเราไม่ใช่คนที่สวยที่สุด 
หรือคนที่น่าจะมีโอกาสไปเล่นตรงนู้น
ตรงนี้ แต่เรารักเสน่ห์ของหนังมาก 
จนอยากเป็นส่วนหนึ่งของหนัง ซึ่งเรา
ไม่รู้เลยว่าเราอยากท�าอะไร ก็เรียน
ไปก่อน เดี๋ยวก็ได้ท�าเอง สรุป อ้าว 
เป็นหน้ากล้อง 
วิชาที่เรียนแล้ววีรู้สึกสนุกที่สุดคือ
วิชาอะไร
 วิชาที่สนุกที่สุดเป็นวิชาเกี่ยวกับ
ภาพยนตร์แหละ ที่ต้องคิดนู่นคิดนี่
เราก็ชอบ หรือให้ดูหนังแล้ววิเคราะห์ 
เพราะว่าดูหนังก็แฮปปี้แล้วเขียนบท

ก็สนุกดี วิชา Direct วิชา Short 
Film ก็สนุกดี ได้คิดอะไรแตกต่าง
บ้าง มีโจทย์ ก็ว่ากันไป
วีชอบดูหนังตั้งแต่เมื่อไหร่ 
 ตั้งแต่เกิดเลยค่ะ (หัวเราะ) วีจ�า
ไม่ได้ว่าไปเริ่มดูได้ไง แต่วีรู้ว่าพ่อวี
เป็นคนซื้อคาสเซ็ตต์วิดีโอไว้เยอะมาก 
แล้วช่วงที่วียังขวบไม่เต็ม 2 ขวบอยู่
เลย เขาก็เปิดการ์ตูนดิสนีย์นู่นนี่นั่น
ให้ดูเรื่อยๆ ผลอาจท�าให้สามารถ
จดจ่อดูหนังได้ตั้งแต่เด็กๆ แล้วก็ร้อง
เพลงได้ด้วย เพราะเป็นดิสนีย์แล้ว
มันมี Sing-along น่ะ เลยโตมาทั้ง
หนังทั้งเพลงในเวลาเดียวกัน

V Series
Friends 
 ชอบ ซีรีส์Friends ค่ะ เพราะ
ว่ามันดีมาก แล้วเรารักคาแร็กเตอร์
ทุกตัว รู้สึกว่าเป็นตลกที่ฉลาด เป็น
ตลกอย่างมีชั้นเชิง วีก็เลยรู้สึกว่านี่
คือซีรีส์ที่ดีที่สุดในโลกใบนี้ 

เพลงของวี1
ต่อจากดิสนีย์ที่เราดูตั้งแต่เด็กๆ 
แล้ว ฟังเพลงแบบไหนต่อ
 ก็เริ่มมาเป็นเพลงจากวิทยุบ้าง 
แต่อาจจะเริ่มจาก Aqua ‘Barbie 
Girl’ ชอบเพลงผู้หญิงๆ หน่อย  
แล้วก็เพลงที่พ่อเปิดให้ฟัง พอมาฟัง
เองจริงๆ ก็ช่วงประถมเหมือนรุ่นพี่
ข้างบ้านเขาฟังอะไรเราก็จะฟังตาม 
อย่าง D2B เจมส์ เรืองศักดิ์ 
เจอแนวที่ตัวเองชอบเมื่อไหร่ 
 น่าจะประมาณ ม.2 มั้ง ปกติจะ
ฟังคลื่นวิทยุรวมๆ กับคนอื่นหรือไม่ก็
คลื่น Seed ที่ฮิตมากๆ แล้วก็ฟัง
อาร์เอส แกรมมี่จนกระทั่งถึง
ประมาณประถมปลาย วีจะชอบ
เปิดChannel V กับ MTV ทิ้งไว้ที่
บ้านแล้วนอน นั่งดูเอ็มวี ไปเรื่อยๆ 
แบบมีความสุข ไม่ต้องท�าอะไรเลย 
บางทีก็โทรเข้ารายการ ไปขอเพลง 
แล้วเขาเปิดเพลงต่างประเทศเยอะ 
วีก็เลยเริ่มเสพเพลงต่างประเทศ
ตั้งแต่ตอนนั้น มารู้ตัวอีกทีตอน ม.2 
วีเริ่มรู้สึกว่าเพื่อนฟังเพลงกับวีไม่
ค่อยได้ เพราะว่าวีเอ็นจอยกับเพลง
นักร้องคนอังกฤษชื่อว่า มิก้า (Mika) 
แล้ววีชอบมาก เป็นเพลงโวยวายๆ 
นิดหนึ่ง (ตัวอย่าง ‘Grace Kelly’) 
แล้วเพื่อนรู้สึกว่าเพลงอะไรน่ะ แต่
เราเอ็นจอยมาก เราก็เลยเริ่มเหมือน
ฟังเองเรื่อยๆ  
จากการฟังเพลงมาเรือ่ยๆเมือ่ไหร่ที่
วรีู้สกึว่าเราอยากท�าเพลงของตวัเอง 
 วีไม่ได้คิดว่าวีจะท�าในตอนแรก
นะ แค่คิดว่าวีเขียนให้ตัวเอง วีก็
อยากเป็นศิลปินนะ แต่ไม่ได้รู้สึกว่าวี
กล้าไปท�าอะไรตรงนั้น จนเหมือนเสีย
เซลฟ์มากเลยไปประกวด TheVoice 
แล้วพอได้มีโอกาสท�าเลยอยากท�า
มากๆ 
เสียเซลฟ์อย่างไร
 เหมือน 19 ปี เราเชื่อว่าเราร้อง
เพลงดี อยู่ๆ เราก็วันหนึ่งเข้าใจว่าตัว
เองร้องเพลงไม่ดี เราเข้าใจผิดมา

ตลอดเหรอก็เลยไปประกวดเพื่อจะ
ได้รู้ว่าเข้าใจผิดหรือเปล่า
จากการเข้าประกวดก็ท�าให้อาการ
เสียเซลฟ์เรื่องการร้องเพลงหายไป
เลยไหม
 ใช่ค่ะ 

เพลงของวี2
วีเริ่มเขียนเพลงเพราะอะไร
 เอ่อ จบีผู้ชายค่ะ เหมอืนตอนนัน้
ชอบ Taylor Swift มาก เรารู้สึกว่า
เพลงเขาคือเพลงที่จีบผู้ชาย แล้วเรา
ก็รู้สึกว่าเราอยากจีบผู้ชายบางคน ถ้า
เทย์เลอร์ สวิฟต์ใช้แล้วเวิร์ก เราก็
ต้องแชร์ได้บ้างสิ เลยเขียนบ้าง
แล้วเวิร์กไหม
 เวิร์ก
ตอนนั้นเข้ามหาวิทยาลัยหรือยัง
 ม.4 ค่ะ เป็นเดก็แก่แดด (หวัเราะ)
มั่นใจในการร้องเพลงแล้ว เริ่ม
เขียนเพลงแล้ว เมื่อไหร่ที่เรารู้สึก
มั่นใจกับเพลงของตัวเอง
 แล้วแต่เพลงค่ะ อย่างตอนแรก
สุดเลย วีมั่นใจมากนะรู้สึกไม่ได้สน
เลยว่าคนอื่นจะคิดไง แต่เดี๋ยวนี้ บาง
ครั้งวีจะรู้สึกเหมือน Over Critic
ตัวเองน่ะ เรามีเพลงออกมาแล้ว
เหมือนเพลงหลายๆ เพลงดัน 
Success เราก็คิดว่าถ้าเพลงใหม่
ไม่ Success ล่ะ แต่ก็พยายาม
บอกตัวเองแล้วว่าอย่าไปคิดท�าให้ตัว
เองฟัง 
เป้าหมายในการแต่งเพลงของวีทุก
วันนี้  
 เป้าหมายก็คือ แต่งเพราะว่า
อยากแต่งเฉยๆ น่ะเหมือนบางเพลง
ระบายอารมณ์ก็แต่ง หรือบางเพลง
ต้องการเจาะจงด่าใครเป็นพิเศษก็
แต่ง หรือบางเพลงต้องการจะบอก
อะไรใครก็แต่งนั่นแหละ
 

โชว์ของวี
พอมีเพลงแล้ว ความมั่นใจในการ
ขึ้นเวทีมาอย่างไร
 ต้องอาศยัประสบการณ์ประมาณ
หนึ่ง ตอนแรกๆ วีก็จะกลัวตลอด 
กว่าจะรู้สึกมั่นใจก็คือเพลงที่สาม 
เพลงที่สี่แล้ว แต่พอหลังๆ เริ่มได้ขึ้น
บ่อย ก็เริ่มรู้ว่าจะปรับอารมณ์ตัวเอง
อย่างไร แต่ว่าทุกวันนี้ก็ยังตื่นเต้นอยู่
เวลาเป็นเวทีใหญ่ หรืออะไรยังไม่เข้า
ที่ หรือไปซ้อมเพลงใหม่มาจะตื่นเต้น 
เคยไปดูเวลาวีเล่นสด วีจะให้แบ่ง
ข้างผู้ชมให้ช่วยร้องเพลงด้วย 
 ตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะมีตรงนี้ 
แต่เหมือนพอเล่นสดไม่ได้อย่างใน
เพลง ก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ค่อยมีเพลง
ที่จะ Interact กับคนดู แล้ววีไม่ได้
เป็นคนพูดเก่งบนเวที นี่ก็เป็นอีกวิธี
หนึ่งให้คนมาร่วมจอย ร่วมร้องกันได้ 
เพลงเราอาจไม่ได้ดังมากขนาดที่คน
จะร้องตามได้ทั้งเพลง แต่อย่างน้อย
ถ้าเกิดเราบอกให้เขาร้องตรงนี้ อาจ
จะสนุกก็ได้ ก็เลยใช้วิธีนั้น 
แล้วมีวันที่แป้กไหม แบบเขาไม่
เล่นด้วย ไม่ร้องด้วย
 มี (หัวเราะ) ก็ร้องทับไปเลย แต่

หลายๆ ครั้งรู้เลยว่าเล่นแล้ว ไม่รู้ว่า
คนเอ็นจอยหรือเปล่า เราก็เลยใช้วิธี 
ช่างเขาแล้วกัน ถ้างั้นเราหันไปสนุก
กับนักดนตรีเราก็ได้ แล้วเรารู้สึกว่า
ถ้าเราสนุกน่ะ คนก็จะดูเพลินตาม 
ทุกครั้งที่ขึ้นเวทีต้องคิดถงึคนดู
แต่ละที่ไหม 
 วีจะมีปัญหาเวลาลงไปเล่นร้าน
กลางคนื วพีดูตลกไม่ได้ วพีดูเอน็เตอร์-
เทนไม่เก่ง แล้ววีเดาอารมณ์ไม่ได้ว่า
คนแต่ละพื้นที่เป็นไง เลยรู้สึกวีคุม
ยากตรงนัน้หน่อยหนึง่ จะเกิดการอมิ-
โพรไวส์บ่อยครัง้ แต่ทีว่รีู้สกึชอบมากๆ 
คืองานเฟสติวัล ที่มันกว้าง เล่น
อย่างไรก็เปิด แล้วคนมาดูดนตรี คน
พร้อมจะเอ็นจอย
 เวลาเราแต่งเพลง เราชอบ
จินตนาการว่า เพลงนี้ถ้าเล่นในเฟส-
ติวัลนะ หูย ...จะคิดภาพกว้างไว้ก่อน 
แล้วถ้าความจรงิไม่เหมอืนทีค่ดิไว้ล่ะ
 ตั้งสติค่ะ แล้วก็โชว์ตรงนั้นเลย 
เหมือนเคยมีงานที่ฟีลแบบคนไม่จอย 
แล้วเราเฟลมาก แต่ต้องโชว์ให้จบ 
แล้วรู้สึกว่าไม่ดีเท่าไหร่ พอเล่นจบ
ร้องไห้เลย แล้วเราก็รู้สึกแย่ที่คนมาดู
เราแล้วเราเล่นไม่ดีเลยรู้สึกว่าใช้วิธี
เอนจอยกับนักดนตรีก็ได้ ถ้าคนดูเขา
ไม่เอ็นจอย อย่างน้อยให้เราเอ็นจอย 
แล้วเรารู้สึกว่าเราท�าได้ดีแล้ว

เวลาของวี
วีท�างานหลายอย่าง งานร้องเพลง 
การแสดง งานพรเิซน็เตอร์ งานดเีจ
ด้วย แบ่งเวลาอย่างไร 
 แบ่งช่วง อย่างนักแสดงเป็นงาน
ที่เราต้องรอโอกาสเข้ามา ไม่ได้สร้าง
ออกไปเองเหมือนเพลง ถ้าเพลงวีท�า
ไปได้เรือ่ยๆ เลย แต่การแสดงเหมอืน
ถ้าบทเข้ามาแล้วน่าสนใจเราก็เล่น 
แล้วช่วงนั้นเราก็ทุ่มเท พอเราเก็ตคา
แร็กเตอร์ เราท�างานกับการบ้านตรง
นั้น ไปถ่ายท�า ซึ่งไม่ได้ใช้ทั้งอาทิตย์ 
เรากย็งัออกไปท�าส่วนอืน่ได้ อย่างพร-ิ
เซ็นเตอร์เหมือนเราเป็นตัวเองแหละ 
ฝั่งคอมเมอร์เชียลแล้วก็แคท วีจัด
อย่างที่บอก ไม่รู้สึกว่าเป็นงาน 
เหมือนมานั่งเมาท์กับเพื่อน (หัวเราะ)

กิจกรรมอื่นที่วีชอบ
1. ปลูกต้นไม้
 ปลูกกระบองเพชรเพราะว่าถ้า
เป็นอันอื่นรู้สึกว่าเราดูแลไม่รอด 
จริงๆ อยากปลูกพวกดอกไม้ แต่ว่า
อาจจะยาก
2. ขับรถ
 ตอนนี้ชอบขับรถ รู้สึกเป็นหนึ่ง
ใน Bucket List (สิ่งที่อยากท�า) ว่า
ต้องท�าให้ได้ภายในปีทีแ่ล้ว แล้วกส็�าเรจ็
3. ช้อปปิ้ง
 ชอบทุกอย่าง ชอบใช้เงิน ชอบ
ซื้อเสื้อผ้า แบบพวกของฟุ่มเฟือย 
เสื้อผ้า แล้วก็ชอบซื้อของแต่งบ้าน

Glitter and Smoke
ขบัรถคอื Bucket List ของวใีนปีที่
แล้ว ส่วนปีนี ้สิง่ทีว่อียากท�าคอือะไร  
 ปล่อยอัลบ้ัมตวัเองแหละประมาณ
เดือน 7-8 ทัน Cat Expo แน่นอน 
มีเพลงที่เคยได้ยินมาก่อนไหมคะ 
 ไม่เคยเลยเพลงแรกวันที่ 27 
เมษายน (เพลง ‘Drive’) 
คอนเซ็ปต์ของอัลบั้มนี้เป็นอย่างไร
 เป็นโทนสดใสหมองๆ น่ะวีตั้ง
ชื่อว่า ‘Glitter and Smoke’ เป็น
ชื่อทีสิสของวี แล้วมีเพลงหนึ่งที่วีแต่ง
ไว้แล้วใส่ไปในทีสิสของตัวเองท่อน
หนึ่ง แล้วเอามาท�าเพลงเต็มๆ ใน
อัลบั้มนี้ด้วย ก็เลยนึกถึงชื่อนี้ขึ้นมา 
วีรู้สึกมันอธิบายหลายๆ เพลงได้อีก
เยอะ Glitter เป็นภาพสดใสมาก 
Glitter Smoke เป็นควันเบาๆ 
ลอยๆ หม่นๆ แล้ววีรู้สึกว่าเป็น
ตัวแทนของอารมณ์เพลงทั้งหมดใน
อัลบั้ม แล้วก็เป็นตัวแทนของวีได้ดีว่า
คนเราไม่ได้มีแค่ด้านเดียวนะ
นอกจากเพลงแล้วมีผลงานอะไร
อีก ในปีนี้ 
 เพลงในอัลบั้มนี่แหละ เพราะว่า
เราทุ่มมาก เป็นงานแรกหลังจากเป็น 
Independent Artist เราท�าเอง
จริงๆ
ทุกวันนี้มีคติหรือแนวคิดใดไว้ใช้
เวลาท�างาน
 “ไม่เป็นไร ท�าใหม่ได้” ท�าพลาด
งานนี้ก็ไม่เป็นไร เดี๋ยวค่อยท�าอันใหม่
ก็ได้ เหมือนปลอบใจเนาะ แต่วีว่า
เป็นความคิดที่ดีนะ อย่างน้อยไม่
ท�าให้เราไม่กล้าท�าต่อ ถ้าเรามัวแต่
กลัวผิดก็จะเป็นฟีลอุ๊ย ท�าไงดี อย่าง
นู้นอย่างนี้ แล้วสุดท้ายก็เครียด
คาดหวังกับผลเกินไป ซึ่งถ้าเกิดว่า
เราบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรตั้งแต่แรก 
ท�าไปก่อน ท�าแบบที่แฮปปี้ จนเราคิด
ว่าน่าจะพอแล้วมั้งแต่ไม่ได้ท�าส่งๆ 
นะ ก็ตั้งใจท�าที่ดีที่สุดของเราแหละ 
แล้วผลเป็นอย่างไร ก็ไม่เป็นไร 
ถ้าเกิดดีก็ดีไป ถ้าไม่ดีก็ท�าใหม่ได้
เรื่อยๆ (O,O) 

รู้ไปท�าแมว
 • การคุยกันครั้งนี้ เกิดขึ้นก่อน
ที่เราจะได้ยิน ‘Drive’ ซิงเกิลแรก
ของวีในฐานะศิลปินอิสระ ยิ่งคุย
แล้ว ฟังแล้ว อยากเห็นเธอแสดง
สดๆ ในแคททีเชิ้ตหนนี้ยิ่งนัก
 • ก่อนจัดรายการคู่กับจูนช่วง
คนขอแมว วีเคยจัดรายการเดี่ยว 
ช่วงวันสุดสัปดาห์
 •  Bucket List ปีหน้า วี
บอกว่าคิดไว้แล้วและต้องเริ่มท�า
ตั้งแต่ตอนนี้ นั่นคือการบริจาค
เลือด เพราะเธอต้องเพิ่มน�้าหนัก
ให้ถงึ 45 กิโลกรัมก่อนจึงจะ
บริจาคเลือดได้  

“ไม่เป็นไร 
  ท�าใหม่ได้”
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 อันดับ 1 ในชาร์ตแคทเดือนมีนาคม คือ 
‘Spotlight’ โดย Burin หรือบุรินทร์ บุญวิสุทธิ์ 
ชายหนุ่มมากความสามารถที่กลับเข้าสปอตไลต์ใน
รอบ 7 ปี ด้วยฐานะศิลปินเดี่ยว หลังไปรับหน้าที่ผู้
บริหารบริษัทผู้จัดจ�าหน่ายรถยนต์ เจ้าของร้าน
อาหาร คอมมูนิตี้มอลล์ และคุณพ่อ แต่เรื่องการ
ร้องเพลงนั้นยังเป็นสิ่งที่เขารัก ซึ่งหลังจากเพลงนี้ 
ก็มีเพลงพิเศษร่วมกับศิลปินอื่นมาให้ฟังผ่านช่อง
ทางต่างๆ
 แต่ช่องทางที่จะได้สัมผัสเสน่ห์เพลงของบุรินทร์
แบบเต็มๆ ก็ต้องมาดูเขาแสดงสด เช่น 
ใน Cat Tshirt5 นี้ ที่ แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สถานี
มักกะสัน เราแนะน�าว่าควรดู 
 เชื่อว่าบุรินทร์จัดให้แบบเต็มรักแน่นอน เพราะ
เขาบอกไว้ในรายการแมวค้นฅนว่า ทุกอย่างที่เขาท�า 
เขาท�าด้วยความรักเสมอ 
 แล้วพบกันด้วยรัก (O,O)
 
 ส่วนภาพประกอบหน้านี้ ก็มาจากสิ่งที่เขารักจะ
ท�า ทั้งอาหาร และการแวะมาพูดคุยเรื่องเพลงและ
เรื่องอื่นๆ ที่รัก ที่ Cat Radio

April 2018
 อันดับหนึ่งในชาร์ตเดือน
ฮอต คือ ‘Lover Boy’ เพลง
ขี้เล่นเป็นกันเองฟังเพลิน ฝีมือ
หนุ่มตัวสูงที่ยิ่งดูยิ่งคูล คิวต์
ชิล นามภูมิ วิภูริศ (Phum 
Viphurit) ศิลปินไทยผู้ได้รับ
ความสนใจจากนานาชาติไม่
น้อย  
 ปีนี้ภูมิมีทัวร์คอนเสิร์ตต่าง
ประเทศทั้งที่ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ 
ไต้หวัน ข่าวว่าบางที่ขายบัตร
หมดเร็วมากและแว่วๆ มาว่า
อาจจะมีทีอ่ืน่อกี ภาพโปสเตอร์
ทวัร์นีภ้มิูวาดเองด้วย ... ปรบมือ 
 ทั้งนี้ ภูมิ คือหนึ่งในคนรุ่น
ใหม่ทีเราติดตามผลงาน ชวน
มาถ่ายปก สัมภาษณ์ และ
เตรียมตัวรอดูโชว์ของเขาใน 
Cat Tshirt5 เทศกาลเสื้อยืด
ประจ�าปีของ แคท เรดิโอ 

รู้ไปท�าแมว
 Cat 30 of the Month คือ 
ชาร์ตรายเดือนซึ่งประมวลผลจาก 
Cat 30 ชาร์ตรายสัปดาห์ที่รายงาน
ทุกวันเสาร์ 14.00–18.00 น. ทาง  
www.thisiscat.com , app: Cat 
Radio ดังนั้นชาร์ตรายสัปดาห์
ติดตามที่ Cat Radio ส่วนชาร์ตราย
เดือน ติดตามที่นี่ที่เดียวนะเมี้ยว 
ฉบับนีจ้ดัให้สองเดือนเลย เบ้ิล (O,O)

March 2018 
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 ส�าหรับคนที่คุ้นเคยกับ 
อัด–อวัช รัตนปิณฑะ และ 
ตน-ต้นหน ตันติเวชกุล ใน
บทบาทนักแสดงซีรีส์ฮอร์โมนส์ 
และอีกหลายเรือ่งอาจเซอร์ไพรส์
กับบทบาทวงดนตรีดูโอที่ท�าเอง
เล่นเองของทั้งคู่ หรืออาจไม่
เซอร์ไพรส์เพราะเคยเห็น
บทบาทที่เกี่ยวข้องกับดนตรี
หรอืการแสดงสดบนเวทใีนวาระ
ต่างๆ มาบ้าง 
 ส�าหรับคนที่ไม่รู้จักทั้งคู่มา
ก่อน อัด และ ตน ก็เช่นเดียว
กับวัยรุ่นอีกหลายคนที่ท�าตาม
ฝัน แม้ต้องรอจังหวะเวลา หรือ
ปัจจยัใดๆ แต่เมือ่ได้ท�า ความฝัน
น้ันกป็ระกอบร่างเป็นความจรงิ
 “เมื่อประมาณ 2-3 ปีที่
แล้วครับ ตอนที่ GTH ท�า
คอนเสร์ิต GTH STAR THE-
QUE 11 ปีแสง เราก็ได้เจอ
กันบ่อยขึ้น เพราะว่ามาซ้อม
เต้น ซ้อมเล่นดนตรี ร้องเพลง
ผมก็เลยคุยกับพี่อัด แลก
เปลี่ยนความเห็น” ต้นหน  
 “เหมือนพอเจอกนั การคยุ
จากสัพเพเหระ อยู่ๆ ก็กลาย
มาเป็นคุยกันเรื่องดนตรีไป
โดยธรรมชาติเหมือนมีเคมี
บางอย่างที่ท�าให้เราคุยกัน
แล้วเรารู้สึก เราจูนกันเรื่อง
ดนตรี” อัด

 แต่จริงๆ จุดเริ่มต้นย้อน
กลับไปตรงที่ช่วงนั้น ผมได้มี
โอกาสไปเรียนร้องเพลงกับพี่
โบ๊ท (คนาวิน เชื้อแถว) วง สม-
เกียรติ ตอนช่วงคอนเสิร์ตนี้ 
แล้วเหมือนเราเจอว่าเราอยาก
ท�าอะไรสักอย่างกับการเป็นนัก
ร้อง เหมือนพี่โบ๊ทเขาจุด
ประกายเรา พอได้เจอน้องตน
บ่อยๆ แล้วรู้สึกว่า คนนี้แหละ
อาจจะมาเป็นพาร์ตเนอร์ในการ
ท�าวงที่ดีกับเรา คุยกันไปสักพัก
หนึ่งก็ “เฮ้ย พี่ต้นมาท�าวงกัน
ไหม”
 จากการชวนกันในวันนั้น 
เพิ่งได้รับการสานต่อเป็น
บทเพลงที่ได้ยินกันคือ ‘เหลือ’ 
ปลายปี 2560 และ ‘ไม่ง่าย’ 
ต้นปี 2561 หลังจากติดภาระ
งานและเรียนกันพักใหญ่ ซึ่ง
ตอนนี้ก็ยังท�าหลายอย่าง แต่มี
จังหวะเวลาที่สามารถปั้นความ
ฝันบ่มเพาะให้เป็นท่วง
ท�านองแบบ mints ได้โดยมี
รุ่นพี่มาช่วยเสริมก�าลังให้ได้
รสชาติแบบมินต์สที่กลมกล่อม
 “เรามพีีโ่ปรดวิเซอร์อกีคน
หนึง่ก็คอืพีย่ิม้ (ประวทิย์ ฮนัส
เตน) วงสมเกียรต ิคอื เราเป็น
ทีมกันสามคน ท�าทุกอย่าง
ด้วยกัน ตดัสนิใจร่วมกัน” อัด
 “ถ้าไม่โอเคตรงไหน ก็จะ
ปรับหาตรงกลาง” ต้นหน
 “ถ้าตเีป็นหน้าท่ีหลกัๆ 
ของแต่ละคน ตนจะเป็นพาร์ต
เรือ่งดนตร ีคดินู่นคดินีม่าแล้ว
เอาเทปให้ผมฟัง ผมชอบไหม 
ตดิตรงไหนเราก็จะแก้กัน ผม
ก็เป็นเรือ่งเนือ้เพลงท่ีอยากจะ
เล่า แล้วชิน้งานโปรโมทก็
ค่อยๆ คดิ  ช่วยๆ กัน” อัด
 ส่วนเนื้อหานั้น ทั้ง ‘เหลือ’ 
(fine) และ ‘ไม่ง่าย’ (Still) 
ถ่ายทอดอารมณ์ที่ค้างคาจาก
ความผิดหวัง แต่ก็พยายามเดิน
ต่อไป ซึ่งไม่เชิงว่าอินกับเรื่อง
อกหักแต่เป็นสิ่งที่พวกเขารู้สึก
และเลือกน�ามาถ่ายทอดผ่านตัว
ละครในบทเพลง 
 “เหมือนเราคุยกันตรง
กลางว่าผมอยากจะเล่าเรื่อง
นี้ แล้วลองสร้างเป็นตัวละคร
หนึ่งขึ้นมาแทนบุคคลที่เรา
เล่า เหมือนกึ่งเขียนบทขึ้นมา

ด้วยครับว่าเรามีเรื่องอย่างนี้
อยากเล่า แต่เราอยากให้เขา
เป็นคนอีกแบบหนึ่ง เป็นตัว
ละครที่เหมือนเขาอยากจะ
ข้ามผ่านอะไรบางอย่าง 
อยากจะเติบโตขึ้นแต่ว่าก็ยัง
ท�าไม่ได้เสียทีเดียว” อัด
 “ในอีพนีีจ้ะเป็นคนคน
เดยีวกนันะครบั ไม่ใช่อกหัก 
แต่ว่าอยากจะก้าวข้ามผ่าน
อะไรบางอย่างหรอืม ีCon-
flict เล็กๆ แต่กพ็ยายามท่ีจะ
เตบิโต” ต้นหน 
 ส่วนการเติบโตในวงการ
เพลงของมินต์สนั้น เริ่มจาก
จากท�าอีพีให้เสร็จ และเดินตาม
ความฝันต่อไป  
 “อพีนีีจ้ะม ี6 เพลงครบั 
ชือ่อพีมีลีสิต์ไว้ไว้คร่าวๆ แต่
ยงัไม่ได้สรปุ แพลนเรามองไว้
ว่าอยากจะปล่อยทัง้หมด
ภายในกลางปีนีค้รบั จรงิๆ 
เราเริม่อยากลองลงสนาม
ครบั เป้าจรงิๆ แล้ว เราอยาก
จะลองขึน้ Cat Expo แล้วใน
อนาคตถ้าเป็นไปได้เราก็
อยากจะโตขึน้ใน ในฐานะของ
ศลิปินทีเ่ป็นนกัร้องครบั”   
(O,O)

รู้ไปท�าแมว 
 มินต์โซดา ที่วงมินต์ส ชงให้ชิม
อย่างสดชื่นใน Cat Foodival ครั้ง
ล่าสุด หมดตั้งแต่ 1 ทุ่ม / อัดเรียน
รัฐศาสตร์ ปี 3 / ตนเรียนดุริยางค์ 
ปี 1 และได้แรงบันดาลใจในการเล่น
กีตาร์จากการเล่นหนัง SuckSeed 
/ ยิ้มมีนามปากกาในการท�างานกับ
วงนี้ว่า YY  มาร่วมงานกับมินต์ส 
หลังจากโบ๊ทแนะน�าให้รู้จัก แจมกัน
สักพักแล้วอินและโกออนร่วมกัน

Artist: mints
Single: เหลือ (fine), 
ไม่ง่าย (Still)

“Mints’ Dream”

Photo: ppkrnn 
(จากซ้ายไปขวา ตน ซีดี / มินต์โซดา อัด)

RE-
COMMEND

แนะน�าผลงานของ
ศิลปินหน้าใหม่บ้าง

หน้าเก่าบ้างแต่น่าสนใจ

 ตูน–ณัฐธีร์ อัครพลธนรักษ์ 
(ร้องน�า), ไบรท์–วิชชัน วงศ์
ปรีชาโชค (กีตาร์1), ป๊อป–
ภูมิภริูณฏัฐ์ เดชาปัญญาสทิธกิลุ 
(กีตาร์2), นัท–กิตติกานต์ ลี้ศิริ
พัฒนกุล (กลอง) และ 
ปอนด์–วนัวรีชน รอดเพช็ร (เบส) 
คือเพื่อนร่วมคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่
เริ่มต้นวงดนตรี Yerm (เยิ้ม) 
จากการเคาะห้องเพื่อนๆ ปี 1 
ในหอพัก เพื่อฟอร์มวงไปเล่น
เทศกาลดนตรีในมหาวิทยาลัย 
 นับจากนั้น เยิ้มผ่านเวที
ต่างๆ ท้ังในและนอกสถานศึกษา 
มีประสบการณ์ บทเพลงและผู้
สนับสนุนเรื่อยๆ จากการเล่น
ดนตรีตามแบบที่แต่ละคนชอบ 
สู่การเล่นบนเวทีประกวด 
Silpakorn Music Awards 
(SMA) ที่นอกจากได้ต�าแหน่ง 
“แชมป์” แล้วยังจุดประกายให้
พวกเขาเริ่มท�าเพลงของตนเอง 
ซึ่งผลงานเหล่านั้นได้รับการแชร์
และชื่นชมผ่านช่องทางออนไลน์
ต่างๆ ตั้งแต่ขั้นเดโม่ ต่อมาได้
รับค�าแนะน�าจากศิลปินรุ่นพี่ที่
ช่วยขัดเกลาฝีมือและฝึกฝนการ
แสดงสดมากยิ่งขึ้น เยิ้ม 
รีมาสเตอร์เพลงที่เคยท�าแล้ว

ที่ผ่านมาก็ดีนะ 
Artist:  Yerm 
Single:  ที่ผ่านมา

(จากซ้ายไปขวา ป๊อป นัท ไบรท์ ตูน ปอนด์)

เผยแพร่อย่างเป็นทางการใน
สังกัด  Bird Sound ที่มีเบิร์ด 
-อดิศักดิ์ พวงอก (Desktop 
Error, สหายแห่งสายลม) เป็น
พี่ใหญ่ ท�าให้ ค�าลา กลับดาว  
การจากไปของราชสีห์ เป็นที่
รู้จักมากขึ้น มีเพลงติดชาร์ต 
Cat Radio และมแีฟนมากขึน้
 ปัจจุบัน พวกเขายังเรียน
อยู่ปี 4 ท�าทีสิส และท�าเพลง
แบบของตนเอง แต่เริ่มขยาย
ขอบเขตทั้งมุมมองของตนเอง
และมุมมองของคนอื่น ซิงเกิล
ล่าสุด ‘ที่ผ่านมา’ เผยแพร่ผ่าน
ช่องทางของสนามหลวงมิวสิก 
ในเครือ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่  
 “คิดว่าพื้นฐานนักดนตรี
ท�าเพลงทุกคนก็อยากมีคนรับ
ฟัง แล้วสนามหลวงเหมือน
เป็นประตูบานหนึ่ง ที่ท�าให้
เพลงของเราสามารถเปิดไปสู่
คนวงกว้างได้ เป็นความ
ท้าทายของเราว่า เมื่อเพลง
ของเราถูกส่งออกไป ในกลุ่ม
ที่เป็นสาธารณะมากขึ้น เขา
จะฟีดแบ็กอย่างไร ก็เป็น
โอกาสที่ดีครับ”
 ตัวเพลงนั้น พวกเขา
ออกตัวว่า เยิ้มไม่ได้มีฝีมือมาก 
ไม่จ�ากัดแนว เพียงตั้งเป้าเล่าสิ่ง
ที่ต้องการน�าเสนอให้ดีที่สุด  

ผลงานของพวกเขาบางเพลงจึง
ฟังแล้วอาจรู้สึกว่าเป็นโพสต์
ร็อก ป๊อป หรือแนวอื่นๆ ส่วน 
ที่ผ่านมา ฟังสบายๆ แต่ได้
บรรยากาศของความรู้สกึ เมโลดี้
หวานๆ ฟังแล้วนึกถึงอดีตที่ไม่
อาจหวนกลับ แต่ต้องก้าวต่อไป 
 “ ‘ที่ผ่านมา’ พูดถึงความ
รักครั้งหนึ่งที่เราไม่สามารถ
กลับไปได้แล้ว แต่อยากบอก
ว่า ที่ผ่านมาเราไม่ได้ลืมนะ 
เรารู้สึกดีมากๆ เลย เพราะ
ฉะนั้นในเพลงนี้ถึงเป็นค�าว่า 
“ขอบคุณ” อย่างน้อยรู้ว่า
กลับไปไม่ได้ แต่เรารู้แล้วว่า 
นั่นคือความรัก แล้วเราพร้อม
ที่จะมอบให้คนอื่นต่อแล้ว จะ
ไม่ท�าผิดแบบเดิม”
 ไม่ว่าจะมีประสบการณ์ ‘ที่
ผ่านมา’ เหมือนกันหรือไม่ ฟัง
เพลงของพวกเขาแล้วอาจรู้สึก
อินจนเคลิ้มตามไปด้วย อย่างที่
วงเคยระบุใต้ยูทูปเพลงของ
ตนเองไว้ว่า “Yerm(เยิม้) เป็น
อาการของความเคลบิเคลิม้ 
หลอมเป็นเนือ้เดยีวกนั เรา
เยิม้ไปกบัเสยีงดนตร ีจะสขุ
หรอืจะทกุข์กช่็าง เราจะเยิม้
ไปด้วยกนั เป็นการส�ารวจตวั
เอง และมองโลกในอกีมติิหนึง่”

 ส่วนมิติในการเติบโตของ
วงนั้น นอกจากความเป็นเพื่อน
และพัฒนาการซึ่งท�าให้พวกเขา
มีความสุขในการก้าวเดินบน
ถนนดนตรีต่อไปแล้ว เสียงตอบ
รับของแฟนๆ ก็ส่งผลดีไม่น้อย 
และพวกเขาก็อยากให้เพลงส่ง
ความรู้สึกถึงผู้ฟังเช่นกัน  
 “ฝีมือเราไม่ได้เยอะ แต่ที่
เราพยายามท�านั่นคือการ
พยายามเล่าเรื่อง เราเริ่มท�า
เพลงเพราะเรารู้สึกว่า ยังมี
หลายเรื่องที่เรารู้สึก แล้วไม่มี
เพลงที่จะมาต่อกับความรู้สึก
เราได้ ทุกเพลงของเยิ้มเป็น
ความรู้สึกของเรา และเชื่อว่า
ในโลกใบนี้ต้องมีอีกหลายคน
ที่รู้สึกเหมือนเรานะ เพลงเรา
น่าจะไปช่วยคนกลุ่มนี้ได้
ครับ” ตูน  

รู้ไปท�าแมว 
• เลข 1, 2 ต่อท้ายต�าแหน่งกีตาร์ ระบุ
ตามที่สมาชิกวงเขียนให้ในวันสัมภาษณ์
• ‘ที่ผ่านมา’ มาจากประสบการณ์ตรง
ของตูนในรั้วมหาวิทยาลัย   
• ช่วงต้นเพลงแบบเดโม่ของเยิ้ม แม้
เพื่อนๆ จะทักว่า “ง่วง” บ้าง แต่ก็ช่วย
กันแชร์ และ ทยอยขึ้นอันดับในชาร์ต 
www.fungjai.com  โดย การจากไป
ของราชสีห์ เพลงที่แต่งเพื่อทริบิวต์ให้
สิงห์ Sqweez Animal ขึ้นอับดับ  1 
• เยิ้มได้ร่วมงานกับสนามหลวง เพราะ
ทีมงานไปเห็นพวกเขาที่งาน Noise 
Market



24 25

RE-
COMMEND

แนะน�าผลงานของ
ศิลปินหน้าใหม่บ้าง

หน้าเก่าบ้างแต่น่าสนใจ

RE-
COMMEND

แนะน�าผลงานของ
ศิลปินหน้าใหม่บ้าง

หน้าเก่าบ้างแต่น่าสนใจ

 Zeal (ซีล) คือ วงดนตรี
อายุ 15 ปี ที่พวกเขาบอกว่า
เป็น “วัยท�าบัตรประชาชน” 
ซึ่งเราคิดว่าบัตรของวงซีล น่า
จะประกอบด้วยข้อมูลหลักคือ
บทเพลงที่พวกเขาสร้างสรรค์ที่
ผ่านมากว่า 50 เพลง จาก 5 
อัลบั้มเต็มและเพลงพิเศษต่างๆ   
 ส่วนข้อมูลใหม่ จาก ‘ปลกุ’ 
ซิงเกิลล่าสุด ต้นปี 2561 เป็น
เพลงเร็วที่สมาชิกทั้ง 5 เป๊ก–
ปราชญ์ พงษ์ไชย (ร้องน�า), 
เคน–ปรัชญา มีบ�ารุง (กลอง), 
ชุ–ณัฐบวร เศรฐกนก (กีตาร์), 
ป๊อก–ต่อยศ จงแจ่ม (เบส) และ
ศิลา นามเทพ (กีตาร์) เปลี่ยน
จังหวะการท�างานจากการขลุก
อยู่ในห้องสี่เหลี่ยมท่ามกลาง
บรรยากาศรถติดที่กรุงเทพฯ 
เป็นยกพลขนสิ่งที่แต่ละคนท�า
เดโม ไปกองกันที่พัทยาใน
บรรยากาศริมทะเล 
3 วัน 2 คืน ผลลัพธ์คือการ
ท�างานที่คิดหลากหลายแง่มุม 
ทั้งตัวเพลงและการแสดงสด 
รวมทั้งเป็นการปลุกก�าลังใจ
ด้วย

Rizing Zeal 
ปลุกก�าลังใจ

Artist: Zeal
Single:  ปลุก

 “ผมอยากเขียนเรื่องของ
ก�าลังใจ เป็นตัวแทนของคนที่
ต้องการก�าลังใจ เพราะว่าผม
รู้สึกว่า มีคนที่เจอปัญหา 
เยอะ แต่ละคนก็มีปัญหาของ
ตัวเอง ซึ่งแต่ละปัญหาก็แตก
ต่างกัน ไม่ว่าจะเรื่องเกี่ยวกับ
ความรัก สุขภาพ หรือเรื่อง 
อื่นๆ ซึ่งผมเชื่อว่า คนเหล่า
นั้นเขาก็ต้องการก�าลังใจ 
อย่างวงเราเองก็เป็นเหมือน
กันฮะ เวลาเจอทางตัน ไม่รู้
ว่าจะไปไงต่อ ก็ต้องการแค่
ก�าลังใจ เล็กๆ น้อยๆ ที่ท�าให้
เราสามารถเดินต่อได้
 “ซึ่งแสงเล็กๆ ที่มาปลุก
เราก็เกิดขึ้นจากคนรอบข้าง 
หรือว่าเกิดขึ้นจากตัวเรานี่
แหละ อย่างในการท�างาน 
ของพวกเรา มีช่วงเวลาที่เจอ
อุปสรรคบ้าง แต่ว่าทุกครั้งที่
เราออกไปเจอแฟนเพลงที่
เขายังรอฟังงานเราอยู่นะ 
เขายังรอคอนเสิร์ตเราอยู่นะ 
ต่อให้เราผลัดเขามาไม่รู้กี่ปี
ต่อกี่ปี เขาก็ยังรอเราอยู่ 
ท�าให้เรารู้สึกว่าเราสามารถ

เดินต่อไปได้ เพราะฉะนั้นผม
ก็อยากให้เพลงๆ นี้ส่งไปถึง
คน ทุกๆ คนที่ต้องการก�าลัง
ใจ อยากให้คุณมีความหวัง 
แล้วก็อยากให้ทุกๆ คน
ส�ารวจคนรอบข้างคุณด้วยว่า
เวลาเขาเจอเรื่องร้ายๆ เรา
จะไปช่วยอะไรเขาได้บ้างไหม 
เป็นก�าลังใจให้เขาเล็กๆ 
น้อยๆ ก็ยังดี ท�าให้เขามี
ก�าลังใจในการที่จะท�าสิ่ง
ต่างๆ ต่อไป“ เป๊ก 
 ส่วนก�าลังใจที่วงได้รับ 
นอกจากเสียงตอบรับเพลง 
‘ปลุก’ ที่ได้ยินกันตั้งแต่ต้น
เดือนมีนาคม คอนเสิร์ตใหญ่
ครั้งแรกของพวกเขา Leo 
presents Zeal 15 yrs 
Concert ในวันที ่23 มถินุายนนี้ 
ยังขายบัตรหมดอย่างรวดเร็ว 
น่าจะปลุกแรงบันดาลให้ซีลได้
อีกไม่น้อย และหวังว่าจะเป็น
คอนเสิร์ตที่สร้างความสุขปลุก
แรงบันดาลใจให้แฟนๆ ได้
สมการรอคอยรายละเอียดเพิ่ม
เติม fb/ZealRockBand 
และ fb/MeRecordsLabel

 ทิ้งท้ายด้วยการพูดถึง
คอนเสิร์ตและวาระ 15 ปีของ
วงโดยป๊อก มือเบส “อายุ 15 นี่
ก�าลังสนุก ก�าลังซ่าเลย แล้ว 
เราสะสมความอยากท�าอะไรไว้ 
ตอนนี้มีเพลงที่คนรู้จักกันเยอะ
แล้ว แล้วก็เพลงที่เราไม่เคย
เล่น เพราะฉะนั้น  15 ปี นี่ 
ก�าลังออกไปฟัดเหวี่ยงเลยน่ะ”  
(O,O)

รู้ไปท�าแมว 
• เป๊กเปิดร้านอาหารบรรยากาศดีชื่อ 
People On Pause Cafe ที่เราไป
ฝากเค้าแมวแจก และร้านข้าวมันไก่ 
“ไก่ในหิน”  ซึ่งอยู่ข้างๆ ร้านแรก เรา
ชิมแล้วอร่อย อ้อ เขาท�ากีตาร์
แบรนด์ของตัวเองด้วย 
• ชุ ท�างานเบื้องหลังด้านเพลงและ
ก�าลังมีโปรเจกต์กับ Soundabout 
ร้านขายกีตาร์ ที่จัดการประกวด
ดนตรีส�าหรับคนที่ใช้กีตาร์หัวตัด 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ fb/
soundaboutThailand 
• ป๊อกรับบันทกึเสียงเบสทั่วราช
อาณาจักร ปีที่แล้วเขาอัดเบสให้
ศิลปินต่างๆ ไปประมาณ 60 เพลง
• เคนท�าห้องบันทึกเสียงชื่อ Philo 
Studio และยินดีให้ค�าปรึกษาด้าน
อุปกรณ์กลอง ไม้กลอง  
• ศิลาท�างานเบื้องหลังด้านดนตรี
และเพลงประกอบละคร

 ในปี 2555 The Whitest 
Crow (เดอะไวเทสโครว) ได้รับคัด
เลือกจากรายการ Bedroom 
Studio ให้แสดงใน The Last 
Fat Fest ซึ่งพวกเขาบอกว่า
เป็นการเล่นดนตรีนอก
มหาวิทยาลัยครั้งแรกๆ ของวง 
 จากนั้นก็ทยอยส่งซิงเกิลและ
ออกอัลบั้ม 2 ชุด ‘Bangkok 
Blondie’ (2559) ‘Siam 
Psyche’ (2560) เพลงส่วนใหญ่
มันสะบัด  อาทิ ‘Be With You’ 
‘Give Up On Love’ ‘Bang-
kok Blondie’ ‘Can’t Get 
Any Higher’ ตามด้วยไซด์โปร
เจกต์ S.O.L.E ที่นักร้องน�าชวน
เพื่อนๆ ทั้งในและนอกวงวาด
ลวดลายจัดจ้านจนเป็นที่โจษจัน
ในหลากหลายเวที พร้อมข่าวว่า
เดอะไวเทสโครวก�าลังพักวง 
 ต้นปี 2561 สมาชิกครบวง
ปรากฏตัวบนเวทีคอนเสิร์ต Liam 
Gallagher (เลียม กัลลาเกอร์) 
ณ ไบเทค บางนา พร้อมข่าวดีว่า
ก�าลังท�าเพลงใหม่ ก่อนแสดงให้
เหน็กันบนเวที Fungai Crossplay 
แบบเซอร์ไพรส์เพราะเป็นเพลง
ไทย ... ที่แฟนๆ หลายคนไม่คาด
คิดว่าจะได้ยินจากพวกเขา ทั้งนี้ 
ไม่เพยีงเล่นและร้องให้ฟัง ยงัมแีผ่น
ซีดีมาการันตีว่า นี่คือสองเพลงแรก
จากอีพีอัลบั้ม ‘ห้าสิบ (Fifty)’ 
ที่ก�าลังปรุงรสอย่างเข้มข้น

เดอะไวเทสโครว
Artist: The Whitest Crow
Singles:  รู้ก็เหมือนไม่รู้, แม้เธอไม่อยู่

จากซ้ายไปขวา เบ็น อ๋อง ไตเติ้ล แบงค์ 

 “เวลาคนเรารู้สกึกึง่ๆ กลางๆ 
แบบ 50/50 กค็อืไม่แน่ไม่นอน 
แต่ 50/50 ของเรา คอื ตอนแรก
เราเป็นวงไทย ทีท่�าเพลงภาษา
องักฤษ มนักค็รึง่ๆ แล้วครบั 
อยากขยบัมาท�าไทยครึง่หนึง่ 
องักฤษครึง่ไหม อเิลก็ทรอนกิส์
ครึง่หนึง่ กตีาร์แบนด์ครึง่หนึง่ไหม  
หรอืว่าจะมคีวามตุ้งติง้ครึง่หนึง่ 
มคีวามแมนๆ ครึง่หนึง่ เป็นการ
สุดโต่งในแต่ละด้าน มารวมกนั
เป็นอนัเดยีว”
 ส่วนการรวมวงตั้งแต่ต้น 
สมาชิกทั้งหมดไม่ได้เรียนดนตรี
เป็นวิชาเอกแต่พบกันที่ชมรมดนตรี 
มหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้น ไตเติ้ล 
-ปฏิภาณ สุวรรณสิงห์ (ร้องน�า/
กีตาร์), อ๋อง–วิศวชาติ สินธุวณิก 
(กีตาร์/คีย์บอร์ด), เบ็น–นัทธพงศ์ 
พรหมจาต (กลอง) และ แบงค์– 
นนทพัทธ์ พรหมจาต (เบส) ก็ร่วม
บรรเลงเพลงร็อกกลิ่นอายไซคีเด-
ลิกผสานดนตรีหลากสไตล์จนเกิด
ซาวด์เฉพาะตัวดังที่วงเคยจ�ากัด
ความว่า Hallucinated Rock  
ซึ่งพัฒนาไปตามวันเวลาและปัจจัย
ต่างๆ เช่นเดียวกับเหล่าสมาชิก  
 ปัจจุบันไตเติ้ลเป็นอีเวนต์
แมเนเจอร์และกราฟิกฟรแีลนซ์ เบน็
ท�าโมชั่น กราฟิก ซีจี ที่เอเจนซี่
โฆษณา อ๋อง ท�างานด้านทรพัยากร
บุคคลที่หน่วยงานของรัฐ แบงค์
ท�างานโรงแรม แต่เพลงยังเป็นงาน

หลักที่เหล่าสมาชิกท�าร่วมกันจน
ออกอัลบั้ม 2 ชุด ในช่วง 2 ปีที่
ผ่านมา และปีนี้ก�าลังมีผลงานชุด
ใหม่ ซึ่งเกริ่นน�าด้วยเพลงภาษา
ไทยสองเพลงแรกดังกล่าวข้างต้น 
หลังจากไตเติ้ลยอมรับเนื้อเพลง
ภาษาไทยในสไตล์ของตนเอง “ผม
พยายามเลีย่งมาตลอด ประมาณ 
4–5 ปีแล้ว รู้สกึว่าเราไม่สามารถ
เขยีนเนือ้เพลงไทยได้เหมอืน
ศลิปินท่านอืน่  ถ้าผมเขยีนเนือ้
เพลงภาษาไทยจะได้ทรงประมาณ
นี ้เกอืบทัง้หมดครบั จนวนัหนึง่
เรากร็ู้สกึว่าไม่ใช่เรือ่งน่าเกลยีด
ครบั  คนเรากค็งเป็นแบบนีแ้หละ” 
เราแนะน�าให้ผู้อ่านลองฟัง
 ทั้งนี้ นักร้องน�ายังรับหน้าที่
ด้านอาร์ตเวิร์กอัลบั้มเช่นเคย รวม
ทั้งออกแบบฟอนต์ภาษาไทยชื่อวง
เดอะไวเทสโครว โดยได้แรง
บันดาลใจจากยุค 70 และอธิบาย
ให้เค้าแมวและเพื่อนร่วมวงฟัง
เรื่องที่มาของรูปที่สื่อถึง 2 เพลงนี้
บนปกซีดีว่า “ ‘รู้กไ็ม่รู้’ เป็นรปู
รองเท้า ผมนกึถงึ Crime 
Scene ในฉากของคดฆีาตกรรม 
จะมบีางอย่างทิง้ไว้ครบั เพลงนี้ 
ผู้ชายพดูกบัผู้หญงิ เหมอืนเป็น
เรือ่งความรกัทัว่ไป แต่สิง่ทีท่ิง้ไว้ 
น่าจะเป็นค�าใบ้ สมมตเิราเหน็ว่า 
มรีองเท้าส้นสงูทิง้ไว้ อาจจะคดิ
ว่าเป็นห้องผู้หญงิหรอืเปล่า เคยมี
ผู้หญงิมาอยู่ทีน่ีห่รอืเปล่า เกิด

อะไรขึน้ ผมว่า 50/50 เหมือน
กนัครับ 
 “ ‘แม้เธอไม่อยู่’ เป็นรูปดอก
กุหลาบ ดอกไม้เหี่ยวเฉา ก็คือ
อะไรที่เศร้า”
  ด้านการแสดงสด เดอะไวเทส
โครว มีประสบการณ์เล่นเปิดเวที
ให้วงต่างประเทศ แสดงสดใน
คอนเสิร์ตและเทศกาลดนตรีเล็ก
ใหญ่มาไม่น้อย ซึ่งนอกจากท�าให้
เป็นที่รู้จักมากขึ้น ยังท�าให้รู้จัก
ตนเองในแต่ละมุมที่ต่างไปด้วย 
 “ถ้างานเลก็ๆ หรือสเกลไม่
ใหญ่มาก เราจะเจอกลุ่มฐานของ
เราจ�านวนหนึง่ อาจไม่เยอะมาก  
ความรู้สกึจะอบอุ่น แต่พอเร่ิม
ขยบัไปเป็นเฟสตวิลั มีหลายเวที 
หลายเวลา จะเร่ิมลุ้นว่ามีใครมา
ดเูราไหม กงัวลในฐานคนฟัง
ระดบัหนึง่เพราะว่าเราไม่ค่อยได้
ท�าอะไรตามใจคนฟังเท่าไหร่ครับ 
อย่างเล่นเปิดให้เลยีมนีก่ต่็างจาก
งานอ่ืนเลยนะ ตืน่เต้นมาก เพราะ
เป็นเวทีใหญ่ท่ีสุดเท่าท่ีเคยเล่นมา
แล้วครับ และ เป็นเลยีม กลัลา
เกอร์ด้วยครับ” ไตเติ้ล 
 “ด้วยบารมีเขาด้วยมั้ง เรา
ยืนเงียบหมดเลย  ข้างเวทีนี่กิน
อะไรกันไม่ได้แล้ว” เบน  
 “คงเพราะเป็นกลุ่มคนท่ีไม่
เคยดเูราเยอะด้วยครับ ค่อนข้าง
กดดนั แต่กท็�าให้มีสตกิว่าทุกงาน
นะ” อ๋อง 
 “ในใจกะแล้วว่าจะโดนเลียม
ด่าไหมนะ (หัวเราะ) แต่ก็อยาก
โดนเลียมด่าสักครั้งในชีวิต 
(หัวเราะ) กดดันด้วยว่าเราเป็น
วงไทยที่ได้เล่นในเวทีระดับโลก
กับเขา แต่ก็แฮปปี้” ไตเติ้ล 
 ส่วนค�าตอบของค�าถามว่า 
งานต่อไปที่คาดว่าจะตื่นเต้นที่สุด
คืองานอะไร แฟนๆ เตรียมจดชื่อ
และเตรียมตัวไปเชียร์และอุดหนุน
ได้เลย “Cat Expo (หัวเราะ) 
ครับ เพราะว่าถ้าปล่อยอัลบั้มก็
คงจะเป็นโชว์เซ็ตใหม่เลย” 
(O,O)

รู้ไปท�าแมว
• ไตเติ้ล จบออกแบบนิเทศศิลป์ เบ็นจบอะนิ
เมชั่น อ๋อง จบคณะสิ่งแวดล้อม สายอนุรักษ์ 
แบงค์จบการโรงแรม
• เสื้อคอเต่าที่เห็นอ๋องใส่ประจ�า ตัวแรกเติ้ล
เป็นคนหามาให้ใส่เล่นคอนเสิร์ต และเป็นเสื้อ
ที่รอดพ้นไฟไหม้มาแล้ว 
• ไตเติล้ เคยคยุกบัเราแล้วเรือ่ง S.O.L.E และ
โปรเจกต์เดีย่วอืน่ๆ ของเขาในเค้าแมว ฉบบั 8  
• เบน กับ แบงค์ เป็นพี่น้องกัน ทั้งนี้วัน
สมัภาษณ์น้องแบงค์ไม่มาเพราะตดิงานประจ�า

จากซ้ายไปขวา เคน ชุ เป๊ก ศิลา ป๊อก
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COMMEND

แนะน�าผลงานของ
ศิลปินหน้าใหม่บ้าง

หน้าเก่าบ้างแต่น่าสนใจ

 บ่ายวันหนึ่ง เราพบเบิร์ด 
-กิตติศักดิ์  ฤกษ์ล้วน (กีตาร์ 
–ร้องน�า) Abstraction XL 
ในวันที่เขามาแนะน�า ‘วาง’ 
ซิงเกิ้ลที่ 3 (ต่อจาก Born To 
Die (ลาลับ), By myself) 
จากอัลบั้มที่ 2 ณ Cat 
Radio เราก็เลยขอคุยกับเขา
บนโต๊ะหินอ่อนหน้าออฟฟิศ
ด้วยความรู้สึกสบายๆ แบบ
ปล่อยวางทุกอย่างไปก่อน  
 “งานของอัลบั้มแรกจะ
ซีเรียสและกดดัน คับแค้นใจ
มาก จากเรื่องชีวิตของแต่ละ
คน จากกระบวนการท�างาน 
อื่นๆ ที่ต้องแบ่งเวลามาเล่น
ดนตรี แต่อัลบั้มนี้ เราอยาก
จะวางจากเรื่องพวกนั้น  มามี
ความสุขกับดนตรี” เบิร์ดเล่า
เรื่องราวของเพลง ‘วาง’ ว่า
ผ่อนคลายขึ้นตั้งแต่จุดเริ่มต้น
และผลลัพธ์ 
 “ผมพยายามจะลดฟรฟิฟ์ 
กีตาร์ที่สะท้อนความเป็น
อารมณ์มาก เราจัดตัวภาค
เอฟเฟกต์กีตาร์ให้ท�างาน 
โดยที่ไม่ต้องใช้ริฟฟ์ให้ดูยุ่ง
ยากมากขึ้นครับ 
 พอเราโตขึ้น พาร์ตของ
ชีวิตแต่ละคนต้องท�างาน 
ดูแลกิจการของที่บ้าน  หรือ
ผมต้องท�างานเลี้ยงดูตัวเอง 
ถ้าเรายิ่งไปซีเรียสกับดนตรี
มากจนเกินไป ก็จะรู้สึกว่า
อยากไปผ่อนคลายแล้ว”
 อัลบั้มชุดนี้พวกเขามีเพื่อน
มาร่วมสนุกแบบสบายๆ ใน
การท�างานเพิ่มเติม คือ แน็ต 
–สรรพวิท สร้อยค�า มือกีตาร์
วงซัมเมอร์ เดรส ในต�าแหน่ง 
Co–Producer ส่วนป๊อก 
วรรณฤทธิ์ พงศ์ประยูร พี่ใหญ่
ในบ้านแพนด้า เรคคอร์ดส์ 
ช่วยดูแลภาพรวมเช่นเคย 

 ทั้งนี้ สมาชิกเดิมอีกสอง
คนยงัอยู่ครบครนั คอื ลี ่นฤพน ธ์  
ช่างเจริญ (เบส) และ ชิ ชิโนรส 
ยาเสร็จ (กลอง) แต่วันที่เรา
สัมภาษณ์นั้น ทั้งคู่ติดภารกิจ 
เบิร์ดเล่าว่าล่ีเป็นช่างภาพ
อิสระ ชิท�ากิจการครอบครัว 
ส่วนตัวเขานั้นทุกวันนี้ไม่ได้
ประกอบอาชีพครูเช่นครั้งเริ่ม
ตั้งวงกับลูกศิษย์ทั้ง 2 แล้ว แต่
ยังดูแลกันในความสัมพันธ์แห่ง
ความปรารถนาดีทั้งสืบเนื่อง
จากการเคยสอนกัน ช่วยเหลือ
กัน และเป็นวงเดียวกันเสมอมา
 “เราอายหุ่างกนั 12-13 ปี 
ทกุวนันีผ้มกย็งัคอยบอกคอย
สอน ด้วยความเป็นครูบา
อาจารย์มาตัง้แต่แรก แต่ก็คอย
ปรบัภาวะความห่างเรือ่งวยั”
 สิ่งที่ท�าให้พวกเขาใกล้ชิด
กันก็คือ ดนตรี ซึ่งเริ่มต้นจาก
ความต้องการและเติบโตด้วย
พัฒนาการโดยมีความเห็นพ้อง
จากใจของทั้งสามขับเคลื่อนไป 

 “ผมอยากท�าดนตรก่ีอน 
ตอนทีเ่รามาเจอกนัสามคน 
ผมยงัไม่ได้มเีซนส์เรือ่งการ
แต่งเพลง แต่ท�าดนตรปีุ๊บ แล้ว
เหมอืนดนตรพีาให้เราไปสร้าง
เนือ้ร้องครบั    
 ตอนนีผ้มมองแค่เราไม่
อยากแข่งขนักบัใคร มองแค่
จากจดุเริม่ต้นของเราว่าตอนนี้
เรามกีารพฒันาไปในแบบไหน  
ต้องยอมรบักนัได้ 3 คนก่อน
ครบั (หวัเราะ) แล้วหลงัจาก
นัน้อะไรจะเกิดขึน้ เราไม่ใส่ใจ
แล้วครบั”
 บทเพลงของ Abstrac-
tion XL มีลักษณะเฉพาะตัวที่
แน่นอนว่าสมาชิกชอบตั้งแต่ต้น 
ต่อมามีแฟนเพลงคอยติดตาม
ผลงานทั้งในกรุงเทพฯ และต่าง
จังหวัดแบบอบอุ่น รวมทั้งได้รับ
รางวัลศิลปินหน้าใหม่ยอด
เยี่ยมคม ชัด ลึก อวอร์ดส ครั้ง
ที่ 11 ปี 2557 จากอัลบั้มชุด
แรกที่มีชื่อเดียวกับวง และมี

เพลงติดชาร์ตแคท เรดิโออยู่
เนืองๆ ระหว่างที่พวกเขาเดิน
ทางชีวิตและท�าอัลบั้มใหม่นี้มี
ของแก้คิดถึงให้อุดหนุนไป
พลางๆ อย่างเสื้อยืด และการ
แสดงสดที่ดูแล้วได้อารมณ์
ลึกล�้าล่องลอย ขณะเดียวกันก็
ชวนนึกถึงความเป็นไปในชีวิตที่
อาจกะเทาะความรู้สึกได้ถึงใจ 
อัพเดทผลงานและตารางโชว์
ของพวกเขาได้ที่ www.
facebook.com/abstrac-
tionxlmusic (O,O)  

รู้ไปท�าแมว
 เป็นอีกหนึ่งวงที่เวลามีเพลง
ใหม่ ทีมงานแคท เรดิโอจะตื่นเต้น 
ครั้งนี้ ก่อนเบิร์ดมา 1 วัน ทีมงานคน
หนึ่งก็ใส่เสื้อของวง Abstraction 
XL รอรับ แต่วันที่เบิร์ดมา ทีมงาน
คนนั้นไม่อยู่ ส่วนเค้าแมวอยู่ แล้ว
เดินมาเจอเบิร์ดหน้าออฟฟิสแบบไม่
รู้อิโหน่อิเหน่ แต่ด้วยความชื่นชมผล
งาน ก็ขอคุยด้วยทันที  
 ทั้งนี้ เบิร์ดลาออกจากโรงเรียน
มัธยมที่เขาสอนศิลปะมา 7–8 ปีแล้ว 
ปัจจุบันช่วยแม่ขายอาหารตามสั่งที่
บ้าน 

วางใจไว้ด้วยกัน Artist: Abstraction XL
Single: วาง

 หากนับจากซิงเกิ้ลอย่าง
เป็นทางการ  3 เพลง คือ 
‘อ่อนแอก็แพ้ไป’ ‘หมายความ
ว่าอะไร’ ‘ตัวแถม’ และหนึ่ง
เพลงพิเศษ ‘ผู้ชมที่ดี’ ที่ชมได้
เฉพาะเวอร์ชั่น Lyrics Video 
ในยูทูป วง Mean (มีน) อายุ
ประมาณ 1 ปี แล้ว ในสังกัด 
LOVEiS โดยม ีโปเต้-ปิยะพงษ์ 
เล็กประยูร (ร้องน�า), ปาล์ม-
ปวีร์ ปรีชาวีรกุล (คีย์บอร์ด) 
กัน-กันตพิชญ์ ยาวิราช (เบส) 
พดั-วรภทัร วงศ์สคุนธ์ มอืกตีาร์, 
หัวหน้าวง เป็นสมาชิก 
 ก่อนหน้านั้นพวกเขาเดิน
ทางมาร่วม 7-8 ปี จากชมรม 
TU Folksong มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ และวงดนตรี
ต่างๆ จนลงตัวกับสมาชิกและ
บทเพลงแบบมีนในปัจจุบัน ซึ่ง

Extra Mean 
Artist:  Mean
Single:  ตัวแถม (Extra)

จากซ้ายไปขวา กัน  ปาล์ม โปเต้ พัด

แต่ละเพลงอาจใช้เวลาขัดเกลา
ไม่น้อย
 “เพลง ‘ตัวแถม’ เริ่ม
ตั้งแต่  2 ปีที่แล้วครับ แต่ง
ท�านองไว้แล้วก็ทิ้งไป เพราะ
ร้องยากด้วย แล้วมีเพลงอื่นที่
เราแต่งมาเพิ่มแล้วดีกว่า พอ
จะเริ่มท�าเพลงใหม่ เราก็มา
นั่งดูว่ามีอะไรอยู่บ้าง สุดท้าย
ก็คือเพลงนี้ซึ่งเคยวางโครง
เรื่องกันไว้ ตอนที่เขียนเนื้อ
เพลงนี้น่าจะรู้สึกดาร์กๆ 
เหมือนกันทั้งวง รู้สึกว่าเรา
ท�าไปแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรเกิด
ขึ้น ช่วงนั้น หลังจากท�างาน
เสร็จ ก็มานั่งฟังเมโลดี้ด้วย
กัน คุยๆ กัน ก็ได้ “ฉันเป็น
อะไรในสายตาเธอ” เป็น
ประโยคแรกของเพลง แล้วก็
คุยกันว่าชื่อเพลงอะไรดี หรือ
มีค�าไหนนิยามความรู้สึกแบบ
นี้บ้าง ก็มี “ตัวส�ารอง” “ที่
สอง” จนนึกถงึ “ตัวแถม” ซึ่ง
คิดว่ายังไม่มีใครหยิบมาใช้”
 หลังจากได้ประโยคแรก

และชื่อเพลง พวกเขาเล่าว่าใช้
เวลาอีกพักใหญ่ ซึ่งเป็นช่วงที่
พัดก�าลังฝึกเขียนเพลงทุกวัน 
โดยมีครูอย่างบอย โกสิยพงษ์ 
พี่ใหญ่แห่งบ้านเลิฟอีส และ ไก่ 
สุธี แสงเสรีชน โปรดิวเซอร์ 
เป็นโค้ช “ก่อนหน้านั้นเขียนไป
ประมาณ 7 เนื้อ พอพี่บอย 
กับพี่ไก่มาช่วยแก้ท�านอง 
ผมก็เขียนเนื้อใหม่ ซึ่งรู้สึกว่า
ก็ออกมาเป็นเพลงที่ดี”
    นั่นคือความรู้สึกของผู้แต่ง 
ส่วนผู้ฟังรู้สึกอย่างไรก็บอก
พวกเขาได้ เพราะแต่ละ
บทเพลงย่อมส่งผลหรือไม่ส่ง
ผลถึงแต่ละคนแตกต่างกันไป 
ค�าค�าเดียวอาจมีความหมาย
มากกว่าที่เคยจดจ�าหรือนึกถึง 
“Mean” ก็เช่นกัน 
  “เราเคยผ่านหลายวงมา 
ตั้งชื่อหลายแบบมาก แล้ว
เก็บพาร์ตของหลายๆ ชื่อที่
เคยมีมาหลอมรวมเป็นชื่อนี้ 
หลักๆ คืออยากได้ชื่อที่พูด
ง่ายก่อนเพราะเราเคยมีชื่อที่

ยากๆ ตอนเด็กๆ ฟังดูวิลิศ-
มาหรา (สวยงามหรูหรา) 
เท่ๆ ยากๆ แต่พอเวลาไปเจอ
ผู้ใหญ่เขาก็จะถามว่า “อะไร
นะลูก” หรือเคยท�าวงไป 2-3 
ปี แม่ไม่เคยอ่านชื่อวงผมถูก
เลย ไม่เคยจ�าได้ 
 “Mean” ก็พูดง่ายดี ได้
มาจากช่วงที่เราท�าอะไรกัน
สุดโต่งมาก ลาออกจากงาน
มาท�าวงดนตรี จนได้ศึกษา
ธรรมะ แล้วพบว่าสุดท้าย
แล้วหลักค�าสอนของ
พระพุทธศาสนาคือทางสาย
กลาง ค�าว่า “Mean” แปลว่า 
“มัชฌิม” ครับ ก็รู้สึกว่าการ
เดินทางสายกลางน่ะดีที่สุด
แล้ว เราก็น�ามาใช้กับตัวเอง 
ปล่อยวาง ความพิเศษของค�า
นี้จะอยู่ตรงที่ว่าตัวมันเองก็มี
ความหมายที่สุด ทั้งใจร้ายไป
ในทางลบที่สุด ตั้งใจไปใน
ทางที่ดีที่สุด แล้วก็แปลว่า
ตรงกลางด้วย แล้วก็แปลว่า
ความหมายดีด้วย”  (O,O)

รู้ไปท�าแมว
 ช่วงที่ก�าลังเขียนเพลง ‘ตัวแถม’ 
แล้วพัดรู้สึกว่ายังไม่ลงตัว เขาได้ไป
รับประทานอาหารกับคุณแม่ แล้ว
ทางร้านมอบแก้วซึ่งเป็นของแถมที่
พัดไม่อยากได้ แต่ต้องรับ จึงน�ามาไว้
ที่โต๊ะนั่งเขียนเพลง ระหว่างที่มอง
และรู้สึกอยากทิ้ง ก็นกึว่า “หรือเรา
เคยมีค่าแค่แก้วใบนี้กับใครบางคน” 
แล้วประโยค “ช่วยเก็บฉันไว้ก่อนได้
ไหม” ก็ผุดขึ้นมาและกลายเป็นเนื้อ
เพลงนี้
 แรงบันดาลใจของชื่อภาษา
อังกฤษของเพลงตัวแถมมาจากการ
คุยเรื่องเต้ไปเล่นเป็น Extra โฆษณา

RE-
COMMEND

แนะน�าผลงานของ
ศิลปินหน้าใหม่บ้าง

หน้าเก่าบ้างแต่น่าสนใจ

จากซ้ายไปขวา ลี่ เบิร์ด ซิ
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BABB
BED BED

แบบ เบด เบด

เพลงแนะน�า
จาก Bedroom 

Studio โดย 
ดีเจวราฤทธิ์ 
มังคลานนท์ 

แห่ง Cat Radio

 เป็นเพลงที่สองของศิลปิน
ชาวแอฟรกิาใต้ทีส่่งมาให้เบดรมู 
เขามาเที่ยวเมืองไทยครั้งแรก
เมื่อปี 2015 แล้วก็ติดใจ ว่า
บ้านเรามีความหลากหลาย อยู่
แล้วรู้สกึสะดวกสบายด ีอกีอย่าง
ที่ชอบคือซีนดนตรีอันเดอร์-
กราวนด์ จนได้ไปร่วมงานกับ 
Privilege Underground 
ค่ายเพลงเล็กๆ ที่หัวหิน เพลง
ของเขาเป็นอคูสติกเรียบง่าย 
เมโลดี้สวย เนื้อหาบอกเล่าถึง
สิ่งต่างๆที่เจอในแต่ละวัน 
เพื่อน แฟน งาน ฯลฯ ปัจจุบัน
คีแกนท่องเที่ยวไปตามประเทศ
ต่างๆ แถวๆ บ้านเรา จังหวะ
เหมาะเมื่อไหร่ก็เล่นโชว์บ้าง 
ลองฟังกันดู เพลงนี้เพราะที
เดียว ถ้าชอบกันก็จะชวนมา
เล่นงาน Cat Expo ปลายปีนี้

‘Anything you like’  
Keegan Watkins 

‘How do you know 
my father's name ?’ 
ชาบลูส์ 

 เพลงนี้เสียงไม่ได้ดีมาก แต่
ฟังแล้วอารมณ์ดี ชาบลูส์เป็นวง
ดนตรีที่เล่นแนวบลูส์จาก
จังหวัดขอนแก่น มีหนุ่มผิวสี
(เหลือง) 5 คนเป็นสมาชิก พวก
เขาหยิบเรื่องรอบๆ ตัวที่ศิลปิน
คนอื่นไม่หยิบมาท�าเป็นเพลง 
อย่างเรื่องล้อชื่อพ่อ ที่ใครได้
ฟังก็ต้องอมยิ้ม สมัยเด็กๆ ใคร
โดนล้อก็ต้องหงุดหงิด พาลไป
ถึงต่อยกันก็มี วันประชุมผู้
ปกครองเหตุการณ์แบบตะโกน
เรียกเพื่อนแต่พ่อหันมาด้วยนี่
เจอกันเป็นเรื่องปกติ เพราะล้อ
จนใช้ชื่อพ่อแทนชื่อเพื่อนไป
แล้ว แต่พอผ่านวัยนั้นมาก็

กลายเป็นเรื่องข�าหมด แล้วพวกเขาก็เอาความข�าใน
มุมมองที่ผ่านพ้นวัยนั้นมาแล้วมาท�าเป็นเพลง พอรวม
กับทางดนตรีเศร้าๆ ไม่สดใสของบลูส์ ผลงานเลยออก
มาฟังแล้วเป็นตลกที่ร้ายไม่เบา งานของวงนี้มาทางนี้
หมด ซิงเกิลที่ปล่อยตามมาก็มี ‘มาเรียนผิดวัน’ กับ 
‘หมดสิทธิ์สอบ’ (O,O)
 
รู้ไปท�าแมว
 สแกน QR Code ลองฟังท้ัง 2 เพลง แล้วไปติดตามเพลงดี 
จากวงดนตร ีมไีฟ แบบ เบด เบด อกีมากมายได้ ในรายการเบดรมู 
สตูดิโอ ได้ทุกวันเสาร์ 3–4 ทุ่ม ที่แคท เรดิโอ
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 เพือ่ต้อนรบั Cat Tshirt 5 
เทศกาลเสื้อยืดประจ�าปีของ
แคท เรดิโอ ที่หลายคนก�าลัง
ออกแบบเสื้อยืดหรือเก็บตังค์
เตรียมซื้อเสื้อยืดอย่างขะมัก-
เขม้น 2 Dox นักวาดการ์ตูน
และศิลปินผู้ออกแบบเสื้อผ้าเก่ง
มาก ขอชวนทุกคนมาทายลาย
เสื้อยืดแต่ละตัวจากรูปว่าน่าจะ
เป็นของวงใด  (O,O)

รู้ไปท�าแมว
 2 Dox วาดจากใจ ไม่ได้ถามไถ่
ว่าวงใดจองบูทไว้หรือจะออกแบบ
เสื้อสไตล์ใด ต้องไปลุ้นในงานว่าจะ
ได้เจอใครและเสื้อลายไหนนะเมี้ยว 

Song Toon
by Song Dox

1. 7.

4.

2. 8.

5.

3. 9.

6.

 
1.เดอะ จั๊กส์ / 2.เดอะ เยอร์ส / 
3.เดอะ มูส / 4.เดอะไวเทส โครว / 
5. เดอะ ชราภาพ / 6. ดิ ออกโตปุส 
/ 7.เดอะ ยัง วูฟ / 8. เดอะ ทอย 
/  9.เดอะ ริชแมนทอย

PIY
Play It 

Yourself 
เล่นได้เล่นดี 

 คอลัมน์ส่งเสริมความสนุก ปลุกพลังใจด้วยการลงมือ ... เล่นได้
เล่นดี โดยคณะดีเจนักเล่นดนตรีจากรายการแมวสด 
แห่ง แคท เรดิโอ (เล่นสดออกอากาศทุกวันพุธ 21.00-24.00 น.)
 ฉบับนี้ลงมือโดยดีเจตั้ม – สถาปัตย์ ธีรนิตยภาพ หรือ ตั้ม 
Frozen, ตั้ม Monotone นักดนตรี นักแต่งเพลง โปรดิวเซอร์และ
อาจารย์ ที่ฉบับนี้แปลงร่างเพลง ‘เรื่องที่ขอ’ เป็น ‘เรื่องที่หวอ’ 
ได้รถชาติอีกแบบ (O,O)

-- เพลงแปลงร่าง -- 
เพลง  เรื่องที่หวอ
แปลงเนื้อร้อง โดย ดีเจตั้ม แมวสด จากท�านองเพลง เรื่องที่ขอ 
เครดิตต้นฉบับ  ศิลปิน: ลุลา 
เนื้อร้อง/ท�านอง: โตน โซฟา, อะตอม ชนกันต์ 
เรียบเรียง: บวรภัส จินต์ประเสริฐ 
Intro / E / Emaj7 / G#m / G#m / A / G#m C#m / F#m / B /

                E                         A
ขอบคุณที่เธอหลบ ขอบคุณที่เว้นห่าง
                     C#m                          Bm
ก็เพราะที่เป็นอย่างนี้  เพราะว่าในเบาะหลัง
   B           A
มีคนต้องการทางด่วน
               E                            A
ขอบคุณที่เธอแหวก ขอบคุณที่เธอเปิด
               C#m                      Bm
ไม่รู้ว่าเส้นทางนี้ จะถึงสักเสี้ยวนาที
    E        A
นั้นจะถึงหรือเปล่า
F#m            B                    F#m                         B
* ฉันหวอมากมายตลอดทาง    มันจ�าเป็นเพราะเรื่องนี้

                      E                   
** เป็นเรื่องที่จะต้องหวอกัน ฉันรีบไป
                   G#m
ไม่ใช่เรื่องที่จะขอ เพราะให้กันได้
                 A
ฉันคงไม่อาจรั้งเธอ
    G#m  C#m    F#m                B
ถ้าสุด …. ท้าย    เธอต้องการจะแซง
                      E  
แต่ครั้งหนึ่งได้มีทางอย่างที่โล่งดี
                        G#m
ก็มากเกินกว่าจะขออะไรมากกว่านี้
                             A          G#m  C#m
เพียงเรื่องเดียวที่จะขอเธอ ในวัน … นี้
    F#m           B                (E)
คือทบทวนดูอีกที ก่อนจะขวาง

Instru / E / Emaj7 / G#m / G#m / A / G#m C#m / F#m / B /

               E                   A
คิดถึงเมื่อเราเจ็บ คิดถึงใจคนอื่น
                  C#m
ถ้าเราเป็นคนนั้น
            Bm     E                   A 
คนที่นอนในรถ   เธอเข้าใจใช่หรือเปล่า
F#m            B                    F#m                         B
* ฉันหวอมากมายตลอดทาง    มันจ�าเป็นเพราะเรื่องนี้
(**)
Instru / C#m / A / E / B / C#m A / E B/D# / C#m A / B / B
(**)

รู้ไปท�าแมว 
 เนื่องจากฉบับนี้ ต้นฉบับติวเข้มเน้น
ลีลา ยังเดินทางมาไม่ถึง เราเลยขอน�า
เสนอข่าวคอนเสิร์ต จากอีกหนึ่งศิลปินที่
เคยประจ�าช่วงแมวสด และเคยส่งผล
งานมาลงคอลัมน์ DIY นั่นคือ ลุลา 
กันยารัตน์ ติยะพรไชย ผู้เดินทางบนถนน
ดนตรีมาสิบกว่าปี มีลีลาร้องและการ
แสดงสดบนเวทีที่ไม่ธรรมดา 
 ลุลาก�าลังจะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้ง
แรกในนาม Lula The First Solo 
Concert : Little Miss Lullaby วันที่ 
9 มิถุนายนนี้ ที่ GMM Live House @ 
Central World Fl.8 รีบซื้อบัตรและ
ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.
facebook.com/lulaandlulis, www.
facebook.com/whitemusicrecord 

เฉลย:
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CAT
TSHIRT 5
SCOOP

CAT TSHIRT
PRESENTS

สกู๊ปนัดยืด!

Cat TShirt5
เทศกาลเสื้อยืดประจ�าปีของแคท เรดิโอ

2-3 มิถุนายน 2561 
แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สถานีมักกะสัน 

นี่คือเทศกาลที่ยืดมาอย่างต่อเนื่อง
4 ปีมาแล้วในนาม Cat Tshirt

10 กว่าปีมาแล้วในนาม 
Tshirt Festival โดย แคท เรดิโอ

 

เฉลี่ยมีเสื้อยืดลายใหม่ปีละ 2,000 ลาย จากเหล่านกัดนตร ีดีไซเนอร์ และ
มือท�าเสื้อยืดหน้าใหม่นับไม่ถ้วน นี่จึงเป็นงานประจ�าปีที่ท�าให้หลายคนมีเสื้อ
ใส่ทั้งปี
 ขณะเดียวกันก็เป็นอีกหนึ่งงานที่ยืดความทรงจ�าดีๆ ไว้ในใจของหลายคน 
ไม่ว่าจะซื้อเสื้อกี่ตัวก็ตาม 
 ต่อไปนี้คือข้อความบางส่วนจากความรู้สึกของคุณย่องมายิง แฟนประจ�า
รายการจดหมายเด็กแมว แห่ง แคท เรดิโอ ที่นอกจากท�าหมูกรอบอร่อยแล้ว 
ยังเป็นขาประจ�างานทีเชิ้ตและอีกหลายงานของแคท รวมถึง แฟต เมื่อสิบ
กว่าปีก่อน ด้วย 

ความรู้สึกของคนที่มางานแคท ทีเชิ้ต ทุกปี 

 เป็นงานที่เรารอทุกปี ตื่นเต้นตั้งแต่ประกาศวันจัดงานเลย 
เพราะได้ลุ้นว่าจะมีศิลปินไหนไปขายเสื้อบ้าง ลุ้นต่อว่าหน้าตาเสื้อ
ที่เขาออกแบบมาเป็นอย่างไร สนุกตั้งแต่ก่อนเริ่มงานแล้ว เพราะ
เราต้องวางแผน ดูแผนผังร้านว่าเราไปซื้อเสื้อจากศิลปินไหนก่อน 
ศิลปินไหนซื้อทีหลัง คือเราต้องคิดล่วงหน้าไงว่าถ้าศิลปินดังๆ
แฟนคลับเยอะๆ เขาก็จะไปอุดหนุนกันเยอะ เราเลยต้องรีบ 
 วางแผนช้อปปิ้งอย่างเดียวไม่พอนะ ต้องดูเวลาด้วยว่าช่วง
ไหนไปดโูชว์ คอืทกุอย่างเกิดข้ึนเกือบๆ จะพร้อมกัน จงึเป็นชาเลนจ์ 
ที่สนุก น่ีแหละเสน่ห์ของงานทีผ่มต้ังใจไปทกุปี แถมในงานเรา
สามรถเจอศลิปินทีเ่ราชอบที่บูทของเขา หรือเดินไปเดินมาในงาน
แบบใกล้ชิดมาก ได้คุยกับเขาจริงๆ
 บัตรเข้างาน ก็มีเก็บไว้นะ เมื่อก่อนไปงานมาแล้วก็จะเอาบัตร
แปะไว้ที่ตู้เสื้อผ้า เวลาผ่านไป ท�าให้เราคิดถึง เอาเสื้อที่ซื้อจาก
งานมาใส่ก็จะนึกถึงตอนที่คุยกับพี่ๆ ศิลปิน จนรู้สึกผูกพันไปแล้ว

จริงๆ มาตั้งแต่แฟต ทีเชิ้ต แล้ว (T-Shirt 
Festival โดย แฟต เรดิโอ จัดครั้งแรก ปี 2548) 

 งานครั้งแรกๆ น่าตื่นเต้นมาก เพราะเป็นอีเวนต์รูปแบบใหม่ 
ที่บ้านเรายังไม่เคยมีมาก่อน และตรงกับไลฟ์สไตล์ของเรา ทั้ง
คอนเซปต์หลกัเรือ่งเสือ้ยดืทีเ่ราใส่เกือบทกุวนั และคอนเสร์ิตเลก็ๆ 
ของวงที่เราติดตามอยู่ เป็นงานที่เราสามารถเดินคนเดียวได้ 
เพราะทุกคนมีจุดประสงค์คล้ายๆ กันหมดในงาน เดินซื้อครบก็แวะ
ไปดู คอนเสิร์ต ดูจบเดินต่อไปหาศิลปินตามบูท เพราะศิลปิน
หลายๆ คนก็จะมาถึงงานต่างเวลากัน เราได้เห็นศิลปิน แบบใกล้
ชิดจริงๆ มันสนุก ตื่นเต้นแบบหาจากงานไหนไม่ได้ ยังจ�างานครั้ง
แรกที่ทศภาค อารีน่าได้อยู่เลย มีสกรีนเสื้อบุปเฟต์ มีเวทีเล็กๆ 
อยู่กลางฮอลล์ คนดูก็นั่งล้อมวงฟังเพลงกัน เป็นบรรยากาศที่
อบอุ่นและงานมัน เหมือนโตไปพร้อมกับเรา จากทศภาค อารีน่า ก็
ย้ายไปจัดที่เจเจฮอลล์ จนถึงได้ไปจัดที่อิมแพ็คเลยก็ไปทุกครั้งนะ 
จนเปลี่ยนมาเป็น Cat T-Shirt ก็ยังไปอยู่ทุกครั้ง

จ�านวนเสื้อที่ซื้อแต่ละปี

 ปีแรกๆ ก็ 3-4 ตัวนะ เพราะช่วงนั้นเพิ่งเริ่มท�างานจริงจัง ราย
ได้เราจึงไม่ได้เยอะ แล้วเราต้องคิดมาจากบ้านไงว่าปีนี้จะซื้อเสื้อ
ใครบ้าง รวมเป็นงบประมาณเท่าไหร่ ส่วนหลังๆ มานี่รายได้ก็เพิ่ม
ขึ้นหน่อย ความสามารถในการใช้จ่ายก็เริ่มเยอะขึ้น การคิดมาจาก
บ้านก็น้อยลง เล็งไว้ 3-4 ตัวพอๆ กับเมื่อก่อนแหละ แต่ที่เหลือ
ใช้วิธีการเดินดูในงานเลย ชอบตัวไหนลายไหนก็ซื้อ หรือเห็นเสื้อ
วงเล็กๆ แต่เราฟังเพลงเขาและอยากสนับสนุนเขา ก็อุดหนุนกัน
ไป เป็นเหมือนก�าลังใจตอบแทนที่เขาท�าเพลงออกมา จริงๆ เรา
อยากขอบคุณพวกเขานะที่ท�าให้เรามีความสุขกับการฟังเพลงก็
กลายเป็นว่าปีหนึ่งได้เสื้อกลับบ้านไปเกิน 10 ตัว เป็นของที่เราใช้
เกือบทุกวันอยู่แล้ว ซื้อไปได้ใส่ทุกตัว
     ย่องมายิง

เสื้อยืด ลายพิเศษ   

 ปีนี้มีเสื้อยืดที่ออกแบบ
พิเศษ 3 ลายส�าหรับผู้ที่ซื้อบัตร 
Cat Tshirt5 ไวพิเศษ

 “อยากให้เสื้อตัวนี้มีความ
เป็น Cat radio และ Yellow 
Fang ด้วยกัน เลยคิดเป็น
แมวเขีย้วเหลอืง ก�าลงัมนัสดุๆ” 
Yellow Fang

 “ด้วยความที่ว่าเรารู้จัก
แคทมาเกือบ 5 ปี แล้ว เรา
รู้สึกว่าไม่ใช่น้อยๆ น่ะ 
ส�าหรับรายการวิทยุที่เราโต
มาด้วยกัน ถ้าเป็นหมาเป็น
แมวก็อายุมากแล้ว แล้วใน
ความรู้สึกของเรา เราว่าแคท
เหมือนผู้หญิง ก็เลยอยาก
เห็นแคทที่โตแล้ว เป็นผู้หญิง
ในแบบที่เราคิด ว่าโตแล้ว  
ท�าตัวเซ็กซี่ได้ แต่งตัวโป๊ได้ 
แม่ไม่ว่านะ ก็เลยลองวาด
ออกมาในแนวที่เป็นแมว
เซ็กซี่ แล้วเรารู้สึกว่าแคทไม่
ได้เป็นผู้หญิงผอมน่ะ เป็นคน
ตลกด้วยนิดหนึ่ง ก็เลยวาด
งานนี้ขึ้นมาเป็นชื่อว่า “โป๊ได้ 
แม่ไม่ว่า” (หัวเราะ) โตแล้ว
นะ มีพุงด้วย” แพต ชญานิษฐ์ 

 “คอนเซ็ปต์งานมาจาก
ความเชื่อที่ว่า แมวเป็น
ของเหลวที่สามารถอยู่ใน
ภาชนะแบบใดก็ได้ เราก็เลย
ออกแบบให้แมวกลายเป็น
ของเหลวที่ซ่อนอยู่ในเชปของ
ขวดแก้วค่ะ” Tuna Dunn 

 พิเศษ ส�าหรับผู้ซื้อบัตรเออ
รีบ 6 เมษายน 300 บาท เข้า
งานได้ 2 วัน รับส่วนลด 600 
บาท + สิทธ์ิสกรนีเส้ือฟร ี3 ลาย
ส�าหรับผู้ซื้อบัตรเออลี่แคท 30 
เม.ย.– 6 พ.ค. 390 บาท เข้า
งานได้ 2 วัน รับส่วนลด 600 
บาท + สิทธ์ิสกรนีเส้ือฟร ี1 ลาย 
*โปรดน�าเสื้อยืดของตนเองมา
สกรีนในวันงาน โดยปฏิบัติตาม
กติกาหน้างาน และเผื่อเวลาใน
การฝากเสื้อสกรีนนะเมี้ยว

 ทั้งนี้ ขอแสดงความยินดี
กับคนที่ซื้อบัตรทันทั้งเออรีบ 
และเออลี่ ส่วนใครไม่ทัน หาก
บัตรยังไม่หมด รีบไปซื้อเลยที่
ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ www.thai
ticketmajor.com" www.
thaiticketmajor.com 
บัตรราคา 390 บาท เข้างานได้ 
2 วัน รับส่วนลด 600 บาท 
ส�าหรับซื้อเสื้อยืดร้านต่างๆ ใน
งาน *ส่วนลด 600 บาท จะ
แบ่งเป็นคูปองให้ใช้ได้ตาม
กติกาที่ก�าหนดส�าหรับวันงาน
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ตารางโชว์ยืด
 เตรียมยืดอก ชูมือ เชียร์
ศิลปินที่ชอบติดขอบเวที
คอนเสิร์ตใน Cat Tshirt 5 
เทศกาลเสื้อยืดประจ�าปีของ 
Cat Radio 

วันเสาร์ที่ 2 
มิถุนายน 2561

13.30-13.50 Pills 
 เพราะกีฬาเป็นยาวิเศษ 
การได้ดูวงดนตรีที่สมาชิกเป็น
นักกีฬา น่าจะท�าให้
กระปรี้กระเปร่าเป็นพิเศษ 
 ยุ่น–นาราภัทร ปทุมาภา 
(กีตาร์) บอย–สุรัตน์ รุ่งพุทธิกุล 
(ร้องน�า) ฮอล–ชนะพล พงษ์
วิรัช (เบส) สมาชิกวงพิลส์คือ
เพื่อนร่วมคณะวิทยาศาสตร์
การกฬีา จฬุาฯ ส่วนโปรดวิเซอร์
คือเพื่อนในวงการดนตรีที่เรา
คุ้นนาม The Toys 
 นี่คือครั้งแรกที่จะได้ดูพวก
เขาแสดงสดใน Cat Tshirt 5 
หลังคุ้นหูจาก Bedroom 
Studio  มาบ้าง
ลองซ้อมฟังเพลง ‘ทางนี้‘ 
‘ฝากดาว’ ‘ยังอยู่ที่เดิม’ แล้ว
มายืดเส้นยืดสายกับพวกเขา
กันนะ FB/pillpills

14.00–14.30 
Earth Patravee

ยืดกันมากมาย  
ข่าวว่าปีนี้มีร้านเสื้อยืดกว่า 200 
ร้าน พร้อมแบบเสื้อร่วม 2,000 
ลาย ให้เลือกเสื้อไปยืดกันให้สา
แก่ใจ หลายคนบอกว่า คนท�า
ตั้งใจมากแบบไม่มีใครยอมใคร 
ทั้งคนที่ออกแบบเสื้อยืดครั้งแรก
และคนที่ท�าเสื้อมาตลอดชีวิต 
แต่ของอย่างนี้ ต้องไปยืดเองกับ
ตา จะเดินดูตามร้าน หรือจะดู
แบบที่เจ้าของร้านใส่ยืดบนแคท
วอล์กในงานก็ตามอัธยาศัย แต่
ต้องมา…ยืดด้วยกันนะ

 “เหมือนมางานบวชเพื่อน 
เพราะ ได้เจอแฟนคลับเเละ
เพื่อนๆ มารวมตัวพบปะกัน 
โดย Cat Radio ออกค่าเช่า
สถานที่ให้คนที่รักใคร่กันได้มา
เจอกัน 
 “เวลาแฟนคลับ inbox มา
ว่า อยากเจอ FEDFE ตัว
เป็นๆ เราจะตอบว่า มาเจอกัน
ได้ที่งาน Cat T Shirt”
ลิขิต สิทธิพันธุ์ หรือ tar-
dogred FEDFE หนึ่งในผู้ท�า
เสื้อยืดขายในแคท ทีเชิ้ตทุกปี

 สาวเสียงใส กับกีตาร์คู่ใจ 
และบทเพลงฟังสบาย แสดงสด
ได้มีชีวิตชีวา
 เอิ๊ต ภัทรวี ศรีสันติสุข นัก
ร้องนักดนตรีที่เริ่มต้นตาม
ความฝันในนาม Wishe-
sontheearth คัฟเวอร์เพลง
จนเป็นที่รู้จักในยูทูป ฝึกฝนต่อ
เนื่องท�าเพลงของตนเองในนาม
เอิ้ต ภัทรวี อย่างต่อเนื่อง เรียน
รู้และสั่งสมประสบการณ์ทั้ง
เบื้องหน้าและเบื้องหลัง บน
และล่างเวที ในและต่าง
ประเทศ FB/EarthPatravee 

14.40–15.10 
The White Hair Cut
 วงดนตรีวัยมัธยมผมสั้น ที่
ท�าเพลงดีมีแววอนาคตไกล   
 นอกจากเป็นการกลับมาสู่ 
Cat Tshirt ที่เขาเคยขึ้นเวทีนี้
ครั้งแรกเมื่อปีก่อน  ยังมีซิงเกิล
ใหม่ ‘โลกเปลี่ยน’ มาฝากด้วย 
น้องๆ ตั้งใจท�าเพลงและลุยมา
แล้วหลายเวที คราวนี้ ฮิว 
พัชรพล วงศาโรจน์ (ร้องน�า/
กตีาร์)  ปลืม้ จริภทัร ตะนงัสงูเนนิ 
(กลอง) ภูมิ มาฆะสิณ ลัภโต 
(กีตาร์)  โต้ง ฐิติภัค จันทรังษี 
(เบส) พร้อมแสดงฝีมือไม่แพ้
รุ่นพี่แน่นอน
FB/thewhitehaircut 

15.20–15.50 Sweat 16!

 ยืดเส้นยืดสายแล้วเตรียม
ตัว ‘วิ่ง’ มาเชียร์ Sweat 16!  
‘มุ้งมิ้ง’ ให้ติดขอบเวที 
 นี่คือครั้งแรกของสาวๆ 
บนเวทีเทศกาลเสื้อยืดประจ�าปี
ของแคท เรดิโอ 
 … รอช้าอยู่ไย รีบซื้อบัตร
แล้วมายืดด้วยกันสิคะ
FB/SweatSixteen 

16.00 – 16.40 V Violette
 ศิลปินสาว ความสามารถ
ครบเครื่อง ร้อง แต่ง แสดง...ได้
จับใจ 
 นักร้อง นักแสดง ดีเจ ที่ท�า
เพลงเมื่อไหร่ ก็สะกดใจผู้ฟังได้
เปี่ยมอารมณ์ และแสดงสดได้
ชวนประทับใจเสมอ ส�าหรับ 
Cat Tshirt 5 นี้ วี วิโอเลต 
วอเทียร์ มีเพลงใหม่มาฝาก
ด้วย เตรียมตัว ‘Drive’ ไป
ด้วยกัน ให้ดังๆ FB/violet-
tewautierofficial

16.50–17.20 Barbies

 หลายคนคดิถงึพวกเขามาก 
Barbies ก็คิดถึงทุกคนมาก
 บาร์บี้ส์ คืออีกหนึ่งวงดนตรี
ที่แพร่ความมันมาตั้งแต่ยุคอัล-
เทอร์เนทีฟ ปัจจุบันแม้ส่ง
ซิงเกิลไม่ถี่แต่พวกเขายังเต็มที่
กับบทเพลงร็อกแบบผสมผสาน
ที่ขึ้นเวทีเมื่อไหร่ ก็มันพล่าน...
ลองซ้อมฟังเพลง ‘ก่อนวัน
สุดท้าย’ ‘ฝันส่วนตัว’ ‘พล่าน’ 
‘แค่น�้าตา’ แล้วมาซัดกันสักตั้ง
กบับาร์บีส์้ด้วยดนตรใีนเทศกาล
เสื้อยืดประจ�าปี ของแคท เรดิ
โอ  FB/Barbiesband

17.30-18.10 
Fashion Show
 การเดินแบบของชาวแคท
ที่มาขายทีเชิ้ตในงาน Cat 
Tshirt5 แบบท�าเอง ขายเอง 
ใส่เอง เดินเอง ยืดเต็มแคท
วอล์ก

18.10-18.20 
Janchan 
“จากเด็กสาวผู้มีความฝันใน
ฐานะไอดอล สู่การเป็นศิลปิน
ที่ก�าลังจะมีผลงานใน
ต่างประเทศแบบเต็มตัว” 
แจนจัง หรือ แจน-เจตสุภา 
เครือแตง เชเช่ของเหล่าโอตะ 
คือ อดีตเมมเบอร์วงไอดอล
ไทยที่โด่งดังสุดๆ เธอก�าลังมุ่ง
มั่นในฐานะศิลปินเดี่ยวกับผล
งานหลากหลายในประเทศ
ญีปุ่่น รวมทัง้เพลงภาษาองักฤษ
ที่เราจะได้ยินเธอร้องสดให้ฟัง
ครั้งแรกใน Cat Tshirt5 
...อย่าลมืมาอุดหนุนเสือ้ยดืฝีมอื
แจนจังด้วยนะ
FB/bnk48official.jan
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18.20–19.10 
Whal & Dolph
 วาฬแอนด์ดอล์ฟ วงพันธุ์
ปลาที่ดูเพลิน ฟังเพราะ เหมาะ
ในการชวนเพื่อนมาดูเยอะๆ 
 ปอ–กฤษสรัญ จ้องสุวรรณ 
(ร้องน�า/กีตาร์) , น�้าวน–วนนท์ 
กุลวรรธไพสิฐ (กีตาร์) และผอง
เพื่อนปลา พร้อมชวนทุกคนมา
เพลิดเพลินกับบทเพลงป๊อป
แบบวาฬแอนด์ดอล์ฟ อย่าง  
‘เก็บเธอเอาไว้ดูก่อน’ หรือ 
‘หากมันจะสายเกินไป’ และ
อีกหลายบทเพลง ... ดังนั้น 
อย่าปล่อยให้พวกเขาว่ายเดี่ยว
เดยีวดาย FB/whalanddolph 

19.20 – 20.10 Flure
 Flure สดทีไร ใส่ไม่ยั้ง  
 16 ปีในวงการดนตรี จาก 
‘เปลี่ยน’ ‘เรื่องเดียว’ ‘ปล่อย
ไปตามหัวใจ’ สู่ ‘บ่ม’ ‘ลอง’ 
‘ฝัน’ และอีกหลายบทเพลงที่
พร้อมสะกดทุกคนให้เข้าสู่ห้วง
มิติฟลัวร์แบบดื่มด�่าอารมณ์สด
บนเวทีแบบไม่มียั้ง 
FB/Fluremusic 

ภาษาใต้ในมิติใหม่ที่บอยจ๊อส
ภูมิใจน�าเสนอ ยินดีสนับสนุน
ตั้งแต่ได้ยินครั้งแรกโดยช่วง 
Bedroom Studio 
FB/BoyjozzBand/

14.00–14.30 M Yoss
 หนุ่มหัวหยิกกับเพลงป๊อป 
ก�าลังดี มีความสามารถหลาก
หลาย อาทิ เล่นดนตรี ร้อง
เพลง เต้น เป็นตากล้อง ฯลฯ
 เอ็ม ยศวัศ คือ ศิลปินคน
แรกจาก 123records 
(นึง-ส่อง-ซั่ม เรคคอร์ดส์) ค่าย
เพลงที่มีแสตมป์ อภิวัชร์เป็นพี่
ใหญ่ ฝีมือเอ็มร้ายกาจ ลองฟัง
เพลง เสาอากาศ แล้วเตรียม
มาโวะ โอ๊ะ โอ กับเขาใน Cat 
Tshirt5 FB/Myossmusic

14.40–15.10 Temp. 
 หนึ่งในวงที่มีเพลงฮิตติด
ชาร์ตแคทถีม่าก ฟังเพลนิ ดสูนกุ
 เจ้าของเพลง ‘Moon-
shine’ อันดับ 1 Cat100 ปี 
2017 ส่วนปีนี้ ‘Adult 
Video’ ก็ขึ้นอันดับ 1 ชาร์ต 
Cat 30 เรียบร้อย หวังว่าใน
เทศกาลดนตรีเสื้อยืดประจ�าปี 
ของ แคท เรดิโอ หนนี้ แฟนๆ 
จะมาเชียร์ Temp. กันไม่น้อย
FB/tempdotband

15.20–15.50 
Denims (Japan)
 วงดนตรีเก๋ไก๋จากแดน

20.20–21.10 The Yers
 ไม่ว่าจะรักหรือเกลียด ก็
อย่าลมืเบยีดเข้ามาด ูThe Yers 
 เพิ่งปล่อย ‘เกลียด’ อีก
หนึ่งซิงเกิลอคูสติกที่ท�าให้
หลายคนหลงรัก The Yers 
 จากสถิติแคท ทีเชิ้ต นี่คือ
วงร็อกที่ขายเสื้อยืดดีมาก 
แสดงสดก็หนักแน่นมาก จะ
เพลงเร็วหรือช้าก็ไม่ควรพลาด 
FB/theyerstheyers

21.20–22.10 The Toys
 ชายหนุ่มที่มีแฟนๆ ยืดอก 
ชูมือว่าอยากดูการแสดงสดและ
ร้องเพลงร่วมกับเขา(ให้ทัน)
มากที่สุดคนหนึ่ง 
 The Toys กับเหล่า
บทเพลงมาแรงที่กวาดยอดวิว
มานับไม่ถ้วน รางวัลก็รับมา
แล้วหลายเวที แต่นี่คือครั้งแรก
ที่เขาจะขึ้นแสดงบนเวทีใน
เทศกาลเสื้อยืดประจ�าปีของ
แคท เรดิโอ ... ดูสิดู 
FB/thisisthetoys

วันอาทิตย์ที่ 3 
มิถุนายน 2561

13.30–13.50 BoyJozz
 เจ้าของเพลง ‘ฟังค์หวัง
เวิ้ด’ ‘อีสาวเห้อ’ และอีกหลาย
เพลงที่หรอยจังฮู้!
 ฟังครั้งใดก็สัมผัสได้ถึง
เสน่ห์แบบเข้มข้น เป็นเพลง

อาทิตย์อุทัย ฟังดี มีการผสม
ผสานที่ลงตัว  
 เดนิมส์ตั้งวงในปี 2555 
ออกมินิอัลบั้ม ‘Daily use’ 
กับสังกัด OSAMI studio 
ของตัวเองปี 2558 ตามด้วย
มินิอัลบั้มชุดที่สอง ‘iggy & 
pops’ ในปีต่อมา ต่อด้วยทัวร์
เดี่ยวและทัวร์เทศกาลดนตรี
ใหญ่ อย่าง Fuji Rock 
Festival‘16, Viva La 
Rock 2017 จากนั้นก็ออก
อัลบั้มเต็มชื่อ ‘DENIMS’
 ตั๋วคอนเสิร์ตทัวร์ญี่ปุ่นขาย
หมดเกลีย้งทัง้ที ่โตเกยีว นาโก-
ย่า โอซาก้า และฟุกุโอกะ นี่คือ
ครั้งแรกของพวกเขาที่ Cat 
Tshirt5 รีบซื้อตั๋วให้หมดแล้ว
มาดูกัน ไฮ้!
denim-s.jp 

16.00–16.30 
Phum Viphurit
 หนุ่มนักร้องนักแต่งเพลงที่
ฝีมือเป็นที่ยอมรับระดับสากล 
 ปีนี้ภูมิ วิภูริศ มีทัวร์ย่าน
เอเชีย ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ 
ข่าวว่าทยอยขายบัตรหมดแล้ว 
และเพิ่งส่ง Thesis เสร็จ 
Cat Tshirt5 นี้จึงเหมือนงาน
ฉลองแบบยืดๆ ที่อยากให้ทุก
คนยินดีกับภูมิ ... Lover Boy
FB/PhumViphurit

16.40–17.20 Rasmee
 ศิลปินสาวที่เต็มเปี่ยมด้วย
ความสามารถและจิตวิญญาณ
ทั้งในบทเพลงและการแสดงสด
 รัสมี เวระนะ คือ ศิลปิน
หญิงฝีมือเยี่ยม ที่บ่มเพาะ
ประสบการณ์และฝีมืออย่าง
เข้มข้น ได้รับค�าชื่นชมและ
รางวัลจากหลายเวทีรวมทั้ง
ศิลปินหญิงยอดเยี่ยมสีสันอะ
วอร์ดส ปีล่าสุด จากอีพีอัลบั้ม 
Isan Soul ‘อารมณ์’ ที่จะได้
ฟังกันสดๆ เต็มอารมณ์ใน
เทศกาลเสื้อยืดประจ�าปีของ 
Cat Radio FB/ Wayrana.
Rasmee

17.30–18.10 
The Parkinson
  ยืดแบบละมุนละไมได้
อารมณ์ กับ The Parkinson 
 เพลงป๊อปกลิ่นอายโซล
แบบ The Parkinson มเีสน่ห์ 
ไพเราะ เซ็กซี่ และมีลูกเล่น
เสมอ เจอพวกเขาเล่นสดทีไร
ก็เพลิน เตรียมมาดูเดอะพาร์
กินสันแบบยืดเต็มที่ใน Cat 
Tshirt5  ได้เลย 
FB/theparkinson 

18.20–19.10 B5
 วงรวมพลงันกัร้องนกัดนตรี
ที่แฟนๆ คิดถึงมาก 
 15 ปี ผ่านไป B5  ส่งสอง
ซิงเกิ้ลใหม่มาให้ฟัง คือ ‘วีนัส’ 

และ ‘เห็นฉันไหม’ เพียงเท่านี้ 
เราก็อยากเห็นพวกเขาแสดงสด
แบบเต็มๆ ในเทศกาลเสื้อยืด
ประจ�าปีของ Cat Radio ครั้ง
นี้ เบน คิว เค้ก มาเรียม โต๋ จัด
ให้แบบยืดเต็มเหนี่ยว 
FB/B5official

 
19.20–19.50 25 hours 
 เวลาไหนก็ไม่ธรรมดา เมื่อ
มี 25 hours 
 วงดนตรีที่มีชั้นเชิงทั้ง
บทเพลงและการน�าเสนอ พวก
เขารายงานตัวว่าจะมีอัลบั้ม
ใหม่ชื่อ ‘Night in Heaven’ 
และส่งซิงเกิลมาแล้ว 3 เพลง 
คือ ‘ฤดูกาล’ ‘วุ่นวาย’ ‘หยุด
คงไม่ไหว’ และพร้อมเต็มที่
ส�าหรับการแสดงสดบนเวที 
Cat Tshirt 5 
FB/25hoursband

20.00–20.50 Burin
 ครั้งแรกของ Burin ใน
เทศกาลเสื้อยืดประจ�าปีของ 
แคท เรดิโอ...ไม่ควรพลาดด้วย
ประการทั้งปวง 

 ขอให้ทุกคนเตรียมต้อนรับ 
บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์ กันอย่าง
คึกคัก ซ้อมร้อง ‘Spotlight’ 
ซิงเกิ้ลใหม่ในรอบ 7 ปี ของเขา
ให้คล่องและเตรียมขยับแข้งขา
ไปกับอีกหลายบทเพลงที่พี่เขา
จัดเต็มแน่นอน FB/burin-
boonvisutofficial 

21.00–21.50 
Singto Numchok 
 คุณพ่อลูกสาม มีซิกซ์แพ็ก 
ร้องเพลงดี เล่นดนตรีเก่ง 
ท�างานศิลปะได้ 
 สิงโต น�าโชค คือ ศิลปินที่
ครบเครื่องคนหนึ่ง การแสดง
สดของเขาครบครันเสมอ ทั้ง
ความสนุก ฝีไม้ลายมือ การ
ร้อง เล่น และเอนเตอร์เทน ทุก
ระดับประทับใจ Cat Tshirt 5 
หรรษาแน่นอน
FB/singtonumchok 

22.00-22.50 Polycat 
 Polycat เล่นวงสุดท้าย 
วันอาทิตย์ ท่องไว้ ... แล้วอยู่
ด้วยกันจนจบนะ 
 วงดนตรีขนาดกะทัดรัด 
ความสามารถไร้ขีดจ�ากัด 
พร้อมเพลงฮิตและเพลงที่
หลายคนคิดถึงเพียบ
 เที่ยวเทศกาลเสื้อยืดประจ�า
ปีของ แคท เรดิโอ แล้วยืดดู
คอนเสิร์ตกันให้สุดจนปิดเวที
กับ Polycat...มาเป็น “ผู้ช่วย
ที่ดีที่สุด” ด้วยกันนะทุกคน
FB/polycatband

รู้ไปท�าแมว
 เขียนรวดเดียว เรื่องราวตลอดระยะ
กว่า 4 ปี ของเทศกาลที่ยืดที่สุดของแคท 
เรดิโอ โดย คุณเจต ครีเอทีฟผู้ดูแลบูทใน
งานและข้อมูลประชาสัมพันธ์ในรายการ
 • ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา นอกจากร้าน
เสื้อยืดของศิลปินที่คุ้นเคยกันดีและมีเพิ่ม
เรื่อยๆ ทุกปี ยังมีร้านเสื้อยืดทั้งที่
ออกแบบโดยมือสมัครเล่นและมืออาชีพ
มาร่วมขายในงานเราทั้งหมด 276 ร้าน 
 • บางร้านเริ่มต้นที่แรกในงานเรา
และบางร้านอยู่กับเรามาเนิ่นนาน เช่น 
ร้าน ABEARABLE ที่เริ่มมาขายเสื้อใน
งานนี้ตั้งแต่สมัย แฟต ทีเชิ้ต 4 จนบัดนี้
เสื้อยืดสีเปลี่ยนตามอุณหภูมิพร้อมคอน
เซปต์หมีที่ได้แรงบันดาลใจจากหนัง เพลง 
ฯลฯ อันเป็นลายเซ็นของแบรนด์นี้ ได้รับ
ความนิยมถึงต่างประเทศ หรือกลุ่ม 
FEDFE ที่ยินดีร่วมงานกับเราแทบทุกงาน 
(ขายของท�ามือในแฟตเฟส ส่งหนังประ
กวดแฟตฟิล์มจนได้รางวัล ท�าหนังสั้นฉาย
ในฐานะผู้ก�ากับใน แคท เอ็กซ์โปปีแรก มา
สัมภาษณ์รายการ แมวค้นฅน ฯลฯ)
 • ราคาเสื้อในงานมีหลากหลายมาก 
แต่ถ้าถามถึงเสื้อที่ราคาถูกที่สุดในงาน ทีเ่รา
เคยเจอ คอื 20 บาท (ถกูมาก)
 • จ�านวนบูทส่วนใหญ่ในงานเรา
ตลอด 4 ปีที่ผ่านมาโดยเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ 
200 บูท (บางปี มี 199 บางปีมี 208)
 • เรื่องขายดีเราเชื่อว่าส่วนใหญ่จะ
ขายดี แต่ถ้าพูดถึงขายหมดเร็วที่สุดเท่าที่
เคยเจอมา คงต้องยกต�าแหน่งนี้ให้ร้าน
ของวง สเลอ ที่ขายเสื้อ 500 ตัวหมดใน
เวลา 40-45 นาที (แอบบอกตรงนี้ว่า คน
แรกที่ซื้อเสื้อตัวนี้คือ วี วิโอเล็ต ที่ขอซื้อ
เสื้อตอนที่วงก�าลังขนของลงจากรถในเช้า
วันงาน) 
 • เรื่องแถวยาว ถ้าให้นึกมีคะแนน
เบียดๆ กัน 2 ร้าน ร้านแรกคือ ร้านของดี
เจ จูนจูน ตอนแคท ทีเชิ้ต 2 แถวยาวมาก 
ยาวขนาดที่ทีมงานดูแลพื้นที่ต้องขอให้
ย้ายจุดจ�าหน่ายเสื้อ เพราะขวางทาง
จราจรจนคนเดินผ่านไม่ได้ 
 ส่วนอีกร้านที่มีแถวยาวสม�่า-
เสมอทุกปีก็คือ วง THE YERS ส่วนเรื่อง
ร้านค้าศิลปินที่มีคนมาถามหาบ่อยที่สุด 
ตลอดทั้งวัน ทุกปี คือร้านของ เล็ก กรีซซี่ 
คาเฟ่ 
 • เรื่องการตั้งบูธ เตรียมตัวขายของ
นั้น ทุกร้านน่ารัก ส่วนใหญ่เตรียมตัวกัน
มาขายแน่เนิ่นๆ แต่คนที่มาเช้าจนทีมงาน
เราตกใจก็คือ โลเล ทวีศักดิ์ ศรีทองดี 
ที่มาตั้งร้านเตรียมขายตั้งแต่ 7 โมงเช้า 
ก่อนประตูงานเปิดถึง 4 ชั่วโมง (พี่เขามา
ไกลจากหัวหิน และมาทั้งครอบครัว น่ารัก
มาก)
 • นอกจากในงานจะมีโชว์บนเวทีจาก
หลากหลายศิลปินแล้ว ในวันเสาร์ช่วง
เวลาประมาน 5 โมงเย็นของทุกปี เราจะ
จัดแคทวอล์กให้เดินแฟชั่นโชว์ จากพ่อค้า
แม่ค้าที่มาขายของในงานเอง โดยเราขอ
ความร่วมมือจากทุกร้านให้ส่งตัวแทนมา
เดินแบบเสื้อตัวเองกันสนุกๆ บางร้านก็ส่ง
มาคนเดียว บางร้านก็ส่งมาเป็นกลุ่ม เรียก
ว่าใน 1 ปี เราจะมีคนร่วมเดินแบบ
มากกว่า 200 คน (ปีนี้ก็ไปรอดูกันได้) 
 • สถิตินางแบบที่อายุน้อยที่สุดคือ 
เด็กหญิง ชื่นใจ ภูมิรัตน ลูกสาวดีเจหุ่นหมี 
พี่บอย ตรัย นักร้อง นักแต่งเพลง และนัก
จัดรายการวิทยุ จดหมายเด็กแมวทาง 
แคท เรดิโอ (ชื่นใจยังเป็นแม่ค้าที่อายุน้อย
ที่สุดในงานของเราด้วย)
 • ขอแอบฟ้องตรงนี้เลยว่า ร้านค้าที่
แอบท�าผิดกติกาบ่อยสุดคือ ร้านของวง 
พาราด็อกซ์ เพราะชอบแอบพกกางเกงใน
มาขาย (ขายมาตั้งแต่สมัยงานแฟตเฟสจน
ปัจจุบันก็ยังขายไม่หมดสักที) 
 เรื่องสุดท้ายที่นึกออกซึ่งเป็น เรื่อง
น่ารักที่สุดในงานนี้ นั่นคือทุกคนที่มาร่วม
งานทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย เราหวังไว้และเชื่อ
เหลือเกินว่า ปีนี้ทุกคนจะมาช่วยกันท�าให้
บรรยากาศน่ารักๆ กลับมาอีกครั้ง แล้ว
เจอกนัใน Cat Tshirt5 (2-3 มถินุายนนี)้
 ป.ล. 1.ร้านเสื้อยืดประเทศไทยไม่ไร้
เพลงดีของดีเจน้าโจ๊ก เดิมทีเคยใช้ชื่อว่า 
Run / Forest / Run
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Catwalk
is Happy 

Fashion is
Freelance

Models: 
Chanudom Suksatit (Vocal) 
Tachapol Cheevapariyangboon 
(Drum)  
Sathapat Sangsuwan (Guitar)

Catwalk Note
 แฟชั่นแบบบังเอิญเจอ...
หรือเธอคือพรหมลิขิต?
 เราไตร่ตรองแล้ว หน้า
แฟชั่นในฉบับนี้ควรเป็นแฟชั่น
เสื้อยืดเพื่อต้อนรับ Cat 
Tshirt 5 ซึ่งเราขอค�าแนะน�า
จากโค้ชวีไว้เรียบร้อย 
 แต่วันถัดมา ขณะทีมงาน
นั่งพักเพื่อรอถ่ายภาพและ
สัมภาษณ์ศิลปินหนึ่งในแบบปก  
ก็มีวงดนตรีวงหนึ่งเดินผ่าน...
เพียงแว้บเดียว ก็สัมผัสได้ว่า
ทุกคนในวงต้องมนต์สะกด 
แต่ยังหักห้ามใจได้
 รอบสองอดใจไม่ไหว 
เริ่มจากช่างภาพหิ้วกล้องไป
สารภาพว่าเป็นแฟนเพลง 
แอบไปดูโชว์และอยากถ่ายรูป
ให้นานแล้ว ตามด้วยผู้เขียนที่
รีบวิ่งไปดักสัมภาษณ์กลางถนน 
(เพราะโลเคช่ันถ่ายแบบคอืหน้า
ออฟฟิศ ตดิถนนเลก็ๆ ในซอย) 
 ผลลัพธ์คือภาพถ่ายแฟชั่น
เซ็ตสุดเปรี้ยวสไตล์ Chanu-
dom แบบทันใจ 
 ย�้าอีกทีว่าไม่ได้นัดกันไว้ 
และนี่เป็นชุดที่เขาใส่มาเดิน
สายแนะน�าเพลง ‘18+’ แก่สื่อ
ต่างๆ แบบสบายๆ 
ในวันธรรมดา

พดั - ชนดุม สขุสถติย์ นกัร้อง 
นกัแสดง ทีน่อกจากฝีมอืดแีล้ว 
แฟชั่นของพัดโดดเด่นเสมอ

ชุดเดินสายวันนี้ 
 “บางครั้งในการโปรโมท
อัลบั้มจะ 4 วันติด พัดก็ใส่ไม่
เหมือนกัน หยิบอะไรได้ก็ใส่
ค่ะ แต่เราเป็นคนชอบแต่งตัว
อยู่แล้ว วันนี้ก็แต่งจากชุดที่

หยิบได้ จากตู้ก็จะเป็นอย่างนี้ 
(พัดโพสท่าให้ดูชัดๆ) แต่ว่า
เราก็ดูสภาพอากาศนิดหนึ่ง 
อย่างวันนี้ฝนตก พอฝนตก
เสร็จแดดจะแรง เราก็ใส่เสื้อ
ผ้าบางๆ หน่อย พอบางแล้ว
เราต้องหาสีเจ็บๆ นิดหนึ่ง 
เพื่อให้เดินตลาดแล้วไม่
เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขา 
(หัวเราะ)”

พัด ชนุดม กับค�าว่า “แฟชั่น” 
 “จริงๆ แล้วอยู่ที่คนชอบ 
อยู่ที่สไตล์ บางคนชอบใส่
ม่อฮ่อม บางคนชอบใส่อะไร
ง่ายๆ นั่นก็คือแฟชั่น แล้วเรา
รู้สึกว่าพอเป็นแฟชั่น ส�าหรับ
หลายคนอาจมองว่าต้องของ
แพง แต่ส�าหรับพัด อย่างตัวนี้
ก็ซื้อผ้ามาตัดเอง พัดรู้สึกว่า
จริงๆ แล้วแฟชั่นต้องอยู่ที่
ไลฟ์สไตล์ ต้องอยู่ที่ความ
ชอบ แล้วต้องอยู่ที่ตัวคนด้วย 
มีไลฟ์สไตล์อย่างไร มีจิต
วิญญาณอย่างไร มีความชอบ
อะไร แฟชั่นเกิดขึ้นได้กับทุก
คน แฟชั่นเป็นเรื่องสนุกค่ะๆ”

ต๊อบ - ธัชพล ชีวะปริยางบู
รณ์ มือกลองฮอตฮิต เจ้าของ
แบรนด์ Yuak! กางเกงทรง
สบายที่หลายคนติดใจ

ที่มาของแบรนด์ Yauk!
 “ที่มาของแบรนด์คือต๊อบ
ไปเที่ยวญี่ปุ่นครับ แล้วก็ไป 
Inspired ที่คนญี่ปุ่นเขาไม่
ใส่กางเกงตัวเล็ก เขาชอบใส่
กางเกงตัวใหญ่ สบายๆ ก็
เลยลองไปซื้อเสื้อผ้าที่ญี่ปุ่น
มาใส่ กางเกงแบบที่ค่อนข้าง 
Relax แล้วรู้สึก Feel ดี 
เผอิญว่าหาซื้อไม่ได้ก็เลยท�า
เอง ลองท�าดู เป็นทรง Wide 
Large Pants ครับ หรือไม่ก็ 
Relaxed Pants แล้วแต่คน
จะเรียกครับ ขาก็จะกว้างกว่า
กางเกงปกตินิดหนึ่ง”

เริ่มจากกางเกง แล้วต่อมามี
เสื้อด้วย
 “ใช่ ก็ท�าเสื้อด้วย ตอน
แรกเริ่มจากกางเกงก่อน แล้ว
พอท�าแบรนด์ เราก็พยายาม
เล่าเรื่องนิดหนึ่ง สนุกไปกับ
มันน่ะครับ พอมีกางเกงปุ๊บก็
เลยอยากท�าอะไรที่เกี่ยวกับ
การแต่งตัว ก็มีเสื้อด้วย”
 ทั้งนี้ เสื้อ Iconic print 
tee 01 ของ Yuak!  ที่ฮอต
ฮิตมาก คือ เสื้อที่มีหน้าเพียว 
วาตานะเบะ อยู่กลางตัว ข่าว
ว่าขายดีสุดๆ เราถามต๊อบถึง
แรงบันดาลใจของเสื้อรุ่นนี้ไว้ 
อ่านค�าตอบได้ในคอลัมน์ 
Interview หน้าเพียว 
ติดตามแฟชั่นแบบ Yuak! ที่ 
ig yauk.bkk fb/yaukxx 

แพท – สถาปัตย์ แสงสุวรรณ 
มือกีตาร์ 
คือ คนที่เราก�าลังจะคุยด้วย แต่
ไม่ทัน เพราะรถตู้มารับแล้ว 
พวกเขาต้องไปเดินสายต่อ 
...บอกแล้วว่าการเจอครั้งนี้ไม่
ได้นัดหมาย จะบังเอิญ หรือ
พรหมลิขิตก็ไม่แน่ใจ แต่กะไว้
ว่า คราวหน้า จะคุยกับแพท 
ก่อน (O,O) 
 
รู้ไปท�าแมว
 ‘18+’ นี้ ตัวเพลง Chanudom 
feat. Da Endorphine ส่วนมิวสิกวิดีโอ
นั้นคารีสา สปริงเก็ตต์ วัยรุ่นสาวงานชุก 
feat. อัษฎา พานิชกุล ที่ฮอตติดใจวัยรุ่น
ทั่วเอเชียมาตั้งแต่ยี่สิบปีก่อน นับเป็นการ
แสดงข้ามรุ่นที่ร้อนระอุสมชื่อเพลง
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เพลงดีมีทั่วโลก 
คัดสรรและบอกต่อ โดย

ดีเจ Sonny & Nor
กูรูคู่รู้รอบ จากรายการ

แมวนอก แห่ง แคท เรดิโอ 

เพลงดีมีทั่วโลก 
คัดสรรและบอกต่อ โดย

ดีเจ Sonny & Nor
กูรูคู่รู้รอบ จากรายการ

แมวนอก แห่ง แคท เรดิโอ 

ดีเจซอนนี่ 
อาทิตย์ 
พรหมประสิทธิ์

ดีเจนอร์
วีระยศ 
เตยะราชกุล

แมวนอก
โดย ดีเจ 

Sonny & Nor

แมวนอก
โดย ดีเจ 

Sonny & Nor

Bill Brewster 
presents 

“Tribal Rites” 
[Eskimo Record-
ings, 2017]

 ชื่อของบิล บรูวสเตอร์ 
เป็นชื่อที่ได้รับการยอมรับใน
แวดวงดนตรีเต้นร�าทั่วโลก ใน
ฐานะนักเขียน ผู้เชี่ยวชาญใน
ประวัติศาสตร์ดนตรี ดีเจ และ
เจ้าของตราแผ่นเสียงมากมาย 
 36 ปีในวงการนี้ ต้องมีจุด
เริ่มต้นสักแห่ง และ อัลบั้ม 3 
ซีดี ที่ออกเมื่อปลายปี ภายใต้
ชื่อ “Tribal Rites” นี้เป็น
คล้าย ๆ อัตชีวประวัติของบิล
โดยเล่าผ่านเสียงเพลง
 ชื่อ “Tribal Rites” 
หยิบมาจากหนังสือเกี่ยวกับซีน
ดนตรีดิสโก้ใน ซานฟรานซิสโก 
และก็ดูเหมือนจะเล่าเรื่องราว
ชีวิต และการเติบโตของบิลได้ดี 
จากเด็กที่โตในเมืองน่าเบื่อๆ 
ของอังกฤษ (ไม่จ�าเป็นต้องบอก
ชื่อ เพราะไม่มีใครเคยไปอยู่ดี) 
การเก็บเงินซื้อแผ่นเสียง จนได้
เข้ามาท�างานโรงแรมใน
ลอนดอน ที่ทุกวีกเอนด์ก็ไป
ขลุกอยู่ในร้านขายแผ่น ตั้งวง

ดนตรีง่อยๆ และได้เป็นนัก
เขียนวิจารณ์ฟุตบอล ที่ต่อมา
เพิ่มเขียนเรื่องเพลงเต้นร�าและ
เข้าสู่วงจรของซาวด์แนวนี้
 สิง่หลกัทีท่�าให้เขาเป็นที่
ยอมรบัคือความหลงใหลในดนตรี
 “Tribal Rites” แบ่งออก
กว้าง ๆ เป็น สามกลุ่มดนตรี 
 แผ่นแรกว่าด้วยเพลงยุค
แรก ๆ ที่บิลสะสม โดยเฉพาะ
งาน Dub กับ Post-Punk 
แผ่นนี้มีเพลงหายากมากมาย 
หลายเพลงเคยออกขายเป็นซีดี
มาก่อน เช่นเพลงของ Gaffa, 
Deborah & The Puerto 
Ricans และ Motion ซาวด์
ในแผ่นนี้เป็นรากฐานส�าคัญต่อ
เพลงเต้นร�าในแผ่นที่สาม
 แผ่นที่สองมีความหลาก
หลาย และชี้ชัดว่าคุณไม่
สามารถฟังเพลงได้แนวเดียว 
ตลอดชีวิตนี้รสนิยมในการฟัง
เพลงของคุณพร้อมจะเปลี่ยน
ตลอดเวลา (พอกันทีกับพวก

ปากพล่อย ที่บอกว่า “เดี๋ยวนี้
ฟังเพลงอย่างนี้หรือ”) พลาด
ไม่ได้กับงานของ Stroer (ที่
ผมเคยเล่นใน “แมวนอก”), 
Nashville Rhythm 
Section, Latin Breed และ 
Bobbie Gentry
 แผ่นสุดท้ายเป็น House 
Music ในหลายสายพันธุ์จาก 
Afro/ Deep/ Cosmic / 
Minimal หรือ Ambient 
ทั้งหมดปราศจากความเลวร้าย
ของ EDM 
 “Tribal Rites” เป็น
อัลบั้มรวมเพลงที่เปิดโลก บาง
เพลงคุณอาจไม่ชอบ นั่นไม่ใช่
ประเด็นใหญ่ ความส�าคัญอยู่ที่
การย�า้เตือนว่าดีเจที่แท้จริงเป็น
มากกว่าการใช้นิ้วไล่ไป
ดาวน์โหลดเพลงดูดลง usb 
หรือ add เข้าเพลย์ลิสต์ กับ
การคอยหาบัตรเข้าโซน VVIP 
ในเทศกาลดนตรี (O,O)

รู้ไปท�าแมว
ติดตามฟัง ”แมวนอก” ทุกศุกร์ 
สามทุ่มถึงเที่ยงคืน ที่ Cat Radio 
ดูรายชื่อเพลงได้ที่ facebook.
com/sonnyandnorcatradio

illus: ppkrnn

 ขอย้อนไปวันที่ Eva แห่ง
วง EKHO แวะเอาซิงเกิลมา
ปล่อยเพื่อเป็น World 
Premiere เพลง ‘Lostful’ 
(สับสน) และยังน�ากาแฟ Cold 
Drip ที่เธอบ่มเองด้วยมือมา
ฝาก....จึงท�าให้รู้ว่ามีศิลปิน
เพลงที่หลงใหลในมนต์สะกด
ของกาแฟด้วย
 เค้าแมวฉบับนี้จึงขอน�า
เสนอวงดนตรีที่หลงใหลใน
ศาสตร์กาแฟแบบตัวกลั่นมาสัก 
2-3 วง 
Arcade Fire : วงดนตรีจาก
แคนาดา ที่ท�าเพลงได้พอดิบ
พอดีกับร้าน COFFEE CAFE 
เก๋ๆ ทั่วโลก จากการที่สมาชิก
ในวงเป็นคอกาแฟตัวกลั่น ทุกๆ 
ที่ที่พวกเขาไปทัวร์ เขามักจะ

สั่งเครื่องดื่มที่ Barista 
Parlor (ร้านกาแฟชื่อดังแห่ง 
Nashville) อยู่เสมอ Dan 
Auerbach แห่งวง The 
Black Keys จึงได้เชื้อเชิญ
เจ้าของร้าน Barista Parlor 
มาร่วมหุ้นเปิดร้านกาแฟแห่ง
ใหม่ในสตูดิโอของเขาเอง จะได้
ไม่ต้องแวะออกไปซื้อกาแฟ
ระหว่างท�าเพลงอีก

 - ในปี 2015 วงเมทลัอย่าง 
Judas Priest ออกกาแฟ 
Limited Editon ที่ชื่อ 
British Steel เพื่อเฉลิม
ฉลองที่วงอยู่ในวงการเพลง
ครบรอบ 35ปี
 - St.Vincent ได้เชิญชวน
แฟนเพลงของเธอน�าแก้วกาแฟ
มาร่วมร้องเพลง ‘Bring Me 
Your Loves’ ในแคมเปญ 
“Bring Me Your Mugs” 
ซึ่งขณะที่เพลง ‘Bring Me 
Your Loves’ บรรเลง...
แฟนๆเพลงจะได้รับกาแฟสูตร
พิเศษจาก St.Vincent รินใส่
แก้วให้ได้ลิ้มรสขณะฟังเพลง
 - ในปี 1961 Bob Dylan 
ได้แวะร้านคาเฟ่กาแฟเล็กๆ ใน 
กรีนิช วิลเลจ และเล่นเพลงเซ็ต
เล็กๆที่ทริบิวให้กับ Woody 
Guthrie ด้วย

 - Bonnie “Prince” Billy 
ได้ออกขายเมล็ดกาแฟสูตร
พิเศษของตัวเองผ่านทางการ 
Mail Order กับ Drag City 
ซึ่งมีส่วนผสมของกลิ่น
ช็อกโกแลต  หนังสัตว์ และ
ยาสูบ เคล้าไปกับเมล็ดกาแฟ
 - Joey Kramer มือกลอง
แห่งวง Aerosmith ได้ลงมือ
เปิดบริษัทกาแฟ ค้นคว้าและ
สร้างสรรค์ในสิ่งที่เค้าหลงใหล
นอกจากเพลง Rock & Roll  
กับกาแฟยี่ห้อ “Rockin’ 
&Roastin” 

รู้ไปท�าแมว
 เราได้ชิมกาแฟที่ Eva น�ามา
ฝากด้วย อร่อยมาก ขอบคุณมาก

แวะเวียนไปตามร้านกาแฟ
เด็ดๆ ในพื้นที่นั้นๆ อย่างเต็ม
อิ่ม แถมยังเคยเปิดทัวร์
คอนเสิร์ตในร้านกาแฟที่ชื่อว่า 
Quills Coffee ใน Louis-
ville และแอบไปปรากฏตัวใน
เทศกาลกาแฟ ที่ประเทศ
เดนมาร์กด้วย
LCD Soundsystem : 
James Murphy ผู้หลงใหล
ใน กาแฟ Expresso และมัก
แต่งเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
กาแฟอยู่บ่อยๆ นอกจากนี้เขา
ยังมีกาแฟสูตรที่เป็น Signa-
ture ส่วนตัวร่วมกับ Blue 
Bottle Coffee (โรงกาแฟ
คราฟต์ชื่อดังแห่งโลก)
The Black Keys : ด้วย
ความที่คลุกคลี และวนเวียนไป

จากซ้ายไปขวา DJ Sonny, Eva, Bomb, DJ Nor,)
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อ่านไป
ดูไป ฟังไป

อ่านไป
ดูไป ฟังไป

Ready Player One 
(2018)

 เมื่อจิตวิญญาณแห่งวัย
เยาว์พลุ่งพล่าน พลังความจ๊าบ
แบบสามมิติหลั่งไหลออกมา
ราวกับภูเขาไฟระเบิด เด็กน้อย
ในตัวของข้าพเจ้าไหนเลยจะ
ทานทนได้ อยากเข้าไปอยู่
อาศัยใน Oasis และ James 
Halliday คือที่สุดแห่งอัจฉริยะ
เทพ uber geek หมาป่า
เดียวดาย (O,O)

รู้ไปท�าแมว
 เล่มนี้ ทั้ง ไก่ เดือนเก้า และ เต่า 
เดือนสอง ส่งต้นฉบับ เย้!  แต่หนัง
หน้าแมวยังมีนักเขียนฝีมือดีอีกสอง
คนที่เรารอต้นฉบับอยู่เช่นกัน ติดตาม
ทวงต้นฉบับและร่วมวงสนทนาเรื่อง
หนัง บอล และโน่นนี่นั่น  กับทั้งสี่คน
ได้ในรายการหนังหน้าแมว ทุกวัน
อาทิตย์ 21.00-24.00 น. ที่ Cat  
Radio

#หนังคสหน้าแมว
โดย เต่า เดือนสอง

โดย ไก่ เดือนเก้า

Three Billboards Outside 
Ebbing, Missouri (2017)

 หน่ึงมนุษย์น้ันช่างซบัซ้อนสบัสนจนยากจะตดัสนิ 
หยดน�า้หนึ่งหยดกระเพื่อมไหวออกไปจนให้ผลลัพธ์
ที่เกินคาดคิด โกรธเกลียดกันไปอาจคลี่คลายอะไร
ไม่ได้เลยแม้แต่น้อย IMHO คนทั้งโลก, วันนี้, 
ควรดูหนังเรื่องนี้

Mazinger Z: Infinity (2017)

 พลังเหล็กไหลอาบอิ่มไปทั่วทั้งร่าง หนังมี
บาดแผลเยอะเลยแต่ช่างมันเหอะ!!! 55555 
แค่ได้ดูในโรงก็น�า้ตาซึมละ ตรงสู้กันถึงขั้นมี
แอบออกแรงช่วย กลับมาบ้านเปิดเพลง 
Soundtrack ฟังวนวนไปไม่หยุดยั้ง

The Shape of Water (2017)
 พอดรูอบสองจงึได้ซมึซบัความละมนุละไม+อะไรต่อมอิะไรมากขึน้อีก
เยอะเลย เทพนิยาย เจ้าชาย เจ้าหญิง สาวใช้ รองเท้า นาฬกิาบอกเวลา
เทีย่งคนื โลกใบน้ีทีไ่ม่ใช่สถานทีข่องเขาและเธอ จากแค่ชอบกลายเป็นรกั 
และ Elisa Esposito คอืนางเอกชิงออสการ์ปีน้ีทีข้่าพเจ้าเลฟิทีส่ดุไปแล้ว 

Fargo
The Completed 3rd Season
Created by Noah Hawley 

 หนังชุดนี้ต่อยอดมาจากผลงาน
มาสเตอร์พซี เมือ่ปี 1996 ของพีน้่องโคเอน 
Fargo เป็นหนังชุดที่พยายามรักษา
ลักษณะเด่น จากตัวภาพยนตร์เอาไว้ให้มาก
ที่สุด แม้จะไม่มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกัน
โดยตรง แต่ทีมผู้สร้างก็ใช้จุดร่วมไปกับ
คอนเซ็ปต์ และ กลไกเดียวกันเพื่อน�าเสนอ 
ตั้งแต่โครงเรื่อง-รูปแบบตัวละคร และฉาก
หลังที่เป็นบรรยากาศเฉพาะตัว / Fargo 
ปีที่ 3 ยังไปได้ดีกับ แนวทางดราม่า-ตลก
ร้าย-ฆาตกรรม หนังมีบทที่สนุก สามารถ
ยั่วล้อไปกับตัวละครได้ดี และมีนักแสดง
ฝีมือดีเป็นจุดแข็ง ในปีนี้ 
ยวน แม็คเกรเกอร์ - แครี่ คูน และ เดวิด 
ธิวลิส มารับบทส�าคัญ โดยภาพรวมหนังชุด
นี้ยังดูสนุก-มีสไตล์ และมีประเด็นให้ขบคิด 
ไปบนสถานการณ์ป่วงๆ และตัวละคร
ป่วยๆ ที่สะท้อนไปมาบนความเป็นมนุษย์ 
(O,O)

Dark 
The Completed 1st Season 
Created by Baran Do Obar  
& Jantje Friese   

 ซีรีส์ที่เปิดประเด็นไว้ด้วยเรื่องเด็กหาย
ในเมืองเล็กๆ ที่ดูเงียบเหงา เทาทึม อย่าง 
วินเดน เมืองที่มีทั้งถ�า้ลึกลับ และ โรงงาน
พลังงานนิวเคลียร์ ทีมผู้สร้างคุมโทน
บรรยากาศได้ชวนหม่นหมอง ลึกลับ ไม่น่า
ไว้ใจ และ เกาะกุมปมปริศนาของเรื่อง ได้
อย่างเหนียวแน่น ขณะเดียวกัน ตัวละคร
ต่างๆ ก็มีอดีต ความลับที่ด�ามืด และทาบ
เกี่ยวกันไปมา Dark เป็นเหนังชุดที่กราฟ
ไม่ตก สนุก และ น่าติดตามในทุกๆ ตอน 
โดยทีมผู้สร้าง ไม่ยอมปล่อย ให้คนดูหลุด
มือไปสักครั้ง ระหว่างทาง

The Punisher 
 The Completed 1st Season 
Created by Steve Lightfoot 

 แม้ว่า เดอะ พันนิชเชอร์ จะยืนอยู่บน
จุดขายความเป็นแอ็กชั่น - ฮีโร่จากมาร์เวล 
แต่ก็โดดเด่นด้วยประเด็นดราม่าหนักๆ 
และ สะท้อนปัญหาสังคมอย่างจริงจัง กับ
จุดเริ่มต้นจากสงครามในตะวันออกกลาง 
มิตรภาพ และ การทรยศหักหลัง เดอะ 
พันนิชเชอร์ เป็นหนังฮีโร่ที่เอาจริง ตัวละคร
ต่างๆ มีมิติ ไม่แบนเบา เป็นซีรี่ส์ที่มีทั้ง
ความดิบโหด และชวนอึดอัดในบางครั้ง 
แต่ก็เข้มข้นน่าติดตาม ถือว่าเป็นซีรี่ส์เบอร์
ต้นๆ ที่ครบเครื่อง และ ถึงพริกถึงขิง ใน
ทางแอ็กชั่น-ดราม่า
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ท่านที่เกิด มิถุนายน
 
 ถ้วยตั้งอยู่อย่าง
ครบถ้วน แต่เราเสียอีก
กลับเดินหนี แถม
พระจันทร์ที่บ่งบอก
ความเงียบงันดันส่งยิ้ม
ให้อีก ดังนั้น จึงบ่งบอก
ได้ว่า สถานการณ์
ภายนอกดีหมด พร้อม
พรั่งครบถ้วน แค่
สภาวะจิตใจของเราไม่
พร้อมด้วย จึงเดินหลีก
หนี ขอให้ใจเย็นๆ ใช้
สติ แล้วค่อยๆ หันมา
มองรอบๆ ตัวบ้าง น่า
จะเห็นทางออกที่ดี แล้ว
ผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้
อย่างสวยงาม 

ท่านที่เกิด กรกฎาคม

 เหรียญเยอะแยะ 
หมายถึงเงินมากมาย 
ทั้งโชคทั้งลาภ ทั้งเงิน
ที่มาจากการท�างาน
หรือธุรกิจประจ�า แต่
ทว่า กลับเป็นช่วงที่ไม่
ได้น�าไปใช้จ่าย น�าไป
พักผ่อนอันใด กลับ
เป็นช่วงที่ต้องตะลุย
ท�างานท�าเงินปั๊มเงิน 
กลับตัวก็ไม่ได้ ให้เดิน
ต่อไปก็ไปไม่ถึง เอาน่า 
ขอให้เป็นช่วงท�าเงิน ก็
ท�าไป เดี๋ยวช่วงพักจะ
ได้มีเงินเที่ยวละกัน

ท่านที่เกิด สิงหาคม

 คล้ายๆ กันกับ
กรกฎาคม เพราะ
เหรียญเยอะแล้วไม่ได้
ใช้ กลับกลายเป็นช่วงที่
ต้องขบคิดวางแผนว่า
ควรจะใช้จ่ายอย่างไร 
กังวลทั้งเงินเก็บ กังวล
ทั้งการใช้จ่าย กังวลนู่น
นี่นั่นไปเสียหมด เอา
เถอะ ข้อดีคือเงินทองก็
มิได้หายไปไหนเสีย 
ค่อยๆ วางแผน ผ่าน
ช่วงนี้ไปจะดีขึ้น เพราะ
จริงๆ ก็ไม่ได้เป็นช่วงที่
เสียหายอันใด

ท่านที่เกิด กันยายน

 ราชาแห่งเหรียญ 
เงินทองมากมาย ใคร
เงินขาดมือเดี๋ยวจะมี
มาเติม ใครมีอยู่ก็มีอีก 
มีโชค มีลาภ ทุกการ
ตัดสินใจ จะพาไปสู่สิ่ง
ที่ดี ยิ่งเกี่ยวกับเงินทอง
จะลื่นไหลสบายบรื๋อ 
ระวังแค่การตัดสินใจ 
อย่าด่วนใจไวเกินไปก็
พอ นอกนั้น ลุยเลย
ขอรับ

ท่านที่เกิด ตุลาคม

 ราชาไม้เท้า ว่า
ด้วยการงานการเรียน ดี
ไม่มีสะดุด ใครสะดุด 
เดี๋ยวจะมีผู้ใหญ่ผู้ชาย
ใจดีมาช่วยเคลียร์ทาง
สะดวกให้ ทุกการ
ตัดสินใจของคุณให้ท�า
ต่อไป เรียกได้ว่ามาถูก
ทางแล้ว ให้ท�าต่อไป 
ใครเริ่มโครงการกิจการ
หรือโปรเจกต์อันใดใน
การงานการเรียน ให้ท�า
ต่อไป ทางสะดวกหลัง
โล่ง สวยงามตามท้อง
เรื่องแล้ว

ท่านที่เกิด ธันวาคม 

 ครุ่นคิดกังวล กับ
ความรัก ความสัมพันธ์ 
หรือผู้คนรอบข้าง ถ้วย
ตั้งอยู่ดี และมีอีกถ้วยยื่น
มาหา แต่เราก็กังวล 
คิดมาก คิดไปคิดมา 
วกวนวนเวียน เอาเป็น
ว่าแนะน�าให้ใจเย็นๆ 
ค่อยๆ ถอยออกมา 
ค่อยๆ คิดค่อยๆ ว่ากัน
ไปทีละเปลาะแล้วจะ
ค่อยๆ ดีขึ้น รอสักพัก
ละกันขอรับ

ท่านที่เกิด มกราคม  

 ราชาแห่งถ้วย 
ความรักความสัมพันธ์ดี 
มาได้ถูกทาง ทุกอย่าง
อยู่ในมือในการควบคุม
คอนโทรลได้หมด 
สวยงาม ท�าต่อไปในสิ่ง
ที่ท�า ดีแล้ว แต่อย่างที่
ไพ่ราชา ทุกครั้งเราจะ
เตือนเรื่องการตัดสินใจ 
ราชามักใช้พลังอ�านาจ 
ดังนั้น บางครั้งตัดสิน
ใจเร็วไปมักจะไม่ดี

ท่านที่เกิด กุมภาพันธ์ 

 ไม้เยอะแต่ล้อมเป็น
ก�าแพง จนเรากอดไม้
และบาดเจ็บเล็กน้อย 
บ่งบอกได้ว่าการ
งานการเรียนมักวกวน
วุ่นวาย หนีไปก็ไม่ได้ ก็
ต้องสู้เท่านั้น เหนื่อย
หน่อย เหนื่อยทั้งกายทั้ง
ใจ ก็ว่ากันไป ขอให้ใช้
พลังกายพลังใจสู้ต่อไป 
ผ่านช่วงนี้ ผลของการ
ลุยครั้งนี้จะผลิดอกออก
ผลหวานๆ คนืให้เราเอง

ท่านที่เกิด มีนาคม 

 สวยงาม ไม้เท้าทั้ง
สี่ตั้งเสามีช่อมะกอก 
ข้างหลังผู้คนเฉลิม
ฉลองเฮฮา ว่าไปเลยว่า 
การงานการเรียนให้ผล
ให้คุณ ดีมากๆ ท�าต่อ
ไปในเส้นทางนี้ จะมีผล
ดีในด้านอื่นๆ ส่งผลมา
ด้วย ทั้งการเงิน ความ
สัมพันธ์ในทางด้าน
อื่นๆ ด้วย

ท่านที่เกิด เมษายน

 เอิ่ม ค�าเตือนระดับ
ที่สอง ในสามระดับ ดัง
นั้น ระวังให้มากในช่วงนี้ 
ไม่ว่าจะทั้งการงาน การ
เรียน ผู้คนรอบข้าง
ครอบครัว ชีวิต การเงิน 
บลาๆ ระวังเจ็บไข้ได้
ป่วย คือ สรุป เป็นไพ่
ระวัง ดังนั้น ทุกๆ อย่าง
เราจะรู้ทางแก้ทางหลีก
อยู่แล้ว แค่อย่าลงไป
เสี่ยงลงมือ เช่น กลับดึก 
ดื่มเยอะ ไปที่เสี่ยง 
ท�างานหนักไป อดนอน 
ใช้เงนิเยอะ บลาๆ  ดงันัน้ 
ระวังเลยขอรับทุกๆ สิ่ง

ท่านทีเ่กิด พฤษภาคม

 ราชินีแห่งเหรียญ 
ดีสวยงาม เจ้าดวงเป็น
ผู้หญิงจะยิ่งดี หรือจะ
มีผู้หลักผู้ใหญ่เป็น
หญิงจะมาช่วยเหลือ
ด้านการเงิน หรือ
แม้ว่าการเงินไม่ได้มี
ปัญหาใดๆ ก็จะมีโชค
ลาภสวยงามมาให้มา
น�ามาหนุน ส่งเสริมให้
เราก้าวหน้า เงินเก็บ
ก็เพิ่ม การงานหาเงิน
รายได้ก็ดี เจริญ
ก้าวหน้าว่ากันไปตาม
ท้องเรื่องขอรับ  
(O,O)

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

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

GAME มาเล่นกันเถอะ

ท่านทีเ่กิด พฤศจกิายน 

 การงานการเรียน
ค่อนข้างยุ่งเหยิง 
วุ่นวาย ยิ่งท�างานกัน
หลายคน เป็นคณะ 
เป็นกลุ่ม เป็นคนหมู่
มาก ยิ่งวุ่นวาย  ถ้า
หลีกมาท�าเดี่ยวจะสวย
กว่า แต่สถานการณ์ก็
ไม่เอื้อให้ท่านท�าแบบ
นั้นได้อยู่ดี แต่ถึงจะ
เหนื่อยวุ่นวาย 
ท่านก็จะผ่านมันไปได้ 
ค่อยๆ ลุยไป เหนื่อย
อย่าท้อ ท้ออย่าถอย 
ท้อมีไว้ให้ลิงถือ

 เกมนี้ง่ายมาก 
 เพียงทายว่าโลเคชั่นที่ถ่ายปกฉบับนี้ 
เป็นที่ใด (ไม่มีค�าใบ้ มีเพียงภาพเบื้องหลัง
ที่ทีมงานแอบถ่ายกันไว้)
 ตอบได้ ตอบไว เราให้เสื้อเชิ้ตจาก
งาน Cat Tshirt5 ยกแพ็ก 5 ตัว (เสื้อ
ลายไหน ของใคร ต้องลุ้นนะ)
 ส่งค�าตอบที่ culmaew@gmail.
com จ่าหน้าเมลว่า “เกมเค้าแมว เล่ม 
10” 
 ภายใน 20 มิถุนายนนี้นะเมี้ยว
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"แค่มีใจอยากจะท�า ก็ท�าได้"
แก้ว-ปวีณ์นุช ยอดปรีชาวิจิตร
แชมป์มาสเตอร์เชฟไทยแลนด์
คนแรก แขกรับเชิญแมวค้นฅน 
1 มี.ค. 2561

--- ร่วมค้นแรงบันดาลใจจากมุมมอง
ของฅนหลากหลายอาชีพใน รายการ
แมวค้นฅน ทุกวันพฤหัสบดี 21.00-
22.00 น. ที่ Cat Radio www.
thisiscat.com app: Cat Radio 
fb:thisiscatradio ---
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