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หนังสือแจกฟรีของ Cat Radio ท่ีหวังว่าจะออกทุกเดือน

แจกฟรี มีไม่เยอะ
เก็บไว้เหอะ ...เม้ียว
15 • 2019by Cat Radio
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Undercover
สืบจากปก

บ่ายแก่ๆ ของวันท�างานวันหนึ่ง
“ปกเค้าแมวหลังๆ มีแต่ผู้ชายวัย 40 บวก” ใครสักคนที่นั่งข้างโต๊ะ บ.ก.เอ่ยขึ้นอย่างปากมอม
“ตั้งแต่ปกน้องๆ บอค.ก็ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเล้ย!” เสียงนั้นยังมันปาก
“อย่างนี้ต้องรุ่น 2 เหรอ” อีกเสียงเอ่ยขึ้นเรียบๆ อย่างเหนื่อยหน่าย
“น้องๆ สวซท.สิวะ” เสียงดังดั่งหมีหิวค�ารามมาจากโต๊ะฝ่ายการตลาด
“ซัมเมอร์บิกินี่เลยมั้ยล่ะ ฮ่าฮ่าฮ่า” เจ้าตัวคนท�าหนังสือต้องออกมาห้ามทัพเอง
“ไม่เอาไอดอลนะซ�้า” เสียงกระซิบจากไหนไม่รู้ลอยมาตามลม
“โห่ ว่าจะเสนอ 2 ปก น้องๆ วง ฟว ด้านหนึ่ง ซวซ ด้านหนึ่ง” ไอ้คนจุดประเด็นยังคงดึงดัน
 แต่ก่อนจะมีใครพ่นอะไรออกมาอีก เจ้าตัวคนท�าก็ตัดบท ด้วยการวาร์ปไปขายไอเดีย หน้าโต๊ะอาร์ตไดสายปั่น 
“พี่ ปกใหม่เป็นสาวๆ ที่ไม่ใช่ไอดอล  ธีมซัมเมอร์ ใส่บิกีนี่ ออนเดอะบีช ดีไหมคะ?”  
 อาร์ตไดสายปั่นไม่ตอบอะไร เพียงหัวเราะในล�าคอและยิ้มกรุ้มกริ่มเช่นทุกที... ท่าทางอย่างน้ีแปลว่าเห็นด้วย 
 พลางหันหน้าไปเหมือนจะขอความเห็นจาก CEO ที่นั่งอย่างสุขุมอยู่ไม่ไกลนัก ที่มุมห้อง 
  ไม่ทันไรนิ้วหัวแม่โป้งของ CEO ก็ชูขึ้นมา ราวกับนิ้วนั้นจะส่งเสียงแทนว่า
 “ลุยเลยน้อง”
  (o,o)

รู้ไปท�าแมว
 นี่เป็นคอลัมน์ใหม่ที่เกิดจากเหตุการณ์จริง ตีแผ่ให้เห็นว่ากว่าจะได้แต่ละปก ทีมงานใคร่ครวญอย่างรอบคอบ?  
แล้วเป็นอย่างที่คิดหรือไม่นั้น ผลลัพธ์อยู่ที่หน้าปก  ...แหะๆ 

by _punchspmngknlp 
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CultMaew Team

บรรณาธิการอ�านวยการ   พงศ์นรินทร์ อุลิศ
บรรณาธิการบริหาร   มณเฑียร เกษศิรินทร์เทพ
บรรณาธิการ   พัสวรรณ ศรีลาน 
ผู้ช่วยบรรณาธิการ  พิมพกานต์ เกิดศิริ
นักเขียนประจ�า  ทีมเค้าแมว = ทีมแคท เรดิโอ 
   ดีเจ ครีเอทีฟ โปรโค และทีมงานทุกคน
ทีมให้ข้อมูล รู้ไปท�าแมว   บรกรณ์ หลงสวาสดิ์
   อัญญารัตน์ ชาตะเมธีกุล 
   วีณา ปิยะพินทุ
   ปัญญพัฒน์ ชัยศุภมงคลลาภ
   สมเจตน์ ลายอด
   นุวัตร ฐิติเหมสกุล 
   ไชยปกรณ์ พุทธธีรภาพ
   นิสิต พัฒนศิริมากร
   จามร อามระดิษ
   มานะ จารุวัฒนกิจ
   วรพจน์ จันทร์สงวน
   สิรินดา อินทสุข
   พิมพ์ญาดา โพธิ
วิศวกรเสียง   ดิศรณ์ ปานเพ็ง 
นักอ่านตรวจทาน   อิทธิกร เทพทรงวัจจ
นักออกแบบ   วรวุฒิ ตวงวุฒิกุล
นักจัดการ     กรภัทร์ บุนนาค
นักสื่อสารออนไลน์    อภิชญา โพธิ์ศรี
   ณฐพัชร จันทร์วศิน
นักศึกษาฝึกงาน (แคท เรดิโอ) จันจิรา ชัยชนะ 
ผู้อ�านวยการแจก  เชียงใหม่: ขิม
   ขอนแก่น: โอ๊ต, โคราช: โจ้
บริษัทผู้พิมพ ์  บ. ทวีวัฒน์การพิมพ์ จก.
บริษัทผู้ผลิต   Taf Rodi A  Co.,Ltd.  
ที่อยู่    1603 ซ.ลาดพร้าว 94 ถ.ลาดพร้าว 
   แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง 
   กทม 10310
   โทร. 02-530-9611  
ติดต่อโฆษณา  086-609-0489  

รับสมัครสมาชิกอ่าน และสมาชิกแจก    
1. เค้าแมวแจกฟรีและอยากให้ทุกคนอ่าน แต่อาจยังแจกไม่ทั่วถึง ใครสนใจอ่านต่อ
เนื่อง แบบส่งถึงบ้านพร้อมของที่ระลึกเล็กน้อย กรอกใบสมัคร (ถ้ามี) ในเล่มหรือที่
โต๊ะเค้าแมว ณ งานต่างๆ ของ Cat Radio  
2. ใครสนใจช่วยเราแจก ติดต่อที่  cultmaew@gmail.com แจ้งชื่อ นามสกุล 
จ�านวนเล่มที่ต้องการ พร้อมรายละเอียดจุดที่น�าไปแจก เรายินดีส่งให้ พร้อมลง
เครดิตตามเหมาะใจ ป.ล. ติดต่อสอบถามเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับหนังสือก็ที่เมลเดียว
กับข้อ 2 จ้ะ 

Intro

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 (บอยแบนด์แสนใจดีช่วยแจกบนเวทีและที่ต่างๆ) Book Shop
Happening Shop (ชั้น 3 หอศิลป์ฯ กรุงเทพ), Tomorrow Close (ชั้น 2 หอ
ศิลป์ฯ กรุงเทพ), Zombie Books (RCA บล็อก D), ร้านหนังสือก็องดิต The 
Jam Factory (คลองสาน) Cafe Ageha Cafe (สุขุมวิท 77 ซอย 25),
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), 
Happy Hour (ม.จันทรเกษม), Hidden Backyard ประชาชื่น (เลียบคลอง
ประปา), I’ am A (สุขุมวิท 77), Loft 77 (อ่อนนุช 33), Magpie (อ่อนนุช 
28), Never Snooze Coffee (พัฒนาการ ระหว่างซอย 59 & 61), Old Boy 
Cafe & Bistro (ทาวน์ อิน ทาวน์ ซ.11), Pickadaily ถนนสุขุมวิท 77, Tabi 
Cafe (บางมด), Tempo (RCA Plaza), บางรักกาแฟสด (ตลาดเฉยพ่วง, รัชดา 
ซ.4), ร่มไม้ไออุ่น (ใกล้โรงเรียนบดินทร์เดชา ลาดพร้าว 94), สวนครูองุ่น มาลิก 
(ทองหล่อ ซ.3 ข้างสถาบันปรีดีฯ), สุขใจ Music House & Cafe (ทาวน์ อิน 
ทาวน์), อินทนิล (ปั๊มบางจาก สาขาเอกมัย), อุดมสุข coffee happy & more 
(รัชดา ซ.3) Co-Working Space x Cafe Growth Cafe And Co. 
(สยามสแควร์ ซ.2) Hubba -To (habito Mall โครงการ The Base,  สุขุมวิท 
77) Record & Vinyl Shop Coconut Records (Fortune Tower), Ga-
rage Records (ลาดพร้าว ซ.8 แยก 9), Trackaddict Records (สุขุมวิท 
69), ร้านน้อง ท่าพระจันทร์, อมรมูฟวี่ (ถนนจักรวรรดิ) 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), Tacos Factory (อารีย์ ซ.1), TERUAKI (โครงการอารีย์

Editor’s Note

  ยินดีที่ได้พบกันในวันร้อนมาก 
 นี่ไม่ใช่เค้าแมวที่มีจ�านวนสาวบน
ปกมากที่สุด เพราะฉบับ BNK48 
ในปี 2560 ยังครองแชมป์
 แต่เป็นเค้าแมวฉบับสาวมาก
ส�าหรับเรา ด้วยคอนเซปต์ตั้งต้นว่า ซัม
เมอร์ออนเดอะบีช กับ 4 สาว อ.  
 ทั้งที่เราไม่ได้ไปทะเล หรือเตรียม
เซ็ตบิกีนีให้นางแบบ 
  แต่บอกสาวๆ ว่าอยากได้ฟีลนี้ 
(เพื่อกระตุ้นแรงบันดาลใจให้ทีมงาน 
และอาจถึงผู้อ่านด้วย)
 ทุกคนก็ท�าเต็มที่ตั้งแต่เตรียม
เสื้อผ้า แต่งหน้า ท�าผม โพส ตลอดจน
ให้ก�าลังใจและเอื้อเฟื้อกัน
  ขอบคุณอีกครั้ง ไว้ ณ ที่นี้ 

  ทีมงานได้เก็บภาพและบันทึกความทรงจ�ากันคึกคัก ถึงขั้นเปิด
ตัวคอลัมน์ Undercover เผยแรงบันดาลใจเบื้องหลังปกหนังสือ 
เลยทีเดียว (โปรดติดตามว่าฉบับหน้ายังมีอยู่ไหม) 
  เนื้อหาในบทสัมภาษณ์ก็ว่าด้วยประสบการณ์ แรงใจ และอีก
หลายอย่างของสาวทั้งสี่ 
  เนื้อหาในคอลัมน์อื่นก็มีทั้งเรื่องคุ้นเคยในแวดวงดนตรี และ
เรื่องใหม่ในแวดวงใกล้เคียง 
  รวมทั้งเรื่องส่งท้ายที่เราไม่คาดคิด เนื่องจากคอลัมนิสต์ของ
เราหนึ่งคนเพิ่งจากไปอย่างกะทันหัน
   
  หน้าร้อนนี้ มีทั้งเรื่องปลื้มใจและปวดใจ 
  แดดยังสาดส่อง 
  ลมที่พัดมาอาจจะร้อนบ้าง เย็นบ้าง   
  พรุ่งนี้พระอาทิตย์ก็ขึ้นอีก 
  ฤดูกาลยังท�างานอย่างแข็งขัน (แม้อาจผกผันกับอุณหภูมิหรือ
ปัจจัยใด) 
  
  เวลาไม่ใช่เสื้อยืด 
  เวลาไม่ยืดไม่หด แต่ด�าเนินไปอย่างสม�่าเสมอ
  เราต่างหากที่เผลอคิดว่าเวลาหนีเราบ้าง เร็วไป ช้าไปบ้าง 

  ได้แต่หวังว่าหากด�าเนินชีวิตแบบด�ารงสติ บ�ารุงหัวใจให้
ด�าเนินคู่ลมหายใจ ความฝัน และ ความจริงได้สมดุล...ก็คงดี  
         
 พัสวรรณ ศรีลาน 
  บรรณาธิการ
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CAT
RADIO
DJ Shift

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

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

Cat Radio DJ Shift

การ์เด้น) University ใต้คณะดุริยางคศาสตร์ ม.ศิลปากร 
(ตลิ่งชัน), ใต้คณะวารสารฯ ม. ธรรมศาสตร์ (รงัสติ), ส�านักหอ
สมุดกลาง มศว (ประสานมิตร), ส�านักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏจันทรเกษม Others BB 
Labsnack (Emporium Tower), Condo เมโทรสกาย 
รัชดา, Salon de Bear พัฒนาการ, บ.คิวบีอี (อาคารอื้อจือ
เหลียง), ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา Big C สะพานควาย, 
อาคาร อปร. (โรงพยาบาลจุฬา), Happy Hour (ม. จันทร
เกษม), Mombox Cafe (สุขุมวิท 69) , Never Snooz 
Coffee (พัฒนาการระหว่างซอย 59-61)
เชียงใหม่
Book Shop Book Smith (นิมมานเหมินท์ ปาก ซ.3), 
ร้านเล่า (นิมมานเหมินท์ ปาก ซ.2) Cafe 8 Days a week 
(ซ.สุขเกษม) A While Coffee (ซ.ศิริธร หลังตึก CM 
Computer) aka ama (สันติธรรม), Artisan Cafe (ถ. 
วัวลาย), Bart Coffee (มูลเมือง ซ.6), Brewing Room 
(ถ.เจริญเมือง), C.A.M.P (ชั้น 5 MAYA), 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), Melt Me Freah Hokkaido 
Chocolate & Gelato (One Nimman นิมมานเหมินท์ 
ซ.1), Mosaic Coffee (ตรงข้ามBritish Council 
Chiang Mai), No. 39 Coffee (ซ. วัดอุโมงค์), Now 
Here (มูลเมือง ซ.6), Oligo (หลังมช.), Pacamara (สาขา
กลางเวียง), Penguin Ghetto  (หมู่บ้านเพนกวิน)
Ristr8to LAB (นิมมานเหมินท์ ซ.3), Rosaniyom (ถ.ศิริ
มังคลาจารย์), Rosaniyom (หลังมช.), Rock Presso (ถ.

พระปกเกล้า 13), Slope Motion – Studio & Cafe 
(หลังมช.), Somkiat Cafe (ซอยข้างวัดโป่งน้อย), Small 
Cafe (หน้าวัดเกตุ ซ.1), Time : it’s time to relax (ถนน
คันคลองชลประทาน), The Barn : Eatery Design  
(ถ.ศรีวิชัย ซ.5), Thunder Bird (Thunder Bird Hostel 
มูลเมือง ซ.6), TOAST-IT : TOAST IN TOWN (ถ.
เจริญเมือง), Wakebakeskate Cafe & Skateboard 
Collective (ท่าแพ ซ. 2), Wake Up (ถ.นิมมานเหมินท์ + 
Icon คูเมือง), ร้านกาแฟ Cup D (ซอยวัดอุโมงค์), ร้าน
กาแฟ RaKuDa, ร้านกาแฟ Thammada, ร้านกาแฟ (โ)
สด (หลังมช.), ร้านกาแฟ เมิงระมิงค์, ร้านกาแฟ มาหาสมุด 
(โครงการบ้านข้างวัด), ร้านกาแฟ ลานดิน + ร้านกลิ่น ขะ 
หนม (ซอยวัดอุโมงค์), 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 (นิมมานเหมินท์ ซ.17) Restaurant / Bar
FLOUR FLOUR loaf. (โครงการ D – Condo ถ.สุเทพ), 
Minimal Bar (ห้าแยกสันติธรรม), Our Place Chiang 
Mai (เจ็ดยอด), Raw truckr (หลังมช.), We Didn’t 
Land on the Moon Since 1987 (ศิริมังคลาจารย์ ซ.
3), รออยู่ตรงนี้ (หลังตลาดต้นพยอม), ร้านสหภาพสเต็ก 
(ซ.วัดอุโมงค์), เมิงระมิงค์ (บ�ารุงราษฎร์ ซ.2), แจ่มเจริญย์ 
วินเทจ (สันติธรรม) Shop Dibdee Studio (Thapae 
East), Rubber Killer (นิมมานเหมินท์ ซ.11)
ขอนแก่น Light Here (เส้นหลังโรงแรมโฆษะขอนแก่น), 
ร้าน บ้านมอ Bakery & Coffee, สถาบันดนตรีเคพีเอ็น 
(ชั้น 5 เซ็นทรัลขอนแก่น)

นครราชสีมา Mademan Barber 
Club (ถ. โพธิ์กลาง), ร้าน Must so 
Kiss (ถ. บัวรอง), ร้าน Some 
Might Say (ถ.สุรนารี), ร้าน Third  
World Cafe (ชัน้ล่าง 9 Ingh 
Apartment ส่ีแยกโรงเรยีนรวมมติร)
ห้องซ้อมดนตร ีStudio 1234 (ถ. บวัรอง)
, Takeoff Cafe (โครงการ Airplane 
Park Korat)
เชียงราย ก๋วยเตี๋ยวเรือวิทยุ (หน้า
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง), ร้าน 115 
Cafe’ (ติดอนามัยป่าอ้อดอนชัย)
จันทบุรี Dejavu by Wanphen-
jewely, C.A.P Cafe and People 
(ถ. สุขาภิบาล)
ชุมพร Yellow Bear Bar (ตลาด
ร้อยร้าน)
ชลบุรี NRA Cafe (สัตหีบ)
ตาก a coffee, Bann Tak Coffee 
Boom (ริมน�า้ปิง อ.บ้านตาก),
PlamucH (ปลัมมัช & นมสด 
ขนมปัง) (ทางเข้าสนมกีฬากลางจังหวัด
ตาก / ตรงข้ามรพ.ตากสินมหาราช),
รวมมิตร (ถ.ท่าเรือ ข้างรพ.ตากสิน
มหาราช), เถียงนา Coffee and 
Bakery Farm (ถ.พหลโยธิน 
ทางหลวงหมายเลข 1)
พิษณุโลก a coffee (ม.นเรศวร),
ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
(ม.นเรศวร)
เพชรบูรณ์ ร้านอินทนิล ศรีเทพ (ปั๊ม
บางจากศรีเทพ)
แพร่ คุ้มเดิม คอฟฟี่ (ถนนคุ้มเดิม)
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
ราชบุรี VELAYEN (ถ. พันพิมพ์)
ลพบุรี The Mellow (ถ. พระยา
ก�าจดั), โกดงั ซอย 2 (ซ. ราชด�าเนนิ 2)
ร้าน Quick Koof (ซ. ศาลเจ้า)
สุพรรณบุรี
ร้านเติมกาแฟ (ซอยข้างโรงแรมคันทรี)
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), ร้าน 
Wanna Drink Cafe (ข้างคอนโด 
The Base)
*ติดต่อรับไปช่วยแจกได้ที่ 02-530-9611 , 
cultmaew@gmail.com  ขอบคุณทุก
ท่านที่ร่วมด้วยช่วยกัน ทั้งนี้ หากตกหล่นชื่อ
จุดแจกใดไป เราขออภัยจากใจ รบกวนแจ้งที่
เบอร์และอีเมลดังกล่าวได้เลย
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Love
Scoop

Text & Photos: 
with the little helps 
of Cat’s Friends 

Thank You 
101

ขอขอบคุณ
ทุกคนสุดหัวใจ
ที่ท�าให้เทศกาล 
Whizdom So-

ciety 
presents 
101 Love 
เทศกาล

รักเกินร้อยครั้ง
แรกประทับใจ

เกินร้อย
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รู้ไปท�าแมว 
•  สิ่งหนึ่งที่ฮิตมากจากงานนี้คือ 
สติ๊กเกอร์ที่ระลึก ซึ่งเป็นดีไซน์ชุด
เดียวกับประติมากรรมหุ่นโคมไฟนก
กระเรียน สัญลักษณ์แห่งรักนิรันดร์ 
ที่ออกแบบโดยศิลปิน เมธี น้อยจินดา 
และยุรี เกนสาคู
•  พี่สอง มือเบสพาราด็อกซ์และดีเจ
แคท เรดิโอ ผู้ดวงดีมีลอตเตอรีติดมือ
เสมอ อดใจไม่ไหวเมื่อเห็นผู้ชมช่วย
กันเก็บขยะในโซนชมคอนเสิร์ต เมื่อ
การแสดงจบ จึงสมนาคุณด้วยลอต-
เตอรเีป็นก�าลังใจ ทว่าหมดอายแุล้วนะ
•  เพื่อให้โชว์ลื่นไหลและเป็นกันเอง 
แจนจังจึงน�าโพยเนื้อร้องขึ้นไปบน
เวทีด้วย อย่างน้อยจะได้ไม่ร้องผิด 
และถอดรองเท้าบนเวทีซึง่โดยบังเอิญ
เข้ากับนิทรรศการ Love Room ที่
แจนจังตกแต่งด้วยผ้าขนมิ้งฟรุ้งฟริ้ง 
ผู้ชมจึงต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าชม 
•  ส่วน Love Room ของสิงโต 
น�าโชค ตกแต่งให้เหมือนห้องนอน
จริงที่เขามักท�างานหลังลูกหลับ 
กีตาร์และงานศิลปะก็เป็นของเขาเอง 
แต่เตียงนอนไม่ใช่ของจากที่บ้าน 
และงานบางชิ้น เช่น กีตาร์ยักษ์กลาง
ห้อง เขาท�าท่ีบ้านโน้ต อุดม แต้พานชิ 
•  แคท เรดิโอได้ยกสตูดิโอมาไว้ใน
งาน โดยมีดีเจนั่งจัดรายการกันสดๆ 
มีแขกมาแวะเยี่ยมเยียนเช่น 
วงฟีเวอร์ แคน นายกิา น้อย พร ูและ
กลุ่มนักธุรกิจสตาร์ตอัป 
•  ทุกวันมีผู้ชมแน่นขนัด โดยเฉพาะ
วันที่ 7 ก.พ. นอกจากเต็มทุกพื้นที่
แล้ว สติ๊กเกอร์ที่เตรียมไว้ส�าหรับวัน
นั้นยังหมดเกลี้ยง Whal & Dolph, 
Polycat, Moderndog ปลื้มมาก 
ดังที่พี่ป๊อดทักทายและขอบคุณลูกๆ 
หลานๆ บนเวที
•  คุณพ่อคุณแม่ของ Burin มาชม
คอนเสิร์ตวันที่เขาแสดงด้วย
•  งานนี้ Moving & Cut คัฟเวอร์
เพลง ‘พบกันใหม่’ ของ Polycat  
ส่วนโพลีแคทเองก็เคยคัฟเวอร์เพลง 
‘ปล่อยให้ตัวฉันไป’ ของ มูฟวิ่งฯ 
•  หนึ่งในดีเจที่เป็นศิลปินด้วย คือ  
กันต์ ชุณหวัตร มีคิวแสดงวันที่ 16 
กมุภาพนัธ์ เวลา 18.00 แต่บอกแฟน
คลับไว้ว่า 18.30 บางคนอาจมา
ไม่ทัน แต่เขาก็ท�าเต็มที่ เดินเช็ก
ความสูงของเวทีตั้งแต่ตอนซาวด์เช็ก 
เพื่อดูว่าจะลงจากเวที
ไปหาผู้ชมอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุด 
•  นี่เป็นครั้งแรกที่แคท เรดิโอ ได้ร่วม
งานกับหลายศิลปิน อาทิ 9x9 ที่
อบอุ่นมาก แฟนๆ มารอต้ังแต่
บ่ายโมง (ประตูเปิด 5 โมงเย็น) ทีม
งานน�าโดยดีเจเปิ้ลหน่อยก็พลอยตื่น
เต้นตื่นตาตื่นใจกับเขาด้วย 
•  ส่วนนนท์ ธนนท์ มีกิจกรรม แจก
กอด ให้แฟนคลับ ซึ่งทุกคนก็ปฏิบัติ
ตามกติกาและมาต่อแถวอย่างยิ้ม
แย้ม แม้ยาวมาก 
•  ตู่ ภพธร และ อะตอม ชนกันต์ ก็
มาพร้อมเพลงรักและการแสดงสดที่
ครบเครื่อง ถึงอารมณ์ และเป็นกัน
เองมากๆ จนเราอยากชวนเขามา
เล่นด้วยบ่อยๆ 

•  14 ก.พ. คือ วันแห่งความรัก คน
ส่วนใหญ่จงึมากับแฟน ส่วนดีเจไมเคลิ 
แฟนมาหาที่งาน
•  ดเีจเอ้ วรายทุธ์ และดเีจวราฤทธ์ิ กม็ี
รูปคู่กันกับประติมากรรมหุ่นโคมไฟ
นกกระเรียนคู่ สัญลักษณ์แห่งรักนิรัน
ดร์ ในวันวาเลนไทน์ (ลองไปเสิร์ชดูที่
เฟสบุ๊ก thisiscatradio)
•  นอกจากมอบความสุขผ่านเสียง
เพลงและกิจกรรมต่างๆ แล้ว ยังมี
ของรางวัลพิเศษจากศิลปินให้ผู้ชม 
ทุกวัน รวม 30 รางวัล
•  ของรางวัลมีตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ที่
ระลึกของวง, หนังสือ, กล้องฟิล์ม/
กลักฟิล์ม, อาร์มปักเสื้อจนถึงสบู่ 
และของเล่นส�าหรับแมว
•  มีของรางวัลพิเศษจากศิลปินที่จับ
รางวัลแจกกันสดๆ หลังจบโชว์ 
ได้แก่ ‘กุหลาบ’ จากใจตู่ ภพธร และ 
เสื้อสูทจากมืออะตอม ชนกันต์  
•  ดีเจที่เป็นพิธีกรบนเวทีมากที่สุด 
คือ ดีเจอัด อวัช และดีเจไมเคิล 
ศิรชัช 5 ครั้ง เท่ากัน และ ดีเจจูนจูน 
พัชชากับดีเจกันต์ 4 ครั้ง เท่ากัน 
•  มีดีเจแคท 3 คน ที่เป็นทั้งพิธีกร
บนเวที, ศลิปิน และจดัรายการทีง่าน 
101Love นั้นคือ ดีเจกันต์ ดีเจสอง 
และดีเจอัดที่ได้เซอร์ไพรส์วันเกิดบน
เวทีด้วย
•  นอกจากคู่พิธีกรประจ�าแต่วันแล้ว 
ยังมีพิธีกรรับเชิญพิเศษอีก 3 ท่าน 
คือ ดีเจ ซอนนี่ ที่มาส่งเข้าโชว์ของ 
Can Nayika, ไอดอลวง 7th 
sense ที่มาส่งเข้าวงไอดอลรุ่นพี่ 
อย่าง 2 Days Ago Kids และ เคน 
หลานจนูจูน ทีม่าพดูเรือ่งความรกับน
เวทีและส่งเข้าโชว์ Moving and Cut
•  ขอบคุณฟ้าฝนที่เป็นใจให้เราได้
พบกัน แม้ว่าอากาศจะร้อน แต่ตลอด
ระยะเวลา 11 วัน ท้องฟ้าครึม้เหมอืน
ฝนจะตกมาให้หวาดเสียวแค่วัน
สุดท้าย ช่วงก่อนเริ่มงานเท่านั้น
•  นอกจากความสุขความรักที่มอบ
ให้กันแล้ว ตุ๊กตาและของบริจาคจาก
โซน Love Recycle ยังได้ส่งต่อให้
น้องๆ มูลนิธิดวงประทีปด้วย (ผู้ที่น�า
ตุ๊กตามามอบให้จ�านวนมาก ยังเป็น
พี่สองใจบุญคนเดิม)
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Idol of Idol 
  สรรัตน์ ลิมปะนพรัตน์ หรือ "ออม"  Telex 
Telexs  (เทเลกซ์ เทเลกซ์)  เป็น นักร้องน�าหญิง
ที่โดดเด่นในวงดนตรีซินธ์ป๊อปไทยอนาคตไกล เรา
เคยคุยกับเธอพร้อมกับเพื่อนร่วมวงแล้ว เคยเห็น
การแสดงสดในเวทีต่างๆ ก็หลายครั้ง และยัง
ได้ยินเสียงเล่าลือว่า “ออมเป็นเจ๊” ที่ทั้งเท่และมี
ความเป็นผู้น�าสูงมาก รวมถึงเป็นครูสอนร้องเพลง
วงไอดอลที่ก�าลังมาแรงมาก 
 เรานดัเธอคยุเพิม่เตมิในวันสบายๆ แม้ร้อนไป
สักหน่อย เธอตอบรบั และสอบถามเรือ่งเส้ือผ้า
ต่างๆ เพือ่จะได้เตรยีมตวั ท้ังท่ีไม่ชอบไปเท่ียว
ทะเล (เราบอกท้ังส่ีสาวว่าเตรยีมชดุสไตล์ตวัเอง 
ชดุสบายๆ แบบใส่ไปทะเล) 

ออมชอบดูคอนเสิร์ต 
หน้าร้อนออมไม่ชอบเที่ยวทะเล แล้วชอบท�า
อะไรคะ
  ถ้าพักผ่อน หน้าร้อน เราชอบไปดูคอนเสิร์ต
ค่ะ บางทีท�างานทั้งปี อยากได้ passion บาง
อย่างเพิ่มเติม อย่างปีที่แล้วไปฟูจิร็อก (Fuji 
Rock Festival) ที่ญี่ปุ่น เราติดใจมาก ทั้งๆ ที่ปี
ที่เราไปคือปีที่ล�าบากเป็นอันดับ 2 ตั้งแต่เขาจัดมา
สิบกว่าปีน่ะ เป็นรอบพัง ทุกอย่างกระจุยกระจาย 
เราไม่มีที่นอน  แทนที่จะคิดว่าเป็นประสบการณ์ที่
แย่ เราเห็นวัฒนธรรมคนที่นู่นชัดเจน แล้วเรารู้สึก
ชอบด้วยนะ ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เอื้อให้คนต่าง
ชาติมาก เขาช่วยคนญี่ปุ่นก่อน ซึ่งในจ�านวนนั้น 
มีคนญี่ปุ่นที่ชอบคนไทยมากๆ เขาก็ช่วยเรา 
แล้วเรารู้สึกว่าเราอยากไปเที่ยวทุกปีจริงๆ ถ้าเป็น
ไปได้ ถ้าเราว่าง 
พอเราเป็นนกัร้อง ท�าวงจรงิจัง การไปดู
คอนเสร์ิตยงัเป็นการพกัผ่อนอยู่ไหม
 เราเรียนดนตรีมา (ดุริยางคศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร) อันดับแรกเลย เวลาไปดู
คอนเสิร์ตแล้วซาวด์แย่ ไม่มีความสุข จะได้ยิน
อะไรบางอย่างที่คนอื่นไม่ได้ยิน ซึ่งตอนแรกเรา
เป็นแบบนั้น แล้วพอเราดูไปสักพัก เราเริ่มรู้สึกว่า 
เราคาดหวังอะไรจากการมาดูคอนเสิร์ต ถ้าเรา
คาดหวังซาวด์ดีๆ ท�าไมไม่ฟังมาสเตอร์น่ะ การมา
ดูคอนเสิร์ตส�าหรับเรา ณ ตอนนี้นะ เรามีความ
รู้สึกว่า มันคือ vibes (บรรยากาศ) ชอบก็ไป

ออมเป็นเจ๊ 
นักดนตรีหรือซาวด์เอ็นจิเนียร์หลายคนบอกว่า 
“พี่ออมเป็นเจ๊” เป็นผู้น�า พูดจาฉะฉาน รู้สึกว่า
ตัวเองเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า
 เราเป็นคนโผงผางน่ะ
เป็นคนที่คิดอะไรแล้วพูดเลยไหม
 ก็ไม่ทั้งหมด การท�าวง คือ ใครก็ไม่รู้ ต่อให้
เป็นเพื่อนก็คนละพ่อคนละแม่มารวมกัน เพราะ
ฉะนั้น เราต้องปรับค่ะ เราเคยโผงผางมากๆ มี
ความเป็นผู้น�าสูงมาก เราลูกคนโต เราพุ่งน่ะ แต่
พอชีวิตผ่านไปประมาณหนึ่ง เราคิดว่าคือ
ประสบการณ์แหละ หลายๆ อย่าง ทั้งดี ทั้งไม่ดี 
ท�าให้เรารู้ว่าอันไหนควรพูด ไม่ควรพูด แต่ถามว่า 
บางอย่างที่คิดว่าไม่ควรพูด แล้วตัดสินใจพูด ก็มี 
แต่ว่า เราไม่ได้พูดเพราะว่าเราไม่ได้คิดแล้ว 

ตอนเรียนออมเป็นนักเรียนแบบใด 
นั่งตรงไหนของห้อง
 มัธยมก็ไม่ได้เป็นคนตั้งใจเรียนค่ะ 
แม่ให้เรียนอิเล็กโทนตั้งแต่ประถม พอ
เรียนจนหมด ก็เปลี่ยนมาเรียนเปียโน 
รู้สึกว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ แล้วก็ร้อง
เพลง แต่ระหว่างที่ผ่านทุกๆ อย่างมา 
เราอยู่กับการร้องเพลงมาตลอด เพราะ
ฉะนั้น ตอนเราอยู่ ม.ปลาย เราเห็น
ภาพตัวเองชัดมากว่าเราอยากท�าอะไร 
อะไรที่ท�าให้เราคิดว่าเราไม่ได้ใช้แน่ๆ 
เราจะไม่สนใจเลย โรงเรียนเรา (วัฒนา
วิทยาลัย) คนน้อยค่ะ เราเปลี่ยนสาย
เรียนได้ ตอน ม. 5 ออมเปลี่ยนจาก
ศิลป์-ฝรั่งเศสเป็น อังกฤษ–ศิลปะ เน้น 
ภาษาอังกฤษกับวาดรูป แล้วเราเอา
เวลามาติวในสิ่งที่เรากรี๊ดจริงๆ เราติว
ทฤษฎีดนตรีตั้งแต่ประมาณ ม. 5 
จากที่เลือกมาตั้งแต่มัธยม พอสอบ
ติดและได้เข้ามาเรียนดนตรีระดับ
มหาวิทยาลัยแล้ว เป็นอย่างไรบ้าง 
 พอเข้ามา เรารู้สึกว่า เราไม่ได้
ชอบเพอร์ฟอร์มขนาดนั้น เรากลับไป
ชอบพวกทฤษฎี เลกเชอร์ หรือบาง
อย่างค่ะ  แต่ก็ไม่ได้ดิ้นรนแบบไม่จบ 
เราจบ 4 ปีค่ะ คือ ปกติ แต่ก็ถือว่าขยัน
มากประมาณหนึ่ง บางคนเรียน 5 ปี 
ครึ่ง หรือออกไประหว่างนี้ก็เยอะ 
ก่อน Telex Telexs ออมเคยท�าวง
ดนตรีไหมคะ
 ก็เล่นกลางคืนทั่วไปค่ะ ตั้งแต่
ประมาณ ปี 3 ปี 4 ร้องที่เขาใหญ่ เป็น
สากลล้วน แต่เราจะทะเลาะกับทุกคน
ตลอด พอมาเจอปิ้ว (กษิเดช ฤทธิ์งาม
–ซนิธ์) เจอนาว (คริากร องิควราภรณ์กลุ) 
เหมือนก็ต้องใช้ภาวะผู้น�าบางอย่างอยู่ 
แต่พอเป็นวงที่เราต้องท�าเพลงด้วยกัน 
เราจะเป็นตัวเองทั้งหมดก็ไม่ได้ อีก
อย่าง เราไม่ใช่ Band Leader ออม
เป็นแค่ Lead Singer แบนด์ 
ลีดเดอร์คือปิ้วค่ะ   
   แต่ละคนมีช่วงที่ลีดต่างกันค่ะ ปิ้ว
ลีดช่วงท�าเพลง แต่ลีดตอนโชว์คือเรา 
เราเชื่อว่าวงหนึ่งวง  ทุกคนเหนื่อยที่สุด 
ในเวลาต่างกัน  ปิ้วเหนื่อยสุดตอนท�า
เพลง ตอนที่ต้องมานั่งตามพวกเราท�า
นู่นท�านี่ เราเหนื่อยสุดเวลาโชว์ นาวก็
เหนื่อยสุดเวลาโชว์ด้วย แล้วตอนที่คิด
ไลน์ กรเหนื่อยเพราะว่ากร (พากร พาน
อ่อง) ต้องเดินทางไป - กลับ กรุงเทพฯ 
เชียงใหม่
การใช้ชีวิตในวงดนตรีที่มีทั้งผู้หญิง
ผู้ชายเป็นอย่างไร 
 เรากบัเพือ่นในวงพดูกนัได้เกอืบทุก
เรือ่ง ไม่ว่าจะทะล่ึงแค่ไหน (หัวเราะ) 
เพราะว่าเป็นเพื่อนกันมาก่อน เพื่อนเรา
ก็ไม่ได้มองเราเป็นผู้หญิง เราอาจไม่ได้
ดูน่าทะนุถนอมในสายตาเขาด้วยซ�า้ 
เดี๋ยวนี้ผู้หญิงไม่ได้อยู่ข้างหลังแล้ว ซึ่ง
เรามีความรู้สึกว่า โอเค ถ้าบางเรื่อง ผู้
หญิงสามารถชนได้ง่ายกว่า เราก็ใช้ตรง
นั้นให้เป็นประโยชน์กับเราและเพื่อนเรา
ด้วย ซึ่งโอเคนะ บางคนอาจคิดว่า
ล�าบากไหม เป็นผู้หญิงคนเดียวในวง  
เราว่าไม่เลย
  
ออมเป็นครู
นอกจากร้องเพลงมาตลอดแล้ว 
ออมยังเป็นครูสอนร้องเพลงด้วย 
เริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่คะ 
  น่าจะประมาณปี 4 ค่ะ เราชอบ
สอนเด็กเล็ก สอนเปียโนกับสอนร้อง

เพลง เด็กที่สุดที่เราเคยสอนคือ 2 ขวบ
ครึ่งค่ะ  
ชอบสอนเด็กเล็กเพราะอะไรคะ
 เรามีความรู้สึกว่า เขาไม่เหมือน
ผู้ใหญ่ที่มีค�าถามบางอย่างที่เรารู้สึกว่า 
“ถามท�าไมน่ะ” แต่เดก็ถามตรง อยากรู้
อะไรก็ถาม ท�าไม่ได้ก็บอกว่าท�าไม่ได้  
ถึงจะพยายามมารยาแล้ว แต่ด้วยความ
โตกว่า เราเก็ตน่ะ ว่าหนูไม่ได้ซ้อมมา
เหรอลูก ไม่เป็นไรๆ หรือบอกว่าซ้อม
มา แล้วร้องไม่ได้ ก็รู้อยู่ดี แต่ผู้ใหญ่จะ
มีจริตบางอย่างที่เขาเรียกกร้านโลกน่ะ
ค่ะ เด็กไม่มีเลย
ครูออมดุไหม
 น่าจะดุ ถ้าเด็กร้องไห้ งอแง เรา
ก็ดุ ถ้าพ่อแม่คนไหนไม่โอเคที่เราจะดุ 
เราจะขอเปลี่ยนเด็ก เพราะคุณมาคาด
หวังกับเราว่า เราจะสอนให้ลูกคุณเก่ง 
แต่คุณไม่กล้าที่จะให้เราดุลูกคุณด้วยซ�้า 
รวมถึงอยู่ที่บ้าน คุณก็ไม่ให้ลูกคุณมี
วินัยน่ะ ไม่แปลกที่เราจะต้องเป็นคนที่มี
วินัยให้เขา เราชอบเด็กมาก เราเคย
เจอเด็กร้องไห้จนอ้วก แม่ไม่มารับ เรา
ต้องไปนั่งเช็ดอ้วกให้น่ะ “ร้องไห้ท�าไม
ลูก ไม่ต้องร้อง เดี๋ยวแม่ก็มารับแล้ว”

จากครูสอนเด็กเล็ก
สู่ครูสอนไอดอล
การสอนไอดอลแตกต่างจากสอนเด็ก
อย่างไรบ้าง
 เด็กเล็กเราสอนทักษะให้เขา เด็ก
โต อย่าง Fever (ฟีเวอร์) ซึ่งอายุไม่ได้
ห่างจากเราเท่าไหร่ บางคนน้องเริ่มต้น 
จากศูนย์ ร้องไม่ได้ เต้นไม่ได้ แต่เรา
บอกน้องตลอดว่า ไม่มีอะไรที่ท�าไม่ได้ 
เราเคยไม่กล้าพูดบนเวที เราคิดว่าเรา
ท�าไม่ได้แน่ชาตินี้ ทุกวันนี้เราพูดเป็น
ต่อยหอยอยู่บนเวที เราเคยคิดว่า เรา
จะยืนอยู่กับขาไมค์ของเราไปตลอดชีวิต 
แต่ตอนนี้เรากระโดด
 เราไม่ได้สอนแค่ร้องเพลงให้เขา
น่ะ พอโตปุ๊บ ถ้าจับจุดตัวเองได้ เรื่อง
ทักษะ เขาก็จะรู้แล้วว่าร่างกายท�าอะไร
ได้บ้าง แต่สิ่งที่ยากในการสอนเด็กโต
แล้วคือทัศนคติค่ะ เขาเลยเรียกเราเป็น
แม่กัน เพราะว่าในทีมเป็นผู้ชายหมด
เลยค่ะ เราก็เหมือนแม่ ตอนแรกๆ ไม่
ได้สนิท แต่ว่าพอหลังๆ เราสอนเป็น
คนๆ เลย เรื่องความคิดนะ นั่งรวมกัน
นี่แหละค่ะ พูดต่อหน้า เพื่อนคุณต้อง
รับรู้ว่าคุณเป็นคนอย่างไร เพราะว่าคุณ
ต้องอยู่ด้วยกันเป็นวง คุณไม่ได้เป็น
ไอดอลแบบตัวใครตัวมัน เราพยายาม
สอนให้เขาเป็น unity มากๆ วันที่เขา
แสดงเวทีแรก เราร้องไห้เลย งานเล็ก
มาก แต่ว่าเราอารมณ์เหมือนส่งลูกไป
เรียนน่ะ
ดูแล้วนึกถงึโชว์แรกของตัวเองหรือ
เปล่า
 ใช่ๆ เราว่าพลังของแฟนคลับมีผล
มากๆ บางคนอาจจะตื่นเวที เราว่ายิ่ง
คนน้อยจะยิ่งตื่น ถ้าเราไปเล่นงานไหน
แล้วคนน้อย เราจะรู้สึกว่าเขาไม่อยากดู
เราเหรอ จะน้อยเนื้อต�า่ใจน่ะ แต่พอคน
เยอะ เราฮึดขึ้นมา 
 ซึง่ถ้าเป็นไอดอลเขาไม่ได้คาดหวงั
ว่าคณุจะเพอร์เฟ็กต์อยู่แล้ว ทุกคนมาดู
ววิฒันาการ  น้องบางคนท่ีเราไม่คาด
หวงัจากเขา ให้เราได้เกินกว่าท่ีเราขอเขา
น่ะ เราว่าเพราะแฟนๆ มีผลมากๆ น่ะ 

ออม Telex Telexs

ออมมองเป้าหมายของตวัเองอย่างไร
 วงเราเล่นทวิตเตอร์ แล้วเราเห็น 
fan base ว่าไม่ใช่แค่ที่ไทยแล้ว 
เกาหลีก็มี ญี่ปุ่นก็มี ฝรั่งก็มี ซึ่งเรามอง
ว่า เราต้องท�าเพลงสากลแล้วแหละ 
เพราะว่าอยากก้าวไป อาจจะไม่ใช่
เปลี่ยนตัวเองไปเป็นสากลเลย แต่ขอมี
สักหน่อย เพราะว่าจะได้เปลี่ยนบ้าง แค่
ขอทดลองน่ะ อย่าว่ากันเลย (หัวเราะ) 
ถงึตอนนี้ออมรู้สึกอย่างไรกับอัลบั้ม 
Enough for Loneliness and 
Internet Today (2561) บ้าง 
 เรารักอัลบั้มนี้มากเลยค่ะ เป็น
อัลบั้มแรก ซึ่งเราบอกตรงๆ ว่า คนใน
วง ตอนเริ่มต้น โห ทะเลาะตบตีกัน 
แบบไม่ท�าแล้ว ขอออกได้ไหม แต่พอ
ทุกอย่างผ่านไปน่ะ ทุกคนชมด้วยน่ะ 
เราก็เลยรู้สึกว่าการที่เราทะเลาะกัน ไม่
ได้สูญเปล่า เราไม่ได้ทะเลาะกันเรื่อง
ส่วนตัว เพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าการ
ทะเลาะในเรื่องส่วนรวม ท�าให้เกิดอะไร
ดีๆ ถ้าเราผ่านความประสาทตอนนั้น
มาได้นะ
ต้องผ่านไปก่อน
 ใช่ ต้องผ่านไปก่อน ย้อนเวลากลับ
ไปได้ ก็ทะเลาะไปเหอะ อาจจะได้อะไร
กลับมา ซึ่งตอนนี้เหมือนเราเลี่ยนแล้ว 
เราไม่อยากทะเลาะกันแล้ว พอท�าอีพี
ภาษาอังกฤษที่ตอนนี้ก�าลังส่งเดโม ก็
เลยกลายเป็นว่าเห็นดีเห็นงามกัน 
หลายๆ อย่าง ทุกคนมีส่วนร่วมมาก 
ออมเคยอยู่ในจุดที่ไม่กล้าพูดบนเวที
มาก่อน ไม่กล้าเดินจากที่ขาตั้งไมค์
นั้น แล้วปลดล็อกอย่างไร 
 เราจ�าได้มีโชว์หนึ่ง เราปลดล็อก
เพราะเราโดนกดดัน เราท�างานกับพี่โน่ 
(ดนัย ธงสินธุศักดิ์ Executive 
Producer) ที่กดดันเรามาก ว่า 
“ท�าไมเราไม่พดู ท�าไมพีฟั่งออมแล้ว
เราไม่ได้รู้สกึว่าออมเป็นเจ้าของเพลง
เลย เหมอืนออมร้องเพลงคนอืน่” ไม่
ได้ดุแบบกระโชกโฮกฮาก เป็นค�าพูด 
เบาๆ ที่ เราเดินไปร้องไห้กับเพื่อนเลย 
“โดนด่าอีกแล้ว” งานไหนที่เขามาดู
เล่นไม่ดีทุกงานเลย (หัวเราะ) 
 เราก็ค่อยๆ ปรับ ตอนแรกเราพูด
ผิดพูดถูก จนเราคิดสคริปต์ขึ้นมาว่า
เพลงนี้เราจะพูดเรื่องอะไร แต่ไม่ได้
เขียนนะ คิดอยู่ในหัว ตอนแรกเราพูด
ไม่รู้เรื่อง ไม่มีสติ พอผ่านไปเรื่อยๆ ก็
ยังยึดสคริปต์เดิม พยายามจนกว่าจะ
ท�าได้ แล้วรวมกับคนในวงก็เริ่มเข้ามือ
กัน เริ่มเชื่อใจกันมากขึ้น  เรารู้สึกว่า
ปลอดภัยที่เราจะพูด ตอนแรก เราเขิน
ตัวเอง  รู้สึกว่าการที่เราท�าอะไรต่าง
จากที่เคยท�า เราจะออกมาดูดีไหม 
จะดูน่าเบื่อเหมือนเวลาเราฟังคนอื่นพูด
อะไรเลี่ยนๆ เราก็ตัดออก แล้วก็ไปดู
คลิปพี่แพต (รัณนภันต์ ยั่งยืนพูนชัย 
-นักร้องน�า Klear) เขาพูดอะไร พี่ดา 
(ธนิดา ธรรมวิมล–ดา Endorphine) 
เขาพูดแบบไหน เราพยายามท�าการ
บ้าน  เราต้องหา ลองปรับๆ ไปเรื่อยๆ 

จากใจออมถึงแฟน 
แฟนเพลงของเทเลกซ์ เทเลกซ์เป็น
อย่างไรบ้าง   
 เขาไม่มองว่าเราเป็นผู้หญิงสวย 
เขามองว่า “เท่” ซึ่งเรารู้สึกดี ดูไม่เบื่อ 
ท�าให้เรารู้สึกว่าเราค่อนข้าง Unisex  
ทุกวันนี้คนที่มาต่อแถวถ่ายรูป ผู้หญิง
เยอะกว่าผู้ชาย แล้วทุกคนเดินเข้ามา
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กอดเราแบบตัวสั่นอ่ะ “ยอมแล้วๆ เขิน
แล้วๆ” คือผู้หญิงทั้งนั้นเลยที่พูด ซึ่งหาได้
น้อยมากเลยส�าหรับผู้หญิงที่จะมีผู้หญิงมา
เขิน ซึ่งเราก็เป็นแค่ผู้หญิงคนหนึ่ง เรารู้สึกดี
กับการที่เขามองเราแบบนั้น เราสามารถเป็น
ไอดอล ให้คนๆ หนึ่งได้ โดยที่เราเป็นเรา
มากๆ เราไม่ได้ปั้นเลย เวลาเราเจอแฟน
คลับ ซึ่งเรารู้สึกว่าเขาซื้อเราที่เป็นเรา 100% 
 เราว่าวงเป็นประมาณไหน แฟนจะเป็น
ประมาณนั้นค่ะ ล่าสุดไปร้องแล้วไมค์โขก
ปากบนเวที เขาก็ปรบมือกัน (หัวเราะ) ถ้า
เกิดว่าเป็นศิลปินคนอื่น ไมค์โขกปาก ทุกคน
จะตกใจ อุ๊ย เขาเจ็บไหม ของเรา “หนูชอบ
มากเลยค่ะเวลาพี่ซุ่มซ่าม” เรารู้สึกว่าก็คน
น่ะ ต้องพลาดบ้าง เราเป็นตลก เราเป็นคน 
บ้าบอ ซึ่งน้องๆ เขาก็โอเคกับการที่เราเป็น
แบบนั้น ทุกคนรักเราที่เราเป็นแบบนั้นจริงๆ 
เราว่าเวลาออมอยู่บนเวทีออมดูยิ้มกว่า
ข้างล่าง
 ใช่ๆ แค่พออยู่บนเวทีแล้วเรารู้สึกดีใจ
น่ะ เวลาไปเล่น แล้วเราเจอแฟนคลับ
เดนตายที่ดูเซ็ตลิสต์นี้กี่โชว์แล้ว (หัวเราะ) 
แต่ก็ยังไปแล้วถ่ายคลิปเต็มเพลง เราก็เลย
รู้สึกตื้นตันทุกครั้ง พอมองย้อนกลับไปดูตัว
เองตอนที่ยังไม่มีอะไรเลย พอมาจุดนี้ อาจ
จะไม่ได้ยิ่งใหญ่ แต่ก็เป็นอะไรที่เราไม่คาด
คิดที่สุดแล้วในชีวิต 

ออม ออม ออม 
ออมเป็นคนเก็บออมไหม  
 แม่บอกว่า ตั้งชื่อว่าออมเพราะอยากให้
ออมตังค์ แต่เหมือนตั้งให้ชงน่ะ (หัวเราะ)
หมดตังค์กับอะไรเยอะที่สุด
 เสื้อผ้าค่ะ  เครื่องส�าอาง ชอบปุ๊บกดปั๊บ 
แต่ว่าไม่ได้ใส่ของแพง ถ้ามีแบรนด์ก็มี
แบรนด์ไปเลย ถ้าไม่มี ก็เป็นมัลติแบรนด์ จะ
ไม่ใส่ของก๊อปเด็ดขาด ท�าใจไม่ได้ ถ้าเกิดว่า
เราท�าเพลงแล้วมีคนก๊อปเพลงเราไปฟัง ก็
คงรู้สึกเหมือนกัน บางอย่างควรลงทุนค่ะ ไม่
ได้กัด พูดจริง (หัวเราะ)
มีอะไรอยากบอกอีกไหม 
 อยากบอกแฟนๆ ว่าขอบคุณทุกคน
จริงๆ เพราะเรารู้สึกว่าคนที่อยู่กับเราตั้งแต่
วันแรกสุดของเรา จนถึงตอนนี้ เขาก็ยังอยู่
กับเรา ซึ่งเราขอบคุณจริงๆ  เรารักแฟน
เพลงมาก เราไม่เคยเหนื่อย ไม่เคยรู้สึกว่าไม่
อยากถ่ายรูปแล้ว เวลาไปเล่นที่ร้านไหน 
น้องๆ เลิกถ่ายเมื่อไหร่ จบตอนนั้น จนบางที
ขึ้นรถตู้ไปแล้ว มาเคาะรถตู้ เราก็ลงไปถ่าย
ด้วย เราท�าใจไม่ได้ ถ้าเขาบอกว่า “ท�าไมพี่
ยอมถ่ายกับคนนั้น ท�าไมไม่ยอมถ่ายกับ
เรา” จะรู้สึกว่าถ้าเจอเขาอีกรอบ จะขอโทษ 
รักค่ะ รักแฟนเพลง (O,O)

รู้ไปท�าแมว 
 ไอดอลช่วงมัธยมที่ท�าให้ออมอยาก
เข้าดุริยางศาสตร์ ศิลปากร ชื่อ พี่กาน่า ที่
เรียนร้องเพลงด้วยกัน ร้องเพลงเพราะ
มาก แต่ปัจจุบันช่วยกิจการขาย
มอเตอร์ไซค์ของที่บ้าน / ออมบอกว่าดู
ห้าวตั้งแต่เด็ก แต่ไม่ได้เป็นทอม มีตุ๊กตา
บาร์บี้และเคยอยากเป็นเซเลอร์มูน/ฝัน
หนึ่งของออมและวงเป็นจริงแล้ว คือ การ
ได้ไปเล่นที่ซัมเมอร์โซนิก 2019

ในช่วงกลางของหน้าร้อน ที่ไอแดดแรงไม่แพ้กระแสไอดอล เราได้คุยกับสี่สาว ที่มีเรื่องราวเหมือนกันบ้าง ต่างกันบ้าง
บนหนทางดนตรีที่เราเชื่อว่าแต่ละคนชัดเจนว่าก�าลังเดินทางอย่างไร ด้วยหัวใจ พาหนะ จนภาระแบบใด
ทั้งนี้ นี่อาจเป็นเพียงบันทึกบทหนึ่งแต่ก็อาจจุดประกายในความฝันหรือความจริงของใครสักคนในบทต่อไป 
รู้ไปท�าแมว  นี่คือบทสัมภาษณ

์จากหน้าปกที่จ๋อง พงศ์นรินทร์ อุลิศ บรรณ
าธิการอ�านวยการกล่าวถึงคอนเซปต์ว่า 

“สุดยอด ร้อนเป็นไฟเลยนี่” เพราะเราบอกพี่เขาไว้ว่าชวนสี่สาวมาใส่บิกินี่ขึ้นปกฉบับซัมเมอร์ (O
,O

) 

แมวค้น ออม อิ้ งค์ เอิ๊ ต อิมเมจ
M

id Sum
m

er Day Dream
 

Photographer: Nupat Arjkla 
Art Director: W

oraw
oot Tuangw

ootikul 
Interview

er: Passaw
an Srilan 

Supporters: C
ultm

aew
 C

at Radio, W
ayfer 

Records, Boxx M
usic, M

uzik M
ove, Sm

allroom
 

“อาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่ 
แต่ก็เป็นอะไรที่เรา
ไม่คาดคิดที่สุดแล้ว 
ในชีวิต” 
ออม สรรัตน์
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Earth 
the Explorer   
 เอิ๊ต-ภัทรวี ศรีสันติสุข เริ่มเป็นที่
รู้จักผ่านช่องยูทูบ Wishes On Earth 
ซีรีส์ฮอร์โมนส์ วัยว้าวุ่น อัลบั้ม 
(‘Earthtone Melodies’ 2555) 
และบทเพลงต่างๆ (เช่น ‘Sky & Sea’ 
2558 ‘Timehop’ 2559 ‘ถ้าฉันหาย
ไป’ 2561) จากนั้นเราว่าด้วยประสบ-
การณ์และระยะเวลาหลายปี ท�าให้เห็น
พัฒนาการจากเด็กสาวสดใสที่ดูชอบ
ร้องเพลงมากๆ สู่นักดนตรีหญิงที่ดูแข็ง
แรงทั้งด้านการท�าเพลงและการน�าเสนอ
งาน โดยเฉพาะการแสดงสด 
 ทั้งนี้ ทุกช่วง ทุกบทบาทที่เห็นเอิ๊ต 
ภัทรวี มักมีดนตรีมาเกี่ยวข้อง แต่พอได้
นั่งคุยกันแล้ว จึงพบว่าในโลกของเธอ มี
อีกหลายอย่างที่เอิ๊ตชอบ เรียนรู้และ
ลงมือท�าอย่างเต็มที่ ส่วนดนตรีก็คงอยู่
ตลอดนั่นแหละ  

Earth The Youtuber:  
from Homework to 
Wishes On The Earth 
พอทราบว่า ‘เค้าแมว’ ชวนมาถ่ายรูป
ขึ้นปก เอิ๊ตเตรียมตัวอย่างไรบ้าง
 ฝึกจิกก่อนเลย (ท�าหน้าจิกไปเขิน
ไป) ตอนแรกฟังคอนเซปต์แล้ว โอเค 
เป็นแก๊งสาวๆ ซึ่งเอิ๊ตมีความสาวในตัว
น้อยมาก ที่หวาดกลัวคือกรุ๊ปชอตนี่
แหละ กลวัว่าเราจะท�าได้ไม่เท่าคนอืน่เขา 
เวลาท่ีออกงานด้วยกนั อิง้ค์ (วรนัธร) ก็
จะบอกให้ฝึกท�าหน้านิ่งๆ ไว้นะ “พี่เอิ้ต
ไม่ต้องยิ้มให้เห็นครบ 32 ซี่ก็ได้” เอิ้ต
ท�าทุกครั้งจะข�าทุกครั้ง วันนี้ก็รู้สึกว่าเรา
พัฒนาใช้ได้ เราท�าโดยที่ไม่ข�า แต่ข�า
บ้างในใจ ปากกระตกุนดิหน่อย (หัวเราะ)
ภาพที่ออกมาก็สวยงามทั้งกลุ่มและ
เดี่ยวนะ ขอบคุณที่มาสนุกด้วยกัน 
แต่ถ้าถ่ายวิดีโอเอิ๊ตจะคุ้นเคยกว่าหรือ
เปล่าเพราะคัฟเวอร์เพลงลงยูทูบ
ตั้งแต่มัธยม 
 โอ้โห ดูตัวเองในยูทูบ (www.
youtube.com/wishesonth-
eearth) ตอนเด็กๆ เขินมากนะคะ เรา
เล่นกล้องไป โดยที่ไม่รู้ว่าจะออกมาเป็น
ไง เราอยู่คนเดียวในห้อง ก็ลองผิดลอง
ถูก แล้วมีช่วงที่โพสต์ไปแล้ว คนคอม
เมนต์ว่า “เวลาร้องท�าไมปากใหญ่” 
“ท�าไมร้องค�านี้แล้วดูปากเบินจังครับ” 
“ปากเบี้ยวนะครับ” แล้วเราก็เสียความ
มั่นใจตรงนี้ไปหน่อยๆ แต่ว่าก็พยายาม
ปรบัตามคอมเมนต์ท่ีเรารู้สึกว่าจรงิเนอะ 
ซึ่งเอิ๊ตรู้สึกว่าตอนนี้โอเคขึ้นเยอะมาก 
เล่าถึงจุดเริ่มต้นที่ท�าให้เอิ๊ตเข้าวงการ
ยูทูบหน่อยค่ะ
 ครั้งแรกประมาณ ม.  5 ค่ะ ท�าการ
บ้าน แล้วก็ท�ารีเสิร์ช เกี่ยวกับยูทูบ ตอน
นั้นยูทูบเพิ่งเข้าไทยเลยค่ะ สดๆ ร้อนๆ 
โจทย์ของการบ้านนั้นเกี่ยวกับอะไรคะ
 รีเสิร์ชเกี่ยวกับอะไรก็ได้ให้ลึกที่สุด 
โรงเรียนรุ่งอรุณที่เอิ๊ตเรียนจะเป็นแบบนี้ 
ให้การบ้านโจทย์กว้างมาก แล้วเราท�า
อะไรก็ได้ 
 ตอนนั้น ยุค hi5 น่ะค่ะ เพิ่งมี 
Youtube เราเลยรีเสิร์ชว่ามีใครที่เขา
โด่งดังทางนั้นบ้าง เขาท�าอะไรกันอยู่ใน
นั้น แล้วเอิ๊ตก็เห็นจัสติน บีเบอร์ ยังเป็น
เด็กอยู่เลยค่ะ แล้วก็มีหลายคนที่โด่งดัง
ทางยูทูบ  ซึ่งเราไม่ได้คิดว่าเราจะไป
เป็นอย่างนั้นหรอก แค่เห็นเขาท�าแล้ว

เราอยากท�า ก็เลยเริ่มต้นอัดจากกล้อง
เว็บแคมที่มาจากคอมฯ ก่อน (หัวเราะ)  
เล่นใหญ่เลย ด้วยความที่เพื่อนไม่ค่อย
อยู่แถวๆ บ้าน เหงาๆ หน่อย ก็จะเล่น
อยู่คนเดียว
เริ่มคลิปแรกก็ร้องเพลงเลยเหรอคะ
 ใช่ค่ะ ไม่เคยท�าอย่างอื่นเลย  
เพลงแรกไม่เล่นกีตาร์ด้วยค่ะ ร้องอย่าง
เดียวเลย น่าจะเพลงของ เคที เพอร์รี 
ใช้ไมค์คาราโอเกะเล็กๆ ของแม่ 
ปลั๊กไม่ได้เสียบ แอ๊กติ้งไปเรื่อย พอท�า
ไปเรื่อยๆ ก็เริ่มสนุก ท�าแบ็กกิ้งแทร็ก
เอง ตดัเพลง ใส่ดนตรเีพิม่ เริม่หัดกตีาร์ 
ลองเล่นเอง เหมอืนเป็นโรงเรยีนเรา 
จากการบ้านในวันนั้น ก็เรียนรู้มา
ด้วยกันถึงทุกวันนี้
 ใช่ค่ะ
ที่มาของชื่อ Wishes On The 
Earth ที่ใช้ในยูทูบล่ะคะ   
 มาจากเพลง Beyoncé (หัวเราะ) 
ชื่อ ‘Wishing On The Star’ แล้ว
เราชื่อเอิ๊ตก็เลยตั้งว่า “Wishes On 
The Earth” คิดเร็วๆ น่ะ แล้วก็เป็น
ชื่ออีเมลด้วย เราคิดตอนประมาณ 
ม. 4-ม. 5 ตอนนี้เราก็จะเขินๆ หน่อย 
แต่ก็ชอบนะ เวลาคนมาทักว่าเป็น 
Wishes On The Earth

Earth The Singer: 
Violin & Microphone
เอิ๊ตชอบร้องเพลงตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
 เอิ๊ตเล่นไวโอลินก่อน ประมาณ 
8 ขวบ จนถึง ม. ต้น เริ่มจากคุณตา
เล่น แล้วเราเห็น ก็เลยไปสมัครเรียน  
แล้วบ้านที่อยู่เป็นทาวน์เฮาส์เล็กๆ ติด
กับบ้านคนอื่นน่ะค่ะ แรกๆ เราเล่น
เสียงดังมาก เสียงน่าเกลียดมาก คิด
ย้อนกลับไป สงสารพ่อแม่มาก 
 สิ่งที่พ่อแม่ท�าให้เราตอนนั้นคือ
สร้างคอกให้ คอกไม่ได้เก็บเสียงนะคะ 
คอกแค่เก็บเราน่ะ (หัวเราะ) คล้ายๆ 
คอกเด็ก เราก็ฝึกไวโอลินของเราอยู่ใน
นั้น แล้วไปเรียน 7–8 ปีเลย ตอนเด็กๆ 
ชอบฟังคลาสสิกอย่างเดียว ความฝัน 
คือ อยากเป็น Violin 1 มากๆ เพราะ
ว่าเท่สุด ต�าแหน่งในวงจะอยู่ขวาสุดน่ะ
ค่ะ แล้วเราก็ออดิชั่นไปอยู่ในวงออเคส-
ตรา รู้สึกสนุกกับชีวิตวัยเด็กมากๆ
แล้วได้เป็นนักไวโอลิน 1 ในวงไหม
 ได้บ้าง ในยุคหนึ่ง นั่งแถวหน้า 
ภูมิใจมาก แล้วสักพักเราเฟดจากเพลง
คลาสสิก เป็นยุคที่เริ่มโตเป็นสาว ฟัง
เพลงทาทา เอิ๊ตอยากเป็น ทาทา ยัง 
มากในจุดหนึ่งของชีวิต ใส่เสื้อ Sonic 
กางเกงพองๆ ตัดผมสั้นด้วย ไม่ค่อย
รอด (หัวเราะ) ผมหนูหยักศกน่ะ แล้ว
พอตัดสั้นๆ เหมือนเห็ดใหญ่มาก 
จากนกัไวโอลินเป็นนกัร้องได้อย่างไรคะ
 มียุคหนึ่งความสนใจเราเปลี่ยนไป 
อยู่ดีๆ อยากร้องเพลง ก็ร้องที่โรงเรียน
รุ่งอรุณนี่แหละ เป็นคอรัส วง Choir 
ตอนไปเข้าครั้งแรกเลย เขาบอกว่าร้อง
ไม่เพี้ยน ดีใจมาก  
ก่อนหน้านั้นเอิ๊ตไม่เคยเรียนร้อง
เพลงเหรอคะ
 ไม่เคยเรียนค่ะ เอิ๊ตเป็นหอบหืด 
เป็นภูมิแพ้ แล้วคุณครูบอกว่า “การ
ร้องเพลงช่วยได้นะครับคุณพ่อ” เราก็
ลองไปเข้าวง แล้วก็ได้ไปประกวดแบบ 
(ร้องเพลง) ’เปรี้ยวใจ’ หรือเพลงพระ
ราชนิพนธ์ หรือ ‘The Sound of 
Music’ โรงเรียนเอิ๊ตคนน้อยมากห้อง

หนึ่งมี 24–25 คนเอง ไม่ว่าท�าอะไรก็
จะได้ท�า พอเริ่มร้องเพลงปุ๊บก็อยาก
เล่นกีตาร์ มีเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งอยู่หลัง
ห้องน่ะค่ะ สอนให้ ตอน ม. ต้น 

Earth Patravee:   
Music Guitar & Me 
ตอนนีเ้อิต๊รู้สกึว่าตวัเองเป็นอย่างไรบ้าง 
 ช่วงนี้ค่อนข้างเป็นคนนิ่งขึ้นเยอะ
มาก ถ้าเทียบกับวัยเด็กทั้งหมดมา
ประมวล เรารู้สึกว่าเรา comfortable 
กับ skin ของตัวเองว่า เอิ๊ตเป็นคน
ประมาณนี้แหละ ชอบดนตรีมากๆ   
แล้ว สิ่งที่เนิร์ดก็นี่แหละ แต่งเพลง 
อยากแต่งเพลงที่เราชอบออกมา แล้ว
คนที่ฟังก็จะรู้จักเรามากขึ้น พูดถึงการ
ท�างาน บางทีก็จะมีความกดดันบ้างเล็ก
น้อยว่า เราไม่สามารถอิสระได้เหมือน
สมัยเด็กๆ แล้วที่แต่งเพลงออกมา
อย่างไรก็ได้เลย แค่ให้เราชอบ 
เพราะคิดถึงคนที่รอฟังอยู่ด้วยหรือ
เปล่า
 ด้วยค่ะ คืออาชีพเราด้วย เรา
ซีเรียสกับมันมากๆ มีค่าย (Muzik 
Move) ที่เรารู้สึกว่าเราอยากท�าให้เขา
ภูมิใจ มีเรื่องของยอดวิวที่เรารู้แหละ 
ว่าไม่ควรเอาตัวเองไปตัดสินด้วยยอด
วิว แต่ว่าบางวันก็อดคิดไม่ได้ ท�าไมเรา
ถึงท�าเพลงแล้วไม่มียอดวิวเท่านี้ๆ 
ท�าไมเราลงรูปว่าเราจะไปเล่น แล้วคน
กดไลค์น้อยมากๆ ก็จะมีความคิดที่ไม่
ได้ใสเหมือนตอนเด็กๆ 
รู้สึกอย่างไรกับซิงเกิลล่าสุด ‘แค่เรา
ก็พอ’ (ต้นปี 2562)  
 เพลงนี้เป็นเพลงที่จับมือกับรถ
พลังงานไฟฟ้า แต่ว่าวิธีการท�างาน
ทั้งหมดก็ท�าเหมือนเพลงที่เราใส่ใจไป
ทุกๆ ขั้นตอนเหมือนเดิม อยากให้คน
ฟังเพลงนี้ รู้สึกว่าอยากออกไปข้างนอก 
อยากออกมามอง ออกมาผจญภัย เห็น
ความสวยงามของสิ่งรอบตัว แล้วก็น่า
จะเป็นฟีลลิ่งของการ appreciate 
คนที่เขาอยู่ข้างเรา เอิ๊ตว่าเพลงนี้เป็น
เพลงสดใสที่สุดที่เคยท�ามา ท�าให้เอิ๊ต
สดใสขึ้นนะ ดนตรีของเพลงนี้ค่อนข้าง
แตกต่างจากเพลงอื่นๆ ที่ผ่านมาอย่าง 
‘Timehop’ ‘มีไว้แค่เป็นเธอเท่านั้น’ 
‘ถ้าฉันหายไป’ เพราะ ‘แค่เรากพ็อ’ 
จะมีความย้อนยคุกว่าเดมิ มีดนตรี 
ละติน-อเมริกัน เข้ามานิดๆ ด้วยกลิน่
อายการใช้เพอร์คสัชัน่ ไลน์กตีาร์
ในเพลง มีท่อนหนึ่งบอกว่า ‘อะไรก็
ไม่ส�าคัญ มีแค่เราก็พอ’ เอิ๊ตคิดว่าทุก
วันนี้ มีแค่อะไรก็พอ 
 เอิ๊ตนึกถึงอะไรที่เราสบายใจ จะ
เป็นครอบครัว จะเป็นคนรัก จะเป็น
อาชีพ หมายถึงว่าที่เราร้องเพลงได้ทุก
วันนี้ก็พอแล้ว บางทีเรารู้สึกว่า เรา
คอนโทรลอะไรไม่ได้เลยว่าเราท�าเพลง
ไปจะมีคนชอบไหม เราไปเล่นที่นี่ จะมี
คนมาดูไหม หรือทุกๆ เดือนที่ผ่านไป 
มีงานเยอะน้อยแค่ไหน เราคอนโทรล
ไม่ได้เลยว่าใครจะจ้างเรา แต่เรา
คอนโทรลได้อย่างเดียวเลย คือ 
คอนโทรลเราให้ดีที่สุด ท�าให้เรายัง
ท�างานเป็นเราอยู่ 
เป้าหมายในการท�าเพลงของ เอิ้ต 
ภัทรวี 
 ท�าเพลงที่ดีค่ะ ก็คือท�าเพลงที่เรา
รู้สึกว่าดี แล้วก็เป็นเพลงที่เอิ๊ตอยาก
เป็นคนที่คลอดมันออกมา เอิ๊ตอยาก
เป็น  Mother of Dragon (หัวเราะ)  

เป็นผู้ให้ก�าเนิดเพลงนี้ เพราะว่าสิ่งที่
เอิ๊ตชอบตอนนี้คือการได้ท�าเพลง ได้
แต่งออกมา แล้วเอาเพลงที่เราแต่งไป
ร้อง เพราะมันรู้สึกมากๆ เลย เอิ๊ต
ร้องไห้ทุกทีเลยที่ไปเล่น อาจจะที่เล็กๆ  
แต่มีคนร้องเพลงเอิ๊ตได้ เป็นเพลงที่
ยอดวิวไม่ได้เยอะ แล้วเราเป็นคนแต่ง 
เรามั่นใจในตัวมัน เหมือนเราเปลือยน่ะ
ค่ะ หมายถึงว่า เราเปลือยความรู้สึก
ของเราให้คนฟัง เรารู้สึกกับสิ่งนี้ รู้สึก
กับการเอาตัวเองออกมาให้คนได้เห็น 
นานแค่ไหนแล้วที่รู้สึกว่าเราอิน
มากๆ กับการท�าเพลงของตัวเอง 
 ก็น่าจะตั้งแต่ ‘Timehop’ หลัง
จากพักไปปีกว่าเลย เอิ๊ตถือว่าเป็นคนที่
ท�างานไม่ต่อเนื่องน่ะ กลับมาจาก
ออสเตรเลีย ก็เหมือนเริ่มต้นใหม่ 
ไม่ถึงกับ 0 อาจจะเป็น 10 แล้วเราก็
ค่อนข้างต้องท�าอะไรใหม่ ต้องบิวด์
อะไรใหม่ๆ เหมือนสร้างความเคลื่อน
ไหวใหม่ๆ เพราะว่าเราหายไป ปีครึ่ง 
สาเหตุที่ตัดสินใจพักงานแล้วไปเรียน
แต่งเพลง คืออะไรคะ
 เพราะว่าเอิ๊ตรู้สึกถึงทางตันค่ะ 
ตอนนั้นอายุ 25 แล้วรู้สึกว่าเราไม่ได้
อย่างที่เราต้องการเลย เวลาเราไปเล่น 
เวลาเราไปท�าอะไร เราไม่ได้เอ็นจอย
ขนาดนั้นเลย ภาพที่เรามองตัวเองตอน
อายุ 25 ตอนเด็กๆ กับภาพอายุ 25 
ตอนนั้นต่างกันเกินไป ตอนเด็กๆ เรา
รู้สึกว่า อายุ 25 ต้องเก่งแล้วแหละ 
ต้องท�านู่นท�านี่เป็น ต้องสร้างเพลงขึ้น
มาได้ จาก 0–100 แล้วเราก็ต้องเป็น
คนที่ชอบตัวเอง มั่นใจในตัวเองแล้ว 
เพราะว่าเอิ๊ตโตมาแบบเป็นคนเนิร์ดๆ 
คนหนึ่งที่ไม่ได้มั่นใจในตัวเอง แต่เอิ๊ต
คิดว่า 25 ต้องมั่นใจแล้วแหละ ต้อง
ชอบตัวตนของตัวเองแล้วแหละ ก็เลย
รู้สึกไม่สบายใจ ไม่สบายตัว รู้สึกว่า
ต้องท�าอะไรสักอย่าง แค่นั้นเลย แล้ว
เราก็ทุบกระปุก (หัวเราะ) จากที่เรา
ท�างานมาหมดเกลี้ยงเลยค่ะ ไปขอพ่อ
นิดหน่อย  แล้วก็ได้ใช้ชีวิตแบบฟรีดอม
ค่ะ ไม่สนใจอะไรเลย ไม่สนใจเลยว่า
เราลงรูปนี้จะมีคนกดไลค์ไหม เราไม่
สนใจเลยว่าเราไปร้องเพลงที่นี่กับ
เพื่อนๆ ที่เราไม่รู้จักเลย จะมีใครโอเค
ไหม 
 เราแค่อยู่บนโลกใบนี้ แล้วเราก็จะ
ท�าอันนี้ พอได้ลองไปแล้วเหมือน
เปลี่ยนข้างในน่ะค่ะ เปลี่ยนความรู้สึก
ว่าไม่ต้องคิดเยอะ เราแค่ต้องเป็นเราที่
อยู่ในโลกใบนี้ กลับมาอยู่กรุงเทพฯ ก็
ยังเป็นคนที่ไม่ต้องสนใจ คิดอะไรเกิน
กว่าที่เราจะคอนโทรลได้   

เขาสอนอะไรบ้างในคอร์สแต่งเพลง 
 เขาสอนเบื้องต้นของหลายๆ 
อย่าง ทฤษฎีดนตรี Lyrics Writing 
แล้วก็มี Melody Writing นิดหน่อย 
ทฤษฎท่ีีชอบสุดกเ็ป็น Lyrics Writing 
เอิ๊ตเรียนแค่ปีแรกของเขา แต่เปิดโลก
เหมือนกัน คือสิ่งที่เราคิดว่าเราได้ยิน
จากเพลงนั้นเพลงนี้ จริงๆ แล้ว คือ
เรื่องของธรรมชาติของคนน่ะ เราก�าลัง
ท�าอะไรบางอย่างที่เล่นกับความรู้สึก
ของคนอยู่นะ แต่เอิ๊ตเรียนปีเดียวเองค่ะ 
จบได้ Diploma  มาท�างานต่อ 2–3 ปี 
แล้ว 
นอกจากตัวเพลงแล้ว ระยะหลัง พอ
ดูเอิ๊ตแสดงสด เรารู้สึกว่าพาร์ต
ดนตรีแข็งแรงขึ้น แสดงให้เห็นความ
เป็นนักดนตรีมากขึ้น
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  เป็นเป้าหมายของเอิ๊ตเหมือนกัน
ค่ะ ก่อนหน้านี้มีช่วงที่เอิ๊ตเจ็บแขน เจ็บ
มือ เล่นกีตาร์ไม่ได้อยู่ 2 เดือน แล้ว
เอิ๊ตไปเล่นงานแคท เอ็กซ์โปมา แบบไม่
ได้เล่นกีตาร์ เอิ๊ตไม่เคยรู้สึกขาดขนาดนี้
มาก่อนเลย ทั้งๆ ที่แต่ก่อนไม่ได้รู้สึกว่า
ตัวเองเป็นนักกีตาร์แต่พอมีกีตาร์แล้ว
เรารู้สึกสบายใจเวลาเพอร์ฟอร์ม เรา
แต่งเพลงเริ่มต้นจากกีตาร์บ่อย แล้ว
เวลาอยู่ในวงเหมือนมันครบ เราไม่เคย
คิดเลยว่า เราจ�าเป็นต้องมีมัน แต่พอ
ขาดมันไปแล้ว 2 เดือน เราไปเล่นงาน
แคท ก็รู้สึกเขินมาก หน้าแดง เอิ๊ตไม่
เคยหัวใจเต้นแรงขนาดนี้ กลายเป็นคน
ที่อยู่ดีๆ ก็รู้สึกว่ารักกีตาร์จังเลย เป็น
สิ่งที่เวลาเราเริ่มต้นแต่ง แล้วเวลาเรา
ไปเล่นก็สนิทกันน่ะ อยากเล่นให้ทุกคน
ได้ฟัง รู้สึกว่ามันคือแนวทางที่เรารู้สึก
ว่าอยากจะเดินหน้าต่อไป 
เราจะได้ยินซิงเกิลใหม่ของเอิ๊ต 
ภัทรวี เมื่อไหร่ 
 ตอนนี้ก�าลังท�าอีกเพลงหนึ่งอยู่ค่ะ 
วิธีการท�างานใหม่มากส�าหรับเอิ๊ต คือ 
มีโปรดิวเซอร์ของเกาหลี เขาได้ยิน
เพลงเราที่ซูเปอร์มาร์เกตตอนมาไทย 
แล้วเขาอยากแต่งเพลงให้ ซึ่งเอิ๊ตไม่
เคยท�างานแบบนี้เลย ไม่เคยร้องเพลงที่
คนอื่นแต่งให้  ก็น่าจะเป็นกลิ่นอาย
ใหม่ๆ บอกที่นี่เป็นที่แรกเลย
 แพลนของปีนี้คือท�าซีดีออกมาอีก
แผ่นหนึ่ง โดยที่ไม่ได้รวมอีพีที่แล้วเลย 
ซึ่งด�าเนินมาได้ประมาณ 4–5 เพลง
แล้ว ก็เป็นการท�าที่ไม่มีกรอบ อะไรเลย 
ไม่ได้คิดว่าจะท�าอะไรที่ยิ่งใหญ่ออกมา 
ท�าเก็บไปทีละเพลง ที่รู้สึกว่า real กับ
เรา เราชอบมัน หวังว่าจะท�าอัลบั้ม
เสร็จทัน Cat Expo ปีนี้ เพราะว่าถ้า
ไม่ทันก็จะโกรธตัวเอง (O,O)

รู้ไปท�าแมว 
  -อีกชื่อหนึ่งที่เอิ๊ตใช้เป็นอีเมล
ตอนมัธยมคือ  Hippy Witch  
เพราะอ่าน Harry Potter และ
สนใจเรื่องแม่มด จนแต่งตัวใส่สร้อย 
รูปดาวแล้วมีวงกลม และเคยโดน
เรียกไปยืนหน้าเสาธงหรือคุณครู
เรียกผู้ปกครองไปพบ เพราะ “แต่ง
ตัวเวอร์เกิน   มีแหวนสิบอัน  ทา
ลิปสติกสีด�า เจาะหูด้วย เพราะก�าลัง
อินกับความเป็นพังก์” 
   -นักเรียนไทยคนหนึ่งที่เอิ๊ตไป
เจอตอนเรียนแต่งเพลงที่ออสเตรเลีย
คือ นิค (ธาฤทธิ์ เจียรกุล) วง Temp. 
ที่เอิ๊ต ซื้อกีตาร์ต่อด้วย
 -เอิ๊ตมีกีตาร์ 8 ตัว (นับถึงตอนที่
เราคุยกัน) 
  -เอิ๊ต ท�าเบื้องหลังให้ศิลปินใหม่
ในสังกัดเดียวกันด้วย โปรดติดตาม 

“เราคอนโทรลได้
อย่างเดียวเลย 
คือ คอนโทรลเรา
ให้ดีที่สุด” 
เอิ๊ต ภัทรว ี
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Always Be INK 
 อิ้งค์-วรันธร เปานิล ร้องเพลงตั้งแต่เด็ก 
จนจบเอกขับร้องคลาสสิก คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีผลงานทั้งบนเวทีและ
ผ่านบทเพลง ทั้งในนามกลุ่มและในนามเดี่ยว 
รวมทั้งมีผลงานแสดงมาบ้าง 
 ทุกวนันีง้านหลักของเธอ ยงัเป็นการร้องเพลง  
 อิง้ค์ออกอพีอีลับัม้ ‘bliss’ ในสังกดั Boxx 
Music ปี 2560 มเีพลงฮติอย่าง ‘เหงาเหงา’ 
‘เกีย่วกนัไหม’ จนต้นปี 2562 มเีพลงใหม่ ‘ดใีจ
ด้วยนะ’ 
 ตลอดมา เราเห็นว่าอิ้งค์เป็นอีกหนึ่งนักร้อง
หญิงที่มีสไตล์การแต่งตัวดูเรียบร้อย บุคลิกค่อน
ไปทางสุขุมนุ่มหวาน 
 แต่เมื่อขึ้นเวที ความมั่นใจพร้อมรอยยิ้มและ
การแสดงที่เป็นธรรมชาติ เปล่งประกายดังเสน่ห์
ที่ท�าให้เรายิ่งอยากรู้จักเธอมากขึ้น 
 นี่คือครั้งแรกที่เราคุยกับอิ้งค์ยาวๆ  ณ แคท 
เรดิโอ ที่เราเคยสวนกับเธอในฐานะดีเจหรือ
ศิลปินอยู่บ้าง 

‘ดีใจด้วยนะ’
 ‘ดีใจด้วยนะ’ เป็นเพลงที่อิ้งค์ว่าเศร้าสุด
ของอิ้งค์ ถ้าเทียบกับที่ผ่านมา
 เป็นมุมมองความรักที่โตขึ้น อาจจะด้วยเรา
อยู่ตรงนี้มาตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัย ตอนนี้อิ้งค์
จบมา 3 ปีแล้ว ความคิดก็โตขึ้น ปกติเวลาอิ้งค์
ท�าเพลง ก็จะเอาเรื่องราวมาจากเพื่อน มาจาก
เฟสบุ๊ก ที่คนโพสต์หรือรอบๆ ตัว  แต่ว่าเพลงนี้
เป็นหนึ่งในมุมมองความรักที่เคยเกิดขึ้นกับตัวเรา
เอง
 เป็นประสบการณ์จริง ในแง่ที่ว่าถ้าเกิดเรา
เจอแฟนเก่าของเรา แล้วเราอยากจะพูดอะไรกับ
เขา 
  อิ้งค์ไม่ค่อยโกรธ เกลียด แฟนเก่าหรือว่าคน
รักเก่าเท่าไหร่ ก็เลยคิดว่า ถ้าเราเจอเขาแล้วเขามี
ความรู้สึกที่ดีต่อกัน มีคนรักใหม่ที่ดี หรือว่า ชีวิต
ดี การงานดี สิ่งที่เราอยากจะพูดกับเขาก็คือ 
“ดีใจด้วยนะ” เพราะอิ้งค์รู้สึกว่า แฟนเก่าหรือคน
รักเก่าเหมือนเป็นเพื่อนสนิทของเรา ในช่วงเวลา
นั้นๆ ของชีวิตจริงๆ เราเห็นเขาตั้งแต่เด็ก ก็รู้สึก
ดีใจด้วยที่ได้เจอชีวิตที่ดีแล้ว แต่ว่าในเพลงก็จะ
เพิ่มเติมความดราม่า หรือว่าเรื่องราวต่างๆ ซึ่งก็
เป็นพี่แทน ลิปตา (ธารณ ลิปตพัลลภ) กับพี่ข้าว 
Fellow Fellow (ปณิธิ เลิศอุดมธนา ) ช่วย
เขียน เพื่อให้เพลงเล่าไปถึงค�าว่า “ดีใจด้วยนะ” 
ได้ง่ายขึ้น 

แผนงานของอิ้งค์ใน พ.ศ. 
2562    
 ปีนี้คิดว่าจะปล่อยซิงเกิลเรื่อยๆ ค่ะ อย่างปีที่
แล้ว (2561) อิ้งค์ปล่อยแค่ต้นปีกับท้ายปี 
เนื่องจากเราเพิ่งปิดอีพีอัลบั้มไปเมื่อปลายปีก่อน 
(2560) เราก็ทิ้งช่วงนิดหนึ่ง แล้วมาปล่อย 
‘ความลับมีในโลก’ ตอนปลายปี แต่ว่าตอนนี้
เหมือนเริ่ม session ใหม่ของ
อิ้งค์แล้ว เราก็จะปล่อยเพลงเรื่อยๆ แหละ อาจ
จะมีผลงานต่างๆ มาให้ดูเยอะขึ้นในปีนี้ แล้ว
แพลนในอนาคตข้างหน้าคืออยากมีอัลบั้มเต็มค่ะ 

เพลงของอิ้งค์ 
 รู้สึกว่าเพลงของอิ้งค์มีแนวทางที่ค่อนข้าง
ชัดเจนขึ้นค่ะ เราอยากให้มันดีที่สุดจริงๆ ช่วยกัน
ดูจนออกมาดีที่สุด  มุมมองในการท�าเพลงท�างาน 
เราค่อนข้างมีเรื่องราว มีความคาดหวังหรือว่า
อะไรต่างๆ ในการท�าเพลงเยอะขึ้นมากจากตอน
แรก เหมือนตั้งเป้าหมายให้ตัวเองมากขึ้น มีขั้น
ตอนมากขึ้น ยังท�างานกับทีม Boxx Music 
ทีมพี่แทน ทีมเอ็มวี เราให้เกียรติทุกคนที่ท�างาน
เหมือนเดิม แต่เราแค่พยายามท�าให้ดีที่สุด พอใจ
มากที่สุด ให้รู้สึกว่าไม่สามารถท�าได้ดีไปมากกว่า

นี้แล้ว เราถึงค่อยปล่อยออกมาในแต่ละ
ชิ้นงาน

อิ้งค์เป็นคนชอบวางแผน   
 เป็นคนที่ต้องแพลนไว้ก่อนล่วง
หน้า สมมติว่าจะไปเที่ยวที่ไหน อิ้งค์จะ
ไม่สามารถแบ็กแพ็กแล้วไปหาดาบหน้า
ได้เลย (หัวเราะ) อิ้งค์ต้องหาไว้ทุก
อย่าง ข้อมูล ซิมโทรศัพท์ ที่นอน เราจะ
แพลนทุกอย่าง หรือวันนี้เราจะมา
ท�างาน เราต้องท�าอะไรบ้าง ตรงไหน 
อาจจะเป็นเพราะความรับผิดชอบมาก
ขึ้นด้วย แล้วก็ด้วยความที่เราไม่ค่อย
กล้าเสี่ยงบางอย่างด้วย เป็นคนขี้กลัว
ด้วย ก็เลยพยายามท�าทุกอย่างให้อยู่ใน
แพลนที่เราวางไว้ค่ะ
 อิ้งค์รู้สึกว่าการวางแผนดีกว่า เช่น 
เวลาเราไปเล่น เรามี song list จะ
เล่นนอกลิสต์ก็ได้ แต่ว่าซองลิสต์ อิ้งค์
คิดมาหมดแล้ว เพลงนี้เปิด แล้วค่อยๆ 
วางสเตปความสนุก เราวางดีเทลเยอะ
ขึ้นค่ะ พอเป็นไปตามที่เราวางไว้ก็ดี 
อย่างน้อยตัวเราเองก็อุ่นใจ 

ความรู้สึกและวิธีแก้
ปัญหา หากไม่เป็นไป
ตามแผน 
 ถ้าไม่เป็นไปตามแพลน ก็มักจะมี
เรื่องที่ท้าทายเราเกิดขึ้นระหว่างทาง
เสมอ อย่างเวลาที่เราขึ้นไปบนเวที เป็น
เรื่องปัจจุบันล้วนๆ ถ้าเกิดเหตุการณ์
อะไรขึ้น เล่นผิด อิ้งค์พูดผิด คนดูเป็น
ลม หรืออะไร เราก็ต้องไปตาม
สถานการณ์ แล้วแก้ไข้ให้ดีที่สุด ก็สนุก
ดี ในแง่ที่จะได้เจออะไรใหม่กับโชว์
ตลอด หรือบางทีอิ้งค์เล่นๆ อยู่แล้วคิด
ประโยคหนึ่งขึ้นมาได้แบบต้องพูดแล้ว  
อิ้งค์ก็พูดเลย พอพูดแล้วออกมาดี ก็
โอเค แต่ถ้าพูดแล้วคนดูเงียบ เราก็เก็บ
ไว้ว่าไม่เวิร์ก (หัวเราะ) 
 ถ้าออกนอกแผนไปเลยจริงๆ อาจ
จะไฟดับ ด้วยความที่เครื่องดนตรีของ
อิงค์เป็นซินธ์ เป็นอิเล็กทรอนิกส์ ต้องมี
ไฟฟ้า ถ้าไฟดับปุ๊บ data ดับ ทุกอย่าง
ก็จะดับๆๆๆ แล้วไมค์ดับด้วย ท�าอะไร 
ไม่ได้ ต้องพูดปากเปล่านี่แหละ แต่คนดู
น่ารักมาก ช่วยร้องต่อ เป็นโมเมนต์ที่
สนุกดี 

Ink Warantorn 
is Happy …on stage. 
 หลายๆ คนชอบคิดว่าอิ้งค์สดใส
เหมือนอยู่บนเวทีตลอดเวลา แต่จริงๆ 
แล้วไม่ใช่ ชีวิตจริงอิ้งค์ก็มีมุมอื่น แต่ว่า
เวลาอยู่บนเวทีอิ้งค์แฮปปี้จริง บางที
อิ้งค์อาจจะทุกข์อยู่ข้างล่างเวที อาจจะ
มีเรื่องเครียด เรื่องกังวลอะไรต่างๆ แต่
อิ้งค์พยายามที่จะวางไว้ตรงข้างล่าง 
ก้าวขึ้นบันไดไปแล้วรู้สึกว่าคนที่มาดูเรา
เขาไม่ได้รู้เรื่องทุกข์ของเรา เขาไม่ได้
จ�าเป็นจะต้องมารับสิ่งที่เราทุกข์อยู่ 
 มีเรื่องเล่าจากครั้งที่เสียคุณปู่ตอน
เช้า ตอนเย็นอิ้งค์ต้องไปร้องเพลง วัน
นั้นอิ้งค์พังมากๆ ยากมากส�าหรับคนๆ 
หนึ่ง ที่จะขึ้นไปยิ้มแย้ม อยู่บนเวทีได้ 
ทั้งๆ ที่เราเครียดอยู่ เราเศร้าอยู่ แต่ว่า
คุณแม่ก็พูดประโยคหนึ่งว่า “คนดูท่ีเขา
มาดเูรา เขาไม่ได้คาดหวังจะมาดเูรา
เศร้านะ แล้วเขาไม่ได้มส่ีวนท่ีจะต้อง
มารบัผลกระทบจากเรือ่งนี ้เพราะ
ฉะนัน้ควรเตม็ทีกั่บหน้าทีข่องเรา” 
อย่างพี่พล แคลช (คชภัค ผลธนโชติ) 

พี่แทน (ธารณ ลิปตพัลลภ) ก็ไลน์มาให้
ก�าลังใจว่าทุกคนที่เป็นศิลปินต้องผ่าน
เรื่องแบบนี้ ขึ้นเวทีไป เราคือศิลปินที่
คนเขามาดู มารับความสุข เราต้อง
ท�าให้ได้ แล้วเหมือนวันนั้นฝึกเรา ทุก
ครั้ง ไม่ว่าจะเจออะไร แย่แค่ไหน พอ
เดินขึ้นเวทีไปเราต้องท�าให้เต็มที่ แล้ว
หลังจากนั้นลงมาค่อยว่ากันต่อ

เวทีแรกของเด็กหญิงอิ้งค์
   ประมาณ 7–8 ขวบ ตอนที่อิ้งค์
เด็กๆ คุณพ่อจะเปิดเพลงในรถ แล้ว 
อิ้งค์ก็ร้องกับคุณพ่อทุกวัน จนเขาเริ่ม
มองว่า เอ๊ะ! หรือเราจะชอบร้องเพลง  
ก็เลยส่งไปเรียน แต่ก็เรียนหมดทั้งบ้าน
เลยค่ะ น้องสาว พี่สาว พี่ที่เป็นญาติกัน 
ตอนขึ้นเวทีครั้งแรก จ�าได้ว่าอิ้งค์ร้อง
ผิดด้วยนะคะ อิ้งค์ขึ้นเวทีกับพี่สาวที่
เป็นญาติกัน ร้องเพลง ‘นอกสายตา’ 
ของ แคทลียา อิงลิช อิ้งค์ก็ร้องดูเป็น
ธรรมชาติ ดูเอ็นจอย แต่ว่าพี่สาวก็จะ
เขินๆ แล้วหลังจากวันนั้นพี่สาวก็ไม่ได้
เรียนร้องเพลงต่อ เพราะว่าเขาชอบ
อย่างอื่นมากกว่า อิ้งค์เลยเรียนต่อไป
คนเดียว ก็มีขึ้นเวทีเรื่อยๆ ประกวด
ร้องเพลงการ์ตูน ขึ้นเวทีร้องเป็นมู่
หลานบ้าง เหมือนค่อยๆ ฝึกเรา แต่ว่า
สิ่งที่แปลกมาก ก็คือเราไม่เคยกลัวคนดู
เลย 
 ไม่เขินอายที่จะขึ้นไป จ�าไม่ได้ด้วย
ค่ะว่ารู้สึกอะไร เป็นโมเมนต์ที่เราชอบ
มากเลยที่ได้แต่งตัวสวยๆ ไปร้องเพลง 
มองลงไปเจอคุณพ่อคุณแม่ คุณครู 
ภูมิใจ ได้กลับมาดูวิดีโอ รู้สึกว่า เราดู
แฮปปี้นะ ทุกวันนี้วิดีโอพวกนั้นก็ยังมี
อยู่ คุณพ่อเก็บไว้

ความชอบร้องเพลง + 
ท�านองเสนาะ+ก่อนมะลิ
บาน
 รู้ตัวว่าชอบร้องเพลงน่าจะ
ประมาณ ป.  2 เพราะว่าความสามารถ
ที่เรามีเริ่มชัดเจนขึ้น เรารู้สึกเอ็นจอย 
กับการได้ร้องเพลงแล้วทุกคนชม 
ว่าดีมากขึ้น ป. 2 อิ้งค์ไปประกวดท่อง
ท�านองเสนาะของโรงเรียน แล้วชนะ 
หลังจากวันนั้น ก็ต้องขึ้นไปอ่านท�านอง
เสนาะบนห้องครูใหญ่ เพื่อกระจาย
เสียงก่อนสวดมนต์ยาวทุกวันศุกร์ เป็น
ความรู้สึกที่ โอ้โห ท�าไมฉันเก่งจัง  
(หัวเราะ) ทั้งโรงเรียนจะต้องฟังเรา 
เพราะว่าต้องสวดมนต์ต่อ
 เราตั้งใจร้องมากในแต่ละครั้ง ท�า
เป็นปีค่ะ แล้วคุณครูกับเพื่อนๆ เริ่ม
บอกว่า “ถ้ามีร้องเพลงก็เรียกอิ้งค์สิ” 
จนเพื่อนสนิทที่นั่งข้างๆ กันชื่อ แอนท์ 
คุณพ่อเขาคือพี่โอ๊บ(เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์
สังฆกร) วง Time หาเด็กมาร้องเพลง 
‘ก่อนมะลิบาน’ แล้วถามลูกสาวตัวเอง
ว่ามีเพื่อนร้องเพลงได้ไหม แอนท์ก็เลย
แนะน�าอิ้งค์ไป กลายเป็นครั้งแรกที่เรา
ได้อัดเสียง ก็คือเพลง ‘ก่อนมะลิบาน’ 
รู้สึกว่าในห้องอัดดูจริงจังดี (หัวเราะ) 
หลังจากนั้นเราเป็นเด็กขี้โม้ขึ้นมาทันที 
ไปโรงเรียนก็จะถามเพื่อนว่า “เธอฟัง
หรือยัง” 

อิ้งค์ไม่เคยเบื่อการร้อง
เพลง
 ไม่เคยมีช่วงที่เฟลถึงขั้นไม่อยาก
ร้องเพลงเพราะว่าเบื่อการร้องเพลง
นะคะ เราแฮปปี้อยู่ตลอดเวลา แต่อาจ

จะมีช่วงที่เรารู้สึกว่าร่างกายเราล้า แค่
นอนไม่พอเสียงเราก็เปลี่ยนแล้ว หรือ
แค่พูดเยอะ หรือตะโกนบนเวทีเยอะ ลง
มาเสียงก็แหบแล้ว ท�าให้อิ้งค์ต้องดูแล
ตัวเองมากขึ้น ท�าให้เรามีวินัยกับการ
รักษาสุขภาพมากขึ้นด้วย ต้องรักตัวเอง
ให้มากๆ เพราะว่านี่คือเครื่องดนตรี
ของเรา 

แฟชั่นสไตล์อิ้งค์ 
 อิ้งค์ชอบใส่ง่ายๆ  แบบไม่ค่อย
เปิดเผย คนบอกว่าแต่งตัวเรียบร้อย   
จริงๆ ไม่ใช่คนเรียบร้อย อิ้งค์ชอบใส่
เสื้อผ้าที่ไม่ได้โชว์อะไรมาก อาจจะเป็น
เรื่องของความรู้สึกปลอดภัยส่วนตัว
ของเราด้วย อิ้งค์เคยใส่กระโปรงทรง
สอบตอนเรียนมหาวิทยาลัย ช่วงปี 2 
เขาฮิตกันมาก เพราะว่าทุกคนต้อง
เปลี่ยนกระโปรง ไม่ต้องใส่พลีทอย่าง
เดียวแล้ว อิ้งค์ก็ใส่ทรงสอบไปเลย เป็น
ครั้งแรกที่ใส่สั้น แล้วก้าวแรกที่ลงจาก
รถเท่านั้นแหละ กระโปรง...แควก เรา
ไม่ได้ไปเรียนคาบเช้าเลย เพราะว่าต้อง
ไปหาซื้อกระโปรงเปลี่ยนค่ะ ก็เลยท�าให้
รู้สึกว่าไม่ค่อยเข้ากับเราเลยเนอะ 
เพราะว่าเราเป็นคนนั่งไม่เรียบร้อย 
หรือใส่กระโปรงสั้นท�ากิจกรรมคณะ 
เราก็ไม่ถนัด ยุงกัดด้วย เราก็เลยชอบ
ใส่ขายาวมากกว่า 
 อย่างเวลาขึ้นไปเล่นบนเวที อิ้งค์ก็
เต้นตลอดเวลา ถ้าอิ้งค์ใส่สั้น ก็ไม่เซลฟ์  
ไม่กล้ามูฟ จะมีบางเวที อิ้งค์ใส่สั้น 
เพราะว่าเวทีเตี้ย อิ้งค์ก็จะไม่ได้เต้น
เยอะ เหมือนตอนใส่กางเกงขายาว มี 
ข้อจ�ากัด
 เวลาจัดรายการที่แคท เรดิโอ ก็ใส่
เสื้อยืด กางเกงขาบานๆ มาทีไรพี่จ๋อง 
(พงศ์นรนิทร์ อลุศิ–ผู้บรหิารแคท เรดโิอ) 
จะบอกว่า “นีเ่ธอใส่ชดุนอนมาเหรอ” แต่
จรงิๆ ไม่ใช่ชดุนอนนะพีจ๋่อง สวยจะตาย  

ไลฟส์ไตล์ด้านอื่นของอิ้งค์  
 ไลฟ์สไตล์ของอิ้งค์นอกจากร้อง
เพลงก็เหมือนคนทั่วไปมากๆ เลยนะ 
บางทีอิ้งค์ก็ชอบถ่ายรูปฟิล์ม ดูหนัง ไป
หาคอนเสิร์ตดู เมื่อก่อนเป็นคนที่ชอบ
เสพอะไรก็ได้ที่เป็นดนตรีมากๆ ช่วงที่
เรียนดนตรีอยู่หรือตอนจบมาใหม่ๆ 
รู้สึกว่า ทุกๆ อาทิตย์จะต้องมีมหรสพ
ไปดู หาดนตรีสดดู แต่ว่าพอมาอยู่ใน
ช่วงท�างาน ไม่สามารถไปได้ทุก
คอนเสิร์ตที่เราอยากไปจริงๆ เพราะเรา
ติดงานหรือรู้สึกว่าไม่ไหวแล้ว เราจะ
ต้องนอนบ้าง ก็แอบเสียดาย แต่ถ้าเรา
ได้ไปเล่นที่มีพี่ๆ วงที่เราอยากดู เราก็
จะอยู่ดู อย่าง Cat Expo เป็นงาน
เดียวที่เราได้ดูหลายๆ วง 
 อีกอย่าง อิ้งค์ชอบอ่านหนังสือ 
เดี๋ยวนี้ชอบอ่านเกี่ยวกับเรื่องความรัก 
ปรัชญาความรัก เป็นคนชอบอ่านเรื่อง
สั้น เพราะว่าอ่านแล้วจบเลยภายใน
เวลาไม่นาน แล้วก็ไม่ค้างคา เรื่องสั้น
จบดีมีเยอะนะ เคยอ่านพวกเรื่อง ไม่มี
ใครเป็นเจ้าของดวงอาทิตย์ เป็นเรื่อง
สั้นที่พูดถึงประสบการณ์ ของคนสอง
คน มีบทสนทนา เวลาเราอ่าน รู้สึกไป
ตามเขาดี แล้วก็มีมุมดาร์กๆ อยู่ใน
แต่ละเรื่องดี  
 ท�าอาหารก็ชอบค่ะ เคยท�า
สปาเกตตีขยี้ใจ เกี๊ยวทอด ลูกชิ้นย�า ใน
งาน Cat Foodival (หัวเราะ) ปีก่อน 
ปีนี้ขายไอศกรีมกะทิ ‘กินติม ด้วยนะ’ 
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แล้วก็ชอบท�าเบเกอรี่ค่ะ พยายามลองท�าอะไรหลายๆ 
อย่างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ขึ้นอยู่กับโอกาส ชอบท�าให้คนอื่น
กิน (ยิ้ม)
 
ไอดอลของอิ้งค์
 อิ้งค์ชอบพี่ป๊อด (ธนชัย อุชชิน–นักร้องน�า 
โมเดิร์นด็อก) มากๆ อิ้งค์ฟังเพลงพี่ป๊อดมาตั้งแต่เด็ก 
แล้วก็ได้ไปดู คอนเสิร์ต moderndog 22 แล้ว อิ้งค์
รู้สึกว่าทุกครั้งที่ได้ดูเขาเล่น เขาดูมีพลังที่ไม่รู้มาจาก
ไหนน่ะ ไม่เข้าใจ แต่ว่าเขาท�าได้ทุกอย่างบนเวทีจริงๆ 
เราไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าเขาจะท�าอะไร ซึ่งเป็น
สิ่งที่ยากมากส�าหรับศิลปิน
 พอเรามาอยู่ตรงนี้เรารู้ว่า การร้องเพลงเดิมๆ 
หลายๆ ครั้ง บางทีก็เกิดความไม่รู้จะท�าอะไรในแต่ละ
เพลงเพื่อให้เกิดความแปลกใหม่มากขึ้น แต่ว่าการดูพี่
ป๊อดอยู่บนเวที รู้สึกว่าเขาสามารถท�าทุกเพลงที่เขา
ร้องมากี่ร้อยกี่พันครั้ง ให้เหมือนเพิ่งร้องเพลงนี้ครั้ง
แรก อิ้งค์ชอบมาก แล้วพอได้ไปเล่นคอนเสิร์ตด้วยกัน 
ไปซ้อมกับพี่ป๊อด ได้ไปนั่งพูดคุย อิ้งค์รู้สึกว่าเขาเป็น
คนน่ารัก เคารพและเห็นคุณค่าในตัวศิลปินทุกคน
จริงๆ อย่างอิ้งค์เรียน
โอเปร่ามา  เขาก็จะบอกว่า “เพลงนี้ ท�าไมอิ้งค์ ไม่
ลองขึ้นเสียงสูงไปเลย อิ้งค์ท�าได้อยู่แล้ว ต้องโชว์
บ้างนะสิ่งที่ตัวเองมี ถ้ามีซีนที่เราโชว์ได้ ไม่ใช่ใคร
ก็ได้ที่จะร้องเพลงแบบนี้ได้” อิ้งค์ก็รู้สึกว่า เขาดูรู้ว่า
เราเรียนอะไรมา เราเป็นศิลปินตัวเล็กๆ เขาดูใส่ใจทุก
คนจริงๆ เขาน่ารักมาก

อาชีพของนางสาววรันธร  
 เป็นศิลปินแล้วแหละ เต็มตัวมากๆ ค่ะ อิ้งค์รู้สึก
ว่าตัวเองยึดอาชีพนี้เป็นหลักมากๆ มาตั้งแต่เรียนจบ
เลย เพราะว่าเป็นสิ่งที่เราจับไว้เลย คุณพ่อคุณแม่ไม่
ให้เงินแล้ว ตั้งแต่อิ้งค์สอบตัวสุดท้ายเสร็จ 
 เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามีตอนนี้ คือสิ่งที่จะสามารถ
หาเงินให้เลี้ยงดูตัวเราเองได้ เลยท�าให้เราจริงจังมาก
ขึ้น จนถึงทุกวันนี้ เราใช้สิ่งที่เราเรียนมาตลอดเวลา 
หรือว่า ประสบการณ์ต่างๆ 3 ปี ท�าตรงนี้ ก็ยังท�าให้
ดีที่สุดตลอด เพราะว่าเหมือนเป็นสิ่งหลักที่เราท�าใน
ชีวิตแล้ว บางคนถามว่า มีงานอดิเรกอะไร หรือว่าช่วง
เวลาว่างท�าอะไร จริงๆ แล้วอิ้งค์อยากบอกมากเลยว่า   
เวลาว่างของอิ้งค์คือคิดงานน่ะ   เหมือนอยู่กับมัน
แทบจะ 24 ชั่วโมง น้อยมากๆ ที่จะมีเวลาไปท�าอย่าง
อื่นที่ตัวเองอยากท�า เพราะว่าเราทุ่มเทกับตรงนี้จริงๆ 
(O,O)

รู้ไปท�าแมว
 - ฟังเสียงใสๆ และเรื่องราวที่อิ้งค์เตรียมตัว
มาเล่าได้ที่ Cat Radio 6 โมง–3 ทุ่ม วันอาทิตย์ 
  - ใครที่คิดถึงงานแสดงหรือตกหลุมรักอิ้งค์ 
จาก Snap แค่…ได้คิดถึง อาจจะได้เห็นงานใหม่
เร็วๆ นี้ (ขึ้นอยู่กับตารางงานนะ)  
 - ระหว่างสัมภาษณ์ อิ้งค์ มีแขกมาแจมตลอด 
เช่น พี่จ๋องและทีมงาน ที่ขอฟังค�าถาม ค�าตอบ 
และแซวอยู่พักหนึ่ง รวมทั้ง เอิ๊ต รุ่นพี่ในค่ายที่ร่วม
ถ่ายปก ก็ทักทายด้วยความสดใสเมื่อมาถึง “น้อง
จ๋า พี่มาแล้วจ้า”
  - แฟนคลับอันดับหนึ่งที่ไปเชียร์และถ่ายวิดีโอ
อิ้งค์ตั้งแต่เด็ก จนโตเป็นนักร้องหรือดีเจ ก็คอยฟัง
และคอมเมนต์ ให้ก�าลังใจตลอด คือ คุณพ่อ ที่
แฟนๆ อาจเคยคุยด้วยทางคอมเมนต์ในไลฟ์เฟส
บุ๊ก หรือเวลาพบกันในงานต่างๆ 

“ทุกครั้ง ไม่ว่าจะ
เจออะไร แย่แค่ไหน 
พอเดินขึ้นเวทีไป
เราต้องท�าให้เต็มที่” 
อิ้งค์ วรันธร 
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Image & Image 
 อิมเมจ-สุธิตา ชนะชัยสุวรรณ คือ 
นักร้องเสียงดีที่ผ่านมาหลายเวที ตั้งแต่
ระดับอนุบาลถึงระดับประเทศ มีผลงาน
เพลงภาษาอังกฤษ ภาษาไทย เพลง
ประกอบละคร ร่วมงานกับศิลปินมา
หลากหลายรุ่น ปัจจุบันเป็นหนึ่งใน
ศิลปินหญิงรุ่นใหม่สังกัดสมอลล์รูม ที่มี
ผู้ติดตามไม่น้อย
 เราคุยกับอิมเมจเป็นคนสุดท้าย 
และคนละวันกับสาวคนอื่นใน
บทสัมภาษณ์นี ้เพราะช่วงท่ีนดักนั อมิเมจ
ต้องลงสนามสอบที่คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเธอก�าลัง
เรียนชั้นปี 4 คุยกับเราแล้ววันรุ่งขึ้นก็
ต้องไปสอบวันสุดท้าย เราจึงเริ่มด้วย
เรื่องสบายในหน้าร้อนเพื่อผ่อนคลาย 
ก่อนเข้าเรื่องที่เธอศึกษาและเชี่ยวชาญ  
อาทิ เทเลอร์ สวิฟต์ เศรษฐศาสตร์ การ
ซื้อตั๋วคอนเสิร์ต การถ่ายภาพ ฯลฯ 

Image’s summer 
หน้าร้อน อิมเมจชอบท�าอะไรคะ   
 ส่วนใหญ่ไปทะเลกับที่บ้าน เพราะ
ว่ามีวันหยุดที่ทุกคนหยุดพร้อมกัน แต่
ว่าสักพักหนึ่งเราเริ่มรู้สึกกันว่าคนเยอะ 
เหมือนแย่งกันเที่ยวนิดหนึ่ง ก็เลยไม่
ค่อยได้ไปแล้วทะเล เป็นฟีลนอนอยู่
บ้านเปิดแอร์กันไป เพราะร้อนมาก 
หรือถ้าเราอยากประหยัด ก็ไปห้างกัน  
ไปเอาแอร์ห้าง (หัวเราะ)
แนะน�าเมนูที่รู้สึกว่ากินแล้วคลาย
ร้อนหน่อย   
 อิมว่ากินพวกผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวค่ะ 
เช่น สตรอเบอร์รี่ หรือถ้าหวานหน่อย
แต่ว่าสดชื่น อิมว่าข้าวเหนียวมะม่วง 
เพราะว่าเป็นฤดูของมะม่วงที่รสชาติ
ก�าลังพอดี 

Image’s update
ปีกว่าในสังกัดสมอลล์รูม เราได้ยิน
ซิงเกิล ‘ใจเย็น’ และ ‘Unlucky’ 
รวมทั้งเพลงคัฟเวอร์ และเห็นอิมเมจ
แสดงสดทั้งในงานแคท และงานอื่นๆ 
เป็นระยะ เพลงต่อไปของอิมเมจจะ
เป็นเช่นไร
 ตอนนี้อิมกับวงก็นัดกันแล้ว หลัง
อิมสอบเสร็จพรุ่งนี้ (หัวเราะ) จะ
อะเรนจ์เพลงกัน เขียนไว้ 2 เพลง เพลง
ไทยกับเพลงอังกฤษ น่าจะเลือกเพลง
ไทยก่อน ซึ่งท้าทายส�าหรับอิม เพราะ
ภาษาเราละเอียดอ่อนกว่าภาษาอังกฤษ
โดยธรรมชาติอยู่แล้ว ส่วนโครงสร้าง ก็
จะมีค�าสั้น ยาว มีสระ มีวรรณยุกต์ ถ้า
เกิดว่าเราใช้ค�าไม่พอดกีบัโน้ต กจ็ะเหน่อ 
ฟังดูขัดนิดหนึ่ง แต่ว่าเพลงล่าสุดที่อิม
เขยีน อมิว่าใช้ได้อยูน่ะ อมิชอบอยู่ (ยิม้)
พอเราเขียนเอง ร้องเอง ก็จัดการ
หรือปรับรายละเอียดต่างๆ ได้ง่าย
ขึ้นหรือเปล่าคะ
 เป็นฟีลที่เราสื่อสารได้ง่ายกว่า 
เพราะเราเขียนเองจากความคิด ความ
รู้สึกของเราเอง เวลาเราจะไปสื่อสาร 
เราก็จะมีแนวทางอยู่แล้วว่าเราอยากให้
เพลงนี้ส่งสารแบบไหน มีความรู้สึก
แบบไหนค่ะ 

Image’s songs
อิมเมจเริ่มแต่งเพลงด้วยภาษาไทย
หรือภาษาอังกฤษก่อนคะ 
 ตอน ม.3 แต่งภาษาองักฤษเพลงแรก 

เนื้อหาของเพลงแรกเกี่ยวกับอะไรคะ  
 เนื้อหา คือ ไปแอบชอบคน ชื่อ
เพลง ‘If it’s love’ เราก็อธิบายไปว่า 
เรามีอาการแบบนี้นะ เห็นอะไรก็นึกถึง
เขา แล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าใช่ความรัก
หรือเปล่า  
แรงบันดาลใจที่ท�าให้เริ่มแต่งเพลง 
คืออะไรคะ 
 Taylor Swift ค่ะ อิมฟังเทเลอร์
มาตั้งแต่ 2009 ตอนนั้นไม่ ป.6 ก็ ม.1 
ฟังมาเรื่อยๆ ถล�าลึกไปจนถึงรู้ชื่อ พ่อ 
-แม่เขา เกิดที่ไหน บ้านท�าอะไร ชื่อเขา
มาจากไหน ท�าไมต้อง 13 มีน้องชาย 1 
คน แล้วอิมก็รู้ว่าเขาฝึกเล่นกีตาร์เอง 
เริ่มแต่งเพลงเองมาตั้งนานแล้ว รู้ว่า
ตอนแรกเขาไม่ชอบที่ผมเขาหยิก ตอน
เด็กๆ เขาพยายามยืดผม ก็ไม่รู้ว่าจะไป
รู้ลึกขนาดนั้นท�าไม (หัวเราะ)
 พอชอบมากๆ อิมก็อยากเป็นแบบ
เขา อยากท�าได้บ้าง เหมือนมีเขาเป็น
แรงบันดาลใจให้ลองแต่งดู  
แล้วได้หัดเล่นกีตาร์เหมือนเทเลอร์ 
สวิฟต์ไหม
 ตอนเด็กๆ พอแม่ให้เรียนเปียโน 
อิมอยากเล่นกีตาร์ ก็ฝึก แต่ว่าไม่ค่อยมี
วินัยน่ะ ตอนนี้ยังเล่นแบบงูๆ ปลาๆ 
คอร์ดยังบอดอยู่ เล่นให้ใครฟังก็อาย
เขาน่ะ (หัวเราะ) แต่เครื่องดนตรีก็ช่วย
ในการแต่งเพลง อาจจะเริ่มจากคอร์ด
ซิมเปิลก่อน แล้วก็เปลี่ยนคีย์ เปลี่ยน
อะไรเอง
ถงึทุกวันนี้ เวลาแต่งเพลง อิมเมจ
เริ่มต้นอย่างไรคะ
 มีหมดเลย เริ่มตั้งแต่คิดถึงประโยค
หนึ่งในหัวบ้าง หรือท�านองก่อน หรือว่า
มาทั้งท�านอง ทั้งค�าร้อง แต่เป็นท่อน
เดียว หรือว่ากด คอร์ดก่อน ทั้งกีตาร์
ทั้งเปียโน 

Image’s study 
อิมเมจเรียนเปียโนถึงขั้นไหนคะ 
 สอบของ Trinity (การสอบดนตรี
ของหลักสูตร Trinity College 
London) เกรด 4 ค่ะ แล้วก็หยุดไป 
เพราะขึ้น ม.ปลาย เรียนสายวิทย์ 
ชอบฟังเพลง เรียนดนตรีมาตลอด 
ท�าไมเลือกเรียนสายวิทย์คะ 
เรียนสายวิทย์เพราะตอนนั้นอิมยังไม่รู้
ว่าอยากเป็นอะไรในอนาคต แล้วสาย
วิทย์สามารถจะไปสอบสายศิลป์ก็ได้ 
แต่ถ้าเรียนสายศิลป์ไปแล้ว รู้สึกอยาก
เป็นวิศวะไม่ได้ อิมก็เลยเผื่อเลือก 
สาเหตุที่เรียนต่อคณะเศรษฐศาสตร์ 
ในระดับมหาวิทยาลัยล่ะคะ
 ในวิชาสังคม ตอน ม.5 อิมได้เรียน
เศรษฐศาสตร์ ซึ่งมีทั้งพาร์ตที่เป็นสังคม
แล้วก็พาร์ตที่เป็นคณิตศาสตร์มารวม
กัน เราได้วิเคราะห์เรื่องซัพพลาย 
–ดีมานด์ อิมว่าน่าสนใจดี พฤติกรรม
ของคนเป็นไปตามกราฟที่อธิบายได้ว่า
พอสินค้านี้ขาดตลาดแล้วราคาสูง 
เนื่องจากมีความต้องการมากขึ้น 
อมิเมจเป็นคนชอบวิเคราะห์หรอืเปล่า 
 ใช่ อิมเป็นคนชอบวิเคราะห์ ชอบ
คิดไปเรื่อยๆ เจอเหตุการณ์นี้แล้วก็คิด
ว่าท�าไมถึงเกิดขึ้น มีต้นตอมาจากอะไร 
หาเหตุผลให้ทุกอย่าง   
ตอนนี้เรียนปี 4 แล้ว มีวิชาไหนที่เรา
ชอบที่สุดไหม
 เศรษฐศาสตร์จะแบ่งศาสตร์เป็น
จุลภาคกับมหภาค จุลภาคจะโฟกัสที่ตัว
บุคคล ดูว่าเขาท�าไมท�าแบบนี้ มีเหตุผล

อะไรท่ีท�าให้ตดัสินใจ แบบนี ้ส่วนมหภาค 
ก็จะเป็นฟีลว่าดูภาพรวม ดูเศรษฐกิจ  
ท�าให้อ่านหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจได้รู้เรื่อง 
 อิมชอบจุลภาคมากกว่า รู้สึกว่า
ใกล้ตัว พอเราอ่านแล้วมองเป็นตัวเอง 
เราไม่รู้ตัวหรอกว่าการตัดสินใจเลือก  
เกิดจากเหตุผลประกอบกับที่สมองเรา
ประมวลตัวเองอัตโนมัติเลย ซึ่งขึ้นอยู่
กับหลายอย่าง ความชอบ รายได้ ฯลฯ 
ซึ่งก็อธิบายได้ดี แล้ว อิมว่าออกแนว
จิตวิทยานิดหนึ่งด้วย 
สมมติโจทย์ คือ ปีนี้มีคอนเสิร์ตเยอะ
เลย น้องๆ อยากดูหลายงาน อิมเมจ
คิดว่าควรเลือกอย่างไร ตามหลัก
เศรษฐศาสตร์ 
 อมิคดิว่าทุกคนมกีลไกการวเิคราะห์ 
อยู่แล้ว ก่อนที่เราจะเลือกอะไรสักอย่าง
หนึ่ง การเลือกจะไปดูคอนเสิร์ตไหน  
ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เราชอบศิลปินคน
นี้มากแค่ไหน เรามีเวลาเก็บเงินมากแค่
ไหน เรามีเงินเก็บไว้มากแค่ไหน แล้ว
เราเตรียมพร้อมกับสถานการณ์  ที่จะมี
ศิลปินอื่น ที่เราชอบมาจัดคอนเสิร์ตอีก
มากแค่ไหน แล้วบัตรจะหมดเร็วแค่ไหน 
สถานที่ที่จัดเป็นไง เราก็ต้องวิเคราะห์
แล้วว่า จัดในที่เล็กแต่ดังมาก บัตรต้อง
เต็มแน่นอน เราต้องเอาเงินเก็บมาถม
ตรงนี้ก่อน ถ้าเราช้า ไปซื้อบัตรต่อคน
อื่น ก็อาจจะมีการอัปราคา เราต้อง
วางแผน จะไปดูกับเพื่อน จองกันไงดี 
เช่น ทุกคนจองพร้อมกันนะ ใครเข้าเว็บ
ได้ก่อนกดเลย แล้วก็ไปจ่ายสตางค์  
ต้องคิดเป็นระบบนิดหนึ่ง วางแผนซ้อน
แผน  (หัวเราะ)
ฟังแล้วเหน็ภาพมาก เคยท�าใช่ไหมคะ
 เคยค่ะ ส่วนมากเป็นดวงด้วยนะ 
เพราะว่าถ้าเรากดรีเฟรชไป แล้วจังหวะ
ได้ เราเข้าเลยนะ แต่สมมติสัญญาณ
เน็ตตัดไป ก็จบ

Image’s stage
เวทีใหญ่ที่สุดที่อิมเมจอยากไปให้ถึง 
 ใหญ่ที่สุดเหรอ แต่ก่อนก็เป็นเวที
แคทค่ะ (หัวเราะ) Cat Expo  
พอได้ขึ้นแล้ว เป็นอย่างที่คิดไว้ไหม
 เป็นค่ะ ได้ไปเล่น ก็ดีใจ รู้สึกดี
นะคะ คนมาดูอิมเยอะกว่าที่คาดไว้อีก
นะ แล้วฟีลแคทจะดูอินดี้น่ะ เขาเห็น
รายชื่อศิลปินแล้ว เขาเลือกแล้วว่าจะ
ไปดูใคร แต่ก็มีคนที่ไปดูเวทีอื่น เดิน
ผ่านเรา แล้วได้ฟัง อิมว่าเป็นการดีที่
เราจะได้ connect กับคนดูต่างๆ 
แล้วเป็นเวทีที่รวมศิลปินเยอะไปหมด 
เราได้ดูศิลปินที่เราชื่นชอบ มีหลายเวที
ให้เราเลือก ซึ่งจะมีความบีบคั้นบาง
อย่าง ถ้ามีวงที่เราชอบ 2 วงเล่นชนกัน 
เราก็วิเคราะห์แล้วว่า เดี๋ยวคนนี้ เขา
อาจจะมีอีเวนต์ตามที่ต่างๆ อีก แต่คน
นี้ เป็นวงอินดี้ที่รู้สึกว่าค่อนข้างเก็บตัว 
หาดูได้ยาก ต้องเลือก 

Image’s Dream 
ทุกวันนี้รู้สึกว่าได้ท�างานในฝันหรือยัง
 ก็เป็นงานในฝันเหมือนกันนะ แต่
อิมไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมาอยู่จุดนี้   
ได้ท�าจริงจัง เซ็นสัญญากับค่ายเพลง 
แล้วก็ท�าเพลงจริงๆ เพราะว่าอิมก็แค่
ร้องเพลงไปเรื่อยๆ เป็นสิ่งที่เราท�าได้ดี 
ท�าให้เรารู้สึกดี เพราะฉะนั้นทุกอย่าง
ตอนนี้เรียกได้ว่าเกินความคาดหมาย
มาตลอด

อิมเมจเริ่มขึ้นเวทีร้องเพลงตั้งแต่เมื่อ
ไหร่คะ   
 อนบุาล เป็นการประกวดนางนพมาศ 
แล้วเขามีพาร์ตแสดงความสามารถ
พิเศษ อิมก็ร้องเพลง แต่อนุบาลน่ะ ไม่
เพราะหรอก ชนะได้ไงก็ไม่รู้
หลังจากนั้นได้ประกวดนางนพมาศ
อีกไหม 
 ไม่แล้วค่ะ ก็ร้องเพลงอย่างเดียว 
เพราะเริ่มเข้าประถม ก็ร้องเพลงบน
เวที เขามีแข่งหลายอย่าง แข่งท�า
โปรเจกต์วิทย์ แข่งกีฬา แข่งดนตรี แข่ง
ร้องเพลง แม้กระทั่งร�า ก็กว้างขวางขึ้น   
ได้เรียนรู้ว่ามีความชอบหลายอย่าง 
แล้วเราถูกจริตกับการร้องเพลง เราก็
ไปทางนี้ เพราะว่าทุกคนมีความถนัด
ต่างกัน ถ้าให้อิมไปแข่งบาสฯ ก็จะไม่
เวิร์ก โชคดีที่เราหาทางที่คิดว่าเวิร์ก
ส�าหรับเราเจออย่างเร็ว 
คิดว่า อิมเมจ สุธิตา ร้องเพลงดีไหม
 อิมไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองร้องเพลงดี 
ไม่ดี แต่ว่าก็มีคนที่เขาเข้ามาบอกว่าเขา
ชอบที่เราร้องนะ เขาว่าเราร้องเพลง
ดีนะ เขาถูกจริต เพราะฉะนั้น อิมคิดว่า
เป็นเรื่องของ personal taste ว่า
เราถูกจริตกับคนนี้ เขาชอบ แต่ก็มีคนที่
เขาไม่ชอบเหมือนกัน เราก็รู้แค่ว่า โอเค 
อิมร้องไม่เพี้ยน
แล้วมีวิธีฝึกหรือพัฒนาตัวเอง
อย่างไร  ทั้งในเรื่องของการร้อง
เพลง และการแต่งเพลง
 เคยมีคนบอกอิมตั้งแต่เด็กๆ แล้ว
ว่า ถ้าอยากร้องเพลงไหน ให้ฟังเยอะๆ 
การฟังช่วยเสมอ แต่อย่าฟังเยอะเกิน
ไป ให้ฟังจนเราจับท�านอง จับเมโลดี้ 
จับจังหวะ แล้วก็ท่อนต่างๆ ได้ เพราะ
ว่าถ้าเราฟังเยอะเกินไป จะกลายเป็นว่า
เราจ�าอันนั้นแม่นเกินไป ก็จะกลายเป็น
เป๊ะ ถ้าเราฟัง จนเราแค่จับทางได้ แล้ว
เรามาฝึกร้อง เหมือนเราได้ใส่อะไรที่
เป็นตัวเองโดยที่เราไม่รู้ตัว ก็คือ การ
มั่วแบบไม่มั่วมาก (หัวเราะ)
ยกตัวอย่างหน่อยค่ะ ทุกวันนี้ฟัง
เพลงอะไรอยู่บ้างคะ 
 ฟังมั่วซั่วไปหมดเลยค่ะ อิมชอบ
หลายแนว คืออิมโตมากับ The 
Carpenters อิมก็จะชอบแนวนั้น 
หรือว่า อิมชอบTaylor Swift แล้วก็ 
Damien Rice หรือว่า Harry Style 
จาก One Direction ฟังกว้างมากๆ 
บางทีเราไม่ได้ฟังลึกไปจนถึงทุกเพลง
ในอัลบั้มเขา 5 ถ้าเปิด ไปเจอเพลงที่
ถูกจริต แต่อิมไม่รู้จักศิลปิน อิมก็ฟัง 
อาจจะมีฟังเพลงอื่นของเขาบ้าง ถ้า
ชอบอีกก็ฟังค่ะ

Image’s image
นอกจากฟังเพลง ร้องเพลงแล้ว ชอบ
ท�าอะไรอีก
 อิมชอบถ่ายรูป ถ่ายทุกแบบ 
กล้องถ้าให้เลือก อิมชอบกล้อง SLR 
หรือว่า DSLR กล้องที่เปลี่ยนเลนส์ได้ 
แล้วก็ปรับโฟกัส มีเลนส์หลายระยะให้
เลือกตามการใช้งาน เพราะอิมรู้สึกว่า
เราเลือกได้ ถ้าเป็น กล้องคอมแพ็กจะมี
คาแร็กเตอร์ของกล้องแต่ละตัว ซึ่งชอบ
เหมือนกันนะ แต่ถ้าชอบมากจริงๆ อิม
ชอบการที่มองไปแล้วอิมเลือกโฟกัสสิ่ง
ที่ใกล้ ตรงกลาง หรือไกลก็ได้ 
เรียนใกล้จบแล้ว วางแผนไว้อย่างไร  
 ถ้าเรียนจบก็คงมาท�าเพลงจริงจัง 
ตอนที่ยังท�าได้ แล้วก็มีด้านที่อิมอยาก
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เรียนรู้อยู่ ก็คือจิตวิทยา ด้วยความที่อิม
เป็นคนชอบวิเคราะห์ ชอบหาเหตุผล 
ถ้าให้มีหลักการนิดหนึ่ง ก็น่าจะดีขึ้น 
(หัวเราะ)
ลองวิเคราะห์ตัวเองบ้าง อิมเมจคิด
ว่า image ของตัวเองเป็นไง
 อิมว่า อิมเป็นคนดื้อ เพราะว่าทุก
คนบอกแบบนั้น (หัวเราะ) และอิมว่า
อิมเป็นคนคาดเดาไม่ค่อยได้น่ะ อย่าง
วันนี้อยากท�าแบบนี้ ก็ท�าเลย อยากจะ
ไปที่นี่ ก็ไป ไม่วางแผน  
จากเหตุการณ์ที่ผ่านมา คิดว่าตัวเอง
โชคดีไหม
 โอ้ โชคดีมากๆ มาตลอดเลยค่ะ 
ทุกอย่างที่เกิดขึ้น ในเส้นทางนี้นะ คือ
โชคหมดเลย ความสามารถก็ส่วนหนึ่ง 
แต่ว่าดวง จริงๆ เป็นดวง เป็นจังหวะ 
(O,O)

รู้ไปท�าแมว 
  : เรื่องภาพ อิมเมจชอบ ฟิล์ม 
Lomography ISO 400 ติดตาม
ภาพถ่ายของอิมเมจได้ที่ ig: 
500daysofimage
  : ส่วนเรื่องอื่นๆ ก็ดูที่ ig: 
imageswift13  
 : อิมเมจชอบดูหนังด้วย นางเอก
ในดวงใจคือเอมม่า สโตน แต่ไม่ดู
หนังผี แม้เคยร้องเพลงประกอบ
ภาพยนตร์สยองขวัญหลายเรื่อง 
ล่าสุด คือ แสงกระสือ (เพลง ‘เหลือ
วิญญาณก็จะรัก’)
 : ลูกชิ้น หมูยอ สะตอ คือ 
อาหารที่อิมเมจไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ 
ส่วนกุ้งเคยชอบมาก โดยเฉพาะกุ้ง
แช่น�า้ปลา แต่พอโตแล้วจึงพบว่าแพ้
 : ส่วนฟุตบอล อิมเมจยังชอบอยู่ 
แต่มีเวลาดูน้อยลง พอถามถึง
พรีเมียร์ลีกอังกฤษ เธอยังเชียร์ทีม
อาร์เซนอล แม้ฤดูกาลล่าสุดไม่ได้ลุ้น
แชมป์ "ตั้งแต่เราเชียร์อาร์เซนอล 
เราก็ต้องรักษาใจตัวเองนิดหนึ่ง เรา
ต้องพยายามรับมือกับความผิดหวัง
ทีอ่าจจะเกิด หรอืไม่เกิดกไ็ด้ (หวัเราะ)”

“ทุกคนมีกลไก
การวิเคราะห์อยู่
แล้ว ก่อนที่เรา
จะเลือกอะไร
สักอย่างหนึ่ง” 
อิมเมจ สุธิตา
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ท่านที่เกิดเดือน
มิถุนายน

เงินเยอะจรงิจงั มามากมาย 
ทั้งเงินเก็บที่มีอยู่แล้ว และ
เงินจากการงาน โชคลาภ
ต่างๆ แต่ ไพ่ใบนี้ เป็น
รูปการ ท�าทาน ท�าบุญ 
บริจาค ดังนั้น ระหว่างทาง 
อาจจะมีการใช้จ่ายไปตาม
ทาง แต่ให้คิดเสียว่าเป็น
ราคาที่เราต้องจ่าย เพื่อให้
ทั้งการเงิน และชีวิต ได้
เดินทางต่อไปอย่างสบายๆ 
ไหลไปได้อย่างสะดวก

ท่านที่เกิดเดือน
กรกฎาคม 

ราชาถือไม้เท้า การงาน 
การเรียน เรียกได้ว่าไม่มี
ปัญหา สบาย ถึงจะมี
ปัญหาใหญ่น้อย ก็
สามารถแก้ไขได้อย่าง
สบายบรื๋อ ราบรื่น 
สะดวก ไร้ข้อติดขัดใดๆ 
แต่อย่างที่เคยบอกกล่าว
ไปเสมอๆ ว่า ไพ่คิง จะ
เป็นราชาที่ควบคุมแบบ
เบ็ดเสร็จ แก้ไขทุกสิ่ง
อย่างได้ด้วยตัวเอง ดังนั้น
ควรต้องระมัดระวังในการ
ท�า ในการจัดการ เพราะ
คิงจะแข็งกร้าวไม่อ่อนโยน
ในการแก้ปัญหาหรือ
จัดการเหมือนไพ่ควีน

ท่านที่เกิดเดือน
สิงหาคม

ความรักความสัมพันธ์ดี 
คอนเน็กชั่นดี การติดต่อ
สื่อสารพบปะผู้คนดี ไพ่ถ้วย
เป็นเรื่องความรัก นี่ถ้วย
เยอะและมีของในถ้วยเยอะ 
แต่ลอยอยู่บนเมฆก้อนใหญ่ 
อาจเพราะเรายังไม่ได้หยิบ
จับหรือคว้ามันมาในเวลานี้ 
แต่พอมองเห็นทางละ และ
บรรยากาศรอบๆ ก็ค่อน
ข้างเป็นใจด้วยแล้ว เอาเป็น
ว่าดีถึงดีมาก ใจเย็นๆ 
เดี๋ยวจะค่อยๆ มาแล้ว

ท่านที่เกิดเดือน
กันยายน 

จักรพรรดิ สบาย ได้ไพ่
เมเจอร์แล้ว จัดการทุกสิ่ง
อย่างได้อยู่หมัด การเงิน
การงานการเรียนสุขภาพ 
ทั้งจิตใจและกายภาพ 
เรียกได้ว่าตลอดเดือนนี้
ไม่มีปัญหา และถึงจะมี
ปัญหาก็สามารถแก้ไขมัน
ได้อยู่หมัด ไม่มีปัญหา
ใดๆ 
ย�้า ไม่มีปัญหาใดๆ เลย 

ท่านที่เกิดเดือน
ตุลาคม

ไม้เท้าเป็นเรื่องของการ
งาน การเรียน เป็นไพ่ที่ดี
ใบหนึ่ง แต่ด้วยหน้าไพ่ ยัง
ดูวุ่นวายสับสน ด้วยความ
วุ่นวายของคน มิใช่ตัวของ
การงานการเรียน การงาน
เดินหน้าแข็งแรง หนักเอา
เบาสู้กันไป แต่พอรวมๆ 
แล้วจะเหนื่อย และวุ่นวาย
ที่คนที่ร่วมงานด้วยเสีย
มากกว่า 

ท่านที่เกิดเดือน
ธันวาคม

มาแล้ว ราชินีถือไม้ การ
งานการเรียนดี สบายใจ ไร้
กังวล ไร้ปัญหา แถม
สามารถแก้ไขจัดการ ทั้ง
ปัญหาและไม่ปัญหาได้ด้วย
ความอ่อนโยน ยืดหยุ่น 
อะลุ้มอล่วย สบายๆชิลๆ 
คนรอบกาย ผู้ร่วมงาน ลูก
น้อง ก็สามารถจัดการไปได้
ด้วยความลื่นไหล สบายแฮ 

ท่านที่เกิดเดือน
มกราคม

เด็กถือเหรียญ การเงินดี 
หากมีการเริ่มโปรเจกต์
ใหม่ๆ ด้วยจะยิ่งดี ทั้งใน
งานประจ�าที่ท�าอยู่และ
โปรเจกต์ใหม่ๆด้วย เด็กคือ
บุคคล ดังนั้นจะมีผู้คนที่อายุ
น้อยกว่า ทั้งผู้ร่วมงานหรือ
ลูกน้อง หรือคนที่อายุน้อย
กว่า จะมาช่วยงาน 
ช่วยแก้ปัญหา และช่วย
หาเงินมามอบให้ มอบโชค
ลาภมาให้ด้วย

ท่านที่เกิดเดือน
กุมภาพันธ์
 
เดินหน้า บุกตะลุย ม้าบน
ไพ่ก�าลังก้าวย่าง เดินหน้า 
ทั้งความรักความสัมพันธ์ 
บุกตะลุย คอนเน็กชั่นดี 
ถือว่ามาถูกทาง ให้เราเป็น
หัวหมู่ทะลวงฟัน ท�าไปสู้ไป 
ไม่มีปัญหาใดๆ มาขัดขวาง 
ขัดขา หรือจะเบรกเราได้ 
เดือนนี้ ลุยไป จัดการไป 
ไร้ปัญหาใดๆ เลยขอรับ

ท่านที่เกิดเดือน
มีนาคม

ดาบเป็นเรื่องชีวิตและ
สุขภาพ ดังนั้น ต้อง
ระมัดระวัง  2 ดาบแม้จะดู
ว่าดาบไม่เยอะ แต่มีผ้าปิด
ตา และดาบสองมือ คือ 
การเลือกทาง ต้องระวัง
ทางเลือก หรือการตัดสิน
ใจอะไรบางอย่าง ต้อง
ค่อยๆ ประมวลผลข้อมูล
ให้ละเอียด เดือนนี้ต้อง
ระมัดระวังให้มากขึ้น

ท่านที่เกิดเดือน
เมษายน

ในต�าราผม ใบนี้ถือว่าดีสุด
ในส�ารับ เป็นรองแค่เดอะ
เวิลด์ กงล้อแห่งโชคชะตา 
ต้องหมุนวนไปก็จริง แต่
เรื่องดีๆก�าลังจะหมุนมา
และเรื่องที่ไม่ดี ก�าลังจะ
หมุนวนออกไป สิ่งดีๆ 
ก�าลังหมุนวนมา และวนให้
เราอยู่ในกงล้อนั้น
สบายๆ เลยขอรับเดือนนี้ 
ลุย!!

ท่านที่เกิดเดือน
พฤษภาคม

เงินเยอะแยะมากมาย 
เงินหลั่งไหลเข้ามาแบบ
ทั้งทันตั้งตัวและไม่ทันตั้ง
ตัว รายได้ทั้งจากการงาน
หรือรายได้ประจ�า และ
เงินจากโชคลาภต่างๆ ดัง
นั้นเดือนนี้สบายใจไทย
แลนด์ได้เลยว่า เงินจะมา
จากทุกทาง มีเงินแล้วก็
สบายใจ ท�าสิ่งอื่นๆ ใน
ชีวิตได้แบบสบายๆ ไป
ด้วยเลย 

หมอสอง 3 มิติเปิดไพ่ยิปซี ท�านายดวงรายเดือนโดยหมอสอง สามมิติ ...เดือนมิถุนายน 2562…

รู้ไปท�าแมว 
 ดวงรายเดือนดูที่นี่ที่เดียว ส่วนดวงรายสัปดาห์ดูแบบสดๆ ได้ที่แคท เรดิโอ รายการหมอสองสามมิติ ทุกวัน
พฤหัสบดี สี่ทุ่มถึงเที่ยงคืน โดยหมอสอง ( 2 Dox หรือ จักรพงศ์ สิริริน) และ หมอยิป (ยิปโซ–อริย์กันตา) 

ท่านที่เกิดเดือน
พฤศจิกายน

ปักกันรัวไปทั้งตัวเลย 
เรียกได้ว่าพรุน เดือนนี้
อาจจะไม่ใช่จังหวะเราที่
ต้องได้ท�าได้ลุย แต่ก็เป็น
จังหวะพักและได้คิด
ทบทวนกันว่าควรจะระวัง
ตัวในด้านใดบ้าง 
ระมัดระวังตัวในทุกๆ 
เรื่องครับ และเน้นไปที่ 
สุขภาพกาย สุขภาพใจ 
เพราะเป็นไพ่ดาบ และ10 
ดาบคือ สุดในหมวดดาบ
แล้วด้วยขอรับ
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CAT100
2018

 Cat 100 คอื ชาร์ตรายปีท่ีแคท 
เรดิโอ รายงานเป็นกิจวัตรช่วงขึน้ปี
ใหม่ ซึง่ตอนนัน้เค้าแมวปิดต้นฉบับ
หนงัสอืปกน้อย พร ูไปแล้ว เราจงึน�า
ชาร์ตมาทบทวนให้ในฉบับนีพ้ร้อมรู้
ไปท�าแมวจากคนประมวลผลชาร์ตที่
เข้มข้น อ่านแล้วระลกึถงึทัง้ความ
ทรงจ�าปีก่อน และพฒันาการของ
เหล่าศลิปินทีปี่นีน่้าจะสร้างสถติิ
ใหม่ๆ แก่วงการเพลงไทยไม่น้อย

รู้ไปท�าแมว Cat 100 ปี 2018
 • เพลงแรกทีเ่ข้าชาร์ตในปี 2018 
คือเพลง ‘ให้เธอได้รู้’ ของ Wave 
and So 
 • ปีนีม้เีพลงส่งมาท่ี Cat Radio 
มากกว่า 800 เพลง มีเพลงติดชาร์ต 
Cat 30 ทั้งสิ้น 269 เพลง จาก 
187 ศิลปิน 41 ค่ายเพลง
 • มเีพลงข้ามมาจากปี 2017 
จ�านวน 25 เพลง โดย ‘ช่วงเวลา’ 
ของ Zweed n' Roll กระโดดขึน้มา
สูงท่ีสุด 253 อนัดบั จากอนัดบัท่ี 
298 ในปีท่ีแล้วมาอนัดบัท่ี 45 ในปีนี้
 • มีเพลงขึ้นอันดับหนึ่ง 35 
เพลง และเพลงที่ขึ้นอันดับหนึ่งนาน
ทีสุ่ดคอื ‘Lover Boy’ โดยภมู ิวภิรูศิ 
ซึ่งอยู่ในอันดับหนึ่งนาน 5 สัปดาห์ 
รองลงมาคอื ‘ซ่อนกล่ิน’ โดย ปาล์มมี่ 
(อีฟ ปานเจริญ) อยู่ในอันดับหนึ่ง
นาน 3 สัปดาห์
 • เพลง ‘ยังไงดี / should I’ 
ของ mints อยู่ในชาร์ตนานที่สุด 16 
สัปดาห์ รองลงมาอยู่ในชาร์ตนาน 15 
สัปดาห์ คือเพลง ‘ร้อยล้านวิว / 
Brilliant View’ ของ Penguin 
Villa  (เจตมนต์ มละโยธา) 

Cat 100 Year 2018
TY Title Artist Label Peak Wks
1 Lover Boy ภูมิ วิภูริศ Rats Records 1 (4) 13
2 ซ่อนกลิ่น Palmy (อีฟ ปานเจริญ) Genie Records 1 (3) 11
3 เพราะคุณ เราเขียน Plot อิสระ 1 (2) 11
4 ร้อยล้านวิว / Brilliant View เจตมนต์ มละโยธา (Penguin Villa) Smallroom 1 (2) 15
5 ปีศาจ / Demons ณัฐวุฒิ เจนมานะ (Max) Lof 1 (2) 13 (19)
6 Drive Violette Wautier The Wautier Record 1 (1) 9
7 Spotlight บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์ Muzik Move Records 1 (2) 11
8 Social Lover จระเข้บัว อิสระ 1 (2) 11
9 มาดามอโศก Plot อิสระ 2 11
10 Summer Hibernation Plastic Plastic What The Duck 1 (2) 7
11 ยังไงดี / should I mints What The Duck 2 16
12 ได้ Youth Brush อิสระ 1 (1) 11
13 แล้วเธอ Whal & Dolph What The Duck 1 (2) 9
14 รอยกะพริบตา / Cyan Greasy Café Smallroom 1 (2) 8
15 Miss Summer temp. Parinam Music 1 (1) 10
16 อาวรณ์ / I Want You Polycat Smallroom 1 (2) 9
17 คําตอบ / Answer Safeplanet อิสระ 2 10
18 คิดถึงขนาด / Thinking สมเกียรติ Smallroom 1 (1) 8
19 หยุดคํ่าคืนไว้ตรงหน้าเธอจะดีไหม อพาร์ตเมนต์คุณป้า สนามหลวง 1 (1) 9
20 Adult Video temp. Malama Collective 1 (1) 11
21 หลง / Lost Slur Smallroom 1 (1) 8
22 แม่เกี่ยว Palmy (อีฟ ปานเจริญ) Genie Records 1 (2) 6
23 กลับมา / Pls Come Back เจตสุภา เครือแตง (Jan Chan) x No Sound In Space อิสระ 2 7
24 แฟนหาย The Richman Toy Smallroom 1 (1) 10
25 ขอบคุณทุกช่วงเวลา / Glad To Have You Sqweez Animal feat. เมธี น้อยจินดา Spicy Disc 1 (1) 8
26 แว่นกันแดด / Sun Glasses Folk9 Parinam Music 1 (1) 8
27 ทิ้งตัว / Universe Scrubb Bec Tero Music 4 10
28 ฝัน Flure อิสระ 1 (2) 6
29 แสงสว่าง / Strobe Light Safeplanet อิสระ 1 (1) 10
30 สักวัน / Someday ณฐพล ศรีจอมขวัญ feat. นิภัทร์ กําจรปรีชา         

(กานต์ The Parkinson) Spicy Disc 1 (1) 8
31 ความจริง / Fake Yiaz อิสระ 2 12
32 เก็บเธอเอาไว้ดูก่อน / Preview Whal & Dolph What The Duck 2 9
33 ลําพัง / A Loner เจตมนต์ มละโยธา (Penguin Villa) Smallroom 1 (1) 6
34 ที่ผ่านมา / London Greasy Café Smallroom 1 (2) 5
35 52 Hz Henri Dunant Rats Records 1 (1) 9
36 ในหน้าต่าง / When The Wind Blows Summer Stop Smallroom 3 11
37 ฉันยังเก็บไว้ / Girl & Boy Whal & Dolph feat. ภัทรวี ศรีสันติสุข (เอิ๊ต) What The Duck 3 8
38 ใจเย็น / Still สุธิตา ชนะชัยสุวรรณ (อิมเมจ) Smallroom 3 7
39 แด่ศาลที่เคารพ / The Judge Noi Pru Love iS Entertainment 1 (1) 6
40 Smoke Violette Wautier The Wautier Record 1 (1) 6
41 จดหมายถึงตัวฉันในอนาคต / A Time Capsule Letter ตรัย ภูมิรัตน Spicy Disc 2 6
42 ร้อยล้านวิว อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข (Stamp) 123 Records 3 8
43 รอให้เธอบอก / Mute Whal & Dolph What The Duck 1 (1) 7
44 ดูดี / Pretty … Good Polycat Smallroom 1 (1) 7
45 ช่วงเวลา Zweed n' Roll อิสระ 2 7 (8)
46 ความลับมีในโลก / Secret วรันธร เปานิล (อิ้งค์) Boxx Music 3 7
47 ไม่เป็นไร … เข้าใจ / Goodbye Violette Wautier Universal Music Thailand 1 (2) 5 (8)
48 ขอเถอะปีนี้ สมเกียรติ Smallroom 2 7
49 ยังอยู่ที่เดิม Pills อิสระ 3 12
50 Ring Ring temp. Parinam Music 1 (1) 5
51 Maryland Costlywood อิสระ 2 10
52 อย่าเลย อย่า (ทรมาน) / Please Don't Moving And Cut อิสระ 3 10
53 ยังอยู่ / Wind Scrubb Bec Tero Music 3 6
54 ภูเขาบังเส้นผม อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข (Stamp) feat. 2P 123 Records 3 9
55 Escape Moving and Cut อิสระ 2 6
56 ไม่เป็นไร The Whitest Crow อิสระ 5 10
57 พจนานุกรม ยศวัศ สิทธิวงศ์ (M) 123 Records 5 9
58 Grow Old Sqweez Animal Spicy Disc 1 (1) 5
59 Always Zweed n' Roll อิสระ 3 6
60 ดําสนิท จุลจักร จักรพงษ์ (Hugo) Me Records 2 7
61 The Diary ณฐพล ศรีจอมขวัญ feat. รัตน จันทร์ประสิทธิ์           

(นะ Poly Cat) Spicy Disc 4 8
62 สวยไท / Free Beauty Rasmee Isan Soul อิสระ 4 9
63 Be Patient Costlywood Macrowave 4 8
64 11.15 AM Parim Comet Record 2 6
65 เขียนไว้ข้างเตียง Paradox Genie Records 4 7
66 ภาพเก่า / Flashback Slur Smallroom 4 6
67 ฤดู / Season Scrubb Bec Tero Music 4 7
68 ยังรู้สึก / Old Feelings วรันธร เปานิล (อิ้งค์) Boxx Music 4 6
69 รู้-ก็เหมือน-ไม่รู้ The Whitest Crow อิสระ 5 7
70 นิรันดร์ / Ash Greasy Café Smallroom 5 8
71 ขอโทษ บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์ Muzik Move Records 11 12
72 แปดโมงสิบ / 8:10 A.M. จระเข้บัว อิสระ 4 8
73 Toy The Toys What The Duck 5 6
74 เกลียด The Yers Genie Records 4 8
75 จนกว่าฝนซา / After the Rain Yokee Playboy อิสระ 3 8
76 Midnight Girl N.Y.T.E. สนามหลวง 3 7
77 พร้อม / prompt. mints What The Duck 5 6
78 โลกเปลี่ยน The White Hair Cut อิสระ 6 8
79 ใช่แล้ว The White Hair Cut อิสระ 6 8
80 Wonder Why ? Anatomy Rabbit อิสระ 9 9
81 นางสาวปรารถนา Chanudom What The Duck 5 7
82 ลาก่อนพิน็อคคิโอ / Goodbye Pinocchio ตรัย ภูมิรัตน Spicy Disc 8 7
83 Surfin' Baby Gym and Swim Parinam Music 5 5
84 บทสนทนาของคนอื่น / Dialogue Stoondio 123 Records 5 6
85 วิชาตัวเบา Bodyslam Genie Records 6 8
86 Everyday รพีพร ตันตระกูล (ลูกพีช) Malama Collective 5 5 (8)
87 ทนต์ / Tooth and Truth The Charapaabs feat. ดิเรก อมาตยกุล (ตู้) อิสระ 3 5
88 Luke [นกกระจอก] Solitude Is Bliss Minimal Records 4 6
89 รักดู The Richman Toy Smallroom 7 6
90 พรากผู้เยาว์ The Ginkz Battery Music 2 6
91 คอยดู / Waiting To See You แดเนียล ดิษยะศริน สนามหลวง 11 9
92 คุณ,คนรัก / Lover Jitivi อิสระ 7 7
93 ระวัง จุลจักร จักรพงษ์ (Hugo) Me Records 3 5
94 ราชินีแมงป่อง / The Scorpion Queen ริค วชิรปิลันธิ์ อิสระ 5 6
95 ซ่อน / B2B TELEx TELEXs Wayfer Records 4 4
96 สวรรค์สาป The Richman Toy Smallroom 5 6
97 มวลนําอ้าย / Roll Num I Isanjah บุญลั่น 2 4 (7)
98 ลาลาลอย (100%) The Toys What The Duck 6 7
99 Lucid Dreams Robbers Bliss อิสระ 8 7
100 ฟงัค์หวังเวิ้ด บอยจ๊อส อิสระ 8 7



19

Cat 100 Year 2018
TY Title Artist Label Peak Wks
1 Lover Boy ภูมิ วิภูริศ Rats Records 1 (4) 13
2 ซ่อนกลิ่น Palmy (อีฟ ปานเจริญ) Genie Records 1 (3) 11
3 เพราะคุณ เราเขียน Plot อิสระ 1 (2) 11
4 ร้อยล้านวิว / Brilliant View เจตมนต์ มละโยธา (Penguin Villa) Smallroom 1 (2) 15
5 ปีศาจ / Demons ณัฐวุฒิ เจนมานะ (Max) Lof 1 (2) 13 (19)
6 Drive Violette Wautier The Wautier Record 1 (1) 9
7 Spotlight บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์ Muzik Move Records 1 (2) 11
8 Social Lover จระเข้บัว อิสระ 1 (2) 11
9 มาดามอโศก Plot อิสระ 2 11
10 Summer Hibernation Plastic Plastic What The Duck 1 (2) 7
11 ยังไงดี / should I mints What The Duck 2 16
12 ได้ Youth Brush อิสระ 1 (1) 11
13 แล้วเธอ Whal & Dolph What The Duck 1 (2) 9
14 รอยกะพริบตา / Cyan Greasy Café Smallroom 1 (2) 8
15 Miss Summer temp. Parinam Music 1 (1) 10
16 อาวรณ์ / I Want You Polycat Smallroom 1 (2) 9
17 คําตอบ / Answer Safeplanet อิสระ 2 10
18 คิดถึงขนาด / Thinking สมเกียรติ Smallroom 1 (1) 8
19 หยุดคํ่าคืนไว้ตรงหน้าเธอจะดีไหม อพาร์ตเมนต์คุณป้า สนามหลวง 1 (1) 9
20 Adult Video temp. Malama Collective 1 (1) 11
21 หลง / Lost Slur Smallroom 1 (1) 8
22 แม่เกี่ยว Palmy (อีฟ ปานเจริญ) Genie Records 1 (2) 6
23 กลับมา / Pls Come Back เจตสุภา เครือแตง (Jan Chan) x No Sound In Space อิสระ 2 7
24 แฟนหาย The Richman Toy Smallroom 1 (1) 10
25 ขอบคุณทุกช่วงเวลา / Glad To Have You Sqweez Animal feat. เมธี น้อยจินดา Spicy Disc 1 (1) 8
26 แว่นกันแดด / Sun Glasses Folk9 Parinam Music 1 (1) 8
27 ทิ้งตัว / Universe Scrubb Bec Tero Music 4 10
28 ฝัน Flure อิสระ 1 (2) 6
29 แสงสว่าง / Strobe Light Safeplanet อิสระ 1 (1) 10
30 สักวัน / Someday ณฐพล ศรีจอมขวัญ feat. นิภัทร์ กําจรปรีชา         

(กานต์ The Parkinson) Spicy Disc 1 (1) 8
31 ความจริง / Fake Yiaz อิสระ 2 12
32 เก็บเธอเอาไว้ดูก่อน / Preview Whal & Dolph What The Duck 2 9
33 ลําพัง / A Loner เจตมนต์ มละโยธา (Penguin Villa) Smallroom 1 (1) 6
34 ที่ผ่านมา / London Greasy Café Smallroom 1 (2) 5
35 52 Hz Henri Dunant Rats Records 1 (1) 9
36 ในหน้าต่าง / When The Wind Blows Summer Stop Smallroom 3 11
37 ฉันยังเก็บไว้ / Girl & Boy Whal & Dolph feat. ภัทรวี ศรีสันติสุข (เอิ๊ต) What The Duck 3 8
38 ใจเย็น / Still สุธิตา ชนะชัยสุวรรณ (อิมเมจ) Smallroom 3 7
39 แด่ศาลที่เคารพ / The Judge Noi Pru Love iS Entertainment 1 (1) 6
40 Smoke Violette Wautier The Wautier Record 1 (1) 6
41 จดหมายถึงตัวฉันในอนาคต / A Time Capsule Letter ตรัย ภูมิรัตน Spicy Disc 2 6
42 ร้อยล้านวิว อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข (Stamp) 123 Records 3 8
43 รอให้เธอบอก / Mute Whal & Dolph What The Duck 1 (1) 7
44 ดูดี / Pretty … Good Polycat Smallroom 1 (1) 7
45 ช่วงเวลา Zweed n' Roll อิสระ 2 7 (8)
46 ความลับมีในโลก / Secret วรันธร เปานิล (อิ้งค์) Boxx Music 3 7
47 ไม่เป็นไร … เข้าใจ / Goodbye Violette Wautier Universal Music Thailand 1 (2) 5 (8)
48 ขอเถอะปีนี้ สมเกียรติ Smallroom 2 7
49 ยังอยู่ที่เดิม Pills อิสระ 3 12
50 Ring Ring temp. Parinam Music 1 (1) 5
51 Maryland Costlywood อิสระ 2 10
52 อย่าเลย อย่า (ทรมาน) / Please Don't Moving And Cut อิสระ 3 10
53 ยังอยู่ / Wind Scrubb Bec Tero Music 3 6
54 ภูเขาบังเส้นผม อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข (Stamp) feat. 2P 123 Records 3 9
55 Escape Moving and Cut อิสระ 2 6
56 ไม่เป็นไร The Whitest Crow อิสระ 5 10
57 พจนานุกรม ยศวัศ สิทธิวงศ์ (M) 123 Records 5 9
58 Grow Old Sqweez Animal Spicy Disc 1 (1) 5
59 Always Zweed n' Roll อิสระ 3 6
60 ดําสนิท จุลจักร จักรพงษ์ (Hugo) Me Records 2 7
61 The Diary ณฐพล ศรีจอมขวัญ feat. รัตน จันทร์ประสิทธิ์           

(นะ Poly Cat) Spicy Disc 4 8
62 สวยไท / Free Beauty Rasmee Isan Soul อิสระ 4 9
63 Be Patient Costlywood Macrowave 4 8
64 11.15 AM Parim Comet Record 2 6
65 เขียนไว้ข้างเตียง Paradox Genie Records 4 7
66 ภาพเก่า / Flashback Slur Smallroom 4 6
67 ฤดู / Season Scrubb Bec Tero Music 4 7
68 ยังรู้สึก / Old Feelings วรันธร เปานิล (อิ้งค์) Boxx Music 4 6
69 รู้-ก็เหมือน-ไม่รู้ The Whitest Crow อิสระ 5 7
70 นิรันดร์ / Ash Greasy Café Smallroom 5 8
71 ขอโทษ บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์ Muzik Move Records 11 12
72 แปดโมงสิบ / 8:10 A.M. จระเข้บัว อิสระ 4 8
73 Toy The Toys What The Duck 5 6
74 เกลียด The Yers Genie Records 4 8
75 จนกว่าฝนซา / After the Rain Yokee Playboy อิสระ 3 8
76 Midnight Girl N.Y.T.E. สนามหลวง 3 7
77 พร้อม / prompt. mints What The Duck 5 6
78 โลกเปลี่ยน The White Hair Cut อิสระ 6 8
79 ใช่แล้ว The White Hair Cut อิสระ 6 8
80 Wonder Why ? Anatomy Rabbit อิสระ 9 9
81 นางสาวปรารถนา Chanudom What The Duck 5 7
82 ลาก่อนพิน็อคคิโอ / Goodbye Pinocchio ตรัย ภูมิรัตน Spicy Disc 8 7
83 Surfin' Baby Gym and Swim Parinam Music 5 5
84 บทสนทนาของคนอื่น / Dialogue Stoondio 123 Records 5 6
85 วิชาตัวเบา Bodyslam Genie Records 6 8
86 Everyday รพีพร ตันตระกูล (ลูกพีช) Malama Collective 5 5 (8)
87 ทนต์ / Tooth and Truth The Charapaabs feat. ดิเรก อมาตยกุล (ตู้) อิสระ 3 5
88 Luke [นกกระจอก] Solitude Is Bliss Minimal Records 4 6
89 รักดู The Richman Toy Smallroom 7 6
90 พรากผู้เยาว์ The Ginkz Battery Music 2 6
91 คอยดู / Waiting To See You แดเนียล ดิษยะศริน สนามหลวง 11 9
92 คุณ,คนรัก / Lover Jitivi อิสระ 7 7
93 ระวัง จุลจักร จักรพงษ์ (Hugo) Me Records 3 5
94 ราชินีแมงป่อง / The Scorpion Queen ริค วชิรปิลันธิ์ อิสระ 5 6
95 ซ่อน / B2B TELEx TELEXs Wayfer Records 4 4
96 สวรรค์สาป The Richman Toy Smallroom 5 6
97 มวลนําอ้าย / Roll Num I Isanjah บุญลั่น 2 4 (7)
98 ลาลาลอย (100%) The Toys What The Duck 6 7
99 Lucid Dreams Robbers Bliss อิสระ 8 7
100 ฟงัค์หวังเวิ้ด บอยจ๊อส อิสระ 8 7

Cat 100 Year 2018
TY Title Artist Label Peak Wks
1 Lover Boy ภูมิ วิภูริศ Rats Records 1 (4) 13
2 ซ่อนกลิ่น Palmy (อีฟ ปานเจริญ) Genie Records 1 (3) 11
3 เพราะคุณ เราเขียน Plot อิสระ 1 (2) 11
4 ร้อยล้านวิว / Brilliant View เจตมนต์ มละโยธา (Penguin Villa) Smallroom 1 (2) 15
5 ปีศาจ / Demons ณัฐวุฒิ เจนมานะ (Max) Lof 1 (2) 13 (19)
6 Drive Violette Wautier The Wautier Record 1 (1) 9
7 Spotlight บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์ Muzik Move Records 1 (2) 11
8 Social Lover จระเข้บัว อิสระ 1 (2) 11
9 มาดามอโศก Plot อิสระ 2 11
10 Summer Hibernation Plastic Plastic What The Duck 1 (2) 7
11 ยังไงดี / should I mints What The Duck 2 16
12 ได้ Youth Brush อิสระ 1 (1) 11
13 แล้วเธอ Whal & Dolph What The Duck 1 (2) 9
14 รอยกะพริบตา / Cyan Greasy Café Smallroom 1 (2) 8
15 Miss Summer temp. Parinam Music 1 (1) 10
16 อาวรณ์ / I Want You Polycat Smallroom 1 (2) 9
17 คําตอบ / Answer Safeplanet อิสระ 2 10
18 คิดถึงขนาด / Thinking สมเกียรติ Smallroom 1 (1) 8
19 หยุดคํ่าคืนไว้ตรงหน้าเธอจะดีไหม อพาร์ตเมนต์คุณป้า สนามหลวง 1 (1) 9
20 Adult Video temp. Malama Collective 1 (1) 11
21 หลง / Lost Slur Smallroom 1 (1) 8
22 แม่เกี่ยว Palmy (อีฟ ปานเจริญ) Genie Records 1 (2) 6
23 กลับมา / Pls Come Back เจตสุภา เครือแตง (Jan Chan) x No Sound In Space อิสระ 2 7
24 แฟนหาย The Richman Toy Smallroom 1 (1) 10
25 ขอบคุณทุกช่วงเวลา / Glad To Have You Sqweez Animal feat. เมธี น้อยจินดา Spicy Disc 1 (1) 8
26 แว่นกันแดด / Sun Glasses Folk9 Parinam Music 1 (1) 8
27 ทิ้งตัว / Universe Scrubb Bec Tero Music 4 10
28 ฝัน Flure อิสระ 1 (2) 6
29 แสงสว่าง / Strobe Light Safeplanet อิสระ 1 (1) 10
30 สักวัน / Someday ณฐพล ศรีจอมขวัญ feat. นิภัทร์ กําจรปรีชา         

(กานต์ The Parkinson) Spicy Disc 1 (1) 8
31 ความจริง / Fake Yiaz อิสระ 2 12
32 เก็บเธอเอาไว้ดูก่อน / Preview Whal & Dolph What The Duck 2 9
33 ลําพัง / A Loner เจตมนต์ มละโยธา (Penguin Villa) Smallroom 1 (1) 6
34 ที่ผ่านมา / London Greasy Café Smallroom 1 (2) 5
35 52 Hz Henri Dunant Rats Records 1 (1) 9
36 ในหน้าต่าง / When The Wind Blows Summer Stop Smallroom 3 11
37 ฉันยังเก็บไว้ / Girl & Boy Whal & Dolph feat. ภัทรวี ศรีสันติสุข (เอิ๊ต) What The Duck 3 8
38 ใจเย็น / Still สุธิตา ชนะชัยสุวรรณ (อิมเมจ) Smallroom 3 7
39 แด่ศาลที่เคารพ / The Judge Noi Pru Love iS Entertainment 1 (1) 6
40 Smoke Violette Wautier The Wautier Record 1 (1) 6
41 จดหมายถึงตัวฉันในอนาคต / A Time Capsule Letter ตรัย ภูมิรัตน Spicy Disc 2 6
42 ร้อยล้านวิว อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข (Stamp) 123 Records 3 8
43 รอให้เธอบอก / Mute Whal & Dolph What The Duck 1 (1) 7
44 ดูดี / Pretty … Good Polycat Smallroom 1 (1) 7
45 ช่วงเวลา Zweed n' Roll อิสระ 2 7 (8)
46 ความลับมีในโลก / Secret วรันธร เปานิล (อิ้งค์) Boxx Music 3 7
47 ไม่เป็นไร … เข้าใจ / Goodbye Violette Wautier Universal Music Thailand 1 (2) 5 (8)
48 ขอเถอะปีนี้ สมเกียรติ Smallroom 2 7
49 ยังอยู่ที่เดิม Pills อิสระ 3 12
50 Ring Ring temp. Parinam Music 1 (1) 5
51 Maryland Costlywood อิสระ 2 10
52 อย่าเลย อย่า (ทรมาน) / Please Don't Moving And Cut อิสระ 3 10
53 ยังอยู่ / Wind Scrubb Bec Tero Music 3 6
54 ภูเขาบังเส้นผม อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข (Stamp) feat. 2P 123 Records 3 9
55 Escape Moving and Cut อิสระ 2 6
56 ไม่เป็นไร The Whitest Crow อิสระ 5 10
57 พจนานุกรม ยศวัศ สิทธิวงศ์ (M) 123 Records 5 9
58 Grow Old Sqweez Animal Spicy Disc 1 (1) 5
59 Always Zweed n' Roll อิสระ 3 6
60 ดําสนิท จุลจักร จักรพงษ์ (Hugo) Me Records 2 7
61 The Diary ณฐพล ศรีจอมขวัญ feat. รัตน จันทร์ประสิทธิ์           

(นะ Poly Cat) Spicy Disc 4 8
62 สวยไท / Free Beauty Rasmee Isan Soul อิสระ 4 9
63 Be Patient Costlywood Macrowave 4 8
64 11.15 AM Parim Comet Record 2 6
65 เขียนไว้ข้างเตียง Paradox Genie Records 4 7
66 ภาพเก่า / Flashback Slur Smallroom 4 6
67 ฤดู / Season Scrubb Bec Tero Music 4 7
68 ยังรู้สึก / Old Feelings วรันธร เปานิล (อิ้งค์) Boxx Music 4 6
69 รู้-ก็เหมือน-ไม่รู้ The Whitest Crow อิสระ 5 7
70 นิรันดร์ / Ash Greasy Café Smallroom 5 8
71 ขอโทษ บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์ Muzik Move Records 11 12
72 แปดโมงสิบ / 8:10 A.M. จระเข้บัว อิสระ 4 8
73 Toy The Toys What The Duck 5 6
74 เกลียด The Yers Genie Records 4 8
75 จนกว่าฝนซา / After the Rain Yokee Playboy อิสระ 3 8
76 Midnight Girl N.Y.T.E. สนามหลวง 3 7
77 พร้อม / prompt. mints What The Duck 5 6
78 โลกเปลี่ยน The White Hair Cut อิสระ 6 8
79 ใช่แล้ว The White Hair Cut อิสระ 6 8
80 Wonder Why ? Anatomy Rabbit อิสระ 9 9
81 นางสาวปรารถนา Chanudom What The Duck 5 7
82 ลาก่อนพิน็อคคิโอ / Goodbye Pinocchio ตรัย ภูมิรัตน Spicy Disc 8 7
83 Surfin' Baby Gym and Swim Parinam Music 5 5
84 บทสนทนาของคนอื่น / Dialogue Stoondio 123 Records 5 6
85 วิชาตัวเบา Bodyslam Genie Records 6 8
86 Everyday รพีพร ตันตระกูล (ลูกพีช) Malama Collective 5 5 (8)
87 ทนต์ / Tooth and Truth The Charapaabs feat. ดิเรก อมาตยกุล (ตู้) อิสระ 3 5
88 Luke [นกกระจอก] Solitude Is Bliss Minimal Records 4 6
89 รักดู The Richman Toy Smallroom 7 6
90 พรากผู้เยาว์ The Ginkz Battery Music 2 6
91 คอยดู / Waiting To See You แดเนียล ดิษยะศริน สนามหลวง 11 9
92 คุณ,คนรัก / Lover Jitivi อิสระ 7 7
93 ระวัง จุลจักร จักรพงษ์ (Hugo) Me Records 3 5
94 ราชินีแมงป่อง / The Scorpion Queen ริค วชิรปิลันธิ์ อิสระ 5 6
95 ซ่อน / B2B TELEx TELEXs Wayfer Records 4 4
96 สวรรค์สาป The Richman Toy Smallroom 5 6
97 มวลนําอ้าย / Roll Num I Isanjah บุญลั่น 2 4 (7)
98 ลาลาลอย (100%) The Toys What The Duck 6 7
99 Lucid Dreams Robbers Bliss อิสระ 8 7
100 ฟงัค์หวังเวิ้ด บอยจ๊อส อิสระ 8 7

 • มี 3 ศิลปินที่เพลงเข้าชาร์ต 
มากที่สุด คือ scrubb (‘ฤดู / 
Season’ ‘ดวงตะวัน / Sunny 
Day’ ‘ทิ้งตัว / Universe’ ‘ยังอยู่ 
/ Wind’ และ ‘กลัว between 
[18th edited])’  TELEx 

TELEXs (‘สขุสนัต์วันเหงา / 
Merry Lonely Christmas’ 
‘ซ่อน / B2B’ ‘เอายงัไง ? / Now 
What ?’ ‘เพือ่นชือ่ความเหงา / 
01.23 AM.’ และ ‘ดีออก / Dok’) 
และ Whal & Dolph (‘หากมันจะ
สายเกินไป / Goodbye’ ‘เก็บเธอ

เอาไว้ดูก่อน / Preview’ ‘รอให้
เธอบอก / Mute’ ‘แล้วเธอ’ และ 
‘ฉนัยงัเกบ็ไว้ / Girl & Boy’) โดย
มีเพลงเข้าชาร์ต ศิลปินละ 5 เพลง
 • รองลงมามี 7 ศิลปินที่เพลง
เข้าชาร์ต 4 เพลง ได้แก่ bodys-
lam, Greasy Cafe, temp., 

The Richman Toy, The Toys, 
Violette Wautier และ สิงโต น�า
โชค
 • มีเพลงอิสระ ไม่สังกัดค่าย ติด
ชาร์ตมากถึง 111 เพลง ส่วนค่ายที่มี
เพลงติดชาร์ตมากที่สุดคือ What 
The Duck จ�านวน 25 เพลง
 • ปีนี้ไม่มีเพลงประกอบ
ภาพยนตร์ติดชาร์ตเลย มีเพียงเพลง 
‘อยู่ที่เดิม’ โดย สุธิตา ชนะชัย
สุวรรณ (อิมเมจ) จากละคอน
เศรษฐฯ  Rogue Lawyer และ
เพลง ‘LV.99’ The Ginkz feat. 
Blacksheep (River Rhyme) 
จากซีรีส์ GGEZ เกรียนเมพเทพ
ศาสตร์ ที่ติดชาร์ต 
 • เพลงที่มีชื่อยาวที่สุด ถึง 10 
พยางค์คือ ‘หยุดค�่าคืนไว้ตรงหน้า
เธอจะดีไหม’ โดย อพาร์ตเมนต์คุณ
ป้า รองลงมามี 2 เพลง คือ 
‘จดหมายถึงตัวฉันในอนาคต’ โดย 
ตรัย ภูมิรัตน และ ‘เธอไม่อาจเอา
รักไปจากหัวใจ’ โดย Greasy 
Cafe feat. รัฐ พิฆาตไพรี (รัฐ 
Tattoo Colour) ยาว 9 พยางค์
 • ส่วนเพลงชื่อสั้นสุดเพียง 1 
พยางค์ มีมากถึง 31 เพลง ได้แก่ 
‘Drive’  โดย Violette Wautier  
‘ได้’ โดย Youth Brush ‘หลง’ 
โดย Slur ‘ฝัน’ โดย Flure ‘Toy’ 
โดย The Toys ‘เกลียด’ โดย The 
Yers ‘พร้อม’  โดย mints ‘ทนต์’ 
โดย The Charapaabs feat. 
ดิเรก อมาตยกุล (ตู้) ‘Luke’ โดย 
Solitude Is Bliss ‘ซ่อน’ โดย 
TELEx TELEXs ‘… ก่อน’ โดย 
Supersub ‘Young’ โดย Seal 
Pillow feat. ลลิตา บุญภาณุวิจิตร 
(Lali) ‘Sun’ โดย Wave and So 
‘Judge’ โดย รพีพร ตันตระกูล 
(ลูกพีช) ‘Ride’ โดย InDeedwe-
Need feat. Protozua ‘ปล่อย’ 
โดย Soundlanding ‘พัก’ โดย 
T-Bone ‘Rain’ โดย Grandpa 
Andy ‘Pink’ โดย De Flamingo  
‘บอก’ โดย Kidnappers ‘กอด’ 
โดย Quicksand Bed ‘เชื้อ’ โดย 
Sirimongkol ‘นี่’ เดือน จงมั่นคง 
‘เสียง’ โดย The Yers ‘Time’ 
โดย Plasui Plasui ‘Jam’ โดย 
Penny Time ‘แพ้’ โดย วัชรพงศ์ 
ตันเต๊ก (ปัง) ‘Pass’ โดย YOHNs 
‘ยอม’ โดย Musketeers ‘วาง’ 
โดย Abstraction XL และ ‘Fool’ 
โดย L.U.S.S.
 • เพลงแนะน�าจากช่วง 
Bedroom Studio ที่ติดชาร์ตอัน
ดับสุงที่สุดคือ ‘ความจริง / Fake’ 
โดย Yiaz
 • เพลงสุดท้ายที่เข้าชาร์ตในปี 
2018 คือ ‘By Your Side’ โดย 
Mind Wanders
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CAT30
of the Month

January
2019

รู้ไปท�าแมว 

อันดับ 4และ 6 ในชาร์ตเดือน
มกราคม คือ DCNXTR กับ My 
Life As Ali Thomas เป็น 2 ใน 4 
ศิลปินที่บินไปร่วมงาน SXSW หรือ 
South by Southwest Confer-
ences & Festival เทศกาล
ภาพยนตร์ ดนตรี ศิลปะ และ
อินเตอร์แอกทีฟระดับโลก 11–17 
มีนาคมนี้ ที่ออสติน, เท็กซัส 
สหรัฐอเมริกา โดยอีก 2 ศิลปิน คือ 
Chanudom และ Yellow Fang
เค้าแมว และ แคท เรดิโอ ขอร่วม
ยินดีและส่งก�าลังใจให้เต็มร้อยเลย
เมี้ยว 
รายละเอียดเพิ่มเติม www.sxsw.
com

Cat	30	
เดือน มกราคม 2562 (5-26 มกราคม 2562 )

TM Title Artist Label
1 บ๊อบเท ยศวัศ สิทธิวงศ์ (M) 123 Records
2 Ring Ring temp. Parinam Music
3 1-100 สมเกียรติ Smallroom
4 HAM DCNXTR อิสระ
5 Summer Hibernation Plastic Plastic What The Duck
6 Daydreaming My Life As Ali Thomas Warner Music
7 เรื่องของเธอ / Your Story Clutch-Type Pencil Welfare 6
8 Start Again Fever Roamrun Entertainment
9 ไม่สมประกอบ / Incompleted The Dai Dai Genie Records
10 เครื่องบิน / Aeroplanes แดเนียล ดิษยะศริน สนามหลวง
11 Lucid Dreams Robbers Bliss อิสระ
12 ขับรถเล่น Anatomy Rabbit feat. พลอย จีรนันท์ อิสระ
13 Grow Old Sqweez Animal Spicy Disc
14 ตัวประหลาด / Monster Mattnimare HolyFox
15 Romantic Scene Folk9 Parinam Music
16 อย่าหวัง / Hopeless Slur Smallroom
17 Bye Bye Supergoods Tomato Love Records
18 By Your Side Mind Wanders อิสระ
19 Summer Or Raining Parim Comet Record
20 พรกยาง บอยจ๊อส feat. UMA Macrowave
21 Fool L.U.S.S. Wayfer Records
22 Fool Me Rocketman Rats Records
23 After Sunset ภัทรวี ศรีสันติสุข (เอิ๊ต) Muzik Move Records
24 O-O (Ooh) TELEx TELEXs Wayfer Records
25 ลําพัง / A Loner เจตมนต์ มละโยธา (Penguin Villa) Smallroom
26 I Can Tell Death Of Heather อิสระ
27 เวลาดีๆ Selina And Sirinya อิสระ
28 149.6 Bodyslam Genie Records
29 Flashback! Mamakiss Welfare 6
30 ไปเถอะ / Just Go The Parkinson Spicy Disc
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CAT30
of the Month

February
2019

รู้ไปท�าแมว 
 
อันดับ 1 ในชาร์ตเดือนแห่งความรัก 
คือ ‘ยามวิกาล’ ของ Greasy Cafe 
ที่นอกจากจะสร้างสรรค์บทเพลงแล้ว 
ยังจัดนิทรรศการแบบแยกแทร็ก
เพลงนี้ให้ฟังในบรรยากาศห้อง
ท�างานของศิลปิน ที่หลายคนไปชม
และฟังกันอย่างใกล้ชิดที่ 101 The 
Third Place เมื่อ 1-28 กุมภาพันธ์
ในงาน 101 Love เทศกาลรักเกิน
ร้อยกันไปแล้ว อ่านเรื่องราวของ
เพลงนี้และกรีซซี่คาเฟ่ ได้ในคอลัมน ์ 
Recommend ฉบับนี้ 

Cat	30	
เดือน กุมภาพันธ์ 2562 (2-23 กุมภาพันธ์ 2562 )

TM Title Artist Label
1 ยามวิกาล / Purple Greasy Cafe Smallroom
2 ไม่สมประกอบ / Incompleted The Dai Dai Genie Records
3 HAM DCNXTR อิสระ
4 กอดความเจ็บชํ้า / Carry Safeplanet อิสระ
5 Paper Cut วรรธนา วีรยวรรธน อิสระ
6 After Sunset ภัทรวี ศรีสันติสุข (เอิ๊ต) Muzik Move Records
7 We Meet Again Abuse The Youth What The Duck
8 เรื่องของเธอ / Your Story Clutch-Type Pencil Welfare 6
9 I Can Tell Death Of Heather อิสระ
10 Bird Pale อิสระ
11 Romantic Scene Folk9 Parinam Music
12 Daydreaming My Life As Ali Thomas Warner Music
13 ตุนาหงัน / Soulmate ตรัย ภูมิรัตน Spicy Disc
14 ตัวประหลาด / Monster Mattnimare HolyFox
15 ขับรถเล่น Anatomy Rabbit feat. พลอย จีรนันท์ อิสระ
16 Ring Ring temp. Parinam Music
17 บ๊อบเท ยศวัศ สิทธิวงศ์ (M) 123 Records
18 Summer Hibernation Plastic Plastic What The Duck
19 Ghost World Fever Roamrun Entertainment

20 เวรกรรม / Karma Morvasu What The Duck
21 อย่าคุยเรื่องบินสูงในฝูงไก่ / Don’t Fly Over Chicken ชาบลูส์ Macrowave
22 1-100 สมเกียรติ Smallroom
23 เวลาดีๆ Selina And Sirinya อิสระ
24 It's Time To Go Mind Wanders อิสระ
25 ภายใต้ Day After Day Workspace Corporation
26 นิรันดร์ Bodyslam feat. Palmy (อีฟ ปานเจริญ) Genie Records
27 นักสะสมดอกไม้ Panch อิสระ
28 Fool Me Rocketman Rats Records
29 นี่แหละ … ชีวิต / Empty Noi Pru Love iS Entertainment
30 เหนื่อย / Try Tried Tired Tossakan Prom+
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FASHION
with RE-
COMMEND

Strange 
but
Familiar 
Style 
with
Mattni-
mare
Models: ว่าน ซุง แอป บาบูน 
Photo: อุ๊บอิ๊บ 
Thanks: HolyFox / LOVEiS

 เมื่อเราชวนวงดนตรีที่นัดคุย
กันเรื่องเพลง ให้เตรียมชุดเก่งมา
ถ่ายภาพด้วย 
 ทั้งเซ็ตที่ใช้ส�าหรับโปรโมต
ซิงเกิล ‘ตัวประหลาด’ และชุดที่
ชอบใส่ในวันสบายๆ
 
รู้ไปท�าแมว 
 - ว่านไม่ได้น�าเสื้อตัวโปรดมาจาก
บ้าน แต่ไม่ใช่ปัญหา เพราะเขาบอกว่า 
“สไตล์ผมสบายมาก ซื้อเสื้อยืดสีขาวจาก
เซเว่นก็ได้เลย ผมใส่แบบนี้จริงๆ ครับ 
ชอบใส่เสื้อยืดสีขาว เพราะว่าตัดกับผิว 
สบาย”
 - ส่วนชุดคอนเซปต์ ซุงชอบสีแดง 
ส่วนบาบูนชอบสีเขียว แต่ใส่เป็นเพื่อนกัน 

ว่าน ซุง

แอป บาบูน 
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Single: 
ตัวประหลาด 
(Monster)
Artist: 
Mattnimare  

Stranger 
Things?
 Mattnimare (แมตท์นิแมร์) 
คือ ว่าน-ปรีติ์ อัศวรักษ์ (ร้องน�า),  
ซุง-กิดาการ ฉัตรแก้วมณี (กีตาร์),  
แอป-จิรกิตติ์ ท้าวติ (เบส), และ
บาบูน-บริบูรณ์ วีระวงศ์ (กลอง) ได้
รับความสนใจจากผู้ฟังตั้งแต่ยังอยู่ใน
รั้ววิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล จนผ่านประตู
บทเพลงมาหลายบาน เช่น ‘กลัวเกิน
ก้าว’ (2555) ‘คืนวันที่ 22 ของทุก
เดือน’  (2557) ‘ความสุข’ (2558) 
สีสัน อะวอร์ดส 2559 รางวัลศิลปิน
หน้าใหม่ยอดเยี่ยมจากอัลบั้ม ‘The 
Regime’ และ รางวัลเพลงในการ
บันทึกเสียงยอดเยี่ยมจากเพลง 
‘รอยต่อ’, ‘ความทรงจ�าถาวร’ 
(2560) รวมทั้งการท�างานในค่าย
เพลงต่างๆ กระท่ังเผย ‘ตวัประหลาด’ 
(Monster) ซิงเกิลแรก กับบ้านหลัง
ใหม่ HolyFox ในสังกัดเลิฟอีส เมื่อ
ปลายปี 2561ห่างจากซิงเกิลที่แล้ว   
‘ความรัก’ 1 ปี แต่พวกเขายังคงท�า
สิ่งที่รัก เช่นเดียวกับหลายปีที่ผ่านมา 
แม้จะดูประหลาดในสายตาใคร หรือ
ไม่ได้ดังใจตนไปบ้าง  
ตัวประหลาดแซงโค้ง 
 “มี 3 เพลงที่เราอัดไปแล้ว แต่
ว่าเพลงนี้แซงโค้งทุกเพลงออกมา
เลย  3 เพลงแรก ผมแต่งตอนที่อยู่
กรุงเทพฯ แต่อยู่ดีๆ ผมก็ท้อ ไฟ
ดับเลยครับ จนต้องกลับไปอยู่บ้าน
ที่สระบุรี พอกลับไปบ้านปุ๊บ 
เหมือนได้ reset ตัวเองน่ะครับ 
กลายเป็นเพลง ‘ตัวประหลาด ซึ่ง
เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมแต่งเพลงด้วย 
passion จริงๆ ไม่ใช่แต่งแบบ
เป็นงาน แต่งด้วยความที่เรามีเรื่อง
อยากจะเล่าจริงๆ ซึ่งผมอยากให้
ทุกเพลงเป็นแบบนี้ครับ” ซุง
ความหลังสมัย “เด็กหอ”
-เข้าประกวดเวทีดนตรี-
 “เริม่จากตอนเราเข้าปีหนึง่ 

ตรงกบัการประกวด Coke Music 
Awards ท่ีวงสมเกยีรตชินะ แล้ว
ทกุคนเขากส่็งประกวดกนัหมด
เลย” แอป “งานนีเ้พิง่กลับมาหลัง
จากหยดุไป 10 กว่าปีครบัผม ดูยิง่
ใหญ่มากตอนนัน้” บาบนู
 “ตอนนั้นที่คณะฮิตเมทัลมาก
เลยครับ แต่ผมไม่ได้เล่น ผมไม่ได้
ฟังน่ะครับ เลยแปลกแยกมาก 
ไม่มีวง ไม่มีเพื่อน ก็คุยกับพวกพี่ๆ 
สมเกียรติ รุ่นพี่ปีสอง รับน้องแล้ว
สนิทกับเขา เขาฟังเพลงเหมือนผม 
ผมบอกว่าอยากท�าวง อยาก
ประกวดบ้าง แต่ไม่มีคนเล่นแบบนี้
เลย เขาก็บอกให้ลองชวนพี่ว่าน 
เพราะว่าพี่ว่านเขาแก่แล้วครับ 
(หัวเราะ)” แอป
 “ผมเรียน BBA ธรรมศาสตร์
ครับ เรียนจนจบปี 4 แล้วค่อยมา
เรียนดนตรีใหม่” ว่าน
 “พี่ๆ สมเกียรติ เขาชวนพี่ว่าน
ไปเล่นสดที่ร้าน ผมก็เลยคุยกับแก 
ตอนเริ่มต้นไม่ได้คิดว่าจะท�าขนาด
นี้นะฮะ แค่ไปประกวดกับเพื่อน 
แล้วผมก็พยายามมองหาคนที่ไม่
ค่อยเมทัลเท่าไหร่ (หัวเราะ) ก็คือ 
2 คนนี้ (บาบูนและซุง) มือกีตาร์
เกือบเป็นอีกคนแล้วครับ แต่วัน
อาทิตย์ก่อนไปแข่งกัน เขาติดงาน
พอดี” แอป
 “ไปงานบวช จ�าได้เลย” บาบูน  
 “กลายเป็นซุงมาแทน” แอป
  การประกวดครั้งนั้น พวกเขา
ผ่านถึงรอบ 50 วง “ไม่ได้ไปถงึฝั่ง
ฝันครับ แต่พวกผมก็ไม่ได้ท้อครับ” 
บาบูน 
-The Last Fat Fest - 
 “ตอนนัน้ เริม่มเีพลงตวัเอง 
เริม่ไปเล่นประจ�า เก็บประสบการณ์ 
แล้วพอเขาประกาศปุ๊บว่ารับวง 
Bedroom Studio ไปเล่นใน 
The Last Fat Fest (2555) เรา
ก็ตัดสินใจส่งคลิปเล่นสด  ‘กลัว
เกินก้าว’ เข้ามา เพราะมีโอกาส
ตรงนี้แหละครับ ให้เรา ได้ ไปเล่น
สดบนเวทีครับ  หลังจากนั้น เวลา
มีอะไรใหม่ๆ เราก็ส่งมาที่นี่ ตลอด
ครับ”
“เป็นที่พึ่งทางจิตใจฮะ พี่ริท (ดีเจ
วราฤทธิ์  มังคลานนท์ Bedroom 
Studio, Fat Radio /Cat 
Radio /)  ซุง
“ใช่ ซึ่งเหตุการณ์ตอนนั้นสนุกดีฮะ 
คนที่มีวง คนที่มีเพลงที่คณะก็ส่ง
กันหมดเลย พวกผมอยู่หอเดียวกัน

ฮะ  นั่งลุ้นอยู่ในห้อง ช่วงที่
ประกาศผล Bedroom ถ้าใคร
เข้ารอบ เขาจะเปิดเพลง ทุกคนฟัง
อยู่ในห้องตัวเองนะครับ พอเพลง
ดังขึ้นมาเป็นเพลงเพื่อนที่อยู่ชั้น 3 
เราก็กดลิฟต์ลงไปชั้น 3 เฮ! 
(หัวเราะ)  แล้วกลับมาลุ้นต่อห้อง
ตัวเอง พอเพลงวงผมได้ ทุกคนก็
จะขึ้นมา เฮ!” แอป
เวทีที่อยากไปให้ถึง 
 “มี 2 ที่ส�าหรับผมครับ ที่แรก
คือสระบุรี บ้านเกิดครับ คือ ผมยัง
ไม่ได้เล่นบ้านเกิดสักที ส่วนอีกที่ 
ผมคิดว่าเป็นที่ไหนก็ได้ที่ประเทศ
อังกฤษ เราตั้งวงกันมา  โดยจุดตั้ง
ต้นคือเราเล่นบริตร็อกกัน แม้ว่า
ตอนนี้เราจะไม่ใช่ออริจินัลบริตร็
อก แต่อังกฤษก็เป็นที่แรกที่ผม
อยากไปถ้าจะไปต่างประเทศ คง
เติมเต็มความฝันของเรา เพราะ
เราเริ่มด้วยค�านี้ครับ” ซุง
 “ผมอยากไปญี่ปุ่นครับ เห็น
ตั้งแต่เด็กแล้วครับ อยากไปเที่ยว
ด้วย อย่าง Summer Sonic 
อยากเล่นในเวทีที่เห็นพระอาทิตย์
ตก ฟ้าเปิดกว้างๆ” ว่าน
 “ผมอยากไปไต้หวันครับ 
อยากกลับไปซ�้าอีกที ผมไปกับทั้ง
วงตัวเอง ทั้งไปกับโลโมโซนิค แล้ว
รู้สึกว่าคนต่างประเทศเขาเปิดใจ 
ไปเล่นแล้วรู้สึกอยากกลับไปเล่น
อีก ด้วยวัฒนธรรม ด้วยอะไร
หลายๆ อย่าง” บาบูน
  “ผมเล่นที่ไหนก็ได้ แต่ว่าท�า
คอนเสิร์ตใหญ่ ตอนนี้ผมว่าวงผม
ยังไม่พร้อมนะครับ พอถึงเวลาที่
พร้อม ผมเชื่อว่าพวกเราจะสนุก
กับการท�าคอนเสิร์ตนี้แน่ๆ มากๆ 
น่ะครับ แม้แต่ตอนนี้เอง พวกผมมี
อะไรในหัวเต็มไปหมดเลย สมมติ
ได้จัดคอนเสิร์ตใหญ่ ที่โปรดักชั่น
เต็มมากๆ ไฟเต็ม ได้จัดการทุก
อย่างเอง 100% มีการวางคิวทุก
อย่างหมด ผมนึกภาพแล้วน่าจะ
โคตรสนุกเลย แต่ขอเวลาท�าสัก
ครึ่งปีนะครับ” แอป
 “ผมมอีกีทีท่ีต่อบโจทย์แอปด้วย 
และเป็นอีกที่หนึ่งที่ผมอยากเล่น 
ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องท�าให้ได้ คือ 
ผมอยากเล่นที่มหิดลสิทธาคาร 
เป็นฮอลล์ของมหิดล เหตุผลที่ผม
อยากเล่นไม่ใช่แค่ว่ามันใหญ่ แต่
ว่าด้วยความที่ผมจบมากจากที่นั่น 
แล้วถ้าผมไปท�าคอนเสิร์ตใหญ่ ผม
จะเอาแนวดนตรีคลาสสิก 

อิเล็กทรอนิกส์ แล้วก็แจ๊ส ทุกแนว
ที่เด็กมหิดลเล่นกัน มาในงานของ
ผม เพราะว่าผมรู้สึกว่าตอนที่เรา
เรียนกัน แยกกันแนวใครแนวมัน 
ถ้าเกิดผมสามารถกลับไปที่ๆ ผม
เรียนได้ ดึงนักดนตรีที่เล่นแนว
นั้นๆ มาอยู่ในคอนเสิร์ตเดียวกัน
ได้ จะฟินมาก แล้วผมมีความคิด
อยู่ตลอดว่าผมจะต้องเล่นกับวงออ
เคสตรา เพลงวง Mattnimare 
จะมีสเปซให้ออเคสตราอยู่ได้เสมอ
ครับ แม้ว่าเรายังไม่มีทุนในการอัด
จริง ยังไม่มีคอนเสิร์ตที่เชิญเขามา
เล่นให้จริงๆ แต่ว่าเราเว้นที่ตรงนั้น
ไว้แล้ว” (ยิ้ม) ซุง
เปา้หมายของ Mattnimare หลัง
เดนิทางกบัดนตรมีาแลว้ 8 ปี 
 “ผมอยากให้มกิีนจากมนัได้” ว่าน
  “ให้เป็นอาชพีหลักให้ได้” บาบนู
“จะตอบอ้อมอย่างไร แต่สุดท้าย
ปลายทางก็คือตรงนี้ครับ ถ้าตอบ
ว่า “ให้คนรู้จักมากขึ้น” ก็เพื่อตรง
นี้ครับ เพราะเป็นสิ่งที่เราอยากท�า 
แต่เราก็ต้องยอมรับว่าถ้าไม่ได้ ก็
ไม่ได้ฮะ” แอป
ดนตรไีมใ่ชอ่าชพีหลกั แตเ่ปน็ท่ี
หนีง่ในใจ  
  “เป็น Priority หลัก แต่ไม่ใช่
อาชพีหลักฮะ เราได้เงินจากอย่าง
อ่ืน ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซน็ต์ ดนตรี
เหมอืน 0 บาทเลยครบั แต่เราดนั
คดิกับดนตรเีป็นงานหลัก เราทุ่มเท
แบบงานหลัก แม้ว่าจะไม่ได้ทดแทน
ค่าใช้จ่าย กเ็ลยเป็นเหตผุลว่า 
ท�าไมเราถงึอยากให้เล้ียงชพีเราได้ 
เพราะว่าในตอนท่ียงัเล้ียงเราไม่ได้ 
เรากค็ดิกับมนัอย่างนัน้แล้วครบั”  
ซุง

รู้ไปท�าแมว 
- ว่านเป็นผู้จัดการโรงแรมทีเ่ขาใหญ่ เป็นช่างภาพ 
ถ่ายรูปอาหาร เล่นดนตรี และอ่านสปอตโฆษณา  
- บาบูนถ่ายรูป พลางรับหน้าที่ดูแลศิลปินวงอื่น
บ้าง และเป็นคนที่มีไอเท่มพิเศษของแมตท์นิแมร์ 
เช่น แผ่นที่ขายใน The Last Fat Fest แฟลช
ไดรฟ์ที่ขายในงานแคท เอ็กซ์โป ซึ่งเพื่อนคนอื่น
ไม่ได้เก็บไว้... หหึึ  
- แอปรับแปลงานภาษาอังกฤษ และก�าลังท�าห้อง
ซ้อม ห้องอัด
- ซุงเป็นนักแสดง  
- คนเบื้องหลัง HolyFox ที่ชักชวน 
Mattnimare คือ ติณณ์ นภาลัย (Old 
Fashioned Kid) รุ่นพี่และอาจารย์ที่เคยสอน
สมาชิกวงทุกคน   
- Mattnimare เคยไปแสดงสดในงานแลก
เปลี่ยนวัฒนธรรม และได้ท�าเพลงร่วมกับวงดนตรี
ของประเทศไต้หวัน
- ที่มาของชื่อ “แมตท์นิแมร์” ก็มาจาก แมตท์ หนี 
แม่ นั่นแหละ เป็นเรื่องของเพื่อน ที่วงบอกว่า 
“ตอนนี้คุณแมตท์เล่นกล้าม ปกติสุข และยังถาม
อยู่ว่า เมื่อไหร่จะเปลี่ยนชื่อวง”   
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  “ค�าจ�ากัดความของ ‘ยามวิกาล’ นะครับ...  
เคยเป็นไหม สถานที่บางสถานที่ หนังบางเรื่อง
หรือเพลงบางเพลง ฉุดให้เรากลับไปในช่วงเวลา
บางช่วงกับใครบางคน... ลองฟังดูฮะ”  
 นั่นคือค�าอธิบายขนาดสั้น จาก เล็ก-อภิชัย 
ตระกูลเผด็จไกร หรือ Greasy Cafe ถึงบทเพลงใน
บรรยากาศฟ้ามืด จาก ‘Technicolor’ อัลบั้มที่รู้จัก
กันตั้งแต่ปี 2560 เราเองได้คุยกับเขาเรื่องเพลงชุดที่ 
4 และเรื่องเล็กอีกหลายเรื่องในปีนั้น 
(เค้าแมวฉบับดับเบิ้ลปก เล็ก Greasy Cafe, เล็ก 
Hugo) จึงได้ทราบว่า เพลง ‘ยามวิกาล’ คือ จุดเริ่ม
ต้นของอัลบั้มดังกล่าว แต่กว่าจะได้ยินเพลงนี้ในฐานะ
ซิงเกลิผ่านสื่อต่างๆ ก็ 2 ปีถัดมา (มกราคม 2562)
 “เราคิดว่าอาจต้องให้เพลงอื่นท�าความรู้จักคน
ก่อน แล้วค่อยถึงเวลาของเพลงนี้ครับ รู้สึกว่าควร
จะเป็นช่วงหน้าหนาว แต่ว่านั่นแหละ(หัวเราะ) 
หน้าหนาวเมืองไทยก็เย็นไม่ค่อยมากเท่าไหร่”
  มิวสิกวิดีโอเพลงนี้ถ่ายท�าก่อนเพลง ‘รอย
กะพริบตา’ ซิงเกิลแรกจากอัลบั้ม ‘Technicolor’  
โดยผู้ก�ากับคนเดียวกัน คือ พวงสร้อย อักษรสว่าง 
ซึ่งช่วงนั้นอยู่เบอร์ลิน เยอรมนี กรีซซี่คาเฟ่ จึงอยาก
ให้เก็บบรรยากาศไว้ในมิวสิกวิดีโอเพลงนี้
เราดูแล้วรู้สึกว่าเป็นภาพแห่งยามวิกาลที่เกาะกินใจ
มาก เมื่อทราบที่มาของเพลง ก็ยิ่งรู้สึกว่าเข้ากันดี
 “มีช่วงเวลาหนึ่งที่เราร่อแร่ๆ ข้างในใจ แล้ว
คืนหนึ่งเราชวนรุ่นน้องออกไปดื่ม เข้าไปถึงร้านได้
แป๊บเดียวแหละ เพลงๆ หนึ่งก็ดังขึ้นมา แล้วเราก็
รู้สึกอะไรบางอย่าง แต่คิดว่า “ ไม่เป็นไรนะ เรา
สบาย” จนเพลงที่สาม เรากลับบ้านเลย เพราะ
เป็นเพลงที่เราเคยเปิดในช่วงเวลาที่มีความ
สัมพันธ์กับใครบางคนแต่ว่าดันจบไปแล้ว แล้วรู้สึก
ว่าแย่สุดๆ ก็เลยต้องกลับบ้าน แล้วความรู้สึกนี้เรา
จ�าได้ เราก็เลยเอามาพูดในเพลงนี้”
 เล็กบอกว่าจ�าสามเพลงนั้นไม่ได้แล้ว แต่จ�าความ
รู้สึกนั้นได้จนเกิดเพลง ‘ยามวิกาล’ ซึ่งเราว่าจี๊ดมาก 
กลางคืนมาก ส่วนค�าว่า “ยามวิกาล” ทั้งในแง่เวลา
และความหมายในอัลบั้มส�าหรับเขานั้นก็ชัดเจน 
“ดกึมาก เลยเที่ยงคืนไปแล้ว อย่างเพลง ‘ยาม
วิกาล’ นี้ คือ อัลบั้ม ‘Technicolor’ เลยน่ะครับ 
เป็นอัลบั้มในเมืองมากเลย พอยิ่งเป็นเพลง ‘ยาม
วิกาล’ เราเห็นภาพเป็นเรายืนอยู่บนตึกสูงๆ แล้ว
มองลงมา เห็นเมืองที่เป็นไฟๆ เพราะเรารู้สึกว่า
ในช่วงยามวิกาล ในช่วงค�่าคืน ความรู้สึกแบบนี้จะ
เซนซิทีฟกับคนมากกว่าช่วงเวลากลางวันที่ยังมีสิ่ง
เร้าใจ แต่พอกลางคืนแล้วยิ่งเราอยู่คนเดียว ความ
รู้สึกหรือความทรงจ�าเกิดขึ้นกับเราเร็วกว่า หรือ
เราผ่านไปสถานทีห่นึง่ เหน็หนงัเรือ่งหนึง่หรอืได้ยนิ
เพลงๆ  หนึง่แล้วกระชากเรากลับไปง่ายกว่า”
 เมื่อยามวิกาลและความรู้สึกส่งผลได้ฉับพลัน
อย่างนั้น เราจะเตรียมตัวอย่างไร ค�าแนะน�าของเล็ก 
อภิชัย คือ 
  “เอาตัวเราออกมาจากตรงนัน้ให้เรว็ท่ีสดุ จะด้วย
การเดินด้วยเท้าหรอืเดินในจินตนาการก็แล้วแต่ 
เหมอืนกับว่าถ้าเรารู้สกึว่าเราแย่เราก็ไม่ควรเอาตัว
เองไปวางตรงนัน้ แต่พอรู้สกึแย่แล้วไม่ทนั ก็พยายาม
เดนิออกมาให้ได้ ซึง่เราว่าความทรงจ�าบางทบีางช่วง
กห็นกัหนาสาหสัแล้วท�าให้เราไปต่อไม่ค่อยได้ เพราะ
ง้ันถ้ารู้สกึว่าความทรงจ�าในอดีตไม่ได้ท�าให้ปัจจุบันดี 
กว็างไว้ตรงนัน้แหละ ไม่ต้องแบกออกมาหรอก”

   ส่วนการเดินทางของอัลบั้ม  
‘Technicolor’ จากจุดเริ่มต้นที่
แนะน�าให้คนรู้จักถึงทุกวันนี้ เล็ก
เห็นว่า
  “ก็เริ่มท�าความรู้จักกับคน
มากขึ้น ไกลขึ้น เรารู้สึกว่า
ส�าหรับวงเล็กๆ อย่างเรา 
ผลตอบรับโอเคนะ ไม่ได้คิดว่าจะ
ใหญ่โตนะครับ หรือถ้าใหญ่โตได้ 
ป็นเรื่องดีแหละ แต่เท่าที่เกิดขึ้น
ตอนนี้ สถานการณ์เราก็โอเคฮะ 
คนให้โอกาสในการยอมรับซาวด์
แบบนี้ จากอัลบั้มสี่ ซึ่งเรารู้สึกว่า
เป็นช่วงเวลาที่เราหยิบกีตาร์
โปร่งขึ้นมาแต่งเพลงแล้วไม่พา
เราไปไหนสักทีน่ะ งั้นลองเครื่อง
ดนตรีอื่นๆ สิ ก็เลยลองซินธิไซ
เซอร์ พวกเสียงต่างๆ ซึ่งเป็น
เรื่องไกลตัวเรามาก Greasy 
Cafe ไม่ได้มีซาวด์แบบนี้ แต่พอ
ลองไปแล้วก็รู้สกึว่าสดชื่นมากๆ  
ในขณะที่ท�ารู้สึกสนุกตื่นเต้น
มากๆ ซึ่ง ‘ยามวิกาล’ เป็นเพลง
แรกที่ท�าให้เราได้เจอกับซาวด์
แบบนี้ว่าเท่านี้พอแล้ว ไม่ต้องใช้
วิธีเดิมๆ เก่าๆ แล้ว แบบนี้ก็
อธิบายถงึบรรยากาศของสิ่งที่
เราเล่าได้”
 อย่างไรก็ดี ซาวด์ดังกล่าวเป็น
ของงานชุดนี้ ส่วนงานต่อไปเป็น
อย่างไร กลางคืนหรือกลางวัน  ก็
ต้องติดตาม (O,O)
 

รู้ไปท�าแมว
 คนที่ไปเที่ยวงาน 101 Love 
เทศกาลรักเกินร้อย ช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ 2562 คงได้รู้จักเพลง 
‘ยามวิกาล’ มากขึ้นผ่าน นิทรรศการ 
From Here To Hear ที่เล็กจ�าลอง
ห้องท�างานพร้อมเพลงแบบแยก
แทร็กไปให้ผู้ฟังได้สัมผัสกันถึงก้นบึ้ง 
 

 

 

Single:  ยามวิกาล
Artist:  Greasy Cafe

บทเพลงของค�่าคืน
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  Abuse The Youth (อะบวิซ์ 
เดอะ ยธู) เป็นอกีหนึง่วงรอ็กท่ีแฟน
เพลงคดิถงึมาก สมาชกิ ได้แก่ 
มกิ–ประกาย วรนสิรากลุ 
(ร้องน�า/กตีาร์)  จุ -จรุพีร กมล
ธรรมกลุ (กลอง) ตนู–ศภุพงษ์ พรงึ
ล�าภ ูและชาล ีนภิานนัท์ (กตีาร์) คอื 
คนดนตรีฝีมือดีที่มีความสามารถ
และบทบาทหลากหลาย ตั้งแต่
สถาปนิก/คุณครู/คุณพ่อ (มิก) เว็บ
ดีไซเนอร์/แบ็กอัปมือดี/เจ้าของ
ชอปรถโฟล์ก (จุ) นักท�าคราฟต์
เบียร์ (ตูน) เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยว
เนื้อ (ชาลี) ฯลฯ ตลอดจนโปรเจกต์
ดนตรีไม่น้อย จึงไม่แปลกที่คิวงาน
และภาระต่างๆ จะรัดตัว แต่แฟน
อะบิวซ์ เดอะ ยูธ ก็ยังรอคอยเพลง
ใหม่อย่างมีความหวัง 
 ในที่สุดก็ได้พบกันอีกครั้ง กับ
ซิงเกิลใหม่ในรอบ 5 ปี ‘We 
Meet Again’  ซึ่งเป็นวาระที่วง
อายุครบโหลพอดี 
Abuse The Youth ในปีที่ 12 
 “ผมค่อนข้างที่จะรู้สึกเลิก
คาดหวังมั้ง เมื่อก่อนตอนเราท�า
วงแรกๆ เราเหมือนอารมณ์เด็ก
น่ะครับ พอเห็นวงที่เขาประสบ
ความส�าเร็จก็จะมีความคาดหวัง
ว่าเราจะเป็นอย่างนั้น เป็นอย่าง

นี้ แต่ว่าพอถึงตอนนี้ เราท�ามา
สิบสองปีแล้ว ก็คิดว่าเราไม่คาด
หวังอะไรแบบนั้น เราแค่หวังที่จะ
สามารถเล่นกันไปเรื่อยๆ ไปอีก
ยาวๆ จนวันไหนที่เล่นไม่ไหว
แล้วหรือวันไหนที่ไม่ต้องการ
ดนตรีแล้วจริงๆ ช่วงที่หายไปก็
ยังซ้อมดนตรีกันอยู่ นัดท�าเพลง
กัน” มิก
ซิงเกิลแรกในการกลับมา 
‘We Meet Again’
  “ตอนที่เราท�า ‘We Meet 
Again’ ผมมีความรู้สึกว่าเพลงนี้
ควรจะเป็นเพลงแรกของอะไรสัก
อย่างหนึ่ง อาจจะเป็นเพลงแรก
ของอัลบั้มถ้ามีอัลบั้มครับ หรือ
ว่าอาจจะเป็นเพลงแรกของ
ซิงเกิลที่จะปล่อยออกมาหลัง
จากที่พวกเราหายหน้ากันไป 
เพราะความหมายมันเป็นการ
กลับมาด้วยแหละ แต่เรายังไม่
ได้ฟันธงเป๊ะๆ เพราะว่าสาม
เพลงที่มีมาน่าสนใจหมดเลย 
แล้วตอนนั้นประจวบเหมาะที่เรา
เริ่มคุยกับ  What The Duck 
พอตกลงกันแล้ว ก็ให้เขาฟังว่า
เรามีสามเพลงที่พร้อมอยู่ เขาก็
บอกว่าเพลงนี้น่าจะเป็นเพลง
แรกนะ  เห็นตรงกัน เลยเลือก

เพลงนี้เป็นเพลงแรก” มิก 
‘We Meet Again’ กับผู้ฟงั 
 “แฟนเพลงทักทายเข้ามา
เยอะมากกว่าที่ผมคาดไว้ เพราะ
เราหายไปนานมาก บางคนมีลูก
หรือว่าไปท�างานเต็มตัว เราก็คิด
ว่าแฟนเพลงที่ฟังเราตั้งแต่ 5 ปี 
6 ปีที่แล้วเขาจะเป็นไงกัน ยังฟัง
เพลงประเภทนี้อยู่หรือเปล่าหรือ
ว่าเขายังฟังเพลงอยู่หรือเปล่า 
แต่พอปล่อยไปแล้วก็มีคนแชร์
เยอะว่ากลับมาสักที” มิก
 “น�้าตาจะไหล” ชาลี
 “เวลาไปเล่นที่ไหนกับวงอื่น 
ก็จะมีน้องๆ เดินเข้ามาถามว่า พี่
วงแตกหรือยัง ยังท�าอยู่ไหม 
(หัวเราะ) เมื่อไหร่จะปล่อยเพลง
คะ กถ็ามกนัมาเยอะ เหมอืนตอน
ที่เราชอบวงไหนสักวงหนึ่งแล้ว
เขาหายไปนานๆ เราก็รอผลงาน
เขาออกมา คงจะรู้สกึคล้ายๆ กัน 
พอเพลงออกก็มีน้องๆ หลายๆ 
คนทักมาว่าได้ฟังสักที” จุ
การเตรียมตัวกลับมา – ตูนบนไว้ 
 “ไม่เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ 
(ตั้งแต่ปี 2014) จนกว่าจะได้
ออกเพลงใหม่  ซึ่งก็คาดหวังว่า
พอมีเพลงคงมีตากล้องถ่ายรูป
สวยๆ ให้  จริงๆ ผมแค่สัญญา

กับตัวเองเล่นๆ เฉยๆ ผมจะ
ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้ แต่ผมถ่าย
รูปเท่าไหร่ก็ไม่พอใจสัก
ที(หัวเราะ)เลยไม่ได้เปลี่ยน ตอน
นี้ได้เปลี่ยนแล้ว แต่ก็เปลี่ยนกลับ
แล้วเพราะว่าอ้วน(หัวเราะ)”  ตูน
We Are The Riot
 3 เดือน ต่อมา หลังจาก ‘We 
Meet Again’ เราได้ยิน ‘We 
Are The Riot’ เพลงร็อกรสเข้ม
เนื้อหากะเทาะความรู้สึกของคน
ท�างาน หรือคนที่รู้สึกว่าติดกับ
ภาวะที่ท�าอะไรดังใจหมายไม่ได้  
ให้ออกมาปล่อยพลังที่อาจดูขบถ 
แต่จะเป็นไรไปหากปลุกไฟในตัวให้
สว่างขึ้น ฟังแล้วยิ่งตอกย�า้ความรู้
ว่านี่คืออะบิวซ์ เดอะ ยูธ ที่เรารอ
คอย และพวกเขาเดินหน้าเต็มสูบ
แน่นอน (O,O)

รู้ไปท�าแมว
  Abuse The Youth มีอัลบั้มแรก 
‘Under Skin’ ในปี 2006  เป็นที่รู้จักใน
ฐานะวงอินดี้ไทยที่ท�าบทเพลงร็อกได้หนัก
แน่น ทัง้ภาษาองักฤษในช่วงต้นและภาษาไทย 
 ในเวลาต่อมา สมาชิกสามคนแรกคือ 
มิก ตูน จุ เดินทางในวงการเพลงกับสังกัด
และเวทีต่างๆ ด้วยจังหวะของตนเอง 
 ส่วนชาลีที่มาสมทบตั้งแต่เพลง ‘ชีวิต
เดิมเริ่มใหม่’ (2014) และร่วมทางด้วยจน
ปัจจุบัน คือ เพื่อนผู้คุ้นฝีมือกันจากวง 
Revenge of the Cybermen ที่อยู่ใน
แวดวงเดียวกันตั้งแต่เริ่มแรก ต่อมาสั่งสม
ความรู้และประสบการณ์ด้านซาวด์ดีไซน์
ทั้งจากการเรียนที่อเมริกาและการท�างาน
ที่ไทย เขายังเป็นสมาชิกวง DCNXTR 
เดอะชราภาพ และเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยว
เนื้อวัวทองโภชนาด้วย 
 มิกแต่งงานแล้วและเป็นคุณพ่อของ
ลูกน้อยที่ก�าลังหัดตีกลอง 
 จุเชี่ยวชาญด้านการออกแบบ รถ
โฟล์ก และแน่นอนการตีกลอง แม้ช่วงนี้
พักงานเบื้องหลังให้หลายวง อาทิ 
scrubb, อรอรีย์, Stamp แต่ก็นับเป็น
ยอดมือกลองหญิงในเมืองไทย 
 ตูน นอกจากดนตรีแล้วยังฝึกปรือ
ฝีมือการท�าเบียร์ด้วยการเรียนรู้ ทดลอง 
และเดินทางทั่วโลก ปัจจุบันท�าแบรนด์ 
Sandport กับกลุ่มเพื่อนย่านท่าทราย 
นนทบุรี 
 สมาชิก Abuse The Youth เคย
สอนและมีประสบการณ์ต่างๆ ที่ 
Rockademy แพท - ชมธวัช ยงกิตติกุล 
พี่ใหญ่ของโรงเรียนเป็นโปรดิวเซอร์ ‘ด้วย
ความจริงใจ’ ‘บทเพลงกระซิบ’ ‘สุดท้าย
ของแสงไฟ’  ‘ชีวิตเดิมเริ่มใหม่’ ซึ่งเพลง
หลังนี้บันทกึเสียงและถ่ายมิวสิกวิดีโอที่นี่
ด้วย เอ็มวี ‘We Meet Again’ ที่ถ่ายท�า
ตั้งแต่ปี 2017 นอกจากเปรียบเป็นภาค
ต่อของเพลงก่อน ผู้จัดการโรงเรียนดูแล้ว
ยงับอกว่าควรใช้เป็นวิดโีอโปรโมตโรงเรยีน 

Singles:  We Meet Again, We Are The Riot
Artist:  Abuse The Youth 
    photo: pimpakan

We meet the Riot again 

(จากซ้ายไปขวา ตูน มิก จุ ชาลี) 
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 10 ปีจากการพัก Goose วง
ชูเกสร็อกที่หลายคนคิดถึง 
โต้ง-นเรศ วิโรจน์ธนะชัย (ร้องน�า, 
กีตาร์) นักร้องน�ายังเขียนเพลง
ตลอด แม้ใช้เวลานาน แต่เมื่อยุค
ผันผ่าน การมีอยู่ของคอนเน็กชั่น
ในโลกออนไลน์อย่างเฟสบุ๊กและ
เพื่อนฝูงที่เกื้อหนุนกันก็ท�าให้เขา
หาสมาชิกวงได้ครบทีมในเวลาไม่
ถึงหนึ่งสัปดาห์ 
 “เพราะว่ามีเฟสบุ๊ก ก็มีคน
ช่วยกันกระจายข่าวไปไวมาก 
ภายในเวลาประมาณไม่ถึงอาทิต
ย์น่ะฮะ ผมโพสต์ในเฟสบุ๊กตัว
เอง แล้วเพื่อนๆ ก็แชร์ เพจ 
Bedroom Studio ก็แชร์ให้
ด้วยครับ” โต้ง   
  ข้อความที่เขาโพสต์ไว้ 
ใจความว่า “ขอนักดนตรีที่ไม่ดื่ม
เหล้าเยอะ ไม่เสพยา มาตรง
เวลา ไม่อีโก้เยอะ ท�างานด้วย
ไม่ได้ก็ไม่เอา”   
  และนี่คือสมาชิกอีก 4 คนที่มา
เติมเต็ม Sunrise, Moon 
Bright

เจมส์-นนทพัทธ์ บุญพัฒน์ (กีตาร์)  
โอเค-ปวนนท์ ศฤงคไพบลูย์ (กตีาร์) 
ต่อ-ธิตินนท์ คูณผล (คีย์บอร์ด)  
แบงค์-พงศ์ภรณ์ คงเหมาะ (เบส)  
เฟิร์ส-ตยิพนัธ์ ศรกีลุมนตร ี (กลอง)

 บางคนเป็นที่รู้จักในฐานะ
สมาชิกวงอื่นมาบ้าง บางคนก็เป็น
หน้าใหม่ที่มีฝืมือไม่น้อย หลังจาก
ได้สมาชิกครบวง กระบวนการท�า
เพลงก็ด�าเนินต่อ โดยเริ่มจาก 
‘เพื่อนในจินตนาการ’ ซิงเกิลแรก 
“พอผมได้พวกเขามา ผมก็นึกถงึ
เพื่อนเลย ก็เอาเพลงนี้เป็นเพลง
แรก ผมอัดเดโม่ให้เขาก่อน ส่ง
ให้ท�าการบ้านกันมา แล้วก็ไปที่
ห้องซ้อม เล่นกันออกมา ได้ทีละ 
30 เปอร์เซ็นต์ 50 เปอร์เซ็นต์ 
100 เปอร์เซ็นต์ ก็ครบเพลง”
  ซึ่งทิศทางของเพลงและวง
ย่อมเป็นไปตามนักดนตรี  
 “ดนตรีส�าหรับผม สร้างมา
จากนักดนตรี ไม่ใช่ว่าจะมีอะไรที่
ปิดกั้นความคิดของเรา ในการ
บรรเลงออกมาจากตัวตนครับ 

วงไม่มีแนวนะครับ พื้นฐานที่ง่าย
ที่สุดก็คือ เรียกว่าเป็นเพลงร็อก
แล้วกันเพลงนี้ แต่ไม่ได้
หมายความว่าในอัลบั้มของ 
Sunrise, MoonBright จะเป็น
ร็อกที่เป็นจังหวะแล้วก็เป็น
เมโลดี้อย่างนี้ ไปทุกเพลงเท่านั้น
เอง”
 ซิงเกิลต่อมา คือ ‘แด่เธอ’ 
เพลงจากลา ที่เต็มไปด้วยความรัก
ในบรรยากาศแบบ Sunrise, 
Moonbright
 ซึ่งที่มาของวงนั้น ก็มาจาก
สมาชิกเช่นกัน โดยเป็นค�าตอบของ
แบงค์ มือเบส ที่โต้งถามชื่อวงใน
ช่วงเช้าหนึ่ง 
 “ช่วงเวลาเช้า แล้ว Sunrise 
แสงอาทิตย์ขึ้นพอดีแค่นั้นเอง 
ผมกคิ็ดถงึทกุคนว่า เหมอืนเราตืน่
ขึ้นมาท�าอะไรด้วยกัน มีกิจกรรม
ไปเล่นดนตรี นึกถงึวันที่เรารวม
ตัวกัน แล้วค�าว่า MoonBright 
นี่คือพี่โต้งคิดครับ” แบงค์ 
 “ในเมื่อตอนเช้าสว่าง กลาง
คืนก็สว่างไปเลย” โต้ง

  จากการฟังเพลงรวมถึงชื่อ
อัลบั้ม ‘Sunrise, Moon 
Bright and the Fallen Star’ 
แล้ว เราว่าเป็นความสว่างที่ลึกซึ้ง
อยู่ภายในแม้ว่าบรรยากาศอาจจะ
หม่นหรืออ้างว้างในบางครั้งก็ตาม 
(O,O)

รู้ไปท�าแมว
 ด้วยซาวด์และภาพลักษณ์วง 
เราคิดว่าเขาเป็นคนนิ่งๆ แต่ได้ข่าว
ว่าเล่นสดมันมาก ใครยังไม่เคยดู 
เจอกัน Cat Expo 6 นี้ 

Single:  เพ่ือนในจินตนาการ, แด่เธอ  
Artist:  Sunrise, Moon bright 
photo by pimpakan  จากซ้ายไปขวา เฟิร์ส, โอเค, โต้ง, แบงค์, เจมส์, ต่อ

Deeply
Shine 
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 "8.3 นาทีกว่าที่แสงของดวงดาวจะเดิน
ทางมาถึงโลกให้เราได้เห็น  
 ตลอดเวลาที่ผ่านมา ภาพที่เราเห็น
ทั้งหมดนั้น...ล้วนเป็นภาพในอดีต"
  ข้อความนี้ ปรากฏใต้ยูทูปเพลง ‘นัก
ดาราศาสตร์’ ของ Panch เมื่อผนวกกับสุ้ม
เสียงและเนื้อเพลงก็ชวนให้ครุ่นคิดว่า สิ่งที่เรา
เห็นในปัจจุบันนั้น แท้จริงเป็นเพียงอดีตหรือ
เปล่า และชีวิตของเรากับดวงดาวอาจสัมพันธ์
กันเกินคาด 
 “ตอนที่แต่งเพลงนี้ เราก�าลังนั่งต่อหุ่น
ยนต์กันดั้ม(หัวเราะ) อยู่ดีๆ ก็ได้ยินเสียงมา
จากทีวีหรือจากไหนสักที่ เกี่ยวกับค�าว่า 
“ภาพค้างฟ้า” เรารู้สึกสนใจ เลยเปิด 
google ดูก็พบว่าเกี่ยวกับดาวที่ปรากฏใน
จักรวาลแต่ว่าโลกจะเห็น
ทีหลังค่ะ แล้วในจังหวะนั้นก็มีความทรงจ�า
บางอย่างแว้บเข้ามา เราเลยรู้สึกว่าเป็นเรื่อง
เดียวกัน ภาพที่เราเห็น บางทีก็เหมือนเป็น
ภาพในอดีต” ปอนด์-ปัญญ์ชลี จ�้าแพงจันทร์ 
ในนาม Panch (ปัญญ์) เล่าให้เราฟัง เมื่อครั้ง
มาแนะน�าเพลง ‘นกัดาราศาสตร์’ ท่ี Cat Radio 
 ชื่อ Panch และซิงเกิลแรก ‘ไม่รู้ต้องไป
ทางไหน’ เคยปรากฏครั้งหนึ่งในเค้าแมว 
คอลัมน์ Babb Bed Bed โดย
ดีเจวราฤทธิ์ มังคลานนท์ ปลายปี 2561 ตาม
ด้วยซิงเกิลต่อมา คือ ‘นักสะสมดอกไม้’ และ
ล่าสุด ‘นักดาราศาสตร์’ 
 ส่วนตัวปอนด์-ปัญญ์ชลี จ�า้แพงจันทร์ คือ 
สมาชิกวง Summer Dress ที่คุ้นฝีมือกันดีมา
หลายปี แต่ Panch หรือ ปัญญ์ คือชื่อในการ
ท�าผลงานเดี่ยวครั้งแรก 
 “ชื่นชอบการแต่งเพลงมานานแล้ว 
อยากเป็นนักแต่งเพลงค่ะ(หัวเราะ) แล้วก็
แต่งเพลงไว้จ�านวนหนึ่ง แต่เพิ่งได้มีจังหวะ
มาท�า ตอนที่เรียนอยู่ (สาขาดนตรีเชิง
พาณิชย์ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร) จังหวะของการท�าวงดนตรีกับ
ซัมเมอร์ เดรส เข้ามามากกว่า” ปอนด์ 

 เรารู้สึกว่าบรรยากาศและเนื้อหาทั้ง 3  ซิงเกิล ล้วนเศร้า 
จึงถามปอนด์ว่า แต่งแต่เพลงเศร้าหรือเปล่า ค�าตอบคือ 
“แต่งหลากหลายแนว มีหลายเพลงมาก แต่คอนเซปต์
อัลบั้มนี้ ต้องเศร้าทุกเพลงค่ะ (หัวเราะ) เพราะดูแล้ว
เพลงที่เนื้อหาไปทางเดียวกัน ออกมาเศร้าไปหมด” 
  ปอนด์บอกว่าจะพยายามท�าอัลบั้มให้เสร็จทันกลางปี 
คิดชื่ออัลบั้มไว้ว่า ‘Secret  Anniversary’ และประกาศ
รายชื่อเพลงทั้งหมด เมื่อกลางเดือนมีนาคม ในเพสบุ๊ก 
www.facebook.com/Pancha1ee/
 “Secret Anniversary สองค�านีดู้มคีวามลกึลับในตัว
เองค่ะ พอชนกันก็เลยรู้สกึว่าน่าสนใจมากๆ เลย (หวัเราะ) 
คิดว่าถ้าฟังเพลงทั้งหมดในอัลบั้มแล้วจะเข้าใจชื่อนี้ค่ะ 
(หัวเราะ)”  (O,O) 

รู้ไปท�าแมว
 Panch หรือ ปัญญ์  คือ ชื่อที่แนะน�าโดย อ.เจษฏา หันช่อ 
ที่ปอนด์ปรึกษาเรื่องการเขียนเนื้อเพลง ตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัย 
ส่วนเต๊นท์-ศิวณัฐ บุญศรีพรชัย นักร้องน�า ซัมเมอร์ เดรส ก็มา
ช่วยท�างานเบื้องหลังในอัลบั้ม โดยมีเพื่อนสมาชิกส่งก�าลังใจ  
งานชุดนี้นอกจากเพลงแล้วอาจมีโฟโต้บุ๊กที่ปอนด์ชวนโศภิรัตน์ 
ม่วงค�า ช่างภาพสาวมือฉมังไว้ด้วย

Single:  นักดาราศาสตร์  
Artist:  Panch
photo by Bentbuay 

Music
Astronomer
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 ปลายปี 2561  คือ ครั้งแรกที่
คณะเค้าแมวหอบต้นฉบับขึ้น
เครื่องบินไปภูเก็ต เพื่อต่อรถไปดู
คอนเสิร์ตอคูสติกริมทะเลพังงา 
เพราะเรามีนัดกับหนุ่มผู้รักดนตรี
แจ๊ส แต่ก็ไม่ละเลยธรรมชาติ และ
รีสอร์ทในเครือ Kata Group ที่
ช่วยครอบครัวดูแล 
  เบนซ์-ปริยวิศว์ อัจฉริยะฉาย  
ในนาม Benz Beantown (เบนซ์ 
บีนทาวน์) เคยมีผลงานเพลงโซล
ฟังก์เมื่อ 4-5 ปีที่แล้ว ร่วมกับ
เพื่อนนักร้องหญิงที่เขาแต่งเพลงให้
ตั้งแต่เธอสอบจบ Berklee 
College of Music ในบอสตัน 
สหรัฐอเมริกา ซึ่งแม้เขาไม่ได้เรียน
ที่นั่น แต่ก็คลุกคลีกับหมู่คนดนตรี 
ฝึกฝน และเก็บประสบการณ์ดนตรี
ทั้งในยุโรปและอเมริกา ระหว่างที่
เรียนด้านรัฐศาสตร์และการโรงแรม 
จนสั่งสมเป็นสุ้มเสียงในปัจจุบัน 
  
Benz Beantown 
Music  
 “มีความวินเทจของเบส แนว
ป๊อปแจ๊สเป็นโครงหลัก แต่ว่าใส่
จังหวะต่างๆ ที่เราอยากน�าเสนอ
คนไทยเข้าไป หลักๆ ท�าเพลง
ไทยนะ แต่ว่ามีแจ๊ส มีสแปนิชเข้า
มาผสม  
 เนื้อหาเป็นเพลงที่สะสม
ตั้งแต่เริ่มเล่นดนตรี สมัย ม. 5 
แล้วมาเรียบเรียงกันเป็นเรื่อง
ราว แต่ละ Episode จะมี 1 
เพลงที่ผมอยากมาแชร์เป็นหนัง
ของผมครับ ผมมีฉากที่คิดไว้อยู่
แล้ว ผมก็เขียนเพลงมาประกอบ 
ท�าเมโลดี้ เนื้อเพลงฮะ”

Episode 1 : ‘Your 
Love Song’ 
 “ในมุมมองของสตอรี่ ทุกคน
เข้าถงึความรักแบบ ม.ปลาย คือ
แอบรัก แล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ 2 
คาแร็กเตอร์นี้เจอกันครับ ส่วน
เรื่องของการท�าหนัง ก็รู้สึกว่า มี 
2 กลุ่ม กลุ่มแรก คือ คนที่ดูหนัง
แล้วรู้สึกว่าเข้าถึงตัวเองในยุคนั้น 
เพราะใส่ชุดนักเรียน กลุ่มสองก็

คือ เด็กนักเรียนเห็นแล้วเข้าถึง
แจ๊สด้วย” 

Episode 2: ‘Bpo 
Bpo’
 ตอนแรกเป็นความรกัมธัยม
ของ 2 คนน้ีเจอกนั คราวนีค้วามรกั
ไปอกีขัน้หนึง่แล้ว ช่วงมหาวิทยาลยั 
ความต้องการเริม่แตกต่างกนั 
ผู้ชายท่ีเป็นนกัดนตร ีเขากม็แีนว
ทางของเขา แต่ว่าผู้หญิงเขามคีวาม
ต้องการอกีแบบหนึง่   
  เพลง ‘จูบ’ คือ การที่เราเก็บ
ความรู้สึกนั้นไว้ว่าความทรงจ�าที่
เราอยู่กับเขาเป็นอย่างไร ผ่านค�า
ว่า ‘จูบ’ แต่ว่า เขียนให้คนเกาหลีที่
เราชอบตอนนั้น ก็เลยเปลี่ยนชื่อ
จากจูบเป็น 뽀뽀 (โป-โป)
ผมเป็นคนที่ชอบเปลี่ยนจังหวะใน
เพลงเยอะ เพลงนี้เป็นป๊อปแจ๊ส 
ก่อนแล้วกลายมาเป็น สเปน พาเรด 
แบบ Gypsy Kings แล้วตอน
หลังก็กลายเป็น Swing–Blues 
บางคนอาจมองว่ามั่ว แต่ผมว่าไม่
มั่ว (หัวเราะ) เพราะว่ามันคือ 
Way ผม

All  Episode of 
Benz Beantown 
 อัลบั้มนี้  6–7 เพลง เป็นงาน
ที่ท�ามาร่วม 8 ปี อย่างที่ทุกคนว่า
แจ๊สเสพยาก พลงแรกๆ เปิดให้
ลองฟังดูก่อน จะหนักๆ เพลงสาม
เพลงสี่ 

Benz is Happy 
 เราแฮปปี้ เราเลือกมาทางแจ๊ส 
ท้าทายส�าหรับเรา บางคนอาจจะ
รู้สึกว่าแจ๊สไป หรืออะไรไป แต่ผม
แฮปปี้แล้วกับงานชิ้นนี้ ถึงจะไม่ได้
เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ แต่ผมอยากให้
คนให้โอกาสผมร้องเพลงนี้ให้ฟัง  
ผมอาจจะไม่ได้เสียงกริ๊ง แต่เวลา
ร้อง ใจผมก็อินนะ ผมไม่ต้องการ
โชว์นะ ผมก็แค่ต้องการมาเล่นอยู่
บนเวที ให้คนรับรู้ถึงจิตวิญญาณ
ผม ผ่านดนตรีหลายๆ แบบครับ 

Jazz is Life  
 แจ๊สนี่ไปนู่นทีหนึ่ง ไปนี่ทีหนึ่ง 
แล้วกลับมา เป็นการอิมโพรไวส์ ก็
เหมือนชีวิตคนเรา ไม่มีอะไรเพ
อร์เฟกต์ หรอก วันๆ หนึ่ง ตื่นมา 

อาจจะมีคนปาดหน้าแล้วด่าแม่เรา 
บางคนอาจจะอารมณ์เสีย วันนี้เซ็ง
มาก แต่ว่าแจ๊สท�าให้เรารู้ว่าวันนั้น 
อาจจะเป็นวันที่ดีที่สุดของเราก็ได้
ในตอนกลางคืน นั่นคือสิ่งที่ผมได้
เรียนรู้กับแจ๊ส และอีกอย่างหนึ่งที่
ผมได้จากแจ๊สก็คือ เวลานักดนตรี 
ผมเล่นกลางคืน ร้องเพลงเดียว 
20 รอบ เบื่อ เราไม่สามารถ
ถ่ายทอดให้คนได้แล้ว แต่ว่าแจ๊สนี่ 
คุณสามารถเล่นเพลงเดิม Tempo 
ไหนก็ได้ ถ้าเกิดวันนี้ผมรู้สึกซึ้ง ผม
ก็เล่นช้า วันนี้อยากเล่นเร็วก็เร็ว  
ผมก็เลยเลือกแจ๊ส ที่สามารถปรับ
เปลี่ยนได้ตามเราตอนนั้น   คนจะ
ได้รู้สึกอินมากขึ้น เพราะถ้าเกิดนัก
ดนตรีไม่อิน คนก็เฉยๆ 
(O,O)

รู้ไปท�าแมว 
 “บีนทาวน์” คอื ฉายาของเมอืง
บอสตนั /เพือ่นอกีคนหนึง่ทีเ่รยีนเบิร์กลี 
และร่วมท�าเพลงให้บีนทาวน์  2 – 3 เพลง 
ชือ่ ไบรต์ เป็นนกัดนตรทีีร่่วมท�าโปรเจกต์ 
Henri Dunant  กบัแมกซ์ เจนมานะ / 
นอกจากแจ๊สแล้วเบนซ์ชอบฮิปฮอปและอกี
หลายแนว น�าไปสู่การท�าผลงานหลากสไตล์ 

Single:
Your Love Song, Bpo Bpo 
Artitst:
Benz Beantown 
ขอบคุณ: ทีมสนามหลวงมิวสิกและบียอนรีสอร์ทเขาหลัก

Jazz, Love
and Life 

photo by aubaib
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  โอ๊ต-นิพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ (ร้องน�า 
/กีตาร์) โซ่-ปัญจวิช ตั้งตรงจิตร 
(เบส) และ ชิน-ชินธิป เอกก้านตรง 
(กีตาร์) สามหนุ่มที่มีงานประจ�า
ด้านกราฟิกดีไซน์ ได้ร่วมกัน
ออกแบบดนตรีในนาม Wave 
and So (เวฟแอนด์โซ) มาเป็น
ระลอก
 ‘วันนี้เรานัดกัน’ ‘ดีล’ คือ
ตัวอย่างเพลงจากอีพีของพวกเขา
เมื่อ 2 ปีก่อน ต่อมา ‘Wish You 
Knew’ ‘Sunshine’ ‘ให้เธอได้
รู้’ ‘Sun’ ‘Davy Jones’ และ 
‘Way Hey’ คือ ซิงเกิลจากอัลบั้ม
ชุดแรกท่ีมีก�าหนดจ�าหน่ายปี 2562 
นี้ ดังข้อความที่ปรากฏใต้ยูทูปทุก
เพลงว่า “New Album 
release 2019”
 อัลบั้มดังกล่าว พวกเขาเตรียม
การไว้นานแล้ว ดังที่เล่าให้เราฟัง
ตั้งแต่ปลายปี 2561 “น่าจะมี  13 
– 14 เพลงครับ ชื่ออัลบั้มที่คิดไว้
ก็ “Big  Wave” เลยครับ ท�ามา
นาน ไม่เสร็จสักที กลายเป็นคลื่น
ลูกใหญ่ไปเลยฮะ” โอ๊ต 

 ส่วนทิศทางของคล่ืนเพลงนัน้ ก็
เซร์ิฟไปตามจงัหวะของเวฟแอนด์โซ
 “ตอนท�าอพีเีหมอืนได้ทดลอง
หลายๆ แนวที่อยากท�า ตอนนี้
เราชัดเจนเรื่องแนวเพลงขึ้น
พอสมควรครับ เป็น Jangle 
Pop กีตาร์คู่ประสานน่ารักๆ 
ส่วนใหญ่เป็นเพลงเร็ว มีเพลงช้า
แค่เพลงสองเพลงท่ีไม่ช้าเท่าไหร่”
  สาเหตุที่เน้นเพลงเร็วก็มาจาก
ประสบการณ์
  “อีพีเก่ามีฟีดแบ็กว่าเพลงช้า
ไป เราก็เลยสร้างเพลงเร็ว...เร็ว
มาก (หัวเราะ) ขึ้นมาครับ บาง
เพลงเป็นแบบ Shoegaze หรือ
ไม่ก็แนวใกล้เคียงที่เราชอบ ผสม
กันครับ อย่างเพลงเร็วที่สุด ชื่อ 
‘Blue’ ที่แปลว่าเศร้า ตอนเล่น
สดก็เหนื่อยดี สนุกครับ” 
  ส่วนที่มาของ ‘Davy Jones’ 
เพลงที่มือเบสแต่ง ร้องน�า และตั้ง
ชื่อตามตัวละครหัวหน้าโจรสลัด
หน้าปลาหมึก ผู้ควักหัวใจตัวเอง
ออกมาเก็บไว้ในหีบ เเละกลายเป็น
ปีศาจในต�านานเพราะความโกรธ

เเค้นคนรัก ใน Pirates of The 
Caribbean นั้น มาจากความ
ชอบส่วนตัวที่โดนใจส่วนรวมของ
วง “คอนเซปต์เหมือนผู้หญิงให้
หัวใจเรามา แล้วสักพักเขาก็ลืม
ว่าให้ใครไป หาไม่เจอ เพลงนี้
ตอนแรกกะเขียนไว้ใน Fan 
Song BNK48 แต่หลังจากพี่ๆ 
ฟังเดโม่แล้วเขาก็บอกว่ามา
ปล่อยกับ Wave and So นี่
แหละ” โซ่
 “พวกรายละเอียดดนตรี 
ภาพรวม ฟังดูเป็นเพลงของ 
Wave and So ครับเราก็เลย
รู้สึกเสียดาย บอกโซ่ เอามาใส่
อัลบั้มดีกว่า” โอ๊ต
 “ก็เข้าทาง” ชิน  
 ‘Way Hey’ คือ ซิงเกิลต่อมา
ที่ฟังสบาย น่าขยับตามจังหวะ
กีตาร์ย�้าๆ และเข้ากับเนื้อหาที่ชวน
ไปเที่ยวพักผ่อนในวันหยุด ที่อาจ
จะสนุกจนเราเผลอตะโกนว่า Way 
Hey!

 ส่วนเป้าหมายของวงในระยะ
ใกล้ และน่าจะบันเทิงไม่น้อย ก็ไม่
พ้นเรื่องงานเพลงและการแสดงสด
 “ท�าอัลบั้มให้เสร็จ แล้วก็
พยายามพริเซนต์แนวดนตรีที่เรา
ท�ากันมาตั้งแต่แรกให้ชัดเจนขึ้น
เรื่อยๆ ฮะ เราอยากไปทัวร์กับ
เพื่อนๆ ที่มีแนวเพลงเดียวกัน
ด้วย อย่างต้นปี 61 มีวงจาก
อินโดนีเซีย ชื่อ Bedchamber 
มาทัวร์กับพวกเราในไทย หลาย
จังหวัด นอกจากไปเที่ยวและยัง
ได้เพื่อนต่างชาติ สนุกดี” (O,O)

รู้ไปท�าแมว
 แรงบันดาลใจในการท�าแฟน
ซองของโซ่นั้นมาจากน้องแพนด้า 
BNK48 
 ทั้งนี้ เวฟแอนด์โซ บอกว่า ทุก
วงในปริณามมิวสิค (แอบ) ท�าแฟน
ซอง เจ้าของค่ายเองก็น่าจะโดน
น้องๆ ไอดอลตกหัวใจแล้วเช่นกัน  

Singles:  
Davy Jones, 
Way Hey 
Artist:  
Wave and So
(ภาพ จากซ้ายไปขวา โอ๊ต โซ่ ชิน)

“Big Wave”
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 “นาย ครับ AKA นายนะ ตอนนี้อยู่ค่าย
พร้อมบวก รู้จักพี่อุ๋ยจากรายการ Show Me 
The Money ครับ” นี่คือประโยคแนะน�าตัวของ
นายนะ–ปิยวัฒน์ เชิดเพชรรัตน์ ศิลปินใหม่จาก
สังกัดใหม่ที่มีรุ่นพี่ฝีมือฉกาจในทีมโปรดิวเซอร์จาก
รายการดังกล่าวช่วยดูแล
 ก่อนหน้านั้น เขาเคยผ่านทั้งเวทีประกวดแรป
แบตเทิลสดอย่าง Rap is Now The Ultimate 
League, Rap is Now Battle Season 3 
และการส่งเพลงเข้าประกวดแบบออดิโอไฟล์ใน
หลากหลายสนาม “ส่วนใหญ่ที่ได้เป็นประสบ-
การณ์ครับ แล้วก็รู้ว่าเราถนัดแบบไหน เพราะ
ว่าเวลาไปแบตเทิลก็รู้ว่าเราไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ 
ท�าออกมาได้ไม่ค่อยดี แต่ที่เข้าประกวดเพราะ
ตอนนั้นรู้สึกว่าเราท�าเพลงเอง แล้วไม่มีคนฟัง
ครับ สังเกตว่าพอเขาไปแข่งแล้วเริ่มมีคนตาม
ฟัง เราก็เลยไป เผื่อว่าจะมีคนตามฟังบ้างครับ” 
 จากความพยายามฝึกฝน แสดงฝีมือ แม้ไม่
ถนัดในบางเวที นอกจากมีผู้ติดตามแล้ว Show  
Me The Money Thailand ที่นายนะเข้า
ประกวดเมื่อปี 2561 ในทีม Buddha Bless 
ยังเป็นเวทีแรกที่เขาได้แชมป์พร้อมเงินรางวัลและ
โอกาสไปโชว์ถึงเกาหลีประเทศต้นฉบับรายการ  
 ส่วน ‘รองเท้าหายตอนถวายสังฆทาน’ คือ 
ซิงเกิลแรกของนายนะ ศิลปินคนแรกในค่ายพร้อม
บวก สังกัด LOVEiS Entertainment
 “ตอนนั้นพี่อุ๋ย (นที เอกวิจิตร-Buddha 
Bless) ให้หนังสือธรรมะมา แล้วก็นั่งอ่าน
เพลนิๆ เรือ่งการท�าบุญน่ะครบั ผ่านไปสกั 2 วัน 
ผมดูสตอรี่ในไอจี (Instagram) เห็นเพื่อนถ่าย
รูปรองเท้าวางไว้หน้าโบสถ์ แล้วตั้งแคปชั่นว่า 
“จะเอาคู่ไหนดีนะ” เราก็เอามาผนวกกัน เป็น
เพลงนี้ครับ”
 ...ผู้คนท�าไมชอบท�าบุญ 
 ท�าไปตั้งเยอะ ท�าไมท�าแล้วขาดทุน 
 พวกคุณท�าบุญไปท�าไม  
 ท�ากันตั้งเยอะท�าแล้วคุณได้อะไร 
 ท�ากันนานไม่เห็นเคยได้ก�าไร
 ตะกี้ผมไปท�าบุญแล้วรองเท้ามันหายไป...
   “วางเรื่องไว้ว่าเป็นเด็กเกเรคนหนึ่งไป
ท�าบุญที่วัด ทีนี้ซวย รองเท้าหาย ก็เลยโทษการ
ท�าบุญไปหมด แล้วตอนหลังผมอยากให้ มีคน
มาพูดเกี่ยวกับสาระ ให้คนได้ข้อคิดจากเพลง 
ก็เลยถามพี่อุ๋ยว่าให้พระแรปได้ไหม” นายนะ 
 ค�าตอบคือ ไม่ได้ แต่สิ่งที่ได้และลงตัวคือท่อน
แรป ที่อุ๋ยจัดให้ 
 ...นี่จะมาลงทุน หรือ มาท�าบุญท�าทาน
 ท�าทานเพื่อสละ ถ้าอยากรวยก็ไปท�างาน

 ประมาทถอดเอาไว้ ก็เสร็จโจรคนพาล
 พอรองเท้าน้องหาย น้องดันไปโทษสังฆทาน
 ท�าดีก็ดี ไม่ต้องรอจะได้อะไร
 ท�าชั่ว ก็ชั่วตั้งแต่ตอนที่ท�าไง
 เรื่องแบบนี้ต้องปรับความเข้าใจ
 ไม่ใช่การลงทุน ท่ีผู้ลงทุนควรศกึษาก่อนการตดัสินใจ... 
 “เขาท�าเพลงเอาไว้หลายเพลงเลยครบั มเีพลง
รกัด้วย เพลงชวิีตด้วย แต่เหตุผลทีเ่ลือกออกเพลงนี้
ก่อนเพราะว่าเพลงนีเ้สรจ็ก่อนครบั (หวัเราะ) แล้วก็
รู้สกึว่า ถ้าพดูในแง่ธุรกิจ เพลงรกัประสบความ
ส�าเรจ็ง่ายกว่าอยู่แล้ว เสีย่งน้อยกว่า เพลงนี ้ไม่ใช่
เพลงผบั เพลงปาร์ต้ี เพลงรกักไ็ม่ใช่ ยากมากท่ีจะ
เป็นเพลงฮิตได้ แต่ผมได้ปรกึษาพีบ่อย (บอย โกสยิ
พงษ์) พีจ่ิบ๊ (เทพอาจ กวินอนนัต์) ผู้บรหิารค่ายแล้ว 
เขาบอกว่า “พีใ่ห้เต็มทีเ่ลย ท�าอะไรกไ็ด้” ผมก็เลย
ลองเสีย่งแปลกๆ ดูครบั เลือกเพลงนีเ้ป็นเพลงแรก
แล้วกัน ส่วนมมุอืน่ๆ เขาเขียนได้ทกุแนวนะครบั 
เพราะเขาชอบเขียนน่ะครบั ผมอยากให้เขาออกทกุ
แบบเลยนะ เพราะคนเรามหีลายมมุน่ะ คุณถนดั
หลายแบบ คุณกท็�าไปเลย แล้วเผยออกไปทลีะมมุ 
บางคนอาจกลัวว่าเด๋ียวคนฟังจะงงหรอืเปล่าว่า
ตกลงจะกวนหรอืจะจรงิจงักับชวิีต ซึง่ผมรู้สกึว่า
มนษุย์มหีลายมมุน่ะ และผมมองว่าผมท�างานกบัเขา
อกีนาน เพราะฉะนัน้ ล�าดับผมไม่ค่อยซเีรยีสสกัเท่า
ไหร่ ว่าเพลงต่อไปจะต้องเป็นแนวไหน”
 ส่วนแนวทางของ “พร้อมบวก (Prom+)” ที่อุ๋ย
และเพื่อน คือ โต้ง-สุรนันต์ ชุ่มธาราธร (Buddha 
Bless) ร่วมดูแลอยู่นั้นเป็นแรปมิวสิกแบบคิดบวก ที่
ตั้งใจให้ผลงานอธิบายสิ่งที่พวกเขาเป็น 
 “เรากท็�าเพลงทยอยออกไปเรือ่ยๆ ให้ผลงาน
เป็นตัวพดูว่าค่ายเราเป็นอย่างไร แนวดนตรน่ีาจะ
เป็นแรป มวิสกิเลยครบั จะมทีัง้แจ๊ส ฮิปฮอป เรก็เก้ 
ส่วนใหญ่เป็นดนตรทีีม่รีากวัฒนธรรมมาจากคนผวิสี 
เป็นแนวทีเ่ราชอบครบั แล้วกพ็ร้อมไปร่วมงานกบั
ศิลปินค่ายอ่ืน พร้อมไปบวกกบัคนอืน่เสมอครบั” อุ๋ย  
(O,O)

รู้ไปท�าแมว
 นายนะเขียนเพลงตั้งแต่ ม.4 ลองฝึกหลายแนว ก่อนลงเอย
ที่ฮิปฮอปเพราะรู้สึกว่าเล่าเรื่องได้มากที่สุดใน 1 เพลง และการ
เล่าเรื่องอย่างคมคายนี่เองที่ท�าให้เขาได้แรงสนับสนุนทั้งจากแฟน
เพลง เพื่อน และ ทีมโปรดิวเซอร์ในรายการที่เข้าประกวดรวมถึง
รุ่นพี่คนอื่นๆ    
 รุ่นพี่ฝีมือฉกาจอีกหนึ่งคนที่มาช่วยเรียบเรียงดนตรีเพลงนี้
คือดีเจสไปดามังกี้ (Spydamonkee–เมธี ขวัญบุญจัน)  
 “พร้อมบวก (Prom+)” คือ ชื่อที่ได้จากบอย โกสิยพงษ์  
หลังอุ๋ยเสนอไอเดียตั้งต้นว่า “คิดบวก” 
 หนังสือการ์ตูนธรรมะที่อุ๋ยชอบซื้อให้คนอื่นรวมทั้งนายนะ
อ่านจนเป็นแรงบันดาลใจของเพลงนี้ ชื่อ “สงสัยมั้ย? ธรรมะ” 
*สารภาพว่า  Recommend หน้านี้และหน้าถัดไป เราเขียนไว้
ส�าหรับฉบับที่แล้ว ท�าหล่นระหว่างทาง ขออภัยอย่างยิ่ง และน�า
มาลงฉบับนี้

Single:
รองเท้าหายตอนถวายสังฆทาน (Lost Shoes)
Artist:  
นายนะ feat. Oui Buddhabless
(จากซ้ายไปขวา อุ๋ย นายนะ)

รองเท้าหาย ... พร้อมบวก 
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RE-
COMMEND

แนะน�าผลงานของ
ศิลปินหน้าใหม่บ้าง

หน้าเก่าบ้างแต่น่าสนใจ

 2561 นับเป็นอีกหนึ่งพุทธศักราชที่วงการ
ฮิปฮอปไทยมีความเคลื่อนไหวให้เห็นผ่านสื่อ
ต่างๆ ในวงกว้างทั้งจากผลงาน รายการ และ
ข่าวคราว โดยเฉพาะความร่วมมือในบทบาท
และวาระต่างๆ  
 Yupp! ค่ายเพลงที่เปิดตัวเมื่อปลายปีดัง
กล่าว เป็นตัวอย่างความร่วมมือของคนเบื้อง
หลังวงการฮิปฮอปใต้ดินทั้งผู้จัดเวทีประชัน
ฝีมือ โปรดิวเซอร์ ทีมวิดีโอโปรดักชั่น ฯลฯ  
อย่างกลุ่ม Rap Is Now, Freshment และ 
Nino โดยม ีฟลกุ-พลกฤต ศรสีมุทร, ต้า-
สักกพชิ มากคณุ, แต๊บ-ธนพล มหธร, นโิน่
-เกรกิ ชาญกว้าง และ โจ้–ศวชิญ์ สุวรรณกลุ รุ่น
พีท่ี่มผีลงานมากว่า 10 ปี น�าทีมส่งผลงานจาก
เพือ่นพีน้่องมาให้ฟังกนัอย่างต่อเนือ่ง...บนดนิ 
Blacksheep (ต็อป-ธนภัทร พุทธกะ), 
Maiyarap (แชมป์–นครินทร์ จรูญวิทยา), 
Ben Bizzy (เบ็ญจ์-นรบดี ศรีเริงหล้า) คือ 
3 คนแรกที่เผยแพร่งานผ่านบ้าน Yupp! พวก
เขาไม่ใช่ศิลปินหน้าใหม่ แต่การร่วมงานกันใน
ครั้งนี้อาจนับเป็นก้าวใหม่ ทั้งส�าหรับตนเอง
และเพื่อนๆ หรือรุ่นน้องในวงการ
AKA …
Blacksheep: ตัวผมใช้ชื่อ Blacksheep 
มา 8 ปีแล้วฮะ ในวงการเพลงแรป ตั้งแต่ยัง
ไม่มีใครรู้จักเลยล่ะ คนเริ่มรู้จัก ตอนที่อยู่ Rap 
is Now ฮะ ประมาณ 4–5 ปีที่แล้ว จนถ่าย
รายการ The Rapper ก็มีคนรู้จักมากขึ้น
Maiyarap: ผมใช้ชื่อ aka ไมยราพมา 6 
ปีฮะ แต่อายุในวงการจริงๆ 8 ปี ใช้ชื่ออื่นมา
ก่อน ผมเป็นคล้ายๆ สายประกวดครับ ถ้านับ
ก็ไปมากกว่า 10 เวที 
Ben Bizzy: ผมแรปน่าจะเป็นปีที่ 7 แล้ว ใช้
ชื่อ Ben Bizzy มาตลอด แต่แบตเทิลไม่ใช่
แนวทางของผมเท่าไหร่ ผมเป็นสายท�าเพลง
มากกว่าครับ เริ่มจากท�าเพลงในห้องนอนก่อน 
จนเดี๋ยวนี้ก็มีสตูดิโอเรียบร้อยแล้ว พัฒนาไป
เรื่อยๆ ครับผม
Now… Hip–Hop 
Blacksheep: เหมือนอันเดอร์กราวด์ก�าลัง
เข้าสู่เมนสตรีม จากกลุ่มคนเล็กๆ ก็ขยายใหญ่
ขึ้น แล้วไม่ว่าทางสื่อหรือทางอะไรเขากล้า
แสดงข่าวเรื่องของเพลงแรปนะฮะ เดี๋ยวนี้เด็ก
ก็หันมาเริ่มหัดฝึกแรปกัน ผมเห็นจากหลานผม

เองนี่แหละ ผมไม่รู้ว่านี่จะเป็นแรกแย้ม
ของแรปไทยหรือเปล่านะ แต่ผมมองว่า
เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี และหวังว่าจะเป็นอย่าง
นี้ต่อไประยะยาวฮะ 
Maiyarap: ยอดวิว ความสนุก ความน่า
ตื่นเต้นของแต่ละปี ผมรู้สึกว่ามีสีสันเยอะ
ขึ้น จากเมื่อก่อนที่ตามเวทีแบตเทิลจะเจอ
แต่หน้าเดิมๆ ซ�า้ๆ กันวนๆ ไป เดี๋ยวนี้เริ่ม
มีหน้าใหม่เข้ามา เริ่มมีม้ามืด เริ่มตื่นเต้น
ขึ้นเรื่อยๆ ฮะ  
Ben Bizzy: ก็ถือว่าปีนี้ (2561) บูมจริง 
แต่ส�าหรับผมมองว่าน่าจะเพิ่งเป็นจุดเริ่ม
ต้นว่าต่อไปจะไปในทิศทางไหน 
ฮิปฮอปมีมากกว่าในสื่อตอนนี้ที่คนให้
ความสนใจ ถ้าเราฟังคนที่คลุกคลีกับ
ฮิปฮอป ก็จะรู้ว่าแตกได้อีกหลายแขนงเลย 
Hip–Hop is all around
Maiyarap: แชมป์ว่าเป็นเรื่องของการ
หยิบจับ จริงๆ ฮิปฮอปไม่ได้จ�ากัดอยู่แล้ว 
เราสามารถน�าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัว
เรามาใช้เป็นฮิปฮอปได้ พี่ต็อปเองฟังเพื่อ
ชีวิตมาก่อน ก็ยังสามารถหยิบมาเป็น
ฮิปฮอปได้ อย่างผมเองก็ฟังหลายแนว ที่
บ้านเป็นลิเก หรือเป็นลูกทุ่ง ผมก็ยังหยิบ
มาใช้กับฮิปฮอปได้ ผมว่าฮิปฮอปอยู่
รอบๆ ตัวแหละฮะ
Focus
Blacksheep: ต็อปสนใจเรื่องการจะท�า
อย่างไรให้เพลงแรปเข้าไปในคนท่ีมีอายุ
หน่อยนะครับ ให้คนช่วงอายุ 35-40 ขึ้น
ไปอยากฟังอยากเป็น FC Rapper ผม
อยากจะหยิบจับเพลงเพื่อชีวิต หรือดนตรี
ที่คนไทยฟังแล้วติดหูมาดัดแปลงให้มีเนื้อ
แรปเข้าไป โดยตีความให้เป็นมุมมองของ
คนที่โตขึ้น อยากให้ไปทุกหย่อมหญ้าฮะ   
 ก่อนหน้านี้ ผมท�าเพลงแบบแรปจ๋า 
ด่ากราด ใต้ดินเลยแหละ  พอมาวันหนึ่ง 
พี่สาวบอกว่า “อยากฟังเพลงต็อปแบบรู้
เรื่องบ้าง” แม่บอกว่า “อยากฟังเพลงที่
ต็อปท�า แม่อยากรู้เรื่อง” ผมเลยลอง
ท�ามา 2 เพลงแล้ว ‘มากกว่าที่เธอรู้’ 
แล้วก็เพลง ‘Night’ รู้สึกว่ามีผลตอบรับที่
ดีฮะ ก็เลยจะลองท�าจริงๆ จังๆ ดู
Maiyarap: แชมป์สนใจเรื่องการพัฒนา
ตัวเองอยู่ครับตอนนี้ พัฒนาในเรื่องของ
การท�าเพลงด้วย การปรับลุค ปรับเรื่อง
ราวให้เข้าใจมากขึ้น 
Ben Bizzy: ส่ิงท่ีผมสนใจช่วงนีค้อืเทรนด์ 
ฮิปฮอปโลก ว่าอะไรเป็นที่นิยมแล้วน�ามา
ประยุกต์กับภาษาไทย กับวัฒนธรรมไทย 
เพราะว่าเพลงที่ผมท�า ส่วนใหญ่เป็นฟีลเพ
ลงฮิปฮอปตะวันตกรุ่นใหม่ที่ก�าลังเป็นที่
นิยมกัน ซึ่งคนไทย ฟังแล้วอาจยังไม่อิน 
บวกกับคอนเทนต์ที่ผมน�าเสนอไม่แมสเลย 
แต่ถ้าเปิดใจฟังก็จะตกใจว่ามีเพลงแบบนี้
ด้วยเหรอ 
 ผลงานแรกในสังกัด Yupp!  ของ 
Maiyarap คือ ‘Listen’ (prod. by 
Nino) เพลงช้าเศร้าสไตล์โซลอาร์แอนด์บี  

Blacksheep มีเพลง ‘อย่าอาย’ (prod. by 
Freshment) ที่ตั้งใจเขียนให้เป็นเพื่อนคนเศร้าที่เก้อ
เขิน ฟังแล้วอุ่นใจ ส่วน Ben Bizzy มาพร้อม          
‘Moodzus EP.1’  ที่มีสี่เพลงสไตล์ฮิปฮอปนิวสคูล
พร้อมให้ฟัง นอกจากนี้แต่ละคนก็ขยันขันแข็งท�าเพลง 
ขึ้นเวที และท�าอีกหลายอย่าง ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ก ไอจี 
และยูทูป  officialyupp (O,O)
 
รู้ไปท�าแมว
 นอกจากท�าเพลงอยู่ตลอดแล้ว ต็อป ยังเปิดร้านตัดผม 
Blacksheep Barber อยู่หน้า ม. รังสิต และแคสเกม แชมป์
แรปอย่างเดียวก็แน่นทั้งทัวร์คอนเสิร์ตและงานฟีเจอริ่งกับศิลปิน
ต่างๆ ในนามไมยราพ ส่วนเบน ไม่เพียงมีลีลาการเขียนแรปแหวก
แนว แต่ยังมีฝีมือเขียนบทความอาชีพ โดยเป็น Content Editor 
ในเพจอัพเดตข่าวคราวของศิลปินเอเชีย
 นี่คือบทสัมภาษณ์ก่อนแชมป์ ไมยราพ เป็นแชมป์ The 
Rapper 2

Artist:  
Maiyarap, Ben Bizzy, 
Blacksheep 
Label:  
Yupp!
photo: ppkrnn    
(จากซ้ายไปขวา Ben Bizzy,  Maiyarap, 
Blacksheep)

Welcome
Yupp! People 
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ทางตอนเหนือของสเปน ไม่ไกลจากฝรั่งเศส Barce-
lona เป็นหนึ่งในเมืองที่ร�่ารวยทางวัฒนธรรมและการ
ค้าที่ส�าคัญยิ่งของยุโรป สถาปัตยกรรม อาหาร วิถีชีวิต 
ฟีลลิ่งของงานปาร์ตี้และชายหาด ทุกๆ หน้าร้อน นคร
แห่งนี้อ้าแขนรับซาวด์ดนตรีล�า้ๆ ผ่านเทศกาลดนตรี 
Sonar และ Primavera ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่
ร้านแผ่นเสียงของบาร์เซโลน่าจะโดดเด่นไม่แพ้ที่ไหนๆ

ซึ่งท�าให้ผมต้องแนะน�าร้าน Discos Paradiso นี้

ร้านที่สายแผ่นเสียงห้ามพลาด Discos Paradiso 
แบ่งแผ่นใหม่ไว้ด้านหน้าของร้าน ประกอบด้วยเครื่อง
เล่นแผ่นไว้ลองฟังหลายตัว สปีกเกอร์สของทางร้านก็มี
ซาวด์ที่ดีมาก คั่นระหว่างกลางร้านมีก�าแพงรูปโพลา
รอยด์ของบรรดาดีเจหลายหน้าที่แวะมาเยือน เดินทะลุ
ไปด้านหลัง คุณจะตะลึงไปกับคลังแผ่นมือสองที่จัดวาง
อย่างระเบียบแต่ละเอียดยิบในดีเทลส์ 

เพลงดีมีทั่วโลก 
คัดสรรและบอกต่อ โดย

ดีเจ Sonny & Nor
กูรูคู่รู้รอบ จากรายการ

แมวนอก แห่ง แคท เรดิโอ 

ดีเจซอนนี่ 
อาทิตย์ 

พรหมประสิทธิ์

แมวนอก
โดย ดีเจ 

Sonny & Nor

Discos 
Paradiso

เทคโน ฮาร์ดคอร์ ซนิธ์ โซล แจ๊ส ดสิโก้ โฟล์ก อวองการ์ด 
อลัเทอร์เนทีฟ เฮาส์ เวลิด์ ฟังก์ ดรมัแอนด์เบส อดีเีอม็ 
ดั๊บ เร็กเก้ ยูเคเรฟ ก่อนจะแบ่งตามค่าย ศิลปิน และ
ประเทศต้นก�าเนิด รวมทั้งแผ่นเซลส์ราคาถูกอีก
มากมาย พวกเขายังมีกระบะซิงเกิ้ล 7 นิ้วแสนดีที่ผม
ได้แผ่นแนวฟลาเมนโก้ดิสโก้มาด้วย

ที่ส�าคัญ เจ้าของ (Arnau และ Gerad) ใจดี ยิ้มแย้ม 
จนถึงกับแถมถุงผ้าฟรีให้ผมด้วย

ใครวางแผนจะไปบาร์เซโลน่าหน้าร้อนนี้ อย่าลืมแวะไป
ร้านนี้ ร้านอยู่ในย่าน Raval ใกล้ ๆ กับหอศิลป์โมเดิร์
นอาร์ต หาง่ายมาก

Discos Paradiso
Carrer de Ferlandina, 39
เปิด 11 โมงเช้า

รู้ไปท�าแมว 
  ติดตามการเดินทางตามเสียงดนตรีและอื่นๆ ที่ดีเจ
ซอนนี่ชื่นขอบได้ที่  facebook: sonnyselector 
instagram: @noisysonny 
apple music: @noisysonny
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เพลงดีมีทั่วโลก 
คัดสรรและบอกต่อ โดย

ดีเจ Sonny & Nor
กูรูคู่รู้รอบ จากรายการ

แมวนอก แห่ง แคท เรดิโอ 

ดีเจนอร์
วีระยศ 

เตยะราชกุล

แมวนอก
โดย ดีเจ 

Sonny & Nor

 เมื่อเราลองมานั่งฟังเนื้อร้องของแต่ละวง จะพบว่ามีเนื้อเพลงเกี่ยวกับ
อาหารแทรกอยู่ไม่น้อย ทั้ง junk food, pizza, pancake, McDon-
ald, Kentucky Fried Chicken ....ไปงาน Cat Foodival ปีนี ้ลองนัง่
ท�า playlist ดวู่าวงดนตรวีงไหนจะร้องเพลงท่ีมเีนือ้หาเกีย่วกบัอาหารบ้าง

1. Junk-Bronski Beat (‘84)

2. Indeedido-DLR Band 
(David Lee Roth Band)(‘98)

3. Midnite Snack-
The Donnas (2001)

4. Pancakes For One-
Of Montreal (2002)

5. Helicopter-
Bloc Party (2006)

6. Choose Life-
PF Project 
ft. Ewan McGregor (‘97)

7. Clean Food-
Boom Boom Cash 
ft. Fukking Hero (2017)

8. Jump Around-
House Of Pain (’92)

9. You Be Illin’-
Run D.M.C. (’86)

10. That Power-
Childish Gambino (2011)

รู้ไปท�าแมว
 นอกจากเรื่องเพลงแล้ว กูรูทั้ง
สองคนยังถ่ายทอดเรื่องราว มุมมอง 
และเกร็ดต่างๆ ได้น่าสนใจและอ่าน
เพลิน ฟังก็เพลินที่ Cat Radio ทุก
ศุกร์ 3 ทุ่ม ถึงเที่ยงคืน ทาง www.
thisiscat.com, app:Cat Radio 
 ต้นฉบับชุดนี้ส่งมาก่อนงาน Cat 
Foodival มี.ค. 62
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ความส�าเร็จเริ่มต้นด้วย
การลงมือท�า ปิดโรง
เดี่ยวไมโครโฟนส่งต่อ
แรงบันดาลใจได้
เต็มเหนี่ยว

 เป็นอีกหนึ่งงานที่จบไปแบบ
ฟีลกู้ด ส�าหรับ Cat Talk Be 
The Victor ความส�าเร็จเริ่มต้น
ด้วยการลงมือท�า ที่ธนาคารซีไอ
เอ็มบี ไทย ร่วมกับ แคท เรดิโอ 
ชวนบคุคล 5 สไตล์ท่ีลงมือท�าส่ิง
ท่ีรกั มาทอล์กจากประสบการณ์จรงิ 
ส่งต่อแรงบันดาลใจให้ผู้ฟังพร้อม
ลุยต่อทุกโอกาสอย่างเป็นตัวเอง
 เย็นวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 
2562 หน้าพารากอน ซีนีเพล็กซ์ 
โรงที่ 7 ดีเจจูนจูน พัชชา และดีเจ
ไมเคิล ศิรชัช ทักทายและกล่าว
ต้อนรับผู้ชมที่มาลงทะเบียนกัน
อย่างคึกคัก ชวนดูนิทรรศการ Cat 
Talk Be The Victor ความ
ส�าเร็จเริ่มต้นด้วยการลงมือท�า ว่า
ด้วยที่มาของโครงการ ประวัติและ
ผลงานของเหล่าสปีกเกอร์ แล้ว
เก็บภาพพวกเขาร่วมกับคุณอมร 
ภูษิตรานุสรณ์ ผู้บริหารกลยุทธ์การ
ตลาดลูกค้าบุคคล ธุรกิจรายย่อย 
ธนาคาร CIMB Thai ที่สนับสนุน
งาน จากนั้นก็เริ่มกิจกรรมด้านใน
โรงภาพยนตร์ โดยมีเปอร์ - สุ
วิกรม อัมระนันทน์ หนึ่งในดีเจของ 
Cat Radio เป็นพิธีกรด�าเนิน
รายการ  ส่งต่อไมค์ให้ทั้ง 5 ทอล์ก
เดี่ยวกันแบบจัดเต็ม 
  ย้ง–ทรงยศ สขุมากอนนัต์ 
ผู้ก�ากบัและผู้ก่อตัง้ นาดาว 
บางกอก บรษัิทดแูลและพัฒนา
ศลิปินสไตล์ ท่ีอยู่เบือ้งหลัง

Cat
Talk

ภาพยนตร์ ซรีส์ี อาทิ Hormones, 
I Hate You I Love You, 
Project S The Series, เลือด
ข้นคนจาง และอีกเพียบ สตาร์ต
เดี่ยวไมโครโฟนแบบข้นๆ ด้วย
ที่มาของผลงาน และเหตุการณ์
ต่างๆ ที่เขาได้สั่งสมประสบการณ์
แล้วมาทบทวน วิเคราะห์ ตอบตัว
เอง แล้วท�าสิ่งที่ใช่ไปให้สุด “ออก
ไปท�าแล้วมคีวามสขุจรงิๆ ให้เหน็
ภาพของเราชดัเจนขึน้ เมือ่ไหร่ที่
เราเดนิออกไป เราจะเลือกได้
อย่างแม่นย�าขึน้กว่าเดมิ”
 บู้–ธนันต์ บุญญธนาภิวัฒน์  
มือเบส Slur และเจ้าของแบรนด์ 
Rompboy แชร์ประสบการณ์จาก
แบนด์ ถึงแบรนด์ ที่ไม่ได้โรยด้วย
กลีบกุหลาบ แต่เขาก็ท�าอย่างต่อ
เนื่อง ด้วยเหตุผลว่า “ท�าในสิ่งที่
ชอบ อยู่กับสิ่งที่ชอบ คุณจะท�า
มันได้โดยที่คุณไม่เหนื่อยเลย” 
  ภูม–ิวิภูรศิ ศริทิิพย์ ศลิปินไทย 
ที่ได้ชื่อว่าเป็น Lover Boy ของ
แฟนเพลงนานาชาติ ที่เพิ่งมีเวิลด์
ทัวร์ครั้งแรกในชีวิตเมื่อปีก่อน และ
ก�าลังทัวร์ต่อเนื่องในปีนี้ เขายังเดิน
ทางอยู่ “ถ้ายังหลงทาง ยังไม่เจอ
สิ่งที่ชอบ อย่ากดดัน อย่าเปรียบ
เทียบตัวเองกับคนอื่น จงท�าใน
สิ่งที่ตัวเองรักต่อไป” 
 ไปป์–ธวิศรุต บุรพัฒน์ 
เจ้าของแบรนด์หมวกของตัวเอง 
ชื่อ Attack and Release ที่
เขาลงมือเองทุกขั้นตอน หลังจาก
ไปเรียนรู้ตั้งแต่บทที่ 1 ณ นิวยอร์ก 
แล้วกลับมาท�าอะไรอีกหลายอย่าง
แบบลงลึกตามแนวคิดที่ว่า “อะไร

ในโลกที่เราท�า เราควรคิดอย่าง
รอบคอบแล้วท�า “ 
   เล็ก–อภิชัย ตระกูลเผด็จไกร 
หรือ Greasy Cafe ชายหนุ่มที่มี
สไตล์ชัดเจน มาพร้อมจดหมายที่
เขียนถึงตัวเอง น�าเข้าสี่หัวข้อเกี่ยว
กับโอกาสจากประสบการณ์ที่เขา
สัมผัสด้วยตนเอง ตั้งแต่ ‘อย่าปิด
โอกาส’ ‘ท�าให้ดีที่สุดเมื่อได้รับ
โอกาส’ ‘ไม่ควรนั่งรอโอกาส’ 
‘เอาตัวไปไว้ในโอกาส’ และปิด
ท้ายด้วยประโยคว่า “จงใช้โอกาส
ในขณะที่มีอากาศ”
    ปิดท้าย CIMB Thai x Cat 
Radio present Cat Talk Be 
The Victor ด้วยช่วงการถาม
ตอบสั้นๆ แลกเปลี่ยนประสบ-
การณ์จากค�าถามของผู้ฟัง แล้วส่ง
ทุกคนกลับบ้านพร้อมแรงบันดาล
ใจให้ไปเริ่มต้น หรือเดินทางต่อกับ
สิ่งที่ตัวเองรักและลงมือท�า 
 แล้วพบกันใหม่กับกิจกรรมที่
คุณก็เข้าร่วมได้ที่ แคท เรดิโอ  
www.facebook.com/
thisiscatradio

CIMB Thai 
X Cat Radio 
present

Cat Talk
Be The
Victor
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รู้ไปท�าแมว 
1.  นี่คือ Cat Talk ครั้งที่ 2 (ครั้งแรกจัดในปี 
2560) ครั้งนี้ มีผู้ร่วมสมัครด้วยการตอบ
ค�าถามทางอีเมลอย่างตั้งอกตั้งใจถึงสามร้อย
กว่าคน เราขอขอบคุณทุกคนไว้ ณ ที่นี้
2.  คืนก่อนแคท ทอล์ก ทีมงานได้คิวเซ็ตอัปใน
โรงภาพยนตร์หลังจากการฉาย Avengers 
Endgame รอบ 22:50 น. จึงได้เริ่มเตรียม
งานตอนตี 2 จนเสร็จตี 5 พอห้างเปิด เราก็
เตรียมซ้อมคิวกันต่อ 
3.  สปีกเกอร์แต่ละคนใช้เวลาในการทอล์ก
เฉลี่ยคนละ 20 นาที นานที่สุด 30 นาที 
และสั้นที่สุด 13 นาที
4.  สถิติสไลด์หรือภาพประกอบการทอล์ก 
จ�านวนมากที่สุดคือ ไปป์ ธวิศรุต 45 หน้า และ
น้อยที่สุดคือ ย้ง ทรงยศ 0 หน้า ซึ่งแต่ละคนได้
เตรยีมมาเล่าตามสไตล์และเนือ้เรือ่งของตนเอง 
5.  จดหมายถึงตัวเองที่เล็ก อภิชัย อ่านช่วง
เริม่ต้นทอล์ก เขียนก่อนงานเริม่ประมาณ 1 ชัว่โมง
6.  เพลงเปิดตัวของเหล่าสปีกเกอร์ก่อนเริ่ม
ทอล์ก ได้แก่ ย้ง ทรงยศ ‘Ost.เลือดข้นคนจาง’  
บู้ ธนันต์ ‘เพราะทุกครั้ง’-Slur , ภูมิ วิภูริศ 
‘Lover Boy’-Phum Viphurit, ไปป์ ธวิศรุต 
‘Don't You Know’-Jan Hammer Group 
และ เล็ก อภิชัย ‘ระเบิดเวลา’-Greasy Cafe
7.  นี่คือการทอล์กต่อหน้าสาธารณชนแบบ
ภาษาไทยล้วนๆ ยาวๆ ของภูมิ วิภูริศ ครั้งแรก
8.  เป็นการทอล์กเดีย่วๆ ครัง้แรกของ บู้ Slur, 
เล็ก Greasy Cafe และ ไปป์ ธวิศรุต เช่นกัน
9.  หลังจากย้ง ทรงยศ ทอล์กเสร็จ ต้องบินไป
มาเลเซียทันที  
10.  อายุเฉลี่ยของสปีกเกอร์ครั้งนี้อยู่ที่ 37 ปี 
เยอะที่สุด 51 ปี และน้อยที่สุด 23 ปี
11.  เปอร์ สุวิกรม พิธีกรครั้งนี้บอกว่า สปีก
เกอร์ทุกคนเหมาะกับรายการ Perspective 
มาก ส่วน จ๋อง พงศ์นรินทร์ อุลิศ ผู้บริหาร 
แคท เรดิโอ หนึง่ในแขกรบัเชญิรายการดงักล่าว 
บอกว่าทอล์กคราวหน้าเขาขอเป็นพิธีกรร่วม  
12.  มีนักแสดงและผู้บริหารจาก นาดาว 
บางกอก มาร่วมงานนี้ทั้งหมด 3 คน 1.พี่ย้ง 
ทรงยศ (สปีกเกอร์) 2.เปอร์ สุวิกรม (พิธีกรใน
งาน) 3.ไมเคิล ศิรชัช (พิธีกรหน้างาน)

THANK YOU
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  “ร้านอาหารญีปุ่่นตรงพระโขนง
อร่อยมากค่ะพี ่ไม่แพง บรรยากาศด”ี
   “เจ้าของร้านน่ารักมาก เราเจอ
บ่อยในคอนเสิร์ต ในร้านที่วงดีๆ ไป
เล่น เขาก็ตามไปดู” 
   นี่คือค�าแนะน�าร้านโอกินาว่าคิน
โจ ที่เราได้ยินจากเพื่อนพ้องน้องพี่ใน
วงการวิทยุอยู่พักใหญ่ ก่อนแวะเวียน
ไปเยือนครั้งแรกเมื่อหลายปีก่อน จาก
นั้นร้านนี้ก็เป็นหนึ่งในใจด้านอาหาร
ญี่ปุ่นต�ารับโอกินาว่า ... เพราะเรารู้จัก
อยู่ร้านเดียว 
 นอกจากขายอาหารแล้ว บางวัน 
โอกินาว่าคินโจ ยังแปลงร่างเป็นไลฟ์
เฮาส์เล็กๆ ให้เราดูดนตรีหรือการแสดง
ต่างๆ อย่างอบอุ่น  เรารู้สึกคุ้นเคยทั้ง
ลูกค้า พนักงาน เจ้าของร้าน จนขน
หนังสือไปฝากเขาแจกบ้าง ชวนคุยเรื่อง
ดนตรี ญี่ปุ่น โน่นนี่นั่นบ้าง 
 เจ้าของร้านชื่อ Shohei Otaka 
(โชเฮ โอทากะ) เกิดที่ชิบะ ใกล้ Tokyo 
Disney Land และ Narita Airport 
อยู่เมืองไทย 14 ปีกว่าแล้ว ก่อนหน้า
นั้นเขาเคยแบกเป้เที่ยวหลายประเทศ 
เรียนด้าน International Business 
ที่สหรัฐอเมริกา ท�างานที่สิงคโปร์ เป็น
อาสาสมัครที่กัมพูชา ท�างานโรงงานที่
อยุธยา แล้วมาท�าร้านอาหารครั้งแรก 
โดยรับช่วงต่อจากเพื่อน และลงมือท�า
ทุกอย่างเอง 
  
จุดเริ่มต้นของโอกินาว่าคินโจ 
 เพื่อนชื่อคินโจ เป็นครอบครัว
โอกินาว่า มีพ่อ แม่ ลูก 2 คน เปิดร้าน
นี้ตั้งแต่สิงหาคม 2006 ผมท�างานที่
อยุธยา เป็น QC Manager (ผู้จัดการ
ฝ่ายควบคุมคุณภาพ) ที่โรงงาน แล้ว
ประมาณปี 2007 ครอบครัวเขาอยาก
กลับบ้าน ก็ให้ผมดูแลร้านนี้มา
ประมาณ 10 ปี แล้ว ตอนแรกร้านไม่
ค่อยมีอะไรตกแต่ง ผมก็ไปโอกินาว่า 
แล้วซื้อของจากร้านมือสอง รูปภาพ 
โปสการ์ดแบบโบราณๆ หรือ โปสเตอร์
ใหญ่ๆ มาติด แล้วผมชอบดนตรีโอกินา
ว่าเก่าๆ มาก อยากให้มีซีดีเยอะๆ แล้ว
ก็เปิดเพลง (นี่เองสาเหตุที่เราได้ยิน
เสียงเพลงตลอดเวลาในร้านอาหารนี้)

สาเหตุที่ลาออกจากงานประจ�ามาท�า
ร้านอาหารต่อจากเพื่อน  
 เมื่อก่อนผมเป็นแบ็กแพ็กเกอร์ 
ประมาณ 1 ปี เที่ยวในเอเชีย แล้วก็ไป
โอกินาว่าด้วย เป็นญี่ปุ่นนะ แต่ว่า
บรรยากาศไม่เหมือนเมืองอื่นเลย 
วัฒนธรรมก็ไม่เหมือน ดนตรีก็ไม่
เหมือน ผมไปพัก 7–8 วัน ไปเที่ยว
เกาะเล็กๆ ด้วย แล้วชอบโอกินาว่ามาก  
ร้านอาหารตามสั่งที่โอกินาว่าก็ราคาถูก 
ชอบมาก ผมอยากมีบรรยากาศแบบนี้  

ร้านโอกินาว่าคินโจ คือ ร้านอาหาร
ตามสั่ง
 ร้านนี้เรียกว่า Okinawa 
Shokudo (โอกินาว่า โชคุโด) ร้าน
อาหารตามสั่งแบบโอกินาว่า ไม่ใช่ 
Izakaya (อิซากายะ) ที่เป็นร้านเหล้า 
 แล้วโชคุโด โอกินาว่า กับโชคุโด
ญี่ปุ่นไม่เหมือนกัน เมนูไม่เหมือนเลย
นะ คนญี่ปุ่นจากโตเกียวหรือเมืองอื่นไป
อ่านภาษาญี่ปุ่น ที่โอกินาว่า อย่าง “จัม
ปุรุ” ก็ไม่ค่อยมีที่โตเกียว ทุกคนไปแล้ว
ก็ไม่มีไอเดียว่าเป็นอย่างไร เหมือนผม
เป็นคนญี่ปุ่น  มาที่เมืองไทย ไปร้าน
อาหาร มีเมนูภาษาไทย แต่ผมไม่รู้ว่า
ชื่อนี้คืออะไร ก็จะชี้ๆ อันนี้ๆ แล้วได้
อะไรมาไม่รู้  โอกินาว่าก็เหมือนกัน 
เป็นภาษาญี่ปุ่นแต่คนญี่ปุ่นที่อื่นอ่าน
ไม่รู้เรื่อง
 นี่คือจุดที่ผมชอบในร้านอาหารโอ
กินาว่า คิดว่าคนญี่ปุ่นมาที่นี่ อยากให้รู้
สึกใกล้ๆ กัน คนไทยก็น่าจะเหมือนกัน  
ลูกค้าคนไทยรู้จักอาหารญี่ปุ่นหลาก
หลายแบบ มีร้านอาหารญี่ปุ่นเยอะ แต่
ว่าลูกค้าคนไทยดูเมนูอาหารโอกินาว่า
แล้วไม่เคยกิน ก็มีเยอะ รสชาติเป็นไงก็
ไม่รู้ จุดที่น่าสนใจของร้านอาหารโอกิ
นาว่าเป็นแบบนี้นะครับ 

เมนูและรสชาติที่โอกินาว่า ญีปุ่น  vs 
โอกินาว่า พระโขนง  
 ผมไปโอกินาว่าบ่อยๆ ไปกินร้าน
อร่อยหลายๆ ร้าน จนจ�ารสชาติแบบ 
โอกินาว่าได้ ผมพยายามท�าให้เหมือน
กัน ครั้งแรกๆ ไม่อร่อย เพราะผมไม่ใช่
เชฟ แล้วก็ไม่เคยเป็นเจ้าของร้าน
อาหาร ก็พยายามปรับปรุงแก้ไข 
ประมาณ 3–4  ปี 
 ตอนนี้มีเชฟมาจากหลายประเทศ 
คนไทย พม่า ลาว แล้วผมจะเช็กรสชาติ
ด้วยตัวเอง คือ ผมเคยเป็น QC ที่
โรงงาน เรื่องการผลิต ผมเข้าใจ ถ้าไม่
อร่อย ผมดูได้ว่าจุดไหนมีปัญหา แล้วก็
แก้ไข ท�ามา 10 ปีนะครับ แล้วเชฟก็ไม่
ลาออกนะ เราท�างานด้วยกันได้ รสชาติ
โอเค อร่อยเลย ราคาประหยัด และดี
ต่อสุขภาพ 

เมนูแนะน�า  
 1. ผัดมะระโอกินาว่า  (Goya 
Jumpuru) มะระผัดไข่สไตล์โอกินาว่า 
ที่ทุกวันนี้ใช้มะระโครงการหลวงด้วย
ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
 2. โซบะโอกินาว่า (Signature 
Okinawa Soba) บะหมี่น�า้เส้นแบน
ใส่หมูตุ๋น รสชาติสดชื่น ด้วยน�้าซุปที่
ผ่านกรรมวิธีต้ม
 3. หมูสามชั้นตุ๋น (Rafute) 
แหล่งวิตามินบีและคอลลาเจน เคล็ด
ลับอายุยืนที่สืบทอดกันมากว่า 700 ปี 
 
“ผมชอบร้านนี้ อยากให้มีคินโจอีก 
20–30 ปีนะ แล้วก็ดีใจที่ทุกวันมี
ทั้งคนญี่ปุ่น คนไทย คนฝรั่งมา ไม่ใช่
แค่คนญี่ปุ่นอย่างเดียว คิดว่าเป็น
เอกลักษณ์ของร้านนี้นะ” (O,O)
 

รู้ไปท�าแมว
 1.คนโอกินาว่าไม่ค่อยกินปลา
เพราะอยู่ที่ภาคใต้ น�า้ร้อน ปลาไม่
อร่อยเท่าภาคเหนือแบบฮอกไกโด ที่
ทะเลน�้าเย็น   
  2.ช่วงแรกที่โอกินาว่าคินโจไม่มี
เมนูปลาดิบ แต่ภายหลังมีแล้ว เพราะ
เจ้าของร้านเห็นว่าคนไทยชอบกินปลา
ดิบ ส่วนเมนูขาหมูที่เป็นอีกหนึ่งซิก
เนเจอร์ของโอกินาวานั้น ก็เพิ่งเพิ่มใน
เมนูได้ไม่นาน เพราะท�ายาก ใช้เวลา 
5-6  ชั่วโมง จึงต้องทดลองอยู่หลายปี
เพื่อให้ถูกต้องทั้งวิธีท�าและรสชาติ
  3. มะระไทยและโอกินาว่า ขมทั้ง
คู่ แต่รสชาติไม่เหมือนกัน  ทั้งนี้ มะระ
โอกินาว่าที่ร้านใช้นั้น ซื้อจากโครงการ
หลวง  คุณโอทากะบอกว่า เมื่อก่อนใน
ไทยไม่มี จึงต้องน�าเข้ามะระราคาแพง 
ดีใจมากที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงปลูก 
และมีจ�าหน่ายราคาประหยัด
 4. ไลฟ์เฮาส์ของร้านอยู่ที่ชั้น 3 
ความจุ  30 – 50 คน นอกจากวง
โอกินาว่าและประเทศต่างๆ แล้ว ยังมี
นักดนตรีไทยอย่าง Yellow Fang, 
เอิ๊ต ภัทรวี,  Monotone เคยมาเล่น
และยินดีสนับสนุนวงไทยให้มาจัดงาน
ได้ สนใจติดต่อคุณโอทากะได้เลย   
  5.นอกจากกินอาหาร ฟังเพลง 
และดูการแสดงสดแบบอบอุ่นแล้ว ยัง
เรียนภาษาญี่ปุ่นที่ร้านได้ด้วย บางคน
เรียนจนสอบผ่านระดับต่างๆ แล้ว
  6. คุณโอทากะเอง ไม่ได้เรียน
ภาษาไทยในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย 
แต่เรียนผ่านการท�างาน โดยเฉพาะช่วง
ที่อยู่บริษัทผลิตรถยนต์ที่อยุธยาเขามี
ลูกน้อง 200 คน ส่วนใหญ่เป็นคนไทย 
   7. อีกหนึ่งร้านที่คุณโอทากะดูแล
ในซอยใกล้ๆ กัน คือ Samurai 
Diner ขายอาหารแบบ Yosoku หรือ
เมนูฝรั่งที่ญี่ปุ่นปรับรสชาติหลังได้รับ
เข้าประเทศเมื่อ 200 ปีก่อน มี
แฮมเบอร์เกอร์ สเต๊ก สปาเกตตี ให้ลิ้ม
รส พร้อมเสียงเพลงและการตกแต่ง
บรรยากาศสไตล์ยุค 70  นอกจากนี้ยัง
ช่วยเพื่อนดูร้านขายของมือสองที่บางปู 
จ.สมุทรปราการ 
   8. สาเหตุที่ฝันอยากท�าร้าน
อาหารที่มีทั้งเสียงเพลงและการแสดง
สด เพราะชอบดูคอนเสิร์ตตั้งแต่วัยรุ่น 
ทั้งตอนอยู่ญี่ปุ่น อเมริกา และไทย 
ตัวอย่างศิลปินที่เขาเคยดูได้แก่ Bruce 
Springsteen, U2, Prince ส่วนวง
ไทยก็เพียบ หลายคนอาจเคยเจอเขาใน
งานต่างๆ ของ Cat Radio
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โอกินาว่า 
สาขา
นาฮา ซิตี้ 
Trans 
Asia Music 
Meeting 
2019
Naka City, 
Okinawa 
 “โอกินาว่า” ท่ีแต๋วรู้จกั มเีพยีงร้าน
โอกินาว่าคนิโจ ย่านพระโขนง และผู้จดั
เทศกาลดนตรคีนหนึง่ท่ีเคยคยุด้วยแว้บๆ 
ในการประชมุท่ีไต้หวนัและเมืองไทย 
 ไม่น่าเชื่อว่าเพียงเท่านั้นก็ท�าให้ผู้
หญิงคนหนึ่งไปถึงจังหวัดโอกินาว่า 
ประเทศญี่ปุ่น  
 เขามาประชมุงานด้วยแป๊บเดยีว 
แล้วเมลกลบัมาชวนเราพรเิซนต์ข้อมูล
เดมิ แต่เปลีย่นจากกรงุเทพฯ เป็นโอกิ-
นาว่า พอบรษิทัไม่ว่ากระไร (ไม่มใีครว่าง
ไปด้วย) แต๋วกต็กลง ... โอเคโกโอกินาว่า
 คาดว่า ด้วยอานิสงส์ของความ
อร่อยในบรรยากาศกันเองของร้าน
อาหารที่เกริ่นไว้ข้างต้น และไมตรีของ
คุณผู้จัดงานนั่นล่ะ ท�าให้เรามีชีวิตอยู่
ในทริปที่กล่าวได้ว่านอกจาก “งาน” 
แล้วก็ “งง” อย่างเดียว

 การงาน 
 วัตถุประสงค์: ท�าให้คนในงานซึ่ง
มีทั้งญี่ปุ่นและนานาชาติรู้จักแคท เรดิ
โอ และเทศกาลดนตรีที่เราจัดมากขึ้น 
ผ่านการน�าเสนอในช่วง Music 
Festivals From Southeast  
Asian Cities และการพบปะกันใน
วาระต่างๆ ของงาน Trans  Asia 
Music Meeting 2019
 วิธีท�า: พริเซนต์และเสวนากับผู้
จัดต่างๆ บนเวที 50 นาที และประชุม
ตัวต่อตัวที่เขาจะมาลงชื่อนัดวันนั้นเลย 
แล้วคุยกับเราคนละ 15 นาที รา
วกับเดต แต่เป็นเรื่องงานล้วนๆ 
ขอบคุณทุกคนที่มาคุยด้วยและสนใจ
งานในเมืองไทยมาก
 ผลลัพธ์: ได้คุยกับคนหลากหลาย 
ได้รู้จักผู้จัดเทศกาลดนตรี เจ้าของค่าย
เพลง ศิลปิน และได้ดูการแสดงสดของ
วงดนตรีจากนานาประเทศใน Sakura 
Asylum 2019 เทศกาลดนตรีแบบ
โชว์เคสที่จัดในวันเวลาเดียวกัน วงที่มา
เล่น อาจจะไม่ได้โด่งดังมากนัก แต่มี
ศักยภาพในการน�าเสนอ วงที่เราคุ้นชื่อ
อย่าง Omni Sight, Lightcraft, 
Uhnellys ก็มา อีกหลายวงก็น่าสนใจ
ทั้งแนวร่วมสมัยและพื้นบ้าน หวังว่าปี
หน้าศิลปินไทยจะได้มาบ้าง

  อีกอย่างที่เราสนใจมากคือสถานที่
และบรรยากาศ งานจัดที่  Sakuraza-
ka Theater ใน Naha City โอกิ-
นาว่า ซึ่งเป็นทั้งโรงหนัง ร้านขาย
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับภาพยนตร์ เพลง 
งานฝีมือของโอกินาวา รวมทั้งบริเวณ
ด้านหน้าที่เชื่อมต่อกับสวนและศูนย์
หัตถกรรมพื้นเมือง ตลอดจนร้าน
อาหาร บาร์ (บางแห่งดูน่าฉงนค้นหา
มาก) ไลฟ์เฮาส์ ดาดฟ้า ฯลฯ
เราว่าผู้จัดใช้พื้นที่ได้คุ้มค่า ผู้ชมหลาก
หลายวัย เดินเที่ยวกันสบายๆ บางช่วง
ก็คนแน่น และหลายจุดน่าตื่นตาตื่นใจ

 การงง
 ข้อมูล: นอกจากงานที่ต้องพริ
เซนต์แล้ว เรื่องราวเกี่ยวกับโอกินาว่า 
เช่น มี 160 เกาะ สัญลักษณ์คือชีซ่า 
สัตว์ผู้พิทักษ์ที่รูปร่างเหมือนสุนัขกับ
สิงโตผสมกัน ไม่มีรถไฟฟ้า มีแต่รถราง
ที่ขบวนหนึ่งมีสองโบกี้ ปลายทางคือ
สนามบินและปราสาทชูริ มรดกโลก   
ส่วนอะแควเรียมหรือหมู่บ้านอเมริกันที่
เราดูจากรายการทีวีก็อยู่ไกลจากตัว
เมืองที่เราประชุม แต๋วก็มาเสิร์ชหาที่
สนามบินก่อนออกเดินทาง ก่อนหน้า
นั้นปั่นต้นฉบับอยู่ และประมวลผลจาก
การประชุมที่ประเทศอื่นแล้วคาดว่าเส้น
ทางใช้ชีวิตก็คงประมาณ: ที่จัดงาน
–โรงแรม คุย ดูคอนเสิร์ต กลับ วนๆ 
ไป 3 วัน 
 วิธีแก้: ตั้งสมาธิ เรียกสติ เตรียม
ใจรับมือทุกสถานการณ์   
 ผลลัพธ์: แต๋วได้พักอยู่คนละ
โรงแรมกับคนอื่น ห่างจากที่จัดงาน
ประมาณครึ่งชั่วโมงเดิน (วันแรกเดินไป
ชั่วโมงกว่า) แท็กซี่แป๊บเดียว รถเมล์ไม่
ผ่าน สายชิลอย่างเรา ส่วนใหญ่ก็เดิน
เหล่หนุ่มบนถนนไปเรื่อย ไม่พลาดทุก
แมตช์ประชุม หลงบ้าง แวะเลยเถิดไป
บ้าง  บรรยากาศเมืองเพลินมาก ร้าน
เครื่องดนตรีเยอะ โดยเฉพาะซันชิน 
หรือพิณสามสายสไตล์โอกิที่มีหนังงู
เป็นส่วนประกอบ หลายร้านมีงูดองเป็น
หลักฐานด้วย สถานีวิทยุชุมชนก็มี ร้าน
อาหารที่มีเมนูแบบโอกินาว่าคินโจก็
แยะ ร้านทาโก้ แฮมเบอร์เกอร์ รวมถึง
แฟรนไชส์สไตล์ฝรั่งก็คึกคักในย่านถนน
นานาชาติหรือคกคุไคสตรีท ส่วนตลาด
หลังคาโค้งที่แต๋วติดใจจากหนัง/การ์ตูน
ญี่ปุ่น ก็มีให้เดินกันเต็มอิ่ม ร้านอาหาร 
เส้ือผ้า ของท่ีระลึก ผกั ผลไม้ ละลานตา 
ส่วนผู้คนก็น่ารักน่าชม ส่วนใหญ่เป็น
ครอบครัวที่ดูสุขสันต์หรรษาทั้งตาม
ท้องถนน ย่านช้อปปิ้ง และในเทศกาล
ดนตรี เด็กเล็ก เด็กโต วัยรุ่น พ่อ แม่ 
ศิลปิน   
 ตลอด 8-10 ก.พ. ที่โอกินาว่า 
เราได้ยินเสียงดนตรีอยู่ตลอด ไม่ว่าจะ
ในงาน ตลาด ร้านอาหาร ปราสาทที่
เป็นมรดกโลก หรือโรงแรม ... คิดว่าคน
ที่นี่มีดนตรีในหัวใจแหละ คราวหน้าพบ
กันใหม่ ... โอเคโกโอกินาว่า 
 

รู้ไปท�าแมว
 ทริปนี้ นอกจากก�าลังใจจากทีม 
แคท เรดิโอแล้ว ผู้เขียนขอขอบคุณ 
Ryuji Noda  Music From 
Okinawa ผู้จัดและเชิญชวนเราไป 
 ทั้งนี้ เราไม่ได้กลับมามือเปล่า 
มีบทเพลงที่เหล่าศิลปินฝากมา 
ติดตามฟังได้ที่ แคท เรดิโอ และชวน
วงดนตรีเกาหลีมาด้วย พบชื่อพวก
เขาได้ในโปสเตอร์ Cat Expo โอเย 
 ส่วนเรื่องการงงนั้น ที่เห็นใน
หน้ากระดาษเพียงน้อยนิด ติดตาม
เพิ่มเติมได้ใน ig@tookpassawan 
  
 

โดย ชีวิตของแต๋ว
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Cat
Foodival
Scoop

photo by: 
cat freelancers, 
ohmmu35854, 
ออ.

101 The Third Place  
presents 

Cat Foodival 
เทศกาลอาหารอร่อยหู 
1 เมนู 1 ศิลปิน ครั้งที่ 4 

ตอน อร่อยเกินร้อย
30 มีนาคม 2562  

 
ขอขอบคุณทุกคนที่ท�าให้
อาหารมื้อนี้เป็นมื้อพิเศษ 

แล้วเจอกันมื้อหน้า
และอีกหลายงานที่เราหวังว่า

จะได้เจอกัน
ติดตามรายละเอียด

เพ่ิมเติมที่ 
www.thisiscat.com, 
fb/thisiscatradio 
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รางวัล
Cat Foodival 4 ปี 2019 
(ให้คะแนนโดยทีมงานคุณยายส์สายสืบ (ของอร่อย))

1. รางวัล เมนูประทับปากประทับใจ
หัวใจร้อยดวง ประจ�าปี 2019

• คอหมูย่างสลายในปาก by YOOZE 
: สเต๊กหมูเนื้อนุ่มละมุนลิ้น ราดด้วยซอสพะแนงรสชาติ
เครื่องเทศสุดจัดจ้าน เสิร์ฟพร้อมมันฝรั่งย่างหอมๆ อร่อย 
10 10 10 ...
ป.ล. ให้คะแนนแล้ว ทีมงานละเลียดชิมจนหมดจาน ....อืม....ฟิน

• ผัดไทยมิมีดี by 
Mola Mola Sunshine 
: ผัดไทยกุ้งสด เส้นเหนียวนุ่ม 
รสชาติกลมกล่อม โรยด้วย
ปลากรอบรสชาติดี ทีเด็ดคือ
กุ้งสด เนื้อหวาน เด้งสู้ฟัน 
ทีมงานลงความเห็นว่า เมนูนี้ 
กินแล้วต้องตบโต๊ะให้กับ
ความอร่อยของกุ้งสด
จริงๆ จ้ะพี่จ๋า

• ไก่ทอดซ่อนงิ by 
TELEx TELEXs 
: ไก่ทอดคลุกซอสเกาหลี 
แป้งกรอบ ไก่เนื้อฉ�่า 
รสชาติสะกดลิ้น กินเพลินๆ 
ชุดเดียวไม่พอ 

Cat
Foodival
Cultmaew

Taste

• สไปรท์พลัม by Brown 
Flying 
: เมนูประจ�าปี 2019 ของ
ร้าน Brown Flying น�้าส
ไปรท์ซ่าสดชื่น ตามด้วยกลิ่น
หอมของพลัม ที่เรียกง่ายๆ 
ว่า บ๊วย ได้ทั้งรสชาติ และ 
เนื้อพลัม ดับกระหายคลาย
ร้อนเป็นอย่างดี ปีนี้ทีมงาน
คุณยายส์สายสืบ (ของอร่อย) 
เดินวนไปซื้อถึง 3 แก้ว (สถิติ
เทียบเท่าเมนู Cola – 
Cherry จากร้านเดียวกัน ใน 
Cat Foodival 3 เลยค่ะคุณ
ผู้อ่าน แต่ครั้งนี้พวกเราให้
หัวใจเพิ่มสิบดวงเลย)

• Chocolate แม่ให้ไปซื้อ 
Chocolate by He Men 
Crown 
: ช็อกโกแลตนมสดเย็นที่ทีม
งานคุณยายส์สายสืบ (ของ
อร่อย) ยกให้เป็นช็อกโกแลต
ที่รสชาติเข้มข้นสุดใจ รสชาติ
กลมกล่อม ไม่หวาน 
ช็อกโกแลต ที่เคี่ยวสดจาก
เตา โปะด้วยมาร์ชเมลโลเนื้อ
นุ่มเคี้ยวหนุบ อร่อยถูกใจ

เค้าแมวทัวร์ชิม
Cat Foodival 4

ตอน
Grandma and Family 
โดย ทีมงานคุณยายส์สายสืบ (ของอร่อย) : น้อนออ. พี่บิ๋ม คุณ ต ต 

ทีมสมทบ: คุณจุงโกะ คุณโอมมุ 
ระยะเวลา / จ�านวนเมนู : 11 ชั่วโมง / 17 เมนู 
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2. รางวัล เมนูที่ทุกคนรอ
คอย ประจ�าปี 2019

• ข้าวหน้าหมูสามกรันจ์ 
by Zero Hero
: เมนูนี้ เราพลาดไม่ได้จริงๆ ค่ะ
คุณผู้อ่าน หมูสามชั้นที่ครองใจ
ทีมเราตั้งแต่ครั้งก่อน ครั้งนี้เรา
ไม่พลาดข้าวเหนียวขมิ้นเหลือง
แล้วค่ะ เย้! (ปกติ ซื้อไม่ทันเขา) 
ข้าวเหนียวนุ่ม หมูสามชั้นกรอบ
นอกนุ่มใน น�้าจิ้มรสเด็ดเหมือน
เคย อร่อย อิ่มท้อง

• ปูไข่ดอง น�้าลายไหลท่วมจอ 
by Tabasco 
: ปีที่ 2 ของวง Tabasco ใน
การขายปูไข่ดองในงาน Cat 
Foodival ทางทีมงานตั้งตารอ
กับเมนูนี้เช่นเดียวกันกับเมนูด้าน
บน รสชาติของ ปูไข่ดองเนื้อ
หวาน ราดด้วยน�้าจิ้มรสแซ่บ 
ทานกับข้าวสวยร้อนๆ นัวสะใจ 
อร่อยน�้าลายไหลท่วมจอ สมชื่อ
เมนูเลยค่า

3. รางวัล คะแนนความ
ครีเอทีฟ ประจ�าปี 2019

• เกี๊ยวหมูสายเปย์เสฉวน by 
The Charapaabs
: เมนูนี้ ทีมงานคุณยายส์สายสืบ 
(ของอร่อย) ขอให้คะแนนความ
ครีเอทีฟสาย Healthy ประทับ
ใจแป้งเกี๊ยวที่ท�าจากหัวไชเท้ารส
หวาน สอดไส้ด้วยหมูผัดซอส
รสชาติกลมกล่อม เสิร์ฟพร้อมน�้า
จิ้มรสเข้ากัน  ทานแล้วรู้สึก
สุขภาพดี (ยิ้มเขิน)

Cat
Foodival
Cultmaew

Taste
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• บัวลอยไข่แมวต่างถิ่น by 
Monkey Business
: บัวลอยมนัม่วง ทีมงานคุณยายส์ 
ฯ ยกคะแนนความครีเอทีฟให้ตัว
บัวลอย ที่แป้งเหนียวนุ่ม 
สอดไส้มันม่วงบดเต็มค�า หอม 
อร่อยแบบไทยๆ (ถ้ากะทิเข้มข้น
อีกนิด เราจะเบิ้ลไม่หยุด)

4. รางวัล หวานหอม
ประจ�าปี 2019
• มิล์คเชคยัวมาย by Costly 
Wood 
: มิล์คเชครสวานิลลาเนื้อเนียน 
รสชาติหวานก�าลังดี ท้อปด้วยวิป
ครีมฟูพร้อมเชอร์รี่สีแดงสด หอม 
ชื่นใจ  

5. รางวัล Unbelieva-
ble ประจ�าปี 2019
• คอหมูย่างสลายในปาก by 
YOOZE
: รางวัลนี้ตามชื่อเลยค่ะ ทีมงาน
คุณยายส์สายสืบ (ของอร่อย) ลง
ความเห็นตรงกันว่า  อร่อยแบบ
เหลือเชื่อ ว้าว ทุกค�าที่เข้าปาก 
ปฏิกิริยาของทีมงานคือ ตาเป็น
ประกาย รับไปเลยค่ะ 2 รางวัล
ซ้อน 

6. รางวัล อร่อยแหกโค้ง 
ประจ�าปี 2019
• Chocolate แม่ให้ไปซื้อ 
Chocolate by He Men 
Crown 
: เมนูนี้ ทีมงานคุณยายส์สายสืบ 
(ของอร่อย) ต้องให้ 2 รางวัล
ซ้อนเช่นกัน เพราะเราตัดสินใจ
กันไม่ถูกจริงๆ ว่าควรอยู่ใน
หมวดรางวัลไหน เพราะเป็นเมนู
น�้าที่พวกเราประทับใจมาก  จึง
ยกรางวัลอร่อยแหกโค้งให้อีก
หนึ่งรางวัล

รู้ไปท�าแมว  
• ทีมงานคุณยายส์สายสืบ (ของ
อร่อย) เริ่มเปิดกระเพาะกันตั้งแต่
เวลา 12.00 น. ปิดกระเพาะเวลา 
23.00 น. 
• รางวัลที่บันทกึไว้เป็นการประมวล
ผลจากการทัวร์ชิมของทีมงานคุณ
ยายส์ ฯ เท่าที่ได้รับประทาน ณ วัน
นั้น
 ต้องขออภัยที่ไม่ได้ลิ้มรสชาติอาหาร
และเครื่องดื่มครบครบทุกร้าน ถึงแม้
ใจเราอยากท�าเช่นนั้น แต่กระเพาะ
ของทีมงานคุณยายส์ ฯ   รับอาหาร
มากกว่านี้ไม่ไหวจริงๆ   เราจึงขอส่ง
ก�าลังใจให้ทุกร้าน ไว้ ณ ที่นี้
 ปีหน้าเราจะมาทัวร์ใหม่
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อ่านไป
ดูไป ฟังไป
GUEST
REC

#หนังคสหน้าแมว
โดย เต่า เดือนสองFantastic Beasts: 

The Crimes of 
Grindelwald 
(2018)
 ได้เห็นสัตว์แปลกนานาพันธุ์
ช่างแสนเพลิดเพลิน เผลอเผลอจะ
อินกว่าชุด Harry Potter อีกมั้ง 
ส่วนส�าคัญเลยคือคาแร็กเตอร์ของ
นิวท์ ซึ่งมีความ nerd+collec-
tor=ความจ๊าบบบ พอเจอคนก็ก้ม
หน้างุบงิบ ยิ่งเจอ ญ ล่ะเงอะงะ 
แต่ถ้าเจอสัตว์แปลกนี่โผเข้ากอด 
5555 ชอบ^^

The Ballad of Buster Scruggs (2018)
 6 เรื่องเล่าจากฝีมือชั้นเทพของคู่พี่น้องผู้ก�ากับยอดนักเล่าเรื่อง ค่อย
ค่อยเพิ่มความจริงจังจากเหตุการณ์ตลกร้ายของเรื่องแรก ผ่านพ้นหลาก
เรื่องราวพลิกผัน กระทั่งมาถึงกึ่งนามธรรมในเรื่องสุดท้าย หลายทิวทัศน์
งดงามเลเว่ลตื่นตะลึง สุดยอดโฮกปิ๊บ

Shadow (2018)
 เมื่อไร้ตัวตนก็ไร้เงาทว่า-ถึงไร้
ตัวตนก็มีเงาได้เพลงพิณคู่และ
กระบวนยุทธ ประสานสองเราเป็น
หนึ่งจริงหรือลวงในหยางและหยิน
งดงาม

Bohemian 
Rhapsody (2018)
 Goodbye, everybody, 
I've got to go Gotta leave 
you all behind and face the 
truth Mama, ooh, I don't 
want to die I sometimes 
wish I'd never been born at 
all

รู้ไปท�าแมว
 เต่า เดือนสอง 
เป็นนาม ปากกา
ของดีเจ หนึ่งในห้า
คน ที่ผู้ฟังคุ้นหูกันใน
นาม “จ๋อง จ้อย โจ๊ก 
และพี่คมสัน” แห่ง
รายการหนังหน้า
แมวของ แคท เรดิโอ 
ที่สนทนาเกี่ยวกับ
หนัง บอล ไอดอล
และอะไรอีกมากมาย
ทุกวันอาทิตย์ 3 ทุ่ม
ถงึเที่ยงคืน อย่าลืม
ร่วมวงคุยและช่วย
เราทวงต้นฉบับด้วย
นะ ป.ล. ลองทายสิ
ว่า เต่า เดือนสอง 
คือนามปากกา
ใคร(O,O)

 พรหมลิขิตหรือเปล่า เราไม่
แน่ใจ ก่อนไปเยี่ยมเยียนนักแสดง
จาก SisterS กระสือสยาม ไม่นาน
และโดยไม่คาดคิด เราได้เจอเจี๊ยบ 
-วรรธนา วีรยวรรธน ผู้เขียนบท ณ 
ห้องเรียนการเขียนเล่าเรื่องในเช้าวัน
เสาร์หนึ่ง จึงไถ่ถามถึงภาพยนตร์ดัง
กล่าว ท�าให้ทราบว่าปรัชญา ปิ่นแก้ว 
ผู้ก�ากับได้คิดโปรเจกต์นี้และชวนเธอrec: tuktuk  ride: apreaw

เขียนตั้งแต่หลายปีก่อน แต่กว่าจะ
ลงมือก็อีกหลายปีผ่าน
  โจโจ้–พลอยยุคล โรจนกตัญญู 
ผู้รับบทวีณา พี่สาว และมิวนิค 
–นันท์นภัส เลิศนามเชิดสกุล ผู้รับบท
โมรา น้องสาว ใน SisterS กระสือ
สยาม มีงานหลากหลายในวงการ
บันเทิง แต่นี่คือภาพยนตร์เรื่องแรกที่
รับบทน�า และนี่คือบันทึกจากการ
พบปะในระยะเวลาสั้นๆ ทั้งเรื่องหนัง 
เพลง และอื่นๆ อีกนิดหน่อย  
กระสือในความทรงจ�า 
โจโจ้:  บ้านทุ่งแบบถอดหัวห้อยไส้
มาเลย กินเครื่องใน ของสด
มิวนิค:  ใช่ค่ะ  รู้แค่นั้น 
กระสือในความรู้สึกของ SisterS  
มิวนิค:  ก็เปลี่ยนไปน่ะ ทุกคนน่าจะ
ได้เห็นกระสือในมุมมองใหม่ และ
เห็นหลายๆ มุมมองทั้งความสัมพันธ์
ของพี่น้อง แล้วก็มีโรแมนติก คอมเม
ดี้ซ่อนอยู่เล็กๆ น้อยๆ ครบรสค่ะ
โจโจ้:  เหมือนพี่ผู้ก�ากับเขาตีความ
อีกแบบหนึ่งเลย ให้รู้สึกใกล้คนเมือง
มากขึ้นแบบกระสืออยู่ในสยาม คนก็
จะคิดว่าเฮ้ย!ได้เหรอ  
พัฒนาการดา้นการแสดงของทัง้คู่ 

มิวนิค:  หนูว่าหนู รู้สึกเลเวลอัพด้าน
การแสดงด้วยเราเหมือนเป็นนัก
แสดงน�าที่จริงจังเรื่องแรกด้วย แล้วมี
ความละเอียดมากๆ 
โจโจ้:  เหมือนเป็นนักแสดงหลักแบบ
เต็มตัว เพราะเรื่องก่อนหน้านี้ 
(#BKKY: 2018) ของหนูกึ่งสารคดี 
เขาตั้งกล้องทิ้งไว้ อยากท�าอะไรก็ท�า
เลย แต่นี่เราต้องสวมบทบาทเป็นอีก
คนหนึ่งที่เราต้องท�าความเข้าใจใหม่
ว่า สภาพแวดล้อม ครอบครัวเขาเป็น
อย่างไร 
งานอื่นๆ ของสองสาว
โจโจ้:  ส่วนใหญ่เป็นโฆษณา แล้วก็
ถ่ายภาพนิ่งแฟชั่น เสื้อผ้าในไอจีค่ะ 
มวินคิ:  หนเูป็นสมาชกิวงBNK48ค่ะ
หนังเรื่องโปรด 
โจโจ้:  หนูชอบสไตล์โรแมนติกคอม
เมดี้ เช่น Love, Rosie, The 
Kissing Booth, To All The 
Boy I've Loved Before
มิวนิค:  หนูชอบดูแนวแฟนตาซี ส่วน
ใหญ่เป็นหนังดิสนีย์ค่ะ แล้วก็ซีรีส์
ฝรั่ง ซีรีส์เกาหลี เกี่ยวกับหมอดูหมด
เลยชอบหมอแต่ไม่ได้อยากเป็นหมอ 
ยากเกินไป ไม่เก่งคณิต

พ่ีสาว
น้องสาว 
และเรื่อง ฯลฯ
ของเรา    

รู้ไปท�าแมว  ชีวิตจริงโจโจ้เป็นน้องคนเล็ก มิวนิคเป็นพี่คนโต / ส่วนชื่อนั้น สองสาว
เล่าว่า “โจโจ้” แม่ตั้งตามชื่อแชมป์นักมวยหญิง ส่วน “มิวนิค” เป็นชื่อที่ได้จากเมืองที่
พ่อแม่ไปสวีตกัน  
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GAME

It's in
the game
มีใครเล่นเกม FIFA 19 บ้างไหม
นะ สารภาพก่อนเลยว่าผมเป็น
แฟนบอยของเกมฟีฟ่า (ถึงแม้ว่าจะ
เติบโตมากับ WINNING ELEV-
EN มากกว่าก็เถอะ) ผมว่าเกม
ฟีฟ่าเป็นเกมที่มีเอกลักษณ์ เป็น
ตัวของตัวเองชัดเจน นอกจากเรื่อง
ลิขสิทธิ์ ชื่อสโมสร ชื่อนักเตะ โลโก้
ทีม ที่ได้ลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องแล้ว
ลิขสิทธิ์เรื่องเพลงของฟีฟ่าคือจุด
แข็งอีกจุดหนึ่ง ที่ผมหลงรัก

ตั้งแต่เล่นเกมมา ผมว่าเซนส์ในการ
เลอืกเพลงของทีมงานฟฟีา่ไมธ่รรม
ดาจริงๆ เรามาดู Song Lists 
ของภาค FIFA 19 กันดีกว่า ว่ามี
เพลงอะไรบ้าง

เพลง / ศิลปิน 
• Island Life / Atomic Drum 
Assembly
• Big Dreams / Bakar 
• Tribe / Bas  ft. J. Cole
• Jackie Chan / Bantu & Dr. 
Chaii
• Take It Easy / BC Unidos 
ft. U.S. Girls, Ledinsky
• you should see me in a 
crown / Billie Eilish
• Heaven Only Knows / 
Bob Moses

เราน่าจะมีเรื่องเกมนะ 
โดย Jetzio 

เพิ่มเติมอีกนิด 
นอกจากเพลงในเกม FIFA แล้ว 
เกมอื่นๆ ในค่ายเดียวกัน อย่าง 
W2K 19 และ  NBA2K 19 ก็
รวบรวมไว้ซึ่งเพลงเท่ๆ เช่นกัน

ถ้าคุณเป็นสายร็อก แนะน�าให้ฟัง
เพลงจากเกม W2K 2019 เกม
มวยปล้�าที่เพลงประกอบดุเดือด
เลือดพล่าน เพลงแนะน�าประจ�า
ภาค ‘Spit Out the Bone’ 
ของ Metallica

ถ้าคุณเป็นสายแรป แทรป อาร์
แอนด์บี แนะน�าให้ฟังซาวด์
แทร็กเกม NBA2K 19 เกม
บาสเกตบอล ที่ภาคนี้เลือกหยิบ
เพลงดีๆ มาใส่ไว้เพียบ
โดยส่วนตัว ชอบ ‘Cry’ ของ 
Alison Wonderland ที่สุด
------------------------------

EASTER EGG
ส�าหรับคอเกมสยองขวัญ คงไม่มี
ใครไม่รู้จักเกมฮิตอย่าง RESI-
DENT EVIL ล่าสุด Konami ผู้
พัฒนาเกมเพิ่งท�าภาครีเมกของ 
RESIDENT EVIL 2
ออกมาให้แฟนได้เล่นกันกันอีกด้วย

• Peach / Broods
• Ordinary People / Bugzy 
Malone ft. Jp Cooper 
• Feels Like Summer / 
Childish Gambino 
• City Looks Pretty / Court-
ney Barnett 
• Gold Rush / Death Cab 
for Cutie
• Pockets / Easy Life 
• Habibi / Ghali
• Losing You / Gizmo 
Varillas
• Sorcererz / Gorillaz 
• Water / Kojey Radical, 
Mahalia, Swindle  
• Porro Maracatu / LADA-
MA (Toy Selectah Remix)
• Warm It Up / Logic ft. 
Young Sinatra
• Genius / LSD ft. Sia, Dip-
lo, Labrinth
• Violet City / Mansionair
• Drama / NoMBe ft.Big 
Data)
• Tom & Jerry / Ocean 
Wisdom
• It Makes You Forget / 
Peggy Gou 
• Play God / Sam Fender  
• Where No One Knows 
Your  Name / Stereo 
Honey 
• Sway / Tove Styrke 
• Musika / Yolanda Be 
Cool ft. Kwanzaa Posse
• Border Girl / Young 
Fathers  

เอาเข้าจริง ส�าหรับคนที่ไม่เล่น
เกม ผมว่าแค่ตามลิสต์เพลงของ
เกมฟีฟ่าที่ออกมาใหม่ทุกปี ก็คุ้ม
แล้วนะ
อ้อ ลืมบอกไปอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยว
กับเกมฟีฟ่า พวกเขาไม่ได้เพิ่งมา
เท่ในช่วงหลังๆ นี้นะ พวกเขามีเพ
ลงเท่ๆ อยู่ในเกมมาตั้งแต่ก่อนปี 
2000 อีก ยกตัวอย่างเพลงดังๆ 
ที่เคยอยู่ใน FIFA Song Lists 
ให้ดูกันหน่อยดีกว่า

• FIFA 98 (1997) Song 2 / 
Blur  
• FIFA 99 (1998) Rude Boy 
Rock / Lionrock 
• FIFA 2002 (2001) 19 - 
2000 / Gorillaz (Soulchild 
Remix)

เท่าที่ลองเล่นมาแล้ว บอกเลยว่า
น่ากลัวมากและยากกว่าภาคออริ
จินัลเยอะใครที่ชอบเกมแนวสยอง
ขวัญ แนะน�าว่าอย่าพลาด
ป.ล. เสื้อที่ Claire Redfield 
ตัวละครเอกของเกมใส่ปรากฏใน
เกมนั้น มีข้อความว่า “Made in 
Heaven” ว่ากันว่าทีมงานพัฒนา
เกมเป็นแฟนของวง Queen เลย
หยิบเอาชื่ออัลบั้ม ‘Made in 
Heaven’ ของวงควีน มาใส่เกม

‘Made in Heaven’ สตูดิโอ
อัลบั้มล�าดับที่ 15 ของวงควีน วาง
ขายครั้งแรก ในวันที่ 6 ตุลาคม 
ค.ศ. 1995 ส่วนเกม RESIDENT 
EVIL 2 ภาคออริจินัลเปิดขายครั้ง
แรก 21 มกราคม 1998
-----------------------------

ข่าวดีส�าหรับโปเกมอน 
เทรนเนอร์
27 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา Nin-
tendo ประกาศชื่อเกมภาคล่าสุด
ของเกมโปเกม่อนมาแล้ว นั่น
คือ POKEMON SWORD และ 
POKEMON SHIELD คลิปวิดีโอ 
ความยาวราวๆ 2 นาที ที่โชว์เกม
ภาคใหม่ ปิดท้ายด้วย 3 โปเกม่อน
หลักของภาคนี้ 3 ตัว บอกเลยว่า
น่ารักมาก
ปล. ผมแอบคิดไปเองว่าธีมของ
โปเกม่อนภาคนี้ดูเป็นกีฬา ไม่
แน่ใจว่าทางนินเทนโด ตั้งใจท�าให้
สอดคล้องกับกีฬา Olympic 
Games 2020 
ที่ญี่ปุ่นหรือเปล่านะ (O,O)

รู้ไปท�าแมว
 หลังจาก “เราน่าจะมีเรื่องเกม
นะ” เปิดตัวเป็นคอลัมน์ใหม่ตามใจ
ทีมงาน ในเค้าแมวเล่มก่อน Jetzio 
นักเขียนและนักเล่นเกมตัวยงก็มุ่ง
มั่นค้นหาข้อมูลและคุยเนื้อหากับ
บรรณาธิการอยู่เป็นเดือน ว่าจะเน้น
เรื่องเพลงในเกมที่อินกันมากมาย 
แต่ยิ่งเขียนยิ่งน�าไปสู่หลายมุมมอง
ทั้งลิสต์เพลง ความเกี่ยวข้องที่ซ่อน
อยู่สไตล์ Easter Egg และข่าว
คราวอัปเดต ฉบับนี้ก็เลยรวมสิ่งที่อยู่
ในเกมกันมาเป็นชุด หวังว่าจะจุใจ 
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PIY
Play It 

Yourself 
เล่นได้เล่นดี 

“5 เพลงไทยหวานสุด 
sweet ในทรรศนะของผม”
 เพลงหวานก็เหมือนของหวาน เป็นความสุข ความรื่นรมย์ เสพมากไป
ก็อาจท�าร้ายกายและใจได้ แต่พอขาดแล้วก็ต้องกลับมาเติมใหม่อยู่ดี ชีวิต
นี้จึงต้องมีรสหวานด�ารงอยู่ ไปดูกันว่า 5 เพลงไทยสุดหวานในความคิด
ของผมคือเพลงไหน

1. ’ยอม’ ศิลปิน P.O.P.  
 เพลงสุดโรแมนติก หลงรักเธอเข้าแล้ว ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันยอม 
จะตัดสินใจผิดก็ไม่เป็นไร เสียงร้องของพี่นภ พรช�านินั้นน�าพาไปสู่ความ
จี๊ดในใจผู้ที่ได้ฟัง อุ่นกายแม้ฟังในฤดูหนาวอย่างน่าอัศจรรย์

2. ‘ดึกแล้ว’ ศิลปิน Hydra 
 กลางดึกคืนหนึ่ง คุณก�าลังแหงนหน้ามองดาวที่ระยิบระยับเต็มฟ้า ใจ
ก็พลันนึกถึงใครสักคน เมื่อเพลงนี้แว่วมา คืนนั้นจะเป็นคืนที่น่าจดจ�า ทุก
องค์ประกอบในเพลงนี้คือต�านาน

3. ‘เธอคือความฝนั’ ศิลปิน พราว 
 ต้องพูดอะไรมากอีกหรือกับมหากาพย์สุดหวานแห่งยุคอัลเตอร์เพลง
นี้ ลงตัวทั้งเนื้อร้องท�านอง เสียงร้องของพี่เล็ก สุรชัย นั้นคลาสสิกยิ่ง 
ถ่ายทอดความรักเชิงยกย่องให้กับคนที่ไม่ใช่ความเป็นจริง ขึ้นอินโทรมาก็
ตกอยู่ในภวังค์โดยพลัน

4. ‘เพียงชายคนนี้ (ไม่ใช่ผู้วิเศษ)’ ศิลปิน เพชร โอ
สถานุเคราะห์ 
  นี่คือบทกวีที่สวยงาม เท่าที่เพลงรักเพลงหนึ่งจะเขียนขึ้นมาได้ ด้วย
ความอ่อนน้อมถ่อมตน ชายคนหนึ่งจะรักหญิงคนหนึ่งให้ดีที่สุด แม้จะเป็น
แค่คนธรรมดา ไม่ใช่เจ้าชาย ไม่มีอ�านาจใด แต่สัญญาจะมอบความพิเศษ
ให้ชีวิตเธอตลอดไป ไม่หวานก็ไม่รู้ว่าไงแล้ว

5. ‘เวลาเธอยิ้ม’ ศิลปิน Polycat
 “ไม่รู้ว่าต้องโตท่ามกลางหมู่ดอกไม้ มากมายขนาดไหน” ประโยค
แรกของวงดนตรีรุ่นใหม่คุณภาพ ที่ไม่รู้เขียนขึ้นมาได้ไงถึงหวานขนาดนี้ 
ถ้าส่งเพลงนี้ไปจีบใครสักคน อย่างน้อยเขาจะไม่ลืมคุณไม่ว่าผลลัพธ์จะ
เป็นไง

 โลกนี้จ�าเป็นต้องมีเพลงรักหวานๆ ดั่งที่เป็นแนวคิดให้เซอร์พอล แมค
คาร์ทนีย์กล่าวไว้ในเนื้อเพลง ‘Silly Love Songs’ จนโดนใจแฟนเพลง
รักทั่วโลกเมื่อนานมาแล้ว ผมเห็นด้วยครับ ชีวิตใครขาดความหวาน อย่า
ลืมหาเพลงหวานๆ มาฟังกันบ้างเด้อ (O,O)

writer:  
ดีเจกอล์ฟ แมวสด 
Illustrator: 
_punchspmngknlp

 ค�าเตือน: ฉบับนี้ กอล์ฟ–ประภพ ชมถาวร 
(Superbaker / Starfish) นักร้อง นักดนตรี 
นักแต่งเพลงและหนึ่งในดีเจประจ�ารายการแมวสด แห่ง
แคท เรดิโอ แปลงร่างเพลงและจัดลิสต์ได้อร่อยมาก 
 จะอ่านเฉยๆ อ่านไปร้องไป หรือ เล่นกีตาร์ตาม
คอร์ดไป ก็อาจหิวได้ทันใด 

----เพลงแปลงร่าง----
เพลง ‘นิราศขนมไทย’
แปลงเนื้อร้องโดย ดีเจกอล์ฟ แมวสด 
จากท�านองเพลง ‘หรือ’ ของ วง Slur
เครดิตต้นฉบับ
เนื้อร้อง/ท�านอง จักรพันธ์ บุณยะมัต เรียบเรียง สเลอ 

Intro / Bbmaj7 / Bbmaj7 / Am / Am / Gm / Gm / Fmaj7 / 
Fmaj7 /

Bbmaj7           Fmaj7    Bbmaj 7              Fmaj7
  หนมตาลยังอยู่ตรงนี้        หนมเทียนวางอยู่ตรงนู้น
Gm                                                   Am
นาฬิกาของความตะกละ ไม่หยุดเดิน หนมถ้วยฟูข้าวตูทองหยอด
                   Gm                                  Eb7  C
อยู่รายล้อม แต่…อยากโดนทับทิมกรอบจัง
                     Bbmaj7                           Am
* หรือจะกินแต่บัวลอย กับครองแครงก็เร้าใจ ดี
                                Gm                         Fmaj7
เหลือบไปมองเจอฝอยทองสิ ฉันต้องท�าอย่างไร
                       Bbmaj7                     Am 
หรือจะกินแต่ปลากริม แต่รวมมิตรก็เย้ายวน ใจ
                     Gm                          Eb7   C  
ทุกสิ่งเป็นหนมไทยๆ ฉันต้องท�าอย่างไร
 
INSTRU/ Bbmaj7 / Bbmaj7 / Am / Am / Gm / Gm / Fmaj 
7 / Fmaj7 / 

Bbmaj7            Fmaj7        Bbmaj7             Fmaj7
เหนียวมูนยังอยู่ตรงนี้            เหนียวด�าวางอยู่ตรงนู้น
Gm                                                Am
นาฬิกาของความตะกละ ไม่หยุดเดิน หนมถ้วยฟูข้าวตูทองหยอด
                  Gm                           Eb7  C
อยู่รายล้อม แต่…ท�าไมทับทิมกรอบจัง
                   Bbmaj7                        Am
* หรือจะกินแต่บัวลอย กับเปียกปูนก็เร้าใจ ดี
                                Gm                       Fmaj7 
เหลือบไปมองเจอฝอยทองสิ ฉันต้องท�าอย่างไร
                   Bbmaj7                          Am 
หรือจะกินแต่ปลากริม แต่รวมมิตรก็เย้ายวน ใจ
                     Gm                         Eb7  C
ทุกสิ่งเป็นหนมไทยๆ ฉันต้องท�าอย่างไร

INSTRU / Bbmaj7 / Bbmaj7 / Am / Am / Gm / Gm / Fmaj 
7 / Fmaj7 / 

( ซ�้า * ) 

INSTRU / Bbmaj7 / Bbmaj7 / Am / Am / Gm / Gm / 
Fmaj7 / (2 Times)
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 แคท ทีเชิ้ต คือ เทศกาลเสื้อยืดประจ�าปีของแคท 
เรดิโอ จัดต่อเนื่องในนาม แคท ทีเชิ้ต เป็นครั้งที่ 6 ซึ่ง
หากย้อนประวัติก็นับได้ว่ายืดต่อเนื่องมาตั้งแต่ 15 ปี
ก่อน ในนาม แฟต ทีเชิ้ต จากไอเดียตั้งต้นที่วิชญ์ 
พิมพ์กาญจนพงศ์ หนึ่งในดีไซเนอร์ที่ร่วมงานกันอย่าง
ต่อเนื่องกับแฟต เรดิโอ เสนอว่า “อยากท�านิทรรศการ
เสื้อยืด” ทีมงานเองก็เห็นพ้องดังที่ยุทธนา บุญอ้อม 
หนึ่งในผู้บริหารตอนนั้นกล่าวว่า “เสื้อยืดเหมือนบิล-
บอร์ดเคลื่อนที่” เราเห็นว่าเสื้อยืดบ่งบอกตัวตนของผู้
ใส่ว่าเป็นคนแบบไหน อยากบอกอะไร จึงชวนทั้งศิลปิน
นักดนตรีและผู้ฟังให้มาร่วมยืดในฐานะดีไซเนอร์หน้า
ใหม่ด้วยการส่งลายเสื้อที่ออกแบบเองมาประชันกันทุก
ปี จนทุกวันนี้หลายร้านเติบโตเป็นดีไซเนอร์มืออาชีพ
  “เสื้อสวยขึ้นทุกปี จากการท�าด้วยสปิริต ขายกัน
สนุกๆ มาสู่การออกแบบจริงจัง โดยเฉพาะศิลปินรุ่น
ใหม่ที่เรียนแฟชั่นกันมากขึ้น หรือบางวงเขาก็เต็มที่
ได้เท่านั้นแหละ แต่ทุกคนตั้งใจท�า ส่วนร้านค้าที่
สมัครโดยส่งลายมาคัดเลือก เขาต้องออกแบบ
จริงจังอยู่แล้ว” จ๋อง–พงศ์นรินทร์ อุลิศ ผู้บริหารแคท 
เรดิโอ
 พี่จ๋องกล่าวเพิ่มว่า สาเหตุที่จัดงานนี้ได้ยาวนาน
และสนุกสนาน ฮิตทั้งร้านเสื้อและคอนเสิร์ต จนมีคนมา
ร่วมงานหลักหมื่นทุกปี ไว้ว่า “ที่เราเริ่มท�างานแบบนี้
ได้ ไม่ว่าจะเป็นงานไหน ก็เพราะศิลปินที่มาคลุกคลี
ตีโมงด้วย คิดเอง ท�าเอง มีความเป็นตัวเองค่อนข้าง
สูง สิ่งที่แสดงออกย่อมแตกต่างกันตามคาแร็กเตอร์ 
คนทางบ้านก็ได้ท�าเสื้อมาขายด้วย เป็นงานที่ข้าม
เส้นระหว่างคนทางบ้านกับศิลปิน ไม่มีงานไหนที่

Cat
TShirt

6

Story & Photos: 
With the little helps
 of cat’s friends

Cat Tshirt’s Origin

สะท้อนความเป็นตัวเองเท่ากับงานทีเชิ้ตอีกแล้ว 
และสะท้อนหัวใจส�าคัญของรายการ แคท เรดิโอ ที่
ตั้งใจให้ข้อมูลเยอะๆ ให้ความหลากหลายที่สุด 
แล้วคนฟังได้เลือกสิ่งที่ตัวเองชอบ”  

จากจุดเริ่มต้นที่แสดงความเป็นตัว
เอง ซึ่งย่อมแตกต่างตามบุคคล น�า
มาสู่เสื้อยืดที่หลากหลายเป็น
หน้าตาทั้งของร้านและของงาน 
แต่ละปีอาจมีบางสไตล์ที่โดดเด่น 
จนนับเป็นเทรนด์หรือความชอบ
ร่วมกัน  ปีนี้เท่าที่พิจารณาจาก
ลายเสื้อจากเกือบ 200 ร้านที่จอง
พื้นที่ขายในงาน ยังคงความหลาก
หลาย แต่เสื้อที่ล�้าหน้า คือ เสื้อ
หน้าศิลปิน ไม่ว่าจะเป็นเดี่ยวหรือ
วง ซึ่งออกแบบกับสนุกสนานเข้า
ขั้นซุกซนมาก ทีมเราก็ครุ่นคิดว่า
เป็นเทรนด์โลกหรือเปล่า ศิลปิน
ต่างประเทศก็นิยมสไตล์นี้มาหลาย
สิบปี หรือ มาจากเสื้อหน้าเพียว 
วาตานาเบะ (โพลีแคท) ที่ yuak.
bkk (โดย ต๊อบ ธัชพล วงชนุดม) 
น�าร่องเผยแพร่ก่อนงานทีเชิ้ตเมื่อปี 
2561 เราก็ไม่แน่ใจแต่บันทึกไว้ 
และรวบรวมรวบรวมเสื้อหน้า
ศิลปินเท่าที่เซฟเก็บจากเพจวงหรือ
เพจแคทช่วงก่อนปิดต้นฉบับมาให้

Cat Tshirt’s Face   

เทศกาลเส้ือยืด
ประจ�าปี ของ 
แคท เรดิโอ
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ดดูงันี ้ใครอดุหนนุหน้าไหน หรอืมี
ประสบการณ์ประทับใจอะไรยดืๆ 
ในงาน  Cat Tshirt6 เมลมาเล่า
กนัได้ท่ี cultmaew@gmail.com

Cat Tshirt’s Offi-
cial Products

 นี่คือของที่ระลึกจากบูท Cat 
Radio ใครจับจองในงานไม่ทัน 
บางส่วนยังติดต่อซื้อออนไลน์ได้
ทาง inbox เฟสบุ๊ก thisiscat-
radio ลองสอบถามกันก่อนได้  
  ส่วนลายนี้ Sold Out ตั้งแต่
วันงาน 

  “ไอเดียคือ ‘ฟังวิทยุกับแมว’ 
ครับ โดยวาดแบบใส่ความ old 
school เข้าไปนิดหนึ่ง คือ ฟัง
ผ่านวิทยุคอมโบที่แบกขึ้นไหล่
แบบคนยุค 80s-90s และมี
บรรดาแมวๆ นั่งฟังเป็นเพื่อน” 
Clubpopp 
 หนึ่งในแนวคิดการออกแบบ
เสื้อ Cat Radio จากหนึ่งใน
ศิลปินที่ออกแบบให้แคท เรดิโอปีนี้  
เราขอขอบคุณทั้งผู้ออกแบบและผู้
อุดหนุนไว้ ณ ที่นี้ 

Cat Tshirt’s 
vibes
 ขอบคุณศิลปิน ดีไซเนอร์ ผู้ชม 
ผู้สนับสนุน ทุกคน แบบยืดๆ ไว้ ณ 
ที่นี้ปีหน้ามายืดกันใหม่นะ 

รู้ไปท�าแมว
 - จากสถิติการโพสต์เสื้อของ
ศิลปินต่างๆ ใน www.facebook.
com/thisiscatradio เท่าที่เค้า
แมวส�ารวจตั้งแต่ต้นจนถึงวันก่อน

งาน พบว่าเสื้อ t_047 ที่ยังคง
คอนเซปต์ลายกราฟิกบ้านข้างๆ 
ได้รับ like เยอะที่สุดถึงแปดพันกว่า 
 - ความฮิตดังกล่าวส่งผลให้วง
ร็อกฐานะร�่ารวยที่เราเริ่มคุ้นหน้า ส่ง
เสื้อรูปหน้ามาท้าทายเรียกไลค์ แล้ว
ยังขยันออกแบบนับ 10 ลาย ที่ผู้ซื้อ
ต้องลุ้นว่าจะได้ลายไหนจากไปส่งกู 
บขส.ดู๊ ไปใส่ดู๊ ซึ่งพอถงึวันงาน ก็มีผู้
ไปลุ้นลายของเขายิ่งกว่ากาจาปอง 
ส่วนเสื้อในบูท Truly ที่เป็นหน้าอ๋อง
เช่นกัน ก็ฮิตติดอันดับลายที่มีคนใส่
มาจ�านวนมากในวันที่  2
 - ในแคท ทีเชิ้ต6 ได้ข่าวว่า 
t_047 นอกจากคิวต่อยาวยืดแล้ว 
ยังมีมุกเป่ายิงฉุบให้แฟนๆ ลุ้นเสื้อ
ลายพิเศษกันด้วย ส่วนอ๋องนั้น ขน
เสื้อมาเต็มหลังรถกระบะตั้งแต่วั
นเซ็ตอัปแล้วก็ขายดีจนเราคาดว่า
เงินคงเต็มรถขากลับ
 - นอกจากร้านเสื้อยืด แฟชั่น
โชว์ และคอนเสิร์ตแล้ว ปีนี้ในงานยัง
มีการแสดงเสื้อยืดหายากที่มีไม่กี่ตัว
ในโลกจาก Museum of Tees 
Thailand และ Mystery Box 
กล่องปริศนาที่หลายคนจับจองจน
หมดอย่างรวดเร็วแล้วกรี๊ดมากกับ
เสื้อมูลค่าหลายหมื่นที่จ๊ะเอ๋ในกล่อง 
 - การรับบริจาคเสื้อเก่าโดยกลุ่ม
ผู้ฟังจดหมายเด็กแมวเป็นโต้โผชวน
ท�าบุญให้บ้านนกขมิ้น / เสื้อที่
ออกแบบเพื่อการกุศลโดยก้อง สหรัถ 
สังคปรีชา และวรรณสิงห์ ประเสริฐ
กุล / เสื้อลายพิเศษจาก UrboyTJ 
ก็มีแฟนๆ มาอุดหนุนกันอย่างอบอุ่น
 - นิทรรศการกัน...ก่อนน็อก ที่
เชิญชวนทุกคนยืดกันอย่างปลอดภัย
บนท้องถนนด้วยความห่วงใยจาก
ศิลปินที่มาร่วมออกแบบอย่าง 
Yellow Fang, บอย ตรัย, สิงโต 
น�าโชค, เมือ่ย สครบับ, เล็ก Greasy 
Cafe, จูนจูน พัชชา, ยิปโซ อริย์กัน
ตา, ป๊อป Fever, โลเล, สอง พา-
ราด็อกซ์ ก็มีพื้นที่ให้ทุกคนได้ลอง
สวมกันน็อกนิรภัยหลากสไตล์
 - ท่ามกลางร้านเสื้อยืดมากมาย 
มีร้านกาแฟชูวีดูวาของสิงโต น�าโชค 
อร่อยหอมกรุ่นตั้งแต่วันเซ็ตอัป 
 - แฟชั่นโชว์ปีนี้น่าจะเป็นครั้งที่มี
คนเดินแคตวอล์กมากที่สุด และใช้
เวลานานเกือบชั่วโมง ตอนเตรียมตัว 
นางแบบนายแบบสมัครเล่น ซึ่งส่วน
ใหญ่คือเจ้าของร้านและเหล่าศิลปิน
ค่อนข้างเกร็ง แต่เมื่อดีเจ อ๋องแอ๋ง 
สบัดแผ่นเปิดเวทีด้วย ‘สาวอีสานรอ
รัก’ ตามด้วยอีกหลายเพลงเด็ดสะระ
ตี่ หลายคนก็ผ่อนคลาย และ
บรรยากาศก็สนุกคึกคักระเบิดระเบ้อ
 - หนึ่งในนายแบบรับเชิญที่เพิ่ง
รู้ตัวเมื่ออยู่หลังเวที ก็คือ Francois 
Wautier คุณพ่อของวิโอเลต วอ
เทียร์ ที่สวมหมวกกันน็อกที่ออกแบบ
โดยกรีซซี่ คาเฟ่ ได้เท่มากๆ และเข้า
คอนเซปต์ที่ตั้งใจให้นึกถึงคนที่เรารัก
และห่วงใย ซึ่งก็คือคุณพ่อคุณแม่
ของเรานี่เอง 

 - Anatomy Rabbit กับการ
แสดงสดในแคททีเชิ้ตครั้งแรก เป็น
โชว์เปิดเวทีที่คกึคักมาก พอลงจาก
เวทีมาที่บูทก็แน่นมาก ทั้งปริมาณคน
ซื้อเสื้อและรอถ่ายรูป 
 - ต๊อบ-ธัชพล ชีวะปริยางบูรณ์ 
เป็นนักดนตรีที่ฮอตที่สุดในแคท ที
เชิ้ต6 ตีกลองให้ทั้งในโชว์ของ ฮิวโก้
โพลีแคท สครับบ และไปยืนโยกข้าว
เวทีตามจังหวะเพลงของยัวร์บอย
ทีเจ
 - นี่คือครั้งแรกที่เราเห็นเฟิร์ส  
(คาริญญ์ยวัฒ ดุรงค์จิรกานต์) นัก
ร้องน�า สลอตแมชีน ถอดสูท และ
แสดงสดแบบเปลือยเท้า บนเวที 
 - นะ (รัตน จันทร์ประสิทธิ์) นัก
ร้องน�า โพลีแคท ได้รางวัลนักร้องน�า
ซนสุดในงาน ที่วิ่งลงจากเวที แล้ว
อ้อมเข้าด้านในโซนขายเสื้อ ไปร้อง
เพลงในมวลหมู่แฟน ที่รอชมผ่าน
กระจกแบบใกล้ชิด ฟินสุดๆ  
 - การแจมกันที่ยืดความสนุกให้
ผู้ชมในงานนี้บนเวที ก็มีทั้งแจนจัง
และส้มมารีกับแนปอะลีน นนน กร
ภัทร์กับวงมีน มีน มูฟวิ่งแอนด์คัทกับ
โพลีแคท ยัวร์บอยทีเจกับเลซี่ล็อกซี่
 - โชว์ลาเวทีของน้องสาวๆ เซ
เว่นเซนส์ ก็ได้ก�าลังใจล้นจนน�า้ตา
เอ่อ ส่วนโชว์แรกของ ‘Password’ 
ซิงเกิลใหม่โดยฟีเวอร์ก็แพร่เชื้อทั่ว
ทุกพื้นที่ในงานและในใจ 
 - ตอนซาวด์เช็ก ปอ วาฬแอนด์
ดอล์ฟ กล่าวกับทีมงานว่า เสื้อ Cat 
Radio ที่แขวนตกแต่งเวทีสวย ขอ
ได้ไหม เราก็นึกว่าเขาพูดเล่น กระทั่ง
เที่ยงคืนวันอาทิตย์ ทีมเวทีที่นั่งแบต
หมดอยู่หน้าบูทแคทเรดิโอ ก็เห็นว่า
สองหนุ่มหน้ามนวงวาฬฯ ถือเสื้อตัว
ดังกล่าวยิ้มแป้นมาแต่ไกล สรุปว่า
สอยเสื้อได้เรียบร้อยโรงเรียนปลา
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CAT TSHIRT 6
เทศกาลเส้ือยืดประจําปีของแคท เรดิโอ

THANK
YOU

&
SEE YOU AT
CAT EXPOความเปล่ียนแปลงเล็กๆ ในชีวิต ...เร่ิมต้นจากการเลือกเส้ือยืด

MORE INFO:  www.thisiscat.com  FB/ThisisCatRadio


