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หนังสือแจกฟรีของ Cat Radio ท่ีหวังว่าจะออกทุกเดือน

แจกฟรี มีไม่เยอะ
เก็บไว้เหอะ ...เม้ียว
16 • 2019by Cat Radio

Polycat
สนุก

สัตว์ สัตว์ 
โพลีแคทเจอปลา

อัปเดตไอดอลไทย-เกาหลี

Jeebbs, Anatomy Rabbit,
Zom Marie, Ninew, 

Jesse Meg, Daisy Daisy ก็มา
โอซาก้า หรือดาวอังคาร ก็ไป
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Undercover
สืบจากปก

by _punchspmngknlp 

 คุณยาย บ.ก. ของเรา เสนอปกเล่มนี้ตอนทุกคนก�าลังยุ่งกับการ
เตรียมงาน Cat Tshirt 6 แล้วอาศัยโอกาสลงมือท�าเลย จึงไม่มีโมเมนต์
การอภิปรายหรือเห็นชอบจากใคร อย่าได้ถามถึงความชอบธรรมใดๆ ว่า
ท�าไมปกเค้าแมวกลับมาเป็นศิลปินชายอีกแล้ว (วะ)
 แต่ชีวิตไม่สิ้นก็ดิ้นกันไป เราได้เสนอปกรวมดาวไอดอลชุดแซนตี้ ช่วง
คริสมาสต์ไปแล้ว เราสัญญาว่าเราจะไฟต์ ให้ก�าลังใจเราด้วย แต่ถ้าไม่ได้ก็
คือไม่ได้ จบ
  รักนะ
  (O,O)
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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
   นุวัตร ฐิติเหมสกุล 
   ไชยปกรณ์  พุทธธีรภาพ
   นิสิต  พัฒนศิริมากร
   จามร  อามระดิษ
   วรพจน์ จันทร์สงวน
   สิรินดา อินทสุข
วิศวกรเสียง   ดิศรณ์ ปานเพ็ง 
นักอ่านตรวจทาน   อิทธิกร  เทพทรงวัจจ
นักออกแบบ   วรวุฒิ ตวงวุฒิกุล
นักจัดการ     กรภัทร์  บุนนาค
นักสื่อสารออนไลน์    อภิชญา   โพธิ์ศรี
   ณฐพัชร  จันทร์วศิน
ผู้อ�านวยการแจก  เชียงใหม่: ขิม
   ขอนแก่น: โอ๊ต, โคราช: โจ้
บริษัทผู้พิมพ์  บ. ทวีวัฒน์การพิมพ์ จก.
บริษัทผู้ผลิต   Taf Rodi A  Co.,Ltd.  
ที่อยู่    1603 ซ.ลาดพร้าว 94 ถ.ลาดพร้าว 
   แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง 
   กทม 10310 โทร. 02-530-9611  
ติดต่อโฆษณา  086-609-0489 

CAT
RADIO
DJ Shift

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 

ติดตาม CAT RADIO ได้ที่ www.thisiscat.com  app: Cat Radio (iOS & Android)
Facebook.com/thisiscatradio และ IG / Twitter / Youtube : ThisisCatRadio

Cat Radio DJ Shift

Intro

จุดแจกเค้าแมว 
กรุงเทพ ฯ
Cat Radio Cat Radio (ทาวน์ อิน ทาวน์ ซ.5) Cinema House Samyan 
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 Greyhound Cafe’ (15 สาขา), Ageha 
Cafe (สุขุมวิท 77 ซอย 25), Bean House Cafe’ (ซ.รัชดาภิเษก 36 แยก 5),
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 (ทาวน์  อิน ทาวน์ ซ.19), 
Hidden Backyard ประชาชื่น (เลียบคลองประปา), I’ am A (สุขุมวิท 77), 
Loft 77 (อ่อนนุช 33), Magpie (อ่อนนุช 28), Mombox Cafe (สุขุมวิท 69), 
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), อินทนิล (ปั๊มบางจาก สาขาเอกมัย), อุดมสุข 
Coffee happy & more (ถ. สุคนธสวัสดิ์), ร้านกาแฟซาลอตโต้ (ซ.รัชดาภิเษก 
36 แยก 5), What The Cup (ระหว่างทองหล่อ ซอย 5 กับ 7)
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), Garage 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 (ซอย

พหลโยธิน 18/1 แยก 3), Hello Yolo (ก๋วยเตี๋ยวยายก้า) 
เหม่งจ๋าย, Okinawa Kinjo (สุขุมวิท 69, BTS พระโขนง 
ทางออก 3), Tacos Factory (อารีย์ ซ.1), TERUAKI 
(โครงการอารีย์การ์เด้น), แซ่บอินดี้ สาขาเลียบด่วน 
(ซ.ประดิษฐ์มนูธรรม) University ใต้คณะดุริยางคศาสตร์ 
ม.ศิลปากร (ตลิ่งชัน), ใต้คณะวารสารฯ ม. ธรรมศาสตร์ 
(รงัสติ), ส�านักหอสมุดกลาง มศว (ประสานมิตร), ส�านักวิทย
บริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏจันทรเกษม, 
คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย Others Condo เมโทรสกาย รัชดา, Salon 
de Bear พัฒนาการ, บ.คิวบีอี (อาคารอื้อจือเหลียง) 
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), ร้านกาแฟ Brewing room (สันปาข่อย 
ตรงข้าม ซาลาเปาวิกุล), ร้านไอศกรีมJohoney (สันปา
ข่อย), ร้านกาแฟ Kedtawa (หน้าวัดโป่งน้อย), ร้าน
กาแฟLandin (โครงการลานดิน ซ.วัดอุโมงค์), ร้านกาแฟ 
Mosaic (ข้าง รร. ปริ้นส์รอแยล), ร้านขนมปัง toast it 
(สันปาข่อย), ร้านกาแฟyindee (อ่างแก้ว มอชอ), ร้าน
กาแฟและของเล่น Toy’s Club Gallery & Library 
Gallery Seescape (นิมมานเหมินท์ ซ.17) Restau-
rant / Bar FLOUR FLOUR loaf. (โครงการ D – Con-
do ถ.สุเทพ), Minimal Bar (ห้าแยกสันติธรรม), Our 
Place Chiang Mai (เจ็ดยอด), Raw truckr (หลังมช.), 
We Didn’t Land on the Moon Since 1987 (ศิริมัง
คลาจารย์ ซ.3), รออยู่ตรงนี้ (หลังตลาดต้นพยอม), ร้าน
สหภาพสเต็ก (ซ.วัดอุโมงค์), เมิงระมิงค์ (บ�ารุงราษฎร์ ซ.2), 
แจ่มเจริญย์ วินเทจ (สันติธรรม) Shop Dibdee Studio 
(Thapae East), Rubber Killer (นิมมานเหมินท์ ซ.11) 
Hospital ห้องดอกฟ้า งานสุขภาพจิตและยาเสพติด โรง
พยาบาลสันป่าตอง  
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), ร้านเขมจิตต์ คาเฟ่ แอนด์ เบด (ใกล้ไนท์
บ้านเกาะ)
เชียงราย ก๋วยเตี๋ยวเรือวิทยุ (หน้ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
หลวง), 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), ร้าน
ไปรษณีย์ไทย (โป่ง) ถนน เขาไม้แก้ว,
ร้านชานม CHAMICHI (ปั้ม shell ขา
เข้ากรุงเทพ ถ. สาย 36)
ชัยภูมิ โรงภาพยนตร์เบลซินิมาซิตี้  
ตาก a coffee, Bann Tak Coffee 
Boom (ริมน�้าปิง อ.บ้านตาก),
PlamucH (ปลัมมัช & นมสด 
ขนมปัง) (ทางเข้าสนมกีฬากลางจังหวัด
ตาก / ตรงข้ามรพ.ตากสินมหาราช),
รวมมิตร (ถ.ท่าเรือ ข้างรพ.ตากสิน
มหาราช), เถียงนา Coffee and 
Bakery Farm (ถ.พหลโยธิน 
ทางหลวงหมายเลข 1)
พิษณุโลก a coffee (ม.นเรศวร),
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 (ซ.ร่วมสุข 
ถ.มนตรีสุริยวงศ์)
ลพบุรี The Mellow (ถ. พระยา
ก�าจดั), โกดงั ซอย 2 (ซ. ราชด�าเนนิ 2)
ร้าน Quick Koof (ซ. ศาลเจ้า)
สุพรรณบุรี ร้านเติมกาแฟ (ซอยข้าง
โรงแรมคันทรี), บ้านเขียนแสง (ต.ดอน
ปรู หลังโรงสีดอนปรู), Amuse Cafe 
(ต.ทับตีเหล็ก ทางมาตลาดเก้าห้อง/วัด
ประสพสุข)
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)
มหาสารคาม วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ภูเก็ต Campus Coffee 
Roaster (ถ. กระบี่), Machiato 
house (ถ. ถลาง), Sédo Izikura 
(ต.ตลาดใหญ่)
*ติดต่อรับไปช่วยแจกได้ที่ 02-530-9611 , 
cultmaew@gmail.com  ขอบคุณทุกท่านที่
ร่วมด้วยช่วยกัน ทั้งนี้ หากตกหล่นชื่อจุดแจก
ใดไป เราขออภัยจากใจ รบกวนแจ้งที่เบอร์และ
อีเมลดังกล่าวได้เลย

Editor’s Note

เข้าช่วงท้ายของพทุธศกัราช 2562 แล้ว
  ในฐานะผู้สังเกตการณ์ นบัเป็นปีท่ี
น่าชืน่ใจของหลายศลิปินท่ีมคีอนเสิร์ต
ใหญ่/คอนเสิร์ตแรก ตลอดจนการไปเล่น
ในเวที/เทศกาลดนตรนีานาชาต ิหรอืมี
ผลงานใดๆ ท่ีแฟนเพลงต่างสนบัสนนุ 
อดุหนนุ และภาคภูมิใจไปด้วย
  อาจเปรียบดังรางวัลหรือก�าลังใจ
จากการท�างานหนัก/ทุ่มเทให้สิ่งที่รัก 
และน่าจะเป็นแรงผลักดันให้ยิ่งสนุกใน
การท�างาน/ใช้ชีวิตในจังหวะต่างๆ รวม
ถึงเป็นตัวอย่างที่ส่งก�าลังใจ/แรงบันดาล
ใจให้ศิลปิน ผู้ฟัง/ผู้ชมต่อไป 

 เราจึงชวนวงดนตรีที่เพิ่งมีคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรก 2 วงมาขึ้น
ปกเค้าแมวฉบับเดียวกัน แม้จะต่างทั้งชั่วโมงบินในการท�างาน 
สไตล์ดนตรี สังกัด แต่เราคิดว่าทั้งคู่คงมีความสุขในการใช้เวลา
ร่วมกับแฟนเพลงในคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบของตนเอง รวมถึงการ
ท�าอะไรหลายอย่างที่น่าสนุกอย่างมาก พูดแบบกันเองก็สนุกสัสๆ 
เราเลยจัดสัตว์มาถ่ายรูปขึ้นปกกับพวกเขาด้วยในคอนเซปต์ “สนุก 
สัตว์ สัตว์” แต่อย่างที่เคยได้ยินกันว่าท�างานกับสัตว์ก็ไม่ง่าย ภาพ
ที่ได้จึงมีทั้งสัตว์จริงและไม่จริง แต่กล่าวด้วยความสัตย์จริงว่าเรา
สนุกกับการท�างานกับทั้งสองวง และหวังว่าบทสนทนาที่ปรากฏจะ
ช่วยเติมแรงใจให้ผู้อ่านไว้ ณ ที่นี้
  อีกนิดเดียวก็หมดปีแล้ว อยากท�าอะไรรีบท�าให้เต็มที่ ขอให้
สนุก... แล้วปีหน้าพบกันใหม่ 
  ทั้งนี้ หวังว่าก่อนหน้านั้น เราจะได้พบกันอีกสักฉบับ  (O,O)
 
         
    พัสวรรณ ศรีลาน 
    บรรณาธิการ 
รู้ไปท�าแมว 
  ปกฉบับนี้ Polycat ได้ถ่ายรูปร่วมเฟรมกับปลาซาบะสด ที่เราให้
เขาโยนและกระโดดดิ้นร่วมกันในห้องสวัสดิการ Cat Tshirt6 ส่วน 
Whal & Dolph ที่แม้ไม่ใช่ปลา แต่เป็นที่กล่าวขวัญในนาม “คณะ
ปลา” ได้ถ่ายรูปกับแมวใน Caturday Café ราชเทวี ที่เราฝาก
หนังสือแจกเป็นประจ�า แต่เพิ่งเคยเข้าไปนั่งในหมู่แมว
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Cat
Diary

Cat
Diary

Welcome: 
CGM48

Hello: 
SuperM

  เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ 10 
กรกฎาคม ในงาน “CGM48 WE NEED 
YOU เจ้า” ณ MasterCard Cinema @ 
SF World Cinema, Central World 
ส�าหรับ  CGM48 วงน้องสาวภาคเหนือที่จะ
ไปประจ�าอยู่ไกลถึงเชียงใหม่ของวง BNK48 
พร้อม 2 สมาชิก BNK48 ที่จะย้ายไปเป็น
ก�าลังส�าคัญของวงน้องใหม่วงนี้อย่าง อิซึตะ 
รินะ รุ่นพี่ที่มีประสบการณ์ทั้งใน AKB48 และ 
BNK48 รวม 9 ปีจะไปรับหน้าที่ชิไฮนิน 
(ผู้จัดการ) ของวง และ ออม (ปุณยวีร์ 
จึงเจริญ) สาวเชียงใหม่มากความสามารถ 
สมาชิก BNK48 รุ่น 2 เป็นกัปตันวง
  ในงาน คุณจิรัฐ บวรวัฒนะ ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร บริษัท บีเอ็นเค โฟร์ตี้เอท 
ออฟฟิศ จ�ากัด เผยว่าสถานที่ทั้งหมดของ 
CGM48 ไม่ว่าจะเป็น CGM48 THEATER, 
TRAINING CENTER, DIGITAL LIVE 
STUDIO, CGM48 CAFE และ ที่พักของ
เหล่าเมมเบอร์จะตั้งอยู่ที่เชียงใหม่ทั้งหมด โดย
เมมเบอร์ทุกคนจะต้องอยู่ที่เชียงใหม่ไม่ว่าจะ
มาจากจังหวัดไหนก็ตาม ส่วนรูปแบบของ
กิจกรรมต่างๆ จะคล้ายกับวง BNK48 เช่น มี
งานจับมือ มีตู้ปลา และอาจจะมีกิจกรรมร่วม
กันกับวงพี่อย่าง BNK48 ในอนาคตด้วย

  ได้ยินแบบนี้แล้วรับรองว่าทั้ง 
CGM48 และ BNK48 มี
กิจกรรมให้เหล่าโอตะทั่วประเทศ
ได้ร่วมสนุกแน่นอน อยากเจอ
กับ(พวก)เธอแล้ว 
  ติดตามเหล่าสมาชิกพร้อมผล
งานและรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 
www.cgm48official.com 

 เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่เซอร์ไพรส์ใจสาวกด้วยการ
รวมสมาชิกเด็ดจากวงบอยแบนด์ 7 คน 4 วง ได้แก่ 
‘TAEMIN’ (แทมิน) วง SHINee (ชายนี่), ‘BAEKH-
YUN’ (แบคฮยอน) และ ‘KAI’ (ไค) วง EXO (เอ็กซ์
โซ), ‘TAEYONG’ (แทยง) และ ‘MARK’ (มาร์ค) วง 
NCT 127 (เอ็นซีที วันทูเซเว่น) รวมถึง ‘LUCAS’ 
(ลคูสั) และ ‘TEN’ (เตนล์) วงจีน WayV (เวย์ว)ี ในนาม 
SuperM ซึ่งเป็นบอยแบนด์เซ็ตใหม่ที่เกิดจากการจับ
มือของ SM Entertainment (เอสเอ็ม เอนเตอร์เทน
เม้นท์) ค่ายเพลงแนวหน้าแห่งเกาหลี และ Capitol 
Music Group (แคปิตอล มิวสิค กรุ๊ป) หรือ CMG 
ของสหรัฐอเมริกาที่ดูแลผลงานและสังกัดของเหล่า
สตาร์อย่าง The Beatles, Katy Perry, Sam 
Smith, Troye Sivan ฯลฯ
 ‘SuperM’ (ซูเปอร์เอ็ม) มาจากค�าว่า “MATRIX 
& MASTER” ซึ่งสื่อถึงทีมที่มีความสามารถยอดเยี่ยม 
ท้ังในฐานะศลิปินและผู้เชีย่วชาญท่ีดงึดดูแฟนเพลงท่ัวโลก 
นบัเป็นทีมท่ีมคีวาม “ทีส่ดุ” หรอื  “Super” นัน่เอง
 ทั้งนี้โปรดิวเซอร์ของโปรเจกต์ดังกล่าว คือ ‘LEE 
SOOMAN’ (ลี ซูมาน) โปรดิวเซอร์ชาวเกาหลีคนแรก
ที่ได้เซ็นสัญญาและเปิดตัวอย่างเป็นทางการในกระแส
หลักของอุตสาหกรรมเพลงป๊อปในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเขา
ได้เข้าร่วมงาน ‘Capitol Congress 2019’ เมื่อ 7 
สิงหาคมที่ผ่านมา ณ สหรัฐอเมริกา โดยกล่าวว่า “ไม่

นานมานี้ ผมได้รับค�าขอจากท่านประธาน Steve 
Barnett แห่ง Capitol Music Group ว่าอยาก
ให้โปรดิวซ์ทีมใหม่ที่จะสามารถสร้างความร่วมมือ
ระหว่างตะวันออกและตะวันตกได้ จึงท�าให้เกิดเป็น
วง ‘SuperM’ ที่ประกอบไปด้วยศิลปินยอดเยี่ยม
ทั้ง 7 คน ซึ่งจะน�าเสนอดนตรีที่แตกต่างอย่าง
ชัดเจน อีกทั้งความสามารถด้านการเต้น ร้อง และ
แรปอันล�้าเลิศของแต่ละสมาชิก ก็จะแสดงให้เห็น
ถงึคุณค่าที่เป็นหัวใจส�าคัญของ K-Pop ผ่านเวที
การแสดง แฟชั่น และวิชวลที่ต่างระดับออกไป” 
จากนั้นเขาได้เซอร์ไพรส์เปิดวิดีโอสั้นๆ แนะน�าสมาชิก
ของ ‘SuperM’ ที่ได้รับค�าชื่นชมอย่างท่วมท้นจาก
ผู้ชมและสื่อมวลชน
 ดังนั้น ‘SuperM’ จึงรวมทุกความคาดหวังใน
การน�าเสนอคอนเทนต์ที่มีความสมบูรณ์แบบ SM รวม
ถึงการเปิดตัวและโปรโมทแบบยิ่งใหญ่ด้วยพื้นฐาน
ความสามารถด้านเครือข่าย และการตลาดอันยอด
เยี่ยมของ CMG ซึ่งเตรียมปล่อยออกมาในเดือน
ตุลาคมที่จะถึงนี้ แฟนๆ พลาดไม่ได้
 ติดตามข่าวสารของหนุ่มๆ ได้ที่ supermoffi-
cial.com / twitter.com/superm / instagram.
com/superm

รู้ไปท�าแมว 
 2 ใน 7 ของสมาชิก SuperM 
มีเชื้อสายไทย ได้แก่ เตนล์-ชิตพล ลี้
ชัยพรกุล และ ลูคัส–Lucas Wong 
Yuk-hei (ลูกครึ่งฮ่องกง–ไทย) โดย
เตนล์รับหน้าที่ร้องเสียงหลักร่วมกับ
รุ่นพี่อย่างแทมินและแบคฮยอน ส่วน
ลูคัส รับหน้าที่แรปร่วมกับไค แทยง 
และมาร์ค 

จิรัฐ รินะ

นิกกี้ ฟีฟ่า

ออม

ลูคัส
แทยง

แบคฮยอน

แทมิน

ไค

เตนล์

มาร์ค

ลีซูมาน

ลูคัส
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ท่านที่เกิด
เดือนกันยายน 

ท่านก�าลังสร้างเงินทอง 
ด้วยเหรียญท�านายทาง
เรื่องเงิน จะมาจากอาชีพ
การงานที่ท่านท�าอยู่ หรือ
มาจากจ๊อบพิเศษต่างๆ 
และมักอาจจะชักน�าให้มี
หนทางรายได้เสริม ช่วง
เดือนนี้เหนื่อยหน่อยใน
การท�างาน แต่ดีที่เป็น
จังหวะสร้างเงินเก็บเงิน
ของท่าน จงลุยไปให้สุด
ทาง เรื่องใช้เงินไว้ว่ากัน
ทีหลัง ช่วงนี้ลุยๆๆ ท�า
งานๆๆ สร้างเงินๆๆ เก็บ
เงินๆๆๆ ขอรับ

ท่านที่เกิด
เดือนตุลาคม
 
เงินทองโชคลาภมักจะมา
ประเดประดังเข้าหาท่าน
ในช่วงเดือนนี้ จะมีลาภ
ก้อนโตแวะเวียนมาหา 
กิจการงานใดที่ท�าอยู่ จะ
มีรายได้โบนัส ผู้คนที่
ติดต่อสื่อสารกับท่านมัก
จะน�าพาเงินทองเข้ามาหา
ท่าน รวยๆๆ ขอรับ

ท่านที่เกิด
เดือนพฤศจิกายน

หนึ่งถ้วย ถ้วยเป็นเรื่อง
ความรักความสัมพันธ์ การ
ติดต่อสื่อสารผู้คน สบายใจ
ได้เลยขอรับว่าช่วงเดือนนี้
ท่านจะโดดเด่นเป็นพิเศษ 
ลื่นไหลสะดวกสบายกายใจ 
ไร้ข้อติดขัดใดๆ ทั้งสิ้น ยิ่ง
หากท่านได้รับความรับผิด
ชอบใหม่ๆ หรือเริ่มต้น
อะไรใหม่ๆ หรือกิจการที่
ท�าอยู่แต่รู้สึกสดใหม่เฟรชชี่
กับมัน สิ่งนั้นจะดีมาก ลุย
ขอรับ

ท่านที่เกิด
เดือนธันวาคม 

อัศวินถือดาบ ฟาดฟัน
และบุกตะลุยไปข้างหน้า
มิมีหยุดพัก ม้าขาวควบ
ห้อตะบึงไป ท่านจะมีการ
ตัดสินใจในหลายๆ สิ่งแต่
ขอให้เชื่อมั่นในตัวเอง 
และก้าวลุยต่อไป ท่านได้
มาถูกทางแล้ว ทุกสิ่งใน
ช่วงเดือนนี้ท่านจะแก้
ปัญหาได้อย่างหมดจด
ขอรับ

ท่านที่เกิด
เดือนมกราคม

ดาบเป็นเรื่องสุขภาพกาย
ใจ การตัดสินใจในสิ่งต่างๆ 
สามดาบปักรวมกลางหัวใจ
แดงโต ระวังท่านจะมี
เกณฑ์เรื่องความรักสาม
เส้า หรือการวุ่นวายจิตใจ
กับผู้คนจ�านวนมาก ทั้ง
ครอบครัวและที่ท�างาน 
ช่วงเดือนนี้จะรู้สึกอึนๆ 
หน่อย ขอให้ประคองไป
ก่อน 

ท่านที่เกิด
เดือนมีนาคม

7 เหรียญ เป็นเรื่องเงินๆ
ทองๆ เงินมีมากมาย แต่
ท่านกลับต้องกังวลค�านึง
ครุ่นคิด ว่าจะจัดการกับมัน
อย่างไรดี เอาเป็นว่าค่อยๆ 
ขบคิด มิฉะนั้นอาจจะเกิด
เรื่องวุ่นวายทั้งความเครียด
และการด�าเนินชีวิตได้  เงิน
ทองไม่หายไปไหน แต่เรื่อง
เงินเก็บ การบริหารใช้จ่าย 
พึงระวังขอรับ

ท่านที่เกิด
เดือนเมษายน

ราชินีแห่งเหรียญ
การเงินทองท่านบริหารได้
ดีแล้วท�าต่อไป อาจจะต้องมี
การวางแผนขบคิดมากขึ้น 
แต่ไปในทางที่ดี ใช้ความ
ละมุนละม่อมของท่าน
จัดการต่อไป อะลุ้มอล่วย 
ยืดหยุ่น ท�าต่อไปในทางที่ดี 
การเงินดีโดดเด่นมากขอรับ

ท่านที่เกิด
เดือนพฤษภาคม
 
ถ้วยเป็นเรื่องความรัก
ความสัมพันธ์ เดือนนี้จะ
โดดเด่น ใครมีคู่ จะยิ่ง
หวาน ใครยังไม่มีคู่ ใกล้จะ
มาจะถึงเพลา ใครมองๆ 
อาจจะขยับใกล้เข้าไปอีก
ขั้น ส่วนการสื่อสารกับผู้คน
ฉลุยสบาย ง่ายเพลิน ไร้
ปัญหาและข้อติดขัดกับ
ผู้คนอื่นๆ ขอรับ

ท่านที่เกิด
เดือนมิถุนายน

ไม้เท้าโดดเด่นในเรื่องการ
งานการเรียน ท่านจะน�าพา
ทีมของท่านไปสู่จุดหมาย 
ช่อมะกอกเป็นเรื่องชัยชนะ 
ท่านขี่ม้าน�าทีมน�าทาง ยิ่ง
ท่านเป็นผู้น�ากลุ่มจะยิ่งโดด
เด่นเห็นมาแต่ไกล ไม่มี
ปัญหาใดๆ ติดขัด ท่าน
จัดการได้หมดจด ขอรับ

ท่านที่เกิด
เดือนกรกฎาคม

จักรพรรดิ จัดการทุกสิ่งได้
เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเด็ดดวง 
ไร้ข้อปัญหาหรือสิ่งใดๆ มา
กีดขวางทางของท่าน ให้พึง
ระวังเรื่องความเด็ดขาด 
และตรงเกินไป มันจะ
แข็งกร้าว ให้ค่อยๆ คิดและ
จัดการไปตามเส้นทางทีละ
จุด แต่ไร้ปัญหาขอรับ

ท่านที่เกิด
เดือนสิงหาคม

คนห้อยหัว ว่าไปแล้วนี่
เป็นไพ่เตือนระดับที่หนึ่ง 
ที่ท่านพึงระวัง ให้ระวัง
ทุกสิ่งสรรพในเรื่องราว
ของชีวิต การงานการ
เรียนการเงินความรักชีวิต
จิตใจสุขภาพ ให้พึ่งระวัง 
อาจจะไม่ร้ายแรงใดๆ แต่
ควรระมัดระวังไว้ไม่เสีย
หาย ในอีกทางหนึ่ง อาจ
จะเป็นโอกาสอันดีที่ท่าน
ได้ลองมองย้อนหรือมอง
มุมต่าง ในการแก้ปัญหา
ทุกสิ่งของท่าน อาจจะได้
มุมมองใหม่ๆหรือที่ทาา
นมองข้ามมันไป กลับมา
ช่วยแก้ทุกๆ ปัญหาใน
ชีวิตของท่านได้ขอรับ 
(O,O)

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

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

ท่านที่เกิด
เดือนกุมภาพันธ์

วันพิพากษาล้างโลก อาจ
จะไม่น่ากลัวอย่างที่คิด แม้
หน้าไพ่จะบ่งบอก ขอ
ตีความหมายได้สองทาง 
หนึ่ง เรื่องที่ท่านวุ่นวาย
กายใจ ทั้งงานหรือ
ครอบครัวผู้คน เรื่องก�าลัง
จะจบสิ้นและถูกล้างบาง
มันออกไป และเรื่องดีๆ 
ทั้งหลายก�าลังจะเข้ามา  
ส่วนสองคือ ถ้าท่านก�าลัง
ด�าเนินโปรเจกต์อะไรต่างๆ 
ในชีวิตท่านได้ดี  ขอให้
กลับพึงระวัง มันอาจจะ
เปลี่ยนทิศทางได้เช่นกัน
ขอรับ

Cat
Diary

 Cat Radio ชวนคนรุ่นใหม่ หัวใจรักหนังและ
เพลง ร่วมสร้างหนังสั้นของตัวเองใน
 GPX presents Cat Film เอาเพลงมาท�าเป็นหนัง 
เทศกาลประกวดหนังสั้น ชิงเงินรางวัลกว่า 1 แสนบาท 
 ถ้าชอบทั้งสองอย่างหรือหลายอย่าง เลือกยาก ก็
ท้าทายตัวเองด้วยการลงมือท�าเลย เพราะนี่คือการ
กลับมาของเวทีประชันฝีมือในดวงใจผู้ก�ากับหน้าใหม่
ที่รวมทั้งหนัง เพลง ความฝัน และการลงมือท�าไว้ด้วย
กัน GPX presents Cat Film เอาเพลงมาท�าเป็น
หนัง เทศกาลประกวดหนังสั้น ปั้นผู้ก�ากับหน้าใหม่ ที่
ประกวดทีไรก็มีคนรุ่นใหม่นับพันร่วมลงมือสร้างสรรค์
ผลงานที่ได้แรงบันดาลใจจากบทเพลงใน Cat Radio 
 ตัวอย่างรุ่นพี่ที่เคยเอาเพลงมาท�าเป็นหนังและ
ก้าวสู่มืออาชีพและประสบความส�าเร็จตามแนวทาง
ของตนเอง เช่น เต๋อ-นวพล ธ�ารงรัตนฤทธิ์, ต้า-ลิขิต 
สิทธิพันธุ์ (เฟ็ดเฟ่),  เบนซ์-ธนชาติ ศิริภัทราชัย, 
ทวีวัฒน์ วันทา (ส่งหนังเข้าประกวดโครงการแฟตฟิล์ม
ที่จัดต่อเนื่องกว่าสิบปีก่อนเปลี่ยนชื่อเป็นแคทฟิล์ม)
 ปีนี้ Cat Film จัดเป็นครั้งที่ 3 แล้ว เปิดรับผล
งานตั้งแต่ 1–30 กันยายน กติกาง่ายมาก เพียงท�า
หนังสั้นความยาวไม่เกิน 5 นาที ตั้งชื่อเรื่องให้ตรงกับ
เพลงที่เลือกและปรากฏในหนังอย่างน้อย 1 ครั้ง และ
มีรถรถจักรยานยนต์ GPX ปรากฏอยู่ในหนังอย่าง
น้อย 1 ครั้ง แบบใดก็ได้ จะส่งเป็นงานเดี่ยวหรือทีมก็
จัดมาเลยไม่จ�ากัดอายุ 
 งานนี้มีรางวัลร่วมหนึ่งแสนบาท แบ่งเป็นรางวัล
ที่ 1 : เงินรางวัล  50,000 บาท รางวัลที่ 2 : เงิน
รางวัล  30,000 บาท รางวัลที่ 3 : เงินรางวัล  
20,000 บาท รางวัล Popular Vote : เงินรางวัล
มูลค่า 10,000 บาท รางวัลพิเศษ  GPX Chal-
lenging Award มูลค่า 50,000 บาท 
 ร่วมตัดสินโดยคณะกรรมการที่เป็นทั้งศิษย์เก่า
การประกวดหนังสั้นและผู้ก�ากับระดับกรรมการ
ออสการ์ อย่าง บอล-วิทยา ทองอยู่ยง, หมู-ชยนพ 
บุญประกอบ, ลี ชาตะเมธีกุล พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิที่รัก
หนังสั้นจากรายการหนังหน้าแมวและ Cat Radio 
 ดูกติกาเพิ่มเติมและลิสต์เพลงที่เอามาท�าเป็นหนัง
ได้ที่เว็บไซต์ www.gpxthailand.com/catfilm, 
www.thisiscat.com เฟสบุ๊ก GPX Racing, Cat 
Radio และโทรศัพท์ 02-530-9611

Challenge: 
Cat Film 

Share:
Isuzu
& Saharat
  หลังจากก้อง - สหรัถ สังคปรีชา ได้ออกแบบเสื้อลายพิเศษที่ได้แรง
บันดาลใจจากเพลง Imagine ของ John Lennon แล้วจ�าหน่ายเพื่อ
การกุศล ณ บูท Isuzu ในงานแคท ทีเชิ้ต ครั้งล่าสุด ซึ่งเหล่าแฟนๆ ก็มา
ร่วมอุดหนุน ร่วมท�าบุญกันอย่างอบอุ่น  
  บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ�ากัด ได้ด�าเนินการมอบเงินบริจาคทั้งหมด
แก่มูลนิธิโรงพยาบาลอุ้มผางเพื่อมนุษยธรรม และ มูลนิธิซิลเตอร์
คามิลเลียนอนุสรณ์เรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื่ออนุโมทนาบุญร่วมกัน 
แล้วมาท�ากิจกรรมดีๆ ด้วยกันใหม่ นะทุกคน (O,O) 
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Text: Passawan Srilan  
Photo: Nupat Arjkla 
Art Direction: Worawoot Tuangwutikul
Thank You: Smallroom, Cat Radio, 
Teenage video team

The
Most 
Wanted 
Polycat
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 เราได้คุยกับ Polycat : 
นะ–รัตน จันทร์ประสิทธิ์ (ร้องน�า)  
โต้ง-พลากร กันจินะ (ซินธิไซเซอร์) 
เพียว วาตานาเบะ (เบส) ในบ่าย
วันจันทร์ หลังเสาร์อาทิตย์ที่พวก
เขาขายบัตรคอนเสิร์ต Leo 
presents Polycat  I Want 
You Concert หมด 2 รอบ (31 
ส.ค. และ 1 ก.ย.62 ที่ธันเดอร์โดม 
เมืองทองธานี) ซึ่งอาจไม่เหนือ
ความคาดหมายในสายตาแฟนและ
ผู้ประจักษ์ใจในความนิยมวง
ซินธ์ป๊อปจากเชียงใหม่สังกัด
สมอลล์รูมวงนี้ 
  ทว่า พวกเขาเอง ยังรู้สึก 
“เพิ่งตื่น” เพราะขณะบัตรหมด
รอบแรก แม้ทุกแอปพลิเคชั่นในมือ
ถือจะแจ้งเตือน ก็ยังเร็วกว่าเวลาที่
ตั้งปลุกไว้ “กะว่าตื่นมาดูผล 
เหมือนไม่ดูบอลตอนแข่งไงฮะ ดู
ไฮไลต์เลย แล้วก็พบว่าปริมาณ
คนซื้อมีเยอะอยู่แล้ว แต่ว่าจะมี
เรื่องที่รับมือไม่ทันอยู่” เพียว
กล่าว “เป็นเรื่องที่ทั้งเราและค่าย
ก็ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้น ไม่ได้ตั้งตัว
รับมือ เช่น ซื้อไปเยอะ แล้วก็ไป
อัปราคา ปล่อยบัตรขายต่อ เรา
ไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้ด้วย” นะ
อธิบาย ซึ่งก็เป็นเรื่องที่อาจเกินกว่า
รับมือของคอนเสิร์ตอื่นและศิลปิน
อื่นด้วย แต่ก็มีบางอย่างสอดคล้อง
กับความรู้สึกก่อนหน้านั้น แม้หนัก
ไปทางความไม่แน่ใจ แต่ก็เป็นผล
จากความแน่วแน่ในแนวทางของ
ตนเอง และสิ่งที่โพลีแคทสั่งสมมา
ตลอดระยะ 8 ปีในวงการดนตรี

Polycat 
‘I Want You’ 
Concert
โพลีแคทคิดว่าจะมีคอนเสิร์ต
ใหญ่ตั้งแต่เมื่อไหร่
(หัวเราะหึหึทั้งวง) 
เพียว จริงๆ เราสามคนก็ไม่แน่ใจ  
แทบไม่เคยคุยกันว่าวันหนึ่งต้องมี
คอนเสิร์ตใหญ่  
นะ ในใจลึกๆ ผมคือจบอัลบั้มชุดที่ 
3 ‘Pillow War’ ที่ก�าลังท�าอยู่  
แล้วค่อยมีความคิดนั้นแล้วกัน 
ไม่ใช่จะท�าด้วยนะ คิดว่าค่อยแย็บ
กับที่ค่ายดู แต่ว่าที่ค่ายเขาแย็บมา
ก่อน เมื่อปลายปีที่แล้ว (2561)
เพียว เขาถามว่า “อยากลองท�า
หรือเปล่า ด้วยจังหวะ ด้วยเวลา 
ด้วยโอกาส น่าจะเหมาะสมกับ
พวกเราแล้ว”

โต้ง
นะ เพียว
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ลังเลว่าจะไปทางไหน คนจะแฮปปี้
ที่สุด และเราก็แฮปปี้ที่จะท�าด้วย
สรุปไดเร็กชั่นและลิสต์เพลงแล้ว 

Polycat ‘Pillow 
War’ album

อัลบั้มใหม่ตอนนี้ถึงขั้นตอนไหน
แล้วคะ  
นะ ก�าลังจะส่งเดโมอีกลอตใหญ่ๆ 
กบัพีรุ่่ง (รุ่งโรจน์ อปุถมัพ์โพธิวฒัน์) 
ผู้บริหารสมอลล์รูม 

ลอตนี้กี่เพลงนะคะ  
นะ สี่เพลงครับ 

ก�าหนดการวางอัลบั้มเมื่อไหร่ 
นะ ขายงาน Cat Expo 

แต่ไม่มขีายในคอนเสร์ิตใหญ่ครัง้นี้
(พร้อมกันทั้งวง) ไม่ทันครับ 

เล่าเรือ่งของอัลบ้ัมนีใ้ห้ฟังหน่อยค่ะ  
นะ ชุดที่สาม ชื่อ ‘Pillow War’ 
เพราะว่าเหมือนเอาหมอนมาตีกัน

ตอนนั้นเราตอบค่ายไปว่า 
(หัวเราะหึหึทั้งวง) 
โต้ง จะมีคนมาดูเหรอพี่
เพียว แล้วก็ครับๆ 

จากที่เริ่มคุยปลายปี เริ่มเตรียม
งานเมื่อไหร่  
เพียว สงกรานต์ครับ คุยไดเร็กชั่น 
คุยวิธีการ คุยรูปแบบ 

แบ่งหน้าที่กันไหมครับ 
เพียว ก็ไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้น 
หลักๆ ก็ประชุมกันเรื่องลิสต์เพลง  
นะ ส่วนมากคุยเรื่องทาร์เก็ตครับ 
ว่าเราจะไปไดเร็กชั่นไหนดี 
คอนเสิร์ตที่แมสสุดๆ หรือเด็กแนว
สุดๆ 

เพราะเราไม่แน่ใจว่าคนที่ซื้อบัตร
จะเป็นใครหรือเปล่า  
นะ เป็นสิ่งที่ผมไม่เคยมั่นใจเลย
โต้ง ใช่ครับ เหมือนที่เราบอกว่าจะ
มีใครมาดู เราเดาทางไม่ออก 
เพียว พวกเราไม่ได้พูดถึงเรื่องอายุ 
นะ เราพยายามท�าเพลงแบบที่เปิด
ในแคท เรดิโอ แบบที่เราท�ามา
ตลอด อยู่ดีๆ เราก็ไปขึ้นชาร์ตอยู่
ในคลื่นอื่นด้วย จากเมื่อก่อนที่เรา
ไปเล่นคอนเสิร์ต มีแต่วงที่เราคุ้น 
แต่ตอนนี้เราไปเจอเฟสติวัลที่มี
ศิลปินที่ปกติเราไม่ได้เจอ ท�าให้เรา
ไม่มั่นใจว่าเราอยู่ตรงไหน เราท�า
เพลงมาแบบของเราตั้งแต่เริ่มต้น  
แฟนตรงนั้นยังอยู่หรือเปล่า หรือ
เรากลายเป็นอีกฟากไปแล้ว เราไม่
ชัวร์ตรงนี้มาตลอด 

เมื่อไหร่หรืออะไรที่ท�าให้มั่นใจ
หรือตกลงใจกันได้ว่าคอนเสิร์ตนี้
จะเล่นเพลงแบบไหน ให้ใครฟัง 
นะ เราก็ยังไม่มั่นใจครับ จริงๆ 
แล้ว แต่เราแค่เล่นทุกเพลงที่เรามี 
ตั้งแต่ ‘05:57’ (2554)
‘80Kissses’ (2559) อัลบั้ม
ญี่ปุ่น ‘Doyobi No Terebi’ 
(2560) เพลงที่อยู่ใน ‘Pillow 
War’ (Cat Expo 6 )สามสี่เพลง 
เพียว รวมทั้งเพลงที่ collab 
(collaboration ท�าร่วมกับคน
อื่น) เท่าที่เราเล่นเองได้
นะ เราเลือกแฟนเพลงโพลีแคท
ตั้งแต่อัลบั้มแรก เราเล่นเพลง 
‘ลงมือ’ ก็ร้องได้ เล่น ‘ไม่มีทาง’ ก็
รู้จัก ‘เมื่อเธอมาส่ง’ ก็โอเคอยู่ 
เพียว ทั้งนี้ทั้งนั้น ไม่ใช่เรื่องของ
การอยู่โพสิชั่นไหนดีกว่า เราแค่
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รู้ไปท�าแมว
- ฉบับนี้เราให้โพลีแคทถ่ายรูปกับ
ปลาซาบะ แต่อาหารโปรดของโพลี
แคทคือ “ปลากะพงทอดน�้าปลา” ถึง
ขั้นกินคนละตัวได้ใน 1 มื้อ 
- ในฐานะทายาทธุรกิจวาตานาะเบะ
ฟู้ดส์ ผู้จ�าหน่ายวัตถุดิบอาหารญี่ปุ่น
และอาหารแช่แข็ง เพื่อนๆ ก็เคยชิม/
อุดหนุนอยู่บ้าง โต้งชอบเบคอนมาก 
“วันเกิด โต้งขอเบคอนหกถุง” เพียว 
- นะเป็นคนกินง่ายที่แยกความอร่อย
กับอร่อยมากไม่ออก
“ผมแยกออกแหละรสชาติดีกับไม่ดี
เป็นไง แต่รสชาติดีกับดีมาก แยกไม่
ออก” นะ 
“เขาเป็นคนกินง่ายครับ ผมกับโต้งมี
กิเลสการกินอยู่สูง เราจะรู้ว่าอร่อย
กับอร่อยมากต่างกัน” เพียว
- เพียวไม่มีสัตว์เลี้ยง 
- โต้งเลี้ยงแมว 2 ตัว นะเลี้ยงแมว 
9 ตัว เป็นลูกผสมระหว่างไทยสฟิงก์  
คือ แมวไทยกับแมวไม่มีขน    
“เข้าห้องพี่นะไปก็เหมือนคาเฟ่แมว
น่ะ 9 ตัว แมวน่ารัก ยั้วเยี้ย” เพียว
“นี่แหละครับ สนุกสัตว์สัตว์ (หัวเราะ
ทั้งวง) เดโมเพลงใหม่ก็จะมีเสียง
เมี้ยวๆ แว่วมาตลอด” นะ
- หลังจากโพลีแคทร่วมแสดงบท
นักดนตรีสมทบในภาพยนตร์  The 
Hang Over Part II ก็มีผู้ติดต่อให้
สมาชิกแสดงอยู่เนืองๆ แต่ทั้งหมด
ปฏิเสธ เพราะรู้สึกว่าไม่ใช่สิ่งที่ถนัด 
“ไม่ใช่ศาสตร์ที่มีในตัวครับ” เพียว 
แม้กระทั่งมิวสิกวิดีโอเพลงตนเอง 
พวกเขาก็ไม่แสดง “ถ้าจะเล่นก็
เป็นการเล่นดนตรี เป็นสิ่งเดียวที่เรา
จะท�า ผมว่าท�าให้แบรนดิ้งเราชัด
ด้วย” นะ “เพื่อนเคยบอกว่าถ้าโพลี
แคทของจริงต้องไม่มีในเอ็มวี” โต้ง
 -เราลองถามว่าพวกเขาอาวรณ์
อะไร เพื่อให้เข้ากับชื่อเพลง ‘I 
Want You อาวรณ์อยู่’ รวมถึงชื่อ
คอนเสิร์ต ค�าตอบคือ
“ของเล่นสมัยเด็กในยุค 80 แบบที่
เห็นใน Stranger Things พวก
พินบอล พวกโมเดลแพ็กแมน บ้าน
ผมมีหมด ถ้ายังมีอยู่ตอนนี้น่าจะเป็น
คาเฟ่สวยๆ ได้เลย แต่ว่าเยอะมาก
จนแม่บริจาคหมดเลย” นะ
“ผมน่าจะอาวรณ์มอเตอร์ไซค์คันแรก
ที่หายไปครับ เป็นของชิ้นใหญ่ที่หาย 
ตอนแรกนึกว่าเพื่อนแกล้งไปซ่อน” 
โต้ง 

 “ผ้าห่มเน่า 1 ชิ้น ตอน 4-5 ขวบ 
ผมชอบมาก เหมือนผ้าขนหนู แต่ 
texture ละเอียดกว่านั้น เวลาเขี่ยๆ 
ก็จะชอบมาก แต่สักพักหายไปจาก
บ้าน ผมก็รู้สึกว่าเราจะไม่ได้เจอ 
texture แบบนี้แล้วตลอดชีวิต”
เพียว   
- เพียวเป็นสมาชิกคนเดียวของโพลี
แคทที่เคยขึ้นปกเค้าแมวฉบับวัยรุ่น 
ในปี 2561 ร่วมกับ ภูมิ วิภูริศ, แพต 
ชญานิษฐ์, วิโอเลต วอเทียร์, เดอะ
ทอยส์ ซึ่งวันนั้นเขาเพิ่งรู้ตัวเมื่อถึง
กองถ่ายว่าเพื่อนในวงไม่ได้มาด้วย  
- วันถ่ายปกเค้าแมวฉบับนี้ในห้อง
สวัสดิการทีเชิ้ต 6 โต้งมาถึงคน
สุดท้าย แต่วันสัมภาษณ์ที่ออฟฟิศ
สมอลรูม โต้งมาคนแรก
- นะขี่จักรยานมา ซึ่งเป็นพาหนะที่
เขาใช้ประจ�าในการท�างานมา 2 ปี
แล้ว ตอนไปทัวร์ญีปุ่น 10 วัน ก็ปั่น
จักรยานที่นั่น
- เพียวเป็นคนเดียวในวงที่ขับ
รถยนต์ แต่ในมิวสิกวิดีโอ ‘ขึ้นมา
บนรถ’ ที่ฟีเจอริ่ง มาช่า วัฒนพานิช 
นะขับรถ (แบบสมมติ) 
- ตอนส่งเดโม่มาสมอลรูมครั้งแรก 
เพียว (ดรอปตัวจบไว้สองปีครึ่ง) กับ
โต้งเรียนดนตรี (ปีสองเทอมหนึ่ง 
ดรอปยาว) นะเรียนสถาปัตย์ (จบ
แล้ว 2 ปี)
-การเข้ากรุงเทพฯ หลังส่งเดโม่นั้น  
เป็นครั้งแรกที่เพียวอยู่หอ และตอน
แรกอยู่ด้วยกันแบบครบวง 5 คนใน
หอเดียว 
-ก่อนลงตัวด้วยชื่อ I Want You 
พวกเขาคิดคอนเสิร์ตไว้หลายชื่อ 
(“พวกเราฟุ้งและเยอะครับ ไม่เคาะ
สักที” อาทิ ‘First Kisses 
Memory’ แต่จากการประชุมกับทีม
ต่างๆ แล้ว ชื่อนี้เข้าใจง่าย กระชับ 
ชัดเจนที่สุด  
- โพลีแคทเคยขึ้นเวที Fat 
Festival 2 ครั้ง ส่วน Cat Expo 
เล่นทุกครั้ง อย่าลืมไปเชียร์พวกเขา
ทั้งที่เวที และที่บูท Smallroom นะ 
23-24 พฤศจิกายน 2562 ที่
สวนสยาม 

เขา’ ‘เมื่อเธอมาส่ง’ ‘ลา’ ตอนส่ง
เดโม่ เราไปถ่ายปกกันจริงจังนะ
ครับ ที่ลานโบว์ลิ่ง มีชื่ออัลบั้ม มี
เนื้อเพลง ละเอียดมากครับ
โต้ง ไม่ใช่ซีดีเปล่าแล้วไรต์เพลงส่ง
เฉยๆ เราบอกด้วยว่าคนนี้ท�าอะไร
ได้บ้าง ชอบฟังเพลงอะไร 
ประมาณไหน

เจ๋ง ได้ตัวอย่างมาจากไหนครับ
นะ คิดเอง ว่าเขาน่าจะอยากรู้เรื่อง
อะไรแบบนี้ครับ มากกว่ามีแค่ซีดี
แล้วไม่มีอะไรเลย
เพียว เคยคุยกันแล้วพี่รุ่งบอกว่า
ชอบมากที่บอกว่าพวกเราฟังอะไร
กันบ้าง
นะ ผมรู้สึกว่าถ้ามีเด็กมาแนะน�า 
ผมก็จะถามเขาแบบนี้ ว่าชอบฟัง
เพลงอะไร ซึ่งในเดโมเขาไม่บอก
กัน หน้าตาเป็นไงก็ไม่รู้ เราก็เลย
ท�ากัน มีชื่ออัลบั้มด้วยนะ 
‘Paradigm Shift’ (พาราไดม์ 
ชิฟต์) มีคอนเซปต์ด้วยนะครับ 
อยากรู้ไหมครับ 

อยากรู้ครับ 
นะ ตอนนั้นที่เป็นสกาเรนเจอร์ ผม
จะวิเคราะห์ว่าสกามีอะไรบ้าง มี
จังหวะยก มีไลน์เบส มีคิกสแนร์ 
จังหวะสองสี่ ทุกอย่างอยู่ในเพลง
เดียวกัน เราเอาองค์ประกอบนั้น
มาแตกแล้วใส่ในแต่ละเพลง คือ 
กีตาร์จังหวะยกก็จะไปอยู่ในเพลง 
‘ลา’ สแนร์กับกระเดื่องจังหวะสอง
ไปอยู่ใน ‘เมื่อเธอมาส่ง’ องค์
ประกอบทุกอย่างที่อยู่ในเพลง
เดียวกัน เราแยกออกมาแล้วไปใส่
ในอัลบั้ม ความเป็นสกาจะอยู่ใน
ทุกเพลง ไม่ได้อยู่ในเพลงเดียว ก็
เลยเป็นพาราไดม์ (กระบวนทัศน์ 
– แบบอย่าง) ที่อยู่ในสกาของเรา
ถูกชิฟต์ (ยก)ออกไปแล้ว นี่ขนาด
เดโม่นะ (หัวเราะ) 

ชอบ ถ้าพี่เป็นเจ้าของค่าย พี่ก็
ต้องซื้อเดโมวงนี้ไว้ก่อนล่ะ 
สร้างสรรค์และจริงจัง 
จ�าได้ไหมครับว่าแต่ละคนเขียน
บอกว่าชอบเพลงอะไรตอนนั้น
เพียว ตอนนั้นผมชอบ Mew ครับ 
ชอบ Testla boy
โต้ง Justice ครับ 
นะ ผมชอบ Miami Horror 
อิเล็กโทรป๊อป

จากเดโม่ถึงค่ายเพลง พอมี
อัลบั้มแรก ‘05.57’ ถึงผู้ฟัง รู้สึก
อย่างไรบ้าง 
นะ ในมุมของหน้าใหม่ก็โอเค

แหละ เพราะไม่มี reference ไง 
ว่าแบบไหนประสบความส�าเร็จ แต่
ว่าตอนขึ้นชาร์ตแฟต เรดิโอ ดีใจ
มากเลยนะ
เพียว ตอน ‘เมื่อเธอมาส่ง’ เป็นที่
หนึ่งครั้งแรก
นะ แต่เราส่ง ‘ถ้าเธอคิดจะลืม
เขา’ เวอร์ชั่นแรกที่ชื่อ ‘อย่าฟังแต่
เพลงเศร้าอีกเลย’ มาก่อน     
แล้วเพลงขึ้นชาร์ตก่อนที่จะปล่อย
ซิงเกิลกับค่าย
เพียว สัดส่วนในเพลงก็ยังขาดๆ 
เกินๆ เยอะ มีฮุกแปดรอบน่ะ พี่เจ 
(เจตมนต์ มละโยธา) มาช่วยดู ก็
เหมือนตัดไขมันส่วนเกินของเพลง
ออกประมาณหนึ่งครับ ให้กระชับ 
มีเบรกดาวน์นิดหน่อย ใส่ไลน์
เครื่องเป่ามาในช่องว่างที่ยังมีอยู่

Polycat 
‘Turning’ Point
รู้สึกว่าจุดเปลี่ยนของวงอยู่
ตรงไหน
นะ ก็ช่วง ‘พบกันใหม่’ นะครับ 
แล้วก็เปลี่ยนทุกอย่าง เปลี่ยน
แบรนดิ้งไปเลย ก่อนหน้านั้น
สมาชิกวงออกสองคนด้วย 

ตอนนั้นคุยหรือจัดการอย่างไร 
ในการไปด้วยกันต่อสามคน 
เพียว โต้งต้องเล่นเพิ่มขึ้นมาครับ 
ส่วนมือกีตาร์ช่วงแรกเราให้พี่นะ
เล่น แต่พี่นะอยากร้องอย่างเดียว
น่าจะสะดวกกว่า เลยให้ปอนด์ 
(สหรัฐ จิรวัฒนวิจิตร) ที่ตอนนั้นอยู่
เลมอนซุปมาช่วยเล่นตั้งแต่อัลบั้ม
แรก พอสมาชิกเหลือสามคนก็ไม่
ต่างมาก แต่เหนี่อยตอนต้องหามือ
กลอง ช่วงแรกงานไม่เยอะ แต่มือ
กลองหนึ่งคนของเราต้องซ้อมเยอะ 
ก็เหนื่อยนิดหนึ่ง
นะ มือกลองยังไม่ประจ�า พอจะมี
งานนี้ก็ต้องหามือกลองมาซ้อมกัน
ชั่วโมงหนึ่ง พออีกงาน คนนี้ไม่ว่าง 
ก็ต้องเปลี่ยนคนใหม่ ซ้อมทั้งหมด
ใหม่อีกทีหนึ่ง ก็ใช้เวลานานมาก 
แต่ก็ดีครับ วงได้ซ้อมเยอะ

มาลงตัวที่ต๊อบ (ธัชพล ชีวะ-
ปรยิางบูรณ์-ชนดุม) ได้อย่างไรคะ 
เพียว ผมกับพี่ต๊อบคุยกันตลอด
ครับ เพราะพี่ต๊อบเมื่อก่อนก็เคยมี
แฟนอยู่เชียงใหม่ครับ (“อีกแล้ว” 
หัวเราะทั้งวง) ผมเจอเขาก็พาไป
เที่ยวโน่นเที่ยวนี่น่ะครับ เวลาไปดู
เขาเล่น ผมชอบเขาตีกลองมาก 
เขาเป็นคนที่ตีกลองเท่มากเลย คิด
ไว้ว่าถ้ามีคนมาช่วยตีกลองก็คิดถึง

พี่ต๊อบก่อนอันดับแรก พี่เขาก็
อยากตีให้ แต่ช่วงที่เราติดต่อพี่เขา
ติดงานก็จะยังไม่ได้มาประจ�า
 แล้วช่วง ปี 2014 ปล่อยสาม
เพลงนั้น (‘เพื่อนไม่จริง’ ‘เวลา
เธอยิ้ม’ ‘พบกันใหม่’) แรกๆ คิว
ยงัไม่ได้ กเ็ป็นพีอ๊่อบ (อศัวิน นรนิ-
ทรกุล ณ อยุธยา) มือกลองของ
สิงโต น�าโชค คุณกั้ง (อิทธิพร 
สุปรีชากร) ซูเปอร์เบเกอร์อยู่ช่วง
หนึ่ง แล้วก็เป็นพี่ต๊อบยาวๆ 

ตอนนี้รู้สึกว่าวงโพลีแคทเป็นไง
บ้าง สุขสบายดีไหม
นะ สุขสบายดีครับ
เพียว ผมว่าก็แล้วแต่ช่วงแล้วแต่
วัย ตอนนี้รู้สึกว่าเข้าใจค�าว่า 
“สังขาร” “Coming of age” 
”30 แล้วจะรู้” มากขึ้นครับ เราไม่
ได้อ่อนแอขนาดนั้นนะ แต่รู้สึกว่า
เราฟิ้นฟูได้ช้าลง
โต้ง ตื่นมายังเมาเท่าเดิมอยู่เลย 
(หัวเราะ)
นะ เดี๋ยวฟังเพลงใหม่แล้วจะรู้เลย
ครับว่าเราไม่ใช่แบบเมาเหล้าแล้ว
ชนแก้วกันเว้ย จะ pillow war 
แบบแฟนเราท�าอาหารให้เรากินใน
ครัวตอนเช้า เราไปกอดเขาจาก
ด้านหลัง แล้วเขาถามว่าเช้านี้
อยากกินอะไร 

กระบวนการท�าเพลงต่างไปจาก
เดิมไหมครับ 
นะ กระบวนการเหมือนเดิม แต่
อินพุตต่างไป เกิดจากการ 
observe (สังเกต) เพื่อน
ออบเสิร์ฟดีเทลเล็กๆ ในตัวเอง
มากขึ้น เราสังเกตขึ้น มองรอบตัว
มากขึ้น 

แม้เรื่องตัวเองก็มองรายละเอียด
มากขึ้นหรือเปล่า 
นะ ใช่ครับ คือ เรื่องไม่เป็นเรื่อง
เอามาท�าเพลง (หัวเราะ) จะไม่ใช่
เรื่องใหญ่ ประเด็นใหญ่แบบอกหัก
แล้วฟูมฟาย หรืออกหักฟูมฟายนี่
แหละ แต่มีจุดที่เคยมองไม่เห็น เรา
ก็หยิบตรงนั้นมา 

โพลีแคททุกวันนี้ ทุกคนมีดนตรี
เป็นอาชีพหลักแล้วใช่ไหมคะ
(พร้อมกัน) ใช่ครับ 

เคยผ่านช่วงล�าบากสุดๆ ไหม 
เป็นอย่างไร
นะ เคยครับ
โต้ง มาม่าโจ๊กครับ โจ๊กคัพแล้วก็
ซื้อมาม่ามาใส่อีกทีหนึ่ง
นะ จะได้อิ่ม

โต้ง ในราคาไม่เกิน 20 บาท
นะ แต่ก็มีช่วงมาม่าหม้อไฟนะ 

ตอนที่ห้าคนรวมกัน 
ก็สนุกอีกแบบหนึ่ง
นะ อีกแบบหนึ่งฮะ แต่ว่าจุด
เปลี่ยนจริงๆ ของผมคือหลังจาก 
‘05.57’ ไม่ค่อยมีงานโชว์ เพียว
จะกลับไปท�าตัวจบที่เชียงใหม่ ผม
ก็ท�าเพลงโฆษณากับพี่เจ เจตมนต์ 
นี่ผมว่าได้เต็มๆ พี่เจสอนทุกอย่าง 
คอร์ด เมโลดี้ ผมว่าการที่มี ‘พบ
กันใหม่’ ‘เพื่อนไม่จริง’ ‘เวลาเธอ
ยิ้ม’ เกิดจากการท�าเพลงโฆษณา
เหมือนไปฝึกวิชากับพี่เจครับ ช่วง
นั้น มีเงินเข้ามาด้วย ได้ซื้อเครื่อง
ดนตรี ท�าสตูดิโอที่บ้าน ได้มีเวลา
ขัดเกลาเพลงชุดใหม่ (’80 
Kisses’)เยอะมาก

Polycat 
‘Golden’ goal
ทุกวันนี้ โพลีแคทตั้งเป้าหมายไว้
ตรงไหน 
นะ ถ้าของวง ผมว่าถึงนี่แหละ แต่
ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ ไม่ได้จะแมสขึ้น
หรือใหญ่ขึ้น แต่ว่ารักษาแบรนดิ้ง 
สเกลนี้ล่ะ คือ อาจจะดังขึ้นแหละ 
แต่เราไม่ได้ตั้งใจให้ดังแบบนั้น 
อยากอยู่ในจุดนี้แหละ แต่แบรนดิ้ง
แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆ เป็นวงที่ท�าเพ
ลงดีน่ะครับ ให้คนเชื่อแบบนั้น 
 
 เราว่ามีคนเชื่อและติดตามผล
งาน รวมทั้งมีความสุขเต็มที่กับ
คอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบครั้งแรก
ของโพลีแคทไม่น้อย และเราก็เชื่อ
ว่าเขาคือ วงดนตรีที่มีหัวใจที่หนัก
แน่น แม้ต้องพบภาวะไม่แน่ใจหรือ
ล�าบากอย่างไร เขาเลือกในสิ่งที่
เขาเชื่อแน่นอน อย่างไรก็ดี มีหลาย
ค�าตอบจากการสนทนาคราวนี้ที่ไม่
น่าเชื่อแต่ว่าจริง อ่านต่อได้ในรู้ไป
ท�าแมว (O,O)

ซึ่งลิงก์กับโปสเตอร์คอนเสิร์ตที่มี
หมอนด้วยหรือเปล่า 
นะ ใช่ครับ ลิงก์กับลายเสื้อที่ขาย
ในแคททีเชิ้ตด้วย ค�าว่า ‘Pillow 
War’ ได้มาตั้งนานแล้วครับ 
เพราะว่าหลังจบอัลบั้ม ‘80 
Kisses’ ทัวร์คอนเสิร์ตแล้วเห็น
ว่ามีผู้ใหญ่มาดูเยอะขึ้น ดูมีวัยที่
เริ่มคิดถึงเรื่องแต่งงานมากขึ้น 
เพลงใน ‘80 Kisses’ ก็มีเรื่อง
แอบชอบเพื่อน อกหัก เยอะมาก 
มเีพลงสมหวังแค่ 2 เพลง เรารู้สึก
ว่าต้องมีเพลงเสิร์ฟแฟนเพลงกลุ่มนี้ 

แต่ว่ากลุ่มเดิมหรือวัยรุ่นก็ฟังได้
นะ ใช่ครับ อัลบั้มนี้ก็ยังมี 
‘อาวรณ์’ ‘ดูดี’ แต่ว่าบวกกับช่วง
อายุเราก็ 33 แล้ว ต้องพูดถึงเรื่อง
ที่โตขึ้น ดังนั้น ‘Pillow War’ จะ
เป็นเรื่องของคนที่ก้าวเข้าสู่
ครอบครัวของแฟนแล้ว เริ่มพูดถึง
การแต่งงาน การมาอยู่ด้วยกันแล้ว 
อัลบั้มก็เลยชื่อ ‘Pillow War’ พูด
ถงึความรกัท่ีอยู่ด้วยกนั เซก็ซีม่ากขึน้

ภาพรวมดนตรีชุดนี้เป็นอย่างไร 
นะ ก็เป็นนีโอโซล เป็นอาร์แอนด์บี
ชัดเจน ผิวสี
 ใน ‘80Kisses’ นี่เรามีทุก
แนว ร็อก อาร์แอนด์บี ฟังก์ ดิสโก้ 
ถ้าพูดถึงแนวเราพูดไม่ได้ว่าเรา
แนวอะไร แต่อัลบั้มนี้เราอยากจะ
พูดว่าเราก็คือแนว โซล อาร์แอนด์
บี ชัดเจน ทางคอร์ด จังหวะการ
เล่น เดี๋ยวถ้าฟังเพลงใหม่ก็จะรู้เลย 
เพียว เครื่องดนตรีเก่า ซินธิไซ-
เซอร์ที่เราเล่นจะเหมือนเดิม แต่วิธี
พริเซนต์จะแตกต่างออกไป ไม่ใช่
แปดซู้น แปดศูนย์

Polycat
 ‘Synth-Pop’ 
band  
(from Chiang Mai)
ก่อนมีทัวร์ทั่วประเทศและมี
คอนเสิร์ตใหญ่อย่างทุกวันนี้ 
ย้อนไปช่วงเริ่มต้น จ�าช่วงที่
ตัดสินใจเข้ากรุงเทพฯ ได้ไหม 
รู้สึกอย่างไร ท�าไมถึงมาที่นี่
นะ จ�าได้ครับ แต่ตอนนั้นปุบปับ
มากครับ 

เพราะว่าอะไรถึงปุบปับคะ
เพียว เริ่มจากปี 2553-2554 ปี
น�้าท่วมใหญ่ เป็นปีที่เราส่งเดโมมา 
แล้วก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง 
เพราะเพือ่นผม พ่ีผม ท่ีเคยส่งเดโม
ไปค่ายใหญ่ยังไม่มีใครติดต่อกลับ
มาเลย พอเราบอกว่า “เขารับแล้ว
เว้ย รอติดต่อกลับมา” ก็คิดในใจ
ว่าเขา จะติดต่อกลับมาหรือเปล่า 
เราก็เตรียมใจไว้ครึ่งหนึ่ง แล้วพอ
น�้าท่วมใหญ่ปุ๊บ สมอลล์รูมก็หยุด
ชะงักไปแป๊บหนึ่งเพราะท�าอะไรไม่
ได้ พี่รุ่งเขาก็เครียด อยากท�างาน  
มาลงกับเด็กดอยดีกว่า (หัวเราะ)
นะ เขาโทรมาแล้วก็ให้เรามาถ่าย
เอ็มวีเลย
เพียว แล้วเราก็น่าจะวันสองวันมั้ง 
เก็บของแทบไม่ทัน เหมือนถ้าเรา
จะย้ายบ้านหรือย้ายข้าวของเข้า
มหาลัย ก็ต้องมีการเตรียมการ แต่
นี่ไม่ได้เตรียมอะไรเลย เหมือนหนี
หนี้น่ะครับ เก็บของแล้วก็รีบไปเลย 
โต้ง เขาบอกให้มาไวที่สุด ต้อง
ขอบคุณน�้าท่วมด้วยครับ
นะ เราน่าจะสัมภาษณ์พี่รุ่งนะ ว่า 
“พี่ ถ้าน�้าไม่ท่วม พี่จะรับวงพวก
ผมไหม” ถามตรงๆ เลย
(หัวเราะทั้งวง)

วงเราส่งเดโม่ท่ีค่ายอ่ืนด้วยหรอืเปล่า 
นะ ส่งที่นี่ที่เดียวฮะ เท่ดี (หัวเราะ) 
เพียว ผมตั้งใจมากเลย อยากส่งที่
นี่ เหมือนสอบเข้ามหาวิทยาลัย ถ้า
เลือกได้ผมก็อยากเอ็นฯ ติดคณะนี้ 
ประจวบกับว่า เจอพี่ป้อม (ฉัตรชัย 
งามสิริมงคลชัย) โลโมโซนิก ที่ตอน
นั้นอยู่สมอลล์รูม ก็เลยฝากส่งได้
ครับ คือ เมื่อก่อนเขามีแฟนเป็นคน
เชียงใหม่ครับ ผมรู้จักแฟนเขา ก็
เลยคุยกันแล้วแลกเปลี่ยน ส่งเดโม

(โพลีแคทตอนนั้น สมาชิกบางคนเรียน
อยู่ บางคนจบแล้ว และมากันห้าคน ใน
นามเดิมคือสกาเรนเจอร์ เจ้าของเดโม่
ชื่อ ‘Paradigm Shift’)
ในเดโมนั้นมีเพลงอะไรบ้างคะ
นะ มี  3 เพลง ‘ถ้าเธอคิดจะลืม

รู้สึกว่าเข้าใจค�าว่า “สังขาร” 
“Coming of age” 
“30 แล้วจะรู้” มากขึ้นครับ 
เพียว Polycat
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รู้ไปท�าแมว
 หลังจากรายงานชาร์ต Cat 
100 Year 2018 และสรุปชาร์ต
สองเดือนแรกของปีนี้ไปในฉบับก่อน
พร้อมเกร็ดต่างๆ   เราก็ตระหนักว่า
ยังมีชาร์ตอีกหลายเดือนรอคิวอยู่ 
ฉบับนี้จงึลงตารางแบบเนื้อๆ 4 
เดือนรวด ไม่อธิบายแยะ แล้วฉบับ
หน้ามาลุ้นกันว่าเราจะรวบรวมชาร์ต
ได้กี่เดือน
 ป.ล. 1 สังเกตว่าเพนกวินวิลล่า
ครองแชมป์สองเดือนสองเพลง, ภูมิ 
วิภูริศคว้าที่  1 ในชาร์ตได้ก่อนออก
เวิลด์ทัวร์ (อีกแล้ว), ส่วนฟีเวอร์นั้น
ส่งรหัสลับมาแพร่ไข้ได้ตามความ
คาดหมาย  
 ป.ล.2 ชาร์ตรายเดือนรอดูที่นี่ 
(บางทีก็มาหลายเดือนรวด) ส่วน
ชาร์ตรายสัปดาห์แบบฉับไวติดตามที่ 
Cat Radio 
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RE-
COMMEND

แนะน�าผลงานของ
ศิลปินหน้าใหม่บ้าง

หน้าเก่าบ้างแต่น่าสนใจ

RE-
COMMEND

แนะน�าผลงานของ
ศิลปินหน้าใหม่บ้าง

หน้าเก่าบ้างแต่น่าสนใจ

1. บ้านของวง Jeebbs (จี๊บบส์) อยู่อุดรธานี โดยมี
สมาชิกคือ เม่น-ภูวดล แสงค�า (ร้องน�า) ปลั๊ก–ธานินทร์ 
เทียนค�า (เบส) ทัช-ณัตฐพงษ์ สุทธิวงศ์กร (กลอง) เรน 
-ศิวาวุธ วิเวก (กีตาร์) บางคนอยู่อุดรฯ ตั้งแต่ก�าเนิด 
บางคนย้ายมา หรือยังอยู่จังหวัดอื่น แต่ท�างานร่วมกันที่
อุดรฯ 
2. เม่น คือ สมาชิกที่ตั้งต้นวงตั้งแต่อายุ 17-18 ปี ร่วม
กับเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งในนาม “Sorry Brother” ที่ได้
ชื่อจากการไปเผลอตบหยอกทักคนผิดจากข้างหลัง จน
ต้องขอโทษเขายกใหญ่ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อวงเป็น  
Jeebbs–จี๊บบส์ ที่มาจากภาษาอีสาน แปลว่าเล็กๆ 
น้อยๆ เหมือนจิ๊บๆ “แต่เราเติม s เพราะว่าเราไม่ใช่
จิ๊บ เราไม่ได้เล็กคนเดียว” ส่วนสมาชิกก็ได้ปรับ
เปลี่ยนไปตามหนทางดนตรีและชีวิต จี๊บบส์ยุคปัจจุบัน 
บางคนเม่นต้องตามจีบอยู่หลายปีกว่าจะเคลียร์ภารกิจ
ต่างๆ ได้จนเดินทางร่วมกันมากว่า 3 ปี 
3. สี่เพลงแรก (‘แด่’ ‘อยู่’ ‘Airport’ ‘ท้องนา 
ปลาวาฬ ชั้นใน’) พวกเขาท�ากันเอง ตั้งแต่ต้นจนการ
ส่งเพลง ส่วนซิงเกิลที่ 5 ‘บันไดขั้นสุดท้าย’ ก็ยังท�าเอง 
แต่ที่ต่างไป คือ Jeebbs มีสังกัด Macrowave ใน
เครือ BEC-TERO music ช่วยดูแล
4. “ซิงเกิลที่ 4 ‘ท้องนา ปลาวาฬ ชั้นใน’ คือจุด
ลงตัว “เป็นเพลงที่สมาชิก 4 คนได้ท�าด้วยกันจริงๆ 

Artist: JEEBBS
Single:  บันไดขั้นสุดท้าย 

เรื่องจี๊บบส์ จี๊บบส์ 

Rabbit DNA

จากซ้ายไปขวา ทัช ปลั๊ก เรน เม่น

คน ไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นหรือคน
ท�างาน หรือคนที่เขาตามฝัน
เหมือนเราครับ”
6. “เราไปต่อเพราะว่าเพลงมัน
ท�างานของมันครับ ผลลัพธ์ช่วง
เฟสแรก 3–4 เดือนแรก นิ่ง 
3,000–4,000 วิว ก็เลยคิดว่า 
โอเค อาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่ทุกคน
ชอบ แล้วหลังจากนั้นมาก็มี
เพื่อนๆ นักดนตรีด้วยกัน ที่เคย
เจอกันตามงาน ที่รู้จักกันสนิทกัน 
บอกว่า “เพลงติดนะเว้ย เพลง
มา” เริ่มมาจาก Bedroom 
Studio ก่อน แล้วก็เข้าชาร์ต
เป็นที่ 30 ขึ้นไปอีกที่ 17 (‘ท้อง
นา ปลาวาฬ ชั้นใน’)  ก็เลยรู้สึก
ว่าเพลงท�างานของมันแล้ว เราก็
เลยคิดว่า ในเมื่อสิ่งที่เราท�ามันปู
ทางให้เรา แล้ว มีไม้ขั้นต่อไปให้
เราเดินขึ้นเรื่อยๆ ของบันได 
“ท�าไมเราจะไม่ไปต่อ” เพราะว่า
ตอนนี้เราอายุแค่นี้เอง บางทีพี่ๆ 
ศิลปินเขาอายุเยอะ เขาก็ยังท�า
อยู่ เพราะว่าอะไร เพราะว่าเรา
รักในสิ่งนี้หรือเปล่า เราต้องท�าสิ 
ไม่มีงานไหนที่มีความสุขไป
มากกว่าที่เราชอบอยู่แล้วครับ”
7. “ถ้าจะให้เรียกว่าตัวเองเป็น
แนวไหน เราไม่กล้าเรียกเลย 
ส่วนมากทุกคนเอามารวมกัน
แล้วเป็นแบบนั้น ก็เป็นแบบนั้น
เลย ไม่ได้ยึดติดว่าเราต้อง 
Post–Rock นะ หรือว่าเราต้อง 
Alternative นะ”
8. พวกเขาก�าลังท�าอัลบั้มที่ตั้งใจ
ว่ามี 10 เพลง หวังว่าเราจะทัน 
Cat Expo 6 “อยากท�าอัลบั้ม
ให้เสร็จก่อน อย่างแรกเลย หลัง
จากนั้นก็รอดูผลลัพธ์นิดหน่อย 
แต่ก็คิดว่าจะท�าต่ออีก เพราะว่า
เราท�ากันไว้มากกว่า 10 เพลง 
คัดเลือกกันมาว่า 10 เพลงนี้ ขอ
เป็นอัลบั้มนี้ก่อน ที่เหลือท�าเป็น
อัลบั้มต่อไป” (O,O)

รู้ไปท�าแมว 
  นอกจากท�าวงดนตรีแล้วเม่น
เปิดร้านขายข้าวเปียกญวน (คล้าย 
ก๋วยจั๊บที่ผสมผสานสูตรจากของ
เวียดนามและญาติที่อยู่อุบลราชธานี 
) และรับงานกราฟิกฟรีแลนซ์
ระหว่างที่ยังเรียนนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
  เรนและปลั๊กเป็นครูสอนดนตรี 
ปลั๊กเคยท�าวงเมทัลชื่อ Meduza 
และโปรเจกต์เดี่ยว Mr.Cerebrum 
ส่วนทัชท�าร้านก๋วยเตี๋ยวและเป็น
สมาชิกวง Anatomy Rabbit ด้วย

ครับ ก่อนหน้านี้เป็นเม่นกับพี่ทัชท�าด้วยกัน ก่อน 
ยังหาตัวตนของวงอยู่ จนพอทุกอย่างลงตัว ก็เลย
ออกมาเป็นแบบนี้ครับ” เม่นเล่าที่มาของเพลงที่ชื่อ
มาจากเนื้อเพลง ส่วนที่มาของเนื้อเพลงมาจากวัน
ครบรอบที่ “ท่านขุน” สุนัขที่เขาเลี้ยงหายไปครบ 1 
ปี “เรารู้สึกว่าเป็นการทุ่มเทตามหาเขา โดยไม่มี
ความเป็นไปได้เลย หาแล้ว ประกาศแล้วอย่างไรก็
ไม่เจอ เลยได้ไอเดียตรงนี้มาว่า ถ้าเรื่องที่เป็นไปได้
ยาก แล้วเป็นไปได้อย่างในเพลง เรื่องความรักของ
เราก็เป็นไปได้เหมือนกัน” ถ้าเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ 
มันเป็นไปได้จริง เรื่องของเราก็คงจะจริงกัน” เม่น  
5. “ซิงเกิลที่ 5 ‘บันไดขั้นสุดท้าย’ เล่นเรื่องเกี่ยว
กับค�าถามว่า สิ่งที่เราก�าลังท�าอยู่ เราชอบจริงๆ 
ไหม แล้วเราอยากท�าจริงๆ หรือเปล่า ถ้าเราได้ท�า
แล้ว เราก็ต้องไปให้สุด อย่าปล่อยมันทิ้งไว้ ตอนที่
แต่งเพลงนี้ เราเอง อยู่ในทางแยก 2 ทาง ทาง
หนึ่งคือเลิกเลย เพราะแต่ละคนก็มีภาระและเริ่ม
ต้องกระจายไปคนละจังหวัด อีกทางหนึ่งก็ไปต่อ 
เพลงนี้ก็เลยถามตัวเองว่า เราจะหยุดแค่ตรงนี้ 
หรือว่าเราจะไปต่อ ถ้าเราเลิก ก็เลิกเลย ไม่กลับ
มาอีกแล้ว แต่ถ้าไปต่อเราต้องไปให้สุด ไม่ใช่ไปแค่
นิดๆ หน่อยๆ เพลงนี้จึงเป็นค�าถาม เอาไว้ถามตัว
เอง แล้วก็อีกมุมหนึ่ง ก็เป็นเพลงไว้ให้ก�าลังใจทุก

 เราพบ โอ๊ค–สุพัฒน์กิจ ถวิล
การ (กีตาร์/ร้องน�า) และ ทัช–
ณัตฐพงษ์ สุทธิวงศ์กร (กลอง) 
แห่ง Anatomy Rabbit 
(อนาโตมี่ แรบบิท) ในวันที่เขามา
สัมภาษณ์ที่ Cat Radio เป็นครั้ง
แรกในวันมาฆบูชาปีนี้ หลังจากส่ง
เพลงมา 5 ซิงเกิลแล้ว (‘Every 
Time’ ‘ยังเยาว์’ ‘Wonder 
Why?’ ‘ขับรถเล่น (feat. พลอย 
The Voice)’ ‘ตาฟา’) อัลบั้ม
เต็มก็มีแล้ว (‘Holland Lop’) 
สาเหตุก็คือ “เราอยู่ต่างจังหวัด
ฮะ ไกล” รวมทั้งไม่เคยสัมภาษณ์
รายการวิทยุหรือหนังสือเพลงเลย
แม้ที่อุดรธานีบ้านเกิด การติดต่อ
กับสื่อหรืองานส่วนใหญ่ก็ผ่าน
อินเทอร์เน็ต (แต่ขณะที่คุณผู้อ่าน
ได้พบหน้านี้ อนาโตมี่ แรบบิท น่า
จะได้พบปะกับผู้คนมากมาย และ
ได้รับการเผยแพร่เรื่องราวและ
บทเพลงไปไม่น้อย)
  ค�าถามแรกๆ ของเราคือ 
“อุดรหนาวไหม” เพราะจากมิวสิก
วิดีโอ ‘Wonder Why?’ หนึ่งใน
เพลงฮิตของอนาโตมี่ แรบบิท พวก
เขาดูหนาวมาก   

 “หนาวแค่ใจครับ แต่ โอ้
โห วันนั้นแดดร้อนเปรี้ยงสุดๆ 
(หัวเราะ)” ทัช
 ส่วนแนวคิดที่ต้องใส่ชุดกัน
หนาวในมิวสิกวิดีโอที่ท�ากันเอง
แบบแดดเปรี้ยงก็ไม่เปลี่ยนใจ คือ 
ความขัดแย้งที่น่าสนใจ 
 “เป็นความคิดแปลกๆ ของ
ตัวเองว่าการท�าอะไรที่ขัดแย้ง
กัน หรือว่า ขัดจากสิ่งที่ท�าอยู่ 
อาจจะ ท�าให้ดูน่าสนใจและดูเท่ 
มั้งครับ” โอ๊ค
 ซึ่งวิธีคิดดังกล่าวอาจส่งผลถึง
การท�าเพลงด้วย “อย่าง ‘Won-
der Why ?’ ก็เป็นการท�าอะไร
ที่ขัดกันในความรู้สึก ความรู้สึก
เศร้าแต่ท�าเพลงเร็ว สนุก อาจจะ
ให้ความเท่ หรือความแปลก น่า
สนใจ” โอ๊ค 
 “ไม่อยากให้คนท่ีฟังแล้วต้อง
รู้สึกหมอง อยากให้เศร้าแบบสนุก 
และอัลบ้ัมเรามีหลายอารมณ์ บาง
คร้ังอาจจะฟังอนาโตม่ีฯ แบบสนุก 
เพลินๆ ลอยๆ แต่ก็จะมีเพลงท่ีด่ิง 
เศร้ามาก ฉีกความเป็น อนาโตม่ี 
ไปนิดหน่ึง” ทัช 
 “แต่ละเพลงแตกต่างกัน วง
อื่นเขาอาจจะคุมโทน แต่ของ
เราเหมือนตามอารมณ์น่ะครับ 
เหมือนนิสัยกระต่าย อยากนอน
ก็นอน อยากกระโดดก็กระโดด 
หิวก็ขึ้นมากินซะงั้น  อยากซึมก็
ซึม ไม่สนใจอะไร” โอ๊ค
  ส่วนท่ีมาของวงท่ีช่ือมีค�าว่า
กระต่าย อัลบ้ัมก็เป็นช่ือสายพันธ์ุ
กระต่าย “Holland Lop” ก็มา
จากความอยากท�าอย่างท่ีไม่เคยท�า
   “ผมมีวงอยู่แล้ว (Wila) แล้ว
เริ่มอยากท�า Side Project ทีนี้

ด้วยความที่ ไม่รู้หลักการ เรื่อง
ดนตรี หรือเรื่องอะไรที่จริงจัง ก็
กดเลื่อน You Tube ไปเรื่อยๆ 
แล้วไปเจอเพลงที่เขาอาจจะ
เรียกว่า Dream Pop เลย วง
นั้นที่ดูชื่อ Plums เรารู้สึกว่า 
เฮ้ย ท�าไมซาวด์เป็นแบบนี้ ดู
เหมือนเก่ามากเลย อยากท�า
แนวนี้   ซึ่งต่างจากวงของตัวเอง
ที่เป็นอัลเทอร์เนทีฟ ป๊อปร็อก ก็
เลยเอาเพลงให้พี่ทัชฟัง” โอ๊ค
 “เรารู้จักกัน เล่นดนตรีกลาง
คืนเจอกันอยู่แล้ว ส่วนตัวทัช
ชอบ The Beatles ชอบอะไร
ที่ดูเก่าๆ เหมือนกัน แต่ก็ชอบ
หลายๆ แบบนะครับ ชอบร็อก 
ชอบนู่นชอบนี่ พอโอ๊คเสนอมา ก็
เลย โอเค เกิดไอเดีย เราอยาก
ท�าเพลงเก่าๆ กัน (หัวเราะ) แต่
พอท�าด้วยอุปกรณ์และวัตถุดิบ
ที่เรามี มันไม่ได้เก่าไง เราก็เลย
เปลี่ยนไปโดยธรรมชาติ ด้วย
ซาวด์กลอง ด้วยอะไรหลาย
อย่าง” ทัช
 “ด้วยความด้ินกลองของพ่ี
ทัช ด้วยอะไรท่ีคุยกัน แลกเปล่ียน
ความคิด ก็เลยท�าให้เพลงเราเป็น
แนวท่ีจะว่าดรีมป๊อปก็ไม่ใช่ เอา
เป็นว่าเป็นส่ิงท่ีเราท�า คิดแล้วเรา
ชอบกันครับ” โอ๊ค
   สตาร์ตจากความชอบแต่จุดส
ปาร์กให้ไปต่ออย่างจริงจังอาจเป็น 
“โอกาส” ดังที่พวกเขาบอกว่า 
  “ตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะท�า
อัลบ้ัมเลยนะครับ จะท�าเป็นเพลง 
น่ะ แบบเพลงนี้เสร็จ แล้วเรา
จะท�าเอ็มวีหรือภาพแบบไหน
ดี แล้วก็ไปเล่นตามงาน แต่มีจุด
เปลี่ยนตรงหลังจากซิงเกิล ‘ยัง
เยาว์’ เรามีโอกาสได้เล่น Cat 
Expo (2561) ท�าให้พวกเรา 
นั่งปั๊มอัลบั้มกัน  โอกาสมาทั้งที
แล้ว อยากจะขายผลงานตัวเอง
น่ะครับ แต่ตอนนั้นเราท�าเพลง 
‘Wonder Why? เพิ่งเสร็จ 
เหลือค้างอีก 5 เพลง มีเวลา 
3–4 เดือนสุดท้าย มาได้ปล่อย
ซิงเกิล ‘Wonder Why?’ 15 วัน 
ก่อนงาน กะให้คนดูร้องได้ด้วย”
  ส่วนความรู้สึกบนเวที Bab 
Bed Bed ใน Cat Expo 5 นั้น 
เต็มไปด้วยความดีใจและแปลกใจ 
 “ถือเป็นครั้งแรกที่มาเล่น
กรุงเทพฯ เลย ส�าหรับอนาโต
มี่ แรบบิทนะครับ แล้วก็แปลก
ใจ เพราะคิดว่าเพลงเราไม่ได้ดัง
อะไร มีคนดู 10 คน 20 คน ก็
ดีใจมากแล้วครับ แต่ว่ามีคนมา
ยืนดูเยอะเกินคาด  ท�าให้รู้สึกดี
มากเลยครับ”
   ส่วนอัลบั้มที่เตรียมมาขายก็
หมดเกลี้ยง ส่วนปีนี้นอกจากปล่อย

ซิงเกิลแล้ว พวกเขาเตรียมท�างาน
ชุดใหม่แล้ว 
  “อัลบั้มหน้า ท�าแน่นอน 
อาจจะเปลี่ยน เอ๊ะ อาจจะไม่
เปลี่ยน อาจจะมีความพัฒนา 
ความโตของวงขึ้นครับ มีความ
ดีไซน์สร้างสรรค์เรื่องซาวด์ใหม่ 
เป็นมิติใหม่ให้กับวง หรืออาจจะ
เหมือนเดิม ไม่รู้น่ะครับ”
  เท่าที่เรารู้คือ ทั้งคู่ท�างานเอง
ทุกขั้นตอน ตั้งแต่ท�าเพลง บันทึก
เสียง จนถ่ายมิวสิกวิดีโอ ทัช
เรียนดนตรีมาโดยตรง (สาขา
ดนตรีสากล คณะศิลปกรรม 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น) ท�าห้องอัด
และท�างานเบื้องหลังให้วงอื่นด้วย 
ส่วนโอ๊คเรียนศิลปะ (ครุอาร์ต) 
เพราะชอบวาดรูปและครอบครัว
อยากให้เป็นครู แต่ก็ฝึกเล่นดนตรี
จากญาติมาตั้งแต่เด็ก
  พวกเขาท�าเพลงด้วยความรัก 
เคยเล่นดนตรีกลางคืนด้วยความ
สนุก ส่วนรายได้หลักมาจากอย่าง
อื่น เช่น ร้านก๋วยเตี๋ยวของทัช และ
การวาดรูปของโอ๊ค ที่ติดตามได้ใน
เพจเฟสบุ๊ก Reviozar ตัวอย่าง
คือ ภาพประกอบเพลง ‘ขับรถ
เล่น’ ในยูทูป 
 อนึ่ง ชั่วขณะที่ปิดเล่มนี้ 
อนาโตม่ี แรบบิท ปล่อยซิงเกิลท่ี 7 
‘Udon Town’ แล้ว โดยที่ค�า
บรรยายใต้คลิปในยูทูบ ยังลงท้าย
เหมือนทุกเพลงว่า 
 “มีค�าสั่งสอน,แนะน�าหรือให้
ก�าลังใจเราได้ ในกล่องความคิด
เห็นนะครับ 
 ขอบคุณครับ ANATOMY 
RABBIT.” 
  “ผมไม่เก่งน่ะครับ ผมคิด
ว่า สิ่งที่เราท�าอาจจะผิดก็ได้ 
หรืออาจจะถูก คือแนะน�าได้ครับ 
เพราะว่าเราพร้อมที่จะรับฟัง” 
โอ๊ค (O,O)
   
รู้ไปท�าแมว
  ทัชเป็นสมาชิกวง JEEBBS ที่
ท�างานร่วมกับรุ่นน้องที่อุดรฯ และท�าร้าน
ก๋วยเตี๋ยวตี๋ไฮ้ ร่วมกับครอบครัว (เขาบอก
ว่าพิกัดร้านอยู่เส้นหลังโรงเรียนอุดรพิทยา
นุกูล โซนหลังเรือนจ�า แถวนั้นเป็นที่รู้จักใน
นาม “ดงก๋วยเตี๋ยว”)  
  โอ๊คการันตีว่าก๋วยเตี๋ยวร้านทัชอร่อย 
ส่วนเขายังรับงานวาด เช่นเคย ถนัดวาด
ภาพหมือน (Portrait)  
   นอกจากวงที่อุดรธานีแล้ว พวกเขา
รู้จักวงรุ่นพี่ในดินแดนอีสานอย่าง  ไป
ส่งกู บขส. ดู๊ ด้วย   “ดีๆ ทั้งวงครับ 
วงนั้น” (อ๊อฟ มือกีตาร์เป็นรุ่นพี่ทัชที่
มหาวิทยาลัย)

Artist:  
Anatomy Rabbit
Album: 
Holland Lop 
photo: auibaib 

จากซ้ายไปขวา ทัช โอ๊ค
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 ส้ม-มารี เออเจนี เลอเลย์ เป็นที่คุ้นตาในรายการ
โทรทัศน์ youtube channel และเวทีต่างๆ เป็นสาว
ที่มีความสามารถหลากหลาย ร้องเพลง พูด ท�า
รายการ และอีกหลายอย่างได้คล่องแคล่ว แต่สิ่งที่เธอ
รักและอยากท�าตลอดคือ “เพลง” ส้มมีซิงเกิลแรกเมื่อ 
9 ปีที่ผ่านมา ก่อนหน้าและหลังจากนั้นก็เป็นช่วงเวลา
สั่งสมประสบการณ์ 

Then
 “ตลอดการท�าเพลงของส้ม มีหลายยุคมากๆ มี
ช่วงที่พึ่งพาเรื่องของเพลงในการด�ารงชีวิต เราเป็น
เด็กต่างจังหวัดที่เข้ามาเซ็นสัญญากับค่ายใหญ่ ถ้า
เพลงไม่ดัง ไม่มีงาน เท่ากับไม่มีเงิน แล้วก็หาเลี้ยง
ครอบครัวไม่ได้ ทุกอย่างขึ้นกับการท�าเพลง ซึ่งเป็น
สิ่งที่เรารักนะ แต่เราเครียดกับมันเยอะมาก จนวัน
หนึ่งออกมาท�าเอง ช่วงนั้นเริ่มมียูทูบแล้ว ลูกผีลูก
คนหน่อย ไม่รู้ว่ารอดไม่รอด   
 ณ ตอนแรกที่ท�าก็คือ ร้องคัฟเวอร์ลงยูทูบ 
สาเหตุก็เพราะอยากร้องเพลงน่ะ แต่ตอนนั้นมีแต่
งานพิธีกรกับละคร เราก็เลยร้องเพลงลงยูทูบละกัน 
ช่วงนั้นก�าลังฝึกเล่นกีตาร์ด้วย ท�าให้เป็นการอัดเพื่อ
ดูพัฒนาการของตัวเอง ว่าเป็นไงบ้าง ตอนแรกท�า
ด้วยความสนุกน่ะ ไปๆ มาๆ เริ่มมีบางเพลงที่คน
ฟังเยอะ เริ่มขอเพลงให้เล่น เราก็สนุกใหญ่เลย จน
กระทั่งมีช่วงที่ยูทูบเริ่มท�ารายได้ให้ จนทุกวันนี้ค่ะ 
 ถือว่ายูทูบเป็นสนามฝึก ตัวส้มเรียนวิทยุ
โทรทัศน์ เรียนนิเทศศาสตร์อยู่แล้ว ค่อนข้างเกี่ยว
กับสิ่งที่ท�ามาตลอด สิ่งที่เราท�าในยูทูบก็คล้ายๆ 
รายการทีวีแหละค่ะ แต่ยูทูบเป็นสนามฝึกที่ไม่ได้แค่
ด้านนิเทศอย่างเดียว เราได้ด้านมาร์เกตติ้งเอย 
หรือว่าด้านเทรนด์ที่เราต้องอัปเดตเสมอ แล้วยุคนี้
ทุกอย่างเร็วมาก เราต้องก้าวให้ทันจริงๆ”

Artist:  Zom Marie 
feat. Lazyloxy 
Single: รางวัลปลอบใจ

Zom
Marie:
Then
and
Now 

Now
 “ทุกวันนี้ส้มมองว่าการร้องเพลงเป็น passion 
ที่ส้มท�าอย่างมีความสุข และไม่เครียดกับมัน ก็ต้อง
ขอบคุณยูทูบที่ท�าให้เราได้มีงานหลัก เงินหลัก ท�าให้
ส้มสามารถท�าเพลงได้ แค่ได้ร้องเพลงก็มีความสุข
แล้ว ถ้าไม่เวิร์กก็ไม่เป็นไร   
 เพราะว่าเราร้องเพลงเพราะเรารักมันจริงๆ 
สุดท้ายแล้ว ให้ไปร้องฟรี หนูโอเค แค่หนูได้ร้องเพลง 
หนูแฮปปี้แล้ว สิ่งที่เรามองเวลาท�าเพลต่างจากตอน
เด็กๆ แล้ว”
เพลงรางวัลปลอบใจ โดย Zom Marie 
feat. Lazyloxy สังกัด SpicyDisc 
 “ค�าว่า “รางวัลปลอบใจ” จะฟังบวกหรือลบก็ได้  
แล้วแต่มุมมอง บางคนอาจจะรู้สึกว่าไม่เป็นไร แค่นี้
โอเคแล้ว กับบางคนที่รู้สึกว่า ถ้าแค่นี้ ไม่ต้องให้ดีกว่า 
เหมือนกับความรักควรเป็นเรื่องของคนสองคน ไม่
ควรมีที่หนึ่งที่สองที่สาม   ควรมีที่หนึ่งเท่านั้น อยู่ดีๆ 
มีรางวัลอื่นโผล่มา ก็ไมใช่แล้ว”

การถ่ายทอดเพลงเศร้า
  “ส้มว่าการร้องเพลงคือการสื่อสารอย่างหนึ่ง 
การที่เราร้องเพลงเศร้า ไม่ได้แปลว่าเราต้องเศร้าอยู่
ก็ได้นะคะ เหมือนเป็นการปลดปล่อย และเป็นการ
สื่อสาร คนที่มาดูคอนเสิร์ต เขาอาจไม่ได้อยากมาเต้น
อย่างเดียว เขาอาจจะอยากได้เมสเสจอะไรที่ทัชใจ
เขา แค่นั้นก็น่าจะท�าให้คนฟินหรือประทับใจได้”

ผลงานของส้มทุกวันนี้ 
     “มีเพลง ‘รางวัลปลอบใจ’ แล้วก็ก�าลังท�าเพลง
ใหม่ และมีช่องยูทูบของตัวเอง (zommarie) ที่
ปล่อยคลิปถี่มากๆ เพราะเป็นหนึ่งในอาชีพหลักของ
เรา เป็นอีกหนึ่งบทบาทของเรา” (O,O)
 
รู้ไปท�าแมว
 ส้มเลี้ยงสุนัข ชื่อ เพตรา ชื่อเล่น เพเพ 
 ชื่อ “เพตรา” เพราะตั้งใจให้ออกเสียงได้ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ภาษาไทยมีที่มาจาก “เพตราภาวดี ไข่มุก
แห่งเอเชีย” สมญาของญาญ่าในละครเล่ห์ลับสลับร่างที่ส้ม
ติดมาก ติดตามเพตราได้ที่ ig: petra_corgi และติดตาม
ส้มได้ที่ youtube/fb/ig: zommarie
  ภาษาอังกฤษ มีที่มาจาก Petra  นครหลวงของ
ประเทศจอร์แดน และชื่อตัวละครในซีรีส์ Jane the Virgin 
ที่ส้มชอบเช่นกัน

 เพลงของ Ninew (นินิว–ศุภฤกษ์ บุณยา-
นันต์): เป็นแนวฮิปฮอปอาร์แอนด์บีครับผม มี
ความป๊อปเข้ามาหน่อย 
  เพลงแรกในชีวิต: แต่งตอนอายุสิบหก
ครับ  เกี่ยวกับดวงดาว ผมสงสัยว่าโลกเราเป็น
ที่เดียวหรือเปล่าที่มีสิ่งมีชีวิต นอกโลกยังมีดาว
อื่นหรือเปล่าที่สิ่งมีชีวิตอยู่ และเนื้อคู่เราอยู่อีก
ดาวหนึ่งหรือเปล่า 
  เพลงแรกในนาม Ninew สังกัด Prom+ 
(พร้อมบวก): ‘ยอม’ ตอนนั้นผมอ่านหนังสือ
นิยายแล้วชอบคีย์เวิร์ดหนึ่ง คือ “จริงๆ แล้ว
ไม่ใช่รักแรกพบ แต่ค่อยๆ รักทุกครั้งที่พบ”  
เพลงนี้ไม่ใช่เพลงแรกที่ส่งพี่อุ๋ย (นที เอกวิจิตร 
ผู้บริหารค่ายเพลงพร้อมบวกในเครือเลิฟ อิส 
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์) ผมส่งให้ฟังหลายเพลง
มาก พี่อุ๋ยเมินครับ (ยิ้ม) แต่มีเพลงนี้แหละ
เพลงแรกที่แกชอบ อาจเพราะฟังแล้วเข้าหูเขา
ที่สุด
  เพลงที่พาเขามาถึงพร้อมบวก: ผมส่ง
เดโม่ให้พี่อุ๋ย หลังจากเจอเขาไปถ่ายรายการที่
ญี่ปุ่น ชอบผลงานเขาอยู่แล้วแต่ไม่เคยคิดว่าจะ
เจอ พอเจอปุ๊บ ก็แอบถามก่อนว่าเวลาแต่ง
เพลงต้องแต่งอย่างไร ผมก�าลังฝึก พอเห็นว่า

เราสนใจ ก็แลกไลน์ไว้คุยกัน ตอน
นั้นผมเรียนอยู่ที่ Osaka School 
of Music ได้ทุน 1 ปี ตอน ม. 4 
ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่โน่น  
เป็นโรงเรียนเฉพาะทางด้านดนตรี 
เขาท�าให้รู้สึกว่าต้องใช้จิตใจเรียน 
เขาใช้ soul ในการเล่นแต่ละโน้ต 
เหมือนเขาพยายามสอน 
passion เรา ปลูกฝังเรา พอกลับ
มาผมก็เตรียมเข้าวิทยาลัยดนตรีที่ 
มหาวิทยาลัยรังสิต เลือก music 
production ท�าเพลงนั่นแหละ
ครับ เอกกีตาร์ด้วย ตอนนี้ก�าลังจะ
ขึ้นปีสาม  

          

: ‘เพลงของเธอ’   
  เพลงที่สองจากความตั้งใจที่เขาอยากปล่อยเพลงทุกเดือน เพราะท�า
เก็บไว้เยอะมาก แม้เราอาจจะไม่ได้ยินกันถี่ขนาดนั้นด้วยปัจจัยใดๆ แต่
จากตัวอย่างเนื้อเพลงนี้ ก็สะท้อนทั้งความคิดถึง ความรัก และอาจรวมถึง
การฝึกฝนของนินิว

 “...ยังจ�าได้ดีวันแรกที่เราได้พบเจอ
 ไม่รู้เป็นเรื่องตั้งใจหรือว่าบังเอิญ
 เหมือนมีอะไรมาสะกดิใจ ให้ไม่มองใคร 
 ไม่รู้ท�าไม อาจเป็นเพราะเธอ
 ที่มาท�าให้ฉันคิดถึงเป็นเรื่องใหญ่
 เหมือนว่าโลกใบนี้มีชีวิตขึ้นมาใหม่
 จากโลกที่ มืดมน สับสน ทุกข์ทน ก็เปลี่ยนไป
 จากหนึ่งที เพิ่มขึ้นเป็นสองที 
 จากสามทีเพิ่มขึ้นเป็นสี่ที
 คิดถึงเธอแบบนี้ ค่อยๆ เพิ่มขึ้นทุกที
 มันไม่มีเหตุผล ไม่รู้ท�ายังไงดี
 เธอคือของขวัญที่ฟ้าประทานให้พบเจอ
 ขอบคุณสรวงสวรรค์ที่ท�าให้ฉันได้พบเธอ
 ไม่รู้เธอมาจากไหน แต่วันนี้ฉันรักเธอ
  ไม่ว่าจะพบอะไร ฉันก็พร้อมที่จะเจอ...” (O,O)
 

รู้ไปท�าแมว
 ชื่อ “นินิว” มาจากภาษาเหนือแปลว่า ลูกคนโต แต่ครอบครัวเขาเป็นคน
อยุธยา ปัจจุบันอยู่กรุงเทพฯ 
    นินิวมีแมวชื่อ “นายน้อย” ที่เขารับเลี้ยงมาจากวัดที่อยุธยา และตั้งชื่อว่า 
นายน้อย จะได้มี ‘นน’ เหมือนกัน “ตอนนั้นผมไปท�าบุญ อยู่ดีๆ ตัวนี้ก็วิ่งมา
เกาะขาผม พอผมอุ้ม เกาพุงมันก็นอนนิ่งเลย ผมรู้สึกว่าอยากเลี้ยงแมวตัวนี้จัง
เลย ก็เลยขอแม่เลี้ยง แต่ชีวิตแมวตัวนี้น่าสงสารครับ พ่อแมวถูกรถชนตาย แม่
แมวถูกหมากัดตาย”

Artist: Ninew 
Singles: ยอม, 
เพลงของเธอ 

Music and Ninew 

จากซ้ายไปขวา เพตรา, ส้ม
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ครับ “อิสรภาพ” หมายถึง
อิสรภาพจากภายในตัวเรา เป็น
ตัวเราเอง ไม่ต้องเหมือนใครก็ได้  
สังคมยุคนี้เริ่มเปิดแล้ว เราไม่
ต้องเดินตามทางที่เขาท�ากัน
เก่าๆ ก็ได้ ลองค้นหาอะไรใหม่ๆ 
ในชีวิต ไม่ต้องแบบเรียนจบ 
แต่งงาน มีลูก ท�างานได้เงิน
เยอะๆ อย่างเดียว “เพลงรัก” ก็
เป็นฟีลอกหักมากกว่า ในมุม
ความจริงที่ไม่มีแล้ว เราก็ต้อง
ยอมรับว่าไม่มีแล้ว”
  ตัวอย่าง “ ‘กางเกงลิงสีแดง’ 
เป็นเพลงที่พูดถึงความรักแหละ
ครับ ในมุมที่เอากางเกงลิงมา
เปรียบเทียบ กับความรักที่ผู้หญิง
อาจเคยมอบให้เรา เหมือนเขา
เคยมอบกางเกงลิงให้เราตอน
ที่รักกัน แต่พอวันหนึ่ง ความรัก
ไม่อยู่แล้ว ก็เหมือนกางเกงลิงที่
หายไป ความรักก็หายไปด้วย”
  ส่วนสาเหตุที่เขานึกถึงกางเกง
ลิง หรือกางในนั้น ก็เพราะความน่า
สนใจและความแตกต่าง “น่าสนใจ
ดีครับ แทนที่จะเป็นดอกไม้ 
นาฬิกาที่คนพูดถึงบ่อยแล้ว อาจ
จะเป็นอย่างอื่นก็ได้ เพราะผมว่า
สิ่งที่เรารักไม่จ�าเป็นต้องราคา
แพงก็ได้ครับ แต่ว่าเป็นสิ่งที่มอบ
ให้ทางจิตใจ”
 ทั้งนี้ ก่อนมาถึงกางเกงลิง เขา
ได้ค้นคว้าหาข้อมูลที่ลึกซึ้ง เช่น 
อ่านหนังสือปรัชญา แต่พบว่าเรื่อง
ใกล้ตัวนั้นใช่กว่า “พยายามเขียน
เพลงที่เครียดมาก ลึกมาก พอ
เขียนแล้วเหมือนพยายามไปฝืน
อารมณ์ ณ ตอนนั้น ก็เลยลอง
เคลียร์ใหม่ เขียนอะไรที่ใกล้ตัว
ในชีวิตประจ�าวัน ไม่ต้องมีอะไร
ยากเลย แล้วช่วงนั้นโทรคุยกับ
แฟน เขานอนไม่หลับบ่อย เลย
ตื่นมาซักผ้าตอนกลางคืน ห้าทุ่ม
เที่ยงคืน เราก็รู้สึกว่า เออ ก็มีฟี
ลนี้เหมือนกันเนาะ บางคนที่เหงา 
ตื่นมาซักผ้า เราก็เลยมีไอเดีย
ตรงนี้ บวกกับลองเขียนไป แล้ว
เจอท่อนที่ว่า “กางเกงลิงสีแดง ที่
แฟนซื้อให้ตอนวันวาเลนไทน์” 
คิดว่าน่าจะเป็นตัวเล่าเรื่องที่ดี 
 นอกจากแฟนที่จุดประกาย
เพลงนี้แล้วอีกคนที่เติมไฟคือ คุณ
พ่อ: เทียรี่ เมฆวัฒนา มือกีตาร์วง
คาราบาว 
 “กางเกงในสีแดง” คือ ค�าที่
เราคิดถึง แต่พ่อเป็นคนบอกว่า 
ท�าไมไม่เป็น “กางเกงลิง” ล่ะ คน
ยุคพ่อเขาพูดกัน แล้วเรารู้สึกว่า 
“กางเกงลิง” ก็น่ารักดี และเพลงนี้
ก็น่าจะท�าให้ค�านี้เป็นที่รู้จักอีกรอบ

หนึ่ง หลังจาก ‘กางเกงลิง
ลอยฟ้า’ ของ The Possible 
(เพลงประกอบภาพยนตร์เก๋า เก๋า) 
ก็ไม่มีเพลงพูดถึงกางเกงลิงอีกเลย
  ไม่เพียงแนะน�าเรื่องค�า แต่
เทียรี่ยังร่วมร้องประสานกับ
โปรดิวเซอร์คือ เล็ก หรือ ฮิวโก้ 
–จุลจักร จักรพงษ์ ที่เปรียบเสมือน
พี่ชายคนสนิทของครอบครัวมา
ตั้งแต่เด็กและเป็นคนท�างานฝีมือดี
มีวินัยสมค�าร�่าลือ “พี่เล็กเป็นคน
ที่ท�าให้เราอยู่ในตารางเวลาได้ 
ไม่ได้เหลวไหล เรื่อยเปื่อย เรามี
เวลาพัก กินข้าว แล้วก็ท�างานๆ 
พี่เล็กเขาเป็นคนน�าว่าจะท�าอะไร
ต่อ เขาไม่ดุครับ แต่พี่เล็กจะพูด
ความจริง ตรงๆ แล้วเราจะรู้สึก
ได้เอง คิดได้เอง” 
 ทั้งนี้เจสซี่มีเดโม่หลายเพลง
พร้อมเป้าหมายที่จะท�าอัลบั้ม 
“ระยะใกล้ก็ท�าเพลงที่เหลือให้
สมบูรณ์ก่อน อัดให้เสร็จ และมี
เพลงใหม่ที่อยากท�าเพิ่ม ถ้ารวม
ได้เป็นอัลบั้มได้ในปีหน้า หรืออีก
สองปี” 
  หลังจากกางเกงสีแดง เพลง
ต่อไปที่เขาเตรียมไว้ชื่อ ‘เป็นไง
บ้าง’ “เพลงนี้ได้แรงบันดาล
ใจมาจากพี่สงกรานต์ รังสรรค์ 
ชวนไปร้านเพลย์ยาร์ดที่วันนั้น มี
พี่ต่าย อภิรมย์มาเล่น เราก็ไปคุย
กับแกเรื่องเนื้อเพลง การแต่ง
เพลง แกมีแนวคิดดีๆ เยอะๆ 
แกก็แนะน�าการแต่งเพลงหลาย
เรื่อง ทั้งมุมมอง การใช้ค�า แล้ว
ก็ลองให้จินตนาการว่าถ้าแฟน
เรากลับมา หลังจากเลิกกันแล้ว 
จู่ๆ เปิดประตูมาเจอ จะพูดกับ
เขาว่าอย่างไร เพราะแต่ละคน
จะพูดไม่เหมือนกัน  ผมก็บอกว่า 
“เป็นไงบ้าง” พี่สงกรานต์บอกว่า 
ถ้าเป็นเขาจะเอาค�านี้เป็นเพลง 
คืนนั้นผมก็เลยกลับไปลองเขียน
ดูครับ ได้เพลงนี้เลยจากวันนั้น” 
จะได้ฟังกันเมื่อไหร่ ฟังแล้วเป็นไง
บ้าง ก็ต้องติดตามกันต่อไป (O,O)

รู้ไปท�าแมว
  นอกจากกีตาร์แล้ว เจสซี่ยังฝึกเล่น
แบนโจ แล็บสตีลกีตาร์  
 เล็ก ฮิวโก้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าการ
ท�างานกบัเจสซีถ่อืเป็นกรรมทีเ่ขาเตม็ใจท�า 
“พีเล็กบอกว่าเป็นเวรกรรม เพราะเมื่อ
ก่อนตอนพี่เล็กท�าสิบล้อ พ่อ (เทียรี่) โป
รดิวซ์ชุด ‘มนต์รักสิบล้อ’ ให้แล้วผมก็เจอ
พวกพี่ๆ ในวงตั้งแต่สิบขวบ ไปวิ่งอยู่ใน
ห้องอัด ไปนั่งฉีกกางเกงยีนส์เขา ยังซนอยู่
เลย  จนผ่านมาหลายปี ผมก็ได้โอกาสมา
จากพี่เล็ก ท�าให้เราได้เจอพี่ฟองเบียร์ 
(ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม ผู้บริหาร Me 
Records) และได้มาท�าเพลงด้วยครับ 
เป็นเวรกรรมพี่เล็ก แต่เป็นบุญของผม
แล้วกัน (หัวเราะ)” เจสซี่
   

  เด็กชายเจสซี่-เมฆ เมฆวัฒนา หัด
เล่นกีตาร์ตอนอายุ 12-13 ปี หลังจาก
เล่นกีตาร์ของเล่นตั้งแต่ 7-8 ขวบ 
 เขาท�าเดโม่เพลงตั้งแต่อายุ 15 จน
มีซิงเกิลแรกเมื่ออายุ 25 ปี 
 Jesse Meg หรือ เจสซี่ เมฆ 
เป็นชื่อในการท�าผลงานเดี่ยว ของ เมฆ 
เมฆวัฒนา  
 “ไมตรี” คือชื่อวงดนตรีสไตล์ 
Blues Rock เป็นภาษาองักฤษ ท่ีเจสซี่
ท�างานกับเพื่อนกันเอง 
  งานเดี่ยวของเจสซี่ เมฆ “แนว
ดนตรีน่าจะอยู่ในหมวดคันทรีบลูส์ 
และร็อกแอนด์โรลนิดหน่อย 
ภาพรวมในทุกๆ เพลง ก็พยายาม
พูดถึงเรื่องอิสรภาพและความรัก

Artist: Jesse meg
Single: 
กางเกงลิงสีแดง, 
เป็นไงบ้าง 

กางเกงลิง
ของเจสซี่ 

 ค�่าคืนหนึ่งพลันสว่างสดใส 
เมื่อเราได้พบกับสมาชิก Daisy 
Daisy (เดซี่ เดซี่) ทั้ง 11 คน ได้แก่
นายน์-วิมพ์วิภา อิ่มประสิทธิชัย, 
เกรซ-ณัฐพร อนุรัตน์บดี, เจเจ 
-ชญาดา สุขกสิ, แฮมมี่-บุณยานุช 
ศศิธนานันท์,  เดียร์-อุทุมพร นรา
รติกุล, หนิงหนิง-มาริกา แพร่
เกยีรตเิจรญิ, ลซ่ิา-อลิซา แอน ไฮน์ส, 
โอลีฟ-ฐิตชิญา ชวิปรชีา, กตีาร์ -เกวลี 
งามเกิดศริ,ิ กุ๊กกิก๊-นธิิกาญจน์ 
สุวรรณน้อย, วาวา-ศศิกานต์ 
เกื้อกูลศรี มาส่งซิงเกิลแรก 
‘Daisy Daisy’  แบบกาแล็กซี่ 
พรีเมียร์ (ตามที่น้องๆ บอก) ที่ 
แคท เรดิโอ 
 “เพลง ‘เดซี่ เดซี่’ ก็ความ
หมายเหมือนดอกเดซี่ เลยค่ะ 

Artist: Daisy Daisy
Single: Daisy Daisy / 
The Only One 
(Special Version)

Happy
Daisy 

เป็นตัวแทนของความรักที่
บริสุทธิ์ ใครเห็นก็มีรอยยิ้ม มี
ความสุข พวกเราก็อยากเปรียบ
ตัวเองเป็นดอกไม้เดซี่ เดซี่ ที่
มอบความรัก มอบความสุขให้
ทุกคน ผ่านบทเพลงที่พวกเรา
ตั้งใจท�างานมากๆ เลย”
 แม้บางสมาชิกเปรียบเหมือน
รุ่นพี่ เพราะมีประสบการณ์จากวง 
7th Sense ที่ยุติบทบาทไป 
สาวๆ ก็บอกว่ารุ่นน้องก็มีความ
สามารถเพียบพร้อม ท�างานร่วม
กันได้สบาย “บางคนไม่ต้อง
แนะน�าอะไรมากเลยค่ะ หลาย
คนมีทักษะที่เก่ง บางอย่างเรายัง
ต้องขอค�าแนะน�าจากน้องเลย 
เป็นการแชร์ประสบการณ์กัน
มากกว่า” ส่วนน้องๆ ที่ผ่านการ 

ออดิชั่นมา ก็มีความสามารถหลาก
หลาย ร้อง แรป เล่นอูคูเลเล่ เต้น
คัฟเวอร์ การแสดง ฯลฯ 
  ส่วนเป้าหมายที่ทั้งหมดมีร่วม
กัน คือตั้งใจท�างาน และเป็นที่ชื่น
ชอบในวงกว้าง 
 “ถ้าเป็นไปได้ อยากให้เดซี่ 
เดซี ่ทะลุทุกชาร์ตทัว่โลก ให้ทกุ
คนพอใจกบัผลงานเรา จนอยาก
สนบัสนนุพวกเราไปเรือ่ยๆ จน
พวกเรา 70-80 (หวัเราะทัง้วง)”
 ปัจจุบันสมาชิกอยู่ในวัยสิบ
กว่าถึงยี่สิบกว่า มีทั้งที่ยังเรียนอยู่
และจบแล้ว แต่ละคนมีลักษณะ
และความสามารถเฉพาะตัว เช่น
เดียวกับดอกเดซี่ที่มีหลากหลายสี 
ความหมายแตกต่างกัน แต่เมื่อ
รวมกันในนามเดซี่ เดซี่ ทั้งหมด

พร้อมมอบความสุขให้ทุกคนผ่าน
บทเพลง ซึ่งระหว่างสัมภาษณ์ 
น้องๆ ได้ร้องเพลงสดให้เราฟังทั้ง
ซิงเกิลแรกและซิงเกิลใหม่ ด้วยน�้า
เสียงสดใสและแววตาเป็นประกาย
ละลายใจผู้สังเกตการณ์ย่านนี้ได้
อยู่หมัด 
  ขณะที่ทุกคนได้พบเค้าแมว
ฉบับนี้ เดซี่ เดซี่ คงเดินทางต่อ
พร้อมซิงเกิลสองอย่าง ‘Only 
(Special Version)’ รวมทั้ง
อาจมีอีกหลายผลงานที่เตรียมผลิ
บานไปพร้อมกับพวกเธอ (O,O) 

รู้ไปท�าแมว 
 สมาชิกวงนี้ นอกจากชุดส่วนใหญ่จะ
สีขาวและมีดอกไม้ตามคอนเซปต์ เดซี่ 
เดซี่ แล้วยังมีกิจกรรมนุ่งขาวห่มขาวไป
ปฏิบัติธรรมร่วมกันด้วย / พอสัมภาษณ์
เสร็จ น้องๆ สั่งชาไข่มุกมากินแบบคลาย
เหนื่อยได้แฮปปี้มากๆ 

จากซ้ายไปขวา ฮิวโก้, เจสซี่

นายน์

หนิงหนิง

กุ๊กกิ๊ก

โอลีฟ

แฮมมี่
เกียร์

วาวา
กีต้าร์ เจเจ

ลิซ่า
เกรซ
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Journey

สวัสดีหอคอย
พระอาทิตย์ 
สะกิดความ
ทรงจ�าที่ 
OSAKA
โดย: แม่บ้านอิสระ 

 ตอนท่ีฉนัเล่าให้พีฟั่งว่าจะไปโอ
ซาก้า ค�าถามแรกๆ ที่พี่ถาม คือ 
ฉันจะได้ไปสวน Expo’ 70 ไหม 
ซึ่งเป็นสถานที่ในการ์ตูนเรื่อง 
20th Century Boy ที่ทั้งพี่และ
ฉันเองติดตาตรึงใจ 
 ใช่แล้ว ฉันต้องไปหาอนุสาวรีย์
นั้นแหละ และตอนที่ฉันไปก็ตรงกับ
ช่วงที่มี Garage sale งานเปิด
ท้ายขายของครั้งใหญ่พอดีด้วย

ระหว่างเดินทางก็คิดถึงฉากเปิด
เรื่องจากสถานีรถไฟฟ้า Banpa-
ku-Kinen-Koen ที่มองจาก
สถานีก็จะเห็นหอคอยพระอาทิตย์
เป้าหมาย ที่ต้องเดินอีกสักหน่อย
ก็ถึง  

 หอคอยพระอาทิตย์ 
(Tower of the sun) นี้ใหญ่
มาก สูง 70 เมตร สร้างปี 1970 
ออกแบบโดย โอกาโมโตะ ทาโร่ 
(Okamoto Taro) ศิลปินชื่อดัง
จากผลงานแนวแอ๊บสแตร็ก ตัว
หอคอยประกอบด้วย 3 ใบหน้า 
คือ ใบหน้าสีทอง ด้านบนสุดหมาย
ถึงอนาคต ใบหน้าพระอาทิตย์สี
ขาว กลางหอคอยด้านหน้าหมาย
ถึงปัจจุบัน และใบหน้าพระอาทิตย์
สีด�าด้านหลังหมายถึงอดีต ความ
อลังการที่ยืนเงียบขรึมอยู่กลาง

ลานหญ้าอาณาเขตกว้างใหญ่ เชือ้
เชญิให้ผู้คนยกกล้องข้ึนมาถ่ายรปูคู ่
และเพราะวนัท่ีไปเป็นวนัอาทิตย์ ท่ี
มงีานเปิดท้ายขายของ บวกเทศกาล
ซากรุะ หอคอยพระอาทิตย์ยิง่ต้อง
ต้อนรบัคนเยอะมากๆ 

 จากข้อมูลที่อ่านมา ตั้งแต่ต้นปี 
2018 หอคอยพระอาทิตย์ได้เปิด
ให้คนทั่วไปเข้าชมภายในหอคอย
จนถึงชั้นบน เป็นครั้งแรกในรอบ 
48 ปี บัตรจะขายแยกต่างหาก 
และต้องจองในเว็บไซต์ล่วงหน้า 
ไม่มีขายหน้างาน ฉันเองกว่าจะทัน
ตั้งตัว วันที่ไปถึง บัตรเต็มหมดแล้ว 
ฉันท�าได้แค่ยืนตาละห้อยอยู่หน้า
ประตูทางเข้าตัวหอคอย
 แต่เพียงเดินดูรอบๆ ก็เหมือน
ได้ร�าลึกถึงความทรงจ�าทั้งของสวน
และของตัวเองไปเพลินๆ 

มองไปด้านหลังของหอคอย
พระอาทิตย์จะเห็นโครงสร้างเหล็ก 
ที่เดิมเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้าง
หลังคาขนาดใหญ่ที่ล้อมรอบ
หอคอยนี้ ในช่วงจัดงานมหกรรม
โลกตั้งแต่ปี 1970 
 ใกล้กันคือพื้นที่จัดงาน 
Garage sale ตลาดนัดของมือ
สองที่หลายคนน�าเสื้อผ้า เครื่อง
ครัว ของเล่นลูก มากมายหลาย
อย่างมาขาย ระหว่างที่เดินเที่ยว ก็
จะได้ยินเสียงแม่ค้าตัวเล็กที่น�า
เสื้อผ้าตัวเองมาขาย ตะโกนเสียง
ดังฟังชัดว่า อิรัชชัยมาเสะ !  (ยินดี
ต้อนรับ) เรียกลูกค้า  ของบาง
อย่างก็ถูกมาก ฉันได้เสื้อสเวตเตอร์
ส�าหรับวันที่อากาศเย็น ในราคา 
30 บาท นอกจากเราจะได้ของ
ถูกใจ ถูกราคา ก็ยังเป็นการลดขยะ 
จากการ reuse ของใช้สภาพดด้ีวย  

 สวนอนุสรณ์บัมปาคุ 
(Expo’70 Commemorative 
Park) ที่เคยเป็นสถานที่จัดงาน
มหกรรมโลก ที่เรียกว่า World 
Expo หรือ Expo’70 (The 
Japan World Exposition) 
ในปี1970 เป็นงานมหกรรมโลกที่
ยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น เมื่อเวลาผ่าน
ไป ก็กลายเป็นสวนสาธารณะ
ขนาดใหญ่ ที่สร้างด้วยเทคโนโลยี
ล�้าในสมัยนั้น 

 สวนสาธารณะแสนกว้าง 
260,000 ตารางเมตรนี้ มีหลาย
องค์ประกอบ ทั้งพิพิธภัณฑ์ สนาม
เด็กเล่นที่เป็นเรื่องราวของสัตว์
ทะเลซึ่งน่ารักมาก แน่นอนว่าได้รับ
ความนิยมจากเด็กๆ แล้วยังมีเรือ
ถีบ  เตาปิ้งบาร์บิคิว  รวมทั้งมีสวน
ดอกไม้ และอีกหลายอย่าง

   ต้นไม้และดอกไม้ในสวนจะ
เปลี่ยนตามฤดูกาล อย่างซากุระ
และดอกทิวลิปในช่วงเดือน
มี.ค.-พ.ค. ดอกลูพิน มิ.ย.-ส.ค. 
ใบไม้เปลี่ยนสี ก.ย-พ.ย. และดอก
พลัมบานตอน ธ.ค.-ก.พ.

 ช่วงเดือนที่ฉันไป เป็นฤดู
ซากุระ ที่สวนถือเป็นหนึ่งจุดยอด
ฮิตในการชมดอกไม้ เพราะมีต้น
ซากุระกว่า 5,500 ต้น เลยมีคน
มาปิกนิก พกกล่องข้าว เครื่องดื่ม 
มาปูเสื่อกินกันใต้ต้นซากุระที่ก�าลัง
บานเต็มที่ ฉันเห็นบางกลุ่มใส่
หมวกกระดาษสีนีออนทรง
สามเหลี่ยม นั่งล้อมพูดคุย เฮฮา 
ได้บรรยากาศเทศกาลรื่นเริง

 ที่เล่ามาก็เพื่อตอบพี่ที่ถามว่า
ตอนนี้ที่สวนเอ็กซ์โปนี้ เป็นอย่างไร
บ้าง อ้อ มีของกินขาย มีรถขาย
กาแฟน่ารัก หอมกรุ่นที่คนต่อคิว
ยาว มีโซนขายเซรามิก ร้านขาย
ของที่ระลึกมีของน่าซื้อหลายอย่าง
เลย มีการ์ตูนขายด้วยนะ และยังมี
อีกหลายอย่าง ฉันยังเดินไม่ทั่วก็ใช้
เวลาค่อนวันแล้ว 

 ฉันวาดรูปให้พี่ 2 รูปนี้ เป็น
ของฝากจากสวนในความทรงจ�า 
ไว้คราวหน้ามาเที่ยวด้วยกัน
นะ (O,O)

รู้ไปท�าแมว 
 การ์ตูน 20th Century Boy 
หรือ แก๊งนี้มีป่วน เขียนโดย นาโอกิ 
อุราซาว่า ตั้งแต่ปี 1999 ฮิตทั้งฉบับ
หนังสือและภาพยนตร์ในยุค 2000 
ชื่อเรื่องมาจากเพลง20th Century 
Boy ของ T.Rex วงดนตรีร็อกอังกฤษ
ยุค 60-70 เนื้อหาการ์ตูนเล่าเรื่องข้าม
ยุคข้ามวัย ออกแนวลึกลับสืบสวนที่
ผูกพันกับความสัมพันธ์ของเพื่อน 
จินตนาการและสภาพสังคม ทั้งยังมี
บทเพลง ฉาก และสัญลักษณ์ส�าคัญที่
บางส่วนมาจากสถานที่หรือเหตุการณ์
จริง เช่น  หอคอยพระอาทิตย์และงาน
เอ็กซ์โป 70 
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หนัง
หน้า
แมว

GUEST
REC

โดย ไก่เดือนเก้า

Record: TukTuk, 
Photo: PunPun

รู้ไปท�าแมว
 ไก่ เดือนเก้า คือ นามปากกา
ของหนึ่งในสี่ผู้จัดรายการหนังหน้า
แมว ที่คุยเรื่องหนัง บอล ไอดอล 
และอะไรอีกเพียบได้สนุกมากและมี
ฝีมือเขียนดีมาก เราจึงยกหน้า
หนังสือให้เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ของพี่ๆ 
เขา ซึ่งแต่ละคนล้วนภารกิจแน่น เรา
จงึต้องลุ้นทุกเล่มว่าใครจะส่งต้นฉบับ 
แต่เราก็ยินดี และอยากชวนทุกคนไป
ร่วมวงสนทนาหนังหน้าแมวแถมช่วย
ทวงต้นฉบับได้ทุกวันอาทิตย์ สามทุ่ม
ถงึเที่ยงคืนที่แคท เรดิโอ (O,O)

Daredevil 
The Completed 
3rd Season
created  by Drew Goddard

 Daredevil ปีที่ 3 ยังคงรักษาระดับความเข้มข้น
เอาไว้ได้ดีไม่มีตก หนังปีนี้เก็บรายละเอียดเรื่อง
ดราม่าได้ค่อนข้างดี มีการเปิดเผยที่มาที่ไป ความตื้น
ลึกหนาบาง ปมขัดแย้งต่างๆ ของตัวละครได้มีน�้าหนัก 
และแน่นอนการกลับมาเผชิญหน้ากันอีกครั้งกับ วิลสัน 
ฟิสก์ และการเปิดตัวผู้ร้ายตัวใหม่ ย่อมน�าไปสู่ระดับ
ความข้นที่ข้นขึ้นกว่าเดิม ส่วนฉากแอ๊กชั่นก็ยังเป็นจุด
แข็ง ด้วยคิวบู๊ที่ออกแบบได้ดิบ ดุเดือด และ ท�าถึง 
Daredevil เป็นหนังฮีโร่ที่มีประเด็น และเน้นหนัก
ทุกครั้งกับเรื่องคุณธรรม และความศรัทธา

Kingdom 
The Com-
pleted 1St 
Season
directed by Kim Seong 
Hun

 Kingdom เป็นหนังชุดปีแรก 
เรื่องซอมบี้ย้อนยุคจากเกาหลีที่
ผลิตโดย Netflix ความยาว 6 
ตอน และใช้ทุนสร้างสูงพอสมควร 
Kingdom ดูเร้าใจ ฉับไวรวดเร็ว 
สนุกตั้งแต่เริ่มและเข้มข้นน่า
ติดตามขึ้นเป็นล�าดับ นอกจากทาง
แอ๊กชั่น เขย่าขวัญแล้ว หนังยังใส่
ดราม่า เรื่องการแย่งชิงอ�านาจ 
และความเหลื่อมล�้าต�่าสูงทาง
สังคมในยุคนั้นเข้าไปด้วย 
Kingdom จึงเป็นหนังชุดที่มีครบ
ทุกรสชาติ และยังสร้างปมให้ชิง
ไหวชิงพริบ ไปบนเงื่อนง�าซับซ้อนที่
ยังค้างคาไม่คลี่คลาย ซึ่งดูๆ ไป
แล้ว ซีซั่นหน้า คงจะเชือดเฉือน ห�้า
หั่นปล�้าฟัด ซัดกันหนักขึ้นแน่ๆ 
ทั้งคนทั้งซอมบี้

Sex Education 
The Completed 1st Season
created by Laurie Nunn

 ถามว่า Sex Education ทะลึ่งไหม แน่นอนว่าทะลึ่ง ตลกไหมก็ตลก สนุกไหมก็สนุก
มาก แต่ขณะเดียวกัน หนังก็เล่าเรื่องวัยรุ่น และเรื่องเพศได้ถึงแก่น มีมิติ มีประเด็น Sex 
Education เป็นซีรี่ส์ที่เฉลียวฉลาด เข้าอกเข้าใจในเรื่องที่พูด ซึ่งยึดโยงอยู่กับค�าว่า “เพศ
ศกึษา” ตามชื่อเรื่อง ซีรี่ส์ชุดนี้เต็มไปด้วย ชุดปัญหาที่โดนใจ-ใช่-จริงกับวัยรุ่น ถึงแม้บางครั้ง
บางตอน จะดูโหดร้ายใจหิน แต่ทีมผู้สร้างก็เล่าเก่ง ปรุงเป็น ผสมเป็น และ วางจังหวะดราม่า
ดีๆ เอาไว้ตลอดทาง สรุปว่า Sex Education เด่นมากในแง่อารมณ์ขัน - การแสดง และ 
เนื้อความที่ไม่ได้มาพร�่าสอนเทศนาหรืออย่างไร แต่เปิดกว้าง เรียนรู้ รับมือ และท�าความ
เข้าใจ พร้อมๆ กันไปทั้งคนดูและตัวละคร

 กว่าเค้าแมวจะรายงานตัว ภาพยนตร์ Where We Belong ที่ตรงนั้นมีฉัน
หรือเปล่า น่าจะลาโรงที่เมืองไทย และอาจก�าลังเดินทางไกลไปเทศกาลเวที
นานาชาติ หรือจุดหมายต่างๆ ด้านภาพเบื้องหลัง บทเพลง คลิปพิเศษ และเกร็ด
น้อยใหญ่ก็ได้ปรากฏแก่สายตาผู้ชมแล้ว ระดับจักรวาล Where We Belong ใน
นาม Me Before We และ สตราโตสเฟียร์ ก็มี แต่เรายังตั้งใจเก็บบันทึกบท
สนทนากับผู้ก�ากับและนักแสดงไว้หลังจากพวกเขาเพิ่งดูภาพยนตร์ดังกล่าวในโรง
ภาพยนตร์ครั้งแรก  รวมถึงเรื่องราวแรกก่อนที่จะพาเราไปสู่โลกของ Where We 
Belong
Guest: คงเดช จาตุรันต์รัศมี ผู้ก�ากับ 
  เจนนิษฐ์ โอ่ประเสริฐ , มิวสิค - แพรวา สุธรรมพงษ์  BNK48 
  นักแสดง (ซู,เบล)
Where We Belong คว้ารางวัลที่ปูซาน เกาหลีใต้ ก่อนถ่ายท�าที่เมืองไทย  
คงเดช:  ก่อนหน้านั้นเราจะท�าโปรเจกต์นี้อยู่แล้วล่ะ แล้วที่ปูซานเขามี APM : 
Asian Project  Market ที่คัดบทภาพยนตร์จากทั่วเอเชีย ปีที่แล้วประมาณ 29 
โปรเจกต์นะ ไปนั่งคุย  หา Co–Producer บ้าง หา Distributor บ้าง พวก 
Festival บ้าง ไปเจอคนหลากหลาย เรารู้สึกสนใจก็ส่งเข้าไป แล้วเขาก็จะมอบ
รางวัลให้โปรเจกต์ที่โดดเด่น โดยคนให้รางวัลคือ CJ Entertainment ของทาง
เกาหลี เราก็ได้รางวัล CJ  Awards มา
ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นการร่วมงานกับบริษัท BNK48 ออฟฟิศ จ�ากัด (ใน
นามBNK48 Film)
คงเดช:  เริ่มจากคุณต้อม (จิรัฐ บวรวัฒนะ)  ผู้บริหารเขาอยากท�าหนัง อยากจะ
แสดงศักยภาพของน้องๆ ที่มากกว่า Job ปกติ ร้อง เต้น ก็เลยเป็นโจทย์ให้เราท�า
หนังให้หน่อย จะเลือกใครก็ได้มาแสดง แต่ว่าขอให้เป็นหนังที่มีการแสดงที่แข็งแรง
คอนเซปต์ Where We Belong  
คงเดช:  คอนเซปต์ Where We Belong มีอยู่ในหัวมานานแล้วจริงๆ อยู่มา
ตลอดชีวิตน่ะ เราเป็นคนที่ไม่รู้สึก fit in (เข้ากัน)กับที่ไหน อย่างที่เราเคยท�าสี่เต่า
เธอ เราก็ไม่รู้สึกเป็นนักดนตรี ตอนท�าหนังกับค่ายเราก็ไม่รู้สึกว่าเราเป็นคนท�าหนัง
กับค่าย พอเรามาท�าอินดี้ เราก็ไม่รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของวงการหนังอินดี้ เป็น
ความรู้สึกไม่ค่อย belong กับที่ไหนเลยนอกจากที่บ้าน 
  เป็นความรู้สึกไม่ fit in (เข้ากัน) กับที่ๆ เราอยู่ ซึ่งเรารู้สึกว่าเป็นความรู้สึก
ร่วมของคนสมัยนี้มากขึ้น เด็กรุ่นใหม่ก็มีเยอะ เลยคิดว่าน่าจะเหมาะโจทย์ของเราที่

ต้องใช้เด็กสาวมาเล่นเป็นตัวน�าอยู่แล้ว 
พล็อตก็เลยเริ่มหลังจากนี้ พอเสร็จปุ๊บ 
ก็เริ่มแคสต์ ทางค่ายก็น�าเสนอเด็กๆ ที่
น่าจะเข้าทาง กับอีกส่วนหนึ่งคือเรา
สนใจใครเราก็รีเควสต์ แล้วเข้าไปหลัง
เธียเตอร์เขา น้องๆ ก็ซ้อมกันอยู่ เรา
อยู่ห้องเล็กๆ ตั้งกล้อง แล้วก็นั่งคุยกับ
น้องวันละ  3–4 คน เราไม่รู้จักสักคน
ด้วย ไม่ได้ติดตามมาก่อน (หัวเราะ) 

คาแรก็เตอร์ใน Where We Belong 
คงเดช:  เราต้องการบทน�าเด็กสาว 2 คน คนหนึ่ง
ค่อนข้างจะเป็นบทที่หนักที่สุดก็คือซู เด็กสาวที่ก�าลัง
จะไปจากที่นี่ มีความอึดอัดคับข้องอะไรบางอย่าง แล้ว
ก็มีตัวละครชื่อเบลที่เป็นเพื่อนรักคอยใช้ช่วงเวลา
สุดท้าย ในการช่วยเขาจัดกระเป๋า ช่วยเขาท�าสิ่งต่างๆ 
เวลาจะไปเมืองนอกก็มีเรื่องที่จะต้องเคลียร์ ไม่ใช่แค่
ของที่ต้องเตรียม แต่ว่าเป็นเรื่องอะไรต่างๆ ที่คาค้าง 
คาราคาซังอยู่  เหมือนไอเทมในชีวิตเราน่ะ 
คงเดช, เจนนิษฐ์ ซู, มิวสิค เบล
คงเดช:  2 คนนี้ ใช้เวลานานสุดเลยในการคุย ไม่มี
ท่าทีจะจบง่ายๆ เรื่องในชีวิตต่างๆ นานา ถ้าเกิด
สถานการณ์นี้ เธอจะจัดการอย่างไร จะรู้สึกอย่างไร 
แล้วพรั่งพรูอย่างไร แล้วเรารู้สึกว่ามีอินเนอร์คล้ายๆ 
กับตัวละครที่เราเขียนมาก
ประสบการณ์จาก Where We Belong  
เจนนิษฐ์:  ได้ประสบการณ์การท�างานที่เราต้องโตขึ้น 
ท�างานจริงจังมากขึ้น เราร่วมงานกับนักแสดงคนอื่น 
กับทีมงานอื่น ที่เขาไม่ได้รู้จักเรา ในแบบที่เป็นไอดอล 
หรือว่าท�างานร้องเต้นแล้ว แต่เขาถือเราเป็นนักแสดง
คนหนึ่ง   อย่างตัวละครที่เล่นก็เหมือนได้รู้จักกับคนๆ 
หนึ่งเพิ่มขึ้น เราต้องมีความรับผิดชอบว่า พรุ่งนี้งาน
เช้านะ เถลไถลเล่นมือถือไม่ได้นะ เพราะถ้าเธอนอน
ไม่พอ เธอจะไม่ตื่น  ง่วงในฉากไม่ได้นะ
มิวสิค:  พยายามคงความเป็นตัวของตัวเองให้ได้มาก
ที่สุด ห้ามสูญเสียตัวตนของเราไป แต่ว่าพวกเรื่อง
บทบาทเราต้องพยายามท�าความเข้าใจกับเขามากขึ้น 
เพราะว่าคือชีวิตอีกชีวิตหนึ่ง ไม่ใช่ตัวเราคนเดียวแล้ว 
เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะเปิดใจรับเขาเข้ามา ก็เป็นพวก
เรื่องเทคนิคที่ต้องท�า ความสามารถพิเศษ อย่างเช่น 
เล่นกีตาร์ ขี่มอเตอร์ไซค์ 
Here…Where We Belong
คงเดช:  เราท�าเต็มที่แล้วนะ เรารักหนังเรื่องนี้มาก 
แล้วเราทุ่มเทมาก ทีมงานทุกคนก็ใช้เวลากับมันมาก 
ตั้งแต่ถ่ายแล้ว น้องๆ มอบการแสดงอันทรงพลังให้
เรา 2 คนนี้เราโคตรประทับใจ มีทั้งความโปร วินัย 
เป็นมืออาชีพมาก เล่นกันดีจนมันพาเราไปไกลมาก 
เราก็รู้สึกว่าเราอยากท�าหนังเรื่องนี้ให้ดีที่สุด โพสต์
โปรดักชั่นนี่แก้แล้วแก้อีก
 ให้ป๊อด (ธนชัย อุชชิน) มาช่วยท�า score ให้ 

เป็นเพื่อนกัน ก็ไปสั่งแก้สั่งรื้อ ครั้ง
แล้วครั้งเล่า กว่าจะเสร็จน่ะ เราก็
รู้สึกว่าเป็นงานที่เรารักมาก 2 คืน
ก่อนหน้ารอบสื่อเรานอนไม่หลับ 
เรานอยด์มากเลยนะ ทั้งๆ ที่ก่อน
หน้านั้นเรารู้สึกโอเค เราก็ เอ๊ะ เกิด
อะไรขึ้น ท�าหนังมาตั้งสิบกว่าปีแล้ว
นะ อาจจะเป็นเพราะเราแคร์มัน
มาก แต่ว่าในที่สุดผลตอบรับก็ดี
มากๆ เลยส�าหรับเรา รอดแล้วเว้ย 
(หัวเราะ)
Let U Go เพลงออริจินัลเพลง
แรกของ BNK48 แต่งโดยคงเดช 
จาตุรันต์รัศมี   
คงเดช:  ไม่น่าเชื่อเลย ตอนแรกเรา
ก็แค่ว่าในบทต้องมีเพลงที่เบลเขา
แต่งให้ซู เป็นเพลงที่แต่งไม่เสร็จ
ด้วยนะ แล้วตอนจะถ่าย ก็เอ๊ะ จะ
ให้ใครแต่งดี  นึกไม่ออก ถ้าไปจ้าง
คนอื่น ไม่รู้ว่าทางค่ายเขาจะให้ไม่
ให้ เราก็เลยหยิบกีตาร์มาแต่งเป็น
เพลงง่ายๆ เพราะว่าเป็นเด็กมัธยม
แต่งเอง คอร์ดไม่ยาก เนื้อร้องไม่
ยาก แล้วก็พูดถึงตัวละคร ก็เลยเกิด
เพลงนี้ขึ้นมา เสร็จปุ๊บ ระหว่างใน
กองก็ให้น้องลองร้อง แล้วก็ให้ทาง
เจ้าของค่ายฟังก็ชอบ แล้วจู่ๆ เดชะ
บุญเขาก็บอกว่า “เอาเพลงมาใส่
ในซิงเกิลเลยไหม” เราก็ อ้าวคิดว่า
จะเป็นแค่ ost. ประกอบหนังแต่
ปรากฎว่า เขาจะให้เป็นเพลง 
original เพลงแรกของ BNK48 
ไป เราก็ตกใจเหมือนกัน เพราะว่า
เราเคยเห็นแต่เพลงที่แปลมาจาก
ญี่ปุ่น เราแต่งแล้วก็เอามาให้พี่เจ 
Penguin Villa (เจตมนต์ มละ
โยธา) แล้วก็มี ดุ่ย Youth Brush 
(วิษณุ ลิขิตสถาพร) มาช่วยไลน์
กีตาร์บ้าง (O,O)

รู้ไปท�าแมว
•  มีสมาชิก  BNK48 แสดงใน
ภาพยนตร์เรื่องนี้ทั้งหมด 8 คน จากการ
แคสติ้งโดยพูดคุยไป 20 กว่าคน 
•  ถ่ายท�า 67 คิว ตั้งแต่ปลายปี 2561 
ถึงต้นปี 2562 เข้าฉาย 20 มิถุนายน 
2562 
•  เจนนษิฐ์สนใจงานแสดงและเคยมี
ประสบการณ์บ้าง ส่วนมิวสิคเริม่จากความ
ไม่ม่ันใจ และไม่ได้คาดหวังว่าจะแคสติง้
ผ่าน แต่กป็รบัตวัให้เข้ากบัคาแรก็เตอร์ ท้ัง
ตดัผม หัดเล่นกตีาร์และข่ีมอเตอร์ไซค์ ท้ังคู่
บอกว่าหนงัเศร้า หน่วง หลกัฐานคอืตาท่ียงั
บวมหลงัจากดหูนงัรอบแรก
•  เดก็สาววยัรุ่นอกีสองคนท่ีพีค่งเดชคุ้น
เคยคอืลกูสาวแฝดท่ีพอเปิดรปูให้เราดแูล้ว 
เราว่าคาแรก็เตอร์โดดเด่นไม่น้อยเลย

จากซ้ายไปขวา เจนนิษฐ์, คงเดช, มิวสิค
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เพลงดีมีทั่วโลก 
คัดสรรและบอกต่อ โดย

ดีเจ Sonny & Nor
กูรูคู่รู้รอบ จากรายการ

แมวนอก แห่ง แคท เรดิโอ 

เพลงดีมีทั่วโลก 
คัดสรรและบอกต่อ โดย

ดีเจ Sonny & Nor
กูรูคู่รู้รอบ จากรายการ

แมวนอก แห่ง แคท เรดิโอ 

ดีเจซอนนี่ 
อาทิตย์ 

พรหมประสิทธิ์

ดีเจนอร์
วีระยศ 

เตยะราชกุล

แมวนอก
โดย ดีเจ 

Sonny & Nor

แมวนอก
โดย ดีเจ 

Sonny & Nor

DJ Sonny 
favourites 

ช่วงที่ก�าลังเขียนต้นฉบับ ผมถูกใจสิ่ง
เหล่านี้

01. โฆษณาชุดของคลื่นวิทยุ CHFI 
FM ของแคนาดาในยุค 80 
 ชอบที่เป็นการวาดภาพประกอบ
ของบรรดาศิลปินดนตรีที่คลื่นนี้เล่น
ออกอากาศ วาดออกมาอย่างสวยงาม
เหมือนใบปิดหนัง น่าจะถูกใส่กรอบ
ประดับแขวนในห้องเป็นอย่างมาก

02. ซีดีอัลบั้มคู่รวมเพลงชุด 
‘Everybody Dance!’ ของ Nile 
Rodgers
 การคัดเลือกผลงานของไนล์ ตั้งแต่
สมัย CHIC รวมงานอมตะไว้เพียบ 19 
เพลงในซีดีหนึ่งแผ่นเต็ม ๆ อีกแผ่น
เป็นผลงานการโปรดิวซ์ของเขากับ 
Bernard Edwards ที่ท�าไว้กับ
ศิลปินโน่นนี่ มาอีกถึง 17 เพลง (จาก 
Madonna, David Bowie, B-52s, 
Duran Duran, Sister Sledge, 
Diana Ross เป็นต้น)
 ไนล์บอกว่าเขาอยากท�าวงดนตรท่ีี
รวมหลายแนวเพลง และเป็นวงท่ีมซีาวด์
เพือ่ให้คณุ “รู้สกึ” มากกว่าให้ “คิด”

03. อัลบั้มไวนิลของ Mark 
Lockett กับ Janet Sher-
bourne
 ตรงกันข้ามกับงานของ CHIC 
นี่คือดนตรีให้ขบคิด อัลบั้มชื่อ 
‘Slow Than Molasses’ ในปี 
1986 งานที่อาจารย์ดนตรีและนัก
เปียโน มาร์ก ล็อกเก็ตร่วมงานกับ
นักแต่งเพลง เจเน็ต เชอร์บอร์น
โดยท�าออกมาเป็นดนตรีคลาสสิก
สมัยใหม่ มีทั้งโซโลเปียโนที่มาใน
หลายสไตล์  (วอลซ์ แจ๊ส หรือแม้
กระทั่งนิวเอจ) รวมทั้งยังมีการ
เรียบเรียงเพลงพอปตกยุคบาง
เพลงให้กลายเป็นงานอวอง การ์ด
เหนือชั้น นั่นยังไม่นับการขับร้องที่
ก�้ากึ่งกับการเป็นบทสวดบูชา
 ถ้าคุณเล่นเปียโนและอยาก
ปลดล็อกพลังของเปียโนในแบบที่
ไม่เคยเจอมาก่อน คุณต้องฟัง
อัลบั้มนี้

04. รายการวิทยุ 1Xtra Residency ในตอนที่จัดโดย Moses 
Boyd ทาง BBC 1Xtra (เดือนละครั้ง) หวังว่ากว่าฉบับนี้จะออก 
รายการนี้ยังไม่เปลี่ยนดีเจไป

05. World Of Echo Records
ร้านแผ่นเสียงร้านโปรดแห่งใหม่ในลอนดอน ชื่อร้านขโมยมาจาก
อัลบั้มของ Arthur Russell ใครแวะไปตลาดดอกไม้ Columbia 
Road อย่าลืมแวะเข้าร้านเล็กๆ ร้านนี้ด้วย (เซย์ฮัลโหล Natalie กับ 
Stephen)

ฝากร้าน: ฟังพี่ Sonny เปิดแผ่นเสียง
สด ๆ (แบบใช้ Shazam หาเพลงไม่
เจอ) ทุกวันเสาร์ ที่ร้าน Chu Bar ปาก
ซอยสุขุมวิท 49

Rock
And Roll
Circus

 ศิลปินต่างๆ ช่างมีความครีเอต ที่
จะน�าเอาเสียงของสัตว์มาบรรจุใน
เพลงของตน บางเพลงเราแทบจะไม่ได้
สังเกตด้วยซ�้าว่ามีเสียงสัตว์แทรกอยู่
ด้วย เฉกเช่นซิงเกิลต่างๆ เหล่านี้

 ซิงเกิล ศิลปิน เสียงสัตว์
1. ‘Calorine ,No’ - The Beach Boys หมาเห่า
2. ‘Frontier Psychiatrist’ - The Avalanches ม้า
3. ‘Strobe’ - Deadmau5 งูหางกระดิ่ง
4. ‘The Ghost Song’ - The Doors งูหางกระดิ่ง
5. ‘Wildcat’ - Ratatat แมวป่า
6. ’Anything But The Truth’ - Jack Johnson จิ้งหรีด
7. ‘Dying In LA’ - Panic At The Disco นก
8. ‘The Calling’ - The Killers หมาพันธุ์บ๊อกเซอร์

รู้ไปท�าแมว
 นอกจากเรื่องเพลงแล้วกูรูทั้งสอง
ยังถ่ายทอดมุมมอง เกร็ดน่าสนใจได้
เพลินและน่าทึ่งมาก คุยกับทั้งคู่ต่อได้
ในรายการแมวนอก ทุกศุกร์ 3 ทุ่มถึง
เที่ยงคืน ที่ www.thisiscat.com, 
app: Cat Radio  

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.
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  นับย้อนไปเกินสองปี ค�าว่า 
“ไอดอล” ในบ้านเรานั้นมีความ
หมายที่ต่างออกไปเล็กน้อย ใครที่
มีชื่อเสียง อยู่ในกระแสสังคมไม่ว่า
จะทางบวกหรือทางลบก็ตาม มัก
ถูกเรียกว่า “ไอดอล” หรือ “เน็ต
ไอดอล” ด้วยกันแทบทั้งนั้น  สอง
ปีผ่านไป “ไอดอล” กลับมีความ
หมายและความเข้าใจที่เปลี่ยนไป 
ภาพของกลุ่มเด็กสาวที่แสดงออก
ถึงความพยายามผ่านการร้อง-เต้น 
และความสามารถด้านต่างๆ กลับ
ฉายภาพค�าว่า “ไอดอล” ให้แตก
ต่างออกไปมากยิ่งขึ้น
 ก่อนหน้า ถึงแม้บ้านเราจะมี
วงไอดอลอยู่บ้าง แต่ต้องยอมรับ
ว่าการออกสตาร์ตของ “BNK48” 
และ “Sweat16!” ในปี 2560 
เป็นการจุดประกายให้ไอดอลเกิด
ขึ้นในเมืองไทยอย่างเป็นทางการ 
จากเสียงเชียร์เสียงกรี๊ดของสาวๆ 
ที่เราเคยได้ยินตามงานคอนเสิร์ต
หรืออีเวนท์ต่างๆ กลับมีเสียงทุ้ม
ต�่าของชายหนุ่มเพิ่มเข้ามา เวลาที่
เหล่าสาว ๆ ไอดอลปรากฏตัวขึ้น 
ปรากฏการณ์ห้างแตก รวมถึงการ
ต่อคิวยาวเหยียดเพื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ที่มีไม่ค่อยบ่อยนัก กลับเป็นเรื่องที่
มีให้พบเห็นจนเป็นเรื่องชินตา 
 สองปีผ่านไป ไม่มาก-ไม่น้อย 
แต่กลับมีเรื่องราวต่างๆ มากมาย 
จะรวบรวมให้อยู่ในหน้ากระดาษ
ไม่กี่หน้านี้อย่างไรดี   

Heart
Scoop

IdolWave
: The 1st 
Chapter 
by Daosook Panyawan 
Photo: Official Page & 
Writer

Shonichi วันแรก
  ไม่ใช่เรื่องง่าย ที่จะสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาท่ามกลางสิ่งที่มีอยู่ 
วงการเพลงไทยคุ้นเคยกับศิลปินที่มีจุดขายหลักอยู่ที่การร้อง 
การน�าเสนองานเพลงที่เน้นตัวเพลงเป็นหลัก แต่วงไอดอลไม่
ได้เพียบพร้อมด้วยความเก่งกาจขนาดนั้น อาจมีบางคนที่ร้อง
เพลงดี เต้นเก่ง แต่ไม่ใช่ทุกคนทีจะเป็นอย่างนั้น “ไอดอล” 
อยู่กึ่งกลางระหว่างการเป็นเด็กสาวที่มีความฝันและการเป็น
ศิลปิน-พิธีกร-นักแสดง แต่ละคนต่างใช้ความพยายามเป็นแรง
ขับเคลื่อน ให้แฟนคลับเห็นการเติบโตและเอาใจช่วยให้ไปถึง
จุดที่ใกล้เคียงค�าว่ามืออาชีพ ทุกคนต่างต้องฝ่าก�าแพงสูงนั้นไป
ให้ได้ วงแรกผ่านไป วงต่อๆ มาอาจจะได้รับการยอมรับในแง่
ของภาพรวมของความเป็นไอดอลที่ง่ายขึ้น แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย
ที่จะพิสูจน์ตัวเองว่าพร้อมจะเป็นตัวจริงของวงการนี้ 

“วิ่ง” 
ออกไปใน “หมื่นเส้นทาง”
  เรารู้กันดีว่า ภายในวงไอดอลที่มีสมาชิก
จ�านวนมากนั้น มักจะมีการแข่งขันเพื่อให้ตัว
เองได้ยืนอยู่บนเวทีในฐานะ “Senbutsu” 
(สมาชิกหลักในแต่ละซิงเกิล) ซึ่งนั่นถือว่าเป็น
เรื่องปกติของธุรกิจและการจัดการสมาชิกในวง 
นอกเหนือไปจากนั้น เราไม่อาจปฏิเสธได้เช่น
กัน ว่าการแข่งขันระหว่างวงไอดอลด้วยกันก็มี
อยู่ แม้ไม่ได้ประกาศตัวออกมาชัดเจน แต่การ
ที่จ�านวนวงไอดอลมีเพิ่มมากขึ้น ในทางธุรกิจ
ถือว่าเป็นการแชร์พื้นที่การตลาด เป็นทางเลือก
ให้แฟนคลับได้ติดตามวงใหม่ๆ จะเป็นการ 

“เฮน” เลิกชอบวงเก่าไปหาวงใหม่ 
หรอืจะ “รนัวงการ” ด้วยการตดิตาม
หลายๆวงกแ็ล้วแต่ความสะดวกและ
ก�าลงัทรพัย์ของแต่ละคน 
 ส่วนตัวนั้นคิดว่าการมีอยู่ของวง
ไอดอลต่างๆ ท�าให้รู้ว่าไม่ได้อยู่อย่าง
โดดเดี่ยว การตลาดแบบมีผู้เล่นอยู่
คนเดียว หรือที่เรียกว่า Monopoly 
นั้นแสนจะน่าเบื่อ การมีวงไอดอลที่
เพิ่มมากขึ้น ท�าให้เกิดการแข่งขัน ตัว
น้องๆเองต้องพัฒนาความสามารถ
ให้มากขึ้นและหลากหลาย บริษัท
หรือเจ้าของก็ต้องพัฒนาการจัดการ
วงด้วยความเป็นมืออาชีพและความ
ตั้งใจที่มากขึ้นเช่นกัน  

Kimi wa Melody 
เธอคือเมโลดี้
  ในสายตาคนที่ไม่ได้ติดตามวงไอ
ดอลอย่างจริงจัง ย่อมเห็นว่าวงไอ
ดอลไหนๆ ก็ดูคล้ายกันไปหมด การ
สร้างตัวตนและแนวเพลงที่แตกต่าง
ออกไปเหมือนความหลากหลายของ
ตัวโน้ต จึงเป็นเรื่องส�าคัญที่แต่ละวง
เลือกจะสร้างขึ้นมา “BNK48” 
เลือกทางไอดอลแบบญี่ปุ่นแท้ น่ารัก 
หลากหลายด้วยสมาชิกจ�านวนมาก, 
“Sweat16!” ร้องดี-เต้นเป๊ะ-แข็ง
แรง มีเพลงที่ดีติดหูคนฟัง, 
“FEVER” กับการฉีกแนวออกมา
เป็น City Pop, หากใครชอบความ
ดุดันเข้มแข็งก็มี Akira-kurø  เป็น
ทางเลือก, “Cm Cafe” กับความน่า
รักเพลงฟังง่ายแบบ T-Pop, 
“Siam☆Dream” ที่เชื่อมมิตรภาพ
ระหว่างไทยกับญี่ปุ่น, “SY51” กลุ่ม
เด็กสาวจากเชียงใหม่ ที่แค่แนะน�าตัว
ว่า “สวัสดีเจ้า” ก็เรียกเสียงเฮกันลั่น
ฮอลล์แล้ว 
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Sakura no 
Hanabiratashi  
ความทรงจ�า
และค�าอ�าลา

 มีค�าว่า “สวัสดี” ย่อมมีค�าว่า 
“ลาก่อน” อายุของการเป็นไอดอล 
นั้น ไม่ได้ยาวนานเหมือนวงดนตรี
หลายๆ วง การจบการศึกษาของ
สมาชิก หรือออกจากวงให้แฟน
คลับใจหายก็มีออกมาให้ได้รับรู้
เป็นระยะๆ หนักหน่อยก็คือการยุบ
วงไปด้วยหลายหลากเหตุผล 
ระหว่างทางมีหลายวงที่หายไป 
บ้างก็กลับมารียูเนี่ยนกันแบบ
เฉพาะกิจ อย่าง “Siamese 
Kittenz” ที่พักวงไป ก็กลับมา
แสดงให้แฟนๆ ได้หายคิดถึง ใน
งาน OTA Fest TH 2019 ตอน 
Idol on Ice เมื่อเมษายนที่ผ่าน
มา และก่อนหน้างานนั้นจะเริ่มไม่กี่
ชั่วโมง “7th Sense” ก็ประกาศ
ยุบวงท่ามกลางความแปลกใจและ
สงสัยของสาเหตุที่แท้จริง 
 แต่ก็เหมือนกับซากุระที่ร่วง
หล่นไป เมื่อถึงฤดูใหม่ ก็ผลิบาน
ขึ้นมาอีกครั้ง เส้นทางไอดอลมี
เรื่องสนุกมากมาย ทั้งการมีวงใหม่
เกิดขึ้น และการที่สมาชิกเดิมจาก
วงต่างๆ หาทางใหม่ให้ตัวเองในวง
การไอดอล หลังการปิดตัวของวง 
7th Sense สมาชิกบางส่วน
เลือกที่จะรวมตัวกันแล้วหาสมาชิก
เพิ่ม แล้วเดินหน้าต่อไปในนาม 
“DAISY DAISY” “Violet 
Wink” และ “Shining Stars”, 
วงคัฟเวอร์แดนซ์อย่าง “WiSH” ก็
ยุบวงแล้วเริ่มใหม่ในนาม 
“MAYDAY” เพื่อเป็นไอดอลแบบ
เต็มตัว, เช่นเดียวกันกับ FMA 
Group ที่ร่วมมือกับ Cm Cafe 
เปิด Unit พิเศษอย่าง “FMA 
Parfait” ขึ้นมา มีเพลงเป็นของ
ตัวเอง แต่ยังคงสถานะเป็นวงคัฟ
เวอร์แดนซ์อยู่ รวมถึง “Black 
Dolls”,  “Blissful”, “Pola-
ris”, “Secret12”, “Melt 
Mellow” “ทศเกิร์ล” ฯลฯ ที่เพิ่ง
ก่อตั้งกันได้ไม่นาน ก็ต้องเร่งแสดง
ฝีมือ สร้างตัวตนขึ้นมาท่ามกลาง
กระแสไอดอลอันเชี่ยวกราก ส่วนที่
น่าจับตามองไม่แพ้ใคร ก็คงหนีไม่
พ้น วงน้องสาววงใหม่จาก 48 
Group “CGM48” ที่ก�าลังรอ 
debut  ก็เตรียมมาสร้างสีสันให้
วงการไอดอลแผ่ขยายออกไปมาก
ขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน การ
ย้ายอิซึรินะ และออม (ปุณยวีร์ จึง

เจริญ) จาก BNK48 ไปปักธงเป็น
เมมเบอร์สองคนแรก แถมยังควบ
ต�าแหน่งผู้จัดการวง (อิซิรินะ) และ
กัปตัน (ออม) ยิ่งสร้างความน่า
สนใจให้กับ CGM48 มากยิ่งขึ้น

365 วันกับเครื่อง
บินกระดาษ
  “อาจไม่รู้วิธีพับ แต่วันนี้ก็บิน
มาไกล” 
 น่าจะเป็นประโยคที่บอกถึงวง
การไอดอลได้ดีพอสมควร ไม่มีใคร
รู้ว่าวงการไอดอลจะแผ่ขยายกว้าง
มาได้ไกลขนาดนี้ คล้ายกับว่ามีใคร
สักคนจุดประกายขึ้นมา และมีอีก
หลายๆ คนท�าให้ลุกโชนขึ้นมาต่อ
กันเป็นทอดๆ สองปีเต็มไปด้วย
เรื่องราวมากมาย จากนี้จะอีกกี่ปี
ไม่รู้ที่วงการไอดอลจะคงอยู่ สาม
ปี-ห้าปีหรือว่ายาวนานกว่านั้น จะ
เหลือเป็นแค่ประวัติศาสตร์หน้า
หนึ่งของวงการเพลงไทย หรือ
เติบโตขยายกว้างออกไปเป็นร้อยๆ 
วงจนสามารถจัดงาน Bangkok 
Idol Festival ขึ้นแบบญี่ปุ่นก็ได้, 
ไม่มีใครรู้

 “ให้คุกกี้ท�านายกัน!”
 つづく

Idol Note
BNK48
  วงน้องสาวของ เป็นที่รู้จักและให้ความ
สนใจหลังจากกระแสเพลง ‘คุกกี้เสี่ยงทาย’ 
ดังไปทั่วประเทศ ซึ่งหลายคนอาจจะลืมไปว่า 
ก่อนหน้านั้นวงก็ล้มลุกคลุกคลานจนเกือบจะ
ปิดตัวไป ความพยายามที่ทุ่มเทไปได้ส่งให้
เห็นผลแล้วอย่างที่ทุกคนได้รับรู้ในทุกวันนี้ 
Sweat16!
  กลุ่มเด็กสาวจากโครงการ Asia Star 
Audition ที่ฝ่าฟันความล�าบากต่างๆ จนมา
เป็น Sweat16!  แม้เพลงที่เน้นออกก�าลัง
กายในช่วงต้นจะกลายเป็นเพลงที่เน้นเรื่อง
อาหารการกินในซิงเกิลหลังๆ แต่สมาชิกทุก
คนก็ยังส่งประกายวิบวับผ่านแววตาและการ
แสดงที่ไม่เคยท�าให้ผิดหวังเลยซักครั้ง 
Fever
 ใครจะไปคาดคิดว่าเพลง City Pop 
จะมาจับคู่กับวงไอดอลและท�าให้เท่ได้ แม้จะ
ถูกตั้งค�าถามมากมายถึงตัวตนในตอนเริ่มต้น 
แต่การที่มีเพลงเจ๋งๆ อย่าง ‘Ghost 
World’ และ Password’ มาช่วยเสริม
เพลงในซิงเกิลแรกอย่าง ‘Start Again’ ก็
ยิ่งท�าให้ Fever ได้แฟนคลับกลุ่มใหม่จาก
คนที่ฟังเพลงอินดี้มาจ�านวนไม่น้อย
 Akira Kurø
  แม้เราจะติดกับภาพไอดอลน่ารักสดใส 
แต่ลุคของ Akira Kurø กลับมาในแนวที่
ดุดันเข้มแข็ง ใครชอบแนวน่ารักคงตัดสินใจ
เลือกกันยากหน่อย แต่ถ้าใครชอบต่างออก
ไป Akira Kurø คือค�าตอบนั้น
Siam☆Dream
  วงไอดอลที่เป็นตัวแทนในการเชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ด้วยการมี
เพลงทั้งภาษาญี่ปุ่นและไทย เริ่มต้นด้วย
สมาชิกไทย-ญี่ปุ่น จ�านวน 4 คน และเพิ่ม
เป็น 7 คนในภายหลัง ยิ่งสร้างฐานแฟนคลับ
ให้มากขึ้นเรื่อยๆ
Somei Yoshino 51 (SY51)
  จากเดิมที่เป็นเพียงโปรเจคต์ Idol 
Trainee ของเชียงใหม่  ที่จะฝึกฝนเด็กสาว
ให้เป็นไอดอลที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความ

สามารถในอนาคต แต่การมีเพลงและการ
แสดงตามงานต่างๆ มากขึ้น แถมแฟนคลับก็
มีจ�านวนไม่น้อย เราเลยถือว่า SY51 เป็นไอ
ดอลวงแรกของเชียงใหม่ ก่อนที่จะมีวงที่สอง
อย่าง CGM48 เกิดขึ้นในไม่ช้า 
7th Sense 
  วงไอดอลรุ่นแรกๆ ที่แนะน�าตัวกันใน
ห้องเล็กๆ ของเมเจอร์ฯ รัชโยธิน ก่อนจะเปิด
ให้แฟนคลับเข้าชมการฝึกซ้อมเพื่อสร้างฐาน
แฟนคลับในเกือบทุกๆ สัปดาห์ ก่อนเปิด
ตัวอย่างเป็นทางการในกลางปี 2561 และ
ถึงแม้ 7th Sense จะปิดตัวไปแล้ว แต่
บรรดาแฟนคลับยังเอาใจช่วยวงใหม่ทั้ง 
“DAISY DAISY” “Violet Wink” และ 
“Shining Stars” ที่สมาชิกเดิมได้เลือกเดิน
ในเส้นทางใหม่ด้วยความฝันเดิม

รู้ไปท�าแมว
  ตอนเตรียมท�าเค้าแมวฉบับนี้ เราวาง
คอนเซปต์ไว้ว่า “สนุก สัตว์ สัตว์”  ชวนวงที่มี
เรื่องราวน่าสนใจและมีชื่อเกี่ยวกับสัตว์มาขึ้น
ปกแบบสัตว์ สัตว์ อีกทั้งคิดว่าจะท�าสกู๊ป
เกี่ยวกับสัตว์ เช่น ศิลปินกับสัตว์เลี้ยง หรือ
สัตว์ในเพลง แต่ระหว่างด�าเนินงาน เสียงเพ
ลงไอดอลยังคงดังคลอบรรยากาศเป็นระยะ
พร้อมเสียงฮือฮาในโอกาสที่ BNK48 อายุ
ครบ 2 ปี เราจึงอยากท�าบทบันทึกเกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์ไอดอลในวงการเพลงไทยใน
ช่วงปฐมบทที่ผ่านมาไว้เป็นที่ระลึกด้วย 
  ทว่า เรานั้นไม่เชี่ยวชาญ  จึงตั้งใจจะ
เน้นความเป็นสกู๊ปจากใจ แบบ Hear t 
Heart ไม่ใช่ Hard Hard และคิดว่าควร
ชวนนักเขียนที่ติดตามวงการไอดอลอย่างต่อ
เนื่องมาเขียน ซึ่งเขาตกลงทันใด ขอบคุณไว้ 
ณ ที่นี้ ขออภัยผู้อ่านที่เรามีหน้าไม่พอใส่ภาพ
สาวๆ ให้ครบครัน ขอให้อ่านแล้ว
จินตนาการ/ทบทวนรวมทั้งเสิร์ชหรือเปิด
ภาพน้องๆ ที่สะสมไว้ประกอบ
  สกู๊ปสัตว์เราก็ไม่ได้ทิ้ง พยายามเก็บ
ข้อมูลอยู่นาน จนเลยก�าหนดปิดเล่ม (อีก
แล้ว) เราจึงสรุปที่สกู๊ปเดียว  (O,O)

Inter
view

Whal&
Dolph

 ทั้งปอ-กฤษสรัญ จ้องสุวรรณ  
(ร้องน�า) และ น�้าวน-วนนท์ 
กุลวรรธไพสิฐ (กีตาร์) ชอบเล่นเกม 
ติดอันดับต้นๆ ของศิลปินที่มาเล่น
เกมระหว่างรอสัมภาษณ์ที่แคท 
เรดิโอ หรือหลังเวทีบ่อยๆ 
 ในคอลัมน์ “เราน่าจะมีเรื่อง
เกมนะ” ของเค้าแมว ก็เคยอ้างถึง
ทั้งคู่ในการรายงานเกมฮิตของหมู่
คนดนตรี
 เมื่อเราบอกพวกเขาว่าหลัง
จากที่เราเคยคุยกันมาหลายครั้ง
ตั้งแต่มาส่งเพลงกันเอง (ซิงเกิลใน
อีพี ‘Craft’ : 2560) จนสังกัด
ค่าย What The Duck (อัลบั้ม 
‘Rayon’ :2560 ,อีพี ‘Par-K’ 
:2562) กระทั่งมีคอนเสิร์ต 
Jameson presents Whal & 
Dolph Fish Market ที่ขายหมด
ไวจนต้องเพิ่มรอบ (7-8 กันยายน 
2562 ที่ Voice Space) ครั้งนี้
เราจะสัมภาษณ์ด้วยการเล่นเกม  
“ว้าว” คือ เสียงตอบรับ พร้อม
สายตามุ่งมั่นมายังสลากในภาชนะ
ที่เตรียมไว้ 
 กตกิา: มคี�าท้ังหมด 21 ค�า ให้
ท้ังคู่ผลดักนัจบัสลากทีละค�า แล้ว
พดูถงึค�านัน้ตามท่ีนกึออก หากนกึ
ไม่ออก เค้าแมวจะถามน�า หรอือาจ
ถามเพิม่หลงัจากท่ีพวกเขาเล่าแล้ว
  ต่อจากนีค้อืค�าท่ีเป็นโจทย์ และ
ค�าตอบ เรยีงตามล�าดบัการจบัสลาก 

1. “แฟน” : ปอ
(ปอหยิบสลากขึ้นมานิ่งๆ / เสียง
ในวงสนทนาฮือฮา)
ได้ค�าว่า “แฟน” นึกถงึอะไรครับ
ปอ  แฟนเพลงครับ เพราะว่าแฟน
เพลงคือสิ่งที่ดีที่สุดของการที่เรา
เป็นวงดนตรี ถ้าไม่มีแฟนเพลง ผม
บอกได้เลยว่าไม่มีการยืนหรือนั่ง
สัมภาษณ์ตรงนี้แน่ๆ ถ้าเลือกอย่าง
หนึ่งที่เหลืออยู่ ผมขอเลือกแฟน
เพลงไว้กับวงผมแล้วกัน
น�้าวน ส�าคัญมากครับ แฟนเพลง
ครับ

2. “อัลบั้ม” : น�้าวน
น�า้วน ตอนนี ้Whal & Dolph มี
หนึง่อลับัม้เตม็กบัหนึง่อพีีครบั 
อลับัม้เตม็ชือ่เรยอน (Rayon) ครบั 
อลับัม้อพีีชือ่ปาเค (PAR-K) ครบั 
แล้วกม็อีพีีแรกท่ีชือ่ว่าคราฟต์ 
(Craft) ส่ิงท่ีผมอยากบอกกค็อื ในปี
หน้า (2563) เราตัง้เป้าหมายไว้ว่า
จะท�าอลับัม้เตม็ท่ีสองให้เสรจ็ครบั 
ปอ เพราะเราก�าลังท�าอยู่ครับ 
น�้าวน ทุกคนได้โปรดรอฟังพวกผม
ด้วยครับ

3. “Whal” : น�้าวน 
(หัวเราะ)
น�้าวน ผมได้ค�าว่า Whal นะครับ 
ผมเองครับ น�้าวน
ท�าไมต้องเป็นวาฬคะ
น�้าวน ผมว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ารักดี
ครับ เหมือนผมครับ   
สาเหตุที่เวลาเขียนภาษาอังกฤษ 
ต้องตัดตัว  e ออก จาก 
“Whale” เป็น  “Whal” ล่ะคะ
น�้าวน ตอนแรกผมตั้งไว้ว่าเป็น 
Whale & Dolphin แต่ใจผมกลัว
เสิร์ชไม่เจอเพลง กลัวไปเจอ
สารคดี ก็เลยตัดบางส่วนออก เพื่อ
ความไม่เหมือนใคร 
รู้ที่มาของชื่อในวงแล้ว อยากรู้
ความหมายของชื่อเล่น และชื่อ
จริงค่ะ
น�้าวน ชื่อจริง “วนนท์” น่าจะมา
จากค�าว่า วนา ป่า น�้าวนก็เป็นสิ่งที่
ดูแข็งแรงดี 
แล้วชอบป่าไหมครับ
น�้าวน ผมก็ชอบนะ แต่ถ้าให้ไปอยู่ 
คงไม่ไป ถ้าไปเที่ยวได้ 
เคยเดินป่าหรือยังคะ 
น�้าวน ผมเคยนะ แต่เดินแบบมีคน
น�าทาง ตอนนั้นไปเขาค้อมั้งครับ 
เดินไปตรงผาที่สูงๆ ไปกับที่บ้าน
ตอนเด็กๆ รู้สึกว่าท�าไมหินแถวนั้น
ก้อนใหญ่จัง สนุกดี ยุงเยอะครับ 
ที่มาของชื่อ “น�้าวน” ล่ะคะ
น�้าวน น�้าวนทรงพลังครับ (ยิ้ม)
ที่บ้านมีพี่น้องกี่คนคะ
น�้าวน สามคนครับ 
ชื่ออะไรบ้าง 
น�้าวน ปกติเลยครับ จิ๊บ พี่สาว กับ 
จั้ม พี่ชาย (หัวเราะทั้งวง)
แล้วชื่อน�้าวน ได้มาอย่างไรนะคะ
น�้าวน พี่สาวเรียกครับ แต่ก่อนที่
บ้านเรียก “นนท์” พี่สาวผมไม่รู้ไป
เจออะไรมาก็มาเรียก ผมก็รู้สึกว่า
น่ารักจัง 

4. “กีตาร์” : ปอ
ปอ  คิดถึงกีตาร์ของผมครับ เป็น
กีตาร์สีด�า ผมตั้งชื่อว่า “ด�า” ครับ 
“น้องด�า” ก่อนหน้าท�าวาฬ & 
ดอล์ฟ ผมมีกีตาร์สีด�าเหมือนกัน 
แต่ว่ามีสายฟ้าชื่อว่า “Thunder 
Black” 
  อยู่ดีๆ วันหนึ่ง ผมท�าวาฬ & 
ดอล์ฟ เลยเอาน้องด�ามาลองเล่นดู 
รู้สึกว่าชอบ จนสุดท้ายผมก็ขาย 
Thunder Black เลย รู้สึกซาวด์
ไม่ได้แล้ว ใช้ตัวนี้แทน แต่ที่แปลก
ของน้องด�า คือ มีเสียงเป็น
เอกลักษณ์มาก จนตอนนี้ผมไป
ลองตัวอื่นไม่ว่าตัวละกี่บาท ก็ไม่ใช่  
ผมเลยรักน้องด�ามาก ขออย่าหาย 

อย่าพัง ถึงจะเก่าจะอะไร    
น�้าวน แล้วกีตาร์ตัวเก่าของปอ ไป
ฝากขายร้านกีตาร์ร้านหนึ่ง วาง
แป๊บเดียว มีคนซื้อเลย กลับไปอีก
รอบ เขาเอามาขายคืน ตอนนี้ก็ไม่
อยู่อีกแล้ว ตลกดี
สเป็กหรือลักษณะเด่นของน้อง
ด�าเป็นอย่างไรคะ 
ปอ  เป็น Fender Mustang ที่
แปลกมากครับ ปกติเฟนเดอร์มัส
แตงทั่วไปจะเสียงบาง ตัวนี้เสียงไม่
เหมือนใคร ผมเคยตามหาชื่อรุ่น
อยู่หลายวัน เพราะเป็นซิกเนเจอร์  
จนเจอว่าเป็นของคุณ hyde (ไฮด์) 
เขาเป็นมือกีตาร์ L'Arc~en~Ciel  
(ลาร์ก ออง เซียล) ผมค่อนข้าง
ฟลุกที่ได้มา รุ่นนี้หลายคนมาถาม
ผมว่าซื้อที่ไหน หายากครับ  อย่า
มาขโมยผมนะครับ 
ขอถามมือกีตาร์บ้าง น�้าวนครับ 
กีตาร์ชื่ออะไรครับ  
น�้าวน ผมไม่เคยตั้งชื่อให้กีตาร์เลย
ครับ  มีกีตาร์ทั้งหมด ที่เคยซื้อ 
(นับนิ้ว ) 5 ตัวแล้วครับ เป็นกีตาร์
โปร่ง 4 ตัวเลยครับ กีตาร์ไฟฟ้าตัว
หนึ่ง ที่ปกติใช้เล่นคอนเสิร์ตคือ 
เฟนเดอร์ครับ
  
5. “Par-K” : ปอ
ปอ Par-K (ปาเค) คือ อัลบั้มอีพี
ของเรานะครับ สี่เพลงที่ปล่อยมา
ล่าสุด (‘บรรยากาศดี’ ‘ฝากไว้กับ
ดาว’ ‘ไม่รู้ท�าไม’ ‘ฉันดีใจที่ได้พบ
เธอ’) เริ่มมาจากเราท�าเพลงหนึ่ง
ชื่อ ‘บรรยากาศดี’ แล้วเรารู้สึกว่า
เพลงนี้เหมือนอยู่ในสวนเลย  ภาพ
สวนที่เราคิดถึง คือ ภาพตอนที่เรา
ไปท�างานโปรดักชั่นกันก่อนท�าวาฬ 
& ดอล์ฟ เราได้ไปถ่ายงานบ้าน
เศรษฐีที่วันนั้นจัดปาร์ตี้  บ้านเขามี
สามหลังติดกัน ในพื้นที่เดียวกัน   
ตรงกลางเป็นสวนสวยๆ 
บรรยากาศเหมือนอยู่ในหนัง แล้ว
ก็มีคนออกมาร้องเพลง  เราอยาก
เอาบรรยากาศที่เราเจอวันนั้นมา
เป็นธีมของมินิอัลบั้มอีพีชุดนี้ หน้า
ปกก็ให้บรรยากาศอย่างนั้นเลย
ครับ 
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ทกุเพลงทีอ่ยู่ในอลับ้ัมนี ้ก็ตัง้ใจให้เป็นบรรยากาศนัน้
ปอ  ใช่ครับ มีความกึ่งๆ วินเทจหน่อยๆ ชื่อก็เริ่มจาก
ค�าว่า “Park” เป็นสวนสาธารณะ แล้วเราก็คิดว่า ถ้า
เป็น Park อาจจะซ�้ากับคนอื่น เราเป็นปลา ก็เลยลอง
เขียน Par–K  
  “K” มาจาก “Kingdom” คิงด้อม ช่วงนั้นเริ่มมี
แฟนเพลงเยอะ ก็จะมีคิงด้อม เฮ้ย ด้อมนั้น ด้อมนี้ 
เราก็เลยลองเป็น Par–K แล้วกัน   

6. “สาว”-น�้าวน
น�้าวน (หัวเราะ) สาว 
เห็นค�าว่า “สาว” แล้วนึกถงึอะไรครับ 
น�้าวน ผมจะนึกอะไรได้อีกนอกจากสาวๆ แต่ก็มีความ
ข้องเกี่ยวกับวงเราอยู่ครับ 
แฟนเพลงเราส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง ตั้งแต่ต้นเลย
หรือเปล่าคะ
น�้าวน ช่วงต้นผู้ชายจะเยอะกว่านี้ครับ เปอร์เซ็นต์ตอน
นี้ผู้หญิงเยอะมาก
ปอ ตอนนี้เวลาไปเล่นงานไหนแล้วมีคนมาถ่ายรูป ผม
ว่า 90 เปอร์เซ็นต์เป็นผู้หญิงครับ
เราหล่อขึ้นหรือเปล่า 
(ทั้งวง) ไม่เลยครับ 
น�้าวน ผมอ้วนขึ้นด้วยครับ 
(หัวเราะทั้งวง)
ปอ ผมว่าเพลงเราเข้าไปถึงจุดที่ผู้หญิงฟัง พี่แดง 
(รัฐพล โยธินอุปไมย) เจ้าของร้าน Guitar Lab (ร้าน
กีตาร์และห้องซ้อมใน RCA) เคยบอกเราว่า “เพลง
ของพวกนายฟังแล้วมีความรู้สึกของผู้หญิงอยู่
เยอะ” อาจเป็นเพราะเวลาผมแต่งเพลง ผมอยู่บ้าน 
อยู่กับผู้หญิงเยอะ อยู่กับแม่ อยู่กับพี่ อยู่กับป้า อยู่กับ
ยาย อาจจะได้ความคิดตรงนั้นมา มีความผู้หญิง 
น�้าวน แล้วเราจะเข้าใจ ผมก็สนิทกับแม่เหมือนกัน
มีอะไรบอกแฟนเพลงสาวๆ ไหม
น�้าวน ก็ขอให้สนับสนุนพวกเราต่อไปอย่างเหนียวแน่น
ครับ ถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้กดบัตรคอนเสิร์ตทันครับ 
(หัวเราะ)
Whal & Dolph มีสาวในวงด้วย เวลาแสดงสด
น�้าวน เป็นค�าแนะน�าของพี่บอล (ต่อพงศ์ จันทบุบผา) 
scrubb ตอนนั้นผมหามือคีย์บอร์ด เขาก็ช่วยหาน้อง
เพลง (ต้องตา จิตดี) กับเรมี่ (รมิดา อิทธิไพศาล) เล่น
ให้สครับบ ก็เลยให้สองคนนี้ลองเล่นกับวาฬดอล์ฟ 
เขาบอกจะช่วยให้ภาพลักษณ์ดูละมุนมากขึ้น ผมก็ไม่
ติด เพราะผมหาไม่ได้ แล้วเพลงเป็นคนอยากเล่นด้วย 
บอกว่าชอบเพลงวาฬดอล์ฟตั้งแต่ก่อนรู้จัก เพลงก็เลย
มาเล่นก่อน ส่งเรมี่มาส�ารอง แล้วพองานวาฬดอล์ฟ
เริ่มเยอะขึ้น เพลงก็บอกว่าให้เรมี่เป็นตัวหลักไหม 
เพราะว่าเพลงก็ไม่ค่อยว่าง มีงานส่วนตัว มีเล่น 
Plastic Plastic, scrubb เรมี่ก็เลยอยู่ยาวครับ
คอนเสิร์ตนี้มีสาวคนอื่นบนเวทีคอนเสิร์ตไหม
(ทั้งวง) อืม... ไม่บอกดีกว่าครับ

7. “ดอล์ฟ”–ปอ 
(หัวเราะทั้งวง / ท�าไมจับได้ชื่อตัวเองแม่นกันขนาดนี้
ล่ะ)
ปอ Dolph มาจาก Dolphin ครับ เป็นโลมา ไม่ใช่
ปลา เป็นผมเอง ตัวแทนของโลมา เมื่อก่อนแฟนเพลง
จะเรียกว่า “คุณดอล์ฟ” (หัวเราะ)
ท�าไมต้องเป็นโลมาครับ 
ปอ  ตอนท�าวงก็เหมือนแบ่งกันแหละครับ ว่าเราต้องมี
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คนละตัวนะที่เหมือนเป็นตัวแทน
พวกเรา 
กะไม่ต้องเห็นหน้าเห็นตา กะให้
จ�าว่านี่คือคุณวาฬ คุณดอล์ฟ 
กะไม่ให้คนเห็นหน้าเราเยอะ
เหรอคะ
ปอ กะจะปกปิดตัวเองเลยครับแค่
รู้ว่าเพลงนี้คือวงนี้ ความตั้งใจแรก
นะ แต่ตอนนั้นไปซื้อหน้ากากด�าน�้า
แล้วแพงมาก ก็เลยรู้สึกว่า ถ้าเรา
ต้องใส่อันละ 2-3 พัน ไม่ใส่ดีกว่า
น�้าวน หายใจไม่ค่อยออกด้วย
รู้ที่มาของ “ดอล์ฟ” ในวงแล้ว 
ชื่อเล่นและชื่อจริงล่ะคะ 
ปอ ชื่อเล่น “ปอ” มาจากแมลงปอ
ครับ เคยถามแม่ว่าท�าไม แม่บอก
ว่าตอนอยู่ในท้อง เราดิ้นแรงมาก 
แม่จะตั้งชื่อว่าแมลงป่องครับ ทีนี้
แม่กลัวดุร้าย ก็เลยเปลี่ยนเป็น
แมลงปอ แค่นั้นเองครับ 
 ชื่อจริง “กฤษสรัญ” อ่านว่า 
กริด–สะ-รัน แม่ไม่ได้บอกความ
หมาย ผมก�าลังหาค�าแปลของตัว
เอง (เสิร์ชในมือถือ) แต่รู้สึกว่าชื่อ 
กฤษสรัญ แทบไม่เจอคนชื่อซ�้ากัน 
แต่ความหมายลองไปหาเองละกัน
นะครับ ผมหาไม่เจอ 

8. “แมว”–น�้าวน 
(หัวเราะ / “ถูกคนทุกค�าเลย”)
น�้าวนเคยให้สัมภาษณ์ว่าเลี้ยง
แมวด้วย 
น�้าวน ใช่ครับ ผมเลี้ยงแมว จริงๆ 
แมวเป็นปิศาจ ท�าให้เราทั้งรักทั้ง
เกลียดได้ในเวลาเดียวกัน ผมเลี้ยง
หมามาก่อน แล้วแมวมาตกท่อ
คอนกรีตหน้าบ้าน แล้วก็ร้องอยู่จะ
ครึ่งวัน ผมกลัวมันตาย ก็เลยไป
เรียกหน่วยกู้ภัยให้เขามายกฝาท่อ
ออก แล้วก็งมมาให้ เจอแมวตัวจิ๋ว
เหมือนเพิ่งเกิดแล้วตกลงไป เขา
บอกว่า “เขาไม่เลี้ยงนะ เราเลี้ยง
ได้ไหม” เราก็โอเค ไหนๆ มาตก
อยู่ตรงบ้านแล้ว ก็รับเลี้ยงมาตั้งแต่
ตอนนั้น แต่รู้สึกว่าผมรักหมา
มากกว่า  (หัวเราะ) หมาดูซื่อสัตย์
กับเรา แมวอยู่ดีๆ ก็กัด อยู่ดีๆ 
ก็ตบ แล้วดื้อมาก ดุก็ไม่ฟัง รู้เรื่อง
นะ แต่ไม่ท�า ก็จะมีจังหวะน่ารัก
ของมันอยู่  

9. “อดีต” : ปอ
ปอ ผมคิดว่า คนเรามีอดีตไว้
ทบทวนตัวเองครับ เอาไว้มองใน
วันที่เราเหนื่อย วันหนึ่งเราขี้เกียจ 
เราไม่ขยัน ให้มองย้อนไปในอดีต
ว่าเมื่อก่อนเราล�าบากแค่ไหน 
 ตอนนี้เราได้ท�างานที่เรารัก
แล้ว เริ่มมีรายได้เข้ามาบ้าง ถ้าผม

ไม่อยากล�าบากเหมอืนเมือ่ก่อน ผม
กจ็ะตัง้ใจท�างาน ผมจะไปสู่ข้างหน้า
ครบั ไม่ให้อดตีท�าร้ายเรา แต่วนัท่ี
เรารู้สึกท้อ เราจะกลับไปมองมนั 
น�้าวน เป็นบทเรียน 
มองย้อนกลับไปตั้งแต่วาฬ & 
ดอล์ฟวันแรกถึงตอนนี้ รู้สึก
อย่างไรบ้าง 
น�้าวน ผมว่าช่วงสองปีกว่าที่ผ่าน
มา เราได้เจออะไรเยอะแยะ
มากมาย ชื่อเสียงค่อยๆ มา แต่เรา
ได้ไปท�าอะไรเกี่ยวกับวงดนตรี
เยอะขึ้น  การมีคนจ้างไปเล่นครั้ง
แรก การขึ้นเครื่องบินไปเล่นครั้ง
แรก หรือการนั่งรถตู้ติดกันสอง
สามจังหวัดครั้งแรก ผมว่าเป็น
ประสบการณ์ที่ดี สนุกมากๆ เลย 

10. “โซเชียล” : น�า้วน 
น�้าวน หลายๆ คนบอกว่าวาฬ & 
ดอล์ฟเป็นวงที่เล่นโซเชียลเก่ง 
บอกเลยว่าปอเป็นหลักเลยครับใน
การเล่นโซเชียล เหมือนโดยพื้น
ฐานนิสัยเขาเองด้วย เขาชอบเล่น
ทวิตเตอร์ ไอจี ผมไม่ค่อยแอ๊กทีฟ
ครับ เข้าไปดูเฉยๆ 
ปอ น�า้วนเป็นคนเชก็ว่าเขยีนอะไรผดิ
หรอืเปล่า กจ็ะมาทัก ผมเป็นคนท่ีคดิ
อะไรออก กพ็ดูๆ ไปน่ะ โพสต์ๆ 
น�้าวน ผมว่าก็ดีนะ เป็นช่อง
ทางการสื่อสารที่ติดต่อแฟนเพลง
ได้ไวมาก เวลามีปัญหาก็ไวมาก
เหมือนกันนะ (หัวเราะ) 
รู้ทันที ขอบคุณโซเชียลเน็ตเวิร์กฮะ
ที่ท�าให้เราสื่อสารกับทุกคนได้ง่าย
ขึ้นกว่าเดิมมาก

11. “ปลา” : ปอ 
ปอ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแฟน
เพลงเราเรียกเราว่า “เจ้าปลา” ได้
อย่างไร เอาจริง จ�าไม่ได้
เราไม่ได้เรียกก่อนใช่ไหม
ปอ ไม่ครับ 
น�้าวน แฟนเพลงเราเรียก แต่เรา
เป็นปลาก็ได้ น่ารักดี ถ้าทุกคน
โอเค เราก็โอเค
ปอ อ๋อ เพราะวงเราชอบไปท�า
อะไรเกี่ยวกับปลาๆ ทะเล ถ่ายเอ็ม
วี ท�าโน่นนี่ ผูกพันกับปลาเหมือน
กันครับ
ส่วนตัว แต่ละคนชอบปลาหรือ
เปล่าคะ 
ปอ ผมชอบมากครับ ผมเลี้ยงปลา
ตั้งแต่เด็ก เริ่มจากปลาหางนกยูง 
แล้วก็ปลาเสือ ตัวใหญ่ขึ้นหน่อย 
หลังจากนั้นผมก็ย้ายบ้านไปอยู่ใกล้
ทะเล แล้วก็เริ่มไปเดินสะพานปลา 
เจอฉลามตัวเล็กๆ จะถูกเอาไปขาย 
ผมก็บอกแม่ว่า “เอาไปเลี้ยงเถอะ 

สงสารมัน” เริ่มจากตรงนั้นครับ 
(ยิ้ม) เลี้ยงไปเลี้ยงมาก็มี 7-8 ตัว 
เป็นฉลามหิน ตัวไม่ใหญ่มาก ผม
เลี้ยงในตู้เล็กๆ มันก็นอนทับกัน 
สักพักก็ย้ายไปบ่อปลาใหญ่หน้า
บ้าน ไปซื้อน�้าทะเลมาลง เอาหิน
มาวาง เอาปลาเรา 7 ตัวไปลง 
หลังจากนั้นผมก็ซื้อทุกวันเลยครับ 
มีกุ้ง มีปู มีม้าน�้า มีปลาดาว ปลา
ปักเป้า ปลาการ์ตูน ปลาเก๋า ผม
เลี้ยงหมดครับ อยู่ในบ่อเดียวกัน
ก็อยู่ด้วยกันได้เนาะ
ปอ หลังๆ มันก็กินกันฮะ 
(หัวเราะ) ก็สนุกดีครับ ตอนนั้นเป็น
ประสบการณ์บ้าปลาของผมตอน 
ป.6-ม.1 ครับ 
น�้าวนล่ะคะ ช่วง ป.6-ม.1 ชอบ
ท�าอะไร
น�้าวน ตอนนั้นที่บ้านซื้อ play 1  
(PlayStaion 1 : เครื่องเล่นวิดีโอ
เกม) ให้ครับ ก็เล่นเกม เล่นการ์ด
เกมกับเพื่อน แต่ว่าพ่อเลี้ยงปลา
ครับ ผมก็ชอบดู มีตู้ใหญ่ๆ เลี้ยง
ปลาทะเลนี่แหละ มีปลานีออน 
ปลาบอร์เนียว แล้วเราก็ไม่รู้ ซื้อ
นีออนก่อน ตัวเล็กๆ ว่ายๆ สวย 
พอซื้อบอร์เนียวมาลง ตี่นมาอีกวัน 
นีออนหายหมดเลย เหลือแต่
บอร์เนียว (หัวเราะ) 
ปอ บอร์เนียวท้องสะท้อนแสงเลย 
น�้าวน บอร์เนียวอย่างดุน่ะ กินยับ
เลย ผมก็ อ้าว! เลี้ยงด้วยกันไม่ได้
เหรอ 

12. “&” :  น�้าวน 
(หัวเราะ / “นี่เขียนเป็นค�ายาวๆ 
Whal & Dolph แล้วตัดแบ่งที
ละค�า ใช่ไหมครับ”) 
น�้าวน ค�าว่า “แอนด์” เวลาเขียน
ชื่อวงภาษาไทย ผมจะใช้
สัญลักษณ์ &แทน ไม่ต้อง “วาฬ
แอนด์ดอล์ฟ” มันยืดยาว 
ชื่อภาษาอังกฤษวงของวงบนปก 
หรือในยูทูป จะเห็นว่าใช้
สัญลักษณ์ & มากกว่า and  
ตั้งใจใช่ไหม
น�้าวน ใช่ครับ
ปอ  มันน่ารักดี แล้วก็เป็น
สัญลักษณ์แห่งความไม่สิ้นสุดน่ะ
ครับ นี่ผมเพิ่งคิดเมื่อกี๊ (ยิ้ม)
น�้าวน ถ้าวางเป็นแนวนอนก็จะเป็น
สัญลักษณ์ infinity น่ะครับ 
 แล้วก็หลายๆ ฟอนต์ ตัว & 
จะดูเป็นตัวปลาได้น่ะครับ แบบ
ปลาง่ายๆ ที่เราวาด

13. “เพ่ือน” : ปอ
ปอ คิดถึงเพื่อนๆ ที่ร่วมท�างานกับ
เรามา ตอนนี้ยังอยู่กันครบดีฮะ ใน

หนังสือเล่มนี้ ถ้าเพื่อนๆ ได้มาอ่าน 
ผมขอขอบคุณเพื่อนๆ พวกผม
 ตั้งแต่น้องทัน (ทัน—ธรรม์ 
ด�ารงรัตน์)  Zweed & Roll ที่มา
ช่วยตีกลอง เป็นคนแรกที่เราชวน
เข้าวงเลยฮะ ดีใจที่ทุกวันนี้ยังอยู่
กับเรา 
  พี่ท็อป (นฤพัฒน์ รัตนทวี
โสภณ) มือเบสวงมหัศจรรย์
ธรรมดา เป็นก�าลังหลักมาเสมอ 
คิดอะไรไม่ออกบอกพี่ท็อป
 เรมี่ มือคีย์บอร์ด ขอบคุณที่
ยอมมาเหนื่อยกับพวกพี่ครับ
 ขอบคุณแก๊งชุบแป้งทอดครับ 
ตี๋เล็ก ทิม บิว ที่ช่วยเราตั้งแต่เริ่ม
ต้นนับหนึ่งและยังอยู่กับพวกเรา
จนถึงทุกวันนี้ แต่เดี๋ยวนี้มาแค่งาน
แคทฮะ ไม่ตามเรามาทุกงานแล้ว 
ต่างคนมีกิจกรรม แต่ก็ยังช่วยเรา
เสมอ 
น�้าวน ขอความช่วยเหลืออะไรก็
ตอบรับ
3 คนหลังนี่ ท�าหน้าที่อะไรบ้าง
ครับ 
ปอ สร้างสีสัน สร้างความสนกุสนาน  
แต่ละคนอย่างทิมกจ็ะช่วยตดัต่อท�าสี 
บวิกจ็ะเป็นสายข้อมลู สายโซเชยีล รู้
เกีย่วกบัโน่นนีน่ัน่ ส่วนตีเ๋ลก็กจ็ะช่วย
สร้างความบนัเทิง เรากอ็ยาก
ขอบคณุเพือ่นๆ ครบั
ซึ่งเพื่อนๆ อยู่ในโปสเตอร์
คอนเสิร์ต Jameson pre-
sents Whal & Dolph Fish 
Market ครบ
ปอ  เกือบครบครับ ทันไม่ตื่นครับ
วันนั้น (หัวเราะ) 
น�้าวน ไม่เคยบอกใครเลย บอกที่นี่
ครับ
ในคอนเสิร์ตนี้จะเจอครบทุกคน
ไหมคะ
ปอ เจอครบครับ 

14. “เอแคลร”์–น�า้วน
(หัวเราะ / เพิ่งหยิบเอแตลร์กิน
ก่อนจับได้ค�านี้)
น�้าวน เอแคลร์ ครับ นี่เลยก�าลังนั่ง
กินกันอยู่ครับ เป็นหนึ่งในขนมที่
ผมชอบครับ เจ้าไหนก็กินได้ เอแค
ลร์กับคุกกี้ ผมชอบกินมากสองอัน
นี้ แฟนเพลงก็ชอบซื้อมาให้บ้าง 
แต่พอซื้อมาชนกันสัก 2-3 กล่อง 
จะเริ่มกิน ไม่ไหวแล้ว 
ชอบกินเอแคลร์แล้วแคร์อะไร
ที่สุดครับ
น�้าวน แคร์ความรู้สึกของคนรอบ
รอบตัวครับ ผมไม่ชอบท�าอะไรที่
เบียดเบียนคนอื่น ไม่ชอบให้คน
โดนว่าเพราะเราก็ไม่ชอบไปสร้าง
ความล�าบากให้ใคร เวลาจะท�า

อะไรผมจะคิดว่าท�าแบบนี้จะ
กระทบใครอย่างไรไหมน้า เขาจะ
รู้สึกอะไรบ้างไหม แต่ยอมรับว่ามี
ชอตที่ขาดสติเหมือนกัน ขอโทษทุก
คนครับ แต่น้อยแหละ ไม่ค่อยมี  
(ปอชอบกินขนมไทย แต่ขณะ
สัมภาษณ์ยังอิ่มอยู่ เลยไม่ได้กิน
ขนมที่เราเตรียมไว้ให้)

15. “เพลง”–ปอ
ปอ ตอนนี้เรามีทั้งหมด 19 เพลง 
ครับ แต่ตอนที่เค้าแมวลงก็น่าจะ 
20 เพลงแล้ว เราปล่อยเพลงใหม่ 
8 สิงหานี้  ทั้ง 20 เพลงนี่เราตั้งใจ
ท�าทุกเพลงฮะ แล้วก็งงมากที่เรามี 
20 เพลงแล้วเหรอ ในระยะเวลา 
2 ปีครึ่ง 
  ก็หวังว่าเราจะมีสักสองสาม
ร้อยเพลงครับ 
น�้าวน สามสิบปีนะครับ 
ตอนเริ่มต้นท�าเพลงแรก ตั้งเป้า
หมายไว้อย่างไรครับ 
ปอ ตั้งเป้าหมาย อยากให้เป็น
มาสเตอร์พีซ โจทย์ของเราแรกสุด 
ไม่ได้หวังอะไรเลยนะ นอกจากท�า
เพลงออกมาต้องฟังแล้วได้
มาตรฐานเพลงที่เราฟังกัน ไม่ได้
หวังดังหรืออะไรด้วยนะ หวังแค่นั้น
เลย แล้วก็เป็นเพลง ‘ยิ้ม’ ที่ปลด
ล็อกเรา อยากให้เราท�าเพลงได้
จริง ได้คุณภาพมาตรฐานสากล 
น�้าวน สรุปว่าเป็นการลองผิดลอง
ถูก เพราะตอนนั้นเราไม่รู้จะไป
ปรึกษาใคร จะใส่ซาวด์เอฟเฟกต์ 
กุ๊กกิ๊กๆ ท�าไม่เป็น ปรึกษารุ่นพี่ 
เขาให้ค�าปรึกษามาประมาณหนึ่ง 
ผมก็ไม่เข้าใจอยู่ดี 
ปอ แล้วเขาก็บอกว่าต้องไปลอง
ท�ากันดูนะ เพราะเขาไม่ว่างช่วงนั้น  
เราก็งมกันเอง เพลง ‘ยิ้ม’ เป็นจุด
เริ่มต้นของทุกสิ่ง จากที่ไม่มีใคร
ช่วย ไม่มีโปรดิวเซอร์ เราก็เลยท�า
เอง “วันนี้เราต้องท�าให้ได้” 
น�้าวน แต่ข้อดีก็คือ หลังจากเพลง
นี้ท�าให้เราท�าเพลงเป็น ท�าทุก
อย่าง โปรดิวซ์ได้เองแล้ว 
ตอบโจทย์เป้าหมายแรกแล้ว
  ใช่ครับ 

16. “ปจัจบุนั” : น�า้วน
น�้าวน ปัจจุบันก็มีความสุขดีครับ 
พ่อแม่ก็สบายดี ป่วยนิดหน่อยตาม
ประสาคนแก่ แล้วก็มีแฟนเพลงน่า
รัก แล้วก็มีหมาแมว มีงานที่ผมว่า
เป็นความฝันของผมแหละ เพราะ
ผมเล่นดนตรีมานานแล้ว การที่ได้
เล่นดนตรีเป็นอาชีพได้ เป็นสิ่งที่ดี
ที่สุดแล้ว เพราะไม่น่าจะท�าอย่าง
อื่นได้ดีไปกว่านี้แล้ว 

“เราเป็น
ปลาก็ได้ 
นา่รักดี 
ถ้าทกุคน
โอเค เรา
ก็โอเค” 
น�า้วน 
Whal & Dolph
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 เป็นปัจจุบันที่อายุ 29 ปีที่มี
ความสุขมากๆ เลยครับ ผมจะท�า
ปัจจุบันให้ดี เพื่อจะส่งผลถึง
อนาคตให้ดีมากขึ้น ดูแลครอบครัว
ได้ดีขึ้นครับ  
ปัจจุบันของปอเป็นไงบ้างครับ 
ปอ ก�าลังสนุกอยู่กับการเริ่มเขียน
เพลงแบบใหม่ครับ ผมรู้สึกว่าผม
อยากเขียนเพลงหลายรูปแบบมาก
ขึ้น อยากให้ก�าลังใจคน เหมือนเรา
เป็นศิลปิน เราเริ่มเป็นที่รู้จักมาก
ขึ้น ผมอยากแบ่งปันความสุขให้กับ
คนที่เขามาฟังเพลงเรามากขึ้น ผม
หวังว่าวันหนึ่งผมจะเขียนเพลงเพื่อ
ท�าให้คนฟังรู้สึกมีความสุขขึ้น และ
รู้สึกว่าชีวิตคนเรามีคุณค่าของ
แต่ละคนไม่เหมือนกัน อย่าไป
เปรียบเทียบกับคนอื่น แต่ละคนมีดี
ของตัวเอง จงภูมิใจไว้ เหมือนเราก็
จะชื่นใจถ้ามีคนเดินมาบอกว่า ผม
รอดจากภาวะแย่ๆ ได้จากเพลง
พวกพี่ที่ให้ก�าลังใจผม 
ซึ่งเริ่มแต่งแล้วด้วย เล่าถึงซิงเกิล
ใหม่หน่อยค่ะ 
ปอ  เราอยากปล่อยเพลงหนึ่งก่อน
ที่จะมีคอนเสิร์ต ควรมีสักเพลงที่
ท�าให้คนฟังแล้วมีความสุข อย่างที่
ผมบอก ตอนนี้อินกับการที่ท�าเพลง
ให้คนมีความสุขได้เยอะๆ หลังจาก
เราท�าคนเศร้ามาเยอะมาก อยากมี
อะไรที่มาเปลี่ยนแปลงคนบ้าง
  เพลงนี้ชื่อเพลงว่า “ใจเดียว” 
ครับ ฟีลเหมือนเราแอบชอบผู้หญิง
คนหนึ่ง หรือว่าผู้หญิงแอบชอบ
ผู้ชายคนหนึ่ง ก็อยากบอกว่า เขา
จะรู้บ้างไหมว่าเวลาที่เรามองกันนี่ 
เรารู้สึกอย่างไรกับเขา ท่อนฮุกก็จะ
เล่าถึงความในใจว่าใจเรามีดวง
เดียว มีให้เธอคนเดียวเท่านั้นนะ 
ผมคิดถึงภาพเด็กนักเรียนที่นั่งรอ
ผู้หญิงที่เขาชอบห้องตรงข้ามเดิน
ผ่านมา แล้วก็แอบมองเขา อยาก
ให้รู้ว่าเราชอบเขามากๆ เป็น
อารมณ์นั้น 
 
17. “Rayon” : ปอ
ปอ ‘เรยอน’ เริ่มมาจากช่วงนั้นเรา
ชอบใส่เสื้อฮาวายมาก ผ้าเรยอน
เป็นผ้าลื่นที่เราน่าจะชอบที่สุด ใส่
สบาย ชอบมาก เลยน�ามาตั้งชื่อ
อัลบั้มครับ 
ตอนนี้ชอบใส่เสื้อแบบไหนครับ 
น�้าวน ก็ยังชอบแบบเดิม แต่มี
อย่างอื่นมากขึ้น ซื้อเสื้อเพราะลาย
เลยครับ ไม่จ�าเป็นต้องผ้าเรยอน 
ชดุท่ีใส่ในคอนเสร์ิตเป็นอย่างไรคะ  
ปอ เป็นชุดตามที่คุณเห็นใน
โปสเตอร์ครับ อยากใส่ชุดนี้เล่น  

น�้าวน อาจจะมีบางพาร์ตที่ต้อง
เปลี่ยนชุดบ้าง แต่ว่าต้องใส่ชุดนี้
ด้วย เพราะคอนเซปต์คอนเสิร์ตเรา
เป็นตลาดปลา อยากให้เห็นเป็น
ทิศทางเดียวกัน
ปอ แล้วก็มีเสื้อกันฝนแบบนี้ขาย
ด้วย สกรีนชื่อวง ให้ใส่น่ารักๆ 
น�้าวน แต่มีจ�านวนจ�ากัดครับ คนที่
ได้ไปก็ใส่มาดู น่ารักครับ เราเห็น
เราก็จะดีใจ
จากตอนแรกทีบ่อกว่าไมได้เรยีก
ตวัเองว่าปลา (วาฬกับโลมาไม่ใช่
ปลา) ท�าไมคอนเซปต์คอนเสร์ิต
ครัง้นีจ้งึเป็นตลาดปลาคะ   
ปอ พอคนเรียกเราว่าปลาเยอะๆ 
เราก็รู้สึกว่าเราคงต้องขายปลาแล้ว
ล่ะ แล้ว fish market ก็คือการ
ขายผลิตภัณฑ์ของปลาทุกอย่าง 
เหมือนเรามีของมาขาย แล้วคนดูก็
มาซื้อ 
น�้าวน มีหลายคนมารวมกัน 
เหมือนนัดกันมาคอนเสิร์ตนี้ครับ 
โจทย์คือเราเป็นคนบ้านๆครับ 
สถานที่ตลาดปลาก็มาง่ายดี ทุกคน
มาได้ ปลอดภัยครับ ไม่ต้องมี
ฟอร์มเยอะ สบายๆ ตลาดปลา
ไทยๆ เลยครับ ง่ายๆ ไม่ต้อง
ซีเรียส 

18. “EP” : น�้าวน
น�้าวน อีพีในความเข้าใจของผมคือ 
อัลบั้มที่มีเพลงจ�านวนไม่เยอะมาก 
ผมว่าเขาคงอยากเล่าเรื่องๆ หนึ่งที่
ไม่ได้ใหญ่โต เป็นพาร์ตหนึ่งใน
เรื่องราวตอนนั้น เรื่องสั้นๆ เพราะ
การปล่อยอีพีเป็นการคลายเครียด
ของศิลปินอย่างหนึ่ง ไม่ต้องท�าที
เดียว 10-20 เพลง ท�าแค่ 4-5 
เพลง บันทึกช่วงเวลาของเราไว้
เป็นอีพี แบบอยากท�าแค่นี้ก่อน 
เพราะผมว่าการท�าอัลบั้มเป็นงานที่
เหนื่อยและใช้เวลาเยอะมาก ถ้า
คุณไม่พร้อม ท�าแค่อีพีก่อนก็ดี
เหมือนกัน 

19. “เป็ด” : ปอ
ปอ ผมมีเพื่อนสนิทชื่อเป็ดครับ 
เพิ่งแต่งงานไปด้วย ยินดีด้วยนะ
เป็ด เป็นเพื่อนสมัยมัธยมถึงมหา
ลัยเลยฮะ
ตอนมหาวิทยาลัยเรียนสาขา
อะไรกันนะคะ
ปอ  ม.กรุงเทพ คณะนิเทศ เอก
โฆษณา 
น�้าวน ดุริยางคศาสตร์ ศิลปากร 
เอกการแสดงดนตรี เครื่องกีตาร์
คลาสสิก
 ส่วนเป็ดผมกน็กึถงึค่ายเรา 
What The Duck กเ็ป็นเป็ดไปหมด
ตอนท�าอีพีแรก (Craft) ไม่ได้
สังกัดค่ายไหน สาเหตุที่เข้ามา
อยู่บ้านเป็ดคืออะไรคะ  
ปอ  เริ่มมาจากพี่เมื่อย (ธวัชพนธ์ 
วงศ์บุญศิริ–scrubb) ฟังเพลง 
‘โอ๊ย’ ของเราจาก แคท เรดิโอ 
แล้วโทรมาชวนเราไปเล่นงานชื่อ
ดูด (dood) เราก็ตกลงปลงใจ ตื่น
เต้นนะ พี่เมื่อยโทรมาชวน  
น�้าวน พี่เมื่อยเกริ่นก่อนแล้วว่า มี
เพือ่นเขาชือ่บอล (ต่อพงศ์ จันทบบุผา 
–scrubb) เล่นกีตาร์ “สนใจพวก
นายอยู่” ผมก็บอก “ผมรู้จักครับ” 
พี่เมื่อยบอกว่า “แต่เราไม่เชียร์นะ 
เราอยากให้ท�าเองไปก่อน” พอ
วันงาน เราเล่นเสร็จก็เจอพี่บอล 
ผมรู้แหละว่าเขาจะคุยเรื่องนี้ ผมก็
ทักเขาก่อนเลย เขาก็บอก “คุย
ด้วยหน่อย” อยากร่วมงานด้วย 
แต่อยากให้ไปคุยที่ค่ายก่อน อยู่ไม่
อยู่ไม่เป็นไร ให้รู้จักกันไว้ก่อน ผม
กับปอก็เข้าไปคุยว่าเราก�าลังท�า
อัลบั้มแรก แล้วก็อยู่ด้วยกันจนทุก
วันนี้

20. “หมวก” : น�า้วน
ไม่น่าเชื่อว่าแต่ละคนจับสลากได้
ตรงกับค�าที่เกี่ยวกับตัวเองตลอด
น�้าวน นั่นสิครับ ผมใส่หมวกตอน
ท�าวาฬแอนด์ดอล์ฟแรกๆ นั่น
แหละ พอใส่มาเรื่อยๆ ก็รู้สึกว่า
เป็นคาแร็กเตอร์แล้ว แต่เราไม่ได้
ยึดตรงนั้นมาก เอาจริงๆ ผมติดไป
แล้ว ชอบใส่หมวก ไม่ใส่จะไม่ชิน 
เลยเป็นสิ่งของที่ท�าให้ผมเสียตังค์
มากขึ้นครับ เมื่อก่อนไม่เคยดู
หมวกเลย ทุกวันนี้เดินผ่านร้านเห็น
หมวกน่ารัก จะซื้อเก็บไว้ ตอนนี้มี
หลายสิบใบละ ใส่วนๆ ไป 
ชอบแบบไหนเป็นพิเศษไหมคะ
น�้าวน ผมชอบหมวกแก๊ปที่ตัวปีก
หมวกไม่ได้สูงมาก และไม่ดันทรง 
เพราะใส่ยากมาก ผมชอบแบบลู่ไป
กับหัวมากกว่า และปีกหมวกไม่

ยาวมากก็จะใส่สวยฮะ น่าจะใส่ได้
ทุกคน อนาคตจะท�าหมวกขาย ฮะ 
(หัวเราะ)

21. “คอนเสิรต์” : ปอ
ปอ  โห เจ๋งอะ ได้ค�านี้ปิดท้ายเลย 
Whal & Dolph อยากท�า
คอนเสิร์ตตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
ปอ  ตั้งแต่ต้นปีเลยครับ ประกาศ
ก่อนเพื่อนๆ เราทุกวงเลย วงเรา
เป็นวงแรกนะที่โพสต์ว่าเราจะจัด
คอนเสิร์ตใหญ่ปีนี้  แต่มาจัดท้าย
สุดเลย ก็ยังดีใจที่คนยังตี่นเต้นกับ
เรา  ถ้าเรารู้ว่าจะมีคนจัดเยอะปีนี้ 
เรายังไม่จัดหรอก (หัวเราะทั้งวง)
 เป็นครั้งแรกที่เราจะเล่นเพลง
ของเราครบทุกเพลงเลย 20 เพลง 
++ (หัวเราะ) ตื่นเต้น แล้วค่ายเรา
จัดคอนเสิร์ตครั้งนี้เขาไม่ได้จะเอา
ก�าไร เขาใส่เต็มแม็กซ์ ทีมจัด 
โปรดักชั่น เขาบอกว่า “ครั้งแรก
ของพวกคุณควรน่าจดจ�า” ค่าย
อยากให้ท�าออกมาให้ดีที่สุดฮะ ผม
ว่าเป็นก�าไรของแฟนเพลงมากๆ 
แล้ว สุดๆ น่าดูมากฮะ ผมว่าครั้ง
แรกมันตื่นเต้นน่ะ
น�้าวน นอกจากจะได้ฟังทั้ง 20 
เพลงแล้ว ผมว่าเป็นการรวมตัว
ของคนที่ชอบสิ่งเดียวกัน คุณอาจ
จะได้เพื่อนใหม่กลับบ้านไป ผมว่า
เป็นคอนเสิร์ตที่ถ้าคุณร้องเพลงเรา
ได้เยอะๆ สนุกนะ 
คอนเสิร์ตนี้วางโครงโชว์ไว้
อย่างไรบ้าง 
ปอ  มองไว้สามพาร์ต พาร์ต full 
พาร์ตอคสูตกิ และพาร์ตซึง้ ซึง่เรา
เล่ามากไม่ได้เพราะยงัไม่ได้ลองซ้อม  
น�้าวน ผมคิดว่าคอนเสิร์ตเราไม่น่า
จะเป็นทางมันมาก แต่คงจะได้
ความปลื้มใจกลับบ้านไป 
ปอ ต้องบอกว่าเราอยากท�าครั้งนี้
แบบไม่ได้มีอะไรพิเศษมาก เช่น 
เราจะไม่อะเรนจ์เพลงใหม่ เราจะ
เล่นเพลงแบบที่เราท�าน่ะ เพื่อให้
เป็นออริจินัลที่สุด ไม่ได้ขี้เกียจหรือ
อะไรนะครับ เราตั้งใจ อยากให้เขา
ได้ฟังเหมือนสิ่งที่ฟังที่บ้าน ในแบบ
ที่เป็นสามมิติ คุณได้ยินชัด ได้ยิน
สดๆ น่าจะตื่นเต้นดี เหมือนเขารอ
ฟังโซโล่กีตาร์ตรงนี้อยู่ ไลน์นี้  ผมก็
จะเล่นให้เขาได้ฟัง 
น�้าวน ออริจินัลครับ ครั้งแรก ครั้ง
ต่อไปก็ว่ากัน 
การท�าคอนเสิร์ตเป็นอีกหนึ่งเป้า
หมายของวงหรือเปล่า 
น�า้วน เพิง่แวบเข้ามาเมือ่ต้นปีนี่
แหละครบั ไม่ได้คดิมาก่อนว่าสักวัน
หนึง่เราต้องจดัคอนเสิร์ตใหญ่นะ 
ปอ เราแค่คิดเล่นๆ เพราะเราไม่

เคยมีคอนเสิร์ตเปิดอัลบั้มเลย ก็
เลยคิดว่าจะจัดคอนเสิร์ตเปิดอัลบั้ม
นะ แล้วเราดันปล่อยอีพี ‘Par-K’ 
มาอีก ก็เลยท�าคอนเสิร์ตใหญ่ไป
เลยน่ะครับ 
หลังจากคอนเสิร์ตใหญ่แล้ว วง
วางแผนท�าอะไรต่อคะ 
ปอ เราแพลนไปถึงปีหน้าแล้วครับ 
มีเพลงที่จะปล่อยเรียบร้อย  
น�้าวน หลังคอนเสิร์ตเราคงเดิน
หน้าท�าอัลบั้มใหม่ไปครับ ทุกคนคง
ได้ฟังก่อนบ้าง  2-3 เพลง แล้ว
ค่อยปล่อยอัลบั้มปลายปี (O,O)

รู้ไปท�าแมว 
- ถามไปถามมา เราเพิ่งเห็นตอนเรียบ
เรียงบทสัมภาษณ์ว่าปอตอบ 2 ข้อติด
กัน  (ข้อที่ 4 และ 5)
- ก่อนหน้านี้เราเขียนชื่อวงนี้เป็นภาษา
ไทยตามค�าอ่านว่า “วาฬแอนด์ดอล์ฟ” 
แต่เมื่อสมาชิกทั้งคู่บอกว่า ชอบ “&” 
มากกว่า “แอนด์ “เราจึงเขียนว่า “วาฬ 
& ดอล์ฟ” ในฉบับนี้ 
- แมวของน�้าวน ชื่อกิวกิว เพราะมีลาย
เหมือนวัว  (“กิว” ภาษาญี่ปุ่นแปลว่า 
“วัว”)
- เรานัดวาฬ & ดอล์ฟ ถ่ายปกเค้าแมว
ที่คาเฟ่แมว Caturday Cafe ซึ่งมี
แมวร่วมเฟรมกันคึกคัก 
“แมวน่ารักน่ะ แมวที่บ้านโคตรดื้อเลย” 
น�้าวน 
“ผมชอบตัวที่แลบลิ้นตลอดเวลา  แล้ว
ผมก็ถามที่ร้านว่าท�าไมมันแลบลิ้น
ตลอดเวลา เขาบอกว่า อ๋อ ลิ้นมันยาว” 
ปอ
- ก่อนหน้าท�าวงร่วมกัน  สมาชิกเคยมี
ผลงานร่วมกับวงอื่น ได้แก่ ปอกับ วง 
The Jogging Boy  และน�้าวนกับ 
The Public Mansion 
- จังหวัดแรกที่วาฬ & ดอล์ฟ เคยขึ้น
เครื่องบินไปแสดงสด คือ ตรัง
- ชื่อและต�าแหน่งเพื่อนปลาใน
โปสเตอร์คอนเสิร์ต แก๊งชุบแป้งทอด: 
บิวซ้ายสุด ทิมอยู่ข้างหลัง คนที่ใส่
หมวกคือตี๋เล็ก
ส่วนสาวที่ไม่ใช่เรมี่ คีย์บอร์ดคือมุจิน 
ฝ่ายศิลป์ของวอท เดอะ ดัก ผู้ต้อง
ประจ�าต�าแหน่งในโปสเตอร์แทนทัน
ที่มาไม่ทัน 
-วาฬ & ดอล์ฟ ร่วมงานกับแคท เรดิโอ 
แทบทุกงาน ทั้งการแสดงสด ขายเสื้อ
ยืด ขายอาหาร จัดรายการก็ท�ามาแล้ว 
แอบเข้าไปโปรโมทคอนเสิร์ตล่าสุดช่วง
ที่ดีเจไม่อยู่ก็ท�า (หลังสัมภาษณ์คอลัมน์
นี้แหละ) แต่งานหนึ่งที่พวกเขาบอกว่า
ยังไม่มีโอกาสและอยากมีส่วนร่วมมาก 
แค่ไปงานก็สนุกแล้ว คือ แคท อวอร์ด 
ที่ทีมงานก็อยากจัดมากเหมือนกัน 

“คนเรา
มอีดีตไว้
ทบทวน
ตัวเองครับ” 
ปอ Whal & Dolph



42 43

ลินดา 
ต�ารวจ
กาลเวลา1
โดย 2 DOX 

ดาวโลก
 "หลังจากมื้ออาหารเย็นอันแสนหรูหรา 
กลับเป็นมื้อสุดท้ายที่แสนสยดสยองของ
ท่านนายพลไปซะงั้น" เสียงหัวหน้าโจบ่น
พึมพ�า ท่ามกลางไฟแฟลชของกองพิสูจน์
หลักฐาน ไฟไซเรนจากรถต�ารวจที่แยงลูกกะตา 
และทีมต�ารวจหลากหลายทีม ที่ดูวุ่นวายจนน่า
ปวดหัวเพิ่มกว่าเหตุการณ์ที่เพิ่งจะเกิดขึ้น

 "เดี๊ยนคิดว่า มันผิดปกตินะคะ" 
 "คุณก็ต้องขึ้นด้วยประโยคนี้ทุกทีแหละ 
คุณลินดา!" หัวหน้าเสียงดังขึ้น แต่ตายังมองที่
ศพของท่านนายพล

 "หัวหน้าเองก็รู้สึกแบบนั้นนี่คะ" 
  "เอาเถอะ ถ้าเจออะไรเพิ่มเติม รายงาน
ผมไปละกัน ผมมีประชุมต่อ" เกือบถึงรถ 
หัวหน้าโจจึงหันมาตะโกนอีก         
"แล้วก็...ถ้าจะท�าอะไรรุนแรง รายงานผม
ก่อนนะ ลินดา!!"

  "ค่ะ!" 

6 ชั่วโมงก่อน ที่งานเลี้ยงรับรอง
 "ผมขอรับรองว่า โปรเจกต์ความร่วมมือ
กันกับชาวดาวไททันนี้ จะท�าให้ดาวโลกของ
เราและชาวดาวไททัน เจริญก้าวหน้าไปไกล 
เป็นที่หนึ่งในดาราจักรแห่งนี้ ไปพร้อมๆ กัน
ครับ" เสียงปรบมือดังทั่วห้องบอลรูม งาน
เลี้ยงรับรองสุดหรูหรา อาหารเครื่องดื่ม
มากมาย ผู้คนทั้งชาวโลกและชาวไททันชั้นสูง 
ต่างยิ้มแย้ม ทักทาย ดื่มกิน อย่างสบายใจ

 "ผมว่ามันแหม่งๆ มันดูสนุก และ
ปลอดภัยเกินไป" เสียงเดวิดดังขึ้นมาในระบบ 
 "การ์ดซีเคียวริตี้น้อยกว่าปกติ" เสียง
ของโกแกงแทรกมาอีกเสียงหนึ่ง
 "ไปคุยกันที่อื่นได้ไหม ฉันต้องใช้สมาธิ" 
 "โอย จะให้ AI คุยกับมนุษย์ ก็ต้อง
ทางโทรจิตนี่แหละคร้าบ จะให้ไปคุยที่ไหน
กันล่ะคร้าบ" 
 "ที่ไหนก็ได้ นอกจากในหัวชั้น! คนหนึ่ง
อยู่ดาวเสาร์ อีกคนอยู่ดาวพฤหัส ใกล้กัน
กว่าฉันอีก!"

Novel

  "ลินดา คุณใกล้ถึงรึยังล่ะ หัวหน้าตามตัวคุณมาสอง
ชั่วโมงแล้วนะ" 
  "เดวิด ฉันว่าคุณล่วงหน้าไปก่อนได้ก็ดีนะ ฉันสังหรณ์ใจว่า 
จะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้น ส่วนโกแกง เปิดระบบสแกนแบบ
ละเอียดให้ฉันด้วย ขอข้อมูลแผนผังตึกทุกห้องและรายชื่อ
พร้อมอัตลักษณ์ของทุกคนในงานให้ฉันด้วย"
   "รับทราบขอรับหัวหน้า ผมจะส่งข้อมูลให้ทั้งหัวหน้าและ
คุณเดวิด พร้อมกันเลยขอรับ" 

เมื่อถึงเวลาจริงจัง เดวิดกับโกแกง ก็ยังเป็นทีมที่ฉันเชื่อมือได้

 ชาวไททันยังอิ่มหน�าส�าราญ เครื่องดื่มมึนเมาของชาวโลก 
ท�าเอาร่างกายสีฟ้าเปลี่ยนเป็นสีส้มกันแทบทุกคน ส่วนมนุษย์โลก
ก็หน้าแดงเพราะฤทธิ์ของเครื่องดื่มจากชาวไททัน เหล่านักการ
เมือง ข้าราชการชั้นสูง ทหารต�ารวจระดับบิ๊กๆ เดินขวักไขว่กันไป
ทั่วงาน โดยไม่รู้ชะตากรรมที่จะเกิดขึ้น

 "ไม่น่าจะทันการ โกแกง ขอสายหัวหน้าโจให้ฉันหน่อย 
และติดต่อทีมส�ารอง A27 ไปที่งานเลี้ยงด่วนเลย" "รับทราบ
ครับหัวหน้าลินดา" สิ้นเสียงสนทนา ยานของฉันก็ห้อตะบึงไป
ด้วยความเร็วสูง แต่จะให้เร็วสูงสุดอย่างไร ก็ยังไม่น่าจะทันลาง
สังหรณ์ที่จะเกิดเรื่องไม่ดีของฉันแน่ๆ

 "คุณลินดา" เสียงหัวหน้าโจขึ้นมาในระบบ "สามวันแล้วจาก
เรื่องระเบิดที่งานเลี้ยง ทางทีมเรายังไม่มีเบาะแสอะไรเลย" 
 "ดิฉันมี แต่ไม่ค่อยแน่ใจนัก จึงยังไม่อยากรายงาน"
 "เท่าที่ได้ เอามาก่อนเถอะ คดีนี้ส�าคัญมาก เบื้องบนก�าชับ
มา อ้อ ส�าคัญขนาด อนุญาตให้คุณใช้ความรุนแรงระดับ 22 
ได้ คิดดูก็แล้วกัน" หัวหน้าพูดปนข�าตัวเองในตลกร้ายแบบนี้ 
 "เดี๊ยนขออนุญาตไปดาวอังคารบ่ายนี้ค่ะ" 
  "มันเกี่ยวอะไรกับชาวดาวอังคารด้วยรึ?" 
  ฉันไม่ตอบ และปิดระบบทันที 

 อืมส์ นั่นสิ หรือบางที เราอาจจะเชื่อลางสังหรณ์ของตัวเอง
มากเกินไป

รู้ไปท�าแมว
 ลินดา ต�ารวจกาลเวลา คือ นิยายที่เขียนโดย  2 DOX หรืองอสจัง 
หรือ จักรพงศ์ สิริริน นักดนตรี นักเขียน หมอดู ดีเจ ฯลฯ ที่ขยันขันแข็ง
และมีฝือฉกาจฉกรรจ์มากๆ วันหนึ่งเขาส่งต้นฉบับเรื่องนี้มาให้เราอ่านทาง
ไลน์อย่างเมามัน เราขอรวมเล่มทันใด เขาบอก “เย็นไว้” เราจึงทยอยลง
เป็นตอนๆ ให้ผู้อ่านเค้าแมวได้แกะรอยกาลเวลาด้วยกันแบบระทึก
จินตนาการ ..ก่อนใคร โปรดติดตามตอนต่อไป.
 ป.ล. นี่เป็นผลงานล�าดับถัดจาก Galaxian Explosion หนังสือเล่ม
แรกของงอสจัง ในสังกัดส�านักพิมพ์หมีคั่วโลก

ดาวอังคาร

ลินดา2
ดาวอังคาร
 ยานของฉันต้องลงจอดฉุกเฉิน เนื่องจากเครื่อง
ควบคุมแรงโน้มถ่วงมีปัญหา ดาวอังคารคือดาวที่ใกล้
ที่สุด และมีฐานลับของเราที่นอกจากจะซ่อมเสร็จไวแล้ว 
ยังมีเสบียงและอาวุธที่ฉันต้องการด้วย แต่ในใจฉันก็ยัง
สังหรณ์เพิ่มเติมว่า ท�าไมต้องมาเสียตอนนี้ ตอนที่ฉันคิด
ว่าจะเกิดเรื่องร้ายแรงที่ดาวโลก แล้วเอาเข้าจริง ส่วนตัว
แล้ว ฉันเองก็ไม่ค่อยจะถูกโฉลกกับพวกชาวดาวอังคาร
ซักเท่าไรหรอกนะ

 ชาวดาวอังคารแท้จริงแล้วคือ ต้นตระกูล บรรพบุรุษ 
ของชาวดาวโลกนี่แหละ แต่ถ้าจะให้นับย้อนหรือสาธยาย
ให้ละเอียด คงปวดหัวกันหลายตลบเป็นแน่แท้ เอาเป็น
ว่า ก่อนหน้านี้เมื่อนานมาแล้ว ดาวอังคารเป็นเหมือน
โลกเรา แล้วก็ค่อยๆ เน่าเหมือนโลกเรา แล้วเขาก็ย้ายไป
อีกกาแล็กซีนึง แล้วก็ส่งโคลนมายังดาวโลก พอดาวโลก
อยู่ได้ ชาวดาวโลกก็ฟื้นฟูดาวอังคาร แล้วชาวดาวอังคาร
ที่แท้จริงก็กลับมาทวงสิทธิคืน ดังนั้น ที่เล่ามาซะยาว 
ชาวดาวโลกกับชาวดาวอังคาร เลยไม่ค่อยจะถูกชะตากัน
ซักเท่าใด แต่เมื่อมีผลประโยชน์เรื่องแร่ธาตุและ
วิทยาการ ก็เลยท�าเป็นยอมๆ วินๆ กันไปซะงั้น

 ฉันเป็นไซบอร์ก แต่ฉันก็ไม่ค่อยชอบขี้หน้าชาวดาว
อังคาร แต่ขอไม่เล่า เพราะมันจะยาวกว่านี้อีก หึหึ

 จอดยานเสรจ็ ฉนัมาท่ีหน่วยซ่อมบ�ารงุร่างกาย เตรยีม
เสบียง อาวุธ แล้วฉันก็จะออกเดินทางทันที "สวัสดี คุณ
ลินดา" เสียงที่ฉันไม่อยากจะได้ยินดังขึ้น "สวัสดีค่ะ หัว
หน้าพิกซี่" ฉันตะเบ๊ะท�าความเคารพ "จะรีบไปไหนล่ะ
คุณ ไม่ได้เจอกันตั้งนาน นั่งคุยกันก่อนสิ" "เดี๊ยนมี
ภารกิจด่วนค่ะ" "ด่วนแค่ไหนกันรึ ด่วนกว่าเรื่องที่ผม
ก�าลังจะเล่าให้คุณฟังรึเปล่าล่ะ" 

 มีอะไรแปลกๆ อีกแล้ว ฉันไม่อยากสังหรณ์อะไร
ซ�้าๆ สองสามจังหวะแบบนี้เลย

 หัวหน้าพิกซี่ เป็นหัวหน้าหน่วยควบคุมหลัก (คือ
คุมดาวอังคารนั่นแหละ)(หึ) ไม่ว่าอะไรเล็กใหญ่ ไม่
เคยรอดสายตาแก (และโทรจิตของแกด้วย) ฉันเลย
สังหรณ์ว่า การที่ฉันต้องมาจอดยาน และมาคุยกับ
แกที่นี่ อาจจะเป็นความต้องการโดยตรงของแก 
ไม่ใช่เพราะยานของฉันขัดข้องจริงๆ

 "ด้วยความสามารถของชาวดาวอังคารแท้ๆ 
แบบผม ผมสามารถรู้อนาคตได้เล็กน้อยนะครับ
คุณลินดา" "ดิฉันทราบดีค่ะ" "และก็..." "และดิฉัน
ก็ทราบดีค่ะ ว่าเป็นความต้องการของท่าน ที่จะ
ให้ดิฉันมาจอดยานที่นี่" ฉันพูดสวนออกไป "ยังเป็น
คนขวานผ่าซากเหมือนเดิมนะคุณ"

 "เอาเป็นว่า ที่ผมท�าก็เพื่อความปลอดภัยของ
คุณ ของทีมคุณ และของชาวดาวโลกทั้งหมดก็
แล้วกัน" "แม้ว่าจะเกิดเรื่องใหญ่ เรื่องไม่ดี เรื่อง
อันตรายอย่างนั้นหรือคะ" "แต่ผมค�านวณแล้วว่า
มันคุ้ม อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะคุณลินดา คุณ
หยุดไลน์เวลานี้ได้ อีกไลน์เวลาก็ต้องเกิดเรื่อง
แบบนี้อยู่ดีแหละ"

 "หน้าที่ของดิฉัน ในไลน์เวลานี้ ก็ต้องท�าหน้าที่
ให้ดีที่สุดในไลน์เวลานี้ค่ะ" "พอกันที!" เสียง
ตวาดแสบแก้วหูของหัวหน้าพิกซี่ ไม่สิ มันเข้าไปถึง
วิญญาณเลย แว้บนั้นฉันรู้สึกกลัวขึ้นมาเลยทีเดียว 
ฉันไม่ได้เสพความกลัวมานานเท่าไรแล้วนะ ...

   to be continued...



44 45

PIY
Play It 

Yourself 
เล่นได้เล่นดี 

Text: Tum Monotone
Illus: koy 

 คอลัมน์ส่งเสริมความสนุก ปลุกพลังใจ 
ด้วยการลงมือเล่นได้…เล่นดี โดยคณะดีเจนัก
ดนตรีจากรายการแมวสด (เล่นดนตรีสดออก
อากาศทุกวันพุธ 21.00-24.00 น. ที่แคท 
เรดิโอ)
 ฉบับนี้ ลงมือโดย ดีเจตั้ม–สถาปัตย์ ธีร
นิตยภาพ หรือ ตั้ม Frozen หรือ Tum 
Monotone นักดนตรี นักแต่งเพลง อาจารย์ 
โปรดิวเซอร์ เจ้าของสตูดิโอ No Sound In 
Space แปลงร่างเพลง ‘ฉันไม่เหงา’ และเล่า
เรื่องทัวร์โหดสัส  

ออนเดอะโร้ด
On The Road โหดสัสๆ
 ถ้าจะให้วาดภาพความฝันของวงดนตรีที่เพิ่งตั้งวงมาใหม่ๆ ความฝัน
เหล่านั้นจะประกอบไปด้วยอะไรบ้าง แน่นอนที่สุด สิ่งแรกก็น่าจะเป็นการ
มีเพลงดีๆ สักจ�านวนหนึ่ง และได้บันทึกเสียงในสตูดิโอเจ๋งๆ ใช้เวลาใน
การเข้าห้องอัดอย่างดื่มด�่า หลังจากนั้นก็ตระเวนเล่นคอนเสิร์ตงานเล็กๆ 
อบอุ่นๆ ค่าตัว ค่าเหนื่อยอาจไม่ใช่เรื่องใหญ่ แต่ประสบการณ์ต่างหากที่
เป็นสิ่งที่ส�าคัญ 
 หลังจากนั้นล่ะ
 ก็ดังเปรี้ยงปร้างไง 
 แล้วพอประสบความส�าเร็จ ก็คงหนีไม่พ้นการออกเดินทางไปเล่น
ดนตรีในที่ต่างๆ ใช่เลย ที่ผมพูดมาทั้งหมดก็เพื่อจะโยงเข้าไปสู่ “การทัวร์
คอนเสิร์ต” 
 ส�าหรับวงที่ฮอตฮิตติดตลาดในยุคนี้ ก็น่าจะวัดกับตารางทัวร์ที่แน่น
ปฏิทิน นั่นมีความหมายเท่ากับการได้ออกไปเจอกับแฟนเพลงทั่วประเทศ 
การได้ค่าตอบแทนในจ�านวนมวลรวมแล้วสามารถเรียกตัวเองได้อย่าง
ภาคภูมิใจว่าเราก็เป็นนักดนตรีอาชีพคนหนึ่งในวงการนี้เหมือนกันนะเว้ย
 นี่คือภาพที่อยู่ในอุดมคติของทุกคน แต่น้อยคนที่จะได้สัมผัสฝันหวาน
เหล่านี้
 ซึ่งในความเป็นจริง หากเราได้ลองคุยกับคนที่ผ่านประสบการณ์เหล่า
นี้มา และผ่านมันมามากพอจะรู้ว่าตารางงานที่แน่นปฏิทินมันมาพร้อมกับ
ความเหนื่อยล้า มาพร้อมกับปัญหาด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต และอีก
หลายๆ ปัญหา
 ภาพความสนุกสนานของการปาร์ตี้สังสรรค์หลังคอนเสิร์ตอาจมีอยู่
จริง แต่ลองคิดดูว่าถ้าต้องออกเล่นคอนเสิร์ต ทุกวันติดกันเป็นเวลา
หลายๆ เดือน ก็เป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจะเต็มเหนี่ยวอย่างนั้นได้ทุกวัน 
 ลองคิดดูว่าอาจต้องนั่งรถตู้วันละแปดชั่วโมง ซาวด์เช็กตอนเที่ยง
กลางแดดเปรี้ยงแสบตา ตอนบ่ายกลับโรงแรมมาก็ไม่ง่วง แต่พอเริ่มง่วงก็
มีคนมาตามไปถ่ายรูป พอค�่าๆ ก็ต้องแต่งตัวไปเล่นอีกแล้ว เล่นเสร็จก็ดึก
แต่นอนไม่ค่อยหลับเพราะเตียงมันแข็ง รู้ตัวอีกทีก็ใกล้จะรุ่งสาง หลับได้
สักพักก็โดนลากขึ้นรถตู้
 การออกทัวร์ก็เป็นประสบการณ์ที่โหดสัสอย่างหนึ่งในชีวิตนักดนตรี
เลยก็ว่าได้ (O,O)

รู้ไปท�าแมว  
เราได้ต้นฉบับ PIY ชุดโหดสัสของตั้ม หลังจากบอกเขาว่า คอนเซปต์ของเค้าแมว
ฉบับนี้คือ สนุกสัตว์สัตว์

---เพลงแปลงร่าง---
เพลง ฉันไม่เหงา (เวอร์ชั่น โหดสัสรัสเซีย)
แปลงเนื้อร้องโดย ดีเจตั้ม แมวสด
จากท�านองเพลง ‘ฉันไม่เหงา’ ของ Sqweez Animal 
Intro : Fmaj7 / Fmaj7 / Em7 / Em7 / (2Times)

            Fmaj7          Em7 
	 *	Pherāa	ṭhex	mị̀	khey	ca	rū̂	ẁā	khn	thī̀	rx

       Fmaj7           Em7
ẁā	khn	thī̀	khxy	khêā	rū̂s̄ụk	xỳāngrị
    Fmaj7            Em7 
Khêā	n̂xycı	s̄ạk	pheīyng	h̄ịn	ṭhex	mị̀	khey	rū̂
   Fmaj7            Em7 
h̄rụ̄x	h̄āk	ṭhex	ca	rū̂	k̆	khngca	khæ̀	deā
   Dm7
Pherāa	c̄hạn	ca	bxk	ṭhex	ẁā	c̄hạn	mị̀	h̄engā	
   Cmaj7
mị̀	cexa	kạn	wạn	nī̂	k̆d

    Cmaj7    Fmaj7
	 **	Xyū̀	khn	deīyw	ca	h̄engā	s̄ạk	thèārị
       Em7
mị̀mī	ṭhex	læa	c̄hạn	thn	dị̂
       Dm7
mị̀	khær̒	xarị	ley
Cmaj7            Fmaj7
s̄ìng	thī̀	thả	ca	ŝả	reụ̀̄xng	kèā
    Em7
mị̀mī	khêā	læa	c̄hạn	mị̀	ṣ̄er̂ā
     A7  Dm7 G    G7-9
ca	n̂xycı	xarị	na

Instru : Em7 / Em7 / Fmaj7 / Fmaj7 /(2Times) / Em7
(*,**)
 Em7       Fmaj7             Em7 
	 Mị̀	khey	ca	rū̂	pherāa	mị̀	khey	bxk	
    Fmaj7             Em7 
	 Mị̀	khey	ca	rū̂	pherāa	mị̀	khey	bxk	 	
    Fmaj7             Em7 
	 Mị̀	khey	ca	rū̂	pherāa	mị̀	khey	bxk	
    Fmaj7             Em7 
	 Mị̀	khey	ca	rū̂	pherāa		c̄hạn	mị̀	bxk 
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“คลื่นทะเลมาจากลม 
ความคิดก็เหมือนสายลม
ที่พัดผ่านเข้ามา 
ให้เราได้รู้สึกถึงความสุขทุกข์
อยู่ที่ว่าเรามองปัญหาจากมุมไหน

เราหลงรักทะเล
ที่ความกว้างขวางอันไร้ขอบเขต
รักทะเลเพราะมีหาดทราย มีคลื่นลม
เราหลงรักความอิสระ
และเลือกที่จะปฏิเสธความทุกข์
แต่เรามักจะลืมกันเสมอว่า
หนึ่งในความทุกข์เอง มาจากความที่เราคิดได้ตก 
คล้ายดังลมที่พัดผ่านเข้ามาที่ชายฝั่ง
พริ้วแผ่วเหนือเกลียวคลื่นอยู่ตลอดเวลา
นั่นเพราะทะเลไม่เคยหยุดนิ่ง 
เราวาดภาพทะเลในความทรงจ�าเอาไว้แบบไหน 
เราก็จะรู้สึกถึงภาพแบบนั้นก่อนเสมอ

เราผิดหวังเสียใจ 
จากสิ่งที่มาตกกระทบความรู้สึกนึกคิดของเรา 
จิตเราก็ออกแบบฉากเศร้าๆ 
ขึ้นมารองรับกับอารมณ์ของเรา

เราสุขสมหวัง 
ความรู้สึกนึกคิดของเรา 
ก็ออกแบบฉากความสุขขึ้นมา
รองรับกับอารมณ์ของเราเช่นกัน

เราเคยมองทะเลว่าสวยจากมุมไหน 
เราก็มักจะเลือกมองทะเลจากมุมนั้นก่อนเสมอ

นี่อาจเป็นหนึ่งเหตุผล 
ที่ท�าให้เรายังไม่สามารถ
ก้าวข้ามผ่านพ้นออกไปจากมุมมองเดิมๆ ได้เสียที

ลองหามุมมองใหม่ๆ 
ให้กับโฟกัสของกล้องถ่ายภาพชีวิต
ให้โอกาสหัวใจของตัวเอง 
ได้มอบโอกาสดีๆ ให้แก่ดวงตาของตัวเอง 
เพื่อการก่อเกิดมุมมองใหม่ๆ ที่แปลกตาขึ้น 

ลองมองหามุมมองใหม่ ๆ จากความสุขทุกข์ 
ลองหามุมมองใหม่ๆ ให้แก่ความรู้สึกนึกคิด
ให้โอกาสดวงตาดวงใจ 
ได้หลุดออกมาจากการมองบางสิ่งอย่างเพียงด้านเดียว”

#วลีเดียวดาย
#ดวงดาวเดียวดาย

รู้ไปท�าแมว
 ข้อความในหน้ากระดาษนี้มาจากดวงดาวเดียวดาย หรือ 
ประพันธ์ สุนทรฐิติ คือ นักเขียนและนักดนตรีที่เรียบเรียงถ้อยค�า
และความคิดเป็นกิจวัตร นี่เป็นหนึ่งในต้นฉบับที่เขาส่งมาสะกิด
ใจเรา หากใครอ่านแล้วติดใจ ติดตามเขาต่อได้ที่เฟสบุ๊ก ดวงดาว
เดียวดาย  
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หนังสือแจกฟรีของ Cat Radio ท่ีหวังว่าจะออกทุกเดือน

แจกฟรี มีไม่เยอะ
เก็บไว้เหอะ ...เม้ียว
16 • 2019by Cat Radio

Whal & dolph 
 สนุก สัตว์ สัตว์

วาฬดอล์ฟในหมู่แมว
เปิดนิยายใหม่ของ 2Dox

เพลงเสียงสัตว์ก็มา
สกู๊ปไอดอลก็มี

จักรราศีศิลปิน + สัตว์ก็มัน


