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Undercover
สืบจากปก

by _punchspmngknlp

“น้องๆ ไอดอลในชุดแซนตี้ผมล่ะพี่”
เสียงหนึ่งโวยวายหลังจากฝันที่จะ
ได้เห็นน้องป๊อป น้องแฮมมี่ น้องม่าน
มุก และอีกหลายน้องบนปกเค้าแมว
พังทลายลงไป

“เอางี้มะ ยังไงพี่เล็กกับไมเคิลก็
ต้องไปถ่ายรูปด้วยกล้องฟิล์มที่
สวนสยามอยู่แล้ว ก็ใช้รูปของทั้ง
คู่แหละ เข้ากับธีมด้วย แต่พี่เล็ก
เอารูปที่ถ่ายติดม้านะ ฮ่าๆ”
หัวหน้าครีเอทีฟควบการตลาด
พูดไปหัวเราะไปอย่างสะใจใน
แผนการ

“งบหมด ต้องเอาตังค์ไปท�ำเอ็ก
ซะโป เสียจุยด้วยนะ”
เสียงคุณยาย บรรณาธิการ พูด
เบาๆ โดยไม่หันเหออกมาจากหน้าจอ
ต้นฉบับ และเพลงใหม่ของ บอย
อิมเมจิ้น ในหูฟัง
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“ค่ะ ตามนั้นเลย เย้”
คุณยาย บรรณาธิการ ตอบรับ
อย่างร่าเริง (O,O)
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ความทรงจ�ำ – ความทรงใจ

Intro

Editor’s Note

แล้วตั้งใจไปวัดผลใน Cat Expo
ด้วยการสังเกตและติดตาม
โดยหวังว่าทุกคนจะประทับใจ
น�ำไปสู่บทบันทึกลงที่ใดๆ โดยเฉพาะในใจ
ก่อเป็นความทรงจ�ำต่อไป

“เมือ
่ ไรทีค
่ วามรู้สก
ึ หรือประสบการณ์
จะเปลีย
่ นเป็นความทรงจ�ำ”
....
เราครุ่นคิดอยู่นาน พยายามค้นค�ำตอบ
ทางวิทยาศาสตร์ก็ยากเกินกว่าตนจะ
เข้าใจ
ค�ำตอบทางปรัชญาหรือนามธรรมก็
ยากอธิบาย

CAT
RADIO
DJ Shift

อนึ่ง ค�ำถามข้างต้น เกิดขึ้นหลังจากเราเริ่มสอบถามทีมงานและ
ศิลปินเกี่ยวกับความทรงจ�ำจาก สวนสยามและแฟตเฟสติวัล 16 ปีก่อน
แล้วได้ค�ำว่า “ประทับใจ” พร้อมความคิดถึงประสบการณ์มันๆ ที่นั่น ซึ่ง
เราเองตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่าจะจ�ำได้กี่ปี แต่พอตัดสินใจกันว่าปีนี้จะไปจัด
งานที่นี่ ความทรงจ�ำจากหนนั้นก็พรั่งพรู... จริงๆ ตอนนั้นก็ดีนะ และหวัง
ว่าตอนนี้จะดียิ่งขึ้น...เพราะทุกคน

จึงขอตั้งสมมติฐานไว้ว่า “เมื่อเรา
ประทับใจ จะเกิดความทรงจ�ำ”

				พัสวรรณ ศรีลาน
				บรรณาธิการ
ภาพหน้าปกโดย : Greasy Cafe

ป.ล. เนื้อหาในเล่มอาจไม่ได้มีเรื่องความทรงจ�ำ หรือ Cat Expo มากนัก เรา
เพียงคิดถึง (หมกมุ่น) หัวข้อเหล่านี้ระหว่างท�ำต้นฉบับ หากใครมีค�ำถามหรือ
ค�ำตอบใด ก็ส่งมาได้ที่ cultmaew@gmail.com
ขออภัย
เนื่องจากคอลัมน์ Recommend ฉบับ 16 เราลงชื่อใต้รูปน้อง “เดียร์”
วง Daisy Daisy ผิด เป็น เกียร์จึงขออภัยไว้ ณ ที่นี้

Cat Radio DJ Shift

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

รับสมัครสมาชิกอ่าน และสมาชิกแจก
ติดต่อที่ cultmaew@gmail.com แจ้งชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์จ�ำนวนเล่ม
ที่ต้องการ พร้อมจุดที่น�ำไปแจก เรายินดีและขอบคุณมาก โดยจะประชาสัมพันธ์จุด
แจกในหนังสือและสื่อต่างๆ ด้วย

บรรณาธิการอ�ำนวยการ
พงศ์นรินทร์ อุลิศ
บรรณาธิการบริหาร 		
มณเฑียร เกษศิรินทร์เทพ
บรรณาธิการ 		
พัสวรรณ ศรีลาน
นักเขียนประจ�ำ		
ทีมเค้าแมว = ทีมแคท เรดิโอ
			
ดีเจ ครีเอทีฟ โปรโค และทีมงานทุกคน
ทีมให้ข้อมูล รู้ไปท�ำแมว
บรกรณ์ หลงสวาสดิ์
			อัญญารัตน์ ชาตะเมธีกุล
			วีณา ปิยะพินทุ
			ปัญญพัฒน์ ชัยศุภมงคลลาภ
			นุวัตร ฐิติเหมสกุล
			ไชยปกรณ์ พุทธธีรภาพ
			นิสิต พัฒนศิริมากร
			จามร อามระดิษ
			ดิศรณ์ ปานเพ็ง
			วรพจน์ จันทร์สงวน
			สิรินดา อินทสุข
นักอ่านตรวจทาน 		
อิทธิกร เทพทรงวัจจ
นักออกแบบ			วรวุฒิ ตวงวุฒิกุล
นักจัดการ 			
กรภัทร์ บุนนาค
			เพชรชมภู ศุภนิราพาธ
นักสื่อสารออนไลน์ 		
อภิชญา โพธิ์ศรี
			ณฐพัชร จันทร์วศิน
ผู้อ�ำนวยการแจก		
เชียงใหม่: ขิม + อุ๊บอิ๊บทีม
			
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

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), A Cup of
Joe (หมู่บ้านสัมมากร 2 ซ.19), 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 (ทาวน์อิน 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 (ใกล้
โรงเรียนบดินทร์เดชา ลาดพร้าว 94), สวนครูองุ่น มาลิก (ทองหล่อ ซ.3 ข้าง
สถาบันปรีดีฯ), 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 Good Space BKK (จตุจักร), 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 (ซอยพหลโยธิน 18/1 แยก 3), Hello Yolo
(ก๋วยเตี๋ยวยายก้า) เหม่งจ๋าย, Okinawa Kinjo (สุขุมวิท 69, BTS พระโขนง
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ทางออก 3), Tacos Factory (อารีย์ ซ.1), TERUAKI
(โครงการอารีย์การ์เด้น), แซ่บอินดี้ สาขาเลียบด่วน
(ซ.ประดิษฐ์มนูธรรม) University ใต้คณะดุริยางคศาสตร์
ม.ศิลปากร (ตลิ่งชัน), ใต้คณะวารสารฯ ม. ธรรมศาสตร์
(รังสิต), ส�ำนักหอสมุดกลาง มศว (ประสานมิตร), ส�ำนักวิทย
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�่ำเปิงกาแฟ, 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) Restaurant / Bar FLOUR FLOUR loaf. (โครงการ D – Condo ถ.สุเทพ), Minimal Bar (ห้าแยกสันติธรรม), Our
Place Chiang Mai (เจ็ดยอด), Raw truckr (หลังมช.),
We Didn’t Land on the Moon Since 1987 (ศิริมัง
คลาจารย์ ซ.3), รออยู่ตรงนี้ (หลังตลาดต้นพยอม), ร้าน
สหภาพสเต็ก (ซ.วัดอุโมงค์), เมิงระมิงค์ (บ�ำรุงราษฎร์ 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 (ชัน
้ ล่าง 9 Ingh
Apartment สีแ่ ยกโรงเรียนรวมมิตร), ห้องซ้อมดนตรี Studio
1234 (ถ. บัวรอง), Takeoff Cafe (โครงการ Airplane
Park Korat), ร้านเขมจิตต์ คาเฟ่ แอนด์ เบด (ใกล้ไนท์
บ้านเกาะ)
เชียงราย ก๋วยเตี๋ยวเรือวิทยุ (หน้ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
หลวง), ร้าน 115 Cafe’ (ติดอนามัยป่าอ้อดอนชัย)
จันทบุรี Dejavu by Wanphenjewely, C.A.P Cafe
and People (ถ. สุขาภิบาล)
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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�้ำปิง 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)
พิ ษณุโลก 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�ำจัด), โกดัง ซอย 2 (ซ. ราชด�ำเนิน 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

Cat
Diary
ประมวลภาพ+ข้อมูล: aou.nuwat

GPX presents
Cat Film
เอาเพลง
มาท�ำเป็นหนัง

ได้ผู้ก�ำกับรุ่นใหม่
ให้ชื่นชมฝีมือกันคึกคัก

หลังจากเปิดรับผลงานหนังสั้น
ไปเมื่อเดือนกันยายน ก็มีผู้ก�ำกับรุ่น
ใหม่ไฟแรงส่งงานเข้าประกวดถึง 306
เรื่อง กับโครงการ GPX presents
Cat Film เอาเพลงมาท�ำเป็นหนัง
เทศกาลประกวดหนังสั้น ปั้นผู้ก�ำกับ
หน้าใหม่ จัดโดย Cat Radio
27 ตุลาคม 2562 ณ พารากอน
ซีนีเพล็กซ์ โรงที่ 7 คือ วันฉลองความ
ส�ำเร็จกับก้าวแรกของผู้ก�ำกับรุ่นใหม่
ที่เอาเพลงมาท�ำเป็นหนังได้โดนใจ
กรรมการและผู้ชมที่ได้มาร่วมงาน
ร่วมดูนิทรรศการหนังสั้นทั้งหมดที่
สร้างสรรค์จากบทเพลงที่ให้แรงบันดาล
ใจ ร่วมดูหนังที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย
แบบเวิลด์พรีเมียร์ในโรงภาพยนตร์
แล้วร่วมลงคะแนนโหวตกันอย่าง
สนุกสนาน ศิลปินเจ้าของเพลงอย่าง
โป้–ปิยะ ศาสตรวาหา (Yokee
Playboy), Whal & Dolph, The
Octopuss*, t_047 และเหล่าผู้กำ� กับ
ตัวแทนคณะกรรมการอย่าง บอล-วิทยา
ทองอยู่ยง, หมู-ชยนพ บุญประกอบ,
ยักษ์–คมสัน นันทจิต, ตั้ม-สถาปัตย์
ธีรนิตยภาพ ตัวแทนผู้สนับสนุน คือ
คุณภาณุพงศ์ สวนทวี ผู้จัดการฝ่ายการ
ตลาด บริษัท จีพี มอเตอร์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด ตัวแทนจากแคท
เรดิโอ อย่างจ๋อง-พงศ์นรินทร์ อุลิศ
ผู้บริหาร พร้อมเหล่าดีเจ อาทิ เปอร์
สุวิกรม, ไมเคิล ศิรชัช, จูนจูน พัชชา,
กันต์ ชุณหวัตร, บอย ตรัย ก็มาร่วม
ด�ำเนินรายการและมอบรางวัลกันคึกคัก
ในบรรยากาศกันเองแบบป๊อปๆ
เวิลด์ๆ เช่น ดีเจกันต์ ที่พกหมวกกัน
น็อกมามอบรางวัลกันก่อนน็อก ดีเจจูน
จูนและตั้ม–สถาปัตย์ แปลงร่างเป็น
ทานตะวันและหมอฉลามสุดป๊อปมอบ
รางวัลป๊อปปูลาร์โหวต ส่วนดีเจพี่หมี
บอย ตรัย นักร้องสุดอบอุ่นก็แปลงร่าง
เป็นดาร์ธเวเดอร์ มามอบรางวัลตัวร้าย
โดดเด้งได้แบบเซอร์ไพร์สทั้งกาแล็กซี

โดยมีผลรางวัล ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ : หนังสั้นเรื่อง
ลืม (จากเพลงของ Doubletap feat.
หนึ่ง ETC) ก�ำกับโดย อรุณกร พิค ได้
รับเงินรางวัล 5 หมื่นบาท พร้อมถ้วย
รางวัล
รางวัลที่ 2 : หนังสั้นเรื่อง รุ้งสี
เทา (จากเพลงของ Monomania)
ก�ำกับโดย ปีย์มนัช รัตนกุณฑลทิพย์ ได้
รับเงินรางวัล 3 หมื่นบาท พร้อมถ้วย
รางวัล
รางวัลที่ 3 : หนังสั้นเรื่อง นอน
คนเดียว กินคนเดียว ดูทีวีคนเดียว
(จากเพลงของ Yokee Playboy)
ก�ำกับโดย ชนาธิป อมรปิยะพงศ์ ได้รับ
เงินรางวัล 2 หมื่นบาท พร้อมถ้วย
รางวัล
รางวัล GPX Challenging
Award : หนังสั้นเรื่อง Drive (จาก
เพลงของ Violette Wautier) ก�ำกับ
โดย เชษฐา ขันธหัตถ์ ได้รับเงินรางวัล
5 หมื่นบาท
รางวัลหนังสั้นกันก่อนน็อก ใน
โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวม
หมวกกันน็อก โดย แคท เรดิโอ ร่วม
กับ สสส. : หนังสั้นเรื่อง อย่าสัญญา
(จากเพลงของ T-Bone) ก�ำกับโดย
อิสรา อริยเอกอนันต์ ได้รับเงินรางวัล
1 หมื่นบาท
รางวัลโดดเด้ง มอบให้หนังที่มี
ความโดดเด้งจนกรรมการต้องตั้ง
รางวัลให้พิเศษ ได้รับเงินรางวัลเรื่องละ
3, 000 บาท จ�ำนวน 7 เรื่อง ได้แก่
1. รางวัลผู้หญิงข้าใครอย่าแตะ
โดดเด้ง : หนังสั้นเรื่อง 04:00 (จาก
เพลงของ The TOYS) ก�ำกับโดย
ณภัทร์ บุญทา , จิรภัทร ศรีมงคลพันธุ์
2. รางวัลรักธรรมชาติโดดเด้ง :
หนังสั้นเรื่อง ลิฟต์เขียว (จากเพลง
ของ The Octopuss*)
ก�ำกับโดย ปราชญ์ อนุศิลป์
3. รางวัลดาวรุ่งโดดเด้ง : หนัง
สั้นเรื่อง ไม่รู้ท�ำไม (จากเพลงของ
Whal & Dolph) ก�ำกับโดย ไตรภพ กาวี
4. รางวัลหัวจรดเท้าโดดเด้ง:
หนังสั้นเรื่อง รุ้งสีเทา (จากเพลงของ
Monomania) ก�ำกับโดย ปีย์มนัช
รัตนกุณฑลทิพย์
5. รางวัลโดดเด้งได้โดดเด้ง:
หนังสั้นเรื่อง Apollo (จากเพลงของ
Folk9 ) ก�ำกับโดย ภูวรินทร์ พรแสน
6. รางวัลภาพจ�ำโดดเด้ง :
หนังสั้นเรื่อง ภาพฝันในจักรวาล
(จากเพลงของ เขียนไขและวานิช)
ก�ำกับโดย อฏวี โฆษิตปฏิพัทธ์
7. รางวัลตัวร้ายโดดเด้ง : หนัง
สั้นเรื่อง Drive (จากเพลงของ
Violette Wautier) ก�ำกับโดย
เชษฐา ขันธหัตถ์
และรางวัล Popular Vote
จากการลงคะแนนของผู้ชม ได้แก่
หนังสั้นเรื่อง นอนคนเดียว กินคน
เดียว ดูทีวีคนเดียว (จากเพลงของ
Yokee Playboy) ก�ำกับโดย ชนาธิป
อมรปิยะพงศ์ ได้รบ
ั เงินรางวัล 1 หมืน
่ บาท

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับ
รางวัล และขอบคุณทุกคนที่เข้าร่วม
กิจกรรม รวมทั้งผู้สนับสนุนทุกด้าน
ติดตามกิจกรรมครั้งต่อไปได้ที่
www.gpxthailand.com/catfilm,
www.thisiscat.com
รู้ไปท�ำแมว
1. ทีมงานนับจ�ำนวนหนังสั้นรอบแรกได้
328 เรื่อง แต่ตรวจแล้วพบว่ามีการส่งซ�้ำ 
จึงสรุปจ�ำนวนที่ถูกต้องไว้ที่ 306 เรื่อง
2. หนังเรื่องแรก ส่งเข้ามาวันที่ 1 กันยายน
ซึง่ เป็นวันแรกทีเ่ ปิดรับผลงาน ณ เวลา ตี 1 ครึง่
คือ เรื่อง “เจ้าเหมียว” (Jelly Rocket)
ก�ำกับโดย ณัฎฐ์ธร กังวาลไกล
3. ผู้ที่ส่งหนังสั้นปีนี้ 77% เป็นนักเรียนและ
นักศึกษา อีก 22% เป็นบุคคลทั่วไป
4. ในหมู่นักเรียนและนักศึกษาที่ส่งหนังสั้น
มีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ส่งมามากที่สุดถึง
65 เรื่อง
5. ผู้ก�ำกับที่อายุน้อยที่สุดอายุ 15 ปี เรียน
อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ส่งผลงานเรื่อง “มึงนี่มัน”
(Somkiat) ก�ำกับโดย พศิน อาบสุวรรณ์
และ ปรมี พันธรังษี
6. แนวภาพยนตร์ที่ส่งเข้ามามากที่สุด
คือ Drama (136 เรื่อง)
7. วิธีการปรากฏของ GPX ที่นิยมมากที่สุด
คือ มีรถคันจริงในหนังสั้น
8. มีหนังสั้นเกี่ยวกับไอดอล 2 เรื่อง ซึ่งมี 1
เรื่อง ที่ได้เข้ารอบสุดท้าย คือ “สุขสันต์วัน
เหงา” (TELEx TELEXs) ก�ำกับโดย
นวพน นทกุล และอีกเรื่องที่เกือบเข้ารอบ
คือ “ก็เพราะว่าชอบเธอ” (BNK48) ก�ำกับ
โดยภูริช กาญจนพยัคฆ์
9. เป็นครั้งแรกที่แคทฟิล์มมีกรรมการเป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นด้วย นอกจากการก�ำกับ
การแสดง หรือดีเจรายการหนังหน้าแมว คน
แรกเป็นนักตัดต่อระดับกรรมการออสการ์
ลี ชาตะเมธีกุล อีกคนคือ โสฬส สุขุม
โปรดิวเซอร์ที่พาหนังอิสระไทยหลายเรื่องไป
เวทีนานาชาติ
9.1 เป็นครั้งแรกเช่นกันที่กิจกรรมทัวร์
แนะแนวโครงการแคทฟิล์มในสถานศึกษา
มีวิทยากรที่ไม่ใช่ผู้ก�ำกับภาพยนตร์ อย่าง
อมราพร แผ่นดินทอง นักเขียนบทชื่อดัง และ
มานุสส วรสิงห์ ศิษย์เก่าแฟตฟิล์มที่เป็นนัก
ตัดต่ออันดับต้นในไทย
10. หนังสั้นที่ชนะเลิศได้รับคะแนนรวมจาก
กรรมการทั้ง 7 เป็นเอกฉันท์ แต่ก็ห่างจากที่
สองเพียง 1 คะแนน
11. ผู้ก�ำกับเรื่อง “ลืม” (Doubletap feat.
หนึ่ง ETC) ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทั้งก�ำกับ
และแสดงเอง จนเราเชื่อว่าเขาขี้ลืมจริงๆ
ในวันประกาศผลจึงถามกันว่าวันนี้เขาลืม
อะไรหรือเปล่าและอยากบอกว่าอย่าลืมน�ำ
รางวัลกลับบ้านนะ
12. อรุณกร พิค ผู้ชนะงานนี้ บ้านอยู่
เชียงใหม่ บินมาลุ้นรางวัลงานนี้โดยเฉพาะ
และพาคุณแม่มาร่วมงานด้วย
13. เป็นครั้งแรกที่แคทฟิล์มจัดการตัดสิน
รอบกรรมการ นอกออฟฟิศ Cat Radio
นั่นคือ No Sound In Space สตูดิโอ
บันทึกเสียงระดับสากล ที่ดูแลเราทั้งเครื่อง
เสียง การฉาย และอาหารการกิน (บ้านดีเจ
ตั้ม โมโนโทน ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ
และดีเจเปิ้ลหน่อย)
14. ระหว่างดูหนังรอบกรรมการ นอกจาก
เสียงหนังแล้ว บรรยากาศเงียบมาก เพราะ
ทุกคนตั้งใจดูสุดๆ
15. ตั้งแต่จัดมา แคทฟิล์มครั้งนี้มีการมอบ
รางวัลโดดเด้งมากที่สุดถึง 7 รางวัล
16. ในวันประกาศผล ทีมงานพบนางเอก
ของหนังสั้นรอบสุดท้าย 4 คน มาร่วมงาน
เย้! (น้องๆ อาจจะมามากกว่านั้น ขออภัย
หากนับไม่ครบ แต่ยืนยันว่าชื่นชมผลงานทุก
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คนดังที่กรรมการกล่าวทั้งระหว่างตัดสินและ
มอบรางวัลว่า นักแสดงหญิงในการประกวด
ครั้งนี้ ฝีมือดีมาก นักแสดงชายก็ฝีมือดีนะ ได้
รางวัลด้วย)
17. Polycat และ Stamp เป็นสองศิลปิน
ที่มีคนเอาเพลงมาท�ำเป็นหนังในงานนี้มาก
ที่สุด (ศิลปินละ 9 เรื่อง)
18. เพลงที่ใช้ประกอบในวันงาน ทั้งเปิดตัว
พิธีกร ผู้มอบรางวัล และศิลปิน มีทั้งหมด
21 เพลง
19. พี่บอย ตรัย ผู้มอบรางวัลตัวร้ายโดด
เด้งครั้งนี้ ต้องมามอบรางวัลตั้งแต่ปีที่แล้ว
แต่ดันไปผิดที่ คราวนี้จึงลงทุนหยิบหน้ากาก
จากที่บ้านมาแปลงร่างเป็นดาร์ธ เวเดอร์ ตัว
ร้ายที่โดดเด่นในจักรวาล ตามรีเควสต์ของ
ทีมงาน
20. ระหว่างมอบรางวัลสาขาดาวรุ่งโดด
เด้ง , หัวจรดเท้าโดดเด้ง และภาพจ�ำโดด
เด้ง พี่บอล วิทยา หนึ่งในคณะกรรมการเป็น
ผู้ให้เหตุผลว่าท�ำไมถึงมอบสามรางวัลนี้ (ซึ่ง
แน่นอนว่าทั้งหมดเกี่ยวกับสาวๆ เอ้ย! การ
แสดง)
21. การมอบรางวัล Popular Vote
ป๊อปมาก ได้รับเสียงกรี๊ดสนั่น เพราะดีเจ
ตั้ม โมโนโทน และดีเจจูนจูน สวมหัวตุ๊กตา
ฉลามและปลาทอง ที่ซื้อก่อนงาน 30 นาที
ขึ้นมามอบรางวัล หลังจากทราบว่าหมอ
ฉลามกับทานตะวันในซีรส
ี ์ My Ambulance
รักฉุดใจนายฉุกเฉิน สุดป๊อป มาไม่ได้จริงๆ
22. รางวัล Popular Vote ครั้งนี้ได้คะแน
นเป็นเอกฉันท์จากผู้ชมที่มาชม รวมทั้ง
สิ้น 41 คะแนน
23. รางวัลพิเศษ หนังสั้นกันก่อนน็อก
ได้ กันต์ ชุณหวัตร เป็นผู้ประกาศและมอบ
รางวัล โดยน�ำหมวกกันน็อกจากโครงการกัน
ก่อนน็อก ที่ออกแบบโดยยิปโซ ขึ้นเวทีด้วย
และใส่ตามรีเควสต์ของพี่ๆ ที่นั่งแถวหน้า ้
24. สมาชิก The Octopuss* ตั้งใจใส่ชุด
พนักงานส่งพิซซ่า ซึ่งเป็นชุดที่อยู่ในมิวสิก
วิดีโอเพลง ‘ลิฟต์เขียว’ มามอบรางวัลให้
หนังเรื่องเดียวกัน ตอนแรกวงยังไม่รู้ชื่อ
รางวัล แต่เนื่องจากชุดมีสีเขียวด้วย จึงดูเข้า
กันดีกับรางวัลรักธรรมชาติโดดเด้ง
25. Whal & Dolph เพิ่งตีรถกลับมาจาก
คอนเสิร์ตที่อุดรธานี แล้วตรงมามอบรางวัล
ดาวรุ่งโดดเด้ง ให้แก่ผู้ก�ำกับ ‘ไม่รู้ท�ำไม’
โดยเฉพาะ
26. t_047 มาร่วมชมหนังสั้นรอบสุดท้าย
ปีนี้เป็นปีที่สองติดต่อกัน เพราะมีผู้เลือก
เพลงของเขาท�ำหนังเข้าประกวดแล้วเข้ารอบ
นี้ทั้งสองปี
27. โป้ โยคีเพลย์บอย ผู้มอบรางวัลโดดเด้ง
ได้โดดเด้ง ได้ร่วมลงคะแนน Popular Vote
เป็นก�ำลังใจให้หนังเรื่อง นอนคนเดียว
กินคนเดียว ดูทีวีคนเดียว
28. เปอร์ สุวิกรม พิธีกรในงานครั้งนี้เอ่ย
ปากว่า ถ้ามีสิทธิ์โหวตจะมอบคะแนนให้หนัง
สัน
้ เรือ
่ ง Drive ก�ำกับโดย เชษฐา ขันธหัตถ์
ที่ได้รับรางวัลตัวร้ายโดดเด้ง และ GPX
Challenging Award
29. ทีมงานต้องขออภัยในความไม่สะดวก
เรื่องจ�ำนวนจ�ำกัดของที่นั่งผู้ชมในรอบวัน
ประกาศผล ท�ำให้รับผู้ชมได้เพียง 200 คน
ทั้งที่มีผู้สมัครชมถึง 300 กว่าคน
30. ตัวอย่างความส�ำเร็จของผู้ที่ผ่านเวที
แคทฟิล์ม คือ ชนาธิป อมรปิยะพงศ์ แชมป์
ปีที่แล้ว ผู้ผันตัวจากคุณครูโรงเรียนมัธยมมา
เป็นคนท�ำหนัง ส่งผลงานแคทฟิล์มมาตั้งแต่
ครั้งแรก ก็เริ่มมีผู้ติดต่อให้ก�ำกับงาน จน
ปัจจุบันเป็นผู้ก�ำกับโฆษณามืออาชีพ ส่วน
สาเหตุทีปีนี้ร่วมส่งผลงานจนได้รางวัลที่ 3
และรางวัลป๊อปปูลาร์โหวต เพราะมีผู้ติดต่อ
ให้ใช้โลเคชั่นฟรี และมีเรื่องที่อยากเล่าเป็น
หนังสั้นอยู่พอดี (O,O)
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Cat
Diary
คารวะบทเพลง
ในต�ำนาน
WHIZDOM
INSPIRE
SUKHUMVIT
presents 101
HALLOWEEN
CONCERT
SONGS
NEVER DIE

101 TRUE DIGITAL PARK
31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 	

นีคือครั้งแรกที่แคท เรดิโอ จัด
คอนเสิร์ตช่วงฮัลโลวีน โดยชวน
เหล่าศิลปินมาถ่ายทอดบทเพลง
แห่งต�ำนาน ที่ยังอยู่ในใจเสมอ
และนับหนึ่งครั้งที่น่าจะประทับใจ
ทั้งผู้ร้องและผู้ฟัง ในงาน
WHIZDOM INSPIRE
SUKHUMVIT presents 101
HALLOWEEN CONCERT :
SONGS NEVER DIE ณ 101
TRUE DIGITAL PARK
31 ตุลาคม
เป็นโชว์ Songs Never Die
แบบต่อเนื่องโดยเหล่าศิลปิน
หมุนเวียนขึ้นร้องบทเพลงที่อยู่ใน
ความคิดถึง เปิดเวทีแบบหวานข้าม
กาลเวลาด้วยอิมเมจ สุธิตา กับ
เพลง ‘รักไม่รู้ดับ’ ของ สวลี ผกา
พันธุ์ ต่อด้วยนภ พรช�ำนิ ที่
เซอร์ไพรส์ที่แฟนๆ กับการร้อง
เพลงลูกทุ่ง ด้วยเพลง ‘มอง’ ของ
สุรพล สมบัติเจริญ ซึ่งเราฟังแล้วก็
รู้สึกว่าเข้ากับพี่นภ จนเผลอนึกถึง
เพลง ‘เผลอ’ อยู่กลายๆ ต่อด้วย
ก้อง สหรัถ กับการทริบิวต์ เต๋อ
-เรวัต พุทธินันทน์ ด้วยบทเพลงให้
ก�ำลังหัวใจแบบ ‘ที่แล้วก็แล้วไป’
และครั้งแรกที่นี่กับ ปุ๊ อัญชลี
ศิลปินหญิงเปี่ยมอัตลักษณ์พร้อม
เพลง ‘เรามีเรา’ แหวน ฐิตม
ิ า และ
‘Yesterday Once More’

Orlando and Dawn, Close
To You – The Carpenters,
New Divide – Linkin’ Park,
You Are Not Alone – Michael Jackson) โดยมี 2 สาว
เปียโน และเพลงที่คุ้นเสียงคุ้นหน้า
กันใน Youtube มาร่วมแจม
ก่อนส่งต่อเวทีให้คุณพ่อลูกสาม
สิงโต ท�ำโชค ซัดทั้งเพลงฮิต เพลง
เพราะ Songs Never Die เพลง
‘Three Little Birds’ ของ
Bob Marley แถมคัฟเวอร์เพลง
’แก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใคร’ ของ
เขียนไขและวานิชวงที่ก�ำลังมาแรง
จากเชียงใหม่ได้น่าฟังมากๆ รวม
ทั้งเพลงสนุกแบบรวยๆ อย่าง
‘ลองรวย’ จากโปรเจกต์ DTK
Boy Band และปิดท้ายด้วยการ
แจม ‘อยู่ต่อเลยได้ไหม’ กับแจน
จัง แบบน่ารักจัง

- The Carpenters ที่เข้ากันดี
มากๆ ก่อนป๊อด ธนชัย จะรับช่วง
ต่อด้วยเพลงร็อก ‘Smells Like
Teen Spirit’ ของ Nirvana ใน
เวอร์ชั่น Paul Anka ที่เรียบเรียง
ได้ละมุนละไมได้ฟีลอุ่นอลังการ
จากนั้นอัปบีตกันสักหน่อยกับ ‘I
Wanna Dance With
Somebody’ เวอร์ชั่นน่ารักน่า
เต้นตามกับอิมเมจ จนเราอด
ตกหลุมรักไม่ได้ ยืนฟังน้องร้อง
เพลง ‘Can’t Help Falling in
Love’ – Elvis Presley แบบ
ฟินๆ จากนั้นก็ถึงเวลาของ แมะๆ
(แม่ๆ) แฟนคลับของบาส SBFIVE
กับเพลงที่เขาโตมาด้วยกันตั้งแต่
อยู่เชียงใหม่ ‘พี่สาวครับ’
ของ จรัล มโนเพ็ชร
ส่วนพี่นภก็จัดสองเพลงต่อ
เนื่องแบบไพเราะ/เพราะ/พริ้ม ทั้ง
‘อดีต’ ของ  อรรถพล ประเสริฐยิ่ง
และ ‘ผู้ชายในเงาจันทร์’ ของ
Tea For Three ชิลกันต่อกับ
‘เธอเห็นท้องฟ้านัน
่ ไหม’ ทีท
่ ริบวิ ต์
ให้เปิ้ล ทีโบน เจ้าของเสียงร้องที่
เราคิดถึง โดย ป๊อด ธนชัย ก่อนส่ง
ต่อให้พี่ก้อง ขับร้อง ‘รักเธอ
ทั้งหมดของหัวใจ’ ของ Pause
ต่อด้วย ‘While My Guitar
Gently Weeps’ ที่กินใจทั้ง
เสียงร้องและกีตาร์ ก่อนถึงตาของ
นนท์ ธนนท์ ที่ข้ามยุคมาร้องเพลง
‘ข่าวร้าย’ ของ DR.Kids ได้แบบ
เซอร์ไพรส์แฟนเพลง ด้าน บาส
SBFIVE ก็ไม่ธรรมดากับเพลง
‘คนใจอ่อน’ ของ D2B แล้วพี่ปุ๊ก็
กลับมาจุดไฟแห่งแรงบันดาลใจให้
ทั้งผู้ชมและเหล่าศิลปินกับเพลง ‘I
Was Born To Love You’
ของ Queen ก่อนส่งเข้าช่วงท้าย
กับ ‘How Deep Is Your
Love’ ของ Bee Gees โดย
นนท์ ธนนท์ และ ‘ขอบคุณ’ ของ
วงครับ อีกหนึ่งวงดนตรียุค
อัลเทอร์ฯ ที่ป๊อด ธนชัย ร้องปิด
ท้ายได้อบอุ่น เปี่ยมความทรงจ�ำ
	 1 พฤศจิกายน
เริ่มต้นเดือนใหม่ด้วยการ
แสดงสดจากวง Friday ที่
นอกจากบทเพลงของวงที่เข้ากับ
อากาศเย็นสบายแบบ ‘หนาวนี้’
และอีกหลายบทเพลงแบบเต็มอิ่ม
รวมทั้งยังถ่ายทอดบทเพลง
‘รางวัลแด่คนช่างฝัน’ ได้ไพเราะ
กินใจ ด้านแจนจังจัดบทเพลง
Songs Never Die ให้แฟนๆ
ฟังแบบพิเศษ 4 เพลงติด (Tie a
Yellow Ribbon ‘Round The
Ole Oak Tea’ - Tony

2 พฤศจิกายน
ปิดท้าย WHIZDOM
INSPIRE SUKHUMVIT presents 101 HALLOWEEN
CONCERT : SONGS NEVER
DIE ณ 101 TRUE DIGITAL
PARK ด้วยศิลปินต่างยุคแต่สนุก
ไม่แพ้กัน อย่าง บิลลี่ โอแกน ที่พา
เหล่านักดนตรีและบทเพลงฮิตจาก
ยุค 80 มาให้ฟังกันอย่างสะใจ
พร้อม Songs Never die ‘ปาก
คน’ ของ พี่เต๋อ เรวัต ปิดท้ายด้วย
scrubb กับโชว์ปิดเวทีนี้ที่สนุก
ตามสไตล์บอล เมื่อย และชาว
คณะ ที่คราวนี้บรรเลงเพลง ‘ย�้ำ’
ของ สิงห์ Sqweez Animal เป็น
Songs Never die ด้วยความ
ระลึกถึงแบบเต็มอารมณ์
ขอบคุณ WHIZDOM
INSPIRE SUKHUMVIT เหล่า
ศิลปิน และผู้ชมที่มาร�ำลึกถึง
บทเพลงแห่งต�ำนานร่วมกัน โอกาส
หน้าพบกันใหม่
รู้ไปท�ำแมว
- แม้บางวัน โดยเฉพาะวันที่ 1 ตุลาคม
อากาศจะเย็นอย่างน่าประหลาดใจ
บรรยากาศหลังเวทีก็อบอุ่นมาก ศิลปิน
ทีมงาน ไอดอล พบปะ พูดคุย ถ่ายรูป
ร่วมกันอย่างกันเอง
- ด้านแฟนคลับก็มาเชียร์ศิลปินอย่าง
ใกล้ชิด บางคนได้ต่อแถวถ่ายรูปกับพี่ปุ๊
น้องแจน น้องบาส และน้องนนท์ ที่คน
หลังเนื่องจากแฟนคลับหรือ
NONTFAM มามากกว่าจะจัดเวลา
ถ่ายรูปได้ครบทันเวลา จึงจัดกอดให้
รายคนแบบฟินไปอีกแบบ
- งานนี้ทีมแคท เพิ่งได้ร่วมงานกับ
ศิลปินหลายคนครั้งแรก เช่น รุ่นพี่อย่าง
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พี่ปุ๊ พี่บิลลี่ ที่เตรียมเซ็ตลิสต์มาแบบ
แน่นปึ้ก และรุ่นน้องแบบบาส SB
FIVE ที่แมะๆ (แฟนคลับ) คุ้นเคยกับ
#บาสเด็กอ้วนที่แท้จริง ก็เตรียมตัวมา
อย่างดี ทีมงานได้ชื่นชมตั้งแต่
วันซ้อมอีก
- นอกจากบาส SB FIVE, นนท์
ธนนท์, ปุ๊ อัญชลี จะแต่งหน้า,ใส่พรอพ
หรือตกแต่งชุดให้เข้ากับฮัลโลวีนแล้ว
ทีมงานหลังเวทีบอกว่า บอย ตรัย ก็ใส่
ชุดที่เข้ากับบรรยากาศ (ฟักทอง) แต่
เราว่าหลายคนเห็นว่าเป็นเสื้อไจแอนท์
มากกว่า
- ทั้งนี้ทีมงานขอขอบคุณทุกบริษัท
ค่ายเพลง และครอบครัวศิลปินเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ที่อนุญาตให้ใช้เพลงในงานนี้
- หน้าตาตุ๊กตุ่น ในโลโก้ เวที และ
บริเวณต่างๆ ในงาน รวมถึงเสื้อที่ระลึก
มาจากการออกแบบของ
AnOfficerDies หรือ ฐิติภูมิ เพ็ชร
สังข์ฆาต เจ้าของคาแร็กเตอร์ Million
Monsters ที่หลายคนชื่นชอบ
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Cat
Diary
เชียร์ศิลปินไทย
ในซัมเมอร์โซนิก
TOKYO
SUMMERSONIC
JAPAN
16-18 สิงหาคม
2562
ซัมเมอร์โซนิก เป็นอีกหนึ่ง
เทศกาลดนตรีใหญ่ในแดนอาทิตย์
อุทัย ที่มีศิลปินระดับโลกมาเยือน
อุ่นหนาฝาคั่งทุกปี นับเป็นหนึ่งงาน
ในฝันของเหล่าผู้ชมและศิลปิน เรา
เองก็เช่นกัน ดังนั้นจึงดีใจอย่างยิ่งที่
มีโอกาสได้ไปเชียร์ศิลปินไทยใน
โตเกียว ซัมเมอร์โซนิก ที่ครั้งนี้นับ
เป็นการฉลองครบ 20 ปีด้วย เราก็
เนียนว่าเป็นการฉลองที่มีวงบ้าน
เราไปแสดงสดในงานนี้บนเวที
Billboard Japan Stage ถึง
สามวง
เปิดเวทีด้วย TELEx
TELEXs ที่เริ่มมีผลงานเป็นที่รู้จัก
ย่านเอเชีย ‘Enough for

Loneliness and Internet
Today’ อัลบั้มเต็มชุดแรกของ
พวกเขาก็มีเวอร์ชั่น Japan
Edition จ�ำหน่ายช่วงกลางปี พอ
เข้าปลายปีก็ทยอยปล่อยเพลง
ภาษาอังกฤษมาให้ติดตามกัน ส่วน
การแสดงบนเวทีซัมเมอร์โซนิกนั้น
นับว่าแนะน�ำตัวได้สดใส เตรียมตัว
สื่อสารและส่งอารมณ์บทเพลงได้
น่าชื่นชม
ด้าน แสตมป์ - อภิวัชร์เอื้อ
ถาวรสุข ศิลปินไทยที่มีผลงานใน
สังกัดญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ ทั้ง
อัลบั้ม ทัวร์คอนเสิร์ต และการ
โปรโมทต่างๆ เต็มรูปแบบ
(ตัวอย่างก่อนขึ้นเวทีนี้ 1 วัน เขาได้
ไปสัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์
ประจ�ำชาติญี่ปุ่นอย่าง NHK และ
จัดแฟนมีตติ้งอย่างอบอุ่น อัลบั้ม
ในทาวเวอร์ เรคคอร์ดส ก็ขายหมด
เกลี้ยง) ท�ำให้ศิลปินหนุ่มสุด
แพรวพราวคนนี้แสดงได้
คล่องแคล่วไม่แพ้ในบ้านเกิด ทั้งยัง
โดดเด่นด้วยการผสมผสานทั้งด้าน
ภาษาที่สื่อสาร และนักดนตรีที่จัด
เช็ตเพื่อนฝีมือดีชาวญี่ปุ่นรวมทั้ง
สมาชิกวง Five New Old มา
แสดงได้เข้าขา เพราะและฮาตาม
สไตล์
ปิดด้วยภูมิ วิภูริศ เลิฟเวอร์
บอยของนานาชาติ ที่นอกจาก
บทเพลงและจังหวะจะโคนที่แฟนๆ
หลากเชื้อชาติจะร้องและโยกตาม
อย่างชิลๆ แล้ว ยังมีช่วงอิมโพร
ไวส์แสดงสกิลของเหล่าสมาชิกวงที่
สลับเครื่องเล่นกันอย่างสนุก และ

บอกเลยว่าลีลาตีกลองของภูมินั้น
จังหวะดีมีชีวิตชีวา...หวังว่าแฟนใน
เมืองไทยก็จะได้ดูและปรบมือเชียร์
อย่างคึกคักแบบ “เอาใจไป” หรือ
ส่ง “มินิฮาร์ต” ให้ทันใด
รู้ไปท�ำแมว
- เวทีนห
ี้ ้ามผู้ชมถ่ายรูป รูปทีไ่ ด้จงึ ไกลๆ
แบบถ่ายมาจากข้างนอก (แถมรูป
TELEx TELEXs จากสนามบิน ทีท
่ ม
ี
งานส่งมาให้)/ ก่อนขึน
้ เวทีซม
ั เมอร์โซนิก
เทเลกซ์ เทเลกซ์ ไปเล่นที่ Moon
Romantic ย่านอาโอยามะ มาด้วย
ลองเสิรช
์ ดูในยูทป
ู ดูนะ...คาวาอี้
- บัตรงานนี้ ปีที่ผ่านมาต้องฝากเพื่อนที่
ญี่ปุ่นซื้อ แต่ปีนี้มีขายอย่างเป็นทางการ
ในไทยผ่านบริการ www.ticket
melon.com
- กลับมาจึงรู้ว่าปีหน้าซัมเมอร์โซนิกงดจัด
เนือ
่ งจากมีงานโอลิมปิก ดีนะทีเ่ ราตัดสิน
ใจหอบต้นฉบับไปท�ำทีโ่ น่นตัง้ แต่ปีนี้
รู้ไปท�ำแมว...เก็บตกโม้ตามประสา
การหนีไปดูส่วนตัว + แอบลอก
การบ้านเพื่อน
ด้านวงดนตรีสัญชาติอื่นนั้น ไม่ว่าจะ
เป็นวงที่มาแสดงที่เมืองไทยไปแล้วหรือ
ก�ำลังจะมาอย่าง The 1975, Foals,
Snow Patrol, Two Door Cinema

Club, Bring Me The Horizon,
Pale Waves, Babymetal, ก็แสดง
สดได้สะใจมากๆ ในสไตล์แตกต่างกัน
ไป เราขอแอบบอกว่า BMTH ใน
พ.ศ.นี้ ครบเครื่องเรื่องการผสมผสาน
ทัง้ ดนตรีและโปรดักชัน
่ โชว์ทโี่ อ้โห เป๊ะ ปัง
อลัง ร็อก ส่วนใครทีร่ อ Babymetal เรา
ก็ขอย�้ำว่าการได้ดูคอนเสิร์ตในหมู่คนที่
ชอบอะไรเหมือนกันนี่ช่างเปี่ยมพลัง
อย่าพลาดนะจ๊ะพี่จ๋า
รุ่นใหม่มาแรงที่เราปักหมุดว่าต้อง
ไปดูอย่างSam Fender, Catfish
and The Bottlemen ก็ส่งพลังหนุ่ม
นักดนตรีได้เต็มข้อ พี่รออยู่ที่เมืองไทย
เสมอนะหนุ่มๆ มาเถอะ อยากเชียร์
หน้าเวที
ส่วนวงสุดเก๋าอย่าง Red Hot Chilli
Peppers, Tokyo Ska Paradise
Orchestra, Fall Out Boy ก็เร้าใจ
ไปคนละแบบ และไลน์อัปสุดจี๊ดใน
Midnight Sonic คืนวันศุกร์อย่าง
Sekai No Owari, MGMT, NCT127
ก็กวาดแฟนหลากแนวได้แบบจัดให้ยาว
ไร้กาลเวลาตั้งแต่ดึกยันเช้า แม้เรา
ท�ำได้เพียงส่งใจไปเชียร์เพราะที่พักอยู่
ไกลเกินกว่าจะโต้รุ่ง ก็ได้ข่าวว่าสนุกกัน
แบบเราเจอคนไทยหลายกลุ่มที่แคมป์
(ค้าง)ในงานถึงอีกวันเลย

ตามจังหวะดนตรีที่สิงคโปร์
BAYBEATS FESTIVAL SINGAPORE
23-25 สิงหาคม 2562
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เมื่อได้รับค�ำเชิญจากทีมงาน
Esplanade Singapore ผู้ดูแลโรงละคร
เอสพลาเนด (Esplanade : Theatres
by The Bay) สถานจัดคอนเสิร์ตและงาน
ต่างๆ หรือที่รู้จักกันในนามหอทุเรียน กลาง
เมืองสิงคโปร์ ให้ไปร่วมงาน baybeats
festival เทศกาลดนตรีอัลเทอร์เนทีฟที่
ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ ที่เปิดให้ชมฟรี มา
ยาวนานถึง 18 ปี เราก็แพ็กข้าวของตาม
เขาไป
นอกจากภารกิจหลักคือการแลก
เปลี่ยนประสบการณ์จัดงานต่างๆ ของ
Cat Radio และมุมมองในแวดวงดนตรี
ย่านเอเชียในเวทีสัมมนาแบบอบอุ่นแล้ว
เรายังได้ชมการแสดงดนตรีหลากหลายแนว
ในเวทีที่กระจายตามจุดต่างๆ ทั้งแบบเวที
ใหญ่ในลานกลางแจ้ง โรงละครเปิดโล่งริมน�ำ้
เวทีเล็กๆ ในสวน เวทีอคูสติกในฮอลล์ และ
สตูดิโอขนาดกะทัดรัดส�ำหรับดนตรีเครื่อง
น้อยชิ้น และดีเจเซ็ตมันๆ
วงดนตรีมาจากสิงคโปร์และประเทศ
เพื่อนบ้านย่านเอเชีย อาทิ มาเลเซีย
อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี ในหลายเวที
หลากแนว (บางปีก็มีวงไทยด้วย ปีนี้ไม่มี
หวังว่าปีหน้าจะมี) ส่วนใหญ่เป็นวงรุ่นใหม่
ที่มีแฟนเพลงมาให้ก�ำลังใจกันอบอุ่น บาง
วงก่อนขึ้นเวทีได้ผ่านการคัดเลือกและเข้า
โปรแกรมอบรมทั้งการท�ำเพลง การแสดง
สด และการโปรโมทแบบครบครัน เพลงมี
ทั้งแบบฟังละมุนละไมและการผสมผสาน
ใหม่ๆ ที่คึกคัก ส่วนวงรุ่นพี่ที่มีผลงาน
ยาวนานก็วาดลวดลายบนเวทีได้สะใจสาวก
โดยเฉพาะวงร็อก ทั้งหลาย ผู้จัดคือทีม
Esplanade ได้พาเราชมโรงละครด้านใน
ที่มีการแสดงระดับโลกมากมายทั้ง
คอนเสิร์ต ละครเวที และโชว์ต่างๆ ดูแค่
เวทีเรายังสัมผัสได้ถึงความยิ่งใหญ่และราย
ละเอียดด้านเสียงที่ออกแบบอย่างประณีต
จึงไม่แปลกใจที่เขาได้รับความไว้วางใจจาก
ศิลปินระดับโลกนับไม่ถ้วน นึกถึงช่วงเวลาที่
ผู้เขียนเคยดั้นด้นกับรุ่นพี่มาดูคอนเสิร์ตต่าง
ประเทศครั้งแรกที่นี่เมื่อสิบกว่าปีก่อนก็
น�้ำตาจะไหล
ด้านบนของอาคารมีห้องสมุด ที่
นอกจากหนังสือและสื่อหลากหลายเกี่ยว
กับดนตรีและศิลปะหลายแขนง มีเรื่องราว

เกี่ยวกับเมืองไทยให้เห็นอยู่บ้าง
รวมทั้งหุ่นละครรามเกียรติ์จากไทย
ในตู้โชว์โดดเด่น
ในงานนี้ เราเห็นผู้ชมหลาก
เชื้อชาติหลายวัยกระจายอยู่ตาม
จุดต่างๆ ตลอดสามวัน อย่าง
เพลิดเพลินในบรรยากาศของ
ดนตรีที่เปิดกว้างในย่านที่มีดนตรี
ศิลปะและการแสดงต่างๆ ให้ชม
กว่าสามพันโปรแกรมตลอดปี (เรา
ได้ยินตัวเลขแล้วต้องถามซ�้ำ และ
ซูฮกทีมงานที่หมุนเวียนท�ำกิจกรรม
กันทั้งปีแบบแฮปปี้และกระตือรือ
ร้นมากๆ) ทั้งงานฟรี ที่มีทุกวัน
และงานเก็บสตางค์ ที่เลือกได้แต่
ต้องรีบหน่อย จัดสรรโดยหน่วย
งานไม่แสวงหาก�ำไร ติดตาม
จังหวะดนตรีและรายละเอียดเพิ่ม
เติม ได้ที่ www.esplanade.
com

เที่ยวงานไทย
ในโอกินาวา
THAI EXPO
OKINAWA 2019
4-6 ตุลาคม 2562
เรากลับไปญี่ปุ่นอีกหนในรอบ
ครึ่งปีหลัง แต่เจาะจงไปที่เกาะใต้
สุดที่รู้จักกันในนามโอกินาวา ดิน
แดนที่ผสมผสานวัฒนธรรมจาก
อาณาจักรริวกิวแต่โบราณกับ
ประเทศเพื่อนบ้านเรื่อยไปถึงโลก
ตะวันตกท�ำให้มีเสน่ห์และบรรยากาศที่แตกต่าง คนญี่ปุ่นจาก
ภูมิภาคอื่นยังบอกเราว่า โอกินาวา
เป็นเมืองที่ไปเยือนแล้วเขาเองยัง
สัมผัสได้ถึงเอกลักษณ์ที่ชัดเจน
เป็นเมืองตากอากาศที่ทั้งน่าชม
และน่าชิมเมนูเด็ดที่หายากใน
จังหวัดอื่น ส่วนตัวเราก็เห็นด้วย
และอีกอย่างที่ติดใจ คือ “ดนตรี”
เพราะรู้สึกว่าไปที่ไหนก็ได้ยินเสียง
เพลงและซันชิน (ซอสามสายสไตล์
โอกินาวา) ก็โดดเด่นทั้งสุ้มเสียง
และรูปลักษณ์ แต่คราวนี้เราได้ยิน
เสียงเพลงไทยดังเป็นพิเศษ
Thai Expo Okinawa ที่จัด
ขึ้นครั้งแรกในปีนี้โดย G-Yu
Creative ร่วมกับหน่วยงานและ
ผู้สนับสนุนต่างๆ ณ Palette
Kumoji Event Area ใน Naha
City กลางเมืองโอกินาวา นับเป็น
เทศกาลที่ทั้งชาวโอกินาวา ชาว
ญี่ปุ่นจากเมืองอื่น และนักท่อง
เที่ยวนานาชาติต่างตื่นตาตื่นใจที่จะ
ได้ชมดนตรีและศิลปวัฒนธรรม ทั้ง
มวยไทย หุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์

รู้ไปท�ำแมว
- ผู้เขียนได้พบทีมเอสพลาเนดผู้จัดงาน
เบย์บีทส์จากการไปร่วมสัมมนาที่โอกิ
นาว่า (งานทีเ่ ล่าไว้ในคอลัมน์Journey
ของเค้าแมวฉบับ 16) แต่เคยได้ยินชื่อ
งานนี้ตั้งแต่สิบกว่าปีก่อนเมื่อครั้ง
สัมภาษณ์ Brandnew Sunset ลง
DDT เพราะพวกเขาได้ไปเล่นที่
เบย์บีทส์ในช่วงนั้นและยังเป็นที่รู้จักอยู่
ในหมู่ แฟนและนักดนตรีสิงคโปร์
- ระหว่างเสวนากับนักดนตรีสิงคโปร์
รวมทั้งค่ายเพลงและผู้จัดงานต่างๆ
หลายคนบอกว่ารู้จักศิลปินไทย อาทิ
Slot Machine,Brandnew
Sunset, Inspirative, Phum
Viphurit, Stylish Nonsense,
Khana Bierbood บางคนบอกว่าฟัง
Cat Radio บ่อยๆ และจะมาเที่ยว
Cat Expo ด้วยนะ
- นอกจากนักดนตรีแล้ว ที่นั่นยังคุ้นเคย
กับศิลปินไทยหลายแขนง เราเห็น
โปสเตอร์งาน Contemporary
Dance ที่มีชื่อคุณพิเชษฐ์กลั่นชื่น
ศิลปินศิลปาธรสาขาศิลปะการแสดง
ทีมงานก็บอกว่าเป็นศิลปินยอดฝีมือที่
พวกเขายินดีที่ได้ร่วมงานเสมอ
- Thank you Esplanade
Singapore & Baybeats
Festival Team
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จูเนียร์) ตลก อาหารไทย ตลอดจน
แฟชัน
่ ทีอ
่ อกแบบโดยกุ้ง ศรุตา
ดีไซเนอร์ไทย ผู้มผ
ี ลงานโดดเด่นกับ
การเปิดตัวคอลเลกชัน
่ Deratchan
Krungthep ในงานนี้
การแสดงสดของวงดนตรีป๊อป
ฝีมือดีจากเมืองไทยอย่าง P.O.P,
ละอองฟอง, โชว์พิเศษจาก ป๊อด
-ธนชัย อุชชิน, พัด-ชนุดม สุข
สถิตย์, เอก–ฑี สุขโพธิ์เพชร (ซีโร่
ฮีโร่) วงไอดอลสดใสในนาม
Daisy Daisy, วงดนตรีไทยร่วม
สมัย ‘กอไผ่’ ก็ได้รับเสียงปรบมือ
และชื่นชม นอกจากมาเชียร์กันทุก
วันแล้วเรายังเห็นว่าผู้ชมลุกขึ้นมา
ช่วยร้องเพลง และเต้นตามจังหวะ
กันอย่างสนุกสนาน อีกทั้งยังได้ยิน
เสียงกล่าวขวัญกันว่าปีหน้าอยาก
ให้จัดอีก
เราเองก็อยากไปอีก (O,O)
รู้ไปท�ำแมว
- ป๊อด ธนชัย และ พัด ชนุดม เคยมีผล
งานเพลงและร่วมงานกับ Japan
Expo ในเมืองไทย เราจึงเคยได้ยินทั้ง
คู่ร้องเพลงที่มีภาษาญี่ปุ่น เพลงแปล
หรือพูดคุยสลับภาษาอยู่บ้าง แต่นี่น่าจะ
เป็นครั้งแรกที่เราได้ยินพี่นภ พรช�ำนิ
พูดภาษาญี่ปุ่นบางค�ำระหว่างร้องเพลง
และแปลเนื้อบางเพลงเป็นภาษาอังกฤษ
ตอนท้ายมีวงละอองฟองขึ้นมาแจมด้วย
อย่างสนุก ผู้ชมก็ลุกขึ้นเต้นกันคึกคัก
- Deratchan Krungthep เป็นเสื้อ
ผ้าคอลเลกชั่นพิเศษที่กุ้ง คูนิตาร์ ร่วม
กับ ฮิวโก้ จุลจักร ออกแบบในแบรนด์
Black Beetle ใครสนใจ ไปดูเพิ่ม
เติมได้ที่เฟสบุ๊ก BLK BTL และลอง
แวะดูบูท BlackBeetle Hugo ใน
งาน Cat Expo นะ

Cat
Diary
แอบส่อง
คอนเสิร์ตเกาหลี
2019 LAY TOUR
GRAND LINE
in BANGKOK
ธันเดอร์โดม
เมืองทองธานี
25 สิงหาคม 2562
EXO PLANET #5
- EXplOration
- in BANGKOK
อิมแพ็ ค อารีน่า เมืองทองธานี
20–22 กันยายน 2562

ในรอบปีที่ผ่านมา นอกจาก
คอนเสิร์ตใหญ่ของเหล่าศิลปินไทยและ
ศิลปินต่างประเทศโดยเฉพาะฝั่งตะวัน
ตกจะมีให้ชมกันคึกคักในบ้านเราแล้ว
ศิลปินเกาหลีเมกะแห่งเคป๊อปไอดอลก็
ไม่ได้ห่างหาย
นับจากแผนพัฒนาวัฒนธรรม
เกาหลีเพื่อผลักดันเศรษฐกิจที่รัฐบาล
วางแผนไว้เป็นขั้นตอนตั้งแต่ยี่สิบกว่าปี
ก่อน ทั้งด้านละคร ภาพยนตร์ ดนตรี
อาหาร ฯลฯ วงการเคป๊อปเกาหลีได้ฝัง
รากอย่างเป็นระบบ ด้วยความร่วมมือ
กันทั้งภาครัฐและเอกชน แพร่ขยายจาก
บ้านเกิด สู่ประเทศเพื่อนบ้าน ย่าน
เอเชียโดยเฉพาะแผ่นดินใหญ่อย่างจีน
ญี่ปุ่นรวมทั้งไทย และต่อมาก็ได้หว่าน
เมล็ดไปยังฝั่งอเมริกา-ยุโรป ท�ำให้มี
ฐานแฟนคลับกว้างไกล และมีศิลปินที่
ผ่านการฝึกมาอย่างเข้มข้นจนสร้างชื่อ
เสียงมากมายดังตัวอย่างที่เราเห็น
BTS, BlackPink ในเวทีและชาร์ต
ระดับโลก ขณะเดียวกันก็มีการจับมือ
อย่างเป็นทางการระหว่างค่ายเพลงและ
ฝ่ายสนับสนุนต่างๆ ดังโปรเจกต์
Super M ที่เราเคยกล่าวถึงในเค้าแมว
ฉบับที่แล้ว รวมทั้ง NCT ที่เป็นกลุ่ม
ศิลปินรุ่นใหม่ก็ออกสตาร์ตพร้อมแพลน
ทัวร์ฝั่งอเมริกา
อย่างไรก็ดี พีๆ
่ น้องๆ เกาหลีกไ็ ม่ทงิ้
เมืองไทย เพียงปีนป
ี้ ีเดียว วงอันดับต้นๆ
ก็มาเมืองไทยกันครบครัน และแน่นอนว่า
แฟนๆ ไปเชียร์กน
ั อุ่นหนาฝาคัง่
เฉพาะช่วงปลายปี เราขอยก
ตัวอย่างจากบ้าน SM Entertainment ที่ในไทยมี SM true ดูแล โดย

เฉพาะ EXO (เอ็กซ์โซ) กลุ่มหนุ่มๆ ที่
มีฐานแฟนคลับแน่น ทัวร์คอนเสิร์ต
แต่ละประเทศ รอบละหลายหมื่นคน
หมดเกลี้ยงในพริบตา (จับเวลาได้ระดับ
เสี้ยววินาที) และที่ไทยก็ไม่เคยแพ้ บัตร
คอนเสิร์ตโซลด์เอาต์ทุกครั้ง รอบนี้แม้
สมาชิกที่ออนทัวร์ในนาม EXO เหลือ
เพียง 6 คน ได้แก่ ซูโฮ (Suho) เฉิน
(Chen) แบคฮยอน (Baekhun) ชาน
ยอล (Chanyeol) ไค (Kai) และ เซ
ฮุน (Sehun) เพราะอีกสอง คือ โด
คยองซู หรือดีโอ (D.O.) และซิ่วหมิน
(Xiumin) เข้ากรมทหาร แต่ EXO ก็
ยังมีอีกหนึ่งหนุ่มคือ เลย์ (LAY) หรือ
จาง อี้ชิง (Zhang Yixing) ขยาย
สาขาอยู่ที่เมืองจีนบ้านเกิดแวะเข้ามา
ทักทายแฟนไทยพร้อมคอนเสิร์ตใหญ่
ด้วย เราส่งทีมและตัวเองไปดูหนุ่มๆ
มานิดหน่อย เป็นการเติมประสบการณ์
และแรงบันดาลใจจาก 2 คอนเสิร์ต
2019 LAY TOUR GRAND
LINE in BANGKOK เมื่อปลาย
เดือนสิงหาคม คือ คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้ง
แรกในเมืองไทยของเลย์ หนุ่มสัญชาติ
จีนที่เดบิวต์กับเอ็กซ์โซ พร้อมเพื่อนๆ
เมื่อ 7 ปีก่อน โดดเด่นด้วยลีลาการเต้น
และความสามารถรอบตัว จนมีผลงาน
เดี่ยวของตัวเอง ที่ได้รับการบ่มเพาะ
ฝีมือเพิ่มเติมทั้งที่อเมริกาและบ้านเกิด
ก่อร่างเป็นบทเพลงในอัลบั้มและอีพีที่
เขาท�ำงานเบื้องหลังเอง นอกจากติด
ชาร์ตฮิตแล้วยอดขายยังหมดหลักสิบ
ล้านในเวลาไม่กน
ี่ าที และแน่นอนว่าบัตร
คอนเสิร์ตก็หมดในหลักวินาทีเช่นกัน
ซึ่งในทัวร์คอนเสิร์ตปีนี้ ได้เนรมิต
ให้เหมือนอยู่ในเรือที่เลย์เป็นกัปตัน ซึ่ง
ขอบอกเลยว่า “แน่นมาก” ไม่ใช่แค่
จ�ำนวนแฟนหรือซิกซ์แพ็กซ์ แต่ฝีมือทั้ง
เรื่องการร้อง เต้น เล่นดนตรี พี่เลย์ครบ
ครัน คนเดียว เอาอยู่ และแฟนไทย
ย่อมไม่ท�ำให้ผิดหวัง ไปให้ก�ำลังใจกัน
อบอุ่น ผู้เชี่ยวชาญด้านเกาหลีที่เพิ่งได้ดู
พี่เลย์ครั้งแรกถึงกับเพ้อและสรุปได้ค�ำ
เดียวว่า “เซ็กซี่” เมื่อถามถึงความ
สามารถ เธอกล่าวว่า “เพอร์เฟ็กต์”
ส่วนโปรดักชั่นนั้น เวทีที่ได้แรงบันดาล
ใจจากดาดฟ้าเรือ จอแอลอีดีที่จัดวาง
ดังภูเขา ลูกบอลคิเนติกที่เคลื่อนตามจัง
หวะรอบฮอลและแสงสีเสียงท�ำให้เรือ
ในฝันของเลย์และแฟนล่องความ
ประทับใจได้งดงาม
EXO PLANET #5 - EXplOration-in BANGKOK และแล้วก็ถึง
วันที่แฟนเพลงในนาม “EXO-L” กว่า
33,000 คน ที่ร่วมกันสร้าง
ปรากฏการณ์บัตรคอนเสิร์ตใหญ่ขาย
หมดเป็นครั้งที่ 5 ณ บ้านเรา
ได้ฟินกับการแสดงสดของบอยแบนด์
เคป๊อประดับท้อปที่ไม่ท�ำให้ผิดหวัง
ด้วยการแสดงสดอันแข็งแรง ทั้งร้อง
เต้น ผสานดนตรีหลากหลาย ร่วมด้วย
การเอนเตอร์เทนแฟนๆ ตามจุดต่างๆ
ทั่วเวที และแคตวอล์ก การตกแต่งด้วย
จอ แสง สี และวิดีโอที่ร้อยเรียงอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งการพูดคุยที่เป็นกันเอง

แซมภาษาไทยและมุกน่ารักน่าหยิก
ด้านเพลงฮิต ‘Growl’, ‘Overdose’, ‘CALL ME BABY’,
‘Monster’, ‘Power’ เอ็กซ์โซก็จัด
เต็ม ส่วนเพลงจากอัลบั้มใหม่อย่าง
‘Tempo’, ‘Love Shot’ และ ‘Ooh
La La La’ แฟนๆ ก็ได้ดูเต็มอิ่ม
หนุ่มๆ ยังได้แสดงเพลงพิเศษของ
ตนเอง ทั้งแบคฮยอน กับลีลาโรลลิ่งสุด
พลิ้ว ในเพลง ‘UN Village’, ซูโฮกับ
ความแข็งแรงในความอ่อนไหวของ
เพลง ‘Been Through’, เฉินและ
ความไพเราะถึงอารมณ์ในเพลง
‘Lights Out’, ไคและการเต้นที่ร้อน
แรงเฉียบขาดในเพลง ‘Confession’
และดูโอ้ EXO-SC โดยเซฮุน และ
ชานยอลกับความสนุกและพลังวัยรุ่นใน
เพลง ‘What a life’ และ ‘Closer
to you’
เราว่าเหล่าแฟนฟินกันทุกช่วง
ช่วยร้อง ช่วยเชียร์ Fan Chant และ
ขยับป้ายไฟกันอย่างพร้อมเพรียง
สวยงาม การท�ำโปรเจกต์วันเกิดให้เฉิน
ในวันเสาร์ที่ 21 กันยายน ที่เอ็กซ์โซ
แอลพร้อมใจใส่ชด
ุ สีชมพูกน
ั มาก็ซาบซึง้
แถมยังมีของขวัญของฝากหนุ่มๆ กัน
ทุกรอบ ทั้งตุ๊กตา พรอพ เสื้อผ้า ให้ใส่
กันสนุกสนาน เราขอแถมคะแนนให้เสื้อ
วินมอเตอร์ไซค์ที่เซฮุนหยิบไปใส่และ
เดินขอบคุณแฟนๆ เป็นอังกอร์ได้หล่อ
น่ารักน่าซ้อน
นับเป็นการแสดงคอนเสิร์ต 3 วัน
3 รอบ แต่ละรอบใช้เวลา 2.30
ชั่วโมง กับ 23 เพลง ที่สนุกต่อเนื่อง
และเป็นการเปิดประสบการณ์
Exploration ที่เราติดใจ คราวหน้า
เจอกันอีกนะหนุ่มๆ (O,O)

ในเทศกาล Coachella ก็ก�ำลังจะมาไทย
รอบ 3 ในปีหน้า
- หวังว่าทุกคนจะไม่ลืมไปให้ก�ำลังใจวง
เกาหลี หนุ่ม สาว สายอินดี้ที่ทัวร์หลาย
เฟสติวัลอย่าง Laybricks ที่เราชวนมางาน
Cat Expo ปีนี้ด้วยนะ คัมซาฮัมนีดา

รู้ไปท�ำแมว
- แม้เหลือเพียงไม่กี่เดือนส่งท้ายปี 2562
เอสเอ็มยังมีอีก 2 วง ลงคิวมาแสดง
คอนเสิร์ตใหญ่ในเมืองไทย ได้แก่ Super
Junior ขวัญใจแฟนไทยอายุวง 14 ปี และ
NCT Dream คณะหนุ่มน้อยรุ่นใหม่ไฟแรง
- ข่าวว่าชานยอนและเซฮุนในนาม EXO
SC ก็จะมาแสดงในเฟสติวัลเมืองไทย
แหม่...ดูจากภาพความฟีเวอร์ในฟีเวอร์
เฟสติวัลที่เกาหลีเมื่อเดือนตุลาคมแล้ว
เราว่าแฟนไม่ควรพลาด
- อีกหนึ่งโปรเจกต์พิเศษของชานยอลก็ใช่
ย่อย ในนาม Studio NNG ที่ตอนแรกเผย
ภาพท�ำงานศิลปะแว้บๆ เราจึงนึกว่าเป็น
นิทรรศการอย่างเดียว ต่อมาเปิดทีเซอร์ว่ามี
เพลงด้วย รวมทั้งมี ig และช่อง youtube
พร้อมนัดหมายการปล่อยคลิปทุกวันพุธเที่ยง
คืน นับจากนั้นเราจึงได้เห็นว่า ชื่อ Studio
NNG ไม่ได้หมายถึงผลงานใดผลงานหนึ่ง
แต่หมายถึงการสร้างสตูดิโอจริงๆ เป็นห้อง
ท�ำเพลง ที่ชานยอลร่วมกับ hyunmq
ครูแรปของหนุ่มๆ ใน SM และหนึ่งใน
สมาชิก Beat Burger กลุ่มคนอิเล็กทรอนิกส์
เบื้องหลังบทเพลงมากมาย ทั้งคู่จัดการ
renovate ห้อง เลือกเฟอร์นิเจอร์ ยกของ
ทาสี และมีทีท่าว่าก�ำลังท�ำอะไรอีกเพียบ
- ด้านวงการเพลงอินดี้เกาหลี เฉพาะวงที่
ไทยคุ้นหูอย่าง Adoy เพิ่งมาเมืองไทยรอบ
สองเมื่อปลายเดือนตุลาคม แฟนๆ ก็ไปเชียร์
กันแน่นลิโด้ Hyukoh ที่ปีนี้ไปวาดลวดลาย
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Interview

Interview: Tuk Tuk
Photo: Koy Koy
Special Thanks:
ทีมงานมินิคอนเสิร์ตเปิดตัว
“the Masterpiece
of Nanglen Band”
หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร

รงค์ ดรุณ คือ นักเขียนแบบ
คือ คุณพ่อลูกสอง
คือ เจ้าของร้าน Imagine’s
House ที่เชียงใหม่
คือ เจ้าของบทเพลง ‘ยินดี’
‘ความรัก, ตู้ปลา กับสุราหนึ่ง
ป้าน’ ‘พระจันทร์ของฉัน (หลี่ไป๋)’
‘แค่ไหนแค่นั้น’ ‘จั๊กจั่นรินเบียร์’
‘โปรดเรียกขานฉันด้วยนามอัน
แท้จริง’ และอีกหลายเพลงน่าฟัง
น่าติตตามในนาม บอย อิมเมจิ้น
ที่รวมกันแล้วมียอดวิวในยูทูบสูงลิ่ว
แต่ไม่มีเพลงจ�ำหน่ายในสตรีมมิ่ง
ซีดี หรือรูปแบบใด เว้นเพลง
‘Archemedes’ และ ‘Postmodern’ ใน ‘Minimal's
Less’ อัลบั้มรวมเพลงศิลปินโฟล์
กรุ่นใหม่โดยมินิมัล เรคคอร์ดส
จ.เชียงใหม่ ซึง่ เพลงแรกได้รบ
ั
รางวัลเพลงยอดเยีย
่ ม สีสน
ั อะ
วอร์ดส พ.ศ. 2557 ด้วย และยังได้
รับรางวัลศิลปินชายเดีย
่ วยอดเยีย
่ ม
คม ชัด ลึก อวอร์ด ใน พ.ศ. 2560
คือ ศิลปินที่ Cat Radio เปิด
เพลงเขาเป็นประจ�ำ เคยมาเล่น
คอนเสิร์ตใน Cat Expo, Cat
Tshirt, Cat Foodival, Cat
Gig เป็นเจ้าของเพลงที่บรรจุอยู่ใน
Cat Code ปี 2561 และเป็น
หนึ่งในศิลปินที่เราชวนมาร่วม
โครงการ 49 บทเพลงพระราช
นิพนธ์ 49 ศิลปินที่คุณคุ้นเคย โดย
แคท เรดิโอ (เพลง ‘ชะตาชีวิต’)
และเคยมาให้สัมภาษณ์แบบยาวๆ
ในรายการแมวค้นฅน รวมทั้งเขียน
เรื่องราวเกี่ยวกับแต่ละเพลงของ
เขาไว้ในหนังสือท�ำมือ The 2
Boys and Their Songs ที่แจก
ฟรี ในงาน Cat Gig Boy Boy
เมื่อปี 2559

คุย
เล็กน้อย
กับบอย
อิมเมจิน
้
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บอย อิมเมจิน
้ (Boy Imagine)
หรือ รงค์ ดรุณ ยังเป็นหนึ่งใน
บุคคลที่เราสัมผัสกระแสแห่งความ
คิดถึงได้จากคนรอบข้าง ทีมงาน
แคท เรดิโอ ผู้ฟัง กระทั่งศิลปิน
หลายคนก็สอบถามประจ�ำว่าพี่
บอยจะมางานไหนที่เราจัดไหม
(เราเพิ่งรู้ตัวภายหลังว่ามาเกือบ
ครบทุกงานแล้ว แต่งานละครั้ง)
เช่นเดียวกับศิลปินอีกหลายคน
ทั้งหมดเกิดจากความชื่นชมในผล
งาน จนอยากเจอบ่อยๆ
ไปเชียงใหม่ ทีมงานเราก็นิยม
แวะร้าน Imagine’s House
บ้านสวน แถวแม่โจ้ โดยอ้างว่าไป
ฟังเพลงบ้าง กินอาหารอร่อยบ้าง
ไปฝากของ ฝากงานเขาบ้าง
สอบถามเรื่องวงดนตรีอื่นๆ บ้าง
ซึ่งได้ข่าวว่าทีมงานอื่น รวมถึง
หลายศิลปินก็นิยมแวะไปหาพี่บอย
บ่อยๆ
เมื่อทราบว่าเขามากรุงเทพฯ
เราก็ขอนัดคุยกับเขาสักหน่อย
อัปเดตเพลงที่เพิ่งปล่อยมาสักนิด
สะกิดถามถึงเพลงในอนาคต แบบ
ไม่ลืมทักทายชีวิตปัจจุบันของเขา
“เมื่อเธอร้อน เธอก็มีสายลม
พัดผ่านมา เมื่อเธอหนาว เธอก็มี
เปลวไฟ
เมื่อเธอหิว เธอก็มีข้าวปลา
เตรียมไว้ เมื่อกระหาย สายธารก็
ไหลมา...”
(เนื้อเพลง ‘เพื่อนใหม่’ ช่วง
ต้น โดย Boy Imagine's feat.
Klee Bho)
เล่าที่มาของเพลง ‘เพื่อนใหม่’
หน่อยค่ะ (เพลงนี้เผยแพร่ในยูทูบ
ตั้งแต่ 1 ก.ย. 62)
มาจากหนังสือหลายเรื่องที่
อ่าน ของภิญโญ ไตรสุริยธรรมา
ก็มี พวก Past (ปัญญาอดีต)
Future (ปัญญาอนาคต)
Sapiens (ประวัติย่อมนุษยชาติ)
ของยูวัล โนอาห์ แฮรารี ก็อ่าน
พวก best seller เราไปเจอตาม
ร้านหนังสือก็ซื้อมา เขามีประเด็น
นี้อยู่พอสมควร ส่วนตัวผมก็มี
ประเด็นที่ว่านั้นเกี่ยวกับอะไรคะ
ตอนผมท�ำงาน กลับมาที่บ้าน
ก็ค่อนข้างเครียด ลูกชายเห็นเราก็
อยากจะมาพัดให้ เราก็บอกว่า
“ไม่ต้อง พ่อมีแอร์คอนดิชั่น”
ความรู้สึกของลูกก็เหมือนเพลง
ท่อนแรก “เมื่อเธอร้อน เธอก็มี
สายลมพัดผ่านมา…” อีกอันหนึ่งก็
ตอนที่ผมขับรถเราไปกับแม่ผู้ชรา
จะไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนั้น แม่
พยายามจะชี้ทาง เราบอกไม่ต้อง

หากเราไม่มีความสัมพันธ์กับ
มนุษย์ ผมว่าเราอาจจะอายุสั้น
หรืออาจจะฆ่าตัวตายก็ได้ เพราะ
ว่าเราไม่เหลือความหมายที่จะ
หายใจบนโลก เราจะอยู่ไปท�ำไม
เมื่อทุกอย่างมีให้เราหมด เราไม่
ต้องท�ำอะไรเลย เรามีข้าวให้กิน มี
บ้านให้อยู่ มียารักษาโรค ผมว่า
เวลานั้นเราจะไม่หลงเหลือความ
หมายที่จะอยู่บนโลก (หัวเราะ) เรา
อาจจะเป็นโรค เขาเรียกว่าไม่หลง
เหลือความหมายที่จะต้องอยู่บน
โลกอีกต่อไป เพราะว่า ถึงไม่มีคุณ
ทุกๆ อย่าง ทุกๆ คนก็อยู่ได้ แต่
ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน ผมก็ลอง
จินตนาการ
เพลงนี้มีเตหน่าด้วย นึกถึงเครื่อง
ดนตรีนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะ (เตหน่า
หรือ เตหน่ากู–เครื่องดนตรีปกา
เกอะญอ)
ตัง้ แต่ตอนแต่งครับ บรรยากาศ
คงพอได้ เราอยากได้ฟีลอย่างนั้น
ผมเคยได้ยินเสียงเตหน่าแล้วผม
ชอบเสียง ดูเหมือนว่าน่าจะเข้ากัน
ซึ่งดีไม่ดีก็ไม่รู้ ลองฟังดู
ผมเขียนนี้เสร็จก็นึกถึงคลี โพ
(Klee Bho, ณัฐวุฒิ ธุระวร)
– ศิลปินที่ผสมผสานดนตรีหลาก
หลายกับชีวิตปกาเกอะญอ) เลย
โทรหาพี่ชา (ChaHarmo ศิลปิน
หลากความสามารถผู้ช่วยบอย
บันทึกเสียงในวิดีโอต่างๆ ในนาม
โสดบ้าง ไม่โสดบ้าง) ติดต่อคลีให้
หน่อย ผมได้ยินเพราะดูจากเพลง
ของพี่ชา ก็เป็นกลุ่มพรรคพวกกัน
ที่เชียงใหม่ก็รู้จักกัน

เรามี GPS บรรยากาศในรถก็
กลายเป็นผู้โดยสารกับคนขับ
บางทีเรามองที่เป้าหมายเกินไป
หน่อย ความสัมพันธ์กับมนุษย์ก็
น้อยลง หนังสือก็เขียนเรื่องพวกนี้
ไว้เยอะ คุณภิญโญก็เคยเขียนว่า
“ในเวลาข้างหน้าที่เทคโนโลยี
ตอบสนองความต้องการพื้นฐาน
ของมนุษย์ได้หมด เมื่อนั้นมนุษย์
จะหลงเหลือความหมายใดอีก”
ก็เป็นค�ำถามใหญ่ของมนุษย์ อย่าง
เมื่อก่อนเป็นความเข้าใจผิดว่าหุ่น
ยนต์จะเข้ามาปกครองหรือควบคุม
มนุษย์ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือหุ่นยนต์
หรือเทคโนโลยีเหล่านั้นเข้ามา
ขโมยความเป็นมนุษย์เราไป ขโมย
ความสัมพันธ์แบบง่ายๆ เลย ก็จะ
พยายามบอกว่าเราจะต้องแยกสิ่ง
ที่ดี เทคโนโลยีอาจจะตอบสนองสิ่ง
ที่ดีแก่เราได้ แต่สิ่งส�ำคัญที่อาจจะดู
คล้ายๆ กัน เราต้องแยกออก หรือ
เขียนเพื่อตัวเอง บางทีเรามัวแต่มุ่ง
ใฝ่หาสิ่งที่ดี จนลืมสิ่งที่ส�ำคัญของ
เรา ซึ่งสิ่งส�ำคัญสิ่งหนึ่งคือต้องใช้
เวลาร่วมกันเท่านั้นเอง เลยสรุป
ออกมา
“...และสิ่งดีแค่ไหนก็อาจจะ
ไม่ส�ำคัญกับเธอ ถ้าเธอไม่เคยใช้
เวลาไปกับมัน
เหมือนฉันจะดีแค่ไหน ก็ไม่
ส�ำคัญกับเธอ ถ้าเธอไม่เคยใช้
เวลาไปกับฉัน
แล้วสิง่ ใดทีเ่ ธอว่าเป็น สิง่ ทีม
่ ี
ความส�ำคัญ ต่อเธอและฉันจริงๆ
ต่อเธอและฉัน จริงๆ”
(เนื้อเพลง ‘เพื่อนใหม่’ ช่วงท้าย )
บอยให้ความส�ำคัญกับเวลาแค่ไหน
ก็พยายาม ทุกวันนี้อ่าน
หนังสือเด็กมากขึ้น เพราะว่าการ
เลี้ยงลูกน่ะครับ ผมชอบหนังสือ
นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
เขาบอกว่าเด็กพัฒนาการช้า เด็ก
สมาธิสั้นไม่มี มีแต่ผู้ใหญ่ใจร้อน
แกบอกว่า ถ้าลูกดื้อไม่ฟัง ไล่มา
เลยครับ “อ่านนิทาน ท�ำการบ้าน
ด้วยกัน เล่นกับลูก” แค่นี้ ลองท�ำ
ใหม่น่ะครับ แกจะพูดซ�้ำๆ “เล่น
กับลูก” คือ เล่นด้วยกันนะ อ่าน
นิทาน ท�ำการบ้าน ถ้าลูกมีปัญหาก็
เริ่มใหม่ครับ...ท�ำการบ้าน เล่นด้วย
กัน อ่านนิทาน… เราก็ร้ส
ู ก
ึ ว่าเป็น
เรือ
่ งทีข่ อให้เราได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกัน
ดูจากคอมเมนต์ใต้ยูทูบ ผู้ฟัง
หลายคนคิดว่า “เพื่อนใหม่” ใน
เพลงนี้ คือ “เทคโนโลยี”
ก็คือเรื่องเอไอ เรื่องปัญญา
ประดิษฐ์ ทุกวันนี้ เทคโนโลยี
ทางการแพทย์อาจท�ำให้เราอยู่ได้
120, 150 หรือ 200 ปี แต่ถ้า

ลูกชายอายุเท่าไหร่กันแล้วครับ
คนหนึ่ง สี่ขวบครึ่ง ธันวานี้จะ
ห้าขวบ อีกคนจะสองขวบ
ส่วนใหญ่ ลูกชายถามพ่อบอย
เรื่องอะไร
เขาเล่น และวัยเลียนแบบ เขา
ก็เล่นกีตาร์
ได้ยินเป็นเพลงหรือยังคะ
บ่อย
เล่นเพลงอะไรคะ
เล่นเพลงที่เขาเห็น ที่เขาได้ยิน
แต่ก็ไม่ได้เล่น เรียกว่าร้อง ร้อง
แทบได้หมดแล้ว ส่วนใหญ่แม่เขา
เปิดให้ฟัง เมื่อก่อนเปิดเพลงเด็ก
สักพักแม่เขาเปิดเพลงเปิดเพลงผม
ฟัง เขาได้ยิน เขาก็ขอฟัง
เคยได้ยินบอยเคยพูดถึงเพลง
‘พ่อกับลูกชาย’ ตั้งแต่เขายัง
เล็กๆ ว่าอยากให้ลูกชายสนิทกับ
ความยากจน และความตาย พอ
เวลาเปลี่ยนไป มีอะไรอยากบอก
เขาเพิ่มเติมไหมคะ
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ยังไม่ค่อยมีประเด็นใหญ่ ทุก
วันนี้อยากบอกตัวเองมากกว่าที่จะ
หาเวลาในชีวต
ิ ทีจ่ ะมีความสัมพันธ์
กับเขาให้มากๆ ท�ำชีวิตให้มีค่าเท่า
ที่เราจะท�ำได้ อาจจะต้องมองใหม่
แต่ตอนนี้ก็ยังไม่กล้าพูด คิดว่า
อะไรที่เราเสียเวลากับมันเยอะๆ
อาจจะลองปรับ ตอนนี้ยังเฝ้ามอง
อยู่ แต่คงไม่นาน
พอใช้เวลากับลูกมากขึ้น ต้อง
ปรับเปลี่ยนเวลาท�ำงานประจ�ำ
หรือการดูแลร้านไหม
ตอนนี้คิดว่าอาจจะขยับไป
เลี้ยงลูกกลางวัน กลางคืนอาจจะ
เขียนแบบ และดูร้านไปด้วยกัน
จะเขียนแบบที่ร้านเหรอคะ
ได้ครับ มีห้องอยู่แล้ว
(หัวเราะ) นี่คิดไว้นะครับ แต่ต้องดู
ก่อนว่า แบบนี้โอเคไหม
งานเขียนแบบปีนี้เยอะไหมคะ
ไม่เยอะครับ
ส่วนใหญ่เป็นสิ่งก่อสร้างแบบ
ไหนคะ
ทั่วไปเลยครับ ธรรมดาๆ
เวลาท�ำงานด้านสถาปัตยกรรม
ส่วนใหญ่ต้องค�ำนึงถึงอะไรบ้าง
ต้องดูสามเรื่องครับ หนึ่ง
เหมาะกับการใช้งาน สอง สภาพ
ภูมิอากาศ สภาพแวดล้อม อยู่
ที่ไหน แดด ลม ฝน สาม คือ
เหมาะกับงบประมาณ แล้วก็มีอีก
นิดคือกฎหมาย แต่ในกฎหมายไม่
ต้องมอง ต้องท�ำเลย แต่อีกสาม
เรื่องนี้ต้องมอง
งานเขียนแบบเป็นบริษัทของ
ตนเองที่ท�ำกับเพื่อน
ใช่ครับ แต่เล็กๆ (ออกเสียง
เล็กๆ เน้นความเล็ก)
ปีนี้จะได้ฟังเพลงใหม่ของบอย
อิมเมจิ้น บ้างหรือเปล่าคะ
น่าจะมี เพราะพยายามอัด
เพลงเก่าที่เคยเล่นไว้ นี่ก�ำลังอัด
จริงๆ จะโพสต์วันนี้แต่ไม่ทัน
เพลงนี้จะอัดตั้งแต่ตอนท�ำ ‘แค่
ไหนแค่นั้น’ แล้ว แต่ตอนนั้นร้องไว
ก็เลยยกเลิก เกรงใจน้องแทน คน
อัด เพราะผมเล่นแล้วไม่โอเค ก็
เลยอัด ‘แค่ไหนแค่นั้น’ เพลงนั้นก็
เลยทิ้ง ก็เป็นเพลงเข้าใจง่ายๆ เห็น
มีคนเคยฟังแล้วชอบ ก็เลยจะอัด
ครับ
บอกชื่อเพลงได้หรือยังคะ
เพลงชื่อ ‘ทัศนคติ’ ที่มาผมจ�ำ
ไม่ได้ น่าจะมาหนังสือของคุณหนุ่ม
เมืองจันทน์ ที่ขึ้นไปบนภูเขาแล้ว
ฝนตก แกก็เลยอารมณ์เสีย แล้วแก
ก็มานั่งคิดว่า “จะอารมณ์เสียไป
ท�ำไม เพราะเปียกเท่าเดิม” แก

(มือกีตาร์ วง ไปส่งกู บขส. ดู๊ทำ� ก็ฟัง)
น่าจะมีอีกหลายวงแต่ผมไม่
ค่อยได้ฟังเพลงช่วงนี้ส่วนใหญ่ฟัง
แต่บรรยาย
ฟังจากไหนคะ
จากยูทูบ คลิปเยอะมากเลย
ครับ ท่านป. ประยุทธ์ ปยุตโต ท่าน
พุทธทาส หรือเสวนาเรื่องโน่นนี่นั่น
ของอาจารย์ต่างๆ เยอะแยะครับ
เข้มข้น เปิดฟังตอนท�ำงาน เพราะ
ฟังเพลงอาจจะโฟกัส

เปรียบเปรียบเทียบเรื่องนี้กับความ
ส�ำเร็จ แต่ผมเปรียบเทียบกับความ
รัก ต่อให้คุณจะอกหัก ก็เลิกกันไป
แล้ว ไม่ว่าจะยิ้มหรือหัวเราะ แล้ว
ผมก็ชอบค�ำของท่านป. ประยุทธ์
ปยุตโต (สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์) ที่บอกว่า ฝนตกแดดออก
เป็นสภาพการณ์ภายนอก มนุษย์
เราไปควบคุมปรุงแต่งไม่ได้ แต่สิ่ง
ที่เราควบคุมได้คือสภาพการณ์
ภายใน ผู้ที่ฉลาดจะเข้าไปควบคุม
สภาพการณ์ภายใน ไม่มัวไป
ควบคุมสภาพการณ์ภายนอก ซึ่ง
ฝนตกแดดอกเป็นสภาพการณ์
ภายนอก เราไปเข้าควบคุมบังคับ
ไม่ได้ ผมก็เลยเอามาเขียนว่าอยู่ที
ทัศนคติที่มอง มาปนๆ กันหมด
เพลงนี้ไม่ซีเรียสครับ เป็นเพลงที่
เขียนไว้นานแล้ว
รอฟังค่ะ
(ต่อมา เพลง ‘ทัศนคติ’ เผย
แพร่ในยูทูบ เมื่อ 26 ตุลาคม
2562)
ทั้งนี้ เรื่องธรรมะ เราได้ยินว่า
บอยชอบฟัง ชอบอ่าน และ
ปรากฏในหลายเพลง เคยบวช
ไหมครับ
ไม่ครับ ผมแค่ชอบเฉยๆ
ในฐานะพ่อ คิดอย่างไรกับค�ำว่า
เด็กดี
ไม่เคยคิดเลยครับ มุมเด็กดีน่า
จะเป็นมุมผู้ใหญ่มองเข้าไป ในมุม
เด็กคงไม่มีเด็กดีเด็กดื้อ
บอยอยากให้ลก
ู เป็นเด็กแบบไหน
เด็กที่คิดถึงคนอื่นมั้งครับ ผม
ยังไม่ได้คิดอะไรเยอะเลยครับ
ขอให้เขาคิดถึงเรื่องอื่นบ้าง
ไม่หมกมุ่นกับตัวเอง
ฟังเพลงของคนอื่น หรือชอบ
เพลงไหนบ้างไหมคะ ปีที่ผ่านมา
มีน้อย มีแต่พวกๆ กัน
เฉพาะวงที่เชียงใหม่หรือจังหวัด
อื่นด้วย
อ๋อ ก็มีโจ้เขียนไขฯ (เขียนไข
และวานิช) วันนี้ก็มา แล้วก็สวีด
แอนด์โรล (Zweed n’ Roll)
เมื่อก่อนเขามาที่แม่โจ้ ก็ไปดู เพลง
เพราะ

ปีที่แล้ว เคยให้สัมภาษณ์ว่าอิน
กับการท�ำสวน ปลูกอะไรไว้บ้าง
ท�ำสวน ปลูกเยอะ ไม่ใช่สวน
กินได้นะครับ แบบอยากปลูกอะไร
ก็ปลูกไป อยากย้ายก็ย้าย ตื่นมา
ก็ได้รดน�้ำ เห็นดอกออก เห็นแมลง
ต่างๆ มา เท่านั้นเอง จะได้ใจเย็น
บอย อิมเมจิ้น เป็นคนใจร้อน
เหรอคะ
ใจร้อน แต่ท�ำสวนต้องรอ
เพราะไม่อาจท�ำเสร็จในวันเดียว
ใจร้อนแล้วโกรธง่ายไหมคะ
ไม่โกรธ โกรธก็ไม่นาน
เดี๋ยวนี้ ยังไปเล่นดนตรีที่ร้าน
Imagine’s House ไหมครับ
เล่นทุกวัน อยู่นั่นเลยครับ
ยังเล่นเพลงที่อยากเล่นเหมือน
เดิม (จากประสบการณ์และเสียง
เล่าลือ ถ้าหวังว่าจะไปฟังบอย
อิมเมจิ้นที่ร้านของเขา มีโอกาส
ผิดหวังสูง แต่จะได้ฟังเพลงอื่น
เกินคาด)
ใช่ครับ เพลงคัฟเวอร์
ตั้งแต่ต้น บอยเปิดร้านเพราะ
อะไรคะ
ก่อนหน้านั้นอยากจะเล่นที่เรา
อยากเล่น แต่ไปเล่นที่ไหน เขาก็
บอกว่าต้องมีเพลงแบบนั้นแบบนี้
และก�ำหนดวันให้ ถ้าเราอยากเล่น
แค่วันเดียว เขาไม่โอเค ก็เลย
เปิดเอง
ทุกวันนี้ บอย อิมเมจิ้น มีความ
สุขกับการท�ำอะไร
ทุกเรื่องครับ ทุกอย่างเลย มี
ความสุขง่าย (O,O)

รู้ไปท�ำแมว
- แม้จบสถาปัตยกรรมศาสตร์
จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง และเปิดบริษัท
สถาปนิกกับเพื่อน แต่เขาก็ยินดีที่จะ
ให้เรียกว่า “นักเขียนแบบ” มากกว่า
สถาปนิก
- บอย ดูเป็นศิลปินที่ชอบอ่าน
หนังสือมาก แต่เขาบอกในรายการ
แมวค้นฅนว่า เพิ่งมาอ่านตอนเข้ามา
เรียนมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ นี่ล่ะ
- ทุกวันนี้ เขาไม่ได้มา กทม บ่อย
ตอนที่พบกัน ก็บอกว่า จ�ำไม่ได้ว่าปีนี้
มาครั้งที่เท่าไหร่ แต่จ�ำได้ว่าเจอกัน
ครั้งล่าสุดคือเดือนมีนาคม 2561
(Cat Foodival3) ที่เขามาแสดง
ร่วมกับชาฮาร์โม
- คราว Cat Gig เขามีของฝาก
เป็นอาหารเหนือ รอบนี้มีของฝาก
จากร้านอิมเมจิ้นเฮาส์ เป็นเสื้อและ
สมุดครบรอบร้าน 10 ปี ที่ภรรยา
แพ็กใส่ถุงแพมเพิร์สมาอย่างน่ารัก
- หมายเหตุ บทสัมภาษณ์นี้ เกิด
ขึ้นระหว่างที่ศิลปินคนอื่นซ้อมในงาน
เปิดตัวอัลบั้มเต็มของวงนั่งเล่น พี่
บอยไม่ซ้อม แต่ก็โชว์ได้อย่างสนุกๆ
สบายๆ

ทั้งนีเ้ ราจับเวลาที่คุยกับบอย
อิมเมจิ้นไว้ไม่กี่นาที เป็นเวลาเล็ก
น้อย ที่ดูเหมือนคุยอะไรกันไปเรื่อย
แต่เราก็พลอยมีความสุขไม่น้อย
หวังว่าจะเป็นประโยชน์หรือให้
อะไรแก่ผู้อ่านบ้าง ไว้ถ้าเราเจอเขา
อีกเมื่อไหร่ จะชวนคุยให้มากขึ้นนะ
(O,O)

ดูรายชื่อศิลปิน Cat Expo 6
แล้ว บอยอยากดูหรืออยากให้
ก�ำลังใจใครเป็นพิเศษไหม
(ดูรายชื่อในโปสเตอร์แล้ว
ตอบ)
อ๋อง (นักร้องน�ำ วง ไปส่งกู
บขส. ดู๊) ครับ เป็นก�ำลังใจให้อ๋อง
ไปให้ทัน (หัวเราะ)
ฟังเพลงเขาหรือเปล่าคะ
ฟังครับ เพลงชาส์บลูสท
์ บ
ี่ ม
ู
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CAT30

CAT30

of the Month

of the Month

July
August
2019

September
October
2019

รู้ไปท�ำแมว
ฉบับนี้ยังรักษาความถี่
ด้วยการรายงานสี่เดือนรวด
(O,O)

- ขอแสดงความยินดีกับผู้
อ่าน ที่ได้ไปเที่ยว Cat Expo
เพราะจะได้ชมโชว์เฟสติวัลแรก
ของ อิ้งค์ วรันธร เจ้าของเพลง
‘รอหรือพอ’ อันดับ 1 เดือน
กรกฎาคม หลังพักฟื้นจากการ
ผ่าตัดเมื่อเดือนตุลาคม
และ “รอ” วันกลับขึ้นเวทีอย่าง
ใจจดจ่อ หวังว่าทุกคนจะไปส่ง
ก�ำลังใจและสนุกกับเธอเต็มที่
- หากใครซื้อบัตร Code
รีบทัน เรายินดีด้วยอีกครั้ง
เพราะจะได้รับซีดี Cat Code
ที่มีเพลง ‘หรือ’ เวอร์ชั่นกรีซซี่
คาเฟ่ อันดับหนึ่งของเดือน
กันยายนและอีกหลายเพลง
พิเศษไปครอง
- แอบบอกว่าใครไปดูโชว์
ของภูมิ วิภูริศ ใน Cat Expo
ทัน เรานับว่าโชคดี เพราะ
หนุ่มไทยขวัญใจนานาชาติ
เจ้าของอับดับ 2 ในชาร์ตเดือน
ตุลาคม แสดงเสร็จแล้วต้องรีบ
ตรงไปสนามบิน เพื่อทัวร์
คอนเสิร์ตต่างประเทศต่อทันที
- ทั้งนี้เค้าแมวขอแสดงความ
ยินดีกับตนเองสักที ที่ได้
สัมภาษณ์ Zweed n’ Roll
เจ้าของเพลง ‘อยู่’ อันดับ 1
เดือนสิงหาคม และอีกหลาย
เพลงที่เราชื่นชมมาตลอด
หลังจากเกริ่นกับเขาไว้ว่าจะขอ
คุยด้วย ในงานแคททีเชิ้ตปีที่
แล้ว (ย�้ำว่าปี 2561)

ป.ล. ชาร์ตรายเดือนจากแคท
เรดิโอ ติดตามที่นี่นะ ส่วนราย
สัปดาห์ พบกันที่
www.thisiscatradio.
App: Cat Radio
รายงานสดทุกวันเสาร์
15.00-18.00
โดยดีเจเปิ้ลหน่อย
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Chernobyl
(2019)

หนัง
หน้า
แมว

หดหู่สะเทือนใจในระดับ
อนุภาค ซึ่งทิ่มแทงทะลุทะลวงทุก
สิ่งทุกอย่างเข้ามาด้วยความเร็ว
แสง สองตอนแรกเล่นเอาซะกลัว
อากาศที่ก�ำลังหายใจ ดูจบแล้วมี
ซึมอยู่หลายวัน

Chernobyl
Miniseries

Created by Craig Macin
Directed by Johan Renck

โดย ไก่ เดือนเก้า

Chernobyl เป็นมินิซีรีส์ความยาว 5 ตอนที่สร้าง
จากเรื่องจริงในปี1986 เมื่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิล
เกิดระเบิดขึ้น เคร็ก มาซิน–ครีเอเตอร์ และโยฮาน เรนค์
– ผู้ก�ำกับร่วมกันเล่าเรื่องราวที่น่าเศร้าน่ากลัวและหนัก
หน่วงตึงเครียด Chernobyl ใส่ความเข้มข้นน่าติดตาม
ในหลายสถานการณ์ หลายอารมณ์ที่แตกต่างกันไปใน
แต่ละตอนผ่านงานสร้างที่ให้บรรยากาศสมจริงและการ
แสดงที่ยอดเยี่ยมของ 3 ตัวละครน�ำ จาเร็ด แฮริส,
สเตลเลน สการ์สการ์ด และเอมิลี วัตสัน Chernobyl
ให้ภาพให้ข้อมูลเรื่องการรั่วไหลปนเปื้อนของโรงงานไฟ
ฟ้าเชอร์โนบิลที่สะเทือนขวัญสะเทือนใจและเหลือไว้เพียง
ราคาของค�ำโป้ปดบิดเบือน

When They
See Us
Miniseries
Directed by
Ava DuVernay

มินิซีรี่ส์ 4 ตอนจบเรื่องนี้สร้าง
จากเหตุการณ์จริงที่เรียกว่า The
Central Park Five ในปี1989
เมื่อเด็กและวัยรุ่น 5 คนจากย่าน
ฮาร์เล็มถูกตัดสินว่ามีความผิดใน
อาชญากรรมที่พวกเขาไม่ได้ก่อ
They Will See Us ตีแผ่และ
ขุดคุ้ยเรื่องราวเรื่องนี้อย่างจริงจัง
ผ่านบรรยากาศที่ตึงเครียดไร้
ทางออกและทวีความอัดอั้นตันใจ
มากขึ้นเป็นล�ำดับเอวา ดูเวอร์เนย์
-ผู้ก�ำกับ /ร่วมเขียนบทเล่าเรื่อง
ตัวละครทั้งหมดอย่างละเอียด
หนักแน่นและไม่ยั้งมือที่จะลอก
คราบความชิงชังจนหลุดลุ่ยเพื่อ
เปิดเผยความอยุติธรรมอัน
เจ็บปวดคับแค้น

Dark
TheCompleted 2nd Season
Created by Baran bo Odar and Jantje Friese

Dark ในปีที่ 2 ยกเพดานบินของตัวเองจากปีแรกไปอีกระดับแบบไม่ต้องป้อไม่ต้องปูและ
ว่ากันเข้มๆ ตั้งแต่เริ่ม Dark ในซีซั่นนี้ดูกระชับขึ้นเร็วขึ้นทีมผู้สร้างต่อยอดและเล่นกับกลไก
เงื่อนไขของเวลาได้อย่างรอบครอบรัดกุมเก็บทั้งรายละเอียดเดิมและเพิ่มปมปริศนาใหม่
บาราน โบโอดาร์ และ ยานท์เช่ ไฟรเซ่2 ครีเอเตอร์ได้สร้างซีรีส์ที่ดูลึกลับแฟนตาซีและมีดราม่า
ที่จะแจ้งหนักหน่วงพร้อมทั้งคุมโทนเงื่อนง�ำความเข้มข้นของเรื่องได้ดีไม่มีหลุด Dark มีการเดิน
ทางข้ามเวลาในหลายไทม์ไลน์ของหลายตัวละครซึ่งสร้างรายละเอียดส�ำคัญมากมายที่พาดผ่าน
ถึงกันและวนเวียนวกวนคล้ายบางบทสนทนาในเรื่องที่จับใจความได้ประมาณว่า "จุดเริ่มต้นคือ
จุดจบจุดจบคือจุดเริ่มต้นสรรพสิ่งล้วนเชื่อมโยงถึงกันอดีตปัจจุบันอนาคต"
24

หนัง
หน้า
แมว
โดย เต่า เดือนสอง

Yesterday
(2018)
โห รัก message ของหนัง
เรื่องนี้อย่างมากถึงมากที่สุด โลกที่
ไม่มี The Beatles มันเป็นแบบนี้
นี่เองสินะ และความหมายของ
The Beatles มันเป็นแบบนี้นี่เอง
สินะ บางตรงจู่จู่น�้ำตาก็ไหลพราก
ออกมาเองแบบไม่รู้ตัวเฉยเลย น้อง
Lily James เจิดจรัส เลิฟ

Once Upon a Time
in Hollywood (2019)

Roger Waters:
Us+Them (2019)

รักคุณเควนตินที่ท�ำหนังเรื่องนี้เพื่อที่จะบอกในสิ่งๆนี้ๆๆๆ ฉาก
ตอนเปลี่ยนเวลาเข้าสู่ช่วงพลบค�่ำของวันที่สอง สนธยามาเยือน เพลง
California Dreamin’ ค่อยค่อยดังขึ้น ย้อมโลกเป็นสีฟ้า ผู้คนเลิก
งานกลับบ้าน โรงหนังสองข้างทางเริ่มเปิดไฟสว่างไสว เหล่านี้คือช่วง
เวลาเวทย์มนตร์ ที่ภาพยนตร์จะเก็บรักษาเอาไว้จนชั่วนิรันดร์

พระเจ้าก็คือพระเจ้า และต่อหน้าเขา เราก็ยังเป็นเด็กชายคนเดิมคน
นั้น เด็กที่แอบซ่อนอยู่หลังก�ำแพง เห่าหอนเสียงหมาหมู ท�ำได้มากที่สุดแค่
แหงนหน้ามองฟ้า เพื่อสบตากับด้านมืดของดวงจันทร์

รู้ไปท�ำแมว
“ไก่ เดือนเก้า” และ “เต่า เดือนสอง” คือ นามปากกาของสองในสี่ผู้จัดรายการหนังหน้าแมว ที่คุยเรื่องหนัง บอล ไอดอล และอะไรอีกเพียบได้สนุก
มาก ทั้งหมดยังมีฝีมือเขียนดีมาก เราจึงยกหน้าหนังสือให้เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ของพี่ๆ เขา ซึ่งแต่ละคนล้วนภารกิจแน่น เราจึงต้องลุ้นทุกเล่มว่าใครจะส่งต้นฉบับ
แต่เราก็ยินดี และอยากชวนทุกคนไปร่วมวงสนทนาหนังหน้าแมวแถมช่วยทวงต้นฉบับได้ทุกวันอาทิตย์ สามทุ่มถึงเที่ยงคืนที่แคท เรดิโอ (O,O)
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ดนตรีในแบบ City Pop ที่
โดดเด้งในช่วงนี้ เป็นสูตรผสมของ
ดนตรีป๊อปชั้นดี แจ๊สละมุน โซล
เซ็กซี่ กับกรู๊ฟที่ไพเราะจนกลาย
เป็นอีกไอคอนของคนยุคนี้
นอกจากดนตรีที่เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้ว หน้าปก
อัลบั้มก็โดดเด่นไม่แพ้กัน แถมน่า
สะสม จนควรเก็บไว้ในคอลเลกชั่น
ส่วนตัว
เรามาชมผลงานของศิลปินผู้
ออกแบบปกอัลบั้มกัน
Hiroshi Nagai ผนวกเอา
ลายเส้นที่เรียบง่าย ฝีแปรงแบบ
แอร์บรัช กับภาพวิวสะท้อนความ
เป็นเวสต์โคสต์ ริมฝั่งแปซิฟิก
ไฮเวย์ ทะเล รถ ต้นมะพร้าว คลื่น
กระทบฝั่ง สระว่ายน�้ำอันเงียบสงบ
แสงอาทิตย์ยามเย็น และอารมณ์
ความรู้สึกแบบคนเมืองอย่างงาน
ของ David Hockney งานที่
โดดเด่นของเค้ามีมากมาย เช่น
- A Long VacationEiichi Ohtaki
- Niagara Song
Book-Niagara Fall Of
Sound Orchestral
- Moonlight MysteryIssei Okamoto
- The September
Wind-Naoya Matsuoka
& Wesing
- Sun Patio-Pedro
& Capricious
- Loving You-Max Romeo

แมวนอก
โดย ดีเจ
Sonny & Nor

เพลงดีมีทั่วโลก
คัดสรรและบอกต่อ โดย
ดีเจ Sonny & Nor
กูรูคู่รู้รอบ จากรายการ
แมวนอก แห่ง แคท เรดิโอ

ดีเจซอนนี่
อาทิตย์
พรหมประสิทธิ์

เล่มนี้ขอขายของเล็กน้อย ผมท�ำเพลย์ลิสต์ไว้ใน
Apple Music ไว้มากมาย เพลย์ลิสต์เหล่านี้มีความ
หลากหลาย เพลงเก่าๆ เพลงที่ขับเน้นตามมู้ด เพลงใหม่
ๆ ที่ชอบ หรือเพลงที่บรรดาแขกรับเชิญใน “แมวนอก”
เลือกไว้ ทั้งหมดคอยอัปเดตอยู่เรื่อย ๆ ตามอ�ำเภอใจครับ
และนี่เป็นส่วนหนึ่งของเพลย์ลิสต์ ตามผมได้ใน Apple
Music ที่ @noisysonny (มีแต่เฉพาะ Apple Music
นะครับ ไม่มีในบริการสตรีมมิ่งอื่น)
01.		 Bangers You Haven’t Heard in Ages
เพลงป๊อปติดชาร์ตที่ไม่ได้ฟังมาเป็นชาติ เพราะถ้าเปิดต้อง
มีคนด่า
02.		 Cantopop Gems
เพลงป๊อปเปรี้ยวจากฮ่องกงในยุค 80s
03.		 Guest Favourites
เพลงที่แขกรับเชิญของรายการ เลือกมาเปิดในวิทยุ เมื่อ
ก่อนผมจะเอามาจากแผ่นไวนิลกับซีดีที่บ้าน แต่หลังๆ คิด
ว่าท�ำเป็นแบบนี้ก็ท�ำให้จัดเก็บง่ายดี (จริงๆ หาแผ่นที่บ้าน
ก็ปวดหัว) มีใครบ้างคุณไปตามเองแล้วจะรู้
04.		 Heartwarming Songs – Sweet Places
for Sweet Songs
ร้านคาเฟ่ บาร์หรือร้านอาหารในโตเกียว ดูเหมือนจะใส่ใจ
ในการเลือกเพลงเปิดในร้านอย่างน่าชื่นชมมาก นี่คือการ
รวบรวมเพลงเหล่านั้น
05.		 Keep Calm & Carry On
เก็บตกเพลงที่นักร้องน�ำวง Swing Out Sister หยิบมา
เปิดในรายการวิทยุชื่อเดียวกันเมื่อหลายปีก่อน
06.		 Lesser Heard Pop Songs
เพลงป๊อปหลุดจอเรดาห์
07.		 Modern Winners (2012-2017)
08.		 Winners 2018
09.		 Winners 2019
กวาดรวมของดีในช่วงปี 2012-2017 กับ 2018 และล่าสุด
คือ 2019 เกือบทัง้ หมดเป็นงานทีป
่ ล่อยในรูปแบบ digital
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ส่วนของปี 2019 นัน
้ ผมจะเพิม
่ เติมอยู่เรือ
่ ยๆ
10. Secret Waltz Assortments
กล่องบรรจุหมู่มวลดนตรี jazz dance, city soul,
classical, brazil และ free spirits ที่ซุกซ่อนใน
โลกดนตรี
ฝากร้าน:
ฟังพี่ Sonny เปิดแผ่นเสียงสด ๆ (แบบใช้
Shazam หาเพลงไม่เจอ) ทุกวันเสาร์ ที่ร้าน Chu Bar
ปากซอยสุขุมวิท 49
รู้ไปท�ำแมว
ภาพประกอบคอลัมน์นี้ เราแอบแคปมาจากบัญชี
เพลย์ลิสต์ในแอปเปิลและไอจีที่รวมแขก(บางส่วน) จาก
รายการแมวนอกของพี่ซอนนี่ (O,O)

แมวนอก
โดย ดีเจ
Sonny & Nor

เพลงดีมีทั่วโลก
คัดสรรและบอกต่อ โดย
ดีเจ Sonny & Nor
กูรูคู่รู้รอบ จากรายการ
แมวนอก แห่ง แคท เรดิโอ

ดีเจนอร์
วีระยศ
เตยะราชกุล

Eizin Suzuki ศิลปินขา
ประจ�ำผู้ออกแบบปกอัลบั้มส่วน
ใหญ่ของ Tatsuro Yamashita
งานที่เน้นความกราฟฟิก การตัด
กันของแสงเงา และความป๊อ
ปอาร์ต ที่รวมอยู่ในสไตล์อันโดด
เด่นของเขา ได้ฉาบไปทั่วทั้งผล
งาน การดื่มด�่ำบรรยากาศริม
ทะเล รถบัส หรือรถเปิดประทุน
บรรยากาศแบบยุค 50’s ร้าน
อาหารแบบ American’s
diner
- For You/Come Along/
Come Along II-Tatsuro
Yamashita
- OST Space Dandy
- Marooned-Larry Lee
- Rendez-Vous-Jorge
Dalto & Super Friends
รู้ไปท�ำแมว
นอกจากเรื่องเพลงแล้ว ดีเจซอนนี่และดีเจนอร์ยังถ่ายทอดมุมมอง เกร็ดน่าสนใจได้เพลินและน่าทึ่ง คุยกับทั้งคู่ต่อ
ได้ในรายการแมวนอก ทุกศุกร์ 3 ทุ่มถึงเที่ยงคืน ที่ www.thisiscat.com, app:Cat Radio
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Budweiser presents
Cat Expo 6
เทศกาลดนตรี
ของคนเล็กๆ
กับตลาดเพลงไทย
ใหญ่โตที่สุดในโลก
23–24 พฤศจิกายน 2562
สวนสยาม

CAT
EXPO6

นี่คืองานประจ�ำปีของ Cat Radio
ที่อาจกล่าวได้ว่าเป็นงานประจ�ำปี
ของศิลปิน (ผู้ผลิต) และแฟนๆ (ผู้
บริโภค) มากกว่า เพราะ Cat Expo
คือ ช่วงเวลาที่ทุกคนจะได้พบปะ
พูดคุย ชื่นชม สนับสนุน อุดหนุน
และมีความสุขร่วมกัน
ในบรรยากาศที่คุณรู้แหละ ถ้ามา
หากยังไม่รู้ เราชวนให้มาทุกครั้ง
ปีนี้ หวังว่าทุกคนจะสนุกกับ

6 เวที 141 ศิ ลปิน
139 บูท 30,000 ผู้ชม
และอะไรอีกเพี ยบ
ณ สวนสยาม หรือชื่อใหม่
“Siam Amazing Park” (สยาม
อะเมซิ่งพาร์ค) สวนสนุกสวนน�้ำ ที่
มีเครื่องเล่นหรรษามากมาย โดด
เด่นด้วยทะเลเทียมใหญ่ที่สุดใน
โลก ที่รับรองโดย กินเนส เวิลด์
เรคคอร์ดส พิเศษงานนี้ เพียงแสดง
สายรัดข้อมือ Cat Expo 6 ซื้อ
บัตรรวมเครื่องเล่นของสยามอะเม
ซิ่งพาร์ค ในราคาคนละ 300 บาท
เล่นได้ทุกอย่าง กี่รอบก็ได้ 1 วัน
ตั้งแต่บ่ายสามถึงเที่ยงคืน
ดูรายละเอียดเครื่องเล่นและโปรโม
ชั่นเพิ่มเติมตลอดปีได้ที่ www.
siamamazingpark.com

Welcome!
ศิ ลปินต่างประเทศ
Comeback my
Daughters

ก่อร่างสร้างวงมาตัง้ แต่ปี 2541
จากซาวด์อีโมสู่การผสานดนตรี
หลายสไตล์ ทั้งโฟล์ก อัลเทอร์
เนทีฟ คันทรี กลายเป็นอัลบั้มเต็ม
4 ชุด ที่มีซาวด์แตกต่าง นอกจาก
นั้นยังมีอัลบั้มพิเศษ เพลงประกอบ
ภาพยนตร์ ที่พวกเขาลงมือท�ำ
กันเองในขั้นตอนต่างๆ ซิงเกิล
‘Home of The Sun’ และ
อัลบั้ม ‘Spitting Kisses’ เป็น
ตัวอย่างผลงานที่มีชื่อเสียงในวง
กว้างในญี่ปุ่น Comeback my
Daughters ยังได้เข้าร่วมแสดง
ในเทศกาลดนตรีอย่าง Fuji Rock
Festival, Asagiri Jam และ
Rock–in Japan Festival
Cat Expo เป็นเทศกาลแรก
ในเมืองไทยที่ Comeback my
Daughters ตรงมาแสดง อย่าลืม
มาพบกันที่เวที และแวะทักทายกัน
ที่บูทของพวกเขานะ

อย่าเขิน หาก Cat Expo 6
คือ แคท เอ็กซ์โปครั้งแรกของคุณ
เพราะศิลปินเหล่านี้ก็มางานนี้ครั้ง
แรก (บางรายชื่ออาจจะหน้าตา
คุ้นๆ แต่มาในนามใหม่ หรือโชว์
พิเศษ และทั้งหมดนี้เป็นเพียง
ตัวอย่าง ศิลปินเยอะ เราขออภัย
หากนับผิดไปบ้าง)
Nice to Meet You!
ศิ ลปินไทย
Autta
Daisy Daisy
Fever
H3F
Mimigumo by BNK48
Moderndog (Original
Lineup)
Taitosmith
Torrayot
Twopee Southside
Yena
ก้อง สหรัถ
เขียนไขและวานิช
นนท์ ธนนท์
+ เกือบทุกวงบนเวที BABB
BED BED และ ฯลฯ ที่มา
คาั้งแรก

Kai Takahashi

หนุ่มมากความสามารถจาก
แดนอาทิตย์อุทัย ไค ทาคาฮาชิ คือ
นักร้องน�ำวง Lucky Tapes ที่
เล่นคอนเสิร์ตเมื่อไหร่ก็มีแฟนๆ ให้
ก�ำลังใจอบอุ่น ลักกี้เทปส์เคยแสดง
สดที่เมืองไทยแล้ว 2 ครั้ง (ปลายปี
2018 และต้นปี 2019) ไคคนนี้
แหละที่ท�ำงานกับแคน นายิกา ใน
เพลง ‘Line’ ที่เขาร่วมแต่ง ร่วม
28

29

ร้อง และโปรดิวซ์ให้ รวมทั้งเป็น
หนุ่มที่หลายศิลปินจากหลาย
ประเทศอยากร่วมงานด้วย
นี่คือครั้งแรกที่ไคจะแสดงโปร
เจกต์เดี่ยวที่ Cat Expo 6 บอก
ค�ำเดียว ‘พลาดไม่ได้’
ป.ล. ไคก็จองบูทไว้นะ มาลุ้น
ว่าเขาจะพกอะไรมาขายบ้าง

Laybricks

Hyejin Yu (เฮจิน ยู-กลอง)
และ Kwangmin Seo (กวางมิน
โซ-ร้องน�ำ/กีตาร์) คือ สาวหนุ่มดู
โออินดี้ร็อกจากเมืองโซล ประเทศ
เกาหลีใต้ เป้าหมายคือเล่นดนตรี
ทุกที่ในโลก สั่งสมประสบการณ์
จากเทศกาลดนตรีทั้งในบ้านเกิด
และต่างประเทศ เริ่มเวิลด์ทัวร์
ตั้งแต่ปี 2559 นี่คือครั้งแรกที่ทั้งคู่
มาแสดงที่ประเทศไทย เราอยาก
ชวนมาให้ก�ำลังใจและฟังบทเพลง
ที่มีจังหวะสนุก ฟังสบาย โยกได้ เฮ
ได้ โหวต ‘My City’ กับ ‘Ocean’
จากอัลบั้ม PEOPLE PEOPLE
WE ‘RE ALL DIAMONDS’
เป็นพิเศษ ค�ำเตือนคือ เฮจินสาว
สวยตีกลองได้ดุดันมันสะใจมาก
และมีฝีมือด้านศิลปะด้วย ดู
ตัวอย่างผลการออกแบบปกอัลบั้ม
‘รวมถึงไดเร็กชั่นในการท�ำมิวสิก
วิดีโอ และของที่ระลึกที่พวกเขา
ติดมือมาขายในบูท Laybricks
(S.Korea) ก็หน้าตาน่าอุดหนุน
มาก

We Miss You!
ตัวอย่างศิลปินที่คิดถึง หรือไม่
ได้เห็นโชว์บนเวทีนาน
Montonn Jira

ศิลปินหนุ่มผู้มีผลงานทั้งเบื้อง
หน้าเบื้องหลัง ในไทยและต่าง
ประเทศ กับโชว์แรกจากอัลบั้ม
เดี่ยวภาษาไทยในรอบ 22 ปี
พร้อมเพลงใหม่ที่เขาจะร้องเองทุก
เพลง
and we are delighted to
meet you all!

Enjoy the
Moment &
Have a Blast!
Cat Expo 6 Plan
ดูผังงาน ปักหมุดไว้ในใจ แล้ว
ออกเดินทาง อย่าลืม สังเกตป้าย
บอกทางในพื้นที่ให้ดี แล้วสนุกกับ
ทุกจุดให้เต็มที่นะ

Support
Music
Community
นอกจากมีของให้อุดหนุนแบบ
ต้องรีบซื้อก่อนหมดต่อหน้าต่อตา
อย่าง ซีดี แผ่นเสียง เสื้อ หมวก
ฯลฯ ของศิลปินแล้ว ในบูทต่างๆ
ยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกอย่าง
สร้างสรรค์ เช่น คัดแยกขยะและ
เวิร์กชอปทีจ่ ด
ุ รีไซเคิลขวดพลาสติก
โดยเทศกาลบางกอกแหวกแนว
ร่วมกับ Precious Plastic และ
GEPP ที่บูทบางกอกแหวกแนว,
ชมเสื้อและกระเป๋าคอลเลกชั่นพิ
เศษจาก 5 ศิลปินนักออกแบบ
เพื่อสมทบทุนช่วยผู้ลี้ภัยทั่วโลกกับ
UNHCR ผ่านผลงานของศิลปินที่
บูท LIFEiS, เพนต์หน้ากับ MCT,
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เพนต์เล็บกับดีเจเปิ้ลหน่อยและ
เพื่อนในบูทเซเล็บ (อัตราผลิต 6
นิ้ว ต่อ 1 ชั่วโมง), ท�ำความรู้จัก
ดนตรีจากโอกินาวาในบูท Music
From Okinawa, ทักทายชาว
ไต้หวันที่ตีตั๋วทัวร์เพื่อมา Cat
Expo ในบูท Atrip, รวมทั้งกิจกร
รมอื่นๆ ที่น่าสนใจจากเหล่าผู้
สนับสนุนที่ชวนสนุกในแต่ละพื้นที่
*งานนี้เราสนับสนุนให้ลดการ
ใช้พลาสติกและวัสดุที่เป็นพิษต่อ
ธรรมชาติทุกกรณี

Cat Expo 6
Merchandise
by Cat Radio
ปีนี้แคทควักกระปุกท�ำ
ผลิตภัณฑ์หลากหลาย หลังถกกัน
ในทีมอยู่นาน ว่าจะท�ำอะไรบ้าง
แบบไหนดีที่สุด เพราะอยากให้ทุก
คนมีอะไรใหม่ๆ เป็นที่ระลึก เติม
ความทรงจ�ำ และใช้ประโยชน์ได้
ตามสมควร .... แต่ละอย่าง ท�ำไม่
เยอะ ซื้อเถอะ ....อย่าปล่อยให้เรา
รอเก้อ (O,O)
รู้ไปท�ำแมว
- สวนสยามคือสวนสนุกเก่าแก่ที่
อัปเดตเครื่องเล่นใหม่เป็นระยะ เป็น
ขวัญใจการทัศนศึกษาหรือเข้าค่าย
ของเด็กๆ รวมถึงการใช้เวลาร่วมกัน
ของครอบครับ และจัดเทศกาลดนตรี
ได้สนุกมาก เราเคยสัมผัส
ประสบการณ์สุดสนุกมาแล้วครั้งหนึ่ง
ในแฟตเฟสติวัลครั้งที่ 3 เมื่อปี
2546 ปีนี้ก็น่าจะสนุกขึ้นอีก
- หลายบูทมีอุปกรณ์รักษ์โลก และ
กิจกรรมลดขยะต่างๆ และหลายคน
ก็พกถุงผ้าหรือภาชนะจ�ำเป็น มาจาก
บ้าน เราเห็นก็ชื่นชม และหวังว่าเรา
จะดูแลทั้งโลก ตัวเอง และคนรอบ
ข้างทุกวัน
- เรามีรางวัลให้คนเล่าความทรงจ�ำ
เพียงเขียนความประทับใจจาก Cat
Expo ครั้งนี้ ไม่จ�ำกัดความยาว จะมี
รูประกอบหรือไม่ก็ได้ แล้วส่งเมลมา
ที่ cultmaew@gmail.com เราจะ
คัดเลือกและจัดรางวัลเล็กน้อยให้
จากใจ
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PIY
Play It
Yourself
เล่นได้เล่นดี

Text: Golf Superbaker
Illus: koy

---เพลงแปลงร่าง---

“Love Message”

เพลง ขอช่างผม
แปลงจากท�ำนอง ‘ขอให้ผม’ ของ โยคีเพลย์บอย

แล้วฉันก็มาคนเดียวอีกครั้งในงานๆเดิม
ค วามทรงจ�ำในปีที่แล้วยังคงชัดเจน
ท ายไม่ยากว่าเธออยากจะดูวงไหนเป็นพิเศษ
เ วทีในคืนนี้เสียงดนตรียังเพราะเหมือนเคย
อ อกจากบ้านมาแต่เช้า แต่งตัวมาอย่างดี
ก ารได้อยู่ท่ามกลางเสียงดนตรีมันสนุกนะ
ซ าบซึ้งกับเพลงใหม่ของศิลปินคนนี้มากๆ
โ ทรไปหาเธอหลังคอนฯจบ เล่าบรรยากาศให้เธอฟัง
ป ากอยากบอกว่าคิดถึง แต่ก็ท�ำได้แค่พูดสวัสดี
...กรุณาอ่านเฉพาะค�ำหน้าสุดแต่ละบรรทัด...

Intro : Dmaj7 / Gmaj7 C9 / (2 Times)
Dmaj7      Gmaj7   C9    Dmaj7
ขอใหัผม กลับมาอย่างทุกวัน
Gmaj7     C9
F#m
  B7sus4 B
และเรา ต้องโทษมัน
ช่างคนนั้น
Em     A
ไม่คิดว่า มันจะตัดเพลิน

รู้ไปท�ำแมว
PIY คือ คอลัมน์ส่งเสริมความสนุก ปลุกก�ำลังใจแบบ
เล่นได้เล่นดี โดยคณะดีเจนักดนตรีจากรายการแมวสดที่เล่น
ดนตรีสดออกอากาศทุกวันพุธ สามทุ่ม ถึงเที่ยงคืน
ในคอลัมน์นี้ หนุ่มๆ จะผลัดกันเลือกเพลงมาแปลง แถม
ข้อความหรือข้อคิดดีๆ ส�ำหรับนักดนตรีมือใหม่หรือใครก็ได้
ที่อยากเล่นแบบสนุกๆ กันเองๆ ฉบับนี้ ดีเจ Golf
Superbaker หรือ ประภพ ชมถาวร รับหน้าที่แปลงเพลง
ตัดพ้อช่างท�ำผม และเขียน Love Message เห็นภาพ Cat
Expo ที่เรานึกถึงใครสักคน(หรือหลายคน)ยิ่งนัก

Dmaj7       Gmaj7   C9
Dmaj7
เพราะเส้นผม เปรียบดังกับหลังคา
     Gmaj7     C9   
F#m   
B7sus4 B Em
หากน้อยเกินไป เมื่อยามฝนมา     เปียกอย่างหมา
โอ
     A
บอกให้แค่เล็ม มันเสือกโกน
Gmaj7 A F#m
B7sus4  B
*ไถจนหมดหัวไป แม้ว่าเราจะบ่นสักเท่า.......ไร
Em
A
Dmaj7   D7
หูมึงหนวกใช่ไหม ตัดฟังเป็นไถ ออกมาไม่ถูกใจ
Gmaj7 A F#m
B7sus4  B
แล้วรออีกเมื่อไร ผมนั้นจะด�ำดกให้ชื่น.......ใจ
Em
A   
  Dmaj7
ผมเพียงอยาก จะขอยืมหมวกได้ไหม
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Novel

ลินดา 3
ดาวเสาร์

ลินดา 4
ดาวเสาร์ 2

ลินดา 5
ดาวเสาร์ 3

โดย 2 DOX

“ฉันไม่ได้มองหาใครทั้งนั้น” “แต่ฉันมาหาเธอ!”
เสียงตัวฉันเอง พร้อมตาจ้องเขม็งมา แว้บแรก ยอมรับ
ว่าฉันตกใจในรูปลักษณ์ของตัวเองเป็นอย่างมาก มาก
จริงๆ เพราะเธอไม่ได้เป็นไซบอร์ก

“อะไรทีม
่ น
ั จะมีพลังท�ำลายล้างได้ขนาดนัน
้
แล้วมันเกีย
่ วอะไรกับทัง้ ฉันและเธอด้วยล่ะ!”
“นีแ
่ หละ ถึงได้ลากเธอมาทีน
่ ไี่ ง เรือ
่ งมันยาว!”

ฉันโดนวางยา เอิ่ม แฮ็กระบบ โดยหัว
หน้าพิกซี่ ที่ดาวอังคาร แล้วถูกโยนมาที่ดาว
เสาร์ ด้วยการนี้ ฉันจึงไปหยุดยั้งการสังหารหมู่
บนดาวโลก ไม่ทันการณ์
ฉันฟื้น ฉันตื่นขึ้นมาอีกครั้ง ระบบสแกน
บอกความผิดปกติ ทั้งไลน์เวลา ทั้งระบบการ
บังคับร่าง แต่ตอนนี้ ฉันต้องหาทางรอดจาก
พายุหมุนนี้ไปให้ได้ก่อน
ดาวเสาร์ในปัจจุบัน มีวงแหวน 3 วงใหญ่
มวลทรงกลมตรงกลางที่เคยเป็นก๊าซ ตอนนี้ถูก
ปรับปรุงจนมีสิ่งมีชีวิตอยู่อาศัยได้ ได้ดีเสียด้วย
ดีเสียจนมันวุ่นวายไม่ต่างจากดาวโลก
ประหลาดดีแท้ ไม่ว่าสิ่งมีชีวิตใดๆ พอเริ่มพูด
มาก รู้สึกนึกคิด มีอารมณ์มากๆ มันมักจะ
ท�ำให้ดาวดวงนั้นไม่ต่างไปจากตลาดสด!
ชาวดาวเสาร์ (ไม่สิ ชาวไททัน ที่มาตั้ง
รกรากต่างหากล่ะ) ดูคล้ายมนุษย์ดาวโลก
โบราณไปทุกกระเบียดนิ้ว ทั้งโลภ ยโส และ
ตะกละสวาปามท�ำลายล้าง แต่ดาวเสาร์ถูกจัด
ระบบโซนดีกว่าดาวโลกนิดหนึ่ง คือมีโซนเมือง
และโซนป่าธรรมชาติดั้งเดิม
แคปซูลฉุกเฉินพาฉันมาในโซนป่า เงียบดี
และมีเวลาคิดวางแผน ฉันไม่รู้เลยว่าหัวหน้า
พิกซี่ ใช้พลังจิตขั้นสูงส่งฉันมาที่นี่ท�ำไม มันยิ่ง
ห่างไกลจากดาวโลกที่ฉันรีบจะไปปฏิบัติภาร
กิจมากๆ แถมคนละไลน์เวลาเสียด้วย
หรือว่าหัวหน้าพิกซี่ แห่งดาวอังคาร!
เขาไม่อยากให้ฉันหยุดเหตุการณ์สังหาร
หมู่ที่โลกครั้งนั้นรึ?
ระบบแคปซูลสแกนหาทางติดต่อกับโก
แกงและเดวิด แต่ก็ไม่เป็นผล เพราะมันคนละ
ไลน์เวลากัน อย่างเร็วคงอีกสองชั่วโมง อย่าง
ช้าอาจจะต้องพรุ่งนี้เช้า
ฉันเลือกเดินเข้าเมือง แทนที่จะซ่อนตัวอยู่
ในป่า โชคดีเล็กน้อยที่ไลน์เวลาไม่ห่างกัน
มาก(สัก 5 ปีเห็นจะได้) แต่ฉันก็ไม่อยากจะเจอ
ตัวเองในอดีตมาเดินชวนไปกินเบียร์ที่บาร์
หรอกนะ!
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“จะไปไหนล่ะ สาวน้อย”
“เดวิด!”
“ครับผม แหมท�ำเป็นตกใจไปได้ เราเพิ่งเจอกันเมื่อบ่ายนี้
เองนะหัวหน้า” เดวิดดูเหมือนเดิม ฉันต่างหากที่ดูไม่เหมือนเดิม
เอ๊ะ ถ้าเดวิดเจอตัวฉันในไลน์เวลานี้เมื่อบ่าย แสดงว่าฉันจะท�ำ
อะไรห่ามๆ ในไลน์เวลานี้ คงไม่ไปกระทบกับไลน์เวลาหลักของ
ฉันสักเท่าไรมั้ง
“แล้วพรุ่งนี้ออกเดินทางกันกี่โมงดีครับหัวหน้า?”
“พรุ่งนี้? ไปไหนกันรึ”
“โธ่! อย่าล้อเล่นกันสิครับผม ผมต้องไปเบิกอาวุธอีกนะ
ครับ เอาเวลาชัวร์ๆ อีกที ผมจะได้ให้แวนโกะเตรียมยานรอ เปิด
แอร์เย็นฉ�ำ่ ๆ รอหัวหน้าลินดาผู้ตรงเวลาของผมเลยไงครับ”
แวนโกะ ใครหว่า ?
“ให้โกแกงเตรียมให้หมดก็ได้นี่”
“โกแกง? แกงไหนครับผม?!?”
(ฉิบเป๋งละ!)
“8 โมง พร้อมละกัน แล้วเจอกันนะ” ฉันรีบปลีกตัวออกมา
ก่อนที่จะวุ่นวายไปมากกว่านี้
เดวิดยังยืนงงและมองมาทางฉัน แต่ฉันเดินมาไกลมากแล้ว
เมืองและผู้คนบนดาวเสาร์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปสักเท่าไร ไม่สิ นี่
มันอดีต มันยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงต่างหากล่ะ
“เธอมองหาใคร” เสียงตัวฉันเองดังขึ้นจากข้างหลัง นี่ไง
เรื่องที่ไม่อยากให้เกิดให้เจอ ก็มาถึงจนได้ !!

“เกิดอะไรขึ้น? ไม่สิ มันไม่เกิดอะไรขึ้นสินะ เธอ
ถึงไม่ได้เป็นไซบอร์ก เธอยังเป็นมนุษย์โลกปกตินี่!”
“ไปที่บาร์กันเถอะ เราต้องคุยกันยาว!”
yellow bar บาร์เดิมๆ ที่ไม่เคยเปลี่ยนไปเลย
ขนาดที่ว่านี่คืออดีต แต่ข้ามไปอีก 10 ปี มันก็ยังคง
บรรยากาศแบบนี้อยู่ดี ราวกับว่ามันไร้กาลเวลา (ขนาดที่
ว่า คนละไลน์เวลา ทุกสิ่งเปลี่ยนไป แต่ yellow bar ยัง
เหมือนเดิม! เราสองคนนั่งอยู่ที่มุมบาร์มืดๆ (โต๊ะประจ�ำ)
(ซึ่งมันมีอาวุธของฉัน ไม่สิ ของเราสองคน ซ่อนเอาไว้
พร้อมเสมอ)
“เบียร์สองขวด!”
“ก่อนจะไปเรื่องอื่น ฉันสังหรณ์ว่า วันนี้เราอาจจะ
คุยกันไม่จบ และคงต้องมีการออกแรงกันบ้าง”
“วันนี้เราจะไม่ก่อเรื่องนะ เพราะเรื่องที่ฉันก�ำลัง
จะเล่า ส�ำคัญมาก!”
ฉันยอมตามใจเธอ แต่สายตาฉันก็อดไม่ได้ที่จะ
สแกนไปทั่วบาร์ สิ่งมีชีวิตหลากหลายสายพันธุ์ ชาวดาว
โลก ชาวดาวอังคาร รวมถึงกาแล็กซีอื่นๆ ไซบอร์ก พืช
เหล่าพันธุ์ผสม หุ่นยนต์ สิ่งมีชีวิตก๊าซ (วิญญาณผสม)
และอื่นๆ แทบจะครบถ้วน ที่จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่จะ
สามารถปาร์ตี้ได้ มารวมกันอย่างแน่นขนัด พร้อมเต้นร�ำ
ไปกับเพลงร็อกโบราณแบบคลาสสิกร็อก
“ตั้งใจฟังฉันก่อนดีกว่า” เสียงตัวฉันเองอีกคนดึง
ความสนใจกลับมา
“ก่อนอื่น ค�ำถามแรก เกิดอะไรขึ้น? ท�ำไมเธอ
ยังไม่แปลงเป็นไซบอร์ก”
“ฉันตอบไม่ได้ เพราะมันจะมีผลต่อเธอในไลน์
เวลาของเธอ”
ฉันยิงค�ำถามต่อ “งั้น เธอมาหาฉันท�ำไม?”
“เพราะ ทั้งฉันและเธอ ก�ำลังตกอยู่ในอันตราย
ไงล่ะ!”
“อันตราย ? หึหึหึ แบบไหนล่ะ ถึงจะเรียกว่า
อันตรายส�ำหรับเราสองคน?”
“ก็ขนาดที่ว่า ทั้งฉันและเธอ และทุกคนในจักรวา
ลมิลค์กี้เวย์แห่งนี้ หายวับไปเลยไงล่ะ อันตรายสะใจ
เธอพอไหม?”
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ลินดาในไลน์เวลานี้ ค่อยๆ อธิบาย ถึงจะให้
กระชับเพียงใด เรื่องราวต่างๆ กาลเวลาต่างๆ ที่
คาบเกี่ยวกัน มันเกี่ยวข้องโยงใยถึงกันไปหมด ทั้งฉัน
ในไลน์เวลาของฉัน ทั้งของเธอ และฉันในไลน์เวลา
อื่นๆ อีกมากมาย รวมถึงเรื่องส�ำคัญมากที่ฉันอยากรู้
...มากกว่าเรื่องที่กาแลคซีนี้ระเบิดพังพินาศเสียด้วย
ซ�้ำไป
“หมายความว่า ในไลน์เวลานี้ ดาวพฤหัส ไม่
เคยระเบิด?!?!”
“ใช่ ฉันถึงไม่ต้องไปเข้าระบบแปลงเป็นไซ
บอร์กแบบเธอไง”
“มันจะเป็นไปได้ยังไง!! เพราะภารกิจครั้งนั้น
มัน...”
ฉันไม่รู้ว่า การสังหารหมู่บนดาวโลก การย้าย
ไลน์เวลา มันจะไปโยงเข้ากับ การระเบิดดาวพฤหัส
และระเบิดกาแล็กซีไปด้วยกันได้อย่างไร??
รู้ไปท�ำแมว
นี่คือนิยายเรื่องใหม่ เริ่มลงเป็นตอนในเค้าแมวตั้งแต่
ฉบับ 16 เขียนโดย 2 Dox หรือ ดีเจงอสจัง หรือ จักรพงศ์
สิริริน มือเบสวงพาราด็อกซ์ ที่เป็นทั้งนักดนตรี นักเขียน
และหมอดูที่ฝีมือฉมังมาก
ทั้งนี้ ระหว่างอ่านไป นึกภาพในใจตามไป ทั้งแบบอ่าน
ต่อเนื่อง และอ่านบางตอน เราขอชวนทุกคนส่งภาพมา
ประกวดเป็นภาพประกอบนิยายเรื่องนี้ จะเป็นแบบภาพ
รวมหรือจากตอนใดตอนหนึ่งก็ได้ ไม่จ�ำกัดเทคนิคการ
สร้างสรรค์ภาพ ส่งมาที่ cultmaew@gmail.com เราจะ
ส่งให้นักเขียนพิจารณาและมอบของขวัญให้ ซึ่งไม่น่าจะ
ธรรมดา

“ความอดทนใครๆ ก็มีได้ แต่ความรักที่เรามีต่องาน จะท�ำให้เรา
อยากท�ำงานนี้ทุกวัน”
เจน – สุดาภา เคารพไทย
นักปักผ้าเจ้าของเพจ tanpopoofficial
(จากรายการ แมวค้นฅน 31 ตุลาคม 2562 ที่แคท เรดิโอ)
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