
1



2 3

Undercover
สืบจากปก

ในที่สุดก็มีวงไอดอล
มาฉายแสง
บนปกเค้าแมวสักที 
(รอแล้วก็รอมาตั้ง 2 ปี
น�้าตาจะไหล... 
โอ๊ย Feeling มาเต็ม)

อ้อ มีพ่ีโป้ที่ปกนี้มาในมาด
คุณครูด้วยนะ 
หวังว่าจะชอบกันนะ
ทั้งปก และเนื้อใน

ส่วนเราบอกได้ค�าเดียว 
Love at First Sight ว่ะ!

(O,O)

Uncover by 
Pizzaninjacat
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CultMaew Team

บรรณาธิการอ�านวยการ   พงศ์นรินทร์  อุลิศ
บรรณาธิการบริหาร  มณเฑียร  เกษศิรินทร์เทพ
บรรณาธิการ  พัสวรรณ  ศรีลาน 
นักเขียนประจ�า ทีมเค้าแมว = ทีมแคท เรดิโอ 
 ดีเจ ครีเอทีฟ โปรโค และทีมงานทุกคน
ทีมให้ข้อมูล รู้ไปท�าแมว   บรกรณ์  หลงสวาสดิ์
 อัญญารัตน์  ชาตะเมธีกุล 
 วีณา  ปิยะพินทุ
 ปัญญพัฒน์  ชัยศุภมงคลลาภ
  ไชยปกรณ์  พุทธธีรภาพ
 นิสิต  พัฒนศิริมากร
 จามร  อามระดิษ
 วรพจน์  จันทร์สงวน
 โตมร  โภคมณี
 สุพัตรา  ค�าเด่นเหล็ก
 อิสราภรณ์  อ่อนก�าปัง
 จุลเมธ มละโยธา
นักอ่านตรวจทาน  อิทธิกร  เทพทรงวัจจ
นักออกแบบ วรวุฒิ  ตวงวุฒิกุล
นักจัดการ   เพชรชมภู  ศุภนิราพาธ
นักสื่อสารออนไลน์   อภิชญา  โพธิ์ศรี
 ณฐพัชร  จันทร์วศิน
ผู้อ�านวยการแจก 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
ติดต่อช่วยแจก   02-530-9611
 cutlmaew@gmail.com
 ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมด้วยช่วยกัน ทั้งนี้ 
 หากตกหล่นชื่อจุดแจกใดไป เราขออภัยจากใจ 
 รบกวนแจ้งที่เบอร์และอีเมลดังกล่าวได้เลย

CAT
RADIO
DJ Shift

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

Cat Radio DJ Shift

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), ร้านกาแฟ
อินทนิล (5 สาขา: M Tower2, ปั๊มน�้ามันบางจาก สุขุมวิท 62, ปั๊มน�้ามันบางจาก 
ศรีนครินทร์, คณะครุศาสตร์และคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)  
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 (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 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), Trackad-
dict 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 ทางออก 3), Tacos 
Factory (อารีย์ ซ.1), TERUAKI (โครงการอารีย์การ์เด้น), 
แซ่บอินดี้ สาขาเลียบด่วน (ซ.ประดิษฐ์มนูธรรม) University 
ใต้คณะดุริยางคศาสตร์ ม.ศิลปากร (ตลิ่งชัน), ใต้คณะวา
รสารฯ ม. ธรรมศาสตร์ (รงัสติ), ส�านักหอสมุดกลาง มศว 
(ประสานมิตร), ส�านักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ม.ราชภัฏจันทรเกษม, คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม
บริการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย Others Condo เมโท
รสกาย รัชดา, Salon de Bear พัฒนาการ, บ.คิวบีอี (อา
คารอื้อจือเหลียง) 
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’ (ติดอนามัย
ป่าอ้อดอนชัย)
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)

Editor’s Note

รอยต่อ-ความสัมพันธ์ : 
สุขภาพ–ภาพสุข

เราเริ่มท�าเค้าแมวฉบับนี้ในช่วง
เปลี่ยนผ่านปี
ระหว่างนั้น ก็นึกทบทวนอดีต 
พิจารณาปัจจุบัน เพื่อเตรียมท�า
อนาคตให้ดีขึ้น 
ทว่า วันใหม่ของเรา ยังอยู่กับสิ่ง
เดิมที่เราชอบท�า
เราท�าหนังสือดนตรีทั้งที่ไม่ใช่นักท�า
หนังสือมืออาชีพ ขณะเดียวกันเราก็
ไม่ใช่นักดนตรี
เราไม่มีกองบรรณาธิการจริงๆ  
แต่เราก็มีเพื่อนช่วยท�าอยู่บ้าง

ปีใหม่เราตั้งใจจะปรับปรุงระบบการท�างาน 
แต่ไม่รับประกันว่าจะเจ๋งเป๊ะ 
ระหว่างนั้น ก็หาความรู้เพิ่ม  
เติมแรงบันดาลใจ 
รวมทั้งการฟังเพลงใหม่ 
สักพักก็กลับไปฟังเพลงเดิม
เตรียมอ่านหนังสือเล่มใหม่ แต่ก็ยัง
พยายามอ่านนิยายที่ค้างอยู่ให้จบ
ซรีส์ีกด็เูพือ่อปัเดตระหว่างพมิพ์งานไปพลางๆ 

งงกับตัวเองพอควร
สุดท้ายก็ได้ฟังเพลงใหม่ 
อ่านหนังสือเล่มใหม่ 
หยิบของเก่ามาทวนใหม่ แต่ไม่ลืมว่ายังมี
ของใหม่อีกมากที่ต้องจัดการให้เสร็จ
เราคงชอบท�าอะไรแบบนี้
และอะไรท่ีชอบกอ็าจนบัว่ามคีวามสัมพนัธ์ด้วย 
หรืออย่างน้อยก็ได้รู้จักกัน 
อย่างที่สุนัขจิ้งจอกใน เจ้าชายน้อย 
วรรณกรรมอมตะ ของอองตวน 
เดอ แซงเตกซูเปรี กล่าวไว้ว่า 

“เราจะรู้จักแต่สิ่งซึ่งเรามีความสัมพันธ์
ด้วยเท่านั้น” 
และ
“เธอต้องรับผิดชอบต่อทุกสิ่งที่เธอ
มีความสัมพันธ์ด้วย” 

ระหว่างดูซีรีส์และอ่านหนังสือ เรายังได้เจอ
สารคดี 2 เรื่องที่รู้สึกว่าสัมพันธ์กัน

1. ความเปลี่ยนแปลงของบริเวณเมดิเตอร์เรเนียน อุณหภูมิที่เปลี่ยนไปแบบมีนัยยะ
ส�าคัญและสัมพันธ์กับภูมิภาคอื่น 
2. อาหารเหลือทิ้ง ที่ไม่ค่อยมีใครมองเมื่อลุกจากโต๊ะอาหารหรือกวาดใส่ถังขยะ 
หากเฉลี่ยทิ้งคนละ 1 กิโลกรัม  ในเวลา 1 ปี ขยะเหล่านั้นไปไหน...ทั้งนี้ Food 
waste ยังมีที่มาอีกมาก และมีปริมาณประมาณปีละ 1.3 พันล้านตัน 
ดงันัน้ อย่าละเลยท่ีจะรบัผดิชอบความสัมพนัธ์ของเรากบัโลก เราเตอืนตนเองอกีครัง้ 
-----
ผ่านไปสองเดือนกว่า เรายังท�าหนังสืออยู่ ควบคู่กับการท�างานอย่างอื่นด้วย  
ดูเหมือนปกติ 
แต่ต้องดูแลตนเองและคนรอบข้างมากกว่าเดิม 
เมื่อมีภัยจากไวรัสที่ยังไม่มีใครหาวิธีจัดการได้ชะงัด
ความไม่รู้
ความไม่แน่นอน
อาจบั่นทอนจิตใจและร่างกายมากกว่าหนไหนในช่วงชีวิตหนึ่ง
นี่เป็นภาวะแห่งการทดสอบความร่วมมือร่วมใจ 

การรณรงค์ให้ทุกคนอยู่บ้าน  อยู่ห่างจากกันในระยะที่สกัดการแพร่เชื้อ
ท�าให้เรานึกถึงเรื่องความสัมพันธ์และความรับผิดชอบอีกครั้งหนึ่ง 
นี่เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เตือนใจให้ตระหนักถึงการรับผิดชอบความสัมพันธ์
ที่มีต่อทุกคนยิ่งขึ้น 
เราอาจต้องห่างกัน เพื่อให้ใกล้ชิดกันได้มากขึ้นในอนาคต
เราต้องดูแลตนเองให้ดีกว่าเดิม หากอยากเติมความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับใคร

จากพจนานุกรม
“สุขภาพ” เป็นค�านาม หมายถึง ภาวะที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 
และจากเหตุการณ์ครั้งนี้
เราคิดว่า “สุขภาพ” ยังเป็นค�าส�าคัญ น�าไปสู่ “ภาพสุข” 

  ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพ และเจอแต่ภาพสุข 
  พบกันใหม่ฉบับหน้า 

  พัสวรรณ ศรีลาน 
  บรรณาธิการ
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 ทุกช่วงปีใหม่ กิจวัตรหนึ่งของ
เรา คือ การไถ่ถามดีเจและทีมงาน
ว่าปีที่ผ่านไป ชอบเพลงไหนที่สุด
โดยไม่จ�ากัดว่าเป็นเพลงเก่าเพลง
ใหม่ครั้งนี้ เราเพิ่มกติกาสักหน่อย
ว่าเป็นเพลงที่ชอบเปิดฟังซ�้าไปซ�้า
มา แล้วบันทึกค�าตอบไว้ในหน้านี้
เป็นที่ระลึก ขออภัยที่อาจตกหล่น
ของใครไปบ้าง และขอให้ทุกคนมี
ความสุขกับการฟังเพลง แล้วพบ
กันใหม่ (O,O)

เว – Penguin Villa

“เป็นปีที่มีคนต้องจากไป ท�าให้
เราได้เรียนรู้อะไรอีกหลายๆ 
อย่างในชีวิต ช่วงนั้นเพลงนี้ออก
มาพอดี เลยหัดแกะเปียโน แต่ใช้
เพลงนี้เป็นเหมือนการทบทวน
อะไรบางอย่างโดยการฝึกเล่นไป
ด้วย” ดีเจตั้ม แมวสด 
 
Hum (ฮัม) -  
Plastic Plastic

“ไม่ใช่เพราะตัวเองแต่งเนื้อเพลง
นี้ แต่เมโลดี้กับอะเรนจ์ของเพลง
นี้เพราะจริงๆ ปกป้องกับน้อง
เพลงเก่งมากๆ“ 
ดีเจกอล์ฟ แมวสด

Sad Man – 
ติ๊ก ชิโร่ 

“ไม่ได้เก่งอย่าง Superman 
ไม่ได้อึดอย่าง Iron Man’ 
ดีเจจ้อย หนังหน้าแมว

ช่วงเวลา (A Moment) 
– Sqweez N’ Roll

“ชอบดนตรี ชอบคอร์ด และอีก
หลายๆ อย่าง ถ้าอกหักแล้วฟัง
เพลงนี้คงจะเศร้ามากๆ” 
ดีเจไมเคิล

ถ้าวันหนึ่ง – 
กันต์ ชุณหวัตร

“ต้องแก้เดโม ฟังแล้วฟังอีก ฟัง
เหมือนไม่มีวันจบเลยครับ” 
ดีเจกันต์ 

We
Are 
What 
We 
Hear 
2019

Wash – Lilly

เลือดสูบฉีดแรงตั้งแต่อินโทร 
- ดีเจฤทธิ์

แด่เธอ , ลูกเสือ  - Sun-
rise, Moonbright 

อนาคตใหม่ของวงการรอ็กบ้านเรา 
- ดีเจฤทธิ์ (ไทย)

Late Night Feelings 
- Mark Ronson 
featuring Lykke Li

“ถูกใจดิสโก้พอพที่มีเนื้อหาคร�่า
ครวญเวิ่นเว้อแบบเพลงนี้ รู้ดีว่า
ใคร ๆ ก็ร�าคาญนายมาร์ค แต่
เพลงนี้ต้องยอมใจ น่าเสียดายที่
อัลบั้มมีเพลงดี ๆ แค่ครึ่งเดียว” 
ดีเจซอนนี่

ทุกเพลงใน EP ชุด 
Sayonara Kuchibiru 
ของวง Haruleo 

“มีอยู่ 4 เพลง เปิดให้ repeat 
วนวนไป เลิฟเลิฟ” ดีเจคมสัน 
นันทจิต
  
แก้มน้องนางนั้นแดง
กว่าใคร – เขียนไขและ
วานิช

“เพราะนั่งรถพี่จ๋องแล้วพี่จ๋อง
เปิดวนในรถ ไม่หยุด” 
เออาร์เอเปรี้ยว  

ลองรวย - DTK 

“เพราะพี่วอร์เปิดวนไปวนมา ตัว
เองก็เปิด ฟังแล้วอารมณ์ดี 
อยากมีชีวิตออดินารี่” ครีเอทีฟ
เตย  

Sanfransisco Street 
- Sun Rai

“ชอบฟังตอนนั่งบนรถแฟน” โป
รดักชั่นแชมพู  

เพ่ือนใหม่ - Boy Im-
agine’s feat. Klee 
Bho

“เพลงเพื่อนใหม่ที่เตือนใจให้ไม่
ลืมเพื่อนเก่าได้เพราะชะมัด” 
บรรณาธิการตุ๊ก  

Love is Bigger Than 
Anything in its way 
– U2

“ลืมกด Repeat ค้างไว้” อาร์ต
ไดเร็กเตอร์ย้ง  

ความลับของเงา - 
The Yers

“เป็นเพลงดงึสติเวลาต้องท�างาน
กับไอดอล ฮ่า ฮ่า ฮ่า” 
ครีเอทีฟปัน 

ทุกเพลงของ อิ้งค์ 
วรันธร

“ดีทุกค�า ฟังซ�้าได้เป็นคอนเสิร์ต” 
มาร์เก็ตติ้งวอร์

updates : www.thisiscatradio app: Cat Radio 
www.facebook.com/thisiscatradio 

Stay Healthy & Happy @ home.
See you soon @

C   A   T    T   S   H   I   R   T

C   A   T    E   X   P   O 

&    M   O   R   E
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 ขอบคณุทุกคนท่ีมาตามนดั ดงัท่ีเรานดักนัไว้ทุกปี 
ในเทศกาลดนตรีของคนเล็กๆ กับตลาดเพลงไทย
ใหญ่โตที่สุดในโลก 
 BUDWEISER PRESENTTS  CAT 
EXPO 6 เมื่อ 23–24 พฤศจิกายน 2562
เป็นครั้งแรกที่เราพบกันที่สวนสยาม หรือ Siam 
Amazing Park ได้ดูคอนเสิร์ตและฟังเสียงกรี๊ด
จากเครื่องเล่น หรือขึ้นไปเล่นด้วยบ้าง 
หวังว่าทุกคนจะสนุก และเช่นเคยว่าหลายศิลปิน 
ขึ้นเวทีในเทศกาลดนตรี ครั้งแรกในงานนี้
ขณะที่หลายศิลปินก็มาประจ�า หรือไม่ได้มานาน
แล้ว แต่แฟนๆ คิดถึงเสมอ 
 ส�าหรบัผู้ชม หลายคนมาครัง้แรก ...ยนิดต้ีอนรบั
 หลายคนมาหลายครั้ง…ดีใจเสมอที่เจอกัน 
 แล้วพบกันอีกนะ (O,O)

 และตามสัญญาที่เราบอกไว้ในฉบับที่แล้ว ว่า
จะมอบรางวัลให้คนที่เล่าความประทับใจจากแคท 
เอ็กซ์โปครั้งนี้ มาทางอีเมล cultmaew@gmail.
com ขอบคุณทุกคนที่ร่วมสนุก และขอยกรางวัล
ให้กับข้อความแรกที่มาถึงเราพร้อมภาพประกอบ
 “ขอบคุณ cat radio มากๆ เลยนะคะที่ท�า
คอนเสิร์ตดีๆ ท�าให้หนูมีความสุขขึ้นเยอะเลย 
ชอบมากๆ มีบูทขายของขายอัลบั้มขายเสื้อ ได้
ท�าให้หนูเจอหน้ากับนักร้องที่ชอบได้ถ่ายรูป 
ท�าให้วันเสาร์อาทิตย์ของหนูมีความขึ้นเลย
อยากให้มีแบบนี้ไปอีกนานๆเลยนะคะ แต่อยาก
ให้จัดที่ใหญ่กว่านี้หน่อยเพราะว่าคนเยอะมากๆ 
เลยยย cat expo= งานรวมศิลปินดีๆนี่แหละ 
เจอกัน cat expo7คับบ” sodaza1011@
gmail.com
 ทีมงานจะเมลไปนัดหมายรับรางวัล แต่เมล
กลับมาได้เลยถ้าเราเงียบไป
 ส่วนฉบับนี้  เรามีค�าถามว่า “งานต่อไป (นับ
จากเดือนเมษายน 2563) ท่ี Cat Radio จัด คือ 
งานใด และอยากเจอใครที่สุดในงานนั้น” ตอบที่
อีเมล  cultmaew@gmail.com แล้วเราจะให้
คุณเจอคนที่อยากเจอ...ถ้าเขาตกลงนะ  (O,O)

Cat
Diary

THANK YOU 

BUDWEISER
PRESENTS 

CAT EXPO 6
เทศกาลดนตรี
ของคนเล็กๆ 
กับตลาดเพลงไทย
ใหญ่โตที่สุดในโลก

SEE YA!



10 11

Cat
Diary

   เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา 
เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราได้ร่วมกัน
แบ่งปันความรักแบบไร้ขีดจ�ากัด 
เมื่อ TRUE 5G WORLD ร่วม
กับ WHIZDOM INSPIRE 
SUKHUMVIT และ 101 TRUE 
DIGITAL PARK  รวมใจเสนอ  
101 LOVE เทศกาลรักเกินร้อย 
2020 ผ่านรูปแบบ LIVE 
CHARITY 
 ให้ทุกคนได้ร่วมชมการแสดง
สดของศิลปินที่รัก ผ่าน www.
facebook.com/101truedigi-
talpark แบบอยู่ที่ไหนก็ส่งต่อ
ความรักได้ ด้วยการบริจาคเงินรวม
ถึงร่วมประมูลของรักจากศิลปิน 
เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในช่วงที่
มีการระบาดของไวรัสโคโรนาสาย
พันธุ์ใหม่ (COVID-19)  
 โดยมีทั้งโชว์ที่ศิลปินแจมกัน
เฉพาะกิจ ให้ดูเพลินแบบไม่ต้องรัก
พี่เสียดายน้อง ทั้ง นภ พรช�านิ + 
ก้อง สหรัถ, แสตมป์ อภิวัชร์ + 
อิมเมจ สุธิตา, เทเล็กซ์ เทเล็กซ์ + 
ฟีเวอร์, แจนจัง + แคน นายิกา  
 และการแสดงสดท่ีแฟนๆ ส่ง
ความรกัให้ล้นหลามจาก ทรนิติี,้ มนี, 
เยน็เตด็, อาร์มแชร์, นนท์ ธนนท์
 รวมทั้งอคูสติกหาดูยากหลาก
หลายแนวจาก เอิ๊ต ภัทรวี, มิ้นท์, 
ไอซ์ ธมลวรรณ + โอบ โอบขวัญ, 
เล็ก พราว, มูฟวิ่ง แอนด์ คัต, 
นิวเวอรี่, ทีศูนย์สี่เจ็ด, สตูนดิโอ, 
โอ ศร์ิภูมิ + เบสท์ ทิฏฐินนัท์, เยนา, 
ซูเปอร์เบเกอร์, เยลส์, มนัสวี, 
แฮปปี้ทรีเฟรนด์ส, เพนกวินวิลล่า, 
วาเลนติน่า พลอย, เขียนไขและ
วานิช
 ส่วนของที่แต่ละคนน�ามา
ประมูลนั้นก็พิเศษมาก เช่น เทป
พร้อมซาวด์เบาท์ ที่เอิ๊ต ภัทรวี เล่น
สดเพลงละนิดละหน่อย แบบมิกซ์
เทปส่วนตัวแล้วตกแต่งแบบมีชิ้น
เดียวในโลก, นาฬิกาข้อมือที่นภ 
พรช�านิ ใส่และฟังเสียงปลุกทุก
ชั่วโมงตลอด 3 ปี, หมอนรองคอที่
แสตมป์หนุนประจ�าออนทัวร์ ฯลฯ   

Present

  นอกจากนี้ยังมี LOVE 
INSTALLATION งานศิลปะที่
ตกแต่งทั่วบริเวณ 101 TRUE 
DIGITAL PARK รวมทั้งของที่
ระลึกต่างๆ เพื่อส่งต่อความรักให้
ผู้ชม ออกแบบโดย เหนอื-จักรกฤษณ์ 
อนันตกุล ศิลปินที่สร้างสรรค์งาน
ได้เหนือความคาดหมายจนมี
ผู้ตกหลุมรักผลงานมากมาย 
 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 
คุณกิตติธัช ภูมิโชติช่วง รักษาการ
ผู้อ�านวยการ 101 TRUE DIGITAL 
PARK พี่จ๋อง พงศ์นรินทร์ อุลิศ 
ประธานกรรมการบรหิารแคท เรดโิอ 
ร่วมด้วย นนท์ ธนนท์ และแจนจัง 
เป็นตัวแทนส่งมอบเงินจากการ
บริจาคและการประมูลของศิลปิน
ในโครงการ TRUE 5G WORLD 
และ WHIZDOM INSPIRE 
SUKHUMVIT PRESENT 101 
LOVE เทศกาลรักเกินร้อย ให้
สภากาชาดไทยน�าไปช่วยเหลือ
สถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์
ใหม่ (COVID-19)  
 ขอขอบคุณทุกคนอีกครั้ง ที่ได้
ร่วมกันส่งต่อความรักเกินร้อย ขอ
ให้ทุกคนรักษาสุขภาพ แล้วพบกัน
ใหม่โอกาสหน้า (O,O)

รู้ไปท�าแมว
 1. 101 LOVE เทศกาลรกัเกินร้อย 
จัดเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2019 ในช่วง
เดือนแห่งความรักเช่นกัน
 2. เทศกาลรักเกินร้อยปีนี้เป็นครั้ง
แรกที่ทีมแคท เรดิโอ ได้ท�าคอนเสิร์ต
ถ่ายทอดสดผ่านเฟสบุ๊กแบบเต็มรูป
แบบ และอาจนับเป็นงานแรกๆ ที่
ศิลปินเล่นสดแล้วไลฟ์ออนไลน์เพื่อการ
กุศลในช่วง COVID-19 ระบาด ก่อนที่
จะมีไลฟ์หลากหลายรูปแบบเพื่อส่ง
ก�าลังใจให้ทั่วโลกในขณะนี้ (เดือน
มีนาคม 2563)
 3. ของที่ได้รับการประมูลสูงสุด 
คือ แว่นตากันแดดของก้อง สหรัถ ที่ใช้
ประจ�าเวลาขับรถ เริ่มต้นจาก 2,000 
บาท ปิดประมูลที่ 65,000 บาท
 4. อีกหนึ่งโชว์ที่มีการแจมกันแบบ
เซอร์ไพรส์ และสมใจแฟนยิ่งนักคือ 
เล็ก พราว และ เจ เพนกวินวิลล่า 
 5. โชว์สุดท้ายของงานนี้ในวันที่ 
29 กุมภาพันธ์ แสดงโดย ภูมิ วิภูริศ 
ซึ่งเป็นศิลปินที่มีก�าหนดแสดงร่วมกับ
ฮิวโก้ จุลจักรในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 
แต่ภูมิป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่กะทันหัน 
จึงต้องยกเลิกการแสดงในวันนั้น 
ก่อนเข้าโรงพยาบาลและรักษาจนหาย 
และรีบล็อกคิวมาแสดงส่งท้ายเดือน
กุมภาพันธ์ด้วยรัก ;)
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FEVER
interview

 ผ่านไปสองปีกว่ากับปรากฏการณ์ไอดอล 
บูมในเมืองไทย ที่มีสาวๆ เปี่ยมความฝัน
หลากหลายกลุ่มบุกมาก่อร่างสร้างความสุขให้
ผู้คนมากมาย ทว่า มีวงหนึ่งปรากฏกายแล้ว
ท�าให้หลายคนยอมเป็นไข้งอมแงม เพราะ
ติดใจการน�าเสนอที่มีลักษณะเฉพาะทั้งดนตรี 
เนื้อหา และบุคลิกของสมาชิกทั้ง 12 คน 
  FEVER (ฟีเวอร์) คือ โพรเจกต์ที่ฉีก
แนวจากคณะไอดอลอื่นที่เริ่มคุ้นหูคุ้นตาใน
เมืองไทย โดยเน้นการท�าเพลงสไตล์แตกต่าง 
ทั้งท่วงท�านองกลิ่นอายซินธ์ป๊อป ซิตี้ป๊อป ดัง
ที่ได้ยินกันไปแล้วตั้งแต่ปลายปี 2561 จนถึง
ปัจจุบันจาก  ‘Start Again’ ‘Ghost 
World’ ‘Password’ ‘Underground’ 
‘The Feeling’ และอาจจะมีการผสมผสาน
อีกหลายอย่างร่วมกับเรื่องราวที่ชวนฉุกคิด
สะกิดใจแบบท้อได้ แต่ไม่เท รวมถึงภาพรวม
ที่กล่าวขวัญกันว่าดูหม่นแต่เท่   
 เครดิตของคนเบื้องหลังมีรายชื่อของ
ศิลปินอินดี้และมือกระบี่ในวงการเพลงคึกคัก 
น�าโดยมิวสิกไดเร็กเตอร์นาม เฉลิมพล สูง
ศักดิ์  (Gym and Swim, Seal Pillow) 
ร่วมกับเพื่อนพี่น้องหลากหลายวงที่หมุนเวียน
มาสมทบช่วยดูแลเนื้อร้องท�านองและ

องค์ประกอบต่างๆ ในแต่ละเพลง 
รวมท้ังฝึกสอนการร้องโดย ออม– 
สรรัตน์ ลิมปะนพรัตน์ นักร้องน�า 
TELEx TELEXs ที่เหล่าสมาชิก
ฟีเวอร์ยกให้เป็น “คณุแม่” อกีหนึง่คน 
  ต้นสังกัดของฟีเวอร์ คือ โรมรัน 
เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จ�ากัด ที่
เชี่ยวชาญด้านการท�าสื่อมัลติมีเดีย 
ดูแลการผลิตและน�าเสนอทุกขั้นตอน
เพื่อให้ได้ดังใจ “เราท�าแบบที่เรา
ชอบ และเห็นว่ายังไม่มีในบ้านเรา
ตอนนั้นนะครับ” ปลั๊ก-อธิปติ ไพร
หิรัญ หนึ่งในผู้ก่อตั้งวงฟีเวอร์ ด้วย
จุดหมายคือให้วงได้มีโอกาสแสดงใน
เทศกาลดนตรี ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าพวก
เขาท�าส�าเร็จตั้งแต่ขวบปีแรกของวง 
นับจากเดบิวต์สเตจใน Idol Expo 
เมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ฟีเวอร์
ก็ผ่านมาแล้วทั้งเทศกาล Cat 
Foodival, Cat Tshirt, Cat 
Expo, Very Festival, Big 
Mountain Music Festival ฯลฯ 
แต่เป้าหมายที่ไกลขึ้นย่อมรออยู่ รวม
ทั้งการปรับเปลี่ยนไปตามสเต็ปที่ตัว
วงเองก็ก�าลังตื่นเต้นและลุ้นเช่นกัน 
  เราชวนฟีเวอร์มาถ่ายภาพขึ้น
ปกแบบครบโหล ช่วงต้นปี 2563 
โดยให้แต่ละคนเตรียมเครื่องแบบ 
เช่น ชุดท�างาน ชุดไปเรียน หรือชุดที่
ใช้ชีวิตประจ�าวันมาใส่ตามถนัด แล้ว
คุยถึงเรื่องราวของแต่ละคนนิดหน่อย
พอได้ฟีล ในช่วงโปรโมตเพลง The 
Feeling ซึง่ตอนแรกเราตัง้คอนเซปต์

ไว้ว่า Love Fever ด้วยความรัก
และต้อนรับช่วงเดือนแห่งความรัก 
 นับจากนั้นน้องๆ ยังเดินทางต่อ  
เราก็เดินวนๆ ท�าทั้งหนังสือและงาน 
อื่นๆ กว่าจะได้พบผู้อ่าน เราทุกคนก็
ต้องผ่านภาวะห่างกันสักพัก และอยู่
ติดบ้านหยุดการแพร่เชื้อ ในช่วงการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 
ฟีเวอร์เองก็ส่งก�าลังใจให้แพทย์ 
พยาบาล และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 
พร้อมกับขอให้ทุกคน #ไม่เป็นไข้
กันเถอะ
 ภาพและข้อความที่จะได้พบต่อ
ไปนี้ อาจไม่อัปเดตเท่าไหร่ แต่หวัง
ว่าความรกั ก�าลงัใจ และความรู้สึกดีๆ  
ยังคงอยู่ และส่งต่อให้ทุกคน ไว้ ณ 
ที่นี้ 
 บอส–ปาลีรัตน์ ก้อนบาง 
fb: www.facebook.com/
bossboss.fever/ ig: boss.
feverth 
  เซ็นเตอร์เพลง ‘Ghost 
World’ 
 นักร้องสายแข็งแรง คุ้นเคยทั้ง
สนามกีฬาและเวทีคอนเสิร์ต ชอบ
ออกก�าลังกาย แต่ช่วงหลังมีเวลา
น้อย ได้ว่ายน�้านิดหน่อย รักเสียง
เพลงและพร้อมแสดงความสามารถ
หลากหลาย บอสขึ้นเวทีร้องเพลง
ตั้งแต่เด็ก เรียนร้องเพลง ผ่านการ
ประกวดเล็กใหญ่อยู่เนืองๆ  รวมทั้ง 
The Voice Kids Thailand 

Season 1(2556) และ The Voice 
Thailand season 3 (2557) ร้องเพลงลง
ยูทูบเป็นระยะ เกือบเข้าเรียนคณะดนตรี แต่
เลือกสาขาที่ผสานทั้งนิเทศศาสตร์และบริหาร
เพราะสนใจทั้งคู่ ปัจจุบันเป็นนิสิตปี 3 คณะ
นวัตกรรมสื่อสารสังคม เอกสื่อสารเพื่อการ
จัดการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ความรู้สกึของบอส ในฐานะสมาชกิวงฟีเวอร์  
 “รู้สึกดีค่ะ อยากท�าแบบนี้อยู่แล้ว ได้
แสดงความเป็นตัวเองหลายๆ ด้าน” 
จุดเริ่มต้นในการขึ้นเวทีของบอส
 “ขึน้เวทตีัง้แต่อนบุาล 1 เลย แล้วส่วน
ใหญ่โรงเรยีนส่งไปประกวดค่ะ ทีบ้่านก็ชอบ
เปิดเพลงฟัง เรยีนร้องเพลงตอน ตอน ม.4 
กม็ทีัง้เพลงสากลและเพลงไทยค่ะ”
สิ่งที่บอสคิดว่าต้องพัฒนา
 “ทั้งร้องทั้งเต้นค่ะ เพราะต้องพัฒนา
ไปเรื่อยๆ”

   บีมบีม - กมลพร โกสียรักษ์วงศ์ 
fb: www.facebook.com/beam-
beam.fever/ ig: beambeam.feverth
   ดับเบิลเซ็นเตอร์เพลง ‘Password’ 
(ร่วมกับบีม)
    พี่ของน้องๆ ในวง ก�าลังหลักของ
ครอบครัว ท�างานประจ�าเป็นแอร์โฮสเตสมา
สามปีแล้ว อาจไม่ได้ร่วมเดินสายหรือท�า
กิจกรรมโปรโมตวงกับเมมเบอร์ทุกครั้ง แต่
บีมบีมก็ยังไม่ทิ้งความฝัน และมุ่งมั่นกับทุก
อย่างที่ท�าเสมอ เคยอยากเป็นหลายอย่าง 
และลงมือท�าไม่น้อย เช่น ติดตามวงเกาหลี 
เรียนสายวิทย์ คิดเป็นหมอ ลองเรียนบัญชี
แบบติดกิจกรรมมากกว่า สอนพิเศษภาษา

อังกฤษ ถ่ายโฆษณา ออดิชั่นวงไอดอล ฯลฯ 
ทุกวันนี้บีมบีมก็ยังท�าสิ่งที่รักในแบบของเธอ
หน้าที่ของ Cabin Crew : BeamBeam
  “รับผิดชอบอาหาร รับผิดชอบเครื่อง
ดื่ม รับผิดชอบความปลอดภัย บีมขึ้นเครื่อง
ไปปุ๊บ อย่างแรกเลยบีมต้องดูความ
ปลอดภัยในเครื่องก่อนว่ามีอุปกรณ์เซฟตี้
ครบหรือเปล่า ประสิทธิภาพใช้ได้ไหม 
พร้อมใช้งานหรือเปล่า ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉิน  
บีมสามารถอพยพคนลงได้ ต้องเช็กว่าทุก
อย่างพร้อมที่จะใช้งาน จากนั้นบีมก็มูฟมา
ที่เซอร์วิสว่า อาหารครบไหม เครื่องดื่ม
ครบหรือเปล่า แล้วจะมี Special Meal 
พวก Vegetarian และคนไทยส่วนมาก
ชอบสั่งซีฟู้ด”  
สิ่งที่ได้เรียนรู้จากงานบนเครื่อง 
   “ตัวอย่างก็ความรู้ของเซฟตี้บนเครื่อง
ค่ะ เมื่อก่อนเราไม่รู้มาก่อนเลยว่ามันเยอะ
และละเอียดขนาดนี้ และ เราก็ได้ ความรู้
เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น พอมี
น้องในวงเป็นอะไร เราช่วยได้บ้าง”
สัญชาตญาณบอก 
 “เป็นสัญชาตญาณตั้งแต่เด็ก ชอบออก
ไปเต้น ไปเป็นพิธีกร อยู่ชมรมเสนอหน้าค่ะ  
อยากเป็นนักร้อง อยากเป็นนักแสดง แต่
คิดว่าเป็นไปได้ยาก และบีมยังไม่รู้ว่าชอบที่
สุดน่ะคืออะไร ตอนนั้นบีมคิดว่าอย่างน้อย
เข้าวงการก่อนแล้วกัน ก็เริ่มเป็นเอ็กซ์ตร้า 
แล้วก็ท�าอะไรหลายอย่าง จนไปเป็นแอร์ฯ 
แล้วก็กลับมาท�าฟีเวอร์ด้วยค่ะ”
ความยากของฟีเวอร์  
 “(ถอนใจ) ส�าหรับหนู เยอะมาก บีมโต
สุดค่ะ แต่ท�าตัวไม่ได้โตสุดเลย ไม่ค่อยได้
สัมผัสว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องบ้าง
แต่ก็จะท�าทุกอย่างเต็มที่ค่ะ นี่เพิ่งได้เริ่ม
เดินสายโปรโมตเพลง แล้วก็นี่มีหนูปกแรก
เลยพี่ มีเวลาว่างมาถ่ายแล้ว เย้!”
สิ่งที่บีมบีมตั้งใจพัฒนา 
 “พอเป็นแอร์ฯ แล้วน�้าหนักขึ้น หนูว่าการ
พักผ่อนน้อยก็มีส่วน แล้วบีมชอบอ้างว่า “บิน
มาเหนื่อย” แล้วก็หาของกิน ปีนี้ก็คิดอยาก
พาแม่ไปเที่ยวบ้าง แต่ยังไม่แน่ใจ แต่เป้า
หมายที่คิดทุกเดือนเลย คือ ลดน�้าหนักค่ะ”

 ซี – อุรัสยาก์ บุนนาค fb:www.
facebook.com/cee.fever/ ig: cee.
feverth
  ทุกครั้งที่พบซี เราได้เจอรอยยิ้มสดใส 
ได้ฟังบทสนทนาออกรสชาติ และถ้ามีเวลาสัก
หน่อย ก็จะได้เห็นภาพวาดบนกระดาษ 
กระดาน แท็บเล็ตหรืออุปกรณ์ใดๆ ใกล้ตัว 
หรือไม่ก็นั่งเล่นเกมอยู่นั่นเอง ทั้งหมดเกิดขึ้น
อย่างเป็นธรรมชาติ ผสมความขี้เล่นที่มัก
ท�าให้คนรอบข้างสนุกหรือผ่อนคลาย ขณะ
เดียวกันเธอก็จริงจังกับสิ่งที่เลือก
  ซีเรียนหลักสูตรการออกแบบเชิง
นวัตกรรมดิจิทัล: Innovative Digital 
Design and Creative Digital 
Technology Programs (IDD-CDT) 
สาขา Animation & Visual Effect 
(VFX) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นการบ่มเพาะ
วิชาการออกแบบนวัตกรรมเพื่อน�าไปสู่หนทาง
ที่วางไว้ต่อไป 
อัปเดตชีวิตซี 
 “ตอนนี้ซีวาดรูป เล่นเกม แล้วก็เรียน
ภาษาจีนค่ะ เพราะว่าถ้าเรียนจบแล้วจะไป
เรียนภาษาต่อที่จีนแล้วค่อยไปเรียนโท
บริหารที่อีกประเทศหนึ่ง หนูรู้สึกว่าอนาคต
ภาษาจีนส�าคัญค่ะเลยจะเรียนไว้ และเกม

Photos: Nupat Arjkla
Direction: Worawoot Tuangwootikul 
Text: Passawan Srilan 
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สมัยนี้ หรืออะนิเมชั่น จีนก็เริ่มบุกตลาดเข้า
มาเรื่อยๆ ค่ะ”
ซีกับการสร้างเกม 
 “ถ้าภายนอก เกมก็ดูเหมือนอะไรที่เรา
เข้าไปเล่น แต่จริงๆ การสร้างมีจิตวิทยา
หลายอย่าง รวมถึงภาพที่เราต้องวาดด้วย 
รูปคนก็มีอะไรมากกว่าคนคนหนึ่ง เกมที่ซี
อยากท�า ตอนนี้ก็คิดไว้แล้ว แต่ขอปิดไว้
ก่อน รอในอนาคต (ยิ้ม)”
สิ่งที่ซี ฟีเวอร์คิดว่าต้องฝึกฝนเพิ่มเติม 
  “ซีคิดว่าการร้องค่ะ เพราะก่อนเข้า
ฟีเวอร์  ซีไม่เคยร้องเพลงเลย การเต้นก็
ด้วย แต่ปัญหาการร้องหนูน่าจะหนักเลย” 
ไม่มีพื้นฐานการร้อง-เต้น แต่ลงสนามในวง
ไอดอล 

 “หนูรู้สึกว่าเป็นช่วงหนึ่งใน
ชีวิตที่สามารถ give away 
ตอบแทนให้ใครบางคนได้ ให้สังคม
ได้ ก็เลยท�าค่ะ”
 
 บีม – จิรัชญา จันทร์จิ-
เรศรัศมี fb: www.facebook.
com/beam.fever/ ig: beam.
feverth
 ดับเบิลเซ็นเตอร์เพลง 
‘Password’ (ร่วมกับบีมบีม)
 สาวสายคราฟต์ ที่มีฝีมือมาก 
ท�าเสื้อผ้าเองตั้งแต่ ม.ปลาย พอมา
เป็นสมาชิกฟีเวอร์ก็มีเครดิตเป็น 
Original Costume Designer 
ตั้งแต่เพลงแรกๆ อย่าง ‘Start 
Again‘ และ ‘Ghost World’ อีก
ทั้งเคยให้สัมภาษณ์ว่าจะเก็บเกี่ยว
ประสบการณ์เพื่อมีส่วนร่วมในการ
ท�าเพลงด้วยสักวันหนึ่ง ปัจจุบันบีม
ท�างานประจ�าตามสาขาวิชาที่เรียนมา 

คือ แฟชั่นดีไซน์ได้ 2 ปีแล้ว และ
ยังฟังเพลง ดูอะนิเมชั่น รวมทั้ง
ติดตามไอดอลและวงร็อกที่ชอบ 
บีมและงานแฟชั่นดีไซน์ 
 “บีมท�างานตั้งแต่ก่อนจบ
ค่ะ ท�าเพลงไปด้วย ก็ไม่ได้
เปลี่ยนแปลงอะไรมากเท่าไหร่ 
จะวุ่นวายขึ้นช่วงใกล้ปิด
ไตรมาส ก็วุ่นทุกซีซั่น เพราะ
ต้องเตรียมงานก่อนจะถึงซีซั่น
นั้นค่ะ”
แฟชั่นที่บีมก�าลังสนใจ ต้นปี 
2020 
 “ปีนี้เริ่มมาแนวมินิมัลค่ะ 
ชอบนะคะ รู้สึกไม่มีอะไรเยอะ 
เรียบๆ สบายๆ แต่สามารถ
มิกซ์แอนด์แมตช์ได้”

 ป๊อป – นภัสพร ศรี
ประภา fb: www.facebook.
com/poppy.fever/ ig: 
pop.feverth
  (เซ็นเตอร์เพลง ‘Start 
Again’ และ ‘Underground’)

  พูดน้อย แต่ต่อยหนักด้วยความสามารถ
รอบตัว มีทั้งพื้นฐานดนตรี ไวโอลิน เปียโน 
กีตาร์ กีฬาก็เล่นได้ทั้งฟุตบอล เทควันโด (ท่า
ร�าพุมเซ่) คอสเพลย์ก็เคย วาดรูปก็ดี เล่นเกม
ก็เด่น ร้อง เต้น ก็เป็นเซ็นเตอร์ตั้งแต่เพลงแรก
ที่เปิดตัวในฐานะสมาชิกวงฟีเวอร์ และยัง
รักษามาตรฐานการแสดงรวมทั้งพัฒนาได้น่า
ชื่นชม 
ป๊อปไลฟ์ 
 “เรียนอยู่ค่ะ (Innovative Digital 
Design and Creative Digital 
Technology Programs (IDD-CDT): 
TU) ใกล้จะจบแล้ว ก�าลังเริ่มท�าโพรเจกต์
จบ เป็นอะนิเมชั่นหนังสั้นค่ะ”
ป๊อปเลิฟ : การวาดรูปและศิลปินที่ชอบ 
(ป๊อปอัปโหลดรูปพลอยชมพู Jannine 
Weigel ที่วาดไว้ก่อนวันสัมภาษณ์)
 “วาดรูปอยู่แล้วค่ะ เป็นสายที่เรียนด้วย 
ท�าพวกวิชวลเอฟเฟกต์ ท�าเกม ท�าอะนิเม
ชั่น  แล้วก็ชอบพลอยชมพูมานานแล้ว ตั้ง
แต่แรกๆ เลย ยูทูบ ดูเขาร้องเพลง ‘Let It 
Go’ แล้วตามมาตลอด”
ป๊อปเกม
 “ตอนนี้เป็นเกม Monster Hunter  
ชอบภาพ ชอบอะนิเมชั่น ภาพเขาสวยมาก 
แล้วมอนสเตอร์แต่ละตัวมีความครี
เอทีฟ ตอนนี้หนูมี League of Legend 
ด้วย แต่เล่นมอนฮันบ่อย”
ป๊อปเกร็ง : ความตื่นเต้นกับฟีเวอร์ในปีนี้ 
 “การแยกยูนิตที่พี่เขาบอกไว้ ถ้าต้อง
เต้นเพลงเดิมแบบไม่ครบ 12 คน  ก็อยาก
จะรู้ว่าแพตเทิร์นจะเปลี่ยนอย่างไร” 
 

 ใบหม่อน - ณิชนันท์ ภัทรพิทักษ์ fb: 
www.facebook.com/baimon.fever  
ig: baimon.feverth
  น้องเล็กในวงฟีเวอร์ ก�าลังรอเข้า
มหาวิทยาลัย ยังพยายามท�าไข่ต้มยางมะตูม
อยู่ สมฉายาไข่ ชอบอ่านการ์ตูน ดูอะนิเมชั่น 
เช่น Owari No Seraph ชอบฟังเพลง แล้ว
เก็บซีดีแบบใส่กล่องใส่ถุงพลาสติกซีล
เรียบร้อยเหมือนเพิ่งซื้อมา ชอบเล่นเกม และ
แน่นอนว่าชอบกิน   
ใบหม่อนกินเก่ง 
 ใครกินเก่งที่สุดในวง ก็หนูนี่ล่ะค่ะ หนู
ชอบกินของหวานค่ะ พวกอาหารไม่มีเป็น
พิเศษ แล้วแต่อารมณ์ แต่ว่าไม่กินผัก ค่ะ 
(เพื่อนในวงก็ลงคะแนนให้ใบหม่อน ที่สูสีคือซี)
The Feeling 
 “ตื่นเต้น อยากออกงานเยอะๆ อยาก
เจอคนเยอะๆ อยากได้ตังค์เยอะๆ อยากรู้
ว่าเพลงนี้จะดังไหมด้วยน่ะค่ะ”

 ใบบัว – ศุภัชฌา โลจนะรุ่งสิริ fb: 
www.facebook.com/baibua.fever 
ig: baibua.feverth
 รุ่นน้องของพี่ป๊อปพี่ซีในคณะวิทยา-
ศาสตร์เทคโนโลยี สาขาการออกแบบเชิง
นวัตกรรมดิจิทัล  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ที่พี่ๆ คอยแนะน�าตั้งแต่ก่อนสอบเข้าเรียน
การเรียนของใบบัว 
 “อยากเรียนคณะนี้มาตั้งแต่ ม.4 แล้ว
บังเอิญมาก ตอน ม.5 ขึ้น ม.6 หนูเข้าวง 
แล้วเพิ่งรู้ว่าพี่ป๊อป พี่ซีเรียนคณะนี้ เลยมีพี่
ที่ดีคอยแนะน�า”
 “หนูอยากเข้าคณะนี้เพราะรู้สึกว่าเขา
บังคับให้เราท�างานค่ะ ต้องส่งงานไม่ขาด 
หนูมีความเละเทะอยู่เหมือนกัน ค่อนข้างขี้
เกียจ ก็จะได้ปรับตัวค่ะ”

บีม  ป๊อป  ใบหม่อน
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การเตรียมตัวของนักศึกษาปีหนึ่งเทอมสอง  
  “เตรยีมสอบข้ึนปีสองให้ปลายภาคโอเคด้วย เราต้องท�างาน
ด้วย ต้องแบ่งเวลาดีๆ  ให้ทุกอย่างเป็นระบบ  ถ้าช่วงไหนว่าง 
กว็าดรปูตลอด ถ้าเราไม่ฝึกแล้วไปเรยีนเลย ไม่มีทางพัฒนาเท่า
คนอืน่ได้ เราออกจะช้าแต่กพ็ยายามค่ะ”
ความฝันและความจริงของใบบัว 
  ตอนแรกหนูมองว่ายาก บ้านหนูเป็นคนจีน อากงไม่
ค่อยชอบให้ขึ้นเวที แต่หนูชอบมาก ชอบแสดง เคยโดน
คุณย่าไล่ตี บอกว่าร้องเพลงในห้องน�้าไม่ดี ห้ามเต้น ห้าม
ร้องเพลง แต่เป็นสิ่งที่เราชอบมาก ร้องเพลงไม่เพราะหรอก
ค่ะ ไม่เคยเรียน เข้ามาก็ต้องฝึกเยอะ เพราะหนูไม่มีพื้นฐาน
เลย แต่ว่าหนูรู้สึกว่าดีขึ้น เพราะพี่ออม (สรรัตน์ สรรัตน์ 
ลิมปะนพรัตน์–ครูสอนร้องเพลงฟีเวอร์) เขาบอกว่าหนูดีขึ้น
เยอะ ตอนแรกหนูเป็นคนที่ได้ยินเสียงหนึ่งอย่าง ร้องอีก
อย่าง หูก็เพี้ยน ปากก็เพี้ยน ขอบคุณคุณแม่ออมมากที่
ท�าให้หูหนูกับปากหนูเท่ากันสักที (ยิ้ม) 
แรงผลักดันของใบบัว 
   คุณพ่อบอกว่า “ถ้าตัดสินใจแล้วต้องรับผิดชอบกับ
สิ่งที่เราตัดสินใจนะ” ตอนแรกหนูเข้าวงก็มีท้อบ้าง ติด
เรียนบ้าง คุณพ่อก็พูดอีกครั้งหนึ่งว่า “ตัดสินใจแล้ว ก็ต้อง
รับผิดชอบสิ่งที่ตัดสินใจด้วย หนูก็ฟื้นขึ้นมา ตอนนี้ก็
ตั้งใจท�าทุกอย่างเท่าที่เราท�าได้”

  ปาย – รัทยา ผลเกิด fb:www.
facebook.com/ply.fever/ ig: ply.
feverth
 นอกจากเสียงหัวเราะ รอยยิ้มแบบตาหยี
แล้ว เราสังเกตได้ว่าเวลาคุยเรื่องเกม หรือวง
ดนตรี ปายจะเสียงดังขึ้นโดยเฉพาะเมื่อพูดถึง
วงยุค 90 แบบ Oasis หรือโยคีเพลย์บอย จน
เราเผลอคิดว่าเธอเป็นวัยรุ่นยุคเดียวกับเรา (อีก
คนที่เอนจอยเรื่องการคุยเรื่องวงยุคนั้นมากคือ 
บีม ฟีเวอร์) อนึ่ง เราเห็นปายบ่อยๆ ในหมู่ผู้ชม
คอนเสิร์ตและเทศกาลดนตรีหลากหลายแนว
และเชื้อชาติ ซึ่งเธอก็บอกว่าอยากดูคอนเสิร์ต
เสมอ เสียดายว่าวันนั้นเราไม่ได้คุยกันต่อเรื่องนี้

 ปายเติบโตมากับพี่ชายฝาแฝดที่ฟังเพลง 
เล่นดนตรี เล่นเกมด้วยกัน แต่พอเธออินเรื่อง
ไอดอลเกาหลี เขาไม่ได้ติดตามด้วย หากใคร
อยากรู้ว่าเธอก�าลังอินกับเพลงแบบไหน หรือ
เล่นเกมอะไรอยู่ ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ก ply.
fever ป.ล. ขณะปิดต้นฉบับเราแอบไปฟังเธอ
คัฟเวอร์เบสเพลงของ Red Hot Chilli 
Peppers และ temp. 
อัปเดตชีวิตปาย 
 “หนเูพิง่เรยีนจบค่ะ  สาขาคอมพวิเตอร์
เพือ่การสือ่สาร วิทยาลัยนวัตกรรมสือ่สาร
สงัคม มศว ตอนนีท้�างานเขียน code ดู 
database ท�า app mobile แล้วกก็ราฟิก
ด้วย เป็นฟรแีลนซ์ค่ะ”   
แคท เรดิโอ ก�าลังอยากปรับปรุงแอปพอดี 
 “ได้ค่ะ จ้างได้ค่ะ (หัวเราะ)” 
ฟีเวอร์ให้ปายท�าแอปให้หรือยังคะ 
  (หัวเราะทั้งวง) “ไม่น่าจะรอด”
  ปาย “เดี๋ยวกดไม่ได้สักปุ่ม”
เรื่องที่ปาย ฟีเวอร์ อยากพัฒนาตนเอง
  “ทุกเรื่องค่ะ”
 
 ใบเฟริ์น – พัชรมนฑ์ วงศ์จิตรมานะ  
fb: www.facebook.com/baifern.
fever/ ig:baifern.feverth
  สาวหวานนักสะสมที่หลงรักเพลงญี่ปุ่น 
ทั้งจากยุค 70-80 เพลงประกอบเกมกระทั่ง
เจร็อก และซิตี้ป๊อป สะสมของเล่นย้อนยุค 
ขณะเดียวกันก็ศึกษาเรื่องร่วมสมัย และยังเล่น
เกม ดูอะนิเมชั่น ฝึกพากย์เสียงและฟังเพลง
เพิ่มพลัง
สาเหตุทีใ่บเฟิร์นเลือกเรยีนคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 
 “ได้เรียนเกี่ยวกับบริหาร เกี่ยวกับ
เว็บไซต์ แล้วก็อะนิเมชั่นนิดหน่อย เพราะว่า
ตอนเด็กๆ หนูชอบเล่นคอมพิวเตอร์ แล้วพี่
ชายก็เรียนด้านคอมฯ ตอนม.ต้นเราเลยไป
เรียนสายคอมฯ และคิดว่าควรเรียนคอมฯ 
ต่อมาเรื่อยๆ ค่ะ” 
เกมคอมพิวเตอร์ที่ใบเฟิร์นชอบ 
  “ตอนเด็กๆ หนูชอบเล่นเกมยิงๆ 
GTA”  (หลังจากนั้นก็เล่นอีกหลายเกมทั้ง
ในคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ เช่น 
Evangelion, Mini 4WD, Horizon, 
The Last of Us)
    (วงแซว) “เคยมีคนบอกว่าพี่ใบเฟิร์นหัว
ร้อนตอนเล่นเกมค่ะ” 
  (ใบเฟิร์นหัวเราะ) “ไม่ค่อยค่ะ”  
ความชอบร้องเพลงย้อนยุคของใบเฟิร์น
 “หนูเป็นคนชอบอะไรแนวคลาสสิก 
หลักๆ อิทธิพลมาจากคุณแม่ที่ท�างานใน
วงการยุคนั้นด้วยค่ะ คุณแม่เคยเป็นนัก
แสดง  แล้วหนูโตมากับนิตยสาร หนังเก่าๆ 
บ้านหนูเลยชอบยุค 80 พอหนูดูหนังเก่าๆ 
ก็เลยชอบเพลงเก่าๆ ตอนนี้ก็ยังชอบเก่าอยู่
ค่ะ ชอบ Onyanko Club  ค่ะ เป็นวงญี่ปุ่น 
แล้วก็ชอบนักร้องแนวซิตี้ป๊อป พวก 
Tatsuro Yamashita”

 ซู – มะลิ แซ่ว่าง fb:www.
facebook.com/ssu.fever/ ig: su.
feverth
 (เซ็นเตอร์เพลง ‘The Feeling’)
 มะลิเรียนไปด้วย ท�างานฝ่ายดิจิทัล
มาร์เก็ตติ้งในบริษัทหนึ่งไปด้วย ส่วนงานเพลง 
เธอชอบร้อง เต้นตั้งแต่เด็ก เคยได้รางวัลจาก
การประกวดร้องลูกทุ่ง พูดภาษาจีนได้ ท�า
อาหารเป็น เล่นกีฬาก็ดี “ซู” หรือ “พิซู” ที่
เมมเบอร์และแฟนๆ เรียก จึงดูจริงจัง มีวินัย 
ใส่ใจสุขภาพ ติดตามเมนูอาหารและข้อคิด
ต่างๆ จากซูได้ที่เฟสบุ๊ก ssu.fever

ใบบัว  ปาย  ใบเฟิร์น
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ค�าจีนที่ซูชอบ 
  ชอบชื่อตัวเองค่ะ “ซู” คุณแม่ตั้งให้ “ซู
หนี่” แปลว่า ผู้หญิงเก่ง ผู้หญิงฉลาด และผู้
หญิงที่มีศีลธรรม 
เป้าหมายของซู
 “ปีนี้หนูคิดไว้ว่าจะท�าสิ่งที่อยากท�ามาก
ขึ้น และจะพยายามแก้นิสัยที่คิดว่าไม่โอเค
กับตัวเองออก ค่อยๆ นะคะ เพราะว่า
เปลี่ยนปุ๊บปั๊บไม่ได้ เช่น อยากเป็นคนที่อ่อน
โยนขึ้น คุยกับคนอื่นมากขึ้น  
  หนูเรียนการตลาด จะมี CRM ก็คือ
การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า แต่หนู
รู้สึกว่าตัวเองไม่มีเลย ดูติดลบมาก ก็คิดว่า
ไม่ได้นะ ชีวิตประจ�าวันก็ต้องใช้ คนเราเป็น
สัตว์สังคม ควรจะมีไว้นิดหน่อยก็ดีน่ะค่ะ”
ซูค้นพบ
 “หนเูพิง่เริม่เขียนบทความค่ะแล้วหนู
เพิง่รู้ตวัว่า การเขียนมนัสนกุ อาจจะเป็น
เพราะว่าหนไูด้ท�าคอนเทนต์เอง ได้คดิเองค่ะ 
แต่หนรูู้สกึว่าการจะเขียนอะไรอย่างหนึง่ เรา
ต้องรู้จรงิๆ ว่าเป็นมาอย่างไรค่ะ ต้องรู้เรือ่ง
นัน้เราจงึสามารถทีจ่ะถ่ายทอดออกมาใน
แบบทีเ่ราเป็นได้ กต้็องอ่านเพิม่ขึน้” 
CENTER of THE FEELING 
 “หนูรู้สึกว่าเป็นเพลงที่ร้องง่าย ส�าหรับ
หนูนะคะ และค่อนข้างตรงกับชีวิตค่ะ ว่า
เรื่องหนักๆ  เดี๋ยวอีกสักพักก็ผ่านไป”

 สแปม – กสิณา โกเมศ fb: www.
facebook.com/spam.fever ig:spam.
fever
 ผู้หญิงตัวเล็ก อารมณ์ดีที่เพื่อนๆ ยกให้
เป็นเจ้าแห่งมุก และการสนทนาที่ไม่สิ้นสุด 
ขณะเดียวกันก็เป็นสแปมที่ท�าหลายอย่างได้
คล่องแคล่ว ปีที่ผ่านมานอกจากเดบิวต์แล้ว
แปมยังเรียนจบปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ รุ่นเดียวกับปาย เพื่อนร่วม
วง และมีแนวโน้มว่าจะมีผลงานอีกหลายด้าน
ทั้งในวงการบันเทิงและใกล้เคียง  
สแปมกับวงเกาหลี 
 “ตอนนี้หนูชอบวงเดียว คือ SHINEE 
ค่ะ หนูไม่เคยนอกใจ ชอบมาตั้งแต่อยู่ ม.1” 
สแปมกับนิยาย  
 “สแปมเป็นนักเขียนอยู่ค่ะ เริ่มเขียน
ตั้งแต่ปีหนึ่ง ตีพิมพ์ไปแล้วสองเล่ม ก�าลังจะ
ออกอีกเล่มหนึ่งในงานหนังสือล่าสุดค่ะ 
(ขณะที่คุณอ่านเค้าแมว นิยายเล่มใหม่ของ
สแปมคงวางจ�าหน่ายแล้ว) ส่วนใหญ่เป็น
นิยายรักที่ตลกด้วยค่ะ แต่เนื้อหาส่วนใหญ่
ไม่เหมาะที่จะเล่าเลยขอ ไม่บอก
นามปากกาและรายละเอียดนะคะ”  
สแปมกับความตลก 
 “คิดว่าตัวเองตลกบางเวลาค่ะ แต่
บ้านหนูตลกหมดทุกคนเลยค่ะ ตลกที่สุดน่า
จะเป็นคุณพ่อค่ะ แล้วผลก็ตกมาอยู่กับพี่
ชายหนูที่ชอบเล่นมุกตลอดเวลาในการ
หายใจค่ะ พี่สาวก็เล่นด้วย แม่ก็ตบมุกด้วย 
กลายเป็นบ้านที่ตบมุกกันตลอดเวลา” 
สแปมกับการพัฒนา 
 “น่าจะเป็นเรื่องเอ็มซีค่ะ เพราะคิดว่า
ตัวเองเหมือนจะถนัดที่สุด เพราะฉะนั้นก็
เลยคิดว่า ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆ ให้ดีสักด้าน 
ใดด้านหนึ่งไปเลยค่ะ”
 ป.ล. นอกจากรับหน้าที่เอ็มซีในวงบ่อยๆ 
แล้ว สแปมยังเป็นพิธีกรร่วมที่ช่องยูทูบ 
Online Station ด้วย 

  ฟอล์ย – เพ็ญพิชา อ�าไพฉลวย fb:  
www.facebook.com/froil.fever ig: 
froy.feverth
  เจ้าของชื่อที่แปลว่ากระดาษฟอยล์ (Foil) 
แต่เลือกตัวสะกดเองว่า “Froil” หรือ ฟอล์ย 
หลังจากท�ากิจกรรมกับวงฟีเวอร์ ก็ตั้งชื่อตัวเอง
ไว้อีกหนึ่งนามว่า “ฟุฟุ” ที่ติดปากทั้งเมมเบอร์
และแฟนๆ คลิป “ฟฟุรุวิิว” กด็เูพลินและอร่อย
  นักเรียนมัธยมที่ลงเรียนวิชาธุรกิจ แต่ก็
สนใจนิเทศศาสตร์ ทั้งด้านงานเขียน การแสดง 
รวมถึงจิตวิทยา ทดลองหลายอย่างที่ไม่เคย 
เช่น ต้มกุ้งในงานกีฬาสีของโรงเรียน ส่วนสิ่งท่ี
เคยท�าก็ดูแข็งแรงไม่น้อย ทั้งการเล่น
แบดมินตันระดับตัวแทนลงแข่งขันระหว่าง
โรงเรียน เคยเล่นไอซ์สเกตระดับที่ถ้าฝึกต่อ
อย่างจริงจังก็จะมีสิทธิ์สอบเป็นโค้ช
 ฟอล์ย ติดตามวงไอดอลญี่ปุ่น นาม 
Keyakizaka46 อย่างหนักแน่น จนเป็นแรง
บันดาลใจให้มาออดิชั่นเข้าวงฟีเวอร์ นอกจาก
นั้นยังเล่นเกม ชอบดูอะนิเมชั่น หนัง ซีรีส์ที่
หลอนๆ อย่างหนักหน่วง 
สาเหตุที่ฟุฟุชอบดูซีรีส์หลอน 
  “ตอนแรกกก็ลวั แต่ดแูล้วสนกุ ชอบ ส่วน
ใหญ่เป็นซรีส์ีฝรัง่ ชอบแนว Psychological 
Thriller จติใจเขาดซูบัซ้อน แล้วเขาแสดงให้เรา
รู้สึกซบัซ้อนไปด้วย ช่วงนีด้เูรือ่ง ‘You’ ซซีัน่สอง
ใน Netflix เป็นเรือ่งของผู้ชายคนหนึง่ตามส่อง
ผู้หญงิทุกช่องทาง  รู้ทุกเรือ่ง แต่ท�าเหมอืนไม่รู้ 
ซรีส์ีซอมบีแ้บบ Walking Dead กด็คู่ะ ดแูล้ว
เกบ็ไปฝันเลย” 
จากคุณฟุฟุถึงฟอล์ย ฟีเวอร์
  “คิดว่าตอนนี้วงก�าลังเติบโตขึ้น เพราะ
ฉะนั้น สกิลหลายๆ อย่าง ทุกด้านเลยค่ะ 
ควรจะเพิ่มขึ้น รวมทั้งทัศนคติ การพบปะ
แฟนคลับ หรือการวางตัว ก็คิดว่าควรจะ
พัฒนาขึ้นค่ะ”
    (O,O)

รู้ไปท�าแมว
• บอสชอบวงเกาหลีโดยเฉพาะผู้หญิงแบบ 
Blackpink และ Red Velvet  ส่วนบีมบีมก็
ชอบหลายวงแต่ตอนนี้รัก IU มาก
- ได้ข่าวว่าบอสข�าง่ายโดยเฉพาะเวลาสแปมเล่น
มุก แต่ระหว่างที่คุยพร้อมกัน เราได้ยินเสียง
หัวเราะของปายมากกว่า
- มีแฟนเพลงและแฟนผลงานอื่นๆ มาทักบีมบีม
บ่อยระหว่างเธอท�างานบนเครื่องบิน ...คุยได้ ยิ้ม
ให้กันได้จ้า
- ซีเป็นแฟนนิยายตัวยงของสแปม บอกว่าอ่าน
แล้วหัวเราะลั่นบ้าน แต่นั่นนิยายรักนะ 
- ซีบอกว่าช่วงที่เล่นเกมหลายๆ อย่าง ทั้ง Star 
Dew Valley, DotA, Final Fantasy จะแบ่ง
เวลาเป็น “ช่วงเช้าเล่นเกมหนึ่ง ช่วงบ่ายเล่นเกม
หนึ่ง ตอนดึกเล่นเกมหนึ่ง” แต่ก็ต้องรักษาสุขภาพ
ด้วยนะเพราะเป็นภูมิแพ้ ป่วยบ่อย 
- บีมบอกว่ารู้จักเพลง ‘ขอให้ผม’ ถ้าเจอพี่โป้ 
โยคีเพลย์บอย จะทักทายด้วยการร้องเพลงให้ฟัง
- สแปมยอมรับว่าเป็นเหมือนที่เปอติ๊ด พี่สาวของ
เธอบอกในเพจ “อยากเกิดเป็นลูกคนเดียว”
“ส่วนใหญ่หลักฐานอยู่ในนั้นเลยค่ะ หนูชอบ
พิมพ์ไลน์แบบไม่ค่อยรู้เรื่อง พิมพ์ยาวมากเลย
นะคะ ถามเมมเบอร์ได้” 
- เมมเบอร์ในวงมีชื่อขึ้นต้นด้วย “ใบ” สามคน 
คือ “ใบเฟิร์น” “ใบบัว” “ใบหม่อน” ซึ่งสาวๆ 
บอกว่าแม่นมาก แยกใบได้
 แต่มักจะเรียก “บอส” กับ “ป๊อป” สลับกัน
- ใบเฟิร์นยังสะสมฟิกเกอร์อยู่ โดยเฉพาะ ตัว
ละครจากเรื่องเคโรโระ และชอบกิโรโระ มาก 
เพราะดูโหดๆ แต่ ”ซึนเดเระ”
- ใบบัวมีพี่น้องอีกสามคน ชื่อ แบงค์ บิวตี้ และ
โบ๊ต ดังนั้นใบบัวจึงเป็นชื่อไทยคนเดียวและเป็น

ชื่อประทานจากสมเด็จพระสังฆราช
องค์ก่อน เมื่อพ่อกับแม่หลงทางเข้าไป
ในวัง ตอนแรกครอบครัวจะตั้งให้ว่า 
“บีบี”
- หมอนตุ๊กตาเพนกวินนอนหลับตาที่
ใบหม่อนพกบ่อยๆ มีที่มาจากตุ๊กตาตัว
แรกของตัวเองเป็นเพนกวิน พอหายไป 
ก็ยังอยากได้เพนกวินเหมือนเดิม 
- เมื่อ ซู จบมัธยมปลาย ได้ใช้เวลา
ท�างานหาตัวเอง 1 ปี แล้วจึงตัดสินใจ
เรียนต่อด้านที่ต้องการ ก่อนหน้านั้น
เธอได้ทุนไปเรียนต่อต่างประเทศ แต่ก็
เลือกอยู่เมืองไทยก่อนตามค�าแนะน�า
ของครอบครัว 
- “คุณกาตุ่ย” เป็นกระเป๋าตุ๊กตา
กระต่ายที่ฟอล์ยพาไปไหนมาไหนด้วย
บ่อยๆ  ล่าสุดสายขาด แต่ก็มีคนซ่อม
ให้แล้วคือ “ป๊อป”
 - ซีและป๊อปเป็นนักศึกษาฝึกงาน
กราฟิกดีไซเนอร์สองคนแรกของ
ฟีเวอร์ ได้ช่วยท�างานเบื้องหลังหลาย
อย่าง เช่น บัตร 2 Shot ในซีดีซิงเกิล
แรกของวง ‘Start Again’ ที่มีการ
จัดงาน 2shot ให้แฟนๆ ได้ใกล้ชิด
เมมเบอร์ครั้งแรกเมื่อ 28 ก.ย.62 
- อีกหนึ่งต�าแหน่งที่เราเห็นชื่อป๊อปใน

เครดิตร่วมกับพี่ๆ เบื้องหลัง คือ เนื้อร้องเพลง 
‘Underground’
- งานอื่นๆ ของสมาชิกในวง เช่น โฆษณาเกม 
โดยมี ป๊อป กับ ซู ร่วมแสดง 
- มีเสียงกล่าวขวัญว่าวงนี้ส่วนใหญ่เป็นเกมเม
อร์ และกินเก่ง ซึ่งจากการฟังและสังเกตใน
วาระต่างๆ เราก็เห็นด้วย  
- นอกจากคลิป FEVER DAY ที่บันทึกเบื้อง
หลังหรือกิจกรรมพิเศษต่างๆ เช่น ตีแบด 
เที่ยว CAT FOODIVAL ยังมีรายการ 
FEVER LAB  กับการทดสอบความรู้รอบตัว
เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ติดตามได้ในยูทูบ 
FEVER Thailand รวมทั้งเฟสบุ๊ก www.
facebook.com/FEVERTH/ ที่มีอะไรมา
เซอร์ไพรส์เรื่อยๆ  
-ผู้บริหารกล่าวโรมรันฯ ต้นสังกัดฟีเวอร์แอบ
แย็บว่า นอกจากปล่อยเพลงแยกซิงเกิลแล้ว 
อาจจะมีการรวมทั้งหมด ซึ่งปีนี้อาจจะมีถึงสิบ
เพลง (รวมเพลงเก่าด้วย) 
-ฟีเวอร์ส่งก�าลังใจให้กันด้วยการบูม 
 “ฟีเวอร์ ปึ้ง” เป็นการกระทีบเท้าบูมที่
เมมเบอร์ท�าร่วมกันทุกครั้งก่อนขึ้นเวที 
“ประยุกต์มาจากการบูมมศว ที่ต้องมีการ
กระทืบเท้าแบบ SWU วู่h! มีกอดคอด้วย 
เหมือนบูมมหาลัย ก่อนบูม เราก็จะพูดเชียร์
อัปว่าเราจะเต็มที่กันนะ แล้วค่อยปึ้งค่ะ วันที่
สแปมกับปายเรียนจบ ฟีเวอร์ก็บูมปึ้งให้ค่ะ” 
-จากน้องๆ ถึงทีมท�าเพลง

 “สู้ๆ ค่ะ คุณพี่ ท�างานกัน
อย่างหนักหน่วง ท�างานกันเต็มที่ 
เราก็พยายามจะดื้อให้น้อยลงกับ
ทุกฝ่ายค่ะ เราก็ท�างานได้แค่นี้ 
และจะพยายามฝึกซ้อมให้มาก
ที่สุดเท่าที่จะท�าได้”
-วงเทเหอะ เทเหอะ
 “เรามีวงเทเหอะ เทเหอะ 
เป็นพาโรดี้ (ล้อเลียน)ของเทเล็ก
ซ์ เทเล็กซ์ บอสเป็นพี่ออม บีม
เป็นพี่ปิ้ว ปายเป็นพี่นาวเล่นเพลง
ที่ร้องว่า “พรุ่งนี้ก็เช้าวันจันทร์ ไม่
อยากให้ถึงเลย”  (‘1991-1993’)
ส่งคลิปให้พี่ออมดูแล้วยังไม่มีคอม
เมนต์ รอรีแอกต์อยู่” 
- นอกจากงานต่างๆ ของแคท แล้ว 
ฟีเวอร์ยังเป็นหนึ่งในศิลปินที่ร่วม
ท�าเพลงพิเศษในซีดี Cat Code 
(2019) คือ ‘เข้ากันดี’
- บอส คือ หนึ่งในสมาชิกวงเฉพาะ
กิจ Cat Foodival Idol 
Superband ในแคทฟู้ดดิวัลครั้ง
ล่าสุด ที่เพื่อนๆ ฟีเวอร์ไปเชียร์ข้าง
เวทีคึกคัก 
-  ทบทวนรายงานสถานการณ์ไอ
ดอลช่วง 2 ปีแรกในไทยได้ใน 
Hear Scoop ตอน Idol Wave 
: The 1st Chapter ในเค้าแมว
ฉบับ 16 : 2019 ปก POLYCAT, 
WHAL & DOLPH

ซ ู สแปม  ฟอล์ย
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Cat 100 / 2019
Cat 100 คือ การรายงานชาร์ตร้อย
อันดับเพลงฮิตที่แคท เรดิโอ ประมวล
ผลจากชาร์ต Cat 30 ที่รายงานทุก
วันเสาร์ ตลอดปีที่ผ่านมา

รู้ไปท�าแมว Cat 100 ปี 2019
• เพลงแรกที่เข้าชาร์ตในปี 2019 
คือเพลง ‘Start Again’ ของ Fever
• ปีนี้มีเพลงที่ส่งมาที่  Cat Radio  
มากกว่า 800 เพลง มีเพลงติด Cat 
30 จ�านวนทั้งสิ้น 285 เพลง จาก 
171 ศิลปิน 45 ค่ายเพลง
• มีเพลงข้ามมาจากปี 2018 จ�านวน 
27 เพลง โดยที่เพลง ‘เรื่องของเธอ 
/ Your Story’ ของ Clutch-Type 
Pencilกระโดดขึน้มาในระยะไกลท่ีสุด 
ถึง 172 อันดับ จากอันดับที่ 229 
ในปีที่แล้วมาอันดับที่ 57 ในปีนี้
• และเพลงจากปี 2018 ที่กระโดด
ขึ้นมาได้อันดับสูงสุดในปี 2019 คือ
เพลง ‘บ๊อบเท’ ของ ยศวัศ สิทธิวงศ์ 
(M) จากอันดับ 106 มาอยู่ที่ 16
• สัปดาห์ที่มีเพลงใหม่เข้าชาร์ตมาก
ที่สุด 9 เพลงมี 2 สัปดาห์ ได้แก่ 
สัปดาห์ที่ 8 (23 กุมภาพันธ์ 2019 มี
เพลง ‘ฝากไว้กับดาว / Secret Of 
Star’ ของ Whal & Dolph, 
‘นาฬิกา / My Clock’ ของ หล่อ
เลียบูทส์, ‘ตัวท๊อปเท่านั้น / One 
And Only’ ของ นที เอกวิจิตร์ (กุ๊ย
อุ๋ย Buddha Bless) feat. รัตน 
จันทร์ประสิทธิ์ (นะ Polycat), ‘วิบวับ 
/ Hajimari No Hikari’ ของ 
Sweat16!, ‘เพลงที่อยากบอกเธอ’ 
ของ แดเนียล ดิษยะศริน, ‘แด่เธอ’ 
ของ Sunrise, Moon Bright, 
‘ลองคิดดู / To Put Yourself In 
Someone Else's Shoes’ ของ 
Stoondio, ‘DNA’ ของ ธีร์ ไชยเดช 
และ ‘Owari / อวสาน’ ของ 
Soshite Horror) และสัปดาห์ที่ 15 
(13 เมษายน 2019 มีเพลง ‘เล็ก
น้อยมหาศาล / 7 Wonders’ ของ 
Noi Pru, ‘กลัวใจ’ ของ Spock 
And Wisahsa feat. Parim, ‘ร้อง
แบบนี้ / Like It ?’ ของ จระเข้บัว, 
‘Merry Go Round’ ของ Plastic 
Plastic, ‘อยากให้ฟัง’ ของ The 
White Hair Cut, ‘Beginner’ ของ 
BNK48, ‘Change Your Mind’ 
ของ Costlywood, ‘Ride or Die’ 
ของ LUSS และ ‘Neon / นีออน’ 
ของ Behind The Smile)
• เพลงเข้าใหม่ที่ท�าอันดับสูงสุดใน
สัปดาห์ (Highest Entry) ที่ติด
อันดับสูงสุดในปีนี้คือเพลง ‘หรือ / 
Or’ ของ Greasy Cafe จากอัลบั้ม 
‘Cat Code 2’ เข้าชาร์ตครั้งแรกใน
อันดับที่ 1 และรองลงมาคือเพลง 

โดยอยู่ในอันดับหนึ่งนาน 4 สัปดาห์ 
รองลงมาคือเพลง ‘อยู่ / You’ ของ 
Zweed n' Roll และเพลง ‘รอหรือ
พอ / Stay’ ของ วรันธร เปานิล 
(อิ้งค์) อยู่ในอันดับหนึ่งนาน 3 สัปดาห์
• เพลง ‘Hello, Anxiety’ ของ 
ภูมิ วิภูริศ อยู่ในชาร์ตนานที่สุด 15 
สัปดาห์ รองลงมาอยู่ในชาร์ตนาน 13 
สัปดาห์คอืเพลง พรบิตา / The Wind 
ของ Safeplanet
• ศิลปินที่มีเพลงเข้าชาร์ตมากที่สุด
คือ Whal & Dolph มี 7 เพลง 
ได้แก่เพลง ‘ไม่รู้ท�าไม / Skyfall’, 
‘ฝากไว้กบัดาว / Secret Of Star’, 
‘ท�าร้าย [Cat Code 2]’, ‘ใจเดียว 
/ Jai 1’, ‘ฉันดีใจที่ได้พบเธอ’, ‘ฉัน
ยังเก็บไว้ / Girl & Boy’ และ ‘มี
ความจริงบางอย่างที่เธอไม่ควรรู้’
• รองลงมาคือ ภัทรวี ศรีสันติสุข 
(เอิ๊ต) มี 6 เพลง ได้แก่เพลง ‘อยาก
ให้มาด้วยกัน’, ‘After Sunset’, 
‘หวง / You're Mine’, ‘ขอโทษ
ดาว’, ‘แค่เราก็พอ / With You’ 
และ ‘วันดีด ี/ All The Happiness’
• มีเพลงจากค่ายอิสระติดชาร์ตมาก
ถึง 92 เพลง ส่วนค่ายเพลงที่มีเพลง
ติดชาร์ตมากที่สุดคือ Smallroom มี 
26 เพลง
• ปีนี้มีเพลงประกอบภาพยนตร์ติด
ชาร์ต 2 เพลงคือเพลง ‘ทิ้งแต่เก็บ’ 
ของ The Toys จากภาพยนตร์ ฮาว
ทูทิ้ง … ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ และ
เพลง ‘Let U Go’ ของ BNK48 จาก
ภาพยนตร์ Where We Belong
• และมีเพลงที่เกี่ยวกับภาพยนตร์แต่
ไม่ได้ประกอบภาพยนตร์ (งงในงง) คือ
เพลง ‘เพื่อน’ ของ Polycat ที่ใช้
ประกอบ Music Short Film : 
Before Friend Zone
• แล้วยังมีเพลงประกอบซีรีส์ติดชาร์
ตอีก 2 เพลงได้แก่เพลง ‘เคว้ง’ ของ 
Palmy (อีฟ ปานเจริญ) ประกอบซีรีส์  
เคว้ง / The Stranded และเพลง 
สายซับ ของ BNK48 ประกอบซีรีย์ 
One Year 365 วนั บ้านฉนั บ้านเธอ
• เพลงที่มีชื่อภาษาไทยยาวที่สุด คือ
เพลง ‘สิ่งที่มันผ่านไปเคยดีแค่ไหนก็
ต้องปล่อยวาง’ ของ วิมุตติ ยาว 13 
พยางค์ , รองลงมาคือเพลง ‘กลัวว่า
ความคิดถึงของฉันจะท�าร้ายเธอ / 
Afraid’ ของ Lomosonic ยาว 11 
พยางค์ และ ‘มีความจริงบางอย่างที่
เธอไม่ควรรู้’ ของ Whal & Dolph 
ยาว 10 พยางค์
• และมีเพลงชื่อสั้นสุด 1 พยางค์ 
มากถึง 30 เพลง ได้แก่ ‘อยู่ / You’ 
ของ Zweed n' Roll, ‘HAM’ ของ 
DCNXTR, ‘Gift’ ของ ญาดา โกเมศ 
(Petite), ‘หรอื / Or [Cat Code 2]’ 
ของ Greasy Cafe , ‘เว … / Way’ 
ของ เจตมนต์ มละโยธา (Penguin 
Villa), ‘ฮัม / Hum’ ของ Plastic 
Plastic, ‘คล้าย / Sense’ ของ 
Dept, ‘Signs’ ของ Henri 
Dunant, ‘หวง / You're Mine’ 
ของ ภัทรวี ศรีสันติสุข (เอิ๊ต), ‘Wire’ 
ของ Valentina Ploy, ‘เพื่อน’ ของ 
Polycat, ‘June’ ของ TELEx 
TELEXs, ‘ลอง / Try’ ของ 
Safeplanet, ‘ดิ้น’ ของ จุลโหฬาร, 
‘Bird’ ของ Pale, ‘Mind’ ของ 
Death Of Heather, ‘Me / มี’ 
ของ Plasticแมว, ‘Fool’ ของ 
LUSS, Truth ของ Follows, เคว้ง 
ของ Palmy (อีฟ ปานเจริญ), Vive 
ของ January, ปะ ของ Klee Bho, 

U ของ Pablo The Kate, Moon ของ 
Asia 7, ‘ดิ่ง’ ของ สภาพสุภาพ, ‘ใจ’ ของ 
Cloud Behind, ‘เหนื่อย / Try Tried 
Tired’ ของ Tossakan, ‘ย้อน’ ของ ปลา
นิลเต็มบ้าน, ‘หมอก’ ของ YOHNs และ 
‘ทราย / Sand’ ของ Aloof
• มีเพลงแนะน�าจากช่วง Bedroom 
Studio ที่ติดชาร์ต 57 เพลง และเพลงอันดับ
สูงที่สุดคือเพลง ‘ขับรถเล่น’ ของ Anatomy 
Rabbit feat. พลอย จีรนันท์ ในอันดับ 93
• และเพลงสุดท้ายที่เข้าชาร์ต Cat 30ในปี 
2019 คือเพลง ‘Let Go’ ของ Valentina 
Ploy ในสัปดาห์สุดท้าย แม้ไม่ได้ติดอันดับ 
Cat 100 และอยู่ข้ามมายังปี 2020 (อ่านต่อ
ได้ในหน้า Cat 30)

• ภูมิคือแชมป์เก่า ของ Cat 100 ปี 2018  
จากเพลง ‘Lover Boy’ ปีนี้ในวันรายงาน 
Cat 100 ในรายการช่วงดีเจเอ้–วรายุทธ จึง
โทรไปสัมภาษณ์พร้อมแสดงความยินดี
ระหว่างที่ภูมิก�าลังฉลองปีใหม่กับเพื่อนที่
เยาวราช ก่อนจะออกเดินทาง ไป Hello 
แฟนๆ ทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง (O,O)

หมายเหตุ: Cat 100 ปี 2019 รายงานใน 
Cat Radio ไปเมื่อพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 
2020 ฟังย้อนหลังได้จากเพลย์ลิสต์ ‘Cat 
100 year 2019’ ใน  youtube 
channel : Thisis CatRadio   

‘ท�าร้าย’ ของ Whal & Dolph เข้าชาร์ต
ครั้งแรกในอันดับที่ 2 จากอัลบั้ม Cat 
Code 2 เช่นกัน
• เพลงที่กระโดดขึ้นสูงที่สุดในสัปดาห์ 
(Highest Climber) ที่ท�าอันดับได้
สูงสุดถึง 26 ขั้นมี 5 เพลงได้แก่ ‘กอด
ความเจบ็ช�า้ / Carry’ ของ Safeplanet 
ในสัปดาห์ที่ 5 : 2 กุมภาพันธ์ 2019, 
‘ความลับในฝูงปลา / Fish Secret’ 
ของ เจตมนต์ มละโยธา (Penguin 
Villa) ในสัปดาห์ที่ 22 : 1 มิถุนายน 
2019, ‘ฉันยอม / Surrender’ ของ 
Moving and Cut feat. รัตน จันทร์
ประสิทธิ์ (นะ Polycat) ในสัปดาห์ที่ 24 
: 15 มิถุนายน 2019, ‘แค่ฉัน’ ของ Slur 

ในสัปดาห์ที่ 34 : 24 สิงหาคม 2019 
และ ‘วันที่ฟ้าเป็นใจ / A Big Help 
From The Sky’ ของ เจตมนต์ มละ
โยธา (Penguin Villa) ในสัปดาห์ที่ 49 
: 7 ธันวาคม 2019
• และเพลงที่กระโดดขึ้นสูงที่สุดใน
สัปดาห์ (Highest Climber) ที่ท�า
อันดับได้น้อยที่สุด 14 ขั้น แต่ก็ยังสูงอยู่ดี 
คือ เพลง ‘Do You Mind ?’ ของ 
Chucheewa ในสัปดาห์ที่ 37 : 14 
กันยายน 2019
• มีเพลงที่ขึ้นอันดับหนึ่ง 30 เพลง และ
เพลงที่ขึ้นอันดับหนึ่งนานที่สุดคือเพลง 
‘ความลับในฝูงปลา / Fish Secret’ 
ของ เจตมนต์ มละโยธา (Penguin Villa) 
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รู้ไปท�าแมว 

เดือนพฤศจิกายน 2019
แอบดี – แสตมป์
  อันดับหนึ่งของศิลปินไทยที่
นอกจากท�าเพลงดีพร้อมค่ายเพลง
ขนาดย่อมในเมืองไทยแล้ว ยังมี
สังกัดที่ญี่ปุ่นช่วยดูแล และมีแฟน
ติดตามอยู่มากมายแบบไม่ต้อง
แอบ ทั้งนี้ เป็นที่ทราบกันในหมู่นัก
ดนตรีและผู้ฟังว่า แสตมป์เองก็
เป็นแฟนวงดนตรีอีกหลายวงรวม
ทั้งคณะไอดอลคนที่คุณก็รู้ว่าใคร 

เดือนมกราคม  2020
Let Go - Valentina Ploy
  ซิงเกิลที่ 3 ของ Valentina 
Ploy นักร้องนักแต่งเพลงสาวลูก
ครึ่งไทยอิตาลี คือแชมป์แรกของ
ชาร์ต Cat 30 รายเดือนในปี 
2020 ซึ่งเป็นเพลงที่เข้าชาร์ตราย
สัปดาห์มาข้ามปี (รายละเอียดของ
ปีก่อนอยู่ในหน้า Cat 100)

เดือนธันวาคม 2019
เพียงสิ่งเดียว – Solitude Is 
Bliss 
  วงอันดับหนึ่งเดือนธันวาคม
มาจากเชียงใหม่ ที่เราอยากให้แวะ
มากรุงเทพฯ บ่อยๆ มากพอๆ กับ
อยากแวะไปหาเขาที่เชียงใหม่
บ่อยๆ และตื่นเต้นกับบทเพลงใหม่
ของหนุ่มๆ กลุ่มนี้เสมอ 
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Artist:  S.O.L.E.
Singles/Album:  TROUBLE’S , 
SMILELAND / PLURALISM 

BE WITH 
TRITLED CREATION
  นับจากซิงเกิล ‘Be With You’ ที่ท�าให้หลาย
คนรู้จัก The Whitest Crow เราก็ได้สัมผัสหลาย
โพรเจกต์ที่มีไตเติ้ล-ปฏิภาณ สุวรรณสิงห์ (นักร้อง
น�า/มือกีตาร์) เป็นก�าลังหลัก ทั้ง S.O.L.E. งาน
ทดลองส่วนตัวที่หลายคนได้ร่วมสนุกด้วย และ 
athief อีกหนึ่งงานเดี่ยวที่เจ้าตัวบอกว่าเกิดจาก
เพลงอีกภาคของ The Whitest Crow
  ไตเติ้ลเรียนจบ Communication Design 
ที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมมี
วงดนตรีร็อกของตนเอง ก่อนหน้านั้น เครื่องดนตรี
แรกที่เขาเล่นคือขลุ่ย ปัจจุบันหลังผ่านการเรียนรู้
ด้วยตนเองมาหลายอย่าง เขาบอกว่าเล่นกีตาร์และ
เบสพอได้ ท�าเพลงก็ฝึกต่อเนื่องทั้งเบื้องหน้า เบื้อง
หลัง 
  ทั้งนี้ เขาท�างานฟรีแลนซ์กราฟิกดีไซเนอร์
ตั้งแต่เรียนปีสาม หลังจากนั้นก็ออกแบบมาเรื่อยๆ 
ติดตามผลงานได้ในเฟสบุ๊กเพจ Tritled 
Creation เติล้ยงัท�างานประจ�าเป็นครเีอทีฟไดเรก็-
เตอร์ที่ฟังใจ และบอกเสมอว่าเขาไม่ชอบอยู่เฉยๆ
เมื่อเห็นเขามาส่งซิงเกิลใหม่ของ S.O.L.E.ที่แคท 
เรดิโอ เค้าแมวก็ขออัปเดตความเคลื่อนไหวสัก
หน่อย
S.O.L.E. : งานเดี่ยวที่สนุกเป็นหมู่
 S.O.L.E. เป็นโพรเจกต์ทดลองของผมครับ 
ตั้งชื่อภาษาอังกฤษเต็มๆ ยาวๆ ดูไม่เหมือนงาน
เดี่ยวไว้ว่า “State of Living Ecclesiastic” 
หมายถึง “การใช้ชีวิตอยู่อย่างสันโดษ” ย่อเป็น 
“S.O.L.E.” อ่านว่า “เอส โอ แอล อี” หรือบาง
คนเรียก “โซล” ก็ได้หมดครับ แล้วผมชอบชวนคน
มาเล่นด้วยเยอะๆ ไม่สันโดษเลยครับ (ยิ้ม) เวลา
โชว์ปัจจุบันเป็น 7 คนครับ มีผมแล้วก็มีสมาชิกจาก 
The Whitest Crow อย่างพี่อ๋อง(วิศวชาติ สินธุ
วณิก) พี่เบ็น(นัทธพงศ์ พรหมจาต)  ที่ตอนนี้ไป
เรียนต่อก็เป็นน้องเต(เตธนันท์ วงศ์ปรีชาโชค) วง 
Three Man Down มาตกีลองให้  มีโบนสั (ปรนิทร์ 
ดุงโคกกรวด) กับ ปอม (กิจพัฒน์ เย็นฤดี) 
วง De Flamingo แล้วก็มี แอ๊ป (จิรกิตติ์ ท้าวติ) 
วง Mattnimare ครับ อีกคนเป็นสมาชิกใหม่ชื่อ
น้องไมกี้ (Mikey $ent) ครับ เป็นวิชวลดีไซเนอร์
ในทีมที่ท�างานให้เราตอนไปเล่นแล้วถูกจริตกัน 
น้องท�าดนตรเีองอยู่แล้วด้วย ตอนนีเ้ป็นเหมอืน MC 
ร้องด้วยอีกคนครับ (ตัวอย่างเพลงที่ไมกี้มาแจมคือ 

‘Trouble’s’ - S.O.L.E feat. Mikey $ent)
  แล้วก็มีเซ็ตที่ชื่อว่า “Betwixt and Between” 
เป็นค�าที่หมายถึง “อยู่ตรงกลางระหว่างสองอย่าง” ซึ่ง
โชว์ของ S.O.L.E. แบบนี้จะอยู่กึ่งกลางระหว่างดีเจเซ็ตกับ
ฟูลแบนด์ครับ เริ่มจากมีงานหนึ่งในร้านที่เราไม่สามารถ
เล่นเต็มวงได้ ก็เลยลองเล่นแบบสองคน ดนตรีเราก็ดู
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยน่ะครับ แต่หนักสุดที่ผมเคยเจอมาเริ่ม
มีอคูสติกเซ็ต ผมว่าสนุกมาก เขาอยากให้ S.O.L.E. ไป
เล่น แต่ว่างานเป็นอคูสติก เราก็เลยลองเล่นเป็นเพลง 
S.O.L.E.ท่ีอเรนจ์ใหม่หมดมกีตีาร์โปร่ง กตีาร์ไฟฟ้า เปียโน

ซอฟต์ๆ จิ้มเลือกกันได้เลยว่า
อยากฟังเพลงไหนในอัลบั้มนี้ครับ
THAINESS: จังหวะน�าสนุก
 ในอัลบั้มใหม่ผมจะใส่ความ
เป็นไทยเข้าไปเยอะกว่าอัลบั้มที่
แล้วมากๆ เลยครับ เพราะผมรู้สึก
ว่าพื้นฐานของคนไทย เพลงที่เซิ้ง
กันหรือว่าเพลงงานบวช แห่ ใน
งานต่างๆ แทบจะไม่มีเนื้อร้อง แต่
ด้วยบีตที่มีความเซิ้ง ท�าให้คนรู้สึก
เอ็นจอยได้ครับ ทั้งไทยและต่าง
ชาติก็สนุกด้วยกันได้ (ตัวอย่าง
เพลง ‘Smileland’ ซึ่งเติ้ลบอก
ว่าในอัลบั้มจะมีเพลงอื่นที่ไทยกว่า
นี้อีก)
1st GOALl : 2nd ALBUM
 เป้าหมายอย่างแรกคืออยาก
ท�าอัลบั้มโซลชุดที่ 2 นี้ให้เสร็จครับ 
หวังว่าจะทัน Cat Expo แต่
ระหว่างทาง ด้วยความที่ว่า 
S.O.L.E. วาไรตี้ขึ้นครับ ไม่ต้อง
โฟกัสที่อิเล็กทรอนิกส์ร้อย
เปอร์เซ็นต์ ผมก็มีเวลานั่งคิดโน่น 
คิดนี่  ผมก็ยังท�าเพลง The 
Whitest Crow ด้วย ปลายปีนี้
น่าจะได้พบกันครับ  
ATHIEF : THAI GUITAR 
BAND 
 อะทีฟ เกิดขึ้นจากการขึ้น
เพลงเดอะไวเทสโครว แล้วได้เพลง
แบบกีตาร์แบนด์ที่รู้สึกว่าร้องเป็น
ภาษาไทยเวิร์กก็จะไปใส่อะทีฟ
แทน (ตัวอย่างเพลง ‘โจร’) เดอะ
ไวเทสโครว อนาคตก็จะไม่มีเพลง
ไทยแล้ว เป็นเพลงอังกฤษล้วน
เหมือนเดิมครับ 
LIFE : LIVE
 ผมเป็นคนไม่ชอบอยู่เฉยๆ 
ครบั เสาร์-อาทิตย์ ของผม ถ้าเบือ่
จรงิๆ ถงึจะไม่ท�าอะไรเลยครบั ส่วน
ใหญ่ถ้าไม่ออกไปช้อปป้ิง กจ็ะอยู่
ห้องท�าเพลง หรอืไม่กน็ัง่ท�าโน่นนี่ 
 ผมแฮปปี้เวลาที่ท�าอะไรแล้ว
ผลลัพธ์ออกมา ท�าให้ผมรู้สึกว่าผม
ท�าส�าเร็จขึ้นมาอย่างหนึ่ง อาจไม่ได้
ส�าเร็จแบบที่คนอื่นมอง แต่ในมุม
เรา เรารู้สึกว่าเราได้ท�าในสิ่งที่เรา
ชอบ แต่ผมจะรู้สึกเสียดายเวลา 
ถ้าผมไม่ได้อะไรเลย (O,O)

BANGKOK TEENAGE RENAISSANCE : ฮาร์ด
อิเล็กทรอนิกส์ของคนไม่หยุดนิ่ง 
 ตัวผมเองไม่ชอบฟังเพลง Easy Listening เท่าไหร่ 
ฟังแค่บางเวลา ด้วยความที่เหมือนเป็นไฮเปอร์ด้วย ไม่
ชอบอยู่เฉยๆ ก็เลยชอบอะไรที่มีไดนามิกมากๆ ครับ แต่
คนทั่วไปเขาไม่ได้ฟังแบบนั้น อัลบั้มแรก ‘Bangkok 
Teenage Renaissance’ เลยไม่ใช่เพลงฟังเท่าไหร่
แต่เป็นไลฟ์เพอร์ฟอร์มมิ่งมากกว่า อัลบั้มใหม่เลยจะลอง
อะไรที่ฟังได้ในเวลาว่างๆ และไปดูสดได้ด้วย
PLURALISM:  อลับ้ัมใหม่ท่ีหลากหลายของ S.O.L.E.
  ผมว่าปัจจุบันโลกเราหลากหลายมากนะครับ แล้วผม
โอเคท่ีจะเปิดรบัความหลากหลายมากๆ เลยเป็นคอนเซปต์
ของอัลบั้มนี้ Pluralism (พลูรัลลิซึ่ม) คือ “พหุนิยม” 
ตัวเพลงจะวาไรตี้มากๆ ถึงแม้ว่าคุณไม่ชอบฟังเพลง
อิเล็กทรอนิกส์ ร็อกๆ ก็มีบางเพลงเป็นอาร์แอนด์บีแบบ

รู้ไปท�าแมว
 S.O.L.E. เริ่มจากการที่เติ้ลอยากท�าเพลงแบบ 
“อาร์แอนด์บี ซอฟต์ กรูฟ เลื้อยๆ” ตัวอย่างคือเพลง 
‘Don’t You Know’ ก่อนกลายเป็นโปรเจกต์ปล่อยของ
ที่เติ้ลบอกว่า “อะไรก็ได้” จึงไม่จ�ากัดแนวดนตรี / งาน
ออกแบบของ Tritled Creation มีทั้งปกอัลบั้ม เสื้อ
ยืดวง  โปสเตอร์คอนเสิร์ต สติ๊กเกอร์  ฯลฯ / The 
Whitest Crow   มือกลองไปเรียนต่อที่อังกฤษ 
กันยายนนี้จบแล้ว สาวกกาขาวเตรียมพบกันพร้อมหน้า 
/ เติ้ลเคยโดนวงดนตรีสมัยเด็กไล่ออกเพราะยังเล่น
ดนตรีไม่เป็น  / เคยยื่นคะแนนสอบคณะรัฐศาสตร์ 
อยากเป็นนายกรัฐมนตรี แต่ตอนหลังพบว่าดนตรีผ่อน
คลายและแสดงออกเรื่องแนวคิดได้มากกว่า  

Singles: KEEP COLD,  
DIRTY SHOES
Artist:  NUMCHA 

บทเพลงของน�้าชา
 น�้าชา-ณัฐธชา ชูเกษ เยือน
แคท เรดิโอ ครั้งแรก พร้อม ‘ลาน
ดอกไม้’ สองสาวดาวรุ่งร่วม
สถาบัน “เราเรียนอยู่คณะ
เดียวกันที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล อยู่เอก
เดียวกันด้วยค่ะ เอกร้อง พอน้อง
บอกว่าพรุ่งนี้ต้องมาที่แคทแล้ว
ยังไม่มีรถ น�้าชาก็บอกว่า “ว่าง
นะ เดี๋ยวมาเป็นเพื่อน(หัวเราะ) 
เพราะปกติถ้าต้องไปไหนด้วยกัน 
น�้าชาจะขับรถไปอยู่แล้ว แบบ 
“ไปก็ไป” ค่ะ” 
  วันนั้นน�้าชามาส่งลานดอกไม้
เข้าสัมภาษณ์ในช่วงที่ดีเจวราฤทธิ์ 
มังคลานนท์ แนะน�าศิลปินจากเวที
แบบ เบด เบด ในแคทเอ็กซ์โปครั้ง
ล่าสุดท่ีเธอเองกไ็ปเท่ียว “สนกุมาก 
ตั้งใจว่าคราวหน้าจะไปเล่นค่ะ” 
 ต่อมา เราได้พบกันในวันที่
น�้าชามาแคท เรดิโอ ครั้งที่สอง 
ขณะนัน้ซงิเกิลแรกของเธอ ‘Keep 
Cold’ มียอดวิวหลักแสน เริ่มมี
เพื่อนชาวต่างประเทศและชาวไทย
ถามถึงเจ้าของเสียงไพเราะนี้ เรา
เองก็อยากรู้จักเธอมากขึ้น ปัจจุบัน
เพลงดังกล่าวมียอดวิวหลักล้าน
แล้ว น�้าชามีซิงเกิลใหม่ชื่อ ‘Dirty 
Shoes’ และก�าลังท�าอีพีชุดแรก 
เราหวังว่าจะได้ดูเธอแสดงสดแบบ
เต็มๆ ในเร็ววัน 
 ก่อนถึงวันนั้น หลายคนได้ลิ้ม
รสเนื้อย่าง Keep Cold ขุนต์ 
ที่น�้าชาขายหมดเกลี้ยงใน Cat 
Foodival ที่ผ่านพ้นไป หรือ
ติดต่อเธอผ่านโซเชียลมีเดีย เช่น 
อินสตาแกรม hewantscoffee-
butiamtea
  “ตอนแรกตั้งชื่อว่า 
“numcha” เฉยๆ ค่ะ แล้วเห็น
ว่าชื่อภาษาอังกฤษเป็น tea 
ลองคิดเป็นประโยคดูดีไหม 
“tea” กับ “coffee” น่าจะ
เปรียบกันได้ ก็เลยเขียนออกมา 
“He wants coffee but I am 
tea” น�้าชารู้สึกว่าประโยคนี้ไม่
ได้ดูเศร้า แต่เชียร์อัป ดีแล้วที่
เรารู้ว่าใครชอบแบบไหน แล้ว
เราชอบแบบไหน เลยตั้งใจใช้ชื่อ
ไอจีนี้ แล้วก็ชื่อเมลด้วย 
 ส่วน ‘Keep Cold’ คือ ชื่อ
เพลงแรกที่เธอเผยแพร่อย่างเป็น
ทางการหลังจากเคยอัปเพลงขึ้น  

ยูทูบเพื่อส่งงานอาจารย์แล้วได้
เสียงตอบรับเกินคาด “ทุกๆ เทอม
ของมหิดล เด็กที่อยู่แขนงป๊อปปู
ลาร์มิวสิก จะต้องส่งเพลงของ
ตัวเองค่ะ แล้วปีนั้นเป็นปีแรกที่
เพลงจะถูกอัปขึ้นยูทูป น�้าชาก็
รู้สึกว่า “ตาย ตาย ตายแน่ ท�า
ไงดี” แล้วก็ตั้งใจเขียน ท�าเป็น
เดโม ทีนี้มีคนฟังเยอะเฉยเลยค่ะ 
มีคนไม่รู้จักมาทักว่า “ท�าเพลง
แล้วชอบมากเลย” ตอนแรกน�้า
ชาไม่มั่นใจว่าจะมีใครฟังไหมนะ
เพราะเราท�าเพลงสากลด ตอน
นั้นคือปลายปี 2018 ค่ะ เรียน
อยู่ปีสี่ ส่วน ‘Keep Cold’ 
ปล่อยตอน 2019 ค่ะ”
 “มีคนถามเรื่องแนวเพลง
เยอะเหมือนกัน น�้าชาก็ตอบไม่
ได้ว่าเป็นแนวไหน เหมือนมี
หลายอย่าง  แต่โดยรวมคิดว่าน่า
จะเป็นซิตี้ป๊อปที่มีกลิ่นอินดี้อยู่
บางๆ ท่อนโซโลก็จะมีกลิ่นแจ๊ส
อยู่สูง เพราะนักดนตรีเป็นชาว
แจ๊สด้วย เนื้อหาเป็นเพลงรักที่
เศร้า... มาจากชีวิตจริง(หัวเราะ) 
เชื่อว่าทุกคนน่าจะมีมู้ดนี้ด้วย 
ตอนนั้นเราเจอสถานการณ์ความ
รักแบบนั้นพอดี ความรู้สึกมาคืน
เดียวก็เป็นเพลงนี้เลย”  
  ความรู้สึกมาปุ๊บ ก็ได้เพลงปั๊บ 
ส่วนมิวสิกวิดีโอนั้น เธอใช้เวลาอีก
หน่อย 
  “เอ็มวีน�า้ชาคดิไว้ตอนทีแ่ต่ง
เพลงเลยว่าเป็นสาวน้อยญีปุ่่น 
เหน็คาแรก็เตอร์คนนีช้ดัมาก แต่
ต้องท�าอลับ้ัมทีเ่ป็นโพรเจกต์จบ
ส่งอาจารย์ก่อน แล้วค่อยมาเริม่
ท�าเพลงนีใ้หม่ พอดมีเีพือ่นเรยีน
ฟิล์มทีเ่ขาเคยบอกว่าชอบเพลง
เราตัง้แต่ได้ยนิเดโม น�า้ชากเ็ลย
คดิว่าน่าจะดนีะถ้าคนทีช่อบเพลง
เรามาท�างานกบัเราค่ะ กเ็ริม่คยุ
กนัว่าทศิทางไหนดี ท�าอย่างไรให้
เอม็วีแรกปล่อยออกไปแล้วคน
เหน็ว่า เราเป็นแบบไหน เราท�า
อะไรอยู่”
   ซึ่งภาพที่เห็นอาจเป็นภาพ
รวมที่สะท้อนการเรียนรู้ตนเอง 
จากเด็กที่ชอบร้องเพลงกับคุณแม่
ในรถ เคยสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เพื่อเรียนวาดภาพ ก่อนเปลี่ยนมา
เรียนดนตรีเพราะรู้สึกชอบมากกว่า 
“ตอนเข้ามาเรียนก็รู้แค่ฟอลโลว์
สิ่งที่เราชอบ อยู่กับมันก่อน ไม่
ว่าจะแขนงไหน ทุกๆ โอกาสที่
หนูได้ หนูจะพยายาม ใครให้
ช่วยท�าอะไร ไปทุกอย่างเพื่อ
เรียนรู้ว่า อ๋อ เราชอบแบบนี้ อัน
นี้เราไม่ชอบ เรียนรู้อยู่นานพอ

สมควรในหมวดหมู่ของดนตรีว่าเราต้องการอะไรค่ะ
  “เรียนจบแล้วตั้งเป้าหมายว่าอยากเป็นศิลปินเลยค่ะ พอเราได้
ลองท�าอัลบั้ม เราสนุกกับมันจริงๆ เราเห็นภาพตัวเองในแบบนี้ที่สุด
แล้ว อยากท�าเพลงดีๆ ให้คนได้ฟัง อยากมีเวทีไปเล่นนู่นนี่นั่น ท�าเอ็ม
วี ทุกอย่างเรามองว่าเป็นงานศิลปะ แล้วน�้าชารักด้านนี้มาก คิดว่าจะ
ตั้งใจท�าให้ที่สุดเลย”
  กระนั้นเธอก็ยอมรับว่าไม่ใช่เรื่องง่าย “น�า้ชาว่ายาก เพราะเราท�าเอง 
ต้องอยู่กบัมนัเยอะมากค่ะ ทุกข้ันตอน แต่ด้วยความท่ีสนกุมากกว่า 
ท�าให้กลบความยากนัน้ลงไป เราได้ไปห้องอัดกบัเพือ่น ไปกบัน้องๆ 
ทกุคนช่วยกันคดิ ช่วยกันท�าออกมา แล้วแฮปป้ีน่ะค่ะ กเ็ลยคดิว่ายาก
แต่กส็ู้ค่ะ”

  ซิงเกิลที่ 2 ของเธอชื่อ ‘Dirty Shoes’ “เป็นเพลงให้ก�าลังใจ ฟัง
แล้วอยากออกไปเที่ยว อยากออกไปเจอโลก สนุกๆ” ส่วนเพลงต่อๆ 
ไปเธอก็เตรียมไว้แล้ว “ทุกเพลงต่อจากนี้ จะไม่ได้สดใสอย่างเดียว จะ
หม่นๆ หน่อย  เหมาะกับการฟังกลางคืน เป็นเพลงที่จะพาเราเข้าไป
อยู่อีกมู้ดหนึ่ง จะเกี่ยวกับความรักที่ยังไม่ได้สมหวัง แต่ว่าเป็นความ
รักที่เจอในสถานการณ์เวลาและโอกาสที่แตกต่างกัน แล้วอีพีแรกใน
ชีวิต น�้าชาจะตั้งชื่อว่า hewantscoffeebutiamtea เลย” เตรียมดื่ม 
เอ้ย ฟังกันได้ (O,O)
  รู้ไปท�าแมว
   “น�้าชา” มีน้องชายชื่อ “Tea” ที่แปลว่าน�้าชาเหมือนกัน “แม่อยากให้ลูกมีชื่อ
เกี่ยวกับของกินค่ะ” ครอบครัวน�้าชาเปิดร้านขนมไทยชื่อ “อารมณ์ คาเฟ่”  อยู่
ย่านพระรามหก ขายทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง ทับทิมกรอบ ฯลฯ สูตรที่
สืบทอดมาจากคุณยายร่วมสามสิบปีแล้ว โดยน�้าชารับผิดชอบเมนูเครื่องดื่ม  
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COMMEND

แนะน�าผลงานของ
ศิลปินหน้าใหม่บ้าง

หน้าเก่าบ้าง
แต่น่าสนใจ

single: ธรรมดา
Artist: scrubb
 
(EXTRA) 
ORDINARY SCRUBB 
 จากมุมมองของเรา scrubb (สครับบ) ซึ่งประกอบ
ด้วย เมื่อย–ธวัชพนธ์  วงศ์บุญสิริ (ร้องน�า) และ บอล–
ต่อพงศ์ จันทบุบผา (กีตาร์) เป็นวงดนตรีที่มีค�าว่า 
“อิสระ” ติดตัวอยู่เสมอ ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นแบบท�าเพลง

เองขายเอง และด�าเนินชีวิตดนตรีแบบสครับบมาจน
ปัจจุบัน อย่างไรก็ดี หากไม่นับอัลบั้มใต้ดิน (scrubb & 
sound about: 2543) และการเดินทางก่อนหน้านั้น 
สครับบมีสังกัดดูแล ทั้งในนาม Black Sheep ตั้งแต่
อัลบั้มแรก (SSS..S..S:2546) ต่อมาก็ในนาม Bec 
– Tero Music จนถึงอัลบั้มล่าสุด (Season: 2561) 
ก่อนกลับมาท�างานแบบไร้สังกัด หรือระบุได้ว่า “อิสระ” 
อย่างเป็นทางการอีกครั้งในพุทธศักราชนี้กับซิงเกิลชื่อ 
‘ธรรมดา’ ซึ่งสาเหตุก็เป็นไปตามความธรรมดา 
บอล:  เป็นเรื่องของระยะเวลาและการท�างานแค่นั้นเอง
ครับ เราคุยกันล่วงหน้ามาตลอด ตั้งแต่กลางปีที่แล้ว 
เพราะว่าเป็นปีที่เราก�าลังจะหมดสัญญา ไม่ได้มีปัญหา
อะไร ปัจจุบันนี้ทางเทโรฯ ก็ยังช่วยดูแลเรื่องโปรโมตและ
การจัดการบางอย่างเหมือนเดิม เพราะว่าเราน่าจะเป็นวง
ที่อยู่กับที่เทโรฯ นานที่สุดแล้ว 16 ปี ทุกคนเป็นเพื่อน 
เป็นครอบครัว เป็นพี่น้องกันหมดแล้ว การที่จะไม่อยู่กับ
เทโรเป็นเรื่องยากกว่าไปท�าอย่างอื่นอีก เพราะว่าเราไม่
เคยไม่มีต้นสังกัด หรือไม่เคยไม่มีบ้านแบบนี้เลย เขาก็
ดูแลเราดีมาตลอด 
 แต่ด้วยเรื่องของปัจจุบัน วิธีการท�างาน เทคโนโลยี 
โซเชียล คอมมูนิตี้บางอย่าง ที่พอถึงจุดหนึ่ง เรารู้สึกว่า
ถ้ายังมีความท้าทายบางอย่าง เราคงต้องจัดการตัวเองใน
ช่วงเวลาที่เหลืออยู่ ผมว่าสครับบเองก็เป็นช่วงกึ่งๆ 

ท้ายๆ นิดหนึ่ง เพราะก็ 20 ปีแล้ว ดังนั้นเราก็อยาก
จะดูแลตัวเองมากขึ้น แล้วไม่ใช่ออกมาเพื่อจะไปอยู่
ที่ไหนด้วย ผมเองท�าค่าย What The Duck แต่วง
เป็นเรื่องของคนสองคนที่ผมไม่อยากใช้ต�าแหน่งตัว
เองในบริษัทกับการท�าวงส่วนตัวเรา สครับบทุกวันนี้
ไม่มีสังกัด แต่ทีมงานที่ซัพพอร์ตก็มีทั้งจากเทโร และ
วอทเดอะดักที่ช่วยกันเป็นอย่างดี เป็นพาร์ตเนอร์ที่ดี
ต่อกันเหมือนเดิม
เมื่อย:  ผมไม่ได้รู้สึกว่าแตกต่างอะไรนะครับ เพราะ
ว่าอย่างพี่บอลบอก คนรอบๆ ข้างก็ยังอยู่เหมือน
เดิม อาจจะมีเรื่องรายละเอียดที่ต้องเคลียร์กันเอง
เยอะขึ้นในเรื่องของการท�าเพลง 
บอล:  ตอนอยู่กับเทโรฯ เราก็ดูแลตัวเองเรื่องแพลน
ว่าจะออกเพลงเมื่อไหร่ อยากท�างานแบบไหน เราจะ
คุยกันในวง แล้วค่อยสื่อสารกับทางค่าย พอออกมา
ก็ยังท�าเองกัน อาจจะมีคนนั้นคนนี้ช่วยมากขึ้น แต่ก็
เป็นคนที่รู้จักและคลิกกันอยู่แล้ว 
“สิ่งที่เราคุ้นเคยล้วนธรรมดา บางครั้งน้อยคนนั้น
มองเห็นคุณค่า” 
 ประโยคแรกที่เมื่อยร้องใส่มาในท่อนฮุกของเด
โมที่ทั้งคู่ส่งกันไปมาระหว่างหาแรงบันดาลใจท�า
เพลงจังหวะคึกคัก เพราะพวกเขาอยากเป็นคนอายุ 
40 กว่า ที่ซ่าขึ้น ขณะเดียวกันก็สนุกที่จะร่วมงานกับ
คนรุ่นใหม่อย่างพี่น้องที่มีฝีมืองานเบื้องหลังไม่แพ้
เบื้องหน้าอย่าง ปกป้อง และ ต้องตา จิตดี จากวง 
Plastic Plastic, โปรดิวเซอร์หนุ่มที่มีซาวด์ดีไซน์
เก๋ไก๋อย่าง เมฆ-สุขุม อิ่มเอิบสิน จาก Machina  
และกอล์ฟ–ประภพ ชมถาวร นักร้องนักแต่งเพลง
มือดี จาก Superbaker
  “ผมท�างานกบัสครบับชดุละเพลงสองเพลงอยู่
แล้ว เป็นวงเดียวทีผ่มเรยีกว่า “แจมเนือ้เพลง” 
มากกว่าเขียนให้ เพราะเขามขีองกนัอยู่แล้ว  คุณ
เมือ่ยมไีอเดียเริม่ต้น พีบ่อลให้ผมประกอบร่างต่อ 
ผมกแ็ค่เสนอทางเลือก  แล้วเขากจ็ะไปเลือกไป
ปรบั เพลงนีต้อนแรกทีไ่ด้ยนิประโยคในฮุกทีเ่มือ่ย
เขียนมาจบแล้ว ผมกคิ็ดถงึลายเซน็ของสครบับ 
เพราะว่าชดั และเขียนมาให้ครบแล้ว เมือ่ยเขาเป็น
ฤาษไีซคีเดลิกอยู่แล้วครบั ลอยๆ ซึง้ๆ พดูไม่เยอะ” 
กอล์ฟ Superbaker
ภาพปก ‘ธรรมดา’
บอล:  ทุกอย่างคิดต่อยอดมาจากความธรรมดา
หมดเลยครับ ปกเป็นรูปของน้องมือกีตาร์ที่เล่นกับ
เรา คือ ต่อ (ต่อศักดิ์ ปัญจศุภรักษ์) วง Ten To 
Twelve เขาเป็นคนชอบถ่ายรูป แล้วอยู่มาวันหนึ่ง
พอเราท�าเพลง ต้องหาภาพปก ผมก็นึกได้ว่าผมชอบ
รูปของต่อเยอะมาก ก็เลยเข้าไปในไอจี แคปรูปให้
เมื่อยดู ปรากฏว่ามีรูปให้ใช้เป็นปกได้เต็มไปหมด 
ต่อเป็นคนถ่ายรูปสวยและมีนัยยะ มีความหมาย 
แล้วสุดท้ายผมว่าดูเป็นความธรรมดาที่พิเศษ 
เมื่อย: รูปต่อสวยทุกรูป รูปนี้จริงๆ ก็เป็นเส้น
ธรรมดาของเสาสะพานลอยกับโคมไฟที่เราเห็นอยู่
เป็นปรกติ ถูกเปลี่ยนมุมมองใหม่ โดยที่พลิกนิด
เดียวเอง บวกกับจังหวะที่เขาหาสีสันของท้องฟ้า ซึ่ง
ผมคิดว่าตัวโคมไฟ ตัวเส้นๆ ก็เหมือนเนื้อเพลงนี้ 
ข้างหลังแบ็กกราวน์ก็เหมือนดนตรี ก็เหมือนธรรมดา
บอล: พอเมื่อยอธิบาย เราก็เออ... โคมไฟกับเส้นๆ 
สลิงเห็นที่ไหนก็ได้ แต่พอถูกถ่ายเชิดแบบนั้น แสงสี
ฟ้าก็เป็นแบบนั้นจริงๆ แต่เป็นแสงแบบที่ปกติไม่ค่อย
เห็น มีความพิเศษซ่อนอยู่ ดูแล้ว รู้สึกสวยแต่ว่าเป็น
ธรรมดา น่าจะเข้ากับเพลง
ตวัอย่างความ “ธรรมดา” ทีพ่เิศษในชวิีตประจ�าวัน 

เมื่อย: ผมนึกถึงของที่ใช้ในชีวิตประจ�าวัน 
อาจจะเป็นกระเป๋าเก็บของเล็กๆ สักใบที่อยู่
ในกระเป๋าใบใหญ่ตลอดเวลา แล้วเราก็ทิ้งๆ 
ขว้างๆ มัน วันหนึ่งมันไม่อยู่ อ้าวเฮ้ย...หาย
ไปไหน บางอย่างเราเหมือนไม่ได้สนใจ แต่
ว่าพอหายไป ก็...ไม่ได้นะ 
บอล: ตอนเพลงเสร็จแล้ว ผมนึกถึงวงตัว
เอง เพลงนี้เหมือนให้ของขวัญตัวเอง กับ
สครับบในปีนี้ที่จะครบยี่สิบปีแล้ว ผ่านเวลา
ตั้งแต่ไม่มีค่าย ไปขอเขาเล่น จนมีค่าย ได้
ออกอัลบั้มแรก (SSS..S..S : 2546) เป็น
ที่รู้จัก ได้ท�าชุดสอง (Club : 2548) เริ่มมี
เพลงที่คนร้องได้มากขึ้น ยอมรับตรงๆ ก็
ผ่านช่วงเวลาที่เป็นสปอตไลต์มากๆ มีคน
รู้จักเพลงเราเยอะ ไปไหนมาไหนก็มีคนชวน
ให้เราไปเล่น ก็สนุก แล้วก�าลังอยู่ในช่วงที่
เริ่มนิ่งขึ้น เป็นวงหนึ่งที่มีผลงานมานาน 
แล้วผมเชื่อว่า “ธรรมดา” ก็เป็นค�าที่เหมาะ
กับสครับบ เพราะผมเชื่อว่าวงหรือคนที่อยู่
กันมานาน รู้สึกว่าวงสครับบก็เป็นวงธรรม
ดาๆ วงหนึ่งแหละที่รู้จักชื่อแล้ว รู้จักว่าเป็น

ใคร รู้จักเพลงไหน แล้วก็อยู่กันธรรมดาๆ 
เรยีบง่ายแบบนีแ้หละ แต่ว่า...ทุกวนันีเ้รายงั
ท�างานในฐานะสครบับอยู่ แล้วยงัเป็นงานท่ี
เกิดจากความชอบ ความรกัในการอยากท�า
เพลงและเล่นดนตรขีองเรา นัน่คอืส่ิงพเิศษ
ส�าหรบัชวีติของเราในการท�าสครบับ ซึง่กไ็ม่
ได้คาดหวงัว่าคนอืน่ต้องเข้าใจเราแบบนีน้ะ 
      ผมเริ่มเข้าใจความธรรมดามากขึ้นจาก
การท�าเพลงๆ นี้ แล้วก็มองวงตัวเองอย่าง
เข้าใจมากขึ้น เราไม่ได้คาดหวังว่าทุกวันนี้
จะต้องดัง จะต้องมีคนรู้จัก ต้องประสบ
ความส�าเร็จแต่แค่ว่าถ้าท�าเพลงแล้วมีความ
สุขกับตัวเองแล้วส่งต่อความสุขให้กับคนอื่น
ได้ด้วยความเรียบง่ายแบบนี้แหละ ผมว่า
เป็นความธรรมดาที่พิเศษก็ได้ เป็นการบอก
ตัวเองด้วย (O,O)

รู้ไปท�าแมว 
 ความธรรมดาที่ไม่ธรรมดาอย่างหนึ่ง คือการฟัง
เพลงเพื่อเช็กคุณภาพของบอล ที่ปกติไม่ว่าเพลงไหนก็
ฟังหลายรอบอยู่แล้ว แต่ส�าหรับ ‘ธรรมดา’ เขาฟังร่วม
ร้อยรอบหลังมิกซ์เสร็จ แม้จะออกตัวว่าไม่ได้ฟังเพื่อเช็ก 
เพียงฟังพลางๆ ระหว่างจัดกระเป๋าเตรียมตัวไปต่าง
ประเทศ ในช่วงเวลาตั้งแต่ 13.30–21.30 ค�านวณ
คร่าวๆ เพลงยาว 3 นาทีครึ่ง ชั่วโมงหนึ่งฟังได้ 17-18 
ครั้ง คูณเวลา 8 ชั่วโมง เขาก็น่าจะฟังไปร้อยรอบนั่นล่ะ 
ธรรมดาๆ 
 ชีวิตธรรมดาของเมื่อย ตอนนี้นอกจากกิจวัตร
ประจ�าวันแล้วก็ท�าเพลง หากจะท�าอะไรเพิ่มเติมเมื่อไหร่
ขึ้นอยู่กับจังหวะชีวิต ส่วนบอลท�าวง ท�าค่ายและเป็น
อาจารย์พิเศษ วิชา Artist Management ที่ภาควิชา
บริหารธุรกิจบันเทิง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ซึ่งก็ท�าให้เขาตื่นเต้นกับการปั้นบุคลากรรุ่นใหม่
เบื้องหลังวงการเพลง 
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CAT 
FOODI-
VAL 
เทศกาล
อาหารอร่อยหู 
1 เมนู 1 ศิลปิน
7 มีนาคม 
2563 
แอร์พอร์ต 
เรล ลิงก์ 
สถานีมักกะสัน
photos & data : 
with a great help of cat friends  

รวมความอิ่มอร่อยจุใจ 
เมื่ออาหาร และเพลงเป็นเรื่อง
เดียวกัน ในวันที่ศิลปินนับร้อย
มาเป็นเชฟให้คุณชิมเมนูเด็ด
จากชื่อเพลง/ชื่อวง
ชมคอนเสิร์ตแบบคอมโบ้เซ็ต
2 เวที และเพลินกับกิจกรรม
ในบูทต่างๆ 

อาหารและมารดา 
 เป็นอีกครั้งที่แคท ฟู้ดดิวัล มีบูทอาหาร
จากศิลปินหลากหลายแนว...ร็อก ป๊อป    
ไอดอล หน้าคุ้น หน้าใหม่ คึกคัก
  หลายคนมาไกลจากต่างจังหวัด เช่น 
Anatomy Rabbit จากอุดรธานี, คณะ
ขวญัใจบึง่มาทันทีหลังเสรจ็งานท่ีจนัทบรุ,ี น้องๆ 
Wish23 บินตรงมาจากเชียงใหม่ ฯลฯ 
 เราเห็นดเีจวราฤทธ์ิ มงัคลานนท์ ผู้เสนอ 
คอนเซปต์เทศกาลอาหารศิลปินแก่ทีมแคท 
เรดิโอ ตั้งแต่ห้าปีก่อน จนได้รับสมญาในหมู่
ทีมงานว่า “มารดาแห่งแคท ฟู้ดดิวัล” 
นอกจากท�าหน้าที่ดีเจในห้องจัด CAT 
RADIO ON AIR กลางงานแล้วยังเดินชม
งานด้วยความปลื้มปริ่ม ...แต่คงไม่ได้ชิม
อะไรมากนัก 
รู้สึกอย่างไรเมื่องานที่ตัวเองเสนอไอเดีย 
ได้จัดต่อเนื่องมาถึงครั้งที่ 5 แล้ว  
 เร็วเนอะ... 5 ปี ก็ดีใจที่ไอเดียคุยกัน
สนุกๆ น�าไปต่อยอดได้ฮะ
มีอะไรที่อยากเห็นในงานแล้วยังไม่ได้เห็น
ไหมคะ
  อยากเห็นบูม (Cat Radio Chief 
Creative & Marketing Officer) 
ท�าอาหารฮะ
เมนูใดที่ประทับใจวราฤทธิ์ 
 ไม่ค่อยได้ทานเยอะฮะ เพราะเป็น
เบาหวาน ก็กินพวกเนื้อย่างกาแฟด�า แล้วก็
เดินดูแต่ละบูทฮะ 

นักดนตรีและไอดอล   
  เป็นครั้งแรกที่แคท ฟู้ดดิวัล มี 2 เวที 
ให้อร่อยหูกันแบบคอมโบ้เซ็ต  กับศิลปินนับ
สิบโชว์เดี่ยวเต็มอิ่ม อาทิ เดปท์ ที่เปิดเวที 1 
ได้อบอุ่น, สิงโต น�าโชค ส่งความสนุกได้ถึง
ตัวถึงใจแฟนๆ , สควีซ แอนนิมอล และ 
เยลโล่ แฟง ก็โชว์ได้อร่อยหูหายคิดถึง, 

ดวงใจชาวแคท (แจนจังร้อง ‘วอน’ 
(The Peachband), แฮมมี่ ร้อง 
‘มันคงเป็นความรัก’ (แสตมป์  
อภวิชัร์), บอส ร้อง ‘ดาว’ (ครสิตนิ), 
ม่านมุกร้อง ‘เหงา เหงา’ (อิ้งค์   
วรันธร), แคน นายิกา ร้อง ‘รักคือ’ 
(โมโนโทน) บาส ร้อง ‘เกอืบ’ (บรุนิทร์ 
บุญวิสุทธิ์) ) โดยทีม Cat Radio 
เลือกเพลง, ศิลปิน และมอบให้
เชฟนักดนตรีฝีมือเด็ดจากสตูดิโอ 
NO SOUND IN SPACE น�าโดย 
ตั้ม โมโนโทน หรอื สถาปัตย์ ธีรนติย
ภาพ มาควบคุมวงดนตรี 
ตั้ม โมโนโทนรู้สึกอย่างไรที่ได้รับ
มอบหมายให้ดูแลด้านดนตรีของ
ไอดอลซูเปอร์แบนด์
 ก็ย่อมตื่นเต้นเป็นธรรมดา การ
ที่เราจะได้เจอกับน้องๆ วงไอดอล
ตัวเป็นๆ ไม่ใช่เรื่องปกติ ยอมรับ
ว่าอยู่ในวงการเพลงมานานก็ได้แต่
เห็นเพื่อนๆ แต่ละคนได้เจอบ้าง 
ท�าเพลงให้บ้าง ลงรูปกับน้องๆ 
บ้าง ก็แอบอิจฉา เลยหันไปท�าบุญ
อ้อนวอนขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยดล
บันดาลให้ลูกช้างได้มีโอกาสดีๆ 
กับเขาบ้าง ช่วงหลังๆ ถึงกับต้อง
ไหว้พี่จ๋อง (พงศ์นรินทร์ อุลิศ: ซีอีโอ 
แคท เรดิโอ) เพราะคิดว่าเป็นทาง
เดียวแล้วล่ะที่จะท�าให้เราได้รับ
โอกาสแบบนี้กับเขาบ้าง
 เอาเข้าจริงๆ รู้แล้วเลยพี่จ๋อง
ศักดิ์สิทธิ์มาก ศักดิ์สิทธิ์กว่าโต๋อีก
สมหวังแล้วเตรยีมตวัอย่างไรบ้างคะ
 เรื่องหนักใจก็ตามมา เพราะ
หลังจากที่เราไม่ได้วนเวียนอยู่กับ
นักดนตรีสายเล่นสดแล้ว ภาระอัน
หนักหน่วงก็คือท�าไงดีล่ะที่จะหาคน
มาเล่นให้กับโชว์นี้ได้ ปกติชีวิตก็
อับเฉาอยู่หน้าคอม อยู่แต่ในถ�้าที่
คนทั่วไปเขาเรียกว่าห้องอัด พอ
ต้องมาท�าโชว์นี้ก็เครียดมากจะเอา
ใครมาเล่นดี
 คนแรกที่เห็นก็คือข้น (ศาสตร์ 
พรมุณีสุนทร )มือเบสวง Bomb 
At Track ใจเราก็คิดไปว่าวงร็อก
ขนาดนี้จะให้มาเล่นเบสแนวใสๆ 
น่ารักก็ดูแปลกๆ เปล่า สงสารน้อง
น่ะ ถอดเสื้อเล่นก็ไม่ได้ ต้องมาใส่
เสื้อ ดูไม่ใช่ตัวตน แต่ก็จนตรอก
เลยถามไปว่า “เอาไงดีต้องจัดวง

ซูเปอร์แบนด์” ข้นส่ายหัวใส่ผม แล้วบอก
ว่า “เล่นดิพี่ สบาย เหอะๆๆๆ” และยิ้ม
แปลกๆ เราก็คิดในใจว่า “พูดน้อยต่อย
หนักอีกแล้วน้องเรา” เลยมีก�าลังใจ ต่อมา
ได้น้องฝึกงานในห้องอัดจากรั้วศลิปากรอกี 
2 คนคอืเจมส์ (ณฐัพล อินทร์หนู ) มือกลอง
วง Ford Trio และกร (กร แสงเขียวงาม) 
คีย์บอร์ดวง Camel Gel ก็รอเสียบอยู่แล้ว 
แทบไม่ต้องชวน....ไอ้นี่!!!! ขาดแต่มือกีตาร์
โชคดีอีกได้วิน (วริศ คงสุวรรณ) Varis 
ที่มาขอฝึกงานที่NO SOUND IN SPACE 
เทอมหน้า มาเสริมทัพก็เลยครบวง  สรุปได้
ว่าเป็นวงNO SOUND IN SPACE ไปเลย
ที่มาเล่นให้
 คอนเฟิร์มครับพี่จ๋องศักดิ์สิทธิ์จริง...

 ส่วนผลงานของนักดนตรีที่และนักร้องที่
รวมกันเฉพาะกิจ หลายคนได้ประจักษ์แล้ว
จากเวที LEO presents CAT FOODI-
VAL ที่มีแฟนๆ มาเชียร์กันแน่นขนัด จาก
นั้นก็ยังได้รับเสียงชื่นชมจากช่องทาง
ออนไลน์ต่างๆ แน่นอนว่า พี่ตั้มของทุก
คนในวงต้องปลื้ม แต่เจ้าตัวไม่อยู่นะ เพราะ
หลังจากเคี่ยวกร�าหมู่นักดนตรี ขะมักเขม้น
เทรนโน้ตร้องน้องๆ และเปิดบ้านสตูดิโอโน
ซาวด์ฯ ให้ซ้อมกันอย่างเบิกบาน ...วันงานพี่
เขามีภารกิจที่จังหวัดภูเก็ต...อ้าว!

คณะขวัญใจ เปิดเมนูใหม่ตาม
เสียงเรียกร้องด้วยการร่วมงานกับ
แคท เรดิโอ ครั้งแรก, ปิดท้ายด้วย
เซฟแพลเน็ต ที่เหล่าเซฟบอยท�าให้
ผู้ชมเซฟความสุขกลับบ้านแบบ
อร่อยเอร็ด ส่วนเวที 2 มิ้นท์ แต่ง
หล่อขึ้นเวทีแบบมีถุงมือและผ้ากัน
เปื้อนมูมินมูมิ้นท์พร้อมปรุงแต่ไม่
ได้ท�าอาหารนะ, ส่วน ยิว, เมอร์, 
เอช ทรี เอฟ, อนาโตมี แรบบิท 
ก็ปรุงเพลงเรียกพลังวัยรุ่นได้คึกคัก  
แล้วยังมีโชว์ที่แจมกันเฉพาะกิจ
เพิ่มอรรถรส อาทิ
  LEMONSOUP FEAT. 
PANPAN YEEYEE เมนูเรียกน�้า
ย่อยจากรุ่นพี่ที่หลายคนคิดถึงและ
น้องสาววัยซาบซ่า FRIDAY 
FEAT. EARTH PATRAVEE 
เมนคอร์สจากหนุ่มๆ ชั่วโมงต้อง
มนต์และศิลปินสาวเสียงสดใส 

 และ CAT FOODIVAL 
IDOL SUPERBAND เมนูพิเศษ 
ครั้งแรกในโลกกับการชวนไอดอล
สาวหนุ่มกระชุ่มกระชวย ทั้ง 
JANCHAN, HAMMY 
DAISYDAISY, BOSS FEVER, 
MAHNMOOK SWEAT16, 
CAN NAYIKA  และ BAS 
SBFIVE มาคัฟเวอร์เพลงใน
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เค้าแมวทัวร์ชิม เบาๆ
 การกลับมาแบบเหงาๆ ของเค้าแมว
ทัวร์ชิม บายแกรนด์มาแอนด์แฟมิลี่ ที่ปีนี้
เหล่าสมาชิกติดภารกิจอื่น แกรนด์มาเองก็
มีหน้าที่ดูแลบูททั้งหมดในงาน จะเชียร์ใคร
ออกนอกหน้าก็ดูไม่งาม แต่อดใจไม่ไหวจึง
ประมวลผลจากทีมหนุ่มสาวแมวช่วยงานที่
ชิมไปชมไปให้แกรนด์มาฟัง หรือ(แอบ)ลิ้ม
รสเองระหว่างปฏิบัติงานพอเป็นกระษัย จึง
ขอยกต�าแหน่งที่พิจารณาทั้งจากรสชาติ 
หน้าตา และบรรยากาศ ให้สนุกๆ โดยไม่ได้
จัดล�าดับคะแนนและไม่มีรูปยืนยันเพราะกิน
หมดตลอด 
  ขวัญใจไร้ผกั ได้แก่ “การะเจตหมู
กระทะ by JANCHAN” ท่ีแจนจัง-เจตสุภา 
เครอืแตง ประกาศตั้งแต่ก่อนงานว่าเลือกหมู
และน�า้จิม้สูตรโปรด โดยไม่มผีกัมารบกวนใจ 
ผลตามคาด คือ ประตูเปิดปั๊บ แฟนๆ วิ่งไป
ต่อแถวยาวเหยียดปุ๊บ ลุ้นกาชา เพื่อให้ได้
ร่วมเตากับแจนในชุดไทยแบบฟินๆ แล้วยัง
รอถ่ายรูปกันแบบอาหารหมด ความ
ประทับใจยังไม่หมด 

 ป๊อปร็อกเขย่าบัลลังก ์ได้แก่ “สุลต่าน
ป๊อปคอร์น by ไปส่งกู บขส. ดู๊” หลังจาก
ไตร่ตรองอยู่นานว่าจะขาย เนื้อแดดเดียว
ทอด ไส้กรอกย่าง หรือ ไอศกรีม ซึ่งแต่ละ
เมนูก็ตั้งชื่อได้เย้ายวนม่วนมันมากๆ ดีเจ
อ๋องแอ๋ง สบัดแผ่น แห่งวง ไปส่งกู บขส. ดู๊ 
ก็คอนเฟิร์มพร้อมออเดอร์ตู้ป๊อปคอร์นมา
ซักซ้อมในวันเซ็ตอัป (1 คืนก่อนวันงาน)  
แถมถังเขย่าไอติมหวานเย็นไว้ร็อกกิ้งแจก
สาวๆ ซึ่งแน่นอนว่าวงร็อกฐานะร�่ารวยไม่
เน้นก�าไร 

 เรารอได้ ได้แก่ แพนเค้กข้างบ้าน by  
t_047 นี่ก็มีเสียงเล่าลือว่า ไม่เน้นขาย เน้น
สร้างงานศิลปะและกระชับสัมพันธ์กับแฟน
เพลง ซึ่งพองานเริ่มจนงานจบ ทุกคนก็
ประจักษ์ว่าแฟนเพจบ้านข้างๆ และแฟน
เพลง t_047 เต็มอกเต็มใจยืนรอแพนเค้ก
ที่ไม่การันตีรสชาติแต่คอนเฟิร์มว่า “รอนาน
โคตร” แบบไม่บ่น

  รวมมิตรชิดไอดอล ได้แก่ 
“IDOL FOOD EXCHANGE” 
ที่มีเมนูทั้ง กลับมา(กินไอติมกัน)นะ 
by แคน นายิกา, เดียร์บราวนี่ by 
DEARARY, ปิ่นเปา โดย PIN 
MELT MALLOW และเมนูพิเศษ
จาก นาวลิ้ม นุ่น SUMOMO แฟน
นี่และมาทิลด้า SIAM DREAM 
แน่นอนว่ามีแฟนๆ โดยเฉพาะ
หนุ่มๆ ไปอุดหนุนกันแน่นขนัด
ตลอดงาน 
   ด้านบูทไอดอลอีกสิบกว่าบูท
ในงานนี้ก็คึกคักเต็มเปี่ยมด้วย
ความรัก แบบเริ่มขายปุ๊บ เตรียม
ขึ้นป้าย Sold Out ปั๊บ แม้บาง
บูทแบ่งเป็นรอบ ก็ยังไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการ แต่น้องๆ ก็มี
กิจกรรมมาให้พี่ๆ ได้ร่วมสนุกกัน
ครึกครื้น อาทิ FEVER PARA-
DISE by FEVER, โอ้วโห้วทับทิม 
กรอบ by SWEAT16, เดซี ่ชอ็คซี่ 
by DAISYDAISY และอีกเพียบ

 บิ๊กอิ่ม ได้แก่ “ซอยก่อนตาย 
by หมู บิ๊กแอส” เป็นการมาแคท 
ฟู้ดดิวัล ครั้งแรกของพี่หมู (อภิชาติ 
พรมรักษา) มือกีตาร์บิ๊กแอส และ
ทีมงานร้านเจียงฮาย แบบเต็มที่
เต็มอิ่ม โดยพี่หมูและภรรยามา
ประชุมเองตั้งแต่วันประชุม จัดร้าน
เองวันเซ็ตอัป และลงมือผัดเนื้อ 
ปรุงข้าวซอยอย่างเมามัน 
 เข้มข้นชื่นใจ ได้แก่ “แค่ห้าม
หน้าร้อนกับใครแบบนัน้ โดย เอิต๊ 
ภัทรวี” ที่เริ่มต้นด้วยการเลือกรส
ไอศกรีมที่เอิ๊ตระบุความเข้มของ
ไอศกรีมช็อกโกแลตด้วยตนเอง 
เราชิมแล้วโอ้โห เจ้มจ้น สะใจ ใคร
ชอบรสสัมผัสอันโดดเด่น กล้วย
ตากฝีมือคุณแม่เอิ๊ต และขนมปัง
กรอบก็ตอบโจทย์
 ร็อกสวยงาม ได้แก่ “คิด (แต่
บ่) ฮอต...ดอก by TILLY BIRDS” 
และ “รอเธอเปี๊ยะ by THREE 
MAN DOWN” สองวงร็อกที่ทีม
งานส่งแบบบูทมาตั้งแต่ก่อนเข้า
ร่วมประชุมชาวบูท แม้เราจะ
เปลี่ยนสถานที่และโครงสร้างบูท 
แต่ทีมก็ยังจัดการตกแต่งได้
สวยงาม ส่วนอาหารของหนุ่มนั้นก็
เรียกแขกได้แน่นขนัดตั้งแต่เริ่มขาย
จนเก็บบูท You Rock!

 ฮอตเนือ้ๆ ได้แก่ “เพียงย่าง
เนื้อ by ชาติ สุชาติ” ต้องยก
ต�าแหน่งให้แบบเนื้อๆ เลย เพราะ
พี่เขาย่างไม่หยุด แบบไม่พูดพร�่า
ท�าเพลง ได้ผลลัพธ์เป็นเนื้อหมัก
รสชาติดี เสียบไม้แน่นๆ ย่างบน
เตาส่งกลิ่นหอมหวน เสิร์ฟพร้อม
ผกัสดรสอร่อย ขายดไีม่หยดุ ตัง้แต่
เปิดร้านยันปิดร้าน นับยอดเนือ้ได้
ร่วมสองพันไม้... Oh my Beef!
 ไร้เหงา ได้แก่ “หมูไม่เหงา
แล้ว by อิ้งค์ วรันธร” ที่ไม่มี
จงัหวะให้เหงาเลย ข้าวเหนยีวนุ่ม และ
หมทูอดเคีย้วกรบุ ฮบุใจทุกคนท่ีชมิ
  แซ่บรักโลก ได้แก่ “ย�าใจ
เหมียว by BEAR–GARDEN” 
“แซ่บมาก” เราบอกได้เท่านี้ 
ส�าหรับย�าขนมจีนสูตรเด็ดในจาน
ใบไม้สไตล์รักโลกที่สั่งท�าพิเศษเพื่อ
งานนี้  นายฮ้อย ซาลาห์ แห่ง 
WONGNAI ยังแวะมายกนิ้ว 
“VERY GOOD” 

  อร่อยเซอร์ไพรส์ ได้แก่ “ลูกชิน้ 
บอกมาเลยว่าอร่อย by KICK 
KICK” พอบอกว่าลูกชิ้นปลาทอด 
เราก็คาดถึงความอร่อยที่คุ้นเคย 
แต่พอชิมไปค�าแรก โห นี่เป็นลูกชิ้น
ปลารสอร่อยที่สุดเท่าที่เคยชิม ข่าว
ว่าลูกชิ้นมาจากบุรีรัมย์  และภูมิ  
KICK KICK ทอดใหม่ๆ ทุกครั้ง 
ลูกเล็กแต่อร่อยใหญ่เวอร์แบบเรา
ต้องซื้อซ�้าแล้วซ�้าเล่า ลองให้ใคร
ชิมก็ติดใจ 
 ครเีอตทันใจ ได้แก่ ร้านอาหาร
ของทั้งสี่ศิลปินที่จัดบูทเสร็จไวและ
พร้อมให้ชมิกนัทันใจ จุดเด่นนอกจาก 
ชื่ออันครีเอทีฟแล้วรสชาติก็ดี “หมู
ทอดจีบสาว by PLUSMIND” 
เป็นอีกหนึ่งร้านข้าวเหนียวหมูที่
เคีย้วสนกุคลุกรสชาตอิร่อย “คอหมู
ทอดสลายในปาก by YOOZE” 
ปีท่ีแล้วรสชาตคิอหมยู่างยงัตดิใจเรา 
ปีนี้ก็ไม่แพ้ “WOULD YOU EAT 
MY SALSA? By LUKPEACH” 
เมนูใหม่ที่ครีเอตได้น่าตื่นตา
ส�าหรับแฮมย่างกินเคียงซัลซ่าที่
หน้าตาน่าชิมน่า(ตื่น)เต้น 
“BETTER FISH BY DEW 
BETTER WEATHER” ลกูชิน้ปลา
ลวกจิ้มที่รสชาติเด็ดขาด เชฟดิวก็
แต่งตวัจัดเตม็สมเป็นเชฟเบตเตอร์ฟิช
 ช้าแต่ชัวร์ ได้แก่ สองร้านที่มี
เหตุสุดวิสัยให้มาช้า เข้างานหลัง
ประตูเปิดไปพักใหญ่ แต่มาแล้วไม่
ท�าให้ผิดหวัง กับ “เม้งหมูทอด
กระเทียม by เฮียเม้ง” “ข้าวหมู
ทอดกระเทียมที่ให้หมูชิ้นใหญ่

เน้นๆ กินแนมกับผักที่เม้ง (ภูมิพัฒน์ ชาติ
-สุริยเกียรติ มือกลอง Desktop Error” 
และนักแสดงฝีมือเด่น) คัดมาอย่างดี แถม
ยังมี้ย�าคอหมูย่างที่กินแกล้มพริกน�้าปลารส
เด็ดสะระตี่ และร้าน “อย่า-ขอ-พอได้แล้ว 
by HERE YAI HED CURRY กับ
ราดหน้าแกงกะหรี่รสเจ้มจ้น” 

 ซูเปอร์แชมป์ ได้แก่ “หมสูามกรนัจ์  by 
เอก ซโีร่ ฮีโร่” ที่ขนหมูกรอบและเตาย่างมา
จากนครปฐมทีไรก็เด็ด หมูกรอบชิ้นหนาได้
รสสัมผัสก�าลังดี และข้าวเหนียวสมุนไพร 
ยังครองใจทีมชิมแคทฟู้ดทุกปี และต้องลุ้น
ทุกครั้งว่าไปซื้อทันไหม รอบนี้ เวลาดี 
15.30 น. เอกก็เดินมาขอกระดาษรียูส เพื่อ
เขียนป้ายว่า “หมดแล้ว” และเก็บเตาทันใด
 อนึ่ง ยังมีร้านอีกมากมาย ขออภัยที่เรา
ไม่สามารถชิมและประมวลผลได้ครบครัน 
 ขอขอบคุณทุกศิลปิน ทุกค่ายเพลง ทุก
ผู้สนบัสนนุ ทุกผู้ชมผู้ชมิ พบกนัมือ้หน้า (O,O)

รู้ไปท�าแมว Cat Foodival 5
 - ก่อนขึ้นเวที ลุค Dept หนึ่งในสองเจ้าของร้าน 
"ย�าได้หรือเปล่า" กินโยเกิร์ตจากบูท PLEASE BE 
YOGURT ของ LANDOKMAI  เมื่อเราถามถึงรสชาติ 
เจ้าตัวบอกว่า “ใช้ได้เลย”
 - ทั้งนี้การแวะเวียนแลกกันชิมก็มีให้เห็นกันอย่าง
อบอุ่นท่ัวงาน อาทิ เอิต๊ ภทัรว ีแวะทักทายน้องๆ ไอดอล
ที ่บูท ไส้อั่วเมืองเหนือแห่งความปรารถนา by 
WISH23 และพี่ๆ ฟรายเดย์ มุ่งตรงมาอุดหนุนไอศกรีม
ที่ร้าน แค่ห้ามหน้าร้อนกับใครแบบนั้น โดย เอิ๊ต ภัทรวี 
หลังแจมกันบนเวทีอย่างอบอุ่น   
 - ทีมงานแคท เรดิโอได้มีโอกาสไปลองต่อแถวซื้อ
ป๊อปคอร์นและไอติมหลอดของวงร็อกฐานะร�่ารวยมา
ด้วย โดยดีเจอ๋องแอ๋งสบัดแผ่น พระเอก MV ชื่อดัง 
เซเลบของวง ยืนท�าและขายข้าวโพดคั่วได้อย่าง
ทะมัดทะแมงหน่วยก้านดีมากๆ แต่พอน้องๆ ไอดอล
จาก CM CAFE บูทข้างๆ เดินมาใกล้ๆ เขาก็ทิ้งตู้ป๊อป
คอร์นแล้วหันไปแจกไอติมสาวๆ ทันที
 - หนุ่มฮอตอีกคู่ที่มาปรุงเมนูพิเศษให้แฟนๆ ได้แก่ 
ภัทร ฉัตรบริรักษ์ และ เน๋ง-ศรัณย์ นราประเสริฐกุล กับ
ไอตมิหมัน่โถว...เอ้ย! ไหนบอกให้แม่มาขอ ท่ีบทู ISUZU 
 - บูทดีเจของแคท เรดิโอ ปีนี้ก็ฮอตไม่น้อย แต่ละ
คนจัดเต็ม พร้อมเมนูแบบคอมโบ้เซ็ต เช่น 
 พั้นช์ล�าเอียง 3 x มันทาโกะยากิที่สุดเลยเว้ยแก 
by ดีเจไมเคิล ศิรชัช ที่ขายน�้าพั้นช์ทุกปี แต่ปีนี้ควัก
กระเป๋าซื้อเตาทาโกะยากิใหม่ แล้วยังมีพรอพเป็นหัว
ปลาหมึกที่นอกจากใส่ขายของในร้านแล้ว ไมเคิลยังใส่
ท�าหน้าที่พิธีกรบนเวทีด้วยจ้า 
 ขนมจีบจูนจูน ข้าวเหนียวหมูฝอยเคนเคน by ดีเจ
จูนจูน พัชชา ที่นอกจากขนมจีบซิกเนเจอร์แล้วยังมีข้าว
เหนียวหมูฝอย อีกเมนูเด็ดของคุณแม่มาให้ชิมกันเน้นๆ 
 พอร์คซิเจน by ซูเปอร์เบเกอร์และเชฟพลอย หมู
ย่างจิ้มแจ่วสูตรเข้มข้นที่นักท�าเพลงซูเปอร์เพราะร่วม
ปรุงกับพลอย ณัฐณิชา เชฟฝีมือดีจากร้านบ้านลลิณ ที่มี
แฟนๆ รายการมาสเตอร์เชฟมาถามหาตัง้แต่ก่อนงานเริม่ 
 - ทั้งนี้ ช่วงก่อนงาน เราก็มีการส่งอาหารให้แลก
กันชิม เช่น บานาน่า ฮันเตอร์ by เอสบีไฟว์และซูเปอร์
บอย ส่งให้แจนจังชิมแบบยกกล่อง และ แพนเค้กข้าง
บ้าน by t_047 ให้ฟีเวอร์ชิมแบบเกลี้ยงถาด 
 - งานจบแล้ว ความประทับใจยงัอยู ่เราขอขอบคณุ 
ทุกคนที่มาร่วมชิม ร่วมสนุก และปฏิบัติตามมาตรการ
รกัษาความสะอาดและความปลอดภยัทุกขัน้ตอน ตดิตาม 
ดูภาพความอิ่มอร่อยเพิ่มเติมได้ที่เฟสบุ๊ก cat radio
 - เราขอส่งความระลึกถงึ เจต ครเีอทีฟผู้คดิสโลแกน 
เทศกาลอาหารอร่อยหู 1 เมนู 1 ศิลปิน จนถึงปีนี้ ศิลปิน
และผู้ชมก็ยังสนุกกับงานนี้ ทีมตุ้ง ขุน นน ที่เจตเทรนไว้
ก็ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี ทีมงานทุกฝ่ายก็ปฏิบัติหน้าที่
เต็มที่…คิดถึงนะ

 ปีนีเ้ป็นครัง้แรกท่ีบทูต่างๆ ใน แคท ฟู้ดดวิลั 
ได้รับการอ�านวยความสะดวกจากธนาคาร
ออมสิน ให้รับช�าระค่าอาหารผ่านแอปพลิเคชั่น  
MyMo  by  GSB  แบบว่องไวทันใจ ผู้ชมก็ได้
สิทธิพิเศษ ซื้อเมนูอร่อยจากศิลปินในราคา
ย่อมเยา แล้วยังได้ลุ้นรางวัลสุดว้าว! ที่บูท
ธนาคารออมสิน อาทิ 
 • FREITAG F52  MIAMI VICE
 • ROMPBOY MINI SACOCHE 
 • AUDIO-TECHNICA 
  TRUE WIRELESS
 • B&O PLAY BEOPLAY A1 
  BLUETOOTH PORTABLE 
  SPEAKER
 • RUBBER KILLER JOURNEY 
  WRINKLED NYLON CAP
 • SUMMER DIARY : 
  JANCHAN 1st PHOTOBOOK
 • 8 DAYS 7 NIGHTS CHASING 
  MR.M A STORY PHOTOBOOK 
  สะกดรอยมูราคามิ 
 • เครื่องเล่นแผ่นเสียง TIGER

 อีกทั้งยังได้นั่งพักผ่อนใน GSB MONEY 
LOUNGE แบบสบายๆ พร้อมสนุกกับกิจกรรม
และรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากธนาคาร
ออมสิน ปรึกษาเรื่องธุรกรรม กดเอทีเอ็ม  ชิม
ไอศกรีม ลุ้น MEET & GREET  กับ 
JANCHAN รับของขวัญและคุกกี้ที่หลายคน
ติดใจ เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งความอิ่มอร่อยและ
สนุกแบบชื่นมื่น ที่สนับสนุนโดย ENJOY GSB 
NEW EXPERIENCE ความสุขทางการเงินรูป
แบบใหม่จากธนาคารออมสิน

GSB
ACTIVITY



32 33



34 35

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

Walearic 
Disc Guide
 Balearic เป็นอุดมคติของ
ดนตรีที่ไม่อาจจ�ากัดความได้ใน
ลักษณะหรือแนวดนตรี ศัพท์ค�านี้
ถูกตั้งโดยบรรดาดีเจอังกฤษที่ไป
ค้นพบ "ซาวด์" ที่เปิดในคลับต่างๆ 
ของเกาะ Ibiza ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของหมู่เกาะ Balearic 
เกาะ Ibiza มีประวัติศาสตร์ของ
ความเป็นฮิปปี้/โบฮีเมียนมาเนิ่น
นาน ผู้คนเปิดกว้างรับเสียงดนตรี
หลากหลาย เพลงที่ไม่ใช่ถูกสร้าง
ให้เป็นเพลงเต้นร�ากลับถูกเปิดต่อๆ 
กัน หลายเพลงเป็นงานฮิตในยุโรป
ที่ดีเจอังกฤษไม่เคยได้ยิน ทั้งหมด
เกิดขึ้นในกลางยุค 80 จนมาพีก
สุดในปี 1987-88 พอดีกับดีเจ
อังกฤษไปเที่ยว และสอดคล้องกับ
อุบัติการณ์ของ house music 
และยา ecstasy ซาวด์ 
Balearic สานต่อมาจนถึงต้นยุค 
90 ก่อนที่ซุปเปอร์คลับจะเปิดที่ 
Ibiza และซาวด์เปลี่ยนไป
 ในไทม์ไลน์เดียวกันนั้น ศิลปิน
ญี่ปุ่นก็ท�าดนตรีของตัวเองต่อไป 
โดยไม่ได้พึงรับรู้ว่าซาวด์ของตนจะ
ถูกคัดเลือกให้เข้ากันได้กับซาวด์ที่
เปิดกว้างแบบ balearic นี้

  ความรุ่งเรืองของศิลปินญี่ปุ่น
ในช่วง 70-80 เทียบเคียงและ
อาจล�้าหน้ากับโลกตะวันตก พวก
เขาท�าดนตรีนิวเวฟ อวองการ์ด 
ฟิวชัน่ อาร์ตรอ็ก ดสิโก้ ไซเคอเดลกิ 
หรือนิวเอจ พร้อมๆ กับแม่แบบ 
เอ๊ะ...หรือพวกเขาท�าก่อนแล้ว
ตะวันตกรับไปกันแน่ (ยังน่าเป็น
ประเด็นให้ถกเถียง)
 นี่คืออีกด้านหนึ่งของดนตรี
ญี่ปุ่นที่แสดงความล�้าหน้าในการ
ท�าดนตรีของที่นั่น และเมื่อ 
balearic กลับมาใหม่ในรอบ 
10-15 กว่าปีนี้ ดีเจหลายคนก็เสาะ
แสวงหาแผ่นหายากมากขึ้นไปอีก
เรื่อย ๆ และจนกระทั่งก็มาค้นพบ
เพลงจากญี่ปุ่น

Disc Guide ฉบับนี้ (ตีพิมพ์โดย 
Ele-King Books) รวบรวมแผ่น
เหล่านั้นไว้เป็นครั้งแรก ต�ารา 
"Obscure Sound" ของ Chee 
Shimizu เมื่อ 7 ปีก่อนเป็นงาน
น�าร่อง แต่ Walearic โฟกัส
เฉพาะศิลปินเมดอินเจแปนเท่านั้น 
ตรงตามชื่อหนังสือ (Japanese 
Balearic)
 แฟนๆ City Pop อาจพบ
หลายผลงานรวมในนี้ ศิลปินอย่าง 
Akina Nakamori, Tomoko 
Aran หรือ Taeko Onuki มี
ปรากฏ แต่ก็มีอีกหลายศิลปินมาก
ผลงานที่ไปไกลและลึกล�้ากว่านั้น
Balearic ต้องการคนฟังที่พร้อม
เปิดโสตให้กว้าง พอๆ กับเปิดใจ

รับสรรพเสียงใหม่ๆ ต�าราเล่มนี้
พร้อมจะเปิดโลกใบนั้น
และที่ส�าคัญส�านักพิมพ์มาเชิญให้ดี
เจทั่วโลกคัดเลือกแผ่นโปรดด้วย 
และก็มาถามผมด้วยที่สวมรอย
ฐานะตัวแทนจากไทยแลนด์ เลย
เลือกใส่ไป 3 เพลง (ตามรูป
ประกอบ)
 ใครไปญี่ปุ่นอย่าลืมซื้อ Disc 
Guide เล่มนี้นะครับ (O,O)

 ในโลกดนตรี ดิจิตอล มีช่อง
ทางที่จะได้รู้จักศิลปินใหม่ๆ
มากมาย มาท�าความรู้จักกับศิลปิน
ผ่านทาง youtube channel ที่มี
เยอะแยะ และหลากหลาย ลองมา
ชมตัวอย่างเด็ดๆ ผ่านทางช่อง
ต่างๆ กัน

 Colors เป็นหนึ่งใน 
youtube channel ที่แนะน�า
ศิลปินใหม่ๆ ฝีมือมากล้นผ่านทาง
คลิปแสดงสดสั้นๆ แต่ทรงพลัง 
ศิลปินต่างๆที่ผ่าน Colors ถือได้
ว่าเป็นศิลปินที่น่าจับตามองและมี
โอกาสที่จะประสบความส�าเร็จใน
วงกว้าง
 Vevo มีทั้ง MV ใหม่ๆจาก
ศิลปินป๊อปทั่วโลก, Live 
Performance, บทสัมภาษณ์ 
รวมไปถึง playlist ต่างๆ 
มากมาย

 Audio Library 
รวบรวมเพลงแบบ no copy-
right music, vlog music และ
เพลงปลอดลิขสิทธิ์ต่างๆ เพื่อน�า
มาใช้ใน contents ต่างๆ ได้
 College Music 
youtube channel ช่องนี้
เป็นเหมือนสหายสนิทของคนนอน
ดึก ทั้งนักเรียน นักศึกษาที่ท�างาน
ยามดึก และสายปาตี้ ยันหว่าง ที่
ต้องการพักหู ....college music 
รวมรวมงาน jazzy hip hop ดีๆ 
เพลงบรรเลงชั้นเยี่ยมที่อยู่บนบีท
และกรู้ฟเก๋ๆ มากมาย...แถมยังมี 
live radio station ให้ฟังเพลนิๆ 
ไปตลอด 24 ชม.ด้วย
 NewRetroWave 
ส�าหรับคนที่รักในซาวด์จากยุค 
80’s หลงใหลในงาน Synthpop 
และคลั่งไคล้สกอร์หนังในยุค 80’s 
ที่ฉาบไปด้วยเสียงซินธิไซเซอร์ จะ
ได้พบเหล่าศิลปินใหม่ๆ ที่มีความ

คลั่งไคล้ในสไตล์เดียวกัน เดินกัน
ให้เกลื่อนช่อง NewRetroWave 
เลย

รู้ไปท�าแมว
 ติดตามบทเพลงและเรื่องราวน่ารู้
รอบโลกได้ในรายการแมวนอก by 
Sonny & Nor ทุกวันศุกร์ 3 ทุ่ม- 
เที่ยงคืน ที่ แคท เรดิโอ  
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หนัง
หน้า
แมว

GUEST
MOVIEภาพยนตร์ชุด โทร่าซัง 

(หลายปี)
ได้พบเจอโทร่าปีละครั้ง ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีจังเลยส�าหรับชีวิต

#หนังคสหน้าแมว
โดย เต่า เดือนสอง

Marriage Story 
(2019)
ชีวิตคู่ที่มีจุดอยู่จุดหนึ่ง ซึ่งบางที
ความรักอาจจะไม่สามารถเยียวยา
แก้ไขได้ พอเจอแล้วมันก็จะเจอเลย 
สลัดทิ้งก็ไม่ได้ มันยังคงอยู่ตรงนั้น
เสมอ ยิ่งพอไปสัมผัสแตะต้อง ยิ่ง
นานเข้า ยิ่งเจ็บปวด ยิ่งร้าวราน 
ยิ่งหัวใจสลาย เลือดไหลเป็นทาง
อาบชุ่มโชกทั้งสองฝ่าย โอ่ย...เศร้า

Star Wars: 
Episode IX-
The Rise of 
Skywalker 
(2019)
พอรู้จักสตาร์วอร์ส เราก็ได้รู้ว่าการ
ใช้พลังต้องมาพร้อมความถูกต้อง 
หุ่นยนต์คือเพื่อนร่วมเป็นตาย และ
เมื่อแหงนหน้ามองอวกาศ มันจะ
ไม่ได้มีแต่ความมืดมิด
จนกว่าจะพบกันใหม่ ขอพลังจงอยู่
คู่ทุกท่าน always...

How to ทิ้ง (2019)
ทิ้งไม่ได้แปลว่าลืม และเก็บก็ไม่ได้แปลว่าจ�า 
กับเรื่องท�านองนี้ ชีวิตไม่เคยมีค�าตอบให้
ง่ายดายขนาดนั้น ครั้นพอสงสัย และจะหา
ค�าตอบเข้าจริงจริง ก็ต้องด�าดิ่งลงไปเพื่อ
ก้าวข้ามพรมแดนบางอย่าง และราคาที่
ต้องจ่าย,นั้น, ก็คือ-ภาพสุดท้ายของหนัง
เรื่องนี้ (O,O)

รู้ไปท�าแมว 
 “เต่า เดือนสอง” คือ นามปากกา
ของหนึ่งในสี่ผู้จัดรายการหนังหน้า
แมว:จ๋อง จ้อย โจ๊ก และคมสัน 
ซึ่งนัดกันมาคุยเรื่องหนัง บอล ไอดอล  
ประกาศผลออสการ์ และ ฯลฯ 
สนุกทุกวันอาทิตย์ที่ แคท เรดิโอ 

Focused August 
Movie:  พี่นาค 2
Guest: ออกัส - วชิรวิชญ์ ไพศาลกุลวงศ์
Photos: ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น
Chat: tuk tuk & apreaw

  “สวัสดีครับ ผมออกัส วชิรวิชญ์ครับ” 
เป็นค�าทักทายหลังจากเรามาเยอืนบ้านไฟว์สตาร์ 
เพราะนัดหนุ่มนักแสดงน�าจากเรื่อง พี่นาค 2 ไว้ 
นอกจากภาพยนตร์แล้ว เรายังแวะชวนคุยเรื่อง
กฬีา ธรรมะ และส่ิงท่ีคาดว่าอยู่ในโฟกสัของออกสั

6 ปีในการท�างานแสดงเริ่มต้นจากซีรีส์และ
ชีวิตนักกีฬา  
 เรื่องแรกที่ได้แสดงคือ Love Sick: The 
Series (2557) ครับ ตอนนั้นว่างในช่วงรอเข้า
มหาวิทยาลัย กัสเป็นนักกีฬาเทนนิส แล้วคุณแม่
อยากให้เป็นนักแสดงด้วยอยู่แล้ว ตอนนั้นกัสไม่
ค่อยชอบ ขี้อาย พอเฟลจากเทนนิสว่าเราไปไม่
ถึงระดับโลก ไปแข่งหลายครั้งแล้ว แต่ก็ไม่ได้
อันดับมา แม่ก็บอกว่าลองไปท�าอย่างอื่นไหม 
ลองไปแคสต์ไหม เราก็ลองไปแคสต์ดูครับ
ความรู้สึกจากการแสดงครั้งแรกถึงทุกวันนี้  
 แทบจ�าความรู้สึกตอนนั้นไม่ได้แล้ว แต่ตอน
นี้รู้สึกกลายเป็นอาชีพไปแล้ว รู้สึกมาถึงตรงนี้เร็ว
มาก เหมือนเราโตขึ้น เป็นทางของเราน่ะ ไม่ได้
ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรก แต่พอได้ท�าแล้ว เหมือนใช่  
ทุกอย่างดีขึ้นเรื่อยๆ 
ภาพยนตร์: จากพี่นาค 1 ถึง พี่นาค 2 
  ก่อนหน้านั้นไม่เคยเล่นหนังเลยครับ เรื่อง
แรกคือ พี่นาค (2562) ก็รู้สึกดีและตื่นเต้น 
เพราะเราอยากเล่นหนังอยู่แล้ว ดีใจมากที่ได้เล่น
พี่นาค เป็นหนังผีด้วย ตลกด้วย ส่วนใหญ่เด็กๆ 
ชอบ (ยิ้ม)
ความท้าทายของการแสดงหนังภาคต่อ
 ในเรื่อง เราบวชเป็นพระมาแล้วสองปี ซึ่ง
กัสไม่เคยบวช ห่มจีวรยังห่มไม่เป็นก็ต้องห่มให้
เป็น เพราะในบทเราเป็นพระ ค�าพูดกับโยมกับ
เณร ก็ต้องเป็นค�าพูดพระ ความเป็น “โหน่ง” 
(ชื่อตัวละครในเรื่อง) จากที่เคยท�าอะไรก็ได้ ฟรีๆ 
แมนๆ ในภาคแรก เราต้องนิ่งขึ้น ใช้อินเนอร์
มากๆ ต้องรู้สึกแบบตัวละครที่เป็นพระโหน่ง
จริงๆ ไม่ใช่เรา จะตกใจหรือรู้สึกอะไร ก็ต้องเป็น
แบบพระโหน่ง แล้วก็มีค�าสอนต่างๆ ข้อคิด 
ค�าคม ที่จะสอนเณรและสื่อไปถึงคนดู มีบทสวด 
สวดศพ หรือสวดอะไร เราต้องสวดให้ได้ ต้อง
ท่องให้ได้ เหมือนพระจริงๆ ซึ่งยากมาก จบเรื่อง
นี้ไปก็บวชได้เลย (ยิ้ม)

  เมื่อสาวๆ จาก BNK48 มา
แนะน�าภาพยนตร์ ไทบ้านxBNK48 
จากใจผู้สาวคนนี้ ในรายการ Cat 
Radio ช่วงดีเจเอ้-วรายุทธ เทพฤทธิ์ 
ทีมเค้าแมวจึงขอคุยกับน้องๆ สักหน่อย 
ถึงความสนุกที่ได้เรียนรู้จากการแสดง
ภาพยนตร์เรื่องนี้  

ตัวอย่างศัพท์อีสาน 
 “มารุมตุ้มโฮม” หมายถึง มารุม
มาตุ้ม มารวมกัน ตอนกินข้าวในหนัง 
ก็จุ้มกัน     
เมนูโปรด 
 เรื่องนี้ได้เจอเมนูเยอะมาก ลาบ 
ก้อย แล้วก็ “ซุปหมาน้อย” เป็นแกง
สมุนไพร รสชาติปลาๆ มีใบย่านาง 
เป็นแกงร้อนๆ ที่กินแล้วรู้สึกเย็นท้อง 
สดชื่น เวลาอากาศร้อน
ครูพี่ก้อง ห้วยไร่ 
 พี่ก้องสอนร้องเพลง มีซีนหนึ่ง
ก่อนเข้าห้องอัด เป็นการนั่งรอเข้าฉาก 
เขาก็มาสอนการเอื้อน ซึ่งยากส�าหรับ
เราค่ะ แล้วพี่เขาแสดงเก่ง เล่นเป็น
กะเทยแบบไม่มีความเขินอาย เขาไหล
ได้เก่งมาก เจอหมา เจอหมู ก็ชวนคุย
ได้เรื่อย 

เซอร์ไพรส์หลังจากดูหนังรอบ
สื่อมวลชน   
 เซอร์ไพรส์ขี้มูกเพื่อน ไม่คิดว่าจะ
ยาวขนาดนั้น จากที่ได้ยินเสียงลือเสียง
เล่าอ้างของคนในกองว่าเนยร้องไห้
น�้ามูกไหล แต่เราไม่คิดว่าจะเป็นสาย 
แล้วมีความสามารถในการสูดกลับไป
ทั้งยวง เป็นฉากดราม่า ที่พอน�้ามูกไหล
แล้ว เราไม่ได้โฟกัสที่ดราม่าแล้ว 
 และโดยรวมทั้งเรื่อง ภาพสวยกว่า
ที่คิด มีหลายฉากที่ตอนถ่ายเรารู้สึก
เฉยๆ แต่ถ่ายออกมาแล้วสวยค่ะ
ความติดใจภาพยนตร์  
 ถ้ามีโอกาสก็อยากจะเล่นกันอีก 
เรืองนี้เราเล่นเป็นเรา เหมือนไม่ได้
แสดง ก็สนุก แต่อยากแสดงบทที่ไม่ใช่
ตัวเองบ้าง  ส่งบทมาเลย แคทฟิล์มก็ได้ 
ให้เราเล่นเป็นแก๊งก็ได้ค่ะ
ความตื่นเต้นของ BNK48 ในปีนี้ 
 ซิงเกิลที่แปดก�าลังจะออกมา ต่อ
จาก ‘โดดดิด่ง’ กับ ‘จากใจผู้สาวคนนี’้  
เป็นซิงเกิลรองของซิงเกิลที่แปด จะมี 
’ไฮเทนชั่น’ เป็นซิงเกิลหลัก แล้วก็มี 
General Election และก�าลังรับ
สมัครรุ่นที่สาม ติดตามได้ที่แฟนเพจ 
bnk48official ค่ะ
 จริงๆ ก็มีเรื่องให้ตื่นเต้นตลอด 
เพราะเราเองก็หัวใจจะวายอยู่แล้ว 
(O,O)

ส่งท้าย : พี่แนะน้อง 
 อยากให้จิตใจเข้มแข็ง
  เป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุด
 อยากให้รักในสิ่งที่ท�าจริงๆ เพราะ
พอเป็นรุ่นสาม น้องเขาต้องเทรนอยู่ใน
เธียเตอร์เยอะ ให้น้องรักในสิ่งที่น้องท�าไม่
งั้นน้องจะท้อง่ายมาก เพราะเพลงค่อน
ข้างยากค่ะ

รู้ไปท�าแมว
 สมาชิก BNK48 ที่แสดงภาพยนตร์
เรื่องนี้ เกือบทุกคนแสดงเป็นครั้งแรกและ
ไม่ใช่คนอีสาน บทส่วนใหญ่เป็นการด้นสด
ตามที่ผู้ก�ากับบรีฟให้เข้าใจอารมณ์ 
 ภาพยนตร์ไทบ้าน x BNK48 จากใจ
ผู้สาวคนนี้ ก�ากับโดย สุรศักดิ์ ป้องศร, 
ต้องเต ธิติ ศรีนวล เริ่มฉายในโรง
ภาพยนตร์ตั้งแต่ 23 มกราคม 2562 และ
เป็นโปรแกรมยาวข้ามเดือน 

บทสนทนาจากการรับแขก
หรือเป็นแขก ฉบับนี้ว่าด้วย
ภาพยนตร์สองเรื่อง สองรส  

มารุมตุ้มโฮม 

ตัวอย่างค�าสอนเชิงพุทธศาสนาที่จ�าขึ้นใจจาก
ภาพยนตร์เรื่องนี้     
 ในเรื่องจะมีนักแสดงใหม่คือ มีน (พีรวิชญ์ 
อรรถชิตสถาพร)เขาเครียดกับการมีชื่อเสียง ถูก
กดดันจากคุณแม่ ความคาดหวัง มาปรึกษาเรา 
เราก็ให้ของเขาถือ แล้วถามว่า “ให้ถือสองสาม
ชั่วโมงไหวไหม” เขาบอก “สองสามชั่วโมงไม่
หนักเหรอ” พระโหน่งก็ถามว่า “ถ้าหนักงั้นจะ
ถือไว้ท�าไม” เขาก็บอกว่าหลวงพี่ให้ผมถือน่ะ 
พระโหน่งก็บอกว่า “ไอ้ท่ีหนกั เราไม่ได้หนกั โยม
ไม่ใช่เหรอท่ีเป็นคนหนกั ท�าไมไม่วางลงล่ะ”  
ปล่อยวางตามคาแร็กเตอร์ แต่ยังไม่วางแร็กเก็ต 
 กัสชอบเทนนิสทุกตอนเลย รักน่ะ หลงใหล
มาก แข่งกับตัวเองด้วย แข่งกับคู่ต่อสู้ด้วย ต้อง
ซ้อมเยอะๆ มีเวลาก็จะไป เมื่อวานก็ไป แต่ช่วงนี้
ก็ไม่ค่อยได้เล่นครับ  
การออกก�าลังกายเป็นปกติของออกัส 
  นอกจากตีเทนนิส แล้วก็ฟิตเนสครับ แต่ก่อน
ท�าทุกวัน ซ้อมหนักด้วย เพราะเราเล่นกีฬาเป็น
อาชีพ ท�าเล่นไม่ได้ 
ความชอบอื่นๆ 
 ร้องเพลง เคยร้องเพลงประกอบซีรีส์ 
(‘อยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคน’–ost. Love 
Sick: The Series, ‘ระหว่างเรา’–ost.2 
Moons2 The Series เดือนเกี้ยวเดือน 2) 
แล้วก็มีของตัวเองหนึ่งเพลง (‘ไกลไกล’) แต่ไม่ได้
โปรโมตอะไร ไว้ร้องอีเวนต์ แต่ก่อนชอบฟังเพลง
อย่างเดียว ตอนหลังออกอีเวนต์ร้องเพลงท�าให้รู้
ว่าร้องเพลงได้ ก็ชอบร้องมาเรื่อย แต่จะโฟกัส
เรื่องการแสดงมากกว่าครับ 
เพลงที่ออกัสชอบฟัง
 เพลงชิลๆ แบบ ‘เมื่อคืนฉันฝันว่า’ 
(2T FLOW x SNOOPO x HANXPOND  
[Prod. By SnoopO]) แล้วก็ ‘แก้มน้องนางนั้น
แดงกว่าใคร’ (เขียนไขและวานิช) ฟังสบายๆ 
ไม่ร็อก (O,O)
หนังที่ออกัสชอบดู 
 ก่อนหน้านี้นิดหนึ่ง ชอบดูแฟนตาซี อะเวน
เจอร์ แต่ตอนนี้ รู้สึกว่าตัวเองต้องเล่นหนัง เล่น
ละครเยอะ ก็จะดูหลายแบบ ดูเนื้อเรื่อง ดูการ
แสดง ดูแล้วเรียนไปด้วย (หัวเราะ) 
 แล้วก็อยากเชิญชวนทุกคนให้ดูพี่นาค 2  
ครบรสแน่นอน มีทั้งน่ากลัวและตลก ให้ข้อคิด
เกี่ยวกับพุทธศาสนา ได้ข้อคิดดีๆ จากเนื้อเรื่อง 
อยากให้เปิดใจ คนไทยดูหนังไทยด้วยกันครับ 
ขอบคุณครับ (O,O)
รู้ไปท�าแมว
      ออกัสเล่นเทนนิสตั้งแต่อายุ 12-17 ปี ในระดับ
เยาวชน นักเทนนิสคนโปรด คือ โรเจอร์ เฟดเดอเรอร์ 
  ปัจจุบันอายุ 23 ปี เรียนจบคณะวิทยาศาสตร์การ
กีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
   ผลงานในวงการบันเทิงมีทั้งละคร ซีรีส์ ภาพยนตร์ 
นอกจากบทบาทในพี่นาคแล้ว หลายคนยังจ�าเขาได้จาก
บท อาสี่ ในกงกรรม ละครฮิตปี 2562 
  ภาพยนตร์พี่นาค 2 ก�ากับโดย ไมค์ – ภณฑฤต 
โชติกฤษฎาโสภณ เริ่มฉายในโรงภาพยนตร์เมื่อ 20 
กุมภาพันธ์ 2563  “นาค” ในชื่อภาพยนตร์ หมายถึง 
คนที่ไปอยู่วัดเพื่อเตรียมตัวบวชเป็นพระ 
  หนึ่งในความยากของการรับบทพระโหน่งขอ
งออกัส คือ การแต่งหน้าเอฟเฟกต์ให้เป็นพระ 
เพราะเขาถ่ายละครเรื่องอื่นอยู่ด้วย แม้อยากโกน
ศีรษะก็ท�าไม่ได้ จึงต้องอดทนครั้งละสามชั่วโมง
เพื่อแปลงโฉมให้สมบทบาทและอยู่ในกองถ่าย
คราวละ 24 ชั่วโมง

Movie: ไทบ้าน 
Guest: ไทบ้าน x BNK48 
จากใจผู้สาวคนนี้
Photos: ทีม Cat Radio และเฟสบุ๊ก 
ไทบ้าน x BNK48 จากใจผู้สาวคนนี้
Chat: tuk tuk 
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 “เมื่อก่อนคุณอยากเจอผม 
ตอนนี้ผมอยากเจอคุณครับ”  
 เราได้ยินประโยคนี้ครั้งแรก
จาก ปิยะ ศาสตรวาหา หรือ โป้ 
โยคีเพลย์บอย ขณะเขาให้
สัมภาษณ์สื่อมวลชนเพื่อส่งข่าวถึง
แฟนเพลง เกี่ยวกับ YOKEE 
PLAYBOY REBORN 
CONCERT คอนเสิร์ตใหญ่ที่สุด
ในรอบ 24 ปีของโยคีเพลย์บอย 
 ฉับพลันนั้น เรานึกถึงยุค 90  
ที่เพลงของโยคีเพลย์บอยติดหูเรา
ยิ่งนัก ไม่ว่าจะเป็น ‘อยู่มานาน’ 
‘คืนนี้ขอหอม’ ‘ท�าร้าย’ ‘วันเกิด’ 
เพลงในยุคต่อมาอย่าง ‘อีกแล้ว’ 
‘อยากมองเธอในแง่ร้าย’ ‘อากาศ’ 
กระทั่งโพรเจกต์ ‘WE’ ที่เขาทยอย
ส่งเพลงมาแบบไร้สังกัดตั้งแต่ปี 
2560 ‘นอนคนเดยีว กินคนเดยีว 
ดทูวีีคนเดยีว’ ‘ดาวคะนอง’ รวมท้ัง 
เพลงต่างๆ อีกมากที่อยู่ในความ
ทรงจ�า   
 หากว่าด้วยการ “เจอ” โป้เป็น
แขกรับเชิญคอนเสิร์ต หรือแสดง
ในเทศกาลดนตรีอยู่เนืองๆ แต่เรา
ยังไม่เคยพบกันในคอนเสิร์ตใหญ่
ของโยคีเพลย์บอยสักครั้ง ... ใช่   
เขายังไม่เคยจัด  
 กระทั่งพุทธศักราช 2563 
เป็นโอกาสที่กล่าวได้ว่าเซอร์ไพรส์
แฟนเพลงหลังจากรอแล้วรอเล่า  
โป้เองก็กล่าวว่าแฟนเพลงส่วน
ใหญ่น่าจะรอจนผ่านช่วงชีวิตทั้ง
เรียนจบ ท�างาน มีครอบครัวแล้ว 
เขาเองก็อยากท�าตั้งนานแล้วแต่
เพิ่งพร้อมและมีโอกาสในปีนี้     
“โป้เป็นน้องรักนักแต่งเพลงที่
เยี่ยมยอดในระดับปรมาจารย์  
คอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกของ
อัจฉริยะผู้นี้จึงพลาดไม่ได้ด้วย
ประการทั้งปวง” เป็นค�ากล่าวจาก 
บอย โกสิยพงษ์ รุ่นพ่ีผู้ก่อตัง้เบเกอรี่ 
มวิสิก สังกดัแรกของโยค ีเพลย์บอย 
ที่โป้ เริ่มต้นจากการเป็นมือเบส
แบ็กอัปลีลาจัดในวงของอรอรีย์ 
และนักแต่งเพลงฝีมือดี จนเป็น
ศิลปินที่มีเสียงเล่าลือทั้งด้านลีลา
กวนสะโพกพลิ้วบนเวที และ
ลวดลายในดนตรีที่ไม่เหมือนใคร   
 อย่างไรก็ดี แม้ผู้ชมหรือใคร
รู้สึกว่ารอมานานขนาดไหน ก็อาจ
ไม่เท่าเจ้าของคอนเสิร์ต ที่ครั้งนี้
เขาลงมือท�าเองตั้งแต่ต้น ทั้งคอน
เซปต์ การเลือกเพลง นักดนตรี 
แขกรับเชิญ ของที่ระลึก ตลอดจน
ท�าอัลบั้มใหม่ควบคู่กันไปในนาม 
‘WE ARE NEW OLD’  ที่จะ
รวบรวมเพลงจากโพรเจกต์ ‘WE’ 
และเพลงใหม่อย่าง ‘รักเหลือเชื่อ’ 

(Reborn) ซึ่งว่าด้วยความเหลือเชื่อ
ของความรักที่เขาตระหนักว่า “ถ้าเรา
รักอะไรมากจนกลับมารักตัวเองได้ 
ผมคดิว่าเป็นรกัเหลือเชือ่และดทีีส่ดุครบั” 
 หากถามว่า เตรียมตัวขนาดไหน 
ค�าว่า “รบีอร์น” ไม่เพยีงเป็นคอนเซปต์ 
โปรโมต หรือสัญญาใดๆ แต่เป็นผล
ของการปฏิบัติระดับปฏิวัติชีวิต 
โดยเฉพาะการปรับวิถีการรับประทาน
อาหารและการออกก�าลังกาย อาจ
ไม่ใช่เรื่องยาก เพียงเป็นเรื่องที่เขาไม่
เคยท�า และไม่เคยคิดจะท�าจนครั้งนี้
 แล้วกเ็ป็นครัง้แรกเช่นกนั กบัการ
ถ่ายปกหนงัสือท่ีเขารบับทเป็นครขูอง
กลุ่มนกัร้องสาววยัรุ่นหลากคาแรก็เตอร์ 

Teacher & Daughter : 
คุณครูและลูกสาว
รู้สึกอย่างไรบ้างคะ กับการถ่ายภาพ
ในบทบาทครู วันนี้  
 โอ้โห ยิ่งชอบเลยครับ เพราะว่า
อยากเป็นครูอยู่เหมือนกัน แต่ว่าเป็น
ครูที่มีสไตล์หน่อย...แบบผมนี่แหละ
ครับ (ยิ้ม)
โยคีเพลย์บอยรู้จักวงฟีเวอร์ไหมคะ
 ฟีเวอร์ เคยได้ยินครับ พอรู้จัก
เหมือนกันว่าเป็นวงน้องๆ สาวๆ ซึ่งวัน
นี้ก็น่าจะมีความคอนทราสต์กันค่อน
ข้างเยอะ ไม่ใช่แค่เพลงหรอกครับ ผม
ว่าตวันายแบบนางแบบกต่็างกนัเยอะ
ลูกสาวพีโ่ป้ก็ก�าลังเรยีนร้องเพลงอยู่
ด้วย 
 ครับ ชินาเรียนร้องโอเปร่าอยู่ครับ
ถ้าวันหนึ่ง น้องบอกว่า “หนูอยาก
เป็นวงเกิร์ลกรุ๊ป” 
 (ตอบทันที) ผมให้ครับ จะเป็น
เกิร์ลกรุ๊ป จะเป็นนักร้องโอเปร่า หรือ
ว่าจะเป็นช่างเจาะบ่อน�้ามัน ผมรู้สึกว่า
ผมเปิดกว้างให้ลูกแน่นอนว่า อะไร
ก็ตามที่ลูกเลือกแล้วว่าลูกชอบ พ่อก็
จะยินดีด้วยแล้วก็ให้การสนับสนุนครับ 
เราจะจะมองในระยะยาวให้เขา
มากกว่าว่า สมมุติเขาชอบด้านนี้เขา
ควรจะเตรียมความพร้อมอย่างไร แล้ว
ควรเริ่มอะไรต่อ ขอให้เป็นคนดีครับ 
ได้หมด 

Ready to be reborn : 
ยี่สิบส่ีปีกับการรีบอร์น 
รู้สึกว่าตัวเองตอนนี้กับเมื่อยี่สิบสี่ปี
ก่อนแตกต่างกันอย่างไรบ้าง
 แตกต่างกันลิบลับตรงที่ยี่สิบสี่ปี
ก่อน เป็นตัวเองที่ขาดอะไรบางอย่าง 
ท�าแต่งานจนไม่ได้นกึถงึชวิีตในด้านอืน่ๆ 
เท่าไหร่นะครับ เนื่องจากทุกอย่างรวม
กันหมด เป็นงานอดิเรก เป็นอาชีพ ทุก
อย่างเลยในชีวิตประจ�าวัน เป็นเรื่อง
เดียวกันหมดคือเรื่องดนตรีนะครับ ผม
ก็อยากจะแค่ไปเตือนไอ้คนๆ นั้นว่า 

ดูชีวิตตัวเองให้ดีว่าตัวเองอยากมี
ครอบครัวด้วยนะ เพราะเห็นแล้วว่า
ตอนนี้คือตัวเองที่ผมคิดว่าน่าจะ
สมบูรณ์ขึ้น เพราะว่ามีครอบครัวที่น่า
รักนะครับ และมีลูกสาวที่ ได้ดั่งใจครับ
ในช่วงนี้นอกจากเตรียมตัวเพื่อ
คอนเสิร์ตแล้ว มีอะไรอีกไหมที่ให้
ความรู้สึกใกล้ค�าว่า “รีบอร์น” 
 โห อย่าว่าแต่เรื่องเพลงเลยครับ 
เป็นเรื่องในชีวิตจริงๆ เลย ผมเป็นคน
ที่ไปตรวจสุขภาพค่อนช้างบ่อยใน
แต่ละปีนะครับ ช่วงหลังๆ นี่คุณหมอ
จะเริ่มแย็บๆ มาแล้ว ว่าค่าต่างๆ ที่ไม่
ควรให้สูงขึ้นนี่สูงขึ้นมาปริ่มแล้ว คุณ
หมอถึงกับถามผมว่า “เลือกสองทาง 
ทางหนึ่งคือเป็นตัวของตัวเองต่อไป 
หรือ อยากจะอยู่กับลูกสาวนานๆ” 
 นี่ส�าคัญนะครับ หมอถามค�าถาม
นี้ปั๊บ ผมรู้ตัวเลยว่า หางเสือที่เราก�าลัง
เป็นอยู่นี่จะพาเราไปสู่จุดหมายปลาย
ทางที่เราไม่ได้อยากไปแล้วล่ะ เพราะ
เราอยากอยู่กับลูกสาวนะครับ ก็เลย
ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเอง ไม่ใช่ว่าเรามา
เจอผลติภณัฑ์แล้ว เจอการท�าคอนเสิร์ต 
แล้วเราเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับ ผม
ต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่แล้ว 
เพราะผมกลัวตาย
พอเริ่มเปลี่ยนแปลงตนเองแล้วเป็น
อย่างไรบ้าง 
 พอได้เปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วรู้สึก
ว่าน่าจะท�าแบบนี้มาตั้งนานแล้ว เรา
ชอบหาเหตุผลมาอ้างตัวเองให้ยังท�า
สิ่งนั้นได้อยู่ ซึ่งจริงๆ แล้วไม่มี
ประโยชน์เลยนะครับ พอเราได้ลอง
เปิดใจกว้างๆ แล้วลองปรับทัศนคติ 
ปรับชีวิตในแบบเดิมๆ ดูแล้ว ดีกว่า
จริง ๆ ในหลายด้านๆ ไม่ว่าจะเป็นสุข
ภาพ หรือในการท�างานด้วย 
เป็นคนชอบกินหรือเปล่าคะ เรา
ตดิตามการเดนิสายโปรโมตคอนเสร์ิต 
แล้วเห็นว่าโป้บอกได้หมดเลยว่าตรง
ไหนมีอะไรอร่อย 
 เชื่อไหมครับว่า คนคนนี้เมื่อยี่สิบสี่
ปีก่อน เขาไม่ได้เป็นคนที่ชื่นชอบ 
พิสมัย ในการสรรหาร้านกินแบบนี้ 
เพราะผมจะเป็นคนกินแบบให้เสร็จไป
เพื่อที่จะได้ท�าอย่างอื่นต่อ เพิ่งมารู้ตัว
ว่าตัวเองเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกัน 
ตอนที่ถามนี่ล่ะ (หัวเราะ) เป็นไปโดย
ธรรมชาติเลยครับ สงสัยตามวัยครับ 
เห็นอะไรน่าทานหรือว่าถูกโฉลกกับ
ตรงไหน ณ โมเมนต์นั้นก็เริ่มเลยครับ 
แต่ที่จริงเป็นคนกินง่ายนะครับ ไม่ได้
พิถีพิถันมาก  
การท�าร้านอาหาร “ปรุง” ท�าให้เรา
ใส่ใจรายละเอียดเรื่องอาหารมาก
ขึ้นหรือเปล่า 
 ซึมซับหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจ แต่ว่า
พอมีลูกสาว แล้วสิ่งหนึ่งที่เพิ่มมา ไม่

ว่าเราไปเจออะไรอร่อย เจออะไรที่
น่าทาน จะซื้อกลับไปฝากตลอด  
รู้สึกว่าคนอื่นเขาก็เป็นกันแบบนี้
ไม่ใช่เหรอ  (หัวเราะ)
--
หมายเหตุ: 1.เราสังเกตว่าเวลา
ประชุมเรื่องคอนเสิร์ตที่ออฟฟิศ
แคท เรดิโอ โป้ก็มักจะหิ้วอาหาร 
ขนม ผลไม้ มาฝากด้วย หรือ
ระหว่างเดินทางเขาก็แวะซื้ออาหาร
ร้านโปรดไปด้วย ข้าวเหนียวหมู
ทอด ไอศกรีมมะพร้าวเป็นอาทิ ดู
ตัวอย่างได้ในรายการ  YOKEE 
PLAYBOY REBORN STORY  
ทางช่องยูทูบ YOKEE PLAY-
BOY OFFICIAL
  2. ชินาลูกสาวโป้อายุ 8 ขวบ   
ก�าลังจะขึ้น ป.3  เขาเล่านิทาน
แบบแต่งเองให้ลูกสาวฟังและสอน
การบ้านด้วย ซึ่งวิชาที่ยากสุดตอน
นี้คือคณิตศาสตร์ แต่ไม่ยาก
ส�าหรับโป้ที่เรียนสายวิทย์ จบสถา
ปัตย์ และค�านวณเก่งเสมอ ซื้อ
กีตาร์ครั้งแรกเขาก็ใช้สูตรลัด 
--
จากขลุ่ยถึงกีตาร์ 
การฟังเพลงของโป้ตัง้แต่เด็กเป็น
อย่างไรคะ  
 ตอนแรกผมฟังดนตรีไทยสมัย
ใหม่ ลกูกรงุ สตรงิ ยคุนัน้ แต่เพือ่นๆ 
ฟังดนตรีสากลหมดเลย ก็เลยเริ่ม
ฟังด้วยครับ
 จุดเปลี่ยน เริ่มจากการชอบฟัง 
Boy George ครับ แล้วก็ฟังตาม
พี่ชาย พวก U.S.A. for Africa 
แล้วผมก็เริ่มฉีกฟัง Bon Jovi, 
Def Leppard เพิ่มดีกรีแรงไป
เรื่อยๆ ช่วงที่เริ่มสนใจดนตรีสากล
จะเป็นช่วงจบ ป.หก แล้วก�าลังเข้า
มัธยม
ตอนนั้นหัดเล่นดนตรีหรือยังคะ
 ยังไม่ได้หัดครับ แต่ว่ารอบข้าง
นี่มือกีตาร์กันหมดเลย ยุคนั้น  
แต่ละโรงเรียนมัธยม ส่วนใหญ่จะมี
วงดนตรีสากล เป็นวงเชิดหน้าชูตา 
โรงเรียนเรา (สาธิต มศว ปทุมวัน) 
ก็จะเป็นวงเจอรี่ (ศศิศ มิลินทวณิช: 
2 Days Ago Kids, P.O.P) 
แล้วมีการประกวดเรื่อยๆ ผมอยู่
อีกวงหนึ่ง เขาเล่นเพลงที่มีเป่าขลุ่ย
พวก ‘รักคุณเท่าฟ้า’ ผมก็เลยได้
อานิสงส์ไปเป่าขลุ่ยอยู่ในวงนั้น ก็
จะเจอวงเจอรี่ ซึ่งอาวองการ์ดมาก 
เจอรี่เล่นกีตาร์ อีกคนนั่งหมุนสมุด
อย่างเดียว ผมเห็นตอนนั้น ก็รู้สึก
ว่า “โอ้โห อะไรกันนี่” แล้วเจอรี่ก็
ชวนให้มาอยู่วงเพราะว่าต้องรับ
หน้าที่เป่าขลุ่ยพวกเพลงคาราบาว 
ในโรงเรียนผม มีผมคนเดียวเป่าได้ 
(ยิ้ม)

ARE YOU READY TO BE REBORN? 
text:  passawan srilan
photo: nupat arjkla  
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 แล้วเจอรี่ก็เริ่มบอกว่า “ลอง
เล่นกีตาร์ด้วยสิ” ผมก็ไม่มีอะไรจะ
เสียครับ เพราะว่าตอนนั้นเด็กๆ 
อยากลองนู่นลองนี่ แล้วก็เริ่มอยาก
จะมีกีตาร์เป็นของตัวเอง เริ่มสร้าง
วีรกรรมอีกเยอะแยะ
ยกตัวอย่างวีรกรรมเกี่ยวกับ
กีตาร์หน่อยค่ะ
 เช่น ตอน ม.ปลาย พี่ชายรับ
สอนติวเข้าสถาปัตย์ โดยมีเพื่อนๆ 
ผมเรียน แล้วก็ฝากสตางค์ให้มา
จ่ายพี่ชาย แต่ผมรวบรวมสตางค์
นั้นไปซื้อกีตาร์ไฟฟ้าโดยที่ไม่บอก
ใคร
 กีตาร์ตัวแรกที่ซื้อ จึงมาจาก
ความเลวของผมครับ แล้วผมก็เดิน
กลับบ้านคอตกๆ บอกพี่ชายว่า 
“ผมเอาเงินไปใช้นะ แล้วผมก็จะ
ค่อยๆ ผ่อนนะ” แต่ว่าผลกรรมยัง
มีต่อครับ มีกีตาร์แล้วไม่สามารถ
เล่นได้อยู่ดี เพราะว่า ไม่มีแอมป์  
ผมเลยใช้วิทยุของแม่ซึ่งเป็นคุณครู
สอนภาษาอังกฤษครับ เป็นวิทยุที่มี
ช่องเสียบไมค์ ผมก็เอากีตาร์ไป
เสียบจนวิทยุของแม่พังไปเลยนะ
ครับ แล้วเวลาเล่นต้องหลบๆ 
เพราะคุณพ่อไม่อยากให้อะไรมา
กวนเวลาเรียน ก็เลยต้องเล่นในตู้
เสื้อผ้าครับ
ถงึตอนนี้มีกีตาร์กี่ตัวครับ 
 มีไม่เยอะครับ หลักๆ นี่สาม
ตัว ส่วนใหญ่เป็นกีตาร์ที่ซื้อมาจาก
เพื่อน จริงๆ มีกีตาร์ที่คนญี่ปุ่นเอา
มาให้ เป็นกีตาร์ที่แพงมากด้วย แต่
ว่าโดนขโมยไปครับ
ใน โยคีเพลย์บอย รีบอร์น 
คอนเสิร์ต โป้จะเล่นกีตาร์ด้วยใช่
ไหมคะ 
 ผมจะโซโล่ให้ดูครับ อาจจะ
เล่นแบนโจด้วย ถ้าไหวนะครับ 
คอนเสิร์ตนี้ผมอยากท�าทุกอย่างที่
ไม่เคยท�า หรืออะไรที่แฟนๆ อยาก
ให้ท�า คุณจะให้ผมเล่นละครหน้า
กระจก หรือว่าคุณจะให้ผมท�าอะไร
ท�าได้หมด แล้วก็มีเพื่อนๆ จากทุก
ยุคมาเล่นให้ด้วยครับ 

We are reborn : 
นักดนตรี 5 ยุคของ
โยคีเพลย์บอย    
   ยุคแรก (อัลบั้ม ‘Yokee 
Playboys’ : 2539) จะเป็นปา
เดย์ (ภาณุ กันตะบุตร–เบส ) 
คุณใหญ่ (ยิ่งใหญ่ หุณชนะเสวีย์ 
–กลอง) พี่ซี (เฟาซี มามะ-กีตาร์) 
ตอนนั้นอัลบั้มไม่ค่อยประสบความ
ส�าเร็จ แต่ปัจจุบันผมพบว่าทุกคน
ชอบชุดแรกมาก ไม่ว่าจะเป็นเสียง
กลองคุณใหญ่ เบสคุณปาเดย์ 
กีตาร์พี่ซี มีน้องๆ กล่าวถึงตลอด
นะครับ ถือว่าเป็นยุคอุดมคติของ
โยคีเพลย์บอยครับ  
 ยุคที่ 2 (อีพี ‘Super 
Swinging’ : 2541) คือยุค
แพแตก เมื่อไม่ประสบความส�าเร็จ
แล้ว คุณปาเดย์ตอนนั้นมีน้องแล้ว  
มีครอบครัวก็แยกออกไป ซึ่งเราก็
เข้าใจ โยคีเพลย์บอยตั้งแต่แรกก็
ไม่ใช่วง แต่ว่าผมพยายามดันให้
เป็นวง คล้ายๆ วงออเคสตราที่มี
คอนดักเตอร์อยู่คนหนึ่ง คนนั้นคือ
ผมครับ
 พอเหลือแค่ผมกับมือกีตาร์
สองคน ผมก็ไปหานักดนตรีมา
เสริมครับ ได้คุณนอ (นรเทพ 
มาแสง : มือเบส Pause, 
Crescendo, T-Bone, ฯลฯ) 
มาช่วยเป็นเรี่ยวแรงเลย แล้วก็มี
คุณมาตรชัย มะกรูดทอง (มือ
กลอง: Tea For Three, 
Groove Riders) นอกับมาตรก็
ถือเป็นยอดมนุษย์นะครับ ที่น้องๆ 
อยากเป็นกันเยอะ ได้ยอดมนุษย์
มาแล้ว เรากเ็ลยทดลองเพลงโดย
เอาหลายๆ แนวมาบวกกัน หาเสียง
ใหม่ๆ ลดความรุนแรง จากฟังก์ 
ร็อก ดิสโก้ ให้มีกรูฟมากขึ้น ตอน
นั้นท�าเป็นมินิอัลบั้ม เพราะผมท�า 
Thesis ใกล้จบด้วย ก็เลยได้แค่ 5 
เพลงนะครับ 
  ยุคที่ 3 (อัลบั้ม ‘YKPB’ : 
2543) เกิดจากกีตาร์โปร่งตัวหนึ่ง
ครับ เป็นเพลงป๊อปที่ออกมาง่ายๆ 
แล้วตอนซ้อมดนตรีครั้งแรกนี่เรา

ได้คนมาช่วยอีกเยอะแยะเลย คน
ที่มาดูแบบเพื่อนของเพื่อนก็ชวน
มาเล่นกับเราด้วย ตอนซ้อมครั้งนั้น
มีอยู่แปดคน แล้วผมรู้สึกว่าพอเล่น
ออกมาแล้วโอเคนะ ก็เลยเป็นที่มา
ของโยคีเพลย์บอยยุคคนเยอะที่สุด 
เรียกได้ว่าเดินไปไหนนี่เป็น
มหกรรมฮะ ถ้ามีผู้ติดตามมาด้วยก็
โอ้โหเหมือนประท้วงหรืออะไรสัก
อย่าง (หัวเราะ) วิธีแก้คือไปเช่า
บ้านอยู่ด้วยกันเลยสองปี ทัวร์
อัลบั้มด้วยกัน นอกจากนั้นเรายัง
ได้พบกับเพื่อนนักดนตรีจากวง
ต่างๆ เต็มไปหมดครับ
    ยุคที่ 4 (อัลบั้ม ‘Love 
Trend’ : 2545) คุณนอยังอยู่
ด้วยครับ แต่ว่าช่วงท้ายๆ แล้ว 
เพราะเริ่มท�าวงเครสเชนโดแล้ว 
เราก็ยังมีทีมเก่าอยู่ แต่ว่าได้คุณ
เจอรี่มาเสริมทัพ เพิ่มเป็นมือกีตาร์
สองคน ตอนนั้นทัวร์กันอุตลุด มี
เพลง ‘อีกแล้ว’ ดัง
หลังจากนั้น คุณนอก็ไปท�าเครส
เชนโด ผมก็โต๋เต๋ไปสี่ห้าปี ไม่ได้ท�า
อะไร
 ยุคที่ 5 ได้คุณตุ่ม (อาณัติ 
ทองก้อน) มาเสริมทัพเป็นเล่นเบส
ให้ พี่ซียังอยู่ ได้น้องหนุ่ม (พิทยา 
ศิริสวัสดิ์) มาช่วยตีกลอง คุณเจอรี่
ออกไปแล้ว ได้อดุลย์ (อดุลย์ รัชดา
ภิสิทธิ์) มาช่วยตั้งแต่ตอน ‘Love 
Trend’  ก็เริ่มเข้ามาอัด เข้ามาท�า
ดนตรีแล้ว ก็ทัวร์อัลบั้ม ‘Telep-
athy’ (2551) ไปญี่ปุ่น ไปท�า
อะไรกันมาเรื่อยๆ นะครับ จน
กระทั่งผมเข้าสไปร์ซซี่ ดิสก์ 
(อัลบั้ม ‘Second Sun’ :2555)  
คุณอดุลย์ยังอยู่อีกพักหนึ่ง แล้วก็
เฟดตัวไปพร้อมกับคุณตุ่ม เพราะ
ว่าฟรายเดย์ก�าลังจะท�าสตูดิโอ
อัลบั้มใหม่แล้ว
 เราก็ได้นักดนตรีมาเสริมอีก 
ได้น้องรุ่นใหม่ ชื่อ คุณมิ้ม (ญาณ-
สิทธิ์ ศรีศศิวิไล) เป็นนักดนตรีเล่น
กลางคืนฝีมือดี เขาท�าวงชื่อชิกเก้น
-วงิส์ วงนีผ้มชอบตรงท่ีเขาบาลานส์
เสียงดี แล้วก็ได้คุณสุทัศน์ เพชรมี
มาเล่นเบส เขาเคยเล่นให้ก้อย 
แซทเทอร์เดย์ เซย์โกะ แล้วก็มี
โพรเจกต์ของเขาชื่อดับเบอร์ฟีลด์  
และมาอยู่กับผมจนปัจจุบัน ตุ่มยัง 
กลบัมาเล่นกบัผมอยู่ คณุฆ้อง มงคล 
(เปียโน/ฟลตุ) ยงัอยู่เรือ่ยๆ นะครบั 
ตัง้แต่ YKPB แล้ว และยาวมาเรือ่ย 
เพราะฉะนั้นในวงโยคีย์เพลย์บอย 
ณ ตอนนี้มีเป็นสองรุ่น ทั้งรุ่นหนุ่ม 
มิ้ม สุทัศน์ กับรุ่นดั้งเดิมออริจินัล 
อย่างฆ้อง ส่วนพี่ซีที่อยู่ด้วยกันมา
ตลอด เพิ่งขอลาออกไปเนื่องจาก 

มีลูกแล้วต้องกลับไปท�ากิจการที่
ต่างจังหวัด แต่ยังมีการพูดคุยกัน
ถึงปัจจุบัน ในคอนเสิร์ตก็จะเห็นพี่
ซีกับพี่นอ แล้วก็เซ็ตนักดนตรีทั้งรุ่น
ดั้งเดิม รุ่นปัจจุบัน อีกคนที่นึกถึง
เสมอก็พี่เป้–ภิทรู พลชนะ ที่อัด
คีย์บอร์ดให้ YKPB เพลง ‘พรหม
ลิขิต’ ‘ค�าที่เป็นสุข’ แขกรับเชิญก็
มีเพื่อนๆ ที่ชวนกันมาและคิดว่า
แฟนๆ ก็น่าจะชื่นชอบด้วยอย่าง
เลก็ พราว และ 2 Days Ago kids 
 เมื่อนึกถึงการร่วมงานกับ
แต่ละคนแล้ว ผมโชคดีที่ได้มี
โอกาสเข้ามาอยู่ในกลุ่มคนที่มี
ความสามารถ และได้เรียนรู้จนมี
ทุกวันนี้ แล้วก็ต้องขอบคุณผู้ฟังทุก
คนด้วยนะครับ เจอกันในคอนเสิร์ต
ครับ   
 สรุป ตลอดการสนทนาและ
สังเกตทั้งจากการประชุมเตรียม
งานที่โป้ท�าการบ้านไว้ทุกอัลบั้ม 
การให้สัมภาษณ์สื่อต่างๆ และคุย
กับทีมงานทุกฝ่ายด้วยตนเอง เขา
ฟิตมากจริงๆ เพื่อนๆ เขาก็ด้วย  
 24 ปีมีครั้งเดียว พวกเขา
พร้อมแล้ว คุณพร้อมหรือยัง กับ 
โยคีเพลย์บอย รีบอร์น คอนเสิร์ต  
11 กรกฎาคม นี้ ที่ ยูเนียนฮอลล์ 
ศูนย์การค้ายูเนียนมอลล์ บัตรมี
จ�าหน่ายที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์  
ราคา 800 / 1,000 / 1,500 / 
2,000 / 2,500 บาท  และราคา
พิเศษ 3,000 บาท พร้อม
แฟลชไดร์ฟใส่เพลงอัลบั้มใหม่และ
หมวก YKPB Limited Edition 
ติดตามรายละเอียดได้ที่เฟสบุ๊ก : 
YKPB, อินสตาแกรม: ykpb_
official, ยทููบ: Yokee Playboy 
Official, ทวิตเตอร์: @YKPB

รู้ไปท�าแมว
 1. โป้ซ้อมดนตรีทุกวัน “ผมท�าเพลง
เหมือนพนักงานประจ�า คิดว่าต้องอยู่กับ
มัน ท�าทุกวัน ความสุขของผมมาจากเพลง
ที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจจะไม่ทุกวัน”
 2. ชื่อ “โยคีเพลย์บอย” ตั้งโดยทอม 
-วรุฒม์ ปันยารชุน ดีไซเนอร์/อาร์ตไดเร็ก
-เตอร์ผู้ออกแบบปกอัลบั้มเด็ดๆ ของเบเกอรี่
มวิสิครวมท้ังตัง้ชือ่วงโดนๆ อย่างโมเดร์ินดอ็ก 
ซึ่งทอมเห็นว่าหน้าตาและบุคลิกของโป้และ
เพื่อนในวงตั้งแต่แรกดูแขกแต่สนุก ส่วนโป้
มองว่าตนเป็นนักท่องเที่ยวทางดนตรี เล่นไป
เรื่อยๆ ลองหลายๆ แบบ  ซึ่งอาจเปรียบได้
กับ “เพลย์บอย” ในความหมายหนึ่ง ทั้งนี้
ทอมเป็นผู้ออกแบบปกโยคีย์เพลย์บอยหลาย
ชุดนับจาก นมหนามในอัลบั้มแรก ‘Yokee 
Playboys’ ตามด้วย ‘Super Swinging’ 
‘YKPB’ ‘Second Sun’ รวมทั้งร่วมดูแล
คอนเซปต์ปกอัลบั้มล่าสุด ‘We Are New 
Old’ พร้อมโปสเตอร์รุ่นพิเศษของคอนเสิร์ต
ครั้งนี้
 3. ปกอีกสองอัลบั้ม คือ ‘Love 
Trend’ และ ‘Telepathy’ ออกแบบโดย 
หมู-นนทวัฒน์ เจริญชาศรี แห่ง 
DUCTSTORE the design guru

 4. 'อยู่มานาน' คือ เพลงแรกๆ ที่โป้
แต่งขณะเรียนสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งยังท�าวงดนตรีที่เรียก
กันว่า “วงโป้” มีสมาชิกที่ต่อมาคือ นักดนตรี
โยคีย์เพลย์บอยชุดแรก (ใหญ่,ปาเดย์, เฟาซี) 
โดยมีเป้าหมายในการลงคอลัมน์ College  
Artists ในนิตยสารบันเทิงคดี เพื่อให้ได้รับ
คัดเลือกไปแสดในงาน College Rock 
Market  ที่จัดโดย Pirate Radio ช่วงนั้น 
 5. โป้แต่งเพลงได้ทั้งแบบเขียนเนื้อ
ก่อนท�านอง เขียนท�านองก่อนเนื้อ หรือ
พร้อมกัน เช่น  เพลงส่วนใหญ่ในชุด 
‘YKPB’ เป็นเนื้อท�านองพร้อมกัน ส่วน 
‘Love Trend’ ดนตรีมาก่อนเนื้ออย่าง 
'สบายสไตล์' ที่โป้บอกว่าเป็นการพยายาม
ท�าเพลงบรรเลงให้มีเนื้อร้องเปรียบเหมือน
สวดอ้อนวอนไปกับเพลง โดยฟังท�านองแล้ว
ปล่อย ไปตามอารมณ์แล้วก็ได้เนื้อที่เป็น
ธรรมชาติ 
 6. ‘ท�าร้าย’ คือ ตัวอย่างเพลงที่โป้แต่ง
รวดเดียวจบ บรรยายถึงความคิดในการใช้
เหตุผลที่จะท�าให้คนอื่นเจ็บปวด เลยแต่งเชิง
เปรียบเทียบ ไม่ได้อยากให้ท�าจริง    
  7. 'เพลงเพราะเพราะ' โป้แต่งไว้
ปลอบใจคน เพราะรู้สึกว่าปลอบใครไม่ค่อย
เป็น และตั้งชื่อเพลงให้ฟังแล้วรู้สึกเพราะขึ้น
มาทันที 
  8. ที่มาของเพลง 'วันเกิด' ซึ่งเสมือน
ตัดพ้อว่าท�าไมไม่มีใครจ�าวันเกิดฉันได้นั้น คือ 
ความรู้สึกผิดที่โป้ลืมวันเกิดคนอื่นบ่อยๆ แต่
ผลพวงหลังจากเพลงนี้ได้รับการเผยแพร่คือ 
เพื่อนแม่โทรมาถามว่า “ลูกเธอมีปัญหา
อะไรหรือเปล่า ขี้น้อยใจไหม”
  9. ฆ้อง มงคล คือคนเริ่มแต่งเพลง 
‘คืนนี้ขอหอม’ แต่ ‘ขอให้ผม’ คือ เพลงที่โป้
ได้แรงบันดาลใจมาจากความรักของคุณฆ้อง 
ผู้เชื่อตั้งแต่ตอนโสดว่า คู่อยู่ใกล้กันแต่ยังไม่
ได้พบ 
 10. "โปรดเถอะ" แต่งโดยบอย โกสิย-
พงษ์ ที่อยากให้โป้มีภาพลักษณ์ที่หล่อขึ้น 
(ดูตัวอย่างความหล่อได้จากมิวสิกวิดีโอ) 
โดยการร้องเพลงที่เข้าใจง่ายขึ้น ดนตรีเป็น
อคสูตกิ และมอีกี 1 เวอร์ชัน่ท่ีร้องโดยรดัเกล้า 
อามระดิษ  
  2 ปี ต่อมา บอย คนเดิม เติมความ
หล่อให้โป้อีกในเพลง 'ช่วงชีวิต' ส่วน  
'อยากมองเธอในแง่ร้าย' ก็เขียนเนื้อโดยบอย 
โกสิยพงษ์ เพราะโป้รู้สึกว่าตอนนั้นเบื่อการ
เขียนเนื้อของตนเอง จึงส่งให้บอยเขียนแล้ว
ได้มุมมองแปลกดีๆ พุทธๆ ฟังแล้วชอบเลย 
 11. 'อกีแล้ว' คือ เพลงที่บอย ตรัย แต่ง  
ในช่วงที่ฟรายเดย์กับโยคีเพลย์บอยผลัดกัน
แต่งเพลงให้กัน เพลงที่โป้แต่งให้ฟรายเดย์ 
คือ 'คนบ้า' โดยเขาเขียนท�านอง บอย โกสิย
-พงษ์ แต่งเนื้อเพลง
 12. ’ค�าที่เป็นสุข’ เป็นเพลงท้ายๆ ที่
โป้เขียนในอัลบั้ม YKPB เพื่อพูดกับคนฟัง
แทนค�าขอบคุณทุกอย่าง เขาบอกว่า “เขียน
เหมือนว่าก�าลังจะตายแล้วรู้สึกว่าโชคดีที่มี
เพลงนี้”   
 13. โป้เคยแต่งเพลงประกอบละครเวที
คณะสถาปัตย์ฯ ม.รังสิต เรื่องสนตะพาย 
สองเพลง หนึ่งในนั้นคือ 'ค�าตอบ' ที่น�ามา 
ปรบัและบรรจใุนอลับัม้ ‘Yokee Playboys’ 
หลังจากนั้นยังไม่เคยแต่งเพลงประกอบละคร
อีก หากใครสนใจโป้บอกติดต่อได้
 14. เพลงที่นับว่าเกี่ยวกับวงการอื่น
ของโยคีย์เพลย์บอย เช่น ‘ททท’ คือ เพลงที่
โป้หวังให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยน�า
ไปใช้งานจริง แต่ยังไม่เคยได้รับเลือก ส่วน 
“สวย” โป้ได้แรงบันดาลใจจากความสวย
ระดับนางงาม และประโยคที่เคยได้ยินหลาย
คนกล่าวในท�านองว่า "หน้าตาสวยไม่มี
สมอง" เขาบอกว่าแต่งแบบลืมไปเลยว่า
ตนเองเป็นผู้ชาย      

 15. บางเพลงก็เกิดที่ต่างจังหวัด เช่น  
'ข้างเดียว' ที่เป็นผลพลอยได้จากการพา
โมเดิร์นด็อกที่ก�าลังแต่งเพลงชุดใหม่ไปเที่ยว
บ้านสวนของเขาที่จันทบุรี ฟังเสียงน�้าตก ชม
บรรยากาศ ซึ่งปรากฏว่าเมธี น้อยจินดา มือ
กีตาร์โมเดิร์นด็อกง่วง แต่โป้ โยคีเพลย์บอย
ได้เพลงท่ีน�ากลบัมาให้สุกี ้กมล สุโกศล แคลปป์  
โปรดิวเซอร์ตอนนั้นมิกซ์อย่างสนุก โดยรวม
เสียงทุกอย่างไว้ข้างเดียว 
 16. โป้เคยท�างานสถาปนิกประมาณ 1 
ปี ในบริษัทของครอบครัว ซึ่งเป็นช่วงที่เขา
หมดสัญญากับเบเกอรี่ มิวสิค ไม่ได้มีผลงาน
เพลงในช่วง 4-5 ปีนั้น แต่ก็เป็นช่วงเวลาที่
เขาแต่งเพลงให้ก�าลังใจตัวเองอย่าง 
'Everyday Everynight' 'เท่ากับที่เดิม'  
'ในเพลงหนึ่ง' และเป็นจุดเริ่มต้นของอัลบั้ม 
Telepathy ในเวลาต่อมา 
  17. อีกสองธุรกิจที่เขาท�าร่วมกับ
ครอบครัวในปัจจุบัน คือ ร้านอาหาร ปรุง ที่
กรุงเทพฯ ย่านประชาชื่น บริการเมนูอาหาร
ไทยที่เราชิมแล้วชื่นใจ และบ้านป่าริมธาร
โฮมสเตย์ที่จันทบุรี 
 18. โป้ เคยร่วมแสดงภาพยนตร์เรื่อง 
เก๋า เก๋า ก�ากับโดย วิทยา ทองอยู่ยง รับบท
เป็น โบ้ มือกีตาร์ วง Possible และเพลง 
'ต่อให้ต้องบอกในใจ' เคยเป็นเพลงประกอบ
ภาพยนตร์เรื่อง อยากได้ยินว่ารักกัน
 19. ด้านรายการโทรทัศน์ นอกจาก
เป็นแขกรับเชิญในวาระต่างๆ แล้ว โป้ เคย
ร่วมรายการ The Mask Singer หน้ากาก
นกัร้อง ในปี 2559 โดยสวมหน้ากากสาวน้อย 
และร้องเพลงโอเปร่า Nessun Dorma  
ของ Luciano Pavarotti ซึ่งเป็นครั้งแรกที่
เขา หัดร้องเพลงแนวนี้โดยได้แรงบันดาลใจ
จากลูกสาวคือ ชินา 

รู้ไปท�าแมว  เก็บตก: ความพิเศษที่ 24 ปี
มีครั้งเดียว...ในชีวิต กับ YOKEE 
PLAYBOY REBORN CONCERT 
 1. นี่คือคอนเสิร์ตใหญ่ที่สุดในรอบ 24 
ปีของโยคีเพลย์บอย
 2. คอนเสิร์ตนี้ โป้ท�าเองทุกอย่างตั้งแต่
ต้น ทั้งคอนเซปต์ การเลือกเพลง นักดนตรี 
แขกรับเชิญ ของที่ระลึก ตลอดจนอาหาร
ระหว่างประชุมกับทีมงาน(ผู้ช่วยคนส�าคัญคือ 
หนูเล็ก อภิชนา ภรรยา และก�าลังใจหลักคือ 
ชินา ลูกสาว)
 3. งานนี้แฟนพันธุ์แท้โยคีเพลย์บอยจะ
ได้ฟินกับเพลงเพราะตั้งแต่อัลบั้มแรกจน
เพลงใหม่ล่าสุด ที่พี่โป้และทีมงานประชุมคัด
สรรอย่างเข้มข้น …จากใจ
 4. นอกจากเตรียมงานแล้ว ยังเตรียม
ตัวแบบปฏิวัติระดับรีบอร์น เป็นครั้งแรกใน
ชีวิตที่พี่โป้ควบคุมอาหารและเข้าฟิต
เนสแบบตั้งอกตั้งใจ ติดตามได้ในเรียลลิตี้ 
YOKEE PLAYBOY REBORN STORY 
ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เดือน มกราคม 2563 
เป็นต้นมา ทางยูทูบแชนแนล YOKEE 
PLAYBOY OFFICIAL 
 5. เตรียมเพลงจากอัลบั้มทุกชุดแล้ว 
เตรียมหุ่นให้ฟิตกับชุดหล่อสุดๆ แล้ว ยังเข้า
คอรส์ปรับปรุงการออกเสียงและการแสดง 
เรียกว่าทุ่มสุดตัวทุกสเต็ป
 6. แขกรับเชิญที่พี่โป้เชิญมาด้วย
ตนเองก็พิเศษสุด 
 : เล็ก พราว ศิลปินหนุ่มนักร้องน�าวง
ดนตรีเจ้าของเพลง ‘เธอคือความฝัน’ ที่ฮิต
ติดใจแฟนมาตั้งแต่ยุค 90 โป้รู้จักเล็กใน
ฐานะนักร้องรุ่นใกล้เคียงกัน มีประสบการณ์
คุยกันถูกคอถึงขั้นแลกเพลงร้องกันอย่าง
ชื่นมื่น ไม่แพ้คู่รัก...
 : 2 Days Ago Kids กลุ่มเพื่อนนัก
ดนตรีที่โตมาด้วยกันตั้งแต่วัยกางเกงนักเรียน
ขาสั้น จนอยู่กันยาวในวงการเพลงถึงปัจจุบัน  
งานนี้ทูเดย์สจะมีเพลงใหม่มาเล่นให้ฟังสดๆ 
ด้วย (O,O)

“ผมต้องการ
เปลี่ยนแปลง
ตัวเองอยู่แล้ว 
เพราะผมกลัว
ตาย”
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ลินดา 6 
ดาวพฤหัส
โดย 2 DOX 

 ดาวพฤหัสเป็นดาวดวงที่ใหญ่ที่สุดใน
ระบบสุริยะแห่งนี้ เป็นดาวก๊าซลูกยักษ์ (อืม 
เคยเป็นน่ะ) แต่ด้วยวิทยาการของชาวพีซเคส 
ดาวก๊าซยักษ์ดวงนี้ ก็สามารถอยู่อาศัยได้ 
มีพื้นดิน มีทะเล มีระบบต่างๆให้สิ่งมีชีวิต
ต่างๆ มาอยู่อาศัยได้(อืม แล้วก็เช่นเคย 
วุ่นวาย สับสน แร่ธาตุต่างๆ ถูกเผาผลาญ พัง 
พังเช่นเคย) แล้วมันก็กลายเป็นเมืองศูนย์กลาง
ของความวุ่นวายที่สุดในระบบนี้ อีกแห่งหนึ่ง 
ไม่ต่างจากดาวโลก
 แต่แล้ว เหตุการณ์ที่ฉันบอกก็คือ ระบบวง
โคจรที่ชาวพีซเคส เคยวางไว้เสียหาย วงโคจร 
เกิดผิดพลาดหนักมาก จนถึงขั้นอาจจะเหวี่ยง
ให้เกิดการชนกับดาวทุกดวงในระบบสุริยะนี้ 
และ อาจจะออกไปท�าลายดาวดวงอื่นๆ ใน
ดาราจักรมิลค์กี้เวย์แห่งนี้ ดังนั้น ฉันและทีมถูก
ส่งมาเพื่อ ระเบิด ท�าลาย ดาวพฤหัสแห่งนี้ 
หลังจากการอพยพครั้งใหญ่
 “ฉันไม่อยากนึกถงึเหตุการณ์นั้นเลย ยัง
นึกถงึแสงสุดท้ายของการระเบิดอันแสนน่า
กลัวนั่นอยู่ในจิตใต้ส�านึกของฉันอยู่ บางที 
ฉันอาจจะนอนไม่หลับจนทุกวันนี้ ก็ด้วยจาก
เหตุการณ์วันนั้น” “เธอไม่ใช่คนเดียวหรอก
ที่นอนไม่หลับ!” 

Novel  “ฉันแปลกใจนะ ที่เธอพูดแบบนี้ ก็เธอบอกเองว่า ไลน์
เวลาเธอ ดาวพฤหัส ไม่เคยถูกระเบิดทิ้ง แล้วเธอก็รอด ไม่
ต้องผ่าตัดดัดแปลงเป็นไซบอร์กนี่” “แต่ในไลน์เวลาฉัน แผน
ถูกเปลี่ยนเป็น การระเบิดดวงอาทิตย์!!”
 “เธอว่าไงนะ!!”
 -------

ลินดา 7 ดวงอาทิตย์
 แน่นอนที่ว่า ดวงอาทิตย์ไม่สามารถให้สิ่งมีชีวิต ที่ไม่ว่าจะมี
วิทยาการขั้นสูงแค่ไหน มาดัดแปลงให้อยู่อาศัยได้ หรือจะมาดูด
พลังงานหรือทรัพยากรใดๆ ไปใช้ได้แน่ๆ แต่ถ้ามัน
ถูกรีเวิร์สกลับด้านล่ะ
 ดวงอาทิตย์กลับด้าน มันคือดาวพลังงานความเย็นที่สุดทรง
พลังงาน มันถูกน�าไปใช้ให้พลังงานทั่วทั้งจักรวาลนี้ ถึงแม้ว่า ในมิ
ลค์กี้เวย์แห่งนี้ จะมีดวงอาทิตย์เป็นล้านๆ ดวง แต่ก็เหมือนกับว่า
มันไม่เคยเพียงพอเลย ส�าหรับสิ่งมีชีวิตสุดละโมบและตะกละ
ตะกรามทั้งหลาย!
 ผลกระทบที่ว่าก็คือก่อนที่ดาวพฤหัสจะเปลี่ยนวงโคจร ดวง
อาทิตย์กลับด้าน มันถูกสูบพลังงานจนถึงแกนกลาง และไม่มีใคร
เคยเอะใจเลยว่า ด้านที่เป็นความร้อน มันจะเปลี่ยนแกนวงโคจร
ด้วย แม้ว่า มันจะเป็นด้านตรงข้ามก็เถอะ
 “แล้วมันจะช่วยอะไรได้ เมื่อมันระเบิด ไม่ว่าจะด้านร้อน
หรือเย็น วงโคจรทั้งหมด ก็น่าจะพังอยู่ดี ซึ่งมันก็น่าจะกระทบ
กับดวงอื่นๆไปด้วยอยู่ดีนี่” 
 “ดวงอาทิตย์เทียมไงล่ะ! 
 ------
รู้ไปท�าแมว
 ลินดาทักทายผู้อ่านมาหลายตอน แต่ยังไม่มีภาพประกอบสักตอน 
ใครสนใจวาดให้ สมัครร่วมลงยานจินตนาการได้ที่ cultmaew@gmail.
com  เพียงจ่าหน้าเมลว่า “สมัครวาดภาพประกอบลินดา” แล้วแจ้งความ
จ�านงและอธิบายสไตล์ที่อยากวาดหรือส่งตัวอย่างผลงานไว้ เราจะติดต่อ
กลับพร้อมส่งโจทย์ให้จัดการ

วลีเดียวดาย โดย ดวงดาวเดียวดาย

สัมผัสได้ประปรายถึง
ความห่วงใยที่ฝนมีต่อต้นหญ้า
และกาลเวลามีต่อเธอ 
ผู้ที่ขมีขมันขันแข่งต่อรัก 
ในยามที่น�้าใจเหือดแห้ง 
เธอและก้อนเมฆ
จะโปรยหยาดฝนสู่สายนทีหัวใจ

ท่ามกลางความเวิ้งว้าง
เธอจักเป็นผู้ที่ถือโคมไฟส่องสว่าง
แม้เปลวของห่างแสงเทียน
ยังส่งสายใยเอื้ออารีมายังแผ่นกระจกบางๆ 
ที่กั้นระหว่างนิ้วมือและสายห่วง
เธอท�าให้ความงามเป็นความงาม
เธอท�าให้สิ่งที่ร้อนระอุเบาบางชุ่มเย็น

เธอเป็นฝนในฤดูร้อน
และเป็นไออุ่นในฤดูหนาว
เธอเป็นเรื่องราวของต้นธารหลากหลายเรื่องราว
เธอเป็นสีขาวในสีขาว
และเป็นสีเทาในความปวดร้าวที่มีรสนิยม

#วลีเดียวดาย
#ดวงดาวเดียวดาย

รู้ไปท�าแมว
ดวงดาวเดียวดาย คือ กอล์ฟ–ประพันธ์ สุนทรฐิติ 
นักร้องนักแต่งเพลงนักเขียนหนังสือ ที่ขยันส่งต้นฉบับ ซึ่งเราชื่นชมเสมอ 
แต่บางครั้งก็ท�าให้เราแปลกใจ เช่น การตั้งชื่อเพลงว่า ‘รัจานาคราสขยว
วาทีเอกหพุครืาวยงลบย่เพแก�าก้่ตยบะออบงเเกกกเึรายงยบนาท้เย
ยวงบนสมนตกรัก’

Quote
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ขอบคุณที่มากินข้าวด้วยกัน 
LEO presents CAT FOODIVAL 

เทศกาลอาหารอร่อยหู 1 เมนู 1 ศิลปิน

พบกันมื้อหน้า
ติดตามรายละเอียดงานต่อไป 

ได้ที่ CAT RADIO 
www.thisiscat.com

application: Cat Radio
www.facebook.com/thisiscatradio

ท่านที่เกิดเดือน
กุมภาพันธ์

ถ้วยมากมาย ความรักดี 
ความสัมพนัธ์ด ีคอนเนก็ชัน่
เลิศ ติดต่อสื่อสารพูดคุย
กิจการงานใด สมหวังทุก
ประการ เป็นที่รักใคร่
ผู้ใหญ่เอ็นดู จะการงาน 
ครอบครัว คู่ครอง ความ
รักทุกแบบดีสวยงาม 
สดใสสบายใจ รักใครชอบ
ใครไปได้สวย 

ท่านที่เกิดเดือน
มีนาคม

โดดเด่นเรื่องการงานการ
เรียน แต่หากเป็นเรื่อง
ความรัก หากเข้าหาเข้า
ถึง จะดี บุกตะลุยไปดั่ง
อัศวินขี่ม้าห้อตะบึงตะลุย
ไปข้างหน้าอย่างมิได้หยุด
ยั้ง จัดไป อย่าให้เสีย ลุย
ขอรับ

ท่านที่เกิดเดือน
เมษายน

ถือว่าเป็นไพ่ลั้นลา สบาย
อกสบายใจ ไม่สนโลกไม่
สนใจใคร หากเป็นเรื่อง
ความรักอาจจะอยู่ในช่วง
พักใจ มิได้เศร้า แต่หาก
เป็นช่วงชิลๆ เสียบ้าง มี
ช่องว่างกันนิดหนึ่ง หากยัง
ไม่มีคู่หรือมีใครมองๆ 
ก็อาจจะยังไม่คิดเริ่มหรือ
มองๆ ใครเช่นกัน เอาเป็น
ว่าคิดในแง่ดี ขอให้สบายๆ 
ใจ 

ท่านที่เกิดเดือน
พฤษภาคม

พูดถึงเรื่องการเงิน แต่ให้
ตีเป็นความรัก ก็จะได้
ความว่า เป็นช่วงขบคิด 
ทั้งท่านที่มีรักแล้ว หรือ
ก�าลังจะเริ่มต้นความรัก 
หรือก�าลังมองๆ จ้องตา 
ส่งสายตาปิ๊งๆๆ ก็อาจจะ
ยังมิได้เริ่มออกแอ็กชั่น
ใดๆ เพราะเป็นช่วงขบคิด 
ทั้งเรื่องรักที่ผ่านมา ทั้ง
เรื่องที่ก�าลังจะเกิด ทั้ง
เรื่องรักในอนาคต ถือเป็น
ช่วงเก็บตัว คิดวิเคราะห์
ประมวลผลกันไปก่อน
ส�าหรับเดือนนี้

ท่านที่เกิดเดือน
มิถุนายน

ไม้เท้าเป็นเรื่องการ
งานการเรียน แต่หากเป็น
ความรักก็ดูเหมือน
หมายความถึง การเดิน
หน้าไปด้วยแบบเหนื่อย
หนักเอาการ ไม้เท้าก�าลัง
จะแผ่ออกจะล้ม แต่ด้วยตัว
ท่านที่ใช้ทุกพลังงานใน
ชีวิต พามันไป โอบอุ้มมัน
ไป สู้มันไปข้างหน้า ไม่
หยุดพัก คือพักแล้วจะล้ม 
ดังนั้นเหนื่อยหน่อย แต่
ผลลัพธ์จะดีงาม

ท่านที่เกิดเดือน
สิงหาคม

ไม้เท้าเป็นเรื่องการงานการ
เรียน สามไม้ตั้งตรงดี มือ
หนึ่งของท่านจับได้มั่นคง 
แต่อีกมือและมุมมอง ท่าน
มองไปข้างหน้า เหมือนจะ
หาสิ่งใหม่ๆ หากเป็นเรื่อง
ความรัก ที่ท�าอยู่ดีแล้ว
สวยงาม ให้ท�าไป แต่ช่วงนี้ 
สามไม้ไม่มั่นคงเท่าสี่ไม้ 
อาจจะมีเรื่องราวอื่นๆ มา
เบียดบังแทรกซึม ให้ใช้สติ 
ค่อยๆ ว่ากันไปทีละเรื่องที
ละเปลาะกันไปก่อนช่วง
เดือนนี้

ท่านที่เกิดเดือน
กันยายน
 
ออกด�ามืดทะมึนงัน หาก
เป็นความรัก มีกมีเรื่อง
ขบคิด ยิ่งอาจจะมีผู้คนอื่น
มาให้ระวังระแวง 
มากคนมากความ ควรว่า
กันไปทีละข้อทีละเรื่อง ถึง
แม้โดยรวมสามเหรียญจะ
มิใช่เรื่องใหญ่ แต่ควรให้
ระวังความเครียดความรู้สึก
นึกคิดและจิตใจ 

ท่านที่เกิดเดือน
ตุลาคม

ดาบเป็นเรื่องความคิด 
ความเครียด สุขภาพกาย
ใจ ต้องใช้ความคิดการ
ตัดสินใจลงมือท�าให้ดี แต่
หนึ่งดาบถือว่ามาถูกทางใน
การลงมือท�า ให้ท�าไปโดย
สัญชาตญาณ ท�าตามที่คิด
ประมวลผลไว้ มุ่งมั่นไป
ข้างหน้า ผลลัพธ์ออกมาดี
ขอรับ

ท่านที่เกิดเดือน
พฤศจิกายน

สามเหรียญว่าด�าทะมึน 
ห้าเหรียญ เยอะเข้าไปอีก 
เหรียญเป็นเรื่องเงินทอง 
แต่หากเป็นความรัก 
ระหว่างการเดินทางนี้อาจ
จะมีเจ็บตัวเจ็บช�้าน�้าใจกัน
บ้าง ให้ค่อยๆ พูด ค่อยๆ 
คิด ค่อยๆ ท�า บรรเทา
ความขัดแย้งจากเรื่องใกล้
ตัวและไกลตัวไปด้วย
พร้อมๆ กัน จะดี ค่อยเดิน
ไปช้าๆ แต่มั่นคง

ท่านที่เกิดเดือนธันวาคม

ถ้วยเป็นเรื่องความรัก
โดยตรง หากใครเริ่มเรื่อง
ราวความรักครั้งใหม่ จะ
เป็นเรื่องดีมาก หากใครมี
เรื่องราวรักแล้วขอให้รู้สึก
สดใหม่กับมัน แล้วจะเป็น
เรื่องดีงาม หากใครยัง
มองๆ อาจจะได้เริ่มกันก็
คราวนี้แหละ ใบนี้ดีเลย
ขอรับ

ท่านที่เกิดเดือน
มกราคม

เหมือนท่านที่เกิดเดือน
มิถุนายน วนกลับไปอ่าน
ซ�้าได้ขอรับ (O,O)

หมอสอง 3 มิติ เปิดไพ่ยิปซี ท�านายดวงตามสไตล์หมอสอง สามมิติ 
ฉบับนี้เน้นเรื่องเลิฟ! ที่หลายคนรีเควสต์... ขอให้สมหวังทั้งปีนะ

รู้ไปท�าแมว ดวงรายเดือนที่บางทีก็ดูให้พิเศษเช่นดวงความรักรายปีแบบนี้ ติดตามได้ที่เค้าแมวที่เดียว ส่วนดวงรายสัปดาห์ 
ติดต่อหมอสอง (2 Dox - จักรพงศ์ สิริริน) และหมอยิป (ยิปโซ – อริย์กันตา มหพฤกษ์พงศ์) ให้ดูสดได้ทุกวันพุธสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืน ทางแคท เรดิโอ

ท่านที่เกิดเดือน
กรกฎาคม

เหมือนเรื่องเงินจาก
เหรียญ ตามหน้าไพ่เป็น
เงินหมุน หมุนวนเวียนไป
เป็นอินฟินิตี้ เข้าๆ ออกๆ 
หากเป็นการงานที่เงินหมุน
จะเข้าทาง แต่หากเป็น
เรื่องความรัก มักจะไม่ไป
ไหน ไม่คืบหน้า ไม่ถอย
หลัง วนเวียนวกวน อาจจะ
เฉยชาบ้าง หวานสวีทบ้าง 
แต่ก็ไม่ได้คืบหน้าพัฒนา
ไปไหน เอาเป็นว่าไม่ดี ไม่
ร้าย ทรงๆ กันไปก่อนละ
กันขอรับ

ดวงความรัก
ประจ�าปี 2563
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