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หนังสือแจกฟรีของ แคท เรดิโอ

Cat Radio

CAT RADIO TV
“ละครเร่ืองแรก สร้างจาก
เร่ืองจริง....บ้าง ไม่จริงบ้าง

ของรายการวิทยุเล็กๆ”
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Undercover
สืบจากปก

by Pizzaninjacat

หลังจากท�าคอนเสิร์ต ท�าเทศกาลดนตรี 
ท�านิตยสาร เทศกาลอาหาร งานพูด 
ประกวดหนังสั้น ท�าทัวร์ ท�านั่นท�านี่ 
เยอะแยะ ตามประสาคนนิสัยแมวที่นึก
สนุกตลอดเวลา 

แคท เรดิโอ ก็มีรายการทีวีเป็นของตัวเอง
แล้ว ชื่อ "แคท เรดิโอ ทีวี" เป็นรายการ
เพลงกึ่งซิตคอม ตื่นเต้นอะ! 

เล่มนี้เลยคึกคักทั้งนักแสดง ทั้งดีเจแคท 
เรดิโอ เรียกว่าอบอุ่นทั้งปกและในเล่ม 
ยังไงถ้าอ่านแล้วชอบ อยากดู ก็ฝาก
ติดตามรายการทีวีน้องใหม่รายการนี้ด้วย 
พวกเราตั้งใจท�ากันสุดๆ เลยแหละ

หวังว่าทั้งแคท เรดิโอ ทีวี และเค้าแมว 
จะท�าให้คุณมีความสุขนะ 

เจอกันใหม่เล่มหน้า enjoy reading!

(O,O)
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RADIO
DJ Shift
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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 ใต้คณะ

ดุริยางคศาสตร์ ม.ศิลปากร (ตลิ่งชัน), ใต้คณะวารสารฯ ม. 
ธรรมศาสตร์ (รงัสติ), ส�านักหอสมุดกลาง มศว (ประสานมิตร), 
ส�านักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏจันทร
เกษม, คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย Others Condo เมโทรสกาย 
รัชดา, Salon de Bear พัฒนาการ, บ.คิวบีอี (อาคารอื้อจือ
เหลียง) 
เชียงใหม่
Book Shop Book Smith (นิมมานเหมินท์ ปาก ซ.3), 
ร้านเล่า (นิมมานเหมินท์ ปาก ซ.2) Cafe 8 Days a week 
(ซ.สุขเกษม) A While Coffee (ซ.ศิริธร หลังตึก CM 
Computer) aka ama (สันติธรรม), Artisan Cafe (ถ. 
วัวลาย), Bart Coffee (มูลเมือง ซ.6), Brewing Room 
(ถ.เจริญเมือง), C.A.M.P (ชั้น 5 MAYA), Erbaan Cafe 
Factory Coffee (ซ.วัดอุโมงค์), Graph Cafe (ถ.ศรีภูมิ)
Impresso (นิมมานเหมินท์ ซ.11), Kantary Terrace 
(นิมมานเหมินท์ ซ.12), Less is More Coffee 17 
(นิมมานเหมินท์ ซ.17), Melt Me Freah Hokkaido 
Chocolate & Gelato (One Nimman นิมมานเหมินท์ 
ซ.1), Mosaic Coffee (ตรงข้ามBritish Council 
Chiang Mai), No. 39 Coffee (ซ. วัดอุโมงค์), Now 
Here (มูลเมือง ซ.6), Oligo (หลังมช.), Pacamara (สาขา
กลางเวียง), Penguin Ghetto  (หมู่บ้านเพนกวิน)
Ristr8to LAB (นิมมานเหมินท์ ซ.3), Rosaniyom (ถ.ศิริ
มังคลาจารย์), Rosaniyom (หลังมช.), Rock Presso (ถ.
พระปกเกล้า 13), Slope Motion – Studio & Cafe 
(หลังมช.), Somkiat Cafe (ซอยข้างวัดโป่งน้อย), Small 
Cafe (หน้าวัดเกตุ ซ.1), Time : it’s time to relax (ถนน
คันคลองชลประทาน), The Barn : Eatery Design  
(ถ.ศรีวิชัย ซ.5), Thunder Bird (Thunder Bird Hostel 
มูลเมือง ซ.6), TOAST-IT : TOAST IN TOWN (ถ.
เจริญเมือง), Wakebakeskate Cafe & Skateboard 
Collective (ท่าแพ ซ. 2), Wake Up (ถ.นิมมานเหมินท์ + 
Icon คูเมือง), ร้านกาแฟ Cup D (ซอยวัดอุโมงค์), ร้าน
กาแฟ RaKuDa, ร้านกาแฟ Thammada, ร้านกาแฟ (โ)สด 
(หลังมช.), ร้านกาแฟ เมิงระมิงค์, ร้านกาแฟ มาหาสมุด 
(โครงการบ้านข้างวัด), ร้านกาแฟ ลานดิน + ร้านกลิ่น ขะ 

หนม (ซอยวัดอุโมงค์), ร้านนม โต และ สด, ร้านไอศกรีม I 
Berry (นิมมานเหมินท์ ซ. 17), ร้านไอศกรีม JOHONEY 
(ถ.มนตรี ซอย รร.พิงครัตน์), ร�่าเปิงกาแฟ, ฮิมดอยคอฟฟี่ 
(ซอยวัดอุโมงค์), ร้านกาแฟ Brewing room (สันปาข่อย 
ตรงข้าม ซาลาเปาวิกุล), ร้านไอศกรีมJohoney (สันปา
ข่อย), ร้านกาแฟ Kedtawa (หน้าวัดโป่งน้อย), ร้าน
กาแฟLandin (โครงการลานดิน ซ.วัดอุโมงค์), ร้านกาแฟ 
Mosaic (ข้าง รร. ปริ้นส์รอแยล), ร้านขนมปัง toast it 
(สันปาข่อย), ร้านกาแฟyindee (อ่างแก้ว มอชอ), ร้าน
กาแฟและของเล่น Toy’s Club Gallery & Library 
Gallery Seescape (นิมมานเหมินท์ ซ.17) Restau-
rant / Bar FLOUR FLOUR loaf. (โครงการ D – Con-
do ถ.สุเทพ), Minimal Bar (ห้าแยกสันติธรรม), Our 
Place Chiang Mai (เจ็ดยอด), Raw truckr (หลังมช.), 
We Didn’t Land on the Moon Since 1987 (ศิริมัง
คลาจารย์ ซ.3), รออยู่ตรงนี้ (หลังตลาดต้นพยอม), ร้าน
สหภาพสเต็ก (ซ.วัดอุโมงค์), เมิงระมิงค์ (บ�ารุงราษฎร์ ซ.2), 
แจ่มเจริญย์ วินเทจ (สันติธรรม) Shop Dibdee Studio 
(Thapae East), Rubber Killer (นิมมานเหมินท์ ซ.11) 
Hospital ห้องดอกฟ้า งานสุขภาพจิตและยาเสพติด โรง
พยาบาลสันป่าตอง  
ขอนแก่น Light Here (เส้นหลังโรงแรมโฆษะขอนแก่น), 
ร้าน บ้านมอ Bakery & Coffee, สถาบันดนตรีเคพีเอ็น 
(ชั้น 5 เซ็นทรัลขอนแก่น)
นครราชสีมา Mademan Barber Club (ถ. โพธิ์กลาง), 
ร้าน Must so Kiss (ถ. บัวรอง), ร้าน Some Might Say 
(ถ.สุรนารี), ร้าน Third  World Cafe (ชัน้ล่าง 9 Ingh 
Apartment ส่ีแยกโรงเรยีนรวมมติร), ห้องซ้อมดนตร ีStudio 
1234 (ถ. บวัรอง), Takeoff Cafe (โครงการ Airplane 
Park Korat), ร้านเขมจิตต์ คาเฟ่ แอนด์ เบด (ใกล้ไนท์
บ้านเกาะ)
เชียงราย ก๋วยเตี๋ยวเรือวิทยุ (หน้ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
หลวง), ร้าน 115 Cafe’ (ติดอนามัยป่าอ้อดอนชัย)
จันทบุรี Dejavu by Wanphenjewely, C.A.P Cafe 
and People (ถ. สุขาภิบาล)
ชุมพร Yellow Bear Bar (ตลาดร้อยร้าน)
ชลบุรี NRA Cafe (สัตหีบ), ร้านไปรษณีย์ไทย (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
เคย -  ไม่เคย  - คุ้นเคย  
  ในช่วง “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” หลายคนไม่
เพียง “Work From Home” แต่ยังได้ท�าอะไรที่ไม่เคยท�า 
หรือท�าบ่อยขึ้นจนคุ้นเคยและอาจกล่าวได้ว่าพัฒนาทักษะ
ใหม่ได้ตามความสนใจหรือการทดลองส่วนตัว อาทิ 
ท�าอาหาร เล่นดนตรี เต้นหรือท�ากิจกรรมบันเทิงใน
แอปพลิเคชัน่ต่างๆ กระท่ังท�าธุรกิจใหม่ท่ีเกิดไอเดยีในช่วงนี้
หรือคิดไว้นานแล้วแต่เพิ่งมีโอกาสท�า นับเป็นอีกหนึ่งวาระ
ที่สะท้อนว่าเหรียญมีสองด้าน ทุกอย่างมีหลายมุมให้มอง 
การหยดุอยู่กบัท่ี ใช่ว่าจะหยดุยัง้ความก้าวหน้าในหลากมติิ 
 ผู้เขียนเอง ปกติไม่ค่อยท�าอะไรใหม่ การท�างานที่บ้าน
ก็เพียงเปลี่ยนโลเคชั่น งานส่วนใหญ่ยังเป็นลักษณะที่คุ้น
เคย ใช้โปรแกรมเดิมๆ การประชุมผ่านวิดีโอออนไลน์ด้วย
แอปพลิเคชั่นพื้นฐานยังนับเป็นสิ่งใหม่ การสั่งอาหารผ่าน
บริการต่างๆ แรกๆ ก็ไม่คล่อง ปักหมุดแผนที่บ้านตนเอง
ยังผิด สร้างความปวดหัวให้คนส่ง แต่ก็ค่อยๆ ปรับปรุง
ตัวจนตอนนี้เริ่มรู้สึกว่ามีเพื่อนเป็นแอปสั่งอาหารหรือ
พนักงานร้านที่คอยตอบแชตบ้างแล้ว แอบคิดว่าเขาคง
หายเหงาเหมือนเรา อ้อ อีกคนที่หายเหงาคือ คุณแม่ 
ที่ตอนแรกไม่คุ้นเมื่อเราอยู่ติดบ้าน แต่ตอนหลังก็ดูสนุกกับ
การลุ้นว่าแต่ละวันลูกจะสั่งเมนูไหนให้ชิมหรือเปิดอะไรใน
อินเทอร์เน็ตให้แม่ดู จนตอนนี้นอกจากเลือกคอนเทนต์เอง
อย่างคล่องแคล่ว ดูละครย้อนหลังจบทันใจไม่แพ้วัยรุ่น
แล้ว เริ่มรู้จักศิลปินที่ลูกเปิดคลิปไลฟ์ค้างไว้แล้ว แม่ยังท�า
อาหารตามสูตรของกูรูในยูทูบมาเซอร์ไพรส์ลูกอยู่
เนืองๆ...ลาภปาก

  อย่างไรก็ดี ภาพรวมของออฟฟิศเราก็มีอะไรใหม่ๆ 
ให้ตื่นเต้นกันเอง นอกจากเจอกันน้อยลงแล้ว เรายังมี
งานใหม่ที่เริ่มต้นและรีบเร่งด�าเนินการในช่วงที่ทุกคน
เริ่มอยู่บ้านอย่างจริงจัง นั่นคือ Cat Radio TV 
ละคร/รายการเพลง/ซิตคอม หรืออะไรที่เราก็ยังไม่
แน่ใจที่จะจ�ากัดความ แต่อยากให้ทุกคนดู และเป็น
ที่มาของเค้าแมวฉบับนี้ ซึ่งเราแอบตั้งนิคเนมไว้ในใจ
ตอนลงมือท�าว่า “หนังสือดารา” เนื่องจากตั้งใจสื่อสาร
เรื่องราวของแคท เรดิโอ ทีวี ผ่านรูปภาพและการเล่า
เรื่องนิดๆ หน่อยๆ เพราะอยากเชื้อเชิญให้ไปดูกัน
จริงๆ  ผ่านช่อง 3 และไลน์ทีวี  
 มาเรียนรู้สิ่งใหม่ที่ไม่คุ้นไปด้วยกัน มาร่วมตื่นเต้น 
หรืออาจจะพบว่าจริงๆ แล้วเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยอยู่
ก็ได้นะ (O,O) 

   พัสวรรณ ศรีลาน 
   บรรณาธิการ 

ป.ล. อีกอย่างในช่วงเวิร์กฟรอมโฮม ที่ทีมแคท เรดิโอ 
ชวนเหล่าศิลปินและผู้ฟังร่วมกิจกรรมจากทางบ้าน คือ 
Cat Radio Homestay Live ก็สนุกมากนะ ดูคลิป
ย้อนหลังกันได้ทาง www.facebook.com/
thisiscatradio หวังว่าจะมีโอกาสท�าอีกเนาะ
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ก้อง นูโว
รับบท 
พ่ีจ๋อง

เฌอปราง 
บีเอ็นเค48

รับบท น้องเพลง 
นักศึกษาฝึกงาน 
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กุ๊กไก่ ภาวดี 
รับบท 
กิ๊ก 

พนักงานบัญชี 

แพต ชญานิษฐ์ 
รับบท บูม 
โปรดิวเซอร์ 
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อัด มิ้นท์
รับบท 

ปัน ครีเอทีฟ

โบ๊ท เดอะ เยอร์ส
รับบท วอร์ 

หัวหน้าฝ่ายขาย
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ปอ
วาฬแอนด์ดอล์ฟ

รับบท หนุ่ม 
หัวหน้าฝ่าย
โปรดักชั่น

เม้ง
เดสก์ทอป เออเรอร์

รับบท ม้ง 
มิวสิก ไดเร็กเตอร์  
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สิงโต น�าโชค
รับบท

ลุงมาลัย เล็ก
กรีสซี คาเฟ

รับบท
บทส�าคัญ

แต่บอกไม่ได้



18 19

ปุ๊ก ติ๋วส์เดย์
รับบท 

แนน โปรดักชั่น

เอเปรี้ยว 
รับบท

เอเปรี้ยว 

หลิน
รับบท 

ตุ๊ก ครีเอทีฟ
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กันต์  ชุณหวัตร
ไมเคิล ศิรชัช

ช่วง 
เพลงตามค�าหมอ

บอย ฟรายเดย์ 
ชื่นใจ ภูมิรัตน 

ช่วง 
พ่อลูกมุกไม่แป้ก
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เปอร์ สุวิกรม
ช่วง 

แคท ข่าวสั้น

นภ พรช�านิ 
ช่วง 

ค�าคมคารมโค้ช
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สอง พาราด็อกซ์
จูนจูน พัชชา

ช่วง AWESOME 
MIX TAPE

ตั้ม โมโนโทน 
กอล์ฟ ซูเปอร์เบเกอร์

ช่วง แมวสด 
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ร่วมด้วย ดีเจ แคท 
เรดิโอ 

อีกหลายชีวิต

ชื่อละคร:  Cat Radio TV
ผู้ผลิต:  Cat Radio 
โดย  บริษัท ทัฟ โรดิเอ จ�ากัด
ผู้ก�ากับ:  สรวงนัยน์ โพธิไพโรจน์, คมสัน นันทจิต
ผู้ช่วยผู้ก�ากับ: กนกศักดิ์ สิริอมรสมบัติ
ผู้เขียนบท:  พงศ์นรินทร์ อุลิศ, คมสัน นันทจิต, ตรัย ภูมิรัตน
 ภรภัทร ศิลปการธนกิจ, อ�านาจ จิวพานิชย์
ผู้ควบคุมการผลิต: บรกรณ์ หลงสวาสดิ์
ดูแลการผลิต: ปรารถนา อุตตโรทัย
ถ่ายภาพ:  พงศ์ธร ทองวัฒนา, ชูเกียรติ วงศ์สุวรรณ, 
 เทิดเกียรติ วงศ์สุวรรณ
ก�ากับศิลป์ :  ประดิษฐ์ ปาละวงศ์
ล�าดับภาพ :  นฤมล ใจสอาด, อรรถพล ธารรัตน์, นพดล ศรีบุญ
โพสต์ โปรดิวเซอร์ : ณัฐพรรณ แย้มแขไข ,
คอมพิวเตอร์กราฟฟิก : 2PLAYYERS
เพลงและดนตรีประกอบ: ตรัย ภูมิรัตน, 
ภูตินันท์ ดีสวัสดิ์มงคล, ชินพัฒน์ หงส์อัมพร
 

เรื่องย่อ
Cat Radio TV ละครเรื่องแรก สร้างจากเรื่องจริงบ้าง... ไม่จริงบ้าง ของ
รายการวิทยุเล็กๆ ออนแอร์ทางช่อง 3 HD กด 33 ทุกวันพุธ เวลา 5 ทุ่ม 
8 นาที  และออนไลน์ที่แรก เวลาเที่ยงคืน บน Line TV 
ความยาว:  13 ตอน 
ในยุคที่มีเพลงไม่กี่เพลงดังเป็นพลุแตก และได้รับการเล่นทุกสื่อ ทุกผับ 
ทุกห้าง มีรายการวิทยุรายการหนึ่ง ซึ่งกาลังประสบปัญหาทางธุรกิจอย่าง
หนัก ถึงขั้นหัวหน้าคลื่นวางกุญแจรถจ่ายเงินเดือน รายการนี้ เลือกเปิด
เพลงไม่เหมือนชาวบ้าน ด้วยความเชื่อที่ว่าเพลงดีๆ มีมากมายในโลก
เราควรให้โอกาสคนใหม่ๆ และเพลงใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นทุกวัน จ๋อง หัวหน้า
คลื่น ยังพอมีแรงและความเชื่อแต่เงินทุนเกลี้ยงกระเป๋า อยู่ในสภาวะตัดสิน
ใจว่า หยุดแค่นี้หรือท�าต่อดี จนกระทั่งเกิดความฝันประหลาดที่ดูเหมือนจริง 
และการมาเยือนของสาวคนหนึ่ง

รู้ไปท�าแมว
 - ทีมงานเรื่องนี้เพิ่งท�าละครทีวีครั้งแรก / คิดโพรเจกต์ไว้
เกือบสองปี/ใช้เวลาเขียนบทครึ่งปี/ถ่ายไม่กี่วัน ท�าให้ได้ความรู้
ใหม่มากมาย อาทิ เวลาในกองถ่ายไวกว่าปกติ ชนิดไฟล์ที่
เกี่ยวข้องกับรายการทีวี มีหลากหลาย เสียงที่ใช้ในวิดีโอต้อง
จ�ากัดเดซิเบลด้วย ห้ามส่งเสียงดังเกินนะ
- นักแสดงคนแรกที่คอนเฟิร์ม คือ ก้อง สหรัถ แน่นอนว่าคน
นึกถงึ คือ จ๋อง พงศ์นรินทร์ ซึ่งพี่จ๋องย�้ากับเราว่า “อย่าไปเขยีนว่า
พีค่ดิว่าเขาหน้าตาเหมือนพี่นะ ไม่ท�าอะไรอย่างนั้น” 
- แพต ชญานิษฐ์ คือ นักแสดงที่ผู้ก�ากับสมญาน้าโจ๊กเสนอชื่อ 
พร้อมเหตุผลว่า “ต้องมีเหตุผลด้วยเหรอ” หลังจากนั้นทีมงาน
ก็ได้รับไฟล์งานที่มีหน้า “แพต” อยู่ด้านหน้าทุกครั้งจากทีมน้าโจ๊ก
- แพต ไม่ทานข้าวกองถ่ายเลย พกอาหารสุขภาพมาเองทุกวัน 
เพราะแพ้อาหารหลายอย่าง
- “ปอ วาฬแอนด์ดอล์ฟ เจริญอาหารมาก นอกจากข้าวกองแล้ว 
ยังชวนเพื่อนๆ สั่งเมนูเด็ดมาชิมอย่างเอร็ดอร่อย อาทิ สเต๊กด้ง 
ไก่ทอดหม่าล่า อิ่มแล้วยังคุยเก่งมาก มีเสียงชื่นชมว่าปอคุยได้
สี่ชั่วโมง ไม่มีติดขัด เพื่อนๆ ฟังกันสนุก” 
- เฌอปราง คือ นักแสดงและไอดอลที่ทุกคนนึกถงึตั้งแต่ตั้งชื่อ
ไฟล์ละคร แต่กว่าจะกล้าชวนกเ็กอืบจะเริม่ถ่ายแล้ว  
- เอเปรี้ยว คือ ตัวละครที่ทีมงานติดต่อนักแสดงหลายคน แต่ 
“เอเปรี้ยว” นี่แหละ ลงตัวสุด 
- เอเปรี้ยวไม่ได้บอกครอบครัวว่าร่วมแสดงละครด้วย จนญาติพี่
น้องเห็นในโปสเตอร์ออนไลน์  จงึรู้ว่า ‘เอเปรี้ยวเป็นดารา’ แล้ว
- ช่วงค�าคมคารมโค้ช โดย นภ พรช�านิ ถ่ายเสร็จทุกตอนในวัน
เดียว ปรากฏว่าคมจนพี่นภวิตกว่า “ถ้าแม่ดูจะว่าไง”    
- สิงโต น�าโชค เป็นศิลปินที่สมัครมาแสดงเอง หลังเห็น บูม 
โปรดิวเซอร์ โพสต์ลอยๆ ในเฟสบุ๊กส่วนตัวว่าขาดนักแสดง 1 คน 
พอรู้ว่าเป็นบท รปภ. ก็ตอบรับพร้อมให้ค�ามั่นว่า “ผมจะเป็นยาม
ที่ดี” วันรุ่งขึ้นก็มาอ่านบทร่วมกับนักแสดงคนอื่นๆ ทันที แถมยัง
เสนอไอเดียให้พี่จ๋อง เขียนบทให้เขาเพิ่มด้วย พร้อมมากๆ
- ชื่นใจจ�าบทได้แม่นกว่าคุณพ่อ 
- ปกติ ชื่นใจไม่ถ่ายรูปกับพี่ๆ ผู้ชายแปลกหน้า เคยร้องไห้ต่อ
หน้านิชคุณมาแล้ว แต่เข้ามาเล่นและถ่ายรูปกับพี่ก้องแบบไม่
ขวยเขิน คุณแม่ยิ้มแก้มปริ
- เมื่อเราให้นักแสดงแต่ละคนเลือกเมาท์เพื่อน เม้ง ได้รับการ
กล่าวถงึมากที่สุด ในแง่การแสดง ความตลก การเล่าเรื่อง 
ของกิน ฯลฯ ส่วนกุ๊กไก่พูดถึงแต่พี่ก้อง 
- ไมเคิล ศิรชัช นอกจากจะร่วมแสดง และเป็นช่างภาพนิ่งแล้ว 
ยังเป็นที่ปรึกษาเรื่องคาแร็กเตอร์ต่างๆ ให้กุ๊กไก่ด้วย 

ช่วงรายการ
 แคทข่าวสั้น การรายงานข่าวสั้นที่สัน้..!! ทีส่ดุในโลก โดย 
เปอร์-สวุกิรม อัมระนันทน์,
 แมวสด การเล่นดนตรีสดในสตูดิโอ โดยศิลปินรับเชิญหลาก
หลายแนว กับดเีจตัม้ โมโนโทน, กอล์ฟ ซเูปอร์เบเกอร์ 
 CAT INTERVIEW ช่วงสัมภาษณ์ศิลปินกับค�าถามที่คนอื่น
เขาอาจไม่ถามกนั โดยดเีจเอ้ วรายทุธ, 
 AWESOME MIX TAPE เมื่อ จูนจูน –พัชชา พูนพิริยะ และ 
สอง พาราด็อกซ์ (จักรพงศ์ สริรินิ) พานัง่รถเทีย่วฟังเพลง?
 พ่อลูก มุกไม่แป้ก โดยคุณพ่อ บอย –ตรัย ภูมิรัตน และ
ลูกสาว ชื่นใจ, 
 ค�าคมคารมโค้ช กับค�าคม? ในการใช้ชีวิตโดยโค้ชเสียงนุ่ม 
นภ พรช�านิ, 
 เพลงตามค�าหมอ เมื่อป่วย จะรักษาด้วยเพลงอะไรดี กับ
คนไข้ ไมเคิล-ศริชชั เจยีรถาวร และหมอ กนัต์ ชณุหวัตร พร้อม
ศิลปิน และแขกรับเชิญอีกไม่น้อย ที่คอยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมา
เติมความสนุก

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ 
www.thisiscatradio.com, 
app : Cat Radio, fb/ig/twitter : thisiscatradio
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Art Direction: 
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พ่ีจ๋อง - 
พงศ์นรินทร์ อุลิศ
ซีอีโอ แคท เรดิโอ 
ผู้สร้างสรรค์
และเขียนบท แคท 
เรดิโอ ทีวี
 *เพื่อให้สอดคล้องกับละคร เรา
ขอคงค�าว่า “พี่” เป็นสรรพนามที่พี่จ๋อง 
ใช้แทนตนเองในบทสนทนา

Cat Radio TV คือ อะไร 
 Cat Radio TV เป็นรายการ
ที่มีส่วนผสมของรายการเพลงบวก
กับละคร 
ผสมกันในสัดส่วนอย่างไรคะ 
เท่าๆ กัน หรือ อย่างไหน
มากกว่า น้อยกว่า 
 ถ้าเริ่มด้วยไม้บรรทัดวัด อาจ
จะมีน�้าหนักส่วนสูงพอๆ กันเลย 
ถ้าเอานาฬิกามาจับเวลาก็ใช้พอๆ 
กัน ถ้าถามว่าละครกับรายการ
เพลง อะไรเด่นชัดกว่า ก็พูดยาก 
ดังนั้น บางคนดูแล้วอาจจะพูดว่า 
ดู “ละคร” เรื่องนี้ ก็ได้ ดู 
“รายการ” นี้ก็ได้  
  ใช่ พูดแล้วก็อาจดูเหมือน
สร้างมูลค่าให้งานเกินเหตุ แต่เราก็
ต้องพูดว่ามันไม่สามารถเทียบ
เคียงกับอะไรให้เข้าใจได้ง่ายๆ 
เลย  ไม่มีสิ่งนี้ให้ดู หรือเป็น
ตัวอย่าง เพราะจะว่าไปนี่ก็เป็นการ
ทดลอง 
 ต้องขอเล่าแบบนี้ว่าเดิมเรา
เองก็ไม่เคยคิดท�ารายการทีวี เป็น
สิ่งที่ตลอดระยะเวลาการท�างาน 
ตั้งแต่แฟต เรดิโอมานี่ ก็มีคนชวน
ท�าสองอย่างมาโดยตลอด คือ ชวน
ท�าค่ายเพลง กับชวนท�ารายการ
ทีวี แล้วทุกครั้งก็ปฏิเสธหมด ค่าย
เพลงนี่ชัดเจนว่าเราจะเป็นกลางได้
อย่างไร ถ้าเราท�าค่ายเพลงเอง 
ตอบง่าย ส่วนรายการทีวี นึกไม่
ออก คือ ถ้าเอาเพลงหรือคอน
เทนต์ที่เราเปิดในแคท มาท�า
รายการทีวี ท�ารายการเพลงได้ ก็
คงท�าไปตั้งนานแล้ว หมายถึงว่าถ้า
เพลงที่เราอยู่น่าสนใจขนาดนั้น 
รายการเราคงดังกว่านี้ไปนานแล้ว 
มิไยว่าถ้ารายการเพลงเป็นที่นิยม 
ก็คงมีกันทุกช่องมั้ง เราเปิดทีวีดู
วันนี้ ก็ไม่เห็นรายการเพลงมานาน
แล้ว 
 ทีนี้เริ่มต้นจากเกือบ 2 ปีที่
แล้ว มีคนที่มาช่วยเราขายสปอน
เซอร์ถามว่า 
“พี่จ๋องสนใจท�ารายการทีวีไหม” 
เราตอบไปทันทีว่า “ไม่สนใจครับ” 
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เบื้องต้น เราคิดว่าท�าไม่ได้มั้ง คือ 
ท�าได้แต่จะมีคนดูเหรอ ออนแอร์
ปกตินี่นะ หรือต่อให้ออนไลน์ เขา
หาเพลงกันได้ในยูทูบ สตรีมมิ่ง
หรืออะไรก็ตาม เขาจะดูรายการทีวี
ท�าไม 
 แต่พอกลับมาคิดหน่อยว่าถ้า
ต้องท�าจริงๆ จะเป็นไงนะ อันแรก
คือ เอาเพลงที่เปิดในแคทมาท�า
เป็นรายการเพลง แบบนี้คิดว่า
โอกาสรอดก็ยาก เพราะกลับมาที่
คอนเทนต์ไงว่าถ้าเพลงที่เราเปิด
อยู่เป็นที่นิยมอยู่แล้วก็ดีที่จะท�า 
แต่เราดจูากเรตติง้รายการเรากไ็ม่น่า
จะใช่ ซึ่งไม่ใช่ความผิดของศิลปิน
นะฮะ ถ้ามีใครผิดก็เป็นเรื่องของ
มีเดียอื่นไม่เล่นกันเอง ทั้งที่เพลง
ดีๆ เต็มไปหมด ในทางที่สองก็เอา
ตัวแคท เรดิโอ แปลงร่างเป็นทีวี
เลย มีคอลัมน์จดหมายเด็กแมว มี
คอลัมน์หนังหน้าแมว ให้ดีเจมานั่ง
จัดออกรายการทีวี คิดดูแล้วก็ไม่
น่ารอด ดังนั้นก็คงท�าทื่อๆ ทั้งสอง
แบบไม่ได้ แต่ถ้าเป็นรายการที่มี
คอนเทนต์เกี่ยวกับเพลง ถามว่าเรา
อยากท�าไหม คิดไปคิดมา สงสัย
เราอยากท�าน่ะ 
 ท�าไมเราจะไมอ่ยาก
ให้เรื่องที่เราท�าอยู่ใน
แคท เรดิโอ เป็นเรือ่ง
ที่ชาวบ้านรับรู้ได้ 
เข้าถึงได ้ด้วยวิธีการอื่นน่ะ 
ท�าไมเราจะไม่อยากท�า ก็เหตุผล
เดียวกับที่เราท�าเค้าแมวน่ะ ท�าไม
เราจะไม่อยากท�านะ
 แต่ท�าทื่อๆ ไม่ได้นี่นา หรือเรา
ต้องเอารูปแบบอะไรที่จะท�าให้คน
เขาสนใจมากขึ้น ก็เลยเป็นที่มาว่า
สงสัยเราจะท�าละครผสมกับ
รายการเพลงนะ เพราะคนชอบดู
ละครไม่ใช่เหรอ ละครมีโอกาสที่
คนจะดูและไม่ดูไง แต่รายการ
เพลงมีโอกาสน้อยที่คนจะดู ทีนี้เรา
จะท�าละครเรื่องอะไร 
แล้วเนื้อเรื่องของ แคท เรดิโอ 
ทีวี เป็นอย่างไรคะ
 อยู่ดีๆ ก็คิดขึ้นมาว่าท�าเรื่อง 
แคท เรดิโอ นี่แหละ เป็นการทื่อๆ 
อีกแบบหนึ่ง สมมติท�าเป็นเรื่องที่
เกี่ยวกับรายการวิทยุออนไลน์
รายการหนึง่ สมมตว่ิาชือ่แคท เรดโิอ 
สมมติว่าเปิดเพลงที่ชาวบ้านเขาจะ
รู้จักกันในวันพรุ่งนี้ วันนี้เลยเรตติ้ง
ไม่ดี ธุรกิจเลยแย่ หาเงินจากมีเดีย
ไม่ได้ ต้องไปหาเงินจากอีเวนต์แทน 
สมมติว่าอยู่ในสถานการณ์ล�าบาก 
ธุรกิจก�าลังง่อนแง่นเต็มที่ ตัวซีอีโอ
บริษัทก็รู้สึกว่าเราจะเล่นหรือเราจะ

เลิก ไปต่อไม่ได้แล้วหรือเปล่า 
หนี้สินก็ล้นพ้น ถ้าเรื่องเป็นแบบนี้
ได้ เพลงที่จะอยู่ในรายการนี้ ก็คือ
เพลงที่รายการแคท เรดิโอ 
ออนไลน์สมมตินั้นมันเล่นเนอะ 
ศิลปินที่มาโผล่ก็คือศิลปินที่คลื่น
ออนไลน์นี้เปิดเนาะหรือมีเล่นสด 
ละครก็เป็นเหมือนเบื้องหน้าและ
เบื้องหลังของวิทยุนี้ ในเบื้องหน้า
คุณก็จะเห็นดีเจ เห็นเพลง ในเบื้อง
หลังคุณก็จะเห็นคนที่ท�างานอยู่ใน
คลื่นนี้พยายามแก้ปัญหาบริษัทนี้
ให้รอดไปได้ เป็นงานที่ยาก ที่คน
อื่นไม่ท�ากัน เออ พอได้ไอเดียแบบ 
นี้ปึ๊บ เอ๊ะ อาจจะได้ก็ได้นะ 
เป็นเรื่องสมมติที่ดูจริงมากนะคะ
 เป็นเรื่องสมมติทั้งนั้นแหละ 
เราเริ่มประโยคแรกของซีรีส์นี้ว่า 
“สร้างจากเรื่องจริง... บ้าง ไม่
จริงบ้าง” 
แล้วเรื่องนี้น่าสนใจส�าหรับผู้ชม
อย่างไร 
 พอพูดถึงว่าเป็นเรื่องเราแท้ๆ 
ทื่อๆ ความสนใจน่าจะน้อยเปล่า 
ถ้าพวกเราน่าสนใจขนาดนั้น คลื่น
เราดังกว่านี้ไปนานแล้วเนาะ แต่ว่า
อย่างหนึ่งที่คิดว่าเป็นจุดร่วมก็คือ 
ละครเราพูดเรื่องการต่อสู้ของคน
น่ะ คงมีคนมากมายที่ก�าลังต่อสู้กับ
อะไรสักอย่างอยู่ แม้ว่าเขาจะอาจ
จะไม่ได้เป็นชาวอินดี้ ไม่ได้เป็น
แฟน Solitude is Bliss แต่นี่คง
เป็นจุดร่วมมั้ง เขาคงต้องต่อสู้กับ
อะไรบางอย่าง เขาคงชอบเรื่องที่
เกี่ยวกับความฝัน การดิ้นรนของ
คนตัวเล็กๆ แต่เท่านั้นคงไม่พอมั้ง 
คงต้องมีนักแสดงที่ดึงดูดใจเขา
มากพอ 
คัดเลือกอย่างไรว่าจะให้ใครเล่น
บทไหนคะ
 เริ่มต้นจากซีอีโอบริษัทนี้ก่อน
เลย จ�าได้ว่าเราประชุมที่ร้าน
อาหารญี่ปุ่นในซอยบ้าน ซึ่งเนื้อหา
ของการคุยกันก็เป็นการเมาท์ มี
โปรเจกต์ที่อยู่กับเรามาสามสี่ปี คือ 
เราจะท�าละครเวที สักเดือนสอง
เดือนเราก็จะนั่งคุยกันว่าเรื่องราว
จะเป็นอย่างไร ใครเล่นบ้างนะ 
แล้วก็จบลงด้วยการบอกว่าเดือน
หน้าว่ากันใหม่ ไม่เคยท�าอะไรต่อ 
แล้วก็คุยว่าจะท�าภาพยนตร์เรื่อง
หนึ่งด้วย เป็นหัวข้อที่สนุกในการ
นั่งคุยกันน่ะ แล้ววันนั้นมีการพูด
เรื่องทีวีขึ้นมา พี่ก็พูดขึ้นมาว่าถ้า
เป็นเรื่องนี้ล่ะ สตอรี่เป็นอย่างนี้ล่ะ 
มองหน้ากันแล้วรู้สึกว่าได้ ถ้าท�าไห้
มีจุดร่วมกับคน ไม่ได้ดูส่วนตัวจน
เกินไป แล้วก็ท�าให้เป็นดราม่าแล้ว
ก็เป็นคอมมาดี้ เน้นความตลก

หน่อย คนก็คงดูได้มั้ง ที่เหลือก็เป็น
เรื่องดาราแล้ว 
พี่ก้อง สหรัถ = ตัวละครแรก?
 ใช้เวลาคิดนะ เขาก็เสนอกัน
หลายชื่อ ใครจะมาเล่นเป็นซีอีโอ
คนนี้ พี่ก็ไม่ได้ฟัง แล้วอยู่ดีๆ ก็คิด
ขึ้นมาว่า มีคนเดียวว่ะ (หัวเราะ) 
พอ็พขึน้มาในหัวตัง้แต่สองปีก่อนเลย 
 ชื่ออื่นที่เขาเสนอกัน ก็ดูเป็น
คนที่ถูกต้องหมดเลยน่ะ พูดเรื่อง
แคท น่าจะเป็นคนนี้คนนั้น แต่ส่วน
ตัวรู้สึกว่าที่เราท�ามันไม่ค่อยถูก มี
ความผิดที่ผิดทางน่ะ คือ อยู่ดีๆ 
มาพูดเรื่องแบบนี้ในทีวี มาพูดเรื่อง
อินดี้ในที่แมส จุดแข็งคือเพลง เรา
ก็ไม่ได้หยิบมาท�าตรงๆ เราท�าเป็น
ละคร นี่ผิดที่ผิดทางทั้งนั้นเลยเนาะ 
แต่อาจจะถูกก็ได้ ดังนั้นพี่รู้สึกว่า
ต้องเหนือความคาดหมายไประดับ
หนึ่ง แบบ “เฮ้ย เอาคนนี้เล่นเลย
เหรอ” แล้วก็ป๊อปชื่อพี่คนนี้ขึ้นมา 
เพราะหนึง่เชือ่ว่าเขาท�าคอมมาดีไ้ด้ 
โดยที่เขาไม่มีโอกาสท�าเท่าไหร่นัก 
และเรื่องดราม่าไม่ต้องห่วง พี่ก้อง
เก่งมาก ที่ส�าคัญคือเขาเป็นคน
ดนตรี เราว่าเขาน่าจะอินกับเรื่องที่
เราจะเล่า เขาน่าจะสนใจเรื่องเกี่ยว
กับดนตรี ท้ายสุดคงเป็นเรื่อง
หน้าตาที่น่าจะท�าให้คนทั้งประเทศ
สนใจดูได้ 
ฟีดแบ็กของทีมงานเมื่อได้ยินพี่
เสนอชื่อพี่ก้องให้รับบทพี่จ๋อง
เป็นอย่างไรบ้างคะ 
  แวบแรกเขาคงรู้สึกว่า “พี่จะ
ให้พี่ก้องเล่นเป็นพี่เลยเหรอ” 
แม้ไม่ได้พูด แต่หน้าตาก็บอกว่าคิด
แบบนั้น หลังจากนั้นก็ใช้เวลาคิด 
กลบัมาเชก็กนั ทุกคนกว่็าน่าจะเวร์ิก 
น่ะ แล้วเราก็ไม่ได้แคสต์ใครต่อ   
จากนั้น ติดต่อพี่ก้องเลยหรือ
เปล่าคะ
 คิดเรื่องก่อน เขียนบทตอน
แรกกันก่อนแล้วก็ติดต่อพี่ก้อง 
เหมือนเราสร้างทีมจากแกนกลาง
ตรงนี้น่ะ ถ้าเป็นพี่ก้อง เราท�าต่อ 
ถ้าไม่ใช่พี่ก้อง เราคิดใหม่ เพราะ
จะตามมาด้วยนักแสดงอีกหลาย
คน เราก็ใช้เวลาในการติดต่อพี่
ก้องก่อน ผู้จัดการเขาจะให้ส่งบท
ให้ดูก่อน แล้วเราก็ไม่ส่ง ยังไม่ส่ง 
ทั้งที่เขียนบทแรกไว้แล้ว 
 เราต้องคุยก่อน แล้วค่อยส่ง 
เพราะถ้าอ่านบทเลย เป็นไปได้
มากที่เขาไม่เก็ต อย่างที่พูดตอน
แรกว่าถ้าเทียบเคียงสิ่งที่เราจะ
ท�าได้ว่า “อ๋อมนัประมาณนีไ้งพี่ 
ประมาณละครเรือ่งนี ้หนงัเรือ่งนี”้ 
ก็ง่าย แต่สิ่งที่อยู่ในหัวเรามันเทียบ
เคียงไม่ได้น่ะ ซึ่งอันนี้เป็นปัญหา
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ละครลับ เราก็ไปชวนมาถ่ายเดโม
กันก่อน ส่วนตัวละครที่เหลือ ซึ่งยัง
มีอีกหลายคน ยังไม่หา ก็ใช้เวลา
จากการได้เดโมแล้วในการไปขายส
ปอนเซอร์ต่อ หาช่องลง ความคิดพี่
คืออยากจะออนฟรีทีวี คิดว่าคง
ง่ายกว่านั้น ถ้าไปเสนอ
แพลตฟอร์มออนไลน์คนดูละคร
ออนไลน์กันเยอะแยะน่ะ แต่ว่าเรา
อยากลงช่องปกติ
สาเหตุที่ต้องการให้ Cat Radio 
TV ออกอากาศทางโทรทัศน์ คือ
อะไรคะ  
 เนื่องจากเราก�าลังท�าสิ่งนี้ ถ้า
โจทย์คือ แคท เรดิโอ ซึ่งเป็น
คอนเทนต์ที่ชาวบ้านชาวโลกส่วน
ใหญ่ไม่สนใจให้เขาสนใจ ต้องไป
อยู่ในที่นั้นดิ ต้องไปอยู่ในที่ที่ต้อง
ไม่มีมันอยู่
ก็คือความผิดที่ผิดทางที่อาจจะ
ถูกก็ได้ 
 ใช่ ต้องไปอยู่ตรงนั้นน่ะ ถ้าคน
รู้จักเราอยู่แล้ว เราไม่ต้องไป แต่
เนื่องจากเขาไม่รู้จักเรา เราเลย
ต้องไป แล้วค่อยออนไลน์ทีหลัง 
เราก็ได้ช่องสามมาแล้วค่อยไปอยู่
ในไลน์ทีวี จากนั้นค่อยไปอยู่ใน
ยูทูบของเรา 
 พอได้ช่องชัดเจนปั๊บ หันไป
มองอีกข้างหนึ่ง เราเก็บเงินพอที่
จะท�าได้แล้ว ก็เริ่มต้นหานักแสดงที่
เหลือ ก่อนหน้านี้แคสต์เราไม่รู้เลย 
 บูม (บรกรณ์ หลงสวาสดิ์ 
– โปรดวิเซอร์) หรอืโจ๊ก (สรวงนยัน์ 
โพธิไพโรจน์ – ผู้ก�ากับ) เสนอขึ้น
มาว่าท�าเหมือนรักห้าหกเส้า ละคร
เวทีที่เราเคยท�าไหม เอานักร้องนัก
ดนตรีมาเป็นนักแสดงน่ะ เราก็ เออ 
พี่ก้องก็ใช่นี่หว่า ที่เหลือเราก็แคสต์
เป็นนักร้องนักดนตรีโดยส่วนใหญ่  
เลยเป็นที่มาของแคสต์นี้ครับ
ส่วนของนักแสดงที่บอกว่าจะ
ชวนนักร้องนักดนตรีมาแสดง 
คัดเลือกอย่างไร 
 เรามีคาแร็กเตอร์ มีตัวละคร
แล้ว ก็ต้องเลือกให้ไปกับตัวละคร
เราได้ ถ้าพูดตรงๆ ก็จะบอกว่า นี่
ไม่ใช่แคสต์ในฝัน คือ น่าจะมีคนที่
เหมาะกับเขาอยู่บ้างคนสองคน
เนาะ แต่ว่าคนสองคนนั้นคือใคร 
นึกไม่ออก ก็เอาตามนี้ นี่ก็คือเดอะ
เบสต์ แม้ว่าจะมีเดอะเบสต์กว่า 
แต่นึกไม่ออกนี่ แล้วก็ให้โอกาสใน
การที่จะเกิดสิ่งใหม่ได้ สมมติเรา
เขียนมาร้อยเปอร์เซ็นต์ว่า นายเอ
เป็นแบบนี้ แต่เราไปแคสต์คนนี้มา
เล่นซึ่งมีเขาความเป็นมันเจ็ดสิบ
เปอร์เซ็นต์ สามสิบเปอร์เซ็นต์ที่
เหลืออาจจะเกิดสิ่งใหม่ก็ได้ อาจจะ

ดีกว่าที่เราคิดก็ได้ ส�าคัญตรงนี้ 
อาจจะดีกว่าที่เราคิดก็ได้ ที่เราคิด
อาจจะไม่เวิร์กก็ได้  ก็ดูเป็นการ
ทดลองอีกแบบเหมือนกัน 
พอได้ร่วมงานกันแล้ว ได้ทดลอง
แล้วเป็นอย่างไรบ้าง 
 พอเราประชุมกันเสร็จว่าเรา
อยากให้ใครเล่น แล้วลองติดต่อดู
ว่าเขาได้ไหม พอได้มาแล้วก็มีภาพ
ในหัวแล้ว พอเชิญนักแสดงมาอ่าน
บท ได้สิ่งใหม่มากกว่า ตัวหนังสือ
ที่เราเขียนกันเอง อ่านกันเองมา
ตลอด พอผ่านจากปากนักแสดงไม่
เหมือนอย่างทีคิดร้อยเปอร์เซ็นต์ มี
ความต่างจริงด้วย แล้วในความ
ต่างนั้น ได้อะไรใหม่ขึ้นมา และดู
เป็นตัวเป็นตนขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อ
เริ่มถ่าย ก็เกิดอีกภาพหนึ่ง แล้ว
เมื่อดูตัด ได้อีกภาพหนึ่ง นาทีนี้
ตอบได้ว่าไม่เหมือนอย่างที่คิดมา 
แต่ไม่กล้าพูดว่าที่คิดไว้ดีกว่าที่เห็น
ตั้งแต่เริ่มจนใกล้ออนแอร์แล้ว พี่
รู้สึกว่างานนี้สนุกตั้งแต่เมื่อไหร่
 (หัวเราะ) พี่สนุกมาตั้งแต่สอง
ปีแล้ว 
ตั้งแต่แรกแล้ว
 พอเริ่มคิดแล้วรู้สึกว่า สงสัย
จะได้อะไรดีๆ น่ะ รู้สึกแบบนั้นนะ 
ซึ่งเวลาท�างานแล้วเราก็เป็นแบบนี้
มาตลอด น่าจะดีน่ะ น่าจะเวิร์ก ก็มี
ความสนุกมาเสมอ แต่โปรเจกต์นี้
เราไม่เคยท�าไง ถ้าเราจะท�าอีเวนต์
ที่เป็นเทศกาลดนตรีมาอีกสักอัน
หนึ่ง ต่อให้ไม่เคยท�าก็ยังอยู่ย่านที่
เคยท�า มีศิลปินมาเล่น มีนู่นนี่นั่น 
ถึงจะใหม่ แต่หลับตาท�าได้ พูด
ตรงๆ แต่งานนี้ ต้องลืมตาเบิก
โพลงไปหมด เพราะเราไม่เคยท�า
รายการทีวีน่ะ
คิดว่าประสบการณ์ชีวิตช่วงไหน
ที่ช่วยในการท�างานที่สุด
 ช่วงที่น้อยที่สุดดีกว่า น่าจะ
เป็นช่วง 0-5 ขวบ เหมือนแทบไม่
ได้ใช้ประสบการณ์ช่วงนั้นเลย 
ส่วนประสบการณ์หลังจากนัน้ที่
ผ่านมาในชวิีต ใช้ทัง้หมดในเรือ่งนี้
 ใช่ เพราะว่าใช้ประสบการณ์
เยอะ สิ่งหนึ่งที่คงไม่ได้มีมูลค่าเท่า
ไหร่ส�าหรับคนดูแต่มีมูลค่าส�าหรับ
เราคือ เราใส่สิ่งที่เราชอบไว้เต็มไป
หมด (ต้องไปดูนะ ถ้าบอกเลย
เดี๋ยวสปอย) 
มสิงิทีช่อบแล้ว “ความยาก” ล่ะค่ะ
ในงานทีไ่ม่เคยท�า อยู่ตรงไหนบ้าง 
  (เงียบ)
หรือปกติพี่ไม่เคยคิดถึงค�านี้ใน
การท�าอะไรก็ตาม
 พี่ไม่เคยคิดถึงค�านี้เลย เพราะ
ว่าพี่อาจจะท�าอะไรที่พี่ชอบอย่าง

เดียวก็ได้เนาะ พี่อาจเป็นคนที่โชค
ดีแบบนั้น พี่จะท�าสิ่งที่พี่ชอบ หรือ
อย่างน้อยถนัด แต่ถ้าต้องเลือก 
เลือกสิ่งที่ชอบนะ บางคนอาจจะ
พูดว่าคอมฟอร์ตโซนนี่นา พี่ก็ไม่รู้
หรอกนะ แต่พี่ก็คิดว่าพี่ใช้ชีวิตแบบ
ท�าอะไรที่เราชอบ อยู่กับคนที่เรา
ชอบ ดังนั้นพอเราอยู่กับสิ่งที่เรา
ชอบ เรื่อง “ยาก” ไม่ใช่ประเด็นนะ 
เพราะพี่คิดว่าท�าอะไรก็มีปัญหา
แหละ อาจจะยากหน่อย เพราะไม่
เคยท�าเลยเว้ย แต่สุดท้ายก็แค่ต้อง
ตัดสินใจเปล่า ซึ่งอย่างมากก็แค่ไม่
เวิร์กน่ะ แล้วคงไม่มีใครรู้มากไป
กว่าเรามั้ง เพราะเรื่องที่เราท�าอยู่ก็
เป็นเรื่องของเราทั้งในแง่สตอรี่ ทั้ง
ในแง่คอนเทนต์ทั้งในแง่รูปแบบที่
ไม่มีใครท�าน่ะ เราคงไปถามใครไม่
ได้มั้ง 
งั้นขอถามเรื่องที่พี่และทีมงาน
ชอบค่ะ เกี่ยวกับนักแสดงน�าอีก
คนหนึ่ง ‘ท�าไมต้องเฌอ’ คะ
 นี่พูดชื่อเพลงพี่เบิร์ดอยู่หรือ
เปล่า(ยิ้ม) เรื่องเฌอนี่ตลก เมื่อเรา
เขียนบทร่างแรกเสร็จน่ะ ตอนนั้น 
เขียนสามคน บอย ตรัย คมสัน 
นันทจิต พี่ ตอนหลังมีห้าคน เรา
เขียนเสร็จ เราชอบมาก แต่ตอน
นั้นไม่รู้ว่ารายการจะชื่ออะไร เราก็
เลยตั้ง working title ว่า “เฌอ
ปรางทีวี” บอยก็ถามว่า “ท�าไม
ต้องเฌอปราง” พี่ก็ตอบว่า “อะไร
จะแทนความรู้สกึว่าดไีด้เท่าค�านี”้ 
แล้วชื่อนี้อยู่เป็นปีน่ะ พี่ก้องได้รับ
บทไปในไฟล์ชื่อเฌอปรางทีวีน่ะ 
ชื่อ “แคท เรดิโอ ทีวี” นี้ น่าจะมา

ไม่เกินครึ่งปี (อ่านเรื่องเฌอกับบท
และที่มาของการมาร่วมงานได้ใน 
รู้ไปท�าแมว และบทสัมภาษณ์
เฌอปรางใน Cast Interview)
ทีม่าของชือ่ แคท เรดโิอ ทวีี ล่ะคะ
 พอสุดท้ายคิดไม่ออกนี่ ชื่อ
อะไรที่จะแทนความหมายของสิ่งที่
เราท�าได้มากที่สุดเนาะ แล้ว
บูมแหละเป็นคนบอก “นี่แหละพี่ 
แคท เรดิโอ ทีวี” คือ พอเรียก
เฌอปรางเป็นปี ก็เริ่มเขินปาก ก็
เริ่มเรียกว่าแคท เรดิโอ ทีวี แต่ดูไม่
น่าสนใจเลยเนาะ ดูไม่ดึงดูดใจ ไม่
ใช่ละครน่ะ 
ฟังแล้วอาจไม่แน่ใจว่าเป็นวิทยุ
หรือโทรทัศน์ 
 ดูไม่ใช่ชื่อละคร ไม่ใช่ชื่อ
รายการ ถ้าชื่อละคร ต้องไม่ตั้ง
แบบนี้ แต่ถ้าจะตั้งชื่อรายการ ก็จะ
ไม่ตั้งแบบนี้ แล้วน�ามาซึ่งความ
สับสนด้วยเนาะ ผิดทุกอย่าง หรือ
มันถูกอีกแล้วนะ ซึ่งคิดไปเอง
ทั้งหมด เออ ผิดอาจจะถูกก็ได้นี่
หว่า ก็เลยเลือกอันนี้กัน
แคท เรดิโอ ทีวี จะให้อะไรแก่ผู้
ชมบ้าง 
 ย้อนไปในเทปเดโม่นี่ เราให้พี่
ก้องมานั่งเล่า เหมือนเป็นพิธีกร 
พูดว่ารายการนี้คืออะไร เป็น
รายการที่ผสมกันระหว่างละครกับ
รายการเพลง ผสมกันจนแยกไม่
ออก แล้วก็พูดว่ามีคอนเทนต์เกี่ยว
กับเพลงอะไรบ้าง มีช่วงแนะน�า
เพลงที่คุณควรรู้จักซึ่งนี่ก็คือเพลงที่
เปิดในคลื่นเราที่ชาวโลกส่วนใหญ่
ไม่รู้จัก 

ตลอดโปรเจกต์นะ คุยกับใครก็
อธิบายยากทั้งหมดน่ะ 
 ใช้เวลาอยู่ประมาณสี่เดือน 
กว่าจะได้นัดเจอ คือ ตื๊อไปเรื่อยๆ 
เขาให้ส่งบท เราก็ไม่ส่ง ขอนัดเจอ 
ตอนนั้นเราก็เริ่มท�างานอื่นไปด้วย
พร้อมๆ กัน คือ เราได้โครงเรื่อง
แล้ว เริ่มหาช่องที่จะลง เดินถาม
สปอนเซอร์ แล้วปัญหาก็มีตรงกัน
ไปหมด คือ เล่าแล้วเขาไม่เข้าใจว่า
มันคืออะไร ที่เราว่าเขาไม่เข้าใจนี่
เราประเมินเอง เพราะบางทีเขาก็
ท�าหน้าเข้าใจ แต่เราคิดว่าเขาไม่
เข้าใจหรอก 
 ถ้าคนที่ทันดูเพชฌฆาต
ความเครียด* อาจพอเข้าใจบ้าง 
แต่ไม่ใช่ตัวอย่างที่ตรงนะ ตัวอย่าง
ที่ตรงมากส�าหรับพี่ คือ The 
Muppet show** หุ่นมหาสนุก 
ตรงในแง่อารมณ์และโครงสร้าง 
แต่นั่นก็เป็นหุ่นเล่นน่ะ ไม่แปลกที่
คนจะไม่เข้าใจความคิดเรา เราเอง
อธิบายให้ชัดเจนยังไม่ได้เลย 
ปัญหาอยู่ที่เราไม่ใช่เขา    
 ดังนั้นอีกอย่าง ก่อนจะไปเจอ
พี่ก้อง เราต้องเขียนเทปเดโมก่อน
ด้วย เหมือนเขียนหนังตัวอย่างน่ะ 
ถ้าเป็นคนอื่นเขาคงใช้ส่วนใดส่วน
หนึ่งของรายการนั้น แต่เราเขียน
ใหม่เพื่อให้เข้าใจทั้งหมด ดังนั้นวัน
ที่เราไปเจอพี่ก้อง เรามีทั้งบทของ
ตอนที่หนี่งและบทของไพล็อต
วิดีโอที่เป็นตัวอย่างสั้นๆ ประมาณ
เจ็ดนาที
พิมพ์บทไปให้พี่ก้องอ่าน?
  ไม่พิมพ์ เก็บไว้ไปเล่า เผื่อไม่
สนใจจะได้ไม่ส่ง 
บทของเทปตัวอย่างก็เล่าปาก
เปล่า?
  ที่ไปเล่านี่เริ่มคุยกับพี่ก้องว่า 
“เรามีรูปแบบรายการอันหนึ่งที่
อธิบายให้ฟังยาก แต่ถ้าพูด
ง่ายๆ ก็คือละครผสมกับรายการ
เพลง แต่ว่าผสมกันแบบแยกไม่
ออก เป็นเนื้อเดียวกัน เป็นเรื่อง
เบื้องหน้าเบื้องหลังของรายการ
วิทยุรายการหนึ่ง ละครพูดเรื่อง
เบื้องหลัง เบื้องหน้าก็เป็น
รายการเพลง ที่มาชวนพี่นี่เพราะ
ว่าอยากร่วมงานกับพี่ แต่ส�าหรับ
พี่เองแล้วในฐานะนักแสดง  ถ้าพี่
จะพิจารณาร่วมงานสักงานหนึ่ง 
พี่คงต้องมีสักสองสามเหตุผลใน
การพิจารณา อย่างแรกคงเป็น
เรื่องของบทบาทว่าน่าสนใจไหม 
จะท�าให้พี่ได้ใช้ความสามารถที่พี่
มีอยู่ มีโอกาสที่พี่จะได้รับรางวัล
ใดในการแสดงหรือไม่ ผมการัน
ตีกับพี่ได้เลยว่า พี่จะไม่ได้สิ่งนั้น 

อย่างที่สองพี่คงต้องดูว่าจะสร้าง
รายได้ให้พี่ได้มากไหม สมน�้าสม
เนื้อกับความสามารถของพี่ หรือ
ได้มากกว่าปกติที่พี่ได้หรือไม่ 
อันนี้ผมก็การันตีกับพี่ได้เลยว่า 
พี่ไม่มีทางได้อย่างที่เคยได้จาก
พวกเรา” 
 มาพูดถึงตรงนี้ พี่ก้องท�าสีหน้า
พิศวงเล็กน้อย เราเลยพูดต่อว่า 
“ดังนัน้เหตุผลทีพ่ีจ่ะท�างานกบั
พวกเรา “พีต้่องชอบพวกเราก่อน
ครบั” ง้ันขออนญุาตเล่าว่าพวก
เราคอืใคร ก็เล่าเรือ่งแคท เรดิโอ
ให้ฟังว่าแคท เรดโิอ คอือะไร ท�า
อะไรมา ท�าอะไรอยู่ งานท่ีเราจดั
คอือะไร เพลงทีเ่ราเปิดเป็น

อย่างไร แฟนเราคือใคร เป็นเรือ่ง
ทีเ่ขาไม่เคยได้ยนิมาก่อน แต่พีว่่า
นีแ่หละคือเหตุผลท่ีเขาจะรบังาน
นี ้เพราะเป็นเรือ่งของดนตร ีพอ
ฟังเรือ่งแคทไปจนหมด เรากบ็อก
ว่า “พีเ่ข้าใจหรอืยงัว่าท�าไมต้อง
ขอเจอน่ะ อ่านบทเลยไม่ได้ พีจ่ะ
ไม่เข้าใจว่าเราคือใคร นอกจาก
จะไม่เกต็แล้ว พีอ่าจจะไม่รบัรูถ้งึ
ความต้ังใจของเรา” ดังนั้นพอคุย
กันเสร็จ ก็บอกว่าเดี๋ยวคืนนี้ส่งบท
ทั้งสองอย่างให้ดูเลย เขาก็ไม่ได้มี
ทีท่ากระตือรือร้นอะไรมากนะ
พี่ก้องยังไม่ได้ตอบตอนนั้นว่า
ตกลงเล่นละครเรื่องนี้หรือไม่ 
 เขานิ่งๆ ยิ้มๆ นิดหน่อย ถ้าจะ

มีมุมบวกก็นิดหนึ่งตอนคุยเสร็จ 
เขาขอถ่ายรูปเซลฟี่กับพี่
ซึ่งเขารู้แล้วว่าชวนมารับบทเป็น
พี่จ๋อง
 ใช่ เขาถามค�าหนึ่งว่า “ต้องไว้
หนวดไหมครับ” ตอนนั้นเรามี
หนวด ก็บอกว่า “ไม่จ�าเป็นครับ” 
แล้วคืนนั้นบูมก็ส่งบทไปให้พี่ก้อง
ทั้งสองตอน ทั้งบทที่ 1 และไพล็อต 
วันรุ่งขึ้นก็ฟีดแบ็กกลับมาเลยว่า
ชอบ อ่านแล้วบอกว่าสนุกดี เราก็
เจ๋งว่ะ ได้พี่ก้องแล้ว แปลว่าสงสัย
โปรเจกต์นี้จะจริงแล้ว 
จากนั้นท�าขั้นตอนไหนต่อคะ  
 พอเริ่มจริงแล้วก็เริ่มมามอง
หาตัวละครถัดจากนั้น เป็นตัว
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สาเหตุที่ผู้ก�ากับต้องมี 2 คน คือ 
คมสัน นันทจิต กับ สรวงนัยน์ 
โพธิไพโรจน์  ล่ะคะ
 สนทิกนัน่ะ สองคนนีก้เ็ป็นคนท่ี
อยู่ในวงเลอะเทอะของพ่ีมาโดย
ตลอด โจ๊ก (สรวงนยัน์ โพธิไพโรจน์) 
ท�ารายการทีวีมาก่อน ท�ารายการ
เพลงอยู่ Channel V**** โจ๊กคง
ท�าสิ่งที่พวกเราคิดกันกลายเป็น
รายการทีวีได้จริงๆ พี่ยักษ์ (คมสัน 
นันทจิต) ก็เนื่องจากเป็นนักแสดง
รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ คงพอ
จะดูเรื่องการแสดงเป็นละมั้ง คน
หนึ่งดูโปรดักชั่นเป็น คนหนึ่งดูการ
แสดงเป็น มาร่วมกันเป็นผู้ก�ากับซึ่ง
ก�ากับคนเดียวน่าจะง่ายกว่า เป็น
เรื่องการตัดสินใจ แต่เราเลือกสอง
คนเพราะว่าคงได้สิ่งใหม่ ต้องเกิด
การคุยกัน สมมติพี่ยักษ์จะไปซ้าย 
โจ๊กจะไปขวา อาจจะได้ไปตรง
กลางก็ได้นะ อาจจะได้ความคิดที่
เขาสองคนไม่เคยมอง แล้วเราอาจ
จะได้สิ่งใหม่ เช่นเดียวกับนักแสดง 
เขาได้บทไป เขาอาจจะไปตีความ
ใหม่ ซึ่งเราจะไม่บอกว่า “ไม่ได้ 
ต้องเป็นแบบนี้” เราจะเป็น 
“ไหนๆ ลองดูสิ” แล้วผู้ก�ากับเป็น
แบบนี้ด้วย พี่ก็คิดว่าเต็มไปด้วย
การทดลองน่ะเนอะ เออก็เจ๋งดีว่ะ 
ก็แลดูผิดที่ผิดทางไปหมดเลย ชอบ 
พูดถึงเพลงประกอบละคร โดย 
ตรัย ภูมิรัตน นิดหนึ่งค่ะ 
 เนื่องจากตรัยเขียนบทกับเรา 
และอาศัยจังหวะชุลมุน บอกว่า 
“ผมท�าดนตรีประกอบเอง” แล้ว
ตรัยเข้าใจบท เพราะอยู่ด้วยกับมัน
ตลอด เราแทบไม่ต้องบรีฟอะไร 
ได้ฟังแล้ว สกอร์และเพลงประกอบ 
โคตรดี 
และนีค่อืส่วนท่ีพีจ๋่องกล่าวปิดท้าย
การสมัภาษณ์เอง
 ถ้าคุณคิดว่าคุณเข้าใจมันแล้ว 
อย่าเพิ่งแน่ใจนะ ส่วนที่เป็นละคร
ก็มีเซอร์ไพรส์อย่างที่ว่า ทั้งดราม่า 
และคอมมาดี้ พี่ว่าดี พี่ชอบ ส่วนที่
เป็นเนื้อหาอื่นๆ ที่น�าเสนอเพลงก็
สนุก ส่วนที่เป็นมุกล้วนๆ อย่าง
เดียวไม่เกี่ยวกับเพลงก็โผล่มา เอา
เป็นว่าดูเสร็จช่วยบอกหน่อยละกัน
ว่าจะเรียกมันว่าอย่างไรดี นิยาม
มันหน่อยได้ไหม เมื่อดูแล้ว  
อนาคตเราจะพูดว่า Cat Radio 
TV  คืออะไร เพราะพี่ไม่รู้จะเทียบ
เคียงกับอะไร ในรายการทีวีหรือ
ช่องทางต่างๆ ไม่เคยเห็น ฟังดูขี้โม้
มากเลย แต่จริงว่ะ 

บูม บรกรณ์ 
หลงสวาสดิ์  
โปรดิวเซอร์ผู้
ควบคุมการผลิต  
Cat Radio TV
ในฐานะผู้ควบคุมการผลิต 
คณุรบัผดิชอบอะไรใน Cat Radio 
TV บ้าง 
 ดูภาพรวมของละครให้ออก
มาอย่างที่อยากได้ ควบคุมงบ-
ประมาณ หาสปอนเซอร์ ดท้ัูงรายรบั
-รายจ่าย ช่วยเลือกและติดต่อ
นักแสดง วงดนตรี ตัวประกอบยัง
ชวนเพื่อนมาเล่นเลย ติดต่อช่อง
ออกอากาศ วางแผนการโปรโมต 
ท�าTVC, Radio Spot คิดชิ้นงาน
ออนไลน์  
 เริ่มท�ามาตั้งแต่วันแรกๆ ที่มี
คนมาชวนท�ารายการทีวี ก็ช่วยคิด
กับพี่จ๋อง มารู้ตัวอีกทีก็มีต�าแหน่ง
ควบคุมการผลิตแล้ว น่าจะไม่
เหมือนกบัฝ่ายควบคมุการผลติท่ีอืน่ 
ประสบการณ์กว่า 20 ปีใน
รายการวิทยุ ช่วยในการท�า
รายการทีวีครั้งนี้อย่างไร
 จริงๆ ก็เป็นรายการทีวีที่มี
รายการวิทยุในเรื่องแทรก รูปแบบ
ก็มาจากพวกเราเอง ท�าในแบบ
ของเรา ซึ่งลักษณะการท�างานก็ท�า
ในแบบที่เราชอบ คล้ายๆ กับวิทยุ
แหละ ประสบการณ์ 20 ปีที่ท�า
วทิยท่ีุช่วยได้จรงิๆ กเ็รือ่งคอนเนก็ชัน่ 
มีเพื่อนเยอะ เพื่อนศิลปินก็เยอะ 
เลยชวนเพื่อน พี่ๆ น้องๆ มาเล่น
อย่างที่เห็น 
 ถ้าไม่นับสไตล์การท�างานกับ
คอนเน็กชั่น นอกนั้นเอาใหม่หมด 
เราไม่รู้ด้วยซ�้าว่าท�าละครเรื่องหนึ่ง
ต้องท�าอะไรบ้างก่อนออกอากาศ 
กว่าจะรู้ตัวก็มีเวลาไม่ถึง 3 เดือน  
ต้องม ีRead Through (นกัแสดง 
อ่านบทร่วมกัน) ด้วยนี่ นักแสดงไม่
เคยเจอกัน ต้องมีเวิร์กชอปไหม 
ติดต่อ Acting Coach มาเลย
ดกีว่า กท็�าไปคดิไป ถามเพ่ือนท่ีเคย
ท�าละครบ้าง ในแต่ละวันรู้ศัพท์
ใหม่ๆ ในกองถ่ายเยอะมาก ก็จ�าไว้
ว่าท�าแบบนี้เรียกแบบนี้นะ ไม่ได้มี
ปัญหาอะไร 
มีอะไรที่ต้องเรียนรู้ใหม่จากงาน
นี้บ้าง 
 ก่อนออนแอร์ในทีวี 1 ช่อง 
ต้องติดต่อฝ่ายต่างๆ เยอะมาก 
แล้วก็คุยเรื่องที่เราไม่รู้ เช่น อีก 2 
วันต้องส่งทีวีซีแล้ว เขาต้องส่งล่วง
หน้าเป็นสัปดาห์ นี่ยังไม่ได้เขียน
เลยแล้วจะท�าอย่างไร เลยท�าแบบ

ของเราไป ต้องตามงานเยอะมาก 
ซึ่งแน่นอนตอนนี้ยังไม่มีสักชิ้น  
เช่น โปสเตอร์หลัก ภาพ cover 
logo แนวกลม แนวนอน ไฟล์
แบบแยกเลเยอร์ psd ตาม
องค์ประกอบของช่อง ต้องท�าหนัง
ตัวอย่าง เอ๊ะต้องเรียกว่าตัวอย่าง
ละครสิ นี่ก็ไม่รู้จะท�าไง ก็ลองมั่ว
เลย ตามแบบที่เราชอบ บางทีไม่รู้
จะอะไรก่อนดี งานเร่งมาก คิดไม่
ออก เลยเปิดทีวี ดู Terrace 
House ปรากฏดูยาวไป 20 ตอน 
เรื่องราวของแคท เรดิโอ น่า
สนใจอย่างไรส�าหรับผู้ชม   
 ต้องลองมาดูเอง เรื่องนี้ก็ชวน
ศิลปินหลายๆ วงมาเล่นด้วยทั้งนัก
แสดงหลักและรับเชิญ ส�าหรับแฟน
แคท เรดิโอแล้ว จะเห็นคนคุ้นหน้า
เต็มไปหมด ส�าหรับคนไม่เคยฟัง
แคท อาจจะคิดว่าละครเรื่องนี้ 
เรื้อนๆ เหมือนกัน ก่อนสัมภาษณ์
นี่ดูตัวอย่างตอน 1 ไปแล้ว คิดว่า
สนุกดีนะ  จะให้จ�ากัดความเรายัง
ไม่รู้จะจ�ากัดความอย่างไรดีเลย 
ละครซ้อนรายการหรือเปล่า แต่ก็มี
โชว์ด้วยนะ เราตั้งใจท�า ก็อยากให้
ดูกันเยอะๆ 
ค�าแนะน�าถึงแพต ชญานิษฐ์ 
ที่รับบทบูมในละคร
 เล่นๆ ไปเหอะ แพตน่ารักอยู่
แล้ว เมื่อกี้พี่บอย ตรัยก็เพิ่งชม 

ยักษ์ - 
คมสัน นันทจิต : 
หนึ่งในผู้ก�ากับ
และเขียนบท
รู้ตวัเมือ่ไหร่ว่าต้องก�ากบัเรือ่งนีค้ะ
 ก่อนหน้าท่ีจะเป็น Cat Radio 
TV ก็มีโปรเจกต์อื่นที่ต้องคุยกับ
จ๋องอยู่นาน แต่ยังไม่ได้ท�า พอเริ่ม
เป็นละครทีวี จ๋องก็บอกว่าอยากให้
พี่ก�ากับนะ เราก็บอกว่าถ้าให้พี่
ก�ากับเอง พี่คงไม่มั่นใจเรื่องกล้อง 
เรือ่งทีมงาน เรือ่งไฟ เรือ่งเทคนเิชีย่น 
พอบอกว่าท�ากับโจ๊ก (สรวงนัยน์ 
โพธิไพโรจน์) พี่ก็เริ่มมั่นใจ ค�าตอบ
คอื รู้ไล่ๆ กบัตอนเริม่คดิว่าจะท�าน่ะ  
พอได้ลงมือท�างานร่วมกันแบบ
ก�ากับคู่ เป็นอย่างไรบ้าง 
 ต้องใช้เวลาปรับตัวนะ ต้องจูน 
กันหน่อย ความที่เรารู้จักกันนาน 
ก็ดีข้อหนึ่ง คือ รู้จักกัน ส่วนข้อไม่ดี 
ก็รู้จักกันนี่แหละ(หัวเราะ) ด้วย
ความเป็นเพื่อนกัน บางอย่างก็ดี 
ได้คุยกับเพื่อน แต่ด้วยความเป็น
เพื่อนที่ไม่เคยท�างานร่วมกัน ก็ต้อง
ปรับตัวเข้าหากัน แต่เท่าที่ได้เห็น 

 มีการเปิดมิวสิกวิดีโอให้ดูซึ่งก็
เป็นเพลงที่ชาวโลกส่วนใหญ่อาจ
พอได้ยินชื่อบ้าง แต่ไม่เคยดูอยู่ดี 
มีช่วงการแสดงสดซึ่งมั่นใจว่าชาว
โลกส่วนใหญ่ไม่เคยดูอยู่ดี ดังนั้น
คนที่เป็นแฟนแคทเห็นสิ่งเหล่านั้น
ต้องชอบเพราะก็คืออันเดียวกับที่
เปิดอยู่ในคลื่นนั่นแหละ แต่นี่มาอยู่
ในรูปแบบทีวี ส่วนคนอื่นที่ยังไม่ใช่
แฟนแคทน่าจะได้พบกับสิ่งที่แปลก
ใหม่ สิ่งที่เขาไม่เคยเห็น อาจจะ
เคยได้ยินมาหรือไม่เคยได้ยินเลย 
น่าจะเป็นการเปิดโลกใหม่ๆ ให้เขา
เนาะ และท�าให้ได้รับรู้อะไรใหม่ๆ 
เล่ามาถึงตรงนี้พี่ก้องจะแปลงร่าง
ถอดเสื้อ แล้วฉากหลังกลายเป็น
ละครขึ้นมา แต่ก่อนที่พี่ก้องจะถอด
เสื้อนี่ พี่ก้องพูดประโยคว่า 
“ส�าหรับคนที่ไม่ได้สนใจเรื่อง
เพลง ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย
นะครับ เรามีซิตคอมให้ดู” 
ประโยคนี้ส�าคัญมาก คือ คนที่ไม่
ได้สนใจเรื่องเพลง เป็นเรื่องน่า
เสียดาย แคท เรดิโอทีวีพูดเรื่อง
เพลงน่ะ กลับมาเป็นรายการเพลง
รายการเดียวของช่อง นี่คือสิ่งที่คน
ดูจะได้รับ สองเป็นความบันเทิงที่
นอกเหนือจากเพลงอันหลากหลาย
นั้นแล้วมีสตอรี่ไลน์ที่พี่ว่าสนุก พูด
ถึงแก๊ง loser คนที่ก้มหน้าก้มตา
ท�าสิ่งทีคนส่วนใหญ่ไม่เห็นคุณค่า 
แต่สู้ว่ะ สู้ด้วยความยากล�าบาก 
และมีจังหวะท้าทายด้วยว่า คุณจะ
สบายกว่านี้นะถ้าท�าอีกแบบ ก็ต้อง
ไปดูว่าเลือกท�าอะไร ก็เดาง่ายเนาะ
ว่าเขาก็เลือกสิ่งที่เขาอยากท�าน่ะ
แหละ ตรงนี้ก็จะให้คุณค่าทั้งแบบ
ความข�าขื่น ข�าๆ ขื่นๆ โดยรวมๆ 
เป็นละครคอมมาดี้ แต่มีจังหวะ
ดราม่า จะกลับมาดรามาอีกที แล้ว
ก็มีตอนซึ้งๆ ด้วย ซึ้งมากๆ เลยน่ะ 
มีเซอร์ไพรส์
 ที่อ่านมาถึงบรรทัดนี้คุณคิด
ว่าเข้าใจมันแล้ว มีเซอร์ไพรส์นะ 
ค�าหนึ่งที่เราใช้เรียกสิ่งที่เราท�ามา
ตลอดคือการท�ามากได้น้อย ถ้า
มินิมัล คือ น้อยแต่มาก เราท�าเสีย
เยอะเชียว ได้ผลนิดเดียวน่ะ แต่
อยากท�า รู้สึกว่าคนดูน่าจะมีความ
สุขน่ะ ไม่มีใครท�าขนาดนี้แน่ๆ ผม
อาจจะพูดเก่ง ฟังแล้วรู้สึกว่าน่าดู
แล้วน่ะ แต่พูดจริงๆ ว่าดีกว่าที่ผม
พูดนะ น่าสนใจกว่าที่พูดนะ 
มเีซอร์ไพรส์มากมายน่ะ แบบผู้ก�ากบั
ปวดหัวน่ะ
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 เป็นเพราะเราไม่เคยท�าครับ 
(หัวเราะ) และเพิ่งเริ่มมาเป็นครั้ง
แรก เราก็ไม่รู้ว่า อ๋อ ต้องท�าแบบนี้ 
เวลาก็ไม่นึกว่าผ่านไปเร็วขนาดนี้ 
แก้นิดๆ หน่อยๆ เองนะ ท�าไม 
หายไป1 ชั่วโมง ก็เป็นสิ่งที่ต้อง
เรียนรู้และแก้ไข  
งานนี้ได้ใช้ประสบการณ์ช่วงไหน
ในชีวิตเยอะสุดคะ
 ตอนเล่นรักบี้ เพราะต้อง
อดทน ต้องเหนื่อย (หัวเราะ) รักบี้
คือกีฬาที่ต้องวิ่งไปเรื่อยๆ ยิ่งเรา
อยู่ต�าแหน่งกองหน้า ห้ามหยุดน่ะ  
ลูกตกไปตรงไหน เราต้องวิ่งออก
ไป เพือ่ชนมนษุย์ออกไป การท�างาน 
นี้ก็รู้สึกว่าต้องวิ่งไม่หยุด ใช้ความ
อดทน เหนื่อยไม่ได้ สมัยเป็นนัก
แสดง พอง่วงเราก็มีเวลาแอบหลับ
ได้ แล้วสงสัยมาตลอดว่าผู้ก�ากับไม่
ง่วงเหรอ บ่ายๆ ตอนนี้รู้แล้ว อ๋อ 
ไม่มีเวลานั้น ไม่มีช่องว่าง 
(หัวเราะ) เหมือนวิ่งไปเรื่อยๆ 
ท�างานไปเรื่อยๆ 

ก็รู้สึกว่าพอใจ วิชวลโจ๊กดี วิธีการ
ใช้สี วางกล้อง ชอบ
แล้วแบ่งหน้าที่กันอย่างไร 
 ส่วนใหญ่ผมดูการแสดงของ
นักแสดงทั้งหมด ว่าทิศทางการ
แสดงเป็นอย่างไร จังหวะประมาณ
ไหน แต่ละซีนมีการเคลื่อนไหว
อย่างไร ใครพูดตรงไหน จะเดิน 
จะนั่ง วิธีแสดงของแต่ละคนจะเป็น
อย่างไร แล้วก็จะคุยกับโจ๊ก ว่า
เหตุการณ์เป็นแบบนี้ๆ โจ๊กก็จะมา
ช่วยคิดให้เป็นภาพที่จะออกมา 
ด้วยวิธีการต่างๆ  
 แต่ไม่ได้หมายความว่าโจ๊กไม่
ได้ดูแอ๊กติ้ง เขาก็จะบอก “ตรงนี้
เล่นแบบนี้ไหมพี่ยักษ์”  เราก็ 
“ภาพประมาณแบบนี้ได้ไหมน้า
โจ๊ก” คุยกันตลอด
จากที่อยู่ในโปรเจกต์นี้ตั้งแต่ต้น 
เริ่มคิด เขียนบท พอเข้ากองถ่าย
แล้วรู้สึกอย่างไรบ้าง 
 ตื่นเต้น วันแรกที่รู้สึกว่าตื่น
เต้นมากคือ วันที่รี้ดทรูน่ะ เป็นวันที่
มีการฟิตติ้ง แต่งตัวให้ดู ก็เริ่มเห็น

ตัวละครที่เราคิดถึง คือ ตอนเขียน
บทเราก็พอจะรู้ว่าใครเป็นใคร บาง
คนก็ไม่รู้ แต่คิดไว้ว่าประมาณนี้ 
ตอนแคสต์ว่าให้คนนี้เล่น เราก็พอ
นึกออกว่าน่าจะเป็นแบบนี้ แต่วันที่
ฟิตติ้ง เริ่มใส่ชุด เริ่มปรากฏตัวขึ้น
มา เราตื่นเต้นมาก พอเขาอ่านบท
ที่เราเขียน เราก็รู้สึกตื่นเต้นเข้าไป
อีก แต่พอถ่ายจริง ความตื่นเต้น
ไม่มี เพราะมีอย่างอื่นให้คิด 
(หัวเราะ) ไม่มีเวลาให้ตื่นเต้นนะ มี
ปัญหาให้แก้ตลอดเวลา  
บทเรียนแรกในกองถ่ายของคุณ  
คือ อะไร  
 รู้สึกว่าต้องอธิบายเยอะมาก 
เราต้องท�าให้เขาเข้าใจสิ่งที่เราคิด
น่ะ และไม่แน่ใจว่าที่เราอธิบายไป 
เขาเห็นภาพเดียวกับเราหรือเปล่า 
รู้สึกว่าต้องค่อยๆ ท�าน่ะ นี่คือการ
เรียนรู้  
เป็นเพราะเรื่องที่เราเล่าในเรื่อง
นี้ คนส่วนใหญ่เขาอาจไม่เคยรู้ 
หรือไม่เข้าใจหรือเปล่า

แคท เรดโิอ จะให้อะไรแก่ผู้ชมบ้าง
 (หัวเราะ) นอกจากได้ดูละครที่
เราหวังว่าจะสนุกแล้ว อย่างหนึ่ง
คือ คิดว่าคนดูคงจะได้รู้จักเพลง
ใหม่ๆ รู้จักเพลงที่อาจจะไม่ค่อยได้
เห็นหรือได้ฟังในช่องทางทั่วๆ ไป 
ด้วยความที่เป็นรายการเพลง มี
ช่วงแนะน�าเพลงใหม่ ช่วงดูเอ็มวี 
ช่วงการแสดงสด ส่วนของละคร 
เราพูดถึงคนที่ท�าอะไรบางอย่างที่
เหมือนจะเป็นไปไม่ได้ แต่คนเหล่า
นี้ก็พยายามท�าในความเชื่อ ใน
ความคิดของเขา ซึ่งตรงนี้อาจจะ
เป็นก�าลังใจให้คนที่ก�าลังท�าอะไร
สักอย่างตามความเชื่อ ความคิด 
ความฝัน เหมือนให้ก�าลังใจให้กัน
และกัน    

รู้ไปท�าแมว
 1. เราเริ่มต้นบทสนทนาว่า 
สัมภาษณ์นี้ลงไม่เยอะนะคะ เพราะ
ฉบับนี้เน้นภาพ แต่พี่จ๋องก็บอกทันทีว่า 
“ส่วนที่พี่พูดนี่แหละที่ต้องลงเยอะ 
พีน่ีแ่หละเป็นข้อมลู” เรากจั็ดให้ตามนัน้ 
(แต่จ�าต้องตัดบางส่วนออก เพราะที่ไม่
พอและสปอยเนื้อหาค่ะ) 
 2. *เพชฌฆาตความเครียด คือ 
รายการตลกโดยกลุ่มซูโม่ส�าอาง ที่ทีม
งานส่วนใหญ่เป็นศษิย์เก่า คณะสถาปัตย-
กรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เช่น ซูโม่ตู้ (จรัสพงษ์ สุรัสวดี) , ซูโม่
เจี๊ยบ (วัชระ ปานเอี่ยม) , ซูโม่ตุ๋ย 
(อรณุ ภาวิไล) ซโูม่กิก๊ (เกยีรต ิกิจเจรญิ) 
, ซูโม่ตา (ปัญญา นิรันดร์กุล), ซูโม่โญ 
(ภิญโญ รู้ธรรม)  ฉายทางโทรทัศน์ช่อง 
9 พ.ศ. 2527-2530
 3. **The Muppet show  
รายการท่ีมีตวัแสดงเป็นหุ่นท่ีคาแรก็เตอร์
แตกต่างกัน กวนนิดๆ เป็นซิตคอมผสม
โชว์ ที่แบ่งเป็นช่วงๆ ออกอากาศครั้ง
แรกในสหราชอาณาจกัรและสหรฐัอเมรกิา 
ช่วง พ.ศ. 2519-2524

 4.***Terrace House รายการ
เรียลลิตี้จากญี่ปุ่น ที่ให้คนแปลกหน้า 
หญิง 3 คน ชาย 3 คน มาอยู่ในบ้าน
เดียวกัน
 5. ****Channel V คือ รายการ
เพลงท่ีออกอากาศทางโทรทัศน์ น�าเสนอ
มิวสิกวิดีโอและข่าวสารดนตรีต่างๆ
 6. หนึ่งในผล(ดี) ต่อสุขภาพของ
ผู้ก�ากับคมสันและทีมงานอีกหลายคน 
คือ ท�าให้ “กลายเป็นคนตื่นเช้า” โดย
เฉพาะ 6 เดือนที่ผ่านมาที่นัดคุยบท
ตั้งแต่ 11 โมง พอเริ่มออกกองก็เริ่มต้น
ที่ 7 โมงเช้า    
 7. คนเบื้องหลังอีก 2 ต�าแหน่งที่
เราติดต่อสัมภาษณ์แต่ไม่ว่างตอบทัน
เวลาปิดต้นฉบับ คือ ผู้ก�ากับสรวงนัยน์  
หรือดีเจน้าโจ๊กของชาวแคท ติดงาน
ห้องตัดแต่ส่งเครดิตทีมเบื้องหลังมาให้  
และมิวสิกไดเร็กเตอร์บอย ตรัย ที่ติด
ท�าเพลงและเลี้ยงลูก  
 8. นอกจากเป็นชื่อตั้งต้นในไฟล์
บทร่างแรกๆ แล้ว “เฌอปราง” ยังเป็น
ชื่อที่อยู่ในช่วงอัปเดตเรื่องราวรายวัน
ก่อนเริ่มลงมือเขียนบทแต่ละครั้ง อยู่ใน
จินตนาการเวลาทีมเขียนบทนึกไม่ออก

ว่าใครเล่น ก็นึกเป็นเฌอปรางไว้ก่อน 
แต่ไม่กล้าชวนมาร่วมงานตั้งแต่แรก
เพราะเกรงใจทั้งเรื่องคิวงานและเนื้อ
งาน ทว่าหลังคิดถึงมา 2 ปี ก็ได้โอกาส
ไปชวนและสมหวัง
 9. บูมบอกว่าเรื่องราวการชวนพี่
ก้อง และเฌอปรางมาแสดง ยังมีส่วนที่
เล่าสนุกอีกแต่ฉบับนี้เนื้อที่เราไม่พอ 
เช่น พี่จ๋องฟันหักจึงเขินมากตอนไป
ชวนพี่ก้อง ส่วนวันไปคุยกับต้นสังกัด
น้องเฌอ กล่าวได้ว่าเป็นการ “สู่ขอ” 
เลยทีเดียว



36 37



38 39

ก้อง – สหรัถ สังคปรีชา 
: พ่ีจ๋อง
  “สวัสดีครบั ผมก้อง สหรถั 
สงัคปรชีานะครบั เรือ่งนีร้บับทเป็น
พีจ๋่อง แห่งแคท เรดิโอนัน่เองครบั”

คาแร็กเตอร์ของพี่จ๋องในเรื่องนี้
เป็นอย่างไรคะ  
  คาแร็กเตอร์ของพี่จ๋องเท่าที่
ผมได้อ่าน  ได้เล่นในบท รู้สึกว่าแก
เป็นคนจริงจังนะ เป็นคนฉลาด 
เป็นคนพูดเก่ง พูดดีมีสาระครับ 
อะไรดลใจให้ก้อง สหรัถ นัก
แสดงที่มีประสบการณ์หลายสิบ
ปี ตัดสินใจร่วมงานกับทีมวิทยุที่
ท�าละครทีวีครั้งแรก
 เริ่มมาจากบทครับ พอได้รับ
บทมาอ่านแล้วรู้สึกว่าสนุกดี อยาก
อ่านต่อน่ะ สนุกๆ ข�าๆ ท�าให้เรา
ยิ้มได้ เป็นบทที่ตลกแบบท�าให้ผม
หวนไปนึกถึงพวกซูโม่ส�าอางน่ะ 
เป็นรายการตลกเมื่อก่อนซึ่งผม
ชอบมาก เป็นตลกสไตล์สถาปัตย์ 
พอผมชอบจากบท ก็เลยตัดสินใจ
ว่าน่าร่วมงานด้วย ชอบตั้งแต่บท
ไพล็อต (วิดีโอตัวอย่าง) แล้ว ยิ่ง
เห็นบทหลายๆ ตอนยิ่งสนุก 
พอเริม่แสดงแล้ว เป็นอย่างไรบ้าง 
 ก็ดีนะครับ ไหลลื่นดี แล้วก็ได้
มีโอกาสร่วมงานกับน้องๆ เด็กรุ่น
ใหม่ ผมรู้สึกว่าดีนะ เราได้มีโอกาส
เชื่อมต่อกับคนอีกรุ่นหนึ่ง ซึ่งถ้าเรา
ไม่ได้ร่วมงานกับแคท ก็คงไม่ได้มี
โอกาสไปรู้จัก เชื่อมกับน้องๆ อีกเจ
เนอเรชั่นหนึ่ง แล้วน้องๆ รุ่นใหม่ก็
เป็นคนที่มีไฟนะ ดูเขากระฉับ-
กระเฉง ท�างานกันดี ทุกคนเล่นดี 
สนุกสนาน ร่วมงานด้วยแล้วรู้สึกดี 
มีความสุข

Cast
Interview

Photos: Nupat/Michael-
Text: Passawan

Chat with 
the Cast :
Who are 
We in 
Cat Radio 
TV?
คุยนิดหน่อย
กับนักแสดงบางส่วน
จากแคท เรดิโอ ทีวี  

มีอะไรเหนือความคาดหมาย 
หรือยากกว่าที่คิดบ้างไหมคะ 
 (หัวเราะ) ยากกว่าที่คิด นี่น่า
จะเรื่องของบทยาวมาก ตอนแรกที่
คิดไว้กับซิตคอมที่ผมเคยเล่นมาก็
ค่อนข้างบทสั้นๆ ไม่ยาวมาก และ
ไม่ซีเรียสเรื่องบทมาก รู้สึกว่า
สบายๆ ข�าๆ แต่พอมาเล่นจริงๆ 
พี่จ๋องเรื่องนี้พูดเยอะมากๆ ตอน
หนึ่ง 5 – 6 กระดาษ ท�าให้เรา
รู้สึกเกินคาดหมาย คิดว่าซิตคอม
จะหมูๆ ข�าๆ สนุกๆ กลายเป็น โอ้
โห บางฉาก พูดเยอะกว่าละคร
ดราม่าหลายๆ เรื่องที่ผมเล่นมาอีก 
นี่คือเหนือความคาดหมาย แล้วพี่
จ๋องก็ค่อนข้างพูดซีเรียสมาก บาง
ฉากนะ ผมอ่านแล้วรู้สึกว่าถ้า
จริงจังแบบนี้ก็ต้องพูดตามบทเขา
แหละต้องท่องให้เป็นเรื่องเป็นราว
ครับ
แล้วพี่จ๋องที่พี่ก้องเจอนอกฉาก
ล่ะ พูดเยอะไหมคะ 
  ก็ไม่นะ เพราะอาจจะไม่ได้เจอ
กันบ่อย ไม่ได้คลุกคลีกันมาก ก็คุย
กันประมาณหนึ่ง ไม่ได้พูดเยอะ
ขนาดในบท 
แล้วในกองถ่าย พี่จ๋องท�างาน
เป็นไงบ้างคะ 
  ดีนะ เขาก็น่ารัก สบายๆ มา
ช่วยก�ากับด้วย มาช่วยดูด้วย ตรง
ไหนที่ผมไม่เข้าใจ ยังไม่เก็ต เขาก็
จะมาช่วยอธิบาย 
พี่ก้องรู้สึกอย่างไรกับ “#พี่จ๋อง
สุดหล่อ” บ้าง 
  (หัวเราะ) เท่ดีครับ รู้สึกพี่จ๋อง
เป็นคนมั่นใจนะ ไม่มั่นใจจะบอกว่า
ตัวเองสุดหล่อไม่ได้  
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เฌอ - เฌอปราง 
อารีย์กุล (Cherprang 
BNK48): น้องเพลง
   “สวัสดีค่ะ เพลงค่ะ เพลง
เป็นนักศึกษาฝึกงานที่จะมา
ฝึกงานที่แคท เรดิโอแห่งนี้ 
เพราะเพลงอยากรู้มากๆ เลยว่า 
พี่ๆ เขาท�างานกันอย่างไร ถึงมี
เพลงหลากหลายให้ทุกคนได้ฟัง
กันค่ะ”
ความรู้สึกที่มีต่อแคท เรดิโอ 
ก่อนหน้านี้
 รู้สึกว่าเป็นคลื่นที่เปิดเพลง
หลากหลาย โดยส่วนตัวหนูไม่ได้
เป็นคนที่ฟังเพลงอินดี้หรือติดตาม
แคทโดยตรง เพราะว่าไม่ใช่สายนี้
ขนาดนั้น แต่ก็รู้สึกว่าเขามีกิจกรรม
เยอะ ได้ยินชื่อมาตลอด เป็นคลื่น
หนึ่งที่ทุกคนในวงการเพลงรู้จัก 
และให้ความส�าคัญ ไม่ว่าจะมีงาน
อะไร ทุกคนก็จะไปรวมกัน เฌอ
ชอบเทศกาลต่างๆ และกิจกรรม
ต่างๆ ที่แคท เรดิโอจัดมากๆ เลย 
ส่วนนั้นท�าให้รู้จักแคท เรดิโอและรู้
ว่า อ๋อ เขาเปิดเพลงประมาณนี้ 

แล้วสาเหตุที่ท�าให้เฌอรับงาน
แสดงนี้ล่ะ
 โห เฌออยากเล่นอะไรใหม่ๆ 
อยู่แล้วค่ะ แล้วก็ทุกงานแสดง หนู
รู้สึกว่าเป็นงานใหม่ตลอด ของ
แคท เรดิโอ จะมีความหลากหลาย 
เป็นแนวที่ไม่เคยท�ามาก่อน ก็ยิ่ง
ตื่นเต้น เป็นซิตคอมที่สนุกสนาน 
เล่นอย่างรวดเร็ว และรู้สึกว่า
เป็นการถ่ายซีรีส์ที่ “เฮ้ย น่าสนใจ” 
รู้สึกว่าเราจะครีเอตอะไรกับตัว
ละครนี้ได้บ้าง เป็นเรื่องที่อินกับ
ความเป็นจริงด้วย เพราะฉะนั้นก็
เลยติดตาม และอยากถ่ายทอด
เรื่องราวตามบทให้ดีที่สุดค่ะ อยาก
ท�าๆ รวมถึงได้เรียนรู้รายละเอียด
ของ แคท เรดิโอ มากขึ้นด้วย 
(หัวเราะ) 
เท่าท่ีอ่านบท รวมถงึเข้ากองถ่าย
แล้ว รู้สกึอย่างไรกบัน้องเพลงบ้าง  
  เป็นตัวละครที่สดใสจังเลย 
ดีใจ เป็นครั้งแรกที่เราจะได้เล่น
อะไรที่สดใส ไม่ค่อยเครียดเลย แต่
ก็มีความลับอยู่ รู้สึกว่าน่าสนใจ  
น้องเพลงดูสดชื่น ร่าเริงตลอดเวลา  
เป็นพาร์ตเฌอที่กระตือรือร้น 
อยากจะท�างาน เป็นนักศึกษา
ฝึกงานที่ตัวเองไม่เคยเป็น รู้สึกว่า
จะได้ฝึกงานกับพี่ๆ ไปเลย ชอบๆ
คิดว่า CAT RADIO TV จะให้
อะไรแก่ผู้ชมบ้างคะ
 แน่นอน อันดับหนึ่งเลยคือ
ความสนกุสนานของตวัซติคอมซรีส์ีนี้ 
แล้วก็ได้ฟังเพลงที่หลากหลาย 
ได้เห็นอีกหลายๆ มุมของศิลปิน
ท่านอื่นๆ ที่มาคุย มาแจมหรือมา
แสดงอยู่ด้วย แล้วก็ได้ฟังเพลงที่
อาจจะไม่เคยฟังมาก่อน แนวของ
แคท เรดิโอเลย ซึ่งน่าสนใจมากๆ 
เฌอก็รอติดตามอยู่เหมือนกัน 
ได้ท�างานทัง้ในโฆษณา ภาพยนตร์ 
ซรีส์ี และล่าสดุซติคอมแล้ว เฌอ
ปรางรู้สกึอย่างไรกบัการแสดงบ้าง 
 รู้สึกว่าเป็นศาสตร์ที่แปลก
ใหม่ตลอดค่ะ ไม่ว่าการแสดงอัน
ไหน จะมีคาแร็กเตอร์ของตนเอง 
เป็นสิ่งใหม่ส�าหรับเฌอตลอด ซึ่ง
ท�าให้เฌอสนุก รู้สึกอยากจะท�า 
เพราะทุกอัน ท�าให้เฌอได้เรียนรู้
อะไรใหม่ๆ ได้เรียนรู้คาแร็กเตอร์
ใหม่ๆ ได้เข้าใจผู้คนมากขึ้น เพราะ
ฉะนั้นชื่นชอบการแสดงพอสมควร
เลย แล้วก็รู้สึกว่าเราสามารถท�า
ควบคู่ไปกับงานอื่นๆ ได้ด้วย   
ฉะนั้นดีใจมากๆ ที่ได้ท�าการแสดง 
ได้เรียนรู้ในจุดนี้ รวมถึงได้รับ
โอกาสที่จะท�างานที่หลากหลายค่ะ 
ขอบคุณนะคะ 

กุ๊กไก่ - ภาวดี คุ้มโชค
ไพศาล : กิ๊ก 
 “กุ๊กรับบทเป็นพี่กิ๊กค่ะ เป็น
พนักงานบัญชีให้แคท เรดิโอ ซึ่ง
คาแร็กเตอร์ของพี่กิ๊กนี่คาดเดา
ไม่ได้ค่ะ เป็นตัวละครที่พูดเลยว่า 
“ถ้าเราคิดไว้ว่าพนักงานบัญชีจะ
เป็นอย่างไร เธอจะไม่เป็นอย่าง
นั้น (หัวเราะ)” เพี้ยน และจริงจัง
กับงานที่ตัวเองท�ามากๆ รักใน
บัญชี ติงต๊อง แล้วก็ประหลาด”
กุ๊กกับแคท
 พออ่านบทที่ส่งมา อ่านเรื่อง
ย่อทั้งหมดของแคท เรดิโอ ทีวีแล้ว
รู้สึกว่าสนุกมาก บวกกับว่าตัวกุ๊ก
เองก็มีโอกาสรู้จักพี่ๆ ในแคท เรดิ
โอ อาจจะไม่ทั้งหมด แต่ก็หลายคน
อยู่ ซึ่งรู้สึกว่าโดยปกติแล้ว 
บรรยากาศของแคท เรดิโอ เป็น
ครอบครัวที่ท�างานสนุกอยู่แล้ว 
เป็นคนตลกๆ แล้วก็คาดเดาอะไร
ไม่ได้จริงๆ รู้สึกว่าน่าสนใจ 
อย่างไรก็ต้องรับ บวกกับพี่เขาบอก
ว่า “คนที่รับบทเป็นพี่จ๋อง 
หัวหน้า แคท เรดิโอ คือ พี่ก้อง 
สหรัถ นะคะ” ซึ่งทุกคนก็รู้เนาะ 
กุ๊กเกิดในยุคที่พี่ก้องเท่มาก รู้สึกว่า
อย่างไรบทนี้ก็ต้องรับ เพราะเป็น

บทกิ๊กที่อยู่กับพี่จ๋อง หรือ พี่ก้อง 
สหรัถ มากที่สุด เราก็เลยไม่มี
เหตุผลอะไรที่ไม่รับเลย ดีไปหมด  
  หลังจากออกกองไปคิวสองคิว 
ก็รู้สึกชอบมากๆ เป็นบรรยากาศ
แบบที่แคทเป็นอย่างไร กองออก
มาเป็นอย่างนั้น เราท�างานกันแบบ
จริงๆ จัง แต่อยู่ในบรรยากาศที่
สนุก และนักแสดงหลายๆ คนที่ได้
ร่วมงานกัน มาจากหลายๆ ที่
มากๆ แต่ก็รู้สึกว่าเข้ากันงงๆ เข้า
กันขนาดนี้ได้อย่างไร เข้ากันมากๆ 
เหมือนรู้จักกันมานานแล้ว 
กุ๊กกับกิ๊ก 
 บทกิ๊กมีอะไรเหมือนกุ๊ก อืม... 
จริงๆ เหมือนเยอะมาก เพราะกุ๊ก
เป็นเด็กที่ชอบเลขมาก เรื่องบัญชี 
เรื่องเงิน รู้สึกว่าตัวเองเป๊ะ
ประมาณหนึ่ง เพราะในชีวิตจริง 
ทั้งเรื่องภาษี เรื่องการเก็บเงิน การ
บริหารเงินของกุ๊กไก่ก็คือบริหาร
ด้วยตัวเองหมด ก็เลยรู้สึกว่าพี่กิ๊ก
ที่ดูแลบัญชีของแคท เรดิโอ ก็เป็น
เราประมาณหนึ่ง เพราะว่าเรไม่ได้
เป็นคนซีเรียส แต่เป็นคนละเอียด 
ต้องดูให้ดี รอบคอบกับเรื่องเงิน
มากๆ จึงรู้สึกว่าเรากับพี่กิ๊กเหมือน
กันในเรื่องนี้ ส่วนเรื่องความติงต๊อง

หรือความหลุดโลกนี่ ในชีวิตเราคง
บียอนด์ไปไม่ถึงพี่กิ๊กในเวอร์ชั่นนี้
ค่ะ แต่ก็สนุกมากๆ เล่นแล้วชอบ 
รู้สึกว่าเป็นคนอย่างนี้ก็ดีนะ คาด
เดาอะไรไม่ได้เลย 
กุ๊กกับพี่ก้อง 
 เป็นคาแร็กเตอร์ที่เข้ากับพี่
ก้องเยอะมาก รู้สึกกรี๊ดมากๆ...
ชอบอะ จริงๆ ซีนแรกที่เข้าไปเจอ
พี่ก้อง กุ๊กเก็บอาการมากเลยนะ 
เพราะจริงๆ ชอบมาก กุ๊กเห็นพี่
ก้องตั้งแต่เด็ก การได้มาร่วมงาน
กับเขาเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากๆ 
พอมีโอกาสได้ร่วมงานจริงๆ พี่ก้อง
ก็เป็นคนที่นุ่ม เป็นคนที่ท�างานด้วย
สบายๆ น่ารักค่ะ แต่ตัวกุ๊กก็ยังตื่น
เต้น ยังงงๆ เกร็งๆ อยู่ พี่ก้องคงงง
ว่ากุ๊กเกร็งอะไร เป็นความตื่นเต้น 
คิดว่าเข้าไปเรื่อยๆ น่าจะดีขึ้น 
ความตื่นเต้นน่าจะหายไป 
กุ๊กกับพี่จ๋อง 
 (หัวเราะ) กุ๊กก็ไม่แน่ใจว่ากุ๊ก
รู้จักพี่จ๋องมากขนาดไหน ได้เห็น
หน้าค่าตาเวลาไปอีเวนต์ของแคท 
หรือเวลาไมเคิลไปจัดรายการที่
แคท เรดิโอ ก็มีโอกาสได้พูดคุยกับ
ประมาณหนี่ง รู้สึกว่าพี่จ๋องเป็นผู้
ใหญ่มากๆ แต่พี่ก็ยังมีความตลก 
ไม่ได้ท�าตัวเครียด หรือท�าตัวห่าง
เหิน พี่จ๋องเป็นผู้ใหญ่ที่กุ๊กรู้สึกว่า
คุยด้วยได้ ปรึกษาได้ ดูเป็นคน
ประมาณนัน้ เป็นหัวหน้าท่ีดค่ีะ น่ารกั 
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แพต ชญานิษฐ์ 
ชาญสง่าเวช : 
บูม โปรดิวเซอร์
   “แพตค่ะ รับบทเป็น พี่บูม 
เจ๊ใหญ่แห่ง Cat Radio”
แคท เรดิโอ ที่แพตรู้จัก
 ฟังแคท เรดิโอ มาตั้งแต่ช่วง
เพิ่งจบ ม.6 เลยค่ะ เคยขอเพลง
ด้วยกับเพื่อน รู้สึกชอบเพลงที่แคท
เปิดมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว เป็นความ
รู้สึกแบบ...แปลก แต่ดี!!!
เท่าที่อ่านบท รวมถึงเข้ากองถ่าย
แล้ว คิดว่าชีวิตและนิสัยของบูม
เป็นอย่างไรคะ 
 เราพยายามมองพี่บูม (แอบ
มอง) ฟังพี่บูมพูดกับเรา พูดกับคน
อื่น พยายามก๊อปปี้หลายๆ อย่าง
จากพี่บูมมาเลย ตั้งแต่อ่านบทด้วย
กันวันแรก ยังหันไปบอกพี่กุ๊กไก่ 
(ภาวดี) อยู่เลยว่า “เออ พี่บูมเค้า
มันดีว่ะ” ฮ่าๆ เท่ดี แต่ตลกด้วย 
แล้วแปลกที่ไม่ได้ตั้งใจตลก แต่
ตลกแบบธรรมชาติ พี่เขาจะมี
จังหวะของเขา ในแบบเอกลักษณ์

เฉพาะตัว ง่ายๆ คือคาแร็กเตอร์
ชัดเจน ถามว่าพอเข้ากองถ่ายแล้ว
เป็นไง กองนี้สนุกมากๆ ผู้อยู่รอด
คือคนที่อั้นข�าเก่งที่สุด แล้วแน่นอน 
. . .ข้าพเจ้าคือผู้แพ้ในเกมนี้ 
เละเทะไม่เป็นท่า เข้ากองวันแรกๆ 
ก็ต้องจูนคาแร็กเตอร์ให้ไปในทาง
เดียวกันกับทางผู้ก�ากับอยู่นิดๆ 
หน่อยๆ แรกๆ เราก๊อปปี้พี่บูมเต็ม
ก�าลังเลย ก็มีการบอกกันและปรับ
จูนว่าโหดไปนิดหนึ่ง อ่อนๆ ลงมา
บ้าง รวมๆ คือ สนุกมากค่ะ
นอกกองถ่ายล่ะ ความสนุกของ 
แพต ชญานิษฐ์ ในปัจจุบัน ขึ้นอยู่
กับอะไรบ้าง 
 เป็นคนสนุกง่ายมาก แค่มีของ
อร่อย เพลงดีๆ หนังสือดีๆ 
ครอบครัวและเพื่อนที่รัก ท�าในสิ่ง
ที่ชอบก็บันเทิงและดีมากๆ แล้ว 
ในปีนี ้แพตมอีะไรให้ตดิตามอกีบ้าง 
 ตอนนี้มี Cat Radio TV ที่
นะคะ และภายในปีนีก้จ็ะมีภาพยนตร์ 
Cracked ให้ติดตามกันค่ะ 

โบ๊ท - นิธิศ วารายานนท์ 
(โบ๊ท เดอะเยอร์ส) : 
วอร์ หัวหน้าฝา่ยขาย 
 “ผมเล่นเป็น วอร์ ครับ ฝ่าย
ขาย มาดดี คูล ความมุ่งมั่นสูง”

สาเหตุที่รับแสดงบทนี้
 Cat Radio ชวน ก็เอาเลย 
รู้เลยสนุกแน่ การันตีได้จากที่เคย
ร่วมงานกันมาก่อนในรัก 5-6 เส้า 
(ละครเวทีรัก 5-6 เส้า แฟต เดอะ 
มิวสิคัล? โดย Fat Radio พ.ศ. 
2555) 
 พอได้เจอพี่วอร์ตัวจริง ก็นึก 
ออกเลย เคยเจออยู่บ่อยๆ แต่อ่าน

ไม่ง่ายเท่าไร เลยถามนิสัยจากคน
อื่นๆ ผสมกับที่เราอยากให้ออกมา
เป็นก็มันเลยทีนี้
คิดว่าถ้าตัวเองเป็นหัวหน้าฝ่าย
ขายจริงๆ จะขายดีไหม 
 น่าจะเหมือนในเรื่องเลย มาด
ชัวร์สุดๆ แต่ยอดขายนี่ไม่รู้เป็นไง 
ตั้งแต่รู้จักกันมา คิดว่าจุดแข็ง และ 
จดุอ่อน ของ Cat Radio คอือะไร
 จุดแข็ง คือ จะไม่มีวันตาย 
เพราะจุดยืนในความคูล ที่ชัดเจน 
ไม่เหมือนใคร และไม่มีใครท�าได้
เหมือน จุดอ่อน ก็อาจจะเป็น จุด
แข็งนั่นแหละ ฮ่าๆ 

คุณหนุ่มเป็นคนอย่างไรคะ
 หนุม่เป็นผู้ชายท่ีน่าจะเรยีบร้อย 
กวนๆ ติดตลกหน่อย รวมๆ เป็น
คนน่ารักดีครับ
คิดว่าเพลงประจ�าตัวของคุณหนุ่ม 
น่าจะเป็นเพลงไหน ของใครคะ
 เพลง ‘บอกฉันที’ ของวาฬ
แอนด์ดอลฟ์ (หัวเราะ) เพราะผม
ว่าน่าจะเข้ากับนิสัยคุณหนุ่มครับ 
เป็นคนน่ารัก
ก่อนหน้านี้ ปอมีประสบการณ์
แสดงบ้างไหมคะ  

 เคยมีตอนช่วงมหาลัยครับ 
เล่นหนังที่เพื่อนก�ากับส่งอาจารย์ 
พอได้มาแสดงละครเรื่องนี้ รู้สึก
อย่างไรบ้างคะ   
  รู้สึกตื่นเต้นครับ เพราะถือว่า
เป็นอะไรที่ใหม่ และรู้สึกว่าตัวเอง
ต้องมีประสบการณ์อีกเยอะ แต่ก็
จะพยายามท�าให้ดีที่สุดครับ
หากต้องแต่งเพลงประกอบละคร
เรื่องนี้ล่ะ น่าจะเป็นอย่างไร  
 ผมคงแต่งเพลงที่เล่าเกี่ยวกับ
เรื่องที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของ

เม้ง – ภูมิพัฒน์ ชาติ
สุริยเกียรติม้ง 
(Destktop Error) – 
ม้ง มิวสิก ไดเร็กเตอร์ 
 “ม้ง มิวสิกไดเร็กเตอร์ครับ 
เนิร์ด โอตะ น่ารัก” 

เป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่มีผลงาน
ให้ดูต่อเนื่อง ท�าไมถึงเคลียร์คิว
มารับแสดงเรื่องนี้ได้คะ
 เพราะว่ามีความผูกพันตั้งแต่
เด็ก ตั้งแต่ Fat Radio ผมดู
คอนเสิร์ต เริ่มฟังเพลง เห็นคนใน
งานเกาะกลุ่มกันแข็งแรง เหนียว
แน่น พอชวนมาเล่นเรื่องนี้ ผมก็รับ
ทันทีครับ เวลาท�างานผมชอบเอา
ตัวไปแลกก่อน แล้วค่อยว่ากัน ผม
ว่าน่าตื่นเต้นดี 
 แล้วพอวัน read through 
(นักแสดงอ่านบทร่วมกัน) ก็สนุก 
คาแร็กเตอร์แต่ละคนชัดเจน 
คาแร็กเตอร์ม้งก็น่ารัก 

เม้งท�าการบ้านในบทม้งอย่างไรบ้าง
 ผมจะคอยศึกษา อ่านบท แล้ว
กค็อยดคูาแรก็เตอร์ แต่ช่วงท่ีมโีควดิ 
ไม่ค่อยได้เจอกันครับ ก่อนหน้านี้
เคยเห็นพี่ม้งที่แคท หรือตามงาน
ต่างๆ วันบวงสรวงที่มาเจอกัน 
ก็พยามยามคุย สังเกตพฤติกรรม 
ถ้าต้องเลือกเพลงประจ�าตัวม้ง
จากละครเรื่องนี้ จะตอบเพลง
ไหน เพราะอะไรครับ
 ถ้าเลือกเพลงของ Desktop 
Error ก็เข้าข้างตัวเองเนาะ ผม
ตอบเพลงของ BNK48 แล้วกนัครบั 
คิดว่า Cat Radio TV น่าจะให้
อะไรผู้ชม
 ให้ความสนิท ใกล้ชิดกับพี่ๆ 
ทีมงานมากขึ้นผ่านละคร ได้รู้จักผู้
จัดคอนเสิร์ต คนท�างานที่ผู้ชมอาจ
ไม่เคยเจอ ผมเชื่อว่าดูแล้วเขาจะรู้
ว่าแคท คือ อะไร และได้รู้จัก
รายการ รู้จักเพลงมากขึ้นครับ 
ที่น่าสนใจคือ ที่นี่ให้โอกาสศิลปิน  
ให้โอกาสเพลงบางเพลงที่ไม่มีใคร
รู้จัก เปิดโลกทางดนตรีให้กว้างขึ้น

อัด – อวัช รัตนปิณฑะ: 
ปัน ครีเอทีฟ แคท เรดิโอ 
 “สวัสดีครับ ผม อัด เรื่องนี้
เล่นเป็น พี่ปัน ครีเอทีฟ ครับ”

คาแร็กเตอร์ของปันเป็นอย่างไร
 เป็นคนที่คิดอะไรก็พูดออกมา
เลยครับ 
มีอะไรใกล้เคียงอัดบ้างไหมครับ
 ไม่ค่อยครับ ผมพูดไม่ค่อยเก่ง 
ตอนแรกไม่คิดว่าจะเป็นดีเจได้ด้วย

ปอ – กฤษสรัญ 
จ้องสุวรรณ : 
หนุ่ม หัวหน้าฝา่ย
โปรดักชั่น 
 “ผมชื่อ คุณหนุ่มนะครับ 
เป็นหัวหน้าฝ่ายโปรดักชั่นของ
แคท เรดิโอครับ”

ตัวเอง อะไรที่มีจุดยืน อะไรที่ดูเป็น
ปัจเจก ท�าให้น่าสนใจ สมมติเล่าว่า
เราชอบผู้หญิงคนหนึ่ง ผู้หญิงคนนี้
กม็คีวามแปลกกว่าคนอืน่ ไม่เหมอืน
ใคร มีเสน่ห์ในแบบของเขา 
ป.ล. พูดถงึ แคท เรดิโอ แล้ว ปอ
นึกถงึอะไร 
 แคท เรดิโอ เหมือนบ้านหลัง
หนึ่งของวาฬแอนด์ดอล์ฟที่อบอุ่น
และผูกพันมากๆ ครับ เป็นอีกหนึ่ง
ครอบครัวของเรา

ซ�้า ก็ขอบคุณที่แคท เรดิโอ ให้
โอกาส ทั้งเรื่องการเป็นดีเจ และ
การแสดงเรื่องนี้ครับ 
หากให้พูดถึง แคท เรดิโอ อีกนิด 
 ผมเคยไปงานทีเชิ้ต ตั้งแต่ยัง
เป็นแฟต เรดิโอครับ ชอบบรรยา-
กาศ ชอบดนตรี แล้วพอได้มาท�า
เพลงเองกับวงมิ้นท์ Cat Radio 
ก็เป็นที่แรกที่มาสัมภาษณ์ตั้งแต่
เพลงแรก ก็รู้สึกผูกพันมาตลอด
ครับ
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เอเปรี้ยว  วีณา ปิยะพินทุ 
: เอเปรี้ยว 

พอรู้ว่าว่าต้องแสดงด้วย รู้สึก
อย่างไร
 รู้สึกกังวล ว่าเราจะท�าได้หรือ
เปล่า จะไปท�าให้คนในกองเสีย
เวลาหรือเปล่า เพราะว่าเราไม่เคย
แสดงแบบนี้มาก่อน
บทเอเปรี้ยว เหมือนเอเปรี้ยว 
100 เปอร์เซ็นต์ไหม เพราะอะไร
 พอได้ยินว่าเขียนบทมาจาก
ตัวเราเอง ก็รู้สึกว่าคงเหมือนเรา
สัก 99% เพราะส่วนตัวเชื่อว่า มุม
มองที่เรามองตัวเราเอง กับมุมที่
คนอื่นมองไม่เหมือนกันหรอก มุม
ที่จะบอกว่าเราเป็นไง คนรอบตัว
น่าจะบอกได้ดีที่สุด
เท่าที่อ่านบท และเข้ากองถ่าย
แล้ว ขั้นตอนไหน ยากสุด 
 ในเรื่องจะมีมิวสิคัลให้ร้อง
และต้องเต้นด้วย ปกติร้องเพลง
เพี้ยนมาก และการเต้นนี่ล่าสุดจ�า
ได้ว่าตั้งแต่เรียนเต้นลีลาศสมัย
มัธยม ถือว่าเป็นเรื่องท้าทายมาก 
อีกอย่างคือการท่องจ�าบท ยากสุด 
จ�าไม่ได้ ท่องแล้วท่องอีก ปกติ คิด
อะไรไว้ ผ่านไป 10 นาทียังลืม 
ฮ่าๆ 

นอกจากร่วมแสดงแล้ว งาน
เบื้องหลังกองนี้ล่ะ เอเปรี้ยวต้อง
ท�าอะไรบ้าง  
 1. เยบ็เล่มบทละครท้ัง 13 ตอน
 2. นัดหมายศิลปินวงดนตรีที่
ต้องมาอัดเล่นสด
 3. ประสานงานท่ัวไป เนือ่งจาก
เราเป็นทีมงานคนหนึ่งในกอง 
นักแสดงที่เราอยู่ด้วยส่วนมากก็หัน
มาถามเราก่อน เพราะคิดว่าเรารู้
ว่าเรื่องอะไรต้องถามที่ใคร ก็จะ
ประสานงานต่อให้อีกที 
 4. อ�านวยความสะดวกให้
นักแสดงและศิลปิน ไปรับ ไปส่ง 
ช่วยขนของ ถามว่ากินข้าวหรือยัง 
บอกว่าน�้าอยู่จุดไหน บางทีวิ่งไปซื้อ
ข้าวให้ก็มีบ้าง
 5. โทรตามดีเจที่ต้องเข้าฉาก
ให้มาถึงตามเวลา
ฝากข้อความถึงพี่จ๋อง ผู้ริเริ่ม
ละครเรื่องนี้หน่อย
 ขอบคุณพี่จ๋องที่ให้โอกาสได้มี
ส่วนร่วมทั้งเบื้องหน้า เบื้องหลัง 
จะพยายามท�าให้ดีที่สุดค่ะ 
ขอบคุณค่ะ

สิงโต น�าโชค : ลุงมาลัย
 “เล่นเป็นคุณลุงมาลัย เป็น
ยามท่ีเฝ้าคล่ืนแคท เรดิโอนะครบั” 

จากที่อ่านบท รู้สึกว่าลุงมาลัย
เป็นอย่างไรบ้าง
 ผมรู้สึกว่าเป็นลุงไม่ได้แล้ว 
หน้าเรายังไม่ได้ลุงขนาดนั้น น่าจะ
ไปทาง “คุณพี่มาลัย” ซึ่งส�าหรับ
ผม เท่าที่อ่านบทนะครับ รู้สึกว่ารัก
องค์กร รักงานศิลปะ แล้วเราก็ต้อง
รักษาความปลอดภัยของคลื่นวิทยุ
นี้ให้ดีที่สุดเพราะเป็นหน้าที่ของเรา
ครับ
รบกวน สิงโต น�าโชค เลือกเพลง
ประจ�าตัวให้ลุงมาลัยหน่อยค่ะ  
 ก็ต้องเป็นเพลง ‘ยาม’ ของลา
บานูนครับ
ได้ข่าวว่ามาอ่านบทร่วมกับทีม
งานและนักแสดงคนอื่นวันแรก 
สิงโตก็ขอเพิ่มบทเลย 

 เพิ่มบทนี่เหมือนนั่งคุยสนุกๆ 
กับพี่จ๋องครับ ว่า เอ๊ะ หรือจริงๆ 
แล้ว ผมเป็นพระเอก จริงๆ เขา
หล่อมาก แต่เขาใช้ตะบองแปลง
ร่างเป็นสิงโต น�าโชค เพื่ออ�าพราง 
คุยกันสนุกๆ นะครับ แต่ก็เห็นว่า
พี่จ๋องจะไปเปลี่ยนให้เหมือนกัน 
(หัวเราะ)
คิดว่าแคท เรดิโอ ทีวี จะให้อะไร
แก่ผู้ชมบ้าง
 ก็ความบันเทิงแน่นอนนะครับ 
จากนักแสดง จากบทที่เราจะได้ดู
กัน ผมว่าเป็นภาพยนตร์ซีรีส์ที่รวม
นักดนตรี ศิลปินเยอะมากมาแสดง 
เชื่อว่าจะได้เห็นอะไรแปลกใหม่
แน่นอนครับ อย่าลืมติดตามการ
เป็นยามของผมด้วยนะครับ  
(O,O)
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ภาพเบื้องหลังจากสายตาและหัว
ใจไมเคิล
 ในกองถ่าย Cat Radio TV 
นอกจากนักแสดงแล้ว เรายังพบ
ศิลปินนักร้อง นักดนตรี ดีเจและ
ทีมงานที่คุ้นหน้าไม่น้อย ผลัด
เปลี่ยนกันมาตามคิว แต่มีหนุ่มหนึ่ง
ที่เราเห็นทุกคิวตั้งแต่วันบวงสรวง
จนเริ่มถ่ายฉากต่างๆ อนึ่ง ขอ
ออกตัวว่าเค้าแมวไม่ได้เข้ากองถ่าย
ทุกวัน แต่มาเมือ่ไหร่ เจอเขาแน่นอน
  ไมเคิล - ศิรชัช เจียรถาวร 
เป็นทั้งนักแสดง ดีเจ ช่างภาพ 
เพื่อนของเหล่าศิลปิน และทีมงาน
ที่ตั้งอกตั้งใจมาก เราเห็นเขาถือ
กล้อง คอยสังเกตการท�างานของ
คนเบื้องหน้าเบื้องหลัง เก็บภาพ
ด้วยท่าทาง ครุ่นคดิ วิง่ตามนกัแสดง 
สตาฟ เซฟรูปลงคอมพิวเตอร์ ส่ง
ลิงก์ดาวน์โหลดให้ทีมงาน ขยันขัน
แข็งสุดๆ
 เบื้องหน้า ไมเคิล รับบทเป็น
คนไข้ในละครเรื่องนี้ ส่วนเบื้องหลัง 
ไมเคิลรับหน้าที่ช่างภาพนิ่งประจ�า
กองถ่าย เป็นเบื้องหลังของเบื้อง
หลังอีกที ด้วยการถ่ายภาพส่งให้
ทีมงานอย่างสม�่าเสมอ เราคัดมา
ให้ดูเป็นตัวอย่างนิดหน่อยเพื่อ
ขอบคุณไมเคิลมากๆ จากใจ 

 เชื่อว่าทุกคนจะได้เห็นอีกไม่
น้อยผ่านเฟสบุ๊ก thisiscatradio 
ส่ือต่าง  ๆของแคท เรดโิอ และส่ืออืน่ๆ
 ทั้งนี้ เราเกรงใจไมเคิลมากแต่
ก็อยากคุยด้วย จึงให้เขาตอบ
ค�าถามทางไลน์ ช่วง work from 
home ซึ่งเขาก็จัดให้อย่างว่องไว 
ทั้งที่ยังไม่ได้เข้าฉากเบื้องหน้า แต่
ว่าเห็นความรูสึ้กในใจชดัเจนทีเดยีว  

แนะน�าตัวในคาแร็กเตอร์ของ 
แคท เรดิโอ ทีวี หน่อยค่ะ
 รับบทเป็นคนไข้ในช่วง "เพลง
ตามค�าหมอ" ครับ ชื่อตัวละครมี
หรือยังผมยังไม่รู้เลย
รู้สึกอย่างไรกับบทนี้บ้าง
  จริงๆ ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ในนี้ก็ดีใจแล้วละครับ แมวที่บ้าน
กินข้าวเก่ง ผมก็จะเป็นตัวแทนของ
คนที่มีอาการต่างๆ ต้องการการ
รักษาบาดแผลทางใจ?
คิดว่าอะไรที่ท�าให้เราต้องรับบท
เป็นคนไข้
 ตอนแรกที่บอกว่าผมกับกันต์ 
ชุณหวัตร ต้องเล่นเป็นหมอกับ
คนไข้ ยังคิดเลยว่าผมคงเป็นหมอ 
แต่เชื่อว่าพี่ๆ ทีมเขียนบทคงเห็น
อะไรบางอย่างครับ ผมว่าแบบนี้น่า
จะดีแล้ว

คิดว่ากันต์ มีความหมออยู่ในตัว
บ้างไหม เพราะอะไร 
 กันต์เป็นคนที่พูดอะไรแล้วดู
ไม่น่าเชื่อถือครับ ถึงแม้สิ่งที่กันต์
พดูจะเป็นเรือ่งจรงิกต็าม element 
นี้คงเหมาะกับ sitcom ครับ
จนถึงตอนนี้ยังไม่ได้ร่วมแสดงใน
ฉาก แต่ได้แวะเวียนเข้าไปใน
กองแล้ว บรรยากาศเป็นไงบ้าง
  ผมได้เข้าไปในกองถ่ายของ 
Cat Radio TV เพราะต้องไป
ดูแลแฟน ไปกินข้าวฟรี เอากล้อง
ไปขายนักแสดง (ig: minimetal-
prop) แล้วก็ไปถ่ายภาพเบื้อง
หลังครับ ถึงจะยังไม่ได้เข้าฉากใน
ฐานะนักแสดง แต่ในฐานะทีมงาน 
กองนี้เป็นกองถ่ายที่สนุกและ
อารมณ์ดคีรบั อนันีไ้ม่ได้ชมกนัเองนะ
จากการสังเกตการณ์ อยากให้
ไมเคิลพูดถึงอีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่
นักแสดง  ไม่ได้ระบุหน้าที่ชัดเจน 
(ท�าหลายอย่าง เนียนๆ) แต่ก็ไป
กองถ่ายทุกวัน คือ พี่จ๋อง - พงศ์
นรินทร์ อุลิศ   
  รักนะครับหัวหน้า :D
  พี่จ๋องก็เป็นหนึ่งในเสาหลัก
ของโปรเจกต์นี้ครับ การที่ได้เห็นพี่
จ๋องก�ากับ หรือแค่ได้เห็นในกองนี้ก็
ท�าให้อุ่นใจแล้วครับ

ในฐานะช่างภาพนิ่งกองถ่าย 
เลือกใช้กล้อง และฟิล์มอย่างไร
 กล้องดิจิตอลก็จะเป็นกล้องที่
ใช้ถ่ายงานเป็นประจ�าครับ ใช้มา 7 
ปีแล้ว ใช้ตัวนี้เป็นหลักครับ ส่วน
กล้องฟิล์มเป็นตัวเสริมครับ  
Pentax MX + SMC 50mm 
F1.4 ครับ ฟิล์มใช้ Kodak 
Vision3 500T ครับ เนื่องจาก
ตอนนั้นขายกล้องพร้อมฟิล์มไปให้
นักแสดงแล้วเลยเหลือฟิล์ม iso 
สูงสุดก็ม้วนนี้ครับ จริงๆเสียดาย
นะ อยากจะเก็บไว้ถ่ายสาวๆ 
มากกว่า
เล่าความทรงจ�าแรกที่ท�าให้รู้จัก 
Cat Radio หน่อยค่ะ
 รู้จักตั้งแต่เป็น Fat Radio 
ครับ เคยไปร่วมงานก็เมื่อนานมาก
แล้ว คิดว่าน่าจะ 10 ปีกว่าๆ ครับ
หลังจากนั้นก็มีร่วมงานอื่นๆ อีก 
แล้วพี่เปอร์เป็นดีเจอยู่ด้วย พอได้มี
โอกาสมาเป็นส่วนหนึ่งก็รู้สึกถูกที่
ถูกทางครับ

ผลงานของไมเคิลให้ติดตาม
ตลอดปีนี้
 Cat Radio เที่ยงคืนถึงตีสอง
ทุกวันพุธ พฤหัส ศุกร์ พบกันช่วง 
กันเคิลผจญภัย
  Cat Radio TV ครับ
  MC ตามงานต่างๆ ของ Cat 
Radio
 Photo Book ที่ไม่รู้ว่าจะได้
ออกปีนี้ หรือ ชาติหน้า ;)
 นอกจากนี้ก็มีงานละครรับ
เชิญและรายการทีวีครับ

รู้ไปท�าแมว
-  ไมเคิลโพสต์คลิปโฆษณา Cat 
Radio TV ที่ตัวเองร่วมแสดงด้วย ใน 
IG@michaelsirachuch พร้อมค�า
บรรยายว่า “มผีลงานการแสดงแล้วนะ”
-  นอกจากรับงานแสดง ดีเจ พิธีกร 
ถ่ายภาพ เลี้ยงแมว แล้วยังเป็นผู้ก่อตั้ง 
Minimalmetalprop สินค้าคนเท่ 
จ�าหน่ายกล้อง กล่องใส่ฟิล์ม และ
อุปกรณ์เท่? ต่างๆ อุดหนุนเลย เท่ 
-  ไมเคิล ศิรชัช เป็นช่างภาพฝีมือดี มี
ประสบการณ์ถ่ายภาพเบื้องหลังซีรีส์ 
ภาพประกอบพ็อกเก็ตบุ๊ก โฟโต้บุ๊ก 
ภาพในนิทรรศการ ร่วมกับศิลปิน 
นักเขียน ช่างภาพอีกหลายคน  
-  เราไลน์ไปถามเพิ่มว่าท�าไมถึงไม่
แน่ใจว่าโฟโต้บุ๊กของตัวเองจะออกเมื่อ
ไหร่ เราต้องรอชาติหน้าเลยเหรอ 
ไมเคิลตอบว่า “ตอนนี้ผมยังเล่นเกม
อยู่เลยครับ” … โอเค เราไม่กวนเคิลละ 
(O,O)
  

Through Michael’s Eyes
ไมเคิล ศิรชัช: ช่างภาพเบื้องหลัง
กองถ่าย Cat Radio TV
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