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หนังสือแจกฟรีของ แคท เรดิโอ

by Cat Radio

ฉบับน้ี
เขียนปกโดย
เขียนไขและวานิช
คุยด้วยเร่ือง
ศิลปะของดนตรี
ชีวิต และธรรมชาติ
แบบโฟล์กๆ
พบปะ ปันปัน ยีย์ยีย์,
YENTED, MAX JENMANA,
MORVASU, CHART SUCHART,
ICUTMYHAIRBECAUSE
YOUDONTCAREMYHEART
พร้อม CAT FILM, CAT TSHIRT,
PANORAMIC EXHIBITION 
และโน่นน่ีน่ัน
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Undercover
สืบจากปก

 ภาพเบื้องหลังคุณสาโรจน์ ยอดยิ่ง หรือ โจ้ เขียนไขและวานิช 
กับ ป้ายธนชาญวิศิษฐ์ เบื้องหน้า โรงงานผลิตยานิวยอร์คเคมีเกิ้ล
ในอดีต ที่ปัจจุบันปรับเป็นคาเฟ่เก๋ เสิร์ฟเครื่องดื่มและขนมใน
บรรยากาศกรุ่นกลิ่นอายวิทยาศาสตร์ผสานศิลปะการตกแต่ง ชวน
ให้ถ่ายรูปเคล้าบทสนทนา หรือนั่งอ่านหนังสือในห้องแล็บเคียง
เมนูที่คิดค้นได้สนุก โดยผู้ร่วมก่อตั้งและทีมงานที่อำานวยความ
สะดวกให้เราใช้พื้นที่สัมภาษณ์ศิลปินและถ่ายภาพมาใช้ในเล่มได้
ด้วย ขอบคุณทีม Beaker and Bitter ไว้ ณ ที่นี้ ขอบคุณทีม
เขียนไขและวานิช ที่มาด้วยกันพร้อมช่วยเหลือเอื้อเฟื้อจนเรามีทั้ง
หน้าปกและบทสัมภาษณ์ที่มีศิลปะและชีวิตชีวา 
  “ด้วยเค้าแมวฉบับนี้เป็นธีมเล่มเกี่ยวกับเพลงโฟล์ก คำา
ว่าโฟล์กในมุมของผม ถ้าเป็นการใช้ชีวิต คือความเรียบง่าย 
ธรรมดา อยู่กับธรรมชาติ แต่ถ้ามองในมุมดนตรี ก็คือความ
เรียบง่ายเช่นกัน แค่มีกีตาร์โปร่งตัวหนึ่ง ก็บรรเลงออกมาเป็น
บทเพลงได้แล้ว ดังนั้นภาพที่ออกมาเลยเป็นลายเส้นขาวดำา
ง่ายๆ ไม่ต้องเยอะ แล้วที่วาดรูปตัวเองเพราะไม่รู้ว่าจะวาดรูป
ใครดี งั้นเอารูปตัวเองไว้ก่อนจะได้ไม่มีปัญหาอะไรครับ” 
สาโรจน์ ยอดยิ่ง
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CultMaew Team

บรรณาธิการอำานวยการ   พงศ์นรินทร์  อุลิศ
บรรณาธิการบริหาร  มณเฑียร  เกษศิรินทร์เทพ
บรรณาธิการ  พัสวรรณ  ศรีลาน 
นักเขียนประจำา ทีมเค้าแมว = ทีมแคท เรดิโอ 
 ดีเจ ครีเอทีฟ โปรโค และทีมงานทุกคน
ทีมให้ข้อมูล รู้ไปทำาแมว   อัญญารัตน์  ชาตะเมธีกุล 
 วีณา  ปิยะพินทุ
 ปัญญพัฒน์  ชัยศุภมงคลลาภ
  ไชยปกรณ์  พุทธธีรภาพ
 นิสิต  พัฒนศิริมากร
 จามร  อามระดิษ
 จุลเมธ มละโยธา
ทีมการตลาด บรกรณ์  หลงสวาสดิ์
 วรพจน์  จันทร์สงวน
 โตมร  โภคมณี
 อิสราภรณ์  อ่อนกำาปัง
นักอ่านตรวจทาน  อิทธิกร  เทพทรงวัจจ
นักออกแบบ วรวุฒิ  ตวงวุฒิกุล
นักจัดการ   เพชรชมภู  ศุภนิราพาธ
นักสื่อสารออนไลน์   อภิชญา  โพธิ์ศรี
 ณฐพัชร  จันทร์วศิน
ผู้อำานวยการแจก 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 รบกวนแจ้ง
ที่เบอร์และอีเมลดังกล่าวได้เลย

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, ปั๊มนำ้ามันบางจาก สุขุมวิท 62, ปั๊มนำ้ามันบางจาก 
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) Size S Coffee & Bakery อโศก 
(Supalai Premier Place Asoke), Billy Billies ใต้ BTS แบริง่ ทางออก 3,
happening shop โครงการดาดฟ้า ลาซาล 33
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 

Editor’s note  
 “อย่า...มัวแต่คิด อย่า...มัวแต่
ฝัน เอาเวลาที่มีทุกวันไปทำาก่อน”
เป็นประโยคที่ได้ยินปุ๊บ 
จับใจจนเราจดปั๊บ และเขียน
บทบรรณาธิการต่อทันที 
หลังจากร่างแล้วเว้นว่างมานาน
ประโยคดังกล่าวมาจากเพลง ‘มัวแต่
คิด‘ ของ เขียนไขและวานิช
ในอัลบั้ม ‘หนีห่าง’ ที่เราชอบมาก 
ทุกเพลง

วนัหนึง่ หลงัจากหยบิงานชดุดงักล่าว
มาฟังรวดเดยีวจบอกี 1 รอบ 
เราก็โทรศัพท์ไปขอให้เขาช่วยทำา
หน้าปกเค้าแมว...
แม้ฟังดูแล้วไม่เกี่ยวกับประโยคหรือ
ความชื่นชอบที่อ้างถึงก่อนหน้านี้ แต่
ก็เกี่ยวนะ 

เราเชิญชวนศิลปินมาทำาหน้าปกในสไตล์เขาเองมาตลอด 
เพราะนับว่าหนังสือเป็นผลงานร่วมกันเสมอ ไม่ใช่ของเรา
ฝ่ายเดียว 
เรื่องที่ถ่ายทอดส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของเขา ไยไม่ถามเขา
ล่ะว่าชอบแบบไหน อยากทำาอะไร  
ว่าด้วยภาพถ่ายก็เคยขอมาแล้ว (จาก Greasy Cafe ใน
ฉบับ Cat Expo)
ให้ศิลปินเปิดบ้านหรือสถานที่โปรดให้เราไปถ่ายรูปไม่พอ 
ยังขอให้เขาทำาอะไรที่ไม่ง่าย ก็บ่อย
(เช่น ปกน้อย พรู กระโดด บนโรงแรมที่เขารัก / วิน 
Sqweez Animal ดำานำ้าที่สระนำ้าบ้านตนเอง)
ชวนขึ้นปกแบบให้เขาเตรียมเสื้อผ้าแต่งหน้าทำาผมสไตล์
ตนเอง ก็ประจำา

ฉบับนี้ หลังจากคุยคอนเซปต์กับทีมงาน Cat Radio ว่า
ด้วยเนื้อหาและหน้าตาหนังสืออยู่พักใหญ่
ชื่อ “เขียนไขและวานิช” ก็อยู่ตลอด ไม่เพียงอยากคุย 
อยากเจอ 
แต่เราอยากเสนอให้เขาทำาหน้าปกหนังสือด้วย
หากใช้เทคนิคสกรีนภาพพิมพ์แบบ “เขียนไขและวานิช” 
ซึ่งเป็นที่มาของชื่อศิลปินด้วย น่าจะเฟี้ยวไม่น้อย 
โทรปรึกษาคณะศิลปินแล้วได้รับคำาแนะนำาว่าเป็นวิธีที่ซับ
ซ้อนเกินกว่าจะทำาในเวลาและสถานที่จำากัด 
แต่เราไม่ย่อท้อ สบตากับภาพวาดหน้าปกอัลบั้มเขียนไขฯ 
แล้วบอกว่า “วาดก็ได้นะ” ถ้าโจ้ (สาโรจน์ ยอดยิ่ง–เขียน
ไขและวานิช) สนใจ
ปลายสายบอกว่า “สนใจ” ... เย้ 

เรานดัสัมภาษณ์และคยุเรือ่งปกกนัสักหน่อย 
แม้ว่าโจ้เองจะค่อนข้างยุ่งด้วยตารางงานและกิจกรรมต่างๆ 
ทว่าระหว่างเป็นแบบให้ถ่ายภาพกับวาดภาพ  
เขาเลือกอย่างหลังมากกว่า 
ลุย!
“อย่ามัวแต่คิด อย่ามัวแต่ฝัน เอาเวลาที่มีทุกวันไปทำา
ก่อน”

หน้าปกเค้าแมวฉบับนี้คือผลงานของเขียนไขและวานิช
ที่เราบอกโจทย์ไปว่า เราอยากทำาฉบับโฟล์กๆ เฟรนด์ๆ 
แต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะทำาทันและครอบคลุมแค่ไหน
สรุปคอนเซปต์ด้วยกันไว้ก่อนว่า “เขียนไขและวานิช
และเพื่อน”
ไม่วายบอกต่อว่า “แล้วแต่โจ้แหละ”
โจ้ชอบ เราก็ชอบ
ขอบคุณโจ้มาก
หวังว่าผู้ที่ได้รับหนังสือเล่มนี้ จะชอบ
ขอบคุณผู้อ่านด้วย 
อย่าลืมอ่านข้อความจากใจโจ้ในสัมภาษณ์ฉบับนี้
เกี่ยวกับเพลงและอะไรที่เขาทำา ที่เขาชอบ

ยังมีเรื่องราวของศิลปินอีกหลายคนที่ทำาสิ่งท่ีชอบ
นอกจากบทเพลงแล้วยังมีนิทรรศการที่น่าตื่นเต้นจาก 
Greasy Cafe
งานประกวดหนังสั้น เสื้อยืดและอีกสองสามอย่างที่
หลายคนชอบ..และลงมือทำา 

  ขอให้ทุกคนมีกำาลังใจที่ดี
  ไว้พบกันใหม่...ในธารดารา (เอ๊ะ?)
  พัสวรรณ ศรีลาน
  บรรณาธิการ
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CAT
RADIO
DJ Shift

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

Cat Radio DJ Shift

(ก๋วยเตี๋ยวยายก้า) เหม่งจ๋าย, Okinawa Kinjo (สุขุมวิท 
69, BTS พระโขนง ทางออก 3), Tacos Factory (อารีย์ 
ซ.1), TERUAKI (โครงการอารีย์การ์เด้น), แซ่บอินดี้ สาขา
เลียบด่วน (ซ.ประดิษฐ์มนูธรรม) University ใต้คณะ
ดุริยางคศาสตร์ ม.ศิลปากร (ตลิ่งชัน), ใต้คณะวารสารฯ ม. 
ธรรมศาสตร์ (รงัสติ), สำานักหอสมุดกลาง มศว (ประสานมิตร), 
สำานักวิทยบริการและ 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 + 
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(โครงการบ้านข้างวัด), ร้านกาแฟ ลานดิน + ร้านกลิ่น ขะ 
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(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 (บำารุงราษฎร์ 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 ส่ีแยกโรงเรยีนรวมมิตร), ห้องซ้อมดนตร ีStudio 
1234 (ถ. บวัรอง), Takeoff Cafe (โครงการ Airplane 
Park Korat), ร้านเขมจิตต์ คาเฟ่ แอนด์ เบด (ใกล้ไนท์
บ้านเกาะ)
เชียงราย ก๋วยเตี๋ยวเรือวิทยุ (หน้ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
หลวง), ร้าน 115 Cafe’ (ติดอนามัยป่าอ้อดอนชัย)

จันทบุรี Dejavu by Wanphen-
jewely, C.A.P Cafe and People 
(ถ. สุขาภิบาล)
ชุมพร Yellow Bear Bar (ตลาด
ร้อยร้าน)
ชลบุรี ร้านไปรษณีย์ไทย (โป่ง) ถนน 
เขาไม้แก้ว, ร้านชานม CHAMICHI 
(ป้ัม shell ขาเข้ากรงุเทพ ถ. สาย 36)
ชัยภูมิ โรงภาพยนตร์เบลซินิมาซิตี้  
ตาก a coffee, Bann Tak Coffee 
Boom (ริมนำ้าปิง 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
กำาจดั), โกดงั ซอย 2 (ซ. ราชดำาเนนิ 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
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 Sédo Izikura (ต.ตลาดใหญ่), 
43 Guesthouse, Kodchada โกฐ
ชฎา, BurnHead Club Bar and 
Restaurant
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เอาเพลงมาทําเปน็หนัง

เทศกาลประกวดหนังส้ัน ปั้ นผู้กํากับหน้าใหม่

ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาท     

ส่งหนังส้ัน ได้ต้ังแต่ 1 สิงหาคม-4 ตุลาคม 2563          

พร้อมรางวัลพิเศษ

ISUZU Best

Creative Film
มอบให้หนังส้ันท่ีมี

รถปกิอัพ ISUZU อยู่ในหนัง

ถูกใจคณะกรรมการท่ีสุด 

เงินรางวัล 

50,000 บาท

 กติกา
1. ช่ือเร่ืองต้องเปน็ช่ือเดียวกับช่ือเพลง

2. มีช่ือเพลงหรือมีบทเพลงน้ันๆ อยู่ในหนังอย่างน้อย 1 คร้ัง 

 ส้ันยาวไม่จํากัด โผล่มาตอนไหน รูปแบบใดก็ได้ 

3. เพลงท่ีนํามาใช้ต้องเปน็เพลงท่ีเคยเปดิใน Cat Radio 

 ตามลิสต์ท่ีระบุไว้ในการประกวดคร้ังน้ีเท่าน้ัน

4. หนังมีความยาวไม่เกิน 5 นาที สัดส่วนของภาพขนาด 16:9

5. ในหนังส้ันต้องมีรถปกิอัพ ISUZU ปรากฏอยู่ในหนังอย่างน้อย 

 1 คร้ัง แบบใดก็ได้

6. ต้องมีโลโก้ Cat Film, โลโก้ ISUZU และ โลโก้ Cat Radio 

 ข้ึนในช่วงไตเติล้ของหนัง 

7. โครงเร่ืองหนังส้ันท่ีนําเสนอต้องเปน็โครงเร่ืองใหม่ 

 และไม่เคยเข้าประกวดหรือได้รับรางวัลใดมาก่อน 

8. ส่งผลงานได้ท้ังประเภทเด่ียวหรือทีม ไม่จํากัดอายุ

รายละเอียด กฎ กติกา 

พร้อมรายช่ือเพลง 

ได้ท่ี Website: 

www.thisiscat.com/

ISUZUpresentsCatfilm

Facebook: 

ALLNEWISUZUDMAX

Facebook: 

Cat Radio

Website: 

www.isuzu-tis.com 

โทร. 02-530-9611

Cat
Film



7

เอาเพลงมาทําเปน็หนัง

เทศกาลประกวดหนังส้ัน ปั้ นผู้กํากับหน้าใหม่

ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาท     

ส่งหนังส้ัน ได้ต้ังแต่ 1 สิงหาคม-4 ตุลาคม 2563          

พร้อมรางวัลพิเศษ

ISUZU Best

Creative Film
มอบให้หนังส้ันท่ีมี

รถปกิอัพ ISUZU อยู่ในหนัง

ถูกใจคณะกรรมการท่ีสุด 

เงินรางวัล 

50,000 บาท

 กติกา
1. ช่ือเร่ืองต้องเปน็ช่ือเดียวกับช่ือเพลง

2. มีช่ือเพลงหรือมีบทเพลงน้ันๆ อยู่ในหนังอย่างน้อย 1 คร้ัง 

 ส้ันยาวไม่จํากัด โผล่มาตอนไหน รูปแบบใดก็ได้ 

3. เพลงท่ีนํามาใช้ต้องเปน็เพลงท่ีเคยเปดิใน Cat Radio 

 ตามลิสต์ท่ีระบุไว้ในการประกวดคร้ังน้ีเท่าน้ัน

4. หนังมีความยาวไม่เกิน 5 นาที สัดส่วนของภาพขนาด 16:9

5. ในหนังส้ันต้องมีรถปกิอัพ ISUZU ปรากฏอยู่ในหนังอย่างน้อย 

 1 คร้ัง แบบใดก็ได้

6. ต้องมีโลโก้ Cat Film, โลโก้ ISUZU และ โลโก้ Cat Radio 

 ข้ึนในช่วงไตเติล้ของหนัง 

7. โครงเร่ืองหนังส้ันท่ีนําเสนอต้องเปน็โครงเร่ืองใหม่ 

 และไม่เคยเข้าประกวดหรือได้รับรางวัลใดมาก่อน 

8. ส่งผลงานได้ท้ังประเภทเด่ียวหรือทีม ไม่จํากัดอายุ

รายละเอียด กฎ กติกา 

พร้อมรายช่ือเพลง 

ได้ท่ี Website: 

www.thisiscat.com/

ISUZUpresentsCatfilm

Facebook: 

ALLNEWISUZUDMAX

Facebook: 

Cat Radio

Website: 

www.isuzu-tis.com 

โทร. 02-530-9611

 “อย่าคิดว่ามโีจทย์แล้ว
เป็นการบล็อกความคิดสร้างสรรค์ 
ทำาให้ดีที่สุด แล้วอยู่ในกติกานั้น 
ถงึจะถือว่าเก่ง” อมราพร 
แผ่นดินทอง นักเขียนบทมือทอง 
เช่น แฟนฉัน, Seasons 
Change, ATM เออรัก เออเร่อ, 
แฝด รวมทั้งซีรีส์ แอนิเมชั่น
หลายๆ เรื่อง เป็นอาจารย์สอนวิชา
เขียนบทภาพยนตร์ ให้คณะ ICT 
มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะ
ดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต

“จริงใจกับประเด็นเท่าไหร่ก็มี
โอกาสที่จะทัชใจคนอื่นเท่านั้น” 
ชยนพ บุญประกอบ  ผู้กำากับ-
SuckSeed..ห่วยขั้นเทพ เมย์
ไหนไฟแรงเฟร่อ เฟรนด์โซนระวัง
สิ้นสุดทางเพื่อน 

รู้ไปทำาแมว
- เบื้องหน้า รายการ Cat Film TV 
ใครๆ ก็ทำาหนังได้ นอกจากมีรุ่นพี่อย่าง
เต๋อ นวพล, จิม โสภณ, เปอร์ สุวิกรม 
ติวเตอร์อย่าง หมู ชยนพ, อมราพร 
แผ่นดินทอง แล้ว  ยังมีพิธีกร คือ ดีเจ
จูนจูน พัชชา พูนพิริยะ เจ้าของรางวัล
นักแสดงนำาหญิงยอดเยี่ยม จาก
ภาพยนตร์ MARY IS HAPPY, 
MARY IS HAPPY และมีเบื้องหลัง
เป็น ทีม แคท เรดิโอ ผู้กำากับ Cat 
Radio TV และยังมีช่วงคำาคมคารม
โค้ช จากโค้ช นภ ให้แฟน
ซีรีส์หายคิดถึงและได้ข้อคิดจากโค้ช
ด้วย 
- ตัวอย่างคำาคม คารมโค้ชนภ จาก 
Cat Film TV ใครๆ ก็ทำาหนังได้ 
“อยากทำาหนังสั้นไม่ต้องคอย...
 ไม่สปาร์คจอยก็แค่ทิ้ง” 
“ทำาหนังดี...ได้หนังดี”  
“หนังสั้น...เพราะมันไม่ยาว”

Cat Film

 “น่าสนุกในการที่จะลองทำาดู 
เป็นกิจกรรรมที่ทำากับเพื่อน 
เป็นการทดลองที่อิสระ” 
จิม-โสภณ ศักดาพิศิษฏ์ ศิษย์เก่า 
Fat Film เอาเพลงมาทำาเป็นหนัง 
ที่ต่อมาเป็นผู้กำากับ ลัดดาแลนด์, 
เพื่อน..ที่ระลึก, ฝากไว้ในกายเธอ 
และกำาลังเขียนบทภาพยนตร์เรื่อง
ใหม่ 

 “เป็นการประกวดที่ท้าทาย 
โจทย์คือ เอาเพลงมาทำาเป็นหนัง 
ได้ใช้เพลงที่เราชอบอยู่แล้ว 
ทำาให้เราได้ลองทำาหนังแบบจบ
กระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ ได้
ฉายในโรงให้ทุกคนดู” 
เต๋อ- นวพล ธำารงรัตนฤทธิ์ ศิษย์
เก่า Fat Film เอาเพลงมาทำาเป็น
หนัง ต่อมาเป็นผู้กำากับฮาวทูทิ้ง..
ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ, 
Freelance..ห้ามป่วย..ห้ามพัก.. 
ห้ามรักหมอ, Die Tomorrow 
ฯลฯ

 “การที่ได้เห็นหนังตัวเองไป
ฉายในโรงหนังแค่ 5 นาทีผมรู้สึก
ว่าเป็นโมเมนต์ที่โคตรดีเลยครับ” 

ปืน-ชนาธิป อมรปิยะพงศ์ เจ้าของ
รางวัลที่ 1 + Popular Vote ปี  
2561 และ รางวัลที่ 3 + 
Popular Vote ปี 2562 จาก
โครงการ Cat Film เอาเพลงมา
ทำาเป็นหนังที่เปลี่ยนชีวิตเขาจาก
เส้นทางครูสอนสังคมศึกษามาเป็น 
ครีเอทีฟไดเร็กเตอร์อยู่ที่โปรดักชั่น
เฮาส์ ชื่อ A Yellow Train 
Studio

 “ชนะไม่ชนะไม่ใช่สิ่งสำาคัญ 
สิ่งสำาคัญ คือ เราได้ลองทำาอะไร
ที่เราไม่เคยทำา” เปอร์ สุวิกรม 
อัมระนันทน์ ศิษย์เก่า Fat Film 
เอาเพลงมาทำาเป็นหนัง ที่ปัจจุบัน
เป็นดีเจแคท เรดิโอ พิธีกรมือ
อาชีพและเปิดบริษัททำารายการ
โทรทัศน์

 “Cat Film เป็นโครงการ
ประกวดหนังสั้นที่เปิดโอกาสให้
คนรุ่นใหม่ที่มีความคิด
สร้างสรรค์และมีใจรักในการทำา
หนังได้มีโอกาสแสดงออกซึ่ง
ศักยภาพของเขาในการทำาหนัง
สั้นรูปแบบต่างๆ ปีนี้ อีซูซุก็
อยากมีส่วนช่วยสนับสนุนให้มี
การแสดงออกในความคิด
สร้างสรรค์ให้เต็มที่นะคะ” 
คุณปนัดดา เจณณวาสิน กรรมการ
รองผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุ
เซลส์ จำากัด
   
  นี่คือโอกาสที่หลายคนรอคอย 
จากกิจกรรมเดียวที่รวมสองอย่าง
ไว้ให้สร้างสรรค์อย่างสนุกด้วยกัน 
แบบ “เอาเพลงมาทำาเป็นหนัง” 
โครงการประกวดหนังสั้นหนึ่งเดียว

ที่เริ่มต้นจากเพลงแล้วก็ทำากันมา
เป็นสิบปี ปั้นผู้กำากับหน้าใหม่ที่
เติบโตเป็นมืออาชีพไม่น้อย 
ปีนี้ ISUZU presents Cat 
Film เอาเพลงมาทำาเป็นหนัง เปิด
รับผลงานแล้ว  ดูรายชื่อเพลง 
กติกาส่งหนัง แล้วจัดด่วนที่ www.
thisiscat.com/ISUZUpre-
sentsCatfilm  ภายใน 4 
ตุลาคมนี้ ลุ้นรางวัลร่วม 
100,000 บาท  ได้แก่
 รางวัลที่ 1 : 
 เงินรางวัล 50,000 บาท 
  รางวัลที่ 2 : 
 เงินรางวัล 30,000 บาท 
  รางวัลที่ 3 : 
 เงินรางวัล 20,000 บาท 
  รางวัล Popular Vote : 
 เงินรางวัล 10,000 บาท 
  รางวัลพิเศษ ISUZU Best 
Creative Film : 
 เงินรางวัล 50,000 บาท 
สำาหรับหนังที่ Tie-in รถปิคอัพ 
Isuzu คันจริงได้ถูกใจคณะ
กรรมการที่สุด รวมทั้งรางวัล
โดดเด้งที่ให้ด้วยใจไร้ขีดจำากัด 
 ร่วมตัดสินโดยคณะกรรมการ
ทั้งศิษย์เก่าการประกวดหนังสั้น ผู้
กำากับ นักเขียนบท และนักแสดง
ยอดฝีมือ เอส-คมกฤษ ตรีวิมล 
เต๋อ-นวพล ธำารงรตันฤทธ์ิ อมราพร 
แผ่นดนิทอง ก้อง–สหรถั สังคปรชีา  
พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิที่รักหนังสั้น
และเพลงมากจากรายการหนังหน้า
แมวและ Cat Radio 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม FB :  
ALLNEWISUZUDMAX, Cat 
Radio หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 
02-530-9611
 ใครยังไม่แน่ใจว่าจะเอาเพลง
มาทำาเป็นหนังอย่างไรดี Cat 
Radio เขาจัดรายการพิเศษ “Cat 
Film TV ใครๆ ก็ทำาหนังได้” ติว
กันแบบออนไลน์ทางไลฟ์เฟสบุ๊ก 
thisiscatradio เมื่อ 8 กันยายน
ที่ผ่านมา ใครดูไม่ทันหรืออยาก
ทบทวนเคล็ดลับวิชาจากติวเตอร์
และรุ่นพี่เอาเพลงมาทำาเป็นหนัง 
คลิกดูได้ที่ www.youtube.com/
watch?v=oSWrzf_7oCI 
 เราโน้ตตัวอย่างเรียกนำ้าย่อย
ไว้นิดหน่อย 
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Interview:
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เขียนไขและวานิช

ศิลปะ
ของ
เขียนไข
และวานิช
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 "เป็นความรู้สึกที่ดีนะที่ได้
เห็นน้องเขาทำาสิ่งที่เขารักแล้วก็
มีคนตอบรับในผลงานของเขา 
ส่วนตัวเราก็ชอบเพลงแนวนี้อยู่
แล้ว มีเอกลักษณ์และสำาเนียงที่
ไพเราะในทางของเขา จนเรียก
ได้ว่าประสบความสำาเร็จในระดับ
หนึ่งเลยก็ว่าได้ สำาหรับวงการ
เพลงโฟล์ก
 เคยได้เจอกันตามงานดนตรี
โฟล์ก ได้คุยกันบ้าง น้องเขานิสัย
ดี ถ่อมตัว เป็นกันเอง การคิด
การพูดเป็นคนมีจินตนาการ รู้สึก
ดีที่ได้สนทนากันเมื่อมีโอกาส 
และก็ได้เห็นความตั้งใจในการ
ทำางานทางดนตรีของเขา และก็
ทำาออกมาได้ดี" Selina and 
Sirinya - ไอดอลของเขียนไขและ
วานิช
 "โจ้เป็นน้องที่น่ารัก มีนำ้าใจ 
ไม่พูดก็รู้สึกได้" จุลโหฬาร รุ่นพี่ที่
ร่วมทัวร์กับเขียนไขและวานิช

 “เขียนไขและวานิช” ซึ่งเป็น
นามปากกาในการทำางานเพลงของ 
โจ้–สาโรจน์ ยอดยิ่ง คือ ชื่อที่ติดหู
เรามากพอๆ กับเพลง ‘แก้มน้อง
นางนั้นแดงกว่าใคร’ ในปีที่ผ่าน
มา ทว่า ชื่อนี้เดินทางกับบทเพลง
ต่างๆ มาร่วม 10 ปี การเป็นที่รู้จัก
มากขึ้น ก็นับเป็นรางวัลแห่งความ
พากเพียรและคุณภาพของงานที่
สั่งสมไว้ 
  อย่างไรก็ดี สารภาพว่าหลัง
จากฟังเพลงเขาผ่านช่องทาง
ออนไลน์มาพักใหญ่ เราเพิ่งฟัง
อัลบั้มเขาแบบรวดเดียวจบผ่านซีดี
ไม่นานมานี้ และประกาศในใจเลย
ว่าเป็นอัลบั้มที่ชอบสุดในรอบปี 
อนึ่ง เราเคยได้ยินโจ้บอกว่าทุก
เพลงมีเรื่องราว แต่เขาอาจไม่มี
เวลาหรือโอกาสได้เล่าทีละเพลง 
เราเองก็อยากรู้มากจึงชวนเขามา
สนทนากัน ซึ่งพบว่านอกจาก
บทเพลงแล้ว ยังมี “ศิลปะ” กับ 
“ชีวิต” สอดประสานเป็นลมหายใจ
อยู่ในเรื่องราวที่เขาเล่าอย่างเรียบ
ง่ายคล้ายคำาจำากัดความ “โฟล์ก” 
ที่แสดงผ่านบทเพลง ภาพวาดปก
ฉบับนี้ และการใช้ชีวิตของเขากับ
เพื่อนๆ เราเองยินดีมากที่ได้ฟัง
และอยากส่งต่อถึงผู้อ่านผ่านบท
สัมภาษณ์นี้   
 ขอชวนให้เปิดอัลบั้ม ‘หนห่ีาง’ 
ฟังไปด้วยกัน 

(intro)

 ...เขียนไขและวานิช เริ่มมา 
10 ปีแล้วครับ เพลงน่าจะมี 23 
เพลงแล้ว แต่ทำาทิ้งไว้เยอะมาก...

จากเพลงที่ทำาสะสมมาทั้งหมด 
เลือกอย่างไรให้ได้ 12 แทร็กใน
อัลบั้มเต็มชุดแรก
 ทยอยเอาออกมาแบบที่
คล้ายๆ กันหน่อย ให้เป็นเซตตาม
ชื่ออัลบั้ม ‘หนีห่าง’ 

ซึ่งเป็นชื่อเพลงด้วย ทำาไมถึง
เลือก ‘หนีห่าง’ เป็นตัวตั้งต้น
อัลบั้มนี้คะ   
 เพราะว่าอิทธิพลของวงมา
จากเพลงเศร้าก่อนน่ะครับ มีเพลง
เศร้าเยอะ อย่าง ‘แก้มน้องนางฯ’ 
เหมือนจะน่ารักแต่ก็มีกลิ่นหม่นๆ 
ใครฟังเขียนไขฯ ก็ชอบคิดว่า “มี
แต่เพลงเศร้า ไม่มีเพลงสนุกเลย
หรือไง”

แล้วมีไหมคะ ในเพลงทั้งหมดที่
แต่งเก็บไว้ 
 ก็มีเพลงที่บ่นเกี่ยวกับชีวิต 
เพราะว่าที่วางแผนไว้ อัลบั้ม 2 ชื่อ
ว่า ‘เดินทางไกล’

โอ้ นับเป็นข่าวดีถึงแฟนๆ เราขอ
ถามเลยว่าอัลบั้ม ‘เดินทางไกล’ 
นี้ จะเดินทางมาถึงเมื่อไหร่คะ
 เสร็จแล้วกำาลังรอมาสเตอร์ 
จะขายที่งานแคท เอ็กซ์โปก่อน 
ตามสัญญาครับ (เย้!)

ย้อนกลับไป ในการทำาเพลงมา
ร่วม 10 ปี เมื่อไหร่ที่โจ้รู้สึกว่า
ต้องทำาอัลบั้มแล้ว
 ตอนแรกผมไม่ได้คิดไว้เลย
ครับ แล้วก็เสียดายที่ค้างในซาวด์
คลาวด์ (https://soundcloud.
com) แล้วก็ค้างอยู่ในสมุดเยอะ 
อยากทำาให้เสร็จเป็นผลงานชิ้นหนึ่ง 
...อย่างน้อยชีวิตนี้ก็น่าจะมี 
 ทำาครั้งแรกเป็น ‘Ep.1’ ก่อน 
เราลงทุนเอง หน้าตาเป็นสีดำาหมด
เลย ตัดปกเอง ขาดบ้างฉีกบ้าง 
ขายบ้างแจกบ้าง เมื่อปีที่แล้ว มี 5 
เพลง ที่เป็นเดโมของอัลบั้มเต็ม

รู้สึกอย่างไรที่ผลงานเสร็จเป็น
อีพีตอนนั้น  
 ก็รู้สึกดีใจที่ได้เริ่มงานแล้ว  
ทุกวันนี้ยังมีคนตามหาเซตเก่านี้ 
ผมก็ยังไม่มี

เมื่อได้ครบ 12 เพลง เป็นอัลบั้ม 
‘หนีห่าง’ แล้วผลลัพธ์ได้ตามที่
เราคิดไหม
 ก็เกินมากเลย บางทีไปเจอใน
ประมูลบ้าง แหม่ เล่นกันขนาดนี้
เลยเหรอ ฮาๆ 

อัลบัม ‘หนีห่าง’ 
Track By Track

Track 1 : ‘สิบลอ้ทีห่ายไป’ 
…เป็นแค่เพียงวัตถุที่หายไป
ตลอดกาล ไม่กลับมา”…
 ‘สิบล้อที่หายไป’ นี้ดิบๆ เลย 
ไปดื่มมาแหละครับแล้วกลับบ้าน
มาตี 5 ผมก็นั่งคิดอะไรสักอย่างกับ
ตัวเอง ถ้าเกิดชีวิตโลกหน้าไม่มีจริง 
แล้วคนที่เราเป็นห่วงแล้วเรารักล่ะ 
ทุกวันนี้เรายังไม่ได้ดูแลใส่ใจเขา ก็
เขียนวันนั้นเลย เมาแล้วได้เพลงนี้
ขึ้นมา แล้วไปร้องให้เพื่อนฟัง ให้
เขาช่วยแต่งชื่อเพลงให้หน่อย 
เพื่อนคนนี้ก็บอกว่า “สิบล้อที่หาย
ไป” ก็แล้วกัน ทุกวันนี้ผมก็ยังงงว่า 
ทำาไมต้องสิบล้อที่หายไป
เราฟังแล้วก็ไม่เจอ “สิบล้อ” ใน
เพลง แต่เจอ “วัตถุที่หายไป
ตลอดกาล ไม่กลับมา” 
 เพื่อนบอกว่า “ขนาดสิบล้อ
ยังหายได้ นับภาษาอะไรกับ
ใจคน” ฟังแล้วเราก็ ..หืม  ชอบ

Track 2 : ‘หนีห่าง’ …เธอ
หายวับไปจากดวงตาของฉัน เธอ
เหมือนดวงดาวหนีห่าง... 
 ‘หนีห่าง’ นี้เขียนให้คนๆ หนึ่ง  
ไม่อยากพาดพิงครับ เป็นคนที่ชอบ
แล้วก็สนิทกันมาก แต่เรารู้ว่าเขามี
ของเขาอยู่แล้ว เราก็เลยเขียน
บทความ*นี้ขึ้นมา แค่นั้นแหละครับ
(*บทความ หมายถึง เรื่องราว
เนื้อหาหรือคอนเซปต์ ที่โจ้จด
บันทึกไว้ ก่อนเรียบเรียงเป็นเนื้อ
ร้องแต่ละเพลง)

Between the tracks:
การทำาเพลงของเขียนไขฯ โจ้จะ
เขียนเป็นบทความ เป็นคอน
เซปต์ไว้ก่อนใช่ไหม 
 ใช่ครับ แล้วค่อยมาใส่ดนตรี
เนื้อเพลงจากบทความส่วนใหญ่
เห็นว่ามีการเปรียบเทียบ ได้
แนวคิดหรือวิธีนี้มาจากไหนคะ     
 ผมไม่อยากพูดให้มันตรงไป 
ได้มาจากศิลปะครับ ตอนเรียน 
เวลาพริเซนต์งานอาจารย์ ผมก็จะ
โดนขยี้ ให้อธิบายแบบไม่งง พูดถึง
ความรู้สึกแล้วก็เชิงเปรียบเทียบกับ
วัตถุอื่นๆ เป็นคอนเซปต์เริ่มต้นที่

ต้องนำามาเสนอ ถ้าไม่ผ่านอาจารย์
ก็ไม่ให้ทำา ก็ติดเป็นนิสัยบ่อย ต้อง
มีสเกตช์ก่อนถึงทำางานได้ 

Track 3 : มวัแตค่ดิ  
“อย่า...มัวแต่คิด อย่า...มัวแต่ฝัน 
เอาเวลาที่มีทุกวันไปทำาก่อน”
 เมื่อก่อนอยู่ว่างกลางคืนนี่ไม่
ทำาอะไรเลย ผมก็เลยเขียนเพลงนี้
ด่าตัวเอง เตือนตัวเองโดยเฉพาะ
เลยครับ มีสิ่งที่ตัวเองคิดใน
จินตนาการว่า “อย่ามัวแต่คิด 
อย่ามัวแต่ฝัน”
 เพราะผมคิดเยอะมากแต่ผม
ไม่ทำาสักที ผมมีโปรเจกต์เสนอรุ่นพี่
เสนออาจารย์ แต่ยังไม่ยอมทำา เขา
เลยบอกว่า “ไปทำาก่อน” ที่บอกว่า
จะออกอัลบั้ม จัดคอนเสิร์ต ก็ไปทำา
มาก่อนเลย
 
Track 4 : ‘ตามกาลเวลา’ 
…เราคงเป็นเพียงต้นไม้ต้นหนึ่ง 
คอยหมุนเวียนเปลี่ยนผ่าน... 
 พูดถึงชีวิตนั่นแหละครับ ไป
อ่านหนังสือถึงทฤษฎีใบไม้อะไรสัก
อย่างหนึ่งเปรียบกับชีวิตคนที่ร่วง
หล่นลงสู่พื้นเป็นปุ๋ย แล้วก็
หมุนเวียนให้ใบอื่นๆ เติบโตใหม่ ก็
เลยพูดถึงชีวิตมนุษย์ 1 คนที่
หมุนเวียนเปลี่ยนผ่าน ใช้คำา 
“ใบไม้ใบเดียว” “ต้นไม้ต้นหนึ่ง”  
มาทำาเป็นเพลง แค่นั้นแหละครับ

Between the tracks : 
โจ้กับการอ่านหนังสือ 
 หลังๆ น้อย อ่านช่วงที่ว่าง
จริงๆ กับเวลาเดินทาง เพราะว่า
ว่างมาก 
 ซื้อบ้างยืมบ้าง ชอบอ่านเป็น
บทความ เรื่องแต่ง เรื่องเล่า อ่าน
เรื่องเล่าของคนๆ หนึ่งก็จะได้วิธี
คิดของคนๆ นั้น อย่างของน้าชาติ 
กอบจิตติ ก็ บางทีก็ของน้าแดน
อรัญ แสงทอง ก็จะหดหู่หน่อย 

อาจจะเข้ากับเราที่ชอบทำาเพลง
เศร้า
 บางทีคำาก็ได้มาจากแกบ้าง 
บางทีก็เป็นนิยายของเกาหลีที่
สะกิดใจ หนังก็ดี แล้วก็ญี่ปุ่นแบบ
การ์ตูนจิบลินั้นผมก็ชอบ พวก
การ์ตูนดีๆ 

ตัวอย่างเรื่องที่ชอบ
  Spirited Away, สุสาน
หิ่งห้อย นั่นเจ็บสุดเลย
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Track 5 : ‘อาจจะเพียง’ 
...อาจจะเพียงแค่ลมที่พัดมา 
เวลาที่ฉันเดิน แล้วเจอกับ
ดอกไม้...
    ‘อาจจะเพียง’ เป็นเพลงแรก
ที่เริ่มแต่งเพลง ตอนนั้นยังกิน
กาแฟ(หัวเราะ) อยู่หน้าแกลลอรี่ ที่
บ้านถวาย หางดง เชียงใหม่ นั่ง
เฝ้าร้านนั่นแหละครับ แล้วก็มองไป
บนพื้นหญ้า เริ่มจับเอาทุกอย่าง
เปลี่ยนเป็นภาษาอื่น เอาดอกไม้มา
แทนอันนี้ เอาอันนั้นมาใส่แทน 
เพลงนี้แหละครับเพลงแรก ที่แต่ง
ได้จนจบเลย  
   พูดถึงการมองความงามครับ 
จริงๆ ก็คือมองผู้หญิงแหละ  แล้ว
คนฟังก็ตีความไปอีกอย่าง ไม่
เหมือนกับที่เราตีไว้ เหมือนรูปถ่าย
รูปหนึ่งที่เรามองคนละแบบ ทุกคน
ต่างใครจะเข้าใจก็แล้วแต่

Track 6 : ‘แต่เวลาไม่
หยุดรอ’ ...ฉันบอกกับเธอ
เวลาไม่หยุดรอ คงไม่เป็นดั่งใจ 
ฉันคงต้องไปต่อ...
 ‘แต่เวลาไม่หยุดรอ’ บอกกับ
การมีชีวิตคู่ การเดินทาง เพราะว่า
เวลาไม่หยุดรอพวกเราอยู่แล้ว มัน
ไม่เป็นอย่างใจ ไม่มีใครรอกันไป
เสมอหรอก เราก็ต้องไปต่อ บาง
คนอาจจะพาความฝันมาด้วยกัน 
แต่บางคนละทิ้งความฝันนี้ไป แล้ว
ก็ไม่มีใครรอกัน  ก็เหมือนชีวิต 
การดำารงอยู่ของใครของมัน

Track 7 : ’การให้’ ...ฉันคิด
ว่าใจคือการแบ่งปัน ฉันรู้เมื่อ
ยามที่ได้อยู่ด้วยกัน…
 ตอนนั้นไปจีบๆ นั่งกินเบียร์กัน
อยู่ข้างถนนน่ะครับ แล้วก็ชี้ป้ายที่
อยู่บนเสา บอกเขาว่า “เธอๆ เรา
ชอบประโยคนี้” เป็นป้ายโฆษณา 
CSR เกี่ยวกับ “การให้” ก็คิดหา
วิธีวางแล้วก็เขียน ง่ายเลยครับ
เพลงนี้

Track 8 : แก้มน้องนาง
นั้นแดงกว่าใคร’ ...ฝาก
ดวงใจพี่ลอยล่องไปบนนภา สุด
ขอบฟ้าหัวใจพี่จะไปถึง...
 ’แก้มน้องนางนั้นแดงกว่า
ใคร’ เป็นโจทย์เพลงที่เกี่ยวกับ
กลิ่นอายของเหนือ แล้วผมอยาก
เขียนอะไรที่เป็นไทยๆ บ้าง ตอน
นั้นมีฟีลตกค้างอารมณ์ของปู่ม่าน
ย่าม่าน วัดภูมินทร์น่ะครับ แล้วถ้า
เขียนเพลงให้กับน่าน จะใช้แนวลูก
กรุงหรือสตริงไม่ได้ ต้องเป็นแนว
พื้นบ้าน มีกลิ่นของดนตรีไทยๆ 

หน่อย ก็เลยลองใช้สำานวนเล่นคำาดู 
แล้วอินมาก ร้องเพลงนี้แล้วก็คิดถึง
จังหวัดนั้น นึกถึงการเดินทางไป
แล้วไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่น ผมเขียนได้
สัก 15 นาทีเสรจ็เพลงนี ้เพราะว่าไม่
อยากให้อารมณ์ตอนนัน้มนัหายไป 

Between the tracks :
 เราบอกโจ้ว่า เพลงนี้เคยได้ยิน
ที่มาของเรื่องราวผ่านสื่อต่างๆ 
บ้างแล้ว หากมีมุมอื่น หรือแรง
บันดาลใจเกี่ยวกับดนตรีที่อยาก
เล่า ก็บอกได้เลย 

Track 9 : ‘ผา่นแลว้ผา่นไป’  
…ไม่ว่าจะเจออะไร ใครทำาให้
เสียใจ ทุกข์ร้อนเพียงใด ผ่าน
แล้วผ่านไป...
  ‘ผ่านแล้วผ่านไป’ เพลงนี้
บอกคนอื่น ช่วงนั้นเหมือนมีวิกฤติ
ที่ทำาให้ท้อ คนมีแต่ความเครียด 
ผมเจอคนเป็นไบโพลาร์เยอะมาก 
เจอคนที่เป็นซึมเศร้าเยอะมาก 
ตอนนั้นเราเองก็ตกตำ่า รู้สึกว่า 
“เห้ย อะไรกันนักกันหนา ต้องมา
วุ่นมาจมอยู่อย่างนั้น ชีวิตบลูกั
นหมด โคตรบลูเลยว่ะ เจ็บปวด”

Track 10 : ‘ภาพฝนัใน
จักรวาล’ ...ความฝันของฉัน
หลุดลอยไป ลอยหายในจักรวาล 
ตามหาก็คงอีกนาน..
 เขียนถึงเพื่อนเราที่เขาไปชอบ
อีกคน แล้วโทรมาบอกให้เราแต่ง
เพลงให้เขาหน่อย ให้ใช้คำานี้เป็น
หลัก “เธอคือภาพฝันในจักรวาล
ของฉัน” เขาส่งบทความนี้มาให้
ผมแล้วบอกว่าช่วยแต่งต่อให้เสร็จ
ได้ไหม

Track 11 : ‘ต่อไปนี้’ ..ต่อ
ไปนี้เราคงคุยกันน้อยลง ก็ความ
รักของเรา เธอทิ้งมันไว้ให้ฉัน 
เพียงลำาพัง...
   ‘ต่อไปนี้’ เขียนให้กับแฟน
เก่า เลิกกับแฟน

Track 12 : ‘สาย’ …“ขอบ
ตาดำายำ้าเตือนเรา เกือบหมด
แรง”
 ‘สาย’ นี่ให้ตัวเองโดยเฉพาะ
เลยกับชีวิตเด็กหอ ไปเรียนสาย 
ชีวิตโกงเวลา อยู่กับกลางคืนเยอะ
กว่ากลางวัน ตื่นมาก็สะกิดใจตัว
เอง เลยเขียนครับ ใช้เวลาสองสาม
ชั่วโมงเองครับเพลงนี้ ตอนแรก
ไม่ใช่เพลงหรอกครับ เป็นบทความ
ที่โพสต์ในเฟสบุ๊กให้กับตัวเองว่า 
“สายแล้วนะ ต้องไปเรยีนได้แล้ว” 

เขียนให้เพื่อนทุกคนด้วยครับเพลง
นี้ (ยิ้ม) 

Between the tracks :
ถ้าย้อนกลับไปได้ ถ้าเรามีเวลา
พอ มีสตุ้งสตังพอ โจ้จะเรียนให้
จบไหม
 แน่นอนครับ ยุคนั้นเป็นยุคที่
เหนื่อยจริงๆ แต่ก็เข้าใจ ถ้าย้อน
เวลากลับไปได้ก็อยากจะเรียนให้
จบ อีกนิดเดียว (รีไทร์ตอนเรียน
มหาวิทยาลัยปี 3) 

วันนั้นเราไม่ได้เรียนต่อ แต่เราก็
ไปต่อในด้านอื่นได้ ถึงทุกวันนี้
 ใช่ครับ 

Special Tracks :  
ตวัอยา่งเพลงทีเ่ผยแพร่
นอกอลับัม้ ‘หนหีา่ง’ 
‘บญุธรรม’  (Live 
Session at Doolaylay) 
...ตรงนั้นมีความสุขบ้างไหม อยู่
ตรงนี้ทนทุกข์สักแค่ไหนเธอรู้
ไหม...
 เพลงนี้ค้างอยู่ในหนังสือนาน
มาก เขียนให้กับปู่ตัวเองวันที่ย่า
เสีย แล้วแกก็ตรอมใจ คนแก่ตาม
ชนบทหน้าหนาวเขาจะนอน
อาบแดด แล้วเราก็ไปนวดขอตังค์ 
แกก็บอก “ไปเอาเดะ อยู่บนบ้าน” 
พอลงมาเห็นแกนอนมองฟ้าก่าย
หน้าผาก แล้วแกพูดประโยคนี้ 
“แสงข้างบนเป็นยังไงบ้าง อยู่
ข้างล่างทนทุกข์มากเลยรู้ไหม” 
แสง คือชื่อย่า ผมฟังแล้วจุกเลย 
นำ้าตาคลอ ผมก็เลยเอามาเขียน

‘ปกีแหง่ความฝนัหรอืปกี
แหง่ความจรงิ’ …ปีกฉันนั้น
เริ่มหนักอ่อนเเรงลงทุกวัน... 
 ไปอ่านหนังสือนักเดินทางแห่ง
สายลม (โดย หย่งเล่อ) เป็นรูป
ประกอบบทความสั้นๆ ครับ  มี
ตอนสัมภาระ พูดถึงสมัยเด็กน่ะ 
(ตอน เสียงเพรียกจากวัยเยาว์) ตัว
ของมันกางปีกวิ่งไปทุกทุ่งหญ้าที่
กว้างใหญ่ได้อย่างสบายใจแบบไม่
ต้องคิดอะไร แล้วพอโตมามันวิ่งได้
ช้าลงเพราะปีกตัวเองหนักขึ้น 
สัมภาระตัวเองมีอยู่เต็มหลัง รู้สึก
ว่าเนื้อเรื่องนี้ดีก็เลยทำาเป็นเพลง
ครับ พูดถึงชีวิต ทุกวันนี้วิ่งได้น้อย
ลงเพราะว่ามีสัมภาระอยู่เต็มหลัง 
บ้าน รถ การกินอยู่ การทำางาน ก็
เขียนให้กับทุกคนด้วย สะกิดคนฟัง
หน่อยว่าลองฟังดูนะว่านี่คือ “ปีก
แห่งความฝันหรือปีกแห่งความ
จริง”

‘อดีต’ แล้วมันจะเป็นอดีต ที่
ผ่านไปแล้ว อาจเจอร่องรอยที่
เป็นบาดแผล..
 เป็นช่วงเลิกกับแฟนแป๊บหนึ่ง
ตอนทำางานปั้นบันไดนาคที่พัทยา 
ไปอยู่ริมหาดแล้วก็แต่งเพลง‘อดีต’ 

‘เดินทางไกล’ (Live 
Session at Doolay-
lay) นับหนึ่งใหม่กลับมาศูนย์ 
นี่คือความจริง 
 เพลงนี้ก็เป็นชื่ออัลบั้มต่อไป
ด้วย คราวนี้จะพูดถึงการทำางาน
ของผมที่ผ่านมานะครับ เจอ
เอฟเฟกต์อะไรบ้าง ตัวเองรู้สึกว่า
อยากไปต่อหรือเปล่า รู้สึกผิดหวัง
ไหมหรือว่าที่คาดการณ์ไว้มันเป็น
ดั่งใจเราจริงๆ หรือเปล่า สิ่งที่เรา
ทำามามันถูก โอเคไหมกับตัวเอง ดี
หรือยัง หรือว่าจะถอยหลังได้แล้ว 
อย่างที่ผมเคยพูดในรายการ
สัมภาษณ์ว่าผมไม่เอาต่อนะถ้าถึง
เวลาอิ่มตัวจริงผมปล่อยเลยนะ ผม
ทิ้งหมดเลย  

แล้วที่ผ่านมารู้สึกอิ่มตัวหรือยัง
 ก็พอยังมีแรงอยู่ ที่จริงน่ะงี่เง่า
มากจนผู้ใหญ่ด่า ถ้ายังมีแรงน่ะก็
ทำาให้ถึงที่สุด วันหนึ่งมันก็ซา ถ้าซา
เราก็ไม่กลัวด้วยเพราะอยู่จุดที่ตำ่า
ที่สุดมาแล้ว ถึงเราล้มเราก็ไม่
เสียดาย ขอฝืนๆ หน่อย สู้ๆ 
หน่อย

ช่วงไหนที่รู้สึกว่าเดินทางไกล
หนักที่สุด 
 ก็เดินทางติดต่อกันนะครับ อีก
อย่างคำาว่าชั่วโมงเดียวนี่ไม่ได้
สบายเหมือนที่คนอื่นพูดว่า “โห 
เล่นชั่วโมงเดียวได้ห้าพันแล้ว 
เดือนๆ ได้เยอะกว่าใคร” ลองมา
อยู่ตรงนี้จะรู้ว่ามันเหนื่อย เหนื่อย
ในจิตใจด้วย 

เคยมีสถิติไหมว่าเดือนหนึ่ง ทัวร์
มากสุดไปกี่จังหวัด
 สิบหก

พอมาเจอวิกฤติโควิดปุ๊บ อยาก
พักเหนื่อยหรือไม่ก็ได้พักแล้ว ส่ง
ผลอย่างไรบ้าง
 ถ้าไม่มีโควิดก็จะพักอยู่แล้ว 
แต่ผมก็ทำาเพลงคนเดียวอยู่ซุ่มๆ 
พอเปิดมาแล้วมีงาน เราก็ไปต่อ 

ใช้คำาเกี่ยวกับการเดินทางบ่อย 
ได้เพลงจากการเดินทางก็เยอะ 
ชอบการเดินทางไหมครับ 
  มาก เวลาทัวร์จะต้องแวะ
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หน้าโจ้

เรย์ โอ๊ต

หลังโจ้
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ตลอด เน้นเที่ยว ขอเวลาเผื่อเลย 
บางทียอมสละตั๋วเครื่องบินอยู่ต่อ

กิจกรรมระหว่างทัวร์ของคณะ
เขียนไขและวานิชมีอะไรบ้าง
 งานนี่แป๊บเดียวครับ แต่เวลา
เล่น เวลาไปเที่ยวกับเพื่อนนี่สนุก 
ดูโน่นนี่คุยกัน เราไม่ฟิกซ์เวลาเลย
ครับ จอดก่อน ถ่ายรูปเล่นหยอก
กันในรถ ชิลๆ    

On the way to Next 
Trip 
พออัลบั้มแรกเสร็จแล้ว ส่งผลต่อ
การทำางานชุดที่สองไหม อย่างไร
บ้าง
 ชุดนี้จะประหลาด ชุดแรกเป็น
ธีมโฟล์กหมดเลย ชุดสองเขียนไขฯ 
ฟีเจอริ่งกับหลายคน ก็มีเชลโล่ มี
ไวโอลิน แล้วก็จะมีเพลงหนึ่งที่
ฟีเจอริ่งกับเบียร์ (เศรษฐกิจ สิทธิ) 
Solitude is Bliss มีพาร์ตกลอง  

อะไร คือ เหตุผลที่ทำาไม่เหมือน
เดิมคะ 
 เพราะว่าเริ่มเบื่อโฟล์ก อยาก
จะให้มันว้าวกว่าเดิม แล้วเดี๋ยว
ค่อยกลับมาที่เดิมใหม่ (ยิ้ม)

เครื่องดนตรีโจ้เล่นอะไรได้บ้าง
 เล่นกีตาร์ เมื่อก่อนเป็นกีตาร์
สาม แต่ทัวร์ครั้งนี้เปลี่ยนเป็นเบส 
แล้วก็มีคีย์บอร์ดเข้ามาใหม่ครับ

แล้วเลือกอย่างไรว่าจะทำางานกับ
ใคร 
 ถูกจริตที่สุดแล้ว กว่าจะได้
สามคนนี้มา (เรย์-ประชา หลุยจำา
วัน: กีตาร์ โอ๊ต-ณพล  ประสพ: 
เบส, ไอซ์–พีรภชั รตันะ: คย์ีบอร์ด) 
นี่คือยากมากเลย เพราะว่าจังหวะ
ผมนรกมาก ทุกวันนี้ผมยังโดนด่า 
วงการดนตรีที่เป็นระดับมหาลัย
หรือระดับอาจารย์เขาบอกเลยว่า 
เขียนไขฯ นี่ทำาลายทฤษฎีดนตรีเขา
ทิ้งหมดเลย

อีกมุมหนึ่ง เราก็คิดว่างานศิลปะ
ไม่มีข้อจำากัดเนาะ แล้วการทำา
เพลงแบบของตัวเอง โจ้คิดว่าขั้น
ตอนไหนยากที่สุด: การแต่งเพลง 
การเล่นบนเวที การคุยหรือ
จัดการงานเบื้องหลัง 
 การคุยกับคนอื่นนี่แหละครับ 
ผมพูดไม่รู้เรื่อง การดีลงาน การคุย
กับคนอื่น เถียงใครไม่ได้เลย 
เกรงใจไปหมด เขาขอ ก็นะๆ 
เออๆ ให้

เรื่องงานคงมีเพื่อนๆ ทีมงาน
ช่วยคุยให้ แต่เวลาแฟนเพลงมา
คุยกับเราล่ะ เป็นไงบ้าง 
 เขาถาม “พี่แต่งเพลงอย่างไร 
สอนผมหน่อย” ทุกวันนี้เรายัง
สอนใครไม่ได้เลย เลยบอกว่า “ไป
ฝึกดู” มีคนมาบอกว่า “ผมมีเรื่อง
อยากให้พี่แต่งเป็นเพลง” แล้วก็มี
คนส่งเพลงมาให้ฟัง รอให้เราตอบ
ว่าเป็นไงบ้าง ให้เราติหน่อย แล้ว
เราก็ไม่กล้าติ แล้วเราก็ไม่มีเวลา
ไปตอบ

เหมือนเรามีเพื่อนใหม่เยอะขึ้น
เนอะ ค่อยๆ รู้จัก ค่อยๆ คุยกัน 
ส่วนเพื่อนก๊วนเดิม ในคณะเขียน
ไขฯ เวลาทัวร์ไปที่ต่างๆ 
ประกอบด้วยใครบ้าง
 จะมีกันหกคน มีผม เรย์ โอ๊ต 
และ ไอซ์เข้ามาใหม่เล่นคีย์บอร์ด
ครับ

บนเวทีมีสี่คน และอีกสองคนก็
คือทีมงานตำาแหน่งอะไรคะ
 พี่นิกมือซาวด์เอ็นฯ และพี่
อาร์มครับ ขับรถ ก็เป็นสายฮากัน
ทั้งหมดครับ

คณะนี้ ส่วนใหญ่เดินทางด้วย
อะไรคะ
 รถตู้ และเราไม่เปลี่ยนคันด้วย  
สนิทกัน ซี้กัน แกก็จะไม่รับงานคน
อื่น รับงานแค่วงเราครับ 

พี่อาร์มเคยขับไปส่งไกลสุดถึง
จังหวัดไหนคะ
 เชียงรายนู่นเลยครับ เขาขับ
ได้ทั่ว

เรารู้สึกว่าได้-เสียอะไรจากการ
ทัวร์เล่นดนตรีบ้าง  
 ได้ทุกอย่าง ได้เพื่อน ได้ความ
สุข ได้แรงบันดาลใจ ได้เพลงใหม่ 
แต่ถ้าเสียนี่ ก็คือสุขภาพแค่นั้น
แหละครับ

แล้วมีวิธีดูแลหรือกู้คืนสุขภาพกัน
อย่างไรคะ
 ตอนนี้มีวิ่งด้วยครับ ไปเล่น
ที่ไหนก็วิ่งกัน ถามเขาว่าวิ่งที่ไหน
ได้ ส่วนใหญ่วิ่งจากร้านไปที่พักเลย
ครับ แล้วก็ไปอาบนำ้ามารอเล่น

เป้าหมายในการทำาเพลงทุกวันนี้
ของโจ้ เขียนไขและวานิชคือ
อะไรคะ
 คิดอะไรออกให้ทำาเลย เพราะ
ว่าบางอารมณ์นั้นมันมีแค่ตรงนั้น
น่ะ มาทำาอีกทีไม่ได้แล้ว ชิ้นหนึ่ง

เสียไปเลยหนึ่งเพลง แล้วก็ยาก
ด้วย ทุกวันนี้ไม่มีเวลาเขียน

ความรู้สึกนี้ต่างไปจากตอนที่เรา
แต่งเพลงใหม่ ๆ ไหม 
 ไม่ต่างนะครับ บางทีมันมา
แป๊บเดียว แล้วก็ชอบเอามาโชว์กัน
ทุกคน เพื่อนก็แต่งเพลงหมดเลย 
ชอบโชว์เพลงกัน เราก็ไปแอบฟัง
ของคนนั้นคนนี้บ้าง   

กดดันไหมเวลาเพื่อนทำาเพลง
เสร็จก่อนเรา 
 ไม่นะครับ ไม่รีบ ฮ่าๆ

ขอถามย้อนเวลาไปนิด โจ้เติบโต
มากับเพลงแบบไหน
 ผมไม่ฟังเพลงเลย มาเริ่มฟัง
ครั้งแรกตอนเพื่อนเปิดให้ฟัง 
Tattoo Colour ตอนนั้น อยู่ 
ปวช เพื่อนพาไปดูสดก่อนครับ ใน
งานมี No More Tear ด้วย ตอน
นั้นผมยังเล่นดนตรีไม่เป็นสักอย่าง
เลย ก็เริ่มฟังตามพวกนั้น เพื่อนก็
เริ่มเอา Paradox มาให้ฟัง 

สนุกไหมตอนนั้น 
 ตอนนั้นก็ยังไม่เริ่มแต่งเพลง ก็
ฟังเฉยๆ ครับ เขาซ้อมดนตรีก็
ตามๆ ไปครับ แต่ยังไม่เล่น ไม่รู้จัก

แล้วอะไรทำาให้โจ้ สาโรจน์ ยอด
ยิ่ง หยิบเครื่องดนตรีมาเล่น
 นั่งอยู่ในแกลลอรี่กับรุ่นพี่นี่
แหละครับ ก็มีคนหนึ่งดั๊นแต่งเพลง
ได้คนแรกแล้วก็เอามาร้องโชว์ให้
เพื่อนฟัง ผมก็อยากทำาเหมือนกัน 
“เดี๋ยวเจอกู” จริงๆ ในวงการ
ศิลปะจะแข่งขันกันเรื่องวาดรูป
มากกว่า

โจ้เป็นคนเพื่อนเยอะไหม
  เยอะครับ 

ไหนบอกว่าคุยกับคนไม่เก่ง 
  ก็ถ้าสนิทก็โดน โดนผมเล่น
หมดเลย ฮ่าๆ ผมชอบปั่น

แล้วเพือ่นส่วนใหญ่ทำาเพลงไหมคะ
 ทำาศิลปะครับ เปิดโรงเรียน
สอนเด็ก ทำาเซรามิกครับ แล้วก็
เปิดแกลลอรี่ครับ อีกคนก็รับเหมา
ปั้นวัดเลย เดินทางเดินสายตลอด 
เป็นสล่าเป็นช่างสิบหมู่ไปเลย

แล้วมีคนที่ยังทำาเพลงหรือศิลปิน
โฟล์กเพื่อนๆ กันที่โจ้อยาก
แนะนำาให้รู้จักเพิ่มเติมไหม
 เป็นวงที่ไม่อยากออกจากบ้าน 

ไม่ยอมออกงาน ไม่ชอบคนเยอะไม่
อยากยุ่งกับใคร แต่ทำาเพลงดีมาก 
เพราะทุกเพลง พวก Slow 
Breeze กระดาษเปล่า, Natural 
Walkway พี่ลัทธิก็เพลงเยอะครับ

อิสญาล่ะคะที่โอ๊ตกับเรย์เล่นกับ
เราด้วย  
 อิสญาก็ดีทุกเพลง อยากจัด
งานให้เพื่อนๆ มาเล่นด้วยกันครับ 

ระยะหลัง เราเห็นงานที่รวบรวม
วงโฟล์กไว้เยอะขึ้น ให้ผู้ฟังได้
รู้จักกันมากขึ้น 
 ผมก็จัดงานที่น่านครับ ชื่อว่า 
ปลายฝนต้นหนาว Nanmusic-
folk ครับ ก็เป็นวงโฟล์กที่สนิท 
ชวนมาเล่นที่น่านครับ จัดปีนี้เป็นปี
ที่สอง 24 ตุลา นี้ (รายละเอียด
เพิ่มเติมที่เฟสบุ๊ก ปลายฝนต้น
หนาว Nanmusicfolk)

มีวงอะไรบ้างคะ
 แนะนำาสุดๆ ก็คือ Blues-
riram กับ Sliping Farm เป็นวง
จากบุรีรัมย์สองวง ที่เหลือเป็นวง
เชียงใหม่หมด พวกชื่อแปลกๆ 
บ้าง สนิมหยก กรุงเทพฯ ที่มีรู้จัก
ก็มี ธีร์ Jinta 

นอกจากเล่นดนตรีแล้ว ชอบ
เที่ยว ชวนเพื่อนมาเล่นด้วยแล้ว 
โจ้ชอบทำาอะไรอีกบ้างทุกวันนี้
 ทุกวันนี้ผมดูหนัง ดูได้ทุกอย่าง 
หนังจีนบ้าง เพราะคำาในหนังจีนมี
บางคำาที่ดีมากนะ อย่างของโกว 
เล้ง พี่บอย อิมเมจิ้นก็ชอบหนังจีน
มาก เราก็ฟังพี่บอยบ้าง ศึกษาดู
จากพี่ชา (วิชา เทศดรุณ คณะ
สุเทพฯ) 

ปิดท้ายด้วยหลักการใช้ชีวิตของ
โจ้ สาโรจน์ ยอดยิ่ง ค่ะ
 ทำาอะไรก็ได้ที่มันไม่
เบียดเบียนใคร (O,O)
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รู้ไปทำาแมว 
- โจ้เช่าหอพักที่กรุงเทพฯ ไว้ปีกว่า
แล้ว เพื่อเก็บของและเตรียมตัวเดิน
ทางต่อ ตั้งแต่ช่วงที่เริ่มมีงานเยอะๆ 
โดยเลือกโซนใกล้สนามบินดอนเมือง
เพื่อความสะดวก ส่วนสนามบิน
สุวรรณภูมิ โจ้ยังไม่เคยไป
- สถิติยอดจำาหน่ายโดยประมาณ 
อีพี:  700 แผ่น  อัลบั้มที่ขายครั้ง
แรกใน cat expo ซึ่งทีมงาน ดีเจก็
ไปต่อแถวซื้อคึกคักไม่แพ้คนดู รวม
กับการขายที่ช่องทางอื่น: 3,000 
แผ่น  
- เพลงเดียวที่อยู่ในอีพี 5 เพลงนั้น 
(Windfolk) แต่ไม่ได้อยู่ในอัลบั้ม
เต็มคือ ‘บันทึก’
-’แก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใคร’ เป็น
เพลงที่โจ้เขียนโดยใช้เวลาน้อยสุด 
คือ 15 นาที ทั้งนี้ โดยเฉลี่ยแล้ว เขา
ใช้เวลาเขียนแต่ละเพลงราว 1-2 
ชั่วโมง 
-หากติดตามเพลงเขียนไขฯ มา
ตั้งแต่ soundcloud และช่องทาง
ออนไลน์ต่างๆ ฟังอัลบั้มเต็มแล้ว
รู้สึกว่าซาวด์เนี้ยบขึ้นมาก นอกจาก
ฝีมือของเพื่อนพี่น้องที่มาช่วยกัน
ดูแลแล้วยังมีกูรูอย่างฟั่น-โกมล บุญ
เพียรผล
-นอกจากโจ้แล้ว เพื่อนโจ้ก็มีไอเดีย
และถ้อยคำาน่าสนใจ อาจเป็นผลจาก
การเรียนศิลปะและการใช้ชีวิตของ
แต่ละคน เช่น คนที่ตั้งชื่อเพลง “สิบ
ล้อที่หายไป” และคนที่ส่งบทความ 
“ภาพฝันในจักรวาล” มาให้ 
- เพลงเขียนไขฯ ไม่เพียงมี
บรรยากาศหม่นๆ ส่วนใหญ่ยังเป็น
เรื่องอกหักด้วย “12 เพลงน่ะ 12 คน
เข้าไปแล้ว” โดยโจ้บอกว่าเริ่ม “รู้สึก
อกหักตอนปีหนึ่งนั่นแหละครับ” 
-บุญธรรมคือชื่อคุณปู่ของโจ้ ส่วน
เพลง ‘บุญธรรม’  ที่ได้ยินตั้งแต่กลาง
ปีนี้เป็นเวอร์ชั่น Live Session at 
Doolaylay เพราะยังไม่ได้บันทึก
เสียงในห้องอัด ทั้งนี้ ดูเลเลย์ เป็น
ที่พักในบรรยากาศไม่ธรรมดา คล้าย
ที่เห็นในภาพยนตร์ Low Season 
สุขสันต์วันโสด ที่มีเพลงเขียนไขฯ 
และอีกหลายศิลปิน ประกอบอยู่
หลายเพลง ‘บูโดช่า’ ที่แปลว่า “ใกล้
ชิดดวงดาว” เขียนไขฯ โจ้ก็เขียนที่
นั่น “ทุกคนที่ไปที่นี่จะได้รับการผ่าตัด
จิตใจ” 
- บันไดนาคที่โจ้กล่าวถึงตอนเล่าถึง
เพลง ‘อดีต’ อยู่ในสวนนงนุช พัทยา 
เป็นการจำาลองหอคำาหลวงของ
เชียงใหม่ ที่เขาปั้นบันไดร่วมกับ
เพื่อนอยู่สองเดือน  ก่อนได้รับข่าวดี
ว่ามีงานทัวร์คอนเสิร์ต จากนั้นก็ไป
ยาว 
-ในคณะทัวร์ 6 คนของทีมเขียนไข
และวานิช มีคนเหนือสี่คน บนเวที 
คือ โจ้ เรย์ โอ๊ต ไอซ์ และคนใต้ 2 
คนด้านล่างเวทีคือ คือ นิก ซาวด์เอ็น
จิเนียร์ และอาร์ม คนขับรถตู้  
-ปกอัลบั้มรวมถึงอาร์ตเวิร์กต่างๆ 

ของเขียนไขและวานิชวาดโดยรุ่น
น้องชื่อหยก 
-ส่วนปกเค้าแมว วาดโดยโจ้ เขียนไข
และวานิช 
- โจ้บอกว่าตัวเองชอบวาดรูปสไตล์
อิมเพรสชั่นนิสม์ แต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้
ทำางานศิลปะแต่เริ่มซื้อของเก็บ
เพราะเริ่มทำาบ้านที่จังหวัดเชียงใหม่ 
“เพิ่งได้ที่มาเลยครับ ผมหมดตัวเลย 
ผมตัดสินใจซื้อ”
- ได้ข่าวว่าราม หนึ่งในสมาชิก 
Selina and Sirinya วงที่เป็นไอ
ดอลโจ้ อาจจะย้ายมาอยู่เชียงใหม่
เช่นกัน
-  “Selina and Sirinya เป็นวงที่
เริ่มฟัง ตั้งแต่ยังไม่เริ่มเล่นดนตรี เรย์
เป็นคนเปิดให้ฟังตอนเล่นเกมสมัย
นั้นร้านเน็ตดังมาก ก็เลยนั่งยิงยาว
ฟังเพลงผ่านทางเน็ตนั่นแหละ เริ่ม
ฟัง จีน มหาสมุทร Little Fox  แล้ว
ก็โผล่มาพี่เล็ก Greasy Cafe  
อัลบั้ม สิ่งเหล่านี้ ทุกเพลงเจ๋งมาก” 
โจ้ เขียนไขและวานิช 
- อุดหนุนเสื้อ “รุ่นเขียนแมว” ใน 
Cat Tshirt 7 แล้ว นอกจากเตรียม
ตัวมาอุดหนุนอัลบั้มชุดที่ 2 ของ
เขียนไขแล้ว ผู้ที่มีบัตร Cat Expo7 
อย่าลืมมารับซีดี Cat Code ซึ่งมี
เพลง ‘ปีกแห่งความฝันหรือปีกแห่ง
ความจริง’   เวอร์ชั่น Cat Radio 
Homestay Live โดยเขียนไขและ
วานิชด้วยนะ 21 -22  พ.ย. นี้
- คาเฟ่ที่เรานัดคุยกัน ก็อยู่ไม่ไกล
ที่พักของเขียนไขฯ และออฟฟิศเค้า
แมว ทว่า นี่คือครั้งแรกของทั้ง 2 ทีม
ที่นี่ซึ่งทีมของ Beaker and Bitter 
ก็ต้อนรับอย่างดี ขอบคุณอีกครั้ง 
แล้วก็ขอบคุณโจ้และทีมอีกทีที่มานั่ง
คุยกัน ในบรรยากาศคล้ายเล่าเรื่อง
เพลงในแล็บวิทยาศาสตร์ แล้วยัง
ยอมถ่ายภาพในสไตล์ไม่คุ้นด้วย 
- โจ้เลิกกินกาแฟ เพราะเคยกินแล้ว
ใจสั่น นอนไม่หลับ เวลาไปคาเฟ่จึง
สั่งนำ้าผสมโซดา เช่น แอปเปิ้ลโซดา 
- ขนมก็ไม่ค่อยกิน คุยกันแล้วจึง
ทราบว่าคณะนี้ชอบกินอาหารจริงจัง 
แบบลาบ สัมตำา ที่แวะกันประจำา
- สมาชิกใหม่ในทีมเล่นสดของเขียน
ไขฯ คือ ไอซ์ มือคีย์บอร์ด ขาประจำา
ร้านดนตรีกลางคืนเชียงใหม่ที่โดน
เลิกจ้างในช่วงโควิด โจ้จึงชวนมาทัวร์
ด้วย 
  

	 “เพลงเขียนไขส่งผลในมุมมอง
ต่างๆ	มากมายในชีวิต	ส่วนตัว
คิดว่าโจ้เขียนเพลงได้เข้าถึง
อารมณ์ของบทเพลงที่เขาสื่อ
ครับ	ผลงานของสุขเสมอก็ยังคง
ท�าบ้างครับ	ถ้าช่วงที่มีเวลาว่าง	
แต่ก็ไม่ได้วางแผนอะไรไว้เท่าไหร่
ครับ” 
เรย์-ประชา หลุยจำาวัน มอืกีตาร์โซโล่ คอรสั เขียนไข
และวานชิสมาชกิวงอิสญาท่ีมโีปรเจกต์เดีย่วชือ่สขุเสมอ  

	 "โจ้เป็นคนเขียนเนื้อหาเพลงดี		
น้อยคนที่จะมองมุมมองนี้		เช่น		
‘บทเพลงแห่งการโบยบิน	’	ถ้าใคร
อ่าน		หนังสือ	ชื่อ		‘นางนวล’		ที่
เขียนโดยโจนาทาน		ลิฟวิงสตัน		
จะฟงัเพลงนี้แล้วอินที่สุด"
โอ๊ต-ณพล  ประสพ มอืเบส เขียนไขและวานชิ และ
สมาชกิวงอสิญา "อิสญา  ถ้าไม่ผดิพลาด  ต้นๆ ปีหน้าน่า
จะมอีลับัมเตม็  ส่วนงานเดีย่วตอนนีก็้มเีขียนๆ ไว้บ้าง "
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ภาพเขียนไขและวานิช โดย เขียนไขและวานิช
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Songtoon
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 ปีนี้ เราต้องปรับพฤติกรรมหลายอย่าง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ซึ่ง
อาจก่อให้เกิดความเครียดได้ เมื่อมีเวลาแม้เพียงเล็กน้อย ได้เดินทางสักหน่อย 
ยิ่งถ้าเป็นทางที่สะดวก ก็ช่วยให้ทั้งผ่อนคลาย เพลิดเพลิน และมีแรงเดินทางต่อ
ทั้งในชีวิตประจำาวัน สู่เป้าหมายที่มุ่งหวังต่อไป 

 ออกเดินทาง
 ช่วงวันหยุดชดเชยสงกรานต์ที่ค่อนมาทางครึ่งปีหลัง 
 ครอบครัวเราตัดสินใจขึ้นทางด่วน บางปะอิน-ปากเกร็ด/ทางพิเศษอุดร
รัถยา เพื่อไปสักการะอนุสาวรีย์วีรชนในอุทยานค่ายบางระจัน และนมัสการ
หลวงพ่อที่นับถือ เพื่อถามฤกษ์ชัยวันขึ้นบ้านใหม่ 

เดินทางใกล้
กับ

การทางพิเศษ
แห่ง

ประเทศไทย	

Text: Passa
Photo: Took, Tuck, EXAT

 ระหว่างทาง 
  การเดินทางช่วงสายวันเสาร์เป็นไปอย่างราบรื่น การที่ทางด่วน
บางช่วงเปิดให้บริการฟรีไปตั้งแต่เมื่อวาน ทำาให้ระบายรถได้อย่างดี 
ส่วนช่วงที่เก็บค่าบริการตามปกติเช่นวันนี้ Easy Pass ก็ช่วย
อำานวยความสะดวกได้เช่นเคย ผ่านด่านง่ายดาย ลดการแพร่
กระจาย Covid-19 
  เมื่อเดินทางสบาย ไม่มีอะไรบดบังสายตา วิวทางด่วนก็สวยไม่
หยอก พอลงจากทางด่วนแล้ว พบรถหนาแน่นในบางจุดที่เป็นสถาน
ที่ท่องเที่ยว แต่วิวข้างทางก็ช่วยให้ใจชุ่มชื่น
 เราคิดถึงสีเขียวของทุ่งนา…มาก ดีใจที่ได้เจอกัน 
 ฟ้าก็เป็นใจ ไม่มีเค้าฝนให้กังวล เย่

 ถึงจุดหมาย 
 ณ อนสุาวรย์ีวรีชน มีผู้คนมาสักการะด้วยความศรทัธาและรำาลกึ
ถงึคณุความด ีความกล้าหาญ และพลงัสามคัค ีของเหล่าบรรพชนท่ี
สละชพีปกป้องอูข้่าวอู่นำา้ส่งต่อประวัตศิาสตร์ให้เราถงึวนันี้ 

 บริเวณต่างๆ ของอุทยานค่ายบางระจัน ก็เต็มไปด้วยเรื่องราว
น่าศึกษา ทั้งนิทรรศการในอาคารศูนย์การศึกษาประวัติศาสตร์ ค่าย
จำาลองที่สร้างตามแบบโบราณอันแข็งแรง 
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  ข้ามฝั่งมา นมัสการหลวงพ่อพร้อมถวายสังฆทานที่วัดโพธิ์เก้า
ต้น ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนพระอาจารย์ธรรมโชติผู้เป็นที่
เคารพศรัทธายิ่งของชาวบางระจันและประชาชนทั่วสารทิศ ใน
บริเวณวัดยังมีตลาดย้อนยุคที่พ่อค้าแม่ค้าจะเรียกเราว่าแม่หญิง 
หรือ นายท่าน ขานรับกันแบบขอรับ/เจ้าค่ะ พร้อมจำาหน่ายอาหาร
และเครื่องดื่มพื้นถิ่นไม่ว่าจะเป็นนำ้าพริก ผัก ผลไม้สด นำ้าสมุนไพร 
ไอศกรีมกะทิแสนอร่อย รวมทั้งงานหัตถกรรมน่าใช้ แล้วยังได้ชม
การแสดงวีรกรรมชาวบ้านบางระจันที่หลายคนติดใจ

  หลังจากนั้นเราออกจากสิงห์บุรีมาไม่ไกล ก็พักรับประทาน
อาหารเย็นที่จังหวัดอยุธยา ชมวิวแม่นำ้า ที่มองเห็นวัด วิถีชีวิต

ปัจจุบันในย่านประวัติศาสตร์ของเราแต่เก่าก่อนก็น่าประทับใจ เติมพลังให้ขับรถ
กลับบ้านพร้อมความทรงจำาที่ดี 
   ขึ้นทางด่วนไม่นาน ก็ถึงบ้านอย่างปลอดภัย พักเซฟรูปแล้วเราก็เปิดแอป
พลิเคชั่น EXAT Portal เช็กยอดเงินคงเหลือ Easy Pass เปิดแผนที่การทาง
พิเศษคู่ใจสักหน่อย พรุ่งนี้ยังหยุดอีกวัน ครอบครัวเราเตรียมวางแผนเดินทาง
ระยะใกล้กันอีกครั้ง (O,O) 

รู้ไปทำาแมว
 ช่วงออกสตาร์ตทุกทริป เราจะปลุกใจสมาชิกในรถด้วยเพลงจากแคท เรดิโอ ที่คุ้น
เคย ซึ่งก็ไม่เบื่อ เพราะมีเพลงใหม่อัปเดตตลอด แต่พอข้ามจังหวัด เราจะเปิดวิทยุท้องถิ่น 
เพื่อฟังว่าแถวนั้นฮิตเพลงอะไรกัน รอบนี้เราติดใจสถานีวิทยุกระจายเสียงจากลพบุรีที่เปิด
เพลงแจ๊สให้ได้ยินกันแบบข้ามจังหวัด ฟังเพลิน
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Artist:
PANPAN 
YEEYEE 
Singles: 
‘สวัสดีค่ะ’	
‘เพลงเร็ว’	
‘นัก...(Nug…)’
Photos:  LABo, LOVEiS 
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ถามปุบ๊! ตอบปนั!
..ปนั...ยย์ียยี์ 
 ในช่วงที่ไม่ค่อยได้พบกัน 
ปันปัน ยีย์ยีย์ (รสิกา สายแสง) 
เจ้าของเพลง ‘สวัสดีค่ะ’ ‘เพลง
เร็ว’ ‘นัก...(Nug…)’ เป็นหนึ่งใน
คนที่เราคิดถึง ด้วยตัวเพลงที่มี
สีสันแบบเซอร์ไพรส์ทั้งเนื้อร้อง
ทำานองและการนำาเสนอ จนหลาย
คนฉงน ชื่นชมแกมลุ้นว่าเพลงหน้า
จะเป็นอย่างไร ทั้งนี้ เราจำาได้ว่า
เธอชอบเขียนไดอารี่ จึงลองคุยกัน
ผ่านตัวหนังสือ แบบส่งคำาถามปุ๊บ 
ปันก็ตอบปั๊บ แบบตั้งอกตั้งใจ 
อย่างไรก็ดี พื้นที่เรามีจำากัด ควร
เรียบเรียงให้พอเพียง 1 หน้า ทว่า
เสียดาย ทำาใจแข็งตัดออกนิด
หน่อย แล้วเพิ่มหน้าให้ปันละกัน  
เมื่อ ปันปัน ยีย์ยีย์ มีซิงเกิลให้ทุก
คนฟังในช่องทางต่างๆ รู้สึก
อย่างไร 
  “รู้สกึดใีจค่ะ ความรู้สกึ
เหมอืนได้ออกไปพรเิซนต์งานกับ
เพือ่นๆ ทีห่น้าชัน้เรยีน แล้วก็
อยากปล่อยให้ฟังอกีเยอะๆ เลย” 
 
แพลนของปันปัน ยีย์ยีย์ ปีนี้ เป็น
อย่างไร 
 ปีนี้จะทยอยปล่อยเพลงที่
ทำาเอาไว้ในอัลบั้ม ‘ศูนย์บัญชา 
การยูนิคอร์น’ อีก 2-3 เพลงค่ะ 
แฟนเพลงทุกคนก็จะได้ฟังเพลง
ของปันปันตลอดทั้งปีเลย และหวัง
ว่าปลายปีทาง Cat จะชวน 
Panpan ไปร่วมสนุกใน Cat 
Expo ด้วยนะคะ 
ตอนแรกแต่งเพลงเผยแพร่ทางยู
ทูบ PANPAN YEEYEE เอง
เรื่อยๆ แล้วต่อมาให้สังกัดลา
โบะ/เลิฟอีส ดูแลเพราะอะไรคะ
 เริ่มต้นมาจากพี่อ๊อฟ (อนุชา 
โอเจริญ หนึ่งในผู้บริหารสังกัด 
ลาโบะ) ทักมาคุยเรื่องสังกัดค่ะ
แล้วปันสนใจ เป็นโอกาสใหม่
สำาหรับปันมากๆ ในค่ายอบอุ่น
มากเลยค่ะ เหมือนอยู่บ้านเลย 
พี่ๆ ใจดีมากๆ ปันได้ทักษะการ
เล่นมุกตลกแบบมืออาชีพจากพี่
บิว(รังสรรค์  ปัญญาใจ อีกหนึ่งผู้
บริหารลาโบะ) ได้ทักษะการแซว
มาจากพี่อ๊อฟค่ะ

เคยให้สัมภาษณ์ว่า “เพลงเป็น
ไดอารี่ของปันปัน” แล้วเขียน
ไดอารี่ไว้เยอะไหม ส่วนใหญ่
เกี่ยวกับอะไร 
 เขียนไดอารี่ไว้เยอะเลยค่ะ 
ส่วนมากเป็นเรื่องในชีวิตประจำาวัน 
เรื่องเล็กๆ น้อยๆ กลับมาอ่านแล้ว

RE-
COMMEND
แนะน�าผลงานของ
ศิลปินหน้าใหม่บ้าง

หน้าเก่าบ้าง
แต่น่าสนใจ

ยิ้มตลอดเลย วาดก็มีบ้าง ถ้าชอบ
มากๆ ก็แต่งเป็นเพลงเลย
ว่ากันด้วยตัวเพลง แบบไหนถึง
จะเรียกว่านี่แหละเพลงของ
ปันปัน ยีย์ยีย์ 
 โห ในเรื่องของดนตรีปันไม่
แน่ใจเหมือนกันว่าเรียกยังไงดี แต่
ปันจะเลือกเสียงที่ปันชอบมา
ผสมๆ กัน ส่วนเรื่องเนื้อหาก็จะ
เป็นเรื่องธรรมดาของปันปันเอง 
บางเพลงก็เป็นมุกตลก ในเพลงปัน
ไม่ค่อยมีเรื่องรักเท่าไหร่ค่ะ กลัวว่า
ถ้าแต่งเพลงรักออกมาพออกหัก
แล้วกลับมาฟังมันจะเศร้ามากๆ 

สีสันที่เห็นทั้งบนปก ในมิวสิก
วิดีโอ เสื้อผ้า ทรงผม ปันปัน
เลือกเองหมดเลยหรือเปล่า 
ปรึกษาใครไหม 
 ปกเพลง ‘สวัสดีค่ะ’ กับปก
อัลบั้มปันทำาเองหมดเลย ปันก็เลย
ได้เลือกเองค่ะ ฮ่าๆ ทรงผมปันเข้า
ร้านไปบอกพี่ช่างว่าตัดตรงๆ 
ธรรมดาเฉยๆ ค่ะไม่ได้คิดอะไรเลย 
ปันไม่ชอบผมยาวเพราะว่าปันไม่
ชอบเป่าผมนานๆ ฮ่าๆ อยากลอง
เปลี่ยนทรงผมเหมือนกันค่ะ
(ตอนหนังสือเสร็จ เธออาจจะ
เปลี่ยนทรง เปลี่ยนสีไปแล้ว) 

ในงานวาดอื่นๆ ที่ทำาก็สีสันสดใส 
เพราะอะไร 
 สีในงานคือสีที่ปันชอบเอามา
ผสมรวมกันค่ะ เวลาเห็นสีสดใส
เยอะๆ แล้วรู้สึกมีแรงทำาอะไรสัก
อย่าง 
 
อะไรท่ีทำาให้ปันปันชอบยรีาฟ
จนนำามาตั้งชื่อตนเองเป็น ปันปัน 
ยีย์ยีย์
 ปันชอบยีราฟเพราะว่าน่ารัก
ค่ะ คอยาวๆ เสียงร้องของมัน
ทำาให้ปันแปลกใจมาก เวลาได้ดู
คลิปยีราฟแล้วยิ้มตลอดเลย

ที่มาของชื่อเหล่านี้ล่ะ: “มงลู่” 
“ม้านำ้ามาตี้” “ปลาคุณนาย 
Nesbitt” ที่เราเคยเห็นเคย
ได้ยินในเพลงหรือเพจของปัน 
 “มงลู่” คือ คุมะมง ผสมกับ มู่
หลาน ค่ะ เขย่าๆ รวมกันแล้วเป็น 
มงลู่ 
“ม้านำ้ามาตี้” ชื่อมาจากม้าลายใน
มาดากัสก้าส่วน “คุณนายเนสบีส” 
มาจากบซัไลท์เยยีร์ในทอยสตอรีค่่ะ 

มีอย่างอื่นที่ปันปันตั้งชื่อให้และ
คุยด้วยบ่อยๆ อีกไหม
 แมวสีดำาค่ะ ชื่อ “จาจาบิง” 

ส่วนเบสที่ปันใช้ปัจจุบันชื่อว่า 
“จาฟา” 
ย้อนไปตอนเริ่มเล่นดนตรี เลือก
เบสตั้งแต่แรกเลยไหม เพราะ
อะไรคะ
 ย้อนไปตอนป.6 กำาลังจะขึ้น 
ม.1ค่ะ ติดการ์ตูนเรื่อง k-on 
(เค-อง! ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว) 
มาก แล้วมีเพื่อนชวนเข้าวงพอดี 
ปันดีใจมากเลย อยากเล่นดนตรี
มากๆ แต่เดาใจที่บ้านไม่ถูก กลัวที่
บ้านไม่ให้เล่น พอถามแล้วที่บ้าน
ไม่ได้ว่าอะไรก็เลยไปตอบตกลง
เพื่อนที่ชวนเข้าวงค่ะ พอถึงตอน
นั้นเครื่องดนตรีก็หมดแล้ว เหลือ
เบสอย่างเดียวก็เลยได้เล่นเบสค่ะ  

จาก Red Hot Chilli Pep-
pers และวงร็อกต่างๆ ที่ฟัง  
รวมถึงประสบการณ์เป็นสมาชิก
วงร็อกวัยมัธยม (วง The 
Ambulance โรงเรียนนวมิทรา
ชินูทิศ สตรีวิทยา 2) ที่วาด
ลวดลายบนเวทีและมีซิงเกิล 
‘เอาที่สบายใจ (GOOD BYE)’  
เหตุใดเพลงที่ทำาทุกวันนี้จึงไม่ได้
ร็อกขนาดนั้น
 เหมือนเป็นปันเวอร์ชั่นนี้กับ
เวอร์ชั่นอีกมิติหนึ่งแต่ทั้งสองคนนี้
คือปันปันค่ะ ร่างไหนเป่ายิงฉุบ
ชนะ ร่างนั้นได้ขึ้นเวที ฮ่าๆ
 ปันอยากทำาเพลงร็อกเพลง
เมทัลมาตลอดเลย พอวงแยกย้าย
กันออกไปปันก็ไม่ได้ทำาต่อเพราะ
ว่าปันเล่นกีตาร์ ตีกลองไม่เป็นด้วย 
ไม่สามารถทำาคนเดียวได้ ซึ่งเพลง
ในแบบปัจจุบันก็เป็นแบบที่ปันทำา
มาควบคู่พร้อมๆ กับตอนเล่นในวง
ค่ะ ปันพูดงงๆ ไหม ฮ่าๆ   

ระหว่างบันทึกเสียงในห้องอัด 
กับการแสดงสดบนเวที อย่าง
ไหนยากกว่ากัน  
 แสดงสดยากกว่าค่ะ เพราะ
ตอนปันทำาในห้องอัด ปันก็จะร้อง
กับเล่นเบสแยกกันอัดคนละรอบ 
แต่พอถึงตอนเล่นสดปันทำาสอง
อย่างไปพร้อมๆ กันเลย  ฮ่าๆ ตื่น
เต้นดีค่ะ

นอกจากทำาเพลงแล้วทำาอะไรอีก
บ้าง 
 วาดรูปกับเล่นสเกตค่ะ ชอบ
ออกแบบนู่นออกแบบนี่ด้วยแล้วก็
เรียนฟิล์มลาดกระบัง (คณะ
สถาปัตย์ ภาควิชานิเทศศิลป์ สาขา
วิชาภาพยนตร์) ค่ะ อยากทำาหนัง
มากๆ  

 ปันชอบดูหนังตั้งแต่เด็กๆ แล้ว
ก็ชอบดูเบื้องหลังการทำาหนังมาก
เลย รู้สึกว่ามีอะไรหลายๆ อันให้
เรียนรู้ 

ปันปัน เป็นคนจริงจังไหม
 จริงๆ ปันเป็นคนจริงจังกับงาน
มาก (งานที่หมายถึง คือ การออก
กองค่ะ) ปันอยากให้ทุกอย่าง ออก
มาดี แล้วก็ต้องฝึกเรื่องความ
ใจเย็นเพิ่มขึ้นค่ะ ฮ่าๆ เพราะบางที
ปันใจร้อนม้ากมาก (O,O)

รู้ไปทำาแมว
 - ตั้งแต่มัธยม ปันปันชอบฟัง Cat 
Radio และโทรไปหา “พี่จูนจูนวีวี” 
(รายการคนขอแมว ทุกวันจันทร์ 3 ทุ่ม 
– เที่ยงคืน) “ตั้งใจโทรจนกว่าจะติด 
ฟังแคท เรดิโอทุกคืนแล้วได้รู้จักวง
ใหม่ๆ เยอะแยะเลยค่ะ”  
  - หลังจากปล่อยเพลง ‘สวัสดีค่ะ’ 
แล้วคำาถามที่มีคนถามปันปันบ่อยสุด 
คือ “ทานไรยังค่ะ” ส่วนเรื่องการพูด 
“คะ/ค่ะ” นั้น ปันปันบอกว่าพูดถูก แต่
ที่ “ยากสุด” สำาหรับเธอ คือ “กำาจัด/
จำากัด”  
 - ปันปันเป็นหนึ่งในดีไซเนอร์ที่
ออกแบบเสื้อสกรีนฟรีใน แคท ทีเชิ้ต 
ปีนี้ด้วย 
 - นอกบ้าน ปันปันอาจเป็นน้อง
ของหลายคน แต่ในบ้านปันมีน้องชาย 
1 คน “ชื่อกรรณะ (กันนะ) “คุณตาตั้ง
ชื่อให้น้อง นิสัยค่อนข้างแตกต่างค่ะ 
ในบ้านปันพูดเยอะมากๆ แต่ว่าน้อง
ไม่ค่อยพูดเท่าไหร่”
 - ความรู้สึกที่มีต่อปันปัน จากผู้
บริหารสังกัดลาโบะในเครือเลิฟอีส 
"ปันปัน เป็นเด็กที่ชอบเล่นดนตรี 
ชอบแต่งเพลง ไอเดียเขาทำาเรา
เซอร์ไพรส์ตลอดแล้วก็ต้องรีบกลับ
มาพัฒนาวิธีคิดของตัวเอง จะได้ไม่
แก่เกิน" บิว   
"Panpan Yeeyee เป็นเหมือน
ลูกโป่งโดนลมเป่า เด้งไปมา 
พยายามอย่าเดาทางครับ" อ๊อฟ
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 “หนึ่ง-วีรภัทร จินกระวี ร้องนำาครับ 
ตอนนี้กำาลังศึกษาอยู่ที่คณะวิจิตรศิลป์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาจิตรกรรม ชั้น
ปีท่ี 5 คดิว่าน่าจะจบในปีการศกึษานีแ้หละครบั”
 “เสก-กิติพัฒน์ จงสุขวรากุล เล่นกีตาร์ 
เรียนศิลปะที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับ”
 ทั้งสองคนเป็นสมาชิก icutmyhairbe-
causeyoudontcaremyheart ที่เขียนเป็น
ภาษาไทยว่า “ไอคัทมายเเฮร์บีคอสยูดอน
แคร์มายฮาร์ท” คือ วงที่เราอยากคุยด้วย
ทันทีที่เห็นชื่อ ก่อนหน้านั้นเราฟังเพลงแล้วก็

Artist: 
icutmyhair
becauseyoudont
caremyheart		
Single: 
Hurly	Burly	
ft.	Mild	Warisanya		
Photo: notbad! music
(จากซ้ายไปขวา   หนึ่ง-ร้องนำา, เสก-กีตาร์)

ชอบ พอเห็นชื่อวงแล้วก็สงสัยว่าวงนี้เคยพูดชื่อตัวเองบนเวทีหรือ
ยังนะ ต่อมาก็ได้คำาตอบว่า “ยังไม่มีโอกาสเลยครับ ถ้าได้พูดคง
ต้องมีสักครั้งแน่ๆ ที่พูดผิด” ตอนนี้พวกเขาอาจได้ทั้งพูดและเล่น
บนเวทีแล้ว ส่วนเรื่องราวที่ผ่านมาจนเป็นวงที่ทำาเพลงเองกันตั้งแต่
ต้น เป็นดังนี้ 
 “ตอนแรกเริ่มก็ไม่ได้มีความคิดที่จะทำาวงด้วยกันเลยครับ 
พอดีผมกับเสกมีโอกาสได้ทำางานสตูดิโอด้วยกันและพบเจอ
กันบ่อย มีวันหนึ่งก็ลองหยิบกีตาร์ขึ้นมาเเจมกัน อารมณ์แบบ 
improvise มั่วๆ ไปเรื่อยๆ เเต่ตอนนั้นผมรู้สึกว่าสิ่งที่เรา
กำาลังเล่นอยู่มันสามารถเป็นเพลงได้เลยนะ หลังจากนั้นเราก็
เริ่มทำาเพลงกันเลยครับ” หนึ่ง
 “มีความสนใจบางเรื่องคล้ายๆ กันมั้งครับ เเล้วก็มีโอกาส
ได้ทำางานในสตูดิโอเดียวกันก็เลยได้ทำาเพลงด้วยกัน เราทั้งคู่ก็
อยากที่จะทำาเพลงกันอยู่เเล้วด้วย” เสก 
 ‘Hurly Burly’ เป็นการทำางานร่วมกันเพลงที่ 2 หลังจาก
ปล่อยซิงเกิลแรก ‘Apologize’ ไปเมื่อต้นปี  
 “จริงๆ เเล้ว ‘Hurly Burly’ เป็นไอเดียเเรกของวงเลยก็
ว่าได้ที่เราเริ่มทำาเพลง เเละเป็นเพลงที่เสร็จก่อน ‘Apolo-
gize’ ตอนเเรกเราไม่ได้คิดว่าจะทำาเพลงให้ออกมาเป็นเเนว 
Hip-Hop, Lo-Fi หรืออะไรก็ตามที่เขาเรียกกัน ไอเดียเเรก
เลยคือเราอยากทำา Math Rock, Instrumental มากกว่า 
เเต่ด้วยทักษะทางด้านดนตรีหรือความรู้ที่เรามีไม่พอ เลยคิด
ว่าปล่อยให้เพลงเป็นเเบบที่ควรจะเป็นดีกว่า เริ่มเเรกเลยเสก
คิดรฟิฟ์กตีาร์ได้ก่อนเเล้วผมกเ็ขียนเนือ้ร้องพร้อมกบัดไีซน์ซาวด์
ต่างๆ ให้เข้ากบัเพลงจนเป็นเเบบทีท่กุคนได้ยนิอยู่ตอนนีค้รบั”
  ซาวด์ดนตรีที่ได้ยินฟังเพลิน ชวนล่องลอยไปกับความเวิ้งว้าง
ที่วนเวียนอยู่ในใจ ผสานเสียงร้องของหนึ่งและ Mild Warisan-
ya (จาก The Subtitle Project  แห่ง Minimal Records) 
รุ่นพี่ร่วมคณะของทั้งคู่ แต่ภาพในมิวสิกวิดีโอนั้น เราดูแล้วก็ตกใจ
กับเครื่องในที่ไม่แน่ใจว่ามาจากไหน 
 “มิวสิกวิดีโอเรานำาไอเดียจากเนื้อเพลงมาตีความหมาย
เป็นภาพ คือ การกลายเป็นอื่น ความผิดที่ผิดทางระหว่างตัว
บุคคลกับพื้นที่ เหมือนกับตัวละครในมิวสิกวิดีโอกำาลังสับสน
ระหว่างตัวเองกับพื้นที่ ว่าพื้นที่หรือตัวเรากันเเน่ที่ไม่ปกติ ทุก
อย่างในมิวสิกวิดิโอเป็นของจริงทั้งหมดครับ เราพยายามจะ
ถ่ายให้ออกมาได้ตามที่ตาเห็นเลย เราไม่เเน่ใจเหมือนว่าเป็น
เครื่องในของอะไร ตอนไปซื้อก็เลือกๆ ที่คิดว่าน่าจะใช้ได้เเต่
ไม่ใช่ของมนุษย์เเน่ๆ ครับ ฮ่าๆ เป็นของสดทั้งหมดครับ”
 ส่วนของสดใหม่จากพวกเขาในรูปแบบบทเพลงก็หวังใจว่าจะ
มีให้ได้ยินอีกใน พ.ศ. นี้ “คิดว่าน่าจะมีผลงานปล่อยออกมาให้
ฟังเรื่อยๆ ครับแต่ต้องคุยกับทางค่าย notbad! music ด้วย
ครับ ตอนนี้เหมือนเรามีครอบครัวเเล้ว ก็ต้องตัดสินใจร่วมกัน
ครับ ผมกับเสกกำาลังฝันถึงเรื่องการทำาอัลบั้มกันอยู่ถ้าไม่มี
อะไรผิดพลาดคิดว่าภายในปีนี้น่าจะเสร็จครับ” เราเองไม่เพียง
อยากฟังเพลงทั้งชุดของพวกเขา แต่อยากรู้ด้วยว่า icutmyhair-
becauseyoudontcaremyheart จะตั้งชื่ออัลบั้มว่าอย่างไร 
(O,O)  

รู้ไปทำาแมว
 ชื่อวง icutmyhairbecauseyoudontcaremyheart ก็มาจาก
ความคิดที่ว่า แม้เวลาผิดหวังหรือเสียใจการตัดผมก็เป็นหนึ่งวิธีในการ
เปลี่ยนแปลงตัวเองที่ง่ายที่สุด นั่นล่ะ แต่ทั้งคู่ไม่ได้หวังให้เป็นชื่อที่เศร้า
หรือเท่ เพียงได้แรงบันดาลใจจากความชอบเสพคอนเทนต์มุกเศร้าที่เล่า
เรื่องโศกได้ตลกนำ้าตาไหล รู้จักพวกเขาเพิ่มขึ้นได้ที่ www.facebook.
com/icutmyhairbecauseyoudontcaremyheart/
 
  

Cut	&	
Care
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 เราพบ Morvasu (มอร์-วสุพล เกรียงประภากิจ) หลังห่าง
หายจากการได้ยินเพลงใหม่จากเขาไปร่วม 2 ปี และจากบทเพลง
และบทสนทนาก็ทำาให้รู้สึกว่าเขาเดินทางมาไกล 
 “ผมเหมอืนยกเครือ่งใหม่ เพราะผมทำาเพลงไม่เหมอืนเดมิเลย”
 ซึ่งที่มาของการยกเครื่อง ก็เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดจากตัวเขาเอง 
 “ผมว่าปัญหาของผมเมือ่ก่อน คอื ตวัผมเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลา แล้วเวลาผมทำาเพลงแบบปล่อยปีละซงิเกิล ผมรู้สกึว่า
เพลงไม่ค่อยเหมอืนกนั ดไูม่ได้มาจากคนเดยีวกัน ตอนนี ้ผมรู้สกึว่า
อยากมก้ีอนอะไรทีจั่บต้องได้ ว่าประมาณนีค้อืเพลงของมอร์ วส”ุ
 ส่วนเพลงของมอร์ วสุ เป็นประมาณไหนนั้น คำาตอบสำาหรับ 
ค.ศ.นี้ คือ 
  “เป็นเพลงอินดีป๊้อป 2020 โลไฟล์บ้าง ไม่โลไฟล์บ้าง อย่าง
เพลงนีต้อนเดโม่กโ็ลไฟล์มาก แต่พอมาสเตอร์แล้วก็ไม่โลไฟล์ 
เพราะมาสเตอร์ด ี(หวัเราะ) ผมก็ไม่แน่ใจนะ 
 “เรือ่งเรยีนรูใ้หม่อกีอย่าง คอื ผมต้องร้องเบากว่าสมยัทำา
กบั Ten To Twelve แต่วงเทน็ทฯู ยงัอยู่นะครบั ตอนนีเ้หมอืน
เบรก ไม่มกีำาหนด งานเดีย่วนีน้บัเป็นหลักของผมก็ได้ครบั 
เพราะถ้าบอกว่าไซด์โปรเจกต์จะดเูล็กๆ แต่ผมจรงิจงัมาก ต้ังแต่
วงเบรก ผมก็ทำาเพลงมาเรือ่ยๆ ผ่านการทิง้เพลงเยอะมาก 
เพราะว่าเราต้องค่อยๆ คลำาหาความเข้าใจเพลงทีเ่ราอยากทำา
ในยคุนี ้ต้องทำาการบ้านเรือ่งเพลงเหมอืนกลับไปเป็นเดก็วัยรุน่
อกีครัง้ ไปฟังเพลงซำา้ๆ เรยีนรู้วิธีการคดิของเพลงใหม่ๆ” 
  เขาลงมือทำาอย่างจริงจัง ส่วนวิธีคิดเพลง ‘Melbourne’ (เมล
เบิร์น) ก็มาจากประสบการณ์จริง “เมลเบิร์นมาจากตอนที่ผมไป 
Road Trip เมื่อ 2 ปีก่อน ที่เมลเบิร์น ฟีลลิ่งจริงเยอะ แต่
เนื้อหาก็ไม่ได้จริงมาก เหมือนถ้าเราเอาเรื่องจริงมาเขียนนิยาย
ก็ไม่ใช่เรื่องจริงร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้ว 
  ก่อนหน้านี้ 3-4 ปี ผมเป็นคนทำางานหนักมากมาตลอด 
แล้วเหมือนงานผมจะอยู่กับอนาคตน่ะครับ ทำาโฆษณา ผู้กำากับ
พูดถึง next step ตลอด ทริปนี้เป็นทริปแรกมั้งที่ผมรู้สึกว่า
เราได้อยู่กับปัจจุบันดีจังเลย ได้อยู่กับเมลเบิร์นจริงๆ แล้วเรา
เพิ่งรู้ว่าการไปโร้ดทริปกับคนที่เรารักและอยู่กับปัจจุบันแล้วจะ
มีความสุขขนาดนี้ อยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าทำาไมดีขนาดนี้ 
เป็นการค้นพบตลกๆ ในวัย 30 นิดๆ...เฮ้ย รู้สึกดีจังเลย”
  เป็นความรู้สึกดีที่ได้จากการเดินทางที่เดินทางถึงผู้ฟังได้น่าดีใจ 
เพราะทั้งยอดฟัง ยอดชมมิวสิกวิดีโอ และสถิติในชาร์ตต่างๆ ก็เดิน
ทางได้ไกล ทว่า Road Trip กับ Music Trip ของ Morvasu 
นั้นแตกต่าง
 “ฟีลลิ่งไม่ค่อยเหมือนกันครับ เพราะว่าโร้ดทริปชิลน่ะ แต่
เส้นทางดนตรีของเราต้องมีวินัยประมาณหนึ่งถงึจะออกเพลง
ได้ เพราะว่าเวลาผ่านไปเร็วมากๆ”
  และระหว่างทางเรากอ็าจมเีพือ่นร่วมทางท่ีผ่านอะไรมาด้วยมาก
น้อยต่างกนั สำาหรบัเพลงนีม้ ีTangBadVoice มาร่วมงานด้วย 
  “ผมชอบงาน พีต้ั่ง TangBadVoice (ตัง้-ตะวันวาด 
วนวิทย์) มากครบั ชอบจากเพลง ‘เปรตป่ะ’ และทกุเพลงของ
เขาเลย รู้สกึว่าครเีอทฟีมาก เหมอืนเขาใช้ฮิปฮอปเป็นเครือ่งมอื
เล่าเรือ่งท่ีแปลกออกไป เราเลยอยากรู้ว่าถ้าเขาต้องเล่าเรือ่ง
ความรกัท่ีดเูขินๆ แบบนีจ้ะเล่าอย่างไร แล้วก็เป็นคนในวงการ
เดยีวกนัด้วย เขาเป็นตากล้องถ่ายหนงัโฆษณา เรามโีปรดวิเซอร์
คนเดยีวกนัด้วย รู้สกึโลกกลมมาก เพลงนีต้้องตัง้แล้ว”  
 ผลลัพธ์ก็ออกมาน่าพอใจอย่างที่ได้ยินกัน นอกจากนี้ยังมีเบื้อง
หลังสุ้มซาวด์ท่ีมอร์ซฮูก เป็นอกีหนึง่หนุ่มมากความสามารถ ปกป้อง 
จติด ี(โปรดิวเซอร์ฝีมือดี สมาชิกวง Plastic Plastic, Gym and 
Swim) “ป้องเป็นอะเรนจ์แอนด์โปรดิวเซอร์ครับ เรียกว่า 
genius อัดเองทุกชิ้น แล้วก็โปรดิวซ์ด้วยครับ ถ้าใครชอบเพลง
นี้นะ ผมยกความดีความชอบด้านดนตรีให้ป้องครับ (หัวเราะ)” 
 อนึง่ ชวิีตประจำาวันอกีด้านของ มอร์  วสุ คอื ผู้กำากบัโฆษณาท่ีมี
ชัว่โมงบนิร่วม 8 ปี มีผลงานเป็นร้อยเรือ่ง ทำาบรษิทัโปรดกัชัน่เฮาส์ 
ชื่อTender film. กับเพื่อน ส่วนในชีวิตศิลปินที่พอมีเวลาทำาทั้ง 2 
ด้านผสานกัน ผลลัพธ์ก็คือ มิวสิกวีดีโอที่เขาเขียนบท กำากับ และ
แสดงเอง มี ‘Melbourne’ เป็นตัวอย่างล่าสุด

Artist:
Morvasu	Ft.	
TangBadVoice
Single:
Melbourne	
Photo: What The Duck 

 “เวลาเป็นผู้กำากับ ผมจะถอดตัวเองออกจากการเป็นศิลปิน ในฐานะ
ผู้กำากับ ผมฟังเพลงนี้แล้วรู้สึกว่าจั๊กจี้ดีน่ะ ดูเขามีความสุขจังเลย ผมจึงตีเป็น
ช่วงข้าวใหม่ปลามัน เป็นเอ็มวีที่มีไอเดียว่าด้วย 27 สิ่งเล็กๆ ที่ฉันชอบในตัว
เธอ เหมือนช่วงข้าวใหม่ปลามัน คนที่เรารักก็น่ารักไปหมดน่ะครับ เขากิน
ไอติมเลอะจมูกก็น่ารัก เอาเท้าคีบกางเกงขึ้นมาก็น่ารัก ทำาอะไรเราก็ชอบไป
หมดน่ะครับ แม้กระทั่งเขาแคะขี้มูกก็อาจจะยังน่ารักเลยด้วยซำ้าแต่เรื่องจะ
ไปไกลกว่านั้นครับ นี่เป็นไอเดียตั้งต้น” ส่วนผลลัพธ์ก็อย่างที่ได้เห็นกันและหวัง
ว่ามอร์จะมีอะไรมาให้เราฟังและดูแบบมอร์ๆ อีกเร็วๆ นี้ (O,O)
 
รู้ไปทำาแมว  เพลงนี้มอร์คิดถึงประสบการณ์ที่ริมหาดเมลเบิร์น แต่ลงมือเขียนที่ริมหาด
ระยอง ส่วนท่อนแรป ตั้ง Bad Voice แขกรับเชิญก็เขียนที่หาดเกาะมันนอก / ห่างหาย
จากการออกซิงเกิลใหม่มานาน มอร์ถึงกับออกตัวในกรุ๊ปไลน์ค่ายวอทเดอะดักที่มีศิลปิน
และทีมงานเป็นสมาชิกว่า “ถ้าศิลปินเบอร์เล็กๆ อย่างผม ได้ 1 ล้านวิวภายใน 1 เดือน ผม
จะเลี้ยงหมูกระทะครับ 55555” ไม่เกิน 1 สัปดาห์ ทั้งค่ายก็ได้ฉลอง ;) 

From
Melbourne	
to More 
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 “สิง่ทีแ่นะนำาในพะเยาก็คอืพวกผม
เอง! (หยอก) ถ้าเอาเป็นสถานทีก็่เป็นอ่าง
แม่ตำา๋ละกนั เป็นอ่างเก็บนำา้ขนาดใหญ่
บรเิวณมหาลัยท่ีเราเรยีนอยู่ บรรยากาศ
ด ีเยน็ๆ เหมาะกบัการพกัผ่อน ใกล้กับ
หอพกัของเจา,ตนู ทีเ่ป็นสถานท่ีทำาเพลง
สมยันัน้ด้วย มเีพลง ‘รกัจางๆ ทีอ่่างแม่
ตำา๋’ (2559) ท่ีแต่งมาจากท่ีนัน่ด้วย”
  นี่เป็นข้อความจากYENTED (เย็น
เต็ด) เมื่อเราขอให้แนะนำาจังหวัดบ้านเกิด
ของวงที่แฟนๆ พวกเขาคุ้นกับประโยคว่า 
“Badboy from Phayao” ซึ่งสมาชิก
แม้มาจากคนละจังหวัดแต่เป็นเพื่อนร่วม
มหาวิทยาลัยพะเยา ในหลากหลายสาขา
วิชาตั้งแต่ดุริยางคศาสตร์ถึงแพทยศาสตร์ 

Artist:
YENTED
Single:
โปรดเถอะ	(Agony)
Photos: Notbad! Music
(จากซ้ายไปขวา ตูน, บิว, เจา, มอส, กานต์)

Cool	breeze	from	Phayao	

ทำาเพลงเล่นดนตรีร่วมกันมาตั้งแต่ปี 2557 จนปัก
หลักได้ในกรุงเทพฯ และเริ่มเป็น “รุ่นพี่” ของวงดนตรี
รุ่นใหม่ในพะเยา
  ทั้งนี้ สมาชิกปัจจุบันของเย็นเต็ดในสังกัด 
notbad! music ได้แก่ เจา–พงษ์ธรณ์ ปะเมโท 
(ร้องนำา), ตูน–ภาณุกร มาลา (กีตาร์), กานต์–ธน
กานต์ สุวรรณนาคินทร์ (กีตาร์) บิว–วุฒิชัย เขื่อนวิจัย 
(กลอง) มอส–ธนพณ นาคขำาพันธุ์ (ซินธิไซเซอร์)  
ก่อนหน้านี้พวกเขาและเพื่อนออกอีพีอัลบั้มชุดแรก 
‘Antifungal’ ซึ่งแฟนๆ อุดหนุนกันคับคั่งใน Cat 
Expo 5 เมื่อปี 2561 และกำาลังทำาชุด 2 ให้เสร็จทัน 
Cat Expo ปีนี้ ซึ่งเราได้ยินกันแล้วหลายซิงเกิลมา
ตั้งแต่ปีก่อนจนถึงปีนี้ อาทิ ’Her’ ‘พูดไปเหอะ’ 
‘วิภาวดี (6.00 pm)’ ‘ห่าง’ และ ‘โปรดเถอะ’
 “ ‘โปรดเถอะ’ แต่งมาตั้งแต่เริ่มวงใหม่ๆ เป็น

เพลง thesis ที่ให้เพื่อนที่เรียนภาพยนตร์
ไปทำา MV เขาให้เจาทำาเพลงให้ ก็นำาเรื่อง
ราวที่เกิดขึ้นตอนนั้น เป็นความรักที่พยายาม
อยู่ฝ่ายเดียว แต่เขียนในมุมมองของอีกคน
หนึ่ง ว่าเขาชอบผมแต่ผมไม่ได้ชอบเขา แต่ก็
เข้าใจว่ารู้สึกอย่างไรเพราะเราเคยเป็นอย่าง
นั้น พอเวลาผ่านมารู้สึกว่าถึงเวลาที่จะทำาตัว
เพลงให้ดีขึ้น” เจา
  “ผมมองว่าเพลงช้าและเศร้า แล้วพวก
ผมค่อนข้างเสพฮิปฮอปนิดหนึ่ง อยากได้
จังหวะไม่ช้าเกินไป มีกรูฟหน่อย พาร์ตกีตาร์
ก็อยากได้ลอยๆ เล่นน้อยๆ เน้นเรื่องเมโลดี้ 
ร้องเป็นหลัก บรรยากาศเป็นหลัก เป็นเพลง
ที่อยากทำากันเอง โปรดิวซ์กันเอง กำาลัง
พยายามฝึกฝน ทำางานให้ดีขึ้นเรื่อยๆ ครับ 
ฝึกโปรดิวซ์เพลงเองด้วยสมาชิกในวงการทำา
ซิงเกิลเหมือนการฝึก ค้นหาตัวเองและเพิ่ม
ทักษะในการทำาเพลงด้วยครับ” ตูน
  งานก่อนๆ พวกเขามีโปรดิวเซอร์ คือ 
เมฆ-MACHINA (สุขุม อิ่มเอิบสิน) ช่วยดูแล 
แต่ซิงเกิลนี้ เป็นตัวอย่างจากการฝึกกันเอง ซึ่ง
ตั้งแต่ต้นพวกเขาก็หมั่นพัฒนาแต่ละขั้นตอน 
ผลลัพธ์คือซิงเกิลแต่ละเพลงที่ไม่ได้จำากัดแนว
แต่วางอยู่บนพื้นฐานสไตล์ที่ชอบ ส่วนเป้าหมาย
คือการทำาอัลบั้มที่เริ่มจากคอนเซปต์ด้วยตนเอง 
ก่อนจะทยอยปล่อยมาให้ฟังกัน ส่วนการแสดง
สดนั้นก็ต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน 
เพราะพวกเขาบอกว่า “ทำาเพลงกับการเล่นสด
ต่างกัน ขึ้นเวทีแล้วจะได้ระบาย เพิ่มไดนามิก 
อย่าง Cat Tshirt คราวก่อนเป็นโชว์ที่
เปลี่ยนไปอีกแบบ คราวนี้และ Cat Expo ก็
ต้องรอดูกันนะครับ” (O,O)

รู้ไปทำาแมว
 เราอีเมลสัมภาษณ์เย็นเต็ดตั้งแต่เดือนเมษายน 
จากเพลง ‘ห่าง’ จากนั้นก็อัปเดตข่าวสารจากวง
เรื่อยๆ นอกจากแฟนไทยแล้ว เรายังได้รับการติดต่อ
จากสื่อญี่ปุ่นว่าอยากมาเจอพวกเขาด้วย แต่ยังต้อง
ห่างกันอยู่ อย่างไรก็ดีบทสัมภาษณ์นี้ประกอบร่างเสร็จ
หลังจากเราฟังเย็นเต็ดเล่าเรื่องราวของ ‘โปรดเถอะ’ 
ให้ดีเจเอ้ วรายุทธ และแฟนๆ ฟังที่ Cat Radio ซึ่ง
หลายปีก่อน พวกเขาเริ่มต้นแนะนำาตัวด้วยการส่งเดโม
เพลง ‘ไม่ขอ’ มาในรายการ แล้วทำาให้มีคนขอเพลง
ของพวกเขา และมีกำาลังใจส่งผลงานมาให้ฟังเรื่อยๆ 
จนปัจจุบัน  
 อนึ่ง เย็นเต็ด นับเป็นวงจากพะเยา เพราะเริ่มต้น
วงที่นั่น ส่วนที่มาของแต่ละคนนั้นวงบอกว่า 
“นานาชาติ” ได้แก่ เจาและตูน–เพชรบูรณ์, บิว 
-อุตรดิตถ์, มอส–สุพรรณ, กานต์–พะเยา ซึ่งทั้งหมด
ตกลงเช่าบ้านอยู่ด้วยกันที่กรุงเทพฯ เพื่อทำาเพลงกัน
ต่อแล้ว สาขาการเรียนก็สหวิทยาเช่นกัน ได้แก่ เจา
และมอส–ดุริยางคศาสตร์, ตูน–วิศวกรรมศาสตร์, 
กานต์–แพทยศาสตร์, อนามัยสิ่งแวดล้อม 
บิว–วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์      
 “เย็นเต็ด” ประกอบด้วย “เย็น” จากลักษณะ
ของเครื่องดื่ม และ ”เต็ด” มาจากเสียงท้ายชื่อทีม
ฟุตบอลที่สมาชิกวงชอบ คือ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 
รวมทั้งล้อชื่อยาทาแผลผิวหนังยี่ห้อหนึ่ง
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 ตั้งแต่ช่วง Work From Home จนปัจจุบันเราได้
รับข่าวดีเป็นงานใหม่ๆ จากหลายศิลปิน รวมทั้งหนุ่มที่
ทำาเพลงได้มีเสน่ห์แบบ Max Jenmana (แม็กซ์ เจน
มานะ) ที่เขาเล่าเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนปลายทางเกี่ยวกับ
การทำางานข้ามประเทศ โดยที่ตัวยังอยู่บ้าน ได้ผลลัพธ์
เป็นอีพี  555! วางจำาหน่ายที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นบ้าน
ของศิลปินรับเชิญอย่าง Takahashi Kai และ  
AAAMYYY เป็นที่สนใจแบบไม่จำากัดบ้าน 

จุดเริ่มต้น
 “เริ่มจากความว่างครับ พอเราเข้าโหมด 
self-quarantine ปุ๊บ เลยมีเวลาและแรงมาลงกับ
อัลบัม พอจับเพลงทั้งหมดที่มีมาเรียง ดูเลยพบว่า
ส่วนของเพลงสากลที่แต่งไว้สามารถแยกมาทำา EP 
เล็กๆ ได้อัลบัมหนึ่งเลย art direction ชัดเจนและ
ไปทางเดียวกัน เลยตัดสินใจทำาให้จบแล้วปล่อยใน
ช่วงนี้เพื่อพิสูจน์ว่านักดนตรีและศิลปินก็สามารถทำา
งานสตูดิโอในโหมด WFH ได้ แถมต้องลุยกันข้าม
ประเทศด้วย โหดดีครับ”

จุดเชื่อมโยง
 “เนือ่งด้วยธีมนีม้าทางญ่ีปุ่นซึง่ผมใฝ่ฝันตัง้แต่เดก็ 
ผมอยาก reinvent ตัวเองใหม่ และการ collabo-
ration กบัศลิปินญีปุ่่นคอืเป้าหมายหลักของอัลบัมนี้
เลยครบั ผมเรือ่งเยอะมาก คยุกับหลายคนมาก จกุจกิ
จนเอเจนต์รำาคาญ แต่สดุท้ายมาจบท่ีสองศลิปินท่ีผม
มัน่ใจว่าช่วยส่งต่อความหมายของเพลงได้ดท่ีีสดุ ผม
รกั Lucky Tapes (วงของ Takahashi Kai) อยู่
แล้ว และ AAAMYYY เป็นศลิปินหญิงท่ีเสยีงและ
สำาเนยีงอังกฤษแตะใจผมมากท่ีสดุครบั

‘Drunk	Texting’	ft.	Takahashi	Kai  
 เป็นเพลงทีพ่ดูถงึสภาวะท่ีคนเราอ่อนไหวและ
ควบคมุตวัเองไม่ได้มากท่ีสดุ ซึง่ก็คอืช่วงเวลาเมา ทุก
คนน่าจะเคยผ่านประสบการณ์เมาแล้วส่งข้อความไป
หาคนรกัเก่าหรอืคนทีไ่ม่ควรหรอืไม่กล้าแม้แต่จะทกั
ในตอนทีต่วัเองสร่างซึง่ก็เป็นไปตามคำาโบราณท่ีว่าไว้
ว่า “คนเมามกัพดูความจรงิ” ทุกคำาท่ีได้ส่งไปคอืความ
รู้สกึจรงิแท้ลกึๆ ข้างในของเราครบั เป็นบ่อยครบั 

‘Walk	The	Line’	ft.	AAAMYYY
 AAAMYYY เป็นศลิปินหญงิทีท่างเอเจนต์ญีปุ่่น
แนะนำาให้รู้จกั ครัง้แรกท่ีผมได้ยนิเสยีงร้องผมแทบ
ลมจบั...มนัใช่มาก พอเสยีงของเขามาอยู่ในเพลง 
‘Walk The Line’ ...จบเลย เขาเพิม่มลูค่าและมติิ
เข้าไปในเพลงอกี 3 เท่า รอวันได้เล่นสดด้วยกนัเลยครบั

จุดส่งต่อ	
:การวางจำาหน่ายอัลบั้มที่วางจำาหน่ายในร้าน 
Tower Records ญี่ปุ่น  
 ทางเอเจนต์ที่ญี่ปุ่นเขาตั้งเป้าตั้งแต่แรกแล้วครับว่า
จะทำาซีดี และความฝันอย่างหนึ่งของผมก็คือได้เห็น
อัลบั้มตัวเองวางที่ Tower Records ซึ่งมันจะโคตร
จ๊าบ ตอนนี้ผมฟินมากครับ  
 ในเมอืงไทยกม็จีำาหน่ายครบั แต่จะเป็นการอมิพอร์ต 
มหีลายร้านได้ตดิต่อไปแล้ว อย่างร้านน้องท่าพระจนัทร์ก็
มาก่อนเลย เป็น Japanese Edition  มี jacket บน
หน้าปกให้รู้เลยว่ามาจากญ่ีปุ่น ปล้ืมจงัครบั

555!
  อัลบัมอีพีนี้ชื่อว่า 555! ซึ่งเป็นการเล่นคำาสาม
ภาษา ตามลูกเล่นของภาษาไทย “555” สามารถใช้

เขียนแทนเสียงหัวเราะได้ ภาษาญี่ปุ่น 
“555” หรือ “五五五” จะออกเสียงว่า 
“GO GO GO” ซึ่งเป็นการล้อเลียนภาษา
อังกฤษไปในตัว เพลงทั้งหมดในอัลบัมนี้ผม
ก็ตั้งใจจะล้อเลียนตัวเองด้วย การหัวเราะให้
กับตัวเองได้ผมคิดว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีใน
การเดนิทางต่อไป อลับมันีผ้มเลยหวังว่าจะ
เป็นจุดเริม่ต้นท่ีดขีองงานใหม่ๆนบัจากนีค้รบั

Maximum	Max	
  ผมจะกระหนำ่าเพลงต่อเนื่องจนกว่าจะ
หมดแรงไปข้างหนึ่งเลยครับ ผมเตรียมเพลง
พร้อมปล่อยยาวๆได้อีก 2 ปีครับ ขิงครับ 

ผมตื่นเต้นกับงานใหม่ๆ มาก อยากให้มัน
ทำางานกับความรู้สึกของคนฟังเหมือนกับ
อัลบัมที่แล้ว  (‘Let There Be Light’) 
แค่ฟังผมก็ดีใจแล้วครับ หวังว่าสถานการณ์
ที่เป็นอยู่ในตอนนี้จะดีขึ้นเร็วๆ เราจะได้เจอ
กันอีก ผมรอวันนั้นครับ คิดถึงมาก (O,O)

รู้ไปทำาแมว  นอกจากงานดนตรีแล้ว แม็กซ์ หรือ 
ณัฐวุฒิ เจนมานะ ยังมีงานแสดงให้เห็นอยู่บ้าง 
ปีนี้เป็นครั้งแรกที่เขาร่วมแสดงในซีรีส์ยาวกับบท 
“ครูคิว” ใน Who Are You? เธอคนนั้น คือ ฉัน
อีกคน  และบอกว่ายังมีให้เห็นอีกนิดหน่อย และ
กำาลังอยากเขียนหนังสือเล่มที่ 3 ให้เสร็จ    
 ป.ล.หน้าปกอีพีและซิงเกิล  555! วาดโดย Art 
Jeeno ที่ออกแบบเสื้อให้ Cat Radio ใน Cat 
Tshirt ครั้งนี้

Album: 
555!
Artist: 
Max	
Jenmana

Max	Max	
Max	Max	Max
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RE-
COMMEND
แนะน�าผลงานของ
ศิลปินหน้าใหม่บ้าง

หน้าเก่าบ้าง
แต่น่าสนใจ

  “ท�ำได้เพียงแค่นั้น ท�ำได้เพียงแค่ฝัน
ไม่มีทำงที่มันเป็นจริงขึ้นมำได้
เธอไม่เคยจะเห็น เธอไม่เคยจะหัน
เธอไม่เคยจะปันหัวใจให้ฉันเลย
ไม่ว่ำจะเปิดเผย จะกี่ค�ำเฉลย
เธอก็ยังจะเฉยๆ ชำ ไม่สนใจ
เธอได้ยินบ้ำงไหม ว่ำใคร
ให้รักไปเพียงข้ำงเดยีว” 

 ท่อนฮุกจุกจี๊ดจากเพลง ‘ข้างเดียว 
(You've never seen)’ ซิงเกิลแรกในปีที่ 5 
ของการทำางานเพลงในนามชาติ สุชาติ  
 “รู้สึกว่าตัวเองทำาอาชีพศิลปินเต็มตัว
แล้วครับ ก็ต้องทำาต่อให้ได้นานที่สุด ตอน
แรกเหมือนทำาเพื่อมาถึงตรงนี้ครับ แต่ตอนนี้
ต้องทำาให้เป็นอาชีพจริงๆ ให้ได้ ทำาให้ยาวๆ 
ให้ได้ครับ”

Single: 
ข้างเดียว	
(You've	
never 
seen)
Artist: 
ชาติ	สุชาติ	

ชาติเดียว	

  เป้าหมายใหม่ โดยสุชาติ แซ่เห้งคน
เดิม ที่หลายคนเชียร์ตั้งแต่เข้าประกวด 
The Voice จนมีเพลงโฟล์กป๊อปกินใจ
อย่าง ‘การเดินทาง’ ‘แหงน’ ‘เพียง’ 
จากอัลบั้ม ‘สามัญ’ (2561) ในสังกัด
วอท เดอะ ดัก
 ด้านปัจจัยที่ชาติคิดว่าจะทำาให้อยู่กับ
อาชีพนี้ได้ยาวนานนั้น เขากล่าวว่า 
“คุณภาพครับ เป็นเรื่องที่เราทำาแบบ
ตั้งใจที่สุดเท่าที่จะทำาได้ไปเรื่อยๆ เรา
พยายามทำาให้ดีที่สุดในแต่ละเพลงให้
มากขึ้นครับ” 
 วิธีทำางานอาจจะเปลี่ยนไปบ้าง แต่ยัง
เป็นเพลงของชาติ
 “ถ้าเป็นเมื่อก่อนน่ะ ผมจะเขียน
เพลงกับกีตาร์ ร้องแล้วก็อัดไว้ ส่งให้
โปรดิวเซอร์ทำาต่อเลย แต่ตอนนี้มีความ
คิดเข้าไปในเพลงเยอะมาก อย่างเช่นว่า 

เมโลดี้ตรงนี้ไม่ได้ คำาร้องตรงนี้ไม่ได้ เหมือนมีการ
เกลาเพลง หลายๆ ครั้ง กว่าเดิม ตั้งแต่ที่ตัวเรา
ก่อนเลยครับ”
 ส่วนคำาถามว่าเขาฝึกทักษะหรือวิธีคิดในการทำา
เพลงของตัวเองขนาดไหนเพื่อให้ขัดเกลาได้
กลมกล่อมขึ้นนั้น คำาตอบคือ “อู้หู เยอะครับ” 
(หัวเราะ) ต้องผ่านความเครยีดแบบสดุๆ ไปเลย 
เหมอืนคอยจบัผดิตัวเองมาตลอดน่ะ แล้วกค็อยแก้
สิง่ทีตั่วเองรู้สกึว่าไม่เวิร์กครบั แก้ไปเรือ่ยๆ กจ็ะมี
บางอนัทีรู่้สกึว่าแก้ไม่ได้ เรยีนรู้เยอะเลยครบั พอ
ผ่านมนัได้ กเ็หมอืนจะเดินต่อไปได้เรือ่ยๆ เลยครบั”
 ทั้งนี้ โปรดิวเซอร์ที่มาช่วยให้ชาติผ่านไปได้ใน
เพลงนี้ก็คือ ติณณ์ นภาลัย (Old Fashioned 
Kid,TINN ศิลปิน อาจารย์ และคนเบื้องหลังฝีมือดี) 
“พี่ติณณ์เหมือนคนเข้ามาช่วยชีวิตไว้น่ะ (หัวเราะ) 
พอมีที่ปรึกษาแล้วทุกอย่างก็คลายลงไป เราไม่ได้
เก็บไว้คนเดียว มีคนคอยแชร์กัน  แล้วพี่ติณณ์ก็
เป็นคนที่เก่งด้วย เข้าใจในงานด้วยว่าต้องทำาไงต่อ 
หรือรู้ว่าเพลงนี้ไม่ควรจะเป็นแบบนี้ แล้วความคิด
อีกหลายอย่างเราก็ตรงกัน วันเวลาที่ผมเบลอๆ พี่
แกก็จะมาตบให้ตื่นว่า...เอ๊ย อย่างนี้นะ”
 ‘ข้างเดียว’ คือ ตัวอย่างจากการทำางานของชาติ
ในชุดนี้ “เพลงแรกในอัลบั้มชุดใหม่ครับ ผมว่าต่าง
จากเดิม ยังคงมีความเป็นโฟล์กครับ แต่ว่ามีความ
วินเทจติดเข้าไปหน่อยๆ”
  ส่วนเรื่องราวในเพลงนั้น เป็นผลจากการฟังเพื่อน
ระบายความรู้สึกจากประสบการณ์ที่ลิงก์ได้กับความ
รู้สึกของเขาด้วย “เป็นเรื่องที่เจอกันรอบตัวฮะ ใน
กลุ่มเพื่อน มี 2 เหตุการณ์ที่เป็นเรื่องเดียวกัน ผม
เองก็เคยมีความรู้สึกนี้ในวัยหนึ่ง ก็ยังจำาได้อยู่นะ 
มีของตัวเองอยู่ในเพลงบ้างแหละ”
  หากถามถึงคำาแนะนำาให้คนที่มีความรู้สึก ข้าง
เดียว นั้น ชาติออกตัวว่าเขาไม่ถนัด 
 “ผมทำาอะไรไม่ได้ ผมไม่เก่งเรื่องนี้ ผมได้แค่
บอกตัวเองว่าเป็นไปไม่ได้เว่ย แต่ก็ยังคิดอยู่น่ะ ถ้า
จะแนะนำาอะไร ผมว่าก็คงจะอยู่กับมันไป
น่ะ(หัวเราะ)” 
  อย่างไรก็ดีเขาบอกว่า ทั้งเรื่องราวและตัวเพลงที่
นำาเสนอไม่ได้หม่นหมองนำ้าตานอง 
  “ผมรู้สึกว่าไม่ได้เศร้าขนาดนั้น บทสรุปของมัน
คือทำาได้เพียงแค่นั้นจริง ๆ แต่ไม่ฟูมฟาย ฟังให้
เพราะน่ะ แต่คนอื่นฟังแล้วจะรู้สึกเท่ากันไหม 
ผมไม่รู้เลยครับ”   
  คนอื่นฟังแล้วเศร้าแค่ไหน เราเองก็ไม่รู้ เราเพพี
ยงรู้สึกว่าเป็นเพลงของชาติ สุชาติ คนเดิม ชาติเดียว
ที่ทำาเพลงที่ดูหม่นแต่ไพเราะเกาะใจ แต่ก็มีสีสันเกิน
คาดโดยเฉพาะเวลารวมเป็นอัลบั้ม อย่างที่เรารู้สึก
จากชุดก่อน แต่เพลงต่อไป และอัลบั้มชุดใหม่ของชาติ
จะเป็นอย่างไร ต้องติดตามชาติ...ต่อไป (O,O)

รู้ไปทำาแมว
 เพลงนี้ชาติคิดท่อนฮุกได้ทันทีที่เริ่มแต่ง แต่ตอนแรกใช้
คำาว่า “ฝ่ายเดียว” ก่อนเปลี่ยนเป็น “ข้างเดียว” เพราะเข้า
กับเมโลดี้มากกว่า / นอกจากเพลงเพราะติดหูแล้ว ชาติยัง
ทำาอาหารได้อร่อยติดใจ ดังที่เราได้ชิมจากเมนู “เพียงย่าง
เนื้อ” ใน Cat Foodival เมื่อต้นปี ที่เขาบอกว่าขายได้ถึง 
2,000 ไม้ “เข้าใจความรู้สึกของพ่อค้าวันนั้นแบบแท้จริง
เลย ผมไม่เคยเอาเนื้อย่างไปขายข้างนอกเยอะเท่านี้เลย
ครับ”  ซึ่งใครอยากชิมรสมือชาติ ลองไปที่ร้านพจนานุกรม 
ย่านลาดปลาเค้า   
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CAT30
of the Month

February
March
April

2020

7 Wonders
รายงานชาร์ต
แบบยกเซ็ต 
7 เดือนใน
ความทรงจ�า
...ที่คิดถึงกัน 
รู้ไปทำาแมว
 - แว้บเดียว เหลียวมองปฏิทิน 
ก็เข้าช่วงท้ายปี 2563 แล้ว 
 - และชาร์ตรายเดือนที่เราเก็บ
สะสมไว้ ฉบับก่อนจัดทั้ง Cat 100 
ยกปี + Cat 30 รวบ 3 เดือน ยัง
ไม่พอ
 - ฉบับนี้ ขอจัดเซ็ตแบบ 7 
Wonders ที่เก็บคะแนนกันตั้งแต่
ช่วงที่เรามีแขกไม่ได้รับเชิญอย่าง 
Covid-19 มาทักทาย จนทุกวันนี้ 
ก็ยังไม่ได้บ๊ายบายกันแบบเวิลด์ไวด์
สักที 
 - สรุปอันดับ 1 ให้หายคิดถึง
กันไว้ดังนี้ 

กุมภาพันธ ์: ดอกไม้ / 
Flower - Sqweez Animal 
 เดือนที่ควรจะมีแต่การ “ส่งดอก
ไม้บอกเธอ” ด้วยความรัก แต่กลับ
มีข่าวส่งมาจากไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 
แต่อย่างไรก็ขอให้ทุกคนมีดอกไม้
คือความหวังในหัวใจ
 
มีนาคม : Fortune Teller - 
temp. ชีวิตคนเราไม่แน่นอน แต่
ถ้าเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง ต้องกักตัว
แน่นอน ไม่ต้องทำานาย แต่ขอให้
ทำาใจสบาย สังเกตร่างกาย 
ฟังเพลงให้ผ่อนคลาย  
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CAT30
of the Month

May
June
July

2020
เมษายน : เอาจิง / Trick Or 
Treat - Petite (ญาดา โกเมศ)  
โรคภัยเอาจริง มาตรการต่างๆ ก็
ต้องจริงจัง ทั้งสวมหน้ากากอนามัย 
หมั่นล้างมือ ห่างกันสักพัก work 
from home งดกิจกรรมรวม
หมู่รวมถึงคอนเสิร์ตและอีเวนต์
ต่างๆ หลายคนมีกิจกรรมแก้เหงา
ที่บ้าน Cat Radio คิดถึงทุกคน
จึงชวนศิลปินร่วม Cat Radio 
Homestay Live ทำาอะไรก็ได้
จากที่บ้านให้แฟนๆ ได้ชมกันเพลิน
ในช่วงวันหยุดสงกรานต์ที่ปีนี้ต้อง
หยุดเที่ยวกัน 

พฤษภาคม : คิด (แต่ไม่) ถึง 
/ Same Page ? - Tilly Birds  
ยังคิดถึงเสมอแม้ไม่เจอกัน แต่การ
มาถึงของ Cat Radio TV  ก็
ทำาให้รู้สึกใกล้ชิด ได้อัปเดตเรื่อง
ราวและบทเพลงกันอยู่บ้าง เนาะ 
(เค้าแมวฉบับก็มากับเขาด้วยนะ 
เดือนนี้ และทยอยแจกอยู่หลาย
เดือนแบบส่งไปรษณีย์ และจุดที่พอ
ไปถึง) 

มิถุนายน :  I'd Do It Again 
- Violette Wautier ไม่ว่าจะ
รักษาระยะห่างอย่างไร เสียงเพลง
ก็กระชับใจให้เราใกล้กันได้ หลาย
ศิลปินส่งเพลงใหม่มาเพิ่มความ
อบอุ่น รวมถึง ‘Glitter and 
Smoke’  อัลบั้มชุดแรกในชีวิต
วิโอเลต วอเทียร์ ที่ทุ่มเทมาหลาย
ปี และมีผลตอบรับดีทั้งในไทยและ
ต่างประเทศ  

กรกฎาคม :  ทะเลในความ
คิด - The Photo Sticker 
Machine x  Stamp (อภิวัชร์ 
เอื้อถาวรสุข) ผ่อนคลายยิ่งขึ้น แต่ก็
ยังต้องระมัดระวัง ดูแลตนเอง 
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CAT30
of the Month

August

2020

คิดถึงผู้อื่นเสมอ แต่ก็มีเรื่องดีๆ ให้
ได้ยินกันอยู่ งานใหม่ของ The Photo 
Sticker Machine หรือ โหน่ง-วิชญ 
วัฒนศัพท์ ซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์ของวิโอ
เลต วอเทียร์ แชมป์เดือนก่อน ก็น่า
ตื่นเต้นสมการรอคอย

สิงหาคม: ลบไม่ได้ช่วยให้ลืม / 
Erase – Ink Waruntorn   
ความทรงจำาเป็นเรื่องมหัศจรรย์เสมอ 
บางครั้งเราก็ไม่แน่ใจว่า “จำาไม่ได้” 
หรือ “ลืมไม่ได้” เจ็บกว่ากัน แต่ขอให้
ทุกคนไม่เจ็บไข้ และมีหัวใจที่แข็งแรง...
แล้วพบกันใหม่... หวังว่าจะอีกไม่นาน 
(O,O)
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 เป็นอกีหนึง่งานท่ีเราตืน่เต้น
เม่ือได้ข่าว คอยตดิตามและอยาก
ชวนหลายคนไปสัมผสั  นทิรรศการ 
PANORAMIC Exhibition of 
Photos & Sound แต่จะมใีคร
แนะนำาได้ดกีว่าเจ้าของงาน 
เค้าแมวจงึส่งคำาถามถงึ เล็ก–อภิชยั 
ตระกูลเผด็จไกร หรือ Greasy 
Cafe ที่กำาลังกระเกรียมงานอย่าง
ขะมักเขม้นกับทีมงาน ก็ได้คำาตอบ
พร้อมทั้งภาพตัวอย่างมาเรียกนำ้า
ย่อยทันใด ดังนั้น... จะช้าอยู่ไย... 

เล่าที่มาของนิทรรศการ 
PANORAMIC Exhibition of 
Photos & Sound หน่อยค่ะ 
 เราว่าที่มา...น่าจะมาจากการ
ที่เรารัก 2 สิ่งนี้ คือถ่ายภาพและ
ทำาเพลง เลยอยากลองเอามารวม
กัน เพราะบางครั้งเราดูภาพแล้วก็
อาจได้ยินเสียง หรือ ได้ยินเสียง
แล้วก็อาจเห็นภาพได้ เลยคิดว่าน่า
จะดี ถ้าในขณะที่เราดูภาพ แล้ว
เราสามารถได้ยินเสียงบางส่วน
จากในภาพนั้นไปด้วย

ลักษณะหรือวิธีการจัดแสดง 
“นิทรรศการภาพถ่ายที่เจือ
เสียง” ครั้งแรกนี้เป็นอย่างไร 
 คนที่มาจะได้เห็นภาพหลายๆ 
ภาพ ได้ฟังเสียงหลายๆ เสียง ซึ่ง
สองสิ่งนี้ทำางานร่วมกัน ในส่วน
ของเสียงเราได้ตั้งใจทำาเพลงขึ้นมา
จากเสียงที่เราเก็บบันทึกไว้ก่อน
หน้านี้เพื่อเปิดประกอบกับภาพที่
แสดง ซึ่งได้ทำาเป็น EP แถมไปกับ
หนังสือภาพด้วย

คนทีไ่ปดจูะได้เหน็/ได้ยนิอะไร
บ้าง 
 เราแอบคิดเล่นๆ ว่า เขาจะได้
รู้สึกเหมือนไปเที่ยวที่ต่างๆ กับเรา 
และได้เห็นมุมมอง เรื่องราวที่เรา
สนใจ

Panoramic 
Scoop

details & photos: 
Courtesy of 
PANORAMIC 
Exhibition of 
Photos & Soundเห็นว่าโปรเจกต์นี้คิดไว้นานแล้ว 

จุดไหนที่ทำาให้รู้สึกว่าถึงเวลา
ต้องทำาให้เกิดขึ้นเสียที
 จริงๆ โปรเจกต์ Panoramic 
ได้เกิดขึ้นมานานมากแล้ว น่าจะ
เกือบ 10 ปี ตอนนั้นทำาออกมาเป็น
สมุดเปล่าเอาไว้จด และปกทำามา
จากภาพที่เราถ่ายจากทริปที่ทิเบต 
ซึ่งมี EP ให้ไปเหมือนกัน จำาได้ว่า
ไปนั่งขายที่งานแฟตเฟส ซึ่งหลัง
จากจบโปรเจกต์นั้น ก็ยังชอบที่
ภาพและเสียงถ่ายทอด-ทำางาน
ร่วมกัน เลยอยากทำานิทรรศการมา
ตลอด
 จนสุดท้ายตั้งใจไปถ่ายรูปที่
โอมาน พอกลับมา แล้วได้เห็น
ฟิล์มที่ส่งไปล้าง ก็รู้สึกว่า...นี่คือชิ้น
ส่วนของจิ๊กซอว์ ที่ถ้านำาไป
ประกอบกับสิ่งที่ได้ถ่ายไว้ก่อนหน้า
นี้นานแล้ว ก็น่าจะเกิดเป็นงานที่
สมบูรณ์-ครบถ้วน (สำาหรับเรา) 
สักที

พอตัดสินใจลงมือทำาแล้ว ใช้
เวลาเตรียมการทำานานเท่าไหร่ 
ทำาอะไรบ้าง และอภิชัย ตระกูล
เผด็จไกร ได้เรียนรู้อะไรจากงาน
นี้บ้าง 
 พอตัดสินใจทำาก็เริ่มเลย เริ่ม
จากการค่อยๆ เลือกรูป เลือก
เพลง-เรียงเพลง หาสถานที่ วาง
ภาพประกอบเป็นหนังสือ ติดต่อ
โรงพิมพ์ หาสปอนเซอร์ ก็ลุยกับ
ทราย (ถวัลยา จันทร์อินทร์) กันอยู่
สองคน ทำาในส่วนที่เราทำาเองได้ให้
ดีที่สุด
 สิ่งที่ได้เรียนรู้ ก็น่าจะเกือบทุก
ขั้นตอน เพราะเราไม่เคยทำา
นิทรรศการ และหนังสือภาพกันมา
ก่อนเลย

ถงึตอนนี้ “พอใจ” “คาดหวัง” 
“กังวล” หรือรู้สึกอย่างไรกับ
นิทรรศการที่กำาลังจะเกิดขึ้น 
มากที่สุด เพราะอะไร 
 เรื่องกังวลใจที่สุดก็น่าจะเป็น
ช่วง Covid ที่ต้องหยุดชะงักทุก
อย่างลง ซึ่งตอนนั้นไม่แน่ใจจริงๆ 
ว่าจะได้กลับมาทำาอีกทีเมื่อไหร่ 
และยังได้มีการเปลี่ยนแปลงสถาน
ที่ๆ เราได้ทำาบางส่วนกันไปบ้าง
แล้ว ส่วนเรื่องรองลงมาก็คงเป็น
เรื่อง Photobook ที่ต้องเข้าไปดู
-ตรวจพรูฟหน้าแท่นอยู่ช่วงเวลา
หนึ่ง
 ส่วนการคาดหวัง ก็ได้ค่อย
ทยอยผ่านไปหลายขั้นตอนแล้ว 
ตอนนี้ไม่ค่อยเหลืออะไรมากมาย
เท่าไหร่ ถ้าจะมีก็คงเป็นเรื่องสถาน
ที่ๆ ค่อยๆ เป็น ค่อยๆ ไปใกล้
เคียงกับสิ่งที่ตั้งเอาไว้ในใจแล้ว เรา
ว่ามันเหมือนเวลาเราลุยทำาอัลบั้ม
มั้ง ที่จะพยายามตั้งใจและทำาใน
ส่วนที่เราทำาเอง-ควบคุมได้ให้ดี
ที่สุดเท่าที่เราจะทำาได้ 
   ถึงตอนนี้ก็พอใจมากขึ้น
เรื่อยๆ พอหลายๆ ส่วนหลายๆ 
อย่างถูกประกอบเข้าไว้ด้วยกัน ก็ดี
ใจมากๆ ที่มันจะเกิดขึ้นจริงๆ แล้ว
ครับ :)
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ตัวอย่างภาพจาก 
Panorama Exhibi-
tion of Photos 2 
Sound ของเราอาจจะ
ไม่ใช่ภาพกว้าง สุดลูกหู
ลูกตา อย่างที่ตาเราเห็น
ได้ แต่อาจจะเป็นความ
รู้สึก เรื่องราวที่แต่ละรูป
เชื่อมต่อกัน
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ส่งท้ายด้วยภาพเบื้อง
หลังการทำางาน รวมถึง
ตัวอย่างหนังสือและซีดี
ที่เราบอกเลยว่า พลาด
ไม่ได้ แล้วพบกันใน 
PANORAMIC Exhi-
bition of Photos & 
Sound 19 กันยายน–
31 ตุลาคมนี้ (เว้นวัน
อังคาร–พฤหัสบดี) ที่ 
Seenspace ทองหล่อ 
ซอย 13 ชั้น 2 อัปเดต
รายละเอียดที่ www.
facebook.com/
GreasyCafe/ 
http://Greasy-Cafe.
com
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PRESENTS

สแกน
ไทยชนะ

ใส่หน้ากาก
ตลอดเวลา

หมั่นล้างมือ
บ่อยๆ

รักษา
ระยะห่าง

ตรวจวัด
อุณหภูมิร่างกาย
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 มีกี่โมเมนต์ในชีวิตที่เราจะยืด
....................................... ได้สุดๆ
 ยืดแล้วยืดอีกกับเสื้อยืดจาก
เหล่าศิลปินที่รักนับร้อย 
 ยืดอีกยืดแล้วกับการแสดงสด
แบบเต็มอิ่มของเหล่าศิลปินที่เลิฟ
นับสิบ
 ยืดกันเป็นคอลเลกชั่นกับ
แฟชั่นโชว์เสื้อยืดบนเวทีคอนเสิร์ต  
  1 ปี มีครั้งเดียว 
  ปีนี้มี 2 เวที ในพื้นที่จัดงาน
ยืดกว่าเดิม 2 เท่า  

LEO
presents 
CAT TSHIRT 7 
เทศกาลเสือ้ยดื
ประจ�าปีของ
แคท	เรดโิอ
26-27 กนัยายน 2563
แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ 
สถานมีกักะสนั ชัน้ 2,3 
ประตเูปิด 11.00 น. 
www.facebook.com/
thisiscatradio 

CAT
TSHIRT

7
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พิกัดนัดยืดการช้อปในแต่ละบูท
และนัดยืดความสนุกกับคอนเสิร์ตแต่ละวง
* อย่าลืม รักษาระยะห่าง ใส่ Mask ดูแล
สุขอนามัยในการยืดร่วมกัน
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ยืดที่บูท Cat Radio 
นอกจากเสื้อลายใหม่ 4 แบบ ดีไซน์โดยแคท 
เรดิโอแล้วยังมีอีก 3 แบบ 3 สไตล์ ดีไซน์โดย
ศิลปินที่หลายคนชื่นชอบ

ART JEENO
  “ที่มาของงานเกิดจาก เห็นแมวที่บ้าน
กำาลังยืดเส้นอยู่พอดี กางเล็บ ทำาคอหดๆ หน้า
ฟินๆ แล้วดูน่ารักดีครับ”

KNN.FIVE		
  “หลังโลกล่มสลาย อดีตปัจจุบันอนาคต
รวมกัน ทุกอย่างล้วนเปลี่ยนไปไม่มีอะไร

Cat Radio
Official	
Merch

เหมือนเดิม ทุกคนต้องคงอยู่และ
ปรับตัว (new normal) แต่เรายั
งคงต้องการเสียงดนตรีและ
คอนเสิร์ต งานนี้ จะทำาให้เรา
กลับมาพบกันอีกครั้ง ::)”

WANPRACHA				
   “แมวมันคาดเดาไม่ได้ง่ายๆ 
 จริงๆ นะ”
 ป.ล. ลายนี้สกรีนด้านหลังนะ

พเิศษ หน้ากากผ้า และ กระเป๋า 
คอลเลกชัน่ใหม่ ไฉไลได้ประโยชน์  
รวมท้ังแรร์ไอเท่ม ท่ีหลายคนถามหา 

ยืดอดพกคูปอง	
และแอปพลิเคชั่น
 รับส่วนลดสำาหรับการซื้อเสื้อยืดทุกร้านใน
งาน :ใช้คูปองที่ได้จากการซื้อบัตร Early Cat 
รับส่วนลดตัวละ 30 บาท 
*1 คน มีคูปองใบละ 30 บาท 20 ใบ เลือกใช้
ครั้งละ 1 ใบต่อเสื้อ 1 ตัว
:สแกนจ่ายด้วยแอปพลิเคชั่น Bangkok Bank 
Mobile Banking รับส่วนลดตัวละ  40 บาท 
*โปรดแสดงหน้าแอปหน้าร้านก่อนใช้ทุกครั้ง 
**ส่วนลดทั้ง 2 แบบ ใช้ได้กับเสื้อทุกลาย ทุก
ร้าน แต่ต้องเลือกส่วนลดอย่างใดอย่างหนึ่งต่อ
เสื้อ 1 ตัว 



39

WE	LOVE	
TSHIRTS 
TSHIRTS 
LOVE	YOU	
WE	LOVE	
YOU……………………
ตัวอย่างเสื้อ บางส่วนจากศิลปินที่คุณรัก 
มาชวนกันยืด ในงาน
LEO presents CAT TSHIRT 7 
เทศกาลเสื้อยืดประจำาปีของแคท เรดิโอ
*ปีนี้น่าสังเกตว่านอกจากลายเสื้อจะน่าตื่นเต้น
แล้ว วิธีนำาเสนอแต่ละร้าน น่าติดตามตั้งแต่ใน
ช่องทางออนไลน์ก่อนวันงาน เช่น ปกนิตยสาร
ของ Slur, การ์ตูนสีสันสดใสของ
 Yellow Fang, เสื้อลายจุนจัง (ที่แปลว่า 
“เพียว” ของร้าน YAUK!) CAT TSHIRT : 

FASHION	SHOW	ON	
STAGE	feat.	DJ	GAYAIMS
ยืดไปกับแฟชั่นโชว์เสื้อยืดจากศิลปินเจ้าของบูท เดินเอง โชว์เอง 
บนเวทีคอนเสิร์ต พร้อมเพลงประกอบโดย DJ GAYAIMS 
(เอม-ธิติพันธุ์ อนะวัชพงษ์ มือกลองวง Slur) ที่เคยเป็น 
Opening Act ของวงระดับโลกอย่าง Foals ใน Foals 
Live in Bangkok  

FREE TSHIRTS SCREENING 
FOR	ALL	EARLY	CATS!
ยืดกันแบบฟรีๆ ออกแบบโดยศิลปินรับเชิญ สำาหรับผู้ซื้อบัตรเออลี่
แคท เตรียมเสื้อยืดที่ตัวเองรัก ไปเลือกรับลายสกรีนฟรีได้ที่หน้า
งาน LEO presents CAT TSHIRT 7 เทศกาลเสื้อยืดประจำาปี
ของแคท เรดิโอ ตามกติกานะจ๊ะ

เหนือ	จักรกฤษณ์
“แรงบันดาลใจมาจาก Cat radio ครับที่
ทำางานด้วยความรักในสิ่งที่ทำา และอยากให้
คนฟังได้สิ่งที่ดี
เลยนึกถงึคำาว่า Sorry! I Love You. แต่ล้อ
ประโยคนี้ใหม่เป็น Sorry! I cat you. เพื่อ
สื่อเอกลักษณ์อีกอย่างของ Cat Radio ที่
ชอบเล่นคำา หรือชอบสร้างสรรค์ต่อยอดจาก
สิ่งที่มีอยู่ 
ส่วนงานวาดผมก็ใช้ตัว JackBrick ถูกแมว
กินผมอยู่เพื่อต่อยอดแนวความคิดผสมผสาน
ความกวนๆ ของ Cat Radio” 

ป๊อด	ธนชัย	
“ชื่อผลงาน Mini Cat เป็นการใช้ลายเส้น
เรียบง่าย และมินิมอล ด้วยปลายปากกา
พู่กันเขียนเป็นตัวอักษรผสมภาพ สื่อถึงลูก
แมวที่แสนน่ารักสำาหรับ CAT TSHIRT 7 
รู้สึกดีใจที่จะได้เห็นลายเส้นของตัวเองอยู่
บนหน้าอกของทุกๆ คน” 

ปันปัน	ยีย์ยีย์
“ลายที่ออกแบบเป็นลายแมวเล่นสเกตค่ะ 
เพราะปีนี้ปันอินกับสเกตมาก เลยอยากจับ
น้องแมวมาเล่นสเกตด้วยค่ะ อยากให้ทุกคน
ซิ่งๆ สนุกพุ่งทะยานไปพร้อมกับแคท เรดิโอ
เหมือนกับแมวที่พุ่งไปกับสเกตบอร์ดค่ะ” 

ป.ล. ขอบคุณทุกคนที่รีบมาอุดหนุนซื้อบัตรแคท
ทีเชิ้ต  ...แล้วพบกันใหม่
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รู้ไปทำาแมว 

1. นี่เป็น Cat Tshirt ครั้งที่ 7 ซึ่งยังจัดที่เดิม คือ 
แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สถานี มักกะสัน 
2. สิ่งที่ต่างจากเดิมในสถานที่เดิม คือ เพิ่มพื้นที่
เป็น 2 เท่า ครอบคลุม 2 ชั้น คือชั้น 2 และชั้น 3
เพิ่มอีก 1 เวที รวมทั้งเพิ่มระยะห่างในการวางบูท
และจัดกิจกรรมต่างๆ ตามมาตรการ Social 
Distancing เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ 
Covid-19
3. ขอบคุณศิลปิน/ค่ายเพลงพร้อมทีมงานทุกร้าน 
ผู้ชมทุกคนที่ร่วมปฏิบัติตามมาตรการ สแกน QR 
Code ไทยชนะเพือ่เชก็อนิ/เชก็เอาต์ ตรวจอณุหภมิู 
สวม mask หมั่นล้างมือ อดทนรอคิวแบบเว้น
ระยะห่าง และปฏิบัตตามกติกาทุกข้อ...เลิฟ
4. เป็นครั้งแรกที่งานนี้วางผังร้านแบบสลับ
ฟันปลา แต่ทั้งหมดเพื่อเว้นระยะห่างด้วยความ
เป็นห่วง (บางจุดเว้น 1 ต่อ 1 บ้าง แบบกลุ่มเว้น
กลุ่มบ้าง ตามความสะดวก)
5. เป็นครั้งแรกอีกเช่นกัน ทีแคททีเชิ้ตมี 2 เวที 
และต้องจัดตารางโชว์แบบเว้นระยะห่าง 30 นาที 
ขอความร่วมมือให้ผู้ชมยืนตามจุดที่ระบุ แต่ขยับ
เพิ่มความสนุกให้ด้วยการเพิ่มศิลปินเป็น 31 โชว์ 
ซึ่งเยอะที่สุดเท่าที่แคททีเชิ้ตเคยมี ขอให้ทุกคน
สนุกเต็มที่นะ
6. เป็นครั้งแรกของศิลปินเหล่านี้บนเวทีแคทที
เชิ้ต อาทิ เขียนไขและวานิช, Tilly Birds, BKC 
บาส (บาสเด็กอ้วนที่แท้จริง) คิมม่อน (ขุนขิม
มอญ) คอปเตอร์ และ CGM 48 (สิตา, คนิ้ง, 
ออม(กัปตันวง), นีน่า,ฟอร์จูน) และ Mew 
Suppasit 
7. เป็นการกลับมาอีกครั้งของ Death of a 
Salesman พร้อมเพลงใหม่ครั้งแรก ! บนเวที 
Cat TShirt ในแบบซูเปอร์แบนด์เพราะมียอด
ฝีมือมาร่วมแสดงด้วย อาทิ แป๋ง – พิมพ์พร เมธ
ชนัน มือกีตาร์และร้องนำาจาก Yellow Fang, 
เท็ดดี้ ธีโอดอร์ แกสตัน จาก Flure และตั้ม - 
วิศุทธิ์ พรนิมิตร มือกลองซึ่งเป็นศิลปินที่ออกแบบ
เสื้อในบูท Death of a Salesman  ด้วย  
Wow! 
8. เป็นครั้งแรกที่  scrubb  จะเล่นเพลงใหม่
จากอัลบั้มใหม่...กรี๊ด! และคาดว่าอีกหลายศิลปิน
จะโชว์แบบไม่ธรรมดา (จริงแค่ไหน พิสูจน์บนเวที
นะ) 
9. อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้
เหล่าศิลปินที่มาออกบูท รวมทั้งเป็นครั้งแรก
และครั้งที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ของผู้ชมที่มาเที่ยวงาน
ดูคอนเสิร์ต และช้อปปิ้งกันในงานนี้ ขอให้ทุกคน
สนุกและมีความทรงจำาที่ดีร่วมกันแบบยืดๆ
10. อ้อ มีอาหาร และเครื่องดื่มให้ซื้อชิมกันคลาย
หิวและกิจกรรมในบูทต่างๆ เพิ่มความ
เพลิดเพลินจากเหล่าผู้สนับสนุนด้วยนะ Enjoy!
11. ป.ล. อย่าลืมอุดหนุนเมนูเด็ดจากบ้านจูนจูน 
เตาพี่คมสัน รวมทั้งเสื้อยืดของเหล่าดีเจแคท 
เรดิโอ อย่าง ไมเคิล วิโอเลต จูน ตั้ม กอล์ฟ เปิ้ล
หน่อย 2Dox และอาจมีเพิ่มเติมอีกนิดหน่อย 
บูทไหน ชื่ออะไร ลองดูที่ผังและแวะไปทักทายกัน 
ตราหมีคู่จองบูทไว้แต่ทำาไม่ทัน ภารกิจรัดตัวหมี 
เสียดาย รอบหน้าพบกันใหม่เน่อ 
12. ใครไม่ได้พกแมสมาหรือทำาหายในงาน ไม่มี
กระเป๋าใส่เสื้อ หรืออยากได้เสื้อลายพิเศษ
แบบออฟฟิเชียล แวะมาที่บูทแคท เรดิโอ นะ 
ขอบคุณจากหัวใจจ้ะ     
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เพลงดีมีทั่วโลก 
คัดสรรและบอกต่อ โดย

ดีเจ Sonny & Nor
กูรูคู่รู้รอบ จากรายการ

แมวนอก แห่ง แคท เรดิโอ 

ดีเจซอนนี่	
อาทิตย์	

พรหมประสิทธิ์

แมวนอก
โดย	ดีเจ	

Sonny	&	Nor

Stay	Home
Squad
 ช่วงที่ทุกคนต้องอยู่ติดบ้าน 
เราก็เห็นวิธีการแก้เบื่อหรือบรรดา 
challenge โน่นนี่มากมายเต็ม
ฟีด บางอันก็แสนยากและอิมพอส
สิเบิ้ล (เช่น จงโพสต์ xxxx ที่ชอบ
ตลอดกาลหรือเปลี่ยนชีวิต!) 
สิ่งหนึ่งที่ผมได้รับจากการต้องอยู่
บ้าน คือเวลาในการตะลุยฟังกอง
แผ่นเสียงที่ซื้อทับถมรอการลงเข็ม 
เพราะมีแต่แผ่นใหม่ๆ มาพอกพูน
อยู่ทุกวัน แผ่นเก่าๆ ก็ไม่ได้ฟังซัก
กะที พอเราชะลอการซื้อ เราก็ได้
เวลาเคลียร์ของที่ค้างๆ อยู่ บาง
แผ่นซื้อมาเกือบ 4-5 ปี ก็ได้เวลา
ฟังกันช่วงนี้แหละจ้า 
“เค้าแมว” ฉบับที่ต้องรีบปั่น
ต้นฉบับนี้ ผมขอเขียนถึง 3 อัลบั้ม
ที่เพิ่งถูก “ค้นพบ” จากการ stay 
home (ทุกแผ่นมีสิ่งที่เหมือนกัน
คือ ผมจำาไม่ได้ว่าซื้อมาทำาไม)

Raft – 
“Madagascar”
  คิดว่าซื้อแผ่นนี้ที่ร้านสักร้านในกรุงเทพ งานของคู่
ดูโอ Raft มีหน้าปกอัลบั้มที่ไม่น่าสนใจอะไรเลย ผมมี
งานก่อนหน้านี้ของวงที่ก็ไม่ได้ติดอกติดใจอะไรนัก แต่
พอได้ลองฟัง “Madagascar” พบว่าซาวด์เปลี่ยนไป
มาก นี่เป็นอัลบั้มที่ชุ่มฉ่ำาไปด้วยซาวด์เร็กเก้ผสมทรอปิ
คัลบูกี้ที่ร้องในภาษาฝรั่งเศส นี่เป็นงานที่น่าจดจำา และ
คลายร้อนได้อย่างดี

Goro	Noguchi	–	
“Goro	In	New	York”
 มิตรสหายชาวญี่ปุ่น Entaro หิ้วแผ่นนี้มาฝากผม 
ซึ่งก็ถูกดองไว้นานจนกระทั่งได้ฤกษ์หยิบมาฟัง ก็ถึงกับ
กรีดร้องดีใจว่านี่เป็นงานดิสโก้พอพจากญี่ปุ่นที่มีการ
เรียบเรียงดนตรีได้เนี้ยบและสวยงามมาก เพลงโปรด
ที่สุดคือ “From Tokyo To New York” ที่ไม่มีเสียง
ของโกโร่ มีแต่เสียงร้องประสานของคอรัสหญิงใน
สไตล์งานของ Love Unlimited Orchestra มาก

Edward	Vesala	–	
“Afrikan	Tahdet”
 อัลบั้มแผ่นนี้ฝังร่างอยู่ในกองแผ่นที่บ้านมาร่วมปี 
จำาไม่ได้ว่าซื้อมาทำาไม ถึงขนาดที่หลงคิดว่า “Afri-
kan Tahde” เป็นชื่อศิลปินด้วยซ้ำา จริงๆ แล้วนี่เป็น
งานของศิลปินชาวฟินแลนด์ และทำาดนตรีเป็นเพลง
อนุบาลที่มีเด็กๆ มาขับร้อง โดยใช้เครื่องดนตรีพื้น
บ้านของอัฟริกันกับเครื่องเป่าสากล ผลออกมาเป็น
โฟล์กแจ๊สลอยๆ น่ารักด้วยเสียงเด็กๆ ภาษาฟินนิช 
งานชุดนี้ดีเกินความหมายจริง ๆ 

 ใครที่เคยเจอแผ่นดีๆ ในบ้านตัวเอง ที่ไม่รู้ว่า
หลุดรอดสายตาไปได้ยังไงตั้งนาน รวมถึงใครมี
ประสบการณ์หรือค้นพบอะไรบ้างช่วงอยู่ติดบ้าน 
ก็ลองเขียนมาคุยกันได้นะครับ 

Sonny
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ดีเจนอร์
วีระยศ	

เตยะราชกุล

แมวนอก
โดย	ดีเจ	

Sonny	&	Nor

 โลกแห่งเสียงเพลงมาบรรจบ
กับโลกภาพยนตร์เมื่อการอุบัติ
ของ Music Video และโด่งดัง
ไปทั่วกับความเป็น Pop Culture 
ผ่านทางช่อง MTV ….ลองมาดู
วิวัฒนาการของ Music Video 
ผ่านทางยุคต่างๆ
 Music Video ในยุคแรกๆ 
จะเป็นเหมือนหนังฟิล์มที่บันทึก
การแสดงของศิลปินต่างๆ หรือทำา
เป็นหนังฉายในโรงหนัง แล้วตัด
เป็นคลิปเพลงแยกออกมา ในช่วง
ที่กล้องถ่ายหนังแบบ 16 มม. น
เกิดขึ้น ต้นทุนในการทำาหนังสั้น
ก็ได้ถูกลงทำาให้ Music Video 
แพร่หลายมากขึ้น 
 ในช่วงปลาย 50’s ตามผับ 
บาร์ต่างๆ นอกจากจะมีตู้เพลง
แล้ว ยังมีตู้ Scopitone ที่เหมือน
เป็นตู้เพลงที่ฉายหนังได้ จึงมีคลิป
จากวงต่างๆ มากมายในยุคนั้น

	 ยุค	60’s
 พลง ‘Homesick Blues’ 
ของ Bob Dylan ที่เป็นเหมือน 
Lyrics Video อันแรกๆ ที่ตัว 
Bob Dylan ถือเนื้อเพลงของตัว
เองแล้วเปิดไปทีละประโยค

 เพลง ‘Strawberry Fields 
Forever’ ของ The Beatles 
เต็มไปด้วยเทคนิคมากมาย ทั้ง
การย้อมสี การตัดต่อ และการ
ย้อนฟิล์มกลับ ซึ่ง MV ตัวนี้มีการ
ทดลองไม่แพ้กับตัวเพลงเลย

 เพลง ‘Interstella Over-
drive’ ของ Pink Floyd เป็น
หนังทดลอง ยาว 15 นาที ที่ฉาย
ตามคอนเสิร์ต และ arthouse 

 หลังจากนั้นมีศิลปินมากมาย
ที่ทำาหนังทดลองแล้วฉายตาม 
arthouse ทั้ง The Velvet 
Underground, The Kinks, 
TheRolling Stones ทั้งหมด 
ไม่ได้มุ่งหวังเพื่อจะโปรโมตเพลง
ของตัวเอง แต่เน้นถึงความเป็น
ศลิปนิและการทดลองผา่นทางภาพ

	 ยุค	70’s
 ‘Bohemian Rhapso-
dy’ ของ Queen มหากาพย์ที่
นอกจากจะยิ่งใหญ่ทั้งเพลง งาน 
MV ก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กัน

	 ยุค	80’s
 ‘Ashes To Ashes’ ของ 
David Bowie หนึ่งใน MV ที่
แพงมหาศาลอีกตัวหนึ่ง ที่เต็มไป
ด้วยโปรดักชั่น การแต่งกาย การ
จัดแสงและฉากในจินตนาการ

 ‘Video Killed The 
Radio Star’-The Buggles 
Music Video ตัวแรกของโลกที่
ได้ฉายผ่านทาง MTV เป็นเพลง
แรก ในปี 1981 มีเนื้อหาย้อนแยง
ที่กล่าวถึง Music Video ที่จะ
ทำาให้โลกแห่งเสียงเพลงเปลี่ยนไป
ตลอดกาล

 ‘Thriller’ – Michael 
Jackson เป็นการเปิดตัวที่
สมบูรณ์แบบของ Michael 
Jackson ทั้งท่าเต้น เส้นเรื่อง 
เทคนิคการแปลงร่าง 

	 ยุค	90’s	
	 สู่	Millennium
 การเกิดของผู้กำากับระดับเทพ
Spike Jonze (‘Sabotage’
-The Beastie Boys, ‘Buddy 
Holly’-Weezer, Praise 
You-Fatboy Slim), Chris 
Cunningham (‘Come To 
Daddy’-Aphex Twins, ‘All 
Is Full Of Love’-Bjork), 
Michel Gondry(‘Around 
The World’-Daft Punk, ’Let 
It Forever Be’-The Chem-
ical Brothers, ’Come Into 
My World’-Kylie Minogue, 
’Fell In Love With A Gir’l-
The White Stripes) หลังจาก
นี้แทบไม่ต้องดูชื่อศิลปินเลย  ดู
แค่ชื่อผู้กำากับ MV ก็การันตีได้
แล้ว Video Killed The Radio 
Star ที่แท้ทรู

	 ยุค	Youtube
 ‘Here It Goes Again’-
OK Go ไม่มีคนไหนที่จะไม่รู้จัก
ลีลาการเต้นผ่าน treadmill…แต่
ไม่ทั้งหมดที่จะรู้จัก OK Go และมี
ศิลปินอีกมากมายที่มียอดวิวทะลุ

หลักล้าน ด้วยต้นทุนค่าโปรดักชั่น 
ที่ถูกลง กล้องดิจิตอลที่หาได้ง่าย
ขึ้น  MV ที่สามารถทำาเอง ตัดต่อ
เองได้อย่างไม่ยาก

 
 ....ว่าง เอา youtube Play-
list ของคุณมาแชร์ผ่านทางเพจ
ของ Sonny And Nor ได้นะครับ     
(O,O)

รู้ไปทำาแมว
 ต้นฉบับทั้ง 2 หน้านี้ ส่งมาตั้งแต่
ช่วงที่เรากำาลังทำาฉบับ Cat Radio 
TV ซึ่งได้ปรับเป็นสกู๊ปทีวีทั้งเล่ม เรา
จึงเก็บเรื่องราวน่าสนใจที่เขียนโดย
นักเขียนทั้ง 2 ท่าน มาให้อ่านในฉบับ
นี้ อย่าลืมไปคุยกันต่อ รวมทั้งติดตาม
บทเพลงและเกร็ดน่ารู้เพิ่มเติมได้ใน
รายการแมวนอก by Sonny & Nor 
ทุกวันศุกร์ 3 ทุ่ม–เท่ียงคืน ท่ี แคท เรดิโอ 
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หนัง
หน้า
แมว

KINGDOM
Season 2 
 KINGDOM ในปีที่ 2 เป็นการ
เดินเรื่องต่อจากภาคแรก แบบนาทีต่อ
นาที และ รักษาระดับความตื่นเต้น
เร้าใจ เอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่น แถม
ยังปรับระดับความเหี้ยมเกรียม และ 
โหดร้ายในเชิงดราม่าขึ้นไปอีกขั้นจาก
ปีก่อน KINGDOM ในปีนี้ จึงมีการ
คลี่คลายขยายความ เงื่อนปมบาง
อย่างจากปีแรกอยู่หลายเรื่อง รวมไป
ถงึข้อจำากดัของซอมบีท่ี้แตกต่างไปจาก
เดมิ และ การข้ึนเส้นเรือ่งใหม่ในท้าย
เรือ่ง ท่ีเหมอืนว่าจะมพีายลูุกใหญ่ก่อตวั
ตัง้เค้า และ ขยบัเคลือ่นไหวใกล้เข้ามา
#Kingdom 
#TheCompleted2ndSeason
#DirectedByKimSeong-
HunAndParkInJe

รู้ไปทำาแมว
 เราได้รับต้นฉบับจากนักเขียนที่เป็น
หนึ่งในดีเจแคท เรดิโอ  เป็นหนึ่งในผู้กำากับ 
Cat Radio TV เป็นผู้กำากับรายการพิเศษ 
Cat Film TV ใครๆ ก็ทำาหนังได้ รวมทั้ง
เป็นหนึง่ในดเีจรายการหนงัหน้าแมว ท่ีเมาท์ 
เรื่องหนังและโน่นนี่นั่น ทุกวันอาทิตย์ 
3 ทุ่ม–เที่ยงคืน ที่ แคท เรดิโอ เรียกว่าเขา
งานยุ่งมาก แต่ก็ไม่ลืมเค้าแมว (O,O) 

ไก่ เดือนเก้า 

OZARK
Season 3 
  OZARK ในปีที่ 3 ได้ยก
ระดับความอึดอัดตึงเครียดขึ้นจาก
ปีก่อน อย่างน้อยก็หนึ่งขั้น อารมณ์
ขันร้ายๆ ที่กลายเป็นเจ็บจุกจนขำา
ไม่ออก ตัวละครต่างๆ ที่ข้ามเส้น
ไปไกล จนเกินจะหันหลังกลับ และ
ยังถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นเหตุเป็น
ผลบนเส้นเรื่องที่เข้มข้น และอ่าน
ยาก ทีมเขียนบทยังคงเป็นจุดแข็ง
ของซีรี่ส์ชุดนี้ เช่นเดียวกัน การ
แสดงที่นอกจาก เจสัน เบท
แมน และ ลอร่า ลินนี่ย์ แล้ว จูเลีย 
การ์เนอร์ ในบท รูธ แลงก์มัวร์ 
ก็ยอดเยี่ยม และ ขับเคี่ยวกันอย่าง
รู้เท่าทันกันในทุกกระบวนท่า
#Ozark #TheCompleted-
Season3
#CreatedByBillDubuque-
AndMarkWilliams

MINDHUNTER 
Season 2
 MINDHUNTER ในปีที่ 2 ยัง
คงตึงเครียด เคร่งขรึม และสำารวจ
ลึกลงไปในตัวละครต่างๆ อย่าง
เป็นจริงเป็นจัง ซึ่งครอบคลุมไปทั้ง
ตัวละครหลัก และ ตัวละคร
แวดล้อม ผ่านบรรยากาศอันเย็นชา 
ไม่รุกเร้า แต่กลับสะท้อนความ
หนักหน่วง กดดันของเรื่องทั้งหมด
ได้เป็นอย่างด ีและ ในปีนีที้มผู้สร้าง 
เริ่มให้ความสำาคัญกับเหตุการณ์
ภาคสนามมากขึ้นจนอาจจะดู
เปลี่ยนทางไปบ้าง แต่ไม่ได้เปลี่ยน
เป้าหมาย ซึ่งก็น่าจะเป็นไปตาม
โครงสร้าง ที่หนังชุดนี้จะไปต่อ และ
แน่นอนว่าเส้น 2 เส้นที่ MIND-
HUNTER ได้เริ่มเอาไว้ คงจะได้
ลากผ่านมาพบกัน เมื่อมันถึงเวลา 
#MindHunter #CreatedBy-
JoePenhall #TheComplet-
ed2ndSeason 
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แกะ
เนื้อ

text: ในเมือง รักเสรี 
illus: koy 

“แกะเนื้อ”
คอลัมน์ชวนแกะ
แคะคลายสงสัย

“เนื้อ”	

เพลง:	วาฬเกยตื้น
ศิลปิน:	GUNGUN
เคยเป็นไหมฟังเพลงไทยแล้วตั้งใจฟังแต่
เนื้อเพลง อยากรู้ว่านักร้องเค้าร้องว่าอะไร 
บางคำาก็สะกิดใจจนต้องไปค้นหาต่อ

อย่างเพลง ‘วาฬเกยตื้น’ ของ GUNGUN 
(เพนกวิ้น-กัญจน์กันต์ ปรีชาวุฒิคุณ)
ที่มีคน cover มากมายรวมหลายล้านวิว

ฟังแล้วก็สงสัยอยู่หลายคำา

 “มวีำฬตัวหนึ่งลอยว่ำยน�้ำมำ
 ดูเจ็บช�้ำทรวงอุรำกว่ำที่เคย
 มันพยำยำมตำมรักทรำมเชย
 แต่สุดท้ำยดันมำเกยตื้นน�้ำตำย”

“ทรวงอุรา” อันนี้เรารู้อยู่แล้ว “ทรวง” แปลว่า อก 
“อุรา” ก็แปลว่า อก
เพียงแต่ “ทรวง” มาจากภาษาเขมร ส่วน “อุรา” 
หรือ “อุระ” มาจากภาษาบาลี

ที่น่าสนใจคือคำานี้ “ทรามเชย”
มีคนสงสัยว่า 
“ทราม” แปลว่า เลว 
“เชย” แปลว่า ไม่ทันสมัย 
ทำาไมรวมกันเป็น “ทรามเชย” กลับแปลว่า ผู้หญิง

คำานี้ ต้องย้อนกลับไปในสมัยก่อน
“ทราม” ไม่ได้แปลว่า เลว ชั่ว อย่างเดียว ยังหมายถึง 
อ่อน ยังไม่ดี หรือ น้อย ก็ได้

หลักฐานจาก บทละครรามเกียรติ์ ฉบับพระราชนิพนธ์
พระเจ้ากรุงธนบุรี มีบันทึกไว้ว่า 

“พระราชนิพนธ์ทรงแต่งขึ้นต้นเปนประถม 
ยัง ทราม ภอดี } อยู่ ๚๛ (ตัวสะกดตามแบบตัว
อักษรโบราณเลย)”

“ทราม” หมายถึง ยังอ่อน ยังไม่ดี

ทรามเชยมีคำาใกล้ๆ กันอย่าง 
“ทรามวัย” : วัยยังอ่อน 
“ทรามสมร” : ผู้หญิงอายุน้อย
ส่วน “เชย” ใน “ทรามเชย” หมายถึง สัมผัสแผ่วเบา

อะไรเล่าที่สมควรแก่สัมผัสแผ่วเบาอย่างอ่อนๆ 
“ทรามเชย” ก็ควรจะหมายถึง ผู้หญิงอายุน้อยๆ 
นั่นเอง

นอกจากคำาว่า “ทรามเชย” แล้ว ในเพลงนี้ยังมีคำาว่า 
บังอร จากท่อนนี้

 “ตัวฉันไม่เคยเรียนรู้มำก่อน
 แม่บังอรจะท�ำร้ำยจนอกตรม
 ดวงใจของฉันช่ำงแสนระบม
 ด้วยพิษร้ำยที่ท�ำลำยจำกปำกเธอ”

“บังอร” จากพจนานุกรม แปลว่า เด็กๆ กำาลังน่ารัก
ในเพลงนี้น่าจะหมายถึง ผู้หญิง

ลองสืบค้นดู ในภาษาเขมร 
“บังอร” อ่านว่า “บ็องออ” แปลว่า ทำาให้ดีใจ ล่อให้ดีใจ

แต่อีกแนวทางหนึ่งสันนิษฐานแบบไม่ค่อยวิชาการเท่าไหร่
ว่า
“บังอร” ทำาให้นึกถึง บังเอิญ
“บังเอิญ” มาจาก เผอิญ ในภาษาเขมร
“บังอร” ก็น่าจะมาจาก ผะออน 
ซึ่งที่ออกเสียงใกล้เคียงคือคำาเขมร “ผอูน” ที่แปลว่า 
น้องสาว ดูน่าจะได้ความหมายกว่า

เนื้อเพลง ‘วาฬเกยตื้น’ ก็มีคำาที่น่าสนใจอยู่เพียงเท่านี้

ส่วนชื่อ “วาฬ” นั้น
“วาฬ” กับ “Whal” น่าสงสัยว่า ทำาไมคล้ายกัน
ก็เลยไปค้นมาอีกหน่อย ได้ความดังนี้

“วาฬ” มาจากภาษาสันสกฤต “วฺยาล” แปลว่า สัตว์ร้าย
หลักฐานเก่าสุดในไทยพบที่ “สมุทรโฆษคำาฉันท์” สมัย
อยุธยา แต่งว่า “ปลาวาฬไล่หลังครวญคราง ตาตุ่ม
ตรอมตาง”

ส่วน “Whal” มาจากภาษาดัทช์สมัยกลาง “Walvisc” 
อ่านว่า วาล-วิส คำาว่า “visc” นั้นตรงกับคำาว่า “fish” 
ในภาษาอังกฤษซึ่งแปลว่า ปลา

เจอมาแค่นี้ เดี๋ยวคราวหน้าเจอเนื้อเพลงไหนมีคำาสนุกๆ 
ที่น่าสนใจ ค่อยหยิบมาเล่าใหม่.

    ในเมือง รักเสรี
    ๑๔  กันยายน ๒๕๖๓

รู้ไปทำาแมว
 “แกะเนื้อ” คือ คอลัมน์
ใหม่แกะกล่อง โดยนักเขียน
ฝีมือดีเจ้าของหนังสือที่เข้ารอบ 
40 สุดท้ายรางวัลวรรณกรรม
สร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน 
(ซีไรต์) แล้วเราก็ดีใจด้วยมากๆ 
เพราะเขาคือหนึ่งในทีมงานของ 
แคท เรดิโอ ...เย้ (O,O)
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ท่านที่เกิด
เดือนตุลาคม

 ดูจากหน้าไพ่แล้ว
เรียนเยอะ และท่านดูกำาลัง
ใช้ความคิดในการจัดการ
เรื่องเงินอาจจะเป็นเรื่อง
เงินเก็บเงินออมหรือรายได้
รายรับประจำามีเรื่องให้
ขบคิดอยู่บ้าง แต่ข้อดีคือ
เงินไม่ได้หายไปไหน
เอาเป็นว่าไม่ต้องเครียด 
ลงแรงกายแรงใจไว้เงิน
ทองก็จะตอบแทนท่าน
อย่างสาสมเช่นกัน ฮ่าๆ

ท่านที่เกิดเดือน
พฤศจิกายน

 หน้าไพ่เป็นอัศวิน
มุ่งไปข้างหน้าอย่างไม่เคย
เกรงกลัวสิ่งอันตรายใดใด 
ทำานายเลยว่าช่วงนี้เป็น
ช่วงตะลุยในเรื่องทุกๆ 
อย่างของชีวิตท่าน ทั้ง
ความคิด การตัดสินใจ 
การงานและความสัมพันธ์
กับผู้คนรอบข้าง ให้คิด
แล้วลงมือทำาช่วงนี้ ไม่ใช่
เวลาห่วงหน้าพะวงหลัง 
ลงมือทำาและรวยไป ทุก
อย่างจะดีขึ้นแน่นอน
ขอรับ

ท่านที่เกิด
เดือนธันวาคม

 หน้าไพ่แฮงแมน คือ 
คนห้อยหัวตามตำาราเก่าไว้
ว่า นี่คือไพ่เตือนระดับที่
หนึ่งไม่ร้ายแรงหรือรุนแรง
แต่ควรจะต้องระวังตัวกันไว้
บ้างทั้งทางร่างกายและ
จิตใจ แต่ในอีกมุมหนึ่งการ
ที่เราห้อยหัวอาจจะเป็นการ
ดีที่เราได้มองสิ่งต่างๆ ใน
มุมกลับหรือมุมมองที่ต่าง
ออกไป ซึ่งอาจจะนำามาใน
ทางแก้ปัญหาที่ดีขึ้นมาจะ
ได้มีสติก่อนสตาร์ต เอ้ย! 
ก่อนทำาทุกทุกสิ่งแล้วจะ
ดีจ้า

ท่านที่เกิด
เดือนมกราคม

 ราชาแห่งไม้เท้า 
King of Wands ราชา
เป็นคนตัดสินใจเด็ดขาด
เฉียบขาด ไม้เท้า เป็น
เรื่องการงานการเรียน 
และหน้าที่ความรับผิด
ชอบต่างๆ ซึ่งท่านจะ
สามารถจัดการทุกสิ่งทุก
อย่างได้เป็นอย่างดี ให้
ระวังความเฉียบขาดเกิน
ไปอาจจะกระทบ
กระเทือนคนรอบข้างได้ 
แต่ทุกอย่างท่านควบคุม
ได้อย่างอยู่หมัด

ท่านที่เกิด
เดือนกุมภาพันธ์

  มีไม้เท้าเยอะมาก
ล้อมรอบด้วยกำาแพง แล้ว
ท่านก็กอดไม้ไว้ ดูมีท่าที
ครุ่นคิดกังวล เครียดเล็ก
น้อยช่วงนี้ การงาน การ
เรียน หน้าที่ความรับผิด
ชอบ อาจจะทำาให้เครียด 
ขอแนะนำาให้ลองมองทีละ
ไม้เท้า ทีละการงาน ทีละ
การเรียน ทีละความรับผิด
ชอบ ค่อยๆ แก้ไปทีละ
เปลาะแล้วทุกอย่างจะดีขึ้น
จ้ะ

ท่านที่เกิด
เดือนเมษายน

 ไพ่ราชาถือดาบก็ว่ากัน
ไปตามหน้าไพ่ คิงถือดาบ
ยิ่งส่งเสริมในการตัดสินใจ
อย่างเฉียบขาดหลักแหลม
หนักแน่นทั้งความคิดจิตใจ
และการกระทำา เป็นเวลาที่
ควรจะเฉียบขาดและจัดการ
ปัญหาทุกอย่างอย่างตรงไป
ตรงมาเช่นเคย ความรัก
ระวังเรื่องความอ่อนโยนสัก
นิด หากแข็งกระด้างเกินไป
อาจจะเกิดอันตรายได้เอา
เป็นว่า หนักแน่นแต่นุ่มนวล
จะดีกว่า

ท่านที่เกิด
เดือนพฤษภาคม

 เหรียญเป็นเรื่องเงิน
ทองเงินเยอะ แต่หน้าไพ่
กำาลังก่อร่างสร้างตัวทำางาน
ทำาเงินทำางานกันหัวขวิดหัว
ปั่นตัวเป็นเกลียวหัวเป็น
น็อตฮ่าฮ่าฮ่า แต่ทว่าเป็น
เรื่องดีจริง เงินจะเยอะแยะ
ไม่ขาดมือแม้ในยุคที่งาน
น้อยกันหมด ถึงไม่ใช่ช่วง
เวลาใช้จ่ายท่องเที่ยว แต่ก็
ดีที่ช่วงนี้ยังมีงานมีเงิน ยิ่ง
ขยันยิ่งได้เงินเยอะขึ้น
สบายใจไทยแลนด์

ท่านที่เกิด
เดือนมิถุนายน 

  ไพ่หนึ่งดาบ หนึ่ง คือ 
การเริ่มต้นการตัดสินใจ
ครั้งใหม่ อะไรที่เฟรชๆ 
เริ่มบุกตะลุยตั้งใจมุ่งมั่นทั้ง
กายและใจ มีความคิด
ใหม่ๆ หรือแม้กระทั่งความ
คิดเดิม การงานเดิม ชีวิต
เดิม แต่เมื่อเราเปลี่ยนมุม
มอง ทำาให้เรารู้สึกว่าสด
ใหม่ในการจัดการทำาทุกสิ่ง
ทุกอย่างในชีวิต เมื่อเรา
สดชื่นสดใหม่ เราก็จะ
จัดการสิ่งต่างๆ ได้เป็น
อย่างดี มีความรู้สึกดีๆ 
แล้วทุกอย่างก็จะรู้สึกดี
กับเรา

ท่านที่เกิด
เดือนกรกฎาคม

  นักมายากลเป็นไพ่
เมเจอร์ที่เป็นดั่งตัวกลาง
ประสานให้สิ่งต่างๆ 
จัดการเล่นแร่แปรธาตุได้
เป็นอย่างดี ทั้งงานเงิน
ความรักชีวิต เธอสามารถ
จัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้
อย่างลงตัวและส่งต่อไปยัง
สิ่งอื่นๆ หรือผู้คนอื่นๆ ได้
เป็นอย่างดี ด้วยการ
ประสานงาน การ
บาลานซ์ หรือสิ่งต่างๆ 
ที่ท่านเป็นตัวกลางในการ
จัดการนั้นจะทำาได้เป็น
อย่างดีมากเลย อ้าว! 
สรุปดีสบายไร้ปัญหา

ท่านที่เกิด
เดือนสิงหาคม

 The Fool เป็นไพ่
หมายเลขศูนย์หนุ่มน้อยลั้น
ลาผู้ออกเดินทางไปยังโลก
กว้างเพื่อความสบายใจ
ไร้กังวลไร้การยึดติดใดๆ 
นี่แหละอาจจะเป็นส่วนหนึ่ง
ที่ต้องให้ระวัง เพราะว่าดูจะ
ลั้นลาเกินไป อาจจะขาด
ความรับผิดชอบในบาง
เรื่องที่สำาคัญได้ แต่ในอีก
ทางหนึ่งท่านจะได้ปลด
ปล่อยสิ่งรบกวนต่างๆ 
ออกจากจิตใจด้วยความ
สบายใจก็คือไร้กังวลนั่น
แหละ อิสระเสรีเหนืออื่นใด 
ก็ให้ระวังบาลานซ์ด้วยแล้ว
กันจ้ะ

ท่านที่เกิด
เดือนกันยายน

 กงล้อแห่งโชค
ชะตา ไพ่ใบนี้หมอชอบ
มากพอๆ กับเดอะเวิลด์ 
คือ ทุกสิ่งทุกอย่างหมุน
วนไปดังกงล้อแต่ราวกับ
ว่าโชคดี ความสบายใจ
กำาลังจะหมุนมาแทนที่
ความไม่สบายใจของท่าน 
สิ่งต่างๆ รอบตัวทั้งการ
งาน ผู้คน ธรรมชาติ โชค
ชะตา ทุกสิ่งที่ดีๆ กำาลัง
จะหมุนเวียนเข้ามาหา
ท่านดีมีโชครำ่ารวย
สบายใจจัดไปเจ้าข้าเอ้ย

หมอสอง	3	มิติ เปิดไพ่ยิปซี ทำานายดวงตามสไตล์หมอสอง สามมิติ 
เดือนตุลาคม 2563

รู้ไปทำาแมว  ดวงรายเดือนฉบับหมอสอง สามมิติ ติดตามได้ที่เค้าแมวที่เดียว ส่วนดวงรายสัปดาห์ ติดต่อหมอสอง (2 Dox–จักรพงศ์ สิริริน) 
และหมอยิป (ยิปโซ–อริย์กันตา มหพฤกษ์พงศ์) ให้ดูสดได้ทุกวันพุธสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืน ที่แคท เรดิโอ

ท่านที่เกิด
เดือนมีนาคม

 ไม้เท้าเป็นเรื่องการ
งานการเรียนหน้าที่ความ
รับผิดชอบต่างๆ ในชีวิต
ของท่าน ราชินีมีความ
อ่อนโยนยืดหยุ่น
อะลุ้มอล่วยผ่อนหนักผ่อน
เบา ซึ่งเป็นการดีที่ท่านจะ
สามารถใช้ความนุ่มนวล
ในการจัดการแก้ปัญหา
ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 
เดือนนี้สบายใจไร้กังวลจ้ะ



47



48


