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ว่ากันว่า หน้านี้เป็นหน้าที่ไม่มีคนอ่าน (ว่าแต่ว่าใครว่าวะ)
ช่างเหอะ อยากเขียน ในวาระเล่มส่งท้ายปีเก่า
และต้อนรับปีใหม่
ปีนี้เป็นปีที่ยากลำ�บาก(ปีหนูใจร้ายมาก) ทั้งต่อร่างกายและจิตใจ
เรียกง่ายๆ ว่ามีแต่เรื่องให้ใจหายใจคว่ำ� ทั้ง ฝุ่น โรคภัย เหตุบ้านการเมือง
ฯลฯ ที่ก็ดูเหมือนว่าหลายๆ เรื่องจะยังไม่คลี่คลายในเร็ววันนี้ แต่หากท่าน
ที่อ่านอยู่ตอนนี้ยังพอจะสูดหายใจเข้าได้เต็มปอดในเวลาที่แอปแจ้งเตือน
ว่าไม่มี PM 2.5 ฟังเพลงใหม่ๆ แล้วยังรู้สึกว่ามันเพราะ ดูหนังดูซีรีส์
แล้วยังสนุก ยังหัวเราะหรือยิ้มๆ กับมุกตลก มีมื้ออร่อยและ นอนหลับได้
เต็มตา ก็จงกระหยิ่มยิ้มย่องเยาะเย้ยเรื่องบัดซบที่เกิดขึ้นในปีนี้ แล้วชื่นชม
ตัวเองในใจเถิดว่า แม้ทุกอย่างจะไม่ได้เป็นไปดั่งใจหวัง แต่ข้าก็ผ่านมันมา
ได้ ข้าคือสุดยอด ข้าคือแมวเก้าชีวิต คือแชมเปี้ยนผู้ชนะ ผู้ผ่านมาแล้วทุก
สังเวียนชีวิต
พวกเราชาวแคท เรดิโอเองที่แม้จะแผลเพียบ (หวิดจะถูกน็อกอยู่
หลายที แต่อาศัยโชคและฟุตเวิร์กดี เอาตัวรอดมาได้) ก็จะขอครุ่นคิดกับ
สิ่งที่ทำ�ลงไป ก่นด่า สำ�นึก ชื่นชมตัวเองในใจ และเคี่ยวเข็ญตัวเองเงียบๆ
เพื่อรอคอยที่จะคืนสังเวียนอีกครั้ง โดยตั้งเป้าไว้ว่าถ้าแม้ไม่ชนะน็อก ก็จะ
ขอชนะใจคนดู(คนฟัง) แล้วก็ได้แต่หวังว่าพวกเขาจะไม่ถือสาฟอร์มการชก
ที่ผ่านๆ มาที่ทำ�ให้ไม่ถูกใจ แล้วกลับมาเอาใจช่วยเราเหมือนที่เคย
ขอบคุณและขอโทษสำ�หรับปีนี้
ขอให้บุญรักษาพวกท่านทั้งหลายที่เป็นแฟนหนังสือ แฟนรายการ ทุก
ท่านที่ซื้อบัตรไปงานแต่ละงานที่เราจัดมาตลอดทั้งปี และขอสวัสดีปีใหม่
ล่วงหน้า ขอให้เป็นปีที่ดีสำ�หรับทุกคน (O,O)
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Editor’s Note

2. V are the Champions
– We are the Champions
“…We are the champions, my friends
And we’ll keep on fighting ‘til the end
We are the champions
We are the champions
No time for losers
‘Cause we are the champions
Of the world” We are the champions…”-Queens

1. V vs V : We vs We
ไม่ว่าจะชอบแข่งขันหรือไม่
เราอาจพบตัวเองในสังเวียนใด
เข้าสักวัน

จู่ๆ เพลงท่อนนี้ก็ดังขึ้นในหัวอย่างฮึกเหิม
หลังเราครุ่นคิดอยู่นานถึงใจความเค้าแมวและหน้าปกฉบับนี้
ใจก็นึกถึงเหล่าศิลปิน ตาก็มองไปที่ตารางโชว์ Cat Expo
หัวก็ทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาทั้งปี

อาจไม่ถึงขั้น “ต่อสู้”
แต่เป็นการ “พิสูจน์”
หรือการ “ตอบโต้”
อุปสรรค ความจริง ความท้าทาย
หรืออะไรใดๆ ในชีวิต
และบ่อยครั้ง ไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่...
คู่แข่งขัน คู่ต่อสู้ ผู้ท้าชิง ฝ่ายท้าทาย
ที่อยู่คนละฝั่งกับเรา
คือ เราเอง

3. V fight through Glitter and Smoke
ถึงเวลาทักทายกันในฉบับสุดท้ายของปีอีกครา
ไม่น่าเชื่อว่าปีนี้ เราได้เผชิญอะไรมากมาย อย่างหนักหน่วง
เหมือนอยู่ในสังเวียนที่คู่ชกหมัดหนัก
และอัดมาแบบไม่ยั้ง
จัดคู่ชกเปลี่ยนไปเรื่อยๆ เสียด้วย
แต่คู่ต่อสู้หนึ่งที่ยังอยู่
และเอาชนะยากที่สุด
อาจเป็นตัวเอง
ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปอย่างไร
สังเวียนโหดขนาดไหน
มีคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งเท่าไหร่มาท้าทาย

Intro

ทีมให้ข้อมูล รู้ไปท�ำแมว

ทีมการตลาด

นักอ่านตรวจทาน
นักออกแบบ
นักจัดการ
นักสื่อสารออนไลน์
ผู้อ�ำนวยการแจก
บริษัทผู้พิมพ์
บริษัทผู้ผลิต
ที่อยู่
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อช่วยแจก

V are the Champions!
พัสวรรณ ศรีลาน
บรรณาธิการ

จุดแจกเค้าแมว
กรุงเทพ ฯ
Cat Radio Cat Radio (ทาวน์ อิน ทาวน์ ซ.5) Cinema House Samyan
Concerts & Festivals Cat Expo, T-Shirt Festival, Cat Foodival,
Cat Gig, Cat Film, งานต่างๆ ของ Cat Radio
และ Paradox (บอยแบนด์แสนใจดีช่วยแจกบนเวทีและที่ต่างๆ) Book Shop
Happening Shop (ชั้น 3 หอศิลป์ฯ กรุงเทพ), Tomorrow Close (ชั้น 2 หอ
ศิลป์ฯ กรุงเทพ), Zombie Books (RCA บล็อก D), ร้านหนังสือก็องดิต The
Jam Factory (คลองสาน) Cafe Greyhound Cafe’ (15 สาขา), ร้านกาแฟ
อินทนิล (5 สาขา: M Tower2, ปั๊มน�้ำมันบางจาก สุขุมวิท 62, ปั๊มน�้ำมันบางจาก
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 (ทาวน์อิน ทาวน์ ซ.19), Hidden Backyard
ประชาชื่น (เลียบคลองประปา), I’ am A (สุขุมวิท 77), Loft 77 (อ่อนนุช 33),
Magpie (อ่อนนุช 28), Mombox Cafe (สุขุมวิท 69), Never Snooze
Coffee (พัฒนาการ ระหว่างซอย 59 & 61), Old Boy Cafe & Bistro
(ทาวน์ อิน ทาวน์ ซ.11), Pickadaily ถนนสุขุมวิท 77, Tabi Cafe (บางมด),
Tempo (RCA Plaza), บางรักกาแฟสด (ตลาดเฉยพ่วง, รัชดา ซ.4), ร่มไม้ไออุ่น
(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), Trackaddict Records (สุขุมวิท 69), ร้านน้อง ท่าพระจันทร์, อมรมูฟวี่ (ถนนจักรวรรดิ)
Restaurant / Bar Breathe Bar (BTS สะพานตากสิน ทางออก 3), Flock
dessert bar & bistro (ซอยพหลโยธิน 18/1 แยก 3), Hello Yolo

CultMaew Team
บรรณาธิการอ�ำนวยการ
บรรณาธิการบริหาร
บรรณาธิการ
นักเขียนประจ�ำ	

แต่คนที่เราประมาทไม่ได้ก็คือ ตัวเอง
คนนี้แหละหมัดหนักสุด
คนนี้อีกนั่นแหละที่ยอมแพ้ง่ายสุด
แต่ก็คนนี้อีกนั่นแหละที่สู้ได้ถึงขีดสุด หรือไม่มีขีดสุด
บางทีคนนี้ก็แค่อยากพัก
ตกลงอย่างไรกันแน่
ไม่มีใครรู้
ทว่า
ในสังเวียนที่ยิ่งสู้นานเท่าไหร่ ยิ่งอ้างว้าง ได้ง่ายชะมัด
หากเราไม่ให้ก�ำลังใจตัวเองสักนิดเลย
จะยืนหยัดอย่างไร
ขอให้ก�ำลังใจทุกคน ไม่ว่าอยู่สังเวียนไหน
อย่าลืมให้ก�ำลังใจตนเองกันด้วยนะ
ทุกคนมีความเป็นแชมป์ในตัวอยู่แล้ว
และอะไรจะยิ่งใหญ่กว่าการชนะใจตัวเอง
ทั้งนี้ เราขอส่งความสุขข้ามปีล่วงหน้า
ด้วยบทเพลงและเรื่องราวของหลากหลายศิลปิน
ที่ต่อสู้อย่างมุ่งมั่นในสังเวียนชีวิตที่ไม่ได้มีเพียงช่วงสุขวับ
วาวหรือทุกข์หม่นมัว
ขอให้สนุกเทศกาลดนตรีที่รวมแชมป์ในใจของหลายคน
แล้วพบกันใหม่ปีหน้า

พงศ์นรินทร์ อุลิศ
มณเฑียร เกษศิรินทร์เทพ
พัสวรรณ ศรีลาน
ทีมเค้าแมว = ทีมแคท เรดิโอ
ดีเจ ครีเอทีฟ โปรโค และทีมงานทุกคน
อัญญารัตน์ ชาตะเมธีกุล
วีณา ปิยะพินทุ
ปัญญพัฒน์ ชัยศุภมงคลลาภ
ไชยปกรณ์ พุทธธีรภาพ
นิสิต พัฒนศิริมากร
จามร อามระดิษ
จุลเมธ มละโยธา
บรกรณ์ หลงสวาสดิ์
วรพจน์ จันทร์สงวน
โตมร โภคมณี
อิสราภรณ์ อ่อนก�ำปัง
อิทธิกร เทพทรงวัจจ
วรวุฒิ ตวงวุฒิกุล
เพชรชมภู ศุภนิราพาธ
อภิชญา โพธิ์ศรี
ณฐพัชร จันทร์วศิน
เชียงใหม่: ขิม + อุ๊บอิ๊บทีม
ขอนแก่น: โอ๊ต, โคราช: โจ้
บ. ทวีวัฒน์การพิมพ์ จก.
Taf Rodi A Co.,Ltd.
1603 ซ.ลาดพร้าว 94 ถ.ลาดพร้าว
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กทม 10310 โทร. 02-530-9611
086-609-0489
02-530-9611
cutlmaew@gmail.com

ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมด้วยช่วยกัน ทั้งนี้ หากตกหล่นชื่อจุดแจกใดไป เราขออภัยจากใจ รบกวนแจ้ง
ที่เบอร์และอีเมลดังกล่าวได้เลย
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ติดตาม CAT RADIO ได้ที่ www.thisiscat.com app: Cat Radio (iOS & Android)
Facebook.com/thisiscatradio และ IG / Twitter / Youtube : ThisisCatRadio
(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 (รังสิต), ส�ำนักหอสมุดกลาง มศว (ประสานมิตร),
ส�ำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏจันทร
เกษม, คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย Others Condo เมโทรสกาย
รัชดา, Salon de Bear พัฒนาการ, บ.คิวบีอี (อาคารอื้อจือ
เหลียง)
เชียงใหม่
Book Shop Book Smith (นิมมานเหมินท์ ปาก ซ.3),
ร้านเล่า (นิมมานเหมินท์ ปาก ซ.2) Cafe 8 Days a week
(ซ.สุขเกษม) A While Coffee (ซ.ศิริธร หลังตึก CM
Computer) aka ama (สันติธรรม), Artisan Cafe (ถ.
วัวลาย), Bart Coffee (มูลเมือง ซ.6), Brewing Room
(ถ.เจริญเมือง), C.A.M.P (ชั้น 5 MAYA), Erbaan Cafe
Factory Coffee (ซ.วัดอุโมงค์), Graph Cafe (ถ.ศรีภูมิ)
Impresso (นิมมานเหมินท์ ซ.11), Kantary Terrace
(นิมมานเหมินท์ ซ.12), Less is More Coffee 17
(นิมมานเหมินท์ ซ.17), Melt Me Freah Hokkaido
Chocolate & Gelato (One Nimman นิมมานเหมินท์
ซ.1), Mosaic Coffee (ตรงข้ามBritish Council
Chiang Mai), No. 39 Coffee (ซ. วัดอุโมงค์), Now
Here (มูลเมือง ซ.6), Oligo (หลังมช.), Pacamara (สาขา
กลางเวียง), Penguin Ghetto (หมู่บ้านเพนกวิน)
Ristr8to LAB (นิมมานเหมินท์ ซ.3), Rosaniyom (ถ.ศิริ
มังคลาจารย์), Rosaniyom (หลังมช.), Rock Presso (ถ.
พระปกเกล้า 13), Slope Motion – Studio & Cafe
(หลังมช.), Somkiat Cafe (ซอยข้างวัดโป่งน้อย), Small
Cafe (หน้าวัดเกตุ ซ.1), Time : it’s time to relax (ถนน
คันคลองชลประทาน), The Barn : Eatery Design
(ถ.ศรีวิชัย ซ.5), Thunder Bird (Thunder Bird Hostel
มูลเมือง ซ.6), TOAST-IT : TOAST IN TOWN (ถ.
เจริญเมือง), Wakebakeskate Cafe & Skateboard
Collective (ท่าแพ ซ. 2), Wake Up (ถ.นิมมานเหมินท์ +

Icon คูเมือง), ร้านกาแฟ Cup D (ซอยวัดอุโมงค์), ร้าน
กาแฟ RaKuDa, ร้านกาแฟ Thammada, ร้านกาแฟ (โ)
สด (หลังมช.), ร้านกาแฟ เมิงระมิงค์, ร้านกาแฟ มาหาสมุด
(โครงการบ้านข้างวัด), ร้านกาแฟ ลานดิน + ร้านกลิ่น ขะ
หนม (ซอยวัดอุโมงค์), ร้านนม โต และ สด, ร้านไอศกรีม I
Berry (นิมมานเหมินท์ ซ. 17), ร้านไอศกรีม JOHONEY
(ถ.มนตรี ซอย รร.พิงครัตน์), ร�่ำเปิงกาแฟ, ฮิมดอยคอฟฟี่
(ซอยวัดอุโมงค์), ร้านกาแฟ Brewing room (สันปาข่อย
ตรงข้าม ซาลาเปาวิกุล), ร้านไอศกรีมJohoney (สันปา
ข่อย), ร้านกาแฟ Kedtawa (หน้าวัดโป่งน้อย), ร้าน
กาแฟLandin (โครงการลานดิน ซ.วัดอุโมงค์), ร้านกาแฟ
Mosaic (ข้าง รร. ปริ้นส์รอแยล), ร้านขนมปัง toast it
(สันปาข่อย), ร้านกาแฟyindee (อ่างแก้ว มอชอ), ร้าน
กาแฟและของเล่น Toy’s Club Gallery & Library
Gallery Seescape (นิมมานเหมินท์ ซ.17) Restaurant / Bar FLOUR FLOUR loaf. (โครงการ D – Condo ถ.สุเทพ), Minimal Bar (ห้าแยกสันติธรรม), Our
Place Chiang Mai (เจ็ดยอด), Raw truckr (หลังมช.),
We Didn’t Land on the Moon Since 1987 (ศิริมัง
คลาจารย์ ซ.3), รออยู่ตรงนี้ (หลังตลาดต้นพยอม), ร้าน
สหภาพสเต็ก (ซ.วัดอุโมงค์), เมิงระมิงค์ (บ�ำรุงราษฎร์ ซ.2),
แจ่มเจริญย์ วินเทจ (สันติธรรม) Shop Dibdee Studio
(Thapae East), Rubber Killer (นิมมานเหมินท์ ซ.11)
Hospital ห้องดอกฟ้า งานสุขภาพจิตและยาเสพติด โรง
พยาบาลสันป่าตอง
ขอนแก่น Light Here (เส้นหลังโรงแรมโฆษะขอนแก่น),
ร้าน บ้านมอ Bakery & Coffee, สถาบันดนตรีเคพีเอ็น
(ชั้น 5 เซ็นทรัลขอนแก่น)
นครราชสีมา Mademan Barber Club (ถ. โพธิ์กลาง),
ร้าน Must so Kiss (ถ. บัวรอง), ร้าน Some Might Say
(ถ.สุรนารี), ร้าน Third World Cafe (ชัน
้ ล่าง 9 Ingh
Apartment สีแ่ ยกโรงเรียนรวมมิตร), ห้องซ้อมดนตรี Studio
1234 (ถ. บัวรอง), Takeoff Cafe (โครงการ Airplane
Park Korat), ร้านเขมจิตต์ คาเฟ่ แอนด์ เบด (ใกล้ไนท์
บ้านเกาะ)
เชียงราย ก๋วยเตี๋ยวเรือวิทยุ (หน้ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
หลวง), ร้าน 115 Cafe’ (ติดอนามัยป่าอ้อดอนชัย)
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จันทบุรี Dejavu by Wanphenjewely, C.A.P Cafe and People
(ถ. สุขาภิบาล)
ชุมพร Yellow Bear Bar (ตลาด
ร้อยร้าน)
ชลบุรี ร้านไปรษณีย์ไทย (โป่ง) ถนน
เขาไม้แก้ว, ร้านชานม CHAMICHI
(ปั้ม shell ขาเข้ากรุงเทพ ถ. สาย 36)
ชัยภูมิ โรงภาพยนตร์เบลซินิมาซิตี้
ตาก a coffee, Bann Tak Coffee
Boom (ริมน�้ำปิง อ.บ้านตาก),
PlamucH (ปลัมมัช & นมสด
ขนมปัง) (ทางเข้าสนมกีฬากลางจังหวัด
ตาก / ตรงข้ามรพ.ตากสินมหาราช),
รวมมิตร (ถ.ท่าเรือ ข้างรพ.ตากสิน
มหาราช), เถียงนา Coffee and
Bakery Farm (ถ.พหลโยธิน
ทางหลวงหมายเลข 1)
พิ ษณุโลก a coffee (ม.นเรศวร),
ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
(ม.นเรศวร)
เพชรบูรณ์ ร้านอินทนิล ศรีเทพ (ปั๊ม
บางจากศรีเทพ)
แพร่ คุ้มเดิม คอฟฟี่ (ถนนคุ้มเดิม)
นครปฐม Carpe Diem (ซ.ชยาทิพย์
ทับแก้ว), Lamun Cafe
(หน้า ม.ศิลปากร ทับแก้ว),Tik Cafe
(ม.ศิลปากร ทับแก้ว), ร้าน P’took
นนทบุรี มาเจสติก ทาวเวอร์
ประจวบคีรีขันธ์ The Diasy Cafe
ราชบุรี VELAYEN (ซ.ร่วมสุข
ถ.มนตรีสุริยวงศ์)
ลพบุรี The Mellow (ถ. พระยา
ก�ำจัด), โกดัง ซอย 2 (ซ. ราชด�ำเนิน 2)
ร้าน Quick Koof (ซ. ศาลเจ้า)
สุพรรณบุรี ร้านเติมกาแฟ (ซอยข้าง
โรงแรมคันทรี), บ้านเขียนแสง (ต.ดอน
ปรู หลังโรงสีดอนปรู), Amuse Cafe
(ต.ทับตีเหล็ก ทางมาตลาดเก้าห้อง/วัด
ประสพสุข)
สุราษฏร์ธานี Jasmine & Tea
House, Samui
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

Cat
Diary
Cat
TShirt

ขอบคุณทุกคน
ที่มาร่วมยืดใน
LEO presents
CAT TSHIRT 7
ปีหน้ามายืดกันใหม่นะ
ยืดเป็นปีที่ 7 กับ LEO
presents CAT TSHIRT 7
เทศกาลเสื้อยืดประจ�ำปีของแคท
เรดิโอ
เมือ 26-27 กันยายน ที่ผ่าน
มา ณ แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สถานี
มักกะสัน ชั้น 2,3 กับ 100 ร้าน
เสื้อวงที่คุณรัก แฟชั่นโชว์เสื้อยืด
สุดพิเศษ และคอนเสิร์ต 2 เวที ใน
พื้นที่จัดงานใหญ่กว่า 2 เท่า

ระยะ ศิลปินและผู้ชมก็เตรียม
พร้อมมาคึกคัก ทีมงานขออภัย
หากติดขัดประการใด
หน้างาน มีอีกหนึ่งลายเซ็น
ของแคท ทีเชิ้ต คือ การสกรีนลาย
เสื้อฟรีที่แคทจัดให้เพื่อขอบคุณทุก
คนที่พร้อมใจกันซื้อบัตรเออลี่แค
ทอย่างว่องไว ปีนี้มีลายเสื้อ 3
แบบ 3 สไตล์ ออกแบบโดย ป๊อด
ธนชัย ศิลปินรุ่นพี่จากวงโมเดิร์นด็
อก, ปันปัน ยีย์ยีย์ ศิลปินน้องใหม่
ขวัญใจวัยรุ่น, เหนือ จักรกฤษณ์
ศิลปินเจ้าของคาแร็กเตอร์
Jackbrick ที่หลายคนหลงรัก
เข้างานมานอกจากเสื้อยืดที่
สวยและแตกต่างตามสไตล์ศิลปิน

แคท ทีเชิ้ต คือ เทศกาล
ประจ�ำปีของแคท เรดิโอ ที่ชวน
เหล่าศิลปินนักดนตรีมาออกแบบ
เสื้อยืดลายพิเศษให้แฟนๆ อุดหนุน
เพื่อเป็นทุนในการท�ำเพลงและ
กิจกรรมดนตรีดีๆ เสริมความยืด
ด้วยคอนเสิร์ตและการเดินแฟชั่น
โชว์ที่เจ้าของเสื้อเป็นนายแบบนาง
แบบกันเองแบบยืดๆ
ปีนี้แม้ต้องเว้นระยะห่าง และ
มีขั้นตอนวิถีใหม่ที่ใช้เวลานานขึ้น
เช่น การวัดอุณหภูมิ ตรวจคัด
กรองตามมาตรการป้องกัน
Covid-19 สวมหน้ากากอนามัย
ในการท�ำกิจกรรมต่างๆ จัดบูท
และพื้นที่ในโซนต่างๆ แบบเว้น
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แล้วยังมีการจัดร้านที่ไม่ธรรมดา
อาทิ รถเข็นแบบของฝากเมืองกรุง
พร้อมถุงกระดาษของรอมพ์บอย ที่
นอกจากผู้ชมแล้วศิลปินก็เวียนกัน
ไปอุดหนุน โรงหนังมหัศจรรย์
ของดีเจจูนจูนที่มีเสื้อลายลับให้ลุ้น
โต๊ะเล็กสดใสขายของสบายๆ ของ
บูท Yeedin โดย Panpan
Yeeyee ที่ขายแป๊บเดียวหมดแต่

น้องปันปันก็อยู่สร้างความสดใสให้ทั้ง 2 วัน ลังให้รื้อเสื้อที่
สกรีนจากเสื้อมือ 2 ของ Taitosmith ที่อยู่เคียงข้างบูท
เพื่อนร่วมค่าย Gene Lab อย่าง Three Man Down และ
Tilly Birds ก็มีแฟนไปรออุ่นหนาฝาคั่ง ด้าน Safeplanet
ที่มีคนต่อแถวยาวเช่นเคย ทั้งศิลปินและเพื่อนทีมงานก็เตรียม
จัดคิว แยกประเภทการซื้อและเตรียมป้าย “คนสุดท้าย” ของ
แต่ละแถวมาอ�ำนวยความสะดวก เสื้อหมดก็จัดคิวถ่ายรูปและ
เตรียมตัวเล่นสดกันเต็มเหนี่ยว บูทที่ตกแต่งแบบรื่นรมย์ด้วย
ต้นไม้และสีสันสบายๆ ของ What The Duck ก็รับแขกได้
อบอุ่น บรรยากาศโดยรวมของร้านต่างๆ นอกจากแฟนๆ จะ
ไปรอศิลปินแล้ว ศิลปินก็ยังแวะพบปะเพื่อนศิลปิน อุดหนุนพูด
คุยกันแบบกันเอง และร่วมกิจกรรมในบูทผู้สนับสนุนต่างๆ
อย่างสนุกสนาน
แคท เรดิโอเอง ก็ออกเสือ
้ ยืดคอลเลกชัน
่ ใหม่ส�ำหรับแคทที
เชิต
้ ครัง้ นี้ พร้อมเสือ
้ ยืดลายพิเศษ ออกแบบโดยศิลปินทีห
่ ลาย
คนชืน
่ ชอบอย่าง Art Jeeno, Knn.five, Wanpracha แล้ว
ยังมีหน้ากากผ้า และ กระเป๋ารุน
่ ใหม่ รวมทัง้ แรร์ไอเท่ม ใคร
ซือ
้ ไม่ทน
ั inbox ไปสอบถามได้ทเี่ ฟซบุ๊ก Cat Radio
แฟชั่นโชว์บนเวทีคอนเสิร์ต ปีนี้ศิลปินเจ้าของบูท เดินเอง
โชว์เองอย่างสนุกสนาน ฟรีสไตล์ พร้อมเพลงประกอบจาก
DJ GAYAIMS (เอม-ธิติพันธุ์ อนะวัชพงษ์ มือกลองวง Slur
ที่เป็นอีกหนึ่งดีเจฝีมือดีระดับเปิดให้วงระดับโลกมาแล้ว)
ด้านคอนเสิร์ต เป็นครั้งแรกที่แคททีเชิ้ตมี 2 เวที และ
ต้องจัดตารางโชว์แบบเว้นระยะห่าง 30 นาที และขอความ
ร่วมมือให้ผู้ชมยืนตามจุดที่ระบุ ซึ่งอาจจะไม่สะดวกไปบ้าง แต่
ขยับเพิ่มความสนุกให้ด้วยการเพิ่มศิลปินเป็น 31 โชว์ ซึ่ง
เยอะที่สุดเท่าที่แคท ทีเชิ้ตเคยมี และหลายคนมาครั้งแรก เช่น
เขียนไขและวานิช, Tilly Birds, BKC บาส คิมม่อน คอป
เตอร์, CGM 48 และ Mew Suppasit แล้วยังเป็นการกลับ
มาของ Death of a Salesman พร้อมเพลงใหม่ครั้งแรก !
ส่วนศิลปินเจ้าประจ�ำอย่าง scrubb ก็มีโชว์เพลงใหม่จากอัล
บั้มใหม่ให้กรี๊ดกัน อีกหลายศิลปินก็จัดโชว์ให้พิเศษดูแล้วยืด
กันข้ามปี
ทั้งนี้ เนื่องจากปีนี้ การจัดงานต้องปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19 จึงมีขั้นตอนและการ
จัดการที่อาจท�ำให้ไม่สะดวกไปบ้าง ทีมงานขออภัยอีกครั้ง
หนึ่ง แล้วปีหน้ามายืดกันใหม่นะ ติดตามภาพความยืดเพิ่ม
เติมที่ www.facebook.com/thisiscatradio
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รู้ไปท�ำแมว
- ผู้ชมที่เข้างานคนแรกเป็นผู้ชายใส่แว่น
- ต๊อบ ธัชพล นอกจากขายเสื้อแบรนด์ Yauk! ของตัวเองแล้วยังตีกลอง 2 วง
ติดกัน คือ scrubb และ hugo
- ตัวเลขโดยประมาณของเสื้อยืดที่ขายหมดในแต่ละบูทมีตั้งแต่หลักร้อยถึงหลัก
พันและแตะหมื่น ขึ้นอยู่กับก�ำลังผลิตของแต่ละศิลปิน/ค่ายแต่แน่นอนว่าได้รับ
ก�ำลังใจกลับบ้านและมีแรงท�ำเพลงต่อ
- 2 สาว Landokmai ขายเสื้อหมดใน 2 ชั่วโมงแรก 2 หนุ่ม scrubb ก็เสื้อ
หมดฉับพลันจนต้องสั่งผลิตเพิ่มข้ามคืน
- Greasy Cafe ก็ขายดี วันที่ 2 เหลือแต่ไซส์เล็ก
- Polycat, Tattoo Colour ขายเสื้อหมดอย่างว่องไวเช่นกัน วงอื่นๆ ในสมอ
ลรูมก็มีเสื้อลายใหม่และอยู่ต้อนรับแฟนเพลงคึกคัก
- Electric Neon Lamp. และอีกหลายวงขายหมดตั้งแต่วันแรก แล้วเปิดพรี
ออเดอร์
- Notbad! Music ที่มี Yented น�ำทีมก็มีแฟนไปรออุดหนุนตลอดงาน
- Muzik Move เป็นอีกหนึ่งบูทที่มีศิลปินผลัดเปลี่ยนไปพบปะแฟนเพลงกัน
อบอุ่น
- เสื้อที่คนใส่มาเที่ยวงานเยอะที่สุด (วัดจากสายตาทีมงาน) คือเสื้อ Cat Mew
if you can ของ Mew Suppasit กับเสื้อของน้อง Ink Waruntorn
- นอกจากเสื้อของ Cat Radio แล้ว เสื้อ Death of a Salesman ที่ออก
แบบโดยตั้ม วิสุทธิ์ ดีเจแคทก็ใส่กันหลายคน
- ในกลุ่มนางแบบจากบูทวิโอเลต วอเทียร์ บนเวที มีคุณแม่ด้วย น่ารัก
- เค้าแมวฉบับที่แจกในงานแคททีเชิ้ตครั้งนี้ ปกวาดโดยเขียนไขและวานิช ซึ่งทั้ง
มาเปิดบูทขายเสื้อและแสดงในงานเป็นโชว์ปิดท้ายเวที 2 แบบฟังสบายผ่อน
คลายก่อนส่งผู้ชมกลับบ้าน
- ขณะที่วงปิดเวที 1 ในวันอาทิตย์คือ Lomosonic ก็มันดุเดือด แม้พี่บอยไม่
เซิร์ฟ ก็เสิร์ฟความมันดุเดือดให้แฟนยืดสะใจก่อนกลับบ้านเช่นกัน

Cat
Diary
Cat
Film
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รายงานโค้งสุดท้าย
และสรุปผลรางวัล
ฉลองแชมป์

ISUZU
presents
CAT FILM
เอาเพลงมาท�ำ
เป็นหนัง

หลังจาก ISUZU presents
CAT FILM เอาเพลงมาท�ำเป็น
หนัง โครงการประกวดหนังสั้นปั้น
ผู้ก�ำกับหน้าใหม่ เปิดรับสมัครผล
งานมาตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม
– ต้นเดือนตุลาคม ปรากฏว่ามี
ผู้ก�ำกับหน้าใหม่ส่งหนังสั้นที่ได้แรง
บันดาลใจจากเพลงที่เปิดใน Cat
Radio มาร่วมประกวดถึง 424
เรื่อง นับเป็นสถิติสูงสุดของแคท
ฟิล์ม ตั้งแต่จัดการประกวดมาเป็น
ปีที่ 4 ทีมงานตื่นเต้นและตั้งใจดู
กันอย่างขะมักเขม้น ก่อนส่งต่อให้
กรรมการชุดใหญ่เฟ้นหาหาผู้เข้า
รอบสุดท้าย ลุ้นรางวัลมูลค่ากว่า
100,000 บาท
ทั้งนี้ กรรมการแคทฟิล์มในปี
นี้ ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทั้งด้าน
การแสดง การดนตรี การก�ำกับ

หนังสั้นเรื่อง: ขับรถเล่น
(จากเพลงของ ANATOMY
RABBIT
FT.พลอย THE VOICE)
ก�ำกับโดย: จิรภัทร ศรีมงคลพันธุ์
เรื่องย่อ: ฉัตรชัย กับ แฟนสาวได้
ชวนกันไปขับรถเล่น แต่แล้วแฟน
สาวก็ได้พาฉัตรชัยไปพบกับฝันร้าย
ที่ไม่คาดฝัน

และการเขียนบท ได้แก่ ก้อง-สหรัถ
สังคปรีชา (นักแสดง นักดนตรี),
เต๋อ-นวพล ธ�ำรงรัตนฤทธิ์ (ผู้
ก�ำกับภาพยนตร์) แพต-ชญานิษฐ์
ชาญสง่าเวช (นักแสดง) อัม
-อมราพร แผ่นดินทอง (นักเขียน
บทและอาจารย์เขียนบทภาพยนตร์)
เอส-คมกฤษ ตรีวิมล (ผู้ก�ำกับ
ภาพยนตร์ ละคร)
รวมทั้งดีเจผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง
ด้านหนังและเพลงจากรายการหนัง
หน้าแมว อย่าง ยักษ์-คมสัน นันท
จิต (นักเขียน นักแสดง ผู้ก�ำกับ
แคท เรดิโอ ทีวี) จ้อย-‘นรา’ พรชัย
วิริยะประภานนท์ (นักเขียน
นักวิจารณ์ภาพยนตร์) โดยมี
จ๋อง-พงศ์นรินทร์ อุลิศ ผู้บริหาร
แคท เรดิโอ ร่วมอ�ำนวยการตัดสิน
หลังจากดูหนังอย่าง
เพลิดเพลิน พิจารณาถกประเด็น
กันอย่างเข้มข้นและสนุกสนาน ก็ได้
รายชื่อหนังสั้น 12 เรื่องที่ผ่านเข้า
รอบชิงชนะเลิศ ดังนี้

หนังสั้นเรื่อง: เพียงฝัน
(จากเพลงของ PLASUI PLASUI)
ก�ำกับโดย: สภัทท์ สุทธิอรุณวงศ์
เรื่องย่อ: จิตของวิทย์ หนุ่มที่เพิ่ง
อกหัก ต้องเดินทางไปตาม
วิญญาณของวิทย์ที่หนีไปอยู่กับ
อดีตให้กลับมาสู่ปัจจุบัน และเมื่อ
วิทย์(จิต) และวิทย์(วิญญาณ) อยู่
ด้วยกันได้อีกครั้ง
หนังสั้นเรื่อง: LOST FILM
(จากเพลงของ ROCKETMAN)
ก�ำกับโดย: ภูษณิศา ปิตธิ นสารสมบัติ
เรื่องย่อ: รูปหายยังมีฟิล์ม ฟิล์ม
หายก็ยังต้องตามหา แต่ระหว่าง
การตามหา ความทรงจ�ำในรูปจะ
หายไปด้วยหรือไม่

รายชื่อ และเรื่องย่อ
หนังสั้น 12 เรื่อง
ที่เข้ารอบสุดท้าย
ISUZU presents CAT
FILM เอาเพลงมา
ท�ำเป็นหนัง

หนังสั้นเรื่อง: เจ้าหญิงน�้ำแข็ง
9

(จากเพลงของ STAMP)
ก�ำกับโดย: วรัญญู ตรีทิพศิริศีล
เรื่องย่อ: ผีสาวที่แค้นเพราะเคยถูก
ผู้ชายทิ้งตอนยังมีชีวิต ได้ตาม
หลอกทุกคนที่เข้ามาในบ้านหลังนี้
จนได้เจอกับชายหนุ่มที่เธอหลอก
เท่าไหร่ก็ไม่กลัว แถมชายหนุ่มยัง
ตกหลุมรักผีสาวอีก
หนังสั้นเรื่อง: จ�ำเก่ง
(จากเพลงของ F.HERO x TILLY
BIRDS (Prod. By Billy &
Ohm Cocktail)
ก�ำกับโดย: พีรพัฒน์ ค�ำสาริรักษ์
เรื่องย่อ: เพราะรักที่มาถึงจุดอิ่มตัว
บูมจึงถูกแฟนสาวบอกเลิก แต่ไม่รู้
ท�ำไมเขายังเห็นเธออยู่ตลอดเวลา
แล้วแบบนี้บูมจะท�ำใจได้อย่างไร
หนังสั้นเรื่อง: อยู่ตรงนี้แต่แสนไกล
(จากเพลงของ SELINA AND
SIRINYA)
ก�ำกับโดย: เนติพงศ์ กระทุ่ม
เรื่องย่อ: แฟร้ง และ ลีนุ๊ก ทั้งสอง
คนได้นัดกลุ่มเพื่อนไว้ แต่กลุ่ม
เพื่อนของเขายังมาไม่ถึง แฟร้ง
และ ลีนุ๊ก จึงต้องอยู่กันล�ำพังเพียง
2 คน

หนังสั้นเรื่อง: สิ่งที่ไม่เคยบอก
(จากเพลง สิ่งที่ไม่เคยบอก
เวอร์ชั่นที่ THE DARKEST
ROMANCE คัฟเวอร์ต้นฉบับ
โมเดิร์นด็อก)
ก�ำกับโดย: วาสนา ศรีแก่น
เรื่องย่อ: เรื่องราวของซูกัส เด็ก
นักเรียนวัยมัธยมที่ตกหลุมรักรุ่นพี่
สุดฮอต ที่พยายามจะท�ำทุกอย่าง
เพื่อที่จะได้บอกความในใจกับรุ่นพี่
ที่แอบชอบ…
หนังสั้นเรื่อง: กูจะนอน
(จากเพลงของ YOUNLY ( Prod.
Frameflow))
ก�ำกับโดย: รังสิมันต์ ศรีสาร
เรื่องย่อ: เป็นเรื่องของชายคนหนึ่ง
ที่ท�ำงานหนักและต้องการที่จะนอน
หลับพักผ่อน แต่เหตุการณ์ และ
สถานการณ์หลายอย่างกลับไม่ให้
เขาได้พักผ่อน
หนังสั้นเรื่อง: YOLO (จากเพลง
ของ ฟักกลิ้ง ฮีโร่ x CHOM feat.
กิต THE VOICE)
ก�ำกับโดย: อาเม็ด สัดจาด
เรื่องย่อ: เมื่อพนักงานส่งของท�ำ
พัสดุของลูกค้าเสียหายเพราะไร้
ความรับผิดชอบ เรือ
่ งจึงถึงผู้จด
ั การ
และเจ้าของ ตัวใครล่ะที่จะรับผิด
ชอบ
หนังสั้นเรื่อง: เหมือนเดิมที่เคย
(จากเพลงของ CHOOWONG)
ก�ำกับโดย: ภคิณ มังกรแก้ว
เรื่องย่อ: มิวอยากอัดวิดีโอตอน
เที่ยวไว้เป็นความทรงจ�ำกับเพื่อน
และแฟนของเธอ แต่ดันมีเรื่อง
ความสัมพันธ์เก่าๆ เกิดขึ้นขณะที่
กล้องวิดีโอก�ำลังอัดอยู่
หนังสัน
้ เรือ
่ ง: ม้าลายอยากขับรถจีบ
๊
(จากเพลงของ ไปส่งกู บขส.ดู๊)
ก�ำกับโดย: ปราชญ์ อนุศิลป์
เรื่องย่อ: วัยรุ่น 2 คนพูดคุยกัน
เกี่ยวกับเรื่องราวของฟาร์มม้าที่มี
คดีแปลกประหลาดเกิดขึ้น
หนังสั้นเรื่อง: YOU’LL BE FINE
(จากเพลงของ FOLLOWS)
ก�ำกับโดย: ธนิศวร์ ยันตรโกวิท
เรื่องย่อ: เขม หญิงสาวที่เพิ่ง
ประสบอุบัติเหตุได้กลับมาเอาของ
เพื่อย้ายออกจากบ้าน

ผลรางวัล ISUZU
presents CAT FILM
เอาเพลงมาท�ำเป็นหนัง
รางวัลชนะเลิศ: ได้รับเงิน
รางวัล 50,000 บาท พร้อมถ้วย
รางวัล
หนังสั้นเรื่อง:
ม้าลายอยากขับรถจี๊บ
ก�ำกับโดย: ปราชญ์ อนุศิลป์
ประกาศโดย จ๋อง-พงศ์นรินทร์
อุลิศ มอบรางวัลโดยอ๋อง-โชติกา
ค�ำสุขะ (ร้องน�ำ), บูม-เอกภาพ
ป้านภูมิ (กีตาร์) และ อ๊อฟ–เรือง
วิทย์ ไสเหลื่อม (กีตาร์) จากวงไป
ส่งกู บขส. ดู๊ เจ้าของเพลง ที่น�ำ
เสื้อหน้าอ๋องมามอบให้ผู้ก�ำกับ
แบบเซอร์ไพรส์ด้วย

วันฉลอง

หนังสั้นทั้ง 12 เรื่องได้จัดฉาย
แบบเวิลด์พรีเมียร์ ในงานประกาศ
ผล ISUZU presents CAT
FILM เอาเพลงมาท�ำเป็นหนัง ที่
ทุกคนได้ร่วมชม ร่วมตัดสินรางวัล
POPULAR VOTE และทราบผล
รางวัลทั้งหมดพร้อมกัน เมื่อวัน
อาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563
ณ โรงภาพยนตร์ MASTERCARD CINEMA SF WOLD
CINEMA CENTRAL WORLD
โดยมีคณะกรรมการ ศิลปินเจ้าของ
เพลง และแขกรับเชิญร่วมประกาศ
รางวัลอย่างอบอุ่น บรรยากาศ
คึกคักตั้งแต่หน้างานที่มีการแสดง
นิทรรศการหนังสั้น 424 เรื่องและ
การจัดแสดงรถจาก ISUZU ทั้งนี้
คุณปนัดดา เจณณวาสิน กรรมการ
รองผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุ
เซลส์ จ�ำกัด ผู้สนับสนุนหลักของ
งานได้ร่วมมอบรางวัล และคุณ
เดชา ธรรมชัยพิเนต ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เอส เอฟ
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) ผู้
เอื้อเฟื้อสถานที่ได้เข้าร่วมงานและ
ถ่ายภาพร่วมกับเหล่าแชมป์ โดยมี
เปอร์-สุวิกรม อัมระนันทน์ ด�ำเนิน
รายการ

รางวัลที่ 2: ได้รับเงินรางวัล

30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
หนังสั้นเรื่อง: YOLO
ก�ำกับโดย: อาเม็ด สัดจาด
ประกาศและมอบรางวัลโดย สอง
พาราด็อกซ์ (จักรพงศ์ สิริริน) นัก
ดนตรีและดีเจนักท�ำนายจากแคท
เรดิโอ

รางวัลที่ 3: ได้รับเงินรางวัล
20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
หนังสั้นเรื่อง: สิ่งที่ไม่เคยบอก
ก�ำกับโดย: วาสนา ศรีแก่น
ประกาศและมอบรางวัลโดยสาม
หนุ่ม (เอส คมกฤษ, คมสัน
นันทจิต, จ้อย นรา) ตัวแทนคณะ
กรรมการ
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รางวัล ISUZU BEST
CREATIVE FILM :

มอบให้หนังสั้นที่มีผู้ก�ำกับอายุน้อย
ที่สุดที่มีผลงานผ่านเข้ามาสู่รอบ
สุดท้าย ประกาศผลและมอบโดย
นักแสดงดาวรุ่งจาก CAT RADIO
TV เอเปรี้ยว-วีณา ปิยะพินทุ

ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท
พร้อมถ้วยรางวัล
หนังสั้นเรื่อง: YOLO
ก�ำกับโดย: อาเม็ด สัดจาด
ประกาศโดยก้อง–สหรัถ สังคปรีชา
นักดนตรี นักแสดง ซูเปอร์พรี
เซนเตอร์อีซูซุ และกรรมการ
แคทฟิล์ม
มอบรางวัลโดย
คุณปนัดดา เจณณวาสิน
กรรมการรองผู้จด
ั การ
บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ�ำกัด

(จากวันประกาศผล)

รางวัลโดดเด้ง
มอบให้หนังสั้นที่มีความโดด
เด้งกว่าใครในด้านต่างๆ
คัดเลือกและตั้งชื่อรางวัล
ตามความโดดเด้งในแต่ละปี
ปีนี้มี 3 สาขา ได้รับเงิน
่ งละ 3,000 บาท
รางวัล เรือ
ได้แก่

รางวัล POPULAR VOTE

ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท
หนังสั้นเรื่อง: YOLO
ก�ำกับโดย: อาเม็ด สัดจาด
มอบให้หนังสั้นที่ได้รับคะแนน
โหวตจากผู้ชมมากที่สุดในงานฉาย
หนังรอบเวิลด์พรีเมียร์
ประกาศและมอบรางวัลโดย
แสตมป์ อภิวัชร์เอื้อถาวรสุข
ศิลปินป๊อปที่ปีนี้มีคนเอาเพลงเขา
มาท�ำเป็นหนังส่งประกวดมากที่สุด
ถึง 18 เรื่อง
ขอแสดงความยินดีกับ
ภาพยนตร์ทุกเรื่องที่ได้รับรางวัล
ขอบคุณทุกคนที่ส่งผลงานเข้า
ประกวดและติดตามกิจกรรม ชม
บรรยากาศการประกาศรางวัลเพิ่ม
เติมได้ที่ www.facebook.com/
thisiscatradio

รางวัลวิทยา ทองอยู่ยง

หนังสั้นเรื่อง: YOU’LL BE FINE
ก�ำกับโดย: ธนิศวร์ ยันตรโกวิท
มอบให้หนังสั้นที่มีนักแสดงที่โดด
เด่นทั้งหน้าตาและฝีมือ ประกาศ
และมอบรางวัลโดยวิทยา ทองอยู่
ยง ผู้ก�ำกับที่มักจะตาแหลมคม
เรื่องนักแสดง(หญิง) เสมอ

รางวัลคิวบู๊โดดเด้งแล้ว
โดดเด้งอีก

หนังสั้นเรื่อง: ขับรถเล่น
ก�ำกับโดย: จิรภัทร ศรีมงคลพันธุ์
มอบให้หนังสั้นที่โดดเด้งด้านคิวบู๊
ซึ่งบังเอิญว่าเป็นผู้ก�ำกับคนเดิมที่ปี
ที่แล้วก็โดดเด้งด้านคิวบู๊ ปีนี้เลยได้
รับรางวัลโดดเด้งแล้วโดดเด้งอีก
ประกาศและมอบรางวัลโดย
บู๊ เอ้ย บู้ สเลอ ที่วันนี้บู๊มาก

รู้ไปท�ำแมว

(จากหนังทั้งหมดที่ส่งเข้าประกวดในปีนี้)

- บทพูดยอดฮิตที่หนังสั้นหลายเรื่อ
งมากๆๆๆ ใช้เหมือนกันโดยบังเอิญ
ได้แก่ "เชี่xxx!", "มึง กูมีอะไรจะบอก
กูชอบมึงว่ะ” / วิธีเปิดเรื่องยอดฮิตที่
ใช้เหมือนกันเยอะมากๆๆๆๆ (เช่นกัน)
คือ การให้ตัวเอกแนะน�ำตัวเอง และตัว
ละครอื่นๆ เช่น "สวัสดี เราชื่อ แคท นี่
ฟิล์ม คนนั้น สุ แฟนเรา”
- นับเป็นปีของหนัง LGBTQ พี่อัม
หนึ่งในกรรมการถึงกับเสนอพี่จ๋องว่า
น่าจัดเทศกาลหนังสั้น LGBTQ

รางวัลตุ๊กตาเงิน
ดาวรุ่งโดดเด้ง

หนังสั้นเรื่อง: เพียงฝัน
ก�ำกับโดย: สภัทท์ สุทธิอรุณวงศ์
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- YOLO เป็นหนังสั้นที่ได้รางวัลมาก
ที่สุดถึง 3 รางวัล (ที่2, ISUZU BEST
CREATIVE FILM, POPULAR
VOTE) ทั้งที่ในเครดิตมีทีมงานเพียง 2
คน คือ ผู้ก�ำกับ และนักแสดง (ที่รับทุก
บทบาท) บังเอิญวันประกาศผลผู้ก�ำกับ
พาน้องชายมาด้วย เลยมีคนช่วยถือ
รางวัลได้ครบ
- อาเม็ด สัดจาด ผู้ก�ำกับ YOLO บอก
ว่าเขาไล่ฟังเกือบทุกเพลงในลิสต์ของ
แคท เรดิโอ และเลือกเพลงนี้เพราะไม่
อยากท�ำเรื่องรัก
- ทั้งเปอร์-สุวิกรม และเอส-คมกฤษ
ต่างแซวบอล-วิทยา บนเวที ว่ารางวัล
วิทยา ทองอยู่ยง ควรอยู่ตลอดไป
- จิรภัทร จากเรื่อง ขับรถเล่น ก�ำกับ
เอง แสดงบู๊เอง และสาธิตคิวบู๊บนเวที
นิดหน่อย โดยมีบู๊ สเลอ เป็นคู่บู๊
- สภัทท์ ผู้ก�ำกับ เพียงฝัน เป็นนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพรหมา
นุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีที่พอรู้ว่าหนังเข้า
รอบก็เหมารถกับเพื่อน 7 คน มาร่วม
งาน แล้วเดินทางกลับในคืนเดียวกัน
- ไปส่งกู บขส. ดู๊ นัง่ เครือ
่ งบินมาจาก
ขอนแก่นเพือ
่ ร่วมงานนี้ แต่แวะ
สัมภาษณ์เรือ
่ งเพลงดาบฯ ทีแ่ คท เรดิโอ
ก่อนมามอบรางวัล แล้วกลับวันรุ่งขึน
้
- วาสนา ศรีแก่น จากเรื่อง สิ่งที่ไม่เคย
บอก คือ ผู้ก�ำกับหญิงเดียว บนเวทีวัน
ประกาศผล
- ก่อนได้รับรางวัลชนะเลิศจากเรื่อง
ม้าลายอยากขับรถจี๊บ ปราชญ์ อนุศิลป์
เคยได้รับรางวัลรักธรรมชาติโดดเด้ง
จากเรื่องลิฟต์เขียว ในแคทฟิล์มปีที่
แล้ว โดยมีศิลปินเจ้าของเพลงมามอบ
รางวัลให้เช่นกัน
- นักแสดงหลายเรื่องในปีนี้ก็เด่นไม่
น้อย จนหลายคนถามหาและขอถ่ายรูป
ด้วยในวันประกาศผล อาทินักแสดงคน
เดียวจาก YOLO เหล่านักแสดงจาก
ม้าลายอยากขับรถจี๊บ และนักแสดงคา
แร็กเตอร์เด็ดจาก สิ่งที่ไม่เคยบอก
- นวมที่บู้ใส่ คือคู่เดียวกับที่วีใส่ถ่ายปก
เค้าแมวฉบับนี้

Interview

เค้าแมวค้น
วิโอเลต วอเทียร์

Interview: passawan srilan
Photos: nupat arjkla
Art direction:
worawoot tuangwootikul

Violette Wautier :
Victory through
Glitter and Smoke
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‘I don’t I don’t
smoke
But I’ll go outside
with you...’

				
เป็นประโยคเริ่มต้นเพลง
‘Smoke’ โดย Violette
Wautier ที่เรารู้สึกว่า ถ้าเป็น
หมัดแรกก็แย็บได้มีน�้ำหนักถึงใจ
ชวนฟังต่อไม่ว่าเพราะสงสัยใคร่รู้
หรืออินทันใดเพราะมีประสบการณ์
ร่วม ถ้อยความถัดไปก็เล่าเรื่องราว
เคล้าสไตล์การร้องอันเปี่ยม
อารมณ์และเสน่ห์ รู้ตัวอีกที เรา
อาจอยู่นอกระเบียงกับใครสักคน

‘...Baby it’s kinda
cold
You can hold me
if you want to
No’ I’m not
thinkin’ straight now
I had a few drinks
before
But I don’t I don’t
mind now
Cause I am here
with you’

ทว่า เราไม่ได้คิดไปคนเดียว
เพราะเพลงนี้ชนะใจผู้ฟัง ตั้งแต่มี
เพียงออดิโอไฟล์ พร้อมภาพนิ่งติด
ควันในยูทูบและสตรีมมิ่งต่างๆ ก็
ครองแชมป์ Apple Music
Chart ใน 8 ประเทศ ได้แก่ ไทย
กัมพูชา ลาว เวียดนาม สิงคโปร์
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ศรีลังกา และ
อีกหลายชาร์ตที่ควันลอยไปคว้าชัย
นี่เป็นหนึ่งในผลงานของวิโอ
เลต วอเทียร์ ศิลปินนักร้องนักแต่ง
เพลงและโคโปรดิวเซอร์ที่เพิ่งมี
‘Glitter and Smoke’ อัลบั้ม
แรกของตัวเองในปีนี้ แต่เป็นที่รู้จัก
มาหลายปีในฐานะนักร้องนักแสดง
และสาวตัวเล็กที่มีความสามารถ
พร้อมศักยภาพที่จะไปเวทีใหญ่ได้
เสมอไม่ว่าจะเป็นงานใด
จากการยืนบนเวทีกลาง
สปอตไลต์ใน The Voice
Thailand เมื่อ 7 ปีก่อน ที่แม้
ไม่ใช่ผู้ชนะ วิโอเลต วอเทียร์ ก็
ชนะใจคนไม่น้อย กล่าวกันว่าเธอ
คือผู้เข้าแข่งขันปีนั้นที่มีผู้ชมยูทูบ
รอบ Blind Audition มากที่สุด
ต่อมาวีก้าวสู่บทบาทต่างๆ ใน
วงการบันเทิงทั้งนักร้อง นักแสดง
และดีเจ ก็คว้าที่หนึ่งในใจคน
มากมาย ไม่ว่าได้รางวัลหรือไม่
เราเห็นวีท�ำงานหนักอยู่เสมอ เป็น
ตัวอย่างของคนที่ลงสนามและสู้
เต็มที่ และเป็นผู้ชนะได้ อย่างน้อย
ก็ชนะใจตนเอง
เราเริ่มคุยกับวีด้วยค�ำถาม
เกี่ยวกับแคท ทีเชิ้ต เช่นเดียวกับ
สองปีก่อนที่เธอเคยอยู่บนปกเค้า
แมวร่วมกับภูมิ วิภูริศ เพียว
Polycat และ แพต ชญานิษฐ์
คราวนั้นเธอเล่าความทรงจ�ำแรกที่
เทศกาลเสื้อยืดดังกล่าว (วีมา
สัมภาษณ์งานดีเจในเทศกาลเสื้อ
ยืด) วันนี้เป็นบันทึกความทรงจ�ำ
ล่าสุดหลังออกอัลบั้มแรกในชีวิตที่
เธอท�ำมาตั้งแต่สองปีก่อน หากเป้า
หมายคือการท�ำให้ส�ำเร็จ เธอชนะ
สังเวียนนี้แล้ว แต่ระหว่างทางนั้น
เธอต่อสู้ ออกหมัด หรือวัดใจกับ
อะไรมาบ้าง และจะไปเวทีไหนต่อ
เราอยากรู้และอยากชวนทุกคน
เกาะขอบสนามด้วยกัน

“เรารู้ว่าเราตัวเล็ก
ก็ต้องตัวใหญ่ข้น
ึ บนเวที
เพื่ อที่จะให้เขาเห็นเรา
เพื่ อส่งพลังไปให้เขา”
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Ringside :
Violette Wautier vs
เฟสติวัลโชว์แรก
ของอัลบั้ม
‘Glitter and Smoke’
Cat T-Shirt กับความทรงจ�ำ
ล่าสุดเป็นอย่างไรบ้าง
เป็นครั้งที่สนุกมากๆ อีกครั้ง
หนึ่ง แล้วก็เป็นครั้งแรกที่เล่นโชว์
อัลบั้ม ‘Glitter and Smoke’
เต็มๆ ให้ดูกันในเฟสติวัล แน่นอน
ว่าจะจดจ�ำไปตลอดชีวิต และความ
ทรงจ�ำที่โดดเด่นมากที่สุดคือวีร้อน
ขามาก เพราะกางเกงที่วีใส่เป็น
พลาสติก ท�ำให้เหงื่อออกจน
กางเกงเหนียวแปะขาวี ต้องคอย
วิ่งกลับไปที่รถ เพื่อไปตากแอร์ตาก
กางเกงให้แห้งตลอดทั้งวันค่ะ นี่คือ
ความทรงจ�ำในงาน Cat T-Shirt
ครั้งล่าสุด ... อยากสวยต้องทนค่ะ
(ยิ้ม)
แต่มากกว่านั้น คือ เป็นการ
เล่นคอนเสิร์ตที่ตื่นเต้นและจดจ�ำได้
เลยว่าตอนก่อนขึ้นเวทีรู้สึกเหมือน
กลับมาประกวดรอบ Blind
Audition (การคัดเลือกรอบแรก
บนเวที The Voice Thailand
ที่ต้องลุ้นให้กรรมการหันมาหลัง
จากได้ยินเสียง) ใหม่ เหมือนเพิ่ง
ขึ้นเวทีแรกใหม่เพราะเป็นอัลบั้ม
แรกของเรา เป็นการแสดงเพลงชุด
นี้ในเฟสติวัลครั้งแรก ก็เลยตื่นเต้น
มาก กว่าจะคุมลมหายใจตัวเองได้
ดี ไม่ตื่นเต้นก็ประมาณเพลงที่
2-3 แล้ว
พอลงจากเวทีแล้วรูส
้ ก
ึ อย่างไรบ้าง
ดีใจที่ได้เล่นแล้วผลตอบรับดี
หลายคนร้องเพลงได้มากกว่าที่เรา
คิดเยอะมาก เพลงเป็นภาษา
อังกฤษทั้งหมด เขาก็เอ็นจอยกับ
เราถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงโควิดนู่นนี่
นั่น ก็เห็นว่าใต้หน้ากากนั้นเขายิ้ม
อยู่หรือร้องเพลงอยู่ พอลงจากเวที
แล้วได้เจอคนมาขอลายเซ็นพร้อม
กับซีดีพร้อมกับเสื้อก็รู้สึกชื่นใจค่ะ
รู้สึกว่าที่ท�ำเพลงอยู่นานเพื่อสิ่งนี้
แหละ (ยิ้ม)

Match: ‘Glitter
and Smoke’
Victory from
working &
developing

Coach & Co-Fighter
นอกจากเราเรียนรู้ด้วยตัวเอง ด้วย
การท�ำงานแล้ว มีโปรดิวเซอร์หรือ
มีใครแนะน�ำอย่างไรบ้าง
มีพี่โหน่ง (วิชญ วัฒนศัพท์)
The Photo Sticker Machine
ค่ะ ช่วยทุกอย่างเลย เป็นเมนเทอร์
(พี่เลี้ยง) แต่อัลบั้มนี้วีได้มีโอกาสไป
ท�ำงานกับโปรดิวเซอร์อังกฤษด้วย
(Yoad Nevo ที่ท�ำงานกับศิลปิน
ระดับโลกเช่น Sia, Pet Shop
Boys, Moby Air ได้ร่วมท�ำ
เพลง ‘I’d do it again’ กับวีใน
ชุดนี้ โดยติดต่อมาหลังได้ยินเพลง
‘Drive’, ‘Smoke’) แต่งเพลง
แบบมี Co-Writer ด้วย ทั้งพี่
แม็กซ์ เจนมานะ (เพลง ‘Unstoppably’ หรือ SYPS (Alex
Sypsomos เพลง ‘Cool’) ก็ได้
ลองท�ำกันไป
วีมีเทคนิคในการท�ำงานกับคนที่
แตกต่างหลากหลายอย่างไร
วีไม่มีเลยน่ะ ท�ำงานด้วยกัน
แบบเราก็เป็นเรา เขาก็เป็นเขา คุย
กัน หาทางออกแต่ละงานกันไป วี
โชคดีที่ทีมดี เปิดโอกาสให้วีได้ออก
ความคิดเห็น ยอมรับวีว่าวีเป็น
แม่งานประมาณหนึ่ง เขาเชื่อวี

ตอนนี้วีรู้สึกอย่างไรกับ
‘Glitter and Smoke’ อัลบั้ม
แรกในชีวิตของตัวเองบ้าง
ตอนนี้รู้สึกภูมิใจมากๆ ภูมิใจ
กับตัวเอง ภูมิใจกับผลงาน อยาก
น�ำเสนออย่างภาคภูมิใจมากๆ ค่ะ
มีบทเรียนหรือสิ่งที่ได้เรียนรู้
หลักๆ จากเวลาประมาณ 2 ปี
ครึ่ง ในการท�ำ ‘Glitter and
Smoke’ ไหมคะ
ก็วิธีคิด วิธีท�ำเพลงแหละ ที่สุด
ท้ายแล้วไม่มีผิด ไม่มีถูก วีว่าต้อง
วางระบบกันไปเรื่อยๆ วีเริ่มจาก
การแต่งเพลงด้วยอารมณ์ ถ้าใน
อนาคตเราแต่งเพลงด้วยคอนเซปต์
อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็ได้ วีแค่
รู้สึกว่าสุดท้ายไม่มีอะไรตายตัว เรา
คงท�ำแบบเดิมๆ ไปไม่ได้หรอก เรา
ก็คงท�ำอะไรที่เราอยากท�ำ หาอะไร
ใหม่ๆ ท�ำ ซึ่งก็น่าจะเรื่องของ
อนาคต ณ ตอนนี้ก็เรียนรู้ว่าท�ำ
แบบนี้ เป็นแบบนี้ เห็นว่าเราผิด
พลาดแบบนี้นะ ครั้งหน้าลองดูใหม่
เพื่อจะเจอวิธีที่ใช่กว่าเดิม
นอกจากวิธีแล้ว เรื่องราวที่ตัววี
โฟกัสจนออกมาเป็นเนื้อหาใน
อัลบั้มนี้ เกี่ยวกับอะไร
วีรู้สึกว่าเป็นการเติบโต
ประมาณหนึ่ง เป็นการยอมรับ
ความรู้สึกตัวเอง จากจุดเริ่มต้น
ของอัลบั้มที่เริ่มจากความลุ่มหลง
ความรู้สึกที่มีมากๆ อารมณ์ที่
รุนแรงมาก แบบรักมาก เสียใจ
มาก งอแง โวยวาย ใช้อารมณ์
มากๆ แต่พอฟังไปเรื่อยๆ เริ่มตั้ง
ค�ำถาม แล้วก็เข้าใจว่า...เออก็เป็น
ความทรงจ�ำหนึ่ง เรายอมรับสิ่งที่
เกิดขึ้น แล้วมองไปข้างหน้าดีกว่า
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Match:
‘Glitter And Smoke’
vs Life & Live
ในอัลบั้ม ‘Glitter And
Smoke’ สามารถแบ่งได้เลย
ไหมว่าเพลงไหนคือ Glitter
เพลงไหนคือ Smoke
ก็ได้ค่ะ แต่วีรู้สึกว่าบางเพลง
มันผสม อย่าง ‘We Own This
World’ เป็น Smoke และ
Glitter ในเวลาเดียวกัน เป็นควัน
ที่มี Glitter อยู่ในควันเลย เป็น
เนื้อเดียวกัน ไม่ใช่ Glitter ด้านใด
ด้านหนึ่งหรือ Smoke ด้านใด
ด้านหนึ่ง วีรู้สึกว่าทั้งอัลบั้มมีความ
ผสม เพียงแค่บางเพลงมี Smoke
เยอะกว่า บางเพลงมี Glitter
เยอะกว่า แต่รวมๆ แล้วคือ
Glitter and Smoke จริง
ส�ำหรับวีๆ
แล้วชีวต
ิ ของวีล่ะใกล้เคียงกับค�ำ
ว่า Glitter and Smoke แค่ไหน
วีรู้สึกว่าก็ประมาณนั้นกับชีวิต
วี ไม่ได้เป็นอันใดอันหนึ่งไปเลย
100% รู้สึกว่าเป็นหลายอย่างที่
ผสมมา ตั้งแต่เกิดก็ผสมเชื้อชาติ
แล้ว (ลูกครึ่งไทย เบลเยี่ยม เกิดที่
ญี่ปุ่น) เราโตมาแบบนี้ ผสมแล้ว
เป็นโทนสีที่หลากหลายและมู้ดที่
หลากหลายของเรา
ทุกวันนี้ส่วนใหญ่เจออะไรแล้ว
ท�ำให้วีรู้สึกว่าชีวิตสดใสแบบมี
Glitter
ส�ำหรับหนู “Glitter” ไม่ใช่
ความสดใสอย่างเดียว “Glitter”
คือความสนุก แต่ความสดใสคือ
“แดด” “ท้องฟ้า”
หนูคิดว่า Glitter คือความสนุก
มากกว่าสดใส
ความสนุกส่วนใหญ่ของวีเกิด
จากอะไรคะ
ชีวต
ิ นีแ่ หละค่ะ ชีวต
ิ สนุกมากค่ะ
แล้ว “Smoke” ส�ำหรับชีวิตวีล่ะ
ส�ำหรับวี Smoke คือ ความ
โรแมนติก ความสบายบางอย่าง
เพลงหม่นๆ แต่ไม่ได้เศร้าส�ำหรับ
วีนะ เป็นความสงบบางอย่าง เวลา
เรามองควันลอยๆ เราก็จะนิ่ง จะ
รู้สึกว่าขยับช้าๆ เป็นฟีลนั้น

“หลายๆ
การเปลี่ยนแปลง
ท�ำให้เรารู้จักตัวเอง
มากขึ้น”
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วีเคยให้สม
ั ภาษณ์ว่าเวลาแต่ง
เพลง จะนึกถึงภาพกว้างของโชว์
ในเฟสติวล
ั ด้วย อัลบัม
้ นีน
้ ก
ึ ถึงไหม
นึกถึงหมดเลยค่ะ ถ้าลองฟัง
อัลบั้มจะรู้สึกว่าเพลงวีเอาไว้เล่นใน
พื้นที่กว้าง ซึ่ง ‘Smoke’ กว้าง
มาก ‘Drive’ กว้างมาก ‘All
that I can do’ กว้างมากแล้ว
โปรย Glitter ด้วย คือ ดนตรีทุก
เพลงหนูท�ำมาให้เล่นเวทีใหญ่ๆ
Arena หรืออะไรก็ตาม แต่พอไป
เล่นผับ ก็ดีเหมือนกันเนอะ พื้นที่จะ
แคบลงมา ให้เราได้เรียนรู้เรื่อยๆ
เลย พอเพลงใหม่มาปุ๊บก็ต้องจัด
โชว์ใหม่ ก็ต้องดูกันอีกว่าเซ็ตลิสต์
เข้าที่หรือเปล่า
แม้ว่าบางช่วงในปีนี้อาจจะออก
ไปเจอแฟนๆ ไม่ได้เยอะ วีดีไซน์
โชว์ของอัลบั้มนี้ไว้อย่างไร ทั้งใน
คอนเสิร์ต ในเฟสติวัล ในผับ ใน
ออนไลน์
หนูก็แค่อยากให้คนดูโชว์แล้ว
รู้สึกดีค่ะ ให้เขาได้เข้ามาอยู่ในโลก
ของเราแป๊บหนึ่ง ไม่ได้รู้สึกว่าเรา
จะต้องเอ็นเตอร์เทน จะต้องมัน
เราแค่รู้สึกว่าเราอยากแนะน�ำโลกนี้
โลก Glitter and Smoke นี้ให้
เขาเข้ามาอยู่อีกแบบหนึ่ง เพราะ
เราก็รู้ตัวอยู่แล้วว่าโชว์เราไม่ใช่โชว์
แบบเอ็นเตอร์เทนจ๋า ทุกคนต้อง
ร้องเพลงได้ หรือเราจะเล่นมุก เล่น
ตลก เราไม่ใช่อย่างนั้นเลย ไม่โจ๊ะ
แต่ว่าเป็นการให้เขาได้สัมผัส
ประสบการณ์ใหม่ของอัลบั้มนี้
มากกว่า
แล้วประสบการณ์ในการท�ำ
คอนเสิร์ตแบบ Virtual Live
Performance (15 ต.ค. 63
ร่วมกับ Apple Music) เป็น
อย่างไรบ้าง
สนุกดีค่ะ ท�ำแล้วอยากมี
คอนเสิร์ตของตัวเองจัง เพราะดู
แล้วอาจจะไม่ยากเกินไปก็ได้
พอได้เห็นไฟ ได้เห็นเพลงและทุก
อย่างลุกขึ้นมามีชีวิต มี Glitter มี
ควัน โปรเจกเตอร์มีอะไรต่างๆ
นานา เรารู้สึกว่าสนุกจังเลย ถ้าคน
ได้มาดูเราเล่นจริงๆ น่าจะสนุก
เหมือนกันนะ เราอยากเจอคนแล้ว
อยากแลกเปลี่ยนพลังงานกัน
เพราะว่าเราจะได้เห็นหน้า
คนดู ได้รู้ว่าเขารู้สึกอะไรอยู่ ถ้า
เกิดเขาไม่ชอบเราพลิกตรงนั้นเลย
ต้องใช้ไหวพริบ ต้องอะไรหลายๆ
อย่าง สนุก
หลายคนก็รอที่จะสนุกร่วมกันกับ
วี ในหลายเวที รวมถึง Cat
Expo ปีนี้
วีรู้สึกตื่นเต้นมากๆ ที่จะได้เล่น

After - Match :
Awards & Nominee

Cat Expo ปีนี้ เป็นงานที่ได้เล่น
มาบ่อยๆ แต่ปีนี้เป็นปีแรกที่จะได้
ขึน
้ เวที 1 หนูร้ส
ู ก
ึ ว่าโห เราเล่นเวที 1
เลยเหรอ (21 พ.ย. 20.40 น.) มี
ความเสียวนิดๆ ว่าฉันจะท�ำได้ใช่
ไหม ยิ่งคนเยอะ พลังที่เราใช้ก็ต้อง
เยอะ ต้องแผ่
ตัววีเองเริ่มจากห้องเล็กๆ เล่น
อคูสติก ในห้องประมาณ 20-30
คน ขยับไป 50 คน เราว่าเราเอา
อยู่ด้วยเสียงเรา กับดนตรีน้อยชิ้น
พอขยับสเกลมาเป็นแบนด์ เราก็
ต้องดูว่ากี่ร้อยคนที่เราเอาอยู่ แล้ว
เราก็เริ่มชินกับเฟสติวัลที่เป็นเวที
2 คนประมาณพันกว่าๆ เราก็เอา
อยู่ แต่พอคนตรงนั้นเยอะขึ้น เรา
ต้องอัปเอนเนอร์จี้ขึ้นไปอีก เรารู้ว่า
เราตัวเล็กก็ต้องตัวใหญ่ขึ้นบนเวที
เพื่อที่จะให้เขาเห็นเรา เพื่อส่งพลัง
ไปให้เขา
พีโ่ อ๋ ซีเปีย (เจษฎา สุขทรามร)
เคยพูดกับวีว่า “การเล่นคอนเสิร์ต
เหมือนแสดงให้ภเู ขาดู” ต้องไป
เบอร์นั้นเลย ซึ่งเราเองก็ไม่รู้ว่าเรา
จะท�ำได้ถึงขนาดนั้นไหม พลังของ
เรา ความแข็งแรงของเรา จะท�ำได้
ตลอด 40 นาทีไหม เป็นอีกโจทย์
หนึ่ง ก็เลยมีความรู้สึกว่าตื่นเต้น
กดดันเบาๆ รอดไม่รอดเดี๋ยวรู้กัน
แล้ว Cat Expo วีรู้สึกว่าคน
เขามาดูศิลปินแบบเป็นตัวเอง
100% ไม่ตอ
้ งมาเอาใจฉัน งานแคท
เป็นพื้นที่เดียวที่วีเลือกใช้เพลง
ภาษาอังกฤษของวีทั้งหมดในการ
ท�ำโชว์ได้ และก�ำลังท�ำเซ็ตลิสต์
ใหม่ ออกแบบดีไซน์โชว์ให้พิเศษ
ส�ำหรับแคทที่เดียว โดยเฉพาะค่ะ
มาเจอกันเยอะๆ ค่ะ
กล่าวถึงการเปรียบคนดูกับภูเขา
ในฐานะศิลปิน วีเคยจินตนาการ
ไว้ไหม ว่าภูเขาของเราใหญ่สุด
ได้ขนาดไหน
ไม่รู้เลยค่ะ ไม่กล้าคาดหวัง
จริงๆ ก็อยากพูดได้เต็มปากว่าฉัน
อยากแสดงคอนเสิร์ตแบบอารีน่า
นะ ไม่ใช่แค่ฮอลล์คอนเสิร์ตเฉยๆ
ฉันต้องการสเตเดี้ยม ฉันก็อยากไป
ถึงจุดนั้นเหมือนกันนะ แต่เราก็ยัง
รู้สึกว่าตอนนี้เพลงเรายังไม่ได้ถึง
จุดนั้น ก็ต้องเรียนรู้กันไป ต้องลอง
กันไป ตอนนี้คิดว่าถ้าจะจัด
คอนเสิร์ตตัวเองยังไม่กล้าให้คนมา
ดูเยอะเลย กลัวบัตรขายไม่หมด
กลัวคนจะไม่มา แล้วจะใจแป้วหรือ
เปล่า ถ้ามีคอนเสิร์ตก็คงเป็น
คอนเสิร์ตที่เรา Comfortable
แต่เดี๋ยวต้องดูกัน

รู้สก
ึ อย่างไรทีไ่ ด้รบ
ั การเสนอชือ
่
เข้าชิงรางวัล MTV EMA: Best
Southeast Asia Act ปีนี้
มีโมเมนต์ของความรู้สึกดีใจจัง
ที่ได้ชิง อยากได้เหมือนกันเพราะ
ตั้งแต่อยู่วงการเพลงไทยมา ได้แต่
รางวัลนักแสดง (เป็นแชมป์หลาย
สถาบันในฐานะนักแสดงสมทบยอด
เยีย
่ มจาก ฟรีแลนซ์..ห้ามป่วย ห้าม
พัก ห้ามรักหมอ) หลายไม่ได้รางวัล
ศิลปิน เลยรู้สก
ึ ว่าถ้าได้จากเมือง
นอกทีแ่ รกๆ ก็น่าจะดีเหมือนกันนะ
หนูไปตามอินสตาแกรมของ
แต่ละคนด้วยนะ ใครมีฟอลโลเวอร์
เยอะขนาดไหน มีคนฟัง Spotify
ต่อเดือนกี่คน ท�ำความรู้จักคู่แข่ง
ใครน่าจะได้รางวัล มีคนหนึ่งที่มีคน
ฟอลโลเยอะมาก 20 ล้าน หนูว่า
หนูไม่น่าได้ (ผลออกหลังเรา
สัมภาษณ์ไปสักพัก ผู้ชนะ คือ
Jack จากเวียดนาม)

This year Match : Life
is Challenging
เราคุยกันในช่วงปลายปีแล้ว ขอ
ถามสรุปเลย ชีวต
ิ วิโอเลต วอเทียร์
เป็นอย่างไรบ้างในปีน้ี
ปีนี้ก็เป็นปีแห่งการเปลี่ยน
แปลง วีว่าน่าจะเป็นของทุกคนและ
ทั้งโลก เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลัง
มือเยอะเหมือนกัน แต่เรารู้สึกว่า
หลายๆ การเปลี่ยนแปลงท�ำให้เรา
รู้จักตัวเองมากขึ้น การที่เราเจอ
โควิดท�ำให้เราได้นั่งนิ่งๆ แป๊บหนึ่ง
ได้ท�ำความรู้จักตัวเองใหม่ ตั้งแต่
ต้นจนจบใหม่จริงๆ
น่าจะเป็นปีที่เติบโตทางความ
รู้สึกแล้วก็เป็นปีที่ท�ำความรู้จักตัว
เอง เหมือนได้เซ็ตศูนย์แล้ว...โอเค
ไหนดูสิว่าเธอต้องการจะไปทาง
ไหน เหมือนเขาบอกว่า “เธอไปเร็ว
เกินไป เธอก�ำลังเดินหน้าเร็วเกินไป
แต่เธอไม่ได้มองอะไรเลย” ก็หยุด
แป๊บหนึ่งแล้วจะเอาไงดี จะไปทาง
ไหน ให้คิดใหม่
ซึ่งวีก็ได้ตั้งเข็มทิศแล้วว่าจะไป
ทางไหน?
ก็รู้สึกว่าท�ำความเข้าใจตัวเอง
ได้มากขึ้น มีความเครียดน้อยลงใน
บางเรื่อง มีความรู้สึกว่าพอเรา
เข้าใจตัวเอง ไม่ได้กดดันตัวเองเท่า
เดิม ก็มีความสบายและใจดีกับตัว
เองมากขึ้น
ที่ผ่านมารู้สึกว่าต้องสู้กับอะไร
หนักกว่านี้?
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ที่ผ่านมาก็สู้กับตัวเองมาตลอด
แหละ ตอนนี้ก็สู้กับตัวเองแต่สู้แบบ
อย่าทะเลาะกันสิ สู้กับตัวเองแค่
สนุกๆ พอ

Today’s Fight : Right
Rehearsal
วันนี้ที่เราถ่ายรูปลงหนังสือกัน ก็
อยู่ในมาดนักสู้นะ วีเคยชกมวย
ไหมคะ
ไม่เคยค่ะ ขอเล่าว่าเคยผลัก
บุคคลคนหนึ่ง คือเราไม่ได้ท�ำแบบ
ไม่มีเหตุผล แต่เราผลักคนอื่น แล้ว
เรามือซ้นเอง คือชัดเจนว่า
บอบบางมากไม่ต้องเป็นมวยเลย
มวยไปก็เท่านั้นมากๆ
ปกติวีออกก�ำลังกายอยู่ “เป็น
ประจ�ำ” หรือ “บ้าง”
บ้างค่ะ จริงๆ มีช่วงที่ “เป็น
ประจ�ำ” กับช่วงที่ “บ้าง” ช่วงนี้คือ
ช่วงขี้เกียจสุดอยู่ค่ะ
ช่วงนี้เริ่มกลับมาแสดงคอนเสิร์ต
ได้แล้ว ต้องฟิตร่างกายมากขึ้น
หรือเปล่าคะ
ต้องฟิตแหละ จริงๆ แล้ว แต่
พอเดือนที่แล้วถ่ายซีรี่ส์ทั้งเดือน
แล้วนอนน้อยเราเลยรู้สึกว่าการ
นอนส�ำคัญกว่า ก็เลยเทไปกับการ
นอนก่อน แต่ตอนนี้เพิ่งกลับมา
ออกก�ำลังกายใหม่ วีก็เวทเทรนนิ่ง
ทั่วไป เดินๆ วิ่งๆ เพิ่งได้แค่ 2 ครั้ง
นะคะ ยังไม่ได้กลับมาเต็มตัว เดี๋ยว
หนีไปเที่ยวทะเลอีกแล้วค่ะ
ถ้าไปแล้วได้ว่ายน�้ำ เล่นกีฬา ก็
อาจจะนับว่าไปออกก�ำลังกาย
ด้วยเนอะ
ใช่ๆ วีไม่รู้ว่า scuba diving
ต้องใช้แรงเยอะขนาดไหน ไม่ได้
รู้สึกว่าใช้เยอะไป แต่ขึ้นมาวีก็หิว
ตลอดนะ (ยิ้ม)
วีด�ำน�้ำแบบไหนบ้างคะ
ก็มีสกูบาไดฟ์วิ่งที่ไปเรียนแล้ว
สอบผ่านมา แต่แบบเป็น
Beginner มากๆ อยากจะฟรีไดฟ์วิ่งให้ได้ แต่มันยากกว่า ต้อง
กลั้นหายใจแล้วลงไปลึกที่สุด วี
กลั้นหายใจได้ไม่นาน เป็นคนว่าย
น�้ำไม่ได้แข็ง
การเป็นนักร้องกับการท�ำเพลงมี
อะไรคล้ายคลึงกับกีฬาบ้างไหม
การฝึกซ้อมมั้งคะ ส�ำคัญที่การ
ฝึกซ้อม แล้วก็ต้องยืดเรื่อยๆ อย่าง
ร้องเพลงเส้นเสียงถ้าไม่ได้ร้อง
นานๆ เหมือนเส้นเสียงมันก็ไม่ยืด
ก็ต้องร้องเรื่อยๆ ร้องให้เข้าที่ แต่
ห้ามหักโหม เดี๋ยวแหบได้เหมือน
กัน รวมถึงความแม่นย�ำต่างๆ
นานา

“สุดท้าย
ไม่มีอะไรตายตัว
เราคงท�ำแบบเดิมๆ
ไปไม่ได้หรอก”
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ถ้าเราซ้อมโชว์ดนตรีให้เข้าที่ ซ้อม
ให้เข้ากันดี อย่างไรก็แม่นย�ำ
ช่วงนี้ซ้อมเยอะไหม
ช่วงที่ผ่านซ้อมเยอะค่ะ เพราะ
ว่าเราท�ำโชว์ใหม่แล้ววงก็ยังไม่เข้า
ที่ดีก็ต้องปรับต้องนัดซ้อมกัน
เรื่อยๆ

Life/fight is All
Around
งานทีท
่ ำ� อยู่ตอนนี้ ก็ทงั้ การแสดง
การท�ำเพลง และดีเจจัดรายการ
คนขอแมวทีแ
่ คท เรดิโอ ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ เพลงก็อัลบั้มเสร็จแล้ว
ก�ำลังทัวร์ หนังปีนี้วีถ่ายไป 2 เรื่อง
ค่ะ ซีรีส์ 1 เรื่อง หนัง 1 เรื่อง ออน
ปีหน้าหมดเลย ดีเจยังจัดอยู่ค่ะ ถึง
แม้ว่าจะลาบ่อย แต่ดีเจวีไม่นับว่า
เป็นงานเลย เหมือนมาเม้าท์กับ
เพื่อนๆ เป็นความสบายใจของตัว
เอง วีอยู่มา 6 ปี ยังไม่เบื่อค่ะ
เพราะว่าได้เพื่อนร่วมงานดี สนุก
รู้สึกอย่างไรกับแต่ละบทบาทที่
ท�ำบ้าง
รู้สึกว่าทุกอย่างท้าทายมาก
การแสดงก็เหมือนต้องเริ่มใหม่ทุก
ครั้งเพราะว่า พอบทเปลี่ยนก็ต้อง
เริ่มศูนย์ใหม่เลย ไม่สามารถเก่ง
เลยได้ ต้องท�ำความเข้าใจบท ต้อง
ศึกษาตัวละคร
อย่างเพลงก็ท้าทายมากๆ
เพราะในการจะท�ำอะไรออกมา
ใหม่ๆ โดยที่ไม่ก๊อปปี้ตัวเอง แบบ
ฉันรู้ว่าเพลง ‘Smoke’ ฉันดัง ฉัน
จะท�ำเพลงแบบเดิมก็ไม่ใช่ เรา
อยากท�ำอะไรท้าทายสนุกสนานกับ
ตัวเอง ที่เราชอบ รวมถึงโชว์ก็
อยากปรับให้สนุก อยากปรับให้
ซาวด์ดนตรีเข้าที่ เพลงนี้เราขาย
นู่นนี่นั่นดีกว่า
เราก็ต้องคอยพัฒนาไปเรื่อยๆ
ในทุกๆ ด้าน ยกเว้นแคท ที่นับเป็น
ความสบายใจอย่างเดียว หรือ
จริงๆ ก็ควรจะพัฒนาเหมือนกัน
ถึงแม้เป็นการเม้าท์เราก็ปรับหัวข้อ
ในการคุยไปเรือ
่ ยๆ หรือเปล่า
ไปเรื่อยๆ ค่ะ คือ การใช้ชีวิต
น่ะ วีรู้สึกว่าการมาจัดช่วงคนขอ
แมว ของแคท (วันจันทร์ สามทุ่ม
ถึงเที่ยงคืน) คือ การคุยไปเรื่อยๆ
คุยกับคนฟัง คือ การใช้ชีวิต มา
นั่งคุยเรื่องชีวิตกัน ไม่ได้จ�ำเป็นต้อง
คุยว่า “วันนี้เธอท�ำอะไร” แต่เป็น
ความคิดเห็น ถ้าวิทยุมีเทปอัดไว้
แล้วกลับไปฟังวีว่าจะเห็นวิธีการคิด
ที่เปลี่ยนไปเหมือนกันนะ ของทั้งวี
และจูน (พัชชา พูนพิริยะ เพื่อนที่
จัดรายการคู่กัน) กับมุมมองต่างๆ

Next Step /
Next Stage

บางเรื่องเราวนกลับมาพูดถึงแต่
ความคิดอาจจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว
ส่วนงานแสดงที่วีบอกว่าเหมือน
นับหนึ่งใหม่ทุกครั้ง วีเลือก
อย่างไรว่าจะนับหนึ่งกับเรื่องไหน
กับใคร
วีก็แค่รู้สึกว่าวีอ่านบทแล้ววี
ชอบ วีดูที่เรื่อง ไม่จ�ำเป็นว่าบทฉัน
ต้องเป็นนู่นนี่นั่น คือวีดูองค์รวม
เลยว่า ถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดี วี
อยากมีส่วนร่วม เพราะว่าบทหนึ่ง
ไม่มีทางดีได้ ต้องมีส่วนประกอบ
ทัง้ หมด คือ องค์รวมมันดี วีกอ
็ ยาก
เป็นส่วนหนึง่ ท�ำให้มน
ั ดีไปด้วย
รางวัลต่างๆ ที่ได้มาส่งผลต่อ
การท�ำงานของเราไหม
วีว่าน่าจะส่งผลต่ออีโก้ของตัว
เอง เป็นฟีลแบบ “ฉันจะไม่
ดรอปลง” ฉันมีรางวัลการันตีฉัน
จะต้องท�ำให้คุ้มรางวัลมากๆ ฉัน
จะต้อง Prove ให้เห็นว่าฉันท�ำได้
จริงๆ แต่ไม่ได้เป็นอีโก้ที่แบบฉัน
เก่งนะ แต่ฉันจะท�ำให้ดีกว่าเดิม
พอบอกว่าฉันจะไม่ดรอปลงกว่า
เดิม เรานึกถึงชุดของวีใน Cat
Expo แต่ละปีด้วย
อ๋อ ชุดดรอปลงไม่ได้ไง ยอม
ไม่ได้ ต้องคิดชุดค่ะ ปีนี้เดี๋ยวว่ากัน
ค่ะ ต้องรอดู
หลังๆ เราเริ่มว่า นอกจากชุด
โชว์แล้ว ชุดที่ใส่ซาวด์เช็กก็ไม่
ธรรมดา
ใช่ค่ะ ก็สนุกดี วีรู้สึกว่ามีรูป
สวยๆ บนเวทีช่างน่าภูมิใจเสียจริง
เพราะเมื่อภาพออกไป เราคุมไม่
ได้แล้ว เตรียมไว้ให้มั่นใจเลยน่า
จะดีกว่าหรือเปล่า
ใช่ค่ะ ก็เลยคิดว่างั้นเราอยู่
แบบที่เราสบายใจและเรามั่นใจดี
กว่า จริงๆ ตลกมากเลยเพราะว่า
ตอนเริ่มต้น วีมาเล่น Cat แบบ
สบายๆ มาก ใส่เสื้อยืด เดรสบ้าง
คราวนี้เริ่มขยับไปเรื่อยๆ เริ่ม
แหวก เริ่มเอวลอยยังดูเบา เริ่มไต่
ระดับขั้นบันได เริ่มรู้สึกว่าแล้วเรา
จะกลับมาสบายอย่างไร มาขนาดนี้
แล้วต้องไปต่อ วีรู้สึกว่าถ้าจะถอย
ต้องมีเหตุผลในการถอย อย่างเช่น
เราท�ำอัลบั้มคอนเซปต์อคูสติก แต่
ณ ตอนนี้ ‘Glitter And Smoke’
ไม่มีค�ำว่าน้อยเลย
รอดูกันแน่นอน

ท�ำหลายอย่าง แต่หากต้องระบุ
ตอนนี้งานไหนเป็นหลักของวิโอ
เลต วอเทียร์คะ
น่าจะเป็นคอนเสิร์ตเนอะ พอ
เราท�ำอัลบั้มมาเสร็จปุ๊บเราก็ต้อง
เอ็นจอยคอนเสิร์ต ได้ไลฟ์สักแป๊บ
หนึง่ แต่ว่าก็เริม
่ คิดแล้วว่าโปรเจกต์
ต่อไปเราจะท�ำอะไรดี โชคดีที่งาน
ทุกอย่างขึ้นอยู่กับมือเราว่าเราจะ
ท�ำอะไร ก็รู้สึกว่ากลับมาท�ำเพลง
ไทยก็ดีนะ เดี๋ยวลองดูว่าเป็น
อย่างไร ซึ่งไม่รู้ว่าจะใช้เวลานาน
ขนาดไหนนะคะ ยังเป็นไอเดียอยู่
หวังว่าจะไม่นานมาก

Punchline
ค�ำถามสุดท้ายแล้ว วีคิดว่าอะไร
ที่ท�ำให้ใครสักเจอสิ่งที่ชอบ แล้ว
ก็เลือกเดินทางนั้นได้ ไม่ลังเล
วีว่าถ้าเขาท�ำแล้วเขาตั้ง
ค�ำถามไปด้วย แสดงว่าเขาอาจจะ
ยังไม่แน่ใจ ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ท�ำ
แล้วท�ำ ไม่ตั้งค�ำถามเขาก็จะรู้ว่า
เขาชอบไม่ชอบ ไม่ต้องตั้งค�ำถาม
อะไร จะรู้สึกเองเลย (O,O)
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รู้ไปท�ำแมว
- วีมี Bucket list คือ สิ่งที่อยาก
ท�ำให้ส�ำเร็จในแต่ละปีหลายอย่าง ปีนี้
ส�ำเร็จไม่น้อย อัลบั้มก็นับเป็นช่องใหญ่
ที่น่าดีใจ แต่ยังมีอีก “วีว่าวีติ๊กถูกไป
หลายช่องแล้วนะคะ แล้วก็น่าจะ
เหลืออีกช่องหนึ่งที่อยากท�ำให้ส�ำเร็จ
แต่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราคนเดียว เดี๋ยว
ต้องรอดูกัน”
- ที่ผ่านมา อัลบั้ม ‘Glitter and
Smoke’ มีอะไรให้ดูหลากหลาย ทั้ง
ภาพนิ่ง มิวสิกหรือคลิปวิดีโอโปรโมต
แต่ละเพลงก็หลากหลายเริ่มจาก
‘Drive’ ที่ถ่ายท�ำราวภาพยนตร์ที่ตัว
ละครมีคาแร็กเตอร์โดดเด่น ‘Smoke’
ที่เริ่มด้วยภาพนิ่งที่มีควันออกมากับ
ไฟล์เพลงออดิโอ้ที่พาวีไปไกลในชาร์ต
หลายประเทศรวมถึงการท�ำเพลงกับ
โปรดิวเซอร์ที่อังกฤษดังที่เล่า ในบท
สัมภาษณ์
- คลิปวิดีโอ ‘I’d do it again’
เวอร์ชั่นอคูสติก ถ่ายที่ห้องนอนวี
ใช้มือถือถ่าย
- อาจไม่ค่อยเห็นวีเล่นดนตรีบน
เวที แต่วีแต่งเพลงโดยใช้กีตาร์กับเปีย
โนได้
- นอกจากร่วมงานกับหลากหลาย
คนแล้ว ‘Glitter and Smoke’ ยัง
เป็นการเดินทางที่ค่อนข้างจะยาวนาน
และหลากหลาย เริ่มจากการท�ำงาน
อิสระ 100 % ได้ไปร่วมกับเหล่าศิลปิน
และต่อมา มีค่ายเพลง Universal
Music Group (Thailand) มาช่วย
จัดการโปรโมตตั้งแต่ Brassac และ
การแถลงข่าวอัลบั้มรวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์ในประเทศต่างๆ
- ก่อน Virtual Live
Performance อย่างเป็นทางการ
วิโอเลตยังเคยท�ำวิดีโอคอนเสิร์ตแบบ
อบอุ่นที่ Mutual Bar ของจูน พัชชา
ให้แฟนๆ ได้ดูให้หายคิดถึง
- การกลับมาพบปะแฟนๆ ใน
เทศกาล Cat Tshirt ล่าสุด เป็นโชว์
เพลงจาก อัลบั้ม ‘Glitter and
Smoke’ ถึง 8 เพลง ขาดเพลงเดียว
คือ ‘Love And Money’
“เพลงนี้คืออารมณ์ล้วน เป็น
เพลงเดียวในอัลบั้มที่วีระบาย
อารมณ์โกรธ แบบท�ำขึ้นใน 20 นาที
อารมณ์นั้นเลย”
อยากให้ลองมาฟังเพลงนี้ Live
นะ เพราะรู้สึกดนตรีเพลงนี้น่าสนใจ
มากๆ เลย โดยเฉพาะท่อนดนตรียาวๆ
ถ้าวีได้ท�ำโชว์แล้วมีแบบแดนเซอร์ตรงนี้
คือ Magic มาก อาจจะไม่ได้ท�ำแต่คิด
ว่าน่าดูนะ
- วีบอกว่า “วีไม่ใช่สายกีฬา”
ไม่ค่อยเล่นไม่ค่อยรู้เรื่องกีฬา แต่เวลามี
บอลโลกจะเชียร์ร่วมกับครอบครัว รวม
ทั้งเคยไปบาร์ที่รวมคนเบลเยี่ยมเชียร์
บอลด้วยกัน สนุกมาก (ถ่ายคลิปเก็บไว้
และเปิดให้เราดูด้วย บอลโลกครั้งหน้า
เจอกัน)
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CAT30

of the Month

SEPTEMBER
OCTOBER
2020

ชาร์ตปลายฝนต้นหนาว
ในบรรยากาศที่เราค่อนข้างตื่น
เต้น เพราะตามสถิติแล้วช่วงนี้
ของแต่ละปี จะมีเพลงใหม่ส่ง
มาจ�ำนวนมาก เนื่องจากใกล้
ช่วง Cat Expo ที่เหล่าศิลปิน
จะหอบหิ้วเทปซีดีไวนิลหรือ
เพลงในฟอร์แมตใดก็ตาม
ไปฝากแฟนๆ ให้อุดหนุนกัน
อย่างอบอุ่นในเทศกาลดนตรี
ของคนเล็กๆ กับตลาดเพลง
ไทยที่ใหญ่โตที่สุดในโลก
เป็นไปตามคาด กว่า 70
เปอร์เซ็นต์ของชาร์ตทั้ง 2
เดือนดังกล่าวเป็นเพลงเข้าใหม่
แต่อ่านตอนนี้อาจรู้สึกไม่ใหม่
เพราะผ่านเข้าไป 2 เดือนแล้ว
เราเกิดค�ำถามใหม่ที่ไม่รู้จะ
สงสัยไปท�ำแมว ว่า...
แล้วมีกี่ศิลปินจากชาร์ตคู่นี้ ที่
อยู่ใน Leo presents Cat
Expo ปีนี้
ไปหาค�ำตอบกัน

รู้ไปท�ำแมว
เรานับรายชื่อได้ 31 ศิลปิน แต่ผู้อ่าน
ลองนับดู ได้เท่าไหร่ มีใครบ้าง ส่งมาบ
อกเราได้ที่ cultmaew@gmail.com
แล้วอย่าลืมซ้อมร้องเพลงฮิตติดชาร์ต
ของพวกเขาแล้วไปเจอกันหน้าเวที
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CAT30

of the Month

(เฉลย ที่ไม่การันตีว่าถูกหมด ใครเช็
กชื่อได้ครบถ้วนกว่าเราเมลมานะ เรา
จะหาของขวัญให้)
Penguin Villa / สมเกียรติ / Slur /
Whal & Dolph / Safeplanet /
Varis/ Sqweez Animal /
Moving And Cut / Ink / จุลโหฬาร
/ mints / สหรัถ สังคปรีชา (Cat
Radio TV) / Brandnew Sunset
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/ Anatomy Rabbit / Numcha /
Plastic Plastic / Yellow Fang /
Alec Orachi / TELEx TELEXs/
Superbaker / The White Hair
Cut / My Life As Ali Thomas /
Zweed n' Roll/ Dept / Polycat
/Grace Moon/ scrubb /Nap A
Lean / Valentina Ploy /
Balloon Boy /Jellamy
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Songtoon
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RECOMMEND
แนะน�ำผลงานของ
ศิลปินหน้าใหม่บ้าง
หน้าเก่าบ้าง
แต่น่าสนใจ

Single: สบายดี
Artist: จุลโหฬาร

(ภาพจากซ้ายไปขวา เป้, เกมส์, ยั๊วะ)

จุลโหฬารสบายดี

เกมส์ - สุจิตรา โถตันค�ำ
(ร้องน�ำ) ยั๊วะ-อลงกฎ เจริญธรรม
(กีตาร์) และ เป้–ณัฐพงษ์ นาพงศ์
(พิณแคน) ในนาม จุลโหฬาร คือ
วงโฟล์กจากอีสาน ที่ขับขาน
บทเพลงได้เปี่ยมเสน่ห์ มัดใจผู้ฟัง
จนมีทัวร์ภาคต่างๆ ในประเทศไทย
โดยเฉพาะในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
หลังจากเดินทางบนถนนดนตรีมา
เกือบ 10 ปี
จากจุดเริ่มต้นที่มีสมาชิกรูป
ร่างเล็ก 1 คน รูปร่างใหญ่ 1 คน
รวมกันจึงเป็นที่มาของชื่อ จุล
โหฬาร (จุล แปลว่า เล็ก โหฬาร
มโหฬาร ที่แปลว่า ยิ่งใหญ่)
ระหว่างทางมีการเปลี่ยนแปลงจน
เป็นสมาชิกปัจจุบัน ที่ยัง “สบายดี”
และส่งเสียงเพลง ‘สบายดี’ เป็น
ซิงเกิลที่ 6 ของวงมาทั้งถามไถ่
และขานรับ ในช่วงค่อนท้ายปี
2563
“เป็นเพลงที่เราอยากจะ
ถามไถ่ คนทางบ้านว่าสบายดี
ไหม” เกม

“โทรหาพ่อแม่แล้วถามว่า
สบายดีไหม” ยั๊วะ
“ผมรู้สึกกลับกัน ตอนที่
เรียนมัธยม เรียนประถม เวลา
แม่ถาม เราจะโกหกแม่ว่า “ไม่
สบาย” เพราะไม่อยากไป
โรงเรียน แต่พอท�ำงาน บอกว่า
“สบายดี” แต่จริงๆ ไม่สบาย” เป้
“ก็เป็นความรู้สึก “สบายดี”
ที่ได้ทั้งสองแบบนะ” เกมส์
ทุกวันนี้ด้วยงานทัวร์ที่มีอย่าง
ต่อเนื่อง แน่นอนว่าพวกเขาไม่ค่อย
อยู่บ้าน
“วันพักก็เป็นการเดินทาง
นอนข้ามจังหวัด เพื่อจะให้ใกล้
กับจังหวัดที่จะเล่น”
หากจะแวะก็เป็นเรื่องกิน
มากกว่าเที่ยว “ชอบแวะกินข้าว
ก๋วยเตีย
๋ ว ลาบอะไรอร่อยๆ ก็แวะ
กิน จะมีทม
ี งานทีค
่ อยบอกว่าทีน
่ ี่
อันนีเ้ ด็ดนะ ก็เสิร์ชร้านขึน
้ มา”
จุดหมายหนึ่งในปีนี้ของเขา
คือ แคท เอกซ์โป ที่นอกจากจะมา
แสดงคอนเสิร์ตบนเวทีนี้ครั้งแรก

แล้ว ยังมีเทปอีพีมาจ�ำหน่ายด้วย
พลาดไม่ได้
ส่วนจุดหมายต่อไปของพวก
เขาก็ยังอยู่กับดนตรี ที่ทุกคนในวง
ท�ำเป็นอาชีพหลัก “น่าจะท�ำเพลง
ไปเรื่อยๆ แล้ววงเราก็ไปด้วยกัน
เรื่อยๆ แหละครับ/ค่ะ”
เป็นสรุปเป้าหมายของวงที่
เหมือนเล็กๆ แต่ยิ่งใหญ่ เพราะ
หมายถึงการปักหลักใช้ชีวิตกับงาน
ที่รัก และคนที่รัก ซึ่งหวังว่าก็จะมี
คนรักพวกเขามากขึ้นเรื่อยๆ
(O,O)
รู้ไปท�ำแมว
ว่าด้วยบ้านเกิด : เป้กับแก้ม
-สกลนคร ยั๊วะ-กาฬสินธุ์ เวลาทัวร์
นอกจากเพลงของตนเองแล้ว จุล
โหฬารคัฟเวอร์เพลงของรุ่นน้องชาว
เหนือ เขียนไขและวานิชอยู่บ้าง จน
ท�ำให้ทั้งตัวเพลง อาทิ ‘หนีห่าง’ ‘แก้ม
น้องนางนั้นแดงกว่าใคร’ ‘ภาพฝันใน
จักรวาล’ และตัววงเป็นที่รู้จักมากขึ้น
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เราเคยได้ยินเพลงของ
Jellamy ใน Cat Radio อยู่บ้าง
และเห็นเรื่องราวย่อๆ ของเขาใน
เค้าแมวฉบับ 8 ปก The Toys
คอลัมน์ BABB BED BED
ตลอดจนพบปะและเห็นเขาท�ำงาน
ในฐานะซาวด์เอ็นจิเนียร์ แต่นี่เป็น
ครั้งแรกที่นั่งคุยกันเรื่องเพลงใหม่
จึงให้เขาแนะน�ำตัวอีกครั้ง
“ชื่อ จูล-จุลเมธ มละโยธา
ครับ ชื่อศิลปิน คือ Jellamy”
ซึ่งที่มาของชื่อในการท�ำงาน
เพลงซึ่งดูพ้องกับชื่อจริงของเขานั้น
จูลเล่าว่า “ตอนมัธยมต้นผมดู
ซีรีส์เรื่อง You’re Beautiful
แล้วมือกลองของวงพระเอก ใช้
ชื่อว่า “Jellamy” แล้วเราชอบ
ครับ เลยเอามาตั้งชื่อเฟซบุ๊ก
เป็น Jellamy Jullameth พอ
เข้ามหาวิทยาลัย รุ่นพี่ที่เคยรู้จัก
ตอนมัธยมก็เรียกเราว่า
Jellamy เพราะจ�ำชื่อเราไม่ได้
เราก็เลยคิดว่าเอาชื่อนี้ไปเลยละ
กัน ตอนแรกก็ยังใช้ชื่อ เท็ดดี้
วิลล่านู่นนี่นั่น เต็มไปหมด”

พอสังเกตเห็นว่าลูกชอบร้อง
เพลง คุณพ่อคุณแม่ก็ส่งไปเรียน
ร้องเพลง รวมถึงเรียนเปียโนช่วง
ม. 3 เพราะเห็นนิชคุณเล่นแล้ว
หล่อ ส่วนกีตาร์เขาหัดกับคุณพ่อ
“พ่อผมเล่นกีตาร์ในโรงเรียน
เตรียมทหาร มีวง ไปประกวด
แล้วอาเจบอกว่ามีพ่อผมเป็นไอ
ดอล ส่วนผมก็มอ
ี าเจเป็นไอดอล”
นอกจากชื่นชมกันและกันแล้ว
อาหลานยังร่วมงานกันด้วย ดังที่
เราเห็นชื่อ จุลเมธ มละโยธาใน
ฐานะคนแต่งท�ำนอง ‘ความลับใน
ฝูงปลา’ รวมถึงทั้งคู่ยังเคยร่วมกัน
แต่ง ‘เพลงเก่า’ ของ ลุลา ระหว่าง
ทางนั้น จุลเมธก็เรียนและฝึกฝน
เรื่องการท�ำเพลงอย่างต่อเนื่อง
เขาเรียนจบสาขาดนตรีเชิง
พาณิชย์ที่คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่าง
เรียนจนจบก็ฝึกงานทั้งเพลง
โฆษณากับอาเจ และโปรดักชั่น
เพลงเบื้องหลังทีมอื่นอย่าง POP
IN THE BOX
ส่วนเพลงของตนเอง เรื่องราว
ที่เขาแต่งนั้นโฟกัสที่ความรัก
“ผมได้ชื่อว่านักรักแห่งรุ่น
เขียนแต่เพลงรัก” ซิงเกิลล่าสุด
‘มองมาที่ฉัน (Eyes On Me)’
ก็เช่นกัน
“เนื้อเรื่องเพลงนี้เกิดจากคืน
หนึ่งครับก่อนที่ผมจะนัดเจอกับผู้
หญิงคนหนึ่ง ซึ่งก็คือเดทแรกน่ะ
ครับ ผมรู้สึกกระวนกระวายหลัง
จากที่เราวางแพลนแล้วว่าเราจะ
พาเขาไปไหนบ้าง เราก็รู้สึก
กังวลนิดหน่อยว่า ที่ที่เราพาเขา
ไปนี่สวยมาก บรรยากาศดีมาก
จนเขาลืมสนใจเรา แล้วส่วนใหญ่
ถ้าอัดอั้นอะไรสักอย่าง ผมจะ
ระบายออกมาเป็นเพลง ก็ได้
เพลงคืนนั้นเลย แต่ไม่ใช่เพลงนี้
ผมมาเปลี่ยนใหม่ทีหลัง รู้สึกว่า
อยากจะแต่งเพลงน่ารักๆ ให้เขา
มากกว่า เพราะเจอเขาแล้วก็
แฮปปี้ แต่ว่ายังกังวลนิดหน่อย”
(ยิ้ม)
เราฟังแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเพลงที่
สดใสกว่าซิงเกิลก่อนหน้านี้อย่าง
‘Hologram’ หรือ ‘Sadly New
Year‘ ซึ่งเขาก็เห็นด้วย และบอก
ว่า “เป็นเพลงที่น่ารักที่สุดเท่าที่
ท�ำมา”
ทั้งนี้ Jellamy เป็นอีกหนึ่ง
ศิลปินที่แต่งเนื้อร้อง ท�ำนอง เล่น
กีตาร์ เรียบเรียง มิกซ์ มาสเตอร์ริ่ง
เองทั้งหมด
“เราท�ำเองได้หมดก็จะง่าย
ในการจบงาน ซึ่งผมก็ไม่ได้ท�ำได้

อย่างไรก็ดี ชื่อมาทีหลังแรง
บันดาลใจ “อยากเป็นนักร้อง
ศิลปินน่าจะตัง้ แต่ ป.3 ดู
คอนเสิร์ต กอล์ฟ- ไมค์ จากแผ่น
ทีซ
่ อ
ื้ มาแล้วชอบ กิจกรรมตอนปิด
เทอมคือดูเทปคอนเสิร์ตแล้วเราก็
ท�ำตามเขาทุกวัน ท�ำทุกอย่างเลย
ครับ เขาตีลงั กาเราก็ตล
ี งั กาด้วย
เขาดัง๊ บาส เราก็แอ๊กชัน
่ ตาม”
ส่วนที่มาของเพลงแรกก็เกิด
ขึ้นระหว่างทาง “แต่งเพลงแรก
ตอน ม.5 ครับตอนนั้นไม่ได้รู้สึก
ว่าอยากแต่ง แค่ก�ำลังนั่งรถกลับ
บ้านจากกรุงเทพ แล้วเขียนเพลง
เล่นๆ บนรถ พิมพ์ใส่มือถือ
เสร็จแล้วร้องให้พ่อฟัง พ่อก็บอก
ว่า “ส่งให้อาเจฟังสิ” แล้วอาเจ
เขาชมมา พอมีคนชมว่าท�ำได้ดี
เราก็เลยลองท�ำอีกเรื่อยๆ”
จุลเมธ เป็นบุตรคนเดียวใน
ครอบครัวทหารและพยาบาล บ้าน
เกิดอยู่ลพบุรี มีอาแท้ๆ เป็นนัก
ดนตรี “อาเจ” ที่เขากล่าวถึงก็คือ
เจ-เจตมนต์ มละโยธา หรือ
เพนกวินวิลล่า
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Single: มองมาที่ฉัน
(Eyes On Me)
Artist: Jellamy
Photo: Nupat Arjkla

Eyes On
Jellamy
ดีครับอย่างมิกซ์กับมาสเตอร์ แต่
ผมไม่รู้จะให้ใครมิกซ์ดี การมิกซ์
อยู่ในหัวเราด้วย ถ้าจะให้คนอื่น
มิกซ์เราก็ต้องไปอยู่ด้วย เรา
อยากเป็นเหมือนอาด้วยครับ พอ
เห็นช่องเครดิตของเพนกวิน
วิลล่าแล้วเท่มาก ทุกอย่าง โดย
เจตมนต์ มละโยธา คนเดียว”
ทุกเพลงของ Jellamy ตอน
นี้ก็โดย จุลเมธ มละโยธาคนเดียว
คนที่อยากเป็นนักร้องตั้งแต่เด็ก
ต่อมาอยากเป็นนักแต่งเพลง แต่
ทุกวันนี้อาชีพหลักของเขา คือ
ซาวด์เอ็นจิเนียร์ ในออฟฟิศแห่ง
หนึ่ง
“เพราะว่าเป็นด้านที่ผมไม่
ถนัดที่สุดเลย ต้องท�ำงานกับคน
อื่นทุกวันด้วย ต้องฟังเขาสั่ง ฟัง
เขาคอมเมนต์ การท�ำเอกสาร
การท�ำสปอต จิงเกิล การดีลกับ
คนอื่น ทุกอย่างที่ผมไม่ถนัดรวม
กันอยู่ในหน้าที่นี้แต่ถ้าพูดถึง
หน้าที่ ซาวด์เอ็นจิเนียร์ให้ศิลปิน
อื่น ตอนแรกผมไม่ได้คาดหวังว่า
ผมจะท�ำได้เลย ก็ดูจากพี่ๆ เขา
ท�ำอะไรอย่างไร บอร์ดเป็น
อย่างไร ผมคิดว่าต้องออกนอก
เซฟโซนที่เราอยู่ ก็เลยอยากรู้ว่า
จะเป็นอย่างไร” ติดตามผลงาน
จุลเมธ มละโยธา ในฐานะซาวด์
เอ็นจิเนียร์ได้ที่ Cat Radio และ
งานต่างๆ ที่แคทจัด (O,O)
รู้ไปท�ำแมว
“จูล” มาจากค�ำว่า Joule ที่
แปลว่าหน่วยวัดพลังงานไฟฟ้า คือ ชื่อ
เล่น ที่ เจ-เจตมนต์ มละโยธา อาแท้ๆ
ของเขาตั้งให้จุลเมธ ตั้งแต่ตอน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 แทนชื่อเดิมที่เขาขอ
สงวนไว้เรียกในเครือญาติ
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เราได้พบสมาชิกลาบานูน ได้แก่
เมธี อรุณ (ร้องน�ำ, กีตาร์), อนันต์
สะมัน(เบส) และ สมเมย์-ณัฐนนท์
ศรีกรานนท์ (กลอง) หลังดูมิวสิก
วิดีโอเพลง ‘เดลิเวอรี่ (Delivery)’
ที่น�ำแสดงโดย สกาย วงศ์รวี, จูเน่
เพลินพิชญา รวมทั้งสมาชิกวง ก�ำกับ
โดย ชยนพ บุญประกอบ ประโยค
แรกที่เรากล่าวเปิดบทสนทนาจึงเป็น
“เอ็มวีสนุกมากนะคะ” ซึ่งพวกเขาก็
อธิบายที่มาของความสนุกพร้อมรอย
ยิ้ม
“ตั้งใจอยากให้สนุก แล้วก็
แปลกใหม่หน่อย ปกติแล้วถ้าพูด
ถึงวงดนตรีที่เป็นวงร็อกต้องดูเข้ม
ข้น เพลงนี้เราอยากให้ทุกคนดูแล้ว
ยิ้ม เพราะเรารู้สึกว่าช่วงนี้ทุกคน
ค่อนข้างเครียด เราก็เลยอยาก
บอกว่า ต่อให้เราเจอวิกฤตอย่างไร
เราก็สามารถที่จะยิ้มได้ ยิ้มสู้ไปกับ
มัน ทุกคนมีความเป็นนักสู้ในตัวอยู่
แล้ว และตัดสินใจเอาเพลงเดลิเว
อรี่เป็นเพลงเปิดอัลบั้มนี้ด้วย”
อัลบั้มดังกล่าว เป็นผลงานชุดที่
9 ของวงดนตรีที่เดินทางบนถนนเส้น
นี้มา 20 กว่าปี ผ่านหลักกิโลเมตร
แห่งประสบการณ์ ความรู้สึก และ
บทบาทหน้าที่ แต่ปัจจุบัน ลาบานูนก็
ยังเป็นลาบานูน
“ชุดที่แล้ว พวกเราชอบเพลง
แบบ ‘ใจกลางเมือง’ ซึ่งไม่ใช่เพลง
ขาย แต่เป็นเพลงที่เราทุกคนรู้เรื่อง
และร้องได้ หรือเพลง ‘พลังงาน
จน’ แม้เป็นเพลงรักแต่ค่อนข้าง
จริงจังกับชีวิต แล้วเป็นอัลบั้มที่
แปลกใหม่ของลาบานูนที่ดูจริงจัง
ปกติเราจะสนุกๆ ตอนเริ่มท�ำชุด
ใหม่นี้ที่วางโครงตั้งแต่พฤศจิกายน
ปีที่แล้ว เราก็ว่าจะเปิดตัวด้วย
เพลงจริงจัง แต่พอมาเจอโควิด
รู้สึกว่าชีวิตจริงจังมากพอแล้ว งั้น
เราก็กลับไปอยู่แบบลาบานูนที่ควร
เป็น เปิดตัวด้วยมิตรภาพ รอยยิ้ม
ส่งความสุขกัน ก็เป็นที่มาที่ไปของ
ค�ำว่าเดลิเวอรี่พร้อมส่ง”
เนื้อหาก็มาจากการเดลิเวอรี่ ส่ง
ทั้งของพร้อมก�ำลังใจให้กัน “เพลงนี้
มีมาจากช่วงโควิดที่ทีมงานเราไป
ขายเดลิเวอรี่บ้าง มีคนส่งสินค้ามา
ให้รีวิวบ้าง ส่งเบอร์เกอร์มากให้กิน
เราก็รีวิวให้เขา จากที่ขายได้ 80
ชิ้น เพิ่มเป็น 160 ชิ้น คนขายขนม
เบื้องได้วันหนึ่ง 300 บาท เพิ่ม
เป็น 700 บาท ผมก็รู้สึกว่ามี

Labanoon
Delivery

และมาสเตอร์โดย Shane
Edwards โปรดิวเซอร์และออดิโอ
เอ็นจิเนียร์ระดับโลกที่เคยร่วมงานกับ
Hans Zimmer, The Libertines
รวมถึง Karma Studio และ
Studio28 ร่วมงานกับลาบานูน
ตั้งแต่ชุดที่แล้ว “ชุดนี้เราอยากให้
สนุก ก็เลยลองดูว่าถ้าฝรั่งมิกซ์อา
รมณ์โจ๊ะๆ จะเป็นแบบไหน
ปรากฏว่าออกมาดีแบบเรารู้สึกว่า
“โห แบบนี้เลยเหรอ” เหมือนยก
ระดับเพลงอีกนิดหนึ่ง” ทั้งนี้อัลบั้ม
เต็มที่ชื่อ ‘Delivery’ น่าจะส่งถึงทุก
แพลตฟอร์มดิจิทัลรวมทั้งเทป ซีดี
แผ่นเสียง ในปีหน้า
“เราท�ำงานตั้งแต่ปี 2533 ใน
เรื่องกระบวนการท�ำงานเพลงก็ไม่
ได้ต่างอะไรมากมาย ดนตรีเราอาจ
จะท�ำอะไรแปลกจากเดิม แต่อาจ
จะไม่แปลกส�ำหรับคนอื่น แต่สิ่งที่
แตกต่างจากชุดที่ผ่านมาก็คือ เรื่อง
ของระยะเวลา เรื่องอายุ เรื่องการ
เรียนรู้ เรื่องสถานการณ์ เมื่อก่อน
เราท�ำงานช่วงอายุ 17-18 ตอนนี้
เรา 40 ท่ามกลางเด็กวัยรุ่น เราจะ
อยู่ได้ไหมในพ.ศ.นี้ เรามีแฟนเพลง
หลายเจเนอเรชั่นมาก ท�ำอย่างไรที่
จะรักษาแฟนเพลงยุคเก่า ยุค
ปัจจุบัน ยากมากถ้าเกิดเรารอให้
ทุกอย่างนิ่ง เราก็คงไม่ไม่ได้เริ่มสัก
ที เพราะฉะนั้นให้ใช้ชีวิตปกติ ท�ำ

Artist: Labanoon
Album: Delivery
ประโยชน์ เขาก็มีก�ำลังใจ ส่งมา
เลยเดี๋ยวช่วยๆ กัน”
จากนั้นก็มีคนส่งของมาให้
สมาชิกวงรีวิว ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
อาหาร ส่วนใจความของอัลบั้ม ซึ่ง
เป็นชื่อเดียวกับเพลงนี้ ก็ว่าด้วยการ
ส่งสารส่งความรู้สึกในมุมต่างๆ
“ภาพรวมใหญ่อัลบั้มชุดนี้ค่อนข้าง
หลากหลายด้วยมุมมองทุกคน เรา
เปิดตัวด้วยเดลิเวอรี่ เพื่อบอกว่า
ลาบานูนยังเป็นลาบานูนอยู่นะ
สนุกอยู่แต่มีหลายรสชาติ บาง
เพลงค่อนข้างจริงจัง แล้วมั่นใจว่า
จะมีเซอร์ไพร์ส ว่าลาบานูนท�ำ
เพลงแบบนี้ด้วยเหรอ”
เมื่อเป็น “เซอร์ไพรส์” จึงยัง
บอกไม่ได้ ต้องติดตามกันต่อไปว่า
เป็นอย่างไร
ด้านทีมงานนอกจาก “แมงโก้”
ที่น�ำโดยสมาชิกวง Big Ass และ
นักแต่งเพลงยอดฝีมือแล้ว ยังมิกซ์
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หน้าที่ของตัวเอง ฉันเป็นนักแต่ง
เพลงคนหนึ่ง ฉันก็เป็นแค่ศิลปินวง
หนึ่งที่ชื่อว่าลาบานูน ที่ท�ำเพลง
และอยากให้ทุกคนมีความสุข แค่นี้
เอง” ฟังแล้วเราคิดตามได้ว่า ถ้าเรา
เป็นพนักงานเดลิเวอรี่ เราก็ต้อง
พร้อมส่งเสมอ แล้วคุณล่ะ พร้อมรับ
หรือยัง (O,O)
รู้ไปท�ำแมว
ความใหม่อย่างหนึ่งส�ำหรับลาบานูนใน
เพลง ‘เดลิเวอรี่’ คือ ท่อนที่พวกเขาเรียกว่า
“ร้องเร็ว ร้องรัวๆ” ประสานเสียงโดยอนันต์
กับเมย์ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่อาจเข้าใกล้
“แรป” แต่ถ้าพูดถึงเนื้อหาและวิธีการแล้ว
ลาบานูนบอกว่าไม่กล้าเรียกเช่นนั้น แต่ใคร
จะเรียกว่าอย่างไรก็ได้
ส่วนความใหม่อีกอย่างคือคาแร็กเตอร์
ที่สมาชิกร่วมแสดงในมิวสิกวิดีโอเพลงนี้
เมธีไม่เคยใส่ชุดยามแสดงมิวสิกวิดีโอ
เคยแต่ร้องเพลง ‘ยาม’ และใส่ชุดถ่าย
โปสเตอร์จนกระทั่ง หมู ชยนพ ขอให้ใส่
“เขาบอกผมว่า ในชีวิตเขาก�ำกับหนังมา
เยอะ คงฟินมากเลย ตายตาหลับ ถ้าจับพี่
เมธีใส่ชุดยาม เพราะผมจ�ำเพลงพี่ได้จาก
เพลง ‘ยาม’ เราก็รู้สึกว่า “เป็นยามเหรอ
เอาก็เอา ก็มีเรื่องราวอยู่ เพราะไม่มีเพลง
ยามก็ไม่มีลาบานูน แล้วพอเอ็มวีนี้ออกไป
ยามหลายคนก็มาบอกผมว่าเขาดีใจที่เห็น
ผมใส่ชุดยาม ผมก็รู้สึกว่าดีนะ” ส่วนเมย์
ก็เป็นครั้งแรกที่รับบทพระเอก “ผมเป็นคน
ฮาเฉพาะอยู่กับพวกพี่ๆ ในวง แต่ถ้าให้ท�ำ
อะไรจริงจังผมท�ำไม่ค่อยได้ ก็งงว่าท�ำไม
ได้เล่น” อนันต์ “ตอนแรกเขาจะให้ผมเล่น
คู่จูเน่ แต่ผมถนัดตบจูบ น้องคงไม่รับ ผม
เองก็กลัวเล่นไม่ได้ คิดว่าเมย์น่าจะเหมาะ
กว่า”

Song: NO.6
(EP. Brunch Time)
Artist: mamakiss

mamakiss
ranger

(ภาพ จากซ้ายไปขวา เฟียต ไบร์ท วิน อิคคิว ท็อบ)

เฟียต-เจนนุวิชญ์ จิตต์นุพงศ์
(ร้องน�ำ), อิคคิว-เผ่าทอง สายเชื้อ
(กีต้าร์–ร้อง), ปั้น-พูลเพชร หัตถกิจ
โกศล (กีต้าร์), ท็อบ-ธีรัช ทิสะเส
(เบส), ไบร์ท-ปริญ มณีวัต (ซินธิไซ
เซอร์), วิน-วิธวินท์ อมรรัตนศักดิ์
(กลอง) ในนาม mamakiss คือ
วงดนตรีเจ้าของบทเพลงไพเราะ
คาแร็กเตอร์อารมณ์ดีทั้งออนไลน์
และออนสเตจ เราจึงเห็นแฟนเพลง
และสมาชิกวงรับ–ส่งมุกกันเป็นประจ�ำ
“แฟนคลับตามเราด้วยเนเจอร์
ที่เป็นคนตลกครับ พวกเราชอบดู
รายการตลกคาเฟ่ จนติดอ�ำ
กันเอง”
เค้าแมวได้คุยกับ mamakiss
หลังจากพวกเขาได้พบปะแฟนๆ ใน
แคท ทีเชิ้ต ครั้งล่าสุด (26-27 ก.ย.
63) “เราได้ไปเล่นแคท ทีเชิ้ต ครั้ง
แรก สนุกกว่าที่คิด”
“ขายเสือ
้ ก็สนุกตรงทีเ่ จอแฟน
เข้ามาเล่นด้วย จอยกัน เล่นมุกกัน”
ส่วนมุกบนเวที ทั้งวงและแฟนก็
รับ–ส่ง มุกกันไปนิดหน่อย
“มีคนตะโกนขอ ‘Lover boy’
เรา”
“คุณเฟียตบอกพีๆ
่ ‘Safeplanet’ ทีข
่ ายเสือ
้ อยู่ชน
ั้ 3 ว่า “ถ้า
พีไ่ ด้ยน
ิ ผม ขอให้จด
ุ ไฟให้ลก
ุ โชนขึน
้
มาเป็นสัญญาณ” คนฮาก๊าก”

RECOMMEND
แนะน�ำผลงานของ
ศิลปินหน้าใหม่บ้าง
หน้าเก่าบ้าง
แต่น่าสนใจ

สะใจเอามัน สักหนึ่งเพลง เลยใส่ไว้
ท้ายอัลบั้ม เป็นเพลงปิดที่ฉีกใน
อัลบั้ม”
ค�ำว่า “baka sentai” ที่อยู่ใน
ช่วงต้นเพลงในมิวสิกวิดีโอ และในเสื้อ
ยืดของพวกเขาซึ่งขายในงานแคท ที
เชิ้ต ก็เป็น parody เช่นกัน “sentai”
แปลว่าขบวนการ แล้วเขาชอบเอาค�ำ
อื่นมาไว้ข้างหน้า sentai เช่น
animal sentai คือ ขบวนการสรรพ
สัตว์ ของเราก็ล้อเลียน เอาค�ำว่า
baka ที่แปลว่าคนบ้า คนโง่ๆ มา”
ขบวนการห้าสีมีห้าคน แต่พวกเขา
มีหก ก็สนุกไปอีกแบบ โดยมีการแบ่งสี
คุณสมบัติ/พลัง และท่าแปลงร่าง อยู่ใน
เอ็มวี ลองไปดูกัน ทั้งนี้ ‘No.6’ คือ
ซิงเกิลสุดท้ายจากอีพีนี้ ก่อนเริ่ม
ขบวนการภาคต่อไป
“mamakiss ก�ำลังท�ำอัลบั้มใหม่
ที่แม้เสร็จไม่ทัน Cat Expo แต่ก็มีอีพี
เก่าเหลืออยู่ ให้โอกาสคนที่ยังไม่ได้ซื้อ
รอบที่แล้วมาซื้อรอบนี้ครับ” พวกเขา
บอกอย่างอารมณ์ดี แต่ก็ให้ค�ำมั่นว่าชุด
ใหม่ เสร็จทันปีหน้า
“เราเลื่อนการเริ่มท�ำอัลบั้มไป
เนื่องจากติดช่วงโควิด พอทุกอย่างเริ่ม
ซา เราก็เลยกลับมาเริ่มท�ำกัน ไปรวม
ตัวกันในสตูดิโอบ้านวิน น่าจะเสร็จ
กลางปีหน้าเลย ประมาณเก้าเพลง”
และเป็นเก้าเพลงในรสชาติใหม่

แฟนเพลงจ�ำได้ว่าอิคคิวร่วมเล่น
กีตาร์ให้ภูมิ วิภูริศ เจ้าของเพลง
‘Lover Boy’ ส่วน เซฟแพลเน็ตก็
เป็นรุ่นพี่ของพวกเขาที่คณะ
ดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
ขณะที่รุ่นพี่ขายเสื้อได้ 2 พันตัว
รุ่นน้องที่แซวตัวเองในเพจว่าท�ำเสื้อ
ไว้ 94 ล้านตัว ขายหมดหรือไม่นั้น
ค�ำตอบแบบฉับพลันคือ “ขายทะลุ
ไปเลยครับ เราผลิตเพิ่มอีก 70
กว่าล้านตัว”
ระหว่างสัมภาษณ์ที่วงคุยไปเล่น
มุกไป แบบที่เค้าแมวตามทันบ้าง
ไม่ทันบ้าง เพราะพวกเขาแพรวพราว
มาก แต่ในความอารมณ์ดีนั้น วงนี้ก็
ท�ำเพลงได้ดี และจริงจัง
“อีพีล่าสุดของเรา ‘brunch
time’ (2563) มีห้าเพลง เพลง
อื่นๆ จะกรูฟๆ โยกๆ ครับ แต่ว่า
ยังอยู่ในแนวซิตี้ป๊อป 80 ส่วน
‘No.6 (นัมเบอร์ซิกส์)’ เป็นเพลง
จังหวะค่อนข้างร็อกไปเลย ฉีกมู้ด
จากทั้งสี่เพลงนั้น ทั้งเนื้อหา ดนตรี
จังหวะด้วยและเป็นเพลงที่เรา
ตั้งใจท�ำมาล้อเลียนขบวนการห้าสี
ตอนเด็กๆ ดูขบวนการห้าสีบ่อย
ก็อยากท�ำเพลงที่เป็น parody
(ล้อเลียน) เขาสักเพลงหนึ่งหรือว่า
ท�ำทริบิวต์ให้เขาอยู่แล้ว อยากท�ำ
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“อัลบั้มแรก ‘Mama Cook’
(2561) เราท�ำแบบมีหลายสไตล์
ผสมกันอยู่ ไม่ได้ท�ำซิตี้ป๊อปเต็มตัว
เราเลยอยากท�ำซิตี้ป๊อปจัดๆ สัก
หนึ่งอัลบั้มเล็กๆ แล้วก็ตั้งชื่อเป็น
อีพี ‘Brunch Time’ เป็นมื้อสาย
เรียกน�้ำย่อย ก่อนจะต่อไปอัลบั้ม
หน้า ถ้าเทียบกับอาหารก็เหมือน
ก�ำลังจะไปกินมื้อเที่ยง เพราะเรา
จะเปลี่ยนแนว ไม่ได้ท�ำซิตี้ป๊อปจ๋า
แล้ว จะมูฟเคลื่อนยุคไปอีกหน่อย
เป็นแนวดนตรีที่เรามั่นใจว่าจะเข้ม
ข้นและมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น
กว่านี้ และสนุกขึ้นครับ มีการฟีเจ
อริ่งกับศิลปินมากมาย ที่ต้องให้ไป
ลุ้นกันดู แล้วก็มีศิลปินต่างชาติด้วย
ศิลปินไทยด้วย ก็ต้องรอติดตาม
ครับ”
นั่นหมายถึงว่า mamakiss ที่
นิยามวงไว้ในเฟซบุ๊ก mamakissband ว่า “วงพ็อพสดใส ยิ่งกว่า
พระอาทิตย์ส่องแสง” ไม่ได้นิยาม
แนวดนตรีของตัวเองว่าต้องเป็นแนว
ใดแนวหนึ่ง แต่ความสดใสของวงยัง
คงอยู่ พร้อมอีกหลายมุมให้ติดตาม
กันต่อ เช่นเดียวกับเหล่าเรนเจอร์ที่
ไม่ได้มีสีเดียว” (O,O)
รู้ไปท�ำแมว
ที่มาของชื่อ Mamakiss ที่พวกเขาคิด
ไวๆ เพื่อส่งชื่อเล่นดนตรีในงานมหาวิทยาลัย
และใช้มาตลอด
แบบหล่อ: “เหมือนแม่เวลาไปส่งลูกไป
โรงเรียนแล้วต้องจุ๊บก่อน เราอยากได้ก�ำลังใจ
จากแม่”
แบบขอ: “มาจากชื่อเฟซบุ๊กของเฟียตที่มี
นามสกุล mamakiss” ซึ่งเฟี้ยตไปขอชื่อนี้
มาจากตีน่า-พิมพ์รดาภา ไรท์ เจ้าของเพลง
‘วีน’ รุ่นพี่ที่เคยท�ำวงดนตรีชื่อนี้ “ตอนเพลง
ออกเขาก็แชร์ให้ด้วยครับ น่ารัก” เฟียต
นอกจากท�ำวงด้วยกันแล้ว สมาชิกยัง
ท�ำอย่างอื่นด้วย อาทิ ไบร์ท เล่นแบ็กอัปให้
เอ๊ะ จิรากร Max Jenmana, Better
Weather, วินอยู่ทีมท�ำเพลง Pop in the
Box และเปิดห้องอัด Cold Brew Studio
รวมทั้งเป็นหนึ่งในแอดมินเฟซบุ๊กเพจ “โดน
ไล่มาเล่นในนี้”, ปั้น ท�ำงานด้านเสียง
ภาพยนตร์กับ one cool production
บริษัทที่มีกู่เทียนเล่อ นักแสดงอินเตอร์ฯ จาก
ฮ่องกง เป็นเจ้าของบริษัท, อิคคิว เป็น
music arranger ท�ำเพลงให้ศิลปินอย่าง
โอ๊ต ปราโมทย์ fever she is
summer (ร่วมกับวิน) BNK48 เล่นดนตรี
ให้ phum viphurit และท�ำเพจหนุ่มจืด
เฟียต เป็นทีมงานเพจมูมมาม ท้อปเปิด
โรงเรียนชื่อบ้านสอนดนตรีครูหมี
จ.สมุทรปราการ

Easy Tips
with
Easy Pass

Easy ยิ่งขึ้น กับ Easy Pass
โดย การทางพิ เศษแห่งประเทศไทย
ราคา Easy จ่ายสบาย เดินทางง่าย เมื่อการทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ลดค่าสมัครใช้บัตร Easy
Pass และเติมเงินส�ำรองค่าผ่านทางพิเศษขั้นต�่ำ จากเดิม 500
บาท เหลือเพียง 300 บาท ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เป็นต้น
มา เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้ทางพิเศษสมัครใช้บัตร Easy Pass มากขึ้น
ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่าน
ทางพิเศษ ให้ทุกคนเดินทางได้สะดวก Easy ยิ่งขึ้น

เติมความ Easy เติมเงินแบบเบาๆ ด้วยวิธีที่ถนัด

จากเดิมที่ก�ำหนดการเติมเงินขั้นต�่ำไว้ 500 บาท เหลือเพียง
300 บาท โดยผู้ใช้บัตร Easy Pass สามารถเติมเงินได้ที่อาคาร
ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกด่าน ทุกสายทาง หรือที่ศูนย์ราชการ
สะดวก กทพ. ศูนย์บริการลูกค้า Easy Pass Fast Service เช่น
เดียวกับการสมัครขอใช้บัตร Easy Pass รวมทั้งยังสามารถเติมเงิน
ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารต่าง ๆ หรือที่เคาน์เตอร์รับ
ช�ำระเงินได้อีกด้วย
สอบถาม Easy สงสัยอะไร หาค�ำตอบแบบฉับไวที่ศูนย์บริการ
ข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร 1543 ตลอด 24
ชั่วโมง www.thaieasypass.com และ FB/ Easy Pass

ชีวิต Easy เริ่มต้นก็สะดวก เพราะเลือกสมัครใช้บริการได้
หลายช่องทาง
1. สมัครใช้บัตร Easy Pass ได้ที่อาคารด่านเก็บค่าผ่านทาง
พิเศษทุกด่านของทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษ
ฉลองรัช ทางพิเศษอุดรรัถยา ทางพิเศษบูรพาวิถีและทางพิเศษ
กาญจนาภิเษก (บางพลีa-สุขสวัสดิ์) ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
ตั้งแต่เวลา 05.00 น.-22.00 น.
2. สมัครได้ที่ ศูนย์ราชการสะดวก กทพ. ส�ำนักงานใหญ่ ถนน
พหลโยธิน วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 น.-15.30 น. ศูนย์บริการ
ลูกค้า Easy Pass Fast Service ศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 น.-15.30 น. ศูนย์บริการลูกค้า Easy
Pass Fast Service จุดพักรถปั๊ม ปตท. บางนา (ขาออก) วันจันทร์
- ศุกร์ เวลา 09.30 น.-15.30 น. และ Customer Service
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 น.-17.00 น.
3. สมัครผ่านแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet โดยลง
ทะเบียนตามขั้นตอน ภายใน 3-5 วันท�ำการ แล้วรอรับบัตร Easy
Pass สบายๆ ที่บ้าน (มีค่าจัดส่ง 52 บาท)

รู้ไปท�ำแมว
Easy Pass คือ ชื่อบัตรที่ใช้ในระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ
(Electronic Toll Collection System: ETC) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเพิ่มความ
สะดวกที่ทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) น�ำมาใช้ในการแก้ปัญหา
รถติดบริเวณหน้าด่าน โดยผู้ใช้บริการสามารถขับรถผ่านช่องทางพิเศษที่มี
ป้ายแสดงค�ำว่า Easy Pass ได้ทันที
ศูนย์ราชการสะดวก หรือ Government Easy Contact Center
หมายถึง ศูนย์ราชการที่ตั้งขึ้นเพื่อให้ค�ำแนะน�ำและอ�ำนวยความสะดวกแก่
ประชาชนที่เดินทางมาติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ ศูนย์ราชการสะดวก การ
ทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ตั้งอยู่ที่ ส�ำนักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน

30

31

PRESENTS

21-22 NOVEMBER 2020

สวนสนุก WONDER WORLD รามอินทรา

เครื่องเขียน
CAT RADIO X
Grey Ray

ราคา 350.จ่ายด้วย App. ลดเหลือ 300.Bangkok Bank
Mobile Banking

เสื้อ
CAT EXPO 7

ราคา 380.จ่ายด้วย App. ลดเหลือ 350.Bangkok Bank
Mobile Banking

เสื้อ
CAT RADIO
X SUNTUR

หมวก
CAT RADIO X
RUBBER KILLER

ราคา 450.จ่ายด้วย App. ลดเหลือ 400.-

ราคา 650.จ่ายด้วย App. ลดเหลือ 600.-

Bangkok Bank
Mobile Banking

Bangkok Bank
Mobile Banking
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CAT EXPO
VOCAB
CHECK!

LEO
CATEXPO
Presents

ประมวลค�ำศัพท
์
ชุดเล็ก
ฉบับรู้ไปท�ำแมว
CAT EXPO

เทศกาลดนตรีเล็กๆ กับตลาด
เพลงไทยใหญ่โตที่สุดในโลก
เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2557 ปีนี้จัดเป็น
ปีที่ 7 โดย CAT RADIO

ผังงาน

ตลาดอยู่ตรงไหน ศิลปินที่ชอบ
ขายของอยู่มุมไหน เวที 1 กับ
5 ใกล้กันหรือเปล่า ผังงานมี
ค�ำตอบ ดูผังได้ในสูจิบัตร ใน
เค้าแมวฉบับนี้ ใน QR CODE
บนป้ายในงาน หรือในแอปพลิเคชั่น CAT EXPO

เทศกาลดนตรี

งานรื่นเริงที่จัดขึ้นตามนัดหมาย
โดยให้ดนตรีเป็นจุดศูนย์กลาง
มีความสนุกและหลากหลายโคจร
อยู่รอบๆ

ตารางโชว์

ตลาดเพลงไทย

พื้นที่ส�ำหรับศิลปินน�ำผลิตภัณฑ์
เพลงมาจ�ำหน่ายให้ผู้ฟังโดยตรง
แบบผู้ผลิตพบผู้บริโภค เป็นอีกหนึง่
องค์ประกอบหลักในงาน CAT
EXPO ที่ว่ากันว่ากระตุ้นเศรษฐกิจ
ในวงการเพลงไทย และก�ำลังใจ
ให้ศิลปินได้มากที่สุดในแต่ละปีจน
ขึ้นชื่อว่าเป็นตลาดเพลงไทยใหญ่
โตที่สุดในโลก

เวที

พื้นที่แสดงความสามารถของเหล่า
ศิลปินแบบไม่จ�ำกัดค่าย วัย สังกัด
ประสบการณ์ ฯลฯ
CAT EXPO ปีนี้มี 5 เวที ที่ร้อย
กว่าศิลปินเตรียมโชว์พิเศษที่ว่ากัน
ว่าหาดูได้ที่เดียว ที่นี่แหละ

โชว์

การแสดงของศิลปิน ที่หลายคนมัก
บอกเราว่าจัดมาพิเศษเพื่อแฟนๆ
Cat Expo, Cat Radio
อาจจะเป็นเซ็ตลิสต์ที่ไม่เหมือน
ที่ไหน เพลงที่แสดงสดครั้งแรก
หรือเพลงที่ท�ำมานานแล้วแต่ไม่
กล้าเล่นที่อื่น
ไม่รู้ท�ำไม ไม่รู้ว่าบนเวทีจะอธิบาย
ไหม แต่ขอให้ไปฟัง

โชว์พิเศษ

“โชว์” ว่าพิเศษแล้ว “โชว์พิเศษ”
ยิ่งพิเศษขึ้นอีก แต่ละปีจะมีวงที่
เพิ่งเล่น Cat Expo ครั้งแรก, วง
ที่ไม่เคยเล่นนานแล้ว, วงที่จัดมา
พิเศษเพื่องานนี้(งานอื่นไม่เล่นหรือ
ยังไม่เล่น) ตัวอย่าง ปีนี้เป็น Cat
Expo แรกของ CGM48,

จุลโหฬาร, Numcha การกลับมา
งานนี้ในรอบหลายปีของ อภิรมย์
เป็นงานแรกที่ Balloon Boy
หรือโปรเจกต์เดีย
่ วของธนชัย อุชชิน
(ป๊อด โมเดิร์นด็อก) จะแสดงสด
และเป็นโชว์ครั้งแรกของ Cat
Radio TV Superband ที่
แน่นอนเราไม่รู้หรอกว่าใครจะเล่น/
ร้องอะไร แต่ก็นับเป็นครั้งหนึ่งใน
ชีวิตแหละ

ที่เกี่ยวกับศิลปินหรือเพลงเป็นหลัก
บางปีมีสบู่ ยาหม่อง ซึ่งเราก็งงๆ แต่ก็
ลองใช้ดูบ้าง

ไม่ขาย

หลายคนบอกว่า เพลง “ไม่ขาย” หรือ
เพลง “ไม่ใช่สินค้า” ซึ่งอาจมีเหตุผล
มุมมอง เรื่องราวแวดล้อมแตกต่างกัน
ไป แต่ในตลาดเพลงไทย ของที่ไม่ขาย
ก็มี เช่น ปีนี้ Zentrady หรือตรัย ภูมริ ตั น
นักแต่งเพลงที่สาวกยกให้เป็นครู จะไป
แจกเพลง นิทรรศการ TCDC จะมี
สาระบันเทิงสร้างสรรค์ให้ดู ใกล้ๆ
ตลาดยังมีโซนกิจกรรมของ LEO ด้วย
แวะไปดูกันได้

ศิ ลปิน

ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลงซึ่งนับเป็น
งานศิลปะแขนงหนึ่ง ศิลปินใน
Cat Expo มีทั้งเดี่ยว วง มีสังกัด
หรือไม่มีสังกัด มีทั้งมาแสดงดนตรี
ร้องเพลง อ่านบทกวี รวมถึงขาย
ผลิตภัณฑ์เพลงของตนเอง

สินค้าอื่นๆ

เช่น หนังสือและของที่ระลึกจากส�ำนัก
พิมพ์แม้มีไม่เยอะ แต่ก็พอเรียกน�้ำ
ย่อยให้ส่งเสริมการอ่าน ส่วนเค้าแมว
ไม่ขายนะ แจก แถวๆ บูทแคท เรดิโอ
หรือกองอ�ำนวยการบูทนี่แหละ

พ่ อค้า แม่ค้า

ในตลาดเพลงไทย พ่อค้า แม่ค้า
ส่วนใหญ่เป็นศิลปินเอง
ท�ำเอง ขายเอง แต่ก็อาจมีทีมงาน
เพื่อนครอบครัวมาช่วยขายด้วย

ส่วนลดพิ เศษจาก
BANGKOK BANK
MOBILE BANKING

สินค้า

เราแจ้งทุกศิลปินว่า สินค้าในตลาด
เพลงไทย ขอให้เป็นผลิตภัณฑ์
เพลงรูปแบบต่างๆ เช่น ซีดี เทป
แผ่นเสียง และจะยิ่งดีถ้ามีความ
พิเศษ เพราะแฟนๆ จะได้ยงิ่ ตืน
่ เต้น
และรีบอุดหนุน เช่น อัลบั้มแรก
เวอร์ชั่นพิเศษ ขายในงานนี้งาน
แรก แต่ใครท�ำไม่ทัน อนุโลมให้
ขายสินค้าอื่น

ไม่ว่าจะซื้ออะไร งานนี้มีส่วนลดพิเศษ
ให้เพียงผู้ซื้อสแกนจ่ายผ่านแอปพลิ
เคชั่น BANGKOK BANK MOBILE
BANKING ลดได้ 5-50 % ตามที่
แต่ละร้านก�ำหนดไว้ตามกติกาตลาด
เพลงไทยในปีนี้ ใครยังไม่มีแอป ติดต่อ
ที่บูทธนาคารกรุงเทพในโซนตลาด
เพลงไทยได้เลย
33

คัมภีร์จัดตารางชีวิตในเทศกาล
ดนตรีที่ลือกันว่าชนกันพัลวัน
เพราะเวทีไหนก็น่าดูทุกเวลา
ตารางโชว์มักอยู่คู่ผังงาน หาไม่
เจอ หรือไม่ถูกใจ ผู้ชมสามารถ
จัดตารางส่วนตัวได้ ว่าเวลา
ไหนอยากไปเวทีไหน ดูใคร
เพื่อจัดการชีวิตให้ง่ายขึ้น ด้วย
แอปพลิเคชั่น CAT EXPO

CAT EXPO APP

เทคโนโลยีตัวช่วยอ�ำนวยความ
สะดวกในการเที่ยวเทศกาล
ดนตรี นอกจากตารางโชว์ที่จัด
ได้เองเป็นส่วนตัวแล้ว ยังมี
ระบบเตือนว่าใครก�ำลังเล่นอยู่
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ตกเเต่งสมุดได้อย่างอิสระ เช่น
สติกเกอร์คาแร็กเตอร์แมว
กวนๆ, โน้ตดนตรี, ค�ำคมเกเรๆ
เกี่ยวกับดนตรี และที่ส�ำคัญสมุด
เล่มนี้เป็น Limited Edition ซึ่ง
จะมีขายในงาน CAT EXPO
เท่านั้น เเฟนๆ
ของGREY RAY และ
เเฟน CAT RADIO จึงไม่ควร
พลาดด้วยประการทั้งปวง!!”
GREY RAY
*ในเซ็ตจะประกอบด้วยสมุด สติก
เกอร์ ถุงผ้าที่ออกแบบใหม่ และ
ปลอกดินสอพร้อมดินสอซิกเนเจอร์
เกรเรย์

CAT RADIO X RUBBER
KILLER

เวทีไหน เหมือนมีเพื่อนคอยชวน
ไปดูคอนเสิร์ตตลอดๆ
ไปไหนไม่ถูก ก็เปิดแอป ดูแผนที่
งาน ตลาด ห้องน�้ำ จุดพยาบาล
ฯลฯ ได้

CAT RADIO BOOTH

ร้านขายของที่ระลึกอย่างเป็น
ทางการในงาน CAT EXPO โดย
CAT RADIO แวะมาชมเราก็ชื่น
ใจ ซื้อของไปเราก็ปลาบปลื้ม ปีนี้
แต่งร้านใหม่ด้วยนะ มาเหอะ
อยากเจอ ป.ล. ปีนี้มีผลิตภัณฑ์ใหม่
ที่ไม่เคยท�ำ และโปรโมชั่นจุใจ

CAT RADIO MERCH

ผลิตภัณฑ์ของ CAT RADIO โตๆ
แมว ส่วนใหญ่ คือ เสื้อยืด ปีที่แล้ว
ลองขายกระบอกน�้ำกับ LUCKY
BOX ให้ลุ้น ปีนี้มีทั้งเสื้อยืดลาย
ใหม่ หมวก เครื่องเขียนที่เพิ่งท�ำ
ครั้งแรก พร้อมกิจกรรมใหม่ในช่วง
นาทีทองด้วย อิรัชไชมาเสะ!

เสื้อ CAT EXPO 7

โลโก้สีรุ้งด้านหน้า พร้อมรายชื่อ
ศิลปินด้านหลัง มางานนี้ต้องมีเป็น
บันทึกความทรงจ�ำ ซื้อกลับบ้านไป
ฝากคนที่ไม่ได้มาก็น่ารัก

การเจอกันของหมวก WRINKLED
NYLON CAP รุ่นซิกเนเจอร์ที่ขาย
ดีตลอดกาลของ RUBBER
KILLER กับการออกแบบสไตล์
โตๆ แมวๆ ของอาร์ต ไดเร็กเตอร์
แคท เรดิโอ โลโก้หมีเจอร์นี่ บน
ลูกโลกที่คุ้นตาจากรับเบอร์ฯ จึง
แปลงร่างเป็นแมวเจอน่อน ที่นอน
เดินทางแบบ TRAVELLING
WITHOUT MOVING มี 3 สีให้
เลือกใส่ จะเที่ยวแบบไหน ก็สบ๊าย

CAT RADIO X SUNTUR

ครั้งแรกที่แคทจะขายเสื้อยืด
โอเวอร์ไซส์พร้อมลายมินิมัลที่
ออกแบบพิเศษ โดย SUNTUR
- ยศนันท์ วุฒิกรสมบัติกุล นักวาด
ภาพประกอบที่ไม่ว่าจะท�ำงานกับ
แบรนด์หรือนิทรรศการของตัวเอง
ก็ฮิตไม่น้อย ชอบฟังเพลงมากจน
ชวนเหล่าศิลปินไปท�ำเพลง
ประกอบนิทรรศการล่าสุดด้วย
“ชื่อภาพ : แมวข้างบ้าน
แรงบันดาลใจ เป็นการเอาภาพ
เพ้นท์เก่าที่ผมเคยวาดไว้
ในปี 2017 กลับมาท�ำใหม่อก
ี ครัง้

CAT RADIO X
GREY RAY

พิเศษกับเซ็ตเครื่องเขียนที่แมวชวน
เกรย์ เรย์ แบรนด์เครื่องเขียนไทย
ใช้ดี มีครีเอทีฟแบบ Eco Design
มาร่วมสนุก
“จากความรักอิสระของ “แมว”
ที่มักออกแบบชีวิตตัวเอง เป็น
สัตว์ที่มีความเป็นตัวของสูง ใช้
ชีวิตตามใจรัก เปรียบแมวก็
เหมือนกับคนที่รักดนตรี รัก
เทศกาลดนตรี คนที่ฟัง CAT
RADIO หรือไปงาน CAT EXPO
จะชัดเจนว่าตัวเองชอบฟังเพลง
แนวไหน ชอบอะไร และเลือก
อะไรให้กับชีวิตตัวเอง ซึ่งในสมุด
จะเเถมมาคู่กับสติ๊กเกอร์เอาไว้

ถ้าพูดถึงแมว ผมนึกถึงแมวข้าง
บ้าน เมื่อก่อนแมวบ้านอื่นจะ
ชอบแอบมาบ้านผมบ่อยมากๆ
เป็นแมวที่เราไม่ได้เลี้ยงเองแต่
ชอบมาเที่ยวเล่นในบ้านเรา
แต่ตั้งแต่ผมเริ่มเลี้ยงหมาที่
บ้าน แมวเหล่านั้นก็หายไป ไม่
มาบ้านเราอีกเลย
จนช่วงนี้หมาผมเสียไป แมวข้าง
บ้านก็เริ่มโผล่มาให้เห็น”
SUNTUR

บุฟเฟต์นาทีทอง

ครั้งแรกกับการเลือกหยิบของจาก
ร้าน CAT RADIO แบบบุฟเฟต์
ตามใจในราคาสุดคุ้ม ปริมาณก็สุด
แล้วแต่หยิบใส่ถุงได้ในเวลาจ�ำกัด
ข่าวว่าแรร์ไอเท่มไม่น้อย ฟิต
ร่างกาย ข้อมือ สายตาให้พร้อม
แล้วลุย ตามเวลาที่นัดไว้
*ข้อมูลเบื้องต้นคือ บุฟเฟต์ราคา
ครั้งละ 350 บาท จ่ายผ่าน
BANGKOK BANK MOBILE
BANKING ลดเหลือ 300 บาท
จะได้ถุงซิปล็อกขนาด 7 x 10.2
นิ้ว ให้หยิบของใส่เท่าไหร่ก็ได้ ใน
เวลา 1 นาที แต่ถุงต้องปิดได้ เปิด
บุฟเฟต์ 7 รอบต่อวัน (15.30/
16.30/17.30/18.30/19.30/
20.30/21.30) อัปเดตได้ทเี่ ฟซบุ๊ก
CAT RADIO แอป CAT EXPO
และหน้า CAT RADIO BOOTH

CAT RADIO ON AIR

ห้องออกอากาศวิทยุที่อยู่กลางงาน
ดีเจแคทประจ�ำการพร้อมจัด
รายการ เปิดเพลง พูดคุย อัปเดต
ข้อมูลสื่อสาร เดินผ่านโบกไม้
โบกมือทักทาย จะฝากข่าวอะไรก็
ส่งไว้ตรงกองอ�ำนวยการได้เลย

กองอ�ำนวยการกลาง

ศูนย์กลางข้อมูล อยากรู้เรื่องอะไร
เกี่ยวกับงาน สอบถามของหาย ส่ง
ของเก็บได้ ติดต่อที่นี่
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กองอ�ำนวยการบูท

ศูนย์อ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับผู้
มาออกร้าน รวมถึงแฟนๆ ที่
ต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ
ตลาดเพลง

FIRST AID

จุดพยาบาล รู้สึกว่าตนเองหรือ
เพื่อนไม่สบาย หรือพบเห็นใคร
ต้องการพยาบาล แจ้งที่จุด FIRST
AID อยู่ใกล้ทางเข้าเวที 1, 2 และ
3

FOOD ZONE

หิวเมื่อไรไป FOOD ZONE
สารพัดอาหารรสชาติหลากหลาย
กระจายอยู่ 4 จุด ใกล้โซนตลาด
เพลงไทย ท้ายเวที 2 และระหว่าง
เวที 3 กับ 4

LEO ZONE

จุดพบปะสังสรรค์ ส�ำหรับผู้อายุ
20 ปีขึ้นไป โปรดเตรียมบัตร
ประชาชนหากเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ
และไม่น�ำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ออกนอกโซน LEO นะ

่
น�ำ้ ดืม

จุดจ�ำหน่ายน�้ำดื่ม กระจายอยู่ทั่ว
บริเวณงาน ทั้งในโซนเวที โซน
ตลาด ฟู้ดโซน

thaiticketmajor.com
อย่าลืมเวลานัด และขึ้นรถให้ถูก
สายไม่ว่าจะจองไว้ขาไปหรือ
ขากลับนะจ๊ะ

*ใช้ได้ 2 ครั้งต่อ 1 ผู้ใช้
โค้ดส่วนลดนี้เป็นสิทธิพิเศษส�ำหรับ
ผู้ชมแคท เอกซ์โปเท่านั้น ใช้ได้วัน
ที่ 21-22 พฤศจิกายน โดยมี
จุดเรียกและรับ-ส่ง GRAB หน้า
งาน CAT EXPO ที่สวนสนุก
วันเดอร์เวิลด์ รามอินทรา
*สิทธิ์มีจ�ำนวนจ�ำกัด

จุดจอดรถรับ-ส่ง
วนซ้ายรอบงาน

รถสองแถวให้บริการฟรี ขึ้นได้ที่
ปั๊ม LPG ตรงข้ามแฟชั่นไอส์แลนด์
แล้วรถจะวิ่งวนซ้ายมาส่งทีห
่ น้างาน
แคทเอกซ์โป แล้ววนกลับไปที่ปั๊ม
LPG (ขากลับจะขึ้นจากหน้างานไป
ปั๊ม LPG ก็ได้)

รถสองแถวให้บริการฟรีแก่ผู้จอด
รถไว้ที่จุดจอดรถตลาดนัด
WALKING MARKET
รามอินทรา กม.9

CAT CODE

ซีดีเพลงพิเศษส�ำหรับผู้ซื้อบัตร
แคท เอกซ์โป ช่วง เออลี่แคท ซึ่งปี
นี้ทุกคนซื้อทัน
ยินดีด้วย รับซีดีได้พร้อม
WRISTBAND ที่จุดตรวจเข้างาน
แล้วเก็บไว้ให้ดีนะ ไม่มีขาย

่ อดรถ
ทีจ

ส�ำหรับผู้ที่ขับรถมา มี 2 จุด ที่ลาน
จอดตรงข้ามงาน และ WALKNG
MARKET กม.9 ซึ่งให้บริการ
จ�ำนวนจ�ำกัดทั้งสองจุด โปรดเผื่อ
เวลาการเดินทาง และปฏิบัติตาม
กติกาการจอดของแต่ละจุด

WRISTBAND

ริสต์แบนด์หรือสายรัดข้อมือเปรียบ
เสมือนเพื่อนคู่ชีวิต อยู่ด้วยกันแล้ว
อุ่นใจ ห้ามถอด ตัด หรือท�ำช�ำรุด
สูญหาย เด็ดขาด 1 เส้น ต่อ 1 คน
ใช้ได้ 2 วัน ถ้าพัง เราจะไม่มีกัน
และกัน หมดสิทธิ์อยู่ในงานทันที
รักษาริสต์แบนด์ให้ดี แล้วมีความ
สุข สนุกสนานด้วยกันตลอดงาน

ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงเทพ ตั้งอยู่
ระหว่างพื้นที่ตลาด โซนอหาร และ
กิจกรรม LEO (ไม่ไกลจากบูท
แคท)
ห้องน�้ำ มีให้บริการหลายจุด อาทิ
ท้ายเวที 1, 2,3 ใกล้ทางเข้า
ออกงาน (ระหว่างอุโมงค์กับเวที
5), ตลาดเพลง, หลัง CAT
RADIO BOOTH และห้องน�้ำ
ส�ำหรับผู้ใช้ WHEELCHAIR ถัด
จากด้านหลัง CAT RADIO
BOOTH

อุโมงค์

ทางเข้าออกงาน เชื่อมระหว่างฝั่งที่
จอดรถ จุดจอดรถรับส่ง จุดแลก
สายรัดข้อมือ จุดตรวจก่อนเข้างาน
กับฝั่งเทศกาลดนตรี

จุดจอดรถรับ-ส่ง
CAT EXPO

ที่นัดหมายของผู้จองรถไป-กลับ
CAT EXPO ที่จองผ่าน www.

Presents

จุดจอดรถรับ-ส่ง
ไป WALKNG MARKET
กม.9

ATM

TOILET

LEO
CATEXPO

GRAB x CAT EXPO

เพิ่มความสะดวกให้พิเศษในการ
เรียกรถไป–กลับแคท เอกซ์โปที่
สวนสนุกวันเดอร์เวิลด์

บริการ JustGrab และ

GrabCar เพียงใส่โค้ด
CATEXPO ได้รับส่วนลด 20%
สูงสุด 40 บาท *ใช้สิทธิ์ได้ 4 ครั้ง
ต่อ 1 ผู้ใช้

บริการ GrabVan

เพียงใส่โค้ด CATEXPO ได้รับ
ส่วนลด 50 % สูงสุด 200 บาท
*ใช้ได้ 4 ครั้งต่อ 1 ผู้ใช้

บริการ Rent (บริการเช่ารถ
พร้อมคนขับ) เพียงใส่โค้ด
CATEXPO400 ได้รับส่วนลด
50 % สูงสุด 400บาท
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ทั้งหมดเป็นประมวลค�ำศัพท์
แบบกระชับเพื่อแนะน�ำงาน ราย
ละเอียดเพิ่มเติมนอกจากดูใน
แผนที่และตารางโชว์หน้าถัดไป
แล้ว อัปเดตได้ที่ fb: CAT
RADIO app: CAT EXPO
*อย่าลืมว่า ช่วงนี้เรายังต้องรักษา
ระยะห่างตามวิถีใหม่เพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาดของ COVID-19
เพื่อความสบายกายสบายใจ ต้อง
ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้างาน
สแกนไทยชนะ สวมหน้ากากตลอด
เวลา (แนะน�ำให้เลือกแบบป้องกัน
เชื้อโรคและระบายอากาศได้ดี)
หมั่นล้างมือบ่อยๆ และรักษาระยะ
ห่างกันไว้

from
Audience

เดิมที ‘ซองจดหมายสีฟ้าอ่อน’ เป็นคนเขียนจดหมายขาประจ�ำใน
รายการจดหมายเด็กแมว และเดิมที Soundtrack หมายถึงเพลง
ประกอบภาพยนตร์ แต่ซองจดหมายสีฟ้าอ่อนก็ท�ำหนังไม่เป็นเลยขอเขียน
ข้อความประกอบเพลงแทน ในบางครั้งเธอใช้เพลงประกอบกันเป็น
ข้อความ และในบางหนเธอก็อยากเขียนตัวอักษรโดยมีเพลงประกอบ
ถ้าคุณอยากรู้ว่าเธอรู้สึกอย่างไรขณะเขียน คุณจะลองอ่านตัวหนังสือของ
เธอแล้วเปิดเพลงประกอบคลอเบาๆ ก็ได้นะ

Soundtrack
โดย ซองจดหมายสีฟ้าอ่อน

Soundtrack :
ว่างเปล่า – เดือน จงมั่นคง

Soundtrack :
ไม่มีวันกลับมา – Greasy Cafe

พระจันทร์เมื่อรุ่งสุกสว่างแต่ไม่เต็มดวง
ฉันเห็นดาวอยู่ไกลลิบ
ไม่นานนัก ก็เห็นแสงพระอาทิตย์ปรากฏ

คุณเดินล่วงหน้าฉันไปอีกแห่งหน
แต่อีกประเดี๋ยวคุณจะกลับมา...
คุณกล่าวในวันที่ท้องฟ้าเป็นสีคราม
เมฆขาวปุกปุยลอยล่องอย่างงดงาม
เสียงคุณกล่าวในวันนั้นยังก้องอยู่ในหู

เมื่อวานคือเมื่อวานวันนี้คือวันนี้
ฉันเปิดประตูเดินออกไปข้างนอก
ผู้คนมากมายขวั่กไขว่อยู่รายล้อม

ใบหูข้างซ้ายของฉันที่ที่ริมฝีปากคุณเคยกระซิบระริบรัก
ใบหูข้างนั้นมันกระซิบบอกแก้มที่ปากคุณเคยประทับ
มันกล่าวว่า...
เปล่าประโยชน์ต่อการรอ อย่าคอยหาเขาอีกเลย
มันพูดเช่นนั้นอย่างเศร้าสร้อย

เสียงดนตรีไพเราะเหมือนที่เคย
ฉันกับเพื่อนยิ้มแย้มและพูดคุย
แสงไฟนีออนสุกสว่างเหมือนทุกคืน
ทุกอย่างดูดีเหมือนทุกวันที่เคยเป็น...

คุณรู้ดีพรุ่งนี้เป็นสิ่งสมมุติที่มนุษย์ใช้จับเวลา
พรุ่งนี้ที่โศกเศร้ารอเราอยู่
พระอาทิตย์ทอแสงอันแรงกล้า
แต่แสงอันแสบตาไม่อาจผ่านเข้าไปสู่ถ�้ำทึบในหัวใจ
ดวงอาทิตย์อันแสนโศกหลบหลบลี้อยู่ในดวงตาคุณ.

ฉันพลิกตัวแล้วมือพลันควานหา
ใจที่ยังไม่หลับกลับชาขึ้นมา
นอกเหนือจากอากาศและความว่างเปล่า
ไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้น...
ทุกอย่างลาจากและหายไป
เหลืออยู่ลึกเพียงภายใน
ที่ยังรู้สึก...
ที่ยังไม่ลืม...

Soundtrack :
ลืม – Jelly Rocket
เธอยังจ�ำสายตาของเขาได้
ยังจ�ำวินาทีที่เจ็บได้เป็นอย่างดี

อยากให้รูปภาพเป็นเพียงกระดาษ
จะได้ฉีกขาดจากกันได้ไม่ลังเล
บางทีฉันก็หวัง
ให้หัวใจเป็นเช่นนั้น.

เธอจมอยู่กับความไม่รักอันกว้างใหญ่
มันใหญ่และลึกเกินกว่าใจจะคาดฝัน
ความไม่รักเป็นดั่งมหาสมุทร
มีส่วนผสมของความจ�ำอันเคยสุข
มันกัดกร่อนเป็นแผลเจ็บในหัวใจ
เธอยังจมอยู่กับความไม่รัก
แม้กระทั่งยามปิดไฟนอน
เขายังอยู่ในความฝัน
ส่วนตัวเธอนั้น
อยู่แต่ในความทรงจ�ำที่ยังรัก
แม้มีเพียงเธออยู่ตรงนั้น
อยู่ตรงนั้นด้วยรอยน�้ำตาก็ตามที.
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รู้ไปท�ำแมว
เราตั้งใจเปิดพื้นที่ให้ผู้อ่าน หรือ
นักเขียนอาสาสมัครอยู่แล้ว และนี่เป็น
ต้นฉบับแรกจากผู้ฟังแคท เรดิโอที่ส่งมา
ตั้งแต่ต้นปี ชอบไหม หรืออยากส่งบ้าง
ติดต่อที่ cultmaew@gmail.com

คอลัมน์ครุ่นแคะ “แกะเนื้อ”
ให้คลายสงสัย ?

แกะเนื้อ

เพลง: ลบไม่ได้ช่วยให้ลืม (Erase)
ศิ ลปิน: INK WARUNTORN
รูปภาพ: BOXX MUSIC

“รูป” หรือ “ภาพ”
อิ้งค์ วรันธร กล่าวไว้ในเพลง ‘ลบไม่ได้ช่วยให้ลืม’
ในนาทีที่ 0.31 ว่า
		
		
		
		

“...และลบทุกรูปที่มีเธอ
ภาพความทรงจ�ำในวันนั้น
ลบมันไปทุกข้อความ
ตั้งแต่วันที่เราได้พบกัน...

ฟังแล้วก็สงสัย
อิ้งค์จะลบ “รูป” หรือ “ภาพ” กันแน่
สองค�ำนีเ้ ป็นภาษาไทยทีค
่ นไทยใช้สลับกันไปมาเป็นปกติ
แต่ถ้าเรามีเพื่อนเป็นคนต่างชาติเช่นเป็นฝรั่ง แล้วถาม
เราว่า รูป กับ ภาพ ต่างกันยังไง
เราก็ได้แต่กัดฟันตอบมันกลับไปว่า
"แหม ที “Photo” “Picture” “Image” เพื่อนไม่
เห็นงงเลยน้า..."
เอาล่ะ ในเมื่อเพื่อนกล้าถาม เราก็กล้าไปค้นหาค�ำ
ตอบมาให้ snakeๆ fishๆ ปนๆ เดาๆ กันไป
“รูป” กับ “ภาพ” มันต่างกันตรงไหน
ไปค้นดูในอินเทอร์เน็ต ก็มีคนตอบไว้ว่า
...“รูป” คือ ผ่านการตัดต่อและตกแต่งแล้ว
		
ส่วน “ภาพ” คือ ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการ...
อ่านแล้วก็ยังไม่อยากเชื่อไปเลยทันทีทันใด

หรืออย่าง “Earth” กับ “World”
“Earth” ก็มาเป็นลักษณะทางภูมิประเทศ ชั้น
ดิน ชั้นหิน ภูเขา แม่น�้ำ มหาสมุทร
แต่พอเป็น “World” ท�ำให้นึกถึง ชาวโลก หมู่สัตว์
พืชน้อยใหญ่ จิตวิญญาณของโลก

โดย
ในเมือง รักเสรี

กลับมาที่ “รูป” กับ “ภาพ”
ฝรั่งเองก็มีกฎเกณฑ์คร่าว ๆ ส�ำหรับ
“Image” ใช้แทนภาพศิลปะที่เป็นนามธรรม
“Imagine” ก็มาจากค�ำนี้
“Photo” เมื่อเป็นภาพถ่ายจากกล้อง
“Picture” ใช้แทนรูปภาพได้ทั้งรูปธรรมและ
นามธรรม
ผมว่าฝรั่งเองก็อาจจะงง ๆ ใช้ปนกัน แต่เลือกใช้
กันถูกตามประสาเจ้าของภาษา
ฟังเพลงไปจนจบ 4.53 นาที ก็ยังไม่รู้อยู่ดี ว่า
อิ้งค์จะลบ “รูป” หรือ “ภาพ”
ในเมือง รักเสรี
๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

ไปค้นต่อสิ
“รูป” (บาลี) - อารมณ์ที่พึงรู้ด้วยตา บางทีก็ใช้แทน
ตัวพระภิกษุ พระหนึ่งรูป สองรูป อะไรอย่างนี้เป็นต้น
“ภาพ” (บาลี) - มาจาก ภาวะ สิ่งที่เกิดขึ้นมา เกิดจาก
การนึก การเห็น ความมี ความเป็น
เอาเข้าจริง เราก็ใช้ทั้งรูปและภาพปะปนกันไป
จะรูปถ่าย-ภาพถ่าย รูปวาด-ภาพวาด รูปเขียน-ภาพ
เขียน รูปคน-ภาพคน รูปทิวทัศน์-ภาพทิวทัศน์และเราก็
แยกออกว่า ตอนไหนควรใช้อะไร
“รูปธรรม” ไม่ใช่ “ภาพธรรม”
“มรณภาพ” ไม่ใช่ “มรณรูป”
“รูปพรรณ” ไม่ใช่ “ภาพพรรณ”
“อัตภาพ” ไม่ใช่ “อัตรูป”
ในแง่หนึ่ง ผมมีหลักการคิดว่า
“รูป” น่าจะหมายถึงอะไรที่เป็นวัตถุ เป็นรูปธรรม
ส่วน “ภาพ” ผมนึกถึงอะไรที่เป็นนามธรรม
และก็สามารถใช้แทนกันได้ในบางกรณี
ผมนึกถึงค�ำภาษาอังกฤษอย่าง “House” กับ
“Home”
“House” ท�ำให้นึกถึง บ้านเป็นหลังๆ ท�ำด้วยอิฐ ปูน
ไม้ อะไรก็ว่าไป มีเสา มีผนัง มีหลังคา
ส่วน “Home” นึกถึง ความอบอุ่นของคนที่อยู่ในบ้าน
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รู้ไปท�ำแมว
“ในเมือง รักเสรี” คือ นักเขียน
ที่เรียนเอกภูมิศาสตร์ ท�ำงานวิทยุ แต่
ยังคงเป็นเอกด้านการเขียน ทั้งกลอน
บทความ เรื่องสั้น ระดับเข้ารอบหลาย
เวที รวมทั้ง 40 เล่มสุดท้ายรางวัล
วรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่ง
อาเซียน (ซีไรต์) ปีล่าสุด

แมวนอก
โดย ดีเจ
Sonny & Nor

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

ดีเจซอนนี่
อาทิตย์
พรหมประสิทธิ์

Stay
Home
Squad
ภาค 2
ความเดิมจาก “เค้าแมว” ฉบับที่
แล้ว (#020) ผมชะลอการซื้อแผ่น
ก็เลยได้เคลียร์แผ่นที่ค้างๆ คาๆ
อยู่ที่บ้าน แผ่นที่ตัวเองบ้าซื้อมาใน
รอบ 4-5 ปี และก็ได้ “ค้นพบ”
บรรดาอัลบั้มดีๆ เหล่านี้ ทั้งๆ ที่ก็
จ�ำไม่ได้แน่ชัดว่าซื้อมาท�ำไม
ภาค 2 ในฉบับที่ 21 นี้ขอว่ากันต่อ
อีก 3 อัลบั้มนะฮะ

1. Cesar Carmargo-Mariano &
Nelson Ayres
– “Prisma” [1985]

2. Kim Wan Sun
– “Vol 4: A FeelGood Day”
[1989]

อัลบั้มจากบราซิลของนักเปีย
โนคุณซีซาร์ ที่ท�ำงานกับมือคีย์
บอร์ดส์คุณเนลสัน ผมน่าจะซื้อมา
เพราะหน้าปกที่น่าจะเป็นซาวด์
นิวเอจสังเคราะห์เสียง (เพราะท�ำ
ในปี 1985) แต่จริงๆ แล้ว
“Prisma” เป็นงานดนตรีฟิวชั่นที่
บวกเอาดนตรีอิเลกโทร (ซึ่งเต็มไป
ด้วยท่อนเบรกของจังหวะบีตต่างๆ)
กับดนตรีบราซิลเลี่ยนพลิ้วสลวย
สวยเก๋ แม้ว่าบางเพลงจะเนิบนาบ
และผ่านไปแบบไม่รู้สึกอะไร พอมา
ถึงเพลงที่โดนใจอย่าง ‘Os
Breakers’ และ ‘Capoeira’
ก็จะท�ำให้ผมบอกกับตัวเองว่าคุ้ม
แล้วที่ซื้อแกมา

แผ่นนี้ผมมั่นใจว่าซื้อมาเพราะ
หน้าปกแน่ๆ ทั้งปกหน้าและปก
หลังเป็นรูปถ่ายของนักร้องสาว
เกาหลีนาม Kim Wan Sun ซึ่ง
สวยมากๆ เธอดูไม่เหมือนเป็นคน
เกาหลีเลย วิกิพีเดียระบุว่าเธอเป็น
“มาดอนน่าของเกาหลี” ด้วยลุคที่
เซ็กซี่ และลีลาการเต้นที่โดดเด่น
เร้าใจ อัลบั้มแผ่นนี้มาในช่วงปลาย
80 และเป็นซินธ์พอปแสนเนี้ยบ มี
จังหวะกลางๆ และมีโปรดักชั่น
ซาวด์ที่จัดจ้านไม่แพ้ซาวด์รุ่นราว
คราวเดียวกันจากญี่ปุ่นหรือ
อเมริกาเลย ตั้งแต่นี้ถ้าผมเจอแผ่น
เสียงของเธออีกผมจะต้องซื้อแน่ ๆ
วอนร้านแผ่นเสียงอย่าตั้งราคาสูง
มากนะครับ
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3. Takashi Nishioka – “Maninnoki” [1973]

อาจเป็นเพราะหน้าปกที่ท�ำให้ผม
ยังไม่ได้หยิบมาฟังสักกะที ทั้งๆ ที่
อัลบั้มนี้เป็นโฟล์กร็อกเจือรสชาติ
ไซคีเดลิก ที่หลอนได้ใจ ตั้งแต่หน้า
ปก (ผลงานของ เคอิชิ ทานาอามิ)
ยันทุกเพลงในแผ่นนี้ ผลงานดนตรี
เลิศล�้ำของทาเคชิ ผู้ที่ร้องและเล่น
เครื่องดนตรีทุกชิ้นในอัลบั้ม (ร้อง,
ประสานเสียง, กีตาร์ทุกประเภท,
เบส, กลอง, เปียโน, ไวบราโฟน,
คองก้า และอีกมาก) เขาเป็นอดีต
สมาชิกวงโฟล์กร็อกหัวก้าวหน้า
จากโอซาก้านาม Five Red
Balloons นี่เป็นงานเดี่ยวชิ้นเอก
เพลงชื่อเดียวกับอัลบั้มถูกรวมใน
อัลบั้มรวมเพลงชื่อ “Even a
Tree Can Shed Tears” ในปี
2017 อัลบั้มนี้ยังมีอีกหลายอย่าง
ให้ลุ่มหลงและต้องมนต์
ใครที่เคยเจอแผ่นดีๆ ในบ้าน
ตัวเอง ที่ไม่รู้ว่าหลุดรอดสายตาไป
ได้ยังไง หรือซื้อมาท�ำไม (วะเนี่ย)
เขียนมาคุยกันได้นะครับ
DJ Sonny

แมวนอก
โดย ดีเจ
Sonny & Nor

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

ดีเจนอร์
วีระยศ
เตยะราชกุล
illus: koy

10 อันดับ
อาหาร
ยอดนิยมใน
music
festival
เมืองนอก
เวลาไปเทศกาลดนตรีคุณจะ
พกพาอะไรติดตัวไปทานบ้าง (ส่วน
มากเค้าไม่ค่อยอนุญาตให้น�ำเข้า
งาน ยกเว้นน�้ำ) หลายๆ คนรัก
การกินอาหารตามเทศกาลเป็น
ชีวิตจิตใจ แบบว่าฉันขอรอคิวซื้อ
อาหารดีกว่าต่อคิวไปดูวงที่ฉัน
โปรด บางคนถึงกับสะสมเมนู
ต่างๆ ลง จนงงว่ารูปวงดนตรีอยู่
ไหน “เห็นมีแต่รูปอาหาร”
ส่วนมากก็หาของที่กินง่ายๆ
ใช้มือหยิบจับสะดวก ไม่เลอะ
เปรอะเปื้อน ไม่ต้องรอคิวยาว ซึ่ง
ได้ทั้งของหวาน ของคาว เครื่องดื่ม
หรือขนม

6. Nachos ท�ำง่าย กินง่าย
คิวไม่ยาว แถมแบ่งเพื่อนๆ กินได้
อีก
7. Hamburger อาหารเพิ่ม
พลังงานชั้นดี กินเข้าไป 1 ชิ้น ฟิน
ได้ทั้งวัน
8. ไส้กรอกย่าง ของแกล้มกับ
เบียร์ เวลาหนาวๆ ชื้นๆ ได้กลิ่น
ของย่าง กับควันโชยมาแต่ไกล เท่า
นี้ก็ฟินแล้ว
9. ผัดไทย อย่าดูถูกผัดไทย
เชียวนา ขึ้นชื่อในเทศกาลดนตรี
ระดับโลกหลายรายการแล้ว
10. คราฟต์เบียร์ ที่ไหนๆ ก็
ขาดเครื่องดื่มประเภทนี้ไม่ได้จริงๆ
ยิ่งช่วงนี้กระแสคราฟต์เบียร์ก�ำลัง
มาแรง....พูดแล้วเปรี้ยวปาก
ส่วน 10 อันดับสุดยอดอาหาร
ในเฟสติวัลเมืองไทยมีอะไรบ้าง
ช่วยกันลิสต์มาแล้วส่งให้ บ.ก.เค้า
แมวกันหน่อยครับ

1. Pizza ส�ำหรับคนที่ชอบ
ความเร่งด่วน กินแบบสิ้นคิด อยาก
ได้หน้าอะไรก็เลือกๆ จิ้มๆ ได้เลย
คุณสามารถใช้ให้แฟนวิ่งไปซื้อ
พิซซ่าแล้วไปยืนรอหน้าเวที แล้ว
สามารถจบพิซซ่าที่ว่าชิ้นนั้นทั้งคู่
ก่อนที่วงถัดไปจะเริ่มโชว์
2. Tacos ส�ำหรับคนชอบ
อะไรง่ายๆ แต่มีความละมุนขึ้นมา
หน่อย ทาโก้สามารถดึงความเป็น
เม็กซิกันในตัว เพื่ออุ่นเครื่องก่อนที่
วง Los Bichos จะเล่นได้อย่างดี
3. Chupa Chups ไม่รู้
ท�ำไม ชุปาจุ๊บ ลูกอมพื้นๆ ที่มี
ขายตามร้านสะดวกซื้อทั่วไป มัก
จะดูดีเสมอเมื่ออยู่ในปากสาวๆ
ตาม มิวสิกเฟสติวัล
4. น�้ำแข็งไส เวลาอากา
ศร้อนๆ แค่น�้ำแข็งไส ราดน�้ำหวาน
ก็จะสามารถท�ำให้คุณลุยต่อได้อีก
หลายวงเลย
5. Lobster Rolls ส�ำหรับ
คนไม่ทานเนื้อ Lobster Rolls
เป็นเมนูง่ายๆ แถมดูไฮโซ และยัง
ให้พลังงานสูง เพียงชิ้นเดียวก็ให้
พลังงานเท่ากับพลังงานอาหารที่
คนทั่วไปกินต่อ 1 วันแล้ว

รู้ไปท�ำแมว
ส่งลิสต์อาหารฮิตในเทศกาลดนตรีเมืองไทย และรายชื่อแผ่นเสียงดีๆ ที่ค้น
เจอ มาได้ที่ cultmaew@gmail.com แล้วอย่าลืมฟังเพลงดีจากทั่วโลกพร้อม
เกร็ดน่าสนใจจากดีเจซอนนี่และดีเจนอร์ได้ในรายการแมวนอก ทุกวันศุกร์ สามทุ่ม
– เที่ยงคืน ที่แคท เรดิโอ
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แมวจร
โดย แมวสด

เรื่องและภาพ:
ประภพ ชมถาวร

คอลัมน์ใหม่แกะกล่อง โดยนักดนตรีดีเจคู่หูจากรายการแมวสด:
กอล์ฟ ประภพ ชมถาวร (Superbaker) และ ตั้ม–สถาปัตย์ ธีรนิตยภาพ
(Monotone) จะผลัดเปลี่ยนมาบรรเลงเรื่องเล่าจากการไปเยือนที่ต่างๆ
ตามใจ แบบแมวจร

ANDY WARHOL ที่สี่พระยา
ผมคิดว่าคงมีบทความมากมายที่พูดถึงการแสดงงานศิลปะระดับโลก
นี้ไปมากแล้ว แต่นี่คือคอลัมน์ที่ชื่อว่า “แมวจร” คอนเซปต์คือผู้เขียนไป
เที่ยวไหนมาแล้วชอบต้องมาเล่าสู่กันฟัง ผมไปงานนี้มาแล้วประทับใจ
เลยขออนุญาตเล่าซำ�้ แบบคนไปเทีย
่ วทีโ่ ง่ๆ ข้อมูลน้อย เน้นฟีลลิง่ (ส�ำเนียง
ออกซ์ฟอร์ด)
 	 ทันทีที่ได้ข่าวว่าจะมีการแสดงงานศิลปะของ ANDY WARHOL
ศิลปินป๊อปอาร์ตระดับมาสเตอร์ทท
ี่ รงอิทธิพลกับโลก ทีศ
่ น
ู ย์การค้าริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา และบัตรเข้างานเป็นเงินไทย 400 บาท ผมก็ไม่ลังเล จริงๆ
เคยดูงานเขาที่โตเกียวเมื่อเก้าปีที่แล้ว และก็ลืมหมดแล้ว (งามไส้) และ
หลังจากเก็บกดจากการออกไปไหนไม่ได้ ในช่วงโควิดก�ำลังอยู่ในระยะเฝ้า
ระวัง (ขอบคุณทีมสาธารณสุขไทยทุกท่านที่เหนื่อยเพื่อพวกเรา ขอบคุณ
มากครับ) พอสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย งานระดับโลกก็มาเยือนถึงที่ จะ
พลาดได้อย่างไร
 	 งานทุกชิ้นเป็นคอลเลกชั่นของ Mr. Gianfranco Rosini นักสะสม
ชาวอิตาลี
การดูงานในหนังสือกับของจริงนั้นแตกต่างกันมาก พลังงานของชิ้น
งานที่เข้ามาปะทะมันรุนแรงจริงๆ
หลักๆ คือได้เห็นพื้นผิวและขนาดของชิ้นงานจริงๆ ชิ้นที่ผมกรี๊ดกร๊าด
นั้นมีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นมาริลิน มอนโร เซเลบตั่งต่าง ปกอัลบั้มที่มีลาย
เซ็นศิลปินจริงกับลายเซ็นเจ้าของเพลง (กรี๊ด) กระทั่งฉลากสินค้าโน่นนี่ที่
โคตรสวย ในทางอาหารตานั้นการได้เห็นคู่สีที่จัดจ้าน กล้าลอง (ในสมัย
นั้น) ยิ่งท�ำให้มีแรงบันดาลใจในการสร้างงานของเราเอง และการใช้ชีวิต
และในทางลึก ผมชอบที่เขากล้าท�ำงานศิลปะที่ผลิตซ�้ำได้เรื่อยๆ ไม่
การผูกขาดว่าต้องมีชิ้นเดียวในโลก เพราะแกใช้เทคนิคพิมพ์ ท�ำซ�้ำ โคตร
เท่ และเข้าถึงคนหมู่มาก ที่เพลินอีกอย่างคือได้อ่านค�ำบรรยายชิ้นงานและ
ประวัติเป็นภาษาไทยล้วน งานมีถึง 24 พ.ย.นี้นะครับ
งานที่แสดงมีทั้งหมด 128 ชิ้น ขอบคุณผู้จัดมากๆ เอามาอีกเยอะๆ
นะครับ ฮ่าๆ
สุดท้ายถ่ายรูปมานิดหน่อย เลยเอามาฝากกัน ให้ภาพเล่าเรื่องครับ
แต่เห็นของจริงจะฟินกว่ามาก ไม่ว่าคุณจะเรียนศิลปะหรือไม่ก็ตาม ความ
ป๊อปจะเข้าถึงคุณแน่นอน (O,O)
รู้ไปท�ำแมว อ่านแล้วจรตามแมวไปดูนิทรรศการ Andy Warhol: Pop Art ได้ที่ RCB Galleria ชั้น 2 ศูนย์การค้าริเวอร์ ซิตี้ จนถึง 24 พ.ย. 63 รายละเอียดเพิ่ม
เติมที่ www.rivercitybangkok.com
แอนดี้ วอร์ฮอล (ค.ศ. 1928 -1987) เป็นหนึ่งในศิลปินป๊อปอาร์ตจากอเมริกาผู้เขย่าโลกศิลปะด้วยผลงานและวิธีหลากหลาย แหวก ใหม่ สะท้อนชีวิตอเมริกันชน
กะเทาะทุนนิยม ทะลุเส้นแบ่งศิลปะและพาณิชย์ ได้ถึงใจคนจ�ำนวนมาก ตั้งแต่ยุค 60’s จนปัจจุบัน เช่น งานชุดกระป๋องซุปแคมป์เบลล์ ภาพคนดังสีจัดจ้าน ปกอัลบั้มเพลง
ที่บางครั้งเขาโปรดิวซ์เองด้วย อย่าง The Velvet Underground & Nico นิตยสาร The Interview ที่เขาก่อตั้ง ภาพถ่าย ภาพยนตร์ ประติมากรรม มัลติมีเดีย
อีเวนต์ รวมถึงรูปแบบการท�ำงานของศิลปินที่มีกลุ่มผู้ช่วยในสตูดิโออันเปรียบเสมือนโรงงานสร้างสรรค์
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เค้า
เม้าท์
โดย พี่จ๋อง

“หนูทวงต้นฉบับพี่ทุกเล่ม … แต่พี่ไม่เคยส่ง”
คุณตุ๊กตุ๊ก บ.ก. เค้าแมวแผดเสียงเล็กๆ ของเธอในทุกครั้งที่ผมถามลอยๆ กลางออฟฟิศว่า “เมื่อไหร่ผมจะได้
รับเกียรติให้เขียนในหนังสือเค้าแมวซะที”
ผมก็แค่หยอก ไม่เห็นต้องขึ้นเสียงอะไรกัน เด็กสมัยนี้ ...
ถึงผมจะเคยไปยืนพูดอยู่ที่ข้างโต๊ะท�ำงานที่รกชัฏไปด้วยสิ่งละอันพันละน้อยที่ส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ตาม
ประสาคนท�ำหนังสือของเธอ อยู่เนืองๆ ประมาณว่า
“ตุ๊ก พี่เคยบอกใช่มั้ยว่า พี่เขียนหนังสือเก่ง...”
“ตุ๊ก ต้นฉบับนี่หมูมาก ไม่เกิน 2 ชั่วโมง... สบาย ... ไม่ใช่แค่เร็วนะ ...ดีด้วย”
“ตุ๊ก พี่จบหนังสือพิมพ์ เรียนการเขียนมา...”
“ตุ๊ก ท�ำไมไม่ขอต้นฉบับพี่บ้างวะ...”
“ตุ๊ก ไอ้หนังสือนี่มันก็ตังค์พี่นะ เมื่อไหร่พี่จะมีบุญได้เขียนลงซะที...”
ฯลฯ
แต่ผมก็ไม่ได้ท�ำแบบนั้นบ่อยซะจนจะมาพูดดังกลางโถงห้องท�ำงานให้ทุกคนหันมามองผมแบบนั้น เพื่อนร่วม
งานจะเห็นผมเป็นคนยังไง
บอกตรงๆ ผมก็อายเป็นนะ
และไอ้ที่บอกว่า “ทวงทุกฉบับ” นี่ฉอดล้วนๆ ไม่จริงเลย ไม่น่าเกิน 3-4 ครั้ง ที่เธอจะเคยบอกทวงต้นฉบับ
จากผม แบบ proper น่าจะแค่ครั้งเดียวด้วยซ�้ำ อีก 2-3 ครั้งที่เหลือ ดูจะเป็นการพูดลอยๆ ชนิดที่ว่า ถ้าไม่ได้มี
ประสาทหูที่ดีเป็นพิเศษ จะนึกไปได้ว่า มันพูดอยู่กับ siri
ตรงกันข้ามกับเวลาที่มันมองผมตั้งแต่หัวจรดเท้าแล้ววิจารณ์การแต่งตัวของผม น�้ำเสียงมันช่างกังวานก้อง มี
พลัง พร้อมกับตาเป็นประกายระยิบ
เหมือนกันอยู่อย่างเดียว ... ทุกคนในออฟฟิศหันมามอง
ผมบอกไปแล้วใช่มั้ย ... เห็นแบบนี้ ... ผมก็อายเป็น
แต่เอาละ, ไม่ว่าตุ๊กตุ๊กจะเป็นคนยังไง, เคยท�ำอะไรกับเราไว้ขนาดไหน มันคงถึงเวลาแล้วสินะ - - ผมบอกกับ
ตัวเอง - - ที่ผมเขียนอะไรให้คุณๆ ได้อ่านกันทาง “เค้าแมว” แห่งนี้ แบบมาเป็นประจ�ำ มีทุกฉบับ
ถ้าฉบับไหนไม่มี ... ให้ด่าไอ้ตุ๊ก
ฉบับนีถ
้ อ
ื ว่าเป็นการเกริน
่ น�ำก็แล้วกัน คิดว่าหน้ากระดาษน่าจะมีโควตาเพียงเท่านี้ ไม่น่าจะพอให้เขียนอะไรเพิม
่
เติมได้ ทีบ
่ อกว่า “คิด” ก็เพราะตุ๊กตุก
๊ ไม่ได้บอกว่าให้เขียนยาวเท่าไหร่ กีค
่ อลัมน์ กีต
่ วั อักษร ฯ ไม่บอกอะไรทัง้ นัน
้
แต่ที่ผมบอกได้ก็คือ เรื่องที่ผมจะเขียน มันจะเป็นเรื่องที่ผมรู้ ผมจะไม่เขียนอะไรที่ผมไม่รู้ และผมเป็นคนที่ไม่
ได้รู้อะไรมาก เป็นคนรู้น้อยโดยก�ำเนิดและมีความพยายามในการเรียนรู้ต�่ำ เด็กๆ ไม่ควรเอาอย่าง
ดังนั้นเรื่องที่จะเขียน มันก็คงแถวๆ แนวๆ เรี่องราวในแคท เรดิโอแห่งนี้ เรื่องของคนที่มาใช้ชีวิตร่วมกันที่นี่
อาจจะเลยเถิดไปสมัยยังอยู่แฟต ก็ตามแต่ที่ใจมันจะนึกถึงใครออก
มีทงั้ คนเบือ
้ งหน้า – เบือ
้ งหลัง คนทีย
่ งั อยู่หรือคนทีอ
่ อกไปแล้ว คนทีน
่ ส
ิ ย
ั ไม่เหมือนคนฯ อะไรต่างๆ ประมาณนัน
้
													
แต่รับรอง...สนุกแน่
					
แล้วเจอกันฉบับหน้า
						
พี่จ๋อง
					
9 ตุลา 63
					
วันเกิดจอห์น เลนนอนและเลยวันส่งต้นฉบับไป 4 วัน
รู้ไปท�ำแมว
เราไม่มีข้อแก้ตัว แค่ได้เห็นต้นฉบับของพี่จ๋องในเค้าแมว ก็ดีใจมากแล้ว ขอบคุณค่ะ (O,O)
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หมอสอง 3 มิติ

เปิดไพ่ยิปซี ท�ำนายดวงตามสไตล์หมอสอง สามมิติ
เดือนธันวาคม 2563

ท่านที่เกิดเดือน
พฤศจิกายน
ได้ไพ่อัศวินถือดาบ
Knight of Swords
ทายได้ว่าช่วงเดือนนี้ จะมี
เรื่องให้ตะลุยบุกไปข้าง
หน้าทั้งทางร่างกายและ
จิตใจ แต่อย่าได้เพิ่ง
ประหวั่นพรั่นพรึง เพราะ
ทุกสิ่งที่ท่านจะได้ลงมือท�ำ
เกิดผลดีทั้งสิ้น อันไหน
วางแผนไว้ให้ท�ำตามแผน
อันไหนก�ำลังสร้างแผนค้น
คิดคิดค้นประมวลผลแล้ว
จึงลงมือท�ำ ไม่ใช่เวลาใน
การรีรอ บุกตะลุยไปข้าง
หน้าอย่างมั่นใจและ
รอบคอบ จะได้ผลลัพธ์
ดังที่ท่านหวังไว้

ท่านที่เกิดเดือน
ธันวาคม
ได้ไพ่ The Chariot
อัศวินควบรถม้า เป็นไพ่ที่
อยู่ในหมวดไพ่เมเจอร์ชุด
ใหญ่ ดังนั้นเปรียบประดุจ
ดังอัศวินห้อตะบึงมุ่งไป
ข้างหน้าอย่างมิเกรงกลัว
สิ่งใดขัดขวาง เฉกเช่น
อัศวินมิยั้งประหวั่นพรั่น
พรึงในภยันตรายใดๆ
หากเพียงแต่รถม้าของ
ท่าน น�ำโดยสฟิงซ์ขาว
และด�ำซึ่งหมายความว่า
ให้ท่านรอในการตัดสินใจ
เพื่อลงมือท�ำกิจการใดๆ
อย่างรอบคอบจึงจะเป็น
ผลดี พึงมีสติในทุกการ
บุกตะลุย

ท่านที่เกิดเดือน
มกราคม
ได้ไพ่สองดาบ หน้าไพ่
เป็นคนปิดตาถือดาบไขว้กัน
ด้านหลังเป็นพื้นน�้ำ พึง
ระวังในการตัดสินใจ ยิ่ง
เป็นการตัดสินใจอย่าง
เฉียบขาดและมีผลต่อ
ร่างกายและจิตใจ ความคิด
ความเครียดช่วงนี้อาจจะมี
เรื่องราวให้นอนไม่หลับให้
กลับมาคิดวกวนทั้งคืน
วุ่นวาย การตัดสินใจทุก
ครั้งขอให้ใจเย็นมีสติถึงจะ
มีผลดี ช่วงนี้ยังเป็นช่วงใน
การรวบรวมข้อมูลชั่งน�้ำ
หนักถึงผลดีผลเสียอยู่ ไม่
ต้องรีบร้อน รวบรวมข้อมูล
ให้แน่ชัดก่อน จึงจะตัดสิน
ใจแล้วจะดีขอรับ

ท่านที่เกิดเดือน
กุมภาพันธ์
ได้ไพ่ The Tower
หอคอย ซึ่งต�ำราหมอสอง
จะได้ว่าไพ่ใบนี้เป็นภัย
เตือนระดับสูงสุดหรือ
ระดับสามนั่นเอง ให้พึง
ระวังทุกกิจการการงาน
ใดๆ ความคิด ความเครียด
สุขภาพ เงินทอง ความรัก
ความสัมพันธ์ ชั้นเรียน
การงานและหน้าที่ความ
รับผิดชอบ เอาเป็นว่า
ระวังทุกอย่างเลยแล้วกัน
ยิ่งเรื่องใดๆที่เคยเกิดผล
เสียมาแล้วให้พึงระวังมาก
ขึ้นเพื่อจะได้ไม่พลาดซ�้ำ
อีกเดือนนี้ ฝืดหน่อย
ค่อยๆ ใจเย็นๆ เดี๋ยวเรื่อง
ดีๆ ก�ำลังจะมา

ท่านที่เกิดเดือน
มีนาคม
ได้ไพ่ The World
โดยตามต�ำราหมอยิปโซ
แล้ว ไพ่เดอะเวิลด์เป็นไพ่ที่
ดีที่สุดในส�ำรับ คิดหวังสิ่ง
ใดสมความปรารถนา
สุขภาพแข็งแรง การเงินดี
มีโชคลาภร�่ำรวยกันไป
วางแผนการงานการเรียน
ใดๆ ส�ำเร็จบรรลุผลดี
ความรักความสัมพันธ์
สวยงาม เอาเป็นว่าดีไป
หมด มีปัญหาได้ก็แก้ได้ มี
คนมาช่วยเหลือ โชคลาภ
ก็มา จัดการทุกเรื่องในชีวิต
ได้อย่างอยู่หมัด ดีไปหมด
เอ้าดีจริง ดีจังครับ

ท่านที่เกิดเดือน
เมษายน
ได้ไพ่ 5 ไม้เท้า ไม้
เท้าเยอะตั้งห้าไม้ แต่หน้า
ไพ่เป็นรูปผู้คนถือไม้ก�ำลัง
วุ่นวายใส่กัน เรื่องการ
งานการเรียนหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ดังนั้นรายงาน
การเรียนเดินไปข้างหน้า
ก้าวหน้าดีไม่มีปัญหาแต่
อาจจะวุ่นวายกับผู้ร่วมงาน
คือต่างคนต่างอยากให้งาน
ด�ำเนินหน้าไปได้โดยดีก็
เลยวุ่นที่คนมากกว่า ไม่มี
ปัญหาค่อยๆ ดูทีละจุด
ทุกอย่างจะดีขึ้นแน่นอน

ท่านที่เกิดเดือน
พฤษภาคม
ได้ไพ่ 7 เหรียญ
เหรียญเยอะ การเงินดีแต่
หน้าไพ่นั้นก�ำลังขบคิดกับ
เงินที่หามาได้จากราย
ได้การงานและลู่ทางในการ
ท�ำงานต่างๆ เสมือนว่าช่วง
นี้ยังมีการวางแผนในการใช้
เงิน ทั้งเงินเก็บและเงินที่ได้
เป็นประจ�ำปกติทั่วไป อย่าง
นั้นอาจจะเป็นช่วงในการ
วางแผนตัดสินใจอะไรบาง
อย่างในการใช้เงิน ขอให้ใช้
ความไม่ประมาทในการ
ขบคิดและวางแผน ซึ่งจะ
ผ่านไปได้ด้วยดีเงินจะผลิ
ดอกออกผลต่อไป แต่ช่วงนี้
อาจจะยังไม่ใช่ช่วงในการ
ใช้เงิน รอบคอยคิดและ
วางแผนดีๆ กันไปก่อนนะจ๊ะ

ท่านที่เกิดเดือน
มิถุนายน
ได้ไพ่ 9 ไม้เท้า ว่า
ด้วยเรื่องการงานการเรียน
งานที่ความรับผิดชอบต่างๆ
เก้าไม้เท้า ไม้เท้าเยอะดีแต่
ล้อมรอบตั้งก�ำแพงไม่ให้เรา
หนีไปไหน เจ้าดวงหน้าตา
เซ็งเครียดครุ่นคิดกอดไม้ไว้
อาจจะมีความเครียดทาง
ร่างกายและจิตใจจากการ
ท�ำงานและหน้าที่ความรับ
ผิดชอบต่างๆ หมอจึง
แนะน�ำว่าให้แก้ทีละจุด ที
ละไม้ จัดการไปทีละเปลาะ
ทีละเปลาะ แล้วจะค่อยๆ ดี
ขึ้น ตอนนี้จึงดูเหมือนว่าจะ
หนีไปไหน จะขยับตัวไม่ได้
แต่ไม่เป็นไร หน้าที่ความรับ
ผิดชอบก็ต้องลงมือท�ำ
ตะลุยกันต่อไป ผลลัพธ์อัน
หอมหวานรอท่านอยู่

ท่านที่เกิดเดือน
กรกฎาคม
ได้ไพ่แม่ชี อยู่ใน
หมวดไพ่เมเจอร์ แม่ชีอยู่
ในที่ต้องใช้สติ ในการ
จัดการความคิดความอ่าน
และการจะลงมือท�ำ ถือเสีย
ว่านิ่งสงบสยบความ
เคลื่อนไหว นิ่งเป็นต่อ นิ่ง
ไว้ดีกว่า นิ่งเสียต�ำลึงทอง
อาจจะเป็นช่วงที่ไม่เหมาะ
แก่การไปวุ่นวายกับสิ่ง
ต่างๆ ลองขบคิดแก้ปัญหา
กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแล้ว
รอบรอบตัวเราจริงๆ ให้ผล
ดีกว่า

ท่านที่เกิดเดือน
สิงหาคม
ได้ไพ่เอ็มเพอเรอร์
จักรพรรดิอยู่ในหมวด
เมเจอร์เช่นเดียวกัน จึงมี
อ�ำนาจในการตัดสินใจ
อย่างเฉียบขาด ซึ่งให้ถึง
ระหว่างแม้ว่ากิจการการ
งานใดๆ ในชีวิตหน้าที่
ความรับผิดชอบจะลงมือ
ท�ำการตัดสินใจจะส�ำเร็จ
อย่างมีร่วงรวดเร็วเฉียบ
ขาดได้ผลดีตลอ ดจะหยิบ
จับอะไรก็เป็นไปดั่งแผนดัง
ใจของท่านหวังไว้แต่ถ้าว่า
ความรุนแรงเฉียบขาดยัง
จักรพรรดิ อาจจะก่อให้
เกิดผลสะท้อนกลับจากผู้
ร่วมงานลูกน้องญาติมิตร
และเพื่อนๆ ได้ ตึงไปไม่ดี
หย่อนนิดดีกว่านะจ๊ะ

ท่านที่เกิดเดือน
กันยายน
ได้ไพ่ 2 เหรียญ
เหรียญเป็นเรื่องเงิน เงินดี
ไหมก็ดีอยู่ แต่ถ้าว่าตามไพ่
เป็นรูปคนก�ำลัง jugglingเ
หมือนก�ำลังโยนเหรียญไป
มาระหว่างมือซ้ายมือขวา
เหรียญหมุนในแท่งอินฟินิตี้
ดังนั้นหากท�ำกิจการงานที่
เป็นธุรกิจธุรกรรมทางการ
เงินค้าขายดีมีเงินหมุนน่าจะ
ดีในการที่มีเงินเข้าเงินออก
หมุนไปหมุนมา แต่หากว่า
รายได้รายจ่ายเพิ่มพอๆ
กันอาจจะต้องใช้สติในการ
บาลานซ์ให้มันลุล่วง แต่
หน้าไพ่ก็ไม่รู้สึกวิตกหรือ
กังวลใดใด ซึ่งถ้าบาลานซ์
เรื่องเงินได้ดีมากอยู่แล้วก็
สบายๆ

ท่านที่เกิดเดือน
ตุลาคม
ได้ไพ่จักรพรรดินี
ดิเอ็มเพรส ดีเลยสมบูรณ์
พูนสุขอิ่มหน�ำส�ำราญ
สบายอกสบายใจ จะท�ำ
อะไรก็มีความสุข เพราะ
เรามีแต่เรื่องเกื้อหนุนการ
เงินดีการงานดีสุขภาพดี
ชีวิตดีความรักดีคอนเน็
กชั่นดี อิ่มหน�ำส�ำราญ
อย่างพึงพอใจทั้ง
ภายนอกภายใน แล้วท่าน
สามารถจัดการทุกกิจการ
ในชีวิตของท่านได้อย่าง
ลงตัวละมุนละม่อมนุ่ม
นวลยืดหยุ่นและสวยงาม
เฉยๆ วิธีนี้ดีแล้วค่อยๆ
ท�ำกันต่อไปด้วยความนุ่ม
นวลแบบนี้แหละถูกทาง
ท่านแล้ว

รู้ไปท�ำแมว ดวงรายเดือนหรือบางทีก็มีรายพิเศษฉบับหมอสอง สามมิติ ติดตามได้จากเค้าแมวที่เดียว ส่วนดวงรายสัปดาห์ ติดตามได้ที่ แคท เรดิโอ หมอสอง (2Dox – จักรพงศ์
สิริริน) และหมอยิป (ยิปโซ – อริย์กันตา มหพฤกษ์พงศ์) ท�ำนายทายทักกันทุกวันพุธ สี่ทุ่มถึงเที่ยงคืน
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*ขอบคุณไพ่ยิปซีส�ำรับใหม่ลายแมวไฉไลจากส�ำนักพิมพ์มะลิ สนใจติดต่อเฟซบุ๊ก Stray Cattoon
หรือสอบถามที่บูทส�ำนักพิมพ์มะลิในแคท เอกซ์โปปีนี้นะ
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