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ดว้ยแวน่สายตากรอบหนาอนัเป็นเอกลกัษณ ์แทนที ่
จะเป็นแว่นกันแดดปิดบังสายตาแบบเซเล็บทั่วไป เราจำา 
เขาได้ตั้งแต่วินาทีที่บันไดเลื่อนพาผู้ชายคนนี้ขึ้นมาถึง 

ทั้งที่รู้ดีว่าไม่ใช่ชื่อที่แท้จริง แต่ทั้งทีมกองบ.ก.  
ช่างภาพ และฝ่ายมัลติฯ ต่างก็พร้อมใจกันเรียกเขาว่า 
‘โคม ปะการัง’ ตลอดการถ่ายทำาและสัมภาษณ์ 

แม้จะทำาการบ้านมาก่อนล่วงหน้า แต่เมื่อถึงเวลา 
นั่งอยู่ตรงหน้าเขาจริงๆ ต้องยอมรับว่าเราไม่อาจนึกถึง 
ชื่ออื่นใดได้ไวไปกว่าชื่อนี้

ในยุคที่คนเราสนิทกันอย่างสนิทใจได้โดยไม่ต้องเคย 
พบปะ ‘ความสัมพันธ’์ และ ‘กระแส’ กลายเปน็เรือ่งซบัซอ้น 
พอๆ กัน นั่นคือไม่สามารถฟันธงที่มาและที่ไปได้อย่างมี 
แบบแผนตายตัวเหมือนแต่ก่อน

เรารู้ดีว่าโลกกว้างใหญ่ และโลกออนไลน์ยิ่งกว้าง 
ไกลไปกว่า 

ในวัฎจักรไซเบอร์ที่อะไรๆ ก็เกิดเร็ว ดับเร็ว การที่ใคร 
สักคนจะก้าวขึ้นมาเป็นที่ รู้ จักย่อมไม่ ใช่ เรื่องง่าย  
และการยืนระยะรักษาสถานะนั้นเอาไว้ให้ได้ยิ่งเป็นเรื่อง 
ยากยิ่งกว่า

ยอมรับอย่างจริงใจ ครั้งแรกที่ได้ดูคลิปแจ้งเกิด 
ของโคม ปะการงั เราไม่เคยคดิวา่เขาจะยนืระยะมาไดน้าน 
ขนาดนี้ หลังการสนทนากับเขา เราจึงได้พบความจริง 
บางอย่างท่ีอาจไม่เคยนึกถึงเพราะมัวแต่หัวเราะไป 
กับความตลกในทุกคลิป

เปน็ความจรงิเหมอืนกันกับทีเ่ราคน้พบจากศษิยเ์กา่ 
ร่วมคณะว่า ‘มาดามมด’ ก็เป็นของเธอเช่นนี้มาตั้งแต่ 
สมัยเรียน 

โคม ปะการงั ก็ไมเ่คยพยายาม ‘เปน็’ โดม ปกรณ ์ลมั 

ศศิวรรณ โมกขเสน
บรรณาธิการ

ฉบับนี้น้องๆ ทีม Read Me ตกลงกันว่าจะทำาเรื่องเกี่ยวคนดัง 
ที่แจ้งเกิดจากอินเทอร์เน็ต

ส่วนตัวแล้วนี่เป็นประเด็นท่ีออกจะห่างไกลจากความสนใจ 
ของผมอยู่พอประมาณ ตอนที่ประชุมกันเวลาน้องๆ เอ่ยชื่อคนดัง 
ในอินเทอร์เน็ตขึ้นมา ผมก็รู้จักบ้าง ไม่รู้จักบ้าง บางทีก็ไม่แน่ใจว่า 
บางคนเขาเด่นและดังจริงหรือเปล่า ต้องถามย้ำาให้น้องๆ อธิบาย  
จนพอจะมั่นใจว่าคนท่ีน้องๆ เสนอมามีอะไรน่าสนใจอยู่บ้างถึงจะ 
เห็นดีเห็นชอบให้ไปสัมภาษณ์นะครับ

วา่ไปนีก่อ็าจจะเปน็เรือ่งเกีย่วกบั ‘รุน่’ ของคน (เหมือนทีเ่ปน็ธมี 
ปกของ Read Me ฉบับที่แล้ว) ที่จะให้ความสนใจกับเรื่องคนเด่น 
คนดงัในแวดวงตา่งๆ กนัไป คนดงัทางอนิเทอรเ์นต็กเ็ลยอาจจะเป็น 
ไอดอลของคนรุ่นใหม่ ในขณะท่ีคนรุ่นสามสิบปลายๆ อย่างผม 
อาจจะสนใจคนดังในโทรทัศน์หรือในหนังสือพิมพ์มากกว่า

แต่คนเราถ้าจะเด่นจะดังจริงๆ ล่ะก็ พอโดดเด้งมาถึงจุดหน่ึง 
กจ็ะสามารถไปปรากฏอยูใ่นสือ่หลายๆ แบบไดเ้องละ่ครบั และพอดงั 
ไปอีกระดับ ก็จะกลายเป็นที่รู้จักของคนทุกรุ่นไปได้เองเช่นกัน

ผมรู้สึกว่าเราคิดถูกอยู่ไม่น้อย ที่ Read Me ฉบับนี้นำาเสนอ 
ในรูปแบบ How To เพราะมันเป็นการถอดบทเรยีนจากประสบการณ ์
และเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคนดังทางอินเทอร์เน็ต ให้มาอ่าน 
กนังา่ยๆ ทางหนึง่อาจจะเป็นเหมอืนคูมื่อ แตอ่กีมมุหน่ึงกเ็ป็นเหมอืน 
บทเรียนให้เรารู้ทั้งทางที่ถูกต้องและทางที่ไม่ควรทำาถ้าอยาก 
จะโด่งดัง

จากการประชุมกับน้องๆ และจากการได้อ่าน Read Me ฉบับนี้ 
ผมเองก็แอบนึกสนุกๆ ไปว่าถ้าผมมีโอกาสก็อยากจะย้อนกลับไปทำา  
How To เรือ่งของคนดงัสมัยกอ่นๆ ไม่วา่จะดังทางสือ่โทรทัศน ์วทิย ุ 
หรือหนังสือดูบ้าง เพราะมันอาจจะเป็นสื่อที่ผมมีความรู้สึกร่วม 
มากกวา่ หรอืไมก่ท็ำาเร่ืองของคนดบีา้งกไ็มเ่ลว เพราะเรารูจ้กัคนดงั 
เยอะแล้วเหมือนกัน ไม่ว่าจะจากสื่อไหนก็เถอะ

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะคนดังหรือคนดี ไม่ว่าจะเป็น How To  
เรื่องของคนท่ีประสบความสำาเร็จในเรื่องใดหรือรุ่นไหน ผมคิดว่า 
มีประเด็นหลักๆ อยู่ไม่มากมายท่ีสามารถสรุปเป็นเคล็ดลับได้จาก 
การอา่นเรือ่งราวพวกนีม้าพอสมควร...รวมทัง้จากการอา่น Read Me 
ฉบับนี้ด้วย

ประการแรกสดุคือกอ่นเดน่ดงั กอ่นจะทำาอะไรไดด้ ีอยา่งนอ้ยทีส่ดุ 
เราควรจะรู้ตัวเองว่าเราอยากทำาอะไร อยากเป็นอะไร

ส่วนประการต่อๆ ไป ก็ลองอ่านจากหน้าต่อๆ ไปดูได้เลยนะครับ

วิภว์ บูรพาเดชะ
บรรณาธิการบริหาร 

Editor’s talk [บท บก.]
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Internet Celebrity
. . .

ยุคสมัยที่ไม่ต้องรอให้แมวที่ไหนมามอง เพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อ บวกกับการ 
นำาเสนอความสามารถ ความคิด เสียงร้อง ท่าเต้น มุขตลก ความแปลก การแสดง  
หรือแม้แต่หน้าตา ...รายชื่อเหล่าคนดังต่อไปนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ได้ถูกกล่าวถึง  

ยังมีเหล่าคนดังอีกหลายคน หลายคู่ หลายกลุ่ม ที่รอให้คุณช่วยตอบกับคำาถามที่ว่า  

“เมื่อพูดถึงคนดังในอินเทอร์เน็ตแล้วคุณนึกถึงใคร?”
. . .

Cover Story [เรื่องจากปก]
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นี ขายเวชภัณฑ์ 
น้องต๊ะ ลูกคุณชูวิทย์ จาก YouTube

“น่ารักดี ช่วยคุณพ่อหาเสียง”

เพชร นักเรียนนอก
จ๊ะ คันหู จาก YouTube

“ก็ดี”

เกศ ว่างงาน
มาดามมด ภาษา PLAZA จาก YouTube 

“ตลกดี เดี๋ยวนี้เขามีรายการแล้วด้วย”

เรื่อง: อนัญญา คูเอี่ยม     ภาพ: วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย
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แพท นักเรียนเตรียมอุดมศึกษา
Sungha Jung จาก YouTube

“เด็กเกาหลีเล่นกีต้าร์  
เป็นอัจฉริยะทางดนตรี”

ก้อย แม่บ้าน
Justin Bieber จาก YouTube
“น้องเขาเก่งดีและก็น่ารักด้วย”

กริ๊ง นิสิต จุฬาฯ
โมเมพาเพลิน จาก YouTube

“ดีค่ะ ดูจบแล้วต้องไปซื้อ 
เครื่องสำาอางมาใช้”

เบนซ์ พนักงานบริษัท
จอห์น วิญญู  

เจาะข่าวตื้น จาก YouTube
“ผมว่าเขามีมุมมองที่แตกต่างดี”

นิคกี้ ขายเวชภัณฑ์ 
Jayesslee จาก YouTube

“เขารู้จักใช้ยูทูปให้เป็นประโยชน์  
เห็นว่าจะมาเล่นคอนเสิร์ตในบ้านเราด้วย”

แนน ว่างงาน
น้องน้ำามนต์ จาก YouTube

“ร้องเพลงเพราะมาก...”

เอิร์ท NGO Change Fusion
สมาคมมุขเสี่ยวๆ จาก Facebook
“เป็นสมาคมหนึ่งที่มีความจริงใจ 

แบบว่า...มันโดนมาก”

หมิว นักศึกษาเนติบัณฑิต
โมเมพาเพลิน จาก YouTube

“ชอบค่ะ เขาสอนแต่งหน้าเก่งดี”

กาย นักออกแบบอิสระ
ขจร พีรกิจ จาก indesignthai.com

“เป็นอาจารย์ที่แนะนำาวิธีการใช้
โปรแกรม adobe ต่างๆ ผ่านเว็บไซต์”
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อ๊อด ช่างภาพอิสระ
ก้านธูป จาก Facebook

“เราไม่ควรไปตัดสินว่าเขาถูกหรือผิด 
บ้านเมืองเรามีกฏหมาย”

กาย นักเขียนแบบ
คำา ผกา จาก เว็บไซต์ต่างๆ

“ชอบครับ แต่เขาเอียงข้างนิดนึง”

นิด แม่บ้าน
แม่นำา น้องเพชร จาก OK Nation

“เป็นคุณแม่ที่มีความรู้เกี่ยวกับ 
การเลี้ยงลูก แล้วก็นำาสิ่งที่รู้มาแชร์”

ปิ๊ง นักศึกษารามคำาแหงอินเตอร์
Room39 จาก YouTube

“เป็นคนที่มีความสามารถและ 
ได้เป็นศิลปินตามที่ตั้งใจ”

แปลน พนักงานบริษัท
เทยเที่ยวไทย จาก YouTube

“สนุกดี ลองเข้าไปดู”

ต้อม นักศึกษา ABAC
Room39 จาก YouTube
“เขาได้ใช้โอกาสที่จะแสดง 
ความสามารถผ่านยูทูป”

เบล นักเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
Boyce Avenue จาก YouTube

“เขาร้องเพลงเพราะมาก  
ฟังสบายหายเครียดเลย”

ไปป์ นักศึกษาราชภัฏสวนดุสิต
บี้ The Ska จาก YouTube

“ตลกและแปลกดี”

เติ้ล นักเรียน Otago Boys  
High School (New Zealand)

แป้งโกะ จาก YouTube
“ก็สวยดี แต่ผมว่าร้องเพลงเฉยๆ นะ”



 | Read Me 118

ทุกวันนี้ใครๆ ก็ใช้พื้นที่บนโลกอินเทอร์เน็ต 
เพื่อนำาเสนอตัวเองได้ ขอเพียงมีความกล้าโชว์… 
เท่านั้นจริงหรือ? แค่ความกล้าอาจยังไม่พอ  
หากรู้จักเลือกเนื้อหาให้เหมาะสมด้วย หนทาง 
สู่ความดังอาจอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม 

มาดูกันว่ ามี เนื้ อหาแบบไหนบ้างที่ จะส่ ง 
คุณไปถึงดวงดาวอันเจิดจรัส

เนื้อล้วนไม่เอาหนัง
คดัสรรเฉพาะเนือ้ๆ เนน้ๆ อดุมไปดว้ยคณุประโยชน์

มากเหลือ ปราศจากการเจือปนของสิ่งไร้สาระ  
ส่วนใหญ่มักมีดีกรีความน่าเชื่อถือสูง ยิ่งถ้าเล่น 
กับประเด็น ท่ีกำาลังอยู่ ในกระแสสังคมด้วยแล้ว  
อาจดงัไดแ้บบไมรู่ต้วัอยา่งเชน่ อาจารยศ์ศนิ เฉลมิลาภ 
ที่ มี ชื่ อ เ สี ย ง ขึ้ น ม า จ า ก ช่ ว ง น้ำ า ท่ ว ม ห รื อ  
ทรงกลด บางย่ีขัน ที่ต่อยอดจากงานหนังสือ  
มาขับเคลื่อนเรื่องสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อออนไลน์  
อย่างต่อเนื่อง จนขึ้นแท่นเป็นไอดอลอีกคนหนึ่ง 
ของคนรุ่นใหม่ในยุคนี้

STEP 1
คนจะดังเนื้อหาต้องเด็ด!

เนื้อติดมัน
หากรู้สึกว่าเนื้ออย่างเดียวมันจืดชืดฝืดคอเกินไป  

และไมอ่ยากจรงิจงักับชวีติมากนกั ก็ลองแทรกอรรถรส 
ความบันเทิงมันๆ ลงไปสักหน่อย แบบจอห์น-วิญญู 
วงศ์สุรวัฒน์ ที่หยิบประเด็นสังคมที่ค่อนข้างจริงจัง  
มาล้อเลียนด้วยถ้อยภาษาและมุกกวนๆ เพ่ือชวนให้ฉุกคิด 
กันแบบไม่ซีเรียสเกินไป หรือโมเม-นภัสสร บุรณศิริ  
ทีส่อนแตง่หนา้ดว้ยสไตลส์นกุสนานเฮฮา ให้คณุผูห้ญิง 
ทั้งหลายได้สวยเด้งกันอย่างมีอารมณ์ขัน

อาจารย์ศศิน เฉลิมลาภ
พูดถึงสถานการณ์ 
น้ำาท่วมกรุงเทพฯ 
และรอบนอก  
วันที่ 19 ตุลาคม

จอห์น วิญญู 
กับรายการ
เจาะข่าวตื้น

โมเมกับรายการ  
โมเมพาเพลิน

www.lonelytrees.net ของ ทรงกลด บางยี่ขัน

เรื่อง: สุธาสินี เลิศวัชระสารกุล
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พุด เดชอุดม
คัฟเวอร์เพลง
ห่างกันสักพัก

โคม คราม
ในแบบโคม ประการัง

พุด เดชอุดม มาในเวอร์ชัน มิ้น เดชอุดม

เนื้อ นม ไข่
หากชีวิตประจำาวันของคุณจริงจังมามากพอแล้ว  

และคุณต้องการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นหนทางในการ 
ปลดปล่อยพลังงานที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน ก็จงหวือหวา 
พาเพลินเชิญคุณตามสบาย ปล่อยของมาให้เต็มท่ี  
ไม่ต้องแคร์สื่อๆ ท้ังนั้น เชิญนำาเสนอมุมฮาของชีวิต 
ออกมาใหโ้ลกไดร้บัรูโ้ดยทัว่กนั อยา่งครอบครวัเดชอดุม 
ที่มีทั้งพ่อพุด แม่มิ้น และลูกมุด ออกมาโลดแล่น 
สร้างสีสันให้กับโลกออนไลน์ได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจ

เนื้อแปรรูป
วิธีการนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนทั้งสิ้น แค่เจอะเจออะไร 

ที่ดังและเด็ดอยู่แล้ว ก็จงหยิบมันมาทำาซ้ำาดัดแปลง 
อย่างมีช้ันเชิง ตัวอย่างที่มีให้เห็นประปราย ก็ได้แก่ 
บรรดานักร้องเพลงคัฟเวอร์ทั้งหลายที่แจ้งเกิด 
ในวงการไปหลายคนอยู่ เช่น แป้งโกะ, Room39  
หรือคนที่โดดเด้งขึ้นมาจากการล้อเลียนดาราดังได้ 
ฮาสุดๆ อย่างโคม ปะการัง ที่ทำาไปทำามายอดผู้ชม 
เยอะกว่าคลิปของพ่ีโดมตัวจริงซะอีก เจ๋งเด็ดไปเลย 
ใช่ไหมล่ะ

แต่เดี๋ยวก่อน จะดังทั้งทีมีแค่เนื้อหาอย่างเดียว 
อาจไม่พอ เชิญอ่านต่อข้อถัดไป เรามีอีกหลาย 
องค์ประกอบมานำาเสนอ!

แค่ความกล้าอาจยังไม่พอ  
หากรู้จักเลือกเนื้อหาให้เหมาะสมด้วย  

หนทางสู่ความดังอาจอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม 

ถ้าต้องการจะดัง แล้วต้องไปสร้างคาแรคเตอร์ 
เป็นคนอื่นที่ไม่ใช่เรา ก็คงรู้สึกลำาบาก  

ไม่สนุก มันอาจจะดังจริง แต่พอทำาไปนานๆ  
น่าจะทรมานถ้าต้องอยู่กับการที่ไม่ใช่ตัวเอง
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STEP 2
อยากจะดัง ต้องทำาไง ไปไหนดี

ความสามารถเป็นปัจจัยหลักที่จะทำาให้คุณ
เป็นท่ีรู้จัก แต่หากไปโชว์ผลงานผิดที่ผิดทาง  
อาจจะพลาดกนัไดง่้ายๆ ลองทำาแบบทดสอบชิน้นีดู้  
จะทำาให้รู้ว่าคุณเหมาะจะไปสร้างความเด่นดัง 
ที่ไหนจึงจะเสริมสร้างความโดดเด่นให้โดดเด้ง 
ขึ้นไป เมื่อทำาแบบทดสอบเสร็จแล้วคุณจะพบกับ 
เฉลยตอนท้ายท่ีจะแนะนำาคณุใหรู้จ้กักบัเครือ่งมอืที่
เหมาะสม พร้อมแล้วใช่ไหม ไปลุยกันเลย

คุณเคยฝันใฝ่ว่าชีวิตนี้ขอเป็น’คนดัง’
สักทีเถอะนะ

• ใช่ (ไปข้อ 1)
• ไม่ใช่ (ดูเฉลยที่ข้อ 0)

ถ้าอยากดัง...คุณสนใจในอะไร 
พวกนี้หรือเปล่า

• ร้องเพลง เล่น เต้น แสดง (ดูเฉลยที่ข้อ 1)
• หนังสือ งานเขียน วาดรูป (ไปข้อ 2)
• ถ่ายรูป (ไปข้อ 3)
• พูดคุยกับผู้คน (ไปข้อ 4)
• ดังแบบมีเพื่อนเยอะๆ (ดูเฉลยข้อที่ 9)
• อื่นๆ (ไปข้อ 5)

คุณสนใจเขียนงานเขียนประเภท

• นิยาย บทกวี บทความ (ดูเฉลยที่ข้อ 2)
• ไดอารี่ (ดูเฉลยที่ข้อ 3)
• เขียนสั้นๆ บ่นพึมพำา (ดูเฉลยที่ข้อ 4)
• อื่นๆ (ไปข้อ 5)

คุณชอบถ่ายรูปแนวไหน

• แนวศิลปะ Art lomo (ดูเฉลยที่ข้อ 5)
• ถ่ายรูปจริงจังแบบมืออาชีพ 
 (ดูเฉลยที่ข้อ 6)
• อื่นๆ (ไปข้อ 5)

สังคมพูดคุยของคุยเป็นแบบไหนนะ

• เว็บบอร์ดที่มีเด็กมัธยมเต็มไปหมด 
 (ดูเฉลยที่ข้อ 7)
• เว็บบอร์ดที่ทุกเพศทุกวัยมีหลายหัวข้อ
 ให้คุย (ดูเฉลยที่ข้อ 8)
• เว็บบอร์ดที่เฉพาะกลุ่ม 
 เฉพาะความสนใจ (ไปข้อ 5)

ยืนยันว่าคุณอยากเป็นคนดัง!!

• ใช่ แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง (ดูเฉลยข้อที่ 10)
• ไม่ดีกว่า ไม่อยากล่ะ (ดูเฉลยข้อที่ 0)

เรื่อง: ฐาปะนีย์ สามัคคี 
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เฉลยข้อที่ 0 โอกาสกว้างใหญ่กว่ามหาสมุทร
คุณเหมาะกับการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือ 

ประจำาวัน ท่องโลกออนไลน์แบบไม่หวือหวา ไม่อยาก 
โด่งดัง แต่ใครจะรู้คุณอาจจะเก็บเกี่ยวข้อมูลดีๆ  
ในโลกไซเบอร์แล้วมาโด่งดังในสื่ออื่นๆ ก็ได้นะ

เฉลยข้อที่ 1 ดาราหน้าคลิป
คุณเหมาะสมที่จะแจ้งเกิดในเว็บไซต์ YouTube  

ซึง่เปน็แหลง่เผยแพรค่ลปิอนัดับหน่ึงของโลก โดยสถติ ิ
บอกไวว้า่มผีูช้ม 4 พันลา้นคน/วนั ดงันัน้หากคณุเจง๋จรงิ  
กล้าแสดงออก เป็นตัวของตัวเอง กล้ารับคำาติชมแบบ 
ไม่กลวัเจบ็ และภมูใิจกบัยอด ‘view’ ลองอพัโหลดเพลง  
การแสดง หรือคลิปขำาขันของคุณลง YouTube ดูสิ  
คุณอาจจะโด่งดังโดยไม่รู้ตัว มีหลายคนที่ทำาได้สำาเร็จ  
ไมว่า่จะเปน็ Room39, โคม ปะการงั, นอ้งน้ำามนตเ์ดก็สาว 
เสียงสวย หรือแม้กระทั้งเด็กฝรั่งโดนกัดนิ้ว ดาราหน้า 
คลปิอย่างคุณย่อมไมพ่ลาดโอกาสแสดงความสามารถ
แน่ๆ เพราะฉะนั้นต้องลองดู

หมายเหตุ
• YouTube มีวิดีโอทั้งหมดมากกว่า 6 ล้านคลิป 

โดยมีอัตราการเพิ่มจำานวนคลิปวิดีโอ 20% ต่อเดือน
• คลปิวดิโีอทัง้หมดจะตอ้งใช้พืน้ท่ีในการจดัเกบ็ถงึ 

45 เทอราไบต์ หรือเทียบเท่ากับความจุของฮาร์ดดิสก์
ของคอมพิวเตอร์ตามบ้านรวมกัน 5,000 ครัวเรือน

• หากคุณตอ้งการดวูดิโีอทัง้หมดใน YouTube จะ
ต้องใช้เวลาทั้งสิ้น 9,305 ปี

• คำาว่า dance, love, music และ girl ถูกใช้เป็น
ชือ่ของวดิโีอมากทีส่ดุ (อา้งองิ chaitarwan.blogspot.
com/2011/04/youtube.html)

เฉลยข้อที่ 2 นักเขียน นักพิมพ์
พื้น ท่ี ท่ี เหมาะกับคุณควรจะเป็น เว็บบล็อก 

ทีเ่ปดิกวา้ง ผูค้นนยิมเขา้อา่น เขา้ไปเขยีน หากคณุชอบ 
เขียนนิยาย บทกวี หรืองานเขียนที่ เน้นไปทาง
วรรณกรรม วรรณศิลป ์www.thaiwriter.net เป็นพืน้ที ่

ที่สามารถให้คุณปล่อยของได้อย่างเต็มที่ โดยการ 
วิจารณ์ผลงานน้ันจะสวิงสวายตามประสานักเขียน  
นักวิจารณ์มืออาชีพ แต่หากอยากลองเชิงเขียน 
บทความเบาสมอง ใหค้วามรูแ้บบเขา้ใจงา่ย หรอืแมแ้ต่ 
เขียนวิจารณ์เพลง ภาพยนตร์ www.exteen.com  
เป็นพื้นที่ที่อบอุ่น แน่นหนาไปด้วยผู้อ่านนิสัยน่ารัก  
พรอ้มจะทกัทายดว้ยความเปน็กันเอง นอกจากนัน้แลว้  
exteen ยังเป็นเว็บบล็อกที่นักวาดมืออาชีพและ 
มือสมัครเล่นนิยมมาปล่อยของให้ตะลึงตาค้าง 
กันนักต่อนัก หลายคนได้รับการติดต่อให้เป็นนักวาด 
มืออาชีพก็เพราะเริ่มเขียนบล็อกโดยไม่ลืมแนบรูปวาด 
ของตนเองลงไป ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ มุนิน และ  
เจ้าแป้น นักวาดที่แจ้งเกิดจาก exteen โดยมีผลงาน 
รวมเล่มบนแฝงหนังสือมากมายและเป็นที่นิยม  
ส่วน www.oknation.net เป็นอีกหนึ่งเว็บบล็อก 
ที่นิยามตัวเองไว้ว่า เป็นเครือข่ายทางสังคม นักข่าว 
ภาคประชาชน โดยมักจะมีข้าราชการ นักวิชาการ  
อาจารย์ เข้าไปเขียนบทความให้ความรู้เชิงวิชาการ  
เนื้อหาหนักแน่น และดูน่าเชื่อถือ เว็บบล็อกที่กล่าวมา 
นี้เป็นเครื่องมือให้ผู้เขียนหลายรายได้รับการทาบทาม 
ต่อยอดไปเป็นนักเขียนมืออาชีพ ดังนั้นถ้าคุณรัก 
ในงานเขียน การเขียนลงในเว็บบล็อกเป็นโอกาสที่ดี 
อย่างหนึ่งที่จะได้ก้าวตามฝัน คุณเป็นคนไม่ย่อท้อ 
อยู่แล้ว สู้เค้านะ

หมายเหตุ 
• thaiwriter.net ประกาศตัวว่าเป็นเว็บไซต์ 

ทางวรรณกรรมเว็บแรกของเมืองไทย
• exteenblog เป็นเว็บไซต์ให้บริการบล็อกที่มี 

คนเขา้ชมมากทีส่ดุในประเทศ (จากสถติขิอง truehits. 
net) โดยติดอันดับ Top 7 เว็บไซต์ที่มีคนเข้าชม 
มากที่สุดทุกวัน โดยมีสถิติผู้ เข้าชม เฉลี่ยวันละ  
200,000 คน คิดเป็น 1,200,000 หน้า หรือประมาณ  
36 ล้านเพจวิวต่อเดือน (อ้างอิง exteen.com/ 
advertisement)

เฉลยแบบทดสอบ

น้องน้ำามนต์

การ์ตูนของ มุนิน
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เฉลยขอ้ที ่3 นกับนัทกึ ไดอารีค่วามเชยทีโ่รแมนติก

การจดบันทึกประจำาวันหรือไดอารี่อาจจะดูเชย 
เกินไปสำาหรับยุคสมัยที่อะไรๆ ก็รวดเร็วปานความไว 
ของ ADSL แต่ในสมัยหนึ่งเว็บ storythai.com  
และ diaryis.com ได้รับความนิยมอย่างมาก 
ในประเทศไทย โดยผู้ใช้จะเขียนบันทึกประจำาวันว่า 
ทำาอะไรไปบ้าง เจอใคร คิดถึงใคร และใช้ชีวิตแบบไหน 
โดยผู้ใช้สามารถปรับแต่งความสวยงามของไดอารี่
ตนเองได้ตามสไตล์ หลายคนมยีอดชมไดอารีถ่งึ 1 แสน 
ครั้งต่อวัน หลายคนเป็นไอดอลในโลกไซเบอร์   
และหลายคนขยับมาเป็นที่รู้จักในวงการดาราวัยรุ่น  
กา้วมาสูส่มยันีใ้นยคุที ่Facebook ครองเมือง ผูท่ี้นิยม 
เขียนไดอารี่รายวันก็ปรับเปลี่ยนมาเขียน “บันทึก” 
ลงใน Facebook แมจ้ะไม่หรหูราฟูฟ่า่เหมือนยคุสมัยท่ี  
Storythai โด่งดัง แต่ความเชยท่ีแสนโรแมนติก 
ของการเขียนบันทึกประจำาวันนั้นนั้นยังกรุ่นอยู่ใน  
Timeline อย่างอบอุ่น

เฉลยข้อที่ 4 นักพึมพำามืออาชีพ
คณุเหมาะสำาหรบัการใช ้Twitter ในการสรา้งความ 

โดดเด่นให้ตนเอง ซึ่ง Twitter เป็นบล็อกสั้น ที่จำากัด 
การพิมพ์ครั้งละ 140 ตัวอักษร แต่ข้อจำากัดนั้น 
กลับเป็นผลดีทำาให้สื่อสารได้อย่างรวดเร็ว เข้าใจง่าย  
สะดวกต่อผู้อ่านและผู้เขียน หลายคนจึงเลือก Twitter 
เพื่อ ‘พึมพำา’ ชีวิตประจำาวันให้ผู้ที่ติดตามได้อ่านกัน 
หลายคนมักกำาหนดอัตลักษณ์ให้ Twitter ของตนเอง  
เช่น เขียนกลอนภายใน 140 ตัวอักษร การสอนภาษา 
องักฤษสัน้ๆ หรอืแมก้ระทัง่สอนธรรมะผา่นเจา้นกสฟีา้ 
ตัวนี ้ข้อดขีอง Twitter คอืการลดชอ่งวา่งของความเปน็ 
ส่วนตัว คุณสามารถพูดคุยกับดาราหรือคนดังได้ผ่าน 
การใส่สัญลักษณ์ @ หน้าชื่อ ในทางกลับกันหากคุณ 
อยากเป็นคนดังละก็ลองค้นหาแนวทางการทวีต 
ของตนเอง เชื่อแน่ว่าถ้าคุณจับทางได้ ยอดติดตาม 
ของคุณจะพุ่งเกินความคาดหมายแน่นอน

หมายเหตุ
มีคนไทยที่มี follower เกินแสนอยู่ 7 คน อันดับหนึ่งคือนิชคุณ นักร้องไทย 

ในเกาหลี @khunnie0624 มีคนตามอ่าน 225,332 คน ซึ่งใน top 7 นั้นประกอบ
ดว้ย ดารา พิธกีร นกัการเมือง นกัขา่ว และพระ คอืทา่น ว.วชริเมธ ี@vajiramedhi  
(อ้างอิง keng.com/2010/10/20/thailand-twitter-statistic/)

เฉลยข้อที่ 5 ช่างภาพเต็มใจจะสมัครเล่น
หากการถา่ยภาพเปน็เรือ่งทีไ่มธ่รรมดาสำาหรบัคณุ  

Instagram ทำาใหค้ณุสามารถแสดงความความโดดเดน่ 
ด้านการถ่ายภาพออกมาสู่สายตาชาวโลก มีข้อจำากัด 
อยูนิ่ดหน่อยตรงทีค่ณุตอ้งมีสมารท์โฟนสดุล้ำา แตห่าก 
นั่นไม่ใช่ข้อจำากัดของคุณแล้ว ภาพถ่ายสามัญประจำา 
วันของคุณจะถูกเจ้า Instagram ปรับโฉมให้สวยงาม 
ตามสไตล์ที่คุณเลือกด้วย Filters  (ฟิลเตอร์) เจ๋งๆ  
ที่จะทำาให้คุณปรับแต่งภาพได้หลายหลาก อาทิ  
แนว Lomo ฟิล์ม ขาวดำา หรือสไตล์อื่นๆ มากกว่านั้น 
ยังสามารถเชื่อมโยงไปอวดเพื่อนได้ทั้งใน Facebook 
และ Twitter ได้อีกด้วย เจ๋งไหมล่ะ

เฉลยข้อที่ 6 ช่างภาพ(ฝี)มืออาชีพ
multiply.com เป็นเว็บบล็อกที่ เน้นให้ผู้ ใช้  

สร้างอัลบั้มภาพ ผู้ใช้ Multiply ส่วนใหญ่มักจะเป็น
ช่างภาพที่มีกล้อง DSLR ฝีมือขั้นเทพ และลงรูปเพื่อ 
จุดมุ่งหมายทางอาชีพ ช่างภาพหลายคนใช้เว็บน้ี  
เพื่อแสดงผลงานให้ลูกค้าชมก่อนตัดสินใจจ้างงาน  
หากคุณตั้งใจจะเข้าสู่สังคมช่างภาพอย่างจริงจัง  
การมีพื้นที่ใน Multiply ไว้โชว์ผลงานจึงเป็นทาง
เลือกหนึ่งที่จะเป็นใบเบิกทางให้โอกาสคุณได้สร้างชื่อ  
แต่อย่าลืมแวะไปทักทายหน้า Multiply ของเพื่อนๆ 
เข้าไปชมรูปภาพของช่างภาพท่านอื่นอย่างจริงใจ 
แสดงความคิดเห็นด้วยความสุภาพ เชื่อว่าไม่นานนัก
สังคม Multiply จะต้อนรับคุณอย่างมืออาชีพเช่นกัน

เฉลยข้อที่ 7 สังคมแบ๊วๆ สังคมเด็กดี
คุณอาจจะโด่งดังในสังคมเว็บบอร์ดที่มีเด็กมัธยม 

หลายหลากสถาบนัพรอ้มใจกนัมาพดูคยุกนัอยา่งนา่รกั
ที่ www.dek-d.com สังคมเด็กดีมีการบอกข่าวคราว 
เรื่องการเรียนต่อ ข่าวการศึกษา และข่าวที่อยู่ในความ 
สนใจของวัยแรกรุ่น ดังนั้นหากอยากจะเป็นท่ีรู้จัก 
ในสังคมนี้ สิ่งที่ทำาได้คือการทำาตัวให้เป็นประโยชน์ต่อ 
ผู้อื่น นำาข่าวมาบอกกล่าวเพื่อนๆ พูดคุยอย่างสุภาพ 
และใจเย็น สโลแกนประจำาใจท่ีควรจะท่องไว้คือ  
ต้องเป็นเด็กดีเมื่อเข้าเว็บเด็กดี
 

twitter ของ นิชคุณ
@khunnie0624
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หมายเหตุ 
dek-d เริ่มต้นจากการรวมตัวของวัยรุ่นมัธยม 

ปลาย 4 คน เมือ่ 12 ปทีีแ่ล้ว โดยเร่ิมจากการตัง้คำาถาม 
ถึง เว็บที่ เด็กมัธยมสามารถเข้ า ไปพูดคุยกัน ได้   
เพราะตอนนั้นมี เพียงเว็บของผู้ ใหญ่และเน้ือหา 
ที่ ย าก เกิ นความ เข้ า ใ จของ เด็ กอย่ า งพวก เขา  
(อา้งองิ www.dek-d.com/advertising/profile.php)

เฉลยข้อที่ 8 สิ่งละอัน พันละทิป
คุณเหมาะกับการก้าวไปพูดคุยในเว็บบอร์ดชื่อดัง 

ของประเทศไทย www.pantip.com แยกหมวดหมู่ 
ก า รพู ด คุ ย ไ ว้ ห ล ากหลาย  เ ช่ น  ห้ อ งกล้ อ ง  
ห้องสยามสแควร์ ห้องฉลิมกรุง ห้องโต๊ะเคร่ืองแป้ง เป็นต้น  
แต่ละห้องจะมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันไป ประเด็น 
พดูคยุในพันทิปมตีัง้แตเ่รือ่งเลก็นอ้ย ไปจนถงึเรือ่งใหญ ่
ระดับชาติ หลายกรณีที่ข่าวใหญ่โตในประเทศมีชนวน 
ต้นเหตุจากคำาถามในเว็บบอร์ดแห่งนี้  ไม่น่าเชื่อ 
ใช่ไหมล่ะ การที่คุณจะเด่นดังอาจจะต้องขยันพูดคุย 
ในกระทู ้สรา้งเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั เช่น แสดงความคิด 
เห็นด้ วยรูปการ์ตูนผู้ ชายใส่สูทพร้อมกับคำ าว่ า  
“เข้ามาดู...” ทุกครั้งท่ีตอบกระทู้ หรือไม่ก็แนบไฟล์ 
ภาพให้เด่นสะดุดตาในความเห็นของตนเอง และมีอีก 
หนทางหนึ่งที่ เป็นทางลัดท่ีสร้างความโด่งดังแน่ 
แต่ไม่รับประกันว่าเป็นทางที่ดี คือการเข้าไปพัวพันกับ
เรื่องดราม่าในกระทู้ดังๆ เผลอๆ คุณอาจได้พ่วงไปดัง
ใน drama-addict.com ดว้ยกเ็ป็นได ้ดราม่าครัง้เดยีว 
โดง่ดงัไปสองเวบ็ คุ้มแสนคุม้ แตข่อเตอืนไวว้า่ คณุตอ้ง 
เป็นคนที่ใจแข็งและเข้มแข็งพอ เพราะการตอบโต้ 
ที่สามารถแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่นั้น ไม่เหมาะกับ 
จิตใจของเด็กและสตรีมีครรภ์อย่างยิ่ง

หมายเหตุ 
คำาถามที่หลายคนสงสัยคือ ทำาไมพันทิปจึงมี

สัญลักษณ์เป็นต้นกระบองเพชร มีกระแสคำาตอบสอง
กระแสคอื ในยคุสมยัทีส่รา้งเวบ็พนัทิปข้ึนมาน้ัน เช่ือวา่ 
ต้นกระบองเพชร ช่วยลดรังสีจากคอมพิวเตอร์ได้ 
และอีกคำาตอบคือเว็บมาสเตอร์ใช้ต้นกระบองเพชร
เป็นสัญลักษณ์แสดงความอดทน ไม่หวั่นไหวต่อ 
สิ่งแวดล้อมหรือความกดดัน

เฉลยข้อที่ 9 น้องยุ้ยเพื่อนเยอะ
“Facebook ชว่ยใหค้ณุสามารถตดิตอ่และแบง่ปนั 

สิ่งต่างๆ กับผู้คนต่างๆ มากมาย” น่ันเป็นนิยามที่ 
www.facebook.com อธิบายตัวเองไว้ในหน้าแรก 
ของเว็บไซต์ ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่คุณจะเจอเพื่อน 
สมัยอนุบาล หรือแม้กระท่ังเจอลูกชายของแฟนเก่า  
หากคุณอยากจะมีเพื่อนเยอะๆ ก็เพียงแค่กดปุ่ม  
‘ขอเป็นเพื่อน’ แล้วนั่งรอลุ้นให้อีกฝ่ายตอบรับ  
นอกจากนั้นคุณจะพบกับความง่ายดายในการตอบโต้ 
พูดคุย มีระบบแจ้งเตือนเมื่อมีกิจกรรมใดๆ เกิดขึ้นกับ  
Facebook ของคุณ คุณสามารถลงรูปสวยๆ  
เขยีนสถานะเจง๋ๆ หรอืบอกคนทัง้โลกวา่คณุมแีฟนแลว้ 
โสด หมา้ย หรอืแตง่งานแลว้กไ็ด ้มาตราวดัความเดน่ดงั 
ง่ายที่สุดก็ดูจะเป็นจำานวนเพื่อน ยิ่งเพื่อนเยอะก็คล้าย 
ว่าคุณจะเป็นที่รู้จัก แต่อย่างไรก็ตามการมีเพื่อนแท้ 
ในโลกทีแ่ทจ้รงิยงัเปน็สิง่จำาเปน็ อยา่ลมืให้ความสำาคญั 
กับคนใกล้ตัวด้วยนะ

หมายเหตุ
สถิติที่น่าสนใจ: ข้อมูลส่ิงที่เกิดขึ้นใน 20 นาที 

สำาหรับ Facebook  
• Comment 10.2 ล้านครั้ง
• ส่งข้อความและอัพโหลดรูป 2.716 ล้านครั้ง 
• Friend request 1.972 ล้านครั้ง 
• Update Status 1.851 ล้านครั้ง  
อ้างอิง blog.butthun.com/marketing-2/ 

digital-marketing )

เฉลยข้อที่ 10 ไม่เด่นไม่ดังจะไม่หันหลังกลับไป
อยา่เพ่ิงทอ้ใจไป โลกอนิเทอรเ์นต็กวา้งใหญไ่พศาล  

คุณสามารถเด่นดั ง ได้ จาก เครื่ องมืออื่ น ๆ  ที่ มี  
อย่างล้นหลาม ไม่ดังในเว็บช่ือดัง ก็จงมุมานะสร้าง 
ชือ่เสยีงในเวบ็เลก็ๆ ไปกอ่น เราเชือ่วา่ถา้คุณไมย่อมแพ้  
คุณย่อมเป็นผู้มีชื่อเสียงได้ในสักวัน เริ่มต้นทำาสิ่ง 
ที่คุณชอบ สร้างผลงานที่สร้างสรรค์ คิดดี ทำาดี เท่านี้ 
คุณก็สามารถเริ่มต้นสร้างช่ือเสียงได้ เพียงแค่ตอนนี้ 
คุณอาจไม่รู้ว่าต้องเริ่มยังไง แต่เชื่อเถอะ คุณก็เป็นคน 
ดังได้ แต่เพียงแค่มุ่งมั่น และตั้งใจ ความดังในโลก 
ออนไลน์ไม่ไกลเกินเอื้อมเลย
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โลกแห่งเทคโนโลยีพาเราก้าวออกไปหาโลก 
และผู้คนบนโลกได้สะดวกง่ายดาย จนบางคนใช้ 
เทคโนโลยีเป็นเส้นทางสร้างชื่อเสียง ซึ่งแน่นอน
ว่าการทำาให้ผู้คนจำานวนมากบนโลกออนไลน์ 
มอีารมณร์ว่มตอ้งอาศยัปจัจยัหลายๆ อยา่งรวมกนั  
หน่ึงในปจัจยัสำาคญักคื็อ บุคคลทีจ่ะดังได้นัน้ตอ้งม ี
คาแรคเตอร์ เพราะคาแรคเตอร์เป็นสิ่งที่สื่อ 
ความหมายบางอยา่ง และสามารถเข้าไปอยูใ่นหน่วย 
ความจำาของคนเราจนจดจำาคนนั้นๆ ไปได้ตลอด 

STEP 3

หากพูดถึงเซเลบบนโซเชียลเน็ตเวิร์กปัจจุบัน 
อาจมมีากจำานวนหนึง่ แตค่นท่ีมคีาแรคเตอรช์ดัเจน 
ในยุคแรกๆ คงต้องยกให้ พีซ-สัพพัญญู ยอดศรี  
เขาโดง่ดงัจากคลปิวดิโีอเลยีนแบบหนุม่หลอ่ขัน้เทพ 
อย่างโดม ปกรณ์ ลัม ที่อัพเดทชีวิตประจำาวัน 
ให้แฟนๆ ได้ติดตามผ่าน YouTube เราจึงอยาก 
มานั่งพูดคุยกับเขาถึงการสร้างแบรนด์ล้อเลียน 
ที่ชื่อ “โคม ปะการัง” นี้ขึ้นมา 

“ผมเริ่มจากเห็นคลิปพี่โดม พอดูแล้วแบบเหมือน 
หมั่นไส้นิดๆ (หัวเราะ) ว่าพี่โดมเขาทำาทำาไม ผมเลยเกิด 
ความอยากแซว แต่ไม่ได้เกลียดพี่โดมนะ แต่หมั่นไส้ว่า 
คนหล่อทำาอะไรก็ดูดี เราก็ทำาบ้างแล้วกัน ไม่หล่อแต่ 
จะทำาบ้างมีไรป่ะ ผมเป็นทางเลือกใหม่ สำาหรับผู้หญิง 
เบื่อคนหล่อ นี่เป็นคอนเซปต์ของผม”

เพราะคาแรคเตอร์ของเขาทำาให้มีคนคลิกเข้าไปดู 
เกือบลา้น จากตอนแรกเริม่จากความสนุก แชรใ์หเ้พือ่น 
ในคณะดูเท่านั้น แต่ด้วยความที่เพื่อนมาแชร์ต่อกัน  
บนส่ือโซเชียลเน็ตเวิร์กที่ใครๆ ก็สามารถเข้าถึงได้ง่าย  
จึงทำาให้เป็นที่รู้จักชั่วข้ามคืน

“พอมีคนมาติดตาม ทำาแล้วมีคนชอบก็รู้สึกดี  
ที่เรียกเสียงหัวเราะคลายเครียดได้ ก็อยากทำาต่อ  
เพราะเราสนุก แต่เราไม่บังคับตัวเองว่าต้องทำา 
ไปตลอดนะ แค่เห็นคลิปอันไหนแล้วมันน่าทำา ทำาแล้ว 
น่าสนุก ก็ทำา และไม่ยึดติดกับตัวเองว่าคนดูเขาอยาก 
ดูอะไร หรือคาดหวังอะไร ไม่ได้เอาสิ่งนั้นมากั้นตัวเอง  
ทุกคลิปมาจากความอยากทำา ความเป็นตัวเราเอง”

สำาหรับการทำาให้คนสนใจ โคมบอกว่าดูจากคลิป 
ตน้แบบทีก่ำาลงัเปน็กระแส ตรงนีท้ำาใหค้นดเูขา้ใจงา่ยขึน้ 
โดยหาจุดเด่นๆ จุดที่คนดู เขาจำา หยิบตรงนั้น 

เรื่อง: ศศิกานต์ เอื้อวิทยาวุฒิกุล
ภาพ: วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย

ขายคาแรคเตอร์จนดัง ‘โคม‘ คราม
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มาเลียนแบบ ซึ่งมันไม่เหมือนอยู่แล้ว แต่เพราะความ 
พยามเหมือนคนดูเลยฮา แล้วมาใส่คาแรคเตอร์แบบ 
โคม ปะการังเข้าไป คือเน้นความสนุกสนาน กวนๆ 
หน้านิ่งๆ 

จริงๆ แล้วการสร้างคาแรคเตอร์ข้ึนมามีวิธีการ 
ร้อยแปดประการ ยิ่งสมัยนี้หน้าตาไม่ดี แต่ขอแค่มี 
คาแรคเตอร์ก็สามารถดังได้เหมือนกัน ในส่วนน้ีโคม 
บอกวา่ “หนา้ตาสำาคญัระดบัหนึง่ คาแรคเตอรก์ส็ำาคญั  
คอืมนัเปน็จดุขายได ้หรอืไมก่ต็อ้งมคีวามสามารถไปเลย 
แต่โชคดท่ีีผมมท้ัีงสามอยา่ง หนา้ตา คาแรคเตอร ์ความ 
สามารถ (ถยุ) จรงิๆ อยา่งตวัโคม ผมวา่ดงัเพราะจงัหวะ  
ช่วงนั้นไม่ค่อยมีกระแสแบบนี้มาก และอาจจะเป็น 
ความบังเอิญท่ีไปจับกระแสพี่โดม แล้วจังหวะมัน
โชะพอดี ผมก็ไม่รู้จะอธิบายอย่างไร แต่ก็ข้ึนอยู่กับ 
สิ่งที่เราทำาด้วยว่านำาเสนออะไร ทำาในสิ่งที่ดีหรือเปล่า  
บนโซเชียลเหมือนดาบสองคม เผยแพร่ในทางท่ีดี  
ก็เกิดผลดีกับตัวเราเอง แต่ถ้าเสนอไปในทางไม่ดี 
มันก็ไม่ดี มีตัวอย่างมากมายที่ให้เห็นกัน มันอาจจะดัง 
ตูมตามเปรีย้งปรา้งจรงิ แตถ่า้ถามวา่เฮย้ดงัแบบนีม้นัใช ่
หรือเปล่า ดีหรือเปล่า ก็ไม่ใช่ นี่ดูผมจริงจังต่างจากใน 
คลิปไปไหม มีสาระแบบนี้ ไม่เห็นเหมือนไอ้คนที่ทำาผม 
เลย (หัวเราะ)” 

หลายคนอาจมองไ ม่ เ ห็นความสำ า คัญของ 
คาแรคเตอร ์ปลอ่ยใหค้าแรคเตอรข์องตวัเองถกูกลนืกนิ 
ไปตามกระแสสังคม มีเซเลบมากมายที่เกิดข้ึนบนโลก 
ออนไลน์ และก็หายไปในเวลารวดเร็ว แต่ดูเหมือนว่า 
โคมไม่ได้สนใจอะไรมากมายกับคำาว่าคาแรคเตอร์

“จริงๆ ผมไม่ค่อยรู้สึกรู้สากับคำาว่าคาแรคเตอร์ 
เท่าไร อารมณ์แบบว่าก็กูเป็นอย่างนี้  เวลาทำาคลิป  
ผมปลอ่ยไปตามธรรมชาต ิแตก็่ไมไ่ดบ้อกวา่เปน็ตวัจรงิ 
ทั้งหมด มีปรับบ้าง เหมือนผมเป็นพี่ตูน ผมก็พยายาม 
พูดมึนๆ งงๆ ทำาตัวแอบเท่เล็กๆ อะไรแบบนี้ หาจุดเด่น 
ของตัวละครที่จะเลียนแบบมาประยุกต์กับตัวเองอีกที 
ถ้าถามว่าคาแรคเตอร์โคมคืออะไรก็คงเป็นตัวล้อเลียน 
คนอื่น คือจริงๆ ผมว่าแต่ละคนก็เป็นตัวเองนั่นแหละ  
แล้วคำาว่าคาแรคเตอร์มันก็เข้ามาทำาให้คนๆ นั้น 
พิเศษขึ้น” 

คงปฏิ เสธไม่ ได้ ว่ าการสร้ างจุดสนใจใ ห้ดั ง 
บนอินเทอร์ เน็ตได้นั้น ยังไงก็ต้องอาศัยจุดขาย  
ไม่ว่าจะขายหน้าตา คาแรคเตอร์ หรือความสามารถ  
ซึ่งนอกจากนั้นส่ิงที่นำาเสนอก็ควรจะเตะตาคนดูด้วย  
คือพอเห็นแล้วทำาให้คนดูเข้าใจเรื่องราว ตอบสนอง 
ต่อสิ่งที่เรานำาเสนอได้ และดูเหมือน “โคม ปะการัง”  
มองเห็นจุดนี้  เพราะเขาขายความกวนหน่อยๆ  
บวกความเฮฮานิดๆ ที่สามารถเรียกเสียงหัวเราะ 
จากคนดูได้จำานวนมาก โดยเขาทิ้งท้ายเคล็ด(ไม่)ลับ 
ของความดงัวา่ “ตอ้งเริม่จากส่ิงท่ีเราอยากทำา สิง่ทีเ่ปน็ 
ตัวเรา เพราะถ้าเราต้องการจะดัง แล้วต้องไปสร้าง 
คาแรคเตอร์เป็นคนอื่นท่ีไม่ใช่เรา ก็คงรู้สึกลำาบาก  
ไ ม่ส นุก มันอาจจะดั งจริ ง  แต่พอทำ า ไปนานๆ  
น่าจะทรมานถ้าต้องอยู่กับการที่ไม่ใช่ตัวเอง”

ถ้าต้องการจะดัง แล้วต้องไปสร้างคาแรคเตอร์ 
เป็นคนอื่นที่ไม่ใช่เรา ก็คงรู้สึกลำาบาก  

ไม่สนุก มันอาจจะดังจริง แต่พอทำาไปนานๆ  
น่าจะทรมานถ้าต้องอยู่กับการที่ไม่ใช่ตัวเอง
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ในยุคแห่งการสื่อสารไร้สาย การมีตัวตน 
บนโลกออนไลน์ให้ความหมายใหม่กับชีวิต ผู้คน 
จำานวนมากหันมา เลือกใช้สื่อทางอินเทอร์เน็ตเป็น 
เคร่ืองมือในการนำาเสนอตัวตน ความคิดที่อยาก 
บอกเล่า และเรื่องราวที่อยากแบ่งปัน การแจ้งเกิด 
บนโลกออนไลน์นั้น จึงอาจไม่ใช่เรื่องง่ายดายอีก 
ต่อไป ดังนั้นนอกจากความฉลาดในการเลือกใช้ 
สื่อให้เหมาะสมกับความถนัด และสิ่งที่ต้องการ 
นำาเสนอแล้ว การรู้จักโฆษณาประชาสัมพันธ์ (PR)  
ตนเอง จงึเปน็สิง่ทีไ่ดร้บั ความสำาคญัมากขึน้ทกุวนั  
ถึงขั้นท่ีว่าบางคร้ังรูปแบบการ PR อาจแซงหน้า 
เนือ้หาและความคดิ กลเมด็เคล็ดลับและ คำาบอกเล่า 
ของเหล่า Internet Celebrity ต่อจากนี้คงช่วย 
ยืนยันความสำาคัญของการ PR ในการแจ้งเกิด 
บนโลกไซเบอร์ได้เป็นอย่างดี

ชื่อนั้นสำาคัญไฉน?
การตั้งชื่อที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ สร้างสรรค์ 

และดูแปลกใหม่ มีส่วนเรียกความสนใจและช่วยให้ผู้ที่ 
พบเจอ จดจำาได้ตั้งแต่แรกเห็น เช่น ใจดีทีวี, ศาสดา,  
Wondering Pango, หรือการตั้งหัวข้อที่มีคำาสำาคัญ  
(Keyword) เกี่ยวกับเนื้อหาที่จะนำาเสนอ ก็เป็นอีกวิธี 
หน่ึงในการเพิ่มโอกาสให้สื่อของเราได้รับการค้นเจอ 
เปน็ลำาดบัตน้ๆ ใน Search Engine ทัง้หลาย ซึง่เทคนิค 

 
การทำาอันดับใน Search Engine ดังกล่าว เรียกว่า  
SEO (Search Engine Optimization) และถือเป็น  
รปูแบบทางการตลาดออนไลน์ทีก่ำาลงัไดร้บัความนยิม 
มากขึ้นในทุกขณะ ข้อดีจากการใช้วิธีดังกล่าว คือช่วย 
ให้เราเป็นที่รู้จักและมีผู้ชมเข้าถึงมากขึ้น ตัวอย่างเพจ 
และเว็บไซต์ที่อยู่เป็นลำาดับต้นๆ ของผลการค้นหา  
ไดแ้ก ่สมาคมมขุเสีย่วๆ และ exteen จากการเสิรช์คำาว่า  
‘เสี่ยวๆ’ และคำาว่า ‘บล็อก’ ตามลำาดับ

ตัดช่องใหญ่ให้พอตัว
การเลือกใช้สื่อหลากหลายช่องทาง จะช่วยให้การ  

PR ส่ิงน้ันๆ เข้าถึงผู้คนในวงกว้างมากขึ้น เช่น  
ตามปกติแล้ว คลิปเพลงและดนตรี มักจะใช้เว็บ YouTube 
เป็นช่องทางหลักในการเผยแพร่ แต่การใช้สื่ออย่าง  
Facebook และ Twitter เขา้มาเปน็สว่นประกอบในการ 
โพสต์ หรือฝากลิงค์ไว้ตามเพจต่างๆ มีส่วนช่วยให้ผู้คน 
มีโอกาสเห็นและเข้าถึง สิ่งที่เราต้องการนำาเสนอ 
ได้อย่างรวดเร็วขึ้นอีกหลายเท่าตัว 

“สังเกตได้จากพฤติกรรมการเสพสื่ออย่าง  
YouTube สว่นมากเรามักจะรูจ้กัคลปิน้ันๆ จากการกดด ู
ผ่านลิงค์ที่ ถูกนำามา share ต่อกัน มากกว่าจะเข้าไปที่ 
หน้าเว็บของ YouTube โดยตรงเพ่ือเลือกดูคลิป 
ที่ต้องการ เราจึงปฏิเสธไม่ได้ว่า การใช้สื่ออย่าง 
หลากหลาย มีส่วนช่วยเผยแพร่และส่งผลต่อส่ิงที่เรา 
ทำาได้ดีทีเดียว” -โคม ปะการัง

กระแทกใจคนชม
เนื้อหาข้อความ ภาพ ความคิด รูปแบบชีวิต  

หรอืแม้กระทัง่บุคลกิภาพทีน่ำาเสนอออกไป ตอ้งโดนใจ 
ผู้อา่น เพราะไม่วา่คณุจะพยายามโปรโมตหรอืขยนัโพสต ์
แค่ไหน หากเนื้อหาหรือสารที่ว่านั้นไม่มี ความน่าสนใจ  
บางเบา เรียบแบนไร้มิติ เพจนั้นๆ ก็จะคลายความ 
น่าสนใจลงไปในเวลาอันรวดเร็ว

เรื่อง: ภรณ์ทิพย์ ปิยฤทธิพงศ์    

STEP 4

Wondering pango

ใจดีทีวี

ภาพ Avatar ของ
ศาสดาธนา กูจะเป็น 
คาสโนว่าตัวพ่อ 
เจ้าของเพจ ศาสดา

หลากวิธี PR ให้รุ่งบนเวทีออนไลน์ตามสไตล์ Celeb
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“ถ้าเรามีเนื้อหาที่ดีหรือมีประเด็นที่น่าสนใจ  
ช่ือเสียงของเพจจะขยายวงกว้างออกไปได้เรื่อยๆ เอง  
และถ้าให้ตอบแบบตรงๆ ง่ายๆ ว่าโพสต์อย่างไรให้คน 
สนใจ ก็คือโพสต์อะไรก็ได้ที่ทำาให้คนมากดไลค์ (like)  
กดแชร์ (share) เพราะนั่น หมายความว่า เขาเห็นด้วย 
หรือชื่นชอบในสิ่งที่คุณนำาเสนอ ไม่ว่าจะเป็นแนวคิด  
เนื้อหา หรือแม้กระทั่งมีความคิดเห็นที่แตกต่าง  
แ ต่ ต้ อ ง ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น แ ล ะ ต อ บ โ ต้ กั บ คุ ณ  
มากไปกว่านั้นการเล่นประเด็นแรงๆ หรือการสร้าง 
บคุลกิภาพท่ีนา่สนใจ เชน่ของ ‘ศาสดา’ ทีแ่สดงออกวา่ 
เป็นคนห่ามๆ ก็มีส่วนที่ทำาให้คนสนใจ”

เจ้าของเพจศาสดาผู้โด่งดังมาจากการทำาเพจ 
ล้อเลียน รองศาสตราจารย์ธเนศ วงศ์ยานนาวา  
แสดงความคิดเห็น   

ทำาตัวสวนกระแส 
การพูด คิด เขียน หรือการทำาตัวสวนกับกระแส 

สังคมหลักยังเป็นวิธี PR ที่มีความน่าสนใจเสมอ  
เป็นต้นว่า ใครร้องเพลงเพราะ เราจะร้องผิดคีย์ อย่าง  
put dejudom ใครทำาคลิปอวดโฉมหน้าตาดี เราจะ 
นำาเสนอหน้าแย่ๆ (แต่ฮา) อย่างโคม ปะการัง หรือ 
กระทั่งใครทำาอาหารมาจัดบนจานสวย เราจะทำาจาก 
ของเหลอืในตูเ้ยน็แทน อยา่งเชฟหมี ฯลฯ วธีิการแบบน้ี 
ไม่ว่าในท้ายที่สุดแล้วจะประสบความสำาเร็จหรือไม่ 
ก็ตาม แต่อย่างน้อยมันจะสร้างความแตกต่างและ  
ทำาให้คุณเด่นชัดขึ้นจากเพจอื่นๆ ได้ไม่มากก็น้อย

“จุดเปลี่ยนที่ทำาให้เพจศาสดาเป็นที่รู้จักเพียง 
ชั่วข้ามคืนคือ ช่วงที่นำ้ากำาลังจะเข้าท่วมกรุงเทพฯ ผู้คน 
เริ่มสติแตก และวิพากษ์ถึงการจัดการที่ไม่เป็นระบบ 
ของรัฐ แต่ผมกลับเลือกโพสต์สวนกระแสกับความคิด 
เห็นของคนส่วนใหญ่ท่ีก่นด่ารัฐบาล ผลปรากฏว่า 

ตอนนั้นมีทั้งคนที่ เข้ามาเพื่อแสดงความเห็นด้วย 
และคดัคา้น ตวัเลขแฟนเพจจงึพุง่ขึน้ไปถงึ 20,000 คน 
ภายในระยะเวลาอนัรวดเรว็ ขนาดทีบ่างวนัยอดเพิม่ขึน้ 
ทลีะ 1,000 คน อกีอยา่งหนึง่คอื สังคมไทยเรา ‘ดดัจรติ’  
พ ย า ย า ม ส อ น ใ ห้ ค น แ ส ด ง อ อ ก แ ต่ ด้ า น ดี ๆ  
พอ ‘ศาสดา’ ทำาตวัตรงกันข้าม พูดจาแบบขวานผา่ซาก 
เลยโดนใจคน” เพจศาสดา

ของแถม 
เมื่อเริ่มเป็นที่รู้จักในระดับหนึ่งแล้ว Internet  

Celebrity หลายคนเลือกต่อยอดช่องทางในการ PR  
ตัวเอง ด้วยการขายสินค้าไม่ว่าจะเป็น เสื้อ หนังสือ  
ของทีร่ะลกึ เครือ่งสำาอาง ตลอดจนสินคา้กระจกุกระจกิ  
ฯลฯ ซึ่งของแถมที่ว่านี้ ไม่ใช่ของฟรี แต่เป็นของ 
ที่ ‘แถม’ ต่อมาจากการเป็นแฟนเพจ หรือจากการตาม 
เสพจนติดใจ ในเนื้อหาของเพจนั้นๆ ซึ่งวิธีน้ีนอกจาก 
จะเป็นการ PR ตวัเองในทางหน่ึงแลว้ ยงัเปน็การสรา้ง 
รายได้อย่างเป็นกอบเป็นกำาอีกด้วย ตัวอย่างที่กำาลัง 
มาแรงในขณะนี้ได้แก่ เพจเนย ประมาณน้ันแหละ  
ทีเ่ริม่มกีารขายเครือ่งสำาอาง และเปดิคอรส์สอนแตง่รปู

“ท้ายที่ สุดแล้ว การบอกแบบปากต่อปาก 
ของสมาชกิเพจจะเปน็สิง่ทีช่ว่ย PR ไดด้ทีีส่ดุ เพราะจรงิๆ  
แล้วสิ่งที่จะ ทำาให้คนหนึ่งๆ หรือเพจหนึ่งๆ อยู่รอด 
และสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ต่อไป คือกำาลังใจจากผู้เสพ  
ถ้าคุณคิด เขียน หรือแสดงอะไร ออกมาแล้วไม่มีใคร 
มาโตต้อบหรือแสดงความชื่นชอบเลย เดี๋ยวคุณก็เลิก”  
‘ศาสดา’ ปิดท้ายหัวใจสำาคัญของการประชาสัมพันธ์ 
ได้อย่างน่าสนใจ

สังคมไทยเรา ‘ดัดจริต’ พยายามสอน 
ให้คนแสดงออกแต่ด้านดีๆ พอ ‘ศาสดา’  

ทำาตัวตรงกันข้าม พูดจาแบบขวานผ่าซาก  
เลยโดนใจคน

เสื้อยืดจากเพจ ’ศาสดา’

เนย ประมาณนั้นแหละ
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หากคุณพลาดโอกาสแจ้งเกิดกับเวทีเอเอฟ  
ตกตั้งแต่รอบแรกของการเข้าประกวดเดอะสตาร์  
อย่าเสียใจไป! เพราะในยุคที่ใครอยากจะแบ่งปัน 
ข้อมูลให้เพ่ือนร่วมโลกรับทราบ ก็สามารถทำาได้ 
ผ่านการคลิกเพียงปลายนิ้วนั้น ขอเพียงแค่คุณ 
ไม่หลุดจากการเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตก็สามารถ 
เนรมติให้คณุโดง่ดงัไดง้า่ยๆ ไซนลิ สมบรูณ ์เปน็อกี 
บุคคลหนึ่งที่ตัดสินใจไม่ง้อป๋าดัน และหันมาสร้าง 
แบรนด์ของตัวเอง คลิปการคัฟเวอร์ทั้งเพลงไทย  
เพลงสากล จึงถูกปล่อยออกมาให้พลเมือง  
YouTube ได้สดับรับฟังภายใต้ชื่อ 9Handy  
หรือ พี่แฮนด์ ของเหล่าแฟนคลับนั่นเอง

ด้วยเสียงร้องที่แสนจะอบอุ่น บวกกับรอยยิ้ม 
อันเป็นเอกลักษณ์ ส่งผลให้เพียงไม่นานหลังจาก 
ปล่อยคลิปออกไป จำานวนแฟนคลับที่ติดตาม 
จึงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนเจ้าตัวยังแปลกใจ อย่าลังเล  
ถ้าคุณอยากจะมีแฟนคลับติดหนึบเหมือนเขา  
เคล็ดไม่ลับเล็กๆ น้อยๆ นี้อาจเสริมความมั่นใจ 
ให้คุณได้

ร้องดี กิจกรรมเด่น
อนัดบัแรกคงหนีไม่พ้นการใช้ความสามารถทีม่อียู ่

ของตวัเองเพ่ือทำาใหค้นรูจ้กั อยา่ง 9Handy ทีเ่ลอืกทำา 
ในสิ่งที่ตนรัก และพยายามฝึกฝนตัวเองให้ทำาออกมา 
ได้ดีนั่นก็คือการร้องเพลง “เริ่มจากที่เป็นคนรักดนตรี  
เราเลยเลือกใช้วิธีนี้ เพราะมันเป็นการบังคับให้เรา 
ต้องทำาคลิปนั้นออกมาให้ดีที่สุดก่อนปล่อยออกไป  
พอมีคนมาติ ยิ่งชอบเลย จะได้รู้ว่าควรปรับปรุงยังไง  
เพราะเรามองตวัเองไม่คอ่ยออก มันมีความหลงตวัเอง 
อยู่ เหมือนเส้นผมบังภูเขา”

STEP 5

เรื่อง: นลินี ฐิตะวรรณ
ภาพ: วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย

9Handy

เคล็ด(ไม่)ลับ บริหารแฟนคลับ ฉบับ 9Handy
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ดังนั้นทุกคลิปท่ีปล่อยออกมา จึงเป็นการเพิ่ม 
พัฒนาการทางการร้องและเล่นกีตาร์ของเขาเองด้วย  
ครั้นเมื่อคราวประเทศไทยประสบภัยพิบัติน้ำาท่วม  
หรือแม้กระทั่งตอนที่สึนามิเข้าถล่มญี่ ปุ่น เขาจึง 
ไม่อยากแค่ ร้องๆ เล่นๆ อยู่ที่บ้าน กิจกรรมร้องเพลง 
เปิดหมวกจึงถูกจัดขึ้น โดยมีเพื่อนในวงการเดียวกัน 
ทีส่นทิมารว่มดว้ยชว่ยกนั หาเงนิชว่ยเหลอืเพือ่นมนษุย ์
ที่ประสบภัยพิบัติเหล่านั้น นอกจากเสียงจะเพราะ  
ยังใจดี แบบนี้สิ ได้ใจแฟนคลับไปเต็มๆ

เพียงเธอนั้น ใส่ใจกันเบาเบา
ใครๆ ก็ชอบคนเอาใจเก่ง! เหล่าบรรดาแฟนคลับ 

กเ็ชน่กนั นสิยัรกัการบรกิาร และการเอาใจใสจ่งึตอ้งซมึ 
อยูใ่นสายเลือดของคุณ สำาหรบั 9Handy เขาเลอืกทีจ่ะทำา 
ของที่ระลึกเล็กๆ น้อยๆ ส่งตรงไปให้แฟนคลับ ของเขา 
“เราไปได้ไอเดียนี้มาจากเพื่อนใน YouTube อีกที  
ไหนๆ ก็อยู่ด้วยกัน ช่วยฟังเพลงกันมาตั้งนาน ก็เลยทำา  
ส.ค.ส. ปีใหม่ เขียนมือให้ โดยแต่ละใบจะเขียนไม่ซ้ำา 
กันเลย ทั้งหมด 140 ใบ ส่งให้ เขาก็ชอบกัน” 

“บางทีมีคนมาขอให้ร้องเพลงให้ ถ้าว่างเราก็ร้อง 
อัดแล้วส่งไปให้ มันเหมือนเป็นการทำาเพื่อตัวเองนะ  
เพราะเขาแฮปปี้ เราก็แฮปปี้ ก็ทำาให้เต็มความสามารถ 
ของเรา” 

เป็นกำาลังใจให้คุณ 
แน่นอนว่าแฟนคลับทุกคนคาดหวังว่าไอดอล 

ของพวกเขาจะ ‘ดังแล้วไมห่ยิง่’ และยิง่ไปกวา่น้ัน พวกเขา 
ยังต้องการกำาลังใจจากคุณ ซึ่งนี่เองที่จะเป็นสิ่งสำาคัญ 
อีกอย่างหนึ่งของการมัดใจแฟนคลับให้อยู่กับคุณ 
ไปนานๆ ได้ ในส่วนนี้ 9Handy ได้เสริมว่า “อย่าเรียกว่า 
แฟนคลับเลย สำาหรับเรา พวกเขาเป็นเพื่อนมากกว่า  
อย่างบางคนเอาคลิปเขามาให้เราช่วยติ เราก็ยินดี 
แนะนำา ก็สอนกันผ่านหน้าเพจไปเลย ได้พัฒนา 
ตัวเองด้วย ส่วนพวกคำาคมต่างๆ เราเอามาจากสิ่งที่ 
ออกไปพบเจอ ส่วนหนึ่งโพสท์ไว้เตือนตัวเอง และไว้ให้ 
กำาลังใจเพื่อนๆ ให้เขารู้สึกดีกัน” 

อยู่กันอย่างนี้ นานๆ นะเธอ
ความสม่ำาเสมอเป็นสิ่งที่จำาเป็นต้องมีไว้อีกเช่นกัน  

เปรยีบเหมอืนเวลามเีพ่ือน แลว้ไม่ไดค้ยุกนันานๆ ความ 

รู้สึกห่างจะเข้ามาแทนที่ทันที ดังน้ันหากอยากรักษา 
มิตรภาพที่แสนพิเศษจากแฟนคลับไว้ ก็อย่าปล่อยให้ 
พวกเขาต้องเฝ้ารอคุณ เหมือนอย่างที่ 9Handy ได้ให้ 
ความเห็นว่า “อย่าหายไป เราต้องสม่ำาเสมอ ทำาตาม 
ความคาดหวังของเพื่อนๆ แต่ให้อยู่ในจุดที่ตรงกลาง 
ระหว่างความชอบ ความสนุกของเรา กับความชอบ 
ของเพ่ือนๆ โลกมันหมุนไปเรื่อยๆ เราก็ทำาไปเรื่อยๆ  
จนกว่าเราจะหมดแรง” 

ไม่ว่าจะใช้วิธีใดก็ตามในการบริหารแฟนคลับ 
ของคุณ ต้องไม่ลืมว่าส่ิงที่แฟนคลับต้องการก็คือ  
การที่เราจะ ‘ให้’ อะไรแก่เขามากกว่า หากให้ความรัก 
ความเอาใจใส่ รวมไปถึงความปรารถนาดีแล้วนั้น  
ไม่มีทางที่แฟนคลับจะจากคุณไปไกลแน่นอน

“ส่ิงที่เราอยากให้มากที่สุดคือเรื่องแนวความคิด 
มากกว่าเพลงของเราอีก ทัศนคติท่ีดีมันนำาไปสู่อะไร  
ทีด่ไีดห้ลายอยา่ง เพราะการทีเ่ขามาตดิตามเราขนาดนี ้
มันก็เป็นหลักฐานว่าสิ่งที่ เราทำามันก็พอโอเคอยู่   
ฉะนั้นเราอยากให้เพื่อนของเรามีสิ่งดีๆ เกิดขึ้นตลอด 
ในชีวิตด้วย” 

พร้อมหรือยัง ที่จะมีแฟนคลับตามกรี๊ด!

อย่าเรียกว่า 
แฟนคลับเลย 

สำาหรับเรา  
พวกเขาเป็น 

เพื่อนมากกว่า
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รู้ตัวไหมว่าคุณเป็นหน่ึงในนักปั้นดาว งงล่ะสิ 
ว่าเป็นได้ยังไง แค่คุณออนไลน์คุณก็กลายเป็น 
ผู้กุมชะตาแล้ว

ไมว่า่จะเปน็ Facebook, Twitter หรือ YouTube 
จะเห็นว่ามีคนหลายล้านที่นั่งคอยรับสื่ออยู่ทุกที่ 
ทุกเวลาผา่นโลกออนไลน ์แล้วทำาไมละ่ แค่นีใ้ครๆ กร็ู ้
แต่คุณรู้หรือไม่ว่าบรรดาคนที่น่ังเล่นอินเทอร์เน็ต 
อยู่ เฉยๆ น่ีแหละท่ีเป็นเคล็ดลับความสำาเร็จ 
ของเหล่าคนดังบนโลกไซเบอร์ ซึ่งคุณก็สามารถ 
เป็นไดแ้คล่องไดรู้ส้กัหนอ่ยวา่ จะหาพวกเขาเหลา่นัน้ 
ได้จากไหน

Star Celeb Net ดาวบนฟ้าสู่หน้าจอ 
ปกติเหล่าดาราสวยหล่อก็ปรากฏกายให้ได้ชม 

อยู่แล้วตามหน้าจอโทรทัศน์ แต่ด้วยเทคโนโลยี 
ที่ทันสมัยขึ้น เราจึงสามารถติดตามชีวิตความเป็นอยู่ 
ของเหล่าดาราได้ทุกขณะ ไม่ว่าจะผ่าน Fanpage  
Facebook, Twitter, Instagram ที่เหล่าดาราต่างก็ 
อัพเดตให้แฟนๆ ได้ยิ้มไปกับภาพสวยๆ ข้อความโดนๆ  
หรอืความเคลือ่นไหวตา่งๆ ของดาราทีไ่มว่า่เขาเหลา่นัน้ 
จะรอ้งเพลง เลน่ดนตร ีหรอืแมแ้ตพ่มิพข์อ้ความวา่ ‘หวิ’  
ก็จะได้รับความสนใจเสมอ และเมื่อเหล่าดาราขยายสื่อ 
ทีไ่ดพ้บปะกบัแฟนๆ มากข้ึนกไ็ม่ยากท่ีพวกเขาจะตอ่ยอด 
ความเฉิดฉายให้แจ่มจรัสในโลกออนไลน์โดยที่ไม่ต้อง 
ใหใ้ครมาชว่ย Like ชว่ย Share เชน่ จอนห ์วญิญ ูหรอื  
โมเม ที่ผันตัวเองมาเป็นดาวอยู่ในโลกออนไลน์สุดฮอต 
ในตอนนี้

STEP 6

โมเมพาเพลิน

momay.spokedark.tv

room39

the 38 years ago

จอนห์ วิญญ

Celeb Net เหล่าผู้กล้าคว้าดาว 
กลุ่มคนที่เริ่มจากการรักในโลกออนไลน์ อัพรูป  

อัพคลิป เขียนไดอารี่ ลงบนอินเตอร์เน็ตด้วยความรัก 
และสร้างพื้นที่ส่วนตัวจนเกิดมีแฟนคลับคอยติดตาม 
ผลงานสร้างแรงใจในการออกงานใหม่ๆ จนในที่สุด 
เ ข า เ ห ล่ า นั้ น ก็ ไ ด้ ก ล า ย ม า เ ป็ น เ ห ล่ า เ ซ เ ล บ 
บนอินเตอร์เน็ตเช่น เชฟหมี, Room39 แต่เส้นทางนี้ 
ไม่ได้วิ่งฉิวเหมือนทางด่วน หากต้องมีกลุ่มเป้าหมาย 
และเหลา่แฟนเพ่ือคอย Share และ Like มาดสูวิา่แฟน 
เหล่านั้นเป็นใครกันบ้าง

 
1. เพือ่นฝงู ครอบครวั คนรอบตวั สิง่สำาคญัของการเปน็ 
เซเลบคอื คณุรูจ้กัคนมากนอ้ยแคไ่หน ยิง่คณุรูจ้กัคนมาก 
การผลักดันคุณให้ไปสู่ดาวก็ไม่ใช่แค่ฝัน เพ่ือนหน่ึงคน 
แชร์ อีกสิบคนรู้ หนึ่งในสิบคนแชร์ต่อ อีกสิบคนรู้  
เอาสิ แล้วดาวมันจะไปไหน
2. เหล่าเมมเบอร์ตามเว็บไซต์ อันดับแรกคุณต้องรู้ 
ก่อนว่าคุณจะเอาดีด้านไหน เช่นถ้าอยากเป็นนัก 
เอนเตอร์เทนก็เจาะกลุ่มเว็ปไซต์ YouTube อยากเป็น 
นักเขียนก็อาจเจาะกลุ่มเว็ปไซต์ Dek-D เพราะตาม 
เว็บไซต์จะมีสมาชิกอยู่แล้ว เมื่อคุณนำางานของคุณ 
ไปโพสต ์หากเหลา่สมาชกิเวบ็ไซตน์ัน้ชอบเขากบ็อกตอ่  
และสุดท้ายก็กลายเป็นแฟนคลับของคุณในที่สุด
3. โซเชยีลเนต็เวริค์ เปน็แหลง่สดุทา้ยทีม่เีหลา่ฐานแฟน 
ใหค้ณุเยอะทีส่ดุ เพราะในยคุนีห้ากใครยงัไมม่ ีFacebook  
คงจะหาคำาไหนที่มากกว่า ‘เชย’ มานิยามให้ได้อีกแล้ว  
ด้วยเครือข่ายสังคมออนไลน์นี้คุณสามารถอัพ แชร์  
งานของคณุไดไ้วและเขา้ถงึคนไดก้วา้งสดุๆ ไมว่่าคณุจะ 
ทำาเอง สรา้งเพจเฉพาะ กม็เีหลา่ผูใ้ชง้านเหน็การอพัเดต 
ของคุณตลอดเวลา ยิ่งบน Facebook แล้วหากใคร 
ไม่เคยได้ดูหรืออ่านอะไรที่เป็นกระแสก็จะเชยสุดๆ  
และกระแสนั้นเองเหมาะให้คุณจับไว้ให้ไปถึงดาว

Celeb Net FC ฐานดีมีดัง

เรื่อง: สิรวิชญ์ ทิพย์สกุลเจริญ
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ชี้ช่องก้องโลก
แนะนำาแหล่งรวมฐานแฟนคลับชื่อดัง  

รู้ช่อง เดินคล่อง เกิดง่าย

1. www.pantip.com เว็บบอร์ดขนาดใหญ่ที่สร้าง 
ศิลปินที่มีชื่อเสียงมาแล้วมากมายไม่ว่าจะเป็น เซ็งเป็ด  
ครูบาส ชานไม้ชายเขา ที่มีผลงานออกสู่ตลาด ถือว่า 
เปน็เวบ็ไซตเ์จด๊นัอนัดบัตน้ๆ เพราะมกีระทูท้ีห่ลากหลาย 
และมีสมาชิกเยอะ มีคอมเม้นท์ดีๆ ให้ และรับรองได้ว่า 
งานของคุณไม่ถูกดองแน่นอน
2. www.bloggang.com เว็บไซต์บล็อกไดอารี่ช่ือดัง 
ที่มอบพื้นที่ส่วนตัวให้คุณได้บอกถึงความเป็นตัวเอง 
ลงไป มีชาวบลอ็กกวา่หมืน่คอยตดิตาม และยงัมรีางวลั 
ใหส้ำาหรบับลอ็กทีป่อ๊ปปลูารป์ระจำาเดอืนแยกเปน็สาขา 
ต่างๆ อีกมากมายให้ได้เลือกเกิด
3. www.exteen.com อีกหนึ่งเว็บไฟแรงที่มีอีเวนท์ 
และของแจกต่างๆให้คุณได้ร่วมสนุกกัน นอกจากนี้ 
ยังมมุีมตา่งๆ ทีน่า่สนใจใหค้ณุไดต้ดิตามและฝากผลงาน 
ลงทีน่ี่ และท่ีนา่สนใจสดุๆ คอืหากบลอ็กของคณุดงัแลว้ 
คุณสามารถรวยได้ เพราะการพัฒนาระบบใหม่ที่ทำาให้ 
ยอดผู้ชมบล็อกของคุณกลายเป็นยอดเงิน

รู้ที่อยู่ของเหล่าแฟนคลับแล้วการเดินทางสู่ความ
เป็นเซเลบบนอินเตอร์เน็ตก็ไม่ยากอีกต่อไป ยิ่งถ้ามี
ความสามารถและไอเดียที่เจ๋ง คุณก็เกิดได้ง่ายๆ แต่ไม่
ว่าแฟนคลับของคุณจะเป็นคนกลุ่มไหน จงอย่าลืมว่า
เราเป็นใครและทำาอะไรอยู่ เพราะความเป็นตัวตนของ
คุณจะทำาให้คุณยังคงอยู่ได้บนโลกออนไลน์ หากคุณ
คล้อยตามกระแสความต้องการของเหล่าแฟนคลับ 
มากไป คุณก็จะลื่นไหลและถูกกลืนกินจนไม่เหลือ 
ตัวตนเดิม

ทิ้งท้ายคนดัง
กลุ่มแฟนคลับและมุมมองก่อนจะดังของเชฟหมี

คนสนับสนุน ในแง่ของการสนับสนุนทางการเงิน 
หรืออะไรทำานองนั้น ไม่มีครับ พวกเราเริ่มจากการ 
อั พ ล ง ใ น เ ฟ ช บุ๊ ค ใ ห้ ดู กั น เ อ ง ใ น ห มู่ เ พ่ื อ น  
เผอิญเพ่ือนบางคนอยากให้เพื่อนๆที่อยู่นอกวงออกไป 
ได้ดูบ้างเลยอัพลง YouTube ไปเท่านั้นเองครับ

ดงันัน้พวกผมจงึไมไ่ดมุ้ง่ทำาเพือ่ใหใ้ครดหูรอืมกีลุม่ 
เปา้หมายอะไรในตอนแรก เพราะทำาเลน่ๆ ไมไ่ดอ้ยากดงั 
หรือสร้างกระแสอะไรเลยครับ แต่พอทำาไปซักพัก  
กลุม่แฟนคลบัผู้ดสูว่นใหญเ่ทา่ทีส่งัเกตจะเปน็นกัเรยีน 
ตั้งแต่ ม.ต้น ไปจนถึงวัยทำางาน แต่ก็ไม่ได้กำาหนดอะไร 
เป็นพิเศษครับ

ตัวแม่แต่งหน้าเม้าท์มอยจากคุณนายปลาดิบแห่ง
พันทิป

ตอนที่พี่อัพวีดีโอ ไม่มีใครสนับสนุนอะไรใดๆ  
ทั้งสิ้นค่ะ เพราะว่าครั้งแรกที่พี่ทำาเป็นการทำาให้เพื่อน 
ที่อยู่ญี่ปุ่นด้วยกันดูเรื่องการแต่งตา (เพราะดันซื้อ  
Naked palette มาพร้อมๆ กัน แล้วต่างคนก็ต่างแต่ง 
ไม่ค่อยเป็น) 

ตอนแรกพี่ทำาเป็นรูปภาพ แต่ทำาแล้วพ่ีๆ เพ่ือนๆ  
ไม่เข้าใจ เลยทำาเป็นวีดีโอ  ตอนทำาพี่ก็พูดไปเม้าท์ไป 
แบบนี้แหละ เพราะว่าตอนนั้นทำาให้เพ่ือนดูจริงๆ  
เลยมีการเอ่ยชื่อเพื่อนคนโน้นคนนี้ แต่งไปเม้าท์ไป 
เพือ่นๆ หลายคนบอกวา่ดแูลว้สนกุด ีเหมอืนพีไ่ปนัง่คยุ 
ด้วยที่บ้าน 

พ่ีเลยลองทำาคลปินึงแลว้ไปโพสตท่ี์หอ้งแปง้คะ่ ทนีี ้
มคีนดแูลว้ชอบ พีเ่ลยทำาแลว้โพสตเ์ตม็ๆ กม็คีนชอบเยอะ  
จนมาเป็นแบบทุกวันนี้ค่ะ กลุ่มแฟนคลับส่วนมากเป็น 
คนทำางาน สาวออฟฟิศ และก็นักศึกษา ส่วนแม่บ้าน 
ก็มีบ้างค่ะ

ความเปน็ตัวตน
ของคุณจะทำาให้
คุณยังคงอยู่ได้
บนโลกออนไลน์ 
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อีกปัจจัยหนึ่งที่ เราไม่ควรมองข้ามสำาหรับ
การนำาเสนอตัวตนสู่การเป็น Internet Celebrity 
คือจังหวะของเวลาการโพสต์ การอัพโหลด ‘ของ’ 
ของเราให้ปรากฎแก่สายตาชาวโลกอินเทอร์เน็ต
นั่นเอง 

หากจะเทียบโดยความรู้สึกแล้ว คนส่วนใหญ่ 
คงรู้สึกว่าเวลายามเย็น เมื่อแสงอาทิตย์โบกมือ 
ลาลบัขอบฟ้าไปแล้ว นา่จะถงึเวลาทีเ่หมาะแกก่ารละทิง้ 
ภาระที่แบกไว้ตลอดทั้งวันแล้วหันหัวเล็งสายตาไปที่ 
หน้าจอสี่เหลี่ยมแคบที่แสนกว้างใหญ่นี้เสียที

จริงๆ แล้วในวันหน่ึงวันมีคนวิ่งเข้าวิ่งออกใน 
โลกออนไลน์ตลอดเวลา แน่นอนในวันนี้ ไม่มีเวลาไหน 
แล้วที่คนในโลกออนไลน์จะเป็นศูนย์ แต่การมีอยู่  
การเคลื่อนไหว และอัตราการโต้ตอบกันระหว่าง 
คนในโลกแห่งนี้แต่ละช่วงเวลาไม่เท่ากัน

คงสร้างความได้เปรียบไม่น้อย หากเราสามารถ 
รู้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดของสถานที่แห่งนี้–สังคมออนไลน์ 

มีข้อมูลเกี่ยวกับสถิติของ Argyle Social  
ผู้ให้บริการข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับสังคมออนไลน์  
ซ่ึ ง ได้ มี ก าร เก็บข้ อมู ลกว่ า  250 ,000 โพสต์   
และ 5,000,000 คลิก และสรุปผลออกมาเป็น  
Infographic ให้เราได้รู้ถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมแก่การ 
โพสต์ที่สุด สรุปจากภาพได้ดังนี้

การโพส Facebook ในวนัสดุสัปดาห ์สามารถสรา้ง 
Engagement กบักลุม่แฟนคลบัไดด้กีวา่การโพสในชว่ง 
วันทำางานถึง 32 % แต่ในด้านของ Twitter นั้นวันที่ 
โพสดูเหมือนจะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่

ในชว่งของวนัสดุสัปดาห ์สำาหรบั Facebook เวลา 
ทีเ่หมาะสมทีส่ดุคอืชว่งเวลาเยน็ และแยท่ีส่ดุคอืชว่งเชา้ 
ของวนั ซึง่เมือ่เทยีบกันแลว้ระหวา่งสองชว่งนี ้ชว่งเยน็ 
สามารถสรา้ง Engagement กับกลุม่แฟนคลบัของไดด้ ี
กวา่ชว่งเชา้ถงึ 46% แตข่อง Twitter นัน้ ชว่งเวลาท่ีดท่ีีสุด 
กลับเป็นช่วงระหว่างวัน อาจเพราะเป็นข้อความส้ันๆ  
ที่สามารถตามอ่านได้เรื่อยๆ เมื่อยามเบื่อ

เมื่อมองเจาะมาที่ วันหยุดสุดสัปดาห์อย่าง  
วันเสาร์-วันอาทิตย์ ไม่น่าเชื่อว่าการโพส Facebook  
วันอาทิตย์จะสามารถสร้าง Engagement กับกลุ่ม 
แฟนคลับได้มากกว่าการโพสในวันเสาร์ถึง 30% 
นั่นอาจเป็นเพราะวันอาทิตย์น่ าจะเป็นวันแห่ง 
ความสนุกและผ่อนคลายของใครหลายๆ คน  
แต่ในส่วนของ Twitter ไม่มีความแตกต่างกันมากนัก

กล่าวโดยสรุปคือ สำาหรับ Facebook วันอาทิตย์ 
ชว่งเยน็นา่จะเหมาะสมทีส่ดุ สว่น Twitter การเลอืกวัน 
มีผลไม่มากนัก แต่ช่วงเวลาระหว่างวันน่าจะเหมาะสม
ที่สุด

STEP 7
Timing จังหวะเหมาะ เวลาควร

เรื่อง: สัภยา เจริญบัณฑิตสกุล 
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จากขอ้มลู Infographic น้ันกส็ามารถสะทอ้นให้เรา 
เห็นภาพกว้างของ Timing ในการเล่น Social Media 
ของคนบนสงัคมออนไลนไ์ดบ้า้ง แตก่ารจะเลอืก Timing 
ในการอัพโหลดข้อมูลของเราสู่สายตาเพื่อนร่วม 
โลกออนไลน์นั้น สิ่งหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามคือ ใครเป็น 
กลุ่มคนที่ เราต้องการให้ติดตามสิ่งที่ เรานำาเสนอ  
และหาช่วงเวลาท่ีกลุ่มคนเหล่านั้นสามารถเข้าถึงได้  
คงจะเหมาะสมที่สุด

ในส่วนของ timing น้ีไม่ใช่หมายถึงแต่การเลือก 
ช่วงวันและเวลาของการโพสต์เท่าน้ัน แต่ยังหมาย 
รวมถึงการเกาะกระแสของสถานการณ์ที่กำาลังเกิดขึ้น 
ในช่วงเวลาตา่งๆ ดว้ย ซึง่หากสถานการณน์ัน้กำาลงัเปน็ที ่
ติดตามของคนในสังคมจะถือเป็นแรงผลักดันอย่างดี 
ในการดึงเราไปสู่การเป็น Internet Celebrity 

ตั วอย่ าง เช่น ในช่ วงมหาอุทกภัยครั้ ง ใหญ่  
ของประเทศไทย ปี 2554 ที่มวลน้ำาจำานวนมากไหล 
มาโอบล้อมรอบเมอืงหลวงกรงุเทพฯ ของเรา คณุศศนิ 
เฉลิมลาภ ซึ่งเป็นเลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร  
ได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในด้านการ 
วิเคราะห์สถานการณ์น้ำาท่วม เผยแพร่ผ่านคลิป
ทาง YouTube และกระจายต่อไปยังโลกออนไลน์
ในช่องทางอ่ืนๆ จนเป็นที่รู้จัก มียอดการเข้าชม 
ในแต่ละคลิปไม่ต่ำากว่า 100,000 ครั้ง ภายในเวลา 
อันสั้น เนื่ องจากเป็นเรื่ องราวที่ผู้ คนในสังคม 
กำาลังติดตามและให้ความสนใจอยู่เป็นจำานวนมาก

หลักในเรื่องของ Timing หรือช่วงเวลาการโพสต์ 
และอัพโหลดน้ี อาจดู เล็กน้อยและเป็นสิ่งที่ เรา 
อาจมองข้ามกันไป แตห่ากเราสามารถเอามาปรบัใชไ้ด ้ 
สิ่ง น้ีจะถือเป็นองค์ประกอบหน่ึงท่ีจะช่วยให้เรา 
ก้าวสู่การเป็น Internet Celebrity ได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพมากขึ้น

*infographic จาก www.argylesocial.com/ 

infographics/social-timing-insights-infographic

สำาหรับ Facebook วันอาทิตย์ช่วงเย็น 
น่าจะเหมาะสมที่สุด ส่วน Twitter  

การเลือกวันมีผลไม่มากนัก  
แต่ช่วงเวลาระหว่างวันน่าจะ 

เหมาะสมที่สุด 



 | Read Me 1124

ใครๆ ก็เคยผ่านช่วงชีวิตเป็น ‘คนไม่ได้ความ’  
มาก่อนท้ังน้ัน เพราะไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่แรกเริ่ม  
ถึงอย่างนั้น ใช่ว่าคนเราจะเปลี่ยนตนเองให้เป็นคน  
‘มีความ(หมาย)’ ไม่ได้เสียเมื่อไหร่

การสลัดร่างคนไม่ ไ ด้ความทำา ไ ด้ ไม่ยาก  
เพียงแต่ก่อนท่ีจะแจ้งเกิดในวงการโลกไซเบอร์  
มี น้ อยคนที่ จ ะ เด่ นจ ะดั ง โดยทำ าคลิ ปวี ดี โ อ 
เขียนบล็อก หรือทำาเว็บไซต์ เพียงครั้งเดียว  
ดั งนั้นความสำา เร็จจึ ง ไม่ ใช่แค่มี เพียงบุคลิก 
โดดเด่น หน้าตาดี มีความรู้เท่านั้น แต่ต้องอาศัย  
‘ความต่อเนื่อง’ กันด้วย ขยันผลิตผลงานบ่อยๆ 
ทำาอย่างสม่ำาเสมอ แล้วสักวันจะมีชื่อเสียงติดทน
บนหน้าจอ

เคล็ดลับอยู่ท่ีหมั่นสะกดคำาว่า ‘ค ว า ม’  
ให้ขึ้นจิตขึ้นใจเพราะทุกตัวอักษรนั้นทำาให้เรา
เปลี่ยนเป็นคนมี ‘ความหมาย’ ได้

 

ค. คนค้นคว้า 
ก้าวแรกท่ีแข็งแรงย่อมทำาให้เรามีก้าวต่อๆ ไป  

วิธีที่จะทำาให้เราผลิตผลงานได้ต่อเนื่องและยั่งยืนที่สุด  
คือ ต้องค้นหาว่าตัวเองชอบทำาอะไร ลองผิดลองถูก 
และลงมือทำาในสิง่ท่ีชอบอยา่งจรงิจงั เพราะเมือ่คนเรา 
มใีจให้กบังานทีช่อบ เราจะทำาสิง่น้ันได้เรือ่ยๆ โดยไม่รูส้กึ 
เบื่อหน่าย อย่ามัวแต่กล้าๆ กลัวๆ ที่จะทำาผิดพลาด  
มั่นใจในตัวเอง แล้วแสดงความสามารถออกมา 
ให้เต็มที่ กำาจัดความกลัวและข้ออ้างสารพัดออกไป

คุณสมบัติข้อนี้ต้องขอยกนิ้วให้ ปู เป้ โซสวีท  
บล็อกเกอร์ด้านความงามในพันทิป เดิมปูเป้มีอาชีพ 
เป็นเชฟทำาขนม แต่นั่นก็ไม่เป็นอุปสรรคสำาหรับการ 
ผันตัวมาเป็นบล็อกเกอร์รีวิวผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ปูเป้ 
ไม่เคยอ้างถึงความไม่ถนัด ความไม่รู้ ปูเป้รู้เพียงอย่าง 
เดียวว่า เธอชอบผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและอยากจะแชร์ 
เรือ่งน้ีใหกั้บคนในหอ้งเครือ่งแป้ง ถ้าไม่รูก้จ็ะหาความรู ้
เพิ่มเติมจากการทดลองใช้สินค้าจำานวนมาก จนวันนี้ 
เธอกลายเป็นคนดังที่เก่งขึ้นเรื่อยๆ

ว. แหวนวงเวียน 
ชีวิตของคนเราต่างมีหน้าท่ีการงานให้รับผิดชอบ  

เราทำาอยา่งซ้ำาๆ วนเวยีนกนัเปน็วฏัจกัร เราควรหยบิยมื 
ข้อดีข้อนี้มาใช้ หมั่นผลิตผลงานทำาให้เป็นปกตินิสัย  
อย่าผลัดวันประกันพรุ่ง มิฉะนั้นความดังอาจจะสะดุด 
เอาได้โดยไม่รู้ตัว

เอ็ดดี้-พิทยากร ลีลาภัทร์ นักเขียนธรรมะใช้ชื่อ 
ในทวิตเตอร์ว่า aston_ed มีส่ิงที่เขาอยากแบ่งปัน 
คือ ‘ความสุข’ ให้กับผู้คนในทุกๆ วัน สัจธรรมข้อหนึ่ง 
ที่เอ็ดดี้เรียนรู้คือ ทุกข์สุขเป็นเรื่องธรรมดาแต่คน 
มักไม่ชอบฟังเรื่องความทุกข์ เขาจึงหยิบด้านความสุข 
มาเล่าแทน ในช่วงแรกๆ เอ็ดดี้เขียนผลงานผ่านบล็อก  
จนเรือ่ง ธนาคารแหง่ความสขุ เปน็ทีน่ยิมและภายหลงั 
ก็หนัมาใหผู้้คนเบิกความสขุกันผ่านทางทวิตเตอรแ์ทน  
เขาคอยแนะนำาการใช้ชีวิตให้มีความสุขและไม่ลืมที่จะ 
เลา่นทิานธรรมะกอ่นเขา้นอนในชว่งเวลาเดมิของทกุวนั 
ให้แฟนๆ หลับฝันดีเป็นประจำา

STEP 8

@aston_ed

สะกด ‘ความ’ ให้ต่อเนื่อง

เรื่อง: ธัญรัตน์ ตันติวงศ์
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า. เอือมระอา 
ใ นสั งคมออน ไลน์ ก า รถู ก วิ พ ากษ์ วิ จ า รณ์  

เป็น เรื่ องปกติ  ไม่มี ใ คร เห็นดี เห็นงามกับ เรา 
รอ้ยเปอร์เซ็นต ์ในเมือ่มขีาขึน้ไดก้ต็อ้งมขีาลงได ้ดงันัน้ 
ต้องอดทนต่อกระแสสังคม อาจหนักบ้างเบาบ้าง 
ก็อย่าเพิ่งท้อและจงผ่านอุปสรรคข้อนี้ไปให้ได้

คนที่ตอบโจทย์ข้อนี้ได้ดีกว่าใคร คือ พุด เดชอุดม  
ถ้าในเฟสบุ๊คมีปุ่ม ‘Dislike’ เชื่อว่าผู้ชายคนนี้จะได้รับ 
คะแนนเสียงอย่างท่วมท้น หลายคนเอือมระอาที่เขา 
ร้องเพลงเพ้ียน ไม่ใช่แค่ผิดคีย์แต่ถึงขนาดหลุดคีย์  
แตถ่งึอยา่งนัน้ พดุกไ็มค่ดิลม้เลกิทีจ่ะเปน็ตวัของตวัเอง  
และเดินหน้าทำาคลิปเช่นนี้ต่อไป จนวันนี้พุดได้พิสูจน์ 
ใหเ้หน็แลว้วา่ มคีนตดิตามผลงานเพลงเพีย้นๆ ของเขา 
หลายแสนวิว

ม. ม้าคึกคัก 
คนขยนัไมไ่ดแ้ปลวา่จะชนะไดท้กุสิง่ แต่คนประสบ- 

ความสำาเร็จส่วนใหญ่มัก ‘ขยัน’ ความอึดเป็นการ 
แสดงออกถึงความพยายามและความทุม่เท เชือ่เถอะวา่ 
ผลงานแสดงความตัง้ใจจรงิของเราได ้ฉะนัน้ถา้อยากให้ 
ผลงานออกมาดีและสื่อสารไปยังคนดู เราก็ต้องหมั่น 
ทำางานให้หนัก 

จา่พิชติ ขจดัพาลชน แอดมนิของเวบ็ไซตส์ำานกัขา่ว  
Drama– Addict.com มีหน้าทีเ่ก็บตกเรือ่งราวดรามา่ 
ในแวดวงอินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจคน 
บนโลกออนไลน์ไม่ให้เอาเป็นเยี่ยงอย่าง สำาหรับงาน 
สอดส่องเรื่องชาวบ้านเขาตีกันใช่ว่าจะเป็นเรื่องง่าย 
จ่ าต้องใช้ เวลาเก็บข้อมูลและติดตามเรื่ องราว 
อย่างใกล้ชิด และก่อนจะมาเป็นงานเขียนให้ผู้อ่าน 
ติดตามกันจน ‘มาม่า’ ก็ต้องทำาการคัดสรรดราม่า 
คณุภาพสงู บันทกึเรือ่งราวโดยการเก็บไฟลภ์าพไว้เปน็ 
หลักฐานเพ่ือใช้ลงประกอบคำาบรรยาย มีการสืบที่มา 
ที่ไปของแหล่งข่าว งานของเขาจึงเป็นงานที่หนัก  
แต่แม้จะเหนื่อยแค่ไหนจ่าของเราก็ไม่เคย ‘อยู่เฉย’ 
      
   

เมื่อสะกด ‘ค ว า ม’ ได้จนเป็นนิสัยแล้ว การเป็น 
คนได้ ‘ความ’ ก็คงไม่ยากอีกต่อไป เพราะแท้จริงแล้ว  
การสะกดความก็คือการสะกดจิตของเราเองให้ทำา 
ในส่ิงท่ีรกัตอ่ไปเรือ่ยๆ อยา่ง ‘ตอ่เน่ือง’ และ ‘สม่ำาเสมอ’   
แล้วสักวันการสะกดจิตของเราก็จะกลายเป็น 
การสะกดใจแฟนคลับในที่สุด

Put Dejudom

จ่าพิชิต ขจัดพาลชน
drama–addict.com

สัจธรรมข้อหนึ่งที่เอ็ดดี้เรียนรู้คือ  
ทุกข์สุขเป็นเรื่องธรรมดาแต่คนมักไม่ชอบฟัง 

เรื่องความทุกข์ เขาจึงหยิบด้านความสุขมาเล่าแทน



 | Read Me 1126

นักเดินทางเมื่อพิชิตยอดเขาหนึ่งได้ เขามักจะ 
มองหายอดเขาอื่นเพื่อพิชิตต่อ Celebrity  
ส่วนใหญ่บนอินเทอร์เน็ตก็เช่นเดียวกัน เมื่อเขาดัง 
ในโลกออนไลน์จนถึงจุดๆ หน่ึงแล้ว ก็ย่อมอยาก 
ต่อยอดออกไปสูว่งการเบ้ืองนอก เพ่ือโอกาสทีม่าก 
ขึ้นในการเผยแพร่ผลงาน บางคนโชคดีผลงาน 
โดดเด่นเป็นที่สะดุดตาของ ‘แมวมอง’ ก็ได้รับ 
การทาบทามออกไปสู่วงการเบ้ืองนอกอย่างไม่ต้อง 
เปลืองแรงหาสังกัด แต่สำาหรับบางคนที่ผลงาน 
อาจยังไม่โดดเด่นพอ หรือโชคร้ายไม่มีแมวมอง 
แวะเวียนผ่านมา การต่อยอดก็คงไม่ได้ง่ายดาย 
เหมือนการต่อกิ่งปักชำาต้นไม้ 

นักเดินทางบนยอดเขา
หากคุณคือคนหนึ่งที่ปฏิบัติตามวิธีการทั้ง 8 ข้อ 

ที่กล่าวมาจนโด่งดังเป็นที่รู้จักในอินเทอร์เน็ตแล้วล่ะก็  
นัน่แปลวา่คุณพิชติยอดเขายอดแรกสำาเรจ็แลว้ แตห่าก 
ลองมองไปเบื้องหน้า เมื่อได้ประสบพบเจอยอดเขา 
อีกยอดที่สูงกว่า ชันกว่า สัญชาตญาณของคุณ 
อาจกระตุ้นให้มือสั่นระริกอยากป่ายปีนพิชิตเขา 
ยอดใหม่ นั่นคือการต่อยอดออกไปสู่วงการนอก 
โลกออนไลน์ มันอาจฟังดูยาก หากแต่นักเดินทางกลุ่ม 
หนึง่ไดพิ้ชติมนัสำาเรจ็แล้ว บุคคลเหลา่น้ันคอื Room39  
เจ้าของเสียงพรสวรรค์จาก YouTube ที่ปัจจุบัน 

กลายเป็นนักร้องดังสังกัดค่าย LOVEiS, เชฟหมี  
เจ้าของคลิปครัวกากๆ อันโด่งดังท่ีได้รับการแชร์ 
นับหมื่นครั้งใน Facebook กับโฆษณาซอสภูเขาทอง 
ในโทรทัศน์ หรือ วิชัย เจ้าของหนังสือ สิ่งมีชีวิต 
ในโรงแรม ที่เคยเขียนบล็อกติดอันดับความนิยม 
ใน exteen นี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างบุคคลที่ยืนอยู่ 
บนยอดเขายอดนัน้ ใครจะรูว้า่พืน้ทีบ่นนัน้อาจยงัเหลอื 
พอสำาหรับคุณก็เป็นได้

พิชิตยอดแรกให้ได้
เขายอดแรกที่คุณต้องพิชิตให้ได้ไม่ใช่การก้าว 

มาเปน็ Celebrity บนอนิเตอรเ์นต็ หากแตค่อืการ ‘กลา้’  
ทีจ่ะเริม่ปนีเขา กลา้ทีจ่ะนำาเสนอตวัเอง นำาเสนอความคดิ 
หรือส่ิงที่ต้องการบอกเล่าให้ชาวโลกออนไลน์ได้รับรู้  
กล้าที่จะยอมรับคำาวิจารณ์ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ  
หลงัจากน้ันหากคณุพิชติยอดเขาลกูถัดมาจนกลายเปน็ 
คนดังในอินเทอร์เน็ตได้ หนทางสู่ยอดเขาลูกถัดไป 
ก็จะมองเห็นชัดยิ่งขึ้น 

ปีนเขาหรือเดินทาง
นั ก เ ดิ น ท า งบ า ง คน เ ดิ น ท า ง เ พ่ื อ ปี น เ ข า 

เป็นจุดหมายหลัก พยายามทำาทุกวิธีเพื่อประสบ- 
ความสำาเร็จบนอินเทอร์เน็ต รวมถึงไขว่คว้ายอดเขา 
ถัด ไปเพื่ อต่อยอดออกมาดังนอกโลกออนไลน์   
ในชั้นหนึ่งความพยายามยิ่งมากยิ่งอาจนำามาซึ่ง 
ความสำาเร็จโดยเร็ว แต่ในบางครั้งความเหนื่อยจาก 
ความพยายามอาจทำาให้ความสุขตกหล่นหายไป 
ระหว่างทาง ขณะที่นักเดินทางบางคนเดินทางเพื่อ 
เดินทาง เขาอาจหวังท่ีจะไปถึงยอดเขาทว่าเดินอย่าง 
ค่อยเป็นค่อยไป เก็บเก่ียวความสุขตอนแรกเริ่มเดิน 
ทางติดตัวเอาไว้เสมอ อย่างเช่น วิชัย ชายหนุ่มอดีต 
พนักงานโรงแรมที่มีความตั้งใจเดิมอยากเขียนเล่า 
ประสบการณ์สนุกๆ จากการทำางานโรงแรม แต่ด้วย 
ภาษาทีส่นกุ วธิกีารเลา่ทีเ่ปน็กนัเอง ทำาใหเ้ขาโดง่ดงัใน  
exteen จนได้ออกหนังสือเป็นของตัวเอง

STEP 9
เชฟหมี  
กับโฆษณา 
ซอสภูเขาทอง

วิชัย เจ้าของหนังสือ
สิ่งมีชีวิตในโรงแรม

เดินทางไกล ให้ทะลุโลก (ออนไลน์)

เรื่อง: จารุวรรณ ชื่นชูศรี
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“พ่ีไม่ได้นึกว่าจะได้มาเขียนหนังสือเหมือนตอนน้ี  
กระทั่งจะรวมเป็นเล่มขายเองก็ยังไม่มีความคิด 
เลยด้วยซ้ำา พี่ว่าพี่แค่ทำาให้ตัวเองสนุก อยากทำาอะไร 
ก็ทำาแต่ทำาแล้วให้สนุก แล้วหวังว่าคนอื่นๆ จะสนุก 
เหมือนกับเรา”

บางครั้งเราอาจต้องกำาหนดบทบาทของตัวเอง 
ในใจว่า แท้จริงแล้วเราต้องการปีนเขาหรือเดินทาง

กระเช้าลอยฟ้า
นักเดินทางบางคนอาจโชคดีที่ยังไม่ทันจะเริ่มปีน 

ยอดเขาลูกใหม่ ก็มีกระเช้าลอยฟ้าทอดตัวลงมารับ 
จากบนยอดเขา คนดังในอินเทอร์เน็ตหลายคนโชคดี 
มี ‘แมวมอง’ มาทาบทามให้ขึ้นกระเช้าก้าวออกมา 
สู่วงการโลกแห่งความจริงถึงที่ ความสามารถ บุคลิก  
แนวความคิด อาจเป็นสิ่งที่เจ้าตัวมีเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว  
หากแต่ ‘ความเป็นท่ีรู้จัก’ คือปัจจัยสำาคัญแท้จริง 
ที่ช่วยชี้เป้าให้กระเช้าลอยลงมาหาได้เร็วข้ึน ในขณะท่ี 
นักเดินทางบางคนอาจไม่โชคดีเช่นนั้น วิชัย เป็นอีก 
หนึ่งคนที่กระเช้าลอยมาหยุดเพียงครึ่งทาง อีกครึ่ง 
คือการเดินทางของเขา

“ตอนนัน้มคีนสง่ขอ้ความสัน้ๆ มาหาวา่ “อยากเขยีน 
เป็นเรื่องเป็นราวขายไหม” ตอนนั้นก็คิดว่า ไอ้คนนี้ 
คือใคร รู้จักเราได้ยังไง ก็ตอบไปว่า “เอาสิ” แล้วพี่บิ๊ก 
(ภมูชิาย บญุสนิสขุ บรรณาธิการ สำานักพมิพ ์a book) 
ก็ตอบกลับมาสั้นๆ อีก “ดีๆ แล้วคุยกัน” ซึ่งตอนที่ 
ตอบกลบัมาเรากย็งัไมท่นัคดิอะไร เพราะเราคดิจรงิๆ วา่ 
ภาษาที่ใช้ในบล็อก มันไม่สามารถมาตีพิมพ์ได้จริงๆ  
หรอก จนกระท่ังนานวนัพีบ่ิก๊กห็ายเงยีบ จนแอบไปคน้ 
google ต่างๆ นานาว่า ผู้ชายชื่อ ภูมิชาย บุญสินสุข  
คอืใคร จนทนไมไ่หวตอ้งเมลไ์ปงอ้ถามเอง พอรูว้า่พีบ่ิก๊ 
เปน็คนจาก a book กด็ใีจมาก เหมอืนเดก็ไทยทีด่แูมนยฯู 
ทางทีวีมาทั้งชีวิต ถูกเรียกตัวให้ไปเซ็นสัญญาค้าแข้ง”

ไม่มีเขาลูกไหนเหมือนกัน
ยอดเขาแต่ละยอดอาจมีบ้างที่หน้าละม้าย

คล้ายคลึงฝาแฝดจากท้องแม่เดียวกัน ทว่าก็ไม่มี 
ยอดเขา ใดที่ เหมือนกัน ไปเสีย ทุกกระ เ บียด น้ิว  
การทำางานในโลกอินเทอร์เน็ตกับการทำางานในโลก 
แห่งความจรงิกเ็ชน่กนั กอ่นท่ีคุณคิดจะพชิิตยอดเขาลกู 
ถดัไป ลองหยุดทบทวนกบัตวัเองใหด้วีา่ พรอ้มสำาหรบั 

โลกแห่งการทำางานจริงหรือยัง ในโลกอินเทอร์เน็ต 
ที่เงินไม่ได้เป็นตัวแปรสำาคัญเท่าความชื่นชอบ มีพื้นที่ 
สำาหรับแสดง ‘ความเป็นตัวเอง’ ได้อย่างเต็มที่   
อาจทำาใหค้ณุรูส้กึถงึความเปลีย่นแปลงอะไรบางอยา่ง 
เมื่อก้าวมาสู่โลกออฟไลน์

“เปรยีบไป การเขยีนบลอ็กกบัการเขยีนหนงัสอืจรงิ 
มนัเหมอืนกบัเราตอ่ยมวยสากลสมคัรเลน่ กบัตอ่ยมวย 
อาชีพน่ะครับ เวลาเขียนบล็อกมาระยะนึง เราจะเริ่ม 
พิถีพิถันในการเขียนมากข้ึน แต่ก็ยังยืนอยู่บนจุดที่ว่า  
“กูอยากเขียนยังไงกูก็เขียนแบบนั้น” ไม่มีคนชอบ 
ก็ไม่เป็นไร แต่พอมาเขียนหนังสือขาย มันเหมือนต่อย 
มวยอาชีพละทีนี้ มีทีมงาน มีบก. มีพิสูจน์อักษร  
มีการตลาด เริ่มมีคนมาบอกเราแล้วว่า เขียนแบบนี้ 
ไม่ได้ เขียนแบบนั้นได้ ตรงนี้เขียนสั้นไป ตรงนี้ยาวไป  
ต้องแก้ตรงน้ี มันเริ่มเ ก่ียวกับการค้าที่มีคนอื่น 
มาลงทุนให้ เพราะงั้นไม่มีคนชอบไม่เป็นไรไม่ได้แล้ว  
เพราะเขาขาดทุน”

เม่ือพิชิตยอดเขาได้แล้ว นักเดินทางอาจเริ่ม 
มีความสุขกับการหาเขาลูกใหม่ๆ เพ่ือพิชิต แต่คงจะ 
เป็นการดีไม่น้อยถ้านักเดินทางคนนั้นจะเก็บความรู้สึก 
ดีๆ  ในครัง้แรกทีเ่ริม่ออกเดนิทางเอาไว ้เพราะในวันหนึง่ 
ที่ เขาพิชิตยอดเขาที่ สูงที่สุดได้ ความทรงจำาและ 
ความสนุกในครั้งแรกเริ่มเดินทางอาจเป็นรางวัล 
ที่มีค่าที่สุดในการเดินทางก็เป็นได้

การเขียนบล็อก
กับการเขียน
หนังสือจริง  

มันเหมือนกับ 
เราต่อยมวย

สากลสมัครเล่น
กับต่อยมวย

อาชีพ
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นอกจากจะเป็นบันไดสำาหรับ
การมีชื่อเสียงในโลกออนไลน์   
9 Steps นี้ยั งสามารถเป็น
บันไดให้ เราได้ก้าวเดินขึ้นไป  
เ พ่ือมองลงมาสำารวจพื้นดิน 
ปัจจุบันที่ยืนอยู่ในทุกวันนี้

Content ย่อยง่าย, เครื่องมือ 
ทันสมัย, คาแรคเตอร์แปลกเด่น
ไม่เหมือนใคร, PR ตัวเองเป็น 
ฯลฯ 

ย้อนหลังไปแค่ไม่ถึง 10 ปี  
คุณสมบัติหลายข้อไม่เคยเป็น 
เรื่องจำาเป็นสำาหรับการมีชื่อเสียง 

บันไดแต่ละขั้นล้วนบันทึก 
ร่ อ ง ร อ ย ข อ ง ก า ร ก้ า ว ย่ า ง 
ที่แตกต่างกันไปตาม ‘ยุคสมัย’

หวังว่าการได้ร่วมเดินสำารวจ 
บันไดทั้ง 9 ขั้นที่ผ่านมากับเรา  
จะทำาให้คุณมองคำา 2 คำาอย่าง 
‘Internet’ และ ‘Celebrity’  
ได้อย่างเข้าอกเข้าใจ 

และสามารถส ร้ า งบั น ได 
ขั้นที่ 10 ของคุณเองได้อย่าง 
รู้เท่าทัน
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เรื่อง: สุธาสินี เลิศวัชระสารกุล
ภาพ: วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย  

Special Interview
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. . .

มาดามมด ผู้ทำาให้วลีเด็ดอย่าง ‘น่ารักอ่ะ’  
ฮิตไปทั่วบ้านทั่วเมือง (ขณะอ่านกรุณาเอียงคอ 

และทำารูปปากแบบมาดามมด) แจ้งเกิดบน 
โลกออนไลน์ ผ่านรายการ ภาษา Plaza  

ทางเว็บวิดีโอ Play Channel ด้วยการนำาเสนอ 
เนื้อหาแหวกแนว บวกกับคาแรคเตอร์หลุดโลกสุดทาง 

ที่ทำาให้หลายคนถึงกับอึ้งว่าทำาได้ยังไง!?  
และเมื่อ Read Me ฉบับนี้เป็นเรื่องฮาวทูสู่ 

อินเทอร์เน็ตเซเลบบริตี้ เราจึงไม่ลังเล 
ที่จะชวนเธอมาขึ้นปก ซึ่งมาดามมด 

ก็ไม่ทำาให้เราผิดหวังเลยจริงๆ
. . .
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ประเด็นเรื่องภาษาวิบัติ
จริงๆ มีเนื้อหาหลากหลาย แต่อันนี้ 

คนจะจำาได้และสนใจกันเยอะ เพราะเรา 
เอามาจากภาษาที่วัยรุ่นใช้กันจริงๆ  
ส่วนตัวแล้ว ไ ม่ ได้ต่อต้านแต่ก็ ไม่ ได้
สนับสนุน สุดท้ายมันคือเรื่องกาลเทศะ 
มนัสนกุสนานกนัไดเ้ฉพาะกลุม่ แตส่ำาคญั 
คือต้องรู้ ว่ าคำาที่ถูกต้องเขียนยังไง  
แล้วเลือกใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์

ก้าวแรกสู่ความซ่า
เริ่มจากเราพอมีคอนเนคชันตอนเรียนอยู่บ้าง จากที่อยู่ตามมุมมืด 

ตามที่ลับ ก็เลยมีคนมาเห็น ซึ่งต้องยอมรับตรงนี้เลยว่าหน้าตามีส่วน 
อย่างมากจริงๆ ผู้ใหญ่เขาคงเห็นความงามในตัวเราก่อนแหละ แล้วพอดี 
ตอนนั้นทางช่องอยากทำารายการเกี่ยวกับภาษา ซึ่งเป็นสิ่งที่เราชอบ 
อยู่พอดี ก็เลยได้มาทำารายการภาษา Plaza ที่เน้นนำาเสนอความบันเทิง 
ทางด้านภาษา แรกๆ ก็ตั้งใจให้ดูวิชาการหน่อย แต่พอยิ่งทำายิ่งสนุก 
เลยเพิม่สสีนัไปเรือ่ยๆ ชว่งหลงัมานีร้ายการไม่คอ่ยมีสครปิต ์เราวางไวแ้ค ่
โครงเรื่องแล้วคิดมุกสดที่เกิดขึ้นเดี๋ยวนั้น รู้สึกเดี๋ยวนั้น ซึ่งตอนที่ต้อง 
ออกอากาศทุกวนั กมี็ช่วงท่ีกดดันมากเหมอืนกนั  แตต่อนนีท้ำาแบบสบายๆ   
ไม่ได้ดีไซน์ว่าต้องฉีกไปแนวนั้นแนวนี้ เพราะส่ิงที่ดีที่สุดน่าจะเป็นการได้
เป็นตัวของตัวเอง 

ปัจจุบันมาดามมด 
มีรายการใหม่ชื่อ  

The Amazing Mod  
ซึ่งมีรายการ  

ภาษา Plaza เป็นช่วง
หนึ่งของรายการ

มาดามมดจบการศึกษา 
ระดับปริญญาตรีจาก  
ภาควิชาวาทวิทยาและ

สื่อสารการแสดง  
คณะนิเทศศาสตร์  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สิ่งที่คุณ 
อาจยังไม่รู้ 
เกี่ยวกับ 

มาดามมด
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งานอดิเรกอันแสนเรียบง่าย
ถ้าวันไหนไม่ทำางานก็ชอบอยู่บ้านเงียบๆ แล้วถ้าเป็นไปได้ 

ก็จะขออยู่ในที่มืดๆ หน่อย เราเป็นคนรักสัตว์นะ ที่บ้านจะ
เลี้ยงแมวสามตัว หมาหนึ่งตัว จะชอบคุยกับหมาแมวที่บ้าน 
เป็นงานอดิเรก ซึ่งนอกจากแมวบ้านตัวเองแล้วก็จะมีแมวที่อื่น 
แวะเวียนมาเยี่ยมอยู่เรื่อยๆ ก็พูดคุยกันไปตามอัธยาศัย

ปรากฏการณ์แจ้งเกิดทางออนไลน์
อินเทอร์เน็ตคือช่องทางที่ เจ๋งนะ มันเป็นพื้นที่ ให้คน 

ได้มีโอกาสแชร์ความเป็นตัวตนของตัวเอง แต่ไม่อยากให้มอง 
เรื่องปลายทางที่ความดังอย่างเดียว อยากให้มองต้นทางด้วย 
ว่าเรากำาลังอยากสื่อสารอะไร 

ตัวตนที่แท้จริงของมาดามมด
ส่ วนตั ว ไ ม่ ไ ด้ คิ ด ว่ า เ ร า เ ป็น ผู้หญิ ง 

หรือผู้ชาย เราแสดงออกตามความรู้สึก  
เราว่าเรื่องเพศมันเป็นเรื่องสมมติ ก็เลย 
ไม่ได้คิดว่าตัวเองต้องเป็นเพศอะไร หลายคน 
อาจจะเข้าใจผิดว่าเราขายหน้าตา แต่เรา 
จริงใจกับสิ่งที่นำาเสนอ เราเป็นตัวของตัวเอง  
ทำาด้วยความจริง ใจออกมาจากข้างใน  
เลยไม่ต้องฝืนอะไรมาก แค่อยากให้คนจดจำา 
เราในภาพของคนสวยที่ตลกเท่านี้ก็พอแล้ว

สมัยเรียนมาดามมด 
เป็นนักแสดงละครเวที

ของคณะ 4 ปีรวด  
และปีสุดท้ายยังพ่วง
ตำาแหน่งแอคติ้งโค้ช 

อีกด้วย

โอปอล์-ปาณิสรา พิมพ์ปรุ, 
ก้อย-รัชวิน วงศ์วิริยะ,  
เต๋อ-ฉันทวิชช์ ธนะเสวี  
บุคคลเหล่านี้คือคนที่ 

มาดามมดเคยกระทบไหล่ 
ร่วมแสดงละครเวทีด้วย

เมื่อก่อนมาดามมด
เคยไว้ผมยาว 

ตรงสลวย แต่ตอนนี้
ทรงผมที่แท้จริง 

คือ บ็อบเก๋ๆ 

มาดามมดเคยสร้าง 
ความตะลึงพรึงเพริศ 
แก่งานสันโต้นิเทศ- 

‘ถาปัตย์ ด้วยการโรยตัว
ลงมาจากตึกคณะ 
สถาปัตย์ฯ จุฬาฯ
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คนจำานวนไม่น้อยยุค น้ีขี้ เหงา เพราะเขาโตมากับเสียง  
กับเทคโนโลยี ไม่ค่อยได้อยู่เงียบๆ ยิ่งถ้าต้องเที่ยวสถานที่เงียบๆ  
อย่างห้องสมุด หลายคนคงส่ายหน้า และฉงนสงสัยว่าเที่ยวห้องสมุด 
สนุกตรงไหน ? แต่ขอบอกก่อนว่าห้องสมุดที่นี่ไม่เหมือนใครแน่นอน 

‘บ้านๆ น่านๆ ห้องสมุดและเกสต์โฮม’ ก่อเกิดจากความรัก 
ความตั้งใจของ ครูต้อม-ชโลมใจ ชยพันธนาการ คุณครูโรงเรียน 
สตรีศรีน่าน ท่ีอยากทำาห้องสมุดเพื่อให้คนในชุมชนมีที่อ่านหนังสือ 
ในบรรยากาศดีๆ ตามแบบฉบับบ้านๆ น่านๆ ตามสไตล์เจ้าของบ้าน  
คือเป็นบ้านไม้ลักษณะทรงล้านนาสองชั้น สองหลัง หลังหนึ่ง 
เป็นห้องสมุด ส่วนอีกหลังเป็นเกสต์โฮม ซึ่งบริเวณโดยรอบรายล้อม 
ไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่สีเขียว ท่ีเจ้าของบ้านรักและดูแลเป็นอย่างดี 
ทุกต้น ทุกดอก สร้างบรรยากาศให้รู้สึกสดชื่นตั้งแต่ย่างเท้าเข้ามา 

ใต้ถุนของห้องสมุด มีโต๊ะไม้ เก้าอี้ไม้ วางเรียงรายสำาหรับเป็น 
ที่นั่งอ่านหนังสือ และคลอเคลียกับต้นไม้กระถางเล็กๆ รองรับแขก 
ผู้มาเยือน ส่วนบริเวณหน้าห้องสมุดมีสนามหญ้าสีเขียวชอุ่ม ที่พอ 
แสงแดดตกกระทบแล้วให้ความรู้สึกอุ่นนุ่มข้ึนมาจับใจ ยังไม่นับพวก 
ต้นไม้ใหญ่บริเวณรอบบ้านที่ต้านเงาแดดได้ดีทีเดียว เรียกได้ว่าอยู่มุม 
ไหนก็มองเห็นต้นไม้ การอ่านหนังสือในพื้นที่สีเขียวแห่งน้ีจึงให้ 
ความรู้สึกดีอย่างน่าประหลาด

หากเดินข้ึนมาช้ันสองจะมีห้องเล็กๆ ท่ีมีหนังสือสำาหรับให้คนทุกเพศ 
ทุกวัยได้เลือกอ่าน ตั้งแต่การ์ตูนภาพ บทความ เรื่องสั้น บทกวี นิยาย 
จนถึงวรรณกรรม ซ่ึงหนังสือพวกน้ีได้มาจากเพื่อนนักเขียนของ 
เจา้ของบ้านหลายคน อาท ิศ ุบญุเลีย้ง, ชาต ิภริมยก์ลุ, วรพจน ์พันธุพ์งศ์, 
จอ้ย นรา, นภิา เผ่าศรเีจรญิ ฯลฯ ทีต่ัง้ใจสง่มอบหนังสอืมาใหอ้ยูต่ลอด

          นอนกินลม 
    ชมหมู่ดาว 
       เมาตัวหนังสือ 
ณ ‘บ้านๆ น่านๆ ห้องสมุดและเกสต์โฮม’ 

เรื่อง/ภาพ: ศศิกานต์ เอื้อวิทยาวุฒิกุล

My Space [สาระบันเทิงสถาน]
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หน้าห้องสมุดมีลานกว้างสำาหรับนักอ่านรุ่นน้อยรุ่นใหญ่ 
ไว้นั่งนอนหรือจะตีลังกาอ่านหนังสือเจ้าของบ้านก็ไม่ว่า นอกจากนั้น 
ยังมีเปลไม้ไผ่ และเก้าอี้โยกให้แขกได้นอนแอบอิงพิงตัวหนังสือ 
จนอาจผล็อยหลับไปได้ ซึ่งบรรยากาศเหล่านี้ เป็นความตั้งใจ 
ของครูต้อมที่อยากให้ห้องสมุดที่นี่มีความผ่อนคลาย ไม่เคร่งขรึม  
หรือตึงเครียด   

ห้องสมุดบ้านๆ น่านๆ ทำาขึ้นเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ ส่งเสริม 
ให้คนรักการอ่าน และให้คนชอบอ่านมีที่อ่าน ครูต้อมบอกกับเราว่า  
“หลายขณะของชีวิต การอ่านคือการแก้ปัญหาที่ยอดเยี่ยมมาก  
แก้โง่ แก้เหงา”

การอ่านมีประโยชน์ต่อชีวิต เป็นเรื่องจริงที่ปฏิเสธยาก เพราะมี 
บางครั้งเมื่อรู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับชีวิต ความหวัง ความฝัน ความเชื่อ  
ของเราลดลง หนังสือก็เป็นอีกหน่ึงแรงบันดาลใจได้ดีเหมือนกัน  
ด้วยเหตุผลนี้อาจทำาให้นักอ่านจำานวนมากเสาะหามุมสบายๆ  
เพ่ือปลอ่ยเวลาไปกับตวัหนงัสอื ซึง่หอ้งสมดุคงเปน็ตวัเลอืกลำาดบัตน้ๆ  
ของพวกเขา และหากนักอ่านตัวยงได้มาสัมผัสที่นี่ รับรองได้ว่า 
คงไม่ผิดหวัง เพราะไม่เพียงแค่ได้ดื่มด่ำากับหนังสือ ห้องสมุด 
บ้านๆ น่านๆ ยังมีกิจกรรมน่ารักๆ ให้ เข้าร่วมตลอดปี อาทิ  
การจัดเสวนาคนอ่านพบคนเขียน, อ่านบทกวี, เปิดตัวหนังสือ หรือ 
แสดงภาพ ตามแต่โอกาส

นอกจากนี้หากต้องการที่พักพิง ที่นี่มีเกสต์โฮมแบบบ้านๆ น่านๆ  
ห้องหับ น่ารัก น่าพัก ทั้งหมด 4 ห้อง จะมาเดี่ยว มาคู่ หรือหมู่คณะ  
กร็องรบัไดห้มด และถงึแมท้กุหอ้งใชพ้ลงังานจากพดัลม แตไ่มต่อ้งกลวั 
ว่าจะร้อน เพราะรอบบ้านรายล้อมไปด้วยต้นไม้ อากาศจึงกำาลังสบาย  
แถมมีม้านั่งตัวยาวและโทรทัศน์คอยบริการให้นั่ง นอน กลิ้ง  
ได้ตามสบายเสมือนอยู่ที่ห้องโถงกลางบ้านตัวเองอีกด้วย

และเมือ่เวลาหวัค่ำามาเยอืน แสงไฟสนีวลๆ ฝัง่หอ้งสมดุกฉ็ายแสง 
ให้ผู้มาพักเกสต์โฮมสามารถเดินไปหยิบหนังสือออกมาอ่านได้ตลอด  
24 ชั่วโมง โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนที่ เงียบสงบกำาลังดี  
เหมาะแก่การอา่นหนงัสอื จบิชารอ้นๆ และนอนออ้ยอิง่ฟงัเสยีงลมพดั 
ผ่านก่ิงใบของต้นไม้ไปพร้อมกับแสงดาวที่กำาลังสาดฉายเข้ามา 
ในห้องสมุด 

‘บ้านๆ น่านๆ ห้องสมุดและเกสต์โฮม’ 
ตั้งอยู่ที่ 14/1 ถนนมณเฑียร อ.เมือง จ.น่าน 55000
เปิดทุกวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.30-18.00 น.  

อัตราค่าบริการในส่วนของห้องสมุด (สำาหรับสมาชิก  
ผู้ใหญ่ 150/คน/ปี เด็ก 100 บาท ยืมฟรีตลอดปี),  
Wi-Fi 10 บาทตลอดวัน/เครื่อง

สำาหรับเกสต์โฮม มีห้องพัก 4 ห้อง ราคา 250-600 บาท/คืน  
และฟรี Wi-Fi สำารองห้องพัก โทร. 089 859 5898  
หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ค  
‘บ้านๆ น่านๆ ห้องสมุดและเกสต์โฮม’
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Speaker [ดาวดลใจ]

หากถามถึงปรากฏการณ์ ‘Internet  
Celebrity’ ในปัจจุบันที่เริ่มเข้ามาแย่งชิง
พื้นท่ีของคนดังในโลกความจริงทั้งหลาย  
คงยากจะมี ใคร ให้คำ าตอบถึ งที่ ม าที่ ไ ป 
เหล่านั้นได้อย่างชัดเจนเต็มปาก เนื่องจาก 
เราตา่งอยู่ในยุคทีก่ารแจง้เกดิบนโลกออนไลน์
สามารถทำาได้ง่ายดายและมีความเป็นไปได้
เพียงแค่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

ทีปกร วุฒิพิทยามงคล ผู้ก่อตั้ง บริษัท  
เอทเซทโต จำากัด เจ้าของเว็บบล็อกสัญชาติ 
ไทยในนาม exteen.com ถือเป็นผู้หนึ่งที่อยู่ 
ในแวดวงออนไลน์มาตั้งแต่ยุคที่การสื่อสาร 
ไร้สายยังไมไ่ดรั้บความนิยมมากนกั เขาจงึเปน็ 
บุคคลหน่ึงที่ เ ห็นถึ งความเปลี่ยนแปลง 
ของสังคมออนไลน์ไทยตั้งแต่อดีตจนถึง 
ปัจจุบัน ลองมาดูกันว่าเขามีความคิดเห็น
อย่างไรบ้าง

เรื่อง: สัภยา เจริญบัณฑิตสกุล  ภรณ์ทิพย์ ปิยฤทธิพงศ์ ภาพ: วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย  
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ในฐานะที่อยู่ในวงการสื่อออนไลน์
ตั้งแต่ยุคแรกๆ มองเห็นความ
เปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง

เมื่อก่อน แบบนานแล้วจริงๆ คนเรา 
มักเลือกเสพและเชื่อข้อมูลจากสื่อดั้งเดิม  
เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือโทรทัศน์ 
มากกว่าสื่อออนไลน์อย่างอินเทอร์เน็ต  
แตใ่นปจัจุบนัขอ้มลูในอนิเทอรเ์นต็มคีวาม 
รวดเรว็ฉบัไว และมคีวามน่าเช่ือถอืมากข้ึน 
จนทำาให้หลายๆ คนเลือกท่ีจะบริโภคสื่อ 
ทางนี้มากกว่าสื่อเดิมๆ ผลการสำารวจ 
หลายตวับอกเราวา่ คนรุน่ใหม่ดูทีวน้ีอยลง 
และหันมาใช้เวลากับโลกอินเทอร์มากขึ้น 
อย่ างมาก จนปัจ จุ บันคนบางกลุ่ม  
โดยเฉพาะคนที่เล่นอินเทอร์เน็ตมากๆ  
(heavy-user) ก็ ใ ห้การยอมรับกับ  
Internet Celebrity มากกว่าดารา 
ตามหน้าจอโทรทัศน์แล้ว

มองปรากฏการณ์การเกิด  
Internet Celebrity ที่เพิ่ม 
มากขึ้นเรื่อยๆ นี้อย่างไรบ้าง

เปน็เรือ่งปกตคิรบั สงัคมไหนๆ ตา่งกม็ ี
คนทีไ่ดร้บัการยกยอ่งเชิดชู หรอืแม้กระท่ัง 
เชิดชูตัวเองขึ้นมา เพื่อให้มีความโดดเด่น 
กว่าคนอื่นเสมอ อย่างที่รู้กันว่าเมื่อคน 
ธรรมดาแปรเป ล่ียนสถานะมา เ ป็น  
Celebrity แล้ว สิ่งที่พูดหรือแสดงออกมา 
ย่อมจะมีน้ำาหนักกว่าคนอื่นๆ ซึ่งน้ำาหนัก 
ต ร ง นี้ เ อ ง ที่ ม อ ง กั น ว่ า มี ค่ า แ ล ะ มี  
ความหมายต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบัน 

ปรากฏการณ์น้ีมีผลต่อคนท่ีรับส่ือมาก 
พอสมควร เพราะ Internet Celebrity  

มักจะถูกมองว่าเป็นคนธรรมดาที่ไม่ใช่
ดารา ดังนั้นสิ่งที่เขาพูดหรือนำาเสนออาจ
จะมีความน่าเช่ือถือมากกว่า เข้าถึงได้ 
มากกว่า เพราะอยู่ในฐานะผู้บริโภคจริงๆ 
และมีการสื่อสารโต้ตอบกันได้ถึงใจกว่า  
สมมติถ้าให้ดารากับ Internet Celebrity  
ม า เ ขี ยนรี วิ ว ผลิ ตภัณ ฑ์ เ ดี ย ว กัน ใน 
อินเทอร์เน็ต คนอ่านก็จะเชื่อ Internet  
Celebrity มากกว่า เพราะคิดว่ารีวิวด้วย 
เจตนาบริสุทธิ์ ไม่ได้เป็นพรีเซ็นเตอร์หรือ 
รับเงินจากสินค้านั้นๆ ซึ่งอาจไม่จริงเสมอ 
ไปแล้วในยุคปัจจุบัน 

จริงหรือไม่ที่ทุกวันนี้แฟนคลับ 
ของคนดังเลือกติดตามพวกเขา 
เพราะความนิยมที่ได้รับอย่าง
ล้นหลามในโลกไซเบอร์

ส่วนตัวผมคิดว่ามีผลค่อนข้างน้อย  
ผมเชื่ อ ว่าคนในสังคมให้ น้ำ าหนักกับ 
การเลือกติดตามสิ่งที่เขาเห็นว่าดีงาม  
หรือมีความเหมาะสมกับความต้องการ 
มากกว่าจะตามกระแสเพียงอย่างเดียว  
ความดังก็มีส่วน แต่น่าจะต้องมีเรื่องของ 
เน้ือหาท่ี celebrity คนนัน้เสนอผสมไปดว้ย  
เพราะเราคงไม่ตามใครก็ไม่รู้ที่ดังจริง  
แต่พูดอะไรที่เราไม่สนใจเลย

ภาพอนาคตของเซเล็บออนไลน์ 
ในสายตาคุณแชมป์เป็นอย่างไร

แนวโน้มน่าจะเพ่ิมข้ึน ตามกระแสท่ี 
อินเทอร์เน็ตมีผลต่อการตัดสินใจของคนใน 
สังคมมากขึ้น เราจะเห็นว่ามีการก้าวข้าม
ของ Internet Celebrity มาเป็นดาราใน 

ส่ือเก่าอยูม่ากทเีดยีว เชน่ เชฟหม ีแปง้โกะ  
หรอืนกัขา่วสายตา่งๆ มนักม็ผีลดใีนแงข่อง 
ความหลากหลาย เพราะเมื่อมีผู้ส่ือสาร 
มากขึ้น ก็มีสารมากขึ้น นั่นทำาให้ผู้รับสาร
สามารถเลือกสารที่ตรงกับรสนิยมของ 
ตวัเองไดม้ากขึน้ และมคีวามเฉพาะเจาะจง 
มากขึ้นตามไปด้วย รวมถึงเราจะสามารถ 
เลอืกเสพส่ือตามความตอ้งการของตวัเอง 
ได้มากขึ้น

สุดท้ายแล้วปรากฏการณ์  
Celebrity บนโลกอินเตอร์เน็ต
สะท้อนให้เราเห็นอะไรบ้าง

คิดว่าสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการ 
ของผู้บริโภคสื่อที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นต้น 
ว่าคนอาจจะต้องการ ‘ไอดอล’ ทางเลือก 
นอกเหนือไปจากดารา นักร้อง นักแสดง 
ทีเ่หน็กันตามหนา้จอโทรทศัน ์หรอืตอ้งการ 
ความแตกตา่งทางความคดิ และบคุลกิภาพ 
แบบแปลกใหม่ ไม่จำาเจและจำากัดอยู่กับ 
กรอบเดิมๆ ซึ่งต่อไปถ้ายังคงแนวโน้มนี้ 
ไว้ ได้  ก็คิดว่ าจะทำา ให้สังคมสนุกขึ้น 
ไม่มากก็น้อย แต่ก็ต้องฝากเรื่องของ
การใช้วิจารณญาณในการเลือกเสพสื่อ  
เพราะอินเทอร์เน็ตมีข้อได้เปรียบในด้าน 
ความเร็วในการสื่อสารก็จริง แต่บางครั้ง 
ความเร็วก็ต้องแลกกับความถูกต้อง  
อา่นอะไรในอนิเทอรเ์นต็ ควรไตรต่รองและ 
คัดกรองก่อนจะเอาไปเผยแพร่ต่อ น่าจะ 
เป็นสิ่งท่ีช่วยรักษาความน่ารักของการใช้ 
สื่อในยุคนี้ได้ครับ

           คนที่เล่นอินเตอร์เน็ตมากๆ  
     ก็ให้การยอมรับกับ Internet Celebrity  
มากกว่าดาราตามหน้าจอโทรทัศน์แล้ว
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Bonus Tracks

หนุมาน เห็นชื่อไทยๆ แบบนี้ อย่าเพิ่งคิดว่า 
จะเปน็นกัรอ้งวยัรุน่ชาวไทย เพราะสมาชกิทกุคน 
ในวงนีค้อืหนุม่ๆ แดนปลาดบิท่ีหลงรกัเพลงป๊อป 
ร็อกของไทยต่างหาก ก่อนหน้าน้ีหลายคน 
คงคุ้นเคยกับพวกเขาผ่านผลงานคัฟเวอร์เพลง
ในโลกออนไลน์ อย่างเพลงจิ๊จ๊ะ ของซิลลี่ ฟูลส์   
กรงุเทพมหานคร ของ อศันี-วสนัต์ รวมถงึเพลง 
ของศลิปนิดังๆ ของเมืองไทย อยา่งโปเตโต ้หรอื  
บอดี้แสลม แม้เสียงร้องจะไม่ใช่สำาเนียงท่ีคุ้นหู 
ชาวไทยเท่า ไรนัก แต่พวกเขาก็สามารถ 
หอบหิ้วเสียงดนตรีข้ามกำาแพงของภาษาและ 
ข้ามน้ำ าข้ามทะเลมาโชว์ฝีมือในคอนเสิร์ต 
แฟตเฟสติวัล ครั้งที่ 10 จนได้ ตอนน้ีพวกเขา 
ไดอ้อกอลับัม้ Bonus Track ทีม่เีพลงไทยซึง่แตง่ 
ขึ้นมาใหม่ทั้งหมด 13 เพลง และเพลงญี่ปุ่น  
อีก 2 เพลง แถมยังมีลูกเล่นการเล่นคำาไทย
อย่างเพลง ไอไม้ม้วน ที่นำาคำาไม้ม้วนทั้ง 20 คำา 
มาแทรกอยู่ ในเนื้อ เพลง เห็นความต้ังใจ 
ของพวกเขาขนาดนี้ อยากชวนให้มาลองฟัง 
เพลงไทยที่ ชาวต่ างชาติร้องกันดูสักครั้ ง 
จะได้เปลี่ยนอาหารหูกันบ้าง

เพลง Price Tag 
อัพโหลด โดย nammon 

เพลง Price Tag ของ เจสซี ่เจ ซ่ึงนำามาร้อง 
คัฟเวอร์โดยน้ำามนต์ ในเว็บไซต์อัพโหลดวิดีโอ 
ชือ่ดงัอยา่ง YouTube คงไมไ่ดเ้ปน็ทีเ่ตะตาเตะใจ 
ใครต่อ ใครหลายคนที่ คลิก เข้ า ไป ดู ไปฟัง  
เพียงเพราะว่าหน้าตาหรือท่าทางของเด็กสาว 
วัยมัธยม ผมฟูยาวเสมอติ่งหู หน้าตาธรรมดา 
คนหนึ่ง แต่น่าจะเป็นเพราะหากได้ยินเสียง 
ของเธอแล้ว ทุกคนต่างต้องพากันหลงใหล 
เสียงสวรรคข์องสาวนอ้ยคนนีช้นดิถอนตวัไมข่ึน้  
ฟังแล้วสบายใจ สบายอารมณ์ จนไม่อยาก 
ให้เพลงหยุดหรือจบลงไปเลย นอกจากเพลง 
นี้แล้ว เธอยังร้องคัฟเวอร์เพลงไว้อีกมากมาย 
ทัง้ไทยและเทศอยา่ง ลกูอม (วชัราวลี), สกัวนัหนึง่ 
(มาริสา สุโกศล), นาฬิกาตาย (Bodyslam),  
มันคงเป็นความรัก (แสตมป์-อภิวั ชร์ ) ,  
can you hear me (Tae Yeon) เรียกได้ว่า 
มากความสามารถและเต็มไปด้วยพรสวรรค์ 
แบบนี ้เลยทำาให้ทกุคนเทใจให้กบัเพลงท่ีเธอร้อง 
ทุกเพลง จนตอนนี้จำานวนของผู้เข้าชมคลิปน้ี  
เฉียดใกล้หลักล้านเข้าไปทุกทีแล้ว 

สือ่สารเปน็ เหน็ชยัชนะ: จอหน์ ซ.ี แมก็ซเ์วลล ์เขยีน, วนัด ีอภริกัษธ์นากร แปล 

“หากอยากประสบความสำาเร็จแล้วล่ะก็ คุณต้องเรียนรู้วิธีสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่น” นี่คือ 
เคลด็ลบัท่ีไม่ใชค่วามลบั จาก จอหน์ ซ.ี แมก็ซเ์วลล ์ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการสรา้งภาวะผูน้ำาทีเ่ปดิเผยวา่  
แท้จริงแล้วการสร้าง ‘ความสัมพันธ์’ เป็นสิ่งสำาคัญยิ่งกว่าประสบการณ์และพรสวรรค์ ซึ่งเขาสรุป 
เป็นกฎเหล็ก 10 ข้อ แบ่งเป็น 2 ภาค คือ ภาคหลักการ 5 ข้อ และภาคการปฏิบัติ 5 ข้อ เช่น  
การมองหาจุดยืนร่วมกัน การสร้างประสบการณ์และแรงบันดาลใจให้แก่ผู้อื่น โดยหนังสือเล่มนี้ 
เน้นว่าการสร้างความสัมพันธ์เป็นทักษะที่ฝึกฝนกันได้ ถ้ามุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ผ่านการสื่อสารทั้ง 3 
รูปแบบ ตั้งแต่บุคคล 2 คน กลุ่มคนหรือเพื่อนร่วมงาน และกลุ่มคนขนาดใหญ่ หลังจาก 
อ่านหนังสือเล่มนี้จบ คงทำาให้ใครหลายคนกล้าจะออกไปสร้างความสัมพันธ์ดีๆ กับผู้คนรอบตัว  
ตั้งแต่ครอบครัว เพื่อน และคนแปลกหน้า

เรื่อง: คธาพล ตรัยรัตนทวี

Bonus Tracks
www.hanuman-yipun.com

Price Tag by nammon
facebook.com/Nammonfan

Review
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You’ve Got Mail

ในปี 1998 ถือได้ว่า You’ve Got Mail  เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกๆ  
ที่บุกเบิกเนื้อหาแนวรักโรแมนติกผ่านส่ือออนไลน์ โดยว่าด้วย 
ความสัมพันธ์และการสื่อสารของคนในยุคที่เริ่มมีการใช้อีเมล์หรือ 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นระหว่าง แคธลีน เคลล่ี  
(เม็ก ไรอัน) เจ้าของร้านหนังสือเล็กๆ ที่ได้รับมรดกตกทอดมาจาก 
ยายและแม่ กับ โจ ฟ็อกซ์ (ทอม แฮ็งค์) เจ้าของธุรกิจร้านหนังสือ 
รายใหญ่ที่กำาลังจะทำาให้ร้านหนังสือของแคธลีนต้องถูกปิดกิจการ  
โครงเรื่องถือว่าไม่ซับซ้อน เพราะดำาเนินเรื่องมาในแนวพ่อแง่แม่งอน 
ที่ผู้ชมย่อมเดากันออกว่าทั้งคู่จะต้องเป็นคู่กัดสุดแสบมากขนาดไหน  
แต่จุดหนึ่งของหนังที่กลายเป็นเสน่ห์สำาคัญ นั่นคือ ‘โลกออนไลน์’  
ที่ได้พาทั้งคู่มาเจอกัน และต่างฝ่ายต่างพูดคุยกันอย่างถูกคอ โดยไม่รู้ 
เลยว่าอีกฝ่ายเป็นใคร กลายเป็นเรื่องราวความรักที่เกิดขึ้นบนโลก 
ออนไลน์ กับความขัดแย้งบนโลกชีวิตจริง ความสัมพันธ์ที่ก่อตัวขึ้น 
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนี้ กลายเป็นแรงบันดาลใจที่ทำาให้หนุ่มสาว 
ในช่วงนั้นอยากลองติดต่อหาใครสักคนผ่านอีเมล์ไปตามๆ กัน 

The Social Network 

พ.ศ.นี้ คงไมมีใครไม่รู้จัก Facebook เว็บไซต์เครือข่ายสังคม 
ที่ทำาให้คนทั้งโลกเป็นเพื่อนกันได้เพียงแค่ปลายน้ิว ภาพยนตร์เรื่องนี้ 
ส ร้ า งมาจากหนั งสื อ  The  Acc iden ta l  B i l l i ona i r e s  
(แบบว่า...บังเอิญรวย) ที่เล่าถึงสองหนุ่มน้อยเพื่อนซี้ผู้ก่อตั้งเฟซบุ๊ค  
คือ เอ็ดวาร์โด ซาเวอริน และมาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก เริ่มจากเพียงแค่ 
ต้องการจะพูดคุยกับสาวๆ พวกเขาร่วมมือกันสร้างและพัฒนา 
เฟซบุ๊คจนกลายเป็นนวัตกรรมที่ปฏิวัติการสื่อสารของโลก 
จากแบบเดิมไปอย่างสิ้นเชิง จากวัยรุ่นธรรมดากลายเป็นเศรษฐี 
พันล้าน แม้จะได้รับเงินทอง ชื่อเสียงมากมาย พร้อมกับการได้รู้จัก 
กับเพื่อนร่วมโลก (ไซเบอร์) อีกหลายร้อยล้านคน แต่เมื่อเวลาผ่านไป 
ทั้งคู่ต้องเผชิญหน้ากับโลกที่แท้จริงอันแสนยุ่งเหยิงไม่ว่าจะเป็นเรื่อง 
ระบบทุนนิยม การบริหารงาน ผลประโยชน์ กฎหมาย ความเชื่อ  
ความคิด และเรื่องส่วนตัว สิ่งเหล่านี้ล้วนทำาให้มิตรภาพของทั้งคู่ 
ต้องเกิดรอยร้าว ถึงขั้นที่ปุ่มกด ‘like’ หรือ ‘add friend’ ก็ไม่อาจ 
จะเยียวยา

เก่ง presentation อย่าง สตีฟ จ๊อบส์: คาร์ไมน์ แกลโล เขียน, 
ศรชัย จาติกวณิช, ประสิทธิ์ชัย วีระยุทธวิไล แปล

หนงัสอืเลม่นีมุ้ง่เนน้อธบิายวิธีการนำาเสนองานแบบเฉพาะตวัของ สตฟี จอ๊บส์ ศาสดาแห่ง Apple ยกัษใ์หญ ่
แห่งวงการสินค้าไฮเทคตั้งแต่คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค โทรศัพท์มือถือ และสินค้าจำาพวกตระกูล ‘i’ ไม่ว่าจะเป็น 
ipod iphone หรือ ipad  เพราะเพียงแค่วินาทีที่เขาปรากฏตัว โลกทั้งโลกล้วนต้องเงียบฟังเขาเสมอ ผู้เขียน 
ได้ศึกษาและรวบรวมเทคนิคต่างๆ ที่จ๊อบส์ ใช้ในการนำาเสนอโดยแบ่งเนื้อหาเป็น 3 องก์หรือ 3 ขั้นตอน  
คือ 1. การสร้างสรรค์เรื่องราว 2. การส่งมอบประสบการณ์ 3. การขัดเกลาฝึกซ้อม ทั้ง 3 ขั้นตอนนี้
จะทำาให้ผู้อ่านได้เรียนรู้ตั้งแต่กระบวนการคิดจนไปถึงเมื่อต้องยืนพูดอยู่บนเวที เช่น การร่างข้อความ 
แบบอะนาล็อก วิธีการนำาเสนอไอเดีย การสร้างความตื่นเต้นต่อตัวสินค้า กฎกลุ่มละสาม และแนวทาง 
ในการนำาเสนอประสบการณ์ที่น่าจดจำา จนนำาไปสู่การเปลี่ยนให้กลุ่มผู้ฟังกลายมาเป็นสาวก
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หลังจากทนฟังข่าวซุบซิบท่ีว่า “ถ้าในวันน้ันกระต่าย 
ไม่นอนหลับ เต่าก็คงจะไม่เป็นผู้ชนะ” มาหลายทศวรรษ  
พร้อมกับฝึกฝนคลานมาอย่างยาวนานจนมั่นใจในฝีมือ  
เต่าเพศผู้รุ่นใหม่สัญชาติไทย ที่มีความทะเยอทะยานสูงกว่า 
ระดับน้ำาทะเลตัดสินใจประกาศกร้าวข้ึนในเย็นวันหนึ่งว่า 
“ตำานานการแข่งขันของเผ่าพันธุ์กระต่ายกับเต่า จะต้องถูก 
จารึกใหม่อย่างใสสะอาด!” โดยไม่รอช้า มันคลานต้วมเตี้ยม 
ขึ้นมาบนชายหาด ยื่นคอยาวๆ ออกมาหันซ้ายหันขวา 
หาคู่กรณี

“อ๊ะ อยู่นั่นเอง” มันแบกกระดองเงาวับมุ่งหน้าไปยัง 
ต้นมะพร้าวที่กระต่ายสาวพำานักอยู่

สัตว์สาวร่างบางหน้าตาเจ้าเล่ห์น่ังอวดยิ้มเผยให้เห็น 
ฟันกระต่ายอันแหลมคมของมันอย่างชัดเจน

“ข้าต้องการแข่งวิ่ งกับเจ้า” เต่าหนุ่มบอกกล่าว 
อย่างรวบรัดทันทีที่เจอหน้ากระต่ายสาว

“ถ้าเจ้ารับคำาท้า พรุ่งนี้เช้าก็จงมาเจอกันที่นี่” มันพูด 
โดยไม่รอฟังการตอบโต้จากอีกฝ่าย

สัตว์สาวน่ังน่ิงไม่สะทกสะท้าน ประหน่ึงว่ามันจองหอง 
เกินกว่าจะเอ่ยปากรับคำาท้า

หาดทรายสีขาวนอนเอนกายภายใต้แสงแดดอ่อนๆ  
ของดวงอาทิตย์ที่เพ่ิงตื่นจากการหลับใหล ต้นมะพร้าว 
เขียวขจีที่ เรียงรายเป็นทิวแถวต่างโบกสะบัดใบเพื่อ 
ทักทายโลก เป็นจังหวะเดียวกับที่สายลม พากันวิ่งเหยาะๆ  
เข้าสู่ชายหาด พร้อมหอบเอากลิ่นเค็มๆ ของน้ำาทะเลติดตัว
มาด้วย 

บรรยากาศยามเช้าช่างเหมาะแก่การเป็นองค์ประกอบ 
ของชัยชนะในวนัน้ี เตา่หนุ่มคดิ มันคลานข้ึนฝ่ังอยา่งอดือาด 
พลางกวาดสายตาไปรอบๆ ภาพทีป่รากฏเบือ้งหนา้ทำาใหม้นั 
งุนงงเล็กน้อย

เรื่อง: ภรณ์ทิพย์ ปิยฤทธิพงศ์

Outlet [ปล่อยของ]

Celebritale: 
การแข่งขันครั้งสุดท้าย 
ของกระต่ายกับเต่า
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“หนอยแน่ะ เจ้ากระต่ายอวดเก่ง มาถึงก่อนข้าซะอีกนะ”  
มันสบถเบาๆ กับตัวเอง

ผู้ถูกท้ารออยู่ที่จุดนัดพบอย่างใจเย็น ราวกับว่ามัน ‘อยู่’  
ตรงนั้นมาเนิ่นนาน

“วนันีแ้หละ ขา้จะเอาชนะเจา้อยา่งขาวสะอาด เพือ่ลบลา้ง 
มลทินให้แก่ชาวเต่าของข้า” เต่าหนุ่มเบ่งกระดองคุยโวทันที 
ที่มาถึง 

บรรดาสัตว์น้อยใหญ่ต่างพากันมาเป็นสักขีพยาน

“เตรียมตัว ระวัง …ปู้ด!” กรรมการในร่างลิงพ่นลม 
ทั้งหมดที่มีออกทางรูทวารแทนสัญญาณการยิงปืน  
เ จ้าเต่าไม่รอช้า มันออกตัวสุดแรงเกิดโดยไม่แม้แต่  
จะหันมองคู่แข่ง มันเร่งฝีเท้าคลาน คลาน และคลานไป 
อย่างไม่รู้ เหนื่อยเฉกเช่นเดียวกับสี่ปีแห่งการฝึกซ้อม  
เพื่อรอลบล้างคำาครหาท่ีว่า สปีชีส์ท่ีครองตำานานการชนะ  
ทั้งในโลกนิทานและการเล่าขานนั้นเป็นเพียงความบังเอิญ

บังเ อิญว่าบรรพบุรุษกระต่ายตัวนั้นดันหลับใหล 
อยู่ใต้ต้นไม้

“ขา้จะเปน็เตา่ตวัทีน่ำาชัยชนะอยา่งแทจ้รงิมาสูว่งศต์ระกลู 
ให้ชาวเราทุกตัวได้ภาคภูมิใจ ฮ่าฮ่า” มันฉีกยิ้มกว้างให้กับ 
ภาพแห่งความสำาเร็จที่จำาลองขึ้นภายในหัวกลมยาว  
ขณะสาวเท้าเข้าหาเส้นชัยอย่างไม่หยุดยั้ง แม้จะยังไม่พบ 
ร่องรอยของจุดสิ้นสุด แต่ก็คิดว่ามาไกลและทิ้งห่าง 
เจ้ ากระต่ ายได้พอสมควรแล้ว มันจึงผ่อนฝี เท้ าลง 
และคลานมานั่งพักใต้ต้นมะพร้าวเพื่อเยาะเย้ยบรรพบุรุษ 
หูยาวในตำานาน

“อีกเดี๋ยวก็คงจะถึง พักสักหน่อยค่อยไปต่อก็แล้วกัน” 
เจ้าเต่าพูดกับตัวเองพลางคลายกระดองออก อย่างอ่อนล้า  
สายลมเยน็ๆ ทีพ่ดัผา่นมากระทบเน้ือใตก้ระดองหอบเอาความ 
เหนื่อยล้าของมันออกไปทีละน้อย

เมื่อผ่อนคลาย มันจึงผล็อยหลับไป

“ตุ้บ!” ลูกมะพร้าวหล่นลงมาเฉียดกระดองของมัน 
ไปนิดเดียว เจ้าเต่าบุญน้อยที่เพ่ิงนอนไปได้เพียง 20 นาที 
ตกใจสะดุ้งลุกขึ้นวิ่งยิ่งกว่ากระต่ายตื่นตูม มันออกฝีเท้า 
จ้ำาอ้าวราวกับเพิ่งถูกศัตรูวิ่งแซงหน้า

ในที่สุดมันก็ถึงเส้นชัยที่รอคอย
“ท่าน…ท่านดาวทะเล เจ้ากระต่ายมาถึงหรือยัง แฮ่กๆ”  

เต่าหนุ่มถามไปหอบไป มันต้องการ แน่ใจว่าชัยชนะครั้งนี้ 
เป็นของตน

“ไม่เลย ยังไม่มีร่องรอยของกระต่ายผ่านมาสักตัว”  
ดาวทะเลท่ีอาศัยอยู่ตรงโขดหินใกล้เส้นชัย ตอบอย่างหนัก
แน่น

“วู้ว ข้าทำาได้แล้ว ข้าทำาได้!!” เจ้าเต่าถอดกระดองออก
มาชูและวิ่งไปรอบๆ เพื่อฉลองชัยชนะอันยิ่งใหญ่ มันดีใจ 
จนลืมทุกสิ่งทุกอย่าง รวมทั้งความสงสัยที่ว่า เจ้ากระต่าย 
หายไปไหนด้วย

อีกฟากฝั่งของชายหาดที่ซึ่งเคยเป็นจุดเริ่มต้นของ  
‘ชัยชนะ ’  เด็กชายคนหนึ่ งวิ่ ง ไปหยุดใต้ต้นมะพร้าว  
พร้อมกับร้องเรียกผู้เป็นแม่ซ้ำาๆ อย่างตื่นเต้น 

“แม่ครับๆ มาดูนี่เร็ว ที่ทะเลมีกระต่ายด้วย!!” หญิงสาว 
ท่าทางใจดีวิ่งเหยาะๆ มาตามทิศทางของเสียงเรียก หยุดดู  
พลางอมยิ้มอยู่ครู่หนึ่งแล้วลูบหัวเด็กน้อยอย่างเอ็นดู

“โถ ลูกจ๊ะ นี่เรียกว่า กระต่ายขูดมะพร้าว เขาเอาไว้ขูด 
เนื้อมะพร้าวให้เป็นฝอย ก่อนจะเอาไปทำาน้ำากะทิจ้ะ”  
ผู้เป็นแม่อธิบายความหมายของซากเครื่องมือพ้ืนบ้าน  
พลางมองอย่างชื่นชมถึงความฉลาดและความสามารถของ
มัน

สัตว์สาวร่างบางหน้าตาเจ้าเล่ห์น่ังอวดยิ้มเผยให้เห็น 
ฟันกระต่ายอันแหลมคมของมันอย่างชัดเจน

มันเร่งฝีเท้าคลาน คลาน และคลาน ไปอย่างไม่รู้เหนื่อย  
เฉกเช่นเดียวกับสี่ปีแห่งการฝึกซ้อม เพื่อรอลบล้างคำาครหาที่ว่า  
สปีชีส์ที่ครองตำานานการชนะทั้งในโลกนิทานและการเล่าขานนั้น 

เป็นเพียงความบังเอิญCelebritale: 
การแข่งขันครั้งสุดท้าย 
ของกระต่ายกับเต่า
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ให้ 1 คลิปในยูทูป คุณจะโพสต์อะไรเพื่อให้คนรู้จักคุณ  

วงดนตรี Room39, ครัวกากๆ ของเชฟหมี, ภาษา PLAZA กับมาดามมด คนดังทั้งหมดแจ้งเกิดจากเว็บไซต์ยูทูป  

(www.YouTube.com) แล้วคนธรรมดาที่ไม่มีใครรู้จักอย่างเราๆ ถ้าจะโพสต์สักหนึ่งคลิปลงในยูทูปบ้าง จะเลือกโพสต์อะไร 

ลงไปดี เพื่อจะได้กลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงขึ้นมาบ้าง ลองไปดูความคิดของคนสี่ช่วงวัยกันว่า แต่ละคนจะเลือกโพสต์อะไรกัน 

“หนูจะให้พ่อถ่ายวิดี โอตอนหนู เล่นโรลเลอร์ เบลด  

แล้วเอาไปลงในยูทูป หนูเล่นเป็นตั้งแต่ ป.4 จะสอนเพื่อนๆ ว่า 

ถ้าจะเล่นโรลเลอร์เบลดจะฝึกเล่นยังไง ก็สอนตั้งแต่ฝึกเล่น 

ตอนแรกๆ ฝึกยืนให้ได้ เดิน แล้วก็วิ่ง ก่อนจะจบคลิปหนูจะใส่ 

โรลเลอร์เบลดเต้นคัฟเวอร์เพลงเกาหลีวง Boyfriend เป็นวง 

ที่หนูชอบที่สุดในตอนนี้ค่ะ เลยจะเอามาใส่ไว้ในคลิปด้วย”

กุลนาถ เรือนคำา (อายุ 11 ปี)

นักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนจ่าการบุญ

สุทธิดา มนทิรารักษ์ (อายุ 22 ปี) 

นิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

“ถ้าได้โพสต์คลิปในยูทูป คลิปที่จะโพสต์เพื่อทำาให้คนรู้จัก 

หนูก็จะเป็นคลิปนำาเสนอการใช้เทคนิคทางศิลปะ มาประดิษฐ์ 

เป็นสิ่งต่างๆ ที่ทำาให้รายละเอียดของชีวิตมีความสดใสขึ้น  

สร้างบรรยากาศสนุกสนานให้กับผู้คนและสถานที่รอบตัว เช่น  

การทำาจดหมายทีม่ลีกูเลน่ตา่งๆ สำาหรบัสง่ใหเ้พือ่นๆ เพ่ือใหค้นรบั 

มีรอยยิ้มและความสุข เป็นการแนะนำาตัวผ่านความชอบ 

และความสนใจของหนูค่ะ”

เรื่อง/ภาพ: ธิดารัตน์ มูลลา

1 2 3 Step [วัยฉันฝัน]
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“จะโพสต์คลิปร้องเพลงไทยเดิมของตัวเอง แต่จะไม่ใส่ 

ชุดไทยแบบชุดราชปะแตน นุ่งโจงกระเบนนะ จะใส่สทูผกูเนกไท  

ใส่ชุดแบบสากลนี่แหละ คลิปจะได้ดูน่าสนใจ แตกต่างจากคลิป 

ร้องเพลงไทยเดิมของคนอื่น เพลงที่จะร้องเลือกเพลง 

ผักบุ้งกินเต่า เพราะเป็นเพลงที่เคยร้องประกวดสมัยเรียน  

จบเพลงนี้ก็จะเอาเพลงสตริงของไทยที่กำาลังนิยมในตอนนี้ 

มารอ้ง แตใ่หเ้ป็นสไตลเ์พลงไทยเดมิ รอ้งเอือ้นๆ เสียงเนบิๆ ชา้ๆ  

เลือกร้องเพลงของกามิกาเซ่เลยละกัน น่าจะเป็นคลิปที่คนเข้า 

มาดูเยอะอยู่นะ(หัวเราะ)”

“ผมจะถ่ายทำาเป็นรายการสอนทำากาแฟและนมครับ  

เพราะเป็นอาชีพท่ีตัวเองทำาอยู่ แล้วเอาไปโพสต์ในยูทูป 

ใหค้นท่ีอยากทำากาแฟ นม หรอืน้ำาหวานแบบตา่งๆ ไดล้องทำา 

กนัด ูในคลปิจะมตีัง้แตเ่มนยูอดนยิมของรา้น อยา่งกาแฟรอ้น 

นมร้อน บอกเคล็ดลับเพิ่มให้ด้วยว่าต้องใช้วัตถุดิบ 

ของอะไรบา้ง ถงึทำาใหก้าแฟอรอ่ยกวา่ทีอ่ืน่ จดุเดน่ของคลปิ 

นอกจากวิธีชงกาแฟก็จะอยู่ที่รอยยิ้มของคนทำานี่แหละ

ครบั(ย้ิมกวา้ง) เป็นคนชงกาแฟทีอ่ารมณ์ด ีกจ็ะทำาใหก้าแฟ

ออกมาอร่อยด้วย”

รัชติ เกิดโชคงาม (อายุ 38 ปี)

กราฟฟิก ดีไซเนอร์ 

รุ่งโรจน์ โรจน์สุรสวัสดิ์ (อายุ 53 ปี) 

ธุรกิจส่วนตัว 
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ผู้ใหญ่มักถามเด็กๆ ว่า โตแล้วอยากเป็นอะไร ซึ่งน่าจะมีคำาตอบจากปากเด็กน้อยหลายคนที่อยากเป็น
ดารา อยากเป็นนักแสดง อยากเป็นที่รู้จัก วันนี้เราลองมาถามถึงความเห็นของสมาชิก TK park  
กันดีกว่าว่า “อยากเป็นที่รู้จักกันไหม และคิดว่าจะทำายังไงให้เป็นคนดัง” มาฟังพวกเขากันเลย 

“อยากดังค่ะ รอโตก่อน
แล้วหนูจะดัง”  

เด็กหญิงอรทัย คำานึง 
โรงเรียนวัดสะพาน 

“อยากเป็นที่รู้จัก เพราะอยาก 
มีเพื่อนเยอะๆ แต่ไม่รู ้

จะเริ่มยังไง”

นายนวภัทร บุญทัน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

“อยากเป็นคนดังค่ะ อยากเป็นดารา 
แต่ออกทีวีก็ไม่กล้านะ” 

เด็กหญิงสิริกร ว่องวิชัย
โรงเรียนวัดปทุมวนาราม 

 “ไม่ดีกว่าครับ เพราะถ้าเกิดเป็นคนที่มี 
ชื่อเสียงแล้วจะกลายเป็นข่าว 

เป็นที่จับตามอง แต่อยากดังใน 
อินเทอร์เน็ตในแง่ของเป็นผู้ให้ข้อมูล 

ที่มีประโยชน์ต่อผู้อื่นครับ” 

นายชัชวัสล์ ปาละนันทร์

“อยากเป็นคนดังเหมือนกัน  
ถ้ามีชื่อเสียงแล้วได้เล่นหนัง ยอมเล่นบท

อะไรก็ได้ อยากดังเหมือนพี่อั้ม” 

เด็กหญิงดวงดี แซ่ลี้
โรงเรียนวัดปทุมวนาราม

“อยากเป็นที่รู้จัก โดยทำาสิ่งแตกต่าง 
และทำาสิ่งที่เป็นที่ต้องการ 

ของคนอื่น”

นายสุนทรีย กาญจน์วิชยศึกษ์
เจ้าหน้าที่ทีเคพาร์ค

เรื่อง/ภาพ:  ฐาปะนีย์ สามัคคี

TK Voice [เสียงของสมาชิก]
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11.00-17.00 น.  
นิทรรศการ สุขดี...ที่สยาม  
ค้นหาตัวตนจากอดีตสู่ปัจจุบันและอนาคต 

ไปกับเรื่องราวของการดำารงชีวิตของคนไทย 

จากเรื่องราวภูมิปัญญาอันชาญฉลาดของคนไทย 

ที่มีพัฒนาการมายาวนานนับพันปีจนเป็นไทยในปัจจุบัน

14.00 น.  
TK Movie:
ภาพยนตร์ เรื่อง ไชยา

11.00-17.00 น.  
มหกรรมสื่อสร้างสรรค์  
พบกับการใช้สื่อเพื่อการพัฒนา  
จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน

Jazz Recital  
การแสดงดนตรีแจ๊ส  
โดยนักศึกษา 
คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส

14.00 น.  
Speedy Scandal:  
ลูกหลานใครหว่าป่วนซ่านายเจี๋ยมเจี้ยม

14.00 น.  
TK Movie:
ภาพยนตร์ เรื่อง บางระจัน 2

14.00 น.  
TK Movie:
Jerry Maguire   
เทพบุตรรักติดดิน

14.00–17.00 น.  
อบรมการใช้ห้องบันทึกเสียง 
และอุปกรณ์ในการ 
บันทึกเสียงเบื้องต้น

11.00-17.00 น.  
นิทรรศการศิลป์บำาบัด  
อาร์ทฟิลด์ 
(Artfield Art Therapy)

13.00-18.00 น.  
ลงมือปฏิบัติการจัดเก็บเสียง  
ด้วยอุปกรณ์และห้องบันทึกเสียงจริง

14.00-16.00 น.  
AE Wizard Workshow  
Workshop

11.00-16.00 น.  
นิทรรศการและกิจกรรมท่องเมืองเก่า...เล่าวิถีไทย  
ท่องเที่ยว “เมืองเก่า” มรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำาค่า 
ของชาติ สัมผัสและดื่มด่ำาไปกับบรรยากาศ วัฒนธรรม  
และประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าพร้อมไขปริศนา 
ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านจากวิทยาศาสตร์ใกล้ตัว

Activities Calendar [กิจกรรมประจำาเดือน]
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ฮงเล่าว่า เขาเองก็เป็นคนหนึ่งที่เริ่มต้นทำาเกมจากการเป็นคน 
เล่นเกมมาก่อน ทำาให้สนใจอยากมีเกมเป็นของตัวเอง จึงรวมกลุ่ม 
กับเพื่อนๆ เพื่อเรียนรู้และทำาเกมในรูปแบบต่างๆ เช่น เกมแอคชั่น 
ชือ่ Confuse way เกมสะทอ้นแนวคดิการแกไ้ขปญัหาภาวะโลกรอ้น 
ทีผู่กเรือ่งใหเ้กีย่วขอ้งกับปัญหาสิง่แวดลอ้มและธรรมชาต ิ“อยากให ้
เกมมีทั้งประโยชน์และไม่น่าเบื่อสามารถเล่นได้ทุกวัย ประเด็นหลัก 
ในการคิดเกมอาจไม่ต้องคำานึงถึงโปรแกรมมากนัก แต่ให้ 
ความสำาคัญกับแนวความคิดที่จะนำาเสนอ” 

จากจุดเริม่ตน้ของเดก็เลน่เกมทีมี่ฝนัอยากมีเกมเป็นของตวัเอง  
ทำาใหฮ้งไมห่ยดุคดิสรา้งสรรคเ์กมขึน้มาอยา่งตอ่เนือ่ง โดยเกมตอ่มา 
ที่เขาทำาคือ เกมเกี่ยวกับการขับแท็กซี่ท่องไปตามสถานที่สำาคัญ 
ตา่งๆ รอบเกาะรตันโกสนิทร ์ชือ่เกม BKK TaXo MeTroN ทีม่เีนือ้หา 
เกี่ยวกับการศึกษาประวัติศาสตร์ของกรุงเทพฯ

“เกมนี้ได้แนวคิดมาจากนครวาติกันและอีกหลายๆ มหานคร 
ของโลก ทำาให้กลับมาคิดว่าสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทย 
ติดอันดับโลกมากมาย และเกมในลักษณะนี้เราน่าจะทำาออกมาได้  
เพราะมีประวัติศาสตร์อันยาวนานและน่าสนใจไม่แพ้กัน” 

ฮงมโีอกาสทำางานดา้นเกมอยา่งตอ่เนือ่งและไดร้บัการสนบัสนนุ 
จากสำานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การ 
มหาชน) หรือ SIPA โดย นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ  
รองผู้อำานวยการถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งเปิดโอกาสให้ฮงได้ทำา 

โครงการเมฆา (Mekha) เพ่ือรวบรวมเกมที่มีประโยชน์ อาทิ  
เกมเพื่อการเรียนการสอนที่เปิดให้ใช้งานได้ฟรี เป็นโอเพนซอร์ส  
ทุกคนสามารถดัดแปลงและแก้ไขเกมเหล่านี้ได้ โดยจัดทำาเป็นคู่มือ 
ภาษาไทย และมีการปรับลดความรุนแรงในเกมลง เพื่อทำาให้ 
คนทุกเพศทุกวัยสามารถเล่มเกมนี้ได้ 

นอกจากนี้ฮงยังได้ร่วมเป็นวิทยากรในการทำาเกมตามสถานที่ 
ตา่งๆ เช่น มหาวทิยาลยับูรพา ศูนยฝึ์กอบรมของ SIPA โดยเนือ้หา 
ที่สอนจะเริ่มตั้งแต่การออกแบบเกม การออกแบบตัวละคร 
และการพัฒนาจนได้เกมขึ้นมา และในระหว่างการสอนเขายัง 
สอดแทรกประสบการณ ์อปุสรรค ปญัหา ขอ้ผดิพลาดในการทำางาน  
และแนวทางแก้ปัญหาในการทำาเกม เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะ 
และความรู้เพิ่มขึ้น 

จากการทีม่โีอกาสไดท้ำางานรว่มกบัผูใ้หญน่ีเ้อง ทำาใหฮ้งเพิม่พนู 
ความรู้และประสบการณ์มากขึ้น และพัฒนาผลงานขึ้นตามลำาดับ  
จนสามารถสร้างสรรค์เกมออกมาต่อเนื่อง โดยอีกผลงานความ 
ภาคภูมิใจของฮงยังเป็นเกม X-Step เกมผจญภัยที่ผู้เล่นต้องใช้ 
สมาธิมาก ทั้งยังแฝงแนวคิดเรื่องการใช้เวลาให้คุ้มค่าไว้อีกด้วย

“แรงบันดาลใจในการคิดเกมนี้คือ หลายคนมักมองว่า 
การเล่นเกมทำาให้สมาธิสั้น แต่จริงๆ แล้วการเล่นเกมต้องอาศัย 
สมาธิมาก ต้องจดจ่อและเข้าใจ ที่สำาคัญต้องสนุกและมีสาระ 
ในการใช้ความคิดเพื่อหาเส้นทางที่จะไปถึงจุดหมาย” 
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X-Step ยังเป็นเกมท่ีมีเน้ือหาต่อเน่ืองหมุนเวียนเปลี่ยนไป 
ตามความสำาคัญของแต่ละเดือนที่เขาได้หยิบยกเกร็ดความรู้ 
และความสนใจเหล่านี้มาสอดแทรกไว้ในเกมด้วย เช่น X-Step 
Episode 2 จะมีเนื้อหาสอดรับกับวันวาเลนไทน์ในช่วงเดือน 
กุมภาพันธ์ เกม X-Step Episode 3 มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติ 
การทำางานผลงานของเซอร์ไอแซก นิวตัน นักวิทยาศาสตร์ 
คนสำาคัญของโลก ผู้เกิดในวันที่ 31 มีนาคม โดยเปิดให้ผู้สนใจ 
ดาวนโ์หลดได้ฟรท่ีี www.thaiopengames.org เพือ่ใหส้งัคมรบัรูว้า่ 
มีเกมดีๆ มีคุณภาพ ฝีมือคนไทยให้จับจอง

จากการแบ่งปันความรู้ด้านเกมท่ีตนเองมี โดยเป็นท้ังวิทยากร 
ผู้สอนทำาเกมแก่รุ่นน้องและคนทั่วไปที่สนใจทำาให้ขณะนี้เขามี 
ลูกศิษย์ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาไปจนถึงวัย 60 ปีเลยทีเดียว  

หากถามถึงความเปลี่ยนแปลงจากเด็กเล่นเกมไปสู่คนทำาเกม
แล้ว ฮงบอกว่ามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย การทำาเกม 
สอนให้เขารู้จักจัดระบบความคิด มีการเติบโตทางความคิดมากขึ้น
เรื่อยๆ รู้จักหาจุดบกพร่องและค่อยๆ ลดจุดบกพร่องของตนเอง 
ลงได้

พัฐปารย์ นันนารารัตน์ คุณแม่ของฮง กล่าวถึงความเปลี่ยน- 
แปลงของฮงด้วยวา่ เมือ่กอ่นรูส้กึเปน็หว่งมากเวลาเหน็ลกูเลน่เกม  
แต่ก็จะเข้าไปถามลูก คอยดูแลใกล้ชิด บางครั้งก็เล่นเกมไปกับเขา 
ด้วย หรือช่วยวิจารณ์เกมที่เขาเล่น หรือเกมที่เขาทำาขึ้น เพื่อให้ลูก 
รู้สึกเหมือนมีเราเป็นเพื่อน นอกจากนี้ยังมีการตกลงกันว่าถ้าจะ 
เล่นเกมต้องอ่านหนังสือหรือทำาการบ้านให้เสร็จก่อน ฝึกเขาแบบนี้ 
ตั้งแต่เด็ก เขาจึงรู้จักแบ่งเวลาเรียน-เล่น และมีความเป็นผู้ใหญ่  
เขาทำางานเหมือนผู้ใหญ่ทำางาน เช่น หากถึงกำาหนดส่งงานก็ไม่เคย 
พลาดนัด แม่ก็สบายใจที่เขามีความรับผิดชอบกับงานที่ได้รับ 
มอบหมาย

ด้านสุรวดี รักดี หรือพี่อี๋ นักวิจัยโครงการเด็กหัวใสฉลาดใช้ 
ไอซที ีมหาวทิยาลยัมหดิล “พีเ่ลีย้ง” ทีเ่หน็แววของฮงมาตัง้แตแ่รก 
บอกวา่ สำาหรบัฮงแลว้ถือวา่เปน็เดก็ทีม่คีวามพยายามมาก จากเดก็ 
ทีไ่มม่คีวามรูเ้รือ่งเกมมาก่อน แถมยงัไดร้บัการดถููกจากคนรอบขา้ง 
แต่ด้วยความใฝ่รู้ เขาพยายามอ่านหนังสือเกี่ยวกับการทำาเกม 
หลายรอ้ยหนา้ บวกกับความพยายามตัง้ใจอยากทำาเกมอยา่งจรงิจงั  
ทำาให้เด็กเล่นเกมธรรมดาๆ คนหนึ่งผันตัวเองมาเป็นคนทำาเกม 
คุณภาพได้ 

“เขาเห็นตัวเองชัดว่ารักและชอบทำาอะไร แม้ระหว่างการทำางาน 
จะมีอุปสรรคแต่ก็สู้ ทำาให้เขาสามารถทำางานต่อไปได้ แต่ที่สำาคัญ 
คือเขา “เปิดโอกาส” ให้ตัวเองในการทำางาน ด้วยการเข้าร่วมเวที 
ที่มีความรู้ด้านเกมแทบทุกเวที หรือเข้าร่วมการประกวดต่างๆ  
เพื่อหาประสบการณ์มาใช้พัฒนาตัวเอง ทำาให้ผู้ใหญ่เกิดความ 
ไวว้างใจมอบหมายใหท้ำางาน กอปรกบัเขามคีวามรบัผดิชอบสงูมาก 
และทำาเกมออกมาสม่ำาเสมอ ทำาใหง้านของเขาประสบความสำาเรจ็”

ทกุวนันีฮ้งยงัคงทำางานดา้นนีต้อ่เนือ่ง ไดผ้ลติผลงานส่ือสามมติ ิ
เพ่ือใช้เป็นแผนท่ีเข้าชมงานพลังมหกรรมเยาวชน พลังสังคม  
ครั้งที่ 2 “แบ่งปัน เพื่อเปลี่ยนแปลง” ที่จัดขึ้นที่สวนโมกข์กรุงเทพฯ  
และร่วมเป็นวิทยากรด้านการผลิตเกมในงานดังกล่าวอีกด้วย 

ด้วยความรับผิดชอบทั้งการทำางานและการเรียนไปพร้อมๆ กัน  
ทำาใหฮ้งสอบเข้าเรยีนตอ่ท่ีวทิยาลยันวตักรรมส่ือสารสังคม หลกัสตูร 
วิทยาศาสตร์บัณฑิต การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เป็นผลสำาเร็จเพื่อศึกษา 
และก้าวตามความฝันในงานด้านนี้อย่างต่อเนื่องจริงจัง

โครงการจัดการองค์ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน  

(ICT YOUTH CONNECT PROJECT)
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