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ในวยัเด็กทกุเช้าเราจะตอ้งตืน่ตัง้แตต่หีา้เพ่ือลกุขึ้นไป
ตดัเหด็และเกบ็ไปขายทีต่ลาด โดยทีข่ากลบัจากตลาด  
แม่เราจะแวะที่ร้านหนังสือเพ่ือรับหนังสือพิมพ์ใน
ปรมิาณทีค่นทัง้ต�าบลอา่น และนติยสารอกีแลว้แตป่ก  
เท่าที่จ�าความได้ในวัยเด็กปริมาณของหนังสือเท่า 
หนึ่งต�าบลอา่นมันเยอะมาก เยอะสูงถึงคอ จนเราต้อง 
เอาคางกดไว้เพ่ือช่วยประคอง ถ้าวันไหนมีนิตยสาร
ด้วยก็ต้องเดินกันสองรอบเลยล่ะ 
 พอเราเข้ามาเรียนต่อในกรุงเทพฯ ก็ไม่ได้ต่ืน
มาตัดเห็ดและส่งหนังสือพิมพ์ไปหลายปี จนกระทั่ง 
เรามีโอกาสได้กลับบ้านในรอบนี้ ท�าให้เราได้เห็นว่า 
กองหนังสือที่เคยสูงยันคาง มาวันนี้กลับเหลือน้อย 
จนเราถือมือเดียวได้
 ที่เป็นอย่างนั้นอาจเพราะว่าตัวเราใหญ่ข้ึน 
อาจเพราะหนังสือที่บางกว่าเดิม 
 ...หรืออาจเพราะว่าทั้งตัวเราเองและอะไร
มากมายก�าลังเปลี่ยนไป... ตามเวลา

นฤพล  
เปาอินทร์  
บรรณาธิการ
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ผมชอบมองความเปลี่ยนแปลง 
 ผมอาจไม่ได้สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงเล็กๆ ใน 
ทุกคร้ังเม่ือเพ่ือนตัดผมทรงใหม่ หรือใครเปลี่ยนน�้าหอมที่ใช้  
ผมชอบมองความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ทั้งการส่งจรวดที่
สามารถน�ากลบัมาใชใ้หมไ่ด ้ทีจ่ะเปล่ียนแนวทางของการส�ารวจ
อวกาศไปตลอดกาล หรือการซื้อกิจการ FOX ของ Disney ที่
จะท�าให้การรอดูหนังซูเปอร์ฮีโร่มาร์เวลในอนาคตน่าตื่นตาขึ้น
มากเลยทีเดียว
 เสน่ห์ของความเปล่ียนแปลงครั้งใหญ่ที่เกิดข้ึนนั้นคือ
มันไม่เพียงเปลี่ยนวิถีชีวิต หรือมุมมองที่เรามี แต่มันได้เปลี่ยน
ความหมายของส่ิงเดิมเสียใหม่
 ในวนันีเ้รามองความหมายของเน้ือสาร (Content) หรอื
องค์ความรู้ต่างๆ อย่างไร ผมเชื่อว่าใครๆ คงไม่รู้สึกประหลาด
หากผมบอกว่า มันคือส่ิงที่สามารถส่งต่อได้ ไร้รูปแบบชัดเจน 
ไม่มีวันแตกสลาย แต่ครั้งหนึ่งมันเคยเปน็เช่นนั้น
 ครั้งหนึ่ง ก่อนการเกิดขึ้นของแท่นพิมพ์ Gutenberg 
ของโยฮันเนส กูเตนเบิร์ก จุดเริ่มต้นของหนังสือ ความรู้ และ
เนื้อสารเคยถกูส่งผา่นโดยสถาปัตยกรรม รปูป้ัน และเครื่องโถ
โอชามตา่งๆ เนือ้สารและองคค์วามรูถ้กูส่งผา่นกนัโดยส่ิงเหลา่นี้  
ในสมยักอ่นทีห่นงัสือจะแพร่หลายโดยนวตักรรมของแทน่พิมพ์  
เนือ้สารเคยถูกทบุท�าลาย และสูญหายไปตลอดกาล ไม่สามารถ 
เลียนแบบโดยสมบูรณ์ได้ แต่ในวันนี้ จากการเกิดขึ้นของ 
แท่นพิมพ์ มาสู่ส่ือส่ิงพิมพ์ เนื้อสารได้เปลี่ยนรูปแบบ และ 
เปลี่ยนความหมายของตัวมัน กลายเปน็ส่ิงที่ถูกท�าซ�้า ส่งต่อได้ 
ไม่มีวันแตกสลาย และแพร่กระจายรวดเร็ว
 แตต่อ่จากนีไ้ป ความหมายของเน้ือสารอาจเปลีย่นแปลง
ไปอีกครั้งหนึ่ง เมื่อเนื้อสารเหล่าน้ันก�าลังจะย้ายที่อยู่ เปลี่ยน 
รปูแบบ แปลงมลูคา่ของมนัเอง ผมไมอ่าจคาดเดาไดว้า่ความหมาย
ของเนื้อสาร และองค์ความรู้ในอนาคตจะถูกตีความอย่างไร
 ธรรมชาตทิีเ่หมอืนกนัอย่างหนึ่งของความเปล่ียนแปลง
นั้นคือ ไม่ว่ามันจะเปน็เรื่องเล็ก หรือเรื่องใหญ่ ไม่ว่าเราจะรู้ตัว
หรือไม่ มันก็เปลี่ยนไปเสียแล้ว
 และในตอนนี้ผมก�าลังเฝ้ามองมัน

สิรวิชญ์ 
สิงหาพล

บรรณาธิการ
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“สนใจอา่นในออนไลน ์จะคลกิอา่นเฉพาะ
คอนเทนต์ที่มีภาพศิลปินที่ชอบ และ
สนใจคอนเทนตท์อ่งเทีย่ว พวกสถานที่ 
แปลกๆ ที่ยังไม่ค่อยมีในนิตยสาร 
หรอืยงัไมม่กีารตพิีมพ์ เพจทีเ่ขา้บ่อยๆ 
กเ็ปน็ Go Went Go : เทีย่ว เวน้ เท่ียว”

ภัทรณัฐ ส�าราญเวทย์  
อายุ 20 ปี 

“ชอบเนื้อหาเก่ียวกับวงการ
บนัเทงิ ศิลปนิเกาหล ีส่วนใหญ ่
จะรบัขอ้มลูผา่นทางทวติเตอร์ 
ของผูค้นต่างๆ ทีใ่ชช้วีติอยูใ่น
เกาหลี ก็จะมีทั้งเรื่องบันเทิง 
อาหารการกิน แฟชั่น เครื่อง
ส�าอาง”

มลยา ละเอียดรชตะกิจ 
อายุ 19 ปี 

คอนเทนต์? ที่ท�าให้คุณเปิดอ่านได้เรื่อยๆ 

อย่างที่ทราบกันดีว่า ช่องทางการน�าเสนอคอนเทนต์ของโลกเราทุกวันนี้ไม่มีแต่ 
ช่องทางเดิมๆ อีกต่อไป ตัั้งแต่การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีอย่างอินเทอร์เน็ต 

ได้เข้ามามีบทบาทกับพฤติกรรมการเสพส่ือของทุกคน ผ่านอุปกรณ์ส่ือสารทาง 
สมาร์ตโฟนและแทบ็เลต็ ท�าใหเ้กดิการรบัคอนเทนตจ์าก Facebook Feed, Twitter,  
Official Line Account ไปจนถึง Influencer คนดังหรือเน็ตไอดอลทั้งหลาย  
แทนส่ือรปูแบบเกา่ๆ จนท�าให้เราเกดิค�าถามวา่ ทกุวนันีย้งัมนีติยสารหรอืคอนเทนต์
แบบไหนที่คนให้ความสนใจเปดิอ่านได้แบบไม่เบ่ือ มาฟังค�าตอบจากเหล่าสมาชิก 
ผู้ใช้บริการของ TK park กันได้เลย 

TK Voice
เรื่อง/ภาพ : ศศิกานต์ เอื้อวิทยาวุฒิกุล
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“สนใจคอนเทนต์เกี่ยวกับ 
อาหารและการออกก�าลงักาย  
อ่านตามเพจเฟซบุ๊กที่เขาลง
เรือ่งพวกนี ้เพจทีต่ดิตามจะเปน็ 
กลา้มกรรมกร เพราะเขาจะมี
การออกก�าลังกายที่แตกต่าง
จากคนอืน่ มีสไตลข์องตวัเอง
แบบไม่ต้องส้ินเปลืองดี”

พุชฌงด์ สังข์สูงเนิน 
อายุ 20 ปี

“ชอบอา่นแนวจติวทิยา บทสัมภาษณ์
ความคิดคน เพราะช่วยต่อยอด 
ความคิดได้ดี ปกติติดตามท่ีตัว
บคุคลมากกวา่การอา่นนติยสาร อา่น
จากเฟซบุก๊เปน็หลัก ล่าสุดก็ติดตาม 
คณุฌอหณ์ จนิดาโชติ”

สิทธิชัย นาคฤทัย 
อายุ 27 ปี

“ ไม่ค่ อยได้อ่ านนิตยสาร  
ส่วนใหญ่จะอ่านผ่านเฟซบุ๊ก
และเวบ็ไซต ์ชอบอา่นเก่ียวกับ 
เทรนดแ์ฟชัน่ เส้ือผา้ การดแูล
ตัวเอง อย่างเช่น เว็บสนุก”

จิราพร วิมลประสพ 
อายุ 23 ปี 

“เมือ่กอ่นกมี็อ่านนติยสารบา้งทัว่ไปๆ 
แต่ก็ไม่มีที่อ่านประจ�า ทุกวันนี้อ่าน 
จากเฟซบุ๊กที่คนแชร์ สนใจหลักๆ  
ก็ เ ร่ืองศิลปินเกาหลี  และพวก 
เนื้อหาที่น�าเสนอข้อมูลข่าวสาร 
เชิงสร้างสรรค์ต่างๆ อ่านพวกเพจ
นิตยสาร a day, The Standard 
แตก็่จะมแีคบ่างวีคทีเ่ปน็คอนเทนต์
ที่เราสนใจ”

ภาวิกา ขันติศรีสกุล 
อายุ 28 ปี
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 เราอยู่ในยุคสมัยที่ผู้คนมักพูดถึงความเปลี่ยนแปลง
 ความเปลีย่นแปลงทีว่า่ น�ามาซึ่งความตายของหลายส่ิงหรือถูกลดความ
ส�าคัญลงไป ก่อนจะเปลี่ยนแปลงไปสู่ส่ิงใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่ือสาร 
จดหมายตายแล้ว หนังสือตายแล้ว กระทั่งนิตยสารที่ก�าลังจะตาย การส่ือสาร
ของมนษุย์เปลีย่นรูปแบบไปอยูต่ลอด นบัต้ังแต่อดีต การส่ือสารรปูแบบเกา่ ถกู
แทนทีด่ว้ยการส่ือสารท่ีรวดเรว็ และมปีระสิทธิภาพมากกว่าอยา่งหลกีเลีย่งไม่ได้ 
ความเปลี่ยนแปลงที่เราอยากพูดมากที่สุดตอนนี้ คือ ‘นิตยสาร’ เราจะได้เห็นว่า
ในชว่งหลายปทีีผ่า่นมามนีติยสารมากมายทยอยปดิตัวลงไป ทีไ่มป่ดิกจ็�าเปน็ทีจ่ะ
ต้องปรับ หรือหาทางที่จะอยู่รอด นิตยสารก�าลังอยู่ในยุคของการเปลี่ยนแปลง 
และก�าลังจะถูกแทนที่
 ในอดีตนั้น มาตรวัดความส�าเร็จอย่างหนึ่งของนิตยสารนั้นคือจ�านวน
หนา้ ครั้งหนึ่งนติยสารเคยรุ่งเรืองไปสู่จดุทีน่ิตยสารเลม่หนึ่งสามารถหนาได้ถึง 
800 หน้า เรียกได้ว่าสามารถวางคู่กับสมุดหน้าเหลืองได้เลยทีเดียว นิตยสาร 
Vogue นิตยสารแฟชั่นรายใหญ่ของอเมริกา ฉบับเดือนกันยายน ป ี2007 เคย
มีความหนาถึง 840 หน้า หนาจนส่งไม่ได้ หนาจนแผงหนังสือรับน�้าหนักไม่ไหว 
เปน็ปัญหากบัการขนส่งและจดัจ�าหนา่ยเลยทเีดยีว แตจ่ากนัน้มาจ�านวนหนา้ของ
นิตยสาร Vogue ก็ลดลง และไม่เคยมีจ�านวนหน้าเท่านั้นได้อีกเลย

 หากเราจะมองหาความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดของนิตยสารจากรอบ
ตวัเรานัน้ เพียงลองน�านติยสารฉบบัเกา่ๆ ของนติยสารทีอ่ยูม่านาน มาเทยีบกบั
ฉบับปัจจุบัน แล้วลองเทียบความหนาระหว่างสองเล่ม เราจะเห็นปริมาณหน้าที่
หดหายไปอย่างเห็นได้ชัด และปฏิเสธไม่ได้ว่า การเกิดขึ้นมาของแพลตฟอร์ม
ใหม่ๆ  ในโลกออนไลนอ์ยา่งส่ือดจิทิลั ท�าใหน้ติยสารฉบบัพิมพ์เปน็เลม่ถกูลดความ
ส�าคัญลงไป ส่งผลให้ยอดขายโฆษณาบนหน้ากระดาษที่ถือว่าเปน็แหล่งรายได้
หลกัของนติยสารลดนอ้ยลงไปด้วย รองลงมาคงหนไีม่พ้นพฤติกรรมของนกัอา่น
ที่เปลี่ยนแปลงไป การถือนิตยสารอ่านเปน็เล่มดูเปน็ส่ิงล้าสมัย ไม่ต่างอะไรกับ
การใชโ้ทรศัพทบ์า้นแบบมสีายโทรหากนั ส่งผลใหย้อดขายของนติยสารจงึตกลง
อย่างรวดเร็ว
 หากลองมองย้อนกลับไปในอดีต มีส่ิงมากมายที่ถูกแทนที่ เราไม่ขี่ม้า
ในการสัญจรทั่วไปแล้ว แต่เราก็ยังเลี้ยงม้าสวยงาม ขี่เปน็งานอดิเรกหรือเพ่ือ
กีฬา เราไม่เขียนจดหมาย แต่เราใช้อีเมลที่ย้ายจดหมายแบบเก่ามาอยู่บนพ้ืนที่
ใหม่ และยังเขียนจดหมายเพ่ือจุดประสงค์อื่นนอกจากเพียงส่ือสาร ส่ิงเรานี้ที่
เราตา่งกลา่วกนัวา่ตายไปแลว้ แต่แทจ้รงิมนัไมเ่คยหายไป เพียงเปลีย่นบทบาท 
ลดหน้าที่ และไม่ได้เปน็เครื่องมือหลักอีกต่อไป นิตยสารก็เช่นกัน 
การท�านิตยสารก็เปน็การท�าธุรกิจอย่างหนึ่ง เมื่อเผชิญวิกฤต ต่างก็ต้องดิ้นรน 
ปรับตัว เปลี่ยนแปลง หรือท�าอย่างไรก็ได้ให้บาดเจ็บน้อยที่สุดหรือขาดทุนน้อย
ที่สุด เพ่ือความอยู่รอดบนแผงหนังสือหรือยังคงความเป็นส่ือที่ดีให้กับคนอ่าน
ต่อไป ไม่ว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนก็ตาม 
 และต่อไปนี้คือการเปลี่ยนแปลงของนิตยสารที่เรามองเห็น
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CO

VER STORY

MAGAZINE
NEW ERA

Disrupt คอืค�ายอดนยิมในชว่งสองสามปมีานี้ 
ทีถู่กใชเ้ปน็คย์ีเวริด์ในงานเสวนาอยูบ่่อยครัง้ 
และทุกคนเห็นตรงกันกับจุดเปลี่ยนคร้ัง 
ส�าคญั ภายหลงัการเกดิขึ้นของสมาร์ทโฟนที่
ได้เข้ามาเปลี่ยนพฤติกรรมและโลกของเรา 
ไปอยา่งไมม่วีนัหวนกลบั การตดิตอ่ส่ือสารที่
รวดเรว็ การแลกเปลีย่นข้อมลูแบบเรยีลไทม์  
ส่ิงเหล่านี้ก่อให้เกิดผลกระทบมากมาย 
 เมื่อมีส่ิงใหม่มาทดแทน ส่ิงเดิมที่เคยมี
ย่อมจากไป เราจึงได้ข่าวการปดิตัวลงของ
นติยสารหลายตอ่หลายหวัในรอบสองสามป ี
มานี้ ด้วยการถูก Disrupt จากคู่แข่งของ 
ส่ือดิจิทัลอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ข้อมูล
ข่าวสารที่เคยซ้ือขายกันบนหน้ากระดาษ  
มาในเวลานีก้ลายเปน็ของฟรทีีส่ามารถสไลด์ 
หนา้จอเพียงไมก่ีค่รัง้กเ็ขา้ถงึแหลง่ข้อมลูได้
แบบที่ไม่ต้องพลิกหน้ากระดาษให้เสียเวลา 
 และนี่คือเรื่องราวของผู้ผลิตส่ือบน 
หน้ากระดาษ ที่ก�าลังจะโดนหน้าจอกลืนกิน  
พวกเขาจะปรับตัวอย่างไร ปรับตัวใน
ทศิทางไหน เพ่ือใหอ้ยูร่อดในโลกทีท่กุอยา่ง
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
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  A DAY
TODAY

การปล่อยของของ a day 
ในยุคอาทิตย์อับแสงของนิตยสาร

Cover Story
เรื่อง: พิมพ์พญา เจริญศิริพันธ์
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หากลองเสิร์ชหาค�าว่า นิตยสาร a day ในอินเทอร์เน็ต  
ส่ิงแรกๆ ทีเ่ด้งข้ึนมาคอื ขา่วการเปลีย่นแปลงครัง้ใหญภ่ายใน
บรษัิท อนัเปน็ทีม่าใหแ้ฟนนติยสารตัง้ค�าถามถงึส่ิงทีก่�าลงัจะ 
เปลีย่นแปลง หรอืเปลีย่นแปลงไปแลว้ ใน a day ต่อจากนี ้
 ฟดีแบก็จากผูอ้า่นเรือ่งการเปลีย่นแปลงครั้งนีแ้ตก
ออกเป็นหลายเสียง หลายคนพูดตรงกันว่าการปรับโฉม 
ครั้งนีท้�าใหภ้าพลักษณข์อง  a day ออ่นเยาวล์งและเขา้ถึง
คนรุ่นใหม่ได้มากขึ้น คล้ายกับก�าลังย้อนกลับไปในยุคแรก
ก่อตั้งนิตยสาร a day ที่เปน็ชื่อว่าเปน็นิตยสารทางเลือก
ของวัยรุ่นในสมัยนั้น จนแฟนๆ ต่างให้สมญาว่า เป็น 
‘นิตยสารขวัญใจเด็กแนว’ พ่วงท้ายตามมาด้วยค�าว่า 
‘ความคิดสร้างสรรค์’ และ ‘แรงบันดาลใจ’ ในยุคต่อๆ มา 
ส่ิงเหล่านี้กลายต้นทุนล�้าค่าจากอดีตที่ต่อลมหายใจให้  
a day แต่ส่ิงส�าคัญคือการใช้ต้นทุนเหล่าน้ันอย่างไร 
ให้นิตยสารสามารถหายใจต่อไปได้ในโลกที่เปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็วเช่นนี้
 หลายคนบอกวา่ นีค่อืยคุอาทติยอ์บัแสงของวงการ
นิตยสารไทย ช่วงสองสามปีมานี้นิตยสารทยอยปิดตัวลง
จ�านวนมาก ส่ือหลายส�านักวิเคราะห์การล้มหายตายจาก
ของส่ือส่ิงพิมพ์ว่า เปน็เพราะไม่รู้จักกลุ่มผู้อ่านดีพอ บ้าง
โทษการเข้ามาของส่ือออนไลน์ที่ท�าให้พฤติกรรมการอ่าน
ของผู้คนเปลีย่นไป 
 แต่ส�าหรับ a day นี่อาจจะเป็นยุคอาทิตย์อุทัย 
ของพวกเขา ด้วยความหวังทีจ่ะเปลีย่นแปลงนิตยสารให้ดี
ยิง่ขึ้นก�าลงัผลบิานในหวัใจอยา่งเงยีบเชยีบ พรอ้มๆ ทีค่วาม
สร้างสรรค์ค่อยๆ ผลิบานอยู่ในทุกหน้ากระดาษ ควงแขน
มากับเครื่องมือใหม่ๆ วิธีการเล่าเรื่องแปลกๆ ผลลัพธ์ 
ออกมาเปน็ความสนุก ความท้าทายทีจ่ะได้ทดลองหาความ
เปน็ไปได้ใหม่ๆ
 เรานั่งลงพูดคุยกับ เอี่ยว-ศิวะภาค เจียรวนาลี 
บรรณาธิการบริหารคนที ่4 ของนิตยสาร a day ในฐานะ
ผู้ก�าหนดทิศทางใหม่ การปรับโฉมครั้งใหญ่ และการ
เปลีย่นแปลงครั้งส�าคัญ 

อยากให้เล่าภาพรวมความเปลี่ยนแปลงของ a day 
ในรอบสิบกว่าปีมาน้ี มีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อย
ขนาดไหน 
	 ต้องเล่าย้อนให้ฟังก่อนว่า	a	day	เกิดขึ้นด้วย
ความรู้สึกที่ว่านิตยสารทุกเล่มคล้ายๆ	 กันหมด	 a	 day	
จึงเกิดขึ้นมาเพ่ืออยากสร้างความแตกต่างในวงการ 
สิ่งพิมพ์	 น�าเสนอเรื่องผู้คนที่เราไม่เคยได้เห็นในสิ่งพิมพ์
เล่มอ่ืนๆ	ยคุนัน้เป็นยคุทีว่งการอินด้ีก�าลังเบ่งบาน	วงการ
ขับเคลื่อนด้วยคนตัวเล็กๆ	a	day	 เป็นสื่อหนึ่งที่เกิดขึ้น
ในช่วงนั้น	พอเวลาผ่านไป	จากยุคแรกที่	a	day	พูดถึง
ทางเลือก	เรากเ็ริม่จะก�าหนดทศิทางของตวัเองให้ชดัเจน
ขึ้น	 โดยหันมาพูดเรื่องความคิดสร้างสรรค์	 ไอเดีย	 และ
บุคคลที่น่าสนใจแต่อาจจะไม่เป็นที่รู้จัก	 และช่วงหลังๆ	
สิ่งที่แทบจะเป็น	 Branding	 ของเราคือ	 ‘ความคิด
สร้างสรรค์’	และ	 ‘แรงบันดาลใจ’	สองค�านี้เลยกลายมา
เป็นค�าที่ติดกับ	a	day	มายาวมากเป็นเวลากว่าสิบปี	
	 พอช่วงห้าปีหลังมานี	้a	day	เริม่หาพ้ืนทีใ่หม่ๆ	
เริ่มมองว่า	 ‘ความคิดสร้างสรรค์’	 และ	 ‘แรงบันดาลใจ’	
สามารถเอาไปจับกบัอะไรได้บ้าง	สิง่ทีเ่ราสนใจคือประเด็น
ทางสงัคมทีอ่าจจะฟังดูเข้าใจยาก	เอามาเล่าให้เข้าใจง่าย
มากขึ้น	 เช่น	 ศาสนาพุทธ	 ชีวิต	 หรือธุรกิจเพ่ือสังคม	 
เรามองว่า	 ถ้าเอาความคิดสร้างสรรค์ไปจับ	 แล้วมอง 
เรือ่งต่างๆ	ให้สนกุ	มันท�าได้	นัน่จงึเป็นทีม่าว่าเราได้เปิด
พื้นที่ใหม่ๆ	ในการเล่าเรื่อง	
	 พอเกิดการเปล่ียนแปลงในบริษัท	 และผม 
มาเป็น	 บก.	 คนที่	 4	 ผมมองว่าพลวัตของวงการสื่อ 
ตอนนี้ทุกคนควรจะพูดถึงเนื้อหาเฉพาะด้านมากขึ้น	 
a	 day	 เคยท�าได้และเป็นต้นก�าเนิดของเราในยุคแรก	
สังเกตว่าจะมีเนื้อหาประเภทหนึ่งซ่ึงคนจะมองว่านี่คือ	 
a	day	ตอนแรกๆ	ก็ไม่เข้าใจว่าคืออะไร	พอเอาเนื้อหาที่
เราท�าไปเทียบการสื่ออ่ืนๆ	 ในตลาด	 ก็จะพบว่าเราเล่า
เรือ่งด้วยสายตาอีกแบบหนึง่	น�าเรือ่งความคิดสร้างสรรค์
มาจับกับวิธีการเล่า	 ภารกิจหลักที่ผมได้รับมอบหมาย 
ในการเป็น	บก.	ยุคนี้คือ	จะท�าให้	a	day	ทันสมัยมากขึ้น
ได้ยังไง	 ผมจึงกลับไปมองสิ่งที่เป็นไอเดียมากขึ้น	 ปรับ 
วิธีการน�าเสนอ	 กลับมาหาผู ้อ่านที่เป็นเด็กนักศึกษา
มหาวทิยาลัยมากขึน้	ผมอยากท�าสือ่ทีท่�าให้คนมีความหวงั 
กับอนาคต	 ซ่ึงเราจะมีอนาคตได้ก็ต้องคุยกับคนรุ่นใหม	่
เราไม่ได้อยากท�าให้	 a	 day	 แก่ขึ้น	 หรือแช่แข็งอยู่ใน 
ชื่อเสียงเดิมๆ	เราอยากมองไปข้างหน้ามากขึ้น	เลยลอง
ปรับเนื้อหาให้สนุกมากขึ้น	 ใช้เครื่องมือหลายๆ	 อย่าง	 
วธิกีารเล่าหลายๆ	แบบ	ศกึษาคนรุน่ใหม่มากขึน้	ผมตัง้ใจ
ตั้งแต่วันแรกที่เป็น	บก.	ว่า	ผมจะท�า	a	day	ให้ดี	โดย 
ไม่ทิ้งต้นทุนในอดีต	 แต่วิธีการใช้ต้นทุนไม่ใช่การแช่แข็ง
อยู่กับที่	 แต่คือการน�ามาวิเคราะห์ว่ามีสิ่งใดที่สามารถ 
ปรับใช้กับผู้อ่าน	 แล้วยังท�าให้เราเดินไปในอนาคตได้ 
อย่างยั่งยืน	 เลยจะเห็นว่า	 a	 day	 เริ่มเปล่ียนโฉมไป 
ในช่วงหลังๆ
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เครื่องมือหรือวิธีการอะไรบ้างที่ a day เอามาใช้แล้ว ท�าให้ 
ภาพรวมของนิตยสารเล่มนี้สนุกขึ้น
	 วิธีการท�าเนื้อหาให้สนุกมีหลากหลายมาก	 ซ่ึงวิธีการ 
เหล่านั้นเอาเข้าจริงแล้วไม่ได้ใหม่	 แต่เรามองว่า	 สิ่งนี้ใช้ท�าอะไร 
ได้บ้าง	 ทุกวันนี้สื่อไม่ได้อยู่กับที่ด้วยตัวคนเดียวอีกแล้ว	 เม่ือก่อน
นิตยสารเป็นเหมือนประตูเดียวที่ใช้เปิดโลก	 ทุกวันนี้เรามีเว็บไซต์	
โซเชียลมีเดียหลากหลายช่องทางมากขึ้น	ยกตัวอย่าง	a	day	เล่ม
ล่าสุดคือ	 เล่มวิชาเปิดโลก	 จริงๆ	 สื่อที่พูดถึงวิชาในมหาวิทยาลัย 
ไม่ได้ใหม่	 แต่ประเด็นที่เราท�าเริ่มต้นจากความคิดว่า	 เวลาพูดถึง
การออกไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆ	เรามักจะพูดว่าออกไปนอกห้องเรียน	
ออกไปผจญภัย	 ผมเลยสงสัยว่า	 แล้วในห้องเรียนไม่มีอะไรสนุก 
น่าเรยีนรูเ้หรอ	เลยกลับมามองว่าสถาบนัการศกึษาทีท่กุคนมองว่า
มนัน่าเบื่อ	จริงๆ	แล้วมอีะไรซ่อนอยู่บ้าง	ก็พบว่ามนัมวีิชามากมาย
ทีน่่าเรยีน	มีวธิกีารสอน	การสอบไม่เหมือนใคร	เราเล่าเพ่ืออยากให้ 
การศกึษาเราพัฒนามากขึน้	อยากให้เกดิการตัง้ค�าถาม	ส่วนวธิกีาร 
น�าเสนอ	เราใช้ทั้งทิศทางอาร์ตเวิร์กที่ดูฉีกไปเลย	คือใช้อาร์ตเวิร์ก
แบบหนงัสอืเด็ก	ในพาร์ตนีมี้สมัภาษณ์อาจารย์ห้าหกคน	ผมรูส้กึว่า 
อยากคุยกับคนสอน	ทั้งๆ	ที่เขาอยู่กับวิชามาทั้งชีวิต	แต่ไม่ค่อยมี
คนถามเขาว่ารู้สึกยังไงกับสิ่งที่สอนนักศึกษาไป	 เราน�าเนื้อหาไปสู่
พ้ืนที่ในโซเชียลมีเดียมากขึ้น	 ช่วยพาประเด็นที่อยากเล่าไปไกลขึ้น
ด้วยการถกเถียง	จึงจะเห็นว่ามีทั้งเครื่องมือที่เราเอาเข้ามา	มีการ
เชือ่มโยง	ในอนาคตเราอาจจะมีการเชือ่มโยงกบัมหาวิทยาลยัมากขึน้
ในระดับนโยบาย	หลังจากเล่มนี้วางแผงไปก็มีหลายมหาลัยติดต่อ
เข้ามาว่าเราสามารถร่วมมือกันอย่างไรได้บ้าง

นอกจากการใช้เครื่องมือที่หลากหลายมากข้ึน มีส่วนอ่ืนไหม 
ที่เปลี่ยนไปใน a day ยุคนี้
	 ความจริงเวลาคนที่มองว่า	 a	 day	 เปล่ียนไปในยุคนี้	 
ผมจะแอบตัง้ค�าถามในใจ	เพราะโครงสร้างของเราไม่ได้เปลีย่นเลย		 
a	 day	 มีโครงสร้างบางอย่างที่คงไว้	 แต่รายละเอียดในนั้นอาจจะ
เปลี่ยน	สิ่งที่ผมพยายามท�าคือถามทุกคนในทีมว่า	แต่ละคนอยาก
ท�าอะไร	จะท�าให้สนกุกว่านีไ้ด้ยงัไง	การรวบรวมไอเดียอาจเป็นเรือ่ง
ที่ดูธรรมดา	แต่สิ่งเหล่านี้จะกระตุ้นให้คนมีพลัง	บางทีไอเดียบ้าๆ	
บางอย่าง	เรามักขดีฆ่ามันเรว็เกนิไป	ไม่ได้ศกึษามันก่อน	สิง่ทีเ่กดิขึน้
ใน	a	day	ยคุนีคื้อ	พยายามให้ไอเดียนัน้ๆ	ไปต่อได้มากขึน้	ไม่ขดีทิง้
เรว็เกนิไป	พยายามท�าให้เกดิขึน้จรงิแล้วต่อยอดไปสูผ่ลลพัธ์ใหม่ๆ	
คือทกุคนในทมีเอาทกัษะทีมี่มารวมกนั	แล้วเต้นร�ากบัมันไปเรือ่ยๆ	
แล้วดูว่าจะจัดการมันยังไงได้บ้าง	 คนท�างานสร้างสรรค์อยากให้ 
คนดูตื่นเต้นกับงานของเราอยู่แล้ว	เพียงแต่ว่ามีปัจจัยหลายด้านที่
เราไปไม่ถึงตรงนั้น	 แค่เอาความกลัวนั้นออกมาตีแผ่ว่า	 ที่คิดว่า 
ท�าไม่ได้	เป็นเพราะอะไร	ลองสู้กับมันก่อนว่ามันน่าจะท�าได้จริง	

ช่วงหลงัจะเหน็ว่า มกีารปรบัจ�านวนลดเมนคอร์สหรอืสกูป๊หลัก
ในแต่ละเล่มไม่ให้เยอะเกินไป เป็นเพราะอะไร
	 เวลาคนมอง	 a	 day	 จะคิดว่ามีแค่สกู๊ปหลักอย่างเดียว	
เพราะในแง่หนึ่งเราเป็นนิตยสารที่เน้นธีม	คือหยิบเอาประเด็นหนึ่ง
มาเล่า	 ส่วนที่เหลือเป็นส่วนเสริม	 แต่พอผมมาท�าหน้าที่	 บก.	 ผม
พยายามจะมองภาพรวมทั้งเล่ม	 ถ้าหยิบมาแล้วต้องอ่านทุกหน้า	 
จะจัดการมันยงัไง	เท้าความไปถงึพลวตัของวงการสือ่	เม่ือนติยสาร
ไม่ได้เป็นทีน่ยิมอย่างเม่ือก่อน	ท�าให้หน้าโฆษณาน้อยลงด้วย	ซ่ึงเป็น 

ทัง้ข้อดีทัง้ข้อเสยี	ข้อดีคือเราได้จ�านวนหน้ามากขึน้	เพราะฉะนัน้ผม
เลยพยายามมองทัง้เล่ม	ถ้าต้องท�านติยสารทีมี่กรอบไม่เหมือนเดิม
อีกต่อไป	 เราจะท�ายังไง	 ไม่ได้แปลว่าเพราะต้องการลดเมนคอร์ส 
ลงมากๆ	โดยไม่มีเป้าหมาย	แต่เป้าหมายของเราคือท�าให้นติยสาร
ให้สนุกทุกหน้า	คือการดูน�้าหนักทุกๆ	หน้าว่ามากน้อยไปไหม	ถ้า
สกู๊ปหลักเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่	ก็ต้องบาลานซ์พื้นที่ให้ส่วนอื่นๆ	ด้วย	
ตอนนีค้อลัมน์สมัภาษณ์เลยไม่มีชือ่คอลัมน์	ทกุอันมีรปูแบบยดืหยุน่	
นี่น่าจะเป็นอีกเครื่องมือที่ท�าให้	a	day	น่าตื่นเต้นขึ้นในยุคนี้

ท่ีบอกว่า พยายามท�าให้แต่ละคอลัมน์มีจ�านวนหน้ายืดหยุ่น
ความยืดหยุ่นมีข้อดียังไง 
	 ถ้าย้อนกลับไปอ่าน	a	day	ยุคก่อนๆ	จะมีการก�าหนดว่า
แต่ละคอลัมน์ยาวกี่หน้า	สิ่งนี้เป็นเหมือนไบเบิ้ลของเรา	พอกลับมา
มองยคุนี	้ความเป็นคอลัมน์ในนติยสารไม่จ�าเป็นต้องเป็นแบบเดิม
อีกต่อไป	จ�าเป็นไหมที่เราต้องก�าหนดตายตัว	การไปสัมภาษณ์คน
คนหนึง่	เราจะมาดูกนัว่าควรให้พ้ืนทีเ่ท่าไร	และถ้าสามารถมีเครือ่งมือ 
ที่ช่วยเล่าเรื่องได้มากกว่าตัวหนังสือ	 ผมก็จะเพ่ิมจ�านวนหน้าให้	
หลังๆ	 จึงเห็นว่า	 a	 day	 มีบทสัมภาษณ์ที่กลับหัวกลับหางเยอะ	
เพราะเรารู้สึกว่าเราอยากสื่อสารด้วยวิธีการใหม่ๆ	มากขึ้น	

ล่าสุดเห็นว่า ได้ให้พื้นที่กับเรื่องใหม่ๆ มากขึ้น ทั้งๆ ที่แต่ก่อน
ไม่ค่อยม ีเช่นเรือ่ง ไอดอล k-pop ท�าไมถึงให้พืน้ทีก่บัเรือ่งเหล่านี้
เยอะขึ้นกว่าสมัยก่อน
	 มันเริ่มด้วยความคิดที่ว่า	 ถ้าเราอยากจะคุยกับคนอ่าน 
รุ่นใหม่	มีเรื่องไหนบ้างที่เราไม่เคยแตะหรือไม่เคยเล่า	วงการเพลง
เกาหลีก็เป็นหนึ่งในนั้น	 ตอนนี้สถานการณ์ในวงการเพลงเกาหลีที่
น่าสนใจคือวงการเพลงอินด้ี	 มีกลุ่มคนที่ชื่นชอบมากขึ้น	 ไม่ใช่แค่
วงการเพลงเกาหลี	แต่ทกุวงการมีความนยิมเรือ่งเฉพาะทางมากขึน้	 
แต่ผมรูส้กึว่าถ้า	a	day	ไม่สามารถ	Niche	ได้เท่าคนอ่ืน	ถ้าอย่างนัน้
เราขอเป็น	Hub	of	Niche	เป็นคนทีเ่ปิดประตไูปหากลุ่ม	Niche	อ่ืนๆ	 
เราเลยพยายามเล่าเรื่องเพลงเกาหลีที่สื่อเจ้าอ่ืนไม่เคยน�าเสนอ	 
เราพยายามเล่าเรื่องแมสในมุมที่คนอ่ืนไม่เคยเห็น	 สิ่งเหล่านี้เป็น
เหมือนการเปิดประตูใหม่ๆ	 ไม่ใช่แค่วงการเพลงเกาหลี	 แต่ยังมี 
อีกหลายเรื่องที่อยากเล่า	ผมพยายามพูดเรื่องความแตกต่างเยอะ	
เพราะรูส้กึว่ามันไม่มีอะไรใหม่หรอก	แต่คุณต้องท�างานทีมี่ความหมาย 
กบัคุณจรงิๆ	คุณควรจะท�าสิง่ทีส่นกุ	ท�าสิง่ทีเ่รามีพลังเม่ือได้ท�ามัน	
การท�านติยสารในทกุวนันีมั้นต้องการพลงัแบบนัน้	การได้ลองอะไร
สนุกๆ	 ได้ลองในสิ่งที่ฟังดูบ้า	 ลองมาคิดว่าที่มันเกิดขึ้นจริงไม่ได้
เพราะอะไร	พยายามท�าลายขดีจ�ากดัและหาทางรอดใหม่ๆ	อยูเ่สมอ

ตอนนี ้a day ได้ลองเข้าไปแตะเรือ่งใหม่ๆ ทีไ่ม่เคยเล่าเช่นเรือ่ง
อะไรบ้าง 
	 พอเป็นสือ่ทีพู่ดเรือ่งความคิดสร้างสรรค์	ผมพยายามมอง
ว่าตอนนี้ความคิดสร้างสรรค์เข้าไปอยู่ในวงการไหนบ้าง	 เม่ือก่อน
เราอาจจะพูดถงึวงการโฆษณาเยอะเป็นพิเศษ	เพราะเป็นเรือ่งไอเดีย
โดยตรง	แต่ผมคิดว่ามีอีกหลายวงการทีมี่เรือ่งความสร้างสรรค์อยู่	
หนึง่ในนัน้คือ	วงการเกม	คนชอบมองวงการเกมเหมือนลูกเมียน้อย	
เพราะค่อนข้างเฉพาะกลุม่เนร์ิด	แต่แท้จรงิแล้ววงการเกมขบัเคล่ือน
ด้วยไอเดีย	 ผสมหลักวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	 นวัตกรรมต่างๆ	
วงการเกมจึงเป็นประตูที่น่าสนใจดี	 และผมก�าลังลองเปิดเข้าไป



15 NEW ERA OF MAGAZINE15 NEW ERA OF MAGAZINE

บ่อยๆ	 หรือเรื่องทางสังคมบางเรื่องก็อยากลองเข้าไปแตะบ้าง	 
เช่นเรื่องการศึกษา	 รวมถึงการเมืองด้วย	 แต่ต้องหาวิธีน�าเสนอที่
แยบยลพอ	 รวมถึงวงการสื่อ	 ช่วงหลัง	 a	 day	 คุยกับคนท�าสื่อ 
ตวัเล็กๆ	มากขึน้	เพราะเราคิดว่าคนกลุม่นีเ้คยเป็นเราเม่ือสมัยก่อน	
มันน่าจะสนกุดีทีเ่ราได้เชือ่มกบัเขา	เวลาไปสมัภาษณ์ผมจะพยายาม
คุยเรือ่งความร่วมมือกนัต่อว่าจะให้เนือ้หาของเขามาลงในพ้ืนทีข่อง
เรายังไงบ้าง		

นอกจากการเช่ือมคน มกีารเชือ่มโยงจากสือ่กระดาษของ a day 
ไปยังสื่อออนไลน์ยังไงบ้าง 
	 ผมเคยได้ยินค�าว่าพูด	“Content	is	King.”	ผมเองก็เชื่อ
อย่างนั้น	ผมรู้สึกว่าสิ่งที่น่าคิดต่อยอดคือ	คอนเทนต์ช่วยอะไรผู้คน
ได้ไหม	เนื้อหาที่ดีถ้าไปถึงเป้าหมายถูกกลุ่มก็จะดีด้วย	ในยุคนี้เวลา
ท�าสือ่จะมีรปูแบบให้เราเล่นมากขึน้	สือ่กระดาษท�าให้อากาศจับต้อง
ได้มากขึน้	เล่นได้ทัง้การน�าเสนอ	การสมัผสั	หรอืแม้การสร้างตวัตน
ให้คนที่ถูกสัมภาษณ์	 ในขณะเดียวกันเราก็ใช้ประโยชน์จากโลก
ออนไลน์คือ	 เข้าถึงผู้คนได้ง่ายขึ้น	 หรือแม้แต่เข้าถึงคนที่เราไม่เคย
ไปถึงได้	 เวลาพูดถึงการเชื่อมโยง	 ผมจะมองว่าวิธีการเล่าของเรา 
ไปช่วยคนกลุ่มอ่ืนได้ยงัไงบ้าง	การเชือ่มโยงในพ้ืนทีอ่อนไลน์ไม่ใช่แค่
การเอาเนื้อหาในเล่มไปแปะในเฟซบุ๊ก	 แต่รวมถึงช่องทางออนไลน์
อ่ืนๆ	 เช่น	 LINE	 Twitter	 Instagram	 ถ้าเนื้อหาเราไปอยู่ในพ้ืนที ่
ตรงนั้นแล้วสร้างความแตกต่างว่าเรื่องคอนเทนต์แบบนี้หาได้ใน
พื้นที่นี้เท่านั้น	แล้วคิดว่าจะส่งไปยังผู้อ่านกลุ่มใหม่ๆ	ได้ยังไง	ช่วย
เขาได้ยังไงบ้าง	ตอบโจทย์ชีวิตเขายังไงบ้าง	นี่คอืการเชื่อมโยงที่เรา
คิดอยู่เสมอ

หลายคนบอกว่า ยุคนี้เป็นยุคตะวันตกดินของนิตยสาร แต่ 
ดูเหมือนว่า a day ในยุคนี้เต็มไปด้วยความสร้างสรรค์ และ 
การพยายามมองหาความเป็นไปได้ใหม่ๆ มองว่ายุคนี้คือ ยุค
อาทิตย์อุทัยของ a day หรือเปล่า
	 ที่บอกว่ายุคนี้สิ่งพิมพ์ก�าลังจะตาย	ผมคิดว่าเขาหมายถึง
นติยสารทัว่ๆ	ไปทีเ่ราเหน็กนั	ความเป็นจรงิแลว้	ผมไม่คิดวา่สิง่พิมพ์

ผมกลบัไปมองส่ิงทีเ่ปน็ไอเดยีมากข้ึน 
ปรับวิธีการน�าเสนอ กลับมาหาผู้อ่าน 
ทีเ่ปน็เดก็นักศึกษามหาวทิยาลยัมากขึน้ 
ผมอยากท�าส่ือทีท่�าใหค้นมคีวามหวงั
กบัอนาคต ซึ่งเราจะมอีนาคตไดก้ต็อ้ง
คยุกบัคนรุน่ใหม ่เราไม่ได้อยากท�าให้  
a day แกข่ึน้ หรือแชแ่ขง็อยูใ่นชือ่เสียง 
เดมิๆ เราอยากมองไปขา้งหนา้มากขึ้น 
เลยลองปรับเนือ้หาให้สนุกมากขึ้น

เป็นภาระเลย	เป็นขอ้ดีด้วยซ้�า	เพียงแตใ่นยคุนีพ้อมีเครือ่งมือใหม่ๆ	
ผมแค่ลองอยากพุ่งชนมัน	 ผมเชื่อว่ามีคนท�านิตยสารทั้งไทยและ
ต่างประเทศที่เกลียดอินเทอร์เน็ต	 เกลียดเฟซบุ๊ก	 เพราะมันท�าให้
โลกเขาเปล่ียน	 ในเม่ือโลกออนไลน์ต้องอยู่กับคุณ	 ถ้าจะลองใช้ 
ดูบา้ง	หรอืเอาสิง่นัน้มาเป็นจุดแขง็ได้ยงัไงบา้ง	แตก่ารท�าอยา่งนัน้ 
ต้องชัดเจนกับเป้าหมายว่า	 ทุกวันนี้ท�านิตยสารไปท�าไม	 ถ้าตอบ 
ตัวเองไมไ่ด	้ผมจะเปน็	บก.	ไดไ้มน่านเลย	และจะรู้สึกว่าเป้าหมาย
นั้นใช่อย่างที่เราคิดหรือเปล่า	 มันอาจฟังดูเชย	 แต่จ�าเป็นที่คุณ 
ต้องรู้ว่าคุณจะใช้ประโยชน์จากโลกภายนอกได้อย่างไร	 จะอยู่กับ
คนอื่นได้ยังไง	เลือกใช้สิ่งที่เป็นประโยชน์กับงานของเรา	นี่คือสิ่งที่
ผมได้จากการท�านิตยสารในยุคนี้

มองอนาคตหรือแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงของ a day  
ในอีกห้าปีสิบปีข้างหน้ายังไง
	 ทุกครั้งที่ผมท�านิตยสาร	 ผมไม่ได้คิดว่าตัวเองก�าลังท�า
นิตยสารเลย	 ผมรู้สึกเหมือนก�าลังวาดการ์ตูนในกระดาษเปล่าๆ	
มันจะเป็นอะไรกไ็ด้ทีคุ่ณอยากให้เป็น	มันจะเป็นภาพ	ภาพประกอบ	
หรือตัวหนังสือทั้งหน้าก็ยังได้	 ผมมองว่า	 a	 day	 หรือโครงสร้าง
ของนติยสารท�าได้มากกว่านี	้ท�าได้มากกว่าการคิดว่าจะเอาคอลัมน์
อะไรมาลง	ตอนนี้ผมมีการะดาษปึกหนึ่ง	200	หน้า	ผมพยายาม
คิดว่า	 ถ้าผมมีสิ่งนี้อยู่ในมือ	 ผมท�าอะไรกับสิ่งนี้ได้บ้าง	 ไม่ใช่แค ่
การคิดว่าจะท�าเนื้อหาอะไร	 แต่คือการมองว่าจะเติมเต็มสิ่งนี้ด้วย
ข้อจ�ากัดและรูปแบบที่มียังไงได้บ้าง	ผลักดันให้ไปถึงที่สุดได้ยังไง	
และรู้ว่าท�าไปเพื่ออะไร	โดยที่ไม่รู้สึกเสียเปล่า
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สารคดี 
กับรากแก้วที่หยั่งลึก
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กว่า 30 ปี นิตยสาร สารคดี ได้ยืนหยัดอยู่เป็นไม้ใหญ่ 
ทรงคุณค่าของวงการนิตยสารไทยมาโดยตลอด ความเข้มข้น
ของเนือ้หาทีไ่มว่า่จะผา่นไปกีย่คุสมยักย็งัคงคณุคา่ไวไ้ดอ้ยา่ง
เต็มเปี่ ยม จนถือได้ว่าเปน็นิตยสารเล่มหนึ่งทีน่ักอ่านเลือกทีจ่ะ
เก็บสะสมไว้มากทีสุ่ด  
 แต่เมื่อวิกฤตการณ์ส่ือส่ิงพิมพ์ได้เกิดขึ้น จนสร้าง 
ความเปลี่ยนให้เกิดขึ้นกับนิตยสารเล่มอื่นๆ มากมาย ส�าหรับ 
สารคดี ในฐานะพ่ีใหญ่ของวงการนิตยสารก็ยังไม่ล้มหาย 
ตายจากไปไหน ถงึแมจ้ะตอ้งปรบัตวัอยูบ่า้งกต็ามท ีแต่ในการ
ปรับตัวนั้นกลับยังมีส่ิงหน่ึง ที่เปรียบได้กับรากแก้วที่หยั่งลึก
คอยพยุงให้นิตยสารเล่มนีย้ังคงยืนหยัดอยู่ได้อย่างแข็งแรง 
 ส่วนรากแก้วที่ว่านั้นคืออะไร ลองไปฟัง วีระศักดิ ์ 
จนัทรส่์งแสง นกัเขยีนสารคดี นกัเขยีนประจ�ากองบรรณาธกิาร 
และผูช้ว่ยบรรณาธิการบริหารนติยสาร สารคดี อธบิายเพ่ือให้
เห็นภาพทีช่ัดเจนยิง่ขึ้น
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ปัจจุบันวงการสิ่งพิมพ์มีอะไรหลายอย่างเกิดข้ึนมากมาย  
สิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อคนท�างานนิตยสารอย่างไร 
	 โลกออนไลน์มาแย่งกระดาษ	ทุกคนพูดกันว่า	ทุกคนม ี
สำานักพิมพ์ของตัวเองแล้ว	น่ันก็คือ	เฟซบุ๊ก	เริม่จากคนเขียนไมต้่อง 
ผ่านมือบรรณาธิการแล้วก็ได้	คล้ายๆ	กลับด้านว่า	บรรณาธิการ 
น่ันแหละต้องไปหาต้นฉบับในออนไลน์	 เดิมนักเขียนเวลาเขียน
ต้องส่งให้	บก.	พิจารณา	ถ้า	บก.	ให้ผ่าน	ก็ได้ตีพิมพ์ได้เผยแพร่	
ถ้า	บก.	 ไม่ให้ผ่าน	ก็ลงถังขยะ	 เมื่อก่อนเขาเรียกว่า	 “ถังขยะฆ่า 
นักเขียน”	คนท่ีจะได้เผยแพร่	บก.	 ต้องเห็นชอบว่างานเผยแพร่ได้	 
แต่โลกยุคใหม่มันกลับกัน	 นักเขียนเขาไม่ง้อ	 บก.	 แล้ว	 เขามี 
สำานักพิมพ์ของเขาเอง	เขามเีฟซบุ๊กของเขา	ถ้าเขียนดี	คนอ่านชอบ	
บก.	 น่ันแหละต้องไปหาผลงานจากโลกออนไลน์เพ่ือมาตีพิมพ์ 
เป็นหนังสืออีกที	อันนี้คือความเปลี่ยนแปลงของวงการในแง่ของ 
คนเขียน	หรือการเกิดของนักเขียน	
	 สว่นในมติิของการอ่าน	ท้ังท่ีรูเ้องและจากผลวจิยัต่างๆ	
ก็บอกวา่	คนอ่านหนังสอืน้อยลง	ยอดขายไมโ่ตแน่ๆ	ท้ังหนังสอืเล่ม 
และหนังสือรายประจำาท่ีเรียกว่า	 นิตยสาร	 รวมถึงหนังสือพิมพ์
รายวนั	คนก็อ่านน้อยลงด้วย	ตรงน้ีเป็นเรือ่งจรงิเพราะมข้ีอพิสจูน์ 
แล้วว่าในช่วง	1–2	ปีหลังมานี้นิตยสารปิดตัวลงไปเยอะมาก	เป็น 
ปรากฏการณ์โดยตรงวา่คนอ่านมุง่ไปทางออนไลน์มากข้ึน	ออนไลน์ 
ท่ีมีผลต่อวงการมีสองแบบคือ	 ผลต่อผู้เขียนหรือผู้สร้าง	 และผล
ต่อผู้อ่าน

จากสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นไปอยา่งน้ี สารคด ีปรบัตัวอยา่งไร 
บ้าง 
	 ท้ังความเป็นคนทำานิตยสาร	ท้ังความเป็นนักเขียน	สิง่ท่ี 
เราทำาเรียกว่า	 คอนเทนต์	 หรือตัวเน้ือสาร	 ส่วนตัวหนังสือเล่ม 
หรือตัวออนไลน์มันเป็นเครื่องมือ	 เพราะฉะน้ันตัวเน้ือสารท่ีเป็น
ตัวเดิม	 เราเป็นนักเขียนเราก็ต้องผลิตต้นฉบับท่ีเราคิดว่าดีท่ีสุด	
เข้ากับคนอ่าน	 และเป็นประโยชน์กับคนอ่านท่ีสุด	 ความเป็นคน 
ทำาหนังสือก็เช่นกัน	 สารคดีเราเรียกว่าเป็นครอบครัว	 เราปรุง
อาหารใหลู้กคา้	คนทีเ่ขาอยากกนิอาหารแบบนี้เขากต็รงมาหาเรา	 
คนท่ีเขาอยากกินอาหารฝร่ังก็ตรงไปหาหนังสือหัวนอก	เพราะฉะน้ัน 
ความเป็นครอบครวัของเรา	เราก็ต้องปรงุอาหารให้มนัสอดคล้อง	
เป็นประโยชน์	ต้องใจ	และที่สำาคัญคือ	เรายังคาดหวังให้เปิดกลุ่ม
คนอ่านกลุ่มใหม่ๆ	ได้ด้วย
	 เพราะวา่ปัจจบัุนหนังสอืสารคดีก็มอีาย	ุ30	ปี	แล้ว	คนท่ี
เป็นแฟนสารคดีมาต้ังแต่ยคุแรกก็อาจจะอายเุกือบห้าหกสบิปีแล้ว	
ไมน่านก็จะอ่านหนังสอืไมไ่ด้	เราก็อยากจะได้คนอ่านกลุ่มท่ีเด็กลง 
เหมือนกัน	 ซึ่งในกรณีน้ีก็ต้องไปปรับท่ีคอนเทนต์ให้สอดคล้อง	 
แต่ว่า	ณ	นาทีนี้	 ปีนี้	 เรายังยืนยันเรื่องการเป็นเล่ม	 เรายังพิมพ์ 
เป็นเล่ม	เรายงัขายหนังสอื	แมว้า่ในความเป็นจรงิยอดขายก็ลดลง 
กวา่เดิมเหมือนหัวอ่ืนๆ	แต่วา่น้ำาหนักหรอืแรงพยงุของเรากลุ่มหน่ึง 
ก็อยูท่ี่สมาชกิ	ก็พยายามเชญิชวนเป็นสมาชกิให้เราอยูไ่ด้	สมมติวา่ 
ต้นทุนเราอยูท่ี่ระดับน้ี	ถ้าระดับถัดจากน้ันเป็นกำาไร	เมือ่ก่อนระดับน้ี 
มันสงู	แต่วา่ตอนน้ีระดับน้ีมนัจะต่ำาลงมาให้เราอยูไ่ด้	เราก็ยงัอยูต่่อ	 
เพื่อให้คนได้อ่านกันต่อไป	

การเปิดช่องทางสู่คนอ่านรุ่นใหม่ ท�าให้เนื้อความ วิธีการเขียน 
หรือภาษาที่ใช้ใน สารคดี เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง
	 ในการเปิดกลุ่มใหม่มีสองอย่าง	 หน่ึงคือเรื่องประเด็น
หรือหัวเรื่อง	ก็พยายามที่จะให้คนกลุ่มนั้นอยากรู้ด้วย	เช่น	ถ้าเรา
พูดเรื่องสุขภาพของวัยกลางคน	 มันก็คือเจาะกลุ่มอายุเยอะ	 เรา 
ก็พยายามหาประเด็นท่ีมนัรว่มสมยักับกลุ่มคนรุน่ใหม	่อยา่งท่ีสอง
คือวธีิการเล่าเรือ่ง	คือภาษาและวธีิการนำาเสนอ	เหมอืนกับวา่เป็น
หนังที่ไม่เชย	เวลาเราดูหนัง	ถ้าหนังผู้กำากับเก่าๆ	คนดูอาจจะคิด
วา่เชย	ถ้าดูหนังอินด้ีคนดูก็รูส้กึวา่มนัทันสมยั	วธีิการเล่าในสารคดี
เราก็คิดถึงเรือ่งน้ีอยู	่ครึง่หน่ึงคือตัวสาร	อีกครึง่คือวธีิการเล่า	เรา
พยายามที่จะให้มันสอดคล้องกับกลุ่มผู้อ่านรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบัน

สารคดี พยายามเสนอความรู้ที่มีความบันเทิง ถ้าหากสังเกต
เราจะเห็นวา่ความบันเทงิของแต่ละชว่งเวลามนัคอ่ยๆ เปลีย่น
ไป เดก็รุน่ใหมม่คีวามบันเทงิทีต่่างจากคนยคุเกา่ จะหาจุดเชือ่ม 
ตรงกลางนั้นได้อย่างไร 
	 มคีำากล่าวอยูค่ำาหน่ึงวา่	“หนังท่ีดี	เด็กดูแล้วต้องหัวเราะ	
ผู้ใหญดู่แล้วได้ครุน่คิด	คนสงูวยัดูได้หล่ังน้ำาตา”	งานเขียนหนังสอื
ก็เช่นเดียวกัน	 เด็กอ่านรู้สึกว่าตลก	 ผู้ใหญ่อ่านรู้สึกว่าได้แง่คิด	 
คนสงูวยัอ่านแล้วหล่ังน้ำาตาซาบซึง้หรอืได้นึกถึงความหลัง	ในมติิ
ของความเป็นหนังผมเคยเห็นมาแล้ว	 อย่างเช่น	 เรื่อง	 Forrest	
Gump	ผมเคยน่ังดูกับเด็กๆ	แล้วเด็กขำา	แต่เรารูส้กึวา่หนังเรือ่งน้ี 
ลึกมาก	ผมไมรู่ว้า่มคีนรอ้งไห้กับมนัหรอืเปล่า	ซึง่เรารูว้า่งานเขียน
ท่ีดี	 ท่ีไปถึงหัวใจได้ต้องทำาอย่างไร	 แต่เราเองจะทำาถึงหรือไม่ 
ก็ต้องถามคนอ่าน	 แล้วพยายามให้เป็นอย่างน้ัน	 ไม่ว่าคนอ่าน 
จะเป็นวัยไหนก็ตาม		

ในยุคสมัยที่นิตยสารปิดตัวลงไปมากมายเช่นนี้ สารคดี เอา
ตัวรอดอย่างไร
	 คำาว่าเอาตัวรอดในที่นี้มันไม่ได้ขนาดนั้นสำาหรับเรา	ซึ่ง
ความอยู่รอดของนิตยสารไม่เหมือนหนังสือเล่ม	 ถ้าหนังสือเล่ม
ทั้งหมดอยู่ที่ยอดขายเลย	 แต่นิตยสารมีสามขา	 หนึ่งคือยอดขาย	
สองคือหน้าโฆษณา	สามคือสมาชิก	เหมือนละครหลังข่าวที่อยู่ได้
ด้วยโฆษณา	หน้าโฆษณาหน่ึงหน้าอาจต้องขายหนังสอืเป็นพันเล่ม
ถึงจะเท่ากับท่ีเราได้จากเจ้าของสินค้าชิ้นน้ี	 แต่ถ้าเจ้าของสินค้า
เขารูว้า่หนังสอืเราไมไ่ด้ขายเยอะเขาก็ไมซ่ือ้	เพราะฉะน้ันนิตยสาร
ส่วนใหญ่ที่ปดิตวักเ็พราะว่าขาที่สองนี่แหละหายไป	เจ้าของสินค้า
เขาเริ่มรู้ว่าคนไม่อ่านหนังสือแล้ว	 คนอ่านหนังสือน้อย	 คนอ่าน
ออนไลน์	เขาก็ไปซื้อโฆษณาที่ออนไลน์	โดยทั่วไปสมาชิกนิตยสาร
ก็ไม่ได้เยอะอยู่แล้ว	 ก็ไม่มีนัยยะสำาคัญ	 ส่วนยอดขาย	 ขาท่ีหน่ึง	
ตกแน่ๆ	แต่สารคดีไม่ได้เป็นแบบนั้น	สารคดี	ยืนอยู่บนสามขาที่
สมบูรณ์	มรีายได้จากท้ังสามทาง	ถึงขาท่ีหน่ึงและขาท่ีสองจะลดลง
เหมือนนิตยสารอื่น	แต่ขาที่สามยังเหนียวแน่น	นั่นทำาให้เราอยู่ได้	

ในขณะท่ีนิตยสารหลายเล่มพยายามปรับตัวไปสู่ออนไลน์ 
สารคดีเองได้มองถึงการปรับตัวรูปแบบนี้ไหม
	 ความเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งก็คือ	เปลี่ยนให้มันเข้ากับ
คนร่วมสมัย	นี่เป็นแนวทางหลักที่	บก.	พูดบ่อยๆ	ว่า	คุณคิดจะ 
ทำาเรื่องอะไรหรือจะด้วยวิธีการไหน	 พยายามทำาให้สอดคล้องกับ
คนรุ่นใหม่ด้วย	 ส่วนในเรื่องความเปล่ียนแปลงเรื่องสื่อออนไลน์	
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จุดแข็งของสื่อออนไลน์คือความไว	เหตุเกิดเดี๋ยวนี้	คนในแท็กซี่ถ่าย
แล้วแชร์แล้วส่ง	 มันไวกว่าทุกอย่างไปหมด	 อย่างสื่อทีวี	 กว่านักข่าว
จะไปถึง	กว่าจะออกข่าวได้	หรือหนังสือพิมพ์ก็ต้องรอพรุ่งนี้	นิตยสาร	
สารคดี	ก็ต้องรอเดือนหนึ่ง	เพราะมันออกเดือนละเล่ม	ความไวเราสู้
ออนไลน์ไมไ่ด้แน่	เพราะฉะน้ันจดุแข็งของเราคือ	ต้องลึก	ชดัเจน	และ
อยูน่านอยูย่าว	ออนไลน์เขามจีดุแข็งท่ีวา่เหตุเกิดอะไร	ท่ีไหน	อยา่งไร	
แล้วจบ	 เพราะมันเน้นความเร็ว	 แต่ของเรา	 ถึงจะเป็นฉบับปีน้ี	 แต่ 
ปีหน้าก็ยังกลับมาอ่านซ้ำาได้	 มันอยู่บนชั้นหนังสือน่ันแหละ	 หยิบ 
มาอ่านเม่ือไรก็ยังได้ความรู้	 ซึ่งอันน้ีออนไลน์ทำาไม่ได้	 ออนไลน์ไม่มี
เวลาจะทำามันนานขนาดนั้น	ก็ต้องมาสู้กันที่เนื้อหา	เป็นข้อเท็จจริงว่า	 
สารคดี	 ผ่านไปก่ีปีก็ยังมีคนเก็บไว้	 ปกติอายุนิตยสารแค่เดือนเดียว 
แต่ของเรา	30	ปีก็ยังเก็บไว้อยู่	ตรงนี้เป็นจุดแข็งเดิมที่เราต้องยึดไว้	
การเก็บนิตยสารทำาให้บ้านรก	 ถ้าไม่ดีจะเก็บไว้ทำาไม	 เราต้องทำาให้
เขายอมบ้านรก	

ปกติอายุนิตยสารแค่เดือนเดียว แต่
ของเรา 30 ปีก็ยังเก็บไว้อยู่ ตรงนี ้
เป็นจุดแข็ง เดิมที่ เราต้องยึดไว้  
การเกบ็นติยสารท�าใหบ้า้นรก ถา้ไมด่ี 
จะเก็บไว้ท�าไม เราต้องท�าให้เขา 
ยอมบ้านรก 
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เมือ่เปรียบเทยีบส่ิงใดกต็ามกบัการนบัหนึ่งถงึรอ้ย นั่น
คงจะหมายถึงการเติบโตอย่างเป็นขั้นเป็นตอน โดย
ผ่านเรือ่งราวตา่งๆ มากมาย มทีั้งดรีา้ย และไม่ใชเ่รือ่ง
ง่ายดายทีจ่ะไปยนือยูใ่นจดุทีร่อ้ย อยา่งไรกด็ ีในขณะที ่
เราจัดท�า Read Me ฉบับนี ้นิตยสาร happening ก็
ก้าวเข้าสู่เล่มที ่111 ภายในระยะเวลาสิบปีไปเรียบร้อย
แล้ว 
 happening เปิดตัวครั้งแรกในเดือนมีนาคม 
2550 วางตัวเองเปน็นติยสารศิลปะและบนัเทงิ น�าเสนอ
เนื้อหาเกี่ยวกับความคิดเบื้องหลัง แรงบันดาลใจ 
อันเปน็ทีม่าของการสร้างสรรค์งานดนตรี ภาพยนตร์ 
ละครเวที และวรรณกรรม โดยมองเรื่องเหล่านี้เปน็
ศิลปะ และด้วยเหตุทีภ่าพลักษณ์ของนิตยสารจะเด่น
ไปในทางนีม้าก ท�าให้ในช่วงต้นของนิตยสารเปน็การ
แจกฟรี เพ่ือเปน็การแนะน�าตัวเองกับผู้คนทีอ่าจเกรง
ว่า ศิลปะจะหนักไปจนไม่กล้าอ่าน จนปลายปีแรก 
ที่พอจะเป็นที่รู้จักกันบ้างแล้ว ถึงจะมีการออกฉบับ
ส�าหรับจ�าหน่ายคู่กันด้วย แต่ก็ยังคงเป็นนิตยสาร 
รายเดือนเช่นเดิม จนมาถึงเล่มที ่99 ฉบับประจ�าเดือน 
พฤษภาคม 2558 วภิว ์บูรพาเดชะ บรรณาธกิารนติยสาร 
กไ็ดบ้อกกลา่วถึงทิศทางท่ีก�าลงัจะกา้วไป วา่เปน็ความ
เปลีย่นแปลงครั้งใหญ่ นั่นก็คือ happening จะไม่ใช่
นิตยสารรายเดือน และจะไม่เป็นเพียงแค่นิตยสาร
เท่าน้ัน ขณะเดียวกันก็ยังคงเอกลักษณ์บางอย่างไว้
อยู่เช่นกัน 
 ส่ิงทีเ่ปลีย่นไปและไม่เปลีย่นไปจะมีอะไรบ้าง 
ลองมาดูกัน

ระยะเวลา
ระยะเวลาในการออก	 จากเดิมท่ีเคยเป็นรายเดือน	 ได้ปรับเป็น 
รายสองเดือนต้ังแต่เล่มท่ี	 100	 ฉบับเดือนมิถุนายน	 2558	 เป็น 
ต้นไป	และขยายระยะเวลาอีกครัง้เป็นรายสามเดือนในเล่มที	่105	
ฉบับเดือนพฤษภาคม	2559

รูปเล่ม
ช่วงท่ียังเป็นรายเดือน	 จะใช้การเย็บเล่มแบบมุมหลังคา	 แต ่
หลังจากปรับเป็นรายสองเดือนเป็นต้นไปก็เปล่ียนเป็นสันกาว	
พ้ืนท่ีของสนัท่ีมมีากข้ึนก็ทำาให้มกีารออกแบบกราฟิกได้หลากหลาย 
ข้ึน	 ขนาดก็ใหญ่กว่าก่อน	 และไม่ยึดว่าต้องมีขนาดหรือลักษณะ 
ของตัวเล่มเหมือนกัน	 อย่างฉบับ	 Vinyl	 Republic	 ท่ีเล่าเรื่อง 
แผ่นเสียง	 ก็มาในขนาด	 12x12	 น้ิว	 เท่าแผ่นเสียงจริงๆ	 หรือ 
ฉบับพิเศษ	 Heart	 Work	 ซึ่งจัดทำาเพ่ือบันทึกการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 ก็จะมีปกและ 

เน้ือกระดาษภายในท่ีหนากว่าปกติ	 ใช้วิธีการเย็บเล่มแบบเย็บก่ี
พิมพ์สี่สีทั้งเล่ม	

เนือ้หา 
แม้ยังคงการนำาเสนอเรื่องศิลปะบันเทิง	 แต่รูปแบบการนำาเสนอ
หลังเปล่ียนเป็นรายสองและสามเดือนก็จะต่างออกไป	 กล่าวคือ	
จากท่ีมีเพียงบทสัมภาษณ์หลัก	 แล้วล้อมด้วยคอลัมน์ประจำา
ประกอบ	 ก็กลายเป็นว่า	 แต่ละเล่มจะเป็น	 ‘โปรเจกต์ทางศิลปะ’	 
นำาเสนอเรื่องราวอย่างลงลึก	 เช่น	 เล่ม	 Go	 Inter	 ก็จะลงไปยัง 
เรือ่งของศลิปินท่ีสามารถส่งผลงานไปยงัต่างแดนได้	ไม่ว่าจะเป็น 
การไปแสดงดนตรีต่างประเทศ	 มีสินค้าท่ีชาวต่างชาติสนใจ	 
ตลอดจนบอกเล่าวิธีการให้โกอินเตอร์	 หรือฉบับ	 New	 Indie	 
(ว่าด้วยศิลปินอินดี้)	และ	Lives	in	Movies	(ว่าด้วยหนัง)	เรียก
ได้ว่า	happening	ยังคงไว้ซึ่งความเป็นศิลปะ	เพียงแค่แต่ละเล่ม
จะหยิบเรื่องใดเรื่องหน่ึงมาเล่าขยายมุมมองให้กว้างข้ึน	 โดยมี 
จุดเด่นเป็นเล่มๆ	ไป	

ราคา 
เรือ่งเงนิทองนับเป็นเรือ่งใหญ่และเป็นเรือ่งท่ีสำาคัญมาก	นอกจาก
เรื่องยอดขายหน้าโฆษณาในเล่มแล้ว	 ก็มีปริมาณการขายน่ีเอง 
ท่ีเป็นตัวกำาหนดให้นิตยสารสักเล่มจะรอดหรือร่วง	 happening	
จากท่ีเคยเป็นนิตยสารแจกฟร	ีเมือ่ขายเป็นรายเดือนก็มาในราคา
ไม่แพงมากที่	 69	 บาท	 แต่หลังจากที่ปรับรูปเล่มก็เพิ่มราคาเป็น
เล่มละ	180-220	บาท	ซึง่ก็ยงัถือว่าเป็นราคาท่ีเหมาะสมเมือ่เทียบ
กับปริมาณหน้าและเนื้อหาที่มากขึ้น	

	 ท้ังหมดคือสิ่งท่ีเราพอจะจับความเปล่ียนแปลงของ	
happening	ได้	แต่มีอีกอย่างซึ่งไม่อาจนับว่าเป็นการเปลี่ยนเสีย 
ทีเดียว	 แต่เป็นจุดเด่นของนิตยสารเล่มน้ี	 คือมีการจัดอีเวนต์
พร้อมๆ	กับการเปิดตัวฉบับใหม่	โดยคอนเซปต์ของงานสอดคล้อง
กับเรือ่งท่ีนำาเสนอในเล่ม	นอกจากน้ันยงัมกีารแตกไลน์ของแบรนด์
อย่างการเปิดร้าน	 happening	 shop	 ท่ีรวบรวมสินค้าดีไซน์
สร้างสรรค์หลากหลายแบรนด์มากมายไว้ในร้านเดียว	 รวมถึง
ล่าสุดท่ีมีการเปิดตัวเว็บไซต์	 happeningandfriends.com	 ซึ่ง 
มีทั้งคอนเทนต์ถึง	 4	ภาษาให้อ่าน	 และสามารถสั่งซื้อสินค้าจาก
ร้านแบบออนไลน์ได้ด้วย	
	 โดยท้ังหมดน้ียังคงรักษาคอนเซปต์เรื่องศิลปะบันเทิง	
อย่างท่ี	 happening	 ให้ความสำาคัญมาตลอดไม่เปล่ียนแปลง 
ไปเลย	
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ในขณะที่นิตยสารต่างๆ ในบ้านเรา มีทั้งเติบโตและ 
ปิดตัวกันไป ต้นไม้ใหญ่หลายต้นในวงการนิตยสาร 
ได้โค่นตัวลง แม้แต่ต้นที่มีรากฐานลึกและแข็งแรง  
ก็ไม่อาจต้านทานกระแสของปัจจุบันได้
 ทว่ายังมีนิตยสารเล่มหน่ึง ที่ใช้ทั้งความกล้า
และบ้าเพ่ือเริ่มต้นนับหนึ่งท�านิตยสาร ในวันท่ีผู้คน
กล่าวกันว่า “ไม่มีใครซือ้นิตยสารแล้ว” 
 Mad About ได้เปิดตัวขึ้นเมือ่ปลายปี 2559 
โดยสองนักเขียนชื่อดัง หนุ่ม-โตมร ศุขปรีชา และ  
นิ้วกลม-ศราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ ที่มีความคิดจะจับมือกัน
ท�านิตยสารกระดาษขึ้นมา สร้างความฮือฮาจนเกิด
เปน็ประเด็นค�าถามทีว่่า ท�าไมมาท�านิตยสารกันตอนนี้
Mad About วางตัวเองในสถานะใหม่ของนิตยสารที ่
ไมค่อ่ยมใีห้เหน็มากนกัในบา้นเรา จากนิตยสารทีผ่ลิตข้ึน 
เพ่ือการน�าเสนอข้อมูลข่าวสารในแวดวงต่างๆ ผู้อ่าน
อ่านนิตยสารเพ่ืออัปเดต หรือติดตามเทรนด์ และ 
กระแสใหม่ๆ ทีเ่กิดขึ้น แต่ Mad About คือนิตยสาร
ที่เกิดขึ้นเพ่ือสุนทรียะของการอ่าน เปน็งานศิลปะที่มี
คุณค่าแก่การสะสม 
 ส่วนความแตกต่างนั้นเปน็อย่างไร ลองมาดู

ระดมทุน
แม้แต่ในการเริม่ต้น	Mad	About	ก็ยงัแตกต่างจากนิตยสารอ่ืนๆ	
ที่เคยมีมาในไทย	โดย	Mad	About	ได้นำา	Crowdfunding	หรือ
การระดมทุนในโลกออนไลน์มาใช้เป็นต้นทุนการผลิต	 เพื่อให้ 
นักอ่านได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนความ	‘บ้า’	ในครั้งนี้

ระยะเวลา 
Mad	 About	 เป็นโปรเจกต์ท่ีถูกวางไว้เป็นระยะสั้น	 โดยจำานวน
ฉบับท่ีออกมีเพียง	3	ฉบับเท่าน้ัน	แต่ถึงจำานวนเล่มจะน้อย	แต่กลับ 
เลือกท่ีให้ความสำาคัญกับปรุงบ่มเน้ือหาและเพ่ือให้ข้ันตอนการ
ผลิตนิตยสารมีคุณค่าข้ึน	 โดยได้วางระยะเวลาในการออกของ
แต่ละฉบับไว้ที่ฉบับละ	3	เดือน	โดยฉบับที่	1/3	ก็ได้ออกวางแผง
ไปเมือ่เดือนตุลาคม	ปี	2559	และฉบับล่าสดุ	ฉบับท่ี	2/3	วางตลาด
ไปเมื่อเดือน	 มีนาคม	 2560	 และในฉบับสุดท้าย	 ฉบับที่	 3/3	 นี้	 
ก็จะออกวางจำาหน่ายในเดือน	มกราคม	2561	ซึ่งถูกเลื่อนออกไป	
2	เดือน	เนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนั้นไม่เหมาะสม	

เนือ้หา 
เน้ือในของ	 Mad	 About	 ถูกรวบรวมข้ึนจากนักคิด	 นักเขียน	 
ที่เรียกกันได้ว่าเป็นที่สุดของวงการหนังสือ	ไม่ว่าจะเป็น	วงศ์ทนง	 
ชัยณรงค์สิงห์,	 ปราบดา	 หยุ่น,	วินทร์	 เลียววาริณ,	 ประภาส	 
ชลศรานนท์,	คำา	ผกา,	หนุ่มเมืองจันท์,	วรพจน์	พันธุ์พงศ์,	อธิคม	
คุณาวุฒิ,	อุทิศ	เหมะมูล,	อุรุดา	โควินท์,	ปองวุฒิ	รุจิระชาคร	และ
นักเขียนอีกหลายท่าน	ทำาให้	Mad	About	เป็นนิตยสารท่ีมเีน้ือหา

โดดเด่น	 และเป็นท่ีน่าจับตาอย่างยิ่ง	 นอกจากน้ี	 เน้ือหาเหล่าน้ี 
ยังได้รับการจัดวางด้วยเลย์เอาต์ที่สวยงามมีรสนิยมอีกด้วย	

ราคา 
Mad	 About	 เป็นโปรเจกต์ท่ีนำาเสนอความบ้า	 ท่ีจะกล้าทำามัน 
ข้ึนมา	 เพราะฉะน้ันให้เป็นการแฟร์กัน	 คนอ่านก็ต้องพร้อมท่ีจะ 
บ้ากันไปด้วย	เพราะราคาของ	Mad	About	เล่มหนึ่งก็กล่าวได้ว่า 
บ้าไม่ใช่น้อย	 ด้วยราคาถึง	 450	 บาท	 ในขณะท่ีนิตยสารตาม 
ท้องตลาดบ้านเรามีราคาอยู่กันที่แค่	50–150	บาทเท่านั้น	แต่ถ้า 
ว่ากันด้วยต้นทุนก็นับว่าคุ้มค่า	 เพราะตัวเล่มพิมพ์ด้วยกระดาษ
อย่างดีและมีจำานวนหน้าที่หนาพอสมควร	

	 Mad	 About	 คือนิตยสารหัวใหม่ท่ีแตกต่างไปจาก 
นิตยสารไหนๆ	ท่ีเคยมมีา	คือภาพลักษณ์ของทางเลือกใหม่	จดุยนื
ใหม่ของนิตยสาร	 ท่ีกล้าก้าวตัวเองออกจากกรอบเดิมๆ	 จนเกิด
ผลลัพธ์เกิดคาดคิด	 ท่ีอาจจะกลายเป็นความหวังครั้งใหม่ของ
วงการนิตยสารในอนาคตก็เป็นได้	

Mad About คือนิตยสารที่เกิดขึ้น
เพ่ือสุนทรียะของการอ่าน เป็นงาน
ศิลปะที่มีคุณค่าแก่การสะสม คือ 
พ้ืนที่ว่างๆ ที่ชวนคนนั้นคนนี้มาใส่ 
คอนเทนต์ มีดีไซเนอร์ช่วยจัดวางให ้
ดูดี Mad About เกิดขึ้นเพราะอยาก
บอกอะไรบางอย่าง อยากพิสูจน์ว่า 
ผู้คนยังต้องการนิตยสารอยู่หรือ
เปล่า
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ในวันเวลาที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว นบัตัง้แตก่ารเกิดข้ึนของโลกสมมติ
ทีเ่รยีกวา่ โซเชียลมเีดยี ทีท่�าใหว้ธิกีารตดิตอ่
ส่ือสาร การรับ-ส่งข้อมูลเปลี่ยนไปอย่าง 
ไมห่วนกลบั ตามทฤษฎขีองบดิาของชีววทิยา
อย่าง Charles Darwin ที่ได้ให้ความเห็น 
ไว้ว่า ‘ผู้ปรับตัวเท่านั้นจึงจะอยู่รอด’ 
 และในชว่ง 5 ปทีีผ่า่นมา กับการปรากฏตวั 
ของโลก โซเชียลมีเดียก็ไม่ต่างอะไรกับ
อุกกาบาตเข้าพุ่งชนกับโลกของส่ือ ทั้งวิทยุ 
โทรทัศน์ และส่ิงพิมพ์ ในปทีี่ผ่านมาเราจึง
เห็นการปิดลงของส่ือยักษ์ใหญ่ ข่าวการ
ขาดทุนของช่องต่างๆ ในทีวี การปดิตัวลง 
ของหนังสือพิมพ์และนิตยสารมากมาย  
ทีต่อ้งตายลงเพราะไม่สามารถปรบัตวัใหท้นั
กับโลกที่เปลี่ยนไป
 ทว่าในกระแสการเปลี่ยนแปลงที่โหม
กระหน�่านี ้ยงัคงมนีติยสารบางฉบบัทีอ่ยูม่า 
ไม่ต�่ ากว่าทศวรรษ และยังคงอยู่อย่าง 
ไม่เปลี่ยนแปลง อะไรคือความลับของ
การไม่เปลี่ยนแปลง ในยุคสมัยที่ทุกอย่าง
เปลี่ยนแปลงทั้งหมดเช่นนี้ 
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GM คือนิตยสารไลฟ์สไตล์ส� าหรับ
ผู้ชายทีต่ีพิมพ์มานานกว่า 31 ปี ถ้านีค่ือ
ผูช้ายคนหน่ึงกค็งเปน็ผูช้ายวยักลางคน 
ที่ผ่านมาหลายยุคหลายสมัย ผ่านการ 
เปลีย่นแปลงมาหลายครัง้ และในชว่งเวลา 
2 ปีทีผ่่านมาทีอ่าจเรียกได้ว่าเปน็วิกฤต
ของวงการส่ิงพิมพ์ นิตยสารมากมาย
หลายหัวต้องปิดตัวลง แต่ถึงอย่างนั้น  
GM กลับยังคงยืนหยัดอยู่เช่นเดิม 
และนี่คือเหตุผลที่ท�าให้เราได้มาพบกับ 
ผู้ ช ายคนนี้  อ นันต์  ลื อประดิษ ฐ์  
บรรณาธกิารคนปัจจบุนั ชายผูก้มุหางเสือ 
ของนิตยสาร GM ท่ามกลางวิกฤตของ
ส่ือส่ิงพิมพ์ที่ยากจะคาดเดาว่าอนาคต
จะเปน็เช่นไร

“คนอ่าน	 GM	 ยุคแรกๆ	 ตอนน้ีอาจอายุห้าสิบกว่าปีกันแล้ว	 และก็รุ่นอาย ุ
ท่ีน้อยกว่าน้ันลงมาก็จะมโีจทย์ของแต่ละยคุสมยัไม่เหมอืนกัน	แต่เราเชือ่ว่า 
เรือ่งความคิดอยูเ่หนือกาลเวลา	เราสนใจเรือ่งพลังของคนหนุ่มท่ีจะเปล่ียนแปลง 
อะไรบางอย่าง	 GM	 ทำาหน้าท่ีในการบันทึกความคิดของชายผู้ก้าวออกมา 
สร้างการเปล่ียนแปลง	 หรือผู้ชายท่ีมีบทบาทสำาคัญในสังคมในแต่ละยุค
แต่ละสมัย”	บก.	คนปัจจุบันเกริ่นถึงนิยามที่	GM	เป็นอยู่ในปัจจุบัน
	 “ในขณะเดียวกัน	 GM	 ก็มั่นใจว่าสิ่งท่ีเราทำาจะยังคงอยู่ในความ
สนใจของคนแต่ละรุ่นได้	 ท้ังเรื่องเทรนด์	 แนวโน้ม	 หรือกระแสในสังคม	 
อย่างเช่นสัมภาษณ์นักเศรษฐศาสตร์ท่ีมองทิศทางการเปล่ียนแปลงของ
สังคมในปีหน้าได้	หรือสามารถจะสัมภาษณ์นักรัฐศาสตร์	นิติศาสตร์	ที่เรา
ยังคงมั่นใจว่าบทสัมภาษณ์เหล่าน้ีจะยังมีความเข้มข้นจนคนต้องติดตาม
ได้เสมอ”
	 เมื่อเราถามถึงรูปแบบของการนำาเสนอของ	 GM	 ท่ีแทบจะไม่
เปล่ียนแปลงเลยเมือ่เทียบกับนิตยสารหัวอ่ืนๆ	ท่ีต่างปรบัรปูแบบและเปล่ียน
เพื่อให้เข้ากับไลฟ์สไตล์และยุคสมัย	อนันต์ได้ให้คำาตอบไว้ว่า	
	 “ด้วยความท่ีเป็นนิตยสารท่ีอยูม่านาน	ทำาให้มสีตูรเป็นแพทเทิร์น
ท่ีเราไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้	ซึง่เมือ่เปรยีบเทียบกับนิตยสารหัวอ่ืนอย่าง	
a	 day,	 happening	 ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างเห็นได้ชัด	 เราไม่สามารถ 
เปล่ียนแปลงได้ขนาดน้ัน	เน่ืองจากเรามจีดุยนืทีดู่เป็นผู้ใหญ่	การจะปรบัเปล่ียน
อะไรมากเกินไปคงไม่ดี	เราคงโดดไปเล่นเป็นวยัรุน่แบบ	a	day	ไม่ได้	เปล่ียน
ไปเลยแบบ	happening	ก็คงไม่ได้	เพราะเราต้องคงความขรึมในแบบของ
เราไว้	จะบอกว่าเป็นความแก่ก็ได้	แต่เป็นความแก่แบบผู้ชายมอีาย	ุเคร่งขรมึ	
แต่ยังคงมีเสน่ห์”	
	 แต่ในความคงเดิมของ	 GM	 น้ัน	 กลับมีบางส่วนท่ี	 GM	 กำาลัง
ทดลองอยู่เช่นกัน	 “จริงๆ	 แล้วในช่วงน้ีเราเองก็กำาลังทดลองบางอย่าง
อยู่เหมือนกัน	 และเราก็พบว่า	 บางทีแพทเทิร์นเดิมๆ	ที่เราทำาอยู่นี้มันอาจ 
ไม่ตอบโจทย์ผู้อ่าน	แต่มนัตอบโจทย์โฆษณา	แพทเทิร์นบางแพทเทิร์นมนัอาจ 
ตอบโจทย์การอยู่รอดในแง่ธุรกิจ	 บางแพทเทิร์นอาจตอบโจทย์ของเน้ือหา
สำาหรับผู้อ่าน	ตรงนี้เราก็ต้องหาส่วนผสมที่ลงตัวให้ได้
	 “แต่จะว่าไม่มกีารเปล่ียนแปลงเลยก็ไม่ถูก	ด้วยยคุสมยัท่ีเปล่ียนไป 
ผู้คนไม่นิยมอ่านอะไรยาวๆ	เราจงึปรบัเปล่ียนบทสมัภาษณ์ท่ีเคยยาว	10-20	
หน้า	ลดลงให้จบใน	8-10	หน้า	เพราะฉะน้ันจะสมัผัสได้ถึงความบางของ	GM	 
ท่ีมีปริมาณหน้าลดลง	 เพ่ือประหยัดต้นทุนให้ยืนระยะได้นานท่ีสุดในช่วงท่ี
สิ่งพิมพ์กำาลังล้มหายตายจากไป”	
	 น่าสนใจว่า	 ในตอนน้ี	 GM	 กำาลังพัฒนาพ้ืนท่ีและความท้าทาย
ใหม่ๆ	โดยการสร้างสรรค์คอนเทนต์ท่ีกระโดดข้ามระหว่างสือ่ในหลากหลาย 
แพลตฟอร์ม	 ท้ังออนไลน์และออฟไลน์	 โดยท่ียังคงความเป็น	 GM	 ไม่
เปลี่ยนแปลง	
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เทคโนโลยีชาวบ้าน คือหนึ่งในนิตยสาร
ทีอ่ยู่คู่แผงหนังสือมาอย่างยาวนาน จน
วันนีน้ิตยสารเล่มนีม้ีอายุย่างเข้าปีที ่30 
แล้ว ถ้าเปรียบเปน็มนุษย์ ก็ถือว่าเข้าสู่
ช่วงวัยกลางคนอย่างเต็มตัว ผ่านร้อน
ผ่านหนาวในวงการส่ิงพิมพ์มามากมาย 
เอกลกัษณห์นึ่งทีท่�าใหค้นจดจ�านติยสาร
เล่มนี้ได้คือ หน้าปกหลากสีสันซ่ึงเป็น
ภาพคอลลาจผลิตผลทางการเกษตร  
ทีค่ลา้ยกบัการยกสารบญัมาฉายใหเ้หน็
เป็นภาพว่ามีเนื้อหาในเล่มมีอะไรบ้าง 
และคอลัมน์ดังอย่าง หมอเกษตร ทีจ่ะ 
คอยตอบและเสนอทางออกใหก้บัสารพัด 
ปัญหาของเกษตรกรไทย ตั้งแต่ปัญหา
มะม่วงไม่ติดผล ไปจนถึงเทคนิคการ
เพาะพันธุ์ปลาหมอสี 

เราต่อสายตรงคยุกบั พานชิย ์ยศปัญญา  
บรรณาธิการใหญ่นิตยสารเทคโนโลยี
ชาวบ้าน เพ่ือส�ารวจก้าวย่างในปีที ่ 30 
วา่ยงัคงอยูห่รอืเปลีย่นแปลงไปมากนอ้ย
ขนาดไหน  

“จดุแข็งของเราคือ	ความหลากหลายของเน้ือหาท่ีครอบคลุมเกือบทุกสาขา
อาชีพเกษตร	 ต้ังแต่เรื่องปลูกพืช	 แปรรูปสินค้าเกษตร	 ท่องเท่ียวเกษตร	 
และพยายามทำาให้ครอบคลุมทกุพ้ืนภาคในประเทศไทย	เราต้องนึกว่าถ้าเรา
เป็นเกษตรกร	เขาต้องการอะไร	ส่วนใหญ่จะเป็นเรือ่งเทคโนโลยกีารเกษตร
ที่เกษตรกรนำาไปใช้ได้จริง”	พานิชย์กล่าวถึงจุดแข็งของเทคโนโลยีชาวบ้าน
ที่ทำาให้ยังยืนหยัดอยู่ทุกวันนี้
	 ก่อนจะเสริมต่อเรื่องแนวทางการทำานิตยสารฉบับนี้ว่า	“แนวทาง
การทำาหนังสือของเราคืออยากให้คนอ่านได้ท้ังความรู้และเพลิดเพลิน	 
อ่านแล้วเกิดแรงบันดาลใจอยากทำาเกษตร	 อ่านแล้วทำาได้จริง	 โดยเฉพาะ 
เรือ่งเทคโนโลยทีางการเกษตรจะได้รบัความสนใจมาก	เราเล่าเรือ่งเป็นฮาวทู 
ต่อเนื่องตลอดมา	ตรงนี้เราไม่ได้เปลี่ยน”
	 ด้วยระยะเวลาอยูบ่นแผงทีย่าวนานหลายสบิปี	นิตยสารท่ัวไปอาจ
มีการเปล่ียนแปลงไปหลายต่อหลายครั้งแล้ว	 แต่พานิชย์กลับเล่าให้ฟังว่า 
ต้ังแต่แรกเริ่มต้ังนิตยสารมีการเปล่ียนแปลงน้อยมาก	 โดยคงรูปแบบ
คอลัมน์เดิมไว้แทบจะท้ังหมด	 “คอลัมน์เราไม่ได้เปล่ียนแปลงมากนัก	 
เพราะเรามีคอลัมน์เยอะอยู่แล้ว	ประมาณ		20	คอลัมน์	เนื้อหามี	55	เรื่อง 
ต่อฉบับ	ไม่ค่อยมคีอลัมน์ใหม่	คงไว้เหมอืนเดิม	ส่วนคอลัมน์ท่ีได้รบัความนิยม 
คือ	คอลัมน์หมอเกษตร	จะตอบปัญหาของเกษตรกรโดยผู้รูท่ี้จบการเกษตรมา	 
หรือคอลัมน์ภูมิปัญญาไทยท่ีเก่ียวกับนวัตกรรมใหม่ๆ	 อย่างเช่นเครื่องห่อ 
ผลไม้	 เครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์	 และคอลัมน์เทคโนโลยีการเกษตร	 
เช่น	แนะนำาวิธีการปลูกพืชผักพันธุ์ใหม่”	
	 นอกจากเน้ือหาท่ีไม่ได้มกีารเปล่ียนแปลงมากนัก	รปูเล่มก็ยงัคงเดิม 
ไม่เปล่ียนแปลงเช่นกัน	“เราคงเดิมเรือ่งการออกแบบรปูเล่ม	เราไม่ได้เปล่ียน
รูปโฉมปก	 สังเกตว่าปกเทคโนโลยีชาวบ้านจะต่างจากนิตยสารอ่ืน	 เพราะ 
มีรูปเยอะมาก	เรามีเจ็ดแปดภาพแทนที่จะเป็นรูปมะม่วงรูปเดียว	เวลาวาง
บนแผง	 คนก็จะหยิบซ้ือถ้าเห็นว่ามีเรื่องท่ีเขาสนใจ	 อันน้ีเป็นเอกลักษณ์
ของเรา	 เน้ือหาภายในอาจจะจัดให้ตัวอักษรสะอาดข้ึน	 ตัวใหญ่ข้ึน	 เพราะ
คนอ่านอายุเยอะขึ้น”
	 พานิชย์กล่าวท้ิงท้ายถึงแนวโน้มของการปรับตัวในอนาคตว่า	 
“แม้ตอนน้ียอดโฆษณายังเยอะเท่าเดิม	 คนอ่านของเราเยอะเท่าเดิม	 ท้ัง 
คนเมอืงและคนต่างจงัหวดั	แต่เราก็ไม่ได้ละเลย	เรากำาลังมุง่ไปแพลตฟอร์ม
ออนไลน์เพ่ือต่อยอดในอนาคตด้วย	 เราอาศัยฐานผู้อ่านเดิมของนิตยสาร	 
จะรกัษาฐานผู้อ่านเดิมให้ได้มากท่ีสดุ	โดยการทำาหนังสอืให้ดีท่ีสดุ	ให้คนอ่าน 
เข้าใจและนำาไปใช้ได้จริงๆ”
   

อยากให้คนอ่านได้ทั้งความรู้และ
เพลดิเพลนิ อา่นแลว้เกิดแรงบนัดาลใจ
อยากท�าเกษตร อ่านแล้วท�าได้จริง 
โดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีทางการ
เกษตรจะได้รับความสนใจมาก เรา
เล่าเรือ่งเปน็ฮาวทูต่อเนือ่งตลอดมา
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ผี๔๘ 
ความเชื่อที่ยังคงอยู่

Cover Story
เรื่อง: วิชัย สว่างพงศ์เกษม
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ภายในร้านหนังสือซึ่งมีนิตยสารรายเรียงอยู่
ยากจะนบัหวั นติยสารวยัรุ่นเลม่หนาหนกัดว้ย
โฆษณาแข่งกันประกาศตัวตนผ่านปกที่ผ่าน
แนวคิดการออกแบบ ที่นับวันจะยิ่งลดทอน
องค์ประกอบในภาพให้น้อยลงๆ ตามสไตล ์
มินิมัล ทว่า ณ มุมหนึ่งของร้านยังมีภาพของ
ผีหลอกวิญญาณหลอนปรากฏกายอยู่เต็ม
หน้าปก 
 นิตยสารผีและความเชื่อยังคงข้าม
ผ่านยุคสมัยมาโดยรักษาแนวทางของตัวเอง
ไว้ได้อย่างชัดเจน และแต่ละหัวเองก็มีอายุ
การตีพิมพ์กันไม่ต�่ากว่าสิบปี และมีจ�านวน
เลม่ทีอ่อกอย่างตอ่เนือ่งอยูท่ีส่องรอ้ยไปจนถงึ
เจ็ดร้อยกว่าฉบับเข้าไปแล้ว ซึ่งนิตยสารผ ี
โดยส่วนใหญ่ในตลาดมักประกอบด้วยเรือ่งผี 
จากทางบา้น ท�านายดวงชะตาตามราศี พาไปดู
วดัดัง ผลการออกรางวลัสลากกนิแบง่รัฐบาล 
และเลขเด็ดในงวดต่อไป ทว่ามีอยู่หัวหนึ่งทีม่ี
มากกว่านั้น
 ผี๔๘ คือชือ่ของนิตยสารผีเล่มนั้น

ความบันเทิงท่ีหลากหลายคือสิ่งท่ี	 ประทีป	 ปัจฉิมทึก	 บรรณาธิการบริหาร 
เชื่อว่า	เป็นสิ่งที่ทำาให้นิตยสารผีเล่มนี้ยืนระยะมาได้กว่า	13	ปี	ด้วยเนื้อหา
ภายในเล่มท่ีนอกจากจะมเีรือ่งผีแล้ว	ยงัมกีารแบ่งคอลัมน์ชดัเจนกว่าหัวอ่ืนๆ	
โดยแบ่งเรื่องผีออกเป็นหลากหลายแนว	 ซึ่งนอกจากจะมีประสบการณ์จริง
จากทางบ้านแล้ว	 ยังมีเรื่องสยองจากนักเขียนประจำา	 มีคอลัมน์พระดัง	 
เล่าเรื่องแปลก	การ์ตูนผี	 เปิดโลกต่างแดน	 เครื่องรางของขลัง	 การดูดวง 
หลากรูปแบบ	นับว่าแปลกใหม่จากนิตยสารผีหัวอื่นในวงการไม่น้อย	
	 “ช่วงแรกๆ	กว่าผู้อ่านจะยอมรบัได้ก็เหน่ือยเหมอืนกัน	สองสามปี 
แรก	ยอดหนังสือไม่ค่อยดี	แต่หลังจากนั้นก็เริ่มดีขึ้น”
	 เมื่อ	13	ปีก่อน	ประทีปมีความต้องการให้เกิดความหลากหลาย
ต่างไปจากหนังสือแนวผีท่ีวางตลาดอยู่	 และช่วงน้ันธุรกิจนิตยสารก็มีท่าที 
ท่ีน่าลงทุน	 ผู้ร่วมลงทุนทุกคนก็เห็นตรงกันจึงเป็นท่ีมาของนิตยสารเล่มน้ี
ในปี	2548
	 โดยทั่วไปแล้ว	 นิตยสารผีมีรูปแบบโครงสร้างธุรกิจท่ีต่างไปจาก
นิตยสารวยัรุน่ท่ัวไป	เพราะความหนาไม่มาก	กระท่ังการเยบ็แบบมมุหลังคาน้ัน 
ก็ได้มาจากการท่ีท้ังเล่มไม่มโีฆษณาอยูเ่ลย	น่ันหมายความว่านิตยสารอยูไ่ด้ 
ด้วยยอดขายจากผู้อ่านเท่านั้น	ในราคาเล่มละ	25	บาท
	 “ผู้อ่านสำาคัญที่สุด	เราต้องคิดว่าทำาอย่างไรถึงจะให้ความบันเทิง
ได้มากที่สุด	ซึ่งก็ยากอยู่พอสมควร	พยายามหาเรื่องแปลกใหม่	สยอง	และ
เรื่องต่างประเทศเข้ามาบ้าง	เมื่อผู้อ่านตอบรับ	กำาลังใจก็มา”
	 แม้ผู้อ่านนิตยสาร	ผี๔๘	จะอยู่ในช่วงอายุ	30-50	ปี	แต่บทบาท
ของอินเทอร์เน็ตก็ส่งผลกระทบให้ผู้อ่านนิตยสารผีลดลงเช่นกัน	 ผี๔๘	 
จึงปรับตัวด้วยการพึ่งพาอินเทอร์เน็ตในการโฆษณา	ใช้ช่องทางเฟซบุ๊กและ
ไลน์	ขณะที่นิตยสารผีหัวอื่นๆ	แทบไม่มีช่องทางติดต่อเหล่านี้เลย	
	 แม้โลกดิจทัิลจะเข้ามาทำาให้ทุกวงการต้องเปล่ียนแปลงและปรบัตัว
ไปมากมายเพียงใด	แต่สำาหรับเรื่องผีๆ	สางๆ	แล้ว	ยังไงก็ไม่มีวันหายไป
จากสังคมไทย	นับเป็นความเชื่อของคนอ่านที่ยังคงพร้อมเสพความบันเทิง
ในรปูแบบน้ีอยู	่และเป็นความเชือ่ของคนทำาท่ียงัเชือ่ว่านิตยสารฉบับน้ีจะยงั
คงอยู่ต่อไป	
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ส่ิงที่คุณท�าอย่างแรกตอนตื่นนอนคืออะไร 
เชื่อว่าเกินกว่าครึ่ งคือการคว้าโทรศัพท์
ขึ้นมาเช็กเรื่องราวบนหน้าฟีดและข้อมูล
ข่าวสารที่คุณไม่ได้ติดตามเมื่อยามหลับตา 
แล้วทุกครั้งที่รถติดคุณท�าอะไร ถ้าไม่ใช่
การหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอัปเดตเร่ืองราว
ต่างๆ นานา แล้วไหนจะเวลาเข้าห้องน�้า,  
ตอ่ควิ, กนิอาหาร กระทัง่กอ่นนอน ทีค่ณุต้อง 
อัปเดตเรื่องราวทุกอย่างผ่านหน้าจอ
 ดว้ยพฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นไป ในช่องทาง 
ทีง่า่ยในการเขา้ถงึ สะดวกกบัผูใ้ชแ้ละต้นทนุ
ต�่าส�าหรับผู้ผลิต เราจึงเห็นการเกิดขึ้นของ 
เวบ็ไซต์ทีผ่ลิตคอนเทนต ์แชรข์อ้มลูขา่วสาร
ขึ้นมามากมาย ทั้งที่เป็นผู้ผลิตหน้าเก่าที ่
เปลีย่นช่องทางในการส่ือสาร ทัง้ผูผ้ลติหนา้ใหม่ 
ที่เกิดขึ้นมาตามกระแส ที่ต่างพยายามป้อน
ข้อมูลและคอนเทนต์ต่างๆ ในโลกออนไลน์
อยู่แทบทุกนาที 
 วิธีการท�างานของพวกเขาจะเป็น
อยา่งไร โลกใบใหมบ่นหนา้จอกบัโลกใบเกา่
บนหนา้กระดาษ จะยังคงใชว้ธิกีารเดยีวกนั
อยู่หรือไม่ อะไรที่เปลี่ยนและอะไรที่คงอยู่ 
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“นิตยสารก�าลังจะตาย” ประโยคดังกล่าวถูกยก
ขึ้นมาเป็นวรรคทองในวงการส่ือส่ิงพิมพ์เป็นอันดับ
ต้นๆ เนื่องจากเทคโนโลยีในปัจจุบันสามารถสร้าง
ส่ิงทดแทนเพ่ือเตมิเตม็ความตอ้งการของผูบ้รโิภคได้
เกอืบสมบรูณแ์บบ เปลีย่นสภาพกลายมาเปน็การอา่น
ผ่านส่ือในรูปแบบใหม่ จากหน้ากก็ระดาษก็เปลีย่นไป
สู่หน้าจอ ลองมาดูว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนนี้ได้
สะท้อนอะไรให้เราเห็นบ้าง 

ไม่ต้องรอ
ความหมายของคำาว่านิตยสาร	ตามพจนานุกรม	ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน	พ.ศ.	2554	คือ	หนังสือที่มีกำาหนด
ออกเป็นประจำาและแน่นอน	มเีน้ือหาให้อ่านเพ่ือความ
เพลิดเพลินและความรูท่ั้วไป	เช่น	นิตยสารรายสปัดาห์	
นิตยสารรายเดือน	จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ 
ถึงข้อเสยีเปรยีบท่ีนิตยสารต้องแบกรบั	น่ันคือรปูแบบ
ของนิตยสารท่ีพิมพ์เน้ือหาลงบนกระดาษเข้าเล่มเป็น
หนังสือหรือสื่อสิ่งพิมพ์	 และลักษณะของการออกขาย 
หรอืวางแผง	ท่ีผู้อ่านต้องรอคอยการมาถึงของนิตยสาร 
บนแผงหนังสอื	ประกอบกับการเข้ามาของอินเทอร์เน็ต
ความเรว็สงู	สมาร์ตโฟน	และเทคโนโลยสีมยัใหม่	ทำาให้ 
ระยะเวลาของการรอคอยถูกแทนท่ีด้วยความฉับไว	 
ทันเหตุการณ์	 และอุปกรณ์เคล่ือนท่ีในมือผู้บริโภคท่ีมี
ขนาดเล็กกะทัดรัด	 คล่องตัวกว่านิตยสารเป็นรูปเล่ม	
ด้วยปัจจยัท้ังหมดแล้ว	นิตยสารหัวต่างๆ	หรอืแม้กระท่ัง 
ผู้ก่อต้ังหน้าใหม่ก็ต่างเข้ามาช่วงชิงพ้ืนท่ีในการทำา
นิตยสารบนโลกอินเทอร์เน็ตมากขึ้น

นิตยสาร-อ่าน-ออนไลน์

หารายได้ง่ายขึ้น
เมื่อนิตยสารถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบมาสู่ออนไลน์	 รูปแบบการแข่งขัน
ด้านกำาไรจึงมิได้อยู่ท่ียอดขายนิตยสารเป็นรูปเล่ม	 แต่เป็นการสร้าง
เน้ือหาออกไปสูส่าธารณะ	ผู้อ่านสามารถอ่านเน้ือหาผ่านการเปิดเข้าไป
อ่านอย่างอิสระ	 และไม่จำาเป็นต้องซื้อสิ่งใดนอกเหนือจากสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ	 ท่ีผู้อ่านมีอยู่แล้ว	 
ฉะน้ันรายได้หลักของนิตยสารออนไลน์จึงต้องผูกกับการเปิดอ่าน	
ซึ่งจำานวนครั้งในการเปิดอ่าน	 ระยะเวลาท่ีผู้อ่านเปิดบทความ	 หรือ
กระทั่งการมีส่วนร่วมในการกดปุ่มไลก์	การแชร์	ก็ส่งผลให้มูลค่าของ
บทความดังกล่าวสูงขึ้น	ลองคิดว่าหากบทความในนิตยสารออนไลน์
ถูกเปิดอ่านมากเท่าไร	น้ันหมายความว่ามผู้ีอ่านสนใจและผ่านตาพ้ืนท่ี 
ในบทความมากข้ึนเท่าน้ัน	นักการตลาดมองเห็นโอกาสดังกล่าวจงึเข้า 
มาซือ้พ้ืนท่ีโฆษณาเพ่ือให้ผู้อ่านท่ีต้ังใจเข้ามาเปิดอ่านบทความผ่านตา
โฆษณาของตนเองไปด้วย	ท้ังโฆษณารปูแบบภาพน่ิง	ภาพเคล่ือนไหว	
หรือคลิปวิดีโอ	

ยิง่นิตยสารออนไลน์สามารถสร้างเน้ือหาหรอืมวีธีิการทำาให้
ผู้อ่านเปิดอ่านมากข้ึน	ราคาของพ้ืนท่ีโฆษณาก็สงูข้ึนตามไป
ด้วย	ทั้งนี้ยังมีวิธีการในการรับทราบรายได้จากการโฆษณา	
ไม่ว่าจะนับตามจำานวนการเปิดหน้าเวบ็ไซต์	การกดคลิกไป
ในโฆษณาดังกล่าว	หรอืกระท้ังการเล่ือนผ่านโฆษณาช้าเรว็	
ก็สามารถตรวจจับเป็นสถิติเพ่ือนำามาคำานวณรายได้ท่ีต้อง
จ่ายแก่เจ้าของนิตยสารออนไลน์ตามที่ตกลง	 หากวิธีการ
เพิม่รายได้วธีิข้างต้นอาจซบัซ้อน	นิตยสารออนไลน์ก็ปรบัตัว
เพื่อสร้างรายได้หลากหลายวิธี	เช่น	การเขียนบทความรีวิว
สนิค้า	การเขียนบทความทีม่เีรือ่งราวของสนิค้ามาเก่ียวข้อง	
(Advertorial)	 โดยรับส่วนแบ่งรายได้จากการขายสินค้า	
หรือการรับเขียนบทความเพื่อเชิญชวน	ประชาสัมพันธ์	 รับ

รายได้เป็นชิ้นงาน	เป็นต้น
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PC	Magazine	นิตยสารวงการคอมพิวเตอร์	 เป็นนิตยสารเจ้าแรกๆ	ของโลกท่ีเริม่มนิีตยสารออนไลน์	 
โดยได้ทดลองผลตินติยสารออนไลน์	ชื่อ	PC	Disk	Magazine	2000	ใสม่าใน	CD	ฟอรแ์มต	PDF 
แนบมาพร้อมกับในนิตยสาร	PC	Magazine	ต้ังแต่ปี	2543	 และได้ประกาศเลิกพิมพ์นิตยสาร
รูปแบบกระดาษอย่างเป็นทางการ	 และดำาเนินธุรกิจในรูปแบบนิตยสารออนไลน์	 ต้ังแต่ปี	 2552	
เป็นต้นมา
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เข้าถึงสะดวก
นิตยสารออนไลน์หลายสำานัก	เลือกเวบ็ไซต์เป็นสือ่หลัก 
ในการนำาเสนอบทความ	เพราะฉะน้ันจงึต้องพ่ึงพาเวบ็ไซต์ 
ค้นหา	(Search	Engine)	อย่าง	Google	ในการเชือ่มโยง 
ความต้องการของผู้อ่าน	ดังน้ันการกำาหนด	Keyword	หลัก 
เพ่ือตอบสนองต่อคำาค้นหาจึงเป็นวิธีพ้ืนฐานท่ีสามารถ
สร้างการเข้าถึงเพ่ือเปิดอ่านบทความได้มากยิ่งข้ึน	
หมายถึงรายได้ที่มากขึ้นจากการโฆษณา	 และการสร้าง
ฐานผู้อ่านท่ีมากข้ึนในอนาคต	 เพียงแค่กำาหนดคำาหลัก
ท่ีเก่ียวข้องกับบทความ	 และวางคำาดังกล่าวให้กระจาย
และถูกพูดซำา้ในบทความอย่างสมำา่เสมอ	เท่าน้ีบทความ
ที่มี	Keyword	ที่ดี	ก็จะถูกพบเห็นเป็นอันดับแรกๆ	ของ
การค้นหาผ่าน	Search	Engine
	 การทำานิตยสารออนไลน์ต้องปรบัเปล่ียนสำานวน
ภาษา	จากภาษาท่ีเป็นทางการ	ถูกเปล่ียนสำานวนให้เป็น
กันเองกับผู้อ่าน	สร้างบรรยากาศคล้ายการพูดคุยเล่าเรือ่ง
มากยิ่งขึ้น	 หรือใช้วิธีการพาดหัวข่าวท่ีเชิญชวนให้เปิด
เข้าไปอ่านเนื้อหา	การใช้คำาที่รุนแรงเพื่อเรียกร้องความ
สนใจ	สร้างความจดจำาให้ผู้อ่านมากยิ่งขึ้น

คอนเทนต์
หลากรูปแบบ
นิตยสาร	มีขุมสมบัติที่มีอย่างมหาศาลคือ	เนื้อหา	หรือ	
Content	 จึงไม่ยากหากปรับเปล่ียนการนำาเสนอจาก
การพิมพ์	 Content	 ลงบนกระดาษ	 มาเป็นการสร้าง	
Content	เพ่ือเผยแพร่	ไม่ว่าจะเป็นเวบ็ไซต์	เฟซบุ๊ก	หรอื
ไฟล์ต่างๆ	 รูปแบบการนำาเสนอจึงไม่ได้ถูกจำากัดเพียง
การพิมพ์ตัวอักษรลงไปในกรอบหน้าหนังสอื	แต่สามารถ
เพิ่มสีสัน	ลูกเล่นต่างๆ	อาทิ	รูปเคล่ือนไหว	(GIF)	การ
ขยายภาพเข้าออก	(Zoom)	ใส่เสยีงเพลงหรอืคลิปวดีิโอ	
แนบลิงก์	 (Link)	 เพ่ือแสดงเน้ือหาเพ่ิมเติม	 แม้กระท่ัง
การแสดงความคิดเห็น	 (Comment)	 ได้ในทันทีท้าย
บทความ	 เป็นต้น	 ด้วยลักษณะเฉพาะท่ีดึงดูดผู้อ่านได้ 
มากข้ึน	ทำาให้สือ่รปูแบบกระดาษค่อยๆ	ทยอยปิดตัวลง	 
และเปิดตัวกระโดดมาโลดแล่นอยู่ในวงการออนไลน์
อย่างคึกคัก
	 การดึงดูดให้ผู้อ่านเลือกอ่านเน้ือหาบนสื่อ
ออนไลน์ได้น้ัน	 จึงเป็นเรื่องท่ีทีมงานต้องทำางานอย่าง
หนักและรู ้เคล็ดลับเฉพาะ	 จึงจำาเป็นต้องมีแนวทาง 
การเขียนที่ทำาให้ผู้คนสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ง่าย	และ
เพ่ิมจำานวนผู้อ่านได้	โดยคุณภาพของบทความเป็นปัจจยั
แรก	ที่ทำาให้สื่อนิตยสารออนไลน์สามารถดึงดูดนักอ่าน
ได้	โดยบทความทีม่คุีณภาพมกัจะสะท้อนถึงเน้ือหาสาระ
ท่ีน่าเชื่อถือ	 มีข้อมูล	 มีการศึกษาทำาการบ้านมาอย่างดี	
หากแต่บทความคุณภาพท่ีมีเน้ือหาสาระท่ีดี	 ขนาดยาว	
และเล่าด้วยนำ้าเสียงวิชาการ	 กลับเป็นดาบสองคมใน
สือ่ออนไลน์	เมือ่ผู้อ่านเห็นตัวอักษรท่ียาวเกินไป	อาจจะ 
ไม่สะดวกในการอ่านในหน้าจอขนาดเล็ก	หรอืตอบสนอง
ความต้องการเรื่องความรวดเร็วของผู้อ่านไม่ได้	ดังนั้น
วิธีการเล่าเรื่องจึงเปล่ียนไปเป็นการนำาเสนอข้อมูลด้วย
รูปภาพ	 (Infographic)	 การเพ่ิมภาพประกอบท่ีดึงดูด
สายตา	หรอืการเพ่ิมวดีิโอคลิปท่ีต่ืนเต้นประกอบไปด้วย
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กองข้อมูลข่าวสารที่หล่ังไหลอยู่ตลอด
ทัง้วนับนส่ือยคุใหม ่ท�าใหพ้ฤตกิรรมผูเ้สพ
เปลี่ยนจากพลิกทีละหน้าบนกระดาษ 
เปน็การกวาดสายตาอยา่งเร็วๆ บนหน้าจอ 
Visual Content หรือ คอนเทนต์ภาพ  
จึงเปน็การส่ือสารทีด่ีอย่างหนึ่งในการเข้า
ถงึงา่ยและสรา้งการจดจ�าของผู้คน จนถงึ
ขั้นเขา้มาแทนทีเ่นือ้หาแบบตวัอกัษรอยา่ง
เดยีวไปอยา่งส้ินเชงิ ท�าใหเ้ราไดเ้หน็งานที ่
นักออกแบบกราฟิกต้องผลิตออกมา 
จีบคนอ่านให้ได้โดยไว ในรูปแบบที่ไม่ได้
เห็นบนส่ิงพิมพ์ชนิดนาทีต่อนาที ลองมาด ู
กันว่า บนเพจต่างๆ พอเปล่ียนพ้ืนที่เป็น
ออนไลน์แล้ว มีคอนเทนต์ภาพอะไรมา
เรียกร้องความสนใจของผู้อ่านกันบ้าง

ย่อยง่ายย่อยไว
แม้สิง่น้ีไม่ใช่เรือ่งใหม่	แต่เมือ่คนอ่านยคุใหม่จำานวน
มากต้องการความสั้น	กระชับ	visual	อย่าง	รูปภาพ	
อินโฟกราฟิกจึงยังจำาเป็น	 เพราะอินโฟกราฟิกคือ 
การเอาข้อมลูมาย่อยเป็นภาพ	ซึง่ปลายทางคือทำาให้ 
คนเข้าใจได้ง่ายข้ึน	เหมาะกับยคุแห่งความเรว็	(เหมือน 
จรวด)	ที่สำาคัญสามารถใช้ได้บนทุกแพลตฟอร์มของ
โซเชยีลมีเดียท้ัง	Facebook,	Twitter	และ	Instagram	 
โดยเฉพาะเรือ่งน่ารูท้ีอ่ยูใ่นกระแส	ไม่ว่าจะเป็น	โพสต์
สรุปการวิ่งของพ่ีตูนในโครงการก้าวคนละก้าว,	 ผล
สำารวจหวยไทยในรอบ	10	ปี,	สถิติการสมรสและการ
หย่าร้างในสังคมไทย	ไปถึงเรื่อง	5	อันดับหน่วยงาน
ท่ีได้รับงบประมาณสูงสุด	 และปัจจุบัน	 เพ่ือไม่ให้ดู 
น่าเบ่ือคล้ายๆ	 กับบนสิ่งพิมพ์	 นักสร้างสรรค์ได้มี 
การออกแบบตามลายเซ็นของตัวเองต่างกันออกไป	 
ท้ังส	ีเทคนิค	รปูแบบการนำาเสนอให้ดูสนุก	จนพัฒนา
เป็น	 Gifographic	 หรืออินโฟเคล่ือนไหวได้	 (GIF,	
Graphic	และ	Infographic)	แต่ในสือ่ไทยอาจยงัเห็น
ได้น้อยอยู่	 สามารถหาดูเพ่ิมเติมได้โดยเสิร์ชคำาว่า	 
Gifographic	แล้วจะเห็นว่าเป็นอีกคอนเทนต์ภาพที่
บันเทิงมากๆ	ทีเดียว
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ที่มาข้อมูลและรูปภาพ		
www.washingtonpost.com,	www.digett.
com,	 www.prdaily.com,	 thematter.co,	
thestandard.co,	themomentum.co,	www.
the101.world
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สวยงามสะกิดตา
การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์	 และสื่อดิจิทัลน้ันใช้
โหมดสีต่างกัน	ในสิ่งพิมพ์	CMYK	ยังคงเป็น 
ทางเลือกหลักของการ	Output	งาน	ซึง่จะเป็น
สีท่ีเรามองเห็นบนวัตถุต่างๆ	 เช่น	 กระดาษ	
แต่การทำางานออกแบบสื่อดิจิทัลจะใช้โหมดส	ี
RGB	ถกูนำาไปใช้กับระบบแสงแสดงภาพ	เช่น	
จอทีวี,	 เว็บไซต์,	 ภาพ	Artwork	 Facebook		
ความแตกต่างของภาพ	CMYK	จะเหมอืนเอาส ี
มาอยู่บนวัตถุทึบแสง	 เช่น	 สีแดง	 จะออกมา 
ไม่สดเท่าประเภทสีของหมวด	 RGB	 และ
แน่นอนด้วยข้อจำากัดเรือ่งการพิมพ์หรอืต้นทนุ
อะไรก็ตามแต่	เราจะไม่ได้เห็นความจัดจ้านนี้ 
บนสิ่งพิมพ์	 ในขณะท่ีบนออนไลน์น้ัน	 ภาพ 
แนว	Colorful	ก็มีหลายเพจนิยมใช้	ทั้ง	The	
Momentum,	The	MATTER,	Way	Magazine,	 
The101.world	เป็นต้น	โดยเราจะได้เห็นงาน
กราฟิกสีสดไปจนถึงสีสดมากๆ	 หลายสี	 ถูก 
จัดวางในภาพเดียวกัน	 บวกกับในทุกปีจะมี
เฉดสีใหม่ๆ	ถือกำาเนิดขึ้น	นั่นก็ยิ่งทำาให้นักทำา 
ภาพประกอบหลายๆ	เพจ	กล้าทดลองงานรปู

แบบใหม่ๆ	สีสันแสบๆ	ที่แทบจะสะท้อนแสง 
ออกมาสร้างความสนุก	น่าคลิกเข้าไปอ่านกัน
มากมาย
	 นอกจากน้ัน	 เมื่อภาชนะข้อมูลถูก
เปล่ียนมาอยู ่บนออนไลน์ท่ีผลิตออกมาให ้
ยลโฉมกันนาทีต่อนาที	 เจ้าของคอนเทนต์
หลากหัวก็ย่อมต้องการให้ตัวเองแตกต่างจาก
คนอ่ืน	 ทำาให้เราได้เห็นศิลปินภาพประกอบ
สร้างงานท่ีค่อนข้างเป็นตัวของตัวเอง	 โดย
เฉพาะกราฟิกภาพวาดมือ	 โดยสังเกตได้จาก 
หลายเพจๆ	ว่าภาพประกอบแบบวาดนั้นช่วย 
สื่อสารได้มากกับบทความซีเรียสๆ	เช่น	เรื่อง
การเงนิ	การเมอืง	สงัคม	หรอืเรือ่งสนุกๆ	อย่าง	
อาหารการกิน	 ก็ยิ่งเพ่ิมเสน่ห์กับบทความให้
ยอดอ่าน	 ยอดแชร์เยอะขึ้นได้	 แต่ก็ใช่ว่าต้อง
ทำามืออย่างเดียว	 การจัดวาง	 ผสมผสานกับ 
เทคนิคอ่ืนๆ	 ให้มีรูปแบบเฉพาะตัว	 ก็สร้าง
ความมีเอกลักษณ์ให้คอนเทนต์ภาพชุดน้ัน 
และช่วยเปล่ียนทัศนคติของคนอ่านได้มาก
เช่นกัน	

เคลือ่นไหวดึงดูดใจ
ต้ังแต่สิ่งพิมพ์เข้าสู่ยุคปรับตัว	 เพ่ือให้เข้ากับ
โลกออนไลน์		วดีิโอคอนเทนต์	หรอืการ	Live	สด 
บน	 Facebook	 และ	 Instagram	 ล้วนเป็น
สิ่งแรกๆ	 ท่ีผู้อ่านได้เห็นและนิยมเข้าชมเป็น
จำานวนมากและยงัคงเป็นอย่างน้ันอยู	่(อ้างอิง
จากข้อมูลเว็บ	 Alexza	 ได้รวบรวมเว็บไซต์ท่ี
คนเข้าชมมากท่ีสุดในโลก	 ปี	 2017	 จากผู้ใช้ 
อินเทอร์เน็ตท่ัวโลก	 โดยเว็บไซต์สุดฮิตคือ	
Google	ตามด้วย	YouTube	และ	Facebook)	 
จากการอ่านบทสัมภาษณ์ศิลปินเป็นหน้าๆ	ด ู
รวีวิอาหารผ่านแค่ตัวหนังสอื	แต่ในยคุออนไลน์ 
ไม่เป็นอย่างน้ัน	 เราสามารถดูเน้ือหาเหล่าน้ี
ในรูปแบบภาพเคล่ือนไหว	 ซ่ึงการออกแบบ
สื่อออนไลน์ภาพเคล่ือนไหวยุค	 4.0	 มีการใช้	
Motion	 Graphic	 ในการสื่อสารโน้มน้าวใจ
และให้ความรู้เพ่ิมมากข้ึน	 มีการใช้กราฟิกท้ัง	
2D	และ	3D	ผสมผสานกันในสื่อตัวเดียว	ซึ่ง
สังเกตได้ว่าทุกเพจบนโลกออนไลน์	ล้วนเต็ม
ไปด้วยคอนเทนต์วิดีโอเก๋ๆ	 ท่ีผลิตออกมา
เรียกความสนใจแบบไม่เว้นวัน	
	 นอกจากน้ี	 ยังมีคอนเทนต์ภาพ
เคล่ือนไหวอย่าง	Cinemagraph	ท่ีผสานระหว่าง

ภาพน่ิงและสร้างให้องค์ประกอบบางจดุมกีาร
เคล่ือนไหววนลูปตลอดเวลา	 ทำาให้ภาพมีมิติ
และดึงดูดสายตาผู้อ่านบนสือ่ออนไลน์ได้เป็น
อย่างดี	 นิยมมากในเชิงครีเอทีฟ	 หมู่เอเจนซี 
โดยเทคนิคนี้เกิดขึ้นในปี	 2011	จากช่างภาพ
ชาวสหรัฐฯ	Kevin	Burg	และ	Jamie	Beck	
ผู้สร้างภาพเคล่ือนไหวกราฟิก	 และยิ่งต้ังแต	่
Facebook,	Instagram	อนุญาตให้แสดงผล
ไฟล์	 .GIF	ได้	Cinemagraph	เจ๋งๆ	จึงเกิด
ข้ึนมากมายในงานโฆษณาและประกอบเน้ือหา
ต่างๆ	ตามโซเชยีลมเีดีย	เช่น	คอนเทนต์อาหาร 
ภาพวิวท่องเท่ียว	 ภาพเสื้อผ้าหรือเส้นผมท่ี
ต้องแสดงออกถึงความพล้ิวไหว	เป็นเครือ่งมอื 
สร้างความมีชีวิตชีวากับคอนเทนต์	 มีไวรัล 
ท่ีสงูและมโีอกาสเข้าถึงผู้บรโิภคแบบ	Organic	
Reach	สูงกว่าภาพนิ่งธรรมดาถึง	71%	เป็น 
เทรนด์ฮติถึงข้ันมแีอปบนมอืถือสำาหรบัเนรมติ 
ภาพนิ่งให้เคลื่อนไหวได้อยู่หลายแอปทีเดียว	
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นับตั้งแต่การเกิดข้ึนของส่ือในโลกออนไลน์ 
‘ความเร็ว’ กลายเป็นปัจจัยปัจจัยส�าคัญ 
ในการน�าเสนอคอนเทนตบ์นแพลทฟอรม์ใหมน่ี้
อย่างหลีกเลีย่งไม่ได้ และบ่อยครั้งด้วยความ 
ฉับไวของมัน กลับท�าให้คุณค่าของคอนเทนต์
ออนไลน์มาไวไปไว สวนทางกับการผลิต 
คอนเทนต์ในรูปแบบเดิมๆ อย่างนิตยสารเล่ม
ทีม่วีาระของการน�าเสนออยู ่และสามารถหยบิ
จับขึ้นมาอ่านเมือ่ไรก็ได้ 
 แต่ถึงกระนั้น ก็ยังมีส่ือออนไลน์ที ่
น�าเสนอคอนเทนต์ด้วยการคงเอกลักษณ์ 
ของนิตยสารเล่มไว้ The Cloud คือนิตยสาร 
ออนไลนที์น่ยิามตวัเองวา่ สรา้งสรรค์คอนเทนต์
แบบ Timeless หรอืไรก้าลเวลาเหมอืนนติยสาร 
ด้วยการให้ความส�าคัญกับการท�าคอนเทนต์
อย่างประณีต ราวกับท�านิตยสารจริงๆ 
 

 ในยุคที่ทุกอย่างต้องไว ส้ัน กระชับ 
แต่ท�าไม The Cloud จึงเลือกที่จะเดินช้าๆ  
ไมไ่หลไปตามกระแสหลกั และใหค้วามส�าคญั
กบัคณุคา่กบัการอา่นขนาดนัน้ คอืส่ิงทีห่ลายคน 
ก�าลังสงสัย 
 ลองไปฟังค�าตอบจาก เบลล์-จิรเดช 
โอภาสพันธ์วงศ์ บรรณาธิการบทสัมภาษณ ์
แห่ง The Cloud ทีจ่ะมาอธิบายเรือ่งนีก้ัน

The Cloud เดินอย่างช้าๆ 
ในโลกออนไลน์ 
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จุดเริ่มต้นของ The Cloud เกิดขึ้นได้อย่างไร
	 The	 Cloud	 เกิดจากทีมคนทำานิตยสาร	 คือ	 พ่ีก้อง	
ทรงกลด	บางยี่ขัน	และพี่ช้างน้อย	กุญชร	ณ	อยุธยา	เป็นผู้ก่อตั้ง	 
ซึง่ท้ังคู่ทำางานนิตยสาร	a	day	มาก่อน	เราเรยีก	The	Cloud	ว่าเป็น
นิตยสารออนไลน์	จะไม่เรยีกตัวเองว่าสำานักข่าว	เพราะเป็นคนทำา 
นิตยสารมาก่อน	 เรายังเชื่อในคอนเทนต์	Timeless	ไร้กาลเวลา	
อยากกลับมาอ่านเมือ่ไรก็ได้	ต่างจากสำานักข่าวอ่ืนท่ีเน้นความเรว็	
มีความทันเหตุการณ์	 แต่อายุของคอนเทนต์จะสั้นกว่า	 ด้วยนิสัย
ของพวกเราท่ีทำานิตยสารมาตลอดชีวิต	 อย่างพ่ีก้องทำานิตยสาร 
มาหลายสบิปี	รูว่้าตัวเองถนัดอะไร	มองเห็นช่องทางออนไลน์เป็น 
ช่องทางที่น่าสนใจ	ก็เลยลองมาทำาออนไลน์กันดูในรูปแบบที่เน้น
การไร้กาลเวลา	เหมอืนนิตยสารท่ีทำาด้วยความประณีต	เราจะคุยกัน 
เสมอว่า	Life	Content	นะ	ทำาด้วยความประณีต	ความต้ังใจ	ไม่ใช่
ทำาแบบเรว็ๆ	ให้เสรจ็ๆ	เราไม่ได้คิดแบบน้ัน	เราใช้เซนส์ของคนทำา 
นิตยสารมาทำา	 เพียงแต่เร่งให้เร็วกว่า	 เราไม่ท้ิงวิธีคิด	 ความลึก 
บางอย่าง	ถ้าเคยอ่าน	The	Cloud	ก็จะสมัผัสได้ว่าหลายๆ	คอนเทนต์ 
เกือบๆ	ทั้งหมด	มีความประณีต	

ในฐานะท่ีเคยท�านติยสารเล่มมาก่อน พอขยบัข้ึนมาท�าออนไลน์ 
ความเป็นคนท�านิตยสารช่วยสนับสนุนการท�างานในด้านไหน
บ้าง และต้องปรับตัวอย่างไร
	 การทำานิตยสารมาก่อน	เรามองสือ่ออนไลน์	ไม่ว่าจะเป็น
สำานักข่าวต่างๆ	หรอืนิตยสารท่ีมอียูต่ามท้องตลาดเป็นแค่ภาชนะ
ท่ีรองรับคอนเทนต์	 แต่ภาชนะท่ีรองรับคอนเทนต์มันเปล่ียนไป	
จากกระดาษมาอยูบ่นโลกออนไลน์	ข้อดีท่ีชดัมากๆ	คือ	เรารูทั้กษะ 
ในการทำาคอนเทนต์ว่าการจะได้มาซึง่คอนเทนต์ท่ีมคุีณค่าต้องทำา 
ยงัไง	เรามีคอนเนกชัน่	มวีธีิคิดบางอย่างในการนำาเสนอให้น่าสนใจ	 
แต่ถ้าถามว่ามันสบายขนาดท่ีย้ายจากนิตยสารมาออนไลน์แล้ว 
ก็แค่เปล่ียนสื่ออย่างน้ันไหม	 มันก็ไม่ใช่	 มีอะไรหลายๆ	 อย่างท่ี 
เราต้องปรบัตัวให้ทันโลกปัจจบัุนซึง่เรว็มากๆ	คนท่ีบอกว่ารูอ้ยูแ่ล้ว 
ถ้าไม่ตามก็อาจจะตกเทรนด์ได้ภายในไม่ก่ีเดือน	 เพราะเทรนด์
เปล่ียนเร็วมาก	 หรือว่าในโลกออนไลน์แค่มาร์ก	 ซักเคอร์เบิร์ก	
เปลี่ยนอะไรบางอย่าง	วิธีการสื่อสารก็เปลี่ยนแล้ว
	 ถามว่าต้องปรับตัวยังไง	 ก็ต้องมาเรียนรู้ใหม่ในโลก
ออนไลน์	 เช่น	 ธรรมชาติของคนเสพสื่อออนไลน์เป็นยังไง	 อะไร 
ท่ีเราเคยทำายาวๆ	มนั	Touch	คนเสมอไปหรอืเปล่า	คอนเทนต์ไหน 
สั้นได้	ไม่ต้องยาวก็ได้	แต่ทำาด้วยความประณีตอยู่	อย่างแต่ก่อน
เราคิดนิตยสารเป็นเลย์เอาต์ปูเต็มหน้า	หน้าคู่	อะไรแบบน้ี	แต่พอ
ย้ายมาทำาออนไลน์ก็ไม่ได้คิดอะไรแบบน้ันแล้ว	แต่จะไปคิดในแง่ว่า 
แล้วภาพแชร์จะเป็นภาพไหน	ท่ีจะทำาให้คนอยากคลิก	คำาโปรยท่ีจะ 
แชร์จะเป็นคำาไหน	แต่ทำาให้มนัเซก็ซี	่เป็นอีกทักษะหน่ึงต้องเรยีนรู	้
ซึง่พวกเราในทีมก็ย้ายมาจาก	a	day	เกือบหมด	เป็นสิง่ท่ีเรยีนรูใ้หม่ 
ในเรื่องน้ี	 แต่ว่าสิ่งท่ีพอใช้ได้อยู่ก็คือทักษะในการทำาคอนเทนต ์
ที่มีอยู่แล้วอย่างแข็งแรง	

การเลือกคอนเทนต์ในแบบ The Cloud เป็นยังไง
	 ความจริงก็เหมือนหลักในการทำานิตยสาร	 หรือหลัก 
ในการทำาคอนเทนต์ท่ัวไป	อย่างเช่นเรือ่งท่ีคนกำาลังสนใจ	แล้วก็หา 
วิธีเล่าให้น่าสนใจ	 เป็นวิธีเลือกแบบหน่ึง	 หรือเรื่องท่ีเราเห็นว่า 
มคุีณค่า	อาจจะยงัไม่ได้เป็นกระแส	แต่มคุีณค่า	เราอยากเล่าสิง่น้ี 

ก็เป็นวธีิเลือกอีกแบบ	ถ้าสงัเกตบนเวบ็ไซต์จะมข้ีอความแท็บไลน์
อยู่ด้านบน	 คือ	 Local	 คือเรื่องภูมิปัญญาท่ีมีคุณค่า	 Creative	
Culture	คือวงการสร้างสรรค์	Better	Living	พูดถึงการมีชีวิตที่ดี 
การใช้ชวีติอย่างมคุีณค่า	วธีิเลือกก็มาจาก	3	ขาน้ี	ซึง่จรงิๆ	3	เรือ่งน้ี 
กว้างมากนะ	บางทีแทบจะตอบโจทย์ทุกเรือ่งราวในสงัคมท่ีดำาเนิน
อยู่แล้ว	

การแบ่งหมวดหมู่หรือกลุ่มคอนเทนต์ของ The Cloud เป็น
คอลัมน์เหมือนนิตยสารหรือเปล่า
	 เราดึงโครงสร้างและเซนส์บางอย่างมาใช้	 อย่างเช่น 
ทำาเป็นคอลัมน์	 ซึ่งในเว็บออนไลน์จะไม่ค่อยมีใครทำาแบบน้ี	 
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นฟีดไปเลย	 ของเราจะทำาเป็นคอลัมน์	 มีคอลัมน์
สัมภาษณ์ใหญ่	คอลัมน์สัมภาษณ์รอง	คอลัมน์ท่องเที่ยว	คอลัมน์
ภาพถ่าย	 คอลัมน์สำาหรับวงการวรรณกรรม	 คอลัมน์อาหาร	 คือ
เราคิดแบบโครงสร้างของนิตยสารเลยว่า	 ถ้านิตยสารมาอยู่บน
ออนไลน์จะเป็นยังไง	ก็เอาลกัษณะโครงสร้างคอลัมน์มาใช้	แล้วก็
มคีอนเทนต์เข้าไปสอดรบัคอลัมน์	เดือนหน่ึงก็มคีอลัมน์สมัภาษณ์
ใหญ่	แล้วก็มีคอลัมน์สัมภาษณ์คนในกระแส	ก็จะคิดอะไรแบบนั้น	 
จากตัวคอลัมน์ท่ีเราดึงกิมมิคบางอย่างมาใช้แล้ว	 ถ้าสังเกตบน
เวบ็ไซต์หลังจากคลิกเข้าไปอ่าน	จะมไีอคอนหน่ึงท่ีบอกจำานวนหน้า	 
คือประมาณว่าถ้าคุณอ่านคอนเทนต์ชิ้นน้ีจบเท่ากับคุณอ่าน
นิตยสารจำานวน	4	หน้า	6	หน้า	8	หน้า	และ	12	หน้า	ส่วน	12	หน้า	 
คือบทสัมภาษณ์ใหญ่	ถ้าใครเคยอ่านนิตยสารจะรู้ว่า	12	หน้า	คือ 
เต็มอ่ิม	 ก็ดึงสิ่งน้ีมาใช้	 ดึงวิธีคิด	 ดึงกิมมิคบางอย่างมาใช้ให้ 
ตอบรบักับสิง่ท่ีเราต้ังใจไว้ว่าอยากให้เป็นนิตยสารบนโลกออนไลน์

มองเกีย่วกบัปรากฏการณ์สือ่นติยสารทีท่ยอยปิดตัวในปัจจุบัน
อย่างไรบ้าง
	 มองว่าเป็นเรื่องพฤติกรรมของคนอ่าน	 คนยุคน้ีโดน
ออนไลน์มาแย่งพ้ืนท่ี	ก็เป็นเรือ่งของการปรบัตัวว่าอะไรคือเหตุผล
ท่ีทำาให้คนยังต้องซ้ือนิตยสารอยู่	 นิตยสารจะรายงานแบบเดิม 
ในแบบที่คนหาอ่านได้ทั่วไปในโลกออนไลน์	ก็ไม่มีเหตุผลที่คนจะ 
ต้องจ่ายเงินซำ้า	 มองว่าเป็นขาลงจริง	 แต่ก็มองว่ายังมีพ้ืนท่ีให้ 
สื่อนี้อยู่	นิตยสารมีฟังก์ชั่นบางอย่าง	ซึ่งถ้าค้นพบหรือว่าสามารถ 
ดึงออกมาได้	มันสามารถอยู่ได้	เหมือนที่ทำาไมเรายังซื้อนิตยสาร
ต่างประเทศเล่มแพงๆ	แพงกว่านิตยสารไทยอีก	นิตยสารหลายเล่ม 
เขาก็สามารถทำาได้	 มองว่าเป็นขาลงจริง	 แล้วก็เข้าใจมากๆ	 ท่ี
หลายๆ	 เล่มปิดตัวไป	 มันเป็นโมเดลธุรกิจ	 เป็นเรื่องพฤติกรรม 
ผู้บรโิภค	ซึง่เป็นเรือ่งใหญ่มากเกินกว่านิตยสารเล่มหน่ึงจะควบคุม
ได้ท้ังหมด	 แต่ว่าเราก็พอมองออกว่ามันมีพ้ืนท่ีอยู่	 อาจจะเป็น
ปรศินาท่ีคนในวงการนิตยสารต้องช่วยกันไข	ไขขององค์กรตัวเอง 
น่ีแหละ	 ไม่ต้องไปช่วยคนอ่ืนหรอก	 (หัวเราะ)	 อะไรคือเหตุผลท่ี 
ทำาให้คนยงัต้องซือ้นิตยสารเรา	อะไรเป็นจดุเด่นมากๆ	ของนิตยสาร 
ท่ีโลกออนไลน์ไม่สามารถให้ได้	 คอมมอนเซนส์บางอย่างท่ีเรา
อยากได้	 แต่หาได้จากนิตยสารเท่าน้ัน	 อะไรแบบน้ี	 ถ้าเจอแล้ว
มันอยู่ได้ครับ	 เพราะคนไม่ได้เกลียดชังนิตยสาร	 เขาแค่เปล่ียน
พฤติกรรมการเสพสื่อเฉยๆ
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ในทกุวกิฤตยอ่มมโีอกาส ในขณะทีส่ิ่งพิมพ์
ยักษ์ใหญ่ก�าลังล้มตาย ส่ิงพิมพ์เล็กๆ 
เฉพาะกลุ่มกลับเติบโตท่ามกลางวิกฤตได้
อย่างที่ไม่เคยเปน็มาก่อน 
 ‘ซีน’ คือส่ิงพิมพ์นอกกระแส ที่มี 
ประวตัศิาสตรน์านนบัทศวรรษ แตก่ลบัไมไ่ด้
เป็นที่รู้จักมากนัก อาจเพราะในช่วงเวลา 
ทีผ่า่นมา เราไดเ้พียงรบัรูข้อ้มลูขา่วสารจาก
ส่ือหลกัๆ เพียงไมก่ีแ่หง่ มตีวัเลอืกไมม่ากนกั 
และถูกผูกขาดการให้ข้อมูลข่าวสารโดยที่
เราไมรู่ต้วั ท�าใหส่ื้อนอกกระแสแทบจะไมม่ี
ทีย่นืและอยูน่อกเหนอืการรบัรูข้องคนทัว่ไป 
 จนกระทั่งการเข้ามาของโซเชียลมีเดีย  
ทีจ่บักลุม่กอ้นของคนทีม่คีวามสนใจเหมอืนกัน 
ไวด้ว้ยกนั ท�าใหส่ิ้งพิมพ์ทีเ่คยอยูน่อกกระแส 
ไม่เคยมีใครพูดถึงมาก่อน กลับเปน็กระแส
ขึ้นมา ซีนได้กลายเป็นส่ิงพิมพ์เก่าในโลก 
ใบใหม่ และกลายเป็นส่ือทางเลือกที่ใครๆ  
ก็อยากเข้าไปสัมผัส 
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หากใครที่เป็นนักอ่าน นักเขียน หรือคลุกคลีอยู่กับการท�างานหนังสือมาบ้าง  
คงคุ้นเคยกับค�าว่า ‘ซีน’ มาไม่มากก็น้อย แต่ส�าหรับใครที่เพ่ิงเคยได้ยินค�านี ้ 
ลองไปส�ารวจความหมายของซีนในแง่มุมต่างๆ กันดู

ซีนนี้ ซีนนั้น ซีนไหน

หากเท้าความย้อนไปคำาว่า	Zine	น้ันมาจากคำาว่า	Fanzine	 
น่ันเอง	 ซ่ึงจุดเริ่มต้นน้ันก็มาจากการรวมกลุ่มของผู้อ่าน 
นิตยสารวิทยาศาสตร์ชื่อ	 Wonder	 Stone	 ท่ีรักใคร  ่
กลมเกลียวกันอย่างเหนียวแน่น	และออกมาเป็น	The	Comet 
ซนีเล่มแรกของโลก	เกิดข้ึนครัง้ในอเมรกิา	ในนาม	Science	 
Correspondence	Club	ใช้กระดาษเรียบๆ	พิมพ์ไม่เยอะ	
จุดเด่นของซีนเล่มน้ีคือคอลัมน์ตอบจดหมายคุยกันเรื่อง
วิทยาศาสตร์ของกลุ่มคนเล็กๆ	 ท่ีชอบอะไรเหมือนกัน	 
หลังจากน้ันซีนก็แพร่หลายไปตามความสนใจอีกมากมาย	
เช่น	ซนีของกลุ่มคนชืน่ชอบหนัง	วงดนตร	ีกีฬา	ตามมากัน 
อีกเพียบ	

‘ซีน’	คืออะไรกันแน่	ทุกวันคงหาคำาตอบตายตัวได้ยาก	
แต่เท่าท่ีพอจะหาข้อมลูอ้างอิงได้	จากหนังสอื	Whatcha	 
Mean,	What’s	 Zine?	 ได้ให้ความหมายของซีนไว้ว่า	 
Zine	คือการแสดงออกในรปูแบบของสิง่พิมพ์แบบบ้านๆ	 
ราคาไม่แพง	อาจจะเป็นนิตยสารขนาดเล็ก	หนังสอืการ์ตูน 
ทำามือ	เรื่องวงดนตรีที่ชอบ	เรื่องตลก	หรือเรื่องจิปาถะ	
อ่ืนๆ	ท่ีจะทำาโดยคนเดียวหรอืหลายคนก็ได้	ไซส์ไหนก็ได้	
ครึ่งหน้า	เป็นม้วน	หรือวิธีการรวมเป็นฉบับแบบต่างๆ 
ก็ยังได้	
	 ซีนน้ันไม่จำากัดว่าจะเล่าเรื่องอะไร	 สิ่งสำาคัญ 
คือ	อยากเล่าด้วยใจ	เล่าด้วยความรกั	เล่าด้วยความเป็น
ตวัเอง	เพราะไม่ได้ต้องการคาดหวังเรื่องยอดขาย	หรือ 
ต้องมานั่งเซ็นเซอร์อะไร	อยากทำาอะไรก็ทำา	ปลดปล่อย
กันได้เต็มที่	 หลายๆ	คนที่ทำาอยากแสดงออกถึงความ
เป็นตัวเอง	 โชว์ให้โลกรับรู้ถึงความเป็นปัจเจก	 ไม่ต้อง
ง้อสำานักพิมพ์	 ไม่ต้องรอบรรณาธิการ	มีเรื่องอยากเล่า	
อยากเขียน	อยากปล่อยของได้ตามสบายนั่นเอง
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ซีนทีน่่าสนใจ 

THERE 
เรื่องสั้นท่ีมาจาก	 7	 เมืองต่างๆ	 
ท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศ	
เป็นเรื่องสั้นจากสองนักเขียน	 ใหม่	
ศภุรจุกิจ	และ	พวงสร้อย	อักษรสว่าง	 
ท่ีจะชวนไปทำาความรู้จักเมืองต่างๆ	 
ด้วยตัวหนังสอืท่ีมเีสน่ห์	มเีอกลักษณ์	
และทำาให้หลงรักได้ไม่ยาก

RUBBISH FAMZINE 
ซนีของครอบครวัครเีอทีฟไดเรกเตอร์
ชาวสิงคโปร์	 ท่ีมีภรรยาและลูกสาว
อีกสองคนช่วยกันทำา	โดยพ่อแม่คู่นี้
สอนลูกด้วยการใช้ซีนเป็นเครื่องมือ	
ซึ่งลูกๆ	ก็สามารถออกไอเดียกันได้
อย่างเต็มท่ี	ท้ังเขียน	วาดรปู	ถ่ายรปู	
เรียกได้ว่าสนุกกันแบบเต็มที่ไปเลย	

WHY ARE YOU STILL 
HERE? 
ซีนบันทึกประสบการณ์การเป ็น 
คนทำานิตยสารรายเดือน	 พร้อมกับ
คำาถามท่ีว่าทำาไมนิตยสารถึงยังคง
อยูม่าได้จนถึงทุกวนัน้ี	พร้อมกับเล่า
ความรู้สึก	 ความผูกพัน	 และความ
สูญเสียจากการทำางานรายเดือนนี้	

สำาหรบับ้านเราน้ันวฒันธรรมซนีก็เริม่มาจากคนกลุ่มเล็กๆ	มต้ัีงแต่
ซนีเก่ียวกับดนตรเีมทัล	ท่ีทำาออกมาวางขายตามงานคอนเสร์ิต	หรอื
เทศกาลดนตรีต่างๆ	แต่ที่เป็นรูปเป็นร่าง	ออกสู่สายตาผู้คนมากๆ	
ก็คืองาน	 ‘หนังสือมือทำา’	 ท่ีถนนพระอาทิตย์	 เม่ือปี	 พ.ศ.	 2543	 
ซึ่งเคยจัดขึ้นด้วยกันทั้งหมด	2	ครั้ง	ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก	 
ในงานน้ีก็มีนักเขียนแจ้งเกิดกันมากมาย	 เช่น	 โจ้-วชิรา	 รุธิรกนก	
ท่ีแอบได้ยินข่าวว่ามีฝีมือทำาซีนได้โดดเด่น	 จน	 โหน่ง-วงศ์ทนง	
ชัยณรงค์สิงห์	ทาบทามมาให้เป็น	บก.	ของ	a	day	เลยทีเดียว	
	 ย้อนกลับไปเมือ่	10	ปีก่อน	ตอนน้ันเรยีกได้ว่าเป็นยคุทอง 
ของวัฒนธรรมอินด้ี	 มีคนทำาหนังสือทำามือกันเยอะแยะมากมาย	
จนถึงขนาดในงาน	Fat	 (Cat	Radio	ในตอนนี้)	ยังมีโซนให้นั่งทำา
หนังสือทำามือกันเลยทีเดียว	 แต่ก็ใช่ว่าหลังจากงานน้ีความนิยม 
เก่ียวกับซีนหรือหนังสือทำามือในบ้านเราจะลดน้อยลงไป	 ยังมี
เทศกาลต่างๆ	 ท่ีมีซีนวางขายและได้รับความนิยมมากมายอย่าง
งาน	 Noise	Market,	 a	 day	make	 a	 Zine	 และล่าสุดคืองาน	
Bangkok	Art	Book	Fair	2017	ที่ผ่านมา	
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พ้ืนทีเ่พ่ือคนรักซีน

SPACEBAR 
DESIGN 
STUDIO 

ดว้ยความที ่‘ซนี’ หรอื นิตยสารท�ามอื เปน็ส่ิงพิมพ์
ต้นทุนต�่า กระบวนการผลิตไม่ซับซ้อน ใครๆ ก็
สามารถมีซีนของตัวเองได้ เสน่ห์ของงานเหล่านี้
จึงอยู่ที่การได้ปลดปล่อยส่ิงที่ตัวเองอยากบอก
เล่าออกมาอย่างอสิระ หลายครั้งเราจึงได้เหน็งาน
แนวทดลองแปลกใหม่ หรือการน�าเสนอเน้ือหา
ที่ค่อนข้างมีความเป็นส่วนตัวสูง แบบที่ไม่ค่อย
ปรากฏในส่ือกระแสหลักเท่าไรนัก กลายเป็น 
ส่ือทางเลือกใหม่ทีห่ลายคนก�าลังให้ความสนใจ
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ดูซีนน่าสนใจเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่	
spacebarzine.co

Spacebar Design Studio ตั้งอยู่ใต้คอนโด My Place 8 ย่านสุทธิสาร 
สถานที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ที่คนรักซีนสามารถแวะเวียนมาหยิบจับลูบคล�า
ซีนหลากหลายสไตล์ และซ้ือติดไม้ติดมอืกลบับ้านได้ โดยไม่ต้องรอสอย
ตามอีเวนต์หรือเทศกาลต่างๆ นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นออฟฟิศรับท�างาน 
ออกแบบสื่อออนไลน์ ส่ือสิ่งพิมพ์ และ Select shop ขายหนังสือ 
และสินค้าผลงานศิลปินเจ๋งๆ รวมถึงมีมุมส�าหรับจัดเสวนา เวิร์กช็อป 
และนิทรรศการ ซ่ึง วิว–วิมลพร รัชตกนก และ ภูภู ่–วิศรุต วิสิทธิ์  
ผู้เป็นเจ้าของสตูดโิอร่วมกนั ต้ังใจว่าอยากผลักดนัให้มกีจิกรรมทางศลิปะ 
เกิดขึ้นเรื่อยๆ เท่าที่โอกาสจะเอื้ออ�านวย
	 วิวเล่าให้เราฟังว่า	 เธอเริ่มสนใจซีนจากการทำาเล่นๆ	 เป็นงาน
อดิเรกเช่นเดียวกับหลายๆ	คน		แต่ทำาไปทำามาก็มโีอกาสได้เข้าไปช่วยปลุกป้ัน 
ซีนของคนอ่ืนให้เป็นรูปเป็นร่าง	 กระท่ังขยับขยายมาสู่การเป็นผู้รับพิมพ	์ 
จัดจำาหน่าย	และมีบริการออกแบบจัดรูปเล่มครบวงจร	
	 ซีนท่ีวางขายอยู่ใน	 Spacebar	 Design	 Studio	 แบ่งออกเป็น 
สามกลุ่ม	 กลุ่มแรกคือซีนท่ีเจ้าของผลิตเองเสร็จสรรพแล้วนำามาฝากขาย	
กลุ่มท่ีสองคือซนีท่ีว่าจ้างสตูดิโอผลิต	และกลุ่มท่ีสามคือซนีท่ีทำางานร่วมกัน
ระหว่างสตูดิโอกับศิลปิน	 โดยมีท้ังโปรเจกต์ท่ีเสนอไอเดียเข้ามา	 แล้วทาง 
สตูดิโอสนใจ	 และโปรเจกต์ท่ีเกิดจากการไปทาบทามศิลปินให้มาทำาซีน
ร่วมกัน
	 “เวลาอยากทำาซนีเราสามารถลงมอืทำาได้ทันที	บางครัง้มนัจงึเป็น
ทางเลือกในการทำาโปรเจกต์ท่ีสนใจ	แต่ยงัไม่อยากเล่นใหญ่	กรอบบางอย่าง
ท่ีสำานักพิมพ์ต้องม	ีแต่ซนีไม่จำาเป็นต้องม	ีทำาให้เรามอิีสระมากข้ึนในการคิด
คอนเทนต์และออกแบบวธีิเล่า	เราเลยแฮปป้ีกับมนัมาก	แล้วมนัก็ขายได้ด้วย”	 
ววิพูดถึงแนวคิดในการทำาซนีของตัวเอง	และนักเขียนมชีือ่หลายคนท่ีกระโดด 
ลงมาเล่นสนุกในสนามเล็กๆ	นี้	
	 “ซีนขายดีส่วนใหญ่เป็นงานของนักเขียนท่ีมีฐานแฟนติดตาม 
อยูแ่ล้ว	และมกัเป็นเน้ือหาเข้าถึงง่าย	จบัต้องได้	เช่น	แนวท่องเท่ียว	แนวท่ีม ี
ความเป็น	Booklet	แต่ก็มหีลายเล่มท่ีเป็นคนทำาหน้าใหม่	แต่ตัวเล่มมคีวาม
น่าสนใจ	เช่น	มินิซีนเล่มจิ๋วที่กางออกมาเป็นแผนที่ได้	หรือซีนแนวทดลอง 
ที่สแกน	QR	Code	ฟังเสียงประกอบได้	พวกนี้ก็ขายดีเหมือนกัน”
	 หากมองเชิงธุรกิจ	 รายได้ท่ีหมุนเวียนในสตูดิโอแห่งน้ียังคง 
มาจากงานออกแบบสือ่ออนไลน์เป็นหลัก	แต่ในส่วนของซนีก็เริม่มพัีฒนาการ 
ท่ีชัดเจนข้ึน	 เมื่อ	 Spacebar	 Design	 Studio	 ได้รับการชักชวนให้นำาซีน 
ไปวางขายท่ี	Open	House	ชัน้	6	เซน็ทรลัเอ็มบาสซ	ีจงึต้องมกีารคำานวณต้นทุน	
กำาไร	 การแบ่งเปอร์เซ็นต์	 และวางแผนการผลิตให้เป็นระบบมากกว่าเดิม	 
นอกจากน้ีววิและภภูู่ยงัมแีผนจะนำาซนีไทยไปออกงาน	Tokyo	Art	Book	Fair	 
ที่ประเทศญี่ปุ่นเร็วๆ	นี้ด้วย	
	 นับเป็นความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนเล็กๆ	ที่น่าจับตามอง	 และ
เอาใจช่วยให้พวกเขาขับเคล่ือนงานศลิปะสนุกๆ	เหล่าน้ีต่อไป	เพราะเราเอง 
ก็สนุกมากเช่นกันเวลาได้หยบิจบัซนีเก๋ไก๋ไอเดียกระฉูด	ซึง่คาดว่าจะมใีห้เห็น
เยอะขึ้นตามการเติบโตของแวดวงอาร์ตบุ๊กไทยในอนาคต	

140 CHARACTERS
OF SOLITUDE 
โดย	Jirabell
รวมข้อความคัดสรรจากทวิตเตอร์	
@jirabell	นำาเสนอโดยเรยีงข้อความต่อกัน
เต็มพรืดแบบไม่เหลือที่ว่าง

OKINAWA 101
โดย	ABERABBIT
ภาพถ่ายและประสบการณ์การท่องเท่ียว 
โอกินาว่าของ	ตอง-ชนพัฒน์	เศรษฐโสรัถ

TRAVELING 
WITH WAV+VISUAL
โดย	อัญญา	เมืองโคตร
ซนีแนวทดลองท่ีนำาเสนองานภาพสไตล์จดั	
ซึ่งสามารถสแกน	QR	code	เพื่อฟังเสียง
ประกอบได้

ผดิเปน็คลู101 & 
ผดิเปน็คลู102
โดย	นัท	ศุภวาที
รวมความผิดพลาดจากการเดินทางท่ีไม่
เป็นตามแผนแต่กลับกลายเป็นว่าดีซะงั้น

MONSLORITA
โดย	โลเล
บางส่วนของความทรงจำาจากการเดินทาง 
ไปทำาโปรเจกต ์ศิลปะ ท่ี เมืองนาริตะ	
ประเทศญี่ปุ่น

การเดินทาง	MRT	สุทธิสาร	ประตู	4
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Cover Story
เรื่อง: นฤพล เปาอินทร์

ซีนนี้! 
จะท�า
อะไรก็ได้ 

ซีนส่วนใหญ่มักถูกท�าขึ้น
โดยที่ไม่ได้หวังยอดขาย
หรือรายได้สักเท่าไร แต่
มั นมั ก ถูกสร้ าง ข้ึนด้ วย
เหตผุลง่ายๆ ‘กแ็คอ่ยากท�า’ 
ด้วยเหตุนี้  จึงท� าให้ซีน
อยู่ เ ห นื อ ข้ อ จ� า กั ด และ             
กฎเกณฑ์ใดๆ ของส่ิงพิมพ์ 
และที่ส� าคัญความสนุก
ในการท�าที่ เราอยากจะ          
ท�าอะไรก็ได้ตามใจ 

แต่การท�าอะไรก็ได้ที่ ว่า     
ก็ไม่ได้ง่ายเสมอไป ส�าหรับ
มื อ ใหม่ ที่ ไ ม่ รู้ ว่ า จะ เ ริ่ ม
อย่างไร ลองมาเริ่มต้นไป
พร้อมกัน 

STEP 1
คิดคอนเทนต ์

เน่ืองจากซีนมีจุดกำาเนิดมาจากการ
ทำาเอาสนุกเข้าว่า	ทำาเพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการของคนทำาเท่าน้ัน	
ซีนทุกเล่มจึงเริ่มจากความอยาก					
ท่ีจะทำา	 โดยการหาเรื่องท่ีอยากเล่า	
หาประเด็นท่ีอยากเขียน	 หาภาพ					
ที่อยากถ่ายในขั้นแรก

STEP 2 
หาแรงบันดาลใจ

ถึงจะเป็นผลลัพธ์เดียวกัน	 แต่ก็มี
หลายวธีิการเพ่ือให้ไปถึง	แน่นอนว่า	
อีกส ่วน ท่ีทำ าให ้ซีนน ่ าสนใจคือ														
วธีิการนำาเสนอ	ลองไปหาแรงบันดาลใจ
ได้จากซนีต่างๆ	 ท่ีเขาทำาไว้ดีอยูแ่ล้ว	
ไม่แน่ว่าอาจได้แรงบันดาลใจเจ๋งๆ	
มาปรับใช้กับซีนของเราก็เป็นได	้
นอกจากน้ันคงเป็นการออกไปหา
แรงบันดาลใจจากโลกภายนอก			
เพ่ือนำาวัตถุดิบกลับมาสร้างสรรค์
คอนเทนต์ให้เจ๋งที่สุด	
-
แนะนำา	http://thebookdesignblog.com/
category/zine-design-inspiration
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STEP 3
เขียน ถ่าย ลงมือ

หลังจากท่ีเ ก็บเ ก่ียววัตถุ ดิบมา					
เต็มเป่ียม	ก็ถึงเวลาละแลงความคิด	
ถ่ายทอดความรู ้สึกผ่านการเขียน	
ถ่ายภาพ	วาดรูป	ให้ออกมาเป็น	
คอนเทนต์อย่างท่ีต้องการ	 สำาคัญ
ท่ีสุดคือข้ันตอนน้ี	 มีเท่าไรใส่ไป						
ให้หมด	

STEP 4
รวมเล่ม

วิธีการรวมเล่มของซีนมีหลายแบบ
ต้ังแต่การใส่ซองจดหมายอ่านเป็น
แผ่นๆ	 การติดคลิปหนีบกระดาษ
แบบง่ายๆ	 การร้อยเชือกเย็บ	 แต่
ท่ีนิยมสุดคงหนีไม่พ้นการเย็บแบบ
มุงหลังคาด้วยแม็กซ์น่ันเอง	 แต่
อย่างว่า	 การทำาซีนไม่มีกรอบใดๆ	
มากำาหนด	 นอกเหนือไปจากวิธีท่ี
กล่าวมา	ลองคิดหาวิธีรวมเล่มแบบ
ใหม่ๆ	ดูสิ

STEP 5
เอาไปอวด!

สุดท้ายก็ต้องโชว์ความเจ๋งของซีน
ท่ีทำาให้โลกได้เห็น	 จะเอาไปแลก
ในเทศกาลงานซีนต่างๆ	 ฝากขาย	
หรือแจกให้คนอ่านก็แล้วแต่ความ
ต้องการของเราเลย	 เพราะของดี			
มีไว้อวด!
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Release Me 
เรื่อง : พรณพรรษ พฤกษายิ่งเจริญ

... FOR IT’S NOT THE SAME RIVER 
AND HE’S NOT THE SAME MAN.”

― 

HERACLITUS
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มันเป็นเช่นนำ้าเอง																		
“No	man	ever	steps	in	the	same	river	twice,	...“
ประโยคคุ้นๆ	 เหมือนเคยได้ยินจากสักท่ีใดสักท่ีหน่ึงผุดข้ึน										
ในหัว	ขณะเธอกำาลังมองการเคลื่อนตัวราวสายนำ้าวนของมอคค่า
ในถ้วยเบ้ืองหน้า	ใช่แล้ว	มอคค่า	เมือ่คิดถึงตรงน้ีมมุปากท่ีถูกแต้ม
สกุีหลาบก็ยกยิม้	มเีพยีงมอคค่าทีต้่องผัสสะเธอมากท่ีสดุ	ในวยัท่ี
ผ่านความหวานเฉกเช่นคาราเมล	ไม่ต่ืนเต้นกับรสกำา้ก่ึงอย่างโกโก้	
และเอสเพรสโซ่อันเข้มข้นก็ยงัมใิช่คำาตอบ	การด่ืมดำา่กับส่วนผสม
ท่ีผสานกันระหว่างความหนักแน่นของกาแฟเข้ากับโกโก้จึงเป็น
ห้วงอารมณ์ที่ตีตะกอนความทรงจำาให้ลอยฟุ้ง	จนเรื่องที่ลืมไปว่า
เคยมีอยู่โผล่ขึ้นมาให้รู้ว่ายังมีอยู่

มคีนเคยบอกเธอไว้ว่า	ความเป็นตัวเราน้ันไม่ใช่ตัวเรา	 ไม่ใช่ตัวตน			
ไม่เป็นตัวตน	เมือ่คิดว่าตัวเราเป็นอะไรคือการเอาตัวเองไปผูกกับ
บางอย่าง	 ผูกไว้กับความพึงพอใจ	 โศกเศร้า	 โกรธข้ึง	 หลงวน						
กับห้วงวกวนของความคิดว่าเป็นเช่นน้ัน	 ท้ังท่ีการบอกว่าสิ่งใด
เป็นเช่นไร	น้ันไม่ต่างจากการเปล่งเสียงบอกเวลา	ยามเศษของ
เสี้ยววินาทีเคล่ือนผ่าน	เมื่อเสียงนาฬิกาตีให้ตระหนักว่าถึงเวลา
เท่ียงคืน	 ขณะน้ันก็มิใช่เวลาเท่ียงคืนแล้ว	 เพราะฉะน้ันเธอจึง
ไม่ควรอาวอนกับสิ่งใด	 ไม่ต้องพยายามจับหรือปล่อย	 แววตา
เธอตอนน้ันคงฉายความไม่รู้ชัดไปหน่อย	หล่อนจึงลูบศีรษะเธอ
ด้วยความเอ็นดู	 (หรือไม่ก็อาจเป็นดูแคลน)	 ก่อนจะเอ่ยประโยค
เฝือๆ	ทำานองว่าแล้ววันหน่ึงเธอจะเข้าใจเอง...	แต่ในวันน้ี	วันท่ี	
ส่วนสูงของเธอเกินกว่าท่ีมือของหล่อนจะเอ้ือมถึงได้โดยง่าย					
วนัท่ีคำาว่าอาวรณ์มคีวามหมายกับเธอมากกว่าการพยายามสะกด
ให้ถูกต้อง	เธอก็ยังคงอาวรณ์ถึงหล่อนอยู่ดี

ก่อนพบกัน	 แม้เธอจะไม่ใช่คนสมาธิสั้น	 แต่ก็ไม่เคยสนใจสิ่งใด
มากพอจะจดจ่อจนจดัเจน	จงึเป็นเรือ่งน่าประหลาดใจท่ีการปรากฎตัว
ของหล่อนก่อให้เกิดการเอาใจเข้าไปใส่อย่างต่อเน่ือง	 ค่อยๆ	
สั่งสม	จนความรู้สึกที่เคยจัดเรียงเป็นระเบียบราวกับการเรียงตัว
ของหนังสือที่สะสมบนชั้นนั้นท่วมท้นแล้วร่วงหล่นลงมา	จากเคย
จับต้องเลือกหยิบมาพินิจได้ด้วยการสัมผัส	 ก็เหลือเพียงการรับรู้
แต่มอิาจแตะต้อง	ความเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีไม่ได้เกิดอย่างฉับพลัน	
แต่มันเป็นดั่งการเกิดฝน	 เป็นอย่างวัฏจักรทางอุทกวิทยาอันเป็น
หน่ึงในร้อยพันวัฏจักรท่ีมนุษย์จะสามารถศึกษาได้	 ถึงเธอไม่อาจ
ล่วงรู้ว่า	 การแปรผันของหล่อนจะหมุนวนกลับไปยังจุดเริ่มต้นท่ี
เคยเป็นหรอืไม่	แต่ท่ีรูคื้อท้ังเมฆ	หมอก	ฝน	ไม่ว่าจะเป็นสิง่ใด	ต่าง
ก็ล้วนเป็นสถานะหน่ึงของนำา้ท้ังสิน้	และไม่ว่ารปูโฉมหล่อนจะต่าง
จากเดมิอย่างไร	จากอาวอนเป็นอาวรณ์	หรืออาจกลับเป็นอาวอน
ในวันข้างหน้าท่ีเธอเริ่มเลอะเลือน	ความเป็นหล่อนก็จะแฝงอยู่
ข้างในนั้น	เช่นเดียวกับที่อยู่ในก้นบึ้งของจิตใจเธอเสมอมา

ความคิดสะดุดลง	เมื่อบริกรวางจานใส่ขนมมาเสิร์ฟ	พร้อมชี้แจง
ว่าเป็นของขวัญจากทางร้านก่อนผละไปโดยไม่ทันให้เธอได้เอ่ย
ถามว่าเน่ืองในโอกาสใด	อีกครัง้ท่ีความบังเอิญไม่ได้ทำาให้เธอรูส้กึ

ตลก	เมือ่ก้อนแป้งกลมๆ	กรอบไม่สดุ	ท่ีเธอเรยีกว่าสโคนชิน้เล็กๆ	
สองชิ้น	ทำาให้นึกไปถึงหล่อนซึ่งเป็นคนแรกที่นำามาให้กิน	..สโคน	
สคอน	สโคน	สคอน	..	มันเป็นสโคนสำาหรับเธอ	ในขณะเดียวกัน
ก็เป็นสคอนสำาหรับหล่อนด้วย	

ส่วนตัวเธอไม่ได้พิสมัยขนมอบชนิดน้ีมากไปกว่าแซนวิชไก่งวงท่ี	
อ่ิมท้องกว่า	ซำา้บางทียงัรำาคาญในความแห้งๆ	จนแป้งแปรรปูร่วนๆ	
หล่นเลอะเทอะ	อย่างไรก็ตาม	ในห้วงทรงจำากระจดักระจาย	สโคน
สองชิ้นคล้ายจะเป็นแปรงปัดฝุ่น	 ภาพหล่อนห้ิวกล่องขนม	 ชวน
เธอลิ้มรสชาด้วยเสียงใสๆ	กลับค่อยๆ	เด่นชัดขึ้นอีกครั้ง	แม้บท
สนทนาในคืนวันท่ีผันผ่านจะเบาลงๆ	 บางช่วงกระท่อนกระแท่น
เหมอืนแผ่นเสยีงตกร่อง	เธอจำาเรือ่งท่ีหล่อนหยบิมาเล่าได้ไม่หมด	
กระนั้นเสียงหัวเราะ	 ร้องไห้	 รอยยิ้ม	ที่เคยเกิด	ก็เป็นดังสะพาน
เชื่อมสองช่วงเวลาเข้าหากัน	

บางคราเธอเห็นปัจจบัุนของเธอข้ามกลับไปหาอดีต	 ไปโอบกอดตัวเอง
ท่ีไม่รู้ประสา	 บางคราตัวเธอวันน้ันก็เป็นฝ่ายเดินมาหาเธอวันน้ี					
มาถามไถ่ว่าเป็นอย่างไรเหมอืนอย่างท่ีคิดไว้ไหม	และหลายๆ	ครา	
ท่ีเราพบกันกลางสะพาน	หยดุสำารวจกันและกันตรงน้ัน	สละบางสิง่	
รับบางอย่าง	ก่อนจะหันหลังเดินกลับไปยังที่ของตัวเอง

ขอโทษ	และ	ขอบคุณ	
เราผลัดกันกล่าวสองคำานี้ระหว่างกัน

นึกถึงตรงน้ี	 เธอก็หยิบสโคนหย่อนลงถ้วยกาแฟ	 ดูการซึมซับ
ของเหลวสีนำ้าตาลท่ีแทรกซึมอย่างรวดเร็วพามันไปจมอยู่ข้างใต้	
มอคค่าถ้วยน้ีไม่เหมอืนเดิมแล้ว	แต่มนัก็ยงัเป็นมอคค่า	สโคนหายไป
จากจานหนึ่งชิ้น	แต่กไ็ม่ได้หายไปไหน	เธอเงยหน้าขึ้นมองเลยไป
หลังตู้โชว์ขนม	แล้วเธอก็เห็นใครคนหนึ่งอยู่ตรงนั้น

คาเฟ่เล็กๆ	ที่เธอบังเอิญแวะเข้าในวันนี้	นำาพาเรื่องบังเอิญมาให้
เกินคาดแล้วล่ะ	เธอยิ้ม

กระดิ่งลมส่งเสียงเมื่อประตูออกจากร้านคล้ายจะบอกลากลายๆ	

มอคค่ายงัเต็มถ้วย	สคอนอีกชิน้อยูบ่นจาน	ใครคนหน่ึงยงัอยูต่รง
นั้น	แต่เธอต้องไปแล้ว

...	for	it’s	not	the	same	river	and	he’s	not	the	same	man.”
- Heraclitus
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ฝันดี ฝันเด่น
เขียนโดย สุดจักรว�ล ศ�สตร์สูงส่ง และ 
ปิยฤทธิ์ ปัญจธรรมวิทย์

ใครจะคิดว่าแค่ความฝันจะกลายมาเป็น
หนังสือได้ แต่จะบอกว่าเป็นหนังสือซะที
เดียวก็ไม่ถูกเท่าไร เพราะ ฝันดี ฝันเด่น 
เปน็ซนีของคนชา่งฝันสองคนมารวมตัวกนั 
นั่นก็คือ สุดจักรวาล ศาสตร์สูงส่ง และ  
ปิยฤทธิ ์ปัญจธรรมวิทย์ 

JUHAN

Review
เรื่อง: สุพิเศษ ศศิวิมล

ซีนเล่มนี้เป็นบันทึกความฝันของทั้งสองคน	ที่ก็มีฝันและนำ้าเสียง
ในการเล่าท่ีแตกต่างกันออกไป	 บางทีก็เซอร์เรียลโคตรๆ	 บางที
ก็เป็นฝันเรยีบง่าย	บางฝันอ่านแล้วอยากรูว่้าก่อนนอนเจอเรือ่งอะไรมา
ถึงฝันได้แบบน้ี	 ซ่ึงพอฝันของท้ังสองคนท่ีมีความแตกต่างกัน			
มารวมกันอยู่ในเล่มเดียว	ก็กลายเป็นเรื่องราวที่สนุก	น่าติดตาม	
อยากรู้ว่าจะมีฝันอะไรแปลกๆ	มาให้เราฝันตามอีกบ้าง	
	 อีกสิง่หน่ึงท่ีชอบมากๆ	คือความต้ังใจ	และไม่ลืมบันทึก
ความฝัน	เป็นโลกคู่ขนานต่างจากในไดอารท่ีีหลายๆ	คนเขยีนกัน
เป็นประจำา	การบันทึกความฝันอาจไม่ช่วยให้เราตรวจสอบความคิด	
หรอืทบทวนอะไรได้	 แต่อีกแง่หน่ึง	มนัเป็นการบันทึกอารมณ์	ความ
รูส้กึ	 หรือสิ่งท่ีอยู่ลึกลงไปข้างในจิตใจได้เป็นอย่างดีเหมือนกัน	
และทำาให้เรานึกอยากสนุกท่ีจะบันทึก	 เก็บความฝันออกมาเป็น									
ตัวอักษรกับเขาเหมือนกัน	
	 นอกจากตัวเน้ือหาท่ีน่าสนใจแล้ว	 รูปแบบการพิมพ์			
การเลือกกระดาษ	 ก็เป็นอีกสิง่หน่ึงท่ีคนทำาให้ความสนใจเหมอืนกัน							
ซนีเล่มน้ีใช้วธีิการพิมพ์แบบ	Letterpress	เป็นการพิมพ์แบบสมยัก่อน	
ที่ต้องเรียงตัวอักษรกลับด้าน	 แล้วค่อยพิมพ์	 เสน่ห์ของการพิมพ์
แบบน้ีคือมันจะมีรอยบุ๋มหน่อยๆ	 บนกระดาษ	 สร้างเท็กซ์เจอร์
เวลาลูบไปที่หน้าปกได้เป็นอย่างดี	
	 โดยรวมแล้ว	ฝันดี	ฝันเด่น	เป็นซีนอีกเล่มที่ชวนเราไป
สนุกกับความหลากหลายของเน้ือหา	ได้รูจ้กัเทคโนโลยกีารพิมพ์ใหม่	
(ทั้งๆ	ที่ใช้มาตั้งนานแล้ว)	ทำาให้อยากจดบันทึก	และอยากเขียน
หนังสืออีกครั้ง
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TER

JUHAN
SHUTTAI

ถ้าหากใครเคยอา่น BAKUMAN วยัซน
คนการ์ตูน มาก่อน ก็คงพอจะได้
เห็นชีวิตคู่ขนานของนักเขียน นั่นคือ     
กองบรรณาธิการกันบ้างแล้ว แต่
ส�าหรบัซรีส์ีเรือ่งนีจ้ะเปน็มมุมองของ
ฝ่ายบก. เสียส่วนใหญ่ ซ่ึงก็เข้มข้น
และสนุกสนานไม่แพ้กันเลยทีเดียว 

บอกเล่าเรือ่งราวของ	คุโรซาว่า	อดีตนักกีฬายโูดท่ีไม่สามารถเดินทางต่อไป	
ในเส้นทางสายน้ีได้อีก	 จึงมาสมัครเป็นกองบรรณาธิการนิตยสารการ์ตูน
เพราะได้รับแรงบันดาลใจจากการ์ตูนของสำานักพิมพ์ท่ีเคยอ่าน	 ด้วยความ
มุ่งมั่นอันร้อนแรง	อาจเป็นบุคลิกของนักกีฬาที่ทำาให้เธอน่าสนใจและได้เข้า
ทำางานในกองบรรณาธิการนิตยสารการ์ตูนไวเบอร์สมอย่างที่ตั้งใจเอาไว้	
	 ซีรีส์เรื่องน้ีความยาวกำาลังพอดี	 10	 ตอนจบ	 ไม่สั้นและไม่ยาว				
จนเกินไป	 และสามารถเล่าเน้ือหาได้อย่างลงตัว	 ตัวละครเอกของเรื่อง
ค่อยๆ	 เรียนรู้วัฒนธรรมการทำางานของคนการ์ตูน	 ความรับผิดชอบต่อ
หน้าท่ี	 เรียนรู้หน้าท่ีของการเป็นบรรณาธิการท่ีดีผ่านการทำางาน	 จากการ
พูดคุยกับบรรณาธิการรุ่นพ่ี	 และท่ีสำาคัญคือการทำางานร่วมกับนักเขียน																				
ซึง่ค่อยๆ	แสดงออกมาให้เราเห็นผ่านแต่ละตอนอย่างเข้มข้นและสนุกสนาน
	 Sleepeeer	 Hit!	 เป็นซีรีส์ที่สะท้อนให้เราเห็นความรักและความ		
มุง่มัน่ในการทำางานของคนญ่ีปุ่นมากเหลือเกิน	ไม่ว่าจะเป็นกองบรรณาธิการ
หรือนักเขียนเอง	ในเรื่องนี้เราจะเห็นถึงมุมมองของบก.	ได้รู้ว่านอกจากรับ
ต้นฉบับและพิจารณาเนมหรือสตอรี่บอร์ดแล้วพวกเขาต้องทำาอะไรกันบ้าง	
เหมอืนเป็นการพาเราเข้าไปสำารวจโลกของกองบก.กันอย่างละเอียดทุกซอก
ทุกมุม	ตั้งแต่การคิดคำาโปรย	การติดต่อกับนักเขียน	การคัดเลือกนักเขียน
หน้าใหม่	และการประชุมลงซีรีส์หรือการตีพิมพ์เรื่องยาว	
	 ‘Juhan	Shuttai!’	หรือการพิมพ์ซำ้า	เป็นเป้าหมายในการทำางาน
ของบรรณาธิการทุกคน	เพราะการได้รบัการตีพิมพ์ซำา้หมายความว่าหนังสอื
เล่มน้ันได้รบัความนิยม	และทำาให้นักเขียนและสำานักพิมพ์สามารถผลิตงาน
สูนั่กอ่านต่อไปได้	กองบก.ในซรีส์ีเรือ่งน้ีจงึทำางานโดยมเีป้าหมายน้ีกันทุกคน
	 ยิง่มนัส่งผ่านคุโรซาว่า	บรรณาธิการหน้าใหม่ท่ีมหัีวใจของนักกีฬา	
ความมุง่มัน่	เร่าร้อนน้ันก็ทำาให้คนดูอดต่ืนเต้นไปด้วยไม่ได้	กลายเป็นซรีส์ีท่ี
มอบทั้งพลัง	เปิดโลกทัศน์	และความสนุกสนานครบรสไปในเวลาเดียวกัน
	 การได้ดูซีรีส์เรื่องน้ีจึงเป็นตัวจุดประกายในการทำางานของ									
นักอยากเขียนและบรรณาธิการมอืใหม่	 ให้อยากส่งผลงานชิน้โบว์แดงออกไปสู่
คนอ่าน	อยากทำางานท่ีตัวเองรบัผิดชอบให้ดีท่ีสดุ	เพ่ือท่ีว่าเวลาหนังสอืไปถึง
มือนักอ่าน	จะได้ไม่รู้สึกเสียใจที่ได้ทำาไป!

SLEEPEEER 
HIT! 
กำ�กับโดย Nobuhiro Doi
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My Space
เรื่อง : วิชัย สว่างพงศ์เกษม
ภาพ : เกียรติศักดิ์ พลพิทักษ์ชัย

ที่อยู่	:	The	Papersmith	by	Book-
smith	ชั้น	2	ศูนย์การค้าเกษรวิลเลจ	
(เกษรพลาซ่าเดิม)	 บริเวณทางเชื่อม
รถไฟฟ้า	BTS	สถานีชิดลม	

เวลาให้บริการ	 :	 10.00	 –	 20.30	 น.	
ทุกวัน

FB	page	:	The	Papersmith	:	An	
Independent	 Magazines	 Shop	
https://www.facebook.com/the-
papersmithbookshop/

THE 
      PAPER 

SMITH
ร้านหนังสือคัดสรร 
ทีพ้ื่นทีไ่ม่ใช่ข้อจ�ากัด
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ELECTED

SPACE
THE BEST INDY 

BOOKSHOP 
IN BKK
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THE 
      PAPER 

SMITH
สืบเท้าพ้นบันไดเล่ือนข้ันสุดท้ายท่ีเชื่อมสกายวอล์ก	 BTS	
สถานีชิดลมเข้ากับชั้น	 2	 ของศูนย์การค้าเกษรวิลเลจ	 ก็จะ
พบแสงนวลตาส่องสว่างมาจากทางขวามือซ่ึงเป็นท่ีต้ังของ
ร้านนิตยสารอิสระ	The	Papersmith	by	The	Booksmith
	 ผลักประตูร้านเปิดเข้าไป	เสยีงแซกโซโฟนลอยมา
ตามด้วยคำาทักทายของผู้ดูแลร้าน	บรรยากาศในร้านอาจจำา
ต้องบรรยายด้วยคำาว่า	 ‘ต้องมนตร์’	 เพราะใครจะนึกเล่าว่า
ร้านหนังสือขนาดย่อมเน้ือท่ีหน่ึงห้องกระจกจะเต็มไปด้วย
นิตยสารยากจะคุ้นตาทว่าชวนให้ค้นหาและน่าสมัผัสจำานวน
มากขนาดนี้	
	 เหตุผลหน่ึงน้ันเป็นเพราะหนังสือและนิตยสารใน
ร้านถูกคัดสรรมาอย่างดีโดยคุณสิโรตม์	จิระประยูร	ผู้ก่อตั้ง
ร้านหนังสืออสิระ	The	Booksmith	แห่งย่านนิมมานเหมินท์
จังหวัดเชียงใหม่	 โดยความแตกต่างระหว่างร้านหนังสือท้ัง
สองก็คือร้าน	 The	 Papersmith	 จะเน้นไปท่ีนิตยสารทาง
เลือกมากกว่า	 ในขณะท่ี	 The	 Booksmith	 จะเน้นหนังสือ
เล่มเป็นหลัก
	 กล่าวได้ว่า	 The	 Papersmith	 เป็นร้านนิตยสาร
อิสระแห่งแรกของไทย	ภายในร้านจงึถูกครอบครองพ้ืนท่ีส่วน
ใหญ่ด้วยนิตยสารทางเลือกโดยเฉพาะนิตยสารดีไซน์	แฟชัน่	
และศลิปะหัวนอก	ซึง่ครอบคลุมท้ังนิตยสารท่ีมกีารออกแบบ
ท้าทายสายตาสไตล์โมเดิร์นและรูปแบบเรียบง่ายอย่างมินิ
มอล	อาทิ	Kinfolk	,	Cereal	,	The	Modernist	,	Classfare	,	
Wallpaper*	,	B	Magazine	,	Adbusters	และ	IDN	เป็นต้น	

โดยประเภทของนิตยสารงานออกแบบและศิลปะก็มีหลาก
หลายท้ังนิตยสารวรรณกรรมอย่าง	 The	White	 Review	
นิตยสารภาพยนตร์อย่าง	The	Little	White	Lies	นิตยสาร
งานออกแบบสถาปัตยกรรม	habitus	นิตยสารแฟชัน่อย่าง	
SLEEK	 นิตยสารท้ังหลายภายในร้านล้วนเหมาะสำาหรับผู้
สนใจในงานออกและศลิปะ	หรอืต้องการแรงบันดาลใจและ
ชิน้งานอ้างอิง	เพราะนอกจากจะรวบรวมเน้ือหาท่ีน่าสนใจไว้
แล้ว	หลายๆ	หัวยงัมกีารจดัหน้าและเล่นทัศนศลิป์ท่ีท้าทาย
ขนบการออกแบบได้อย่างน่าสนใจ	 ความหลากหลายของ
นิตยสารภายในร้านจึงท้าทายให้ผู้อ่านได้เปิดโลกรสนิยม
ของตัวเองให้กว้างข้ึนด้วยนิตยสารซึง่หาได้ไม่ง่ายนักในไทย
	 บนชั้นหนังสือเต็มไปด้วยนิตยสารละลานตาแต่
ก็เห็นได้ชัดว่าแต่ละหัวล้วนแสดงความเป็นตัวเองออกมา
อย่างชัดเจน	 แม้นิตยสารส่วนใหญ่จะอยู่ห่อพลาสติกแต่
โดยมากแล้วก็มกัจะมเีล่มตัวอย่างท่ีทาง	The	Papersmith	
แกะไว้ให้ผู้อ่านได้ใช้เวลาทำาความรูจ้กันิสยัเฉพาะของแต่ละ
เล่ม	ภายใต้แสงอุ่นอารมณ์และเพลงท่ีบรรเลงคลอไปอย่าง
เข้าทีกับบรรยากาศร้านอาจทำาให้จันทร์ประดับฟ้าเสียแล้ว
เมื่อออกจากร้านโดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวต้นปีท่ีกลางคืน
มาเยือนเร็วเป็นพิเศษเช่นน้ี	 ในบรรยากาศของเทศกาลปี
ใหม่แบบน้ี	 นิตยสารดีๆ	 สักเล่มก็เป็นตัวเลือกท่ีน่าสนใจ
ไม่น้อยท่ีจะมอบเป็นของขวัญให้ท้ังผู้อ่ืนและอาจจะได้ของ
ขวัญให้ตัวเองอีกหลายเล่มเสียด้วยสิ
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