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นฤพล
เปาอินทร์

ในวัยเด็กทุกเช้าเราจะต้องตืน
่ ตัง้ แต่ตห
ี า้ เพื่อลุกขึ้นไป
ตัดเห็ดและเก็บไปขายทีต
่ ลาด โดยทีข่ ากลับจากตลาด
แม่ เ ราจะแวะที่ ร้ า นหนั ง สื อ เพื่ อ รั บ หนั ง สื อ พิ ม พ์ ใ น
ปริมาณทีค
่ นทัง้ ต�ำบลอ่าน และนิตยสารอีกแล้วแต่ปก
เท่ า ที่ จ� ำ ความได้ ใ นวั ย เด็ ก ปริ ม าณของหนั ง สื อ เท่ า
หนึ่งต�ำบลอ่านมันเยอะมาก เยอะสู งถึงคอ จนเราต้อง
เอาคางกดไว้เพื่อช่วยประคอง ถ้าวันไหนมีนิตยสาร
ด้วยก็ต้องเดินกันสองรอบเลยล่ะ
พอเราเข้ามาเรียนต่อในกรุงเทพฯ ก็ไม่ได้ต่น
ื
มาตัดเห็ดและส่ งหนังสื อพิ มพ์ ไปหลายปี จนกระทั่ง
เรามีโอกาสได้กลับบ้านในรอบนี้ ท�ำให้เราได้เห็นว่า
กองหนังสื อที่เคยสู งยันคาง มาวันนี้กลับเหลือน้อย
จนเราถือมือเดียวได้
ที่ เ ป็น อย่ า งนั้ น อาจเพราะว่ า ตั ว เราใหญ่ ข้ ึน
อาจเพราะหนังสื อที่บางกว่าเดิม
...หรืออาจเพราะว่าทั้งตัวเราเองและอะไร
มากมายก�ำลังเปลี่ยนไป... ตามเวลา

บรรณาธิการ
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สิ รวิชญ์
สิ งหาพล

บรรณาธิการ
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ผมชอบมองความเปลี่ยนแปลง
ผมอาจไม่ได้สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงเล็กๆ ใน
ทุกครั้งเมื่อเพื่ อนตัดผมทรงใหม่ หรือใครเปลี่ยนน�้ำหอมที่ใช้
ผมชอบมองความเปลี่ ย นแปลงครั้ง ใหญ่ ทั้ ง การส่ ง จรวดที่
สามารถน�ำกลับมาใช้ใหม่ได้ ทีจ
่ ะเปลีย
่ นแนวทางของการส�ำรวจ
อวกาศไปตลอดกาล หรือการซื้อกิจการ FOX ของ Disney ที่
จะท�ำให้การรอดูหนังซูเปอร์ฮีโร่มาร์เวลในอนาคตน่าตื่นตาขึ้น
มากเลยทีเดียว
เสน่ห์ของความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นนั้นคือ
มันไม่เพียงเปลี่ยนวิถีชีวิต หรือมุมมองที่เรามี แต่มันได้เปลี่ยน
ความหมายของสิ่ งเดิมเสี ยใหม่
ในวันนีเ้ รามองความหมายของเนือ
้ สาร (Content) หรือ
องค์ความรู้ต่างๆ อย่างไร ผมเชื่อว่าใครๆ คงไม่รู้สึกประหลาด
หากผมบอกว่า มันคือสิ่ งที่สามารถส่ งต่อได้ ไร้รูปแบบชัดเจน
ไม่มีวันแตกสลาย แต่ครั้งหนึ่งมันเคยเป็นเช่นนั้น
ครั้งหนึ่ง ก่อนการเกิดขึ้นของแท่นพิมพ์ Gutenberg
ของโยฮั นเนส กูเตนเบิร์ก จุดเริ่มต้นของหนังสื อ ความรู้ และ
เนื้อสารเคยถูกส่ งผ่านโดยสถาปั ตยกรรม รูปปั้ น และเครื่องโถ
โอชามต่างๆ เนือ
้ สารและองค์ความรูถ
้ ก
ู ส่งผ่านกันโดยสิ่งเหล่านี้
ในสมัยก่อนทีห
่ นังสื อจะแพร่หลายโดยนวัตกรรมของแท่นพิมพ์
เนือ
้ สารเคยถูกทุบท�ำลาย และสู ญหายไปตลอดกาล ไม่สามารถ
เลี ย นแบบโดยสมบู ร ณ์ ไ ด้ แต่ ใ นวั น นี้ จากการเกิ ด ขึ้น ของ
แท่ น พิ ม พ์ มาสู่ ส่ื อ สิ่ ง พิ ม พ์ เนื้ อ สารได้ เ ปลี่ ย นรู ป แบบ และ
เปลี่ยนความหมายของตัวมัน กลายเป็นสิ่ งที่ถูกท�ำซ�้ำ ส่ งต่อได้
ไม่มีวันแตกสลาย และแพร่กระจายรวดเร็ว
แต่ตอ่ จากนีไ้ ป ความหมายของเนือ้ สารอาจเปลีย
่ นแปลง
ไปอีกครั้งหนึ่ง เมื่อเนื้อสารเหล่านั้นก�ำลังจะย้ายที่อยู่ เปลี่ยน
รูปแบบ แปลงมูลค่าของมันเอง ผมไม่อาจคาดเดาได้วา่ ความหมาย
ของเนื้อสาร และองค์ความรู้ในอนาคตจะถูกตีความอย่างไร
ธรรมชาติทเี่ หมือนกันอย่างหนึ่งของความเปลีย
่ นแปลง
นั้นคือ ไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องเล็ก หรือเรื่องใหญ่ ไม่ว่าเราจะรู้ตัว
หรือไม่ มันก็เปลี่ยนไปเสี ยแล้ว
และในตอนนี้ผมก�ำลังเฝ้ ามองมัน

TK Voice
เรื่อง/ภาพ : ศศิกานต์ เอื้อวิทยาวุฒิกุล

คอนเทนต์? ที่ทำ�ให้คุณเปิดอ่านได้เรื่อยๆ
อย่างที่ทราบกันดีว่า ช่องทางการน�ำเสนอคอนเทนต์ของโลกเราทุกวันนี้ไม่มีแต่
ช่ อ งทางเดิ ม ๆ อี ก ต่ อ ไป ตัั้ งแต่ ก ารเกิ ด ขึ้ น ของเทคโนโลยี อ ย่ า งอิ น เทอร์ เ น็ ต
ได้เข้ามามีบทบาทกับพฤติกรรมการเสพสื่ อของทุกคน ผ่านอุปกรณ์ส่ื อสารทาง
สมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต ท�ำให้เกิดการรับคอนเทนต์จาก Facebook Feed, Twitter,
Official Line Account ไปจนถึง Influencer คนดังหรือเน็ตไอดอลทั้งหลาย
แทนสื่ อรูปแบบเก่าๆ จนท�ำให้เราเกิดค�ำถามว่า ทุกวันนีย
้ งั มีนต
ิ ยสารหรือคอนเทนต์
แบบไหนที่คนให้ความสนใจเปิดอ่านได้แบบไม่เบื่อ มาฟั งค�ำตอบจากเหล่าสมาชิก
ผู้ใช้บริการของ TK park กันได้เลย

“ชอบเนื้อหาเกี่ยวกับวงการ
บันเทิง ศิลปินเกาหลี ส่วนใหญ่
จะรับข้อมูลผ่านทางทวิตเตอร์
ของผูค
้ นต่างๆ ทีใ่ ช้ชวี ต
ิ อยูใ่ น
เกาหลี ก็จะมีท้ังเรื่องบันเทิง
อาหารการกิน แฟชั่น เครื่อง
ส� ำอาง”
มลยา ละเอียดรชตะกิจ
อายุ 19 ปี

“สนใจอ่านในออนไลน์ จะคลิกอ่านเฉพาะ
คอนเทนต์ที่มีภาพศิ ลปินที่ชอบ และ
สนใจคอนเทนต์ทอ่ งเทีย
่ ว พวกสถานที่
แปลกๆ ที่ ยั ง ไม่ ค่ อ ยมี ใ นนิ ต ยสาร
หรือยังไม่มก
ี ารตีพิมพ์ เพจทีเ่ ข้าบ่อยๆ
ก็เป็น Go Went Go : เทีย
่ ว เว้น เทีย
่ ว”
ภัทรณัฐ สำ�ราญเวทย์
อายุ 20 ปี
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“ ไ ม่ ค่ อ ย ไ ด้ อ่ า น นิ ต ย ส า ร
ส่ วนใหญ่จะอ่านผ่านเฟซบุ๊ก
และเว็บไซต์ ชอบอ่านเกีย
่ วกับ
่ เสื้อผ้า การดูแล
เทรนด์แฟชัน
ตัวเอง อย่างเช่น เว็บสนุก”
จิราพร วิมลประสพ
อายุ 23 ปี

“เมือ่ ก่อนก็มอี า่ นนิตยสารบ้างทัว่ ไปๆ
แต่ก็ไม่มีท่ีอ่านประจ�ำ ทุกวันนี้อ่าน
จากเฟซบุ๊กที่คนแชร์ สนใจหลักๆ
ก็ เ รื่ อ งศิ ลปิ น เกาหลี และพวก
เนื้ อ หาที่ น� ำ เสนอข้ อ มู ล ข่ า วสาร
เชิงสร้างสรรค์ต่างๆ อ่านพวกเพจ
นิตยสาร a day, The Standard
แต่กจ
็ ะมีแค่บางวีคทีเ่ ป็นคอนเทนต์
ที่เราสนใจ”
ภาวิกา ขันติศรีสกุล
อายุ 28 ปี

“ชอบอ่านแนวจิตวิทยา บทสัมภาษณ์
ความคิ ด คน เพราะช่ ว ยต่ อ ยอด
ความคิ ด ได้ ดี ปกติ ติ ด ตามที่ ตั ว
บุคคลมากกว่าการอ่านนิตยสาร อ่าน
จากเฟซบุก
๊ เป็นหลัก ล่าสุดก็ตด
ิ ตาม
คุณฌอห์ณ จินดาโชติ”
สิทธิชัย นาคฤทัย
อายุ 27 ปี

“สนใจคอนเทนต์ เ กี่ ย วกั บ
อาหารและการออกก�ำลังกาย
อ่านตามเพจเฟซบุ๊กที่เขาลง
เรือ่ งพวกนี้ เพจทีต
่ ด
ิ ตามจะเป็น
กล้ามกรรมกร เพราะเขาจะมี
การออกก�ำลังกายที่แตกต่าง
จากคนอืน
่ มีสไตล์ของตัวเอง
แบบไม่ต้องสิ้ นเปลืองดี”
พุชฌงด์ สังข์สูงเนิน
อายุ 20 ปี
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: A PERIODICATION CONRTICLES AND
เราอยู่ในยุคสมัยที่ผู้คนมักพู ดถึงความเปลี่ยนแปลง
ความเปลีย
่ นแปลงทีว่ า่ น�ำมาซึ่งความตายของหลายสิ่งหรือถูกลดความ
ส� ำคัญลงไป ก่อนจะเปลี่ยนแปลงไปสู่ ส่ิ งใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่ อสาร
จดหมายตายแล้ว หนังสื อตายแล้ว กระทั่งนิตยสารที่ก�ำลังจะตาย การสื่ อสาร
ของมนุษย์เปลีย
่ นรูปแบบไปอยูต
่ ลอด นับตัง้ แต่อดีต การสื่ อสารรูปแบบเก่า ถูก
แทนทีด
่ ว้ ยการสื่อสารทีร่ วดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากกว่าอย่างหลีกเลีย
่ งไม่ได้
ความเปลี่ยนแปลงที่เราอยากพู ดมากที่สุดตอนนี้ คือ ‘นิตยสาร’ เราจะได้เห็นว่า
ในช่วงหลายปีทผ
ี่ า่ นมามีนต
ิ ยสารมากมายทยอยปิดตัวลงไป ทีไ่ ม่ปด
ิ ก็จำ� เป็นทีจ
่ ะ
ต้องปรับ หรือหาทางที่จะอยู่รอด นิตยสารก�ำลังอยู่ในยุคของการเปลี่ยนแปลง
และก�ำลังจะถูกแทนที่
ในอดีตนั้น มาตรวัดความส� ำเร็จอย่างหนึ่งของนิตยสารนั้นคือจ�ำนวน
หน้า ครั้งหนึ่งนิตยสารเคยรุ่งเรืองไปสู่ จด
ุ ทีน
่ ิตยสารเล่มหนึ่งสามารถหนาได้ถึง
800 หน้า เรียกได้ว่าสามารถวางคู่กับสมุดหน้าเหลืองได้เลยทีเดียว นิตยสาร
Vogue นิตยสารแฟชั่นรายใหญ่ของอเมริกา ฉบับเดือนกันยายน ปี 2007 เคย
มีความหนาถึง 840 หน้า หนาจนส่ งไม่ได้ หนาจนแผงหนังสื อรับน�้ำหนักไม่ไหว
้ มาจ�ำนวนหน้าของ
เป็นปั ญหากับการขนส่ งและจัดจ�ำหน่ายเลยทีเดียว แต่จากนัน
นิตยสาร Vogue ก็ลดลง และไม่เคยมีจ�ำนวนหน้าเท่านั้นได้อีกเลย

ONS, TYPIRING A PARUBJECT OR
หากเราจะมองหาความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดของนิตยสารจากรอบ
้
ตัวเรานัน เพียงลองน�ำนิตยสารฉบับเก่าๆ ของนิตยสารทีอ
่ ยูม
่ านาน มาเทียบกับ
ฉบับปั จจุบัน แล้วลองเทียบความหนาระหว่างสองเล่ม เราจะเห็นปริมาณหน้าที่
หดหายไปอย่างเห็นได้ชัด และปฏิเสธไม่ได้ว่า การเกิดขึ้นมาของแพลตฟอร์ม
ใหม่ๆ ในโลกออนไลน์อย่างสื่อดิจท
ิ ล
ั ท�ำให้นต
ิ ยสารฉบับพิมพ์เป็นเล่มถูกลดความ
ส� ำคัญลงไป ส่ งผลให้ยอดขายโฆษณาบนหน้ากระดาษที่ถือว่าเป็นแหล่งรายได้
หลักของนิตยสารลดน้อยลงไปด้วย รองลงมาคงหนีไม่พ้นพฤติกรรมของนักอ่าน
ที่เปลี่ยนแปลงไป การถือนิตยสารอ่านเป็นเล่มดูเป็นสิ่ งล้าสมัย ไม่ต่างอะไรกับ
การใช้โทรศัพท์บา้ นแบบมีสายโทรหากัน ส่งผลให้ยอดขายของนิตยสารจึงตกลง
อย่างรวดเร็ว
หากลองมองย้อนกลับไปในอดีต มีส่ิ งมากมายที่ถูกแทนที่ เราไม่ขี่ม้า
ในการสั ญจรทั่วไปแล้ว แต่เราก็ยังเลี้ยงม้าสวยงาม ขี่เป็นงานอดิเรกหรือเพื่อ
กีฬา เราไม่เขียนจดหมาย แต่เราใช้อีเมลที่ย้ายจดหมายแบบเก่ามาอยู่บนพื้นที่
ใหม่ และยังเขียนจดหมายเพื่อจุดประสงค์อ่ืนนอกจากเพียงสื่ อสาร สิ่ งเรานี้ที่
เราต่างกล่าวกันว่าตายไปแล้ว แต่แท้จริงมันไม่เคยหายไป เพียงเปลีย
่ นบทบาท
ลดหน้าที่ และไม่ได้เป็นเครื่องมือหลักอีกต่อไป นิตยสารก็เช่นกัน
การท�ำนิตยสารก็เป็นการท�ำธุรกิจอย่างหนึ่ง เมื่อเผชิญวิกฤต ต่างก็ต้องดิ้นรน
ปรับตัว เปลี่ยนแปลง หรือท�ำอย่างไรก็ได้ให้บาดเจ็บน้อยที่สุดหรือขาดทุนน้อย
ที่สุด เพื่อความอยู่รอดบนแผงหนังสื อหรือยังคงความเป็นสื่ อที่ดีให้กับคนอ่าน
ต่อไป ไม่ว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนก็ตาม
และต่อไปนี้คือการเปลี่ยนแปลงของนิตยสารที่เรามองเห็น
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Disrupt คือค�ำยอดนิยมในช่วงสองสามปีมานี้
ทีถ
่ ก
ู ใช้เป็นคียเ์ วิรด
์ ในงานเสวนาอยูบ
่ อ่ ยครัง้
และทุ ก คนเห็ น ตรงกั น กั บ จุ ด เปลี่ ย นครั้ ง
ส�ำคัญ ภายหลังการเกิดขึ้นของสมาร์ทโฟนที่
ได้เข้ามาเปลี่ยนพฤติกรรมและโลกของเรา
ไปอย่างไม่มวี น
ั หวนกลับ การติดต่อสื่อสารที่
รวดเร็ว การแลกเปลีย
่ นข้อมูลแบบเรียลไทม์
สิ่ งเหล่านี้ก่อให้เกิดผลกระทบมากมาย
เมื่อมีส่ิ งใหม่มาทดแทน สิ่ งเดิมที่เคยมี
ย่อมจากไป เราจึงได้ข่าวการปิดตัวลงของ
นิตยสารหลายต่อหลายหัวในรอบสองสามปี
มานี้ ด้วยการถูก Disrupt จากคู่แข่งของ
สื่ อ ดิ จิ ทั ล อย่ า งที่ ไ ม่ เ คยมี ม าก่ อ น ข้ อ มู ล
ข่ า วสารที่ เ คยซื้ อ ขายกั น บนหน้ า กระดาษ
มาในเวลานีก
้ ลายเป็นของฟรีทส
ี่ ามารถสไลด์
หน้าจอเพียงไม่กค
ี่ รัง้ ก็เข้าถึงแหล่งข้อมูลได้
แบบที่ไม่ต้องพลิกหน้ากระดาษให้เสี ยเวลา
และนี่ คื อ เรื่ อ งราวของผู้ ผ ลิ ต สื่ อ บน
หน้ากระดาษ ที่ก�ำลังจะโดนหน้าจอกลืนกิน
พวกเขาจะปรั บ ตั ว อย่ า งไร ปรั บ ตั ว ใน
ทิศทางไหน เพื่อให้อยูร่ อดในโลกทีท
่ ก
ุ อย่าง
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
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A DAY
TODAY

การปล่อยของของ a day
ในยุคอาทิตย์อับแสงของนิตยสาร
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หากลองเสิ ร์ชหาค�ำว่า นิตยสาร a day ในอินเทอร์เน็ต
สิ่งแรกๆ ทีเ่ ด้งขึ้นมาคือ ข่าวการเปลีย
่ นแปลงครัง้ ใหญ่ภายใน
บริษัท อันเป็นทีม
่ าให้แฟนนิตยสารตัง้ ค�ำถามถึงสิ่งทีก
่ ำ� ลังจะ
เปลีย
่ นแปลง หรือเปลีย
่ นแปลงไปแล้ว ใน a day ต่อจากนี้
ฟีดแบ็กจากผูอ
้ า่ นเรือ
่ งการเปลีย
่ นแปลงครั้งนีแ
้ ตก
ออกเป็นหลายเสี ยง หลายคนพู ดตรงกันว่าการปรับโฉม
ครั้งนีท
้ ำ� ให้ภาพลักษณ์ของ a day อ่อนเยาว์ลงและเข้าถึง
คนรุ่นใหม่ได้มากขึ้น คล้ายกับก�ำลังย้อนกลับไปในยุคแรก
ก่อตั้งนิตยสาร a day ที่เป็นชื่อว่าเป็นนิตยสารทางเลือก
ของวั ย รุ่ น ในสมั ย นั้ น จนแฟนๆ ต่ า งให้ ส มญาว่ า เป็ น
‘นิ ต ยสารขวั ญ ใจเด็ ก แนว’ พ่ ว งท้ า ยตามมาด้ ว ยค� ำ ว่ า
‘ความคิดสร้างสรรค์’ และ ‘แรงบันดาลใจ’ ในยุคต่อๆ มา
สิ่ ง เหล่ า นี้ ก ลายต้ น ทุ น ล�้ ำ ค่ า จากอดี ต ที่ ต่ อ ลมหายใจให้
a day แต่ สิ่ ง ส� ำ คั ญ คื อ การใช้ ต้ น ทุ น เหล่ า นั้ น อย่ า งไร
ให้นิตยสารสามารถหายใจต่อไปได้ในโลกที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วเช่นนี้
หลายคนบอกว่า นีค
ื ยุคอาทิตย์อบ
ั แสงของวงการ
่ อ
นิตยสารไทย ช่วงสองสามปีมานี้นิตยสารทยอยปิดตัวลง
จ�ำนวนมาก สื่ อหลายส� ำนักวิเคราะห์การล้มหายตายจาก
ของสื่ อสิ่ งพิ มพ์ ว่า เป็นเพราะไม่รู้จักกลุ่มผู้อ่านดีพอ บ้าง
โทษการเข้ามาของสื่ อออนไลน์ที่ท�ำให้พฤติกรรมการอ่าน
ของผู้คนเปลีย
่ นไป
แต่ส�ำหรับ a day นี่อาจจะเป็นยุคอาทิตย์อุทัย
ของพวกเขา ด้วยความหวังทีจ
่ ะเปลีย
่ นแปลงนิตยสารให้ดี
ยิง่ ขึ้นก�ำลังผลิบานในหัวใจอย่างเงียบเชียบ พร้อมๆ ทีค
่ วาม
สร้างสรรค์ค่อยๆ ผลิบานอยู่ในทุกหน้ากระดาษ ควงแขน
มากับเครื่องมื อใหม่ ๆ วิ ธีก ารเล่ า เรื่องแปลกๆ ผลลั พ ธ์
ออกมาเป็นความสนุก ความท้าทายทีจ
่ ะได้ทดลองหาความ
เป็นไปได้ใหม่ๆ
เรานั่งลงพู ดคุยกับ เอี่ยว-ศิ วะภาค เจียรวนาลี
บรรณาธิการบริหารคนที่ 4 ของนิตยสาร a day ในฐานะ
ผู้ ก� ำ หนดทิ ศ ทางใหม่ การปรั บ โฉมครั้ ง ใหญ่ และการ
เปลีย
่ นแปลงครั้งส� ำคัญ
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อยากให้เล่าภาพรวมความเปลี่ยนแปลงของ a day
ในรอบสิบกว่าปีมานี้ มีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อย
ขนาดไหน
ต้องเล่าย้อนให้ฟังก่อนว่า a day เกิดขึ้นด้วย
ความรู้สึกที่ว่านิตยสารทุกเล่มคล้ายๆ กันหมด a day
จึ ง เกิ ด ขึ้ น มาเพื่ อ อยากสร้ า งความแตกต่ า งในวงการ
สิ่งพิมพ์ น�ำเสนอเรื่องผู้คนที่เราไม่เคยได้เห็นในสิ่งพิมพ์
เล่มอืน่ ๆ ยุคนัน้ เป็นยุคทีว่ งการอินดีก้ ำ� ลังเบ่งบาน วงการ
ขับเคลื่อนด้วยคนตัวเล็กๆ a day เป็นสื่อหนึ่งที่เกิดขึ้น
ในช่วงนั้น พอเวลาผ่านไป จากยุคแรกที่ a day พูดถึง
ทางเลือก เราก็เริม่ จะก�ำหนดทิศทางของตัวเองให้ชดั เจน
ขึ้น โดยหันมาพูดเรื่องความคิดสร้างสรรค์ ไอเดีย และ
บุคคลที่น่าสนใจแต่อาจจะไม่เป็นที่รู้จัก และช่วงหลังๆ
สิ่ ง ที่ แ ทบจะเป็ น Branding ของเราคื อ ‘ความคิ ด
สร้างสรรค์’ และ ‘แรงบันดาลใจ’ สองค�ำนี้เลยกลายมา
เป็นค�ำที่ติดกับ a day มายาวมากเป็นเวลากว่าสิบปี
พอช่วงห้าปีหลังมานี้ a day เริม่ หาพืน้ ทีใ่ หม่ๆ
เริ่มมองว่า ‘ความคิดสร้างสรรค์’ และ ‘แรงบันดาลใจ’
สามารถเอาไปจับกับอะไรได้บา้ ง สิง่ ทีเ่ ราสนใจคือประเด็น
ทางสังคมทีอ่ าจจะฟังดูเข้าใจยาก เอามาเล่าให้เข้าใจง่าย
มากขึ้น เช่น ศาสนาพุทธ ชีวิต หรือธุรกิจเพื่อสังคม
เรามองว่า ถ้าเอาความคิดสร้างสรรค์ไปจับ แล้วมอง
เรือ่ งต่างๆ ให้สนุก มันท�ำได้ นัน่ จึงเป็นทีม่ าว่าเราได้เปิด
พื้นที่ใหม่ๆ ในการเล่าเรื่อง
พอเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงในบริ ษั ท และผม
มาเป็น บก. คนที่ 4 ผมมองว่าพลวัตของวงการสื่อ
ตอนนี้ ทุ ก คนควรจะพู ด ถึ ง เนื้ อ หาเฉพาะด้ า นมากขึ้ น
a day เคยท�ำได้และเป็นต้นก�ำเนิดของเราในยุคแรก
สังเกตว่าจะมีเนื้อหาประเภทหนึ่งซึ่งคนจะมองว่านี่คือ
a day ตอนแรกๆ ก็ไม่เข้าใจว่าคืออะไร พอเอาเนื้อหาที่
เราท�ำไปเทียบการสื่ออื่นๆ ในตลาด ก็จะพบว่าเราเล่า
เรือ่ งด้วยสายตาอีกแบบหนึง่ น�ำเรือ่ งความคิดสร้างสรรค์
มาจับกับวิธีการเล่า ภารกิจหลักที่ผมได้รับมอบหมาย
ในการเป็น บก. ยุคนี้คือ จะท�ำให้ a day ทันสมัยมากขึ้น
ได้ยังไง ผมจึงกลับไปมองสิ่งที่เป็นไอเดียมากขึ้น ปรับ
วิธีการน�ำเสนอ กลับ มาหาผู้อ่านที่เป็นเด็กนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมากขึน้ ผมอยากท�ำสือ่ ทีท่ ำ� ให้คนมีความหวัง
กับอนาคต ซึ่งเราจะมีอนาคตได้ก็ต้องคุยกับคนรุ่นใหม่
เราไม่ได้อยากท�ำให้ a day แก่ขึ้น หรือแช่แข็งอยู่ใน
ชื่อเสียงเดิมๆ เราอยากมองไปข้างหน้ามากขึ้น เลยลอง
ปรับเนื้อหาให้สนุกมากขึ้น ใช้เครื่องมือหลายๆ อย่าง
วิธกี ารเล่าหลายๆ แบบ ศึกษาคนรุน่ ใหม่มากขึน้ ผมตัง้ ใจ
ตั้งแต่วันแรกที่เป็น บก. ว่า ผมจะท�ำ  a day ให้ดี โดย
ไม่ทิ้งต้นทุนในอดีต แต่วิธีการใช้ต้นทุนไม่ใช่การแช่แข็ง
อยู่กับที่ แต่คือการน�ำมาวิเคราะห์ว่ามีสิ่งใดที่สามารถ
ปรับใช้กับผู้อ่าน แล้วยังท�ำให้เราเดินไปในอนาคตได้
อย่างยั่งยืน เลยจะเห็นว่า a day เริ่มเปลี่ยนโฉมไป
ในช่วงหลังๆ

เครื่องมือหรือวิธีการอะไรบ้างที่ a day เอามาใช้แล้ว ท�ำให้
ภาพรวมของนิตยสารเล่มนี้สนุกขึ้น
วิธีการท�ำเนื้อหาให้สนุกมีหลากหลายมาก ซึ่งวิธีการ
เหล่านั้นเอาเข้าจริงแล้วไม่ได้ใหม่ แต่เรามองว่า สิ่งนี้ใช้ท�ำอะไร
ได้บ้าง ทุกวันนี้สื่อไม่ได้อยู่กับที่ด้วยตัวคนเดียวอีกแล้ว เมื่อก่อน
นิตยสารเป็นเหมือนประตูเดียวที่ใช้เปิดโลก ทุกวันนี้เรามีเว็บไซต์
โซเชียลมีเดียหลากหลายช่องทางมากขึ้น ยกตัวอย่าง a day เล่ม
ล่าสุดคือ เล่มวิชาเปิดโลก จริงๆ สื่อที่พูดถึงวิชาในมหาวิทยาลัย
ไม่ได้ใหม่ แต่ประเด็นที่เราท�ำเริ่มต้นจากความคิดว่า เวลาพูดถึง
การออกไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆ เรามักจะพูดว่าออกไปนอกห้องเรียน
ออกไปผจญภัย ผมเลยสงสัยว่า แล้วในห้องเรียนไม่มีอะไรสนุก
น่าเรียนรูเ้ หรอ เลยกลับมามองว่าสถาบันการศึกษาทีท่ กุ คนมองว่า
มันน่าเบื่อ จริงๆ แล้วมีอะไรซ่อนอยู่บ้าง ก็พบว่ามันมีวิชามากมาย
ทีน่ า่ เรียน มีวธิ กี ารสอน การสอบไม่เหมือนใคร เราเล่าเพือ่ อยากให้
การศึกษาเราพัฒนามากขึน้ อยากให้เกิดการตัง้ ค�ำถาม ส่วนวิธกี าร
น�ำเสนอ เราใช้ทั้งทิศทางอาร์ตเวิร์กที่ดูฉีกไปเลย คือใช้อาร์ตเวิร์ก
แบบหนังสือเด็ก ในพาร์ตนีม้ สี มั ภาษณ์อาจารย์หา้ หกคน ผมรูส้ กึ ว่า
อยากคุยกับคนสอน ทั้งๆ ที่เขาอยู่กับวิชามาทั้งชีวิต แต่ไม่ค่อยมี
คนถามเขาว่ารู้สึกยังไงกับสิ่งที่สอนนักศึกษาไป เราน�ำเนื้อหาไปสู่
พื้นที่ในโซเชียลมีเดียมากขึ้น ช่วยพาประเด็นที่อยากเล่าไปไกลขึ้น
ด้วยการถกเถียง จึงจะเห็นว่ามีทั้งเครื่องมือที่เราเอาเข้ามา มีการ
เชือ่ มโยง ในอนาคตเราอาจจะมีการเชือ่ มโยงกับมหาวิทยาลัยมากขึน้
ในระดับนโยบาย หลังจากเล่มนี้วางแผงไปก็มีหลายมหาลัยติดต่อ
เข้ามาว่าเราสามารถร่วมมือกันอย่างไรได้บ้าง

ทัง้ ข้อดีทงั้ ข้อเสีย ข้อดีคอื เราได้จำ� นวนหน้ามากขึน้ เพราะฉะนัน้ ผม
เลยพยายามมองทัง้ เล่ม ถ้าต้องท�ำนิตยสารทีม่ กี รอบไม่เหมือนเดิม
อีกต่อไป เราจะท�ำยังไง ไม่ได้แปลว่าเพราะต้องการลดเมนคอร์ส
ลงมากๆ โดยไม่มเี ป้าหมาย แต่เป้าหมายของเราคือท�ำให้นติ ยสาร
ให้สนุกทุกหน้า คือการดูน�้ำหนักทุกๆ หน้าว่ามากน้อยไปไหม ถ้า
สกู๊ปหลักเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ ก็ต้องบาลานซ์พื้นที่ให้ส่วนอื่นๆ ด้วย
ตอนนีค้ อลัมน์สมั ภาษณ์เลยไม่มชี อื่ คอลัมน์ ทุกอันมีรปู แบบยืดหยุน่
นี่น่าจะเป็นอีกเครื่องมือที่ท�ำให้ a day น่าตื่นเต้นขึ้นในยุคนี้
ที่บอกว่า พยายามท�ำให้แต่ละคอลัมน์มีจ�ำนวนหน้ายืดหยุ่น
ความยืดหยุ่นมีข้อดียังไง
ถ้าย้อนกลับไปอ่าน a day ยุคก่อนๆ จะมีการก�ำหนดว่า
แต่ละคอลัมน์ยาวกี่หน้า สิ่งนี้เป็นเหมือนไบเบิ้ลของเรา พอกลับมา
มองยุคนี้ ความเป็นคอลัมน์ในนิตยสารไม่จำ� เป็นต้องเป็นแบบเดิม
อีกต่อไป จ�ำเป็นไหมที่เราต้องก�ำหนดตายตัว การไปสัมภาษณ์คน
คนหนึง่ เราจะมาดูกนั ว่าควรให้พนื้ ทีเ่ ท่าไร และถ้าสามารถมีเครือ่ งมือ
ที่ช่วยเล่าเรื่องได้มากกว่าตัวหนังสือ ผมก็จะเพิ่มจ�ำนวนหน้าให้
หลังๆ จึงเห็นว่า a day มีบทสัมภาษณ์ที่กลับหัวกลับหางเยอะ
เพราะเรารู้สึกว่าเราอยากสื่อสารด้วยวิธีการใหม่ๆ มากขึ้น
ล่าสุดเห็นว่า ได้ให้พื้นที่กับเรื่องใหม่ๆ มากขึ้น ทั้งๆ ที่แต่ก่อน
ไม่คอ่ ยมี เช่นเรือ่ ง ไอดอล k-pop ท�ำไมถึงให้พนื้ ทีก่ บั เรือ่ งเหล่านี้
เยอะขึ้นกว่าสมัยก่อน
มันเริ่มด้วยความคิดที่ว่า ถ้าเราอยากจะคุยกับคนอ่าน
รุ่นใหม่ มีเรื่องไหนบ้างที่เราไม่เคยแตะหรือไม่เคยเล่า วงการเพลง
เกาหลีก็เป็นหนึ่งในนั้น ตอนนี้สถานการณ์ในวงการเพลงเกาหลีที่
น่าสนใจคือวงการเพลงอินดี้ มีกลุ่มคนที่ชื่นชอบมากขึ้น ไม่ใช่แค่
วงการเพลงเกาหลี แต่ทกุ วงการมีความนิยมเรือ่ งเฉพาะทางมากขึน้
แต่ผมรูส้ กึ ว่าถ้า a day ไม่สามารถ Niche ได้เท่าคนอืน่ ถ้าอย่างนัน้
เราขอเป็น Hub of Niche เป็นคนทีเ่ ปิดประตูไปหากลุม่ Niche อืน่ ๆ
เราเลยพยายามเล่าเรื่องเพลงเกาหลีที่ส่ือเจ้าอื่นไม่เคยน�ำเสนอ
เราพยายามเล่าเรื่องแมสในมุมที่คนอื่นไม่เคยเห็น สิ่งเหล่านี้เป็น
เหมือนการเปิดประตูใหม่ๆ ไม่ใช่แค่วงการเพลงเกาหลี แต่ยังมี
อีกหลายเรื่องที่อยากเล่า ผมพยายามพูดเรื่องความแตกต่างเยอะ
เพราะรูส้ กึ ว่ามันไม่มอี ะไรใหม่หรอก แต่คณ
ุ ต้องท�ำงานทีม่ คี วามหมาย
กับคุณจริงๆ คุณควรจะท�ำสิง่ ทีส่ นุก ท�ำสิง่ ทีเ่ รามีพลังเมือ่ ได้ทำ� มัน
การท�ำนิตยสารในทุกวันนีม้ นั ต้องการพลังแบบนัน้ การได้ลองอะไร
สนุกๆ ได้ลองในสิ่งที่ฟังดูบ้า ลองมาคิดว่าที่มันเกิดขึ้นจริงไม่ได้
เพราะอะไร พยายามท�ำลายขีดจ�ำกัดและหาทางรอดใหม่ๆ อยูเ่ สมอ

นอกจากการใช้เครื่องมือที่หลากหลายมากขึ้น มีส่วนอื่นไหม
ที่เปลี่ยนไปใน a day ยุคนี้
ความจริงเวลาคนที่มองว่า a day เปลี่ยนไปในยุคนี้
ผมจะแอบตัง้ ค�ำถามในใจ เพราะโครงสร้างของเราไม่ได้เปลีย่ นเลย  
a day มีโครงสร้างบางอย่างที่คงไว้ แต่รายละเอียดในนั้นอาจจะ
เปลี่ยน สิ่งที่ผมพยายามท�ำคือถามทุกคนในทีมว่า แต่ละคนอยาก
ท�ำอะไร จะท�ำให้สนุกกว่านีไ้ ด้ยงั ไง การรวบรวมไอเดียอาจเป็นเรือ่ ง
ที่ดูธรรมดา แต่สิ่งเหล่านี้จะกระตุ้นให้คนมีพลัง บางทีไอเดียบ้าๆ
บางอย่าง เรามักขีดฆ่ามันเร็วเกินไป ไม่ได้ศกึ ษามันก่อน สิง่ ทีเ่ กิดขึน้
ใน a day ยุคนีค้ อื พยายามให้ไอเดียนัน้ ๆ ไปต่อได้มากขึน้ ไม่ขดี ทิง้
เร็วเกินไป พยายามท�ำให้เกิดขึน้ จริงแล้วต่อยอดไปสูผ่ ลลัพธ์ใหม่ๆ
คือทุกคนในทีมเอาทักษะทีม่ มี ารวมกัน แล้วเต้นร�ำกับมันไปเรือ่ ยๆ
แล้วดูว่าจะจัดการมันยังไงได้บ้าง คนท�ำงานสร้างสรรค์อยากให้
คนดูตื่นเต้นกับงานของเราอยู่แล้ว เพียงแต่ว่ามีปัจจัยหลายด้านที่
เราไปไม่ถึงตรงนั้น แค่เอาความกลัวนั้นออกมาตีแผ่ว่า ที่คิดว่า
ท�ำไม่ได้ เป็นเพราะอะไร ลองสู้กับมันก่อนว่ามันน่าจะท�ำได้จริง
ตอนนี้ a day ได้ลองเข้าไปแตะเรือ่ งใหม่ๆ ทีไ่ ม่เคยเล่าเช่นเรือ่ ง
อะไรบ้าง
ช่วงหลังจะเห็นว่า มีการปรับจ�ำนวนลดเมนคอร์สหรือสกูป๊ หลัก
พอเป็นสือ่ ทีพ่ ดู เรือ่ งความคิดสร้างสรรค์ ผมพยายามมอง
ในแต่ละเล่มไม่ให้เยอะเกินไป เป็นเพราะอะไร
ว่าตอนนี้ความคิดสร้างสรรค์เข้าไปอยู่ในวงการไหนบ้าง เมื่อก่อน
เวลาคนมอง a day จะคิดว่ามีแค่สกู๊ปหลักอย่างเดียว เราอาจจะพูดถึงวงการโฆษณาเยอะเป็นพิเศษ เพราะเป็นเรือ่ งไอเดีย
เพราะในแง่หนึ่งเราเป็นนิตยสารที่เน้นธีม คือหยิบเอาประเด็นหนึ่ง โดยตรง แต่ผมคิดว่ามีอกี หลายวงการทีม่ เี รือ่ งความสร้างสรรค์อยู่
มาเล่า ส่วนที่เหลือเป็นส่วนเสริม แต่พอผมมาท�ำหน้าที่ บก. ผม หนึง่ ในนัน้ คือ วงการเกม คนชอบมองวงการเกมเหมือนลูกเมียน้อย
พยายามจะมองภาพรวมทั้งเล่ม ถ้าหยิบมาแล้วต้องอ่านทุกหน้า เพราะค่อนข้างเฉพาะกลุม่ เนิรด์ แต่แท้จริงแล้ววงการเกมขับเคลือ่ น
จะจัดการมันยังไง เท้าความไปถึงพลวัตของวงการสือ่ เมือ่ นิตยสาร ด้วยไอเดีย ผสมหลักวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นวัตกรรมต่างๆ
ไม่ได้เป็นทีน่ ยิ มอย่างเมือ่ ก่อน ท�ำให้หน้าโฆษณาน้อยลงด้วย ซึง่ เป็น วงการเกมจึงเป็นประตูที่น่าสนใจดี และผมก�ำลังลองเปิดเข้าไป
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บ่อยๆ หรือเรื่องทางสังคมบางเรื่องก็อยากลองเข้าไปแตะบ้าง
เช่นเรื่องการศึกษา รวมถึงการเมืองด้วย แต่ต้องหาวิธีน�ำเสนอที่
แยบยลพอ รวมถึงวงการสื่อ ช่วงหลัง a day คุยกับคนท�ำสื่อ
ตัวเล็กๆ มากขึน้ เพราะเราคิดว่าคนกลุม่ นีเ้ คยเป็นเราเมือ่ สมัยก่อน
มันน่าจะสนุกดีทเี่ ราได้เชือ่ มกับเขา เวลาไปสัมภาษณ์ผมจะพยายาม
คุยเรือ่ งความร่วมมือกันต่อว่าจะให้เนือ้ หาของเขามาลงในพืน้ ทีข่ อง
เรายังไงบ้าง  
นอกจากการเชือ่ มคน มีการเชือ่ มโยงจากสือ่ กระดาษของ a day
ไปยังสื่อออนไลน์ยังไงบ้าง
ผมเคยได้ยินค�ำว่าพูด “Content is King.” ผมเองก็เชื่อ
อย่างนั้น ผมรู้สึกว่าสิ่งที่น่าคิดต่อยอดคือ คอนเทนต์ช่วยอะไรผู้คน
ได้ไหม เนื้อหาที่ดีถ้าไปถึงเป้าหมายถูกกลุ่มก็จะดีด้วย ในยุคนี้เวลา
ท�ำสือ่ จะมีรปู แบบให้เราเล่นมากขึน้ สือ่ กระดาษท�ำให้อากาศจับต้อง
ได้มากขึน้ เล่นได้ทง้ั การน�ำเสนอ การสัมผัส หรือแม้การสร้างตัวตน
ให้คนที่ถูกสัมภาษณ์ ในขณะเดียวกันเราก็ใช้ประโยชน์จากโลก
ออนไลน์คือ เข้าถึงผู้คนได้ง่ายขึ้น หรือแม้แต่เข้าถึงคนที่เราไม่เคย
ไปถึงได้ เวลาพูดถึงการเชื่อมโยง ผมจะมองว่าวิธีการเล่าของเรา
ไปช่วยคนกลุม่ อืน่ ได้ยงั ไงบ้าง การเชือ่ มโยงในพืน้ ทีอ่ อนไลน์ไม่ใช่แค่
การเอาเนื้อหาในเล่มไปแปะในเฟซบุ๊ก แต่รวมถึงช่องทางออนไลน์
อื่นๆ เช่น LINE Twitter Instagram ถ้าเนื้อหาเราไปอยู่ในพื้นที่
ตรงนั้นแล้วสร้างความแตกต่างว่าเรื่องคอนเทนต์แบบนี้หาได้ใน
พื้นที่นี้เท่านั้น แล้วคิดว่าจะส่งไปยังผู้อ่านกลุ่มใหม่ๆ ได้ยังไง ช่วย
เขาได้ยังไงบ้าง ตอบโจทย์ชีวิตเขายังไงบ้าง นี่คอื การเชื่อมโยงที่เรา
คิดอยู่เสมอ
หลายคนบอกว่า ยุคนี้เป็นยุคตะวันตกดินของนิตยสาร แต่
ดูเหมือนว่า a day ในยุคนี้เต็มไปด้วยความสร้างสรรค์ และ
การพยายามมองหาความเป็นไปได้ใหม่ๆ มองว่ายุคนี้คือ ยุค
อาทิตย์อุทัยของ a day หรือเปล่า
ที่บอกว่ายุคนี้สิ่งพิมพ์กำ�ลังจะตาย ผมคิดว่าเขาหมายถึง
นิตยสารทัว่ ๆ ไปทีเ่ ราเห็นกัน ความเป็นจริงแล้ว ผมไม่คดิ ว่าสิง่ พิมพ์

ผมกลับไปมองสิ่งทีเ่ ป็นไอเดียมากขึ้น
ปรับวิธีการน�ำเสนอ กลับมาหาผู้อ่าน
ทีเ่ ป็นเด็กนักศึกษามหาวิทยาลัยมากขึน
้
ผมอยากท�ำสื่ อทีท
่ ำ� ให้คนมีความหวัง
กับอนาคต ซึ่งเราจะมีอนาคตได้กต
็ อ้ ง
คุยกับคนรุน
่ ใหม่ เราไม่ได้อยากท�ำให้
a day แก่ขน
้ ึ หรือแช่แข็งอยูใ่ นชือ่ เสียง
เดิมๆ เราอยากมองไปข้างหน้ามากขึ้น
เลยลองปรับเนือ
้ หาให้สนุกมากขึ้น
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เป็นภาระเลย เป็นข้อดีดว้ ยซ้ำ� เพียงแต่ในยุคนีพ้ อมีเครือ่ งมือใหม่ๆ
ผมแค่ลองอยากพุ่งชนมัน ผมเชื่อว่ามีคนทำ�นิตยสารทั้งไทยและ
ต่างประเทศที่เกลียดอินเทอร์เน็ต เกลียดเฟซบุ๊ก เพราะมันทำ�ให้
โลกเขาเปลี่ยน ในเมื่อโลกออนไลน์ต้องอยู่กับคุณ ถ้าจะลองใช้
ดูบา้ ง หรือเอาสิง่ นัน้ มาเป็นจุดแข็งได้ยงั ไงบ้าง แต่การทำ�อย่างนัน้
ต้องชัดเจนกับเป้าหมายว่า ทุกวันนี้ทำ�นิตยสารไปทำ�ไม ถ้าตอบ
ตัวเองไม่ได้ ผมจะเป็น บก. ได้ไม่นานเลย และจะรู้สึกว่าเป้าหมาย
นั้นใช่อย่างที่เราคิดหรือเปล่า มันอาจฟังดูเชย แต่จำ�เป็นที่คุณ
ต้องรู้ว่าคุณจะใช้ประโยชน์จากโลกภายนอกได้อย่างไร จะอยู่กับ
คนอื่นได้ยังไง เลือกใช้สิ่งที่เป็นประโยชน์กับงานของเรา นี่คือสิ่งที่
ผมได้จากการทำ�นิตยสารในยุคนี้
มองอนาคตหรือแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงของ a day
ในอีกห้าปีสิบปีข้างหน้ายังไง
ทุกครั้งที่ผมท�ำนิตยสาร ผมไม่ได้คิดว่าตัวเองก�ำลังท�ำ
นิตยสารเลย ผมรู้สึกเหมือนก�ำลังวาดการ์ตูนในกระดาษเปล่าๆ
มันจะเป็นอะไรก็ได้ทคี่ ณ
ุ อยากให้เป็น มันจะเป็นภาพ ภาพประกอบ
หรือตัวหนังสือทั้งหน้าก็ยังได้ ผมมองว่า a day หรือโครงสร้าง
ของนิตยสารท�ำได้มากกว่านี้ ท�ำได้มากกว่าการคิดว่าจะเอาคอลัมน์
อะไรมาลง ตอนนี้ผมมีการะดาษปึกหนึ่ง 200 หน้า ผมพยายาม
คิดว่า ถ้าผมมีสิ่งนี้อยู่ในมือ ผมท�ำอะไรกับสิ่งนี้ได้บ้าง ไม่ใช่แค่
การคิดว่าจะท�ำเนื้อหาอะไร แต่คือการมองว่าจะเติมเต็มสิ่งนี้ด้วย
ข้อจ�ำกัดและรูปแบบที่มียังไงได้บ้าง ผลักดันให้ไปถึงที่สุดได้ยังไง
และรู้ว่าท�ำไปเพื่ออะไร โดยที่ไม่รู้สึกเสียเปล่า
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กว่ า 30 ปี นิ ต ยสาร สารคดี ได้ ยื น หยั ด อยู่ เ ป็ น ไม้ ใ หญ่
ทรงคุณค่าของวงการนิตยสารไทยมาโดยตลอด ความเข้มข้น
ของเนือ
ุ สมัยก็ยงั คงคุณค่าไว้ได้อย่าง
่ ค
้ หาทีไ่ ม่วา่ จะผ่านไปกีย
เต็มเปี่ ยม จนถือได้ว่าเป็นนิตยสารเล่มหนึ่งทีน
่ ักอ่านเลือกทีจ
่ ะ
เก็บสะสมไว้มากทีส
่ ุด
แต่เมื่อวิกฤตการณ์สื่ อสิ่ งพิ มพ์ ได้เกิดขึ้ น จนสร้าง
ความเปลี่ยนให้เกิดขึ้นกับนิตยสารเล่มอื่นๆ มากมาย ส� ำหรับ
สารคดี ในฐานะพี่ ใ หญ่ ข องวงการนิ ต ยสารก็ ยั ง ไม่ ล้ ม หาย
ตายจากไปไหน ถึงแม้จะต้องปรับตัวอยูบ
่ า้ งก็ตามที แต่ในการ
ปรับตัวนั้นกลับยังมีสิ่งหนึ่ง ที่เปรียบได้กับรากแก้วที่หยั่งลึก
คอยพยุงให้นิตยสารเล่มนีย
้ ังคงยืนหยัดอยู่ได้อย่างแข็งแรง
ส่ วนรากแก้วที่ว่านั้นคืออะไร ลองไปฟั ง วีระศั กดิ์
จันทร์ส่งแสง นักเขียนสารคดี นักเขียนประจ�ำกองบรรณาธิการ
และผูช
้ ว่ ยบรรณาธิการบริหารนิตยสาร สารคดี อธิบายเพื่ อให้
เห็นภาพทีช
่ ัดเจนยิง่ ขึ้น
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ปั จ จุ บั น วงการสิ่ ง พิ ม พ์ มี อ ะไรหลายอย่ า งเกิ ด ขึ้ น มากมาย
สิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อคนทำ�งานนิตยสารอย่างไร
โลกออนไลน์มาแย่งกระดาษ ทุกคนพูดกันว่า ทุกคนมี
สำ�นักพิมพ์ของตัวเองแล้ว นัน่ ก็คอื เฟซบุก๊ เริม่ จากคนเขียนไม่ตอ้ ง
ผ่านมือบรรณาธิการแล้วก็ได้ คล้ายๆ กลับด้านว่า บรรณาธิการ
นั่นแหละต้องไปหาต้นฉบับในออนไลน์ เดิมนักเขียนเวลาเขียน
ต้องส่งให้ บก. พิจารณา ถ้า บก. ให้ผ่าน ก็ได้ตีพิมพ์ได้เผยแพร่
ถ้า บก. ไม่ให้ผ่าน ก็ลงถังขยะ เมื่อก่อนเขาเรียกว่า “ถังขยะฆ่า
นักเขียน” คนทีจ่ ะได้เผยแพร่ บก. ต้องเห็นชอบว่างานเผยแพร่ได้
แต่โลกยุคใหม่มันกลับกัน นักเขียนเขาไม่ง้อ บก. แล้ว เขามี
สำ�นักพิมพ์ของเขาเอง เขามีเฟซบุก๊ ของเขา ถ้าเขียนดี คนอ่านชอบ
บก. นั่นแหละต้องไปหาผลงานจากโลกออนไลน์เพื่อมาตีพิมพ์
เป็นหนังสืออีกที อันนี้คือความเปลี่ยนแปลงของวงการในแง่ของ
คนเขียน หรือการเกิดของนักเขียน
ส่วนในมิตขิ องการอ่าน ทัง้ ทีร่ เู้ องและจากผลวิจยั ต่างๆ
ก็บอกว่า คนอ่านหนังสือน้อยลง ยอดขายไม่โตแน่ๆ ทัง้ หนังสือเล่ม
และหนังสือรายประจำ�ที่เรียกว่า นิตยสาร รวมถึงหนังสือพิมพ์
รายวัน คนก็อา่ นน้อยลงด้วย ตรงนีเ้ ป็นเรือ่ งจริงเพราะมีขอ้ พิสจู น์
แล้วว่าในช่วง 1–2 ปีหลังมานี้นิตยสารปิดตัวลงไปเยอะมาก เป็น
ปรากฏการณ์โดยตรงว่าคนอ่านมุง่ ไปทางออนไลน์มากขึน้ ออนไลน์
ที่มีผลต่อวงการมีสองแบบคือ ผลต่อผู้เขียนหรือผู้สร้าง และผล
ต่อผู้อ่าน

การเปิดช่องทางสู่คนอ่านรุ่นใหม่ ทำ�ให้เนื้อความ วิธีการเขียน
หรือภาษาที่ใช้ใน สารคดี เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง
ในการเปิดกลุ่มใหม่มีสองอย่าง หนึ่งคือเรื่องประเด็น
หรือหัวเรื่อง ก็พยายามที่จะให้คนกลุ่มนั้นอยากรู้ด้วย เช่น ถ้าเรา
พูดเรื่องสุขภาพของวัยกลางคน มันก็คือเจาะกลุ่มอายุเยอะ เรา
ก็พยายามหาประเด็นทีม่ นั ร่วมสมัยกับกลุม่ คนรุน่ ใหม่ อย่างทีส่ อง
คือวิธกี ารเล่าเรือ่ ง คือภาษาและวิธกี ารนำ�เสนอ เหมือนกับว่าเป็น
หนังที่ไม่เชย เวลาเราดูหนัง ถ้าหนังผู้กำ�กับเก่าๆ คนดูอาจจะคิด
ว่าเชย ถ้าดูหนังอินดีค้ นดูกร็ สู้ กึ ว่ามันทันสมัย วิธกี ารเล่าในสารคดี
เราก็คดิ ถึงเรือ่ งนีอ้ ยู่ ครึง่ หนึง่ คือตัวสาร อีกครึง่ คือวิธกี ารเล่า เรา
พยายามที่จะให้มันสอดคล้องกับกลุ่มผู้อ่านรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบัน

สารคดี พยายามเสนอความรู้ที่มีความบันเทิง ถ้าหากสังเกต
เราจะเห็นว่าความบันเทิงของแต่ละช่วงเวลามันค่อยๆ เปลีย่ น
ไป เด็กรุน่ ใหม่มคี วามบันเทิงทีต่ า่ งจากคนยุคเก่า จะหาจุดเชือ่ ม
ตรงกลางนั้นได้อย่างไร
มีค�ำ กล่าวอยูค่ �ำ หนึง่ ว่า “หนังทีด่ ี เด็กดูแล้วต้องหัวเราะ
ผูใ้ หญ่ดแู ล้วได้ครุน่ คิด คนสูงวัยดูได้หลัง่ น้�ำ ตา” งานเขียนหนังสือ
ก็เช่นเดียวกัน เด็กอ่านรู้สึกว่าตลก ผู้ใหญ่อ่านรู้สึกว่าได้แง่คิด
คนสูงวัยอ่านแล้วหลัง่ น้�ำ ตาซาบซึง้ หรือได้นกึ ถึงความหลัง ในมิติ
ของความเป็นหนังผมเคยเห็นมาแล้ว อย่างเช่น เรื่อง Forrest
Gump ผมเคยนัง่ ดูกบั เด็กๆ แล้วเด็กขำ� แต่เรารูส้ กึ ว่าหนังเรือ่ งนี้
ลึกมาก ผมไม่รวู้ า่ มีคนร้องไห้กบั มันหรือเปล่า ซึง่ เรารูว้ า่ งานเขียน
จากสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นไปอย่างนี้ สารคดี ปรับตัวอย่างไร ที่ดี ที่ไปถึงหัวใจได้ต้องทำ�อย่างไร แต่เราเองจะทำ�ถึงหรือไม่
บ้าง
ก็ต้องถามคนอ่าน แล้วพยายามให้เป็นอย่างนั้น ไม่ว่าคนอ่าน
ทัง้ ความเป็นคนทำ�นิตยสาร ทัง้ ความเป็นนักเขียน สิง่ ที่ จะเป็นวัยไหนก็ตาม  
เราทำ�เรียกว่า คอนเทนต์ หรือตัวเนื้อสาร ส่วนตัวหนังสือเล่ม
หรือตัวออนไลน์มันเป็นเครื่องมือ เพราะฉะนั้นตัวเนื้อสารที่เป็น ในยุคสมัยที่นิตยสารปิดตัวลงไปมากมายเช่นนี้ สารคดี เอา
ตัวเดิม เราเป็นนักเขียนเราก็ต้องผลิตต้นฉบับที่เราคิดว่าดีที่สุด ตัวรอดอย่างไร
เข้ากับคนอ่าน และเป็นประโยชน์กับคนอ่านที่สุด ความเป็นคน
คำ�ว่าเอาตัวรอดในที่นี้มันไม่ได้ขนาดนั้นสำ�หรับเรา ซึ่ง
ทำ�หนังสือก็เช่นกัน สารคดีเราเรียกว่าเป็นครอบครัว เราปรุง ความอยู่รอดของนิตยสารไม่เหมือนหนังสือเล่ม ถ้าหนังสือเล่ม
อาหารให้ลูกค้า คนทีเ่ ขาอยากกินอาหารแบบนี้เขาก็ตรงมาหาเรา ทั้งหมดอยู่ที่ยอดขายเลย แต่นิตยสารมีสามขา หนึ่งคือยอดขาย
คนทีเ่ ขาอยากกินอาหารฝรัง่ ก็ตรงไปหาหนังสือหัวนอก เพราะฉะนัน้ สองคือหน้าโฆษณา สามคือสมาชิก เหมือนละครหลังข่าวที่อยู่ได้
ความเป็นครอบครัวของเรา เราก็ตอ้ งปรุงอาหารให้มนั สอดคล้อง ด้วยโฆษณา หน้าโฆษณาหนึง่ หน้าอาจต้องขายหนังสือเป็นพันเล่ม
เป็นประโยชน์ ต้องใจ และที่สำ�คัญคือ เรายังคาดหวังให้เปิดกลุ่ม ถึงจะเท่ากับที่เราได้จากเจ้าของสินค้าชิ้นนี้ แต่ถ้าเจ้าของสินค้า
คนอ่านกลุ่มใหม่ๆ ได้ด้วย
เขารูว้ า่ หนังสือเราไม่ได้ขายเยอะเขาก็ไม่ซอื้ เพราะฉะนัน้ นิตยสาร
เพราะว่าปัจจุบนั หนังสือสารคดีกม็ อี ายุ 30 ปี แล้ว คนที่ ส่วนใหญ่ที่ปดิ ตัวก็เพราะว่าขาที่สองนี่แหละหายไป เจ้าของสินค้า
เป็นแฟนสารคดีมาตัง้ แต่ยคุ แรกก็อาจจะอายุเกือบห้าหกสิบปีแล้ว เขาเริ่มรู้ว่าคนไม่อ่านหนังสือแล้ว คนอ่านหนังสือน้อย คนอ่าน
ไม่นานก็จะอ่านหนังสือไม่ได้ เราก็อยากจะได้คนอ่านกลุม่ ทีเ่ ด็กลง ออนไลน์ เขาก็ไปซื้อโฆษณาที่ออนไลน์ โดยทั่วไปสมาชิกนิตยสาร
เหมือนกัน ซึ่งในกรณีนี้ก็ต้องไปปรับที่คอนเทนต์ให้สอดคล้อง ก็ไม่ได้เยอะอยู่แล้ว ก็ไม่มีนัยยะสำ�คัญ ส่วนยอดขาย ขาที่หนึ่ง
แต่ว่า ณ นาทีนี้ ปีนี้ เรายังยืนยันเรื่องการเป็นเล่ม เรายังพิมพ์ ตกแน่ๆ แต่สารคดีไม่ได้เป็นแบบนั้น สารคดี ยืนอยู่บนสามขาที่
เป็นเล่ม เรายังขายหนังสือ แม้วา่ ในความเป็นจริงยอดขายก็ลดลง สมบูรณ์ มีรายได้จากทัง้ สามทาง ถึงขาทีห่ นึง่ และขาทีส่ องจะลดลง
กว่าเดิมเหมือนหัวอืน่ ๆ แต่วา่ น้�ำ หนักหรือแรงพยุงของเรากลุม่ หนึง่ เหมือนนิตยสารอื่น แต่ขาที่สามยังเหนียวแน่น นั่นทำ�ให้เราอยู่ได้
ก็อยูท่ สี่ มาชิก ก็พยายามเชิญชวนเป็นสมาชิกให้เราอยูไ่ ด้ สมมติวา่
ต้นทุนเราอยูท่ รี่ ะดับนี้ ถ้าระดับถัดจากนัน้ เป็นกำ�ไร เมือ่ ก่อนระดับนี้ ในขณะที่ นิ ต ยสารหลายเล่ ม พยายามปรั บ ตั ว ไปสู่ อ อนไลน์
มันสูง แต่วา่ ตอนนีร้ ะดับนีม้ นั จะต่�ำ ลงมาให้เราอยูไ่ ด้ เราก็ยงั อยูต่ อ่ สารคดีเองได้มองถึงการปรับตัวรูปแบบนี้ไหม
เพื่อให้คนได้อ่านกันต่อไป
ความเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งก็คือ เปลี่ยนให้มันเข้ากับ
คนร่วมสมัย นี่เป็นแนวทางหลักที่ บก. พูดบ่อยๆ ว่า คุณคิดจะ
ทำ�เรื่องอะไรหรือจะด้วยวิธีการไหน พยายามทำ�ให้สอดคล้องกับ
คนรุ่นใหม่ด้วย ส่วนในเรื่องความเปลี่ยนแปลงเรื่องสื่อออนไลน์
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จุดแข็งของสื่อออนไลน์คือความไว เหตุเกิดเดี๋ยวนี้ คนในแท็กซี่ถ่าย
แล้วแชร์แล้วส่ง มันไวกว่าทุกอย่างไปหมด อย่างสื่อทีวี กว่านักข่าว
จะไปถึง กว่าจะออกข่าวได้ หรือหนังสือพิมพ์ก็ต้องรอพรุ่งนี้ นิตยสาร
สารคดี ก็ต้องรอเดือนหนึ่ง เพราะมันออกเดือนละเล่ม ความไวเราสู้
ออนไลน์ไม่ได้แน่ เพราะฉะนัน้ จุดแข็งของเราคือ ต้องลึก ชัดเจน และ
อยูน่ านอยูย่ าว ออนไลน์เขามีจดุ แข็งทีว่ า่ เหตุเกิดอะไร ทีไ่ หน อย่างไร
แล้วจบ เพราะมันเน้นความเร็ว แต่ของเรา ถึงจะเป็นฉบับปีนี้ แต่
ปีหน้าก็ยังกลับมาอ่านซ้ำ�ได้ มันอยู่บนชั้นหนังสือนั่นแหละ หยิบ
มาอ่านเมื่อไรก็ยังได้ความรู้ ซึ่งอันนี้ออนไลน์ทำ�ไม่ได้ ออนไลน์ไม่มี
เวลาจะทำ�มันนานขนาดนั้น ก็ต้องมาสู้กันที่เนื้อหา เป็นข้อเท็จจริงว่า
สารคดี ผ่านไปกี่ปีก็ยังมีคนเก็บไว้ ปกติอายุนิตยสารแค่เดือนเดียว
แต่ของเรา 30 ปีก็ยังเก็บไว้อยู่ ตรงนี้เป็นจุดแข็งเดิมที่เราต้องยึดไว้
การเก็บนิตยสารทำ�ให้บ้านรก ถ้าไม่ดีจะเก็บไว้ทำ�ไม เราต้องทำ�ให้
เขายอมบ้านรก

19

NEW ERA OF MAGAZINE

ปกติอายุนิตยสารแค่เดือนเดียว แต่
ของเรา 30 ปีก็ยังเก็บไว้อยู่ ตรงนี้
เป็ น จุดแข็งเดิมที่ เ ราต้องยึดไว้
การเก็บนิตยสารท�ำให้บา้ นรก ถ้าไม่ดี
จะเก็ บ ไว้ ท� ำ ไม เราต้ อ งท� ำ ให้ เ ขา
ยอมบ้านรก

Cover Story
เรื่อง: พรณพรรษ พฤกษายิ่งเจริญ

HAPPENING
happening
ความเปลี่ยนแปลงที่ยังคงเดิม?
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เมือ
่ เปรียบเทียบสิ่ งใดก็ตามกับการนับหนึ่งถึงร้อย นั่น
คงจะหมายถึงการเติบโตอย่างเป็นขั้นเป็นตอน โดย
ผ่านเรือ
่ งราวต่างๆ มากมาย มีท้งั ดีรา้ ย และไม่ใช่เรือ
่ ง
ง่ายดายทีจ่ ะไปยืนอยูใ่ นจุดทีร่ อ
้ ย อย่างไรก็ดี ในขณะที่
เราจัดท�ำ Read Me ฉบับนี้ นิตยสาร happening ก็
ก้าวเข้าสู่ เล่มที่ 111 ภายในระยะเวลาสิ บปีไปเรียบร้อย
แล้ว
happening เปิดตัวครั้งแรกในเดือนมีนาคม
2550 วางตัวเองเป็นนิตยสารศิลปะและบันเทิง น�ำเสนอ
เนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ ความคิ ด เบื้ อ งหลั ง แรงบั น ดาลใจ
อันเป็นทีม
่ าของการสร้างสรรค์งานดนตรี ภาพยนตร์
ละครเวที และวรรณกรรม โดยมองเรื่องเหล่านี้เป็น
ศิลปะ และด้วยเหตุทภ
ี่ าพลักษณ์ของนิตยสารจะเด่น
ไปในทางนีม
้ าก ท�ำให้ในช่วงต้นของนิตยสารเป็นการ
แจกฟรี เพื่ อเป็นการแนะน�ำตัวเองกับผู้คนทีอ
่ าจเกรง
ว่ า ศิ ล ปะจะหนั ก ไปจนไม่ ก ล้ า อ่ า น จนปลายปี แ รก
ที่พอจะเป็นที่รู้จักกันบ้างแล้ว ถึงจะมีการออกฉบับ
ส� ำ หรั บ จ� ำ หน่ า ยคู่ กั น ด้ ว ย แต่ ก็ ยั ง คงเป็น นิ ต ยสาร
รายเดือนเช่นเดิม จนมาถึงเล่มที่ 99 ฉบับประจ�ำเดือน
พฤษภาคม 2558 วิภว์ บูรพาเดชะ บรรณาธิการนิตยสาร
ก็ได้บอกกล่าวถึงทิศทางทีก
่ ำ� ลังจะก้าวไป ว่าเป็นความ
เปลีย
่ นแปลงครั้งใหญ่ นั่นก็คือ happening จะไม่ใช่
นิตยสารรายเดือน และจะไม่เป็นเพี ยงแค่นิตยสาร
เท่านั้น ขณะเดียวกันก็ยังคงเอกลักษณ์บางอย่างไว้
อยู่เช่นกัน
สิ่ งทีเ่ ปลีย
่ นไปและไม่เปลีย
่ นไปจะมีอะไรบ้าง
ลองมาดูกัน

เนื้อกระดาษภายในที่หนากว่าปกติ ใช้วิธีการเย็บเล่มแบบเย็บกี่
พิมพ์สี่สีทั้งเล่ม
เนือ
้ หา

แม้ยังคงการน�ำเสนอเรื่องศิลปะบันเทิง แต่รูปแบบการน�ำเสนอ
หลังเปลี่ยนเป็นรายสองและสามเดือนก็จะต่างออกไป กล่าวคือ
จากที่มีเพียงบทสัมภาษณ์หลัก แล้วล้อมด้วยคอลัมน์ประจ�ำ
ประกอบ ก็กลายเป็นว่า แต่ละเล่มจะเป็น ‘โปรเจกต์ทางศิลปะ’
น�ำเสนอเรื่องราวอย่างลงลึก เช่น เล่ม Go Inter ก็จะลงไปยัง
เรือ่ งของศิลปินทีส่ ามารถส่งผลงานไปยังต่างแดนได้ ไม่วา่ จะเป็น
การไปแสดงดนตรีต่า งประเทศ มีสินค้า ที่ช าวต่า งชาติส นใจ
ตลอดจนบอกเล่าวิธีการให้โกอินเตอร์ หรือฉบับ New Indie
(ว่าด้วยศิลปินอินดี้) และ Lives in Movies (ว่าด้วยหนัง) เรียก
ได้ว่า happening ยังคงไว้ซึ่งความเป็นศิลปะ เพียงแค่แต่ละเล่ม
จะหยิบเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาเล่าขยายมุมมองให้กว้างขึ้น โดยมี
จุดเด่นเป็นเล่มๆ ไป
ราคา

เรือ่ งเงินทองนับเป็นเรือ่ งใหญ่และเป็นเรือ่ งทีส่ �ำคัญมาก นอกจาก
เรื่องยอดขายหน้าโฆษณาในเล่มแล้ว ก็มีปริมาณการขายนี่เอง
ที่เป็นตัวก�ำหนดให้นิตยสารสักเล่มจะรอดหรือร่วง happening
จากทีเ่ คยเป็นนิตยสารแจกฟรี เมือ่ ขายเป็นรายเดือนก็มาในราคา
ไม่แพงมากที่ 69 บาท แต่หลังจากที่ปรับรูปเล่มก็เพิ่มราคาเป็น
เล่มละ 180-220 บาท ซึง่ ก็ยงั ถือว่าเป็นราคาทีเ่ หมาะสมเมือ่ เทียบ
กับปริมาณหน้าและเนื้อหาที่มากขึ้น

ทั้งหมดคือสิ่งที่เราพอจะจับความเปลี่ยนแปลงของ
happening ได้ แต่มีอีกอย่างซึ่งไม่อาจนับว่าเป็นการเปลี่ยนเสีย
ทีเดียว แต่เป็นจุดเด่นของนิตยสารเล่มนี้ คือมีการจัดอีเวนต์
พร้อมๆ กับการเปิดตัวฉบับใหม่ โดยคอนเซปต์ของงานสอดคล้อง
กับเรือ่ งทีน่ �ำเสนอในเล่ม นอกจากนัน้ ยังมีการแตกไลน์ของแบรนด์
อย่างการเปิดร้าน happening shop ที่รวบรวมสินค้าดีไซน์
สร้างสรรค์หลากหลายแบรนด์มากมายไว้ในร้านเดียว รวมถึง
ล่าสุดที่มีการเปิดตัวเว็บไซต์ happeningandfriends.com ซึ่ง
ระยะเวลา
มีทั้งคอนเทนต์ถึง 4 ภาษาให้อ่าน และสามารถสั่งซื้อสินค้าจาก
ระยะเวลาในการออก จากเดิมที่เคยเป็นรายเดือน ได้ปรับเป็น ร้านแบบออนไลน์ได้ด้วย
รายสองเดือนตั้งแต่เล่มที่ 100 ฉบับเดือนมิถุนายน 2558 เป็น
โดยทั้งหมดนี้ยังคงรักษาคอนเซปต์เรื่องศิลปะบันเทิง
ต้นไป และขยายระยะเวลาอีกครัง้ เป็นรายสามเดือนในเล่มที่ 105 อย่างที่ happening ให้ความส�ำคัญมาตลอดไม่เปลี่ยนแปลง
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2559
ไปเลย
รูปเล่ม

ช่วงที่ยังเป็นรายเดือน จะใช้การเย็บเล่มแบบมุมหลังคา แต่
หลังจากปรับเป็นรายสองเดือนเป็นต้นไปก็เปลี่ยนเป็นสันกาว
พืน้ ทีข่ องสันทีม่ มี ากขึน้ ก็ท�ำให้มกี ารออกแบบกราฟิกได้หลากหลาย
ขึ้น ขนาดก็ใหญ่กว่าก่อน และไม่ยึดว่าต้องมีขนาดหรือลักษณะ
ของตัวเล่มเหมือนกัน อย่างฉบับ Vinyl Republic ที่เล่าเรื่อง
แผ่นเสียง ก็มาในขนาด 12x12 นิ้ว เท่าแผ่นเสียงจริงๆ หรือ
ฉบับพิเศษ Heart Work ซึ่งจัดท�ำเพื่อบันทึกการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก็จะมีปกและ
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Cover Story
เรื่อง: สิรวิชญ์ สิงหาพล

MAD
ABOUT
Mad About ก้าวแรก
ของความบ้าและแตกต่าง
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ในขณะที่นิตยสารต่างๆ ในบ้านเรา มีท้ังเติบโตและ
ปิดตัวกันไป ต้นไม้ใหญ่หลายต้นในวงการนิตยสาร
ได้โค่นตัวลง แม้แต่ต้นที่มีรากฐานลึกและแข็งแรง
ก็ไม่อาจต้านทานกระแสของปั จจุบันได้
ทว่ายังมีนิตยสารเล่มหนึ่ง ที่ใช้ท้ังความกล้า
และบ้าเพื่ อเริ่มต้นนับหนึ่งท�ำนิตยสาร ในวันที่ผู้คน
กล่าวกันว่า “ไม่มีใครซือ
้ นิตยสารแล้ว”
Mad About ได้เปิดตัวขึ้นเมือ
่ ปลายปี 2559
โดยสองนักเขียนชื่อดัง หนุ่ม-โตมร ศุ ขปรีชา และ
นิ้วกลม-ศราวุธ เฮ้ งสวัสดิ์ ที่มีความคิดจะจับมือกัน
ท�ำนิตยสารกระดาษขึ้นมา สร้างความฮื อฮาจนเกิด
เป็นประเด็นค�ำถามทีว่ ่า ท�ำไมมาท�ำนิตยสารกันตอนนี้
Mad About วางตัวเองในสถานะใหม่ของนิตยสารที่
ไม่คอ่ ยมีให้เห็นมากนักในบ้านเรา จากนิตยสารทีผ
่ ลิตขึ้น
เพื่ อการน�ำเสนอข้อมูลข่าวสารในแวดวงต่างๆ ผู้อ่าน
อ่ า นนิ ต ยสารเพื่ อ อั ป เดต หรื อ ติ ด ตามเทรนด์ และ
กระแสใหม่ๆ ทีเ่ กิดขึ้น แต่ Mad About คือนิตยสาร
ที่เกิดขึ้นเพื่ อสุ นทรียะของการอ่าน เป็นงานศิ ลปะที่มี
คุณค่าแก่การสะสม
ส่ วนความแตกต่างนั้นเป็นอย่างไร ลองมาดู
ระดมทุน

แม้แต่ในการเริม่ ต้น Mad About ก็ยงั แตกต่างจากนิตยสารอืน่ ๆ
ที่เคยมีมาในไทย โดย Mad About ได้น�ำ Crowdfunding หรือ
การระดมทุนในโลกออนไลน์มาใช้เป็นต้นทุนการผลิต เพื่อให้
นักอ่านได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนความ ‘บ้า’ ในครั้งนี้
ระยะเวลา

Mad About เป็นโปรเจกต์ที่ถูกวางไว้เป็นระยะสั้น โดยจ�ำนวน
ฉบับทีอ่ อกมีเพียง 3 ฉบับเท่านัน้ แต่ถงึ จ�ำนวนเล่มจะน้อย แต่กลับ
เลือกที่ให้ความส�ำคัญกับปรุงบ่มเนื้อหาและเพื่อให้ขั้นตอนการ
ผลิตนิตยสารมีคุณค่าขึ้น โดยได้วางระยะเวลาในการออกของ
แต่ละฉบับไว้ที่ฉบับละ 3 เดือน โดยฉบับที่ 1/3 ก็ได้ออกวางแผง
ไปเมือ่ เดือนตุลาคม ปี 2559 และฉบับล่าสุด ฉบับที่ 2/3 วางตลาด
ไปเมื่อเดือน มีนาคม 2560 และในฉบับสุดท้าย ฉบับที่ 3/3 นี้
ก็จะออกวางจ�ำหน่ายในเดือน มกราคม 2561 ซึ่งถูกเลื่อนออกไป
2 เดือน เนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนั้นไม่เหมาะสม
เนือ
้ หา

เนื้อในของ Mad About ถูกรวบรวมขึ้นจากนักคิด นักเขียน
ที่เรียกกันได้ว่าเป็นที่สุดของวงการหนังสือ ไม่ว่าจะเป็น วงศ์ทนง
ชัยณรงค์สิงห์, ปราบดา หยุ่น, วินทร์ เลียววาริณ, ประภาส
ชลศรานนท์, ค�ำ ผกา, หนุ่มเมืองจันท์, วรพจน์ พันธุ์พงศ์, อธิคม
คุณาวุฒิ, อุทิศ เหมะมูล, อุรุดา โควินท์, ปองวุฒิ รุจิระชาคร และ
นักเขียนอีกหลายท่าน ท�ำให้ Mad About เป็นนิตยสารทีม่ เี นือ้ หา
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โดดเด่น และเป็นที่น่าจับตาอย่างยิ่ง นอกจากนี้ เนื้อหาเหล่านี้
ยังได้รับการจัดวางด้วยเลย์เอาต์ที่สวยงามมีรสนิยมอีกด้วย
ราคา

Mad About เป็นโปรเจกต์ที่น�ำเสนอความบ้า ที่จะกล้าท�ำมัน
ขึ้นมา เพราะฉะนั้นให้เป็นการแฟร์กัน คนอ่านก็ต้องพร้อมที่จะ
บ้ากันไปด้วย เพราะราคาของ Mad About เล่มหนึ่งก็กล่าวได้ว่า
บ้าไม่ใช่น้อย ด้วยราคาถึง 450 บาท ในขณะที่นิตยสารตาม
ท้องตลาดบ้านเรามีราคาอยู่กันที่แค่ 50–150 บาทเท่านั้น แต่ถ้า
ว่ากันด้วยต้นทุนก็นับว่าคุ้มค่า เพราะตัวเล่มพิมพ์ด้วยกระดาษ
อย่างดีและมีจ�ำนวนหน้าที่หนาพอสมควร
Mad About คือนิตยสารหัวใหม่ที่แตกต่างไปจาก
นิตยสารไหนๆ ทีเ่ คยมีมา คือภาพลักษณ์ของทางเลือกใหม่ จุดยืน
ใหม่ของนิตยสาร ที่กล้าก้าวตัวเองออกจากกรอบเดิมๆ จนเกิด
ผลลัพธ์เกิดคาดคิด ที่อาจจะกลายเป็นความหวังครั้งใหม่ของ
วงการนิตยสารในอนาคตก็เป็นได้

Mad About คือนิตยสารที่เกิดขึ้น
เพื่ อสุ นทรียะของการอ่าน เป็นงาน
ศิ ล ปะที่ มี คุ ณ ค่ า แก่ ก ารสะสม คื อ
พื้ น ที่ ว่ า งๆ ที่ ช วนคนนั้ น คนนี้ม าใส่
คอนเทนต์ มีดีไซเนอร์ช่วยจัดวางให้
ดูดี Mad About เกิดขึ้นเพราะอยาก
บอกอะไรบางอย่าง อยากพิ สูจน์ว่า
ผู้ ค นยั ง ต้ อ งการนิ ต ยสารอยู่ ห รื อ
เปล่า

2.STILL

STILL STILL STILL STILL ST
ยังคง

1. CHANGE
2. STILL
3. TRANSFORM
4. CHOICE
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ในวั น เวลาที่ ทุ ก อย่ า งเปลี่ ย นแปลงอย่ า ง
รวดเร็ว นับตัง้ แต่การเกิดขึ้นของโลกสมมติ
ทีเ่ รียกว่า โซเชียลมีเดีย ทีท
่ ำ� ให้วธ
ิ ก
ี ารติดต่อ
สื่ อสาร การรับ-ส่ งข้อมูลเปลี่ยนไปอย่าง
ไม่หวนกลับ ตามทฤษฎีของบิดาของชีววิทยา
อย่าง Charles Darwin ที่ได้ให้ความเห็น
ไว้ว่า ‘ผู้ปรับตัวเท่านั้นจึงจะอยู่รอด’
และในช่วง 5 ปีทผ
ี่ า่ นมา กับการปรากฏตัว
ของโลก โซเชี ย ลมี เ ดี ย ก็ ไ ม่ ต่ า งอะไรกั บ
อุกกาบาตเข้าพุ่งชนกับโลกของสื่ อ ทั้งวิทยุ
โทรทัศน์ และสิ่ งพิมพ์ ในปีที่ผ่านมาเราจึง
เห็ น การปิด ลงของสื่ อ ยั ก ษ์ ใ หญ่ ข่ า วการ
ขาดทุนของช่องต่างๆ ในทีวี การปิดตัวลง
ของหนั ง สื อ พิ ม พ์ แ ละนิ ต ยสารมากมาย
ทีต
่ อ
้ งตายลงเพราะไม่สามารถปรับตัวให้ทน
ั
กับโลกที่เปลี่ยนไป
ทว่าในกระแสการเปลี่ยนแปลงที่โหม
กระหน�่ำนี้ ยังคงมีนต
ิ ยสารบางฉบับทีอ
่ ยูม
่ า
ไม่ ต่� ำ กว่ า ทศวรรษ และยั ง คงอยู่ อ ย่ า ง
ไม่ เ ปลี่ ย นแปลง อะไรคื อ ความลั บ ของ
การไม่เปลี่ยนแปลง ในยุคสมัยที่ทุกอย่าง
เปลี่ยนแปลงทั้งหมดเช่นนี้
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Cover Story
เรื่อง: นฤพล เปาอินทร์

MAGAZINE FOR
GENTLEMEN
GM ในวันที่ยังยืนหยัด
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GM คื อ นิ ต ยสารไลฟ์ สไตล์ ส� ำหรั บ
ผู้ชายทีต
่ ีพิมพ์ มานานกว่า 31 ปี ถ้านีค
่ ือ
ผูช
้ ายคนหนึ่งก็คงเป็นผูช
้ ายวัยกลางคน
ที่ผ่านมาหลายยุคหลายสมัย ผ่านการ
เปลีย
่ นแปลงมาหลายครัง้ และในช่วงเวลา
2 ปีทผ
ี่ ่านมาทีอ
่ าจเรียกได้ว่าเป็นวิกฤต
ของวงการสิ่ งพิ มพ์ นิตยสารมากมาย
หลายหัวต้องปิดตัวลง แต่ถึงอย่างนั้น
GM กลั บ ยั ง คงยื น หยั ด อยู่ เ ช่ น เดิ ม
และนี่คือเหตุผลที่ท�ำให้เราได้มาพบกับ
ผู้ ช า ย ค น นี้ อ นั น ต์ ลื อ ป ร ะ ดิ ษ ฐ์
บรรณาธิการคนปั จจุบน
ั ชายผูก
้ ม
ุ หางเสือ
ของนิตยสาร GM ท่ามกลางวิกฤตของ
สื่ อสิ่ งพิ มพ์ ที่ยากจะคาดเดาว่าอนาคต
จะเป็นเช่นไร
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“คนอ่าน GM ยุคแรกๆ ตอนนี้อาจอายุห้าสิบกว่าปีกันแล้ว และก็รุ่นอายุ
ทีน่ อ้ ยกว่านัน้ ลงมาก็จะมีโจทย์ของแต่ละยุคสมัยไม่เหมือนกัน แต่เราเชือ่ ว่า
เรือ่ งความคิดอยูเ่ หนือกาลเวลา เราสนใจเรือ่ งพลังของคนหนุม่ ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลง
อะไรบางอย่าง GM ท�ำหน้าที่ในการบันทึกความคิดของชายผู้ก้าวออกมา
สร้างการเปลี่ยนแปลง หรือผู้ชายที่มีบทบาทส�ำคัญในสังคมในแต่ละยุค
แต่ละสมัย” บก. คนปัจจุบันเกริ่นถึงนิยามที่ GM เป็นอยู่ในปัจจุบัน
“ในขณะเดียวกัน GM ก็มั่นใจว่าสิ่งที่เราท�ำจะยังคงอยู่ในความ
สนใจของคนแต่ละรุ่นได้ ทั้งเรื่องเทรนด์ แนวโน้ม หรือกระแสในสังคม
อย่างเช่นสัมภาษณ์นักเศรษฐศาสตร์ที่มองทิศทางการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมในปีหน้าได้ หรือสามารถจะสัมภาษณ์นักรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ที่เรา
ยังคงมั่นใจว่าบทสัมภาษณ์เหล่านี้จะยังมีความเข้มข้นจนคนต้องติดตาม
ได้เสมอ”
เมื่อเราถามถึงรูปแบบของการน�ำเสนอของ GM ที่แทบจะไม่
เปลีย่ นแปลงเลยเมือ่ เทียบกับนิตยสารหัวอืน่ ๆ ทีต่ า่ งปรับรูปแบบและเปลีย่ น
เพื่อให้เข้ากับไลฟ์สไตล์และยุคสมัย อนันต์ได้ให้ค�ำตอบไว้ว่า
“ด้วยความทีเ่ ป็นนิตยสารทีอ่ ยูม่ านาน ท�ำให้มสี ตู รเป็นแพทเทิรน์
ทีเ่ ราไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ซึง่ เมือ่ เปรียบเทียบกับนิตยสารหัวอืน่ อย่าง
a day, happening ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด เราไม่สามารถ
เปลีย่ นแปลงได้ขนาดนัน้ เนือ่ งจากเรามีจดุ ยืนทีด่ เู ป็นผูใ้ หญ่ การจะปรับเปลีย่ น
อะไรมากเกินไปคงไม่ดี เราคงโดดไปเล่นเป็นวัยรุน่ แบบ a day ไม่ได้ เปลีย่ น
ไปเลยแบบ happening ก็คงไม่ได้ เพราะเราต้องคงความขรึมในแบบของ
เราไว้ จะบอกว่าเป็นความแก่กไ็ ด้ แต่เป็นความแก่แบบผูช้ ายมีอายุ เคร่งขรึม
แต่ยังคงมีเสน่ห์”
แต่ในความคงเดิมของ GM นั้น กลับมีบางส่วนที่ GM ก�ำลัง
ทดลองอยู่เช่นกัน “จริงๆ แล้วในช่วงนี้เราเองก็ก�ำลังทดลองบางอย่าง
อยู่เหมือนกัน และเราก็พบว่า บางทีแพทเทิร์นเดิมๆ ที่เราท�ำอยู่นี้มันอาจ
ไม่ตอบโจทย์ผอู้ า่ น แต่มนั ตอบโจทย์โฆษณา แพทเทิรน์ บางแพทเทิรน์ มันอาจ
ตอบโจทย์การอยู่รอดในแง่ธุรกิจ บางแพทเทิร์นอาจตอบโจทย์ของเนื้อหา
ส�ำหรับผู้อ่าน ตรงนี้เราก็ต้องหาส่วนผสมที่ลงตัวให้ได้
“แต่จะว่าไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงเลยก็ไม่ถกู ด้วยยุคสมัยทีเ่ ปลีย่ นไป
ผูค้ นไม่นยิ มอ่านอะไรยาวๆ เราจึงปรับเปลีย่ นบทสัมภาษณ์ทเี่ คยยาว 10-20
หน้า ลดลงให้จบใน 8-10 หน้า เพราะฉะนัน้ จะสัมผัสได้ถงึ ความบางของ GM
ที่มีปริมาณหน้าลดลง เพื่อประหยัดต้นทุนให้ยืนระยะได้นานที่สุดในช่วงที่
สิ่งพิมพ์ก�ำลังล้มหายตายจากไป”
น่าสนใจว่า ในตอนนี้ GM ก�ำลังพัฒนาพื้นที่และความท้าทาย
ใหม่ๆ โดยการสร้างสรรค์คอนเทนต์ทกี่ ระโดดข้ามระหว่างสือ่ ในหลากหลาย
แพลตฟอร์ม ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ โดยที่ยังคงความเป็น GM ไม่
เปลี่ยนแปลง

Cover Story
เรื่อง: พิมพ์พญา เจริญศิริพันธ์

เทคโนโลย
ชาวบ้าน
ความอมตะคู่
ไทยแลนด์แดนเกษตร
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เทคโนโลยีชาวบ้าน คือหนึ่งในนิตยสาร
ทีอ
่ ยู่คู่แผงหนังสื อมาอย่างยาวนาน จน
วันนีน
้ ิตยสารเล่มนีม
้ ีอายุย่างเข้าปีที่ 30
แล้ว ถ้าเปรียบเป็นมนุษย์ ก็ถือว่าเข้าสู่
ช่วงวัยกลางคนอย่างเต็มตัว ผ่านร้อน
ผ่านหนาวในวงการสิ่ งพิ มพ์ มามากมาย
เอกลักษณ์หนึ่งทีท
่ ำ� ให้คนจดจ�ำนิตยสาร
เล่มนี้ได้คือ หน้าปกหลากสี สันซึ่งเป็น
ภาพคอลลาจผลิ ต ผลทางการเกษตร
ทีค
่ ล้ายกับการยกสารบัญมาฉายให้เห็น
เป็น ภาพว่ า มี เ นื้อ หาในเล่ ม มี อ ะไรบ้ า ง
และคอลัมน์ดังอย่าง หมอเกษตร ทีจ
่ ะ
คอยตอบและเสนอทางออกให้กบ
ั สารพัด
ปั ญหาของเกษตรกรไทย ตั้งแต่ปัญหา
มะม่วงไม่ติดผล ไปจนถึงเทคนิคการ
เพาะพั นธุ์ปลาหมอสี
เราต่อสายตรงคุยกับ พานิชย์ ยศปั ญญา
บรรณาธิการใหญ่นิตยสารเทคโนโลยี
ชาวบ้าน เพื่ อส� ำรวจก้าวย่างในปีที่ 30
ว่ายังคงอยูห
่ รือเปลีย
่ นแปลงไปมากน้อย
ขนาดไหน

อยากให้ ค นอ่ า นได้ ท้ั ง ความรู้ แ ละ
เพลิดเพลิน อ่านแล้วเกิดแรงบันดาลใจ
อยากท�ำเกษตร อ่านแล้วท�ำได้จริง
โดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีทางการ
เกษตรจะได้รับความสนใจมาก เรา
เล่าเรือ
่ งเป็นฮาวทูต่อเนือ
่ งตลอดมา
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“จุดแข็งของเราคือ ความหลากหลายของเนือ้ หาทีค่ รอบคลุมเกือบทุกสาขา
อาชีพเกษตร ตั้งแต่เรื่องปลูกพืช แปรรูปสินค้าเกษตร ท่องเที่ยวเกษตร
และพยายามท�ำให้ครอบคลุมทุกพืน้ ภาคในประเทศไทย เราต้องนึกว่าถ้าเรา
เป็นเกษตรกร เขาต้องการอะไร ส่วนใหญ่จะเป็นเรือ่ งเทคโนโลยีการเกษตร
ที่เกษตรกรน�ำไปใช้ได้จริง” พานิชย์กล่าวถึงจุดแข็งของเทคโนโลยีชาวบ้าน
ที่ท�ำให้ยังยืนหยัดอยู่ทุกวันนี้
ก่อนจะเสริมต่อเรื่องแนวทางการท�ำนิตยสารฉบับนี้ว่า “แนวทาง
การท�ำหนังสือของเราคืออยากให้คนอ่านได้ทั้งความรู้และเพลิดเพลิน
อ่านแล้วเกิดแรงบันดาลใจอยากท�ำเกษตร อ่านแล้วท�ำได้จริง โดยเฉพาะ
เรือ่ งเทคโนโลยีทางการเกษตรจะได้รบั ความสนใจมาก เราเล่าเรือ่ งเป็นฮาวทู
ต่อเนื่องตลอดมา ตรงนี้เราไม่ได้เปลี่ยน”
ด้วยระยะเวลาอยูบ่ นแผงทีย่ าวนานหลายสิบปี นิตยสารทัว่ ไปอาจ
มีการเปลี่ยนแปลงไปหลายต่อหลายครั้งแล้ว แต่พานิชย์กลับเล่าให้ฟังว่า
ตั้งแต่แรกเริ่มตั้งนิตยสารมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก โดยคงรูปแบบ
คอลัมน์เดิมไว้แทบจะทั้งหมด “คอลัมน์เราไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนัก
เพราะเรามีคอลัมน์เยอะอยู่แล้ว ประมาณ  20 คอลัมน์ เนื้อหามี 55 เรื่อง
ต่อฉบับ ไม่คอ่ ยมีคอลัมน์ใหม่ คงไว้เหมือนเดิม ส่วนคอลัมน์ทไี่ ด้รบั ความนิยม
คือ คอลัมน์หมอเกษตร จะตอบปัญหาของเกษตรกรโดยผูร้ ทู้ จี่ บการเกษตรมา
หรือคอลัมน์ภูมิปัญญาไทยที่เกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างเช่นเครื่องห่อ
ผลไม้ เครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์ และคอลัมน์เทคโนโลยีการเกษตร
เช่น แนะน�ำวิธีการปลูกพืชผักพันธุ์ใหม่”
นอกจากเนือ้ หาทีไ่ ม่ได้มกี ารเปลีย่ นแปลงมากนัก รูปเล่มก็ยงั คงเดิม
ไม่เปลีย่ นแปลงเช่นกัน “เราคงเดิมเรือ่ งการออกแบบรูปเล่ม เราไม่ได้เปลีย่ น
รูปโฉมปก สังเกตว่าปกเทคโนโลยีชาวบ้านจะต่างจากนิตยสารอื่น เพราะ
มีรูปเยอะมาก เรามีเจ็ดแปดภาพแทนที่จะเป็นรูปมะม่วงรูปเดียว เวลาวาง
บนแผง คนก็จะหยิบซื้อถ้าเห็นว่ามีเรื่องที่เขาสนใจ อันนี้เป็นเอกลักษณ์
ของเรา เนื้อหาภายในอาจจะจัดให้ตัวอักษรสะอาดขึ้น ตัวใหญ่ขึ้น เพราะ
คนอ่านอายุเยอะขึ้น”
พานิชย์กล่าวทิ้งท้ายถึงแนวโน้มของการปรับตัวในอนาคตว่า
“แม้ตอนนี้ยอดโฆษณายังเยอะเท่าเดิม คนอ่านของเราเยอะเท่าเดิม ทั้ง
คนเมืองและคนต่างจังหวัด แต่เราก็ไม่ได้ละเลย เราก�ำลังมุง่ ไปแพลตฟอร์ม
ออนไลน์เพื่อต่อยอดในอนาคตด้วย เราอาศัยฐานผู้อ่านเดิมของนิตยสาร
จะรักษาฐานผูอ้ า่ นเดิมให้ได้มากทีส่ ดุ โดยการท�ำหนังสือให้ดที สี่ ดุ ให้คนอ่าน
เข้าใจและน�ำไปใช้ได้จริงๆ”
		

Cover Story
เรื่อง: วิชัย สว่างพงศ์เกษม

ผี
๔๘
ผี๔๘
ความเชื่อที่ยังคงอยู่
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ภายในร้านหนังสื อซึ่งมีนิตยสารรายเรียงอยู่
ยากจะนับหัว นิตยสารวัยรุน
่ เล่มหนาหนักด้วย
โฆษณาแข่งกันประกาศตัวตนผ่านปกที่ผ่าน
แนวคิดการออกแบบ ที่นับวันจะยิ่งลดทอน
องค์ประกอบในภาพให้น้อยลงๆ ตามสไตล์
มินิมัล ทว่า ณ มุมหนึ่งของร้านยังมีภาพของ
ผี ห ลอกวิ ญ ญาณหลอนปรากฏกายอยู่ เ ต็ ม
หน้าปก
นิ ต ยสารผี แ ละความเชื่ อ ยั ง คงข้ า ม
ผ่านยุคสมัยมาโดยรักษาแนวทางของตัวเอง
ไว้ได้อย่างชัดเจน และแต่ละหัวเองก็มีอายุ
การตี พิ ม พ์ กั น ไม่ ต่� ำ กว่ า สิ บ ปี และมี จ� ำ นวน
เล่มทีอ
่ ส
ี่ องร้อยไปจนถึง
่ อกอย่างต่อเนือ
่ งอยูท
เจ็ ด ร้ อ ยกว่ า ฉบั บ เข้ า ไปแล้ ว ซึ่ ง นิ ต ยสารผี
โดยส่ วนใหญ่ในตลาดมักประกอบด้วยเรือ
่ งผี
จากทางบ้าน ท�ำนายดวงชะตาตามราศี พาไปดู
วัดดัง ผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล
และเลขเด็ดในงวดต่อไป ทว่ามีอยู่หัวหนึ่งทีม
่ ี
มากกว่านั้น
ผี๔๘ คือชือ
่ ของนิตยสารผีเล่มนั้น
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ความบันเทิงที่หลากหลายคือสิ่งที่ ประทีป ปัจฉิมทึก บรรณาธิการบริหาร
เชื่อว่า เป็นสิ่งที่ท�ำให้นิตยสารผีเล่มนี้ยืนระยะมาได้กว่า 13 ปี ด้วยเนื้อหา
ภายในเล่มทีน่ อกจากจะมีเรือ่ งผีแล้ว ยังมีการแบ่งคอลัมน์ชดั เจนกว่าหัวอืน่ ๆ
โดยแบ่งเรื่องผีออกเป็นหลากหลายแนว ซึ่งนอกจากจะมีประสบการณ์จริง
จากทางบ้านแล้ว ยังมีเรื่องสยองจากนักเขียนประจ�ำ  มีคอลัมน์พระดัง
เล่าเรื่องแปลก การ์ตูนผี เปิดโลกต่างแดน เครื่องรางของขลัง การดูดวง
หลากรูปแบบ นับว่าแปลกใหม่จากนิตยสารผีหัวอื่นในวงการไม่น้อย
“ช่วงแรกๆ กว่าผูอ้ า่ นจะยอมรับได้กเ็ หนือ่ ยเหมือนกัน สองสามปี
แรก ยอดหนังสือไม่ค่อยดี แต่หลังจากนั้นก็เริ่มดีขึ้น”
เมื่อ 13 ปีก่อน ประทีปมีความต้องการให้เกิดความหลากหลาย
ต่างไปจากหนังสือแนวผีที่วางตลาดอยู่ และช่วงนั้นธุรกิจนิตยสารก็มีท่าที
ที่น่าลงทุน ผู้ร่วมลงทุนทุกคนก็เห็นตรงกันจึงเป็นที่มาของนิตยสารเล่มนี้
ในปี 2548
โดยทั่วไปแล้ว นิตยสารผีมีรูปแบบโครงสร้างธุรกิจทีต่ า่ งไปจาก
นิตยสารวัยรุน่ ทัว่ ไป เพราะความหนาไม่มาก กระทัง่ การเย็บแบบมุมหลังคานัน้
ก็ได้มาจากการทีท่ งั้ เล่มไม่มโี ฆษณาอยูเ่ ลย นัน่ หมายความว่านิตยสารอยูไ่ ด้
ด้วยยอดขายจากผู้อ่านเท่านั้น ในราคาเล่มละ 25 บาท
“ผู้อ่านส�ำคัญที่สุด เราต้องคิดว่าท�ำอย่างไรถึงจะให้ความบันเทิง
ได้มากที่สุด ซึ่งก็ยากอยู่พอสมควร พยายามหาเรื่องแปลกใหม่ สยอง และ
เรื่องต่างประเทศเข้ามาบ้าง เมื่อผู้อ่านตอบรับ ก�ำลังใจก็มา”
แม้ผู้อ่านนิตยสาร ผี๔๘ จะอยู่ในช่วงอายุ 30-50 ปี แต่บทบาท
ของอินเทอร์เน็ตก็ส่งผลกระทบให้ผู้อ่านนิตยสารผีลดลงเช่นกัน ผี๔๘
จึงปรับตัวด้วยการพึ่งพาอินเทอร์เน็ตในการโฆษณา ใช้ช่องทางเฟซบุ๊กและ
ไลน์ ขณะที่นิตยสารผีหัวอื่นๆ แทบไม่มีช่องทางติดต่อเหล่านี้เลย
แม้โลกดิจทิ ลั จะเข้ามาท�ำให้ทกุ วงการต้องเปลีย่ นแปลงและปรับตัว
ไปมากมายเพียงใด แต่ส�ำหรับเรื่องผีๆ สางๆ แล้ว ยังไงก็ไม่มีวันหายไป
จากสังคมไทย นับเป็นความเชื่อของคนอ่านที่ยังคงพร้อมเสพความบันเทิง
ในรูปแบบนีอ้ ยู่ และเป็นความเชือ่ ของคนท�ำทีย่ งั เชือ่ ว่านิตยสารฉบับนีจ้ ะยัง
คงอยู่ต่อไป

3.TRANS
FORM

TRANSFORM TRANSFORM
ปรับตัว

1. CHANGE
2. STILL
3. TRANSFORM
4. CHOICE
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สิ่ งที่คุณท�ำอย่างแรกตอนตื่นนอนคืออะไร
เชื่ อ ว่ า เกิ น กว่ า ครึ่ ง คื อ การคว้ า โทรศั พ ท์
ขึ้ น มาเช็ ก เรื่ อ งราวบนหน้ า ฟี ด และข้ อ มู ล
ข่าวสารที่คุณไม่ได้ติดตามเมื่อยามหลับตา
แล้วทุกครั้งที่รถติดคุณท�ำอะไร ถ้าไม่ใช่
การหยิ บ โทรศั พ ท์ ข้ ึ น มาอั ป เดตเรื่ อ งราว
ต่างๆ นานา แล้วไหนจะเวลาเข้าห้องน�้ำ,
ต่อคิว, กินอาหาร กระทัง่ ก่อนนอน ทีค
่ ณ
ุ ต้อง
อัปเดตเรื่องราวทุกอย่างผ่านหน้าจอ
ด้วยพฤติกรรมทีเ่ ปลีย
่ นไป ในช่องทาง
ทีง่ า่ ยในการเข้าถึง สะดวกกับผูใ้ ช้และต้นทุน
ต�่ำส� ำหรับผู้ผลิต เราจึงเห็นการเกิดขึ้นของ
เว็บไซต์ทผ
ี่ ลิตคอนเทนต์ แชร์ขอ
้ มูลข่าวสาร
ขึ้ น มามากมาย ทั้ ง ที่ เ ป็ น ผู้ ผ ลิ ต หน้ า เก่ า ที่
เปลีย่ นช่องทางในการสือ
่ สาร ทัง้ ผูผ
้ ลิตหน้าใหม่
ที่เกิดขึ้นมาตามกระแส ที่ต่างพยายามป้ อน
ข้อมูลและคอนเทนต์ต่างๆ ในโลกออนไลน์
อยู่แทบทุกนาที
วิ ธี ก ารท� ำ งานของพวกเขาจะเป็ น
อย่างไร โลกใบใหม่บนหน้าจอกับโลกใบเก่า
บนหน้ากระดาษ จะยังคงใช้วธ
ิ ก
ี ารเดียวกัน
อยู่หรือไม่ อะไรที่เปลี่ยนและอะไรที่คงอยู่
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Cover Story
เรื่อง: ฐาปะนีย์ สามัคคี

นิตยสาร-อ่าน-ออนไลน์
“นิ ต ยสารก� ำ ลั ง จะตาย” ประโยคดั ง กล่ า วถู ก ยก
ขึ้นมาเป็นวรรคทองในวงการสื่ อสิ่ งพิ มพ์ เป็นอันดับ
ต้นๆ เนื่องจากเทคโนโลยีในปั จจุบันสามารถสร้าง
สิ่งทดแทนเพื่ อเติมเต็มความต้องการของผูบ
้ ริโภคได้
เกือบสมบูรณ์แบบ เปลีย
่ นสภาพกลายมาเป็นการอ่าน
ผ่านสื่ อในรูปแบบใหม่ จากหน้าก็กระดาษก็เปลีย
่ นไป
สู่ หน้าจอ ลองมาดูว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ได้
สะท้อนอะไรให้เราเห็นบ้าง

หารายได้ง่ายขึ้น
เมื่อนิตยสารถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบมาสู่ออนไลน์ รูปแบบการแข่งขัน
ด้านก�ำไรจึงมิได้อยู่ที่ยอดขายนิตยสารเป็นรูปเล่ม แต่เป็นการสร้าง
เนือ้ หาออกไปสูส่ าธารณะ ผูอ้ า่ นสามารถอ่านเนือ้ หาผ่านการเปิดเข้าไป
อ่านอย่างอิสระ และไม่จ�ำเป็นต้องซื้อสิ่งใดนอกเหนือจากสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ผู้อ่านมีอยู่แล้ว
ฉะนั้นรายได้หลักของนิตยสารออนไลน์จึงต้องผูกกับการเปิดอ่าน
ซึ่งจ�ำนวนครั้งในการเปิดอ่าน ระยะเวลาที่ผู้อ่านเปิดบทความ หรือ
กระทั่งการมีส่วนร่วมในการกดปุ่มไลก์ การแชร์ ก็ส่งผลให้มูลค่าของ
บทความดังกล่าวสูงขึ้น ลองคิดว่าหากบทความในนิตยสารออนไลน์
ถูกเปิดอ่านมากเท่าไร นัน้ หมายความว่ามีผอู้ า่ นสนใจและผ่านตาพืน้ ที่
ในบทความมากขึน้ เท่านัน้ นักการตลาดมองเห็นโอกาสดังกล่าวจึงเข้า
มาซือ้ พืน้ ทีโ่ ฆษณาเพือ่ ให้ผอู้ า่ นทีต่ งั้ ใจเข้ามาเปิดอ่านบทความผ่านตา
โฆษณาของตนเองไปด้วย ทัง้ โฆษณารูปแบบภาพนิง่ ภาพเคลือ่ นไหว
หรือคลิปวิดีโอ
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ไม่ต้องรอ
ความหมายของค�ำว่านิตยสาร ตามพจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 คือ หนังสือที่มีก�ำหนด
ออกเป็นประจ�ำและแน่นอน มีเนือ้ หาให้อา่ นเพือ่ ความ
เพลิดเพลินและความรูท้ วั่ ไป เช่น นิตยสารรายสัปดาห์
นิตยสารรายเดือน จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้
ถึงข้อเสียเปรียบทีน่ ติ ยสารต้องแบกรับ นัน่ คือรูปแบบ
ของนิตยสารที่พิมพ์เนื้อหาลงบนกระดาษเข้าเล่มเป็น
หนังสือหรือสื่อสิ่งพิมพ์ และลักษณะของการออกขาย
หรือวางแผง ทีผ่ อู้ า่ นต้องรอคอยการมาถึงของนิตยสาร
บนแผงหนังสือ ประกอบกับการเข้ามาของอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง สมาร์ตโฟน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ท�ำให้
ระยะเวลาของการรอคอยถูกแทนที่ด้วยความฉับไว
ทันเหตุการณ์ และอุปกรณ์เคลื่อนที่ในมือผู้บริโภคที่มี
ขนาดเล็กกะทัดรัด คล่องตัวกว่านิตยสารเป็นรูปเล่ม
ด้วยปัจจัยทัง้ หมดแล้ว นิตยสารหัวต่างๆ หรือแม้กระทัง่
ผู้ก่อตั้งหน้าใหม่ก็ต่างเข้ามาช่วงชิงพื้นที่ในการท�ำ
นิตยสารบนโลกอินเทอร์เน็ตมากขึ้น

ยิง่ นิตยสารออนไลน์สามารถสร้างเนือ้ หาหรือมีวธิ กี ารท�ำให้
ผูอ้ า่ นเปิดอ่านมากขึน้ ราคาของพืน้ ทีโ่ ฆษณาก็สงู ขึน้ ตามไป
ด้วย ทั้งนี้ยังมีวิธีการในการรับทราบรายได้จากการโฆษณา
ไม่วา่ จะนับตามจ�ำนวนการเปิดหน้าเว็บไซต์ การกดคลิกไป
ในโฆษณาดังกล่าว หรือกระทัง้ การเลือ่ นผ่านโฆษณาช้าเร็ว
ก็สามารถตรวจจับเป็นสถิติเพื่อน�ำมาค�ำนวณรายได้ที่ต้อง
จ่ายแก่เจ้าของนิตยสารออนไลน์ตามที่ตกลง หากวิธีการ
เพิม่ รายได้วธิ ขี า้ งต้นอาจซับซ้อน นิตยสารออนไลน์กป็ รับตัว
เพื่อสร้างรายได้หลากหลายวิธี เช่น การเขียนบทความรีวิว
สินค้า การเขียนบทความทีม่ เี รือ่ งราวของสินค้ามาเกีย่ วข้อง
(Advertorial) โดยรับส่วนแบ่งรายได้จากการขายสินค้า
หรือการรับเขียนบทความเพื่อเชิญชวน ประชาสัมพันธ์ รับ
รายได้เป็นชิ้นงาน เป็นต้น
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คอนเทนต์
หลากรูปแบบ
นิตยสาร มีขุมสมบัติที่มีอย่างมหาศาลคือ เนื้อหา หรือ
Content จึงไม่ยากหากปรับเปลี่ยนการน�ำเสนอจาก
การพิมพ์ Content ลงบนกระดาษ มาเป็นการสร้าง
Content เพือ่ เผยแพร่ ไม่วา่ จะเป็นเว็บไซต์ เฟซบุก๊ หรือ
ไฟล์ต่างๆ รูปแบบการน�ำเสนอจึงไม่ได้ถูกจ�ำกัดเพียง
การพิมพ์ตวั อักษรลงไปในกรอบหน้าหนังสือ แต่สามารถ
เพิ่มสีสัน ลูกเล่นต่างๆ อาทิ รูปเคลื่อนไหว (GIF) การ
ขยายภาพเข้าออก (Zoom) ใส่เสียงเพลงหรือคลิปวิดโี อ
แนบลิงก์ (Link) เพื่อแสดงเนื้อหาเพิ่มเติม แม้กระทั่ง
การแสดงความคิดเห็น (Comment) ได้ในทันทีท้าย
บทความ เป็นต้น ด้วยลักษณะเฉพาะที่ดึงดูดผู้อ่านได้
มากขึน้ ท�ำให้สอื่ รูปแบบกระดาษค่อยๆ ทยอยปิดตัวลง
และเปิดตัวกระโดดมาโลดแล่นอยู่ในวงการออนไลน์
อย่างคึกคัก
การดึงดูดให้ผู้อ่านเลือกอ่านเนื้อหาบนสื่อ
ออนไลน์ได้นั้น จึงเป็นเรื่องที่ทีมงานต้องท�ำงานอย่าง
หนักและรู้เคล็ดลับเฉพาะ จึงจ�ำเป็นต้องมีแนวทาง
การเขียนที่ท�ำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ง่าย และ
เพิม่ จ�ำนวนผูอ้ า่ นได้ โดยคุณภาพของบทความเป็นปัจจัย
แรก ที่ท�ำให้สื่อนิตยสารออนไลน์สามารถดึงดูดนักอ่าน
ได้ โดยบทความทีม่ คี ณ
ุ ภาพมักจะสะท้อนถึงเนือ้ หาสาระ
ที่น่าเชื่อถือ มีข้อมูล มีการศึกษาท�ำการบ้านมาอย่างดี
หากแต่บทความคุณภาพที่มีเนื้อหาสาระที่ดี ขนาดยาว
และเล่าด้วยน�้ำเสียงวิชาการ กลับเป็นดาบสองคมใน
สือ่ ออนไลน์ เมือ่ ผูอ้ า่ นเห็นตัวอักษรทีย่ าวเกินไป อาจจะ
ไม่สะดวกในการอ่านในหน้าจอขนาดเล็ก หรือตอบสนอง
ความต้องการเรื่องความรวดเร็วของผู้อ่านไม่ได้ ดังนั้น
วิธีการเล่าเรื่องจึงเปลี่ยนไปเป็นการน�ำเสนอข้อมูลด้วย
รูปภาพ (Infographic) การเพิ่มภาพประกอบที่ดึงดูด
สายตา หรือการเพิม่ วิดโี อคลิปทีต่ นื่ เต้นประกอบไปด้วย

เข้าถึงสะดวก
นิตยสารออนไลน์หลายส�ำนัก เลือกเว็บไซต์เป็นสือ่ หลัก
ในการน�ำเสนอบทความ เพราะฉะนัน้ จึงต้องพึง่ พาเว็บไซต์
ค้นหา (Search Engine) อย่าง Google ในการเชือ่ มโยง
ความต้องการของผูอ้ า่ น ดังนัน้ การก�ำหนด Keyword หลัก
เพื่อตอบสนองต่อค�ำค้นหาจึงเป็นวิธีพื้นฐานที่สามารถ
สร้ า งการเข้ า ถึ ง เพื่ อ เปิ ด อ่ า นบทความได้ ม ากยิ่ ง ขึ้ น
หมายถึงรายได้ที่มากขึ้นจากการโฆษณา และการสร้าง
ฐานผู้อ่านที่มากขึ้นในอนาคต เพียงแค่ก�ำหนดค�ำหลัก
ที่เกี่ยวข้องกับบทความ และวางค�ำดังกล่าวให้กระจาย
และถูกพูดซ�ำ้ ในบทความอย่างสม�ำ่ เสมอ เท่านีบ้ ทความ
ที่มี Keyword ที่ดี ก็จะถูกพบเห็นเป็นอันดับแรกๆ ของ
การค้นหาผ่าน Search Engine
การท�ำนิตยสารออนไลน์ตอ้ งปรับเปลีย่ นส�ำนวน
ภาษา จากภาษาทีเ่ ป็นทางการ ถูกเปลีย่ นส�ำนวนให้เป็น
กันเองกับผูอ้ า่ น สร้างบรรยากาศคล้ายการพูดคุยเล่าเรือ่ ง
มากยิ่งขึ้น หรือใช้วิธีการพาดหัวข่าวที่เชิญชวนให้เปิด
เข้าไปอ่านเนื้อหา การใช้ค�ำที่รุนแรงเพื่อเรียกร้องความ
สนใจ สร้างความจดจ�ำให้ผู้อ่านมากยิ่งขึ้น

PC MAGAZINE

PC Magazine นิตยสารวงการคอมพิวเตอร์ เป็นนิตยสารเจ้าแรกๆ ของโลกทีเ่ ริม่ มีนติ ยสารออนไลน์
โดยได้ทดลองผลิตนิตยสารออนไลน์ ชื่อ PC Disk Magazine 2000 ใส่มาใน CD ฟอร์แมต PDF
แนบมาพร้อมกับในนิตยสาร PC Magazine ตั้งแต่ปี 2543 และได้ประกาศเลิกพิมพ์นิตยสาร
รูปแบบกระดาษอย่างเป็นทางการ และด�ำเนินธุรกิจในรูปแบบนิตยสารออนไลน์ ตั้งแต่ปี 2552
เป็นต้นมา
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Cover Story
เรื่อง: ศศิกานต์ เอื้อวิทยาวุฒิกุล

VISUAL
CONTENT
ชีวิตชีวาของคอนเทนต์
ภาพบนโลกออนไลน์
ที่ไม่ได้เห็นบนสิ่ งพิมพ์

กองข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ ห ลั่ ง ไหลอยู่ ต ลอด
ทัง้ วันบนสื่อยุคใหม่ ท�ำให้พฤติกรรมผูเ้ สพ
เปลี่ ย นจากพลิ ก ที ล ะหน้ า บนกระดาษ
เป็นการกวาดสายตาอย่างเร็วๆ บนหน้าจอ
Visual Content หรือ คอนเทนต์ภาพ
จึงเป็นการสื่ อสารทีด
่ ีอย่างหนึ่งในการเข้า
ถึงง่ายและสร้างการจดจ�ำของผูค
้ น จนถึง
ขั้นเข้ามาแทนทีเ่ นือ
้ หาแบบตัวอักษรอย่าง
เดียวไปอย่างสิ้นเชิง ท�ำให้เราได้เห็นงานที่
นั ก ออกแบบกราฟิ ก ต้ อ งผลิ ต ออกมา
จีบคนอ่านให้ได้โดยไว ในรูปแบบที่ไม่ได้
เห็นบนสิ่ งพิ มพ์ ชนิดนาทีต่อนาที ลองมาดู
กันว่า บนเพจต่างๆ พอเปลี่ยนพื้ นที่เป็น
ออนไลน์ แ ล้ ว มี ค อนเทนต์ ภ าพอะไรมา
เรียกร้องความสนใจของผู้อ่านกันบ้าง

INFOGRAPHIC
ย่อยง่ายย่อยไว

แม้สงิ่ นีไ้ ม่ใช่เรือ่ งใหม่ แต่เมือ่ คนอ่านยุคใหม่จ�ำนวน
มากต้องการความสั้น กระชับ visual อย่าง รูปภาพ
อินโฟกราฟิกจึงยังจ�ำเป็น เพราะอินโฟกราฟิกคือ
การเอาข้อมูลมาย่อยเป็นภาพ ซึง่ ปลายทางคือท�ำให้
คนเข้าใจได้งา่ ยขึน้ เหมาะกับยุคแห่งความเร็ว (เหมือน
จรวด) ที่ส�ำคัญสามารถใช้ได้บนทุกแพลตฟอร์มของ
โซเชียลมีเดียทัง้ Facebook, Twitter และ Instagram
โดยเฉพาะเรือ่ งน่ารูท้ อ่ี ยูใ่ นกระแส ไม่วา่ จะเป็น โพสต์
สรุปการวิ่งของพี่ตูนในโครงการก้าวคนละก้าว, ผล
ส�ำรวจหวยไทยในรอบ 10 ปี, สถิตกิ ารสมรสและการ
หย่าร้างในสังคมไทย ไปถึงเรื่อง 5 อันดับหน่วยงาน
ที่ได้รับงบประมาณสูงสุด และปัจจุบัน เพื่อไม่ให้ดู
น่าเบื่อคล้ายๆ กับบนสิ่งพิมพ์ นักสร้างสรรค์ได้มี
การออกแบบตามลายเซ็นของตัวเองต่างกันออกไป
ทัง้ สี เทคนิค รูปแบบการน�ำเสนอให้ดสู นุก จนพัฒนา
เป็น Gifographic หรืออินโฟเคลื่อนไหวได้ (GIF,
Graphic และ Infographic) แต่ในสือ่ ไทยอาจยังเห็น
ได้น้อยอยู่ สามารถหาดูเพิ่มเติมได้โดยเสิร์ชค�ำว่า
Gifographic แล้วจะเห็นว่าเป็นอีกคอนเทนต์ภาพที่
บันเทิงมากๆ ทีเดียว
36
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สวยงามสะกิดตา

แบบใหม่ๆ สีสันแสบๆ ที่แทบจะสะท้อนแสง
ออกมาสร้างความสนุก น่าคลิกเข้าไปอ่านกัน
มากมาย
นอกจากนั้น เมื่อภาชนะข้อมูลถูก
เปลี่ ย นมาอยู ่ บ นออนไลน์ ที่ ผ ลิ ต ออกมาให้
ยลโฉมกันนาทีต่อนาที เจ้าของคอนเทนต์
หลากหัวก็ยอ่ มต้องการให้ตวั เองแตกต่างจาก
คนอื่น ท�ำให้เราได้เห็นศิลปินภาพประกอบ
สร้างงานที่ค่อนข้างเป็นตัวของตัวเอง โดย
เฉพาะกราฟิกภาพวาดมือ โดยสังเกตได้จาก
หลายเพจๆ ว่าภาพประกอบแบบวาดนั้นช่วย
สื่อสารได้มากกับบทความซีเรียสๆ เช่น เรื่อง
การเงิน การเมือง สังคม หรือเรือ่ งสนุกๆ อย่าง
อาหารการกิน ก็ยิ่งเพิ่มเสน่ห์กับบทความให้
ยอดอ่าน ยอดแชร์เยอะขึ้นได้ แต่ก็ใช่ว่าต้อง
ท�ำมืออย่างเดียว การจัดวาง ผสมผสานกับ
เทคนิคอื่นๆ ให้มีรูปแบบเฉพาะตัว ก็สร้าง
ความมีเอกลักษณ์ให้คอนเทนต์ภาพชุดนั้น
และช่วยเปลี่ยนทัศนคติของคนอ่านได้มาก
เช่นกัน

เคลือ
่ นไหวดึงดูดใจ

ภาพนิง่ และสร้างให้องค์ประกอบบางจุดมีการ
เคลื่อนไหววนลูปตลอดเวลา ท�ำให้ภาพมีมิติ
และดึงดูดสายตาผูอ้ า่ นบนสือ่ ออนไลน์ได้เป็น
อย่างดี นิยมมากในเชิงครีเอทีฟ หมู่เอเจนซี
โดยเทคนิคนี้เกิดขึ้นในปี 2011 จากช่างภาพ
ชาวสหรัฐฯ Kevin Burg และ Jamie Beck
ผู้สร้างภาพเคลื่อนไหวกราฟิก และยิ่งตั้งแต่
Facebook, Instagram อนุญาตให้แสดงผล
ไฟล์ .GIF ได้ Cinemagraph เจ๋งๆ จึงเกิด
ขึน้ มากมายในงานโฆษณาและประกอบเนือ้ หา
ต่างๆ ตามโซเชียลมีเดีย เช่น คอนเทนต์อาหาร
ภาพวิวท่องเที่ยว ภาพเสื้อผ้าหรือเส้นผมที่
ต้องแสดงออกถึงความพลิว้ ไหว เป็นเครือ่ งมือ
สร้างความมีชีวิตชีวากับคอนเทนต์ มีไวรัล
ทีส่ งู และมีโอกาสเข้าถึงผูบ้ ริโภคแบบ Organic
Reach สูงกว่าภาพนิ่งธรรมดาถึง 71% เป็น
เทรนด์ฮติ ถึงขัน้ มีแอปบนมือถือส�ำหรับเนรมิต
ภาพนิ่งให้เคลื่อนไหวได้อยู่หลายแอปทีเดียว

การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อดิจิทัลนั้นใช้
โหมดสีต่างกัน ในสิ่งพิมพ์ CMYK ยังคงเป็น
ทางเลือกหลักของการ Output งาน ซึง่ จะเป็น
สีที่เรามองเห็นบนวัตถุต่างๆ เช่น กระดาษ
แต่การท�ำงานออกแบบสื่อดิจิทัลจะใช้โหมดสี
RGB ถูกน�ำไปใช้กับระบบแสงแสดงภาพ เช่น
จอทีวี, เว็บไซต์, ภาพ Artwork Facebook  
ความแตกต่างของภาพ CMYK จะเหมือนเอาสี
มาอยู่บนวัตถุทึบแสง เช่น สีแดง จะออกมา
ไม่ส ดเท่า ประเภทสีของหมวด RGB และ
แน่นอนด้วยข้อจ�ำกัดเรือ่ งการพิมพ์หรือต้นทุน
อะไรก็ตามแต่ เราจะไม่ได้เห็นความจัดจ้านนี้
บนสิ่งพิมพ์ ในขณะที่บนออนไลน์นั้น ภาพ
แนว Colorful ก็มีหลายเพจนิยมใช้ ทั้ง The
Momentum, The MATTER, Way Magazine,
The101.world เป็นต้น โดยเราจะได้เห็นงาน
กราฟิกสีสดไปจนถึงสีสดมากๆ หลายสี ถูก
จัดวางในภาพเดียวกัน บวกกับในทุกปีจะมี
เฉดสีใหม่ๆ ถือก�ำเนิดขึ้น นั่นก็ยิ่งท�ำให้นักท�ำ
ภาพประกอบหลายๆ เพจ กล้าทดลองงานรูป

ตั้งแต่สิ่งพิมพ์เข้าสู่ยุคปรับตัว เพื่อให้เข้ากับ
โลกออนไลน์  วดิ โี อคอนเทนต์ หรือการ Live สด
บน Facebook และ Instagram ล้วนเป็น
สิ่งแรกๆ ที่ผู้อ่านได้เห็นและนิยมเข้าชมเป็น
จ�ำนวนมากและยังคงเป็นอย่างนัน้ อยู่ (อ้างอิง
จากข้อมูลเว็บ Alexza ได้รวบรวมเว็บไซต์ที่
คนเข้าชมมากที่สุดในโลก ปี 2017 จากผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตทั่วโลก โดยเว็บไซต์สุดฮิตคือ
Google ตามด้วย YouTube และ Facebook)
จากการอ่านบทสัมภาษณ์ศิลปินเป็นหน้าๆ ดู
รีววิ อาหารผ่านแค่ตวั หนังสือ แต่ในยุคออนไลน์
ไม่เป็นอย่างนั้น เราสามารถดูเนื้อหาเหล่านี้
ในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว ซึ่งการออกแบบ
สื่อออนไลน์ภาพเคลื่อนไหวยุค 4.0 มีการใช้
Motion Graphic ในการสื่อสารโน้มน้าวใจ
และให้ความรู้เพิ่มมากขึ้น มีการใช้กราฟิกทั้ง
2D และ 3D ผสมผสานกันในสื่อตัวเดียว ซึ่ง
สังเกตได้ว่าทุกเพจบนโลกออนไลน์ ล้วนเต็ม
ไปด้วยคอนเทนต์วิดีโอเก๋ๆ ที่ผลิตออกมา
เรียกความสนใจแบบไม่เว้นวัน
ที่มาข้อมูลและรูปภาพ  
นอกจากนี้ ยั ง มี ค อนเทนต์ ภ าพ www.washingtonpost.com, www.digett.
เคลือ่ นไหวอย่าง Cinemagraph ทีผ่ สานระหว่าง com, www.prdaily.com, thematter.co,
thestandard.co, themomentum.co, www.
the101.world
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The Cloud เดินอย่างช้าๆ
ในโลกออนไลน์
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นับตั้งแต่การเกิดขึ้นของสื่ อในโลกออนไลน์
‘ความเร็ ว ’ กลายเป็ น ปั จจั ย ปั จจั ย ส� ำ คั ญ
ในการน�ำเสนอคอนเทนต์บนแพลทฟอร์มใหม่นี้
อย่างหลีกเลีย
่ งไม่ได้ และบ่อยครั้งด้วยความ
ฉับไวของมัน กลับท�ำให้คุณค่าของคอนเทนต์
ออนไลน์ ม าไวไปไว สวนทางกั บ การผลิ ต
คอนเทนต์ในรูปแบบเดิมๆ อย่างนิตยสารเล่ม
ทีม
่ วี าระของการน�ำเสนออยู่ และสามารถหยิบ
จับขึ้นมาอ่านเมือ
่ ไรก็ได้
แต่ ถึ ง กระนั้ น ก็ ยั ง มี สื่ อ ออนไลน์ ที่
น� ำ เสนอคอนเทนต์ ด้ ว ยการคงเอกลั ก ษณ์
ของนิตยสารเล่มไว้ The Cloud คือนิตยสาร
ออนไลน์ทน
ี่ ย
ิ ามตัวเองว่า สร้างสรรค์คอนเทนต์
แบบ Timeless หรือไร้กาลเวลาเหมือนนิตยสาร
ด้วยการให้ความส� ำคัญกับการท�ำคอนเทนต์
อย่างประณีต ราวกับท�ำนิตยสารจริงๆ

ในยุคที่ทุกอย่างต้องไว สั้ น กระชับ
แต่ท�ำไม The Cloud จึงเลือกที่จะเดินช้าๆ
ไม่ไหลไปตามกระแสหลัก และให้ความส� ำคัญ
กับคุณค่ากับการอ่านขนาดนัน
่ ลายคน
้ คือสิ่งทีห
ก�ำลังสงสั ย
ลองไปฟั งค�ำตอบจาก เบลล์-จิรเดช
โอภาสพั นธ์วงศ์ บรรณาธิการบทสั มภาษณ์
แห่ง The Cloud ทีจ
่ ะมาอธิบายเรือ
่ งนีก
้ ัน
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จุดเริ่มต้นของ The Cloud เกิดขึ้นได้อย่างไร
The Cloud เกิดจากทีมคนท�ำนิตยสาร คือ พี่ก้อง
ทรงกลด บางยี่ขัน และพี่ช้างน้อย กุญชร ณ อยุธยา เป็นผู้ก่อตั้ง
ซึง่ ทัง้ คูท่ �ำงานนิตยสาร a day มาก่อน เราเรียก The Cloud ว่าเป็น
นิตยสารออนไลน์ จะไม่เรียกตัวเองว่าส�ำนักข่าว เพราะเป็นคนท�ำ
นิตยสารมาก่อน เรายังเชื่อในคอนเทนต์ Timeless ไร้กาลเวลา
อยากกลับมาอ่านเมือ่ ไรก็ได้ ต่างจากส�ำนักข่าวอืน่ ทีเ่ น้นความเร็ว
มีความทันเหตุการณ์ แต่อายุของคอนเทนต์จะสั้นกว่า ด้วยนิสัย
ของพวกเราที่ท�ำนิตยสารมาตลอดชีวิต อย่างพี่ก้องท�ำนิตยสาร
มาหลายสิบปี รูว้ า่ ตัวเองถนัดอะไร มองเห็นช่องทางออนไลน์เป็น
ช่องทางที่น่าสนใจ ก็เลยลองมาท�ำออนไลน์กันดูในรูปแบบที่เน้น
การไร้กาลเวลา เหมือนนิตยสารทีท่ �ำด้วยความประณีต เราจะคุยกัน
เสมอว่า Life Content นะ ท�ำด้วยความประณีต ความตัง้ ใจ ไม่ใช่
ท�ำแบบเร็วๆ ให้เสร็จๆ เราไม่ได้คดิ แบบนัน้ เราใช้เซนส์ของคนท�ำ
นิตยสารมาท�ำ  เพียงแต่เร่งให้เร็วกว่า เราไม่ทิ้งวิธีคิด ความลึก
บางอย่าง ถ้าเคยอ่าน The Cloud ก็จะสัมผัสได้วา่ หลายๆ คอนเทนต์
เกือบๆ ทั้งหมด มีความประณีต
ในฐานะทีเ่ คยท�ำนิตยสารเล่มมาก่อน พอขยับขึน้ มาท�ำออนไลน์
ความเป็นคนท�ำนิตยสารช่วยสนับสนุนการท�ำงานในด้านไหน
บ้าง และต้องปรับตัวอย่างไร
การท�ำนิตยสารมาก่อน เรามองสือ่ ออนไลน์ ไม่วา่ จะเป็น
ส�ำนักข่าวต่างๆ หรือนิตยสารทีม่ อี ยูต่ ามท้องตลาดเป็นแค่ภาชนะ
ที่รองรับคอนเทนต์ แต่ภาชนะที่รองรับคอนเทนต์มันเปลี่ยนไป
จากกระดาษมาอยูบ่ นโลกออนไลน์ ข้อดีทชี่ ดั มากๆ คือ เรารูท้ กั ษะ
ในการท�ำคอนเทนต์วา่ การจะได้มาซึง่ คอนเทนต์ทมี่ คี ณ
ุ ค่าต้องท�ำ
ยังไง เรามีคอนเนกชัน่ มีวธิ คี ดิ บางอย่างในการน�ำเสนอให้นา่ สนใจ
แต่ถ้าถามว่ามันสบายขนาดที่ย้ายจากนิตยสารมาออนไลน์แล้ว
ก็แค่เปลี่ยนสื่ออย่างนั้นไหม มันก็ไม่ใช่ มีอะไรหลายๆ อย่างที่
เราต้องปรับตัวให้ทนั โลกปัจจุบนั ซึง่ เร็วมากๆ คนทีบ่ อกว่ารูอ้ ยูแ่ ล้ว
ถ้าไม่ตามก็อาจจะตกเทรนด์ได้ภายในไม่กี่เดือน เพราะเทรนด์
เปลี่ยนเร็วมาก หรือว่าในโลกออนไลน์แค่มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก
เปลี่ยนอะไรบางอย่าง วิธีการสื่อสารก็เปลี่ยนแล้ว
ถามว่าต้องปรับตัวยังไง ก็ต้องมาเรียนรู้ใหม่ในโลก
ออนไลน์ เช่น ธรรมชาติของคนเสพสื่อออนไลน์เป็นยังไง อะไร
ทีเ่ ราเคยท�ำยาวๆ มัน Touch คนเสมอไปหรือเปล่า คอนเทนต์ไหน
สั้นได้ ไม่ต้องยาวก็ได้ แต่ท�ำด้วยความประณีตอยู่ อย่างแต่ก่อน
เราคิดนิตยสารเป็นเลย์เอาต์ปเู ต็มหน้า หน้าคู่ อะไรแบบนี้ แต่พอ
ย้ายมาท�ำออนไลน์กไ็ ม่ได้คดิ อะไรแบบนัน้ แล้ว แต่จะไปคิดในแง่วา่
แล้วภาพแชร์จะเป็นภาพไหน ทีจ่ ะท�ำให้คนอยากคลิก ค�ำโปรยทีจ่ ะ
แชร์จะเป็นค�ำไหน แต่ท�ำให้มนั เซ็กซี่ เป็นอีกทักษะหนึง่ ต้องเรียนรู้
ซึง่ พวกเราในทีมก็ยา้ ยมาจาก a day เกือบหมด เป็นสิง่ ทีเ่ รียนรูใ้ หม่
ในเรื่องนี้ แต่ว่าสิ่งที่พอใช้ได้อยู่ก็คือทักษะในการท�ำคอนเทนต์
ที่มีอยู่แล้วอย่างแข็งแรง

ก็เป็นวิธเี ลือกอีกแบบ ถ้าสังเกตบนเว็บไซต์จะมีขอ้ ความแท็บไลน์
อยู่ด้านบน คือ Local คือเรื่องภูมิปัญญาที่มีคุณค่า Creative
Culture คือวงการสร้างสรรค์ Better Living พูดถึงการมีชีวิตที่ดี
การใช้ชวี ติ อย่างมีคณ
ุ ค่า วิธเี ลือกก็มาจาก 3 ขานี้ ซึง่ จริงๆ 3 เรือ่ งนี้
กว้างมากนะ บางทีแทบจะตอบโจทย์ทกุ เรือ่ งราวในสังคมทีด่ �ำเนิน
อยู่แล้ว
การแบ่งหมวดหมู่หรือกลุ่มคอนเทนต์ของ The Cloud เป็น
คอลัมน์เหมือนนิตยสารหรือเปล่า
เราดึงโครงสร้างและเซนส์บางอย่างมาใช้ อย่างเช่น
ท�ำเป็ น คอลั ม น์ ซึ่ ง ในเว็ บ ออนไลน์ จ ะไม่ ค ่ อ ยมี ใ ครท�ำแบบนี้
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นฟีดไปเลย ของเราจะท�ำเป็นคอลัมน์ มีคอลัมน์
สัมภาษณ์ใหญ่ คอลัมน์สัมภาษณ์รอง คอลัมน์ท่องเที่ยว คอลัมน์
ภาพถ่าย คอลัมน์ส�ำหรับวงการวรรณกรรม คอลัมน์อาหาร คือ
เราคิดแบบโครงสร้างของนิตยสารเลยว่า ถ้านิตยสารมาอยู่บน
ออนไลน์จะเป็นยังไง ก็เอาลักษณะโครงสร้างคอลัมน์มาใช้ แล้วก็
มีคอนเทนต์เข้าไปสอดรับคอลัมน์ เดือนหนึง่ ก็มคี อลัมน์สมั ภาษณ์
ใหญ่ แล้วก็มีคอลัมน์สัมภาษณ์คนในกระแส ก็จะคิดอะไรแบบนั้น
จากตัวคอลัมน์ที่เราดึงกิมมิคบางอย่างมาใช้แล้ว ถ้าสังเกตบน
เว็บไซต์หลังจากคลิกเข้าไปอ่าน จะมีไอคอนหนึง่ ทีบ่ อกจ�ำนวนหน้า
คื อ ประมาณว่ า ถ้ า คุ ณ อ่ า นคอนเทนต์ ชิ้ น นี้ จ บเท่ า กั บ คุ ณ อ่ า น
นิตยสารจ�ำนวน 4 หน้า 6 หน้า 8 หน้า และ 12 หน้า ส่วน 12 หน้า
คือบทสัมภาษณ์ใหญ่ ถ้าใครเคยอ่านนิตยสารจะรู้ว่า 12 หน้า คือ
เต็มอิ่ม ก็ดึงสิ่งนี้มาใช้ ดึงวิธีคิด ดึงกิมมิคบางอย่างมาใช้ให้
ตอบรับกับสิง่ ทีเ่ ราตัง้ ใจไว้วา่ อยากให้เป็นนิตยสารบนโลกออนไลน์

มองเกีย่ วกับปรากฏการณ์สอื่ นิตยสารทีท่ ยอยปิดตัวในปัจจุบนั
อย่างไรบ้าง
มองว่าเป็นเรื่องพฤติกรรมของคนอ่าน คนยุคนี้โดน
ออนไลน์มาแย่งพืน้ ที่ ก็เป็นเรือ่ งของการปรับตัวว่าอะไรคือเหตุผล
ที่ท�ำให้คนยังต้องซื้อนิตยสารอยู่ นิตยสารจะรายงานแบบเดิม
ในแบบที่คนหาอ่านได้ทั่วไปในโลกออนไลน์ ก็ไม่มีเหตุผลที่คนจะ
ต้องจ่ายเงินซ�้ำ  มองว่าเป็นขาลงจริง แต่ก็มองว่ายังมีพื้นที่ให้
สื่อนี้อยู่ นิตยสารมีฟังก์ชั่นบางอย่าง ซึ่งถ้าค้นพบหรือว่าสามารถ
ดึงออกมาได้ มันสามารถอยู่ได้ เหมือนที่ท�ำไมเรายังซื้อนิตยสาร
ต่างประเทศเล่มแพงๆ แพงกว่านิตยสารไทยอีก นิตยสารหลายเล่ม
เขาก็สามารถท�ำได้ มองว่าเป็นขาลงจริง แล้วก็เข้าใจมากๆ ที่
หลายๆ เล่มปิดตัวไป มันเป็นโมเดลธุรกิจ เป็นเรื่องพฤติกรรม
ผูบ้ ริโภค ซึง่ เป็นเรือ่ งใหญ่มากเกินกว่านิตยสารเล่มหนึง่ จะควบคุม
ได้ทั้งหมด แต่ว่าเราก็พอมองออกว่ามันมีพื้นที่อยู่ อาจจะเป็น
ปริศนาทีค่ นในวงการนิตยสารต้องช่วยกันไข ไขขององค์กรตัวเอง
นี่แหละ ไม่ต้องไปช่วยคนอื่นหรอก (หัวเราะ) อะไรคือเหตุผลที่
ท�ำให้คนยังต้องซือ้ นิตยสารเรา อะไรเป็นจุดเด่นมากๆ ของนิตยสาร
ที่โลกออนไลน์ไม่สามารถให้ได้ คอมมอนเซนส์บางอย่างที่เรา
อยากได้ แต่หาได้จากนิตยสารเท่านั้น อะไรแบบนี้ ถ้าเจอแล้ว
การเลือกคอนเทนต์ในแบบ The Cloud เป็นยังไง
มันอยู่ได้ครับ เพราะคนไม่ได้เกลียดชังนิตยสาร เขาแค่เปลี่ยน
ความจริงก็เหมือนหลักในการท�ำนิตยสาร หรือหลัก พฤติกรรมการเสพสื่อเฉยๆ
ในการท�ำคอนเทนต์ทวั่ ไป อย่างเช่นเรือ่ งทีค่ นก�ำลังสนใจ แล้วก็หา
วิธีเล่าให้น่าสนใจ เป็นวิธีเลือกแบบหนึ่ง หรือเรื่องที่เราเห็นว่า
มีคณ
ุ ค่า อาจจะยังไม่ได้เป็นกระแส แต่มคี ณ
ุ ค่า เราอยากเล่าสิง่ นี้
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ในทุกวิกฤตย่อมมีโอกาส ในขณะทีส
่ ิ่ งพิมพ์
ยั ก ษ์ ใหญ่ ก� ำ ลั ง ล้ ม ตาย สิ่ งพิ ม พ์ เ ล็ ก ๆ
เฉพาะกลุ่มกลับเติบโตท่ามกลางวิกฤตได้
อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน
‘ซี น ’ คื อ สิ่ งพิ ม พ์ น อกกระแส ที่ มี
ประวัตศ
ิ าสตร์นานนับทศวรรษ แต่กลับไม่ได้
เป็นที่รู้จักมากนัก อาจเพราะในช่วงเวลา
ทีผ
่ า่ นมา เราได้เพียงรับรูข้ อ
้ มูลข่าวสารจาก
สื่อหลักๆ เพียงไม่กแ
ี่ ห่ง มีตวั เลือกไม่มากนัก
และถูกผูกขาดการให้ข้อมูลข่าวสารโดยที่
เราไม่รต
ู้ วั ท�ำให้ส่ื อนอกกระแสแทบจะไม่มี
ทีย
่ น
ื และอยูน
่ อกเหนือการรับรูข้ องคนทัว่ ไป
จนกระทั่งการเข้ามาของโซเชียลมีเดีย
ทีจ่ บ
ั กลุม
่ ก้อนของคนทีม
่ ค
ี วามสนใจเหมือนกัน
ไว้ดว้ ยกัน ท�ำให้สิ่งพิมพ์ทเี่ คยอยูน
่ อกกระแส
ไม่เคยมีใครพู ดถึงมาก่อน กลับเป็นกระแส
ขึ้นมา ซีนได้กลายเป็นสิ่ งพิ มพ์ เก่าในโลก
ใบใหม่ และกลายเป็นสื่ อทางเลือกที่ใครๆ
ก็อยากเข้าไปสั มผัส
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Cover Story
เรื่อง: สุพิเศษ ศศิวิมล

ซีนนี้ ซีนนั้น ซีนไหน

หากใครที่เป็นนักอ่าน นักเขียน หรือคลุกคลีอยู่กับการท�ำงานหนังสื อมาบ้าง
คงคุ้นเคยกับค�ำว่า ‘ซีน’ มาไม่มากก็น้อย แต่ส�ำหรับใครที่เพิ่ งเคยได้ยินค�ำนี้
ลองไปส� ำรวจความหมายของซีนในแง่มุมต่างๆ กันดู
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WHAT’S
ZINE?
‘ซีน’ คืออะไรกันแน่ ทุกวันคงหาค�ำตอบตายตัวได้ยาก
แต่เท่าทีพ่ อจะหาข้อมูลอ้างอิงได้ จากหนังสือ Whatcha
Mean, What’s Zine? ได้ให้ความหมายของซีนไว้ว่า
Zine คือการแสดงออกในรูปแบบของสิง่ พิมพ์แบบบ้านๆ
ราคาไม่แพง อาจจะเป็นนิตยสารขนาดเล็ก หนังสือการ์ตนู
ท�ำมือ เรื่องวงดนตรีที่ชอบ เรื่องตลก หรือเรื่องจิปาถะ
อืน่ ๆ ทีจ่ ะท�ำโดยคนเดียวหรือหลายคนก็ได้ ไซส์ไหนก็ได้
ครึ่งหน้า เป็นม้วน หรือวิธีการรวมเป็นฉบับแบบต่างๆ
ก็ยังได้
ซีนนั้นไม่จ�ำกัดว่าจะเล่าเรื่องอะไร สิ่งส�ำคัญ
คือ อยากเล่าด้วยใจ เล่าด้วยความรัก เล่าด้วยความเป็น
ตัวเอง เพราะไม่ได้ต้องการคาดหวังเรื่องยอดขาย หรือ
ต้องมานั่งเซ็นเซอร์อะไร อยากท�ำอะไรก็ท�ำ ปลดปล่อย
กันได้เต็มที่ หลายๆ คนที่ท�ำอยากแสดงออกถึงความ
เป็นตัวเอง โชว์ให้โลกรับรู้ถึงความเป็นปัจเจก ไม่ต้อง
ง้อส�ำนักพิมพ์ ไม่ต้องรอบรรณาธิการ มีเรื่องอยากเล่า
อยากเขียน อยากปล่อยของได้ตามสบายนั่นเอง
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หากเท้าความย้อนไปค�ำว่า Zine นัน้ มาจากค�ำว่า Fanzine
นั่นเอง ซึ่งจุดเริ่มต้นนั้นก็มาจากการรวมกลุ่มของผู้อ่าน
นิ ต ยสารวิ ท ยาศาสตร์ ชื่ อ Wonder Stone ที่ รั ก ใคร่
กลมเกลียวกันอย่างเหนียวแน่น และออกมาเป็น The Comet
ซีนเล่มแรกของโลก เกิดขึน้ ครัง้ ในอเมริกา ในนาม Science
Correspondence Club ใช้กระดาษเรียบๆ พิมพ์ไม่เยอะ
จุดเด่นของซีนเล่มนี้คือคอลัมน์ตอบจดหมายคุยกันเรื่อง
วิทยาศาสตร์ของกลุ่มคนเล็กๆ ที่ชอบอะไรเหมือนกัน
หลังจากนั้นซีนก็แพร่หลายไปตามความสนใจอีกมากมาย
เช่น ซีนของกลุม่ คนชืน่ ชอบหนัง วงดนตรี กีฬา ตามมากัน
อีกเพียบ
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ZINE’S
SCENE
IN
THAILAND
ส�ำหรับบ้านเรานัน้ วัฒนธรรมซีนก็เริม่ มาจากคนกลุม่ เล็กๆ มีตงั้ แต่
ซีนเกีย่ วกับดนตรีเมทัล ทีท่ �ำออกมาวางขายตามงานคอนเสิรต์ หรือ
เทศกาลดนตรีต่างๆ แต่ที่เป็นรูปเป็นร่าง ออกสู่สายตาผู้คนมากๆ
ก็คืองาน ‘หนังสือมือท�ำ’ ที่ถนนพระอาทิตย์ เมื่อปี พ.ศ. 2543
ซึ่งเคยจัดขึ้นด้วยกันทั้งหมด 2 ครั้ง ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก
ในงานนี้ก็มีนักเขียนแจ้งเกิดกันมากมาย เช่น โจ้-วชิรา รุธิรกนก
ที่แอบได้ยินข่าวว่ามีฝีมือท�ำซีนได้โดดเด่น จน โหน่ง-วงศ์ทนง
ชัยณรงค์สิงห์ ทาบทามมาให้เป็น บก. ของ a day เลยทีเดียว
ย้อนกลับไปเมือ่ 10 ปีกอ่ น ตอนนัน้ เรียกได้วา่ เป็นยุคทอง
ของวัฒนธรรมอินดี้ มีคนท�ำหนังสือท�ำมือกันเยอะแยะมากมาย
จนถึงขนาดในงาน Fat (Cat Radio ในตอนนี้) ยังมีโซนให้นั่งท�ำ
หนังสือท�ำมือกันเลยทีเดียว แต่ก็ใช่ว่าหลังจากงานนี้ความนิยม
เกี่ยวกับซีนหรือหนังสือท�ำมือในบ้านเราจะลดน้อยลงไป ยังมี
เทศกาลต่างๆ ที่มีซีนวางขายและได้รับความนิยมมากมายอย่าง
งาน Noise Market, a day make a Zine และล่าสุดคืองาน
Bangkok Art Book Fair 2017 ที่ผ่านมา
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เรื่ อ งสั้ น ที่ ม าจาก 7 เมื อ งต่ า งๆ
ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
เป็นเรื่องสั้นจากสองนักเขียน ใหม่
ศุภรุจกิจ และ พวงสร้อย อักษรสว่าง
ที่จะชวนไปท�ำความรู้จักเมืองต่างๆ
ด้วยตัวหนังสือทีม่ เี สน่ห์ มีเอกลักษณ์
และท�ำให้หลงรักได้ไม่ยาก

RUBBISH FAMZINE

ซีนของครอบครัวครีเอทีฟไดเรกเตอร์
ชาวสิงคโปร์ ที่มีภรรยาและลูกสาว
อีกสองคนช่วยกันท�ำ โดยพ่อแม่คู่นี้
สอนลูกด้วยการใช้ซีนเป็นเครื่องมือ
ซึ่งลูกๆ ก็สามารถออกไอเดียกันได้
อย่างเต็มที่ ทัง้ เขียน วาดรูป ถ่ายรูป
เรียกได้ว่าสนุกกันแบบเต็มที่ไปเลย

WHY ARE YOU STILL
HERE?

ซี น บั น ทึ ก ประสบการณ์ ก ารเป็ น
คนท�ำนิตยสารรายเดือน พร้อมกับ
ค�ำถามที่ว่าท�ำไมนิตยสารถึงยังคง
อยูม่ าได้จนถึงทุกวันนี้ พร้อมกับเล่า
ความรู้สึก ความผูกพัน และความ
สูญเสียจากการท�ำงานรายเดือนนี้

Cover Story
เรื่อง: สุธาสินี เลิศวัชระสารกุล
ภาพ: เกียรติศักดิ์ พลพิทักษ์ชัย

SPACEBAR
DESIGN
STUDIO
พื้ นทีเ่ พื่ อคนรักซีน

ด้วยความที่ ‘ซีน’ หรือ นิตยสารท�ำมือ เป็นสิ่งพิ มพ์
ต้นทุนต�่ำ กระบวนการผลิตไม่ซับซ้อน ใครๆ ก็
สามารถมีซีนของตัวเองได้ เสน่ห์ของงานเหล่านี้
จึงอยู่ที่การได้ปลดปล่อยสิ่ งที่ตัวเองอยากบอก
เล่าออกมาอย่างอิสระ หลายครั้งเราจึงได้เห็นงาน
แนวทดลองแปลกใหม่ หรือการน�ำเสนอเนื้อหา
ที่ค่อนข้างมีความเป็นส่ วนตัวสู ง แบบที่ไม่ค่อย
ปรากฏในสื่ อ กระแสหลั ก เท่ า ไรนั ก กลายเป็ น
สื่ อทางเลือกใหม่ทห
ี่ ลายคนก�ำลังให้ความสนใจ
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Spacebar Design Studio ตั้งอยู่ใต้คอนโด My Place 8 ย่านสุทธิสาร
สถานที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ที่คนรักซีนสามารถแวะเวียนมาหยิบจับลูบคล�ำ
ซีนหลากหลายสไตล์ และซือ้ ติดไม้ตดิ มือกลับบ้านได้ โดยไม่ตอ้ งรอสอย
ตามอีเวนต์หรือเทศกาลต่างๆ นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นออฟฟิศรับท�ำงาน
ออกแบบสื่อออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และ Select shop ขายหนังสือ
และสินค้าผลงานศิลปินเจ๋งๆ รวมถึงมีมุมส�ำหรับจัดเสวนา เวิร์กช็อป
และนิทรรศการ ซึ่ง วิว–วิมลพร รัชตกนก และ ภูภู่–วิศรุต วิสิทธิ์
ผูเ้ ป็นเจ้าของสตูดโิ อร่วมกัน ตัง้ ใจว่าอยากผลักดันให้มกี จิ กรรมทางศิลปะ
เกิดขึ้นเรื่อยๆ เท่าที่โอกาสจะเอื้ออ�ำนวย
วิวเล่าให้เราฟังว่า เธอเริ่มสนใจซีนจากการท�ำเล่นๆ เป็นงาน
อดิเรกเช่นเดียวกับหลายๆ คน  แต่ท�ำไปท�ำมาก็มโี อกาสได้เข้าไปช่วยปลุกปัน้
ซีนของคนอื่นให้เป็นรูปเป็นร่าง กระทั่งขยับขยายมาสู่การเป็นผู้รับพิมพ์
จัดจ�ำหน่าย และมีบริการออกแบบจัดรูปเล่มครบวงจร
ซีนที่วางขายอยู่ใน Spacebar Design Studio แบ่งออกเป็น
สามกลุ่ม กลุ่มแรกคือซีนที่เจ้าของผลิตเองเสร็จสรรพแล้วน�ำมาฝากขาย
กลุม่ ทีส่ องคือซีนทีว่ า่ จ้างสตูดโิ อผลิต และกลุม่ ทีส่ ามคือซีนทีท่ �ำงานร่วมกัน
ระหว่างสตูดิโอกับศิลปิน โดยมีทั้งโปรเจกต์ที่เสนอไอเดียเข้ามา แล้วทาง
สตูดิโอสนใจ และโปรเจกต์ท่ีเกิดจากการไปทาบทามศิลปินให้มาท�ำซีน
ร่วมกัน
“เวลาอยากท�ำซีนเราสามารถลงมือท�ำได้ทนั ที บางครัง้ มันจึงเป็น
ทางเลือกในการท�ำโปรเจกต์ทสี่ นใจ แต่ยงั ไม่อยากเล่นใหญ่ กรอบบางอย่าง
ทีส่ �ำนักพิมพ์ตอ้ งมี แต่ซนี ไม่จ�ำเป็นต้องมี ท�ำให้เรามีอสิ ระมากขึน้ ในการคิด
คอนเทนต์และออกแบบวิธเี ล่า เราเลยแฮปปีก้ บั มันมาก แล้วมันก็ขายได้ดว้ ย”
วิวพูดถึงแนวคิดในการท�ำซีนของตัวเอง และนักเขียนมีชอื่ หลายคนทีก่ ระโดด
ลงมาเล่นสนุกในสนามเล็กๆ นี้
“ซีนขายดีส่วนใหญ่เป็นงานของนักเขียนที่มีฐานแฟนติดตาม
อยูแ่ ล้ว และมักเป็นเนือ้ หาเข้าถึงง่าย จับต้องได้ เช่น แนวท่องเทีย่ ว แนวทีม่ ี
ความเป็น Booklet แต่กม็ หี ลายเล่มทีเ่ ป็นคนท�ำหน้าใหม่ แต่ตวั เล่มมีความ
น่าสนใจ เช่น มินิซีนเล่มจิ๋วที่กางออกมาเป็นแผนที่ได้ หรือซีนแนวทดลอง
ที่สแกน QR Code ฟังเสียงประกอบได้ พวกนี้ก็ขายดีเหมือนกัน”
หากมองเชิงธุรกิจ รายได้ที่หมุนเวียนในสตูดิโอแห่งนี้ยังคง
มาจากงานออกแบบสือ่ ออนไลน์เป็นหลัก แต่ในส่วนของซีนก็เริม่ มีพฒ
ั นาการ
ที่ชัดเจนขึ้น เมื่อ Spacebar Design Studio ได้รับการชักชวนให้น�ำซีน
ไปวางขายที่ Open House ชัน้ 6 เซ็นทรัลเอ็มบาสซี จึงต้องมีการค�ำนวณต้นทุน
ก�ำไร การแบ่งเปอร์เซ็นต์ และวางแผนการผลิตให้เป็นระบบมากกว่าเดิม
นอกจากนีว้ วิ และภูภยู่ งั มีแผนจะน�ำซีนไทยไปออกงาน Tokyo Art Book Fair
ที่ประเทศญี่ปุ่นเร็วๆ นี้ด้วย
นับเป็นความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนเล็กๆ ที่น่าจับตามอง และ
เอาใจช่วยให้พวกเขาขับเคลือ่ นงานศิลปะสนุกๆ เหล่านีต้ อ่ ไป เพราะเราเอง
ก็สนุกมากเช่นกันเวลาได้หยิบจับซีนเก๋ไก๋ไอเดียกระฉูด ซึง่ คาดว่าจะมีให้เห็น
เยอะขึ้นตามการเติบโตของแวดวงอาร์ตบุ๊กไทยในอนาคต
การเดินทาง MRT สุทธิสาร ประตู 4
Line: gospacebar
Tel: 094-5474885
ดูซีนน่าสนใจเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่
spacebarzine.co
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140 CHARACTERS
OF SOLITUDE
โดย Jirabell

รวมข้อความคัดสรรจากทวิตเตอร์
@jirabell น�ำเสนอโดยเรียงข้อความต่อกัน
เต็มพรืดแบบไม่เหลือที่ว่าง

OKINAWA 101
โดย ABERABBIT

ภาพถ่ายและประสบการณ์การท่องเที่ยว
โอกินาว่าของ ตอง-ชนพัฒน์ เศรษฐโสรัถ

TRAVELING
WITH WAV+VISUAL
โดย อัญญา เมืองโคตร

ซีนแนวทดลองทีน่ �ำเสนองานภาพสไตล์จดั
ซึ่งสามารถสแกน QR code เพื่อฟังเสียง
ประกอบได้

ผิดเป็นคูล101 &
ผิดเป็นคูล102

โดย นัท ศุภวาที
รวมความผิดพลาดจากการเดินทางที่ไม่
เป็นตามแผนแต่กลับกลายเป็นว่าดีซะงั้น

MONSLORITA
โดย โลเล
บางส่วนของความทรงจ�ำจากการเดินทาง
ดูซีนน่าสนใจเพิศ่มิ ลเติปะที
มและสั
้อได้ทตี่ ะ
ไปท�ำโปรเจกต์
่ เ มื ่งอซืงนาริ
ประเทศญี่ปspacebarzine.co
ุ่น

Cover Story
เรื่อง: นฤพล เปาอินทร์

ซีนนี้!
จะท�ำ
อะไรก็ได้

HOW TO
ซี น ส่ ว นใหญ่ มั ก ถู ก ท� ำ ขึ้ น
โดยที่ ไ ม่ ไ ด้ ห วั ง ยอดขาย
หรื อ รายได้ สั ก เท่ า ไร แต่
มั น มั ก ถู ก ส ร้ า ง ขึ้ น ด้ ว ย
เหตุผลง่ายๆ ‘ก็แค่อยากท�ำ’
ด้ ว ยเหตุ นี้ จึ ง ท� ำ ให้ ซี น
อ ยู่ เ ห นื อ ข้ อ จ� ำ กั ด แ ล ะ
กฎเกณฑ์ใดๆ ของสิ่งพิ มพ์
และที่ ส� ำคั ญ ความสนุ ก
ในการท� ำ ที่ เ ราอยากจะ
ท�ำอะไรก็ได้ตามใจ
แต่ ก ารท� ำ อะไรก็ ไ ด้ ที่ ว่ า
ก็ไม่ได้ง่ายเสมอไป ส� ำหรับ
มื อ ใ ห ม่ ที่ ไ ม่ รู้ ว่ า จ ะ เ ริ่ ม
อย่างไร ลองมาเริ่มต้นไป
พร้อมกัน
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STEP 1

STEP 2

เนื่องจากซีนมีจุดก�ำเนิดมาจากการ
ท�ำเอาสนุกเข้าว่า ท�ำเพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการของคนท�ำเท่านั้น
ซี น ทุ ก เล่ ม จึ ง เริ่ ม จากความอยาก     
ที่จะท�ำ  โดยการหาเรื่องที่อยากเล่า
หาประเด็ น ที่ อ ยากเขี ย น หาภาพ     
ที่อยากถ่ายในขั้นแรก

ถึงจะเป็นผลลัพธ์เดียวกัน แต่ก็มี
หลายวิธกี ารเพือ่ ให้ไปถึง แน่นอนว่า
อี ก ส่ ว นที่ ท�ำให้ ซี น น่ า สนใจคื อ              
วิธกี ารน�ำเสนอ ลองไปหาแรงบันดาลใจ
ได้จากซีนต่างๆ ทีเ่ ขาท�ำไว้ดอี ยูแ่ ล้ว
ไม่แน่ว่าอาจได้แรงบันดาลใจเจ๋งๆ
มาปรั บ ใช้ กั บ ซี น ของเราก็ เ ป็ น ได้
นอกจากนั้นคงเป็นการออกไปหา
แรงบั น ดาลใจจากโลกภายนอก   
เพื่ อ น�ำวัตถุดิบกลับมาสร้างสรรค์
คอนเทนต์ให้เจ๋งที่สุด
-

คิดคอนเทนต์

หาแรงบันดาลใจ

แนะน�ำ http://thebookdesignblog.com/
category/zine-design-inspiration
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MAKE A ZINE
STEP 3

STEP 4

STEP 5

หลั ง จากที่ เ ก็ บ เกี่ ย ววั ต ถุ ดิ บ มา     
เต็มเปีย่ ม ก็ถงึ เวลาละแลงความคิด
ถ่ า ยทอดความรู้สึกผ่านการเขีย น
ถ่ า ยภาพ วาดรู ป ให้ อ อกมาเป็ น
คอนเทนต์อย่างที่ต้องการ ส�ำคัญ
ที่ สุ ด คื อ ขั้ น ตอนนี้ มี เ ท่ า ไรใส่ ไ ป      
ให้หมด

วิธีการรวมเล่มของซีนมีหลายแบบ
ตั้งแต่การใส่ซองจดหมายอ่านเป็น
แผ่นๆ การติดคลิปหนีบกระดาษ
แบบง่ายๆ การร้อยเชือกเย็บ แต่
ที่นิยมสุดคงหนีไม่พ้นการเย็บแบบ
มุ ง หลั ง คาด้ ว ยแม็ ก ซ์ นั่ น เอง แต่
อย่างว่า การท�ำซีนไม่มีกรอบใดๆ
มาก�ำหนด นอกเหนือไปจากวิธีที่
กล่าวมา ลองคิดหาวิธีรวมเล่มแบบ
ใหม่ๆ ดูสิ

สุดท้ายก็ต้องโชว์ความเจ๋งของซีน
ที่ ท�ำให้ โ ลกได้ เ ห็ น จะเอาไปแลก
ในเทศกาลงานซีนต่างๆ ฝากขาย
หรือแจกให้คนอ่านก็แล้วแต่ความ
ต้องการของเราเลย เพราะของดี   
มีไว้อวด!

เขียน ถ่าย ลงมือ
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รวมเล่ม

เอาไปอวด!

Release Me
เรื่อง : พรณพรรษ พฤกษายิ่งเจริญ

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

HERACLITUS
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มันเป็นเช่นน�้ำเอง                  
“No man ever steps in the same river twice, ...“
ประโยคคุ ้ น ๆ เหมื อ นเคยได้ ยิ น จากสั ก ที่ ใ ดสั ก ที่ ห นึ่ ง ผุ ด ขึ้ น          
ในหัว ขณะเธอก�ำลังมองการเคลื่อนตัวราวสายน�้ำวนของมอคค่า
ในถ้วยเบือ้ งหน้า ใช่แล้ว มอคค่า เมือ่ คิดถึงตรงนีม้ มุ ปากทีถ่ กู แต้ม
สีกหุ ลาบก็ยกยิม้ มีเพียงมอคค่าทีต่ อ้ งผัสสะเธอมากทีส่ ดุ ในวัยที่
ผ่านความหวานเฉกเช่นคาราเมล ไม่ตนื่ เต้นกับรสกำ�้ กึง่ อย่างโกโก้
และเอสเพรสโซ่อนั เข้มข้นก็ยงั มิใช่ค�ำตอบ การดืม่ ด�ำ่ กับส่วนผสม
ที่ผสานกันระหว่างความหนักแน่นของกาแฟเข้ากับโกโก้จึงเป็น
ห้วงอารมณ์ที่ตีตะกอนความทรงจ�ำให้ลอยฟุ้ง จนเรื่องที่ลืมไปว่า
เคยมีอยู่โผล่ขึ้นมาให้รู้ว่ายังมีอยู่

ตลก เมือ่ ก้อนแป้งกลมๆ กรอบไม่สดุ ทีเ่ ธอเรียกว่าสโคนชิน้ เล็กๆ
สองชิ้น ท�ำให้นึกไปถึงหล่อนซึ่งเป็นคนแรกที่น�ำมาให้กิน ..สโคน
สคอน สโคน สคอน .. มันเป็นสโคนส�ำหรับเธอ ในขณะเดียวกัน
ก็เป็นสคอนส�ำหรับหล่อนด้วย

ส่วนตัวเธอไม่ได้พิสมัยขนมอบชนิดนี้มากไปกว่าแซนวิชไก่งวงที่
อิม่ ท้องกว่า ซำ�้ บางทียงั ร�ำคาญในความแห้งๆ จนแป้งแปรรูปร่วนๆ
หล่นเลอะเทอะ อย่างไรก็ตาม ในห้วงทรงจ�ำกระจัดกระจาย สโคน
สองชิ้นคล้ายจะเป็นแปรงปัดฝุ่น ภาพหล่อนหิ้วกล่องขนม ชวน
เธอลิ้มรสชาด้วยเสียงใสๆ กลับค่อยๆ เด่นชัดขึ้นอีกครั้ง แม้บท
สนทนาในคืนวันที่ผันผ่านจะเบาลงๆ บางช่วงกระท่อนกระแท่น
เหมือนแผ่นเสียงตกร่อง เธอจ�ำเรือ่ งทีห่ ล่อนหยิบมาเล่าได้ไม่หมด
มีคนเคยบอกเธอไว้วา่ ความเป็นตัวเรานัน้ ไม่ใช่ตวั เรา ไม่ใช่ตวั ตน    กระนั้นเสียงหัวเราะ ร้องไห้ รอยยิ้ม ที่เคยเกิด ก็เป็นดังสะพาน
ไม่เป็นตัวตน เมือ่ คิดว่าตัวเราเป็นอะไรคือการเอาตัวเองไปผูกกับ เชื่อมสองช่วงเวลาเข้าหากัน
บางอย่าง ผูกไว้กับความพึงพอใจ โศกเศร้า โกรธขึ้ง หลงวน      
กับห้วงวกวนของความคิดว่าเป็นเช่นนั้น ทั้งที่การบอกว่าสิ่งใด บางคราเธอเห็นปัจจุบนั ของเธอข้ามกลับไปหาอดีต ไปโอบกอดตัวเอง
เป็นเช่นไร นั้นไม่ต่างจากการเปล่งเสียงบอกเวลา ยามเศษของ ที่ไม่รู้ประสา บางคราตัวเธอวันนั้นก็เป็นฝ่ายเดินมาหาเธอวันนี     ้
เสี้ยววินาทีเคลื่อนผ่าน เมื่อเสียงนาฬิกาตีให้ตระหนักว่าถึงเวลา มาถามไถ่วา่ เป็นอย่างไรเหมือนอย่างทีค่ ดิ ไว้ไหม และหลายๆ ครา
เที่ยงคืน ขณะนั้นก็มิใช่เวลาเที่ยงคืนแล้ว เพราะฉะนั้นเธอจึง ทีเ่ ราพบกันกลางสะพาน หยุดส�ำรวจกันและกันตรงนัน้ สละบางสิง่
ไม่ควรอาวอนกับสิ่งใด ไม่ต้องพยายามจับหรือปล่อย แววตา รับบางอย่าง ก่อนจะหันหลังเดินกลับไปยังที่ของตัวเอง
เธอตอนนั้นคงฉายความไม่รู้ชัดไปหน่อย หล่อนจึงลูบศีรษะเธอ
ด้วยความเอ็นดู (หรือไม่ก็อาจเป็นดูแคลน) ก่อนจะเอ่ยประโยค ขอโทษ และ ขอบคุณ
เฝือๆ ท�ำนองว่าแล้ววันหนึ่งเธอจะเข้าใจเอง... แต่ในวันนี้ วันที่ เราผลัดกันกล่าวสองค�ำนี้ระหว่างกัน
ส่วนสูงของเธอเกินกว่าที่มือของหล่อนจะเอื้อมถึงได้โดยง่าย     
วันทีค่ �ำว่าอาวรณ์มคี วามหมายกับเธอมากกว่าการพยายามสะกด นึกถึงตรงนี้ เธอก็หยิบสโคนหย่อนลงถ้วยกาแฟ ดูการซึมซับ
ให้ถูกต้อง เธอก็ยังคงอาวรณ์ถึงหล่อนอยู่ดี
ของเหลวสีน�้ำตาลที่แทรกซึมอย่างรวดเร็วพามันไปจมอยู่ข้างใต้
มอคค่าถ้วยนีไ้ ม่เหมือนเดิมแล้ว แต่มนั ก็ยงั เป็นมอคค่า สโคนหายไป
ก่อนพบกัน แม้เธอจะไม่ใช่คนสมาธิสั้น แต่ก็ไม่เคยสนใจสิ่งใด จากจานหนึ่งชิ้น แต่กไ็ ม่ได้หายไปไหน เธอเงยหน้าขึ้นมองเลยไป
มากพอจะจดจ่อจนจัดเจน จึงเป็นเรือ่ งน่าประหลาดใจทีก่ ารปรากฎตัว หลังตู้โชว์ขนม แล้วเธอก็เห็นใครคนหนึ่งอยู่ตรงนั้น
ของหล่อนก่อให้เกิดการเอาใจเข้าไปใส่อย่างต่อเนื่อง ค่อยๆ
สั่งสม จนความรู้สึกที่เคยจัดเรียงเป็นระเบียบราวกับการเรียงตัว คาเฟ่เล็กๆ ที่เธอบังเอิญแวะเข้าในวันนี้ น�ำพาเรื่องบังเอิญมาให้
ของหนังสือที่สะสมบนชั้นนั้นท่วมท้นแล้วร่วงหล่นลงมา จากเคย เกินคาดแล้วล่ะ เธอยิ้ม
จับต้องเลือกหยิบมาพินิจได้ด้วยการสัมผัส ก็เหลือเพียงการรับรู้
แต่มอิ าจแตะต้อง ความเปลีย่ นแปลงเหล่านีไ้ ม่ได้เกิดอย่างฉับพลัน กระดิ่งลมส่งเสียงเมื่อประตูออกจากร้านคล้ายจะบอกลากลายๆ
แต่มันเป็นดั่งการเกิดฝน เป็นอย่างวัฏจักรทางอุทกวิทยาอันเป็น
หนึ่งในร้อยพันวัฏจักรที่มนุษย์จะสามารถศึกษาได้ ถึงเธอไม่อาจ มอคค่ายังเต็มถ้วย สคอนอีกชิน้ อยูบ่ นจาน ใครคนหนึง่ ยังอยูต่ รง
ล่วงรู้ว่า การแปรผันของหล่อนจะหมุนวนกลับไปยังจุดเริ่มต้นที่ นั้น แต่เธอต้องไปแล้ว
เคยเป็นหรือไม่ แต่ทรี่ คู้ อื ทัง้ เมฆ หมอก ฝน ไม่วา่ จะเป็นสิง่ ใด ต่าง
ก็ลว้ นเป็นสถานะหนึง่ ของน�ำ้ ทัง้ สิน้ และไม่วา่ รูปโฉมหล่อนจะต่าง ... for it’s not the same river and he’s not the same man.”
จากเดิมอย่างไร จากอาวอนเป็นอาวรณ์ หรืออาจกลับเป็นอาวอน - Heraclitus
ในวันข้างหน้าที่เธอเริ่มเลอะเลือน ความเป็นหล่อนก็จะแฝงอยู่
ข้างในนั้น เช่นเดียวกับที่อยู่ในก้นบึ้งของจิตใจเธอเสมอมา
ความคิดสะดุดลง เมื่อบริกรวางจานใส่ขนมมาเสิร์ฟ พร้อมชี้แจง
ว่าเป็นของขวัญจากทางร้านก่อนผละไปโดยไม่ทันให้เธอได้เอ่ย
ถามว่าเนือ่ งในโอกาสใด อีกครัง้ ทีค่ วามบังเอิญไม่ได้ท�ำให้เธอรูส้ กึ
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Review
เรื่อง: สุพิเศษ ศศิวิมล

ฝั นดี ฝั นเด่น

เขียนโดย สุดจักรวาล ศาสตร์สูงส่ง และ
ปิยฤทธิ์ ปัญจธรรมวิทย์
ใครจะคิดว่าแค่ความฝั นจะกลายมาเป็น
หนังสื อได้ แต่จะบอกว่าเป็นหนังสื อซะที
เดียวก็ไม่ถูกเท่าไร เพราะ ฝั นดี ฝั นเด่น
เป็นซีนของคนช่างฝั นสองคนมารวมตัวกัน
นั่นก็คือ สุ ดจักรวาล ศาสตร์สูงส่ ง และ
ปิยฤทธิ์ ปั ญจธรรมวิทย์

ซีนเล่มนี้เป็นบันทึกความฝันของทั้งสองคน ที่ก็มีฝันและน�้ำเสียง
ในการเล่าที่แตกต่างกันออกไป บางทีก็เซอร์เรียลโคตรๆ บางที
ก็เป็นฝันเรียบง่าย บางฝันอ่านแล้วอยากรูว้ า่ ก่อนนอนเจอเรือ่ งอะไรมา
ถึงฝันได้แบบนี้ ซึ่งพอฝันของทั้งสองคนที่มีความแตกต่างกัน   
มารวมกันอยู่ในเล่มเดียว ก็กลายเป็นเรื่องราวที่สนุก น่าติดตาม
อยากรู้ว่าจะมีฝันอะไรแปลกๆ มาให้เราฝันตามอีกบ้าง
อีกสิง่ หนึง่ ทีช่ อบมากๆ คือความตัง้ ใจ และไม่ลมื บันทึก
ความฝัน เป็นโลกคูข่ นานต่างจากในไดอารีทหี่ ลายๆ คนเขียนกัน
เป็นประจ�ำ การบันทึกความฝันอาจไม่ชว่ ยให้เราตรวจสอบความคิด
หรือทบทวนอะไรได้ แต่อกี แง่หนึง่ มันเป็นการบันทึกอารมณ์ ความ
รูส้ กึ หรือสิ่งที่อยู่ลึกลงไปข้างในจิตใจได้เป็นอย่างดีเหมือนกัน
และท�ำให้เรานึกอยากสนุกที่จะบันทึก เก็บความฝันออกมาเป็น         
ตัวอักษรกับเขาเหมือนกัน
นอกจากตัวเนื้อหาที่น่าสนใจแล้ว รูปแบบการพิมพ์   
การเลือกกระดาษ ก็เป็นอีกสิง่ หนึง่ ทีค่ นท�ำให้ความสนใจเหมือนกัน       
ซีนเล่มนีใ้ ช้วธิ กี ารพิมพ์แบบ Letterpress เป็นการพิมพ์แบบสมัยก่อน
ที่ต้องเรียงตัวอักษรกลับด้าน แล้วค่อยพิมพ์ เสน่ห์ของการพิมพ์
แบบนี้คือมันจะมีรอยบุ๋มหน่อยๆ บนกระดาษ สร้างเท็กซ์เจอร์
เวลาลูบไปที่หน้าปกได้เป็นอย่างดี
โดยรวมแล้ว ฝันดี ฝันเด่น เป็นซีนอีกเล่มที่ชวนเราไป
สนุกกับความหลากหลายของเนือ้ หา ได้รจู้ กั เทคโนโลยีการพิมพ์ใหม่
(ทั้งๆ ที่ใช้มาตั้งนานแล้ว) ท�ำให้อยากจดบันทึก และอยากเขียน
หนังสืออีกครั้ง
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SLEEPEEER
HIT!
ก�ำกับโดย Nobuhiro Doi
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ถ้าหากใครเคยอ่าน BAKUMAN วัยซน
คนการ์ ตู น มาก่ อ น ก็ ค งพอจะได้
เห็นชีวิตคู่ขนานของนักเขียน นั่นคือ
กองบรรณาธิ ก ารกั น บ้ า งแล้ ว แต่
ส� ำหรับซีรส
ี ์ เรือ่ งนีจ้ ะเป็นมุมมองของ
ฝ่ ายบก. เสี ยส่ วนใหญ่ ซึ่งก็เข้มข้น
และสนุกสนานไม่แพ้ กันเลยทีเดียว

บอกเล่าเรือ่ งราวของ คุโรซาว่า อดีตนักกีฬายูโดทีไ่ ม่สามารถเดินทางต่อไป
ในเส้นทางสายนี้ได้อีก จึงมาสมัครเป็นกองบรรณาธิการนิตยสารการ์ตูน
เพราะได้รับแรงบันดาลใจจากการ์ตูนของส�ำนักพิมพ์ที่เคยอ่าน ด้วยความ
มุ่งมั่นอันร้อนแรง อาจเป็นบุคลิกของนักกีฬาที่ท�ำให้เธอน่าสนใจและได้เข้า
ท�ำงานในกองบรรณาธิการนิตยสารการ์ตูนไวเบอร์สมอย่างที่ตั้งใจเอาไว้
ซีรีส์เรื่องนี้ความยาวก�ำลังพอดี 10 ตอนจบ ไม่สั้นและไม่ยาว    
จนเกินไป และสามารถเล่าเนื้อหาได้อย่างลงตัว ตัวละครเอกของเรื่อง
ค่อยๆ เรียนรู้วัฒนธรรมการท�ำงานของคนการ์ตูน ความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ เรียนรู้หน้าที่ของการเป็นบรรณาธิการที่ดีผ่านการท�ำงาน จากการ
พูดคุยกับบรรณาธิการรุ่นพี่ และที่ส�ำคัญคือการท�ำงานร่วมกับนักเขียน                    
ซึง่ ค่อยๆ แสดงออกมาให้เราเห็นผ่านแต่ละตอนอย่างเข้มข้นและสนุกสนาน
Sleepeeer Hit! เป็นซีรีส์ที่สะท้อนให้เราเห็นความรักและความ  
มุง่ มัน่ ในการท�ำงานของคนญีป่ นุ่ มากเหลือเกิน ไม่วา่ จะเป็นกองบรรณาธิการ
หรือนักเขียนเอง ในเรื่องนี้เราจะเห็นถึงมุมมองของบก. ได้รู้ว่านอกจากรับ
ต้นฉบับและพิจารณาเนมหรือสตอรี่บอร์ดแล้วพวกเขาต้องท�ำอะไรกันบ้าง
เหมือนเป็นการพาเราเข้าไปส�ำรวจโลกของกองบก.กันอย่างละเอียดทุกซอก
ทุกมุม ตั้งแต่การคิดค�ำโปรย การติดต่อกับนักเขียน การคัดเลือกนักเขียน
หน้าใหม่ และการประชุมลงซีรีส์หรือการตีพิมพ์เรื่องยาว
‘Juhan Shuttai!’ หรือการพิมพ์ซ�้ำ  เป็นเป้าหมายในการท�ำงาน
ของบรรณาธิการทุกคน เพราะการได้รบั การตีพมิ พ์ซำ�้ หมายความว่าหนังสือ
เล่มนัน้ ได้รบั ความนิยม และท�ำให้นกั เขียนและส�ำนักพิมพ์สามารถผลิตงาน
สูน่ กั อ่านต่อไปได้ กองบก.ในซีรสี เ์ รือ่ งนีจ้ งึ ท�ำงานโดยมีเป้าหมายนีก้ นั ทุกคน
ยิง่ มันส่งผ่านคุโรซาว่า บรรณาธิการหน้าใหม่ทมี่ หี วั ใจของนักกีฬา
ความมุง่ มัน่ เร่าร้อนนัน้ ก็ท�ำให้คนดูอดตืน่ เต้นไปด้วยไม่ได้ กลายเป็นซีรสี ท์ ี่
มอบทั้งพลัง เปิดโลกทัศน์ และความสนุกสนานครบรสไปในเวลาเดียวกัน
การได้ ดู ซี รี ส ์ เ รื่ อ งนี้ จึ ง เป็ น ตั ว จุ ด ประกายในการท�ำงานของ         
นักอยากเขียนและบรรณาธิการมือใหม่ ให้อยากส่งผลงานชิน้ โบว์แดงออกไปสู่
คนอ่าน อยากท�ำงานทีต่ วั เองรับผิดชอบให้ดที สี่ ดุ เพือ่ ทีว่ า่ เวลาหนังสือไปถึง
มือนักอ่าน จะได้ไม่รู้สึกเสียใจที่ได้ท�ำไป!

My Space
เรื่อง : วิชัย สว่างพงศ์เกษม
ภาพ : เกียรติศักดิ์ พลพิทักษ์ชัย

S

THE
PAPER
SMITH
E L E CT E D

SPACE
THE BEST INDY
BOOKSHOP
IN BKK

ร้านหนังสื อคัดสรร
ทีพ
่ ื้ นทีไ่ ม่ใช่ข้อจ�ำกัด

ที่อยู่ : The Papersmith by Booksmith 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/thepapersmithbookshop/
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สืบเท้าพ้นบันไดเลื่อนขั้นสุดท้ายที่เชื่อมสกายวอล์ก BTS
สถานีชิดลมเข้ากับชั้น 2 ของศูนย์การค้าเกษรวิลเลจ ก็จะ
พบแสงนวลตาส่องสว่างมาจากทางขวามือซึ่งเป็นที่ตั้งของ
ร้านนิตยสารอิสระ The Papersmith by The Booksmith
ผลักประตูรา้ นเปิดเข้าไป เสียงแซกโซโฟนลอยมา
ตามด้วยค�ำทักทายของผู้ดูแลร้าน บรรยากาศในร้านอาจจ�ำ
ต้องบรรยายด้วยค�ำว่า ‘ต้องมนตร์’ เพราะใครจะนึกเล่าว่า
ร้านหนังสือขนาดย่อมเนื้อที่หนึ่งห้องกระจกจะเต็มไปด้วย
นิตยสารยากจะคุน้ ตาทว่าชวนให้คน้ หาและน่าสัมผัสจ�ำนวน
มากขนาดนี้
เหตุผลหนึ่งนั้นเป็นเพราะหนังสือและนิตยสารใน
ร้านถูกคัดสรรมาอย่างดีโดยคุณสิโรตม์ จิระประยูร ผู้ก่อตั้ง
ร้านหนังสืออิสระ The Booksmith แห่งย่านนิมมานเหมินท์
จังหวัดเชียงใหม่ โดยความแตกต่างระหว่างร้านหนังสือทั้ง
สองก็คือร้าน The Papersmith จะเน้นไปที่นิตยสารทาง
เลือกมากกว่า ในขณะที่ The Booksmith จะเน้นหนังสือ
เล่มเป็นหลัก
กล่าวได้ว่า The Papersmith เป็นร้านนิตยสาร
อิสระแห่งแรกของไทย ภายในร้านจึงถูกครอบครองพืน้ ทีส่ ว่ น
ใหญ่ดว้ ยนิตยสารทางเลือกโดยเฉพาะนิตยสารดีไซน์ แฟชัน่
และศิลปะหัวนอก ซึง่ ครอบคลุมทัง้ นิตยสารทีม่ กี ารออกแบบ
ท้าทายสายตาสไตล์โมเดิร์นและรูปแบบเรียบง่ายอย่างมินิ
มอล อาทิ Kinfolk , Cereal , The Modernist , Classfare ,
Wallpaper* , B Magazine , Adbusters และ IDN เป็นต้น
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โดยประเภทของนิตยสารงานออกแบบและศิลปะก็มีหลาก
หลายทั้งนิตยสารวรรณกรรมอย่าง The White Review
นิตยสารภาพยนตร์อย่าง The Little White Lies นิตยสาร
งานออกแบบสถาปัตยกรรม habitus นิตยสารแฟชัน่ อย่าง
SLEEK นิตยสารทั้งหลายภายในร้านล้วนเหมาะส�ำหรับผู้
สนใจในงานออกและศิลปะ หรือต้องการแรงบันดาลใจและ
ชิน้ งานอ้างอิง เพราะนอกจากจะรวบรวมเนือ้ หาทีน่ า่ สนใจไว้
แล้ว หลายๆ หัวยังมีการจัดหน้าและเล่นทัศนศิลป์ทที่ า้ ทาย
ขนบการออกแบบได้อย่างน่าสนใจ ความหลากหลายของ
นิตยสารภายในร้านจึงท้าทายให้ผู้อ่านได้เปิดโลกรสนิยม
ของตัวเองให้กว้างขึน้ ด้วยนิตยสารซึง่ หาได้ไม่งา่ ยนักในไทย
บนชั้นหนังสือเต็มไปด้วยนิตยสารละลานตาแต่
ก็เห็นได้ชัดว่าแต่ละหัวล้วนแสดงความเป็นตัวเองออกมา
อย่างชัดเจน แม้นิตยสารส่วนใหญ่จะอยู่ห่อพลาสติกแต่
โดยมากแล้วก็มกั จะมีเล่มตัวอย่างทีท่ าง The Papersmith
แกะไว้ให้ผอู้ า่ นได้ใช้เวลาท�ำความรูจ้ กั นิสยั เฉพาะของแต่ละ
เล่ม ภายใต้แสงอุน่ อารมณ์และเพลงทีบ่ รรเลงคลอไปอย่าง
เข้าทีกับบรรยากาศร้านอาจท�ำให้จันทร์ประดับฟ้าเสียแล้ว
เมื่อออกจากร้านโดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวต้นปีที่กลางคืน
มาเยือนเร็วเป็นพิเศษเช่นนี้ ในบรรยากาศของเทศกาลปี
ใหม่แบบนี้ นิตยสารดีๆ สักเล่มก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ
ไม่น้อยที่จะมอบเป็นของขวัญให้ทั้งผู้อื่นและอาจจะได้ของ
ขวัญให้ตัวเองอีกหลายเล่มเสียด้วยสิ
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