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ผมเขียนบทบรรณาธิการระหว่างการเดินทางมาทำงานที่เชียงใหม่ ถึงแม้ว่า
ระยะทางอาจดูยาวไกล แต่ความรู้สึกของคนที่กำลังเดินทางมา และเดินทางกลับมี
ความแตกต่างกันอย่างแน่นอน ก็คงคล้ายๆ กับหน้าที่ของผม ในการควบคุม
การผลิต Read Me ทั้ง 6 ฉบับ แต่ละฉบับก็ให้ประสบการณ์ ความรู้สึกแตกต่าง
กันออกไป
ก่อนหน้าที่ผมจะถูกเชิญมาก็ให้ความรู้สึกอีกอย่าง พอวันนี้ วันที่ผมหมดวาระ
ก็ให้ความรู้ออกไปอีกอารมณ์ นับได้ว่าทุกความรู้สึก ทุกประสบการณ์ และอารมณ์
เป็ น ความหมายที่ ดี ใ นการเรี ย นรู้ แ ละทำงานกั บ น้ อ งๆ ที่ ก ำลั ง เดิ น ทางเข้ า สู่
สายอาชีพนักเขียนหรือกองบรรณาธิการ ว่าทุกคนมีความใฝ่ฝัน ความมุ่งมั่นออกมา
อย่างไร
ในทุกๆ ครั้งผมมักจะบอกน้องๆ เสมอว่าการทำงานเป็นทีมคือหัวใจของ
การทำงานทุกอย่างที่ต้องมีคนหมู่มาก ถ้าจะว่าไปก็คือเราทุกคนลงเรือลำเดียวกันและ
การทำงานคิดต่างไปจากนี้จะทำให้เราไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่วางเอาไว้ ยิ่งไปกว่านั้น
การทำงานร่ ว มกั น เป็ น ปั จ จั ย ที่ จ ะขาดไปไม่ ไ ด้ ในการอยู่ ร อดและการประสบ
ความสำเร็จ
มีเส้นแบ่งบางๆ ในชีวิตของเรามากมายหลายชนิด กั้นระหว่างสิ่งที่ยอดเยี่ยม
และสิ่งที่พิเศษ บางครั้งมันก็แทบมองไม่ออกหรือเป็นไปไม่ได้ที่จะชี้ชัด อะไรที่
ทำให้งานศิลปะหนึ่งชิ้นสวยงาม มีเหตุผลเป็นล้านๆ ข้อ แต่ความสำคัญของมันคือ
การสะกดใจคน มันทำให้เรารู้ได้ถึงความลึกลับและนำพาเราไปสู่ดินแดนอื่นๆ
ในโลกของจินตนาการ
ผมแค่อยากฝากน้องๆ ทุกคนว่า จงเปลี่ยนทุกความสามารถ ทุกความรู้
ทุกประสบการณ์ นอกจากตัวเองแล้ว อย่าลืมนำสิ่งต่างๆ ไปคิดเพื่อผู้อื่น แล้ว
จงทำให้มันเข้าไปอยู่ในหัวใจของใครหลายๆ คนให้ได้ แน่นอนมันไม่ง่าย มันต้อง
ใช้หัวใจทำงาน ชีวิตอาจท้าทายที่สุดถ้าคุณเองยอมเปิดโอกาสให้ตัวเองได้พัฒนา
ศักยภาพมากยิ่งๆ ขึ้นไป เราทุกคนล้วนมีความพิเศษที่มอบให้แก่โลกหน้าที่ของเรา
คือการค้นหาว่าสิ่งที่พิเศษนั้นคืออะไร และพากเพียรทำด้วยใจรัก เพราะฉะนั้น
อย่าย่ำอยู่กับที่ จงออกไปดูโลกข้างนอกบ้าง
ขอขอบคุณทุกโอกาสที่ทาง TK park มอบให้กับผม
ขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ผู้ประสานงานทุกคน (ทุกคนใจมากเลยครับ)
ขอบคุณน้องๆ ในทีมของผมทุกคน ตั้งแต่อบรม, Read Me 1-6
ขอบคุณจากใจ ขอบพระคุณ คนอ่านทุกท่าน
รักคนอ่านครับ…

กิตติพจน์ อรรถวิเชียร
บรรณาธิการบริหาร

Milk Shake

ไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม

เรื่อง : อนัญญา คูเอี่ยม

น้องนิว
เด็กชายกิตติชาติ พจนะธนะสิน
อายุ 9 ขวบ ชั้น ป.3
โรงเรียนสิริศึกษา

ตอนที่หนูเดินได้ก้าวแรก
หนูคิดว่าหนูจะเดินได้เอง
หรือว่าเดินตามแบบผู้ ใหญ่?
น้องโฟกัส

“เดินตามผู้ ใหญ่ เพราะว่า
ผู้ ใหญ่
เดินได้หนูก็ต้องเดินได้”

เด็กชายศิรชัช ทะวัน
อายุ 10 ขวบ ชั้น ป.5
โรงเรียนประภามนตรี 2

น้องต้นน้ำ

เด็กหญิงฐิติมนต์
เหนือเกาะหวาย
อายุ 6 ขวบ ชั้น อนุบาล 3
โรงเรียนสุขเจริญผล เทพารักษ์

“เดินได้เอง เพราะว่า
เรา
อาจจะฝึกเดินเองก็ไ
ด้”
“หนูเดินตามผู้ ใหญ่
เพราะว่าหนูกลัวล้ม”

น้องพุฒ
เด็กหญิงธนาภา พัฒธชนม์
อายุ 9 ขวบ ชั้น ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม

น้องเต่า
“เดินตามแบบผู้ ใหญ่
เพราะว่าผู้ ใหญ่จะพาจูงและพาเดินไป”


เด็กหญิงวรัญญู คูเอี่ยม
อายุ 8 ขวบ ชั้น ป.2
โรงเรียนวัดแพรกษา

“เดินได้เอง เพราะถ้าไม่มีผู้ ใหญ่อยู่
เราก็ต้องพยายามเดินเอง”

เด็กเล่นอะไร

Play Ground

เรื่อง : อภิลักษณ์ ธัญประทีป / ภาพประกอบจากเกม Emil Chronicle Online และ http://board.eco.in.th

Character dressing
แต่งตัวตามสไตล์ให้ลูกๆ
(ในเกมออนไลน์) ของคุณ
เกมออนไลน์ ในยุคสมัยปัจจุบัน รายได้ที่บริษัทผู้ผลิตเกมจะได้รับจากผู้เล่นนั้น
ไม่ ได้ยึดตามการซื้อชั่วโมงในการเล่น (Airtime) ที่ผู้เล่นจะต้องจ่ายเงินซื้อในราคา
แพงอี ก ต่ อ ไป แต่ ได้ ป รั บ เปลี่ ย นมาเป็ น ระบบไอเท็ ม มอลล์ (Item Mall) ร้ า นค้ า
ออนไลน์ที่ผู้เล่นสามารถซื้อหาไอเท็มชนิดต่างๆ ทั้งอาวุธ เครื่องแต่งกาย รวมถึง
เครื่องประดับ และยาแบบพิเศษ ทั้งที่สามารถเพิ่มและไม่ ได้เพิ่มความสามารถของ
ตั ว ละครผู้ เ ล่ น นานวั น เข้ า ทางบริ ษั ท ผู้ ผ ลิ ต เกมจึ ง ปิ๊ ง ไอเดี ย เก๋ ๆ โดยพยายาม
ออกแบบเครื่องแต่งกาย อาวุธและเครื่องประดับสวยๆ ออกมาให้ผู้เล่นได้เลือกซื้อไป
แต่งตัวตัวละครของตนเองกัน ระบบนี้เองที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ แฟชั่นไอเท็ม
(Fashion Item) ขึ้นในสารบบของเกมออนไลน์ทั่วโลก
เชื่อว่าหลายๆ คน เมื่อได้เล่นเกมออนไลน์
ที่ตัวละครของตัวเองเข้าไปโลดแล่นอยู่ในโลก
เสมือนอันสวยงามตระการตาแล้ว ก็คงไม่ได้พา
ตัวละครของตนเองไปเก็บเลเวลเพื่อหวังความ
เก่งกาจเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีการออกไปทำ
ภารกิจต่างๆ ร่วมกับผู้เล่นคนอื่นๆ รวมถึงร่วม
กิจกรรมลุ้นรางวัลต่างๆ ที่ทางบริษัทเกมจัดขึ้น
ประสบการณ์ต่างๆ เหล่านี้จึงช่วยสร้างความ
รู้สึกผูกพันต่อตัวละครของตนเอง และต้องการ
ให้ตัวละครของตนเองนั้นมีหน้าตาสวยหล่อและ
ดูดี ไอเท็มมอลล์ จึงช่วยตอบสนองความต้องการ
ในส่วนนี้ของผู้เล่นได้ ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย
ตั ว ละครเพื่ อ ความสวยงาม หรื อ ประยุ ก ต์ ใ ห้
เหมือนกับตัวละครจากเกมอื่นๆ คนจริงๆ และ
การ์ตูนเรื่องอื่นๆ ด้วย
ยกตั ว อย่ า งอย่ า งเกม Emil Chronicle
Online เกมออนไลน์สายพันธุ์ญี่ปุ่นที่เปิดบริการ
ให้ผู้เล่นชาวไทยได้เล่นมาถึง 3 ปีแล้ว ก็มี ECO
Cash Shop ที่ ถื อ ว่ า มี ค วามหลากหลายเป็ น
อันดับต้นๆ เพราะมีการออกตั๋วเสี่ยงโชค หรือที่
ในเกมเรียกว่า Special Ticket ซึ่งมีความพิเศษ
ตรงที่ผู้เล่นจะต้องลุ้นว่าจะเปิดได้ของชิ้นไหน

เพราะระบบจะทำการสุ่มไอเท็มในชุดนั้นๆ ตั้ง
แต่เครื่องแต่งกายสวยๆ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า
ถุงเท้า รองเท้า ต่างหู หรือหมวกสวยๆ (แอบ
กระซิบว่าเครื่องแต่งกายสวยๆ มักจะสุ่มออกมา
ยากมาก) ไปจนถึ ง ยาเพิ่ ม พลั ง ธรรมด๊ า
ธรรมดา… (แต่สุ่มออกมาง๊ายง่าย!) จึงสามารถ
พบเห็นผู้เล่นที่แต่งตัวให้ตัวละครของตนเองด้วย
แฟชั่นไอเท็มได้ทั่วไป ซึ่งใครที่สะสมแฟชั่นไอ
เท็ ม เอาไว้ ม ากๆ ก็ มั ก จะถู ก มองว่ า ร่ ำ รวย
เพราะเครื่องแต่งกายเหล่านี้ล้วนต้องแลกมาด้วย
เงินจริงที่ผู้เล่นต้องเติมเข้าระบบแก่บริษัทผู้ผลิต
เกม
อย่างไรก็ตาม ความรักตัวละครในเกมของ
ทุกคนก็ควรมีขอบเขต เพราะอะไรที่มากเกินไป
ก็ไม่ใช่ว่าจะดีอยู่เสมอ เพราะนั่นหมายถึงเงิน
ตราที่ เ ราต้ อ งเสี ย ไปเพื่ อ แลกกั บ ชุ ด ข้ อ มู ล ใน
คอมพิวเตอร์ที่แสดงผลออกมา แต่ไม่ได้จับต้อง
ได้เป็นรูปธรรม และในวันหนึ่งก็ต้องถึงจุดอิ่มตัว
ของมันไป เราจึงควรใช้จ่ายกับการเล่นเกมแต่
พอดี ที่สำคัญอย่าลืมออกไปขยับแข้งขยับขา
เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพกันด้วยนะชาว Read Me
ทุกคน



ดาวมหา’ลัย
เรื่อง : ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง / ภาพ : จิตรพงษ์ จีระฉัตร , ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง

“เลี
ย
นแบบ”
ในมุมมองของคนเขียนแบบ
มี นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาหลายคณะที่ ต้ อ งเรี ย นวิ ช าเขี ย นแบบกระจายอยู่ ต าม
มหาวิ ท ยาลั ย ต่ า ง ๆ มาดู กั น ว่ า คนที่ เ รี ย นเพื่ อ จบออกมาเป็ น ผู้ ใ ห้ ก ำเนิ ด
สิ่งใหม่ ๆ ด้วยความคิดสร้างสรรค์นั้น เขารู้สึกหรือมีความเห็นกับการเลียน
แบบอย่างไร

01

(กี้)

ชั้นปีที่ 3 คณะอักษรศาสตร์
วิชาโททัศนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
“การเลียนแบบดีในแง่ที่กระตุ้นให้เราเกิด
การเรียนรู้ เช่น เด็กเล็กจะหัดพูดได้ก็ต้องเลียน
แบบผู้ ใ หญ่ หรื อ ลายไทยก็ เ กิ ด จากศิ ล ปิ น เห็ น
เปลวไฟแล้ ว ก็ ไ ปจิ น ตนาการเป็ น ลายกนก เป็ น ต้ น
แต่ ก็ ใ ช่ ว่ า การเลี ย นแบบจะดี ไ ปทั้ ง หมด ขอให้ เ ลื อ ก
บางอย่างเป็นแนวทางแล้วนำมาพัฒนาให้เป็นของเราเอง
น่ า จะทำให้ เ กิ ด ความภาคภู มิ ใ จได้ ม ากกว่ า และรู้ สึ ก ดี
ด้วยกันทั้งสองฝ่าย ทั้งฝ่ายที่เป็นต้นแบบและฝ่ายที่เอาแบบ
อย่างมาใช้”

02

อัญชิสา ตันติยาภรณ์ (นิกส์)

ชั้นปีที่ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การผังเมือง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
“ มองได้สองแง่ แล้วแต่จะเลียนแบบไปใช้วิธีไหน
ถ้าเอาผลงานหรือความคิดของเขามาใช้เลย การเลียน
แบบนั้นก็ไม่ถูกต้อง แต่ถ้าเอาเป็นแรงบันดาลใจแล้วมา
ปรั บ ใช้ กั บ งานของเราก็ น่ า จะเป็ น เรื่ อ งที่ ย อมรั บ ได้
อย่างไรก็ดี พยายามเป็นตัวเองไว้ย่อมดีที่สุด อย่า
ปล่อยให้การเลียนแบบมากลืนกินตัวตนของเราไป ”



ยลชนก โยธี จ รั ส ศรี

03

04
พิ ม ลพั ช ร์ ธนุ สุ ท ธิ ย าภรณ์
(พอลลีน)

รัตน์ดาว บัญญัตินพรัตน์ (วิว)

ชั้นปีที่ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
“การเลียนแบบจะดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าเลียนแบบอะไร เลียนแบบ
ผลลัพธ์สุดท้าย เลียนแบบความคิดแล้วเอามาต่อยอด หรือสักแต่ว่า
เลียนแบบให้เหมือนเพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ดี การเลียนแบบบาง
ครั้งก็จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ เหมือนวิชาภาษาไทยก็ยังมีตำรา
แม่แบบให้ฝึกและปฏิบัติตาม แต่ถ้าให้เลียนแบบอะไรแล้ว ขอ
เลือกที่จะ ‘เรียน(เขียน)แบบ’ ดีกว่า”

ชั้นปีที่ 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์
ภาควิชานฤมิตศิลป์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
“ การเลี ย นแบบไม่ ใ ช่ สิ่ ง ดี เพราะเป็ น การหยิ บ เอา
ความคิดของคนอื่นมาหาประโยชน์ ทางที่ดีเราควรเปลี่ยนจาก
เลียนแบบผลงานมาเลียนแบบการกระทำ นั่นคือ ศึกษาวิธีคิดและ
วิธีทำงานของคนเก่ง ๆ เป็นแบบอย่าง แล้วประยุกต์ให้เข้ากับการ
ทำงานของเรา น่าจะเป็นด้านบวกของการเลียนแบบที่ดีที่สุด ”



My Space

สาระบันเทิงสถาน

เรื่อง : ศศิวรรณ โมกขเสน /ภาพ
ภาพ: จิ: ตจิรพงษ์
ตรพงษ์จีรจีะฉัระฉัตรตร

เนี
ย
ลสั
น
เฮส์
โลกโรแมนติกของหนอนหนังสือฝรั่ง
หนังสือดีๆ มากมายกลับกลายเป็นที่ขยาดของบรรดาหนอนหนังสือก็ด้วยเหตุที่มันเป็นภาษาอังกฤษ แต่หากมีที่นั่งอ่าน
บรรยากาศดีๆ พร้อมหนังสือให้เลือกหลากหลาย แถมใกล้ๆ มีบรรณารักษ์ ใจดีที่พร้อมแนะนำ ก็น่าจะทำให้ความน่ากลัว
ของตัวหนังสือต่างภาษาถูกบรรเทาลงมาให้ดูอบอุ่นน่ารักขึ้นได้ ไม่น้อย ทั้งหมดนี้สามารถพบได้ ในห้องสมุดอายุใกล้ร้อย
ปีที่ตั้งอยู่กลางใจเมืองอย่างเนียลสัน เฮส์
แม้ไม่ยิ่งใหญ่เท่าทัชมาฮาล แต่เนียลสัน เฮส์ ก็ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็น
อนุสรณ์ของความรักไม่ต่างกัน เพราะอาคารห้องสมุดแห่งนี้ นายแพทย์
ที. เฮวาร์ด สร้างขึ้นเป็นที่ระลึกแด่ภรรยาของเขา นางเจนี่ เนียลสัน เฮส์
ที่ถึงแก่กรรมเมื่อปี พ.ศ. 2463 ในฐานะที่นางเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและอุทิศตน
เป็นกรรมการดำเนินงาน บางกอกเลดี้ส์ ไลบรารี่ แอสโซซิเอชั่น ร่วมกับ
ภรรยาของหมอบรัดเลย์และหมอสมิธมายาวนานกว่า 25 ปี และปัจจุบันก็
ยังรักษาเจตนารมณ์ของการมีเจ้าหน้าที่และกรรมการบริหารงานเป็น
ผู้หญิงทั้งหมด
ตัวอาคารสวยงามตั้งแต่แรกเห็นจากภายนอก ด้วยฝีมือการออกแบบ
ของ มาริโอ ตามานโย สถาปนิกชาวอิตาเลียนที่เข้ามารับราชการในสมัย
รัชกาลที่ 5 โดยมีเทคนิคการสร้างฐานอาคารเช่นเดียวกันกับพระที่นั่ง
อนั น ตสมาคม นอกจากหลั ง คาทรงโดมและหั ว เสาสลั ก สวยงามตาม
สถาปัตยกรรมแบบยุโรปโบราณ ใต้ตึกยังมีบ่อน้ำสำหรับให้ความเย็น
ภายในอาคารอีกด้วย
เมื่อก้าวเข้าไปภายใน ตู้ไม้ใส่หนังสือที่เรียงรายอยู่ก็ทำให้รู้สึกราวกับ
หลุดเข้าไปในห้องสมุดฮอกวอตส์ หนังสือภาษาอังกฤษมากมายถูกแยกจัด
ไว้ตามหมวดหมู่ในระบบดิวอี้ ทั้งเก่าและใหม่มากมายถึง 20,000 เล่ม ที่
น่ารักคือมีมุมแยกออกมาพิเศษสำหรับหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทย และ
มุมหนังสือแนะนำจากสมาชิกห้องสมุดด้วย แต่ที่น่ารักยิ่งกว่าก็คือมุม
หนังสือสำหรับเด็กพร้อมโต๊ะเก้าอี้สีสันสดใส ซึ่งจะมีการเล่านิทานภาษา
อังกฤษในทุกเช้าวันเสาร์เวลา 10.30 น.



แม้จะมีพื้นที่ไม่กว้างขวาง แต่ทางห้องสมุดก็ยังอุตส่าห์แบ่งพื้นที่
ในห้องเล็กๆ สำหรับจัดแสดงผลงานศิลปะในนาม โรทันดา แกลอรี่
โดยมีผลงานทั้งของศิลปินไทยและต่างประเทศเปลี่ยนแปลงไปทุก
เดือน แถมยังลามมาถึงสนามเล็กๆ ด้านหน้าห้องสมุดที่ถูกจัดให้เป็น
The garden gallery เช่นกัน
บรรณารักษ์ใจดีของห้องสมุดบอกกับเราว่าผู้ใช้บริการที่นี่จะเป็น
ชาวต่างชาติเสียส่วนใหญ่ ผู้ใช้บริการคนไทยคิดเป็นเพียง 20% ถึง
กระนั้นบรรยากาศสงบท่ามกลางชั้นหนังสือเก่าสุดคลาสสิกก็เคย
ทำให้ นั ก เขี ย นสาวไทยอย่ า งคุ ณ ’ปราย พั น แสง ติ ด ใจในความ
โรแมนติกจนถึงขั้นยืมมาเป็นฉากในเรื่องสั้น “ประกายตาหางนกยูง”
ของเธอมาแล้ว
หากอ่านหนังสือจนท้องว่าง ตาลาย ก็สามารถเดินออกมาพัก
สายตา บำรุงท้องได้ที่คาเฟ่ซึ่งตั้งอยู่อาคารติดกัน เปิดขายทั้งกาแฟ
เบเกอรี่ และอาหารไทย-เทศ บรรยากาศโปร่งสบายเพราะผนังเป็น
กระจกใสรับแสงธรรมชาติ สนนราคาคาปูชิโนร้อนแก้วละ 75 บาท
และผัดผักบุ้งไฟแดงหมูกรอบอยู่ที่ 105 บาทถ้วน หากไม่สะดวกใจ
กับราคาแนะนำให้ผ่านมาแวะซื้อหลัง 5 โมงเย็นเป็นต้นไป เพราะ
เบเกอรี่ ทั้ ง หมดจะลดราคา 50% ประเด็นสำคัญที่ต้อ งหมายเหตุ

เอาไว้ ก็ คื อ คาเฟ่ นั้ น เปิ ด ให้ บ ริ ก ารทุ ก วั น ในขณะที่ ห้ อ งสมุ ด นั้ น ปิ ด
ทำการในวันจันทร์
นอกจากเป็ น โลกส่ ว นตั ว ของคนรั ก หนั ง สื อ ภาษาอั ง กฤษแล้ ว
เนียลสัน เฮส์ ยังขยันจัดกิจกรรมทั้งเวิร์กชอป ปาร์ตี้ และกิจกรรม
พบปะพูดคุยกับนักเขียนสม่ำเสมอ ที่ไม่น่าพลาดเป็นอย่างยิ่งก็คือ
ในวันพฤหัสบดีที่ 14 - ศุกร์ที่ 15 พฤษภาคมนี้ จะมีงาน Nailson
Hays Library Big Book Sale ที่นำเอาหนังสือภาษาอังกฤษมือสอง
คุณภาพดีมาขายกันถูกๆ ตั้งแต่ 9.30 - 16.00 น.
ห้องสมุดเนียลสัน เฮส์มีค่าเข้าใช้บริการสำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกคนละ 50 บาท แต่หากนั่งอ่านแล้วติดใจอยากยืมกลับไปอ่าน
ต่อที่บ้านก็จะต้องสมัครเป็นสมาชิกซึ่งมีให้เลือกหลายรูปแบบต่าง
ราคา และสมาชิกยังมีสิทธิเข้าร่วมเวิร์กชอปต่างๆ ในราคาถูกกว่า
บุคคลทั่วไปอีกด้วย
หากวันนี้เหลือบไปเจอหนังสือภาษาอังกฤษแล้วยังคงไม่อยาก
มองหน้า ก็ลองหาเวลาแวะเข้ามาที่ห้องสมุดแห่งนี้ดูสักครั้ง เผื่อว่า
คุณจะได้แรงบันดาลใจดีๆ จากอีกโลกของการอ่านที่สวยงามแม้ยัง
ไม่ทันได้พลิกหน้ากระดาษด้วยซ้ำไป

ห้องสมุดเนียลสัน เฮส์ ตั้งอยู่ที่ถนนสุรวงศ์ สามารถเดินทางด้วย BTS
ช่องนนทรี หรือ MRT สีลม แล้วต่อรถตุ๊กตุ๊กในราคา 40-50 บาท เปิด
ทำการวันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 9.30-17.00 สอบถามโทร 0 2233 1731
หรือ http://www.neilsonhayslibrary.com



Speakers

ดาวดลใจ

เรื่อง / ภาพ : วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย

เลียนแบบ...แบบมีสไตล์

วง Room39 คือวงดนตรีคัฟเวอร์ของนักดนตรีชาวไทยที่อาศัยอยู่ที่อเมริกา พวกเขาทำคลิปวิดีโอคัฟเวอร์เพลงต่างๆ
ของศิลปินชื่อดังเพื่อปล่อยในเว็บไซต์ยูทูป ซึ่งทำได้ดีอย่างน่าชื่นชม กระแสในโลกออนไลน์จึงดังข้ามทวีปมายังเมืองไทย
ทำให้ตอนนี้พวกเขาเป็นวงดนตรีที่มีอนาคตไกลวงหนึ่งและมีแฟนคลับเหนียวแน่น
วง Room 3.50 บาท คือวงดนตรีล้อเลียนที่ถอดแบบคาร์แรกเตอร์มา
จากวง Room 39 โดยใช้แนวทางเดียวกัน นั่นคือการทำคลิปวิดีโอเพื่อ
ปล่อยในเว็บไซต์ยูทูป จากจุดเริ่มต้นจากการทำแค่เอาขำๆ แต่ตอนนี้ด้วย
ความสามารถทางดนตรีและมุขฮาเฉพาะตัว กลับทำให้พวกเขากำลังเป็น
ที่จดจำในฐานะวงดนตรีล้อเลียนที่มีฝีมือวงหนึ่งและมีแฟนคลับเหนียวแน่น
ไม่แพ้กัน
เหตุผลที่ยกมาแบบนี้เราไม่ได้เปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างอะไร
แต่เราอยากให้เห็นถึงเส้นทางว่าด้วยการ ‘เลียนแบบ’ ของวง Room 3.50
บาท ที่ก็ไม่เชิงเลียนแบบเสียทีเดียว เพราะด้วยเอกลักษณ์อันโดดเด่นจน
แทบทำให้ลืมต้นฉบับไปเลยทีเดียว เปิดคลิปของพวกเขาและอ่านบท
สัมภาษณ์นี้ไปพร้อมๆ กัน จะได้อรรถรสในการทำความรู้จักพวกเขามาก
ขึ้นทีเดียว
วง Room 3.50 บาท เกิดขึ้นได้อย่างไร
เริ่มต้นจากสมาชิกในวงที่อยู่ด้วยกันมานานแล้ว เดิมมีชื่อวงว่า ท็อฟ
ฟี่ก๊อปปี้โชว์ แสดงเลียนแบบศิลปินโดยการแต่งตัว เสียง คาร์แรกเตอร์
อารมณ์ประมาณไมเคิล ตั๋ง ทำทุกอย่างให้ใกล้เคียงมากที่สุด มีติดตลก
ขำๆ ใส่มุขแทรกเข้าไปด้วยในเพลง ส่วน Room 3.50 บาท เกิดจากการ
นึกสนุกกันตอนหลังเลิกงาน ลองชวนๆ กันมาทำคลิปเลียนแบบดู คือเรา
เลียนแบบกันอยู่แล้ว จนมันซ้ำซากจำเจ อีกอย่างวงก๊อปปี้โชว์แบบนี้มี
เยอะ เราก็เลยอยากทำอะไรให้มันแหวก แล้วไปคิดถึงวง Room 39
เพราะรูปแบบเขาน่าสนใจตรงที่ว่าเขาอยู่เมืองนอกแล้วส่งคลิปร้องเพลงลง
ยูทูป ซึ่งเราไม่เคยทำแบบนี้เลย เราเล่นมาสิบปี แต่เราไม่เคยอัดคลิปการ
แสดงของเราเลย ก็เลยได้ไอเดียมาลองทำเลียนแบบเขาดู ตอนแรกแค่
ตั้งใจล้อเลียนขำๆ กะไว้บอกเล่าสนุกๆ แค่ในวงเพื่อนเท่านั้น
ส่วนตัวพวกคุณคิดอย่างไรกับวง Room39
ที่เราเลียนแบบเพราะเราชอบเขา ถ้าไม่ชอบเราก็คงไม่ทำ เคยคุย
ผ่ า นๆ กั น ในเฟสบุ๊ ก หลายๆ ที่ ที่ เ คยสั ม ภาษณ์ ไ ปก็ บ อกว่ า เสมอว่ า
ขอบคุณน้องมาก ถ้าไม่มี Room39 ก็ไม่มี Room 3.50 บาท หรอก
เพราะโปรเจกต์นี้เราเลียนแบบเขาโดยตรงเลย แต่วันนี้รูปแบบมันเริ่ม
ชัดเจนในตัวเรา เพราะของเราเป็นมุข ถ้าคนจะเสพแบบเพราะๆ ก็ไปฟัง
Room39 แต่ถ้าเกิดจะฮาด้วยก็มาฟังวงเรา ตอนนี้แฟนคลับวงเขามาเป็น
แฟนคลับวงเราเยอะมาก แต่ก็มีมาคอมเมนต์ว่าเลอะเทอะบ้าง มันก็เป็น
มุมมอง เพราะนี่เป็นสไตล์ของเรามาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว จุดยืนของเราคือ
เลียนแบบ เราทำมาเพื่อสนุกสนาน บอกไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าไม่หวังอะไร
เพราะทุกคนมีอาชีพเป็นของตัวเองอยู่แล้ว
‘การเลียนแบบ’ ในความหมายของพวกคุณคืออะไร
การเลียนแบบมันไม่เหมือนของจริงหรอก นิยามของการเลียนแบบอยู่
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ที่ จุ ด มุ่ ง หมายของคนเลี ย นแบบว่ า จะให้ อ อกมาในทิ ศ ทางไหน จะให้
เหมือนเขาหรือจะให้ดีกว่าเขา แต่เราเลียนแบบเพื่อสนุกสนาน แนวทาง
ของเราคือไม่ไปวัดกับเขา ไม่ใช่บอกว่าร้องเพราะกว่า ดนตรีแจ๋วกว่า คือ
ไปคนละทางกัน ไม่ใช่การแข่งขัน เพราะเราไม่ได้เก่งเท่าเขา เราแค่เอาฮา
คือถ้าจะเอาเนียนเราก็ทำได้ มันจะเกิดข้อเปรียบเทียบเลย
ดูเหมือนว่ากระแสการทำคลิปเลียนแบบในยูทูปตอนนี้มีเยอะมาก
แม้แต่วงของพวกคุณก็ยังมีคนเลียนแบบเลย รู้สึกอย่างไรบ้าง
ทุกอย่างตอนนี้มันเปิดกว้างอยู่แล้ว เรายังเลียนแบบเขาเลย ใครจะ
มาเลียนแบบเราก็ปล่อยไป มันเป็นสิทธิ์ของเขาที่เขามีความสามารถ ไม่
ได้คิดว่าเขาจะมาแข่งกับเรา เรายังคิดอยู่ในใจว่าการที่เราเลียนแบบเขา
เขาจะรู้สึกยังไง เขาโกรธไหม เพราะฉะนั้นใครจะมาเลียนแบบเราก็ปล่อย
เขาไป
แต่ถ้าเป็นแบบนี้มากเข้า อาจทำให้ศิลปินรุ่นใหม่หาแนวทางของ
ตัวเองไม่เจอหรือเปล่า
ถ้าเขามีไอเดียสร้างสรรค์ที่จะทำอะไรให้แตกต่างออกไป โดยที่ไม่
เลียนแบบเลยก็เป็นเรื่องดี ซึ่งถ้าสมมติเด็กรุ่นใหม่ไม่ทำอะไรที่เป็นของตัว
เอง ทุกคนเลียนแบบหมดเลย ก็จะตายไปเอง เพราะต้นแบบดังไปแล้ว
ตัวเลียนแบบก็ไม่ดัง เพราะไม่มีอะไรเป็นของตัวเอง มันเป็นแฟชั่น เป็น
กระแส ช่วงนี้อะไรดังก็เลียนแบบอันนั้น
พวกคุณมองอนาคตของวงต่อไปอย่างไร
ตอนนี้คิดแค่เอาโชว์สดทุกโชว์ให้มันดีก่อน ให้คนดูประทับใจ วง
Room 39 ไปทัวร์คอนเสิร์ตด้วยการไปร้องเพลงให้แฟนๆ พวกเขาฟัง แต่
ของเราไม่ได้เน้นร้องเพลงเพราะๆ ให้คนฟัง เพลงเพราะหาฟังได้ไม่ยาก
ซึ่งของเรามันเป็นการบ้านหนักตรงที่ว่าคลิปทำไว้ซะฮา แต่พอเล่นสด
จริงๆ มันจะฮาเหมือนในคลิปไหม ตอนทำคลิปเราก็อยู่กันห้าคน ไม่มีใคร
มานั่งดูเราแบบนี้ ถ้าตรงนี้ผ่านไปได้ก็ต้องดูต่อไปว่ากระแสของคนดูหรือ
แฟนคลับต้องการอะไรจากเราอีกไหม มันเป็นเรื่องของอนาคต
อยากบอกอะไรกับศิลปินหน้าใหม่ที่เริ่มต้นด้วยการเลียน
แบบ
อยากให้เลียนแบบแบบสร้างสรรค์ มีไอเดียที่เป็นของตัวเองด้วย จะ
เกิดความภาคภูมิใจมากกว่า ว่าอย่างน้อยๆ คุณก็ไม่ได้เลียนแบบเขาร้อย
เปอร์เซ็นต์ มีความเป็นตัวของตัวเองด้วย เพราะไม่ได้อะไร อย่างพี่เบิร์ดที่
เป็นซูเปอร์สตาร์ของเมืองไทยอยู่แล้ว มีตัวก๊อปปี้พี่เบิร์ด มาแป๊บเดียว
เดี๋ยวก็หายไป เพราะคนรักของแท้ไปแล้ว ไม่มารักตัวก๊อปปี้หรอก เพราะ
ฉะนั้นถ้าจะเลียนแบบต้องคิดเสมอว่าถ้าเราไม่มีอะไร เราก็จะหายไป แต่
ถ้ายิ่งทำงานศิลปะสร้างสรรค์ที่เป็นของตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์เลย นั่นแหละ
จะเกิดความภาคภูมิใจมากที่สุด

เลียนแบบได้
แต่ก็เอาเฉพาะส่วนที่ดี
ส่วนที่ชอบไป
แล้วก็หาแนวทางที่เป็นของ
ตัวเองด้วย
ไม่ใช่เลียนแบบ
ร้อยเปอร์เซ็นต์

ท๊อฟฟี่ - ศิวดล จันทเสวี / ร้องนำ, ทนต์ - ทนต์ ฟักทอง / ร้องนำ, บ๊อบบี้ - นิติกร สิมะลี / กีตาร์, ติ๊ก - ดุสิต เพ็งโอ / กลอง, อั๋น - วิรุฬ สุพัฒนกิตติ / คีย์บอร์ด
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123Step

วัยฉันฝัน

เรื่อง / ภาพ : ศราวุธ ชื่นรส

“อยากเลียนแบบใครในบ้านมากที่สุด”
เด็กชายธีรพัทธ์ ทองแท้

นางสาววรรณา เข็ตกิจ

สายวิชาชีพสิ่งที่เด็กน้อยใฝ่ฝัน

สาวอาร์ตผู้ร่วมเล่นกีตาร์กับพ่อ

เมื่อได้ฟังคำถามเด็กน้อยระเบิดหัวเราะแล้วนิ่งคิดชั่วครู่ “ผมอยาก
เป็นเหมือนพี่ชายที่เรียนอยู่สายช่าง ปวช.” เด็กชายที่วิ่งเล่นกับเพื่อนมอง
ฝ่าความมืดออกไปยังถนนด้านหน้า แล้วพูดถึงความอยากเลียนแบบต่อว่า
เห็นพี่ไปเรียนแล้วดูสนุกมีเรื่องการเรียนและเพื่อนๆ มาเล่าให้แม่ฟังทุกวัน
แม้ตอนนี้ยังอยู่แค่ ป.3 แต่เด็กน้อยเชื่อในเส้นทางที่เลือกอย่างมั่นใจ
“เรียนช่าง” พ่อบอกว่ามีงานทำแน่นอน เพราะบนถนนมีรถวิ่งมาก พ่อก็
ชอบที่พี่ชายไปเรียนซ่อมรถเพราะหลายครั้งพี่ก็มาช่วยซ่อมรถของพ่อ ซ่อม
ได้บ้างไม่ได้บ้าง รถมันเก่าแล้วพี่บอกว่าครูสอนแต่พวกรถใหม่ๆ
ถึงวันนี้สิ่งที่อยากเป็นยังมาไม่ถึง แต่เด็กน้อยยังเชื่อว่า ไปอยู่ ปวช.
มีความรู้ก็สามารถทำงานช่วยที่บ้านแล้วเรียนไปด้วย เขายิ้มอย่างภูมิใจ
เสมือนได้รับคำชื่นชมจากพ่อ

สาวผู้ชอบศิลปะและมีการแต่งตัวในแบบของตัวเองตอบด้วยมาด
กวนๆ ว่า “อยากเป็นเหมือนพ่อ เพราะพ่อเป็นพ่อไง พ่อเก่ง พ่อดี พ่อ
เล่นดนตรีได้” พลันพูดจบเธอก็หันมาจับดินสอวาดรูปที่ยังค้างอยู่ต่อ
การเลียนแบบคนที่เป็นต้นขั้วแนวความคิดไม่ใช่เรื่องง่าย ซึ่งเธอ
ยอมรับอย่างเต็มเสียง แต่วันนี้ได้เป็นจริงแล้วเพราะสาวน้อยเล่นกีตาร์ได้
และการเล่นเกือบทุกครั้งผู้ร่วมวงในนั้นคือพ่อ การเล่นกีตาร์กับพ่อเป็นสิ่ง
ที่ทำให้เกิดความมั่นใจและเล่นเพลงที่ยากๆ ได้อย่างรวดเร็ว พ่อจะสอน
การเล่นดนตรีอยู่เสมอ เนื่องจากอยากให้ลูกได้มีวิชาความรู้ด้านการเล่น
ดนตรีติดตัวไว้เผื่อลำบากจะได้นำมาใช้หาเลี้ยงตัวเอง
เธอดูนิ่งเมื่อเพ่งมองรูปภาพบนผืนกระดาษ ผิดกับเมื่อยื่นคำถาม
เกี่ยวกับเรื่องพ่อ เธอตอบเพียงสั้นๆ ว่า “พ่อคือที่สุด”

อายุ 9 ปี อาชีพ นักเรียน ป.3 โรงเรียนวัดไก่เตี้ย
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อายุ 18 ปี อาชีพนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

บ้านถือเป็นโรงเรียนการเรียนรู้แห่งแรกของเด็กหลายๆ คน นักวิชาการด้านเด็กเองก็มองว่าบรรยากาศ
ในบ้านมีส่วนสำคัญอย่างมากที่จะหลอมเด็กหนึ่งคนให้เป็นไปในทิศทางบวกหรือลบ ในมุมกลับกันบ้านยังก่อร่าง
ภูมิต้านทานให้กับเด็กๆ 
คนทั้ง 4 ช่วงวัยย่อมเคยผ่านวัยฝันการเลียนแบบบุคลิกคนในบ้าน ด้วยเหตุนี้เองไม่ต้องมีนักวิชาการ
มารองรับแค่ ได้ยินภาษิต “ลูกไม้หล่นไม่ ไกลต้น” “แม่ปูสอนลูกปู” แค่นี้ก็เป็นเหตุผลเพียงพอแล้วที่จะมาฟัง
พวกเขาเหล่านี้ว่าอยากเลียบแบบใครในบ้านมากที่สุด? 

นางสาวพัชราภรณ์ พึ่งภิญโญ

นางบัวหลั่น ดีหมื่นไวย์

ผู้หญิงถอดแบบใจดีมากเสียงหัวเราะ

การก้าวเดินบนเส้นทางตัวเอง

อายุ 25 อาชีพพนักงานบริษัท

	
หญิงสาวบอกตามตรงว่าเลือกไม่ถูกว่าเหมือนใครในครอบครัว หาก
ให้เลือกคนที่ชอบเลียนแบบมากที่สุดคงหนีไม่พ้น พ่อกับแม่ ด้วยความ
ใจดีของพ่อที่ให้อภัยลูกและเอาใจลูกสาวคนนี้อยู่เสมอทำให้เธออยากใจดี
เหมือนพ่อ ส่วนสิ่งที่อยากเลียบแบบจากแม่มากที่สุดคือ ความอารมณ์ดี
เพราะไม่ว่าทุกข์หรือสุขแม่จะดูเป็นคนมีอารมณ์ขันมากที่สุดในบ้าน สิ่งนี้
ทำให้เธอยิ้มได้เวลาทุกข์ร้อน และพร้อมจะก้าวเดินไปตามแนวทางของแม่
ด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ
ทุ ก วั น นี้ เ ธอทำงานในเมื อ งหลวงและได้ น ำความใจดี แ ละความ
อารมณ์ดีมาปรับใช้ในการทำงานและชีวิต ด้วยเพียงเราเอื้อเฟื้อให้คนอื่น
แล้วย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีตามมา เช่นเดียวกับกับรอยยิ้มและอารมณ์ขัน
ยิ่งจะทำให้คนรอบข้างรวมถึงตัวเองไม่เครียด

อายุ 50 ปี อาชีพพนักงานเอกชน
	
บนหน้ากระทะร้อนพุ่งพุดๆ เธอถือตะหลิว ยืนเท้าสะเอวย้อนถึงวัยเด็ก
ด้วยเสียงเศร้าว่า ไม่อยากเป็นใครในครอบครัวเลย เนื่องจากตอนนั้นอยากเรียน
หนังสือมากแต่ที่บ้านไม่มีเงินส่งเสียเรียนจึงเรียนแค่ ป.4 ส่วนพี่น้องคนอื่นๆ ก็
ไม่มีใครเรียนสูงกว่านี้ เลยพยายามมองครอบครัวอื่นที่ส่งลูกเรียนสูงๆ
เธอบอกถึงสิ่งแรกที่อยากทำตอนเด็กๆ คือ อยากอ่านหนังสือออก เพราะ
หลังจากจบ ป.4 ได้ไปสมัครเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกให้สามีครอบครัวหนึ่งที่สอน
เรื่องงานบ้าน และใช้เวลาว่างหัดสะกดคำผ่านถุงกระดาษหนังสือพิมพ์สมัยก่อน
จนสามารถอ่านออกเขียนได้
วันนี้ยอมรับว่าสิ่งที่จุดประกายให้มีวันนี้มาจากตัวหนังสือบนถุงกระดาษ
จึงอยากให้เด็กรุ่นใหม่ๆ รวมทั้งลูกของตนตั้งใจเรียนเมื่อมีโอกาสแล้วควรเรียน
ให้ถึงที่สุดแล้วอนาคตจะมาเอง
บนทางระหว่างวัยทั้ง 4 มีทั้งที่ยังไปไม่ถึง และถึงแล้ว หรือล่วงเลยผ่านไป
แต่ทั้งหมดบอกได้ถึงความเพียรพยายามของคนไม่เคยทำให้ใครเสียหายเพียง
ตนมีต้นแบบในทางที่ดีเท่านั้นเอง
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Go On

วันเดียวเที่ยวกรุง

เรื่อง : อนัญญา คูเอี่ยม / ภาพ : จิตรพงษ์ จีระฉัตร

Museum of Counterfeit Goods Tilleke & Gibbins

จริงหรือหลอก? ลองมาดู!

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2532
และได้ น ำสิ น ค้ า ข้ า วของเครื่ อ งใช้ ส ารพั ด
ประเภททั้งของจริงของปลอมของเลียนแบบ
มาจัดแสดงเปรียบเทียบกันกว่า 400 ชิ้น จาก
จำนวนสิ่งของกว่า 3,600 ชิ้น! ที่ทางสถาบัน
กฏหมายติลลิกีแอนด์กิบบินส์ได้เก็บรักษาไว้
หลังจากการดำเนินการทางกฏหมาย สิ่งของ
ที่ ส ามารถนำมาจั ด แสดงได้ จ ะหมุ น เวี ย น
เปลี่ ย นกั น มาโชว์ ต ามหมวดหมู่ แ ละความ
เหมาะสม
เข้าไปด้านในที่จุดแรกเป็นการจัดแสดง
เสื้อยืดสารพัดยี่ห้อที่แขวนเรียงรายทั้งจริงทั้ง
ปลอม โดยมีจุดสังเกตอยู่ที่ป้ายตัว g และ
f ที่ย่อมาจากคำว่า genuine ที่แปลว่า ‘จริง
แท้ ’ และ fake ที่ แ ปลว่ า ‘หลอกลวง’
นั่นเอง ถ้าไม่สังเกตดูป้ายก็แทบจะมองไม่
ออกเลยว่ า ตั ว ไหนเป็ น ของจริ ง ตั ว ไหนเป็ น
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ของปลอม ขอบอกว่ า บางตั ว นั้ น ปลอมได้
เนียนมากไม่เซียนจริงนี่ดูไม่ออกแน่นอน ทั้ง
แบรนด์ Lacoste, Playboy, Levi’s หรือ
แม้แต่ยี่ห้อกาแฟดังอย่าง Starbucks ที่ได้รับ
ความนิยมจากเหล่าขาลอกนำลายโลโก้มา
พิมพ์ลงบนเสื้อ และเมื่อต้นปีช่วงมีนาคมที่
ผ่านมาก็มีข่าวออกมาว่าทาง Starbucks ได้
เปลี่ยนโลโก้แล้ว!
นอกจากเสื้อผ้าก็ยังมีรองเท้า แว่นตา
นาฬิกา น้ำหอม เครื่องประดับสารพัดอย่าง
รวมถึงกระเป๋าและที่เป็นไฮไลท์ก็ต้องกระเป๋า
Emily ที่มีเด็กหญิงผมม้าเป็นลายเอกลักษณ์
ทางวิทยากรได้เล่าให้ฟังว่าตอนที่เข้าไปจับ
ลิ ข สิ ท ธิ์ ก ระเป๋ า นี้ คื อ มี เ ด็ ก ฝรั่ ง จากฝาก
อเมริกายอมลงทุนบินมาถึงประเทศไทยเพื่อ
มาซื้อกระเป๋า Emily (ปลอม) เพื่อที่จะได้เป็น
เจ้าของก่อนใครเพราะว่ าทางฝั่ งอเมริ กาที่

ถึ ง เขาหลอกแต่ เ ต็ ม ใจให้
หลอก ยิ้ ม ข้ า งนอกช้ ำ ใน...แต่
คุ ณ อาจจะยิ้ ม ไม่ อ อกถ้ า ถู ก
หลอกแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัว เอาแล้ว
ล่ ะ สิ ! ! ลองมองไปรอบๆ ตั ว
คุณดูสิว่าข้าวของเครื่องใช้ที่มี
อยู่ เ ป็ น ของจริ ง หรื อ เปล่ า ?
หรือว่าคุณเองก็ถูกเขาหลอกมา
เหมื อ นกั น ? ‘Museum of
Counterfeit Goods Tilleke
& Gibbins’ ช่วยคุณได้ จะชาว
ใกล้ ก รุ ง หรื อ ไกลกรุ ง ที่ อ ยาก
หาสถานที่ท่องเที่ยวกันให้สนุก
Go On ฉบั บ นี้ เ ราขอเสนอ
‘พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ สิ น ค้ า ปลอมและ
เลี ย นแบบ’ ที่ ข องจะจริ ง หรื อ
หลอก เขาก็บอกคุณได้...
เป็นเจ้าของแบรนด์ยังไม่ออกวางขายเลยด้วย
ซ้ำ!
แต่ ที่ น่ า ห่ ว งและต้ อ งระมั ด ระวั ง เป็ น
พิเศษคือสินค้าที่เป็นอาหารและยารักษาโรค
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ไ ด้ จั ด แสดงไว้ เ ยอะเลยที เ ดี ย ว
สำหรั บ หมวดหมู่ นี้ ทางวิ ท ยากรได้ ใ ห้
คำแนะนำในการเลือกซื้อสินค้าเพื่อที่จะหลีก
เลี่ยงการถูกหลอกจากยาและอาหารปลอมไว้
ง่ า ยๆ คื อ สถานที่ ที่ ซื้ อ สิ น ค้ า น่ า ไว้ ว างใจ
ราคาถ้าถูกกว่าปกติก็ควรระวังไว้ก่อน บรรจุภัณฑ์
เครื่องหมายรับรอง ยาก็ต้องมีเอกสารกำกับยา
เท่านี้ก็จะช่วยให้เราไม่ถูกหลอกได้แล้ว
ในส่ ว นของอาหารที่ ไ ม่ น่ า เชื่ อ ว่ า จะ
ผิดกฏหมายก็ต้องขนมตรา Hocky ที่หลายๆ
คนคุ้ น รสคุ้ น ตามาตั้ ง แต่ เ ด็ ก ชิ้ น นี้ ผิ ด กฏ
หมายตรงที่จงใจ ‘เลียนแบบ’ ขนม Pocky
เจ้าต้นตำรับ หรือที่ไม่น่าเชื่อว่าจะปลอมได้

แนบเนียนสุดๆ จนแยกไม่ออกก็ต้องกาวแท่ง
UHU ที่วางไว้คู่กันก็คงได้หยิบผิดหยิบถูกเป็น
แน่ แต่ยังมีจุดสังเกตคือของปลอมจะใส่กาวสั้น
กว่า ยังไงแล้วเพื่อคุณภาพและความคุ้มค่าก็
อย่าเห็นแก่ราคาของปลอมที่ถูกกว่าจะดีที่สุด
ภายในพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ยั ง มี ก ารจั ด แสดง
สิ่งของ(ปลอม)อีกมากทั้ง เครื่องมือช่าง เครื่อง
เขียนอุปกรณ์สำนักงาน เครื่องใช้ไฟฟ้า สุรา
และบุหรี่ งานลิขสิทธ์อย่าง ‘หนังสือปลอม’ ก็
ยังมี!
ซึ่งของละเมิดทรัพสินย์ทางปัญญาหลักๆ
แล้วก็จะมีเรื่องเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร
และลิ ข สิ ท ธิ์ โดยความผิ ด นั้ น อยู่ ที่ เ จตนาว่ า
จงใจ ‘ปลอมแปลง’ ให้เหมือนหรือว่า ‘เลียน
แบบ’ ให้คล้าย โดยโทษจะหนักเบาต่างกัน ถ้า
เลียนเครื่องหมายการค้าก็ต้องโทษจำคุกไม่เกิน
2 ปี ปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
แต่ถ้าปลอมเครื่องหมายการค้าก็ต้องโทษจำคุก
ไม่เกิน 4 ปี ปรับไม่เกิน 4 แสนบาท หรือทั้งจำ
ทั้งปรับ อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะปลอมหรือจะ
เลียนแต่ถ้ามีเจตนาที่ไม่ดีจงใจที่จะทำไม่ถูก
ต้อง สุดท้ายก็ต้องได้รับโทษไปตามสิ่งที่ทำไว้
ไปตามระเบียบ
เมื่อพูดถึงการปลอมแปลงเลียนแบบแล้วก็

จะชวนให้นึกถึงอีกคำหนึ่งที่หลายๆ คนบอก
มักบอกว่ามีเส้นบางๆ กั้นอยู่ระหว่างคำว่า
‘เลียนแบบ’ นั่นคือคำว่า ‘แรงบันดาลใจ’
แต่ทางวิทยากรได้บอกทิ้งท้ายไว้อย่างน่าคิด
ว่า “แรงบันดาลใจกับการเลียนแบบ ไม่มีเส้น
แบ่งทางกฏหมาย...”
ห า ก ใ น วั น ว่ า ง อ ย า ก ห า ส ถ า น ที่
ท่องเที่ยวที่ได้ความเพลินสนุกพร้อมความรู้
‘พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ สิ น ค้ า ปลอมและเลี ย นแบบ
Museum of Counterfeit Goods Til eke &
Gibbins’ ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเลยทีเดียว
หากอยากแวะไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้ง
อยู่ที่ชั้น 26 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์
ริมถนนพระราม 3 ย่านยานนาวา กรุงเทพฯ
เปิ ด ให้ เ ข้ า ชมฟรี ทุ ก วั น จั น ทร์ - ศุ ก ร์ เวลา
08.00-17.00 น. สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่ม
เติม โทร. 0 2653 5555 จริงหรือหลอก?
ต้องลองมาดู!!

ขอขอบคุณ : คุณอินทุพิมพ์ โชควรานันท์ (ทนายวิทยากร)
คุณสุธาทิพย์ อนันตพรสุข (ประสานงานและประชาสัมพันธ์)

15

Good design is good business

ดีไซน์ที่ดี ช่วยธุรกิจได้

เรื่อง : พลอยบุษรา ภัทราพรพิสิฐ / ภาพ : Yes R&B Karaoke and Restaurant

Yes
R&B
พื้นนี้สำหรับคนคลั่งไมค์

เนรมิตพื้นที่สี่เหลี่ยม 30 ห้อง ให้กลายเป็นคาราโอเกะสุดล้ำ จากแนวคิดแสนโมเดิร์น
ของเสี่ยใหญ่ “คุณตัน ภาสกรนที” ที่ลงทุนสร้างสรรค์สถานที่เอาใจคนรักเสียงเพลง
โดยร่ ว มมื อ ครี เ อทไอเดียกับเหล่าคนดังจนเกิดเป็น “Yes R&B Karaoke and
Restaurant”

นอกจากจะทุ่ ม ทุ น กั บ เรื่ อ งความทั น สมั ย
ของระบบ แสง สี เสี ย ง ด้ ว ยการอิ ม พอร์ ต
เทคโนโลยีมาจากต่างประเทศ เพื่อให้ใช้งานง่าย
ในรู ป แบบทั ช สกรี น คาราโอเกะแห่ ง นี้ ยั ง สรรหา
เพลงฮิตติดชาร์ตทุกชาติทุกภาษามาให้บริการ อีกทั้ง
ยังคำนึงถึงความสำคัญในการสร้างบรรยากาศ และ
ดี ไ ซน์ ที่ แ ปลกใหม่ โ ดยผลงานการออกแบบชนิ ด ไม่
ธรรมดาของศิลปินชื่อดังในเมืองไทย

เริ่มต้นกันที่ “ห้องวินมอเตอร์ไซค์” โดยสาระความบันเทิง
แบบปลอดภัย จากไอเดียบรรเจิดของ “เสี่ยตัน” พร้อมปลด
ปล่อยเสียงร้องสุดพลัง โดยมีหุ่นจ่าเฉยยืนเชียร์อยู่เคียงข้าง
หรือหากใครอยากย้อนความทรงจำแบบยุค 60s ต้องพลาด
ไม่ได้กับ “ห้องอัจฉราบาร์เบอร์” ที่ครีเอทโดยนักธุรกิจสาว
“คุณปลา-อัจฉรา บุรารักษ์” แปลงโฉมห้องสี่เหลี่ยมให้
กลายเป็ น ร้ า นตั ด ผมสุ ด คลาสสิ ค ให้ ไ ด้ ร้ อ งเพลงไป
ตั ด ผมไปแบบสบายใจ และพลาดไม่ ไ ด้ กั บ “ห้ อ ง
PRISON BREAK” จากจิ น ตนาการของเดี่ ย ว
ไมโครโฟนมือหนึ่งของประเทศไทย “คุณโน้ส-อุดม
แต้พานิช” ห้องจองจำสารพันความบันเทิง ที่
พร้อมให้ปลดปล่อยเสียงร้องอย่างไม่ต้องกลัวกฎ
เกณฑ์
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ยังไม่หมดความสนุกแบบโจ๊ะ พรึ่ม พรึ่ม กับ “ห้องฉิ่งฉับทัวร์”
ในบรรยากาศลูกทุ่งไทย หรือหากใครชอบฮัมเพลงในห้องน้ำเป็น
ประจำ ขอแนะนำ “ห้อง RESTROOM” ที่มีทั้งอ่างอาบน้ำ ฝักบัว
และโถส้วม ดัดแปลงเป็นห้องคาราโอเกะอย่างคาดไม่ถึง “ห้อง
ด้ ว ยสารพั ด ห้ อ งความบั น เทิ ง อี ก มากมายที่ ล้ ว นแล้ ว แต่ มี
ACADEMY” สำหรับคนอยากล่าฝัน มีเวทีแสงไฟไว้พร้อมสรรพ
เอกลั
ก
ษณ์และคอนเซปต์ที่แตกต่าง จนกลายมาเป็นธุรกิจที่เหนือ
เสมือนหลุดไปอยู่ในรายการเรียลลิตี้โชว์ แต่อยากโกอินเตอร์
ความคาดหมายด้วยการรวมความเป็นที่สุดไว้ด้วยกัน เหมาะที่จะ
ต้องมาลองที่ “ห้อง DREAM GIRL” ไว้ให้สาว ๆ ได้เชิดหน้า
เป็
นจุดนัดพบสังสรรค์อย่างเหนือชั้น ในย่านโครงการอารีน่า 10 ซอย
ร้องเพลงแบบสวยมั่น รวมถึง “ห้อง 69” สารพัดสิ่งที่กลับหัว
ทองหล่อ 10 เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 17.00-01.30 น. และเฉพาะ
กลั บ หางสร้ า งความแปลกใหม่ และ “ห้ อ ง THEATRE”
ช่
วงก่อน 21.00 น. มีบริการบุฟเฟ่ต์คาราโอเกะในราคาพิเศษ หัวละ
จำลองเป็นโรงหนังเปิดฉายความสนุกอย่างครื้นเครง
399 บาท ใครอยากจองห้องไว้มันส์ก่อนใครสามารถติดต่อสอบถาม
ได้ ที่ เ บอร์ โ ทรศั พ ท์ 0 2675 4224 หรื อ เข้ า เยี่ ย มชมในเว็ บ ไซต์
www.yesrandb.com แล้วอย่าลืมแวะเวียนมา Enjoy singing จนคุณ
ต้องเผลอร้องตะโกนออกมาว่า Yes!!

17

Cultural

ศิลปวัฒนธรรม

เรื่อง : วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย

คุณในยุ…จะเอาพวกเขาไปไว้
ท
่
ี
ไ
หน?
คที่โลกทั้งโลกกำลังปั่นป่วนด้วยปัญหาต่างๆ นานา ทั้ง

สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และช่องว่างระหว่างมนุษย์ที่ห่างไกลจน
แทบจะไม่ได้ยินเสียงตะโกนกู่ถึงกัน ประเทศไทยของเราก็ไม่แตก
ต่าง ปัญหาระหว่างชนชั้น คนจนคนรวย เมืองใหญ่กับชนบท
ขณะเดี ย วกั น การพั ฒ นาเพื่ อ ตอบสนองอุ ต สาหกรรมและวิ ถี
บริโภคนิยมได้เข้าไปทำลายทรัพยากรและวิถีชีวิตคนท้องถิ่น
อย่างรวดเร็ว ‘คุณ...จะเอาพวกเขาไปไว้ที่ไหน’ นำเสนอผลงาน
ศิลปะหลากรูปแบบทั้งงานศิลปะแบบจัดวาง ภาพถ่าย วีดิทัศน์
ข้ อ เขี ย น บทกวี และบทเพลง โดยศิ ล ปิ น ได้ ล งพื้ น ที่ ใ ช้ เ วลา
คลุกคลีกับชาวบ้านศึกษาข้อมูลในทุกแง่มุม ก่อนจะสร้างสรรค์ผลงาน
เพื่ อ ใช้ ศิ ล ปะเป็ น เครื่ อ งมื อ เล่ า เรื่ อ งราวที่ เ กิ ด ขึ้ น ในชุ ม ชนสู่ ส าธารณชน ให้ ไ ด้ รั บ รู้ ถึ ง
ความเท่าเทียม อันเป็นสิ่งที่สังคมทุกสังคมควรมี
สถานที่: ห้องนิทรรศการ ชั้น 7 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
วันเวลา: 31 มีนาคม - 12 มิถุนายน 2554
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: 0 2214 6630 - 38 www.bacc.or.th

เชียงใหม่
นาว!
Scrubb
Sing
มาทำความรู้จักกับเมืองเชียงใหม่ให้มาก
ครอบรอบ 10 ปีพอดิบพอดีบนถนนสาย
ดนตรีของสองหนุ่มสครับบ์ ทั้งเมื่อยและบอล
จึงขอเปิดซิงโชว์คอนเสิร์ตใหญ่เป็นครั้งแรก
ของตัวเองในชื่อว่า ‘Scrubb Sing’ (สครับบ์
ซิง) ตระเวนเล่นจัดเต็มถึง 3 หัวเมืองใหญ่ทั่ว
ประเทศ ทั้ ง กรุ ง เทพฯ เชี ย งใหม่ และ
ขอนแก่น เพื่อกระจายความสนุกและความ
มันให้แฟนๆ กันอย่างทั่วถึง โดยจะเปิดซิง
ครั้ ง แรกในกรุ ง เทพฯ ที่ ธั น เดอร์ โ ดม
เมืองทองธานี วันที่ 14 พฤษภาคม 2554
ตามด้วยเชียงใหม่ วันที่ 21 พฤษภาคม 2554
ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และปิด
ท้ายที่ขอนแก่น วันที่ 28 พฤษภาคม 2554 ที่
หอประชุ ม กาญจนาภิ เ ษกมหาวิ ท ยาลั ย
ขอนแก่น กรุงเทพฯ บัตรยืนราคา 600 บาท
บัตรนั่งราคา 400, 800 และ 1,000 บาท
ส่วนเชียงใหม่และขอนแก่น บัตรราคา 300
บาท ทุ ก ที่ นั่ ง และที่ ยื น จองบั ต รได้ ที่
Thaiticketmajor ทุกสาขา
สถานที่: ที่ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี,
หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หอประชุม
กาญจนาภิเษกมหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันเวลา: 14, 21, 28 พฤษภาคม 2554
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: 0 2262
3456 www.thaiticketmajor.com
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ขึ้ น กั บ ‘เชี ย งใหม่ น าว!’ นิ ท รรศการสำรวจเมื อ ง
เชียงใหม่ผ่านกิจกรรมทางวัฒนธรรมร่วมสมัย จาก
คำถามที่ว่าศิลปะเชียงใหม่ตอนนี้เป็นอย่างไรและไป
ถึงไหน ในบริบทแท้ๆ ของเมืองเชียงใหม่ ซึ่งผ่าน
การคัดสรรโดยศิลปิน อังกฤษ อัจฉริยโสภณ และนำ
เสนอวิสัยทัศน์ที่แตกต่างผ่านผลงานของศิลปินและ
นักวัฒนธรรมร่วมสมัยกว่า 12 ท่าน ณ มุมมองของเชียงใหม่ในสิ่งที่ดำเนินอยู่ สิ่งที่เป็นอยู่
ไม่ใช่สิ่งที่จบไปแล้ว หรือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น
สถานที่: ห้องนิทรรศการ ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
วันเวลา: 7 เมษายน - 19 มิถุนายน 2554
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: 0 2214 6630 - 38 www.bacc.or.th

FOR
Wall Painting 2
‘FOR Wall Painting 2’ คือผลงานศิลปะบน

กำแพงของศิลปินร่วมสมัยทั้ง 16 คน อาทิ P7,
ยุรี เกนสาคู, May-T ที่สั่งสมประสบการณ์เฉพาะ
จากการถูกหล่อหลอมภายในวัฒนธรรมความเป็น
เมืองสมัยใหม่ ผ่านความสัมพันธ์กับสิ่งรอบตัวใน
เทคนิคและลีลาที่ถนัด ภาพเขียนแต่ละส่วนจะแสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งโกลาหลที่เกิดขึ้น
เมื่ออยู่รวมกัน และสร้างสุนทรียะใหม่ๆ ของศิลปะบนผนังสาธารณะให้เปิดกว้างขึ้น
สถานที่: ผนังโค้งทางขึ้นชั้น 8 และชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
วันเวลา: 26 มีนาคม - 25 กันยายน 2554
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: 0 2214 6630 - 38 www.bacc.or.th

ปฐมการณ์
แ
ห่
ง
มานุ
ษ
ย์
ในโอกาสที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้

จั ด สร้ า งอาคารศิ ล ปวั ฒ นธรรมขึ้ น และได้
จัดสรรพื้นที่ไว้ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นห้องจัดแสดง
นิทรรศการที่ชื่อว่า นิทรรศสถาน เพื่อใช้เป็น
สถานที่ จั ด รวบรวม และเป็ น พื้ น ที่ เ พื่ อ สื่ อ
แสดงออกทางรูปแบบของนิทรรศการศิลปะ
กลุ่มคณาจารย์สาขามนุษยศาสตร์ที่มีความรู้
ความสามารถเฉพาะทางด้านศิลปะในแขนง
ต่างๆ จึงได้จัดนิทรรศการ ‘ปฐมการณ์แห่ง
มานุษย์’ นี้ขึ้นเป็นปฐมฤกษ์ โดยนำเสนอผ่านผลงานทั้งจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์
ภาพถ่าย สื่อผสม ศิลปะสื่อแสดง เซรามิกส์ และงานออกแบบต่างๆ เพื่อสะท้อนแนวคิดและ
มุมมองในด้านศิลปะของเหล่าคณาจารย์ รวมไปถึงนิสิตที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงาน
ด้วย
สถานที่: ห้องนิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม และห้องนิทรรศการชั้น 1
ปิดเทอมกันทั้งที มาร่วมกันคลายร้อน
อาคารพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ด้ ว ยความสนุ ก สุ ด ซ่ า ไปกั บ ‘Bangkok
วันเวลา: 23 มีนาคม - 4 กรกฎาคม 2554
Summer Festival by Coca-Cola’ มหกรรม
คอนเสิร์ตหน้าร้อนระดับชาติกลางทะเลโฟม
ยักษ์ใจกลางกรุงเทพฯ พบกับคอนเสิร์ตจาก
ศิลปินชื่อดังทั้งไทยและต่างประเทศ แบบ
E a s t M e e t s W e s t อ า ทิ S e 7 e n ,
Hoobastank, กามิกาเซ่, โปเตโต้, เดอะริช
Fatboy Slim ดีเจสุดเก๋าสไตล์บิ๊ก บีท เจ้าของซิงเกิลฮิต แมนทอย และศิลปินชั้นนำของไทยที่ขนกัน
อย่าง Right Here, Right Now, Gangster Trippin, Bird of มาทุ ก ค่ า ยเพลง ร่ ว มด้ ว ยศิ ล ปิ น จากโค้ ก
Prey และ Weapon Of Choice ที่ เ ต็ ม เปี่ ย มด้ ว ยความ มิวสิค อวอร์ดส 2010 ที่มาร่วมแสดงฝีมือบน
สามารถและลี ล าทางดนตรี ที่ เ ร่ า ร้ อ น พร้ อ มบิ น ตรงจาก เวทีระดับชาติ บัตรราคา 400 บาท จำหน่าย
อังกฤษมามอบความมันให้แฟนเพลงชาวไทยกับ ‘Fatboy ที่ Thaiticketmajor ทุกสาขา พิเศษสุดเพียง
Slim Live in Bangkok’ ร่วมด้วย Thaitanium เจ้าพ่อแร็ป นำฝาโค้ ก ที่ มี สั ญ ลั ก ษณ์ “Coca-Cola
เมืองไทยที่มาเล่นเป็นวงเปิด พร้อมเหล่าดีเจชั้นนำจากเมือง Music” 10 ฝา สามารถแลกเป็นส่วนลดได้
ไทยมารวมแจมความมันอีกขั้น จับจองพื้นที่ความสนุกก่อน ครึ่งราคา!
ใครได้ที่ Thaiticketmajor ทุกสาขา บัตรราคา 2,500 และ
สถานที่: สนามราชมังคลากีฬาสถาน
1,500 บาท
วันเวลา: 7 - 8 พฤษภาคม 2554 เวลา
สถานที่: รอยัล พารากอน ฮอลล์
14.00 - 23.00 น.
วันเวลา: 10 มิถุนายน 2554
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: 0 2262
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: 0 2262 3456 www.thaiticketmajor.com
3456 www.thaiticketmajor.com

Bangkok Summer
Festival by CocaCola

Fatboy Slim Live in
Bangkok

ผลินิทรรศการ
บาน ‘ผลิ บาน’ นำเสนอผลงานศิลปะภาพถ่ายโดย วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร

ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) พ.ศ. 2552 นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับดอกไม้และ
ธรรมชาติรอบกาย ที่ได้รับการบันทึกผ่านทักษะ แนวความคิด และเทคนิคกระบวนการถ่าย
ภาพอันละเอียดอ่อนลึกซึ้ง งดงาม และเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึก
สถานที่: โรสกาเด้น แกลเลอรี่ สวนสามพราน
วันเวลา: 19 พฤษภาคม - 19 มิถุนายน 2554
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล โทร. 0 2422 2092, 08 6890
2762 www.ardelgallery.com
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งานวัด
เรื่อง : จักรเพชร วรสินธ์
งานทุเรียนนนท์ พาล่องเรือไหว้พระ 9 วัด จ.นนทบุรี
ขอเชิญชมการแสดงดนตรีไทย 3 วันๆ ละ 2 รอบ จากโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในจังหวัด
นนทบุรี และร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการเกษตร ตลอด
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554 โดยมีบริการล่องเรือไหว้พระ 9 วัดในเขตอำเภอปากเกร็ด ซึ่งวัด
แรกที่เป็นจุดเริ่มต้น คือ วัดใหญ่สว่างอารมณ์ มีตลาดริมน้ำวัดใหญ่สว่างอารมณ์ ที่ร่มรื่นด้วย
แมกไม้นานาพันธุ์ อยู่ติดริมน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา มีอาหารคาว หวาน ผลไม้ และสินค้า OTOP
ซึ่งสามารถนั่งดื่มด่ำไปกับบรรยากาศริมน้ำที่เย็นสบาย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 08 1398 5806, 08 1337 6754, 08 1403 9650,
08 6500 5610 หรือ ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานคร โทร. 0 2250 5500 ต่อ 2991-7 หรือ
ททท.1672
งานวันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
ขอเชิญร่วมพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ใน
วันที่ 13 พฤษภาคม 2554 ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร
ศูนย์องค์ความรู้ (ห้องสมุดนาลันทา) ยุวพุทธิกสมาคมแห่ง ซึ่งพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเป็นพิธีทางศาสนา
พราหมณ์ที่มีมาแต่โบราณ เป็นพิธีเริ่มต้นการไถนาเพื่อหว่านเมล็ด
ประเทศไทยฯ 
ขอเชิญเข้าฟังการบรรยาย (Dhamma Talk) เรื่อง “อิสระจาก ข้าว มีจุดมุ่งหมายที่จะให้เป็นอาณัติสัญญาณว่า บัดนี้ฤดูกาลแห่งการ
อวิ ช ชา” โดย อ.ประเสริ ฐ อุ ทั ย เฉลิ ม ในวั น อาทิ ต ย์ ที่ ทำนาและเพาะปลูกได้เริ่มขึ้นแล้ว
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2225 7612-5
1 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.30 น. -12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติธรรม
ชั้น 2 อาคารสิริ กรินชัย ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ถนนเพชรเกษม ซอย 54 เขตภาษี เ จริ ญ
กรุงเทพฯ
สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม โทร. 0 2455 2525
www.ybat.org

บ้านจิตสบาย
บ้านจิตสบายใช้เป็นที่แสดงธรรมด้านการเจริญสติของครูบา
อาจารย์สายต่างๆ และยังเป็นสถานที่สัปปายะอันเหมาะแก่การ
เจริญสติ ปฎิบัติกรรมฐาน ผู้สนใจสามารถเข้าใช้บริการได้ทุกวัน
ตั้งแต่ 9.00 – 18.00 น. หยุดวันพุธ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2448 3392
เสถียรธรรมสถาน (เขตบางเขน)
ชวนเชิ ญ ร่ ว มงานจิ ต อาสา สมั ค รเป็ น อาสาสมั ค ร จั ด งาน
ประชุมนานาชาติศากยธิดา ครั้งที่12 ระหว่างวันที่
12-18 มิถุนายน 2554 ณ เสถียรธรรมสถาน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2509 0085, 0 2509
2237 www.sdsweb.org
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สำนักวิปัสสนาธัมโมทยะ
ขอเชิญปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ณ สำนักวิปัสสนา
ธั ม โมทยะ อำเภอเมื อ ง จั ง หวั ด นครปฐม ระหว่ า งวั น ที่ 2-10
พฤษภาคม 2554 โดยวิปัสสนาจารย์ พระอาจารย์ญาณรังษี (พระ
วิปัสสนาจารย์ชาวมาเลเซีย) มีล่ามแปลไทย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณแม่ชีสุนีย์ ฤทธิสุข : 08 3296
7030 คุ ณ ศิ ริ รั ต น์ รั ช ตะพงศ์ ธ ร : 08 1795 8045 หรื อ
E-mail: supanna22@gmail.com
วัดพุทธบูชา 
ขอเชิ ญ ทำบุ ญ ตั ก บาตรพระกั ม มั ฏ บานและทานอาหารฟรี
“โรงทานมี สุ ข ” ในโอกาสฉลองเปิ ด โรงทาน ครบ 1 ปี วั น ที่
5 พฤษภาคม 2554 โดยการทำบุญตักบาตรจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์แรก
ของเดื อ น เริ่ ม เวลา 06.30 น.-08.00 น. (หรื อ อาหารหมด)
ณ วัดพุทธบูชา ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพ ฯ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2426 3667, 0 2874
8108, http://www.watphut.net
มหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ ใจกลางกรุงเทพมหานคร
ขอเชิญร่วมตักบาตรพระ 12,600 รูป ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี
แห่งการตรัสรู้ธรรม วันอาทิตย์ ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เวลา
06.00 น. - 08.00 น. บริเวณถนนราชดำริ และลานเซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่ง
ข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากโครงการครั้งนี้จะนำไปช่วยเหลือคณะ
สงฆ์ 286 วั ด 4 จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ แ ละผู้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ
ธรรมชาติ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 08 2458 4222, 08 1401
7572, 08 9458 9779, 08 1552 9557
ศูนย์ศึกษาและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน พระพุทธศาสนา
วัดปัญญานันทาราม
นานาชาติ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
ขอเชิญร่วมทำบุญเข้าวัดฟังธรรมทุกวันอาทิตย์ ณ วัดปัญญา
ขอเชิญร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวสติปัฏฐาน 4 นันทาราม ตําบลคลองหก อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ณ ศู น ย์ ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ วิ ปั ส สนากรรมฐาน พระพุ ท ธศาสนา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2904 6065, 0 2904 102
นานาชาติ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ซึ่งมี
อยู่ 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรปกติ มีปฏิบัติทุกวันที่ 8 - 31 ของ
ทุกเดือน และหลักสูตรพิเศษ มีปฏิบัติทุกวันที่ 1-7 ของทุกเดือน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2223 6878, 08 1870
9586
เทศกาลวิสาขพุทธบูชา สนามหลวง กรุงเทพมหานคร 
ขอเชิญร่วมงานเทศกาลวิสาขพุทธบูชา ณ ท้องสนามหลวง ในวันที่
16 มิถุนายน 2554 พบกับขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระองค์
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาให้ประชาชนสักการะ ขบวนรถ
เอกลักษณ์พระพุทธศาสนา นิทรรศการพุทธประวัติ ประกวดโคมและ
เวียนเทียนของพระพุทธศาสนิกชนทั่วโลก
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2225 7612-5
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Case Study

ธรรมะเรียนรู้

เรื่อง : ธิวิดชญ์
ารัตพน์ล มูพลพิ
ลลา ท/ักภาพ
ษ์ชัย,: ศราวุ
จิตรพงษ์
ธ ชื่นจีรสระฉั/ตภาพ
ร : วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย

ปล่อยวาง

บนความต่างของความคิด
เมื่อพลิกเนื้อหาด้านในหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หลาย
คนอาจเริ่มต้นเสพข่าวจากคอลัมน์ผู้ ใหญ่มากับทุ่งหมาเมิน
ของ ชัย ราชวัตร การ์ตูนล้อเลียนการเมืองที่เล่าผ่านบท
สนทนาระหว่างผู้ ใหญ่มากับบักจ่อย ที่ทำให้เนื้อหาข่าวสาร
หนักๆ ถูกย่อยให้เบาลงด้วยลายเส้นการ์ตูนชวนขันและคม
คิดสนุกปนเสียดสีสถานการณ์บ้านเมือง แต่ยังคงแฝงไว้
ด้วยข้อเท็จจริง
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หลายครั้งการ์ตูนล้อเลียนการเมืองซึ่งสร้างอารมณ์ขันให้กับคนอ่าน
กลับสร้างความรู้สึกตรงกันข้ามกับคนเขียน เพราะความขัดแย้งทางความ
คิดของคนในสังคม ผู้สร้างสรรค์ผลงานยังคงยืนหยัดอยู่ได้อย่างไร เรียนรู้
การเดินทางบนเส้นทางต่างระดับของชัย ราชวัตร ไปพร้อมๆ กัน...
คุณมีวิธีการคิดการ์ตูนล้อเลียนจากสถานการณ์การเมืองหรือ
สังคมที่ตึงเครียดอย่างไร
ประการแรกหาประเด็นข่าวในเรื่องที่เราจะเขียน พอจับประเด็นข่าว
ได้ก็เริ่มมองหาว่าจะสื่ออย่างไรให้มันมีอารมณ์ขัน เพราะเสน่ห์การ์ตูนล้อ
เลียนมันอยู่ที่อารมณ์ขัน ไม่ใช่ว่าไม่เห็นด้วยกับใครก็ด่าเลย อันนี้ไม่ใช่
มันต้องอ่านแล้วรู้สึกขำขันมันก็เอาไปเล่า เลือกเอาอันที่ดีที่สุด ถ้ามีหลาย
มุขก็เก็บไว้ใช้วันต่อไป บางวันมันจืดแต่มันต้องส่งต้นฉบับ เราก็รู้ว่ามันจืด

เคยมีคนอ่านบางคนมี
อารมณ์ร้อนเขาก็จะเขียน
มาด่าทอ เราก็ต้องวางเฉย
เจอมาก็โยนลงตะกร้า จบ

แต่เราก็จะใช้เวลามากขึ้นในการคิดมุขวันต่อไปให้มันไม่จืด การ์ตูนมันไม่
ได้ดูเส้นสาย เพียงแต่ใช้การ์ตูนมาสื่อความหมายสิ่งที่เราแสดงออก มัน
สำคัญว่าทำให้คนอ่านติดตามได้ไหม เพราะเส้นการ์ตูนสวยๆ แต่ไม่มี
ความคิดสองวันคนก็เบื่อ เพราะถ้าอยากดูเส้นสวยๆ ก็ไปดูงานจิตรกรรม
ไม่มาดูการ์ตูนการเมือง เพราะการ์ตูนการเมืองดูที่เนื้อหาความคิด
การวาดรูปล้อเลียนแบบไม่ ให้กระทบข้างใดข้างหนึ่งเลยเป็นไป
ได้หรือไม่
มันเลี่ยงไม่ได้ที่จะไม่ให้กระทบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่อารมณ์ขันช่วยได้
ก็พยายามทำให้เป็นเรื่องตลก มันเป็นสิ่งจำเป็นในการทำงานนะ มันไม่
สามารถเขียนให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพอใจ ผมไม่เห็นด้วยกับวิธีการที่เอาใจทุก
ฝ่าย ไม่ว่าดีหรือชั่ว ก็เอาใจเขาไม่ไปแตะต้องเขา ผมมีความเชื่ออย่างหนึ่ง
ว่าคนทำงานสื่อต้องกล้าชี้ถูกชี้ผิด เพียงแต่ว่าสิ่งที่เราเขียนออกไปมันต้อง

มีฐานมาจากข้อมูลความเป็นจริง ไม่ใช่ว่าข้างโน้นก็ดีข้างนี้ก็ดีเพื่อผดุง
ความเป็นกลาง ไม่วิจารณ์ใคร ความเป็นกลางเป็นหลุมหลบภัยของคนที่
ไม่กล้าแสดงความเห็น
เมื่อพบกับอุปสรรคในการทำงาน คุณผ่านจุดนั้นมาได้ด้วยวิธี ใด
ถ้ า เราเชื่ อ มั่ น ในสิ่ ง ที่ เ ราทำสิ่ ง ที่ เ ข้ า มามั น ก็ ไ ม่ ใ ช่ อุ ป สรรค แต่ ถ้ า
อุปสรรคเกิดจากความคิดของเรา เราก็พร้อมที่จะยอมรับมัน พร้อมยืน
หยัด ชี้แจงได้ในสิ่งที่เราคิด ตอนเขียนการ์ตูนการเมืองใหม่ๆ ผมก็ถูก
วิจารณ์มาตลอด แต่ผมก็เชื่อมั่นในสิ่งที่ทำ มันทำให้ผมอยู่ได้มาจนถึงทุก
วันนี้ ไม่ใช่คนอ่านแค่คนสองคนมาวิจารณ์ว่าเขียนไม่เป็นกลาง แล้วต้อง
รีบมาแก้ตาม เราต้องมีจุดยืนของเราเอง เรามีมุมมองอย่างนี้เราก็ยืนหยัด
อยู่ได้
คุณอยากบอกอะไรกับคนที่ต้องการเป็น ‘ชัย ราชวัตร 2’
มั น มี เ ยอะนะ คนที่ ช อบใจสไตล์ นี้ แ ล้ ว มาเลี ย นแบบ มาหาผม
เอางานมาให้ดู แล้วบอกว่าเขาเขียนได้เหมือน ซึ่งผมก็แนะนำเขาไปว่าถ้า
เขาจะยึดเอาไปเขียนเป็นอาชีพจริงๆ เขาจะไม่มีวันโต เพราะเขากลายจะ
เป็นเพียงแค่นักเลียนแบบ เขาจะเกิดได้เขาต้องเป็นตัวเอง ไม่ใช่เขียนไป
แล้วมีคนบอกว่าเป็นชัย ราชวัตรคนที่ 2 ผมเองตอนแรกเขียนงานเหมือน
คุณประยูร จรรยาวงษ์ แต่อันนั้นเป็นการเขียนเล่นสนุกๆ ฝึกเป็นทักษะ
แต่พอผมมาทำงานเริ่มเขียนจริงๆ เป็นอาชีพ เราต้องหนีถอยไม่ให้เป็น
นักก๊อปปี้ คุณประยูรใช้พู่กัน ผมเลยหันมาจับปากกาแทนเพื่อไม่ให้เส้นมัน
เหมือนกัน พยายามออกแบบตัวหนังสือไม่ให้เหมือน คือพยายามหนีจาก
คุ ณ ประยู ร ผมถึ ง ได้ เ กิ ด ถ้ า ผมติ ด อยู่ กั บ คุ ณ ประยู ร ผมอาจได้ เ ป็ น
คุณประยูรคนที่สองแทน 	
คุณได้เรียนรู้อะไรจากการวาดภาพล้อเลียนการเมือง
เรื่องความแตกต่าง ผัวเมียอยู่บ้านเดียวกันยังทะเลาะกันเพราะความ
เห็นต่างกัน นับประสาอะไรกับคนอ่านไทยรัฐเป็นล้าน มันเป็นไปไม่ได้ที่
ทุกคนจะเห็นเหมือนกับเรา เราต้องคิดว่าคนที่อ่านแล้วไม่ชอบมีเยอะ
เพราะความเห็นเขาไม่ตรงกับเรา แต่ขณะเดียวกันคนที่อ่านแล้วชอบก็มี
เยอะ มันเป็นเรื่องปกติ งานเราก็ต้องมีทั้งคนชอบคนไม่ชอบ เราก็อย่าเอา
มาเป็นอารมณ์ เคยมีคนอ่านบางคนมีอารมณ์ร้อนเขาก็จะเขียนมาด่าทอ
เราก็ต้องวางเฉย เจอมาก็โยนลงตะกร้า จบ ...แล้ววันหนึ่งมันก็ผ่านพ้นไป
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Creative
Copying
ลอกมาเปลี่ยน เลียนมาสร้าง
พูดถึง “การก๊อปปี้” ใครๆ ก็คงพากันนึกถึงแต่
เรื่องไม่สร้างสรรค์ จริงอยู่การลอกเลียนเป็นการ
กินแรง ผลิตซ้ำความคิดคนอื่น ที่สำคัญไม่ ได้สร้าง
อะไรใหม่เพิ่มเติมให้กับโลก

แต่มันเป็นอย่างนั้นเสมอไปหรือ?
ด้วยความดื้อรั้นต่อแนวคิดข้างต้น Read Me ฉบับนี้พยายาม
ขุดคุ้ยลงไปถึงเบื้องหลังและผลลัพธ์ของการก๊อปปี้ในหลายรูปแบบ
หลากวงการ สิ่งที่เราพบคือหลายครั้งความคิดสร้างสรรค์เกิดจากการ
รู้จักต่อยอดอย่างชาญฉลาดและเคารพ ไม่ต่างอะไรจากการลอก
เลียนเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กๆ ในวัยที่ยังไม่รู้ภาษา
ถ้าใครยังเผลอใส่แว่นหนาอคติเก่าๆ ต่อการก๊อปปี้เอาไว้ เราขอ
ชวนให้ คุ ณ ลองถอดออกชั่ ว ครู่ แล้ ว เชิ ญ สำรวจดู นั บ แต่ บ รรทั ด นี้
เป็นต้นไปว่า มีอะไรบ้างบนโลกที่เป็นผลผลิตมาจากการ “เลียนรู้”
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ก๊อปเชิงธุรกิจคิดต่อยอด
มีคนกล่าวว่าการจะสร้างสินค้าของตัวเอง
ให้ประสบความสำเร็จอย่างยืนยาวไม่ใช่เรื่องง่าย
เพราะเมื่อสินค้าที่ผลิตออกมาได้รับความนิยม
พวกของเลียนแบบต่างๆ ก็จะแพร่ระบาดตาม
มา หันมาดูในไทยไม่ว่าสินค้าประเภทมือถือ
หรือขนมการกิน พอได้รับความนิยมปุ๊บไม่ว่าคน
ไทยเองหรือจีนเองก็ทยอยกันก๊อปออกมา
แต่บนโลกแห่งการก๊อปปี้ก็ใช่จะเลวร้ายไป
เสียหมด แต่ยังมีการก๊อปที่ต่อยอดจากของเดิม
และสร้างบุคลิกของตนเองจนบางครั้งคว่ำคน
ต้ น คิ ด ไปเลยก็ มี หรื อ จะดั ด แปลงโดยได้ รั บ
อนุญาตจากเจ้าของเองก็มีไม่น้อย
ด้วยสินค้าหรือบริการของคนทั่วโลกที่ย่อม
แตกต่างกัน สิ่งต่างๆ จึงถูกแบ่งแยกด้วยวิถี
ความเป็ น อยู่ การกิ น ใช้ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ
วัฒนธรรมกลายเป็นสิ่งสำคัญแม้จะนำต้นแบบ
สินค้ามาปรับใช้กับประเทศตน
ไม่ต่างจากค่ายรถยนต์อเมริกันอย่างจีเอ็ม
ที่ เ คยนำเสนอรถยนต์ ข นาดมิ นิ ที่ ชื่ อ สปาร์ ค
ออกมาให้คนเมืองที่ต้องการใช้รถยนต์ขนาดเล็ก
ในมหานครได้ขับ แต่ต่อมาไม่นานบริษัทผลิต
รถยนต์ จ ากจี น ก็ อ อกรถยนต์ ที่ ชื่ อ คิ ว คิ ว รู ป
ลั ก ษณ์ ค ล้ า ยกั บ รถจากค่ า ยอเมริ กั น เพื่ อ ตอบ
สนองคนเมืองในแดนมังกร จนรถยนต์ที่เกิดจาก
การเลี ย นแบบทำยอดขายในจี น ได้ ม ากกว่ า
ต้นแบบหลายเท่าตัว ด้วยแนวทางการดำเนิน

กลยุทธ์ทางตลาดที่เน้นเอาใจคนจีนและตอบ
สนองความต้องการใช้ในเมืองแบบเอเชีย
ด้านรถมอเตอร์ไซค์ที่ฮิตในบ้านเราเองก็
ผ่านการก๊อปโดยเฉพาะรูปทรงที่โฉบเฉี่ยวของ
เวสป้า ซึ่งเกิดจากแนวคิดสมัยสงครามโลกครั้ง
ที่ 2 สงบจึงออกแบบรถที่มีขนาดเล็กและมีล้อ
อะไหล่อยู่ด้านหลัง เกิดเวสป้ารุ่นแรกที่ชื่อ MP6
จนหลายคนร้องว่ารูปทรงเหมือนตัวต่อและเป็น
ที่มาของชื่อ เช่นเดียวกับในไทยตอนนี้รูปทรงดัง
กล่ า วกำลั ง เป็ น ที่ นิ ย มของวั ย ฮิ ป แต่ ก็ เ ริ่ ม มี
สัญญาณจากบริษัทผู้นำเข้าเวสป้าในไทยที่ขน
คอลเล็กชั่นใหม่ในสไตล์ต้นตำรับมายึดส่วนแบ่ง
ตลาดคืน ไม่แน่อนาคตโจ๋ไทยอาจกลับมาคลั่ง
ไคล้เหมือนก่อน
แม้แต่กลยุทธ์ของซุปเปอร์มาเก็ตยังแสดง
ให้เห็นถึงกึ๋นของผู้ก๊อปอย่าง วอลล์ – มาร์ท ที่
ก็อบไอเดียจาก Korvette แต่ วอลล์ – มาร์ท
ในฐานะผู้มาทีหลังก็แสดงให้เห็นความเฉียบคม
จนยอดขายแซงหน้าภายใต้สโลแกน “ถูกกว่า
ทุกวัน” การก๊อปเพื่อสานต่อและสร้างเอกลักษณ์
ของตนยังสามารถฟื้นฟูชาติที่ประสบปัญหาหลัง
สงครามได้อย่างเช่น เกาหลี ที่ก๊อปแบบรถจาก
ตะวั น ตกจนปั จ จุ บั น มี แ บรนด์ ที่ เ ข้ ม แข็ ง ของ
ตนเอง หรือขนม กูลิโกะ ของญี่ปุ่น เกาหลีก็ก๊อ
ปมาคล้ายกันชื่อ Lotte

25

Ig Nobel Prizes ...รางวัลนี้ ไม่มีลอก
ทุ ก วั น นี้ ชี วิ ต มนุ ษ ย์ บางที ก็ อุ ด มไปด้ ว ย
สาระมากเกิ น จนทำให้ จิ น ตนาการแห่ ง ความ
สร้างสรรค์ถูกละเลยไปชั่วขณะ โลกเราเลยวน
เวียนอยู่กับการลอก ลอก ลอก แล้วก็...ลอก !
เพื่ อ ไม่ ใ ห้ โ ลกใบนี้ ต้ อ งน่ า เบื่ อ ไปกว่ า ที่ เ ป็ น อยู่
รางวัลนี้จึงถือกำเนิดขึ้นมาภายใต้สโลแกนที่ว่า
“งานวิจัยที่ไม่น่าจะลอกเลียนแบบได้ประจำปี”
‘Ig Nobel Prizes’ คือชื่อของรางวัลนั้น
ผู้ ริ เ ริ่ ม การจั ด งานมอบรางวั ล นี้ ขึ้ น คื อ
มาร์ ค อั บ ราฮั ม ส์ บรรณาธิ ก ารนิ ต ยสาร
วิทยาศาสตร์ ในปี ค.ศ. 1991 เพื่อมอบรางวัล
ในสาขาต่างๆ ทุกปี ปีละ 10 รางวัล โดยมี
นั ย ยะล้ อ เลี ย นรางวั ล Nobel ชื่ อ กระฉ่ อ น
ผลงานที่ได้รับรางวัลล้วนเต็มไปด้วยงานวิจัย
ประหลาดๆ ประเภทจะรู้ไปทำไม เช่น
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- ไก่งวงมักเกิดอารมณ์ทางเพศเมื่อเห็นคน
- “กฎ 5 วินาที” ที่เชื่อว่าอาหารตกพื้น 5
วินาทีแล้วเชื้อโรคยังไม่ทันเกาะ สามารถกินได้”
- เวลาถ่ายภาพหมู่ต้องกดชัตเตอร์กี่รูป ถึง
จะแน่ใจได้ว่าจะไม่มีใครในภาพหลับตา
- การนวดทวารทำให้อาการสะอึกหายไป
- มนุ ษ ย์ ว่ า ยในน้ ำ เชื่ อ มไวกว่ า ในน้ ำ
ธรรมดา (เหนียวเหนอะแย่เลย)
รางวัลนี้ แม้ไม่ได้มีราคาค่างวดหรือนัยยะ
ทางสังคมมากมายเหมือนรางวัลโนเบล แต่เชื่อ
ได้อย่างหนึ่งว่า รางวัลนี้จะทำให้มนุษยสติเฟื่อง
ทั้งหลาย ที่อยากนำเสนออะไรใหม่ๆ ให้กับโลก
ใบนี้ มีกำลังใจ เพราะมีเวทีที่เห็นคุณค่าในตัว
พวกเขา

ก็อปล้อขำๆ ทำ Parody
เคยไหมที่ ต กหลุ ม รั ก คลิ ป วิ ดี โ อล้ อ เลี ย น
ก่อนรู้จักคลิปต้นแบบจริงๆ เสียอีก?
แม้ จ ะไม่ ใ ช่ อ อริ จิ น อล แต่ ก็ ป ฏิ เ สธไม่ ไ ด้
ว่าการล้อเลียนหลายครั้งนั้นมีเสน่ห์ในตัวเองไม่
แพ้ต้นฉบับ แถมบางครั้งยังก่อให้เกิดการต่อ
ยอดความคิ ด ใหม่ ๆ ที่ ม ากไปกว่ า ความตลก
ขบขันด้วย
การล้ อ เลี ย นที่ ด ำเนิ น ตามรู ป เแบบจาก
ผลงานดี ๆ อื่ น ๆ ที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว หรื อ ที่ ใ นภาษา
อังกฤษเรียกว่า Parody นั้นมีความหมายถึงการ
ลอกเลียนแบบผลงานสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็น
วรรณกรรม เพลง ภาพยนตร์ คลิปวิดีโอ เกม
วาทะเด็ดดัง หรือกระทั่งสถานการณ์ทางสังคม
และการเมือง เพื่อให้เกิดงานชิ้นใหม่ทั้งในเชิง
ต่อยอด โต้แย้ง แสดงความคิดเห็นที่มีต่องาน
ต้ น ฉบั บ แต่ ที่ นิ ย มที่ สุ ด เห็ น จะเป็ น เพื่ อ สร้ า ง
ความตลกขบขันหรือเสียดสีชิ้นงานเดิมในแง่ใด
แง่หนึ่งนั่นเอง
ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ Parody นั้นมีมาตั้งแต่
สมัยกรีกโบราณ “Parodia” คือกลอนที่ลอก
เลี ย นรู ป แบบหรื อ ฉั น ทลั ก ษณ์ เ ขี ย นออกมาใน
แบบเดียวกันกับมหากาพย์ หากแต่มักจะเป็นไป
ในเชิงเสียดสี ไม่ก็เป็นเรื่องของฮีโร่ที่ไม่ได้มีตัว
ตนอยู่จริงๆ และที่ใกล้เคียงกับ Parody ฮาๆ

ในยุค Youtube ขึ้นมาหน่อย ก็คือคำบอกเล่า
ของ Aristotle ที่ เ ขาเชื่ อ ว่ า Hegemon of
Thasos คือคนแรกที่คิดค้นแนวทาง Parody ขึ้น
มาด้ ว ยวิ ธี ก ารเปลี่ ย นถ้ อ ยคำจากบทกวี ดั ง ๆ
นิดๆ หน่อยๆ จนถ้อยคำเลอค่ากลายเป็นเรื่อง
น่าหัวเราะ
วาทะเด็ ด ก็ ส ามารถถู ก นำมาใช้ เ ป็ น แรง
บั น ดาลใจของ Parody ได้ เ ช่ น กั น คอลั ม น์
การ์ตูนเสียดสีการเมืองในนิตยสาร Puck ฉบับ
เดือนตุลาคม 1915 ปรากฏคำบรรยายว่า “I did
not raise my girl to be a voter.” เสียดสีกลุ่ม
ผู้ชายที่ต่อต้านการมีสิทธิเลือกตั้งของผู้หญิง ซึ่ง
ก็ล้อเลียนมาจากบทเพลงต่อต้านสงครามโลก
ครั้งที่หนึ่งที่ชื่อ “I Didn’t Raise My Boy To Be
A Soldier.” อีกทีหนึ่ง ซึ่งเป็นตัวอย่างที่แสดงให้
เห็นว่า Parody ไม่ได้เบาโหวงเหวงหรือมีขึ้น
เพียงเพื่อจะเรียกรอยยิ้ม
ก้าวสู่ยุค Social Network เราคุ้นเคยกับ
คำว่ า Parody จากคลิ ป วิ ดี โ อบนเว็ บ ไซต์
Youtube ขนาดที่ ว่ า ตำแหน่ ง คลิ ป ที่ มี ผู้ ก ด
เข้าไปรับชมเป็นจำนวนมากที่สุดเป็นอันดับสอง
ของปี 2010 ก็ยังเป็นคลิป Parody ในเพลง Tik
Tok ของ Ke$ha และคลิปวิดีโอลอกเลียนเช่นนี้
ก็กลายเป็นเวทีสำหรับงานสร้างสรรค์ คลิปล้อ

เลี ย นภาพยนตร์ ม ากมายเลื อ กที่ จ ะเสนอทาง
เลือกตอนจบของภาพยนตร์ใหม่ๆ ในแบบฉบับ
ของตัวเอง และที่ตลกไปกว่านั้นก็คือวัฒนธรรม
การทำ “คลิปล้อเลียนคลิปที่กำลังเป็นกระแสอีก
ทีหนึ่ง” ซึ่งยิ่งเพิ่มโอกาสให้คนธรรมดาๆ กลาย
เป็นที่รู้จักบนโลกไซเบอร์
บางครั้งนั้นผลงานที่ลอกเลียนมากลับมีชื่อ
เสียงยาวนานและยั่งยืนกว่าต้นฉบับเสียอีก ดัง
เช่น ดอน กิโฆเต้ ซึ่งกลับเป็นนวนิยายอมตะที่
ผู้คนทั่วโลกยังคงยกย่องมาอย่างยาวนานโดยที่
แทบไม่มีใครรู้จัก Amadis de Gaula นวนิยาย
จากเรื่องเล่าของ Knight errant ที่เป็นต้นแบบ
และแรงบันดาลใจอีกทีเสียด้วยซ้ำ
อย่ า งไรก็ ต าม David Kam ก็ ไ ด้ ตั้ ง ข้ อ
สั ง เกตเตื อ นเหล่ า Parody Website ไว้ ใ น
marketingdeviant.com ว่าแม้ว่าการลอกเลียน
นี้จะทำให้มีโอกาสเข้าถึงคนได้มากขึ้น แต่ก็ต้อง
ระวั ง ว่ า คุ ณ อาจจะถู ก เล่ น งานในแง่ ก ฎหมาย
สูญเสียเอกลักษณ์ความเป็นตัวเอง และที่สำคัญ
ที่สุด คุณจะไม่มีวันยิ่งใหญ่ได้เท่าเจ้าของไอเดีย
เลย
เรียกได้ว่าลอกได้ แต่ต้องรู้จักใช้ให้เป็น
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ก๊อปไปช่วยทำช่วยใช้สไตล์ Open source
ถ้าคุณไม่ได้กำลังสงสัยว่า Open source
คื อ อะไร ก็ ข อเดาไว้ ว่ า คุ ณ เป็ น คนใส่ ใ จ
เทคโนโลยีในระดับหนึ่ง
แต่หากคุณไม่คุ้นเคย ก็ขอให้มั่นใจว่าคุณ
ไม่ได้ตกเทรนด์ เพียงแต่คุณอาจกำลังใช้งานอยู่
โดยไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเรียกว่า Open Source
จำกั ด ความให้ ง่ า ยๆ เหมื อ นการใช้ ง าน
Open Source คือ ซอฟต์แวร์ที่เปิดให้ดาวน์
โหลดไปใช้พร้อมๆ กับการแจก Source Code
ซึ่งเป็นรหัสของซอฟต์แวร์ต้นฉบับที่ใช้เขียนใน
ภาษาทางคอมพิวเตอร์ระดับสูง ซึ่งเป็นรหัสที่
เปิ ด เผยโครงสร้ า งและตรรกะของการสร้ า ง
ซอฟต์ แ วร์ ทำให้ ผู้ ที่ น ำไปใช้ มี อิ ส ระในการ
ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงแจกจ่ายได้ โดย
จะเสี ย ค่ า ใช้ จ่ า ยหรื อ ไม่ ก็ ขึ้ น อยู่ กั บ สั ญ ญา
อนุญาต ที่เรารู้จักกันจึงมักเป็นโปรแกรมที่เปิด
ให้ดาวน์โหลดไปใช้กันได้อย่างฟรีๆ โดยไม่ติด
เงื่อนไขลิขสิทธิ์หรือการเสียเงินราคาแพงให้ยุ่ง
ยาก ดังตัวอย่างเช่น Mozilla firefox ซึ่งเป็น
Open source browser สำหรับท่องอินเทอร์
เน็ต หรือ OpenOffice.org ที่ทำหน้าที่แทน
Microsoft Word ได้ครบถ้วนเป็นต้น
มาถึงตรงนี้ หลายคนอาจคิดว่านี่มันเลียน
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แบบกันเห็นๆ แต่ก่อนที่คุณจะบอกว่า Open
Source ไม่สร้างสรรค์ ลองเช็กดูก็แล้วกันว่ามีกี่
โปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่คุณจ่ายเงินซื้อ
มาใช้งานอย่างถูกลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย
ประเทศไทยนั้นยิ่งเป็นประเทศที่รู้กันดีว่ามี
อัตราการละเมิดลิขสิทธิ์สูงกว่าใครๆ เขา Open
Source จึงเข้ามาช่วยทำให้เราได้ใช้งานกันได้
อย่าสบายใจสบายกระเป๋า ล่าสุดการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตเองก็ออกมาบอกว่าการใช้ OpenOffice
ในองค์กรจำนวน 8,000 เครื่อง ทำให้ประหยัด
ไปได้ถึงปีละ 30 ล้านบาท
นอกจากไม่ต้องเสียเงินแพง แต่ไม่ต้องพึ่ง
ของเถื่อน การใช้ Open Source ยังเอื้อต่อการ
ใช้ ง านที่ ส ามารถปรั บ รู ป แบบให้ เ ข้ า กั บ ความ
ต้องการของผู้ใช้ได้ ที่สำคัญคือการรวมกลุ่มกัน
พัฒนาจากกลุ่มอิสระและโปรแกรมเมอร์ที่หลาก
หลาย ย่อมนำมาซึ่งการเพิ่มขีดความสามารถ
อุดรูรั่วต่างๆ ในสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้หาก
ทำจากมุมมองของเพียงบริษัทเดียว เพราะเมื่อ
แต่ละคนเริ่มพัฒนาซอฟต์แวร์ตามความต้องการ
ของตน เมื่อรวมกันแล้วก็จะช่วยต่อเติมส่วนที่
ขาดจนกลายเป็นซอฟต์แวร์ที่มีความสมบูรณ์
ดังที่ Eric S. Raymond ผู้ตั้งนิยามการพัฒนา

ซอฟต์ แ วร์ แ บบ Open Source กล่ า วไว้ ว่ า
“ซอฟต์แวร์ที่ดี จะมาจากความต้องการเล็กๆ
ของนักพัฒนาเสมอ”
ทุกวันนี้ Open Source จึงไม่ใช่การพัฒนา
โปรแกรมเพื่อ “เลียนแบบ” หรือ “ทดแทน”
การมีอยู่ของโปรแกรมลิขสิทธิ์ แต่เป็นการร่วม
มือที่กำลังจะพาแวดวงเทคโนโลยีก้าวล้ำไปสู่
การพัฒนา เหมือนกับที่การ์ทเนอร์ดาต้าเควสต์
ได้เคยจัดทำรายงานการวิจัยทางการตลาดเกี่ยว
กับผลกระทบของซอฟต์แวร์ Open Source ที่มี
ต่ อ รายได้ ร วมของซอฟต์ แ วร์ แ อพพลิ เ คชั่ น
สำหรั บ องค์ ก รขนาดใหญ่ ปี 2006-2011 เมื่ อ
เดือนกุมภาพันธ์ 2007 ไว้ว่า ตัวเลขการเติบโต
ทางรายได้ โ ดยรวมของซอฟต์ แ วร์ Open
Source ระหว่างปี 2006 - 2011 จะมีอัตราการ
เติบโตของรายได้เฉลี่ย (CAGR) สูงถึงร้อยละ
43 ในขณะที่ซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นแบบปิดที่มี
ลิขสิทธิ์เฉพาะนั้นเติบโตเพียงร้อยละ 8 เท่านั้น
ก้ า วข้ า มความเคยชิ น ของซอฟต์ แ วร์ ผิ ด
กฎหมายที่เราใช้กันจนไม่กล้าเปลี่ยน แล้วลอง
เดินเข้ามาสู่โลกของ Open Source ดูสักครั้ง
คุณอาจพบว่า รู้อย่างนี้เปลี่ยนมาใช้ซะตั้งนาน
แล้วก็ดี

ก๊อปได้ ขอให้เคารพ
การก๊อปปี้อย่างถูกลิขสิทธ์ โดยให้เกียรติ
เจ้าของผลงานเดิมเป็นอีกสิ่งที่ได้รับการพัฒนา
ในโลกปัจจุบันที่อินเทอร์เน็ตเป็นส่วนสำคัญให้
เกิดการก๊อปในโลกไซเบอร์เช่น รูปภาพ ข้อมูล
ทางวิชาการ สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องง่ายแค่กดก๊อปปี้
แม้ จ ะมี ก ารยกระดั บ เช่ น สั ญ ญาอนุ ญ าต
ครี เ อที ฟ คอมมอนส์ (Creative Commons

Licenses) ซึ่งเจ้าของผลงานเดิมเปิดโอกาสให้
สาธารณะชนก็ อ บได้ โ ดยไม่ ต้ อ งขออนุ ญ าต
เพียงแต่ต้องบอกถึงที่มา หรือห้ามใช้ในการค้า
และคงต้นฉบับเดิมห้ามดัดแปลง แต่ดูเหมือน
เป็นเสียงแผ่วเบาเพียงผู้แสดงผลงานต้นฉบับ
ต้ อ งมี ก ารป้ อ งกั น อย่ า งนำชื่ อ ผู้ ท ำไปติ ด ไว้ ใ น
ภาพ หรือตามเว็บไซต์มีการห้ามก๊อปปี้ก็ตาม

ลอกได้...ลอกดี
คุณอาจสงสัยว่า ลอกคนอื่นนี่มันจะไปดี
ได้อย่างไร?
คำตอบคือ ได้ ถ้าลอกแล้วดีกว่า...
หลายคนอาจต่อต้านความคิดนี้ เพราะ
มันเป็นการเอาความคิดของคนอื่นมาเป็นของ
ตัวเอง แต่ในความเป็นจริงแล้ว สิ่งของรอบตัว
เราที่ใช้อยู่ทุกวันนี้ก็มาจากสิ่งของเดิมๆที่มีคน
คิดไว้ แล้วเราไปเอามาต่อยอดพัฒนา
ลอกนึกภาพตาม หากวันนี้เราบอก
ว่า “บริษัทนี้ไปลอกบริษัทนั้นมา ฉันไม่เอา
ด้ ว ยหรอก” เราคงยั ง ต้ อ งใช้ ห ลอดไฟของ
โทมัส อัลวา เอดิสัน หรือ ขับรถพลังไอน้ำ
ของ เฮนรี่ ฟอร์ด กันอยู่เป็นแน่แท้
อย่างไรก็ตาม มิใช่ทุกการลอกเลียนจะ

นำมาสู่มูลค่าเพิ่มของกิจการได้ การลอกอย่าง
ชาญฉลาดและสร้างสรรค์นั้นย่อมมิใช่เพียงแต่
นั่งคอย มองดูชาวบ้านว่าวันนี้จะมีอะไรใหม่ๆ
ออกมาบ้ า ง แล้ ว รี บ ลอกเลี ย นแบบอย่ า งไร้
ทิศทางทันทีทันใด
ไม่ เ ป็ น ไรหากคุ ณ ไม่ ส ามารถคิ ด อะไร
แปลกใหม่ที่ไม่เคยมีบนโลกได้ ลองหยิบเอา
ของดีที่มีอยู่แล้วมาพัฒนาต่อยอดให้ดีขึ้นไป
อีกดีกว่า เพราะบางทีสิ่งที่เราทำขึ้นใหม่จาก
รากฐานเดิม วันหนึ่งอาจเป็นแรงบันดาลใจให้
ใครต่อใครหยิบจับเอาไปพัฒนาอีกก็เป็นได้
นี่แหละที่เราเรียกว่าวงจรการพัฒนาอัน
เกิดจาก “การลอกเลียนอย่างสร้างสรรค์”
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TK Voice

เสียงของสมาชิก TK

เรื่อง / ภาพ : ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง

กัสนีวา ภูวารีดล

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนราชวินิต กรุงเทพมหานคร

หนังสือ “สิ่งมหัศจรรย์ธรรมดา” ของ นิ้วกลม ให้แง่คิด
เกี่ยวกับสิ่งของที่เราไม่คิดว่าจะมีอะไรสำคัญ อย่างเช่น นาฬิกา
ปลุก ที่ดูจะเป็นของธรรมดาจนเรามองข้ามมันไป แต่วันใดหา
มันไม่เจอแล้วตื่นสาย เราก็จะเห็นคุณค่าของมัน หนังสือเล่มนี้
ทำให้เห็นความสำคัญของสิ่งรอบตัว และมองทุกอย่างอย่างมี
คุณค่า ไม่ใช่มาคิดถึงในวันที่ไม่มีสิ่งนั้นแล้ว

พอณัฏฐ์ สมไอ

คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หนังสือของท่านปยุต ปยุตโต , ว.วชิรเมธี และติช นัท
ฮันห์ เป็นที่พึ่งเวลามีปัญหา เช่น เรื่องความรัก ก็จะรู้ตัวทันที
ว่ า เป็ น ทุ ก ข์ จึ ง หั น กลั บ ไปอ่ า นหนั ง สื อ ธรรมะ สิ่ ง ที่ ไ ด้ จ าก
หนังสือเหล่านี้คือ ทำให้เราคิดปล่อยวางได้ รู้จักรักตัวเอง จะได้
รักคนอื่นอย่างแท้จริง และรักอย่างไม่มีข้อเรียกร้อง

แบบอย่างดีๆ จากหนังสือทีอ่ า่ น

มกุฏ อรดี นักเขียนและบรรณาธิการชื่อดังเคยกล่าวไว้ว่า “การมีโอกาสอ่านหนังสือดี นับเป็นโชคของมนุษย์” คงจะเป็น
ข้อความที่ ไม่เกินความจริงเลยแม้แต่น้อย เพราะหนังสือแต่ละเล่มล้วนมีแง่คิดและมุมมองใหม่ ๆ สอดแทรกอยู่ ในขบวนอักษร
แต่ละบรรทัด แล้วสมาชิก TK ของเรา ได้แบบอย่างดี ๆ จากหนังสือเล่มไหนกันบ้าง ตามไปฟังเสียงพวกเขากันเลย

บัณฑิต ภิญโญวัฒนชีพ

กองบรรณาธิการ
นิตยสาร Gourmet & Cuisine

หนังสือ “Garlic & Sapphires” ของ Ruth Reichl
( ชื่อไทย : สาวนักชิมตะลุยนิวยอร์ก แปลโดย ภัทรา หงส์พร้อม
ญาติ ) เป็นสารคดีกึ่งนวนิยาย ซึ่งผู้เขียนเป็นนักวิจารณ์อาหาร
ชื่อดัง แต่เลือกที่จะปลอมตัวไปชิมอาหารร้านต่าง ๆ เพื่อเลี่ยง
คนจำได้ แล้วกลับมาเขียนวิจารณ์ หนังสือแสดงให้เห็นแบบ
อย่างเรื่องสไตล์การทำงานของนักข่าวที่ควรจะทุ่มเทเพื่อให้ได้
สัมผัสของจริง ไม่ใช่การปรุงแต่ง
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ชาญชัย จิวจินดา

อาจารย์มหาวิทยาลัยรังสิต

หนั ง สื อ “เกิ ด เพราะกรรมเก่ า หรื อ ความซวย” ของ
ทันตแพทย์สม สุจิรา อ่านแล้วทำให้เราสังเกตชีวิตมากขึ้น เช่น
ไปซื้อของแล้วคนขายทอนเงินผิด จะมองว่าเป็นความซวยของเรา
หรือเป็นเพราะชาติก่อนเราเคยเอาของเขามา ก็เลยต้องใช้คืนใน
ชาตินี้ ทำให้รู้ว่าเราต้องมีสติตลอดเวลา อย่าประมาท เพราะ
ทุกการกระทำของเราจะมีผลไปถึงอนาคต

กิจกรรมประจำเดือน

Activities Calendar

พฤษภาคม 2554 / May 2011
1, 7-8

6-8

11.00 - 17.00 น.
นิทรรศการพิพิธอาเซียน ... A journey
through ASEAN ตอน เสน่ห์อาเซียน
และ ชมภาพยนตร์และร่วมฟังเสวนากับ
เทศกาลหนังอาเซียน @ TK park

10.30 – 18.00 น. 	
พลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 2 “แบ่งปันเพื่อ
เปลี่ยนแปลง” @หอจดหมายเหตุพุทธทาส อิน
ทปัญโญ (สวนรถไฟ)
14-15

10.30 – 18.00 น.	
TK Grow Green สร้างโลกให้สดใส
ด้วย D.I.Y.สุดฮิป
15

21

21-22

14.00 น.
ภาพยนตร์เรื่อง
เงาะป่า

13.00 - 18.00 น.	
กิจกรรม Fuse Camp
ครั้งที่ 40 - หนังนักเรียน
แลกเปลี่ยนกันดู

11.00 - 16.00 น.
กิจกรรมค้นหาศักยภาพและวางแผนการศึกษาต่อ
ต่างประเทศ รวมถึงทุนการศึกษาต่าง ๆ ทั่วโลก

21-22

22

25-26

11.00 – 17.00 น.
สร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla
@ห้องอบรม IT Workshop 1-2

14.00 น.
ภาพยนตร์เรื่อง
เพื่อนซื่อ...ชื่อ “มาริ”
(A Tale of Mari and
Three Puppies)

17.00 – 19.00 น.
หลักสูตร Microsoft
office Word 2007
เบื้องต้น @ห้องอบรม
IT Workshop 1-2

28-29

29
26

29

11.00-18.00 น.
TK park Aloha Music Festival 2011
ชุ่มฉ่ำกับดนตรีเบิกบานใจ

14.00 น.
ภาพยนตร์เรื่อง
กะปิ ลิงจ๋อไม่หลอกจ้าว

10.00 – 18.00 น.
TK Mobile Library
@สวนลุมพินี
เขตปทุมวัน
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Trendy

กระแสนิยม

เรื่อง : วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย

opyleft
ทางออกตอกหน้าพวกขีข้ โมย?
เดาได้อย่างไม่ต้องคิดเลยว่า เหตุผลที่ทำให้วงการเพลงและหนังของไทยตกต่ำ
เรื่องยอดขาย หรือผลงานสร้างสรรค์ดีๆ จากมันสมองของคนไทยลดปริมาณ
ลงฮวบฮาบอย่างทุกวันนี้คืออะไร?
ด้วยความเร็วปานสายฟ้าของผู้หวังดี (รึเปล่า?) บางรายที่ฉกฉวย
ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา มาเผยแพร่ใหม่อีกครั้งตั้งแต่วันแรกที่
ผลงานนั้นๆ วางจำหน่าย ในราคาที่ถูกกว่าหรือบางครั้งฟรีเลยก็มี
เพียงแค่คุณไปเดินช้อปปิ้ง ณ ห้างสรรพสินค้าไอทีสักแห่ง คุณจะได้
ผลงานล่าสุดของศิลปินที่คุณชื่นชอบกลับมาเชยชมที่บ้านในราคาที่
ถูกแสนถูก อย่างง่ายที่สุด เพียงแค่คุณแฝงตัวเข้าไปอยู่ในโลกออน
ไลน์ เข้าเว็บไซต์ YouTube แล้วก็พิมพ์ค้นหาได้เลย หรือถ้าอยากเก็บ
ไว้ชื่นชมอีกหลายๆ ครั้ง เพียงแค่เข้าเว็บไซต์ Google แล้วพิมพ์ชื่อ
ผลงาน ตามด้วยคำว่า Download คุณก็จะได้สิ่งที่คุณต้องการ ไม่
เว้นแม้กระทั่งวัฒนธรรมการ ‘copy/paste’ ที่กำลังระบาดอย่างหนัก
จนกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้ว
ผลงานที่ ผู้ ส ร้ า งสรรค์ เ ฝ้ า ทุ่ ม ทุ น ทั้ ง แรงกายแรงใจ ประคบ
ประหงมมาตลอดหลายเดือนหรือบางครั้งก็เป็นปี เพียงเพื่อหวังว่า
รายได้จากการขายจะสามารถนำกลับไปเลี้ยงครอบครัวได้ อย่างว่า
แม้เจ้าของผลงานบางท่านอาจจะมีฐานะอย่างพอมีพอกิน แต่เมื่อ
ผลงานดังกล่าวคาบเกี่ยวอยู่กับคำว่า ‘ธุรกิจ’ อยู่ คำว่า ‘ผลกำไร’
ก็เป็นสิ่งที่เขาควรได้รับไม่ใช่หรือ ในอีกความหมายหนึ่งคือคำว่า
‘ทรัพย์สินทางปัญญา’ ชื่อก็บอกแล้วว่าเป็นทรัพย์สินของเขา ไม่ใช่
ของสาธารณะ จะนำมาใช้ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายบ้างเป็นธรรมดา
อย่างที่ป๋าเต็ด-ยุทธนา บุญอ้อม เจ้าพ่อเด็กแนว เคยกล่าวไว้ว่า
“ดนตรีเป็นสิ่งแรกๆ ที่คนนึกถึง แต่จะเป็นสิ่งสุดท้ายที่คนจะยอมจ่าย
ตังค์ให้ คือดนตรีเป็นสินค้าที่ไม่แน่ใจว่าเป็นอย่างเดียวบนโลกเลยหรือ
เปล่า ที่คนทดลองใช้จนหนำใจแล้ว ถ้าถูกใจค่อยซื้อ หรือบางครั้ง
ถูกใจมาก แต่ก็ยังไม่ยอมจ่ายอยู่ดี” (นิตยสาร happening ฉบับที่
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46) ฟังดูแล้วน่าหนักใจแทนจริงๆ ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ยังรวมไปถึงผล
งานทรัพย์สินทางปัญญาชิ้นอื่นๆ อีกด้วย
เล่าถึงปัญหามายืดยาวแล้ว เปลี่ยนไปเล่าถึงทางออกกันบ้างดี
กว่า ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงมีชายคนหนึ่งที่ชื่อว่า ริชาร์ด สตอลแมน
ได้ผุดแนวคิด ‘Copyleft’ ขึ้นมาจากปัญหาส่วนตัว ครั้งหนึ่งเขาเคย
คิดค้นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัวแปลคำสั่งภาษา Lisp ขึ้นมาเอง แถม
ยังใจดีมอบเป็นสาธารณสมบัติ (public domain) คือไม่สงวนสิทธิ์
ใดๆ ให้ ผู้ อื่ น ใช้ ไ ด้ ต ามสะดวก แต่ ก ลั บ โดนหั ก หลั ง โดยบริ ษั ท
Symbolics ที่เอาโปรแกรมของเขาไปใช้ แล้วยังจำกัดสิทธิ์ไม่ให้เขา
แก้ไขปรับปรุงอะไรในโปรแกรมนั้นได้อีก เรียกง่ายๆ ว่าขโมยกันซึ่งๆ
หน้านี่เอง เขาจึงเลือกที่จะใช้กลไกของกฎหมายมาเป็นเครื่องมือใน
การจัดการกับเหล่าหัวขโมยเหล่านี้ โดยที่ยังไม่สูญเสียจุดยืนในการ
แบ่งบันไป เขาได้สร้างสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในแบบของเขาขึ้นมา
เอง ซึ่งก็ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็น GNU General Public
License (GPL) ซึ่งเป็นสัญญาอนุญาตใช้ซอฟต์แวร์แบบเสรีที่ได้รับ
ความนิยมมากที่สุด
สัญลักษณ์ของ ‘Copyleft’ คือรูปตัว กลับด้าน สวนทางกับ
‘Copyright’ ที่สัญลักษณ์เป็นรูปตัว C ปกติ โดยแนวคิดก็สวนทาง
เช่ น กั น ซึ่ ง การ Copyright จะได้ รั บ การปกป้ อ งสิ ท ธิ ใ นการเป็ น
เจ้าของเอาไว้ ใครจะนำไปใช้จำเป็นต้องขออนุญาตอย่างเป็นทางการ
หรืออาจมีค่าใช้จ่าย แต่ถ้าหากเป็น Copyleft จะมอบเสรีภาพให้
ทุกคนสามารถคัดลอก ดัดแปลง ปรับปรุง และจำหน่ายงานได้ โดย
มีเงื่อนไขว่าต้องยังคงรักษาเงื่อนไขต่างๆ ภายในข้อกำหนดที่เจ้าของ
ได้วางไว้ และหากใครไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้แล้ว จะถือว่าเป็นการ

Did You Know?
เรื่อง : ศราวุธ ชื่นรส

รู้หรือไม่? คศ.1987 วงการ
เพลงทั่วโลกสั่นสะเทือนจากอัลบั้ม
Bad ด้วยท่าเต้นยอดฮิตอย่าง
มูนวอล์ค ของ ไมเคิล แจ็คสัน
และเกิดการเลียนแบบท่าเต้นไปทั่ว
โลก  

ละเมิดลิขสิทธิ์ โดย อ.สมเกียรติ ตั้งนโม นักวิชาการมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
ได้แปลเป็นภาษาไทยว่า ‘ลิขซ้าย’ หรือ ‘นิรสิทธิ์’ หมายถึง ระบบที่ไม่มีหรือ
ไม่ให้สิทธิคุ้มครอง เรียกได้ว่าเป็นการตอกหน้ากลายๆ ให้กับผู้ชอบละเมิด
ขโมย หรือเอาความคิดไปใช้แบบฟรีๆ ได้อย่างเจ็บแสบ
ต่อมา GNU General Public License (GPL) ก็ได้รับการต่อยอดให้
ครอบคลุมนอกเหนือจากซอฟต์แวร์ไปสู่ผลงานสร้างสรรค์อื่นๆ ทั้ง เว็บไซต์
ดนตรี ภาพยนตร์ ภาพถ่าย งานเขียน และสื่อการเรียนรู้ โดยใช้ชื่อว่า
‘ครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)’ ซึ่งได้พัฒนาเว็บไซต์ที่ช่วยให้ผู้
สร้างผลงานได้เผยแพร่งานของตนสู่สาธารณะ โดยไม่สงวนสิทธิ์ หรือสงวน
สิทธิ์บางประการตามเงื่อนไขที่กำหนดได้เอง
และในปัจจุบัน ครีเอทีฟคอมมอนส์ ประเทศไทย ก็ได้ถือกำเนิดขึ้นมา
สักระยะแล้ว แต่ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหวใดๆ มากนักในหมู่
คนไทย ซึ่งบางทีก็อาจจะได้ใช้ในหมู่คนทำงานศิลปะแบบอินดี้ๆ หน่อย
เท่านั้น ที่อยากจะเผยแพร่ผลงานของตนเองได้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ถึง
กระนั้นก็เถอะ ในแวดวงคนทำงานสร้างสรรค์ที่เข้าขั้นแมสๆ หน่อย จุด
ประสงค์ของการทำงานก็เพื่อผลประโยชน์ในทางธุรกิจหรือ ‘เงิน’ อยู่ดี
บรรดาค่ายเพลง ค่ายหนัง หรือแม้กระทั่งคนทำงานสร้างสรรค์ทั่วไปจึงหา
ทางออกด้วยการเพลย์เซฟตัวเอง อย่างเช่นการปล่อยเพลงออกมาทีละ
ซิงเกิล ทำหนังต้นทุนต่ำ แต่คาดหวังทางการตลาดสูง หรือเลวร้ายที่สุดก็ถึง
ขั้นเลิกทำไปเลยก็มี อย่างที่เขาว่ากันว่าคนใจบุญสมัยนี้หายากขึ้นทุกที
จึงพูดไม่ได้พูดอย่างเต็มปากเต็มคำว่าการ Copyleft จะใช้ได้ผลใน
ประเทศไทยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะคิดค้นวิธีการแก้ไข
ปัญหาได้ดีเพียงใด...สุดท้ายทางออกก็ขึ้นอยู่กับคำว่า ‘จิตสำนึก’ อยู่ดี

รู้หรือไม่? ผลผลิตจาก
การคิดค้นหลอดภาพ
อิเล็กทรอนิคส์ ได้ ทำให้ปี
ค.ศ.1926 จอห์น โลจี
แบร์ด วิศวกรชาวสกอตฯ
นำไปต่อยอดจนผลิต
โทรทัศน์เป็นครั้งแรก
ของโลก    

รู้หรือไม่? สมัยราชวงศ์หยวน
เป็นราชวงศ์แรกของจีนที่ ใช้เงิน
กระดาษที่ชื่อว่า “เจ้า” เป็นเครื่อง
แลกเปลี่ยนหมุนเวียน  

*ขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจาก Wikipedia, www.midnightuniv.org, cc.in.th และภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต
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Preview
เรื่อง : อภิลักษณ์ ธัญประทีป

Gadget

Spa Serenade Waterproof MP3 Player

สัมผัสประสบการณ์ใหม่กับเครื่องเล่น MP3 กันน้ำ ที่เหมาะกับบรรยากาศแช่น้ำในอ่างที่
เต็มไปด้วยกลีบกุหลาบพร้อมด้วยกลิ่นอโรมาที่แสนผ่อนคลายภายในสปา ทำไมความสบายของ
คุณจะต้องถูกจำกัดอยู่ด้วยเสียงเพลงที่สถานบริการสปาเปิดแล้วบังคับให้คุณฟังด้วย มาฉีกกฎ
ใหม่ด้วยเครื่องเล่น MP3 กันน้ำเครื่องนี้ ที่เล่นได้ทั้งไฟล์ MP3 และ WMA กับความจุถึง 8 GB
ที่บรรจุเพลงได้ถึงเกือบ 2,000 เพลง และเล่นต่อเนื่องได้นานถึง 30 ชั่วโมง ด้วยการชาร์ตแค่
หนึ่งชั่วโมงครึ่งกันเถอะ

EMSEEQ SECURE BAND

บ้านไหนมีผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ผู้ป่วยสมองเสื่อม หรือผู้ป่วยทางจิตอยู่ในบ้าน แล้วไม่มีเวลา
ดูแล แต่กลัวพวกเขาออกจากบ้านไปแล้วจำทางกลับไม่ได้ โปรดฟังทางนี้! เพียงสวมนาฬิกา
ข้อมือ EMSEEQ SECURE BAND ไว้ที่ข้อมือของเขา ระบบก็จะทำการยืนยันตัวตนของบุคคล
นั้นๆ เข้ากับฐานข้อมูลของตำรวจ เพียงเท่านี้เวลาพวกเขาเหล่านี้หายตัวไป ตำรวจก็จะตรวจ
สอบสัญญาณจากนาฬิกาข้อมือสุดเจ๋งนี้ว่ามาจากจุดใด พื้นที่ไหน ก่อนที่จะไปรับบุคคลอันเป็น
ที่รักของท่านกลับมาถึงบ้านอย่างปลอดภัย นอกจากนี้ภายในตัวนาฬิกายังมีโทรศัพท์มือถือจิ๋ว
อยู่ภายในสำหรับสื่อสารกับเจ้าของด้วย

Book

นักสู้ 7 มะเร็ง สำนักพิมพ์บีเวลล์สปีเชียล

อ.นวลพรรณ โอภาศเจริญสุข ถ่ายทอดประสบการณ์ กองบรรณาธิการนิตยสารบีเวลล์ เรียบเรียง

คนเรา... ลำพังเป็นมะเร็งจุดเดียวก็แย่แล้ว เธอ... นักขายมือทองและหญิงไทยคนแรกที่ทำยอดขาย
ตรงได้ถึง 100 ล้านบาท จนได้รับรถยนต์ BMW จากบริษัทแม่ มุ่งสู่การทำงานธุรกิจสปากระทั่งได้เป็นที่
ปรึกษาของสปาไทยในยุโรปหลากหลายประเทศ แต่สิ่งที่เธอต้องจ่ายให้กับความสำเร็จเหล่านั้นกลับแสน
สาหัส เธอป่วยเป็นมะเร็งปอด ลามไปที่ไขสันหลัง ต่อมน้ำเหลือง สมอง มดลูก ลำไส้ และเต้านม! แต่
เพราะเธอเคยสำเร็จในด้านทรัพย์สินมาแล้ว เธอจึงไม่ยอมแพ้ต่อโรคร้ายที่เข้ามาท้าทายเธอ พบกับ
ประสบการณ์การต่อสู้กับมะเร็งร้ายถึง 7 จุดมาถึง 5 ปีด้วยวิถีการแพทย์ผสมผสานของ อ.นวลพรรณ
โอภาศเจริญสุข ได้แล้ว ในหนังสือ “นักสู้ 7 มะเร็ง”

ลุยอุตลุดไปกับชุดอวกาศ ASK MEDIA

โรเบิร์ต เอ. ไฮน์ไลน์ เขียน ดร.ยรรยง เต็งอำนวย แปล
เรื่องราวของคิป หนุ่มน้อยผู้อยากไปเหยียบดวงจันทร์ในยุคที่ฝันจะเป็นจริงได้ก็ต้องจ่ายแพงหูฉี่ แต่
แล้วโชคชะตาก็จับพลัดจับผลูให้คิปได้รับชุดอวกาศเก่าๆ มาชุดหนึ่ง เขาเพียรพยายามซ่อมจนกระทั่งมัน
กลับมาใช้ได้ แล้วในคืนที่เขานำมันออกมาเดินเล่น เขากลับได้พบกับพีวี เด็กสาวผู้มากับจานบิน พร้อม
ด้วยเรื่องราววุ่นๆ ให้ลุ้นกันอีกเพียบ ติดตามการผจญภัยทะลุจักรวาลของยายตัวร้ายกับนายชุดอวกาศ
ได้ใน “ลุยอุตลุดไปกับชุดอวกาศ” ผลงานของแกรนด์มาสเตอร์แห่งวงการหนังสือ โรเบิร์ต เอ.ไฮน์ไลน์
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Movie
Kung Fu Panda 2
วันที่เข้าฉาย 26 พฤษภาคม 2011

โป แพนด้าผู้กลายเป็นนักรบมังกร พร้อมทั้งไทเกรส พยัคฆ์เสือ, เครน กระเรียนทอง, แมนทิส
ตั๊กแตนจอมต่อย, ไวเปอร์ อสรพิษไฟ และมังกี้ เจ้าวานร กำลังถูกคุกคามจากเหล่าร้ายที่แข็งแกร่ง ผู้
วางแผนลับโดยการบุกเมืองจีนด้วยอาวุธที่ไม่อาจต้านทานได้ และทำลายวิชา “กังฟู” โปและผองเพื่อน
จึงต้องเดินทางทั่วแคว้นจีนเพื่อหยุดยั้งแผนชั่วร้ายนั้น แต่โปจะทำอย่างไรกับอาวุธลับที่เชื่อว่าทำลาย
“กังฟู” ลงได้ ทางรอดเดียวคือโปต้องกลับไปทบทวนอดีต และค้นหาชาติกำเนิดของเขาเองเพื่อปลด
ปล่อยความแข็งแกร่งออกมา

X-Men: First Class
วันที่เข้าฉาย 2 มิถุนายน 2011

จุดเริ่มต้นของมหากาพย์อันยิ่งใหญ่ของ X-Men ก่อนที่ ชาร์ลส์ เซเวียร์ จะกลายเป็น Professor X
และอีริค เลห์น จะกลายเป็น Magneto ศัตรูคู่อาฆาตต่อกันและกัน เรื่องราวของสองผู้ค้นพบและ
สามารถควบคุมพลังการกลายพันธุ์ของตนเองได้ และยังทำงานร่วมกันกับมนุษย์กลายพันธุ์คนอื่นในการ
กำจัดศัตรูอย่าง Armageddon รวมถึงประวัติความเป็นมาอันเป็นความลับของโลก ก่อนที่บรรดามนุษย์
กลายพันธุ์อื่นๆ จะกำเนิดขึ้นมาบนโลกนี้กำลังจะถูกเผย เหตุใดมนุษย์กลายพันธุ์ทั้งหลายจึงต้องแบ่ง
พรรคพวกออกเป็นสองฝั่งในเวลาต่อมา ติดตามได้ใน X-Men: First Class

Old tyme religion – Hugo

Music

ต้องขอแสดงความยินดีด้วยกับนักร้องสายเลือดไทยอย่าง ฮิวโก้ จุลจักร จักรพงษ์ อดีตนักแสดง
และนักร้องเพลงไทยแนวๆ นาม สิบล้อ ที่บัดนี้ได้โกอินเตอร์ด้วยการเซ็นสัญญากับค่าย Roc Nation
และคลอดอัลบั้มใหม่ที่ชื่อว่า Old tyme religion ให้ทั้งคนไทยและต่างประเทศได้ชื่นชม โดยมีเพลง 99
Problems ที่เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ No Strings Attached เป็นเพลงนำอัลบั้มนี้ พร้อมทั้งเพลง
Mekong river delta ที่เนื้อหากล่าวถึงแม่น้ำโขง แต่คงพี่ฮิวโก้ออกเสียง แม่โขง ริเวอร์ คล้ายกับ แม่
กลอง ริเวอร์ มากๆ เอ้า... ใครอยากรู้ว่าคล้ายจริงหรือไม่ คงต้องรีบไปหา Old tyme religion มาฟัง
กันบ้างแล้วล่ะ!

Rock dust light star – Jamiroquai

หลังจากอัลบั้ม Dynamite อันโด่งดังเมื่อ5 ปีที่แล้ว กับเพลงติดหูอย่าง Feels Just Like It Should
5 ปีที่แล้ว คราวนี้ Jamiroquai กลับมาอย่างยิ่งใหญ่ด้วยอัลบั้ม rock dust light star ที่ยังคงเป็นแนว
เพลงผสมระหว่างดิสโก้ ร็อค ฟังค์ และโซล อย่างเหนียวแน่น โดยอัลบั้มนี้มีเพลงแนะนำอย่าง Blue
Skies เพลงช้าที่นานๆ Jamiroquai เขาจะแต่งออกมาสักที รวมไปถึง White Knuckle Ride เพลง
แดนซ์มันๆ ที่ขาแดนซ์ไม่ควรพลาด ด้วยจำนวนเพลงที่มากถึง 16 เพลง และมีความยาวถึงประมาณ
80 นาที ที่รับรองได้ว่านั่งฟังตั้งแต่รถไฟฟ้าสถานีอ่อนนุชไปถึงบางซื่อ คุณก็ยังอาจจะฟังไม่จบเสียด้วย
ซ้ำ แล้วจะให้พลาดได้อย่างไร!
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Eat at

ตามไปชิม ตามไปกิน

เรื่อง : พลอยบุษรา ภัทราพรพิสิฐ / ภาพ : IfItIs

Eat at
ถ้าจะหาร้านอาหารเก๋ ๆ สำหรับนั่งชิล ๆ จะมีบ้างไหมนะ แล้วถ้า
อยากทานอาหารเบา ๆ แต่อิ่มอร่อยแบบพอประมาณจะเลือกที่ ไหน
ดี อย่ามัวลังเล เพราะคำตอบของคุณอาจอยู่ที่นี่ “ IfItIs” ร้าน
อาหารเล็ก ๆ สุดครีเอทตั้งอยู่ซอยสุขุมวิท 38 ใกล้ BTS สถานี
ทองหล่อ ที่พร้อมเสริมเมนูสไตล์ Confusion Food ให้ ได้เลือก
ลิ้มลองความอร่อยกัน
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ชื่อร้านแสนสะดุดหูของ IfItIs ด้วยความหมายว่า “ถ้ามันเป็น
อย่างนั้น ถ้ามันเป็นอย่างนี้” เกิดจากไอเดียสามสาวเจ้าของร้าน
จากคณะสถาปัตย์ จุฬาฯ คุณรัตนน์ กิติวัฒน์ , คุณอรทิพย์ วินทุ
พราหมนะกุล และคุณนุดี เกียรติยะอังกูร ผู้มีความฝันที่แตกต่าง
แต่กลับเลือกผสมผสานความชื่นชอบของตัวเอง จึงเป็นที่มาของ
IfItIs เสมือนการสมมติว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ในสถานที่ซึ่งเป็นทั้งร้าน
อาหาร และโชว์รูมขายผลงานสุดสร้างสรรค์ รวมถึงมีเวทีการแสดง
ในบรรยากาศสบาย ๆ ไว้เป็นที่พบปะสังสรรค์ระหว่างเพื่อน
เริ่มต้นด้วยเมนูแนะนำประจำร้าน French Fries Dip set มัน
ฝรั่งชิ้นใหญ่กรอบนอกนุ่มในที่เสิร์ฟพร้อม Dip Sauce กว่า 30 ชนิด
แบ่งเป็นของคาวและของหวานให้ได้เลือกนับตั้งแต่ ครีมชีส วาซาบิ

กะปิ ปลาร้า ไปจนถึง ช็อคโกแลต คาราเมล โยเกิร์ต โดยจัดเป็น
ชุดแบบ Beginner Set ที่เลือกท็อปปิ้งได้ถึง 3 ท็อปปิ้งเสิร์ฟเคียง
ด้วยผักสลัดสดกรอบ ๆ หรือใครอยากจัดเต็มก็ขอแนะนำให้อร่อย
แบบ 7 ท็อปปิ้งในชุด Advance Set ที่เหมาะกับเพื่อนยกแก๊งนั่ง
โต๊ ะ เดี ย วกั น ได้ ม าสนุ ก กั บ การชิ ม รสชาติ ห ลากหลาย ซึ่ ง ขอรั บ
ประกันว่าอร่อยทุกรส
ต่อกันด้วยเมนูเบา ๆ Chicken with Tofu ไก่อบชิ้นพอคำกับ
เต้าหู้นุ่ม ๆ คลุกเคล้าซอสเข้มข้นรสชาติเปรี้ยวอมหวานเพียงตักเข้า
ปากก็ได้กลิ่นหอมอ่อน ๆ ของต้นหอมซอยที่โรยอยู่ด้านบน ทาน
พร้อมข้าวสวยร้อน ๆ ก็อร่อยได้หนึ่งอิ่ม แต่หากยังไม่จุใจต้องห้าม
พลาดกั บ เมนู Chicken Stu with Roti แกงกระหรี่ ไ ก่ ร สชาติ
กลมกล่อมเหมาะกับลิ้นคนไทย เข้ากันได้ดีกับโรตีแผ่นแป้งนุ่ม ๆ
หรือหากใครอยากลองเปลี่ยนเครื่องเป็นหมี่กรอบ ข้าวสวย หรือ มัน
บด ก็เลือกลิ้มรสได้ตามใจชอบ
ทางด้านเครื่องดื่มก็มีความพิเศษไม่แพ้กัน อากาศร้อน ๆ แบบ

นี้ต้องเลือก Bitoey Soda น้ำโซดาซาบซ่านหอมชื่นใจด้วยกลิ่นใบ
เตยจากธรรมชาติ แ ท้ หรื อ เปลี่ ย นรสเป็ น น้ ำ อั ญ ชั น โซดาสี ส วยก็
รับรองว่าหวานชุ่มคอไม่แพ้กัน แต่ถ้าตกดึกอยากหาที่ Hang out
กับเพื่อน ๆ แนะนำให้สั่งเครื่องดื่มค็อกเทลสัญชาติสเปน Sangria
สูตรผสมพิเศษเฉพาะของทางร้าน ซึ่งมีทั้งแบบ Sangria White และ
Sangria Red ให้ดีกรีแอลกอฮอล์อ่อน ๆ หอมอวลผลไม้ที่หาทาน
ได้ยากในเมืองไทย
นอกจากจะเพลิ น ลิ้ น กั บ ความอร่ อ ยแล้ ว ยั ง เพลิ น ตากั บ
บรรยากาศที่ซ่อนไอเดียในทุก ๆ มุม ทั้งเฟอร์นิเจอร์ เสื้อผ้า และ
เครื่องประดับที่จัดวาง เจ้าของร้านแอบกระซิบว่าใครถูกใจก็ยินดี
ขายให้ “IfItIs” ยินดีต้อนรับนักชิมทุกท่านในช่วงเวลา 10.00 14.00 น. และเปิดอีกครั้งเวลา 17.00 - 24.00 น. โดยหยุดทุกวัน
จั น ท ร์ ห รื อ ส อ บ ถ า ม ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข้ อ มู ล เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ ที่
www.facebook.com/IfItIs แล้วอย่าลืมมาร่วมสนุกสร้างสรรค์เมนู
ของตนเองที่จุดนัดพบของความลงตัวกับร้าน “IfItIs” นะคะ

คะแนนร้าน
รสชาติ
ราคา
บริการ
ความรวดเร็ว
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Photo teller

เรื่องเล่าจากภาพถ่าย

CG or Real - วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย

ของจริงหรือปลอม - ศราวุธ ชื่นรส
38

Did You Know?
เรื่อง : ศราวุธ ชื่นรส 

รู้หรือไม่? การตั้งครรภ์
ด้วยวิธีเด็กหลอดแก้ว 

เกิดขึ้นจากการทดลองที่
Monash University
ออสเตรเลีย จนแพร่หลาย
ในตอนนี้  

แสงสะท้อนลวงตา ธิดารัตน์ มูลลา

รู้หรือไม่? เลดี้ กาก้า เรียกแฟนเพลง
ของเธอว่า “ลิตเทิล มอนสเตอร์” หรือ
“เจ้าปีศาจตัวน้อย” ทำให้เกิดกระแส
วิจารณ์อย่างมาก แต่สำหรับแฟน
เพลงของเธอการแต่งกายเป็นสิ่งที่น่า
เลียนแบบ 

รู้หรือไม่? ค.ศ. 1830 ชาร์ลส์
กู๊ดเยียร์ ทำการวิจัยเรื่องยาง ขณะ
ทดลองพบกระบวนการอบยางอย่าง
บังเอิญเมื่อหยดส่วนผสมของยางกับ
กำมะถันในเตาที่มีความร้อน ทำให้ส่วน
ผสมแข็งตัวและยืดหยุ่น จึงทำให้เกิด
การพัฒนายางเรื่อยมา 
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