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คดิถึงนาน สาวนอ้ย
ม หั ศ จ ร ร ย์ แ ห่ ง
วงการดนตรีกลับมา
พร้อมซิง เกิล ใหม่
และการตลาดแนน่ปึ้ ก 
เ พ่ือ เขย่ าบั ล ลังก์
วงการเพลงอกีครัง้
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เสพสุขทางหูกันให้
สขุสมแบบ Multiple 
Eargasms กบัสงิโต 
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ซูเปอร์มาร์เก็ตใน
เยอรมนีปลดสินค้า
ต่างชาติออก แสดง
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เมื่อเสียงเพลงจาก
ผู้ผลิตส่งตรงถึงหู
คนฟังผ่านบริการ
สตรมีมงิ คนในแวดวง
ดนตรไีดร้บัผลกระทบ
และปรับตัวอย่างไร
ให้อยู่รอด

14 COVER STORY
วัฒนธรรมการเสพสื่อบันเทิง

ทั้งดนตรีและภาพยนตร์เปลี่ยนโฉมหน้าไปอย่างไร 
เมื่อบริการแบบสตรีมมิงเข้าถึงตัว
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เมื่อโลกเปลี่ยนมาจนถึงจุดท่ีเราแทบจ�าโลกแบบเดิมท่ีเคยคุ้นไม่ได้ ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เรามักจะอยากหยุดพักแล้วมองย้อนกลับไป
ข้างหลังเพ่ือทบทวนดูเส้นทางท่ีผ่านมาและไม่อาจหวนคืนกันบ้างไม่มากก็น้อย อย่างไรก็ตาม มีอยู่หลายเรื่องท่ีต้องยอมรับกันอย่าง
เต็มปากเต็มค�าและเต็มหัวใจว่า การเปลี่ยนแปลงได้น�ามาซึ่งสิ่งที่เราใฝ่ฝันถึง แต่ขณะเดียวกันมันก็พลัดพราก เปลี่ยนรูป เปลี่ยนรอย 
สิ่งที่เราเคยมีและเคยเป็นอย่างมากมายเหลือเกิน 
  ถ้าพูดถึงเพลง วันนี้เรามีสิ่งท่ีเรียกว่าบริการฟังเพลงแบบสตรีมมิงจากโทรศัพท์มือถือ สิ่งที่เราต้องจ่ายก็คือค่าสมัครสมาชิก 
เพ่ือแลกกับการเข้าถึงคลังเพลงมหาศาลและความสะดวกสบายในแบบที่คนยุคก่อน (ก็ตัวเองน่ีแหละ) แทบจะไม่เคยจินตนาการถึง 
ถ้าย้อนกลับไปสมัยผู้เขียนยังเป็นเด็ก ประสบการณ์การฟังเพลงไม่มีความสะดวกสบายแบบน้ีเกิดขึ้นแน่ๆ แต่แปลกตรงท่ีตัวเอง 
ก็ไม่เคยคิดว่าความไม่สะดวกสบายเหล่านั้นคือความล�าบากแต่อย่างใด ยกตัวอย่างเช่น เมื่อได้ยินเพลงที่ชอบดังขึ้นในวิทยุก็ต้อง 
คอยตั้งใจฟังว่าดีเจเขาจะพูดชื่อเพลงอะไร (บางครั้งถึงกับนั่งจด) แล้วก็ไปตามหาเพลงที่ว่าตามแผงเทป วันดีคืนดีจ�าชื่อเพลงไม่ได้ 
แต่พอจ�าท�านองได้ ก็ไปยืนฮัมเพลงให้คนขายฟัง ร้องก็ไม่ค่อยจะถูกคีย์หรอก แต่คนขายก็พอจะเดาได้จากเน้ือเพลง (แต่ในใจคงนึก
ด่าว่านี่ร้องเพลงหรือสวดมนต์ท�าวัตรเช้า) เชื่อว่าเด็กรุ่นใหม่ไม่น่าจะต้องเจอเรื่องแบบนี้ เพราะถ้าไม่รู้ชื่อเพลง แอปฯ  อย่าง Shazam ก็
ช่วยเราได้ พอรู้ชื่อเพลงโปรดแล้ว ก็แค่เข้าไปฟังและโหลดลงเครื่องเป็นอันจบ 
  สมัยหน่ึง การซื้อเทปหรือข้ามมาถึงยุคของการซื้อแผ่นซีดีของศิลปินที่ชอบแล้วมานั่งคลี่อ่านปกที่พิมพ์เนื้อเพลงไว้ เป็นช่วงเวลา 
ที่เพลินจนไม่อยากให้มันผ่านไป หรือการน่ังฟังวิทยุแล้วลุ้นว่าดีเจจะเปิดเพลงที่ชอบหรือเปล่าก็สนุกจนกลายเป็นคนติดวิทยุชนิดท่ีว่า 
ยืน เดิน นั่ง นอน ต้องมีวิทยุไว้ข้างกาย ไม่นับช่วงที่ก�าลังชอบคนนั้นคนนี้แล้วต้องมาน่ังเลือกเพลงอัดใส่เทปคาสเซตต์หรือไรต์ซีดี 
ให้อกีล่ะ นัน่ก็เป็นกิจกรรมประจ�ายุคสมยัท่ีไม่ว่าใครก็ต้องเคยผ่านการเลอืกเพลง การออกแบบปกแบบท�ามอื การลุน้แบบใจตุม้ๆ ต่อมๆ 
ว่าคนฟังจะชอบหรือเข้าใจสิ่งที่อยากสื่อสารหรือเปล่า ก็พาเอาไม่เป็นอันหลับอันนอน ป่านน้ีไม่รู้เทปหรือซีดีเหล่าน้ันไปอยู่ท่ีไหนแล้ว 
ผู้คนที่เราเคยอยากให้ฟังเพลงที่เราเลือกให้ก็ห่างหายจากกันไปชนิดท่ีว่าไม่รู้ที่อยู่และไม่รู้ท่ีไป แต่ตัดกลับมาสมัยน้ี ชอบฟังเพลงไหน 
อยากให้ใคร ก็กดแชร์ไปได้เดี๋ยวนั้น จะส่งเพลงพร้อมเนื้อเพลงและภาพสวยๆ ก็ยังได้ ทุกอย่างท�าได้แค่ปลายนิ้ว 
  กล่าวได้ว่า การฟังเพลงจากระบบสตรีมมิงถือเป็นเรื่องที่เปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้เขียนไปมากที่สุด และกระทบกับภาพความทรงจ�า
เก่าๆ มากที่สุดด้วย อาจเป็นเพราะผูกพันกับการฟังเพลงมากกว่ากิจกรรมอื่นๆ ในชีวิต พูดไปก็จะหาว่าเชย แต่เมื่อไรที่พูดถึงเพลง 
และวิถีของการฟังเพลง Yesterday Once More ของ The Carpenters ก็มักจะเป็นเพลงแรกที่ดังขึ้นมาในห้วงความทรงจ�า  
  “When I was young I’d listen to the radio. Waiting for my favorite song. When they played I’d sing along, It made me 
smile” 
  เทคโนโลยีที่ทันสมัยท�าให้การค้นหาเพลงที่เราอยากฟังไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เราสามารถฟังเพลงได้เดี๋ยวนี้ โดยแทบไม่ต้อง
ผ่านการรอคอย แต่เพลงที่อยู่ในความทรงจ�า เพลงท่ีไม่สามารถลืมได้ เราก็ยังคงลืมไม่ได้ต่อไป ไม่ว่าเทคโนโลยีจะล�้าไปไกลแค่ไหน 
เพลงเหล่าน้ันถือเป็นเพลย์ลิสต์ท่ีฝังแน่นในชีวิต ท่ีแม้ไม่ได้ต้ังใจจะจัด ชีวิตก็จัดของมันเอง สิ่งท่ีเราต้องจ่ายไม่ใช่ค่าสมาชิก แต่เป็น
ความเจ็บแปลบที่ย้อนฟังได้แต่เพลง แต่ไม่อาจย้อนเวลาและผู้คนในวันก่อนเก่าให้กลับมาได้อีกเลย 

FROM THE EDITOR

CHIEF EXECUTIVE OFFICER วงศ์ทนง ชยัณรงคสิ์งห ์MANAGING DIRECTOR นติิพัฒน ์สุขสวย EDITOR-IN-CHIEF วิไลรัตน ์เอมเอ่ียม EDITOR-IN-CHIEF (CULTURE SECTION) เจมิสิริ  
เหลอืงศุภภรณ ์EDITOR ยศยอด คลงัสมบติั WRITER นธินิาฏ ปโุรทกานนท ์DESIGN DIRECTOR วีระยุทธ คงเทศน ์ART DIRECTOR อนงค์นาฎ วิวัฒนานนท ์SENIOR GRAPHIC DESIGNER  
พรวล ี จ้วงพุฒซา GRAPHIC DESIGNER อรณญัช์ สขุเกษม PROOFREADERS สราญรัตน ์ ไว้เกียรติ, เบญจวรรณ แกว้สว่าง MARKETING MANAGER วิไลลกัษณ ์ โพธิต์ระกูล ASSISTANT  
MARKETING MANAGER พิมพ์นารา มฤีทธิ ์CREATIVE MARKETING ชลธร จารุสวุรรณวงค ์MAGAZINE MANAGER สรุเกตุ เรอืงแสงระวี PRODUCTION ทศพล บญุคง PHOTOGRAPHERS 
นวลตา วงศ์เจรญิ, วงศกร ยีด่วง ADVERTISING DIRECTOR ศุภลกัษณ ์เลศิกาญจนวฒัน ์SENIOR ADVERTISING MANAGER ธญัญน์ร ีนธิพัิชรโรจน ์ADVERTISING MANAGER ภทัรวี ตัง้วิบลูย์กลุ 
ASSISTANT ADVERTISING MANAGERS มาสสภุา เอีย่มมงคลศิลป์, ภัทรลดา พุ่มเจรญิ, สกุญัญา แกว้ชงิดวง, สรุตันา ทรรปณท์พิากร MARKETING COORDINATOR ศศิมา เหลอืงศิรฉิาย DIGITAL 
MEDIA MANAGER วมิลพร รชัตกนก

THE STANDARD เป็นนิตยสารแจกฟรีรายสัปดาห์ ห้ามจ�าหน่าย สงวนลิขสิทธิ์ การน�าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของนิตยสารไปใช้โดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
ถือว่ามีความผิดทางกฎหมาย 
เจ้าของ บริษัท เดอะสแตนดาร์ด จ�ากัด เลขที่ 23/100-102 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 02 203 1142
แฟกซ์ 02 203 1143 เว็บไซต์ WWW.THESTANDARD.CO ISSN 2586-8586
แยกสี บริษัท คลาสิคสแกน จ�ากัด โทรศัพท์ 0 2291 7575 พิมพ์ บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จ�ากัด (มหาชน) โทรศัพท ์0 2551 0533, 44
ภาพถ่าย AFP, SHUTTERSTOCK ฟอนต์ KANIT โดย คัดสรร ดีมาก

ตดิตอ่กองบรรณาธิการ MAGAZINE@THESTANDARD.CO ตดิตอ่ฝ่ายโฆษณา ศุภลกัษณ ์เลศิกาญจนวฒัน ์09 2964 1635, ธญัญน์ร ีนธิพัิชรโรจน ์09 9975 5878, ภทัรว ีตัง้วบิลูยก์ลุ 08 9675 3309, 
มาสสภุา เอีย่มมงคลศิลป ์08 5056 0083, ภทัรลดา พุ่มเจรญิ 09 2365 6415, สกุญัญา แกว้ชงิดวง 09 6156 3692, สรุตันา ทรรปณท์พิากร 09 5516 2441, ศศิมา เหลอืงศิรฉิาย 08 3999 5484
4 THESTANDARD.CO

VOL. 1 ISSUE 9 
11 SEPTEMBER 2017

YESTERDAY ONCE MORE

	 วิไลรัตน์	เอมเอี่ยม
 บรรณาธิการบริหาร

WILAIRAT.A@THESTANDARD.CO

From The Editor.indd   4 9/6/2560 BE   3:54 PM



เมื่อโลกเปลี่ยนมาจนถึงจุดท่ีเราแทบจ�าโลกแบบเดิมท่ีเคยคุ้นไม่ได้ ก็เป็นเร่ืองธรรมดาที่เรามักจะอยากหยุดพักแล้วมองย้อนกลับไป
ข้างหลังเพ่ือทบทวนดูเส้นทางท่ีผ่านมาและไม่อาจหวนคืนกันบ้างไม่มากก็น้อย อย่างไรก็ตาม มีอยู่หลายเรื่องท่ีต้องยอมรับกันอย่าง
เต็มปากเต็มค�าและเต็มหัวใจว่า การเปลี่ยนแปลงได้น�ามาซึ่งสิ่งที่เราใฝ่ฝันถึง แต่ขณะเดียวกันมันก็พลัดพราก เปลี่ยนรูป เปลี่ยนรอย 
สิ่งที่เราเคยมีและเคยเป็นอย่างมากมายเหลือเกิน 
  ถ้าพูดถึงเพลง วันนี้เรามีสิ่งท่ีเรียกว่าบริการฟังเพลงแบบสตรีมมิงจากโทรศัพท์มือถือ สิ่งที่เราต้องจ่ายก็คือค่าสมัครสมาชิก 
เพ่ือแลกกับการเข้าถึงคลังเพลงมหาศาลและความสะดวกสบายในแบบที่คนยุคก่อน (ก็ตัวเองน่ีแหละ) แทบจะไม่เคยจินตนาการถึง 
ถ้าย้อนกลับไปสมัยผู้เขียนยังเป็นเด็ก ประสบการณ์การฟังเพลงไม่มีความสะดวกสบายแบบน้ีเกิดขึ้นแน่ๆ แต่แปลกตรงท่ีตัวเอง 
ก็ไม่เคยคิดว่าความไม่สะดวกสบายเหล่านั้นคือความล�าบากแต่อย่างใด ยกตัวอย่างเช่น เมื่อได้ยินเพลงท่ีชอบดังขึ้นในวิทยุก็ต้อง 
คอยตั้งใจฟังว่าดีเจเขาจะพูดชื่อเพลงอะไร (บางครั้งถึงกับนั่งจด) แล้วก็ไปตามหาเพลงที่ว่าตามแผงเทป วันดีคืนดีจ�าชื่อเพลงไม่ได้ 
แต่พอจ�าท�านองได้ ก็ไปยืนฮัมเพลงให้คนขายฟัง ร้องก็ไม่ค่อยจะถูกคีย์หรอก แต่คนขายก็พอจะเดาได้จากเน้ือเพลง (แต่ในใจคงนึก
ด่าว่านี่ร้องเพลงหรือสวดมนต์ท�าวัตรเช้า) เชื่อว่าเด็กรุ่นใหม่ไม่น่าจะต้องเจอเรื่องแบบนี้ เพราะถ้าไม่รู้ชื่อเพลง แอปฯ  อย่าง Shazam ก็
ช่วยเราได้ พอรู้ชื่อเพลงโปรดแล้ว ก็แค่เข้าไปฟังและโหลดลงเครื่องเป็นอันจบ 
  สมัยหน่ึง การซื้อเทปหรือข้ามมาถึงยุคของการซื้อแผ่นซีดีของศิลปินที่ชอบแล้วมานั่งคลี่อ่านปกที่พิมพ์เนื้อเพลงไว้ เป็นช่วงเวลา 
ที่เพลินจนไม่อยากให้มันผ่านไป หรือการน่ังฟังวิทยุแล้วลุ้นว่าดีเจจะเปิดเพลงที่ชอบหรือเปล่าก็สนุกจนกลายเป็นคนติดวิทยุชนิดท่ีว่า 
ยืน เดิน นั่ง นอน ต้องมีวิทยุไว้ข้างกาย ไม่นับช่วงที่ก�าลังชอบคนนั้นคนนี้แล้วต้องมาน่ังเลือกเพลงอัดใส่เทปคาสเซตต์หรือไรต์ซีดี 
ให้อกีล่ะ นัน่ก็เป็นกิจกรรมประจ�ายุคสมยัท่ีไม่ว่าใครก็ต้องเคยผ่านการเลือกเพลง การออกแบบปกแบบท�ามอื การลุน้แบบใจตุม้ๆ ต่อมๆ 
ว่าคนฟังจะชอบหรือเข้าใจสิ่งท่ีอยากสื่อสารหรือเปล่า ก็พาเอาไม่เป็นอันหลับอันนอน ป่านนี้ไม่รู้เทปหรือซีดีเหล่าน้ันไปอยู่ท่ีไหนแล้ว 
ผู้คนที่เราเคยอยากให้ฟังเพลงที่เราเลือกให้ก็ห่างหายจากกันไปชนิดท่ีว่าไม่รู้ที่อยู่และไม่รู้ท่ีไป แต่ตัดกลับมาสมัยน้ี ชอบฟังเพลงไหน 
อยากให้ใคร ก็กดแชร์ไปได้เดี๋ยวนั้น จะส่งเพลงพร้อมเนื้อเพลงและภาพสวยๆ ก็ยังได้ ทุกอย่างท�าได้แค่ปลายนิ้ว 
  กล่าวได้ว่า การฟังเพลงจากระบบสตรีมมิงถือเป็นเร่ืองที่เปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้เขียนไปมากที่สุด และกระทบกับภาพความทรงจ�า
เก่าๆ มากท่ีสุดด้วย อาจเป็นเพราะผูกพันกับการฟังเพลงมากกว่ากิจกรรมอื่นๆ ในชีวิต พูดไปก็จะหาว่าเชย แต่เมื่อไรที่พูดถึงเพลง 
และวิถีของการฟังเพลง Yesterday Once More ของ The Carpenters ก็มักจะเป็นเพลงแรกที่ดังขึ้นมาในห้วงความทรงจ�า  
  “When I was young I’d listen to the radio. Waiting for my favorite song. When they played I’d sing along, It made me 
smile” 
  เทคโนโลยีที่ทันสมัยท�าให้การค้นหาเพลงที่เราอยากฟังไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เราสามารถฟังเพลงได้เดี๋ยวน้ี โดยแทบไม่ต้อง
ผ่านการรอคอย แต่เพลงท่ีอยู่ในความทรงจ�า เพลงท่ีไม่สามารถลืมได้ เราก็ยังคงลืมไม่ได้ต่อไป ไม่ว่าเทคโนโลยีจะล�้าไปไกลแค่ไหน 
เพลงเหล่าน้ันถือเป็นเพลย์ลิสต์ท่ีฝังแน่นในชีวิต ท่ีแม้ไม่ได้ต้ังใจจะจัด ชีวิตก็จัดของมันเอง สิ่งท่ีเราต้องจ่ายไม่ใช่ค่าสมาชิก แต่เป็น
ความเจ็บแปลบที่ย้อนฟังได้แต่เพลง แต่ไม่อาจย้อนเวลาและผู้คนในวันก่อนเก่าให้กลับมาได้อีกเลย 
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ในขณะท่ีประชาชนตองอพยพออกจากบานตัวเองเปนโกลาหล เพ่ือใหพนฤทธ์ิเฮอรริเคนฮารวีย
ที่ถลมรัฐเท็กซัสอยางรุนแรงที่สุดในรอบ 12 ป รานขนมปงและเบเกอรีสไตลเม็กซิกัน El Bolillo 
Bakery ในเมืองฮุสตันกลับยังอยูรอดปลอดภัยและไมโดนตัดกระแสไฟฟา เพียงแตวามีคนงาน 
4 คนที่ทํางานกะดึกติดอยูภายใน กลับบานไมได เพราะระดับบนนํ้าถนนขางนอกสูงและอันตราย 
เพ่ือดับความรอนรนเพราะเปนหวงครอบครัวของตัวเอง นักอบทั้ง 4 จึงตัดสินใจอบขนมปงเพ่ือ
ชวยเหลือผูประสบภัยแทน กวาเจาของรานจะหาทางติดตอคนงานท้ัง 4 คนท่ีติดอยูภายในได 
พวกเขาก็อบขนมปงกันขามวนัขามคนืจนไมทันไดนับวาไดท้ังหมดก่ีแถว หนุมๆ รูเพยีงแตวาใชแปง
ไปเกือบ 2,000 กิโลกรัมเลยทีเดียว ขนมปงของพวกเขาถูกลําเลียงไปยังศูนยพักพิงฉุกเฉินอีก
ฟากหน่ึงของเมือง และผูประสบภัยก็ไดอ่ิมทองจากขนมปงตํารับเม็กซิกันสมความตั้งใจคนทํา 
ในชั่วโมงแหงความทุกขรอนเชนนี้ นํ้าใจระหวางเพื่อนมนุษยเปนสิ่งที่ทรงพลังและงดงามเสมอ

ขนมปังเป่ียมนํ้าใจเพ่ือเหยื่อเฮอร์ริเคนฮาร์วีย์
USA

UK

John Lewis หางสรรพสินคาเกาแกของ
องักฤษ เคลือ่นไหวเรือ่งสทิธิทางเพศครัง้ใหญ 
ดวยการเปนรานคาปลีกเจาแรกของประเทศ
ที่ประกาศเอาปายระบุเพศสินคาสําหรับ
เด็กหญิงและเด็กชายออกจากสินคาเสื้อผา
เดก็ เหลอืเพียงคาํระบเุรยีบๆ วา Girls & Boys 
หรือ Boys & Girls มีเพียงเครื่องแบบชุด
นักเรียนเทาน้ันที่ยังคงรอการเปลี่ยนแปลง 
ซึ่งคาดวาจะเกิดขึ้นอีกไมนาน สําหรับเร่ือง
สไตลเสื้อผายังคงเหมือนเดิม ชุดกระโปรง
พิมพลายดอกไมยังคงมจีาํหนาย และทางหาง
จะนําเสนอสินคาบนแนวคิดที่ไมวาเพศใด
ก็ใสได นอกจากน้ันยังเตรยีมการปลอยเสือ้ผา
เดก็แบบยูนเิซก็ซ เชน เดรสพิมพลายไดโนเสาร 
หรือเสื้อลายยานอวกาศ ทั้งหมดนี้ ก็เพ่ือ
แสดงจดุยืนวา John Lewis ไมตองการผลติซ้ํา
ภาพจําของเพศสภาพใดๆ เชน เด็กผูหญิง
ตองสีชมพู เด็กผูชายตองสีฟา เพราะผูบริโภค
ไมวาจะพอแมหรือตวัเดก็ตางก็มสีทิธิเลอืกเอง
วาพวกเขาตองการจะสวมใสอะไร

ห้างดังยกเลิกป้าย
สินค้าที่ระบุเพศผู้ใช้ 
เริ่มต้นที่เส้ือผ้าเด็ก

ภาพ
 AFP

ห้างดังยกเลิกป้ายสินค้าที่ระบุเพศผู้
ใช้ เริ่มต้นที่เส้ือผ้าเด็ก

ภาพ facebook.com/ElBolilloBakeries
ภาพ AFP
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5. หัวรนุแรง เรียกรอ้ง
แต่เสรีภาพ? 
ถกความคิดเด็ก
รัฐศาสตร์ มธ. 
เมื่อถูกมองจาก
สังคม (ไทย) 
ธนกร วงษ์ปัญญา, 
กติตโิชต ิถริผดงุพงศ์

6. ‘ชัชชาติ-พิชัย-
พงษ์เทพ’ ส.ส. 
เพ่ือไทย เชียร์ใครนํา
พรรค หลังเต็งหนึ่ง 
‘สุดารัตน์’ ออกตัว
ปฏิเสธ 
พลวุฒิ สงสกลุ

7. GRAMMY ขาดทุน
ตรงไหน? มอง
อนาคตสื่อบันเทิงไทย
หลังบิ๊กดีลของ
กลุ่มเสี่ยเจริญ
ปิยพร 
อรณุเกรยีงไกร

8. สรยุทธ 
สุทัศนะจินดา อนาคต 
ชะตากรรม และชีวิต
ของ ‘กรรมกรข่าว’ 
ธนกร วงษ์ปัญญา

9. แบงก์ชาติเปิดตัว 
‘QR Code มาตรฐาน’ 
จุดเปลี่ยนประเทศไทย
สู่สังคมไร้เงินสด? 
ปิยพร 
อรุณเกรียงไกร

10. ย้อนเส้นทางคดี
จํานําข้าว ยิ่งลักษณ์ 
ชินวัตร สู่วันพิพากษา 
ชี้ชะตาการเมืองไทย! 
ธนกร วงษ์ปัญญา

NETHERLANDS

USA
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จีนวางแผน
เปน็ผูนํ้าดา้น
การปฏวิตักิาร
ใชพ้ลังงาน
สะอาด 
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clean meat หรอื planted meat คอืการ
เพาะปลูกเนื้อสัตวในหองทดลองดวย
การเติมสารอ าหารเขาไปในเซลลของ
สัตวท่ีสกั ดมาโดยเฉพาะ ปจจุบันมี
สตารทอัพที่หันมาสนใจเทคโนโลยีท่ี
สราง clean meat มากขึน้ เชน Beyond 
Meat ก็ถึงข นาดทําเนื้อสัตวเอาใจคน
รับประทานมั งสวิรัติ สวน Memphis 
Meats ก็สามารถผลิตเนื้อวัว ไก หมู ได
สําเร็จ โดยไมตองมีการเลี้ยงสัตวจริงๆ 
และสามารถใช เน้ือดังกลาวทําอาหาร
ไดหลากหลายเ มนู สตารทอัพแหง
อนาคตแบบนี้เ ตะตานักลงทุนยิ่งนัก 
ลาสุด บิล เกตส  และ ริชารด แบรนสัน 
ก็สนใจรวมลงทุนไปแลว  

สตาร์ทอัพรุ่นใหม่ 
เพาะเลีย้งเน้ือสัตว์
ในห้องทดลอง ตอบโจทย์
เรื่องอาหารและสุขภาพ

ภาพ dezeen.com

ภาพ Facebook.com/memphis.meats

ภาพ AFP
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ชาวเมืองฮัมบูรกที่เดินเขาไปจับจาย
เครื่องอุปโภคบริโภคท่ี Edeka ซูเปอร-
มารเก็ตสาขาท่ีใหญที่สุดในเยอรมนี
ตางตองงุนงง เพราะชั้นวางสินคาที่เคย
แนนขนัดดวยผลิตภัณฑหลากหลาย 
กลับวางโลงเหลือเพียงสินคาไมก่ีชนิด 
และกลบัมปีายระบุขอความ เชน ‘ชัน้วาง
สนิคาน้ีชางจดืชดืเหลอืทน เมือ่ปราศจาก
ซึง่ความหลากหลาย’ วางอยูแทน Edeka
เลือกใชพ้ืนท่ีท่ีตัวเองมีกระตุกตอมคิด
สงัคมเก่ียวกับประเดน็การเหยียดหยาม
ทางเชื้อชาติ และสะทอนความสําคัญ
ของ ‘ความหลากหลาย’ โดยสื่อสารกับ
ผูคนผานสินคาอยางอาหาร ซึ่งเขาถึง
ผูบริโภคไดโดยตรง Edeka กวาดสินคา
ที่ผลิตจากตางประเทศออกจากชั้น
จนหมด เหลือไวเพียงสินคาที่ผลิตใน
เยอรมนี ทําใหเหลานักชอปเพ่ิงรูตัววา 
ที่ผ านมาชีวิตประจําวันของพวกเขา
ผูกติดกับสินคาตางชาติมากขนาดไหน 
หลายคนออกมาชืน่ชม Edeka ทีก่ลาหาญ
ในการสื่อสารประเด็นดังกลาว ขณะที่
บางสวนก็ตอตานวานี่เปนเพียงกลยุทธ
ทางการตลาดที่ฉกฉวยบรรยากาศทาง
การเมืองของประเทศท่ีกําลังจะมีการ
เลือกตั้งในอีกไมนาน

ภาพ AFP

ช่วงเวลาท่ีกระทรวงคมนาคมประกาศเตรียม
ยกเว้นหรือลดหย่อนค่าโดยสารทุกระบบ
ขนส่งสาธารณะในเดือนตุลาคมน้ี เพ่ือช่วย
ประชาชนประหยัดค่าเดินทางเข้ากรุงเทพฯ 
ในช่วงก่อนและหลังงานพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9  
  

GERMANY

ซูเปอร์มาร์เก็ต
ในฮมับรูก์ตอ่ตา้น
การเหยียด
เชือ้ชาต ิกวาด
สินคา้ตา่งชาติ
ออกยกชั้น!  

ช่วงเวลาท่ีกระทรวงคมนาคมประกาศเตรียม
ยกเว้นหรือลดหย่อนค่าโดยสารทุกระบบ
ขนส่งสาธารณะในเดือนตุลาคมน้ี เพ่ือช่วย
ประชาชนประหยัดค่าเดินทางเข้ากรุงเทพฯ 
ในช่วงก่อนและหลังงานพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9  

อายขุองหนนูอ้ยโนอาห ์แฟนคลบั
ตัวจิ๋วของภาพยนตร์การ์ตูน 
Frozen ถูกสวนสนกุดสินย์ีแลนด์
กรุงปารีส ปฏิเสธไม่ให้เข้าร่วม
กิจกรรม Princess for a Day 
เนื่องจากเป็นเด็กผู้ชาย แม่ของ
หนูน้อยเขียนจดหมายถึงบริษัท
เพ่ือถามเหตุผลในการกีดกันนี้ 
โดยมีรายงานว่าดิสนีย์แลนด์
ออกมาขอโทษครอบครัวของ
โนอาห์แล้ว 

ภาพ www.bbc.co.uk

ภาพ AFP

ภาพ www.bbc.co.uk

GLOBAL CHANGE.indd   10 9/6/2560 BE   4:03 PM



10 THESTANDARD.CO

GLOBAL NUMBERS

ชาวเมืองฮัมบูรกที่เดินเขาไปจับจาย
เครื่องอุปโภคบริโภคท่ี Edeka ซูเปอร-
มารเก็ตสาขาท่ีใหญที่สุดในเยอรมนี
ตางตองงุนงง เพราะชั้นวางสินคาที่เคย
แนนขนัดดวยผลิตภัณฑหลากหลาย 
กลับวางโลงเหลือเพียงสินคาไมก่ีชนิด 
และกลบัมปีายระบขุอความ เชน ‘ชัน้วาง
สนิคานีช้างจดืชดืเหลอืทน เมือ่ปราศจาก
ซึง่ความหลากหลาย’ วางอยูแทน Edeka
เลือกใชพ้ืนท่ีท่ีตัวเองมีกระตุกตอมคิด
สงัคมเก่ียวกับประเดน็การเหยียดหยาม
ทางเชื้อชาติ และสะทอนความสําคัญ
ของ ‘ความหลากหลาย’ โดยสื่อสารกับ
ผูคนผานสินคาอยางอาหาร ซึ่งเขาถึง
ผูบริโภคไดโดยตรง Edeka กวาดสินคา
ท่ีผลิตจากตางประเทศออกจากชั้น
จนหมด เหลือไวเพียงสินคาที่ผลิตใน
เยอรมนี ทําใหเหลานักชอปเพ่ิงรูตัววา 
ท่ีผานมาชีวิตประจําวันของพวกเขา
ผูกติดกับสินคาตางชาติมากขนาดไหน 
หลายคนออกมาชืน่ชม Edeka ทีก่ลาหาญ
ในการสื่อสารประเด็นดังกลาว ขณะที่
บางสวนก็ตอตานวานี่เปนเพียงกลยุทธ
ทางการตลาดที่ฉกฉวยบรรยากาศทาง
การเมืองของประเทศท่ีกําลังจะมีการ
เลือกตั้งในอีกไมนาน

ภาพ AFP

ช่วงเวลาท่ีกระทรวงคมนาคมประกาศเตรียม
ยกเว้นหรือลดหย่อนค่าโดยสารทุกระบบ
ขนส่งสาธารณะในเดือนตุลาคมน้ี เพ่ือช่วย
ประชาชนประหยัดค่าเดินทางเข้ากรุงเทพฯ 
ในช่วงก่อนและหลังงานพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9  
  

GERMANY

ซูเปอร์มาร์เก็ต
ในฮมับรูก์ตอ่ตา้น
การเหยียด
เชือ้ชาต ิกวาด
สินคา้ตา่งชาติ
ออกยกชั้น!  

ช่วงเวลาท่ีกระทรวงคมนาคมประกาศเตรียม
ยกเว้นหรือลดหย่อนค่าโดยสารทุกระบบ
ขนส่งสาธารณะในเดือนตุลาคมน้ี เพ่ือช่วย
ประชาชนประหยัดค่าเดินทางเข้ากรุงเทพฯ 
ในช่วงก่อนและหลังงานพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9  

อายขุองหนนูอ้ยโนอาห ์แฟนคลบั
ตัวจิ๋วของภาพยนตร์การ์ตูน 
Frozen ถูกสวนสนกุดสินียแ์ลนด์
กรุงปารีส ปฏิเสธไม่ให้เข้าร่วม
กิจกรรม Princess for a Day 
เนื่องจากเป็นเด็กผู้ชาย แม่ของ
หนูน้อยเขียนจดหมายถึงบริษัท
เพ่ือถามเหตุผลในการกีดกันน้ี 
โดยมีรายงานว่าดิสนีย์แลนด์
ออกมาขอโทษครอบครัวของ
โนอาห์แล้ว 

ภาพ www.bbc.co.uk

ภาพ AFP

ภาพ www.bbc.co.uk

GLOBAL CHANGE.indd   10 9/6/2560 BE   4:03 PM

11 

USA

ถึงตอนนี้เราตระหนักแลววาพลาสติกที่เราใชกันทั่วโลกใชเวลายอยสลายนานหลายชั่วอายุคน และกําลังสงผลกระทบตอโลกใบน้ีจนหลายประเทศใหความ
สําคัญในการแกปญหา ในทวีปแอฟริกา รัฐบาล 10 ประเทศออกกฎหมายหามใชถุงพลาสติกแลว รวมทั้งเคนยา ซึ่งเปนประเทศท่ีมีพ้ืนท่ีใหญท่ีสุดในทวีปนี้ 
โดยที่ผานมามีการใชถุงพลาสติกมากถึง 100 ลานใบในแตละปในซูเปอรมารเก็ต รวันดา เปนประเทศแรกท่ีประกาศแบนถุงพลาสติกในป 2008 กอนที่
ประเทศเพื่อนบานจะเดินตามรอยทั้ง แคเมอรูน แทนซาเนีย ยูกันดา มาลี มาลาวี เอธิโอเปย มอริเตเนีย และกินี-บิสเซา

AFRICA

ทะเลทรายกลายเป็น
ทุ่งดอกไม้แสนสวย
ทะเลทรายอาตากามา ในภูมิภาคโกปอาโป
ประเทศชิลี ไดชื่อวาเปนหน่ึงในทะเลทรายที่
แหงแลงท่ีสุดในโลก จนนักวิทยาศาสตรใชเปน
พ้ืนท่ีเปรียบเทียบเพ่ือศึกษาวาสิ่งมีชีวิตและ
เงื่อนไขการดํารงชีวิตแบบใดจะเปนไปไดบน
ดาวอังคาร บัดนี้พ้ืนท่ีดังกลาวกลับตระการตา
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หลังจากพายุฝนท่ีนานๆ ครั้งจะเกิดขึ้น ไดตก
กระหน่ําถาโถมในทะเลทรายครั้งลาสุดเมื่อ
ป 2015 ซึ่งฝนตกนานถึง 12 ชั่วโมง ผูคนตาง
ประหลาดใจที่ปรากฏการณธรรมชาติครั้งนี้
เกิดข้ึนเพียง 2 ปใหหลังจากครั้งลาสุด ทําให
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ตางแทงยอดอวดโฉม กลายเปนทะเลดอกไม
สวยสุดลูกหูลูกตา

ภาพ
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ภาษีย้อนหลังที่ทางการกัมพูชา
เรียกเก็บจาก The Cambodia 
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กรมสรรพากร ทาํใหห้นงัสอืพิมพ์
ต้องปิดตัวลงในที่สุด

การใชผาอนามัยเปนเรื่องท่ีผูหญิงเลือก
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จํานวนคนที่ลงชื่อคัดค้านมาตรการ 
‘กําจัดหนู’ ที่ทางการปารีสทุ่มงบ
จัดการมากถึง 14 ล้านเหรียญสหรัฐ
ในปีน้ี โดยไม่เห็นด้วยกับการกําจัด
ที่เหมือนเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ แม้
ประชากรหนูจะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว
ทั่วปารีสจนสวนสาธารณะหลายแห่ง
ต้องปดิทาํการชัว่คราว เพราะเกรงวา่
เด็กๆ จะโดนหนูกัดและติดเชื้อโรค
 

ผู้ต้องขังหญิง
ในอเมริกาตอ่สู้เพ่ือ
สิทธิการใชผ้้าอนามัย
ฟรีได้สําเร็จ

10 ประเทศในแอฟริกาแบนถุงพลาสติก

$6.3 million
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KATHARINE 
HEPBURN,S NYC 
STAGE DEBUT IN 
‘ NIGHT HOSTESS

1 2  กั นยายน 1928 แค เธอรี น 
เฮปเบร์ิน นกัแสดงภาพยนตรช์ือ่ดงั
ชาวอเมริกัน เปิดตัวครั้งแรกด้วย 
ผลงานละครเวทีที่นิวยอร์กเรื่อง 
‘Night Hostess’ ในภาพ แคเธอรนี
แต่งตัวเป็นนักบินในปี 1937 ตอนท่ี
หมัน้หมายกับ ฮาเวร์ิด ฮวิส์ เพลยบ์อย
มหาเศรษฐคีนดงั 
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จําได้หรือไม่ว่าครั้งสุดท้ายที่คุณซื้อหรือจับต้องแผ่นซีดี
สําหรบัฟงัเพลงคือเมือ่ไร ขณะทีค่นทัว่ไปคุน้กบัการพักผ่อน
ดว้ยเสียงดนตรผีา่นระบบดาวนโ์หลดและสตรมีมงิมากขึน้ 
สวนทางกับจํานวนร้านขายแผ่นซีดีที่น้อยลงเรื่อยๆ 
 แฟนซีรีส์ยอมอดตาหลับขับตานอนอยู่หน้าจอเพ่ือ
ชมละครโปรดรวดเดียวจบทั้งฤดูฉาย และมีโอกาสชม
ภาพยนตรท์ีผ่ลติขึน้เพ่ือส่งตรงถงึบา้น โดยไมต่อ้งดัน้ดน้
ไปเข้าโรงหนังเหมือนเก่า
 สตรีมมิงกําลังเป็นกระแสท่ีถาโถมและสร้างการ
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้กับวัฒนธรรมการเสพความ
บันเทิงในยุคปัจจุบัน 
 THE STANDARD พาคุณเข้าสู่โลกแห่งสตรีมมิง 
สํารวจผู้ให้บริการในตลาดเมืองไทย และพูดคุยถงึผลกระทบ
ที่ เกิดขึ้นกับคนในวงการดนตรีและธุรกิจภาพยนตร์ 
ในยุคที่โลกออนไลน์ก้าวก่ายซ้อนทับกับโลกทางกายภาพ
แบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

00-00 COVERSTORY STREAMING TO PA.indd   14 9/6/2560 BE   3:09 PM



15 15 

00-00 COVERSTORY STREAMING TO PA.indd   15 9/6/2560 BE   3:09 PM



16 THESTANDARD.CO

MUSIC
STREAMING 
THE FUTURE 

OF 
SOUND?

ย้อนไปสู่ช่วงเวลารอยต่อระหว่างคริสต์
สหัสวรรษที่ 2 และ 3 มนุษยชาติได้ค้นพบ 
นวตักรรมเสยีงทีเ่รยีกวา่ ‘เอ็มพีสาม’ โลก
แห่งการฟงัเพลงก็มีอันต้องเปลี่ยนไป...
หากการเปล่ียนแปลงในระดับพลิกจาก 
หัวเป็นท้าย… จากหน้าเป็นหลัง… เมื่อ 
ชอวน์ แฟนนงิ พรอ้มกบั ชอน ปารก์เกอร์ 
และจอห์น แฟนนิง ได้รังสรรค์นวัตกรรม
ที่ถือเป็นสุดยอดของศตวรรษ นั่นคือ 
Napster โปรแกรมแบ่งปันเพลงใน
รูปแบบเพียร์ทูเพียร์ (Peer-to-Peer) 
ซึ่งได้ขยายวงกว้างจากนักศึกษาไม่กี ่
ร้อยคนในมหาวิทยาลัยนอร์ทอีสเทิร์น 
ท่ีชอว์นศึกษาอยู่ในขณะนั้นไปสู่โลกทั้งใบ
ในเวลาอันรวดเร็ว
 และนับจากนั้นบทเพลงก็กลายเป็น
สิ่งที่จับต้องไม่ได้ หากสัมผัสได้ผ่านโสต
ประสาทและในคอมพิวเตอร์
 เฉกเช่นเดียวกับเป็นจุดเริ่มต้นแห่ง
จุดจบของนวัตกรรมการฟังเพลงที ่
จับต้องได้ ไม่ว่าจะเป็นเทปคาสเซตต์และ
ซีดี โดยที่ไม่มีใครคาดคิด
 แมว้า่ในเวลาต่อมาจะเกดิการล่มสลาย
ของ Napster ในรูปแบบดั้งเดิมลง ทว่า
ก็ไม่ได้ท�าให้สถานการณ์ของวงการเพลง
โลกสามารถโงหวัขึน้จากสภาวะอนัถดถอย
ได้แต่อย่างใด

จากไฟล์เอ็มพีสาม จากนวัตกรรมบิต-
ทอร์เรนต์ท่ีต่อยอดมาจากผู ้บุกเบิกอย่าง 
Napster และจากการเข้าถึงแบบ dial-up 
ใช้โมเด็มเชื่อมต่อกับโมเด็มของผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตด้วยความเร็วไม่เกิน 56 กิโลบิต
ต่อนาที มาสู่ยุค 4G ท่ีมีความเร็วได้ถึง 100 
เมกะบิตต่อวินาที ยังผลให้พฤติการณ์การ 
เสพงานดนตรี ท่ี เปล่ียนไป เช ่นเดียวกับ
นวัตกรรมที่มารองรับกับพฤติการณ์นั้น

ดนตรีที่เคยมีมูลค่านับหมื่นล้านบาท
กลับอยู่ในสถานะท่ีต้องนับถอยหลังเข้าสู ่

เรื่อง พีรภัทร โพธิสารัตนะ
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ความเสือ่มสลายลงเรือ่ยๆ กระทัง่มลูค่าเหลอื
ใกล้เคียงศูนย์เต็มที คนมากกว่ามากกลับ 
มองดนตรเีป็นของฟรท่ีีไม่มมีลูค่าใดๆ ให้ต้อง
ควักกระเป๋า

“วงการเพลงก�าลงัจะก้าวสูค่วามล่มสลาย
ในเร็วๆ นี้” อิทธิพงศ์ กฤดากร ณ อยุธยา หรือ 
ต้า พาราด็อกซ์ เคยพูดถึงวงการเพลงในช่วง 
เวลาเปลี่ยนผ่านเมื่อราวสิบปีก่อนไว้เช่นนั้น

ระหว่างท่ีการคาดเดาของต้ามีแนวโน้ม
ใกล้ความเป็นจริงขึ้นมาเป็นล�าดับ วงการ
เพลงต่างใช้เวลานานนับสิบปีกับการค้นหา
ทางออกจากวิกฤตการณ์น้ัน หากไม่มใีครหรอื
สิง่ใดท่ีถือได้ว่าเป็นอศัวินม้าขาวอย่างแท้จรงิ

ขณะท่ีวงการเพลงต้องปรบัตัวขนานใหญ่ 
ทั้งศิลปิน ค่ายเพลง และบรรดาคนเบื้องหลัง
ต่างพับเป้าหมายการท�าเงนิจากยอดขายงาน
ดนตรขีองตวัเองลงกระเป๋า และหันไปเอาจรงิ
เอาจงักับการแสดงสดไปพลางเพ่ือเอาตัวรอด

เวลาผ่านมาจนถึงปี 2017 ช่วงเวลาซึ่ง
บริการฟังเพลงที่เรียกว่า Music Streaming  
ได้รบัความนิยมเพ่ิมขึน้เป็นล�าดบั หลายบรษิทั
ในสหรัฐฯ ต่างลงมาเล่นในสนามนี้ ไม่ว่าจะ
เป็น iTunes, SiriusXM, Pandora Music, 
Spotify หรอื Tidal ขณะทีบ้่านเราก็เพ่ิงต้อนรบั
การมาถึงของ Spotify ผู้ให้บริการฟังเพลง
ออนไลน์รายใหญ่ท่ีสดุของโลก เปิดตวับรกิาร
ฟังเพลงสตรีมมิงในไทยอย่างเป็นทางการ 
เพ่ือรองรับความเติบโตของกลุ่มคนฟังที่เพ่ิม
มากข้ึน หลังจากท่ี Deezer, KKBox และ 
Fungjai ได้กรุยทางเอาไว้บ้างแล้ว

“สตรีมมิงเป็นเครื่องมือการฟังเพลง
ที่ท�าให้ผู ้คนเข้าถึงตัวเพลงได้อย่างรวดเร็ว
ที่สุดเครื่องมือหน่ึง เพราะไม่ต้องใช้เวลา
ในการเดินทางไปซื้อเหมือนกับเทปและซีดี 
และไม่ต้องใช้พ้ืนท่ีในการเก็บไฟล์เหมือนกับ
การดาวน์โหลด ซึ่งตอบสนองกับพฤติกรรม 
on-demand ของมนษุย์ยุคใหม่ได้เป็นอย่างด ี
และในมุมของผม ธุรกิจสตรีมมิงน้ันเกิดขึ้น 

MUSIC
STREAMING 
THE FUTURE 

OF 
SOUND?

2009
4G

2001
ITUNES

2014
FUNGJAI,
TIDAL

2015
JOOX ,

APPLE MUSIC

2004
KKBOX

2000
PANDORA MUSIC 

2007
DEEZER

2006
SPOTIFY
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เพ่ือต่อกรกับพฤติกรรมการฟังเพลงฟรีเพ่ือ
หารายได้จากสิ่งที่ไม่น�ามาซึ่งรายได้แล้ว”
ความเห็นของ ปยะพงษ หม่ืนประเสริฐดี
Community Manager และหนึ่งในผู้ร่วม
ก่อตั้ง Fungjai

“นอกจากนัน้ผมก็มองว่าสตรมีมงิถือเป็น
เครื่องมือท่ีท�าให้ผู้คนได้ค้นพบและรู้จักเพลง
ใหม่ๆ รวมถึงเป็นช่องทางท่ีช่วยเปิดทางให้
ศิลปินและแฟนเพลงใกล้ชิดกันมากขึ้นได้”

ส�าหรับประเด็นของพฤติกรรมการ
ฟังเพลง ‘ฟรี’ นั้น วรทรรศน วงษไทย หรือ
ที่รู้จักกันในฉายา ‘jetboat’ บล็อกเกอร์ไอที
ชื่อดังแห่งเว็บไซต์ trendy2.mobi ได้แสดง
ข้อคิดเห็นเอาไว้อย่างน่าสนใจว่า

“ในมุมของคนฟัง พฤติกรรมของคนมัน
เปลีย่นแปลงตลาดไปแล้วโดยสิน้เชงิ จ�าเครือ่ง
MacBook ได้ไหมครับ ตัดออปติคัล ไดร์ฟ
ออกไปก่อนใครเพ่ือน ทุกคนด่าหาว่าบ้า
แล้วตอนนี้เป็นไงล่ะ มีสักก่ีคนฟังเพลงจาก
แผ่นซีดี โลกมันเปลี่ยนมาตั้งแต่เอ็มพีสาม
เรามี Napster เรามี Soulseek จากการ
เลยเถิดมากมาย กลายเป็นก่อเกิดการขาย
เพลงผ่านดิจิทัล จากน้ันมิวสิกสตรีมมิงก็ถูก
ส่งไม้ต่อข้ึนมาในยุคที่เมมโมรีมีราคาถูกลง
อินเทอร์เน็ตดาต้าถูกลง แต่กว่าจะเปลี่ยน
พฤติกรรมผูบ้รโิภคก็ใช้เวลาหลายปี จะเรยีกว่า
เป็นทางออกไหม คือแผ่นผีนี่ถูกกระชากลง
หลมุกลบัไป แต่มลูค่าของเพลงมนัดจูะลดลง
ไปด้วยพร้อมๆ กัน เพราะผูค้นเคยชนิและรูส้กึ
ว่าเพลงคือ ‘ของฟรี’ การจะขึ้นเพดานราคา
ไปกว่าน้ีมันก็ยาก แต่เอาเถอะ ถ้าย้อนหลัง
กลับไปในยุคท่ีศิลปินยังเดินออกมาเย้วๆ 
ถือป้ายประท้วงอยู่หน้าห้างไอทย่ีานประตนู�า้
สภาพตอนน้ีก็ยังดีกว่าตอนน้ันเป็นไหนๆ 
อย่างน้อยก็กลับมาได้ในแง่ความถูกต้อง”

ขณะที่ สุรเชษฐ ปยวัชรวิจิตร เจ้าของ
ร้าน Cap ร้านซดีรีายใหญ่ท่ีเหลอืเพียงไม่ก่ีราย
ในตลาดเพลงอันแสนผันผวนมองว่า ปัจจุบัน
ธุรกิจการซือ้ขายเพลงกลบัมาอยู่ในจดุท่ีลงตวั
ระดับหนึ่งแล้ว หลังการล้มลุกคลุกคลานกัน
มาหลายปี ขณะท่ีการเติบโตของบริการฟัง
เพลงในรูปแบบสตรีมมิงแทบไม่มีผลกระทบ
ใดๆ กบัธรุกจิของตนเลย เพราะนอกจากกลุ่ม
ลกูค้าทีแ่ตกต่างกันแล้ว ด้วยตลาดและความ
ต้องการของผู้ฟังท่ีเปลี่ยนไป ท�าให้บทบาท
และเป้าหมายของผูท้ีท่�าธุรกิจร้านขายซดีต้ีอง
เปลี่ยนแปลงตามไปโดยปริยายอยู่แล้ว

“ในแง่การเป็นเจ้าของร้านซีดี การมาถึง
ของสตรีมมิงส่งผลต่อธุรกิจร้านซีดีน้อยมาก
อาจเพราะเราได้รับผลกระทบรุนแรงจาก
ปัจจัยอื่นมานานมากจนมันไม่กระทบแล้ว 
แล้วก็ต้องบอกว่าร้านซีดีในเมืองไทยนี่เรา
ปรับตัวมาระยะหนึ่งแล้ว จากแต่ก่อนเราขาย
ให้กับคนท่ีชอบฟังเพลง คือไม่ว่าคุณอยาก
ฟังเพลงอะไรก็ต้องมาร้านขายเทป เพราะมัน
เป็นแหล่งเดียว ถ้าไม่นับพวกช่อง MTV หรือ 
Channel V ในสมัยก่อน ร้าน Cap เราไม่ได้
ขายให้คนชอบฟังเพลงมานานแล้ว กลุม่ลกูค้า
หลักของเราคือคนสะสมเพลง เรียกว่ามีเยอะ
เลยที่ซื้อไปแล้วไม่ได้ฟัง คือมีความสุขกับ
การได้สะสม ซีดีทุกวันน้ี ถ้าเปรียบเทียบก็
เหมือนวงการพระเครื่อง ที่นักสะสมจะไม่ได้
ค�านึงถึงแค่พระองค์น้ีองค์นัน้ แต่ต้องลงลกึไป
ถึงว่าเป็นพระพิมพ์น้ันพิมพ์น้ี กรอบอย่างน้ัน
อย่างน้ี ไม่ต่างจากคนซื้อซีดีกับเราที่เขาก็
อยากจะได้ซีดีท่ีผลิตท่ีโน่นผลิตที่น่ี อยากได้
ซีดีที่ผลิตครั้งแรก อยากได้ปกออริจินัล 
ลักษณะลูกค้าเราในปัจจุบันเป็นแบบนี้ 

“หากลองมองกลับกัน สตรีมมิงกลับ
จะช่วยส่งเสริมการขายของเราในบางทีด้วย
เช่น คนเปิดเพลย์ลิสต์ของ Joox หรือเจ้าใดๆ 
ก็ตาม จากที่ไม่เคยสนใจ พอได้ฟังบ่อยๆ 
ก็อาจจะมาหาซ้ือ ซึ่งก็มีบ้าง” สุรเชษฐ์กล่าว 
ก่อนจะขยายความต่ออีกว่า

“แต่ในแง่ศิลปิน ผมว่าสตรีมมิงคงไม่น่า
ใช่ทางรอดที่แท้จริง เพราะดูแล้วรายได้ที่จะ
ตกลงสูศ่ลิปินไม่น่าจะมากมายขนาดน้ันครบั 
คงเทียบไม่ได้กับการขายซีดีหรือคาสเซตต์
สมัยก่อน แต่โอเคแหละ มันอาจจะมีผลใน
ทางอ้อมให้เขาได้งานมากขึน้ มงีานคอนเสร์ิต
มากขึ้น ถามว่ามันเก่ียวกันไหม มันก็น�ามา
ซึง่รายได้เหมอืนกัน แต่มาจากคนละทางกัน”

ทัศนะในย่อหน้าหลังสุดนี้เป็นหน่ึงใน
ข้อกังขาที่มีเสมอมาท้ังในหมู ่ศิลปิน คน
ท�างานเพลง และค่ายเพลงเลก็ๆ ว่าแม้บรกิาร
สตรีมมิงจะมีจุดเริ่มต้นเพ่ือเป็นทางออกสู่
อนาคตของวงการเพลง แต่ตลอดเส้นทาง
ของธุรกิจสายน้ี บรกิารการฟังเพลงในอากาศ
รูปแบบนี้ก็ยังเต็มไปด้วยค�าถามและความ
ไม่มัน่ใจมาโดยตลอด จนเกิดความเคลือ่นไหว
ในหมู่ศิลปินระดับโลกอย่าง เทย์เลอร์ สวิฟต์ 
หรือวง Radiohead ที่ไม่เชื่อมั่น และเคย
ประกาศไม่ขอร่วมสังฆกรรมใดๆ กับ Spotify 
เป็นเวลาหลายปี ขณะท่ี เควิน คาดิช ผู้ร่วม

“ซีดีทุกวันนี้ 
ถา้เปรยีบเทยีบก็เหมอืน

วงการพระเครื่อง 
ที่นักสะสมจะไม่ได้

คํานึงถึงแค่พระองค์นี้
องค์นั้น แต่ต้องลงลึก

ไปถึงว่าเป็นพระ
พิมพ์นั้นพิมพ์นี้ 

กรอบอย่างนั้นอย่างนี้ 
ไม่ต่างจากคนซื้อซีดี
กับเรา ที่เขาก็อยาก
จะได้ซีดีที่ผลิตที่โน่น
ผลิตที่นี่ อยากได้ซีดี

ที่ผลิตครั้งแรก 
อยากได้ปกออริจินัล 
ลักษณะลูกค้าเรา

ในปัจจุบันเป็นแบบนี้”

ปิยะพงษ์ หมื่นประเสริฐดี 
Community Manager 

และหนึ่งในผู้ร่วม
ก่อตั้ง Fungjai

วรทรรศน์ วงษ์ไทย
บล็อกเกอร์ไอทีชื่อดังแห่ง
เว็บไซต์ trendy2.mobi
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เพ่ือต่อกรกับพฤติกรรมการฟังเพลงฟรีเพ่ือ
หารายได้จากสิ่งท่ีไม่น�ามาซึ่งรายได้แล้ว”
ความเห็นของ ปยะพงษ หม่ืนประเสริฐดี
Community Manager และหนึ่งในผู้ร่วม
ก่อตั้ง Fungjai

“นอกจากนัน้ผมก็มองว่าสตรมีมงิถือเป็น
เครื่องมือที่ท�าให้ผู้คนได้ค้นพบและรู้จักเพลง
ใหม่ๆ รวมถึงเป็นช่องทางท่ีช่วยเปิดทางให้
ศิลปินและแฟนเพลงใกล้ชิดกันมากขึ้นได้”

ส�าหรับประเด็นของพฤติกรรมการ
ฟังเพลง ‘ฟรี’ นั้น วรทรรศน วงษไทย หรือ
ที่รู้จักกันในฉายา ‘jetboat’ บล็อกเกอร์ไอที
ชื่อดังแห่งเว็บไซต์ trendy2.mobi ได้แสดง
ข้อคิดเห็นเอาไว้อย่างน่าสนใจว่า

“ในมุมของคนฟัง พฤติกรรมของคนมัน
เปลีย่นแปลงตลาดไปแล้วโดยสิน้เชงิ จ�าเครือ่ง
MacBook ได้ไหมครับ ตัดออปติคัล ไดร์ฟ
ออกไปก่อนใครเพ่ือน ทุกคนด่าหาว่าบ้า
แล้วตอนนี้เป็นไงล่ะ มีสักก่ีคนฟังเพลงจาก
แผ่นซีดี โลกมันเปลี่ยนมาตั้งแต่เอ็มพีสาม
เรามี Napster เรามี Soulseek จากการ
เลยเถิดมากมาย กลายเป็นก่อเกิดการขาย
เพลงผ่านดิจิทัล จากน้ันมิวสิกสตรีมมิงก็ถูก
ส่งไม้ต่อข้ึนมาในยุคที่เมมโมรีมีราคาถูกลง
อินเทอร์เน็ตดาต้าถูกลง แต่กว่าจะเปลี่ยน
พฤตกิรรมผูบ้รโิภคก็ใช้เวลาหลายปี จะเรยีกว่า
เป็นทางออกไหม คือแผ่นผีนี่ถูกกระชากลง
หลมุกลบัไป แต่มลูค่าของเพลงมนัดจูะลดลง
ไปด้วยพร้อมๆ กัน เพราะผูค้นเคยชนิและรูส้กึ
ว่าเพลงคือ ‘ของฟรี’ การจะขึ้นเพดานราคา
ไปกว่านี้มันก็ยาก แต่เอาเถอะ ถ้าย้อนหลัง
กลับไปในยุคที่ศิลปินยังเดินออกมาเย้วๆ 
ถือป้ายประท้วงอยู่หน้าห้างไอทีย่านประตนู�า้
สภาพตอนน้ีก็ยังดีกว่าตอนน้ันเป็นไหนๆ 
อย่างน้อยก็กลับมาได้ในแง่ความถูกต้อง”

ขณะที่ สุรเชษฐ ปยวัชรวิจิตร เจ้าของ
ร้าน Cap ร้านซดีรีายใหญ่ท่ีเหลอืเพียงไม่ก่ีราย
ในตลาดเพลงอันแสนผันผวนมองว่า ปัจจุบัน
ธุรกิจการซือ้ขายเพลงกลบัมาอยู่ในจดุท่ีลงตวั
ระดับหน่ึงแล้ว หลังการล้มลุกคลุกคลานกัน
มาหลายปี ขณะท่ีการเติบโตของบริการฟัง
เพลงในรูปแบบสตรีมมิงแทบไม่มีผลกระทบ
ใดๆ กบัธรุกจิของตนเลย เพราะนอกจากกลุ่ม
ลกูค้าทีแ่ตกต่างกันแล้ว ด้วยตลาดและความ
ต้องการของผู้ฟังท่ีเปลี่ยนไป ท�าให้บทบาท
และเป้าหมายของผูท้ีท่�าธุรกิจร้านขายซดีต้ีอง
เปลี่ยนแปลงตามไปโดยปริยายอยู่แล้ว

“ในแง่การเป็นเจ้าของร้านซีดี การมาถึง
ของสตรีมมิงส่งผลต่อธุรกิจร้านซีดีน้อยมาก
อาจเพราะเราได้รับผลกระทบรุนแรงจาก
ปัจจัยอื่นมานานมากจนมันไม่กระทบแล้ว 
แล้วก็ต้องบอกว่าร้านซีดีในเมืองไทยนี่เรา
ปรับตัวมาระยะหนึ่งแล้ว จากแต่ก่อนเราขาย
ให้กับคนท่ีชอบฟังเพลง คือไม่ว่าคุณอยาก
ฟังเพลงอะไรก็ต้องมาร้านขายเทป เพราะมัน
เป็นแหล่งเดียว ถ้าไม่นับพวกช่อง MTV หรือ 
Channel V ในสมัยก่อน ร้าน Cap เราไม่ได้
ขายให้คนชอบฟังเพลงมานานแล้ว กลุม่ลกูค้า
หลักของเราคือคนสะสมเพลง เรียกว่ามีเยอะ
เลยที่ซื้อไปแล้วไม่ได้ฟัง คือมีความสุขกับ
การได้สะสม ซีดีทุกวันน้ี ถ้าเปรียบเทียบก็
เหมือนวงการพระเครื่อง ที่นักสะสมจะไม่ได้
ค�านึงถึงแค่พระองค์น้ีองค์นัน้ แต่ต้องลงลกึไป
ถึงว่าเป็นพระพิมพ์น้ันพิมพ์น้ี กรอบอย่างน้ัน
อย่างน้ี ไม่ต่างจากคนซื้อซีดีกับเราที่เขาก็
อยากจะได้ซีดีท่ีผลิตที่โน่นผลิตที่น่ี อยากได้
ซีดีที่ผลิตครั้งแรก อยากได้ปกออริจินัล 
ลักษณะลูกค้าเราในปัจจุบันเป็นแบบนี้ 

“หากลองมองกลับกัน สตรีมมิงกลับ
จะช่วยส่งเสริมการขายของเราในบางทีด้วย
เช่น คนเปิดเพลย์ลิสต์ของ Joox หรือเจ้าใดๆ 
ก็ตาม จากที่ไม่เคยสนใจ พอได้ฟังบ่อยๆ 
ก็อาจจะมาหาซื้อ ซึ่งก็มีบ้าง” สุรเชษฐ์กล่าว 
ก่อนจะขยายความต่ออีกว่า

“แต่ในแง่ศิลปิน ผมว่าสตรีมมิงคงไม่น่า
ใช่ทางรอดที่แท้จริง เพราะดูแล้วรายได้ที่จะ
ตกลงสูศ่ลิปินไม่น่าจะมากมายขนาดน้ันครบั 
คงเทียบไม่ได้กับการขายซีดีหรือคาสเซตต์
สมัยก่อน แต่โอเคแหละ มันอาจจะมีผลใน
ทางอ้อมให้เขาได้งานมากขึน้ มงีานคอนเสร์ิต
มากขึ้น ถามว่ามันเก่ียวกันไหม มันก็น�ามา
ซึง่รายได้เหมอืนกัน แต่มาจากคนละทางกัน”

ทัศนะในย่อหน้าหลังสุดนี้เป็นหน่ึงใน
ข้อกังขาที่มีเสมอมาท้ังในหมู ่ศิลปิน คน
ท�างานเพลง และค่ายเพลงเลก็ๆ ว่าแม้บรกิาร
สตรีมมิงจะมีจุดเริ่มต้นเพ่ือเป็นทางออกสู่
อนาคตของวงการเพลง แต่ตลอดเส้นทาง
ของธุรกิจสายน้ี บรกิารการฟังเพลงในอากาศ
รูปแบบนี้ก็ยังเต็มไปด้วยค�าถามและความ
ไม่มัน่ใจมาโดยตลอด จนเกดิความเคลือ่นไหว
ในหมู่ศิลปินระดับโลกอย่าง เทย์เลอร์ สวิฟต์ 
หรือวง Radiohead ที่ไม่เชื่อมั่น และเคย
ประกาศไม่ขอร่วมสังฆกรรมใดๆ กับ Spotify 
เป็นเวลาหลายปี ขณะท่ี เควิน คาดิช ผู้ร่วม

“ซีดีทุกวันนี้ 
ถ้าเปรยีบเทยีบก็เหมอืน

วงการพระเครื่อง 
ที่นักสะสมจะไม่ได้

คํานึงถึงแค่พระองค์นี้
องค์นั้น แต่ต้องลงลึก

ไปถึงว่าเป็นพระ
พิมพ์นั้นพิมพ์นี้ 

กรอบอย่างนั้นอย่างนี้ 
ไม่ต่างจากคนซื้อซีดี
กับเรา ที่เขาก็อยาก
จะได้ซีดีที่ผลิตที่โน่น
ผลิตที่นี่ อยากได้ซีดี

ที่ผลิตครั้งแรก 
อยากได้ปกออริจินัล 
ลักษณะลูกค้าเรา

ในปัจจุบันเป็นแบบนี้”

ปิยะพงษ์ หมื่นประเสริฐดี 
Community Manager 

และหนึ่งในผู้ร่วม
ก่อตั้ง Fungjai

วรทรรศน์ วงษ์ไทย
บล็อกเกอร์ไอทีชื่อดังแห่ง
เว็บไซต์ trendy2.mobi
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แต่งเพลง All About That Bass ได้เคยออก
มาแฉว่า ตนได้ค่าตอบแทนจากการสตรีมมิง
ของเพลงนี้เพียง 5,679 เหรียญสหรัฐ ทั้งๆ ที่ 
All About That Bass เป็นซิงเกิลท่ีประสบ
ความส�าเร็จสูงที่สุดเพลงหน่ึง และมียอดฟัง
มากถึง 178 ล้านครั้ง

เช่นเดียวกับ บรรณ สุวรรณโณชิน
นักร้อง นักแต่งเพลง และเจ้าของค่ายใบชา
song ได้เคยแสดงทัศนะเก่ียวกับบริการ
สตรมีมงิอย่างเจบ็แสบเอาไว้ในเฟซบุกของตน
โดยมีข้อความตอนหนึ่งว่า

“ในฐานะของคนท�าเพลงหรือค่ายเล็กๆ 
ที่จะน�าเพลงไปลงน้ัน ผมว่ามันไม่ตอบโจทย์
ในเรือ่งรายได้ หลงัจากท่ีเคยหย่อนบางอลับัม้
ลงไปในระบบน้ี ถ้าให้เปรยีบเทียบ มนัเหมอืน
กับเรามีลูก เลี้ยงดูมาสักพัก แล้วอยู่ดีๆ ก็มี
คนมาเอาลูกเราไปนั่งขอทาน ลูกก็มองเรา
ตาปริบๆ ว่ายังไม่ได้ทดแทนบุญคุณพ่อแม่
เลย ต้องไปหากินให้คนอืน่ซะแล้ว ส่วนพ่อแม่
ก็สงสารท่ีลูกเราต้องไปน่ังขอทาน ได้เงิน
ก็ไม่เยอะ เข้าท�านองปลาใหญ่กินปลาเล็ก”

ในมมุผูใ้ห้บรกิาร Fungjai อย่างปิยะพงษ์
ก็มีความคิดเห็นเสริมในประเด็นนี้เอาไว้ว่า

“เราต้องเข้าใจก่อนว่าในวันนี้สตรีมมิง
ไม่ใช่การตอบโจทย์เรื่องรายได้ส�าหรับศิลปิน 
ค ่ายเพลง หรือแม้แต่ผู ้ให ้บริการมิวสิก
สตรีมมิงเอง รายใหญ่อย่าง Spotify ตอนน้ี
ก็ยังขาดทุนต่อเนื่อง แต่ในมุมมองนักลงทุน
เขาก็มีการคาดเดาว่าพฤติกรรมคนน่าจะ
ยินยอมท่ีจะจ่ายเงินมากขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่
เมื่อมีจ�านวนคนท่ีเป็นสมาชิกมากข้ึน ก็มี
แนวโน้มที่จะสามารถปรับราคาได้สูงมากขึ้น
เขาถึงพยายามลงทุน พยายามท่ีจะขยายตลาด
แล้วก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ”

ขณะท่ีศลิปินอย่าง ตอพงษ จันทบบุผา
หรือ บอล วง Scrubb ที่ควบต�าแหน่ง A&R
Director ของค่าย What The Duck ก็ยอมรับ
เช่นกันว่า ท่ีสุดแล้วตอนนี้บริการสตรีมมิง
อาจไม่ใช่ค�าตอบทั้งหมดของวงการเพลง
หรือศิลปิน โดยเฉพาะในบ้านเรา หากมอง
ในเรื่องค่าตอบแทนเป็นส�าคัญ แต่กระนั้น
ในความคิดของต่อพงษ์ บริการสตรีมมิง
ถือเป็นหนทางท่ีพอท�าให้เห็นแสงสว่างท่ี
ปลายอุโมงค์อันมืดมิดท่ีแวดวงนี้ต่างคล�าหา
มาตลอดเวลานานนับทศวรรษก็ได้

“ในฐานะคนเบื้องหลังที่ท�างานอยู่ใน
อตุสาหกรรมดนตร ีส่วนตวัขอสรปุว่าสตรมีมงิ

เป็นทางเลือกใหม่ในยุคปัจจุบันดีกว่า ส่วน
จะเป็นทางออกท่ีดีท่ีสุดหรือไม่นั้น คงต้อง
ใช้เวลาในการเรียนรู ้และปรับตัวกับระบบ
ของมันในอีกหลายๆ ด้าน ยังไม่นับเรื่องของ
กฎหมายในบ้านเรา การจัดระเบียบหรือการ
ตั้งมาตรฐานกลางขององค์กรท่ีดูแลเรื่อง
การจัดเก็บลิขสิทธ์ิที่มีหลายเจ้า รวมถึงการ
ท�างานร่วมกันระหว่างค่ายเพลง ผู้ให้บริการ
ทางด้านดิจทัิล และผูใ้ห้บรกิารสตรมีมงิ คิดว่า
ถ้าทุกฝายมองเห็นเรื่องนี้เป็นเร่ืองส�าคัญใน
ยุคปัจจุบัน ก็ควรจะมีการช่วยกันพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบการจ่ายส่วนแบ่งให้ไปในทาง
ท่ีดีและชัดเจนข้ึนเรื่อยๆ รวมทั้งมีการแชริ่ง
ท่ีเป็น actual usage มากขึน้ คอืจ่ายส่วนแบ่ง
ให ้กับเพลงท่ีถูกเล ่นเป ็นจ�านวนมากได ้
ตามจริงมากกว่าการเหมาจ่าย และหวังว่า
ในอนาคตน่าจะมีอัตราเติบโตของรายได้ท่ีดี
ขึ้นกว่าปัจจุบัน ส่วนตัวผมคิดว่าต้องใช้เวลา
แต่อย่างน้อยภาพรวมตอนน้ีก็ดทูกุฝายตืน่ตวั
ขึ้นเรื่อยๆ” ต่อพงษ์แสดงความคิดเห็น

โลกในวันน้ี แม้เทคโนโลยีจะยังคงก้าว
ไปข้างหน้าไม่หยุดน่ิง แต่ท่ีสุดแล้วสิ่งหนึ่งท่ี
มีความส�าคัญเป็นอันดับแรกไม่เคยเปลี่ยน
ไปตามกาลเวลาก็คือ สิ่งท่ีเรียกว่า ‘เน้ือหา’ 
ซึ่งเป็นเนื้อแท้ของปัจจัยแห่งความส�าเร็จที่
ย่ังยืนแท้จรงิ ดงัท่ีปิยะพงษ์ได้ทิง้ท้ายเอาไว้ว่า

“สตีฟ อัลบินี โปรดิวเซอร์ท่ีเคยท�างาน
ให้วงอย่าง Nirvana เคยไปพูดที่ออสเตรเลีย
ว่า เทคโนโลยีท่ีมีอยู ่ในปัจจุบันช่วยเปิด
โอกาสให้ศิลปินใหม่ๆ ได้มากมายในแบบท่ี
ศิลปินเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วไม่มีโอกาส เพราะ
เมื่อก่อนนี้ถูกควบคุมโดยระบบ Recording 
Industry หรือระบบของค่ายเพลง แต่ด้วย
เทคโนโลยีในวันนี้ เราสามารถเผยแพร่เพลง
ไปถึงคนทั่วโลกด้วยต้นทุนท่ีต�่ากว่าเมื่อก่อน
มากๆ แต่คราวนีค้วามท่ีต้นทุนต�า่และท�าอะไร
ได้ง่าย การแข่งขันจึงสูงตามไปด้วย สุดท้าย
ทุกอย่างก็ต้องกลับมาสู่จุดเริ่มต้น นั่นคือการ
สร้างผลงานให้ดีกว่า เด่นกว่า เจงกว่าคนอื่น 
และเข้าถึงผู้ฟังเพลงของเราได้ด้วยเครื่องมือ
ต่างๆ ที่มีในวันนี้นั่นเอง”

หากดนตรีเกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจบน
พ้ืนฐานของความรกัและความคดิท่ีสร้างสรรค์
อย่างแท้จรงิแล้ว ปัจจยัในเรือ่งนวตักรรมทีจ่ะ
ใช้เป็นเครื่องมือสื่อกลางถ่ายทอดออกไปสู่
คนวงกว้าง ก็ดูจะไม่ใช่สาระส�าคัญเกินกว่า
ที่ควรจะเป็นอีกต่อไป

สุรเชษฐ์ ปิยวัชรวิจิตร 
เจ้าของร้าน Cap

บรรณ สุวรรณโณชิน 
นักร้อง นักแต่งเพลง และ
เจ้าของค่ายใบชา song 

ต่อพงษ์ จันทบุบผา 
หรือ บอล วง Scrubb 
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BOY
ทอย-ธันวา บุญสูงเนิน ลัดคิวมาพูดคุย
กับ THE STANDARD เรื่องความดื้อ
ที่ผลักดันให้ตัวเองก้าวสู่การเป็นคน
เบื้องหลัง การจับพลัดจับผลูจนได้
ถ่ายทอดเสียงร้องในฐานะศิลปิน ความ
หลงใหลที่มีต่อผลงานเพลงที่จับต้องได้
แบบยุคเก่า และเพลย์ลิสต์ส่วนตัวจาก
ดนตรีแบบสตรีมมิงยุคใหม่ท่ีขับเคลื่อน
โลกของหนุ่มวัย 21 ในทุกวัน 

ทอยเรยีนดนตรดีว้ยตวัเองโดยไมผ่่านสถาบันไหน
อยากรู้ว่ามันทําได้จริงๆ หรือ
ผมว่าการเรียนดนตรีก็เหมือนภาษานะ เราไม่เคย
เรยีน ภาษาไทย แต่เราก็พูดได้เอง ดนตรก็ีเป็นแบบนัน้ 
เราไม่เคยเรียน แต่ฟังเรื่อยๆ แล้วเราก็อยากเล่น
ให้ได้แบบน้ันบ้าง มันก็แค่น้ันเอง ผมเชื่อว่าสมอง
คนเรามีพัฒนาการ ถ้าอยากเล่น มันก็จะท�าทุกวิถีทาง
ที่จะได้เล่น  

ที่บ้านไม่ค่อยสนับสนุนในเรื่องการเล่นดนตรี 
ทั้งๆ ที่ก็เป็นครอบครัวนักดนตรี 
เขาบอกว่าในสายอาชีพนี้มันมายาก คุณแม่เขารู้ว่า
กว่าจะได้มาเป็นแบบน้ีมันล�าบาก เลยคิดว่าอย่าไป
เสี่ยงเลย 

ถ้าไม่เล่นดนตรีแล้วอยากทําอะไร 
ท่ีบ้านก็คงอยากให้เป็นพนักงานบริษัทต่อไป แต่ผม
ก็ผูกพันกับเสียงเพลง เพราะท่ีบ้านก็เป็นนักร ้อง 
นักดนตรีกันหมด ผมรู้สึกว่าต่อให้จะถูกขัดขวางยังไง
ก็ตาม ดนตรีมันก็เหมือนอยู่ในโครโมโซม ในดีเอ็นเอ 
ตอนแรกผมไม่คิดว่าตัวเองเป็นศิลปิน เพราะที่ผ่านมา
ท้ังหมดผมจะอยู่ในส่วนของโปรดิวเซอร์ผลิตเพลง 
ผมเป็นโปรดิวเซอร์ให้วง Room39 ตั้งแต่อายุ 17  

ตอนนั้นคุณแสดงความสามารถ หรือมีทักษะอะไร
ที่ทําให้ค่ายเพลงให้โอกาสเป็นโปรดิวเซอร์เลย 
ผมท�างานมาเรื่อยๆ ตั้งแต่อายุ 13 แต่ยังไม่มีผลงาน 
เราก็แค่ซ้อม ท�าอยู่ประมาณ 4 ปี เล่นแบ็กอัพบ้าง 
แล้วผมสนิทกับพ่ีต้า (สราวุธ เลิศปัญญานุช) ท่ีเป็น
นักเขียนเพลง เพราะเราเคยแจมดนตรีกันบ่อยๆ 
เขาก็ลองให้ผมคยุกับศลิปินเพ่ือให้ลองท�างาน คนแรก
ที่ผมเจอก็คือพี่อะตอม (ชนกันต์ รัตนอุดม)

เครื่องดนตรีทุกอย่างนี่ฝึกเองจากการดูยูทูบ 
อย่าเรียกว่าเรียนจากยูทูบเลย เพราะผมเรียนทุกอย่าง
จากการฟังเพลงจรงิๆ ยูทูบแค่ส่วนหน่ึง เหมอืนเราเดนิ
ออกจากบ้าน ทุกอย่างรอบตัวคือการเรียนรู้หมด 
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“ผมว่าการเรียนดนตรี
ก็เหมือนภาษานะ เราไม่เคย
เรียนภาษาไทย แต่เราก็พูด
ได้เอง ดนตรีก็เป็นแบบนั้น 
เราไม่เคยเรียน แต่ฟงัเรื่อยๆ 
แล้วเราก็อยากเล่นให้ได้
แบบนั้นบ้าง มันก็แค่นั้นเอง 
ผมเชื่อว่าสมองคนเรามี
พัฒนาการ ถ้าอยากเล่น 
มันก็จะทําทุกวิถีทางที่จะได้เล่น”

ศิลปินที่เป็นแรงบันดาลใจให้ทอย
มเียอะเลย แต่ถ้าให้ยกตวัอย่างก็ สกรลิเลกซ์ (Skrillex) 
เป็นโปรดิวเซอร์ เวลาฟังเพลงเขาแล้วลองดูเครดิตนะ 
จะมีชื่อเพลง ชื่อศิลปิน แต่ไม่ใช่เสียงของเขาเลย แล้ว
ก็ฟีเจอริงกับนักร้องไปมากมาย นั่นท�าให้ผมคิดว่าเขา
มชีือ่เป็นศลิปิน แต่ไม่มเีสยีงเขาเลย แล้วเขาอยู่ตรงไหน 
เขาก็คือคนสร้างผลงาน

คณุทําไดท้กุอย่าง เลน่ดนตร ีทําโปรแกรมเองหมด 
คิดว่ามันสามารถทําแบบนี้ได้ทุกคนไหม 
ก็ต้องลองดูครับ อย่างท่ีบอกว่าผมมองดนตรีเหมือน
ภาษา เราไม่เคยเรียน แล้วเราคุยกันได้ยังไง ผมว่าถ้า
เราคลุกคลีกับมันมากๆ มันก็รู้เองได้นะ ตอนอายุ 13 
ผมเริม่ท�าไปด้วย เรยีนไปด้วย ถ้าพีกจรงิๆ คอืประมาณ 
ม.4 ม.5 ตอนนั้นมีงานโปรดิวซ์ให้ศิลปินคนอื่นอยู่แล้ว 
เป็นหัวหน้า Music Production คือมีนักดนตรีมาอัด
ภายใต้สกอร์ที่ผมเขียนไว้ ภายใต้ไอเดียที่ผมคิดขึ้นมา 

คดิวา่ตอ้งใชป้ระสบการณข์นาดไหนในการทํางาน
โปรดิวเซอร์
ของผมมันเริ่มต้นเร็วครับ บางคนบอกว่า เฮ้ย นายอายุ
ยังน้อยแล้วข้ึนมาอยู่ตรงน้ีได้ยังไงวะ ผมจะบอกว่า
ก็ผมเริ่มต้นเร็วไง คือบางคนเรียนดนตรีจบตอนอายุ
ประมาณ 21 พออายุ 26 ได้เป็นโปรดิวเซอร์ แล้วมัน
ต่างยังไงกับผมท่ีเริ่มต้นตอนอายุ 13 เวลาของผมกับ
เขาที่ใช้เรียนรู้ก็เท่ากัน เพียงแต่ผมเริ่มเร็วกว่า 

ก่อนมาถึงจุดนี้ มีบางแวบที่รู้สึกว่าไม่ไหวไหม
ไม่รู้สึกอย่างน้ันเลย ผมมีแต่ไฟ คือช่วงน้ันเรียกว่าบ้า
เลยก็ได้ ไฟแรงมาก ไม่มีใครเชื่อในตัวเรา เพราะว่า
เราเป็นเด็ก ไม่เคยมีเด็กท่ีเดินเข้าไปค่ายเพลงแล้ว
ขอท�าโปรดิวซ์  เต็มที่เขาก็คิดว่าเราไปขอสมัครงาน 
เขาอาจจะถามว่า  มาท�าอะไรน้อง เก็บสายไฟเหรอ 
(หัวเราะ)  

ตอนนั้นอายุเท่าไร รู้จักใครตอนที่เดินเข้าไปสมัคร 
ตอนนั้นอายุประมาณ 14-15 ผมมีรุ่นพี่ที่รู้จักบ้าง ก็ให้
รุน่พ่ีช่วยฝาก แต่สดุท้ายก็ไม่ได้ท�า และตอนนัน้ก็ไม่ได้
ถืองานอะไรเข้าไปด้วย ไม่มีเลย 

อยู่ๆ ก็มาดังจากยูทูบ
ตอนนั้นผมปล่อยเพลงไว้ในยูทูบ ผ่านไปประมาณ 1 ปี
แล้วก็เพ่ิงมาได้ยินบนรถแท็กซี่ วันน้ันจะไปเตะบอล
กับเพ่ือน ผมก็ตกใจ น่ันคือเพลง หนาหนาวที่แลว 
สรุปก็คือคนโทรไปขอเพลง พอรู้ว่ามีคนฟัง ผมก็เลย
เข้าไปเช็กเพลงของตัวเอง หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเสิร์ช
ตรงนั้นเลย ปรากฏว่ามีคนเข้ามาฟังเยอะมาก ตกใจ
มาก ส�าหรับผมตอนนั้นล้านวิวถือว่าเยอะมาก ไม่เคย
แชร์ท่ีไหนมาก่อน ตอนนั้นอายุ 19 ปลายๆ ชนะ

22 THESTANDARD.CO

00-00 COVERSTORY STREAMING TO PA.indd   22 9/6/2560 BE   3:09 PM



“ผมว่าการเรียนดนตรี
ก็เหมือนภาษานะ เราไม่เคย
เรียนภาษาไทย แต่เราก็พูด
ได้เอง ดนตรีก็เป็นแบบนั้น 
เราไม่เคยเรียน แต่ฟงัเรื่อยๆ 
แล้วเราก็อยากเล่นให้ได้
แบบนั้นบ้าง มันก็แค่นั้นเอง 
ผมเชื่อว่าสมองคนเรามี
พัฒนาการ ถ้าอยากเล่น 
มันก็จะทําทุกวิถีทางที่จะได้เล่น”

ศิลปินที่เป็นแรงบันดาลใจให้ทอย
มเียอะเลย แต่ถ้าให้ยกตวัอย่างก็ สกรลิเลกซ์ (Skrillex) 
เป็นโปรดิวเซอร์ เวลาฟังเพลงเขาแล้วลองดูเครดิตนะ 
จะมีชื่อเพลง ชื่อศิลปิน แต่ไม่ใช่เสียงของเขาเลย แล้ว
ก็ฟีเจอริงกับนักร้องไปมากมาย นั่นท�าให้ผมคิดว่าเขา
มชีือ่เป็นศลิปิน แต่ไม่มเีสยีงเขาเลย แล้วเขาอยู่ตรงไหน 
เขาก็คือคนสร้างผลงาน

คณุทําไดท้กุอย่าง เลน่ดนตร ีทาํโปรแกรมเองหมด 
คิดว่ามันสามารถทําแบบนี้ได้ทุกคนไหม 
ก็ต้องลองดูครับ อย่างที่บอกว่าผมมองดนตรีเหมือน
ภาษา เราไม่เคยเรียน แล้วเราคุยกันได้ยังไง ผมว่าถ้า
เราคลุกคลีกับมันมากๆ มันก็รู้เองได้นะ ตอนอายุ 13 
ผมเริม่ท�าไปด้วย เรยีนไปด้วย ถ้าพีกจรงิๆ คอืประมาณ 
ม.4 ม.5 ตอนนั้นมีงานโปรดิวซ์ให้ศิลปินคนอื่นอยู่แล้ว 
เป็นหัวหน้า Music Production คือมีนักดนตรีมาอัด
ภายใต้สกอร์ที่ผมเขียนไว้ ภายใต้ไอเดียที่ผมคิดขึ้นมา 

คดิว่าต้องใชป้ระสบการณข์นาดไหนในการทํางาน
โปรดิวเซอร์
ของผมมันเริ่มต้นเร็วครับ บางคนบอกว่า เฮ้ย นายอายุ
ยังน้อยแล้วขึ้นมาอยู่ตรงน้ีได้ยังไงวะ ผมจะบอกว่า
ก็ผมเริ่มต้นเร็วไง คือบางคนเรียนดนตรีจบตอนอายุ
ประมาณ 21 พออายุ 26 ได้เป็นโปรดิวเซอร์ แล้วมัน
ต่างยังไงกับผมท่ีเริ่มต้นตอนอายุ 13 เวลาของผมกับ
เขาที่ใช้เรียนรู้ก็เท่ากัน เพียงแต่ผมเริ่มเร็วกว่า 

ก่อนมาถึงจุดนี้ มีบางแวบที่รู้สึกว่าไม่ไหวไหม
ไม่รู้สึกอย่างนั้นเลย ผมมีแต่ไฟ คือช่วงน้ันเรียกว่าบ้า
เลยก็ได้ ไฟแรงมาก ไม่มีใครเชื่อในตัวเรา เพราะว่า
เราเป็นเด็ก ไม่เคยมีเด็กท่ีเดินเข้าไปค่ายเพลงแล้ว
ขอท�าโปรดิวซ์  เต็มท่ีเขาก็คิดว่าเราไปขอสมัครงาน 
เขาอาจจะถามว่า  มาท�าอะไรน้อง เก็บสายไฟเหรอ 
(หัวเราะ)  

ตอนนั้นอายุเท่าไร รู้จักใครตอนที่เดินเข้าไปสมัคร 
ตอนนั้นอายุประมาณ 14-15 ผมมีรุ่นพี่ที่รู้จักบ้าง ก็ให้
รุน่พ่ีช่วยฝาก แต่สดุท้ายก็ไม่ได้ท�า และตอนนัน้ก็ไม่ได้
ถืองานอะไรเข้าไปด้วย ไม่มีเลย 

อยู่ๆ ก็มาดังจากยูทูบ
ตอนนั้นผมปล่อยเพลงไว้ในยูทูบ ผ่านไปประมาณ 1 ปี
แล้วก็เพ่ิงมาได้ยินบนรถแท็กซี่ วันน้ันจะไปเตะบอล
กับเพ่ือน ผมก็ตกใจ นั่นคือเพลง หนาหนาวที่แลว 
สรุปก็คือคนโทรไปขอเพลง พอรู้ว่ามีคนฟัง ผมก็เลย
เข้าไปเช็กเพลงของตัวเอง หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเสิร์ช
ตรงนั้นเลย ปรากฏว่ามีคนเข้ามาฟังเยอะมาก ตกใจ
มาก ส�าหรับผมตอนนั้นล้านวิวถือว่าเยอะมาก ไม่เคย
แชร์ท่ีไหนมาก่อน ตอนนั้นอายุ 19 ปลายๆ ชนะ
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ท�าไว้เน่ีย เราก็รูส้กึเสยีดาย กว่าจะเปาแซกโซโฟน กว่า
จะท�าอะไรลงไปทัง้หมดมนัช่างยาวนาน เราก็เลยคดิว่า
อัดเอง ร้องเองแล้วกัน เพราะอย่างหนึ่งที่เราไม่เคยท�า
คือร้องเพลง นั่นก็เลยเป็นเพลงแรกที่ร้องแล้วก็อัดเอง 

ดนตรีทุกอย่างในเพลงนั้น คุณเป็นคนอัดเอง
ท�าคนเดียว mix mastering คนเดียวครับ ตอนนั้นไม่มี
นักดนตรี ไม่มีลูกน้องช่วย เราก็ต้องท�าโปรดักชันเอง
คนเดียว เล่นเองทุกอย่าง กลอง คีย์บอร์ด กีตาร์ เบส 
แซกโซโฟน เพอร์คัสชัน 

ตอนอยู่ในแท็กซี่แล้วเสิร์ชเจอว่าได้ล้านวิว รู้สึกว่า
ตัวเองเป็นที่รู้จักหรือยัง รู้สึกอย่างไรบ้างตอนนั้น 
ตอนน้ันรู ้สึกทุกอย่างเลยครับ มันงง เอะ ใครหลง
เข้ามาฟังวะ คิดผิดหรือเปล่า วันน้ันผมจะไปเตะบอล
กับเพ่ือน พอถึงท่ีก็รบีบอกเพ่ือนเลยว่า เฮ้ย ใครแกล้งกู
หรือเปล่าวะ เพ่ือนก็งงนะ เพลงที่เราไม่เคยแชร์เลย
สักครั้งมันมีคนเข้ามาฟัง แล้วตอนน้ันคือมันพุ่งเลย 
จากล้านก็ขึ้นไปตลอด เป็น 5 ล้าน จาก 5 ไปเป็น 10 
เป็น 20 เป็น 40 ตอนนี้น่า 40 กว่าๆ 

ทอยมีความดื้อในการที่จะพิสูจน์ตัวเอง ประกวด
การเล่นกีตาร์ เดินไปค่ายเพลงเอง ตอนนั้นทอย
มีความเชื่อในความสามารถของตัวเองมากน้อย
แค่ไหน
ผมว่าสิ่งที่หลายๆ คนท�าน่ะ ผมสามารถท�าได้ ผมก็แค่
รู้สึกว่าอยากลองท�าบ้าง พอท�าแล้วเราก็ท�าได้น่ี ก็แค่
เอาผลงานที่ลองท�าไปส่งเขา 

ตอนนี้ยังมีอะไรที่อยากพิสูจน์ตัวเองอีกไหม
เรื่องน้ีผมว่ามันไม่จบไม่สิ้นนะครับ อย่างเราข้ึนมาอยู่
ตรงนี้ได้ เราก็อยากท�าอะไรใหม่ๆ ให้กับวงการ 

คิดว่าวงการเพลงในอนาคตจะเป็นอย่างไร 
ไม่ค่อยน่ิงเลย คือถ้าคิดเป็นกราฟ มันขึ้นไปตามสิ่งท่ี
ควรจะเป็น จากน้ันก็จะมีวงหน่ึงท่ีดึงลงมา แล้วก็เกิด
วัฏจักรขึน้ไปใหม่ อย่างปีท่ีผ่านมา 70s 80s 90s 2000s
ถูกดึงลงมาเป็น 80s รสนิยมของคนกลับมาที่เดิม 80s
90s 2000s แล้วมันจะเป็นยังไงต่อเราก็ไม่รู้ แนวเพลง
ทีห่ายไปถูกน�ากลบัมาประยุกต์ใช้ให้มนัทนัสมยั แล้วก็
กลายเป็นสิ่งใหม่ ทั้งๆ ที่แต่ก่อนผู้ใหญ่มองว่าเชย 
แต่เด็กสมัยใหม่มองว่าโคตรล�้า มันคล้ายๆ แฟชั่น 

เพลงยุคไหน แนวไหนที่ฟงัได้เรื่อยๆ ไม่เบื่อ 
ผมชอบฟังหลายแนวมาก ตอบตัวเองไม่ได้ ผมฟัง
ทุกแนว แจซ ลูกทุ่ง แม้กระทั่งเพลงในผับก็ฟัง 

ยังโตไม่พอที่จะรู้ว่าชอบแนวไหนหรือเปล่า 
ผมมองตรงข้ามครับ อย่างได้รับโจทย์มาวันน้ีว่าให้ท�า

แข่งกีตาร์แล้ว แต่ส่วนใหญ่คนจะรู้จักผมในฐานะของ
นักแต่งเพลงและแชมปกีตาร์ร็อก (Overdrive Guitar 
Contest ครั้งที่ 9) ไม่เกี่ยวกับการเป็นศิลปินเลย 

ตอนที่ประกวด ใครเป็นคนส่ง 
ผมส่งตัวเองครับ ผมไม่ได้คิดว่าจะชนะอยู่แล้ว แต่
พอถึงวันสุดท้ายของก�าหนดส่งเข้าประกวด เพ่ือนผม
เอากีตาร์มาเปลี่ยนสาย แล้วกีตาร์เพ่ือนแพงมาก 
ประมาณแสนกว่าบาท ผมอดใจไม่ได้จริงๆ ก็เลยบอก
เพ่ือนว่าขอยืมถ่ายคลิปหน่อย ถ่ายเล่นๆ เลย แล้วก็
ส่งคลิปไป ก็เข้ารอบแรก และเข้ารอบลึกไปเรื่อยๆ พอ
ต้องเล่นจริงก็ขอยืมกีตาร์ของพ่ีแชมป Instinct (ธนัช 
เมทะนะยานนท์) ครับ แล้วก็ตู้แอมปของอีกคนหนึ่ง 
เท่ากับว่าวันนั้นสิ่งเดียวที่เป็นของผมคือปิก 

แล้วชอบเรื่องการร้องเพลงอยู่แล้วหรือเปล่า 
ไม่เลยครับ ผมเป็นคนเบื้องหลังมาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว 
ผมไม่ได้อยากเป็นนักร้องอะไรท้ังน้ัน เพราะผมไม่ถนัด
เท่าไร เราไม่ใช่เอ็นเตอร์เทนเนอร์ 

แล้วเพลงที่ร้องอยู่ ใครออกแบบการร้องให้
ผมคดิท�าเองครบั มนัเริม่มาจากเพลง หนาหนาวท่ีแลว 
คือผมตั้งใจท�าเพลงนี้ข้ึนมาเพ่ือไปขายค่ายอาร์เอส 
ให้ศลิปินคนหนึง่ในกามกิาเซ่ร้อง ซึง่พอดว่ีาเขาปฏเิสธ
กลับมาว่าไม่เอา เขาไม่ซื้อ ผมก็เลยเสียดายมากว่า
ไม่มีใครร้องเลย สองเดือนต่อมา ผมหางานที่จะส่ง
คนอื่น แล้วพอดีว่ามันผ่านกลับมาท่ีเพลงตัวเองท่ีเรา
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“ผมมองว่าเพลงเหมือนต้นไม้ครับ 
เดินไปทางไหนก็มีแต่ต้นไม้ ทีนี้อยู่ที่ว่า
เราเดินไปต้นไหนแล้วรู้สึกเย็น เรารู้สึก
ว่าต้นนี้ใหญ่ดี เราก็หยุดพักตรงนั้น 
นั่นคือส่ิงที่มันเกิดขึ้น มีใครไปหย่อน 
ไปปลูกไว้ อะไรแบบนี้”

เส้ือผ้า: Q Design And Play

ถูกกว่าชาเขียว 19 บาท  ในบางแอปพลิเคชันเพลงถูก
มากเลย แต่เราก็ไม่ซื้อ สมัยก่อนไวนิลซีดีแผ่นหน่ึง
เป็นหลักร้อย หลักพัน ยุคนั้นเป็นยุคเฟองฟูส�าหรับ
วงการเพลง

ทําไมทอยถึงหลงใหลผลงานเพลงท่ีจับต้องได้ 
เพราะเด็กยุคใหม่ส่วนใหญ่โตมากับยูทูบ โฟร์แชร์ 
และสตรีมมิง
ที่ชอบเพราะผมคิดว่าเพลงสมัยก่อนเพราะกว่าเพลง
สมัยนี้ อย่างที่ผมบอก เพลงสมัยก่อนมีราคามากนะ 
แพงกว่าตอนนี้อีก ในยุคน้ันค่าเงินก็ต่างกันด้วย แล้ว
คนกซ็ือ้ฟังกันเยอะมาก ขณะท่ีตอนนีทุ้กคนไม่ซือ้เพลง  

เพราะฟงัได้ฟรี...
ใช่ครับ ผมเลยคิดว่าตอนน้ันเพลงน่าจะเป็นอะไรท่ี
มีค่ามากๆ ท�าให้ผมอยากรู้จักการฟังเพลงในยุคน้ัน
มากกว่าตอนนี้

เดี๋ยวนี้การดาวน์โหลดหรือสตรีมมิงมันง่ายจน
เพลงอยู่ในชีวิตเรา สามารถฟังได้ตลอดเวลา 
โดยส่วนตัวทอยมองคุณค่าของเพลงอย่างไร
ผมมองว่าเพลงเหมือนต้นไม้ครับ เดินไปทางไหนก็มี
แต่ต้นไม้ ทีนี้อยู่ท่ีว่าเราเดินไปต้นไหนแล้วรู้สึกเย็น 
เรารู้สึกว่าต้นนี้ใหญ่ดี เราก็หยุดพักตรงนั้น นั่นคือสิ่งที่
มันเกิดขึ้น มีใครไปหย่อน ไปปลูกไว้ อะไรแบบนี้

เพ่ือนๆ ซื้อเพลงของทอยไหม
ไม่ซื้อครับ นอกจากไม่ซื้อแล้วยังบอกว่า “อย่าเปิดให้
กูฟังนะ” (หัวเราะ)

ทอยสรา้งเพลยล์สิตบ์า้งไหม เวลาฟงัแบบสตรีมมงิ
เคยสร้างอยู่ครับ แต่ตอนน้ีไม่ได้สร้างแล้ว แต่ก่อนเพลง
ที่ฟังก่อนนอนก็จะเป็นพวกอาร์แอนด์บี ถ้าฟังตอนว่ิง
ก็จะเน้นสเต็ป ฟังตอนกินข้าวอาจจะเป็นเพลงแจซ 
ผมจะเซตลิสต์ไว้อย่างนั้น

วง POTATO ผมก็ต้องท�าร็อก แต่ขณะเดียวกันผมก็
ต้องท�าให้กับนิว-จิว๋ ถ้าเราเลอืกฟังแนวใดแนวหนึง่แล้ว
เราชอบ จบเลย การโปรดวิซ์จะไม่เกิดอะไรใหม่ๆ ขึน้มา 
ทุกอย่างจะอยู่กับท่ี เหมอืนท�าอาหารน่ะครบั ถ้าเราชอบ
กินเผ็ด เราก็จะท�าหวานไม่ขึ้น

ทุกวันนี้คุณแม่มองความสําเร็จของทอยอย่างไร
คุณแม่ไม่ได้ยุ ่งเลย ด้วยความท่ีบ้านผมเป็นคนดุ 
ทั้งคุณแม่ คุณป้า กลายเป็นว่าพอเราขึ้นมาได้ถึงจุดนี้ 
เต็มที่เขาอาจจะไม่ได้บอกว่า “เฮ้ย ลูกเก่งมาก” เขาก็
แค่ปล่อย อยากท�าอะไรก็ท�า แม่จะไม่ยุ่ง ไม่ห้าม 

ในเมื่อที่บ้านเข้มงวด แล้วทอยส่ือสารอย่างไรเพ่ือ
จะทําในส่ิงที่ชอบ 
กเ็หมอืนขอของเล่นน่ะ เรากพ็ดูตรงๆ ว่า “แมค่รับ ทอย
อยากโปรดิวซ์” แม่ก็ท้วงว่า “จะบ้าหรือเปล่า โปรดิวซ์
อะไร” นี่เป็นค�าพูดของแม่ และเป็นประโยคท่ีผมจ�า
จนทุกวันนี้ “กลับไปเรียนเลขก่อน” ตอนนั้นผมก�าลัง
เรียนตรีโกณมิติ เรารู้สึกว่าถ้าเราเรียนจบ ม.6 แล้วไป
เรียนด้านดนตรีที่เราอยากเรียน เมื่อเราอายุ 22 เราจะ
สู้เขาได้ไหม เลยคิดว่าเราเลือกท�าวันน้ีไปเลยดีกว่า 
ผมอยากท�าอะไร ผมต้องได้ท�าเท่าน้ัน ตอนนั้นผมดื้อ
มากกับสิง่ทีผ่มไม่เชือ่ ผมเป็นคนท่ีอยากรูอ้ะไรต้องได้รู้
ผมค้างคามากว่าเพลงมนัเกิดข้ึนมายังไง แค่ค�าถามเดยีว
ท�าให้เราเป็นถึงขนาดนี้ 

รู้สึกว่าโชคดีไหมที่มาถึงจุดนี้ได้ 
มากๆ เลยครับ ผมไม่คิดว่าจะขึ้นมาจุดนี้ได้ เราไม่ใช่
นักร้องท่ีเริ่มต้นจากการอยากร้องเพลง ผมแค่คิดว่า
วันนี้เราอยากเดินเข้ามาสร้างอะไรใหม่ๆ ให้กับวงการ

ทอยเริ่มเล่นดนตรีด้วยกีตาร์เป็นหลักโดยที่ไม่ได้
เรียนเป็นเรื่องเป็นราว แต่ฝึกฝนเอง รู้ได้อย่างไร
ว่าช่วงไหนต้องเล่นอย่างไร โน้ตตัวน้ีอยู่ตรงไหน 
ช่วงไหนต้องโซโล 
ตอนเป็นเดก็เราก็พูดผดิๆ ถูกๆ นะครบักว่าจะคยุรูเ้รือ่ง 
กีตาร์ก็เหมือนกันครับ กว่าเราจะหาเจอว่ามันพูดอะไร
เรากล็องหดัพูดดบู้าง คดิแค่นัน้ ผมไม่เคยคดิว่าซเีมเจอร์ 
สเกลประกอบไปด้วย 3 5 7 9 หรืออะไรทั้งนั้น 

การฟงัเพลงสมัยก่อนจะมีวอล์กแมนหรือซาวด์-
อะเบาต์ ทอยรู้จักไหม
วอล์กแมนคืออะไรครับ แต่ซาวด์อะเบาต์รู้จัก

วอล์กแมนก็เป็นเคร่ืองเล่นซาวด์อะเบาต์ยี่ห้อหน่ึง 
ถัดจากยุคแผ่นเสียง คาสเซตต์ ก่อนจะเข้าสู่ยุค
ซีดี ที่บ้านยังมีคาสเซตต์ไหม
มีครับ ผมชอบยุคนั้นเพราะผมรู้สึกว่าเพลงมีค่าและ
จบัต้องได้ มนัเป็นสิง่ทีต่รงข้ามกับสมยันีที้เ่พลงมรีาคา
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“ผมมองว่าเพลงเหมือนต้นไม้ครับ 
เดินไปทางไหนก็มีแต่ต้นไม้ ทีนี้อยู่ที่ว่า
เราเดินไปต้นไหนแล้วรู้สึกเย็น เรารู้สึก
ว่าต้นนี้ใหญ่ดี เราก็หยุดพักตรงนั้น 
นั่นคือส่ิงที่มันเกิดขึ้น มีใครไปหย่อน 
ไปปลูกไว้ อะไรแบบนี้”

เส้ือผ้า: Q Design And Play

ถูกกว่าชาเขียว 19 บาท  ในบางแอปพลิเคชันเพลงถูก
มากเลย แต่เราก็ไม่ซื้อ สมัยก่อนไวนิลซีดีแผ่นหน่ึง
เป็นหลักร้อย หลักพัน ยุคนั้นเป็นยุคเฟองฟูส�าหรับ
วงการเพลง

ทําไมทอยถึงหลงใหลผลงานเพลงที่จับต้องได้ 
เพราะเด็กยุคใหม่ส่วนใหญ่โตมากับยูทูบ โฟร์แชร์ 
และสตรีมมิง
ท่ีชอบเพราะผมคิดว่าเพลงสมัยก่อนเพราะกว่าเพลง
สมัยนี้ อย่างที่ผมบอก เพลงสมัยก่อนมีราคามากนะ 
แพงกว่าตอนนี้อีก ในยุคน้ันค่าเงินก็ต่างกันด้วย แล้ว
คนกซ็ือ้ฟังกันเยอะมาก ขณะท่ีตอนนีทุ้กคนไม่ซือ้เพลง  

เพราะฟงัได้ฟรี...
ใช่ครับ ผมเลยคิดว่าตอนน้ันเพลงน่าจะเป็นอะไรที่
มีค่ามากๆ ท�าให้ผมอยากรู้จักการฟังเพลงในยุคน้ัน
มากกว่าตอนนี้

เดี๋ยวนี้การดาวน์โหลดหรือสตรีมมิงมันง่ายจน
เพลงอยู่ในชีวิตเรา สามารถฟังได้ตลอดเวลา 
โดยส่วนตัวทอยมองคุณค่าของเพลงอย่างไร
ผมมองว่าเพลงเหมือนต้นไม้ครับ เดินไปทางไหนก็มี
แต่ต้นไม้ ทีนี้อยู่ท่ีว่าเราเดินไปต้นไหนแล้วรู้สึกเย็น 
เรารู้สึกว่าต้นนี้ใหญ่ดี เราก็หยุดพักตรงนั้น นั่นคือสิ่งที่
มันเกิดขึ้น มีใครไปหย่อน ไปปลูกไว้ อะไรแบบนี้

เพ่ือนๆ ซื้อเพลงของทอยไหม
ไม่ซื้อครับ นอกจากไม่ซื้อแล้วยังบอกว่า “อย่าเปิดให้
กูฟังนะ” (หัวเราะ)

ทอยสรา้งเพลยล์สิตบ์า้งไหม เวลาฟงัแบบสตรีมมิง
เคยสร้างอยู่ครบั แต่ตอนน้ีไม่ได้สร้างแล้ว แต่ก่อนเพลง
ที่ฟังก่อนนอนก็จะเป็นพวกอาร์แอนด์บี ถ้าฟังตอนว่ิง
ก็จะเน้นสเต็ป ฟังตอนกินข้าวอาจจะเป็นเพลงแจซ 
ผมจะเซตลิสต์ไว้อย่างนั้น

วง POTATO ผมก็ต้องท�าร็อก แต่ขณะเดียวกันผมก็
ต้องท�าให้กับนิว-จิว๋ ถ้าเราเลอืกฟังแนวใดแนวหนึง่แล้ว
เราชอบ จบเลย การโปรดวิซ์จะไม่เกิดอะไรใหม่ๆ ขึน้มา 
ทุกอย่างจะอยู่กับท่ี เหมอืนท�าอาหารน่ะครบั ถ้าเราชอบ
กินเผ็ด เราก็จะท�าหวานไม่ขึ้น

ทุกวันนี้คุณแม่มองความสําเร็จของทอยอย่างไร
คุณแม่ไม่ได้ยุ ่งเลย ด้วยความท่ีบ้านผมเป็นคนดุ 
ทั้งคุณแม่ คุณป้า กลายเป็นว่าพอเราขึ้นมาได้ถึงจุดนี้ 
เต็มท่ีเขาอาจจะไม่ได้บอกว่า “เฮ้ย ลูกเก่งมาก” เขาก็
แค่ปล่อย อยากท�าอะไรก็ท�า แม่จะไม่ยุ่ง ไม่ห้าม 

ในเมื่อที่บ้านเข้มงวด แล้วทอยส่ือสารอย่างไรเพ่ือ
จะทําในส่ิงที่ชอบ 
กเ็หมอืนขอของเล่นน่ะ เรากพ็ดูตรงๆ ว่า “แมค่รับ ทอย
อยากโปรดิวซ์” แม่ก็ท้วงว่า “จะบ้าหรือเปล่า โปรดิวซ์
อะไร” น่ีเป็นค�าพูดของแม่ และเป็นประโยคท่ีผมจ�า
จนทุกวันนี้ “กลับไปเรียนเลขก่อน” ตอนนั้นผมก�าลัง
เรียนตรีโกณมิติ เรารู้สึกว่าถ้าเราเรียนจบ ม.6 แล้วไป
เรียนด้านดนตรีที่เราอยากเรียน เมื่อเราอายุ 22 เราจะ
สู้เขาได้ไหม เลยคิดว่าเราเลือกท�าวันน้ีไปเลยดีกว่า 
ผมอยากท�าอะไร ผมต้องได้ท�าเท่าน้ัน ตอนน้ันผมดื้อ
มากกับสิง่ทีผ่มไม่เชือ่ ผมเป็นคนท่ีอยากรูอ้ะไรต้องได้รู้
ผมค้างคามากว่าเพลงมนัเกิดขึน้มายังไง แค่ค�าถามเดยีว
ท�าให้เราเป็นถึงขนาดนี้ 

รู้สึกว่าโชคดีไหมที่มาถึงจุดนี้ได้ 
มากๆ เลยครับ ผมไม่คิดว่าจะขึ้นมาจุดนี้ได้ เราไม่ใช่
นักร้องท่ีเริ่มต้นจากการอยากร้องเพลง ผมแค่คิดว่า
วันนี้เราอยากเดินเข้ามาสร้างอะไรใหม่ๆ ให้กับวงการ

ทอยเริ่มเล่นดนตรีด้วยกีตาร์เป็นหลักโดยที่ไม่ได้
เรียนเป็นเรื่องเป็นราว แต่ฝึกฝนเอง รู้ได้อย่างไร
ว่าช่วงไหนต้องเล่นอย่างไร โน้ตตัวนี้อยู่ตรงไหน 
ช่วงไหนต้องโซโล 
ตอนเป็นเดก็เราก็พูดผดิๆ ถูกๆ นะครบักว่าจะคยุรูเ้รือ่ง 
กีตาร์ก็เหมือนกันครับ กว่าเราจะหาเจอว่ามันพูดอะไร
เรากล็องหดัพูดดบู้าง คดิแค่นัน้ ผมไม่เคยคดิว่าซเีมเจอร์ 
สเกลประกอบไปด้วย 3 5 7 9 หรืออะไรทั้งนั้น 

การฟงัเพลงสมัยก่อนจะมีวอล์กแมนหรือซาวด์-
อะเบาต์ ทอยรู้จักไหม
วอล์กแมนคืออะไรครับ แต่ซาวด์อะเบาต์รู้จัก

วอล์กแมนก็เป็นเครื่องเล่นซาวด์อะเบาต์ยี่ห้อหนึ่ง 
ถัดจากยุคแผ่นเสียง คาสเซตต์ ก่อนจะเข้าสู่ยุค
ซีดี ที่บ้านยังมีคาสเซตต์ไหม
มีครับ ผมชอบยุคน้ันเพราะผมรู้สึกว่าเพลงมีค่าและ
จบัต้องได้ มนัเป็นสิง่ท่ีตรงข้ามกับสมยันีที้เ่พลงมรีาคา
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ตอนอายุ 13 เพลย์ลิสต์ของทอยเป็นอย่างไร
ตอนน้ันผมฟังทุกอย่างครับ ไม่เคยหยุดนิ่งเลย เข้า
ห้องน�้าก็มีเพลย์ลิสต์ มีแทบจะทุกช่วงของวันเลย ถ้า
วันไหนเงยีบปุบจะอยู่ไม่ได้ครบั จะรูส้กึว่ามันเงยีบมาก
กลายเป็นว่าผมเสพติดเสียงเพลงไปแล้วในตอนน้ัน 
เป็นอย่างนั้นประมาณ 2-3 ปี สุดท้ายก็เริ่มคลายลง 

มีช่วงที่ฟงัดนตรีจนเบื่อไหม
ส�าหรับผมจะฟังเพลงเดิมจนเบื่อก่อนแล้วค่อยเปลี่ยน 
เพลงหน่ึงกจ็ะฟังอยู่ประมาณ 7 วันจนเบือ่ แล้วก็เปลีย่น

ที่ผ่านมาเพลงอะไรที่ฟงันานที่สุด
น่าจะเป็น Let It Snow ของ Boyz II Men เก่ามากครับ 
แล้วน้อยคนที่จะรู้จักเพลงนี้ หาฟังยาก

อารแ์อนดบ์คีอืแนวเพลงทีช่อบและมผีลตอ่การรอ้ง
ของทอยใช่ไหม
ใช่ครับ มันซึมซับมาจากพวกนี้ แต่ตรงกันข้าม กีตาร์
ของเรานี่เป็นร็อก 

เพลงไทยที่ชอบล่ะ... The Toys ไหม
The Toys เพลงของใครครับ ผมไม่รู้จักเลย (หัวเราะ)

5 เพลงที่ฟงับ่อยที่สุดตอนนี้ 
(นึกนาน) เพลงแรก Let It Snow ของ Boyz II Men 
ผมยังฟังอยู่ ไม่เบื่อเลย แล้วก็เพลง Gang ของ YB 
เป็นกลุม่ฮปิฮอปสมยัใหม่ก่ึงใต้ดนินิดๆ ของไทย แล้วก็
เพลง Physical Education ของ Animals As Leaders 
สี่ก็คือ พบกันใหม ของ Polycat แล้วเพลงสุดท้ายก็คือ 
Bubbly ของโคลบี คัลเลต์ 

เพลงที่ชอบที่สุดที่แต่งเองล่ะ
ผมชอบเพลง ถาตรงนั้นมีความสุข ของนิว-จิ๋ว 

ซีดีแผ่นสุดท้ายที่ซื้อคือ...
Tattoo Colour ชุดที่เป็นปลาหมึกน่ะครับ (ตรงแนวๆ, 
2553)

แล้วสตรีมมิงเจ้าไหนที่เราฟงั
ฟังหมดเลยครับ

เจ้าไหนที่ฟงับ่อยสุด
เอาจริงๆ ผมตอบไม่ได้ เพราะว่าผมฟังไปหมดเลย 
เพลย์ลิสต์ที่เปิดบางทีไม่รู้ว่าของอะไร

วนัหนึง่ทอยแทบจะอยูก่บัเพลงตลอด 24 ชัว่โมง...
ใช่ครับ

โลกนี้คือเสียงเพลง
ใช่ครับ โลกนี้คือเสียงเพลง 

25 
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APPLE MUSIC

JOOX

SPOTIFY-APPLE MUSIC-JOOX
สตรีมมิงมิวสิกไหนที่เหมาะกับคุณ

MUSIC STREAMING

ไมว่า่จะ Spotify, Apple Music หรอื JOOX กม็คีวามดงีามตา่งกนัออกไป หากจะเทยีบกนัทีร่าคากแ็ทบจะไมต่า่งกนัเลย ดังนัน้คงตอ้งมาดูทีจ่ริตวสัิยและไลฟส์ไตล์
ในการฟงัเพลงของผูใ้ชง้านเปน็ปจัจยัสําคญั ใครทีเ่ปน็สาวกเพลงไทย JOOX เปน็ตัวเลอืกทีแ่ขง็แกรง่ทีสุ่ด แตถ่า้อยากลองสตรีมมิงมวิสิกทีม่าพรอ้มกบัปญัญาประดิษฐ์ 
รูอ้กรูใ้จผูใ้ชง้านไปเสียหมด Spotify ก็คงตอบโจทย์ไดเ้ป็นอยา่งด ีแตถ่า้คุณเป็นสาวก Apple ตวัเลือกของคุณกย็อ่มหนไีมพ้่นสตรีมมงิมวิสิกพ่ีใหญอ่ยา่ง Apple Music ไปได้

THE VERDICT

มวิสิกไดเรกเตอรสุ์ดฮปิ

สตรีมมงิมวิสิกยกัษ์ใหญจ่ากสวีเดนทีก่อ่ตัง้มาตัง้แตป่ ี 2008 
เพ่ือสร้างแพลตฟอร์มการฟังเพลงอย่างถูกลิขสิทธิ์และ
ถกูกฎหมาย และสนบัสนนุศิลปนิเจ้าของผลงานใหส้ามารถ
สรา้งสรรคผ์ลงานใหม่ๆ  ออกมาไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง มยีอดผู้ใช้
บรกิารมากกวา่ 140 ลา้นคนในกวา่ 61 ประเทศ โดยประเทศลา่สุด
ที่ Spotify เพ่ิงขยายปีกมาถึงอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่
22 สิงหาคมทีผ่่านมากคื็อ ประเทศไทย Spotify ได้ช่ือว่าเปน็
มวิสิกไดเรกเตอร์ เพราะคัดเลือกผู้เชีย่วชาญทีม่คีวามรู้ด้าน
ดนตรีจริงๆ เท่านั้นเข้ามาทํางานในองค์กร คัดเพลงระดับ
คุณภาพและตรงใจผู้ใช้งาน และที่ลํ้าหน้าหนักไปกว่านั้นคือ 
Spotify ใชปั้ญญาประดษิฐ ์หรอื AI (Artificial Intelligence) 
เป็นตัวชว่ยในการสร้างสรรคเ์พลยล์ิสต์เพ่ือใหต้รงจรติการ
ฟงัเพลงของผู้ใช้งานแบบสุดๆ

ยุคบุกเบิกของสตรีมมิงมิวสิกท่ีผันตัวมาจาก iTunes คือ 
Apple Music ถ้าเปรยีบเปน็คนกช็วนให้นึกถงึนกัธรุกจิพันลา้น 
แตด้่วยความทีม่ากอ่นใคร ทาํให ้Apple Music มบีริการและ
การใชง้านทีส่ะดวกสําหรับคนใช้ Apple เหมอืนกนัมากกว่า 
แม้ภายหลังจะใจกว้างเปิดให้ชาวแอนดรอยด์ดาวน์โหลดไป
ใชไ้ด้ แตก่ม็ขัีน้ตอนพอสมควร

เปดิตวัอยา่งเปน็ทางการทีฮ่อ่งกงในเดือนธันวาคม 2014 และ
เปดิให้บริการในหลายประเทศในเอเชีย ทัง้อินโดนเีซีย มาเลเซีย 
และไทยเปน็ประเทศที ่ 4 ทีไ่ด้ทาํความรู้จกักับ JOOX ใหภ้าพ
ของวัยรุ่นอย่างชัดเจน เพราะมีลูกเล่นเยอะและตอบโจทย์
ไลฟส์ไตล์คนรุ่นใหม่ท่ีผูกพันกับโซเชียลมีเดีย ที่สําคัญคือ
มคีลงัเพลงไทยเยอะทีสุ่ด และยงัเปน็บรกิารสตรมีมงิมิวสิก
เจา้เดยีวทีฟ่งัเพลงจากคา่ย RS ได้

นักธุรกิจชาวต่างชาติ
วยักลางคน

วัยรุ่นสัญชาติไทยที่รัก
เสียงเพลงเปน็ชีวติจิตใจ
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ไม่วา่จะ Spotify, Apple Music หรือ JOOX กม็คีวามดีงามตา่งกนัออกไป หากจะเทยีบกนัทีร่าคากแ็ทบจะไม่ตา่งกนัเลย ดงันัน้คงตอ้งมาดท่ีูจรติวสัิยและไลฟส์ไตล์
ในการฟงัเพลงของผูใ้ชง้านเปน็ปัจจยัสําคญั ใครทีเ่ปน็สาวกเพลงไทย JOOX เปน็ตัวเลือกทีแ่ขง็แกรง่ทีสุ่ด แตถ้่าอยากลองสตรีมมิงมวิสิกทีม่าพรอ้มกบัปัญญาประดิษฐ์ 
รูอ้กรู้ใจผูใ้ชง้านไปเสียหมด Spotify กค็งตอบโจทย์ได้เป็นอยา่งดี แตถ่า้คุณเป็นสาวก Apple ตวัเลอืกของคณุก็ยอ่มหนไีมพ้่นสตรมีมงิมวิสิกพ่ีใหญอ่ยา่ง Apple Music ไปได้

THE VERDICT

มวิสิกไดเรกเตอร์สุดฮิป

สตรีมมงิมวิสิกยกัษ์ใหญจ่ากสวเีดนทีก่่อตัง้มาตัง้แตปี่ 2008 
เพ่ือสร้างแพลตฟอร์มการฟังเพลงอย่างถูกลิขสิทธิ์และ
ถกูกฎหมาย และสนบัสนนุศิลปนิเจ้าของผลงานใหส้ามารถ
สรา้งสรรคผ์ลงานใหม่ๆ  ออกมาไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง มยีอดผู้ใช้
บรกิารมากกวา่ 140 ลา้นคนในกวา่ 61 ประเทศ โดยประเทศลา่สุด
ที่ Spotify เพ่ิงขยายปีกมาถึงอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่
22 สิงหาคมทีผ่า่นมากค็อื ประเทศไทย Spotify ไดช้ือ่วา่เปน็
มวิสิกไดเรกเตอร ์ เพราะคดัเลอืกผูเ้ชีย่วชาญทีม่คีวามรูด้า้น
ดนตรีจริงๆ เท่านั้นเข้ามาทํางานในองค์กร คัดเพลงระดับ
คุณภาพและตรงใจผู้ใช้งาน และที่ลํ้าหน้าหนักไปกว่านั้นคือ 
Spotify ใชปั้ญญาประดษิฐ ์หรอื AI (Artificial Intelligence) 
เป็นตัวชว่ยในการสร้างสรรคเ์พลยล์ิสต์เพ่ือใหต้รงจรติการ
ฟงัเพลงของผู้ใช้งานแบบสุดๆ

ยุคบุกเบิกของสตรีมมิงมิวสิกท่ีผันตัวมาจาก iTunes คือ 
Apple Music ถ้าเปรยีบเปน็คนกช็วนให้นึกถงึนกัธรุกจิพันลา้น 
แตด้่วยความทีม่ากอ่นใคร ทาํให ้Apple Music มบีริการและ
การใชง้านทีส่ะดวกสําหรบัคนใช้ Apple เหมอืนกนัมากกวา่ 
แม้ภายหลังจะใจกว้างเปิดให้ชาวแอนดรอยด์ดาวน์โหลดไป
ใชไ้ด้ แตก่ม็ขัีน้ตอนพอสมควร

เปดิตวัอยา่งเปน็ทางการทีฮ่อ่งกงในเดอืนธนัวาคม 2014 และ
เปดิให้บริการในหลายประเทศในเอเชยี ทัง้อนิโดนเีซยี มาเลเซยี 
และไทยเปน็ประเทศที ่ 4 ทีไ่ดท้าํความรูจ้กักับ JOOX ใหภ้าพ
ของวัยรุ่นอย่างชัดเจน เพราะมีลูกเล่นเยอะและตอบโจทย์
ไลฟส์ไตล์คนรุ่นใหม่ท่ีผูกพันกับโซเชียลมีเดีย ที่สําคัญคือ
มคีลงัเพลงไทยเยอะทีสุ่ด และยงัเปน็บรกิารสตรมีมงิมิวสิก
เจา้เดยีวทีฟ่งัเพลงจากคา่ย RS ได้

นักธุรกิจชาวต่างชาติ
วัยกลางคน

วัยรุ่นสัญชาติไทยที่รัก
เสียงเพลงเปน็ชวีติจติใจ
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LOOK & FEEL LIBRARY STRENGTH UTILITY

เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป เป็นสัจธรรมจริงแท้ ยุคสมัยหนึ่งศิลปินวัดความสําเร็จกันที่ยอดขายเทป ต่อมาไม่นานซีดีก็ค่อยๆ คืบคลานเข้ามา 
ตามดว้ยมินิดิสก์และไฟล์เอม็พีสาม จากสมยัทีม่นษุยเ์คยมีเครือ่งเล่นวอลก์แมนติดตัว เปลีย่นเป็นยคุทีม่นษุยม์คีลงัเพลงในมอืมหาศาล Music 
Streaming เปน็ทางเลอืกใหมข่องการฟงัเพลง THE STANDARD รวบรวมขอ้มลูพ้ืนฐาน ความเหมอืน ความตา่ง ระหวา่งบรกิาร 3 สตรมีมงิ
คือ Spotify, Apple Music และ JOOX มาเล่าสู่กันฟงั

MUSIC STREAMING

อยา่งไรกต็าม ในจกัรวาลแห่งความเปลีย่นแปลง นวตักรรมมากมายเกิดขึน้ ตัง้อยู ่แลว้กด็บัไป ขึน้อยูก่บัวา่ใครจะปรบัตวัทนัหรอืลํา้หนา้จงัหวะ
เคลื่อนขยับของโลกได้ทันท่วงทีมากกว่ากัน วันนี้อาจเป็นชั่วโมงร้อนแรงของบริการสตรีมมิงมิวสิกให้คนรักเสียงเพลงเสพดนตรี
งา่ยดายราวกบัเสกไดจ้ากในอากาศ แตใ่ครจะรู ้ในอนาคตขา้งหนา้ โลกใบนีจ้ะหมนุเหวีย่งความสําราญแบบใดมาใหเ้รารูจ้กักนัอกีบา้ง

Spotify เรียนรู้รสนิยมการฟงัเพลง
ของผู้ใช้งาน และจัดหาเพลงแนวที่เรา
ชอบมาป้อนให้ฟังมากขึ้นๆ เชื่อมต่อ
กับเพ่ือนในเฟซบุ๊กของผู้ใช้งาน และ
มีบริการพอดแคสต์ด้วย ‘Spotify
Running’ ยงัออกแบบมาเพ่ือคนชอบ
ออกกาํลังกายไปด้วย ฟงัเพลงไปด้วย

ด้วยสายสัมพันธ์ที่แข็งแรงกับศิลปิน 
Apple Music จงึปลอ่ยเพลงพิเศษจาก
ศิลปินดังๆ ให้ฟงักอ่นใคร

เด่นที่สุดเรื่องความสัมพันธ์แนบแน่น
กับศิลปินไทย ครอบคลุมถึงแนวเพลง
ลูกทุง่ และมีลูกเล่น JOOX Live ทีช่วน
ศิลปินไทยมาพูดคุยหรือเล่นดนตรีให้
ฟงัสดๆ ทีโ่ดดเด่นไปกว่านัน้คือสามารถ
พ่วงกับเนื้อเพลงให้ผู้ใช้งานเข้าโหมด
คาราโอเกะได้ หรือจะดาวนโ์หลดเนือ้เพลง
แต่ละท่อนแล้วนําไปแปะบนรูปเพ่ือแชร์
ให้เพ่ือนก็ได้ JOOX ยังแหวกแนวกว่า
ตรงที่มีบริการฟรีสําหรับคนที่ไม่อยาก
จะจ่ายเงนิเลย

คุณภาพเสียงดีงาม
จาํนวนเพลงมากมาย
มหาศาลประมาณ 
30 ล้านเพลง มาก
ที่ สุด เมื่ อ เทียบกับ
ทีอ่ืน่ๆ

มคีลงัเพลงขนาดใหญ่ 
30-40 ล้านเพลง
ทุกชาติทุกภาษา

คลังเพลงยังน้อย
กวา่ใครเขา มเีพียงแค่ 
3.5 ลา้นเพลงเทา่นัน้

สมาร์ตแบบไม่ทิ้ งกลิ่นอาย
ความฮิป สีหลักคือ ดํา-เขียว 
ใหอ้ารมณ์ขรมึเท ่จัดแบง่บรกิาร
อยา่งเปน็สัดส่วนชดัเจน

หน้าหลักใช้ สีดําและสีเขียว
เชน่เดียวกับ Spotify แต ่JOOX 
ให้อารมณ์สนุกและมีลูกเล่น
แพรวพราวอยูเ่ตม็หนา้จอ และ
สามารถปรบัแตง่ธมีหรอืหนา้ตา
ของแอปพลเิคชันไดด้ว้ย

สีขาวสะอาดของหน้าหลักดู
เป็นมิตร สบายตา แต่สะท้อน
ความนิ่งเนี้ยบแบบมีพิธีรีตอง
อยู่ และช่วยขับให้อัลบั้มต่างๆ 
เดน่ชดัสะดดุตามากขึน้

สามารถดาวน์โหลด
เพลงเก็บไว้ฟังแบบ
ออฟไลน์ได้ทุกเพลง

สามารถดาวน์โหลด
เพลงเก็บไว้ฟังแบบ
ออฟไลน์ได้ ฟังผ่าน
เวบ็เบราว์เซอร์ได้

ฟังผ่านมือถือระบบ 
iOS หรือ Android และ
ฟงัผา่นเวบ็เบราว์เซอร์
ได้ หรือจะดาวน์โหลด
มาเป็นโปรแกรมทิ้งไว้
ในคอมพิวเตอร์เลย
ก็ได้
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ทกุอยา่งมีวงจรของมัน และการเสพสือ่ภาพยนตร์
มีช่วงพัฒนา ผ่านการเปลี่ยนแปลง และเผชิญกับ
ภาวะเสื่อมถอยไม่ต่างกัน

ไม่ต้องย้อนหลังกลับไปไกล คนในวัยตํ่ากว่า 
20 ปี อาจจะจําไม่ได้ว่ากรุงเทพมหานครเคยมี
โรงหนังตั้งตระหง่านแบบที่เราเรียกกันติดปากว่า 
‘สแตนด์อะโลน’ อยู่มากมายตามถนนสายสําคัญ 
มากกว่าจํานวนห้างสรรพสินค้าในปัจจุบัน

แตอารยธรรมที่กาวหนาท่ีสุดยังมีความลมสลาย
เปนเงาตามตวั อตุสาหกรรมโรงภาพยนตรท่ีเคยเฟองฟู
เพ่ือรองรับหนังไทยท่ีผลิตกันปละหลายรอยเรื่องใน
ยุคหนึ่งไดรับผลกระทบจากปริมาณหนังท่ีลดต่ําลง 
ขณะท่ีเจาของธุรกิจปรับตัวดวยการเปดโรงภาพยนตร
แบบมัลติเพล็กซ และพาตัวเองเขาสูท่ีตั้งใหมอยาง
หางสรรพสินคา เพื่ออํานวยความสะดวกใหผูบริโภค

13 มกราคม พ.ศ. 2532 วันท่ีศาลาเฉลิมไทย 
โรงหนังความจุมากกวา 1,000 ท่ีน่ังถูกร้ือท้ิง นาจะ
เปนสัญลักษณท่ีสื่อใหเห็นการมาถึงจุดจบของธุรกิจ
โรงหนังแบบต้ังเด่ียวๆ ไดเปนอยางดี กอนท่ีชื่ออ่ืนๆ
ท้ังแมคเคนนา ฮอลลีวูด เมโทร โคลีเซียม โอเอ 

FROM STAND 
ALONE 

CINEMAS 
TO STREAMING

SERVICES

เรื่อง ยศยอด คลังสมบัติ ภาพ วงศกร ยี่ดวง, สลัก แก้วเชื้อ
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ศริญญาเชื่อวา แมโลกจะเปลี่ยนไป แตยังมีคน
กลุ มหนึ่งท่ีหลงใหลศาสตรภาพยนตรแบบเดิมอยู
พอสมควร เพราะหนังบางเรื่องยังไดรับการสรางสรรค
มาเพ่ือชมผานจอใหญ และเธอหวังวาสิ่งที่เธอและ
หุนสวนทําจะชวยรักษาประสบการณการดูหนังใน
โรงภาพยนตรไปเรื่อยๆ  

“บางทีคนสวนใหญอาจจะไมรู ว าการทําหนัง
เรื่องหนึ่ง ถึงแมไมใชหนังฮอลลีวูดที่มีงบประมาณ 
30-50 ลานเหรียญ ทีมหนึ่งไมไดมีแคผู กํากับและ
นักแสดง มีท้ังทีมเสียง ทีมไฟ และทุกอยาง และ
ทีมใหญขนาดน้ี ถาคุณมาดูผานจอมือถือ คุณจะเห็น
อะไรบาง ประสบการณการรับรูผานจอหนังกับจอ
มือถือมันตางกัน”

คิว-วิชชุกร ป ยะประพันธพงษ  ผู จัดการ
โรงภาพยนตร เฮาส อารซีเอ แสดงความเห็นไป
ในทิศทางเดียวกันวา “โรงหนังไดรับการออกแบบ
ใหเรามีสมาธิกับเนื้อหา เสียงท่ีคมชัดกวาดูท่ีบาน 
และความมืดในโรงกับจอที่ใหญเต็มตา หนังเรื่อง
เดียวกัน ดูที่บานกับดูที่โรง ใหความรูสึกไมเหมือนกัน
เลยนะ ดูที่โรงจะไดอารมณรวมที่ชัดเจนกวา” 

 เฮาสเปนโรงหนังสแตนดอะโลนไมก่ีแหงท่ีมี
อยูในกรุงเทพฯ และจุดยืนในการฉายหนังนอกกระแส
ท่ีมีคนดูเฉพาะกลุมนาจะทําใหโรงที่ฝาคลื่นแหงการ
เปลี่ยนแปลงมาตลอดระยะเวลาที่กอตั้งอยูรอดไปได
เรื่อยๆ  

“โลกมันเปลี่ยน ก็มีผลบาง แตไมไดมีผลท้ังหมด 
ผมเชื่อวาการดูหนังเปนวัฒนธรรม เปนประสบการณ
การชมท่ีการดอูอนไลนหรอืชองทางอืน่ใหความรูสกึได
ไมเทาเรามีสมาธิดูในโรง” วิชชุกรยืนยันความเชื่อเดิม

“ถากลุมคนดูท่ีเสพหนัง เสพซีรีสเยอะขึ้น ทําให
มีกระแสพูดถึงวงการหนังไดกวางขึ้น ผมวามันอาจจะ
สงผลบวกในทางออม เหมือนถามีโรงหนังแนวเดียว
กับเฮาสเกิดข้ึนเยอะ ผมกลับมองวาเปนเรื่องท่ีดี สวน
สตรีมมิงก็คงลอใจคนดูไดสวนหน่ึง แตเปนกลุมคนที่
อาจจะเนนความสะดวกเปนที่ตั้ง เนนเร่ืองของเนื้อหา
เปนเรื่องรอง สวนคนที่ยังต้ังมั่นวาจะตองดูในโรง 
เขาจะเอาเน้ือหาเปนหลัก ซึ่งเฮาสเราเลือกกลุมคนดู
กลุมนี้เปนหลักอยูแลว” วิชชุกรเผย

การถอยรนหดหายของโรงหนังแบบเดี่ยวๆ การที่
หนังกระแสหลกัของสตดูโิอใหญๆ  ครองสวนแบงตลาด
ไปเกือบหมด และการเปลี่ยนผานสูยุคแหงสตรีมมิง
แมจะสงผลอยูบาง แตศริญญามองวายุคนี้ยังไมใช 
‘ขาลง’ ของอุตสาหกรรมภาพยนตรแตอยางใด

“มันนาตื่นเตน เปนขาขึ้นมากกวา สิ่งที่เห็นจาก
กลุมแฟชั่นหรือในกลุมอารต เขาเริ่มเขามาทําสื่อให
เปนภาพเคลื่อนไหวแลว Gucci หรือ Chanel ก็ทํา
หนังสั้น เหมือนวามีการทํางานขามสาขากันเพ่ิมขึ้น
เทคโนโลยีก็ชวยในเรื่องของกลองท่ีฉาย กลองที่ถาย

อีเอ็มไอ เพรสซิเดนท และสยาม จะเลือนหายไปตาม
กาลเวลา       

ทุกวันนี้ โรงหนังสแตนดอะโลนในเขตกรุงเทพฯ
ทีฉ่ายหนังใหมเหลอืจาํนวนนอยแคนับนิว้มอืขางเดยีว
ได หรือการมาถึงของวัฒนธรรมสตรีมมิง คือฟางเสน
สุดทายที่จะปลิดชีพธุรกิจโรงหนังใหจบบริบูรณ

คําถามเดียวกับขางตนไดรับการพูดถึงทั่วโลก 
ซีเอ็นบีซีหยิบยกประเด็นน้ีมานําเสนอเมื่อปท่ีแลว 
และมีมุมมองจากคนในวงการท่ีนาสนใจแบบท่ีคน
วงนอกอาจจะไมเคยเห็น

ทิม ริชารดส ผูบริหารสูงสุด เครือโรงภาพยนตร 
วู ซินีมาส (Vue Cinemas) เจาใหญที่สุดในสหราช-
อาณาจักรกลับมองวา “เน็ตฟลิกซไมใชคูแขงของเรา 
อินเทอรเน็ตก็ไมใช แตเปนการแขงขันกีฬา โรงโบวลิง 
และไนตคลับตางหาก”

ทิมใหสัมภาษณในเดือนกันยายน ป 2559 โดย
กอนหนานั้นหน่ึงป ธุรกิจโรงภาพยนตรในอังกฤษ
ทําลายสถิติในเรื่องรายได หลังจากป 2557 ถือเปน
ปท่ีนาผิดหวังท่ัวโลก โดยทิมมองวาสตูดิโอใหญๆ 
คาดการณผิด ซึ่งเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดทุก 5 หรือ 6 ป

“ทุกคนตางคาดวาอุตสาหกรรมน้ีมาถึงจุดจบ 
เนต็ฟลกิซเขามาตีตลาด และอะไรอกีมากมาย แตหนงั
แยๆ ตางหาก (ที่ทําใหธุรกิจซบเซา)”

ตัวแทนเน็ตฟลิกซประเทศไทย ตอบขอสงสัย
ของทีม THE STANDARD เรื่องวัฒนธรรมการเสพ
สื่อภาพยนตรที่กําลังเปลี่ยนโฉมหนาไปดังนี้

“เน็ตฟลิกซ ไม ได  กําลังหาทางเข ามาแทนที่
ประสบการณการชมภาพยนตรในโรงหนัง เราแค
มอบตัวเลือกและขยายทางเลือกใหกับผู บริโภค
แบบที่เราทํากับซีรีสทางโทรทัศน ภาพยนตรเรื่อง
เย่ียมๆ มีอยูทุกหนทุกแหงท้ังในโรงภาพยนตรและ
ที่บาน เราเพียงมอบโอกาสใหผูบริโภคเลือกวาจะชม
เมื่อไร ที่ไหน และชมอยางไร”

ตัวแทนเนต็ฟลกิซยังเสรมิวา ผูคนท่ัวโลกชอบการ
เสพสื่อบันเทิง แตโลกท่ีเปลี่ยนไปทําใหคนบางกลุม
อาจไมชอบประสบการณเดิมๆ แบบที่ผูบริโภคตองชม
ในสถานที่เฉพาะ และในเวลาที่กําหนดเทานั้น  

มิ้ว-ศริญญา มานะมุติ หนึ่งในผูกอตั้งแบงค็อก
สกรีนนิง รูม (Bangkok Screening Room) มองวา
หนังมีศาสตรเฉพาะของตัวเอง และถาไดฉายบน
จอใหญ ความเปนศิลปะของหนังจะสมบูรณ 

“เรามีความเชื่อแบบน้ัน หนังเป นศาสตร ที่
ดึกดําบรรพมาก จริงๆ เราจะนิยามหนังไดหลายแบบ 
นิยามมันกวาง สมัยนี้มีโทรศัพทมือถือซึ่งสามารถ
ถายภาพแลวใชแอปพลิเคชันทําใหเปนหนังสั้นๆ ได 
แตในเรือ่งของอาชพีทีค่นสวนหนึง่ตัง้ใจจะไปถึงจดุนัน้ 
มันก็ตองมีการฝกฝนพัฒนาตัวเอง ซึ่งคงจะเปนระดับ
ที่ไมใชแคถายเลนขําๆ”
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“บางทีคนส่วนใหญ่
อาจจะไม่รู้ว่าการทํา

หนังเรื่องหนึ่ง ถึงแม้
ไม่ใช่หนังฮอลลีวูด
ที่มีงบประมาณ 

30-50 ล้านเหรียญ 
ทีมหนึ่งไม่ได้มีแค่

ผู้กํากับและนักแสดง 
มีทั้งทีมเสียง ทีมไฟ 

และทุกอย่าง 
และทีมใหญ่ขนาดนี้ 
ถ้าคุณมาดูผ่าน

จอมือถือ คุณจะเห็น
อะไรบา้ง ประสบการณ์
การรับรู้ผ่านจอหนัง

กบัจอมอืถอืมนัตา่งกนั”
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ทกุอยา่งมีวงจรของมัน และการเสพสือ่ภาพยนตร์
มีช่วงพัฒนา ผ่านการเปลี่ยนแปลง และเผชิญกับ
ภาวะเสื่อมถอยไม่ต่างกัน

ไม่ต้องย้อนหลังกลับไปไกล คนในวัยตํ่ากว่า 
20 ปี อาจจะจําไม่ได้ว่ากรุงเทพมหานครเคยมี
โรงหนังตั้งตระหง่านแบบที่เราเรียกกันติดปากว่า 
‘สแตนด์อะโลน’ อยู่มากมายตามถนนสายสําคัญ 
มากกว่าจํานวนห้างสรรพสินค้าในปัจจุบัน

แตอารยธรรมที่กาวหนาท่ีสุดยังมีความลมสลาย
เปนเงาตามตวั อตุสาหกรรมโรงภาพยนตรท่ีเคยเฟองฟู
เพ่ือรองรับหนังไทยที่ผลิตกันปละหลายรอยเรื่องใน
ยุคหนึ่งไดรับผลกระทบจากปริมาณหนังที่ลดตํ่าลง 
ขณะท่ีเจาของธุรกิจปรับตัวดวยการเปดโรงภาพยนตร
แบบมัลติเพล็กซ และพาตัวเองเขาสูท่ีตั้งใหมอยาง
หางสรรพสินคา เพื่ออํานวยความสะดวกใหผูบริโภค

13 มกราคม พ.ศ. 2532 วันท่ีศาลาเฉลิมไทย 
โรงหนังความจุมากกวา 1,000 ท่ีน่ังถูกร้ือทิ้ง นาจะ
เปนสัญลักษณท่ีสื่อใหเห็นการมาถึงจุดจบของธุรกิจ
โรงหนังแบบต้ังเด่ียวๆ ไดเปนอยางดี กอนที่ชื่ออื่นๆ
ทั้งแมคเคนนา ฮอลลีวูด เมโทร โคลีเซียม โอเอ 

FROM STAND 
ALONE 

CINEMAS 
TO STREAMING

SERVICES

เรื่อง ยศยอด คลังสมบัติ ภาพ วงศกร ยี่ดวง, สลัก แก้วเชื้อ
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ศริญญาเช่ือวา แมโลกจะเปลี่ยนไป แตยังมีคน
กลุ มหนึ่งท่ีหลงใหลศาสตรภาพยนตรแบบเดิมอยู
พอสมควร เพราะหนังบางเรื่องยังไดรับการสรางสรรค
มาเพ่ือชมผานจอใหญ และเธอหวังวาสิ่งที่เธอและ
หุนสวนทําจะชวยรักษาประสบการณการดูหนังใน
โรงภาพยนตรไปเรื่อยๆ  

“บางทีคนสวนใหญอาจจะไมรู ว าการทําหนัง
เรื่องหนึ่ง ถึงแมไมใชหนังฮอลลีวูดที่มีงบประมาณ 
30-50 ลานเหรียญ ทีมหนึ่งไมไดมีแคผู กํากับและ
นักแสดง มีท้ังทีมเสียง ทีมไฟ และทุกอยาง และ
ทีมใหญขนาดน้ี ถาคุณมาดูผานจอมือถือ คุณจะเห็น
อะไรบาง ประสบการณการรับรูผานจอหนังกับจอ
มือถือมันตางกัน”

คิว-วิชชุกร ปยะประพันธพงษ  ผู จัดการ
โรงภาพยนตร เฮาส อารซีเอ แสดงความเห็นไป
ในทิศทางเดียวกันวา “โรงหนังไดรับการออกแบบ
ใหเรามีสมาธิกับเน้ือหา เสียงท่ีคมชัดกวาดูท่ีบาน 
และความมืดในโรงกับจอที่ใหญเต็มตา หนังเรื่อง
เดียวกัน ดูที่บานกับดูที่โรง ใหความรูสึกไมเหมือนกัน
เลยนะ ดูที่โรงจะไดอารมณรวมที่ชัดเจนกวา” 

 เฮาสเปนโรงหนังสแตนดอะโลนไมก่ีแหงท่ีมี
อยูในกรุงเทพฯ และจุดยืนในการฉายหนังนอกกระแส
ท่ีมีคนดูเฉพาะกลุมนาจะทําใหโรงที่ฝาคลื่นแหงการ
เปลี่ยนแปลงมาตลอดระยะเวลาท่ีกอต้ังอยูรอดไปได
เรื่อยๆ  

“โลกมันเปลี่ยน ก็มีผลบาง แตไมไดมีผลท้ังหมด 
ผมเชื่อวาการดูหนังเปนวัฒนธรรม เปนประสบการณ
การชมท่ีการดอูอนไลนหรอืชองทางอืน่ใหความรูสกึได
ไมเทาเรามีสมาธิดูในโรง” วิชชุกรยืนยันความเชื่อเดิม

“ถากลุมคนดูท่ีเสพหนัง เสพซีรีสเยอะข้ึน ทําให
มีกระแสพูดถึงวงการหนังไดกวางขึ้น ผมวามันอาจจะ
สงผลบวกในทางออม เหมือนถามีโรงหนังแนวเดียว
กับเฮาสเกิดข้ึนเยอะ ผมกลับมองวาเปนเรื่องท่ีดี สวน
สตรีมมิงก็คงลอใจคนดูไดสวนหน่ึง แตเปนกลุมคนท่ี
อาจจะเนนความสะดวกเปนท่ีตั้ง เนนเรื่องของเนื้อหา
เปนเรื่องรอง สวนคนที่ยังต้ังมั่นวาจะตองดูในโรง 
เขาจะเอาเน้ือหาเปนหลัก ซึ่งเฮาสเราเลือกกลุมคนดู
กลุมนี้เปนหลักอยูแลว” วิชชุกรเผย

การถอยรนหดหายของโรงหนังแบบเดี่ยวๆ การที่
หนังกระแสหลกัของสตดูโิอใหญๆ  ครองสวนแบงตลาด
ไปเกือบหมด และการเปลี่ยนผานสูยุคแหงสตรีมมิง
แมจะสงผลอยูบาง แตศริญญามองวายุคน้ียังไมใช 
‘ขาลง’ ของอุตสาหกรรมภาพยนตรแตอยางใด

“มันนาตื่นเตน เปนขาขึ้นมากกวา สิ่งที่เห็นจาก
กลุมแฟชั่นหรือในกลุมอารต เขาเริ่มเขามาทําสื่อให
เปนภาพเคลื่อนไหวแลว Gucci หรือ Chanel ก็ทํา
หนังสั้น เหมือนวามีการทํางานขามสาขากันเพ่ิมข้ึน
เทคโนโลยีก็ชวยในเรื่องของกลองท่ีฉาย กลองที่ถาย

อีเอ็มไอ เพรสซิเดนท และสยาม จะเลือนหายไปตาม
กาลเวลา       

ทุกวันนี้ โรงหนังสแตนดอะโลนในเขตกรุงเทพฯ
ทีฉ่ายหนังใหมเหลอืจาํนวนนอยแคนับนิว้มอืขางเดยีว
ได หรือการมาถึงของวัฒนธรรมสตรีมมิง คือฟางเสน
สุดทายที่จะปลิดชีพธุรกิจโรงหนังใหจบบริบูรณ

คําถามเดียวกับขางตนไดรับการพูดถึงทั่วโลก 
ซีเอ็นบีซีหยิบยกประเด็นน้ีมานําเสนอเมื่อปท่ีแลว 
และมีมุมมองจากคนในวงการท่ีนาสนใจแบบท่ีคน
วงนอกอาจจะไมเคยเห็น

ทิม ริชารดส ผูบริหารสูงสุด เครือโรงภาพยนตร 
วู ซินีมาส (Vue Cinemas) เจาใหญที่สุดในสหราช-
อาณาจักรกลับมองวา “เน็ตฟลิกซไมใชคูแขงของเรา 
อินเทอรเน็ตก็ไมใช แตเปนการแขงขันกีฬา โรงโบวลิง 
และไนตคลับตางหาก”

ทิมใหสัมภาษณในเดือนกันยายน ป 2559 โดย
กอนหนาน้ันหน่ึงป ธุรกิจโรงภาพยนตรในอังกฤษ
ทําลายสถิติในเรื่องรายได หลังจากป 2557 ถือเปน
ปท่ีนาผิดหวังท่ัวโลก โดยทิมมองวาสตูดิโอใหญๆ 
คาดการณผิด ซึ่งเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดทุก 5 หรือ 6 ป

“ทุกคนตางคาดวาอุตสาหกรรมน้ีมาถึงจุดจบ 
เนต็ฟลิกซเขามาตตีลาด และอะไรอกีมากมาย แตหนงั
แยๆ ตางหาก (ที่ทําใหธุรกิจซบเซา)”

ตัวแทนเน็ตฟลิกซประเทศไทย ตอบขอสงสัย
ของทีม THE STANDARD เรื่องวัฒนธรรมการเสพ
สื่อภาพยนตรที่กําลังเปลี่ยนโฉมหนาไปดังนี้

“เน็ตฟลิกซ ไม ได  กําลังหาทางเข ามาแทนที่
ประสบการณการชมภาพยนตรในโรงหนัง เราแค
มอบตัวเลือกและขยายทางเลือกใหกับผู บริโภค
แบบที่เราทํากับซีรีสทางโทรทัศน ภาพยนตรเรื่อง
เย่ียมๆ มีอยูทุกหนทุกแหงท้ังในโรงภาพยนตรและ
ที่บาน เราเพียงมอบโอกาสใหผูบริโภคเลือกวาจะชม
เมื่อไร ที่ไหน และชมอยางไร”

ตัวแทนเนต็ฟลกิซยังเสรมิวา ผูคนท่ัวโลกชอบการ
เสพสื่อบันเทิง แตโลกท่ีเปลี่ยนไปทําใหคนบางกลุม
อาจไมชอบประสบการณเดิมๆ แบบที่ผูบริโภคตองชม
ในสถานที่เฉพาะ และในเวลาที่กําหนดเทานั้น  

มิ้ว-ศริญญา มานะมุติ หนึ่งในผูกอตั้งแบงค็อก
สกรีนนิง รูม (Bangkok Screening Room) มองวา
หนังมีศาสตรเฉพาะของตัวเอง และถาไดฉายบน
จอใหญ ความเปนศิลปะของหนังจะสมบูรณ 

“เรามีความเชื่อแบบน้ัน หนังเป นศาสตร ที่
ดึกดําบรรพมาก จริงๆ เราจะนิยามหนังไดหลายแบบ 
นิยามมันกวาง สมัยน้ีมีโทรศัพทมือถือซึ่งสามารถ
ถายภาพแลวใชแอปพลิเคชันทําใหเปนหนังสั้นๆ ได 
แตในเรือ่งของอาชพีทีค่นสวนหนึง่ตัง้ใจจะไปถึงจดุนัน้ 
มันก็ตองมีการฝกฝนพัฒนาตัวเอง ซึ่งคงจะเปนระดับ
ที่ไมใชแคถายเลนขําๆ”
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“บางทีคนส่วนใหญ่
อาจจะไม่รู้ว่าการทํา

หนังเรื่องหนึ่ง ถึงแม้
ไม่ใช่หนังฮอลลีวูด
ที่มีงบประมาณ 

30-50 ล้านเหรียญ 
ทีมหนึ่งไม่ได้มีแค่

ผู้กํากับและนักแสดง 
มีทั้งทีมเสียง ทีมไฟ 

และทุกอย่าง 
และทีมใหญ่ขนาดนี้ 
ถ้าคุณมาดูผ่าน

จอมือถือ คุณจะเห็น
อะไรบา้ง ประสบการณ์
การรับรู้ผ่านจอหนัง

กบัจอมอืถอืมนัตา่งกนั”
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ก็เลก็ลง คณุสามารถทําหนังเรือ่งหนึง่ดวยงบประมาณ
ที่ลดลงเยอะเลย ทําใหทําผลงานออกมาไดถ่ีกวา
ปละเรือ่งแบบเดมิ แลวในตางประเทศเขามพ้ืีนทีร่องรบั
การฉาย มีเทศกาลบอยมาก

สําหรับในเมืองไทย รู สึกวาเรากําลังเดินไปใน
ทิศทางที่นาจะเปนขาขึ้นนะ เพราะวาคนที่เขาตั้งใจ
จะทาํคลายๆ แบบนี ้คอืขอลขิสทิธ์ิเขามาฉายมมีากขึน้
ก็นาจะเปนสิ่งที่ดี เปนการสรางอุตสาหกรรมหนังให
แข็งแรง”

ศริญญาและหุนสวนอีกสองคนกอตั้งแบงค็อก 
สกรีนนิง รูม ดวยความคาดหวังวาจะเปนสื่อกลาง
สําหรับนักทําหนังรุ นใหมที่ไมคอยมีพ้ืนที่แสดงงาน
ของตนดวย

“เราเรียกตัวเองวาเปน Independent Art House 
เพราะเราไมไดจํากัดวาจะตองเปนแคหนัง คือตอนนี้
เรามีพ้ืนที่จัดแสดงนิทรรศการ มีบารดวย เราและ
หุนสวนมีพ้ืนฐานดานวิชวลอารต คือทุกคนจะเขาใจ
ขัน้ตอนวาท่ีเมอืงนอก เมือ่จบจากมหาวิทยาลยั เพ่ือนๆ 
ก็จะมาชวยกันทํานิทรรศการ และจะมีหองภาพที่ขาย
ผลงานเปนธุรกิจมาเลอืกงานของเดก็จบใหมเขาไปเปน
สวนหนึ่งในระบบของหองภาพ”

เวทีใหคนรุนใหมไดแสดงผลงานแบบน้ีเปนสิ่งที่
หุนสวนทั้ง 3 คนไมเห็นในเมืองไทย “ยังนอยคะ จริงๆ 
อารตแกลเลอรีเราเห็นเยอะ แตในเรื่องของสื่อภาพ
เคลื่อนไหวหรือภาพยนตรยังนอยมาก แทบจะไมมี
ก็วาได เราเขาใจเลยวาสิ่งที่ขาด สิ่งที่เหมือนจะเปน
บันไดใหเขากาวไปมันหายไป” 

เธอมองวาคนรุนใหมไมไดสนใจแตสื่อออนไลน
เทานั้น “เทาที่คลุกคลีกับลูกคามา ลูกคาคนแรกๆ 
ของเราคือเด็กมัธยมหัวเกรียนมาเลย เอาเงินมาซื้อ
ตั๋วหนังของ ออรสัน เวลส เรื่อง The Third Man แลว
บอกวาไดยินกิตติศัพทมานานมากแลว แตไมรู จะ
ไปหาดูท่ีไหน เด็กรุนใหมไมไดยึดติดกับสื่อออนไลน
มากนัก ถาเราใหชองทางท่ีเขาเขาถึงได จับตองได 
ดีกวาปลอยใหเขาไมมีทางเลือกอื่นแลวก็ตองหยิบ
สื่อออนไลนมาเสพ”

เขน-ฐปนัฬศ วิจิตรรัฐกานต เจาของเพจ 
‘ดูหนังทุกวัน’ และผูจัดจําหนายหนังอิสระ ใหทัศนะ
วาในฐานะคนดู การมีหนังใหเลือกชมหลายชองทาง
นาจะเปนผลดีตอการเสพความบันเทิงในปจจุบัน

“ไมมีปญหากับสตรีมมิงเลยครับ ทุกวันนี้ก็เปน
สมาชกิอยูหลายเจา เพราะหนังและซรีสีเขาหลากหลาย
แตกตางกันไป ถาพูดในฐานะคนดูก็ตองบอกวา
มีความสุขมากท่ีมีสตรีมมิงหลายๆ เจาใหเลือกทั้ง
ของไทยและตางประเทศ สวนในฐานะผูจัดจําหนาย
หนัง ไมไดรูสึกกลัววาการมีสตรีมมิงจะทําใหคนดูมา
ดูหนังในโรงนอยลงนะ แตอาจจะทําใหมีขอจํากัดใน

การทํางานมากข้ึนมากกวา เชน หนังบางเรื่องท่ีเรา
อยากซื้อสิทธ์ิ ปรากฏวามีคนควาสิทธ์ิสตรีมมิงแบบ
ทัว่โลกไปแลว และจะมาในอกีไมนานดวย ทาํใหบางที
เราก็ตองปลอยไปนะ”

ศริญญามองวา การมีผูจัดจําหนายอิสระมากขึ้น
ในชวง 2-3 ปที่ผานมา อยาง HAL ฐปนัฬศ หรือ 
Documentary Club ชวยขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
ภาพยนตรในสวนของหนังทางเลือกไดไมนอย

“เรารวมงานกับคนกลุ มน้ีมาตั้งแตแรกๆ ทั้ง
พ่ีธิดา ธัญ [HAL] หรอืเขน จะมกีลุมท่ีเขาทํากันมานาน
แลว แตไมมีคนรูวาเขาทําอะไร มันก็เลยเหมือนกับ
การสรางกระแสอยางหน่ึงใหคนเขาใจวา หนังที่คุณดู
ท่ีโรงใหญอยางเอสเอฟ บางทีก็เปนหนังฟอรมเล็กๆ 
ทีผู่จัดจําหนายเจาเลก็ๆ เอาเขามา เปนหนงัแบบทีค่ณุ
จะไปหาซื้อดูเองไมได ถาคนกลุ มน้ีไมเอาเขามา” 
ศริญญาเผย

หนังท่ีฐปนัฬศซื้อเขามาฉายมีแนวทางเฉพาะ
ขณะที่คอหนังรู จักเฮ าส ในฐานะโรงหนังนอก-
กระแส และแบงค็อก สกรีนนิง รูม เริ่มมีบทบาท

ในฐานะทางเลือกสําหรับผูชมที่ตองการเสพผลงาน
ในแนวศิลป ไลไปจนถึงหนังคลาสสิกและผลงานของ
นักทําหนังสัญชาติไทยรุนใหม ที่ทางผูจัดจําหนาย
อิสระและโรงหนังท้ังสองแหงนาจะยังมีพอใหยืนหยัด
ไดเต็มสองขาในอุตสาหกรรมภาพยนตรไทย

“ไมคิดวาสตรีมมิงจะทําใหโรงหนังหดหายเสีย
ทีเดียว โรงหนังไมไดเปนแคท่ีฉายหนัง แตมันเปนท่ี
ตอบไลฟสไตลของคนดวย เพราะฉะนัน้ยังไงๆ โรงหนัง
ก็จะยังอยู โดยเฉพาะโรงหนังมัลติเพล็กซท่ีอยูในหาง 
ทีส่ดุแลวการดหูนังก็ยังเปนความบนัเทิงท่ีราคาไมแพง
มากนะ ถึงแมวาตัว๋จะแพงขึน้ แตโปรโมชนัก็เยอะตาม” 
ฐปนัฬศใหความเห็น

“คิดวาเรายังอยูครับ สตรีมมิงอาจจะมีผล แตคง
ไมถึงกับทําใหโรงภาพยนตรลมหายไป คนไทยยังมี
นิสัยชอบออกไปหาความสุขความบันเทิงนอกบาน 
มันไมใชแคมาดูหนัง เฮาสเรากําลังมองโครงการ
ขยายตัวเขาไปอยูในเมือง อาจจะเปนสวนหนึ่งของ
หางสรรพสินคา หนังอินดี้หรือหนังนอกกระแสก็จะ
เขาถึงคนทั่วไปไดมากขึ้นดวย” วิชชุกรสรุป

ศริญญา มานะมุติ
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STREAMING 
TVS IN 

THAILAND

IFLIX

มีจํ านวนหนังและซี รี ส์
ให้ดูมากกว่าเจ้าอ่ืน โดย
เฉพาะหนังฝั่ งฮอลลีวูด
เกา่ๆ อยา่ง Pulp Fiction, 
Speed, The Terminal 
ฯลฯ

หนังใหม่ค่อนข้างเปิดตัวช้า
แต่มีซีรีส์ให้ชมแบบจุใจ

เน้นตลาดเกิดใหม่ของทีวี
สตรีมมิงทัว่โลก ท้ังเอเชยี 
และแอฟริกา 

เริ่มสร้างคอนเทนต์ของ
ตัวเอง โดยเริ่มที่ซีรีส์ 
Huy! Bibig Mo (Hey! 
Watch your mouth) 
ของฟิลิปปินส์ โดยจะ
เ ข้ า ฉ าย ท่ี อิ น โ ดนี เ ซี ย
และมาเลเซียด้วย    
 
HIGHLIGHTS
 Mr. Robot ซรีสีท่ี์ว่าดว้ย

เรื่องโปรแกรมเมอร์หนุ่ม
ผู้ เกลียดการเข้าสังคม 
จนกลายเป็นแฮกเกอร์
ที่ ค อ ย ทํ า ล า ย บ ริ ษั ท
ยั ก ษ์ ใ ห ญ่ ท่ี ค ว บ คุ ม
ประเทศสหรัฐอเมริกา
 Eyewitness ซีรีส์ที่

เสนอภาพชีวิตของตัว
ละครหลักท่ีเปลี่ยนจาก
หน้ามือเป็นหลังมือ

VIU

เหมาะสําหรับสาวกซีรีส์
เกาหลีโดยเฉพาะ 

นําซีรีส์ รายการทีวี และ
รายการเพลงของช่อง
เกาหลี 3 ช่องหลัก ได้แก่ 
SBS, KBS และ MBC มา
นําเสนอเกือบทั้งหมด

มีซีรีส์ทั้งเก่าและใหม่ให้
เลือกชมมากมาย 

คําบรรยายไทยพัฒนา
จากตอนเป็นเว็บเ ถ่ือน
ขึ้นมาเยอะมาก

HIGHLIGHTS
 รายการสารพัดของ

เกาหลี 3 ช่องหลัก คือ 
SBS, KBS และ MBC

DOONEE

เหมาะสําหรับคนชอบดู
ซีรีส์ฝั่ งตะวันตก มีซีรีส์
เด็ดๆ รวมไว้เกือบหมด
และมีซีรีส์สารคดีวิทยา-
ศาสตร์ สัตว์โลก รวมทั้ง
รายการวาไรตี้เก่าและใหม่

สามารถเลือกจ่ายบริการ
เป็นรายวัน

ทีมงานเขียนบรรยาย
แนะนํา ซี รีส์แต่ละ เ ร่ือง
อย่างละเอียด 

มซีรีสีห์รอืสารคดท่ีีดไูดฟ้รี
จํานวนมาก
 
HIGHLIGHTS
 ซีรีส์ ในตระกูล CSI 

ทั้งหมด, Dexter, Doctor 
Who, American Horror
Sto ry,  Homeland , 
Prison Break, Orphan 
Black ฯลฯ

HOLLYWOOD 
HDTV

เ จ้ า แรกที่ บุ กตลาด ใน
เมืองไทย ซื้อหนังใหม่มา
ให้ดูเยอะมาก และมีหนัง
เก่าๆ ให้ดูมากมาย 

คํ าบรรยายภาษา ไทย
มีกรอบพ้ืนเทาหรือดํ า
เยอะ ทําให้เสียอรรถรส
ในการชม

ไม่สามารถดาวน์ โหลด
หนังไว้ชมแบบออฟไลน์ได้
เหมือนเจ้าอื่นๆ
 
HIGHLIGHTS
 จดัหมวด Oscar Movie 

แยกเอาไว้โดยเฉพาะ และ
มีหนังที่ เข้าชิงออสการ์
ในด้านต่างๆ ให้ดูมากถึง 
120 เรื่อง
 Shaw B rothe r s ’ 

Movies รวบรวมหนัง
พ่ีน้องตระกูลชอว์แบบ
ถูกลิขสิทธิ์ ไว้มากที่สุด
ในประเทศไทย
 Makoto Shinkai’s 

Animations รวมแอนเิมชัน
เก่าๆ ของชินไค

HOOQ

A IS  ส่ ง เ ข้ า ปร ะกวด 
คุณภาพของรายการ
และระบบคําบรรยายไม่ดี
เท่าสองรายแรก แต่เป็น
ทางเลือกที่น่าสนใจด้วย
การสร้างแพ็กเกจสมาชิก
ที่หลากหลาย

มีหนังไทยเก่าๆ มาให้ดู
มากมาย

คํ าบรรยายภาษา ไทย
ตัวเล็กและอ่านค่อนข้าง
ยาก ทั้งยังไม่รองรับการ
ดูบนสมาร์ตทีวีโดยตรง
 
HIGHLIGHTS
 หนงัไทยเก่าๆ ทีห่าดยูาก

เช่น 14 ตุลา สงคราม
ประชาชน, พลอย, นํ้าพุ, 
หมานคร, ทองพูน โคกโพ, 
บุญชู (ทุกภาค), กลิ่นสี
และกาวแป้ง ฯลฯ เป็น
โอกาสดสีาํหรับเดก็รุ่นใหม่
ที่จะได้ดูหนังไทยคลาสสิก

NETFLIX
 

ยกัษ์ใหญแ่หง่เครอืขา่ยทวีี
ทางอนิเทอรเ์นต็ มสีมาชกิ
มากกว่า 100 ล้านคน 

เริ่มให้บริการในเมืองไทย
ตน้ปทีีแ่ลว้ มเีมนภูาษาไทย
ซับไตเติลไทย และพากย์
ไทย

รองรับความคมชัดสูงสุด
ในระดับ Ultra HD 4K 
เปิ ด โ อกาส ให้ ชม ซี รี ส์
ต้นฉบับรวดเดียวทั้งหมด
จนจบทั้งซีซัน

เ ป็ น เ จ้ า เ ดี ย วที่ ส ร้ า ง
คอนเทนต์ใหม่ของตัวเอง
ขึ้นมา 
 
HIGHLIGHTS
 Joshua: Teenager vs. 

Superpower สารคดีชีวิต 
79 วันของโจชัว หว่อง 
ในช่วงปฏิวัติร่ม
 ภาพยนตร์เรื่อง Okja
 ซรีสี ์13 Reasons Why 

เ รื่ อ งของ เด็ กผู้ ห ญิง
ที่ อัดเทป 13 เหตุผลที่
ตัวเองฆ่าตัวตาย 
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ก็เลก็ลง คุณสามารถทําหนังเรือ่งหน่ึงดวยงบประมาณ
ที่ลดลงเยอะเลย ทําใหทําผลงานออกมาไดถ่ีกวา
ปละเรือ่งแบบเดิม แลวในตางประเทศเขามพ้ืีนทีร่องรบั
การฉาย มีเทศกาลบอยมาก

สําหรับในเมืองไทย รู สึกวาเรากําลังเดินไปใน
ทิศทางที่นาจะเปนขาขึ้นนะ เพราะวาคนที่เขาตั้งใจ
จะทาํคลายๆ แบบนี ้คอืขอลขิสทิธ์ิเขามาฉายมมีากขึน้
ก็นาจะเปนสิ่งที่ดี เปนการสรางอุตสาหกรรมหนังให
แข็งแรง”

ศริญญาและหุนสวนอีกสองคนกอตั้งแบงค็อก 
สกรีนนิง รูม ดวยความคาดหวังวาจะเปนสื่อกลาง
สําหรับนักทําหนังรุ นใหมที่ไมคอยมีพ้ืนที่แสดงงาน
ของตนดวย

“เราเรียกตัวเองวาเปน Independent Art House 
เพราะเราไมไดจํากัดวาจะตองเปนแคหนัง คือตอนน้ี
เรามีพ้ืนที่จัดแสดงนิทรรศการ มีบารดวย เราและ
หุนสวนมีพ้ืนฐานดานวิชวลอารต คือทุกคนจะเขาใจ
ขัน้ตอนวาท่ีเมอืงนอก เมือ่จบจากมหาวิทยาลยั เพ่ือนๆ 
ก็จะมาชวยกันทํานิทรรศการ และจะมีหองภาพที่ขาย
ผลงานเปนธุรกิจมาเลอืกงานของเดก็จบใหมเขาไปเปน
สวนหนึ่งในระบบของหองภาพ”

เวทีใหคนรุนใหมไดแสดงผลงานแบบน้ีเปนสิ่งที่
หุนสวนทั้ง 3 คนไมเห็นในเมืองไทย “ยังนอยคะ จริงๆ 
อารตแกลเลอรีเราเห็นเยอะ แตในเรื่องของสื่อภาพ
เคลื่อนไหวหรือภาพยนตรยังนอยมาก แทบจะไมมี
ก็วาได เราเขาใจเลยวาสิ่งท่ีขาด สิ่งท่ีเหมือนจะเปน
บันไดใหเขากาวไปมันหายไป” 

เธอมองวาคนรุนใหมไมไดสนใจแตสื่อออนไลน
เทานั้น “เทาที่คลุกคลีกับลูกคามา ลูกคาคนแรกๆ 
ของเราคือเด็กมัธยมหัวเกรียนมาเลย เอาเงินมาซื้อ
ตั๋วหนังของ ออรสัน เวลส เรื่อง The Third Man แลว
บอกวาไดยินกิตติศัพทมานานมากแลว แตไมรู จะ
ไปหาดูท่ีไหน เด็กรุนใหมไมไดยึดติดกับสื่อออนไลน
มากนัก ถาเราใหชองทางที่เขาเขาถึงได จับตองได 
ดีกวาปลอยใหเขาไมมีทางเลือกอื่นแลวก็ตองหยิบ
สื่อออนไลนมาเสพ”

เขน-ฐปนัฬศ วิจิตรรัฐกานต เจาของเพจ 
‘ดูหนังทุกวัน’ และผูจัดจําหนายหนังอิสระ ใหทัศนะ
วาในฐานะคนดู การมีหนังใหเลือกชมหลายชองทาง
นาจะเปนผลดีตอการเสพความบันเทิงในปจจุบัน

“ไมมีปญหากับสตรีมมิงเลยครับ ทุกวันนี้ก็เปน
สมาชกิอยูหลายเจา เพราะหนังและซรีสีเขาหลากหลาย
แตกตางกันไป ถาพูดในฐานะคนดูก็ตองบอกวา
มีความสุขมากท่ีมีสตรีมมิงหลายๆ เจาใหเลือกทั้ง
ของไทยและตางประเทศ สวนในฐานะผูจัดจําหนาย
หนัง ไมไดรูสึกกลัววาการมีสตรีมมิงจะทําใหคนดูมา
ดูหนังในโรงนอยลงนะ แตอาจจะทําใหมีขอจํากัดใน

การทํางานมากข้ึนมากกวา เชน หนังบางเรื่องที่เรา
อยากซื้อสิทธ์ิ ปรากฏวามีคนควาสิทธ์ิสตรีมมิงแบบ
ทัว่โลกไปแลว และจะมาในอกีไมนานดวย ทาํใหบางที
เราก็ตองปลอยไปนะ”

ศริญญามองวา การมีผูจัดจําหนายอิสระมากขึ้น
ในชวง 2-3 ปท่ีผานมา อยาง HAL ฐปนัฬศ หรือ 
Documentary Club ชวยขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
ภาพยนตรในสวนของหนังทางเลือกไดไมนอย

“เรารวมงานกับคนกลุ มน้ีมาตั้งแตแรกๆ ทั้ง
พ่ีธิดา ธัญ [HAL] หรอืเขน จะมกีลุมท่ีเขาทํากันมานาน
แลว แตไมมีคนรูวาเขาทําอะไร มันก็เลยเหมือนกับ
การสรางกระแสอยางหน่ึงใหคนเขาใจวา หนังที่คุณดู
ท่ีโรงใหญอยางเอสเอฟ บางทีก็เปนหนังฟอรมเล็กๆ 
ทีผู่จัดจําหนายเจาเลก็ๆ เอาเขามา เปนหนงัแบบทีค่ณุ
จะไปหาซื้อดูเองไมได ถาคนกลุ มน้ีไมเอาเขามา” 
ศริญญาเผย

หนังท่ีฐปนัฬศซื้อเขามาฉายมีแนวทางเฉพาะ
ขณะที่คอหนังรู จักเฮ าส ในฐานะโรงหนังนอก-
กระแส และแบงค็อก สกรีนนิง รูม เริ่มมีบทบาท

ในฐานะทางเลือกสําหรับผูชมที่ตองการเสพผลงาน
ในแนวศิลป ไลไปจนถึงหนังคลาสสิกและผลงานของ
นักทําหนังสัญชาติไทยรุนใหม ท่ีทางผูจัดจําหนาย
อิสระและโรงหนังท้ังสองแหงนาจะยังมีพอใหยืนหยัด
ไดเต็มสองขาในอุตสาหกรรมภาพยนตรไทย

“ไมคิดวาสตรีมมิงจะทําใหโรงหนังหดหายเสีย
ทีเดียว โรงหนังไมไดเปนแคท่ีฉายหนัง แตมันเปนท่ี
ตอบไลฟสไตลของคนดวย เพราะฉะนัน้ยังไงๆ โรงหนัง
ก็จะยังอยู โดยเฉพาะโรงหนังมัลติเพล็กซที่อยูในหาง 
ทีส่ดุแลวการดหูนังก็ยังเปนความบนัเทิงท่ีราคาไมแพง
มากนะ ถึงแมวาตัว๋จะแพงขึน้ แตโปรโมชนัก็เยอะตาม” 
ฐปนัฬศใหความเห็น

“คิดวาเรายังอยูครับ สตรีมมิงอาจจะมีผล แตคง
ไมถึงกับทําใหโรงภาพยนตรลมหายไป คนไทยยังมี
นิสัยชอบออกไปหาความสุขความบันเทิงนอกบาน 
มันไมใชแคมาดูหนัง เฮาสเรากําลังมองโครงการ
ขยายตัวเขาไปอยูในเมือง อาจจะเปนสวนหนึ่งของ
หางสรรพสินคา หนังอินดี้หรือหนังนอกกระแสก็จะ
เขาถึงคนทั่วไปไดมากขึ้นดวย” วิชชุกรสรุป

ศริญญา มานะมุติ
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IFLIX

มี จํ านวนหนังและซี รี ส์
ให้ดูมากกว่าเจ้าอื่น โดย
เฉพาะหนังฝั่ งฮอลลีวูด
เกา่ๆ อยา่ง Pulp Fiction, 
Speed, The Terminal 
ฯลฯ

หนงัใหมค่่อนขา้งเปิดตัวช้า
แต่มีซีรีส์ให้ชมแบบจุใจ

เน้นตลาดเกิดใหม่ของทีวี
สตรีมมงิทัว่โลก ทัง้เอเชยี 
และแอฟริกา 

เริ่มสร้างคอนเทนต์ของ
ตัวเอง โดยเริ่มที่ซีรีส์ 
Huy! Bibig Mo (Hey! 
Watch your mouth) 
ของฟิลิปปินส์ โดยจะ
เ ข้ า ฉ าย ท่ี อิ น โ ดนี เ ซี ย
และมาเลเซียด้วย    
 
HIGHLIGHTS
 Mr. Robot ซรีสีท์ีว่า่ดว้ย

เรื่องโปรแกรมเมอร์หนุ่ม
ผู้ เกลียดการเข้าสังคม 
จนกลายเป็นแฮกเกอร์
ที่ ค อ ย ทํ า ล า ย บ ริ ษั ท
ยั ก ษ์ ใ ห ญ่ ที่ ค ว บ คุ ม
ประเทศสหรัฐอเมริกา
 Eyewitness ซีรีส์ที่

เสนอภาพชีวิตของตัว
ละครหลักที่ เปล่ียนจาก
หน้ามือเป็นหลังมือ

VIU

เหมาะสําหรับสาวกซีรีส์
เกาหลีโดยเฉพาะ 

นําซีรีส์ รายการทีวี และ
รายการเพลงของช่อง
เกาหลี 3 ช่องหลัก ได้แก่ 
SBS, KBS และ MBC มา
นําเสนอเกือบทั้งหมด

มีซีรีส์ทั้งเก่าและใหม่ให้
เลือกชมมากมาย 

คําบรรยายไทยพัฒนา
จากตอนเป็นเว็บเถื่อน
ขึ้นมาเยอะมาก

HIGHLIGHTS
 รายการสารพัดของ

เกาหลี 3 ช่องหลัก คือ 
SBS, KBS และ MBC

DOONEE

เหมาะสําหรับคนชอบดู
ซีรีส์ฝั่ งตะวันตก มีซีรีส์
เด็ดๆ รวมไว้เกือบหมด
และมีซีรีส์สารคดีวิทยา-
ศาสตร์ สัตว์โลก รวมทั้ง
รายการวาไรตี้เก่าและใหม่

สามารถเลือกจ่ายบริการ
เป็นรายวัน

ทีมงานเขียนบรรยาย
แนะนําซีรีส์ แต่ละ เรื่ อง
อย่างละเอียด 

มซีรีสีห์รอืสารคดท่ีีดไูดฟ้รี
จํานวนมาก
 
HIGHLIGHTS
 ซีรีส์ ในตระกูล CSI 

ทั้งหมด, Dexter, Doctor 
Who, American Horror
Sto ry,  Homeland , 
Prison Break, Orphan 
Black ฯลฯ

HOLLYWOOD 
HDTV

เ จ้ า แรกที่ บุ กตลาด ใน
เมืองไทย ซ้ือหนังใหม่มา
ให้ดูเยอะมาก และมีหนัง
เก่าๆ ให้ดูมากมาย 

คํ าบรรยายภาษา ไทย
มีกรอบพ้ืนเทาหรือดํ า
เยอะ ทําให้เสียอรรถรส
ในการชม

ไม่สามารถดาวน์ โหลด
หนังไว้ชมแบบออฟไลน์ได้
เหมือนเจ้าอื่นๆ
 
HIGHLIGHTS
 จดัหมวด Oscar Movie 

แยกเอาไว้โดยเฉพาะ และ
มีหนังที่ เข้าชิงออสการ์
ในด้านต่างๆ ให้ดูมากถึง 
120 เรื่อง
 Shaw B rothe r s ’ 

Movies รวบรวมหนัง
พ่ีน้องตระกูลชอว์แบบ
ถูกลิขสิทธิ์ ไว้มากท่ีสุด
ในประเทศไทย
 Makoto Shinkai’s 

Animations รวมแอนเิมชนั
เก่าๆ ของชินไค

HOOQ

A IS  ส่ ง เ ข้ า ปร ะกวด 
คุณภาพของรายการ
และระบบคําบรรยายไม่ดี
เท่าสองรายแรก แต่เป็น
ทางเลือกที่น่าสนใจด้วย
การสร้างแพ็กเกจสมาชิก
ที่หลากหลาย

มีหนังไทยเก่าๆ มาให้ดู
มากมาย

คํ าบรรยายภาษา ไทย
ตัวเล็กและอ่านค่อนข้าง
ยาก ทั้งยังไม่รองรับการ
ดูบนสมาร์ตทีวีโดยตรง
 
HIGHLIGHTS
 หนงัไทยเก่าๆ ทีห่าดยูาก

เช่น 14 ตุลา สงคราม
ประชาชน, พลอย, นํ้าพุ, 
หมานคร, ทองพูน โคกโพ, 
บุญชู (ทุกภาค), กลิ่นสี
และกาวแป้ง ฯลฯ เป็น
โอกาสดสีาํหรบัเดก็รุน่ใหม่
ที่จะได้ดูหนังไทยคลาสสิก

NETFLIX
 

ยกัษ์ใหญแ่หง่เครอืขา่ยทวีี
ทางอนิเทอรเ์นต็ มสีมาชกิ
มากกว่า 100 ล้านคน 

เริ่มให้บริการในเมืองไทย
ตน้ปทีีแ่ลว้ มเีมนภูาษาไทย
ซับไตเติลไทย และพากย์
ไทย

รองรับความคมชัดสูงสุด
ในระดับ Ultra HD 4K 
เปิ ด โ อกาส ให้ ชม ซี รี ส์
ต้นฉบับรวดเดียวทั้งหมด
จนจบทั้งซีซัน

เ ป็ น เ จ้ า เ ดี ย วที่ ส ร้ า ง
คอนเทนต์ใหม่ของตัวเอง
ขึ้นมา 
 
HIGHLIGHTS
 Joshua: Teenager vs. 

Superpower สารคดีชวีติ 
79 วันของโจชัว หว่อง 
ในช่วงปฏิวัติร่ม
 ภาพยนตร์เรื่อง Okja
 ซรีสี ์13 Reasons Why 

เ รื่ อ งของ เด็ กผู้ ห ญิง
ที่อัดเทป 13 เหตุผลที่
ตัวเองฆ่าตัวตาย 

31 
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เบอรลนิ มาราธอน

THE ROAD
TOBMW

1

จดัตาราง รางแผนซอม
ไมวาจะเปนการว่ิงระยะใกลหรือไกลแคไหน การฝก
ซอมท่ีมากเพียงพอ เพ่ือสรางความอดทนของรางกาย 
คือสิ่งจําเปนท่ีสุดที่จะพานักว่ิงไปใหถึงเปาหมาย 
ย่ิงเปนการว่ิงมาราธอนดวยแลว เรียกไดวาตองอาศัย
การเตรียมตัวลวงหนาหลายเดือน ลองจัดตารางการ
ฝกซอมใหไดเฉล่ียอาทิตยละ 4 วัน โดยสลับวิ่งระยะ
ใกล ไกล ดวยความเร็วท่ีแตกตาง คละกันไป ซึ่งตอง
ทําอยางสมํ่าเสมอติดตอกัน เพ่ือใหกลามเนื้อปรับตัว
พรอมกับการว่ิงในระยะยาวเมือ่ถึงวันตองลงสนามจรงิ 
 นอกจากเรือ่งระยะทางและความเรว็ การซอมวิง่
บนสภาพถนนที่หลากหลาย และความชันที่แตกตาง
ก็เปนเรือ่งจาํเปนเชนกัน เพราะในสนามจรงิเปนไปไดสงู
วาคุณจะตองพบเจอกับสภาพภูมิประเทศหลายแบบ 
ที่อาจสงผลตอการวิ่ง
 แตถึงการซอมจะสําคัญแคไหน ตองไมลืมวา
การฝกซอมท่ีหนักและหักโหมเกินไปอาจทําใหคุณ
บาดเจบ็หรอืรูสกึลา  คณุจงึควรหาวันพักดวยประมาณ 
3 วันตอสปัดาห และหนึง่ในวันพักนัน้ใหลองหากิจกรรม
ออกกําลงัรปูแบบอืน่ เชน วายน้ํา หรอืปนจกัรยานควบคู
ไปด วยสาํหรับการฝกซ อมชวงทีว่นัแขงงวดเข ามา ควร
ลดความถ่ีในการซอมว่ิงระยะไกลลง เพ่ือพักฟนไมให
กลามเนื้อลาจนเกินไป

เพียงอีกไมกี่อาทิตย งานวิ่งระดับโลกอยาง BMW Berlin Marathon 
ครัง้ท่ี 44 กำลงัจะเกดิขึน้ทีป่ระเทศเยอรมนี ไมวาจะเปนนักว่ิงมาราธอนมอืใหม 
นักวิง่มอือาชพีผูไปเยือนสนามนีเ้ปนครัง้แรก หรือนกัวิง่ขาประจำทีอ่ยากไปซ้ํา
ทีส่นามเดมิ ตางก็มีเรือ่งทีต่องเตรยีมกายเตรยีมใจกนัทัง้นัน้ นีค่อื 7 สิง่ที่นิกัว่ิง
ตางแดนควรเตรยีมใหพรอมกอนเปดประสบการณลงสนามว่ิงระดับโลก

เกบ็พลงังานผานการกนิ
โดยปกติการรับประทานอาหารครบถวนทุกหมู คือ
สิ่งที่นักวิ่งตองการ เพราะอาหารแตละหมูตางสงเสริม
หรือตอบสนองตอรางกายในรูปแบบท่ีแตกตางกันไป 
แตในการว่ิงระยะยาวท่ีรางกายตองใชพลังงานหนัก 
เปนไปไดวาผูว่ิงอาจเกิดอาการหมดแรงไปกลางคัน 
ทั้งน้ีเพราะสมรรถภาพในการว่ิงมีความสัมพันธกับ
คารโบไฮเดรตที่รางกายเก็บสะสมไว 
 ในชวงประมาณ 2-3 อาทิตยกอนการแขงขัน 
การรับประทานอาหารท่ีมีสารคารโบไฮเดรตประเภท
ดูดซึมชาอยางขาวไมขัดสี จะมีสวนในการชวยเตรียม
รางกายใหพรอมกับกิจกรรมที่ตองใชพลังงานเยอะ
อยางการว่ิงมาราธอน สําหรบัมือ้เชากอนการว่ิง ใหเผือ่
เวลากอนว่ิงประมาณ 2 ชั่วโมง ควรเลือกรับประทาน
อาหารที่มีคารโบไฮเดรตสูง มีโปรตีนระดับปานกลาง 
และมีไขมันตํ่า 
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1

จดัตาราง รางแผนซอม
ไมวาจะเปนการว่ิงระยะใกลหรือไกลแคไหน การฝก
ซอมที่มากเพียงพอ เพ่ือสรางความอดทนของรางกาย 
คือสิ่งจําเปนท่ีสุดที่จะพานักว่ิงไปใหถึงเปาหมาย 
ย่ิงเปนการว่ิงมาราธอนดวยแลว เรียกไดวาตองอาศัย
การเตรียมตัวลวงหนาหลายเดือน ลองจัดตารางการ
ฝกซอมใหไดเฉลี่ยอาทิตยละ 4 วัน โดยสลับวิ่งระยะ
ใกล ไกล ดวยความเร็วท่ีแตกตาง คละกันไป ซ่ึงตอง
ทําอยางสมํ่าเสมอติดตอกัน เพ่ือใหกลามเนื้อปรับตัว
พรอมกับการว่ิงในระยะยาวเมือ่ถึงวันตองลงสนามจรงิ 
 นอกจากเรือ่งระยะทางและความเรว็ การซอมวิง่
บนสภาพถนนท่ีหลากหลาย และความชันท่ีแตกตาง
ก็เปนเรือ่งจาํเปนเชนกัน เพราะในสนามจรงิเปนไปไดสงู
วาคุณจะตองพบเจอกับสภาพภูมิประเทศหลายแบบ 
ที่อาจสงผลตอการวิ่ง
 แตถึงการซอมจะสําคัญแคไหน ตองไมลืมวา
การฝกซอมท่ีหนักและหักโหมเกินไปอาจทําใหคุณ
บาดเจบ็หรือรูสกึลา  คณุจงึควรหาวันพักดวยประมาณ 
3 วันตอสปัดาห และหน่ึงในวันพักน้ันใหลองหากิจกรรม
ออกกําลงัรปูแบบอืน่ เชน วายน้ํา หรือปนจกัรยานควบคู
ไปด วยสาํหรับการฝกซ อมชวงทีว่นัแขงงวดเข ามา ควร
ลดความถ่ีในการซอมว่ิงระยะไกลลง เพ่ือพักฟนไมให
กลามเนื้อลาจนเกินไป

เพียงอีกไมกี่อาทิตย งานวิ่งระดับโลกอยาง BMW Berlin Marathon 
ครัง้ท่ี 44 กำลังจะเกิดข้ึนทีป่ระเทศเยอรมนี ไมวาจะเปนนักว่ิงมาราธอนมอืใหม 
นกัวิง่มอือาชพีผูไปเยอืนสนามนีเ้ปนครัง้แรก หรือนกัวิง่ขาประจำทีอ่ยากไปซ้ํา
ทีส่นามเดมิ ตางกม็เีรือ่งทีต่องเตรยีมกายเตรยีมใจกนัทัง้นัน้ นีค่อื 7 สิง่ที่นิกัว่ิง
ตางแดนควรเตรียมใหพรอมกอนเปดประสบการณลงสนามว่ิงระดับโลก

เกบ็พลงังานผานการกนิ
โดยปกติการรับประทานอาหารครบถวนทุกหมู คือ
สิ่งที่นักวิ่งตองการ เพราะอาหารแตละหมูตางสงเสริม
หรือตอบสนองตอรางกายในรูปแบบท่ีแตกตางกันไป 
แตในการว่ิงระยะยาวท่ีรางกายตองใชพลังงานหนัก 
เปนไปไดวาผูว่ิงอาจเกิดอาการหมดแรงไปกลางคัน 
ท้ังน้ีเพราะสมรรถภาพในการว่ิงมีความสัมพันธกับ
คารโบไฮเดรตที่รางกายเก็บสะสมไว 
 ในชวงประมาณ 2-3 อาทิตยกอนการแขงขัน 
การรับประทานอาหารท่ีมีสารคารโบไฮเดรตประเภท
ดูดซึมชาอยางขาวไมขัดสี จะมีสวนในการชวยเตรียม
รางกายใหพรอมกับกิจกรรมที่ตองใชพลังงานเยอะ
อยางการว่ิงมาราธอน สําหรบัมือ้เชากอนการว่ิง ใหเผ่ือ
เวลากอนว่ิงประมาณ 2 ชั่วโมง ควรเลือกรับประทาน
อาหารท่ีมีคารโบไฮเดรตสูง มีโปรตีนระดับปานกลาง 
และมีไขมันตํ่า 
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2 ติดตามภาพบรรยากาศงาน
BMW Berlin Marathon ประจำป 2017 ไดที่

facebook.com/bmwultimatejoy
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ปรบัเวลา จนูนาฬกาชวีติ
 เพราะเวลาทีไ่ทยและเบอรลินหางกันถึง 5 ชัว่โมง 

การปรับนาฬกาชีวิตใหพรอมกับเวลาท่ีชาลงน้ัน
เปนส่ิงสาํคญั ผูลงสนามควรวางแผนการเดนิทาง
ใหไปถงึลวงหนาอยางนอย 3-4 วัน หรอืลองสงัเกต
ตวัเองดวูาการไปตางประเทศครัง้กอนๆ ตองอาศัย
การปรับตัวนานเทาไรกวาท่ีรางกายจะฟนจาก

เจต็แลก็ ก็ควรเผือ่เวลาไปลวงหนาอยางนอยเทาน้ัน 
  การเตรียมปรับเวลาควรทําตั้งแตอยูบน

เครื่องบิน เริ่มจากปรับนาฬกาของคุณเปนเวลาตาม
ปลายทาง แลวปรับการใชชีวิตใหตรงกับเวลานั้นๆ ระหวาง

อยูบนเครือ่ง เชน หากคณุเดนิทางในเวลากลางคนืของเบอรลนิ 
ที่แมจะเปนเวลาเชาของไทยแลว ก็พยายามขมตานอนใหหลับ 

เพ่ือที่เมื่อถึงวันแขง คุณจะไดพักผอนอยางเต็มอิ่มและเปนเวลา 
พรอมลุกมาวิ่งอยางสดชื่น หรือเมื่อเดินทางไปถึง แตยังเปนเวลา

กลางวัน แมอาจเพลยีกับการเดนิทางอยูบาง กอ็ยางเพ่ิงนอนสลบไสล 
ลองออกไปเดินเลน ชมบานชมเมือง ใหรางกายไดออกไปสรางความ

คุนเคยกับสภาพแวดลอมสักนิดกอน 
  หากใครวางแผนวาไปเยือนยุโรปท้ังทีอยากอยูเท่ียวใหคุม แนะนําวา
ใหเนนเที่ยวชวงหลังเสร็จจากการวิ่ง เพื่อที่จะไดไมเหนื่อยหมดแรงกอนลงสนาม

พกเอาไว อุนใจกวา
นอกจากสภาพรางกายและจิตใจที่พรอมสําหรับลง
สนาม การเตรียมอุปกรณเล็กๆ นอยๆ ท่ีชวยอํานวย
ใหการวิ่งของคุณลื่นไหลก็สําคัญไมแพกันดวยระยะ
ทางกวา 40 กิโลเมตร คุณยอมตองการลดสิ่งท่ีคอย
กวนใจ และสรางบรรยากาศท่ีคุณคุนเคยในการว่ิง
ใหมากที่สุด หากคุณเปนนักวิ่งที่ชอบฟงเพลงระหวาง
ทาง เพ่ือใหเสียงเพลงสรางความฮึกเหิม อยาลืมจด
หูฟงเตรียมไวในลิสตของท่ีเตรียมเอามา รวมถึงหยิบ
ซองใสมือถือแบบที่คุณถนัดมือใสกระเปามาดวย 
และท่ีสาํคญั การเตมิพลงังานระหวางวิง่คอืเรือ่งจาํเปน
ในการว่ิงระยะไกล อยาลืมพกเจลพลังงานรสชาติ
และยี่หอที่คุณคุนเคยติดตัวไปจากบานดวย

หากเตรียมตัวมาเปนอยางด ี
การไปใหถึงเสนชัยคงไมใช
เรื่องเกินความสามารถของ
ใครหลายๆ คน และคงจะทำให
การว่ิงมาราธอนคร้ังนี้เปน
ความทรงจำที่ดีและเปนการ
เปดประสบการณคร้ังใหม
ใหกบัตัวเอง 

รูทนั รูทาง
เหตุผลที่ควรไปถึงลวงหนากอนวันแขงจริง นอกจาก
เรื่องการปรับเวลาใหคุนเคยกับไทมโซนที่แตกตาง
แลว ยงัจะชวยใหมเีวลาทําความเขาใจกับสภาพเมอืง
บรรยากาศ และวัฒนธรรมตางๆ ที่จะไดพบเจอดวย 
ในเบื้องตนนักว่ิงสามารถเตรียมตัวศึกษาเสนทาง
ตามขอมูลที่ผูจัดงานวิ่งไดใหไว คนหาขอมูลเพิ่มเติม
ทางอินเทอรเน็ต อานรีวิวงานว่ิงเดียวกันของปกอนๆ 
หรือพูดคุยกับนักว่ิงที่ผานสนามนี้มาแลว และเมื่อ
เดนิทางมาถึงอาจใชเวลาสาํรวจพ้ืนท่ีจรงิซํา้อกีครัง้หนึง่
 หากเปนไปได การสํารวจเสนทางลวงหนา
ควรเริ่มทําตั้งแตกอนจัดตารางการฝกซอม เพ่ือท่ีจะ
ออกแบบการฝกซอมใหครอบคลุมการว่ิงตามความ
เฉพาะตัวของสนาม

เปดตา เปดใจ
แนนอนวาการวิ่งมาราธอนท่ีดียอมมาจากการ
เตรียมตัวที่พรอม แตอยาลืมเหลือพ้ืนที่ใหกับความ
สนุก ความตื่นเตน และประสบการณใหมๆ ที่มักวิ่ง
เขาหาเราแบบคาดเดาไมได  ลองพูดคุยแลกเปลี่ยน
เทคนิคการว่ิงกับนักว่ิงนานาชาติ ทําความรูจักกับ
คนใหมๆ  ซบึซบับรรยากาศระหวางเสนทางวิง่ ลองทํา
อะไรที่ไมเคยทํา รวมท้ังถือโอกาสทําความรูจักกับ
เมืองใหมดวยสองเทาของคุณเอง การว่ิงมาราธอน
เปนอีกหนึ่งกิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหเราพบเจออะไร
แบบนี้ไดเสมอ

เลอืกเส้ือผา ดูฟาฝน
อุณหภูมิเฉลี่ยที่บานเราในเดือนกันยายนอยูที่ 30 องศาเซลเซียส 
แตเมื่อขามนํ้าขามทะเลไปถึงเบอรลนิในชวงเดยีวกัน อณุหภูมน้ัิน
ตํา่ลงเทาตวั อยูท่ีประมาณ 15 องศาเซลเซยีส สวนในวันทีห่นาวมาก
อุณหภูมิมีโอกาสปรับลงไปอยูที่เลขหลักเดียวได คุณจึงควรหา
ชดุวิง่คูใจทีม่ัน่ใจไดวาจะพาคณุไปถึงเสนชยัไดโดยไมมอีากาศท่ีไม
คุนเคยเปนอุปสรรคมากนัก 
 พอเลือกหาชุดที่เหมาะสมไดแลว คุณควรพกชุดกีฬารวมทั้ง
รองเทาว่ิงขึ้นเครื่องติดตัวไว หลีกเลี่ยงการโหลดชุดและอุปกรณ
สําคัญใสไวในกระเปาใตทองเครื่อง หากเกิดเหตุฉุกเฉินไดรับ
กระเปาลาชา อยางนอยคุณจะไดมั่นใจวาของสําคัญที่จะใชใน
การว่ิงยังอยูครบถวน ไมตองเสียเวลากังวลใจวาจะไดกระเปาคืน
เมื่อไร หรือจะหาชุดใหมที่ถูกใจแทนไดไหม
 ในระหวางเดินทางบนเครื่อง ควรเลือกใสเสื้อผาท่ีสวมแลว
เคลื่อนไหวสบาย สวมถุงเทาที่แนนกระชับ เพื่อลดความเสี่ยงของ
อาการบวมที่เทา และอยาลืมลุกมายืดเสนยืดสายทุกๆ ชั่วโมงดวย
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ณ รถไฟฟา้สถานีสนามกีฬาแหง่ชาติ โกดงัท่ีเปน็แหลง่รวมผลงานศิลปส์ดุสรา้งสรรคใ์นนาม YELO House ซอ่นตวัอยูสุ่ดซอย

LIFESTYLE
IT’S ALL ABOUT LIVING YOUR LIFE TO THE FULLEST 
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37 

แมจ้ะมขีนาดเพียง 480 ตารางเมตรนดิๆ แตพ้ื่นที่
สร้างสรรค์ที่ชื่อ เยโล เฮาส์ (YELO House) ก็
สามารถทาํใหซ้อยเลก็ๆ อยา่งเกษมสนัต ์1 มชีวิีต-
ชวีาขึน้ไดด้ว้ยการเปลีย่นโกดงัเกบ็เคร่ืองพิมพ์เกา่
ให้กลายเป็นพ้ืนท่ีใช้สอยด้านงานไอเดียที่มีความ
หลากหลาย ตั้งแต่แกลเลอรี โคเวิร์กกิ้งสเปซ
หอ้งสมัมนา ตลาดงานดไีซน ์รา้นอาหาร งานดนตรี 
รวมไปถึงคาเฟ ่โดย โอ-ธนัตถ์ สิงหสุวิช 1 ใน 4 
ผู้ก่อตั้งได้ให้คําจํากัดความสั้นๆ ของเยโล เฮาส์ 
ว่า ‘You ever live once.’
 “ดวยโครงสรางของอาคารโกดังนี้ เห็นครั้งแรก
ก็ชอบเลย อาคารนี้ไมไดใชงานมาเกือบ 20 ป พอรูวา
ใครเปนเจาของ เราก็ทําเรื่องขอเชากอน แลวคอยมา
คิดวาจะทําอะไรตอ มีการพูดคุยกับหุนสวนท้ัง 4 คน 
ซึง่ก็มท้ัีงชางภาพ สถาปนิก ครเีอทีฟ นักธุรกิจ พอเริม่คุย 
เราจึงเริ่มมองเห็นวาจริงๆ แลวในสังคมควรจะมีพ้ืนท่ี
ทีน่าํความหลากหลายทางไอเดียมาเจอกันแบบน้ี ก็เลย
ตกผลึกวาอยากจะทําครีเอทีฟแพลตฟอรม เปนพ้ืนท่ี
แหงความคิดสรางสรรค ซึ่งมีทั้งศิลปะ ดนตรี หนังสือ 
การแสดง งานดีไซน เวิรกชอ็ป เปน mixed-use ทีท่กุคน
สามารถมาใชพื้นที่ตรงนี้ไดทั้งหมด
 “หากจะเปรียบเปนแกลเลอรี ก็คงเปนแกลเลอรี
สไตลลูกทุ งที่อยากใหคนที่ไมไดเรียนศิลปะ หรือ
ไมตองการความเขาใจทางศิลปะกลาท่ีจะเดินเขามา 
ไมมีความสมบูรณแบบ ไมเนี้ยบ ไมหรู แตมีชีวิตชีวา 
และมงีานไอเดียทุกแขนงเขามาเติมเต็ม”
 สําหรับใครที่อยากรูวาเยโล เฮาส มีอะไรนาสนใจ
บาง THE STANDARD ขออาสาเปนไกดนําชม
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Art Exhibition
ดวยความตั้งใจที่จะสนับสนุนงานศิลปะ บริเวณชั้น 2 
ของเยโล เฮาส จึงเปดตัวมาพรอมกับ POD ART 
นทิรรศการภาพเขยีนเดีย่วเตม็รปูแบบของ ปอด-ธนชยั 
อุชชิน นักรองนําแหงวง Moderndog ผูโดงดัง ที่ขอพัก
จากการแตงเพลงหันมาสื่อสารกับตัวเองอยางเงียบๆ 
ดวยการใชงานจติรกรรมแนวแอบ็สแตรกตมาถายทอด
อารมณความรูสกึทีเ่กิดขึน้ในแตละวัน แนนอนวานีค่อื
ไดอะรีเลมใหญของปอดที่เจาตัววาดเก็บไวอยูหลายป 
กระทัง่มภีณัฑารกัษตาคมอยาง องักฤษ อจัฉรยิโสภณ 
เขามาเหน็ และดึงเอาผลงานของปอดออกมาใหแฟนๆ 
ไดชม แมจะเปนงานนามธรรม แตก็สามารถสื่อสาร
กับคนดูดวยอารมณไดไมยากนัก โดยงาน POD ART 
จะจดัแสดงไปจนถึงวันท่ี 30 กันยายนนี ้และมโีครงการ
จะจัดแสดงงานของศิลปนคนอื่นๆ ตามวาระ 

Meeting Room
ชั้น 2 ของเยโล เฮาส สามารถปรับเปลี่ยนเปนหอง
ประชุมเล็กๆ ไดอีกหน่ึงหอง ดวยโครงสรางของตึก
ที่มีลักษณะอาคารแบบลอฟต จึงเหมาะสําหรับงาน
ที่ตองการความเก 

Workshop  
ในอนาคตอันใกลน้ี ทางเยโล เฮาส จะเปดพ้ืนท่ี
เวิรกช็อปเก่ียวกับงานศิลปะทุกแขนง ซึ่งหนึ่งในนั้น 
แนนอนวาตองเปนเวิรกช็อปถายภาพโดย โอ-ธนัตถ 
สิงหสุวิช หนึ่งในผูกอตั้งเยโล เฮาส นั่นเอง
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อารมณความรูสกึท่ีเกิดขึน้ในแตละวนั แนนอนวาน่ีคอื
ไดอะรีเลมใหญของปอดที่เจาตัววาดเก็บไวอยูหลายป 
กระทัง่มภีณัฑารกัษตาคมอยาง องักฤษ อจัฉรยิโสภณ 
เขามาเห็น และดึงเอาผลงานของปอดออกมาใหแฟนๆ 
ไดชม แมจะเปนงานนามธรรม แตก็สามารถสื่อสาร
กับคนดูดวยอารมณไดไมยากนัก โดยงาน POD ART 
จะจดัแสดงไปจนถึงวันท่ี 30 กันยายนน้ี และมโีครงการ
จะจัดแสดงงานของศิลปนคนอื่นๆ ตามวาระ 

Meeting Room
ชั้น 2 ของเยโล เฮาส สามารถปรับเปลี่ยนเปนหอง
ประชุมเล็กๆ ไดอีกหน่ึงหอง ดวยโครงสรางของตึก
ที่มีลักษณะอาคารแบบลอฟต จึงเหมาะสําหรับงาน
ที่ตองการความเก 

Workshop  
ในอนาคตอันใกลน้ี ทางเยโล เฮาส จะเปดพื้นท่ี
เวิรกช็อปเก่ียวกับงานศิลปะทุกแขนง ซึ่งหนึ่งในนั้น 
แนนอนวาตองเปนเวิรกช็อปถายภาพโดย โอ-ธนัตถ 
สิงหสุวิช หนึ่งในผูกอตั้งเยโล เฮาส นั่นเอง
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FYI
• ตั้งอยู่ท่ี 20/1 ซอยเกษมสันต์ 1 ถนนพระราม 1 
กรงุเทพฯ รถไฟฟา้ BTS สถานีสนามกีฬาแหง่ชาติ หรือ
เรอืคลองแสนแสบ ทา่เรอืสะพานหวัชา้ง เปิดทกุวนั เวลา 
11.00-20.00 น. ข้อมลูเพ่ิมเติม www.yelohouse.com

Stylist Market
ชั้นลางของเยโล เฮาส เปนพ้ืนที่สรางสรรคท่ีสามารถ
ปรับเปลี่ยนการใชสอยไดตลอด โดยในชวงซอฟต
โอเพนนิ่งนี้ ทางเยโล เฮาส ไดจัด Stylist Market ขึ้น 
โดยชักชวนสไตลิสตในแวดวงตางๆ มาออกรานขาย
ของเกาแสนรัก ของสะสม รวมท้ังคอลเล็กชันพิเศษ
จากรันเวย ในสนนราคาท่ีลดกันสุดๆ เชน เอกรินทร 
อยูสุขสมบูรณ ฟูดสไตลิสต, แมน-กวี ลักษณะสกุลชัย 
แอ็กติ้งโคช และอดีตสไตลิสตนิตยสาร แพรว, แนท 
ชิตดนัย สไตลิสตสายแฟชั่น เปนตน โดยงานจะจัดถึง
วันที่ 17 กันยายนน้ีเทานั้น สวนภายหลังจะจัดพ้ืนที่
สรางสรรคน้ีเปนกิจกรรมอะไรก็ตองคอยติดตามกัน
ตอไป 

Hungry Me 
รานอาหารวิวริมคลองแสนแสบท่ีกําลังจะกลายเปน
แหลงแฮงเอาตยามเย็น โดยมทีัง้อาหารไทยและอาหาร
ยุโรป เนนที่อาหารจานเดียว กินงาย ทวาพิถีพิถัน
ในเรื่องวัตถุดิบและการปรุง
 
Thirsty You 
คาเฟริมคลองแสนแสบท่ีกําลังจะเปดใหบริการใน
เร็วๆ นี้ เรื่องกาแฟน้ันไดบาริสตาจากราน Hands & 
Heart รานกาแฟชัน้ด ีมาควบคมุคณุภาพและสรางสรรค
เมนูเครื่องดื่มให 
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เรื่อง ไอรดา รื่นภิรมย์ใจ ภาพ วงศกร ยี่ดวง

ลบภาพโรงเรยีนดนตรท่ีีคุณเคยคุน้ไปไดเ้ลย เพราะโรงเรยีนดนตร ีRockademy ณ สุขมุวิท 26 แตกตา่งอย่างทีเ่ราไมเ่คยเหน็ท่ีไหนมากอ่น 
ตั้งแต่การเรียนการสอนโดยอาจารย์ที่เป็นศิลปินตัวจริง ไปจนถึงให้โอกาสนักเรียนขึ้นไปกระโดดโลดเต้นบนเวทีใหญ่อย่างคอนเสิร์ต 
Big Mountain กนัทกุปี หน่ึงในผูก้อ่ตัง้โรงเรยีนนีค้อื ชมธวชั ยงกติตกิลุ มวิสกิไดเรกเตอรม์ากฝมีอื ทีจ่ะมาเลา่ใหฟ้งัถงึวธิที�าใหโ้รงเรยีนดนตรี
แห่งนี้กลายเป็นแหล่งบ่มเพาะนักดนตรีรุ่นใหม่ของเมืองไทย
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จดุเปลีย่นจากโปรดวิเซอรม์าเปิดโรงเรยีนดนตรี
เป็นของตัวเองคืออะไร
ตลอดชีวิตผมเปนนักดนตรีและโปรดิวเซอร จุดสําคัญ
คือชวงที่เราไปทํางานที่ตางประเทศ ไดเจอการทํางาน
อีกระดับหน่ึง เปนโลกอีกโลกหน่ึง ทําใหเราเริ่มที่จะ
เขาใจดนตรีใหม แลวก็เขาใจตัวเองใหมดวย การเปน
โปรดิวเซอรไมใชแคการแตงเพลงใหอยางเดียว แต
มันเหมือนเปนไลฟโคชใหกับนักดนตรี พอกลับมาไทย 
ผมก็เริ่มทํางานดวยวิธีท่ีเรียนรู มาจากเมืองนอก 
แตหลังจากน้ันก็มีชวงหน่ึงท่ีเราเบิรนเอาต คือเรา
หมดพลังในการทํางาน เพราะเราทํางานดานนี้มาเกิน
ครึ่งชีวิตแลว เราก็ไปน่ังคุยกับเพ่ือน คุณซิก-อภิรัตน 
เตชวัชรา เพื่อนจากวง Barbies

คุณตั้งใจจะให้โรงเรียนนี้สอนดนตรีอย่างไร
เราเชื่อวาถาปลูกฝงทัศนคติเรื่องดนตรีกับเด็กรุนใหม 
คนเหลานั้นก็นาจะเติบโตเปนคนในวงการดนตรีที่ดีได 
เราอยากใหการศึกษาดนตรีแบบใหมท่ีไมไดมองวา
ครตูองสอนถูกเสมอไป ผมลองเปดหนงัสอืดนตรดีแูลว
ก็พบวา มันเหมือนกับที่ผมเรียนเมื่อ 30 ปที่แลว เราดู
ฝมอืของนกักีตารรุนปจจบุนักป็รากฏวา เขาก็เลนเพลง
เดียวกับที่เราเลนเมื่อ 20 ปที่แลว คือโลกมันเปลี่ยน
ไปแลว แตเด็กๆ ที่เรียนดนตรีก็ยังเรียนเหมือนเดิมเลย 
จงึเกดิคําถามวาวงการน้ีไมมอีะไรใหมเลยเหรอ เพราะ
เราเชื่อวาเด็กรุนนี้ก็ตองเกงกวาเราสิ

การสอนแนวใหมข่อง Rockademy เป็นอยา่งไร
เราเอาไอเดยีของเราเปนตวัตัง้ จากทีเ่ราเคยเรยีนดนตรี
ตามทํานองคลองธรรมมากอน มีหลายคนพูดวาเด็กๆ 
ก็เคยเลนดนตรี แตโตมาก็ไมไดเลน หรือไมชอบแลว
เรารูสกึสะดดุกับคาํเหลานัน้มาก แปลวาการเรยีนทาํให
เขาไมสนุกกับดนตรีอีกแลว สวนสําคัญอยางหนึ่งคือ 
อาจารยท่ีสอนจะทําใหเด็กรักหรือไมรักดนตรีไดเลย 
นีจ่งึเปนสิง่หน่ึงทีเ่ราย้ํากับอาจารยทุกคนทีน่ี่วา จะสอน
ดนตรียังไงก็ไดใหเด็กไมเกลียดดนตรี กลายเปนวาเรา
ใชทฤษฎีนอยกวา ใหเขาไดลองเลนเต็มๆ เพลงกอน 
อาจารยที่สอนก็เปนนักดนตรีจริงๆ มีประสบการณ 
แมบางคนจะไมไดจบดนตรีโดยตรงก็ตาม ใครท่ีพอ
จะเลนเพลงได เราใหข้ึนเวทีเลย คือใหเขาไดลอง ถา
เขาผานมันไปได ก็จะไดความมั่นใจ มันไมใชแคเรื่อง
ดนตร ีแตมนัคอืทุกเรือ่งในชวิีต ไมวาจะเปนการทาํงาน 
หรือการนําเสนอหนาชั้นเรียน

คณุได้เรยีนรูอ้ะไรบา้งในระยะเวลา 5 ปีทีผ่า่นมา 
ตอนแรกเราคิดวาจะสอนขั้นเริ่มตนใหเด็กๆ สนุกและ
มคีวามสขุกบัการเลนดนตร ีกลายเปนวาเดก็สวนหนึง่
มีการพัฒนาตัวเองอยางจริงจัง หลายคนคนพบทาง
ของตัวเอง ไปเรียนตอดานดนตรีจริงๆ คือเราเห็น
ความเปลี่ยนแปลงของเด็กหลายคนตั้งแตวันแรกที่
เขามาและออกไปจากที่น่ี ทําใหคิดวาเรามาถูกทาง
แลว คือความสุขตรงนี้ไมไดตางจากการไดออกอัลบั้ม
ใหม หรือทําเพลงใหมใหกับศิลปนสักคนเลย ผมบรรลุ
ตัง้แต 3 เดอืนแรกท่ีเห็นเดก็ขึน้เวทีแลว เลยไมมคีาํถาม
วาสิง่ทีเ่ราทาํเราสอนมนัผดิหรอืถูก เพราะเด็กๆ ไดสนกุ
กับการเรียนแบบน้ีกวาแนๆ หลายคนบอกวาเรียน
ดนตรีออนไลนหรือเรียนผานยูทูบก็ได แตผมไมกลัว
ยูทูบเลย เพราะการเรียนกับคนมันไดอะไรเยอะกวา
จรงิๆ การสือ่สารซึง่กันและกัน การแอบมองดกูารเรยีน
ของหองโนนหองนี้ คุณจะเรียนรูอะไรไดเยอะกวา

จะมกีารปรบัเปลีย่นหลกัสูตรการเรยีนอยา่งไรบา้ง 
ตลอด 5 ปที่ผานมา เราก็ทําตามแผนไปเรื่อยๆ เราตั้ง
แผนก Management ขึ้นมาเพื่อผลักดันใหเด็กๆ ไดทํา
กิจกรรมหลากหลาย เชน เราอยากใหเพลงท่ีเดก็ๆ แตง 
สามารถวางขายไดจริงใน iTunes หรือ Spotify ใหเขา
ไดมีพ้ืนท่ีแสดงผลงานจริงๆ และลองถายเอ็มวีกัน
จริงๆ ดวย คือเราสอนใหเขารูจักดนตรี รูจักธุรกิจน้ี 
หรือการไดโอกาสจาก พ่ีเต็ด-ยุทธนา บุญออม ที่ยก
เวทีบางสวนใหเด็กๆ ไดลองขึ้นไปเลน ไปสัมผัสกับ
บรรยากาศจริงๆ เหมือนกับการสอบปลายภาคเลย 
เราวาโลกทกุวันนีม้นัเปลีย่นไปแลว คอืคณุสามารถเลน
เพลงจาก iPad ไดดวยซํ้า ดังน้ันเราก็พยายามสอน
เด็กๆ วาให forget the form ไมจําเปนวาเสียงดนตรี
จะตองออกมาจากเครื่องดนตรีเทานั้น 

ในอนาคตเราจะไดเ้ห็นอะไรสนกุๆ จากโรงเรยีน
ดนตรี Rockademy บ้าง 
สวนใหญจะเหมือนเดิม แตจริงจังขึ้น อยางการเพ่ิม
คอรสเรียนใหมๆ ที่ชื่อวา Lab Series คือเชิญอาจารย
ท่ีเปนตัวจริงมาสอนในสิ่งท่ีเขาไมเคยสอนใครมากอน 
เชน เราชวนพ่ีปอด (ธนชัย อุชชิน) มาสอนแตงเพลง 
ที่เขาไมเคยสอนท่ีไหนมากอน หรือเชิญ BILLbilly01 
ที่เปนยูทูเบอรที่จะมาแชรในสิ่งท่ีเขาทําอยู คือการทํา
เพลง อัดวิดีโอลงยูทูบ ซึ่งเราเชื่อวามันมีประโยชนมาก
สําหรับคนยุคนี้ 

“ผมอยาก
ทําโรงเรียน
ดนตรีทีจ่ะสอน
เด็กรุ่นใหม่
ในแบบใหม่ 
เพราะผมรู้สึก
ว่ายังไม่มีใคร
ลงมือทําเลย”

2555 

เปิดโรงเรียน Rockademy
2557 

ส่งนักเรียนไปทัวร์คอนเสิร์ตอีกหลายเวที เช่น Melody of Life, Wonderfruit

2556

ไปเล่นคอนเสิร์ตที่ Big Mountain เป็นครั้งแรก
2559

จบัมอืกบั Warner Music Thailand เปน็พารต์เนอรอ์อกเพลง
ให้นักเรียน และเริ่มมีเพลงขายใน iTunes เป็นครั้งแรก
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ทัศนะจากเหล่าคอลัมนิสต์หลากหลายสาขาอาชีพที่พกมุมมองแตกต่างมาน�าเสนอแบบสนุกสนาน น่าอ่าน และให้ข้อคิดมากมาย
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สอบถามรายละเอียดเพ�ม่เติมท่ีศูนยฮอตไลน บีทีเอส  For more information, please call BTS Hotline 0 2617 6000

ประกาศอัตราคาโดยสารใหมที่เร�ยกเก็บและโปรโมชั่นคาโดยสาร
รถไฟฟาบีทีเอส มีผลบังคับใชวันที่ 1 ตุลาคม 2560*

Announcement regarding adjustment of Effective Fares and
promotional prices for travel, with effect from 1st October 2017*.

จำนวนสถานี 0-1 2 3 4 5 6 7 8
ข�น้ไป

ราคา (บาท) 16 23 26 30 33 37 40 44ราคา (บาท)ราคา (บาท)ราคา (บาท) 16 23 26 30 33 37 40 44

1. อัตราคาโดยสารท่ีเร�ยกเก็บ

 

2. โปรโมช่ันคาโดยสาร
 2.1 เท่ียวเดินทาง 30 วัน สำหรับบุคคลท่ัวไป 
  15 เท่ียว ราคา 31 บาท/เท่ียว  25 เท่ียว ราคา 29 บาท/เท่ียว
  40 เท่ียว ราคา 27 บาท/เท่ียว 50 เท่ียว ราคา 26 บาท/เท่ียว 

 2.2 เท่ียวเดินทาง 30 วัน สำหรับนักเร�ยน - นักศึกษา
  15 เท่ียว ราคา 24 บาท/เท่ียว  25 เท่ียว ราคา 22 บาท/เท่ียว
  40 เท่ียว ราคา 20 บาท/เท่ียว 50 เท่ียว ราคา 19 บาท/เท่ียว

 2.3 บัตรแรบบิทสำหรับผูสูงอายุ

 2.4 เมื่อใชบัตรโดยสารประเภทเติมเง�นเดินทาง
       เดินทางราคาเดิม (15-42 บาท) จนถึง 31 มีนาคม 2561

จึงประกาศมาเพ�่อทราบโดยทั่วกัน

 ทั้งนี้ ในเสนทางสวนตอขยายจากสถานีออนนุชไป
สถานีสำโรง และจากสถานีวงเว�ยนใหญไปสถานีบางหวา
ซึ่งเปนสวนตอขยายของกรุงเทพมหานคร อัตราคาโดยสาร
จะเปนไปตามประกาศของกรุงเทพมหานคร

ราคา (บาท) 16 23 26 30 33 37 40 44

ลดเหลือ (บาท) 8 12 13 15 17 19 20 22ลดเหลือ (บาท)ลดเหลือ (บาท)ลดเหลือ (บาท) 8 12 13 15 17 19 20 22

 บร�ษัท ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ขอแจงใหทราบวา บร�ษัทจะปรับอัตราคาโดยสารที่เร�ยกเก็บและโปรโมชั่น
คาโดยสาร เฉพาะในสวนเสนทางสัมปทาน 23.5 กิโลเมตร จากสถานีหมอชิตไปสถานีออนนุช และจากสถานีสนามกีฬาแหงชาติ
ไปสถานีสะพานตากสิน รวมสถานีสวนตอขยายจากสถานีสะพานตากสิน ถึงสถานีวงเว�ยนใหญ จากที่ใชอยูในปจจ�บันเปนราคาใหม 
ดังตอไปนี้

*จนกวาจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

Bangkok Mass Transit System Public Company Limited would like to inform passengers that with effect from
1st October 2017, Effective Fares and promotional prices for travel in the 23.5 kilometers of the BTS Concession Line
between Mo Chit and On Nut stations, and between National Stadium and Saphan Taksin stations (including
travel between Saphan Taksin and Wongwian Yai stations) on the Silom Line Extension, will be adjusted as follows:- 

No. of Stations 0-1 2 3 4 5 6 7 8
And above

Fare (Baht) 16 23 26 30 33 37 40 44Fare (Baht)Fare (Baht)Fare (Baht) 16 23 26 30 33 37 40 44

 2.4 Stored Value for travel in the BTS SkyTrain System
  The fare collection system will continue to deduct fares
  at the previous rates (15-42 Baht), until 31st March 2018.

Fares for travel on the Sukhumvit Line Extension between
On Nut and Samrong stations, and on the Silom Line Extension
between Wongwian Yai and Bang Wa stations, which belong
to the Bangkok Metropolitan Administration, will be set according
to announcements by the Bangkok Metropolitan Administration.

Please be informed accordingly.

Fare (Baht) 16 23 26 30 33 37 40 44
Discounted
Fare (Baht) 8 12 13 15 17 19 20 22Discounted
Fare (Baht)

Discounted
Fare (Baht)

Discounted
Fare (Baht) 8 12 13 15 17 19 20 22

1. New Effective Fares 

 

2. Promotional prices for travel
 2.1 30-Day Trips for Adults
  15 trips  31 Baht/trip 25 trips  29 Baht/trip
  40 trips  27 Baht/trip 50 trips  26 Baht/trip

 2.2 30-Day Trips for Students
  15 trips  24 Baht/trip 25 trips  22 Baht/trip 
  40 trips  20 Baht/trip 50 trips  19 Baht/trip 

 2.3 Senior Rabbit cardholders

* until further notice

AW_full_fare_2017_TheStandard.pdf   1   8/24/2560 BE   10:00 AM
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โสภณ ศุภมั่งมี

ท�างานเป็น 
โปรแกรมเมอร์ 
ให้กับบริษัท Intel  
และ Microsoft เป็น
หนึ่งในทีมที่เริ่มต้น 
เสิร์ชเอนจิน bing.com 
ตอนนี้ดูแลธุรกิจค้าส่ง
ของครอบครัวที่จังหวัด 
เชียงใหม่ ลงทุนใน
ตลาดหุ้น เขียนหนังสือ 
เปน็งานอดิเรก (ทีต่อนนี้ 
เหมือนว่าใช้เวลากับมัน 
เยอะกว่างานประจ�า 
เสียอีก) มีความสนใจ 
เรื่องเทคโนโลยี 
และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  
รกัการอา่นและการเขยีน 
มาตั้งแต่เด็ก ชอบอ่าน 
หนังสือแนว non- 
fiction โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่ง เกี่ยวกับ 
สิ่งแวดล้อมและเทรนด์ 
เทคโนโลยีที่ก�าลัง 
เป็นที่น่าจับตามอง

THE AUTHOR

อย่างคนไข้ให้ข้อมูลที่ไม่ละเอียด เช่น หมอ 
ถามว่า “ปวดหน้าอกซ้ายไหม” คนไข้ตอบว่า  
“ไม่ปวดเท่าไร” หมอถามต่อ “ไม่เท่าไร มันคือ 
เท่าไรล่ะ” คนไข้ตอบ “ก็ปวดนิดๆ แต่พอขยับ 
แขนก็ปวดมาก” หมอท�าหน้างง “สรปุปวดมาก 
หรือไม่ปวดเท่าไร” คนไข้ตอบ “ก็มากอยู่นะ  
แต่ก็นิดๆ หน่อยๆ” สรุปแล้วหมอจ่ายพาราฯ  
สิบเม็ดให้กลับบ้านไปกินแทน 
 สิ่งเหล่าน้ีล้วนบ่งชี้ว่า Human Error น้ัน 
เป็นปัญหาท่ีควรได้รับการแก้ไขด้วยบางสิ่งท่ี 
ท�างานได้เที่ยงตรงสม�่าเสมอตลอดเวลา 
อย่างไม่เหน็ดเหนื่อย ซึ่งสิ่งนั้นคงเป็นอะไร 
ไปไม่ได้ นอกจากผู้ช่วยสมองกล (Artificial  
Intelligence) ท่ีตอนน้ีเข้ามามบีทบาทมากขึน้ 
เรื่อยๆ ในวงการแพทย์ และอีกไม่นานมันจะ 
กลายเป็นมาตรฐานของขั้นตอนการวินิจฉัย 
โรคในสถานพยาบาลทั่วโลก ค�าถามที่ตามมา 
คือเราจะเชื่อใจ ฝากผีฝากไข้ไว้ในมือหุ่นยนต์ 
ได้จริงๆ น่ะเหรอ
 ตอนน้ีมีแอปพลิเคชันวินิจฉัยโรคท่ีใช้ AI  
ออกมาสู่ท้องตลาดบ้างแล้ว มันไม่ใช่แค่การ 
เปลี่ยนจากการให้คนไข้เลือกวินิจฉัยผ่าน 

มีสถิติท่ีน่าตกใจเกี่ยวกับการแพทย์ว่า  
1 ใน 10 ของการวนิจิฉยัโรคนัน้ผดิ ซึง่ในท่ีน้ี 
หมายถึงว่า คนไข้เป็นโรค A แต่หมอกลับ 
คดิวา่เป็นโรค B แต่ตวัเลขทีช่วนตัง้ค�าถาม 
มากกว่าคือ ความผิดพลาดเหล่าน้ีเป็น 
ผลท�าให้เกิดความเสียหายถึงชีวิตโดย 
ไมจ่�าเปน็กวา่ 80,000 คนต่อป ีเหน็แบบนี้ 
คุณอาจคิดว่า “เฮ้ย…ต้องเป็นประเทศท่ี 
การแพทย์ยังไม่ก้าวหน้าแน่นอน” แต่ไม่ใช่ 
ตัวเลขน้ีถูกเปิดเผยโดย US Institute  
of Medicine ของอเมรกิา ทีก่ารแพทย์ 
ถือว่าเป็นแนวหน้าของโลก แล้วแบบนี้
ตวัเลขในประเทศก�าลงัพัฒนาอยา่งเราล่ะ?
 อย่าไปเสียเวลาหาเลยครับ ขนาดหมอยัง
มีไม่พอเลย ใครจะมาน่ังเก็บสถิติให้คนไทย 
ตาด�าๆ กัน
 สาเหตุหลักของการวินิจฉัยโรคผิดพลาด
นั้นเกิดจากความซับซ้อนของขั้นตอน บางครั้ง 
เกิดจากการถ่ายโอนข้อมูลท่ีผิดพลาดของ 
โรงพยาบาล ความเหน่ือยล้าของหมอท่ีท�างาน 
หนักติดต่อกันนานหลายชั่วโมง การตัดสินใจ 
ท่ีเอนเอียงโดยหมอ หรือที่น่าจะเกิดขึ้นบ่อย 
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TRUST ME, I AM A ROBOT 
เชื่อฉันเถอะ เพราะฉันเป็นหุ่นยนต์

สมาร์ตโฟน แทนท่ีจะเข้ามาท่ีโรงพยาบาล  
แต่ระบบบริการสาธารณสุขแห่งสหราช-
อาณาจักร (NHS - UK National Health 
Service) ก�าลังทดลองใช้แอปฯ ท่ีท�างาน 
โดย AI เพื่อตอบค�าถามทางโทรศัพท์สายด่วน
เวลาคนไข้โทรเข้ามาว่ามันท�างานได้ดีแค่ไหน 
สามารถบอกขั้นตอนการปฐมพยาบาลท่ี 
ถูกต้องในแต่ละกรณีได้อย่างไรบ้าง
 ที่จริงแล้วนี่ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรนัก เพราะ 
นักทดลองในอเมริกาหรือยุโรปได้พยายาม 
พัฒนาเทคโนโลยี AI เพื่อใช้ในทางการแพทย์ 
มาหลายสิบปี แต่ช่วงแรกน้ันการพัฒนา AI  
ค่อนข้างช้า และไม่ได้สร้างประโยชน์มากมาย 
เท่าไรนัก แต่หลังจากท่ีเทคนิค Deep Rein-
forcement Learning (DRL - การป้อนข้อมูล 
และผลลัพธ์เพ่ือให้ AI พัฒนาแนวทางการ 
ค้นหาค�าตอบด้วยตัวเองเหมือน AlphaGo  
ของ DeepMind) เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น  
ความเป็นไปได้ในการใช้ AI เพ่ือการวินิจฉัย 
โรคที่ยุ่งยากแบบนี้จึงกลายเป็นเรื่องท่ีทุกคน 
หันกลับมาให้ความสนใจกันอีกครั้ง
 เปโดร โดมินโกส ์  นักวิทยาศาสตร ์
คอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ผู้เขียน 
หนังสือ The Master Algorithm อธิบายไว้ว่า
 “ถ้าเราฝึกระบบ AI ด้วยข้อมลู (data) จาก 
ฐานข้อมูลผู้ป่วย เช่น เบาหวาน มะเร็งปอด 
หรืออาการของโรคต่างๆ ต่อไปเราแค่เอา 
ข้อมูลของผู้ป่วยคนใหม่ใส่เข้าไป กดปุ่ม แล้ว
หลังจากน้ันเราก็จะได้ผลลัพธ์ที่แม่นย�ามาก 
กว่าหมอที่เป็นมนุษย์ทันที”
 ท่ีมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด เซบาสเตียน  
ทรัน และเพ่ือนของเขาฝึก AI โดยใช้เทคนิค  
DRL พวกเขาป้อนข้อมูลรูปภาพของโรค
ผิวหนังจ�านวน 100,000 ภาพ ตั้งแต่แมลง 
กัดต่อยไปจนถึงมะเร็งผิวหนัง หลังจากน้ัน 
ใช้ข้อมูลชุดใหม่จากคนไข้อีก 14,000 คน เพื่อ 
เป็นการทดสอบผลลพัธ์  ระบบสามารถวินิจฉัย 
โรคมะเร็งผิวหนังได้แ ม่นย�ากว่าหมอผิวหนัง 
ที่มีประสบการณ์เสียอีก ระบบ AI ยังสามารถ 
วินิจฉัยโรคเบาหวานข้ึนตาได้แม่นย�ายิ่งกว่า 
จักษุแพทย์ มันสามารถ บ่งบอกถึงก้อนเน้ือ 
มะเร็งในผล CAT Scans  หรือ MRI ได ้
เช่นเดียวกัน หรือแม้ กระท่ังคาดเดาว่าคนไข้ 
คนไหนมีโอกาสสูงในการ เป็นโรคหัวใจจาก 
ข้อมูลคนไข้คนนั้นอีกด้วย
 ข้อมูลเหล่านี้เป็นตัวเลขอันน่าทึ่งของ 
ความก้าวหน้าของ AI แ ต่เราควรเชื่อถือมัน 
มากแค่ไหน เพราะเอาเข้าจริงๆ เราไม่มีทาง 
รู้เลยว่า AI เหล่าน้ีสร้างกฎอะไรขึ้นมาข้างใน
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“ตราบใดที่มนุษย์ยังต้องการความมั่นใจจากมนุษย์ อาชีพหมอก็ยังคงไม่หายไปไหน 
ถึงแม้ว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราอาจจะฝากชีวิตไว้ได้มากที่สุดอาจจะไม่ใช่มือมนุษย์ 
หรือแม้แต่พระเจ้า แต่เป็นสมองกลที่มีการท�างานได้อย่างไร้ที่ติ”

เพ่ือวิเคราะห์ข้อมลู มนัเป็นกล่องด�าท่ีใส่ข้อมลู
เข้าไปด้านหน่ึง แล้ว พ่นค�าตอบออกมาอีก 
ด้านหน่ึง โดยท่ีผู้ใ ช้ไม่มีทางรู้เลยว่าข้ันตอน 
ของการตัดสินใจว่าคนห น่ึงถูกแมลงกัด และ 
อีกคนหนึ่งเป็นมะเร็งผิวหนังคืออะไรกันแน่
 มนัเป็นสิง่หน่ึงท่ีเราต้องค�านึงถึงอย่างมาก 
เพราะการฝึก AI ด้วยชุดข้อมูลที่ไม่สมบูรณ ์
อาจจะสร้างความเสียหายตามมาได้มากกว่า
ที่คิด ยกตัวอย่าง มหาวิทยาลัยแวนเดอร์บิลต์ 
รัฐเทนเนสซี พวกเขาได้พัฒนา AI ข้ึนมาเพ่ือ
วินิจฉัยโรคมะเร็งล�าไ ส้จากข้อมูลดิจิทัลของ 
คนไข้ มันท�างานได้เป็นอย่างดีมาตลอด และ
สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ย อดเย่ียม จนวันหนึ่ง 
ผู ้สร้างพบว่า AI ที่พว กเขาฝึกนั้นดึงข้อมูล 
มาผิดส่วน แทนที่จะดูข้อมูลผลตรวจแล็บของ
ผูป่้วย แต่กลบัดวู่าผูป่้วยคนไหนไปคลินิกไหน
บ้าง (ซึ่งเคสของคนท่ีต รวจพบว่าเป็นมะเร็ง 
มาจากคลนิิกแห่งหนึง่) จงึเป็นความผดิพลาด
ที่น่าน�ากลับมาไตร่ตรองกันอีกครั้ง เพราะ AI 
ก็คือสิ่งที่มนุษย์สร้าง ขึ้นมา ถ้ามันได้ข้อมูล 
ผิดๆ เข้าไป ผลลัพธ์ที่อ อกมาก็ไม่ใช่สิ่งที่เรา 
ควรน�าไปใช้ต่อ
 อกีปัญหาหนึง่คอืการวิวัฒนาการของโรค  
ซึ่งโรคร้ายเหล่านี้มีการปรับเปลี่ยนตัวเอง 
อยู ่ เสมอ หนทางที่ ดี ท่ีสุดในการป ้องกัน 
ความผิดพลาดของ AI ในกรณีนี้คือ ให้มีหมอ
หลายๆ คนเป็นผู้ควบคุมดูแลอีกต่อหนึ่ง คอย
เช็กผลตรวจของสมองกลซ�้าอีกทีว่าน่าสงสัย
ตรงไหนหรือเปล่า จากนั้นค่อยสรุปผลกันใหม่ 
งานของหมอเองก็ลดลงไป ในขณะเดียวกัน
หมอก็ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้นเป็นพิเศษ 
เพราะถ้าเกิดความผิดพลาดข้ึนมา เช่น AI  
บอกว่าเป็นโรค A แล้วหมอบอกว่าเป็นโรค B 
แต่สุดท้ายหมอวินิจฉัยพลาด ความน่าเชื่อถือ
ของหมอที่เป็นมนุษย์ก็จะยิ่งลดน้อยถอยลง
 อีกค�าถามหน่ึงที่ยังไม่มีค�าตอบที่ชัดเจน 
ก็คือ ใครกันแน่ท่ีเป็นเจ้าของข้อมูลคนไข้  
โรงพยาบาล วิศวกรที่ฝึก AI หรือตัวคนไข้เอง  
เพราะปัจจุบันก็มีกฎหมายคุ ้มครองข้อมูล 
คนไข้อยู่แล้ว เช่น หมอไม่สามารถเอาเคส 
ผู ้ป ่วยไปแชร์ให้คนอ่ืนฟังได้โดยไม่ได้รับ 
อนุญาตจากคนไข้ แต่หากในอนาคตไม่มี

กฎหมายท่ีชัดเจน มีการขายข ้อมูลของ 
ลูกค้าเพ่ือสร้างและพัฒนา AI โดยที่ผู ้ป่วย 
ไม่ยินยอม เรื่องแบบนี้ก็ไม่ควรเกิดขึ้นเช่นกัน 
 ทีส่ดุแล้ว ถึงแม้ปัญหาต่างๆ ทีก่ล่าวมาจะ 
ได้รับการแก้ไขจนหมด ค�าถามที่ส�าคัญที่สุด 
ที่เรายังต้องตอบคือ AI สามารถมาแทนท่ี 
หมอทั้งหมดได้หรือเปล่า จากที่ดูการพัฒนา
ของเทคโนโลยีทางการแพทย์ในช่วง 5-10 ป ี
ท่ีผ่านมา ผมคาดว่า AI จะเข้ามามีบทบาท 
มากขึ้น และจะกลายเป็น ‘ผู้ช่วย’ คนส�าคัญ
ของหมอในอนาคต เพราะตราบใดท่ีมนุษย ์

ยังต้องการความมั่นใจจากมนุษย์ อาชีพหมอ
ก็ยังคงไม่หายไปไหน แม้สุดท้ายแล้วสิ่งที ่
เราอาจจะฝากชวีติไว้ได้มากทีส่ดุอาจจะไม่ใช่ 
มือมนุษย์ หรือแม้แต่พระเจ้า แต่เป็นสมองกล
ที่มีการท�างานได้อย่างไร้ที่ติ 
 แต่ส�าหรับผม ถ้าได้ยินประโยคที่ว่า “คุณ 
เชื่อท่ีผมพูดเถอะ ผมเป็นหุ่นยนต์นะ ไม่ใช่ 
มนุษย์”
 ผมก็ยังคงจะหันไปถามคณุหมอทีน่ัง่ข้างๆ  
เพ่ือให้ได้ความมัน่ใจอกีครัง้ว่า “คุณหมอคิดว่า 
ผมเป็นอะไรครับ?”

45 

‘บ้าน’ แม้จะเป็นปัจจัยส�าคัญในชีวิตคนเรา  
แตก่ารสรา้งบา้นสกัหลงักม็คีา่ใชจ้า่ยสูงลิว่
และไกลเกินเอื้อมส�าหรับคนจ�านวนมาก  
โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย แต่ CEMEX  

บริษัทปูนซีเมนต์ยักษ์ใหญ่ ท�าธุรกิจแบบ  
‘คดิตา่ง’ โดยผสมผสานความสามารถจาก 
ธุรกิจปูนและวัสดุก่อสร้างให้เข้ากับธุรกิจ 
การเงิน เพ่ือสร้างนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยให้ 

CEMEX
เมื่อบริษัทปูนคิดใหม่ เพ่ือให้คนจนมีบ้านได้
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“ตราบใดที่มนุษย์ยังต้องการความมั่นใจจากมนุษย์ อาชีพหมอก็ยังคงไม่หายไปไหน 
ถึงแม้ว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราอาจจะฝากชีวิตไว้ได้มากที่สุดอาจจะไม่ใช่มือมนุษย์ 
หรือแม้แต่พระเจ้า แต่เป็นสมองกลที่มีการท�างานได้อย่างไร้ที่ติ”

เพ่ือวิเคราะห์ข้อมลู มนัเป็นกล่องด�าทีใ่ส่ข้อมลู
เข้าไปด้านหน่ึง แล้ว พ่นค�าตอบออกมาอีก 
ด้านหน่ึง โดยท่ีผู้ใ ช้ไม่มีทางรู้เลยว่าขั้นตอน 
ของการตัดสินใจว่าคนห น่ึงถูกแมลงกัด และ 
อีกคนหนึ่งเป็นมะเร็งผิวหนังคืออะไรกันแน่
 มนัเป็นสิง่หนึง่ท่ีเราต้องค�านึงถึงอย่างมาก 
เพราะการฝึก AI ด้วยชุดข้อมูลที่ไม่สมบูรณ ์
อาจจะสร้างความเสียหายตามมาได้มากกว่า
ที่คิด ยกตัวอย่าง มหาวิทยาลัยแวนเดอร์บิลต์ 
รัฐเทนเนสซี พวกเขาได้พัฒนา AI ขึ้นมาเพ่ือ
วินิจฉัยโรคมะเร็งล�าไ ส้จากข้อมูลดิจิทัลของ 
คนไข้ มันท�างานได้เป็นอย่างดีมาตลอด และ
สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ย อดเย่ียม จนวันหนึ่ง 
ผู ้สร้างพบว่า AI ที่พว กเขาฝึกนั้นดึงข้อมูล 
มาผิดส่วน แทนที่จะดูข้อมูลผลตรวจแล็บของ
ผูป่้วย แต่กลบัดวู่าผูป่้วยคนไหนไปคลินิกไหน
บ้าง (ซึ่งเคสของคนที่ต รวจพบว่าเป็นมะเร็ง 
มาจากคลนิิกแห่งหนึง่) จงึเป็นความผดิพลาด
ที่น่าน�ากลับมาไตร่ตรองกันอีกครั้ง เพราะ AI 
ก็คือส่ิงที่มนุษย์สร้าง ขึ้นมา ถ้ามันได้ข้อมูล 
ผิดๆ เข้าไป ผลลัพธ์ที่อ อกมาก็ไม่ใช่สิ่งที่เรา 
ควรน�าไปใช้ต่อ
 อกีปัญหาหนึง่คอืการวิวัฒนาการของโรค  
ซึ่งโรคร้ายเหล่าน้ีมีการปรับเปลี่ยนตัวเอง 
อยู ่ เสมอ หนทางที่ดี ท่ีสุดในการป ้องกัน 
ความผิดพลาดของ AI ในกรณีนี้คือ ให้มีหมอ
หลายๆ คนเป็นผู้ควบคุมดูแลอีกต่อหนึ่ง คอย
เช็กผลตรวจของสมองกลซ�้าอีกทีว่าน่าสงสัย
ตรงไหนหรือเปล่า จากนั้นค่อยสรุปผลกันใหม่ 
งานของหมอเองก็ลดลงไป ในขณะเดียวกัน
หมอก็ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้นเป็นพิเศษ 
เพราะถ้าเกิดความผิดพลาดขึ้นมา เช่น AI  
บอกว่าเป็นโรค A แล้วหมอบอกว่าเป็นโรค B 
แต่สุดท้ายหมอวินิจฉัยพลาด ความน่าเชื่อถือ
ของหมอที่เป็นมนุษย์ก็จะยิ่งลดน้อยถอยลง
 อีกค�าถามหน่ึงที่ยังไม่มีค�าตอบที่ชัดเจน 
ก็คือ ใครกันแน่ท่ีเป็นเจ้าของข้อมูลคนไข้  
โรงพยาบาล วิศวกรที่ฝึก AI หรือตัวคนไข้เอง  
เพราะปัจจุบันก็มีกฎหมายคุ ้มครองข้อมูล 
คนไข้อยู่แล้ว เช่น หมอไม่สามารถเอาเคส 
ผู ้ป่วยไปแชร์ให้คนอื่นฟังได้โดยไม่ได้รับ 
อนุญาตจากคนไข้ แต่หากในอนาคตไม่มี

กฎหมายท่ีชัดเจน มีการขายข ้อมูลของ 
ลูกค้าเพ่ือสร้างและพัฒนา AI โดยท่ีผู้ป่วย 
ไม่ยินยอม เรื่องแบบนี้ก็ไม่ควรเกิดขึ้นเช่นกัน 
 ทีส่ดุแล้ว ถึงแม้ปัญหาต่างๆ ทีก่ล่าวมาจะ 
ได้รับการแก้ไขจนหมด ค�าถามท่ีส�าคัญที่สุด 
ที่เรายังต้องตอบคือ AI สามารถมาแทนท่ี 
หมอทั้งหมดได้หรือเปล่า จากที่ดูการพัฒนา
ของเทคโนโลยีทางการแพทย์ในช่วง 5-10 ป ี
ท่ีผ่านมา ผมคาดว่า AI จะเข้ามามีบทบาท 
มากขึ้น และจะกลายเป็น ‘ผู้ช่วย’ คนส�าคัญ
ของหมอในอนาคต เพราะตราบใดท่ีมนุษย ์

ยังต้องการความมั่นใจจากมนุษย์ อาชีพหมอ
ก็ยังคงไม่หายไปไหน แม้สุดท้ายแล้วสิ่งที ่
เราอาจจะฝากชีวติไว้ได้มากท่ีสดุอาจจะไม่ใช่ 
มือมนุษย์ หรือแม้แต่พระเจ้า แต่เป็นสมองกล
ที่มีการท�างานได้อย่างไร้ที่ติ 
 แต่ส�าหรับผม ถ้าได้ยินประโยคที่ว่า “คุณ 
เชื่อที่ผมพูดเถอะ ผมเป็นหุ่นยนต์นะ ไม่ใช่ 
มนุษย์”
 ผมก็ยังคงจะหนัไปถามคณุหมอทีน่ัง่ข้างๆ  
เพ่ือให้ได้ความมัน่ใจอกีครัง้ว่า “คณุหมอคดิว่า 
ผมเป็นอะไรครับ?”

45 

‘บ้าน’ แม้จะเป็นปัจจัยส�าคัญในชีวิตคนเรา  
แตก่ารสรา้งบา้นสกัหลงักม็คีา่ใชจ้า่ยสงูลิว่
และไกลเกินเอื้อมส�าหรับคนจ�านวนมาก  
โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย แต่ CEMEX  

บริษัทปูนซีเมนต์ยักษ์ใหญ่ ท�าธุรกิจแบบ  
‘คิดตา่ง’ โดยผสมผสานความสามารถจาก 
ธุรกิจปูนและวัสดุก่อสร้างให้เข้ากับธุรกิจ 
การเงิน เพ่ือสร้างนวัตกรรมใหม่ท่ีช่วยให้ 

CEMEX
เมื่อบริษัทปูนคิดใหม่ เพ่ือให้คนจนมีบ้านได้
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ภัทราพร 
แย้มละออ

นักการตลาด
และนักธุรกิจเพ่ือสังคม
ที่บ่มเพาะความคิด
และประสบการณ์จาก
การท�างานที่ป่าสาละ

THE AUTHOR

คนรายได้น้ อยหลายแสนครอบครั ว
ปลูกบ้านในฝนัได้เอง
 CEMEX เป็นหน่ึงในบริษัทปูนซีเมนต์
ที่ใหญ่ท่ีสุดของโลก บริษัทอายุ 110 ปีแห่งน้ี
มีส�านักงานใหญ่อยู ่ ท่ีเม็กซิโก มียอดขาย
ประมาณ 1.34 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐต่อปี 
แม้จะเป็นผู้น�าตลาดย่านลาตินอเมริกา แต่
ก็ขยายกิจการไปใน 50 ประเทศทั่วโลก
 ในยุค  90s  ภาวะเศรษฐกิจตกต�่ า
ท�าให้โครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ชะลอตัว 
คนร�่ารวยและคนชั้นกลางสร้างบ้านน้อยลง 
ส่งผลให้ความต้องการใช้ปูนในตลาดลดลง 
เมือ่ยอดขายเริม่มปัีญหา CEMEX จงึพยายาม
ศึกษาและวิเคราะห์หาโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ 
และพบว่าตลาดท่ีบรษิทัไม่ค่อยสนใจนักอย่าง
ตลาด ‘คนจน’ ก็ยังมีความต้องการใช้ปูนที่
ต่อเนื่องและยังโตได้อีกมากในอนาคต
 แม้จะเริ่มมองเห็นโอกาสท่ีว่า แต่บริษัท
ก็ยอมรับโดยดุษณีว่าไม่มีความรู้ความเข้าใจ
ในความต้องการหรือปัญหาของกลุ ่มผู ้มี
รายได้น้อยสักเท่าไร บริษัทจึงกลับไปต้ังต้น
โดยเริ่มจากการ ‘ลืม’ วิธีท�าธุรกิจ เทคนิค 
กลยุทธ์ต่างๆ ทีเ่คยท�ามา แล้วมุง่หานวัตกรรม
ใหม่ที่จะเข้าถึงกลุ่มคนรายได้น้อย
 โดยเริ่มจากการใช้เวลาลงพ้ืนท่ีท�าวิจัย
อย่างละเอียด เข้าไปในชุมชนเพ่ือสังเกต
พฤติกรรม เก็บข้อมูล ท�าความเข้าใจปัญหา
ของคนรายได้น้อยท่ีปลูกบ้านเอง จนท�าให้
เห็นปัญหาที่ชัดเจนของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็น 
การขาดแหล่งเงินกู ้เพ่ือการปลูกบ้านหรือ
ต่อเติม ขั้นตอนอันยุ่งยากของการปลูกบ้านท่ี
คนมีรายได้น้อยต้องหาผู ้รับเหมา วิศวกร 
สถาปนิกท่ีมักจะแพง แต่กลับส่งมอบงานท่ี
มีคุณภาพต�่า เมื่อบ้านขาดการออกแบบและ
การวางแผนที่ดี ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างก็
ยิ่งสูงกว่าที่ควรจะเป็น
 จากข้อมูลที่ได้ CEMEX น�าโจทย์กลับไป
คิดต่อ ก่อนจะพัฒนาบริการใหม่ Patrimonio 
Hoy (แปลว่า ทรัพย์สมบัติของเราในวันนี้ 
ในภาษาสเปน) ใน ค.ศ. 1998 ซึ่งเป็นบริการ
ครบวงจรท้ังออม-กู้เพ่ือการปลูกบ้านแก่ผู ้
มีรายได้น้อยโดยเฉพาะ 

  โดยใช้กลไกทางการเงินที่คนรายได้น้อย
คุ้นเคยอยู่แล้วอย่าง Microlending คือการ
รวมกลุ่มเพ่ือนๆ มากู้เงินด้วยกัน โดยไม่ต้อง
มหีลกัทรพัย์ค�า้ประกัน แต่อาศัยการค�า้ประกัน
กันเอง เมื่อลูกค้ารวมกลุ่มกันมา 3 คนเป็น 
‘สมาชิกรายกลุ่ม’ ของ Patrimonio Hoy และ
ออมเงินร่วมกันต่อเนื่องตลอด 70 สัปดาห์ 
ในจ�านวนท่ีไม่มากนัก คือประมาณ 10-15 
เหรียญสหรัฐต่อสัปดาห์ เงินจ�านวนน้ีจะใช้
เป็นเครดติค่าวัสดกุ่อสร้างที ่CEMEX จะจดัส่ง
ให้เป็นระยะในระหว่างนั้น
  สมาชิกรายกลุ่มเหล่านี้นอกจากจะได้
เข้าถึงเงินกู้แล้ว ยังได้รับบริการให้ค�าปรึกษา
ด ้านการออกแบบและก ่อสร ้างจากทีม
สถาปนิกและวิศวกร รวมทั้งการรับประกัน
ราคาวัสดุก่อสร้างคงที่ตลอดช่วงอายุสมาชิก 
แม้ราคาของวัสดุก่อสร้างจะมีความผันผวน 
นอกจากน้ีหากโครงการก่อสร้างล่าช้าหรือ
สะดุด CEMEX จะเก็บวัสดุก่อสร้างเหล่าน้ี
ไว้ในโกดังให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 Patrimonio Hoy ท�าให้คนมีรายได้น้อย
สร้างบ้านได้เร็วกว่าเดิม 3 เท่า และท�าให้
ประหยัดค่าก่อสร้างไปได้ถึง 30% ลูกค้า
จ�านวนมากของโครงการให้ความเห็นว่า 
พวกเขาจะไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้เพ่ือ
การปลูกบ้านได้เลย หากไม่มีโครงการนี้ 
 บ ้าน Patrimonio Hoy ท่ีได ้รับการ
ออกแบบและวางระบบมาจากสถาปนิกและ
วิศวกรมืออาชีพ ในภายหลังท่ีมีการขายต่อ
จะมีราคาตลาดสูงกว่าปกติถึง 20% เพราะ
คุณภาพและฟังก์ชันการใช้งานดีกว่า และ
มีพ้ืนท่ีใช้สอยมากกว่า นอกจากจะส่งมอบ
บ้านที่มีคุณภาพที่ดีมากกว่าเดิม บริษัทพบว่า 
1 ใน 3 ของลูกค้าใช้พ้ืนท่ีบ้านในการต่อยอด
หารายได้เพ่ิมผ่านการท�าธุรกิจ หรือให้เช่า 
ท�าให้ลูกค้ามีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย
 Patrimonio Hoy ยังสร้างประโยชน์ต่อ
ชุมชนในด้านการจ้างงาน โดยเฉพาะกลุ่ม
แม่บ้านทีเ่ป็นพนกังานขายของโครงการ ซึง่เป็น
ผูห้ญิงถึง 95% และเกินครึง่ไม่มปีระสบการณ์
การท�างานด้านนี้มาก่อน พนักงานขายเหล่านี้
เป็นแขนขาของบริษัทในการเข้าถึงชุมชน

“การ ‘คิดต่าง’ ของ CEMEX ไม่เพียงช่วยแก้ปัญหายอดขายปูนซีเมนต์ที่บริษัท
ประสบในยุค 90s แต่ยังช่วยผลักดันให้บริษัทก้าวออกจากกรอบคิดเดิม เพ่ือค้นหา
นวัตกรรมใหม่ที่สร้างคุณค่าได้ทั้งก�าไรและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนจน” 

ผู้มีรายได้น้อย โดยอาศัยการตลาดแบบเคาะ
ประตูบ้าน การใช้คนในชุมชนเดียวกันท่ีมี
ความคุ้นเคยกันอย่างดีมาเป็นพนักงานขาย 
ท�าให้โครงการดูน่าไว้ใจมากกว่าใช้พนักงาน
ขายแปลกหน้าใส่สูทผูกไทที่มาจากบริษัท
ยักษ์ใหญ่ที่ชุมชนไม่คุ้นเคยด้วย
 ในทางธุรกิจ โครงการ Patrimonio Hoy 
สร้างยอดขายเพ่ิมให้บริษัทและคุ้มทุนในปี 
2004 ก่อนจะสร้างก�าไรให้บรษิทัอย่างต่อเน่ือง 
รวมท้ังในปี 2008 ท่ีเป็นปีวิกฤตเศรษฐกิจ
ครั้งใหญ่ โครงการช่วยกระจายรายได้สู่ผู้จัด
จ�าหน่ายของ CEMEX มากกว่า 30 ล้าน
เหรียญสหรัฐต่อปี ช่วยขายปูนได้มากกว่า
ปีละ 60,000 ตนั CEMEX ได้รบัรางวัลมากมาย
จากโครงการน้ี เช่น HABITAT Business 
Award จากองค์การสหประชาชาติในปี 2009 
และ ‘Change the World’ Company ล�าดับ
ที่ 15 โดยนิตยสาร Fortune ในปี 2015 รวมทั้ง
กลายเป็นกรณีศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ
ทีม่หาวิทยาลยัอย่างฮาร์วาร์ดและสแตนฟอร์ด 
 จนถึงปี 2015 มีครอบครัวกว่า 480,000 
ครอบครวัทีม่บ้ีานหรอืต่อเตมิบ้านกับโครงการ 
Patrimonio Hoy โครงการนี้สร้างบ้านไปแล้ว
เป็นพ้ืนที่รวมกว่า 4 ล้านตารางเมตร รวมทั้ง
ปล่อยเครดิตให้ผู้มีรายได้น้อยกว่า 295 ล้าน
เหรียญสหรัฐ ทั้งในเม็กซิโกและขยายไปยัง
โคลอมเบีย คอสตาริกา นิการากัว และ
สาธารณรัฐโดมินิกัน
 การ ‘คิดต่าง’ ของ CEMEX ไม่เพียงช่วย
แก้ปัญหายอดขายปูนซีเมนต์ท่ีบริษัทประสบ
ในยุค 90s แต่ยังช่วยผลักดันให้บริษัทก้าว
ออกจากกรอบคิดเดิมเพ่ือค้นหานวัตกรรม
ใหม่ท่ีสร้างคุณค่า ได้ท้ังก�าไร และยกระดับ
คณุภาพชีวิตคนจน ความส�าเร็จของ CEMEX 
ในฐานะบริษัทซีเมนต์ยักษ์ใหญ่เจ้าแรกๆ 
ของโลกท่ีใช้ธุรกิจแก้ป ัญหาให้ตลาดผู ้มี
รายได้น้อยได้ ท�าให้โลกธุรกิจได้บทพิสูจน์
อีกครั้งว่าคนจนไม่จ�าเป็นต้องเกี่ยวดองกับ
ธุรกิจแค่ในฐานะ ‘กลุ ่มเป้าหมาย’ ด ้าน
ซีเอสอาร์ หรือการกุศล แต่ก็เป็นพันธมิตรท่ี
ส�าคัญต่อการอยู่รอดและเติบโตของธุรกิจ
ได้เช่นกัน
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ภัทราพร 
แย้มละออ

นักการตลาด
และนักธุรกิจเพ่ือสังคม
ที่บ่มเพาะความคิด
และประสบการณ์จาก
การท�างานที่ป่าสาละ

THE AUTHOR

คนรายได้น้ อยหลายแสนครอบครัว
ปลูกบ้านในฝนัได้เอง
 CEMEX เป็นหน่ึงในบริษัทปูนซีเมนต์
ที่ใหญ่ท่ีสุดของโลก บริษัทอายุ 110 ปีแห่งน้ี
มีส�านักงานใหญ่อยู ่ ท่ีเม็กซิโก มียอดขาย
ประมาณ 1.34 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐต่อปี 
แม้จะเป็นผู้น�าตลาดย่านลาตินอเมริกา แต่
ก็ขยายกิจการไปใน 50 ประเทศทั่วโลก
 ในยุค  90s  ภาวะเศรษฐกิจตกต�่ า
ท�าให้โครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ชะลอตัว 
คนร�่ารวยและคนชั้นกลางสร้างบ้านน้อยลง 
ส่งผลให้ความต้องการใช้ปูนในตลาดลดลง 
เมือ่ยอดขายเริม่มปัีญหา CEMEX จงึพยายาม
ศึกษาและวิเคราะห์หาโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ 
และพบว่าตลาดทีบ่รษิทัไม่ค่อยสนใจนักอย่าง
ตลาด ‘คนจน’ ก็ยังมีความต้องการใช้ปูนที่
ต่อเนื่องและยังโตได้อีกมากในอนาคต
 แม้จะเริ่มมองเห็นโอกาสท่ีว่า แต่บริษัท
ก็ยอมรับโดยดุษณีว่าไม่มีความรู้ความเข้าใจ
ในความต้องการหรือปัญหาของกลุ ่มผู ้มี
รายได้น้อยสักเท่าไร บริษัทจึงกลับไปต้ังต้น
โดยเริ่มจากการ ‘ลืม’ วิธีท�าธุรกิจ เทคนิค 
กลยุทธ์ต่างๆ ทีเ่คยท�ามา แล้วมุง่หานวัตกรรม
ใหม่ที่จะเข้าถึงกลุ่มคนรายได้น้อย
 โดยเริ่มจากการใช้เวลาลงพ้ืนท่ีท�าวิจัย
อย่างละเอียด เข้าไปในชุมชนเพ่ือสังเกต
พฤติกรรม เก็บข้อมูล ท�าความเข้าใจปัญหา
ของคนรายได้น้อยท่ีปลูกบ้านเอง จนท�าให้
เห็นปัญหาที่ชัดเจนของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็น 
การขาดแหล่งเงินกู ้เพ่ือการปลูกบ้านหรือ
ต่อเติม ข้ันตอนอันยุ่งยากของการปลูกบ้านท่ี
คนมีรายได้น้อยต้องหาผู ้รับเหมา วิศวกร 
สถาปนิกท่ีมักจะแพง แต่กลับส่งมอบงานท่ี
มีคุณภาพต�่า เมื่อบ้านขาดการออกแบบและ
การวางแผนท่ีดี ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างก็
ยิ่งสูงกว่าที่ควรจะเป็น
 จากข้อมูลที่ได้ CEMEX น�าโจทย์กลับไป
คิดต่อ ก่อนจะพัฒนาบริการใหม่ Patrimonio 
Hoy (แปลว่า ทรัพย์สมบัติของเราในวันนี้ 
ในภาษาสเปน) ใน ค.ศ. 1998 ซึ่งเป็นบริการ
ครบวงจรท้ังออม-กู้เพ่ือการปลูกบ้านแก่ผู ้
มีรายได้น้อยโดยเฉพาะ 

  โดยใช้กลไกทางการเงินที่คนรายได้น้อย
คุ้นเคยอยู่แล้วอย่าง Microlending คือการ
รวมกลุ่มเพ่ือนๆ มากู้เงินด้วยกัน โดยไม่ต้อง
มหีลกัทรพัย์ค�า้ประกัน แต่อาศัยการค�า้ประกัน
กันเอง เมื่อลูกค้ารวมกลุ่มกันมา 3 คนเป็น 
‘สมาชิกรายกลุ่ม’ ของ Patrimonio Hoy และ
ออมเงินร่วมกันต่อเนื่องตลอด 70 สัปดาห์ 
ในจ�านวนท่ีไม่มากนัก คือประมาณ 10-15 
เหรียญสหรัฐต่อสัปดาห์ เงินจ�านวนน้ีจะใช้
เป็นเครดติค่าวัสดกุ่อสร้างที ่CEMEX จะจดัส่ง
ให้เป็นระยะในระหว่างนั้น
  สมาชิกรายกลุ่มเหล่านี้นอกจากจะได้
เข้าถึงเงินกู้แล้ว ยังได้รับบริการให้ค�าปรึกษา
ด ้านการออกแบบและก ่อสร ้างจากทีม
สถาปนิกและวิศวกร รวมทั้งการรับประกัน
ราคาวัสดุก่อสร้างคงที่ตลอดช่วงอายุสมาชิก 
แม้ราคาของวัสดุก่อสร้างจะมีความผันผวน 
นอกจากน้ีหากโครงการก่อสร้างล่าช้าหรือ
สะดุด CEMEX จะเก็บวัสดุก่อสร้างเหล่าน้ี
ไว้ในโกดังให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 Patrimonio Hoy ท�าให้คนมีรายได้น้อย
สร้างบ้านได้เร็วกว่าเดิม 3 เท่า และท�าให้
ประหยัดค่าก่อสร้างไปได้ถึง 30% ลูกค้า
จ�านวนมากของโครงการให้ความเห็นว่า 
พวกเขาจะไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้เพ่ือ
การปลูกบ้านได้เลย หากไม่มีโครงการนี้ 
 บ ้าน Patrimonio Hoy ท่ีได ้รับการ
ออกแบบและวางระบบมาจากสถาปนิกและ
วิศวกรมืออาชีพ ในภายหลังท่ีมีการขายต่อ
จะมีราคาตลาดสูงกว่าปกติถึง 20% เพราะ
คุณภาพและฟังก์ชันการใช้งานดีกว่า และ
มีพ้ืนท่ีใช้สอยมากกว่า นอกจากจะส่งมอบ
บ้านที่มีคุณภาพที่ดีมากกว่าเดิม บริษัทพบว่า 
1 ใน 3 ของลูกค้าใช้พ้ืนท่ีบ้านในการต่อยอด
หารายได้เพ่ิมผ่านการท�าธุรกิจ หรือให้เช่า 
ท�าให้ลูกค้ามีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย
 Patrimonio Hoy ยังสร้างประโยชน์ต่อ
ชุมชนในด้านการจ้างงาน โดยเฉพาะกลุ่ม
แม่บ้านท่ีเป็นพนักงานขายของโครงการ ซึง่เป็น
ผูห้ญิงถึง 95% และเกินครึง่ไม่มปีระสบการณ์
การท�างานด้านนี้มาก่อน พนักงานขายเหล่านี้
เป็นแขนขาของบริษัทในการเข้าถึงชุมชน
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ผู้มีรายได้น้อย โดยอาศัยการตลาดแบบเคาะ
ประตูบ้าน การใช้คนในชุมชนเดียวกันท่ีมี
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ท�าให้โครงการดูน่าไว้ใจมากกว่าใช้พนักงาน
ขายแปลกหน้าใส่สูทผูกไทที่มาจากบริษัท
ยักษ์ใหญ่ที่ชุมชนไม่คุ้นเคยด้วย
 ในทางธุรกิจ โครงการ Patrimonio Hoy 
สร้างยอดขายเพ่ิมให้บริษัทและคุ้มทุนในปี 
2004 ก่อนจะสร้างก�าไรให้บรษิทัอย่างต่อเน่ือง 
รวมท้ังในปี 2008 ท่ีเป็นปีวิกฤตเศรษฐกิจ
ครั้งใหญ่ โครงการช่วยกระจายรายได้สู่ผู้จัด
จ�าหน่ายของ CEMEX มากกว่า 30 ล้าน
เหรียญสหรัฐต่อปี ช่วยขายปูนได้มากกว่า
ปีละ 60,000 ตนั CEMEX ได้รบัรางวัลมากมาย
จากโครงการน้ี เช่น HABITAT Business 
Award จากองค์การสหประชาชาติในปี 2009 
และ ‘Change the World’ Company ล�าดับ
ที่ 15 โดยนิตยสาร Fortune ในปี 2015 รวมทั้ง
กลายเป็นกรณีศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ
ทีม่หาวิทยาลยัอย่างฮาร์วาร์ดและสแตนฟอร์ด 
 จนถึงปี 2015 มีครอบครัวกว่า 480,000 
ครอบครวัทีม่บ้ีานหรอืต่อเตมิบ้านกับโครงการ 
Patrimonio Hoy โครงการนี้สร้างบ้านไปแล้ว
เป็นพ้ืนที่รวมกว่า 4 ล้านตารางเมตร รวมทั้ง
ปล่อยเครดิตให้ผู้มีรายได้น้อยกว่า 295 ล้าน
เหรียญสหรัฐ ทั้งในเม็กซิโกและขยายไปยัง
โคลอมเบีย คอสตาริกา นิการากัว และ
สาธารณรัฐโดมินิกัน
 การ ‘คิดต่าง’ ของ CEMEX ไม่เพียงช่วย
แก้ปัญหายอดขายปูนซีเมนต์ที่บริษัทประสบ
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คณุภาพชีวิตคนจน ความส�าเร็จของ CEMEX 
ในฐานะบริษัทซีเมนต์ยักษ์ใหญ่เจ้าแรกๆ 
ของโลกที่ใช ้ ธุรกิจแก้ป ัญหาให้ตลาดผู ้มี
รายได้น้อยได้ ท�าให้โลกธุรกิจได้บทพิสูจน์
อีกครั้งว่าคนจนไม่จ�าเป็นต้องเกี่ยวดองกับ
ธุรกิจแค่ในฐานะ ‘กลุ ่มเป้าหมาย’ ด ้าน
ซีเอสอาร์ หรือการกุศล แต่ก็เป็นพันธมิตรท่ี
ส�าคัญต่อการอยู่รอดและเติบโตของธุรกิจ
ได้เช่นกัน
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ครีมกันแดด ปะการัง
เมื่อมนุษย์ไม่หยุดแค่ผืนดิน

ดาวโลกถือก�าเนิดมา 4.54 พันล้านปี เป็น
เวลาทีย่าวนานมาก ยาวเกินกวา่ทีพ่วกเราจะ
จนิตนาการชว่งเวลาเนิน่นานขนาดนัน้ออก 
หากลองเปรียบเทียบใหม่ สมมติว่า 4.54 
พันล้านปีนั้นมีค่าเท่ากับ 1 ปี สมมติว่าโลก
ถือก�าเนิดในวันที่ 1 มกราคม และสมมติ
อีกทีว่าวันนี้คือวันที่ 31 ธันวาคม ตอนใกล้
เทีย่งคนื หากใชห้นว่ยสมมตเิปรยีบเทยีบน้ี
จะพบว่ามนุษย์เรานั้นเพ่ิงถือก�าเนิดมา
บนโลกเมื่อเย็นวันที่ 26 ธันวาคม หรือ
พูดง่ายๆ วา่มนษุยเ์ราเปน็เพียงผูอ้ยูอ่าศัย
รุ่นใหม่สุดๆ ที่เพ่ิงเกิดขึ้นบนดาวโลกนี้
 ค�าเปรียบเทียบของ เอ็ด ยง จากหนังสือ 
I Contain Multitudes ช่วยให้เราเข้าใจล�าดับ
เวลาการเกิดขึ้นมาของมนุษย์ได้ชัดเจนย่ิงขึ้น 
แต่สิ่งท่ีชวนให้คิดต่อคือ ท�าไมผู้อยู ่อาศัย
รุน่ใหม่อย่างพวกเราจงึมอีทิธิพลในทางลบกับ

ดาวโลกมากนัก นี่พวกเราไม่รู ้ จักเกรงใจ
แบคทีเรีย เชื้อรา ปะการัง หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ 
ที่อยู่กันมาก่อนหน้านี้เลยหรือ
 ต้องยอมรบัว่าส่วนหน่ึงเกิดจากธรรมชาติ
ของมนุษย์ที่ชอบค้นหาและครอบครอง ตั้งแต่
ยุคอดีตที่เราเดินเท้า ขี่ม้า ไปจนถึงต่อเรือเพื่อ
ค้นหาแผ่นดินอื่น นอกเหนือไปจากแผ่นดิน
ที่ถือก�าเนิด และเมื่อค้นหาแล้วย่อมน�าไปสู่
การอยากได้มาครอบครอง จากผืนดินลามไป
ถึงผนืป่าและผนืน�า้ ด้วยเทคโนโลยีในปัจจบุนั 
มนุษย์ช่างค้นหาสามารถเดินทางส�ารวจโลก
ได้ในทกุจดุ รวมไปถึงโลกใต้น�า้ทีไ่ม่ใช่ดนิแดน
ของสตัว์เลีย้งลกูด้วยนมอย่างเรา และบางครัง้
เราก็หลงลืมไปว่า ในการส�ารวจโลกใต้น�้าน้ัน 
เราได้ทิง้บางสิง่บางอย่างไว้เป็นร่องรอยความ
เสียหายที่ธรรมชาติไม่ได้ต้องการ
 “ควรเลือกครีมกันแดดที่ป้องกันได้ทั้ง 

UVA และ UVB ทา 30 นาทีก่อนออกแดด 
ในปรมิาณท่ีมากพอให้ท่ัว ทาซ�า้ทุก 2 ช่ัวโมง 
และทุกครัง้หลงัขึน้จากน�า้” เป็นค�าแนะน�าของ
หมอผิวหนังทั่วโลก ด้วยหวังจะช่วยปกป้อง
ให้ผิวผู้คนไม่ถูกแสงแดดท�าร้าย แต่บางครั้ง
พวกเรา (ท้ังหมอและคนไข้) ก็ลมืไปว่าอาจเกิด
ผลกระทบให้มีบางอย่างที่ขาวนอกจากผิวคน 
นั่นคือ ปะการัง!
 งานวิจัยพบว่า สารกันแดดออกซิเบนโซน 
ซึ่งเป็นสารกันแดดท่ีนิยมใช้ในครีมกันแดด
แบรนด์ดังมากมาย เพราะมีคุณสมบัติใน
การป้องกันได้ท้ัง UVA และ UVB กลับมี
ผลเสียต่อปะการัง โดยส่งผลให้ปะการังถูก
ฟอกขาว สูญเสียสีตามธรรมชาติไป และยัง
เป็นอันตรายต่อดเีอน็เอของปะการงั ส่งผลให้
ปะการงัตายได้ 
 มีการประมาณว่าในแต่ละปี ครีมกันแดด

พญ. ธิดากานต์ 
รุจิพัฒนกุล

หมอผิงออกหนังสือ
มาเยอะถึง 14 เล่ม 
เพราะอยากให้คนไทย
สุขภาพดี จะได้ไม่มี
คนไข้ให้หมอตรวจ 
บทความของเธอเน้น
ไปที่เรื่องสุขภาพแนว 
well-being และ 
anti-aging รวมถึง
เทรนด์ที่น่าสนใจ 
แปลกใหมท่ีก่�าลังเกดิขึน้
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ราว 25-60 ล้านขวดกลายเป็นสารปนเป้อน
ในท้องทะเลโดยไม่ตั้งใจ เวลาเพียง 20 นาที
ที่คนแช่อยู่ในน�้า ส่งผลให้สารเคมีราว 25% 
ในครีมกันแดดถูกชะล้างออกไปกลายเป็น 
‘Swimmer Pollution’
 งานวิจัยในแหล่งด�าน�้าจ�านวน 6 แห่งใน
เซาท์แคโรไลนา พบสารออกซเิบนโซนในระดบั
ที่เข้มข้นพอที่จะเป็นอันตรายต่อปะการังได้
ในท้ัง 6 พ้ืนท่ี นอกจากสารออกซิเบนโซน
แล้ว สารเคมีอื่นๆ ในครีมกันแดดท่ีพบว่า
เป็นอันตรายต่อปะการังได้เช่นเดียวกันคือ 
บิวทิลพาราเบน, ออกทิโนเซต และซิงก์ หรือ
ไทเทเนียมไดออกไซด์ ในรปูแบบอนุภาคนาโน 
(nanoparticle) ซึ่งนิยมใช้ในครีมกันแดด
ทางกายภาพรุ่นใหม่ (physical sunscreen)
 ส�าหรบันักส�ารวจผูร้กุล�า้ดนิแดนใต้ผนืน�า้ 
คงจะดีกว่าหากเราด�าดิ่งลงไปส�ารวจแบบ
สงบเสงี่ยมเจียมตัว ไม่ ท้ิงร ่องรอยความ
เสียหายให้ห ้วงมหาสมุทรมากเกินไปนัก 
การเปลี่ยนแปลงง่ายๆ ที่เราสามารถท�าได้
ทันทีคือ
 • เปลี่ยนมาใช้ครีมกันแดดที่ปราศจาก
สารออกซิเบนโซน, บิวทิลพาราเบน, ออกทิ-
โนเซต, ซิงก์ (อนุภาคนาโน), ไทเทเนียม-
ไดออกไซด์ (อนุภาคนาโน)
 • ทาครมีกันแดดเฉพาะบรเิวณนอกเสือ้ผ้า 
เช่น ใบหน้า คอ มือ ส่วนบริเวณท่ีมีเสื้อผ้า
ปกคลมุ พยายามเลอืกทีม่ค่ีา UPF (Ultraviolet 
Protection Factor) สูงๆ
 • ร่วมรณรงค์ให้ท้ังผู้ผลิตและผู้บริโภค
ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาครีมกันแดด 
ที่ปราศจากสารเคมีที่ท�าร ้ายปะการังและ
สิ่งมีชีวิตอื่นๆ ใต้ท้องทะเล
 อย่าปล่อยให้ครีมกันแดดถูกเปลี่ยน
บทบาทจากพระเอกท่ีช่วยปกป้องสุขภาพผิว 
กลายเป็นผู ้ร ้ายที่ท�าลายสุขภาพปะการัง
ใต้ท้องทะเล และอย่าปล่อยให้ความรกัทีน่�าพา
ให้เราอยากรู้จักโลกใต้ผืนน�้ากลายเป็นการ
รูจ้กัเพ่ือท�าร้ายกัน เพียงเพราะรูเ้ท่าไม่ถึงการณ์

“อย่าปล่อยให้ครีมกันแดดถูกเปลี่ยนบทบาทจากพระเอกที่ช่วยปกป้องสุขภาพผิว 
กลับกลายเป็นผู้ร้ายที่ท�าลายสุขภาพปะการังใต้ท้องทะเล”

เรื่องรักสามเส้า
ของเราชาวออฟฟศิ มันจะดีหรือ?
Q: หนู เ พ่ิงมาท�างานที่ ใหม่ ได้ ไ ม่นาน 
ปรากฏว่ามีพ่ีที่ท�างานคนหนึ่งมาจีบค่ะ 
แต่ พ่ีคนนั้ น เคยเป็นแฟนกับ พ่ีอีกคน
ซึง่ท�างานอยูท่ีเ่ดยีวกนั หนกูก็ลวัเหมอืนกัน
ว่าแฟนเก่าของเขาจะรู้สึกไม่ดีกับหนูขึ้นมา
แล้วจะมีผลกระทบกับงาน หนูควรจะท�า
อย่างไรดีคะ 
 A: เรื่องรักในออฟฟศนี่ท�าให้หัวใจชุ่มชื่น
ดีนะครับ ท�าให้เราอยากท�างานขึ้นมานิดหนึ่ง 
เอาเป็นว่าเช้าวันจันทร์ก็ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป
แล้วนะ
 พ่ีตอบไม่ได้หรอกครับว่าคุณพ่ีแฟนเก่า
เขาคิดอย่างไร คือมันก็มีความเป็นไปได้ว่า
เขาจะไม่ได้คิดอะไรเลย หรือเขาก็ยังมีเย่ือใย
กับแฟนเก่าอยู่ แต่พยายามไม่แสดงออกให้
เป็นปัญหา หรือก็อาจจะเป็นไปได้เช่นกันว่า 
เขารบัความจรงิไม่ได้ และพานหมัน่ไส้ไม่ชอบ
หนูไปด้วย ก็เป็นไปได้หมดแหละ
 โดยหลักการ เมื่อเลิกกันก็คือเลิกกันแล้ว 
แปลว่าต่างคนต่างมีชีวิตใหม่ได้ จะคบหาใคร

ก็ได้ ไอ้การเห็นแฟนเก่ามีคนใหม่ก็อาจจะมี
อารมณ์จกุอกกันบ้าง (โดยเฉพาะถ้าเขามก่ีอน
เรานะ ฮ่าๆ) แต่ก็ไม่มสีทิธิจะมาหงึหวงกันแล้ว 
 เจ็บได้ แต่ต้องเจ็บแบบมืออาชีพ คือเจ็บ
แบบไม่สร้างปัญหาให้คนอื่น และไม่ท�าให้
ตวัเองเดอืดร้อน ไปเลยีแผลเงียบๆ อย่างไรเสยี
ชีวิตก็ต้องด�าเนินต่อไป แต่น่ันเป็นส่วนท่ีคน
เป็นแฟนเก่าต้องไปจัดการจิตใจของเขาเอง 
เราคงไปท�าแทนไม่ได้ เอาเป็นว่าเรามาคุยกัน
ดีกว่าว่า แล้วหนูท�าอย่างไรได้บ้าง?
 พ่ีคิดว่าเรื่องนี้ถ้าหนูตั้งใจท�างานให้ดี ให้
ผลงานแสดงออกถึงคุณภาพในตัวของมันเอง 
และท�าตัวดี ไม่ประเจิดประเจ้อ มันก็เป็น
เกราะป้องกันภัยให้หนูเองนะ
 กับแฟนเก่าของพ่ีคนนั้นที่หนูต้องท�างาน
ร่วมกันอยู่ หนูก็ให้เกียรตเิขาในฐานะพ่ีร่วมงาน 
ถ้าหนูท�าตวัด ีนอบน้อม น่ารกั หนก็ูอยู่ออฟฟศ
นี้ได้สบายๆ สวยๆ 
 มันอาจจะมีช่วงเวลาท่ีเคมีไม่เข้ากันบ้าง 
หากแผลของพ่ีคนนั้นเขายังไม่หายดี แต่พ่ีว่า

ภา
พ
ปร
ะก
อบ

 N
is
ak

or
n 

Ri
tta

pa
i

ท้อฟฟี่  
แบรดชอว์ 

เจ้าของเฟซบุ๊กเพจ 
ท้อฟฟี่  แบรดชอว์ 
(Facebook.com/
toffybradshawwriter) 
หรอื ชญานท์ตั วงศ์มณี 
อดีต Communications 
Director ของบริษัท
พีอาร์เอเจนซี
ยักษ์ใหญ่ระดับโลก
ที่ตัดสินใจลาออกจาก
คอมฟอร์ตโซน มาท�า
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และตั้งใจจะใช้การเขียน
เพ่ือท�าให้คนอ่านเก่งขึ้น
กว่าตัวเขา
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ราว 25-60 ล้านขวดกลายเป็นสารปนเป้อน
ในท้องทะเลโดยไม่ตั้งใจ เวลาเพียง 20 นาที
ที่คนแช่อยู่ในน�้า ส่งผลให้สารเคมีราว 25% 
ในครีมกันแดดถูกชะล้างออกไปกลายเป็น 
‘Swimmer Pollution’
 งานวิจัยในแหล่งด�าน�้าจ�านวน 6 แห่งใน
เซาท์แคโรไลนา พบสารออกซเิบนโซนในระดบั
ที่เข้มข้นพอที่จะเป็นอันตรายต่อปะการังได้
ในท้ัง 6 พ้ืนที่ นอกจากสารออกซิเบนโซน
แล้ว สารเคมีอื่นๆ ในครีมกันแดดท่ีพบว่า
เป็นอันตรายต่อปะการังได้เช่นเดียวกันคือ 
บิวทิลพาราเบน, ออกทิโนเซต และซิงก์ หรือ
ไทเทเนียมไดออกไซด์ ในรปูแบบอนุภาคนาโน 
(nanoparticle) ซึ่งนิยมใช้ในครีมกันแดด
ทางกายภาพรุ่นใหม่ (physical sunscreen)
 ส�าหรบันักส�ารวจผูร้กุล�า้ดนิแดนใต้ผนืน�า้ 
คงจะดีกว่าหากเราด�าดิ่งลงไปส�ารวจแบบ
สงบเสงี่ยมเจียมตัว ไม่ ท้ิงร ่องรอยความ
เสียหายให้ห ้วงมหาสมุทรมากเกินไปนัก 
การเปลี่ยนแปลงง่ายๆ ที่เราสามารถท�าได้
ทันทีคือ
 • เปลี่ยนมาใช้ครีมกันแดดท่ีปราศจาก
สารออกซิเบนโซน, บิวทิลพาราเบน, ออกทิ-
โนเซต, ซิงก์ (อนุภาคนาโน), ไทเทเนียม-
ไดออกไซด์ (อนุภาคนาโน)
 • ทาครมีกันแดดเฉพาะบรเิวณนอกเสือ้ผ้า 
เช่น ใบหน้า คอ มือ ส่วนบริเวณท่ีมีเสื้อผ้า
ปกคลมุ พยายามเลอืกทีม่ค่ีา UPF (Ultraviolet 
Protection Factor) สูงๆ
 • ร่วมรณรงค์ให้ท้ังผู้ผลิตและผู้บริโภค
ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาครีมกันแดด 
ท่ีปราศจากสารเคมีที่ท�าร ้ายปะการังและ
สิ่งมีชีวิตอื่นๆ ใต้ท้องทะเล
 อย่าปล่อยให้ครีมกันแดดถูกเปลี่ยน
บทบาทจากพระเอกท่ีช่วยปกป้องสุขภาพผิว 
กลายเป็นผู ้ร ้ายท่ีท�าลายสุขภาพปะการัง
ใต้ท้องทะเล และอย่าปล่อยให้ความรกัทีน่�าพา
ให้เราอยากรู้จักโลกใต้ผืนน�้ากลายเป็นการ
รูจ้กัเพ่ือท�าร้ายกัน เพียงเพราะรูเ้ท่าไม่ถึงการณ์

“อย่าปล่อยให้ครีมกันแดดถูกเปลี่ยนบทบาทจากพระเอกที่ช่วยปกป้องสุขภาพผิว 
กลับกลายเป็นผู้ร้ายที่ท�าลายสุขภาพปะการังใต้ท้องทะเล”

เรื่องรักสามเส้า
ของเราชาวออฟฟศิ มันจะดีหรือ?
Q: หนู เ พ่ิงมาท�างานที่ ใหม่ ได้ ไ ม่นาน 
ปรากฏว่ามีพ่ีที่ท�างานคนหนึ่งมาจีบค่ะ 
แต่ พ่ีคนนั้ น เคยเป็นแฟนกับ พ่ีอีกคน
ซึง่ท�างานอยูท่ีเ่ดยีวกนั หนกูก็ลวัเหมอืนกัน
ว่าแฟนเก่าของเขาจะรู้สึกไม่ดีกับหนูขึ้นมา
แล้วจะมีผลกระทบกับงาน หนูควรจะท�า
อย่างไรดีคะ 
 A: เรื่องรักในออฟฟศนี่ท�าให้หัวใจชุ่มชื่น
ดีนะครับ ท�าให้เราอยากท�างานขึ้นมานิดหนึ่ง 
เอาเป็นว่าเช้าวันจันทร์ก็ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป
แล้วนะ
 พ่ีตอบไม่ได้หรอกครับว่าคุณพ่ีแฟนเก่า
เขาคิดอย่างไร คือมันก็มีความเป็นไปได้ว่า
เขาจะไม่ได้คิดอะไรเลย หรือเขาก็ยังมีเย่ือใย
กับแฟนเก่าอยู่ แต่พยายามไม่แสดงออกให้
เป็นปัญหา หรือก็อาจจะเป็นไปได้เช่นกันว่า 
เขารบัความจรงิไม่ได้ และพานหมัน่ไส้ไม่ชอบ
หนูไปด้วย ก็เป็นไปได้หมดแหละ
 โดยหลักการ เม่ือเลิกกันก็คือเลิกกันแล้ว 
แปลว่าต่างคนต่างมีชีวิตใหม่ได้ จะคบหาใคร

ก็ได้ ไอ้การเห็นแฟนเก่ามีคนใหม่ก็อาจจะมี
อารมณ์จกุอกกันบ้าง (โดยเฉพาะถ้าเขามก่ีอน
เรานะ ฮ่าๆ) แต่ก็ไม่มสีทิธิจะมาหงึหวงกันแล้ว 
 เจ็บได้ แต่ต้องเจ็บแบบมืออาชีพ คือเจ็บ
แบบไม่สร้างปัญหาให้คนอื่น และไม่ท�าให้
ตวัเองเดอืดร้อน ไปเลยีแผลเงยีบๆ อย่างไรเสยี
ชีวิตก็ต้องด�าเนินต่อไป แต่นั่นเป็นส่วนท่ีคน
เป็นแฟนเก่าต้องไปจัดการจิตใจของเขาเอง 
เราคงไปท�าแทนไม่ได้ เอาเป็นว่าเรามาคุยกัน
ดีกว่าว่า แล้วหนูท�าอย่างไรได้บ้าง?
 พ่ีคิดว่าเรื่องนี้ถ้าหนูตั้งใจท�างานให้ดี ให้
ผลงานแสดงออกถึงคุณภาพในตัวของมันเอง 
และท�าตัวดี ไม่ประเจิดประเจ้อ มันก็เป็น
เกราะป้องกันภัยให้หนูเองนะ
 กับแฟนเก่าของพ่ีคนนั้นที่หนูต้องท�างาน
ร่วมกันอยู่ หนูก็ให้เกียรตเิขาในฐานะพ่ีร่วมงาน 
ถ้าหนูท�าตวัด ีนอบน้อม น่ารกั หนก็ูอยู่ออฟฟศ
นี้ได้สบายๆ สวยๆ 
 มันอาจจะมีช่วงเวลาท่ีเคมีไม่เข้ากันบ้าง 
หากแผลของพ่ีคนนั้นเขายังไม่หายดี แต่พ่ีว่า
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ถ้าหนูท�าตัวน่ารัก แสดงออกว่าหนูมาดี ไม่ได้
คิดร้ายอะไรกับใคร เดี๋ยวเขาก็รู้และเข้ากัน
ได้เอง ใช้เวลาหน่อย อย่าเพิ่งมีก�าแพง ตอนนี้
อาจจะยังไม่รู้จักกันดีพอ ก็อาจจะมีหมั่นไส้
กันเป็นธรรมดา เผลอๆ ต่อไปจะกอดคอกัน
เป็นพ่ีสาว-น้องสาว เป็นคุณแม่-คุณลูกก็ได้ 
มีเยอะไปท่ีเกลียดกันตอนแรก แต่ตอนหลัง
กลายเป็นเพ่ือนสนิทกัน และไม่ต้องไปหึงว่า
พ่ีคนน้ีเคยเป็นแฟนเก่าเลยต้องจับตาดูเป็น
พิเศษ ไม่อย่างนั้นหนูจะเป็นบ้าที่ต้องคอย
ตามหึงอยู่ตลอดเวลา แล้วงานการก็จะเสีย
เพราะแบบนี้ 
 รักแค่ไหน แต่ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
การงานก็ต้องมี ต้องรู้ว่าเราสวมหมวกใบไหน
ในเวลาอะไร เวลาท�างานก็ต้องท�างานให้ดี 
เวลาเป็นคนรักก็ท�าหน้าที่คนรักให้ดี 
 แต่ส�าหรับ worst case scenario หรือ
สถานการณ์เลวร้ายที่สุดซึ่งอาจเกิดข้ึนได้ ถ้า
เกดิพ่ีแฟนเก่าคนน้ันหมัน่ไส้แล้วมากลัน่แกล้ง 
หนูอย่าได้แคร์ ถ้าหนูท�างานดีแล้ว หนูท�าตัวดี 
ทุกอย่างมันจะฟ้องเอง ทุกคนก็รู้แหละว่าใคร
ท�าตัวอย่างไรในออฟฟศ แต่ถ้าหนูเป็นฝ่าย
ไปหาเรื่องเขาก็คงไม่มีใครอยากจะช่วยหนู 
ของแบบนี้อยู่ที่หนูเลยว่าหนูวางตัวอย่างไร
 อันนี้ไม่ได้แช่ง แต่สมมตินะ สมมติว่า
ถ้าถ่านไฟเก่ามันเกิดปะทุขึ้นมา อย่าได้เสียใจ
กับคนที่เขาไม่รักเราจริงให้มากนัก ให้ถือว่า
ดีแล้วท่ีคนแบบน้ีไปจากเรา เขามีความสุข
ของเขา เราก็ไปมีความสุขของเรา  
 ถ้าจะให้พ่ีแนะน�า พ่ีคิดว่าลองใช้เวลาดู
กันนานๆ หน่อยก็ดีนะครับ ความรักยุคซูเปอร์
ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตน่ีมันมาไวไปไวเหลือเกิน 
เดี๋ยวนี้คนเขาคบกันเป็นหลักสัปดาห์นะ ตอน
จีบกันใหม่ๆ อะไรๆ ก็ดี ยิ่งเปลี่ยนสถานที่ใหม่ 
ทุกอย่างใหม่หมด มาเจอคนหน้าใหม่ อะไรก็
น่าตื่นเต้น มีคนจีบยิ่งน่าตื่นเต้นเข้าไปใหญ่
 แต่เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าคนนี้ใช่ มีแต่
เวลาเท่าน้ันแหละครับที่จะบอกเราได้ ตอนนี้
ต่างคนต่างตื่นเต้นกับความใหม่กันอยู่ แต่
นานไปจะยังใช่กันอยู่หรือเปล่า ฉะนั้นก่อนจะ
ตกลงปลงใจใดๆ เอาให้แน่ใจก่อนว่ารกักันจรงิ 
เรามั่นใจในตัวเขา เขามั่นใจในตัวเรา
 ถ้าเขาไม่ใช่ เราจะรูต้วัเอง หรอืไม่อย่างนัน้
เขาก็จะหายไปเอง พวกออกตวัแรงจบีกันใหม่ๆ 
แล้วแสดงออกว่ารกักันปานจะกลนืกินนี ่เวลา
เลิกกันโคตรหมาเลยน้องเอย    
 อีกอย่างก็เพ่ือภาพลักษณ์ของหนูด้วย 
ย้ายงานมาไม่ทันไรได้แฟนใหม่เสียแล้ว พ่ีว่า
มันจะดูยังไงๆ อยู่นะ

คนท่ีเมาแล้วขับมักจะเชื่อว่าความทรงจ�าของ
ตัวเองไม่ค่อยดี และโดยเฉลี่ยแล้วแย่กว่า
ความสามารถในการจ�าของคนธรรมดาทั่วไป
 คนที่เมาจะมีความรู ้เก่ียวกับกฎหมาย
ห้ามเมาแล้วขับมากกว่า เมื่อเทียบกับคน
ธรรมดาทั่วไป
 ทั้งน้ีคงจะเป็นเพราะว่าคนท่ีเมาแล้วขับ 
ถูกจับและปรับมากกว่าคนท่ีเมาแต่ไม่ได้ขับ 
ซึ่งหมายความว่าการให้ความรู ้ เ ก่ียวกับ
กฎหมายกับคนกลุม่น้ีมากขึน้ก็คงจะช่วยอะไร
ไม่ได้มาก
 คนท่ีเมาแล้วขับมักจะเป็นคนท่ีวางแผน
ไม่เก่ง หรอืเป็นคนท่ีไม่ชอบวางแผนเลย (poor 
planner) และเป็นคนหุนหันพลนัแล่นมากกว่า
คนธรรมดาทั่วไป
 คนท่ีเมาแล้วขับ โดยเฉพาะคนท่ีเมาแล้วขบั
มากกว่า 5 ครั้งในปีก่อนที่จะถูกสัมภาษณ์มัก
ให้น�า้หนกักับปัจจบุนัมากกว่าอนาคต พูดง่ายๆ 
คือพวกเขาชอบความสุขแบบทันที (instant
gratification) ส่วนเรื่องร้ายๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
กับตัวเขาในอนาคต พวกเขากลับแทบไม่ได้
คิดถึงมันเลย (ส่วนหน่ึงก็เพราะว่าส�าหรับ
คนพวกนี้ อนาคตมันช่างดูไกลเสียเหลือเกิน 
ถ้าสุขวันนี้ได้ก็สุขก่อนดีกว่า ส่วนเรื่องร้ายๆ ที่
อาจเกิดขึน้ในอนาคตก็ไม่จ�าเป็นต้องคดิถึงมนั)

เคยสงสยักนัไหมครบัวา่คนท่ีเมาแลว้ขบันัน้
เป็นคนแบบไหน ท�าไมเขาจึงเมาแล้วขับกัน
ทั้งๆ ที่รู้ว่ามันอันตรายต่อตัวเองและคน
ใชร้ถใชถ้นนอืน่ๆ เป็นเพราะคนทีเ่มาแล้วขบั
นั้นมักจะมีไอคิวที่ต�่ากว่าคนทั่วไปหรือเปล่า 
หรือเป็นเพราะว่าพวกเขาไม่รู้จักกฎหมาย
ทีห่า้มเมาแลว้ขบั หรอืเปน็เพราะเหตผุลอ่ืน
ที่คนเรามักจะคิดไม่ถึงกัน
 ในการพิสูจน์ว ่าอะไรเป็นคุณสมบัติที่
ส�าคัญท่ีท�าให้คนท่ีเมาแล้วขับแตกต่างจาก
คนอื่นๆ ทั่วไป นักเศรษฐศาสตร์ 3 คนจาก
มหาวิทยาลัยดุก ในสหรัฐอเมริกา – Frank A. 
Sloan, Lindsey M. Eldred และ Yanzhi Xu 
– ได้ลงมือท�าการวิเคราะห์ข้อมูลของคนท่ี
ดืม่แล้วขบัในอเมรกิา (The Survey of Alcohol 
and Driving) และพบว่า
 คนท่ีเมาแล้วขับไม่ได้มีความสามารถ
ทางด้านความคดิน้อยไปกว่าคนธรรมดาท่ัวไป 
โดยเฉลี่ยแล้วคนที่เมาแล้วขับสามารถตอบ
ค�าถามเลข ค�าถามสถิติ และค�าถามความรู้
ท่ัวไป อย่างเช่น ‘ถ้าคุณมีเงินในธนาคารอยู่ 
200 เหรยีญสหรฐั แล้วคณุได้ดอกเบีย้ปีละ 10% 
คุณจะมีเงินฝากเท่าไรตอนปลายปี’ และ 
‘ใครเป็นผูว่้าราชการจงัหวดัคนปัจจบุนัของคณุ’ 
– ดีพอๆ กันกับคนธรรมดาคนอื่นๆ ทั่วไป แต่

ทําไมต้องเมาแล้วขับ? 
ถอดรหัสวิธีคิดของคนเมาผ่านเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม
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 แล้วผลการวิจัยของพวกเขาทั้งสามมีนัย
ส�าคญักับนโยบายห้ามเมาแล้วขบัอย่างไรบ้าง
อย่างแรกเลยก็คือ นโยบายที่เก่ียวกับการ
ศึกษาอาจจะช่วยอะไรได้ไม่มากนัก เพราะ
คนที่เมาแล้วขับไม่ได้มีความฉลาดมากน้อย
ไปกว่าคนอื่นๆ ที่ไม่ได้เมาแล้วขับสักเท่าไรนัก 
แต่ด้วยความท่ีคนเมาแล้วขับมกัจะให้น�า้หนัก
กับความสุขในปัจจุบันมากกว่าความสุขใน
อนาคตมากจนเกินไป (นักเศรษฐศาสตร์
พฤติกรรมอย่างเราเรียกพฤติกรรมนั้นว ่า 
Time-inconsistency) เราจึงจ�าเป็นที่จะต้อง
ท�าให้การลงโทษคนที่เมาแล้วขับ (และจ�าเป็น
ที่จะต้องเป็นการลงโทษท่ีค่อนข้างรุนแรงด้วย 
ไม่ใช่แค่ปรับอย่างเดียว) เกิดข้ึนทันทีท่ีถูกจับ
แทนที่จะต้องมีการรอลงอาญาไปเรื่อยๆ ด้วย
เหตุผลที่ว่า คนกลุ่มน้ีไม่ค่อยแคร์อนาคตของ
เขาสักเท่าไร การลงอาญาก็คงจะไม่ค่อยมี
ประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพฤติกรรมของคน
กลุ่มนี้มากนัก
 และส�าหรับคนท่ีรู้ตัวว่าเป็นคนที่ชอบเมา
แล้วขับ แต่ใจจริงคือไม่อยากจะเมาแล้วขับ 
แต่ห้ามตัวเองไม่ค่อยได้ล่ะก็ การวางแผนว่า
จะกลับบ้านอย่างไรก่อนท่ีจะออกไปดื่มกับ
เพ่ือนๆ นั้นเป็นกลยุทธ์ที่ดีท่ีสุดท่ีจะป้องกัน
ไม่ให้ท�าร้ายตัวเองและคนอื่นรอบข้างจาก
การเมาแล้วขับนะครับ (แต่ก็ต้องใช้ความ
พยายามหน่อย เพราะคนท่ีเมาแล้วขับมักจะ
วางแผนไม่ค่อยเก่ง)
 ผมขอปดท้ายบทความนี้ด้วยผลการวิจัย
อีกชิ้นหน่ึง น่ันก็คือคนที่ เมาแล้วขับมักมี
ความคิดท่ีผิดว่าตัวเองไม่เมา ท้ังนี้ก็เพราะว่า
ความเมาท�าให้ความสามารถในการประเมิน
ความเมาของตัวเองถดถอยลงไปเยอะมาก 
เพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ เห็นคนสนิท
ด่ืมเหล้าแล้วพยายามขับรถกลับบ้านเองด้วย
เหตุผลที่ว่า “ไม่เมาหรอก ไม่ต้องห่วง ผมรู้ตัว
ของผมเองว่าลิมิตของผมอยู่ตรงไหน” โอกาส
ที่คนคนนั้นเขาเมาจริงๆ มันสูงมากนะครับ
 Stay safe บนท้องถนนนะครับผม

ในเชิงกว้าง
 ปรากฏการณ์ท่ีบรษิทัต้องการเจเนอรลัลสิต์
นี้น่าจะพออธิบายได้จากสาเหตุดังนี้ครับ
 อย่างแรกเลยคือ ยุคนี้เป็นยุค less is 
more สังเกตง่ายๆ 3-4 ปีที่ผ่านมา สตาร์ทอัพ
เป็นเรื่องที่คนพูดถึงและพบเห็นบ่อยมาก 
ขณะเดียวกัน ทิศทางของหลายบริษัทก็หัน
มาเห็นดีเห็นงามกับการท�าตัวให้ ‘เล็ก’ สไตล์
สตาร์ทอัพกันท้ังน้ัน ยุคนี้จึงเป็นยุคที่เน้น
การท�างานแบบทีมเล็กๆ ครับ พอเป็นทีมเล็ก 
คนท�างานเลยจ�าเป็นต้องท�าได้หลายอย่าง 
เช่น HR ต้องท�าได้หลายด้าน คือจัดหาคน
จ่ายเงินเดือน ฝึกอบรม ว่าง่ายๆ ว่า all-in-one 
ดังน้ันความจ�าเป็นท่ีต้องจ้างสเปเชียลลิสต์
ด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะก็จะลดน้อยลง
 อย่างท่ีสองคอื ยุคน้ีเป็นยุคทีบ่รษิทัมองหา
คนที่สามารถน�ามาฝึกฝน (trainable) ได้ ย่ิง
ในต�าแหน่งส�าหรับคนจบใหม่ บริษัทจะย่ิงให้
ความสนใจเจเนอรัลลิสต์ท่ีมีกระบวนการคิด
ที่ดีมากกว่าสเปเชียลลิสต์ด้านใดด้านหนึ่ง 
เพราะคนที่มีกระบวนการคิดที่ดี ฝึกไม่นาน
เท่าไรก็เก่งหรือเชี่ยวชาญแล้ว ดีกว่าบริษัท
เสี่ยงจ้างสเปเชียลลิสต์ซึ่งค่าตัวแพงกว่ามา
ท�างาน เพราะหากจ้างมาแล้วไม่เวิร์ก ก็จะเป็น
ภาระของบริษัทต่อไปอีก
 อย่างท่ีสามคือ ลักษณะงานทุกวันนี้
มคีวามหลากหลายมากข้ึนครบั คอืต้องยอมรบั

2-3 ปทีีผ่่านมาน้ี วงการ HR ถกเถยีงกนั
มากครบั เรือ่ง Specialist vs Generalist 
โดยกระแสใหม่ที่คนหยิบยกมาคุยกันคือ 
ยุคนี้คนที่มีความรู้แบบกว้าง (broad) เป็น
ทีต่อ้งการของตลาดมากกวา่คนทีเ่กง่อะไร
อย่างเดียวมากๆ หรือเปล่า
  ซึ่งแนวความคิดนี้ค่อนข้างจะสวนทาง
กับค่านิยมช่วงหลายสิบปีท่ีผ่านมา ท่ีมองว่า
การเป็นสเปเชียลลิสต์สร้างความได้เปรียบ
และเป็นท่ีต้องการมากกว่า อย่างในงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ส�ารวจผู้ท่ีเรียน
จบ MBA จ�านวน 400 คนพบว่า คนที่จบโดย
เชี่ยวชาญด้าน Investment Banking ได้รับ
การเสนองานน้อยกว่าคนท่ีมีความรู ้และ
ประสบการณ์แบบกว้างๆ พูดง่ายๆ คืองาน
วิจัยน้ีพบว่า เจเนอรัลลิสต์ได้รับการเสนอ
งานมากกว่าสเปเชียลลิสต์ครับ
 หรือบริษัทรับจัดหางานในอินเดียอย่าง 
Randstad India และ TeamLease India 
ก็พบเช่นกันครับว่า แนวโน้มการจ้างงานของ
บริษัทต่างๆ ทุกวันนี้มองหาเจเนอรัลลิสต์
มากขึน้ และยังพบด้วยว่าคนทีจ่บ Liberal Arts 
หรือในบ้านเราคือคณะมนุษยศาสตร์ หรือ
อักษรศาสตร์ ก�าลังเป็นท่ีต้องการของตลาด 
ทั้งที่ก่อนหน้านี้คณะเหล่าน้ีเคยถูกมองว่าเป็น
คณะท่ีจบมาแล้วหางานยาก เพราะไม่ใช่
สายอาชีพโดยตรง และเป็นคณะท่ีเรียนวิชา

SPECIALIST VS GENERALIST  
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง หรือรู้แบบกว้างๆ 
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ภา
พ
ปร
ะก
อบ

 K
ar

in
 F

ox
x

รวิศ 
หาญอุตสาหะ

กรรมการผูจั้ดการ 
บริษัท ศรจีนัทรส์หโอสถ 
จ�ากดั จบการศึกษา
ปริญญาตรี
คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
และปริญญาโท MBA ที่ 
Vanderbilt University 
สหรฐัอเมรกิา นอกจาก
งานทีบ่รษัิทแล้ว รวิศยัง
เป็นวทิยากรพิเศษ
และนกัเขยีนด้านธรุกิจ
การตลาด รวมท้ังเปน็
เจา้ของผลงานหนงัสือ 
4 เล่ม อาท ิคดิจะไป
ดวงจนัทร ์อย่าหยุดแค่
ปากซอย, อย่าปลอ่ย
ให้ใครฆา่วาฬของคณุ 
และยังเปน็เจา้ของ
เฟซบุก๊แฟนเพจ
ด้านธรุกจิชือ่ Mission 
To The Moon

THE AUTHOR

STND 09 OPINION_NEW.indd   50 9/6/2560 BE   3:42 PM



50 THESTANDARD.CO

 แล้วผลการวิจัยของพวกเขาท้ังสามมีนัย
ส�าคัญกับนโยบายห้ามเมาแล้วขบัอย่างไรบ้าง
อย่างแรกเลยก็คือ นโยบายที่เก่ียวกับการ
ศึกษาอาจจะช่วยอะไรได้ไม่มากนัก เพราะ
คนที่เมาแล้วขับไม่ได้มีความฉลาดมากน้อย
ไปกว่าคนอื่นๆ ที่ไม่ได้เมาแล้วขับสักเท่าไรนัก 
แต่ด้วยความท่ีคนเมาแล้วขับมกัจะให้น�า้หนัก
กับความสุขในปัจจุบันมากกว่าความสุขใน
อนาคตมากจนเกินไป (นักเศรษฐศาสตร์
พฤติกรรมอย่างเราเรียกพฤติกรรมนั้นว ่า 
Time-inconsistency) เราจึงจ�าเป็นที่จะต้อง
ท�าให้การลงโทษคนที่เมาแล้วขับ (และจ�าเป็น
ที่จะต้องเป็นการลงโทษที่ค่อนข้างรุนแรงด้วย 
ไม่ใช่แค่ปรับอย่างเดียว) เกิดขึ้นทันทีท่ีถูกจับ
แทนที่จะต้องมีการรอลงอาญาไปเรื่อยๆ ด้วย
เหตุผลที่ว่า คนกลุ่มน้ีไม่ค่อยแคร์อนาคตของ
เขาสักเท่าไร การลงอาญาก็คงจะไม่ค่อยมี
ประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพฤติกรรมของคน
กลุ่มนี้มากนัก
 และส�าหรับคนท่ีรู้ตัวว่าเป็นคนท่ีชอบเมา
แล้วขับ แต่ใจจริงคือไม่อยากจะเมาแล้วขับ 
แต่ห้ามตัวเองไม่ค่อยได้ล่ะก็ การวางแผนว่า
จะกลับบ้านอย่างไรก่อนท่ีจะออกไปดื่มกับ
เพ่ือนๆ นั้นเป็นกลยุทธ์ท่ีดีท่ีสุดท่ีจะป้องกัน
ไม่ให้ท�าร้ายตัวเองและคนอื่นรอบข้างจาก
การเมาแล้วขับนะครับ (แต่ก็ต้องใช้ความ
พยายามหน่อย เพราะคนท่ีเมาแล้วขับมักจะ
วางแผนไม่ค่อยเก่ง)
 ผมขอปดท้ายบทความนี้ด้วยผลการวิจัย
อีกชิ้นหน่ึง น่ันก็คือคนท่ีเมาแล้วขับมักมี
ความคิดท่ีผิดว่าตัวเองไม่เมา ท้ังนี้ก็เพราะว่า
ความเมาท�าให้ความสามารถในการประเมิน
ความเมาของตัวเองถดถอยลงไปเยอะมาก 
เพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ เห็นคนสนิท
ดื่มเหล้าแล้วพยายามขับรถกลับบ้านเองด้วย
เหตุผลที่ว่า “ไม่เมาหรอก ไม่ต้องห่วง ผมรู้ตัว
ของผมเองว่าลิมิตของผมอยู่ตรงไหน” โอกาส
ที่คนคนนั้นเขาเมาจริงๆ มันสูงมากนะครับ
 Stay safe บนท้องถนนนะครับผม

ในเชิงกว้าง
 ปรากฏการณ์ท่ีบรษิทัต้องการเจเนอรลัลสิต์
นี้น่าจะพออธิบายได้จากสาเหตุดังนี้ครับ
 อย่างแรกเลยคือ ยุคนี้เป็นยุค less is 
more สังเกตง่ายๆ 3-4 ปีที่ผ่านมา สตาร์ทอัพ
เป็นเรื่องที่คนพูดถึงและพบเห็นบ่อยมาก 
ขณะเดียวกัน ทิศทางของหลายบริษัทก็หัน
มาเห็นดีเห็นงามกับการท�าตัวให้ ‘เล็ก’ สไตล์
สตาร์ทอัพกันทั้งนั้น ยุคนี้จึงเป็นยุคที่เน้น
การท�างานแบบทีมเล็กๆ ครับ พอเป็นทีมเล็ก 
คนท�างานเลยจ�าเป็นต้องท�าได้หลายอย่าง 
เช่น HR ต้องท�าได้หลายด้าน คือจัดหาคน
จ่ายเงินเดือน ฝึกอบรม ว่าง่ายๆ ว่า all-in-one 
ดังน้ันความจ�าเป็นท่ีต้องจ้างสเปเชียลลิสต์
ด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะก็จะลดน้อยลง
 อย่างท่ีสองคอื ยุคน้ีเป็นยุคทีบ่รษิทัมองหา
คนที่สามารถน�ามาฝึกฝน (trainable) ได้ ย่ิง
ในต�าแหน่งส�าหรับคนจบใหม่ บริษัทจะย่ิงให้
ความสนใจเจเนอรัลลิสต์ท่ีมีกระบวนการคิด
ที่ดีมากกว่าสเปเชียลลิสต์ด้านใดด้านหนึ่ง 
เพราะคนที่มีกระบวนการคิดที่ดี ฝึกไม่นาน
เท่าไรก็เก่งหรือเชี่ยวชาญแล้ว ดีกว่าบริษัท
เสี่ยงจ้างสเปเชียลลิสต์ซึ่งค่าตัวแพงกว่ามา
ท�างาน เพราะหากจ้างมาแล้วไม่เวิร์ก ก็จะเป็น
ภาระของบริษัทต่อไปอีก
 อย่างที่สามคือ ลักษณะงานทุกวันนี้
มคีวามหลากหลายมากข้ึนครบั คอืต้องยอมรบั

2-3 ปทีีผ่่านมาน้ี วงการ HR ถกเถยีงกนั
มากครบั เรือ่ง Specialist vs Generalist 
โดยกระแสใหม่ที่คนหยิบยกมาคุยกันคือ 
ยุคนี้คนที่มีความรู้แบบกว้าง (broad) เป็น
ทีต่อ้งการของตลาดมากกวา่คนทีเ่กง่อะไร
อย่างเดียวมากๆ หรือเปล่า
  ซึ่งแนวความคิดนี้ค่อนข้างจะสวนทาง
กับค่านิยมช่วงหลายสิบปีท่ีผ่านมา ท่ีมองว่า
การเป็นสเปเชียลลิสต์สร้างความได้เปรียบ
และเป็นท่ีต้องการมากกว่า อย่างในงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ส�ารวจผู้ท่ีเรียน
จบ MBA จ�านวน 400 คนพบว่า คนที่จบโดย
เชี่ยวชาญด้าน Investment Banking ได้รับ
การเสนองานน้อยกว่าคนท่ีมีความรู ้และ
ประสบการณ์แบบกว้างๆ พูดง่ายๆ คืองาน
วิจัยน้ีพบว่า เจเนอรัลลิสต์ได้รับการเสนอ
งานมากกว่าสเปเชียลลิสต์ครับ
 หรือบริษัทรับจัดหางานในอินเดียอย่าง 
Randstad India และ TeamLease India 
ก็พบเช่นกันครับว่า แนวโน้มการจ้างงานของ
บริษัทต่างๆ ทุกวันนี้มองหาเจเนอรัลลิสต์
มากขึน้ และยังพบด้วยว่าคนทีจ่บ Liberal Arts 
หรือในบ้านเราคือคณะมนุษยศาสตร์ หรือ
อักษรศาสตร์ ก�าลังเป็นท่ีต้องการของตลาด 
ทั้งที่ก่อนหน้านี้คณะเหล่าน้ีเคยถูกมองว่าเป็น
คณะท่ีจบมาแล้วหางานยาก เพราะไม่ใช่
สายอาชีพโดยตรง และเป็นคณะท่ีเรียนวิชา

SPECIALIST VS GENERALIST  
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง หรือรู้แบบกว้างๆ 
ใครหางานง่ายกว่ากัน
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“ค่าใช้จ่ายของการรักษาลูกค้าเดิมถูกกว่า
คา่ใช้จา่ยในการหาลกูคา้ใหม”่ ประโยคนีเ้รา
คงเคยได้ฟังและได้ยินกันเวลาพูดถึง
วิชาการตลาดว่าด้วยเรื่องของการรักษา
ลูกค้าเก่า ด้วยการสร้างความจงรักภักดี
ในตัวแบรนด์สินค้า (Brand Loyalty)
 ส่วนส�าคัญของการตลาด นอกจากการ
โฆษณาแล้ว เรายงัต้องท�าการรกัษาลกูค้าเดมิ
เอาไว้ด้วย เนื่องจากมีการยกเอากฎ 80/20 
ของพาเรโต (กฎที่ว่าลูกค้าเพียง 20% จะสร้าง
ยอดขายให้เรา 80%) เราจึงเชื่อและมุ่งมั่น
ในการลงทุนรักษาฐานลูกค้าเดิมเอาไว้ รวม
ไปถึงตั้งแคมเปญการตลาดส�าหรับลูกค้า
เก่าๆ อย่าง Loyalty Program มากมาย
 ว่าแต่ความเชื่อนี้จะถูกต้องจริงท้ังหมด
หรือไม่?
 มีหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งเขียนโดย ไบรอน 
ชาร์ป นักการตลาดสายวิทยาศาสตร์ จาก
ประสบการณ์การเป็นทีป่รึกษาให้บรษิทัสินค้า
อุปโภคบริโภค หรือ FMCG (Fast Moving 
Consumer Goods) ได้เขียนหนังสือชื่อ 

How Brands Grow (2011) ซึ่งหนังสือเล่มนี้
น�าเสนอผลการวิจัยและทฤษฎีที่หักล้างความ
เชื่อในความจงรักภักดีของแบรนด์นี้อย่าง
สิ้นเชิง โดยชาร์ปกล่าวว่า ถ้าแบรนด์อยากจะ
เติบโต เราต้องมุ่งหวังการหาลูกค้าใหม่ หรือ
การสร้าง penetration ต่างหาก
 เน้ือความในหนังสือของชาร์ป กล่าว
โดยสรุปว่า
 • การที่สินค้าของเราเติบโตได้ เพราะการ
เพ่ิมความเข้าถึงสินค้ากับคนหมู่มากต่างหาก
ไม่ใช่ฐานลูกค้าเดิม ซึ่งคนที่มาซื้อของเรา
ส่วนใหญ่เป็นพวกซื้อไม่เยอะ ไม่บ่อย หรือ 
light users
 • ท้ังน้ีตั้งแต่ท�ารีเสิร์ชมา ชาร์ปบอกว่า 
กฎ 80/20 เอาเข้าจริงๆ เขาท�าแทบตายก็เจอ
แค่ว่า คน 40% จะสร้างยอดขาย 60% เท่านั้น 
ท่ีเหลือคือคนใช้สินค้าใหม่ๆ หรือใช้ไม่เยอะ 
แต่มีปริมาณมากทั้งหมด
 • ความจงรักภักดีของแบรนด์ลดถอยไป
มากขึ้น เพราะเรามีตัวเลือกมากขึ้น ทั้งสินค้า
และการรับสื่อ เคยมีวิจัยบอกว่า คนที่บอกว่า

ไขปริศนาโลกแตก
จะเลือกรักษาลูกค้าเก่า หรือมุ่งหาแต่ลูกค้าใหม่?
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ว่าโลกเราหมนุเรว็ขึน้ทกุวัน เทรนด์เปลีย่นใหม่
แทบจะตลอดเวลา ส่งผลให้งานที่ท�าๆ กัน
ก็ต้องปรับไปเรื่อยๆ ด้วยเหมือนกัน ดังน้ัน
สเปเชียลลิสต์ท่ีเก่งอะไรเพียงอย่างเดียว แต่
ท�าอย่างอื่นไม ่ค ่อยเป ็นก็จะปรับตัวตาม
สภาพแวดล้อมแบบน้ีไม่ทันครับ เพราะรู้และ
ท�างานได้แคบเกินไป กลายเป็นว่าเป็นผลดี
กับเจเนอรัลลิสต์ที่ท�าได้หลายอย่างกว่าแทน
 อย่างไรก็ตาม ท้ังหมดน้ียังอยู ่ในการ
ถกเถียงนะครับ เพราะหลายคนยังมองว่าการ
เป็นสเปเชียลลิสต์มีความได้เปรียบมากกว่า
อยู่ดี เพราะการเป็นเจเนอรัลลิสต์ท่ีท�าได้
หลายอย่าง แต่ไม่เด่นสักอย่างน้ันมีความ
เสี่ยงต่อการถูกแทนที่ กล่าวคือรับเข้าท�างาน
ง่าย แต่ก็ถูกให้ออกง่ายเหมือนกัน นอกจากนี้ 
ไม่ใช่ทุกวงการท่ีนิยมเจเนอรัลลิสต์มากกว่า
สเปเชียลลิสต์ อย่างวงการที่ต้องอาศัยความ
เชี่ยวชาญสูงๆ เช่น วงการแพทย์ ก็ยังเป็นที่
ต้องการอยู่เหมือนเดิม
 ทีนี้ถ้าเป็นเช่นนี้แล้ว เก่งแบบไหนจึงจะ
ดีที่สุดในยุคน้ี? ผมว ่าการมีความรู ้แบบ
ตัว T ครับ คือรู้เชิงลึกหรือเชี่ยวชาญอะไร
สักด้าน ขณะเดียวกันก็รอบรู้เรื่องอื่นๆ ด้วย 
ยกตัวอย่าง คนหน่ึงที่เก่งแบบน้ีชัดเจนมาก
ก็คือ อีลอน มัสก์ ครับ
 บางคนยกให้มัสก์เป็นผู้บริหารที่มีความรู้
แบบตัว T บางคนก็ยกให้เขาเป็น Expert 
Generalist อย่างไรก็ตาม ผมคิดว่าสุดท้ายก็
คล้ายๆ กัน อยู่ที่ว่ามองจากมุมไหนมากกว่า 
ถ้ามองว่ามัสก์เป็นสเปเชียลลิสต์ในด้าน
วิทยาศาสตร์ (ความรู้แนวดิ่ง) เขาก็คือคนท่ี
มีความรู้เชิงกว้าง (ความรู้แนวนอน) ในหลาย
ศาสตร์จากการอ่านหนังสือมากมาย ซึ่งมัสก์
อ่านหมดเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นด้านปรัชญา 
ศาสนา วรรณคดี วิศวกรรม ธุรกิจ ชีวประวัติ
บุคคล วิทยาศาสตร์ เรียกว่าแทบทุกแขนง 
หรือถ้ามองว่าเขาเป็นคนที่รู้หลายศาสตร์และ
รู้ได้ดีมากๆ ก็อาจมองได้ว่าเขาสเปเชียลลิสต์
แบบเป็ด
 แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าความรู้
เชิงกว้างของมัสก์มีผลต่องานที่เขาท�ามากๆ 
เพราะองค์ความรู้หลายแขนง เช่น การบริหาร
ธุรกิจ การตลาด ความรูด้้านพลงังาน วิศวกรรม 
อวกาศ ช่วยให้มัสก์เกิดการข้ามองค์ความรู้
หรือบูรณาการกัน จนท�าให้เขาสามารถสร้าง 
Tesla และ SpaceX ขึ้นมาได้
 ดังนั้นการเชี่ยวชาญเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็น
เรื่องดีครับ แต่ว่ายุคน้ีมันอาจไม่เพียงพอแล้ว 
หากเราจะต้องรูอ้ะไรหลายอย่างด้วย ย่ิงพอขึน้

เป็นระดับหัวหน้าหรือผู้บริหาร การรู้เชิงกว้าง
จะเป็นสิ่งที่จ�าเป็นอย่างมาก เพราะช่วยให้เรา
ปรับตัวทันและมีความเข้าใจครอบคลุมงาน
ต่างๆ ได้ดีขึ้น ขณะเดียวกันการท�าอะไร
หลายอย่างได้เป็นเรื่องดีเหมือนกันครับ แต่
ถึงอย่างนั้นเพื่อความมั่นคงในระยะยาวก็ต้อง

สร้างความเชี่ยวชาญสักด้านด้วย เพราะงาน
บางงานก็ยังต้องการสเปเชียลลิสต์อยู่ดี
 พอทราบอย่างนีแ้ล้ว เราก็น่าจะพอวางแผน
โรดแมปการพัฒนาตัวเองให้เป็นที่ต้องการ
ของตลาดได้มากขึ้นนะครับ
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ตัวเองเป็น Coke users กว่า 72% ยอมรับว่า 
ตัวเองก็ดื่ม Pepsi
 • ผลวิจัย Consumer Panels ที่เราอ่านๆ  
กันบอกว่า เราก�าลังสูญเสียลูกค้าออกไปให้ 
คู่แข่งเป็นจ�านวนมาก (lapsed users) ซึ่งมัก 
จะเกิดกับแบรนด์ที่มีสัดส่วนทางการตลาดสูง  
เหตุผลเพราะย่ิงลูกค้าเยอะ ก็ย่ิงมีสิทธิจะ 
เปลีย่นแบรนด์ได้ง่าย ไม่ได้น่าแปลกใจจนต้อง 
รีบออกแคมเปญมารักษาฐานลูกค้าเดิม
 • ส่วนใหญ่ Loyalty Campaign คือการ
ลดแลกแจกแถมลูกค้าเก่า เพ่ิมการบริการ 
พิเศษ และสร้างประสบการณ์ที่เหนือกว่า 
ขึ้นไปอีก ซึ่งเรื่องเหล่าน้ีใช้งบแพงมาก และ
พลาดแค่ครั้งเดียว ลูกค้าก็สามารถเปลี่ยน 
แบรนด์ได้ทันที
 • ชาร์ปบอกอีกว่า กลยุทธ์ที่จะท�าให ้
ยอดขายเพ่ิมมีแค่ 2 กลยุทธ์คือ Mental  
Visibility ท�าให้คนจ�าแบรนด์และจุดขาย 
ของเราท่ามกลางแบรนด์มากมายได้ และ 
Physical Visibility คือการท�าให้คนหาซื้อ
สินค้าเราได้ง่ายท่ีสุด (เช่น การเพ่ิมช่องทาง 
การขาย หรือการสร้างการรับรู้ว่าสินค้าเรา 
ขายที่ไหน)
 • แบรนด์ที่ประสบความส�าเร็จระดับโลก 
หลายๆ แบรนด์ใช้กลยุทธ์หาลูกค้าใหม่แบบ 
ข้อที่แล้วทั้งสิ้น
     เมื่อคราวท่ีหนังสือเล่มน้ีออกมา วงการ 
นกัการตลาดถือว่าสัน่สะเทือนมากครบั เพราะ 
ข้อมูลในหนังสือนั้นน่าเชื่อถือมาก ตัวผมเอง 
ก็เคยอยู่บริษัทหน่ึงที่น�าเอาแนวคิดของชาร์ป
มาใช้ท้ังหมด โดยประกาศตัดงบ Loyalty 
Campaign และเพ่ิมงบการตลาดด ้าน  
awareness แทนหลายตัวเหมือนกัน
 สิ่งท่ีเกิดขึ้นจริงเมื่อมีแบรนด์น�ากลยุทธ์  
penetration นี้ไปใช้
 จากประสบการณ์ของบางบริษัทท่ีเคย 
น�ากฎน้ีไปใช้ เริ่มต้นจากการตัดงบการตลาด 
ที่ใช้ดูแลลูกค้า รวมไปถึงคู่ค้าเดิม ลดการใช้ 
สือ่โซเชียลทีพู่ดคยุกับลกูค้าปัจจบุนัให้น้อยลง  
แล้วหันไปทุ่มงบในการโฆษณามากข้ึน สิ่งท่ี 
ตามมาคือ ลูกค้าเก่า รวมไปถึงร้านค้าที่อยู่ใน 
แคมเปญเหล่าน้ีออกมาโวยวายในช่องทาง 
โซเชียล และผ่านเซลส์ที่ดูแลช่องทางการขาย  
จนส่งผลกระทบต่อยอดขายอย่างหลีกเลี่ยง 
ไม่ได้ และงบประมาณท่ีถูกใช้ไปเพ่ือสร้าง  
awareness ในการดันยอดขายกลับไม่ได ้
สร้างยอดขายกลับมาอย่างที่หวัง
 สิ่งที่ตามมาจากผลการวิจัยคือ ลูกค้าเห็น 
โฆษณามากข้ึนก็จริง แต่กลับไม่ได้สนใจใน 

สิง่ท่ีแบรนด์ต้องการจะสือ่ถึงจดุขายของสนิค้า  
และผลจากการท่ีมีเสียงก่นด่า ท�าให้ส่งผล 
กระทบต่อช่องทางที่ขายดีและยอดขายทันที
      อีกเคสหนึ่งที่เจอคือ เมื่อเราปรับกลยุทธ ์
จากท่ีทุ่มงบการตลาดรักษาลูกค้าเก่าออกไป 
เพราะตัวเลขผลตอบแทนด้านยอดขายของ
ลกูค้าเดมิเป็นไปตามทีค่าดการณ์คอื ลงทนุไป 
แต่ยอดขายกลับมาไม่ดีนัก ผลปรากฏว่า 
ลูกค้าที่เคยได้รับส่วนลดและของแถมเยอะๆ  
ออกมาโวยวายใน Pantip จนส่งผลกระทบ 
ต่อภาพลักษณ์ในด้านสิทธิพิเศษที่ได้หลัง 
การขายทันที
 Loyalty ยังส�าคัญ ไม่ใช่แค่ความจงรัก- 
ภักดี แต่เป็นการสร้างการบอกต่อและรักษา 
ชื่อเสียงของแบรนด์
 การมุ่งแต่ penetration ไม่ผิด แต่ต้อง 
ไม่ลืมพิจารณาองค์ประกอบอีกสองอย่างด้วย 
คือ สินค้าของเราเป็นสินค้าประเภท High  
Involvement Product หรือสินค้าที่ลูกค้า 
มีความเก่ียวพันสูง ต้องหาข้อมูล ต้องมี 
อารมณ์ร่วม ต้องดูเรื่องแบรนด์ และเรื่องอื่นๆ 
หรือไม่ เพราะถ้าใช่ การมุ่งแต่สร้างการรับรู ้
ไม่ช่วยอะไรในเรื่องดังกล่าว
 และจุดที่สองที่อยากจะเน้นย�้าคือ การ 
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคจากการ 
เข้ามาของดิจิทัล ซึ่งท�าให้ผู้บริโภคมีอ�านาจ 
ในการบอกต่อประสบการณ์ที่ดี และจากการ 
บอกต่อนี้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์สินค้า 
ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซื้อ
 นั่นท�าให้หากเราตัดงบการตลาดในการ 
ดูแลลูกค้าเก่าออกจนไม่เพียงพอ สินค้าของ 
เราก็จะกลายเป็นสนิค้าทีม่ภีาพลกัษณ์ไม่ใส่ใจ 
ดูแลลูกค้าเก่าทันที ซึ่งนั่นส่งผลกระทบต่อ 
ยอดขายเช่นเดียวกัน
 ดงันัน้การดแูล Loyalty ยังส�าคญั แต่ไม่ใช่ 
ความจงรักภักดีในเชิง ‘การซื้อซ�้า การซื้อบ่อย  
การซื้อมาก’ แต่มันเป็นเชิงความจงรักภักด ี
ในแง่ ‘ความรักแบรนด์และพร้อมจะบอกต่อ’  
มากกว่า เพราะมนัพิสจูน์จากหลายๆ การวิจยั 
แล้วว่า ยอดขายมาจากกลุม่ลกูค้าเดมิไม่ได้สงู 
แบบมีนัยส�าคัญมากกว่าการมีลูกค้าใหม่ๆ  
เข้ามา อีกทั้งการลดแลกแจกแถมเพื่อกระตุ้น
การกลับมาซื้อ แม้อาจต้องลงทุนมากกว่า 
การท�าแคมเปญในการหาคนใหม่ๆ เข้ามา แต่
คนที่ภักดีกลุ ่มนี้จะเป็นเสมือนคนโปรโมต
แบรนด์และแนะน�าต่อ ซึ่งจะดึงลูกค้าใหม่ๆ 
เข้ามาในท้ายที่สุด
 penetration ส�าคัญเมื่อคุณอยู่ในจุด 
เริ่มต้น หรือเมื่อบริษัทต้องการยอดขายเพ่ือ 

สร้างจุดยืนในตลาดและสร้างสภาพคล่อง 
ทางการเงิน
 การสร้างการเข้าถึงคนหมูม่าก สร้างความ 
จดจ�า และขยายช่องทางการขายน้ันเป็นส่ิงที่ 
จ�าเป็นอย่างมากในการเพ่ิมยอดขาย และเป็น 
สิ่งท่ีต้อง ‘ลงทุน’ ในช่วงเริ่มแรก เพราะถ้า 
เรายังไม่เป็นท่ีรู ้จักและหาซื้อได้ยาก เราก็ 
ไม่สามารถขายสินค้าให้มียอดขายหรือเงิน 
เข้ามาหล่อเลี้ยงองค์กรจนสามารถลงทุน
เติบโตต่อเน่ืองและสร้างระบบการดูแลฐาน
ลูกค้าได้
 ดังนั้นหากคุณยังอยู่ในข้ันตอนเริ่มต้นอยู่  
ต้องจัดสรรงบประมาณส�าคัญในการพัฒนา 
คุณภาพสินค้าให้ดี เลือกจุดขายท่ีคนมองหา  
สือ่สารออกไป และทีส่�าคญั ท�าให้ลกูค้าหาซือ้ 
ของของคุณได้ง่ายที่สุด
 โดยสรุป ลงทุนกับการสร้างการรับรู้และ 
จุดขายของสินค้า แต่ต้องดูแลลูกค้าเก่าให้ 
ถูกต้อง
 ค�าตอบจากค�าถามของบทความนีอ้าจจะ 
ฟังดูก�าปั้นทุบดิน แต่ผมขอออกความเห็นว่า  
ต้อง ‘ท�าทั้งสองอย่าง’ และท�าอย่างเหมาะสม  
ผมไม่ได้ค้านทฤษฎีของชาร์ป แต่ผมเสริม 
เพ่ือให้เราหยิบไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น
 หากเราเป็นสินค้าเพ่ิงเกิดใหม่… จงเน้น 
ที่คุณภาพสินค้า สร้างการรับรู ้และจดจ�า 
จดุขายให้ได้ และลงทุนขยายช่องทางการขาย 
ให้เร็วที่สุด
 หากเราเป็นสนิค้าท่ีลกูค้ามคีวามเก่ียวพัน 
สูง… ให้เน้นท้ังสองอย่างพอประมาณ โดย 
ลงงบการตลาดส่วนใหญ่ไปกับการสร้างการ
รับรู้ และลงทุนกับการดูแลหลังการขายที่ดี 
โดยไม่ต้องใช้การลดแลกแจกแถมส�าหรับ
ลูกค้าประจ�า เพราะต้องใช้งบประมาณมาก 
พอสมควร และไม่ได้ยอดขายกลับมาเต็มเม็ด
เต็มหน่วย
     หากจะลงทุนกับ Loyalty Campaign  
ในลกูค้าเดมิ ให้เริม่ต้นทีก่ารดแูลหลงัการขาย 
และการจัดการข้อมูลลูกค้า… ลงทุนกับ 
การเข้าใจลูกค้าที่ซื้อเราบ่อยและรักเรา เพ่ือ 
น�ามาสร้างแคมเปญการตลาดต่อไป และสร้าง 
ประสบการณ์การดูแลลูกค้าเก่าที่ดี เพ่ือให้ 
เขาบอกต่อให้มากที่สุด
     และก่อนเลอืกวางกลยุทธ์การตลาดอย่างไร  
สิ่งส�าคัญที่สุดคือเข้าใจธุรกิจ เข้าใจลูกค้า 
แล้วเลือกท�าในสิ่งที่ควรท�าให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่สุดนั่นเอง 

สโรจ เลาหศิริ

Chief Marketing 
Officer แห่ง Rabbit’s 
Tale และเจ้าของ 
เฟซบุ๊กแฟนเพจ  
‘สโรจขบคิดการตลาด’  
จะมาถอดรหัสเคสดัง  
เรื่องเด่นประเด็นร้อน 
ที่เป็นกระแสของแบรนด์ 
และสินค้าต่างๆ ใน
มมุมองของนกัการตลาด
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ตัวเองเป็น Coke users กว่า 72% ยอมรับว่า 
ตัวเองก็ดื่ม Pepsi
 • ผลวิจัย Consumer Panels ที่เราอ่านๆ  
กันบอกว่า เราก�าลังสูญเสียลูกค้าออกไปให้ 
คู่แข่งเป็นจ�านวนมาก (lapsed users) ซึ่งมัก 
จะเกิดกับแบรนด์ที่มีสัดส่วนทางการตลาดสูง  
เหตุผลเพราะย่ิงลูกค้าเยอะ ก็ย่ิงมีสิทธิจะ 
เปล่ียนแบรนด์ได้ง่าย ไม่ได้น่าแปลกใจจนต้อง 
รีบออกแคมเปญมารักษาฐานลูกค้าเดิม
 • ส่วนใหญ่ Loyalty Campaign คือการ
ลดแลกแจกแถมลูกค้าเก่า เพ่ิมการบริการ 
พิเศษ และสร้างประสบการณ์ที่เหนือกว่า 
ขึ้นไปอีก ซึ่งเรื่องเหล่าน้ีใช้งบแพงมาก และ
พลาดแค่ครั้งเดียว ลูกค้าก็สามารถเปลี่ยน 
แบรนด์ได้ทันที
 • ชาร์ปบอกอีกว่า กลยุทธ์ที่จะท�าให ้
ยอดขายเพ่ิมมีแค่ 2 กลยุทธ์คือ Mental  
Visibility ท�าให้คนจ�าแบรนด์และจุดขาย 
ของเราท่ามกลางแบรนด์มากมายได้ และ 
Physical Visibility คือการท�าให้คนหาซื้อ
สินค้าเราได้ง่ายท่ีสุด (เช่น การเพ่ิมช่องทาง 
การขาย หรือการสร้างการรับรู้ว่าสินค้าเรา 
ขายที่ไหน)
 • แบรนด์ท่ีประสบความส�าเร็จระดับโลก 
หลายๆ แบรนด์ใช้กลยุทธ์หาลูกค้าใหม่แบบ 
ข้อที่แล้วทั้งสิ้น
     เมื่อคราวท่ีหนังสือเล่มน้ีออกมา วงการ 
นกัการตลาดถือว่าสัน่สะเทือนมากครบั เพราะ 
ข้อมูลในหนังสือนั้นน่าเชื่อถือมาก ตัวผมเอง 
ก็เคยอยู่บริษัทหน่ึงที่น�าเอาแนวคิดของชาร์ป
มาใช้ท้ังหมด โดยประกาศตัดงบ Loyalty 
Campaign และเพ่ิมงบการตลาดด ้าน  
awareness แทนหลายตัวเหมือนกัน
 ส่ิงท่ีเกิดขึ้นจริงเมื่อมีแบรนด์น�ากลยุทธ์  
penetration นี้ไปใช้
 จากประสบการณ์ของบางบริษัทท่ีเคย 
น�ากฎน้ีไปใช้ เริ่มต้นจากการตัดงบการตลาด 
ที่ใช้ดูแลลูกค้า รวมไปถึงคู่ค้าเดิม ลดการใช้ 
สือ่โซเชยีลทีพู่ดคยุกับลกูค้าปัจจบุนัให้น้อยลง  
แล้วหันไปทุ่มงบในการโฆษณามากขึ้น สิ่งท่ี 
ตามมาคือ ลูกค้าเก่า รวมไปถึงร้านค้าที่อยู่ใน 
แคมเปญเหล่าน้ีออกมาโวยวายในช่องทาง 
โซเชียล และผ่านเซลส์ที่ดูแลช่องทางการขาย  
จนส่งผลกระทบต่อยอดขายอย่างหลีกเลี่ยง 
ไม่ได้ และงบประมาณท่ีถูกใช้ไปเพ่ือสร้าง  
awareness ในการดันยอดขายกลับไม่ได้ 
สร้างยอดขายกลับมาอย่างที่หวัง
 สิ่งที่ตามมาจากผลการวิจัยคือ ลูกค้าเห็น 
โฆษณามากข้ึนก็จริง แต่กลับไม่ได้สนใจใน 

สิง่ท่ีแบรนด์ต้องการจะสือ่ถึงจดุขายของสนิค้า  
และผลจากการท่ีมีเสียงก่นด่า ท�าให้ส่งผล 
กระทบต่อช่องทางที่ขายดีและยอดขายทันที
      อีกเคสหนึ่งที่เจอคือ เมื่อเราปรับกลยุทธ ์
จากท่ีทุ่มงบการตลาดรักษาลูกค้าเก่าออกไป 
เพราะตัวเลขผลตอบแทนด้านยอดขายของ
ลกูค้าเดมิเป็นไปตามทีค่าดการณ์คอื ลงทนุไป 
แต่ยอดขายกลับมาไม่ดีนัก ผลปรากฏว่า 
ลูกค้าที่เคยได้รับส่วนลดและของแถมเยอะๆ  
ออกมาโวยวายใน Pantip จนส่งผลกระทบ 
ต่อภาพลักษณ์ในด้านสิทธิพิเศษที่ได้หลัง 
การขายทันที
 Loyalty ยังส�าคัญ ไม่ใช่แค่ความจงรัก- 
ภักดี แต่เป็นการสร้างการบอกต่อและรักษา 
ชื่อเสียงของแบรนด์
 การมุ่งแต่ penetration ไม่ผิด แต่ต้อง 
ไม่ลืมพิจารณาองค์ประกอบอีกสองอย่างด้วย 
คือ สินค้าของเราเป็นสินค้าประเภท High  
Involvement Product หรือสินค้าที่ลูกค้า 
มีความเก่ียวพันสูง ต้องหาข้อมูล ต้องมี 
อารมณ์ร่วม ต้องดูเรื่องแบรนด์ และเรื่องอื่นๆ 
หรือไม่ เพราะถ้าใช่ การมุ่งแต่สร้างการรับรู ้
ไม่ช่วยอะไรในเรื่องดังกล่าว
 และจุดที่สองที่อยากจะเน้นย�้าคือ การ 
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคจากการ 
เข้ามาของดิจิทัล ซึ่งท�าให้ผู้บริโภคมีอ�านาจ 
ในการบอกต่อประสบการณ์ที่ดี และจากการ 
บอกต่อนี้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์สินค้า 
ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซื้อ
 นั่นท�าให้หากเราตัดงบการตลาดในการ 
ดูแลลูกค้าเก่าออกจนไม่เพียงพอ สินค้าของ 
เราก็จะกลายเป็นสนิค้าทีม่ภีาพลกัษณ์ไม่ใส่ใจ 
ดูแลลูกค้าเก่าทันที ซึ่งนั่นส่งผลกระทบต่อ 
ยอดขายเช่นเดียวกัน
 ดงันัน้การดแูล Loyalty ยังส�าคญั แต่ไม่ใช่ 
ความจงรักภักดีในเชิง ‘การซื้อซ�้า การซื้อบ่อย  
การซื้อมาก’ แต่มันเป็นเชิงความจงรักภักด ี
ในแง่ ‘ความรักแบรนด์และพร้อมจะบอกต่อ’  
มากกว่า เพราะมนัพิสจูน์จากหลายๆ การวิจยั 
แล้วว่า ยอดขายมาจากกลุม่ลกูค้าเดมิไม่ได้สงู 
แบบมีนัยส�าคัญมากกว่าการมีลูกค้าใหม่ๆ  
เข้ามา อีกทั้งการลดแลกแจกแถมเพื่อกระตุ้น
การกลับมาซื้อ แม้อาจต้องลงทุนมากกว่า 
การท�าแคมเปญในการหาคนใหม่ๆ เข้ามา แต่
คนที่ภักดีกลุ ่มนี้จะเป็นเสมือนคนโปรโมต
แบรนด์และแนะน�าต่อ ซึ่งจะดึงลูกค้าใหม่ๆ 
เข้ามาในท้ายที่สุด
 penetration ส�าคัญเมื่อคุณอยู่ในจุด 
เริ่มต้น หรือเมื่อบริษัทต้องการยอดขายเพ่ือ 

สร้างจุดยืนในตลาดและสร้างสภาพคล่อง 
ทางการเงิน
 การสร้างการเข้าถึงคนหมูม่าก สร้างความ 
จดจ�า และขยายช่องทางการขายน้ันเป็นส่ิงที่ 
จ�าเป็นอย่างมากในการเพ่ิมยอดขาย และเป็น 
สิ่งท่ีต้อง ‘ลงทุน’ ในช่วงเริ่มแรก เพราะถ้า 
เรายังไม่เป็นท่ีรู ้จักและหาซื้อได้ยาก เราก็ 
ไม่สามารถขายสินค้าให้มียอดขายหรือเงิน 
เข้ามาหล่อเลี้ยงองค์กรจนสามารถลงทุน
เติบโตต่อเน่ืองและสร้างระบบการดูแลฐาน
ลูกค้าได้
 ดังนั้นหากคุณยังอยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นอยู่  
ต้องจัดสรรงบประมาณส�าคัญในการพัฒนา 
คุณภาพสินค้าให้ดี เลือกจุดขายท่ีคนมองหา  
สือ่สารออกไป และทีส่�าคญั ท�าให้ลกูค้าหาซือ้ 
ของของคุณได้ง่ายที่สุด
 โดยสรุป ลงทุนกับการสร้างการรับรู้และ 
จุดขายของสินค้า แต่ต้องดูแลลูกค้าเก่าให้ 
ถูกต้อง
 ค�าตอบจากค�าถามของบทความนีอ้าจจะ 
ฟังดูก�าปั้นทุบดิน แต่ผมขอออกความเห็นว่า  
ต้อง ‘ท�าทั้งสองอย่าง’ และท�าอย่างเหมาะสม  
ผมไม่ได้ค้านทฤษฎีของชาร์ป แต่ผมเสริม 
เพ่ือให้เราหยิบไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น
 หากเราเป็นสินค้าเพ่ิงเกิดใหม่… จงเน้น 
ที่คุณภาพสินค้า สร้างการรับรู ้และจดจ�า 
จดุขายให้ได้ และลงทุนขยายช่องทางการขาย 
ให้เร็วที่สุด
 หากเราเป็นสนิค้าท่ีลกูค้ามคีวามเก่ียวพัน 
สูง… ให้เน้นท้ังสองอย่างพอประมาณ โดย 
ลงงบการตลาดส่วนใหญ่ไปกับการสร้างการ
รับรู้ และลงทุนกับการดูแลหลังการขายที่ดี 
โดยไม่ต้องใช้การลดแลกแจกแถมส�าหรับ
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THE AUTHOR
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MUSIC
เรื่อง คริสตอฟเฟอร์ สเวนซัน

นักวางแผนการตลาด
ผู้ส่ันสะเทือนอุตสาหกรรมดนตรี

ทุกฝีก้าว ทุกซิงเกิลที่ปล่อย ทุกชุดที่สวมใส ่
ทุกค�าพูดที่ทวีตออกมา เทย์เลอร์ สวิฟต์  
(Taylor Swift) ไม่ใช่เป็นแค่นักร้อง-นักแต่ง 
เพลงมือฉมงัและเฉียบคม แตเ่ปน็นกัการตลาด 
มือหนึ่งของวงการที่เอเจนซีหลายค่ายคง 
อยากให้ไปเป็นมีเดียแพลนเนอร์ ณ ตอนน้ี  
เพราะเธอดูเขา้ใจกระบวนการใชโ้ซเชียลมเีดยี 
แบบ 360 องศา 
 ตั้งแต่สาวคนนี้ปล่อยผลงานอัลบั้มแรก 
Taylor Swift ในปี 2006 เราก็ได้เห็น 
ววิฒันาการของการเป็นศิลปิน จากสาวคันทรี 
สุดหวาน สู่การเป็นนางพญาสายป๊อปกับ 
ซิงเกิลใหม่ Look What You Made Me Do  
ทีทุ่กกระเบยีดนิว้ของการปลอ่ยซงิเกลินีถ้อืวา่ 
เย่ียมยอด และก�าลงัสรา้งมาตรฐานใหมใ่หกั้บ 
วงการเพลงในยุคนี้
 ส�าหรับ เทย์เลอร์ สาววัย 27 ปี การเป็น 
ศิลปินคันทรีและศิลปินป๊อปมีความแตกต่าง 
กนัอยา่งส้ินเชงิ ในยคุ 3 อัลบ้ัมแรก เทยเ์ลอร์ 
ท�าเพลงส�าหรับฐานแฟนคลับคันทรีแค่ใน 
สหรัฐอเมริกาเป็นหลัก แต่พอเข้าอัลบั้ม Red  
(2012) เธอเริ่มท�าเพลงป๊อปที่ตัวเองเข้าไป 
อยู่ในสมรภูมิเพลงกระแสหลักที่ฟังกันทั่ว 
ทุกมุมโลก ซึ่งตัวเม็ดเงินกับชื่อเสียงก็ถือว่า 
ทวีคูณ
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พอเขาสูอัลบั้มลําดับท่ีหา 1989 ในป 2014 ท่ีมา
สไตลปอปอยางเต็มตัว เราไดเห็นเทยเลอรกลายเปน
นกัการตลาดมอืทอง โดยเธอไดออกมาพูดกับ The Wall 
Street Journal วาผลงานศิลปะไมควรฟรี และศิลปน
ควรไดรับเงินคาลิขสิทธ์ิโดยไมถูกเอาเปรียบ เธอเลือก
ถอดเพลงออกจาก Spotify ทุกอลับัม้ และออกจดหมาย
แถลงการณเก่ียวกับความรู สึกตอ Apple Music 
โดยภายหลังทางแพลตฟอรมสตรีมมิงก็ยอมทําตาม
ขอเสนอเทยเลอร 
 จากจุดน้ี เราเห็นไดชัดวาอํานาจของเทยเลอรน้ัน
มหาศาล และมูลคาในผลงานเธอก็มากข้ึน บวกกับใน
ชวงนั้นเทยเลอรกําลังกวาดการเปนพรีเซนเตอรหลาย
แบรนดที่ชวยสรางรายไดและทําใหอาณาจักรใหญ
ขึ้นเรื่อยๆ ไมวาจะเปน Diet Coke, Keds และ Apple 
Music ที่เปนแบรนดระดับโลกทั้งนั้น
 แตในป 2016 ถือเปนปท่ีทําใหแบรนด Taylor 
Swift สัน่คลอน เพราะ คมิ คารเดเชยีน เวสต ไดตดัสนิใจ
ปลอยคลิปเสียงโทรศัพทท่ีสามีของเธอ คานเย เวสต 
พูดคุยกับเทยเลอรเร่ืองการใชชือ่เธอในเพลง Famous 
ภาพลกัษณของเทยเลอรทีเ่คยดมูเีสนห เขาถึงงาย ก็เริม่
ดเูสแสรงและไมนาเชือ่ถือ บวกกับเรือ่งราวความรกัของ
เธอที่ผานมา โดยเฉพาะการเลิกรากับ คาลวิน แฮรริส 

ชวงเพลง This Is What You Came For ท่ีเทยเลอร
ชวยแตง ก็ทําใหภาพลักษณเทยเลอรย่ิงดไูมดเีขาไปอกี
การจะกูชือ่กลบัมาตองอาศยักลยุทธทีค่ดิมาแลวอยาง
ชาญฉลาดก็วาได
 ตลอดป 2017 ก็มกีระแสเลด็ลอดออกมาเปนระยะ
วาเทยเลอรกําลังซุมทําผลงานใหม และถาเปนไปตาม
เกมเดิมก็จะปลอยในไตรมาสท่ี 3 ชวงเดือนกันยายน 
นักวิจารณและแฟนเพลงรอดูกันวาเธอจะกลับมา
พรอมภาพลักษณแบบไหน จะเอาประเด็นอะไรมาพูด
ในบทเพลง และเธอจะนับหนึง่ใหมราวกับวาลมืทุกอยาง
ที่เคยเกิดขึ้นกอนหนานี้หรือไม
 พอถึงกลางเดือนสิงหาคม เหตุการณเหลานี้ได
เกิดขึ้น 
 14 สงิหาคม - เทยเลอรชนะคดลีวงละเมดิทางเพศ 
และไดรับเงินคาเสียหาย 1 เหรียญสหรัฐ
 18 สิงหาคม - เทยเลอรลางโซเชยีลมเีดยีของตวัเอง
ทุกแพลตฟอรม รวมถึงเว็บไซตตัวเอง
 21 สิงหาคม - เทยเลอรเริ่มปลอยคลิปทีเซอรตัวงู
 23 สิงหาคม - เทยเลอรประกาศวันวางแผงอัลบั้ม
ใหม Reputation และซิงเกิลแรกที่จะออกในอีก 2 วัน
ถัดมา
 25 สิงหาคม - ซิงเกิลแรก Look What You Made 

53-57 CULTURE MUSIC NEW.indd   56 9/6/2560 BE   3:03 PM



56 THESTANDARD.CO

พอเขาสู อัลบั้มลําดับท่ีหา 1989 ในป 2014 ท่ีมา
สไตลปอปอยางเต็มตัว เราไดเห็นเทยเลอรกลายเปน
นกัการตลาดมอืทอง โดยเธอไดออกมาพูดกับ The Wall 
Street Journal วาผลงานศิลปะไมควรฟรี และศิลปน
ควรไดรับเงินคาลิขสิทธ์ิโดยไมถูกเอาเปรียบ เธอเลือก
ถอดเพลงออกจาก Spotify ทุกอลับัม้ และออกจดหมาย
แถลงการณเก่ียวกับความรู สึกตอ Apple Music 
โดยภายหลังทางแพลตฟอรมสตรีมมิงก็ยอมทําตาม
ขอเสนอเทยเลอร 
 จากจุดน้ี เราเห็นไดชัดวาอํานาจของเทยเลอรน้ัน
มหาศาล และมูลคาในผลงานเธอก็มากข้ึน บวกกับใน
ชวงน้ันเทยเลอรกําลังกวาดการเปนพรีเซนเตอรหลาย
แบรนดที่ชวยสรางรายไดและทําใหอาณาจักรใหญ
ขึ้นเรื่อยๆ ไมวาจะเปน Diet Coke, Keds และ Apple 
Music ที่เปนแบรนดระดับโลกทั้งนั้น
 แตในป 2016 ถือเปนปท่ีทําใหแบรนด Taylor 
Swift สัน่คลอน เพราะ คมิ คารเดเชยีน เวสต ไดตดัสนิใจ
ปลอยคลิปเสียงโทรศัพทที่สามีของเธอ คานเย เวสต 
พูดคุยกับเทยเลอรเร่ืองการใชชือ่เธอในเพลง Famous 
ภาพลกัษณของเทยเลอรทีเ่คยดมูเีสนห เขาถึงงาย ก็เริม่
ดเูสแสรงและไมนาเชือ่ถือ บวกกับเรือ่งราวความรกัของ
เธอที่ผานมา โดยเฉพาะการเลิกรากับ คาลวิน แฮรริส 

ชวงเพลง This Is What You Came For ที่เทยเลอร
ชวยแตง ก็ทําใหภาพลักษณเทยเลอรย่ิงดไูมดเีขาไปอกี
การจะกูชือ่กลบัมาตองอาศยักลยุทธทีค่ดิมาแลวอยาง
ชาญฉลาดก็วาได
 ตลอดป 2017 ก็มกีระแสเลด็ลอดออกมาเปนระยะ
วาเทยเลอรกําลังซุมทําผลงานใหม และถาเปนไปตาม
เกมเดิมก็จะปลอยในไตรมาสท่ี 3 ชวงเดือนกันยายน 
นักวิจารณและแฟนเพลงรอดูกันวาเธอจะกลับมา
พรอมภาพลักษณแบบไหน จะเอาประเด็นอะไรมาพูด
ในบทเพลง และเธอจะนับหนึง่ใหมราวกับวาลมืทุกอยาง
ที่เคยเกิดขึ้นกอนหนานี้หรือไม
 พอถึงกลางเดือนสิงหาคม เหตุการณเหลานี้ได
เกิดขึ้น 
 14 สงิหาคม - เทยเลอรชนะคดลีวงละเมดิทางเพศ 
และไดรับเงินคาเสียหาย 1 เหรียญสหรัฐ
 18 สงิหาคม - เทยเลอรลางโซเชยีลมเีดยีของตวัเอง
ทุกแพลตฟอรม รวมถึงเว็บไซตตัวเอง
 21 สิงหาคม - เทยเลอรเริ่มปลอยคลิปทีเซอรตัวงู
 23 สิงหาคม - เทยเลอรประกาศวันวางแผงอัลบั้ม
ใหม Reputation และซิงเกิลแรกที่จะออกในอีก 2 วัน
ถัดมา
 25 สิงหาคม - ซิงเกิลแรก Look What You Made 

53-57 CULTURE MUSIC NEW.indd   56 9/6/2560 BE   3:03 PM

57 

• ความน่าสนใจของการปล่อย
อลับัม้ใหม ่Reputation (2017) 
คอืเทยเ์ลอรไ์ดผ้สมผสานหลาย
แพลตฟอร์มเข้าด้วยกัน โดย
ไม่ได้มุ่งโปรโมตผ่านออนไลน์
เพียงอย่างเดียว
• การเอาภาพปกอัลบั้มไปติด
บนรถขนส่งพัสดุของ UPS 
ทั่วประเทศอเมริกา ถือเป็น
กลยุทธ์ที่ช่วยกระจายผลงาน
ได้ดี 
• เทย์ เลอร์ ร่วมมือกับห้าง 
Target ในการผลิตนิตยสาร
พิเศษแบบ ‘Zine’ ที่ท�ามาให้
แฟนคลับตัวยงได้ตามเก็บ

FYI

Me Do เปดตัวพรอม lyric video ที่กลายเปนคลิปที่มี
คนชมมากท่ีสุดใน 24 ชั่วโมง ชนะเพลง Something 
Just Like This ของ The Chainsmokers และ Coldplay 
แถมยังทํายอดสตรีมมิงบน Spotify ไดสูงสุดของโลก
ถึง 8 ลานครั้ง ภายใน 24 ชั่วโมง
 27 สิงหาคม - มิวสิกวิดีโอเพลง Look What You
Made Me Do เปดตัวที่งาน MTV Video Music
Awards และทําลายสถิติเพลง Gangnam Style ของ 
PSY ดวยการมียอดวิวสูงสุดในยูทูบภายใน 24 ชั่วโมง
 ความนาสนใจของการปลอยอลับัม้ใหม Reputation 
คอืเทยเลอรไดผสมผสานหลายแพลตฟอรมเขาดวยกัน 
โดยไมไดมุงไปที่การโปรโมตผานออนไลน (ที่ก็ชวยได
เยอะอยูแลว) สิ่งแรกท่ีเทยเลอรทําคือการรวมมือกับ
หาง Target ที่อเมริกา ในการผลิตนิตยสารพิเศษแบบ 
‘Zine’ ท่ีทํามาใหแฟนคลับตัวยงไดตามเก็บ โดยมีท้ัง
รูปภาพ บทความ และเรื่องราวตางๆ ในเลมนี้ 
 จากน้ันเทยเลอรไดไปรวมมือกับ Ticketmaster 
ในการใหแฟนๆ พรีออรเดอรอัลบั้มพรอมกับการซื้อ
สนิคา เพ่ือใหมโีอกาสสงูขึน้ในการจบัจองตัว๋คอนเสริต 
(ท่ียังไมไดประกาศทัวร) แตกลยุทธนี้ก็โดนวิพากษ-
วิจารณ เพราะเหมอืนเปนการชกัจงูใหคนตองซือ้สนิคา
มากขึ้นเพ่ือไดโอกาสมากกวา ตางกับศิลปนอยาง 

มาดอนนา และ เคที เพอรรี ที่ทําโปรโมชันคลายๆ กัน
แตมีการการันตีวาหน่ึงตั๋วคอนเสิรตเทากับไดอัลบั้ม
หนึ่งชุด 
 สวนอีกหน่ึงโปรเจกตที่ไดเ ร่ิมทําแลวคือการ
เอาภาพปกอัลบั้มไปติดบนรถขนสงพัสดุของ UPS 
ทัว่ประเทศอเมรกิา ซึง่เปนกลยุทธท่ีชวยกระจายผลงาน
ไดดี และทําใหนึกถึงตอนที่ Lady Gaga ปลอยอัลบั้ม 
Born This Way พรอมจับมือกับเกม FarmVille ที่แมส
สุดๆ เพื่อใหคนไดโอกาสฟงเพลงในอัลบั้มกอนคนอื่น
 แตการโปรโมตก็ไมไดจบเพียงเทานี้! 
 หลังจากที่เทยเลอรปลอยมิวสิกวิดีโอ Look What 
You Made Me Do เธอยังมีการสวมใสแหวนเพชร
ตัวงูและใหแดนเซอรใสเสื้อคร็อป ‘I (Heart) TS’ (ที่ได
แรงบันดาลใจมาจากเสื้อที่แฟนเกา ทอม ฮิดเดิลสตัน 
เคยใสเลนนํ้า) ไอเท็มเหลานี้มีการวางขายในเว็บไซต 
taylorswift.com โดยทันที เชนเดียวกับคอนเซปต 
See Now, Buy Now ของวงการแฟชั่น 
 สิ่งน้ีทําใหเห็นวาเทยเลอรวางเกมการตลาดได
แยบยล และตองใชเวลาเตรียมตัวเปนเดือนๆ เพ่ือจะ
เชื่อมโยงทุกสัดสวน และเพ่ือทําใหเห็นวาเทยเลอรคือ
เจาแมพีอารตัวจริงเขาไปอีก ในฉากอางอาบนํ้าเพชร
ที่ไดเห็นในมิวสิกวิดีโอมีแบงกหนึ่งเหรียญอยูดานขวา
ของเธอ ซึง่ก็คอืจาํนวนเงนิท่ีเธอชนะคดีลวงละเมดิทาง
เพศ โดยถาศึกษาดีๆ โจเซฟ ขาน ผูกํากับมิวสิกวิดีโอ
เพลงน้ีไดออกมาทวตีวา เทยเลอรวางแผนเอ็มวน้ีีต้ังแต
เดือนมกราคม และถายทําในชวงเดือนพฤษภาคม 
แตคดีตัดสินเสร็จ 13 วันกอนท่ีวิดีโอจะถูกปลอย 
ซึ่งกิมมิกที่เห็นในเอ็มวีคงเปนแคความบังเอิญ!
 ตอนน้ีพูดไดวาเทยเลอรกลับมาท็อปฟอรมและ
ทวงบัลลังกเพลงอีกครั้ง แตเธอก็ยังเหลืออีก 2 เดือน
กวาจะปลอยอัลบั้ม ซึ่งเราเชื่อวาเธอจะไมอยูน่ิง และ
ตองทําทุกวิถีทางเพื่อใหอัลบั้ม Reputation ไดรับการ
จารึกวาไดพลิกวงการอีกครั้ง และคงทําเงินเพียงพอที่
เธอจะไปเดนิแจกหน่ึงเหรยีญใหกับผูสนับสนุนทุกคน 

“ผลงานศิลปะไมค่วรฟรี และศิลปนิควรไดร้บัเงนิคา่ลขิสทิธิโ์ดยไมถ่กูเอาเปรยีบ 
เธอเลอืกถอดเพลงออกจาก Spotify ทกุอลับัม้ และออกจดหมายแถลงการณ์
เกีย่วกบัความรู้สกึตอ่ Apple Music”
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ดูเหมือนว่า Netflix ผู้ให้บริการวิดีโอสตรีมมิงรายใหญ่
ของโลก จะเร่งรุกเขา้สู่ตลาดแอนเิมชันญีปุ่น่อยา่งจริงจงั
มากยิง่ขึน้ หลงัจากกอ่นหนา้นีม้ีความคาบเกี่ยวกับญี่ปุ่น
อยู่บ้าง อาทิ การซื้อลิขสิทธิ์แอนิเมะและภาพยนตร์ญี่ปุ่น
มาฉายเอง หรือลา่สุดได้ซ้ือตอ่ลขิสทิธิแ์ฟรนไชสญ์ี่ปุ่น
สุดดังอย่าง Death Note มาจากผู้ถือสิทธิเดิมอย่าง 
Warner Bros. เพ่ือนํามาทําเป็นภาพยนตรใ์หค้นแสดง 
ฉายเฉพาะบน Netflix เอง

TV & RADIO 
เรื่อง ภูภู่ฯ

  โดยเฉพาะในป 2017-2018 เรียกวาเปนการ
หมายมั่นปนมือเปดตลาดใหมแบบสุดซอยเลยก็วาได 
 เฉพาะป 2016 ที่ผานมา Netflix ทุมไปกวา 5 พัน
ลานเหรียญสหรัฐ กับการสรางและฉายคอนเทนต
ของตัวเองท้ังซีรีส, เรียลิตี้, สารคดี และภาพยนตร 
และอีกกวา 6 พันลานเหรียญสหรัฐ ในป 2017 นี้ 
จนหลายคนคงสงสัยวาทําไม Netflix จึงยังเลือกท่ีจะ
พุงเขาสูสนาม ‘แอนิเมะ’ ท้ังท่ีมีขาววาแอนิเมะญีปุ่น
ทํารายไดนอยลงในป 2016 และเมื่อตนปที่ผานมา 
ชอง NHK เคยเสนอรายงานวา 1 ใน 4 ของสตูดิโอ
แอนิเมะญี่ปุนกําลังอยูในภาวะขาดทุน!
 ทั้ งนี้ทั้ งนั้น เมื่อมองโดยเม็ดเงินแล ว The 
Association of Japanese Animations (AJA) 
องคกรท่ีเกิดจากการรวมมือกันของบริษัทผู ผลิต
แอนิเมชันในญี่ปุนกวา 60 บริษัท เผยรายงานสรุปชื่อ
Anime Industry Report 2016 Summary ไววา
สถานการณและแนวโนมของอุตสาหกรรมแอนิเมะ

เลน่ใหญ!่ ปีหนา้พรอ้ม
คลกุวงในตลาดแอนเิมะญีปุ่่น

  โดยเฉพาะในป 2017-2018 เรียกวาเปนการ
หมายมั่นปนมือเปดตลาดใหมแบบสุดซอยเลยก็วาได 
 เฉพาะป 2016 ที่ผานมา Netflix ทุมไปกวา 5 พัน
ลานเหรียญสหรัฐ กับการสรางและฉายคอนเทนต
ของตัวเองท้ังซีรีส, เรียลิตี้, สารคดี และภาพยนตร 
ลานเหรียญสหรัฐ กับการสรางและฉายคอนเทนต
ของตัวเองท้ังซีรีส, เรียลิตี้, สารคดี และภาพยนตร 
ลานเหรียญสหรัฐ กับการสรางและฉายคอนเทนต

และอีกกวา 6 พันลานเหรียญสหรัฐ ในป 2017 นี้ 
จนหลายคนคงสงสัยวาทําไม Netflix จึงยังเลือกท่ีจะ
และอีกกวา 6 พันลานเหรียญสหรัฐ ในป 2017 นี้ 
จนหลายคนคงสงสัยวาทําไม Netflix จึงยังเลือกท่ีจะ
และอีกกวา 6 พันลานเหรียญสหรัฐ ในป 2017 นี้ 

พุงเขาสูสนาม ‘แอนิเมะ’ ท้ังท่ีมีขาววาแอนิเมะญีปุ่น
ทํารายไดนอยลงในป 2016 และเมื่อตนปที่ผานมา 
ชอง NHK เคยเสนอรายงานวา 1 ใน 4 ของสตูดิโอ
แอนิเมะญี่ปุนกําลังอยูในภาวะขาดทุน!
 ทั้ งนี้ทั้ งนั้น เมื่อมองโดยเม็ดเงินแล ว The 
แอนิเมะญี่ปุนกําลังอยูในภาวะขาดทุน!
 ทั้ งนี้ทั้ งนั้น เมื่อมองโดยเม็ดเงินแล ว The 
แอนิเมะญี่ปุนกําลังอยูในภาวะขาดทุน!

Association of Japanese Animations (AJA) 
องคกรท่ีเกิดจากการรวมมือกันของบริษัทผู ผลิต
แอนิเมชันในญี่ปุนกวา 60 บริษัท เผยรายงานสรุปชื่อ
Anime Industry Report 2016 Summary ไววา
สถานการณและแนวโนมของอุตสาหกรรมแอนิเมะ
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ดูเหมือนว่า Netflix ผู้ให้บริการวิดีโอสตรีมมิงรายใหญ่
ของโลก จะเรง่รกุเขา้สู่ตลาดแอนเิมชันญีปุ่น่อยา่งจริงจงั
มากยิง่ขึน้ หลงัจากกอ่นหนา้นีม้ีความคาบเกี่ยวกับญี่ปุ่น
อยู่บ้าง อาทิ การซื้อลิขสิทธิ์แอนิเมะและภาพยนตร์ญี่ปุ่น
มาฉายเอง หรอืลา่สดุไดซ้ือ้ตอ่ลขิสทิธิแ์ฟรนไชสญ์ี่ปุ่น
สุดดังอย่าง Death Note มาจากผู้ถือสิทธิเดิมอย่าง 
Warner Bros. เพ่ือนํามาทําเป็นภาพยนตรใ์หค้นแสดง 
ฉายเฉพาะบน Netflix เอง

TV & RADIO 
เรื่อง ภูภู่ฯ

  โดยเฉพาะในป 2017-2018 เรียกวาเปนการ
หมายมั่นปนมือเปดตลาดใหมแบบสุดซอยเลยก็วาได 
 เฉพาะป 2016 ที่ผานมา Netflix ทุมไปกวา 5 พัน
ลานเหรียญสหรัฐ กับการสรางและฉายคอนเทนต
ของตัวเองทั้งซีรีส, เรียลิตี้, สารคดี และภาพยนตร 
และอีกกวา 6 พันลานเหรียญสหรัฐ ในป 2017 นี้ 
จนหลายคนคงสงสัยวาทําไม Netflix จึงยังเลือกที่จะ
พุงเขาสูสนาม ‘แอนิเมะ’ ท้ังท่ีมีขาววาแอนิเมะญีปุ่น
ทํารายไดนอยลงในป 2016 และเมื่อตนปที่ผานมา 
ชอง NHK เคยเสนอรายงานวา 1 ใน 4 ของสตูดิโอ
แอนิเมะญี่ปุนกําลังอยูในภาวะขาดทุน!
 ทั้ งนี้ทั้ งนั้น เมื่อมองโดยเม็ดเงินแล ว The 
Association of Japanese Animations (AJA) 
องคกรท่ีเกิดจากการรวมมือกันของบริษัทผู ผลิต
แอนิเมชันในญี่ปุนกวา 60 บริษัท เผยรายงานสรุปชื่อ
Anime Industry Report 2016 Summary ไววา
สถานการณและแนวโนมของอุตสาหกรรมแอนิเมะ

เลน่ใหญ!่ ปีหน้าพรอ้ม
คลุกวงในตลาดแอนเิมะญีปุ่่น

  โดยเฉพาะในป 2017-2018 เรียกวาเปนการ
หมายมั่นปนมือเปดตลาดใหมแบบสุดซอยเลยก็วาได 
 เฉพาะป 2016 ที่ผานมา Netflix ทุมไปกวา 5 พัน
ลานเหรียญสหรัฐ กับการสรางและฉายคอนเทนต
ของตัวเองทั้งซีรีส, เรียลิตี้, สารคดี และภาพยนตร 
ลานเหรียญสหรัฐ กับการสรางและฉายคอนเทนต
ของตัวเองทั้งซีรีส, เรียลิตี้, สารคดี และภาพยนตร 
ลานเหรียญสหรัฐ กับการสรางและฉายคอนเทนต

และอีกกวา 6 พันลานเหรียญสหรัฐ ในป 2017 นี้ 
จนหลายคนคงสงสัยวาทําไม Netflix จึงยังเลือกที่จะ
และอีกกวา 6 พันลานเหรียญสหรัฐ ในป 2017 นี้ 
จนหลายคนคงสงสัยวาทําไม Netflix จึงยังเลือกที่จะ
และอีกกวา 6 พันลานเหรียญสหรัฐ ในป 2017 นี้ 

พุงเขาสูสนาม ‘แอนิเมะ’ ท้ังท่ีมีขาววาแอนิเมะญีปุ่น
ทํารายไดนอยลงในป 2016 และเมื่อตนปที่ผานมา 
ชอง NHK เคยเสนอรายงานวา 1 ใน 4 ของสตูดิโอ
แอนิเมะญี่ปุนกําลังอยูในภาวะขาดทุน!
 ทั้ งนี้ทั้ งนั้น เมื่อมองโดยเม็ดเงินแล ว The 
แอนิเมะญี่ปุนกําลังอยูในภาวะขาดทุน!
 ทั้ งนี้ทั้ งนั้น เมื่อมองโดยเม็ดเงินแล ว The 
แอนิเมะญี่ปุนกําลังอยูในภาวะขาดทุน!

Association of Japanese Animations (AJA) 
องคกรท่ีเกิดจากการรวมมือกันของบริษัทผู ผลิต
แอนิเมชันในญี่ปุนกวา 60 บริษัท เผยรายงานสรุปชื่อ
Anime Industry Report 2016 Summary ไววา
สถานการณและแนวโนมของอุตสาหกรรมแอนิเมะ
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แอนเิมะใหมท่ีจ่ะฉายบน Netflix ในป ี2018 
รวมแล้วกว่า 13 เรื่อง (ซีรีส์ยาว 12 เรื่อง 
และภาพยนตร์ 1 เรื่อง) โดยที่เปิดเผย
ชื่อเรื่องแล้วมีดังนี้

1. Devilman: Crybaby จากแอนิเมะ
สุดคลาสสิก Devilman
2. Cannon Busters แอนิเมะแนว
หุน่ยนตย์ักษ์
3. B: The Beginning ซีรีส์แอนิเมะ 
12 ตอน แนวระทึกขวัญ-อาชญากรรม 
ผลติโดย Production I.G ผูส้รา้ง Ghost 
in the Shell
4. Sword Gai: the Animation แอนเิมะ
แนวแอ็กชัน-แฟนตาซี
5. Lost Song แอนิเมะแนวแฟนตาซี
6. Rilakkuma Series ซรีส์ี Rilakkuma 
หมีขี้เซาสุดดัง จํานวน 13 ตอน
7. Saint Seiya: Knights of the 
Zodiac ที่ร่วมมือกับบริษัท โตเอ แอนิ-
เมชัน นํา Saint Seiya แอนิเมะดังยุค 
80s กลับมาสร้างใหม่
8. Baki (บากิ จอมประจัญบาน) แอนิเมะ
แนวต่อสู้ จํานวน 26 ตอน
9. Kakegurui (โคตรเซยีนโรงเรยีนพนัน) 
แนวการพนัน-หักเหลี่ยมเฉือนคม
10. Fate/Apocrypha จากซีรีส์ทําเงิน
สุดดังจากเกมและแอนิเมะตระกูล Fate 
11. Children of the Whales - “a world
covered by oceans of sand” 
12. A.I.C.O. Incarnation ผลิตโดย 
Bones ผู้สร้าง Fullmetal Alchemist 
(แขนกลคนแปรธาตุ)
13. ภาพยนตร์สร้างใหม่อย่าง Godzilla: 
Monster Planet ท่ีตีความก็อดซิลลา
ใหม่ในโลกยุค 20,000 ปีนับจากที่มนุษย์
อพยพออกจากโลก

ในป 2015-2016 วามีมูลคาตลาดรวมอยูที่ 1.83 ลาน
ลานเยน (ราว 18.1 พันลานเหรียญสหรัฐ) และมูลคา
ตางประเทศทั่วโลก (ไมนับรวมประเทศญ่ีปุน) อยูที่ 
583.3 พันลานเยน (ราว 5.27 พันลานเหรียญสหรัฐ)
ซึ่งเปนตัวเลขท่ีเทากับรายจายท้ังหมดของ Netflix
ที่ใชในการสรางคอนเทนตตลอดทั้งป โดยประเทศ
ที่มีการใชจายไปกับอุตสาหกรรมแอนิเมะมากท่ีสุด
คือ สหรัฐอเมริกา ตามมาดวยจีน และแคนาดา
 ดวยตัวเลขเยายวนชวนรวมแชรเชนนี้ ผนวกกับ
การที่ Netflix มีเครือขายกระจายอยูกวา 190 ประเทศ
ทั่วโลก อีกทั้งลาสุดเมื่อเดือนเมษายนที่ผานมาไดผาน
ขอตกลงขอใบอนุญาตเพ่ือการฉายแลวกับประเทศ
จีน รวมกับเครือขาย iQiyi แพลตฟอรมวิดีโอสตรีมมิง
ของ Baidu ย่ิงทําให Netflix ดูจะมีอนาคตท่ีสดใส
อยางยิ่งกับตลาดแอนิเมะที่กําลังจะมาถึง
 ดวยตนทุนการผลติท่ีนอยกวาการสรางภาพยนตร
และซีรีสคนแสดง แตกลับไดผลกําไรที่ดีกวาเมื่อเทียบ
กับตนทุน Netflix จึงประกาศเขาสูสมรภูมิแอนิเมะ
ดวยการประกาศสรางแอนเิมะใหมทีจ่ะฉายบน Netflix
ในป 2018 รวมแลวกวา 13 เรื่อง (ซีรีสยาว 12 เรื่อง
และภาพยนตร 1 เรื่อง)
 ถึงจะมีเสียงติติงวา Netflix ชอบทําอะไรเกินตัว
พิสจูนไดจากรายจายในการสรางคอนเทนตในหลายป
ที่ผานมา แตพอดูจากลิสตรายชื่อแอนิเมะที่เปดตัว
ในปหนาแลวก็บอกไดเพียงวา งานน้ี Netflix ‘เลนใหญ’
อีกแลว แตสําคัญท่ีสุดคือมันดีสําหรับสมาชิกผูเปน
แฟน ‘แอนิเมะ’ อยางแนนอน!  

“ด้วยต้นทุนการผลิตท่ีน้อยกว่าการสร้างภาพยนตร์และซีรีส์ 
แต่กลับได้ผลกําไรที่ดีกว่า Netflix จึงประกาศเข้าสู่สมรภูมิ 
ดว้ยการประกาศสรา้งแอนเิมะทีจ่ะฉายในป ี2018 รวมกว่า 13 เรือ่ง”
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PODCAST
เรื่อง นทธัญ แสงไชย

WHO 
สิงโต น�ำโชค
ศิลปินแนวป๊อปและชิลล์เอาต์ที่โด่งดังจากการ 
เป็นผู้น�าเทรนด์เคร่ืองดนตรีอย่างอูคูเลเล่  
หลังจากเปิดตัวด้วยซิงเกิลติดหูอย่าง ทิ้ง, ฮู้ฮู  
และ เธอบอก สิงโตกโ็ดง่ดงัถึงขดีสดุดว้ยเพลง  
อยู่ต่อเลยได้ไหม ท่ีส่งให้เขากลายเป็นศิลปิน 
เพลงฮติอนัดบัตน้ๆ ของเมอืงไทย ตอ่ยอดดว้ย 
การเป็นโค้ชในรายการ The Voice Thailand  
และตอนนีเ้ขากลบัมากบัซงิเกลิใหมจ่ากสตดูโิอ 
อัลบั้มชุดที่สาม Just Have Fun with It

THE SOUND 
OF SINGTO
แรงบนัดาลใจของศิลปนิที่ 
นยิามวา่ตวัเองเปน็คน ‘โชคด’ี

“ผมเชื่อว่าตัวเองโชคดีที่เราคิดบวกนะ มันท�าให้เราไปต่อได้ สมมติว่าวันนั้นเรารู้สึกว่า
เราเล่นแย่มาก เราคงเลิกเล่น แต่วันนั้นผมคิดอะไรไม่รู้แหละ แต่เราไม่ได้คิดลบ”

THE STORY
“เพลง ไม่ต้องห่วงฉัน ครับ” สิงโตพูดถึงเพลงที่เขาได้ฟังเมื่อสมัยที่ยังท�างานเป็น 
พนักงานโรงงาน จนเกิดแรงบนัดาลใจอยากเป็นนักดนตรี พร้อมกับร้องให้ฟังสดๆ
 “ครัง้แรกท่ีขึน้เล่นบนเวทร้ีานอาหาร รูส้กึเลยว่าสายกีตาร์มนัแข็งมาก ไฟมนั 
ร้อนมาก ปกตซ้ิอมอยู่บ้านไม่เคยร้องเพ้ียนนะครบั แต่ตอนน้ันปรากฏว่าร้องเพ้ียน 
เลย” แต่แทนท่ีจะท้อใจ สงิโตกลบัตัง้หน้าตัง้ตาฝึกเล่นและร้องเพลงต่อไป จนได้ 
เป็นศิลปินอย่างในทุกวันนี้
 และเมือ่ถามถึงโชว์ท่ีสงิโตได้ฟังแล้วฟิน เขาก็พูดถึงวงดังของเมอืงไทยอย่าง  
25Hours “ผมชอบดโูชว์เขาแล้วเก็บรายละเอยีด” สงิโตบอก “เขาคดิตลอดเลยนะ  
ซึ่งบางคนคิดมากเกินไปแล้วไม่ดี แต่ส�าหรับวง 25Hours แล้ว เขาคิดมาพอดี  
ดูแล้วไม่เบื่อ ไม่รู้ว่าดูไปกี่ชั่วโมงแล้ว”
 ทุกวันนี้นอกจากเป็นศิลปินเต็มเวลาแล้ว สิงโตยังเป็นคุณพ่อของลูกชาย  
3 คน เราถามถึงการเดนิสายเล่นดนตรกัีบการเลีย้งลกูน้ันจะรวมเข้าด้วยกันได้ไหม 
 “ได้สิครับ มันเหมือนเมื่อก่อนเราเดินทางตามหาความฝันอยู่คนเดียว  
เราออดชินัไม่ผ่าน ก็เสยีใจคนเดียว ผ่านก็ดใีจคนเดยีว แต่ตอนน้ีเวลาเราผดิหวัง  
พอกลับมาถึงบ้านก็หาย” เขาตอบพร้อมรอยยิ้มที่ใครหลายคนคุ้นเคย 

ฟงัพอดแคสต์ได้ที่

• ปกตเิวลาอยูบ่า้น ภรรยา 
ของสิงโตไม่ค่อยได้ฟงัเขา 
เลน่เพลงเลย เพราะติดซอ้ม 
ตลอด พอดแคสต์นี้สิงโต 
จงึเลน่เพลง High ท่ีแต่ง 
จากบรรยากาศวนัแต่งงาน 
ของทัง้คูใ่ห้ฟงักนัแบบสดๆ

• ติดตามตอนใหม่ของ  
Multiple Eargasms ได้ทกุ 
วนัอาทติย ์ ด�าเนนิรายการ 
โดย แพท บุญสินสุข ผู้ 
คร�่าหวอดในวงการดนตรี 
มากวา่ 20 ปี 

PODCAST CREDITS

Host สิระ บุญสินสุข
Show Creator
สิระ บุญสินสุข, 
นทธัญ แสงไชย
Episode Editor
นทธัญ แสงไชย
Sound Designer 
& Engineer
ศุภณัฐ เดชะอ�าไพ
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EP. 2 JELLY ROCKET
สามสาวที่โดดเด่นด้วยซาวด์อิเล็กทรอนิกส์ร็อก
ตัดกับเสียงร้องหวานใส เพลงอะไรที่เป็น
แรงบนัดาลใจในเสน้ทางดนตรีของทัง้ ภคั ปั้ น และโม 
แถมปิดท้ายด้วย Live Show สดๆ ฟนิๆ

EP. 6 OVERINVEST
เรื่องราวของการลงทุนเกินตัว ฟงัเคสที่ลงทุน
ในคอนโดมิเนียมหรูรวม 24 ล้าน กับอีกเคส
ที่จองคอนโดมิเนียมไปเกือบ 20 ห้อง แล้วสุดท้าย
ต้องจบด้วยการแก้หนี้แบบมหาศาล

EP. 6 WONGNAI
อะไรคือความสําเร็จของเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน
เกี่ยวกับร้านอาหารที่ใครๆ ก็ต้องใช้ 
เคน นครินทร์ คุยกับ ยอด ชินสุภัคกุล 
ซีอีโอ Wongnai

EP. 6 KAYAVINE
Kayavine หรือ เค เลิศสิทธิชัย
Vlogger หนุ่มหน้ามน ที่ไปเรียนระดับชั้นมัธยม
และกําลังต่อปริญญาตรี คณิตศาสตร์ประกันภัย 
ที่ไวต์วอเตอร์ สหรัฐอเมริกา

EP. 6 ซู่ชิง
พอดแคสต์ทอล์กโชว์ภาษาอังกฤษ โดย โบ สาวิตรี 
(โบ AF5) คุยกับ ซู่ชิง-จิตต์สุภา ฉิน ในเรื่อง
บทบาทนางฟา้ไอที ชีวิตเด็กนักเรียนนอกที่นิวยอร์ก 
และวงการทีวีที่เธอคลุกคลีอยู่ตอนนี้

EP. 6 ตุ๊ดซ่อมคอม
ตุ๊ดเคราครึ้มที่คอยให้ความรู้เรื่องอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ เธอจะทําให้เรารู้ว่าไอทีซัพพอร์ต
ไม่ใช่แค่ตั้งหน้าตั้งตาซ่อมคอม แต่คือการสื่อสาร
กับคนทั้งออฟฟศิด้วยภาษาที่ทุกคนเข้าใจง่ายๆ

THE MONEY CASE
BY THE MONEY COACH

11 SEP

MULTIPLE 
EARGASMS 

10 SEP

นักเรียนนอก  
13 SEP

THE SECRET 
SAUCE

12 SEP

WE NEED
TO TALK

13 SEP

เทยเท่
14 SEP

NEW
EPISODES!

WHAT,S NEW ON
THE STANDARD
PODCAST

PODCASTS PODBEAN PODCAST PLAYER PODCAST ADDICT

ฟงั THE STANDARD PODCAST ได้ที่ THESTANDARD.CO/PODCAST
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VIDEO
เรื่อง นิธินาฏ ปุโรทกานนท์

WHO 
นลัทพร ไกรฤกษ์ 
จบปริญญาตรีจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
ภาควชิาทศันศิลป์ จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั 
ปัจจุบันอายุ 24 ปี นลัทพรเป็นนักข่าวเพ่ือ
คนพิการ และเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง 
(Spinal Muscular Atrophy-SMA) ตัง้แต่
กาํเนดิ

‘THISABLE’ 
FOR THE 
DISABLED
นักข่าวสาวเพ่ือคนพิการ

“สุดท้ายเราคาดหวังว่า บทบาทของเว็บจะไม่ต้องทําอะไรเลย เราคาดหวังว่าไม่ต้องมีเว็บนี้แล้ว 
แต่ประเด็นคนพิการจะเป็นประเด็นที่ทุกคนพูดถึงโดยอัตโนมัติ”

• ตัง้แต่จาํความได้ แพทย์
ไม่เคยวินิจฉัยโรคของเธอ
ไดถ้กูตอ้งเลย จนกระทัง่ได้
ตรวจ DNA เมื่ออายุ 12 ปี 
จงึรู้แนช่ดัว่าตัวเองปว่ย

• ตอนอยู่มหาวิทยาลัย 
เธอสร้างเพจ ‘กล้ามเนื้อ
อ่อนแรง โรคของเรา โลก
ของเรา’ มีคนส่งข้อความ
มาหาทั้งคนขายอุปกรณ์
เพ่ือคนพิการ และพ่อแม่
ที่มีลูกเป็นโรคเดียวกับเธอ

04:00OO:OO

THE STORY
นลัทพรรูวาตัวเองเดินไมคอยถนัดนักตั้งแตอนุบาล เธอตองมองเพื่อนๆ ว่ิงเลนกัน
ในสนามหญา ในขณะที่ตัวเองตองรอใหครูมาอุมไปนั่งชิงชา เมื่อโตขึ้น เธออยากใช
ชีวิตดวยตัวเองบาง อยากขึ้นรถไฟฟา แตเธอทําไมได เพราะหลายๆ สถานีไมมีลิฟต 
หรือพ้ืนที่สาธารณะที่เธอควรมีสิทธิใชเหมือนประชาชนทั่วไป เจาของพื้นที่ดูจะ
ไมอนาทรรอนใจตอปญหาของเธอเทาไร ท่ีมากไปกวาน้ันคือ ปญหาไมไดมีแคน้ี 
และเธอก็ไมใชผูพิการคนเดียวที่รูสึกวาไมเปนสวนหนึ่งของสังคม
 หลังเรียนจบไดไมนาน นลัทพรไดเขา ‘คายเขียนขาวเพ่ือพิทักษสิทธิคนพิการ’ 
แตเมื่อคายจบ นลัทพรไมยอมจบดวย เธอกอตั้งเว็บไซต ThisAble.me นําเสนอ
ขาวสารครอบคลุมแทบจะทุกหมวด เชน การเมือง สังคม ตางประเทศ แฟชั่น ฯลฯ 
ใหความรูตั้งแตเรื่องท่ัวๆ ไป จนกระท่ังถึงเรื่องซับซอนอยางสิทธิหรือขอกฎหมาย 
แนนอนวาเนื้อหาที่นําเสนอทุกเรื่องลวนมีแงมุมเก่ียวกับผูพิการแบบที่คนไมพิการ
ก็อานแลวไดประโยชน ชองวางที่เคยหางไกลระหวางคนพิการและไมพิการ เริ่มขยับ
เขาใกลกันมากขึ้น
 ตราบใดท่ีงานของเธอยังเปนประโยชนตอผูอื่น นลัทพรไมเห็นเหตุผลใดที่จะ
เปลี่ยนไปทํางานอื่น เธอจะเดินหนาตอไปจนกวาสิทธิคนพิการจะกลายเปนเรื่องของ
ทุกคน… เพราะเราตางก็อยูในโลกใบเดียวกัน 

VIDEO CREDITS

STORY MAKERS
ไอรดา รื่นภิรมย์ใจ
ภาณุ วิวัฒฑนาภา
ศศิพิมพ์ อนันตกรณีวัฒน์
ชญาน์วัต สิริศุภนันท์
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