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ย้อนไปวันเปิดเล่ม Read Me เล่มนี้ ผมเอ่ยถามพี่ๆ ในกองฯ ถึงหน้าที่ความ
รับผิดชอบในฐานะต�าแหน่ง ‘บรรณาธิการ’ นิตยสารว่าคืออะไร ค�าตอบทีเล่นทีจริง
ของรุ่นพี่คนหนึ่งส่งกลับมาว่า 

“หลักๆ เลยก็คือตามต้นฉบับของนักเขียนมาให้ได้”
แวบแรกในใจคดิขึน้มาว่าก็ไม่ยากเท่าไหรนีน่า เป็นงานทวงหนีท้วงสนิแบบทีต้่อง

ใช้ก�าลังขู่เข็ญหรือก็ไม่ใช่ ที่นั่งมองหน้ากันอยู่ก็คนกันเองทั้งนั้น เราเองก็น่าจะท�า
ไหวแถมได้ชิมลางลองท�าอะไรใหม่ๆ น่าสนุกอยู่ไม่หยอก คิดกับตัวเองอย่างนั้นผม
จึงเผลอใจตกปากรับค�าขอท�าหน้าที่เป็น บ.ก. Read Me เล่มนี้เสียเอง

แต่ท่านผู้อ่านรู้ไหมครับว่าหน้าที่ของ ‘คนทวงต้นฉบับ’ ที่ผมไปประสบมากับตัว
ไม่เหมอืนกับความหมายวนัแรกทีผ่มเข้าใจ งานทวงต้นฉบบัไม่ใช่แค่การตามทวงงาน
นกัเขยีนเสียแล้ว แต่กลับมรีายละเอยีดซ่อนอยู่มากมายให้ต้องรบัผดิชอบ เรือ่งราว
และปัญหาทีเ่กดิขึน้ระหว่างหน้ากระดาษ ล้วนเป็นภาระหน้าทีข่องบรรณาธกิารจัดการ
แก้ไขให้ปัญหาผ่านพ้นไป

บรรณาธิการไม่ได้ท�าแค่เพียงดูแลตัวหนังสือของนักเขียนเท่านั้น หากแต่ต้อง
ท�างานประสานจัดการกับผู้คนอีกหลากหลายหน้าที่ ตากล้อง, อาร์ตไดฯ ทุกส่วน
ล้วนมีความส�าคัญที่ประกอบสร้างให้นิตยสารเล่มหนึ่งเกิดขึ้นมาได้ 

อย่างไรก็ตามช่วงเวลาตั้งแต่เปิดจนกระทั่งปิดเล่ม ระหว่างทางผมได้เรียนรู้เก็บ
เก่ียวส่ิงต่างๆ มามากมาย ได้รู้ในส่ิงไม่เคยรู้ ได้เจอในส่ิงที่ไม่เคยเจอ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ได้ตระหนกัถงึความส�าคญัในสายสมัพนัธ์ของมนษุย์ว่า ‘ความรูส้กึ’ เป็นสิง่
ที่เราต้องเอาใจใส่ดูแลกันและกัน ทั้งในชีวิตส่วนตัว และหน้าที่การงาน

สุดท้ายขอฝาก “Read Me 21: อะไรอยู่ในสัญลักษณ์์” ไว้ในอ้อมใจด้วยนะ
ครบั กว่าทีเ่ล่มนีจ้ะออกหน้าหนาวกค็งจะมาเยอืนพอด ีผมหวงัว่าปีน้ีจะหนาวนานๆ ให้
หายคิดถึงกัน

สวัสดีความหนาว 11 กันยายน 2556
    ปริญญา ก้อนรัมย์

บรรณาธิการ

‘สัญลักษณ์’ งั้นเหรอ
ถ้าว่ากันง่ายๆสัญลักษณ์ คือ ส่ิงที่ใช้เเทนความหมายของอีกสิ่งหนึ่งจะเป็น

หนังสือ ไก่ทอด ลูกอม กีตาร์ สุนัข ดอกไม้ จักรยาน  อะไรๆ รอบตัวเราก็สามารถ
เป็นสัญลักษณ์สื่อความหมายออกมาได้ทั้งนั้น

จ�าได้ว่า ตอนเดก็ๆ ฉนัชอบ ‘สัญลักษณ์ดาว’ มากเป็นพเิศษ ชอบทีจ่ะเหน็ดวงดาว
สามดวงประทบัอยูบ่นสมดุการบ้าน เฝ้าคอยทีจ่ะอธษิฐานกบัดาวตกเพราะเชือ่ว่ามนั
จะท�าให้ค�าอธิษฐานเป็นจริง 

เเละยังจ�าได้อกีว่า ฉนับ้า ‘เจย์ โชว’ นกัร้องหนุม่ชาวไต้หวนัเอามากๆ ส�าหรบัฉัน  
เขาคือสัญลักษณ์ของหนุ่มในฝันสุดเพอร์เฟค ในขณะที่เพื่อนๆ ของฉันมองว่าเขา
เป็นเพียงหนุ่มหน้าตี๋ ที่เสียงดี มีความสามารถกว่าชาวบ้านหน่อยก็เท่านั้นเอง

ไม่มีถูก ไม่มีผิดหรือตายตัว ส�าหรับสัญลักษณ์ มันขึ้นอยู่กับว่าตัวเรานั้นคิด
อย่างไร เเละเลือกที่จะมองจากมุมไหน

เเละในบางครั้ง เราก็ไม่จ�าเป็นต้องพูดอะไรมากมาย ให้ ‘สัญลักษณ์’ พูดเเทนเรา
บ้างก็ดีนะ  

A symbol paints a thousand words 
จารุวรรณ เเซ่ลี
บรรณาธิการ

Editor’s Talk Editor’s Talk

เข้าใจว่าตอนทีท่่านก�าลงัอ่าน Read Me ฉบบั
นี้ก็น่าจะอยู่ราวๆ เดือนธันวาคม-ปลายปีพอดี

เดือนธันวาคมน่ีเป็นสัญลักษณ์ของหลายๆ 
อย่างนะครับ อย่างแรกคือเป็นเดือนมหามงคล
เพราะอย่างที่ทราบกันว่าวันที่ 5 ธันวาคมเป็นวัน
เ ฉ ลิ ม พ ร ะ ช น มพ ร ร ษ า พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว เป็นวันชาติ เป็นวันพ่อแห่งชาติ 
ของปวงชนชาวไทย หลังจากนั้นอีก 5 วันก็ตาม
มาด้วยวันรัฐธรรมนูญ 

พอคล้อยหลงัมาอกีสปัดาห์เท่าน้ัน คนไทยหรือ
คนประเทศไหนๆ ก็ปรับตัวเตรียมเฉลิมฉลองส่ง
ท้ายปีเก่า ต้อนรบัปีใหม่กนัเตม็รปูแบบแล้วล่ะครับ 
ดังนั้นเดือนธันวาคมจึงถือเป็นสัญลักษณ์ของ
ความชื่นมื่น สุขสดใส อย่างแท้จริง

ปฏิทินใหม่ ไดอารี่ใหม่ เปลี่ยน พ.ศ. ใหม่ เหล่า
นี้ล้วนเป็นสัญลักษณ์ในการ “มองไปข้างหน้า” ที่
เปี่ยมไปด้วยความหวังทั้งนั้นเลยนะครับ แต่ใน
ทางกลับกัน เดอืนธนัวาคม กอ็าจเป็นสญัลกัษณ์
ของการ “มองย้อนกลับหลัง” เพื่อส�ารวจตรวจ
สอบว่าปีที่ผ่านมา ชีวิตเราเป็นอย่างไรบ้าง เราใช้
มันดีพอหรือไม่ และเราควรท�าอย่างไรในอนาคต
ทีก่�าลงัมาถงึ ผมว่าด้วยการมองทัง้สองแบบ คอื
มองไปข้างหน้าและมองย้อนกลบัหลงั น่าจะท�าให้
เราเห็นตัวตนของเราชัดเจนขึ้น

เอาล่ะครับ เดือนธันวาคมมาถึงแล้ว ผมจึงขอ
อนุญาตเป็นตัวแทนเจ้าหน้าท่ีผู้ผลิตและน้องๆ 
ชาว Read Me ทุกคนในการกล่าวอวยพรปีใหม่
ทุกท่านนะครับ ขอให้ทุกท่านก้าวไปข้างหน้าในปี
ใหม่ด้วยก�าลังวังชาท่ีแข็งแกร่ง มีความสุขให้ได้
แม้ในวันที่เผชิญวันเลวร้าย อะไรท่ีไม่ดีในปีเก่าก็
ทิง้มนัไว้เบือ้งหลงั เกบ็เอาแต่บทเรยีนเพือ่จะได้ไม่
ผลิตซ�้าความผิดพลาดนั้นอีก

สวัสดีปีใหม่ 2557 ครับ

จักรพันธุ์ ขวัญมงคล
บรรณาธิการบริหาร
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Jarod Kintz, This Book is Not for Sale

“SOMETIMES A SYMBOL
HOLDS MORE POWER THAN
THE THING IT REPRESENTS. 
LIKE THE SYMBOL
FOR THING,THE ONE  
I CREATED THAT IS  
CONFUSING AND ABSTRACT  
AND MAKES PEOPLE ASK, 
WHAT IS THAT THING?  
AND I ALWAYS REPLY, 
“IF YOU ALREADY KNEW, 
WHY DID YOU ASK?” 
บางคร้ัง ‘สัญลักษณ์’  
ก็มีพลังมากกว่าท่ีมันเเสดงให้เห็น  
อย่างสัญลักษณ์เเทนส่ิงของท่ีผมสรรสร้างข้ึนมา  
มันช่างสับสนเเละเป็นนามธรรมดีเหลือเกิน  
ทำาให้คนชอบถามผมว่า สัญลักษณ์น้ีคืออะไร?  
เเละทุกคร้ังผมจะตอบกลับไปว่า   
“ถ้าคุณรู้อยู่เเล้ว คุณจะถามผมทำาไมล่ะ? ”



5ภาพประกอบ : Mewchar http://www.facebook.com/Mewchar
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COVER STORY [เรื่องจากปก]

 ในวนัทีก่ารสือ่สารอนัรวดเรว็กลายเป็นส่วนหนึง่ของ 
ชวีติ และโลกเตม็ไปด้วยข้อมลูมากมายให้เรากลัน่กรอง 
ตรวจสอบ ตลอดจนค้นหาความจริงเพื่อนำาไปใช้
ประโยชน์นัน้ ปฏเิสธไม่ได้ว่าเราย่อมต้องการเคร่ืองมอื
สื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพ เพื่อการรับส่งข้อมูลและ
ทำาให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ดงันัน้เครือ่งมอืสือ่สารทีด่ี
จงึควรมคีณุสมบตัเิป็นสากลและสามารถนำาไปสูค่วาม
เข้าใจได้โดยเรว็
 
 ด้วยเหตุนีเ้องสัญลกัษณ์จงึถกูใช้เพือ่ส่ือสารระหว่าง
มนษุย์ตัง้แต่บรรพกาล จากในถำา้อัลตามลิราทีส่เปนจวบ
จนยคุสมยัท่ามกลางป่าคอนกรตีเฉกเช่นปัจจบุนั 
 
 แน่นอนว่าสญัลกัษณ์ย่อมเป็นสิง่ทีส่มัพนัธ์กับบรบิท
ทางสงัคมต่างๆ และเกิดจากองค์ประกอบมากมาย กว่า
จะกลายเป็นทีย่อมรบัของคนหมูส่่วนใหญ่ อย่างไรกด็ี 
จากการนำาเสนอเรือ่งราวสญัลกัษณ์ใน read me ฉบบันี้ 
หวังว่าจะเป็นส่วนหนึง่ในการสร้างความเข้าใจทีม่ากข้ึน
ต่อสัญลักษณ์ในรูปแบบต่างๆ และไม่แน่ว่าในวันหนึ่ง
มนุษย์อาจกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่สื่อสารได้ในความสงัด 
สกัดความลวงจากการเชอืดเฉอืนทางคำาพดู และอยูร่่วม
กันได้อย่างสงบกว่าทกุวนันี้
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ความเป็นมาของสัญลักษณ์

20,000 ปี  
ก่อนคริสตกาล

8,000 ปี  
ก่อนคริสตกาล

7,000 ปี  
ก่อนคริสตกาล

5,000 ปี  
ก่อนคริสตกาล

3,500 ปี  
ก่อนคริสตกาล 

20,000 ปี ก่อนคริสตกาล

7,000 ปี ก่อนคริสตกาล

ภาพสตัว์ต่างๆ ในถ�า้อลัตามริา(Altamira)ทางตอนเหนอื
ของประเทศสเปนในเขตเมืองซานทานเดอร์และถ�้า 
ลาโก (Lascaux) บรเิวณลุม่แม่น�า้ดอร์โดน ประเทศฝรัง่เศส
ส่วนใหญ่วาดเป็นภาพที่มองเห็นด้านข้างท่าทางของ
สัตว์มีการเคลื่อนไหวและดูสมจริง สะท้อนว่าในยุคนั้น
มนุษย์เริ่มมีการสื่อสารผ่านภาพหรือสัญลักษณ์ที่ดู
สมจริงเพื่อรวมกลุ่มออกล่าหาอาหาร นอกจากนี้ยังมี
การค้นพบงานแกะสลักวีนัสแห่งเลส์ปุคและวีนัสแห่ง
วิลเลนดอร์ฟที่ เป ็นสัญลักษณ์ของความงามในยุค
โบราณอีกด้วย

ก่อนคริสตกาล - ภาพ “การเต้นบวงสรวงในพธิกีรรม” ที่
คาสเตลลอนประเทศสเปน สะท้อนว่ามนษุย์มกีารใช้ภาพ
แทนตวัเองเพือ่แสดงความเคารพต่อเทพเจ้า 

อกัษรคนูฟิอร์มของชาวสเุมเรยีน เกดิจากการน�าแผ่นดนิ
วงกลมหรอืรปูไข่ไปเผาไฟ แล้วใช้ปลายแหลมของต้นอ้อ
กดลงไป อกัษรทีใ่ช้มลีกัษณะคล้ายรปูลิม่ สะท้อนการใช้
สญัลกัษณ์ในรปูแบบตวัอกัษร เพือ่สือ่สารเป็นครัง้แรก

อนสุาวรย์ีหนิสโตนเฮนจ์ทีซ่ลัสเบอรีป่ระเทศองักฤษแสดง
การใช้ระบบเสาและคานครั้งแรกของมนุษย์ นอกจากนี้
สันนิษฐานว่ามีส่วนในการบวงสรวงดวงอาทิตย์เพ่ือ
ความอุดมสมบูรณ์ทางเกษตรกรรม

8,000 ปี ก่อนคริสตกาล
3,500 ปี ก่อนคริสตกาล

ตอีามตั (Tiamat) เป็นสิง่มชีวีติชนดิหนึง่ทีม่อียูใ่นยคุสเุมอร์-
บาบิโลนโบราณ รูปร่างคล้ายมังกรมีปีก มีความเชื่อว่า
เป็นผูใ้ห้ก�าเนดิเทพเจ้ารุน่แรกๆ ในอารยธรรมเมโสโปเตเมยี, 
ฟาราวาฮาร์ (Faravahar) สญัลกัษณ์ส�าคญัของลทัธบิชูาไฟ
ในดนิแดนเปอร์เซยี เป็นตวัแทนของเทพเจ้าในลทัธบิชูาไฟ 
ทีม่ชีือ่ว่า ชามาช

5,000 ปี ก่อนคริสตกาล
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3,000 ปี  
ก่อนคริสตกาล

2,324 ปี  
ก่อนคริสตกาล

800-300 ปี  
ก่อนคริสตกาล

528 ปี  
ก่อนคริสตกาล

27 ปี  
ก่อนคริสตกาล 

3,000 ปี ก่อนคริสตกาล

800-300 ปีี ก่อนคริสตกาล

ก่อนครสิตกาล – แผ่นหนิของนาร์เมอร์ (Palette of Narmer) 
ในประเทศอียปิต์ สะท้อนความเชือ่ทางศาสนาของฟาโรห์
เมนิส ปรากฏฮอรสัผูพ้ทิกัษ์ท้องฟ้าหรอืสรุยิเทพผูป้กป้อง
องค์กษตัรย์ิขนาบข้าง และรปูเทพฮีาทอร์ผูม้ศีีรษะคล้ายววั

อักษรเฮียโรกลฟิฟิกรปูแบบตวัอกัษรของชาวอยีปิต์ทีพ่วก
เขาเช่ือว่าถูกผลิตขึ้นโดยเทพเจ้าโทห์สามารถเขียนได้
หลายแบบทั้งซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้าย จากบนลงล่าง
หรือล่างขึ้นบน นอกจากนี้ตัวอักษรเฮียโรกลิฟฟิกยัง
สามารถบอกทิศทางได้ด้วย โดยสังเกตจากการหันหน้า
ของรูปคนและสตัว์ นบัเป็นตวัอกัษรทีส่ะท้อนความเจรญิ
รุ่งเร่ืองทางวัฒนธรรมของอยีปิต์โบราณ

นกอนิทรสีองหวั(Double-headed eagle) เป็นสญัลกัษณ์
ทีส่�าคญัของอาณาจกัรโรมนัอนัศกัดิส์ทิธิ ์ และอาณาจกัร
ไบเซนไทน์ ในตราของจกัรวรรดไิบเซนไทน์ นกอนิทรสีอง
หัวเป็นสัญลักษณ์แทนอ�านาจของจักรพรรดิท้ังในทาง
ศาสนา และฆราวาส อกีทัง้ยงัแทนอ�านาจของจกัรวรรดิ 
ที่มีอ�านาจเหนือตะวันออกและตะวันตก โดยประเทศใน
ยุโรปตะวันออกที่น�าสัญลักษณ์นี้ไปใช้เด่นชัดท่ีสุด คือ
ประเทศรสัเซยี

ชาวกรีกนิยมสร้างประติมากรรมเทพเจ้าเป็นจ�านวนมาก 
เพ่ือแสดงความศรัทธาและค่านิยมต่อลัทธิพหุเทวนิยม
ของพวกเขาและสร้างประติมากรรมเป็นรูปผู้ชายเปลือย
เต็มตัวอยู่ในท่ายืน (Kouros) คู่กับประติมากรรมรูปผู้หญิง
เต็มตัว (Kore) เพ่ือแสดงความขอบคุณต่อเทพเจ้า

2,324 ปี ก่อนคริสตกาล
27 ปี ก่อนคริสตกาล

สัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนานอกจากธรรมจักรท่ีเรา
รูจ้กักนัดแีล้ว สญัลกัษณ์ทีส่ือ่ถงึหลกัธรรมได้ด ี และเป็น
สากลเช่นกนัคอื ‘กงล้อแห่งกาลเวลา’ (Kalachakra) และ 
‘กงล้อเพลิงโตโมเอะ’ (Tomoe) ทั้งสองสิ่งน้ีปรากฏใน
พระพุทธศาสนาลัทธิมหายาน โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวเนื่อง
กนัคอืการวนเวยีนอยูใ่นวฏัสงสาร

528 ปี ก่อนคริสตกาล
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ค.ศ. 23 ค.ศ. 610 ค.ศ. 1678 ค.ศ. 1905 ช่วงกลาง
ศตวรรษท่ี 18

ค.ศ. 23

ค.ศ. 1678

ตรึงกางเขน ท�าให้สัญลักษณ์ไม้กางเขนเป็นสัญลักษณ์
หน่ึงท่ีมคีนรู้จักมากทีส่ดุในโลก ชาวยโุรปบางกลุม่กล่าว
ว่าไม้กางเขนเป็นสัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นก่อนศาสนาคริสต์ 
เน่ืองจากปรากฏไม้กางเขนบนเหรียญกษาปณ์ของชาว
เคลต์ทีอ่ยูใ่นช่วงอารยธรรมยโุรปโบราณ

สัญลักษณ์ดาวกับเดือนของศาสนาอิสลามนั้นมีต้น
ก�าเนดิจากตวัอกัษรทีม่ลีกัษณะโค้งคล้ายพระจนัทร์เสีย้ว
ในภาษาอาหรับ แม่ทัพในสมัยก่อนใช้เพื่อแสดงความ
แตกต่างระหว่างฝ่ายตนเองและฝ่ายศัตรูขณะอยู่ใน
สมรภูมิรบ แต่ในความเป็นจริงแล้ว บัญญัติของศาสนา
อิสลามไม่มกีารใช้สญัลกัษณ์หรอืเครือ่งหมายใดๆ ทัง้สิน้

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ สามารถคิดทฤษฎีสัมพัทธภาพได้
ส�าเรจ็ นอกจากจะเปลีย่นกระแสของโลกเข้าสูย่คุคลืน่ลกู
ทีส่องหลงัการปฏวิตัอิตุสาหากรรมแล้ว การคดิค้นทฤษฎี
ดังกล่าวยังท�าให้ไอน์สไตน์กลายเป็นสัญลักษณ์ของ
ความฉลาดปราดเปรือ่งตัง้แต่ปลายศตวรรษที ่20 เป็นต้นมา

บรษิทัการค้าอนิเดยีตะวนัออก (British East India Com-
pany) เป็นบรษิทัร่วมทนุสญัชาตอิงักฤษทีใ่หญ่ทีส่ดุ จดั
ตั้งขึ้นเพ่ือท�าการค้ากับอินเดียตะวันออกซ่ึงภายหลัง
ด�าเนนิการค้ากบัอนทุวปีอนิเดยีและจนี ถอืเป็นบรษิทัเก่า
แก่ทีส่ดุทีค้่าขายกบัอนิเดยีตะวนัออก อย่างไรกด็อี�านาจ
บางส่วนของบรษิทัยงัถกูควบคมุโดยกษตัรย์ิขององักฤษ

ค.ศ. 610

เจมส์ วตัต์ เป็นผูพ้ฒันาเครือ่งจกัรไอน�า้ (Steam Engine) 
ได้เป็นผลส�าเรจ็ ส่งผลให้สหราชอาณาจกัรเข้าสูช่่วงแรก
ของการปฏิวัติอุตสาหกรรมส่งผลมากต่ออุตสาหกรรม
การผลติและการต่อเรอื ท�าให้หวัรถจกัร (Locomotive) 
กลายเป็นสญัลกัษณ์ แสดงความรุง่เรอืงทีส่�าคญัในเวลา
นั้นและยังเป็นต้นแบบเครื่องยนต์ท่ีใช้น�้ามันในยุค
ปัจจบุนัอกีด้วย

ช่วงกลางศตวรรษที ่18

ค.ศ. 1905
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ค.ศ. 1928 ค.ศ. 1939 ค.ศ. 1945 ค.ศ 1989 ค.ศ. 1998-
ปัจจุบัน

ค.ศ. 1939

ค.ศ. 1945

สองพีน้่องดสินย์ี คอื วอลต์ ดสินย์ี และ รอย ดสินย์ี ก่อตัง้
บริษัท The Walt Disney Company แรกเริม่พวกเขาสร้าง
สตดูโิอทีใ่ช้ถ่ายท�าภาพยนตร์การ์ตนูแห่งแรกในฮอลลวีูด้ 
โดยมตีวัการ์ตนูตวัแรกคอืมกิกี ้ เมาส์ ซึง่เป็นสญัลกัษณ์
ทางการของบริษัท นอกจากนี้ยังเป็นตัวการ์ตูนที่ได้รับ
การพดูถงึมากทีส่ดุในอเมรกิาจวบจนปัจจบุนั

องค์การสหประชาชาติถูกก่อตั้งขึ้นหลังจากสิ้นสุด
สงครามโลกครัง้ทีส่อง เพือ่แทนทีอ่งค์การสนันบิาตชาตทิี่
ยตุบิทบาทลง หลงัจากเกดิสงคราม สญัลกัษณ์ธงสฟ้ีา
ของสหประชาชาตทิีป่ระกอบด้วยลกูโลกทีม่ลีองจจิดูพาด
ไปมา และใบของต้นมะกอกนัน้ แสดงถงึความสามคัคี
ของประเทศต่างๆภายใต้การพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติ
ร่วมกนั

บริษัทแอปเปิ้ลตัดสินใจใช้โลโก้แอปเปิ้ลที่มีรอยแหว่งสี
เงนิ (The Monochrome Logo) แทนแอปเป้ิลสรีุง้ทีใ่ช้มา
ตัง้แต่ปี 1976 เนือ่งด้วยแอปเป้ิลสรีุง้ไม่สามารถกนัเข้าได้
กบัผลติภณัฑ์ iMac ของพวกเขา หลงัจากเปลีย่นสลีกู
แอปเป้ิลท�าให้โลโก้ของแอปเป้ิลได้รบัค�าชืน่ชมอย่างมาก
ในด้านการออกแบบ และขึน้แท่นเป็นแบรนด์ทีม่ผีูจ้ดจ�า
มากทีส่ดุในโลก

ก�าแพงเบอร์ลนิทีแ่บ่งระหว่างเยอรมนัตะวนัตกและตะวนั
ออกล่มสลายนอกจากจะแสดงออกถึงการมีเสรีภาพท่ี
ทัดเทียมแล้วการล่มสลายของก�าแพงเบอร์ลินยังเป็น
สัญลักษณ์ของการส้ินสุดความขัดแย้งระหว่างระบบ
ทุนนิยมในยุโรปตะวันตกที่น�าโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 
และระบบคอมมวินสิต์ในยโุรปตะวนัออก ภายใต้การน�า
ของสหภาพโซเวยีตด้วย

ค.ศ. 1928 ค.ศ. 1998-ปัจจุบัน

สญัลกัษณ์สวสัดกิะทีพ่รรคนาซขีอง อดอล์ฟ ฮติเลอร์ ใช้
ในสงครามโลกครัง้ทีส่องนัน้ความจรงิแล้วเป็นสญัลกัษณ์
ทีใ่ช้ในศาสนาพราหมณ์-ฮนิด ูเมือ่หลายพนัปีมาแล้ว โดย
ให้ความหมายเกีย่วกบัพลวตั การเคลือ่นไหวของสรรพสิง่ 
ในอกีด้านหนึง่สวสัดกิะเป็นสญัลกัษณ์ประจ�าตวัขององค์
พระพิฆเนศ ที่ชาวฮินดูให้ความเคารพ มิได้แสดงถึง
อ�านาจเบด็เสรจ็หรอืภาระของชนเผ่าอารยนัตามทีถ่กูอ้าง
ถงึในช่วงสงครามโลกครัง้ทีส่องแต่อย่างใด

ค.ศ. 1989
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 เคยเป็นไหม เวลาทีเ่รามองเหน็ตวัเอม็สีเหลอืงแล้วพลนันกึ

ไปถงึร้านอาหารฟาสฟูด้ส์ยอดฮติอย่างแมคโดนลัด์ หรือเวลาเหน็

รปูแอปเป้ิลโดนกดักต้็องไพล่คดิไปถงึบรรดาผลติภณัฑ์ของตา

ลุงสตฟี จ๊อบส์  มีคนไม่น้อยเลยทเีดยีวทีเ่ม่ือเหน็สิง่เหล่านีเ้พยีง

แวบเดยีวแล้วสามารถเชือ่มโยงกลบัไปทีต่วัสนิค้าหรอืบรกิารได้ 

ซึง่นัน่อาจจะต้องยกประโยชน์ให้กบันกัออกแบบทีส่ามารถท�าให้

ตราสัญลักษณ์หรือทีเ่ราเรียกกนัตดิปากว่า ‘โลโก้’ เหล่านีเ้ป็นที่

จดจ�าของผู้คนท่ามกลางตราสัญลักษณ์นบัพันล้านทัว่โลก เพราะ

เม่ือคนสามารถจดจ�าโลโก้ของสินค้านัน้ๆ ได้ กแ็ปลว่าเขาจดจ�า

สินค้านัน้ได้ด้วยเช่นเดยีวกนั

 ดงันัน้จึงไม่แปลกหากบริษทัต่างๆ จะยอมทุม่เงนิทนุเป็นค่า

ออกแบบโลโก้เหล่านี้เป็นจ�านวนมหาศาล ซ่ึงเมื่อลองมาดูถึง 

มูลค่าจริงๆ ที่หลายๆ บริษัทได้จ่ายออกไปแล้วนั้นถึงกับต้อง

ยกมอืกมุหน้าอกซีโ่ครงสัน่แทบจะอยากเปลีย่นอาชพีไปเป็นนกั

ออกแบบโลโก้ทนัท ีลองมาดกูนัดกีว่าว่าบรษิทัป๋าๆ เหล่านัน้ยอม

ควกักระเป๋ากนัเป็นจ�านวนเงนิเท่าไหร่

ตราสนิค้า 
มลูค่าแห่งสญัลกัษณ์ 
เรือ่ง : จารวุรรณ ช่ืนชูศรี

01
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Symantec ผู้น�าระดับโลกในการรักษาความปลอดภัยบน
อนิเตอร์เนต็ยอมจ่ายเงินถงึ 1,280,000,000 ดอลล่าร์ ให้กบัเจ้า
โลโก้เครื่องหมายถูกนี้เพ่ือใช้เป็นสัญลักษณ์ใบรับรองความ
ปลอดภยัของ VeriSign Seal ให้กบัเวบ็ไซต์ต่างๆ ทีม่าขอใบรับ
รอง นอกจากนี ้ความป๋าครัง้นีข้อง Symantec ยงัส่งผลให้โลโก้
นีถ้อืเป็นโลโก้ทีร่าคาแพงทีส่ดุในโลกอีกด้วย
 BP บรษิทัทางด้านพลงังานทีใ่หญ่ทีส่ดุในองักฤษและเป็น
อนัดบัสามของโลกให้ค่าตัวของโลโก้ทีถ่กูออกแบบโดย Landor 
Associates น้ีไว้ที ่211,000,000 ดอลล่าร์ โดยรูปทรงนีถ้กูตัง้ใจ
ออกแบบให้เป็นเสมอืนล�าแสงดวงอาทติย์สเีขยีว-เหลือง-ขาว ซ่ึง
แสดงให้เหน็ถงึความเต็มไปด้วยพลงังาน
 Accenture บรษิทัทีป่รกึษาทางด้านไอทแีละสารสนเทศราย
ยกัษ์ของโลกจ่ายเงินให้กบัผูอ้อกแบบเจ้าเดียวกบั BP ในราคา
ถงึ 100,000,000 ดอลล่าร์ โดยนอกจากตัวอักษรช่ือบริษทัปกติ
แล้วแทบจะเรยีกได้ว่าสิง่ทีน่กัออกแบบได้ออกแบบมากค็อืเจ้า
เครือ่งหมาย > ทีอ่ยูด้่านบนตัว t เท่านัน้ ซึง่เขาว่ากนัว่ามันเป็น
สญัลกัษณ์แสดงถงึการมุง่สูอ่นาคต

 นอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ยอมทุ่มเงินใน
การออกแบบโลโก้เป็นจ�านวนมหาศาล แต่ใช่ว่าจ�านวนเงนิจะ
เปน็ตวัการันตีเสมอไปว่าโลโก้ทีถ่กูออกแบบมาจะถกูจดจ�าได้ 
เพราะในบางโลโก้ทีทุ่ม่ทนุสร้างไปมหาศาลแต่แป้กไปเยอะกม็ี 
ในขณะเดยีวกนัโลโก้ทีม่รีาคาไม่ต่างจากแฮมเบอร์เกอร์สกัชิน้
หรือโอเลี้ยงสักถุงกลับสามารถสร้างมูลค่าให้กับแบรนด์ได้
มหาศาล เช่น โลโก้ของทวติเตอร์ทีจ่่ายไปเพยีงแค่ 15 ดอลล่าร์, 
โลโก้ของอปุกรณ์กฬีาแบรนด์ดงัอย่างไนกีท้ีจ่่ายไปแค่ 35 ดอล
ล่าร์ หรือมีกระทัง่หลายๆ แบรนด์ทีไ่ด้โลโก้มาฟรีๆ  อย่าง โคคา
โคล่า และ Google
 ซ่ึงในความเป็นจริงถ้ามองในแง่ของการรับรูเ้ราอาจจะพบว่า
จ�านวนคนที่เคยเห็นหรือจดจ�าโลโก้ราคา 0 ดอลล่าร์อย่าง 
Google นั้นมากกว่าคนที่เคยเห็นโลโก้ราคาแพงที่สุดในโลก
อย่าง Symantec เสียด้วยซ�า้ ของบางอย่างแทบไม่มรีาคา แต่
กลับประเมินมูลค่าไม่ได้!



 บนโลกนี้มีสัญลักษณ์อยู ่มากมายหลายหม่ืนแสน แต่
สญัลกัษณ์ทีเ่หน็ได้บ่อยในชวีติประจ�าวนัของเราๆ ท่านๆ นัน้กลับ
มีอยูไ่ม่กีสั่ญลักษณ์และส่วนใหญ่กเ็ป็นโลโก้ทางการค้า บางครัง้
โลโก้ทางการค้าที่คุ้นตานั่นเองกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการล้อ
เลียนล้อเล่นของคนอารมณ์ดีหลายๆ คน โดยผ่านการวาด 
ดดัแปลง เลียนแบบ และถกูแบ่งปันต่อๆ กนับนโลกไซเบอร์ 
 จากการส�ารวจสัญลักษณ์ทีถ่กูน�าไปล้อเลียน ดดัแปลงเลยีน
แบบมากทีสุ่ด พบว่าโลโก้ตวั M ของแม็คโดนลัด์ (Mcdonald) 
และโลโก้ของร้านไก่ทอดเคเอฟซี (KFC) รวมถงึมาสคอตของทัง้
สองร้านอย่างพีโ่รนลัด์และผูพ้นัแซนเดอร์ซึง่ถอืเป็นสญัลกัษณ์
ของทัง้สองร้านกถ็กูน�ามาล้อเลยีนอยูต่ลอดเวลาเช่นกนั และดู
เหมือนจะมีมากกว่าโลโก้หรือสัญลักษณ์อ่ืนๆ บนโลกอนิเทอร์เนต็ 
ทัง้นีน่้าจะเป็นเพราะว่า                                                  
 1.ทัง้สองร้านเป็นร้านฟาสต์ฟูด้ทีใ่หญ่เป็นอนัดับต้นๆ ของโลก
และมสีาขาอยูท่ัว่ไป โลโก้ตวั M สเีหลอืงใหญ่ยกัษ์ และโลโก้ 
KFC เป็นโลโก้ที่เรียบง่าย จ�าง่าย และพบเห็นได้บ่อยในชีวิต
ประจ�าวนั นอกจากนีเ้รามกัจะเหน็มาสคอตอย่างพีโ่รนลัด์ พ่อ
หนุม่ชดุเหลอืงแดงหวัฟ ูและผูพ้นัแซนเดอร์ชายชราหนวดขาว

ล้อเลยีนสญัลกัษณ์ดงั
บนอนิเทอร์เนต็ 
เรือ่ง: อภิลกัษณ์ ธัญประทปี

02



15

ถอืไม้เท้ายนือยูห่น้าร้านเกอืบทกุสาขา บางคนจึงเกดิอารมณ์ขัน
ท�าภาพล้อเลยีนขึน้มา เพราะมาสคอตท�าให้เล่นอะไรได้มากกว่า
เล่นกบัโลโก้สนิค้าเพียงอย่างเดียว
 2.มแีมค็โดนลัด์ทีไ่หน เรากม็กัพบเคเอฟซอียูใ่นบรเิวณใกล้ๆ 
จนถกูมองว่าเป็นคูแ่ข่งกนั เพราะสนิค้าทีข่ายกม็คีวามคล้ายคลงึ 
ถงึขนาดทีเ่คยมผีูท้�าภาพ Food Fight เป็นภาพพีโ่รนลัด์และผู้
พนัแซนเดอร์ยนืประจนัหน้ากนัในสภาพสะบกัสะบอมไปทัง้สอง
ฝ่ายและแชร์ต่อกนัไปบนโลกอินเทอร์เนต็ ภาพท�านองนีท้ีจั่บพี่
โรนลัด์และผูพั้นแซนเดอร์มาสูก้นัเองนัน้มอียูม่ากทเีดยีว จนใน
ทีส่ดุทัง้คูป่รากฏเป็นตัวละครทีไ่ด้สูก้นัจรงิๆ ในเกมต่อสู้ Mugen 
บนเครือ่งคอมพิวเตอร์
 นอกจากนีแ้ล้วเขาล้ออะไรกนับ้าง?
 ทางฝ่ังของแมค็โดนลัด์พบว่ามกีารดัดแปลงโลโก้ให้เป็นร้าน 
Wcdonald ในฉากร้านเบอร์เกอร์ของแอนเิมชนัญีปุ่น่, วาดภาพ
พีโ่รนลัด์ให้เป็นกลายเป็นสาวน้อย, มกีารคอสเพลย์เป็นพ่ีโรนลัด์, 
โฆษณาเบอร์เกอร์คงิตวัหนึง่กส็ร้างเนือ้เรือ่งให้พีโ่รนลัด์ปลอมตวั
ไปซ้ือแฮมเบอร์เกอร์ที่ร้านเบอร์เกอร์คิงเพ่ือบอกเป็นนัยว่า
แฮมเบอร์เกอร์ของเบอร์เกอร์คิงอร่อยกว่า, นอกจากนั้นใน

โฆษณาตัวหนึ่งของแม็คโดนัลด์ทางฝั่งประเทศญี่ปุ่น เมื่อพี่
โรนัลด์มีความสุขก็จะเปล่งเสียงออกมาว่า “Ran Ran Ruu” 
พร้อมแสดงท่าประกอบ ท�าให้ท่ารนัรนัรจูงึกลายเป็นท่าประจ�า
ตวัของพีโ่รนลัด์สญัชาตญิีปุ่น่ และมคีนท�าคลปิล้อเลียนท่านีอ้กี
มากมายบนเวบ็ไซต์ยทูปู
 ส่วนของเคเอฟซีก็ถูกหยิบยืมไอเดียโลโก้ไปท�าโลโก้ร้าน
อาหารอืน่เช่นกนั (ทีใ่กล้ตวัคนไทยทีสุ่ดกเ็หน็จะเป็นร้านข้าวมนั
ไก่โก๊ะของนกัแสดงตลก โก๊ะตี ๋อารามบอย ทีใ่ช้ค�าว่า KHO แทน
ค�าว่า KFC), นอกจากนีก้ม็กีารน�าหุน่ผูพ้นัแซนเดอร์ไปใส่ไว้ใน
ฉากหนึง่แอนเิมช่ัน Silver Spoon, ท�าภาพล้อเลยีนชีต้วัผูพ้นัให้
ไก่ดวู่านีค่อืคนฆ่าพ่อเจ้า, คอสเพลย์เป็นผู้พนั, ร้าน KFC ทีญ่ีปุ่น่
ก็เคยแต่งตัวหุ่นผู้พันด้วยชุดของตัวละครจากแอนิเมชั่นเรื่อง
ต่างๆ ทีผ่ลัดเปล่ียนไปตามแคมเปญของร้านอกีหลายครัง้ 
 ทัง้นีท้ัง้นัน้การล้อเลียน ล้อเล่น หยกิแกมหยอกกบัโลโก้รวม
ถงึมาสคอตทีเ่ป็นสัญลักษณ์ของทัง้สองร้านจะเกดิขึน้ไม่ได้เลย
หากทัง้สองร้านไม่เป็นทีรู้่จักในระดบัโลก ไม่เช่นนัน้เราคงไม่ได้
เหน็ภาพล้อเลยีนของทัง้สองร้านอยูม่ากมายบนโลกอนิเทอร์เนต็
อย่างทกุวนันีห้รอก!



บางคร้ังความเข้าใจผิดอาจเกดิจากการไม่รู้จริงๆ แต่บางครัง้เรา
รู้ทั้งรู้ว่ามันผิดแต่ก็กลับท�าเป็นไม่รู้ไม่ช้ี อย่างสัญลักษณ์บาง
ประเภทที่เห็นผ่านตากันอยู่บ่อยๆ เช่น สัญญาณไฟเหลือง 
เครือ่งหมายกาชาด หรอืแม้แต่การชสูองนิว้ถ่ายรูปแบบคกิขุๆ ก็
อาจก่อให้เกดิความเข้าใจผดิได้ หากผูใ้ช้ไม่เข้าใจความหมาย
ที่แท้จริง ลองมาดูกันว่าคุณเข้าใจความหมายของสัญลักษณ์
เหล่านีถ้กูต้องแล้วหรือยงั?
 อนัดบัแรกขอเริม่จาก สญัญาณไฟเหลอืง ทีพ่ระราชบญัญตัิ
จราจรทางบก ระบไุว้ชดัเจนว่า สญัญาณจราจรไฟสเีหลอืงอ�าพนั 
หมายถงึ ให้ผูข้บัขีล่ดความเรว็ลงและเตรยีมหยุดรถหลังเส้นขาว 
เพือ่เตรยีมปฏบิตัติามสญัญาณทีจ่ะปรากฏต่อไป ซึง่ปกตกิม็กั
เป็นไฟแดงทีท่กุคนเกลียดชัง หรือพดูง่ายๆ ว่าให้เตรยีมหยดุรถ
นัน่เอง ยกเว้นว่าถ้าขับเลยเส้นขาวทีแ่บ่งเขตหยดุรถไปแล้วให้
ขับข่ีต่อไปได้ 
 แต่เม่ือตดัภาพไปทีท้่องถนนของสยามประเทศ เราจะพบว่า
เมือ่คนขับรถทัง้หลายเหน็ไฟสีเหลือง ทกุคนจะพร้อมใจเหยยีบ
คนัเร่งเตม็แรงหนไีฟแดงกนัอย่างไม่คดิชีวติ ประดจุอยูใ่นสนาม
แข่งฟอร์มูล่าวันเลยทีเดียว ซ่ึงจริงๆ กรณีฝ่าไฟเหลืองแบบนี้ 
ถือว่าผิดกฎหมายจราจรเท่าๆ กับการฝ่าไฟแดงเลยนะ และ03

โปรดอย่าเข้าใจใน
สัญลกัษณ์ผดิ
เรือ่ง: สธุาสนิ ีเลศิวชัระสารกุล
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ต�ารวจมีสิทธิ์เรียกปรับได้ โดยมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท 
ฉะนัน้ ถ้าใครไม่อยากทัง้เสีย่ง ทัง้เสยีเงนิ กค็วรหนัมาปฏบิตัติาม
หลกัการขบัขีส่ากลทีท่ัว่โลกเขาใช้กนั และเลกิยดึหลกัท�าอะไร
ตามใจคอืไทยแท้กนัเถอะนะ
 อีกสญัลกัษณ์หนึง่ทีคุ้่นตากนัมาต้ังแต่เด็กๆ แต่เชือ่ว่าน้อย
คนนกัทีจ่ะรูค้วามหมายทีแ่ท้จรงิ นัน่กคื็อ กากบาทสีแดง ซ่ึงมัก
อยูต่ามกล่องพยาบาล ตู้ยา โรงพยาบาล หรอือะไรทีเ่กีย่วข้อง
กบัการรกัษาพยาบาลทัง้หลายแหล่ จนเราตีความกนัไปเองว่า
มันน่าจะเป็นสญัลกัษณ์ของการรกัษาอะไรหรอืเปล่า แต่อนัที่
จรงิแล้ว สญัลกัษณ์กาชาด หรอื Red Cross น้ัน มีความหมาย
ว่า ‘อย่ายิง’ ถือเป็นเครื่องหมายในการคุ้มครองปกป้องชีวิตที่
ส�าคญัมากในยามเกดิภาวะสงคราม แต่การทีเ่ราเอามาใช้ทัว่ไป
อย่างทุกวันนี้ ท�าให้ความหมายและพลังของสัญลักษณ์นี้ถูก
บั่นทอนลงไปโดยปริยาย ซึ่งสภากาชาดของออสเตรเลียก็ได้
ตระหนกัถงึความส�าคัญของประเด็นนี ้จงึท�าคลิปวดิโีอช่ือ Red 
Cross emblem: the power to protect ออกมา เพือ่รณรงค์ให้
เกิดการใช้สัญลักษณ์กาชาดอย่างถูกวัตถุประสงค์ ใครอยาก
เข้าใจความหมายของ Red Cross ให้มากขึน้ กล็องน�าช่ือคลิป
ไปค้นหาใน YouTube ได้เลย

สญัลกัษณ์สดุท้ายทีข่อพดูถงึคอื การชสูองนิว้ ทีค่นไทยมกัจะใช้
เป็นท่าสิน้คดิเวลาถ่ายรปู ซึง่มคีวามหมายประมาณว่าสู้ตายค่ะ 
น่ารกัค่ะ คกิขุๆ  อะไรประมาณนัน้ หรอือกีนยัยะหนึง่กค็อืเป็น
สัญลักษณ์แทนตวั V ของค�าว่า Victory ทีแ่ปลว่า ชยัชนะ แต่
การชูสองนิว้ใช่ว่าจะมีแต่ความหมายในแง่บวกเท่านัน้ เพราะใน
ประเทศแถบสหราชอาณาจักร อย่างเช่น องักฤษ สกอ็ตแลนด์ 
ไอร์แลนด์ นวิซีแลนด์ และออสเตรเลีย การชูสองนิว้ให้ผูอ้ืน่โดย
หนัหลงัมอืออกเขาเรยีกว่า Longbowman salute ถอืเป็นการดถูกู
อย่างร้ายแรง เทยีบเท่ากบัการชนูิว้กลางใส่เลยทเีดยีว! ซึง่มทีีม่า
จากการทีช่าวองักฤษสมยัโบราณนยิมใช้ธนใูนการรบ และใน
การดงึสายธนนูัน้กต้็องใช้นิว้ชีก้บันิว้กลางเป็นหลกั เวลาข้าศกึ
จับทหารอังกฤษได้ จึงมักจะตัดนิ้วชี้กับนิ้วกลางทิ้ง เพื่อไม่ให้
สามารถยงิธนไูด้อกี หรอืบางทกีอ็าจใช้ในการสือ่ถงึอวยัวะเพศ
หญงิอย่างหยาบคาย อกีด้วย รูแ้บบนีแ้ล้วถ้ามโีอกาสได้ไปเทีย่ว
แถบประเทศองักฤษ กอ็ย่าลมืเตรียมคดิค้นท่าใหม่ๆ ไปโพสท์ 
ท่าถ่ายรูปกนันะ อย่าเผลอไปชูสองนิว้เข้าล่ะเพราะมนัจะไม่งาม
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 หากจะให้ค�าจ�ากดัความของ “โชคด”ี ให้ดเูป็นทางการ กค็ง
ต้องยกทฤษฎคีวามน่าจะเป็นทางคณติศาสตร์มาอธิบายว่า เป็น
โอกาสที่เกิดขึ้นได้ยากมากๆ เช่น การถูกรางวัลสลากกินแบ่ง
รัฐบาลรางวลัทีห่นึง่พ่วงด้วยรางวลัแจ็คพอ็ต หรอืการจบัฉลาก
เข้าโรงเรียนท่ามกลางคู่แข่งนับพันนับหมื่น เป็นต้น และด้วย
อตัราส่วนอนัน้อยนดิทีจ่ะเกดิเหตกุารณ์นัน้ๆ ขึน้ได้ ท�าให้เกดิการ
สร้างสญัลกัษณ์แทนความโชคดจีากการพบเจอบางอย่างทีเ่กดิ
ขึน้ยาก เพือ่สือ่ว่าใครทีเ่จอเหตกุารณ์เหล่านัน้จะพบกบัความ
โชคดมีีสุข เช่น  Four-leaf Clover หรือใบไม้ส่ีแฉก
 Clover หรือทีช่าวตะวนัตกเรียกกนัว่า Three-leaf Clover 
หากแปลตรงตวัจะหมายถงึพนัธุไ์ม้เตีย้ทีใ่ช้เป็นอาหารของม้า ววั 
กระบอื ลักษณะตามปกตใิบจะมสีามแฉก ซ่ึงในความเป็นจรงิ 
พชืจ�าพวก clover แต่ละสายพนัธ์ุ อาจมีจ�านวน 3-4 ใบเป็นปกติ 
แต่จ�านวนใบจะคงทีใ่นแต่ละสายพนัธ์ุ เช่น พนัธุท์ีม่ ี3 ใบ กจ็ะมี 
3 ใบ (Trifolium)  หรือพวกทีมี่ 4 ใบ กจ็ะมี 4 ใบ (Qudrifolia) ดงั
นัน้ “Four-leaf Clover” จะหมายรวมถงึพนัธ์ุทีม่ ี3 ใบ แต่เกดิ
การผ่าเหล่ากลายเป็น 4 ใบ และพนัธ์ุทีมี่ 4 ใบเป็นปกติ
 แต่หากดทูีค่วามหมายโดยนยัของค�าว่า “Four-leaf Clover” 
หมายถงึกรณแีรกเท่านัน้ คอืการเรียก Clover พนัธุท์ีม่ ี3 ใบ แต่04

FOUR-LEAF CLOVER 
ใบไม้สีแ่ฉก สญัลกัษณ์ 
แห่งความโชคดี
เรือ่ง: ปิยภัทร นนัทนรเศรษฐ์
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บงัเอญิเจอ 4 ใบ ซึง่ตามหลกัวิทยาศาสตร์ถอืเป็นความผิดปกติ
ในขัน้ตอนของการแบ่งเซลล์ คือเกดิการกลายพนัธ์ุ (mutation) 
แต่การกลายพันธุน์ีจ้ะเกดิขึน้และยตุภิายในรุน่เดยีวกนัเท่านัน้ 
ไม่ได้ส่งผลไปถงึต้น Clover รุน่ต่อไป เป็นกลายพนัธ์ุเฉพาะบาง
ใบเท่านัน้
 ด้วยเหตน้ีุ การเจอ Clover ทีม่ ี4 ใบจงึถอืเป็น “สัญลักษณ์
แห่งความโชคดี” ส�าหรับผู้ที่พบเจอ  ซึ่งความเชื่อนี้ มาจาก
ประเทศทางตะวนัตก หรอืประเทศทีน่บัถอืศาสนาคริสต์ เพราะ 
Four-leaf Clover ถกูกล่าวถงึในตอนหนึง่ที ่Eve ถอืใบไม้ส่ีแฉก
ออกมาจากสวน Eden และภายในปี ค.ศ. 1620 ผู้น�าทางศาสนา
ได้ยกให้ใบ Four-leaf Clover ให้เป็นสญัลกัษณ์ของความโชคดี 
โดยมใีจความทีบั่นทกึไว้ตอนหนึง่ว่า “If a man walking in the 
fields find any four-leaved grass, he shall in a small while 
after find some good thing.” ซึง่แปลตรงตัวว่า หากใครพบเจอ
ใบไม้สีแ่ฉกจะพานพบกบัความโชคดี
 ความเชือ่เกีย่วกบัใบไม้สีแ่ฉกเริม่กลายเป็นค่านยิมของชาว
ตะวนัออกด้วยเช่นกนั เช่น ภาพยนตร์เรือ่ง “Be with you” ซ่ึงมี
การแทรกความเชือ่เกีย่วกบั Four-leaf Clover เข้าไปในเนือ้เร่ือง 
หรอืกระทัง่ข้าวของเครือ่งใช้ เครือ่งประดบัของวยัรุ่นญีปุ่น่ เกาหลี 

ทีม่กัจะพก Four-leaf Clover ตดิตวัในรปูแบบต่างๆ เช่นพวง
กญุแจ หรือสายคล้องมือถอื 
 อย่างไรกต็าม ได้มีอกีค�ากล่าวหนึง่ว่า “Many an opportu-
nity is lost because a person is out looking for four-leaf 
clovers” หมายความว่า โอกาสอาจพลาดหายไปเพราะมวัแต่
มองหาโชค ดงันัน้ เราจงึไม่ควรย�า่อยูก่บัทีเ่พือ่โอกาสทีไ่ม่รู้ว่าจะ
มาเมือ่ใด มาหรอืไม่ แต่หากเราเปิดใจและก้าวเดนิออกไปสู่โลก
กว้าง เราคงได้พบเจอ Four-leaf Clover หรือโอกาสดีๆ  มากขึน้
อย่างแน่นอน



 เป็นเร่ืองยากที่จะปฏิเสธว่าความคิดทางการเมืองการ
ปกครองคือเรื่องล่อแหลมในประเทศที่เสรีภาพของการ
แสดงออกทางความคดิยงัถกูจ�ากดัไว้ด้วยกฏเกณฑ์ต่างๆ ดงันัน้
เพือ่บ่งบอกเจตนารมณ์ของตน ประชาชนทีมี่ความคดิคล้ายกนั
จงึรวมตวักนัภายใต้เครือ่งหมายอะไรสกัอย่างทีส่ามารถแปรรูป
ความคดิเชิงนามธรรมให้กลายเป็นรูปธรรมอนัเข้าใจง่าย 
 ในช่วงปีทีผ่่านมา มีสัญลักษณ์หนึง่กลายเป็นกระแสและได้
รับการพดูถงึอย่างกว้างขวางในประเทศของเรา ไม่เพยีงเท่านัน้ 
สญัลกัษณ์ดงักล่าวยงัเคยได้รบับทบาทส�าคญัในเวทกีารเมอืง
ของหลายๆ ประเทศมาแล้ว สญัลกัษณ์ทีว่่าคอืหน้ากากสขีาวซึง่
มีหนวดสองแฉก, เคราแพะและรอยยิ้มยียวน ทั่วโลกเรียก
หน้ากากใบนีว่้าหน้ากากกาย ฟอว์กส์
 หน้ากากกาย ฟอว์กส์เป็นหน้ากากทีส่วมใส่กนัโดยสมาชกิ
กลุ่มหน้ากากขาวในประเทศไทยเพือ่จุดประสงค์ในการประท้วง
รัฐบาลใหม่ที่พวกเขาไม่พึงพอใจโดยได้รับอิทธิพลมาจาก
ภาพยนตร์เร่ือง ‘V For Vendetta’ ว่าด้วยชายทีช่ือ่ว ีคดิล้มล้าง
คณะปกครองเผดจ็การและเรยีกร้องสทิธใิห้ประชาชน ซึง่ในตอน05

หน้ากากขาว
สัญลกัษณ์ทางการเมอืง
เรือ่ง: วรพล ถาวรวรานนท์
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จบนั้นหน้ากากได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการปลดแอกเพ่ือ
เสรภีาพไปในทีส่ดุ 
 อนัทีจ่รงิ ก่อนหน้านีห้น้ากากกาย ฟอว์กส์ถกูน�ามาใช้ในการ
ประท้วงของหลายๆ ประเทศมาแล้วอย่างเช่นในองักฤษมกีาร
สวมหน้ากากกาย ฟอว์กส์ออกต่อต้านลทัธ ิScientology เม่ือปี 
2008 หรอือย่างในอเมรกิากม็กีารใช้หน้ากากมาประท้วงระบบ
ทนุนยิมเมือ่ครัง้วิกฤติ Occupy Wall Street ปี 2011
 แต่ทว่าในประเทศไทยนัน้มน้ีอยคนเหลอืเกนิทีจ่ะรู้ว่าช่ือกาย 
ฟอว์กส์มาจากไหน
 แม้ว่าตอนนีห้น้ากากจะถกูใช้ในความหมายอืน่กระทัง่ห่าง
ไกลจากตวับคุคลต้นแบบไปแล้ว แต่ทว่าผูท้ีศ่กึษาประวตัศิาสตร์-
สงัคมมาคงไม่มใีครทีไ่ม่รูว่้ากาย ฟอว์กส์นัน้เป็นบคุคลซึง่มตีวั
ตนจรงิๆ 
 ย้อนกลบัไปทีป่ระเทศอังกฤษ เมือ่ ค.ศ. 1605, กาย ฟอว์กส์
คอืกบฏผูว้างแผนปลงพระชนม์กษตัรย์ิเจมส์ที ่ 1 ผูท้ีม่รีบัสัง่ให้
ปราบปรามกลุม่ครสิตศาสนกิชนนกิายคาธอลิคอย่างโหดเหีย้ม 
ด้วยหวงัจะเปลีย่นตวักษตัรย์ิให้เป็นองค์ทีน่บัถอืศาสนานกิาย

เดยีวกนั แต่แผนของเขาผดิพลาด และในทีส่ดุกถ็กูจบัประหารชวีติ 
 ว่ากนัง่ายๆ เขาคอืกบฏศาสนาและนกัต่อสู้เผดจ็การคนหนึง่
ของยคุ
 จงึเป็นเรือ่งน่าคดิทีว่่า ในปัจจบุนัใบหน้าของกาย ฟอว์กส์
กลายเป็นสญัลกัษณ์ของการต่อต้านหลายสิง่หลายอย่างตาม
ความไม่พงึพอใจของตน แต่กลบัไม่มอีะไรใกล้เคยีงจดุมุง่หมาย
ของชายผู้เป็นต้นแบบเลยแม้แต่น้อย
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 ชีวติมนษุย์ถกูผูกติดอยูก่บั ‘การนยิาม’ (Definition) อย่างแยก
ไม่ออก การสร้างความหมายเป็นกระบวนการที่ท�าให้ผู้คนใน
สังคมสามารถเข้าใจความหมายของส่ิงต่างๆ ถกูต้องตรงกนั
ปากกา เก้าอี ้แก้วกาแฟ หรือแม้แต่ป้ายบอกทาง สิง่เหล่านีล้้วน
ผ่านกระบวนการดงักล่าวมาทัง้ส้ิน เพียงแต่ว่าในทกุๆ การนยิาม
นัน้ได้มบีางสิง่บางอย่างแฝงตดิมาด้วย นัน่กค็อืการตดัสนิเชงิ 
‘คณุค่า’ (value) 
 ด-ีไม่ด ีงาม-ไม่งาม มีค่าหรือไม่มีค่า คณุค่าเหล่านีถ้กูแฝงอยู่
ในนยิามของส่ิงต่างๆ เป็นดัง่มาตรช้ีวดัก�าหนดการคงอยูข่องสิง่
ต่างๆ ในสังคม 
 เช่นเดยีวกนั ‘สัญลักษณ์ต้องห้าม’ กเ็ป็นผลผลติจากระบวน
การนยิามความหมายของมนษุย์ โดยคณุค่าทีแ่ฝงมา คอื ‘คณุค่า
เชิงลบ’ ทีผู้่คนในสังคมไม่ยอมรับความหมาย มปีฏกิริยิาต่อต้าน 
จนบางครั้งอาจถึงขั้นรื้อท�าลายพื้นที่หรือผู้คนที่ครอบครอง
เคร่ืองหมายเหล่านัน้
 สัญลักษณ์ สวสัตกิะ ( - Swastika)มาจากค�าภาษาสนัสกฤต 
ว่า ‘ส’ุ ทีแ่ปลว่า ด ีรวมกบัค�าว่า ‘อสัต’ิ ทีแ่ปลว่า มี และค�าว่า ‘กะ’ 
ทีห่มายความว่า อาคม แปลตามตวัอกัษร สวสัตกิะ หมายถงึ
สัญลักษณ์แห่งความโชคดี 
 สวสัตกิะเป็นสัญลักษณ์ทีถ่กูใช้มาหลายยคุหลายสมยั ทัง้ใน
ฐานะงานศลิปะและเครือ่งมอืเสรมิสร้างความศรทัธา เครือ่งหมาย06

สัญลกัษณ์ต้องห้าม
เรือ่ง : นายเดดไลน์



23

สวสัตกิะปรากฏให้เหน็โดยทัว่ไป ในสถาปัตยกรรมแบบฮนิดแูละ
ทัว่พืน้ชมพทูวีป ทัง้บนลวดลายกระเบ้ือง บนฝาผนงั และในงาน
ศลิปะอืน่ๆ ในยคุโบราณ
 ในประเทศจีนมีการเย็บสัญลักษณ์สวัสติกะเข้ากับคอเสื้อ
ของเดก็ ด้วยความเชือ่ทีว่่าสามารถปกป้องเดก็จากวญิญาณร้าย
ได้ ‘รดัยาร์ด คิปลงิ’ (Rudyard Kipling) นกัเขยีนชาวองักฤษ ผู้
ได้รบัอทิธพิลมาจากวฒันธรรมอินเดียกเ็คยใช้สวสัตกิะพมิพ์ลง
บนปกหนงัสอืเพ่ือเป็นเครือ่งหมายการค้าของตนเอง 
 สวสัตกิะ จงึถกูนยิามความหมายและให้คุณค่าใน ‘เชิงบวก’ 
 จนกระทัง่ 12 มนีาคม 1933 พรรคนาซเียอรมันประกาศใช้ 
ผนืธงสแีดงทีม่วีงกลมสขีาวและสญัลกัษณ์สวสัติกะเวยีนขวาอยู่
ตรงกลาง ให้กลายเป็นธงประจ�าชาติเยอรมนัอย่างเป็นทางการ 
โดย อดอล์ฟ ฮติเลอร์ (Adolf Hitler) ผูน้�าและผูก่้อตัง้พรรคนาซี
มคีวามเชือ่ว่า สวัสติกะ เป็นสญัลกัษณ์ทีม่าจากชนชาตอิารยนั 
เผ่าพนัธุด์ัง้เดมิทีเ่ก่งกล้าเหนอืเผ่าพันธุอ่ื์นๆ จากอดุมการณ์คล่ัง
เชือ้ชาตใินคร้ังนัน้ พรรคนาซขีองฮติเลอร์ ได้ด�าเนนิการฆ่าล้าง
เผ่าพนัธุอ์ืน่ทีต่�า่กว่า โดยเฉพาะชาวยวิไปกว่า ๖ ล้านคน ถอืว่า
เป็นโศกนาฏกรรมครั้งเลวร้ายที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์
มนษุยชาติ
 สวสัตกิะ กลายมาเป็นสญัลกัษณ์ของความชัว่ร้าย พืน้ทีห่รอื
สิ่งใดก็ตามที่บรรจุสัญลักษณ์นี้เอาไว้ถูกรื้อท�าลาย การใช้
สญัลกัษณ์สวสัติกะกลายเป็นเรือ่งต้องห้ามในสังคม 

 การนยิามและให้คณุค่าสิง่ต่างๆ (ในทีน่ีค้อืสญัลกัษณ์) อยู่
ภายใต้เงือ่นไขของ ‘ความเล่ือนไหล’ นยิามและคณุค่าสามารถ
เปล่ียนแปลงไปได้ตามบริบทของสังคม จาก ‘ด’ี อาจจะกลาย
เป็น ‘เลว’ จาก ‘บวก’ กอ็าจจะกลายเป็น ‘ลบ’ 
 เหมือนอย่าง ‘เส้นผมสีแดง ‘และ ‘รอยไฝ’ ของหญงิสาวใน
ยคุกลาง ทีถ่กูก�าหนดให้เป็น ‘รอยต�าหนขิองปีศาจ’ (diabolical 
mark) เป็นสัญลักษณ์ของความชั่วร้ายเหมาะที่จะเผาท�าลาย 
กลบักนัถ้าเป็นในยคุปัจจบุนั หญงิสาวคนทีว่่ากค็งไม่เป็นอะไร
ไปกว่า ผู้น�าแฟช่ันสีผมสุดร้อนแรง หรือคนทีต้่องการค�าปรกึษา
จากผู้เช่ียวชาญความงานด้านผิวหนงัเท่านัน้เอง
 เช่นกัน ‘ปกขาว’ ของหนังสือปลุกใจเสือป่ายุค ‘ตลาดนัด
สนามหลวง’ ทีถ่กูเรยีกว่าหนงัสอืต้องห้าม อาจจะจะไม่มีค่าอะไร
เลยหากย้อนมองบนแผงหนงัสอืทกุวนันี ้ ทีม่สีาวๆ นุง่น้อยห่ม
น้อยอยูห่น้าหนงัสือแทบจะนบันิว้ไม่หมด
 ในเม่ือคณุค่าและความหมายถกู ‘สร้าง’ และ ‘เปลีย่นแปลง’ 
ด้วยน�า้มือมนษุย์ เหตใุดกนัเล่า ‘สัญลักษณ์ต้องห้าม’ จะต้องถกู
กดีกนัและไม่ยอมรบัในสงัคม หากมองด้วยใจบริสุทธ์ิและซือ่ตรง 
สัญลักษณ์เหล่านัน้ไม่ได้ท�าผิดไม่ใช่หรือ
 เป็นมนษุย์เราต่างหากทีท่�าผดิ และถ้าจะมสีิง่ใดทีถ่กูห้ามละ
ก ็น่าจะเป็นตวั ‘มนษุย์’ เอง
มนษุย์ทีท่�าร้ายกนัและกนั...
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 ในสงัคมทีม่ผีูค้นหลากหลาย สายตาของเรามกัจะสอดส่อง

มองผู้คนทีเ่ดนิสวนกนัไปมานบัร้อยนบัพนัคน ก่อนจะแยกแยะ

ผูค้นด้วยรปูลกัษณ์ภายนอกได้อย่างรวดเรว็... เรว็เสยีจนไม่ทนั

ได้ตัง้ค�าถามใดๆ 

 เม่ือเหน็เดก็นกัเรียนสวมแว่นตากรอบหนา แต่งตวัเรยีบร้อย 

เรารู้แล้วว่าเขาเป็นเด็กคงแก่เรียน มีเกรดเฉล่ียปลายเทอมสงู ฯลฯ

 เมือ่เหน็ชายไว้เคราดกครึม้ ราวกบัไม่เคยโกนมาสองสปัดาห์

เตม็ แต่งตวัสกปรกมอซอ เรารู้แล้วว่าเขาเป็นคนไม่เอาไหน ไม่

สนใจตวัเอง ฯลฯ

 เม่ือเหน็หญงิสาวย้อมสีผมแดงสด ทาลิปสตกิสจีดัจ้าน สวม

เส้ือคว้านคอลึกถงึเอว ต้นคอมีรอยสัก เรารู้แล้วว่าเธอเป็นคนแรง 

พดูจาโผงผาง ชอบเทีย่วกลางคนื ฯลฯ

 ถามกลับว่า แล้วเรารู้ได้อย่างไรว่าเขาและเธอเป็นเช่นนัน้

 มนษุย์มปีระสาทสมัผสัทางตาทีไ่วและรบัรูไ้ด้เรว็ทีส่ดุ ทนัที

ที่เห็นภาพตรงหน้าก็จะส่งสัญญาณไปยังสมองเพื่อท�าความ

เข้าใจ วเิคราะห์ และตดัสินอย่างรวดเร็ว ส่ิงนีเ้รียกว่า ‘ความรูส้กึ’ 07
ตดัสินตวัตนด้วย
สัญลกัษณ์ 
เรือ่ง: วชิญ์พล พลพิทกัษ์ชัย
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 จากกรณทีีก่ล่าวไปข้างต้น ‘ความรูส้กึ’ เกดิข้ึนหลังจากทีเ่รา
ได้เหน็ ‘สญัลักษณ์’ ทีท่�าหน้าทีเ่ป็น Key Message ของบคุคล
นัน้ๆ นัน่คอื แว่นตากรอบหนา, เครา และการแต่งตวัจัด โดยมี
ทีม่าจากการสัง่สม ความคุ้นชนิ และสิง่แวดล้อมทางสงัคมทีเ่รา
สมัผสัมาในช่วงระยะเวลาหนึง่ ซึง่ในความเป็นจริง เขาและเธอ
เหล่านัน้อาจไม่ได้เป็นอย่างทีเ่ราคิดกเ็ป็นได้ 
 ตวัอย่างทีย่กมาให้เหน็ข้างต้น เป็นความรูส้กึทีต่ดัสนิจากคน
กลุม่ใหญ่ในสงัคมไทยเท่านัน้ ยงัไม่นบัคนกลุม่อืน่ๆ ทีไ่ม่ได้มี
ความรูส้กึเช่นเดียวกนั ในทางกลบักนั ลองมาดสูญัลกัษณ์เดมิ 
แต่มองผ่านสายตาของคนอีกกลุม่หนึง่กนัดูบ้าง
 สมมตว่ิาเราเป็นเดก็วยัรุน่ทีน่ยิมของแบรนด์เนม เมือ่เหน็เดก็
นกัเรยีนสวมแว่นตากรอบหนายีห้่อดงั แต่งตวัเรยีบร้อย เรารูแ้ล้ว
ว่าเขาต้องบ้านรวย มรีสนยิมทีด่ ีเพราะนัน่มนัแว่นตา Super ของ
แท้ราคาเหยยีดหมืน่เลยนะ
 สมมตว่ิาเราเป็นสาวประเภทสองทีน่ยิมหนุม่เซอร์ เมือ่เหน็
ชายไว้เคราดกครึม้ ราวกบัไม่เคยโกนมาสองสปัดาห์เตม็ แต่งตวั
สกปรกมอซอ เรารูแ้ล้วว่าเขาเป็นคนติสต์ มเีสน่ห์น่าค้นหา และ
ทีส่�าคญัต้องแมนมากๆ 

 สมมตว่ิาเราเป็นสาวทีน่ยิมฟังเพลงพงัก์รอ็ก เมือ่เหน็หญงิ
สาวย้อมสีผมแดงสด ทาลิปสตกิสีจัดจ้าน สวมเสือ้คว้านคอลกึ
ถงึเอว ต้นคอมีรอยสัก เรารู้แล้วว่าเธอเป็นคนชอบฟังเพลงพงัก์
ร็อกเหมือนกนั และถวายตวัให้อย่างเตม็ที่
 เหน็ได้ว่าเพราะการส่ังสม ความคุน้ชิน และสิง่แวดล้อมทาง
สังคมทีห่ล่อหลอมมา ท�าให้การตคีวามสัญลักษณ์แตกต่างกนั
อย่างส้ินเชิง และถ้าสมมตว่ิาเราเป็นคนอกีกลุ่มหนึง่ กเ็ป็นไปได้
อกีว่าการตคีวามจะต้องเป็นไปในอกีทศิทางหนึง่ คนคนเดยีวที่
จะสามารถยืนยันได้ว่าตัวตนที่แท้จริงของบุคคลเหล่านี้เป็น
อย่างไร กค็อืเจ้าตวันัน่เอง
 ส�านวนทีว่่า “อย่าตดัสนิคนจากภายนอก” คงเป็นสิง่ทีจ่รงิ
อย่างปราศจากข้อสงสัย
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 แม่พลอย ตวัละครเอกจาก ส่ีแผ่นดนิ นวนยิายทีถ่กูจดัให้เป็น

หนึง่ในร้อยหนงัสือดีทีค่นไทยควรอ่าน ผู้มีภาพลักษณ์เป็นกลุสตรี

ไทยชัน้สงู เตม็เป่ียมไปด้วยกริยิามารยาทงดงาม มีความรู้ความ

สามารถ เป็นแม่ผู้เอาใจใส่ลูก และเป็นภรรยาที่คอยดูแล

ปรนนบิตัสิาม ีจนได้รบัการยกย่องให้เป็นสญัลกัษณ์ความดงีาม

ของผู้หญงิไทยไม่ว่าเวลาจะผ่านเลยมาสู่ยคุสมยัใดกต็าม 

ลักษณะนิสัยของแม่พลอยที่ถือว่าเป็นต้นแบบกุลสตรีไทยนั้น

ปรากฏให้เหน็ชดัเจนจากค�าพดูของตวัละครในเรือ่งทีพ่ดูถงึแม่

พลอยไว้ว่า

 “หน้าตาน่าเอน็ด ูสวยกว่าแม่อกี ผิวพรรณกด็สีมเป็นลกูพระ

น�า้พระยา” 

 “อาจจะเป็นเพราะพลอยมรีปูร่างหน้าตาทีเ่ป็นเสน่ห์และมี

กริยิาอ่อนหวานนอบน้อม พลอยจงึเข้าไหนเข้าได้ ไม่มีใครห้ามปราม”

 การสร้างแม่พลอยให้มีลักษณะเช่นนี้เอง จึงกลายมาเป็น 

วาทกรรมเชิงอ�านาจที่แฝงในรูปแบบวรรณกรรมที่จะก�าหนด

ทศิทางของการเป็นผู้หญงิทีด่ว่ีาต้องอยูภ่ายใต้การบงัคบับญัชา

ของผู้ชาย08

แม่พลอย 
ในฐานะสญัลกัษณ์ของ
ความเป็นหญงิ
เรือ่ง: นลนีิ ฐิตะวรรณ
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 “พลอยเคยได้รบัการอบรมมาตัง้แต่เดก็ ว่าผูช้ายนัน้มีอ�านาจ
สทิธิข์าดเหนอืตน เมือ่เป็นเด็กกอ็ยูใ่นอ�านาจพ่อ มีเรือนกอ็ยูใ่น
อ�านาจผวั ชวีตินีจ้ะดจีะชัว่สดุแต่ผูช้ายจะบนัดาลให้เป็นไป ผู้
หญงินัน้ ดจูะเกดิมาเป็นกรรมสทิธิข์องผูช้าย ไม่มีวนัทีไ่ปบงัคบั
บัญชาใครได้ นอกจากบงัคบับญัชากนัเองอย่างทีใ่นวงันี.้.. ความ
รูส้กึแต่เดมิจึงมอียูว่่า โลกนีเ้ป็นของผูช้าย ผูห้ญงิเป็นคนอาศยั 
และในฐานะคนอาศยัจงึต้องนบนอบเชือ่ฟังเจ้าของบ้านตลอดไป”
 และด้วยอดุมการณ์ของรฐัทีจ่ะสร้างให้แม่พลอยเป็นต้นแบบ
ผูห้ญงิไทยยิง่สงูมากเท่าไหร่ กจ็ะยิง่ท�าให้ผูห้ญงิทีแ่สดงกริิยาที่
สงัคมเหน็พ้องตรงกนัว่าไม่เหมาะสม หรอืหลดุกรอบของความ
เป็นแม่พลอยถกูลดค่าลงไป การสร้างให้แม่พลอยเป็นสัญลักษณ์
ของหญิงไทยนัน้จงึสะท้อนให้เหน็ถงึอ�านาจของสงัคมปิตาธปิ
ไตยในรปูแบบวาทกรรมต่อผูห้ญงิในการก�าหนดบทบาทอดุมคติ
ผูห้ญงิ และควบคุมผูห้ญงิให้ปฏิบัติตามสิง่ทีส่งัคมเหน็ว่าดงีาม 
ความเป็น ญ.หญงิโสภา จงึเป็นตัวตนทีถ่กูจดัการ ถกูควบคมุไป
ถงึร่างกาย เช่นต้องมรีปูร่างสวยงาม ผวิพรรณขาว นวลสวย ถกู
ควบคมุด้านจติใจให้สภุาพอ่อนหวาน นอกจากนัน้ยงัถกูควบคมุ
ด้านสถานภาพทางสังคมในสิทธิการแสดงออกต่างๆ อีกด้วย 

ส่วนการสร้างอดุมคตผู้ิหญงิไทยของรัฐนัน้ กมี็จดุประสงค์เพยีง
เพือ่ให้ง่ายต่อการใช้อ�านาจผ่านรูปแบบต่างๆ ในการควบคมุผู้
หญงิให้อยูใ่นพืน้ที ่“ด”ี 
 จ�านวนการพิมพ์ซ�า้นวนยิายอมตะเร่ืองนีจึ้งดคูล้ายจะตอกย�า้
ให้เหน็ถงึแนวคดิปิตาธิปไตยทีย่งัคงอยูเ่หนอืสิทธสิตร ีการให้แม่
พลอยเป็นภาพเหมารวมของความเป็นหญงิไทยกไ็ม่ต่างอะไรกบั
การปิดกัน้ ลดทอน จ�ากดัการแสดงออกของสตร ีและท�าให้ผู้
หญงิทีห่ลดุกรอบกลายเป็นคนชายขอบในทีส่ดุ จงึเกดิค�าถาม
ชวนคิดว่าในการปฏิบัติตนของผู้หญิงทุกวันนี้ท�าไปเพ่ือตอบ
สนองความต้องการของตน หรอืเพราะต้องท�าตามความคาดหวัง
ของสังคม!?

อ้างอิง

ดร.สุกฤตยา จักรปิง. “ภาพลักษณ์ผู้หญิงในสังคมไทย.” 2556.
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 สัตว์เป็นต้นก�าเนดิของสัญลักษณ์ในยคุแรกๆ ทีม่กีารสือ่สาร
ผ่านการวาดภาพบนผนงัถ�า้ ไม่น่าเช่ือว่าแม้เวลาจะผ่านไปนาน
เท่าไร สัตว์กย็งัเป็นสัญลักษณ์ทีม่นษุย์นยิมใช้สือ่สารระหว่างกนั
อยูเ่ช่นเดมิ 
 ว่าตามตรงสัญลักษณ์ยคุแรก เน้นส่ือสารเพือ่การกนิอยู ่และ
ใช้ในการล่าสตัว์ นอกจากนีย้งัเกีย่วโยงกบัความเชือ่เช่น ภาพ
สัตว์ที่เป็นตัวแทนเทพเจ้าต่างๆ ซึ่งปัจจุบันสัญลักษณ์ของ
โปรแกรม “มอซิลลา ไฟร์ฟอกซ์” (Mozilla Firefox) ทีอ่อกแบบ
โดย จอน ฮิกส์ กไ็ด้รับแรงบนัดาลใจจากเร่ืองราวทีเ่กีย่วข้องกบั
สัตว์ในพระคมัภร์ีไบเบลิ ตอนแซมซ่ันแก้แค้นลสิเตยีทีแ่ต่งงาน
กบัภรรยาของตน เขาจึงน�าเอาสุนขัจ้ิงจอกทีอ่ยูใ่นเรือ่งราวตอน
ดังกล่าวมาตกแต่งให้ดูทันสมัย และเปิดตัวครั้งแรกเมื่อ 9 
พฤศจิกายน ค.ศ.2004 
 งูมีพิษกเ็ข้ามาเกีย่วโยงสัญลักษณ์ของหน่วยแพทย์ฉกุเฉนิได้
อย่างไม่น่าเชื่อ เพราะสัญลักษณ์ star of life มีด้วยกัน  
2. สนันฐิานคอื 1.มองว่าเกดิจากทัว่ทวปีแอฟรกิามหีนอนชนดิ
หนึง่อาศยัในอยูร่่างกายคน พอโตเตม็ทีจ่งึออกมาบริเวณผิวหนงั 
ท�าให้คนไข้ทรมานมาก แต่ชาวบ้านได้น�ายางไม้สมนุไพรมาทา
ไปบนตวัหนอน แล้วใช้ไม้ผ่าปลายดงึออกมา ซึง่หนอนเหล่านัน้
มีลักษณะคล้ายงเูม่ือวาดออกมาในเชิงสัญลักษณ์  
 สันนิษฐานต่อมาเกี่ยวกับเทพกรีกโบราณชื่อ “อะคาปิอุส”  
( Asclepius) ซ่ึงร�า่เรียนวชิาการรักษาให้มนษุย์ฟ้ืนจากความตาย 
ท�าให้เหล่าเทพเกรงว่ามนุษย์จะล้นโลก ต่อมาจึงเกิดสงคราม
ระหว่างเทพและส่งผลให้เทพ “ซีอสุ” (Zeus) ต้องถกูสงัหารด้วย09

สรรพสตัว์สญัลกัษณ์ 
เรือ่ง: ศราวธุ ช่ืนรส 
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สายฟ้า หลงัการเสยีชวีติ มชีาวบ้านเข้าไปนอนในโบสถ์ ขณะ
หลบัฝันเหน็เทพอะคาปิอุส (Asclepius) พร้อมไม้คฑาซ่ึงมีงพูนั
อยู ่เมือ่ตืน่ขึน้มาจงึหายจากอาการเจบ็ป่วย 
 สตัว์ดรุ้ายมกันยิมน�ามาเป็นสญัลกัษณ์ความกล้าหาญ เช่น
เครือ่งหมายลกูเสอื ทีอ่ยูบ่นดอกลลิลีแ่ทนความหมายเหมือนเข็ม
ทศิ หมายถงึการปฏบิตัถิกูต้องเทีย่งตรงของลกูเสือ ซ่ึงไม่ต่างจาก
สงิโตทีม่กีารใช้กนัไม่ซ�า้แบบ เช่น ตราประจ�าเมอืงเวนสิ ทีเ่ป็นรปู
สงิโตสญัลกัษณ์ของนกับญุมาร์ค เชือ่กนัว่าเป็นพระสันตะปาปา
องค์แรกของเมอืงอเลก็ซานเดรยีในนกิายคอปตกิออร์โธดอกซ์ 
(Coptic Orthodox Church of Alexandria) และนกิาย Greek 
Church of Alexandria ผู้วางรากฐานคริสต์ศาสนาในทวีป
แอฟรกิา
 สงิโตตวัเมียในอารยธรรม “ออรยิาเชยีน” (Aurignacian)  ก็
ถอืเป็นสญัลกัษณ์แทนนกัล่าสตัว์และผูพิ้ทกัษ์ผูน้�าสงคราม โดย
ถกูใช้มากว่าสามหมืน่ปี ไม่ต่างจากการทีฟ่าโรห์ใช้สฟิงซ์ทีเ่ป็น
สงิโต โดยสฟิงซ์ทีโ่ด่งดังคือ สฟิงซ์แห่งกซิา (The Great Sphinx 
of Giza) นอกจากนีย้งัมสีตัว์ดรุ้ายทีใ่กล้สญูพนัธ์ุเช่นมังกรโคโมโด 
(Komodo dragon) ก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ 
อินโดนเิซีย แม้มงักรโคโมโดมคีวามเสีย่งทีจ่ะสญูพนัธุ ์ คล้ายๆ 
กันกับเสือโคร่งที่มีถิ่นก�าเนิดตอนกลางและตอนใต้คาบสมุทร
มลาย ูซึง่มาเลเซยีก�าลงัจะประกาศให้เป็นสตัว์สญัลกัษณ์ของชาติ 
  หอยเชลส์ สมยัโบราณถอืเป็นสญัลกัษณ์ตวัแทนผู้หญงิ ทีมี่
ความบอบบางซ่อนไว้ภายในเปลือกหอย บางแห่งจัดให้หอย
เชลส์เป็นตวัแทนช่องคลอดของผูห้ญงิ แต่ตามต�านานแห่งเซนต์
เจมส์ กลบัยกย่องให้เปลอืกหอยคือความรุง่เรอืงอดุมสมบรูณ์ 

 ความงามตามแบบธรรมชาติของนกยูง ได้น�ามาเป็น
สัญลักษณ์สถานโีทรทศัน์ NBC ตรงขอบด้านล่างจอทวี ีโดยเริม่
ใช้ครั้งแรก ค.ศ.1956 หลังจากนั้นสัญลักษณ์นกยูงนี้ก็ปรับ
เปล่ียนรูปแบบตามเทศกาลต่างๆ จนมาถงึโลโก้ปัจจบุนัทีน่กยงู
ถกูออกแบบให้หนัหวัไปทางขวาและแลไปข้างหน้า
 บางสังคมสัตว์ที่ใช้แรงงานถือเป็นผู้มีบุญคุณต่อมนุษย์ 
ฟิลิปปินส์เองยึดถือเร่ืองนี้เป็นส�าคัญ จนยกย่องให้ควายเป็น
สัญลักษณ์ของประเทศ ตามภาษาตากาล็อคทีเ่รียกว่า “คาราบาว” 
ส่วนประเทศไทยนัน้ ในอดตีช้างไทยถอืเป็นส่ิงคูบ้่านคูเ่มอืงของ
ประเทศ ทัง้ใช้ในยามออกศกึ และใช้แรงงานต่างๆ จนช่วงหนึง่
ธงประจ�าชาตมิรีปูช้างเผอืกบนพืน้สแีดง ก่อนเปลีย่นเป็นรปูแบบ
ปัจจบุนั และจากทีช้่างเคยเป็นสตัว์สญัลกัษณ์ของประเทศท�าให้
วนัที ่13 มีนาคมของทกุปี เป็นวนัอนรัุกษ์ช้างไทย  
 ความน่ารกัขีอ้้อนของแมวกน็�ามาดดัแปลงเป็น “เฮลโลคติตี”้ 
ทีก่ลายเป็นสญัลกัษณ์ของเดก็ผูห้ญงิ ทีเ่ดก็ๆ ทัว่โลกชืน่ชอบ เปิด
ตวัเม่ือ พฤศจิกายน ค.ศ.1978 โดย “ยโูกะ ชิมิซ”ึ และได้เริม่ฉาย
เป็นการ์ตนูคร้ังแรกมีช่ือเร่ืองว่า “เฮลโลคติตเีฟอร์รเีทลเธยีร์เตอร์” 
ออกอากาศเม่ือ ค.ศ.1987 ความโด่งดังหลังจากนั้นท�าให้มี
โอกาสได้น�ามาฉายในอเมรกิาปี ค.ศ.1991 ในชือ่ “คติตแีอนด์
เฟรนด์ส”      
 ยิง่โลกอนาคตหมนุเร็วเท่าไหร่ การส่ือสารยิง่ต้องฉบัไวมาก
ข้ึนเท่านัน้ สัญลักษณ์จงึกลายมาเป็นวธิหีนึง่ทีท่�าให้เราสือ่สาร
กบัผู้อืน่ได้อย่างรวดเร็ว ท�าความเข้าใจได้ง่าย และในสญัลกัษณ์
อนัหลายหลากนัน้ แน่นอนว่าเราจะได้เหน็สัญลกัษณ์สตัว์แบบ
ต่างๆ มากข้ึนเช่นกนั 
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 ‘Hand Gestures’,‘Sign Language’ หรือ ‘สญัลกัษณ์มอื’ 
นัน้ เป็นการเเสดงออกโดยใช้นิว้มือเป็นส่ือกลางเเทนค�าพดู น่า
ทึง่นะทีเ่พยีงเเค่เราก�ามอืชนูิว้กส็ามารถสือ่ความหมายออกมา
ได้โดยไม่ต้องเปลืองน�า้ลายพดูสักค�า สามารถเเสดงความรูส้กึ
เเละอารมณ์มากมายผ่านทางมือเราได้อย่างง่ายดาย  คนไทยเอง
ก็คุ้นชินกับสัญลักษณ์มือมากมาย ผ่านมิวสิควีดีโอเพลงหรือ
ภาพยนตร์ต่างประเทศจนท�าให้เป็นภาพทีช่นิตา อย่างนกัร้อง
ฮิพฮอพทีจ่ะต้องมีการยกไม้ยกมือประกอบการร้องเเร๊พ หรอืเวลา
ไม่พอใจใคร กจ็ะชนูิว้กลางเเเทนค�าสบถสดุฮติค�าหนึง่ออกไปแทน 
เเต่ทีฮ่ติทีส่ดุในหมูค่นไทยเเละชาวเอเชยีด้วยกนัเอง คงหนไีม่พ้น
ท่าไม้ตายแอบ็สแตรค ชูสองนิว้เป็นรูปตวัวอีย่างเเน่นอน 
 ‘สัญลักษณ์มอื’ หลายเเบบได้ถกูน�ามาใช้อย่างกว้างขวางทัว่โลก 
นบัเป็นภาษาสากลในอกีรปูแบบหนึง่เลยกว่็าได้ อย่างไรกต็าม
สัญลักษณ์เหล่านี้ก็ไม ่ได ้มีความหมายตายตัวเสมอไป 
สญัลกัษณ์เเบบหนึง่อาจมคีวามหมายด้านบวกในประเทศหนึง่
เเต่มคีวามหมายด้านลบในอกีประเทศหนึง่หรอืมลีกัษณะใกล้
เคยีงกนัเเต่ไม่ได้เหมอืนเป๊ะเสยีทเีดยีว  ฉะนัน้ หากน�าท่าทางเหล่านี้
ไปใช้อย่างผิดที่ ผิดเวลาเเล้วล่ะก็ นอกจากจะหน้าเเตกเเล้ว 
อาจมขีองเเถมเป็นก�าป้ันหนกัๆ มาประดบับนหน้าอกีกเ็ป็นได้ 10

สัญลกัษณ์มอื
เรือ่งและ ภาพ: จารุวรรณ เเซ่ลี

1 2 3 4
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ในทางกลบักนั  หากคุณใช้มนัได้ถกูที ่ถกูเวลา คณุจะดเูท่ห์ข้ึน
มาทนัตา ไม่ต้องเสยีเวลาคดิประดษิฐ์ค�าพดูสวยหรูกนัให้ปวดหวั
 มาดกูนัซว่ิา ความหมายทีเ่เท้จรงิของสญัลกัษณ์สุดฮิตเหล่า
นีค้อือะไร? Read Me ฉบับนี ้ขออาสาไขความกระจ่างให้แก่คณุ
ผูอ่้านทัง้หลายเอง 
 (1) ชกู�าป้ัน (ข้างเดียว)
 • อเมรกิา– “ความสามคัคี”
 • ปากสีถาน– “เอาไปเสยีบก้นแกเถอะ” (เป็นท่าทางทีไ่ม่
สภุาพเเสดงอารมณ์โกรธเเละไม่พอใจเป็นอย่างมาก)
 (2) ชกู�าป้ัน (สองข้าง)
 • อเมรกิา– “มาสูก้นั”
 (3) ชนูิว้ช้ีกบันิว้โป้ง รปูตัวL 
 • อเมรกิา– “คนขีเ้เพ้”, “คนไม่เอาถ่าน”
 • จนี– สญัลกัษณ์เเทน “เลขแปด”
 (4) ยกนิว้โป้งขึน้
 • อเมรกิา –  “ใช่เลย”,“เยีย่มไปเลย”
 • กรซี/รสัเซยี – “เอาไปเสยีบก้นแกเถอะ” (ใช้เวลาทีเ่รา
โมโหหรอืไม่พอใจใคร เป็นท่าทางทีห่ยาบคาย)
 (5) กวกัน้ิวชีข้ึน้เเละลง

 • อเมริกา/ฟิลิปปินส์– “มานีห่น่อย”
 • สิงคโปร์ –สัญลักษณ์เเทน “ความตาย”
 (6) จรดนิว้โป้งกบันิว้ช้ีเป็นวงกลม (ด้านตรง)
 • อเมริกา –“ตกลง”
 (7) จรดนิว้โป้งกบันิว้ช้ีเป็นวงกลม (หนัด้านข้าง)
 • เม็กซิโก/บราซิล/รัสเซีย–“คนโง่”,“คนบ้า”
 (8) จรดนิว้โป้งกบันิว้ช้ีเป็นวงกลม(ด้านตรง ถปูลายนิว้ชีเ้เละ
นิว้โป้ง)
 • ตรุก ี– สัญลักษณ์เเทน “คนรักร่วมเพศ”
 ไม่ใช่เพยีงเพราะว่าเราอยูใ่นสถานการณ์ทีพ่ดูไม่ได้ ไม่อยาก
พดู เลยต้องเเสดงท่าทางผ่านสัญลักษณ้์เหล่านีอ้อกไป หากเเต่
ท่ามกลางการใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยความสับสน รายล้อมด้วย
ความงดงามอนัฉาบฉวย คงจะดไีม่น้อย หากเราได้ค้นพบความ
งดงามอนัเเท้จริง ‘ความงดงามในความสงบเงียบ’ผ่านทางปลาย
นิว้มือ ไร้เสียง ไร้ค�าพดู หากเเต่ชัดเจน และจับใจ

5 6 7 8
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MY SPACE [สาระบันเทิงสถาน] เรือ่ง : สุธาสนิ ีเลศิวชัระสารกลุ 
ภาพ : มาน ูสะตี

ห้องสมดุการ์ตนู : 
จนิตนาการพาไปใกล้ความรู้
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 หนงัสอืเล่มแรกทีฉ่นัเริม่อ่านในวยักระเตาะคอื การ์ตนูเล่ม
บางอย่าง ‘มหาสนกุ’ จากนัน้เป็นต้นมาฉนักห็ลงเสน่ห์ของสารพดั
เรือ่งราวบนแผ่นกระดาษจนถอนตัวไม่ขึน้ จนได้มาท�างานขดีๆ 
เขยีนๆ หาเลีย้งตวัเองมาจนถงึทกุวนันี ้ และวนัหนึง่เมือ่ได้รูว่้า
ใกล้ๆ หอพกั มห้ีองสมดุการ์ตูนซ่อนตัวอยูใ่นซอยไม่ลึกนกั จึงถอื
เป็นโอกาสดท่ีีควรแวะเวียนไปเยีย่มชมสกัครัง้ ห้องสมุดเพือ่การ
เรยีนรู ้ ห้วยขวาง หรือ ทีรู่้จักกนัในชื่อ ‘ห้องสมุดการ์ตนู’ เปดิ
ท�าการภายใต้แนวคิด ‘การ์ตูน...แรงบันดาลใจ สู่การอ่าน’ มีจุด
ประสงค์เพือ่เป็นพ้ืนทีก่ารเรยีนรู ้ส่งเสรมิจนิตนาการให้แก่เดก็ๆ 
ในชุมชน และเป็นต้นแบบโครงการน�าร่องของการจัดสร้าง
พพิธิภณัฑ์การ์ตูนไทยในอนาคต
 บรรยากาศที่นี่เป็นแบบสบายๆ ไม่มีพิธีรีตองอะไรมากนัก 
ก้าวแรกทีเ่ข้ามาในห้องสมดุแห่งนี ้ ฉนักส็มัผสัได้ทนัทถีงึค�าว่า 
‘ยนิดต้ีอนรบั’ ด้านหน้าของห้องสมดุมมีมุน�า้ดืม่ฟรีทีส่ามารถเอา
อาหารว่างเข้ามานัง่กนิได้ และเมือ่ถงึเวลาเลกิเรยีน เดก็ๆ หลาก
หลายวยัตัง้แต่ชัน้อนบุาลไปจนถงึมธัยมจากโรงเรียนในละแวก
ใกล้เคยีง ต่างกท็ยอยเดนิทางมาทีห้่องสมดุแห่งนีก้นัอย่างอุน่
หนาฝาคัง่
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ห้องสมดุเพือ่การเรยีนรู ้ห้วยขวาง ต้ังอยู่ในซอยประชาราษฎร์บ�าเพ็ญ ตดิกบัโรงเรยีนจนัทร์หุ่นบ�าเพ็ญ หากเดนิทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดนิ MRT ให้ลงทีส่ถานี
ห้วยขวาง ทางออก 1 ประชาราษฎร์บ�าเพญ็ แล้วนัง่มอเตอร์ไซค์ต่อประมาณ 20 บาท

เปิดให้บรกิารฟร ีวนัองัคาร - วนัเสาร์ เวลา 8.30 - 20.00 น. และวนัอาทติย์ เวลา 9.00 - 17.00 น. ปิดทกุวนัจนัทร์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์

สอบถามข้อมลูและตดิตามข่าวสารกจิกรรมได้ที ่Facebook ห้องสมุด เพือ่การเรยีนรู ้ห้วยขวาง หรอื โทร. 0 2277 2161ทางห้องสมดุยนิดต้ีอนรบั
กลุ่มจติอาสาทีอ่ยากมาจดักจิกรรมหรอืสอนพเิศษ เช่น สอนภาษา สอนดนตร ี สอนศิลปะ ฯลฯ ให้แก่เดก็ๆ ถ้าสนใจอยากแบ่งปันสิง่ดีๆ เพือ่เดก็
และเยาวชน อย่ารอช้าตดิต่อไปทางห้องสมดุได้เลย 

หากแวะไปแถวนั้นไม่ควรพลาด ก๋วยเต๋ียวนครปฐม นายเปลว หรือที่นิยมเรียกกันติดปากว่า ก๋วยเตี๋ยวโรงเรียนจันทร์หุ่น ร้านอยู่ฝั่งตรงข้ามห้องสมุด  
เปิดขาย 18.00 - 22.30 น. ปิดทกุวนัอาทติย์ รับรองว่าเดด็จรงิๆ คอก๋วยเตีย๋วต้มย�าไม่ควรพลาด

 ห้องสมุดเพือ่การเรียนรู้ ห้วยขวาง เปิดให้บรกิารมาตัง้แต่วนั
ที ่ 1 ตลุาคม พ.ศ. 2554 ก่อนจะปรับปรุงเป็นห้องสมดุการ์ตนู  
เพือ่ดงึดดูใจเดก็ๆ ให้หนัมาใช้บริการห้องสมุดกนัมากขึน้ และมี
พธีิเปิดอย่างเป็นทางการเม่ือวนัที ่28 ตลุาคม พ.ศ. 2555 ห้อง
สมดุแห่งนีแ้บ่งออกเป็น 3 ชัน้ โดยชัน้ล่างสดุเป็นมุมหนงัสือใหม่ 
นติยสาร หนงัสือพมิพ์ และห้องเวร์ิคช็อป ซ่ึงมีกจิกรรมดีๆ  จาก
หน่วยงานภายนอก อย่างเช่น การสอนภาษาองักฤษส�าหรับเดก็ 
สอนภาษาจีน สอนกตีาร์ แวะเวยีนมาจัดกจิกรรมให้เดก็ๆ ฟรอียู่
เสมอ 
 นอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมที่ห้องสมุดจัดข้ึนเองในวันส�าคัญ
ต่างๆ เช่น วนัพ่อ วนัแม่ วนัภาษาไทยแห่งชาต ิวนัลอยกระทง 
วนัปีใหม่ ฯลฯ อกีด้วย ส่วนช้ัน 2 เป็นมุมท�าการบ้าน และชัน้วาง
หนงัสอืทัว่ไปทีม่ทีัง้หนงัสอืวชิาการ นวนยิาย และเร่ืองส้ัน  ซึง่
ระหว่างทางเดนิข้ึนบนัไดไปแต่ละช้ัน กจ็ะมี Timeline บอกเล่า
เร่ืองราวประวตัศิาสตร์ของการ์ตนูทีน่่าสนใจ แปะอยูบ่นก�าแพง
ให้ได้อ่านกนัเพลินๆ ด้วย ส่วนช้ัน 3 ถอืเป็นไฮไลท์ทีเ่ดก็ๆ หลาย
คนต่างแย่งกนัมาจับจองพืน้ทีห่ลังเลิกเรียน เพราะเป็นทีต่ัง้ของ
ห้องสมุดการ์ตนู ทีมี่การ์ตนูกว่า 7,000 เล่ม และมข้ีอมลูความรู้
เกี่ยวกับการ์ตูนมากมาย รวมถึงมุมอินเทอร์เน็ต และห้องมินิ
เธยีเตอร์ ทีม่กีารฉายการ์ตนูหรอืหนงัส�าหรบัครอบครัวทกุวันเสาร์ 
- อาทติย์ 
 ฉันกวาดสายตามองไปรอบๆ ห้องสมุดทีแ่สนจะคกึครืน้แห่ง
นี ้ป้าย ‘กรุณาอยูใ่นความสนกุ’ ตวัใหญ่สีสันสดใสแปะหราอยูท่ี่
บริเวณช้ัน 3 และเด็กๆ ที่มาใช้บริการต่างก็ปฏิบัติตามกฎ
ระเบยีบข้อนีก้นัอย่างเคร่งครัด ฉันนกึสงสัยในใจว่าเราพอมทีาง
ไหนบ้างไหมทีจ่ะท�าให้พ้ืนทีก่ารเรียนรู้ดีๆ  แบบนีแ้พร่กระจายไป
หาเดก็ๆ ในประเทศได้อย่างทัว่ถงึ
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SPEAKER [สัมภาษณ์]

 เรื่องและภาพ : วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย

เคยถามตัวเองไหมว่า ทุกครั้งที่เราออนไลน์อยู่ในโซเชียลมีเดีย ทั้งการ 
ไลค์ โพสต์ แชร์ ต่างๆ นานา เรามีจุดประสงค์เพื่ออะไร? เพื่อต้องการติดต่อ 
สื่อสารกับเพื่อน เพื่อต้องการอัพเดตข้อมูลข่าวสาร หรือเพื่อต้องการแสดง 
ตัวตน มีหลากหลายจุดประสงค์ที่เราหาคำาตอบไม่ได้ แต่นั่นก็ไม่ได้สำาคัญไป 
กว่าการออนไลน์อยู่ในโซเชียลมีเดีย ทำาให้เราใช้เวลาอยู่กับมันได้นานมากใน 
แต่ละวัน จนบางครั้งอาจมากเกินไป

 จึงอยากชวนทุกคนมาตั้งคำาถามในประเด็นนี้ ผ่านถ้อยคำาความเห็นของ 
วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ บรรณาธิการบริหารนิตยสาร เจ้าของบทความ 
เกี่ยวกับเทคโนโลยีมากมาย ผู้เขียนหนังสือที่ตั้งคำาถามเกี่ยวโซเชียลมีเดียอย่าง  
สุนทรียะแห่งความเหงา, ชายหนุ่มผู้ก้มลงถ่ายภาพเท้าตัวเอง และที่สำาคัญ 
เรียกได้ว่า เขาคือผู้สังเกตการณ์นับตั้งแต่โซเชียลมีเดียเข้ามามีอิทธิพลใน 
ชีวิตของเรา 

แม้บทสัมภาษณ์นี้อาจจะไม่ได้ทำาให้เราใช้เวลาในโซเชียลมีเดียน้อยลง]แต่ 
อย่างน้อยเราอาจจะได้คำาตอบบางอย่าง
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โซเชียลมีเดียเข้ามาในชีวิตของคุณตั้งแต่เมื่อไร

 ตัง้แต่ก่อนปี 2540 ก่อนเศรษฐกจิล่ม ตอนน้ันเป็นยคุเร่ิมต้น
ของอนิเทอร์เนต็ในเมอืงไทย อินเทอร์เนต็ยงัต้องซ้ือช่ัวโมงละ 60 
บาท มาออนไลน์ด้วยโมเดม็ ทีอ่อฟฟิศ ของหนงัสือพิมพ์ผู้จัดการ
รายสปัดาห์ท่ีผมเป็นพนกังานประจ�า จะมคีอมพวิเตอร์อยูเ่พยีง
เครือ่งเดยีวท่ีออนไลน์ได้ ใครจะหาข้อมลูจากอนิเทอร์เนต็ค่อย
มาใช้เครือ่งน้ี ผมกเ็ริม่เล่น เริม่ค้นข้อมลูจากอินเทอร์เนต็มาแปล
ลงคอลมัน์ จนเศรษฐกจิล่ม เราโดนเลย์ออฟออกมา กเ็ลยซือ้
เครือ่งคอมพวิเตอร์พซีไีว้ทีบ้่านหนึง่เครือ่ง แล้วกเ็ล่นแชทเอม็เอส
เอ็น ไอซีคิว วิวัฒนาการมาเรื่อยๆ จนมาถึงปัจจุบัน โลก
อนิเทอร์เนต็มันสร้าง Time and Space แบบใหม่ข้ึนมา คอืปกติ
เราก็มีแค่ตัวเรา เราออกไปไหนมาไหนก็เห็นหน้า ได้ยินเสียง 
ปฏสิมัพนัธ์กนัแบบ Face to Face พอมสีิง่นีข้ึน้มา เหมือนมีโลก
บางอย่างลอยอยูใ่นนามธรรม ในสิง่ทีจ่บัต้องไม่ได้ ตวัเรานัง่อยู่
หลงัคย์ีบอร์ด ออนไลน์เข้าไป มร่ีางอวตารอยูใ่นนัน้ ผมกเ็ลยเร่ิม
ตัง้ค�าถามกบัตัวเองว่า ตัวเราทีต่รงนัน้ กบัตัวเราทีต่รงนีค้อืใคร 
ท�าให้เริม่ต้นเขยีนหนงัสอื เขยีนบทความต้ังแต่ตอนนัน้ แล้วสิง่
นัน้ตัง้แต่ปี 2540 กบัสิง่นีใ้นปี 2556 สบิหกปีผ่านมา มันคอืส่ิง
เดยีวกนั

สิ่งเดียวกันที่ว่านั้นคืออะไร

 สบิหกปีทีผ่่านมามนษุย์ไม่เปลีย่นแปลงเลย สิง่ทีท่กุคนตัง้
ค�าถามกบัการใช้เฟซบุ๊ก ทวติเตอร์  ยทูบู หรอืกเูกลิ ณ วนันี ้มัน
กค็อืสิง่ทีท่กุคนเคยตัง้ค�าถามเอาไว้แล้วกบัแชทรมู พนัทพิย์ดอท
คอม ไอซคีวิ หรอืเอ็มเอสเอ็น เมือ่สบิกว่าปีก่อน มนษุย์คงมีแก่น
แกนอะไรบางอย่างทีไ่ม่เคยเปลีย่นแปลงเลยตลอดเวลานบัพันปี
ของววิฒันาการ สิง่นัน้คอืการแสวงหาการเข้าถงึตวัเอง แสวงหา
อัตตา แสวงหาอะไรบางอย่างของตัวเอง เทคโนโลยทีีเ่ราสร้าง
ขึน้มาในแต่ละยคุมนัเอือ้ให้เราแสวงหาได้มากขึน้ เร็วข้ึน ง่ายข้ึน 
อย่างข่าวนกัศกึษาหญงิคนหนึง่นดัเจอกบัผูช้ายทีเ่ธอตกหลมุรกั
ในเฟซบุ๊ก พอผู้ชายมาเจอ ปรากฏว่าเธอไม่ใช่แบบที่เห็นใน 
เฟซบุ๊ก ผู้หญิงคนนี้ก็เลยอกหัก จะไปกระโดดตึกฆ่าตัวตาย  
ข่าวนีเ้ม่ือประมาณปีทีแ่ล้ว มนักคื็อเรือ่งเดียวกบัเมือ่สบิกว่าปีทีแ่ล้ว 
ยคุนัน้ไม่มีเฟซบุก๊ ไม่มแีม้กระทัง่กล้องดิจติอล เราไม่มโีอกาส
เห็นหน้ากัน เราตกหลุมรักใครในแชทรูมจนกระทั่งนัดเจอกัน 
แล้วไม่ใช่คนที่เราคาดหวัง มันคือเรื่องเดียวกันเลย เกิดเป็น
ค�าถามทีว่่า “ตัวตนทีอ่ยู ่ณ ตรงนี ้กบัทีอ่ยู ่ณ ตรงนัน้เป็นตวัตน
เดยีวกนัแค่ไหน?” 

ถ้าบอกว่าสิบหกปีมานี้แทบไม่เปลี่ยนเลยแล้วก่อน
หน้าที่จะมีเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเข้ามามนุษย์เป็น
อย่างไร 

 หลงัจากมอีนิเทอร์เนต็เรยีกได้ว่าเป็นการสร้างโลกเสมอืนที่
ไม่เคยมีมาก่อน ซ่ึงก่อนหน้านีก้มี็ สมมตเิราอยูบ้่านเป็นเดก็ดขีอง
พ่อแม่ แต่พอมาอยูโ่รงเรยีน เราอาจจะสร้างตวัตนใหม่ขึน้มา เป็น
เดก็เกเร เป็นหวัโจกน�าเพือ่นไปตกีบัโรงเรยีนอืน่ พ่อแม่อาจไม่
เคยรู้เลยด้วยซ�า้ เป็น Time and Space ทีบ้่านกบัทีโ่รงเรยีน ซึง่
ยังมีความเป็นจริงอยู่มาก แต่พอมีอินเทอร์เน็ต มี Time and 
Space เป็นโลกเสมอืน ทีเ่หมอืนจะห่างมาก แต่จริงๆ มนัใกล้
มาก เราอยูท่ีบ้่าน ข้ึนช้ันบน ล็อกห้อง ออนไลน์ มนัใกล้กนันดิ
เดยีว ไม่ต้องนัง่รถไปโรงเรียนถงึจะเปล่ียนโลกได้ 

เมื่อพูดถึงอินเทอร์เน็ตมีม (Internet Meme) ที่เกิด
ขึ้นในปีที่ผ่านมา ทั้งการเขย่าขนม เต้นโคเวอร์ ศัพท์
เฉพาะทำาท่าถ่ายรูปเหมือนๆกัน มากมายไปหมด สิ่ง
เหล่านี้บอกอะไรกับเรา 

 เม่ือประมาณห้าปีก่อน ตอนทีบ่ล็อก ไดอาร่ีออนไลน์ หรอืยทูบู
เริม่ฮติ ทกุคนกค็ดิว่าต่อไปนีเ้ราจะสร้างคอนเทนต์ทีม่คีณุภาพ 
หมอกจ็ะเขียนเร่ืองเกีย่วกบัสุขภาพให้คนอืน่ได้อ่าน นกัเขยีนก็
จะเขียนงานทีด่ ี ผูก้�ากบักจ็ะสามารถถ่ายหนงัได้มากเท่าทีเ่ขา
ต้องการ เพราะเทคโนโลยีการสื่อสารมันเร็วมากขึ้น พื้นที่
ฮาร์ดดิสก์ในเซิร์ฟเวอร์มันถูกลง ทุกคนก็คิดจะสร้างอะไรก็ได้ 
แล้วกร็อให้ใครอกีนบัล้านมาเปิดด ูตอนนัน้เราคดิว่าคอนเทนต์
ส�าคญั แต่เมือ่มผีูใ้ช้มากขึน้เรือ่ยๆ เรากลบัพบว่าไม่มใีครสร้าง
คอนเทนต์ ทกุคนสนใจแค่คอนเนค็ช่ัน เรียกร้องให้มาสนใจฉนั
หน่อย มีมเกดิข้ึนจากความข้ีเกยีจสร้างคอนเทนต์ แต่ขยนัทีจ่ะ
คอนเนค็กนั ไม่มีใครอยากจะคดิจะสร้างสรรค์อะไรให้แปลกกว่า
คนอืน่ กงันมัสไตล์ ฮาเร็มเชค ครูองัคณา ธนปัูกหวัเข่า เขย่าขนม 
ทกุคนกพ็ดูแต่ส่ิงนี ้เม่ือคนอืน่พดูอะไร ฉันกอ็ยากพดูบ้าง ตามๆ 
กนัไป แล้วกเ็ฝ้ารอว่า คุณมากดไลค์ฉันหรือยงั คณุมาคอมเมนต์
ฉันหรือเปล่า ทีส่�าคญัคอืไม่สามารถกะเกณฑ์ก�าหนดได้เลย ว่า
สิง่ไหนจะฮติ นกัการตลาดออนไลน์กพ็ยายามจะท�าอะไรบาง
อย่างทีค่ดิว่าจะกลายเป็นมมี เพือ่ทีจ่ะได้เลยีนแบบกนัออกไป
จนกลายเป็นไวรัล 
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“กังนัมสไตล์ ฮาเร็มเชค ครูอังคณา 
ธนูปักหัวเข่า เขย่าขนม ทุกคนก็พูดแต่สิ่งนี ้

เมื่อคนอื่นพูดอะไร ฉันก็อยากพูดบ้าง ตามๆ กันไป 
แล้วก็เฝ้ารอว่า คุณมากดไลค์ฉันหรือยัง 

คุณมาคอมเมนต์ฉันหรือเปล่า”
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แล้วกลุ่มคนท่ีเกิดในยุคก่อนเขาก็ไม่ได้เล่นโซเชียล 
มีเดีย แต่ทำาไมจึงอยู่ในยุคสมัยนี้ได้ โดยที่ไม่ต้องการมัน
 
 อยูไ่ด้อยูแ่ล้ว เพราะว่าเขากม็ตีวัตนในแง่อืน่ เขาอาจจะมี
ชมรมไทเก๊กทีส่วนลมุฯ ตอนเช้า มชีมรมลลีาศทกุวนัศกุร์ มีโต๊ะ
แชร์ไปกนิกบัเพ่ือนในวยัเรยีน ทกุคนมตัีวตนหรอืมีโลกให้เข้าไป
สร้าง เพยีงแต่คนยคุนีม้เีทคโนโลยเีข้ามา จงึใช้วธีินีใ้นการสร้าง
ตวัตน เช่นเดยีวกบัคนทีแ่อนต้ีเทคโนโลย ีชอบสวนกระแสกจ็ะ
บอกว่า ฉนัจะหายไปจากเฟซบุ๊กประมาณสองเดอืน เพราะฉนั
คดิว่าเฟซบุ๊กมนัไม่คลู การหายไปจากเฟซบุก๊มนัคลู ออกไปสร้าง
บ้านดิน ไปปลูกผักออร์แกนิก ผ่านไปสองเดือนก็อัพรูปลง 
อินสตาแกรม เหน็ไหมว่าฉนัหายไปสร้างตวัตนแบบใหม่ เหน็
ไหมบ้านดนิท่ีฉนัสร้างกบัมอื ผกัออร์แกนกิทีฉ่นัปลกูกบัมอื หรอื
ฉนัอาจจะหายไปจากโซเชยีลมเีดียตลอดกาล แต่ฉนัจะไปเขยีน

“ทุกครั้งที่มีสิ่งใหม่ๆ 
เข้ามาเปลี่ยนแปลงเรา 
เราต้องตั้งคำาถามกับมัน 
ไม่ใช่แค่ว่า
เราจะใช้มันอย่างไร”

พอ็กเกตบุก๊เล่มใหม่ ว่าฉนัมาแสวงหาความจรงิแท้ของชวีติด้วย
การสร้างบ้านดนิ ปลูกผักออร์แกนกิ แล้วกเ็อาต้นฉบบัไปเสนอ
ส�านกัพมิพ์ พอน�ามาวางขาย เพือ่นฉนัอกีนบัร้อยนบัพันคนทีเ่ฝ้า
สงสยัว่าฉนัหายไปท�าอะไร เขากจ็ะเหน็พอ็กเกต็บุก๊เล่มนี ้แล้ว 
พ็อกเกตบุก๊เล่มนีคื้ออะไร มันกคื็อส่ิงเดิม ห้าพันปีผ่านมามนษุย์ก็
มีแค่นี้ 

ในหนังสือ ชายหนุ่มผู้ก้มลงถ่ายภาพเท้าตัวเอง มีบท
หนึ่งที่คุณเขียนถึงช่วงที่หายไปจากโซเชียลมีเดีย 15 วัน 
ประสบการณ์ตรงนั้นบอกอะไรคุณบ้าง
 

 โลกมันเคล่ือนไปสู่ส่ิงใหม่แล้ว การทีเ่ราไม่ใช้กไ็ม่ได้แล้ว นัน่
แหละคอืบทเรียน คอืทกุคนเขาไปกนัหมดแล้ว เราจะมาใช้ชวีติ
อยูอ่ย่างนีเ้หรอ แต่ประเด็นไม่ได้อยูท่ีก่าร Digital Diet แต่ประเดน็
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คอืการตัง้ค�าถามว่า ท�าไมเราต้องแชร์มมีซ�า้ๆกบัคนอืน่ ท�าไมเรา
ต้องถ่ายรูปอาหารก่อนกิน ท�าไมเราต้องไปเช็คอินสถานทีเ่ก๋ๆ 
ก่อนใคร ค�าตอบทีถ่ามมาต้ังแต่ต้น คือการพยายามใช้มันอย่าง
รูเ้ท่าทนั คอืถ้าเราตามความคดิและความรูส้กึตวัเองได้ตลอด
เวลา ทกุครัง้ถ้าเราต้ังค�าถาม ว่าต่ืนเช้ามาสิง่แรกทีท่�าคอืหยบิ
สมาร์ทโฟนมาเปิดดู ท�าไมเราต้องท�าสิ่งนี้ การฉุกคิดเป็นส่ิง
ส�าคญั ไม่ว่าโลกจะเปลีย่นไปแค่ไหน เทคโนโลยจีะเปลีย่นไปแค่
ไหน เฟซบุก๊ ทวติเตอร์จะอยูอี่กนานแค่ไหน ค�าว่าโซเชียลมีเดยี
จะฮติอีกนานแค่ไหน ทกุครัง้ทีม่สีิง่ใหม่ๆ เข้ามาเปลีย่นแปลงเรา 
เราต้องตัง้ค�าถามกบัมนั ไม่ใช่แค่ว่าเราจะใช้มนัอย่างไร 

จำาเป็นต้องหาคำาตอบให้ได้หรือเปล่า หรือแค่ลองตั้ง
คำาถามเท่านั้น
 

 พอตัง้ค�าถามปุ๊บ แต่ละคนกจ็ะได้ข้อสรปุอะไรบางอย่างของ
ตวัเอง และค�าตอบกไ็ม่ใช่ค�าตอบเดยีวกนั เป็นค�าตอบเฉพาะตวั 
แล้วก็ไม่ใช่ความจริงแท้ ส่วนตัวคือผมค้นพบแบบนี้ เอามา
ประยกุต์ใช้ในชวิีตประจ�าวันได้ ท�าให้เขยีนงานได้ ท�าให้ยอมรับ
คนอืน่ ท�าให้หบุปากตัวเอง เพราะรูส้กึว่าหลงตวัเองมากเกนิไป
แล้ว แล้วกลบัมาหาตวัเองมากขึน้ ซึง่ค�าตอบนีมั้นดกีบัตวัผม แต่
คนอืน่จะได้ค�าตอบนีห้รอืเปล่า หรอืจะได้ค�าตอบอะไรกแ็ล้วแต่ 
กค็งจะเป็นค�าตอบทีดี่ส�าหรบัแต่ละคน ไม่มถีกูไม่มีผิด

ทุกครั้งที่จะตั้งสเตตัสหรือโพสต์อะไรในโซเชียลมีเดีย 
คุณคิดหรือรู้สึกอย่างไรกับมัน
 

 คดิว่าวันๆ เราท�างานให้กบับรษิทัเฟซบุก๊ มากกว่าบริษทัทีเ่รา
ท�างานให้อกี ทกุรเีฟรชทีเ่รากด ทกุคลกิ ทกุไลค์ ทุกคอมเมนต์ จาก
ความเคลื่อนไหวทั้งหมดมันนับจ�านวน จนกลายเป็นองค์กรที่
ร�า่รวย ง่ายมากกว่าการทีใ่ห้คนเข้าไปท�างานเสียอกี ผมรู้สึกว่า
ไม่อยากตดัสนิ และไม่ได้ดูถกูนะ แต่คิดว่าคนท่ีวนัๆ ไม่รู้เท่าทนั 
ไม่ตัง้ค�าถามกบัอะไรเลย การอยูใ่นโซเชยีลมเีดยีนัน้เสียเปรียบ
และเสยีเวลา อย่างดขู่าวการเมอืง ข่าวสิง่แวดล้อมแล้วอดัอัน้ตนั
ใจมาก แล้วเอามาบ่นในเฟซบุก๊ มนักเ็ท่านัน้เอง ไม่ได้น�าไปสู่การ
เปลีย่นแปลงอะไรเลย ไปกนิข้าวทีไ่หนกเ็อามาอพั กไ็ม่ได้อะไร
ขึน้มาเลย อกีหน่อยกค็งเป็นอย่างเดิมหรอืเปล่า ไม่มีใครรู้ ทกุคน
ไม่ได้มุง่หวงัหรอืคาดหวงัอะไร นอกจากการเฝ้ารอกดรีเฟรช กด
แชร์ๆ กดไลค์ๆ คอมเมนต์ๆ แล้วกค็ร�า่ครวญกนัอยูส่กัพกัหนึง่ 
วันสองวัน แล้วค่อยเปลีย่นเป็นเรือ่งอืน่ ค�าถามคอื เรากดแชร์ 

กดไลค์ คอมเมนต์ท�าไม หรือเพยีงแค่เรียกร้องความสนใจ ว่าฉนั
มีส�านกึทางการเมืองนะ ฉันเรียกร้องเพือ่ชนช้ัน ความเท่าเทยีม 
ฉันรักประชาธิปไตย ฉันหวงส่ิงแวดล้อมนะ ฉันเกลยีดไอ้นัน่ ฉนั
รักไอ้นี ่ฉันอ่านวรรณกรรมทีย่ิง่ใหญ่ ฉันทนัสมัยชอบแฟชัน่ ทกุ
อย่างเอามาประดบัเหมอืนกบัเหรยีญตรา โดยการนัง่กดอยูห่ลัง

คย์ีบอร์ด 

สุดท้ายแล้วนอกจากการติดต่อสื่อสารเราจะหา
ประโยชน์จากโซเชียลมีเดียได้อย่างไร
 
 ทีส่ดุแล้วเราสามารถใช้เฟซบุก๊เพือ่ท�าประโยชน์ให้กบัตัวเอง
ได้ พดูไปกเ็หมอืนว่าผมเป็นพวกทนุนยิม พวกหน้าเงนิ นกัการ
ตลาด ชอบเอาของมาขาย แต่จริงๆ แล้ว เราทกุคนกข็าย อย่าง
ผู้หญงิถ่ายรูปตวัเอง กค็ดิว่าวนัหนึง่ผู้ชายทีด่พีอจะทกัมา คนที่
ด่านักการเมือง ก็คาดหวังว่าเพื่อนจะรักในฐานะที่เป็นนัก
ประชาธิปไตย แต่การขายแบบนีไ้ม่ได้มีประโยชน์อะไรขึน้มาเลย 
ผมรู้สึกว่าคนทีไ่ม่มีอะไรมาขายในเฟซบุก๊เลย คอืคนทีก่�าลงัเสยี
เปรียบ ก่อนหน้านีไ้ด้ไปสมัภาษณ์คณุประสงค์ เลศิรตันวสิทุธิ์ 
เขาเคยเป็นนักข่าวอยู่มติชน วันนี้เป็นผู้อ�านวยการส�านักข่าว 
อศิรา บอกว่าเฟซบุก๊เหมอืนสีแ่ยก เขาเล่นเฟซบุก๊เพราะสามารถ
น�าข่าวมาเร่ขายเรียกคนอ่านที่ส่ีแยกนี้ได้ ข่าวของส�านักข่าว 
อศิรา เขากเ็อาลงิค์มาแปะทีเ่ฟซบุก๊เขาได้ มนัไม่ใช่การเอาเสือ้
หรือหิว้รองเท้ามาจากเมืองนอกแล้วมาประกาศขาย แต่เราขาย
ผลงาน พีห่นุม่โตมร นิว้กลมทีท่�ารายการวฒันธรรมชบุแป้งทอด 
เขากเ็อาลิงค์รายการมาแปะ ถามว่าเล่นเพ่ืออะไรกเ็พราะเหตผุล
นี้ การเอาสเตตัสหล่อๆ มาโพสต์ ก็เพราะผมมีหน้าที่เป็น
ส่ือมวลชน ส่วนหนึง่กเ็ป็นประโยชน์กบัผู้อ่าน อกีส่วนหนึง่กข็าย
ชือ่ของผม เพราะมนัจะได้สะสมเป็นผลงานในช่ือของผม แทนที่
จะท�างานให้กบับริษทัเฟซบุก๊ ผมกท็�างานให้บริษทัวฒุชิยั มนัคอื
เรือ่ง Personal Branding ทกุคนเป็นแบรนด์ของตวัเองได้ เหตผุล
หนึง่ทีผ่มให้สมัภาษณ์ในวนันี ้กเ็ป็นเพราะเรือ่งของแบรนด์ ไม่ใช่
เพราะโด่งดงั หล่อเหลา เก่งหรืออะไร ดงันัน้ประเดน็ทีถ่ามมา
ตัง้แต่แรก ทัง้เร่ืองโซเชียลมีเดยี เทคโนโลย ีสมาร์ทโฟน มนัคอื
แบรนด์ทีผ่มท�างานให้กบับริษทัวฒุชัิยอยู ่พดูไปกเ็หมอืนเราไม่
จริงใจกบัเพือ่น แต่การจริงใจกบัเพือ่นกเ็หมอืนกบัเหรยีญตรา
ทีม่าแปะ ฉันไม่เคยเอาอะไรมาขายเพ่ือนในเฟซบุก๊ จรงิเหรอ เรา
เขียนอะไรหล่อๆ ข้ึนมา เรากอ็ยากเอามาโพสต์ ทกุสิง่ทกุอย่าง
มันกว็นมาเร่ืองเดมิว่า ฉันดพีอหรือยงั 
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 จระเข้เกลด็หนาขนาดมหมึาเลือ้ยตวัออกจากถ�า้ใต้น�า้ก่อนจะ
พุ ่งตัวขึ้นไปยังทิศทางที่ผู ้บุกรุกจอดเรือด�าน�้า ทันทีที่พ้นแนว
ปะการงัสสีนัจดืชดืสายตาแวววาวกป็ะทะเข้ากบัยานพาหนะสเีงนิ
เมทลัลคิขนาดเท่าสะดอืจระเข้จอดอยู ่ช่วงปากขนาดยาวแสยะออก
จนเห็นเขี้ยวคมที่บางซี่เคลือบสีทองราวกับเสี่ยแถวโพไซดอน มัน
ค่อยๆ คืบคลานเข้าไปใกล้ๆ ก่อนจะง้างขาหน้าขึ้นหมายตะปบลง
บนตัวเรือ ทันใดน้ันวัตถุบางอย่างท่ีมีรูปร่างคล้ายหอกทว่าปลาย
แหลมเหมือนเข็มฉีดยาก็พุ่งออกมาจากช่องหัวรบก่อนจะปักเข้าที่
ผิวเนื้ออ่อนๆ ข้างคอซึ่งเป็นจุดที่ไม่มีเกล็ดหนาปกคลุม พร้อมกับ
ตาข่ายขนาดใหญ่ท่ีพุ่งมาคลุมมันเอาไว้ท้ังตัวอย่างรวดเร็ว แล้ว
พลันโลกก็มืดดับลง
 นัยน์ตาสีเหลืองสดของจระเข้หนุ่มกะพรบิถีอ่ยูห่ลายครัง้ก่อน
ท่ีจะเบิกข้ึนสู้กับแสงไฟสีจ้า มันเหลียวมองส�ารวจรอบตัวก่อนจะ
ต้องน่ิงค้างเมื่อพบว่าท่ีท่ีมันอยู่ตอนน้ีหาใช่ถ�้าใต้บาดาลหรือแม้
กระทัง่ท่าน�า้เมอืงพจิติรทีอ่ยูข่องคูอ่รทิีม่นัหมายจะจดัการก่อนทีจ่ะ
สลบไป ทว่าเป็นในตู้เหล็กขนาดใหญ่ที่ด้านหนึ่งเป็นกระจกเผยให้
เหน็ห้องทดลองสขีาวสะอาดซึง่เตม็ไปด้วยมนษุย์ใส่แว่นหวัทองเดิน
สวนกนัขวกัไขว่ ในขณะทีม่นัยงัคงมนึงงจบัต้นชนปลายอะไรไม่ได้
พลันเสียงจากนอกตู้ก็เล็ดลอดเข้ามา
 “เจ้านีน่่ะเหรอวตัถดุบิส�าคญัทีด่อ็กเตอร์บอก” คนพดูเป็นชาย
หนุ่มวัยไม่น่าจะเกินสามสิบปีในขณะที่คู่สนทนาดูจะอายุมากกว่า
กันเกือบเท่าตัวหนึ่ง
 “ใช่ เจ้านีแ่หละ จระเข้พนัปีตวัเดยีวทีเ่หลอือยู ่การเรยีงตวัของ
โมเลกุลในเน้ือและเกล็ดของมันจะช่วยให้เส้นใยผ้าที่เราผลิตขึ้นมี
คุณภาพดีกว่าที่อื่น”
 “แล้วไปได้มาจากไหนครับเนี่ย ท่าจะขนย้ายมายากอยู่” คน
พูดหันไปมองขนาดของร่างตรงหน้าอีกครั้งด้วยความทึ่ง
 “ได้มาจากคาบสมทุรแถวเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้น่ะ หวัหน้า
ทีมท่ีไปจับมาเห็นว่าเป็นคนประเทศอะไรไตๆ ไทยๆ เนี่ยแหละ 
พยายามมาเป็นปีเห็นว่าลงไปเสียเท่ียวก็หลายครั้งเพราะเจ้านี่ไม่
ยอมออกมาจากถ�้าใต้น�้า แต่คราวน้ีไม่รู้โชคดีหรือว่าอะไรพ่อออก
มาให้จบัถงึที”่ ชายสงูวยัเจ้าของโปรเจกต์พนัล้านเผยรอยยิม้อย่าง
พึงใจ
 “ด็อกเตอร์ครับ” เสียงจากนักวิจัยอีกคนที่อยู่ไม่ไกลตะโกน
เรียก “มันตื่นแล้วครับ จะลงมือเลยไหมครับ”
 ‘ด็อกเตอร์’ เดินอ้อมไปยังฝั่งที่เป็นกระจกก่อนจะมองสบ
ดวงตาสีเหลืองสดท่ีฉายแววงนุงงน้ันด้วยความพงึพอใจ เขาวางมอื
ทาบบนกระจก ก่อนจะส่งสัญญาณด้วยรอยย้ิมเป็นครั้งสุดท้าย 
แล้วใบมีดขนาดยักษ์ท่ีคมกริบก็ตกลงมาจากเบื้องบนลงสู่ส่วนคอ
ของเจ้าแห่งจระเข้ท่ีเงยหน้าอ้าปากค้างด้วยความตกใจดังฉับปิด
ต�านานชาละวันแห่งเมืองพิจิตรลงตรงนั้นเอง
 ดวงหน้าเหี่ยวย่นเบือนหน้าจากภาพการสังหารโหดตรงหน้า
ก่อนจะก้มลงมองกระดาษในมือด้วยแววตาที่เปี่ยมไปด้วยความ
มั่นใจ สัญลักษณ์บางอย่างนอนสงบนิ่งอยู่บนนั้น ริมฝีปากสีซีด
พมึพ�าอย่างพอใจ มนัจะต้องไปได้ด้วยดแีน่ๆ เขามัน่ใจว่าอย่างนัน้

 ลึกลงไปใต้ผิวน�้าหลายพันเมตรจระเข้ตัวใหญ่ก�าลังนอน
หลับตาพริ้มอย่างเป็นสุขก่อนจะต้องสะดุ้งตื่นขึ้นเมื่อได้ยินเสียง
โครมครามดั่งลั่นจากด้านบน หางแข็งแรงที่เต็มไปด้วยเกล็ดหนา
สะบัดไปมาด้วยความหงุดหงิด นึกรู้ในทันทีว่าไอ้เจ้ามนุษย์หน้าโง่
นั่นคงรนหาที่อีกแล้ว
 “ท่านครับ” เสียงร้อนรนของจระเข้ระดับลูกน้องดังล่ันน�าเข้า
มาก่อน “ไอ้ไกรทองมันเอาอีกแล้วครับ คราวนี้เหิมเกริมถึงขนาด
เอาเรือด�าน�้าติดหัวรบมาเกยแนวปะการังเหนือถ�้าท่านพังไปเป็น
แถบ”
 ชาละวนักรอกสายตาอย่างเบือ่หน่ายเมือ่ได้รบัข่าวซ�า้ๆ เดิมๆ 
ของคูอ่รทิีม่กัจะแวะมาเดอืนเว้นเดอืน บางช่วงฟิตจดักล็งมาหามนั
แทบจะทุกสัปดาห์ จระเข้หนุ่มส่ายหัวเบาๆ ด้วยความระอา ไม่
เข้าใจว่ามันจะลงมาหาพระแสงอะไรหนักหนา จะว่ามาตามหา
มนษุย์ผูห้ญงิทีเ่ขาคาบลงมาจากท่าน�า้พจิติรเมือ่ปีทีแ่ล้วกค็งไม่ใช่ 
เพราะอีกฝ่ายก็รู ้ดีว่าเขาเลาะเนื้อกินเอากระดูกมาท�าไม้จิ้มฟัน
ตั้งแต่วันแรกที่คาบลงมาแล้ว 
 “ช่างมัน เดี๋ยวมันเบื่อก็ไปเองแหละ” เจ้าของถ�้าว่าอย่าง
หน่ายๆ
 ถึงกระนั้นผู้ที่ได้ไปพบเห็นการท�าลายซากปะการังอย่างไร้
มนษุยธรรมต่อหน้าต่อตายงัคงไม่ยอมแพ้ “แต่ว่าไอ้หน้ามนษุย์นัน่
มันลงมาแหยมท่านหลายทแีลว้นะครบั ถ้าท่านไม่จัดการมันเสียที 
เดี๋ยวมันก็ลงมาระรานอยู่ไม่หยุดหย่อน”
 “เอ็งนี่ยุได้ยุดีจังวะ” ผู้เป็นนายถอนหายใจ “แล้วเอ็งจะให้ข้า
ท�ายังไงฮึ ถ้าไม่ติดว่าปีนี้กินเจป่านนี้มันตายไปนานละ”
 “ท่านก็ขึ้นไปแสดงแสนยานุภาพขบหัวมันเล่นสักทีสองที ขี้
คร้านจะหนีกลับฝั่งแทบไม่ทัน”
 เจ้าแห่งจระเข้นิง่คดิไปครูห่นึง่ก่อนจะพยกัหน้าเหน็ด้วย ถงึจะ
รูด้ว่ีาไอ้พวกมนษุย์นัน่มนัท�าได้อย่างมากกแ็ค่ไถแนวปะการงัพงัไป
แถบหนึง่ หรอืกวนซากแพลงตอนกระเจิงเป็นหย่อมๆ แต่ว่ากนัตาม
จริงแล้วเขาก็อดร�าคาญไม่ได้ที่ต้องมาคอยสะดุ้งต่ืนด้วยเสียงจาก
สารพัดวิธีที่พวกนั้นใช้ บางคร้ังการข้ึนไปตบหัวสั่งสอนพวกมันว่า
จระเข้ไม่ใช่เพื่อนเล่นอาจจะช่วยท�าให้เขาได้จ�าศีลอย่างสงบขึ้น

The last  
project
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เรื่อง : ยุทธชัย สว่างสมุทรชัย 
Review

 ยคุสมัยทีว่ยัรุ่นนยิมเล่น  Air Trek (A.T.) อปุกรณ์คล้ายรอง
เท้าสเก็ตที่ติดมอเตอร์แรงสูง ท�าให้วิ่งเร็ว ไต่ก�าแพง รวมถึง
กระโดดสูงได้ ผู้ใช้ A.T. เรียกว่า ‘ไรเดอร์’ ไรเดอร์แต่ละคนกจ็ะมี
การรวมทมีฝึกฝนและคดิค้นทรคิ (Trick) เฉพาะตวัเพือ่น�ามาแข่ง
กนั เพือ่ยกระดบัของทมีตนเองรวมถงึชงิสิทธิใ์นการวิง่บนพืน้ทีน่ัน้ๆ 
 มินามิ อกิก ิ(Minami Ikki) ได้พบกบัชิมูกะ (นกนางแอ่น) ไร
เดอร์สาวสวยทีก่ระโดดสงูราวกบับนิบนท้องฟ้าต่อหน้าเขา จงึ

 ผนึกที่ขังเหล่า Greeed (กรีด) เอาไว้เม่ือ 800 ปีก่อนถูก
ท�าลายลง ท�าให้คอร์เมดลั (Core Medal) กระจดักระจายออก
ไป เหล่ากรีดที่ฟื้นคืนชีพไม่สมบูรณ์จึงออกโจมตีมนุษย์เพื่อ
รวบรวมความโลภของมนษุย์และชิน้ส่วนของร่างกายทีห่ายไป 
องัค์ กรดีแห่งสตัว์ปีกทีฟ้ื่นคนืชพีมาได้เพยีงส่วนแขนจงึให้เขม็ขดั
และคอร์เมดลัสามเหรียญแก่ ฮิโนะ เอย์จิ (Hino Eiji) ชายผูเ้ผลอ
ท�าลายผนกึ เพือ่แปลงร่างเป็นคาเมนไรเดอร์โอสเข้าต่อสูก้บักรดี

การ์ตูนญี่ปุ่น : Air gear (แอร์เกียร์ ขาคู่ทะลุฟ้า)
เร่ืองและภาพโดย : อิโตะ โองุเระ (Oh! great) (37 เล่มจบ) 

ภาพยนตร์ซีรีย์ Kamen Rider OOO 
(คาเมนไรเดอร์โอส) คาเมนไรเดอร์ลำ ดับที่ 21 (ประจำ ปี 2010)
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 โมโม่ (Momo) เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆ อาศัยอยู่ในโรงละคร
โบราณแถบชานเมือง ไม่มีใครรู้ว่าโมโม่เป็นใครมาจากไหน ทกุ
คนรูเ้พยีงหากมเีรือ่งใดอยากระบาย มปัีญหากลดักลุม้กส็ามารถ
เล่าให้โมโม่ฟังได้เสมอ และทกุครัง้คนเหล่านัน้ก็จะกลับไปพร้อม
ความโล่งใจ สุขใจ เด็กหญิงตัวเล็กๆ คนนี้ไม่ได้ลงมือช่วยแก้
ปัญหาใด เพยีงแต่เธอรับฟังและใส่ใจในค�าพดูทกุค�าเท่านัน้เอง 
 แต่ไม่นานหลายอย่างในเมืองได้เปล่ียนไป การมาถึงของ
ผู้ชายสีเทาตวัแทนของธนาคารประหยดัเวลาซ่ึงส่งเสรมิแนวคดิ

วรรณกรรมเยาวชน โมโม่ (Momo)  
เรื่องและรูป : มิชาเอ็ล เอ็นเด้ (Michael Ende) 
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ของการประหยดัเวลา โดยมองว่าเวลาเป็นเงนิเป็นทอง ใครปล่อย
เวลาไปโดยเปล่าประโยชน์นัน้จะหาความสขุไม่ได้ เพราะฉะนัน้
จงหาเงนิให้มากขึน้เพ่ือหาซือ้ความสขุ 
หลงัจากผูช้ายสเีทาจากไป ผูค้นต่างหลงลมืถงึตวัตนของพวก
เขา แต่กลบัเริม่ยดึถอืแนวคิดในการประหยดัเวลา ผู้คนเร่ิมเลิก
แวะเวยีนไปหาโมโม่ เด็กทีเ่คยเล่นด้วยกนัทยอยหายไปทลีะคน
เพราะพ่อแม่มองว่าเสยีเวลา แม้โมโม่จะยงัมเีวลารบัฟังทกุคน 
แต่ไม่มใีครมเีวลาส�าหรบัโมโม่อีกต่อไป 
 เมอืงทีเ่คยเต็มไปด้วยเสยีงพูดคุย หวัเราะ หยอกล้อ กลาย
เป็นเมอืงแห่งความรบีเร่ง เคร่งเครยีด แข่งขนักันท�าแต่งาน แต่
ยิง่ประหยดัเวลาไปเท่าไรพวกเขากย็ิง่สญูเสยีเวลาเหล่านัน้ไป 

โมโม่ต้องจัดการอะไรสักอย่างกบัเร่ืองนี ้เธอจึงออกเดนิทางเพือ่
น�าเวลาทีถ่กูขโมยไปของทกุคนกลับคนืมา 
 การต่อสูข้องโมโม่กบัผูช้ายสเีทาเปรียบได้กบัการปะทะกนั
ของความคดิสองกระแส ระหว่างความเชือ่ทีว่่า “เวลาเป็นเงนิ
เป็นทอง” และความเชือ่ทีว่่า ‘‘เวลาคอืชวีติ’’ โมโม่คอืตวัแทนของ
คนที่ไม่ผูกตัวเองกับอะไร ใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่ต้องวิ่งตามโลก 
ขณะทีผู้่ชายสีเทาเป็นตวัแทนของคนทีม่องเวลาเป็นเงือ่นไขการ
หาผลประโยชน์อย่างไม่รูอ้ิม่ แม้เอน็เด้จะเขยีนเรือ่งนีเ้อาไว้ตัง้แต่ 
พ.ศ.2516 แต่ประเด็นที่น�าเสนอยังคงเป็นเรื่องที่ทันสมัยและ
เหมาะกบัสภาพสังคมปัจจุบนัทีผู้่คนด�ารงชีวติอยูก่บัความเร่งรบี 
ร้อนรน ไม่รู้จักพอมากกว่าคร้ังเร่ิมเขียนเสียอกี

เกดิแรงบนัดาลใจหดัเล่น A.T. ความสามารถในการวิง่ของอกิกิ
โดดเด่นจนท�าให้ไรเดอร์ทัว่ไปรวมถงึราชาคนอืน่ๆ ต้องแปลกใจ 
เพราะเมือ่อิกกวิิง่จะมเีส้นทางเฉพาะตวัทีเ่รยีกว่า Wing road 
(เส้นทางแห่งสายลม) จนดูเหมือนนกที่บินเป็นหนึ่งเดียวกับ
สายลม ท�าให้ถกูมองเป็นอีกคนหนึง่ทีน่่าจะมคีวามสามารถปีน
ขึน้ไปบนหอคอย Tropion เพ่ือแย่งชงิ ‘เรกาเลยีแห่งท้องฟ้า’ (ชิน้
ส่วน A.T. ชนิดพิเศษทีว่่ากนัว่าดีทีส่ดุในโลก) อกิกแิละเพือ่นๆ 
ต้องเข้าไปพวัพันกบัการต่อสูก้บัเหล่าไรเดอร์และราชาคนอืน่ๆ 
อย่างเลีย่งไม่ได้ 

 แอร์เกยีร์ เป็นการ์ตนูทีมี่การใช้สัญลักษณ์มากมาย ทัง้ Em-
blem (สัญลักษณ์ของทีม) ที่แปะไว้ตามสถานที่ต่างๆ เป็น
สัญลักษณ์บอกเขตครอบครองของทมีนัน้ๆ, Road (เส้นทาง) เส้น
ทางการวิง่ของไรเดอร์แต่ละคนแตกต่างกนัตามบคุลกิ เส้นทาง
จงึเป็นสญัลกัษณ์ทีบ่่งบอกถงึตวัตนของไรเดอร์ คนทีเ่ก่งทีสุ่ดบน
เส้นทางสายนัน้ๆ จะถกูเรยีกว่าราชา, ‘ปีก’ เป็นสิง่ทีถ่กูพูดถงึและ
สอดแทรกอยู่ในเรื่องหลายครั้งหลายคราว เป็นส่ิงบ่งบอกถึง
อสิรภาพของไรเดอร์ หากไรเดอร์คนใดไรปีกกจ็ะไร้ซึง่ความกล้า
ทีจ่ะบนิ (กระโดด) ไปสู่ท้องฟ้า

ตนอืน่และยามีล่กูสมนุของเหล่ากรดี แลกเปลีย่นกบัทีเ่อย์จิต้อง
มอบเมดลัทัง้หมดทีไ่ด้จากการต่อสูเ้พ่ือให้องัค์ฟ้ืนคนืชพีอย่าง
สมบรูณ์ การต่อสูโ้ดยมคีวามโลภเป็นศูนย์กลางจึงเร่ิมต้นข้ึน
 คาเมนไรเดอร์โอส เป็นซรีย์ีทีอ้่างถงึความโลภ หนึง่ในบาป 7 
ประการของศาสนาครสิต์ โดยแทนสญัลกัษณ์ด้วยเหรยีญ ซึง่อกี
นยัหนึง่หมายถงึสิง่มค่ีาท�าให้ต้องเกดิความโลภและต้องแย่งชิง 
ซึง่เหล่ามอนสเตอร์ทีเ่รยีกว่า Greeed ( มาจาก greed ทีแ่ปลว่า
ความโลภ แต่เพ่ือสือ่ว่าโลภมากจงึมกีารเติม e อกีหนึง่ตวั) จะ
ดึงความโลภในจิตใจของมนุษย์ออกมาเป็นเซลล์เมดัล (Cell 

Medal) มาเป็นพลังงาน และใช้สร้างยาม่ี (แผลงจากค�าว่า ความ
มดื (Yami) ผสมค�าว่า Yummy (อร่อย)) เพือ่ช่วยตามหาคอร์ 
เมดลัและรวบรวมเซลล์เมดลั (ความโลภ) จากมนษุย์มาเพ่ิมพลัง 
หากถกูชิงไปหรือมีไม่ครบ 9 เหรียญ พลังและเกราะในร่างกรดี
จะเสือ่มถอย ซึง่คาเมนไรเดอร์โอสกต้็องใช้คอร์เมดลัของเหล่า
กรดีนีเ้องมาใช้แปลงร่าง ซึง่สือ่ให้เหน็ว่าความโลภเป็นสิง่ทีม่พีลงั
อ�านาจมาก ขึน้อยูก่บัว่าจะใช้ท�าลายเหมอืนเหล่ากรีด หรือใช้
คุม้ครองสันตสุิขของโลกอย่างโอส
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 ผ่านไปแล้วอย่างสวยงามและประสบความสำ เร็จอย่างล้นหลามกับหลากหลายโครงการจากอุทยานการเรียนรู้ 
TK Park เพื่อปั้นเยาวชนหน้าใหม่ให้มีความสามารถยืนอยู่บนเวทีในหลากหลายสายอาชีพ ภายใต้โครงการ “TK 
แจ้งเกิด” ซึ่งโครงการนี้ได้ผลิตทั้ง นักเขียน นักการตลาด นักดนตรี หรือแม้แต่ กราฟิกและแอนนิเมชั่น หน้าใหม่
ออกไปยืนบนถนนสายอาชีพได้อย่างมั่นใจมากมาย 
 ผลสัมฤทธิ์ที่เหล่าเยาวชนได้รับเมื่อผ่านโครงการของ TK park ไปแล้ว มั่นใจได้เลยว่าจะมีทั้งความรู้ และผ่าน
ประสบการณก์ารทำ งานกบัเหลา่มอือาชพีมาแลว้ทัง้นัน้ อกีทัง้ยงัมเีครอืขา่ยเพือ่แลกเปลีย่นความรูข้นาดใหญต่ดิตวั
ไปกันทุกคน 
 ด้วยเหตุนี้ “TK แจ้งเกิด” จึงไม่ได้เป็นเพียงเวทีเพื่อเผยแพร่ผลงานที่เยาวชนเป็นผู้สร้างสรรค์ และนำ องค์ความ
รู้ที่ได้มาต่อยอดในการประกอบอาชีพเท่านั้น แต่ยังเฟ้นหาเยาวชนที่มีใจรักในด้านต่างๆ แล้วนำ มาเจียระไนเป็นบุคคล
ที่เป็นประโยชน์แก่สังคมต่อไป

TK BAND : ปฏิบัติการสร้างสรรค์คนดนตรี ปี 4

TK PARK : แจ้งเกิดนักการตลาด ในโครงการ “แต่ง ฝัน ปั้น แบรนด์”

 นสิติ นกัศกึษา 30 คน มาป้ันไอเดยีการตลาด แต่งฝันแบรนด์
แฟช่ันให้เป็นจริง ซ่ึงทางอุทยานการเรียนรู้ TK park  เปิดโอกาส
ให้น้องๆ ร่วมเวร์ิคช็อปเพิม่กลยทุธ์การตลาด รู้ลกึเรือ่งแฟชัน่กบั
วทิยากรและดไีซน์เนอร์ตวัจริงของวงการ พร้อมมอบทนุพฒันา
ผลติภณัฑ์และทนุด้านการตลาดร่วมแสนบาท และเปิดหน้าร้าน 
TK POP UP STORE ให้ขายผลิตภณัฑ์กนัจริงๆ 
 ในทีส่ดุทมีนกัการตลาดน่าจบัตา (Marketer New Wave 
Award) ยังได้รับโอกาสเติมประสบการณ์ด้านการตลาดกับ
แบรนด์แฟช่ันช้ันน�าของเมืองไทย FLYNOW 

 TK band ปฏบิตักิารสร้างสรรค์คนดนตร ีคอืกจิกรรมหนึง่ของ 
TK park อุทยานการเรยีนรู ้ทีเ่ปิดโอกาสให้เยาวชนผู้รักเสียงเพลง 
เปิดกว้างส�าหรบัเยาวชนทกุสาขาวชิา ไม่ได้จ�ากดัเฉพาะคนที่
เรยีนสายดนตรโีดยตรง เพียงแค่เน้นเยาวชนท่ีมใีจรักในดนตรี 
หรอือาจเล่นดนตรเีป็นงานอดเิรก มาร่วมเรยีนรูท้กัษะด้านดนตรี
อย่างครบกระบวนการ ทัง้การท�าเพลง การแสดง และความคดิ
สร้างสรรค์ เพือ่ส่งเสรมินกัดนตรคุีณภาพสูส่งัคมไทย 
 TK band ไม่ใช่การผลตินกัดนตรหีรอืนกัร้องเพือ่ก้าวสูเ่วที
การประกวด แต่เป็นการบ่มเพาะให้เยาวชนไทยได้ขยายขีด
ความสามารถทางด้านดนตรี รวมทั้งมุมมองของตัวเองผ่าน
กระบวนการเรยีนรูจ้ากศิลปินนกัแต่งเพลงทีเ่ป่ียมประสบการณ์
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Graphic & Multimedia : รวมพลังสร้างคน รวมพลสร้างโอทอป

 ส�านักงานอุทยานการเรียนรู้ TK park  ร่วมกับโรงเรียน
คอมพวิเตอร์ศลิปะและการออกแบบ บางกอก (Bangkok Com-
puter Arts Center “BCAC”) บรษิทั แอนเิมชัน่แมกซ์ จ�ากดั เปิด
โอกาสให้นสิตินกัศึกษาและบุคคลทัว่ไป ทีม่อีายรุะหว่าง 18-35 
ปี เข้าฝึกอบรมในโครงการ TK แจ้งเกดิ เพ่ือพัฒนาและต่อยอด
ทกัษะด้าน Graphic & Multimedia โดยในครัง้นีถ้อืเป็นการจัด
ต่อเนือ่งเป็นปีที ่ 4 และอยูภ่ายใต้คอนเซปท์ “รวมพลงัสร้างคน 
รวมพลสร้างโอทอป” เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ออกแบบ
ผลติภณัฑ์และพฒันาการออกแบบภายใต้การดแูลให้ค�าปรกึษา
ของผูม้ปีระสบการณ์ในการท�างานออกแบบระดบัประเทศ
 โดยให้ผูเ้ข้ารบัการอบรมน�าผลติภัณฑ์ทีม่อียูใ่นปัจจุบนั หรือ
ทีม่อียูใ่กล้ตวัอาท ิยาดม กาแฟ ยาสฟัีน เครือ่งประดบั สมุนไพร 
ธปู ฯลฯ มาพัฒนารปูแบบสนิค้า เช่น การออกแบบบรรจุภณัฑ์
ให้มคีวามน่าสนใจ มรีปูแบบทีเ่ป็นมาตรฐานสากลเพือ่ใช้การ
ออกแบบในการส่งเสรมิตวัผลติภณัฑ์ และสามารถน�าผลิตภัณฑ์
นั้นไปจ�าหน่ายได้จริง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผลิตภัณฑ์นี้วาง
จ�าหน่ายได้ทั่วโลกขณะเดียวกันยังมุ ่งเน้นให้สามารถน�า

ผลิตภณัฑ์ทีไ่ด้รับการพฒันาและผ่านเกณฑ์จากผูเ้ชีย่วชาญ
 ก้าวแรกของรุน่เยาว์ในแต่ละสาขาเพิง่เริม่ต้นข้ึน ในวันนีพ้วก
เขาและเธอก�าลังอยูใ่นช่วงของการออกแบบความฝัน พวกเรา
ยงัต้องจับตามอง ร่วมลุ้น ร่วมเชียร์ เป็นก�าลังใจให้เยาวชนเหล่า
นีก้้าวสูก่ารท�างานอย่างมอือาชพีทีม่คีณุภาพคบัแก้วได้อย่างที่
ตัง้ใจต่อไป

TK YOUNG WRITER 2013 : บ่มเพาะเยาวชนนักเขียนให้เติบโตสู่วงการน้ำ หมึก

 โครงการทีเ่ปิดโอกาสให้เยาวชนนกั (อยาก) เขียนได้มีพืน้ที่
ในการแสดงผลงาน ผ่านการบ่มเพาะจากนกัเขียนมืออาชีพ เพ่ือ
เสรมิทกัษะด้านแนวคิดและการเขยีน โดยการลงมือปฏบิตัภิาย

ใต้กรอบของการท�างานจรงิ ทีใ่ห้เยาวชนนกัเขยีนได้แสดงความ
สามารถอย่างเตม็ที ่แต่ในขณะเดยีวกนักไ็ม่ปิดกัน้ทางความคดิ 
เพราะมีการเปิดโอกาสให้ใช้ทักษะการคิดแบบนักเขียนเพื่อ
สร้างสรรค์ผลงาน ก่อนจะเผยแพร่ผลงานออกในรปูเล่ม
 จากผลงานทีผ่่านมาอย่าง พอ็กเกต็บุก๊ พ่อ, แรงบนัดาลใจ 
จาก 10 สาขาอาชพี และนติยสารออนไลน์ เหวย, แจ่ม, ลาย
สาระ, บ้าน จัด สรร และ ปลาทอง กระบองเพชร และพจนานกุรม 
และในปีนีมี้ หา (ย), STAND และ คนสวน กเ็ป็นเครือ่งพสิจูน์ได้
ถงึผลส�าเร็จของโครงการนีไ้ด้เป็นอย่างด ีไม่เพียงแต่ผลงานเหล่า
นี้จะมีคุณภาพเท่านั้น ตัวของเยาวชนนักเขียนจากโครงการนี้ 
หลายคนกเ็ตบิโตไปเป็นนกัเขยีนคณุภาพ โลดแล่นอยูใ่นแวดวง
นกัเขียนได้อย่างน่าภาคภูมิใจ และไม่อายทีจ่ะเอ่ยบอกว่า “เขยีน
หนงัสือเป็นกเ็พราะโครงการนี”้
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‘สัญลักษณ์’
ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นสื่อใช้แทนการสื่อสาร เรายกให้ไอน์สไตน์เป็นสัญลักษณ์ของความรู้ ชูสองนิ้วแสดงกำ ลังใจ 

มีไฟแดงไว้ส่งสัญญาณให้หยุด ในโลกที่เต็มไปด้วยสัญลักษณ์ใบนี้ เรามาถามชาว TK กันดีกว่า 
ว่าถ้าพูดถึงสัญลักษณ์ พวกเขานึกถึงอะไรเป็นอันดับแรก

“No smoking 
เพราะไม่ชอบคนสูบบุหรี่ ถ้าเห็นสัญลักษณ์นี้ก็

อยากให้เป็นที่ที่ไม่มีคนสูบบุหรี่จริงๆ 
ไม่ใช่เป็นแค่สัญลักษณ์ห้ามเท่านั้น” 

อลิษา กิ่งไพบูลย์
พนักงานบริษัท

“นึกถึงสัญลักษณ์รูปคนของทีเคพาร์ค  
เพราะว่าชอบมาเช่าหนังสือที่นี่ ทีเคเป็นห้องสมุด

กลางห้าง ซึ่งน้อยมากที่จะมีการรวมตัว 
ของหนังสือกลางห้างแบบนี้ได้”

นุจิรา สุธีพงศ์โสภณ
พนักงานบริษัท 

“สัญลักษณ์ Dot A เป็นรูปหินครับ 
เพราะเป็นเกมส์ที่เล่นบ่อย ทำ ให้ได้เจอผู้คน 

หลากหลาย server ของเกมส์นี้  
มีคนเล่นทั้งโลก สนุกดี”
ธีรโชติ จิรัฐติกาลกุล

นักเรียน

“สัญลักษณ์อาเซียน 
เพราะเป็นสัญลักษณ์ที่เห็นง่ายที่สุดในช่วงนี้ 

อะไรก็อาเซียนไปหมด”
ธิดารัตน์ มูลลา

 นักศึกษาปริญญาโท 

“วงกลมครับ เพราะเป็นรูปทรงที่เห็นบ่อย
 จำ ง่าย เห็นแล้วนึกถึงโลก”

พงศ์ ตั้งพุทธรักษ์ 
นักเรียน

“ธงชาติ เพราะบ่งบอกถึงความเป็นชาติ
แต่ละชาติ แต่ละประเทศคงต้องมีความหมาย

อะไรซ่อนอยู่ภายใต้ธงชาติของเขา”
ศุภณัฏ อุ่นปิติพงษา

ผู้สอบบัญชี

เรื่องและภาพ : นลินี ฐิตะวรรณTK Voice [เสียงของสมาชิก]
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