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สัญลักษณ์แรกที่นึกถึง?

Editor’s Talk
เข้าใจว่าตอนทีท่ า่ นก�ำลังอ่าน Read Me ฉบับ
นี้ก็น่าจะอยู่ราวๆ เดือนธันวาคม-ปลายปีพอดี
เดือนธันวาคมนี่เป็นสัญลักษณ์ของหลายๆ
อย่างนะครับ อย่างแรกคือเป็นเดือนมหามงคล
เพราะอย่างที่ทราบกันว่าวันที่ 5 ธันวาคมเป็นวัน
เ ฉ ลิ ม พ ร ะ ช น ม พ ร ร ษ า พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว เป็นวันชาติ เป็นวันพ่อแห่งชาติ
ของปวงชนชาวไทย หลังจากนั้นอีก 5 วันก็ตาม
มาด้วยวันรัฐธรรมนูญ
พอคล้อยหลังมาอีกสัปดาห์เท่านัน้ คนไทยหรือ
คนประเทศไหนๆ ก็ปรับตัวเตรียมเฉลิมฉลองส่ง
ท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่กนั เต็มรูปแบบแล้วล่ะครับ
ดังนั้นเดือนธันวาคมจึงถือเป็นสัญลักษณ์ของ
ความชื่นมื่น สุขสดใส อย่างแท้จริง
ปฏิทินใหม่ ไดอารี่ใหม่ เปลี่ยน พ.ศ. ใหม่ เหล่า
นี้ล้วนเป็นสัญลักษณ์ในการ “มองไปข้างหน้า” ที่
เปี่ยมไปด้วยความหวังทั้งนั้นเลยนะครับ แต่ใน
ทางกลับกัน เดือนธันวาคม ก็อาจเป็นสัญลักษณ์
ของการ “มองย้อนกลับหลัง” เพื่อส�ำรวจตรวจ
สอบว่าปีที่ผ่านมา ชีวิตเราเป็นอย่างไรบ้าง เราใช้
มันดีพอหรือไม่ และเราควรท�ำอย่างไรในอนาคต
ทีก่ ำ� ลังมาถึง ผมว่าด้วยการมองทัง้ สองแบบ คือ
มองไปข้างหน้าและมองย้อนกลับหลัง น่าจะท�ำให้
เราเห็นตัวตนของเราชัดเจนขึ้น
เอาล่ะครับ เดือนธันวาคมมาถึงแล้ว ผมจึงขอ
อนุญาตเป็นตัวแทนเจ้าหน้าที่ผู้ผลิตและน้องๆ
ชาว Read Me ทุกคนในการกล่าวอวยพรปีใหม่
ทุกท่านนะครับ ขอให้ทุกท่านก้าวไปข้างหน้าในปี
ใหม่ด้วยก�ำลังวังชาที่แข็งแกร่ง มีความสุขให้ได้
แม้ในวันที่เผชิญวันเลวร้าย อะไรที่ไม่ดีในปีเก่าก็
ทิง้ มันไว้เบือ้ งหลัง เก็บเอาแต่บทเรียนเพือ่ จะได้ไม่
ผลิตซ�้ำความผิดพลาดนั้นอีก
สวัสดีปีใหม่ 2557 ครับ
จักรพันธุ์ ขวัญมงคล
บรรณาธิการบริหาร

Editor’s Talk
ย้อนไปวันเปิดเล่ม Read Me เล่มนี้ ผมเอ่ยถามพี่ๆ ในกองฯ ถึงหน้าที่ความ
รับผิดชอบในฐานะต�ำแหน่ง ‘บรรณาธิการ’ นิตยสารว่าคืออะไร ค�ำตอบทีเล่นทีจริง
ของรุ่นพี่คนหนึ่งส่งกลับมาว่า
“หลักๆ เลยก็คือตามต้นฉบับของนักเขียนมาให้ได้”
แวบแรกในใจคิดขึน้ มาว่าก็ไม่ยากเท่าไหรนีน่ า เป็นงานทวงหนีท้ วงสินแบบทีต่ อ้ ง
ใช้ก�ำลังขู่เข็ญหรือก็ไม่ใช่ ที่นั่งมองหน้ากันอยู่ก็คนกันเองทั้งนั้น เราเองก็น่าจะท�ำ
ไหวแถมได้ชิมลางลองท�ำอะไรใหม่ๆ น่าสนุกอยู่ไม่หยอก คิดกับตัวเองอย่างนั้นผม
จึงเผลอใจตกปากรับค�ำขอท�ำหน้าที่เป็น บ.ก. Read Me เล่มนี้เสียเอง
แต่ท่านผู้อ่านรู้ไหมครับว่าหน้าที่ของ ‘คนทวงต้นฉบับ’ ที่ผมไปประสบมากับตัว
ไม่เหมือนกับความหมายวันแรกทีผ
่ มเข้าใจ งานทวงต้นฉบับไม่ใช่แค่การตามทวงงาน
นักเขียนเสียแล้ว แต่กลับมีรายละเอียดซ่อนอยูม่ ากมายให้ตอ้ งรับผิดชอบ เรือ่ งราว
และปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างหน้ากระดาษ ล้วนเป็นภาระหน้าทีข่ องบรรณาธิการจัดการ
แก้ไขให้ปัญหาผ่านพ้นไป
บรรณาธิการไม่ได้ท�ำแค่เพียงดูแลตัวหนังสือของนักเขียนเท่านั้น หากแต่ต้อง
ท�ำงานประสานจัดการกับผู้คนอีกหลากหลายหน้าที่ ตากล้อง, อาร์ตไดฯ ทุกส่วน
ล้วนมีความส�ำคัญที่ประกอบสร้างให้นิตยสารเล่มหนึ่งเกิดขึ้นมาได้
อย่างไรก็ตามช่วงเวลาตั้งแต่เปิดจนกระทั่งปิดเล่ม ระหว่างทางผมได้เรียนรู้เก็บ
เกี่ยวสิ่งต่างๆ มามากมาย ได้รู้ในสิ่งไม่เคยรู้ ได้เจอในสิ่งที่ไม่เคยเจอ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญในสายสัมพันธ์ของมนุษย์วา่ ‘ความรูส้ กึ ’ เป็นสิง่
ที่เราต้องเอาใจใส่ดูแลกันและกัน ทั้งในชีวิตส่วนตัว และหน้าที่การงาน
สุดท้ายขอฝาก “Read Me 21: อะไรอยู่ในสัญลักษณ์์” ไว้ในอ้อมใจด้วยนะ
ครับ กว่าทีเ่ ล่มนีจ้ ะออกหน้าหนาวก็คงจะมาเยือนพอดี ผมหวังว่าปีนจี้ ะหนาวนานๆ ให้
หายคิดถึงกัน
สวัสดีความหนาว 11 กันยายน 2556
				
ปริญญา ก้อนรัมย์
บรรณาธิการ
‘สัญลักษณ์’ งั้นเหรอ
ถ้าว่ากันง่ายๆสัญลักษณ์ คือ สิ่งที่ใช้เเทนความหมายของอีกสิ่งหนึ่งจะเป็น
หนังสือ ไก่ทอด ลูกอม กีตาร์ สุนัข ดอกไม้ จักรยาน อะไรๆ รอบตัวเราก็สามารถ
เป็นสัญลักษณ์สื่อความหมายออกมาได้ทั้งนั้น
จ�ำได้วา่ ตอนเด็กๆ ฉันชอบ ‘สัญลักษณ์ดาว’ มากเป็นพิเศษ ชอบทีจ่ ะเห็นดวงดาว
สามดวงประทับอยูบ่ นสมุดการบ้าน เฝ้าคอยทีจ่ ะอธิษฐานกับดาวตกเพราะเชือ่ ว่ามัน
จะท�ำให้ค�ำอธิษฐานเป็นจริง
เเละยังจ�ำได้อกี ว่า ฉันบ้า ‘เจย์ โชว’ นักร้องหนุม่ ชาวไต้หวันเอามากๆ ส�ำหรับฉัน
เขาคือสัญลักษณ์ของหนุ่มในฝันสุดเพอร์เฟค ในขณะที่เพื่อนๆ ของฉันมองว่าเขา
เป็นเพียงหนุ่มหน้าตี๋ ที่เสียงดี มีความสามารถกว่าชาวบ้านหน่อยก็เท่านั้นเอง
ไม่มีถูก ไม่มีผิดหรือตายตัว ส�ำหรับสัญลักษณ์ มันขึ้นอยู่กับว่าตัวเรานั้นคิด
อย่างไร เเละเลือกที่จะมองจากมุมไหน
เเละในบางครั้ง เราก็ไม่จ�ำเป็นต้องพูดอะไรมากมาย ให้ ‘สัญลักษณ์’ พูดเเทนเรา
บ้างก็ดีนะ
A symbol paints a thousand words
จารุวรรณ เเซ่ลี
บรรณาธิการ
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“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?”
บางครัง้ ‘สัญลักษณ์’
ก็มพ
ี ลังมากกว่าทีม่ นั เเสดงให้เห็น
อย่างสัญลักษณ์เเทนสิง่ ของทีผ่ มสรรสร้างขึน้ มา
มันช่างสับสนเเละเป็นนามธรรมดีเหลือเกิน
ทำ�ให้คนชอบถามผมว่า สัญลักษณ์นค้ี อื อะไร?
เเละทุกครัง้ ผมจะตอบกลับไปว่า
“ถ้าคุณรูอ้ ยูเ่ เล้ว คุณจะถามผมทำ�ไมล่ะ? ”
Jarod Kintz, This Book is Not for Sale
4

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

ในวันทีก่ ารสือ่ สารอันรวดเร็วกลายเป็นส่วนหนึง่ ของ
ชีวติ และโลกเต็มไปด้วยข้อมูลมากมายให้เรากลัน่ กรอง
ตรวจสอบ ตลอดจนค้ น หาความจริ ง เพื่ อ น�ำไปใช้
ประโยชน์นนั้ ปฏิเสธไม่ได้วา่ เราย่อมต้องการเครือ่ งมือ
สื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพ เพื่อการรับส่งข้อมูลและ
ท�ำให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ดังนัน้ เครือ่ งมือสือ่ สารทีด่ ี
จึงควรมีคณ
ุ สมบัตเิ ป็นสากลและสามารถน�ำไปสูค่ วาม
เข้าใจได้โดยเร็ว
ด้วยเหตุนเี้ องสัญลักษณ์จงึ ถูกใช้เพือ่ สือ่ สารระหว่าง
มนุษย์ตงั้ แต่บรรพกาล จากในถำ�้ อัลตามิลราทีส่ เปนจวบ
จนยุคสมัยท่ามกลางป่าคอนกรีตเฉกเช่นปัจจุบนั
แน่นอนว่าสัญลักษณ์ยอ่ มเป็นสิง่ ทีส่ มั พันธ์กบั บริบท
ทางสังคมต่างๆ และเกิดจากองค์ประกอบมากมาย กว่า
จะกลายเป็นทีย่ อมรับของคนหมูส่ ว่ นใหญ่ อย่างไรก็ดี
จากการน�ำเสนอเรือ่ งราวสัญลักษณ์ใน read me ฉบับนี้
หวังว่าจะเป็นส่วนหนึง่ ในการสร้างความเข้าใจทีม่ ากขึน้
ต่อสัญลักษณ์ในรูปแบบต่างๆ และไม่แน่ว่าในวันหนึ่ง
มนุษย์อาจกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่สื่อสารได้ในความสงัด
สกัดความลวงจากการเชือดเฉือนทางค�ำพูด และอยูร่ ว่ ม
กันได้อย่างสงบกว่าทุกวันนี้
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ความเป็นมาของสัญลักษณ์
20,000 ปี ก่อนคริสตกาล

5,000 ปี ก่อนคริสตกาล
ภาพสัตว์ตา่ งๆ ในถ�ำ้ อัลตามิรา(Altamira)ทางตอนเหนือ
ของประเทศสเปนในเขตเมื อ งซานทานเดอร์ แ ละถ�้ ำ
ลาโก (Lascaux) บริเวณลุม่ แม่นำ�้ ดอร์โดน ประเทศฝรัง่ เศส
ส่วนใหญ่วาดเป็นภาพที่มองเห็นด้านข้างท่าทางของ
สัตว์มีการเคลื่อนไหวและดูสมจริง สะท้อนว่าในยุคนั้น
มนุ ษ ย์ เ ริ่ ม มี ก ารสื่ อ สารผ่ า นภาพหรื อ สั ญ ลั ก ษณ์ ที่ ดู
สมจริงเพื่อรวมกลุ่มออกล่าหาอาหาร นอกจากนี้ยังมี
การค้นพบงานแกะสลักวีนัสแห่งเลส์ปุคและวีนัสแห่ง
วิ ล เลนดอร์ ฟ ที่ เ ป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ข องความงามในยุ ค
โบราณอีกด้วย

8,000
ปี
20,000
ปี
ก่อนคริสตกาล
ก่อนคริสตกาล

ตีอามัต (Tiamat) เป็นสิง่ มีชวี ติ ชนิดหนึง่ ทีม่ อี ยูใ่ นยุคสุเมอร์บาบิโลนโบราณ รูปร่างคล้ายมังกรมีปีก มีความเชื่อว่า
เป็นผูใ้ ห้กำ� เนิดเทพเจ้ารุน่ แรกๆ ในอารยธรรมเมโสโปเตเมีย,
ฟาราวาฮาร์ (Faravahar) สัญลักษณ์สำ� คัญของลัทธิบชู าไฟ
ในดินแดนเปอร์เซีย เป็นตัวแทนของเทพเจ้าในลัทธิบชู าไฟ
ทีม่ ชี อื่ ว่า ชามาช

7,000
ปี
5,000
ปี 3,500
ปี
ก่อนคริสตกาล
ก่อนคริสตกาล
ก่อนคริสตกาล

7,000 ปี ก่อนคริสตกาล
อนุสาวรียห์ นิ สโตนเฮนจ์ทซี่ ลั สเบอรีป่ ระเทศอังกฤษแสดง
การใช้ระบบเสาและคานครั้งแรกของมนุษย์ นอกจากนี้
สันนิษฐานว่ามีส ่วนในการบวงสรวงดวงอาทิตย์เ พื่อ
ความอุดมสมบูรณ์ทางเกษตรกรรม

3,500 ปี ก่อนคริสตกาล

8,000 ปี ก่อนคริสตกาล
ก่อนคริสตกาล - ภาพ “การเต้นบวงสรวงในพิธกี รรม” ที่
คาสเตลลอนประเทศสเปน สะท้อนว่ามนุษย์มกี ารใช้ภาพ
แทนตัวเองเพือ่ แสดงความเคารพต่อเทพเจ้า

อักษรคูนฟิ อร์มของชาวสุเมเรียน เกิดจากการน�ำแผ่นดิน
วงกลมหรือรูปไข่ไปเผาไฟ แล้วใช้ปลายแหลมของต้นอ้อ
กดลงไป อักษรทีใ่ ช้มลี กั ษณะคล้ายรูปลิม่ สะท้อนการใช้
สัญลักษณ์ในรูปแบบตัวอักษร เพือ่ สือ่ สารเป็นครัง้ แรก
8

3,000 ปี ก่อนคริสตกาล
528 ปี ก่อนคริสตกาล

ก่อนคริสตกาล – แผ่นหินของนาร์เมอร์ (Palette of Narmer)
ในประเทศอียปิ ต์ สะท้อนความเชือ่ ทางศาสนาของฟาโรห์
เมนิส ปรากฏฮอรัสผูพ้ ทิ กั ษ์ทอ้ งฟ้าหรือสุรยิ เทพผูป้ กป้อง
องค์กษัตริยข์ นาบข้าง และรูปเทพีฮาทอร์ผมู้ ศี รี ษะคล้ายวัว

สัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนานอกจากธรรมจักรที่เรา
รูจ้ กั กันดีแล้ว สัญลักษณ์ทสี่ อื่ ถึงหลักธรรมได้ดี และเป็น
สากลเช่นกันคือ ‘กงล้อแห่งกาลเวลา’ (Kalachakra) และ
‘กงล้อเพลิงโตโมเอะ’ (Tomoe) ทั้งสองสิ่งนี้ปรากฏใน
พระพุทธศาสนาลัทธิมหายาน โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวเนื่อง
กันคือการวนเวียนอยูใ่ นวัฏสงสาร

800-300 ปี
2,324
ปี
3,000
ปี
ก่อนคริสตกาล
ก่อนคริสตกาล
ก่อนคริสตกาล

528 ปี

ก่อนคริสตกาล

800-300 ปีี ก่อนคริสตกาล
ชาวกรีกนิยมสร้างประติมากรรมเทพเจ้าเป็นจำ�นวนมาก
เพื่อแสดงความศรัทธาและค่านิยมต่อลัทธิพหุเทวนิยม
ของพวกเขาและสร้างประติมากรรมเป็นรูปผู้ชายเปลือย
เต็มตัวอยูใ่ นท่ายืน (Kouros) คูก่ บั ประติมากรรมรูปผูห้ ญิง
เต็มตัว (Kore) เพือ่ แสดงความขอบคุณต่อเทพเจ้า
2,324 ปี ก่อนคริสตกาล
อักษรเฮียโรกลิฟฟิกรูปแบบตัวอักษรของชาวอียปิ ต์ทพี่ วก
เขาเชื่อว่าถูกผลิตขึ้นโดยเทพเจ้าโทห์สามารถเขียนได้
หลายแบบทั้งซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้าย จากบนลงล่าง
หรือล่างขึ้นบน นอกจากนี้ตัวอักษรเฮียโรกลิฟฟิกยัง
สามารถบอกทิศทางได้ด้วย โดยสังเกตจากการหันหน้า
ของรูปคนและสัตว์ นับเป็นตัวอักษรทีส่ ะท้อนความเจริญ
รุง่ เรือ่ งทางวัฒนธรรมของอียปิ ต์โบราณ

27 ปี

ก่อนคริสตกาล

27 ปี ก่อนคริสตกาล

นกอินทรีสองหัว(Double-headed eagle) เป็นสัญลักษณ์
ทีส่ ำ� คัญของอาณาจักรโรมันอันศักดิส์ ทิ ธิ์ และอาณาจักร
ไบเซนไทน์ ในตราของจักรวรรดิไบเซนไทน์ นกอินทรีสอง
หัวเป็นสัญลักษณ์แทนอ�ำนาจของจักรพรรดิทั้งในทาง
ศาสนา และฆราวาส อีกทัง้ ยังแทนอ�ำนาจของจักรวรรดิ
ที่มีอ�ำนาจเหนือตะวันออกและตะวันตก โดยประเทศใน
ยุโรปตะวันออกที่น�ำสัญลักษณ์นี้ไปใช้เด่นชัดที่สุด คือ
ประเทศรัสเซีย
9

ค.ศ. 1678

บริษทั การค้าอินเดียตะวันออก (British East India Company) เป็นบริษทั ร่วมทุนสัญชาติองั กฤษทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ จัด
ตั้งขึ้นเพื่อท�ำการค้ากับอินเดียตะวันออกซึ่งภายหลัง
ด�ำเนินการค้ากับอนุทวีปอินเดียและจีน ถือเป็นบริษทั เก่า
แก่ทสี่ ดุ ทีค่ า้ ขายกับอินเดียตะวันออก อย่างไรก็ดอี ำ� นาจ
บางส่วนของบริษทั ยังถูกควบคุมโดยกษัตริยข์ องอังกฤษ

ค.ศ. 23

ช่วงกลางศตวรรษที่ 18
เจมส์ วัตต์ เป็นผูพ้ ฒ
ั นาเครือ่ งจักรไอน�ำ้ (Steam Engine)
ได้เป็นผลส�ำเร็จ ส่งผลให้สหราชอาณาจักรเข้าสูช่ ว่ งแรก
ของการปฏิวัติอุตสาหกรรมส่งผลมากต่ออุตสาหกรรม
การผลิตและการต่อเรือ ท�ำให้หวั รถจักร (Locomotive)
กลายเป็นสัญลักษณ์ แสดงความรุง่ เรืองทีส่ ำ� คัญในเวลา
นั้ น และยั ง เป็ น ต้ น แบบเครื่ อ งยนต์ ที่ ใ ช้ น�้ ำ มั น ในยุ ค
ปัจจุบนั อีกด้วย

ตรึงกางเขน ท�ำให้สัญลักษณ์ไม้กางเขนเป็นสัญลักษณ์
หนึง่ ทีม่ คี นรูจ้ กั มากทีส่ ดุ ในโลก ชาวยุโรปบางกลุม่ กล่าว
ว่าไม้กางเขนเป็นสัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นก่อนศาสนาคริสต์
เนื่องจากปรากฏไม้กางเขนบนเหรียญกษาปณ์ของชาว
เคลต์ทอี่ ยูใ่ นช่วงอารยธรรมยุโรปโบราณ

ค.ศ. 23

ค.ศ. 610 ค.ศ. 1678

ค.ศ. 610
สั ญ ลั ก ษณ์ ด าวกั บ เดื อ นของศาสนาอิ ส ลามนั้ น มี ต ้ น
ก�ำเนิดจากตัวอักษรทีม่ ลี กั ษณะโค้งคล้ายพระจันทร์เสีย้ ว
ในภาษาอาหรับ แม่ทัพในสมัยก่อนใช้เพื่อแสดงความ
แตกต่างระหว่างฝ่ายตนเองและฝ่ายศัตรูขณะอยู่ใน
สมรภูมิรบ แต่ในความเป็นจริงแล้ว บัญญัติของศาสนา
อิสลามไม่มกี ารใช้สญ
ั ลักษณ์หรือเครือ่ งหมายใดๆ ทัง้ สิน้

ช่วงกลาง

ศตวรรษที่ 18

ค.ศ. 1905

ค.ศ. 1905
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ สามารถคิดทฤษฎีสัมพัทธภาพได้
ส�ำเร็จ นอกจากจะเปลีย่ นกระแสของโลกเข้าสูย่ คุ คลืน่ ลูก
ทีส่ องหลังการปฏิวตั อิ ตุ สาหากรรมแล้ว การคิดค้นทฤษฎี
ดังกล่าวยังท�ำให้ไอน์สไตน์กลายเป็นสัญลักษณ์ของ
ความฉลาดปราดเปรือ่ งตัง้ แต่ปลายศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา
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ค.ศ. 1989

ก�ำแพงเบอร์ลนิ ทีแ่ บ่งระหว่างเยอรมันตะวันตกและตะวัน
ออกล่มสลายนอกจากจะแสดงออกถึงการมีเสรีภาพที่
ทัดเทียมแล้วการล่มสลายของก�ำแพงเบอร์ลินยังเป็น
สัญลักษณ์ของการสิ้นสุดความขัดแย้งระหว่างระบบ
ทุนนิยมในยุโรปตะวันตกที่น�ำโดยประเทศสหรัฐอเมริกา
และระบบคอมมิวนิสต์ในยุโรปตะวันออก ภายใต้การน�ำ
ของสหภาพโซเวียตด้วย

ค.ศ. 1939

องค์ ก ารสหประชาชาติ ถู ก ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น หลั ง จากสิ้ น สุ ด
สงครามโลกครัง้ ทีส่ อง เพือ่ แทนทีอ่ งค์การสันนิบาตชาติที่
ยุตบิ ทบาทลง หลังจากเกิดสงคราม สัญลักษณ์ธงสีฟา้
ของสหประชาชาติทปี่ ระกอบด้วยลูกโลกทีม่ ลี องจิจดู พาด
ไปมา และใบของต้นมะกอกนัน้ แสดงถึงความสามัคคี
ของประเทศต่างๆภายใต้การพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ
ร่วมกัน

ค.ศ. 1928 ค.ศ. 1939 ค.ศ. 1945 ค.ศ 1989

ค.ศ. 1945
สัญลักษณ์สวัสดิกะทีพ่ รรคนาซีของ อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ใช้
ในสงครามโลกครัง้ ทีส่ องนัน้ ความจริงแล้วเป็นสัญลักษณ์
ทีใ่ ช้ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เมือ่ หลายพันปีมาแล้ว โดย
ให้ความหมายเกีย่ วกับพลวัต การเคลือ่ นไหวของสรรพสิง่
ในอีกด้านหนึง่ สวัสดิกะเป็นสัญลักษณ์ประจ�ำตัวขององค์
พระพิฆเนศ ที่ชาวฮินดูให้ความเคารพ มิได้แสดงถึง
อ�ำนาจเบ็ดเสร็จหรือภาระของชนเผ่าอารยันตามทีถ่ กู อ้าง
ถึงในช่วงสงครามโลกครัง้ ทีส่ องแต่อย่างใด

ค.ศ. 1998ปัจจุบนั

ค.ศ. 1998-ปัจจุบนั
บริษัทแอปเปิ้ลตัดสินใจใช้โลโก้แอปเปิ้ลที่มีรอยแหว่งสี
เงิน (The Monochrome Logo) แทนแอปเปิล้ สีรงุ้ ทีใ่ ช้มา
ตัง้ แต่ปี 1976 เนือ่ งด้วยแอปเปิล้ สีรงุ้ ไม่สามารถกันเข้าได้
กับผลิตภัณฑ์ iMac ของพวกเขา หลังจากเปลีย่ นสีลกู
แอปเปิล้ ท�ำให้โลโก้ของแอปเปิล้ ได้รบั ค�ำชืน่ ชมอย่างมาก
ในด้านการออกแบบ และขึน้ แท่นเป็นแบรนด์ทมี่ ผี จู้ ดจ�ำ
มากทีส่ ดุ ในโลก

ค.ศ. 1928
สองพีน่ อ้ งดิสนีย์ คือ วอลต์ ดิสนีย์ และ รอย ดิสนีย์ ก่อตัง้
บริษทั The Walt Disney Company แรกเริม่ พวกเขาสร้าง
สตูดโิ อทีใ่ ช้ถา่ ยท�ำภาพยนตร์การ์ตนู แห่งแรกในฮอลลีวดู้
โดยมีตวั การ์ตนู ตัวแรกคือมิกกี้ เมาส์ ซึง่ เป็นสัญลักษณ์
ทางการของบริษัท นอกจากนี้ยังเป็นตัวการ์ตูนที่ได้รับ
การพูดถึงมากทีส่ ดุ ในอเมริกาจวบจนปัจจุบนั
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ตราสินค้า
มูลค่าแห่งสัญลักษณ์

เคยเป็นไหม เวลาทีเ่ รามองเห็นตัวเอ็มสีเหลืองแล้วพลันนึก
ไปถึงร้านอาหารฟาสฟูด้ ส์ยอดฮิตอย่างแมคโดนัลด์ หรือเวลาเห็น
รูปแอปเปิล้ โดนกัดก็ตอ้ งไพล่คดิ ไปถึงบรรดาผลิตภัณฑ์ของตา
ลุงสตีฟ จ๊อบส์ มีคนไม่นอ้ ยเลยทีเดียวทีเ่ มือ่ เห็นสิง่ เหล่านีเ้ พียง
แวบเดียวแล้วสามารถเชือ่ มโยงกลับไปทีต่ วั สินค้าหรือบริการได้
ซึง่ นัน่ อาจจะต้องยกประโยชน์ให้กบั นักออกแบบทีส่ ามารถท�ำให้
ตราสัญลักษณ์หรือทีเ่ ราเรียกกันติดปากว่า ‘โลโก้’ เหล่านีเ้ ป็นที่
จดจ�ำของผูค้ นท่ามกลางตราสัญลักษณ์นบั พันล้านทัว่ โลก เพราะ
เมือ่ คนสามารถจดจ�ำโลโก้ของสินค้านัน้ ๆ ได้ ก็แปลว่าเขาจดจ�ำ
สินค้านัน้ ได้ดว้ ยเช่นเดียวกัน
ดังนัน้ จึงไม่แปลกหากบริษทั ต่างๆ จะยอมทุม่ เงินทุนเป็นค่า
ออกแบบโลโก้เหล่านี้เป็นจ�ำนวนมหาศาล ซึ่งเมื่อลองมาดูถึง
มูลค่าจริงๆ ที่หลายๆ บริษัทได้จ่ายออกไปแล้วนั้นถึงกับต้อง
ยกมือกุมหน้าอกซีโ่ ครงสัน่ แทบจะอยากเปลีย่ นอาชีพไปเป็นนัก
ออกแบบโลโก้ทนั ที ลองมาดูกนั ดีกว่าว่าบริษทั ป๋าๆ เหล่านัน้ ยอม
ควักกระเป๋ากันเป็นจ�ำนวนเงินเท่าไหร่

เรือ่ ง : จารุวรรณ ชืน่ ชูศรี
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Symantec ผู้น�ำระดับโลกในการรักษาความปลอดภัยบน
อินเตอร์เน็ตยอมจ่ายเงินถึง 1,280,000,000 ดอลล่าร์ ให้กบั เจ้า
โลโก้เครื่องหมายถูกนี้เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ใบรับรองความ
ปลอดภัยของ VeriSign Seal ให้กบั เว็บไซต์ตา่ งๆ ทีม่ าขอใบรับ
รอง นอกจากนี้ ความป๋าครัง้ นีข้ อง Symantec ยังส่งผลให้โลโก้
นีถ้ อื เป็นโลโก้ทรี่ าคาแพงทีส่ ดุ ในโลกอีกด้วย
BP บริษทั ทางด้านพลังงานทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในอังกฤษและเป็น
อันดับสามของโลกให้คา่ ตัวของโลโก้ทถี่ กู ออกแบบโดย Landor
Associates นีไ้ ว้ที่ 211,000,000 ดอลล่าร์ โดยรูปทรงนีถ้ กู ตัง้ ใจ
ออกแบบให้เป็นเสมือนล�ำแสงดวงอาทิตย์สเี ขียว-เหลือง-ขาว ซึง่
แสดงให้เห็นถึงความเต็มไปด้วยพลังงาน
Accenture บริษทั ทีป่ รึกษาทางด้านไอทีและสารสนเทศราย
ยักษ์ของโลกจ่ายเงินให้กบั ผูอ้ อกแบบเจ้าเดียวกับ BP ในราคา
ถึง 100,000,000 ดอลล่าร์ โดยนอกจากตัวอักษรชือ่ บริษทั ปกติ
แล้วแทบจะเรียกได้วา่ สิง่ ทีน่ กั ออกแบบได้ออกแบบมาก็คอื เจ้า
เครือ่ งหมาย > ทีอ่ ยูด่ า้ นบนตัว t เท่านัน้ ซึง่ เขาว่ากันว่ามันเป็น
สัญลักษณ์แสดงถึงการมุง่ สูอ่ นาคต

นอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ยอมทุ่มเงินใน
การออกแบบโลโก้เป็นจ�ำนวนมหาศาล แต่ใช่วา่ จ�ำนวนเงินจะ
เป็นตัวการันตีเสมอไปว่าโลโก้ทถี่ กู ออกแบบมาจะถูกจดจ�ำได้
เพราะในบางโลโก้ทที่ มุ่ ทุนสร้างไปมหาศาลแต่แป้กไปเยอะก็มี
ในขณะเดียวกันโลโก้ทมี่ รี าคาไม่ตา่ งจากแฮมเบอร์เกอร์สกั ชิน้
หรือโอเลี้ยงสักถุงกลับสามารถสร้างมูลค่าให้กับแบรนด์ได้
มหาศาล เช่น โลโก้ของทวิตเตอร์ทจี่ า่ ยไปเพียงแค่ 15 ดอลล่าร์,
โลโก้ของอุปกรณ์กฬี าแบรนด์ดงั อย่างไนกีท้ จี่ า่ ยไปแค่ 35 ดอล
ล่าร์ หรือมีกระทัง่ หลายๆ แบรนด์ทไี่ ด้โลโก้มาฟรีๆ อย่าง โคคา
โคล่า และ Google
ซึง่ ในความเป็นจริงถ้ามองในแง่ของการรับรูเ้ ราอาจจะพบว่า
จ�ำนวนคนที่เคยเห็นหรือจดจ�ำโลโก้ราคา 0 ดอลล่าร์อย่าง
Google นั้นมากกว่าคนที่เคยเห็นโลโก้ราคาแพงที่สุดในโลก
อย่าง Symantec เสียด้วยซ�ำ้ ของบางอย่างแทบไม่มรี าคา แต่
กลับประเมินมูลค่าไม่ได้!
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ล้อเลียนสัญลักษณ์ดงั
บนอินเทอร์เน็ต
เรือ่ ง: อภิลกั ษณ์ ธัญประทีป
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บนโลกนี้ มี สั ญ ลั ก ษณ์ อ ยู ่ ม ากมายหลายหมื่ น แสน แต่
สัญลักษณ์ทเี่ ห็นได้บอ่ ยในชีวติ ประจ�ำวันของเราๆ ท่านๆ นัน้ กลับ
มีอยูไ่ ม่กสี่ ญ
ั ลักษณ์และส่วนใหญ่กเ็ ป็นโลโก้ทางการค้า บางครัง้
โลโก้ทางการค้าที่คุ้นตานั่นเองกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการล้อ
เลียนล้อเล่นของคนอารมณ์ดีหลายๆ คน โดยผ่านการวาด
ดัดแปลง เลียนแบบ และถูกแบ่งปันต่อๆ กันบนโลกไซเบอร์
จากการส�ำรวจสัญลักษณ์ทถี่ กู น�ำไปล้อเลียน ดัดแปลงเลียน
แบบมากทีส่ ดุ พบว่าโลโก้ตวั M ของแม็คโดนัลด์ (Mcdonald)
และโลโก้ของร้านไก่ทอดเคเอฟซี (KFC) รวมถึงมาสคอตของทัง้
สองร้านอย่างพีโ่ รนัลด์และผูพ้ นั แซนเดอร์ซงึ่ ถือเป็นสัญลักษณ์
ของทัง้ สองร้านก็ถกู น�ำมาล้อเลียนอยูต่ ลอดเวลาเช่นกัน และดู
เหมือนจะมีมากกว่าโลโก้หรือสัญลักษณ์อนื่ ๆ บนโลกอินเทอร์เน็ต
ทัง้ นีน้ า่ จะเป็นเพราะว่า
1.ทัง้ สองร้านเป็นร้านฟาสต์ฟดู้ ทีใ่ หญ่เป็นอันดับต้นๆ ของโลก
และมีสาขาอยูท่ วั่ ไป โลโก้ตวั M สีเหลืองใหญ่ยกั ษ์ และโลโก้
KFC เป็นโลโก้ที่เรียบง่าย จ�ำง่าย และพบเห็นได้บ่อยในชีวิต
ประจ�ำวัน นอกจากนีเ้ รามักจะเห็นมาสคอตอย่างพีโ่ รนัลด์ พ่อ
หนุม่ ชุดเหลืองแดงหัวฟู และผูพ้ นั แซนเดอร์ชายชราหนวดขาว

ถือไม้เท้ายืนอยูห่ น้าร้านเกือบทุกสาขา บางคนจึงเกิดอารมณ์ขนั
ท�ำภาพล้อเลียนขึน้ มา เพราะมาสคอตท�ำให้เล่นอะไรได้มากกว่า
เล่นกับโลโก้สนิ ค้าเพียงอย่างเดียว
2.มีแม็คโดนัลด์ทไี่ หน เราก็มกั พบเคเอฟซีอยูใ่ นบริเวณใกล้ๆ
จนถูกมองว่าเป็นคูแ่ ข่งกัน เพราะสินค้าทีข่ ายก็มคี วามคล้ายคลึง
ถึงขนาดทีเ่ คยมีผทู้ ำ� ภาพ Food Fight เป็นภาพพีโ่ รนัลด์และผู้
พันแซนเดอร์ยนื ประจันหน้ากันในสภาพสะบักสะบอมไปทัง้ สอง
ฝ่ายและแชร์ตอ่ กันไปบนโลกอินเทอร์เน็ต ภาพท�ำนองนีท้ จี่ บั พี่
โรนัลด์และผูพ้ นั แซนเดอร์มาสูก้ นั เองนัน้ มีอยูม่ ากทีเดียว จนใน
ทีส่ ดุ ทัง้ คูป่ รากฏเป็นตัวละครทีไ่ ด้สกู้ นั จริงๆ ในเกมต่อสู้ Mugen
บนเครือ่ งคอมพิวเตอร์
นอกจากนีแ้ ล้วเขาล้ออะไรกันบ้าง?
ทางฝัง่ ของแม็คโดนัลด์พบว่ามีการดัดแปลงโลโก้ให้เป็นร้าน
Wcdonald ในฉากร้านเบอร์เกอร์ของแอนิเมชันญีป่ นุ่ , วาดภาพ
พีโ่ รนัลด์ให้เป็นกลายเป็นสาวน้อย, มีการคอสเพลย์เป็นพีโ่ รนัลด์,
โฆษณาเบอร์เกอร์คงิ ตัวหนึง่ ก็สร้างเนือ้ เรือ่ งให้พโี่ รนัลด์ปลอมตัว
ไปซื้อแฮมเบอร์เกอร์ที่ร้านเบอร์เกอร์คิงเพื่อบอกเป็นนัยว่า
แฮมเบอร์เกอร์ของเบอร์เกอร์คิงอร่อยกว่า, นอกจากนั้นใน

โฆษณาตัวหนึ่งของแม็คโดนัลด์ทางฝั่งประเทศญี่ปุ่น เมื่อพี่
โรนัลด์มีความสุขก็จะเปล่งเสียงออกมาว่า “Ran Ran Ruu”
พร้อมแสดงท่าประกอบ ท�ำให้ทา่ รันรันรูจงึ กลายเป็นท่าประจ�ำ
ตัวของพีโ่ รนัลด์สญ
ั ชาติญปี่ นุ่ และมีคนท�ำคลิปล้อเลียนท่านีอ้ กี
มากมายบนเว็บไซต์ยทู ปู
ส่วนของเคเอฟซีก็ถูกหยิบยืมไอเดียโลโก้ไปท�ำโลโก้ร้าน
อาหารอืน่ เช่นกัน (ทีใ่ กล้ตวั คนไทยทีส่ ดุ ก็เห็นจะเป็นร้านข้าวมัน
ไก่โก๊ะของนักแสดงตลก โก๊ะตี๋ อารามบอย ทีใ่ ช้คำ� ว่า KHO แทน
ค�ำว่า KFC), นอกจากนีก้ ม็ กี ารน�ำหุน่ ผูพ้ นั แซนเดอร์ไปใส่ไว้ใน
ฉากหนึง่ แอนิเมชัน่ Silver Spoon, ท�ำภาพล้อเลียนชีต้ วั ผูพ้ นั ให้
ไก่ดวู า่ นีค่ อื คนฆ่าพ่อเจ้า, คอสเพลย์เป็นผูพ้ นั , ร้าน KFC ทีญ
่ ปี่ นุ่
ก็เคยแต่งตัวหุ่นผู้พันด้วยชุดของตัวละครจากแอนิเมชั่นเรื่อง
ต่างๆ ทีผ่ ลัดเปลีย่ นไปตามแคมเปญของร้านอีกหลายครัง้
ทัง้ นีท้ งั้ นัน้ การล้อเลียน ล้อเล่น หยิกแกมหยอกกับโลโก้รวม
ถึงมาสคอตทีเ่ ป็นสัญลักษณ์ของทัง้ สองร้านจะเกิดขึน้ ไม่ได้เลย
หากทัง้ สองร้านไม่เป็นทีร่ จู้ กั ในระดับโลก ไม่เช่นนัน้ เราคงไม่ได้
เห็นภาพล้อเลียนของทัง้ สองร้านอยูม่ ากมายบนโลกอินเทอร์เน็ต
อย่างทุกวันนีห้ รอก!
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โปรดอย่าเข้าใจใน
สัญลักษณ์ผดิ
เรือ่ ง: สุธาสินี เลิศวัชระสารกุล
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บางครัง้ ความเข้าใจผิดอาจเกิดจากการไม่รจู้ ริงๆ แต่บางครัง้ เรา
รู้ทั้งรู้ว่ามันผิดแต่ก็กลับท�ำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ อย่างสัญลักษณ์บาง
ประเภทที่เห็นผ่านตากันอยู่บ่อยๆ เช่น สัญญาณไฟเหลือง
เครือ่ งหมายกาชาด หรือแม้แต่การชูสองนิว้ ถ่ายรูปแบบคิกขุๆ ก็
อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ หากผูใ้ ช้ไม่เข้าใจความหมาย
ที่แท้จริง ลองมาดูกันว่าคุณเข้าใจความหมายของสัญลักษณ์
เหล่านีถ้ กู ต้องแล้วหรือยัง?
อันดับแรกขอเริม่ จาก สัญญาณไฟเหลือง ทีพ่ ระราชบัญญัติ
จราจรทางบก ระบุไว้ชดั เจนว่า สัญญาณจราจรไฟสีเหลืองอ�ำพัน
หมายถึง ให้ผขู้ บั ขีล่ ดความเร็วลงและเตรียมหยุดรถหลังเส้นขาว
เพือ่ เตรียมปฏิบตั ติ ามสัญญาณทีจ่ ะปรากฏต่อไป ซึง่ ปกติกม็ กั
เป็นไฟแดงทีท่ กุ คนเกลียดชัง หรือพูดง่ายๆ ว่าให้เตรียมหยุดรถ
นัน่ เอง ยกเว้นว่าถ้าขับเลยเส้นขาวทีแ่ บ่งเขตหยุดรถไปแล้วให้
ขับขีต่ อ่ ไปได้
แต่เมือ่ ตัดภาพไปทีท่ อ้ งถนนของสยามประเทศ เราจะพบว่า
เมือ่ คนขับรถทัง้ หลายเห็นไฟสีเหลือง ทุกคนจะพร้อมใจเหยียบ
คันเร่งเต็มแรงหนีไฟแดงกันอย่างไม่คดิ ชีวติ ประดุจอยูใ่ นสนาม
แข่งฟอร์มูล่าวันเลยทีเดียว ซึ่งจริงๆ กรณีฝ่าไฟเหลืองแบบนี้
ถือว่าผิดกฎหมายจราจรเท่าๆ กับการฝ่าไฟแดงเลยนะ และ

ต�ำรวจมีสิทธิ์เรียกปรับได้ โดยมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท
ฉะนัน้ ถ้าใครไม่อยากทัง้ เสีย่ ง ทัง้ เสียเงิน ก็ควรหันมาปฏิบตั ติ าม
หลักการขับขีส่ ากลทีท่ วั่ โลกเขาใช้กนั และเลิกยึดหลักท�ำอะไร
ตามใจคือไทยแท้กนั เถอะนะ
อีกสัญลักษณ์หนึง่ ทีค่ นุ้ ตากันมาตัง้ แต่เด็กๆ แต่เชือ่ ว่าน้อย
คนนักทีจ่ ะรูค้ วามหมายทีแ่ ท้จริง นัน่ ก็คอื กากบาทสีแดง ซึง่ มัก
อยูต่ ามกล่องพยาบาล ตูย้ า โรงพยาบาล หรืออะไรทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการรักษาพยาบาลทัง้ หลายแหล่ จนเราตีความกันไปเองว่า
มันน่าจะเป็นสัญลักษณ์ของการรักษาอะไรหรือเปล่า แต่อนั ที่
จริงแล้ว สัญลักษณ์กาชาด หรือ Red Cross นัน้ มีความหมาย
ว่า ‘อย่ายิง’ ถือเป็นเครื่องหมายในการคุ้มครองปกป้องชีวิตที่
ส�ำคัญมากในยามเกิดภาวะสงคราม แต่การทีเ่ ราเอามาใช้ทวั่ ไป
อย่างทุกวันนี้ ท�ำให้ความหมายและพลังของสัญลักษณ์นี้ถูก
บั่นทอนลงไปโดยปริยาย ซึ่งสภากาชาดของออสเตรเลียก็ได้
ตระหนักถึงความส�ำคัญของประเด็นนี้ จึงท�ำคลิปวิดโี อชือ่ Red
Cross emblem: the power to protect ออกมา เพือ่ รณรงค์ให้
เกิดการใช้สัญลักษณ์กาชาดอย่างถูกวัตถุประสงค์ ใครอยาก
เข้าใจความหมายของ Red Cross ให้มากขึน้ ก็ลองน�ำชือ่ คลิป
ไปค้นหาใน YouTube ได้เลย

สัญลักษณ์สดุ ท้ายทีข่ อพูดถึงคือ การชูสองนิว้ ทีค่ นไทยมักจะใช้
เป็นท่าสิน้ คิดเวลาถ่ายรูป ซึง่ มีความหมายประมาณว่าสูต้ ายค่ะ
น่ารักค่ะ คิกขุๆ อะไรประมาณนัน้ หรืออีกนัยยะหนึง่ ก็คอื เป็น
สัญลักษณ์แทนตัว V ของค�ำว่า Victory ทีแ่ ปลว่า ชัยชนะ แต่
การชูสองนิว้ ใช่วา่ จะมีแต่ความหมายในแง่บวกเท่านัน้ เพราะใน
ประเทศแถบสหราชอาณาจักร อย่างเช่น อังกฤษ สก็อตแลนด์
ไอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย การชูสองนิว้ ให้ผอู้ นื่ โดย
หันหลังมือออกเขาเรียกว่า Longbowman salute ถือเป็นการดูถกู
อย่างร้ายแรง เทียบเท่ากับการชูนวิ้ กลางใส่เลยทีเดียว! ซึง่ มีทมี่ า
จากการทีช่ าวอังกฤษสมัยโบราณนิยมใช้ธนูในการรบ และใน
การดึงสายธนูนนั้ ก็ตอ้ งใช้นวิ้ ชีก้ บั นิว้ กลางเป็นหลัก เวลาข้าศึก
จับทหารอังกฤษได้ จึงมักจะตัดนิ้วชี้กับนิ้วกลางทิ้ง เพื่อไม่ให้
สามารถยิงธนูได้อกี หรือบางทีกอ็ าจใช้ในการสือ่ ถึงอวัยวะเพศ
หญิงอย่างหยาบคาย อีกด้วย รูแ้ บบนีแ้ ล้วถ้ามีโอกาสได้ไปเทีย่ ว
แถบประเทศอังกฤษ ก็อย่าลืมเตรียมคิดค้นท่าใหม่ๆ ไปโพสท์
ท่าถ่ายรูปกันนะ อย่าเผลอไปชูสองนิว้ เข้าล่ะเพราะมันจะไม่งาม
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หากจะให้คำ� จ�ำกัดความของ “โชคดี” ให้ดเู ป็นทางการ ก็คง
ต้องยกทฤษฎีความน่าจะเป็นทางคณิตศาสตร์มาอธิบายว่า เป็น
โอกาสที่เกิดขึ้นได้ยากมากๆ เช่น การถูกรางวัลสลากกินแบ่ง
รัฐบาลรางวัลทีห่ นึง่ พ่วงด้วยรางวัลแจ็คพ็อต หรือการจับฉลาก
เข้าโรงเรียนท่ามกลางคู่แข่งนับพันนับหมื่น เป็นต้น และด้วย
อัตราส่วนอันน้อยนิดทีจ่ ะเกิดเหตุการณ์นนั้ ๆ ขึน้ ได้ ท�ำให้เกิดการ
สร้างสัญลักษณ์แทนความโชคดีจากการพบเจอบางอย่างทีเ่ กิด
ขึน้ ยาก เพือ่ สือ่ ว่าใครทีเ่ จอเหตุการณ์เหล่านัน้ จะพบกับความ
โชคดีมสี ขุ เช่น Four-leaf Clover หรือใบไม้สแี่ ฉก
Clover หรือทีช่ าวตะวันตกเรียกกันว่า Three-leaf Clover
หากแปลตรงตัวจะหมายถึงพันธุไ์ ม้เตีย้ ทีใ่ ช้เป็นอาหารของม้า วัว
กระบือ ลักษณะตามปกติใบจะมีสามแฉก ซึง่ ในความเป็นจริง
พืชจ�ำพวก clover แต่ละสายพันธุ์ อาจมีจำ� นวน 3-4 ใบเป็นปกติ
แต่จำ� นวนใบจะคงทีใ่ นแต่ละสายพันธุ์ เช่น พันธุท์ มี่ ี 3 ใบ ก็จะมี
3 ใบ (Trifolium) หรือพวกทีม่ ี 4 ใบ ก็จะมี 4 ใบ (Qudrifolia) ดัง
นัน้ “Four-leaf Clover” จะหมายรวมถึงพันธุท์ มี่ ี 3 ใบ แต่เกิด
การผ่าเหล่ากลายเป็น 4 ใบ และพันธุท์ มี่ ี 4 ใบเป็นปกติ
แต่หากดูทคี่ วามหมายโดยนัยของค�ำว่า “Four-leaf Clover”
หมายถึงกรณีแรกเท่านัน้ คือการเรียก Clover พันธุท์ มี่ ี 3 ใบ แต่

FOUR-LEAF CLOVER
ใบไม้สแี่ ฉก สัญลักษณ์
แห่งความโชคดี
เรือ่ ง: ปิยภัทร นันทนรเศรษฐ์
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บังเอิญเจอ 4 ใบ ซึง่ ตามหลักวิทยาศาสตร์ถอื เป็นความผิดปกติ
ในขัน้ ตอนของการแบ่งเซลล์ คือเกิดการกลายพันธุ์ (mutation)
แต่การกลายพันธุน์ จี้ ะเกิดขึน้ และยุตภิ ายในรุน่ เดียวกันเท่านัน้
ไม่ได้สง่ ผลไปถึงต้น Clover รุน่ ต่อไป เป็นกลายพันธุเ์ ฉพาะบาง
ใบเท่านัน้
ด้วยเหตุนี้ การเจอ Clover ทีม่ ี 4 ใบจึงถือเป็น “สัญลักษณ์
แห่งความโชคดี” ส�ำหรับผู้ที่พบเจอ ซึ่งความเชื่อนี้ มาจาก
ประเทศทางตะวันตก หรือประเทศทีน่ บั ถือศาสนาคริสต์ เพราะ
Four-leaf Clover ถูกกล่าวถึงในตอนหนึง่ ที่ Eve ถือใบไม้สแี่ ฉก
ออกมาจากสวน Eden และภายในปี ค.ศ. 1620 ผูน้ ำ� ทางศาสนา
ได้ยกให้ใบ Four-leaf Clover ให้เป็นสัญลักษณ์ของความโชคดี
โดยมีใจความทีบ่ นั ทึกไว้ตอนหนึง่ ว่า “If a man walking in the
fields find any four-leaved grass, he shall in a small while
after find some good thing.” ซึง่ แปลตรงตัวว่า หากใครพบเจอ
ใบไม้สแี่ ฉกจะพานพบกับความโชคดี
ความเชือ่ เกีย่ วกับใบไม้สแี่ ฉกเริม่ กลายเป็นค่านิยมของชาว
ตะวันออกด้วยเช่นกัน เช่น ภาพยนตร์เรือ่ ง “Be with you” ซึง่ มี
การแทรกความเชือ่ เกีย่ วกับ Four-leaf Clover เข้าไปในเนือ้ เรือ่ ง
หรือกระทัง่ ข้าวของเครือ่ งใช้ เครือ่ งประดับของวัยรุน่ ญีป่ นุ่ เกาหลี

ทีม่ กั จะพก Four-leaf Clover ติดตัวในรูปแบบต่างๆ เช่นพวง
กุญแจ หรือสายคล้องมือถือ
อย่างไรก็ตาม ได้มอี กี ค�ำกล่าวหนึง่ ว่า “Many an opportunity is lost because a person is out looking for four-leaf
clovers” หมายความว่า โอกาสอาจพลาดหายไปเพราะมัวแต่
มองหาโชค ดังนัน้ เราจึงไม่ควรย�ำ่ อยูก่ บั ทีเ่ พือ่ โอกาสทีไ่ ม่รวู้ า่ จะ
มาเมือ่ ใด มาหรือไม่ แต่หากเราเปิดใจและก้าวเดินออกไปสูโ่ ลก
กว้าง เราคงได้พบเจอ Four-leaf Clover หรือโอกาสดีๆ มากขึน้
อย่างแน่นอน
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หน้ากากขาว
สัญลักษณ์ทางการเมือง
เรือ่ ง: วรพล ถาวรวรานนท์
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เป็นเรื่องยากที่จะปฏิเสธว่าความคิดทางการเมืองการ
ปกครองคื อ เรื่ อ งล่ อ แหลมในประเทศที่ เ สรี ภ าพของการ
แสดงออกทางความคิดยังถูกจ�ำกัดไว้ดว้ ยกฏเกณฑ์ตา่ งๆ ดังนัน้
เพือ่ บ่งบอกเจตนารมณ์ของตน ประชาชนทีม่ คี วามคิดคล้ายกัน
จึงรวมตัวกันภายใต้เครือ่ งหมายอะไรสักอย่างทีส่ ามารถแปรรูป
ความคิดเชิงนามธรรมให้กลายเป็นรูปธรรมอันเข้าใจง่าย
ในช่วงปีทผี่ า่ นมา มีสญ
ั ลักษณ์หนึง่ กลายเป็นกระแสและได้
รับการพูดถึงอย่างกว้างขวางในประเทศของเรา ไม่เพียงเท่านัน้
สัญลักษณ์ดงั กล่าวยังเคยได้รบั บทบาทส�ำคัญในเวทีการเมือง
ของหลายๆ ประเทศมาแล้ว สัญลักษณ์ทวี่ า่ คือหน้ากากสีขาวซึง่
มีหนวดสองแฉก, เคราแพะและรอยยิ้มยียวน ทั่วโลกเรียก
หน้ากากใบนีว้ า่ หน้ากากกาย ฟอว์กส์
หน้ากากกาย ฟอว์กส์เป็นหน้ากากทีส่ วมใส่กนั โดยสมาชิก
กลุม่ หน้ากากขาวในประเทศไทยเพือ่ จุดประสงค์ในการประท้วง
รัฐบาลใหม่ที่พวกเขาไม่พึงพอใจโดยได้รับอิทธิพลมาจาก
ภาพยนตร์เรือ่ ง ‘V For Vendetta’ ว่าด้วยชายทีช่ อื่ วี คิดล้มล้าง
คณะปกครองเผด็จการและเรียกร้องสิทธิให้ประชาชน ซึง่ ในตอน

จบนั้นหน้ากากได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการปลดแอกเพื่อ
เสรีภาพไปในทีส่ ดุ
อันทีจ่ ริง ก่อนหน้านีห้ น้ากากกาย ฟอว์กส์ถกู น�ำมาใช้ในการ
ประท้วงของหลายๆ ประเทศมาแล้วอย่างเช่นในอังกฤษมีการ
สวมหน้ากากกาย ฟอว์กส์ออกต่อต้านลัทธิ Scientology เมือ่ ปี
2008 หรืออย่างในอเมริกาก็มกี ารใช้หน้ากากมาประท้วงระบบ
ทุนนิยมเมือ่ ครัง้ วิกฤติ Occupy Wall Street ปี 2011
แต่ทว่าในประเทศไทยนัน้ มีนอ้ ยคนเหลือเกินทีจ่ ะรูว้ า่ ชือ่ กาย
ฟอว์กส์มาจากไหน
แม้วา่ ตอนนีห้ น้ากากจะถูกใช้ในความหมายอืน่ กระทัง่ ห่าง
ไกลจากตัวบุคคลต้นแบบไปแล้ว แต่ทว่าผูท้ ศี่ กึ ษาประวัตศิ าสตร์สังคมมาคงไม่มใี ครทีไ่ ม่รวู้ า่ กาย ฟอว์กส์นนั้ เป็นบุคคลซึง่ มีตวั
ตนจริงๆ
ย้อนกลับไปทีป่ ระเทศอังกฤษ เมือ่ ค.ศ. 1605, กาย ฟอว์กส์
คือกบฏผูว้ างแผนปลงพระชนม์กษัตริยเ์ จมส์ที่ 1 ผูท้ มี่ รี บั สัง่ ให้
ปราบปรามกลุม่ คริสตศาสนิกชนนิกายคาธอลิคอย่างโหดเหีย้ ม
ด้วยหวังจะเปลีย่ นตัวกษัตริยใ์ ห้เป็นองค์ทนี่ บั ถือศาสนานิกาย

เดียวกัน แต่แผนของเขาผิดพลาด และในทีส่ ดุ ก็ถกู จับประหารชีวติ
ว่ากันง่ายๆ เขาคือกบฏศาสนาและนักต่อสูเ้ ผด็จการคนหนึง่
ของยุค
จึงเป็นเรือ่ งน่าคิดทีว่ า่ ในปัจจุบนั ใบหน้าของกาย ฟอว์กส์
กลายเป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้านหลายสิง่ หลายอย่างตาม
ความไม่พงึ พอใจของตน แต่กลับไม่มอี ะไรใกล้เคียงจุดมุง่ หมาย
ของชายผูเ้ ป็นต้นแบบเลยแม้แต่นอ้ ย
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ชีวติ มนุษย์ถกู ผูกติดอยูก่ บั ‘การนิยาม’ (Definition) อย่างแยก
ไม่ออก การสร้างความหมายเป็นกระบวนการที่ท�ำให้ผู้คนใน
สังคมสามารถเข้าใจความหมายของสิง่ ต่างๆ ถูกต้องตรงกัน
ปากกา เก้าอี้ แก้วกาแฟ หรือแม้แต่ปา้ ยบอกทาง สิง่ เหล่านีล้ ว้ น
ผ่านกระบวนการดังกล่าวมาทัง้ สิน้ เพียงแต่วา่ ในทุกๆ การนิยาม
นัน้ ได้มบี างสิง่ บางอย่างแฝงติดมาด้วย นัน่ ก็คอื การตัดสินเชิง
‘คุณค่า’ (value)
ดี-ไม่ดี งาม-ไม่งาม มีคา่ หรือไม่มคี า่ คุณค่าเหล่านีถ้ กู แฝงอยู่
ในนิยามของสิง่ ต่างๆ เป็นดัง่ มาตรชีว้ ดั ก�ำหนดการคงอยูข่ องสิง่
ต่างๆ ในสังคม
เช่นเดียวกัน ‘สัญลักษณ์ตอ้ งห้าม’ ก็เป็นผลผลิตจากระบวน
การนิยามความหมายของมนุษย์ โดยคุณค่าทีแ่ ฝงมา คือ ‘คุณค่า
เชิงลบ’ ทีผ่ คู้ นในสังคมไม่ยอมรับความหมาย มีปฏิกริ ยิ าต่อต้าน
จนบางครั้งอาจถึงขั้นรื้อท�ำลายพื้นที่หรือผู้คนที่ครอบครอง
เครือ่ งหมายเหล่านัน้
สัญลักษณ์ สวัสติกะ ( - Swastika)มาจากค�ำภาษาสันสกฤต
ว่า ‘สุ’ ทีแ่ ปลว่า ดี รวมกับค�ำว่า ‘อัสติ’ ทีแ่ ปลว่า มี และค�ำว่า ‘กะ’
ทีห่ มายความว่า อาคม แปลตามตัวอักษร สวัสติกะ หมายถึง
สัญลักษณ์แห่งความโชคดี
สวัสติกะเป็นสัญลักษณ์ทถี่ กู ใช้มาหลายยุคหลายสมัย ทัง้ ใน
ฐานะงานศิลปะและเครือ่ งมือเสริมสร้างความศรัทธา เครือ่ งหมาย

สัญลักษณ์ตอ้ งห้าม
เรือ่ ง : นายเดดไลน์
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สวัสติกะปรากฏให้เห็นโดยทัว่ ไป ในสถาปัตยกรรมแบบฮินดูและ
ทัว่ พืน้ ชมพูทวีป ทัง้ บนลวดลายกระเบือ้ ง บนฝาผนัง และในงาน
ศิลปะอืน่ ๆ ในยุคโบราณ
ในประเทศจีนมีการเย็บสัญลักษณ์สวัสติกะเข้ากับคอเสื้อ
ของเด็ก ด้วยความเชือ่ ทีว่ า่ สามารถปกป้องเด็กจากวิญญาณร้าย
ได้ ‘รัดยาร์ด คิปลิง’ (Rudyard Kipling) นักเขียนชาวอังกฤษ ผู้
ได้รบั อิทธิพลมาจากวัฒนธรรมอินเดียก็เคยใช้สวัสติกะพิมพ์ลง
บนปกหนังสือเพือ่ เป็นเครือ่ งหมายการค้าของตนเอง
สวัสติกะ จึงถูกนิยามความหมายและให้คณ
ุ ค่าใน ‘เชิงบวก’
จนกระทัง่ 12 มีนาคม 1933 พรรคนาซีเยอรมันประกาศใช้
ผืนธงสีแดงทีม่ วี งกลมสีขาวและสัญลักษณ์สวัสติกะเวียนขวาอยู่
ตรงกลาง ให้กลายเป็นธงประจ�ำชาติเยอรมันอย่างเป็นทางการ
โดย อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ (Adolf Hitler) ผูน้ ำ� และผูก้ อ่ ตัง้ พรรคนาซี
มีความเชือ่ ว่า สวัสติกะ เป็นสัญลักษณ์ทมี่ าจากชนชาติอารยัน
เผ่าพันธุด์ งั้ เดิมทีเ่ ก่งกล้าเหนือเผ่าพันธุอ์ นื่ ๆ จากอุดมการณ์คลัง่
เชือ้ ชาติในครัง้ นัน้ พรรคนาซีของฮิตเลอร์ ได้ดำ� เนินการฆ่าล้าง
เผ่าพันธุอ์ นื่ ทีต่ ำ�่ กว่า โดยเฉพาะชาวยิวไปกว่า ๖ ล้านคน ถือว่า
เป็ น โศกนาฏกรรมครั้ ง เลวร้ า ยที่ สุ ด ในหน้ า ประวั ติ ศ าสตร์
มนุษยชาติ
สวัสติกะ กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของความชัว่ ร้าย พืน้ ทีห่ รือ
สิ่งใดก็ตามที่บรรจุสัญลักษณ์นี้เอาไว้ถูกรื้อท�ำลาย การใช้
สัญลักษณ์สวัสติกะกลายเป็นเรือ่ งต้องห้ามในสังคม

การนิยามและให้คณ
ุ ค่าสิง่ ต่างๆ (ในทีน่ คี้ อื สัญลักษณ์) อยู่
ภายใต้เงือ่ นไขของ ‘ความเลือ่ นไหล’ นิยามและคุณค่าสามารถ
เปลีย่ นแปลงไปได้ตามบริบทของสังคม จาก ‘ดี’ อาจจะกลาย
เป็น ‘เลว’ จาก ‘บวก’ ก็อาจจะกลายเป็น ‘ลบ’
เหมือนอย่าง ‘เส้นผมสีแดง ‘และ ‘รอยไฝ’ ของหญิงสาวใน
ยุคกลาง ทีถ่ กู ก�ำหนดให้เป็น ‘รอยต�ำหนิของปีศาจ’ (diabolical
mark) เป็นสัญลักษณ์ของความชั่วร้ายเหมาะที่จะเผาท�ำลาย
กลับกันถ้าเป็นในยุคปัจจุบนั หญิงสาวคนทีว่ า่ ก็คงไม่เป็นอะไร
ไปกว่า ผูน้ ำ� แฟชัน่ สีผมสุดร้อนแรง หรือคนทีต่ อ้ งการค�ำปรึกษา
จากผูเ้ ชีย่ วชาญความงานด้านผิวหนังเท่านัน้ เอง
เช่นกัน ‘ปกขาว’ ของหนังสือปลุกใจเสือป่ายุค ‘ตลาดนัด
สนามหลวง’ ทีถ่ กู เรียกว่าหนังสือต้องห้าม อาจจะจะไม่มคี า่ อะไร
เลยหากย้อนมองบนแผงหนังสือทุกวันนี้ ทีม่ สี าวๆ นุง่ น้อยห่ม
น้อยอยูห่ น้าหนังสือแทบจะนับนิว้ ไม่หมด
ในเมือ่ คุณค่าและความหมายถูก ‘สร้าง’ และ ‘เปลีย่ นแปลง’
ด้วยน�ำ้ มือมนุษย์ เหตุใดกันเล่า ‘สัญลักษณ์ตอ้ งห้าม’ จะต้องถูก
กีดกันและไม่ยอมรับในสังคม หากมองด้วยใจบริสทุ ธิแ์ ละซือ่ ตรง
สัญลักษณ์เหล่านัน้ ไม่ได้ทำ� ผิดไม่ใช่หรือ
เป็นมนุษย์เราต่างหากทีท่ ำ� ผิด และถ้าจะมีสงิ่ ใดทีถ่ กู ห้ามละ
ก็ น่าจะเป็นตัว ‘มนุษย์’ เอง
มนุษย์ทที่ ำ� ร้ายกันและกัน...
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ในสังคมทีม่ ผี คู้ นหลากหลาย สายตาของเรามักจะสอดส่อง
มองผูค้ นทีเ่ ดินสวนกันไปมานับร้อยนับพันคน ก่อนจะแยกแยะ
ผูค้ นด้วยรูปลักษณ์ภายนอกได้อย่างรวดเร็ว... เร็วเสียจนไม่ทนั
ได้ตงั้ ค�ำถามใดๆ
เมือ่ เห็นเด็กนักเรียนสวมแว่นตากรอบหนา แต่งตัวเรียบร้อย
เรารูแ้ ล้วว่าเขาเป็นเด็กคงแก่เรียน มีเกรดเฉลีย่ ปลายเทอมสูง ฯลฯ
เมือ่ เห็นชายไว้เคราดกครึม้ ราวกับไม่เคยโกนมาสองสัปดาห์
เต็ม แต่งตัวสกปรกมอซอ เรารูแ้ ล้วว่าเขาเป็นคนไม่เอาไหน ไม่
สนใจตัวเอง ฯลฯ
เมือ่ เห็นหญิงสาวย้อมสีผมแดงสด ทาลิปสติกสีจดั จ้าน สวม
เสือ้ คว้านคอลึกถึงเอว ต้นคอมีรอยสัก เรารูแ้ ล้วว่าเธอเป็นคนแรง
พูดจาโผงผาง ชอบเทีย่ วกลางคืน ฯลฯ
ถามกลับว่า แล้วเรารูไ้ ด้อย่างไรว่าเขาและเธอเป็นเช่นนัน้
มนุษย์มปี ระสาทสัมผัสทางตาทีไ่ วและรับรูไ้ ด้เร็วทีส่ ดุ ทันที
ที่เห็นภาพตรงหน้าก็จะส่งสัญญาณไปยังสมองเพื่อท�ำความ
เข้าใจ วิเคราะห์ และตัดสินอย่างรวดเร็ว สิง่ นีเ้ รียกว่า ‘ความรูส้ กึ ’

ตัดสินตัวตนด้วย
สัญลักษณ์
เรือ่ ง: วิชญ์พล พลพิทกั ษ์ชยั
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จากกรณีทกี่ ล่าวไปข้างต้น ‘ความรูส้ กึ ’ เกิดขึน้ หลังจากทีเ่ รา
ได้เห็น ‘สัญลักษณ์’ ทีท่ ำ� หน้าทีเ่ ป็น Key Message ของบุคคล
นัน้ ๆ นัน่ คือ แว่นตากรอบหนา, เครา และการแต่งตัวจัด โดยมี
ทีม่ าจากการสัง่ สม ความคุน้ ชิน และสิง่ แวดล้อมทางสังคมทีเ่ รา
สัมผัสมาในช่วงระยะเวลาหนึง่ ซึง่ ในความเป็นจริง เขาและเธอ
เหล่านัน้ อาจไม่ได้เป็นอย่างทีเ่ ราคิดก็เป็นได้
ตัวอย่างทีย่ กมาให้เห็นข้างต้น เป็นความรูส้ กึ ทีต่ ดั สินจากคน
กลุม่ ใหญ่ในสังคมไทยเท่านัน้ ยังไม่นบั คนกลุม่ อืน่ ๆ ทีไ่ ม่ได้มี
ความรูส้ กึ เช่นเดียวกัน ในทางกลับกัน ลองมาดูสญ
ั ลักษณ์เดิม
แต่มองผ่านสายตาของคนอีกกลุม่ หนึง่ กันดูบา้ ง
สมมติวา่ เราเป็นเด็กวัยรุน่ ทีน่ ยิ มของแบรนด์เนม เมือ่ เห็นเด็ก
นักเรียนสวมแว่นตากรอบหนายีห่ อ้ ดัง แต่งตัวเรียบร้อย เรารูแ้ ล้ว
ว่าเขาต้องบ้านรวย มีรสนิยมทีด่ ี เพราะนัน่ มันแว่นตา Super ของ
แท้ราคาเหยียดหมืน่ เลยนะ
สมมติวา่ เราเป็นสาวประเภทสองทีน่ ยิ มหนุม่ เซอร์ เมือ่ เห็น
ชายไว้เคราดกครึม้ ราวกับไม่เคยโกนมาสองสัปดาห์เต็ม แต่งตัว
สกปรกมอซอ เรารูแ้ ล้วว่าเขาเป็นคนติสต์ มีเสน่หน์ า่ ค้นหา และ
ทีส่ ำ� คัญต้องแมนมากๆ

สมมติวา่ เราเป็นสาวทีน่ ยิ มฟังเพลงพังก์รอ็ ก เมือ่ เห็นหญิง
สาวย้อมสีผมแดงสด ทาลิปสติกสีจดั จ้าน สวมเสือ้ คว้านคอลึก
ถึงเอว ต้นคอมีรอยสัก เรารูแ้ ล้วว่าเธอเป็นคนชอบฟังเพลงพังก์
ร็อกเหมือนกัน และถวายตัวให้อย่างเต็มที่
เห็นได้วา่ เพราะการสัง่ สม ความคุน้ ชิน และสิง่ แวดล้อมทาง
สังคมทีห่ ล่อหลอมมา ท�ำให้การตีความสัญลักษณ์แตกต่างกัน
อย่างสิน้ เชิง และถ้าสมมติวา่ เราเป็นคนอีกกลุม่ หนึง่ ก็เป็นไปได้
อีกว่าการตีความจะต้องเป็นไปในอีกทิศทางหนึง่ คนคนเดียวที่
จะสามารถยืนยันได้ว่าตัวตนที่แท้จริงของบุคคลเหล่านี้เป็น
อย่างไร ก็คอื เจ้าตัวนัน่ เอง
ส�ำนวนทีว่ า่ “อย่าตัดสินคนจากภายนอก” คงเป็นสิง่ ทีจ่ ริง
อย่างปราศจากข้อสงสัย
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แม่พลอย ตัวละครเอกจาก สีแ่ ผ่นดิน นวนิยายทีถ่ กู จัดให้เป็น
หนึง่ ในร้อยหนังสือดีทคี่ นไทยควรอ่าน ผูม้ ภี าพลักษณ์เป็นกุลสตรี
ไทยชัน้ สูง เต็มเปีย่ มไปด้วยกิรยิ ามารยาทงดงาม มีความรูค้ วาม
สามารถ เป็นแม่ผู้เอาใจใส่ลูก และเป็นภรรยาที่คอยดูแล
ปรนนิบตั สิ ามี จนได้รบั การยกย่องให้เป็นสัญลักษณ์ความดีงาม
ของผูห้ ญิงไทยไม่วา่ เวลาจะผ่านเลยมาสูย่ คุ สมัยใดก็ตาม
ลักษณะนิสัยของแม่พลอยที่ถือว่าเป็นต้นแบบกุลสตรีไทยนั้น
ปรากฏให้เห็นชัดเจนจากค�ำพูดของตัวละครในเรือ่ งทีพ่ ดู ถึงแม่
พลอยไว้วา่
“หน้าตาน่าเอ็นดู สวยกว่าแม่อกี ผิวพรรณก็ดสี มเป็นลูกพระ
น�ำ้ พระยา”
“อาจจะเป็นเพราะพลอยมีรปู ร่างหน้าตาทีเ่ ป็นเสน่หแ์ ละมี
กิรยิ าอ่อนหวานนอบน้อม พลอยจึงเข้าไหนเข้าได้ ไม่มใี ครห้ามปราม”
การสร้างแม่พลอยให้มีลักษณะเช่นนี้เอง จึงกลายมาเป็น
วาทกรรมเชิงอ�ำนาจที่แฝงในรูปแบบวรรณกรรมที่จะก�ำหนด
ทิศทางของการเป็นผูห้ ญิงทีด่ วี า่ ต้องอยูภ่ ายใต้การบังคับบัญชา
ของผูช้ าย

แม่พลอย
ในฐานะสัญลักษณ์ของ
ความเป็นหญิง
เรือ่ ง: นลินี ฐิตะวรรณ
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“พลอยเคยได้รบั การอบรมมาตัง้ แต่เด็ก ว่าผูช้ ายนัน้ มีอำ� นาจ
สิทธิข์ าดเหนือตน เมือ่ เป็นเด็กก็อยูใ่ นอ�ำนาจพ่อ มีเรือนก็อยูใ่ น
อ�ำนาจผัว ชีวติ นีจ้ ะดีจะชัว่ สุดแต่ผชู้ ายจะบันดาลให้เป็นไป ผู้
หญิงนัน้ ดูจะเกิดมาเป็นกรรมสิทธิข์ องผูช้ าย ไม่มวี นั ทีไ่ ปบังคับ
บัญชาใครได้ นอกจากบังคับบัญชากันเองอย่างทีใ่ นวังนี.้ .. ความ
รูส้ กึ แต่เดิมจึงมีอยูว่ า่ โลกนีเ้ ป็นของผูช้ าย ผูห้ ญิงเป็นคนอาศัย
และในฐานะคนอาศัยจึงต้องนบนอบเชือ่ ฟังเจ้าของบ้านตลอดไป”
และด้วยอุดมการณ์ของรัฐทีจ่ ะสร้างให้แม่พลอยเป็นต้นแบบ
ผูห้ ญิงไทยยิง่ สูงมากเท่าไหร่ ก็จะยิง่ ท�ำให้ผหู้ ญิงทีแ่ สดงกิรยิ าที่
สังคมเห็นพ้องตรงกันว่าไม่เหมาะสม หรือหลุดกรอบของความ
เป็นแม่พลอยถูกลดค่าลงไป การสร้างให้แม่พลอยเป็นสัญลักษณ์
ของหญิงไทยนัน้ จึงสะท้อนให้เห็นถึงอ�ำนาจของสังคมปิตาธิป
ไตยในรูปแบบวาทกรรมต่อผูห้ ญิงในการก�ำหนดบทบาทอุดมคติ
ผูห้ ญิง และควบคุมผูห้ ญิงให้ปฏิบตั ติ ามสิง่ ทีส่ งั คมเห็นว่าดีงาม
ความเป็น ญ.หญิงโสภา จึงเป็นตัวตนทีถ่ กู จัดการ ถูกควบคุมไป
ถึงร่างกาย เช่นต้องมีรปู ร่างสวยงาม ผิวพรรณขาว นวลสวย ถูก
ควบคุมด้านจิตใจให้สภุ าพอ่อนหวาน นอกจากนัน้ ยังถูกควบคุม
ด้านสถานภาพทางสังคมในสิทธิการแสดงออกต่างๆ อีกด้วย

ส่วนการสร้างอุดมคติผหู้ ญิงไทยของรัฐนัน้ ก็มจี ดุ ประสงค์เพียง
เพือ่ ให้งา่ ยต่อการใช้อ�ำนาจผ่านรูปแบบต่างๆ ในการควบคุมผู้
หญิงให้อยูใ่ นพืน้ ที่ “ดี”
จ�ำนวนการพิมพ์ซำ�้ นวนิยายอมตะเรือ่ งนีจ้ งึ ดูคล้ายจะตอกย�ำ้
ให้เห็นถึงแนวคิดปิตาธิปไตยทีย่ งั คงอยูเ่ หนือสิทธิสตรี การให้แม่
พลอยเป็นภาพเหมารวมของความเป็นหญิงไทยก็ไม่ตา่ งอะไรกับ
การปิดกัน้ ลดทอน จ�ำกัดการแสดงออกของสตรี และท�ำให้ผู้
หญิงทีห่ ลุดกรอบกลายเป็นคนชายขอบในทีส่ ดุ จึงเกิดค�ำถาม
ชวนคิดว่าในการปฏิบัติตนของผู้หญิงทุกวันนี้ท�ำไปเพื่อตอบ
สนองความต้องการของตน หรือเพราะต้องท�ำตามความคาดหวัง
ของสังคม!?

อ้างอิง
ดร.สุกฤตยา จักรปิง. “ภาพลักษณ์ผู้หญิงในสังคมไทย.” 2556.
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สัตว์เป็นต้นก�ำเนิดของสัญลักษณ์ในยุคแรกๆ ทีม่ กี ารสือ่ สาร
ผ่านการวาดภาพบนผนังถ�ำ้ ไม่นา่ เชือ่ ว่าแม้เวลาจะผ่านไปนาน
เท่าไร สัตว์กย็ งั เป็นสัญลักษณ์ทมี่ นุษย์นยิ มใช้สอื่ สารระหว่างกัน
อยูเ่ ช่นเดิม
ว่าตามตรงสัญลักษณ์ยคุ แรก เน้นสือ่ สารเพือ่ การกินอยู่ และ
ใช้ในการล่าสัตว์ นอกจากนีย้ งั เกีย่ วโยงกับความเชือ่ เช่น ภาพ
สัตว์ที่เป็นตัวแทนเทพเจ้าต่างๆ ซึ่งปัจจุบันสัญลักษณ์ของ
โปรแกรม “มอซิลลา ไฟร์ฟอกซ์” (Mozilla Firefox) ทีอ่ อกแบบ
โดย จอน ฮิกส์ ก็ได้รบั แรงบันดาลใจจากเรือ่ งราวทีเ่ กีย่ วข้องกับ
สัตว์ในพระคัมภีรไ์ บเบิล ตอนแซมซัน่ แก้แค้นลิสเตียทีแ่ ต่งงาน
กับภรรยาของตน เขาจึงน�ำเอาสุนขั จิง้ จอกทีอ่ ยูใ่ นเรือ่ งราวตอน
ดังกล่าวมาตกแต่งให้ดูทันสมัย และเปิดตัวครั้งแรกเมื่อ 9
พฤศจิกายน ค.ศ.2004
งูมพี ษิ ก็เข้ามาเกีย่ วโยงสัญลักษณ์ของหน่วยแพทย์ฉกุ เฉินได้
อย่างไม่น่าเชื่อ เพราะสัญลักษณ์ star of life มีด้วยกัน
2. สันนิฐานคือ 1.มองว่าเกิดจากทัว่ ทวีปแอฟริกามีหนอนชนิด
หนึง่ อาศัยในอยูร่ า่ งกายคน พอโตเต็มทีจ่ งึ ออกมาบริเวณผิวหนัง
ท�ำให้คนไข้ทรมานมาก แต่ชาวบ้านได้นำ� ยางไม้สมุนไพรมาทา
ไปบนตัวหนอน แล้วใช้ไม้ผา่ ปลายดึงออกมา ซึง่ หนอนเหล่านัน้
มีลกั ษณะคล้ายงูเมือ่ วาดออกมาในเชิงสัญลักษณ์
สันนิษฐานต่อมาเกี่ยวกับเทพกรีกโบราณชื่อ “อะคาปิอุส”
( Asclepius) ซึง่ ร�ำ่ เรียนวิชาการรักษาให้มนุษย์ฟน้ื จากความตาย
ท�ำให้เหล่าเทพเกรงว่ามนุษย์จะล้นโลก ต่อมาจึงเกิดสงคราม
ระหว่างเทพและส่งผลให้เทพ “ซีอสุ ” (Zeus) ต้องถูกสังหารด้วย

สรรพสัตว์สญ
ั ลักษณ์
เรือ่ ง: ศราวุธ ชืน่ รส
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สายฟ้า หลังการเสียชีวติ มีชาวบ้านเข้าไปนอนในโบสถ์ ขณะ
หลับฝันเห็นเทพอะคาปิอสุ (Asclepius) พร้อมไม้คฑาซึง่ มีงพู นั
อยู่ เมือ่ ตืน่ ขึน้ มาจึงหายจากอาการเจ็บป่วย
สัตว์ดรุ า้ ยมักนิยมน�ำมาเป็นสัญลักษณ์ความกล้าหาญ เช่น
เครือ่ งหมายลูกเสือ ทีอ่ ยูบ่ นดอกลิลลีแ่ ทนความหมายเหมือนเข็ม
ทิศ หมายถึงการปฏิบตั ถิ กู ต้องเทีย่ งตรงของลูกเสือ ซึง่ ไม่ตา่ งจาก
สิงโตทีม่ กี ารใช้กนั ไม่ซำ�้ แบบ เช่น ตราประจ�ำเมืองเวนิส ทีเ่ ป็นรูป
สิงโตสัญลักษณ์ของนักบุญมาร์ค เชือ่ กันว่าเป็นพระสันตะปาปา
องค์แรกของเมืองอเล็กซานเดรียในนิกายคอปติกออร์โธดอกซ์
(Coptic Orthodox Church of Alexandria) และนิกาย Greek
Church of Alexandria ผู้วางรากฐานคริสต์ศาสนาในทวีป
แอฟริกา
สิงโตตัวเมียในอารยธรรม “ออริยาเชียน” (Aurignacian) ก็
ถือเป็นสัญลักษณ์แทนนักล่าสัตว์และผูพ้ ทิ กั ษ์ผนู้ ำ� สงคราม โดย
ถูกใช้มากว่าสามหมืน่ ปี ไม่ตา่ งจากการทีฟ่ าโรห์ใช้สฟิงซ์ทเี่ ป็น
สิงโต โดยสฟิงซ์ทโี่ ด่งดังคือ สฟิงซ์แห่งกิซา (The Great Sphinx
of Giza) นอกจากนีย้ งั มีสตั ว์ดรุ า้ ยทีใ่ กล้สญ
ู พันธุเ์ ช่นมังกรโคโมโด
(Komodo dragon) ก็ ก ลายเป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ข องประเทศ
อินโดนิเซีย แม้มงั กรโคโมโดมีความเสีย่ งทีจ่ ะสูญพันธุ์ คล้ายๆ
กันกับเสือโคร่งที่มีถิ่นก�ำเนิดตอนกลางและตอนใต้คาบสมุทร
มลายู ซึง่ มาเลเซียก�ำลังจะประกาศให้เป็นสัตว์สญ
ั ลักษณ์ของชาติ
หอยเชลส์ สมัยโบราณถือเป็นสัญลักษณ์ตวั แทนผูห้ ญิง ทีม่ ี
ความบอบบางซ่อนไว้ภายในเปลือกหอย บางแห่งจัดให้หอย
เชลส์เป็นตัวแทนช่องคลอดของผูห้ ญิง แต่ตามต�ำนานแห่งเซนต์
เจมส์ กลับยกย่องให้เปลือกหอยคือความรุง่ เรืองอุดมสมบูรณ์

ความงามตามแบบธรรมชาติ ข องนกยู ง ได้ น� ำ มาเป็ น
สัญลักษณ์สถานีโทรทัศน์ NBC ตรงขอบด้านล่างจอทีวี โดยเริม่
ใช้ครั้งแรก ค.ศ.1956 หลังจากนั้นสัญลักษณ์นกยูงนี้ก็ปรับ
เปลีย่ นรูปแบบตามเทศกาลต่างๆ จนมาถึงโลโก้ปจั จุบนั ทีน่ กยูง
ถูกออกแบบให้หนั หัวไปทางขวาและแลไปข้างหน้า
บางสังคมสัตว์ที่ใช้แรงงานถือเป็นผู้มีบุญคุณต่อมนุษย์
ฟิลิปปินส์เองยึดถือเรื่องนี้เป็นส�ำคัญ จนยกย่องให้ควายเป็น
สัญลักษณ์ของประเทศ ตามภาษาตากาล็อคทีเ่ รียกว่า “คาราบาว”
ส่วนประเทศไทยนัน้ ในอดีตช้างไทยถือเป็นสิง่ คูบ่ า้ นคูเ่ มืองของ
ประเทศ ทัง้ ใช้ในยามออกศึก และใช้แรงงานต่างๆ จนช่วงหนึง่
ธงประจ�ำชาติมรี ปู ช้างเผือกบนพืน้ สีแดง ก่อนเปลีย่ นเป็นรูปแบบ
ปัจจุบนั และจากทีช่ า้ งเคยเป็นสัตว์สญ
ั ลักษณ์ของประเทศท�ำให้
วันที่ 13 มีนาคมของทุกปี เป็นวันอนุรกั ษ์ชา้ งไทย
ความน่ารักขีอ้ อ้ นของแมวก็นำ� มาดัดแปลงเป็น “เฮลโลคิตตี”้
ทีก่ ลายเป็นสัญลักษณ์ของเด็กผูห้ ญิง ทีเ่ ด็กๆ ทัว่ โลกชืน่ ชอบ เปิด
ตัวเมือ่ พฤศจิกายน ค.ศ.1978 โดย “ยูโกะ ชิมซิ ”ึ และได้เริม่ ฉาย
เป็นการ์ตนู ครัง้ แรกมีชอื่ เรือ่ งว่า “เฮลโลคิตตีเฟอร์รเี ทลเธียร์เตอร์”
ออกอากาศเมื่อ ค.ศ.1987 ความโด่งดังหลังจากนั้นท�ำให้มี
โอกาสได้นำ� มาฉายในอเมริกาปี ค.ศ.1991 ในชือ่ “คิตตีแอนด์
เฟรนด์ส”
ยิง่ โลกอนาคตหมุนเร็วเท่าไหร่ การสือ่ สารยิง่ ต้องฉับไวมาก
ขึน้ เท่านัน้ สัญลักษณ์จงึ กลายมาเป็นวิธหี นึง่ ทีท่ ำ� ให้เราสือ่ สาร
กับผูอ้ นื่ ได้อย่างรวดเร็ว ท�ำความเข้าใจได้งา่ ย และในสัญลักษณ์
อันหลายหลากนัน้ แน่นอนว่าเราจะได้เห็นสัญลักษณ์สตั ว์แบบ
ต่างๆ มากขึน้ เช่นกัน
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‘Hand Gestures’,‘Sign Language’ หรือ ‘สัญลักษณ์มอื ’
นัน้ เป็นการเเสดงออกโดยใช้นวิ้ มือเป็นสือ่ กลางเเทนค�ำพูด น่า
ทึง่ นะทีเ่ พียงเเค่เราก�ำมือชูนวิ้ ก็สามารถสือ่ ความหมายออกมา
ได้โดยไม่ตอ้ งเปลืองน�ำ้ ลายพูดสักค�ำ สามารถเเสดงความรูส้ กึ
เเละอารมณ์มากมายผ่านทางมือเราได้อย่างง่ายดาย คนไทยเอง
ก็คุ้นชินกับสัญลักษณ์มือมากมาย ผ่านมิวสิควีดีโอเพลงหรือ
ภาพยนตร์ตา่ งประเทศจนท�ำให้เป็นภาพทีช่ นิ ตา อย่างนักร้อง
ฮิพฮอพทีจ่ ะต้องมีการยกไม้ยกมือประกอบการร้องเเร๊พ หรือเวลา
ไม่พอใจใคร ก็จะชูนวิ้ กลางเเเทนค�ำสบถสุดฮิตค�ำหนึง่ ออกไปแทน
เเต่ทฮี่ ติ ทีส่ ดุ ในหมูค่ นไทยเเละชาวเอเชียด้วยกันเอง คงหนีไม่พน้
ท่าไม้ตายแอ็บสแตรค ชูสองนิว้ เป็นรูปตัววีอย่างเเน่นอน
‘สัญลักษณ์มอื ’ หลายเเบบได้ถกู น�ำมาใช้อย่างกว้างขวางทัว่ โลก
นับเป็นภาษาสากลในอีกรูปแบบหนึง่ เลยก็วา่ ได้ อย่างไรก็ตาม
สั ญ ลั ก ษณ์ เ หล่ า นี้ ก็ ไ ม่ ไ ด้ มี ค วามหมายตายตั ว เสมอไป
สัญลักษณ์เเบบหนึง่ อาจมีความหมายด้านบวกในประเทศหนึง่
เเต่มคี วามหมายด้านลบในอีกประเทศหนึง่ หรือมีลกั ษณะใกล้
เคียงกันเเต่ไม่ได้เหมือนเป๊ะเสียทีเดียว ฉะนัน้ หากน�ำท่าทางเหล่านี้
ไปใช้อย่างผิดที่ ผิดเวลาเเล้วล่ะก็ นอกจากจะหน้าเเตกเเล้ว
อาจมีของเเถมเป็นก�ำปัน้ หนักๆ มาประดับบนหน้าอีกก็เป็นได้

สัญลักษณ์มอื
เรือ่ งและ ภาพ: จารุวรรณ เเซ่ลี
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ในทางกลับกัน หากคุณใช้มนั ได้ถกู ที่ ถูกเวลา คุณจะดูเท่หข์ นึ้
มาทันตา ไม่ตอ้ งเสียเวลาคิดประดิษฐ์คำ� พูดสวยหรูกนั ให้ปวดหัว
มาดูกนั ซิวา่ ความหมายทีเ่ เท้จริงของสัญลักษณ์สดุ ฮิตเหล่า
นีค้ อื อะไร? Read Me ฉบับนี้ ขออาสาไขความกระจ่างให้แก่คณ
ุ
ผูอ้ า่ นทัง้ หลายเอง
(1) ชูกำ� ปัน้ (ข้างเดียว)
• อเมริกา– “ความสามัคคี”
• ปากีสถาน– “เอาไปเสียบก้นแกเถอะ” (เป็นท่าทางทีไ่ ม่
สุภาพเเสดงอารมณ์โกรธเเละไม่พอใจเป็นอย่างมาก)
(2) ชูกำ� ปัน้ (สองข้าง)
• อเมริกา– “มาสูก้ นั ”
(3) ชูนวิ้ ชีก้ บั นิว้ โป้ง รูปตัวL
• อเมริกา– “คนขีเ้ เพ้”, “คนไม่เอาถ่าน”
• จีน– สัญลักษณ์เเทน “เลขแปด”
(4) ยกนิว้ โป้งขึน้
• อเมริกา – “ใช่เลย”,“เยีย่ มไปเลย”
• กรีซ/รัสเซีย – “เอาไปเสียบก้นแกเถอะ” (ใช้เวลาทีเ่ รา
โมโหหรือไม่พอใจใคร เป็นท่าทางทีห่ ยาบคาย)
(5) กวักนิว้ ชีข้ นึ้ เเละลง

7
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• อเมริกา/ฟิลปิ ปินส์– “มานีห่ น่อย”
• สิงคโปร์ –สัญลักษณ์เเทน “ความตาย”
(6) จรดนิว้ โป้งกับนิว้ ชีเ้ ป็นวงกลม (ด้านตรง)
• อเมริกา –“ตกลง”
(7) จรดนิว้ โป้งกับนิว้ ชีเ้ ป็นวงกลม (หันด้านข้าง)
• เม็กซิโก/บราซิล/รัสเซีย–“คนโง่”,“คนบ้า”
(8) จรดนิว้ โป้งกับนิว้ ชีเ้ ป็นวงกลม(ด้านตรง ถูปลายนิว้ ชีเ้ เละ
นิว้ โป้ง)
• ตุรกี – สัญลักษณ์เเทน “คนรักร่วมเพศ”
ไม่ใช่เพียงเพราะว่าเราอยูใ่ นสถานการณ์ทพี่ ดู ไม่ได้ ไม่อยาก
พูด เลยต้องเเสดงท่าทางผ่านสัญลักษณ์เ้ หล่านีอ้ อกไป หากเเต่
ท่ามกลางการใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยความสับสน รายล้อมด้วย
ความงดงามอันฉาบฉวย คงจะดีไม่นอ้ ย หากเราได้คน้ พบความ
งดงามอันเเท้จริง ‘ความงดงามในความสงบเงียบ’ผ่านทางปลาย
นิว้ มือ ไร้เสียง ไร้คำ� พูด หากเเต่ชดั เจน และจับใจ
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MY SPACE [สาระบันเทิงสถาน]

เรือ่ ง : สุธาสินี เลิศวัชระสารกุล
ภาพ : มานู สะตี

ห้องสมุดการ์ตนู :
จินตนาการพาไปใกล้ความรู้
หนังสือเล่มแรกทีฉ่ นั เริม่ อ่านในวัยกระเตาะคือ การ์ตนู เล่ม
บางอย่าง ‘มหาสนุก’ จากนัน้ เป็นต้นมาฉันก็หลงเสน่หข์ องสารพัด
เรือ่ งราวบนแผ่นกระดาษจนถอนตัวไม่ขนึ้ จนได้มาท�ำงานขีดๆ
เขียนๆ หาเลีย้ งตัวเองมาจนถึงทุกวันนี้ และวันหนึง่ เมือ่ ได้รวู้ า่
ใกล้ๆ หอพัก มีหอ้ งสมุดการ์ตนู ซ่อนตัวอยูใ่ นซอยไม่ลกึ นัก จึงถือ
เป็นโอกาสดีทคี่ วรแวะเวียนไปเยีย่ มชมสักครัง้ ห้องสมุดเพือ่ การ
เรียนรู้ ห้วยขวาง หรือ ทีร่ ้จู ักกันในชื่อ ‘ห้องสมุดการ์ตนู ’ เปิด
ท�ำการภายใต้แนวคิด ‘การ์ตนู ...แรงบันดาลใจ สูก่ ารอ่าน’ มีจดุ
ประสงค์เพือ่ เป็นพืน้ ทีก่ ารเรียนรู้ ส่งเสริมจินตนาการให้แก่เด็กๆ
ในชุมชน และเป็นต้นแบบโครงการน�ำร่องของการจัดสร้าง
พิพธิ ภัณฑ์การ์ตนู ไทยในอนาคต
บรรยากาศที่นี่เป็นแบบสบายๆ ไม่มีพิธีรีตองอะไรมากนัก
ก้าวแรกทีเ่ ข้ามาในห้องสมุดแห่งนี้ ฉันก็สมั ผัสได้ทนั ทีถงึ ค�ำว่า
‘ยินดีตอ้ นรับ’ ด้านหน้าของห้องสมุดมีมมุ น�ำ้ ดืม่ ฟรีทสี่ ามารถเอา
อาหารว่างเข้ามานัง่ กินได้ และเมือ่ ถึงเวลาเลิกเรียน เด็กๆ หลาก
หลายวัยตัง้ แต่ชนั้ อนุบาลไปจนถึงมัธยมจากโรงเรียนในละแวก
ใกล้เคียง ต่างก็ทยอยเดินทางมาทีห่ อ้ งสมุดแห่งนีก้ นั อย่างอุน่
หนาฝาคัง่
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ห้องสมุดเพือ่ การเรียนรู้ ห้วยขวาง เปิดให้บริการมาตัง้ แต่วนั
ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ก่อนจะปรับปรุงเป็นห้องสมุดการ์ตนู
เพือ่ ดึงดูดใจเด็กๆ ให้หนั มาใช้บริการห้องสมุดกันมากขึน้ และมี
พิธเี ปิดอย่างเป็นทางการเมือ่ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ห้อง
สมุดแห่งนีแ้ บ่งออกเป็น 3 ชัน้ โดยชัน้ ล่างสุดเป็นมุมหนังสือใหม่
นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และห้องเวิรค์ ช็อป ซึง่ มีกจิ กรรมดีๆ จาก
หน่วยงานภายนอก อย่างเช่น การสอนภาษาอังกฤษส�ำหรับเด็ก
สอนภาษาจีน สอนกีตาร์ แวะเวียนมาจัดกิจกรรมให้เด็กๆ ฟรีอยู่
เสมอ
นอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมที่ห้องสมุดจัดขึ้นเองในวันส�ำคัญ
ต่างๆ เช่น วันพ่อ วันแม่ วันภาษาไทยแห่งชาติ วันลอยกระทง
วันปีใหม่ ฯลฯ อีกด้วย ส่วนชัน้ 2 เป็นมุมท�ำการบ้าน และชัน้ วาง
หนังสือทัว่ ไปทีม่ ที งั้ หนังสือวิชาการ นวนิยาย และเรือ่ งสัน้ ซึง่
ระหว่างทางเดินขึน้ บันไดไปแต่ละชัน้ ก็จะมี Timeline บอกเล่า
เรือ่ งราวประวัตศิ าสตร์ของการ์ตนู ทีน่ า่ สนใจ แปะอยูบ่ นก�ำแพง
ให้ได้อา่ นกันเพลินๆ ด้วย ส่วนชัน้ 3 ถือเป็นไฮไลท์ทเี่ ด็กๆ หลาย
คนต่างแย่งกันมาจับจองพืน้ ทีห่ ลังเลิกเรียน เพราะเป็นทีต่ งั้ ของ
ห้องสมุดการ์ตนู ทีม่ กี าร์ตนู กว่า 7,000 เล่ม และมีขอ้ มูลความรู้
เกี่ยวกับการ์ตูนมากมาย รวมถึงมุมอินเทอร์เน็ต และห้องมินิ
เธียเตอร์ ทีม่ กี ารฉายการ์ตนู หรือหนังส�ำหรับครอบครัวทุกวันเสาร์
- อาทิตย์
ฉันกวาดสายตามองไปรอบๆ ห้องสมุดทีแ่ สนจะคึกครืน้ แห่ง
นี้ ป้าย ‘กรุณาอยูใ่ นความสนุก’ ตัวใหญ่สสี นั สดใสแปะหราอยูท่ ี่
บริเวณชั้น 3 และเด็กๆ ที่มาใช้บริการต่างก็ปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบข้อนีก้ นั อย่างเคร่งครัด ฉันนึกสงสัยในใจว่าเราพอมีทาง
ไหนบ้างไหมทีจ่ ะท�ำให้พนื้ ทีก่ ารเรียนรูด้ ๆี แบบนีแ้ พร่กระจายไป
หาเด็กๆ ในประเทศได้อย่างทัว่ ถึง

ห้องสมุดเพือ่ การเรียนรู้ ห้วยขวาง ตัง้ อยู่ในซอยประชาราษฎร์บำ� เพ็ญ ติดกับโรงเรียนจันทร์หนุ่ บ�ำเพ็ญ หากเดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดนิ MRT ให้ลงทีส่ ถานี
ห้วยขวาง ทางออก 1 ประชาราษฎร์บำ� เพ็ญ แล้วนัง่ มอเตอร์ไซค์ตอ่ ประมาณ 20 บาท

เปิดให้บริการฟรี วันอังคาร - วันเสาร์ เวลา 8.30 - 20.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 9.00 - 17.00 น. ปิดทุกวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
สอบถามข้อมูลและติดตามข่าวสารกิจกรรมได้ที่ Facebook ห้องสมุด เพือ่ การเรียนรู้ ห้วยขวาง หรือ โทร. 0 2277 2161ทางห้องสมุดยินดีตอ้ นรับ
กลุม่ จิตอาสาทีอ่ ยากมาจัดกิจกรรมหรือสอนพิเศษ เช่น สอนภาษา สอนดนตรี สอนศิลปะ ฯลฯ ให้แก่เด็กๆ ถ้าสนใจอยากแบ่งปันสิง่ ดีๆเพือ่ เด็ก
และเยาวชน อย่ารอช้าติดต่อไปทางห้องสมุดได้เลย
หากแวะไปแถวนั้นไม่ควรพลาด ก๋วยเตี๋ยวนครปฐม นายเปลว หรือที่นิยมเรียกกันติดปากว่า ก๋วยเตี๋ยวโรงเรียนจันทร์หุ่น ร้านอยู่ฝั่งตรงข้ามห้องสมุด
เปิดขาย 18.00 - 22.30 น. ปิดทุกวันอาทิตย์ รับรองว่าเด็ดจริงๆ คอก๋วยเตีย๋ วต้มย�ำไม่ควรพลาด
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SPEAKER [สัมภาษณ์]
เรื่องและภาพ : วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย

เคยถามตัวเองไหมว่า ทุกครั้งที่เราออนไลน์อยู่ในโซเชียลมีเดีย ทั้งการ
ไลค์ โพสต์ แชร์ ต่างๆ นานา เรามีจุดประสงค์เพื่ออะไร? เพื่อต้องการติดต่อ
สื่อสารกับเพื่อน เพื่อต้องการอัพเดตข้อมูลข่าวสาร หรือเพื่อต้องการแสดง
ตัวตน มีหลากหลายจุดประสงค์ที่เราหาคำ�ตอบไม่ได้ แต่นั่นก็ไม่ได้สำ�คัญไป
กว่าการออนไลน์อยู่ในโซเชียลมีเดีย ทำ�ให้เราใช้เวลาอยู่กับมันได้นานมากใน
แต่ละวัน จนบางครั้งอาจมากเกินไป
จึงอยากชวนทุกคนมาตั้งคำ�ถามในประเด็นนี้ ผ่านถ้อยคำ�ความเห็นของ
วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ บรรณาธิการบริหารนิตยสาร เจ้าของบทความ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีมากมาย ผู้เขียนหนังสือที่ตั้งคำ�ถามเกี่ยวโซเชียลมีเดียอย่าง
สุนทรียะแห่งความเหงา, ชายหนุ่มผู้ก้มลงถ่ายภาพเท้าตัวเอง และที่สำ�คัญ
เรียกได้ว่า เขาคือผู้สังเกตการณ์นับตั้งแต่โซเชียลมีเดียเข้ามามีอิทธิพลใน
ชีวิตของเรา
แม้บทสัมภาษณ์นี้อาจจะไม่ได้ทำ�ให้เราใช้เวลาในโซเชียลมีเดียน้อยลง]แต่
อย่างน้อยเราอาจจะได้คำ�ตอบบางอย่าง
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โซเชียลมีเดียเข้ามาในชีวิตของคุณตั้งแต่เมื่อไร

ถ้ า บอกว่ า สิ บ หกปี ม านี้ แ ทบไม่ เ ปลี่ ย นเลยแล้ ว ก่ อ น
หน้ า ที่ จ ะมี เ ทคโนโลยี อิ น เทอร์ เ น็ ต เข้ า มามนุ ษ ย์ เ ป็ น
ตัง้ แต่กอ่ นปี 2540 ก่อนเศรษฐกิจล่ม ตอนนัน้ เป็นยุคเริม่ ต้น อย่างไร

ของอินเทอร์เน็ตในเมืองไทย อินเทอร์เน็ตยังต้องซือ้ ชัว่ โมงละ 60
บาท มาออนไลน์ดว้ ยโมเด็ม ทีอ่ อฟฟิศ ของหนังสือพิมพ์ผจู้ ดั การ
รายสัปดาห์ทผี่ มเป็นพนักงานประจ�ำ จะมีคอมพิวเตอร์อยูเ่ พียง
เครือ่ งเดียวทีอ่ อนไลน์ได้ ใครจะหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตค่อย
มาใช้เครือ่ งนี้ ผมก็เริม่ เล่น เริม่ ค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมาแปล
ลงคอลัมน์ จนเศรษฐกิจล่ม เราโดนเลย์ออฟออกมา ก็เลยซือ้
เครือ่ งคอมพิวเตอร์พซี ไี ว้ทบี่ า้ นหนึง่ เครือ่ ง แล้วก็เล่นแชทเอ็มเอส
เอ็น ไอซีคิว วิวัฒนาการมาเรื่อยๆ จนมาถึงปัจจุบัน โลก
อินเทอร์เน็ตมันสร้าง Time and Space แบบใหม่ขนึ้ มา คือปกติ
เราก็มีแค่ตัวเรา เราออกไปไหนมาไหนก็เห็นหน้า ได้ยินเสียง
ปฏิสมั พันธ์กนั แบบ Face to Face พอมีสงิ่ นีข้ นึ้ มา เหมือนมีโลก
บางอย่างลอยอยูใ่ นนามธรรม ในสิง่ ทีจ่ บั ต้องไม่ได้ ตัวเรานัง่ อยู่
หลังคียบ์ อร์ด ออนไลน์เข้าไป มีรา่ งอวตารอยูใ่ นนัน้ ผมก็เลยเริม่
ตัง้ ค�ำถามกับตัวเองว่า ตัวเราทีต่ รงนัน้ กับตัวเราทีต่ รงนีค้ อื ใคร
ท�ำให้เริม่ ต้นเขียนหนังสือ เขียนบทความตัง้ แต่ตอนนัน้ แล้วสิง่
นัน้ ตัง้ แต่ปี 2540 กับสิง่ นีใ้ นปี 2556 สิบหกปีผา่ นมา มันคือสิง่
เดียวกัน

หลังจากมีอนิ เทอร์เน็ตเรียกได้วา่ เป็นการสร้างโลกเสมือนที่
ไม่เคยมีมาก่อน ซึง่ ก่อนหน้านีก้ ม็ ี สมมติเราอยูบ่ า้ นเป็นเด็กดีของ
พ่อแม่ แต่พอมาอยูโ่ รงเรียน เราอาจจะสร้างตัวตนใหม่ขนึ้ มา เป็น
เด็กเกเร เป็นหัวโจกน�ำเพือ่ นไปตีกบั โรงเรียนอืน่ พ่อแม่อาจไม่
เคยรูเ้ ลยด้วยซ�ำ้ เป็น Time and Space ทีบ่ า้ นกับทีโ่ รงเรียน ซึง่
ยังมีความเป็นจริงอยู่มาก แต่พอมีอินเทอร์เน็ต มี Time and
Space เป็นโลกเสมือน ทีเ่ หมือนจะห่างมาก แต่จริงๆ มันใกล้
มาก เราอยูท่ บี่ า้ น ขึน้ ชัน้ บน ล็อกห้อง ออนไลน์ มันใกล้กนั นิด
เดียว ไม่ตอ้ งนัง่ รถไปโรงเรียนถึงจะเปลีย่ นโลกได้

เมื่อพูดถึงอินเทอร์เน็ตมีม (Internet Meme) ที่เกิด
ขึ้นในปีที่ผ่านมา ทั้งการเขย่าขนม เต้นโคเวอร์ ศัพท์
เฉพาะทำ�ท่าถ่ายรูปเหมือนๆกัน มากมายไปหมด สิ่ง
เหล่านี้บอกอะไรกับเรา
เมือ่ ประมาณห้าปีกอ่ น ตอนทีบ่ ล็อก ไดอารีอ่ อนไลน์ หรือยูทบู
เริม่ ฮิต ทุกคนก็คดิ ว่าต่อไปนีเ้ ราจะสร้างคอนเทนต์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพ
หมอก็จะเขียนเรือ่ งเกีย่ วกับสุขภาพให้คนอืน่ ได้อา่ น นักเขียนก็
จะเขียนงานทีด่ ี ผูก้ �ำกับก็จะสามารถถ่ายหนังได้มากเท่าทีเ่ ขา
ต้องการ เพราะเทคโนโลยีการสื่อสารมันเร็วมากขึ้น พื้นที่
ฮาร์ดดิสก์ในเซิร์ฟเวอร์มันถูกลง ทุกคนก็คิดจะสร้างอะไรก็ได้
แล้วก็รอให้ใครอีกนับล้านมาเปิดดู ตอนนัน้ เราคิดว่าคอนเทนต์
ส�ำคัญ แต่เมือ่ มีผใู้ ช้มากขึน้ เรือ่ ยๆ เรากลับพบว่าไม่มใี ครสร้าง
คอนเทนต์ ทุกคนสนใจแค่คอนเน็คชัน่ เรียกร้องให้มาสนใจฉัน
หน่อย มีมเกิดขึน้ จากความขีเ้ กียจสร้างคอนเทนต์ แต่ขยันทีจ่ ะ
คอนเน็คกัน ไม่มใี ครอยากจะคิดจะสร้างสรรค์อะไรให้แปลกกว่า
คนอืน่ กังนัมสไตล์ ฮาเร็มเชค ครูองั คณา ธนูปกั หัวเข่า เขย่าขนม
ทุกคนก็พดู แต่สงิ่ นี้ เมือ่ คนอืน่ พูดอะไร ฉันก็อยากพูดบ้าง ตามๆ
กันไป แล้วก็เฝ้ารอว่า คุณมากดไลค์ฉนั หรือยัง คุณมาคอมเมนต์
ฉันหรือเปล่า ทีส่ ำ� คัญคือไม่สามารถกะเกณฑ์กำ� หนดได้เลย ว่า
สิง่ ไหนจะฮิต นักการตลาดออนไลน์กพ็ ยายามจะท�ำอะไรบาง
อย่างทีค่ ดิ ว่าจะกลายเป็นมีม เพือ่ ทีจ่ ะได้เลียนแบบกันออกไป
จนกลายเป็นไวรัล

สิ่งเดียวกันที่ว่านั้นคืออะไร
สิบหกปีทผี่ า่ นมามนุษย์ไม่เปลีย่ นแปลงเลย สิง่ ทีท่ กุ คนตัง้
ค�ำถามกับการใช้เฟซบุก๊ ทวิตเตอร์ ยูทบู หรือกูเกิล ณ วันนี้ มัน
ก็คอื สิง่ ทีท่ กุ คนเคยตัง้ ค�ำถามเอาไว้แล้วกับแชทรูม พันทิพย์ดอท
คอม ไอซีควิ หรือเอ็มเอสเอ็น เมือ่ สิบกว่าปีกอ่ น มนุษย์คงมีแก่น
แกนอะไรบางอย่างทีไ่ ม่เคยเปลีย่ นแปลงเลยตลอดเวลานับพันปี
ของวิวฒ
ั นาการ สิง่ นัน้ คือการแสวงหาการเข้าถึงตัวเอง แสวงหา
อัตตา แสวงหาอะไรบางอย่างของตัวเอง เทคโนโลยีทเี่ ราสร้าง
ขึน้ มาในแต่ละยุคมันเอือ้ ให้เราแสวงหาได้มากขึน้ เร็วขึน้ ง่ายขึน้
อย่างข่าวนักศึกษาหญิงคนหนึง่ นัดเจอกับผูช้ ายทีเ่ ธอตกหลุมรัก
ในเฟซบุ๊ก พอผู้ชายมาเจอ ปรากฏว่าเธอไม่ใช่แบบที่เห็นใน
เฟซบุ๊ก ผู้หญิงคนนี้ก็เลยอกหัก จะไปกระโดดตึกฆ่าตัวตาย
ข่าวนีเ้ มือ่ ประมาณปีทแี่ ล้ว มันก็คอื เรือ่ งเดียวกับเมือ่ สิบกว่าปีทแี่ ล้ว
ยุคนัน้ ไม่มเี ฟซบุก๊ ไม่มแี ม้กระทัง่ กล้องดิจติ อล เราไม่มโี อกาส
เห็นหน้ากัน เราตกหลุมรักใครในแชทรูมจนกระทั่งนัดเจอกัน
แล้วไม่ใช่คนที่เราคาดหวัง มันคือเรื่องเดียวกันเลย เกิดเป็น
ค�ำถามทีว่ า่ “ตัวตนทีอ่ ยู่ ณ ตรงนี้ กับทีอ่ ยู่ ณ ตรงนัน้ เป็นตัวตน
เดียวกันแค่ไหน?”
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“กังนัมสไตล์ ฮาเร็มเชค ครูอังคณา
ธนูปักหัวเข่า เขย่าขนม ทุกคนก็พูดแต่สิ่งนี้
เมื่อคนอื่นพูดอะไร ฉันก็อยากพูดบ้าง ตามๆ กันไป
แล้วก็เฝ้ารอว่า คุณมากดไลค์ฉันหรือยัง
คุณมาคอมเมนต์ฉันหรือเปล่า”
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“ทุกครั้งที่มีสิ่งใหม่ๆ
เข้ามาเปลี่ยนแปลงเรา
เราต้องตั้งคำ�ถามกับมัน
ไม่ใช่แค่ว่า
เราจะใช้มันอย่างไร”
แล้ ว กลุ่ ม คนที่ เ กิ ด ในยุ ค ก่ อ นเขาก็ ไ ม่ ไ ด้ เ ล่ น โซเชี ย ล พ็อกเกตบุก๊ เล่มใหม่ ว่าฉันมาแสวงหาความจริงแท้ของชีวติ ด้วย
มีเดีย แต่ทำ�ไมจึงอยู่ในยุคสมัยนี้ได้ โดยที่ไม่ต้องการมัน การสร้างบ้านดิน ปลูกผักออร์แกนิก แล้วก็เอาต้นฉบับไปเสนอ

ส�ำนักพิมพ์ พอน�ำมาวางขาย เพือ่ นฉันอีกนับร้อยนับพันคนทีเ่ ฝ้า
อยูไ่ ด้อยูแ่ ล้ว เพราะว่าเขาก็มตี วั ตนในแง่อนื่ เขาอาจจะมี สงสัยว่าฉันหายไปท�ำอะไร เขาก็จะเห็นพ็อกเก็ตบุก๊ เล่มนี้ แล้ว
ชมรมไทเก๊กทีส่ วนลุมฯ ตอนเช้า มีชมรมลีลาศทุกวันศุกร์ มีโต๊ะ พ็อกเกตบุก๊ เล่มนีค้ อื อะไร มันก็คอื สิง่ เดิม ห้าพันปีผา่ นมามนุษย์ก็
แชร์ไปกินกับเพือ่ นในวัยเรียน ทุกคนมีตวั ตนหรือมีโลกให้เข้าไป มีแค่นี้
สร้าง เพียงแต่คนยุคนีม้ เี ทคโนโลยีเข้ามา จึงใช้วธิ นี ใี้ นการสร้าง
ตัวตน เช่นเดียวกับคนทีแ่ อนตีเ้ ทคโนโลยี ชอบสวนกระแสก็จะ ในหนังสือ ชายหนุ่มผู้ก้มลงถ่ายภาพเท้าตัวเอง มีบท
บอกว่า ฉันจะหายไปจากเฟซบุก๊ ประมาณสองเดือน เพราะฉัน หนึ่งที่คุณเขียนถึงช่วงที่หายไปจากโซเชียลมีเดีย 15 วัน
คิดว่าเฟซบุก๊ มันไม่คลู การหายไปจากเฟซบุก๊ มันคูล ออกไปสร้าง ประสบการณ์ตรงนั้นบอกอะไรคุณบ้าง
บ้านดิน ไปปลูกผักออร์แกนิก ผ่านไปสองเดือนก็อัพรูปลง
โลกมันเคลือ่ นไปสูส่ งิ่ ใหม่แล้ว การทีเ่ ราไม่ใช้กไ็ ม่ได้แล้ว นัน่
อินสตาแกรม เห็นไหมว่าฉันหายไปสร้างตัวตนแบบใหม่ เห็น
ไหมบ้านดินทีฉ่ นั สร้างกับมือ ผักออร์แกนิกทีฉ่ นั ปลูกกับมือ หรือ แหละคือบทเรียน คือทุกคนเขาไปกันหมดแล้ว เราจะมาใช้ชวี ติ
ฉันอาจจะหายไปจากโซเชียลมีเดียตลอดกาล แต่ฉนั จะไปเขียน อยูอ่ ย่างนีเ้ หรอ แต่ประเด็นไม่ได้อยูท่ กี่ าร Digital Diet แต่ประเด็น
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คือการตัง้ ค�ำถามว่า ท�ำไมเราต้องแชร์มมี ซ�ำ้ ๆกับคนอืน่ ท�ำไมเรา
ต้องถ่ายรูปอาหารก่อนกิน ท�ำไมเราต้องไปเช็คอินสถานทีเ่ ก๋ๆ
ก่อนใคร ค�ำตอบทีถ่ ามมาตัง้ แต่ตน้ คือการพยายามใช้มนั อย่าง
รูเ้ ท่าทัน คือถ้าเราตามความคิดและความรูส้ กึ ตัวเองได้ตลอด
เวลา ทุกครัง้ ถ้าเราตัง้ ค�ำถาม ว่าตืน่ เช้ามาสิง่ แรกทีท่ ำ� คือหยิบ
สมาร์ทโฟนมาเปิดดู ท�ำไมเราต้องท�ำสิ่งนี้ การฉุกคิดเป็นสิ่ง
ส�ำคัญ ไม่วา่ โลกจะเปลีย่ นไปแค่ไหน เทคโนโลยีจะเปลีย่ นไปแค่
ไหน เฟซบุก๊ ทวิตเตอร์จะอยูอ่ กี นานแค่ไหน ค�ำว่าโซเชียลมีเดีย
จะฮิตอีกนานแค่ไหน ทุกครัง้ ทีม่ สี งิ่ ใหม่ๆ เข้ามาเปลีย่ นแปลงเรา
เราต้องตัง้ ค�ำถามกับมัน ไม่ใช่แค่วา่ เราจะใช้มนั อย่างไร

กดไลค์ คอมเมนต์ทำ� ไม หรือเพียงแค่เรียกร้องความสนใจ ว่าฉัน
มีสำ� นึกทางการเมืองนะ ฉันเรียกร้องเพือ่ ชนชัน้ ความเท่าเทียม
ฉันรักประชาธิปไตย ฉันหวงสิง่ แวดล้อมนะ ฉันเกลียดไอ้นนั่ ฉัน
รักไอ้นี่ ฉันอ่านวรรณกรรมทีย่ งิ่ ใหญ่ ฉันทันสมัยชอบแฟชัน่ ทุก
อย่างเอามาประดับเหมือนกับเหรียญตรา โดยการนัง่ กดอยูห่ ลัง
คียบ์ อร์ด

สุ ด ท้ า ยแล้ ว นอกจากการติ ด ต่ อ สื่ อ สารเราจะหา
ประโยชน์จากโซเชียลมีเดียได้อย่างไร
ทีส่ ดุ แล้วเราสามารถใช้เฟซบุก๊ เพือ่ ท�ำประโยชน์ให้กบั ตัวเอง

จำ�เป็นต้องหาคำ�ตอบให้ได้หรือเปล่า หรือแค่ลองตั้ง ได้ พูดไปก็เหมือนว่าผมเป็นพวกทุนนิยม พวกหน้าเงิน นักการ
คำ�ถามเท่านั้น
ตลาด ชอบเอาของมาขาย แต่จริงๆ แล้ว เราทุกคนก็ขาย อย่าง

ผูห้ ญิงถ่ายรูปตัวเอง ก็คดิ ว่าวันหนึง่ ผูช้ ายทีด่ พี อจะทักมา คนที่
ด่านักการเมือง ก็คาดหวังว่าเพื่อนจะรักในฐานะที่เป็นนัก
ประชาธิปไตย แต่การขายแบบนีไ้ ม่ได้มปี ระโยชน์อะไรขึน้ มาเลย
ผมรูส้ กึ ว่าคนทีไ่ ม่มอี ะไรมาขายในเฟซบุก๊ เลย คือคนทีก่ ำ� ลังเสีย
เปรียบ ก่อนหน้านีไ้ ด้ไปสัมภาษณ์คณ
ุ ประสงค์ เลิศรัตนวิสทุ ธิ์
เขาเคยเป็นนักข่าวอยู่มติชน วันนี้เป็นผู้อ�ำนวยการส�ำนักข่าว
อิศรา บอกว่าเฟซบุก๊ เหมือนสีแ่ ยก เขาเล่นเฟซบุก๊ เพราะสามารถ
น�ำข่าวมาเร่ขายเรียกคนอ่านที่สี่แยกนี้ได้ ข่าวของส�ำนักข่าว
อิศรา เขาก็เอาลิงค์มาแปะทีเ่ ฟซบุก๊ เขาได้ มันไม่ใช่การเอาเสือ้
หรือหิว้ รองเท้ามาจากเมืองนอกแล้วมาประกาศขาย แต่เราขาย
ผลงาน พีห่ นุม่ โตมร นิว้ กลมทีท่ ำ� รายการวัฒนธรรมชุบแป้งทอด
เขาก็เอาลิงค์รายการมาแปะ ถามว่าเล่นเพือ่ อะไรก็เพราะเหตุผล
นี้ การเอาสเตตัสหล่อๆ มาโพสต์ ก็เพราะผมมีหน้าที่เป็น
สือ่ มวลชน ส่วนหนึง่ ก็เป็นประโยชน์กบั ผูอ้ า่ น อีกส่วนหนึง่ ก็ขาย
ชือ่ ของผม เพราะมันจะได้สะสมเป็นผลงานในชือ่ ของผม แทนที่
จะท�ำงานให้กบั บริษทั เฟซบุก๊ ผมก็ทำ� งานให้บริษทั วุฒชิ ยั มันคือ
เรือ่ ง Personal Branding ทุกคนเป็นแบรนด์ของตัวเองได้ เหตุผล
หนึง่ ทีผ่ มให้สมั ภาษณ์ในวันนี้ ก็เป็นเพราะเรือ่ งของแบรนด์ ไม่ใช่
เพราะโด่งดัง หล่อเหลา เก่งหรืออะไร ดังนัน้ ประเด็นทีถ่ ามมา
ตัง้ แต่แรก ทัง้ เรือ่ งโซเชียลมีเดีย เทคโนโลยี สมาร์ทโฟน มันคือ
แบรนด์ทผี่ มท�ำงานให้กบั บริษทั วุฒชิ ยั อยู่ พูดไปก็เหมือนเราไม่
จริงใจกับเพือ่ น แต่การจริงใจกับเพือ่ นก็เหมือนกับเหรียญตรา
ทีม่ าแปะ ฉันไม่เคยเอาอะไรมาขายเพือ่ นในเฟซบุก๊ จริงเหรอ เรา
เขียนอะไรหล่อๆ ขึน้ มา เราก็อยากเอามาโพสต์ ทุกสิง่ ทุกอย่าง
มันก็วนมาเรือ่ งเดิมว่า ฉันดีพอหรือยัง

พอตัง้ ค�ำถามปุบ๊ แต่ละคนก็จะได้ขอ้ สรุปอะไรบางอย่างของ
ตัวเอง และค�ำตอบก็ไม่ใช่คำ� ตอบเดียวกัน เป็นค�ำตอบเฉพาะตัว
แล้วก็ไม่ใช่ความจริงแท้ ส่วนตัวคือผมค้นพบแบบนี้ เอามา
ประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจ�ำวันได้ ท�ำให้เขียนงานได้ ท�ำให้ยอมรับ
คนอืน่ ท�ำให้หบุ ปากตัวเอง เพราะรูส้ กึ ว่าหลงตัวเองมากเกินไป
แล้ว แล้วกลับมาหาตัวเองมากขึน้ ซึง่ ค�ำตอบนีม้ นั ดีกบั ตัวผม แต่
คนอืน่ จะได้คำ� ตอบนีห้ รือเปล่า หรือจะได้คำ� ตอบอะไรก็แล้วแต่
ก็คงจะเป็นค�ำตอบทีด่ สี ำ� หรับแต่ละคน ไม่มถี กู ไม่มผี ดิ

ทุกครั้งที่จะตั้งสเตตัสหรือโพสต์อะไรในโซเชียลมีเดีย
คุณคิดหรือรู้สึกอย่างไรกับมัน
คิดว่าวันๆ เราท�ำงานให้กบั บริษทั เฟซบุก๊ มากกว่าบริษทั ทีเ่ รา
ท�ำงานให้อกี ทุกรีเฟรชทีเ่ รากด ทุกคลิก ทุกไลค์ ทุกคอมเมนต์ จาก
ความเคลื่อนไหวทั้งหมดมันนับจ�ำนวน จนกลายเป็นองค์กรที่
ร�ำ่ รวย ง่ายมากกว่าการทีใ่ ห้คนเข้าไปท�ำงานเสียอีก ผมรูส้ กึ ว่า
ไม่อยากตัดสิน และไม่ได้ดถู กู นะ แต่คดิ ว่าคนทีว่ นั ๆ ไม่รเู้ ท่าทัน
ไม่ตงั้ ค�ำถามกับอะไรเลย การอยูใ่ นโซเชียลมีเดียนัน้ เสียเปรียบ
และเสียเวลา อย่างดูขา่ วการเมือง ข่าวสิง่ แวดล้อมแล้วอัดอัน้ ตัน
ใจมาก แล้วเอามาบ่นในเฟซบุก๊ มันก็เท่านัน้ เอง ไม่ได้นำ� ไปสูก่ าร
เปลีย่ นแปลงอะไรเลย ไปกินข้าวทีไ่ หนก็เอามาอัพ ก็ไม่ได้อะไร
ขึน้ มาเลย อีกหน่อยก็คงเป็นอย่างเดิมหรือเปล่า ไม่มใี ครรู้ ทุกคน
ไม่ได้มงุ่ หวังหรือคาดหวังอะไร นอกจากการเฝ้ารอกดรีเฟรช กด
แชร์ๆ กดไลค์ๆ คอมเมนต์ๆ แล้วก็คร�ำ่ ครวญกันอยูส่ กั พักหนึง่
วันสองวัน แล้วค่อยเปลีย่ นเป็นเรือ่ งอืน่ ค�ำถามคือ เรากดแชร์
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Release Me
เรื่อง : จารุวรรณ ชื่นชูศรี
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The last
project

จระเข้เกล็ดหนาขนาดมหึมาเลือ้ ยตัวออกจากถ�ำ้ ใต้นำ�้ ก่อนจะ
พุ ่ ง ตั ว ขึ้ น ไปยั ง ทิ ศ ทางที่ ผู ้ บุ ก รุ ก จอดเรื อ ด� ำ น�้ ำ ทั น ที ที่ พ ้ น แนว
ปะการังสีสนั จืดชืดสายตาแวววาวก็ปะทะเข้ากับยานพาหนะสีเงิน
เมทัลลิคขนาดเท่าสะดือจระเข้จอดอยู่ ช่วงปากขนาดยาวแสยะออก
จนเห็นเขี้ยวคมที่บางซี่เคลือบสีทองราวกับเสี่ยแถวโพไซดอน มัน
ค่อยๆ คืบคลานเข้าไปใกล้ๆ ก่อนจะง้างขาหน้าขึ้นหมายตะปบลง
บนตัวเรือ ทันใดนั้นวัตถุบางอย่างที่มีรูปร่างคล้ายหอกทว่าปลาย
แหลมเหมือนเข็มฉีดยาก็พุ่งออกมาจากช่องหัวรบก่อนจะปักเข้าที่
ผิวเนื้ออ่อนๆ ข้างคอซึ่งเป็นจุดที่ไม่มีเกล็ดหนาปกคลุม พร้อมกับ
ตาข่ายขนาดใหญ่ที่พุ่งมาคลุมมันเอาไว้ทั้งตัวอย่างรวดเร็ว แล้ว
พลันโลกก็มืดดับลง
นัยน์ตาสีเหลืองสดของจระเข้หนุม่ กะพริบถีอ่ ยูห่ ลายครัง้ ก่อน
ที่จะเบิกขึ้นสู้กับแสงไฟสีจ้า มันเหลียวมองส�ำรวจรอบตัวก่อนจะ
ต้องนิ่งค้างเมื่อพบว่าที่ที่มันอยู่ตอนนี้หาใช่ถ�้ำใต้บาดาลหรือแม้
กระทัง่ ท่าน�ำ้ เมืองพิจติ รทีอ่ ยูข่ องคูอ่ ริทมี่ นั หมายจะจัดการก่อนทีจ่ ะ
สลบไป ทว่าเป็นในตู้เหล็กขนาดใหญ่ที่ด้านหนึ่งเป็นกระจกเผยให้
เห็นห้องทดลองสีขาวสะอาดซึง่ เต็มไปด้วยมนุษย์ใส่แว่นหัวทองเดิน
สวนกันขวักไขว่ ในขณะทีม่ นั ยังคงมึนงงจับต้นชนปลายอะไรไม่ได้
พลันเสียงจากนอกตู้ก็เล็ดลอดเข้ามา
“เจ้านีน่ ะ่ เหรอวัตถุดบิ ส�ำคัญทีด่ อ็ กเตอร์บอก” คนพูดเป็นชาย
หนุ่มวัยไม่น่าจะเกินสามสิบปีในขณะที่คู่สนทนาดูจะอายุมากกว่า
กันเกือบเท่าตัวหนึ่ง
“ใช่ เจ้านีแ่ หละ จระเข้พนั ปีตวั เดียวทีเ่ หลืออยู่ การเรียงตัวของ
โมเลกุลในเนื้อและเกล็ดของมันจะช่วยให้เส้นใยผ้าที่เราผลิตขึ้นมี
คุณภาพดีกว่าที่อื่น”
“แล้วไปได้มาจากไหนครับเนี่ย ท่าจะขนย้ายมายากอยู่” คน
พูดหันไปมองขนาดของร่างตรงหน้าอีกครั้งด้วยความทึ่ง
“ได้มาจากคาบสมุทรแถวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะ่ หัวหน้า
ทีมที่ไปจับมาเห็นว่าเป็นคนประเทศอะไรไตๆ ไทยๆ เนี่ยแหละ
พยายามมาเป็นปีเห็นว่าลงไปเสียเที่ยวก็หลายครั้งเพราะเจ้านี่ไม่
ยอมออกมาจากถ�้ำใต้น�้ำ แต่คราวนี้ไม่รู้โชคดีหรือว่าอะไรพ่อออก
มาให้จบั ถึงที”่ ชายสูงวัยเจ้าของโปรเจกต์พนั ล้านเผยรอยยิม้ อย่าง
พึงใจ
“ด็อกเตอร์ครับ” เสียงจากนักวิจัยอีกคนที่อยู่ไม่ไกลตะโกน
เรียก “มันตื่นแล้วครับ จะลงมือเลยไหมครับ”
‘ด็อกเตอร์’ เดินอ้อมไปยังฝั่งที่เป็นกระจกก่อนจะมองสบ
ดวงตาสีเหลืองสดทีฉ่ ายแววงุนงงนัน้ ด้วยความพึงพอใจ เขาวางมือ
ทาบบนกระจก ก่อนจะส่งสัญญาณด้วยรอยยิ้มเป็นครั้งสุดท้าย
แล้วใบมีดขนาดยักษ์ที่คมกริบก็ตกลงมาจากเบื้องบนลงสู่ส่วนคอ
ของเจ้าแห่งจระเข้ที่เงยหน้าอ้าปากค้างด้วยความตกใจดังฉับปิด
ต�ำนานชาละวันแห่งเมืองพิจิตรลงตรงนั้นเอง
ดวงหน้าเหี่ยวย่นเบือนหน้าจากภาพการสังหารโหดตรงหน้า
ก่อนจะก้มลงมองกระดาษในมือด้วยแววตาที่เปี่ยมไปด้วยความ
มั่นใจ สัญลักษณ์บางอย่างนอนสงบนิ่งอยู่บนนั้น ริมฝีปากสีซีด
พึมพ�ำอย่างพอใจ มันจะต้องไปได้ดว้ ยดีแน่ๆ เขามัน่ ใจว่าอย่างนัน้

ลึกลงไปใต้ผิวน�้ำหลายพันเมตรจระเข้ตัวใหญ่ก�ำลังนอน
หลับตาพริ้มอย่างเป็นสุขก่อนจะต้องสะดุ้งตื่นขึ้นเมื่อได้ยินเสียง
โครมครามดั่งลั่นจากด้านบน หางแข็งแรงที่เต็มไปด้วยเกล็ดหนา
สะบัดไปมาด้วยความหงุดหงิด นึกรู้ในทันทีว่าไอ้เจ้ามนุษย์หน้าโง่
นั่นคงรนหาที่อีกแล้ว
“ท่านครับ” เสียงร้อนรนของจระเข้ระดับลูกน้องดังลั่นน�ำเข้า
มาก่อน “ไอ้ไกรทองมันเอาอีกแล้วครับ คราวนี้เหิมเกริมถึงขนาด
เอาเรือด�ำน�้ำติดหัวรบมาเกยแนวปะการังเหนือถ�้ำท่านพังไปเป็น
แถบ”
ชาละวันกรอกสายตาอย่างเบือ่ หน่ายเมือ่ ได้รบั ข่าวซ�ำ้ ๆ เดิมๆ
ของคูอ่ ริทมี่ กั จะแวะมาเดือนเว้นเดือน บางช่วงฟิตจัดก็ลงมาหามัน
แทบจะทุกสัปดาห์ จระเข้หนุ่มส่ายหัวเบาๆ ด้วยความระอา ไม่
เข้าใจว่ามันจะลงมาหาพระแสงอะไรหนักหนา จะว่ามาตามหา
มนุษย์ผหู้ ญิงทีเ่ ขาคาบลงมาจากท่าน�ำ้ พิจติ รเมือ่ ปีทแี่ ล้วก็คงไม่ใช่
เพราะอีกฝ่ายก็รู้ดีว่าเขาเลาะเนื้อกินเอากระดูกมาท�ำไม้จิ้มฟัน
ตั้งแต่วันแรกที่คาบลงมาแล้ว
“ช่างมัน เดี๋ยวมันเบื่อก็ไปเองแหละ” เจ้าของถ�้ำว่าอย่าง
หน่ายๆ
ถึงกระนั้นผู้ที่ได้ไปพบเห็นการท�ำลายซากปะการังอย่างไร้
มนุษยธรรมต่อหน้าต่อตายังคงไม่ยอมแพ้ “แต่วา่ ไอ้หน้ามนุษย์นนั่
มันลงมาแหยมท่านหลายทีแล้วนะครับ ถ้าท่านไม่จัดการมันเสียที
เดี๋ยวมันก็ลงมาระรานอยู่ไม่หยุดหย่อน”
“เอ็งนี่ยุได้ยุดีจังวะ” ผู้เป็นนายถอนหายใจ “แล้วเอ็งจะให้ข้า
ท�ำยังไงฮึ ถ้าไม่ติดว่าปีนี้กินเจป่านนี้มันตายไปนานละ”
“ท่านก็ขึ้นไปแสดงแสนยานุภาพขบหัวมันเล่นสักทีสองที ขี้
คร้านจะหนีกลับฝั่งแทบไม่ทัน”
เจ้าแห่งจระเข้นงิ่ คิดไปครูห่ นึง่ ก่อนจะพยักหน้าเห็นด้วย ถึงจะ
รูด้ วี า่ ไอ้พวกมนุษย์นนั่ มันท�ำได้อย่างมากก็แค่ไถแนวปะการังพังไป
แถบหนึง่ หรือกวนซากแพลงตอนกระเจิงเป็นหย่อมๆ แต่วา่ กันตาม
จริงแล้วเขาก็อดร�ำคาญไม่ได้ที่ต้องมาคอยสะดุ้งตื่นด้วยเสียงจาก
สารพัดวิธีที่พวกนั้นใช้ บางครั้งการขึ้นไปตบหัวสั่งสอนพวกมันว่า
จระเข้ไม่ใช่เพื่อนเล่นอาจจะช่วยท�ำให้เขาได้จ�ำศีลอย่างสงบขึ้น
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เรื่อง : ยุทธชัย สว่างสมุทรชัย

COMIC

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

ยุคสมัยทีว่ ยั รุน่ นิยมเล่น Air Trek (A.T.) อุปกรณ์คล้ายรอง
เท้าสเก็ตที่ติดมอเตอร์แรงสูง ท�ำให้วิ่งเร็ว ไต่ก�ำแพง รวมถึง
กระโดดสูงได้ ผูใ้ ช้ A.T. เรียกว่า ‘ไรเดอร์’ ไรเดอร์แต่ละคนก็จะมี
การรวมทีมฝึกฝนและคิดค้นทริค (Trick) เฉพาะตัวเพือ่ น�ำมาแข่ง
กัน เพือ่ ยกระดับของทีมตนเองรวมถึงชิงสิทธิใ์ นการวิง่ บนพืน้ ทีน่ นั้ ๆ
มินามิ อิกกิ (Minami Ikki) ได้พบกับชิมกู ะ (นกนางแอ่น) ไร
เดอร์สาวสวยทีก่ ระโดดสูงราวกับบินบนท้องฟ้าต่อหน้าเขา จึง

SERIES

ภาพยนตร์ซรี ยี ์ Kamen Rider OOO
(คาเมนไรเดอร์โอส) คาเมนไรเดอร์ลำ�ดับที่ 21 (ประจำ�ปี 2010)

ผนึกที่ขังเหล่า Greeed (กรีด) เอาไว้เมื่อ 800 ปีก่อนถูก
ท�ำลายลง ท�ำให้คอร์เมดัล (Core Medal) กระจัดกระจายออก
ไป เหล่ากรีดที่ฟื้นคืนชีพไม่สมบูรณ์จึงออกโจมตีมนุษย์เพื่อ
รวบรวมความโลภของมนุษย์และชิน้ ส่วนของร่างกายทีห่ ายไป
อังค์ กรีดแห่งสัตว์ปกี ทีฟ่ น้ื คืนชีพมาได้เพียงส่วนแขนจึงให้เข็มขัด
และคอร์เมดัลสามเหรียญแก่ ฮิโนะ เอย์จิ (Hino Eiji) ชายผูเ้ ผลอ
ท�ำลายผนึก เพือ่ แปลงร่างเป็นคาเมนไรเดอร์โอสเข้าต่อสูก้ บั กรีด

BOOK

วรรณกรรมเยาวชน โมโม่ (Momo)
เรื่องและรูป : มิชาเอ็ล เอ็นเด้ (Michael Ende)

โมโม่ (Momo) เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆ อาศัยอยู่ในโรงละคร
โบราณแถบชานเมือง ไม่มใี ครรูว้ า่ โมโม่เป็นใครมาจากไหน ทุก
คนรูเ้ พียงหากมีเรือ่ งใดอยากระบาย มีปญ
ั หากลัดกลุม้ ก็สามารถ
เล่าให้โมโม่ฟงั ได้เสมอ และทุกครัง้ คนเหล่านัน้ ก็จะกลับไปพร้อม
ความโล่งใจ สุขใจ เด็กหญิงตัวเล็กๆ คนนี้ไม่ได้ลงมือช่วยแก้
ปัญหาใด เพียงแต่เธอรับฟังและใส่ใจในค�ำพูดทุกค�ำเท่านัน้ เอง
แต่ไม่นานหลายอย่างในเมืองได้เปลี่ยนไป การมาถึงของ
ผูช้ ายสีเทาตัวแทนของธนาคารประหยัดเวลาซึง่ ส่งเสริมแนวคิด
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เกิดแรงบันดาลใจหัดเล่น A.T. ความสามารถในการวิง่ ของอิกกิ
โดดเด่นจนท�ำให้ไรเดอร์ทวั่ ไปรวมถึงราชาคนอืน่ ๆ ต้องแปลกใจ
เพราะเมือ่ อิกกิวงิ่ จะมีเส้นทางเฉพาะตัวทีเ่ รียกว่า Wing road
(เส้นทางแห่งสายลม) จนดูเหมือนนกที่บินเป็นหนึ่งเดียวกับ
สายลม ท�ำให้ถกู มองเป็นอีกคนหนึง่ ทีน่ า่ จะมีความสามารถปีน
ขึน้ ไปบนหอคอย Tropion เพือ่ แย่งชิง ‘เรกาเลียแห่งท้องฟ้า’ (ชิน้
ส่วน A.T. ชนิดพิเศษทีว่ า่ กันว่าดีทสี่ ดุ ในโลก) อิกกิและเพือ่ นๆ
ต้องเข้าไปพัวพันกับการต่อสูก้ บั เหล่าไรเดอร์และราชาคนอืน่ ๆ
อย่างเลีย่ งไม่ได้

แอร์เกียร์ เป็นการ์ตนู ทีม่ กี ารใช้สญ
ั ลักษณ์มากมาย ทัง้ Emblem (สัญลักษณ์ของทีม) ที่แปะไว้ตามสถานที่ต่างๆ เป็น
สัญลักษณ์บอกเขตครอบครองของทีมนัน้ ๆ, Road (เส้นทาง) เส้น
ทางการวิง่ ของไรเดอร์แต่ละคนแตกต่างกันตามบุคลิก เส้นทาง
จึงเป็นสัญลักษณ์ทบี่ ง่ บอกถึงตัวตนของไรเดอร์ คนทีเ่ ก่งทีส่ ดุ บน
เส้นทางสายนัน้ ๆ จะถูกเรียกว่าราชา, ‘ปีก’ เป็นสิง่ ทีถ่ กู พูดถึงและ
สอดแทรกอยู่ในเรื่องหลายครั้งหลายคราว เป็นสิ่งบ่งบอกถึง
อิสรภาพของไรเดอร์ หากไรเดอร์คนใดไรปีกก็จะไร้ซงึ่ ความกล้า
ทีจ่ ะบิน (กระโดด) ไปสูท่ อ้ งฟ้า

ตนอืน่ และยามีล่ กู สมุนของเหล่ากรีด แลกเปลีย่ นกับทีเ่ อย์จติ อ้ ง
มอบเมดัลทัง้ หมดทีไ่ ด้จากการต่อสูเ้ พือ่ ให้องั ค์ฟน้ื คืนชีพอย่าง
สมบูรณ์ การต่อสูโ้ ดยมีความโลภเป็นศูนย์กลางจึงเริม่ ต้นขึน้
คาเมนไรเดอร์โอส เป็นซีรยี ท์ อี่ า้ งถึงความโลภ หนึง่ ในบาป 7
ประการของศาสนาคริสต์ โดยแทนสัญลักษณ์ดว้ ยเหรียญ ซึง่ อีก
นัยหนึง่ หมายถึงสิง่ มีคา่ ท�ำให้ตอ้ งเกิดความโลภและต้องแย่งชิง
ซึง่ เหล่ามอนสเตอร์ทเี่ รียกว่า Greeed ( มาจาก greed ทีแ่ ปลว่า
ความโลภ แต่เพือ่ สือ่ ว่าโลภมากจึงมีการเติม e อีกหนึง่ ตัว) จะ
ดึงความโลภในจิตใจของมนุษย์ออกมาเป็นเซลล์เมดัล (Cell

Medal) มาเป็นพลังงาน และใช้สร้างยามี่ (แผลงจากค�ำว่า ความ
มืด (Yami) ผสมค�ำว่า Yummy (อร่อย)) เพือ่ ช่วยตามหาคอร์
เมดัลและรวบรวมเซลล์เมดัล (ความโลภ) จากมนุษย์มาเพิม่ พลัง
หากถูกชิงไปหรือมีไม่ครบ 9 เหรียญ พลังและเกราะในร่างกรีด
จะเสือ่ มถอย ซึง่ คาเมนไรเดอร์โอสก็ตอ้ งใช้คอร์เมดัลของเหล่า
กรีดนีเ้ องมาใช้แปลงร่าง ซึง่ สือ่ ให้เห็นว่าความโลภเป็นสิง่ ทีม่ พี ลัง
อ�ำนาจมาก ขึน้ อยูก่ บั ว่าจะใช้ทำ� ลายเหมือนเหล่ากรีด หรือใช้
คุม้ ครองสันติสขุ ของโลกอย่างโอส

ของการประหยัดเวลา โดยมองว่าเวลาเป็นเงินเป็นทอง ใครปล่อย
เวลาไปโดยเปล่าประโยชน์นนั้ จะหาความสุขไม่ได้ เพราะฉะนัน้
จงหาเงินให้มากขึน้ เพือ่ หาซือ้ ความสุข
หลังจากผูช้ ายสีเทาจากไป ผูค้ นต่างหลงลืมถึงตัวตนของพวก
เขา แต่กลับเริม่ ยึดถือแนวคิดในการประหยัดเวลา ผูค้ นเริม่ เลิก
แวะเวียนไปหาโมโม่ เด็กทีเ่ คยเล่นด้วยกันทยอยหายไปทีละคน
เพราะพ่อแม่มองว่าเสียเวลา แม้โมโม่จะยังมีเวลารับฟังทุกคน
แต่ไม่มใี ครมีเวลาส�ำหรับโมโม่อกี ต่อไป
เมืองทีเ่ คยเต็มไปด้วยเสียงพูดคุย หัวเราะ หยอกล้อ กลาย
เป็นเมืองแห่งความรีบเร่ง เคร่งเครียด แข่งขันกันท�ำแต่งาน แต่
ยิง่ ประหยัดเวลาไปเท่าไรพวกเขาก็ยงิ่ สูญเสียเวลาเหล่านัน้ ไป

โมโม่ตอ้ งจัดการอะไรสักอย่างกับเรือ่ งนี้ เธอจึงออกเดินทางเพือ่
น�ำเวลาทีถ่ กู ขโมยไปของทุกคนกลับคืนมา
การต่อสูข้ องโมโม่กบั ผูช้ ายสีเทาเปรียบได้กบั การปะทะกัน
ของความคิดสองกระแส ระหว่างความเชือ่ ทีว่ า่ “เวลาเป็นเงิน
เป็นทอง” และความเชือ่ ทีว่ า่ ‘‘เวลาคือชีวติ ’’ โมโม่คอื ตัวแทนของ
คนที่ไม่ผูกตัวเองกับอะไร ใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่ต้องวิ่งตามโลก
ขณะทีผ่ ชู้ ายสีเทาเป็นตัวแทนของคนทีม่ องเวลาเป็นเงือ่ นไขการ
หาผลประโยชน์อย่างไม่รอู้ มิ่ แม้เอ็นเด้จะเขียนเรือ่ งนีเ้ อาไว้ตงั้ แต่
พ.ศ.2516 แต่ประเด็นที่น�ำเสนอยังคงเป็นเรื่องที่ทันสมัยและ
เหมาะกับสภาพสังคมปัจจุบนั ทีผ่ คู้ นด�ำรงชีวติ อยูก่ บั ความเร่งรีบ
ร้อนรน ไม่รจู้ กั พอมากกว่าครัง้ เริม่ เขียนเสียอีก

43

UNSEEN
ผ่านไปแล้วอย่างสวยงามและประสบความสำ�เร็จอย่างล้นหลามกับหลากหลายโครงการจากอุทยานการเรียนรู้
TK Park เพื่อปั้นเยาวชนหน้าใหม่ให้มีความสามารถยืนอยู่บนเวทีในหลากหลายสายอาชีพ ภายใต้โครงการ “TK
แจ้งเกิด” ซึ่งโครงการนี้ได้ผลิตทั้ง นักเขียน นักการตลาด นักดนตรี หรือแม้แต่ กราฟิกและแอนนิเมชั่น หน้าใหม่
ออกไปยืนบนถนนสายอาชีพได้อย่างมั่นใจมากมาย
ผลสัมฤทธิ์ที่เหล่าเยาวชนได้รับเมื่อผ่านโครงการของ TK park ไปแล้ว มั่นใจได้เลยว่าจะมีทั้งความรู้ และผ่าน
ประสบการณ์การทำ�งานกับเหล่ามืออาชีพมาแล้วทัง้ นัน้ อีกทัง้ ยังมีเครือข่ายเพือ่ แลกเปลีย่ นความรูข้ นาดใหญ่ตดิ ตัว
ไปกันทุกคน
ด้วยเหตุนี้ “TK แจ้งเกิด” จึงไม่ได้เป็นเพียงเวทีเพื่อเผยแพร่ผลงานที่เยาวชนเป็นผู้สร้างสรรค์ และนำ�องค์ความ
รู้ที่ได้มาต่อยอดในการประกอบอาชีพเท่านั้น แต่ยังเฟ้นหาเยาวชนที่มีใจรักในด้านต่างๆ แล้วนำ�มาเจียระไนเป็นบุคคล
ที่เป็นประโยชน์แก่สังคมต่อไป

TK PARK : แจ้งเกิดนักการตลาด ในโครงการ “แต่ง ฝัน ปั้น แบรนด์”
นิสติ นักศึกษา 30 คน มาปัน้ ไอเดียการตลาด แต่งฝันแบรนด์
แฟชัน่ ให้เป็นจริง ซึง่ ทางอุทยานการเรียนรู้ TK park เปิดโอกาส
ให้นอ้ งๆ ร่วมเวิรค์ ช็อปเพิม่ กลยุทธ์การตลาด รูล้ กึ เรือ่ งแฟชัน่ กับ
วิทยากรและดีไซน์เนอร์ตวั จริงของวงการ พร้อมมอบทุนพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และทุนด้านการตลาดร่วมแสนบาท และเปิดหน้าร้าน
TK POP UP STORE ให้ขายผลิตภัณฑ์กนั จริงๆ
ในทีส่ ดุ ทีมนักการตลาดน่าจับตา (Marketer New Wave
Award) ยังได้รับโอกาสเติมประสบการณ์ด้านการตลาดกับ
แบรนด์แฟชัน่ ชัน้ น�ำของเมืองไทย FLYNOW

TK BAND : ปฏิบัติการสร้างสรรค์คนดนตรี ปี 4
TK band ปฏิบตั กิ ารสร้างสรรค์คนดนตรี คือกิจกรรมหนึง่ ของ
TK park อุทยานการเรียนรู้ ทีเ่ ปิดโอกาสให้เยาวชนผูร้ กั เสียงเพลง
เปิดกว้างส�ำหรับเยาวชนทุกสาขาวิชา ไม่ได้จำ� กัดเฉพาะคนที่
เรียนสายดนตรีโดยตรง เพียงแค่เน้นเยาวชนทีม่ ใี จรักในดนตรี
หรืออาจเล่นดนตรีเป็นงานอดิเรก มาร่วมเรียนรูท้ กั ษะด้านดนตรี
อย่างครบกระบวนการ ทัง้ การท�ำเพลง การแสดง และความคิด
สร้างสรรค์ เพือ่ ส่งเสริมนักดนตรีคณ
ุ ภาพสูส่ งั คมไทย
TK band ไม่ใช่การผลิตนักดนตรีหรือนักร้องเพือ่ ก้าวสูเ่ วที
การประกวด แต่เป็นการบ่มเพาะให้เยาวชนไทยได้ขยายขีด
ความสามารถทางด้านดนตรี รวมทั้งมุมมองของตัวเองผ่าน
กระบวนการเรียนรูจ้ ากศิลปินนักแต่งเพลงทีเ่ ปีย่ มประสบการณ์
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TK YOUNG WRITER 2013 : บ่มเพาะเยาวชนนักเขียนให้เติบโตสู่วงการน้ำ�หมึก
ใต้กรอบของการท�ำงานจริง ทีใ่ ห้เยาวชนนักเขียนได้แสดงความ
สามารถอย่างเต็มที่ แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ปดิ กัน้ ทางความคิด
เพราะมีการเปิดโอกาสให้ใช้ทักษะการคิดแบบนักเขียนเพื่อ
สร้างสรรค์ผลงาน ก่อนจะเผยแพร่ผลงานออกในรูปเล่ม
จากผลงานทีผ่ า่ นมาอย่าง พ็อกเก็ตบุก๊ พ่อ, แรงบันดาลใจ
จาก 10 สาขาอาชีพ และนิตยสารออนไลน์ เหวย, แจ่ม, ลาย
สาระ, บ้าน จัด สรร และ ปลาทอง กระบองเพชร และพจนานุกรม
และในปีนมี้ ี หา (ย), STAND และ คนสวน ก็เป็นเครือ่ งพิสจู น์ได้
ถึงผลส�ำเร็จของโครงการนีไ้ ด้เป็นอย่างดี ไม่เพียงแต่ผลงานเหล่า
นี้จะมีคุณภาพเท่านั้น ตัวของเยาวชนนักเขียนจากโครงการนี้
โครงการทีเ่ ปิดโอกาสให้เยาวชนนัก (อยาก) เขียนได้มพี นื้ ที่ หลายคนก็เติบโตไปเป็นนักเขียนคุณภาพ โลดแล่นอยูใ่ นแวดวง
ในการแสดงผลงาน ผ่านการบ่มเพาะจากนักเขียนมืออาชีพ เพือ่ นักเขียนได้อย่างน่าภาคภูมใิ จ และไม่อายทีจ่ ะเอ่ยบอกว่า “เขียน
เสริมทักษะด้านแนวคิดและการเขียน โดยการลงมือปฏิบตั ภิ าย หนังสือเป็นก็เพราะโครงการนี”้

Graphic & Multimedia : รวมพลังสร้างคน รวมพลสร้างโอทอป
ส�ำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK park ร่วมกับโรงเรียน
คอมพิวเตอร์ศลิ ปะและการออกแบบ บางกอก (Bangkok Computer Arts Center “BCAC”) บริษทั แอนิเมชัน่ แมกซ์ จ�ำกัด เปิด
โอกาสให้นสิ ติ นักศึกษาและบุคคลทัว่ ไป ทีม่ อี ายุระหว่าง 18-35
ปี เข้าฝึกอบรมในโครงการ TK แจ้งเกิด เพือ่ พัฒนาและต่อยอด
ทักษะด้าน Graphic & Multimedia โดยในครัง้ นีถ้ อื เป็นการจัด
ต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 4 และอยูภ่ ายใต้คอนเซปท์ “รวมพลังสร้างคน
รวมพลสร้างโอทอป” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และพัฒนาการออกแบบภายใต้การดูแลให้คำ� ปรึกษา
ของผูม้ ปี ระสบการณ์ในการท�ำงานออกแบบระดับประเทศ
โดยให้ผเู้ ข้ารับการอบรมน�ำผลิตภัณฑ์ทมี่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั หรือ
ทีม่ อี ยูใ่ กล้ตวั อาทิ ยาดม กาแฟ ยาสีฟนั เครือ่ งประดับ สมุนไพร
ธูป ฯลฯ มาพัฒนารูปแบบสินค้า เช่น การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
ให้มคี วามน่าสนใจ มีรปู แบบทีเ่ ป็นมาตรฐานสากลเพือ่ ใช้การ
ออกแบบในการส่งเสริมตัวผลิตภัณฑ์ และสามารถน�ำผลิตภัณฑ์
นั้นไปจ�ำหน่ายได้จริง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผลิตภัณฑ์นี้วาง
จ� ำ หน่ า ยได้ ทั่ ว โลกขณะเดี ย วกั น ยั ง มุ ่ ง เน้ น ให้ ส ามารถน� ำ

ผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้รบั การพัฒนาและผ่านเกณฑ์จากผูเ้ ชีย่ วชาญ
ก้าวแรกของรุน่ เยาว์ในแต่ละสาขาเพิง่ เริม่ ต้นขึน้ ในวันนีพ้ วก
เขาและเธอก�ำลังอยูใ่ นช่วงของการออกแบบความฝัน พวกเรา
ยังต้องจับตามอง ร่วมลุน้ ร่วมเชียร์ เป็นก�ำลังใจให้เยาวชนเหล่า
นีก้ า้ วสูก่ ารท�ำงานอย่างมืออาชีพทีม่ คี ณ
ุ ภาพคับแก้วได้อย่างที่
ตัง้ ใจต่อไป
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TK Voice [เสียงของสมาชิก]

เรื่องและภาพ : นลินี ฐิตะวรรณ

‘สัญลักษณ์’

ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นสื่อใช้แทนการสื่อสาร เรายกให้ไอน์สไตน์เป็นสัญลักษณ์ของความรู้ ชูสองนิ้วแสดงกำ�ลังใจ
มีไฟแดงไว้ส่งสัญญาณให้หยุด ในโลกที่เต็มไปด้วยสัญลักษณ์ใบนี้ เรามาถามชาว TK กันดีกว่า
ว่าถ้าพูดถึงสัญลักษณ์ พวกเขานึกถึงอะไรเป็นอันดับแรก

“No smoking
เพราะไม่ชอบคนสูบบุหรี่ ถ้าเห็นสัญลักษณ์นี้ก็
อยากให้เป็นที่ที่ไม่มีคนสูบบุหรี่จริงๆ
ไม่ใช่เป็นแค่สัญลักษณ์ห้ามเท่านั้น”
อลิษา กิ่งไพบูลย์
พนักงานบริษัท

“สัญลักษณ์ Dot A เป็นรูปหินครับ
เพราะเป็นเกมส์ที่เล่นบ่อย ทำ�ให้ได้เจอผู้คน
หลากหลาย server ของเกมส์นี้
มีคนเล่นทั้งโลก สนุกดี”
ธีรโชติ จิรัฐติกาลกุล
นักเรียน

“วงกลมครับ เพราะเป็นรูปทรงที่เห็นบ่อย
จำ�ง่าย เห็นแล้วนึกถึงโลก”

“นึกถึงสัญลักษณ์รูปคนของทีเคพาร์ค
เพราะว่าชอบมาเช่าหนังสือที่นี่ ทีเคเป็นห้องสมุด
กลางห้าง ซึ่งน้อยมากที่จะมีการรวมตัว
ของหนังสือกลางห้างแบบนี้ได้”
นุจิรา สุธีพงศ์โสภณ
พนักงานบริษัท

“สัญลักษณ์อาเซียน
เพราะเป็นสัญลักษณ์ที่เห็นง่ายที่สุดในช่วงนี้
อะไรก็อาเซียนไปหมด”
ธิดารัตน์ มูลลา
นักศึกษาปริญญาโท

“ธงชาติ เพราะบ่งบอกถึงความเป็นชาติ
แต่ละชาติ แต่ละประเทศคงต้องมีความหมาย
อะไรซ่อนอยู่ภายใต้ธงชาติของเขา”
ศุภณัฏ อุ่นปิติพงษา
ผู้สอบบัญชี

46

พงศ์ ตั้งพุทธรักษ์
นักเรียน
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