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Editor’s Note : บทบรรณาธิการ

มนฑิณี ยงวิกุล

บรรณ�ธิก�รอำ�นวยก�ร

เมื่อปี 2015 มีก�รเผยแพร่ง�นวิจัยในว�รส�รวิช�ก�ร Organizational 

Behavior and Human Decision Processes ที่ทำ�ให้เร�ต้องมองเร่ืองของ 

ก�รเสียดสีประชดประชัน (Sarcasm) เสียใหม่ โดยจ�กก�รทดลองของทีม 

ที่นำ�โดยฟร�นเชสก� จีโน (Francesca Gino) จ�กคณะบริห�รธุรกิจ มห�วิทย�ลัย

ฮ�ร์ว�ร์ด และ อดัม ก�ลินสกี  (Adam Galinsky) ผู้ร่วมวิจัยจ�กมห�วิทย�ลัย

โคลัมเบีย ได้แบ่งคนออกเป็น 3 กลุ่มที่มีบทสนทน�แตกต่�งกันก่อนที่จะให้

ทำ�ง�นเกี่ยวกับก�รใช้คว�มคิดสร้�งสรรค์ โดยพบว่� คนที่อยู่ในกลุ่มประชด

ประชันเสียดสีนั้น มีก�รสื่อส�รระหว่�งกันและทำ�ง�นได้ดีกว่�อีกสองกลุ่มที่มี

ก�รพูดคุยแบบกล�ง ๆ และแบบตรงไปตรงม� เพร�ะสมองในส่วนของก�รรับรู้

ของคนกลุ่มแรกต้องทำ�ง�นหนักม�กข้ึน จ�กก�รฟังแล้วดึงคว�มหม�ยท่ีแท้จริง

ซึ่งอยู่ตรงกันข้�มกับคำ�พูด น้ำ�เสียง และท่�ท�งที่แสดงออก สอดคล้องกับอีก

หล�ยง�นวิจัยท�งด้�นภ�ษ�ศ�สตร์ จิตวิทย� และประส�ทวิทย�ท่ีก็เห็นด้วยกับ

ผลกระทบด้�นบวกของก�รเสียดสีประชดประชันทีเ่ป็นตัวกระตุ้นคว�มคิดสร้�งสรรค์ 

ถ้�ห�กใช้ในปริม�ณที่พอเหม�ะ และหวังผลให้เกิดอ�รมณ์ขันแบบมีส่วนร่วม 

ม�กกว่�คว�มเจ็บช้ำ�น้ำ�ใจของผู้ที่ถูกกล่�วถึง 

 เมื่อโลกออนไลน์ถือกำ�เนิด ก�รสื่อส�รแบบไร้เสียงไร้หน้� เหลือแต่ 

ตัวหนังสือในช่วงแรก แม้จะทำ�ให้ประสิทธิภ�พของก�รสื่อส�รลดลงบ้�ง แต่ก็

ไม่ได้เป็นอุปสรรค ย่ิงก�รเข้�ถึงข้อมูลสถ�นก�รณ์รอบตัวและจำ�นวน

แพลตฟอร์มที่ใช้ง�นมีม�กข้ึนเท่�ไร ก�รตีคว�มและก�รโต้ตอบเพื่อสะท้อน

คว�มคิดเห็นและเพื่อสร้�งจุดสนใจในกลุ่มคนที่จะไม่รู้จักกันเป็นก�รส่วนตัว 

กย็ิง่ทำ�ใหเ้ร�ไดเ้หน็พฒัน�ก�รของคว�มคดิสร้�งสรรคใ์นก�รผลติเน้ือห�ใหอ้อก

ม�เป็นข้อคว�ม แฮชแท็ก ง�นกร�ฟิก หรือภ�พประกอบทั้งแบบน่ิงและ

เคลื่อนไหว (Meme) เพื่อใช้ในก�รล้อเลียนหรือเสียดสี ที่ปร�กฏให้เห็นในแบบ

ของมุกตลกตรงไปตรงม� บ้�งก็มีก�รต่อยอดง�นเดิมที่มีอยู่แล้ว รวมถึง 

ก�รสร้�งง�นศิลปะที่แตกแขนงไปสู่ง�นดิจิทัลอ�ร์ต แต่สำ�หรับ จอห์น ไฮแมน 

(John Haiman) นักภ�ษ�ศ�สตร์จ�กวิทย�ลัยม�ค�เลสเตอร์ (Macalester 

College) ที่แต่งหนังสือ Talk Is Cheap: Sarcasm, Alienation, and the 

Evolution of Language น้ัน ก�รเสียดสีประชดประชันได้กล�ยเป็นภ�ษ�พ้ืนฐ�น

สำ�หรับก�รสือ่ส�รในสมัยน้ีทีส่�ม�รถพบเหน็ไดจ้�กสือ่ต�่ง ๆ  ดงัน้ันก�รดกัจบั

ข้อมลูเพือ่วเิคร�ะหค์ว�มรู้สกึของกลุม่เป�้หม�ยจ�กก�รสนทน�บนแพลตฟอร์ม

ออนไลน์ โดยเฉพ�ะทวิตเตอร์ที่มีจำ�นวนผู้ใช้ง�นทั่วโลกกว่� 270 ล้�นบัญชี 

ในปี 2019 และมีรูปแบบก�รใช้ภ�ษ�แบบสั้นกระชับแต่เป็นที่เข้�ใจกันใน 

หมู่ผู้ใช้ง�น จึงกล�ยเป็นเร่ืองท้�ท�ยสำ�หรับนักวิจัยข้อมูลในก�รแกะคว�มหม�ย

ของคอมเมนต์หรือก�รทวีตที่มีทั้งคำ�แสลง คำ�พูดทีเล่นทีจริง และคว�มหม�ย

ที่ซุกซ่อนไว้ในข้อคว�มที่ดูจะล่อแหลมในท�งกฎหม�ย เพื่อม�ใช้ในก�รห� 

อินไซต์ของผู้บริโภคหรือก�รพัฒน�เอไอสำ�หรับก�รแปลภ�ษ�ในอน�คต 

 แม้จะมีโมเดลในก�รวิเคร�ะห์ข้อคว�มเกิดข้ึนม�กม�ยที่มีคว�มแม่นยำ� 

แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่�ยนัก เพร�ะภ�ษ�ไม่ใช่สิ่งที่ต�ยตัว ก�รประชดประชันเสียดสี

จึงส�ม�รถลื่นไหลไปกับบริบทหรือสถ�นก�รณ์รอบตัวที่ยิ่งเกิดมีคว�มขัดแย้ง

หรือยอ้นแยง้ กย็ิง่ทำ�ใหก้�รสร้�งสรรคเ์พือ่ก�รลอ้เลยีนหรือเสยีดสน้ัีนเตม็เปีย่ม

ไปด้วยอรรถรสและคว�มแสบสันที่ย�กต่อก�รตีคว�มหม�ยแบบตรงไป 

ตรงม� 
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Creative Update : คิดทันโลก 

ไม่ได้ขี้ประชดเล้ย
เรื่อง : อธิพงษ์ อมรวงศ์ปิติ

ก�รประชดเหน็บแนมเรียกได้ว่�เป็นลักษณะสำ�คัญ

อย�่งหน่ึงของภ�ษ�องักฤษทีพ่บไดแ้พร่หล�ยและ

หยั่งร�กลึก โดยเฉพ�ะภ�ษ�อังกฤษแบบบริติช 

จนน่�จะพูดได้ว่�ห�กข�ดก�รประชดประชันไปแล้ว 

ภ�ษ�อังกฤษก็คงไม่ใช่ภ�ษ�อังกฤษ คล้�ย ๆ กับ

กรุงเทพฯ ที่ถ้�รถไม่ติดก็คงไม่ใช่กรุงเทพฯ โดย

หลักฐ�นหน่ึงที่บ่งชี้ว่�ก�รประชดเหน็บแนมเป็น

สิ่งที่แทรกซึมอยู่ในอัตลักษณ์ของภ�ษ�อังกฤษ 

ก็คือ สำ�นวนหรือคำ�พูดบ�งอย่�งที่ถูกใช้ในเชิง

ประชดประชันบ่อยเสียจนแทบจะสูญเสียคว�มหม�ย

แบบตรงตัวไปแล้วเหล่�นี้

ฉลาดเป็นกรดนะเนี่ยเรา
สมมติว่�เพื่อนของเร�นำ�อ�ห�รเข้�ไปอุ่นในเต�

ไมโครเวฟทั้งๆ ที่อยู่ในห่อฟอยล์จนไฟลุกท่วม 

หรือเอ�เส้ือผ้�ลงซักโดยไม่แยกผ้�สีออกจ�กผ้�ข�ว 

เร�กอ็�จสรรเสริญคว�มรอบรูช้�ญโลกของเพือ่น

แบบประชดประชันด้วยก�รเรียกเพ่ือนเป็น genius 

หรืออัจฉริยะ เช่น Good job, genius! เพื่อให้ได้

คว�มหม�ยว่� อัจฉริยะสุดๆ ไปเลยเพื่อน หรือ

อ�จเรียกเพือ่นว่�ไอน์สไตน์ก็ได ้เช่น Well-done, 

Einstein! ท่ีคว�มหม�ยว่� เก่งม�กจ้ะพ่อไอน์สไตน์ 

ผู้เป็นสัญลักษณ์ของคว�มฉล�ดปร�ดเปร่ืองเพื่อ

เหน็บแนมแบบไปให้สุดนั่นเอง

ชีวิตดี๊ดี
ลองจนิตน�ก�รว�่วนัน้ีเร�ตืน่ส�ยโดง่จนน่�จะไป

ประชุมไม่ทัน ขณะกำ�ลังจะรีบออกจ�กบ้�น รถก็ดัน

สต�ร์ตไมต่ดิ เท�่น้ันไมพ่อ ฝนยงัเทลงม�ห�่ใหญ่

จนถนนกล�ยเปน็คลองในช่ัวพริบต� ห�กเกิดเหตุ

ฝนตกข้ีหมูไหลเช่นน้ี เร�ก็อ�จประชดห�ยนะ 

ทั้งหล�ยที่เกิดขึ้นว่� Great! หรือ Just great! คือ 

เยี่ยมไปเลย ไม่ก็พูดว่� Everything is just peachy. 

อำ�น�จในกำ�มือ...
เมื่อมือเพียงข้�งเดียว
ส�ม�รถกำ�โลกไว้ทั้งใบ

เรื่อง : บุษกร บุษปธำ�รง

โลกของวรรณกรรมน้ันช่�งกว้�งใหญ่และไร้กฎเกณฑ์ 

ผูใ้ดทีเ่ข้�ม�ในโลกน้ี ต�่งกเ็ปรียบเสมอืนพระเจ�้

ที่จะสร้�ง จะรื้อ หรือจะกำ�หนดเรื่องร�วอย่�งไร

ก็ย่อมได้ด้วยมือท้ังสองข้�ง (หรืออ�จจะข้�งเดียว) 

คว�มเป็น “เร่ืองแต่ง” มักม�คู่กับคำ�ว่� “ไม่จริง” เสมอ 

เพร�ะกรอบแหง่คว�มสมมติทีโ่อบล้อมคว�มเปน็

วรรณกรรมเอ�ไว้ แต่หล�ยคร้ังวรรณกรรมก็ถูก

นำ�ม�ใช้เป็นเคร่ืองมือในก�รบอกเล่� “คว�มไม่จริง” 

ให้คนใน “โลกจริง” ต้องแอบสะดุ้งอยู่บ่อย ๆ

ระเด่นลันไดกับการแหวกขนบ
นิทานชวนฝันเจ้าหญิงเจ้าชาย
พระมห�มนตรี (ทรัพย์) นับเป็นหน่ึงในไอดอล 

ในด้�นก�รบอกเล่� “เรื่องแต่ง” ผ่�นวรรณกรรม 

โดยเฉพ�ะวรรณกรรมเชงิเสียดสีล้อเลียนที่นบัได้

ว่�เป็นม�สเตอร์พีซและยังคงสร้�งช่ือม�ถึงปัจจุบัน 

ไม่ว่�จะเป็นเร่ืองเพลงย�วว่�จม่ืนร�ช�ม�ตย์ หรือ

เรื่องระเด่นลันไดที่แม้คงคว�ม “แซ่บ” ไม่แพ้กัน 

 ระเด่นลันได เป็นกลอนบทละครที่จะนับว่�

เร่ืองแต่งทั้งหมดก็ไม่เชิง เพร�ะตัวละครหลัก

อย่�งแขกลันได แขกประดู่ และน�งประแดะนั้น 

ต่�งก็เป็นคนที่มีตัวตนจริง ๆ แถมยังมีที่ม�จ�ก

เร่ืองก�รชิงรักหักสว�ทที่เกิดข้ึนจริงเสียด้วย  

เมื่อดูเผิน ๆ ก็อ�จเห็นถึงก�รล้อเลียนบทละคร

เรื่องอิเหน�อย่�งเด่นชัด ไม่ว่�จะเป็นก�รอวยยศ

แขกลนัไดใหเ้ปน็ระเดน่ลนัได ลอ้กบัระเดน่มนตรี 

(อิเหน�) หรือด้วยถ้อยคำ�อย่�ง “สวมประคำ�ดีคว�ย

ตะพ�ยย�่ม หมดจดงดง�มกว่�ปนัหย”ี อกีทัง้ยงั

ลอ้ขนบบทละครในอกีหล�ยอย�่ง ดงัเช่น เมือ่ถงึ

คร�วจะมบีทชมโฉมใหเ้หน็คว�มสวยง�ม กก็ลบั

เปลี่ยนให้เป็น “ง�มละม้�ยคล้�ยอูฐกะหล�ป๋�” 

ไปเสียอย่�งน้ัน ไหนจะถ้อยคำ�ที่ใช้ก็ยังขัดแย้ง 

จนน่�ขัน ไม่ว่�จะเป็น ระเด่นทีอ่น�ถ� หรือ ปร�ส�ท

เส�คอดยอดด้วน ก็ต�ม ก�รล้อเลียนนี้นอกจ�ก

จะสร้�งคว�มตลกขบขันจ�กก�รแหวกขนบเดิม

ที่ซ้ำ�ซ�กจำ�เจแล้ว ยังวิพ�กษ์คว�มนิยมนิท�น

แบบเดิม ๆ ที่มีเจ้�หญิง เจ้�ช�ยต�มอุดมคติ 

และยังอ�จเช่ือมไปถึงก�รวิพ�กษ์เร่ืองเชิงชู้ส�ว

ของชนชั้นสูงที่เกิดขึ้นในขณะนั้น ซึ่งคือเรื่องของ

พระสุริยภักดีและเจ้�จอมอ่ิมน่ันเอง ท้ัง 3 เหตุก�รณ์

ล้วนมีจุดร่วมที่ตรงกันคือ เรื่องก�รแย่งชิงสตรีมี

พันธะทั้งสิ้น ก�รใช้ตัวละครช�ยขอบอย่�งแขก 

จึงขับเน้นภ�พของคว�มลักลั่นที่เกิดข้ึนภ�ยใต้

กรอบอุดมคติได้เป็นอย่�งดี แม้บทละครเร่ือง

ระเด่นลันไดน้ีจะไม่ได้ รับก�รเผยแพร่ขณะ 

พระมห�มนตรี (ทรัพย์) ยังมีชีวิตอยู่ แต่ก็ยัง

สะทอ้นใหเ้หน็คว�มคดิวิพ�กษต์อ่ประเดน็ต�่ง ๆ  

ในสังคมไว้ได้อย่�งชัดแจ้ง

 ไม่ใช่เร่ืองแปลกที่วรรณกรรมเหล่�น้ีล้วน

ฉ�บไปดว้ยรสตลกขบขัน เพร�ะคว�มตลกขบขัน

ก็เปรียบได้กับอีก “เกร�ะป้องกัน” หน่ึงร่วมกับ

เกร�ะของวรรณกรรมเช่นกัน ดังที่คว�มขบขัน 

มักม�พร้อมกับคว�ม “ไม่จริงจัง” ของอ�รมณ์

และสำ�เนียงในข้อคว�ม ไม่ว่�จะยุคสมัยใด 

โลกของวรรณกรรมและก�รเขียนจึงยังคงเป็น 

ช่องท�งในก�รนำ�เสนอคว�มคิดที่อ�จถูกตีกรอบ

ด้วยบริบทโลกของคว�มเป็นจริงเสมอ 

 จวบจนปัจจบุนัที ่“สเตตัส” เพียงไมก่ีบ่รรทัด 

ก็อ�จทำ�ให้ผู้คนรับรู้ ขบขัน และก่อเกิดก�ร

วิพ�กษ์วิจ�รณ์ในแง่มุมที่กว้�งออกไปได้ และ

บ�งทีอำ�น�จยิ่งใหญ่ที่ทุกคนมีอยู่ในมืออ�จ 

มีขน�ดแค่ 0.5 มิลลิเมตรของป�กก�สักด้�ม 

ก็เท่�นั้น !

ที่ม� : บทคว�ม “‘ครับ-ค่ะ’ เร่ิมใช้เม่ือใด ส่องก�รปรับ ‘ภ�ส�ไทย’ ฉบับจอมพล ป. เพ่ือคว�มเป็น ‘ไทย’ ?” จ�ก silpa-mag.com / 
บทคว�ม “ภ�ษ�ไทยยุคจอมพลป.พิบูลสงคร�ม” จ�ก m-culture.go.th / บทคว�ม “‘ขบ’ แล้วต้อง ‘ขัน’ วิถีวิจ�รณ์แบบ ‘ขำ�ๆ’ ใน
วรรณคดีไทยสมัย ร. 3” จ�ก m.museumsiam.org / บทคว�ม “‘ระเด่นลันได’ ศึกแย่งชิงสตรีมีพันธะ วรรณกรรม 
ล้อขุนน�ง-ก�รเมืองสมัยรัชก�ลที่ 3” จ�ก silpa-mag.com
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ก็คือทุกอย่�งร�บร่ืนเป็นที่สุด ชีวิตปังปุริเย่ม�ก

เว้ยแก นอกจ�กนั้น เร�ยังอ�จพูดถึงเหตุก�รณ์

ที่ม�เสริมคว�มพังพิน�ศว่�เป็น icing on the cake 

ได้ด้วย คือประชดว่�เหตุก�รณ์ท่ีทำ�ให้สถ�นก�รณ์ 

เลวร้�ยลงกว่�เดิมเป็นเหมือนไอซิ่งหอมหว�นที่

ตกแต่งด้�นบนของเค้กให้สวยง�มและอร่อยย่ิงข้ึน

ไปอีกก็ได้

ช่างสังเกตเป็นที่สุด
เวล�ท่ีใครต้ังข้อสังเกตท่ีไร้ประโยชน์เพร�ะเห็นอยู่

ตำ�ต� เช่น เพ่ือนเพ่ิงตัดผมส้ันเท่�ต่ิงหูแล้วยังทักว่�

ตัดผมม�เหรอ เร�ก็ส�ม�รถประชดขำ� ๆ ได้ว่� 

Thank you, Captain Obvious! ออกแนวว่� ขอบคุณ

นะพ่อคนช่�งสังเกต หรือไม่ก็ Nothing gets 

past you. ไม่มีอะไรเล็ดลอดส�ยต�เธอไปได้จริง ๆ  

ไม่ก็ขับเน้นคว�มส�ม�รถในก�รตั้งข้อสังเกตที่ 

ไร้ประโยชน์ด้วยก�รเปรียบเทียบกับเชอร์ล็อก 

โฮล์มส์ เสียเลย แล้วพูดว่� No shit, Sherlock. 

พูดเป็นเล่นไปน่ะ พ่อเชอร์ล็อกยอดนักสืบ

แหงสิ ต้องถามด้วยเหรอ
บ�งคำ�ถ�มเร�ก็อ�จรู้สึกว่�ไม่เห็นต้องถ�มเลย

เพร�ะคำ�ตอบก็รู้กันอยู่ เร�ก็อ�จให้คำ�ตอบแบบ

ย้อนแย้งไปแทน เช่น เพื่อนทุกคนรู้ โลกก็รู้ว่�เร�

รักปล�แซลมอนเปน็ชีวติจิตใจ แต่ก็ยงัม�ถ�มเร�

อีกว่�จะไปกินปล�แซลมอนดิบด้วยกันไหม ดัง

นั้นแทนที่จะตอบเพื่อนว่� Yes. ก็อ�จจะตอบไป

ว่� Is the pope catholic? ที่หม�ยถึงก็แหงอยู่

แล้วไหม (พระสันตะป�ป�ที่เป็นผู้นำ�นิก�ยค�ทอลิก 

ก็ย่อมต้องนับถือนิก�ยน้ีอยู่แล้วสิ) หรือห�กเร�

สนิท ก็อ�จจะพูดว่� Does a bear shit in the 

woods? แปลตรงตัวก็คือ แล้วหมีข้ีในป่�หรือ

เปล่�ล่ะ เป็นก�รสื่อคว�มว่�เร่ืองแบบนี้ไม่เห็น

ต้องถ�มเลยนั่นเอง

คงใช่หรอก แหม
ห�กมีใครพูดอะไรที่เร�เช่ือไม่ลงว่�เป็นเร่ืองจริง 

แทนที่จะพูดแย้งตรง ๆ เร�ก็อ�จใช้ก�รประชด

เข้�ม�สื่อว่�เร�ไม่เช่ือหรือไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ 

อีกฝ่�ยพูด เช่น ถ้�มีใครพูดว่�ประเทศไทยน้ัน 

มีสิทธิเสรีภ�พทุกต�ร�งน้ิว เร�ก็อ�จพูดว่� 

Yeah, right. (อ�จกลอกต�ประกอบไปด้วย) ซึ่ง

ฟังดูเผิน ๆ เหมือนจะแปลว่� เห็นด้วย แต่จริง ๆ 

แล้วเป็นก�รประชดทำ�นองว่� “อ๋อออออ...จ้ะ”

จูจุ๊บสงบศึก (?)

สงคร�มยงัไมจ่บ อย�่เพิง่นับศพทห�ร...ดเูหมอืน

วลีน้ีจะใช้ได้จริงกับวงก�รโฆษณ�ที่ต่�งฝ่�ยต่�ง

เชือดกันไม่จบสิ้นผ่�นคว�มคิดสร้�งสรรค์ที่ 

ปล่อยม�แบบไม่หยุดยั้ง

 ก็เพร�ะว่� “ก�รจิกกัด” กล�ยเป็นอีกวิธีที่

เจ๋งพอจะดึงดูดคว�มสนใจจ�กลูกค้�และสร้�ง

ภ�พจำ�ของแบรนดไ์ดเ้ปน็อย�่งด ีแมใ้นสงัคมไทย

จะยังไม่ค่อยใช้วิธีก�ร “แซะ” กันในโฆษณ�  

แต่ในบริบทโลกกลับตรงกันข้�ม แบรนด์ยักษ์ใหญ่

ที่ เป็นคู่ แ ข่งตลอดก�ลหล�ยแบรนด์มักใช้ 

ก�รโฆษณ�ในเชิงจิกกัดท้ังส้ิน ไม่ว่�จะเป็น Apple 

กับ Samsung หรือ Coca-Cola กับ Pepsi ที่

เรื่อง : วนบุษป์ ยุพเกษตร

ขอบคุณนะ
ปกติแล้วเร�มักสงวนคำ�ขอบคุณไว้ใช้กับคนที่ทำ�

สิ่งดี ๆ ให้เร� แต่อันที่จริง เร�ยังนำ�คำ�ขอบคุณ

ไปใช้ในเชิงประชดเพื่อแสดงคว�มไม่พอใจกับ 

คนท่ีสร้�งปัญห�ให้เร�ได้ด้วยนะ เช่น ห�กเพ่ือน

ทำ�น้ำ�หกใสโ่ทรศพัทม์อืถอืเร�และทำ�ใหเ้คร่ืองพงั 

เร�กอ็�จแสดงคว�มไม่สบอ�รมณ์ดว้ยก�รพดูว�่ 

Thanks a lot. คือขอบคุณประชดมันเสียเลย 

ที่สร้�งปัญห�ให้ตลอด ๆ

เคยเสียดสีกันแรงเสียจนโฆษณ�โดนแบนเป็นที่

เรียบร้อย

 ด้�น McDonald’s กับ Burger King แบรนด์

เบอร์เกอร์เจ�้ใหญก่ไ็มน้่อยหน้�กนัเพร�ะฟ�ดกนั

ม�ต้ังแต่ยุค 80s แบบไม่มีใครยอมใคร โฆษณ�ชุด 

Burning Stores ที่เปลี่ยนวิกฤตเหตุก�รณ์ร้�น 

Burger King ไฟไหม้ให้กล�ยเป็นโฆษณ�ทีเ่คลมว่�ที่

ไหม้ก็เพร�ะใช้ไฟจ�กเต�ถ่�นย่�งเน้ือม�ตลอด

ตั้งแต่ปี 1954 ไม่ได้ใช้ไมโครเวฟอุ่นเบอร์เกอร์

อย�่งทีเ่จ้�ไหนทำ� (ทีน่่�จะหม�ยถึงแบรนดค์ูแ่ข่ง

นั่นแหละ) ก็นับเป็นคว�มกล้�ห�ญที่อ�ศัยลูกบ้�

เข้�ช่วยจนคว้�ร�งวัล Grand Prix ในหมวด  

Print & Publishing จ�กเวที Cannes Lions 2017 

ได้สำ�เร็จและกล�ยเป็นโฆษณ�ทีใ่คร ๆ  ก็ยังคงพูดถึง

 ล่�สุด Burger King ยังทำ�ให้แฟน ๆ ต้อง

ตะลึงอีกคร้ัง เมื่อเผยภ�พโฆษณ�ที่มีม�สคอต

ของตวัเองกำ�ลงัจบูอย�่งดดูดืม่กบัตวัตลกผมแดง 

ท่ีเห็นเพียงข้�งหลังก็รู้ทันทีว่�คือ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ 

ม�สคอตตัวเก่งของคู่แข่งตัวฉก�จ เพ่ือเฉลิมฉลอง 

Helsinki Pride เทศก�ลของช�ว LGBT ในเมือง

เฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ 

 “Burger King ยนืหยดัเคยีงคูค่ว�มเท�่เทยีม

กนัม�ตลอด คว�มรักและสทิธิของมนุษยก์แ็คเ่ปน็

ไปอย่�งที่มันควรจะเป็น” ไคซ� ค�ซิล� (Kaisa 

Kasila) ผู้จัดก�รแบรนด์กล่�ว โดยเธอยืนยันว่�

ไม่ได้ล้อเล่นกับประเด็นน้ีและหวังว่� McDonald’s 

ก็คงคิดแบบเดียวกัน ถึงแม้ Burger King จะ

แอบแฝงข้อคว�มไปกับก็อปปี้บนป้�ยโฆษณ�ว่� 

“Love conquers all.” หรือคว�มรักชนะทุกสิ่ง 

(รวมถึงคู่แข่งท�งธุรกิจ) ด้วยก็ต�ม  

 ไม่ว่�ครั้งหน้�ทีเด็ดของ Burger King จะม�

ไม้ไหน แต่จุดประสงค์ก�รฟ�ดฟันกันระหว่�ง

แบรนดก์ไ็มใ่ช่เปน็ไปเพือ่ก�รโจมตใีหอ้กีฝ่�ยดแูย ่

ห�กแต่เป็นก�รใช้คว�มจริงที่เจ็บแสบเพื่อดึง 

ฐ�นลูกค้�เดิมให้รู้สึกพึงพอใจในตัวแบรนด์ม�ก

ยิง่ข้ึน ทัง้ยงัเอือ้ใหอ้กีแบรนดย์อ้นกลบัม�มองห�

จุดบกพร่องของตนเองและปรับปรุงให้ดียิ่งข้ึน 

พร้อมท่ีจะส�ดคว�มคิดสร้�งสรรค์ผ่�นก�รแข่งขัน

คร้ังใหม่ให้เหล่�ผู้บริโภคอย่�งเร�ได้อมยิ้มและ

หัวเร�ะกันไม่รู้จบ

ที่ม� : บทคว�ม “Burger King Sucks Face With Ronald 
McDonald in New Ad Campaign” (กันย�ยน 2563) 
โดย Neal Broverman จ�ก advocate.com / บทคว�ม 
“How brands have used satire in advertising” โดย 
Nikki Gilliland จ�ก econsultancy.comad
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Creative Resource : วัตถุดิบทางความคิด

เรื่อง : ภัทร�พร ดุลมะดัน และ ชนกม�ศ ไพรศรี

FEAT U RED BOOK
Irony and Sarcasm
โดย Roger Kreuz           

“วนัน้ีอ�ก�ศดจีงั!” ทัง้ทีข่ณะน้ันพ�ยกุำ�ลงัเข้�และฝนกำ�ลงัตก ก�รพดูประชดประชันมกัเปน็เร่ืองทีไ่มจ่ริงแตก่ลบัมีคว�มซบัซอ้นม�กกว�่ก�รพดูโกหกเสยีอกี 

เห็นได้ชัดว่�ก�รพูดประชดประชันหรือเสียดสีสังคมเป็นสิ่งที่ถูกนำ�ม�ใช้ในชีวิตประจำ�วันอย่�งแพร่หล�ยม�กข้ึน ทั้งจ�กก�รสื่อส�รแบบต่อหน้�หรือผ่�น 

โซเชียลมีเดียต่�ง ๆ แต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่� “ก�รประชดประชัน” และ “ก�รเสียดสี” แตกต่�งกันอย่�งไร ใช้ในบริบทใด และผลกระทบจ�กก�รใช้คำ�พวกนี้ 

เป็นอย่�งไรบ้�ง

 ผู้เขียนหนังสือ Irony and Sarcasm หนึ่งในหนังสือชุด The MIT Press Essential Knowledge Series ที่รวบรวมประเด็นน่�สนใจในปัจจุบัน สร้�งสรรค์

ขึ้นโดยผู้เชี่ยวช�ญเฉพ�ะด้�น มีเนื้อห�ตั้งแต่ด้�นวัฒนธรรม ประวัติศ�สตร์ ตลอดจนวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี ได้อธิบ�ยถึงก�รประชดและก�รเสียดสี 

ในรูปแบบต่�ง ๆ รวมถึงคว�มหม�ยที่ต้องก�รสื่อส�ร เพื่อบอกเล่�วิธีที่ผู้คนใช้สื่อส�รถึงกันให้ได้คว�มหม�ยต�มที่ผู้ส่งส�รตั้งใจ ตลอดจนประเด็นปัญห�ที่

อ�จเกิดขึ้นจ�กก�รใช้คำ�ประชดประชันและคำ�พูดเสียดสีกันท�งออนไลน์ ที่ผู้คนส่วนใหญ่มักใช้กันจนหลงลืมและไม่ได้ใส่ใจในผลกระทบที่ต�มม� 

 ก�รใช้คำ�พูดประชดประชันเพื่อสื่อคว�มหม�ยที่ตรงข้�มกับสิ่งที่ต้องก�รจะสื่อจริง ๆ และใช้ก�รเสียดสีเพื่อทดแทนก�รกล่�วถึงบุคคลหรือเรื่องนั้น ๆ 

โดยตรง กำ�ลังทำ�ให้ก�รอ่�นและเข้�ใจ “ต�มตัวอักษร” อ�จใช้ไม่ได้กับก�รสื่อส�รในปัจจุบันไปเสียแล้ว เพร�ะเร�ไม่มีท�งรู้เลยว่� สิ่งที่เร�กำ�ลังอ่�นอยู่หรือ

ฟังอยู่นั้นมีคว�มหม�ยที่ซุกซ่อนอยู่หรือไม่
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พบกับวัตถุดิบท�งคว�มคิดเหล่�นี้ได้ที่ TCDC Resource Center 

ANIM ATION
Family Guy
โดย Seth MacFarlane           

ถ้�พูดถึงก�ร์ตูนผู้ใหญ่ ตลกร้�ย เสียดสีสังคม คุณนึกเรื่องอะไร...Family Guy คือหนึ่งในแอนิเมชัน

แนวเสียดสีสังคมซ่ึงล้อเลียนเร่ืองร�วต่�ง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมอเมริก� บอกเล่�ก�รดำ�เนินชีวิตประจำ�วัน 

สุดเพี้ยนของครอบครัวหนึ่งโดยสอดแทรกมุกตลก ก�รล้อเลียน คำ�หย�บค�ย และคว�มรุนแรงที่ทำ�ให้

ต้องใช้วิจ�รณญ�ณในก�รรับชมอย่�งสูง แอนิเมชันเร่ืองน้ีดำ�เนินเร่ืองแบบจบในตอนหรืออ�จมี 

คว�มเช่ือมต่อกันบ�้งในบ�งตอน ทำ�ใหส้�ม�รถรับชมไดโ้ดยไมต้่องกงัวลว�่จะลมืเร่ืองร�วก่อนหน้�เมือ่

กลับม�ดูอีกคร้ัง และแม้ว่�หล�ยคนอ�จมองว่�แอนิเมชันเร่ืองน้ีรุนแรงและหย�บค�ยเกินไป แต่ห�กเข้�ใจ

ในส่ิงทีตั่วละครนำ�เสนอ ผู้ชมจะได้ข้อคิด คว�มสนุกสน�น และเสียงหัวเร�ะจ�กส�รเหล่�น้ันไม่น้อยทีเดียว 

BOOK
Classic Art Memes
โดย Rob Ward           

รู้ไหม meme มีต้ังแต่ยุคคล�สสิกแล้วนะ!...คำ�ว่� 

“meme” หรือ “มีม” ถูกบัญญัติขึ้นปี ค.ศ.1976 

ในหนังสือที่ ช่ือว่� The Selfish Gene โดย  

Richard Dawkins ซึ่งมีคว�มหม�ยว่�คว�มคิดที่

ถกูถ�่ยทอดผ�่นรูปภ�พ ข้อคว�ม หรือสญัลกัษณ์ 

เพื่อให้คว�มหม�ยในเชิงตลกหรือล้อเลียน  

บ�งคร้ังเร�ใช้มีมเพ่ือแทนคว�มรู้สึกในช่วงเวล�น้ัน

หรือในโอก�สต่�ง ๆ เหมือนมีมในหนังสือ  

Classic Art Memes เลม่น้ีทีเ่ตม็ไปดว้ยภ�พศลิปะ

คล�สสิกตั้งแต่ยุคเรเนสซองส์ไปจนถึงยุคบ�โรก 

แต่ละภ�พล้อเข้�กับสถ�นก�รณ์ในปัจจุบัน 

ซึ่งเต็มไปด้วยข้อคว�มชวนหัว แอบแซะ และ 

จิกกัด ทันทีที่ได้เปิดอ่�นหนังสือเล่มน้ี รับรอง 

คุณจะคิดไม่ถึงว่� ศิลปะคล�สสิกในยุคก่อนก็มี

ภ�พแบบนี้อยู่ด้วยหรือ  

Parody: Fake News, Regeneration 
and Education 
โดย Christine Sinclair    

เมือ่พดูถงึคำ�ว�่ “ลอ้เลยีน” กด็เูหมอืนจะเปน็เร่ือง

ใกล้ตัวในชีวิตประจำ�วัน บ้�งใช้ล้อเลียนผู้อื่น 

A R TICLE

บ้�งก็ถูกผู้อื่นล้อเลียน แต่เร�เข้�ใจคว�มหม�ยและวัตถุประสงค์ของคำ� ๆ นี้ดีแค่ไหน ก�รล้อเลียน 

(Parody) มีคว�มหม�ยว่� ก�รเลียนแบบต้นฉบับไม่ว่�จะเป็นบุคคล ส่ิงของ หรือเหตุก�รณ์ต่�ง ๆ เพ่ือ 

สร้�งบรรย�ก�ศและเสียงหัวเร�ะ แต่บ�งครั้งก�รล้อเลียนอ�จนำ�ม�ซึ่งโทษที่่ค�ดไม่ถึง เช่น ก�รพูดจ�

เสียดสี ก�รวิพ�กษ์วิจ�รณ์ผู้อื่น หรือก�รสร้�งข่�วปลอมที่บิดเบือนจ�กคว�มเป็นจริง ดังตัวอย่�ง  

Fake news “ทรัมป์ได้ก้�วลงจ�กตำ�แหน่งแล้ว” จ�กหนังสือพิมพ์ฉบับปลอม The Washington Post 

เพื่อหลอกลวงล้อเลียน และเสียดสี ก�รล้อเลียนจึงควรเลือกใช้อย่�งระมัดระวัง เพร�ะแม้จะมี

วัตถุประสงค์ดี แต่ก็อ�จสร้�งคว�มไม่สบ�ยใจแก่ผู้อื่นได้ 
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MDIC : นวัตกรรมและวัสดุ

เรื่อง : มนต์นภ� ลัภนพรวงศ์

เพร�ะก�ร “พูด” น้ันเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจำ�วันของมนุษย์ ปัจจุบัน

เทคโนโลยดี�้นก�รสือ่ส�รจงึไดถ้กูพฒัน�ข้ึนอย�่งต่อเน่ืองร่วมกบันวตักรรม

ปัญญ�ประดิษฐ์หรือ AI เพื่ออำ�นวยคว�มสะดวกสูงสุดให้กับผู้ใช้ง�น ไม่ว่�

จะเป็นหล�กหล�ยเทคโนโลยีผู้ช่วยอัจฉริยะที่แฝงตัวอยู่ในอุปกรณ์สม�ร์ตโฟน

อย่�ง Google Assistant หรือ Siri ที่ส�ม�รถใช้ง�นผ่�นคำ�สั่งเสียง 

ในก�รเชื่อมต่อหรือค้นห�ข้อมูลได้โดยอัตโนมัติ

 ถึงแม้ว่�ผู้ช่วยเหล่�น้ีจะทำ�ง�นได้รวดเร็วทันใจเพียงใด แต่กลับยังมี 

ข้อเสียตรงที่ว่� ก�รตอบรับของผู้ช่วยเหล่�น้ีไม่ส�ม�รถแสดงอ�รมณ์ผ่�น 

น้ำ�เสียงหรือตอบกลับม�เป็นประโยคอะไรได้ม�กนัก จนบ�งครั้งก็ดูเหมือน

ว่�จะไม่เข้�ใจสิ่งที่เร�พูดออกไปเสียเลย ทำ�ให้ผู้ใช้ง�นมีคว�มรู้สึกแตกต่�ง

กับก�รสื่อส�รระหว่�งบุคคลด้วยกันที่มักแทรกอ�รมณ์ขันผ่�นท�งคำ�พูด 

ไม่ว่�จะเป็นก�รจิกกัด ประชดประชัน หรือก�รใช้น้ำ�เสียง รวมไปถึง 

ก�รแสดงอ�รมณ์ผ่�นหน้�ต� ท่�ท�ง เพื่อทำ�ให้คู่สนทน�มีอ�รมณ์ร่วมและ

เข้�ใจในเรื่องที่สนทน�กันได้ชัดเจนม�กขึ้น 

 และเพื่อตอบโจทย์คว�มต้องก�รให้หุ่นยนต์โต้ตอบกับมนุษย์ได้อย่�ง

เป็นธรรมช�ติม�กขึ้น คณะนักวิจัยจ�กมห�วิทย�ลัย Augsburg ประเทศ

เยอรมนี จึงได้คิดค้นและพัฒน� “Irony Man” หุ่นยนต์อัจฉริยะตัวจิ๋ว 

ที่จะม�เป็นเพื่อนคุยแก้เหง�คอยสร้�งคว�มเพลิดเพลิน เพร�ะส�ม�รถ

ตอบโต้ประโยคที่เร�พูดด้วยได้อย่�งลื่นไหลพร้อมสอดแทรกคำ�เสียดสี 

ประชดประชัน ผ่�นก�รแสดงอ�รมณ์บนใบหน้�และน้ำ�เสียงได้ม�กกว่� 

หุ่นยนต์ทั่วไป เช่น ในบทสนทน�เกี่ยวกับสภ�พจร�จร เมื่อเร�บ่นออกไปว่� 

“ทำ�ไมรถติดไม่ขยับเลย...” Irony Man จะตอบกลับม�ว่� “แต่ฉัน ‘รักกกกก’ 

ก�รติดอยู่ที่น่ี” ในน้ำ�เสียงเรียบ ๆ พร้อมหน้�ต�ที่แฝงไปด้วยคว�มกวน

ประส�ทไม่น้อย  

 เบื้องหลังคว�มกวนของ Irony Man เกิดจ�กก�รที่ผู้พัฒน�ได้สร้�ง

ระบบที่ผสมผส�นก�รโต้ตอบแนวประชดประชันเข้�กับบทสนทน�ทั่วไป 

ผ่�นกระบวนก�รคิดทบทวนและเปรียบเทียบจ�กหล�ยแนวท�งก�รประชด

จนได้คำ�ตอบทีเ่หม�ะสมกับสถ�นก�รณ์น้ัน ๆ  ม�กท่ีสุด ซ่ึงข้อคว�มแนวประชด

ที่แทรกอยู่เหล่�น้ีจะช่วยปรับปรุงรูปแบบก�รโต้ตอบที่เน้นก�รสื่ออ�รมณ์ 

ร่วมกับก�รแสดงสีหน้�ท่�ท�งของหุ่นยนต์ ซ่ึงจ�กก�รทดลองเปรียบเทียบกับ

ก�รสนทน�ทั่วไปพบว่� ก�รแสดงสีหน้�ร่วมกับคำ�พูดที่มีก�รใช้คำ�ประชด

ประชันน้ี ช่วยให้คู่สนทน�ของหุ่นยนต์รับรู้ถึงเน้ือห�ในก�รสนทน�เหมือนเดิม 

แต่เพิ่มเติมด้วยคว�มรู้สึกร่วมและคว�มสุนทรีย์ในก�รพูดคุยม�กยิ่งขึ้น

 แน่นอนว่�ทุกอย่�งย่อมเหมือนเหรียญที่มี 2 ด้�น เพร�ะแม้มันจะช่วย

เติมเต็มด้�นอ�รมณ์ในบทสนทน� แต่เจ้�หุ่นยนต์จิ๋วนี้ก็ยังไม่ฉล�ดพอที่จะ

รู้ว่�เม่ือไรควรหรือไม่ควรประชดกับมนุษย์ และยังไม่ส�ม�รถเช่ือมต่อกับ

อุปกรณ์อื่นหรือค้นห�ข้อมูลให้ได้ อย่�งไรก็ต�ม เชื่อว่�ในอน�คตเร�น่�จะ 

ได้เห็นก�รพัฒน�เทคโนโลยีเพิ่มเติมที่สมบูรณ์แบบม�กขึ้น ไม่ว่�จะเป็น 

หุน่ยนตห์รือผูช่้วยอจัฉริยะทีจ่ะตอบโจทยค์ว�มตอ้งก�รไดท้ัง้ก�รใช้ง�น และ

ตอบคว�มต้องก�รด้�นอ�รมณ์และคว�มรู้สึกของผู้ใช้ได้อย่�งเต็มที่ 

ที่ม� : บทคว�ม “Irony Man More Likable than Most Bots” โดย Toni Denis จ�ก 
seeflection.com และร�ยง�นวิจัย “Irony Man: Augmenting a Social Robot with the 
Ability to Use Irony in Multimodal Communication with Humans” โดย Hannes 
Ritschel และคณะ จ�ก Augsburg University 



หมดปญหาหยิบนิตยสารไมทัน
สมัครสมาชิกรายป
คาใชจายในการจัดสง 200 บาท (12 เลม)

หรือดาวนโหลดใบสมัครออนไลน
creativethailand.org/contactus

 สมาชิกใหม
ชื่อ
นามสกุล
เพศ ชาย

ครู/อาจารย ผูประกอบการ

หญิง อายุ อีเมล
โทรศัพท โทรศัพทมือถือ

 สมาชิกเกา (ตออายุ)

นักเรียน

ภาพยนตร

หมูบาน/บริษัท

เลขประจําตัวผูเสียภาษี เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน

ศิลปะการแสดง
พิพิธภัณฑ/หองแสดงงาน
วรรณกรรม/การพิมพ/สื่อสิ่งพิมพ

โฆษณา
แฟชั่น

การออกแบบ
โทรทัศน/วิทยุการกระจายเสียง

สถาปตยกรรม ทองเที่ยว/โรงแรม/สายการบิน หัตถกรรม/งานฝมือ คาปลีก/คาสง

ดนตรี

อาหาร
การแพทย

ทัศนศิลป/การถายภาพ
โทรคมนาคมการเงิน/ธนาคาร

ซอฟตแวร/แอนิเมชัน/วิดีโอเกม

นิสิต/นักศึกษา นักออกแบบ/ครีเอทีฟ อาชีพอิสระ ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัท

อื่นๆ โปรดระบุ

อื่นๆ โปรดระบุ

จังหวัด
เลขที่

หนวยงาน/แผนก

รหัสไปรษณีย
ซอย ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

หมูบาน/บริษัท

จังหวัด

ตองการสมัครสมาชิกนิตยสาร Creative Thailand ระยะเวลา 1 ป จำนวน 12 เลม

เช็คสั่งจายสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค (องคการมหาชน) (CEA) พรอมใบสมัครสมาชิก
โอนเงินเขาบัญชี สำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค (องคการมหาชน) ธนาคารกรุงเทพ สาขาสำนักงานใหญสีลม เลขท่ีบัญชี 101-9-12219-9
• แฟกซใบสมัครพรอมหลักฐานการโอนเงินมาที่ 02-105-7450
• หรือสงไปรษณียมาที่ สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค (องคการมหาชน) (CEA)
   อาคารไปรษณียกลาง 1160 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
• หรือแนบไฟลใบสมัครพรอมหลักฐานการโอนเงินมาที่อีเมล creativethailand@cea.or.th

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ 02-105-7400 ตอ 116

เริ่มตั้งแตฉบับเดือน โดยยินดีเสียคาใชจายในการจัดสงเปนจำนวนเงิน 200 บาท

เลขที่
หนวยงาน/แผนก

รหัสไปรษณีย
ซอย ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

เหมือนที่อยูในการจัดสง

ขอมูลผูสมัครสมาชิก

อาชีพ

สาขา/อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับอาชีพของทาน

ที่อยูในการจัดสง

วิธีการชำระเงิน

ที่อยูในการออกใบเสร็จ

พบกับนิตยส�ร “คิด” Creative Thailand ได้ที่
ร้�นหนังสือ ห้องสมุด สม�คม อ�ค�รสำ�นักง�น และร้�นก�แฟใกล้บ้�น 
ในกรุงเทพฯ เชียงใหม่ หัวหิน และจังหวัดอื่นๆ รวมถึง miniTCDC
 
ดูสถานที่จัดวางทั้งหมดได้ที่:
creativethailand.org/contactus
 

กรุงเทพฯ
ร้านหนังสือ
• Asia Books
• Kinokuniya
• B2S
• แพร่พิทย�
 
ร้านกาแฟ/ร้านอาหาร
• Au Bon Pain
• Starbucks
• TOM N TOM’S COFFEE
• True Coffee
• Auntie Anne’s
• Baskin Robbins
• Coffee World
• Mister Donut
• Black Canyon
• McCafe’
• ดอยตุง
• Ninety four coffee
• Puff & Pie
• Red Mango
• Iberry
• Greyhound Cafe’
• Amazon Cafe’
• Chester’s Grill
• Luv minibar
 
พิพิธภัณฑ์/หอศิลป์
• หอศิลปวัฒนธรรม
 แห่งกรุงเทพมห�นคร
• มิวเซียม สย�ม
• อุทย�นก�รเรียนรู้ (TK park)
• นำ�ทอง แกลเลอรี่
 
สมาคม/ห้องสมุด
• ศูนย์ศิลปะน�น�ช�ติ
 สม�คมฝรั่งเศส
• ห้องสมุดเนลสัน เฮลส์
 The Neilson Hays Library  
• ห้องสมุด - นิด้�
• สม�คมโฆษณ�
 แห่งประเทศไทย
• สม�คมธน�ค�รไทย
• สม�คมสโมสรนักลงทุน
• ห้องสมุด สสวท.
• สม�คมหอก�รค้�ไทย
• สถ�บัน
• Wall Street Institute
• Raffle Design Institute
• Vision Swimming
 Academy
 
เชียงใหม่ 
• woo cefe
• Kagee
• Ristresto lab
• ท่�แพอีสต์+ dibdee.binder 
• C.A.M.P ,MAYA
• True Coffee ,หอสมุด มช.
• Punspace, นิมม�นฯ
• asama cafe
• ม�ห�สมุด (บ้�นข้�งวัด)
• see scape gallery
• nimmanian club
• 8 days a week
• Bulbul book cafe’
• Graph cafe’
• Cefe de museum
• local cafe Think park                                                                                                                                            
• Librarista
• Artisan วัวล�ย
• paper spoon
• ก�แฟรสนิยม,
 หลัง มช ท�งขึ้นก�แล
• The barn : Eatery Design
• Book Republic
• wake up หน้�มอ
• Fab cafe’
• kum cafe คุ้มเจ้�บุรีรัตน์

• MAIIAM Contemporary Art 
 Museum
• ชีวิต ชีว�
• Minimeal Cafe
• Impresso
• Restr8to
• Penguin Villa
 (Penguin Getto)
• ก�แฟอ�ข่� อ่�ม�
 La Fattoria ส�ข�2 
• Happy Hut 
 ถ.นิมม�นฯ 
• ร�ชดำ�เนิน 
• Mai Bakery In Garden 
• Starbucks The Plaza
• Yesterday Hotel 
• October 
• สุริยันจันทร� นิมม�นฯ ซอย 1 
• ร้�นมีช�มีชัย (กู) 
• Cafe’de nimman 
• The Booksmith 
• ร้�นช� (Drink Club) 
• Cotto Studio 
• Starbucks Nimmanhemin
• Fern Forest Cafe’
• 9th Street Cafe
 นิมม�นฯ ซอย 9 
• ดวงกมล (Duang Kamol) 
• Rustic & Blue - Handgrown 
• Produce & Artisan Food  
 นิมม�นฯ ซอย 9
• หอนิทรรศก�รศิลปวัฒนธรรม  
 มช.
 
หัวหิน  
• ร้�นก�แฟ ชุบชีว� หัวหิน 
• อยู่เย็น หัวหิน บัลโคนี่  
• บ้�นใกล้วัง   
• ภัตต�ค�รมีกรุณ� 
• บ้�นถั่วเย็น @ แนบเคห�สน์ 
• ร้�นอ�ห�รหัวหิน (โกทิ)   
• ก�แฟข้�งบ้�น 
• IL GELATO ITALIANO 
• Together Bakery & Cafe’
• โรงแรม วรบุระหัวหิน
• Let’s Sea
• โรมแรม ดูน หัวหิน 
• เดอะร็อค หัวหิน  
• บ้�นจันทร์ฉ�ย 
• หัวหิน มันตร� รีสอร์ท
• ลูน่�ฮัท รีสอร์ท 
 
กระบี่
• Nakamanda Resort & Spa
• Rawee Warin Resort & Spa
• A little Handmade Shop  
 
ขอนแก่น 
• Hug School
 of Creative Arts
• ร้�นสืบส�น  
• ร้�นก�แฟ คอฟฟี่ เด้อ หล่� 
 (Coffee Der La)
 
เชียงราย   
• ร้�นหนังสือ herebookafe
• ร้�น Coffee Dad
 
นครราชสีมา 
• Hug station resort
 
นครปฐม 
• ร้�น  Dipchoc Cafe 
 
นครสวรรค์
• ร้�น Bitter Sweet 
 
น่าน  
• ร้�น Runway Coffee
• ร้�นคล�สสิค โมเดล น่�น 

• ร้�นก�แฟป�กซอย 
• ร้�น Nan Coffee Bean
 
ปาย/แม่ฮ่องสอน 
• ร้�นคอฟฟี่อินเลิฟ 
• ร้�น all about coffee 
• ร้�นป�ยหว�นบ้�นนมสด 
• ร้�นเล็กเล็ก
• ป�ยวิม�นรีสอร์ท 
 
พังงา
• Niramaya Villa
 and Willness Resort
• Ranyatavi Resort Phang Nga
• The Sarojin
 
เพชรบุรี
• Grand Pacific Sovereign 
• Resort & Spa
• DevaSom Hua Hin Resort
 
ภูเก็ต 
• ร้�นหนัง(สือ) ๒๕๒๑ ภูเก็ต
• The oddy Apartment & Hotel
• At Panta Phuket
• Banyan Tree Phuket
• Le Meridien Phuket
• Millienium Ressort
 Patong Phuket
• Novotel Phuket Resort 
• Patong Paragon Resort
 & Spa Phuket 
• Sheraton grand Lagana 
 Phuket
• Sri wanwa Phuket Villa
• Thanyapura
 
ระยอง
• Le Vimarn Cottage
 
ลำาปาง 
• อ�ลัมภ�งค์ เกสท์เฮ้�ส์ 
 แอนด์ มอร์ ลำ�ป�ง
• ร้�นเอก�ลิเต้
 Egalite Bookshop  
• Lampang Art Center 
 
เลย 
• บ้�นช�นเคียง
• ม�เลยเด้ เกสต์เฮ�ท์
 
ลพบุรี 
• ซนดิคอฟฟี่ 
 
สมุทรสงคราม/อัมพวา
• Baan Amphawa Resort 
 and Spa
 
สุโขทัย
• Ananda Co.,Ltd.
 
สุราษฎร์ธานี
• Muang Samui Spa Resort
• Pavilion Samui
 Boutique Resort
• The Sunset Beach Resort 
 and Spa Taling ngam
• Nora Beach Resort Samui
 
อุทัยธานี
• ร้�นบุ๊คโทเปีย Booktopia 
• Avatar Miracles
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Cover Story : เรื่องจากปก

11 กันยายน พ.ศ. 2563...เป็นอีกหน่ึงวันท่ีชาวกรุงเทพฯ รับฟังข่าวป้ายรถเมล์หน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ล้มพังราวกับ 
ข่าวแผ่นเสียงตกร่อง ฤาจะชาชินเสียแล้วกับเหตุการณ์จำาพวก ถนนยุบ ทางเดินพัง คนเดินตกท่อ คนข้ามทางม้าลาย 
โดนรถชน น้ำาท่วมรถติดถึงชาติหน้า น่ียังไม่รวมข่าวสายไฟพะรุงพะรังตามถนนกรุงเทพฯ กลับระเบิดเป็นเพลิงอย่าง 
ไม่มีปี่ไม่ขลุ่ย เพจชื่อดังหลายเพจ เช่น เพจ “คาราโอเกะชั้นใต้ดิน” ไม่รอช้ารีบเอาคำาขวัญเด็ด “กรุงเทพฯ ชีวิตดี ๆ ที่ลงตัว” 
ซึ่งชาวบางกอกรู้จักกันดี (พร้อมมองบน) แปะทับลงบนภาพป้ายรถเมล์พัง และคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญท่ีชาวเน็ตในทวิตเตอร์ 
และเฟซบุ๊กต่างพากันแชร์รูปภาพของเหตุการณ์น้ี ด้วยคำาบรรยายคล้าย ๆ กันว่า “กรุงเทพฯ เมืองเทพสร้าง” บ้างล่ะ 
“ชีวิตดี ๆ ” บ้างล่ะ ก็เห็นกันอยู่ชัด ๆ ว่าคำาบรรยายภาพดังกล่าว “ตรงกันข้าม” กับสิ่งที่เกิดขึ้นเสียสิ้นเชิง และชีวิตดี ๆ  
ย่อมไม่อาจเกิดขึ้นได้ท่ามกลางโครงสร้างสาธารณูปโภคที่ไม่มั่นคง แล้วเหตุใด “ชาวเน็ต” จึงเลือกใช้คำาขวัญดังกล่าว หรือ
ว่าการด่าทอตรง ๆ วิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตผลน้ันไม่มีประสิทธิภาพพอ ทำาไมผู้คนจึงพากันชอบใจท่ีวลีดังกล่าว “แซะ”  
วิถีคนเมืองได้อย่างตรงจุดมากกว่า มีอะไรในความยอกย้อนนี้ที่พอพูดอย่างหนึ่งกลับหมายถึงอีกอย่างหนึ่งกันแน่

ก�รแฝงนัยในผลง�นสร้�งสรรค์
กายวิภาคแห่งการแซะ

เรื่อง : สันติสุข พระบุญญ� และ รศ. ดร. แพร จิตติพลังศรี
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จ�กข้อคว�มที่ส่งต่อในโลกออนไลน์ที่มุ่งเสียดสี

สงัคม ถงึฉ�กปะทะค�รมของตัวละครในโทรทศัน์

ที่สร้�งคว�มเผ็ดร้อน ถึงวรรณกรรมและภ�พยนตร์ 

ที่เสียดสีคว�มอยุติธรรมรูปแบบต่�ง ๆ  ดูเหมือน

วิธีก�รที่ตัวอย่�งเหล่�น้ีมีร่วมกันในกระบวนก�ร 

“แซะ” ได้แก่ ก�รใช้ภ�พพจน์ (Figure of Speech) 

อย�่งก�รแฝงนัย (Irony) หรือในคว�มหม�ยอย�่ง

กว้�งที่สุดคือก�รกล่�วในสิ่ งที่ตรงข้�มกับ 

คว�มหม�ยที่ต้องก�รสื่อ...ม�สำ�รวจก�รแฝงนัย

ใหเ้หน็ถึงทีม่�ของก�รแฝงนัยประเภทต่�ง ๆ  และ

ตัวอย่�งก�ร “แซะ” ที่ไม่ใช่เรื่องง่�ยและตรงไป

ตรงม�อย่�งที่คิด ห�กแต่มีคว�มซับซ้อนใน 

หล�กหล�ยมิติท�งก�รเมืองและวัฒนธรรม และ

นำ�ไปสู่คว�มคิดสร้�งสรรค์อีกนับไม่ถ้วน

 

น�มนั้นสำ�คัญไฉน
ก�รแฝงนัยและคำ�นิย�ม
ก�รแฝงนัยเป็นเร่ืองที่นักวิช�ก�รส�ยวรรณคดี

และภ�ษ�ศ�สตร์ถกเถยีงกันม�น�นและพย�ย�ม

ทีจ่ะห�คำ�นิย�มทีค่รอบคลมุแตก่ย็งัไมส่�ม�รถที่

จะหยุดยั้งคว�มดิ้นได้ไหลลื่นในคว�มหม�ยของ

ก�รแฝงนัยได้ นอกจ�กคำ�นิย�มที่กว้�งที่สุดของ

ก�รแฝงนัยที่ระบุไปข้�งต้นแล้ว ก�รบอกว่�อะไร

คือก�รแฝงนัยอ�จตอบได้ง่�ยขึ้น ห�กเร�เข้�ใจ

ในสิ่งที่ “ไม่ใช่” ก�รแฝงนัย แต่ดูเหมือนว่�มี

คว�มข้องเกี่ยวซ้อนทับกันเสียก่อน 

 เมื่อพูดถึงก�รแฝงนัย หมวดคำ�ศัพท์ที่มัก

นึกถึงต�มม�คือ ก�รเสียดสี (Satire) คำ�ประชด

เหน็บแหนม (Sarcasm) หรือล้อ (Parody) 

ก�รเสียดสีเกิดจ�กลดทอนคว�มซีเรียสของ 

เรื่องร�วหนึ่ง ๆ และนำ�เสนออกม�ในลักษณะที่

น่�หัวร่อหรือดูถูกดูแคลน โดยมีจุดประสงค์ที่

ต้องก�ร “กัด” ส่ิงท่ีอยู่นอกเหนือตัวบทวรรณกรรม 

เช่น บุคคลหรือสถ�บันท�งสังคม ในขณะที่ 

คำ�ประชดเหน็บแนมคือกล่�วกระทบบุคคล 

ส่วน parody คือศิลปะและวรรณกรรมประเภท

ล้อซึ่งเป็นก�รเอ�ง�นช้ินก่อนหน้�ม�ผลิตซ้ำ� 

ในลักษณะที่ปรุงแต่งเพิ่มเพื่อสร้�งคว�มตลก

โปกฮ�และเสียดสี แม้ว่�ก�รเสียดสี ก�รล้อ และ

ก�รประชดเหน็บแหนมอ�จเกดิไดจ้�กหล�ยกลวิธี

ท�งภ�ษ�และหล�ยบริบท แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ 

เลยว่�ก�รแฝงนัยมักถูกใช้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ 

ดังกล่�วอยู่เสมอ ๆ 

 ในภ�ษ�อังกฤษ คำ�ว่� Irony ม�จ�กชื่อของ

ตัวละครสุขน�ฏกรรมกรีกน�ม Eiron ซึ่งมัก

แสดงออกในลักษณะที่ตรงข้�มกับอุปนิสัยจริง

ของตน แสร้งถ่อมตนให้ดูไร้คว�มส�ม�รถ 

แต่กลับส�ม�รถเอ�ชนะตัวละครอีกตัวที่มีนิสัย

อวดภูมิได้ ลักษณะก�รขัดแย้งกันระหว่�ง 

รูปลกัษณ์ภ�ยนอกทีป่ร�กฏกบัคว�มเปน็จริงน้ีเอง

ทำ�ให้ช่ือของตัวละครกรีกน้ีกล�ยเป็นที่ม�ของ 

คำ�ว่� Irony ซึ่งยังคงไว้ซึ่งนัยของคว�มหม�ย 

ทีส่ือ่ถงึก�รเสแสร้ง คว�มลกัลัน่ระหว่�งสิง่ทีก่ล�่ว

ออกม�กบัสิง่ทีห่ม�ยถึงจริงซึง่เปน็สิง่ทีไ่มป่ร�กฏ 

ส่วนในภ�ษ�ไทยนั้นมีผู้แปลคำ�ว่� Irony ออกม�

เป็นคำ�ต่�ง ๆ เช่น ร�ชบัณฑิตยสถ�นเรียกว่� 

ก�รแฝงนัย ในขณะที่ทองสุก เกตุโรจน์เรียกว่� 

ก�รประชดประชัน

 ส�เหตุหน่ึง ท่ีก�รแฝงนัยย�กท่ีจะระบุ 

คว�มหม�ยใหต้�ยตวักอ็�จเปน็เพร�ะก�รแฝงนยั

อ�จถูกแบ่งย่อยได้เป็นอีกหล�ยประเภท ท่ัวไปแล้ว 

ตำ�ร�วรรณคดีมักกล่�วถึงก�รแฝงนัยออกเป็น 

ส�มประเภท ได้แก่ ก�รแฝงนัยด้วยถ้อยคำ�1 

(Verbal Irony) ก�รแฝงนัยเชิงละคร (Dramatic 

Irony) และ ก�รแฝงนัยเชิงสถ�นก�รณ์ (Situational 

Irony) สำ�หรับประเภทแรกน้ันเป็นก�รแฝงนัยที่

เกิดข้ึนจ�กก�รขัดแย้งกันระหว่�งสิ่งที่กล่�ว 

ออกม�กบัสิง่ทีต่อ้งก�รสือ่ คว�มยอกยอ้นระหว�่ง

สิ่งที่ปร�กฏกับคว�มหม�ยที่แฝงนัยเอ�ไว้ เช่น 

ก�รกล่�วกับเพื่อนที่ผ่�นวันอันสมบุกสมบัน 

จนกระเซอะกระเซิงว่� “แกสวยอยู่” ท้ังท่ีคว�มจริง

ตรงหน้�และสิ่งที่ผู้พูดคิดน้ันตรงข้�มกับสิ่งที่พูด

โดยสิน้เชงิ หรือจะเปน็วรรคทองอนัโดง่ดงัจ�กบท

ละครเร่ือง Julius Caesar ของเชกสเปียร์ ที่ม�ร์ก 

แอนโทนีกล่�วซ้ำ� ๆ ในพิธีปลงศพจูเลียส ซีซ�ร์ 

ว่� “Brutus is an honourable man” หรือ “บรูทุส

เป็นผู้ทรงเกียรติ” จนผู้ฟังอดสงสัยไม่ได้ว่�ม�ร์ก 

แอนโทนีจะย้ำ�ทำ�ไมนักหน�จนสุดท้�ยถึงได้รู้ว่�

ม�ร์กเองเป็นผู้ทรยศและร่วมสังห�รซีซ�ร์ 

ก�รตอกย้ำ�ซ้ำ� ๆ  น้ีจงึเปน็ก�รแฝงนัยตรงกนัข้�ม

กบัสิง่ทีไ่มไ่ดพ้ดูน่ันเอง ส่วนเพลง “ไมค่ดิถงึเลย” 

ของ Nap A Lean ก็เป็นตัวอย่�งที่ดีของก�รแฝงนัย

ด้วยถ้อยคำ� “ฉันไม่เคยจะเหง� ไม่คิดถึงเลย 

เห็นเธอกับเข�ทีไร หัวใจยังรู้สึกเฉย ๆ” เน้ือเพลงน้ี

แสดงอ�ก�ร “ป�กอย่�งใจอย่�ง” ของคนที่ 

หน้�ชื่นอกตรมได้เป็นอย่�งดี เอม. เอช. เอบรัมส์ 

(M.H. Abrams) อธิบ�ยในปท�นุกรมศัพท์ท�ง

วรรณคดีเล่มสำ�คัญอย่�ง A Glossary of Literary 

Terms ว�่ ก�รแฝงนัยดว้ยถอ้ยคำ�เปน็ก�รทดสอบ

คว�มส�ม�รถในก�ร “อ�่นระหว�่งบรรทดั” หรือ

ตีคว�มเจตน�รมณ์และคว�มหม�ยแฝงเร้นของ

ผู้รับส�ร 

 สว่นก�รแฝงนัยเชิงละคร เกิดข้ึนในบทละคร

ท่ีแสดงถึงคว�มขัดแย้งระหว่�งส่ิงท่ีตัวละครทร�บ

กับที่ผู้ชมทร�บ เช่น ตัวละครอ�จจะตัดสินใจ

ลงมือทำ�บ�งสิ่งที่ผู้ชมทร�บว่�จะส่งผลในท�ง 

ตรงกันข้�มกับที่ตัวละครว�ดฝันไว้ ส่วนประเภท

สดุท�้ยหรือก�รแฝงนัยเชิงสถ�นก�รณ์เกดิข้ึนเมือ่

มีก�รปะทะกันระหว่�งสิ่งที่ผู้อ่�นหรือตัวละคร 

ในเร่ืองค�ดหวังกับสิ่งที่เกิดข้ึนจริงเมื่อเร่ืองร�ว

1 ณัฐนัย ประส�นน�มเรียกก�รแฝงนัยประเภทนี้ว่� “ถ้อยคำ�แฝงนัย” ในขณะที่ณัฐพร พ�นโพธ์ทอง เรียกว่� “ถ้อยคำ�นัยผกผัน”
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ดำ�เนินไป ซึ่งมักพบได้ในพล็อตของภ�พยนตร์ที่

เล่นกับคว�มปร�รถน�และคว�มค�ดฝันของตัวละคร

ที่ถูกขัดขว�งโดยข้อกำ�จัดและสภ�วะแวดล้อม 

ทำ�ให้ตัวละครต้องผิดหวังจ�กก�รที่เหตุก�รณ์ 

ไม่ดำ�เนินไปต�มคว�มหวังของตน

 นอกเหนือจ�กก�รแบ่งประเภทของก�รแฝงนัย

ข้�งต้นแล้ว เอบรัมส์ได้กล่�วถึงประเภทของ 

ก�รแฝงนัยแบบต่�ง ๆ ไว้อีก เช่น ก�รแฝงนัย

เชิงจินตนิยม (Romantic Irony) ซึ่งพบได้ใน

วรรณกรรมทีผู่เ้ขยีนจงใจใสเ่สยีงของตนใหผู้อ้�่น

ได้ยินและทำ�ให้ผู้อ่�นรับรู้ถึง “คว�มเป็นเร่ืองแต่ง” 

หรือ ก�รแฝงนัยแบบโสคร�ตสี  (Socratic Irony) 

ทีเ่กดิข้ึนเมือ่ผูพ้ดูแสร้งว�่ไมรู้่ในเรือ่งใดเร่ืองหนึง่ 

เพ่ือหลอกให้คู่สนทน�ส�ธย�ยประเด็นดังกล่�ว

ให้ฟัง ก่อนที่จะอ�ศัยโอก�สโจมตีคู่สนทน�โดย

ก�รแสดงให้เห็นว่�สิ่งที่พูดม�น้ันมีข้อผิดพล�ด 

อันเป็นวิธีที่บรมครูในปรัชญ�ตะวันตกอย่�ง 

โสคร�ตีสมักใช้ท้�ท�ยคว�มจริงแท้แน่นอนใน

คว�มรู้ของคูส่นทน� และเมือ่เหตกุ�รณ์หรือเร่ือง

ร�วใดทำ�ให้ผู้ฟังต้องอุท�นว่� โชคชะต�น้ัน  

“เล่นตลก” ก็หม�ยถึงก�รแฝงนัยเชิงโชคล้อ 

(Irony of Fate หรือ Cosmic Irony) กำ�ลังถูกใช้

เป็นตัวขับเคลื่อนเร่ืองร�วดังกล่�ว เน่ืองจ�ก

เป็นก�รจงใจให้ชะต�ชีวิตของตัวละครถูกชักใย

จ�กสิง่ทีอ่ยูเ่หนือก�รควบคมุ เปน็ก�รเยย้หยนัตอ่

ตัวละคร เช่น ก�รต�ยของน�งวันทอง เป็นต้น 

นอกเหนือจ�กที่กล่�วม�น้ี เอบรัมส์ยังกล่�วถึง

ก�รแฝงนัยเชิงโครงสร้�ง (Structural Irony) ที่

หล�ยครั้งถูกนำ�เสนอผ่�นก�รสร้�งตัวละครที่มี

ลักษณะไม่ประสีประส� มองโลกและตีคว�ม

สถ�นก�รณ์ที่เกิดข้ึนในแบบที่ผิดพล�ดไปจ�ก

คว�มเป็นจริง ซึ่งผู้อ่�นส�ม�รถอ่�นออกอย่�ง

ทะลุและเป็นผู้สังเกตคว�มไม่ประส�โลกและ 

หลงเข้�ใจผิดของตัวละคร

 นอกจ�กน้ี ยงัมกี�รศกึษ�ก�รแฝงนัยในเชงิ

ภ�ษ�ศ�สตร์ของณัฐพร พ�นโพธ์ิทอง ซึ่งแบ่ง 

ประเภทวัจนกรรมก�รแฝงนัยออกเป็น 2 ประเภท

หลัก ได้แก่ verbal irony as conversational 

implicature และ conversationalized ironic 

implicature สำ�หรับแบบแรก ก�รแฝงนัยถูก

แสดงออกผ่�นลักษณะย่อยใน 5 ลักษณะ ได้แก่ 

1) คู่ตรงข้�ม 2) คว�มไม่สมเหตุสมผล  

3) คว�มเกินจริง 4) ภ�ษ�ที่ไม่เหม�ะสมกับ 

คู่สนทน� 5) น้ำ�เสียง และสำ�หรับอย่�งหลัง

เป็นก�รแฝงนัยที่เกิดจ�กก�รใช้คำ�เปรียบเปรยที่

ถกูใช้เพือ่สร้�งก�รแฝงนัยจนเปน็คำ�ทีชิ่นหชิูนต�

กันดี อย่�งเช่น วิเศษ ประเสริฐ

 

ก�รเมืองเรื่องก�รแฝงนัย
คว�มธรรมด�ส�มัญของก�รแฝงนัยที่ใช้เพื่อ

เสียดสียั่วล้ออยู่ทุกเมื่อเช่ือวันและพบได้ในสื่อ 

ทุกรูปแบบน้ี ทำ�ให้ก�รแฝงนัยถูกศึกษ�อย่�ง

ละเอียดในแง่มุมวิช�ก�รโดยเฉพ�ะในส�ข�

มนุษยศ�สตร์ที่มองก�รแฝงนัยเหมือนเป็นทั้ง 

“ยุทโธปกรณ์” และ “คว�มรุ่มรวยของภ�ษ�”  

นักวรรณคดีศึกษ�ช�วแคน�ด�อย่�ง ลินด� 

ฮัตเชิน (Linda Hutchoen) ผู้เขียนหนังสือช่ือ  

The Irony’s Edge: The Theory and Politics of Irony 

ไดพ้ย�ย�มทีจ่ะเผยใหเ้หน็คว�มสลบัซบัซอ้นของ

ก�รแฝงนัย ปฏเิสธก�รมองก�รแฝงนัยในลกัษณะ

ทีต่�ยตัวหรือด�้นเดยีว และเนน้ย้ำ�ใหผู้อ้�่นระลกึ

ถึงมิติท�งก�รเมืองของก�รแฝงนัย

 สำ�หรับฮัตเชิน ก�รแฝงนัยเกิดจ�กคว�มลักล่ัน

ระหว่�งสิ่งที่กล่�ว พูด ปร�กฏ กับสิ่งไม่ได้กล่�ว 

ไม่ได้ยิน และมองไม่ เห็น โดยเธอมองว่�  

ก�รแฝงนัยน้ันเกี่ยวข้องกับบุคคลสองกลุ่มได้แก่ 

ผู้แฝงนัย (Ironist) และผู้ตีคว�ม (Interpreter) 

โดยที่เธอให้คว�มสำ�คัญกับผู้ตีคว�ม ในขณะที่

ง�นศึกษ�ก่อนหน้�มักมุ่งคว�มสนใจไปที่ตัว 

ผู้แฝงนัย ส�เหตุเน่ืองจ�กในทัศนะของฮัตเชินแล้ว 

ก�รเกิด ข้ึนของก�รแฝงนัยไม่ได้ ข้ึนอยู่ กับ 

เจตน�รมย์ของผู้แฝงนัยม�กเท่�กับก�ร “เก็ต” 

หรือก�ร “ไม่เก็ต” ของผู้ตีคว�ม ก�รแฝงนัย

สำ�หรับนักวิช�ก�รอย่�งฮัตเชินจึงเป็นกิจก�รที่มี

คว�มเส่ียง (Risky Business) เน่ืองด้วยในทุก ๆ  คร้ัง

ที่มีก�รใช้ก�รแฝงนัย ไม่มีก�รรับประกันว่� 

ก�รแฝงนัยน้ันจะบรรลุผลลัพธ์ต�มที่ผู้แฝงนัย

ค�ดหวังว่�จะเกิดข้ึน และยังไม่มีก�รก�รันตีว่�

บุคคลท่ีเป็นเป้�ของก�รแฝงนัยน้ันจะ “เก็ต” ส่งผล

ให้ฮัตเชินตั้งข้อสังเกตอีกหน่ึงข้อที่ต่�งจ�ก 

ง�นวิช�ก�รก่อนหน้�ที่มักมองว่�ก�ร “เก็ต”  

ก�รแฝงนัยน้ัน นำ�ไปสู่ก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์

แบบชุมชนขึ้น เช่น คว�มเป็น “คนใน” เป็นก�ร

สร้�งกลุ่ม แต่เธอกลับมองว่�แท้จริงแล้วก�รแฝงนัย

ไม่ได้นำ�ไปสู่ก�รสร้�งชุมชน แต่ชุมชนต่�งห�กที่

มีม�ก่อนหน้� โดยเป็นชุมชุนที่ เธอเรียกว่� 

“ชุมชนท�งว�ทกรรม” (Discursive Community) 

และก�รที่เร�อยู่ในชุมชุนว�ทกรรมก่อนต่�งห�ก 

ที่เป็นตัวกำ�หนดว่�เร�จะ “เก็ต” หรือ “ไม่เก็ต” 

ก�รแฝงนัย

 เพือ่เป็นก�รตอกย้ำ�ธรรมช�ติคว�มหล�ยหล�ก

ของก�รแฝงนัยที่ไม่ส�ม�รถลดทอนแล้วมอง 

ได้อย่�งเรียบง่�ยด้�นเดียว ฮัตเชินพย�ย�มเน้น

ถึงผลลัพธ์ท�งคว�มรู้สึกที่หล�กหล�ยจ�กก�รใช้ง�น 

ก�รแฝงนัย โดยสำ�รวจง�นศึกษ�ก่อนหน้�และ
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สรุปให้เห็นถึงก�รใช้ง�นในเชิงสื่อส�รของก�ร

แฝงนัยที่มีหน้�ที่หลัก ๆ  8 ประก�ร เรียงจ�ก 

ก�รทีม่พีลงัของอ�รมณ์เข้�ม�เกีย่วข้องนอ้ยทีส่ดุ

ไปม�กที่สุด ได้แก่ เพื่อเน้น เพ่ือทำ�ให้ซับซ้อน 

เพ่ือคว�มสนุกสน�น เพ่ือสร้�งระยะห่�ง เพ่ือสร้�ง

เกร�ะป้องกันตน เพื่อแสดงเงื่อนไข (proviso)  

เพ่ือต่อต้�น และเพ่ือโจมตี และอย่�งท่ีกล่�วไปว่�

ฮัตเชินเน้นอย่�งม�กที่จะแสดงถึงคว�มซับซ้อน

ของก�รแฝงนัย ดังน้ันในทุก ๆ ก�รใช้ง�น ฮัตเชิน

ยังระบุถึงผลในแง่บวกและแง่ลบของแต่ละก�รใช้ง�น

อีกด้วย ยกตัวอย่�งเช่น ก�รแฝงนัยเพื่อคว�ม

สนุกสน�น (ludic) หล�ยคร้ังสร้�งคว�มรู้สึก

หยอกล้อแบบเป็นมิตรหรือเรียกเสียงหัวเร�ะ  

แต่ในอีกแง่หนึ่งก�รแฝงนัยเพื่อคว�มสนุกสน�น

อ�จทำ � ให้ เ กิ ดคว�ม รู้ สึ ก ว่ � ผู้ พู ด เป็ นคน 

ไร้คว�มรับผิดชอบต่อประเด็นที่พูดออกม�  

ดูโง่เขล� และกำ�ลังลดทอนคว�มสำ�คัญและ 

คว�มซีเรียสของประเด็นนั้น ๆ อีกด้วย

 ข้อเสนอที่สำ�คัญที่สุดของฮัตเชินที่ เป็น 

ที่ม�ของก�รต้ังช่ือง�นของเธอว่� “ก�รเมือง 

เร่ืองก�รแฝงนัย” น้ัน ได้แก่คว�มพย�ย�มเผย 

ให้เห็นถึงคว�มซับซ้อนลื่นไหลของก�รแฝงนัย

และมิติท�งก�รเมืองที่ไม่ได้เป็นเพียงภ�พพจน์

และโวห�รธรรมด�ส�มัญ แต่ฮัตเชินมองว่� 

ก�รแฝงนัยมีลักษณะคว�มลื่นไหลของก�ร 

ใช้ง�นและผลลัพธ์ มีลักษณะครอบอุดมก�รณ์  

(Transideological) ในคว�มหม�ยทีว่่�ก�รแฝงนัย

อ�จถกูหยบิใช้เพือ่เสริมคว�มแข็งแกร่งของระบบ

เผด็จก�รและฝ่�ยอนุรักษ์นิยม หรือในท�ง 

ตรงกันข้�มคือใช้เพื่อปลดแอกและเป็นเคร่ืองมือ

ของชนกลุ่มน้อยท�งสังคมใช้ต่อสู้กับก�รกดทับ

และอำ�น�จนำ� (Hegemony) ทีน่ำ�ไปสูก่�รขับเคลือ่น

ระบอบประช�ธิปไตย ก�รแฝงนัยจึงส่งผลในแง่

สง่เสริมหรือทำ�ล�ยและในเชิงบวกหรือเชิงลบกไ็ด ้

เป็นเสมือนเคร่ืองมือท�งก�รเมืองที่อ�จใช้เพื่อ

เสริมคว�มมั่นคงให้แก่ผู้ที่มีอำ�น�จหรืออ�จใช้ 

ขัดง้�งกับอำ�น�จดังกล่�วก็ได้เช่นกัน

สำ�รวจก�รแฝงนัยและก�รเสียดสีใน 
ภูมิทัศน์ท�งศิลปะวัฒนธรรมไทยและเทศ
ท่�มกล�งภูมิทัศน์ของวัฒนธรรมข้�มพรมแดน 

ก�รแฝงนัยปร�กฏอยู่ทุกที่ และม�กไปกว่�น้ัน 

ก�รแฝงนยัทีม่กัใช้เพือ่หม�ยถงึภ�พพจน์ (Figure 

of Speech) ประเภทหน่ึงในง�นวรรณกรรมท่ีเน้น

ก�รส่ือคว�มหม�ยผ่�นภ�ษ�ตัวอักษร ก�รแฝงนัย

กลับยังปร�กฏและเป็นเคร่ืองมือสำ�คัญในง�น

ศลิปะรูปแบบอืน่ ๆ  นอกเหนือจ�กก�รเขียนดว้ย 

เช่น ภ�พยนตร์หรือง�นศิลปะแขนงอื่น ๆ  ที่เน้น

สือ่คว�มหม�ยผ�่นรูปภ�พเปน็หลกั และประเดน็

เร่ืองก�รแฝงนัยยังเก่ียวกับเร่ืองของวัฒนธรรม

โดยตรง ดังจะเห็นได้จ�กก�รที่มีช�วต่�งช�ติ

หล�ยคนต้ังกระทู้ถ�มด้วยคว�มฉงนต่อคนไทย

ว่� “คนไทยไม่เข้�ใจก�รเสียดสีและก�รแฝงนัย

หรือ” และยังเป็นเรื่องที่น่�สนใจที่เมื่ออธิบ�ยถึง

ก�รแฝงนัยในวัฒนธรรมต่�ง ๆ ดี. เจ. เอนไรท์ 

(D.J. Enright) ผู้เขียนหนังสือ Anatomy of Irony 

ที่ยังได้ยกตัวอย่�งก�รแฝงนัยจ�กประเทศไทย 

โดยกล่�วถึงก�รปล่อยนกของคนช�วไทยพุทธที่

เ ช่ือว่�จะเป็นก�รทำ�บุญอย่�งหน่ึง แต่ทว่�

กิจกรรมบุญคร้ังน้ีกลับเผยให้เห็นถึงก�รแฝงนัย

และคว�มยอ้นแยง้ เน่ืองจ�กว�่หล�ยคร้ังนกพวก

น้ีกลบัถกูจบัขังกรงเพือ่ข�ยใหก้บัผูใ้จบญุสนุท�น

ไดป้ลอ่ยออกไปอกีท ีหรือบ�งทเีร�อ�จจะเหน็มติิ

ท�งวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับก�รแฝงนัยเมื่อเร�

ได้ยินคนอังกฤษที่มักจะชอบเสียดสีวัฒนธธรม 

อเมริกันว่�คนอเมริกันไม่มีอ�รมณ์ขันหรือ 

คว�มล้ำ�ลึก เลยไม่เข้�ใจมุกตลกเสียดสีของ 

คนอังกฤษที่มักใช้ก�รแฝงนัยเป็นหลัก

 นักประพันธ์และศิลปินหล�ยท่�นก็ใช้ก�ร

แฝงนัยเป็นเคร่ืองมือในก�รวิพ�กษ์สังคมผ่�น 

ง�นศิลปะวรรณกรรมชิ้นนั้น ๆ ยกตัวอย่�งเช่น  

เรื่องสั้นชื่อ The Stolen Party ของ ลิเลียน�  

เฮกเกอร์ (Liliana Heker) ทีส่ร้�งโครงเร่ืองโดยใช้

ก�รแฝงนัยเชิงโครงสร้�ง เล่�เร่ืองร�วของเด็กส�ว

ลูกส�วแม่บ้�นท่ีทำ�ง�นให้บ้�นน�ยจ้�งท่ีมีฐ�นะดี 

แมว้�่ตลอดทัง้เร่ืองผูอ้�่นจะทร�บถงึตำ�แหน่งท�ง

สังคมของตัวละครเด็กส�วและแม่ แต่ด้วยคว�ม

อ่อนต่อโลก ตัวละครเด็กส�วกลับไม่เห็นกำ�แพง

ท�งชนช้ันและหลงสำ�คัญตนผิดว่�เป็นส่วนหน่ึง

ของชนชั้นที่สูงกว่� ก่อนที่เร่ืองร�วจะจบด้วย 

ก�รที่เธอต�สว่�งและเกิดสำ�นึกถึงชนช้ันของตน

ทีท่ำ�ใหส้ดุท�้ยเธอเปน็ไดแ้ค ่“สตัวน้์อย” ของบ�้น

เจ้�น�ยแม่เธอ ในแง่น้ีเอง ก�รแฝงนัยถูกใช้ใน

ง�นวรรณกรรมเพื่อวิพ�กษ์ระบบทุนนิยมและ 

ก�รจัดลำ�ดับชนช้ันท�งสังคมที่ใช้ฐ�นะของคน

เป็นตัวกำ�หนดตำ�แหน่งแห่งที่ของคนในสังคม 

 สำ�หรับวรรณกรรมไทย ณัฐนัย ประส�นน�ม 

ได้ศึกษ�เร่ืองสั้นไทยประเภทเสียดสีที่แต่งข้ึน 

ในช่วงป ีพ.ศ. 2535-2545 พบว�่ ก�รแฝงนัยเปน็

หน่ึงในกลวิธีท�งภ�ษ�ที่ นักเขียนกวัดแกว่ง 

เพื่อวิพ�กษ์สภ�พสังคมไทยในช่วงเวล�ดังกล่�ว 

ยกตัวอย่�งเช่น เร่ืองสั้นช่ือ ความหวังของผู้เล้ียงดู

รัฐบาล ของ ศักดิ์ชัย ลักขณ�วิเชียร ที่ผู้เขียน

จงใจให้ตัวละครผู้นำ�กล่�วถึงตนว่�กำ�ลังทำ� 

ก�ร “เสียสละอันใหญ่หลวง” ทั้งที่แท้จริงแล้วมี 

นโยบ�ยเอ�รัดเอ�เปรียบประช�ชน ผลักภ�ระ 

ใหป้ระช�ชนตอ้งเลีย้งดรัูฐบ�ล เพือ่เสยีดสรัีฐบ�ล
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ที่นโยบ�ยและก�รบริห�รกลับเป็นก�รโยนภ�ระ

ให้ประช�ชน เป็นต้น

 สำ�หรับง�นศิลปะประเภทอื่นพบว่� มีง�น

ศิลปะจัดว�ง (Installation Art) ของสิทธิกร  

ข�วสะอ�ด ทีม่กัจดัแสดงผลง�นเกีย่วกบัประเดน็

เร่ืองคว�มย�กลำ�บ�กของแรงง�นในภ�คเกษตรกรรม

และก�รกดทบัท�งชนชัน้อยูเ่นือง ๆ  ในง�นศลิปะ

จัดว�งที่จัดแสดงที่ศุภโชคอ�ร์ตแกลเลอรีเมื่อ 

ต้นปีที่ผ่�นม� สิทธิกรได้ใช้ก�รแฝงนัยในศิลปะ

จัดว�งชุดน้ีเพื่อวิพ�กษ์แนวคิดเ ร่ืองชนช้ัน  

ส่วนหน่ึงของง�นชุดน้ีเป็นกระด�ษที่สิทธิกร 

จัดแขวนบนผนัง บนกระด�ษปร�กฏเน้ือเพลง 

“กสิกรไทย” ที่ เขียนด้วยล�ยมือโย้เย้คล้�ย 

ล�ยมือเด็ก เพื่อให้ผู้ชมง�นศิลปะช้ินนี้รู้สึกถึง

คว�มยอกย้อนที่เกิดจ�กเน้ือเพลงเบื้องหน้�ที่

พย�ย�มยอ้มสคีว�มตร�กตรมของชีวิตเกษตรกร

ให้ดูเป็นอ�ชีพในอุดมคติกับล�ยมือโยกโย้ และ

คำ�ที่สะกดผิด ๆ ถูก ๆ ที่สื่อถึงก�รไม่ได้รับ 

ก�รศึกษ�ต�มที่ประช�ชนกลุ่มที่ถูกว�ดภ�พ 

ในเชิงอุดมคติว่�เป็น “กระดูกสันหลังของช�ติ” 

ควรมี ภ�พคว�มสวยง�มต�มอุดมคติของชีวิต

กสิกรรมกับคว�มเป็นจริงที่เต็มไปด้วยคว�ม

เหลื่อมล้ำ�น้ี สร้�งก�รแฝงนัยที่ชวนให้ผู้ชม 

ตัง้คำ�ถ�มระหว�่งสิง่ทีส่งัคมหรือรัฐพย�ย�มสร้�ง

ภ�พแฟนต�ซีครอบทับคุณภ�พชีวิตที่แร้นแค้น

ภ�ยใต้ก�รจัดลำ�ดับชนช้ันในระบบเศรษฐกิจ

ทุนนิยม

 เมื่อพ.ศ. 2560 จุฬญ�ณนนท์ ศิริผล ศิลปิน

ช�วไทย ได้จัดแสดงนิทรรศก�ร Museum of 

Kirati ซึ่งใช้ศิลปะหล�กหล�ยรูปแบบเพื่อเสียดสี

ตัวละครหม่อมร�ชวงศ์กีรติ จ�กข้างหลังภาพ 

นวนิย�ยอมตะของศรีบูรพ� จุฬญ�ณนนท์ได้

แสดงเป็นทั้งตัวละคร ม.ร.ว.กีรติและนพพรใน

หนังส้ันท่ีนำ�ม�จัดแสดงในนิทรรศก�ร เพ่ือแฝงนัย

ใหเ้หน็ว�่อนัทีจ่ริงแลว้ตัวนพพรอ�จจะเปน็ตวัตน

ที่สอง (Alter Ego) ของกีรติที่ยังยึดติดกับภ�พ

คว�มรุ่งเรืองของชนช้ันสูงในอดีต ก�รล้อเลียน

เสียดสียังยกระดับคว�มจริงจังม�กข้ึนไปอีก 

ตรงที่ศิลปินได้นิมนต์พระม�ทำ�พิธีในวันเปิด

นิทรรศก�ร และเจิมรูปปั้นคุณหญิงกีรติเพื่อเป็น

สริิมงคล พร้อมเช้ือเชิญคนดใูหม้�บนบ�นเพือ่ขอ

ให้ได้ “แฟนเด็ก” ด้วย ซ้ำ�ยังทำ�หนังสือที่ระลึก

ง�นศพคุณหญิงแจกในง�น เน้ือคว�มเป็นข้อเขียน

ของนพพร ท่�นพ่อของคุณหญิง และหม่อมเจ้�

หญิงผู้หน่ึงซึ่งเป็นเพื่อนของคุณหญิงแต่วัยเด็ก 

ทั้งหมดต่�งก็แสดงคว�มอ�วรณ์ในยุคสมัยของ

บ้�นเมืองท่ีเปล่ียนไป ก�รต่อเสริมเพ่ิมเติมเหล่�น้ี

ต่�งก็รีดเค้นสิ่งที่ “ไม่ได้พูด” ในต้นฉบับ ขย�ย

ออกม�ให้เห็นนัยที่ซ่อนอยู่ และนำ�ม�ตีคว�ม 

เป็นง�นศิลปะแนวเสียดสียั่วล้อจนปัญห�ชนช้ัน

ในต้นเร่ืองที่ถูกเอ�ม�ใช้เพื่อพูดถึงปัญห�ท�ง 

ก�รเมืองในปัจจุบัน

 ประเดน็เร่ืองชนช้ันและแรงง�นยงัไดรั้บก�ร

กล่�วถึงผ่�นก�รแฝงนัยเชิงสถ�นก�รณ์ใน

บทเพลงลูกทุ่งจำ�นวนม�กที่บอกเล่�ก�รผลัดถิ่น

ของคนอีส�นม�ใช้แรงง�นในเมืองหลวง เช่น  

เพลงของไมค์ ภิรมย์พร ที่มักนำ�เสนอเร่ืองร�ว

ของช�วอสี�นทีว่�ดภ�พกรุงเทพฯ ในจนิตน�ก�ร

ว่�เป็นเมืองโอก�สและคว�มศิวิไลซ์ และกลับ

ต้องต�สว่�งหลังเจอคว�มกลับกลอกของผู้คน

และก�รรีดน�ท�เร้นในเมืองหลวง ตอกย้ำ�ภ�วะ

ฝันสล�ยของคนอีส�น

 ในประวัติศ�สตร์ก�รแฝงนัยยังถูกใช้อย่�ง

เปิดเผยในข้อเขียนของผู้นำ�และบุคคลสำ�คัญ  

ดังเช่น พระบ�ทสมเด็จพระมงกุฎเกล้�เจ้�อยู่หัว 

รัชก�ลที่ 6 ที่ทรงพระร�ชนิพนธ์ข้อคว�มใน

ใบปลิวอันเลื่องช่ือ ยิวแห่งบูรพทิศ เพื่อโจมตี 

ช�วจีนในสย�มที่มีลักษณะคดโกงและไม่จงรัก

ภักดีต่อประเทศที่พวกตนในฐ�นะชุมชนผลัดถิ่น

ได้ เข้�ม�พ่ึงพระร�ชบรมโพธิสมภ�ร โดย 

นักวิช�ก�รด้�นประวัติศ�สตร์อย่�งว�สน�  

วงศ์สุรวัฒน์ ช้ีให้เห็นว่� แม้ว่�เร�ไม่ทร�บสิ่งที่

อยู่ ในพระร�ชหฤทัยของพระองค์ ในขณะ 

ทรงพระร�ชนิพนธ์ได้อย่�งแน่ชัด แต่ใบปลิว 

อันเป็นว�ทะท�งก�รเมืองเช่นนี้ส�ม�รถอ่�นได้

ในลกัษณะทีไ่มไ่ดต้รงไปตรงม�ว�่เปน็ก�รบริภ�ษ

ชุมชุนช�วจีนเฉย ๆ ห�กแต่เป็นก�รบริภ�ษเพื่อ

หวงัผลท�งก�รเมอืงและสร้�งแรงจงูใจใหช้�วจนี

ในสย�มเพิ่มคว�มจงรักภักดีให้ม�กข้ึนอีกด้วย 

ดังน้ันในแง่น้ี เร�อ�จมองได้ว่� ยิวแห่งบูรพทิศ 

ดูเหมือนจะใช้ก�รแฝงนัยในก�ร “แซะ” ช�วจีน

ในสย�ม และใบปลิวชิ้นนี้ยังแสดงให้เห็นอำ�น�จ

ท�งภ�ษ�ที่เกิดจ�ก�รแฝงนัยและเสียดสีจนนำ� 

ไปสู่ก�รบรรลุวัตถุประสงค์ในเกมก�รเมืองอีกด้วย 

เพร�ะหลังจ�กที่ใบปลิวดังกล่�วเผยแพร่ออกไป 

พ่อค้�และเศรษฐีจีนในสย�มจำ�นวนม�กต่�งพ�

กันถว�ยพระร�ชทรัพย์ซึ่งเป็นหน่ึงในวิธีก�ร

แสดงออกถึงคว�มจงรักภักดี เพื่อแสดงว่�ตน 

ไม่ได้หืออือและไม่ได้เป็นช�วจีนเลวจำ�พวกที่

พระองค์ทรงพระร�ชนิพนธ์ให้กระทบถึง

 หรือในบริบทของก�รเคลื่อนไหวท�ง 

ก�รเมืองในไทยอย่�งก�รเคลื่อนไหวของ “ม็อบ

ตุ้งติ้ง” ในช่วงที่ผ่�นม� โดยม็อบดังกล่�วรวมตัว

หน้�อนุส�วรียป์ระช�ธปิไตยเพือ่ตะโกนด�่ชือ่ผูม้ี

อิทธิพลในเกมก�รเมืองไทย ก่อนจะตบท้�ยโดย

ก�รเลี่ยงว่�ช่ือดังกล่�วเป็นเพียงช่ือของตุ๊กต� 

จุดน้ีเองทำ�ให้เร�เห็นก�รแฝงนัยเชิงถ้อยคำ� 

ถูกใช้เป็นเคร่ืองมือเพื่อเสียดสีท�งก�รเมือง  

โดยทำ�หน้�ที่เหมือน “เบ�ะกันกระแทก” เลี่ยง

ก�รประจันหน้�โดยตรง หรือในกรณีของ

วรรณกรรมกร�ฟิกร่วมสมัยอย่�ง “ต�สว่�ง” ที่

บอกเล�่เหตกุ�รณ์คว�มรุนแรงในก�รปร�บปร�ม

กลุ่มคนเสื้อแดงในก�รชุมนุมช่วงพ.ศ. 2553  

ตัวละครชนช้ันแรงง�นที่ตัดสินใจเข้�ร่วมเป็น 

ส่วนหน่ึงของกลุ่มเส้ือแดง กล่�วในขณะท่ีเดินผ่�น

Museum Of Kirati
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ห้�งสรรพสินค้�ที่จัดแสดงสินค้�แบรนด์เนมใน 

ตู้กระจกด้วยคว�มเสียดสี ติดตลก ห�กแต่แฝง

ไปด้วยคว�มขมขื่นว่� “พวกเข�ไม่เผ�ห้�งหรอก 

เพร�ะกระเป�๋พวกน้ีมรี�ค�แพงกว�่ชีวติพวกเร�” 

ที่นอกจ�กจะเป็นก�รเสียดสีก�รทำ�ง�นของรัฐ  

ยังเป็นก�รเสียดสีที่เปิดโปงอีกหน่ึงช้ันให้เห็น

คว�มยอกยอ้นท�งตรรกะของทนุนิยมและสงัคม

วัตถุที่สม�ท�นก�รคลั่งไคล้ใหลหลงในวัตถุ 

อย่�งที่ ค�ร์ล ม�ร์กซ์ (Karl Marx) เรียกว่� 

“Commodity Fetishism” หรือก�รทำ�ให้สินค้�

เสมือนว่�มีชีวิตและมีคุณค่�เหนือคว�มสัมพันธ์

เชิงมนุษยภ�พของผู้คนในสังคมทุนนิยม

 ในง�นศิลปะภ�พถ่�ย มีภ�พถ่�ยเกี่ยวกับ

ก�รเมืองไทยช้ินหนึ่งที่คู่ควรแก่ก�รพูดถึง

เน่ืองจ�กแสดงถึงอำ�น�จของก�รแฝงนัยที่ส�ม�รถ

ทำ�ให้ภ�พถ่�ยหน่ึงภ�พทรงพลังและมีชีวิตอยู่

เหนอืก�รเวล�ได ้ไดแ้ก่ ภ�พถ�่ยร�งวัลพลูซิเซอร์ 

ของ นีล อเูลวคิ (Neal Ulevich) ทีเ่กบ็บรรย�ก�ศ

คว�มโหดเหีย้มของเหตกุ�รณ์สงัห�รหมูนั่กศกึษ�

เมื่อวันที่ 6 ตุล�คม พ.ศ. 2519 ณ มห�วิทย�ลัย

ธรรมศ�สตร์ ท่�พระจันทร์ อันเป็นเร่ืองย�กที่

หล�ยคนที่เห็นภ�พแล้วจะไม่สะดุดกับคว�ม 

ยอกย้อนดังกล่�วและเห็นถึงคว�มแฝงนัยที่เกิด

จ�กรูปภ�พน้ีซึ่งเป็นก�รแฝงนัยที่ชวนให้เห็นถึง

สภ�พสังคมที่ผู้คนเห็นผิดเป็นชอบ และก�ร

ทำ�ล�ยชีวิตที่ไม่ควรเป็นสิ่งที่พึงยอมรับในสังคม

พุทธอย่�งประเทศไทย นอกจ�กน้ีประเด็นเร่ือง

ก�รเมืองและคว�มรุนแรงของสังคมไทยยัง

ปร�กฏพร้อมกบัก�รแฝงนัยในผลง�นดจิทิลัอ�ร์ต

ของศิลปินอย่�ง Baphoboy ที่อ�จกล่�วได้ว่�

อ�ศยัก�รแฝงนัยเพือ่สร้�งอมิแพก็ของก�รเสยีดสี

สังคมและก�รเมืองในผลง�นของเข�ให้เด่นชัดข้ึน 

ง�นหล�ยชิ้นของ Baphoboy นำ�เสนอก�รกดขี่

ท�งสังคมในทุก ๆ รูปแบบคว�มสัมพันธ์เช่น  

รัฐและปัจเจกชนหรือครูและนักเ รียนผ่�น 

อปุนิทศัน์ของฉ�กคว�มรนุแรงทีเ่ตม็ไปดว้ยเลือด

และอ�วุธ ซึ่งย้ือยุดกับภ�พใบหน้�ของบุคคลที่

มักเป็นดวงหน้�เปล่งรอยยิ้ม ร�วกับจะใช้ก�ร 

แฝงนัยดังกล่�วเพื่อวิพ�กษ์สังคมไทยที่คว�ม 

อยุติธรรมเป็นสิ่งที่ได้รับก�รอดทนอดกลั้น และ

คว�มรุนแรงเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนอย่�งธรรมด�ส�มัญ 

และเป็นสิ่งที่ปัจเจกต้องอดทนอยู่ให้ได้ภ�ยใต้

ใบหน้�ที่ชื่นมื่น 

 นอกจ�กง�นวรรณกรรมและศิลปะรูปแบบ

ต่�ง ๆ  แล้ว ประเด็นเร่ืองก�รแฝงนัยยังเกี่ยวข้องกับ

แนวคิดท�งปรัชญ�อย่�งมีนัยสำ�คัญ ห�กธรรมช�ติ

ของก�รแฝงนัยตัง้อยูบ่นคว�มลกัลัน่ ไมว่่�จะเปน็

ระหว่�งสิ่งที่พูดกับสิ่งที่คิด หรือสิ่งที่เห็นกับ 

คว�มเปน็จริง แตล่กัษณะก�รแฝงนัยสำ�หรับกลุม่

นักคิดส�ยหลังโครงสร้�งนิยม (Poststructuralism) 

ซึง่เปน็สกลุคว�มคดิทีส่ำ�คญัทีส่ดุในศตวรรษที ่20 

และเกีย่วโยงกบักรอบก�รมองและวธิกี�ร “อ�่น” 

แบบร้ือสร้�ง (Deconstruction) แลว้ ก�รแฝงนัย

เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ห�กแต่ฝังตัวอยู่ในระบบ

สัญญะอย่�งภ�ษ�ต้ังแต่แรกเร่ิม ภ�ษ�ไม่ส�ม�รถ

สร้�งคว�มหม�ยที่ตรึงแน่นหรือแทนที่คว�มคิด

ในหัวโดยก�รสื่อออกม�ในภ�ษ�ได้อย่�งไร้ 

จุดบกพร่อง ห�กแต่ภ�ษ�เต็มไปด้วยคว�ม 

ไม่มั่นคง ก�รแฝงนัย เช่นเมื่อมีผู้พูดว่� “วันน้ี 

ใสเ่สือ้สวยจัง” ประโยคดงักล่�วกลับเปิดชอ่งว�่ง

ให้ผู้ฟังตีคว�มได้ในลักษณะประชดเสียดสี  

ซึ่งในแง่น้ี ก�ร “อ่�น” เพื่อห�ก�รแฝงนัยใน 

ตัวบทที่ไม่ได้กำ�จัดอยู่เพียงตัวบทวรรณกรรม  

แต่รวมถึงสื่อต่�ง ๆ เช่น ว�ทกรรมที่ไหลเวียน

ในสังคม โฆษณ�ชวนเชื่อ และยังเป็นเครื่องมือ

หน่ึงท่ีอ�จใช้เพ่ือส่ันคลอนและต้ังคำ�ถ�มต่อหล�ย ๆ  

ระบบ เพื่อแสดงให้เห็นคว�มลั่กลั่นยอกย้อนที่

อ�จจะไม่ได้เป็นคว�มจริงที่สมบูรณ์พร้อม

 จ�กทั้งหมดน้ี จะเห็นได้ว่�ก�รแฝงนัยไม่

ส�ม�รถถูกมองว่�เป็นเพียงเคร่ืองมือท�ง

ว�ทศิลป์ที่เรียบง่�ยอีกต่อไป ห�กแต่ส�ม�รถ 

ใช้เพื่อผลลัพธ์ที่หล�กหล�ย เป็นเคร่ืองมือ

ท�งก�รเมืองที่ทุกฝ่�ยอ�จช่วงชิงหรือนำ�ไปสู่ 

ก�รรังสรรรค์ง�นศิลปะออกม�ได้หล�ยรูปแบบ 

เผยให้เห็นถึงศักยภ�พของภ�ษ�และคว�มสร้�งสรรค์ 

ของมนุษย์ที่ไร้ขอบจำ�กัด 
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ภ�พประกอบจ�กหนังสือตาสว่าง แปลจ�กหนังสือเรื่อง Il Re di Bangkok เขียนโดย Claudio Sopranzetti และคณะ
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Fact & Figure : พื้นฐานความคิด

ข่าว “ไทย ๆ”
หัวใจเซอร์เรยีล

ข่าว (น.) คำาบอกเล่าเรื่องราวซึ่งโดยปรกติมักเป็นเรื่องเกิดใหม่หรือเป็นที่สนใจ, คำาบอกกล่าว, คำาเล่าลือ.
 

- พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 -

ข่�วไทย X คว�มเหนือจริง
ก�รคอแล็บฯ จับคู่กันระหว่�งข่�วและคว�ม 

เซอร์เรียล (Surreal) อ�จดูย้อนแย้ง และดูจะเป็น

สองสิ่งที่เป็นข้ัวตรงข้�มกันอย่�งสิ้นเชิง เพร�ะ 

“ข่�วที่ดี” ควรมีหน้�ที่ในก�รเล่�ถึงเหตุก�รณ์ที่

เกิดข้ึนต�มคว�มเป็นจริงอย่�งครบถ้วน ในขณะท่ี

นิย�มของคว�มเซอร์เรียล (Surreal) หม�ยถึง 

บ�งสิ่งที่เหนือจริง แปลก หรือถึงข้ันไร้ส�ระ 

อย�่งไรกต็�ม “คว�มเซอร์เรยีล” กย็งัคงเปน็หน่ึง

ค�แร็กเตอร์ของข่�วไทยทีม่กัจะปร�กฏใหเ้ร�เหน็

เสมอม� อีกท้ังยังเป็นอีกหน่ึงเคร่ืองมือท่ีสะท้อนถึง

คว�มเป็นไปของสังคมในมุมทีเ่ร�อ�จค�ดไมถึ่ง

 

 หนุ่มอ้างเลือดตัวเองต้านโควิด-19 
 แถมเป็นลูกพระเจ้าตาก
 (9 เม.ย. 63) ไวรัลเพียงชั่วข้�มคืนกับกรณี 

 ที่ช�ยหนุ่มคนหน่ึงที่ถูกจับฐ�นเม�แล้วขับ  

 แถมยังฝ่�ฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ พร้อมร้องขอ 

 ใหเ้จ�้หน้�ทีพ่�ไปบริจ�คเลอืดทีส่ภ�ก�ช�ด  

 โดยอ�้งว�่เลือดของตนเองต้�นโควดิ-19 ได ้ 

 และยงัเคลมว�่ตนเองเปน็ลกูพระเจ�้ต�กสนิ 

 มห�ร�ช

 พระโยนระเบิดใส่บ้าน
 ก่อนออกไปบิณฑบาตหน้าตาเฉย
 (16 ส.ค. 63) ที่จังหวัดลำ�ป�งเกิดเหตุวิว�ท 

 ระหว่�งพระสงฆ์และเพื่อนบ้�น โดยคู่กรณี 

 ท้ังสองไม่ค่อยถูกคอกันอยู่แล้ว ในวันเกิดเหตุ 

 พระได้ขว้�งระเบิดเข้�ไปในบ้�นของคู่อริ  

 พอเจ�้ของบ�้นว่ิงไปห�พระ ก็ปร�กฏว่�พระ 

 หลบห�ยไปค�ดว่�น่�จะไปบิณฑบ�ต  

 อย่�งไรก็ต�มหลังจ�กที่เจ้�หน้�ที่ชุดเก็บกู ้

 ระเบิดเข้�ตรวจสอบ ก็พบว่�เป็นระเบิด 

 ลูกซ้อมไม่มีอันตร�ย เจ้�หน้�ที่จึงได้เก็บ 

 ระเบดิไวเ้ปน็หลกัฐ�น เพือ่เตรียมดำ�เนินคด ี

 กับพระรูปดังกล่�วต่อไป 

 

 ช้อปปิ้งออนไลน์ มีขายทุกอย่าง
 ไม่เว้นแม้แต่ “เรือดำาน้ำา”
 (25 ส.ค. 63) “เรือดำ�น้ำ�” กล�ยเปน็ประเดน็ 

 ฮอตไปท่ัวประเทศหลังจ�กทีรั่ฐบ�ลลงคว�มเห็น 

 ว�่ “มปีระโยชน์หล�ยอย�่งกบัประเทศช�ติ”  

 และต้องก�รจัดซื้อ จนสร้�งเสียงวิพ�กษ์ 

 วิจ�รณ์ไปทั่วประเทศ ถึงข้ันที่ในตล�ด 

 ซ้ือ-ข�ยออนไลน์ยอดฮิตอย่�ง Shopee มี 

 ก�รลงข�ยเรือดำ�น้ำ�ในช่ือ “เรือดำ�น้ำ�เพือ่คว�ม 

 เกรงข�ม” มรี�ค�ข�ยที ่220 ล้�นบ�ท และ 

 ค่�ขนส่ง 40 บ�ท แต่แน่นอนว่�ไม่ส�ม�รถ 

 ซื้อได้จริง ล่�สุด Shopee ได้ทำ�ก�รลบ 

 สินค้�ช้ินน้ีออกจ�กระบบเป็นที่เรียบร้อย  

 และเมื่อวันที่ 31 ส.ค. 63 กองทัพเรือก็ได้มี 

 มติว่�ให้เลื่อนก�รจัดซื้อออกไปก่อน 

 

 ข่�วเหล่�น้ีเป็นตัวอย่�งคว�มเซอร์เรียล

จำ�นวนหนึ่งที่เกิดข้ึนในสังคม ซึ่งแต่ละข่�วก็มัก

ทำ�ให้เร�คิดอยู่ในใจ (หรืออ�จจะพูดออกม�ด้วย

ว�่) “แบบน้ีกไ็ดเ้หรอ (พร้อมกับหวัเร�ะ หหึ)ึ” ซึง่

นอกจ�กจะไดอ้�รมณ์ขนัแลว้ ข่�วจำ�นวนไมน้่อย

ที่ถูกหยิบม�นำ�เสนอก็ยังทำ�ให้เร�ได้มีโอก�สต้ัง

คำ�ถ�มถึงคว�มเป็นไปของสังคมและคุณภ�พ

ชีวิตของพวกเร�ช�วไทยไม่น้อยเลย

เรื่อง : ณัฐช� ตะวันน�โชติ
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เรตติ้งและคว�มฮอต : ตลกร้�ยจ�กก�รนำ�เสนอข่�ว 
“ทุกวันน้ีคุณอย�กอ่�นข่�วอะไร” ท่�มกล�งคว�มร้อนระอุของประเด็นม�กม�ยที่เกิดข้ึนตลอดปี 2020 สื่อน้อยใหญ่ต่�งหยิบยกข่�วต่�ง ๆ ม�ร�ยง�น 

กันรัว ๆ จนหล�ยคนอัพเดตเหตุก�รณ์รอบตัวแทบไม่ทัน ซ่ึง “ข่�ว” บ�งประเด็นก็นำ�ม�ซ่ึงก�รต้ังคำ�ถ�มถึงก�รทำ�ง�นของส่ือมวลชนท้ังส่ือหลักและส่ือออนไลน์ 

ลองม�ดูกันว่�ช่วงที่ผ่�นม�ผู้คนให้คว�มสนใจข่�วเรื่องอะไร แล้วทำ�ไมเรื่องบ�งเรื่องที่อ�จดู “ไม่เป็นเรื่อง” ส�ม�รถถูกทำ�ให้กล�ยม� “เป็นเรื่อง (ใหญ่)” ได้

อันดับข่�วสุดฮอตบนโลกออนไลน์

อันดับ
 

 

 

 

 1
เอ็นเกจเมนต์

 

 

 

 

 2
เอ็นเกจเมนต์

 

 

 

 

 3
เอ็นเกจเมนต์

เมษายน
 

 

 

 

 

ยานเกราะ
1,512,843 

 
 
 
 
 

#CPTPP
964,915

 
 
 
 
 

ค่าไฟแพง
928,998

มิถุนายน
 

 

 

 

 

แบล็คพิ้ง
51,827,831

 
 
 
 
 

ลิเวอร์พูลได้แชมป์
24,959,291

 
 
 
 
 

คดีน้องชมพู่
7,860,494

กรกฎาคม
 

 

 

 

 

น้องชมพู่ และลุงพล
22,333,988

 
 
 
 
 

เยาวชนปลดแอก
10,962,692

 
 
 
 
 

ยังคั่นกู
9,858,032

สิงหาคม
 

 

 

 

 

เรือดำาน้ำา
14,216,771

 
 
 
 
 

ลุงพล
13,420,841

 
 
 
 
 

#ขีดเส้นตายไล่เผด็จการ
9,827,370

 แมว้�่ธรรมช�ตขิองโลกออนไลน์จะมคีว�มเปดิกว้�งม�กกว่�พืน่ทีส่ือ่ดัง้เดมิอย�่งโทรทศัน์ แตข้่อมลูจ�ก WISESIGHT ผูใ้หบ้ริก�รด�้นก�รวิเคร�ะหข้์อมลู

โซเชียลมีเดีย ทำ�ให้เร�ได้เห็นว่� ท่�มกล�งเหตุก�รณ์ม�กม�ยที่เกิดขึ้นตลอดหล�ยเดือนที่ผ่�นม� ประเด็นหนึ่งที่ยึดครองพื้นที่สื่อม�อย่�งต่อเนื่องคือ ข่�ว

คดีก�รเสียชีวิตอย่�งปริศน�ของเด็กหญิงวัย 3 ขวบ หรือน้องชมพู่ ที่แม้ขณะนี้ตำ�รวจจะยังไม่ส�ม�รถระบุตัวผู้ต้องห�ได้ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือสปอตไลต์จ�ก

สื่อมวลชนทั้งหล�ยได้ถูกฉ�ยไปยังหนึ่งในผู้ต้องสงสัยในคดีดังกล่�ว เกิดเป็นฐ�นแฟนคลับ ถึงขน�ดที่มีนักร้องเพลงลูกทุ่งชื่อดังชวนไปขึ้นคอนเสิร์ต และได้

รับจ้�งให้ไปเดินแบบโฆษณ�สินค้� ซึ่งห�กมองดูดี ๆ  เรื่องร�วก�รเสียชีวิตของเด็กหญิงคนหนึ่ง กำ�ลังถูกทำ�ให้กล�ยเป็นข่�วบันเทิง (ที่ไม่บันเทิง) ไปเสียแล้ว 

แม้ว่�ก�รนำ�เสนอข่�วที่ผู้คนสนใจและก�รเก�ะกระแสเพื่อเรียกเรตติ้งจะเป็นหนท�งก�รสร้�งร�ยได้ท�งหนึ่งของสื่อ แต่คำ�ถ�มที่เกิดขึ้นจ�กปร�กฏก�รณ์นี้

คือ “สังคมได้อะไรจ�กร�ยง�นข่�วที่เบี่ยงเบนประเด็นนี้ หน้�ที่ที่แท้จริงของสื่อคืออะไร และเส้นแบ่งระหว่�งเรตติ้งกับจริยธรรมของสื่อในก�รนำ�เสนอข่�ว

ควรอยู่ตรงไหน” 

ที่ม� : ข้อมูลจ�ก ZOCIAL EYE โดย WISESIGHT / sanook.com /ch3thailandnews.bectero.com / promotions.co.th

ข้อมูลจ�ก ZOCIAL EYE โดย WISESIGHT
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Creative Business : ธุรกิจสร้างสรรค์

นวล
เพจ “หม�” ที่เล่�เรื่อง “คน” อย่�งมีอ�รยะและออกรส

คุณอาจคุ้นหน้าคุ้นตาการ์ตูนหมาหน้าทะเล้นตัวนี้อยู่บ้าง และถ้าคุณเคยไถฟีดเฟซบุ๊กผ่านมันไป เพราะทึกทักเอาว่าลายเส้น
การ์ตูนคงจะมากับเรื่องบันเทิงไร้แก่นสาร เราก็อยากจะบอกว่าที่คุณคิดมันผิดถนัด 
 เร่ืองท่ีน่าพูดถึงเก่ียวกับเพจ “นวล” คือนวลเป็นเพจท่ีเลือกเล่าเร่ืองด้วยแอนิเมชัน ท้ัง ๆ ท่ีมันใช้เวลาในการผลิตนานกว่า
คลิปวิดโีอของบล็อกเกอรท์ัว่ไปหลายเท่า แถมยังยืนยนัทีจ่ะทำาคอนเทนตวิ์ดโีอท่ีมคีวามยาวมากกว่าท่ีเฟซบุก๊แนะนำามาตลอด 
เพราะเชื่อว่ามนุษย์ไม่ได้ชอบการฟังเรื่องราวที่ความสั้นหรือยาว แต่ชอบเรื่องราวที่มีคุณค่าและวิธีเล่าที่ดี
 และนี่คือบทสัมภาษณ์ของผู้อยู่เบื้องหลังเพจนวล เพจที่ขุดเรื่องลึก ๆ ของ “คน” มาเล่าผ่านโลกของ “หมา” ได้น่าฟัง
จนแบรนด์ธุรกิจต้องมาขอซื้อโฆษณา

เรื่อง : ณัฏฐนิช ตัณม�นะศิริ l ภาพ : สุรเชษฐ์ โสภ�รัตนดิลก
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จ�กภ�พนิ่งสู่แอนิเมชั่น
“นวล” ในโลกจริงเปน็หม�ของกวิน ศริิพานิช ทีก่ระห�ยก�รว�ดก�ร์ตนูเลน่

หลังจ�กตร�กตรำ�ทำ�วิทย�นิพนธ์ก่อนจบก�รศึกษ�ที่คณะสถ�ปัตย์ฯ  

เป็นเวล�น�นนับปี หลังส่งง�นชิ้นสุดท้�ย เข�จึงลงมือว�ดค�แรกเตอร์หม�

ขึ้นม�ด้วยล�ยเส้นง่�ย ๆ โดยลอกทั้งชื่อและบุคลิกกวน ๆ ของนวลม�ใช้

ท้ังหมด เช่นเดียวกับ “เสือ” เพือ่นหม�ของนวล และ “คุณต�” ที่กวินพ�ม�

โลดแล่นด้วยกันกับนวลในโลกก�ร์ตูน เป็นที่ม�ของก�รเปิดเพจนวลที่มี 

คนแห่ม�กดไลก์กันครึ่งแสน

 ในขวบปแีรก ๆ  นั้นนวลเล่�เรือ่งด้วยภ�พนิง่ มีทั้งแบบจบในภ�พเดียว 

และแบบโฟโต้อลับัม้ จนเมือ่คอนเทนตวิ์ดโีอเร่ิมแพร่หล�ย เฟซบุก๊เพิม่ฟเีจอร์ 

Facebook Watch เข้�ม�และให้คว�มสำ�คัญกับก�รแสดงคอนเทนต์ที่เป็น

วดิโีอม�กกว่�คอนเทนตแ์บบอืน่ ๆ  เพจนวลจงึเดนิม�ถงึจดุเปลีย่นคร้ังสำ�คญั 

ก�ร์ตูนภ�พของเพจนวลมีผู้ติดต�มที่มองเห็นโพสต์น้อยลง เหลือเพียง 

500-1,000 คน เจ้�ของเพจยอมรับว่�เข�รู้สึกเสียกำ�ลังใจ แต่เมื่อได้เห็น

ตัวอย่�งจ�กยูทูบเบอร์และคนทำ�คอนเทนต์วิดีโอในยุคน้ันที่สร้�งร�ยได้กัน

เป็นกอบเป็นกำ� กวินซึ่งขณะน้ันทำ�ง�นเขียนบทละครอิสระ จึงตัดสินใจ

เปลี่ยนรูปแบบก�รเล่�เรื่องจ�กภ�พนิ่งม�เป็นวิดีโอแอนิเมชัน และเดินหน้�

ทำ�คอนเทนต์ในเพจอย่�งจริงจัง จ�กเดิมที่มองเป็นแค่ง�นอดิเรก

เรื่องที่แคร์ คือเรื่องที่มีคุณค่�
ใครที่ติดต�มเพจนวลจะรู้ว่� จริง ๆ แล้วหมัดเด็ดที่ซ่อนอยู่ภ�ยใต้ล�ยเส้น

ก�ร์ตูนของเพจน้ี คอืส�ระคว�มรู้จ�กเร่ืองใกลต้วัทีน่ำ�ม�เล�่ดว้ยมมุมองใหม่

ที่น่�ติดต�ม เข้�ใจง่�ย และชวนให้คิดต่อ ครอบคลุมเน้ือห�หล�กหล�ย

ตั้งแต่จิตวิทย� สังคม ก�รเมือง วิทย�ศ�สตร์ ไปจนถึงประวัติศ�สตร์ 

ซึ่งต่�งจ�กคนทำ�คอนเทนต์วิดีโอจำ�นวนม�กที่มักใช้เร่ืองร�วชีวิตส่วนตัว 

ม�เป็นวัตถุดิบหลักในก�รทำ�คอนเทนต์

 “ผมว่�คนที่เป็นวล็อกเกอร์หรืออินฟลูเอนเซอร์แล้วเวิร์ก เข�จะต้องมี

คว�มรู้สึกแคร์และอย�กจะให้คนอื่นรู้เร่ืองของตัวเองว่�ฉันกินอะไร ฉันทำ�

อะไร ฉันแต่งตัวยังไง หรือถ้�เป็นเพจที่เน้นสัมภ�ษณ์คน เข�ก็จะแคร์เรื่อง

คนที่เข�จะพูดถึงจริง ๆ เข�จะใส่ใจเรื่องค�แรกเตอร์และไลฟ์สไตล์ของคน

ให้สัมภ�ษณ์ม�ก แต่ผมไม่ได้แคร์เรื่องของตัวเองพอที่จะม�นั่งพูดให้คนอื่น

ฟังแบบน้ัน” กวินเล่�ถึงคว�มสนใจของเข�ที่ทำ�ให้เพจนวลมีมุมมอง 

ในก�รสื่อส�รที่เป็นเอกลักษณ์

 “เวล�ผมเลือกหัวข้อที่จะทำ�คอนเทนต์ ผมมักจะเลือกอะไรที่เป็น

น�มธรรมม�กกว�่ เช่นเร่ืองคว�มข้ีเกียจ ก�รบลุลี ่คว�มตลก ฯลฯ ผมสนใจ

ก�รเมืองก็จริง แต่ถ้�จะให้ทำ�คอนเทนต์หนึ่งชิ้นที่อุทิศให้ใครคนใดคนหนึ่ง 

กไ็มรู้่ว่�จะทำ�ไปเพือ่อะไร เร�อย�กจะใช้เวล�ของเร�พดูถงึสิง่ทีส่ำ�คญัสำ�หรับ

เร�ม�กกว�่ ซึง่พบว�่สว่นใหญเ่ร่ืองทีอ่ย�กเล�่มกัจะไมใ่ช่เร่ืองของตวับคุคล 

แต่เป็นเรื่องของไอเดีย”

 คลิป “จุดจบหม�จรจัด” ที่เพจนวลทำ�ร่วมกับมูลนิธิ Soi Dog (องค์กร

ดูแลสวัสดิภ�พของสุนัขและแมวจรจัด) เป็นตัวอย่�งที่ชัดเจนของแนวท�ง

ก�รเล่�เร่ืองแบบนวล ๆ ซึ่งเน้นพูดถึงไอเดียที่เป็นน�มธรรมหรือระบบ

โครงสร้�งในภ�พใหญ่ ม�กกว่�ก�รแตะประเด็นเล็ก ๆ “ด้วยคว�มท่ีเพจนวล

มคี�แรกเตอร์หลกัเปน็หม� กจ็ะมคีนแมสเสจม�เยอะม�กว�่อย�กใหเ้ร�ชว่ย

โพสต์ห�บ้�น หรือรับบริจ�คเลือดให้หม�แมว ถ�มว่�ผมแคร์ไหม ผมแคร์นะ 

แต่ผมมองว่�ทักษะและรูปแบบของเพจนวลมันไม่ได้เกิดข้ึนม�เพื่อทำ�อะไร

แบบนั้น ถ้�ให้ช่วยห�บ้�นให้หม�จรจัดทุกวันก็คงทำ�ไม่ไหว ในคลิปที่ทำ�ให้ 

Soi Dog เร�ก็เลยพย�ย�มเล่�เรื่องปัญห�หม�จรจัดให้เห็นภ�พว่�ร�กของ

ปัญห�จริง ๆ มันคืออะไร และจะมีวิธีก�รจัดก�รให้มันหมดไปได้ยังไง แบบน้ีคือ

เร�ได้ใช้คว�มส�ม�รถซ่ึงตรงกับคว�มเป็นเร�ม�กกว่�” ผู้ก่อต้ังเพจนวลอธิบ�ย

เล่�เรื่องแบบนวล ๆ
“นี่คือนวล นวลเป็นหม�” คือประโยคเปิดเรื่องยอดฮิตที่คนดูเห็นอยู่บ่อย ๆ 

ก�รเล่�เร่ืองด้วยแอนิเมชันท่ีมีค�แร็กเตอร์เป็นสัตว์น้ันนอกจ�กจะสร้�ง 

คว�มรู้สึกน่�เอ็นดูแล้ว มันยังช่วยให้เข�เล่�เร่ืองในเชิงน�มธรรมได้ดี  

“เร�รู้สึกว่�แอนิเมชันมันมหัศจรรย์ เพร�ะในนั้นเร�จะทำ�อะไรหรือเล่�ก็ได้ 

จะเป็นเรื่องชีวิตในฟ�ร์ม อวก�ศ หรือปรัชญ� เร�เล่�ได้หมดเพร�ะว่�เร�

ว�ดเอ� ไม่ต้องออกไปถ่�ยหรือไปซื้อเหมือนคนทำ�คอนเทนต์วิดีโอแบบอื่น” 

กวินกล่�ว

 ลีล�ก�รเล่�เร่ืองที่แปลกใหม่ ทำ�ให้เพจนวลมีแบรนด์ธุรกิจม�กหน้�

หล�ยต�ติดต่อเข้�ม�ซ้ือส่ือเร่ือย ๆ ต้ังแต่กล้องติดรถยนต์ เว็บข�ยรถมือสอง 

เกมออนไลน์ ไปจนถึงแอพฯ ด้�นก�รศึกษ� “หน่ึงในลูกค้�ของเร�คือ  

Globish เป็นโรงเรียนสอนภ�ษ�อังกฤษออนไลน์ที่มีจุดข�ยเร่ืองก�รสอน

ภ�ษ�อังกฤษสำ�หรับวัยทำ�ง�น เร�ก็ไปคุยกับเจ้�ของว่�นักเรียนวัยทำ�ง�น

ต่�งจ�กวัยอ่ืนยังไง ก็พบว่�คือคนอย�กเรียนภ�ษ�อังกฤษเพร�ะอย�กได้เงินเดือน

เพ่ิมหรืออย�กย้�ยง�น ผมก็ตีโจทย์เร่ืองก�รย้�ยบริษัทเพร�ะอย�กได้เงินเดือน

เพ่ิมให้เป็นน�มธรรม โดยเลือกเล่�เร่ืองก�รออกจ�กคอมฟอร์ตโซน เปรียบเทียบ

กับก�รเล่นเกมที่ต้องเก็บแต้มเพื่อไปต่อในด่�นถัดไป” ผู้ก่อตั้งเพจเล่�ถึง 

วิธีคิดในก�รตีคว�มโจทย์จ�กลูกค้�เพื่อสร้�งคอนเทนต์สไตล์เพจนวล

 “ข้อดีอีกอย่�งของก�รที่นวลเป็นก�ร์ตูนคือ เร�ไม่เคยเขินเลยเวล� 

เร�ข�ยของ ตอนปิดคลิปเร�ข�ยโครมคร�มเลย ผมคิดว่�มันคือคว�มสัมพันธ์

แบบที่เร�เค�รพสติปัญญ�ของคนดู เพร�ะยุคนี้เวล�คุณดูทีวีคุณก็รู้ว่�เวล�

ด�ร�เข�ขับรถ เข�กินน้ำ� มันก็เป็นก�รข�ยของให้สปอนเซอร์ทั้งนั้น ดังนั้น

ผมจะไม่ค่อยอินกับก�รที่จะต้องพย�ย�มข�ยของแบบเนียน ๆ ในเมื่อคนดู

รู้อยู่แล้วว่�มีคนจ่�ยเงินม� เร�ก็ข�ยจริงจังไปเลย กล�ยเป็นว่�ถ้�คลิปไหน

เร�จบแบบไมม่สีปอนเซอร์ คนดก็ูจะคอมเมนตว์�่ทำ�ไมเทปน้ีนวลไม่ข�ยของ 

ผิดหวังม�กเลย (หัวเร�ะ)”
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 อีกหนึ่งเสน่ห์ของเพจนวลที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือ ก�รสอดแทรกมุกตลก

แบบหยิกแกมหยอก เสียดสีสังคมและเหตุก�รณ์บ้�นเมืองไว้ในสคริปต์ 

ตัวละครสมมติ และองค์ประกอบเล็ก ๆ ในภ�พได้อย่�งคมค�ย มีจังหวะ

จะโคน เรียกเสียงหัวเร�ะและคอมเมนต์จ�กคนดูช่�งสังเกตอยู่บ่อย ๆ  “บ�งคน

อ�จจะสนุกกบัก�รไดด้�่คนทีตั่วเองไมช่อบแบบกระทบกระเทยีบหรือคำ�พดู

แสบ ๆ ส่วนตัวผมไม่ได้มีคว�มสุขจ�กก�รแซะแบบน้ัน แต่เวล�ที่ผมทำ� 

แบบน้ันในคลิปคือผมต้องก�รสร้�งรสช�ติให้กับก�รเล่�เร่ือง เช่น เคยมี 

ช่วงที่นักก�รเมืองคนหน่ึงม�แรงม�ก เร�ก็ใส่ค�แรกเตอร์แบบเข�เข้�ไป

เพร�ะมนัตรงกบัสิง่ทีเ่ร�กำ�ลงัเล�่ในคลปิพอด ีแต่มนัไมใ่ช่เป�้หม�ยของเร�

ที่จะต้องม�ว�งแผนว่�เทปหน้�เร�จะเสียดสีใครดี”

อย่�ให้กรอบกล�ยเป็นกรงขังคอนเทนต์
แม้ว่�ในแวดวงคนทำ�สื่อยุคน้ีจะมีก�รเผยแพร่กลยุทธ์ในก�รทำ�คอนเทนต์

ออนไลน์ให้เหม�ะกับแต่ละแพลตฟอร์มออกม�ม�กม�ย แต่กวินมองว่�บ�ง

คร้ังก�รยึดติดกับกรอบม�กเกินไป อ�จทำ�ให้ผู้ผลิตคอนเทนต์เล่�เร่ืองได้ 

ไม่เป็นธรรมช�ติ เพร�ะอย่�ลืมว่�ผู้ติดต�มแต่ละเพจย่อมมีพฤติกรรมและ

รสนิยมที่ต่�งกันออกไป

 “ผมคดิว�่คนทีม่�รวมกนัในเพจนวลเปน็คนทีม่สีม�ธิในก�รดคูอนเทนต์

ย�วม�ก ย�วจนถึงข้ันที่ผมไปบอกเอเจนซีหรือสปอนเซอร์ เข�ก็ไม่เชื่อ 

ผมบอกเข�ว่�วิดีโอมันไม่จำ�เป็นต้องจบใน 3 น�ทีก็ได้ 6 น�ทีก็สั้นไป 7 น�ที

ก็ยังโดนลูกเพจด่�เลยว่�ทำ�ไมคลิปจบเร็ว (หัวเร�ะ) คือก�รมี Tiktok หรือ

แพลตฟอร์มอะไรที่เกิดขึ้นม�ใหม่ มันทำ�ให้คนทำ�โฆษณ�และทำ�ก�รตล�ด

รู้สึกว่�มันเป็นเร่ืองปกติไปแล้วที่คนอย�กดูอะไรที่จบเร็ว ๆ แต่ก็ไม่ได้

หม�ยคว�มว่�เร�จะต้องเล่�ทุกเรื่องให้จบเร็ว ๆ ไง เรื่องที่ค่อย ๆ เล่�แล้ว

มันมีคุณค่�ของมันก็มี”

 “อีกอย่�งคือ ก�รที่เฟซบุ๊กบอกว่�วิดีโอที่ทำ�ง�นได้ดีที่สุดคือวิดีโอที่มี

คว�มย�วไม่เกิน 60 วิน�ที แล้วก็มีหลักฐ�นม�รองรับ แต่ว่�หลักฐ�นนั้น 

มนัม�จ�กก�รทีเ่ข�ตัง้ระบบใหว้ดิโีอทีส่ัน้ไดข้ึ้นแสดงบนหน้�ฟดีของผูใ้ช้ง�น

ม�กกว่�วิดีโอย�ว ๆ ดังนั้นมันก็เป็นก�รเก็บข้อมูลปฐมภูมิที่มีอคติ นำ�ม�

อ้�งอิงไม่ได้ แต่แบรนด์ก็มักจะใช้ส่ิงเหล่�น้ีม�ตีกรอบในก�รทำ�ง�น ผมรู้สึกว่�

เร�ส�ม�รถทำ�คอนเทนต์ด้วยมุมมองที่เป็นมนุษย์ม�กกว่�นี้ได้ ก�รทำ�นวล

มันก็เป็นคว�มพย�ย�มที่จะพิสูจน์ว่�ธรรมช�ติของคนเร�ชอบฟังเร่ืองร�ว 

ไมว่�่จะส้ันหรือย�ว ซบัซอ้นหรือเข้�ใจง่�ย เร�แคช่อบเร่ืองทีด่แีละสนุก และ

ไม่จำ�เป็นด้วยว่�ต้องได้คว�มรู้หรือตลกอย่�งเดียว มันคือคว�มเป็นมนุษย์น่ะ”

 “คนดูนวล ผมขอใช้คำ�ว่�เข�มีรสนิยมกว่�คนทั่วไปประม�ณหนึ่ง เข�

ถึงแคร์เรื่องที่เร�เล่� เข�คือคนที่แคร์ในคุณค่�ของก�รดูอะไรแล้วรู้สึกว่�วัน

นี้เข�ได้เรียนรู้อะไรใหม่ ๆ ซึ่งก็ดีออก...ผมคิดว่�กลุ่มทุนกลัวสิ่งนี้ม�ก เข�

มักจะพูดว่� ‘คอนเทนต์คุณเป็นคอนเทนต์คว�มรู้ คนไม่ดูหรอก’ กลัวอะไร 

ผมไม่เข้�ใจเลย ผมว่�คนเร�ส�ม�รถสนุกกับอะไรที่เป็นคว�มรู้ได้” 

ผู้บุกเบิกก�รเล่�เรื่องผ่�นวิดีโอแอนิเมชัน
ปัจจุบันเพจนวลมีร�ยได้ทั้งจ�กก�รทำ�คลิปให้สปอนเซอร์ ก�รจัดเวิร์กช็อป

แบ่งปันไอเดียในก�รทำ�เพจเล่�เรื่อง รวมถึงก�รจำ�หน่�ยไลน์สติกเกอร์และ

ตุ๊กต� นวลมีทีมง�นท้ังหมด 3 คน กวินรับหน้�ท่ีเขียนบทและร่�งภ�พแต่ละซีน 

ก่อนจะแบ่งง�นให้ลูกทีมนำ�ไปว�ดจริงและทำ�แอนิเมชัน แล้วส่งกลับม�ให้

เข�ตัดต่อ ใส่ซ�วด์และซับไตเติล รวมช่ัวโมงทำ�ง�นอย่�งต่ำ�สองสัปด�ห์ 

ต่อหนึ่งคลิป

 ถ�้มองในแง่ธุรกจิ ก�รทำ�แอนิเมชันแข่งกับยทูบูเบอร์ทีบ่�งคนทำ�วดิโีอ

หน่ึงคลิปจบได้ในวันเดียว ก็ดูจะเป็นก�รแข่งขันท่ีเสียเปรียบต้ังแต่เร่ิม แต่เข� 

ก็ยังยืนยันว่�มันคือก�รทำ�ง�นที่คุ้มค่� “เร�ไม่ได้คิดว่�ตัวเองเสียเปรียบเข� 

เร�มองว่�มันเหมือนเร�อยู่ในโรงยิมสมัยม.ปล�ยที่สน�มมันเล็กนิดเดียว 

แต่ทุกคนก็ลงม�เล่นกีฬ�ที่ตัวเองชอบ คนหน่ึงเล่นบ�ส อีกคนเล่นปิงปอง 

ทุกคนอยู่ในสน�มเดียวกัน แต่กติก�ไม่เหมือนกัน ผมไม่ได้มองว่�ต้องชนะ

เข�ยังไง เพร�ะคู่แข่งของเร�มันไม่เคยเป็นเข�ม�แต่ต้นแล้ว เร�คิดว่� 

อย่�งน้อยเร�ได้เล่นก็พอ”

 “ในบ้�นเร� ถ้�คุณไม่ได้ทำ�ง�นในสตูดิโอใหญ่ มันย�กม�กท่ีจะได้เขียนบท

และทำ�แอนิเมช่ันดว้ยตวัเอง ผมยงัหลงรักก�รเล�่เร่ืองทีต่วัเองคดิอยู ่ทมีเร�

มองว่�ก�รที่เร�ทำ�ง�นเป็นสตูดิโอแอนิเมชันอิสระ อย่�งน้อยเร�ได้ทำ�สิ่งที่

เร�แคร์ ได้ทำ�ในสิ่งที่เร�เช่ือว่�ง�นฝีมือมันควรจะเป็นแบบน้ี...ถ้�ถ�มว่�

ปล�ยท�งของเพจคอือะไร ผมคงไม่อย�กไดล้�้นไลกเ์พยีงเพือ่ใหไ้ดล้�้นไลก ์

แต่อย�กใหเ้พจนวลเปน็ตวัอย�่งหน่ึงของก�รเล�่เร่ือง เวล�มคีนคดิอย�กจะ

ทำ�คอนเทนต์อะไรสักอย่�งแล้วเข�อ้�งอิงถึงง�นของเร� ผมคิดว่�สิ่งนั้นคือ

คำ�ชมที่ดีที่สุดแล้ว” 

ถ้าถามว่าปลายทางของเพจคืออะไร 
ผมคงไม่อยากได้ล้านไลก์เพียงเพื่อ 
ให้ได้ล้านไลก์ แต่อยากให้เพจนวล 
เป็นตัวอย่างหนึ่งของการเล่าเรื่อง  
เวลามีคนคิดอยากจะทำาคอนเทนต์
อะไรสักอย่างแล้วเขาอ้างอิงถึงงาน 
ของเรา
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How To : ถอดวิธีคิด

กระแสของ “Cancel Culture” หรือ “ทัวร์ลง” 

กำ�ลงัเกิดข้ึนกับแบรนดท์ัว่โลก เมือ่เกิดเหตุก�รณ์

ก�้วลว่งเข้�ไป “ลอ้เลน่” กับประเดน็ออ่นไหวท�ง

สังคมอย่�งเร่ืองคนข้�มเพศ คนพิก�ร หรือเช้ือช�ติ 

แม้ด้�นหน่ึงจะเป็นก�รให้เกียรติแก่ผู้ที่กล่�วถึง

ผ่�นมุกตลกต่�ง ๆ  แต่อีกด้�นก็เป็นก�รลดขอบเขต

ก�รอภิปร�ยอย่�งรอบด้�นและสร้�งบรรทัดฐ�น

ใหม่ของสังคมที่ยิ่งทวีคว�มซับซ้อน

 เร�ต่�งรู้ดีว่�อ�รมณ์ขันคือก�รปลดปล่อย 

ที่ช่วยให้ผ่�นสถ�นก�รณ์อันเลวร้�ยของชีวิต แต่

เมื่อพูดถึงก�รสร้�งอ�รมณ์ขันในด้�นก�รตล�ด  

จะมีวิธีใดบ้�งที่จะเพิ่มคว�มตลกควบคู่ไปกับ 

ก�รประช�สัมพันธ์ได้อย่�งเหม�ะสม ทั้งในด้�น

ที่ควรเรียนรู้และควรหลีกเลี่ยง

รู้จักกลุ่มเป้าหมาย
คลปิของคนขอให ้“น้�คอ่มด�่” น้ัน มอียูม่�กม�ย

ในโซเชียลมีเดีย เพร�ะเร�รู้ดีว่�นี่คือล�ยเซ็น 

ของเข� และผู้ที่โดนด่�ก็ไม่ได้รู้สึกไม่พอใจ เช่น

เดียวกับก�รตล�ดของร้�นฟ�สต์ฟู้ดของอเมริก�

อย่�ง Wendy’s ที่สร้�งค�แรกเตอร์ “ป�กดี” บน

โลกโซเชียลจนเหล่�ผู้ติดต�มมีคว�มสุขกับก�รโดน

แอดมินด่� เช่น บอกให้เลิกคบเพื่อนที่ไปร้�น 

McDonald’s หรือ ให้ย้�ยบ้�นเถอะ ถ้�แถวบ้�น

ไม่มีร้�น Wendy’s ถึงอย่�งน้ันท่�ทีของคว�มป�กดี

ก็อ�จใช้ไม่ได้ผลเสมอไป เพร�ะก�รใช้ภ�ษ� จังหวะ 

และคว�มสร้�งสรรคท์ีอ่�จเรียกไดว่้� “ศลิปะของ

คว�มตลก” คือศ�สตรแ์ละศิลป์ทีต่อ้งฝึกฝนให้มี

จังหวะพอเหม�ะพอดี จึงจะทำ�ให้ผู้รับส�รเข้�ใจว่�

น่ีคือก�รสร้�ง “คว�มบันเทิง” ไม่ใช่เพื่อให้เกิด 

“คว�มขุ่นเคือง”

 
การเล่นกับประเด็นอ่อนไหว
เมื่อปี 2016 นักแสดงดังอย่�ง แคร์รี ฟิชเชอร์ 

(Carrie Fisher) ไดเ้สยีชีวิตลง คนทัว่โลกทีเ่ติบโต

ม�กับภ�พจำ�ของเจ้�หญิงเลอ�จ�กภ�พยนตร์ 

ไซไฟเร่ืองดัง “สต�ร์วอร์” จึงกำ�ลังตกอยู่ใน 

คว�มเศร้� แต่ร้�นขนมในอเมริก� Cinnabon  

กลับทวีตรูปว�ดเจ้�หญิงเลอ�ที่มีชินน�บอน โรล 

เป็นทรงผม พร้อมแคปชันว่� “RIP Carrie Fisher, 

you’ll always have the best buns in the 

galaxy.” จนสร้�งคว�มหัวร้อนให้กับคนในโลก

โซเชียล ที่วิจ�รณ์ว่�แบรนด์ใช้ประโยชน์จ�กก�ร

สญูเสยีเปน็โอก�สท�งธรุกจิม�กเกนิพอด ีแถมยงั

สะท้อนถึงคว�มไร้รสนิยมอย่�งสิ้นเชิง จนทำ�ให้

แบรนด์ต้องรีบลบรูปออกไปจ�กทวิตเตอร์ทันที 

แมห้ล�ยคนจะแยง้ว�่ แทจ้ริงแลว้ตวัแคร์รีเองอ�จ

จะตลกไปกับก�รล้อเลียนตัวเธอเองก็ได้ เพร�ะ

ห�กติดต�มตอนที่เธอยังมีชีวิตอยู่ แคร์รีก็เป็น

หน่ึงในนักแสดงท่ีมีคว�มเป็นกันเองและมีอ�รมณ์ขัน

ม�กคนหนึ่งทีเดียว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อารมณ์ที่ขันน่ารังเกียจ
หล�ยปมี�น่้ีแบรนดท์ีข่�ยผลติภณัฑด์�้นก�รดแูล

ผิวได้ปรับนิย�มของคว�มง�มใหม่ที่ไม่ได้มีแต่

คว�มข�วที่แปลว่�สวย แบรนด์อย่�ง L’Oreal  

ไดล้บคำ�ว�่ “whitening” ออกจ�กผลติภัณฑข์อง

ตัวเองเพือ่ต่อต้�นก�รเหยียดผวิทีเ่กดิข้ึนในวงก�ร

ผลิตภัณฑ์ด้�นคว�มง�ม เพร�ะห�กย้อนไป 

ปี 2017 แบรนด์ Dove ได้ลงโฆษณ�รูปผู้หญิงผิวดำ�

ที่กำ�ลังถอดเสื้อออกแล้วเปลี่ยนร่�งเป็นผู้หญิง 

ผิวข�วจ�กที่ใช้โลชันของแบรนด์ พร้อมใช้คำ�ว่� 

“transforming” หรือ “ก�รเปล่ียนร่�ง” ไว้ในโฆษณ�

ดังกล่�ว จนทำ�ให้หล�ยคนรู้สึกว่�เป็นเหยียด 

เชือ้ช�ตแิละสผีวิอย�่งรุนแรง ทำ�ให ้Unilever ตอ้ง

ออกม�กล�่วขออภยัเก่ียวกบัโฆษณ�ดงักล�่วและ

ลบโฆษณ�ท่ีว่�น้ีออกจ�กเฟซบุ๊ก เพร�ะคว�มน่�กลัว

ของโฆษณ�ชิ้นน้ีไม่เพียงแต่ผลิตซ้ำ�ม�ย�คติของ

เอ�ฮ�แล้วทัวร์ลง
ผิดที่เร�หรือเข� 
ไม่เก็ตมุก

คว�มง�มและทัศนคติที่จงใจเหยียดเช้ือช�ติ  

แต่ยังแสดงให้ถึงทัศนคติของผู้ที่เก่ียวข้องใน 

ทุกกระบวนก�รของแคมเปญนี้ด้วยเช่นกัน

ความเหมาะสมของสถานการณ์
ใครจะคิดว่�ก�รกอดและจับมือกันจะกล�ยเป็นเร่ือง

ออ่นไหวไปได ้เมือ่แบรนดช็์อกโกแลต Hershey’s 

จำ�เป็นต้องดึงโฆษณ�ที่มีภ�พของก�รจับมือและ

ก�รกอดกันของคนแปลกหน้�ที่ทำ�เพื่อแสดง 

คำ�ขอบคณุออกไป อกีทัง้ KFC ก็พจิ�รณ�หยดุใช้

สโลแกน Finger Lickin’ Good ที่สื่อคว�มอร่อย

จนตอ้งเลยีน้ิวลง เพือ่ใหเ้หม�ะสมกบัสถ�นก�รณ์

ก�รระบ�ดของโควิด-19 ขณะที่ Burger King ก็

ไม่รอช้�ที่จะทำ�แคมเปญ Stay Home เพื่อ

ขอบคุณทุกคนที่พร้อมใจกันอยู่บ้�นลดก�รแพร่

ระบ�ดของไวรัส โดยเรียกพวกเข�เหล่�น้ีว่� 

“Couch Potatriot” ล้อกับคำ�ว่� “Couch Potato” 

พร้อมประก�ศนำ�ร�ยไดจ้�กค�่สง่อ�ห�รทัง้หมด

ไปบริจ�คให้กับมูลนิธิ American Nurses  

Association เพื่อสนับสนุนเจ้�หน้�ที่ที่คอยช่วย

เหลือผู้ป่วยอีกด้วย

 ก�รใส่คว�มตลกเข้�ไปในแบรนด์อ�จเป็น

วิธีช่วยสร้�งค�แรกเตอร์เพื่อทำ�ให้คนจดจำ�ได้ดี 

แตถ่งึอย�่งน้ันกต็อ้งไมล่มืว�่คนเร�หวัเร�ะใหก้บั

บ�งสิ่งที่ต่�งกัน ฉะนั้นแคมเปญที่ใช้กลยุทธ์ดัง 

ว่�จะเกิดหรือดับ จึงเป็นเรื่องท้�ท�ยของแบรนด์

ที่ต้องยอมรับคว�มเสี่ยงว่�จะทำ�ให้คนรักหรือ

ต้องพักก่อนกันแน่ 

เรื่อง : นพกร คนไว
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เรื่อง : วรรณเพ็ญ บุญเพ็ญ

อาจเป็นเพราะความตลกร้ายในสังคมไทยก็ได้ท่ีทำาให้ชาวทวิตเตอร์ดูเหมือนเป็นคนขี้แซะ การสรรหากลวิธีเล่าเรื่องและเลือกใช้ภาษา 
ท่ีเผ็ดร้อนเพื่อติดแฮชแท็กเล่าถึงประเด็นอันซับซ้อนและบางครั้งก็ดูสุ่มเสี่ยง ทำาให้พื้นท่ีในทวิตเตอร์ช่างดูมีสีสันและเป็นดั่งโลกท่ี 
ดูมีความหวังยิ่งกว่าในโลกจริง แต่อำานาจของสื่อท่ีให้เราได้แสดงความเห็นเพียง 140 ตัวอักษรในพื้นท่ีแห่งความเร็วท่ีอะไร ๆ ก็ 
ติดเทรนด์ได้ตลอดเวลาน้ี จะสามารถเป็นเครื่องมือในการเปล่ียนแปลงสังคมและพลิกหน้าประวัติศาสตร์ให้ดีขึ้นอย่างท่ีคนรุ่นใหม่ 
คาดหวังได้หรือไม่ มาดูตัวอย่างทวิตภพในบริบทของประเทศต่าง ๆ ดูว่า “โลกของฉัน” เหมือนหรือต่างจาก “โลกของเธอ” อย่างไร 
แล้วการสร้าง “โลกของเราทั้งหมด” ที่ไม่จำาเป็นต้องแซะหรือตั้งการ์ดแบ่งแยกกันจะเป็นไปได้หรือไม่

โลกที่เอียงซ้าย พื้นที่ผดุงความยุติธรรม
และความคู่ขนานที่รอวันบรรจบ

สำารวจ “ทวิตภพ”
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The Tool to Bring Back Justice
ณ เวล�ย่ำ�รุ่งของวันท่ี 17 ธันว�คม 2012 ทวิตแรก

ที่กล่�วถึงคดีสะเทือนขวัญของเหตุก�รณ์เมื่อคืน

ก่อนหน้�ที่นักศึกษ�ส�วอน�คตไกลถูกกลุ่มช�ย

ฉกรรจ์รุมข่มขืนและทำ�ร้�ยร่�งก�ยบนรถบัส 

ในกรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย จนเหยื่อเสียชีวิต

ในที่สุด กล�ยเป็นข่�วที่ถูกรีทวีตและวิพ�กษ์

วิจ�รณ์อย่�งหนักในโลกทวิตเตอร์ จนในวันเดียว 

กันน้ันเอง เหล่�นักศึกษ�ร่วมสถ�บันกับเหยื่อ 

ผู้โชคร้�ยได้รวมตัวกันไปที่สถ�นีตำ�รวจใกล้ 

จุดเกิดเหตุเพื่อทวงถ�มคว�มยุติธรรมและไม่ให้

เร่ืองเงียบห�ยไปร�วกับว�่ก�รข่มขืนเปน็เพยีงแค่

เหตุก�รณ์ธรรมด�ทีเ่กิดข้ึนปกตใินสงัคมอนิเดยี

 ดีป� เรย์ (Deepa Ray) และ โมนิดีป�  

ท�ร�ฟด�ร์ (Monideepa Tarafdar) เจ้�ของ 

ง�นศึกษ�ในหัวข้อ “How Does Twitter Influence 

A Social Movement?” ได้ทำ�ก�รวิเคร�ะห์ทวีต

จำ�นวน 1,585 ทวีตหลังเหตุก�รณ์น้ีเป็นเวล� 1 

สัปด�ห์ เพ่ือห�คำ�ตอบว่�กิจกรรมในโลกทวิตเตอร์

ส่งผลต่อก�รเคล่ือนไหวท�งสังคมอย่�งไร พวกเข�

พบว่�ในจำ�นวนทวีตดังกล่�ว เกือบ 62% ได้ทวีต

เพ่ือแบ่งปันข้อมูลและบทคว�มข่�วท่ีเกิดข้ึน 26% 

ทวีตในเชิงแสดงคว�มคิดเห็นท่ีรุนแรงต่อหน่วยง�น

ที่รับผิดชอบคดี รวมถึงก�รเมืองและกฎหม�ย 

ในคดีอ�ชญ�กรรม เกือบ 10% ทวีตเพื่อแสดง 

คว�มรู้สึกต่�ง ๆ  เช่น เศร้� กลัว โกรธแค้น และ

รังเกียจ เป็นต้น เกือบ 7% เป็นก�รแสดง 

คว�มคิดเห็นต่อต้�นรัฐบ�ล เจ้�หน้�ท่ีตำ�รวจ  

รวมถึงนักก�รเมืองท่ีอยู่ในอำ�น�จ และอีก 2-3%  

ทวีตเชิงเรียกร้องให้มีก�รดำ�เนินก�รหรือกระตุ้น 

ให้เกิดก�รระดมพลเพื่อทำ�ให้เกิดก�รเคลื่อนไหว

ท�งสังคม จะเห็นได้ว่�ทวีตในเชิง “Call to Action” 

ทีเ่ป็นเพียงสัดส่วนเล็ก ๆ  ในโลกทวิตเตอร์นี้ก็ 

เพียงพอแล้วสำ�หรับก�รจุดชนวนให้เกิดก�ร

ประท้วงเพื่อทวงคืนคว�มยุติธรรมในประเด็น 

ก�รต่อต้�นก�รใช้คว�มรุนแรงต่อผู้หญิงให้ 

เกิดขึ้นจริงในสังคมอินเดีย

 โดยง�นศึกษ�น้ีให้ข้อสังเกตด้วยว่� หลังจ�ก

ที่เซเลบริตีของอินเดียออกม�แสดงคว�มคิดเห็น

ต่อประเด็นนี้กันอย่�งเผ็ดร้อน รวมกับก�รรีทวีต

แผนก�รประท้วงโดย อันน� ฮ�ซ�ร์ (Anna Hazare) 

นักเคล่ือนไหวท�งสงัคมช�วอนิเดยีทีม่ชีือ่เสยีงบน

โลกทวิตเตอร์ วันต่อม�ก็เกิดก�รประท้วงข้ึนจริง

และเกิดแคมเปญบนโลกออนไลน์ต�มม�อีกม�ก 

อ�ทิ “Stop Rape Now” และ “Wear Black” 

เพ่ือเรียกร้องให้ผู้ข่มขืนได้รับโทษท�งกฎหม�ยอย่�ง

จริงจัง ซ่ึงก�รออกม�ประท้วงในครั้งนั้นยืดเยื้อ

และรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ จนตำ�รวจต้องใช้กำ�ลัง

และก๊�ซน้ำ�ต�เพื่อให้ก�รรวมพลยุติลง แต่ภ�พ

ก�รใช้กำ�ลังของตำ�รวจที่ถูกแชร์ในโลกทวิตเตอร์

อย่�งกว้�งขว�งกลับยิ่งสร้�งคว�มโกรธแค้นให้

ประช�ชนย่ิงข้ึนไปอีก จนในวันที่ 22 ธันว�คม 2012 

คณะกรรมก�รตุล�ก�รจึงได้ตัดสินใจจัดแถลงก�ร

เกี่ยวกับก�รแก้ไขกฎหม�ยเพื่อคุ้มครองคว�ม

ปลอดภัยให้ผู้หญิงที่ เป็นธรรมม�กข้ึน โดย 

ภ�ยหลังจ�กเหตุก�รณ์น้ีร�วหน่ึงเดือนก็นำ�ไปสู่

ก�รใช้กฎหม�ยต่อต้�นคว�มรุนแรงท�งเพศฉบับใหม่

ที่ระบุเพ่ิมโทษในคดีข่มขืนและล่วงละเมิดท�งเพศ 

รวมถึงให้มีก�รประห�รชีวิตในคดีข่มขืนบ�งคดี

อีกด้วย และกฎหม�ยฉบับใหม่น้ีเองที่ส่งผลให้กลุ่ม

นักโทษในคดีข่มขืนคร้ังน้ีโดนตัดสินให้ประห�ร

ชีวิตด้วยก�รแขวนคอในเดือนมีน�คมทีผ่�่นม�

 แต่แม้ครอบครัวของเหยื่อและผู้ประท้วง 

จะร่วมกันฉลองคว�มยินดีหลังจ�กนักโทษถูก

ประห�รชีวิตแล้ว และผู้เป็นแม่ให้สัมภ�ษณ์กับส่ือ

ว่�ในที่สุดลูกส�วของเธอก็ได้รับคว�มเป็นธรรม 

สว่นผูเ้ปน็พอ่ก็ประก�ศดว้ยว�่ศรัทธ�ในตุล�ก�ร

ได้ฟื้นคืนชีพแล้ว แต่เอ�เข้�จริงสังคมอินเดีย 

ในปัจจุบันก็ยังคงเผชิญกับปัญห�ก�รคุมค�ม 

ท�งเพศ โดยในปี 2017 สำ�นักง�นสถิติอ�ชญ�กรรม

แห่งอินเดียเผยว่� โดยเฉลี่ยใน 1 วันจะมีเหตุ

ข่มขืนเกิดขึ้น 90 คดี หรือคิดเป็นทุก ๆ 20 น�ที

จะมีก�รข่มขืนเกิดขึ้น 1 ครั้งในอินเดีย ซ้ำ�ร้�ย

เดก็กลบัตกเปน็เหยือ่ในคดข่ีมขืนม�กข้ึนถงึเกอืบ 

2 เท่�หลังเหตุก�รณ์ประท้วงที่ผ่�นม�

 เร�ไม่อ�จสรุปไดว้�่ก�รตอ่สูอ้นัย�วน�นของ

เรื่องนี้เป็นสิ่งสูญเปล่� เพร�ะอย่�งน้อย ๆ หนึ่ง

ครอบครัวก็ได้รับก�รปลดปล่อยจ�กคว�มร่วมด้วย

ช่วยกันของประช�ชนที่ไม่อย�กทนอยู่กับคว�ม 

อยุติธรรมอีกต่อไป และคนทั่วโลกก็ได้รับรู้ถึง

คว�มโหดร้�ยในสงัคมทีก่ดข่ีเพศหญงิม�ย�วน�น 

ด้วยข้อคว�มเพียง 140 ตัวอักษรที่ เป็นดั่ง 

เคร่ืองฉ�ยสปอตไลต์เรียกร้องคว�มเป็นธรรม 

ให้เกิดข้ึนในสังคม ก็อ�จนับได้ว่�เพียงพอแล้ว 

ในก�รช้ีช่องของปัญห�ที่จำ�เป็นต้องได้รับก�ร

แก้ไขอย่�งจริงจัง

ทวิตภพไทย ยิ่งใหญ่ไม่แพ้ทวิตชาติใดในโลก!
รู้หรือไม่ว่�จำ�นวนผู้ใช้ง�นทวิตเตอร์ในไทยมีม�กจนติดอยู่ในอันดับท่ี 15 ของโลก โดยทวิตภพไทย 

ถือได้ว่�เติบโตเร็วที่สุดในภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และคิดเป็นสัดส่วนกลุ่มผู้ใช้ง�นที่ 

แอ็กทีฟม�กที่สุดดังนี้ อ�ยุ 16-24 ปี (40%) อ�ยุ 25-34 ปี (26%) อ�ยุ 35-44 ปี (19%) อ�ยุ  

45-54 ปี (11%) และอ�ยุ 55-64 ปี (4%) ในปีที่ผ่�นม�เทรนด์ม�แรงที่ผู้ใช้ทวิตเตอร์ในไทย 

ให้คว�มสนใจได้แก่ #Happening หรือเหตุก�รณ์ที่กำ�ลังถูกพูดถึงในขณะน้ี ตั้งแต่ข่�วส�ร 

บ้�นเมือง บีทีเอสเสีย หรือกระท่ังประเด็นสงสัยเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ว่�เร�ควรลวกบะหมี่หยกกอ่นกิน

หรือไม่ ฯลฯ เทรนด์อีกแบบที่มักจะติดอยู่ในไทยแลนด์เทรนด์ก็คือ กระแสละครดังที่ออนแอร์อยู่

ขณะน้ัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่�ผู้คนเสพสื่อหล�ยท�งไปพร้อม ๆ กันและต้องก�รแลกเปลี่ยน 

คว�มคิดเห็นกันแบบเรียลไทม์ เป็นต้น แต่อย่�งไรก็ต�ม กลุ่มผู้ใช้ง�นหลักและต่อเน่ืองของ 

ทวิตเตอร์ในไทยยังคงเป็นกลุ่มแฟนคลับของศิลปินจ�กเก�หลีใต้ ซึ่งในปี 2018 มีแฮชแท็กที่ 

คนไทยใช้เพื่อพูดถึงเรื่องร�วศิลปิน K-Pop ในดวงใจถึง 800 ล้�นครั้งทีเดียว

 

 

#Saveเท่าไรถึงจะพอ
ดูเหมือนว่�นอกจ�กหน้�ที่กร๊ีดศิลปินเก�หลีของผู้ใช้ง�นทวิตเตอร์ส่วนใหญ่ในไทยแล้ว 

กลุ่มผู้ใช้ง�นท่ีส่วนม�กเป็นเจเนอเรชันซี (Gen Z) และมิลเลนเนียลยังมีอีกง�นสำ�คัญ น่ันคือ 

ก�รผดุงคว�มยุติธรรมด้วยก�ร #Save บุคคลต่�ง ๆ ที่ประสบกับเหตุก�รณ์ซึ่งดูเหมือนว่�จะ 

ไม่ได้รับคว�มเป็นธรรมเท่�ที่ควร ซึ่งมีตั้งแต่เร่ืองส่วนตัวของบุคคลดัง ไปจนถึงชีวิตช�วบ้�น 

ธรรมด� ๆ และเย�วชนท่ีโดนข่มขู่หรือถูกภัยคุกค�มท�งก�รเมืองในย�มที่ประช�ชนไม่ส�ม�รถ

วิพ�กษ์วิจ�รณ์ระบบก�รเมืองและก�รปกครองไทยได้อย่�งเต็มป�ก
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“Twitter Revolution”
in the Age of Doubt
คงไม่มีเหตุก�รณ์ใดจะอธิบ�ยคว�มหม�ยของ 

“ก�รปฏิวัติทวิตเตอร์” (Twitter Revolution) ได้ดี

ไปกว่�ปร�กฏก�รณ์ “อ�หรับ สปริง” หรือ 

คลื่นปฏิวัติท�งก�รเมืองของประเทศในกลุ่ม

ตะวันออกกล�งที่ เกิด ข้ึนในปี 2010 ซึ่ งมี 

จุดเริ่มต้นแรกที่หมู่มวลประช�ชนได้ลุกฮือขึ้นม�

ต่อต้�นคว�มอยุติธรรมของรัฐบ�ลประเทศ

ตูนิเซียผ่�นเครือข่�ยโซเชียลมีเดีย จนทำ�ให้เกิด

ก�รเปลี่ยนแปลงท�งก�รเมืองภ�ยในประเทศ 

และจ�กคว�มสำ�เร็จของตูนีเซียในคร้ังน้ันก็ได้

กล�ยเป็นต้นแบบให้เกิดก�รปฏิวัติอีกหล�ยช�ติ

ต�มม� อ�ท ิอยีปิต ์อหิร่�น ยเูครน ลิเบยี เยเมน 

ฯลฯ ซึ่งประช�ชนนิยมใช้เคร่ืองมือก�รสื่อส�ร

อย่�ง “ทวิตเตอร์” เป็นตัวจุดประก�ยและตัวเร่ง

ทำ�ให้เกิดก�รประท้วง เดินขบวน และผลักดัน 

ให้เกิดก�รปฏิวัติท�งก�รเมืองจนทำ�ให้ประธ�น�ธิบดี

ในบ�งประเทศที่กล่�วม�ข้�งต้นต้องยอมลงจ�ก

ตำ�แหน่ง และเกิดก�รปฏิรูปท�งก�รเมืองคร้ังใหญ่

ในโลกแถบตะวันออกกล�งที่มีสื่อออนไลน์เป็น

แรงผลักดันสำ�คัญ

 “เร�ใช้เฟซบุ๊กประก�ศต�ร�งก�รเดินประท้วง 

ทวิตเตอร์เพ่ือห�แนวร่วม และยูทูบในก�รกระจ�ย

ข้อมูลให้โลกได้รับรู้” ฟ�ว�ซ ร�เชด (Fawaz 

Rashed) หนึ่งในผู้ประท้วงช�วอียิปต์ทวีตถึง

แผนก�รปฏิวัติก�รเมืองที่เกิดข้ึน โดยก่อนหน้�

ก�รรวมพลของช�วอียิปต์ร�ว 2 ล้�นคนที่ม�

ประทว้งโคน่ลม้รัฐบ�ลในคร้ังน้ัน สว่นหน่ึงเกดิข้ึน

จ�กก�รที่มีผู้ใช้ง�นทวิตเตอร์ (ที่ร้อยละ 60 เป็น

คนรุ่นใหมอ่�ยตุ่ำ�กว�่ 30 ป)ี ไดช่้วยกนัรีทวตีหรือ

ปั่นแฮชแท็ก #Jan25 ซึ่งเป็นวันที่ประช�ชน

นัดแนะกันม�ร่วมเดินขบวนขับไล่รัฐบ�ลเป็นจำ�นวน

ม�กกว่� 2 แสนครั้งต่อวัน ส่งผลให้แฮชแท็กนี้

ติดลมบนอยู่ในเทรนด์ทวิตเตอร์ตลอดช่วงเวล�

ก�รประท้วง คว�มกดดันของก�รต่อต้�นรัฐบ�ล

ทีย่งัคงรุนแรงและไมม่ที�่ทว่ี�จะยอมแพท้ัง้ในโลก

โซเชียลมีเดียและท้องถนนที่กินเวล�ร่วม 18 วัน 

ก็ทำ�ให้ ฮอสนี มูบ�รัก (Hosni Mubarak) ต้องประก�ศ 

ล�ออกจ�กตำ�แหน่งประธ�น�ธิบดีในที่สุด เหตุก�รณ์ 

ปฏิวัติอียิปต์ในปี 2011 (Egyptian Revolution) 

คร้ังน้ีถือได้ว่�เป็นหน่ึงในก�รประท้วงคร้ังใหญ่ที่สุด

ที่เกิดข้ึนในกรุงไคโร รวมท้ังปร�กฏก�รณ์อ�หรับ  

สปริงก็เป็นสิ่งยืนยันอำ�น�จของโซเชียลมีเดีย 

ทีท่ำ�ให้คนทั่วโลกเห็นได้ชัดเจนทีส่ดุดว้ยเช่นกนั

 แต่ภ�ยหลังชัยชนะของประช�ชน อียิปต์

กลบัไมไ่ดม้อีน�คตงดง�มอย�่งทีค่�ด เพร�ะหลงั

ก�รเลอืกต้ังคร้ังใหมภ่�ยใตร้ะบอบประช�ธิปไตย 

กลับมีประช�ชนออกม�ขับไล่รัฐบ�ลชุดใหม่อีก

ระลอก จนกองทัพกลับม�ยึดอำ�น�จอีกคร้ัง ว�เอล 

โกนิม (Wael Ghonim) หน่ึงในผู้อยู่เบื้องหลัง 

เฟซบุ๊กเพจสำ�คัญที่ช่วยจุดชนวนให้ช�วอียิปต์

ลุกฮือม�ต่อกรกับรัฐเผด็จก�ร ได้ออกม�เปิดใจถึง

คว�มผิดหวังหลังเหตุก�รณ์ปฏิวัติที่ผ่�นม� 5 ปี

ในโลกทวิตภพ ใครกันที่กุมอำานาจ
 Pew Research ได้วิเคร�ะห์ผู้ใช้ง�นทวิตเตอร์ในประเทศสหรัฐฯ จำ�นวน 2,791 คนเมื่อปี  

 2019 เพื่อศึกษ�ถึงประเด็นที่ว่�ผู้ใช้ง�นทวิตเตอร์มีคว�มแตกต่�งจ�กคนทั่วไปที่ไม่ได้ใช้ 

 หรือไม่อย่�งไร โดยง�นศึกษ�น้ีพบว่� โดยทั่วไปผู้ใช้ง�นทวิตเตอร์มักเป็นคนที่มีอ�ยุน้อย  

 ฐ�นะด ีและไดรั้บก�รศกึษ�ทีด่กีว�่คนทัว่ไป นอกจ�กน้ีพวกเข�ยงัมอีดุมก�รณ์ท�งก�รเมอืง 

 ที่เอียงซ้�ยม�กกว่�อีกด้วย โดยผู้ใช้ง�นทวิตเตอร์ 64% ให้คว�มเห็นว่�คนผิวดำ�ได้รับ 

 คว�มเป็นธรรมน้อยกว่�คนผิวข�ว เมื่อเทียบกับอีก 54% ที่คิดแบบเดียวกันแต่เป็นคนทั่วไป 

 ในประเทศ คว�มแตกต่�งนี้อ�จอธิบ�ยได้ว่�เหตุใดผู้ใช้ง�นทวิตเตอร์ถึงมีแนวคิดที่ก้�วหน้� 

 ม�กกว่� และในง�นศกึษ�เดยีวกนัน้ีกพ็บดว้ยว�่ มจีำ�นวนผูใ้ช้ง�นทวติเตอร์เพยีง 10% เท�่น้ัน 

 ที่เป็นผู้สร้�งคอนเทนต์ให้เกิดข้ึนในโลกทวิตเตอร์ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนม�กถึง 80% ในขณะที่ 

 ผู้ใช้ง�นอีก 90% เป็นเพียงผู้เสพคอนเทนต์และกระจ�ยข่�วส�รเท่�นั้น ดังนั้นจึงดูเหมือนว่� 

 ผู้ที่กุมอำ�น�จในทวิตภพฝั่งสหรัฐอเมริก�จะเป็นเพียงเสียงของคนกลุ่มน้อย ที่ยังไม่อ�จเป็น 

 ตัวแทนทั้งหมดของสังคมแห่งคว�มจริงได้ 

 

 แม้จะยอมรับว่�ผู้ใช้ทวิตเตอร์ส่วนม�กจะมีมุมมองท�งก�รเมืองแบบเอียงซ�้ย (Left-Wing  

 Politics) แต่แจ็ค ดอร์ซีย์ (Jack Dorsey) ซีอีโอของทวิตเตอร์ก็ยืนยันว่�องค์กรไม่มีนโยบ�ย 

 เลือกข้�งท�งก�รเมืองและแบนคอนเทนต์แบบ Shadowban ซึ่งเป็นก�รปิดกั้นไม่ให้ 

 ช�วทวิตฯ เห็นคอนเทนต์บ�งส่วนโดยผู้ใช้ง�นไม่ส�ม�รถรู้ได้ว่�ถูกแบน เพียงแต่มีก�รใช้ 

 อัลกอริทึมเพื่อจำ�กัดก�รมองเห็นทวีตบ�งร�ยก�ร ซึ่งไม่ได้ดูจ�กเนื้อห�ท�งก�รเมืองแต่ยึด 

 จ�กพฤติกรรมก�รใช้ง�นของช�วทวิตฯ เป็นหลัก และในปีที่ผ�่นม�ดอร์ซีย์ก็ได้ประก�ศชัดว่� 

 ทวิตเตอร์จะยกเลิกก�รให้โฆษณ�เพ่ือก�รเมืองทุกประเภท เพร�ะเช่ือว่�ประช�ชนควรเข้�ถึง 

 เร่ืองของก�รเมืองได้ด้วยตัวเอง ไม่ใช่ถูกซื้อพื้นที่สื่อเพื่อให้ได้รับข้อคว�มท�งก�รเมืองเพิ่มขึ้น

ในเวทเีทด็ทอลก์เอ�ไว้ว่� แม้สังคมออนไลน์จะเป็น

เคร่ืองมือสำ�คัญที่ช่วยให้ประช�ชนล้มล้�งเหล่�ผู้นำ�

เผดจ็ก�รได ้แต่มันก็ทำ�ให้สังคมเกิดคว�มแตกแยก

และนำ�ไปสู่ก�รแบ่งข้ัวอำ�น�จที่ย�กจะกลับม� 

สม�นฉนัทด์ว้ยเช่นกนั “เม่ือเร�ต�่งถกูขบัเคลือ่น

ดว้ยคว�มเร็วและกระชับของสือ่ออนไลน์ ทีเ่ขียน

คว�มคิดเห็นได้จำ�กัดแค่ 140 ตัวอักษร เร�จึง 

พุ่งประเด็นไปได้แค่ข้อสรุป แม้ประเด็นน้ันจะ 

ซับซ้อนและต้องก�รคำ�อธิบ�ยม�กแค่ไหนก็ต�ม  Ph
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มันจึงย�กม�กท่ีจะเปล่ียนมุมมองหรือคว�มคิดเห็น

ของกันและกัน เร�มแีรงนอ้ยม�กทีจ่ะเปลีย่นแปลง 

แม้ว่�จะมีก�รค้นพบหลักฐ�นใหม่ภ�ยหลัง 

เพร�ะคร้ังที่เร�เขียนอะไรไปแล้ว มันก็จะคงอยู่

บนโลกออนไลนต์ลอดก�ล” โกนิมกล�่ว โดยก�ร

ออกม�พูดในเวทีเท็ดทอล์กคร้ังนี้มีข้อคว�ม

สำ�คญัคอืก�รทำ�ใหผู้้คนตระหนักถงึวิกฤตของสือ่

ออนไลน์ที่เร�จำ�เป็นต้องมีก�รรับมือกับข่�วลือ

และข่�วลวงได้ดีกว่�น้ี ทำ�อย่�งไรให้เร�ไม่ได้ 

รับส�รเพียงด้�นเดียว และมีส่วนร่วมในก�รถกเถียง

และแสดงคว�มคิดเห็นอย�่งสร้�งสรรคม์�กกว่�แค่

ก�รใช้ส่ือเพื่อก�รส่งต่อข่�วส�ร “ผมได้เห็นเป็น

พย�นแล้วว่�เร่ืองท้�ท�ยเหล่�น้ีส่งผลให้สังคม

อยีปิตแ์ตกแยกไปเรียบร้อยแลว้ และน่ีกไ็มใ่ช่เร่ือง

ของอยีปิตป์ระเทศเดยีว เพร�ะก�รแบง่ข้ัวอำ�น�จ

กำ�ลังเกิดม�กข้ึนในทั่วทุกมุมโลก ตอนน้ีเร�

จำ�เป็นต้องห�ท�งนำ�เทคโนโลยีเข้�ม�เป็นส่วนหน่ึง

ในก�รแก้ปัญห�ม�กกว่�ก�รใช้มันเพื่อเป็น 

ส่วนหนึ่งของปัญห�”

A World Divided?
นอกจ�กก�รเป็นเคร่ืองมือที่ทรงพลังในก�ร

สะทอ้นภ�พสงัคมและคว�มคดิเหน็สว่นตัวทีอ่�จ

เปล่ียนแปลงโลกได้แล้ว ส่ิงหน่ึงท่ีผู้ใช้ง�นทวิตเตอร์

ควรตระหนักคือ โลกทวิตภพที่เร�อยู่ในตอนน้ี

อ�จจะไม่ใช่โลกใบเดียวกับที่ผู้อื่นเห็น เพร�ะมัน

อ�จถูกบดบังด้วยอคติที่เกิดจ�กก�รรับข้อมูล

เพยีงฝ่ังเดยีวและเพกิเฉยกบัชุดข้อมลูอืน่ทีขั่ดกับ

คว�มเชื่อของเร� (Confirmation Bias)

 “Filter Bubble Effect” และ “Echo Chamber Effect” เป็นสองปร�กฏก�รณ์ที่บ�งครั้งก็ใช้แทน

กันได้เพื่ออธิบ�ยถึงก�รเลือกสื่อส�รกับผู้ที่มีคว�มคิดเห็นคล้�ยกับตัวเองจนอ�จปิดก้ันมุมมองที่ 

แตกต่�ง และทำ�ให้คว�มคิดเห็นของอีกฝั่งเป็นเสมือนโลกอีกใบที่ย�กจะยอมเข้�ใจ ในง�นศึกษ�เรื่อง 

“Modeling Echo Chambers and Polarization Dynamics in Social Networks” โดยฟ�เบียน  

เบ�มันน์ (Fabian Baumann) และคณะ ได้ทำ�ก�รสร้�งภ�พจำ�ลองที่ถูกพัฒน�ขึ้นจ�กข้อมูลจำ�นวน

หล�ยพันทวีตที่ผู้คนในโลกทวิตเตอร์โต้แย้งกันในประเด็นหัวข้อต่�ง ๆ  ได้แก่ กฎหม�ยประกันสุขภ�พ

โอบ�ม�แคร์ กฎหม�ยเกี่ยวกับก�รทำ�แท้ง และก�รควบคุมอ�วุธปืน เพื่อดูว่�ภ�พที่ได้จะออกม�เป็น

อย่�งไร ผลปร�กฏว่� ผู้คนในโลกทวิตเตอร์มักจะทวีตหรือรีทวีตกับคนที่มีคว�มคิดเห็นคล้�ยกับ 

พวกเข� และแทบจะไม่แลกเปลี่ยนคว�มเห็นกับคนท่ีคิดต่�งกันเลย อีกท้ังในประเด็นท่ีเสียงแตกม�ก ๆ 

โลกทวิตฯ ที่ทั้งสองกลุ่มอยู่ก็จะยิ่งห่�งกันม�กข้ึนไปอีก ง�นศึกษ�น้ียังให้ข้อสังเกตเอ�ไว้ด้วยว่� ผู้ใช้ง�น 

ทวิตเตอรท์ีแ่อคทฟีม�ก ๆ  มกัมคีว�มคดิเหน็ทีค่อ่นข้�งสดุข้ัว (Extreme Opinions) พวกเข�จงึมบีทบ�ท

สำ�คญัในก�รแบง่ข้ัวของก�รสนทน� โดยเฉพ�ะอย�่งยิง่กบัประเดน็คว�มขัดแยง้ท�งก�รเมอืง แตอ่ย�่งไร

กต็�ม ง�นศกึษ�น้ีไม่ไดน้ำ�เอ�ประเดน็เร่ืองคว�มชอบสว่นตวัหรือตวักรองอลักอริทมึม�เปน็ตัวแปรของ 

ก�รศึกษ�ที่อ�จทำ�ให้ผลลัพธ์ต่�งออกไป 

  ม�ถึงจุดนี้ คำ�ถ�มจึงน่�จะอยู่ที่ว่� โลกตรงกล�งที่เปิดท�งให้เร�ได้แลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็นแบบ

ไม่เกลียดชังกันจะยังส�ม�รถเกิดข้ึนได้หรือไม่ เพร�ะดูเหมือนว่�สังคมออนไลน์ที่แคร์กับก�รเพิ่ม 

ยอดข�ยโฆษณ�ม�กกว่�ก�รห�วิธีรับมือกับก�รแบ่งข้ัวท�งสังคมที่เกิดข้ึนอยู่ตอนน้ีอ�จจะยังไม่ใช่ 

คำ�ตอบ หรือไม่แน่ว่�หนท�งตรงกล�งนั้นส�ม�รถเริ่มต้นได้ ถ้�ห�กเร�ลองเปิดใจข้�มไปยังโลกอีกฝั่ง

ดูสักครั้ง 

ท่ีม� : ง�นวิจัย “How Does Twitter Influence A Social Movement?” (ตุล�คม 2017) โดย Deepa Ray และ Monideepa 
Tarafdar จ�ก aisel.aisnet.org / บทคว�ม “Egypt Five Years On: Was It Ever A ‘Social Media Revolution’?” จ�ก 
Theguardian.com / บทคว�ม “Nirbhaya Case: Four Indian Men Executed For 2012 Delhi Bus Rape And Murder” 
จ�ก bbc.com /บทคว�ม “Twitter Ceo Jack Dorsey’s Hearing On Conservative Shadowbanning Was A Mess” จ�ก 
Mashable.com / บทคว�ม “Twitter Users Are Richer And More Woke Than The Rest Of Us” จ�ก wired.com /  
บทคว�ม “Visualizing Twitter Echo Chambers” จ�ก insidescience.org / บทคว�ม “พฤติกรรมฮิตบนทวิตเตอร์ของ 
คนไทย ปี 2019” จ�ก komchadluek.net / วิดีโอ “Let’s Design Social Media That Drives Real Change” โดย Wael 
Ghonim จ�ก ted.com

Obamacare Abortion Guncontrol
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The Creative : มุมมองของนักคิด

เรื่อง : จักรพันธุ์ ขวัญมงคล l ภาพ : สุรเชษฐ์ โสภ�รัตนดิลก

คนท่ีชืน่ชอบการสังสรรคห์รอืปารต์ี ้น่าจะรูจ้กัชือ่ โน้ต-พงษส์รวง คณุประสพ หรอื “โน้ต Dudesweet” เปน็อยา่งด ีเพราะ
เขาคือปารต้ี์ โปรโมเตอรค์นสำาคญัของเมืองไทย ตลอดระยะเวลากว่าสองทศวรรษท่ีโน้ตจดังานปารต้ี์ในนาม “Dudesweet” 
ท่ีมีเอกลักษณ์ ไม่เหมือนใคร เตม็ไปด้วยอารมณข์นัและการเสยีดสสีงัคมอยา่งแหลมคม มไีอเดียสรา้งสรรค์ในคราวเดียวกัน 
หลายครั้งท่ีเขาสร้างปาร์ตี้ระดับปรากฏการณ์ที่ไม่ว่าคนกลุ่มไหนในสังคมก็ล้วนเข้าถึงได้และได้มากกว่าความสนุกกลับไป 
อะไรทำาให้เขาทำามันได้ขนาดนั้น อะไรทำาให้ปาร์ตี้ของโน้ตต่างจากงานดื่มของมึนเมา เปิดเพลง เต้นรำา ทั่ว  ๆ ไปที่ใครก็จัดได้ 
หาคำาตอบได้จากบรรทัดถัดจากนี้

นักสร้�งสรรค์ก�รสังสรรค์ผ่�นก�รเสียดสี
โน้ต Dudesweet  
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ป�ร์ต้ีล่�สุดท่ีคุณจัดคือป�ร์ต้ีท่ีไม่ให้คนพูด ทำ�ไมมันต้องยุ่งย�ก
ขน�ดน้ัน คุณต้องก�รส่ือส�รอะไรกันแน่  
โน้ตว�่ไอเดยีมนัน�่สนุกนะ แต่พอถงึเวล�ทำ�จริงมนัไมส่นุกหรอก มนัเหน่ือย 

(หัวเร�ะ) เพร�ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่คนม�ป�ร์ตี้แล้วจะไม่คุยกัน 

ธรรมช�ติของคนม�บ�ร์คือก�รม�คุยกัน แล้วเร�ก็ไปฝืนธรรมช�ติเข�  

แล้วคนก็ม�เยอะ แต่ว่�ผมก็คิดแผนสองไว้ คือจัดให้มีโซนคนคุยกันได้ด้วย 

ทีน้ีที่ถ�มว่�ต้องก�รสะท้อนอะไร คือเร�ต้องก�รสะท้อนเร่ืองก�รเมือง  

เพร�ะเข�ห้�มแสดงออกในกรณีต่�ง ๆ  เวล�คนชอบม�ท่ีบ�ร์ก็จะชอบพูดเร่ือง

ก�รเมือง ก็เลยคิดว่�ถ้�อย่�งน้ันไม่ต้องพูดกันเลยไหมล่ะ ประชดสังคมซะเลย 

ก็เลยลองดู แต่ได้ข้อสรุปแล้วว่�ไม่เวิร์ก ไม่ทำ�แล้ว (หัวเร�ะ)

คำ�ว่�ไม่เวิร์กของคุณคืออะไร
คือมันอึดอัดไงฮะ คือ เร�ก็เป็นคนพูดม�ก ลูกค้�เร�ก็พูดม�กซะขน�ดนี้ 

แลว้เข�ม�เพือ่พดูอย�่งเดยีวเลย เร�กฟ็งัไปพดูไป มนักเ็ลยผดิธรรมช�ติของ

คนเที่ยวบ�ร์ เข�ทำ�ง�นเหนื่อยม�ทั้งวัน เลิกง�นเข�คงอย�กพูดเยอะ ๆ  

แล้วเร�ทำ�ทุกอย่�งให้มันตรงกันข้�ม คือมันก็ไม่ไหวหรอก

 
ในฐ�นะทีเ่ปน็นักจดัป�รต์ีมื้ออ�ชพี คณุน่�จะเปน็คนจดัป�รต์ี้
ร�ยเดียวที่นำ�คอนเซปต์ม�ใช้ในคว�มหม�ยของง�นศิลปะ 
จริง ๆ คือ นำ�คอนเซปต์น้ันไปทดลองป�ร์ต้ี ซ่ึงเกินสิ่งที่ 
คนจัดป�ร์ตี้โดยทั่วไปคิดกัน คือม�สนุกม�ปลดปล่อยตัวเอง 
อย่�งคอนเซปตห้์�มพูดเปน็ตวัอย่�งทีชั่ดเจน อะไรทีท่ำ�ให้คดิ
แบบนั้น หรือ เร�แค่อย�กจะกวนตีนเล่น ๆ 

ไอ้เร่ืองธีมป�ร์ต้ีน่ีนะครับ ผมว่�ทำ�ธีมป�ร์ต้ีเร่ืองก�รแต่งตัวมันง่�ยเกินไปแล้ว 

สำ�หรับคนที่ทำ�ป�ร์ตี้ม�แล้วน�น ๆ  ถ้�อย�กทำ�มันทำ�ได้ทันที ต่อให้เป็น 

ธีมแก้ผ้�เร�ก็ยงัทำ�ได ้อกีอย�่งกลุม่เป�้หม�ยของเร� เข�กเ็ข้�ใจเร�ประม�ณ

หน่ึง คงไม่แปลกใจถ้�เกิดเร�ทำ�อะไรที่มันเป็นเชิงน�มธรรมหน่อย อย่�ง

เร่ืองพฤติกรรมมนุษย์ ไอ้พวกป�ร์ตี้ที่ม�ปลดปล่อยคว�มเป็นตัวคุณ 

แบบนี้เนี่ย ผมก็ตั้งคำ�ถ�มกับมันเหมือนกันนะ เช่นแล้วถ้�คว�มเป็นตัวคุณ

คือก�รอยู่เฉย ๆ  มึงไม่ต้องม�ยุ่งกับกูแบบนี้ล่ะ กูเข้�ไปป�ร์ตี้ของมึงได้ไหม 

อันน้ีผมจะโดนบ่อยม�กเวล�เปิดเพลงอยู่ ก็จะมีพีอ�ร์ม�บอกว่� “เฮ้ย พี่

ทำ�ท่�มัน ๆ หน่อยสิ” ก็กูเปิดเพลงท่�นี้น่ะ เพลงเร�ไม่ใช่แบบที่มันต้อง 

ก�งแขน สย�ยปกีแบบน้ัน เข้�ใจไหม เออเร�กเ็ปดิไปอย�่งน้ี ก็อ�จจะมบี�้ง

เร�ชูแขนข้ึนม�เฮทีหน่ึงเพื่อเชียร์แขก แต่สุดท้�ยผมก็ทำ�ให้นะ (หัวเร�ะ)  

เพื่อให้เข�ได้ง�นเข� ก็ให้ไป แล้วพอเจอตัวเองก็แบบ “โอ้โห ทำ�ไมวันนั้น 

กูมันได้ขน�ดน้ีวะ” แต่ที่เร�ทำ�คือมันเป็นคว�มท้�ท�ย เป็นก�รทดลอง

ม�กกว่� ประกอบกับรำ�ค�ญก�รที่คนไม่โฟกัสดนตรีมั้ง (หัวเร�ะ) ก็เร�รู้ 

อยู่แล้วล่ะว่�มันจะออกม�เป็นยังไง พอเป็นธีมห้�มพูด แต่พอเป็นเร่ืองห้�ม ๆ 

ทไีรน่ี คนกย็อม เพร�ะเข�คงอย�กอยูใ่นสถ�นก�รณ์ทีแ่ปลกใหมไ่ปจ�กชีวติ

ประจำ�วัน บ�งทีหน้�ที่ของป�ร์ตี้อ�จเป็นก�รเซิร์ฟตรงนี้ก็ได้นะ อะไรที่มัน

ไม่ใช่โลกปกติ เพร�ะทุกคนก็ต่�งรู้ว่�นี่มันคือป�ร์ตี้ ไม่ใช่ชีวิตจริง

สรุปว่�คุณเป็นนักจัดป�ร์ต้ีหรือเป็นนักศึกษ�พฤติกรรมมนุษย์
อูว้...(คดิน�น)...ผมว่�ผมศกึษ�พฤติกรรมมนุษย์จ�กก�รยนือยูข้่�งหน้�บ�ร์ 

ยืนอยู่บนฟลอร์นะ ตรงน้ันน่ะเร�เห็นสีหน้�ทุกแบบ เห็นคนที่ร้องไห้ใส่กัน

เพร�ะเข�ม�เลิกกันที่ง�น เห็นคนจีบกัน เห็นคนทะเล�ะกัน เห็นคนไม่คุย

กับใคร เห็นคนเต้น เห็นคนก้มหน้�เต้นอย่�งเดียว เห็นคนอ้วก ในแง่หนึ่ง

พฤติกรรมมนุษย์นะ เวล�ที่ผมชอบที่สุดคือ เวล�ที่เข�ไม่มีคว�มกังวลในหัว 

จริง ๆ แล้วหน้�ที่ของเร�ก็คือทำ�ให้เข�ม�ที่นี่แล้วให้ลืมทุกอย่�งไปชั่วขณะ 

ป�ร์ตี้เลิกเร�ค่อยว่�กัน พรุ่งน้ีฟื้นขึ้นม�จะคิดยังไงก็เร่ืองของคุณแล้ว  

แล้วแต่คุณแล้วกัน ผมไม่อยู่ด้วยแล้ว

คนทีเ่ปน็นักคดิในสงัคมของเร�หล�ยคน เข�ศกึษ�พฤตกิรรม
มนุษย์ด้วยก�รทำ�สิ่งที่ต่�งไปจ�กคุณ เข�ออกไปเจอผู้คน 
ในที่ห่�งไกล ในที่ที่เข�อ�จจะไม่คุ้นเคย
ในแง่น้ันผมกโ็ชคดเีหมอืนกนันะฮะ เพร�ะผมอยูเ่ฉย ๆ  กเ็รียกคนม�ทำ�อะไร

ให้ดู...ไม่ใช่ทำ�อะไรให้ดูสิ...ม�เป็นตัวเข�ให้เร�ดู และข้อดีคือเข�ไม่โดน

ตัดสินด้วย เพร�ะว่�เร�ไม่มีเวล�ไปตัดสินเข� เร�ก็เปิดเพลงไป ก็ดูไป  

มันกเ็ปน็กำ�ไรชีวิตเหมอืนกันนะ จะว่�ไป แลว้ 18 ปทีีผ่มจดัป�ร์ตีม้�ผมชอบ

ช่วงเวล�น้ีม�กที่สุดนะฮะ เวล�ที่เปิดเพลงไปยืนข้�งบูธดีเจได้ดูคน ต่อให้

ตรงนั้นมีแค่ 10 คน ผมก็ยังได้เห็นเรื่องร�วของพวกเข�ตรงหน้�อยู่ดี

แล้วคว�มสนุกของง�นป�ร์ตี้สำ�หรับคุณมันเหมือนกับ 
คว�มสนุกของคนอื่นไหม
ถ้�ในตอนน้ีคว�มสนุกของป�ร์ตี้สำ�หรับผม คือผมชอบตอนป�ร์ต้ีเลิก 

ตอนทีค่นเข�ม�น่ังพกั น่ังคยุกนั พฤตกิรรมหน่ึงของเร�ทีไ่ดม้�จ�กก�รป�ร์ต้ี

คือก�รเป็นผู้ฟังที่ดี ตอนเด็ก ๆ เร�เป็นแต่คนพูด ๆ ๆ พอได้ม�ทำ�ป�ร์ตี้

น�นวันเข้� เร�กล�ยเป็นผู้ฟังที่ดี มันเหมือนกับว่�เข�ไว้ใจเร� เชื่อว่�เร�คง

ฟังเรื่องของเข�ได้ ฟังแล้วไม่ไปพูดต่อ เร�ก็จะมีหน้�ที่นั่งฟัง แต่ไม่ได้ให้คำ�

ปรึกษ� อนัน้ีผมตัง้ใจไวเ้ลยว�่จะไมไ่ปใหค้ำ�ปรึกษ�เข� ฟงัอย�่งเดยีว เพร�ะ

เร�ไม่ได้รู้จักเข�ดีพอจะไปแนะนำ�อะไรเข�ได้ ถ้�แนะนำ�ไปแล้วเข�ทำ�ต�ม

มันไม่เวิร์กน่ีก็คว�มผิดเร�อีกนะ อีกอย่�งบ�งคนเข�ก็ต้องก�รแค่พูดน่ัน

แหละฮะ ผมเชื่อว�่เวล�ตรงน้ันแหละคือตัวตนที่แท้จริงของเข� คือตอนที่

เข�ลืมคว�มจริงไปชั่วขณะนั่นแหละ

คนท่ีฟังเพลงพังค์ ร็อกเน่ีย จะมี 
แอดติจูดคล้าย ๆ  กัน คือเป็นแอดติจูด
ท่ีมักจะต้ังคำาถามกับความเป็นไป 
ต่าง ๆ กับสิ่งที่เขาทำาอยู่ทุกวัน 
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คดิว่�คนทีม่�ป�รต์ีเ้ร�เปน็คนแบบไหน เปน็คนแฮปปี ้หรอืเปน็
คนที่ซุกซ่อนอะไรไว้
รู้เฉพ�ะป�ร์ตี้ของ Dudesweet นะฮะ คนที่ม�ป�ร์ตี้เร�เนี่ย เป็นคนที่ไม่รู้

ว่�จะห�ที่ที่เข�เปิดเพลงอินดี้ร็อก เพลงร็อก หรือพังค์ฟังได้ที่ไหน เพร�ะว่�

ธีมดนตรีมนัเปลีย่นไปแลว้ แตค่นทีช่อบดนตรีร็อกมนัยงัมอียู ่ร็อกเปน็ดนตรี

ที่กีต�ร์นำ� เป็นดนตรีที่ต้องใช้พลังเยอะ ๆ แล้วพลังเยอะ ๆ มันไปโดนใจ

ใครสกัคนเสมอนะครับ แต่เข�ไมม่ทีีไ่ปกนั เร�กอ็�จเปน็แหลง่น้ำ�บอ่สดุท�้ย

ให้เข� แล้วทีนี้คนที่ฟังเพลงพังค์ ร็อกเนี่ย จะมีแอดติจูดคล้�ย ๆ กัน คือ

เป็นแอดติจูดท่ีมักจะต้ังคำ�ถ�มกับคว�มเป็นไปต่�ง ๆ กับส่ิงที่เข�ทำ�อยู่ทกุวัน 

ส่ิงท่ีเกิดข้ึนกับตัวเอง “ต้องทำ�ด้วยเหรอ?” อะไรแบบน้ี แต่สุดท้�ยคำ�ตอบคือ 

ก็ต้องทำ� เพร�ะต้องห�เลี้ยงชีพ แล้วมันม�เจอคนแบบเดียวกันเนี่ยมันก็เลย

เหนียวแน่น โหยห�คนแบบเดียวกัน ง�นเร�ก็เลยยังเป็นที่ที่รวมตัวพวกเข�ไว้ได้

 อกีอย�่งหน่ึงป�ร์ต้ีของ Dudesweet เน่ีย ถงึเร�จะเปดิแต่เพลงก�้วร้�ว 

แต่ 18 ปีที่ผ่�นม� ไม่เคยมีคนตีกันเลยนะฮะ ซึ่งประหล�ดม�ก จะมีก็แต่

ร้�นข้�ง ๆ ไม่ก็คนข้�งนอกม�ตีกับคนของเร� ก็คิดว่�มันก็ประหล�ดดีที่

เพลงก้�วร้�วแต่คนเฟรนด์ลี่ 

พดูถงึเรือ่งเสยีดส ีคณุก็เปน็ผูเ้ช่ียวช�ญท�งด�้นก�รนำ�เสนอ
ไอเดียต่�ง ๆ ผ่�นวิธีเสียดสีม�โดยตลอด แบบไหนถึงจะ 
เรียกว่�เป็นก�รเสียดสีที่สร้�งสรรค์
อย่�งแรกต้องมีอ�รมณ์ขัน ผมเคยเขียนก�ร์ตูนให้นิตยส�ร MTV track เป็น

ก�ร์ตูนเสียดสีหมดเลยนะ ตอนน้ันก็ไม่มีปัญห�อะไร ทุกคนเข้�ใจว่�เป็น 

ก�รเสยีดส ีคอืผมมองว่�อ�รมณ์ขันมนัคอืองคป์ระกอบสำ�คญัของก�รเสยีดส ี

เมื่อก่อนวรรณกรรมไทยมันเสียดสีเยอะม�กนะ ปร�บด� หยุ่น เขียน  

เมืองมุมฉาก น้ันก็เสียดสีล้วน ๆ แล้วถ้�เร�มองย้อนกลับไปไกลกว่�น้ัน 

แม้แต่คุณกุหล�บ ส�ยประดิษฐ์ เข�ก็ทำ�ง�นเสียดสี นิตยส�ร สุภาพบุรุษ 

สมัยน้ันน่ะ ผมก็อ่�นแล้วก็แบบ “เฮ้ย มันก็ตลกน่ีหว่�” และยังส�ม�รถ

วิจ�รณ์ทุกอย่�งในสังคม ทั้งเรื่องก�รเมือง สภ�พคว�มเป็นอยู่ ทุกเรื่องเลย 

ดังน้ันอ�รมณ์ขันมันเป็นปัจจัยหลักที่จะบอกว่�ก�รเสียดสีน้ันสร้�งสรรค์ 

หรือไม่ แต่เหมือนกับว่�ตอนนี้เร�วิจ�รณ์อะไรไม่ได้เลย มันกล�ยเป็นเรื่อง

เซนซิทีฟ ผมคิดว่�ตอนน้ีอ�รมณ์ขันในสังคมมันลดลงหรือมันห�ยไปไหน

หมดก็ไม่รู้

 นิตยส�รอีกหัวหนึ่งที่โน้ตยังชอบถึงทุกวันนี้คือ ไปยาลใหญ่ ซึ่งมันน�น

ม�กแล้ว อันน้ันตลกทุกหน้� เสียดสีล้วน ๆ  ผมสงสัยว่� ทำ�ไมเร�ไม่มีแบบน้ัน

อีกต่อไปแล้ว มันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมเร�ตอนนี้ เร�ไม่ตลกกันแล้วเหรอ.. 

คนที่ถูกนับถือคือคนที่ซีเรียส ไม่ใช่คนตลก

แปลว่�ก�รมองคุณค่�ของคนเปลี่ยนไปใช่ไหม
ใช่ แล้วก�รเป็นคนซีเรียสมันง่�ยกว่�ก�รเป็นคนมีอ�รมณ์ขันฮะ อ�รมณ์ขัน

มันต้องใช้หล�ยอย่�งเลยนะ กว่�จะคิดอะไรตลก ๆ ออกม�ได้ มันต้องใช้

คว�มรู้ก่อน คือ ทำ�ยังไงให้คว�มรู้มันเข้�ใจง่�ย พอเข้�ใจง่�ยเสร็จแล้ว ก็คือ

ทำ�ยังไงให้มันตลก ตัวผมเองก็คิดว่�มันห�ยไปเพร�ะคนเริ่มไม่เก็ตมุข หรือ

อ�จจะเกต็แต่ไมช่อบ เพร�ะอย�กไดอ้ะไรทีมั่นจริงจงั แต่เวล�จะทำ�อะไรให้

เสียดสี มีอ�รมณ์ขัน นี่มันย�กกว่�ม�กเลย เพร�ะมันต้องทำ�ให้เห็นด้วยว่�

มันเกิดจ�กเจตน�ที่ดี คือทำ�ให้คนได้ขบคิด 

อารมณ์ขันมันต้องใช้หลายอย่าง 
เลยนะ กว่าจะคิดอะไรตลก ๆ ออกมาได้ 
มันต้องใช้ความรู้ก่อน คือ ทำายังไงให้
ความรู้มันเข้าใจง่าย พอเข้าใจง่าย 
เสร็จแล้ว ก็คือทำายังไงให้มันตลก 
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เต็มไปด้วยอ�รมณ์ แต่สุดท้�ยเร�ก็มีโซลูชันให้เข�เสมอ ว่� “ทำ�ไมไม่ลอง

ทำ�แบบนั้นดู น่�จะดีกว่�นะ”

แปลว่�กฎเหล็กของก�รเสียดสีคือมันควรนำ�เสนอโซลูชัน
ครับ และต้องมีคว�มรับผิดชอบต่อสิ่งที่นำ�เสนอ เร�รู้ตรงน้ันก่อน  

ตอ้งรูว้�่จะมกี�รไปขึน้ศ�ลถ�้เกดิคณุไมม่เีหตผุลม�กพอ ตอ้งยอมใหเ้ข�ม�

เอ�หินเขวี้ยง ผมคิดว่�ถ้�เป็นคนมีเหตุผลพอ เร�จะไม่ไปด่�ใครเพื่อ 

คว�มมัน ซึ่งน่ีคือปัญห�ของสังคมออนไลน์ตอนน้ีนะ ด่�โดยไม่มีตัวตน  

ด่�ไม่รับผิดชอบด้วย พอเร�รู้ว่�เร�ต้องรับผิดชอบอะไรบ้�ง แค่ไหนมัน 

กำ�ลงัด ีแคไ่หนจะเข้�คกุ เร�จะขำ�แคไ่หนมนักไ็ดแ้ลว้ ต่อม�มนัตอ้งนำ�เสนอ

ท�งออก หรือท�งแก้ปัญห�ในอีกแบบหนึ่งด้วย

 
อ�รมณ์ขันหรือก�รวิจ�รณ์ที่นำ�ม�ซ่ึงโซลูชันที่คุณบอกว่� 
มันคือองค์ประกอบของก�รเสียดสีที่ดีนั้น ต้องทำ�ยังไงให้มัน
เข้�เป้�
กต็อ้งรู้ว่�เร�จะพดูกบัใครกอ่น กลุม่เป�้หม�ยตอ้งชัด ทีผ่�่นม�เร�ก็ใช้ป�ร์ต้ี

ตัวเองเสียดสีเร่ืองต่�ง ๆ เยอะม�ก ม�กเสียจนเคยย้อนดูไทม์ไลน์ของ 

Dudesweet ก็คิดว่� “ทำ�ไมกูต้องทำ�ป�ร์ตี้ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ ทำ�ไมกูเสียดสี

ม�กม�ยขน�ดน้ัน” อย่�งเช่น ตอนที่ชวนลีน่�จังม�เป็นดีเจ น่ันก็เสียดสี 

เรื่องก�รเมือง หรือตอนที่ทำ� Yed Talk นั่นก็เสียดสีวัฒนธรรมแบบ Ted Talk 

เออ ทำ�ไมกูต้องไปเสียดสีเข�ม�กม�ยอะไรขน�ดนั้นด้วยวะ (หัวเร�ะ) แต่ก็

ถือว่�เร�สื่อส�รได้ตรงเป้�หม�ยและเกิดผลลัพธ์นะ คือทำ�ให้คนที่ม�ป�ร์ตี้

เร�ฉุกคิด ตั้งคำ�ถ�ม แต่สนุกด้วย ดังน้ันก�รคิดถึงท�ร์เก็ตเร�เป็นสิ่งที่ 

สำ�คัญม�ก

สิง่เหล�่น้ี คว�มรูค้ว�มเข�้ใจเหล�่น้ี มนัคอือะไร ประสบก�รณ์ 
สัญช�ตญ�ณ หรืออะไร 
น่�จะเป็นสัญช�ตญ�ณม�กกว่�ฮะ แล้วก็คว�มรู้สึกผิดชอบช่ัวดีของตัวเอง 

ด้วยมั้ง คืออย่�งแรกเร�ก็คิดว่�ไม่มีอะไรที่เร�จะ make fun ไม่ได้ในโลกนี้ 

ต่อให้เป็นเร่ืองคอข�ดบ�ดต�ย ถ้�จะทำ�ให้ขำ� ก็ขำ�ได้ ต่อให้เป็นเร่ือง 

ไม่ควรพูด บ�งทีกูก็ขำ�ดีนะ อยู่ ๆ คนก็เป็นซึมเศร้�กันทั้งประเทศเน่ีย  

เกิดอะไรข้ึน แล้วก็ไอ้เร่ืองก�ร Body Shaming ประเด็นเร่ืองอ้วนผอมต่�ง ๆ 

น�น� คือผมรู้ว่�ผมเป็นคนที่มี Political Correctness1 แน่ ๆ แล้วไม่ใช่คน

เหยียดเพศ เหยียดผิว เหยียดเพศก็ไม่ใช่ เพร�ะเร�ก็เป็นเกย์ เร�ก็เคยโดน

ล้อโดนอะไรม�ก่อน เร�ก็รู้ว่�คนโดนล้อรู้สึกยังไง แล้วแค่ไหนที่เข�จะไม่ว่�  

เคยมีก�รเสียดสีหรืออ�รมณ์ขันที่สื่อส�รออกไปแล้ว 
ผิดพล�ด ห�คว�มเดือดร้อนเข้�สู่ตัวเองบ้�งไหม
ยังไม่มีฮะ เพร�ะว่�ผมรู้ว่�พูดแค่ไหนจะโดนฟ้อง ผมรู้กฎหม�ย รู้ว่�ต้องมี

คำ�ไหนอยู่ข้�งหน้� แล้วเข�ฟ้องไม่ได้ แต่มันเป็นเรื่องของคำ�หมดเลย 

เรียนรู้สิ่งเหล่�นี้จ�กอะไร 
รู้จ�กคนอื่นที่เข�โดนฟ้องม�ก่อน (หัวเร�ะ) รู้ว่�ด่�คำ�ไหนแล้วจะโดนฟ้อง 

หรือประโยคไหนที่มันจะเกิดคว�มกำ�กวม คือหลัก ๆ  มีแค่เร�อย่�ไปด่�พ่อ

ล่อแม่เข� อย่�ไปวิจ�รณ์เร่ืองที่เป็นตัวบุคคล ก�รวิจ�รณ์ก�รเสียดสี 

มันเกิดจ�กมีคว�มคิดไม่ตรงกัน แล้วมันจะเกิดก�รตั้งคำ�ถ�มอื่นเช่น 

“ฉันคิดว่�อย่�งน้ี แต่ที่เธอทำ�มันไม่ใช่ ฉันไม่ชอบ เพร�ะฉันคิดว่�เป็น 

อย่�งนี้อย่�งนั้น” มันก็แค่น้ีเอง มันจะไม่ใช่แบบ “มึงทำ�อย่�งน้ี มึงมัน 

เลวม�ก มึงมันแย่” แบบหลังน่ีมันไม่มีเหตุผลอธิบ�ยว่�เร�รู้สึกยังไงถึงได้

พูดแบบนั้น อย่�งนี้โดนฟ้องอยู่แล้ว 

 ผมสอนน้อง ๆ ที่เป็นนักเขียนที่เว็บ Third World หรือ Dudesweet 

อยู่เสมอก็คือว่� ก�รวิจ�รณ์แปลว่�ก�รพูดโดยมีโซลูชัน มีข้อเสนอแนะ  

น่ันถงึเรียกว�่ก�รวิจ�รณ์ ถ�้ไมม่น่ัีนเรียกว�่ก�รด�่ ก็คดิว�่สิง่ทีเ่ร�เขียนหรือ

นำ�เสนอออกไปเป็นก�รวิจ�รณ์ด้วยถ้อยคำ�ที่เสียดสี หรือด้วยถ้อยคำ�ที่ 

1 Political Correctness (หรือที่ใช้เป็นคุณศัพท์วลี 
 ว่� politically correct โดยท้ังคู่จะใช้ตัวย่อว่� PC)  
 คือทัศนคติ นโยบ�ย หรือพฤติกรรมท่ีไม่ก่อให้เกิด 
 คว�มรู้สึกว่�เป็นก�รเหยียดเช้ือช�ติ เพศ สติปัญญ�  
 คว�มบกพร่องท�งร่�งก�ย ฯลฯ โดยหลีกเลี่ยง 
 ก�รใช้คำ�ที่อ�จก่อให้เกิดคว�มรู้สึกดังกล่�ว  
 (ที่ม� : ผศ. ชล�ธิป ช�ญชัยฤกษ์ สถ�บันภ�ษ�  
 จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย)
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แต่คือตอนน้ีที่มันไม่ขำ� เพร�ะแต่ละคนคิดแทนทุกคนหมดเลย คือมัน 

ไม่ต้องคิดแทนทุกคนได้ไหม คือเร�แค่รู้ขอบว่� อย่�งเล่นแต่งตัวเป็นคนผิวดำ�

อันน้ีไม่ตลก เล่นเป็นฮิตเลอร์ อย่�งน้ีไม่ตลก เร�ก็มีเส้นแบ่งดีช่ัวของเร� 

เหมือนกัน

ก�รเสยีดส ีอ�รมณ์ขนัทีด่มีนัตอ้งยืนอยู่บนคว�มรูส้กึผิดชอบ
ชั่วดีใช่ไหม 

ใช่ฮะ มันต้องมีคุณธรรมก่อน เพร�ะคุณกำ�ลัง make fun กับเข�ไง แต่จะ

ใช้คำ�ว่�คณุธรรมมนักก็ว�้งเกิน มนักำ�หนดขอบเขตไมถู่ก ว่�แบบไหนช่ัวหรือ

ดี สมมติเร�จะเล่นมุขใช้คำ�ว่� “คนต�บอด” อย่�งนี้ได้หรือเปล่� แล้วคว�ม

ย�กตอนนี้นะ คำ�ว่� “ต�บอด” นี่กล�ยเป็นคำ�หย�บไปแล้ว ต้องเป็นแบบผู้

บกพร่องท�งก�รมองเห็น อะไรแบบน้ัน ท่ีเข�เรียกว่� Visual Impairment ซึ่ง

อะไรแบบนี้ในตอนนี้มันย�กม�กครับ เส้นแบ่งมันไม่ชัดอีกแล้ว

ป�ร์ตี้ Dudesweet ของคุณ น่�จะเป็นตัวอย่�งที่ดีของ 
ก�รเปน็สิง่ทีเ่รยีกว�่ “ป�รต้ี์ โปรโมเตอร”์ คอืทำ�ง�นป�รต์ีเ้ปน็
อ�ชีพ ก่อนหน้�น้ีสังคมเร� ถ้�สินค้�สักตัวหรือใครสักคน
อย�กจัดป�ร์ตี้ ก็จะไปจ้�งออร์แกไนเซอร์ทำ� แต่คุณกลับทำ�
ป�ร์ตี้เป็นอ�ชีพ คุณไปเรียนรู้วิธีก�รทำ�ง�นนี้ม�จ�กไหน 
จ�กปญัห�ทีเ่กดิข้ึนน่ีแหละครับ แตต่อนหลงัเร�มองเปน็ข้อด ีเพร�ะว�่มันไม่

เคยมีใครทำ�ให้ดูเลย ตอนที่เร�เริ่มมันก็ไม่มีตัวอย่�งให้ดูว่� ต้องทำ�ยังไง เร�

ก็ลุยทำ�ไป ไม่มีกลยุทธ์อะไรเลย ก็ทำ�ไปเรื่อย ๆ  เป็นคอมมูนิตี้ของคนไม่มี

ทิศท�งในชีวิต (หัวเร�ะ) ส่วนท่ีมันทำ�ให้เกิดร�ยได้ จริง ๆ มันเร่ิมอย่�งน้ี คือ

วันหน่ึงประม�ณ 5 ปีที่แล้วมีสปอนเซอร์เข้�ม�บอกว่� “เร�อย�กได้ป�ร์ตี้

อย่�งนี้ ๆ ” เร�ก็ทำ�ไปโดยที่ไม้รู้อะไรเลย ผมก็ไม่เคยเคลมว่�ผมเป็นคนแรก

ที่มีอ�ชีพเป็นป�ร์ตี้ โปรโมเตอร์นะ เนื่องจ�กจริง ๆ เร�ก็ไม่เคยเห็นว่�ใคร

เข�ทำ� ก็ไม่ได้หม�ยคว�มว่�มันไม่มีคนทำ�หรือเปล่� มันแค่ไม่มีตัวอย�่งที่

ชัดเจนให้เร�ศึกษ�ในตอนนั้นน่ะฮะ 

KNOW HOW
แบบ โน้ต Dudesweet
จัดปาร์ตี้เสียดสีหรือไม่เสียดสีต้องทำา 
ต้องเจอ อะไรบ้าง
 
เตรียมพร้อมสำ�หรับก�รม�เยือนของตำ�รวจ
“เร�เจอตำ�รวจม�เยอะฮะ บ้�งก็ขี่มอเตอร์ไซค์ม� บ�งทีก็ม�เป็นรถกระบะ 

รถตู ้พย�ย�มประคองสตคิยุกนัใหรู้้เร่ือง อย�่เม�ม�กจนคยุไมไ่ด ้ซึง่ผมเคย

แล้วนะ พังม�ก ที่สำ�คัญห้�มมีย�เสพติดเด็ดข�ด” 

 

รักษ�บรรย�ก�ศให้ได้
“ทำ�ยังไงให้บรรย�ก�ศในห้องนั้น ในห้องในที่นี้หม�ยถึง ในฮอลล์ ในแดนซ์

ฟลอร์ มัน energetic (มีพลัง) ที่สุด แล้วอย่�งที่บอก ป�ร์ตี้โดยเฉลี่ยคือ 

6 ช่ัวโมง ทำ�ยังไงให้หลังจ�กป�ร์ตี้จบแล้ว คนมันยังไม่ยอมกลับบ้�นอะ  

ปิดแล้วคนก็ยังอย�กจะฟังต่ออีกสองเพลง คือป�ร์ตี้ที่ประสบคว�มสำ�เร็จ”

 

อย่�ชี้นำ�คนเม�
“ด้วยอ�ยุเร�ที่ม�กข้ึนด้วย เวล�จัดป�ร์ตี้ เร�จะกล�ยเป็นคนฟังม�กข้ึน 

แต่เร�ไม่เคยตัดสินใคร แนะนำ�ยังไม่เคย เร�จะแค่เสนอคว�มคิดในสิ่งที่ 

เร�รู้ แต่ไม่เคยช้ีนำ�เลยนะ กลัวม�กเลยช้ีนำ�คนเม�เน่ีย แล้วเด็ก ๆ ท่ีเข้�ม� 

Dudesweet เน่ีย มนัก็เคยเปน็เหมอืนเร� มนักค็อืตวัเร�ตอนทีย่งัไมม่ทีศิท�ง

ชีวิต ส่วนเด็ก ๆ  ก็คงรู้สึกว่�เร�ก็เคยเป็นเหมือนเข� ก็เลยคุยกันได้ในหล�ย ๆ  

เรื่อง แต่สิ่งสำ�คัญเร�จะไม่ให้คำ�แนะนำ�เข�ในตอนนั้นเด็ดข�ด”

ขอบคุณสถ�นที่ : ร้�น A Fox Princess Kitchen ถ. มห�ร�ช



สืบคนขอมูล
วัสดุไทยเพิ่มเติมไดที่

ฐานข้อมูลวัสดุไทย
สนใจนำเสนอวัสดุ 
และสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม:
ศูนยนวัตกรรมดานวัสดุและการออกแบบ
Material & Design Innovation Center
อีเมล: infomaterials@cea.or.th
โทรศัพท: 02 105 7400 ตอ 241, 254
ต้ังแต 10:30 - 19:00 น. (ปดวันจันทร)

ระบบสืบคนออนไลนท่ีรวบรวมรายละเอียดวัสดุในเชิงพาณิชย
และขอมูลการติดตอผูประกอบการไทยท่ีนาสนใจ รวมไปถึง
ยานการคาสำคัญของกรุงเทพฯ เชน เจริญรัถ บานหมอ 
เสือปา ฯลฯ อีกท้ังยังมีบทความนวัตกรรมและเทคโนโลยีดาน
วัสดุ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการตอยอดผลิตภัณฑตลอดจนขยาย
องคความรูดานวัสดุและการออกแบบ



โลกนีม้เีหตผุลหล�ยประก�รทีท่ำ�ใหเ้ร�กล�ยเปน็ “คนช่�งแซะ” แตส่ว่นม�ก 

ก็เพื่อคว�มสนุกสน�นและขำ�ขันเท่�นั้น โดยเฉพ�ะถ้�ใครมีศิลปะก�รพูดที่

ทำ�ใหเ้ร�กลัน้ขำ�ไมไ่ด ้อ�จยกระดบัใหเ้ปน็ปรม�จ�รยข้ี์แซะไดเ้ลย เหตุเพร�ะ

คำ�พูดหรือก�รกระทำ�เหล่�น้ันไม่ส�ม�รถทำ�ให้จิตใจเร�สั่นคลอนได้น่ันเอง 

ตรงกันข้�ม ถ้�เร�ไม่ขำ�หรือเห็นด้วยกับก�รเสียดสีน้ัน...ผลออกม�ย่อม 

แตกต่�งแน่นอน

 คำ�พูดเหน็บแนม เชือดเฉือน หรือถ�กถ�งเหล่�นั้น อ�จทำ�ร้�ยจิตใจ 

ผู้ถูกกล่�วถึงได้ง่�ย ๆ โดยเฉพ�ะสังคมท่�แซะอย่�งในปัจจุบัน ที่คนรอบตัว 

คอยแต่จะห�เรื่องม�ให้จิกกัดได้ตลอด จึงชวนม�ดูว่�เร�จะรับมืออย่�งไร

กับคนช่�งแซะกันดี

 
1. ทำาเป็นไม่เข้าใจ เป็นสิ่งเดียวที่จะทำ�ให้พวกขี้แซะสติแตก เพร�ะ 

 ก�รที่เร�ไม่เข้�ใจแปลว่�พวกเข�จี้ไม่ตรงจุด 

 
2. เมินเฉย = ความสุข ท�งที่ดีที่สุดคือทำ�เป็นไม่สนใจ แม้จะทำ�ย�ก  

 แต่เชื่อเถอะว่�ทักษะนี้ช่วยเร�ได้จริง ๆ ก�รที่เร�คอยแต่สนใจคำ�พูด 

 ถ�กถ�งเหล่�นั้น ยิ่งบั่นทอนให้เร�รู้สึกแย่

 
3. พยายามดึงกลับเขา้ประเด็น อกีวธีิทีจ่ะช่วยใหเ้ร�ยงัรักษ�สมัพนัธ์ 

 กับเพื่อนข้ีเหน็บไว้ได้คือ พย�ย�มพูดถึงสิ่งที่คุยกันไว้ก่อนหน้�ให้ 

 ตรงประเด็นและทำ�ใจร่ม ๆ เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

4. ลองพูดว่า “เก็บคำาแซะของเธอไว้ใช้กับคนอื่นนะ” เพื่อให้ 

 พวกเข�รู้ตัวว่�ก�รแซะมันไม่ได้ผลกับเร� เร�ไม่ได้ตลกไปกับเข�ด้วย  

 วธีิน้ีจะชว่ยใหเ้ร�รอดพน้จ�กสถ�นก�รณ์แสนอดึอดัและพลงัลบ ๆ  ได้

 
5. คุยถึงเรื่องที่โดนแซะ ถ้�เบื่อและเหนือ่ยหน่�ยกับคำ�พูดพวกนีแ้ล้ว  

 ลองพูดถึงมันตรง ๆ ว่�เร�รู้สกึอย�่งไร และถ�มคว�มรู้สึกเข�เวล�แซะ 

 คนอ่ืน ห�กตกลงกันไม่ได้ก็อ�จต้องตัดข�ดกันให้เข�ได้รู้ว่�เร�ไม่อย�กได้ 

 เพื่อนที่แซะไม่รู้เลิก 

 
6. เดินหนีไป คือวิธีสุดท้�ยท่ีควรงัดออกม�ใช้ ห�กลองทำ�ครบทุกข้อแล้ว 
 ไปไม่รอด เพร�ะก�รเค�รพตัวเองเป็นส่ิงท่ีสำ�คัญที่สดุ ห�กคนอ่ืนไม่เห็น 

 อย่�งน้ัน ก็เดินออกม�ซะ ก�รเดินออกไปไม่ได้แปลว่�เร�อ่อนแอ  

 แต่แสดงถึงคว�มแข็งแกร่งและคว�มกล้�ห�ญต่�งห�ก

 ห�กก�รแซะผิดจังหวะและสถ�นก�รณ์ไปเพียงนิดเดียวก็ส�ม�รถ

ทำ�ร้�ยจติใจคนอืน่ไดไ้ม่ย�กเลย เพร�ะเสน้แบง่ระหว่�งก�รจิกกัดเพือ่ขำ�ขัน

และจกิกดัเพือ่กลัน่แกลง้ช่�งบ�งนัก ในฐ�นะผูฟ้งั สิง่ทีพ่อจะทำ�ไดค้อืจดัก�ร

กบัตวัเองต�มคว�มเหม�ะสมกบัสถ�นก�รณ์และบริบท สว่นผูแ้ซะก็ต้องรู้ตัว

สักทีว่� “เรื่องตลกของเร�อ�จไม่ตลกสำ�หรับคนอื่นเสมอไป” 

CREATIVE THAILAND  I  34

Creative Solution : คิดทางออก

ที่ม� : บทคว�ม “Psychology of Sarcasm – Ways to Deal With a Sarcastic Person” 
โดย Joshua Morgan จ�ก wordmaze.net

เรื่อง : วนบุษป์ ยุพเกษตร

จะแซะหรือจะแกล้งเอ�ดี ๆ
6 วิธีหนีคนช่�งแซะ
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FOR APPLICATIONS

apply.bangkokdesignweek.com 

โอกาสเข้ารว่มเป็นส่วนหน่ึงของ "เทศกาลงานออกแบบ" แห่งปี
หากคณุเปน็นักสรา้งสรรค์ ผู้ประกอบการ รา้นค้า ผู้ผลิต ศิลปิน 
หน่วยงาน และคนทํางานในอตุสาหกรรมสรา้งสรรค์
มารว่มกันนําเสนอวสัิยทัศน์และผลงานท่ีชว่ยเสรมิสรา้งศักยภาพ
ใหม่ให้กับกรุงเทพฯ 
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สแกนเพ่ือดาวน์โหลดเน้ือหาฟรี


