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บทที่ 1
บทนํา
ที่มาและความสําคัญของปญหา
นับตั้งแตป 2542 เปนตนมา ไดปรากฏนิตยสารชื่อฉบับใหมๆ บนแผงหนังสือเปนจํานวนมาก
นิตยสาร GM ฉบับเดือนสิงหาคม 2543 ใหคําจํากัดความนิตยสาร 5 ฉบับจากทั้งหมดกวา 25 ฉบับวาเปน
นิตยสาร "เลือดใหม" โดยหมายถึงกลุมนิตยสารที่วางจําหนายไมเกิน 1-2 ป ในขณะนั้น สรางสรรคและลงทุน
โดยกลุ  ม คนหนุมสาว คนเล็กๆ ในวงการอินดี้ นิตยสารที่ GM จัดวาเปน "เลือดใหม" เหลานี้ ไดแก
ALTERNATIVE WRITER (เมษายน 2542), OPEN (สิงหาคม 2542), summer (พฤศจิกายน 2542), HOW-TO
(เมษายน 2543) และ a day (สิงหาคม 2543)
ขณะที่ ธวัชชัย จารนัย ไดระบุถึงนิตยสารแนว "อินดี้" ที่ไดรับความนิยมจํานวน 4 เลมวาไดแก
a day, summer, OPEN และ dna1
วงศทนง ชัยณรงคสิงห บรรณาธิการนิตยสาร a day ในขณะนั้น ประกาศตัววา a day เปน
"นิตยสารอัลเทอรเนทีฟเลมใหมของเมืองไทย" เปน positive thinking magazine ของคนรุนนี้ที่หนายกฎเกณฑ
เกาๆ รําคาญความซําซากจํ
้
าเจ ถาเปรียบเปนคน จะเปนพวกรวยอารมณขัน ทันสมัย ชางคิด มองโลกในแงดี
แหกคอก ขณะเดียวกันก็ฉลาดพอที่จะรูกาลเทศะ2
ชื่อเรียกของนิตยสารเหลานี้อาจแตกตางกันออกไป ไมวาจะเปน "นิตยสารทางเลือกใหม"
"นิตยสารอินดี"้ หรือ "นิตยสารอัลเทอรเนทีฟ" แตโดยเนื้อหาสาระแลว บุญรักษ บุญญะเขตมาลา ไดอธิบายถึง
ลักษณะรวมบางประการของนิตยสารแนวดังกลาวไวดังนี้ ประการแรก นิตยสารแนวนี้จะใหความสําคัญกับ
รูปแบบการนํ าเสนอคอนขางมาก เชน ปกจะใชภาพและสีที่ผิดไปจากนิตยสารธรรมดาทั่วไป ภายในเลมอาศัย
การรอยเรียงภาพและกราฟกในลักษณะที่ผิดธรรมดา ไมคาดหมาย อาทิ ตัวอักษรเล็กผิดปกติ ไมใชยอหนา
เปนตน ประการที่สอง เนื้อหามักจะเปนรองรูปแบบ กลาวคือ มีถอยคํานอย และถอยคําเหลานั้นมักไมคอย
บอกอะไรที่สําคัญนัก เปนถอยคําเล็กๆ นอยๆ คมๆ เบาๆ ลอยๆ หวานๆ ซึ้งๆ ประการสุดทาย บุญรักษ
บุญญะเขตมาลา เห็นวานิตยสารกลุมนี้นิยมความสรางสรรคในแบบตะวันตก3

1

ธวัชชัย จารนัย, "บุญรักษ บุญญะเขตมาลา ปฏิบัติการแยกธาตุ "อินดี้" 4 เลม a day-summer-Opendna," มติชนสุดสัปดาห 1101 (24 กันยายน 2544): 70.
2
วรพจน พันธุพงศ, "วงศทนง ชัยณรงคสิงห & a day STORY," GM 241 (สิงหาคม 2543): 181.
3
ธวัชชัย จารนัย, "บุญรักษ บุญญะเขตมาลา ปฏิบัติการแยกธาตุ "อินดี้" 4 เลม a day-summer-Opendna," มติชนสุดสัปดาห 1101: 70.

2
วารสารการเมืองใหม ฉบับเดือนมกราคม 2544 ตีพิมพบทความของผูใชนามปากกาวา ธดา
เรื่อง "a day และ summer : นิตยสารทางเลือกทีอ่ ันตราย" ซึ่งวิพากษโลกทัศนที่ไมเอาใจใสตอความเปนไปของ
สังคมของนิตยสารสองเลมดังกลาว ที่นํ าเสนอรูปแบบและเนื้อหาในแนวสุขนิยม มองโลกในแงดี บทความนี้
ชี้ใหเห็นลักษณะของนิตยสารทางเลือกวา ชื่นชมหลงใหลในเรื่องเล็กๆ ที่งดงาม ใสใจในรายละเอียดเล็กๆ นอยๆ
ขณะเดียวกันก็ละเลยตอปญหาและผลกระทบ ตลอดจนเปนเครื่องมือสืบทอดคานิยมแบบทุนนิยม บริโภคนิยม
และวิถีชีวิตฟุงเฟอของชนชั้นกลาง บทความดังกลาวเปนประเด็นที่ไดรับความสนใจอยางยิ่งในกระดานสนทนา
ในแวดวงหนังสือและวรรณกรรม เชน www.thaitopic.com, www.thaitle.com และ www.bookcyber.com
ขณะเดียวกัน มีผูใหความเห็นวาในบรรดานิตยสารเกิดใหมในรอบป 2542-2543 จํานวน 5
เลม ที่นิตยสาร GM ขนานนามวา 'หนวยรบเลือดใหมในสังเวียนนิตยสาร' ขางตนนั้น ถือวา a day และ summer
โดดเดนและทาทายดวยรูปแบบและเนื้อหา ที่แสดงออกถึงความเปนโพสตโมเดิรนอยางกลาหาญ4
สอดคลองกับการศึกษาของนิธินา ศรีประเสริฐ ที่ชี้วารูปแบบของนิตยสาร a day เปนตัวอยาง
ของนิตยสารที่เกิดขึ้นและเติบโตมากับกระแสวัฒนธรรมยุคหลังสมัยใหม (Postmodernity) ซึ่งไดรับความนิยม
อยูในประเทศตะวันตก เรียกกันวา Cut n' Mix ที่หมายถึง การนําสัญญะทางวัฒนธรรม ศิลปะ และการออกแบบ
ของยุคสมัยใหม (Modernity) มาตัดเปนสวนๆ แลวนํามาผสมใหมจนกลายเปนแนวความคิดใหมที่เปนกรอบ
ความคิดพื้นฐานทั้งการสรางรูปแบบและการนํ าเสนอเนื้อหา นอกจากนั้นนิธินายังพบวาแนวทางของนิตยสาร
a day มี ค วามสอดคล อ งกั บ แนวความคิ ด ยุ ค หลั ง สมั ย ใหม ใ นประเด็นที่วาดวยมโนทัศนที่มีตอศิลปะและ
วรรณกรรมอยางเห็นไดชัด5
สํ าหรับกลุมผูอานนิตยสารแนวนี้ บุญรักษ บุญญะเขตมาลา ใหความเห็นวานาจะเปน
ชนชั้นกลางระดับกลางถึงระดับสูง เปนวัยรุนที่เติบโตมาพรอมกับความมั่งคั่งที่คนรุนพอแมรับมางายๆ จาก
ผลของเศรษฐกิจฟองสบู สวนมากเปนหนุมสาวกันในชวงครึ่งแรกของทศวรรษที่ 1990 บุญรักษชี้วาคนกลุมนี้
มี ลัก ษณะพิ เ ศษทางสั ง คมหลายอย า งที่ แ ตกต า งไปจากชนชั้นกลางอื่นๆ ในประวัติศาสตรของประเทศไทย
กลาวคือ เด็กๆ เหลานี้จะไมสนใจความเปนไปของโลก แตจะมองชีวิตสวนตัวในแงดี เนนความเพลิดเพลินสวนตัว
ยุ รฉั ต ร บุ ญสนิ ท มองว า โครงสร า งทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมของไทยกํ าลังอยูในภาวะ
หลังสมัยใหม หรือโพสตโมเดิรน ซึ่งมีความแปรปรวนในระบบคุณคา วิธีคิด และรสนิยม วิถีชีวิตของคนรุนใหม
ยึดภาพลักษณมากกวาคุณภาพ การดํ าเนินชีวิตเปนไปเพื่อแสดงความเปนคนทันสมัย6
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เบี้ยนอกกระดาน, กลางคลื่นทะเลคนรายสัปดาห (22-26 มกราคม 2544) [ออนไลน], แหลงที่มา :
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ขณะเดียวกัน นิธิ เอียวศรีวงศ อธิบายถึงภาวะของโลก สังคม รวมทั้งคนในยุคปจจุบันวา
โลกทั้ ง โลกกํ าลั ง อยู  ใ นยุ ค สมั ย ของปรากฏการณ ที่ ถู ก แยกออกจากกันโดยอิสระ คนพอใจที่จะรับรูขาวสาร
มีอารมณ ความรูสึก มีทรรศนะ มีความคิด และมีปฏิกิริยาเปนเรื่องๆ ที่แยกจากกัน แตละเรื่องไมสัมพันธ
เชื่อมโยงกับเรื่องอื่น เสร็จสิ้นในตัวของมันเอง ไมมีศรัทธา คือความเชื่อระดับพื้นฐานบางอยางที่ใหความหมาย
ประสบการณ อยางเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ไมมีอุดมการณ คือหลักคิดพื้นฐานที่ทําใหอะไรตางๆ ในทางสังคม
เศรษฐกิจ การเมือง หรือวัฒนธรรมสัมพันธเชื่อมโยงกัน7
เชนเดียวกับ พนิดา สงวนเสรีวานิช ที่เห็นวาโพสตโมเดิรนเปนยุคที่วัยรุนไมอยากรับรูเรื่องราว
ในอดีต ไมเชื่อมโยงกับโลกที่เกินตัว เขาจะรูสึกวาเขาไมจาเป
ํ นตองอานวรรณกรรมที่สะทอนสังคมอยางลึกซึ้ง8
เจิ มสิริ เหลืองศุ ภ ภรณ อธิบายวาสภาพสังคมในยุคปจจุบันนั้นมีความเจริญรุดหนาทาง
เทคโนโลยีอยางรวดเร็ว หากแตผูคนกํ าลังมีความเปราะบาง ออนไหว และอยูในสังคมที่เปนโลกเสมือนจริง
ถูกหอมลอม ประดังประเดดวยสื่อนานาชนิด ซึ่งแนวคิดโพสตโมเดิรนดูจะเปนคําอธิบายถึงความแปลกแตกตาง
ความกลับทิศกลับทางของกลุมวัยรุนไดเปนอยางดีถึงยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป และการเกิดเปนวัฒนธรรมยอย
ของตัวเองที่ไมไดยึดมั่นในวัฒนธรรมกระแสหลักอีกตอไป9
การพิจารณาแนวคิดและแนวทางปฏิบัติของนิตยสารซึ่งจัดวาเปนโพสตโมเดิรน จึงเปนกรณี
ศึกษาที่ไมอาจมองขาม ขณะเดียวกันวิถีชีวิต (lifestyle) ของผูอานซึ่งถือเปนตัวแทนของคนรุนใหมในทศวรรษ
2540 ก็เปนประเด็นที่นาศึกษาวาไดสะทอนถึงลักษณะสังคมโพสตโมเดิรนอยางไรบาง เพื่อจะอธิบายวาไดเกิด
ความเปลี่ยนแปลง หรือเกิดวัฒนธรรมยอยใหมๆ ขึ้นในสังคมไทยหรือไม อยางไร
การวิจัยนี้มิไดมุงหวังจะชี้ใหเห็นทิศทางความสัมพันธระหวางนิตยสาร a day กับทรรศนะของ
คนรุ  นใหม หากแตพยายามใชแนวคิดโพสตโมเดิรนเขามาวิเคราะหเพื่อทํ าความเขาใจสังคมไทยในปจจุบัน
โดยใชนิตยสารแนวนี้เปนจุดเริ่มตนในการศึกษา
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เจิมสิริ เหลืองศุภภรณ, "จินตนาการทางเพศของผูหญิงผานนิตยสารวัยรุน" (วิทยานิพนธปริญญา
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ปญหานําวิจัย
1. เนื้อหาและรูปแบบของนิตยสาร a day เปนอยางไร แสดงลักษณะแบบโพสตโมเดิรนอยางไรบาง
2. เนื้อหาและรูปแบบของนิตยสาร a day สะทอนวิถีชีวิต (lifestyle) ของผูอานในลักษณะใด
ขอบเขตของการวิจัย
1. การศึกษานิตยสาร a day
ผูวิจัยไดเลือกนิตยสาร a day ที่ออกจํ าหนายระหวางเดือนมกราคม 2545 - มีนาคม 2547
มาทํ าการศึกษา โดยจะทํ าการศึกษาเฉพาะนิตยสารที่วางจําหนายเปนรายเดือนเทานั้น กลาวคือ ไมรวมถึง
นิตยสารฉบับพิเศษที่ผลิตขึ้นในวาระอื่นๆ
2. การศึกษาผูอานนิตยสาร a day
ผูวิจัยจะเลือกผูอานนิตยสาร a day จากผูที่เปน หรือเคยเปนสมาชิกของนิตยสาร a day
รวมถึงผูที่อานนิตยสารดังกลาวเปนประจํา โดยเกณฑในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูที่อานนิตยสารอยางนอย 2 ใน 3
ของจํานวนนิตยสารในชวงเวลา 1 ป
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. การวิจัยนี้จะทําใหทราบถึงวัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนไทยสวนหนึ่งในทศวรรษที่ 2540 โดยเฉพาะในสวนที่
สะทอนถึงลักษณะสังคมแบบโพสตโมเดิรน
2. การวิจัยนี้จะเปนประโยชนในการเปนตัวอยางของงานศึกษาเกี่ยวกับนิตยสาร และวิถีชีวิต (lifestyle) ของ
ผูอานในสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโพสตโมเดิรน
นิยามศัพท
นิตยสารแนวโพสตโมเดิรน

หมายถึง

กลุมวัฒนธรรมยอยแบบโพสตโมเดิรน หมายถึง

นิ ต ยสารที่ ใ ห ค วามสํ าคั ญ กั บ รู ป แบบการนํ าเสนอ
ค อ นข า งมาก มี ก ารผสมผสานรู ป แบบและลี ล าที่
หลากหลายเข า ด ว ยกั น (eclectic) ใชประโยชนหรือ
ดัดแปลงสิ่งที่มีอยูแลว หรือใหคุณคากับการนําขาวของ
เครื่องใชในชีวิตประจําวันมาทําใหเปนงานศิลปะ เนื้อหา
แสดงวิธีคิดที่แตกตางจากเดิม การใชภาษา การสราง
เรื่ อ ง เทคนิ ค การแต ง วรรณกรรมแตกต า งจากกรอบ
กํ าหนดแบบเดิม มีการคัดลอก ตัดแปะ ลอเลียนทั้งใน
ส ว นของรู ป แบบและเนื้ อ หา นอกจากนั้ น อาจมี ก าร
ผสมผสานระหวางตะวันออกและตะวันตกอยางไมลงตัว
สํ าหรั บ การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ป ระกอบด ว ยนิ ต ยสารที่ แ สดง
ความเปนโพสตโมเดิรนอยางชัดเจน คือ a day
สภาวะสังคมที่คนเกิดความสับสน เขาใจเรื่องราวตางๆ
อยางไมปะติดปะตอ ใหความสําคัญกับอารมณความรูสึก
ภายใน ไมคอยใสใจชุมชนมากนัก สนใจแตชีวิตของ
ตั ว เอง สุ ข นิ ย ม อยู  กั บ ป จ จุ บั น ไม ว างแผนอนาคต
ไมยึดติดกับ

วรรณกรรมแบบโพสตโมเดิรน

หมายถึง

ศิลปะแบบโพสตโมเดิรน

หมายถึง
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ไมยึดติดกับกรอบบรรทัดฐานแบบเกา ไมเชื่อในเกณฑ
ที่ ใ ช ใ นการตั ด สิ น คุ ณค า ของสิ่งตางๆ ไมมอี ัตลักษณที่
แน น อน สามารถเข า ร ว มกิ จ กรรมที่ ขั ด แย ง กั น ได โดย
ไมลําบากใจ อาจมีการตอรอง ตั้งคําถาม หรือปฏิเสธ
ความเปนตัวตนที่สังคมกําหนด โหยหาอดีต บริโภคสินคา
และทํ ากิจกรรมตางๆ เพื่อสื่อความหมายถึงวิถีชีวิต วิธีคิด
และรสนิ ย มที่ ทั น สมั ย ของตน สิ น ค า กลายเปนสัญญะ
คนทํ างานหนักเพื่อจะไดสนุกสนาน หาประสบการณและ
ได แ สดงออกอย า งคุ  ม ค า เป น สั ง คมที่ เ น น การบริโภค
มากกวาการผลิต เปนชุมชนที่ไมมีเอกภาพ มีแตความ
หลากหลาย
การสร า งเรื่ อ ง รวมทั้ ง เทคนิ ค การแต ง วรรณกรรมที่
แตกตางจากกรอบกําหนดแบบเดิม เชน ไมเลาเรื่องแบบ
เปนเสนตรงตามลําดับเวลา (non-linear) เปนเรื่องเลาที่มี
เนื้อหาวาดวยตัวมันเอง (metafiction) หรือเปนเรื่องสั้นที่
ดู ไ ม ส ลั ก สํ าคั ญ หรื อ ไม มี ค วามหมายอะไร (mininarratives) มีการใชภาษา หรือเนื้อหาที่แสดงวิธีคิด
ที่แตกตางจากเดิม เชน การปฏิเสธสิ่งที่เชื่อวาเปนความ
จริงแทวามีเพียงขอสรุปเดียว หรือวิธีการที่นําไปสูความ
จริงแทแบบเดิม ความเปนตนฉบับหายไป ไมมีอะไรเปน
ผลงานของนักเขียน ทุกอยางเปนแบบคัดลอก ตัดแปะ
ลอเลียน (cut n' mix) งานเขียนจะมีชีวิตในตัวมันเอง เปน
อิสระไมขึ้นกับเจตนารมณของนักเขียนอีกตอไป นักเขียน
ใหกํ าเนิดมันไดแตควบคุมไมได ใหอํานาจตกอยูกับผูอาน
นั่นคือแนวคิดที่วาประพันธกรตายแลว
สิ่งที่สอดคลองกับวิถีชีวิตและสังคม ไมมีพรมแดนระหวาง
งานศิลปะกับชีวิตประจํ าวัน ไมมีความแตกตางระหวาง
วั ฒ นธรรมชั้นสูงกับวัฒนธรรมมวลชน ยอมรับการทําซํา้
ไมสนใจตนแบบหรืออัจฉริยะของผูสรางงาน มีรูปแบบที่
สั บ สนปนเปและเป น ลั ก ษณะเฉพาะตั ว ของผูสรางงาน
มีการใชรหัสที่ผสมผสานกันอยางหลากหลาย มีการรวม
สิ่งที่แตกตางกันเอาไวดวยกันโดยปราศจากระเบียบและ
กฎของการรวมกัน ไมเครงครัดตอรูปแบบกฎเกณฑที่เคย
ปฏิบัติมา ใหความสํ าคัญอยางมากกับเรื่องของอารมณ
และความรูสึก

ผูอานนิตยสาร a day

หมายถึง

รูปแบบนิตยสาร

หมายถึง

การนําเสนอเนื้อหาของนิตยสาร

หมายถึง
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ผูที่เปนหรือเคยเปนสมาชิกของนิตยสาร a day / หรือผูที่
อานเปนประจํา คือ อยางนอย 2 ใน 3 ของจํานวน
นิตยสารในชวงเวลา 1 ป
การนํ าเสนอภาพปก รวมถึ ง ลั ก ษณะการจั ด หน า ของ
นิตยสาร
แนวคิดหลัก การแบงหมวดหมู และเนื้อหาในคอลัมน
ต า งๆ ของนิ ต ยสารแต ละฉบั บ ทั้ ง นี้ เ ป น การศึ ก ษา
รายละเอี ย ดของเนื้ อ หาในคอลั ม น ป ระจํ าของนิ ต ยสาร
เปนหลัก

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาเรื่อง "นิตยสาร a day กับภาพสะทอนของกลุมวัฒนธรรมยอยแบบโพสตโมเดิรน"
มีแนวคิดที่เกี่ยวของดังตอไปนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับนิตยสาร
2. แนวคิดโพสตโมเดิรน
3. แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมและการดําเนินชีวิต
4. แนวคิดเกี่ยวกับสื่อทางเลือก
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. แนวคิดเกี่ยวกับนิตยสาร
นิตยสารเปนสื่อมวลชนประเภทแรกที่เกิดขึ้นในประเทศไทย มีหนาที่สําคัญในการถายทอด
สารสนเทศ ใหความรู ใหความบันเทิงใจ และใหบริการในการประกาศและโฆษณาตางๆ ในแงหนึ่ง นิตยสาร
เป น สื่ อ ในการบั น ทึ ก เรื่ อ งราว เหตุ ก ารณ ความทรงจํ า เป น แหล ง ค น คว า เพื่ อ ทํ าความรู  จั ก กับอดีตและ
ความเปนมาของสังคมมนุษย เปนเวทีแหงการแสดงทรรศนะ และเปนเหมือนสะพานเชื่อมโยงจากสังคมเกาไปยัง
สังคมใหม1
ความหมายของนิตยสาร
"นิตยสาร" มีรากศัพทมาจากภาษาอารบิกวา magazine หมายถึง ราน คลังสินคา หรือ
สรรพสินคา สวนนิยามของนิตยสารที่ปรากฏในพจนานุกรมนั้นหมายถึง สิ่งพิมพ ซึ่งปกติมีปกออน บางทีก็มีภาพ
เนื้อหาประกอบดวยเรื่อง บทความตางๆ โดยผูเขียนหลายคน และมักมีโฆษณา โดยมีกาหนดออกที
ํ
่แนนอน
2
ซึ่งนิยามขางตนเปนการอธิบายในความหมายที่วานิตยสารเปนที่รวมของขาวสารประเภทตางๆ
สอดคลองกับ Frank Luther Mott ผู  เ ชี่ ย วชาญประวัติศาสตรนิตยสารอเมริกัน ที่ให
ความหมายของนิตยสารวาเปนหนังสือเย็บเลมออกเปนรายประจํ า และมี เนื้อหาหลากเรื่องหลายรสใหอาน

1

ระวีวรรณ ประกอบผล, นิตยสารไทย, (กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพรผลงานวิจัย ฝายวิจัย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2530), หนา 1.
2
ชวรัตน เชิดชัย, การบรรณาธิกรณหนังสือพิมพและนิตยสาร, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร, 2520), หนา 340.
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ป จ จุ บั นนิตยสารก็ยังคงมีความหมายดังที่ Mott กลาวไว แตแนวโนมของนิตยสารในขณะนี้มุงดึงดูดผูอาน
เฉพาะกลุมมากขึ้น เนื้อหาของนิตยสารจึงคอนขางจะเนนเฉพาะดานมากขึ้น3
ตามความเขาใจของคนทั่วไป นิตยสารจะออกจําหนายใหประชาชนทั่วไปอาน มุงไปในทาง
บันเทิงเริงรมย หรือใหความรู4
นิตยสารในความหมายรวม หมายถึง สิ่งพิมพที่มีกํ าหนดระยะเวลาออกไวแนนอน เชน
รายสัปดาห รายปกษ รายเดือน รายสองเดือน รายสามเดือน และรายป เปนตน การออกจะเปนไปอยาง
สมํ่ าเสมอ และมีชื่อที่ใชเรียกแนนอน โดยจะตีพิมพบทความและเรื่องราวตางๆ ที่ทันสมัยไวในเลมเดียวกัน
เขียนโดยผูเขียนหลายคน เนื้อหาสาระภายในมีหลายเรื่องหลายแบบรวมกัน จัดเปนคอลัมนหรือแบงสวนเฉพาะ
อาจมี บ ทความที่ ใ ห ค วามรู  ห รือแสดงความคิดเห็น มีนวนิยายเปนตอนๆ รวมไปถึงสารคดีทั่วไปและแฟชั่น
รวมทั้งมีประกาศโฆษณาขายสินคาและบริการตางๆ ดวย5
นิตยสารมีขนาดรูปเลมที่กะทัดรัด หยิบถือไดสะดวกกวาหนังสือพิมพ ปกตินิตยสารจะมีขนาด
8.5 นิ้ว คูณ 11.5 นิ้ว บางฉบับมีขนาดเทากับหนังสือพิมพขนาดเล็ก (Tabloid) แตบางเลมหนาเกือบพอๆ กับ
หนังสือพ็อกเก็ตบุก นิ ต ยสารสวนใหญจะมีปกที่พิมพดวยกระดาษหนากวาขางใน ปกจะมีสีสันและรูปภาพ
สวยงามสะดุดตา เย็บเลมรวมกับเนื้อใน สวนความหนาหรือจํานวนหนาของนิตยสารนั้นไมแนนอน6
นิตยสารมีความแตกตางจากหนังสือพิมพทั่วไป คือ หนังสือพิมพจะมุงไปในเรื่องราวของ
การบอกและรายงานขาว แตนิตยสารจะเนนหนักไปในเรื่องของการอธิบาย การวิจารณขาว การวิเคราะหขาว
ตลอดจนการใหความรู แนะแนวทางดานตาง และใหความบันเทิงควบคูไปดวย7
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ยึดหลักนิยามของนิตยสารดังนี้ นิตยสารหมายถึงสิ่งพิมพซึ่งปกติมี
ปกออน มีระบุกาหนดออกที
ํ
่แนนอนและสมํ่าเสมอ มีชื่อที่ใชเรียกแนนอน ประกอบดวยเนื้อหาสาระหลายเรื่อง
หลายแบบรวมกัน ทั้งที่ใหทั้งความรูและความบันเทิง เชน บทความเขียนโดยผูเขียนหลายคน บทสัมภาษณ
เรื่องสั้น นวนิยาย บทวิจารณ ความคิดเห็น ขาวตางๆ และโฆษณา มีภาพประกอบคอนขางมาก
3

สุรัตน นุมนนท และคณะ, ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสิ่งพิมพ, (นนทบุรี : สํ านักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมมาธิราช, 2532), หนา 205.
4
ระวีวรรณ ประกอบผล, นิตยสารไทย, หนา 12.
5
อุบลรัตน ศิริยุวศักดิ์ บรรณาธิการ, สื่อสารมวลชนเบื้องตน : สื่อมวลชน, วัฒนธรรมและสังคม,
พิมพครั้งที่ 3, (กรุงเทพฯ : โครงการสื่อสันติภาพ คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545), หนา 219.
6
สุรัตน นุมนนท และคณะ, ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสิ่งพิมพ, หนา 206.
7
ดรุณี หิรัญรักษ, นิตยสาร, (กรุงเทพฯ : ภาควิชาการหนังสือพิมพ คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2530), หนา 2.
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องคประกอบของนิตยสาร ไดแก
- ปก มักมีสีสันสวยงาม หรูหรา สะดุดตา พิมพสี่สี เพื่อเรียกรองความสนใจ นิตยสารที่พิมพ
จํ าหนายในทองตลาดมักใชภาพถายบุคคลที่มีชื่อเสียงในขณะที่นิตยสารฉบับนั้นออกจําหนาย เชน นักแสดง
นักรอง นักการเมือง นักกีฬา เปนภาพปก
- สารบัญ มักเลือกเนื้อหาที่นาสนใจมาก (High light) ภายในฉบับนั้นๆ มาใสไวในสารบัญ
และมีการออกแบบสวยงาม โดยอาจจะใชภาพประกอบเรื่องมาเปนภาพประกอบ ทั้งนี้ นิตยสารอาจจะมีสารบัญ
มากกวา 1 หนาก็ได
- บทบรรณาธิการ เปนขอเขียนของบรรณาธิการ มักเปนการทักทายกับผูอาน รวมทั้งแนะนํา
เรื่องเดนๆ ภายในเลม หรือแนะนําผูเขียน คอลัมนิสต เพื่อเปนขอมูลเลือกอานใหกับผูอาน
- เนื้อหา และคอลัมน มักเปนสารคดี ความรู ความบันเทิง และขาวสาร เนื้อหาจะเนนหนัก
ในดานใดมีความแตกตางกันไปบาง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทของนิตยสารฉบับนั้น
การจัดหนาภายในเลมของนิตยสารมีความพิถีพิถัน มีภาพประกอบที่สวยงาม อาจจะพิมพ
สอดสีจัดคอลัมนใหเหมาะกับการเคลื่อนของสายตา เชน แบงเปนคอลัมน (เชนเดียวกับการจัดแบงคอลัมน
ในหนาหนังสือพิมพ) มีพื้นที่วางขาวประกอบ มีภาพประกอบ8
นอกจากนั้น องคประกอบของเนื้อหานิตยสาร ยังสามารถแบงออกเปน 2 สวนหลักๆ คือ
องคประกอบดานวัจนภาษา หรือการสื่อสารในสวนที่เปนถอยคํา (Verbal Language) และองคประกอบดาน
อวัจนภาษา หรือการสื่อสารอื่นๆ ที่นอกจากถอยคํา (Nonverbal Language)9
1. องคประกอบดานวัจนภาษา (Verbal Language)
วัจนภาษา หมายถึง ภาษาถอยคําที่ใชในการสื่อสาร เปนการใชตัวอักษรและ ถอยคําสื่อ
ความหมายระหวางผูสงสารและผูรับสาร ประกอบดวย หัวเรื่อง คําขวัญ ขอความเนื้อหา และคําบรรยายตางๆ
เปนตน
2. องคประกอบดานอวัจนภาษา (Nonverbal Language)
อวัจภาษา หมายถึง สวนอื่นๆ ที่นอกเหนือจากถอยคําหรือขอความที่ใชในการสื่อความหมาย
เพื่อชวยใหการสื่อความหมายนั้นนาสนใจ สะดุดตา และมีความหมายลึกซึ้งมากกวาการใชถอยคําหรือขอความ
เพียงอยางเดียว ประกอบดวย ภาพถาย ภาพวาด หนาปก สี และสัญลักษณ

8

สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ, ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ, (กรุงเทพฯ : ศูนยหนังสือสถาบันราชภัฏ
สวนสุนันทา, 2542), หนา 37.
9
เจิมสิริ เหลืองศุภภรณ, "จินตนาการทางเพศของผูหญิงผานนิตยสารวัยรุน" (วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต ภาควิชาวารสารสนเทศ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545), หนา 26-27.

10
ภาพถายเปนสวนที่ทํ าใหเกิดประสิทธิผลในการสื่อสาร เปนการสรางบุคลิกของนิตยสารใหมี
ความสวยงาม และดึงดูดความสนใจแกผูพบเห็น ภาพถายจะชวยใหงายตอการจดจํา เขาใจงาย ใชเวลานอย
และเพิ่มความชัดเจนของเนื้อหามากขึ้น ภาพถายมีทั้งภาพขาวดําและ ภาพสี ในกรณีของภาพสี สีที่ปรากฏ
จะคลายกับภาพสีที่บันทึกจากสภาพความเปนจริง ภาพถายจึงใหความเหมือนจริงมากกวาภาพประเภทอื่นๆ
เพราะใหภาพที่คลายภาพธรรมชาติที่สายตามนุษยมองเห็น
ภาพวาดที่นิยมใชเปนภาพประกอบในการจัดทํานิตยสารไดแกภาพวาดลายเสน ลักษณะเดน
ของภาพวาดลายเส น อยู  ที่ ค วามเรี ย บง า ย เหมาะที่จะใชเปนภาพประกอบเพื่ออธิบายเรื่องราวหรือขั้นตอน
ที่ ยุ  ง ยากซั บ ซ อ นต อ การทํ าความเขาใจ นอกจากนั้ น ภาพวาดลายเส น ยั ง มี ลัก ษณะที่ ช  ว ยผอนคลายความ
ตรึงเครียดใหกับผูอาน และลดทอนความรุนแรงของเนื้อหาในนิตยสารลงอีกดวย
ปกของนิตยสารเปนหนาที่มีความสําคัญที่สุดในเลม ปกมีหนาที่บอกถึงลักษณะของนิตยสาร
และเปนเอกลักษณของนิตยสารแตละชื่อฉบับ จึงไมคอยมีการเปลี่ยนแปลงมากนัก หนาปกสามารถดึงดูดให
ผูอานซื้อนิตยสารและติดตาม ตัวพิมพและตัวอักษรชื่อนิตยสารบนปกก็มีสวนในการที่จะทําใหผูอานสนใจจะ
เปดดูภายในเลมนิตยสารเชนกัน
สีมีประโยชนในการดึงดูดความสนใจผูอาน ชวยเนนบางสวนของภาพ สรางความพึงพอใจ
ใหแกผูพบเห็น ชวยใหขอความหรือภาพดูเหมือนจริงและมีอารมณมากขึ้น
สัญลักษณ เปนการสื่อความหมายผานภาพวาด ภาพถาย หรือปก รวมทั้งเนื้อหาตางๆ
ที่มีการใหความหมายที่รับรูรวมกันผานตัวแสดงแทนความหมายหรือสัญลักษณนั้นๆ เชน แหวน เปนสัญลักษณ
ของความรัก การผูกมัด การแตงงาน เปนตน
ประเภทของนิตยสาร
การแบงประเภทนิตยสารนั้นสามารถใชเกณฑไดหลายเกณฑ เชนในชวงตนที่นิตยสารเกิดขึ้น
ในสังคมไทยในราวรัชกาลที่ 3 (พ.ศ.2387) อาจใชเกณฑวัตถุประสงคที่จะตอบสนองความตองการของผูอาน
มาแบงประเภทนิตยสาร ซึ่งสามารถแบงนิตยสารไดเปน 2 ประเภท10 คือ
1. นิ ต ยสารที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ รายงานขาว และบั นทึกเรื่องราวความเปนไปของสังคม
ตลอดจนใหสาระความรูอื่นๆ แกผูอาน เชน The Bangkok Recorder เปนตน
2 . นิ ต ยสารที่ มี จุ ด ประสงค เ พื่ อ เสนอเนื้ อ หาสาระที่ เ ป น ประโยชน ต  อ ผู  อ  า นในแง ค วามรู 
ความบันเทิง การเสนอขอคิดเห็น ตลอดจนสงเสริมการแตงคําประพันธ เรื่องสั้น นวนิยาย เชน ดรุโณวาท เปนตน
10

223.

อุบลรัตน ศิริยุวศักดิ์ บรรณาธิการ, สื่อสารมวลชนเบื้องตน : สื่อมวลชน, วัฒนธรรมและสังคม, หนา
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ขณะที่ในปจจุบันมีนิตยสารที่มีเนื้อหาเฉพาะดานเกิดขึ้นมาก ดังนั้นจึงอาจแบงประเภทของ
นิตยสารตามลักษณะเนื้อหา หรือจัดเปนกลุมตามความสนใจของผูอาน ดังที่ William L.Rivers11 แบงนิตยสาร
ออกเปน 3 ประเภทใหญๆ คือ
1. Mass magazine หมายถึงนิตยสารที่มุงสูมวลชน (mass) ที่มีอยูเปนจํานวนมาก เรื่องราว
ที่นํ าเสนอจึงเปนเรื่องทั่วๆ ไป เรียกอีกอยางหนึ่งวา General magazine นิตยสารประเภทนี้อาจตีความได
2 ประการ ประการแรกหมายถึงนิตยสารที่มีจานวนจํ
ํ
าหนายตั้งแตลานฉบับขึ้นไป ประการที่สอง เปนนิตยสาร
ที่มุงไปยังกลุมผูอานทุกระดับการศึกษา รายได ศาสนา และอื่นๆ เชน นิตยสาร Reader's Digest หรือสรรสาระ
2. Class magazine บางทีใชคาว
ํ า Group magazine มุงผูอานเปนกลุมเล็ก ไมกวางเทา
Mass magazine จํ านวนจํ าหนายอาจไมสูงมากนัก แตเนื้อหาที่นาเสนอเป
ํ
นเรื่องที่คนกลุมเล็กใหความสนใจ
เชน สตรีทางานอ
ํ
านนิตยสารดิฉัน นักศึกษาสนใจอานแพรว เปรียว แมบานอานสกุลไทย เปนตน
3. Specialized magazine เปนนิตยสารที่มุงไปยังผูอานที่สนใจเฉพาะเรื่อง เชน เทคโนโลยี
ชาวบาน สําหรับผูอานที่สนใจดานการเกษตร เปนตน
แต เ นื่ อ งจากนิ ต ยสารไทยในตลาดป จ จุ บั น จั ด ว า เปนนิตยสารที่มีสัดสวนระหวาง Class
magazine กั บ Specialized magazine ซึ่งยังเปนการจัดประเภทที่คอนขางกวาง จึงยังมีเกณฑในการ
จัดประเภทของนิตยสารไทยอีกแบบ โดยแบงนิตยสารเปน 2 ประเภทใหญๆ ดังนี้12
1. นิ ตยสารที่จัดทํ าโดยเอกชน หรือบริษัทธุรกิจการพิมพตางๆ อาจเรียกไดวานิตยสารเพื่อ
ผูบริโภค (Consumer magazine) คือนิตยสารที่ทํ าขึ้นจําหนายเพื่อมุงผลกําไร มีการหารายไดจากการลงโฆษณา
นิตยสารเหลานี้สามารถแบงเปนกลุมยอยไดอีกโดยพิจารณาจากวัตถุประสงค เนื้อหา และกลุมผูอาน ดังนี้
1.1 นิตยสารผูหญิง
1.2 นิตยสารผูชาย ซึ่งแบงออกเปน
- นิตยสารรถ
- นิตยสารกีฬา
- นิตยสารเพศและกามารมณ
- นิตยสารประเภทเครื่องเสียง วีดีโอเทป และคอมพิวเตอร
11

อางถึงใน จงจิต ศรีพรรณ โรเบิรต, บรรณาธิกรนิตยสาร, (เชียงใหม : ภาควิชาการสื่อสารมวลชน
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2543), หนา 56.
12
อุบลรัตน ศิริยุวศักดิ์ บรรณาธิการ, สื่อสารมวลชนเบื้องตน : สื่อมวลชน, วัฒนธรรมและสังคม, หนา
224-236.
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1.3 นิตยสารเด็ก
1.4 นิตยสารสําหรับครอบครัว แบงไดเปน
- นิตยสารบาน และนิตยสารตกแตงบาน
- นิตยสารทองเที่ยว
- นิตยสารสุขภาพอนามัย
- นิตยสารแนวสารคดี
1.5 นิตยสารการเมือง
1.6 นิตยสารเศรษฐกิจ และธุรกิจ
1.7 นิตยสารศิลปะและวัฒนธรรม และนิตยสารวรรณกรรม
1.8 นิตยสารบันเทิง
2. นิ ต ยสารหรื อ วารสารที่ อ อกโดยหนวยงานราชการ สมาคมวิชาชีพ และสถาบันตางๆ
นิตยสารประเภทนี้ไมไดมุงกลุมผูอานทั่วไป แตมุงกลุมผูอานเฉพาะ แบงไดเปน 3 กลุม คือ
2.1 นิตยสารหรือวารสารที่ออกโดยหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจตางๆ
2.2 นิตยสารหรือวารสารวิชาการและกึ่งวิชาการ
2.3 นิตยสารหรือวารสารเพื่อการประชาสัมพันธ
ขณะที่ ชวรัตน เชิดชัย แบงประเภทของนิตยสารตามวัตถุประสงคของผูผลิตเองไดดังนี13้
1 . นิ ต ยสารเพื่ อ ธุ ร กิ จ นิ ต ยสารประเภทนี้ ป ระกอบด ว ยเนื้ อ หาที่ เ ป น การเอาใจตลาด
เพื่อประโยชนจากการจัดจําหนาย และตองการกําไรเปนสิ่งตอบแทน
2. นิตยสารเพื่อการบริการ นิตยสารประเภทนี้เนินดานการใหบริการ เปนนิตยสารที่พิมพ
ออกมาเพื่อการศึกษาและสาธารณประโยชน ไมคานึ
ํ งถึงดานธุรกิจมากนัก อยางไรก็ตาม ในนิตยสารที่ออกมา
เพื่อธุรกิจ ก็อาจมีเนื้อหาสวนหนึ่งเพื่อใหบริการดวยก็ได
3. นิ ต ยสารเพื่ อ ส ง เสริมความคิด นิตยสารประเภทนี้อาจออกมาเพื่อสงเสริมทัศนคติและ
ความคิดบางอยาง โดยวัตถุประสงคขอนี้มักมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับการใหบริการ ทั้งนี้ จะถือเอาบริการ
เป น เครื่ อ งล อ ใจ โน ม น า วให ผู อ  า นรู  สึกคลอยตามความคิดในแบบที่ตองการ
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ชวรัตน เชิดชัย, การบรรณาธิกรณหนังสือพิมพและนิตยสาร, หนา 340-341.
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สวน สุรพงษ โสธนะเสถียร อธิบายวาโดยทั่วไปนั้น มักจัดแบงนิตยสารออกเปน 2 ประเภท14
คือ
1. นิ ต ยสารทั่ ว ไป เป น นิ ต ยสารที่ ผูอานสามารถพบโฆษณาสินคาและบริการทุกประเภท
ในหน า นิ ต ยสาร ส ว นเนื้อหาภายในนิตยสารเปนเรื่องทั่วๆ ไป ซึ่ ง หากจัดกลุมเนื้อหาก็มีจํานวนมากเกือบ
50 ประเภท ตั้งแตเรื่องของเด็กจนถึงบทวิเคราะหทางการเมือง รูปแบบของเนื้อหามีทั้งในรูปของขาว บทความ
สารคดี เรื่องสรุป ภาพ และบันเทิง เปนตน
2. นิตยสารพิเศษ เปนนิตยสารที่จัดทํ าขึ้นเพื่อสนองตอกลุมเปาหมายบางกลุม มักอาศัย
หลักเกณฑ 2 ประการในการจัดแบงตามลักษณะผูอาน กลาวคือ
- สถานที่ หมายถึง นิตยสารที่จาหน
ํ ายในบางสถานที่ บางแหง บางทองถิ่น หรือบางภูมิภาค
ของประเทศที่ครอบคลุมตลาดของธุรกิจที่ลงโฆษณา
- ภู มิหลัง เปนนิตยสารที่จัดขึ้นเพื่อสนองตอภูมิหลังของผูอานที่แตกตางกัน เชน นิตยสาร
สํ าหรับเด็ก สตรี นักธุรกิจ หรือนักวิชาการ เปนตน การจัดทํานิตยสารตามภูมิหลังทําใหเจาะกลุมเปาหมาย
ไดโดยงายในอาณาเขตภูมิศาสตรที่กวางขวาง การจัดทํานิตยสารโดยอิงภูมิหลังจึงเปนที่นิยม
จะเห็นไดวาเกณฑในการจัดประเภทนิตยสารขางตนนั้นอาจแตกตาง และมีความเหลื่อมลํ้า
ทับซอนกันบาง ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคในการจัดแตละครั้ง
บทบาทและหนาที่ของนิตยสาร
สื่อสิ่งพิมพมีสวนชวยใหการดํารงชีวิตของมนุษยเปลี่ยนแปลงไปอยางมากจากยุคที่ปราศจาก
สิ่งพิมพ สามารถเรียนรูสิ่งตางๆ เพื่อนําไปประกอบอาชีพดวยการอานจากหนังสือ อยางไรก็ตาม แมสื่อสิ่งพิมพ
จะสามารถสรางคุณประโยชนใหแกมนุษยไดหลายประการ แตก็สามารถชักนําไปในทางที่ผิดจนเปนการทําลาย
สังคม แตโดยคุณประโยชนสวนรวมแลวสื่อสิ่งพิมพไดเขามามีสวนชวยเหลือใหการดํ ารงชีวิตของมนุษยดีขึ้น
รวมทั้งไดชวยแนะนําแกไขปญหาสังคมในดานตางๆ15
สิ่งพิมพสามารถชวยสงเสริมบุคลิกภาพและความรูความสามารถ ทํ าใหแตละคนรูวาควรจะ
ปฏิบัติอยางไรจึงจะมีชีวิตอยูอยางสมบูรณและมีความสุข16
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สุรพงษ โสธนะเสถียร, การสื่อสารกับสังคม, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2533),
หนา 175-176.
15
สุรัตน นุมนนท อางถึงใน สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ, ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ, หนา 58.
16
นันทา วิทวุฒิศักดิ์ อางถึงใน เรื่องเดียวกัน.

ระวีวรรณ ประกอบผล ไดอธิบายถึงหนาที่ทางสังคมของนิตยสารไว 5 ประการ ดังนี้17
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1. การทําหนาที่เสมือนยาม
นิตยสารจะทํ าหนาที่ในลักษณะที่คอยรวบรวมเหตุการณ ความเคลื่อนไหว ทั้งทางกายภาพ
และทางความคิดของคนในสังคม แลวนํามาวิเคราะห วิจารณ สรุปในลักษณะที่มีรายละเอียดมากขึ้น
2. การทํ าหนาที่เสมือนสะพานเชื่อมโยงระหวางสังคมเกาและสังคมใหม
นิตยสารสามารถถายทอดเรื่องราว ลักษณะของความเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้นใหผูอาน
ไดทราบ ไมวาจะเปนเรื่องเล็กนอย หรือเรื่องใหญที่มีความสําคัญมาก เชน การถายทอดความเปลี่ยนแปลง
ในทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในชวงตางๆ ทั้งในแงของการใชภาษา การใชภาพเพื่อเก็บรวบรวมเรื่องราว
และเพื่อแสดงใหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงนั้นๆ
3. การทํ าหนาที่เสมือนเวที หรือสื่อกลางในการแสดงความคิดเห็น
เนื่องจากนิตยสารเปนสื่อสิ่งพิมพ เปนสื่อที่ผูอานจะตองมีความรูความสามารถ รักการอาน
นิ ต ยสารจึ ง เป น เวที หรื อ สื่ อ กลางในการแสดงความคิ ด เห็ น ต อ ประเด็ น ต า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในสั ง คมได อ ย า ง
ละเอียดออน และเปนสื่อที่เอื้ออํานวยตอการใชความคิดและการแสดงออกซึ่งความคิดนั้นๆ
4. การทํ าหนาที่เสมือนครู ใหความรูและการศึกษาแกประชาชน
นิ ต ยสารแตละประเภทอาจทํ าหนาที่นี้ในลักษณะที่แตกตางกัน นิ ต ยสารบางฉบับอาจจะ
มุงใหความรูและการศึกษาแกผูอานโดยตรง ในขณะที่นิตยสารอีกหลายฉบับอาจใหความรูแกผูอานแบบคอยๆ
ซึมซับปนไปกับความบันเทิง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับจุดมุงหมายและแนวทางในการดําเนินการของนิตยสารแตละฉบับ
5. การทํ าหนาที่ในการใหบริการทางธุรกิจ
ระบบการพิ มพและศิลปะในการจัดหนาโฆษณาทํ าใหนิตยสารสามารถทํ าหนาที่ใหบริการ
โดยนํ าเสนอโฆษณาของสินคาและบริการตางๆ เพื่อใหผูอานไดทราบขอมูลไดเปนอยางดี
จากแนวคิดเกี่ยวกับนิตยสารขางตน ทําใหสามารถสรางกรอบการศึกษานิตยสารในงานวิจัย
เรื่อง "นิตยสาร a day กับภาพสะทอนของกลุมวัฒนธรรมยอยแบบโพสตโมเดิรน" กลาวคือ ทําใหมองเห็น
แนวทางในการจัดแบงประเภทหรือกลุมของนิตยสารในปจจุบัน ภาพกวางขององคประกอบตางๆ ของนิตยสาร
ซึ่งเปนหนวยยอยในการศึกษารูปแบบและการนําเสนอเนื้อหาของนิตยสาร รวมถึงจะนําแนวคิดเกี่ยวกับบทบาท
และหนาที่ของนิตยสารมาทําการวิเคราะหแนวทางของเนื้อหาโดยรวมที่สะทอนออกมาในนิตยสารดวย
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ระวีวรรณ ประกอบผล, นิตยสารไทย, หนา 240-242.
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นอกจากนั้น การศึกษาเรื่อง "นิตยสาร a day กับภาพสะทอนของกลุมวัฒนธรรมยอยแบบ
โพสตโมเดิรน" ยังมุงหวังที่จะสํ ารวจแนวคิดและแนวทางปฏิบัติในการจัดทํานิตยสาร ทั้งนี้โดยการสัมภาษณ
ผูกอตั้งนิตยสาร a day บรรณาธิการนิตยสาร บรรณาธิการภาพ และกองบรรณาธิการ ในฐานะตัวแทนของผูผลิต
นิตยสารเพื่อเปนขอมูลประกอบการศึกษา ดังจะแสดงใหเห็นถึงความสําคัญและหนาที่ของบรรณาธิการนิตยสาร
ในลําดับถัดไป
บรรณาธิการ
บรรณาธิการเปนผูคุมบังเหียนและสะทอนภาพพจนของนิตยสาร นิตยสารจะมีอัตลักษณ
เชนไรขึ้นอยูกับบรรณาธิการ ดังนั้น บรรณาธิการจึงเปนเสมือนศูนยกลางหรือหัวใจของผูจัดทํานิตยสาร หนาที่
ของบรรณาธิการมีดังนี้18
1. สรางสรรค (Creation) สํ าหรับการออกนิตยสารใหมบรรณาธิการจะตองสรางสรรครูปแบบ
ของนิตยสาร สํ าหรับนิตยสารที่วางจําหนายเปนประจําแลวบรรณาธิการก็ตองปรับปรุงรูปแบบนิตยสาร และมี
ความคิดสรางสรรคอยูเสมอ
2. วางแผน (Planning) บรรณาธิการตองวางแผนระยะยาวสําหรับสิ่งพิมพ และวางแผน
แตละฉบับ
3. เก็บและคัดเลือกตนฉบับ (Obtain and Selecting Copy) บรรณาธิการจะเลือกตนฉบับ
จากหลายแหลงดวยกัน
- กองบรรณาธิการจัดทํ าหรือเขียนตนฉบับ นอกจากนั้นบรรณาธิการอาจเขียนตนฉบับเอง

ดวย

- นักเขียนอิสระจะสงตนฉบับมาใหพิจารณา แมวานิตยสารบางฉบับจะไมใชบทความหรือ
เรื่องจากนักเขียนอิสระ แตบรรณาธิการก็อาจอานดูเพื่อเปนแนวคิด
- ต น ฉบั บ ที่ เ ป น จดหมายจากผู  อ  า น การยอยขาวจากหนังสือหรือนิตยสารอื่น หรื อจาก
ขอความปาฐกถาตางๆ เปนตน
การหาต น ฉบั บ ที่ เ หมาะสมเป น ดุ ลยพิ นิ จ ของบรรณาธิ ก ารที่ จะใหกองบรรณาธิการจัดทํ า
หรือหาจากนักเขียนอิสระหรือผูเชี่ยวชาญ
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อุบลรัตน ศิริยุวศักดิ์ บรรณาธิการ, สื่อสารมวลชนเบื้องตน : สื่อมวลชน, วัฒนธรรมและสังคม, หนา
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4. การบรรณาธิกรณตนฉบับ (Copy Editing) บรรณาธิการจะตองเตรียมตนฉบับเพื่อ
การพิมพ การบรรณาธิกรณจะตรวจตราความถูกตอง แกขอผิดทั้งหมด เขียนพาดหัวหรือชื่อเรื่อง และนําตนฉบับ
ลงในเนื้อที่หนากระดาษ
5. จัดหนาและวางรูปเลม (Doing Layout and Dummy) แมวาฝายศิลปจะ รับผิดชอบในการ
จัดหนาและวางรูปเลม แตบรรณาธิการก็ตองมีสวนในการจัดวางหนาและจัดการรูปเลมสําหรับนิตยสารทั้งฉบับ
6. สงภาพ (Handing Illustrations) บรรณาธิการจะเลือกภาพถาย ภาพวาด เพื่อนําไปวาง
layout โดยอาจมีการตัดภาพ (Crop) บางครั้งบรรณาธิการจะเปนผูสั่งงานชางภาพ และทํางานรวมกับฝายศิลป
7. ตรวจแกคํ าผิด (Proof Reading) หลังจากเรียงพิมพแลวบรรณาธิการจะตรวจคําผิด
จากการเรียงพิมพ แกไขที่ผิด แลวตรวจอีกครั้ง
8. ประเมินผลงาน (Evaluating) บรรณาธิการจะประเมินผลงานนิตยสารแตละฉบับเพื่อ
ปรับปรุงแกไข
ทั้งนี้ สิ่งที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของบรรณาธิการคือคานิยมและอัตวิสัย ความชอบไมชอบ
สถานการณ กฎหมาย ระเบียบและโฆษณา
นอกจากนี้ บรรณาธิการยังเปนผูแทนของนิตยสารในดานสังคมธุรกิจอีกดวย19
2. แนวคิดโพสตโมเดิรน
คํ าว า โพสต โ มเดิ ร น หรื อ หลั ง สมั ยใหม เกิดขึ้นในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ในราว
ค.ศ.1960-1970 โดยมีแนวคิดจากนักคิด นักปรัชญาหลายสาขาวิชา เริ่มตนในยุโรปแลวแพรไปในสหรัฐอเมริกา
ในเวลาตอมา จุดสํ าคัญที่เริ่มแนวคิดนี้เกิดจากภาวะการสูญเสียหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งเปนเหตุการณ
สั่นสะเทือนมนุษยชาติยิ่งกวาสงครามโลกครั้งที่ 1 ยุโรปและอเมริกาประสบความโหดรายทารุณของลัทธินาซี
การสังหารหมูชาวยิว ตลอดจนระเบิดปรมาณูที่ทํ าลายลางประชากรเมืองฮิโรชิมา สิ่งเหลานี้สั่นคลอนความ
เชื่อถือศรัทธาของมนุษย ความเชื่อถือที่เหลืออยูนอยนิดอยูแลวทั้งทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ก็ยิ่งลดตํ่าลง
จนเป น การปฏิ เ สธทุกสิ่งทุกอยางรอบตัว ความเชื่อมั่นในหลักของเหตุผลและวิทยาศาสตรที่มีอยูหมดสิ้นไป
โพสตโมเดิรนเปนแนวคิดที่เนนทาทีทางความคิด บรรยากาศ ภูมิปญญา โดยมีหลักคิดที่ไมเห็นสอดคลองกับ
ความคิดความเชื่อในยุคโมเดิรน ซึ่งใหความสํ าคัญกับการคนพบที่สําคัญๆ ทางวิทยาศาสตรที่เชื่อวาเปนทาง
นํ าไปสูปญญา มุงหวังวาจะนําไปสูความกาวหนาของมนุษยชาติ หลักการของโพสตโมเดิรนคือการปฏิเสธสิ่งที่
เชื่อวาเปนความจริงแท โดยมีแนวคิดใหมวาไมมีขอเท็จจริงใดใชไดกับทุกเหตุการณ ทุกเวลา ทุกโอกาส ทั้งนี้มิได
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ชวรัตน เชิดชัย, การบรรณาธิกรณหนังสือพิมพและนิตยสาร, หนา 352.
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หมายความวาไมยอมรับความเปนเหตุเปนผลหรือความเปนจริง แตเชื่อวาเหตุผลหรือความเปนจริงนั้นไมใช
ขอสรุปเดียว โพสตโมเดิรนจึงใหความสําคัญกับสิ่งที่เกิดขึ้นในแนวระนาบ คือการมองสภาวการณที่เปลี่ยนไป
ของสังคมภายใตเงื่อนไขและบริบทที่เปลี่ยนไป ไมเชื่อมั่นในทุกสิ่งทุกอยางที่เคยเปนรากฐานของยุคสมัยใหม
อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงและสิ้นสุดของสิ่งที่เคยมีอยูที่แสดงการเขาสูภาวะโพสตโมเดิรนก็ไมไดหมายถึง
การสูญเสีย สิ้นหวังความหมายหรือความเขาใจจนกลายเปนวัฒนธรรมไรรูปแบบหรือไรแกนสาร แตในทามกลาง
ภาวะหลังการสิ้นสุด กลับมีลักษณะของบรรยากาศทางอารมณและปญญา คือ การครุนคิด ใครครวญหรือ
ทบทวน เพื่อใหกาวไปสูอนาคตดวยภาวะไมสับสน เปนการสรางจินตภาพแหงอนาคต และเกิดการวิพากษเพื่อ
ใหเห็นปญญาและลูทางอนาคต เพราะฉะนั้น โพสตโมเดิรนจึงไมใชการไมยอมรับสิ่งใดๆ หรือไมเชื่อสิ่งใดๆ และ
ไมใชความสิ้นหวัง เพียงแตเหตุผลหรือความเปนจริงนั้นไมใชขอสรุปเดียว20
โพสตโมเดิรนเห็นวาความจริงเปนสิ่งที่สังคมสรางขึ้นมาดวยความรูแบบวิทยาศาสตร และ
วิธีคิดแบบเหตุผลนิยม ซึ่งเหลานี้ลวนเปนสิ่งที่วงการสังคมศาสตรถือวาสูงสงและเปนกลางกวาสิ่งใดๆ สงผลให
ความจริ ง ที่ ไ ด ม าจากองค ป ระกอบเหล า นี้ เ ป น ความจริ ง ที่ จ ริ ง แท แ น น อนและไม มี วั น ผั น แปรเป น อื่ น ไปได
โพสตโมเดิรนตั้งขอสงสัยกับเรื่องเหลานี้ และโตแยงวา ทั้งหมดนี้ก็เปนเพียงผลผลิตที่มาจากความรูความเขาใจ
ในแบบหนึ่งๆ ซึ่งพิสูจนไมไดวาเปนความจริงเหนือกวาความจริงแบบอื่นๆ อยางไร21
แม "โพสตโมเดิรน" จะเปนคําใหมในสังคมไทย แตปจจุบันโพสตโมเดิรนก็ไมไดเปนคําศัพท
ที่จํ ากัดอยูเพียงในวงวิชาการเทานั้น เพราะอิทธิพลของโพสตโมเดิรนตอวงการศิลปะ ภาพยนตร สถาปตยกรรม
และวรรณกรรม ทํ าใหแมแตชาวบานรานตลาดก็เผชิญกับการหลอกหลอนของคํานี้อยางไมอาจหลีกเลี่ยงได22
"Post" ในภาษาไทย แปลวา "หลัง" มีนัยอยู 2 ประการ คือยุคโมเดิรนผานพนไปแลว หรือ
กํ าลั ง จะผ า นไปและถู ก แทนที่ดวยยุคโพสตโมเดิรน เมื่อโพสตโมเดิรนแสดงความหมายงายๆ วามาทีหลัง
ก็หมายความวาเปนสิ่งที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากยุคโพสตโมเดิรน หรือเปนปฏิกิริยา ตอบโตเคียงคูกับยุคโมเดิรน23
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16-17.
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ยุรฉัตร บุญสนิท, "ภาวะสังคมหลังสมัยใหม," วารสารปาริชาต 2 (ตุลาคม 2545-มีนาคม 2546):

ศิโรตม คลามไพบูลย, "โพสตโมเดิรนคืออะไร จากปฏิกริยาแบบมารกซสูการเมืองแบบปฏิบัตินิยม,"
วารสารวิถีทรรศน 19 (2544).
22
เรื่องเดียวกัน.
23
ณัฐกานต ลิ่มสถาพร, Postmodern ดีกวาแบรนด ซับซอนกวาโฆษณา, (กรุงเทพฯ : ทิปปง พอยท,
2546), หนา 13.

ในโลกตะวันตก คําวาโพสตโมเดิรน ถูกใชในบริบทที่แตกตางกัน 3 เรื่อง24 คือ
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1. โพสตโมเดิรนในบริบทของสภาพสังคม หมายความวา สังคมรวมสมัยทุกวันนี้ สวนหนึ่ง
ตกอยูในสภาพที่เรียกวา สภาวะหลังสมัยใหม (postmodern condition หรือ postmodernity) ซึ่งเปนสภาวะที่
เกิดความแปรปรวนขึ้นในระบบคุณคา เกิดความพราเลือนขึ้นในพรมแดนที่ใชแยกแยะสิ่งตางๆ ความแปรปรวนนี้
แสดงออกใหเห็นในหลายๆ เรื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งในวัฒนธรรมบริโภคนิยมรวมสมัยที่ผูกมากับระบบทุนนิยม
2. โพสตโมเดิรนในบริบทของแนวทางการสรางสรรคศิลปวรรณกรรมแนวหนึ่ง ซึ่งทาทายคติ
และรสนิยมทางสุนทรียะของสังคมสมัยใหม เชน ในเรื่องการแบงศิลปะเปนสูงกับตํา่ เปนตน
3 . โพสต โ มเดิ ร น ในบริ บ ทของแนวคิ ด ทางวิ ช าการด า นสั ง คมศาสตร แ ละมนุ ษ ยศาสตร
แนวหนึ่ง ซึ่งก็คือ poststructuralism หรือแนวหลังโครงสรางนิยม แนวคิดนี้มีลักษณะเฉพาะตัวตรงที่มักจะเสนอ
มุมมองใหมๆ ที่เกิดจากการตั้งคํ าถามตอทฤษฎีและองคความรูทั้งหลายที่เชื่อกันมาตั้งแตยุคแหงความรูแจง
(Enlightenment) และยังคงมีอิทธิพลในปจจุบัน
Jean Baudrillard มองยุ คโพสตโมเดิรนในแงของขั้นตอนหนึ่งในสังคม เขามองวายุค
โพสตโมเดิรนเปนยุคที่แยกขาดจากยุคโมเดิรนโดยสิ้นเชิง เดิมยุคโมเดิรนเปนยุคที่ถูกครอบงําโดยการผลิตและ
ทุนนิยมอุตสาหกรรม ขณะที่ยุคโพสตโมเดิรนมีเทคโนโลยีใหมๆ เกิดขึ้น ทําใหการผลิตซํ้าทั้งสินคาที่เปนวัตถุและ
สิ น ค า เชิ ง วั ฒ นธรรมพั ฒ นาขึ้ น ซึ่ ง ความสามารถในการผลิ ต ซํ้ าได อ ย า งไม จํ ากั ดนี้เปนที่มาของสังคมแบบ
"ลํ้าความจริง" (hyperreality) ซึ่งเต็มไปดวยสิ่งจําลอง (simulacrum) จนไมสามารถจะแยกระหวางของจริงกับ
สิ่งจําลองได25
ขณะที่กระบวนการสํ าคัญที่มีอิทธิพลตอการจัดระเบียบทางสังคมในยุคโมเดิรนคือการผลิต
แตกระบวนการสําคัญของยุคโพสตโมเดิรนคือการจําลอง (simulation) จากแบบจําลองของความจริง สังคม
ในยุ ค นี้ เ ปลี่ ย นมาเป น "สั ง คมลํ้ าจริ ง" เนื่ อ งจากศั ก ยภาพในการผลิ ต ซํ้ าได อ ยางไมจํ ากัดทํ าใหนิยามของ
"ความจริง" กลายเปน "สิ่งที่สามารถผลิตซําใหม
้ ไดอยางเทียบเทาตนฉบับ" ยิ่งไปกวานั้นของจริงยังเปนสิ่งที่มักจะ
ถูกผลิตซํ้าไปแลวดวย ทํ าใหสิ่งจํ าลองถูกมองวาเปนของจริงในยุคนี้ ตัวอยางเชนภาพยนตร แผนเสียงที่สามารถ
ออกจํ าหนาย หรือออกฉายไดพรอมกันทั่วโลก โดยไมอาจบอกไดเลยวาสิ่งใดเปนของแทดั้งเดิมและอีกสิ่งเปนการ
ลอกเลียนแบบ26

24

วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ, "มองหลากมุม "โพสตโมเดิรน" : [สัมภาษณ] ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย, นพพร
ประชากุล," สารคดี 193 (มีนาคม 2544): 141.
25
จันทนี เจริญศรี, โพสตโมเดิรนและสังคมวิทยา, (กรุงเทพฯ : วิภาษา, 2544), หนา 25-26.
26
เรื่องเดียวกัน, หนา 26.

เปนหัวใจ27 มีดังนี้
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ลักษณะสํ าคัญของแนวคิดโพสตโมเดิรนที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมประชานิยม ซึ่งมีสื่อมวลชน

1. เสนแบงกั้นระหวางวัฒนธรรมกับสังคมเลือนหายไป หมายความวา วัฒนธรรมในรูปแบบ
ของวัฒนธรรมประชานิยม ผลิตกรรมของสื่อมวลชนประเภทตางๆ จะซึมผานเขามารวมอยูเปนเนื้อเดียวกันกับ
ชีวิตประจํ าวัน สถาบันทางสังคม และทุกสวนเสี้ยวของสังคม บรรดาสัญญะตางๆ ที่ใชอยูในสื่อมวลชนและ
วัฒนธรรมประชานิยมจะเปนตัวกํ าหนดรูปแบบความสัมพันธทางสังคม และเปนตัวกําหนดการใหความหมาย
แกความเปนจริงแกสังคม
2. เสนกั้นระหวางวัฒนธรรมประชานิยมกับเศรษฐกิจเลือนหายไป คือจะมีการผสมผสาน
อยางเปนเนื้อเดียวกันระหวางวัฒนธรรมกับเศรษฐกิจ การสรางวัฒนธรรมก็ทําเพื่อ และตองอาศัยเศรษฐกิจ
ความเติบโตทางเศรษฐกิจก็ตองอาศัยวัฒนธรรม วัฒนธรรมประชานิยมจะเปนสิ่งที่กําหนดรูปแบบการบริโภค
ของคนในสังคม เชน เมื่อเราดูโฆษณาตัวอยางภาพยนตรทางโทรทัศน เราก็อยากจะไปดูภาพยนตรเรื่องนั้น
และเมื่อเขาไปดู เราอาจจะเห็นโฆษณาขายขนม ทําใหเราตองออกมาซื้อขนมนั้นอีก เปนตน
3. การเนนสไตล/รูปแบบ มากกวาเนื้อหา กลาวคือทุกอยางตองมีการออกแบบ ไมวาจะเปน
ชุดแตงกาย บุคลิกภาพ การประกอบพิธีกรรม การนําเสนอเปดตัวผลิตภัณฑ ฯลฯ การบริโภคที่เกิดขึ้นเปนการ
บริโภคสัญญะ ภาพลักษณมากกวาคุณประโยชนในการใชงาน ผลก็คือ สิ่งที่เปนเปลือกนอก เชน หีบหอ การ
แตงกาย บรรดาสไตลที่ดูเขาทา เกไก จะสําคัญกวาเนื้อหา สาระ และความหมาย ดังนั้น เรื่องคุณคาทางศิลปะ
ความงามเชิงสุนทรียะ การเอาจริงเอาจัง ของแท ความลุมลึกทางปญญา ความสมจริงสมจัง ความมีเกียรติภูมิ
ศักดิ์ศรี ก็เปนเรื่องที่ไมตองพูดถึง
4. เสนกั้นระหวางศิลปะ/วัฒนธรรมชั้นสูง (high culture) กับวัฒนธรรมประชานิยม (popular
culture) จะเลือนหายไป เปนผลมาจากการเนนความสําคัญของรูปแบบมากกวาเนื้อหา ซึ่งเปนตรรกะที่เคยใช
แบ ง แยกระหวางศิลปะ/วัฒนธรรมชั้นสูงกับวัฒนธรรมประชานิยม คือ ศิลปะจะมีเนื้อหาสูงสง เหนือกวา
วัฒนธรรมประชานิยม แตเมื่อเนื้อหาหมดความหมาย ศิลปะก็หลนลงไปรวมอยูกับวัฒนธรรมประชานิยม
5. การปะปนกันเรื่องเวลากับพื้นที่ วัฒนธรรมหลังสมัยใหมทํ าใหคนงงงวยวาตัวเองกําลัง
อยูที่ไหน เวลาอะไร เชน ในระบบปจจุบัน เราอาจจะรูวาโลกกวางกําลังเกิดอะไรขึ้น แตไมรูวาขางๆ บานมีอะไร
เกิดขึ้น ตรรกะมิติเรื่องพื้นที่ไดเปลี่ยนแปลงไป มิติเรื่องเวลาและสถานที่กลายเปนความไมแนนอน เชน กินอาหาร
เชาที่กรุงเทพฯ กินขาวเที่ยงที่เชียงใหม และกินขาวเย็นที่ภูเก็ต เปนตน มิติทั้งสองกลายเปนเรื่องเขาใจยาก (เชน
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กาญจนา แกวเทพ, ศาสตรแหงสื่อและวัฒนธรรมศึกษา, (กรุงเทพฯ : เอดิสันเพรสโปรดักส, 2544),
หนา 34-37.
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เดินทางจากกรุงเทพฯ ไปเชียงใหมใชเวลานอยกวาเดินทางจากตนถนนสีลมไปทายถนน เปนตน) สับสน ไมคอย
ปะติดปะตอ และกระจัดกระจาย
6. การลดความสํ าคัญของวิธีการเลาเรื่องแบบเสนตรง (linear) ประกอบดวยการมีตนเรื่อง
ดํ าเนินเรื่อง และจบทายตามลําดับขั้นตอน การเลาเรื่องเชนนี้เปนวิธีการเลาเรื่องหลักของยุคสมัยใหม ไมวาจะ
อยูในปริมณฑลของวิทยาศาสตร ศาสนา ศิลปะ นวนิยาย ภาพยนตร ฯลฯ ทุกอยางมีจุดเริ่มตน ตอนกลาง และ
ลงทายที่แนนอน กลุมโพสตโมเดิรนปฏิเสธวิธีการเลาเรื่องแบบเสนตรง และตั้งขอสงสัยรวมทั้งกระตุนใหมีการ
วิพากษวิพากษวิจารณวิธีการเลาเรื่องแบบดังกลาว ซึ่งการปฏิเสธวิธีการเลาเรื่องแบบเสนตรงไดสงผลตอรูปแบบ
วิถีชีวิตประจําวัน ตัวอยางเชน การปฏิเสธความสัมพันธอันยาวนานที่เปนคุณลักษณะของการเลาเรื่องแบบเดิม
ที่เนนมิตรภาพอันยั่งยืน ปฏิเสธรูปแบบการแตงงานแบบผัวเดียวเมียเดียวไปตลอดชีวิต แมแตขอสรุปของความรู
ตางๆ ก็เปนสิ่งที่ไมจีรังยั่งยืน ไมมั่นคง
อัตลักษณในแนวคิดโพสตโมเดิรน
จากจุดเดนสํ าคัญของแนวคิดโพสตโมเดิรน อันไดแก การตั้งขอสงสัยกับเหตุผลในฐานะเปน
เครื่ อ งมื อ ให เ ข า ถึ ง ความเป น จริ ง การเปลี่ยนแปลงฐานะและความสัมพันธระหวางผูศึกษากับผูที่ถูกศึกษา
และการเปลี่ยนแปลงฐานะของทฤษฎี ซึ่งทั้งหมดก็คือการเปลี่ยนแปลงคํ านิยามของความรูและการแสวงหา
ความรู ซึ่งมีผลอยางมากตอการศึกษาเรื่องอัตลักษณ28
นิยามใหมของอัตลักษณเกิดขึ้นจากการทลายมายาคติเรื่องความชอบธรรมของเหตุผล ทําให
เหตุผลซึ่งเคยเปนแกนแกนของธรรมชาติมนุษย เปนรากฐานของความสงางาม ศักดิ์ศรีและศีลธรรมของปจเจก
บุคคลถูกตั้งคํ าถามในฐานะของเครื่องมือแหงอํานาจ สิ่งที่ตามมาอยางเลี่ยงไมไดก็คือการรื้อถอนแนวคิดเกี่ยวกับ
ปจเจก ตารางตอไปนี้แสดงการเปรียบเทียบมโนทัศนปจเจกภาพในแนวคิดโมเดิรนและโพสตโมเดิรน29
โมเดิรน

28

โพสตโมเดิรน

เนนมิตินามธรรม (เหตุผล)

คํ านึงถึงประสบการณภายในทั้งหมด

เนนความเปนเอกภาพและความตอเนื่อง

ไมมีเอกภาพ เนนความไมตอเนื่อง

เปนอิสระในระดับหนึ่งจากโลกและสังคม

โลกและสังคมสรางความเปนปจเจก

ละเลยมิติรางกาย

รางกายทั้งสรางและถูกสรางโดยปจเจก

เนนแกนแกน

เนนกระบวนการ

อภิญญา เฟองฟูสกุล, อัตลักษณ, (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการสภาวิจัยแหงชาติสาขาสังคมวิทยา
สํ านักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, 2546), หนา 37-45.
29
เรื่องเดียวกัน, หนา 45-46.
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จะเห็นวามีการตั้งคําถามกับสิ่งที่เปนสารัตถะและความตอเนื่องในบุคลิกภาพ หรือคุณสมบัติ
ที่ เ ป น แก น แกนความเป น มนุษย นอกจากนั้นการถกเถียงเรื่องคุณสมบัติของปจเจกยังเชื่อมโยงกับประเด็น
ที่เปนหัวใจของปรัชญาสังคมคือปญหาของการกําหนด (problem of determination) วาความเปนมนุษยหรือ
พฤติกรรมทางสังคมของมนุษยนั้นถูกกําหนดจากสิ่งใดกันแน สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและสังคมมีอิทธิพลเหนือ
เจตจํ านงเพียงใด ประเด็นสารัตถะและประเด็นการกําหนดนี้เกี่ยวของกัน เพราะแนวคิดตางๆ ในสายสารัตถะ
นิยมพยายามแสวงหาคํ าตอบสุดทายใหแกคําถามดังกลาวโดยเสนอคุณสมบัติอะไรบางอยางที่เปนรากฐานของ
ธรรมชาติและพฤติกรรมมนุษย สวนแนวคิดโพสตโมเดิรนมีลักษณะที่ดึงความเปนศูนยกลางออกจากปจเจก
การรื้ อ ถอนความเป น ศู นยกลางนี้มีสองความหมาย ประการแรก คือการไมใหอภิสิทธิ์แกปจเจกในฐานะผู
กระทําการ (agent) หรือเปนศูนยกลางของพฤติกรรมทางสังคม อีกนัยหนึ่งคือการทลายมายาคติวาคนเรานาจะ
เปนเจาของหรือควบคุมพฤติกรรมของตนได ประการที่สอง คือการเนนถึงการไรซึ่งสารัตถะอันเปนสากลของ
ปจเจกภาพ สิ่งที่เนนแทนคือลักษณะปจเจกภาพที่เปนผลผลิตของประวัติศาสตรและวัฒนธรรม เปลี่ยนแปลงไป
ไดตามยุคสมัย เปนผลของกระบวนการตอรองเชิงอํ านาจในความสัมพันธทางสังคมหลายระดับ ตั้งแตระดับ
จุลภาคเชนในครอบครัวไปจนถึงระดับมหภาค ปจเจกภาพเปนเรื่องของกระบวนการสรางความหมายทางสังคม
ใหแกอัตลักษณอยางหนึ่ง อาจเปนอัตลักษณของปจเจกหรือกลุมก็ได ความเปนปจเจกจึงถูกเนนในฐานะที่เปน
"กระบวนการทางสังคมของการสรางอัตลักษณ" มากกวาแกนแกนของคุณสมบัติบางอยางที่มีลักษณะตายตัว30
โดยสรุ ป แล ว แทนที่ ป  จ เจกจะเป น ที่ ม าของฐานรากและประสบการณหรือเปนที่มาของ
ศีลธรรมและมีความสมบูรณในตัวเอง แนวคิดโพสตโมเดิรนกลับเห็นวามโนทัศนปจเจกภาพดังกลาวเปนเพียงผล
(effect) ของชุดวาทกรรมตางๆ บทบาท "ตัวเรา" แบบตางๆ ที่วาทกรรมหยิบยื่นใหเปลี่ยนแปลงไปไดตาม
สถานการณ สิ่งที่มีจึงเปนแตตัวเราในสถานการณเทานั้น (subject positioning) การไมอาจหยุดนิ่งตายตัวของ
อัตลักษณจึงหมายถึงกระบวนการที่ปจเจกตอรอง ตั้งคําถาม หรือปฏิเสธตําแหนงแหงที่ทางสังคมที่ถูกยัดเยียด
มาให ทั้งนี้การปฏิเสธอาจไมจํ าเปนตองหมายถึงการตอตานตรงๆ หรือสรางอัตลักษณตรงขามขึ้นมา บางที
มันเปนการเลนกับขีดจํ ากัดที่ถูกตีกรอบไวใหโดยพลิกสรางนัยยะของความหมายใหมขึ้นมาแทน การไมอาจ
หยุดนิ่งของกระบวนการนี้จึงบงชี้ศักยภาพของการตอตานที่มีชีวิตชีวา ซึ่งสังคมเมืองในบริบทโลกานุวัตรเปนเวที
อันอุดมของปฏิบัติการดังกลาว31
ปจเจกชนแบบโพสตโมเดิรน
ป จ เจกชนแบบโพสตโมเดิรนเปนคนยืดหยุน ใหความสํ าคัญกับอารมณความรูสึกภายใน
สรางความเปนจริงทางสังคมแบบตัวเองขึ้น หาความหมายใหกับตัวเอง แตถือเปนความเห็นสวนตัว ไมอางวา
ความคิดตนคือสัจจะ อยูกับปจจุบัน ไมวางแผนอนาคต สนใจแตชีวิตของตัวเอง หาความพอใจดวยตัวเอง
ไมยึดติดกับความยึดมั่นผูกพันแบบเกาๆ ไมวาจะเปนชีวิตสมรส ครอบครัว ชาติ ศาสนา พวกเขาไมใสใจชุมชน

30

Weedon, Chris, Feminist Practice and Poststructuralist Theory, (New York : Basil Blackwell,
1987), p. 32-34 อางถึงใน อภิญญา เฟองฟูสกุล, อัตลักษณ, หนา 45-46.
31
อภิญญา เฟองฟูสกุล, อัตลักษณ, หนา 75,77.
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มากนักเพราะมันหมายถึงการกดขี่ เชนการกลาวถึงการเสียสละเพื่อชาติ นักคิดแนวโพสตโมเดิรนจะถือวาเปน
คํ าลวงของผูมีอํานาจ ทั้งนี้มิไดหมายความวาชุมชนไมมี แตในทัศนะของนักคิดแนวโพสตโมเดิรน หากจะมีชุมชน
ก็เปนชุมชนที่ไมมีเอกภาพ มีแตความหลากหลาย32
ปจเจกชนแบบโพสตโมเดิรนไมมีอัตลักษณที่แนนอน ไมมีความสํานึกในตน ไมยอมรับใน
เกณฑหรือบรรทัดฐานใดๆ ที่จะใชในการตัดสินคุณคาวาอะไรคือสิ่งที่ดี งาม และจริง พวกเขามีทรรศนะทาง
การเมืองเปนของตัวเอง เปนอิสระจากโครงการตอสูทางการเมืองแบบองครวมทุกรูปแบบ แตอาจเขารวมการ
เคลื่อนไหวทางสังคมไดเปนครั้งคราว โดยบางครั้งพวกเขาอาจเขารวมการเคลื่อนไหวที่หลากหลายและขัดแยง
กันเองก็ได พวกเขาจะไมรูสึกลําบากใจกับความเปนจริงที่มีหลากหลาย (multiple realities) แมวามันจะขัดแยง
กั น เองก็ตาม อัตลักษณของพวกเขาเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เปนเหมือนบุคลิกยอยๆ ที่มาปะติดปะตอ
เขาดวยกัน ผลก็คือมันจะนํ าไปสูการคิดและวิพากษตัวเองอยางหนัก ชอบถากถาง กระดางเย็นชา หมกมุนกับ
ตัวเอง สุขนิยม เฉื่อยชา และตอตานปญญาชน33
วัฒนธรรมการบริโภคในสังคมยุคโพสตโมเดิรน
พื้ น ฐานของระบบการผลิ ต ในยุ ค โมเดิ ร น (ระบบทุ น นิ ย ม) อยู  ที่ ทุ น ที่ ดิ น แรงงาน
ผูประกอบการ ซี่งความกาวหนาของระบบการผลิตแบบสมัยใหมนี้จะไดมาจากการสะสมทุนและการแสวงหา
กํ าไรสูงสุด34
Zigmunt Bauman อธิบายวาในยุคโพสตโมเดิรนเกิดการเปลี่ยนแปลงจากสังคมทุนนิยม
ที่มีจุดศูนยกลางอยูที่การผลิตมาเปนการบริโภค สงผลใหกลไกการควบคุมทางสังคมตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การควบคุมดวยอํ านาจหรือการกดขี่ลดความสําคัญลง นั่นคือ แรงงานที่เคยเปนองคประกอบสําคัญของระบบ
ทุนนิยมในยุคโมเดิรนไมใชสิ่งที่สําคัญที่สุดอีกตอไป ตรงขาม มวลชนซึ่งเปนผูบริโภคกลับเพิ่มความสําคัญขึ้น
การควบคุมเปลี่ยนจากการกดขี่มาเปนการลอลวง (seduction) ทํ าใหสิทธิอํานาจและความชอบธรรมที่สถาบัน
การปกครอง รวมทั้งสถาบันที่ผลิตความรูพยายามสรางขึ้น ไมสาคั
ํ ญเทากับการปลดปลอยใหมีความแตกตาง
หลากหลาย นอกจากนั้น จริยธรรมแบบโปรแตสแตนทที่เนนการทํ างานหนัก และอดเปรี้ยวไวกินหวานเพื่อ
หวังความสํ าเร็จในระยะยาวกลายเปนคานิยมที่ลาสมัย ขณะที่แนวคิดสุขนิยมที่เชื่อวาความสุขคือความดีสูงสุด
(hedonistic) กลับเปนแนวคิดที่สอดคลองกับทุนนิยมที่ผลิตซํ้าตัวเองดวยกลไกการบริโภค35

32

Rosenau, Pauline Marie. Postmodernism and the Social Science : Insights, Inroads and
Intrusion. Princeton, (New Jersey : Princeton University Press, 1992) อางถึงใน จันทนี เจริญศรี,
โพสตโมเดิรนและสังคมวิทยา, หนา 50.
33
จันทนี เจริญศรี, โพสตโมเดิรนและสังคมวิทยา, หนา 50.
34
ศศิยา วิจิตรจามรี, "ยุคหลังสมัยใหมกับวัฒนธรรมผูบริโภค," นิเทศสยามปริทัศน 2 (ธันวาคม 2543):
39.
35
จันทนี เจริญศรี, โพสตโมเดิรนและสังคมวิทยา, หนา 24-25.
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ในยุคโพสตโมเดิรน นิยามของสินคาที่เดิมทีเปน economic goods คือสินคาที่จาเป
ํ นตอชีวิต
และมีคุณคาทางการใชสอย (use-value) เริ่มเปลี่ยนไป ปจจุบันสินคากลายเปนสินคาทางวัฒนธรรม หรือ
cultural goods ความสํ าคัญของสินคาอยูบนพื้นฐานของความเปนสัญลักษณ การเปนตัวแทนของความหมาย
บางอยาง ขณะที่การผลิตสินคาก็เปลี่ยนจากการผลิตแบบมวลชนมาเปนการผลิตที่แยกยอยตามความแตกตาง
ของกลุมเปาหมายทางการตลาด ผูผลิตไมเพียงแตผลิตสินคาเพื่อใหเกิดการบริโภค แตยังตองสรางภาพหรือ
เอกลั ก ษณ ข องสิ น ค า เพื่ อ ให ไ ด ก ลุ  ม ผู  บ ริ โ ภคที่ ชั ด เจน ส ว นผู  บ ริ โ ภคซึ่ ง มี จิ น ตนาการ ความคิดฝน และ
ความตองการยกระดับรสนิยม ก็มีหนาที่เลือกภาพที่ดูดีสาหรั
ํ บตัวเอง การใชสินคาในวัฒนธรรมผูบริโภคไมได
เปนแคการใชสอยอยางเดียวแตมีบทบาทในการเปนผูสื่อสารถึงความหมายตางๆ ดวย Baudrillard อธิบายวา
คุณคาทางการใชสอยของสินคาไดถูกทํ าลายลงจากการครอบงํ าของคุณคาทางการแลกเปลี่ยน (exchangevalue) ภายใตระบบทุนนิยม ทําใหสินคากลายเปนสัญญะ และการบริโภคจึงไมไดเปนการบริโภคคุณคาทาง
การใชสอย แตเปนการบริโภคสัญญะ ปจเจกบุคคลในวัฒนธรรมผูบริโภคตระหนักดีวาขาวของ เครื่องใช ไมวา
จะเปนเสื้อผา เฟอรนิเจอร เครื่องประดับ รถยนต รวมถึงกิจกรรมตางๆ ของเขาไดถูกอานความหมาย และ
สะท อ นถึ ง รู ปแบบการใชชีวิต (lifestyle) รวมทั้ ง ลั กษณะเฉพาะตัวทางดานรสนิย ม ความเปนปจเจกและ
การแสดงออกถึงความเปนตัวเอง รูปแบบการใชชีวิตลักษณะนี้ไมจากั
ํ ดเฉพาะวัยรุนหรือผูมีเงินเทานั้น แตทุกคน
ไมวาจะเปนกลุมอายุหรือกลุมชนชั้นใดก็มีโอกาสในการแสดงภาพลักษณของตน สังคมผูบริโภคจึงเปนสังคมที่
ผู  ค น เรี ย กร อ งถึ ง ความสั ม พั น ธ ท างสั ง คมและประสบการณ ใ หม คนทํ างานหนั ก เพื่ อ จะได สนุ ก สนาน
หาประสบการณและไดแสดงออกอยางคุมคา36
Baudrillard อธิบายวา ยุคโพสตโมเดิรนเต็มไปดวยสัญลักษณอันดกดื่น เปนสัญลักษณที่
ปราศจากความหมาย สัญญะทุกอยางเกิดจากการนํ าสิ่งเดิมๆ มาผสมผสานกันหรือดัดแปลง ไมมีการสราง
สิ่งแปลกใหม การแตกตัวแพรหลาย (explosion) ในยุคโมเดิรนเลือนหายไป และเกิดการยุบตัว (implosion) ขึ้น
เนื่องจากการขยายตัวจนเกินขอบเขตของสัญลักษณ กระบวนการจําแนกแตกตาง (differentiation) ซึ่งเปน
กระบวนการสําคัญในยุคโมเดิรน กลับกลายเปนกระบวนการลดการจําแนกแตกตาง (de-differentiation) ในยุค
โพสตโมเดิรน อารมณของยุคโพสตโมเดิรนสําหรับ Baudrillard คือความสลดใจ ความวิงเวียน ความเฉื่อยชา
กับขาวสารที่ดกดื่นเกินขอบเขต ความนาหัวเราะ การถวิลหาอดีต และความสิ้นหวัง37
ในขณะที่ดานหนึ่ง ผูคนในยุคโพสตโมเดิรนมีลักษณะของการไมยอมรับในเกณฑหรือกรอบ
บรรทัดฐานที่มีมาในอดีต และอีกดานก็มีอารมณของการโหยหาอดีต ซึ่งอาจมองวาเปนสองลักษณะที่ขัดแยงกัน
อยางสิ้นเชิง หากแตเมื่อพิจารณาแลว การไมยอมรับในเกณฑหรือกรอบบรรทัดฐานนั้น มีที่มาจากการปฏิเสธ
ทุกสิ่งทุกอยางที่วางอยูบนโครงเรื่องแบบ grand narrative หรือ meta-narratives ซึ่งยึดครองพื้นที่เรื่องเลาอยูใน
วรรณกรรมสมั ย ใหม ในขณะที่ อ ารมณ ข องการโหยหาอดี ต นั้ น เป น การย อ นคิ ด กลั บ ไปหาอดี ต อย า งไม มี
หลักเกณฑใดๆ ดังจะไดอธิบายรายละเอียดในเรื่องการโหยหาอดีต และวรรณกรรมแบบโพสตโมเดิรนตอไป
36
37

ศศิยา วิจิตรจามรี, "ยุคหลังสมัยใหมกับวัฒนธรรมผูบริโภค" นิเทศสยามปริทัศน 2: 40,43.
จันทนี เจริญศรี, โพสตโมเดิรนและสังคมวิทยา, หนา 30.
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งานวิจัยเรื่อง "นิตยสาร a day กับภาพสะทอนของกลุมวัฒนธรรมยอยแบบโพสตโมเดิรน"
ไดนํ าแนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณในแนวคิดโพสตโมเดิรน ปจเจกชนแบบโพสตโมเดิรน และวัฒนธรรมการบริโภค
ในสังคมยุคโพสตโมเดิรนขางตน มาสรางนิยามศัพทของ "กลุมวัฒนธรรมยอยแบบโพสตโมเดิรน" ในตอนทาย
ของบทที่ 1 (หนา 4-5) เพื่อเปนกรอบในการวิเคราะหวิถีชีวิตของผูอานนิตยสาร a day วาเนื้อหาและรูปแบบ
ของนิตยสาร a day สะทอนถึงลักษณะวิถีชีวิต (lifestyle) ของผูอานอยางไร
การโหยหาอดีต
การโหยหาหรือการถวิลหาอดีต (nostalgia) เปนวิธีมองโลกหรือวิธีการใหความหมายแก
ประสบการณ ชี วิ ต มนุ ษ ย อ ยางหนึ่ง โดยเนนความสํ าคัญของจินตนาการและอารมณความรูสึกของผูคนใน
"ปจจุบันขณะ" ที่มีตออดีตที่ผานพนไปแลว38
Fredric Jameson อธิบายวารูปแบบหรือวิธีการรับรูเพื่อโหยหาอดีต (nostalgia mode of
reception) ดังเชนที่ปรากฏในภาพยนตรยอนยุคไมไดมีความหมายเพียงแคการยอนเวลากลับไปอดีตอันไกลโพน
ในแงของสุนทรียภาพทางอารมณเทานั้น หากยังเปนรูปแบบของการรับรูความจริงอยางหนึ่งที่ชวยใหเรา "ไดคิด
ใครครวญหรือทํ าความเขาใจอดีตที่หายไปแลว แตกาลั
ํ งถูกนํากลับมาพิจารณาใหมในนามของกฏเหล็กแหงการ
เปลี่ยนยุคสมัยของแฟชั่นและอุดมการณของรุนอายุ generation"39
Wiliam Kelly40 ใหความหมายของการโหยหาอยางกระชับ วาเปนการจินตนการถึงโลกที่เรา
ได สู ญ เสี ย ไปแล ว โลกที่ เ ราในฐานะป จ เจกบุ ค คลและสมาชิ ก ของหน ว ยทางสั ง คมวั ฒ นธรรมต า งก็ เ คยมี
ประสบการณรวมกันมาในอดีต โลกที่เคยเปนจริงในอดีต ตอนนี้เหลือไวเพียงความทรงจําและประสบการณให
เราไดระลึกถึง เราสามารถติดตอกับโลกที่วานี้ไดก็ตอเมื่อเราอาศัยชองทางที่เรียกวาจินตนาการ ซึ่งถูกหลอหลอม
มาโดยประสบการณชีวิตและประสบการณทางวัฒนธรรม ที่สําคัญ เราสามารถสัมผัสหรือจับตองมองเห็นโลก
ที่เราสูญเสียมันไปแลวนั้นไดอีกครั้งถาหากเราสามารถสรางภาพตัวแทนโดยการผลิตซําหรื
้ อฉายซําฉาก
้
และโดย
ความทรงจํ า ดวยการยอนกลับไปจําลองประสบการณในอดีตขึ้นมาใหมอีกครั้ง
เปนความจริงที่วาคนเราและสังคมมนุษยทั่วไปมักจะคิดคํานึง มองเห็น และจินตนาการถึง
ประสบการณ ชี วิ ต ในลั ก ษณะของการมองย อ นอดี ต นั บ ได ว  า การโหยหาอดี ตเปนสวนสํ าคัญในโครงสราง
บุคลิกภาพของมนุษยแตละคน เชนเดียวกับสังคมซึ่งเปนภาพสะทอนในระดับองครวม ผูคนและสังคมตางก็
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โหยหาหรือยอนเวลากลับไปหาอดีต เพราะอดีตมีเสนหและมีพลังอยางมหาศาลตอความรูสึกและจินตนาการ
ดูเหมือนวาทุกคนใชชองทางจินตนาการและชองทางวัฒนธรรมในการแสดงปฏิกิริยาตอบโตขีดจํากัดของสถานที่
และกาลเวลาของโลกในความเปนจริง ทั้งนี้เพราะไมมีใครยอนเวลากลับไปสูโลกของอดีตไดในทางกายภาพ
ดั ง นั้ น การโหยหาหรื อ ถวิ ลหาในรู ป แบบตางๆ จึงเปนสิ่งที่ทุกคนสามารถกระทํ าไดและมักกระทํ าอยูเสมอ
จนกลายมาเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตของปจเจกบุคคลและวิถีวัฒนธรรมของสังคมโดยทั่วไป41
Matt K. Matsuda42 ตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับอาการถวิลหาอดีตในระดับสังคมโดยอางถึงขอเขียน
เรื่อง De la nostalgie ของ Raoul de la Grasserie (1911) วาจริงๆ แลวการโหยหาอดีตของมนุษยเปนพื้นที่ของ
ความทรงจํ าที่มนุษยหลงใหลอยางเจ็บปวดรวดราวที่จะกลับไปเยือน และเปนสัญชาตญาณเกี่ยวกับทิศทาง
อย า งหนึ่ ง ของมนุ ษ ย สั ญชาตญาณดั ง กล า วเป น คนละอย า งกั บ การย า ยถิ่ น ตามฤดู ข องสั ต ว โ ลกหรื อ การ
เดิ น ทางไกลเพื่อความอยูรอดของฝูงสัตว แต เ ป น สัญชาตญาณที่เกิดจากความผันผวนวุนวายทางเศรษฐกิจ
การเมือง และความขัดแยงของหวงเวลาที่แตกตางกันในหนาประวัติศาสตร นอกจากนั้นการถวิลหาอดีตยังมีผล
ลํ้ าลึกตอผูคนที่มองเห็นวาหนทางในอนาคตไดสิ้นสุดลงแลวตอหนาตอตาเขา หรือคนที่มองเห็นแตความเจริญ
ก า วหน า เกิ ด ขึ้ น กั บ คนอื่นโดยไมเกิดขึ้นกับชนชั้นของตนเองเลย การโหยหาอดีตเปนสวนสํ าคัญของสังคมที่
ถูกถอนรากถอนโคน หรือกลุมคนที่ไมมีที่อยูที่ยืนของตนเองแมในปจจุบันขณะ กลาวอีกอยางหนึ่งก็คือคนไรราก
คนพลัดถิ่น ผูอพยพลี้ภัย หรือผูคนที่ตองพลัดพรากจากบานเกิดเมืองนอนของตนเองไมวาจะเปนเพราะเหตุใด
ก็ ตาม จะมีแนวโนมที่จะเปนกลุมคนที่ยึดติดหรือใหความสําคัญกับวิธีคิด หรือวิธีการมองโลกแบบถวิลหาอดีต
มากเปนพิเศษ
อยางไรก็ดี เปนที่นาสังเกตวาการถวิลหาอดีตทั้งหลายนั้นเมื่อพิจารณาอยางละเอียดแลว
มักจะลงเอยดวย "การปฏิเสธอดีตในรูปแบบหนึ่ง จุดเนนหนักมักจะอยูที่การเก็บรักษาอดีตมากกวาการรื้อฟน
เนนการนํ าอดีตกลับมาเหมือนอยางที่มันเคยเปน ราวกับวาไมมีอะไรเกิดขึ้นเลยในชวงเวลาระหวางกลาง" นี่คือ
แงมุมที่อันตรายที่สุดของบรรดากิจกรรมหรือปรากฏการณสังคมที่ใหความสําคัญกับการโหยหาอดีต เราหลงอดีต
หรือชื่นชมอดีตมากจนหลงทาง บางครั้งก็ลืมไปวาสิ่งสําคัญที่สุดคือการเรียนรูวาอดีตมีอิทธิพลอยางไรตอปจจุบัน
บทเรี ย นที่ ค วรจะเรียนรูจากอดีตคืออะไร ในที่สุดอันตรายของการโหยหาอดีตที่แทจริงก็คือเราไมเขาใจอะไร
สั ก อยางเลยในสวนที่เกี่ยวกับอดีตและปจจุบัน เรารูจักหรือเขาใจความเชื่อมโยงของอดีตและปจจุบันไดเพียง
ครึ่งๆ กลางๆ43
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จากการศึกษาในเบื้องตน พบวาเนื้อหาของนิตยสาร a day นั้นแบงออกเปน 3 สวน คือ idea,
somebody และ nostalgia ผูวิจัยจึงนํ าแนวคิดเกี่ยวกับการโหยหาอดีตซึ่งเปนลักษณะสําคัญอีกประการหนึ่ง
ของโพสตโมเดิรนมาเพื่อสรางความเขาใจถึงมูลเหตุของปรากฏการณโหยหาอดีต และจะไดทําการวิเคราะห
เนื้อหาและรูปแบบของนิตยสาร a day โดยละเอียดเพื่อหาลักษณะของปรากฏการณดังกลาว นอกจากนั้นจะ
ศึกษาถึงรูปแบบของการโหยหาอดีตของกลุมผูอานนิตยสาร a day ดวย
วรรณกรรมแบบโพสตโมเดิรน
โพสต โ มเดิ ร น ในความหมายทางวรรณคดี คือการปฏิเสธความแนนอนตายตัวของตัวบท
(text) ไมวาในเรื่องใด นอกจากนั้นก็ไดแกการไมยอมใหผูเขียนมีความสําคัญเหนือผูตีความ และไมยอมรับ
หลั ก เกณฑ ก ารจั ด ประเภทของวรรณกรรมที่ ใ ห เ อกสิ ท ธิ์ แ ก ห นั ง สือที่เปนผลงานสํ าคัญเหนือหนังสือประเภท
การตูน44
แนวคิดแบบโพสตโมเดิรนใหอานาจตกอยู
ํ
กับผูอาน นักเขียนหรือประพันธกรไมใชผูใหคาตอบ
ํ
ทั้งหมดอีกแลว งานเขียนและตัวบทจะมีชีวิตในตัวมันเอง เปนอิสระไมขึ้นกับเจตนารมณของนักเขียนอีกตอไป
ความเปนตนฉบับจึงหายไป ไมมีอะไรเปนผลงานของนักเขียน ทุกอยางเปนแบบคัดลอก ตัดแปะ ลอเลียน
นักเขียนใหกําเนิดมันไดแตควบคุมไมได นั่นคือที่มาของแนวคิดที่วาประพันธกรตายแลว45
แนวคิดแบบโพสตโมเดิรนถือวาความหมายไมไดเกิดตอนเขียน แตเกิดในขณะที่มันถูกอาน
ฉะนั้นทุกตัวบทจึงมีหลายความหมายขึ้นกับผูอาน ซึ่งตรงขามกับแนวคิดแบบสมัยใหมที่มองวาผูอานไมสาคั
ํ ญ
ยิ่งไปกวานั้น นักคิดแนวนี้ยังถือวาไมมีความหมายใด จากการตีความของผูอานคนใด อยูในสถานะที่เหนือกวา
ความหมายอื่นๆ46
ในการแต ง วรรณกรรม แนวคิ ดโพสต โ มเดิ ร  น ปฏิ เ สธรากฐานความคิ ด ความเชื่ อ และ
ประสบการณ หรือแนวคิดแบบสัจนิยมที่นิยมกันในยุคสมัยใหม วรรณกรรมในยุคนี้จึงเปนวรรณกรรมที่แหวก
ออกไปจากรากฐานดั้งเดิมของวัฒนธรรมและศิลปะตะวันตกในยุคคลาสสิกที่มักยึดติดกับสถาบันสําคัญตางๆ
เชน ศาสนา ประเพณี จริยธรรม เนนขนบนิยมในการแตงวรรณกรรม ใหความสําคัญกับศิลปะการใชภาษา
มีรูปแบบการแตงที่เครงครัด เมื่อเกิดวิกฤตศรัทธาของมนุษยชาติหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 นักเขียนยุคสมัยใหมก็
เลิกยึดมั่นกับภาษาและทวงทํ านองการเขียน เลิกยกยองวรรณคดีคลาสสิกดั้งเดิม และปฏิวัติรูปแบบการแตง
วรรณกรรม เชน เลิกความตอเนื่องของลําดับการเลาเรื่อง สรางวิธีการแตงโดยใชสัญลักษณ ในดานภาษา มีการ
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ปฏิวัติการเรียบเรียงภาษาใหม เชน การใชกระแสสํานึก คําพูดในใจตัวละคร ซึ่งทําใหภาษาไมจาเป
ํ นตองเปน
ระบบระเบียบแตยังคงมีกรอบสรางที่ยึดการสัมพันธกับความเปนจริง ตอมาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 พิษสงคราม
สั่นคลอนความเชื่อถือ ความศรัทธาในความจริงแท (Truth) หมดไป มนุษยไมมีสิ่งยึดเหนี่ยวที่มั่นใจ แนวคิดใหม
ในยุคโพสตโมเดิรนจึงเปนแนวคิดที่ไมเชื่อในความจริงแท ไมเชื่อในความยิ่งใหญของสัจนิยมเชนในยุคสมัยใหม47
งานเขียนสวนใหญที่เขียนกันในยุคสมัยใหมนั้น วางอยูบนโครงเรื่องแบบ grand narrative
กลาวคือ โครงเรื่องดังกลาวนั้นจะวางอยูบนคูขัดแยง หรือคูตรงขามหลัก (binary opposition) เชน ดี-ชั่ว ดํา-ขาว
เหตุผล-ไรเหตุผล ความจริง-ความลวง หญิง-ชาย รางกาย-จิตใจ หรือพวกเรา-พวกเขา เปนตน โครงเรื่องเชนนี้
ทํ าใหเรื่องที่นํ าเสนอออกมานั้นคอนขางตายตัว ดวยเหตุนี้ นักคิดนักปรัชญาในกลุมโพสตโมเดิรนจึงไดปฏิเสธ
โครงเรื่องในลักษณะดังกลาว เพราะไมเปดพื้นที่ใหแกมุมมองที่แตกตางออกไป48
นักเขียนที่ไดรับอิทธิพลจากนักปรัชญาในยุคโพสตโมเดิรนจึงนํ าเสนอเรื่องราวที่เรียกวาเปน
mini-narratives คือ เรื่องราวที่ดูไมสลักสําคัญ เรื่องที่ดูไมมีเหตุผล เรื่องเล็กๆ นอยๆ ที่ดูเหมือนไมมีความหมาย
อะไร ซึ่งการเลาเรื่องแบบ mini-narratives นี้ไมไดสนใจกับความหมายอะไรมากไปกวาการทําลายโครงเรื่องแบบ
grand narrative ที่ยึดครองพื้นที่เรื่องเลาอยูในวรรณกรรม49
ปรัชญาโพสตโมเดิรนนั้นพยายามชี้ใหเห็นวาภาษาที่เราใชมีความลวงอยูมาก ภาษาไมไดเปน
ภาพแทนโลกแหงความเปนจริงเหมือนกับที่นักปรัชญาในยุคสมัยใหมเชื่อกันแตภาษามีระบบของมันเอง โดยที่
มิไดอิงอยูกับโลกแหงความเปนจริงแตอยางใด แนวคิดนี้มีรากฐานมาจาก เฟอรดินาน เดอ โซสซูร นักปรัชญา
ภาษาชาวสวิตเซอรแลนด โดยโซสซูรไดชี้ใหเห็นวาภาษานั้นมีโครงสรางการทํางานของมันเอง ซึ่งอยูในรูปของ
ความสัมพันธภายในระบบเดียวกัน คือโครงสรางทางภาษา (Structural Linguistics) แนวคิดนี้ไดแพรหลายไปใน
กลุมนักคิดโพสตโมเดิรนในเวลาตอมา50
อิทธิพลของแนวคิดยุคโพสตโมเดิรน ทํ าใหนักเขียนใชวิธีคิดที่ตางไปจากยุคกอน เชน ตั้ง
คํ าถามทาทายความจริงแท ทํ าใหตั้งขอสังเกตวาความจริงแทที่เคยเชื่อกันดวยเหตุและผลตลอดมาอาจเปนเพียง
วาทกรรมหนึ่งซึ่งไมไดมีเพียงคํ าตอบเดียว การใหความสําคัญกับตัวตนของมนุษย ตั้งคําถามในเชิงปรัชญาที่
นักวิทยาศาสตรและนักปรัชญายังไมสามารถตอบไดชัดเจน การใหความสนใจกับเรื่องเฉพาะตัว เรื่องแยกยอย
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ยุรฉัตร บุญสนิท, "ภาวะสังคมหลังสมัยใหม," วารสารปาริชาต 2: 19.
48
สรายุทธ ธรรมโชโต, "ความนาจะเปนโพสตโมเดิรนของความนาจะเปน," ใน 25 ปซไี รต : รวมบท
วิจารณคัดสรร, (กรุงเทพฯ : สมาคมภาษาและหนังสือแหงประเทศไทย, 2547), หนา 676-677.
49
เรื่องเดียวกัน.
50
เรื่องเดียวกัน, หนา 689.

28
เปนสวนเล็กสวนนอย วิถีชีวิตยอยที่ดูเหมือนจะไมเปนสาระ ทั้งยังพยายามรื้อขนบเดิมของการเขียนเรื่องสั้น
สรางกลวิธีการเขียนในรูปแบบตางๆ มากมาย51
วรรณกรรมในยุ ค โพสตโมเดิรนไมยึดถือรากฐานทางภาษาและวรรณคดีใดๆ ที่ เ คยยึดถือ
กั นมา เห็นวาวรรณกรรมเปนเพียงเครื่องมือของผูเลาเรื่อง ไมมีวรรณกรรมชิ้นใดดีกวา สําคัญกวาหรือสูงกวา
อีกชิ้นหนึ่ง ไมวาจะเปนวรรณกรรมของชนชาติใด ไมจาเป
ํ นจะตองเปนวรรณคดีของของยุโรปและอเมริกาเทานั้น
ที่ยึดถือไดวาเปนวรรณกรรมคลาสสิคหรืองานระดับโลก ความสําคัญของวรรณกรรมอยูที่การตีความ ไมมีการ
ผูกมัด ไมยึดถือหลักเกณฑใดเปนสรณะ ทั้งนี้กินความครอบคลุมทั้งการใชภาษา การสรางเรื่อง เทคนิคการแตง
แหวกจากกฎเกณฑ กรอบกําหนดแบบดั้งเดิม ตัวละครในเรื่องอาจจะเงยหนาออกจากกระดาษ พูดคุยกับผูแตง
ที่กํ าลังพิมพดีดอยูก็ได เชน การแตงโดยใหผูเลาเรื่องสอดแทรกเขามาในเรื่องเลา แสดงความคิดเห็นหรือไมพอใจ
เรื่องที่ตนเลา และอาจเลาไมจบ เพราะผูเลาเรื่องเกิดเบื่อเรื่องที่จะเลา เรื่องเลาที่มีเนื้อหาวาดวยตัวมันเองเชนนี้
เรียกวา เมตาฟกชัน เพื่อยํ้ าเตือนวานี่เปนเพียงเรื่องที่แตงขึ้น หรือการใชวิธีดึงเอาตัวบทจากงานชิ้นตางๆ มา
อางอิงคละเคลากันไปเพื่อจะแสดงวาวรรณกรรมสัมพันธกันเองมากกวาจะสัมพันธกับโลกของความเปนจริง52
เมตาฟกชันเปนเรื่องแตงที่มีลักษณะการเลาเรื่องซอนกัน เนื้อหาของเรื่องที่เลา ที่แทก็คือ
กระบวนการแตงเรื่องเรื่องนั้นเอง หรืออาจเปรียบเทียบกับภาพยนตรไดวาเปนการแสดง "เบื้องหลังการถายทํา"
โดยปรกติ แ ล ว เรื่ อ งเล า บั น เทิ ง คดี มั ก จะพยายามทํ าให ผู อ  า นเชื่ อ ว า เรื่ อ งที่ เ ล า นั้ นเกิดขึ้นจริงๆ แตเรื่องเลา
ในลักษณะเมตาฟกชันจะพยายามใหผูอานตระหนักอยูตลอดเวลาวากําลังอานเรื่องที่ผูแตง "ผูก" ขึ้น หาใช
เรื่ อ งจริ ง ไม จุ ด เด น ของเรื่ อ งเลาที่ใชกลวิธีการเลาเรื่องแบบนี้ คือกระตุนใหผูอานสํ านึกในพลังอํ านาจของ
ความจริงและความลวง53
เมตาฟ ก ชั นคือการเลาเรื่องโดยหันกลับมาลอเลียน หรือตั้งคํ าถามกับเรื่องแตง เรื่องเลา
ในวรรณกรรมสมั ย ใหม นั้ น มี ค วามเชื่ อ อยู  อ ย า งหนึ่ งวา วรรณกรรมเปนเสมือนภาพจํ าลองของโลกและชีวิต
วรรณกรรมที่ดีคือวรรณกรรมที่สามารถถายสะทอนความเปนจริงออกมาในรูปของภาษา แตสาหรั
ํ บวรรณกรรมที่
ไดรับอิทธิพลจากปรัชญาโพสตโมเดิรนจะไมเชื่อวาวรรณกรรมสามารถถายสะทอน 'ความจริง' ของโลกและชีวิต
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ยุรฉัตร บุญสนิท, "เรื่องสั้นเขารอบซีไรต พ.ศ.2542 และ 2545 : ภาพสะทอนความลมเหลวหรือ
ความจริงแทของวรรณกรรมยุคหลังสมัยใหม," ใน 25 ปซไี รต : รวมบทวิจารณคัดสรร, หนา 117.
52
อิราวดี ไตลังคะ, "เมื่อขนบเรื่องสั้นถูกทําลาย," มติชนสุดสัปดาห 1144 (22-28 กรกฎาคม 2545):
67-68. อางถึงใน ยุรฉัตร บุญสนิท, "ภาวะสังคมหลังสมัยใหม," วารสารปาริชาต 2: 19.
53
รื่นฤทัย สัจจพันธุ, "เมตาฟกชันในงานเรื่องสั้นสมัยใหมของไทย," วารสารราชบัณฑิตยสถาน 3
(กรกฎาคม-กันยายน 2545): 842.

29
ออกมาไดอยางตรงไปตรงมา ดังนั้นสิ่งที่นักเขียนจะตองทําใหผูอานไดตระหนักก็คือ 'ความลวง' ของวรรณกรรม
ซึ่งวิธีการที่นักเขียนนิยมใชกันมากในปจจุบันคือการเลาเรื่องดวยวิธีเขียนแบบเมตาฟกชันนั่นเอง54
ธีรยุทธ บุญมี ไดวิเคราะหวรรณกรรมในยุคนี้ไววา สังคมไทยปจจุบันกาวมาสูสังคมสมัยใหม
ยุคที่สอง และสังคมสมัยใหมตอนปลายหรือสังคมหลังสมัยใหม คนรุนใหมในยุคนี้ไมสนใจสังคมใหญ พวกเขา
อาจมีอุดมคติ แตเปนจุดแยกยอย เชน อนุรักษชาง นก ปาบางผืน พวกเขาไมสนใจสัญลักษณแบบนักเขียน
รุนวิกฤตสมัยใหม พวกเขาสนใจแตสัญญะหรือเครื่องหมายที่บงบอกถึงตัวตนของพวกเขา การตอสูของพวกเขา
ทํ าเพื่อสิทธิและวิถีชีวิตของแตละคนซึ่งก็แตกแยกยอยเปนสวนเล็กสวนนอยเชนกัน คนทั่วโลกเริ่มมีประสบการณ
รวมกัน เกิดวรรณกรรมแปลที่หลากหลายวัฒนธรรมแตมีจุดรวมเนนประสบการณชีวิตที่ขาดวิ่น ไมมีสิ่งที่ศรัทธา
ได ไมมีจุดหมาย ไรความมั่นคง วรรณกรรมและวัฒนธรรมก็สะทอนการหมกมุนใหคุณคาความหมายกับภาวะ
แยกยอยขาดวิ่นเหลานี้ออกมา เชน การหมกมุนกับการนอน ครัว นํ้ าหนักตัว เพศ การกิน วิดีโอเกม
ของแตละบุคคล แตนักประพันธรุนหลังก็ทาให
ํ สิ่งเหลานี้มีความงามทางศิลปะ นาสนใจติดตาม55
สํ าหรับวรรณกรรมไทย แนวคิดโพสตโมเดิรนเขามามีอิทธิพลตอนักเขียนรุนใหมอยูไมนอย
โดยเฉพาะวิธีการที่ปฏิเสธความแนนอนของตัวบท และเชื่อวาผูเขียนมีความสําคัญนอยกวาผูตีความ วรรณกรรม
ไทยจึงมีวิธีการแตงที่เลนกับเทคนิควิธีหลายรูปแบบ เรื่องสั้นของนักเขียนรุนใหมเริ่มมีแนวการเขียนที่เรียกวา
แนวทดลอง เชนเรื่องสั้นของ วินทร เลียววาริณ ที่ใหความสําคัญกับการออกแบบรูปทรงของการเขียนเรื่องสั้น
เนื้ อ หาเป น ส วนประกอบของรูปทรง หากไมเขาใจรูปทรงก็อาจเขาใจเนื้อหาไดไมทะลุปรุโปรง เรื่องสั้นของ
ปราบดา หยุน ซึ่งใชวิธีเขียนและระบบคิดตางไปจากนักเขียนรุนกอน เชนการเสนอเรื่องสั้นแบบ mini-narratives
คือแตงเรื่องที่ดูไมสลักสําคัญหรือไมมีความหมายอะไร เชน เรื่อง "คนนอนคม" หรือการเลาเรื่องแบบเมตาฟกชัน
เชนเรื่อง "เหตุการณกรรมซํ้ าเลา" ซึ่งเดินเรื่องโดยเปนเรื่องของตัวละครที่กาลั
ํ งเลือกซื้อหนังสือในรานหนังสือ
แหงหนึ่งรวมทั้งเปนตัวละครที่อยูในเรื่องสั้นที่ตัวละครตัวนั้นเองกําลังเลือกซื้อเรื่องสั้น เหลานี้ไมไดเดินตามขนบ
เดิมของการแตงเรื่องสั้น เปนเสมือนเรื่องสั้นปลายเปดที่ไมไดชี้นาให
ํ ตองคิดไดแงเดียว แสดงวิธีคิดที่แตกตางจาก
56
การคิดโดยการนําไปสูความจริงแทแบบเดิม
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สรายุทธ ธรรมโชโต, "ความนาจะเปนโพสตโมเดิรนของความนาจะเปน," ใน 25 ปซไี รต : รวมบท
วิจารณคัดสรร, หนา 678.
55
ธีรยุทธ บุญมี, "มุมมองใหมประวัติศาสตรวรรณกรรมไทย วรรณกรรมไทยกับกึ่งศตวรรษที่หายไป,"
มติชนสุดสัปดาห 1186 (9 พฤษภาคม 2546): 12. อางถึงใน ยุรฉัตร บุญสนิท, "เรื่องสั้นเขารอบซีไรต พ.ศ.2542
และ 2545 : ภาพสะทอนความลมเหลวหรือความจริงแทของวรรณกรรมยุคหลังสมัยใหม," ใน 25 ปซไี รต : รวม
บทวิจารณคัดสรร, หนา 99-100.
56
ยุรฉัตร บุญสนิท, "ภาวะสังคมหลังสมัยใหม," วารสารปาริชาต 2: 20.
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ศิลปะแบบโพสตโมเดิรน
ศิ ลปะแบบโพสตโมเดิรนเปนศิลปะที่สอดคลองกับวิถีชีวิตและสังคม เปนความจริงที่จริงแท
สะทอนภาพที่สัมพันธกับชีวิต แสดงความหลากหลายของชีวิตประจําวันโดยแกนสาระอยูที่ผูบริโภคผานสื่อวัสดุ
และมีพื้นที่แสดงโดยทั่วไปในธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ผูคนมีสวนรวมไมเวนแมกระทั่งบาทวิถี ศิลปะเปนเรื่อง
ธรรมดาที่ผูคนเกี่ยวของและสัมผัสจากพื้นฐานของชุมชน ศิลปะไมใชเครื่องประดับในพิพิธภัณฑ หองนิทรรศการ
อาคารโรงแรมอยางที่เปนในสังคมสมัยใหม57
การปรากฏตัวของกลุมศิลปะและวรรณกรรมลัทธิดาดา (DADAISM) และกลุมปอปอารต
(POP ART) ในชวงตนศตวรรษที่ 20 ที่สวนทางกับกลุมศิลปนสมัยใหมขณะนั้นซึ่งกําลังมุงมั่นสนองตอบอารมณ
นามธรรมสวนตนบนกรอบผาใบแลวไปใสในหองนิทรรศการ นับเปนความแตกตางและทาทายจนอาจกลาวไดวา
มี นั ย สํ าคั ญถึ ง ความไรแกนสารของนามธรรมเชนนั้น จิ ต รกรรมแบบนั้นตายไปแลว ศิลปนลัทธิดาดาแสดง
ทรรศนะทางวรรณกรรมและรูปแบบศิลปะดวยสื่อวัสดุติดตั้งหลายลักษณะสะทอนปญหาสังคมโลก เยาะเยย
ถากถางสังคม ตอตานสงคราม ตอตานความงามเชิงศิลปะในแบบที่ชื่นชมกันอยู ศิลปะลัทธิดาดาไดสงผลตอ
กลุมศิลปะแบบโพสตโมเดิรนในเวลาตอมา58
ในชวงปลายทศวรรษ 1950 ปอปอารตไดแสดงบทบาทขึ้นในอังกฤษและอเมริกา นําเสนอ
ผลงานศิลปะดวยภาพวัตถุในชีวิตประจําวัน โดยใชสื่อและวัตถุตางๆ ที่ใครๆ อาจมองขาม ศิลปนปอปอารต
เลือกสรรภาพจากวัฒนธรรมมวลผลิตที่ทันสมัย (poppular mass culture) วัตถุ สิ่งพิมพ งานโฆษณา นิตยสาร
ภาพยนตร บรรจุภัณฑ ตัวอักษร ตัวเลข ถูกนํามาแสดงออก ศิลปนติดตามสังคมที่แขงขันในระบบทุนนิยมผาน
ทางสื่อมวลชน และสื่อมวลชนที่เขามาครอบคลุมชีวิตประจําวันก็สะทอนปรากฏการณเหลานั้นเปนผลงานศิลปะ
ผลงานปอปอารตอาจมิใชความงามที่ศิลปนสรางขึ้นโดยตรง แตเปนภาพจากภาพที่ปรากฏในสังคมทุนนิยม
ภาพที่เราคุนเคยและใชอยูในชีวิตประจําวัน ทุกสิ่งลวนสวยงาม ศิลปะเปนสิ่งธรรมดาสามัญที่ไมตองเกรงกลัว
ทุกคนชื่นชมกับปอปอารตโดยไมตองแสวงหาความรูหรือตองอาศัยการศึกษาที่ซับซอน ทุกคนลวนสัมผัสสื่อ
เหล า นี้ ได ผลปรากฏว า ป อ ปอาร ต ไดรับการชื่นชมตอนรับจากคนหนุมสาวรุนใหมเปนอยางมาก ศิ ลปะได
กลายเปนปรากฏการณรวมสมัยที่สดใส ไมใชลมหายใจที่เกาครึในพิพิธภัณฑอีกตอไป59

57

สมโภชน ศรีวรรณ, "ศิลปะหลังสมัยใหมกับวิถีชีวิตสหัสวรรษใหม," วารสารปาริชาต 2(ตุลาคม 2545มีนาคม 2546): 23-24.
58
เรื่องเดียวกัน, หนา 23.
59
วิรุณ ตั้งเจริญ, ศิลปะหลังสมัยใหมและวัฒนธรรม, (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,
2545) อางถึงใน เรื่องเดียวกัน.
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ขณะที่รูปแบบทางศิลปะแนวสมัยใหมใหความสําคัญกับความกาวหนา (Avant-garde) และ
ความแปลกใหม (novelty) พรอมกับมีเนื้อหาที่เนนถึงการตรวจสอบตัวเอง และตรวจสอบความเปนจริง โดยเผย
ใหเห็นลักษณะที่ไมแนนอนของความจริง แตศิลปะแบบโพสตโมเดิรนมีลักษณะที่อาจระบุไดดังนี60้
1. พยายามที่จะลบลางเสนแบงระหวางศิลปะกับชีวิตประจําวัน เชนที่ปรากฏในผลงานของ
แอนดี้ วอรฮอล ศิลปนที่มักถูกใชเปนตนแบบของศิลปะแบบหลังสมัยใหม จากภาพเขียน The Cambell Soup
Can ของเขา ซึ่ง จอหน สตอรี่ย วิจารณวาวอรฮอลไดทาให
ํ การไปจับจายสินคาในซูเปอรมารเก็ตของคนทั่วไป
กลายเปนประสบการณทางศิลปะดวยการนํ ากระปองซุปยี่หอ Cambell ที่วางเรียงตอกันบนชั้นขายของมา
นําเสนอใหเปนงานศิลปะ
2. ยกเลิ ก การแบงลํ าดับชั้นระหวางศิลปะชั้นสูงกับศิลปะชาวบาน คือไมจัดศิลปะแบบใด
แบบหนึ่งเปนชั้นสูง มองแตเพียงวามันคือความแตกตางที่เทาเทียม
3. เนนรูปแบบและลีลาที่หลากหลาย ผสมผสานหลายๆ รูปแบบเขาดวยกันเพื่อสรางความ
รูสึกประหลาดพิสดาร (eclectic) โดยเฉพาะอยางยิ่งจากการผสานลีลาทางศิลปะที่ดูแลวไมนาจะเขากันได
4. มีลักษณะเชิงละเลน (playfulness) ลอเลียนแบบไมวิพากษ (blank parody) โดยการนํา
รูปแบบทางศิลปะในอดีตมาผสมผสานกันโดยไมเนนความลึกซึ้งทางความคิด (pastiche)
5. เลิกเชิดชูศิลปนวามีความริเริ่ม และเปนอัจฉริยะ โดยมองวาศิลปะเปนเพียงสิ่งซํ้าซากที่
วนเวียนอยูกับการลอกเลียนแบบสิ่งเกาๆ
Eco Umberto61 สมาชิกคนหนึ่งของกลุมแนวคิดยุคหลังสมัยใหม ไดเสนอความคิดเกี่ยวกับ
การทํ าซํ้ าในงานศิลปะไววา การทําซํา้ หมายถึง การทําบางสิ่งบางอยางเปนครั้งที่สอง หรือทําซําแล
้ วซําเล
้ า
แบงออกเปน
1. การทํ าซําในลั
้ กษณะของการนํามาใหม (The Retake) หมายถึง การกลับมาใหมของ
ลักษณะของเรื่องที่ประสบความสําเร็จมากอนแลวเพื่อที่จะแสวงหาประโยชนจากสิ่งนั้น การนํามาใหมนี้ขึ้นอยูกับ
การตัดสินใจทางการคา ไมมีกฎกําหนดตายตัววาตองนํามาใหมทั้งหมด หรือเพียงบางสวน
60

จันทนี เจริญศรี, โพสตโมเดิรนและสังคมวิทยา, หนา 14-15.
61
Eco, Umberto, "Innovation and Repetition : Between Modern and Post Modern Aesthetic,"
DAEDELUS, (October 1985) อางถึงใน นิโลบล โควาพิทักษเทศ, "การวิเคราะหเพลงไทยสมัยนิยมตาทรรศนะ
ของสุนทรียศาสตรยุคหลังสมัยใหม" (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาการสื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2535), หนา 15-16.
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2. การทํ าซํ้ าในลักษณะของการทํ าใหม (The Remake) การทํ าใหมจะเปนการบอกเลา
อีกครั้งหนึ่งของเรื่องที่ประสบความสําเร็จมากอน พบตัวอยางไดจากงานประวัติศาสตรศิลปะและงานวรรณกรรม
ที่ มี ลัก ษณะการทํ าใหม เ ที ยม โดยจะอาศัยเทคนิคการเลาเรื่องใหแตกตางออกไปไดทุกครั้ง ถาการทํ าใหม
มีลักษณะนาสนใจก็สามารถหนีจากการทําซําได
้
3. การทําซําในลั
้ กษณะของการทําเปนชุด (The Series) หมายถึง การบอกเลา เรื่องราวของ
ตัวละครตัวหนึ่งตอเนื่องกันหลายตอน แตละตอนจะมีตัวประกอบของเรื่องเปลี่ยนแปลงไป และเรื่องราวจะจบลง
ในแตละตอนดวย
อัญชลี ชัยวรพร กลาวถึงประเด็นการทําซําว
้ า ลักษณะวัฒนธรรมในยุคโพสตโมเดิรนนั้น
แตกตางจากยุคโมเดิรนตรงที่วัฒนธรรมโพสตโมเดิรนเปนการใชประโยชนหรือดัดแปลงจากสิ่งที่มีอยูแลว ขณะที่
วัฒนธรรมโมเดิรนคือวัฒนธรรมของความแตกตางที่เปนแบบฉบับของตนเอง62
โดยสรุป คุณลักษณะของศิลปะในยุคโพสตโมเดิรนคือการยอมรับการทําซํา้ ไมสนใจตนแบบ
หรื อ อั จ ฉริยะของผูสรางงาน ไม มีพรมแดนระหวางงานศิลปะกับชีวิตประจํ าวัน ไมมีความแตกตางระหวาง
วัฒนธรรมชั้นสูงกับวัฒนธรรมมวลชน มีรูปแบบที่สับสนปนเปและเปนลักษณะเฉพาะตัวของผูสรางงาน มีการใช
รหัสที่ผสมผสานกันอยางหลากหลายแตมักจะจับอยูเฉพาะพื้นผิวของวัฒนธรรมเทานั้น บอยครั้งมีการรวมสิ่งที่
แตกตางกันเอาไวดวยกันโดยปราศจากระเบียบและกฎของการรวมกัน ปฏิเสธการเลาเรื่องตามลําดับเวลา ไม
เครงครัดตอรูปแบบกฎเกณฑที่เคยปฏิบัติมา นอกจากนี้ ยังใหความสําคัญอยางมากกับเรื่องของอารมณและ
ความรูสึก63
งานวิจัยเรื่อง "นิตยสาร a day กับภาพสะทอนของกลุมวัฒนธรรมยอยแบบโพสตโมเดิรน"
ไดนํ าลักษณะของวรรณกรรมและศิลปะแบบโพสตโมเดิรนขางตนมาวิเคราะหตัวนิตยสาร โดยสรางเปนตาราง
ลงรหัส (coding sheet) เพื่อวิเคราะหลักษณะของโพสตโมเดิรนที่ปรากฏในการนําเสนอเนื้อหาและรูปแบบของ
นิตยสาร ดังนี้
วรรณกรรมแบบโพสตโมเดิรน (ตารางลงรหัสสําหรับเนื้อหา) มีลักษณะดังตอไปนี้
- มีการคัดลอก ตัดแปะ ลอเลียน (cut n' mix)
- การสรางเรื่อง เทคนิคการแตงวรรณกรรมแตกตางจากกรอบกําหนดแบบเดิม เชนไมเลาเรื่องแบบเปน
เสนตรงตามลําดับเวลา (non-linear), เปนเรื่องเลาที่มีเนื้อหาวาดวยตัวมันเอง (metafiction) หรือเปน
เรื่องสั้นที่ดูไมสลักสําคัญหรือไมมีความหมายอะไร (mini-narratives)

62

อัญชลี ชัยวรพร, "ไมมีอะไรใหมในวัฒนธรรมโพสตโมเดิรน," สารคดี 184 (มิถุนายน 2543): 155.
นิโลบล โควาพิทักษเทศ, "การวิเคราะหเพลงไทยสมัยนิยมตามทรรศนะของสุนทรียศาสตรยุคหลัง
สมัยใหม" หนา 16.
63
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- โหยหาอดีต (nostalgia)
- อื่นๆ เชน การใชภาษา หรือเนื้อหาที่แสดงวิธีคิดที่แตกตางจากเดิม เชน การปฏิเสธสิ่งที่เชื่อวาเปน
ความจริงแทวามีเพียงขอสรุปเดียว หรือวิธีการที่นําไปสูความจริงแทแบบเดิม เปนตน
ศิลปะแบบโพสตโมเดิรน (ตารางลงรหัสสําหรับปก) มีลักษณะดังตอไปนี้
- ศิลปะเปนเพียงสิ่งที่ซํ้าซากวนเวียนอยูกับการลอกเลียนแบบสิ่งเกาๆ (ทําซํา)
้
- การผสมผสานรูปแบบและลีลาที่หลากหลายเขาดวยกันเพื่อสรางความรูสึกแปลกพิสดาร (eclectic)
- ใชประโยชนหรือดัดแปลงสิ่งที่มีอยูแลว (cut n' mix)
- ใหคุณคากับการนําขาวของเครื่องใชในชีวิตประจําวันมาทําใหเปนงานศิลปะ (ศิลปะ+ชีวิต)
- โหยหาอดีต (nostalgia)
3. แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมและการดําเนินชีวิต
วัฒนธรรมมีบทบาทสํ าคัญในสังคม เพราะเปนเครื่องกลั่นกรองที่มีอิทธิพลตอตัวแปรภายใน
บุคคล ตัวแปรทางดานจิตที่เกี่ยวของกับความรูความเขาใจ และเปนตัวกําหนดพฤติกรรมในการจูงใจ การนึกเห็น
ภาพพจน การเรียนรูสิ่งตางๆ รวมถึงทัศนคติ วัฒนธรรมมีผลตอตัวแปรอื่นๆ เชน บุคลิกภาพ วิธีการทางขาวสาร
และการสื่อสาร อาจกลาวไดวาวัฒนธรรมทําใหเกิดความแตกตางกันระหวางบุคคล และความคลายกันระหวาง
บุคคลกลุมใดๆ ที่มีความสัมพันธอยางสนิท พบปะพูดคุยอยูเสมอๆ จนสรางวัฒนธรรมของตนเพื่อเปนสื่อกลาง
และเอกลักษณสําหรับกลุมขึ้น64
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วั ฒ นธรรมเป น วิ ถี ท างอั น เปนระบบที่มนุษยสรางขึ้น และรับเขามาเปนสภาพของการอยู

รวมกันเปนกลุม

องคประกอบของวัฒนธรรม66
1. สัญลักษณ (Symbols) หมายถึง สิ่งที่ใชแทนสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อใหเกิดความหมายโดยเฉพาะ
สิ่ ง ที่เปนนามธรรม ตัวอักษรและตัวเลขก็ถือวาเปนสัญลักษณ สัญลักษณจะชวยใหเขาใจคําพูดบางคําที่เปน
นามธรรมได สัญลักษณสามารถใชแทนคําพูดและภาษาเขียนที่ยาวๆ ไดเปนอยางดี
2. ภาษา (Language) หมายถึง สิ่งที่มนุษยใชสื่อสารระหวางกันดวยการพูดและการเขียน
แตละสังคมจะมีภาษาพูดและภาษาเขียนแตกตางกันออกไป หรือแมกระทั่งคนในสังคมเดียวกัน เชื้อชาติเดียวกัน
64

ปริญ ลักษิตานนท, จิตวิทยาและพฤติกรรมผูบริโภค ฉบับมาตรฐาน, พิมพครั้งที่ 3, (กรุงเทพฯ :
ทิปปงพอยท, 2544), หนา 197-198.
65
ยุบล เบ็ญจรงคกิจ, การวิเคราะหผูรับสาร, (กรุงเทพฯ: โครงการตํารา ภาควิชาการประชาสัมพันธ
คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542) หนา 53.
66
"องคประกอบของวัฒนธรรม," [ออนไลน], แหลงที่มา : http://www.huso.buu.ac.th/cai/Sociology/
225101/Lesson5/องคประกอบของวัฒนธรรม.htm
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ก็มีการใชภาษาที่แตกตางกัน คนบางกลุมก็มีการสรางภาษาขึ้นมาเอง มีการใชและรูความหมายเฉพาะสมาชิก
ในกลุมเทานั้น เชน ภาษาของนักเลนวิทยุสื่อสาร ภาษามือ เปนตน
3. คานิยม (Values) คือ ความคิดเห็นของคนสวนใหญในสังคมที่มีตอพฤติกรรม การกระทํา
และปรากฏการณทางสังคมวาสิ่งใดดี ไมดี เรื่องใดถูก ผิด และอะไรคือสิ่งที่พึงปรารถนา ไมพึงปรารถนา คานิยม
หลักๆ ของสังคมจะมีการถายทอดทั้งในคนรุนเดียวกัน และตางรุนกันโดยใชระบบสัญลักษณ นอกจากจะเห็น
ค า นิ ย มของแตละสังคมจากพฤติกรรมและการกระทํ าของคนในสังคมแลว อาจเห็นคานิยมของแตละสังคมที่
สะทอนออกมาในรูปของขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ วรรณกรรม การแสดง และสื่อตางๆ ที่มีอยูในสังคมนั้น
4. บรรทัดฐาน (Norms) คือ กฎเกณฑหรือขอกําหนดที่เปนตัวบังคับหรือควบคุมความรูสึก
ความคิด และการกระทําของสมาชิกในสังคม ซึ่งสามารถจําแนกออกไดเปน 2 แบบ คือ
- บรรทัดฐานที่เปนทางการ (Formal norms) คือ กฎเกณฑหรือขอบังคับของสังคมที่มีการ
เขี ย นไว เ ป น ลายลั ก ษณ อั ก ษรหรื อ ประมวลไวเปนกฎหมาย มีขอกํ าหนดหรือการลงโทษที่ชัดเจนสํ าหรับผูที่
ไมปฏิบัติตาม
- บรรทัดฐานที่ไมเปนทางการ (Informal norms) คือ กฎเกณฑหรือขอบังคับของสังคมที่ไมได
เขียนไวเปนลายลักษณอักษร แตสมาชิกสวนใหญของสังคมจะเขาใจหรือทราบกัน เปนอยางดี
นักวิชาการสื่อสารเชื่อวาการถายทอดวัฒนธรรมในโลกปจจุบันนั้นตางไปจากยุคกอนๆ ที่
ส ว นใหญ ถ  า ยทอดจากคนรุ  น หนึ่ ง ไปยั ง คนอี ก รุน โดยวั ฒ นธรรมในยุ ค ป จ จุ บั น จะถ า ยทอดกันในแนวนอน
(horizontal expansion) ดวย เชน จากชนกลุมหนึ่งไปยังชนอีกกลุมหนึ่ง จากสังคมหนึ่งไปยังอีกสังคมหนึ่ง หรือ
ซี ก โลกด า นหนึ่ ง ไปยั ง อี ก ซี ก โลกหนึ่ ง ซึ่ ง ตั ว การที่ ทํ าให วั ฒ นธรรมถ า ยทอดไปไดอยางรวดเร็วจนเห็นความ
เปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไดอยางชัดเจนภายในเวลาไมนานก็คือสื่อมวลชนนั่นเอง67
ในยุ ค ที่ ก ารสื่ อ สารเริ่ ม พั ฒ นาจากการสื่ อ สารที่ เ ห็ น หน า ตากั น มาเป น การใช สื่อ เข า ช ว ย
เริ่มจากการมีหนังสือและหนังสือพิมพเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปลายศตวรรษที่ 17 ไดทาให
ํ การนําเสนอขาวสารและ
ศิ ลปวั ฒ นธรรมของแต ละชนเผ า หรื อ ชนชาติ ข ยายวงกวางขวางไดรวดเร็วขึ้น เกิ ด การยอมรับในศิลปะและ
วัฒนธรรมขามชนเผากันไดมากขึ้นเนื่องจากมีสื่อมวลชนชวยในการแพรขยาย ในยุคของการสื่อสารแบบใหมนี้
จึงไดเกิดลักษณะของวัฒนธรรมใหมขึ้น ซึ่งวัฒนธรรมใหมนี้ก็ขยายตัวไดรวดเร็วพอๆ กับการพัฒนารูปแบบของ
สื่อมวลชน จากหนังสือ หนังสือพิมพ มาเปนภาพยนตร วิทยุ โทรทัศน ตลอดจนสื่อใหมๆ อีกมากมายหลาย
รูปแบบ ศิลปวัฒนธรรมใหม ไดแก68
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68

ยุบล เบ็ญจรงคกิจ, การวิเคราะหผูรับสาร, หนา 53.
เรื่องเดียวกัน, หนา 54.
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1. ศิลปะประชานิยม (Popular art) เปนศิลปะที่อยูกึ่งกลางระหวาศิลปะพื้นบานกับศิลปะ
ชั้นสูง เปนศิลปะที่นํามาใชในเชิงพาณิชยและเผยแพรจนเปนที่นิยมของคนทั่วไป ศิลปะประชานิยมจะเนนที่ตัว
ศิลปนและความสัมพันธระหวางศิลปนกับประชาชน ศิลปนจะเปนผูที่มีรูปแบบเฉพาะในการสรางประสบการณ
รวมกับประชาชน กอใหเกิดความผูกพันและสรางสรรคผลงานเพื่อความพอใจของประชาชน
2. ศิ ลปะมวลชน (Mass art) เปนศิลปะที่ไดพัฒนาขึ้นมาเพื่อเปาหมายเชิงพาณิชยอยาง
แทจริง เชน ภาพพิมพ นวนิยาย แผนเสียง เทป ที่พยายามจะทํายอดขายใหไดมากที่สุด เพื่อใหคนจํานวนมาก
เปนลูกคาใหมากที่สุดเทาที่จะทํ าได เปนพาณิชยศิลปอยางเต็มรูปแบบ คือผลิตในลักษณะของอุตสาหกรรม
สํ าหรับตลาดมวลชนเพื่อสนองรสนิยมระดับกลางที่ใครๆ ก็ยอมรับได
การแพรขยายของวัฒนธรรมผานทางสื่อมวลชนนี้ นับเปนการทําใหขอบเขตของศิลปะแตละ
รู ป แบบไรขีดคั่นที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ผูคนอาจหลงใหลในศิลปะพื้นบานแตก็ชื่นชมในความงดงามประณีตของศิลปะ
ชั้นสูง และพอใจที่จะปลดปลอยอารมณไปตามศิลปะประชานิยมในขณะเดียวกัน เนื่องจากสื่อมวลชนชวยทําให
บุ ค คลไดรับและชื่นชมศิลปะในระดับตางๆ งายยิ่งขึ้น ศิลปะพื้นบานและศิลปะชั้นสูงตางก็ถูกนํามาผลิตเปน
พาณิ ช ยศิ ลป ดั ง นั้ น นั ก สื่ อ สารมวลชนจึงมักเรียกศิลปวัฒนธรรมที่ปรากฏอยูในโลกปจจุบันอยางรวมๆ วา
วัฒนธรรมสื่อมวลชน (mass mediated culture) ซึ่งเปนวัฒนธรรมที่หลอหลอมมาจากเบาตางๆ กัน ไมวาจะเปน
สังคมตะวันตก ตะวันออก หรือระดับสูง กลาง ตํา่ แตไดกลับมาเปนสิ่งที่เสนอผานสื่อมวลชนสูประชาชนทั่วไป69
ในยุคเริ่มแรกที่วัฒนธรรมถูกเผยแพรผานสื่อมวลชน บรรดากลุมหัวเกาไดวิพากษวิจารณ
ความเปลี่ ย นแปลงในลั ก ษณะนี้อยางรุนแรง โดยกลาวหาวาวัฒนธรรมสื่อมวลชนกํ าลังสรางความไมสมดุล
ใช ระบบผู ก ขาดและทํ าลายผูรับสาร กลาวคือ สื่อมวลชนผลิตผลงานออกมาเพื่อผลประโยชนทางพาณิชย
จึงคํ านึงถึงแตรายไดที่พึงไดรับ พยายามปอนผลงานที่ไรสาระสูผูรับสาร บิดเบือนการรับรู การแสดงออกและ
ประสาทสัมผัสของมนุษย กลาวคือ ผูรับสารจะถูกจํากัดใหมีสภาพเฉื่อยชา ติดตามเนื้อหาของรายการที่นาเสนอ
ํ
70
จนกลายเปนการหนีไปจากความเปนจริงในชีวิต
นั ก วิ ช าการสื่ อ สารหลายกลุ  ม ยั ง ไม เ ห็ น ด ว ยกั บ คํ ากล า วหาทั้ ง หมด โดยยั ง สนั บ สนุ นวา
สื่อมวลชนไมนาจะมีอิทธิพลสูงขนาดเปลี่ยนบริบทของมนุษยไดมากเชนนั้น สื่อมวลชนเพียงแตพยายามนําเสนอ
ในสิ่งที่มนุษยตองการ ทั้งยังเปนผูนํ าเอาศิลปวัฒนธรรมที่งดงามมาสูสายตาของคนทั่วไปที่ไมมีโอกาสไดสัมผัส
สิ่งเหลานี้ดวยตัวเอง หลังจากความขัดแยงคอยๆ จางหายไป นักวิชาการสื่อสารจึงกลับมาใหความสําคัญตอ
ผูรับสารในยุคอุตสาหกรรมซึ่งคุณภาพชีวิตเปลี่ยนแปลงไป และจะเปลี่ยนแปลงไปอีกในอนาคต โดยมุงศึกษา
69

Real, M.R., Mass-mediated culture, (Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall,1977) อางถึงใน
ยุบล เบ็ญจรงคกิจ, การวิเคราะหผูรับสาร, หนา 54-55.
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Lazere, D., American media and mass culture, (Berkeley California : University of
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ความสัมพันธระหวางโครงสรางของสังคม วัฒนธรรมที่ครอบคลุมสังคม และทัศนคติ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติ
ของสมาชิ ก ในสังคมนั้นๆ หลักการใหญๆ ของแนวคิดดานวัฒนธรรมและการดํ าเนินชีวิตของผูรับสารคือ
ผูรับสารมีความคาดหวัง และความพึงพอใจที่ไดรับจากสื่อมวลชน และสิ่งเหลานี้อธิบายไดจาก71
1. รูปแบบของเนื้อหาจากสื่อที่นาเสนอ
ํ
2. ธรรมเนียม บรรทัดฐานและประเพณีนิยมที่ผูรับสารเห็นวาเหมาะสมที่จะใช และตอบสนอง
กับสื่อในสถานะตางๆ ในสังคม
ทั้ ง สองสิ่ ง นี้ จ ะหล อ หลอมเข า ด ว ยกั น โดยโครงสร า งของสั ง คมและตั ว แปรทางวัฒนธรรม
โครงสรางของสังคมและตัวแปรทางวัฒนธรรมจะเปนตัวกําหนดเนื้อหาที่จะเสนอในสื่อ และกําหนดวาผูรับสารจะ
พึงพอใจตอเนื้อหาเหลานั้นอยางไร โดยความแตกตางในหมูผูรับสารอาจเกิดขึ้นจากคนในกลุมวัฒนธรรมยอย
หลายกลุมในสังคม แนวทฤษฎีวัฒนธรรมและการดําเนินชีวิต (Cultural / life style perspective) มองผูรับสาร
วามีความพึงพอใจซึ่งเกิดขึ้นจากแรงผลักดันทางโครงสรางของสังคมและวัฒนธรรมซึ่งเปนสิ่งที่อยูภายนอกตัว
มนุษย สมมติฐานของแนวคิดดานวัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตของผูรับสาร คือการพยายามที่จะมองภาพรวม
ของปรากฏการณทางสังคมและวัฒนธรรม โดยจะมองวาเนื้อหาที่ปรากฏในสื่อมวลชนถูกกําหนดดวยแรงผลัก
แบบใด ผูรับสารที่บริโภคเนื้อหานั้นก็นาจะมีชีวิตอยูภายใตเงื่อนไขที่เกิดจากแรงผลักแบบเดียวกัน72
การศึ ก ษาด ว ยทฤษฎี วั ฒ นธรรมและการดํ าเนิ น ชี วิ ต เป น ความพยายามที่ จ ะชี้ ใ ห เ ห็ น ถึ ง
อิทธิพลของสื่อมวลชนที่มีตอผูรับสาร และอิทธิพลของผูรับสารที่มีตอการผลิตรายการที่นามาเสนอต
ํ
อผูรับสาร
อีกทีหนึ่ง อิทธิพลดังกลาวมักเปนหลักการดานความนึกคิด ความเชื่อ คานิยม ทัศนคติตางๆ ที่สอดแทรกเขามา
เปนแกนในการดํ าเนินชีวิตของบุคคลในสังคมนั้นๆ เนื้อหาของสิ่งที่นาเสนอออกสู
ํ
สื่อมวลชนจึงมักจะสอดคลอง
73
กับความเปนจริงที่เกิดขึ้น
ในกรุงเทพฯ มีภาพของโพสตโมเดิรน และคนกรุงเทพฯ ตางก็เคยชิน และเปนโพสตโมเดิรนกัน
แบบไมรูตัว อาทิเชน การเดินออกไปเจอแมคาขายสมตําไกยาง มองไปอีกทางก็เห็นรานเสื้อผาแฟชั่น มองไป
อีกทางเห็นรถวิ่งไปมาเสียงดัง ควันพิษ ขณะเดียวกันก็มีรถเกงราคาหลายลานใหมเอี่ยมแลนมา มองขึ้นไปเห็น
ตึกสูง 30-40 ชั้น เราอาจเห็นรายการเผยแพรวัฒนธรรมไทยที่ผูดาเนิ
ํ นรายการใสชุดสูทสากลทางโทรทัศน ซึ่งหาก
จะหาคําตอบวาความเปนไทยที่แทจริงคืออะไร เราตางก็จําไมไดแลว ในขณะที่เรากลับเชื่อวาตัวละครในละคร
ยอนยุค หรือละครจักรๆ วงศๆ ที่แตงตัวราวกับลิเกนั้นคือความเปนไทย หรือในกรณีที่วัยรุนไดรับอิทธิพลการใส
สายเดี่ยวจากวัฒนธรรมตะวันตก ผูใหญก็มองวาสายเดี่ยวโปเกินไป แตในยุคของยายายที่ใสผาแถบ ผาถุง หรือ
71
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บางคนไมใสเลย กลับโปกวาในปจจุบันเสียอีก เพียงแคเรื่องใกลตัวเหลานี้ ก็ทําใหสามารถมองเห็นกรุงเทพฯ ใน
มุมมองโพสตโมเดิรนไดในประเด็นที่วาทุกอยางนั้นขัดแยง สับสน ปนเป และหักมุม แตกลับอยูรวมกันไดอยาง
ไมนาเชื่อ74
การปรากฏภาพของโพสตโมเดิรนในกรุงเทพฯ ขางตน ทําใหผูวิจัยเกิดความสนใจที่จะศึกษา
รูปแบบของวัฒนธรรมของคนไทยในยุคปจจุบันโดยเริ่มจากผูที่อาศัยอยูในกรุงเทพฯ ซึ่งเปนผูอานนิตยสาร a day
อั น จั ด ได ว  า มี ลัก ษณะของโพสตโมเดิรนอยางชัดเจน ซึ่งผูวิจัยเชื่อวาเริ่มเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในวิถีชีวิต
ความเปนอยูของพวกเขาแลว จึงเปนประเด็นที่นาศึกษาวาวิถีชีวิตของพวกเขาเหลานี้แสดงถึงลักษณะสังคม
โพสตโมเดิรนอยางไรบาง รวมทั้งในประเด็นเกี่ยวกับเนื้อหาและรูปแบบของนิตยสาร a day วาสะทอนถึงวิถีชีวิต
ของคนไทยในสังคมปจจุบันหรือไม อยางไร ซึ่งผูวิจัยไดนํ าแนวคิดเรื่องรูปแบบการดําเนินชีวิตดังจะนําเสนอ
ในลําดับถัดไป มาประกอบการศึกษาวิถีชีวิตของผูอาน ดังนี้
การศึกษาเรื่องรูปแบบการดํ าเนินชีวิตเปนการศึกษาที่ยึดตามแนวความคิดที่วา "คนเราจะ
กระทํ าสิ่งตางๆ ที่สอดคลองกับรูปแบบชีวิตที่เรากํ าลังดํ าเนินอยู หรือที่เราตองการจะเปน" ซึ่งแตกตางจาก
การวิจัยตามลักษณะบุคลิกภาพที่ยึดตามแนวคิดที่วา "คนเรากระทําสิ่งตางๆ ตามลักษณะหรือบุคลิกที่เราเปน"
ทั้งนี้ รูปแบบการดําเนินชีวิตจะมีลักษณะไมคงที่ เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ในขณะที่บุคลิกภาพมีลักษณะคงเดิมเปน
เวลานาน75
วิ ถี ชี วิ ต (Lifestyle) เป นตัวแปรที่ไดจัดแบงประเภทของบุคคลโดยใชเกณฑเรื่องรสนิยม
(Taste) และความชื่นชอบในการเลือกใชชีวิตของบุคคล แนวคิดเรื่องวิถีชีวิตเริ่มตนดวยการพิจารณากิจกรรม
ในชีวิตประจํ าวันของบุคคล ซึ่งอาจแบงไดเปน 2 กิจกรรมหลักๆ คือ กิจกรรมการทํางาน และกิจกรรมการ
พักผอน76
Reimer กล าววา รูปแบบการดํ าเนินชีวิต คือ รูปแบบเฉพาะของกิจกรรมในแตละวัน
ที่แสดงถึงความเปนตัวตนของคนๆ นั้น โดยที่รูปแบบการดําเนินชีวิตของแตละบุคคลจะเปนเอกลักษณที่ไมมี
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226-227.

75

ภูมิกมล ผดุงรัตน, "POSTMODERN ปรากฏใหเห็นรอบๆ ตัวเรา," GM 241(สิงหาคม 2543):

Kotler,P., and Andreasen, R., Strategic marketing for nonprofit organizations. 5th ed,
(New Jersey : Prentice-Hall,1996) อางถึงใน อัญชนี วิชยาภัย บุนนาค, "การแสวงหาขาวสาร ทัศนคติและ
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพฯ" (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต
ภาควิชาการประชาสัมพันธ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2540), หนา 29-30.
76
กาญจนา แกวเทพ, สื่อสารมวลชน : ทฤษฎีและแนวทางการศึกษา, พิมพครั้งที่ 3, (กรุงเทพฯ :
โรงพิมพศาลาแดง, 2545), หนา 311.

38
ใครเหมื อ น แตละคนจะเลือกทํ าในสิ่งที่แตกตางจากคนอื่นๆ ซึ่งก็อาจจะมีคนอื่นทํ าในสิ่งเหลานี้เหมือนกัน
ก็เปนได ดวยเหตุนี้จึงมีคนจํานวนหนึ่งที่มีรูปแบบการดําเนินชีวิตที่เหมือนๆ กัน77
รูปแบบการดําเนินชีวิต หมายถึง แบบที่ประชาชนไดใชชีวิตและจายเงินและเวลา รูปแบบ
การดํ าเนินชีวิตมีสวนเกี่ยวของกับบุคลิกภาพ สิ่งจูงใจ ครอบครัว กลุมอางอิง ชั้นทางสังคม วัฒนธรรมและ
วัฒนธรรมยอย ทั้งนี้เพราะวาคนเราเกิดมาจะตองใชชีวิตที่สัมผัสกับสิ่งตางๆ ภายนอกตัว ประกอบกับการใชชีวิต
ที่ไดรับอิทธิพลมาจากความเปนบุคคลิกภาพของตัวเองที่ผลักดันใหเกิดแบบการดําเนินชีวิตของตนขึ้นมา ดังนั้น
แบบการดํ าเนินชีวิตของคนจึงสามารถแตกตางกันออกไปได สอดคลองกับ Assael (1995) ที่นิยามวารูปแบบ
การดํ าเนินชีวิตนั้นก็คือลักษณะของความเปนอยูที่แสดงถึงการใชเวลาของแตละคนวาเปนอยางไร (Activities)
การให ค วามสนใจกั บ สภาพแวดล อ มรอบตั ว (Interests) และความคิ ด เห็ น ที่ มี ตอตัวเองและสิ่งรอบขาง
(Opinions) ซึ่งตัวแปรเหลานี้คือลักษณะทางจิตวิทยา (Psychological Characteristics)78
Reynolds and Darden (1993)79 ไดใหคําจํากัดความของกิจกรรม ความสนใจ และความ
คิดเห็น ไววา
กิจกรรม หมายถึงการแสดงออกอยางเดนชัด เชน การซื้อสินคา หรือการคุยกับเพื่อนบาน
เกี่ยวกับบริการใหมๆ ซึ่งแมวาการแสดงออกเหลานี้จะสามารถสังเกตเห็นได แตก็เปนเรื่องยากที่จะวัดถึงเหตุผล
ของการกระทําไดโดยตรง
ความสนใจ เปนความสนใจในบางวัตถุประสงค บางสถานการณ หรือบางเรื่อง ซึ่งหมายถึง
ระดับของความตื่นเตนที่เกิดขึ้นพรอมกับความเอาใจใสเปนพิเศษ หรือความเอาใจใสแบบตอเนื่อง
ความคิดเห็น เปนคําตอบของแตละบุคคลในการตอบสนองตอสิ่งเราที่เกิดขึ้นในลักษณะของ
การตีความ ความคาดหวัง และการประเมินผล เชนความคาดหวังเหตุการณในอนาคต การประเมินผลดีและ
ผลเสียของการเลือกที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
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จุฑามาส กีรติกสิกร, "รูปแบบการดําเนินชีวิตของเด็กวัยรุนกับการใชประโยชนจากสื่อมวลชน"
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาการสื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542), หนา 10.
78
สมจิตร ลวนจําเริญ, พฤติกรรมผูบริโภค, (กรุงเทพฯ : สํ านักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2532)
อางถึงใน นทีรัย เกรียงชัยพร, "รูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภคชายในกรุงเทพมหานคร" (วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาการประชาสัมพันธ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2543), หนา 20.
79
อางถึงใน พรกมล รัชนาภรณ, "รูปแบบการดําเนินชีวิต พฤติกรรมการเปดรับสื่อ และพฤติกรรมการ
บริโภคสินคาของวัยรุนในจังหวัดเชียงใหม" (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาการประชาสัมพันธ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542), หนา 22.

39
Plummer ไดจํ าแนกตัวแปรยอยในการพิจารณากิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น
ที่สามารถบงบอกถึงรูปแบบการดําเนินชีวิตไวดังนี80้
กิจกรรม
Activities

ความสนใจ
Interest

ความคิดเห็น
Opinions

ลักษณะทางประชากร
Demographics

การทํางาน
งานอดิเรก
กิจกรรมสังคม
การใชเวลาวาง
การพักผอน
สมชิกคลับ
การรวมกิจกรรมชุมชน
การเลือกซื้อ
กีฬา

ครอบครัว
บาน
งาน
การรวมกิจกรรมชุมชน
การพักผอน
ความนิยม
อาหาร
สื่อ
ความสําเร็จ

ตอตัวเอง
ปญหาสังคม
การเมือง
ธุรกิจ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
ผลิตภัณฑ
อนาคต
วัฒนธรรม

อายุ
การศึกษา
รายได
อาชีพ
ขนาดครอบครัว
ที่อยูอาศัย
ภูมิศาสตรของจังหวัด
ขนาดของจังหวัด
ขั้นตอนวงจรชีวิตของ
ครอบครัว

จากตาราง AIOs ซึ่งประกอบดวยตัวแปรตางๆ ขางตน ผูวิจัยจะใชเปนแนวทางที่จะชวยใหได
ขอมูลที่เปนประโยชนในการนําไปวิเคราะหรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูอานนิตยสาร a day ในการศึกษาครั้งนี้
โดยจะวิเคราะหทัศนะดานตางๆ ของกลุมผูอานในฐานะที่เปนวัฒนธรรมยอยอยางหนึ่งในสังคมไทยปจจุบัน
วัฒนธรรมยอย
ไมมีสังคมใดที่จะมีความเปนลักษณะกลุมที่เหมือนกันหมด ทุกสังคมประกอบขึ้นดวยกลุม
บุคคลขนาดใหญที่จะแสดงถึงความแตกตางพื้นฐานบางอยางที่อาจจะเปนพื้นฐานมาจากปจจัยดานกายภาพ
ศาสนา เชื้อชาติ สัญชาติ วัฒนธรรมใหญๆ แตละวัฒนธรรม ในหลายดานก็เปนผลของการผสมกันระหวาง
วั ฒ นธรรมยอยทั้งหลายที่มีอยูในวัฒนธรรมหลัก ดังนั้นวัฒนธรรมยอยจึงหมายถึงลักษณะของพฤติกรรมที่มี
ความเปนพิเศษตอกลุมที่เปนสวนหนึ่งของกลุมสังคมสวนใหญ81
วั ฒ นธรรมยอยเปนวิธีการที่กลุมยอยใชในการจัดการกับชีวิตทางวัตถุและวิถีชีวิตดานอื่นๆ
ที่แตกตางไปจากกลุมอื่นๆ โดยมีเปาหมายเพื่อสรางอัตลักษณ วิธีการนี้เปนปฏิบัติการที่กลุมดําเนินการอยาง

80

พรกมล รัชนาภรณ, "รูปแบบการดํ าเนินชีวิต พฤติกรรมการเปดรับสื่อ และพฤติกรรมการบริโภคสินคา
ของวัยรุนในจังหวัดเชียงใหม" หนา 23.
81
ศุภร เสรีรัตน, พฤติกรรมผูบริโภค, พิมพครั้งที่ 3, (กรุงเทพฯ : เอ.อาร. บิชิเนส เพรส, 2544), หนา 305.

40
มีความหมายและมีสํานึก ไมวาจะเปนวัตถุ ความสัมพันธ ระบบคานิยม ระบบความเชื่อที่ผลิตออกมา และ
วิธีการที่ผลิต ลวนมีเอกลักษณเฉพาะกลุม82
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป น การศึ ก ษาวั ฒ นธรรมย อ ยโดยใช แ นวการวิ เ คราะห เ ฉพาะลักษณะของ
วัฒนธรรมยอย กลาวคือจะไมพิจารณาความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมยอยกับวัฒนธรรมหลัก แตจะศึกษา
รายละเอียดตางๆ ของตัววัฒนธรรมยอยนั้นเอง83
4. สื่อทางเลือก (alternative media)
เนื่องจาก วงศทนง ชัยณรงคสิงห ผูกอตั้งนิตยสาร a day ประกาศตัววา a day เปน "นิตยสาร
อัลเทอรเนทีฟเลมใหมของเมืองไทย" การศึกษาในครั้งนี้จึงไดนาแนวคิ
ํ
ดเกี่ยวกับสื่อทางเลือกมาพิจารณารวมดวย
เพื่อจะไดสรางความเขาใจเกี่ยวกับนิตยสาร a day ในฐานะที่เปนสื่อทางเลือกตามนิยามของผูผลิต
ความหมายของสื่อทางเลือก
มีผูพยายามใหความหมายสื่อทางเลือกโดยใชเกณฑลักษณะตางๆ เพื่อสรางสื่อทางเลือกใหมี
ลักษณะเฉพาะที่โดดเดน หลายกลุมใหความหมายสื่อทางเลือกโดยใชสื่อกระแสหลัก (mainstream media) เปน
ตัวตั้งเพื่อชี้ถึงความตางเมื่อเปรียบเทียบกับสื่อทางเลือก บางกลุมยึดแนวการปฏิบัติ การจัดตั้งหรือการทํางาน
ขององคกร บางครั้งใชเนื้อหาที่นาเสนอเป
ํ
นเกณฑหลัก และมีบางกลุมใชแนวคิดเชิงวิพากษ เชน Marxist หรือ
Gramscian มาอธิบาย แมวาจะมีความหลากหลายในการใหคําจํากัดความ แตอยางไรก็ตาม แตละความหมาย
ก็มีความเชื่อมโยงและสอดคลองกัน ดังจะเห็นไดดังตอไปนี84้
การใหความหมายเชิงปฏิบัติการเพื่อนิยามการเคลื่อนไหวของสื่อชนิดใหมที่เกิดขึ้น
องคการยูเนสโกศึกษาวิธีการสื่อสาร และแบงการสื่อสารและผูรับสารแนวใหมที่พบในชวง
คริสตทศวรรษที่ 1990 เปน 4 ประเภทหลักๆ85 โดยหนึ่งในสี่สื่อใหมมีสื่อทางเลือกรวมอยูในกลุมอันประกอบดวย
สื่อชุมชน การเขาถึงสื่อกระแสหลัก และการมีสวนรวมในการจัดการและการผลิตสื่อ จากคําจํากัดความของ
ยูเนสโก สื่อทางเลือกหมายถึงโครงสรางการสื่อสารและแนวปฏิบัติที่ถูกสรางเพิ่มเติม เนื่องจากแนวทางของ
สื่อกระแสหลักไมสามารถตอบสนองความตองการสื่อสารของคนบางกลุมได
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Hall, S., and Jefferson, T., Resistance through Ritual, (London : Hutchinson, 1976) อางถึงใน
กาญจนา แกวเทพ, ศาสตรแหงสื่อและวัฒนธรรมศึกษา, หนา 523.
83
กาญจนา แกวเทพ, ศาสตรแหงสื่อและวัฒนธรรมศึกษา, หนา 526.
84
พิรงรอง รามสูต รณะนันทน, สื่อภาคประชาชน, (กรุงเทพฯ : โครงการปฏิรูประบบสื่อ การกํากับดูแล
เนื้อหาโดยรัฐ การกํากับดูแลตนเอง และสื่อภาคประชาชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547), หนา 4.
85
Lewis, P., Alternative media : linking global and local, (Paris : UNESCO, 1993) อางถึงใน
เรื่องเดียวกัน.
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คํ าจํ ากัดความของสื่อทางเลือกจึงมักถูกเปรียบเทียบในลักษณะคูตรงขามกับสื่อกระแสหลัก
โดยความพยายามของการสรางการสื่อสารทางเลือกมีลักษณะที่พิจารณาไดหลายประการ เชน

การศึกษา

- มีเปาหมายหรือแรงจูงใจที่ไมใชเพื่อการคา แตเปนการสงเสริมมนุษยชน วัฒนธรรม และ

- แหลงเงินทุน ในหลายแหง สื่อทางเลือกไมไดรับเงินสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน หนวย
การปกครองทองถิ่น หรือแมแตคาโฆษณาจากบริษัท
- กฎและการบริหาร สื่อทางเลือกมักถูกบริหารจัดการโดยองคกรที่แตกตางจากที่เราเคยเห็น
- โครงสรางองคกร มีวิธีการทํางานที่แตกตาง
- สื่อทางเลือกวิพากษวิจารณการทํ างานแบบมืออาชีพ โดยมักใชอาสาสมัครเปนคนทํางาน
มีชาวบานเปนเจาของ มีหลักที่แตกตางในการเลือกหัวขอขาวมานําเสนอ
- เสนอเนื้อหาสาระแตกตางจากเนื้อหาที่พบไดทั่วไปในสื่อกระแสหลัก หรือเนื้อหาที่ไดรับ
อนุญาตวานําเสนอได
- มีความสัมพันธกับผูรับสารแตกตางจากสื่ออื่น กลาวคือ ผูอานหรือผูฟงเขามามีสวนรวม
ในการควบคุมสื่อ หรือเปดใหผูรับสารเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น หรือความตองการ
- การรวมตัวของผูรับสารจากกลุมที่หลากหลาย อาจมาจากคนหนุมสาว ผูหญิง หรือคนใน
ชนบท
- ระดับการแพรกระจายของสื่อมีความหลากหลาย อาจมีทั้งระดับทองถิ่น ภูมิภาค หรือระดับ
ชาติ
คํ าจํ ากัดความของยูเนสโกยังเปนคําจํากัดความที่กวางและไมเฉพาะเจาะจง ใหความหมาย
ในลักษณะที่วาสื่อใดก็ตามที่ไมไดดาเนิ
ํ นไปตามแนวทางของสื่อกระแสหลัก จัดวาเปนสื่อทางเลือก
การใหความหมายจากเกณฑเรื่องการจัดตั้งและการทํางานขององคกร
อนุช อาภาภิรม86 ยกแนวคิดของ Michael Albert87 ที่แยกสื่อทางเลือกออกจากสื่อกระแส
หลัก โดยชี้วาสื่อทางเลือกควรมีวิธีการจัดตั้งและการทํางานคือ
1. ไมไดตั้งขึ้นเพื่อหากําไรสูงสุด ไมขายผูรับสารใหกับบริษัทที่ลงโฆษณา
2. มีโครงสรางเพื่อลมลางความสัมพันธแบบเปนลําดับชั้นทางสังคมที่มีอยู
3. เปนอิสระจากสถาบันสังคมอื่น โดยเฉพาะบรรษัทขนาดใหญ
86

อนุช อาภาภิรม, การสื่อสารความพยายามแสวงหาสื่อเพื่อสาธารณะในโลกยุคไรพรมแดน,
(กรุงเทพฯ : รุงเรืองสาสนการพิมพ, 2545) อางถึงใน พิรงรอง รามสูต รณะนันทน, สื่อภาคประชาชน, หนา 5.
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Albert, M., Alternative Media what make alternative media alternative? [Online], Available
from: http://www.zmag.org/whatmakesalti.htm อางถึงใน เรื่องเดียวกัน.
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ท า ยที่ สุด อนุ ช อาภาภิ รม ได เ ชื่ อ มโยงองค ป ระกอบดานผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการใช
สื่อทางเลือก คือการทํางานของขบวนการทางสังคมเขากับการทํางานของสื่อทางเลือก เนื่องจากโดยวิธีการจัดตั้ง
และการทํ างานของสื่อทางเลือก มีลักษณะของการเคลื่อนไหวทางสังคมอยูในตัว สื่อทางเลือกขยายตัวและ
เข ม แข็ ง ขึ้ น ตามกระบวนการทางสั ง คม ขณะเดี ยวกัน ขบวนการทางสังคมก็ขยายตัวและเขมแข็งขึ้นตาม
สื่อทางเลือก
การใหความหมายตามเกณฑที่เนนเนื้อหาที่นาเสนอ
ํ
88
John Fiske ใหมุมมองทางความคิด ประกอบกับ Project censored ในสหรัฐอเมริกาที่
ศึกษาขาวที่มีคุณประโยชนตอประชาชน แตกลับไมไดรับการนําเสนอทางหนาหนังสือพิมพ และผลการศึกษาที่ได
สนั บ สนุ น ความคิ ด ของ Fiske ว า สื่อทางเลือกเปนแหลงนํ าเสนอเนื้อหาขาวที่ไมไดถูกเผยแพรผานทางสื่อ
กระแสหลัก สื่อทางเลือกนําเสนอเรื่องที่ถูกระงับหรือเรื่องตองหามสําหรับสื่อกระแสหลัก ดังนั้นวิธีการเลือกสรร
ขาวจึงเปนอีกประเด็นหนึ่งที่ชี้ถึงความแตกตางระหวางสื่อทางเลือกและสื่อกระแสหลัก
การใหความหมายจากแนวคิดทฤษฎี
Atton89 อางอิงทฤษฎีการสื่อสารเพื่อนํ ามาสรางทฤษฎีอธิบายสื่อทางเลือก โดยไดอางอิง
แนวคิดของนักทฤษฎีหลายสํ านักที่มีคํ าอธิบายเกี่ยวของกับสื่อทางเลือกและสื่อหัวรุนแรง (radical media)
Atton ดึงการวิเคราะหของนักทฤษฎีหลายๆ คน เชน แนวคิดแบบ Marxist ที่เห็นวาสื่อทางเลือกเปนการผลิตเพื่อ
ตอตานความสัมพันธแบบทุนนิยม และสื่อทางเลือกมักถูกอธิบายรวมกับแนวคิดแบบดังกลาว
แนวคิดของพวก Gramscian ที่นํ าเสนอแนวคิดตอตานการครอบงําโดยสมัครใจ (counterhegemony) เนื่องจาก Gramsci สนใจกระบวนการที่ชนชั้นสูงในอดีตรักษาอํานาจการปกครอง ความเปนผูนํา
ของตนโดยไมตองใชความรุนแรง หรือบังคับโดยการใชกาลั
ํ ง หากแตใชสื่อมวลชน โดยใหสื่อเปนเครื่องมือเพื่อ
สรางความเห็นรวมที่เหมือนๆ กันของประชาชนสวนใหญ ซึ่งความเห็นที่สื่อมวลชนสรางขึ้นจะทําใหคนคลอยตาม
และเชื่อวาการปกครองของชนชั้นสูงนั้นชอบธรรมแลว สื่อกระแสหลักจัดวาเปนสื่อที่สนับสนุนชนชั้นสูง ผูปกครอง
สวนสื่อทางเลือกเกิดขึ้นในทางตรงกันขาม90
Enzenberger91 กับความเห็นเรื่องการปลดปลอยทางการเมืองโดยการใชสื่อที่มีลักษณะคือ
1. ผูสรางสรรคสื่อกับผูรับสารมีปฏิสัมพันธตอกัน
2. เปนการผลิตสื่อรวมกัน
3. สนใจเรื่องในชีวิตประจําวันและชีวิตของคนธรรมดาสามัญ
88

อางถึงใน พิรงรอง รามสูต รณะนันทน, สื่อภาคประชาชน, หนา 6.
89
Atton, C., Alternative media, (London : SAGE, 2002) อางถึงใน เรื่องเดียวกัน.
90
พิรงรอง รามสูต รณะนันทน, สื่อภาคประชาชน, หนา 6.
91
อางถึงใน เรื่องเดียวกัน.
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ซึ่งตอมา Dennis McQuail92 ไดนาแนวคิ
ํ
ดของ Enzenberger พัฒนาตอเปนการมีสวนรวม
อยางประชาธิปไตยที่เกิดจากการใชสื่อเพื่อสรางปฏิสัมพันธแบบมีสวนรวม และการสื่อสารในแนวราบระหวาง
สมาชิกในชุมชนขนาดเล็ก กลุมคนที่มีอุดมการณรวมกัน และกลุมยอยทางวัฒนธรรม
ภายหลังจากการศึกษางานที่ไดนาเสนอข
ํ
างตน Atton ไดสรุปองคประกอบของสื่อทางเลือก
และสื่อของพวกหัวเอียงซาย (radical media) 6 ประการ โดยสามประการแรกอธิบายดานผลิตผล (product)
และสามประการหลังอธิบายเรื่องกระบวนการ (process)93
1. เนื้อหา องคประกอบที่สาคั
ํ ญของสื่อทางเลือกคือเกณฑในการใหคุณคาของขาวที่แตกตาง
2. รูปแบบ (ภาพประกอบและตัวอักษร) สื่อทางเลือกมีความหลากหลายในการนําเสนอ ทั้ง
การเย็บรวมเปนเลม และคุณคาความงาม
3. มีความแปลกใหมในการผลิต ไมวาจะเปนวิธีการเขียนไขแลวโรเนียว การจัดหนาและ
เรียงพิมพดวยคอมพิวเตอร หรือแมกระทั่งถายเอกสาร
4. แนวทางการเผยแพรสื่อ สื่อทางเลือกมักจะถูกกระจายเผยแพรเฉพาะกลุม มีเครือขาย
การเผยแพรแบบลับๆ ที่ไมสามารถมองเห็นสายการจัดจําหนายไดชัดเจน
5. เปนกระบวนการเปลี่ยนรูปความสัมพันธ บทบาท และความรับผิดชอบทางสังคม ผูอาน
ทํ าหนาที่เปนผูเขียนได องคการ หนวยงาน เปนการรวมตัวของกลุมคน ไมตองการความเปนมืออาชีพของ
นักหนังสือพิมพ การพิมพ และการจัดจําหนาย
6. เปลี่ยนรูปแบบกระบวนการสื่อสาร โดยใชการสื่อสารและความสัมพันธแนวราบ และ
เครือขายการสื่อสาร
จากคํ าจํ ากัดความทั้งหมดขางตน สามารถแสดงองคประกอบของสื่อทางเลือก โดยจําแนก
เปนดานองคกรและการจัดตั้ง และดานกระบวนการผลิต ตามที่ พิรงรอง รามสูต รณะนันทน ไดประมวลไว ดังนี94้
องคกรและการจัดตั้ง
- ไมหวังผลกําไร
- ไมขายผูรับสารใหกับบริษัทเพื่อเปนรายได
- เปนอิสระจากองคกรทางสังคมอื่นๆ และรัฐ
- เปนเจาของโดยประชาชน ไมใชบริษัทขนาดใหญ
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อางถึงใน พิรงรอง รามสูต รณะนันทน, สื่อภาคประชาชน, หนา 6.
พิรงรอง รามสูต รณะนันทน, สื่อภาคประชาชน, หนา 7.
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เรื่องเดียวกัน, หนา 8.
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กระบวนการผลิต
- ไมสนใจการทํางานแบบมืออาชีพ พึ่งพาอาสาสมัคร
- เปนการผลิตรวมกัน โดยที่ผูรับสารสามารถทําหนาที่เปนผูสงสารได
- นํ าเสนอเนื้อหาจากเกณฑการเลือกที่แตกตางจากสื่อกระแสหลัก เชน
- เรื่องตองหาม หรือไมไดเสนอในสื่อกระแสหลัก
- ชีวิตประจําวันหรือเรื่องของคนสามัญ
- ตอบสนองความตองการของคนเฉพาะกลุม
- นํ าเสนอดวยรูปแบบที่หลากหลาย
- มีเทคนิคการผลิตที่แปลกใหม ไมเนนการพึ่งพาเครื่องจักรขนาดใหญ
- กระจายสื่อที่ผลิตแลวดวยเครือขายหรือสายการเผยแพรที่ไมโจงแจงชัดเจน
ความแตกตางระหวางสื่อทางเลือกและสื่อกระแสหลัก นอกจากจะดูโครงสรางวาใครเปนผูทํา
และพูดโดยใครแลว การพูดเรื่องอะไร ดวยแนวคิด จุดยืนอยางไร ก็สามารถเปนเครื่องชี้วัดอยางสําคัญดวย
เชนกัน โดยเฉพาะเนื้อหาที่สะทอนแงมุมอันแตกตางทางการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา วิถีชีวิต และทิศทางของ
สังคม95
สื่อทางเลือกในรูปแบบของสื่อวัฒนธรรม สื่อกิจกรรม หรือสื่อสิ่งพิมพ เกิดขึ้นมานานแลว
ในสังคมไทย อาทิผูคนในชนบทใชสื่อพื้นบานในการแสดงออกซึ่งความคิด ความรูสึก ผานการรองรําทําเพลงที่มี
เนื้อหา ทวงทาและแนวคิด ตางไปจากละครรอง โขน หรือนาฏศิลปตามแบบแผนในเมืองหลวง หนังสือตองหาม
และเพลงเพื่อชีวิตในยุคฉันจึงมาหาความหมาย ก็จัดเปนสื่อทางเลือกในยุคสมัยนั้นเชนกัน96
ประวั ติ ศ าสตร ค วามต อ งการใช สื่อ และสร า งสื่ อ ของภาคประชาชนในประเทศไทยเกิดขึ้น
ชัดเจนในยุคของขบวนคนหนุมสาวเดือนตุลาคม 2516 ที่มีการใชสื่อ สรางสื่อเพื่อสื่อสารแนวคิดและอุดมการณ
ประชาธิปไตยในรูปแบบตางๆ อาทิ ใบปลิว โปสเตอร เพลงเพื่อชีวิต คัตเอาท ละคร ศิลปะ ซึ่งถูกเรียกวา "สื่อนอก
กระแส" จากนั้นมาเมื่อชุมชนและหมูบานกลายเปนเปาหมายของการพัฒนาแบบบนลงลาง เราก็เริ่มไดยินคําวา
"สื่อชุมชน" ซึ่งหมายถึงสื่อที่เขาถึงชุมชนชาวบาน อันไดแก หอกระจายขาว แผนพับ ปฏิทิน โดยมีเปาหมายการ
สรางและการใชดานสงเสริมการเกษตร การเผยแพรความรูเรื่องปุยและสารเคมีการเกษตร การสาธารณสุข
นโยบายรัฐ เปนตน อนึ่ง สื่อชุมชนในความหมายทางวิชาการวารสารศาสตรหรือนิเทศศาสตร หมายรวมไปถึง
สื่อบุคคลและสื่อพื้นบาน หรือสื่อประเพณีดวย อยางไรก็ตาม จากเสนทางของสื่อนอกกระแส สื่อชุมชน จนถึงยุค
การเติบโตของ องคกรพัฒนาเอกชน (NGO) พรอมๆ กับอคติของสังคมที่คิดวาองคกรพัฒนาเอกชนหรือกลุมคน
ที่คัดคานรัฐนั้นไมหวังดีตอประเทศชาติ ไดนํ ามาซึ่งความจํ าเปนในการสื่อสารของคนที่เขาไมถึงสื่อมากยิ่งขึ้น
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ดั งนั้น วาทกรรมเรื่อง "สื่อภาคประชาชน" จึงเกิดขึ้น โดยมีความหมายเนนไปในเรื่องเนื้อหาที่ยืนอยูขาง
ภาคประชาชน และมีลักษณะเล็กๆ ทุนจํากัด เผยแพรกันเอง97
จนมาถึ ง ยุ ค การเคลื่ อ นไหวใหญ ข องภาคประชาชนจนไดมาซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน
2540 ก็เริ่มปรากฏวาทกรรมคํ าวา "สื่อทางเลือก" ขึ้น ซึ่งดูเหมือนจะมีความหมายที่กวางขวางและมีความ
หลากหลายมากขึ้น ทั้งการใชสื่ออิเล็กทรอนิกสและเทคโนโลยีสมัยใหม การนําสื่อเฉพาะกิจ สื่อบุคคล และสื่อ
พื้ น บ า นเข า มาใช ใ นวั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ชุ ม ชนหรื อ ภาคประชาชน โดยมี จุ ด เนนดานเนื้อหาที่ถวงดุลขาวสาร
กระแสหลัก และการเขาถึงผูรับสารที่กวางขวางขึ้น ทั้งในระดับชุมชนเองและระดับสังคม98
ความนาสนใจของ "สื่อทางเลือก" ยังอยูที่การเปนเครื่องสะทอนนิยามความหมายที่เมื่อใด
ระบบเดิมที่มีอยูมีความตีบตันคับของหรือลมเหลว จะบังเกิดมีกระแสคูขนานที่เปนการแสวงหาทางออกหรือ
ทางเลือกเกิดขึ้น อันเปนกระบวนการเดียวกับการเกิดขึ้นของเกษตรทางเลือก การศึกษาทางเลือก การแพทย
ทางเลื อ ก เป น ตน และในปจจุบัน ดูเหมือนวาสื่อทางเลือกนั้นมีความหมายอยางกวางที่ครอบคลุมไปถึง
ปฏิบัติการ กิจกรรม ที่สามารถสื่อสารกับผูคนจํานวนมากอีกดวย และในที่สุด สื่อทางเลือกก็กาลั
ํ งมีพัฒนาการที่
กาวขามศาสตรของการสรางการใช "สื่อ" (media) ไปสูการขยาย "พื้นที่ทางสังคม" (social sphere) อันหมายถึง
การสื่อสารใดๆ จากลางขึ้นบน ที่ขามพนขอจํ ากัดของสื่อไปสูการเมืองภาคประชาชนและความยุติธรรมทาง
เศรษฐกิจ สังคม กลาวโดยสรุป ยุทธศาสตรของงานสื่อสารทางเลือก คือการขับเคลื่อนดวยระบบสื่อทางเลือกที่มี
ลักษณะพลิกแพลง ยืดหยุน และหลากหลาย ทั้งทาง "เนื้อหา" และ "กลยุทธ" ใหมากที่สุด99
ฐานความคิดทางวิชาการไดจําแนกสื่อไว ดังนี้100
- สื่อบุคคล ไดแก พระสงฆ ผูนําทางศาสนา ผูนําชุมชน ปราชญชาวบาน คนเฒาคนแก
- สื่อพื้นบานหรือสื่อประเพณี ไดแก ศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน เชน หมอลํา หนังตะลุง พิธีกรรม
ประเพณีตางๆ
- สื่อเฉพาะกิจ ไดแก เว็บไซต หนังสือ โปสเตอร จดหมายขาว ศิลปะ ละคร
- สื่อสารมวลชน จําแนกเปน
- สื่อสิ่งพิมพ ไดแก หนังสือพิมพ นิตยสาร
- สื่ออิเล็กทรอนิกส ไดแก วิทยุ โทรทัศน
- สื่อทองถิ่น ไดแก หนังสือพิมพทองถิ่น วิทยุทองถิ่น
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นิธิ เอียวศรีวงศ แสดงทรรศนะในเวทีประชุมประชาธรรมประจําป 2547 เรื่อง "ผาทางตัน
สื่อไทย สูสื่อทางเลือก" วาสื่อทางเลือกหมายถึงสองอยางดวยกัน ประการแรก คือรูปแบบที่ไมธรรมดาตามความ
เคยชิน และประการที่สอง คือเนื้อหาและการนําเสนอขอมูลที่ไมคอยมีใครพูดถึงในสังคมไทย101 ไดแก
1. การพบปะพูดคุยตกลงกันในเวทีตางๆ
2. การละเลน การแสดงพื้นบาน ซึ่งครั้งหนึ่งเปนเวทีพูดคุยแหลงขอมูลขาวสารที่สาคั
ํ ญที่สุด
3. ละครเวที ซึ่งยังมีกลุมเปาหมายนอย เชน เมื่อชวงเหตุการณ 14 ตุลา และ 6 ตุลา มีการ
เลนละครในหมูบาน หลังจากนั้นก็มีละครมะขามปอมที่ทางานกั
ํ
บเด็ก ถือเปนสื่อทางเลือกใหมๆ ไดเชนกัน
4. หนังสือเลม สื่อทางเลือกทั้งทําในเชิงธุรกิจ และทําเพื่อประโยชนสาธารณะ ซึ่งมักจะไมคอย
ถึงคนอาน ในขณะที่การทําเชิงธุรกิจทําใหสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดกวางมากขึ้น
5. จุ ลสาร เชน จุลสารชุมชนคนรักปาซึ่งอยูรอดไดดวยระบบสมาชิก กลุมคนอาน มี
จุดประสงคทางานกั
ํ
บคนชั้นกลางโดยเฉพาะ
6. นิตยสารคนรุนใหม เชน ฟาเดียวกัน นิตยสารวัยรุน นิตยสาร a day ไทยโพสต ที่ไมไดผลิต
เพื่อเหตุผลทางธุรกิจเพียงอยางเดียว
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
นิตยสารไทย โดยระวีวรรณ ประกอบผล (2530) ศึกษาประวัติและวิวัฒนาการของนิตยสาร
ไทยตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งเปนยุคเริ่มแรกมาจนถึง พ.ศ.2527 และศึกษาถึงบทบาทหนาที่ของนิตยสารในฐานะ
ที่ เ ปนสื่อมวลชนประเภทสิ่งพิมพประเภทหนึ่ง งานวิจัยนี้ใหภาพของนิตยสารในดานกวาง ตั้งแตความหมาย
บทบาท หนาที่ ตลอดจนพัฒนาการของนิตยสารในประเทศไทย
การศึ ก ษาเรื่ อ งนิ ต ยสารไทยข า งต น ได ส ร า งความเข า ใจพื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ นิ ต ยสารใน
ประเทศไทย ซึ่งงานวิจัยเรื่อง "นิตยสาร a day กับภาพสะทอนของกลุมวัฒนธรรมยอยแบบโพสตโมเดิรน" จะเปน
การศึกษานิตยสารในอีกแงมุมหนึ่ง ในอีกยุคหนึ่ง เพื่อจะไดเห็นพัฒนาการของนิตยสารในปจจุบัน
ป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การจั ด ทํ านิ ต ยสารที่ เ กิ ด ใหม ใ นภาวะวิ ก ฤตเศรษฐกิ จ โดยนิ ธิ น า
ศรีประเสริฐ (2545) ศึกษาแนวความคิดและพัฒนาการของนิตยสารที่เกิดใหมในชวงวิกฤตเศรษฐกิจ ปจจัยที่มี
ผลตอการจัดทํา ตลอดจนรูปแบบและการนําเสนอเนื้อหา โดยนิธินาตองการจะตอบประเด็นคําถามวา เหตุใด
บรรดานิตยสารที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมทั้งในเชิงปริมาณ รูปเลม และวิธีการระดมทุนเหลานี้ เกิดขึ้นมาได
ในชวงที่ปจจัยแวดลอมทางดานเศรษฐกิจไมเอื้ออํานวย นิธินาใชนิตยสาร 6 เลม คือ a day, BrandAge, M,
Make Money, Open และ summer เปนกลุมตัวอยางในการศึกษา และพบวารูปแบบและการนําเสนอเนื้อหา
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ของกลุ  ม ตั ว อย า งเกื อ บทั้ ง หมดสะท อ นให เ ห็ น ถึ ง แนวทางในการสร า งงานศิ ลปะและวรรณกรรม ตลอดจน
การบริโภคสัญญะในแบบของสังคมยุคหลังสมัยใหม
งานวิจัยเรื่อง "นิตยสาร a day กับภาพสะทอนของกลุมวัฒนธรรมยอยแบบโพสตโมเดิรน"
เป น ความพยายามที่ จ ะพั ฒ นาต อ จากการศึ ก ษาของนิ ธิ นาในประเด็นที่ชี้วารูปแบบและเนื้อหาของนิตยสาร
ชื่อฉบับใหมนั้นสะทอนใหเห็นถึงแนวทางในการสรางงานศิลปะและวรรณกรรม และการบริโภคสัญญะในแบบ
ของสังคมยุคหลังสมัยใหม กลาวคือ ในขณะที่นิธินาพบลักษณะของโพสตโมเดิรนในนิตยสาร a day จาก
การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการจัดทําและพัฒนาการของนิตยสารที่เกิดใหมในชวงวิกฤตเศรษฐกิจ การศึกษาครั้งนี้
มุงที่จะนํ าแนวคิดโพสตโมเดิรนมาเปนแกนหลักของการศึกษา โดยจะวิเคราะหเนื้อหาและรูปแบบของนิตยสาร
a day อยางละเอียดเพื่ออธิบายถึงลักษณะของความเปนโพสตโมเดิรนที่ปรากฏในนิตยสารอยางชัดเจนยิ่งขึ้น
นอกจากนั้น งานวิจัยเรื่อง "นิตยสาร a day กับภาพสะทอนของกลุมวัฒนธรรมยอยแบบโพสตโมเดิรน" ยังนํา
แนวคิ ด เดี ยวกันนี้มาทํ าการศึกษาวิถีชีวิตของผูอานดวย วาไดสะทอนลักษณะของโพสตโมเดิรนออกมาบาง
หรือไม อยางไร
การวิเคราะหเพลงไทยสมัยนิยมตามทรรศนะของสุนทรียศาสตรยุคหลังสมัยใหม โดยนิโลบล
โควาพิทักษเทศ (2535) ไดวิเคราะหถึงปรากฏการณของลักษณะสุนทรียศาสตรยุคหลังสมัยใหมในผลงาน
เพลงไทยสมั ย นิ ย ม เพื่ อ ที่ จ ะหาลั ก ษณะของปรากฏการณ นี้ แ ละความสั ม พั น ธ ข องปรากฏการณ กั บ
สภาพแวดลอมในสังคม รวมทั้งวิเคราะหขอมูลในสวนเนื้อหาของเพลงเพื่อทราบลักษณะการทําซํา้ และคานิยม
ของผู  ผลิ ต และสร า งสรรค ผลงานเพลงไทยสมัยนิยม นิ โ ลบลพบวาเพลงไทยสมัยนิยมเปนงานศิลปะที่อยูใน
วัฒนธรรมมวลชนที่ผูกพันกับการคา มีลักษณะของการทําซําในรู
้ ปแบบตางๆ กัน โดยที่ยังไดรับความยอมรับจาก
ผูบริโภค เนื่องจากคานิยมของคนในสังคมที่มีตองานศิลปะเปลี่ยนไปจากอดีต มีการทําซําโดยไม
้
สนใจตนแบบ
ไมแบงแยกศิลปะออกจากชีวิตประจําวัน ไมเครงครัดกับรูปแบบและกฏเกณฑที่เคยปฏิบัติกันมา เพลงไทยสมัย
นิยมมักจะใชภาษาพูดและเรียบเรียงตามความพอใจของผูประพันธ ใหความสําคัญกับการใชถอยคําเพื่อกระตุน
อารมณ ม ากกว า ความถู ก ต อ งของรู ป แบบทางฉั น ทลั ก ษณ และมี ลัก ษณะของการผสมผสานสิ่ ง แตกต า ง
เขาไวดวยกันโดยปราศจากระเบียบ เพื่อสรางความนาสนใจใหเกิดขึ้น
อิทธิพลของแนวคิดยุคหลังสมัยใหมที่ปรากฏในภาพยนตรไทยของผูกากั
ํ บรุนใหม ระหวางป
พ.ศ.2538-2540 โดยเพ็ญสิริ เศวตวิหารี (2541) นําแนวคิดยุคหลังสมัยใหมมาเปนกรอบการพิจารณาลักษณะ
ทางเนื้อหาและเทคนิคการนํ าเสนอของภาพยนตรไทยจากผูกํากับรุนใหมวาไดรับเอาแนวคิดของยุคหลังสมัยใหม
มาเสนอในดานเนื้อหาและวิธีการนํ าเสนอของภาพยนตรไทยหรือไม อยางไร การศึกษาของเพ็ญสิริ พบวา
ภาพยนตรไทยของผูกากั
ํ บรุนใหม ระหวางป พ.ศ.2538-2540 นั้นยังไมถือเปนภาพยนตรยุคหลังสมัยใหมอยาง
เต็มที่ แตปรากฏแนวคิดยุคหลังสมัยใหมบางสวนในเนื้อหาและวิธีการนําเสนอที่อยูในระดับการสื่อความหมาย
พาดพิงอยางไมลึกซึ้ง และกระบวนการผลิตภาพยนตรไทยของผูกากั
ํ บรุนใหมก็ยังไมเขาสูกระบวนการผลิตตาม
แนวคิ ด ยุ ค หลั ง สมั ย ใหมอยางเต็มรูปแบบ สวนตัวภาพยนตรเองมีความสอดคลองกับสภาพสังคมไทยในยุค
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หลังสมัยใหม คือมีรูปแบบที่รวบรวมความหมายจากสิ่งตางๆ ที่มีอยูมานําเสนอ และมีเปาหมายเพื่อความสนุก
ในขณะชมเปนหลัก
งานวิจัยเรื่อง "นิตยสาร a day กับภาพสะทอนของกลุมวัฒนธรรมยอยแบบโพสตโมเดิรน"
ใช แ นวทางการใช ท ฤษฎี จ ากการศึ ก ษาเรื่ อ งการวิเคราะหเพลงไทยสมัยนิยมตามทรรศนะของสุนทรียศาสตร
ยุคหลังสมัยใหม โดยนิโลบล โควาพิทักษเทศ (2535) และอิทธิพลของแนวคิดยุคหลังสมัยใหมที่ปรากฏในภาพ
ยนตรไทยของผูกากั
ํ บรุนใหมระหวางป พ.ศ.2538-2540 โดยเพ็ญสิริ เศวตวิหารี (2541) ซึ่งงานวิจัยทั้งสองได
นํ าเอาแนวคิ ด โพสต โ มเดิ ร น มาเป น หลั ก ในการศึ ก ษา โดยจะเห็ น ได ว  า ในการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ นิ ต ยสารนั้ น
ยังไมปรากฏงานวิจัยใดที่นํ าแนวคิดดังกลาวนี้มาทํ าการวิเคราะหรูปแบบและการนํ าเสนอเนื้อหาของนิตยสาร
ในเชิงลึก นอกจากนั้น งานวิจัยเรื่อง "นิตยสาร a day กับภาพสะทอนของกลุมวัฒนธรรมยอยแบบโพสตโมเดิรน"
ยังมุงหวังที่จะแสดงภาพของสังคมไทยปจจุบัน วามีความเปนโพสตโมเดิรนหรือไม ในลักษณะใดบาง โดยศึกษา
จากวิถีชีวิตของผูอานนิตยสารที่จัดวามีความเปนโพสตโมเดิรน ทั้งนี้ คาดหวังวาจะเปนแนวทางในการศึกษา
เชิงวัฒนธรรมตอไป

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิจัยเรื่อง "นิตยสาร a day กับภาพสะทอนของกลุมวัฒนธรรมยอยแบบโพสตโมเดิรน" นี้
เป น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณภาพ โดยผู  วิ จั ย จะวิ เ คราะห ถึ ง ปรากฏการณ ข องลั ก ษณะภาพสะทอนของสังคมแบบ
โพสตโมเดิรนที่ปรากฏในนิตยสารและวิถีชีวิตของผูอาน เพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม ความคิด และ
ทัศนคติของคนไทยในยุคขอมูลขาวสาร
แหลงขอมูล
1. แหลงขอมูลประเภทนิตยสาร
ศึกษาจากนิตยสารที่แสดงความเปนโพสตโมเดิรนอยางชัดเจน คือ a day โดยศึกษาตั้งแต
เดือนมกราคม 2545 - มีนาคม 2547
รวมเปนนิตยสารทั้งสิ้น 27 ฉบับ
2. แหลงขอมูลประเภทบุคคล
การศึกษาครั้งนี้มีประเด็นสํ าคัญในการทํ าความเขาใจสภาพสังคมไทยปจจุบันในบริบทของ
โพสตโมเดิรน ซึ่งแหลงขอมูลที่ขาดไมไดเลยยอมเปนหนวยยอยของสังคม ซึ่งก็คือคนในสังคมนั่นเอง
จากข อ สั น นิ ษ ฐานเบื้ อ งต น ว า ผู  ค นบางส ว นในสั ง คมไทยปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
กรุงเทพฯ เริ่มมีวิถีชีวิต ความเปนอยู และวิธีคิดที่เปลี่ยนแปลงไป ดังที่ไดกลาวถึงไปแลวในบทที่ 2 หนา 36-37
ผูวิจัยจึงเลือกกลุมตัวอยางที่คาดวาไดรับผลกระทบหรือซึมซับแนวคิดแบบโพสตโมเดิรนมากที่สุด ซึ่งคือกลุมผูที่
อานนิตยสารที่แสดงความเปนโพสตโมเดิรนอยางชัดเจนอยาง a day
นอกจากนั้น การศึกษาเรื่อง "นิตยสาร a day กับภาพสะทอนของกลุม วัฒนธรรมยอยแบบ
โพสตโมเดิรน" ยังมุงหวังที่จะสํ ารวจแนวคิดและแนวทางปฏิบัติในการจัดทํานิตยสาร ทั้งนี้โดยการสัมภาษณ
ผูกอตั้งนิตยสาร a day บรรณาธิการนิตยสาร บรรณาธิการภาพ และกองบรรณาธิการ ในฐานะตัวแทนของผูผลิต
นิตยสารอีกทางหนึ่ง ประกอบกับการรวบรวมขอมูลจากบทความจากสื่อสิ่งพิมพอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับนิตยสาร
a day เชน บทสัมภาษณบรรณาธิการ รวมทั้งบทความที่กลาวถึงนิตยสาร a day ดวย
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ขอมูลประเภทนิตยสาร
นิตยสารที่นํ ามาวิเคราะหเนื้อหานั้น ผูวิจัยรวบรวมจากการสั่งซื้อยอนหลังและซื้อเองตามแผง
หนังสือทั้งหมด
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2. ขอมูลประเภทบุคคล
2.1 การจัดกลุมสนทนา (focus group interview)
ขอมูลบุคคลเก็บรวบรวมจากการจัดกลุมสนทนา (focus group interview) ผูอานนิตยสาร
a day จํานวน 3 กลุม กลุมละประมาณ 7-8 คน โดยการแบงกลุมเชนนี้เพื่อคละตัวอยางใหมีลักษณะทาง
ประชากรศาสตรที่หลากหลาย ประกอบกับเปนจํานวนที่เหมาะสมในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทั้งนี้
จะจัดการสนทนาในรูปแบบที่ไมเปนทางการเพื่อจะดึงตัวตน และ มุมมองของแตละคนออกมาได
ผูวิจัยจะเลือกตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จาก
§

ผูที่เปนหรือเคยเปนสมาชิกของนิตยสาร a day

ผูที่อานนิตยสาร a day เปนประจํา กลาวคือ มากกวา 2 ใน 3 ของจํานวนนิตยสารทั้งหมด
ในชวงระยะเวลา 1 ป โดย
§

- ติดประกาศเชิญชวน พรอมเบอรโทรศัพท ที่อยูสาหรั
ํ บติดตอกลับ ตามสถานที่ตางๆ เชน
รานอาหาร โรงภาพยนตร มหาวิทยาลัย รวมทั้งโพสตขอความชักชวนในกระดานสนทนาเกี่ยวกับหนังสือ
วรรณกรรม การทองเที่ยว และในเว็บไซตของนิตยสารเอง และรอการตอบรับ
- ติดตอ สอบถามผูที่ตอบรับ เกี่ยวกับอายุ อาชีพ ที่อยูอาศัย การเปนสมาชิกของนิตยสาร
a day ในกรณีที่ไมไดเปนสมาชิกจะสอบถามถึงระยะเวลาและความถี่ในการอานนิตยสาร a day ดวย
- เลือกตัวอยางจากผูที่เปนสมาชิกนิตยสาร a day และผูที่อานนิตยสาร a day เปนประจํา
(มากกวา 2 ใน 3 ของจํานวนนิตยสารที่วางจําหนายใน 1 ป) ที่มีอายุระหวาง 18-35 ป และอาศัยอยูในกรุงเทพฯ
โดยพยายามเฉลี่ยใหตัวอยางมีลักษณะทางประชากรศาสตรอื่นๆ เชน การศึกษา รายได อาชีพ ที่หลากหลายเพื่อ
จะไดทราบกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นตอประเด็นตางๆ เพื่อประมวลเปนผลการวิจัยในสวนของ
รูปแบบการดําเนินชีวิตที่สมบูรณยิ่งขึ้น
- ติดตอตัวอยางเพื่อนัดวันและเวลาในการสนทนากลุม
2.2 การสัมภาษณแบบเจาะลึก (in-depth interview)
ขอมูลบุคคลอีกสวนเก็บรวบรวมจากการสัมภาษณเจาะลึกตัวแทนของผูผลิตนิตยสาร a day
เพื่อเปนขอมูลประกอบการศึกษา ดังนี้
วงศทนง ชัยณรงคสิงห ผูกอตั้ง และบรรณาธิการบริหารนิตยสาร a day ฉบับที่ 1-24
วชิรา รุธิรกนก บรรณาธิการบริหารนิตยสาร a day ฉบับที่ 25-48
นิตพิ ัฒน สุขสวย บรรณาธิการภาพ และบรรณาธิการผูพิมพโฆษณา
สมประสงค เจียมบุญสม กองบรรณาธิการนิตยสาร a day ฉบับที่ 16-57
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. การวิเคราะหรูปแบบและเนื้อหาของนิตยสาร a day โดยใชแบบบันทึกขอมูลการวิเคราะหลงในตารางลงรหัส
(coding sheet) เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล โดยแยกเปน
1.1 ตารางบันทึกการนําเสนอเนื้อหาของนิตยสาร a day โดยพิจารณาจากแนวคิดหลัก และ
คอลั ม น ป ระจํ าของนิ ต ยสารแต ละฉบั บ ว า นํ าเสนอข อ ความ/เนื้ อ หาที่ แ สดงถึ ง วิ ธี คิดและวรรณกรรมแบบ
โพสตโมเดิรนอยางไร และสะทอนในลักษณะใดบาง
1.2 ตารางบันทึกการนําเสนอปก/รูปแบบปกของนิตยสาร a day โดยพิจารณาถึงลักษณะ
ที่สะทอนถึงศิลปะแบบโพสตโมเดิรน
2. การจัดกลุมสนทนา (focus group interview) โดยมีประเด็นในการสนทนาดังนี้
- สินคา อาหารที่บริโภคในชีวิตประจําวัน
- กิจกรรมที่ทาในวั
ํ นหยุด หรือยามวาง และรูปแบบของการพักผอน
- การใหความสําคัญกับเรื่องสุขภาพและรางกายตามแนวทางธรรมชาติบาบั
ํ ด
- หนังสือ ภาพยนตร รายการโทรทัศน หรือเพลงที่ชอบ (ประเภทสื่อที่เปดรับ)
- ความสนใจตอขาวสาร ประเด็นทางสังคม การเมือง กีฬา
- ความชื่นชอบในงานศิลปะ
- ทัศนคติตออาชีพที่ตนทํา
- การวางแผนสําหรับอนาคต
- มุมมองตอการแตงงาน และชีวิตคู
- ทรรศนะตอเรื่องเพศ บทบาททางเพศ และรสนิยมทางเพศ
- ความศรัทธาตอศาสนา และจิตวิญญาณ
- ทรรศนะตอเรื่องตะวันตก-ตะวันออก
- รูปแบบของการโหยหาอดีต
ฯลฯ
3. การสัมภาษณแบบเจาะลึก (in-depth interview) โดยมีแนวคําถามดังตอไปนี้
- นิตยสาร a day มีบุคลิกอยางไร
- รูปแบบการแบงเนื้อหาของนิตยสาร a day เปนอยางไร
- เลือกประเด็นหลักของการนําเสนอในแตละฉบับจากอะไรบาง
- การกําหนดกลุมผูอานเปาหมาย
- ลักษณะเนื้อหาและรูปแบบของนิตยสารสะทอนรูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุมผูอานอยางไร
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การวิเคราะหขอมูล
1. การวิเคราะหขอมูลประเภทนิตยสาร
วิเคราะหรูปแบบและเนื้อหาของนิตยสารตามลักษณะของโพสตโมเดิรน (content analysis)
จากตารางลงรหัส เพื่อศึกษาวารูปแบบและเนื้อหาของนิตยสาร a day สะทอนลักษณะตางๆ ของโพสตโมเดิรน
อยางไรบาง เชน มีลักษณะของวรรณกรรมแบบโพสตโมเดิรน ไมเลาเรื่องตามลําดับเวลา มีการทําซํา้ มีลักษณะ
ของการถวิลหาอดีต ผสมสิ่งที่ดูไมเขากันเขาดวยกัน ใชสัญลักษณและรูปแบบสื่อความหมายมากกวาเนื้อหา
เปนตน
2. การวิเคราะหขอมูลประเภทบุคคล
วิเคราะหรูปแบบการใชชีวิตของผูอานนิตยสาร a day จากการจัดกลุมสนทนาทั้ง 3 กลุม
ตามแนวทางของตาราง AIOs (Activities, Interests, and Opinions ของ Plummer) เพื่อหาลักษณะที่สะทอนถึง
ความเปนโพสตโมเดิรน แลวนํ ามาประกอบกับแนวคิดและแนวทางปฏิบัติในการจัดทํ านิตยสารที่ไดจากการ
สัมภาษณตัวแทนผูผลิตนิตยสาร a day และขอมูลที่ไดจากบทความจากสื่อสิ่งพิมพอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับนิตยสาร
a day
การนําเสนอขอมูล
การนํ าเสนอของข อ มู ล ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ จ ะใช ก ารพรรณนาเชิ ง วิ เ คราะห (Analytic
Description) โดยนํ าขอมูลที่ไดมาจากการวิเคราะหเนื้อหา ประกอบกับผลของรูปแบบการดําเนินชีวิตจากการ
จัดกลุมสนทนาผูอานนิตยสาร a day และแนวคิด แนวทางปฏิบัติในการจัดทํานิตยสารที่ไดจากการสัมภาษณ
ตัวแทนนิตยสารมาแสดง โดยจะลําดับประเด็นตางๆ ใหสอดคลองกับการนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับโพสตโมเดิรน
ในบทที่ 2 พรอมทั้งยกตัวอยางใหเห็นชัดเจนวามีลักษณะใดของแนวคิดดังกลาวที่ปรากฏในนิตยสาร และรูปแบบ
และเนื้อหานิตยสารดังกลาวสะทอนวิถีชีวิตของผูอานหรือไม อยางไร

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
นิตยสาร a day เปนนิตยสารที่กอตั้งขึ้นมาดวยการ "ลงขัน" จากเงินของผูอานถึงหนึ่งลาน
บาท ถือกํ าเนิดเปนครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2543 โดยผูที่รวมลงขันทั้งหมดกับนิตยสาร a day ไดรับเงิน
ปนผลคืน 100 เปอรเซ็นต ในป 2546 หรือ 3 ปหลังจากนิตยสาร a day ฉบับที่ 1 ออกวางจําหนาย1
นิตยสาร a day เปนนิตยสารในเครือของบริษัทเดยอาฟเตอรเดย จํากัด ที่เรียกไดวาสิ่งพิมพ
แทบทั้งหมดในเครือไดรับความนิยมจากผูอานอยางสูง ไมวาจะเปนนิตยสาร a day เองที่ประสบความสําเร็จ
อยางงดงามในกลุมผูอานวัยรุน หรือ HAMBURGER นิตยสารบันเทิงที่ขายดีเปนอันดับตนๆ จากพนักงานเพียง
7 คนเมื่อเปดตัว ถึงวันนี้มีพนักงานอยูใตชายคาเกือบ 80 คน2
นิตยสาร a day คือนิตยสารในหมวดวาไรตี้และสาระบันเทิง ที่มียอดขายอันดับหนึ่ง จากการ
สํ ารวจโดยซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร (ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2547)3
บริษัทเดยอาฟเตอรเดย จํากัด เปลี่ยนชื่อเปนบริษัทเดย โพเอทส จํากัด ในป 2546 เมื่อเขา
รวมทุนกับบริษัท ทราฟฟก คอนเนอร โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) โดยปจจุบัน เดย โพเอทส มีนิตยสารอยู 3 หัวคือ
a day, HAMBURGER และ KNOCK KNOCK!4 รวมทั้งสํานักพิมพ a book ที่ตีพิมพพ็อกเก็ตบุคหลากหลาย
สไตล
ดวยยอดพิมพของนิตยสาร a day ในยางกาวสูปที่ 6 ที่สูงถึงเดือนละ 100,000 เลม
(กันยายน 2458) ประกอบกับขอมูลตางๆ ขางตน นิตยสาร a day นาจะเปนเครื่องชี้วัดความรูสึกนึกคิด
บางประการของคนในยุคปจจุบัน โดยการศึกษาผานทางนิตยสารฉบับนี้ที่ยังยืนหยัดอยูไดอยางยาวนาน
เนื่องจากงานวิจัยเรื่อง "นิตยสาร a day กับภาพสะทอนของกลุมวัฒนธรรมยอยแบบ
โพสต โ มเดิ ร น " ได นํ าแนวคิ ด โพสต โ มเดิ ร น มาเปนแกนหลักในการศึกษา ไดแกการวิเคราะหลักษณะของ
โพสต โ มเดิ ร น ที่ ป รากฏในการนํ าเสนอเนื้ อ หาและรู ป แบบของนิ ต ยสาร a day รวมถึงวิถีชีวิตของผูอาน
ดังนั้น การแสดงผลการวิเคราะหในบทนี้จะลํ าดับใหสอดคลองกับการนําเสนอรายละเอียดของแนวคิดดังกลาว
ในบทที่ 2 โดยมีจุดมุงหมายเพื่อจะประมวลขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหอยางรอบดาน ทั้งนี้จะนําเสนอผลการ
1

วงศทนง ชัยณรงคสิงห, "a day story," a day 61 (กันยายน 2548): 80.
2
กมลวรรณ มักการุณ, "คิดอยางนี้ถึงจะรวย : อีกวันหนึ่งของ 'วงศทนง ชัยณรงคสิงห'," [ออนไลน],
แหลงที่มา : http://www.pixelplanet.net/24/topic.php?mid=254
3
วงศทนง ชัยณรงคสิงห, "a day story," a day 61: 80.
4
เรื่องเดียวกัน.
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วิเคราะหลักษณะของโพสตโมเดิรนที่ปรากฏในเนื้อหาและรูปแบบของนิตยสาร a day กอน เมื่อจบแลวจึงจะ
กลาวถึงวิถีชีวิตของผูอานเปนลําดับถัดไป
ผลการศึกษาจากการวิเคราะหเนื้อหานิตยสาร การสัมภาษณเชิงลึกผูผลิต ตลอดจนการ
รวบรวมข อ มู ลจากบทความจากสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วของ สามารถแสดงรายละเอียดในประเด็นตางๆ
ไดดังตอไปนี้
การผลิตนิตยสาร a day
นิตยสาร a day เปนนิตยสารรายเดือนที่มกี ลุมเปาหมายในวัยระหวาง 18-35 ป แนวทางของ
เนื้อหาภายในเลมถูกกําหนดมาตั้งแตเริ่มกอตั้งเมื่อปลายป 2543 โดยจําแนกเนื้อหาออกเปน 3 กลุม คือ idea,
somebody และ nostalgia
"เนื้อหาที่คิดไวคือเราอยากให a day สรางรูปแบบ สรางไวยากรณใหมๆ ของนิตยสาร เพราะวาการ
กํ าเนิ ด ของมั น ก็ ถื อ ว า แปลกประหลาดอยูแลว ดังนั้นมันก็เปนความตั้งใจเลย ผมถือวาความแตกตางหรือ
ความแปลกจะทํ าใหเราสะดุดตา เราจะไดไปสูกับหนังสือที่มีอยูจานวนมากได
ํ
เราเปนหนังสือเล็กๆ เลมหนึ่ง
ก็พยายามหาจุดเดนในทุกๆ เรื่องครับ จุดเดนในการประชาสัมพันธ จุดเดนในการกําเนิด เนื้อหาก็เปนสวนหนึ่ง
ที่เราพยายามคิดไวกอนเลยวาใหมันตางจากรูปแบบที่มีอยูแลว ถาเปดนิตยสารกอนหนานี้จะเห็นวามันจะมี
ภาคบังคับอยูวาจะตองมี section นี้ จะตองมีหนาสังคม มีขาวบันเทิง แตผมไม ผมคิดวาเรามา break section
เปนอยางนี้เลยดีกวา ก็คือ idea, somebody และก็ nostalgia ทั้งหมดนี้มันก็คือความชอบของผม เปน
ความสนใจของผม พอ break ออกมาแลวมันก็ทําใหหนังสือของเราดิ้นได คือ 3 สวนนี้มันทําใหเราดิ้นไดหมดเลย
เพราะมันกวางมาก เรื่อง idea หรือความคิดมันกวางมาก เรื่องคนเกง somebody ก็กวางมาก เรื่องยอนอดีต
มันก็มีใหเราขุดอยูตลอดเวลา เพราะฉะนั้นมันก็ทาให
ํ a day ดิ้นได แลวก็มีบุคลิกชัดเจน ไมซากั
ํ้ บหนังสือเลมอื่น
a day คือ อะไรก็ได ความเปนอะไรก็ไดนี้มันก็ทลายกรอบขอบังคับที่เคยมีมา"5
นิตยสาร a day นอกจากจะมีจุดกําเนิดที่แตกตางจากนิตยสารฉบับอื่นๆ คือการระดมทุนจาก
ผูอาน a day ยังสรางรูปแบบใหมสําหรับการทํางานในตําแหนงบรรณาธิการที่มีวาระ 2-4 ป โดย วงศทนง
ชัยณรงคสิงห นั่งในตําแหนงเปนเวลา 2 ป แลวสงตอให วชิรา รุธิรกนก เริ่มปฏิบัติหนาที่เปนบรรณาธิการ
ในฉบับที่ 25 เดือนกันยายน 2545 วงศทนงใหเหตุผลที่ a day มีวาระการเปลี่ยนบรรณาธิการ ดังนี้
"เหตุผลแรก เปนเหตุผลของคนทํางานครับ คือ a day บอกตัวเองวาเปนหนังสือชางคิด คิดยากอานงาย
คิดเกง คนก็เลยคาดหวังวา a day จะมีอะไรใหมๆ คิดอะไรใหมๆ ออกมา ฉะนั้นในดานดีคือทําใหคนติดตาม
แตในดานลบคือเหนื่อยครับ หนังสือทั่วไปมักมีรูปแบบอยูแลววาเนื้อหาจะเปนยังไง แต a day มันตองคิดตลอด
แลวเราเปนประเภทมีนิสัยแบบอยากทําใหดีขึ้นเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นการทํางานดวยตัวหนังสือแบบ a day จะ
5

สัมภาษณ วงศทนง ชัยณรงคสิงห, 27 กรกฎาคม 2548.
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ทํ าใหคนทํ าเหนื่อยโดยเฉพาะบรรณาธิการ ผมทํามาหนึ่งปผมรูสึกเหนื่อยมาก ก็เลยคิดตั้งแตปที่ 2 วาผมทําตอไป
ไมไหวแนๆ กลัววาหนังสือจะออกมาไมสนุก คิดไมเยอะ อีกอยางหนึ่งคือพออายุมากขึ้นประกอบกับระยะหลัง
กลุมผูอานกลายเปนเด็กมาอานเยอะ ผมก็รูสึกวาถาผมอายุมาก หางจากเขาเกิน 10 ป ผมจะไมเขาใจเขา
แลวเราจะสื่อสารกับเขาไดไมดี ตัวหนังสือจะสื่อสารกับเขาไมได ก็เลยคิดวาใหบรรณาธิการ a day มีวาระ
แลวกัน ที่ตั้งไวคือ 2-4 ป นั่นเปนเหตุผลขอแรก สวนเหตุผลที่สอง ผมคิดวา a day เกิดจากการไดรับโอกาส
จากคน คือเรามี a day ไดเพราะผูอานสงเงินมารวมลงขัน ผมก็อยากใหการเปนบรรณาธิการกลายเปนความฝน
ของผูอานดวย เราอยากเปนสัญลักษณของความใฝฝนตรงนี้"6
วชิรา รุธิรกนก เขามานั่งเปนบรรณาธิการเมื่อเริ่มตนปที่ 3 ของนิตยสาร a day และสานตอ
แนวทางของเนื้อหาตามที่วงศทนงวางไวแตแรก
"แกนมันถูกกําหนดไวตั้งแตแรกแลววา a day จะมี 3 สวนสําคัญ คือสวนแรกพูดถึงไอเดีย สวนที่สอง
พูดเรื่องคน ซึ่งก็เปนคนที่ไมจาเป
ํ นตองเปนคนเดนคนดัง หรือวาจะใชก็ได แตวาเขาจะเปนคนเดนคนดังในอีก
มุมหนึ่ง อีกสวนก็เปน nostalgia คือการหยิบเอาอดีตกลับมา"7
ในขณะที่รายละเอียดในการนําเสนออาจตางไปจากนิตยสาร a day เมื่อเริ่มแรกเล็กนอย
โดย วชิรา ใหเหตุผลวา
"ผมวาโดยธรรมชาติหนังสือมันจะเปนไปตามบรรณาธิการ เพราะวาโดยหนาที่บรรณาธิการจะตองดูแล
ทุกอยาง รวมทั้งการมอง vision ของหนังสือดวย มันก็เลยพูดไดวามีความตางโดยรายละเอียด โดยอารมณ
ผมเขาใจวาอยางนั้น คือแกนเนื้อหาของเราก็ไมตางกันมาก สิ่งที่เราสนใจก็ไมตางกันมาก สําหรับ a day ก็
เหมือนกัน คือแกนหลักๆ เดิมของมันก็ไมเคยเปลี่ยน แตวาอาจจะเปนลีลา วิธีเลา ทาที ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไป
ซึ่งไมไดเกิดจากความตั้งใจวาเราจะเปลี่ยน แตวาโดยธรรมชาติเราเปนอยางไรมันก็จะออกมาอยางนั้น"8
วงศทนง ในฐานะผูกอตั้งนิตยสาร a day มองความเปลี่ยนแปลงของหนังสือวา
"ในยุคแรกผมวามันเพียวมาก เพียวในความหมายของผมก็คือผมเปนยังไงผมก็ใสลงไป ผมชอบอะไร
ผมก็ทํ า เพราะตอนนั้น ขาของเนื้อหามันก็เกิดจากผม บุคลิกของหนังสือมันก็เกิดจากผมและทีมงานชวงแรกๆ
a day ยุคแรกมันก็อาจจะหวือหวาหนอย อาจจะเปนเพราะวารูปแบบของนิตยสารแบบ a day มันเพิ่งเกิดดวย
คนก็เลยมองวามันหวือหวา มันสนุก แตวาจุดออนของมันก็คือมันคอนขางจะบางแลวก็เบา เพราะวาอยางแรก
เราทํ ากันไมกี่คน เนื้อหาอาจจะไมลึกมาก เหมือนหยิบมาพูดแลวเห็นแคขางหนา ประการที่สองอาจจะเปนเพราะ

6

สัมภาษณ วงศทนง ชัยณรงคสิงห, 27 กรกฎาคม 2548.
สัมภาษณ วชิรา รุธิรกนก, 15 มิถุนายน 2548.
8
เรื่องเดียวกัน.
7
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ตัวผมดวย ผมไมไดเปนคนที่ลึกซึ้งอะไรมาก พอ a day ถูกวิจารณ ผมก็รับฟง ผมอยากใหคนวา a day ไมไดวา
ไมเห็นมีอะไรเลย ผมอยากใหหนังสือใหความรู ใหความคิดคนอานดวยเชิงลึกมากขึ้น พอถึงยุคที่สอง วชิราเขา
อยากทํา a day ใหมันลึก มันกลมมากขึ้น รอบดานมากขึ้น เพราะฉะนั้น a day ในยุคที่สองมันก็จะมีความ
ซับซอนมากขึ้น มีความยากมากขึ้น คิดลึกมากขึ้น ตองตีความสักหนอย ซึ่งก็เปนลักษณะของคนที่ทาละครเวที
ํ
9
มากอน เพราะฉะนั้นในดานดีคือมันลึกมากขึ้น และก็มีความเขมขนมากขึ้น"
a day ยุคลาสุด มี ทรงกลด บางยี่ขัน รับชวงตอในตําแหนงบรรณาธิการ ซึ่งวงศทนงใหความ
เห็นวาเนื้อหาของ a day ในยุคนี้จะกลับไปสูความเรียบงายเหมือนกับยุคแรกๆ ในสมัยที่เขารั้งตํ าแหนง
บรรณาธิการ เนื่องจากเขาและทรงกลดคอนขางจะมีความสนใจใกลเคียงกันเมื่อเทียบกับวชิรา แตขณะเดียวกัน
ก็ไมทิ้งลักษณะทีว่ ชิราวางไว คือจะยังคงแงมุมที่ตองตีความตามแนวทางของ a day ในยุคที่สองดวย
สํ าหรับในประเด็นการจัดหมวดหมูนิตยสารของ a day วชิรา รุธิรกนก บรรณาธิการบริหาร
ฉบับที่ 25-48 และปจจุบันดํารงตําแหนงบรรณาธิการอํานวยการมองวาแม a day จะสื่อสารถึงกลุมวัยรุนแต
เนื้อหาของ a day แตกตางจากหนังสือวัยรุนทั่วไป
"แกนหลักๆ ของ a day นาจะพูดในมุมความคิดอานมากกวา คือเอาเขาจริงมันจัดหมวดไมไดวา a day
เปนหนังสือแฟชั่น หรือเปนหนังสือวัยรุนแบบที่เขาเปนกัน ซึ่งสวนใหญหนังสือวัยรุนก็จะเปนหนังสือแฟชั่น เราก็
ไมใชอยูดีเพราะ a day ไมมีแฟชั่น แตแนนอน a day สื่อสารถึงกลุมวัยรุน"10
ปจจุบันกลุมเปาหมายของนิตยสาร a day มีความเปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อเริ่มกอตั้งเล็กนอย
กลาวคือ เมื่อแรกเริ่ม กลุมผูอานที่ผูผลิตวางไวเปนหลักจะเปนคนในวัยทํ างาน และกลุมเปาหมายรองคือ
นักศึกษามหาวิทยาลัย แตทุกวันนี้กลุมเปาหมายหลักกลายเปนนักศึกษามหาวิทยาลัย และมีกลุมเปาหมายรอง
เปนผูอานวัยทํางาน ตลอดจนนักเรียนมัธยมซึ่งหันมาอาน a day เพิ่มขึ้น
"ตอนที่ผมเริ่มทํ าผมอายุประมาณ 30-31 ผมมีความเชื่อวาผมสามารถสื่อสารกับคนที่อายุนอยกวา 10
ป และมากกวา 10 ปได ผมก็เลยจะทําหนังสือใหคนอายุระหวางนี้ พูดงายๆ ก็คือวาพูดภาษาเดียวกันรูเรื่อง และ
ผมพอจะรูวาเขาสนใจอะไร ชอบอะไร ไมชอบอะไร ดังนั้น a day ปแรกๆ กลุมเปาหมายหลักนาจะเปนคนทํางาน
และนักศึกษาเปนกลุมเปาหมายรอง แตพอทํามาเรื่อยๆ กลายเปนวาวัยรุนมาอาน a day มากขึ้น และอายุของ
วัยรุนก็ลดลง แทนที่จะเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยอยางเดียว กลายเปนวาหลังๆ มีเด็กมัธยมมาอาน a day เยอะ
ตอนนี้ a day ก็คงจะเด็กลง คือลงไปถึงนักเรียนมัธยม แตกลุมเปาหมายหลักนาจะยังเปนนักศึกษามหาวิทยาลัย
อยู คนทํางานกับเด็กมัธยมเปนกลุมเปาหมายรอง"11
9

สัมภาษณ วงศทนง ชัยณรงคสิงห, 27 กรกฎาคม 2548.
สัมภาษณ วชิรา รุธิรกนก, 15 มิถุนายน 2548.
11
สัมภาษณ วงศทนง ชัยณรงคสิงห, 27 กรกฎาคม 2548.
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นิตยสาร a day จะมีประเด็นหลักที่แตกตางกันไปในแตละฉบับ เชน ฉบับที่ 18 วาดวยเรื่อง
โดเรมอน ฉบับที่ 22 เนนเรื่องราวเกี่ยวกับเจาชายนอย ฉบับที่ 41 ประกอบดวยเรื่องของ 'รงค วงษสวรรค
เป น หลั ก การผลิตนิตยสาร a day แตละฉบับจึงเริ่มตนดวยการกํ าหนด theme หรือเนื้อหาหลัก ซึ่ง
กองบรรณาธิการมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็น และบรรณาธิการเปนผูตัดสินใจเลือกประเด็น
"สวนใหญเราก็จะเริ่มตนวาเราจะทําฉบับอะไร เหมือนกับเปน theme ของเลมวาเราอยากจะทําเรื่องนี้
โดยสวนใหญบรรณาธิการจะเปนคนเคาะวาจะเปนฉบับอะไร แตวากองบรรณาธิการก็มีสิทธิเสนอไดวาอยากจะ
ทํ าเรื่องอะไร พอเคาะกันเรียบรอยแลวแตละคนก็จะไปทําการบานมา ไปคิดมาวาจะควรจะมีเนื้อหาอะไรบาง
ในฉบับนี้ มีสัมภาษณใคร เสร็จแลวก็จะมาประชุม ในการประชุม แตละคนก็จะมีไอเดียมาโยนไวตรงกลาง
แลวเราก็จะมาถกกันวา อันนี้ดีหรือยัง มันนาจะมีตรงไหนเพิ่ม ก็จะไดเปนเนื้อหาที่ควรจะมีทั้งหมดที่เราสรุปกัน
แลว จากนั้นแตละคนก็จะออกไป work เชน ตองหาขอมูลเพิ่มไหม ตองสัมภาษณคนไหม ถาตองก็ไปนัดเขา
สัมภาษณ"12
โดยมาก เนื้อหาหลักของ a day มักจะวาดวยเรื่องที่ผูผลิตสนุกที่จะทําเปนสัดสวนประมาณ
70-80% เมื่อเทียบกับประเด็นที่อิงกับเหตุการณขณะนั้น
"สวนใหญจะเปนความอยากของเราเอง เชนวาเราชอบเรื่องนี้จังเลย เราก็ทาํ เริ่มตนจริงๆ จะมาจาก
ความอยาก คือมันนาเปน 70-80 เลยนะ แลวก็ปจจัยที่ 2 นาจะเปนเหตุการณ ณ ตอนนั้น แลวเราจะดูจังหวะ
นิดหนึ่งดวยครับ จะเหมือนกับวาเราจับปกมาเรียงในหัววา 3 เลม 5 เลมที่แลวเราทําอะไรไปบาง 3 part หลักๆ
idea, nostalgia, somebody เรามีอะไรไปแลวบาง ถาเราเปน nostalgia เราทํ าการตูนอิกคิวซัง เลมตอมาเราจะ
ไมทํ าดรากอนบอลตออยูแลว มันจะตองมีการเวนจังหวะอะไรบางอยางเพื่อไมใหคนอานรูสึกวาเบื่อเกินไป แลว
คนทํ าก็รูสึกเบื่อเกินไป อยางเราทําเรื่องการตูน โดเรมอน หนากากเสือ อิกคิวซัง ดรากอนบอล จะสังเกตวามันจะ
มีชวงเวนอยู แมกระทั่งเราคนทําเอง พอเราทําโดเรมอน หนากากเสือแลว พอจะทําดรากอนบอล เราก็ยังมาคิด
วาจะทํ ายังไงใหไมเหมือนเดิม จะมีความพยายามหนีจากเดิมของคนทํา พยายามไมใหมันติดกันมาก ก็เลย
สลับกัน"13
ขณะที่ ว งศ ท นงให เ หตุผลอีกประการหนึ่งของการเลือกเนื้อหาหลักในแตละฉบับ ที่มักจะ
แตกตางจากกระแสในขณะนั้นวา หลักคิดของ a day อยูบนพื้นฐานของความไมซํ้า ทั้งนี้เพื่อสรางความโดดเดน
ใหกับนิตยสาร
"ถาบอกวา a day ไมอิงกับเหตุการณก็เลยอาจจะไมใช แตวาอยางที่บอกครับ บานเรามีกรอบความคิด
ซํ้ าๆ กันอยูอยางหนึ่ง เหมือนกับดูรายการโทรทัศนชวงวันแม ทุกรายการก็จะมีแตลูกพูดถึงแม แมพูดถึงลูก
12
13

สัมภาษณ สมประสงค เจียมบุญสม, 18 พฤษภาคม 2548.
เรื่องเดียวกัน.
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แมไปหมดเลย เพราะฉะนั้นถาเราไปทําแบบเขาดวย มันก็จะกลืนๆ กันไป ไมโดดเดนขึ้นมา เราเคยคิดถึงขนาดวา
ถาวันแมเราทํ าเรื่องพอหรือเรื่องปาไปเลย เราก็จะโดดเดนขึ้นมาทามกลางแมหมดเลย นี่เปนหลักคิดของเรา
เราจึงเลี่ยงที่จะไปพูดในเรื่องที่ตามกระแส เพราะวากระแสในเวลานั้น คนจะพูดกันเยอะแลว เราไมอยากเปน 1
ใน 28 เลมที่พูดถึงเรื่องนี้หรือคนนี้ เราเลือกที่จะเปนอีกคนหนึ่ง อีกเรื่องหนึ่งเลยดีกวา นี่คือวิธีคิดของ a day คือ
ไมตาม พยายามจะแปลก พยายามจะแหกคอกออกมา แตถาเปนเรื่องใหญๆ หลักๆ จริงๆ เราก็ไมละเลยที่จะพูด
นะครับ แตวาคงจะหาแงมุมที่ไมซํ้ากับเขามานําเสนอ ทั้งหมดมันอยูบนพื้นฐานของความไมซํ้าครับ a day
จะไมซาํ้ ไมเหมือนใคร"14
วิธีคิดในการทํางานของนิตยสาร a day ที่หลีกเลี่ยงการแหตามนี้ ปรากฏในความเห็นของ
วชิรา รุธิรกนก เชนกัน
"เรา focus ไปที่มุมมองความคิดที่มันตางออกไปจากสิ่งที่มันมีอยู เนื้อหาหลักๆ นาจะเปนแบบนั้น
a day จะ focus ลงไปในเรื่องที่แสดงออกถึงความชางคิด เรามีวิธีเลาแบบกวนตีน มีอารมณขัน เนื้อหาของเราก็
ไมไดเปนไปตามกระแสที่เขาเปนกัน อยางตอนที่เขาคลั่งภราดรกัน เราก็ไปตามหาตอง ศิษยฉอย"15
ดังบทบรรณาธิการของเขาที่ปรากฏในฉบับที่ 28 เดือนธันวาคม 2545 หนา 2
… ผมไมทราบหรอกครับเกิดอะไรขึ้นกับตองบาง แตในชวงเวลาที่ทุกคนหายใจเขาออกเปน ภราดร
เชนนี้ ตอง ศิษยฉอย อยูที่ไหน สุขกายสบายใจดีอยูไหม
a day คิดถึงครับ …
ความแตกตางของ a day ปรากฏตลอดเวลาในเนื้อหาหลักของแตละฉบับ ตัวอยางเชน
ฉบับที่ 36 เดือนสิงหาคม 2546 a day นํ าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับผูสูงอายุ
… a day นํ าเสนอเรื่องราวมาแลวมากมาย แตมีเรื่องหนึ่งที่ทาทายและอยูในความสนใจของพวกเรา
คือเรื่องผูสูงอายุ เพราะเราเห็นถึงแงมุมบางอยางของคนแกที่คนหนุมสาวไมมี ดังนั้นโอกาสเหมาะๆ นี้ a day
ทิ้งทายเลมสุดทายของปที่สามดวยเรื่องราวเทๆ ของคนแกดีกวา… (จากคอลัมน [aWAY] โดย ทรงพลัง
อยางแรง หนา 122)
… ไมบอยนักที่เรื่องของ 'คนแก' จะถูกหยิบยกขึ้นมาเปนหัวขอสนทนาของคนหนุมสาว
ไมสนุก ไมนาสนใจ ไมเจง ไมเขาใจ และชวนใหหดหู อาจจะเปนเหตุผล
วาแตวา คนแบบไหนคือคนแก?

14
15

สัมภาษณ วงศทนง ชัยณรงคสิงห, 27 กรกฎาคม 2548.
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สําหรับ a day 'ความแก' วัดกันไมไดดวยอายุหรือความสมบูรณแข็งแรงของรางกายอยางเดียว
ตราบใดที่หัวใจยังกระปรี้กระเปรา ความคิดอานยังโลดแลน ความชราก็ไมกลามาเยือน
เพราะฉะนั้น ถาจะวาไปแลว ฉบับนี้เราไมไดพูดถึงคนแกในความหมายทั่วๆ ไป
แตเราพูดถึงกลุมคนที่อายุเกิน 70 ป …
… สํ ารวจสายตาตัวเองกันกอนดีไหม วาเรามองคนกลุมนี้ยังไง
แลวไปทําความรูจักกับคนกลุมนี้ดวยกันสักครั้ง
ไปดูกันวาคนที่ผานโลกมาแลวกวา 70 ป พวกเขากํ าลังคิดอะไร ทําอะไร และโลกรอบตัวเขา
เปนอยางไร … (จากคอลัมน main course หนา 42)
วงศทนงเลาถึงบุคลิกของ a day ในเนชั่นสุดสัปดาห ปที่ 9 ฉบับที่ 450 วันที่ 15-21 มกราคม
2544 หนา 20 วา "ใน a day มีการแซทไทรเยอะแยะเลย การยั่วลอเปนบุคลิกอยางหนึ่งของ a day ภาษาไทย
เรียกวากวนตีน ผมวามันนารักดี ผมวาการยั่วลอ มันเปนการตําหนิติเตียนที่นารักนาฟงที่ละมุนละมอมกวา
a day จะยั่วลอ a day จะไมใชคนประเภทมึงมาพาโวย สมมติถาไมพอใจอะไรขึ้นมาก็ไมใชลุกขึ้นลมโตะ แต
คงจะนั่งนิ่งแลวพูดประโยคหนึ่งที่มันฟงแลวเจ็บลึกๆ หรือหัวเราะใสหนามันเลย"
เชนเดียวกับบรรณาธิการภาพ นิตพิ ัฒน สุขสวย ที่มีวิธีคิดในการทํางานที่ทาให
ํ ภาพถายใน
a day แสดงแงมุมที่แตกตางอยูเสมอ
"สมมติผมไปถายดาราสักคนหรือตลกสักคนหนึ่ง คนอื่นเขาอาจจะดึงตลกใหเปนตลก แตผมอาจจะ
ไมตองก็ได คนเห็นเขาตลกมาเยอะแลว ผมอาจจะทําอีกทางหนึ่งเลย แบบที่คนไมเคยเห็นกันวาคุณมี part นี้ดวย
ในตัว เปนตน ผมวาเรานาจะมองเขาหลายๆ มุม ผมเชื่อวาอยางนั้น ผมวาคนๆ หนึ่งไมไดมีแคมุมที่เขา present
ออกมาใหคนอื่นเห็นแคมุมเดียว"16
จากตัวอยางเนื้อหาหลักที่แสดงความแตกตาง ไมซาใคร
ํ้
ของ a day ฉบับที่ 36 หากพลิกดู
หนาปก ก็จะเห็นถึงมุมมองที่แตกตางของภาพ เปนเอก รัตนเรือง ที่ปรากฏบนนิตยสาร a day ดังคํากลาวของ
นิติพัฒน สุขสวย ในยอหนาขางตน เปนเอก รัตนเรือง คือผูกากั
ํ บภาพยนตรที่กําลังมีผลงานเขาฉายในขณะนั้น
คือ เรื่องรักนอยนิดมหาศาล แต a day จับเอา เปนเอก แตงหนาเปนคนในวัย 80 เพื่อเปนตัวแทนของคนแกที่มี
บุคลิกเทๆ คนหนึ่ง แนนอนวาผูอานไมเคยเห็นเขาในมุมมองนี้ ตรงกับความตั้งใจของผูผลิตนิตยสาร a day
ในขณะที่นิตยสาร a day แตละฉบับมีเนื้อหาหลักที่แตกตางกันไป และมีเนื้อหายอยสวนหนึ่ง
ที่สนับสนุนเนื้อหาหลักดังกลาว โดยจากการศึกษาสวนใหญคือคอลัมน main course แตก็มีเนื้อหาอีกสวนที่
ไมเกี่ยวของกับเนื้อหาหลักเลยดวย

16

สัมภาษณ นิตพิ ัฒน สุขสวย, 2 มิถุนายน 2548.
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"a day มีคอลัมนหลาย part มาก บางคอลัมนเชนการสัมภาษณ บางทีก็อาจจะไมเกี่ยวกับ theme
เลมก็ได เชน คอลัมนถามตอบ (q & a day) ซึ่งอาจจะเปนแความีใครนาสนใจบางในตอนนั้น ก็อาจจะสัมภาษณ
คนที่ไมเกี่ยวกับ theme เลย อีกสวนหนึ่งก็คือเนื้อหาที่เกี่ยวกับ theme ก็จะมานั่งคิดกันทั้ง 2 สวนวาสวนที่
ไมเกี่ยวกับ theme จะมีอะไร ซึ่งมันจะมีกรอบของมันอยูแลว คือตัวคอลัมนตางๆ เชน think positive ก็จะเปน
เรื่องที่สรางสรรค หรือ outsider ก็จะเกี่ยวกับคนที่อยูนอกกระแสแตวามีอะไรดีๆ เจงๆ"17
งานวิจัยเรื่อง "นิตยสาร a day กับภาพสะทอนของกลุมวัฒนธรรมยอยแบบโพสตโมเดิรน" นี้
ทํ าการวิเคราะหเนื้อหาของนิตยสาร a day ตั้งแตเดือนมกราคม 2545 - มีนาคม 2547 รวมเปนนิตยสารทั้งสิ้น
27 ฉบับ พบความเปลี่ยนแปลงของจํานวนคอลัมนในแตละฉบับ โดยในฉบับที่ 17 มีจานวนคอลั
ํ
มนทั้งหมด
28 คอลัมน และเพิ่มเปน 42 คอลัมนในฉบับที่ 43 อันเปนฉบับสุดทายที่ทาการศึ
ํ
กษา
ตัวอยางหนาสารบัญ หรือ w.c. ของนิตยสาร a day ปที่ 2 ฉบับที่ 17 เดือนมกราคม 2545
somebody
day poets society
talking head

ordinary people

ขาวสังคมของบางกลุมคนในสังคม
อานคําตอบนาคิดของนักแสดงสาวอันดับตนๆ ของประเทศ
สิริยากร พุกกะเวส
คุยกับปราโมทย แสงศร นักทําหนังสั้นระดับรางวัล
ลวงลึกความคิดของผูกากั
ํ บอันดับ 4 ของโลก สุธน เพ็ชรสุวรรณ
รูจักกับแกว หญิงสาวผูเขียนหนังสืออื้อฉาว 'เอดสไดอารี่ วินาทีชีวิต'
บทสัมภาษณนานๆ ครั้งของดู ดอกกระโดน
นักแสดงตลกคุณภาพสูง
แอฟโร เจนเนอเรชั่น มีอะไรในหัวฟูๆ

nostalgia
years ago
good old days
main course
moodstock : hole in my day

ยอนรํ าลึกเรื่องราวรอบดานทั้งในเมืองไทยและโลกในอดีต
ยังจํ าไดไหม เพลงเด็กยอดนิยมเมื่อวันวาน 'เที่ยวเขาดิน'
สกูปเรื่องราวหลากสีสันฉูดฉาดที่เกิดขึ้นในยุคเซเวนตี้ส
ความเรียงชวนครุนคิดคํานึงโดย ญามิลา

the outsider
q & a day
a day with a view
cover ground

17

สัมภาษณ สมประสงค เจียมบุญสม, 18 พฤษภาคม 2548.
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idea
think positive
today special
2-day communication
a day station
โตะควาย ใตถุน รุน 31
going places
small world
10 cantos
bear wish project
the underdone…
indy review
life in a day
brush&tale
common scene
netware
popeye

กลุมคอลัมนที่แสดงถึงเนื้อหนังของความคิดสรางสรรค
สรรพสิ่งนาสนใจที่นาสัมผัสในชวงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ
เสียงสะทอนลนหลามที่ผูอานมีตอนิตยสารของเรา
เกมรวมสนุกชิงหมวกเบสบอลสุดหายากของ a day
ชีวิตสนุกๆ ของผองเพื่อนในรั้วมหาวิทยาลัย
เดินทางไกลและใกลไปกับหญิงสาวที่ชื่อ ตองการ
บทกวีภาษาอังกฤษที่วาดวยเรื่องราวเล็กๆ โดย โซเฟย
บทกวี 3 บรรทัดที่ผูอานรวมกันรอยเรียง
รวมเดินทางทางความคิดไปกับหมีขี้บนชื่อ แบรวิช
ลายเสนและเรื่องราวจากหวงคิดบิดเบี้ยวของ โลเล
บทวิจารณภาพยนตร ดนตรี หนังสือ และละครเวทีแนวอินดี้
เรื่องสั้นแนวทดลองของซีไรตสองสมัย วินทร เลียววาริณ
เรื่องแตงจากรูปวาดของอุกฤษณ ทองระอา
ภาพถายสแน็ปที่เต็มไปดวยชีวิตชีวาโดย อภิชัย ตระกูลเผด็จไกร
บทความมากความหมายที่สงผานมาจากผูคนในหมูบานไซเบอร
มุมมองชีวิตจากความคิดของอารียา ชุมสาย

หนาสารบัญของนิตยสาร a day ปที่ 4 ฉบับที่ 43 เดือนมีนาคม 2547
somebody
day poets society
talking head
the outsider
q & a day
main course
a day with a view
tackteam
ordinary people

ดูคน ชมงาน
ถาม-ตอบ กับ อั้ม…อั้ม อั้ม อั้ม………อั้ม
3 นักแหกคอก ดนตรี กีฬา และสถาปนิก
สาวหนุมที่เรียกตัวเองวาเปน ผูประกอบการทางสังคม
จุใจกับ live in a day II …แบบเปยกๆ
จิโร สถาปนิกหนุมเลือดซามูไร กับเวที แสงไฟ และทาเตนของเขา
7 พลเมืองโลกที่ควรรูจัก
ชีวิตธรรมดาๆ ของ 4 มนุษยกฎหมาย

nostalgia
good old days
years ago

วันดีๆ ในปเกา กับ 2 ทศวรรษคําพิพากษา
เรื่องเกาๆ ในปที่ผานเลย
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idea
think positive
today's special
10 cantos
2-day communication
cover ground
a book
24+
หองเรียนที่เงียบที่สุดในดวงจันทร
indy reviewed
ฟาเหลือง
tomorrow
going places
team pladib
สนามเด็กเลน
เรื่องมีอยูวา
ผูใหญวันมะรืน
a day station
add
a day diary
[aWAY]
oversee
code of
a day support
for the boys
netware
love at first site
E=iq2
หัวใชเทา
lazy sunday
life in a day
a ธรรม

ผลงานของกลุมคนขยันคิด
นานาสาระสรรพสิ่งที่นาสนใจ
บริหารสมองกับ กวีสั้น 3 บรรทัด จากผูอาน
สารจากผูอาน ถึง a team
รวมรวมเรื่องชวนคิดใหมุมมองตาง แตกหนอจากปก
พบกับการเปดตัวครั้งแรกของสํานักพิมพ a book!
คอลัมนใหมเอี่ยม เปดตอนรับหญิงสาวในใจผูชายหลายคน ซูฉี
'ฟารองกับฟารอง ดวงจันทร' เรื่องตอเนื่องจากตอนที่แลว โดย
ฟา พูลวรลักษณ
หนังสือ ดนตรี ละครเวที ภาพยนตร กับบทวิจารณ
ตอนที่ 5 'ตอยติ่งดอกตูม' โดย 'มันดา เอช
ไปใหถึงพลูโต
การตูนใสๆ มีสีสัน ของหญิงสาวชื่อ ตองการ
ทํ าไมคนไทยไมขี่จักรยาน? คํ าถามจาก เรียวตะ ซูซูกิ
สนามนี้เปดกวางขึ้นแลวสําหรับนักศึกษา
มันเริ่มตนตรงที่ เรื่องมีอยูวา
เด็กชายวัย 19 ยังคงตั้งคําถามกับสุภาษิต
ไอเดียมัน รวมสนุกกับ a team
เหมือนเดิม โปรดติดตาม
บันทึกจากผูอานถึงวันหนึ่งวัน
เรื่องเลาของปก a day
ปารตี้ที่ไมมีเสียง
คํ าของคน ความของคน กับสถานการณของเรา
พบรายละเอียดของโครงการที่สอง I dream of Stella McCartney โดย
กลุม Swing Sisters
ความคิดผานลายมือจากผูอาวุโสถึงเด็กรุนหลาน
สงตอเรื่องราวจากจอคอมพิวเตอร สูหนากระดาษ
ความผูกพันของคนกับสถานที่
ความคิดมากที่หามเชื่อ โดย นิ้วกลม
เขายังเดินทางตามหา Arthur C. Clark (เหมือนเดิม)
'ชีวิตแตละวันไมงาย' โดย ญามิลา
เรื่องสั้นมีดีไซน กับนักเขียนมีสไตล วินทร เลียววาริณ
เมื่อพระพุทธเจาเปนกบฏ
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ลักษณะของโพสตโมเดิรนที่ปรากฏในการนําเสนอเนื้อหา
และรูปแบบของนิตยสาร a day
จากการศึกษา พบลักษณะแบบโพสตโมเดิรนในการนําเสนอเนื้อหาและรูปแบบของนิตยสาร
a day 7 ประการดวยกัน คือ การปฏิเสธสิ่งที่เชื่อวาเปนความจริงแท, การโหยหาอดีต, ลักษณะของวรรณกรรม
แบบโพสตโมเดิรน, ศิลปะแบบโพสตโมเดิรน, การลอเลียน, การทําซํา้ และประการสุดทาย คือภาวะของสังคม
แบบโพสต โ มเดิรนที่สะทอนในเนื้อหา ในขณะเดียวกันการปรากฏของลักษณะแบบโพสตโมเดิรนดังกลาวนี้
สามารถจํ าแนกออกไดเปน 2 ลักษณะ โดยความเปนโพสตโมเดิรน 6 ประการแรกจัดเปนลักษณะที่ปรากฏใน
ความหมายของเนื้อหาที่ผูผลิตสื่อออกมา รวมทั้งลีลาที่ใชในการเขียน ทั้งนี้ เปนผลสืบเนื่องมาจากวิธีคิดของ
ผูกอตั้งนิตยสาร สวนประการสุดทายเปนลักษณะที่ไมไดเกิดจากความตั้งใจของผูผลิต หากแตเปนเนื้อหาที่ได
จากการสัมภาษณบุคคลอื่นและบังเอิญสะทอนถึงลักษณะของผูคน ตลอดจนสภาพสังคมแบบโพสตโมเดิรน
1. การปฏิเสธสิ่งที่เชื่อวาเปนความจริงแท
วงศทนง ชัยณรงคสิงห ผูกอตั้งนิตยสาร a day กลาวถึงแนวความคิดของเขา ซึ่งสอดคลอง
กับหลักการของโพสตโมเดิรน คือการปฏิเสธสิ่งที่เชื่อวาเปนความจริงแทไว ดังนี้
"เรามีความเชื่อวาทุกอยางมีความดีอยูในตัวของมัน เพียงแตวาเราอาจจะถูกสังคมตัดสินดวยคานิยม
ซึ่งอันนี้เปนเรื่องที่เราพยายามจะคานเสมอมา ผมไมใหคากับคนสวยคนหลออยางเดียว หรือวานามสกุลดังแลว
คนจะสนใจ ทั้งๆ ที่คนตี๋ๆ นามสกุลยาวๆ เขาก็มีความเกง เราก็นาจะเชิดชู เมื่อกอนเรื่องนี้มันแรงมากนะครับ
วงการโทรทัศนเต็มไปดวยคนไมเกง แตดัง คนที่มาออกรายการมีแตความสวย ไมเกง แตดัง หรือหลอ ไมเกง
แตรวย แลวก็ไดออกโทรทัศน ผมวามันไมยุติธรรม ผมไมเชื่อเรื่องนี้เลย ผมไมเชื่อเรื่องการถูกตัดสินวาผิวขาวสวย
ผิวดํ าไมสวย ตัวสูงดี ตัวเตี้ยไมดี อวนแย ผอมดี มันไมใช มันไมนาจะใชสิ่งที่เอามาตัดสินความดีไมดีของคนหรือ
ใหคาของคน สิ่งเหลานี้มันเปนภาพลวง คือความจริงลวง ความจริงที่เราลวงกันไปเองวาผอมแบบนางแบบคือ
สวย ผมวาไมใช ผมวาอวนแลวสุขภาพดี ดีกวาผอมแลวเปนโรค a day พยายามพูดคานในสิ่งนี้"18
แนวคิดของวงศทนงขางตน เปนจุดกําเนิดของเนื้อหาสวนที่เรียกวา somebody ซึ่งประกอบ
ดวยหลายคอลัมนดวยกัน คือ day poets society, talking head, the outsider, tackteam, cover ground,
q & a day และ a day with a view รวมทั้ง ordinary people ที่สวนใหญรวมอยูในเนื้อหาสวน somebody
นอกจากฉบับที่ 35-36 ที่อยูในสวนของ idea
"ผมอยากจะใหคากับคนเกงๆ คนที่มีความสามารถ คนที่มี 'ของ' พูดกันงายๆ ในภาษาของเรานะครับ
โดยที่ไมไปติดอยูกับฐานะทางสังคมของเขา ชาติตระกูล ความรํ่ารวย หรืออะไรอยางที่สื่อมวลชนกอนหนานี้
จํ านวนมากในประเทศเราชอบเปนอยางนั้น ใครรวยก็ไปสนใจ ใครดัง ใครหลอ ใครสวย ก็ไปสนใจ ทั้งๆ ที่
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สัมภาษณ วงศทนง ชัยณรงคสิงห, 27 กรกฎาคม 2548.
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ดูจริงๆ แลวไมมีความสามารถ ไมมีความเกงอะไรเลย แต a day จะพยายามเนนเรื่องนี้ ซึ่งเราเรียกมันวา
section somebody เพราะฉะนั้นคนที่มาลง a day ทุกคนจะมีความเกงในดานใดดานหนึ่ง"19
คอลัมน talking head เปนคํ าถาม-คําตอบสั้นๆ โดยคําถามถูกแบงออกเปนชวงเวลาตางๆ
3 ชวงดวยกัน คือ อดีต ปจจุบัน และอนาคต คอลัมนนี้จัดอยูในสวนของ somebody ดวยแนวคิดของผูกอตั้ง
ที่วาบุคคลที่ไดรับการพูดถึงใน a day นั้นไมจําเปนตองเปนคนเดนคนดัง ประกอบกับความเปน อะไรก็ได ของ
a day จึงพบวาบางครั้งบางหน ผูที่ปรากฏในคอลัมน talking head นั้นไมใชคนดวยซํา้ เชน Joe the Sea-Cret
Agent ที่เปนตัวการตูนปลาหมึก ในฉบับที่ 38 เดือนตุลาคม 2546 หนา 20 และมนุษยตางดาวชื่อ อะกรูบี้ อะ เฮ
กิ ฟลอฟ ที่ถูกสมมุติขึ้นในฉบับที่ 40 เดือนธันวาคม 2546 หนา 16 โดยมีสิ่งที่นาสังเกตในฉบับนี้คือ คําพูดของ
มนุษยตางดาวมีการลําดับคําและการเวนวรรคตางจากภาษาปกติ ตัวอยางเชน
… ผลงานแหงความภาคภูมิใจของคุณคืออะไร?
ตั้ง ขวดนํา้ 15 ชั้น เรียง กัน ดวงจันทร บน
… ฝนรายที่สุดของคุณคืออะไร?
ขาหัก เพราะ บันได ตก
โดยผูผลิตใหเหตุผลในหมายเหตุทายคอลัมนวา
… *คํ าถามและตอบที่ปรากฏ ถอดความจากภาษาดาวเนปจูน แตเพื่อใหคงจังหวะการพูดเอาไวให
เหมือนเดิมมากที่สุด การเรียงคําในบางประโยคจึงอาจสลับที่ไปมาบาง
the outsider เปนคอลัมนที่เลาเรื่องเกี่ยวกับคนที่มีความโดดเดนอยางใดอยางหนึ่งบนหนทาง
ที่ไมใชกระแสหลัก เชน นักทําหนังสั้น นักเขียนการตูน นักแสดงเดี่ยวไมโครโฟน คนทํานิตยสาร the outsider
ไดรับการตีพิมพแทบตลอดระยะเวลาที่ทาการศึ
ํ
กษา ยกเวน 8 ฉบับคือระหวางฉบับที่ 29-36 เนื้อหาของ the
outsider มักแสดงมุมมองที่แตกตาง ดังตัวอยางดังนี้
… "ณัฐนลินเปนนิตยสารที่พูดถึงวัฒนธรรมขางถนน คนเดินดิน หรือ street culture ออเชื่อวาการ
เรียนรูไมไดจํากัดอยูแคในหองเรียนหรือตําราเรียน เราเรียนรูเรื่องมากมายไดจากขางถนน เหมือนกับที่เราอาจได
อะไรจากการยืนคุยกันริมระเบียงหนาหองเรียนมากกวานั่งฟงเลกเชอรอยูในหอง" … (ณัฐนลิน นอยไม ฉบับที่ 41
เดือนมกราคม 2547 หนา 34)
… "SCALE ไมไดทํ าอะไรที่แปลก แหก หรือแหวกใหม แตวาเราทําสิ่งที่คนมองขาม คืออาจจะมีคน
พูดถึงเรื่องนี้มาแลว แลวเรื่องนี้มันมีมุมมองอื่นที่นาสนใจไหม หรือวาเขาพูดถึงขอดีกันไปหมดแลวนะ เรามา
19
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พูดถึงขอเสียกันบางไหม เพราะมนุษยเรานั้นมีทั้งขอเสียขอดีผสมกันไป คือพยายามใหเห็นทุกๆ มุมมอง
โดยเฉพาะเรื่องที่เราชินชาหรือลืมเลือนมันไปในยุคปจจุบัน นั่นคือพยายามใหเปนนิตยสารทางเลือกใหม"…
(กฤษณะพล วัฒนวันยู ฉบับที่ 41 เดือนมกราคม 2547 หนา 35)
หรือในฉบับที่ 40 เดือนธันวาคม 2546 หนา 34 ในหัวขอ "Researcher in the dark" ที่พูดถึง
พิทยา ศรีโกตะเพ็ชร ที่แมมีความพิการทางสายตาซึ่งนับเปนความแตกตางประการแรกของเขาเมื่อเทียบกับผูคน
ในสังคมรอบขาง เขายังมีแงมุมที่แตกตางในการมองศิลปะอีกประการหนึ่งดวย
... พิทยาเปนโรคสายตาเลือนรางตั้งแตเด็ก จึงตองเรียนในโรงเรียนสอนคนตาบอดซึ่งในสมัยนั้นมี
ภารกิจ 2 อยางคือ ชวยใหเด็กกลับเขาไปเรียนในระบบการศึกษาปกติและชวยใหเด็กมีอาชีพติดตัว การสอน
ศิลปะสํ าหรับคนตาบอดจึงมีแตดานหัตถกรรมที่เนนเพื่อประกอบอาชีพ พิทยาจึงไดแตเก็บความสงสัยในเรื่อง
ศิ ลปะเพื่อความสุนทรีที่เขาอานเจอเอาไวในใจ จนกระทั่งเมื่อทราบขาวคายศิลปะเพื่อคนพิการครั้งแรกของ
รศ.ชาญณรงค พรรุงโรจน ในชื่อโครงการ Art For All เมื่อป 2542 เขาจึงไมลังเลที่จะขอเขารวมในฐานะ
ผูสังเกตการณ กอนที่จะกลายเปนเจาหนาที่โครงการในที่สุด ...
... "สังคมมักเชื่อวา คนที่มองไมเห็นจะไมสามารถคิดได เพราะเราคิดแบบแยกสวนวาภาพตองใช
วิธีการดูดวยตาเทานั้น เพลงตองฟงดวยหูเทานั้น ซึ่งผิดครับ คนเรามีหลายมิติ ตา หู จมูก ปาก สัมผัส ถึงแมจะ
ขาดสื่อใดสื่อหนึ่งไปก็ตองไมลืมวาเรายังมีสื่ออื่นอีก"
กิจกรรมในคายเนนไปที่การลองใชสื่ออื่นๆ เพื่อเสพและสรางงานศิลปะ ภาพที่สรางขึ้นในมโนภาพจาก
การบอกเล า หรื อ ด ว ยการสั ม ผั สอาจจะไมเหมือนตนฉบับรอยเปอรเซ็นต หรืออาจจะไมเหมือนตนฉบับเลย
แตนั่นไมใชสิ่งสํ าคัญเพราะศิลปะไมใชการสรางภาพเหมือนแตเปนการใชจินตนาการและความคิดสรางสรรค ...
คอลัมน tackteam (ฉบับที่ 37-43) จัดเปนตัวแทนของการ 'คิดตาง' ไดดี โดยคอลัมนนี้มัก
นํ าเสนอเรื่องราวของคนที่ประสบความสําเร็จในสาขาตางๆ ที่ไมเกี่ยวของกัน ในแตละฉบับประกอบดวยประวัติ
โดยยอของกลุมคนประมาณ 5-8 คน ดังตัวอยางจากฉบับที่ 37 เดือนกันยายน 2546 หนา 132 เขียนโดย กษริน
ธีระโกเมน ในสวนที่กลาวถึง Fernand Braudel เปนการเสนอเนื้อหาที่ปฏิเสธวาความจริงมีเพียงหนึ่ง
… นักประวัติศาสตรชาวฝรั่งเศสผูพลิกโฉมหนาวงการประวัติศาสตร วิธีการวิเคราะหปญหาที่เขานํามา
ใชยังคงเปนที่นิยมกันอยูอยางแพรหลาย แมเขาจะเสียชีวิตไปแลวกวาสิบป
ตลอดเวลาที่ ผ  า นมานั ก ประวั ติ ศ าสตร ใ นสมั ย ก อ นมั ก จะศึ ก ษาและวิ เ คราะห ป ระวั ติ ศ าสตร แ บบ
ศูนยกลาง ก็คือการศึกษาประวัติศาสตรโดยอาศัยวิถีทางการเมือง ตัวบุคคล และตัวเหตุการณเปนหลัก Braudel
พบวาการตั้งขอสรุปที่เกิดตามมาจะไมครอบคลุม และอาจนํ าไปสูการวิเคราะหที่ผิดพลาด เขาคิดวาการศึกษา
ประวัติศาสตรใหครอบคลุมและเปนกลางนั้น ตองอาศัยสหสาขาวิชาเขาชวย เพื่อใหไดขอสรุปที่แมนยําขึ้น
อยางเชน การนําวิชาภูมิศาสตรและจิตวิทยามาชวยวิเคราะห เปนตน
Braudel จึงเปรียบเสมือนเลือดสีใหมของวงการประวัติศาสตร เขาถูกจัดอยูในกลุมนักประวัติศาสตร
ที่ นํ ามาซึ่ งการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานทางประวัติศาสตรที่มีอยูเดิม แมแนวคิดของเขาจะไมไดรับการยอมรับ
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งายๆ ในเบื้องตน เพราะการลมลางแนวคิดเดิมนั้นเปนเรื่องยากยิ่งในหมูปราชญดวยกัน แตดวยขอเท็จจริงที่เขา
ไดพิสูจนใหเปนที่ประจักษ ทําใหในปจจุบัน Braudel ไดรับการยกยองเชิดชูในที่สุด …
และในฉบับที่ 42 เดือนกุมภาพันธ 2547 หนา 106 เขียนโดย มณฑิณี เชียงสงค ก็ปรากฏ
เรื่องราวของเชฟชาวญี่ปุน Nobuyuki Matsuhisa ที่โดงดังจากการทําอาหารโดยผสมผสานความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม โดยไมยึดติดกับขนบของอาหารญี่ปุนแบบดั้งเดิม
… อาหารญี่ปุนจากฝมือของโนบุยูกินั้นมีความเปนเอกลักษณไมซํ้าแบบใคร และสรางสรรคผลงาน
ใหมๆ ใหผูคนไดชิมเสมอ โดยไมยึดติดกับขนบธรรมเนียมของอาหารญี่ปุนแบบดั้งเดิม เรียกไดวาการทําอาหาร
แบบไรกฎเกณฑ กลายเปนยี่หอประจําตัวของเขาไปซะแลว อยางพาสตาปลาหมึกอันโดงดัง สลัดผักสมุนไพร
อียิปตโรยดวยโบนิโต หรือปาเตตับปลามังคโรยคาเวียรเสิรฟในซอสมัสตารด …
ด ว ยแนวคิ ด ในการให คุ ณค า กั บ คนที่ แ ตกต า งตามแนวทางของนิตยสาร จึงปรากฏทาที
ดังกลาวแมแตในคอลัมน main course ในฉบับที่ 36 ที่วาดวยเรื่องของผูสูงอายุ นิตยสาร a day ยังหยิบเอา
เรื่องราวของเหลาชาวชราที่มีความไมธรรมดาในตัวเองมานําเสนอ เปรียบเสมือนเปน the outsider ในยุคกอน
ดังนี้
Agnes Varda
... ลักษณะเดนของวารดาจะเห็นไดจากการที่เธอผสมผสานการเลาเรื่องแบบสารคดีและเรื่องแตง
(Fiction) เขาดวยกันรวมถึงการใสเทคนิคหลากหลายไวในหนัง ตั้งแตนีโอเรียลลิซึ่ม (Neo-Realism) ถึง
เซอรเรียลลิซึ่ม จากรูปแบบอิสระอันพิศวงงงงวยจนถึงกรอบความเปนจริง เธอมักจะนําเสนอเรื่องราวของชีวิต
ประจํ าวันในแงมุมที่ลึกซึ้งดวยสายตาของชางภาพที่เชี่ยวชาญ วารดาหลงใหลที่จะนําเสนอสิ่งตางๆ ในรูปแบบ
ของความจริงที่เธอเห็น ผลงานชิ้นเยี่ยมอีกเรื่องของวารดาคือ Vagabond (1985) ซึ่งไดรับรางวัล Golden Lion
ที่เทศกาลหนังเวนิซในป 1985 และ นักแสดงนําฝายหญิงยังไดรางวัล French Cisar จากบทเด็กเรรอนที่หายตัว
ไป ภาพยนตรเรื่องนี้ยังไดรับการยกยองวาเปนการเปดทางใหกับการศึกษาเรื่องของเด็กเรรอนในแงมุมใหมๆ
ผลงานในวัย 70 กวาของวารดานั้น ก็ยังทาทายความรูสึกแปลกใหมของผูชมอยูเสมอ The Gleaners
and I (2000) ถายทํ าดวยกลองดิจิทัลและกลองตัวเล็กๆ ที่วารดาควบคุมการถายเอง เธอเลือกถายทอดเรื่องราว
ชีวิตของคนเก็บขยะที่มีชีวิตอยูดวยสิ่งที่คนอื่นไมตองการแลว เพื่อแสดงถึงมุมมองตอสังคมปจจุบันที่ยึดถือเอา
วัตถุนิยมเปนหลักในการดําเนินชีวิต
ทุกวันนี้วารดายังคงคิดสรางสิ่งที่ทาทายตอการทําภาพยนตร ความหมายของมัน รวมถึงความสัมพันธ
เชื่อมโยงระหวางศิลปะและชีวิตใหเราไดตื่นเตนกันตอไป ...
Anna Halprin
... นับตั้งแตปลายทศวรรษที่ 30 เปนตนมา ลีลาการเตนรําของฮาลพรินถือไดวาเปนการบุกเบิกรูปแบบ
ของ modern dance ไปสูทิศทางใหมๆ ใหกับวงการ ไมวาจะเปนการ improvisation การมีสวนรวมของผูชม
ไปกับการแสดง ... ฮาลพรินยังถือวาเปนกลุมคนแรกๆ ในซีกโลกตะวันตกที่ใชการเตนรําในการรักษาโรค ...
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Leni Riefenstahl
... เลนี รีเฟนสตาล ไดชื่อวาเปนผูกากั
ํ บหญิงที่อายุมากที่สุดในวงการภาพยนตรโลก มีผลงานเรื่อง
ลาสุดเมื่ออายุได 100 ปพอดิบพอดี เธอเคยโกงอายุเพื่อสอบเอาใบของนักดํานํ้าเพื่อจะเปนชางภาพใตนาํ้ ตอนที่
เธออายุ 71 ป ... รีเฟนสตาลในวัย 94 ป ยังไปดํานํ้าที่หมูเกาะในคอสตาริกาเพื่อบันทึกภาพของฉลามใหเรา
ไดชมกัน ผูกํ ากับหญิงเหล็กชาวเยอรมันคนนี้ เพิ่งฉลองวันเกิดครบปที่ 100 เมื่อปที่แลวดวยการฉายภาพยนตร
สารคดี Underwater Impressions (2002) ใหรุนลูกหลานไดเห็นพลังที่ไมเคยถดถอยของเธอ ...
Arthur Miller
... มิลเลอร มีชื่อเสียงโดงดังมาจากบทละครเรื่อง Death of a Salesman (1949) เรื่องราว
โศกนาฏกรรมของเซลลแมนนามวา วิลลี่ โลแมน ที่ฉีกภาพความฝนแบบ American Dream ของสังคมใน
ขณะนั้นลงโดยสิ้นเชิง ...
Elmer Bernstein
...ผลงานเพลงของเบอรนสไตนนับไดวาเปนผูสรางสรรคเอกลักษณและบุกเบิกสิ่งใหมๆ ใหกับฮอลลีวูด
เพลงของเบอร น สไตน เ ติ ม สี สัน สดใสและท ว งทํ านองแปลกใหม ใ ห นั ก แตงเพลงรุนหลังๆ เดิ น รอยตามเขา
ปรับเปลี่ยนรูปแบบของเนื้องานไดหลากหลาย ทํ าใหมีภาพยนตรเกือบทุกแนวที่เบอรนสไตนแตงเพลงให ...
(ฉบับที่ 36 เดือนสิงหาคม 2546 หนา 56-59)
คอลัมนที่วาดวยบทสัมภาษณในนิตยสาร a day คือ a day with a view, cover ground และ
q & a day มักจะมีรูปแบบที่แตกตางจากบทสัมภาษณในนิตยสารฉบับอื่น ดังจะแสดงรายละเอียดดังตอไปนี้
ในคอลัมนที่เปนการสัมภาษณบุคคล นิตยสาร a day มักจะมีวิธีการที่แปลกและตางจาก
แบบแผนของบทสัมภาษณที่เคยเปน ดังเห็นไดจากคอลัมน a day with a view ของฉบับที่ 19 เดือนมีนาคม
2545 หนา 50-56 ที่ a day ตีพิมพบทสัมภาษณจริงเสมือน เขียนโดย วินทร เลียววาริณ โดยบทสัมภาษณนี้
ไดเพิ่มตัวตนของ วินทร เลียววาริณ ผูถูกสัมภาษณขึ้นมาอีก 1 คน ในชื่อบทความวา VINT VS VINT ดังคําโปรย
ในหนา 50
… วินทร เลียววาริณ มีภาพพจนของนักเขียนแนวทดลองมาตลอด ดูจากผลงานเรื่องลาสุดของเขา
หนึ่งวันเดียวกัน (life in a day) เปนแนวสรางสรรคสุดขั้วที่กาวพนจากกรอบของวรรณกรรมบริสุทธิ์ สะทอน
ใหเห็นวิธีการทํางานและวิธีคิดแบบ Lateral Thinking ซึ่งไดรับอิทธิพลมาจากสํานักตะวันตก
นอกจากงานแนวร ว มสมัยสะทอนสังคมแลว เขายั ง เขี ยนนิยายวิทยาศาสตร ซึ่งก็มีรากฐานจาก
งานเขียนของฝรั่งเชนกัน ทําใหเมื่อมองดูเผินๆ แลว ภาพรวมงานของเขามีความเปนตะวันตกมากกวาตะวันออก
แตเชื่อไหมวา นอยคนนักที่ทราบวาเขาเปนนักอานนิยายจีนกําลังภายในระดับหนอนคนหนึ่ง
ทํ าไมนักเขียนผูนี้ชอบนิยายจีนกําลังภายใน อานไปทําไม อานแลวไดอะไร หนังสือแนวนี้มีอิทธิพลตอ
ชีวิตและงานเขียนของเขาหรือไม และอยางไร
a day หาคําตอบมาใหแลวในฉบับนี้
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ออ! ไหนๆ ทั้ง a day และ วินทร เลียววาริณ ตางเปนพวกที่ไมชอบความจําเจ บทสัมภาษณนี้จึงไมได
เกิดขึ้นบนโลกเบี้ยวๆ ใบนี้!
เรานัดพบกันที่มุมหนึ่งในโลกจริงเสมือน
เราสามคน : a day วินทร เลียววาริณ และ วินทร เลียววาริณ
a day ขอใหตัวตนอีกดานหนึ่งของวินทร สัมภาษณ วินทรในดานที่ไมมีใครรูจัก
วินทร # 1 คือ ตัวตนของ วินทร เลียววาริณ ที่เรารูจักในผลงานตางๆ เขาเปนนักเขียน นักโฆษณา
มีผลงานรวมเรื่องสั้นและนวนิยายหลายเลมในโลกของความเปนจริง
วินทร # 2 คือ ตัวตนของ วินทร เลียววาริณ ที่บานิยายจีนกําลังภายใน บานของเขาอยูในโลก
จินตนาการที่เรา --- a day และ วินทร # 1 เปนแขก (ไมได) รับเชิญ
นี่เปนครั้งแรกที่ a day เสนอบทสัมภาษณจริงเสมือน (Virtual Interview) …
คอลัมน cover ground เปนอีกคอลัมนหนึ่ง ที่ปรากฏทาทีของความแตกตางดังกลาว
นิตยสาร a day ฉบับที่ 36 เดือนสิงหาคม 2546 หนา 28-31 ตีพิมพบทสัมภาษณของ เปนเอก รัตนเรือง ซึ่ง
เขียนโดย เปนเอก รัตนเรือง บทสัมภาษณชิ้นนี้เปนบทสนทนาของ เปนเอก วัย 40 ตนๆ ในปจจุบัน กับ เปนเอก
ในอนาคตที่มีอายุราว 60 ปลายๆ โดยผูผลิตโปรยหัวในหนา 28 วา
… ถาจะถามถึงผูกํากับหนังในเมืองไทยนาทีนี้ คงไมมีใครนาพูดถึงเกินผูชายผมเกรียน คนนี้, เปนเอก
รัตนเรือง ชายรางเล็กใสแวนตา (ที่เห็นภายนอกจะไมทราบวาสั้นหรือยาว) ใสเสื้อลาย (ที่เจาตัวยืนยันวาไมได
ชอบ แตมักมีคนซื้อมาให) ปากจัด (ที่เจาตัวยืนยันวาจริง) และเปนคนคุยสนุกที่สุดคนหนึ่งในจักรวาล (ขอนี้เรา
ยืนยันเอง)
จึงเลี่ยงไมไดที่ใครตอใครตางพากันตบเทาเขาแถวพูดคยกับเขาในชวงระยะเวลาหลายๆ เดือนที่ผานมา
แตใครบางเคยไดยินเขาคุยกับตัวเอง
ไมมี
เพราะฉะนั้น ที่กําลังจะไดอานตอไปนี้ คือบทสัมภาษณเปนเอก ถามโดยคุณเปนเอก ตอบโดยคุณ
เปนเอก และเขียนโดยคุณเปนเอก
กรุณาอยาเคลิ้ม
เพราะเขาเปนคนคุยสนุกจริงๆ
จาก a day (ตัวจริง) …
วิธีการเรียบเรียงบทสัมภาษณของ a day ยังแสดงความตางดวยการไดมาซึ่งบทสนทนา ดังที่
ปรากฏในฉบับที่ 26 เดือนตุลาคม 2545 ในคอลัมน a day with a view หนา 72-76 วชิรา รุธิรกนก ไดเรียบเรียง
บทสัมภาษณของ เรวัต พุทธินันทน ขึ้นใหมโดยใชบทสัมภาษณจากนิตยสารฉบับอื่นๆ ที่เคยสัมภาษณ เรวัต
มาแลว ถือเปนการ cut n' mix ในรูปแบบหนึ่งดวย
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… ชี้แจง : บทสัมภาษณชิ้นนี้เรียบเรียงขึ้นใหมจากบทสัมภาษณทั้งหมด 7 ชิ้นจากนิตยสารตางๆ …
โดยมีการดัดแปลงคําถามเพียงบางสวน แตไมไดดัดแปลงบริบทของ 'เนื้อหา' แตอยางใด … (ฉบับที่ 26 เดือน
ตุลาคม 2545 หนา 76)
ซึ่งลักษณะของการ cut n' mix เชนนี้ พบในคอลัมน main course ของฉบับที่ 22 เดือน
มิถุนายน 2545 ดวย จึงขอนํามารวมไวในสวนนี้เพื่อใหเห็นความคลายคลึงกัน
เนื่องจากเนื้อหาหลักของฉบับที่ 22 วาดวยเรื่องราวเกี่ยวกับเจาชายนอย คอลัมน main
course จึงประกอบดวยประวัติของผูแตง รวมไปถึงเกร็ดเล็กเกร็ดนอยเกี่ยวกับเจาชายนอย อาทิเชน ตัวอยาง
ปกหนังสือเจาชายนอยจากนานาประเทศ ตัวละครในเรื่อง ประโยคเดนจากหนังสือ วิทยานิพนธที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับเจาชายนอย ละครเวที เปนตน แตมีเนื้อหาสวนหนึ่งที่มีการผสมผสานสิ่งที่ไมเกี่ยวของกันเขาดวยกัน
ประการแรกปรากฏในหนา 40-42 ผูผลิตใหชื่อขอเขียนในสวนนี้วา "เจาชายนอย vs เจาหญิงนอย" เรียบเรียงโดย
ดุน มหาจํ าปาเทศ เปนการเลือกบทสนทนาบางตอนจากหนังสือทั้งสองเลมมารอยเรียงรวมกันเปนเรื่องเลาใหม
… ในโอกาสที่ 'เจาชายนอย' จะมีอายุครบ 60 ปในปหนา a day จึงถือโอกาสจัดเหตุการณสมมติ
พิเศษใหเปนของขวัญในวันคลายวันเกิดลวงหนาใหกับเจาชายนอย จะมีอะไรดีไปกวาการไดพบเพื่อนสักคนหนึ่ง
เมื่ อ หั น ซ า ยหั น ขวาก็ พ บว า ไม มี ใ ครเหมาะสมที่ จ ะเป น เพื่ อ นใหม ข องเจ า ชายน อ ยมากไปกว า
'เจาหญิงนอย' ในหนังสือของฟรานเซส ฮอดจสัน เบอรเนตต อีกแลว …
… หมายเหตุ - บทสนทนานอกวงเล็บทั้งหมด ไมมีการแกไขดัดแปลงแตอยางใด …
… สถานที่ : บริเวณที่สวนเล็กๆ แหงหนึ่งที่ไมเกี่ยวของอะไรเลยกับในหนังสือ
เวลา : โพลเพลใกลคาํ่
(ขณะนั้นเจาชายนอยกําลังเดินพินิจพิจารณาบรรยากาศรอบตัวอยูตามลําพัง จูๆ ก็มีเสียงทักทาย)
"สวัสดี ฉันชื่อซารา ครูว เธอชื่ออะไรนะ"
(เจาชายนอยไมตอบแตถามกลับ) "ฉันมาอยูบนดาวอะไร"
"ฉันไมสามารถบอกได"
(จองหนา) "เธอคือใคร เธอสวยมากนะ"
"ฉันไมเห็นสวยเลย ลูกสาวนายพล แกรนจ ที่ชื่อ อิสโซเบล นั่นหรอกที่สวย เธอมีลักยิ้มทั้งสองขางและ
มีแกมสีกุหลาบ ผมเธอยาวเปนสีทอง สวนฉันผมสีดาํ และนัยนตาสีเขียว นอกจากนั้น ฉันก็ผอมและก็ดูไมดีเลย
ซักนิด ฉันเปนเด็กที่นาเกลียดที่สุดเทาที่ฉันเคยเห็น เธอกําลังเริ่มตนพูดเรื่องโกหกแลวละ"
"คุณแยกแยะไมออกวาอะไรเปนอะไร คุณกําลังสับสนมากนะ ผมรูจักดาวดวงหนึ่งที่นายแดงอาศัยอยู
เขาไมเคยเชยชมดอกไม ไมเคยแหงนมองดวงดาว เขาไมเคยรัก ไมเคยทําอะไรนอกจากนั่งคิดเลข แลวตลอด
ทั้งวันก็เฝาพูดซํ้าซากวา "ฉันเปนคนเอาจริงเอาจัง ฉันเปนคนเครงเครียด" นั่นทําใหเขาพองตัวดวยความหยิ่ง
จองหอง แตเขาไมใชคนหรอก เขาเปนเห็ด"
"เธอหิวหรือ เธอกินอาหารเย็นแลวหรือยัง"
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"ทําไม"
"ถาฉันเปนเจาหญิง เมื่อมีคนยากจน หรือถูกขับไลออกจากฐานะที่สูงศักดิ์ คนเหลานั้นก็มักจะแบงปน
กันเสมอ ถาพวกเขาไดเจอคนที่ยากจนกวา และหิวกระหายกวา พวกเขาก็จะแบงปนใหเชนกัน ขนมปงอันละ 1
เพนนี ถาฉันมี 6 เพนนี ฉันก็คงจะกินได 6 อัน มันคงจะไมเพียงพอสําหรับเราทั้งคู แตก็ยังดีกวาไมมีอะไรเลย"
"ผมเปนเจาของดอกไมดอกหนึ่ง ผมดูแลและรดนําทุ
้ กวัน ผมเปนเจาของภูเขาไฟสามลูก ผมขูดเขมาที่
ปลองไฟทุกอาทิตย ผมขูดปลองไฟที่ดับแลวดวย" …
… "ผมชอบดูพระอาทิตยตก"
(จริงจัง) "ฉันจะตายในไมชานี้"
"การมีเพื่อนเปนสิ่งดีงาม แมเราจะตายไปก็ตาม"
"บางครั้งฉันแกลงทํ าเปนเจาหญิง ฉันแสรงทําเปนเจาหญิง เพื่อวาฉันสามารถประพฤติปฏิบัติแบบ
เจาหญิง"
"หมอมฉันของพระราชทานอภัยโทษ สําหรับคําถามตอไปนี้ ใตฝาพระบาททรงปกครองอะไร"
"ฉันไมร"ู
"ถาอยางนั้นก็แยหนอยนะ" …
การผสมผสานสิ่งที่ไมเกี่ยวของกันเขาดวยกันประการที่สองที่ปรากฏในคอลัมน main course
ของนิตยสาร a day ฉบับนี้คือ ตุกตากระดาษเจาชายนอย ที่มีเครื่องแตงกายแบบไทย ทั้งกางเกงมวยไทย ชุด
ราชปะแตน ตลอดจนชุดของสไปเดอรแมน ชุดลูกเสือ และเสื้อยืดกางเกงยีนส ที่ลวนเปนสิ่งที่แปลกแยกจากกัน
แตผูผลิตกลับนํามารวมเขาดวยกัน
ความแตกตางจากบทสัมภาษณในนิตยสารฉบับอื่นของนิตยสาร a day ปรากฏอีกในคอลัมน
a day with a view ฉบับที่ 31 เดือนมีนาคม 2546 หนา 73 วงศทนง ชัยณรงคสิงห เขียนบทสัมภาษณของ ทิวา
สาระจูฑะ ในหัวขอ UNEDITED INTERVIEW ดวยการตีพิมพขอความที่ไดจากการถอดเทปโดยไมเรียบเรียง
แกไขเนื้อความใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งการกระทํ าเชนนี้อยูในดานตรงขามกับหลักการสัมภาษณโดยทั่วไป ซึ่งเจาของ
คอลัมนก็ยอมรับในขอนี้พรอมกับใหเหตุผลที่สอดคลองกับแนวคิดแบบโพสตโมเดิรนในทํานองที่วาการจะไปถึง
ความจริงนั้นไมไดมีเพียงหนทางเดียว และบางครั้ง 'ความจริง' ในกรณีนี้คือหลักการสัมภาษณ อาจไมใชสิ่งที่ตอง
เชื่อตามเสมอไป
… ความสนุกของบทสัมภาษณชิ้นนี้ ผมวาอยูตรง 'ความเรื่อยเปอย' คืนนั้นที่รานโอลดเลง ซึ่งเปนที่
สิงสถิตยเปนเนืองนิจของคุณทิวา เราคุยกันสบายๆ คุยกันแบบไมจองจะเอาสาระหนักหนวง คําถามเกือบ
ทั้งหมดของผมเปนเรื่องที่เกี่ยวกับความ 'ชอบ' และ 'ไมชอบ' (ซึ่งเปนเอกลักษณอยางหนึ่งของนิตยสาร สีสัน)
ของคุณทิวาลวนๆ ฟงคลายวาเปนเรื่องสัพเพเหระ หากพอกลับมาอานอีกที ผมวาผมพบสาระความคิดมากมาย
จากคํ าตอบเบาสบายของบรรณาธิการนิตยสาร สีสัน
นั่นเปนเหตุผลที่ทาให
ํ ผมเปลี่ยนความตั้งใจ! ผมตัดสินใจนําบทสัมภาษณชิ้นนี้ลงตีพิมพใน a day โดย
คงอารมณดิบๆ ไว ไมเรียบเรียง แกไขหรือตกแตง (ภาษาบรรณาธิการเรียกวา 'edit') เพิ่มเติมอะไรเลย เปนการ
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ถอดเทปลงไปดื้อๆ ลวนๆ ผมไมแมกระทั่งใสวงเล็บอธิบายอากัปกริยาของผูใหสัมภาษณวาหัวเราะ, พยักหนา
หรือพูดลากเสียง ฯลฯ ซึ่งผิดหลักของการสัมภาษณที่ดี ตามที่ถูกสอนหรือเรียนรูกันมา
แตผมอยากจะลองขามกฎนี้ดูสักครั้งในคราวนี้ …
หรือแมแตในฉบับที่ 39 เดือนพฤศจิกายน 25646 ที่มีเนื้อหาหลักวาดวยการตูน hesheit
ในคอลัมน a day with a view ยังเปนการสัมภาษณตัวการตูนจากเรื่องดังกลาวในหนา 77-85 ดังจะแสดง
รายละเอียดเมื่อกลาวถึงนิตยสาร a day ฉบับนี้ในภายหลัง
คอลัมนเปนบทสัมภาษณในนิตยสาร a day อีกคอลัมนหนึ่งคือ q & a day คอลัมน q & a
day ของฉบับที่ 28 เดือนธันวาคม 2545 หนา 28-29 สรางบทสัมภาษณที่แปลกใหมโดยการถาม-ตอบดวย
คํ านิยาม กับ จรัสพงษ สุรัสวดี
… ณ เวลานี้ถือไดวา พี่ตู เปนประชาชนคนไทยที่เสียงความคิดของเขาดังกังวาน สะทอนสิ่งตางๆ
ที่เกิดขึ้นในสังคมของเขาไดชัดเจนที่สุดคนหนึ่ง
ซึ่งก็เปนสังคมเดียวกับเรานี่เอง
เชื่อวาคนจํ านวนมาก คงคุนกับการตอบคําถามแบบยียวน ทีเลนทีจริง หวนและสั้น แตตรงไปตรงมา
ของพี่ตูมามากแลว
ครั้งนี้ a day จึงขอเปนคนตั้งคําถามหวนสั้นดูบาง โดยใชวิธีเลือกคํามาหนึ่งคํา และขอใหพี่ตูแสดง
ทรรศนะที่มีตอคําๆ นั้น ในบริบทของสังคมไทย
พี่ตูตอบรับตกลง แตจะขอตอบเปนนิยามคําเดียวเชนกัน
บทสัมภาษณแบบถามหนึ่งคําตอบหนึ่งคําจึงเกิดขึ้น …
และผลของการตั้งคําถามแบบดังกลาว เปนดังตัวอยางตอไปนี้
ถาม
การเมือง
กระทรวงวัฒนธรรม
การแฟโบราณ
ตลก
หนังสุริโยไท
หมอนวด
จัดระเบียบสังคม
ฮิปฮอป
ชีวจิต
อินดี้

ตอบ
คนเลือกขี้ลืม
ฮัลโหล ที่นี่กระทรวงวัฒนธรรมคะ
ทําเมื่อเชา
พิการ
ภูมิใจอยูประเทศเดียว
ไมใชมือ
หาเสียง
เอาอยางกุย
ชีวจริต
โชวหวย
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คอลัมน ordinary people เปนคอลัมนที่เกิดความเปลี่ยนแปลงในตัวอยางที่ทําการศึกษา
โดยในฉบับที่ 17-20 เนื้อหาในคอลัมนจะอิงอยูกับเนื้อหาหลักในแตละฉบับ เชน ในฉบับที่ 17 มีเนื้อหาหลัก
เกี่ยวกับเรื่องราวในยุคเซเวนตี้ส คอลัมน ordinary people พาผูอานไปพบกับวัยรุน 4 คนที่ไวผมทรงแอฟโร,
ฉบับที่ 18 ที่วาดวยโดเรมอน ผูอานจะไดทราบเรื่องราวของ 4 นักวาดการตูนคนไทยในคอลัมน ordinary
people, ฉบับที่ 19 ในเนื้อหาหลักเรื่องนิยายกําลังภายใน คอลัมน ordinary people ก็แสดงทรรศนะของเซียน
กํ าลังภายใน 2 ทาน คือ อานนท ภิรมยอนุกูล หรือ น.นพรัตน ผูนอง กับ จิตตนาถ ลิ้มทองกุล, สวนในฉบับที่ 20
วาดวยเรื่องนักกิจกรรมเปนหลัก คอลัมน ordinary people จึงเกี่ยวกับคนที่ทํางานสารคดี โดยเนื้อหาของทั้ง 4
ฉบับขางตนเรียบเรียงจากการพูดคุยรวมกันเปนกลุม นอกเหนือจากนั้น คอลัมน ordinary people จะเปน
ความคิ ด เห็ น สั้ น ๆ เกี่ ย วกั บ หนาที่ ประสบการณหรือความประทับใจของผูคนอาชีพตางๆ เปนรายบุคคล
ประกอบกับอาชีพที่นามาลงในแต
ํ
ละฉบับจะเปนอาชีพธรรมดาๆ ที่ใกลตัวมากขึ้น เชน ฉบับที่ 21 หนา 24-25
พูดถึงอาชีพพนักงานเก็บเงิน 4 คนคือ กระเปารถเมล พนักงานเก็บคาผานทางดวน พนักงานขายบัตรชม
ภาพยนตร พนักงานรานเซเวนอีเลฟเวน, ฉบับที่ 22 หนา 48-49 พูดถึงคนที่มีอาชีพขับรถ ประกอบดวยคนขับรถ
พยาบาล พนักงานขับรถแกส พนักงานขับรถแท็กซี่ พนักงานขับรถไฟฟา เปนตน คอลัมน ordinary people
วางเวนจากการตีพิมพไประยะหนึ่ง คือระหวางฉบับที่ 28-34 โดยกอนที่จะหยุดตีพิมพ ในฉบับที่ 27 เนื้อหาของ
คอลัมน ordinary people กลับไปสอดคลองกับเนื้อหาหลักอีกครั้งหนึ่งคือวาดวยนักจัดรายการเพลงทางโทรทัศน
หรือ VJ โดยในฉบับดังกลาวมี VJ 4 คนเปนปก และเรื่องราวความคิดเห็นของแตละคนถูกนําเสนอเปนรายบุคคล
เหมือนกับรูปแบบของคอลัมน ordinary people ในชวงหลัง
แนวคิดแบบโพสตโมเดิรนอีกประการหนึ่งที่พบไดในคอลัมน ordinary people คือแนวคิด ที่
ไมเชื่อวาความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว ดังเห็นไดในฉบับที่ 41 เดือนมกราคม 2547 หนา 112-113 ที่ พิมพรัก ชัยกุล
พูดถึงผูที่มีอาชีพเกี่ยวกับการบริการใหเชาสิ่งตางๆ เชน ชุดแฟนซี นานาชาติ รานเชาวิดีโอ ผูใหบริการเชามาที่
หัวหิน และบริษัทใหเชาเครื่องเลน
… ความสุขที่คุมคาอาจไมตองลงเอยดวยการ 'ซื้อ' เสมอไป
คราวหนา คุณอาจจะอยากหาความชื่นใจใหกับชีวิตดวย 'การเชา' บางก็ได …
โพสตโมเดิรนเห็นวาความจริงเปนสิ่งที่สังคมสรางขึ้นมา ดวยความรูแบบวิทยาศาสตร และ
วิธีคิดแบบเหตุผลนิยม ซึ่งเหลานี้ลวนเปนสิ่งที่วงการสังคมศาสตรถือวาสูงสงและเปนกลางกวาสิ่งใดๆ สงผลให
ความจริ ง ที่ ไ ด ม าจากองค ป ระกอบเหล า นี้ เ ป น ความจริ ง ที่ จ ริ ง แท แ น น อนและไม มี วั น ผั น แปรเป น อื่ น ไปได
โพสตโมเดิรนตั้งขอสงสัยกับเรื่องเหลานี้ และโตแยงวาทั้งหมดนี้ก็เปนเพียงผลผลิตที่มาจากความรูความเขาใจ
ในแบบหนึ่งๆ ซึ่งพิสูจนไมไดวาเปนความจริงเหนือกวาความจริงแบบอื่นๆ
ขอความที่ปรากฏในคอลัมน love at first site ซึ่งเปนคอลัมนที่วาดวยเรื่องเลาในสถานที่
ตางๆ ในฉบับที่ 41 เดือนมกราคม 2547 หนา 155 เขียนโดย P'PID GRUMBLE เลาเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ
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ของผู  เ ขี ย นที่ จํ าต อ งพาผู  บ ริ ห ารระดั บ สู ง ชาวตางชาติเที่ยวชมภูเขาทอง และทราบภายหลังวาชาวตางชาติ
ดังกลาวนี้นับถือศาสนาพุทธเชนเดียวกัน สะทอนแนวคิดวาความจริงไมไดมีเพียงหนึ่งเดียวดังกลาวขางตน
… เขาบอกฉันวาการที่เขานับถือศาสนาพุทธนั้นไมใชเรื่องแปลกในสายตาของเขา เพราะนั่นคือการ
ตั ด สิ นใจเพื่อสิ่งที่เราชอบ และทํ าแลวมีความสุข จึงไมจํ าเปนตองตามคนสวนมาก แมวาสิ่งนั้นจะเปนสิ่งที่
คนสวนใหญคิดวาดีที่สุดก็ตาม …
ดั ง ที่ ก ล า วไปแล ว ว า หลั ก การของโพสต โ มเดิรนคือการปฏิเสธสิ่งที่เชื่อวาเปนความจริงแท
โดยมีแนวคิดใหมวาไมมีขอเท็จจริงใดใชไดกับทุกเหตุการณ ทุกเวลา ทุกโอกาส ซึ่งไมไดหมายความวาไมยอมรับ
ความเปนเหตุเปนผลหรือความเปนจริง แตเชื่อวาเหตุผลหรือความเปนจริงนั้นไมใชขอสรุปเดียว แนวความคิด
ดังกลาวนี้เห็นไดอยางชัดเจนในคอลัมน ผูใหญวันมะรืน เขียนโดย "หลานชาย" ตีพิมพตั้งแตฉบับที่ 37 เดือน
กันยายน 2546
วชิรา รุธิรกนก บรรณาธิการในขณะนั้นกลาวถึงนักเขียนหนาใหมที่เพิ่งเปนคอลัมนิสตประจํา
ใหกับนิตยสาร a day เปนที่แรกในคอลัมน wake up! ซึ่งเปนบทบรรณาธิการของนิตยสาร a day ฉบับที่ 42
เดือนกุมภาพันธ 2547 หนา 2 ขอความตอนหนึ่งกลาวถึง "หลานชาย" และขอเขียนของเขา
… หลานชาย เจาของหนังสือรวมเรื่องสั้น สถานีตอไป ที่เคยปรากฏเปนตอนๆ ในหนานิตยสารตางๆ
ดวยวัยเพียง 16 ป (ในชวงนั้น) หลานชายไดรับการตอบรับจากผูอานอยางดี ในระดับที่เจาตัวถึงกับเอยปากวา
"ไมคาดคิดมากอน" จากผลงานรวมเรื่องสั้น (ที่ไมไดสงชิงซีไรต) หลานชาย (วัย 19 ในปจจุบัน) แตกแขนง
ความคิดอานกลายเปนคอลัมนประจําครั้งแรก - ผูใหญวันมะรืน (ชื่อที่เขาเดินมาบอกผมดวยความภาคภูมิใจวา
ไดแรงบันดาลใจจากสํ านวนไทย เด็กเมื่อวานซืน) ซึ่งสอดคลองกับเนื้อหาวิพากษวิจารณสุภาษิตที่เขากําลัง
หมกมุนครุนคิดอยูเปนอยางยิ่ง …
ผูใหญวันมะรืน เปนขอเขียนที่เริ่มตนดวยการใหความหมายดั้งเดิมของสุภาษิต แลวประกอบ
ขึ้นดวยเรื่องราวที่แสดงความเห็นที่ขัดแยง หรือมองสุภาษิตนั้นในแงมุมที่ตางไป ในฉบับที่ 37 เดือนกันยายน
2546 หนา 124 กลาวถึงสุภาษิต "เขาเมืองตาหลิ่วตองหลิ่วตาตาม" บทความนี้แสดงถึงความเชื่อวาเหตุผลหรือ
ความเปนจริงไมใชขอสรุปเพียงหนึ่งเดียว อันเปนประเด็นหลักของคอลัมนเดียวกันนี้ในลําดับตอมา
… เขาเมืองตาหลิ่วตองหลิ่วตาตาม : ตาหลิ่ว คือคนที่ตาบอดขางเดียว หลิ่วตา คือการปดตาลงขางหนึ่ง
เปรียบไดดังการเขาไปในสถานที่ใดๆ ควรประพฤติตนใหถูกตองเหมาะสมกับสถานที่นั้นๆ เมื่อเขายึดถือหรือ
ปฏิบัติอยางไรในสิ่งที่ถูกตองก็ควรทําตามแบบอยางนั้น
… เมืองตาหลิ่ว ใชเมืองที่นักดนตรีมักบังเอิญแตงเพลงไปเหมือนกันกับศิลปนตางประเทศหรือเปลา
เอ ะ! หรื อ เมื อ งตาหลิ่ ว คือเมืองที่กํ าหนดใหเด็กมีหนาที่เรียนหนังสือ เรียนหนักเขาไว จะไดเขา
มหาวิทยาลัย รับปริญญาดีๆ มาสักใบ เพื่อจะไดเงินเดือนสูงกวาเพื่อนรวมรุน
โชคดีขั้นฉิบหาย ที่ผมไมรูทางไปเมืองตาหลิ่ว! …
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… เมื่อหยิบเรื่องนี้ขึ้นในวงสนทนา คนเมืองตาหลิ่วมักจะหลิ่วตาตามกอนพูดกันวา ก็เขาทํากันมา
อยางนี้ มันตองถูกสิ ก็เขาทํากันมาตั้งนานแลว ใครๆ ก็ทําอยางนี้ทั้งนั้น ก็เขา ก็เขา ก็เขา… … … ซึ่งเมื่อถาม
ยํ้าวา 'เขา' ที่พูดถึงอยูคือใคร กลับไมมีคนรูวา 'เขา' ซึ่งขาพเจาเพิ่งพาดพิงถึงชื่ออะไร จับดินสอดวยมือขางไหน
หรือมีสิวเสี้ยนอยูบนใบหนากี่เม็ด
พอแมพี่นองเมืองตาหลิ่วที่รักทั้งหลาย แลวพวกทานรูไดอยางไรวาที่ 'เขา' ทํ ากันมานั่นเปนเรื่องถูก …
… และสิ่งเหลานั้นที่เชื่อตามกันมาวาถูก อาจจะเปนสิ่งผิดตั้งแตแรกเริ่ม …
… ประชาชนคนตาหลิ่วครับ แมพยายามหลิ่วตาจนเขแลวไมเทเหมือนแบรด พิตต เราก็ยังสามารถ
หลออยางเปนตัวเองโดยไมเมื่อยกลามเนื้อหนาในแบบฉบับของอุดม แตพานิช
นัดเพื่อนไวที่สยามใชวาจะตองขึ้นรถไฟฟาสถานเดียว เพราะเรายังมีเรือ มีรถ มีตุกตุก มีอะไรตอมิอะไร
เปนพาหนะอีกตั้งมากมาย ดวยเกียรติของลูกเสือสามัญ การไมทาตามกั
ํ
น จึงไมใชเรื่องเสียหาย
แตพังแนๆ หากเอาหนึ่งชีวิตที่มี อุทิศไปตามทางที่ใครขีดไวก็ไมทราบ โดยไมพยายามคิดวา ความเปน
ตัวเองไปนั่งเลนไพอยูบานหลังไหน
การหลิ่วตาตามเขาไป ถึงแมจะทําใหผมสบายใจดีอยูแลว
แตถาไมลอง ก็จะไมมีทางรูเลยวา
ขาพเจายักคิ้ว แลวมีความสุขกวา
และในฉบับที่ 41 เดือนมกราคม 2547 หนา 132 คอลัมนนี้วิพากษวิจารณสุภาษิต "สราง
วิมานในอากาศ" ในเชิงไมเชื่อตาม
… สรางวิมานในอากาศ : ใฝฝนถึงความมั่งมี คิดคาดหรือหวังจะมีจะเปนอะไรอยางเลิศลอย
… ผมไมเชื่อวาการสรางวิมานในอากาศจะเปนเรื่องเสียเวลา เปนสิ่งไรสาระ เปนการกระทําที่นาดูหมิ่น
กลับกัน ผมมองวาวิมานในอากาศเปนสิ่งที่ดี เปนสิ่งที่ทุกคนควรจะมีดวยซํา้ …
… นอกจากหมั่นไสนิดๆ เปนกรณีไป ผมจึงไมรูสึกรังเกียจวิมานหลังไหนของใครทั้งสิ้น ไมวามันจะลอย
ในอากาศหรือจมอยูในนํ้ า เพราะนักเรียนที่กํ าลังเตรียมตัวเอนทรานซตางก็รูดีวา เครื่องบินที่ลอยอยูบนฟา
ก็มาจากวิมานในอากาศของพี่นองตระกูลไรตเชนเดียวกัน
วิมานในอากาศเปนจุดเริ่มตนของบานบนดินทุกหลัง ถาไมมีแบบ เราคงลงมือทําอยางคนไมรูทาง หาก
เอาแตฝน เปนนักฝน วิมาน ฝน วิมาน ฝน วิมาน ฝน ไมยอมเริ่มตนในชีวิตจริง ก็จะยิ่งรายไปกวา เมื่อแมแตทาง
ก็ยังไมมีใหหลง
วิมานในอากาศจะเลิศลอยเกินไปหรือไม ไมสาคั
ํ ญ มันสําคัญที่เรารูสึก หายใจ และมีชีวิตดํารงอยูใน
ความเปนจริง สัดสวนที่พอดีระหวางความจริงกับความฝนจึงเปนเรื่องสําคัญกวาและนาจะสําคัญที่สุด …
เชนเดียวกัน ในฉบับที่ 43 เดือนมีนาคม 2547 หนา 126 หลานชายมองสุภาษิต "แขงเรือ
แขงแพแขงได แขงบุญแขงวาสนาแขงไมได" ดวยทาทีที่ไมเชื่อ
… แขงเรือแขงแพแขงได แขงบุญแขงวาสนาแขงไมได : รูประมาณความสามารถของตน ไมอาจเอื้อมเกินตัว
แขงเรือแขงแพแขงได แขงบุญแขงวาสนาก็ตองแขงได
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เนื่องดวยไมเชื่อวามนุษยจะแขงไดแตสิ่งที่ฉลาดที่สุด อยางรถแตงบนทางหลวง สิ่งที่โงกวานั้นหนอย
อยางบุญวาสนา ก็นาจะแขงไดเหมือนกัน …
… จริงอยูที่เราเห็นเดวิด เบ็กแฮม นักฟุตบอลชาวอังกฤษ ผูไดฟงเสียงปรบมือจากคนทั่วโลก เขาเลน
ฟุตบอลเกง หลอ รวย ภรรยาสวย เลิศเลอ สมบูรณแบบ
แตสิ่งที่เขาเปนกอนหนานี้คือการยกชีวิตวัยเด็กใหลูกฟุตบอล ฝกซอมอยางหนักตลอดเวลา ยอมให
วินัยของนักกีฬามาจัดระเบียบชีวิต ตอสูเพื่อแยงตําแหนงตัวจริงในทีมอยางเขมขน เมื่อไดมาแลวก็ยังตองทน
กองเชียรฝงตรงขางดาแมทุกอาทิตย ฯลฯ …
… ดวยเหตุและผล ผมเชื่ออยางเด็ดขาดวาบุญวาสนาแขงกันได เราหาบุญได เราใชวาสนาได
ความสามารถมีไมสิ้นสุด เราเพิ่มใหตัวเองได มันอาจไมเห็นทันที แตเมื่อเต็มเปยม พลานุภาพจะทําให
สัมฤทธิผล แมสิ่งนั้นอยูไกลกวาเอื้อมมือไขว
นอกเสียจากการกระทํา วาสนาไมไดเกิดจากสิ่งใด - ตองรูเสียกอนวาเราคือใคร
เราเปนมนุษย ไมใชกอนหิน
ทองฟา แผนดิน จะทําอะไรได
ในฉบับที่ 40 เดือนธันวาคม 2546 หนา 136 ที่พูดถึงสุภาษิต "งมเข็มในมหาสมุทร"
หลานชายไดใหแงมุมที่ตางไปในการใชสุภาษิตนี้ กลาวคือ โดยปกติเรามักใชสุภาษิตงมเข็มในมหาสมุทรเพื่อ
ปฏิเสธ หรือลมเลิกสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เนื่องจากเล็งเห็นวาไมมีทางประสบความสําเร็จ แตหลานชายกลับมองในแงที่วา
หากไดพยายามจนถึงที่สุดแลว ความลมเหลวหรือพายแพ ก็ไมไดเปนสิ่งที่เปลาประโยชน บทความนี้แสดงใหเห็น
"ความจริง" อีกแบบหนึ่ง
… งมเข็มในมหาสมุทร : การทํ ากิจที่สําเร็จไดโดยยาก หรือคนหาสิ่งที่ยากจะพบ เปนไปไมไดเลย ที่จะทําสิ่งนั้น
ไดสาเร็
ํ จ
… ผมเห็นดวยกับ 'งมเข็มในมหาสมุทร' วา ไอเรื่องที่มันยาก มันก็คือเรื่องยาก เรื่องที่เปนไปไมได มันก็
เปนไปไมไดอยูอยางนั้น
แตถึงเรื่องนั้นจะยากยิ่งกวาการงมเข็มในมหาสมุทร ความพยายามก็ยังเปนสิ่งสําคัญที่สุด
ตอใหงมในอวกาศ ความพยายามก็ยังเปนสิ่งสําคัญที่สุดดวย …
… ถาไดพยายามแลว แพก็คือพลาด ไอความผิดนาจะเปนของพวกยอมกมหัวตั้งแตยังไมเริ่มมากกวา
รูครับ วาการหาเข็มเลมที่ตกลงไปนะ เสียแรง เสียเวลา เข็มก็ไมได พยายามไปก็ไรประโยชน
แตบางที การไดลงไปในมหาสมุทร ไดเห็นปลาสีสันหลากหลาย ปะการังสวยๆ ไดดื่มดํากั
่ บโลกใตทะเล
ที่แสนงดงาม แลวขึ้นมาโดยไมมีอะไรติดมือ อาจจะทําใหเรามีความสุขกวาการหลับหูหลับตาหา กอนจะกลับขึ้น
มาพรอมกับเข็มสนิมเขรอะเลมหนึ่ง ซึ่งไมสามารถใชการอะไรได
หากคิดวามันยากเกินไป ไมกลาที่จะพยายาม ไมกลานั่งบนทรายเพื่อจะมองเข็ม (แบบผม) หรือไมกลา
ลงไปงม (แบบคนบา) ก็ไมมีวันรูเลยวา คลื่นสีดาเป
ํ นหมื่นลูกในคืนที่ดาวเต็มฟา นาตื่นตาแคไหน และใตทะเล
ดํ าสนิทเปยมเสนหเพียงไร
งดงามสูความพยายามไดไหม
เพราะความพยายามแมลมเหลวก็ยังสงางามเสมอ
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นอกจากนั้ น คอลั ม น ผู  ใ หญวันมะรืน ยังแสดงแนวคิดที่วาไมมีขอเท็จจริงใดใชไดกับ
ทุกเหตุการณ ทุกเวลา ทุกโอกาส ซึ่งจะเห็นไดจากการเปรียบใหเห็นความตางของคําวา "พอ" ในสุภาษิต
"ปลูกเรือนพอตัว หวีหัวพอเกลา" จากฉบับที่ 38 เดือนตุลาคม 2546 หนา 122 ระหวางไฮโซที่มีเงินใชจายอยาง
เหลือเฟอกับมนุษยเงินเดือนที่อาจเลือกซื้อสินคาอยางเดียวกัน โดยที่คนแรกใชเงินที่มีเหลือใช ในขณะที่อีกคน
อาจตองใชเงินเดือนทั้งเดือน หลานชายตั้งขอสังเกตวา ไมใชเรื่องโงหรือผิดอะไรที่คนมีเงินจะใชจายฟุมเฟอย
ไปกับสินดาแบรนดเนม เพราะเปนความสุขของเขา คนที่ใชจายเกินตัวตางหากที่ควรถูกตั้งคําถาม กลาวคือ
คํ าวา "พอ" ของแตละคนตางก็ไมเทากัน นับเปน "ความจริง" ที่แปรผันไปตามบุคคล เหตุการณ เวลา และโอกาส
… การรูจักตัวเองวาพอเทาไรหรือตรงไหน ควรจัดอยูหมวดในเรื่องฉลาดดวยซํา้
คํ าวา พอ ในพจนานุกรมที่ผมเขียน ไมไดเหมือนกับพระธุดงค ซึ่งพอทุกอยางแลวในเรื่องโลก และไมได
ใกลเคียงกับปราชญผูมีวิถีแหงความเรียบงาย มีอะไรนอยๆ เขาไว โลงๆ เตียนๆ มินิมัลลิสต อาการพอของผม
ออกจะรุงรังดวยซํ้าไป รกนิดๆ ใหสมกับเปนหนุมไทยวัยละออน ที่ยังนิยมในความตื่นเตน สนุกกับสีสันและความ
อัศจรรยในตาดําของหญิงสาว
พอ จึงอนุญาตใหผม จุด จุด จุด ไดในบางโอกาส
กลาวคือไมไดตายตัวเปนมาตรวัดบนบกหลังสมุดกราฟ มันยืดไดหดไดตามแตวาคนๆ นั้นเหมาะสมกับ
สิ่งใด มีความสุขกับอะไร และหยุดไดตรงจุดไหน …
เชนเดียวกับฉบับที่ 39 เดือน พฤศจิกายน 2546 หนา 120 แมหลานชายจะไมไดแสดง
ความเห็นที่ขัดแยงกับสุภาษิต "ขมเขาโคขืนใหกินหญา" แตก็ทาให
ํ เห็นถึงแนวคิดที่วา "ความจริง" อาจไมใช
ความจริงแทในทุกบริบท ในบทความนี้ สิ่งที่ผูใหญเชื่อวาดี อาจจะไมไดเปนสิ่งที่ดี หรือเปนความสุขของเด็ก
เสมอไป
…การขมเขาโคไมไดเกิดประโยชนอันใดนอกเสียจากทําใหวัวเมื่อย เวลาในการคิดและโอกาสในการ
เลือกตางหากที่เด็กควรไดรับ
เพราะสิ่งที่เห็นวามันดี มันยอด มันเยี่ยม มันประเสริฐที่สุด - มันเปนหญา
หากวัวไมเชื่อและยังไมถึงเวลา
โคหลายตัวอาจเห็นพองตองกันวา
มันเปนวัชพืช
อีกคอลัมนหนึ่งที่แสดงแนวคิดการปฏิเสธ "ความจริง" อยางชัดเจนคือ E=iq2 คอลัมน E=iq2
เริ่มตีพิมพในนิตยสาร a day ฉบับที่ 38 เดือนตุลาคม 2546 โดยแสดงทาทีดังกลาวอยางเห็นไดชัดตั้งแตขอความ
แนะนําคอลัมนในหนา 12 จะเห็นวาการใชคาํ อยาเชื่อ! นั้น มีนัยตอตานขัดแยงกับขอเขียนของผูเขียนเอง
เพื่อใหผูอานเกิดการยอมรับในเบื้องตนวาขอเขียนดังกลาวอาจไมใช "ความจริง" ดังแนวคิดแบบโพสตโมเดิรน
ที่วาขอสรุปของความรูตางๆ เปนสิ่งที่ ไมจีรังยั่งยืน ไมมั่นคง
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… ดวยความที่สงผลงานเขียนเขามาที่ a day อยางสมําเสมอ
่
ในที่สุด นิ้วกลม ก็ไดรับชวนใหเปดคอลัมนของตัวเองใหเปนเรื่องเปนราว
คอลัมนของเขาใชเวลาเคี่ยวกรํามาชั่วระยะเวลาหนึ่ง
จนกระทั่งไดผลลัพธออกเปนสูตร (ไม) สําเร็จ ชักชวนกันมาคิดอยางสรางสรรค
เปนอยางไรเชิญติดตาม โดยมีขอแมเพียงอยางเดียว อยาเชื่อ!
ในฉบับที่ 38 เดือนตุลาคม 2546 หนา 154 นิ้วกลมเริ่มตนขอเขียนชิ้นแรกในนิตยสาร a day
ดวยบทความชื่อ (เ)ปด โดยสื่อสารอยางตรงไปตรงมาวาอยาเชื่ออะไรงายๆ ในชวงแรกของบทความนี้กลาวถึง
หนังสือประเภทฮาวทู และผลเสียจากการเชื่อตาม
… เปนไปไดวาเราอาจจะไดขอคิดดีๆ หรือแนวทางบางอยางจากหนังสือเหลานี้มาใชในชีวิต แตสิ่งที่เราไดแถม
มาดวยโดยไมรูตัว ก็คือเราจะกลายเปนคนใจรอน รอไมเปน และที่แยคือ จะหลงเชื่อใน 'หัวขอ' เหลานี้จนไมยอม
คิดตอ ไมยอมหาคําตอบเอาเอง ไมมีการทดลอง 'นอก+เหนือ' ไปกวากลเม็ดสําเร็จรูปเหลานี้ ทําใหเรากลายเปน
คนงาย เชื่องาย ยอมงาย หลงงาย มักงาย และใจงาย แตเอาเขาจริงชีวิตมันไมไดงายอยางนั้นหรอก …
ใน a day ฉบับที่ 40 เดือนธันวาคม 2546 หนา 164 นิ้วกลมแนะแนวทางการคิดเพื่อ
สรางสรรคสิ่งใหมโดยใหผูอานรูจักการตั้งคําถามตอสิ่งตางๆ ที่มีอยูแลว วิธีคิดนี้สอดคลองกับแนวคิดการปฏิเสธ
"ความจริง" กลาวคือผูเขียนทาทายใหผูอานลองใสเครื่องหมายคําถามตอทายความเชื่อ หรือสิ่งที่เคยเปน โดย
ผูเขียนเชื่อวาสิ่งที่เปนอยูนั้นไมไดเปนคําตอบสุดทาย หรือเปนความจริงแทอันเปนที่สุด
… กลเม็ดที่สาม: จงเปนมนุษยเจาปญหา
หมากเกมนี้เลนไมยาก แคลองเติม Question Mark หรือปรัศนีย ไวหลัง 'สิ่งที่เปนอยู', 'สิ่งที่เคยเปน' หรือ 'สิ่งที่
เชื่อวาควรจะเปน' แลวหาคําตอบวามันตองเปนเชนนั้นจริงหรือ? สิ่งสรางสรรคมากมายในโลกเกิดขึ้นจากวิธีการ
นี้ เกาอี้ดีไซนแปลกหลากหลายแบบเกิดขึ้นจากการเติมเครื่องหมายคําถามหลังประโยคที่วา "เกาอี้ตองมีสี่ขา"
(?) วอลกแมนเกิดขึ้นจากการเติมเครื่องหมายคําถามไวหลัง 'สิ่งที่เคยเปน' อยาง "วิทยุมีไวฟงในบาน" (?) ศิลปะ
แนวคิวบิสซึ่มเกิดจากการหยอน Question Mark ลงไปหลังความเชื่อที่วา "ศิลปะตองเหมือนจริง" (?) เอาเขาจริง
แลวทุกอยางที่เปนอยูลวนเติมเครื่องหมายคําถามไวขางหลังไดทั้งสิ้น …
เชนเดียวกับในฉบับที่ 42 เดือนกุมภาพันธ 2547 หนา 152-153 นิ้วกลมยังคงแสดงแนวคิด
ที่ปฏิเสธวาความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว
… ดิลกบอกกับตัวเองวาเรื่องที่ผานมาแลว มันยากจะแกไข แกรมมามีมาตั้งแตไหนแตไร ใครกําหนด ใครสมมติ
มันขึ้นมาก็ไมรู ทําไมใครๆ ก็วาตามกันไป ทําไมใครๆ ก็ทํากันอยางกับวามันเปนกฎเหล็ก เปนความเชื่อที่หาม
ลวงละเมิด แกรมมามันเปนอะไร ใครเขียนฟะ? ทํ าไมเราตองไปใสใจกับมัน?
ดิลกคิดได! เมื่อดิลกคิดได ก็ไมหลงอยูในคอกของ 'ความจริง' ที่คนหมูมาก 'สราง' และ 'จําลอง' มันขึ้นมาอีก
ตอไป เขาจึงภูมิใจกับความเปนดิลก โดยไมสนความตองเปนเดอะหลก ที่ใครๆ ขีดเสนให
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นับแตวันนั้น ดิลกไมเชื่ออีกตอไปวาอะไรจริง เขาเที่ยวตั้งคําถามกับคนที่ผานมาในชีวิต
ดิลก: เธอรูมั้ยวารักแบบไหนที่คนไมตองการ?
แฟนสาว: รักนอกใจนะสิ
ดิลก: ผิด รักแรเนา เหม็นเคลาคลุงไปทั้งตําบล
แฟนสาว: ถาเธอกําลังพยายามทําใหคนอานเขาขําละก็ พอเหอะ!
นี่เปนแคหนึ่งตัวอยาง ที่ดิลกพยายามตั้งคําถามกับ 'วิธีคิดแบบคําตอบเดียว' ของมนุษยชาติ ดิลกยังประดิษฐ
คํ าถามมากมายมาเพื่อเยยหยันโลกที่จริงจัง อาทิ "จิ๋นซีมีพี่นองกี่คน?" (2 คน จิ๋นเอ กับจิ๋นบี) "พระตัดผมราน
ไหน?" (ราน นะโม ตัดสระ) …
และในฉบับที่ 43 เดือนมีนาคม 2547 หนา 156-157 บทความชื่อ "บทอําลา" ของ นิ้วกลม
มีเนื้อหาเปนบทกลอนบรรยายวาการเขียนใน a day ครั้งนี้ของผูเขียนเปนงานเขียนชิ้นสุดทายแลว ตองลาผูอาน
ไปเพียงเทานี้ แตสุดทายผูเขียนเฉลยวาที่ผานมาทั้งหมดเปนเรื่องโกหก และเสริมวาบางครั้งในงานสรางสรรค
การโกหกหรือคิดสิ่งที่ไมจริงก็สามารถสรางจินตนาการและการวางแผนขึ้นมาได บทความนี้ปรากฏขอความที่
แสดงถึงแนวคิดเรื่องความจริงแท ดังนี้
… สุดทาย, ลองคิดกันดูเลนๆ เปนไปไดไหมวา 'ความจริง' เกิดจากการสรางให 'จริง' โดยแตละคนก็อางเหตุผล
ตางๆ กัน เมื่อคนจํานวนมากยอมรับ สิ่งนั้นก็กลายเปนความจริง หรือเอาเขาจริง 'ความจริงแท' นั้นอาจไมมี
แตอยูที่ทฤษฎีใด ใครเชื่อสิ่งไหน สิ่งนั้นก็เปนจริงสําหรับคนๆ นั้น …
จากตัวอยางของคอลัมน E=iq2 ที่ยกมา จะเห็นวารูปแบบของการเขียนในคอลัมนนี้แตกตาง
จากการเขียนบทความโดยทั่วไป โดยผูเขียนแบงขอความเปนยอหนาตางๆ ดวยการขึ้นบรรทัดใหมโดยไมใช
ยอหนา ซึ่งอาจเปนนัยเพื่อสื่อถึงการไมเชื่อตามทฤษฎี หรือกฎเกณฑที่เคยมีมา
นอกจากในคอลัมน ผูใหญวันมะรืน และ E=iq2 แลว แนวคิดที่ปฏิเสธวาความจริงมีเพียง
หนึ่งเดียวนี้ ยังปรากฏแทรกอยูในเนื้อหาของนิตยสาร a day อีกหลายที่ เชน ในคอลัมน think positive หัวขอ
The Magnified Magazines (ฉบับที่ 37 เดือนกันยายน 2546 หนา 20) ที่เลาเรื่องเกี่ยวกับนิตยสารขนาดใหญ
ยักษจากเกาะอังกฤษ 2 เลม คือ Kilimanjaro และ Sweet ซึ่งทั้งสองเลมมีขนาดใหญกวาหนังสือพิมพของไทย
โดยใชคําโปรยวา "อยายึดติดกับกรอบความคิดเดิม และอยายึดติดกับกรอบของหนานิตยสารแบบเดิมๆ" หรือ
เมื่อเลาถึงช็อกโกแลตที่ผลิตขึ้นมาเพื่อตอนรับวันวาเลนไทน สําหรับคนที่ผิดหวังจากความรักโดยเฉพาะ กับหัวขอ
Life Isn't Like a Box of Chocolate ในฉบับที่ 42 เดือนกุมภาพันธ 2547 หนา 22 a day แสดงทัศนคติอันเปน
จุดยืนของนิตยสารวา "โลกนี้ยังมีที่วางสําหรับคนคิดตางจริงๆ"
สิ่งที่สนับสนุนจุดยืนของนิตยสาร a day ปรากฏอีกครั้ง ในคอลัมน a ธรรม ฉบับที่ 43 เดือน
มีนาคม 2547 หนา 164 เขียนโดย สามเณรธีรยุทธ นบนอม ในบทความ "เมื่อพระพุทธเจาเปนกบฏ" คอลัมนนี้
พบในฉบับที่ 39-43
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… มีหลายครั้งที่แอบ (เพอ) ฝนถึงนิพพาน ดวยหวังวาบางทีเราอาจไดรับเชื้อกบฏจากพระพุทธเจาบาง
อยางวาละครับ มันเปนฝนกลางวันโดยแท นองเณรตั้งขอสังเกตวากบฏสวนมากมักจะเอาความฝนเปนเครื่อง
นํ าทาง ในขณะเดียวกันเขาเหลานั้นก็ไมเคยทอดทิ้งความจริง หรือมองความฝนอยางหลงใหลโรแมนติกจนถึงกับ
เพอ นองเณรคิดวาพระพุทธเจาคงไมไดเอาแตหลับพระตาพริ้ม กระดิกพระบาท แยมพระโอษฐยิ้มกับความคิด
เพอฝนในมโนภาพแนๆ ก็พระองคจบตั้งหลายศาสตรนี่ อยางนอยก็นาจะทรงคํานวณถึงความเปนไปไดของ
ความฝนนั้นกอน ครั้นพอเห็นวาพอมีทางเปนไปไดจึงกบฏ และกบฏดวยความรัก
เถอะครับ มาถึงทางโคงแลว ลองดู นองเณรเชื่อวาเพื่อนๆ คงเปน 'นักกบฏ' ที่ดีไดถากลาพอ และ
"จดจํ าไววา ในทุกยุคสมัย โลกมีที่ทางใหกับนักแหกคอกเสมอ" …
หรือการตอบจดหมายของวชิราในคอลัมน 2-day communication ในฉบับที่ 37 เดือน
กันยายน 2546 หนา 40 และในฉบับที่ 39 เดือนพฤศจิกายน 2546 หนา 34 ก็แสดงใหเห็นแนวคิดที่ปฏิเสธวา
ความจริงมีเพียงหนึ่งเชนกัน
… อีเมลสองฉบับนี้เหมือนและตางกันอยูในทีนะครับ อยางนอยก็แสดงใหเห็นความตางทางความคิดที่
ชัดเจน ไมผิดหรือถูกหรอกครับ คิดเห็นอยางไรก็อยางนั้น … ขอบคุณทั้งสองอีเมล ที่ทําใหไดเรียนรูวา ความสนุก
ของคนไมจาเป
ํ นตองเหมือนกัน แตสามารถอยูรวมกันไดครับ
… ผมมักคิดเอาเองวาคนเหลานั้นคงลืมไปวา โลกใบนี้กวางพอที่คนเราจะอยูรวมกันแมจะไมไดชอบ
อะไรเหมือนๆ กัน และตองไมลืมวา ความไมเหมือนกันนี่เองที่ผลักใหโลกหมุนไปขางหนา
ในคอลัมน หัวใชเทา ตอน หรือที่ไดยินมาไมเปนความจริง (ดุน มหาจําปาเทศ ฉบับที่ 37
เดือนกันยายน 2546 หนา 154) ก็สะทอนแนวคิดที่ปฏิเสธสิ่งที่เชื่อวาเปนความจริงแท ดังขอความตอนหนึ่งวา
… "รับชาหรือกาแฟดีคะ" แอรโฮสเตสสาวสวยสงเสียงทัก ขณะที่ผมกมหนากมตาอานหนังสือไกดบุก
ฉบับดูไบอยางขะมักเขมน
จะไมใหขะมักเขมนไดอยางไร ในเมื่อผมเคยไดยินมาวาการเดินทางทองเที่ยวในกลุมประเทศอาหรับ
นั้นมีขอหามอยูมากมาย เชน ถาขโมยของจะถูกตัดมือทิ้ง หรือถาพลาดพลั้งไปถูกเนื้อตองตัวหญิงสาว ก็อาจ
ถูกตัดสินประหารชีวิตได
แตพลิกหาเทาไรก็ไมพบ ในหนังสือไกดบุกที่ซื้อมาไมมีบอก
หรือที่ไดยินมาไมเปนความจริง …
และในคอลัมน ชาติหนา เขียนโดย ชาติ กอบจิตติ ในนิตยสาร a day ฉบับที่ 37 เดือน
กันยายน 2546 หนา 160 ก็ยังคงเปนการตั้งคําถามกับ "ความจริง" ที่ถูกสรางขึ้นแบบหนึ่ง กลาวคือแสดงความ
สงสัยตอการเขียนหมายเลขโทรศัพทแบบใหม ซึ่งขึ้นตนดวยเลขศูนยแลวตามดวยขีด
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… ซึ่งตอนนี้เราจะเห็นการเขียนหมายเลขโทรศัพทในลักษณะนี้ไดทั่วไป คือมีเลขศูนยนาหน
ํ า ไมวา
ตามบริษัทหางรานตางๆ ตามหนวยงาน หรือแมกระทั่งในหนังสือ a day ของเราเองก็ตาม ๐-๒๗๒๖-๙๙๙๖
ซึ่งดูเหมือนวาทุกคนยอมรับกฎเกณฑนี้กันเรียบรอยดีแลว ไมเห็นนาจะมีปญหาแตประการใด แตคน
ชางสงสัยอยางผม ก็ยังอดสงสัยไมไดวา การเขียนเลขโทรศัพทเชนนี้ มันดีขึ้นกวาเดิม หรือแยลงกวาเดิม
ผมเคยตั้งขอสังเกตวา แตเดิมนั้นเมื่อเราอานรหัสสองตัวขางหนา (ขีด) เราสามารถรูวาโทรศัพท
หมายเลขนั้นเปนโทรศัพทบาน หรือโทรศัพทมือถือ แตปจจุบัน เมื่อเราอานหมายเลขหนาขีดคือ ๐ เราไมสามารถ
รูไดเลยวามันคือโทรศัพทระบบไหน เพราะ ๐ ก็คือ ๐ เราจะตองอานหมายเลขหลังขีดอีกครั้งจึงจะทราบ แนนอน
วามันไมไดเสียเวลาในการอานมากมายอะไรนัก ไมไดกระทบกระเทือนตอความมั่นคงของชาติแตประการใด
แตผมก็ยังคิดวาการเขียนแบบเดิมนั้น อยางนอยเรารูรหัสไดเร็วกวา …
… สํ าหรับผม ทุกวันนี้เวลาผมใหเบอรโทรศัพทกับใคร ผมก็จะเขียนในลักษณะเดิม และจะยืนยันเขียน
อยางเดิมไปเรื่อยๆ จนกวาจะมีคนมาแกขอสงสัยของผมไดวา
เลข ๐ หนาขีด ( - ) นั้น ไมใชเลข ๐ ธรรมดาๆ
ยอนกลับไปในฉบับที่ 36 ปรากฏแนวคิดที่ปฏิเสธวาความจริงมีเพียงหนึ่งในคอลัมน period
people เขียนโดย ยอนแสง ในหนา 114 ที่เลาเรื่องเกี่ยวกับ ส.ธรรมยศ หรือ สุธรรม ธรรมยศ นักเขียนรุนนองของ
ศรีบูรพา ผูที่ผูคนยุคนั้นมองวาไรหลักการ ดังขอความตอไปนี้
… ไมมีใครสมบูรณแบบ เชนเดียวกับทุกตําราอาจไมจริงดังที่อานเสมอไป วิธีคัดงางดวยเหตุผลจาก
หลายฝาย มักนําคําตอบใหมตามมา บอยครั้งหมายถึงการเรียนรู …
คอลัมน the old maid and the see เขียนโดย วีรวิศ ตีพิมพตั้งแตฉบับที่ 25-36 ทาทีของ
ความสงสัยในสิ่งตางๆ เริ่มตนตั้งแตฉบับที่ 25 เดือนกันยายน 2545 หนา 72 ที่พูดถึงเรื่อง โจกไขเยี่ยวมา
… ทํ าไมคนธรรมดาอยางเราตองกลัวการกินอวัยวะเพศของมา ในเมื่อเรากินเนื้อและเลือดของวัว หู
ปอด ลํ าไสของหมู ตับของไก ขาของแกะ ฯลฯ อยูทุกเมื่อเชื่อวัน อะไรทําใหตัวเดียวอันเดียวกลายเปนอาหารจาน
พิเศษ อะไรทํ าใหการสัมผัสมือและการจับนมแตกตางกัน หรือการที่ซูเปอรแมนเอากางเกงในมาสวมโชวขางนอก
จะมีความหมายพิเศษ
ทํ าไมสาวนอยมหัศจรรยตองสวมชุดบิกินี่ไปสูผูราย
แลวทํ าไมสไปเดอรแมนถึงไมสวมกางเกงใน
เพิ่งมานึกได ตอนเด็กๆ เราไมเคยมองเลยวาไอชุดผายืดแนบเนื้อของบรรดายอดมนุษยทั้งหลาย
ตรงเปามันไมยักกะมีรูปรอยของเพศชายใหสะดุดตาสะดุดใจ เอ…หรือมันมีกันแนหวา แตตอนนั้นเรายังเล็ก
เลยไมไดคิดเรื่องสัปดนแบบนี้ ก็เวลาใครเขาสวมกางเกงในวายนํา้ มันก็ตองเห็นนิดเห็นหนอยกันทั้งนั้นนี่นา
ความจริงหลายอยางมีคูโลกมาตั้งนาน และนานแสนนานเหมือนกัน มนุษยพยายามสรางความจริง
ใหมๆ ขึ้นมากลบเกลื่อนความจริงนั้น เหตุผลเดิมที่เราปกปดอวัยวะสืบพันธุ เมื่อแรกทีเดียวคงเปนเพื่อปกปอง
สวนเปราะบางใหปลอดภัย … นานๆ เขาก็เที่ยวหาไอนั่นไอนี่มาประดับตามประสาอยูไมสุข … ยิ่งผานยุค
ผานสมัยไปเรื่อยๆ คนก็แกลงลืมวาเราสวมเสื้อผากันไปเพื่ออะไร …
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ในฉบับที่ 29 เดือนมกราคม 2546 หนา 96 ผูเขียนใหมุมมองเกี่ยวกับ "ความจริง" วาเปนเพียง
สิ่งที่ถูกสรางขึ้นเทานั้น
… เราถูกสอนใหเชื่อและเรียกผลจากการวัดความมี - ไมมี ของสิ่งตางๆ รอบตัววามิติ dimension
ชวยกันสมมุติ ชวยกันเชื่อวามี เมื่อเชื่อแลวตัวตนรูปรางจึงไดปรากฏขึ้น บางสิ่งไมมีอยูจริงก็ตั้งชื่อเรียก
ไวกอน เรียกกันไปบอยๆ เขาจะรูสึกวามีตัวตน มีความสําคัญขึ้นมาไดเอง ตัวตนสมมุติใชเปนเงื่อนไขได
ใชยึดเหนี่ยวและพึ่งพิงได ตอรองได ใชเปนคาอางอิงสําหรับสิ่งอื่นๆ ตอไปไดอีกรอยแปด …
และในฉบับสุดทาย คือฉบับที่ 36 เดือนสิงหาคม 2546 หนา 120 ก็ยังคงแสดงแนวคิด
เกี่ยวกับ "ความจริง" แบบโพสตโมเดิรน นับตั้งแตการแสดงทาทีสงสัยกับสิ่งที่บอกตอๆ กันมา
… เคยอานเจอที่ไหนไมรู เขาวา "เมื่อเราแกตัวขึ้น ก็จะไมเหลืออะไรใหเราตองกลัวมากนัก"
ฉันวามันไมจริงทีเดียว ความกลัวสวนที่หายไปคือความกลัวที่เกิดจากความไมรู แตความกลัวที่เกิด
เพิ่มขึ้น มาจากความคิดที่วาตัวเองรู เมื่อคิดวารูมาก ก็มีเรื่องใหกลัวมาก แมสิ่งที่คิดวารูอาจจะไมใชเสมอไป
บวกลบคูณหารแลวก็คือความไมรูเหมือนกัน แตเปนความไมรูซึ่งอยูบนความคิดวารู …
หรือการที่ผูเขียนพูดถึง "ความจริง" ในฐานะที่บริบททางสังคมสรางขึ้นมา และกลอมเกลาให
เราเชื่อ จนกระทั่งแสดงความสับสนวาแทจริงแลวตัวเองเปนอะไร
… ฉันแคอยากจะรองไห อยากปลดปลอยความรูสึกเจ็บออกมาดังๆ ใหเหมือนตอนหกขวบ แตรูสึกวา
ตัวเองไมมีสิทธิ์ ใครแอบมาเอาสิทธิ์ของฉันไปตอนไหนวะ ฉันไมใชผูใหญ ฉันไมใชเด็ก ฉันไมใชอะไรทั้งนั้น!
ใครกันที่มากํ าหนดวาเด็กคืออยางนี้ ผูใหญคืออยางนั้น หรือวาไมมีใครกําหนด แตฉันเขาใจผิดของฉัน
เองมาตลอด
โอ…ตายละสิ!!!
เหตุการณนี้ทํ าใหฉันตระหนักไดวาขอเขียนของฉันคงไมมีใครอาน เพราะในโลกนี้ไมมีใครเปน 'เด็ก'
สักคน คําวา 'เด็ก' จริงๆ แปลวาอะไร ฉันยังไมรูเลย ภาวะของการเปนเด็กหมายถึงอะไร แลวเด็กตางจากผูใหญ
ตรงไหน หรือเสนบางๆ ที่ขีดกั้นความตางของชวงเวลาการมีชีวิตอยูของคนเรา โดยแทจริงแลวมันไมเคยมี
เราตางถูกหลอกใหคิดกันไปเองวาเมื่อกอนเราเปนเด็ก และพอเติบโตขึ้นเราจะกลายเปนผูใหญ วันที่
เรามีหนวด มีหนาอก มีสะโพก มีประจําเดือน มีขนแข็งๆ ขึ้นบนหัวเหนา ใตรักแร หนาอก ความเปนเด็กของเรา
จะถูกธรรมชาติมากระชากกลับคืนไปเพื่อสวมใหคนที่เกิดมาใหม และยัดเยียดความเปนผูใหญเขามาขมขืน
ความเปนมนุษยของเรา …
ตลอดจนการรื้อถอนความเชื่อทั้งหมดของผูอานที่มีตอขอเขียนของตน ดวยการบอกวาเรื่องที่
ตีพิมพผานมานั้น ไมใช "ความจริง" หรือสูตรสําเร็จที่จะใชไดกับทุกคน
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… ฉันก็ไมตางกับคนที่คิดวาตัวเองเปนผูใหญคนอื่นๆ ที่มักคิดเอาเองวา เด็กๆ ไมคอยรูเรื่องอะไรมาก
ตอนฉันอายุสิบขวบฉันก็คิดแบบนี้กับนอง ตอนอายุสิบแปดฉันคิดแบบนี้กับพอแม ตอนอายุยี่สิบหาฉันคิดแบบนี้
กับยาย ตอนนั้นฉันคิดวาพวกเขาเปนเด็ก เพราะสําหรับฉัน เด็กคือสัญลักษณของความไมรู
แลวฉันก็มองเห็นตัวเองตอนอายุหกขวบ สิบขวบ และอายุสิบหา
เราตกลงไปในทอเหมือนกัน และเจ็บเหมือนกัน
เราตางไมรูวาทออยูตรงไหน แตอายุที่มากขึ้นทําใหเราคิดวาตัวเองรู
สิ่งที่เรารูแตไมเคยอยากรู "ไมวาเราจะเดินดวยความกลัวหรือความรูมากแคไหน ชีวิตก็มักมีทอใหเรา
ตกเสมอ" อยากใหคุณเอาแผนผังเสนทางการเดินทอที่ฉันสํารวจมาเผื่อคุณกอนหนานี้โยนทิ้งไปใหหมด ฉันขอ
สารภาพวา มันใชไมไดหรอก คุณตองคิดเอง คุณตองเดินเอง
ขอโทษนะ
อีกตัวอยางหนึ่งของแนวคิดนี้ปรากฏในคอลัมน life in a day ฉบับที่ 43 เดือน มีนาคม 2547
หนา 162-163 เขียนโดย วินทร เลียววาริณ หนาแรกของบทความนี้ประกอบดวย รูปภาพของคลิปหนีบกระดาษ
และขอความ "มุมมอง 1 : ที่หนีบกระดาษ" และหนาถัดมาประกอบดวยขอความ "มุมมอง 2" และกลุมคําและ
ขอความจํ านวนมากที่บอกถึงคุณสมบัติหรือประโยชนของคลิปหนีบกระดาษ เชน กุญแจสํารอง เบ็ดตกปลา
สรอยคอ ตะปู ที่เจาะรู ตุมหู ไมจิ้มฟน เข็มทิศ หมากเก็บ นาฬิกาแดด ที่เปดซองจดหมาย ใชแทนกระดุมที่หลุด
ดามขานกที่หัก ที่ดัดฟน ตะเกียบ ชิงชาสําหรับมด แลกเปนอาหาร หลอมทําปากกา หลอมทําลูกปนเครื่องยนต
หลอมทําจรวดไปโลกพระจันทร และเรื่องสําหรับเขียน life in a day ทั้งหมดแสดงแนวคิดวาของสิ่งหนึ่งอาจ
ไมไดมีประโยชนเพียงอยางเดียว ยกตัวอยางที่หนีบกระดาษเพียงหนึ่งตัว ที่หากคิดกันจริงๆ แลวสามารถนําไปใช
ประโยชนไดอีกหลายประการ เปนการชี้วา "ความจริง" ที่เคยคิดหรือเชื่อตามกันมา อาจไมไดเปนความจริงเพียง
หนึ่งเดียวเทานั้น
นอกจากนั้น ลักษณะของการแสดงทาทีในการตั้งคําถามกับ "ความจริง" เชนนี้ยังปรากฏใน
คอลัมน เรื่องมีอยูวา เขียนโดย มนูญ ทองนพรัตน เชนขอความ "กระดานที่ใชเขียนชอลกเรียกวากระดานดํา แตก็
พบวามีสีเขียวอยูไมนอย" ที่ปรากฏในฉบับที่ 38 หนา 124 และในฉบับที่ 39 เดือนพฤศจิกายน หนา 122 ผูเขียน
แสดงความสงสัยกับความขัดแยงระหวางความหมายของคําวา "หนาตาง" และ คําวา "ชอง" ที่พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 กําหนด
·
·

·
·

… สวนพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ บอกไววา
หนาตาง น. ชองฝาบานหรือเรือนเปนตนที่เปดปดไดสาหรั
ํ บแสงสวางหรือใหอากาศถายเทได แต
มิใชทางสําหรับเขาออก
ชอง น. ที่วางซึ่งเปนทางเขาออกได เชน ชองเขา ชองหนาตาง ชองลม
อันนี้สิ อานแลวแปลกๆ

ในคอลัมน main course ฉบับที่ 25 เดือนกันยายน 2545 หนา 32-48 a day หยิบเอา
ประเด็นเกี่ยวกับดานมืดของสังคมมาเปนหลัก ในชื่อ dark side of the day อาทิ สถิติคดีอาญาที่นาสนใจ, Film
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Noir, บทสัมภาษณของ 2 ผูกากั
ํ บหนังแผน, การตูนที่มีเนื้อหานาเปนหวง, เรื่องเกี่ยวกับ sex ในอินเทอรเน็ต
เปนตน
ในสวนของ Film Noir ธิดา ผลิตผลการพิมพ อธิบายถึงลักษณะแลวความเปนมา รวมถึง
มุมมองของนักวิจารณชาติตางๆที่มีตอภาพยนตรประเภทนี้ ขอความตรงนี้เองที่บงบอกถึงคติแบบโพสตโมเดิรน
ที่เห็นคุณคาของสิ่งที่อยูนอกเหนือจาก "ความจริง" ที่เชื่อกันมา และมองวาไมมีความจริงใดใชไดกับทุกที่ ทุกเวลา
ทุกสถานการณ
… แมจะเติบโตอยางอูฟูปานนี้ นักวิจารณทั้งฟากอังกฤษและอเมริกันกลับไมถือเอาจริงเอาจังอะไรนัก
กับฟลมนัวร นอกจากเหตุผลวาเพราะสวนใหญใชทุนตําและถ
่
ายทํากันงายๆ อยางกับหนังเกรดบี (ซึ่งมักถูก
ตัดสินวาไรคุณภาพในเชิงศิลปะ) ก็ยังเพราะเนื้อหาวนเวียนอยูกับความฉอฉล ทรยศหักหลัง ความมืดบอด
สิ้นหวังของมนุษย ซึ่งหากวัดกันดวยมาตรฐานทางความคิดแบบอเมริกันผูแสนจะชื่นชอบหนังคาวบอยที่เนน
การเชิดชูวีรบุรุษแลว ตัวละครในฟลมนัวรก็แทบไมไดมีอะไรดีไปกวาคนวิปริต!
ยั ง มี คํ าอธิ บ ายน า สนใจมากอี ก ข อ หนึ่งถึงสาเหตุที่ฟลมนัวรอเมริกันถูกนักวิจารณรวมชาติมองขาม
นั่นก็คือ นักวิจารณอเมริกันมักคุนเคยกับการถกเถียงเรื่องธีมของหนังมากกวาสไตล ฟลมนัวรซึ่งเปนแนวหนังที่
โดดเดนดานสไตลมากกวาพล็อตจึงถูกหมางเมินไปอยางชวยไมได
แต อ ะไรก็ ต ามที่ มี ดี ใ นตั ว เองนั้น แมจะดูไรคาสํ าหรับคนสวนใหญ มันก็ยังอาจจรัสแสงขึ้นมาได
ในสายตาของใครอีกบางคน ฟลมนัวรก็ไมใชขอยกเวน นักวิจารณในฝรั่งเศสใหความสนใจสไตลดานภาพและ
การเลาเรื่องของหนังแนวนี้มาก … (หนา 35)
เมื่อคอลัมน main course ของนิตยสาร a day ฉบับที่ 41 เดือนมกราคม 2547 หนา 43-64
พูดถึง 'รงค วงษสวรรค ในฐานะ 'เด็กดื้อ' ของยุคสมัย a day ใชคําโปรยกอนจะเขาสูเนื้อหาวา
… ที่สําคัญ! อยาลืมปดเครื่องมือสื่อสาร, พจนานุกรม, ตําราไวยากรณ และระบบระเบียบแบบแผน
ทุกชนิดที่เคยรูจัก กอนจะกระดิกนิ้วพลิกหนาถัดไป …
แสดงใหเห็นวาเรื่องราวของ 'รงค วงษสวรรค นี้เปน "ความจริง" ที่ตางไปจากสิ่งที่เคยเชื่อ
ตามกันมา โดยยังมีขอความสนับสนุนประเด็นดังกลาวในหนา 44 วา
·
·
·
·

… คนใกลชิดของเขารูจักเขาในฐานะของ เด็กดื้อ
แตคนรุนใหมวัยตนยี่สิบอาจขมวดคิ้ว ใครกัน - 'รงค วงษสวรรค นาสนใจอยางไร?
a day ตอบไดฉะฉานวา 'รงค วงษสวรรค เปนทุกอยาง และไมเปนทุกอยาง
แหวกและแหกทุกอยางเทาที่ชีวิตเอื้ออํานวย!!!! …

นอกจากนี้ มีเนื้อความตอนหนึ่งที่กลาวถึงการใชภาษาของ 'รงค วงษสวรรค พบวา 'รงค
วงษสวรรค เปนคนหนึ่งที่ไมเชื่อในขอกําหนด หรือหลักเกณฑเกาๆ ซึ่งอาจมองไดวา เกิดจากอิทธิพลของแนวคิด
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ยุคโพสตโมเดิรนที่ทาให
ํ นักเขียนมีวิธีคิดตางไปจากยุคกอน เชน ตั้งคําถามทาทายความจริงแท ทําใหตั้งขอสังเกต
ว า ความจริงแทที่เคยเชื่อกันดวยเหตุและผลตลอดมาอาจเปนเพียงวาทกรรมหนึ่งซึ่งไมไดมีเพียงคํ าตอบเดียว
เนื้อความตอนที่ยกมานี้แสดงใหเห็นวา ความสําคัญของวรรณกรรมในยุคโพสตโมเดิรนอยูที่การตีความ ไมมีการ
ผูกมัด ไมยึดถือหลักเกณฑใดเปนที่ตั้ง ทั้งการใชภาษา การสรางเรื่อง เทคนิคการแตง ที่แหวกจากกฎเกณฑ
กรอบกําหนดแบบดั้งเดิม
… เขาคิดวาในฐานะเจาของภาษาไทยคนหนึ่ง เขายอมมีสิทธิในการเขียนภาษาไทยในรูปแบบที่แปลก
ออกไป เขาจึงทะเลาะกับพจนานุกรมอยูบอยๆ เขาเลือกเขียนคําที่มาจากภาษาตางประเทศดวยการเขียนอยางที่
ควรจะอาน เชน แพรีส สวนคําในภาษาไทยหลายๆ คํา เขาก็มีเหตุผลหนักแนนพอที่จะแยงวาราชบัณฑิตสะกด
ผิด เชน คําวาเสื้อ 'มอฮอม' ควรจะเขียนวา 'หมอหอม' เพราะหอมแปลวาสีคราม เสื้อหมอหอมจึงหมายถึงการ
เอาเสื้อลงไปยอมสีครามในหมอ เปนตน …
การแสดงทาทีในการมองโลกมุมตางของ a day ที่ปฏิเสธความเชื่อ หรือ "ความจริง" ที่เคย
เปนมา ยังแสดงออกในปกนิตยสารฉบับที่ 43 เดือนมีนาคม 2547 ดวย ดังเห็นไดจากคําอธิบายในคอลัมน
[aWAY] ซึ่งเปนคอลัมนที่บอกเลาที่มาที่ไปของปกนิตยสาร a day เขียนโดย ทรงพลัง อยางแรง ในหนา 142
… คงจะไมดูแถจนเกินไปที่จะบอกวานี่แหละคือที่มาที่ไปของแนวความคิดใน a day ฉบับนี้ think
different
ฉบับนี้จึงเปนฉบับที่ออกจะแปลกอยูสักหนอย (แปลกอีกแลว) เปนปกที่สามารถมองไดสองแบบ
ทั้งแบบปกติและกลับหัว โดยมีแถบ a day อยูทั้งสองดาน ทั้งบนและลาง หรือบนและบน จะเรียกวาอะไรดีหวา?
จะยังไงก็ชางมันเถอะ เอาเปนวา a day ฉบับนี้เราจะมีแถบหัวสองแถบและมองรูเรื่องทั้งสองดานก็แลวกัน …
… ลอง 'ตีลังกามอง' บางก็ดีนะครับ อาจจะไดเห็นสิ่งที่เคยเห็นมากอน
และในคอลัมน cover ground ของฉบับเดียวกันนี้ ก็ปรากฏขอความที่เปนไปในทิศทางเดียว
กัน เริ่มตนดวยคําโปรยในหนา 38
·
·

·

·
·

·

… ในวันที่ปโตเลมีบอกวาโลกแบน วันนั้นมนุษยรูจักโลกแคครึ่งใบ เพียงในมุม 180 องศา
จนกระทั่งถึงวันที่กาลิเลโอลมลางความเชื่อเกาๆ ดวยความคิดที่วาโลกกลม เราถึงรูวาโลกใบนี้ยังมี
อีกครึ่งใบอยูใตเทา เปนโลกในซีกที่เราไมเคยเห็นมากอน
นิยายคลาสสิกเรื่อง กัลลิเวอรผจญภัย ของโจนาธาน สวิฟต บอกคนอานวาภายใตโลกทรงกลม
360 องศาใบนี้ยังมีโลกใบใหญและโลกใบเล็กที่เราไมเคยเห็นซุกซอนรอใหคนมาคนหา
ถามนุษยเรายังไมหยุดคิดในมุมที่ไมมีใครคิด เราคงจะพบอะไรใหมๆ ในโลกใบนี้อีกไมนอย
เคยมีคนบอกวา ถาโลกของเรามีแตคนที่คิดอะไรเหมือนกัน ทําอะไรเหมือนกัน โลกใบนี้อาจหมุน
เอื่อยลง
เพราะใครคนนั้นเชื่อวา ความแตกตางและความหลากหลายคือแรงที่ผลักและดันใหโลกหมุน

·

·
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โลกใบนี้ยังมีอีกหลายมุมใหเลือกมอง มีอีกหลายดานใหเลือกคิด อยาเพิ่งรีบหยุดกับกรอบความคิด
เกาๆ
ลองมองโลกในมุมที่แปลกออกไป เพราะเราเชื่อวายังมีโลกใบใหมอีกหลายใบกําลังรอเราอยู …
บทความเกี่ยวกับเรื่องของการ 'มองเหมือน' ในหนา 40

… "ความคิดสรางสรรคเกิดจากการมองสิ่งของเหมือนๆ กับคนอื่นๆ แตคิดใหตาง"
ใครคนหนึ่งเคยกลาวไว จนใครอีกหลายคนจด+จํ าเอามาเลาตอกันจนจํ าไมไดวาใครคนหนึ่งที่เปน
คนแรกที่เอยวาจานี้คือใครกันแน
ของสิ่งหนึ่ง หรือจริงๆ แลวคือของทุกสิ่ง ถาเรามานั่งมองกันจริงๆ มันสามารถมองไดหลากหลาย
มากมายเยอะแยะตาแปะหลายเมีย ถาเราลองพลิกควํ่าพลิกหงายหมุนมันดูใหรอบดานก็จะพบกับความตางของ
มุมมองและหมายความในของแตละชิ้น
เมื่อมองในบางมุม ของชิ้นหนึ่งอาจจะดีสาหรั
ํ บบางคน ในขณะที่อาจจะไมเหมาะสม ไมถูกใจใคร
บางคน อยางสุภาษิตที่วา สองคนยลตามชอง …
โพสตโมเดิรนเปนแนวคิดที่เนนทาทีทางความคิด บรรยากาศ ภูมิปญญา โดยมีหลักคิดที่
ไมเห็นสอดคลองกับความคิดความเชื่อในยุคโมเดิรน ซึ่งใหความสําคัญกับการคนพบที่สําคัญๆ ทางวิทยาศาสตร
ที่เชื่อวาเปนทางนําไปสูปญญา จากการศึกษาเนื้อหาของนิตยสาร a day พบวาเนื้อหาสวนหนึ่งสามารถจัดเปน
กลุมแนวคิดที่เห็นไปในทางเดียวกัน ดังขอความที่จะยกมาดังตอไปนี้
… หนึ่งในหนังสือนั้นที่ผมสนใจคือเรื่องของนักวิทยาศาสตรชื่อ Edward Lorenz แหงสถาบัน MIT
เมื่อกลางทศวรรษที่ 60 เขาพยายามสรางโมเดลการคํ านวณการพยากรณอากาศ ดวยการปอนขอมูลที่มี
จุดทศนิยม 6 หลัก คือ 0.506127 เขาเครื่องคอมพิวเตอรซึ่งจะพิมพผลออกมาทุกๆ หนึ่งนาที แตดวยความเบื่อ
ที่ตองรอคอยความเชื่องชาของคอมพิวเตอร (ในสมัยนั้น) เขาจึงตัดทศนิยมออกไป 3 หลัก ใหเหลือเพียง 0.506
แลวจึงเริ่มคํ านวณใหม หลังจากลุกไปชงกาแฟแลวกลับมาดูตัวเลข ปรากฏวาผลลัพธที่ออกมาใหมตางไปโดย
สิ้นเชิง โมเดลของดินฟาอากาศตางไปคนละทิศทาง
เขาคิดวาคอมพิวเตอรผิดพลาด จึงพยายามทดลองซํ้าแลวซําอี
้ ก แตเครื่องก็ยืนยันผลเหมือนเดิม
นั่นเอง, Butterfly Effect ทฤษฎีกองโลกที่บอกเราวา การกระพือปกของผีเสื้อในทวีปหนึ่ง อาจสงผลให
ดินฟาอากาศเปลี่ยนแปลงในอีกทวีปหนึ่งได
เปนความบังเอิญที่สรางคุณคาแกโลกมนุษยมหาศาล … (วชิรา รุธิรกนก คอลัมน wake up ฉบับที่ 35
เดือนกรกฎาคม 2546 หนา 2)
… "ผมเชื่อวาหลายสิ่งเกิดจากการคิดอะไรเลนๆ ไมมีใครคิดอะไรตามสูตรแลวก็ประสบความสําเร็จ
คนที่ประสบความสําเร็จเกิดมาจากการมั่ว มั่วเปนทฤษฎีของเขาขึ้นมา …" (ธวัชพนธ วงศบุญศิริ หรือ เมื่อย
แหงวงดนตรีนาม scrubb ใหความเห็นใน cover ground ฉบับที่ 43 เดือนมีนาคม 2547 หนา 47)
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… นักฟสิกสแหงพรินซตันอยาง พอล ชายกิน นั้นชอบกินช็อกโกแลต M&M มากเลยครับ มากเสียจน
วันหนึ่งเพื่อนๆ รวมงานก็เลยลอเลนโดยเอาถัง 55 แกลลอนใส M&M มาทิ้งไวในออฟฟศใหเขากินเลน ปรากฏวา
คุณพอลไมไดกินเฉยๆ นะครับ แตเขานั่งสังเกตลักษณะตางๆ ของ M&M ที่เรียงอยูในถังแลวเกิดความคิดปงขึ้น
มาเลย
ต อ งบอกคุ ณก อ นว า การจั ด เรี ย งวั ต ถุ ลงไปในที่จํ ากัดนั้นเปนหัวขอที่นักฟสิกสใหความสนใจในการ
คิดคนคํ านวณกันมานานนับศตวรรษแลวนะครับ เพราะเรื่องนี้ไมไดสําคัญแคกับการจัดบรรจุภัณฑสงไปขาย
ตามที่ตางๆ เทานั้น แตยังสําคัญกินความเลยไปถึงเรื่องของการออกแบบแผนเซรามิกคสามหนาแนนสูงที่ใชใน
ยานอวกาศหรืออุตสาหกรรมตางๆ ดวย
ทีนี้พอพอลเห็น M&M มาอัดแนนกันอยู เขาก็เกิดความพิศวงสงสัยประหลาดใจขึ้นมาวามันอัดแนนกัน
ไดอยางไร เพราะดูๆ แลวมันนาจะอัดแนนกันไดมากกวาทรงกลมสมบูรณแบบเสียอีก จากการคํานวณเขาก็เลย
คนพบตอมาวาถาทําของใหเปนรูปกลมแบบ M&M คือไมไดกลมดิกแตแบนๆ ยืดออก ปรากฏวามันสามารถ
บรรจุอัดแนนไดมากกวาทรงกลมธรรมดา ทรงกลมธรรมดานั้นจะทําใหวัตถุไปอัดกันอยูในถังไดถึง 64% แตถา
เปนทรงแบบ M&M จะอัดกันอยูไดถึง 68% ซึ่งนาทึ่งมาก … ("เมื่อช็อกโกแลตเอ็มแอนดเอ็มชวยแกปญหา
ฟสิกส" คอลัมน tomorrow ฉบับที่ 43 เดือนมีนาคม 2547 หนา 111)
ขอความขางตนลวนสื่อสารในเรื่องของการคนพบ 'ความจริง' หรือทฤษฎีบางอยาง ที่เกิดขึ้น
โดยไมไดตั้งใจ ซึ่งเมื่อมองผานแนวคิดแบบโพสตโมเดิรน ขอความเหลานี้แสดงใหเห็นถึงชองโหวของวิธีคิดแบบ
วิทยาศาสตร และวิธีคิดแบบเหตุผลนิยม ที่โลกยุคโมเดิรนถือวาสูงสงและเปนกลางกวาสิ่งใดๆ
คอลัมน indy reviewed คือบทวิจารณภาพยนตร ดนตรี หนังสือ และละคร ซึ่งจากแนวคิด
ของคอลัมนนี้ที่พูดถึงสิ่งที่อยูนอกกระแส ก็แสดงถึงความเปนโพสตโมเดิรนในแงของการใหความสําคัญกับสิ่งที่
สังคมสวนใหญละเลย เชน ฉบับที่ 21 เดือนพฤษภาคม 2545 ในสวนที่พูดถึงหนังสือทํามือ หนา 75 กับหัวขอ
"อาธิเชน กับบทกวีที่ไมเหมือนใคร" เขียนโดย ชลลดา ธาราเงิน
… ที่ผานมา indy reviewed ยังไมเคยหยิบหนังสือบทกวีมาแนะนํากัน เหตุผลแรกก็เพราะบทกวี
ทํ ามือมีการทําออกมาคอนขางนอย กับอีกเหตุผลที่มีนอยนั้นก็ยังมีเนื้องานไมนาสนใจพอ
แตคราวนี้มีบทกวีทํามือที่นาสนใจเลมหนึ่งอยากจะแนะนํา 'ที่วางเฉพาะตัว' คือหนังสือเลมที่วา ซึ่ง
'อาธิเชน' ผูเขียนซึ่งเคยเห็นมีผลงานลงตีพิมพในมติชนสุดสัปดาห สมัครใจที่จะเรียกงานเขียนของเขาวา 'บทวลี'
มากกวา "เพราะรูสึกวางานของตัวเองยังไมไพเราะสละสลวย งดงามพอที่จะเรียกวา 'บทกวี' ได" เขาเขียนไวใน
คํานําเชนนั้น
จะวาไปก็ไมผิดที่ อาธิเชน ออกตัวไวเชนนั้น เพราะบทกวีของเขาไมสละสลวยและรุมรวยไปดวยถอยคํา
อลังการยิ่งใหญ ตรงกันขาม มันเปนถอยคําธรรมดาๆ และเรียบงายที่ใชเขียนใชพูดกันตามชีวิตประจําวันปกติ
ทั่วไปนี่แหละ ทวา 'ความธรรมดา' และ 'เรียบงาย' นี่เอง เมื่อนํามากอบรวมเขาดวยกันโดยอาศัยการวางจังหวะ
ของคํ าแลว มันกลับกอเกิดเปนนําเสี
้ ยงของความเรียงที่นาสนใจ ไดอารมณและความรูสึก …
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ในฉบับที่ 26 เดือนตุลาคม 2545 หนา 57 ริ้ว ยุนประยงค แนะนํา "บน COMIC" ในสวนของ
การแนะนําหนังสือนอกกระแสประจําคอลัมน indy reviewed บน COMIC เปนการตูนฝมือเด็กนักเรียนชั้น ม.6
โรงเรียนเทพศิรินทร ซึ่งเนื้อหาของการตูนแตละเรื่องที่บรรจุในหนังสือเลมนี้ลวนเปนเรื่องใกลตัว หรือเรื่องที่ไมได
มีสาระสําคัญใดๆ เปนลักษณะของเรื่องเลาแบบ mini-narratives ที่ปรากฏในยุคโพสตโมเดิรน
… หรืออยางเรื่อง ขี้เกียจ ที่เปนการตูนชอง หนาละ 4 ชอง เลาเรื่องของชายขี้เกียจคนหนึ่งที่พยายาม
จะหาอะไรทํ าเพื่อไมใหตัวเองขี้เกียจ คนเขียนเลามาเรื่อยๆ จนถึงชองจบ แลวสรุปวาชองนี้ขี้เกียจเขียนแลว
จะทําไม …
… เนื้อหาของเรื่องอื่นๆ ในเลมก็ลวนวนเวียนอยูกับความคิดใกลตัว อยางครอบครัว เกม ความขี้เกียจ
หรือเรื่องที่ไมเขาทาตางๆ อยางเชนเดินสะดุด เสื้อเลอะ ถามเวลาแลวขอเบอร หรือกระทั่งเรื่องพูดผิด …
อีกตัวอยางของการวิจารณหนังสือในคอลัมนนี้ ยกมาจากฉบับที่ 35 เดือนกรกฎาคม 2546
หนา 84 ที่วาดวยหนังสือเรื่อง อานเอาเองเอย เขียนโดย วิริยาภรณ ตันตินิพันธุกุล
… การเลาเรื่องดวยยอหนาสั้นๆ ที่ไมซาแบบใครนี
ํ้
้ ไดทาหน
ํ าที่เสมือนปริซึมที่สะทอนมุมมองของ
ผู  เ ขี ย นที่ แ พรวพราวรอบดานออกมาชนิดเนนจับที่ความรูสึกของคนอาน เรื่องสั้นของธนกฤตเหมือนจิกซอว
ความคิด ที่เมื่อคุณตอเสร็จ คุณก็จะมองเห็นวา เมื่อมองดูภาพนั้นดีๆ ก็เกิดคําถามขึ้นมากมายกับวิถีชีวิตและ
สังคมในโลกปจจุบัน หลายครั้งที่ผูเขียนสามารถเชื่อมโยงเอาคําถามหลายๆ ขอ ที่ไมนาจะมาบรรจบกันได
ในเรื่องเพียงเรื่องเดียว แตก็นามารวมอยู
ํ
ในเรื่องสั้นที่แสนสั้นนี้ได ไมวาจะเปนเรื่องของวัยรุน ภาษา ศิลปะ
ศาสนา และวัฒนธรรม แตผูเขียนก็ทาได
ํ ดีในรวมเรื่องสั้นที่เจาตัวประกาศวาเปนเรื่องสั้นแนวทดลองนี่เอง
หากเรื่ อ งสั้ นเรื่องนี้กําลังจะทดลองสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ก็คงหนีไมพนความสัมพันธของเนื้อหาและวิธีการ
เลาเรื่องของผูเขียนที่กาวขามกรอบของการเขียนเรื่องสั้นแบบเดิมๆ ที่เราเคยอานมา การนําเสนอความคิดและ
เรื่ องราวเปนไปดวยความฉับไว ทันใจคนในศตวรรษที่ 21 อยางพวกเราโดยแท การอานหนังสือเลมนี้
ใหความรูสึกราวกับการรับขอมูลขาวสารทางโทรทัศนที่เปลี่ยนชองไปทุกๆ หานาที ในขณะที่สมองเราก็ประมวล
ไปดวยวาเรากํ าลังดูอะไรอยู และโลกวันนี้เปนอยางไรบาง นาอัศจรรยใจที่ผูเขียนสามารถถายทอดดัดแปลง
ลักษณะการบริโภคสื่อที่ทันสมัยมาอยูในสื่อคลาสสิกอยางหนังสือไดอยางลงตัว …
และในฉบับที่ 39 เดือนพฤศจิกายน 2546 หนา 95 วิริยาภรณ ตันตินิพันธุกุล แนะนําหนังสือ
เรื่อง 747 ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการมอง 'ความจริง' ดวยสายตาแบบโพสตโมเดิรน
… "ถาจะมีความจริงเพียงอยางเดียวที่เกิดขึ้น ก็คือการไมมีกระทั่งความจริงนั้นๆ เรื่องพวกนี้เปนสิ่งที่
ยอมรับไมไดในฐานะมนุษยเลย พวกเขาไมยอมรับใหตนเองไมมีอยูกระทั่งความจริงหรอก มันนาเจ็บปวด
ขนาดไหนถารูวาสิ่งที่เห็นทั้งหมดมันจอมปลอมมากเชนกัน เราเลยตองสรางนูนสรางนี่มากมายเพื่อใหสิ่งไมมีจริง
ประจักษวาเรานั่นเองที่อาจหาญสรางความเปนจริงขึ้นมา"
นี่คือคํ าโปรยบนปกหลังของนิยายขนาดกะทัดมือของ ศราวัสดี ศรีวรกานต ทาทายฉันใหคิดถึง
ความเปนจริงที่อยูรอบๆ ตัว หลังจากนั่งครุนคิดครูใหญถึงโลกที่เราอยูใบนี้วาเปนจริงแคไหน เพียงชั่วหนึ่ง
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กะพริบตา ชีวิตฉันอาจหายวับ เหมือนไมเคยเกิดขึ้น ไมเคยมีตัวตนอยู และหนังสือที่ถืออยูในมือนี้มีตัวตนจริง
หรือไม …
… นวนิยายเหนือจริงเลมนี้เปนเรื่องราวของชายนิรนามที่ออกตามหา 'ไอจ'ู ของตัวเอง และมิหนําซํา้
ยังจะตองปกปองดวงวิญญาณของแมลงสาบตัวสุดทายของโลกเสียอีก ทองเรื่องที่ออกจะประหลาดแหวกแนว
และเปนแฟนตาซีนี้เองเตรียมใหคนอานเขาใจเงื่อนไขการเลาเรื่องตั้งแตแรก วาเหตุผลตางๆ ไดถูกตัดออกไปเสีย
แลว …
… ศราวัสดีเชื่อมโยงเหตุการณที่ไมปะติดปะตอไดอยางลื่นไหล ฉาก บทสนทนา บทเพลงและตัวละคร
ถู ก ตั ด สลั บ สั บ เปลี่ ยนไปอยางรวดเร็วเทาเสี้ยวความคิดของมนุษยที่เดินทางอิสระเทาความไวแสง เรื่องราว
ทั้งหมดถูกแบงออกเปนสามภาค คือ ภาคแรก ภาคหลัง และกอนภาคแรก สําหรับคนอานแลว การพยายาม
ลํ าดับเรื่องราวอาจจะไมสูการพยายามตามความรูสึกของตัวละครและความรูสึกของตนเองขณะอานนิยายเลมนี้
เพราะแม แ ต ก ารเล า เรื่องราวทั้งหมดเองก็ดูจะเปนการทาทายความคิด ความเชื่อในโลกแหงความเปนจริง
การมีตัวตนของสิ่งตางๆ และความฉงนตอ 'ความจริง' ที่มีอยูเดิม มากกวาความตองการที่จะถายทอดลําดับ
เหตุการณใดๆ …
… ทุกเหตุการณทุกเรื่องราวจึงเปนเสมือนสวนหนึ่งของการเดินทางที่ตามหาความจริง ทั้งๆ ที่ไมรู
ดวยซํ้ าวาความจริงที่วานั้นคืออะไร และชายนิรนามคนหาไปเพื่ออะไร หรือความตองการหา 'ความจริง' ที่วานั้น
จริงหรือไม สิ่งเหลานี้ยิ่งทําใหนิยายเรื่อง 747 นี้เหมือนจะตอกยําคนอ
้
านวา เปนไปไดมากทีเดียววา ความจริง
เพียงอยางเดียวก็คือการไมมีแมกระทั่งความจริงนั้นๆ …
นอกจากนั้นในคอลัมนเดียวกัน วิริยาภรณ ตันตินิพันธุกุล พูดถึงเรื่อง "หนึ่งปของชีวิต
(เรื่องเลาจากบันทึกนักเขียนฝกหัด)" ในสวนของการวิจารณหนังสือ ฉบับที่ 40 เดือนธันวาคม 2546 หนา 85 โดย
ให แ ง มุ ม ที่ สอดคล อ งกั บ แนวคิ ด โพสต โ มเดิ ร น ในประการที่ ว  างานสรางสรรคที่ดีไมจํ าเปนตองมาจากนักคิด
หรือศิลปนชั้นยอดแตอยางใด
… หนึ่งปของชีวิต ทํ าใหฉันรูสึกวา งานเขียนไมวาจะเปนของนักเขียนที่แท หรือนักเขียนฝกหัด
หากเกิดขึ้นจากความตั้งใจและเปยมดวยความจริงใจแลว ลวนมีความงามในตัวมันเอง การเสพงานเขียนเชนนี้
จึงเปรียบเหมือนการปอนอาหารชีวิตใหกับมนุษยเดินดินอยางเรา
นอกจากนั้น นิตยสาร a day ยังนํ าเสนอเรื่องราวของคนกลุมยอยที่ผิดแปลก แตกตางจากคน
ในสังคมสวนใหญ ดังจะเห็นไดจากคอลัมน indy reviewed ในสวนของหนังสือทํามือ ฉบับที่ 19 เดือนมีนาคม
2545 หนา 75 ที่นําเสนอหนังสือทํามือรายเดือนของกลุม "อัญจารี" ในบทความ "an ชีวิตไมไดมีดานเดียว
(จริงๆ!)" เขียนโดย ชลลดา ธาราเงิน
… ในประเทศไทย กลุม "อัญจารี" คือองคกรอิสระที่เคลื่อนไหวทํากิจกรรมเพื่อสนับสนุนและปกปอง
สิทธิของคนรักเพศเดียวกันอยางเหนียวแนนมาตลอดระยะเวลากวาครึ่งทศวรรษ ลาสุดในทามกลางหนังสือ
ทํามือ 'an' (อานวา 'อัญ') อันมีชื่อยอมาจาก another magazine ไดถือกําเนิดขึ้นในรูปลักษณหนังสือทํามือ
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พื้นฐาน คือขนาด A5 พิมพดวยวิธีถายเอกสาร เย็บลวดมุงหลังคา ในความหนา 32 หนา ประกอบดวยบทความ
บทสัมภาษณ เรื่องสั้น บทกวี และเรื่องราวปกิณกะที่วาดวยเรื่องของชาวหญิงรักหญิงลวนๆ …
… a day เชื่อวาตลอดเวลาที่ผานมา แมจะดํ ารงอยูในบานเมืองที่สงบและใจกวางพอสมควร
ทว า คนทํ างานในกลุ  ม อั ญจารี ค งต อ งเผชิ ญกั บ อุ ป สรรคในการเคลื่ อ นไหวอยู  ไ ม น  อย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การ 'ทํ าความเขาใจ' กับกลุมความคิดเกาครํ่ าดั้งเดิม ที่ยังคงตั้งกํ าแพงแหงอคติทางเพศอยางแนนหนา
แตถึงอยางไร ดวยเจตนาดีที่มองเห็นจากสิ่งพิมพเล็กๆ อยาง an เลมนี้ เราเชื่อวาวันหนึ่งขางหนากําแพงโบราณ
นี้จะถูกทลาย …
นอกจากการเสนอความเคลื่อนไหวของกลุมหญิงรักหญิงแลว a day ไมละเลยที่จะบอกเลา
เรื่องราวของชาวสีมวงในคอลัมน indy reviewed นี้เชนกัน ดังเห็นตัวอยางไดจากฉบับที่ 27 เดือนพฤศจิกายน
2545 ในสวนของละครเวที หนา 61 เขียนโดย ชลนที เจริญสุขโสภณ
… หากพูดถึงละครเวทีที่เกี่ยวกับเพศที่สามในยุคนี้ ชื่อของ วรรณศักดิ์ ศิริหลา คงเปนชื่อที่โดดเดน
ที่สุดในการทํ าละครที่นําเสนอเกี่ยวกับแงมุมนี้ออกมาอยางตอเนื่อง ไมวาจะเปนเรื่องที่เคยอวดโฉมหนากับผูชม
ไปแลวอยาง 'คืนที่คีนูรีฟจูบฉัน' 'ไฉไลไปรบ' และ 'ขอขันที' …
… สิ่งที่นาสนใจใน when a man love a man คือการนํ าเสนอในเรื่องของเซ็กส กับความสัมพันธของ
คูเกย ที่คนสวนใหญมักจะมองวาเปนเรื่องที่หนีหางกันไมได แตละครเรื่องนี้กลับตองการบอกวา บางครั้งเกยที่อยู
อาศัยรวมหลังคาเดียวกัน ก็ไมจาเป
ํ นที่จะตองมีเรื่องนี้เขามาเกี่ยวของเสมอไป …
ละครเวที อี ก เรื่ อ งที่ ค อลั ม น indy reviewed นํ ามาเสนอ มีเนื้อหาที่แสดงความเปน
โพสตโมเดิรนอยางชัดเจน คือ ละครเรื่อง "ยอดปรารถนา" ในฉบับที่ 40 เดือนธันวาคม 2546 หนา 85 เขียนโดย
ชลนที เจริญสุขโสภณ ในหัวขอเรื่อง "สุดยอดปรารถนากับผาโพกผมผืนเดิม" โดยละครเรื่องนี้จัดเปนละคร
ประเภท ‘แอ็บเสิรด’ (Absurd) ซึ่งมีความไมตอเนื่อง ไรเหตุผล ตรงกับลักษณะสังคมแบบโพสตโมเดิรน
… เทาความกอนวา ละครเรื่องนี้เปนการดัดแปลงมาจากบทละครเรื่อง The American Dream ของ
เอ็ดเวิรด อัลบี นักเขียนบทละครชั้นแนวหนาชาวอเมริกัน (ผูประพันธบทละครเรื่อง The zoo story และ Who’s
Afraid of Virginia Woolf?) โดยละครเรื่องนี้จัดอยูในละครประเภท ‘แอ็บเสิรด’ ( Absurd)
ขอเทาอีกความวา ละครประเภทแอ็บเสิรด เปนละครที่ละทิ้งกฎเกณฑหรือทฤษฎีในการดําเนินเรื่อง
แบบละครทั่วไป คือละครแอ็บเสิรดจะไมมีการปูเรื่องราวปมความขัดแยง จุดไคลแมกซ หรือบอกถึงจุดคลี่คลาย
ของเรื่องใดๆ ทั้งสิ้น เปนละครที่มักจะนําเสนอในแนวตลกขบขัน แตเนื้อหาสะทอนใหเห็นถึงความสับสนวุนวาย
ของโลกและความวางเปลาไรจุดหมายของชีวิต ดังนั้นสิ่งที่เรามักจะไดเห็นในละครแอ็บเสิรดคือ ความไมตอเนื่อง
ไรเหตุผล ยํ้ าคิดยําทํ
้ า ไปจนถึงการขี้หลงขี้ลืม ไมรูวาตนเองตองการอะไรของตัวละคร...
ในสวนของภาพยนตร เราจะเห็นทาทีของความไมเชื่อในการตัดสินถึงคุณคาของหนังจาก
ผูกํ ากับชาวอิหราน โมหเซ็น มัคหมัลบาฟ ซึ่งแมไมไดเปนที่หนึ่งในสายอาชีพของตนเอง แตผูเขียนพบวาหนังของ
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เขาก็ไมไดเปนหนังที่ไมดีแตอยางใด จากหัวขอ "เรียนศิลปะ(หนัง)กับครอบครัวมัคหมัลบาฟ Gabbeh จานสีของ
พอโมหเซ็น" เขียนโดย วรรณฤดี พงษสิทธิศักดิ์ ในฉบับที่ 36 เดือนสิงหาคม 2546 หนา 89
… ชื่อของอับบาส เคียรอสตามิ ถูกนําไปวางเทียบเคียงปรมาจารยอยางอากิระ คุโรซาวะ, อิงมาร
เบิรกแมน และ ฌอง-ลุค โกดารด
เมื่อพูดถึงหนังอิหราน เขาคือเบอรหนึ่งชนิดไรขอกังขา
แต ใชวาเบอรสองจะตองเปนของดอยกวา
ในกระบวนผูกํากับหนังชาวอิหรานทั้งหมด มือรองอยางโมหเซ็น มัคหมัลบาฟ เปนผูกากั
ํ บที่มีจํานวน
ผลงานออกสูสายตาชาวโลกมากชิ้น สมํ่าเสมอ หลากหลายและยาวนานที่สุดคนหนึ่ง จากลําดับหนังนับโหลใน
อดีตไมวาฉันจะลองสืบเสาะหาชื่อที่ไมคุนหูแคไหนมาพิสูจนก็ยังหาหนังเลวจากเขาไมไดสักเรื่อง …
เชนเดียวกัน ในสวนของเพลง คอลัมน indy reviewed ก็พูดถึงวงดนตรีหรืออัลบั้มที่ไมได
โดงดังหรือเปนที่นิยมของคนหมูมาก หากแตพูดถึงกลุมคนดนตรีเล็กๆ ตัวอยางที่ยกมา คืออัลบั้ม The Bangkok
Acoustic นอกจากจะเปนแนวเพลงที่ไมไดอยูในกระแสหลักแลว ยังแสดงใหเห็นถึงการหลอมรวมระหวาง
วัฒนธรรมที่แตกตางกัน อันเปนลักษณะของแบบโพสตโมเดิรนดวย
... และอัลบั้ม The Bangkok Acoustic ก็ออกมาในจังหวะเหมาะเจาะกับที่กระแส โหมโรง กําลัง
ลุ กโหมอยูพอดี เพราะเพลงของพวกเขาก็เปนการผสมผสานระหวางดนตรีไทยเดิมกับดนตรีตะวันตกฟงสบาย
สไตลบอสซาโนวาเขาดวยกัน คลายกับที่หนังเรื่อง โหมโรง เลาเรื่องของครูดนตรีไทยดวยกลวิธีทางภาพยนตร
แบบสากล ...
... เพลงอีกสวนในอัลบั้มนี้เปนเพลงบรรเลงที่เอาเพลงไทยเดิมที่เราคุนหูมาบรรเลงใหมในแนวทางที่
คนรุนใหมนาจะรับไดไมยาก อยาง คางคาวกินกลวย ในสไตลละติน, ลาวเจริญศรี ในสไตลบอสซาโนวา,
สรอยแสงแดง ในสไตลปอปแจส หรือนกขมิ้น ในสไตลไทยเดิมครึ่งเพลง และอะคูสติกเต็มวงอีกครึ่งเพลง ...
... และอยางที่สองที่ The Bangkok Acoustic ตีโจทยไดดีกวางานเพลงไทยประยุกตชุดที่เคยมีมา
ก็คือการออกแบบปกอัลบั้มที่ออกแบบไดลงตัว สามารถเอาองคประกอบของกราฟกแบบไทยๆ มาปรากฏอยูบน
ปก แตกลับไมมีความเชยปรากฏอยูดวยแตอยางใด
ผมเชื่อวาปกอัลบั้มแบบนี้ จะทําให คนรุนใหม หรือแมแต เด็กแนว ซื้อหามาพกพาไดอยางไมตองกลัว
เพื่อนๆ จะหาวาไมทันสมัย
ซึ่ ง การออกแบบปกแบบนี้ก็เขากันไดดีกับเพลงในอัลบั้ม ที่เอาของเกามาทํ าใหมใหเขากับยุคสมัย
ปจจุบัน โดยไมสูญเสียทวงทํานองและลีลาแบบดั้งเดิม
ภาพลักษณของการอนุรักษ ไมจาเป
ํ นตองทําใหดูเชย แลวก็ไมจาเป
ํ นตองทําใหดูรวมสมัยเกินเหตุ ...
("The Bangkok Acoustic ประกาศกองทํานองแผนดิน" เขียนโดย วิภว บูรพาเดชะ ฉบับที่ 43 เดือนมีนาคม
2547 หนา 87)

91
นอกจากนั้นยังมีผลงานเพลงที่มีลักษณะของการโหยหาอดีตไดรับการตีพิมพในคอลัมน indy
reviewed เชน อัลบั้ม ดิสโกเวรี่ ของ groove riders ในฉบับที่ 17 เดือนมกราคม 2546 หนา 70 ในหัวขอ "แสงไฟ
ในเยาวชน" เขียนโดย วิภว บูรพาเดชะ
… สํ าหรับคนอายุยี่สิบหาขึ้นไปคงพอจะจํายุครุงเรืองของดนตรีดิสโกในบานเราไดดี ยุคที่เพลงเตนรํา
ของ แกรนเอ็กซ, รอยัลสไปรท และพีเอ็มไฟว ของ ดอน สอนระเบียบ โดงดังอยูในแสงสีของดิสโกเธคชั้นนําอยาง
เดอะพาเลซ, อาฟเตอรดารค หรือเดอะเธค
ไมรูวาตอนนี้ 'วัยรุน' จากยุคนั้นจะเสียคนหรือเติบโตกันไปถึงไหนแลว แตสาหรั
ํ บคนที่เคยเปน 'เด็ก'
ในยุคนั้น นาจะยังมีภาพความทรงจําของแสงไฟวิบวับจาก Mirror Ball ที่กําลังหมุนติ้ว สะทอนแสงเหมือนเปน
ศูนยกลางระบบสุริยะ สีสันรอบดานคลายการทองอยูในอวกาศ ประกอบดวยเสียงดนตรีที่เนนจังหวะเบสและ
กลองเปนซาวนแทร็กที่ครึกโครมเราใจ สนุกสนาน
ภาพเหลานั้นคือดานที่สวยงามของดนตรีดิสโก
ชวงปสองปที่ผานมา เริ่มมีคนที่เปนเด็กจากยุคนั้นหยิบเอาดานงามของดิสโกมาหวนรําลึกถึงกันบาง
แลว ... อัลบั้ม 'Discovery' ของ กรูฟ ไรเดอรส (จากคายเพลงขนาดกลางที่กลายเปนขนาดเล็กแลว - Bakery
Music) แมจะไมใชผูบุกเบิก แตก็ยังมีความพิเศษอยูมาก ตั้งแตการวางคอนเซ็ปตที่ตั้งใจจะดึงเอาภาพดีๆ ในยุค
ดิสโกมาใช การทําดนตรีดิสโกฟงก ผสมกลิ่นปอป การเลือกใชซาวนทั้งยอนยุคทั้งทันสมัย มีแขกรับเชิญอยาง
ตู ดิเรก และรวมไปถึงการแตงเพลงที่บอกชัดเจนวาพวกเขามาใชคนยุคนั้น แตเปนคนยุคนี้ที่ประทับใจกับบางสิ่ง
บางอยางของดิสโก...
ลักษณะของการใหความสํ าคัญกับสิ่งที่ผูคนทั่วไปอาจมองขามดังที่ปรากฏในคอลัมน indy
reviewed นี้ยังเลื่อนไหลปะปนอยูในคอลัมนอื่นๆ อีก เชน think positive และคอลัมน today's special
ตัวอยางเชน คอลัมน think positive ฉบับที่ 25 เดือนกันยายน 2545 หนา 12 ที่พูดถึง
แฟรนดไชสแมลงทอด ของ ไพลิน ถนอมเกียรติ
… ธุรกิจแฟรนดไชสที่กาลั
ํ งบูมในชวง 2-3 ปที่ผานมานี้ ระบาดไปทั่วทุกหัวระแหง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
กับกิจการประเภทอาหาร ดูจะเห็นชัดซะเหลือเกิน ไมวาจะกวยเตี๋ยว, สเต็ก, นม, กาแฟ ฯลฯ ลาสุด a day
ไปหางสรรพสินคาแหงหนึ่ง ก็ไดเจอกับแฟรนดไชสอาหารชนิดใหม ซึ่งคงไมนาสะดุดใจเทาไหร ถามันไมใช
แมลง! …
… "คนอื่นอาจจะมองขามสิ่งเล็กๆ ไป แตเราไม เราอยากอัพเกรดแมลงทอดมาขึ้นหางดูสักตั้ง" เธอยิ้ม
แก ม กลมก อ นที่ จ ะพู ด ต อ "ในอนาคตปริมาณคนที่กินแมลงนาจะมีมากขึ้น เพราะคนจะเริ่มกินอะไรที่เปน
ประโยชนตอรางกาย แมลงอาจจะเปนแหลงอาหารสุดทายที่คนกินก็ไดนะ" เธอยิ้มแกมตุยอีกครั้ง
ดูเหมือนสิ่งเล็กๆ ที่คนอื่นมองขามจะไมใชแค 'สิ่งเล็กๆ' แลวละ
และเมื่อมองนิตยสาร a day ในฐานะของผูบุกเบิกวงการนิตยสารนอกกระแส จะพบลักษณะ
ของการแนะนํ าหรือพูดถึงนิตยสารฉบับอื่นๆ ที่กํ าลังเติบโตตามมา โดยสวนใหญนิตยสารเหลานั้นจะมีความ
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แตกตาง และเฉพาะกลุมมากขึ้น เชน ในคอลัมน think positive ฉบับที่ 19 เดือนมีนาคม 2546 หนา 11 ในหัวขอ
"MINI CHINESE NEWSPAPER"
… ตาเจียหาวเลมแรกเพิ่งออกขายแบบไดเร็กตเซลเมื่อเดือนกุมภาพันธที่ผานมา ในราคายอมเยาแค
5 บาท ในรูปลักษณกระดาษพับสองแผนประกบกันสี่หนา มีเกร็ดเล็กเกร็ดนอยเรื่องจีน พรอมสกูปและ
บทสั ม ภาษณ ใ ห อ  า นอย า งได ทั้ ง สาระและความบันเทิง "เราตั้งใจที่จะทํ าหนาที่บันทึกวัฒนธรรมของชุมชน
ไชนาทาวน เปนสื่อกลางที่ชวยสืบทอดวัฒนธรรมจากรุนสูรุนอยางไมมีขอสงสัยใดๆ คนหนุมสาว อาตี๋ อาหมวย
วัยรุนในไชนาทาวนคนใดสนใจที่จะมีสวนรวมทําสื่อนี้ ก็สามารถสมัครเขามาไดทุกเมื่อ เรายินดีอยางยิ่งที่จะมี
คนรุนใหมเขามารวมงานดวย" เหมา - ผูซึมซับกับแนวความคิดเรื่อง 'ประชาสังคม' ของนายแพทยประเวศ วะสี
เขียนไวในตอนหนึ่งของคํานําของตาเจียหาวเลมแรกเชนนี้ a day เห็นวานี่คือสิ่งพิมพแบบเจาะตลาดเฉพาะที่มี
คอนเซ็ปตเขาทาเอามากๆ และมีแนวโนมที่จะพัฒนาเติบโตตอไปไดสวยในอนาคต …
การพูดถึง นิตยสารกานคอคลับ ในหัวขอ So Hip Magazine ในคอลัมน think positive ของ
ฉบับที่ 28 เดือนธันวาคม 2545 หนา 16
… เนื้อหาครอบคลุมทุกสิ่งที่ชาวแร็ปเปอรอยากจะรู ทั้งประวัติเพลงแร็ปไทย เบสิกการเตนแบบ b-boy
วิธีเริ่มตนทั้งสเก็ต สแครทช และสเปรย หรือแมแตแฟชั่นกวนๆ สไตลไทยฮอป เรียกวาอานสนุกตั้งแตหนาแรก
ยันหนาสุดทายเลย …
และในฉบับที่ 30 เดือนกุมภาพันธ 2547 หนา 14 คอลัมนเดียวกันที่พูดถึง "The culture
magazines"
... a day ขอแนะนํานิตยสารอิสระใหไดรูจักกัน 2 เลม เลมแรกชื่อ 'Deen Diary' ซึ่งเปนนิตยสารที่
ทํ าขึ้นสํ าหรับชาวมุสลิม "ผมมองวาหนังสือของมุสลิมที่มีอยูในปจจุบันคอนขางจะเปนไปในทางเดียวกันคือเปน
วิชาการแลวก็เกี่ยวกับครอบครัวเสียสวนมาก แตยังขาดหนังสือสําหรับกลุมหนุมสาว ก็เลยคิดวานาจะทําตรงนี้
ออกมาเจาะกลุมวัยรุนนักศึกษามุสลิม ดาวุด ลาวัง บรรณาธิการนิตยสารบอกถึงความคิดเบื้องตนที่จะทํา
นิตยสารฉบับนี้ ... "คําวา 'ดีน' เปนภาษาอาหรับหมายถึงระบอบชีวิต คือศาสนาอิสลาม ศาสนาจะไมไดเปน
เรื่องของพิธีกรรม แตจะหมายถึงวิถีชีวิต คือตั้งแตตื่นนอนจนถึงเขานอน ตองประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนา
ทั้งหมด เปนการพูดถึงเรื่องราวของชีวิตทุกแงมุม แลวเราตองการนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอิสลามในแงมุมที่มัน
สบายๆ เลยมาสรุปตรงคํ าวา 'ไดอารี'่ " ดาวุดบอกเลาถึงที่มาของชื่อที่บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาภายในได
เปนอยางดี ...
… สวนอีกเลมเปนนิตยสารทองถิ่นของคนหาดใหญชื่อ 'EZ booklet' ที่เพิ่งออกเลมแรกไปเมื่อตนป
มี สุวัฒนชัย ดวงพัตรา เปนบ.ก. และผูริเริ่ม "ผมรวมกับเพื่อนๆ ที่มีความคิดในดานเดียวกัน มีความตองการที่จะ
ทํ าสิ่งใหม ในทองถิ่นเรายังไมมีก็คือ แมกกาซีน จะมีแตพวกหนังสือพิมพซึ่งไมตรงกับวัยรุน คือมันจะเปนผูใหญ
เลยอยากจะทําอะไรที่สื่อถึงวัยรุน แลวก็สอดแทรกสาระเขาไปดวย" ...
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หรือการแนะนํานิตยสาร ในคอลัมน today's special ในฉบับที่ 24 เดือนสิงหาคม 2545 หนา
84
… ถาไมสังเกตดีๆ บางคนอาจไมรูวา มีนิตยสารแบบเฉพาะกลุม ออกใหมวางขายอยูบนแผงหนังสือ
ไมนอย a day ไปเจอ 'AROUSE' โดยบังเอิญในปารตี้หนึ่ง นี่คือนิตยสารของคนที่คลั่งไคลดนตรี Hip-Hop
บ.ก. ชื่อ เชิญธง กองเกตุ ในเลมมีเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมคนฮิพฮอพใหอาน รวมทั้งกิจกรรมที่ใกลกันอยาง
X-Sport และพนกราฟฯ ดวย …
ตอมาในฉบับที่ 25 เดือนกันยายน 2546 หนา 23 คอลัมน today's special แนะนํานิตยสาร
หายากอีก 2 เลม
… ถาเบื่อนิตยสารลําๆ
้ ลองเปลี่ยนบรรยากาศไปอานนิตยสารแนวลึกๆ ดูบาง เลมแรก หายากหนอย
เปนวารสารรายสามเดือนของบริษัท ปตท. (อาจตองหาคนรูจักหยิบมาเผื่อแผ) ชื่อ สื่อพลัง ที่วาดวยพลังงาน
และสังคม อีกเลมเปนแนวพุทธชื่อ เสขิยธรรม (เส-ขิ-ยะ-ทํา) โดยกลุมเสขิยธรรมรวมกับคณะกรรมการศาสนา
เพื่อการพัฒนา (ศพพ.) โดยมีจุดประสงคเพื่อประยุกตใชศาสนธรรมเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมอยาง
สมสมัย …
และ ฉบับที่ 27 เดือนพฤศจิกายน 2545 หนา 20
… MORE OR LESS แมกกาซีนหนาตาไมคุนที่มีภาษาไทยโปรยอยูบนปกวา ประมาณนี้ที่กรุงเทพ
(BANGKOK SPECIAL) เปดไปที่หนาบทบรรณาธิการก็เจอชื่อปราบดา หยุน!! ปราบดาเขียนเลาวา MORE OR
LESS เปนนิตยสารเล็กๆ ที่กอกําเนิดในกรุงโตเกียว สรางสรรคโดยทีมงานคนรุนใหมซึ่งใหความสําคัญกับแวดวง
ศิลปะรวมสมัยเปนพิเศษ เดิมเปนนิตยสารสําหรับคนญี่ปุน แตตอมาขยายตัวขามประเทศ โดยมีซีไรตคนลาเปน
บรรณาธิการพิเศษ เนื้อหาภายในบอกประกอบไปดวยคนและงานศิลปะรวมสมัย ไทยๆ ญี่ปุนๆ นาสนใจมาก
ใครสนใจลองเดินตามหาบนแผงดู (เฉพาะเลมนี้นะ เพราะเลมอื่นตองไปซื้อที่ญี่ปุน) …
นอกจากนั้น ในฉบับนี้ยังแนะนํา Events ที่เกี่ยวของกับหนังสือนอกกระแสอีกดวย
… งานแรกเปนของคนรักอาน งาน INDY BOOK DAY หรือมหกรรมหนังสือทํามือและสื่อทางเลือก
งานนี้ชุมนุมหนังสืออินดี้ทั่วฟาเมืองไทย ใครสนใจเชิญที่ถนนขางหนามาบุญครอง มีแค 3 วันเทานั้น …
สวนในฉบับที่ 29 เดือนมกราคม 2546 หนา 20 คอลัมน today's special แนะนํานิตยสาร
ชุมชนของยานสยามสแควร
… ชวงนี้มีนิตยสารออกใหมเยอะ แตเลมนี้พิเศษหนอย S SQUARE เอาใจวัยรุนสยามโดยเฉพาะ
เปนนิตยสารชุมชน (สยามสแควร) ประเดิมฉบับแรกเมื่อเดือนธันวาคมปที่แลว เห็นเปนนิตยสารชาวสยามฯ แตก็
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ใชวาจะมีแตเรื่องแฟชั่นเสื้อผาและเครื่องแตงตัวเทานั้น เนื้อหาในเลมเต็มไปดวยเรื่องหนัง เพลง และสกูปพิเศษ
ต า งๆ พิมพดวยกระดาษอารตมันสีสันสดใสทั้งเลม แมวารูปเลมจะเชยไปหนอย แตก็นาสนใจในแงของ
นิ ต ยสารที่ บ อกเล า เรื่ องราวของชุมชน … เปนเรื่องที่คนยานอื่นจะไดรูเรื่องราวความเปนมาอยางตอเนื่อง
ที่สําคัญ แจกฟรี! …
และในคอลัมนเดียวกันของฉบับที่ 39 เดือนพฤศจิกายน 2547 หนา 33 a day พูดถึง
ตาเจียหาว อีกครั้งหนึ่ง รวมถึง NATNALIN หนังสืออีกเลมหนึ่งดวย
… เดือนนี้ขอตอนรับ ตาเจียหาว นิตยสารทํามือเลมเล็กที่กลับมาวางขายบนแผงอีกครั้งแบบมืออาชีพ
หลังจากที่ซุมซอมฝมือทําเลมแทรกอยูใน Mars มาไดพักใหญ ผูที่ชื่นชอบอาตี๋ อาหมวยหาซื้อมาอานกันได
ตามแผงหนังสือทั่วไป …
… NATNALIN (ณัฐนลิน) หนังสือชื่ออานยากเลมนี้วางแผงมาแลว 3 ฉบับ โรยคําบนปกเอาไววาเปน
street culture for everyone เนื้อในพูดถึงงานศิลปวัฒนธรรมดีๆ ของทั้งเทศทั้งไทย และเรื่องไลฟสไตลใกลตัว
จุดเดนอยูที่ภาพถายฝมือศิลปนหนาใหมที่ชื่อณัฐนลิน และ art direction ที่งายและเท สนนราคาเลมละ 60
บาท หาซื้อไดตามแผงหนังสือทั่วไป …
ขอสังเกตอีกประการหนึ่งตอคอลัมน today's special คือคอลัมนนี้ไดสะทอนความเทาเทียม
ในการนํ าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องราวจากซีกโลกตางๆ ของนิตยสาร a day กลาวคือ ขณะที่ดานหนึ่ง a day
เสนอเรื่องราวจากโลกตะวันตก อีกดานหนึ่ง ก็นํ าเสนอสิ่งที่เปนตะวันออกดวย ดังที่ปรากฏในฉบับที่ 25
เดือนกันยายน 2546 หนา 23 ที่ a day แนะนําหนังสือแปล A Beautiful Mind, The Glass Bead Game จาก
ตะวันตก พรอมๆ กับที่แนะนํา Kirakira ซึ่งเปนผลงานเขียนของนักเขียนชาวญี่ปุนในฉบับเดียวกัน
… แพรวสํ านักพิมพสงหนังสือแปลเลมใหญหนาหนัก (แตคุม) ออกมาสองเลม เลมแรกคือหนังสือ
ตนเรื่องแรงบันดาลใจของหนังดัง A Beautiful Mind ในชื่อแปลไทย 'ผูชายหลายมิต'ิ โดยนักแปลชั้นครู นพมาส
แววหงส ขอยําว
้ าอานแลวอึ้ง สวนอีกเลม คือ 'เกมลูกแกว' (The Glass Bead Game) ของเฮสเสที่ไดยินขาววา
เริ่มแปลตั้งนานแลว ตอนนี้ไดฤกษออกมาเสียที โดยฝมือคนเดิม สดใส ลือกันวาเลมนี้เองที่ดันใหเฮสเสไดโนเบล
สํ าหรับคนที่คิดวาตัวเองโรแมนติก ขอใหลองอาน Kirakira เปนประกาย ของ เอนุอิ คาโอริ ดูที รับรองจะได
ลิ้มรสที่แตกตาง …
โดยภาพรวม ลักษณะของการมอง "ความจริง" แบบโพสตโมเดิรนที่พบในเนื้อหาของนิตยสาร
a day เกิดจากแนวคิดของผูกอตั้งที่พยายามนําเสนอแงมุมตางๆ บนพื้นฐานของความไมซํ้า จากการศึกษา
สามารถแจกแจงลักษณะดังกลาวนี้ไดเปน 4 ประการ คือ ประการแรกคือทาทีในการปฏิเสธการใหคุณคากับคน
โดยพิจารณาจากสิ่งที่อยูนอกเหนือจากมาตรฐานทั่วไป ดังที่พบในเนื้อหาสวนของ somebody และปะปนใน
สวนอื่นที่พูดถึงคนดวย เชน คอลัมน main course หรือแมกระทั่งในสวนของ nostalgia ที่พูดถึงคนในอดีต,
ประการถัดมาคือการปฏิเสธวา "ความจริง" มีเพียงหนึ่งเดียวที่ปรากฏในสาระสําคัญของคอลัมน ซึ่งคอลัมน
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หลักๆ ที่มีทาทีเชนนี้คือคอลัมน ผูใหญวันมะรืน ที่ตั้งขอสงสัยและวิพากษวิจารณสุภาษิตไทย, คอลัมน E=iq2 ที่
ชักชวนใหคิดตาง และคอลัมน the old maid and the see ที่ตั้งคํ าถามกับสิ่งตางๆ รอบตัว รวมทั้งใหมุมมอง
เกี่ยวกับ "ความจริง" วาเปนเพียงสิ่งที่ถูกสรางขึ้น, นอกจากนั้น วิธีคิดที่ปฏิเสธวา "ความจริง" มีเพียงหนึ่งเดียว
ยังปรากฏในบางตอนของคอลัมน หัวใชเทา, ชาติหนา, life in a day, เรื่องมีอยูวา, love at first site, a ธรรม
รวมทั้งในปกและเนื้อหาหลักของฉบับที่ 43 ที่เนนเรื่องการมองโลกในมุมตางดวย, ประการที่สาม คือ รูปแบบ
ในการเรียบเรียงคอลัมนที่เปนบทสัมภาษณที่แตกตางจากนิตยสารฉบับอื่น คอลัมนเหลานี้ไดแก a day with
a view, cover ground และ q & a day, ประการสุดทาย คือการใหความสําคัญกับสื่ออื่นๆ ที่ไมไดเปนไปตาม
กระแสหลัก เชน การแนะนําหนังสือที่ปรากฏในคอลัมน indy reviewed, think positive และ today's special
ซึ่งนอกจากจะอยูนอกกระแสแลว บางครั้งบางหน หนังสือหรือละครเวที ที่ a day หยิบยกมาแนะนําก็มีทาทีแบบ
โพสตโมเดิรนดวย ไมวาจะเปนลีลาการเขียน หรือเนื้อหาของละครที่ละทิ้งกฎเกณฑในการดําเนินเรื่องแบบละคร
ทั่วไป
2. การโหยหาอดีต
"พี่โหนง (วงศทนง ชัยณรงคสิงห) จะโหย character อันนี้เปนของพี่โหนง โหยหาอดีต character แบบ
ชางคิด ชางจํา ชางเก็บ พี่โหนงเปนคนชางเก็บเพราะการที่เขาเก็บมันทําใหเรามีวันนี้ พี่โหนงไมเคยทิ้งจดหมาย
ของคนอานเลยทําใหเกิด a day อันนี้เปนเรื่องจริง"20
วงศทนง ชัยณรงคสิงห ใหความเห็นเกี่ยวกับการโหยหาอดีตในเนชั่นสุดสัปดาห ปที่ 9 ฉบับที่
450 วันที่ 15-21 มกราคม 2544 หนา 19 วา "a day ก็เลยเปนผลสะทอนในสิ่งที่ผมทําก็คือมีเรื่องสมัยใหม ขณะ
เดียวกัน ก็มีเรื่องสมัยเกาดวย เพราะผมรูสึกวาสมัยเกาก็มีคาทางความคิดทางความรูสึก"
"ผมชอบเรื่องยอนอดีตหนอยๆ ผมรูสึกวามันเปนความสุข ความทรงจําอยางหนึ่ง อารมณมันประมาณ
เวลาเรากลับไปเปดอัลบั้มรูปเกาๆ เราก็มีความสุขแบบนั้นนะครับ เรื่องยอนอดีตมันไมทาร
ํ ายใครนะผมวา แลว
เผอิญมันไปตรงกับกระแส retro ดวย retrospective คือหวนนึกถึงอดีตอะไรอยางนี้ ผมวาสังคมมันคงเปน
อยางนั้นนะครับ พอวิ่งไปขางหนาไกลๆ มากๆ เราจะรูสึกหวาดกลัว ไมปลอดภัย พอคิดถึงอดีตแลวมันอบอุน
ปลอดภัยดี"21
"ผมชอบโหยหาอดีต ทุกวันนี้งานอดิเรกของผมคือขับรถไปโรงเรียนเกา ไปนั่งเลน ไปมหาวิทยาลัย
มันมีความสุขจริงๆ แลวเปนความสุขที่ไมตองลงทุนเยอะเลย ผมไมแนใจวาสัตวนึกถึงอดีตไดหรือเปลา ผมวามี
มนุษยนี่แหละที่นึกถึงอดีตได มันเปนคุณสมบัติขอหนึ่งที่นารักดีของมนุษยนะครับ อีกอยางหนึ่ง ผมคิดวามัน
ทํ าใหเราออนโยน ไมแข็งกระดางเวลาเราคิดถึงสิ่งดีๆ ในอดีต และไมมากก็นอย ผมวามันใหกําลังใจเรา แลวมัน
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ก็สามารถบอกเราไดวาเราทํ าวันนี้ใหดีเหมือนกับอดีตที่ผานมาไดนะ ไมไดอยากใหไปยึดติดกับอดีตหรอกครับ
เพราะ a day ก็มีเรื่องอนาคตเยอะแยะเลย"22
คอลัมน tomorrow เปนตัวอยางหนึ่งของสิ่งที่วงศทนงชี้วา a day ไมไดมีแตเรื่องยอนอดีต
เพียงอยางเดียว คอลัมนนี้เขียนโดย แอนโธนี ไดรับการตีพิมพในฉบับที่ 25-43 (ยกเวนฉบับที่ 34) สิ่งที่นาสังเกต
คือคอลัมนนี้เปนความเรียงเชิงวิทยาศาสตร แตในขณะเดียวกัน ก็มีคติแบบโพสตโมเดิรนปรากฏอยูดวย เชน
ในฉบับที่ 33 เดือนพฤษภาคม 2546 หนา 86-87 ผูเขียนตั้งประเด็นคําถามวา อะไรจะเกิดขึ้น - ถาไอนสไตน
คิดผิด! ซึ่งเปนขอสงสัยตอทฤษฎีที่เกาแกและเปนที่เชื่อถือกันมายาวนาน การตั้งคําถามเชนนี้เองที่แสดงแนวคิด
แบบโพสตโมเดิรนที่โตแยงวาเหตุผลหรือความเปนจริงนั้นอาจไมใชขอสรุปเดียว
… ทั่วโลกยอมรับและยกยองความคิดของไอนสไตนมาเปนเวลานานหลายสิบป
แตจะเกิดอะไรขึ้น ถามีนักวิทยาศาสตรหนุมหลออายุแค 35 ป ลุกขึ้นมาประทวงกองวา ทฤษฎีของ
ไอนสไตนนั้นผิด!
ไมไดผิดทั้งหมดแตวามีหลักพื้นฐานบางอยางผิด และเมื่อหลักพื้นฐานบางอยางผิดก็ยอมทําใหสิ่งอื่นๆ
ที่เปนผลพวงจากการคํานวณนั้นผิดไปดวย
และสิ่งที่ เจา มากูเอโฮ นักวิทยาศาสตรแหงเคมบริดจ เห็นวาไอนสไตนพลาดเปาไป ก็คือเรื่องความเร็ว
ของแสง
มากูเอโฮมีสมมุติฐานวาแสงนั้นไมไดมีความเร็วคงที!่
เขาเห็นวา มีหลายเรื่องในจักรวาล ที่นักวิทยาศาสตรไมอาจอธิบายไดดวยระบบความคิดที่วา แสง
เดินทางดวยความเร็วคงที่ไมเปลี่ยนแปลงไป ไมวาจะเมื่อไหร สมัยที่เกิดบิ๊กแบง เดี๋ยวนี้ หรือแมกระทั่งในอนาคต
อันไกลโพน …
… ความคิดของมากูเอโฮเปนความคิดที่ลํ้ายุคมาก มันผาทะลุกรอบความคิดทุกอยางเทาที่โลกฟสิกส
เอื้อใหในปจจุบัน เรียกวาความคิดแบบนี้แทบจะทําใหเขาตองกระเด็นออกไปจากมหาวิทยาลัย แถมเขายังตอง
ลองทํ างานนี้ลับๆ ไมใหใครรูอีกตางหาก
เพราะไมวาโลกจะกาวไปไกลขนาดไหน แตความคิดใหมที่ปรากฏขึ้นในวงการวิทยาศาสตร ก็ยังอาจ
'ถูกกระทํา' ในลักษณะเดียวกับที่กาลิเลโอเคยถูกกระทํามาแลว …
ในคอลัมน bear wish project เขียนโดย เดปป นนทเขตคาม ตอนที่ 16 ในชื่อตอนวา อยาลบ
หลูที่ไมเชื่อ ในนิตยสาร a day ฉบับที่ 17 เดือนมกราคม 2545 หนา 65 สะทอนอาการโหยหาอดีตของวงศทนง
อยางชัดเจน
… "กลับไปกรุงเทพฯ เที่ยวนี้ คุณลองหาเวลาไปเยี่ยมโรงเรียนเกาดูสิ รับรองแลวคุณจะชุมชื่นใจเมื่อ
ไดเห็นสนามเด็กเลนที่คุณเคยวิ่งเลน ไดเห็นหองเรียนที่เคยนั่งเรียน เห็นโรงอาหารที่เคยนั่งกินขาวตอนเด็กๆ
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สัมภาษณ วงศทนง ชัยณรงคสิงห, 27 กรกฎาคม 2548.
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นี่ผมกลับไปทุกปเลยนะ ปละหลายครั้ง มันเปนการเติมความสุขเล็กๆ ใหกับชีวิตดวยความทรงจําดีๆ เปน
ความสุขที่ไมตองเสียสตางคซื้อ ซึ่งทุกคนมีและสามารถทําไดงายๆ" …
สอดคลองกับที่เขากลาวในหนังสือพิมพผูจัดการรายวันฉบับวันที่ 16 ธันวาคม 2547 เกี่ยวกับ
การนําแบบเรียนเรื่องมานะ มานี ปติ ชูใจ มาเลาใหมในแบบของ a day วา "มีขอวิจารณขอหนึ่งที่มีตออะเดยวา
ทํ าไมอะเดยถึงชอบเลนเรื่องโบราณ ทั้งที่ตัวหนังสือเองก็เปนหนังสือสมัยใหม แตกลับชอบพาผูอานยอนเวลาไป
ยั ง อดี ต อยู  เ สมอ ผมคิดวาทางชางเผือกเปนคํ าตอบที่ดีของคํ าถามนี้ การที่เรายอนอดีตกลับไปสูสิ่งที่ดีงาม
มันคือสิ่งที่ดี มันทํ าใหเราไดทบทวนชีวิต ไดพิจารณาถึงสิ่งที่ดีงามในอดีตเพื่อมาทําใหชีวิตปจจุบันและอนาคต
ดีขึ้น เพราะสิ่งเหลานี้คือตัวอยางที่ดีๆ ที่เราจะไมปลอยใหมันสูญหายไป"23
ขณะเดียวกัน วชิรา รุธิรกนก ใหความเห็นเกี่ยวกับการโหยหาอดีตของ a day ในอีกแงมุมหนึ่ง
"nostalgia คือการหยิบเอาอดีตกลับมา คือพอใชคาว
ํ าโหยหาอดีตแลวมันดูเขมขนเกินไป รูสึกเหมือน
ไมไดโหยหาขนาดนั้น คือ a day แคหยิบจับบางมุมของอดีตมาพูดใหมในแบบที่ทันสมัยขึ้น เหตุผลอีกขอหนึ่ง
ของการเลือกหยิบเรื่องในอดีตกลับมาใช คือมันเปนวิธีการที่คนปกติเขาไมคอยใชกัน"24
เนื้อหาในสวนของ nostalgia ที่ปรากฏใน a day แตละฉบับที่ทาการศึ
ํ
กษามีจานวนอยู
ํ

ระหวาง 2-5 คอลัมน โดยในฉบับที่ 17-37 มีจานวนคอลั
ํ
มนโดยเฉลี่ย 4 คอลัมน และลดลงเหลือ 3 คอลัมนใน
ฉบับที่ 38-40 สวนในฉบับที่ 41-43 ลดลงเหลือเพียง 2 คอลัมน ซึ่ง วชิรา ยอมรับวาเขาไมถนัดนักในประเด็นนี้
"ผมไม nostalgia สังเกตดูจะเห็นวาผมเปน a day ยุคที่ nostalgia นอยที่สุด ผมก็ยอมรับวาจนปญญา
จริงๆ ไมรูจะไปรื้อของเกากลับมาไดอยางไร เพราะปกติเราไมไดเปนคนแบบนั้น มองวาเปนขอบกพรองก็ไดครับ
ทํ าใหสวนผสมของเนื้อหามันไมลงตัวเทาที่ควร"25
สอดคลองกับความเห็นของสมประสงค เจียมบุญสม
"เอาเขาจริงๆ nostalgia ของ a day ไมเยอะ ถาลองพลิกดูในสารบัญ จะเห็นวาสัดสวนของ nostalgia
จะนอยมากเลย nostalgia จะมีอยูแค 3-4 คอลัมน ในขณะที่ somebody และ idea จะเยอะมาก แตเผอิญวา
มันเปนคอลัมนที่เราหยิบมาทีไรก็มักจะมีคนพูดถึง ถาจะบอกวาเปนความอยากของเรามันก็ใช แตคน a day

23

"มานะ มานี ปติ ชูใจ…เพื่อนเกาที่เราคิดถึง," ผูจัดการรายวัน (16 ธันวาคม 2547)[ออนไลน],
แหลงที่มา : http://202.57.155.216/daily/ViewNews.aspx?NewsID=9470000097166
24
สัมภาษณ วชิรา รุธิรกนก, 15 มิถุนายน 2548.
25
เรื่องเดียวกัน.
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ไมใชคนที่โหยหาอดีตเหลือเกิน วันๆ จะอยูกับอดีต ไมใชขนาดนั้น เหมือนเราหยิบมันมาแลวคนทําก็สนุก คนอาน
ก็ชอบ"26
วงศทนงใหภาพรวมของการนําเรื่องเกามาเลาใหมในนิตยสาร a day วาที่สุดแลวหากนับกัน
รายฉบับ นิตยสาร a day ที่เลาเรื่องอดีตมีปริมาณไมมากนักเมื่อเทียบกับประเด็นอื่นๆ ที่นําเสนอ
"ผมวาถามองภาพรวม a day ฉบับที่วาดวยเรื่อง nostalgia มีประมาณ 20% เทานั้นเอง แตวา
ที่คนจํ าได รูสึก ก็เพราะวามันเดนไงฮะ แลวฉบับยอนอดีตไมวาจะเลนเรื่องอะไร ขายเกลี้ยงหมดเลย ตั้งแตมานะ
มานี โดเรมอน อิกคิวซัง พวกนี้ขายดีมากเลย แลวเราก็คิดวาเราเปนเจาแรกที่ทาเรื
ํ ่องนี้อยางจริงจังนะครับ
เพราะฉะนั้นเราก็ทาไป
ํ ทําตอโดยไมตองเขิน ถาจะบอกวาเปนเอกลักษณหนึ่งของ a day ก็คงจะไดครับ แตวา
มันก็ไมผิดใชไหมครับ"27
คอลัมนที่สะทอนการโหยหาอดีตอยางชัดเจนตอเนื่องในนิตยสาร a day คือคอลัมน good
old days (เรื่องราวดีๆ ในปเกา) เขียนโดย สืบสกุล แสงสุวรรณ ตีพิมพอยางสมําเสมอ
่
(ฉบับที่ 17-43) ยกเวน
ฉบับที่ 19 และ 34 เนื้อหาของคอลัมนนี้วาดวยเรื่องราวที่ยังอยูในความทรงจํา เชน เรื่อง "เที่ยวเขาดิน
ชางสุขจริง" ในฉบับที่ 17 เดือนมกราคม 2545 หนา 51-52 ที่เลาเกี่ยวกับอัลบั้มชุดเที่ยวเขาดินในอดีต
… สวนสัตวเขาดินมีเวลาเปดปดเปนปกติทุกวันไมมีหยุด ผิดกับเพลงเด็กชื่อเดียวกัน มีเวลาอยูกับ
หนูนองเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งเทานั้น ในเวลาตอมาเพลงเด็กชุดประวัติศาสตรเลือนหายไปอยางรวดเร็วดวย
กระแสวงสตริง ทั้งปอป ทั้งร็อกประเดประดังกันมาใหเด็กที่เคยชอบเพลงชุดนี้ไดเลือกหามาทดแทน หลังจาก
เที่ยวเขาดินวางขายได 2 ป อโซนารวยสุดๆ ตอมาดวยชุด 'แกรนดเอ็กซโอ' ของวงแกรนดเอ็กซ ยอดเทปชุดนี้
เหยียบถึงลานมวนเปนครั้งแรกในวงการเพลง พลิกผันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
จากลู ก กรุ ง หรื อ ลู ก ทุ  ง ก็ ม าถึงยุคเพลงไทยสมัยใหม เป นเวลาเดียวกับแฟนเที่ยวเขาดินไดแยกสาย
การฟงเพลงไปตามวงการเพลงที่พัฒนาตามไปดวยพรอมกัน บางคนหันไปฟงเพลงสากล บางคนหันไปควา
คลาสสิก บางคนหันไปฟงเพลงร็อกโหดหนัก และบางคนยังพอใจจะฟงทุกแนวเอาสนุกเปนสําคัญ
แตเมื่อทอนแรกของเพลงเที่ยวเขาดินถูกรองบรรเลงรองขึ้นที่ใดหรือเมื่อไร ทุกคนตางรองทอนตอไป
อยูในใจตามกันไดทั้งนั้น …
หากเรื่ อ งราวในอดี ต นั้ น เกิ ด ขึ้ น หรื อ เริ่ ม ต น ในต า งประเทศ ผู  เ ขี ย นมั ก เล า ถึ ง การเข า มา
ในประเทศไทย การตอบรับของคนไทย เพื่อใหเกิดความเชื่อมโยงของยุคสมัย และสรางความใกลชิดกับผูอาน

26

สัมภาษณ สมประสงค เจียมบุญสม, 18 พฤษภาคม 2548.
27
สัมภาษณ วงศทนง ชัยณรงคสิงห, 27 กรกฎาคม 2548.
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ขอยกตัวอยางเนื้อหาของคอลัมน good old days ในฉบับที่ 29 เดือนมกราคม 2546 หนา 86 ที่เลาถึงภาพยนตร
ซูเปอรแมน
… เกือบ 8 ปนับตั้งแตบินอวดชาวไทยครั้งแรก นมนานเกินกวาใครในยุคนั้นจะตื่นเตนกับภาพ
คนบินไดอีก พวกผูใหญก็คงเบื่อเต็มทนกับมนุษยเหล็กนุงกางเกงในสีแดง ที่ไมมีการพัฒนาเรื่องหรือเทคนิค
ไปถึงไหนสักเทาไร ถึงเวลาซูเปอรแมนควรกลับบานเกาดาวคริพตันเสียที แตซูเปอรแมนก็ยังคงเดินทางคูกับโลก
ตอไป มีขึ้นมีลงไมตางจากชีวิตมนุษยสักคน
ทุกวันนี้ซูเปอรฮีโรคนนี้ยังคงเวียนวายตายเกิดอยูทางโทรทัศนในรูปแบบแตกตางกันไป ทั้งการตูนและ
คนสมจริงสวมบทบาท หรือทางจอเงินก็ยังมีการพูดถึงกันอยู แตตามที่ทราบโดยทั่วกัน คริสโตเฟอร รีฟ
เปลี่ยนแปลงไปกับกาลเวลาจนเกินกวาจะพาซูเปอรแมนกลับมาพบคนดูไดอีกแลว อยางไรก็ตามยามแหงนคอ
ขึ้นมองทองฟา แลวพบวัตถุที่ไมใชทั้งนก หรือเครื่องบิน
ผูคนยุคหนึ่งยังคงเห็น คริสโตเฟอร รีฟ บินโฉบเฉี่ยวไปมาอยูในความทรงจําอยูเสมอ
เรื่องราวอื่นๆ ในคอลัมน good old days เชน ในฉบับที่ 26 เลาประวัติของรายการโทรทัศน
ชุดหุนมหาสนุก ในฉบับที่ 31 เดือนมีนาคม 2546 วาดวยความเปนมาของ มิกกี้ เมาส ฉบับที่ 36 พายอนไปหา
ศาลาเฉลิมกรุงในโอกาสที่มีอายุครบ 70 ป หรือฉบับที่ 40 ที่บอกเลาเกี่ยวกับการกอตั้งทองฟาจําลอง
ดังที่กลาวแลว วงศทนง มองเรื่องราวในอดีตในฐานะที่เปนตัวอยางของสิ่งดีงามอดีต เปนสิ่งที่
ใหกํ าลังใจ และสรางความเชื่อมั่นวาจะสามารถทําปจจุบันใหดีเหมือนที่ผานมาได จึงขอยกตัวอยางขอความจาก
หนา 55 ฉบับที่ 26 ตอนหนึ่ง เพื่อจะไดเห็นถึง 'สาร' ของคอลัมน good old days ซึ่งเนนยํ้าประเด็นเกี่ยวกับ
'ความดีงาม' ในทิศทางเดียวกับผูกอตั้งนิตยสาร
… หนึ่งในนั้นเปนลายมือจากเด็กหญิง ลายมือของเธอโยเยอานไดใจความวา
"พระเจาคงอยากไดหุนมหาสนุกไปดูบนสวรรค"
จากขอความนี้ หากใครสามารถนําสงตอไปถึงมือเฮนสันในสถานที่สุดทายที่เขาไปถึง เจาตัวคงยินดี
มากเปนพิเศษ เพราะสิ่งที่มุงหวังอยางหนึ่งในชีวิตไดลุลวงไปแลวดวยดี
"ผมเชื่ อ ว า เราสามารถใช โ ทรทั ศ น แ ละหนั ง สรางอิทธิพลใหกับความดีงาม ซึ่งเราสามารถขัดเกลา
ความคิดของเด็กและผูใหญในวิถีทางที่เปนไปได และสิ่งที่ปรากฏออกมาก็ทําใหผมรูสึกภูมิใจมากกับงานบางชิ้น
ที่เราสรางขึ้นมา และผมคิดวาเราสามารถทําสิ่งดีๆ ใหเกิดขึ้นไดอีกมากมาย" เฮนสันเคยเขียนไวเมื่อป พ.ศ.2529
จากคํ ากล าวนี้ แม ห นู เ จ า ของจดหมายฉบับนั้นก็คงไดรับสิ่งดีงามอยางหนึ่งแลวจากสิ่งที่เฮนสันกับมัพเพ็ต
ของเขาพยายามสื่อสารมาตลอดชีวิต …
อีกคอลัมนหนึ่งที่หยิบเอาสิ่งตางๆ ในอดีตมาเลาคือ something เขียนโดย ยอนแสง ตีพิมพ
ตั้งแตฉบับที่ 20-28 คอลัมนนี้เปน "เรื่องเลารื่นรมยจากสิ่งของในความทรงจํา" ตามนิยามที่ผูผลิตใหไว โดย
ในแตละฉบับจะแบงขอเขียนออกเปนสองสวน สวนแรกเปนเรื่องที่แตงขึ้นประกอบกับสิ่งของยอนอดีตที่จะพูดถึง
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ในสวนที่สอง ดังตัวอยางในฉบับที่ 20 เดือนเมษายน 2545 หนา 84 เรื่อง THREE DIMENTIONS ซึ่งสิ่งของ
ที่จะพูดถึงคือแวนสามมิติ เรื่องที่ผูกขึ้นในสวนแรกคือ
… ผมจดจํ าเธอตั้งแตวันประกาศผลสอบ เมื่อรูวาตัวเองจะไดเรียนรวมกับเธอ ผมก็ขอบคุณบุญโชคที่
ดลบันดาลใหอนาคตเบื้องตอไป เธอดูสะอาดหมดจดชนิดที่ผมไมเคยใกลชิดมากอน ไมวาบนรถเมลหรือโรงหนัง
แหงไหน การไดมาอยูกับเธอแปดชั่วโมงตอวันนานนับป จึงเปนเรื่องเกินกวาผมจะไมลิงโลดได แตทุกอยางเอวัง
ในเวลาแคไมกี่เดือน ภายหลังเปดเทอมไมกี่สัปดาห ไมทันที่ผมจะไดอาปากสวัสดี เธอขนผาผอนไปอยูกับรุนพี่
รูปหลอที่บานเชาเสียแลว เราทั้งสองคนเลยเปนแคเพื่อนรวมหองเรียน ผมมีกฎของผมซึ่งจะละเมิดไมได ผม
สุภาพพอจะไมยื้อยั้งเรื่องของเธอกับเขา เราตางเรียนกันตอไป ผมปลอยใหเธออยูในมิติที่มีแคกวางกับยาว …
… สายตาระหว า งเราไม ห นี ห ายไปไหนเมื่อคุยกัน เพื่อนอีกคนเจื่อนจืดจนผมลืมชื่อมันไปอยาง
ไมนาเชื่อ ไดลุกขึ้นพรอมกับชูแกวเหลาในมือ รูกันทันทีวามีคนเมาเขามารวมวงแลว และกําลังจะกลาวนําเชิญให
เราชนแกว กับเรื่องที่มันเห็นวาสําคัญทั้งหลาย อาจจะเปนเพื่อเพื่อนที่ตาย เพื่อความเจริญกาวหนาในการงาน
เพื่อชาติบานเมือง เพื่อการสมรส หรือเพื่อลูกเตาก็เปนไดทั้งนั้น คราวนี้เพื่อนที่ผมจําชื่อไมไดเชิญพวกเราดื่ม
ใหกับสองอยางหลัง มันกําลังจะแตงงานกับเธอของผม ซึ่งตั้งครรภไดสามเดือนแลว ผมเราเฮแลวชูแกวชนกับ
ทุกคน มิติที่สามเกิดขึ้นแลว พรอมนํ้าตาผมพรวดลงมารดใจ
และสวนที่สอง มีขอความแสดงรายละเอียดของแวนตาสามมิติ และภาพแวนตาประกอบ
… แวนตาแบบ 'Anaglyphic' สํ าหรับใชดูหนัง 'มนุษยคอมพิวเตอร 01' หนังแถมกับ 'ไอมดแดง V3'
ของบริษัทไทยโตเอะ ที่โรงหนังบรอดเวยเมื่อปดเทอมใหญป 2517 มนุษยคอมพิวเตอร 01 หรือ 'คิไคเตอร'
เรื่องนี้มีกลเม็ดเลนกับคนดูตัวเล็กเปนระยะ โดยคุณหนูตองคอยมองสัญญาณรูปแวนตาทางมุมลางของจอ หรือ
คอยฟงเสียงพากยที่จะบอกวา "คุณหนูใสแวนครับ" กํากับเปนระยะ ทุกคนก็จะไดเห็นดานลึกของซูเปอรฮีโร
ลอยไปลอยมา
สิ่งของอื่นๆ ในคอลัมน something คือ นาฬิกาปลุก Raggedy Ann และ Raggedy Andy
ในฉบับที่ 21 เกมดวงในฉบับที่ 22 หมากฝรั่งรสมินตตราเครื่องบินที่มาในรูปแบบคลายบุหรี่ในฉบับที่ 23
ของแถมตางๆ ของทอฟฟกูลิโกะในฉบับที่ 24 แปงนําควิ
้ นนาในฉบับที่ 25 ปกเทปเตอ 1 ในฉบับที่ 26 เลโก
ในฉบับที่ 27 และมา Oberon ในฉบับที่ 28
ในนิตยสาร a day ยังมีคอลัมนที่สะทอนเรื่องราวในอดีตอีกหนึ่งคอลัมน คือ years ago
คอลัมนนี้นํ าขาวจากหนาหนังสือพิมพจากปกอนๆ ของเดือนเดียวกันกับเดือนที่ฉบับนั้นๆ ตีพิมพ มานําเสนอ
ในลักษณะการเลาขาวและใหแงคิดเล็กๆ นอยๆ ประกอบ
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… 10 years ago
… 22 มีนาคม พ.ศ.2535 คณะรสช. อนุญาตใหคนไทยไดใชสิทธิ์เลือกตั้งทั่วไปในวันนี้ พรรคพลังธรรม
สรางประวัติศาสตรกวาดที่นั่งในกรุงเทพฯ แทบเกลี้ยงเมือง สมัคร สุนทรเวช หัวหนาพรรคประชากรไทยซึ่งเคย
เปนพรรคขวัญใจชาวกรุงเกือบสูญพันธุ เหลือเพียง 2 ที่นั่งใน เขต 1 ของหัวหนาพรรคเทานั้นเอง
มีขึ้นก็มีลง เปนสัจธรรมของทุกสิ่ง - ไมเฉพาะการเมือง (ฉบับที่ 19 เดือนมีนาคม 2546 หนา 49)
… 26 years ago
… 22 เมษายน พ.ศ.2519 นายตํารวจ 2 นายจากนครบาลใตและ สน. ปทุมวัน ไอเดียกวางไกล
ออกเรี่ยไรเงินผูใตบังคับบัญชาเพื่อนําไปซื้อ 'สาวเทียม' สงไปคลายเหงาเพื่อนรวมอาชีพตามชายแดน รวมเงิน
จาก 2 วันพอซื้อไดตัวเดียว เลยจะสงไปใหกองรอยที่หัวโกรนกอนเปนตัวแรก นาเห็นใจนองตุกตา เอย รั้วของ
ชาติจริงๆ (ฉบับที่ 20 เดือนเมษายน 2545 หนา 48)
… 20 years ago
… 18 มกราคม พ.ศ.2526 สามโจรไทยแกลงทําเปนเขมร จี้เครื่องบินภายในประเทศของบริษัท
เดินอากาศไทย ซึ่งบินจากพิษณุโลก - เชียงใหม จับผูโดยสารเปนตัวประกันไวที่สนามบินเชียงใหมทั้งสิ้น 7 คน
ทั้งทหารและตํารวจตองใชเวลาเกลี้ยกลอมอยูนาน พวกโจรอากาศขอรมชูชีพ เงินสามแสน และนักบินเปลือยอีก
หนึ่งคน เพื่อแลกกับชีวิตตัวประกันทั้งหมด แตเจาหนาที่ยังไมทันตกลง พวกโจรทั้งหมดกลับเปลี่ยนใจ ขับรถพา
ตัวประกันฝาดาน แลวหนีการตามลาจากรถตํารวจกวา 10 คันไปไดอยางลอยนวล ทิ้งเพียงซากรถไวใหดู
ตางหนาที่กนผา สวนตัวประกันถูกปลอยตัวอยางปลอดภัยทุกคน แตสามโจรพลิ้วไดไมกี่วันก็โดนตํารวจจับได
พบผูนํ าขบวนเปนอดีตขาราชการที่ผิดหวังทั้งชีวิตการงานและชีวิตสวนตัว เลยคิดกอความวุนวายนี้ เพื่อประชด
ชีวิตเทานั้น ไมรูคิดไดยังไง? (ฉบับที่ 29 เดือนมกราคม 2546 หนา 27)
… 20 years ago
… 27 พฤษภาคม 2527 นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย นักเรียนชั้น ม.5 ที่สอบเขาคณะแพทยศาสตร
จุ ฬ าฯ ไดเปนอันดับ 1 กํ าลังสุดซวย สอบไดแลวแตเขาเรียนไมได เพราะกระทรวงศึกษาธิการอางวา
นายสมเกียรติทําผิดกฎ สอบเทียบ ม.ศ.5 ได ไมใช ม.6 ตามหลักสูตรใหม ถือวาละเมิดกฎอยางเห็นไดชัด
ทานอธิการบดีบอกถายอมรายนี้ รายอื่นก็ตองยอมดวย พิจารณาแลวเห็นควรวาไมตองเรียนมันเลยก็หมดเรื่อง
ตรงเดอยางนี้นาจะไปเปนไมบรรทัดมากกวานะทาน (ฉบับที่ 33 เดือนพฤษภาคม 2546 หนา 47)
… 25 years ago
… 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2522 เด็กและคนแก 20 ชีวิตถูกแมนาเจ
ํ้ าพระยากลืนหาย ในขณะที่กําลังลุน
แขงเรือยาวบนโปะริมนํ้ าแถววัดคฤหบดี บางยี่ขัน เนื่องจากการแขงขันเปนไปอยางเขมขน ผูคนเลยลืมตัว
โดดลงไปลุนบนโปะพรอมกันเกือบ 200 คน เกินนํ้าหนักทานทนที่รับไหวแค 80 คน หลายคนลอยคออยูนาน
บางคนไดรับการชวยเหลือทันทวงที สวนคนแกและเด็กจํ านวนดังกลาว คาดวาเสียชีวิตทั้งหมด งานบุญ
จึ ง กลายเป น งานบาปไปโดยปริยาย เรื่ องแบบนี้ถาไมตองเกิดอีกคงไมมีใครวากระไร (ฉบับที่ 39 เดือน
พฤศจิกายน 2546 หนา 104)
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คอลัมน มานะมานีและผองเพื่อน หรือ ทางชางเผือก ตีพิมพในในนิตยสาร a day ทั้งหมด
12 ตอน ใน 12 ฉบับ เริ่มตั้งแตฉบับที่ 29 และตอเนื่องจนจบในฉบับที่ 38 โดยเวนไมตีพิมพในฉบับที่ 34
มานะมานีในแบบที่นิตยสาร a day นํ ามาเลาใหม เขียนโดยอาจารยรัชนี ศรีไพรวรรณ ผูแตงตนฉบับดั้งเดิม
จัดวาเปนการทํ าซํ้ าในลักษณะของการทําใหม (The Remake) ซึ่งหมายถึงการบอกเลาอีกครั้งหนึ่งของเรื่อง
ที่ประสบความสําเร็จมากอน โดยจะอาศัยเทคนิคการเลาเรื่องใหแตกตางออกไป กลาวคือ ในเรื่องทางชางเผือก
ใชตัวละครชุดเดิมจากเมื่อครั้งที่เปนแบบเรียนวิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษา อาทิ มานี มานะ ชูใจ วีระ ปติ
จันทร เพชร สีเทา เจาโต เจาแก รวมทั้งมีการเพิ่มตัวละครใหมๆ เชนเอ็มและแอล นอกจากนั้นยังดําเนินเรื่องให
มีความรวมสมัยมากขึ้น โดยหลายครั้ง แสดงถึงการปะปนกันทางวัฒนธรรม และภาวะการเขาสูสังคมสมัยใหม
... มานีเดินลงมาจากบาน มีขวดนําพร
้ อมแกวสามใบใสถาดมาดวย ชูใจรีบวิ่งไปชวยถือ ปติชาเลื
ํ องดู
หนังสือการตูนที่มานีดูแลววางไว พอมานีกับชูใจมานั่งบนเสื่อ เขาจึงพูด
"ฉันขอยืมดูบางไดไหมจะ การตูนโปเกมอนเนี่ย"
ชูใจรินนําแจกทุ
้
กคน "เธออานหนังสือออกแลวหรือจะ ปต"ิ
"ไมรอก ดูรูปก็พอรูเรื่อง เดาๆ เอา มันก็เหมือนในทีวีนั่นแหละ" ปติตอบ
"ฉันใหปติยืมไปดูไดจะ" มานีพูด "หนังสือของพี่ชายฉัน ชื่อพี่มานะ เขาก็ดูจบแลวเหมือนกัน" ... (ฉบับที่
26 เดือนตุลาคม 2545 หนา 71)
... เด็กทั้งสองวิ่งลงจากบานไป เจาโตวิ่งตามไปดวย พบมานะกําลังเก็บหนังสือการตูน
"กํ าลังจะตามไปเชียว" มานะพูด
"ชวนชูใจมาทานขนมปงทาแยมลูกหวา พี่มานะทานดวยกันไหมคะ" มานีชวนพลางหยิบขวดแยมและ
ถุงขนมปงจากหลังตู หยิบจานและชอนสําหรับทาแยมมาวางใหชูใจ
"โอย...ไมไหว ทองจะแตกอยูแลว แยมอรอยจัง พอบอกวายังกะแยมบลูเบอรร"ี่
"อะไรคะ บลูเบอรรี่" ชูใจถามพลางเคี้ยวขนมปงอยางเอร็ดอรอย แอบบิสงใหเจาโตนิดหนอย
"พอบอกวาเปนผลไมของฝรั่ง ลูกมันสีมวงๆ ดําๆ บานเราสั่งเขามาทําแยม ทําไสขนมปงบางไสโดนัท
ใสไอศกรีมบาง พี่ก็ยังไมเคยลองชิมหรอก เพราะคิดวาไมอรอย" ... (ฉบับที่ 29 เดือนมกราคม 2546 หนา 76-77)
... "ใครกันจะ พี่สุมิตร พี่สุมน" มานะถาม มองดูเด็กทั้งสองเคี้ยวขนมปง ก็รูสึกอยากกินอีกจึงนั่งลง
หยิบขนมปงมาทาแยมกินบาง เจาโตมองกลืนนําลาย
้
เขาสงขนมปงใหมันแผนหนึ่ง เจาโตคาบไปกินที่อื่น
"พี่ไมรูจักเขาหรอก พี่สุมนเขาไปเรียนตอที่อเมริกาสองสามปแลว สวนพี่สุมิตรเปนนองชายพี่สุมน
บานของเขาอยูในตลาดคะ" มานีบอก มานะฟงแลวก็ยังงอยูเพราะไมรูจัก เขาเปนคนไมชอบเซาซี้ซักถาม จึงนั่ง
เคี้ยวขนมฟงอยู
"พี่สุมิตรเขาเลาใหฟงวา ตอนนี้พี่สุมนไดรับคัดเลือกใหเขาไปทํางานที่นาซาจะ"
"นาซา คืออะไรจะ?"
"เขาบอกวา นาซาเปนองคการเกี่ยวกับการขนสงยายอวกาศจะ ที่เขาสงจรวดไปดวงจันทร ไปสํารวจ
อวกาศไงละ ฉันก็รีบๆ ไมไดซักรายละเอียดเขา แตก็ตื่นเตนดีใจที่พี่สุมนไดรับคัดเลือกใหเขาไปทํางานที่นั่น
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ฉันคิดวาเขาตองเลือกคนเกงจริงๆ เขาไปทํางาน เพราะรูสึกจะเปนหนวยงานที่สาคั
ํ ญมาก" แลวชูใจก็พูดเสียงเบา
ลง เกือบเปนเสียงกระซิบ "พี่เขาอาจจะไดไปดาวอะไรตออะไรก็ไดนะ อาจจะไปที.่ ..ที่เราเห็นนะ"
"ทางชางเผือกนะหรือ" มานีกระซิบถามอยางตื่นเตนจนลืมเคี้ยวขนม ... (ฉบับที่ 29 เดือนมกราคม 2546
หนา 77)
... เสียงโทรศัพทดังขึ้นอีก เอ็มเปดฟง ทุกคนไดยินเสียงผูหญิงดังแววๆ จากเครื่องโทรศัพทอันจิ๋วนั้น
"ครับ! ครับ!" เอ็มพูดรอนรนทาทางตกใจ "เอ็มจะไปเดี๋ยวนี้แหละครับแม" เขาปดเครื่องโทรศัพทแลว
หันมาบอกทุกคนดวยสีหนาไมสบายใจ "ปะเปนลมอยูที่สนามกอลฟ แมใหเอ็มไปรับปะ เพราะสนามกอลฟอยูใน
เนคตา วิลล ทางหลังเขาดานโนน สวนแมกับแอลจะรีบนั่งแท็กซี่มาที่สนามกอลฟ" … (ฉบับที่ 31 เดือนมีนาคม
2546 หนา 61)
นอกจากนั้น ทางชางเผือก ยังมีลักษณะของการผสมผสานรูปแบบและลีลาที่หลากหลาย
เขาดวยกันเพื่อสรางความรูสึกแปลกพิสดาร (eclectic) กลาวคือ ในขณะที่ดานหนึ่ง ทางชางเผือกเพิ่มความ
ทั น สมั ย สอดแทรกในเนื้ อ หา แตอีกดานหนึ่ง ก็แสดงเรื่องราวของอิทธิปาฏิหาริยอันเปนความเชื่อของไทย
แตโบราณ เปนการผสมผสานความใหมและเกาเขาดวยกัน เชนเนื้อความดังตอไปนี้
... ทันใดนั้น ทองฟาที่สวางจา กลับมืดครึ้มลงฉับพลัน ลําแสงสวางเฉิดฉายเจ็ดสี พุงลงมาจากฟากฟา
อยางรวดเร็ว ขาหนาทั้งสองที่อยูขางหัวมหึมาของสัตวประหลาดเจ็ดสี ประคองขันทองใบยอมสองประกาย
อร า มเรื อ งจ ว งตักนํ้ าในอางศิลาขึ้นดูดดื่มกินอยางรวดเร็วจนทุกคนมองตามไมทัน พริ บ ตาเดียวลํ าแสงนั้นก็
หดหายกลับไปยังฟากฟา ขันทองใบนอยก็ลองลอยลงในตะกราสีทองของหญิงชรา แลวภาพที่มองเห็นทั้งหมดก็
หายวับไปทันที พวกเด็กๆ ก็รูสึกตัววาตนเองกําลังนั่งอยูบนลานหินริมผานํ้าตก เสียงนํ้าตกดังโครมครึก สายนํา้
สาดกระเซ็นเปนฟองฝอย ทุกสิ่งทุกอยางที่คุนเคยก็ปรากฏแกสายตา
"ฉันฝนไปหรือเปลา" ชูใจครํ่ าครวญ นํ้าตาไหลพรากๆ อยางไมมีเหตุผล เพชรควาตะกรามาดู ในตะกรา
มีเพียงแตมีดที่เขาใสมา ดินสีสวยดังสีรุงไมมีเลย มานีเปดดูเปของชูใจ ปกแมลงใบไมและลูกไมตางๆ ที่ชูใจ
เก็บมาก็ไมมีเชนกัน ทุกคนมองหนากันอยางงุนงง เพชรมองดูเงาของตนไมแลวก็รองขึ้นอยางตื่นเตน
"ดูส!ิ เงาไมยังอยูที่เดิม เมื่อตอนที่พวกเราคิดวาหลงทางในปานั้น ฉันมองดูเงาไม เพื่อสังเกตดูเวลา
เงาไมก็อยูตรงนี้ เวลานี้เงาไมก็อยูที่เดิม แสดงวาเราไมไดเสียเวลาอยูที่อางศิลาเลย"
"เธอเห็นยายคนนั้นไหมปต"ิ จันทรถามปติ ปติพยักหนารับ
"ฉันเห็นตะกราสีทอง เห็นรุงลงมากินนํา้ เห็นอางศิลา เห็นขันทอง" มานะพูด
"ฉันก็เห็นแตทาไมดิ
ํ นของฉัน ปกแมลงของชูใจจึงหายไปหมด" เพชรตั้งคําถาม
"ภาพลวงตา" วีระพูด นํ้าเสียงมีแววเยาะเยย
"วีระอยาพูดอยางนั้น" เพชรรีบหาม "ฉันอยูอีสานไดรูเรื่องนางไม เจาปา เจาเขามามากมาย"
"ยาก็เคยเลาก็ฉันฟง" ชูใจรับ "ยาเลาวา เจาปา เจาเขา เทวดานั้นมีจริง"
"ไมเชื่อ!" วีระยืนกราน ลุกขึ้นปลดเปออกจากหลัง
"พี่วีระอยาพูดอะไรอีกเลย" มานีเตือน "จํ าไดไหม คุณยายคนนั้นบอกวามีอะไรหลายๆ อยางที่เราและ
ใครๆ ยังคนไมพบ ยังไมรู ยังไมเห็น เพราะฉะนั้นเราอยาพูดถึงดีกวา และไมควรเลาใหใครฟงดวย เพราะเราไมมี
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หลักฐานยืนยัน แตถึงอยางไร ฉันก็รูสึกเปนบุญตา บุญหู ที่ไดเห็นสิ่งมหัศจรรย และไดยินสิ่งที่ไมเคยคิดถึง
มากอน ทุกคนจําคําพูดของคุณยายไวก็แลวกัน เผื่อจะมีประโยชนตอเรา" … (ฉบับที่ 30 เดือนกุมภาพันธ 2546
หนา 70)
... มานีไมไดเลาเหตุการณภายในถําเมื
้ ่อเธอตกลงไปใหใครฟง! เมื่อรางของเธอรวงหลนลงไปภายใน
โพรงนั้น มานียังมีสติอยู เธอควาเถาวัลยเอาไว รางของเธอคอยๆ เลื่อนลงสูพื้นถําช
้ าๆ ทามกลางกลุมละอองดาว
สีขาว เธอมองเห็นแสงเรืองรองสวางไสวทั่วถํา้ เมื่อเทาสัมผัสพื้น มานีก็มองเห็นหญิงชรานั่งอยูบนโขดหินที่มีสีสัน
เปลงประกายดวยรัตนชาติ มานีดีใจมาก เธอเขาไปกมลงกราบจะเอยปากถามก็ไมมีเสียงพูด มีเสียงที่ดังขึ้นใน
จิต
"เจาลงมาปลอดภัยแลว ไมตองกลัวอะไรทั้งสิ้น ขาจะอยูเปนเพื่อนเจา ไมชาจะมีคนมาชวย จงมองดู
รอบๆถํ้ า ถํ้านี้ เปนถําแก
้ ว ผนังถําล
้ วนเปนแกวมณีมีคา ดานโนนเปนกองขันทองของรุงที่ขาเก็บมาไว ใครๆ ที่
เขามาในนี้จะมองไมเห็นสิ่งที่เจาเห็น ถํ้ามีสิ่งมีคาเหลือคณานับ เจาจงจําไว เมื่อไรบานเมืองอับจน เจาจงมาที่นี่
นํ าสิ่งที่มีคาเหลานี้ไปชวยบานเมือง มีเจาคนเดียวที่จะทํ าได จงจํ าคํ าของขาไว ศพคนสามคนอยูตรงนั้น
คนสองคนมากอน พวกเขามาตามตีนเขา มาถึงเชิงเขาลูกนี้เกิดพายุฝนตกหนัก เขาพากันเขามาหลบอยูในถํา้
พายุพัดภูเขาถลมลงมาปดปากถํา้ จึงออกไมได อีกคนหนึ่งตามมาเดินมาตามเสนทางที่พวกเจามา และพลัดตก
ลงมาเหมือนเจา เขานอนเคียงกันอยูตรงนั้น เขาเปนคนที่เจาลงมาคนหา เจาก็ไดพบเขาแลว" สิ้นเสียงที่มานี
ไดยินในจิต รางหญิงชราและทุกสิ่งที่สวางไสวเปนประกายงดงามรอบดาน กลุมแสงดาวสีขาวสวางก็อันตรธาน
ไปหมด เหลือแตแสงสลัวๆ ภายในถํา้
มานีจดจําเหตุการณนี้ไวไมลืม ... (ฉบับที่ 33 เดือนพฤษภาคม 2546 หนา 51)
และตัวอยางสุดทายจากฉบับที่ 36 เดือนสิงหาคม 2546 หนา 72
... เพื่อนจากตางดาวยื่นมือขางขวาที่มีนิ้วยาวๆ สามนิ้วเขามาหาเพชร เพชรยื่นนิ้วชี้มือขวาของเขา
ออกไปสัมผัสกับนิ้วกลาง เมื่อนิ้วสัมผัสกัน เพชรรูสึกมีพลังประหลาดเขาสูรางกายของเขา มันอบอุนและ
มีความสุข ความอางวางวาเหวในหัวใจอันตรธานไปสิ้น เขามองดูที่ปลายนิ้วชี้เห็นแสงสวางเรืองรองสุกใส
เปนจุดเล็กๆ เทาแสงหิง่ หอยปรากฏอยู เมื่อเขาชักนิ้วออกมาแสงนั้นก็หายไป
"เมื่อเธอจะติดตอกับฉัน จงใชนิ้วที่เธอสัมผัสกับนิ้วของฉันชี้ไปที่ดาวเหนือ รวมพลังจิตใหแนวแน
สงกระแสถึงรหัสดาวเหนือจิตหนึ่งเจ็ดหา แลวเธอจะติดตอกับฉันได ลากอน"
เพื่ อ นจากต า งแดนถอยกลั บ เข า ไปในอุ โ มงค เพชรแลเห็ น อุ โ มงค ที่ มี แ สงระยิ บ ระยั บ หมุ น วน
อยูตลอดเวลานั้น มวนซับตัวมันเอง หายวับไปในบัดดล และทุกสิ่งทุกอยางก็ปรากฏขึ้นเหมือนเดิม เขานั่งอยูที่
บั นได เสียงผูคนและเสียงดนตรีดังมาจากวัด เพชรรูสึกเหมือนตัวเองฝนไป เขาแหงนหนามองไปที่ดาวเหนือ
เพื่อนของเขาคงไปถึงดาวดวงนั้นแลว
เพชรชี้นิ้วไปที่ดาวเหนือพลางรวบรวมพลังจิตสงไปถึงเพื่อนตางแดน
"ฉันขอบใจเธอที่ทาให
ํ ฉันหายจากความเศราโศก รูวาแมของฉันอยูที่ไหน"
"เราเปนเพื่อนกัน" เสียงตอบในหวงความคิดนั้นแจมใสและอบอุนยิ่งนัก
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เพชรยิ้ม เปนยิ้มที่เบิกบานครั้งแรกตั้งแตแมจากไป เขาลุกขึ้นชาๆ เดินขึ้นบันได นึกถึงแมดวยความรูสึก
อบอุนและมีขวัญดี เหมือนคําประพันธที่ชูใจนํามาปลอบใจเขาเมื่อวันที่แมตาย
"...โลกนี้ไมอางวาง
อวยพรลูกทุกครา

แมเคียงขางเหนือเกศา
ขวัญลูกดีมีชัยเอย"

(คํ าประพันธ แมจา ของรัตติ จากหนังสือเรียนภาษาไทย ชุด มานี - ชูใจ ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เลม 2)
ลั กษณะแบบโพสตโมเดิรนประการหนึ่งที่เห็นไดจากขอความขางตน คือลักษณะของการ
ตัดแปะ (cut n' mix) โดยมีการระบุที่มาของบทกลอนที่นามาประกอบเรื
ํ
่องดังกลาวอยางชัดเจน
ลั ก ษณะของเรื่ อ งราวแบบร ว มสมั ย ในทํ านองเดี ย วกั บ คอลั ม น ม านะมานี แ ละผองเพื่ อ น
ยังปรากฏในคอลัมน think positive ในฉบับที่ 35 หนา 14 ในหัวขอ " Srithanonchai Animation"
… ลาสุดมีการหยิบเอาคาแรกเตอรของเด็กไทยเจาปญญาอยาง 'ศรีธนญชัย' มาสรางเปน 2D
แอนิเมชันแบบตอนเดียวจบ (ความยาวตอนละ 5 นาที) …
… ถาใครเคยดู ศรีธนญชัย ในภาคการตูนนี้แลว จะเห็นวาเปนการ 'พลิกบทบาท' ของศรีธนญชัย
จากแบบเกาๆ ไปอยางสิ้นเชิง "ศรีธนญชัยแบบเดิมเปนคนฉลาดหลักแหลม แตเปนไปในทางแกมโกง ถาเรามา
นํ าเสนอเด็กสมัยนี้มันยาก เพราะอาจเกิดการเลียนแบบในทางที่ไมดี เราเลยลบภาพที่มันเกเรเจาเลหทิ้ง ทําให
ศรีธนญชัยเปนเด็กตัวอยาง ซึ่งเปนสิ่งที่ชวยใหสังคม หรือคนในหมูบานของเขาใหเปนคนดี ถึงแมจะมีศรีธนญชัย
เกเรบาง แตสุดทายเขาก็ตองไดรับบทลงโทษ" นอกจากนั้น นิเวศเลาวายังไดใสความรวมสมัยลงไปในแอนิเมชัน
เรื่องนี้ เชนเราอาจจะไดเห็นศรีธนญชัยมีมือถือ หรือไปเลนรถกระปอง …
คอลัมน period people เขียนโดย ยอนแสง เปนคอลัมนในสวนของ nostalgia ที่เริ่มตีพิมพ
หลังสุด คือระหวางฉบับที่ 29 ถึงฉบับที่ 36 (ยกเวนฉบับที่ 34) คอลัมนนี้วาดวยเรื่องของคนในอดีตที่คิดตาง
จากคนในยุคสมัยเดียวกัน โดยผูที่ไดลงในคอลัมนนี้อาจไมใชคนเดนคนดัง เปนคนสําคัญหรือมีชื่อเสียงใหญโต
หากแตไดริเริ่มทําสิ่งที่ผิดแปลกจากยุคสมัย อาทิ
… สลิลทํ าในสิ่งที่คนไทยเมื่อ 70 ปกอนไมกลาแมแตคิด แตสลิลเสนอสิ่งที่เขาเชื่อตรงไปตรงมา
ผานทางหนังสือหลายเลม ดวยนามจริงและนามปากกาวา 'สวีรรัตน' ผลลัพธคือถูกตอตานจากหลายฝาย
แตความประหลาด ความอุจาดของคนสวนมาก กลับขายดีมียอดพิมพรวมกันนับหมื่นนับพัน ทั้ง 'กามสาโรช'
'สมุดภาพเซ็กซอารต' 'กามวัตรีของสาวิต' หรือ 'คูมือบํ ารุงความงามหรือตําราอาบแดด' โดยเฉพาะเลมหลังนี้
ถือเปนศาสตรลาสุดที่สลิลเห็นประโยชนสูงสง พิมพครั้งแรกเมื่อป พ.ศ.2478 จํานวน 4,000 เลม สลิลนํา
ประสบการณผสมผสานกับการศึกษาคนควาตําราแพทยตะวันตก เขามั่นใจวาภูมิอากาศบานเราเหมาะสําหรับ
การอาบแดดเพื่อสุขภาพมากกวาแหงใดในโลก … (สลิล ฟูไทย ฉบับที่ 29 เดือนมกราคม 2546 หนา 94)
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… ทางดานศาสนาเขาเห็นวาบานเมืองมีแตพวก 'พุทธเทียม' คือฆราวาสโดยมากมักนิยมหลงงมงาย
ไปกับพิธีกรรมอันรุมราม สวนบรรดาสมณศักดิ์ชั้นผูใหญก็มีแตจะเก็บทรัพยสมบัติ สวนทางกับความเปนอยูของ
ฆราวาสผูยากไร เขาจึงตั้งสถานปฏิบัติธรรมของตนขึ้นมาเอง ซึ่งแนนอนวาเปนเรื่องลอแหลมตอสังคมพุทธ
โดยรวม นอกจากนั้นเขายังเปนผูฟนฟู 'ภิกษุณี' ขึ้นมา เพราะหวังใหเพศแมไดมีสิทธิทางพุทธศาสนาเทาเทียม
ชาย ซึ่งเปนที่แนนอนอีกเชนกัน มันคือความคิดแปลกแยกจากสังคมโดยรวม ดวยวิถีปฏิบัติตอพุทธศาสนาเชนนี้
จึงทํ าใหนรินทรถูกถอดบรรดาศักดิ์พระพนมสารนรินทร ถูกประชาชนมองวาเสียสติ รวมไปถึงตองถูกจองจํา
อยางไรก็ตามตลอดชีวิตนรินทรไมเคยหยุดยั้งในสิ่งที่เขาเชื่อ อิสรภาพหรือชีวิตของเขามอบใหแดมวลชนโดยแท
… (นรินทรกลึง "ขบถเพื่อชาติ บาเพื่อมวลชน" ฉบับที่ 30 เดือนกุมภาพันธ 2546 หนา 104)
… และเมื่อเขาไดรับตํ าแหนงเปนรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและพลังงานในป 2526
การประกาศในวันที่ 29 กรกฎาคม ปเดียวกัน วาจะกําจัดยุงใหสิ้นซากภายใน 4 ป จึงกลายเปนกระแสขาว
เกรียวกราวไปทั้งประเทศ …
… แตเมื่อดํ ารงเขารับตําแหนงรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ดวยความตั้งใจจะนําเทคโนโลยีจาก
นักวิทยาศาสตร มาใชพัฒนาประเทศอยางจริงจังเพื่อใหทันนานาอารยประเทศ นอกจากทีมวิจัยปราบยุงแลว
ไม ว  าจะเปนนักวิทยาศาสตรแขนงใด กํ าลังวิจัยสิ่งใดที่มีประโยชนตอประเทศ ดํ ารงก็ขออาสาเปนตัวแทน
ผูมีความสามารถแขนงนี้ทุกราย ทั้งออกประชาสัมพันธและหาทุนชวยเหลือจากรัฐบาลไทยและจากตางประเทศ
ชนิดที่ไมเคยมีนักการเมืองคนใดในบานนี้เมืองนี้เคยเหลียวแลมากอน เขาจึงเปนผูพลิกโฉมหนาประวัติศาสตร
โดยแท …
… เนื่องดวยขอจํากัดนานาประการ วันนี้เรายังคงเห็นยุงบินวอนกอรําคาญอยูทุกวัน แตการที่ดํารง
กลาลุกขึ้นยืนยันในสิ่งที่เขาเชื่ออยางทาทาย ก็เพียงพอแลวไมใชหรือสํ าหรับการปลุกใหผูปกครองและบุคคล
โดยทั่วไป หันมาสนใจเทคโนโลยีอยางจริงจังกันเสียที เพราะหากไมมีชายชื่อดํ ารง ปานนี้บานเมืองเราจะ
ละลาละลังกวาชาติอื่นเพียงใด คงไมมีใครอยากคิด … (ดํารง ลัทธิพิพัฒน "ภายใน 4 ป … เมืองไทยจะไมมียุง!"
ฉบับที่ 35 เดือนกรกฎาคม 2546 หนา 106)
… นั ก วิ ช าการดานวรรณกรรม, อาจารยมหาวิทยาลัย หรือนักประวัติศาสตร ไปจนถึงนักเขียน
บางลงความเห็นวาเขาบา บางพบวางานของ ส.ธรรมยศ ดูเรงรีบ เต็มไปดวยความรูสึกมากกวาเหตุผลตาม
หลักวิชาการ ขาดการคนควาเปรียบเทียบขอมูลโดยครอบคลุม หรือมีถึงขั้นแปลศัพทตางประเทศแบบทึกทัก
เขาใจเอาเอง
นอกจากนั้น ส.ธรรมยศ ไดสอดแทรกความคิดเห็นสวนตัวลงในตํารา ผิดหลักตามการเขียนหนังสือ
ประเภทนี้ ทั้งยังไมอธิบายมูลเหตุอางอิงถึงเหตุผลในความเชื่อเหลานั้น … (ส.ธรรมยศ "นักเขียนชั้นสองผูถูก
กลาวหาวาไรหลักการ" ฉบับที่ 36 เดือนสิงหาคม 2546 หนา 114)
นอกจากคอลัมนที่ถูกรวมอยูในสวนของ nostalgia ดังที่ไดกลาวไปแลว เนื้อหาในสวนอื่นของ
นิตยสาร a day ก็ยังปรากฏทาทีของการโหยหาอดีตดวย เชน ในคอลัมน today's special ของฉบับที่ 39 เดือน
พฤศจิกายน 2547 หนา 33 ที่แนะนําเว็บไซตสไตลยอนยุค
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… www.netbabyworld.com ในขณะที่ยุค 80 กําลังกลับมาอินสุดๆ ดูไดจากหนังเรื่อง แฟนฉัน ที่
ทํ าเอาคนที่โตมาในยุคนั้นอยางเราๆ อินสุดๆ ก็เลยอยากแนะนําเว็บไซต Netbaby ที่ดูแลวทําใหอดคิดถึงยุคนั้น
ไมได ดวยรายละเอียดนารัก เกมสนุกที่มาในสไตลยอนยุคที่ทําใหเราตองยิ้มกับตัวเอง ลองพิสูจนไดดวยการคลิก
จากการศึกษา พบคอลัมนที่สะทอนการโหยหาอดีตอยางชัดเจน คือคอลัมน good old days,
something, years ago, period people ที่ลวนรวมอยูในสวนของ nostalgia รวมทั้งคอลัมน ทางชางเผือก ที่
หยิบเอาแบบเรียนวิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษามาเลาใหมในแบบของ a day
3. วรรณกรรมแบบโพสตโมเดิรน
3.1 ประพันธกรตายแลว
ขอความจากคอลัมน q & a day ในฉบับที่ 22 เดือนมกราคม 2545 หนา 21 และ 22 ซึ่งเปน
บทสัมภาษณ ซุสุกิ โคจิ นักเขียนนวนิยายเรื่อง "ริง" สะทอนแนวคิดแบบโพสตโมเดิรนที่วา "ประพันธกรตายแลว"
กลาวคือ โดยสวนใหญนักเขียนมักไมไดนึกถึงเหตุผลในขณะที่เขียนงาน ดังนั้น การตีความสําหรับงานเขียนจึง
ขึ้นอยูกับผูอาน ดังขอความตอไปนี้
… ขอยอนกลับไปเมื่อตอนเริ่มเขียน ที่คุณบอกวาคุณเริ่มเขียนโดยไมมีพื้นความรูหรือไมมีพื้นความ
สนใจเรื่องสยองขวัญมากอน และอานจากประวัติของคุณก็พบวาคุณเขียน 'ริง' ในชวงที่เพิ่งจะเริ่ม
เขียนหนังสือดวยซํ้า อะไรเปนตัวเริ่มจุดประกายใหลงมือเขียน?
(นิ่งคิด) ถาถามวาแรงบันดาลใจมาจากไหนคงเปนเรื่องยาก ถึงแมวาสมัยที่ผมเปนนักศึกษาผมจะเรียน
เอกวรรณคดีฝรั่งเศสแตตอนนี้ก็พูดฝรั่งเศสไมไดแลว (หัวเราะ) นอกจากนั้นผมยังเรียนวิชาปรัชญา แตที่ผมเรียน
ไม ใ ช ป รั ช ญาอยางที่ทุกคนคิดคือพวกปรัชญากรีก โรมัน แตผมเรียนปรัชญาสมัยใหม ซึ่งมันตองใชเรื่อง
วิทยาศาสตรเขามาเกี่ยวของสูง ผมก็เลยมีความสนใจในเรื่องวิทยาศาสตร เรื่องการเกิดของมนุษย การแบงเซลล
หรือสิ่งตางๆ เหลานี้ที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรขึ้นมา…
… เรื่องเหลานี้มันผูกเปนพื้นฐานความคิดของผมที่จะตัดสินใจอะไรตางๆ แลวสะทอนในงานเขียน
คนที่ เ ขี ย นนวนิ ย ายมั ก ไม ไ ดเขียนโดยการวางแผนไวลวงหนาเหมือนที่คนอื่นๆ ชอบคิดกันวาจะตองมีกลไก
อยางนั้นอยางนี้หรอก เมื่อเขียนเสร็จแลวตางหาก นักวิจารณถึงเอานวนิยายของนักเขียนมาวิเคราะหอีกที
วาคนนี้เขียนยังไง แตจริงๆ คนที่เปนศิลปนหรือเปนนักเขียน ไมมีเหตุผลหรอกครับ อยูๆ นึกอยากจะเขียนก็เขียน
ขึ้นมา เหมือนกับถาเราถามปกัสโซวาทํ าไมถึงวาดภาพนี้ ปกัสโซเขาก็คงตอบไมไดวาทําไมเขาถึงวาดภาพนี้
ขึ้นมา …
… ตัวละครซาดาโกะในเรื่องมีลักษณะที่ถูกกระทําอยูตลอดและแสดงออกตอสาธารณชน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งกับสื่อมวลชนดวยความเคียดแคน คุณตองการจะสื่อสารอะไรเปนพิเศษหรือเปลา?
(หัวเราะ) คนที่อาน 'ริง' มักจะพยายามคนหา 'สาร' ในเรื่องนี้วามันคืออะไร? แตผมไมไดคิดอะไร
ถึ ง ขนาดนั้ น เวลาที่ผมเขียนเลย ความจริงผมถูกถามจากนักหนังสือพิมพชาวญี่ปุนที่มาสัมภาษณเหมือนกัน
วามีอะไรที่จะวิพากษวิจารณพวกสื่อมวลชนของญี่ปุนเหรอ? ผมก็บอกวาผมไมไดคิดอะไรเลย เขียนขึ้นมาเฉยๆ
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ผมวานักเขียนเขียนนวนิยายขึ้นมาโดยที่ตัวเองไมไดนึกหรอกครับ มันอาจจะเปนการสั่งสมประสบการณมาตั้งแต
วัยเด็ก แลวเวลาที่เขียนมันก็จะออกมาเองโดยธรรมชาติ …
3.2 เมตาฟกชัน
ลั ก ษณะของวรรณกรรมแบบโพสตโมเดิรนที่ปรากฏชัดในนิตยสาร a day อยางหนึ่งคือ
เมตาฟกชัน ซึ่งหมายถึงการเลาเรื่องโดยหันกลับมาลอเลียน หรือตั้งคําถามกับเรื่องแตง เรื่องเลา ลักษณะเชนนี้
เห็นไดจากลีลาการเขียนในคอลัมน ฟาเหลือง โดย 'มันดา เอช ซึ่งเริ่มตีพิมพในฉบับที่ 38 เดือนตุลาคม 2546
และจบตัวเองลงใน a day ฉบับที่ 47
ฟาเหลือง เขียนในลักษณะของนิยายที่มีเนื้อหาวาดวยการสรางภาพยนตรชื่อเดียวกัน นิยาย
เรื่องดังกลาวนี้มีตัวเอกเปนผูกํ ากับภาพยนตรชื่อคิงคอง โดยจะเห็นการเลาเรื่องแบบเมตาฟกชันอยางเดนชัด
ในฉบับที่ 40 เดือนพฤศจิกายน 2546 หนา 115 ซึ่งผูเขียนใชพื้นที่หลังจากจบตอนแลว แสดงความรูสึกของตน
และเผยรายละเอียดบางอยางเกี่ยวกับเนื้อหาเพื่อทํ าความเขาใจกับผูอาน ซึ่งนิยายโดยทั่วไปจะไมมีลักษณะ
การเขียนเชนนี้
… งานเขียนที่ดีๆ เขาคงไมมีบทแบบนี้กันหรอกครับ! บทประเภทที่เลาเรื่องของตัวละครในหนังสือ
อยูดีๆ แลวจูๆ ก็มาขอแทรกดวยบทสํารอกความในใจจากผูเขียนอยางนี้
จะวาไปผมเองก็ไมอยากทําแบบนี้หรอก เพราะใครๆ ก็อยากใหงานเขียนของตนเปนงานที่ดีทั้งนั้น - แต
ผมทนไมไดจริงๆ! ผมทนไมไดกับสิ่งที่อาจเกิดขึ้น เพราะเทาที่เขียนเอง อานเองมาสองบทแลวนั้น ผมมีความรูสึก
วาผูอานสวนมาก ตองเขาใจอะไรผิดไปบางอยางแนๆ เรื่องจําพวกนั้นก็เชนวา นี่เปนนิยายรักประเภทพอแง
แมงอนทั่วไป ที่เริ่มจากการเปนคูกัดกันของพระเอกนางเอก แลวเดี๋ยวตอนทายพวกมันก็ไดกัน หรือแบบวา
คิงคองคือพระเอก ทุเรียนเปนนางเอก อีกเดี๋ยวคงมีผูรายหรือนางรายโผลมา หรือไมก็ตองมีพวกเจาพอ ผูมี
อิทธิพล โลภสัด-สัด ออกมาอาละวาดสงผลกระทบใหพระเอกนางเอก หรือไมก็ 'หนังฟาเหลือง' นั่น หรือแบบ
'ฟาเหลือง' คงหมายถึงคืนที่เกิดเรื่องไคลแมกซของหนังสือเลมนี้ และทํ าใหพระนางไดมารักกัน หรือแบบวา…
บางทีฟาเหลืองอาจเปนสีของความรักความฝน เปนสีสวยงามของรักแท (หรืออะไรประมาณนั้น)
แต ไมใชเลย! มันไมใช! และไมใชอยางเด็ดขาดเลยดวยไอที่วามาทั้งหมดนี้
ผมจะบอกอะไรให เรื่องของทุเรียนกับคิงคองไมไดจบแบบแฮปปเอนดิ้งหรอก ตอนทายเรื่องยังไงๆ ทั้งคู
ก็ไมไดกันดวย…เอย…ตองบอกวายังไงๆ ตอนทายทั้งคูก็ไมไดมาอยูดวยกันแบบแฮปปเอนดิ้งตางหาก ใชครับ,
ตามนิสัยใจคอแลว พวกเขาไมมีวันอยูดวยกันไดหรอก เพราะคิงคองไมใชคนประเภทพระเอกแสนดีแบบที่ใครๆ
มักชอบกัน (มันโรคจิต) และนางทุเรียนก็โงอยางสิ้นคิดเกินไปดวยที่จะเห็นถึงความรักของคิงคองที่ซอนไว
(โง - นี่แหละนางเอกจริงๆ) และที่สาคั
ํ ญ คําวา 'ฟาเหลือง' ที่เปนชื่อของเรื่องก็ไมไดมีความหมายอะไรงามๆ แบบ
ความรักแท ความฝนอะไรอยางนั้นเลย
'ฟาเหลือง' ในที่นี้ก็คืออาการฟาเหลืองเพราะไปมีเซ็กซ หรือไป 'รวมเพศ' กับใครมาทั้งวันทั้งคืนจน
เหนื่อยเพลียลา
ความหมายงายๆ สั้นๆ และสกปรกที่ไดยินและเปนที่เขาใจกันอยูแลวนั่นแหละครับ
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ไงครับ…นี่แหละคือบางอยางในนิยายเรื่องนี้ที่ผมตองขอบอกคุณไวกอน เพราะทนไมไดถาคุณจะเขาใจ
วา ฟาเหลือง เปนเรื่องรักแหววๆ แบบนั้น
ผมสบายใจแลว
งั้นเชิญเลย เชิญเลยครับ เชิญเขาสูโลกแหง ฟาเหลือง ตอไดเลย …
ลักษณะของการเลาเรื่องแบบเมตาฟกชันในนิยาย ฟาเหลือง นอกจากจะเปนเสมือนบทแถม
ตอนทายเรื่องดังตัวอยางขางตนแลว ยังปรากฏในขณะที่เรื่องราวกําลังดําเนินไปดวย ดังในฉบับที่ 43 เดือน
มีนาคม 2457 หนา 106
… ตอยติ่งที่หลายๆ คนเรียกยอวา 'ติ่ง' (เธอไมยอมใหเรียกตอย - ลาว*) ยังคงยืนคางอยูหนา
บานกระจกในหอพักเชาของเธอ …
ขอความในวงเล็บ ไดถูกขยายความในสวนของหมายเหตุทายเรื่อง
… *ลาว - ในชีวิตจริงผูเขียนชื่นชมประเทศนี้และยินดีเสมอเวลาไดรูจักเพื่อนลาว หากแตความจริง วัยรุนไทย
ไรปญญาบางกลุมชอบเอาชื่อประเทศของทานมาพูดถึงในเชิงลบ ดังนั้นผูเขียนจึงอยากสะทอนความเบาปญญา
นั้นออกมา เพื่อเสียดเยยคนไทยดวยกันเอง โดยมุงหวังใหพวกมันสํานึกและลดจริตเลวๆ นั้นลงบาง มิไดมีเจตนา
ไมดีอื่นๆ ตอชาวลาวเลย, ดวยความสัตยจริง - 'มันดา เอช
และในหนา 107 ก็ปรากฏขอความที่สอดแทรกความเห็นของผูเขียนลงในบทสนทนา
…"พรุงนี้เรามีถายหนังที่น"ี่ จําบอก
้
รําแพนเงาเรียกความสนใจ
"เหรอ ในเดอะ คลับเนี่ยนะ"
"ใช…เรามาเชาที่นี่ถายตอนกลางวัน" (กองถายเชาหรอกเวย! เอ็งแคมาเลนเทานั้น - ผูเขียน)…
ยิ่งไปกวานั้น ผูเขียนยังใชลูกเลนแบบเมตาฟกชันนี้ในการแสดงความคิดของตัวละครซอน
เขาไปในความเห็นของผูเขียนเองอีกดวย
…"เรื่องอะไร"
"เรื่องฟาเหลือง" ยิ้มทะลึ่ง
"หวาว…ชื่องี้เลยเหรอ"
"ชื่อมันมั้ยละ แตวาหนังเราไมไดโปหรือเปนหนังอารแบบพวกวีซีดีหรอกนะ นี่เปนหนังใหญเลย เปน
หนังรักแบบเซอรๆ อารตๆ นะ" (เซอรๆ อารตๆ พอมึงสิ เกลียดจริงๆ นี่มันหนังรักเวย! - คิงคอง, ขี้ฟนของผู
เขียน, 'มันดา เอช) …
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นอกจากนั้ น การเล า เรื่ อ งแบบเมตาฟ ก ชั น ยั ง เห็ น ได จ ากการเล า เรื่ อ งของผู  เ ขี ย นที่ ใ ช
นามปากกาวา นิ้วกลม ในคอลัมน E=iq2 เมื่อครั้งตีพิมพเปนครั้งแรกในนิตยสาร a day ฉบับที่ 38 เดือนตุลาคม
2546 หนา 154-155 ในชื่อตอนวา (เ)ปด ดวย
… ผมจะมาดาบ.ก.
เป ดดวยประโยคนี้ดึงดูดดีมั้ยละครับ ผมจํ าเทคนิคนี้มาจากหนังสือฮาวทูเรื่องการเขียนหนังสือเลมไหนซักเลม
นี่แหละ เขาแนะนําวาเคล็ดลับในการเขียนหนังสือใหนาสนใจนั้น ตองดึงดูดคนอานตั้งแตบรรทัดแรกดวยถอยคํา
ที่ชวนคิด ชวนติดตาม ชวนสงสัย ชวนหลีกภัย ชวนปวยปแปกอ โทษที ผมไมมีอารมณมาลอเลน เกือบลืม
ผมจะมาดาบ.ก.
สํ าเร็จไปแลวครับยอหนาแรก มันทําหนาที่ของมันไดดีเยี่ยม ดึงดูด ชวนติดตาม ตองอานตอ อยางนอยมันก็ลอ
คุณมาสูยอหนาที่สองไดจริงตามที่หนังสือฮาวทูเลมนั้นบอกไว …
… การที่ 'ผมจะมาดาบ.ก.' ก็ไมใชเรื่องงาย แตผมตัดสินใจแลวผมจะทํา!
วชิรา (ขออภัยที่ตองเอยนาม) เปนบ.ก.หนุมอนาคตสดใส อาจสดใสกวาโทรศัพทมือถือบางยี่หอ มันเปนคนโชคดี
เขียนหนังสือเลมเดียวก็ไดเปนบ.ก.กะเขาแลว ชาติที่แลวคงทําบุญมาเยอะ ถาคุณเคยเห็นตัวเปนๆ ของมัน
คุณจะตองตกใจ เพราะมันเปนมนุษยพันธุขน ขนรกรุงรังทั้งตัว ลําตัวของมันจะยาวผิดมนุษย โดยเฉพาะชวง
สันหลังจะยาวเปนพิเศษ ทําใหมันขยับเขยื้อนตัวไดชา ไมสามารถที่จะยืดตัวตรงใหตั้งฉากกับพื้นโลกได ทุกครั้ง
ที่ผมพบเห็นมัน มันมักจะอยูในทาที่ขนานกับพื้นโลก หลับตาป นํ้าลายไหลยืด สงเสียงครอก ครอก… เปนที่
นารําคาญของคนในกองบ.ก. นอยครั้งที่จะเห็นมันลุกขึ้นมาทํางาน ซึ่งงานที่ทาก็
ํ ไมไดดีเดอะไรนัก
บทสัมภาษณที่ไดอานๆ กันแลวลงเครดิตวา 'วชิรา' นะ มีเหรอที่คนตัวเปนขนอยางมันจะมีเรี่ยวแรงถอไปโนน
ไปนี่ มานั่งเรียบเรียงเปนวรรคเปนเวรจนออกมาไดนาอานขนาดนั้น ไมมีทาง! รูความจริงกันไดแลววา มันเปน
ผลงานของบ.ก.คนเกาที่หลงรับมันเขามาทํ างาน แตเพื่อไมใหรูสึกผิดกับตัวเองก็เลยตองชวยเต็มที่ และซอน
ตัวเองอยูขางหลังภายใตชื่อวชิรา, บ.ก.ตัวขึ้นขนคนนั้น อนิจจา ผูอานทั้งหลายตาสวางกันไดแลว!!!
ใช! ทานผูอาน ไดเวลาตาสวางกันเสียที ใชมั้ยครับพี่บ.ก.?
ผูชายที่นั่งตรงหนาผมตอนนี้ ขนสั้น สันหลังไมยาว ดูแลวเหมือนตัวจะเปนเกลียวดวยซํา้ เขากําลังพยักหนา
เห็นดวยกับบรรทัดแรกในยอหนานี้ แววตาเจาเลหและรอยยิ้มมุมปากบงบอกความพึงพอใจที่ไดเห็นบ.ก.วชิรา
ถูกดามาตลอดสองยอหนา ถาเขามองกลับมาที่ผม จะเห็นวาผมเองก็มีสีหนาและแววตาไมตางจากเขาเลย …
…บ.ก.วชิราตัวจริงนั่งอานบทความที่บ.ก.วชิราตัวขนที่ไมมีตัวตนจริงในโลกโดนดาซะอวม, กระหยิ่มยิ้มอยาง
เพลิดเพลิน, หัวเราะหึหึในลําคอ แลวตัดสินใจเอาบทความนี้ลงเพื่อเปดตัวนักเขียนหนาใหม นามปากกานารักวา
'นิ้วกลม', คุณผูอานกวาหมื่นชีวิตกําลังนั่งละเลียดสายตาไปมาอยางสนใจใครรู ตื่นเตน ติดตามในบทความที่ชื่อ
วา (เ)ปด จนถึงสระสุดทายในยอหนาที่เกา
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ถาสิ่งที่เขียนไวในยอหนาขางบนเกิดขึ้นจริง, ถาคุณไดเห็นบทความนี้ในอะเดย ชวยยิ้มกวางหนึ่งครั้ง เพื่อแสดง
ความยินดีกับผมและคอลัมนนี้ ที่ได 'เปด' ประตูความเปนไปไดที่ 'ปด' อยูออกอยางอาซา …
จะเห็นไดวาขอเขียนดังกลาวขางตน ผูเขียนใชวิธีเลนกับภาษาเปนสวนหนึ่งในการเลาเรื่อง
โดยที่ ผู อ  า นจะรู  สึก ว า ได รับ การอธิบายถึงเหตุผลตางๆ ในการใชคํ า หรือประโยคใดประโยคหนึ่ง ซึ่งก็คือ
กระบวนการแตงเรื่องนั่นเอง เชน การที่ผูเขียนใชประโยคขึ้นตนบทความวา "ผมจะมาดาบ.ก." ซึ่งผูเขียนก็จงใจ
ที่จะอธิบายที่มาที่ไปในยอหนานั้นวาใชประโยคนี้เพื่อเรียกรองใหผูอานเกิดความสนใจ นอกจากนั้นผูเขียนยังให
นํ้ าหนักกับการใชตัวอักษร การยอหนา ดังตัวอยางประโยค "คุณผูอานกวาหมื่นชีวิตกําลังนั่งละเลียดสายตาไปมา
อยางสนใจใครรู ตื่นเตน ติดตามในบทความที่ชื่อวา (เ)ปด จนถึงสระสุดทายในยอหนาที่เกา" ซึ่งเมื่ออานจบ
ประโยค ผูอานจะเกิดความตระหนักวากําลังอานยอหนาที่ 9 อยูจริงๆ ราวกับจะกําชับวาผูอานกําลัง "อาน"
เรื่ อ งราวหรื อ บทความหนึ่ ง ๆ ซึ่ ง ประกอบสร า งขึ้ น ด ว ยการเรี ย งร อ ยตั ว อั ก ษรเพื่ อ สรางความหมายอยางใด
อยางหนึ่ง ไมใชเรื่องที่เกิดขึ้นจริง และยังเปนการแสดงความสัมพันธกันเองระหวางตัวบท นอกเหนือจากการ
พยายามแสดงความสัมพันธระหวางผูเขียนกับบรรณาธิการและผูเขียนกับผูอานที่มีอยูตลอดทั้งเรื่อง
ใน a day ฉบับตอมา คือฉบับที่ 39 เดือนพฤศจิกายน 2546 หนา 154 นิ้วกลม ยังคงใช
การเล า เรื่ อ งแบบเมตาฟ ก ชั น ในช ว งแรก ประกอบกั บ การใชรูปแบบการเขียนที่ไมมียอหนาซึ่งแตกตางจาก
การเขียนบทความโดยทั่วไป
… ผมจะมาดาตัวเองวา "ไอขี้ลอก"
เพราะการขึ้นตนวิธีนี้ผมลอกมาจากตัวเองในบทความคราวที่แลว …
นอกจากนั้น เนื้อหาของบทความ 'ลอกเรียน' ดังกลาวนี้ยังแสดงแนวคิดแบบโพสตโมเดิรน
อีกประการหนึ่ง คือแนวคิดที่มองวาทุกสิ่งทุกอยางเปนเพียงสิ่งซําซากที
้
่วนเวียนอยูกับการลอกเลียนแบบสิ่งเกาๆ
… ผมจะมาดาตัวเองวา "ไอขี้ลอก"
เพราะการขึ้นตนวิธีนี้ผมลอกมาจากตัวเองในบทความคราวที่แลว, ชื่อคอลัมนตั้งแตคราวที่แลว ผมลอกมาจาก
โปสเตอรของ The Economist, โปสเตอรของ The Economist ชิ้นนี้ลอก+เลียน มาจากทฤษฎีสัมพันธภาพของ
ไอนสไตน, ทฤษฎีสัมพันธภาพของไอนสไตนลอกหลักการมาจากกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน, ซึ่งชื่อของนิวตันก็
ถูกลอกไปตั้งชื่อรานสุก,ี้ รานสุกี้เองก็ถูกลอกไปตั้งเปนชื่อเลนของคุณสุก,ี้ คุณสุกี้ก็ยังไปลอกการเรียกรานขนมปง
ในภาษาฝรั่งมาตั้งชื่อคายเพลงเบเกอรี,่ เบเกอรี่ก็ลอกทํานองเพลง ใคร แลวเขียนเนื้อรองใหมใหกลายเปนเพลง
ชินมัย, ชัยมัยกับโดโซะ อันนี้ไมรูใครลอกใคร แตชื่อยี่หอลอกมาจากภาษาญี่ปุนเปนแน …
… เรื่องราว 8 บรรทัดที่ผานมาและขอมูลมากมายในบทความนี้ก็ลอกมาจากหนังสือหลายเลม, หนังสือหลาย
เล ม นั้ นก็คงลอกมาจากหนังสืออีกหลายเลม, และหนังสือหลายเลมนั้นก็คงลอกมาจากหนังสืออีกหลายเลม
ตอๆ กันอยางไมมีที่สิ้นสุด ผมก็เลยยังไมรูวาจริงๆ แลวผมลอกใครมากันแน บางทีจุดเริ่มตน (origin) อาจอยู
ไกลเกินกวาที่จะตั้งคําถาม …
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แตขณะเดียวกัน ผูเขียนก็ใหมุมมองวาการลอกเลียนนี้เปนการคิดสรางสรรคแบบหนึ่ง เพราะ
ถึงแมจะลอกอยางไรก็ไมมีวันเหมือนตนฉบับ นั่นคือ ในขณะที่ลอกจะเกิดการสรางแบบฉบับของตัวเองขึ้นมา
ดวย
… กลเม็ดที่สอง: อยากลัวที่จะลอก
ไมมีใครเกิดมาปุบรองอุแวเปนสําเนียงของ นภ พรชํานิ, หรือวาดรูปครั้งแรกสวยเทาโมเนต ตอใหเปนนภหรือ
โมเนตเองก็เถอะ กอนที่ใครก็ตามจะไดชื่อวาเปนนักสรางสรรค เขาเหลานั้นลวนผานการลอก+เลียนมาแลว
ทั้งสิ้น อยางนอยที่สุดคนเราก็ตองหัดเดินดวยการดูคนอื่นเดิน ถาไมมีตัวอยางใหลอกเลียนปานนี้เราอาจจะ
คลานสี่ขาหรือพูดจาภาษาอื่นไปแลวก็ได สําหรับผม การลอกคือการสรางสรรคอยางหนึ่ง เพราะโลกนี้ไมมีใคร
เหมือนใครรอยเปอรเซ็นต ซึ่งนั่นเทากับวาคุณไดสราง 'แบบ' ของตัวเองขึ้นมาแลว …
… อยากลัวเลยครับที่จะตองเดินตามคนอื่นบางในตอนเริ่มตน เพราะใครอีกคนนึงเขาพูดไววา "Everything is a
copy of everything of everything of everything of everything…" ผมก็ลอกเขามาอีกทีนะครับ
อีกบทความหนึ่งของผูเขียนคนเดียวกันที่ใชวิธีการเลาเรื่องแบบเมตาฟกชัน คือ บทความเรื่อง
ASK 4 MORE ตีพิมพในนิตยสาร a day ฉบับที่ 41 มกราคม 2547 หนา 156 โดยผูเขียนแสดงถึงบทบาท "ผูเลา"
ที่กํ าลังเลาเรื่องที่แสดงกระบวนการแตงเรื่องนั้นๆ อยางชัดเจน
… นี่เปนการเขียนครั้งที่สี่ในอะเดยของผม เรื่องราวในคราวนี้ไมใชเรื่องของผม ไมใชเรื่องของคุณ แตเปนเรื่อง
ของเขลา ใชแลวครับ เรื่องของ 'เขลา' เขลา คือสรรพนามแทนผูชาย บางออกเสียงวาเคา แตเคากับเขลาก็เปน
คนละคนกัน เพราะเขลาอยูบนสองหนากระดาษนี้ เขลาไมอาจออกไปตบบา ขี่คอ หยอกเอิน เขินอายอยูขางกาย
พวกคุณได
ถาคุณอานเรื่องของเขลาแลวเกิดหลงรักหัวปกหัวปาขึ้นมา เขลาก็ไมมีเบอรโทรใหคุณติดตอ ไมมีอีเมลแอดเดรส
ให คุ ณส ง จดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ห รื อ ฟอร เ วิรดรูปโปมาใหอานแตอยางใด จนกวาผมจะอนุญาตใหเขลามี
สิ่งเหลานั้น แตจนถึงบรรทัดนี้บอกตามตรงวาเขลายังไมมีครับ
ผมกํ าลังจะตั้งชื่อใหเขลา ชื่อ จตุพล ดีมั้ย? อืม…ก็ซํ้ ากับอาจารยทางดานพูดโชว จตุพร ไมด…
ี ดูเปนหญิง
ไปหนอย จตุชัย…ไมคอยเพราะแฮะ จตุรัส ละกัน อืม…คุณวาดีมั้ย? โอเค ตั้งแตบรรทัดนี้เปนตนไป เขลาชื่อ
จตุรัส …
เชนเดียวกัน ในฉบับที่ 42 เดือนกุมภาพันธ 2547 หนา 152-153 นิ้วกลมยังคงใชวิธีการ
เลาเรื่องแบบเมตาฟกชัน
… 'ดิลก' เปนบุคคลหนึ่งที่คุณกําลังจะไดรูจัก ถาคุณเคยรูจักดิลกมากอนหนา ขอใหรูวาเปนคนละดิลก เพราะ
ดิลกคนนี้ไมมีพอมีแม ไมไดปฏิสนธิจากอสุจิและไข แตเกิดขึ้นมาไดดวย ด.เด็ก - สระอิ - ล.ลิง - โดยมีเสียง
ห.หีบ สอดประสานเปนวิญญาณไรรูปอยูภายใน แพทยผูทาคลอดไม
ํ
ใชใคร เขาคือ 'นิ้วกลม' …
… วันนั้นคลื่นไมแรง แสงแดดไมรอน ลมเอื่อยๆ แตดิลกตกทะเล! ก็จะทํ าไมเมื่อผมอยากใหดิลกตกทะเล …

113
3.3 mini-narratives
ตั้งแตฉบับที่ 37 เดือนกันยายน 2546 เนื้อหาในนิตยสาร a day ปรากฏคอลัมนชื่อ
เรื่องมีอยูวา ที่มีคําอธิบายสั้นๆ ในหนาสารบัญวาเปน "ความรูเล็กๆ นอยๆ ที่คุณอาจไมร"ู ในครั้งแรกที่ตีพิมพ
และ "มันเริ่มตนตรงที่ เรื่องมีอยูวา…" ในฉบับตอๆ มา คอลัมนนี้แสดงถึงการครุนคิดในเรื่องงายๆ สิ่งตางๆ
ที่อยูรอบตัว ซึ่งบางครั้งเปนสิ่งที่ไมนาจะ "เปนเรื่อง" ขึ้นมาได อาทิเชน เรื่องเกี่ยวกับเมฆ (ฉบับที่ 37) ชอลก
(ฉบับที่ 38) หนาตาง (ฉบับที่ 39) ฝุน (ฉบับที่ 40) ตูเย็น (ฉบับที่ 41) หนวด (ฉบับที่ 42) และเรื่องราวเกี่ยวกับ
สีชมพูในฉบับที่ 43 ซึ่งการเรื่องเลาเชนนี้คือ mini-narratives หมายถึง เรื่องราวที่ดูไมสลักสําคัญ เรื่องที่ดู
ไมมีเหตุผล เรื่องเล็กๆ นอยๆ ที่ดูเหมือนไมมีความหมายอะไร นอกจากนั้น คอลัมนนี้ยังใชวิธีการผูกหรือเรียงรอย
เรื่องที่ไมเกี่ยวของผสมผสานใหเปนเรื่องเดียวกัน ซึ่งอาจจัดไดวามีลักษณะแบบ cut n' mix ดังจะยกตัวอยาง
ขอความทั้งหมดของ เรื่องมีอยูวา เขียนโดย มนูญ ทองนพรัตน ในนิตยสาร a day ฉบับที่ 37 เดือนกันยายน
2546 หนา 126 ดังนี้
·
·
·
·
·

·

·
·
·
·
·
·

·

·

·

… เมฆก็เหมือนสิ่งมีชีวิตที่มีวงจรชีวิตและพฤติกรรมประจําตัวในแตละวัน
เมฆประกอบขึ้นดวยละอองนําหรื
้ อเม็ดนําเล็
้ กๆ นับลานๆ เม็ด
แตสามารถลอยอยูไดโดยมีมวลอากาศพยุงไว
และกระแสลมจะเปนตัวพัดพากลุมเมฆใหลองลอยไป
เมื่อไอนํ้ าถูกแผดเผาดวยความรอนจากดวงอาทิตยจนลอยขึ้นพรอมมวลอากาศจนถึงระดับความสูง
ที่อุณหภูมิลดลงเทาจุดนําค
้ าง (Dew Point) ไอนํ้ าจะกลั่นตัวเปนหยดนําเกาะกลุ
้
มกันกลายเปนเมฆ
อาหารของเมฆคือความชื้น ที่ดูดกลืนเขาทาง 'ปาก' คือใตฐานเมฆ ยิ่งความชื้นมาก เมฆก็จะกอน
ใหญขึ้น ซึ่งความชื้นก็จะขึ้นกับปริมาณตนไมและปาเปนสําคัญ
เมื่อกินเขาไปมากจนอวนใหญก็จะตกลงมากลายเปนฝน
แตถาอาหารไมเพียงพอ เมื่อถึงเวลาเมฆก็จะสลายตัวไปเอง ซึ่งนั่นคืออาการ 'ตาย' ของเมฆ
ทองเมฆที่เห็นเปนสีดาก
ํ อนฝนตก เปนเพราะปริมาณของเม็ดนําที
้ ่สะสมอยูมาก
ฝุนละอองในอากาศจะเปนแกนใหไอนํามากลั
้
่นตัวเปนเม็ดนําเพื
้ ่อรวมกันเปนเมฆ
อากาศบริสุทธิ์เกินจนไมมีฝุนละอองเจือปน ก็มีโอกาสนอยที่จะเกิดเมฆ
ถามีเมฆเล็กนอย เราจะเรียกกันวา ทองฟาโปรง ถามีเมฆเพียงบางสวนกระจัดกระจาย เราจะ
เรียกกันวาสภาวะอากาศดี ถามีเมฆมากแผขยายครอบคลุมเปนบริเวณกวาง เราจะเรียกวา ทองฟา
คลุม ถามีเมฆทึบเปนสีเทาคลํามื
้ ดแผขยายทั่วไป เราจะเรียกกันวา สภาวะคลุมฝน
ประเทศไทยจะมี ท  อ งฟ า โปร ง และมี เ มฆปกคลุมนอยที่สุดในชวงฤดูหนาวตอเนื่องถึงตนฤดูรอน
(พ.ย. - มี. ค.)
กาลิทาส (พ.ศ.918-957) กวีและนักประพันธบทละครของอินเดีย ไดเขียนวรรณคดีสันสกฤตเรื่อง
เมฆฑูต ขึ้นมาโดยใหเมฆทํ าหนาที่เปนฑูตนํ าสารแหงรักและอาวรณอยางสุดซึ้งจากยักษตนหนึ่ง
ไปยังนางผูเปนที่รัก
ยามเย็นเมื่อเกิดพายุฝนฟาคะนอง ในทองฟายอมมีเมฆกอน (เมฆระดับตํา)
่ อยูมาก เมฆและไอนํา้
นี้เองจะเปนตัวหักเหแสงสีแดงใหเขาตาเรา เราจึงเห็นฟาเปนสีแดงตรงทิศตะวันตก

·

·

·
·
·
·
·
·
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ปจจัยสํ าคัญในการทําฝนเทียมหรือฝนหลวง ไดแก ปริมาณของเมฆ ชนิดของเมฆ และอุณหภูมิ
ของเมฆ
หนวยที่ใชวัดปริมาณของเมฆ เรียกวา ออคตา (OKTA) ซึ่ง 1 ออคตาก็คือพื้นที่ 1 ใน 8 ของพื้น
ทองฟา
ทองฟาที่ถือวามีเมฆมากจะตองมีปริมาณเมฆ 7 ออคตา
เทาที่เห็นมา 85 เปอรเซ็นตของคนชื่อเมฆจะมีผิวคลํา้
ยกเมฆ เปนอาการเพงดูเมฆ เมื่อเห็นเปนรูปอะไรแลว ก็ถือเปนนิมิตเพื่อทํานายวาดีหรือราย
สมัยกอนตอนจะยกทัพ ถาเห็นเมฆเปนรูปพระนารายณ ก็ถือวาเปนนิมิตที่ดี ควรยกทัพได
และยังแปลความไดอีกวา เดาเอง นึกคาดเอาเอง กุเรื่องขึ้น
แตขอรับรองวาเรื่องที่อานผานมาทั้งหมดไมไดมาจากการยกเมฆ

จะเห็ น ได ว  า คอลัมน เรื่ อ งมี อ ยู  ว า มี ก ารจบเรื่ อ งอย า งไม ค าดคิ ด กล า วคือเปนเรื่องที่
ไมเกี่ยวของกับสิ่งที่เลามาตั้งแตตน หรือหากจะมีความเกี่ยวของกัน ก็เปนการแสดงความสัมพันธในแงมุมที่
ผิดแผกไปจากสิ่งที่คนโดยทั่วไปจะนึกถึง ดังขอความในหนา 124 ฉบับที่ 38 เดือนตุลาคม 2546 ที่เลาเรื่อง
เกี่ยวกับชอลก ผูเขียนเริ่มตนดวยการเลาถึงคุณสมบัติทั่วๆ ไปของชอลก เชน ระยะทางที่ชอลก 1 แทงจะเขียนได
จํ านวนชอลกใน 1 กลอง สวนประกอบของชอลก ความยาวของชอลก ประเทศผูผลิตชอลก โรงงานชอลกที่เกาแก
ที่สุดของประเทศไทย แตกลับจบดวยการหวนระลึกถึงคุณครู ความเปนระเบียบ และชอลกในฐานะที่เปนอาวุธ
ของครู
·
·
·

… เมื่อเห็นชอลกก็จะนึกไปถึงคุณครู และทําใหคิดไปถึงความเปนระเบียบ
ซึ่งนอกจากครูใชเขียนแลว ชอลกยังถูกใชเปนอาวุธในการขวางของครูดวย
ใคร (ไม) เคยโดนบาง

ลักษณะของการ cut n' mix ยังพบไดในคอลัมน main course ในฉบับที่ 40 เดือนธันวาคม
2547 หนา 45 ในหัวขอเรื่อง "One hundred years of solitude" โดยคอลัมนนี้นาคํ
ํ าทํานายอนาคต 3 แบบ
ที่เปนที่นิยมในปจจุบันมาประมวลรวมกันออกมาเปนมุมมองตออนาคตในแบบของ a day
…1. วิธีตอแนวโนม ซึ่งนิยมกันมาตั้งแตอดีตและมีแนวโนมจะไดรับความนิยมตอไปในอนาคต วิธีการ
ก็แคเอาตัวเลขทางสถิติตั้งแตอดีตมามองความเปลี่ยนแปลง และทํานายสิ่งที่จะ เกิดขึ้นในอนาคต
2. เทคนิคเดลไฟ ใชวิธีการรวบรวมและประมวลความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญกลุมหนึ่ง ภาพอนาคต
ที่ไดก็คือภาพอนาคตเฉลี่ยที่ผูเชี่ยวชาญสวนใหญมองเห็นตรงกัน
3. เทคนิคสรางฉากอนาคต รางแบบอนาคตดวยความคิดเห็นปนจินตนาการของนักอนาคตศาสตร
โดยมากแลววิธีนี้มีเปาหมายเพื่อที่จะบรรยายใหเห็นภาพโลกในอนาคต หรือตองการเตือนใหเห็นผลของความ
เปลี่ยนแปลงอะไรบางอยาง
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เทาที่ฟงดู การทํ านายอนาคตไมใชเรื่องงาย แตก็ไมถึงกับเปนเรื่องยาก ถาเราคิดวามันเปนแคการ
คาดเดาของมนุษยปุถุชนธรรมดาที่ไมไดมีญาณวิเศษ มันก็ยอมมีโอกาสถูกพอๆ กับผิด และที่สาคั
ํ ญ ทุกๆ คน
ตางก็มีสิทธิ์ที่จะสนุกกับการจินตนาการไปสูภาพแหงโลกอนาคต รวมทั้ง a day
เราหยิบยืมเอาวิธีการทํานายอนาคตทั้ง 3 สูตร มาเขยาผสมกันตามความเหมาะสม และเมื่อเอาขอมูล
เทาที่จะตามลามาไดผานเขาไปในสูตรเหลานี้ เราก็ไดภาพของโลกในอีก 100 ปขางหนา ผานสายตาของเราเอง
คอลัมน main course ฉบับที่ 42 เดือนกุมภาพันธ 2547 นิตยสาร a day นําเสนอเนื้อหา
เกี่ยวกับละครพื้นบานของไทย โดยผูผลิตเลาเรื่องเปนรอยแกว แลวมอบหมายให สรัญ เพชรรักษ รอยเรียง
เรื่องราวดวยบทรอยกรอง เปนลักษณะของการ cut n' mix โดยใสเนื้อหาแบบใหมผสมผสานลงในลักษณะ
การเลาเรื่องแบบเกา ดังตัวอยางในหนา 47 และ 53
… ทุกชาติทุกถิ่นฐานลวนมีนิทานพื้นบานฮาเฮ
สะทอนเรื่องราวทองถิ่นสืบทอดไมสิ้นนมนานกาเล
เวลามันก็เปลี่ยนไปนิทานละยังไงก็เปลี่ยนบางสิเพ
กาวไกลไปโกอินเตอรเอาไปนําเสนออยางโนนอยางเน
บางเรื่องก็เสื่อมก็สูญดูนาอาดูรลาดพาดเลเพ
พรุงนี้จะไปทางไหนวันนี้อยูไดยังฟงดูเท
บางคนก็ไมชอบนะอูหูอูยอะไรไมรูฟงดูลิเก ลิเก ฯ …
… จากเริ่มแตเดิมที
จักรจักรวงศวงศแนว
เคยยึดชวง Prime Time
ลองนึกยังคึกครื้น
สิงหไกรภพ ชาญ
นกกระจาบ ก็เขาตา
แตกอนดูกันนัก
สองหาสามศูนยป
เดี๋ยวนี้มีแบบอยาง
จักรจักรวงศวงศบม
เปลี่ยนยายมาฉายเย็น
เสาร-อาทิตยไดชื่นบาน
อยางไรก็ยังชอบ
คอมพิวเตอรกราฟกใสลง

หลายสิบปเขานี่แลว
นิยมนักคนมักชื่น
(ตามหลังขาวภาคกลางคืน)
เคยชอบชื่นตื่นตามา
สี่กุมาร ก็หาญกลา
อีก ขวานฟาหนาดํา ดี
เดี๋ยวนี้ชักนานนานที
ที่เริ่มวายคลายนิยม
ปนเด็กสรางสูผูชม
เด็กหนาใหมใหวงการ
จากชวงเดนหลังขาวสาร
เชามรนิทานแบบจักร-วงศ
ระบบระบบเริ่มสูงสง
ทั้ง 2D และ 3D ฯ …
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นอกจากนั้น ลักษณะของการ cut n' mix ยังปรากฏในหนา 62-63 ของคอลัมนเดียวกันนี้
ในสวนที่ผูผลิตเรียกวา "การรวมรางของยุคสมัย" ที่จับเอาบุคคลที่มีชื่อเสียงในยุคปจจุบันทั้งไทย และตางประเทศ
มาสวมเครื่องแตงกายแบบละครพื้นบานโดยใชเทคนิคการตกแตงภาพดวยคอมพิวเตอร พรอมทั้งมีบทรอยกรอง
ประกอบเพื่ออธิบายรายละเอียดของแตละคนดวย เชน
… วีเจวุนเสน/วีเจพอลลา/วีเจจา
ควบขี่พาชีวีดีทัศน
กระจองงองเชิญไพรฟาประชาปวง

สูคอลงทัศนเผ็ดรอนนครหลวง
เขาสูชวง 'ไอแอม ไซแอม' คาาาาาา… ฯ

… เดวิด เบคแฮม
เกือกทองของสั่งมาอยางพิเศษ
ปลอกแขนทองเปนของรักบงศักดา

มีฤทธิ์เดชเตะสั่งไดเลี้ยวซายขวา
เกลาเกศาจุกลํ้านําสมัย ฯ

small world เปนคอลัมนที่ผูผลิตนิตยสารเรียกวา บทกวีภาษาอังกฤษที่วาดวยเรื่องราวเล็กๆ
เขียนโดย โซเฟย ตีพิมพในนิตยสาร a day ฉบับที่ 17-21 small world ใชพื้นที่หนึ่งหนากระดาษเลาเรื่องแบบ
mini-narratives คือเรื่องที่แทบจะไมมีความหมายหรือใจความสําคัญใดๆ เชนในฉบับที่ 17 เดือนมกราคม 2545
หนา 46 เรื่อง "days" ผูเขียนเลาเรื่องของวัน โดยบรรยายวาแรกเริ่มเดิมทีวันทั้งเจ็ดอยูรวมกันอยางมีความสุข
วันจันทรและวันธรรมดาอื่นๆ ตางทํ างานหนัก ในขณะที่วันเสารและวันอาทิตยเริ่มเบื่อและพากันหนีไปจาก
วันธรรมดา แตที่สุดแลววันทั้งสองก็ตระหนักไดวาวันธรรมดานาเบื่อก็จริง แตหากปราศจากวันเหลานั้นแลว
วันเสารอาทิตยก็ไมอาจเกิดขึ้นได วันเสารและวันอาทิตยจึงกลับมาเปนสวนหนึ่งของวัน สัปดาห เดือน และป
ที่แสนสุขอีกครั้งหนึ่ง
คอลัมน small world ในหัวขอ "Noise" ในฉบับที่ 18 เดือนกุมภาพันธ 2545 หนา 37 ก็ยังคง
เปน mini-narratives ที่บรรยายความแตกตางของเสียงที่เกิดขึ้นในขณะที่คนเราเติบโตขึ้น โดยเมื่อเรายังเด็ก
เสียงตางๆ ก็เปนเพียงเสียงรบกวน (noise) ที่ไมมีความหมายอะไร แตเมื่อถึงวัยหนึ่ง เสียงเหลานั้นก็ไดรับการ
ตีความและใหความหมาย (sound) จวบจนเมื่อแกตัวลง เสียงตางๆ ก็กลับหมดความหมายไปในที่สุด
ในฉบับที่ 20 เดือนเมษายน 2545 หนา 17 โซเฟย เขียนคอลัมน small world ในหัวขอ
"boo-boo" โดยเลาวาเปนชื่อของหมาตัวหนึ่งที่เลี้ยงไวและไมสงเสียงอยางอื่นนอกจากเหา bog! bog! จนเมื่อ
ถึงวันที่ผูเขียนผิดหวังเสียใจกลับมาแลวไมรูจะทําอยางไร จึงตะโกนใสหมา มันหันมองหนาเธออยางเคย แตกลับ
สงเสียงปลอบโยน ' - - hushhhh! . . - - hushhhh!' และ '- - shhooooo! .. - - shhooooo!' และในหัวขอ "may"
ฉบับที่ 21 เดือนพฤษภาคม 2545 หนา 17 ผูเขียนไมไดเลาอะไรมากไปกวาการเคลื่อนผานของเดือนพฤษภาคม
(May) สูเดือนมิถุนายน
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สวนในฉบับที่ 19 คอลัมน small world ปรากฏในหัวขอ "Goldfish" ผูเขียนใชเทคนิค
การเลนคําในเรื่องเลาแบบ mini-narratives เชนเดิม เนื้อเรื่องโดยสรุปคือโลกของปลาทอง มีความสุขเสมอเพราะ
มันลืมงาย ตรงขามกับโลกของคนที่มีความทรงจํา ทําใหเกิดความหวงแหน ความเห็นแกตัว
… in the world of goldfish
there's no fish.
'cause they're all fish.
the goldfish's world,
no possession,
'cause they're goldfish.
the goldfish's world
lasts for seven minutes
a fat goldfish
happy as he is.
'cause in the next minute
he'll forgot all of it.
until one day
i began to sell fish.
i, selfish.
i, selfish.
and i, selfish.
'cause in his bowl
is full of fish.
but in my bowl
is full of shit.
คอลัมน 10 cantos เปนคอลัมนที่ไดแรงบันดาลใจโดยตรงมาจากหนังสือรวมบทกวีแคนโต
ทั้งสองหมายเลขของ ฟา พูลวรลักษณ คอลัมนนี้ตีพิมพบทกวี 3 บรรทัดซึ่งเปนผลงานของผูอานที่สงเขามา
ฉบับละ 10 บท โดยผูผลิตเปนผูกาหนดเนื
ํ
้อหาของบทกวีในแตละฉบับ เชน ฉบับที่ 18 วาดวยเรื่องของ 'ความรัก'
ฉบับที่ 19 ในหัวขอ 'จินตนาการ' ฉบับที่ 20 เรื่อง 'สีสันแหงฤดูรอน' ฉบับที่ 21 'การเดินทาง' ฉบับที่ 22
'จินตนาการกับความรู' คอลัมน 10 cantos นี้ จัดเปนเรื่องเลาแบบ mini-narratives
…2
ฉันพูดไมได
ฉันจึงใชความเงียบ
บอก "รักเธอ"
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3
ความรักเกิด
วันที่
เกิดความรัก …
…9
เมื่อฉันรัก
ฉันเจ็บ
ฉันยังคงรัก …
(ฉบับที่ 18 เดือนกุมภาพันธ 2545 หนา 42)
…6
ฉันฉีกหนังสือ
มาพับ
เปนนก …
…8
เพราะเมฆสีดาํ
กอดกัน
จึงเกิดฝน …
(ฉบับที่ 22 เดือนมิถุนายน 2545 หนา 45)
คอลัมน a day diary เปนบันทึกประจําวันที่ผูอานสงเขามาตีพิมพ คอลัมนนี้เริ่มปรากฏใน
นิตยสาร a day ฉบับที่ 38 ขอความในคอลัมนเปนเรื่องเล็กๆ นอยๆ ที่เกิดขึ้นใน 1 วัน จัดเปน mini-narratives
… 15 พ.ย. 46
เย็นนี้กินขาวกับแกงสม
อรอยดี
กินคนเดียว
อิ่มคนเดียว
เหงาชิบ!! เลย
อยากเหงามั๊ย???
มากินขาวคนเดียว
ดวยกันสิ… มามะ
กิ่งแกว
(ฉบับที่ 40 เดือนพฤศจิกายน 2546 หนา 142)
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… 15-01-47
Birthday ลูกบัว 1 ขวบ ลูกสาวสุดแกน
สิ่งมหัศจรรยทั้ง 7 สิ่งของโลก สูไอตัวยุงของแมไมไดหรอก
หนูนะมหัศจรรยที่สุดในโลกเลย "1 เดียวเทานั้นดวย"
Note: เอาตังคไปเขาแบงก+ซื้อหนังสือ ก.ไก ให 1 เลม
แมชมพู
… 19 มกราคม 2547
รูสึกวาไมมีเวลาเปนของตัวเองเลย
มีแตเวลาที่เปนของคนอื่น
แมแตเวลาวางก็ยังคิดถึงคนอื่น
รูตัวอีกทีเวลาวางอันนอยนิดก็หมดไปแลว
ใครกันนะที่มาขโมยเวลาของฉันไป
ชวยเอามันกลับมาคืนไดแลว
เพราะฉันมีอะไรใหทาอี
ํ กเยอะ
เหมียว
ปล. อาการไมวางเปนขออางของคนขี้เกียจ
(ฉบับที่ 42 เดือนมกราคม 2547 หนา 141)
… 9 ก.พ. 47 (9:48)
ใครๆ ก็ชอบดูดวง บาหมอดู (หมอดูคูกับหมอเดา) บอกวา "อนาคต
ถาคุณทํ าแบบนี้จะไมดี ไมรุง" เราก็เริ่มไขวเขวกับคําทํานาย แตถาเราชอบเรารัก
ที่จะทํ าแบบนั้นละ ทั้งที่รูวาทําแลวจะไมรุงละ? หรือหมอดูบอกวา
"คุณทํ าอันนี้ดีนะจะรวย จะรุงเรือง" ไขวเขวอีกแลว เริ่มคิดวาทําแบบนี้
ดีกวา แลวก็รักมันจริงๆ หรือเปลา?
จะเชื่อใจตัวเองหรือเชื่อหมอดู หรือหมอเดา?
TO-EY
(ฉบับที่ 43 เดือนกุมภาพันธุ 2547 หนา 140)
อีกคอลัมนหนึ่งที่จัดไดวาเปน mini-narratives คือคอลัมน life in a day เขียนโดย วินทร
เลียววาริณ ตีพิมพในตัวอยางที่ทาการศึ
ํ
กษาทุกฉบับ ยกเวนฉบับที่ 34 เดือนมิถุนายน 2546 ผูเขียนใชภาพและ
ตัวอักษร (ประโยค) เลาเรื่องรวมกัน กลาวคือทั้งสองสิ่งนี้ตางสนับสนุนกันและกัน รอยเรียงเปนเรื่องราวหรือ
เหตุ ก ารณ สั้ น ๆ ที่ สอดคล อ งกั บ เนื้ อ หาหลั ก ในแต ละฉบั บ โดยเรื่ อ งราวเหล า นั้ น ไม ไ ด รับ การบรรยายถึ ง
ความเปนมาอยางละเอียดลออเชนเดียวกับเรื่องสั้นโดยทั่วไป แตเหมือนเปนเรื่องเลาสั้นๆ เพียงชวงหนึ่งของ
เหตุการณเทานั้น
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วินทร เลาวาแนวคิดของ life in a day ที่เขาเลือกมานําเสนอเปนการผสมสองสื่อเขาดวยกัน
คือวรรณกรรม (ตัวอักษร) กับศิลปะ (ภาพถายกับกราฟก) บางทอนของเรื่องเสนอดวยตัวอักษร บางทอนดวย
ภาพ โดยทํ าใหมีความนอยที่สุด สะอาดที่สุด ตัดสวนที่ไมจาเป
ํ นออกใหหมด ผลที่ไดคือเรื่องสั้นๆ ประกอบภาพ
(pictorial short short story) ที่มีหนาตาคลายโฆษณาผสมเรื่องสั้นแนววรรณรูป28
ดังตัวอยางในฉบับที่ 37 เดือนกันยายน 2546 ที่มีเนื้อหาหลักวาดวยหนังสือโป ในหนา 158159 ผูเขียนใชขอความเปนภาพรางในภาพเปลือยของนางแบบ โดยขอความแรกเปนบทสนทนาของชางภาพกับ
ทีมงานบอกเลาเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหวางการถายทํ าภาพโป และขอความที่สองเปนกระแสสํานึกของนางแบบ
ในขณะที่กํ าลังวิ่งหนีกลุมผูชายที่ตามมาขมขืนเธอ จากภาพ เสนบนคือขอความแรก และเสนลางคือขอความ
ที่สอง จากตัวอยางนี้ จะเห็นวาขอความทั้งสองนอกจากจะบอกเลาเรื่องแลว ยังทําหนาที่เปนภาพดวย ลักษณะ
เชนนี้พบเสมอในคอลัมน life in a day ของ วินทร เลียววาริณ ที่ผูผลิตเรียกขานวาเปน "เรื่องสั้นมีดีไซน กับ
นักเขียนมีสไตล"

…"ปรับไฟลงมาหนอย" เขาบอกเด็ก ผิวนางแบบไมดี ตองใชแสงซอฟต หนาอกใชได แต… "เฮย!
ใครซักคนไปแตงสีหัวนมใหเขมอีกหนอยซิ ละเอียดหนอย นี่งานศิลปะนะโวย ทาปากใหแดงอีกนิด" ลดอีก
ครึ่งสต็อป "จะถายจริงแลว ยิ้มหนอยครับคุณ ขยับขาอีกนิด นาน… ยังงาน… สวยมากกก อีกรูปนะครับ
เผยอปากอีกนิด นาน… แจวมาก! งานนี้คุณตองดังแน ชิ้นนี้โคตรอารตเลย"
…มีคนเคยบอกเธอวา ขาสวย เธอยิ้ม แตตอนนี้ขาคูสวยคูนี้กาลั
ํ งเจ็บเพราะวิ่งหนีไอพวกนั้นไปตามทาง
มืด แมเคยบอกวาเธอสวย บางทีโตขึ้นจะไดเปนดาราดัง ถาดังแลวไดเงินก็ดี จะไดชวยแมอีกแรง ไมอยากใหแม
ทํ างานหนัก ปานนี้คงเปนหวงวาเธอหายไปไหน เธอสะดุดลม ใครคนหนึ่งกดเธอลงบนพื้นหยาบ ไดยินเสียงหอบ
ดัง "หนูสวยจัง…" ใครอีกคนวา "เร็วๆ โวย ถึง ตากูแลวยังวะ อั้นมาตั้งแตตอนดูรูปศิลปนั่น…"

28

วินทร เลียววาริณ, "behind life in a day," a day 61 (กันยายน 2548): 48.
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คอลั ม น j-wan หรื อ เจหวาน เปนอีกคอลัมนหนึ่งที่ปรากฏลักษณะการเลาเรื่องแบบ
mini-narratives โดยในคอลัมนนี้ผูเขียนมักเลาเรื่องขยายความจากสิ่งที่ไมนาจะจับเอามาเปนสาระได คอลัมน
j-wan ตีพิมพในนิตยสาร a day ฉบับที่ 22-29, 32-33 และ 35-36 ดังในหนา 82 ของฉบับที่ 22 เดือนมิถุนายน
2546 ในเรื่อง "Missing pieces" ที่ผูเขียนวิเคราะหสาเหตุที่ชอนสอมในบานหายไปราวกับเปนปรากฏการณลี้ลับ
เหนือธรรมชาติ
… มันเปนสิ่งที่ไมไดเพิ่งเกิดขึ้น แตเกิดขึ้นมานานแลวครับ นานกอนที่ผมจะจําความไดซะอีก เปน
เหตุการณที่ผิดปกติจนนาขนลุก ผมทนเก็บเรื่องนี้ตอไปไมไหวแลว กับการที่ตองอยูในสังคมสแตนเลสอันซับซอน
แหงนี้ ผมทนไมไดที่จะตองรับรูเรื่องเหลานี้คนเดียว เพราะมันเปนเรื่องของสวนรวม เปนเรื่องจริงที่เกิดขึ้นใน
สังคมมนุษย เปนสิ่งลี้ลับที่เราเกือบทุกคนตองเผชิญโดยไมทันรูตัวมากอน
สิ่งนากลัวนี้เกิดขึ้นในบานเรานี่แหละครับ เปนสิ่งพิศวงใกลๆ ตัวเรานี่เอง เคยสังเกตมั๊ยครับวา เหตุใด
ชอนสอมที่เราใชในครัวเรือนของเรามักลดจํ านวนลงไปเรื่อยๆ โดยที่เราไมทันสังเกตมันหายตัวไปอยางลึกลับ
อยางตอเนื่องทีละชิ้นสองชิ้นจนเราเริ่มรูตัวก็ตอเมื่อใครสักคนในบานเอยปากขึ้นมาวา
"ชอนสอมแมงหายไปไหนหมดวะ?!" …
และฉบับที่ 24 เดือนสิงหาคม 2546 หนา 60 ที่พูดถึงสิ่งที่กําลังไดรับความนิยม หรือ "TOP
TRENDY" j-wan ยกอันดับความยอดนิยมอยางหนึ่งใหกับ "การกิน Ice cream โคนจากกน" ซึ่งในความเปนจริง
เปนเรื่องธรรมดาสามัญทั่วไป
… เทคนิคการกินไอศกรีมโดยเริ่มจากกนกรวยอาจจะไมใชสิ่งแปลกใหม แตอีก 3 เดือนขางหนา ผูคน
ทั่ วโลกจะปฏิบัติกับไอศกรีมโคนของตัวเองดวยการเริ่มกินในทิศทางเชนนี้ การกัดกินที่เริ่มจากสวนหางกอน
ถึงแมจะทํ าใหกนกรวยรั่วและเกิดความเลอะเทอะเปรอะเปอนตามมาอยางยากที่จะหลีกเลี่ยง แตการที่ไดดูดกิน
เนื้อไอศกรีมที่คอยๆ ไหลรวมตัวออกจากกนกรวยอยางชาๆ ใหนักกินไดลิ้มรสนี่สิ อรอยกวาการกินแบบธรรมดาๆ
ถึงหลายเทาตัว …
หรือในฉบับที่ 27 เดือนพฤศจิกายน 2546 หนา 79 ที่ทําใหเรื่องสาย small talk ของโทรศัพท
มือถือพันกันกลายเปนเรื่องเปนราวขึ้นมา ในชื่อบทความ "ปมปริศนา"
... มันไปขมวดกันตั้งแตเมื่อไหรครับ เหตุอันใดสายยาวๆ ตางๆ ที่เราลืมทิ้งไวที่ไหนสักที่ ไมวาจะเปน
เสนดาย ไหมพรม สายไฟอแดปเตอร หรือสายหูฟงซาวนอะเบาตตางๆ เมื่อเรากลับไปพบมันอีกครั้ง จะพบวามี
ปมขดขมวดขยุกขยุยกันอยู (ปกติไมเกิน 1 กลุม) เกิดเปนปริศนาขึ้นมาอยางไรสาเหตุ ใหเราเสียเวลานั่งแกะ
อยางยากลํ าบากเสมอๆ ผมสงสัยมากครับวาการแกะปมแตละครั้งเปนการแกะคอนขางยาก อาศัยเวลาและ
ภูมิปญญาพอสมควร
ถาทางออกของการแกะที่เราตองพยายามลอดสายไปมาเปนทางเดียวกับการลอดสายเขาไปขมวดกัน
เปนปมแลวละก็ พูดแลวนาขนลุกนะครับ! เพราะขนาดตอนเราพยายามที่จะแกะปมยังยากเลย แลวมันเขาไปขด
ขมวดกันเปนกลุมกอนแบบนั้นไดอยางไร
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หรือวามันจะเปนสิ่งมีชีวิตครับ แตถามันเปนสิ่งมีชีวิตมันคงเปนสิ่งมีชีวิตที่ดูไมมีอะไรทําเปนอยางยิ่ง
เขาทํ านองมือไมพายเอาเทารานํา้ คือไมมีอะไรทํายังหางานใหคนอื่นปวดหัวเลนอีก มองอีกแงอาจจะเปนวิธีการ
เรียกรองความสนใจอีกแบบหนึ่ง หรือมองในแงดีนี่ก็อาจเปนความปรารถนาดีของเหลาสายตางๆ ที่ตองการให
เราไดฝกสมองประลองปญญาจึงสรางเกม Puzzle ขึ้นมาใหเราเลนก็อาจจะเปนได
ทั้ งนี้ทั้งนั้น เรื่องราวของปมปริศนายังคงเปนปมปริศนา ถึงแมเวลานี้จะยังไมมีใครทราบถึงสาเหตุ
การเกิดของปมปริศนาไรที่มานี้ ปมปริศนาก็ยังคงเกิดขึ้นอยูในชีวิตประจําวันของเราตอไป ในขณะที่คนๆ หนึ่ง
กํ าลังนั่งแกะปมปริศนาอยูที่ไหนสักที่ รับประกันไดครับวาเขาจะไมมีทางโดดเดี่ยว เพราะอยางนอยก็ยังมีอีก
หลายชีวิตในโลกที่กาลั
ํ งนั่งงวนแกะปมปริศนาอยูเชนกัน ...
สวนในฉบับที่ 36 เดือนสิงหาคม 2547 หนา 117 ซึ่งเปนตอนสุดทายของ j-wan ผูเขียนเลาวา
ไดพบกับบุคคลคนหนึ่งที่ไปอาศัยอยูบนเกาะซึ่งประชากรบนเกาะประกอบอาชีพคนละหนึ่งอยางไมซากั
ํ้ น ทาที
ของขอความที่ยกมาแสดงถึงแงมุมทางศิลปะที่ตอตานการใหคุณคาของงานศิลปะแบบเกาที่ตองอยูในแกลเลอรี
เทานั้น โดยจะเสนอผลการศึกษาในสวนของศิลปะแบบโพสตโมเดิรนในลําดับถัดไป
... เจหวาน : แลวอาชีพศิลปนของคุณละ
ชลสิทธิ์ : ผมรูสึกภูมิใจที่เปนศิลปนสไตล Act Art คนเดียวในเกาะ ซึ่งอาจจะไมภูมิใจนักถามาเปนที่บานเรา
ที่มีกันอยูเยอะแลว
เจหวาน : คุณสรางผลงานศิลปะอะไรไปแลวบางครับ
ชลสิทธิ์ : งานสไตล Act Art คือการโชวในสิ่งที่คุณไมไดเปนอยู คุณเพียงแตทําในสิ่งที่คุณไมไดรูสึกใหดู
ออกมาเปนงานศิลปะสูสาธารณะ แลวพรีเซนตใหมันดูสูงคาใหมากที่สุด สวนใหญผมจะเนนที่การ
แตงตัวครับ ผมถือวาการแตงตัวใหดู Art คืองานอยางหนึ่งของผม
เจหวาน : นอกจากการแตงตัวแลวคุณไดผลิตงานชิ้นอื่นๆ บางหรือยังครับ
ชลสิทธิ์ : ยังครับแตผมกะวาจะสรางงานศิลปะขนาดยักษบน Billboard แทนผืนผาใบขนาดยักษ ภูมิใจที่จะใช
ไฟสปอตไลตสองงานแทนไฟจากหลอดสีเหลืองกระจอกๆ ในแกลเลอรีครับ …
3.4 การลดความสําคัญของวิธีการเลาเรื่องแบบเสนตรง
การเลาเรื่องแบบเสนตรง (linear) เปนวิธีการเลาเรื่องหลักของยุคสมัยใหม ประกอบดวย
การมีตนเรื่อง ดําเนินเรื่องและจบทายตามลําดับขั้นตอน ไมวาจะอยูในปริมณฑลของวิทยาศาสตร ศาสนา ศิลปะ
นวนิยาย ภาพยนตร ฯลฯ ทุกอยางมีจุดเริ่มตน ตอนกลาง และลงทายที่แนนอน กลุมโพสตโมเดิรนปฏิเสธวิธีการ
เลาเรื่องแบบเสนตรง และตั้งขอสงสัยรวมทั้งกระตุนใหมีการวิพากษวิจารณวิธีการเลาเรื่องแบบดังกลาว
การเลาเรื่องแบบ non-linear หรือการเลาเรื่องแบบไมเปนไปตามลําดับเวลา แมจะไมมีใหเห็น
มากนักในนิตยสาร a day แตจากการศึกษา พบการเลาเรื่องลักษณะเชนนี้ในคอลัมน ordinary people ฉบับที่
18 เดือนกุมภาพันธ 2545 หนา 34-36 ในชื่อ "COMICS SPEAK OUT" เขียนโดย สุธิสาร ปฏิภาณเทวา
บทความดังกลาวเลาเรื่องของนักวาดการตูน 4 คนโดยผูเขียนเริ่มตนดวยการเลาถึงการเลือกซื้อการตูนจาก
สยามสแควร บรรยากาศในการเดินทางสลับกับการบรรยายประวัติของนักเขียนการตูนแตละคน
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… การตูน 4 เลมถูกเลือกจากแผงขายหนังสือเล็กๆ ยานสยามสแควร ควักแบงค 100 กับแบงค 50
ยื่ น ให คุ ณลุ ง คนขาย ก อ นจะออกจากร า นไม ลืม ที่ จ ะแกะพลาสติ กของเลมแรก เพื่อเดินอานระหวางทาง
ปายรถเมลหนาสยามเซ็นเตอรคนเยอะตามเคย รถติดยาวเปนแพอยางนี้ อีกนานแนกวารถเมลจะมา นั่งรอ
อาน 'Joe the Sea - Cret Agent' รวมเลมไปพลางบนบันไดสยาม
อานถึงตอนไอปลาหมึกโจกอเรื่องกําลังมันเลย รถเมลสายประจํามาพอดี วางซะดวย ทาทางวันนี้จะ
โชคดี ขึ้นนั่งเหมาะเจาะ จายเงินเรียบรอย เขาสูวังวนกับนักสืบปลาหมึกอีกครั้ง
ชาติ - สุทธิชาติ ศราภัยวานิช จบจากศิลปากร ทํากราฟกดีไซนอยู 2 ปกอนจะมาจับงานการตูน …

พักผอน

ผูเขียนจบเรื่องราวการเดินทางของตนเองในครึ่งแรกของเรื่องดวยการกลับถึงบาน และหลับ

… เย็นวันนั้น หลังกลับถึงบานดวยความออนเพลีย ทันที่ทีหัวถึงหมอน หนังตาก็พรอมจะปดทันที ภาพ
ที่เห็นคอยๆ มืดลง…มืดลง…จนมืดสนิท นาแปลกที่เหลาตัวการตูนบนรถเมลยังตามมาวนเวียนอยูในหัว …
หลังจากนั้นจึงเขาสูการสนทนาระหวางนักเขียนการตูนทั้ง 4 กับผูเขียนที่รอยเรียงในรูปแบบ
ของบทสัมภาษณทั่วๆ ไป และจบเรื่องตรงที่ผูเขียนตื่นนอนในตอนเชา รําพึงกับตัวเอง ราวกับวาบทสัมภาษณ
ที่ผานมาเปนเพียงความฝนเทานั้น
… แดดทอแสงผานผามานผืนนอย นาฬิกาปลุกลั่นเสียงดัง เชาวันใหมซะแลว หลับไปเมื่อไหรก็ไมรู
จํ าไดแตวาเมื่อคืนฝนสนุกดี ตองรีบอาบนํ้าแลวสิ เดี๋ยวสาย รถจะติด รถเมลคนแนนตาย พับผาหม เก็บที่นอน
เอะ! ทํ าไมการตูนทั้ง 4 เลมถึงมาอยูใตหมอนละ!?…
จะเห็นวา ผูเขียนไมไดเลาเรื่องตามลําดับเวลาที่เกิดขึ้นจริง กลาวคือ ผูเขียนนาจะไดคุยกับ
นักเขียนการตูนกอนที่จะเดินทางกลับบาน และคอยๆ ทบทวนประวัติของนักเขียนการตูนแตละคนระหวางทาง
กลายเปนวาผูเขียนซื้อการตูนมาแลวนึกถึงนักเขียนการตูนในขณะที่เดินทางกลับบานโดยที่ไมไดรูจักหรือพูดคุย
กับนักเขียนการตูนเหลานั้นเลย ตอจากนั้นจึงหลับฝนถึงการสนทนากันดังกลาว แมจะเปนความพยายามในการ
เรียบเรียงบทสัมภาษณใหมีเรื่องราวแตกตางจากบทสัมภาษณทั่วๆ ไป แตก็แสดงใหเห็นถึงลีลาการเขียนที่
หลีกหนีไปจากการเลาเรื่องแบบเสนตรงที่เปนแบบแผนในยุคสมัยใหม
จากการศึ ก ษาพบว า ลั กษณะของวรรณกรรมแบบโพสตโมเดิรนที่พบในนิตยสาร a day
สามารถแบงไดเปน 4 ลักษณะดวยกัน คือ ลักษณะของการลดความสําคัญของผูแตงที่สะทอนในบทสัมภาษณ
ของคอลัมน q & a day ฉบับที่ 22, เมตาฟกชัน ในคอลัมน ฟาเหลือง และ E=iq2, การเลาเรื่องแบบ
mini-narratives ในคอลัมน เรื่องมีอยูวา, small world, 10 cantos, a day diary, life in a day และ j-wan,
และลักษณะสุดทายคือการลดความสําคัญของการเลาเรื่องแบบเสนตรงในคอลัมน ordinary people ของฉบับที่
18
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4. ศิลปะแบบโพสตโมเดิรน
วงศทนง ชัยณรงคสิงห แสดงทรรศนะตอสิ่งที่เรียกวาศิลปะไปในทิศทางเดียวกับศิลปะแบบ
โพสตโมเดิรน ในแงที่เปนสิ่งที่สอดคลองกับวิถีชีวิตและสังคม มีความสัมพันธกับชีวิต และปะปนอยูในชีวิต
ประจําวัน
"หลายๆ อยางในโลกเปนศิลปะไดนะครับ ศิลปะมีทั้งที่เปนรูปธรรม ก็คือสถาปตยกรรม ประติมากรรม
จิตรกรรม หรือวาการแสดงก็เปนศิลปะ แตผมก็เชื่อวามันมีศิลปะที่เปนนามธรรมดวย อยางการใชชีวิตของคนเรา
ก็เปนศิลปะไดครับ ศิลปะไมใชเรื่องสูงสง เกินสัมผัส ศิลปะคือสิ่งที่อยูรอบๆ ตัวเราในชีวิตประจําวัน ไมใช
ทุกอยางมีศิลปะ แตทุกอยางสามารถทําใหเกิดศิลปะขึ้นมาได ผมเชื่อวาศิลปะคือสิ่งที่ทางานกั
ํ
บความรูสึก สงผล
กระทบตออารมณและความรูสึกของเรา อาจจะไมใชอารมณสวยงามอยางเดียว อาจจะเปนอารมณสะเทือนใจ
อารมณหดหู ผมไมคอยเห็นดวยกับเรื่องที่ทาให
ํ ศิลปะเปนเรื่องศักดิ์สิทธิ์ จับตองไมได ศิลปะมันควรจะกลมกลืน
อยูในชีวิตประจําวัน แมกระทั่งจานชาม แจกัน หรือการออกแบบบานก็เปนศิลปะได มันทําใหจรรโลงจิตใจ"29
"ศิลปนบางคนทํ าใหศิลปะเปนสิ่งที่สูงสง ยากสัมผัส จับตองไมได ซึ่งเปนเรื่องผิดมากเลย เพราะวา
ไมมีประโยชนครับ มันมีประโยชนกับคนกลุมเดียว มีประโยชนกับคนที่ไปซื้องานในแกลเลอรีตอนเปดงาน ผมวา
ชาวบานทั่วไปก็มีศิลปะนะครับ ศิลปะหัตถกรรมซึ่งมันสืบทอดกันมานานแลว การสานปลาตะเพียน หรือการทํา
ขนมไทยบางอยางที่มันเต็มไปดวยศิลปะ แตทีนี้เราชอบไปตีความแบบตะวันตก ศิลปะแบบตะวันตกก็คือการ
แบงเปน sculbture, painting แลวก็ใชวิธีการโชวแบบตะวันตกคือแกลเลอรี ตะวันตกเขามีวัฒนธรรมแบบนั้น
มาตั้งแตเด็กแลว คือไปทัศนศึกษา ครูก็พาไปพิพิธภัณฑ ไปแกลเลอรี เพราะฉะนั้นเด็กเขารู เห็นความงาม
แตคนไทยไมมี คือบานเราเมื่อกอนศิลปะมันอยูกับวัด มันไมมีลักษณะโชว แตทีนี้มีคนทํางานศิลปะหรือศิลปน
รุนหนึ่งที่เปนตัววางรากฐานของศิลปะวาตองเปดตัวในแกลเลอรี เปนนิทรรศการซึ่งคนสักกี่คนจะเขาไปดู และ
ที่สําคัญ แกลเลอรีที่เรามีก็เปนแบบหลบๆ หลืบๆ แลวก็ประชาสัมพันธกันเฉพาะกลุม เพราะฉะนั้นคนไปดูงาน
ศิลปะ หรือคนทํ างานศิลปะก็อยูในวงแคบๆ ครับ ผมยังคิดเลยวาศิลปนรุนหลังเขามีความคิดแลววาศิลปะ
เปนเรื่องที่นาจะเผยแพรไปสูคนใหงายๆ เพราะฉะนั้นมันก็เลยออกมาในรูปของภาพประกอบในนิตยสาร ผมวา
มันก็ดีทีเดียวนะครับ ผมวาภาพประกอบบางชิ้นก็เปนงานศิลปไดเลย"30
วชิรา รุธิรกนก ใหมุมมองไวในหนาบรรณาธิการประจําฉบับที่ 26 เดือนตุลาคม 2545 หนา 2
ในประเด็ น เกี่ ยวกับการผลิตนิตยสาร และละครเวทีของนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ผูกติดกับการหาเงินทุนที่สูง
จนบั่นทอนความสนุกในการสรางสรรคเนื้องาน มุมมองของวชิรานี้ สอดคลองกับศิลปะแบบโพสตโมเดิรนขอที่วา
ศิ ลปะแบบโพสต โ มเดิ ร น ไม แ บงแยกวาศิลปะแบบใดแบบหนึ่งเปนศิลปะชั้นสูง มองแตเพียงวามันคือความ
แตกตางที่เทาเทียม

29
30

สัมภาษณ วงศทนง ชัยณรงคสิงห, 27 กรกฎาคม 2548
เรื่องเดียวกัน.
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… ผมไมเชื่อหรอกครับวานิตยสารสีสันสดสวยจะตองดีกวานิตยสารขาวดําเสมอไป ขณะเดียวกัน
ก็ไมเชื่อวาละคอนเวทีที่ฉากหรือเสื้อผาหรูหราจะตองดีกวาละคอนเวทีเล็กๆ ที่เลนตามมุมตึกขางถนน …
แนวคิดที่ไมแบงแยกศิลปะออกเปนเปนสูงกับตํา่ ยังปรากฏในขอเขียนของ ดุน มหาจําปาเทศ
เรื่อง หัวใชเทา ตอน is this communication? หนา 96 ฉบับที่ 36 เดือนสิงหาคม 2546
… คงเหมือนที่เขาวากัน ตางคนก็ตางมุม ภาพเขียนราคารอยลาน กับผาใบเปอนสีเปรอะๆ ที่ดูไมรูเรื่อง
หรือศิลปะสูงสงในโรงมหรสพหรูหรา กับนักแสดงราคาถูกริมถนน
หรือที่แทมันก็สื่อสารไอเรื่องเดียวกัน …
การเปดกวางทางดานศิลปะของวงศทนง สงผลสะทอนใหเนื้อหาของนิตยสาร a day ปรากฏ
ขอความที่แสดงใหเห็นแนวคิดดังกลาวอยูเสมอ เชนในคอลัมน think positive ฉบับที่ 17 เดือนมกราคม 2545
หนา 12 มีประเด็นเกี่ยวกับการทําใหขยะกลายเปนงานศิลปะในหัวขอ ART ON GARBAGE
… ในวั นสิ่งแวดลอมโลก 4 ธันวาคมที่ผานมา ทั่วโลกตางรวมใจกันรณรงครักษาสิ่งแวดลอม
ประเทศไทย, ณ พื้นที่เล็กๆ ของกรุงเทพมหานคร ชาวชุมชนกองขยะออนนุชก็รวมใจกันจัดงานเล็กๆ ที่
สรางสรรคชื่อ 'วันขยะสวยดวยศิลป' ขึ้น …
… บายวันนั้น มีแตสิ่งนาสนใจถวนทั่วงาน ไมวาจะเปนการนําขยะมาแลกไข, ธนาคารขยะ, เสวนา
ขยะ, ละครหุนมือ และที่สาคั
ํ ญที่ดูจะเปนตัวชูโรงของบายวันนั้นเลยคือ ศิลปะจากขยะ …
… การเห็นคุณคาของสิ่งรอบตัว โดยเฉพาะขยะ เปนอีกความคิดที่เด็กๆ ไดรับการปลูกฝง "เขาจะ
เก็บขยะจากบานมาวาด เอาเศษกระดาษเหลือทิ้งจากโรงพิมพมาใช แทนที่จะทิ้งมันไปเฉยๆ เขาทําคุณคาและ
ดึงมูลคาเพิ่มใหมันได" ประเสริฐ ฤทธิ์สําเริง ประธานที่ปรึกษาโครงการ 'วันขยะสวยดวยศิลป' รวมบอกเลาถึง
ความตั้งใจ "อยากใหคนภายนอกเห็นคุณคา คุณภาพของคนในชุมชน พวกเขาเปนมดงานที่ชวยใหสิ่งแวดลอม
ดีขึ้น แตกลับโดนมองวาเปนคนขยะ ถาไมมีพวกเขาแลวใครจะเปนคนทํา" …
… บายวันนั้น ขยะสวยกวาทุกๆ วัน
และในคอลัมนเดียวกัน ฉบับที่ 26 เดือนตุลาคม 2545 หนา 12 หัวขอเรื่อง Art on Bulb เปน
ตัวอยางของการนํ าเสนอการผสมผสานศิลปะ ซึ่งแงมุมหนึ่งคือวัฒนธรรมพื้นบาน เขากับสิ่งของเครื่องใชใน
ชีวิตประจํ าวัน อยางหลอดไฟออสแรม ที่สรางบรรจุภัณฑใหสอดคลองกลมกลืนไปกับการใชงาน ในที่นี้คือ
ใชสําหรับถวายพระในประเพณีเขาพรรษาแทนที่การถวายเทียนในปจจุบัน
… ความคิดมากที่ผสมผสานกันระหวางเทคโนโลยีกับวัฒนธรรมความเปนไทยแทอยางแนบเนียน โดย
การนํ าบทสวดถวายสังฆทาน มาพิมพลงบนแพ็กเกจเพื่อสรางความสะดวกแกคนใจบุญ … ในแตละปเขาตั้งใจ
จะนํ าลายพื้นบานของภาคตางๆ มาในการคงเอกลักษณความเปนไทยใหอยูกับเทศกาลตางๆ …
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ในฉบับที่ 28 เดือนธันวาคม 2545 หนา 12 คอลัมน think positive เสนอเรื่องราวของ
Alter-Calendar AD2003BE2546 ปฏิทินจากการออกแบบของนักออกแบบไทย
… ปฏิทิน AD2003BE2546 เปนผลงานการออกแบบของ 12 นักออกแบบเลขนศิลป รวมสมัยของ
ไทย …
… ความสนุกของนักออกแบบแตละคนที่ใสไวในปฏิทินเลมนี้ทาให
ํ มีความแตกตางไปจากปฏิทินที่มีอยู
ทั่วไป ถามองในเรื่องของการนําไปใชจริง ก็อาจจะใชยากไปสักหนอย แตอยางไรก็ตาม a day ขอสนับสนุน
ผลงานในเชิงทดลองชิ้นนี้เต็มที่ ดวยเล็งเห็นความตั้งใจดีที่ตองการชวยใหงานออกแบบเขาใกลชีวิตประจําวันเรา
มากขึ้น …
ฉบับที่ 30 เดือนกุมภาพันธ 2547 หนา 12 คอลัมนเดียวกัน ก็แสดงแนวคิดการผสมผสาน
ศิลปะกับสิ่งตางๆ ในชีวิตประจําวันในชื่อหัวขอ "2 in 1 Soap" ที่พูดถึงผลงานสบูใยบวบของ วรวิมล ณ ระนอง
และ "Candy Candles" ของ บัญชา มะ
… "ตอนนี้เราก็อายุมากแลว เหงื่อไคลก็เยอะ ก็คิดวาทํายังไงใหเวลาอาบนําได
้ ฟอกสบูไปดวยขี้ไคล
ก็หลุดไปดวย บวกกับสวนตัวไมชอบใชครีมอาบนํา้ เพราะมันลื่นๆ ตัวก็แหง แลวจําไดวาตอนเด็กๆ แมเอา
กรีเซอรีนมาทํ าสบู แลวก็ใชบวบขัดตัว รูสึกวาผิวดี ไมแหง ก็ไมเห็นวาใครเอาสบูก ับบวบมารวมกันซะที
นาจะลองทําดู" วรวิมล ยอนความคิดตอนเริ่มลองทําเมื่อหลายเดือนกอน จนกลายเปนสบูหอมขนาดถนัดมือ
ที่ดานหนึ่งมีใยบวบผสมอยู ...
… "มันเปนภูมิปญญาของไทย ที่ใชกันมาตั้งแตสมัยบรรพบุรุษ เปนสิ่งที่ควรอนุรักษไวคะ" เธอพูดแลว
ยิ้มกอนจะบอกวาโครงการสบูครั้งตอไปจะเปนสบูดอกไมไทย กลิ่นดอกไมไทย ซึ่งอยูในขั้นลองผิดลองถูกอยู ...
… "ทํ ามาไดปกวาๆ แลวครับ" บัญชา มะ สถาปนิกหนุมแหงบริษัทยักษใหญบอกกับ a day เมื่อ
คราวที่เราไปบุก 'บานเทียนขนม' ของเขา ที่เอกมัยซอย 30 เทียนขนมหวานเกือบ 50 ชนิดที่วางเรียงราย
ตระการตาเรียกความสนใจของ a day ไดมากโข บัญชาปลอยใหเราชื่นชมกับผลงานของเขาอยูพักใหญ กอนที่
จะเลาวา เขาเริ่มทุกอยางจากศูนย "ผมไมมีความรูอะไรเลย ไมรูจักพาราฟนที่จะใชทาเป
ํ นเทียนดวยซํา้ พอดี
พี่ชายผมตกงาน ก็เลยชวนกันหาอะไรทํา" เขาเริ่มตั้งแตเดินสํารวจตลาดเพื่อหาไอเดียอยู 2 เดือน "ปที่แลว
การทองเที่ยวมันบูมมากครับ ไปไดสวย ก็เลยคิดวาจะทําอะไรเล็กๆ เปนของติดไมติดมือ ใหชาวตางประเทศซื้อ
กลับประเทศ"
ไมไผกับเทียน สิ่งที่สื่อถึงความเปนตะวันออก เปนสิ่งแรกที่เขาทดลองทํา แตหลังจากที่ทดลองขายได
ไมนาน เขาก็หยุดทําไปเนื่องจากไมมีตลาดรองรับ "ตอนนั้นคิดจะทําเทียนตอ แตคิดไมออกวาจะทําเปนอะไรดี
เลยมองไปรอบตัววา มีอะไรบางที่สามารถเปนเทียนได ก็เห็นแกว ชอน เลยเริม่ แรกทําเทียนกาแฟ ตามดวย
บั วลอยไขหวาน" แลวผลตอบรับก็เกินคาดการณ อาจเพราะความแปลก ทําใหคนเห็นไดอมยิ้มกันถวนหนา
จึงทํ าใหลิสตออรเดอรที่แปะยาวเหยียดอยูขางโทรศัพทมีเยอะจนทําแทบไมทัน ...
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… เทาที่สังเกต เมนูตางๆ จะเปนอาหารจานงายที่เราหากินกันประจํา อยางลาสุด เขาเพิ่งสงฟกทอง
สั ง ขยาออกมาจากเตา "ชอบที่ จ ะเห็ น คนดูผลงานเราแลวยิ้มครับ" นั่นเปนเหตุผลหนึ่งที่เขาเลือกทํ าเทียน
เปนอาหารหวานคาวสีสันอรอย - ของงายๆ ใกลตัวที่หยิบขึ้นมาเปนโอกาส ...
อีกตัวอยางหนึ่งจากคอลัมนเดียวกัน ในฉบับที่ 36 เดือนสิงหาคม 2546 หนา 18 a day
ตี พิ ม พ คํ ากล า วของ พงศพินิต เดชะคุปต กรรมการบริหารและผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จํากัด เกี่ยวกับแนวความคิดใหมสําหรับบัตร ATM ที่สะทอนการนําศิลปะมาปรับใชใหเขากับ
ชี วิ ต ประจํ าวั น และสะทอนถึงวัฒนธรรมการบริโภคในยุคโพสตโมเดิรนที่การบริโภคไมไดเปนไปเพื่อคุณคา
ทางการใชสอยเพียงอยางเดียวดวย
… "ตั้งแตธนาคารพาณิชยเปดใหบริการ ATM ที่ผานมา รูปแบบบัตร ATM จะเนนที่ภาพลักษณของ
ธนาคารผูออกบัตรมาโดยตลอด ผูบริโภคไมมีโอกาสเลือกบัตรที่มีภาพลักษณที่เหมาะสมกับตนเอง ดังนั้น
ธนาคารกรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาจึ ง ได ส ร า งแนวความคิ ด ใหม สํ าหรั บ บั ต ร ATM โดยออกแบบดวยภาพการตูน
เนนความสดใสออกมา 3 รูปแบบ" …
ลักษณะของการผสมผสานศิลปะกับสิ่งตางๆ ในชีวิตประจําวัน ยังปรากฏในคอลัมน think
positive ประจํ าฉบับที่ 37 เดือนกันยายน 2546 หนา 34 ที่พูดถึงนักสรางสรรคงานศิลปะที่จับเอาอาหารมาเปน
สวนหนึ่งของงาน ในหัวขอ food fits for art
… ทักษิณา พิพิธกุล เริ่มหยิบจับ 'อาหาร' มาเปนสวนหนึ่งของงานศิลปะตั้งแตชวงที่เรียนปริญญาโท
ดานประติมากรรมที่สหรัฐอเมริกา เธอนึกสนุกอยากจะหลอภาพเหมือนของรูมเมตดวยสิ่งที่แสดงถึงคารแรกเตอร
ของเพื่อนคนนั้นแทนงานพอรตเทรตเหมือนจริงแบบปกติ หลังจากเฝาสังเกตชีวิตเพื่อนรักอยูหลายวัน เธอก็
พบวาสิ่งหนึ่งที่แตกตางกันระหวางเธอและเพื่อนคือ 'อาหาร' ซึ่งเปนสิ่งที่เราบริโภค และเชื่อมโยงถึงความเปน
อัตลักษณของตัวเรา ทักษิณาจึงเริ่มสรางงานดวยการขอเสื้อผาเกาๆ ที่ไมใชแลวของเพื่อนคนนั้นมาถอดพิมพ
ทําบล็อก พอไดแมพิมพก็เอา 'ซีเรียล' อาหารที่เพื่อนของเธอคุนเคยโรยลงไปบนบล็อก กอนจะเทปูนพลาสเตอร
ตาม สุดทายเธอก็ไดงานประติมากรรมรูปเสื้อของรูมเมตที่มีผิวหนาเปนซีเรียลขึ้นมาหนึ่งชุด …
และในฉบับที่ 40 เดือนธันวาคม 2546 หนา 18 คอลัมนเดียวกัน กับเรื่อง Media Is
Everywhere ซึ่งเปนภาพหนาตรงขนาดใหญของผูคนตางชาติตางภาษาที่ถูกติดตั้งในรั้วเหล็ก ทําใหผูพบเห็น
เขาใจถึงความหมายของโฆษณารณรงคเรื่องสิทธิมนุษยชนชิ้นนี้ในทันที ผูผลิตนิตยสาร a day ใหคําบรรยายตอ
โฆษณาชิ้ นนี้ โดยทุกประโยคมีความหมายสอดคลองกับแนวคิดแบบโพสตโมเดิรนทั้งสิ้น ประโยคแรกและ
สองประโยคสุดทายแสดงความเชื่อวาเหตุผลหรือ "ความจริง" ไมใชขอสรุปเดียว สวนประโยคที่สองแสดงลักษณะ
ของศิลปะแบบโพสตโมเดิรนที่มักผสมผสานหลายๆ รูปแบบเขาดวยกันเพื่อสรางความรูสึกประหลาดพิสดาร
(eclectic) นอกจากนั้น โฆษณาชิ้นนี้ยังอาจจัดเปนงานศิลปะที่ใชพื้นที่แสดงในสิ่งแวดลอมที่ผูคนมีสวนรวม
อันเปนลักษณะอีกประการหนึ่งของศิลปะแบบโพสตโมเดิรนดวย
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… สรางสรรค เพราะไมเคยมีใครทํามากอน
สรางสรรค เพราะเชื่อมโยงสองสิ่งที่ไมเกี่ยวกันใหมาเกี่ยวกัน
สรางสรรค เพราะเห็นสิ่งที่คนอื่นเห็น แตคิดตางออกไป
มนุษยทุกคนมีสิทธิที่จะสรางสรรคและคิดตาง ดวยเหตุผลใดเลาเขาจึงตองถูกคุมขังไวหลังลูกกรง? …

และในคอลัมน the outsider ฉบับที่ 38 เดือนตุลาคม 2546 หนา 38 นิตยสาร a day ก็
นํ าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการผสมผสานการออกแบบเขากับสิ่งของเครื่องใชในชีวิตประจําวัน ในหัวขอ "take two"
... วรัญู ศิริเคารพ เปนเจาของรางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบผลิตภัณฑระดับเยาวชนใน
โครงการ Elle Decoration and Propaganda Designer Award ปลาสุดจากผลงานการรวมตัวกันอยาง
นาตื่นเตนของตะกรากับไมแขวนเสื้อที่ชื่อ 'take two'
วรัญูตีโจทย Think Global Act Local ที่ไดรับวานาจะเปนสิ่งที่ทุกคนทั่วโลกรูจักและแสดงถึงบริบท
ในการใชงานของคนทั่วไปได ไมแขวนเสื้อกับตะกราตางก็เปนสิ่งที่ทุกคนรูจักและทํางานอยูในวงจรเดียวกันแต
ตางวาระกัน ทํ าไมเราถึงไมเอามารวมกัน เขาขึ้นโครงความคิดไวแบบนั้น จากนั้นก็รีเสิรชพฤติกรรมของผูใช
ออกแบบระบบการถอดประกอบและศึ ก ษาลงลึ ก ในเรื่ อ งวั สดุ ที่ จ ะใช จนไดออกมาเปนไมแขวนเสื้อขนาด
มาตรฐาน 28 อัน (ตามจํานวนชิ้นของเสื้อผาที่ใสใน 1 สัปดาห) ซึ่งพรอมประกอบขึ้นเปนตะกราผา ในวันซักผา
ไม แ ขวนทั้ ง หมดจะทํ าหน า ที่ แ ขวนผาตากและตามเขาไปแขวนตอในตู พอเสื้อผาชุดแรกถูกหยิบออกมาใส
ไมแขวนชุดนั้นก็จะถูกนําไปตอขึ้นเปนตะกราเพื่อรองรับเสื้อผาใชแลว จากนั้นทั้งผาและไมแขวนก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆ
จนประกอบเปนตะกราเต็มใบในวันที่ 7 เพื่อรอนําไปซัก เขาบอกวามันเปนผลิตภัณฑที่ทํางานอยูตลอดเวลา ...
นอกจากนั้น ในคอลัมน today's special ที่บอกเลาถึงเรื่องราวหรือกิจกรรมที่นาสนใจ
ในชวงนั้นๆ เชน หนังสือ อัลบั้มเพลงใหมๆ ภาพยนตร นิตยสาร เสื้อผา นิทรรศการ รายการโทรทัศน เทศกาล
ตางๆ รวมทั้งการตูน หรือขนมกรุบกรอบ นิตยสาร a day ฉบับที่ 17 เดือนมกราคม 2545 หนา 15 ในสวนของ
Humanitarian ก็กลาวถึงโครงการ 'Art for All' ซึ่งเปนโครงการที่มีแนวคิดสอดคลองกับวงศทนงในประเด็น
ที่บอกวาศิลปะไมใชเรื่องยาก หรือสูงสงจนจับตองไมได
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… 'Art for All' คือโครงการศิลปะที่เริ่มมาตั้งแตป 2542 โดยหัวเรือใหญคือ คณะศิลปกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดโครงการนี้โดยมีแนวคิดวาคนทุกคนไมวาจะอยูในสถานภาพปกติหรือคนพิการ
ก็สามารถสรางสรรคงานศิลปะได มีหลักสูตรคายศิลปะใหเลือก 5 หลักสูตรที่เหมาะสําหรับเด็ก เยาวชน
ผูปกครอง คนพิการและครูอาจารยทางศิลปะ …
และในคอลัมนเดียวกันประจําฉบับที่ 33 เดือนพฤษภาคม 2546 หนา 52 ในสวนที่แนะนํา
นิทรรศการภาพถาย a day เลาถึงพิพิธภัณฑวิถีชีวิตชุมชนชาวบานปอมพระกาฬ และงานศิลปะที่จัดแสดง
ในบานกลางชุมชน เปนศิลปะที่สอดคลองกับวิถีชีวิตและสังคม มีความสัมพันธปะปนอยูในชีวิตประจําวัน
… อยากรูไหมละวาหลังปอมพระกาฬมันมีอะไร กทม. เขาถึงไดอยากรื้อเหลือเกิน ไปดูกันได
ในพิพิธภัณฑวิถีชีวิตชุมชนชาวบานปอมพระกาฬ และนิทรรศการภาพถายขาว-ดํา ที่ชื่อ หลังกําแพงมีชีวิต
จัดแสดงในบานรางอายุกวา 100 ปกลางชุมชน …
ในคอลัมน today's special ของนิตยสาร a day ฉบับที่ 41 หนา 31 ในสวนของ PRODUCT
บอกเลาเกี่ยวกับโทรศัพทมือถือที่เนนแฟชั่นมากกวาการใชงาน ดานหนึ่งเปนการผสมผสานความงามทางศิลปะ
เขากับชีวิตประจําวัน ในขณะที่อีกดานแสดงถึงวัฒนธรรมการบริโภคในยุคโพสตโมเดิรนที่การบริโภคไมไดเปนไป
เพื่อคุณคาทางการใชสอยเพียงอยางเดียว แตเปนการบริโภคสัญญะ เพื่อสะทอนถึงรูปแบบการใชชีวิต รวมทั้ง
ลักษณะเฉพาะตัวทางดานรสนิยมดวย
… เดี๋ ย วนี้ ดู เ หมื อ นแฟชั่ น ของมื อ ถื อ จะก า วไกลลํ้ าหน า เทคโนโลยี ข องมื อ ถื อ ไปหลายช ว งตั ว
อยาง Xelibri มือถือแบรนดใหมจากตระกูลซีเมนสเปนตน มือถือแบรนดนี้เขาเนนแฟชั่นมากกวาฟงกชัน รูปทรง
ของมือถือเลยออกจะแหวกและแปลกตากวาชาวบานชาวชองเขาพอสมควร การวางตลาดก็วางกันเปนฤดูกาล
แบบเสื้อผาเลย อยางรุนใหมลาสุดนี่เปนมือถือสําหรับ Autumn/Winter 2003 พอฤดูกาลหนาก็วากันใหม เห็นวา
มีวางขายเฉพาะในเมืองแฟชั่นชั้นนําของโลกเทานั้น กรุงเทพฯ ของเราก็ไดรับเกียรตินั้นดวย งานนี้นาติดตามมาก
วานักการตลาดกับผูบริโภคบานเราใครจะเหนือกวากัน
นอกจากนั้นแลว ในคอลัมน สนามเด็กเลน ประจําฉบับที่ 42 เดือนกุมภาพันธ 2547 หนา 125
ยังนํ าเสนอผลงานของ ศุทธิณี สุวรรณนาวิน ที่ออกแบบเครื่องแตงกายที่ประดิษฐจากวัสดุเหลือใชในบาน
ในชื่อผลงานวา 'เดรสเศษ' เปนการสรางสรรคงานศิลปะจากสิ่งที่อยูใกลตัว
… "เริ่มจากการมองงานในบาน จากสิ่งใกลๆ ตัว แลวดูวามีวัสดุใดบางที่จะสามารถดึงเอาความ
นาสนใจในตัววัสดุออกมา แลวถายทอดมาเปนงานแฟชั่น โดยการใชผาปูโตะ เสื่อนํามั
้ น และหลอดกาแฟ
มาปรับเปลี่ยนรูปทรงใหเกิดพื้นผิวและความรูสึกที่แปลกใหมออกไป" …
นอกจากเนื้อหาที่มีแงมุมทางศิลปะแบบโพสตโมเดิรนดังที่ไดกลาวไปแลว จากการศึกษา
พบวานิตยสาร a day มีคอลัมนที่ใชศิลปะเปนสื่อกลางในการสื่อสารระหวางผูผลิตและผูอานอยูเสมอ ดังจะ
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เห็นไดจากคอลัมน think positive "ขอเปลี่ยน" ที่ใหผูอานสงเรื่องราว และ/หรือภาพประกอบ ที่แสดงถึงความ
ไมพอใจในสิ่งตางๆ หรือเรื่องอะไรก็ได ทั้งนี้เรื่องราวที่สงมาจะตองบอกถึงวิธีการแกปญหา หรือแสดงสิ่งประดิษฐ
ที่มีประโยชนกวาที่มีอยูเดิมมายังนิตยสาร ดังคําโปรยประจําคอลัมนที่วา
… ไมพอใจสิ่งใด เห็นอะไรไมเขาทาเขาที อยากปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรืออกแบบใหใหม ไมวาสิ่งนั้น
จะเปนผลิตภัณฑ, เครื่องมือเครื่องใช, เครื่องแตงกาย, สิ่งปลูกสราง, สาธารณสมบัติ ฯลฯ ก็ 'ขอเปลี่ยน' มาได
ทันทีที่คอลัมนนี้…ไมแนวาความคิดแบบ 'ทีเลนทีจริง' ของคุณอาจเกิดประโยชนที่เปนรูปธรรมแกผูคนและสังคม
ก็ได
แตอยางไรก็ตาม วงศทนงมองวา a day ไมไดตั้งใจจะใชศิลปะมาเปนตัวนําในการสื่อสารกับ
ผูอาน หากแตมุงหวังใหเกิดการปฏิสัมพันธกันระหวางผูอานกับผูผลิตนิตยสาร
"a day อยากใหหนังสือใกลชิดกับคนอาน แลวก็ใหคนอานมี reaction ไดรวมสนุกดวย เพราะฉะนั้น
ใน a day จะมีคอลัมนจานวนมากที
ํ
่ชวนใหคนอานลองฝมือ อีกอยางหนึ่งคือเราอยากเปนเวทีใหคนมาปลอย
ฝมือ ปลอยของอยางที่เราวา นั่นเปนที่มาที่ทําใหมีคอลัมนเยอะแยะเลยที่ใหคนอานสงงานเขามา หรือแมกระทั่ง
เวทีคอนเสิรต life in a day มันก็เปนที่ใหมาปลอยของทางดานดนตรี อาจจะเกี่ยวกับศิลปะหรือเปลา ผมไมได
คิดถึงตรงนั้นนะ ผมแคอยากใหคนอานรูสึกวาใกลชิดกับนิตยสาร สนิทกัน ไมหางเหิน"31
ตอไปนี้คือตัวอยางสิ่งประดิษฐจากคอลัมน "ขอเปลี่ยน"
… "ผมเห็นบางครอบครัวที่มีลูกตองมาแยกยาสีฟน 2-3 หลอด ใหมันรกหูรกตาเปลาๆ ผมเลยขอเสนอ
ยาสีฟน 2 หัว ดานหนึ่งรสมินตสาหรั
ํ บพอ-แม อีกดานรสสมสําหรับคุณลูก แคนี้ก็เรียบรอยครับ"
ธนวัฒน ควนสุวรรณ (ฉบับที่ 17 เดือนมกราคม 2545 หนา 14)
… "เกาอี้ของรัฐมนตรีทุกคนจะติดเครื่องจับเท็จ เมื่อถูกอภิปราย คําชี้แจงของรัฐมนตรีจะถูกตรวจสอบ
วาเปนคํ าเท็จหรือไม ขอมูลจะถูกสงไปยังประธานสภาทันที ทีนี้สภาก็จะมีแตความจริงใจ"
อัครชัย บุญแจง (ฉบับที่ 23 เดือนกรกฎาคม 2545 หนา 14)
… "เห็นแท็กซี่ในปจจุบันบรรทุกผูโดยสารไดนอย และใสของไดนอยนิด ทําใหผูโดยสารขนยายสิ่งของ
ใหญๆ ไดลําบากและปริมาณนอย จึงอยากใหมี "แท็กซี่กระบะ" ที่สามารถบรรทุกของไดเยอะๆ โดยกดราคาตาม
มิเตอร จะมีประชาชนเรียกใชขึ้นอีกเยอะทีเดียว"
ชัยเดช คงประสพ (ฉบับที่ 26 เดือนตุลาคม 2545 หนา 15)
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สัมภาษณ วงศทนง ชัยณรงคสิงห, 27 กรกฎาคม 2548.

131
… "การติดตอสื่อสารกันทางโทรศัพทเปนสิ่งที่สะดวกรวดเร็ว ฉันก็เปนคนหนึ่งที่ใชบริการโทรศัพท
สาธารณะอยูบอยๆ บายวันหนึ่งเขาไปโทรศัพทในตูไมถึง 5 นาที มันรอน … กวาจะคุยธุระเสร็จก็เหงื่อทวมตัว
จนคนแถวนั้นคิดวาไปอาบนํ้าในตูโทรศัพทมา และแลวนาทีนั้นเองความคิดที่จะเปลี่ยนก็เกิดขึ้น จากตูโทรศัพท
ธรรมดา เปลี่ยนเปนตูโทรศัพทติดพัดลม"
สุชาดา ราโช (ฉบับที่ 31 เดือนมีนาคม 2546 หนา 18)
… "กระปองนมขนจากเดิมที่เวลาใชตองเจาะ ทําใหเวลาเก็บรักษาจะเปอนขางกระปอง ขอเปลี่ยนเปน
แบบฝาเปด เวลาใชก็ใชชอนตัก เวลาเก็บก็นาฝามาป
ํ
ดจะไดไมเปอน แลวจะสะดวกขึ้น"
ปวัฒวงศ รอดสุด (ฉบับที่ 43 เดือนมีนาคม 2547 หนา 26)
นอกจากนั้นยังมีคอลัมน a day station ซึ่งผูผลิตนิตยสารจะตั้งโจทยที่แตกตางกันไปใน
แตละฉบับเพื่อใหผูอานสงคําตอบกลับมา โดยคอลัมน a day station มักจะมีโจทยที่สงเสริมใหผูอานใชความคิด
และแสดงออกในเรื่องงายๆ เชน ชวนใหผูอานสงสูตรไขเจียว ภาพถายของยายหรือยา ใหแตงเรื่องจากรูป หรือ
เติมบทสนทนาในชองการตูนที่เวนวางไว ดังตัวอยางในนิตยสาร a day ฉบับที่ 17 เดือนมกราคม 2545 หนา 38
เชิญชวนใหผูอานวาดภาพโดราเอมอนในจินตนาการ
… โจทยคราวนี้สนุกแน เชื่อวาทุกคนตองรูจัก 'โดราเอมอน' การตูนญี่ปุนสุดยอดอมตะจากฝมือวาด
ของอาจารยฟูจิโกะ F ฟูจิโอะ กันเปนอยางดีใชไหม … เพื่อเปนการนึกถึงโดราเอมอน จึงอยากใหคุณ "วาดภาพ
โดราเอมอนในจินตนาการ" สงกันเขามา!
กติกางายๆ
1. วาดโดราเอมอนทั้งตัว ขาว-ดําหรือลงสีก็ได
2. ออกแบบรูปรางหนาตาไดตามสบาย (เอาสนุกๆ นะ)
3. วาดลงไดทั้งบนกระดาษจดหมาย, ไปรษณียบัตร และคอมพิวเตอร …
… 20 รูปของ 20 คนที่วาดโดราเอมอนในจินตนาการไดแปลก นารัก นาสนใจ นาทึ่ง ฯลฯ จะไดรับ
a day cap หมวกเบสบอลของ a day ที่หาซื้อที่ไหนไมไดสงไปใหถึงบานคนละ 1 ใบ
นอกจากนั้นโจทยของ a day station ยังสงเสริมการคิดตาง เชนโจทยในฉบับที่ 33 ที่ใหผูอาน
คิดวาถา a day ไมใชนิตยสาร a day จะเปนอะไรไดบาง ซึ่งผูอานก็สงภาพถายเขามาใหคาตอบที
ํ
่หลากหลาย
ในฉบับที่ 35 หนา 71 เชน ชักโครก ช็อกโกแลต บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ถั่ว หมอน ยา กางเกงใน ทูนากระปอง เปนตน
หรือในฉบับที่ 39 เดือนพฤศจิกายน 2546 หนา 132 ที่ชักชวนใหผูอานแปลงเนื้อเพลง Merry Christmas ใหเปน
ภาษาไทย
… สําหรับ a day station คราวนี้ ขอตั้งโจทยใหเหมาะกับบรรยากาศใกลกับชวงสิ้นปเสียหนอย
เริ่มจากความคิดวาพอถึงชวงสิ้นปเกาขึ้นปใหมทีไรจะตองไดยินเพลง Merry Christmas …
… เชื่อวาทุกคนคงนึกออกและรองเพลงนี้ได … แตวารองอยางนี้มาซํ้าๆ ทุกปหลายคนอาจรูสึกเบื่อ
ไมนอย a day เลยอยากใหผูอานชวยกันแปลงเนื้อเพลงทั้งแปดวรรคนี้ใหเปนภาษาไทย โดยเนื้อหาของเพลง
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ที่แปลงจะพูดถึงเรื่องอะไรก็ได ไมจาเป
ํ นตองเกี่ยวกับวันคริสตมาส แตที่สาคั
ํ ญคือตองไมหยาบคายหรือสองแง
สองงาม ลองดูตัวอยาง หรือใครจะรองตามก็ได
ปานิด มีสิวขึ้นเลยคิดมาก
ปานิด มีสิวขึ้นเลยคิดมาก
ปานิด มีสิวขึ้นเลยคิดมาก
แกเลยลองใช ลิ้นเลีย
บีบสิว กลัวหนาเปนรู
แถมกลัวหนาเปนฝา
ปวดหมองจัง เพราะคิดมาก
แกเลยลองใช ลิ้นเลีย …
แนวคิ ด ของวงศ ท นงที่ ว  า นอกจากสิ่ ง ที่ เ ป น รู ป ธรรมจะเป น ศิ ลปะแล ว ยั ง มี ศิ ลปะที่ เ ป น
นามธรรมดวย ตัวอยางเชนการใชชีวิตของคนก็เปนศิลปะได สะทอนออกมาในโจทยของคอลัมน A GAME
ในนิตยสาร a day ฉบับที่ 17 เดือนมกราคม 2545 หนา 41 ที่ใหผูอานเลาวิธีการออกกําลังกายสงเขามา
… มาถึงโจทยรวมสนุกกับ A GAME ฉบับนี้ บอกของรางวัลกอนวานาสนใจมาก เพราะเปนหมวก
เบสบอลใบสวยจาก PUMA … และเพื่อใหเขากับของรางวัล จึงอยากใหคุณเลา 'วิธีออกกําลังกายในแบบฉบับ
ของคุณ' สงกันเขามาในความยาวไมเกิน 1 หนาไปรษณียบัตร วิธีเอ็กเซอรไซสของใครสนุก เขาทา และ
มีประโยชนตอสุขภาพรางกาย จะไดรับหมวก PUMA คนละ 1 ใบ …
นอกจากคอลัมนที่ไดกลาวไปแลว ยังมีคอลัมน brush&tale (ฉบับที่ 17-24) ที่เปนพื้นที่สําหรับ
ผูอานที่มีความสามารถดานการเขียน สงเรื่องที่แตงขึ้นจากภาพวาดที่กาหนด
ํ
… brush&tale คือคอลัมนที่ชวนใหคุณดูภาพวาดสีนํ้าของอุกฤษณ ทองระอา แลวลองจินตนาการ
สรางสรรคเปนเรื่องราวดวยงานเขียนรอยแกว ความยาวไมเกิน 1 หนากระดาษ A4 … เรื่องแตงของใครที่
อานสนุก มีแงมุมใหขบคิดและแสดงถึงชั้นเชิงทางการประพันธ จะไดรับการตีพิมพในคอลัมนนี้ พรอมเงินรางวัล
1,000 บาท
ดังที่กลาวในบทที่ 2 ศิลปะแบบโพสตโมเดิรนเปนศิลปะที่สอดคลองกับวิถีชีวิตและสังคม
สะทอนภาพที่สัมพันธกับชีวิต แสดงความหลากหลายของชีวิตประจําวัน ศิลปะเปนเรื่องธรรมดาที่ผูคนเกี่ยวของ
และสัมผัสจากพื้นฐานของชุมชน ศิลปะไมใชเครื่องประดับในพิพิธภัณฑ หองนิทรรศการ อาคารโรงแรมอยางที่
เปนในสังคมสมัยใหม
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คอลัมน COMMON SCENE โดย อภิชัย ตระกูลเผด็จไกร (ฉบับที่ 17-23) เปนอีกคอลัมน
หนึ่งที่สะทอนศิลปะแบบโพสตโมเดิรนดังกลาว COMMON SCENE เลาเรื่องโดยใชภาพถายแบบ สแน็ปช็อต
คือการหยิบกลองขึ้นมาจับภาพที่เกิดขึ้นทันทีทันใดในขณะนั้น ดังนั้นภาพที่ไดจึงเปนภาพที่ดูงายๆ ในมุมงายๆ ที่
ไมไดแปลกประหลาดพิสดาร แสดงใหเห็นวาทุกสิ่งทุกอยางเปนศิลปะไดทั้งสิ้น เชนในฉบับที่ 17 เดือนมกราคม
2545 หนา 88-89 ที่มีภาพถายหลากหลาย อาทิ ภาพแผงขายเนื้อหมู คนตาบอดรองเพลงขอทาน แผงขาย
ฟนปลอม รานขาย เสื้อผาขางถนน ทายรถเมล ภายใตประเด็นประจําฉบับวา DAILY LIFE
การตูนเปนอีกสิ่งหนึ่งที่ถูกบรรจุอยูในหนานิตยสาร a day ตลอดมา จากการศึกษาพบวามี
การตูนจํานวน 3 เรื่องที่มีเนื้อหาแตกตางกันออกไป เรื่องแรกคือ GOING PLACES โดยผูเขียนที่ใชชื่อวา ตองการ
การตูนเรื่องนี้ถายทอดเรื่องราวงายๆ ในชีวิตประจําวัน เชน สิ่งที่พบเจอระหวางทางที่ไปซื้ออาหารเชา (ฉบับที่ 17
หนา 44-45) การกลับจากโรงเรียนคนเดียวในวัยเด็ก (ฉบับที่ 18 หนา 38-39) การเหยียบดอกศรีตรังที่รวงหลน
อยูบนพื้นปูน (ฉบับที่ 21 หนา 46-47) ความสุขกอน ระหวาง และหลังเดินทางไปเที่ยวทะเล (ฉบับที่ 22 หนา
46-47) หรือความสุขจากการแอบกินมะมวงจากตนของคนอื่นในฉบับที่ 25 หนา 66-67 เปนตน การตูน GOING
PLACES ตีพิมพในแบบขาว-ดําตั้งแตฉบับที่ 17-24 และเปนหนาสีในฉบับที่ 25-43 โดยเปลี่ยนชื่อคอลัมนเปน
GOING PLACES in color จากตัวอยางทั้งหมดที่ทาการศึ
ํ
กษา คอลัมนนี้ไดรับการตีพิมพอยางตอเนื่องยกเวน
ในฉบับที่ 34 โดยแตละตอนจะจบในฉบับ
THE UNDERDONE… ไดรับนิยามจากผูผลิตนิตยสารดังปรากฏในหนาสารบัญ ประจําฉบับ
ที่ 17 วาเปนลายเสนและเรื่องราวจากหวงคิดบิดเบี้ยวของเจาของคอลัมนที่ชื่อวา โลเล THE UNDERDONE…
ไดรับตีพิมพในนิตยสาร a day ฉบับที่ 17-24 เนื้อหาของการตูนเรื่องนี้ประกอบดวยการผสมผสานสิ่งตางๆ
เขาดวยกัน เชน ในดานภาษา มีการใชกลอนในการเลาเรื่อง มีการใหความหมายของศัพทที่ใช เชนในฉบับที่ 17
เดือนมกราคม 2545 หนา 66-67 โลเลอธิบายความหมายของคํา โอย โอย วาเปนคําอุทานแสดงความเจ็บปวด
ไถล หมายถึงลื่นไปไมตรงทาง หรือมีการใชภาษาไทยและอังกฤษปะปนกัน ดังตัวอยางในฉบับที่ 18 เดือน
กุมภาพันธ 2545 หนา 28-29 โลเลใชสองภาษาสําหรับคําบางคํา เชน altercation - ทะเลาะวิวาท, autumn - ฤดู
ใบไมรวง, winter - ฤดูหนาว, rainy season - ฤดูฝน, 1 dozen - 1 โหล และ family - ครอบครัว เปนตน
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นอกจากนั้น ในฉบับที่ 17 ยังแสดงการผสมผสานทางดานวัฒนธรรม กลาวคือ ตัวเอกในเรื่อง
ไปรวมงานวันเด็กที่สวนอัมพรและไดรับรางวัลชมเชยในการประกวดรองเพลงฮิพฮอพ ซึ่งการรองเพลงฮิพฮอพนั้น
เปนวัฒนธรรมของซีกโลกตะวันตก แตในเรื่องนี้ กลายเปนวาวัฒนธรรมดังกลาวไดเขามาเปนสวนหนึ่งของ
สังคมไทย ถึงขั้นที่จัดประกวดกันในงานวันเด็กแหงชาติ
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ยิ่งไปกวานั้น การตูน THE UNDERDONE… ยังสอดแทรกแนวคิดที่ปฏิเสธโครงสราง
ความเชื่อเดิมของสังคม ดังจะเห็นในชื่อตอน "BLACK & WHITE" ในฉบับที่ 18 เดือนกุมภาพันธ 2545 หนา
28-29 ที่ใหความเห็นขัดแยงกับระบบการใหคุณคาของสิ่งตางๆ ไมเทาเทียมกัน โลเลเริ่มเรื่องดวยการทะเลาะ
วิวาทกันระหวางคนดําและคนขาว อันเปนความเชื่อที่ยังฝงลึกอยูในความคิดของคนจํานวนมาก วาคนขาวและ
คนดํ าไมอาจอยูรวมกันได แตเรื่องกลับจบลงที่การมองขามความแตกตางของสีผิว ทั้งสองฝายสรางครอบครัว
รวมกัน นี่คือแงคิดที่แสดงความตางจากมาตรฐานของสังคมแบบเดิม
สํ าหรับการตูนเรื่อง THE UNDERDONE… นี้ประกอบดวยสิ่งที่ไมนาจะเขากันได เชน
ลายเสนที่ไมสมําเสมอ
่
กลาวคือ บางแสดงรายละเอียดใหเห็นแสงเงา บางคราวขาดมิติ ลีลาการเขียนที่มีการ
ปะปนกันของการประพันธมากกวาหนึ่งรูปแบบ (ฉบับที่ 17) การสรางศัพทหรือชื่อตางๆ ขึ้นใหม เชน นายพลคริง
ดาวจมิ๋กส (ฉบับที่ 21 และ 22) หรือ นกทะมอง ในฉบับที่ 24 ซึ่งลวนเปนชื่อที่ไมคุนเคย การเลาเรื่องราวที่
ไมสมจริง เชน ในตอน "เจาะพิลึก" (ฉบับที่ 19 หนา 68-69) ที่พาผูอานไปพบกับคนสามหัว มนุษยสี่ตา
คนหนาลิง มนุษยโดนัท มนุษยนิ้วโปง หรือในฉบับที่ 24 เดือนสิงหาคม 2545 หนา 77 ที่เลาเรื่องราวการรอดตาย
ของตัวละครตัวหนึ่ง
… สาเหตุที่ ดร.บารา ไมตายเพราะวา หลังจากนกทะมองหมํ่า ดร.บารา ลงทอง นําย
้ อยในทองนก
เปนกรด กรดเปนอาหารโปรดของ ดร.บารา เขากินกรดนําย
้ อยจนหมด มุดแอบเขาไปในทอรังไข ในขณะนั้น นก
ทะมองกํ าลังอยูในชวงตั้งไขในทองพอดี ปฏิกริยาระบบรางกายของนกทะมองชางมหัศจรรย ดร.บารา ถูกเมือก
หุมจนเปนสวนหนึ่งของไข เขาตองอาศัยอยูภายในไขเปนเวลา 1 ป (ในทองนก) จนนกทะมองไขออกมาจากทอง
ระยะ 4 ป ดร.บารา อยูในไขตอไปอีก เขากินเนื้อไขเปนอาหาร จนกระทั่งเปลือกไขแหงกรอบ เขาก็พรอมตะบัน
เปลือกไขแตก เขาปรากฏกายตอหนาแมนกทะมอง ตกใจบินหนีหายไปทันที …
การตูนเรื่องนี้อาจจะจัดวาเปนงานเขียนมากกวาการตูนก็ได เพราะสวนใหญแลวจะมีสวนที่
เปนเรื่องราว กับภาพประกอบที่เปนการตูน ในสวนเนื้อหาเองจะมีทั้งเรื่องที่เปนประเด็นทางสังคม การเมือง
รวมทั้งเรื่องราวรอบตัว แต โลเล นํ ามาเสนอในมุมมองของตัวเองโดยสอดแทรกความเสียดสี ขบขัน และ
จินตนาการแปลกๆ เขาไปในเนื้อหา สวนภาพประกอบการตูนก็เขียนขึ้นโดยไมไดยึดในรูปแบบของการตูนที่
เรียกวา คอมิก (comic ที่จะมีการแบงเปนชองๆ และมีบอลลูนคําพูด) บางครั้งก็เปนเพียงภาพประกอบ บางครั้ง
ก็นํ าภาพการตูนมาเปนตัวเดินเรื่องแทนเนื้อหา ทั้งสองสวนเมื่อดูผานๆ เหมือนดูไมสมบูรณ ทั้งเรื่องภาษาที่
บางคํ าไมมีความหมาย อีกทั้งในภาพการตูนและการองคประกอบที่หลุดจากกฎเกณฑในความหมายของการตูน
รสชาติของ The Underground Cartoon จึงตางไปจากการตูนเรื่องอื่นอยูมาก32

32

123.

Single Frame (นามแฝง), "The Underground Cartoon ของโลเล," a day 61 (กันยายน 2548):
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กลาวไดวา THE UNDERDONE… มีรูปแบบที่สับสนปนเป เปนลักษณะเฉพาะตัวของผูเขียน
เปนการตูนที่วาดไมสวย ตางไปจากรูปแบบของการตูนที่เคยเปนมา คอลัมน THE UNDERDONE… นี้นับเปน
การผสมผสานหลายๆ รูปแบบเขาดวยกันเพื่อสรางความรูสึกประหลาดพิสดาร (eclectic) และเปนลักษณะหนึ่ง
ของศิลปะแบบโพสตโมเดิรน ตรงกับคําจํากัดความของคอลัมนนี้ในฉบับที่ 24 ที่วา THE UNDERDONE… คือ
ศิลปะแหวกแนวจากหวงคิดบิดเบี้ยวของโลเล
การตูนอีกเรื่องที่อาจกลาวไดวาเปนเอกลักษณของนิตยสาร a day คือ hesheit ของ วิศุทธิ์
พรนิมิตร ที่ตีพิมพใน 12 ฉบับ จากตัวอยางที่ทาการศึ
ํ
กษา 27 ฉบับ hesheit ตีพิมพในฉบับที่ 25-33, 35 และ
37-38 และปรากฏเปนปกและเนื้อหาหลักในฉบับที่ 39 ขอความดังตอไปนี้ จะอธิบายถึงการตูน hesheit
... hesheit คือ การตูนที่นําเสนองายๆ ผานลายเสนงายๆ ตามอยางที่การตูนควรจะเปน แตสิ่งที่ทําให
hesheit ตางจากการตูนทั่วไปคือ สิ่งที่เราคิดอาจจะไมใชสิ่งที่มันเปน การตูนของเขาดูเหมือนจะเขียนชุย แตเขา
ตั้งใจเขียน, เหมือนจะเขียนแคไมกี่นาที แตเขียนหลายวัน, เหมือนจะเบาโหวง แตหนักไปดวยเรื่องใหคิด, เหมือน
จะแนนนาอึดอัด แตเต็มไปดวยชองวาง
เปนชองวางที่ชักชวนใหผูอานเดินทางเขาไปหาคําตอบดวยตัวเอง
... สําหรับผูที่ไมเคยอาน โดยเฉพาะผูที่ปฏิเสธ 'คุณคา' ของการตูน นี่คือโอกาสดีที่จะไดทดลองให
การตูนเดินทางเที่ยวเลนในใจคุณบาง
สวนผลจะออกมาเปนอยางไรนั้น - เราไมทราบ
เราทราบแตเพียงวา hesheit เปนการตูนที่นาจับตาที่สุดเรื่องหนึ่งของยุคนี้
จับตาใหดีๆ ... (a day เกริ่นนําใน main course ฉบับที่ 39 เดือนพฤศจิกายน 2546 หนา 48)
…"ตั้มมีสไตลการวาดที่เปนเอกลักษณและโดดเดนมาก โดยที่เขาไมไดยึดติดกับวงการตูนรอบขาง
วิธีการเลาเรื่องของเขาก็นาสนใจ บางเรื่องเปนมุมมองเล็กๆ ที่เรานึกไมถึง แตเขากลับเอาเรื่องเหลานี้มาขยาย
ใหเปนมุมมองที่นาสนใจได"... (ภัฏฏินี ปองภัย บรรณาธิการบริหารนิตยสาร Katch ชวงเดือน มี.ค. 42 - ก.พ. 43)
…"ผมชอบวิธีคิดกับความกลาของเขา มันตองมีความมั่นใจนะถึงจะเกิดการตูนแบบนี้ได เอาลายเสน
อยางนี้มาวาดใหคนอาน ใครจะไปคิดได คนทั่วไปเขามองเรื่องความสวยงาม แตตั้มมองวาไอนี่คือความสวยงาม
คือความดิบ คือความบริสุทธิ์ เขียนผิดก็ขีดฆา"
"hesheit ไมใชงาน มันคือบันทึกชีวิตของเขา เขาแคเขียนเปนการตูนแลวเอามาแชรใหคนอื่นอาน"…
(ชาญณรงค พรมรักษ บรรณาธิการบริหารนิตยสาร Katch ชวงเดือน มี.ค. 43 - ก.พ. 44)
คอลัมน main course ของฉบับ hesheit นี้เสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการตูน ทั้งตนกําเนิดการตูน
ผูเชี่ยวชาญดานการตูนและคอมมิกอารตจากญี่ปุน ไลเรียงไปจนถึงคําศัพทเกี่ยวกับการตูน รานหนังสือการตูน
มือสอง นักอานการตูนชาวญี่ปุน และบทวิเคราะหเกี่ยวกับการตูนในสื่อเยอรมัน เนื้อหาทั้งหมดจัดวางในชอง
เหมือนกับเปนการตูนเรื่องหนึ่ง เปนลูกเลนของ a day ในการจัดหนานิตยสารที่สอดคลองกับเนื้อหา และแปลก
แตกตางจากนิตยสารทั่วไป
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a day ยังสรางความแปลกใหมในคอลัมน a day with a view ซึ่งโดยปกติเปนบทสัมภาษณ
หลักของแตละฉบับ ดวยการสัมภาษณตัวการตูนจาก hesheit ในหนา 77-85
… ถาทานผูอานกําลังสงสัยวาทําไมการตูน hesheit ประจํ าเลมนี้ถึงผลุบจากหนากระดาษปรูฟสีตุนๆ
มาโผลบนหนากระดาษปอนดสีขาวสะอาดตา โปรดยอนกลับขึ้นไปอานหัวคอลัมนใหกระจางตาอีกครั้ง · หนา
กระดาษ 9 หนานับจากนี้ ไมใชการตูน hesheit ดังที่เขาใจ แตเปนคอลัมน a day with a view ที่เราคุนเคยกัน
ในฐานะของหองเก็บบทสัมภาษณใหญประจําเลม · เราเคยวางกฎเกณฑกันคราวๆ วาแขกของคอลัมนนี้ตองมี
ความคิดและชีวิตที่นาสนใจ โดยไมเกี่ยงวาตองเปนคนที่มหาชนรูจัก และเทาที่จาได
ํ เราก็ไมเคยกําหนดวาแขก
ของเราตองเปนมนุษยที่มีจิตใจเทานั้น · ตัวการตูนที่มีชีวิตจิตใจ เราก็อยากสัมภาษณ · มติจึงออกมาเปน
เอกฉันทวา แขกของเราในฉบับนี้ยอมไมมีใครเหมาะสมไปกวาชายหนุมและหญิงสาวที่เราติดตามชีวิตของ
พวกเขาทุกเดือนผานหนากระดาษปรูฟของ hesheit · พวกเขาบอกเราวานี่เปนครั้งแรกที่มีคนมาขอสัมภาษณ ·
และเราก็ขอบอกคุณผูอานวา นี่เปนครั้งแรกที่เราสัมภาษณตัวการตูนเชนกัน · โดย วิศุทธิ์ พรนิมิตร นึกสนุก
ขออาสาสัมภาษณเพื่อนของเขาดวยตัวเอง · ถาอยากรูวาพวกเขาคุยอะไรกัน กรุณาผานสายตาอยางชาๆ ตั้งแต
ตนจนจบ · แลวอาจจะเชื่อเหมือนเราวาไมมีใครที่จะรูจักและรูใจตัวละครของวิศุทธิด์ ีไปกวาวิศุทธิ์ …
การนําเสนอภาพปกของนิตยสาร a day นอกจากจะปรากฏทาทีของการโหยหาอดีตในฉบับที่
17 ปก ดู ดอกกะโดน หรือ ปกหนากากเสือ ในฉบับที่ 38 เดือนตุลาคม 2546 ดังที่ ทรงพลัง อยางแรง เขียนถึง
ที่มาที่ไปไวในคอลัมน [aWAY] หนา 146 ลักษณะปกของนิตยสาร a day ยังใหคุณคากับสิ่งที่อาจไมไดมีคาทาง
ศิ ลปะอย า งการ ตู น หรื อ เกม โดยการนํ าภาพของตัวการตูนในอดีตมาขึ้นปก อยางโดเรมอนในฉบับที่ 18,
เจาชายนอย ในฉบับที่ 22, รวมถึง หนากากเสือ ในฉบับที่ 38 หรือตัวผีในเกมแพ็กแมนในฉบับที่ 32
… ถานอกเหนือจากหนากากที่ใสในชีวิตประจําวันแลว จํากันไดไหมวาใสหนากากจริงๆ ครั้งสุดทาย
เมื่อไหร
บางคนอาจ 10 ป 20 ป หรือมากกวานั้น ถาจําไมไดไมเปนไร มาเริ่มตนกันใหมกับ a day ฉบับที่ 38
นี้ ใชแลวครับ คุณจะไดหนากากเสือแสนสวยไปใสเลนๆ ฟรีๆ แตเทานั้นยังไมพอ คุณยังจะไดรับความรูสึก
โหยหาอดีตเทาที่คุณจะระลึกได เพราะภายใตหนากากที่ทําจากกระดาษธรรมดานี้ มีความทรงจํามากมาย
ซอนอยูเบื้องหลัง
สํ าหรับคนที่อายุ 25 ขวบขึ้นไปนาจะยังพอจํากันได ถายอนไปในยุคกลางป 70 เมื่อเด็กผูหญิงเลน
ตุกตากระดาษ เด็กผูชายก็จะมีไอเจาหนากากกะดาษนี่แหละเปนของเลนสุดฮิต ทําฝนนอยๆ ใหกลายเปนฮีโร
ที่ชื่นชอบในพริบตา …
นอกจากลักษณะของการโหยหาอดีตขางตน ปกนิตยสาร a day ยังปรากฏลักษณะของการ
ลอเลียนดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งในฉบับที่ 23 a day ใชกลองขนมกูลิโกะซึ่งแทนที่จะเปนกูลิโกะปอกกี้ กลับกลาย
เปนกูลิโกะฮอกกี๊ เพื่อใหสอดคลองกับเนื้อหาหลักที่วาดวยของปลอม ของเลียนแบบ รวมถึงการที่นิตยสาร a day
มักจะเอาสิ่งที่ไมเขากันมาผสมผสานรวมเปนภาพปก เชน ในฉบับที่ 19 ที่มีเนื้อหาวาดวยนิยายกําลังภายใน
นิตยสาร a day จับเอาวงดนตรี "พรู" ซึ่งเปนวงร็อกที่กาลั
ํ งไดรับความนิยมในขณะนั้นมาแตงตัวลอกับนิยาย
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กํ าลังภายใน ทํานองเดียวกัน ในฉบับที่ 42 ที่นําเอาคนดนตรีนอกกระแสมาแตงตัวเปนตัวแสดงในละครพื้นบาน
(จักรๆ วงศๆ) ซึ่งเปนเนื้อหาหลักประจําฉบับ หรือการจับคู สันติสุข กับ จินตหรา พูลลาภ ในฉบับที่ 29 เดือน
มกราคม 2546 ฉบับที่วาดวยความรัก และวางขายกอนเดือนแหงความรัก 1 เดือน, การให วิชัย จงประสิทธิ์พร
นักแสดงตัวประกอบขาประจํามาใสชุดโรบิน ในฉบับที่ 30, ยิ่งไปกวานั้น ปกของ a day ยังนําเพียงสัญลักษณ
หนวด ของ เรวัต พุทธินันทน มาเปนภาพปกในฉบับที่ 26 หรือแมแตการใชปกสีขาวลวนใน ฉบับที่ 37 ลวนเปน
สิ่งที่ยืนยันความตางจากนิตยสารทั่วไปทั้งสิ้น
… แตสําหรับผูชายคนหนึ่ง หนวดของเขาเปนมากกวาหนวด หนวดของเขาเปนสัญลักษณ (symbol)
… สิ่งที่แสดงไดถึงความเปนเอกลักษณที่ชัดเจนที่สุดของ เรวัต พุทธินันทน ก็คือสัญลักษณรูปหนวด
แบบที่ปรากฏบนปกเทปอัลบั้มแรก (เตอ 1) ของเขา ซึ่งแบบของปกอัลบั้มนี้นับวาเปนความกลาหาญอยางหนึ่ง
ของวงการเพลงไทย ที่ไมนานั
ํ กรองเรียงหนาเขาแถวขึ้นปก แตใชเปนกราฟกรูปหนวดสีสันสดใส ฉีกรูปแบบของ
การออกแบบปกเทปอยางขนบเดิมๆ ของวงการเพลงไทยสมัยนั้น เปนการแหกคอกที่นาจดจําจวบจนทุกวันนี้ …
… มีผูคนมากหนาหลายตามาปรากฏตัวบริเวณพื้นที่ปกของ a day ไมวาจะเปน คน สัตว สิ่งของ
แตมีไมกี่คนหรอกครับที่มีสัญลักษณเฉพาะตัวจนเปนที่รูจักแพรหลาย เราจึงนําสัญลักษณเฉพาะตัวนี้มาใชโดย
นํ าเสนอผานศิลปะแบบปอปอารต ที่ใชสีสันสดใสสะดุดตา หาคูสีที่เหมาะสม พัฒนาคลี่คลายออกเปนหลาย
รูปแบบ จนไดอยางที่เห็น …
(จากคอลัมน [aWAY] เขียนโดย ทรงพลัง อยางแรง ฉบับที่ 26 เดือนตุลาคม 2545 หนา 90)
… หลังจากที่สรุปกันวาฉบับนี้จะทําเรื่องของความรักลอวันวาเลนไทนซะตั้งแตเดือนมกราคม การนํา
คูรักมาขึ้นปกเปนความคิดแรกเมื่อพูดถึงเรื่องของความรัก แต a day ไมคิดอยางนั้นครับ เราอยากไดดาราคูขวัญ
ระดับคลาสสิกมากกวา มีหลายคูคับที่เขารอบ ตั้งแต สมบัต-ิ อรัญญา, จินตหรา-สันติสุข, กบ-บรูค แลวสุดทาย
เราก็เลือกรุนกลางอยาง จินตหรา-สันติสุข เพื่อใหเหมาะสมพอดีๆ กับคนอานมากที่สุด แตจะให จินตหรา
สุขพัฒน มาขึ้นปกกับ สันติสุข พรหมศิริ ก็จะดูธรรมดาไป ไหนๆ คิดจะลํ้าทําลอทั้งที่ตองมีมุขสักหนอย เราจึง
ชวนสาวหมอลําชื่อดัง จินตหรา พูนลาภ มาขึ้นปก a day คูกับสันติสุข ใหเปนคูขวัญอยางที่เห็นกัน …
(จากคอลัมน [aWAY] เขียนโดย ทรงพลัง อยางแรงฉบับที่ 29 เดือนมกราคม 2546 หนา 102)
… สีขาววางๆ บางครั้งก็ใหความรูสึกประหลาดดีเหมือนกันนะครับ ดูเหมือนไมมีอะไรแตมีอะไร แลว
'อะไร' ที่วานั้นมันกลับนาสนใจชวนคนหา หรือเปนเรื่องที่ลึกลับชวนปกปด อยาง a day ฉบับนี้เราทําเปนหนังสือ
ปกขาว หรืออีกนัยหนึ่งก็คือหนังสือโปนั่นเอง …
(จากคอลัมน [aWAY] เขียนโดย ทรงพลัง อยางแรง ฉบับที่ 37 เดือนกันยายน 2546 หนา 138)
"ความเปน อะไรก็ได ของ a day ทําให a day ไมจํ าเปนตองขึ้นปกดวยคนเสมอไป บางทีเราเอากลอง
ขนมกูลิโกะหรือตัวอะไรมาขึ้นปกก็ได พอทํ าอยางนี้แลวมันก็งายตอการทํางาน แลวผมวาคนอานก็สนุกดวย
คอยลุนวา a day มันจะ อะไรก็ได ยังไง"33
33

สัมภาษณ วงศทนง ชัยณรงคสิงห, 27 กรกฎาคม 2548.
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คอลัมน main course ในนิตยสาร a day ฉบับที่ 35 เปนตัวแทนของความเปน อะไรก็ได ของ
a day โดยเนื้อหาหลักของของ a day ฉบับดังกลาววาดวย ความมั่ว ในเบื้องตนจะเห็นไดจากการนําภาพของ
เดวิด เบ็กแฮม มาขึ้นปก ในขณะที่ไมมีเรื่องราวเกี่ยวกับเขา หรือวงการฟุตบอลปรากฏอยูเลย ดังขอความ
ในคอลัมน [aWAY] หนา 114 ที่วา "… ชมอะเดยปก เดวิด เบ็กแฮม ไดที่นี่ แตคงตองติดตามเรื่องราวของเขา
ในหนังสือฉบับอื่น มั่วดีไหมละครับ" และเมื่อพลิกดูในคอลัมน main course จะพบขอความดังตอไปนี้
… หากใครติดตาม main course ของ a day มาอยางสมํ่าเสมอ คงทราบดีวาคอลัมนนี้มักจะมี 'แกน'
หลักของเรื่องอยูเปนประจํา เรื่อง noir บาง เรื่องรักบาง เรื่อง supporter บาง เรื่องชาติไทยบาง เรื่องเกม
คอมพิวเตอรบาง เรื่องโนนเรื่องนี้บาง ตามกําลังความสนใจ ซึ่งสําหรับเรา, ถือวาเปนเรื่องที่ดี
จนกระทั่งวันหนึ่ง เราคนพบวามีแกนอยางหนึ่งที่เราแอบนึกถึง
คือแกนที่ 'ไมมีแกน'
จริงอยู, แมวาในความไมมีแกน ก็คือแกนอยางหนึ่ง แตในทามกลางกระแสเกาะแกนหลักเชนนี้ a day
ขออนุญาตภูมิใจเสนอผลงานอันดับลาสุด ที่ไมมีกิ่งกานในเชิงเนื้อหาใหยึดเหนี่ยว ไมจาเพาะเจาะจงว
ํ
าจะตอง
เปนเรื่องที่หันหัวไปแนวทางเดียวกัน ไมกะเกณฑใหจาเป
ํ นตองสอดคลองกัน
กติกาเพียงอยางเดียวคือเรื่องตอจากนี้จะเปนเรื่องอะไรก็ได โดยที่เราแอบเชื่อกันวา ในความอะไรก็ได
นั้น อาจนํ าพาใหเราคนพบบางสิ่งที่มักถูกมองขามไป เปนการเปลี่ยนบรรยากาศชั่วคราว ทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพื่อ
สนับสนุนสิ่งที่ใครบางคนเคยพูดไว
วาความงามนั้น เจือปนอยูในทุกที่
แมในความมั่ว!
การกํ าหนดกติ ก าประจํ าฉบั บ เช น นี้ ส  ง ผลให เ นื้ อ หาหลั ก ในฉบั บ มี ค วามหลากหลาย
ไมเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ไลเรียงตั้งแตเรื่องเกี่ยวกับสาก ภาษาพมา ตลาดหุน เทคนิคการเลนโบวลิ่ง สูตรอาหาร
อิตาเลียน พฤติกรรมของผีเสื้อ แพตเทิรนกางเกงใน บทสัมภาษณเปาโล โคเอโย ผูเขียนนวนิยายเรื่อง The
Alchemist ผานทางอินเทอรเน็ต เกร็ดเล็กเกร็ดนอยเกี่ยวกับประเทศตูวาลู กลอนสั้นๆ กระทั่งจบดวยเรื่องของ
เรือดํานํ้าเวอรจิเนียของกองทัพอเมริกา เรียกไดวาสากกะเบือยันเรือรบ
จากพื้นฐานวิธีคิดของ a day คือการไมตาม ความไมซํ้า ความพยายามจะแปลก ทําให
a day สรางวิธีการทํ างานขึ้นใหม ดังแสดงออกในงานดานภาพถาย นิติพัฒน สุขสวย บรรณาธิการภาพ บอกเลา
ถึงหลักการทํางานของฝายภาพนิตยสาร a day
"ขั้นตอนการทํ างานของเราก็เหมือนนิตยสารทั่วไป แตผมอาจจะซีเรียสมากกวา คือชวงเริ่มตนผมถาย
เองทั้งหมด ปสองปแรกนี่คือมีผมคนเดียว เพราะฉะนั้นงานถายภาพใน a day จะเปนงานที่ผมชอบ เพราะผม
อยากจะทํ าอะไรก็ทาํ ไมมีกรอบ ไมมีขอบเขตอะไรทั้งสิ้น อยากถายอะไรก็ถาย มัน open มากๆ มาถึงยุคหลัง
หลักการทํ างานก็คือใครคิดอะไรไดก็ทํ า ขอให ดี ครับ ถาผมเห็นวาดีก็ทํ าเลย พยายามใหคิดอะไรใหมๆ
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ตลอดเวลา ใหลืมเกาๆ ไปเลย ไมตองถายแบบผมก็ได เพราะผมเชื่อวาใหเขาถายแบบผมก็ถายไมดีหรอก เพราะ
มันไมใชตัวเรา เขาไมใชตัวผม เพราะฉะนั้นไมจาเป
ํ นตองมาถายแนวผม ใครเปนยังไงก็ถายไป"34
"character ของภาพใน a day แตกตางจากเลมอื่นคือมันไมมีกรอบ เพราะวาผมเปนคนเริ่มทํามันมา
ผมไมมีกรอบ เพราะฉะนั้นขอดีของชางภาพที่นี่คือไมมีกรอบ ผมไมเคยเลยที่จะบอกวาตองถายใหเห็นหนาตรง
เทานั้น ดังนั้นผมวาชางภาพที่นี่เปนคนทํ างานที่สนุกมาก เพราะผมไมเคยมีกรอบใหใคร มีขอแมวาตองดี
เท า นั้ น เอง กรอบผมก็คือตองดี (เนนเสียง) ดีในความหมายของผมกับดีในความหมายคนอื่นก็ไมรูวามัน
เหมือนกันหรือเปลา แตผมก็เชื่อวาผมมีไมบรรทัดของผมวาดีคือแคไหน ผมวาทุกที่ก็มีไมบรรทัดคนละอัน ของผม
อาจจะยาวหนอย คนอื่นอาจจะสั้นหนอย"35
วิธีคิดหนึ่งของนิติพัฒนในการถายภาพ คือการมองหลายมุม เขามองวาชางภาพแตละคน
อาจมีมุมมองตางกัน แตโดยสวนใหญมักจะมองคลายกันหรือเหมือนกัน ซึ่งนิติพัฒนใหความเห็นวาคนๆ หนึ่ง
อาจไมไดมีเพียงแคมุมที่เขาแสดงออกมาเทานั้น ภาพถายใน a day จึงมักจะแสดงแงมุมที่แตกตางอยูเสมอ
"สมมติผมไปถายดาราสักคนหรือตลกสักคนหนึ่ง คนอื่นเขาอาจจะดึงตลกใหเปนตลก แตผมอาจจะ
ไมตองก็ได คนเห็นเขาตลกมาเยอะแลว ผมอาจจะทําอีกทางหนึ่งเลย แบบที่คนไมเคยเห็นกันวาคุณมี part นี้
ดวยในตัว เปนตน ผมวาเรานาจะมองเขาหลายๆ มุม ผมเชื่อวาอยางนั้น ผมวาคนๆ หนึ่งไมไดมีแคมุมที่เขา
present ออกมาใหคนอื่นเห็นแคมุมเดียว"36
"ถามวาภาพของ a day บอกอะไรคนอานบาง ผมวาแคเปนภาพ ตามความรูสึกของผม เวลาถายภาพ
ผมไมไดคิดอะไรไกลมากขนาดนั้นวาภาพออกมาจะตองลึกซึ้ง ตาแบบนี้หมายถึงอะไร ผมไมเคยคิดอยางนั้นเลย
จริงๆ ผมคิดวาอันดับแรกคือถายภาพเพื่อใหคนที่เราถายชอบ นั่นคือสําเร็จไปขอหนึ่งแลว แลวถาคนอื่นเห็นภาพ
แลวชอบดวย ผมก็มีความสุขแลว ไมตองมีอะไรลึกซึ้ง มันไมใชงาน abstract เพียงแตภาพของ a day จะเปน
ภาพของคนที่คุณจะไมคอยเห็นเขาในแบบนี้จากนิตยสารฉบับอื่นเทานั้นเอง"37
ดวยเหตุที่ วงศทนง ชัยณรงคสิงห ผูกอตั้งนิตยสาร a day มีมุมมองเกี่ยวกับศิลปะในทิศทาง
เดียวกับศิลปะแบบโพสตโมเดิรน สงผลใหมีเนื้อหาของนิตยสารที่สะทอนแนวคิดดังกลาวนี้อยูเสมอ นับตั้งแต
ขอความที่แสดงถึงแนวคิดที่ไมแบงแยกศิลปะออกเปนสูง-ตํา่ ที่ปรากฏในบทบรรณาธิการฉบับที่ 26 และขอเขียน
จากคอลัมน หัวใชเทา ในฉบับที่ 36, การทํ าใหสิ่งตางๆ รอบตัวเปนงานศิลปะ และการผสมผสานศิลปะเขากับ
ชีวิตประจําวัน ในคอลัมน think positive, the outsider, today's special, common scene, มุมมองดังกลาว
34

สัมภาษณ นิตพิ ัฒน สุขสวย, 2 มิถุนายน 2548.
35
เรื่องเดียวกัน.
36
เรื่องเดียวกัน.
37
เรื่องเดียวกัน.

141
ยังปรากฏในคอลัมนที่ชักชวนใหผูอานสงผลงานที่แสดงแงมุมที่เกี่ยวของกับศิลปะ เชน คอลัมน ขอเปลี่ยน,
a game และ a day station, นอกจากนั้น ยังมีการตูนที่แสดงลักษณะแบบโพสตโมเดิรนอีก 3 เรื่อง คือ GOING
PLACES ที่ถายทอดเรื่องราวงายๆ ในชีวิตประจําวัน, THE UNDERDONE… ที่มีการผสมผสาน รูปแบบและ
เนื้อหาที่หลากหลายเขาดวยกัน และ hesheit ที่นํ าเสนอดวยลายเสนงายๆ มีการขีดฆาเมื่อเขียนผิด และวาด
ไมสวย ตางจากการวาดการตูนตามแบบแผน ยิ่งไปกวานั้น การใหคุณคากับสิ่งที่ไมไดมีคาทางศิลปะที่ปรากฏ
บนปกของนิตยสาร a day เชน ตัวการตูน กลองขนม สัญลักษณอะไรบางอยาง หรือการใชเพียงสีขาวเรียบๆ
เปนปก ก็เปนอีกลักษณะหนึ่งของศิลปะแบบโพสตโมเดิรน
5. การลอเลียน
นิตยสาร a day มีความโดดเดนในเรื่องการลอเลียน ไมวาจะเปนการลอเลียนตัวเองใน a bay
ฉบับที่ 23 การเลนคําในการตั้งชื่อคอลัมนหรือหัวขอตางๆ เชน the old maid and the see (ชื่อคอลัมน
เขียนโดยวีรวิศ), the old man and the game (ชื่อบทความของคอลัมน q & a day ฉบับที่ 38 หนา 39) ซึ่ง
ลอเลียนมาจาก the old man and the sea, One find One's Way จากชื่อหนัง One Fine Spring Day ของ
ผูกํ ากับชาวเกาหลีที่เปนผูถูกสัมภาษณในคอลัมน q & a day ฉบับที่ 29 หนา 23, ชื่อบทความ Chance Is All
Around ในคอลัมน q & a day ฉบับที่ 42 หนา 41 ที่ลอเลียนชื่อเพลง Love Is All Around, ชื่อของขอเขียนยอย
ในคอลัมน the outsider "the fast and the gorgeous" ที่ลอกับภาพยนตรชื่อ too fast, too furious ในหนา 32
ของฉบับที่ 43 เดือนมีนาคม 2547 หรือชื่อบทความของคอลัมน a day with a view ในฉบับที่ 28 หนา 72-79
ซึ่งเปนบทสัมภาษณของ วิชช เกาไศยนันท ผูกํากับไทยที่กากั
ํ บภาพยนตรเรื่อง Ballistic : Ecks vs. Sever โดย
a day ใหชื่อบทความนี้วา REALISTIC : WYCH vs. KAOS และในฉบับที่ 32 เดือนเมษายน 2546 หนา 80
ที่คอลัมน a day with a view สัมภาษณ วิชญ พิมพกาญจนพงศ ภายใตชื่อบทความ one flew over the
computer nest ซึ่งมีที่มาจากภาพยนตรป 1975 เรื่อง One Flew Over the Cuckoo's Nest หรือแมแต
ชื่อคอลัมน a day with a view เองก็ลอเลียนมาจากชื่อหนังสือ a room with a view และ More than Wood
ชื่อบทความยอยในคอลัมน think positive ฉบับที่ 39 เดือนพฤศจิกายน 2546 หนา 28 ที่มาจากเพลงชื่อ More
than word รวมทั้งการเขียนในลีลาที่เลียนแบบมาจากโฆษณาขายสินคาตรงทางโทรทัศนในคอลัมนเดียวกัน
ของฉบับที่ 37 หัวขอ Literature by Mom หนา 18 ซึ่งแนะนําหนังสือชุดวรรณคดีไทยตามใจแม ของ จันทนีย
พงศประยูร โดยขึ้นตนวา "…ทานเคยประสบปญหาเหลานี้บางหรือไม!" และมีประโยคที่เปนเอกลักษณของ
รายการโฆษณาดังกลาว คือ "โอว…มันเยี่ยมจริงๆ เลยจันทนีย" และ "พระเจา…เปนโชคของเด็กไทยจริงๆ"
เปนการผสมผสานเรื่องเลาใหมลงในรูปแบบเดิมที่มีอยูกอน ทั้งหมดนี้เปนลักษณะที่พบไดบอยครั้งในนิตยสาร
a day
"อันนี้เปนลูกเลนเลย แลวมันก็เปนความสนุกของคนตั้งดวย ถาตั้งไดมันจะมีความสุข ถาเราสามารถ
คิดอะไรที่.. ไมรูเขาเรียกวาอะไร เพราะไมเคยมีใครเขียนออกมาเปนทฤษฎี แตเราเรียกการผัน พอเราตั้งไดแลว
จะมีความสุขมากเลย อยางครั้งหนึ่งเขียนเรื่องคนอวน เราใชวา winning elephant ซึ่งเปนการผันมาจาก
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winning eleven ซึ่งคือเกมฟุตบอลอันหนึ่งที่คนนิยม แลวมันก็มีความหมายดวยวาเขาเปนราชินีชางที่ชนะ
อะไรบางอยางในชีวิตเขา เรียกวาการเลนคําก็ได"38
a day เริ่มลอเลียนตัวเองในฉบับที่ 23 โดยเปลี่ยนหัวนิตยสารเปน a bay และเลนกับ
ชื่อคอลัมนในฉบับ เริ่มตนจากขอความที่ วงศทนง ชัยณรงคสิงห เกริ่นในหนาบรรณาธิการ โดยลงชื่อในตอนทาย
วา ชัยณรงค วงศทนงสิงห
… เกือบ 2 ปที่ผานมา มีคนถามผมอยูเสมอวา หนังสือที่ผมทําเปนหนังสือยังไง
ถามีเวลาพอ ผมก็จะตอบวา เปนหนังสือคิดมาก, เปนหนังสือที่อานสนุกๆ, เปนหนังสือสาระบันเทิง,
เปนหนังสือที่อานแลวใหแรงบันดาลใจและความประทับใจ ฯลฯ
แตถาขี้เกียจ ผมจะตอบวา
"หนังสือของเรา เปนหนังสือกวนตีนๆ เลมหนึ่ง" …
a bay เปลี่ยนชื่อคอลัมนตางๆ ในเลม เชน หนาบรรณาธิการจาก wake up เปน fake up,
the outsider - the offsider, good old days - good old bays, think positive - thank positive, main course
- main source, team pladib - team pladak หรือ bedtime - badtime เปนตน
ยิ่งไปกวานั้น นิตยสาร a day มีการลอเลียนอยางเปนทางการในฉบับที่ 34 ในชื่อ a dom
โดยมี อุดม แตพานิช เปนผูรับผิดชอบเนื้อหาในฉบับ ดังขอความในหนา wake up เขียนโดย วชิรา
… ถานับเปนเวลาก็นาจะราวๆ 2 ปเห็นจะได ที่อุดม แตพานิช ไดเคยคุยเลนกับคุณวงศทนงไววา
จะทํ านิตยสารลอเลียนสักเลม ตั้งชื่อเสร็จสรรพตั้งแตตอนนั้นวา a dom …
สวน อุดม แตพานิช ไดชี้แจงถึงเนื้อหาในฉบับไวในหนา Editor's Note วา
… · เนื่องจากผมไมมีเวลามากนักในการบริหาร · ผมจึงไดพยายามดึงคอลัมนเดน · มาจากหนังสือ
ที่ประสบความสําเร็จในทองตลาด · มาไวที่เราเพื่อหวังวาลูกคาหนังสือยอดนิยมเหลานั้น · จะตองตามมาอาน
คอลัมนที่เราลอกเคามาแนนอน …
เนื้อหาใน a day ฉบับที่ 34 ในนามของ a dom จึงเต็มไปดวยการลอก ลอ เลียนแบบ ประชด
ประชันและปะปนไปดวยรูปแบบการเขียนที่หลากหลาย เชน การเขียนหนาสารบัญในรูปแบบกลอนที่สัมผัสบาง
ไมสัมผัสบาง a dom ลอเลียน a day ดวยคอลัมนในสวนของ idea คือ think negative ซึ่งโดยปกติคือ think
positive ในหนา 10
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… วันนี้เลยตองนั่งดูทีวีอยูบานคนเดียว แลวรายการทีวีสมัยนี้ก็นาเบื่อเหลือเกิน ก็ดูเอาสิ คูกรรมเอย
บานทรายทองเอย นี่ก็สรางกันมาอยูไดเปนรอยๆ รอบ …
… พอชวงไหนเปนควิซโชวก็แหกันไปเปนควิซโชวหมด นี่คงได 'แรงบันดาลใจ' มาเหมือนๆ กัน …
ทั้ ง 2 ข อ ความข า งต น สะท อ นสั ง คมแบบโพสตโมเดิรนที่มีการทํ าซํ้ า และอีกคอลัมน
ในสวนของ idea ที่ a dom ลอเลียนคือ คอลัมนสิ่งประดิษฐ ที่ลวนแตเปนสิ่งแปลกประหลาด เชนยาสีฟนสีเลือด
ที่ใชแกปญหาเลือดออกตามไรฟน โดยจะทํ าใหไมเห็นเลือดที่ออกตามไรฟน คอลัมนสิ่งประดิษฐนี้นาจะได
แนวความคิดมาจากคอลัมน ขอเปลี่ยน ของ a day ภาคปกติ
… ยาสีฟนสีเลือด ขจัดปญหาเลือดออกตามไรฟน เคยไหม…เสียความรูสึก ใจคอไมคอยดีเมื่อเห็น
เลือดออกขณะแปรงฟน อยาปลอยใหความรูสึกหดหูเขาสูเชาวันใหม อยาปลอยใหความสลดใจเขาสูคํ่าคืนนิทรา
ยาสีฟนสีเลือด ขจัดปญหาเลือดออกตามไรฟนโดยสิ้นเชิง บีบเพียง 1 ซม. ยาสีฟนจะกระจายความแดงเถือก
ไปทั่วปาก ไมเห็นเลือดออกตามไรฟนอีกตอไป…ไชโย
คอลั ม น อื่ น ๆ ก็ ล ว นแต มี ที่ ม าจากนิ ต ยสารฉบั บ อื่ น ทั้ ง สิ้ น เช น มีการตีพิมพวาทะคนดัง
เลี ย นแบบมติ ช นสุ ด สั ป ดาห โ ดยที่ เ จ า ของคํ าพู ด ก็ ไ ม ไ ด เ ป น คนที่ มี ค วามสํ าคั ญเปนพิเศษอยาง "เบียรเพิ่ม
อีกเหยือกนะคะ" วาทะของนองจอย เด็กเชียรเบียรรานกูดวิวพระราม 3 คอลัมนเพลงฮิตกอนนิทราที่นาเพลง
ํ
มาแปลงเนื้อ บันได 10 ขั้นสูการมัดใจชาย ที่กลายเปนวิธีลากผูชายไปขมขืน คอลัมนวิจารณเพลงที่พูดถึงอัลบั้ม
mp3 คอลัมนตกแตงบานที่ใชลีลาในการเลาเหมือนนิตยสารเกี่ยวกับบานทั่วไป ขณะที่ภาพประกอบเปนสลัม
คอลัมนแคนตั้น-แคนโต โดย กา กูลวรารักษ ที่ลอกับคอลัมน 10 cantos ของ ฟา พูลวรลักษณ เรื่องสั้น
"มุมมูลฉาก" คอลัมน a dom with a view ที่เอาสมุดหนาเหลือง แคนโต แบบเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 และ
หนังสือ PLAYBOY มาสนทนากัน นอกจากนั้น ยังมีคอลัมนอื่นๆ ที่ลวนแฝงไวดวยอารมณขันทั้งสิ้น เชน คอลัมน
วิจารณนูด โดย นิวัติ กองเดียว คอลัมนดูดวงกับหมอรีดสี หรือแมแตเนื้อหาของสินคาที่โฆษณาใน a dom ก็
เรียกไดวา "กวน" ไมแพคอลัมนอื่น เชน คะนอง The Dirty Joke ซึ่งเปนโจกรสบลูเบอรี่ บะหมี่ 4-u (ในทองตลาด
มีแตบะหมี่ 4-me) เปนตน
การลอเลียนในนิตยสาร a day ปรากฏในการตั้งชื่อคอลัมน หรือชื่อหัวขอตางๆ, การลอเลียน
ตัวเองใน a bay ฉบับที่ 23 และเนื้อหาที่เต็มไปดวยการลอเลียนใน a dom ฉบับที่ 34 ลักษณะเชนนี้ ถือเปน
การทาทายความเชื่อถึงคุณคาของ "ความดี" หรือ "ความจริง" แบบเดิม
6. การทําซํ้า
คอลัมน netware "สงตอเรื่องราวจากจอคอมพิวเตอร สูหนากระดาษ" เปนคอลัมนที่ใชวิธีการ
ทํ าซํ้ าอยางเห็นไดชัด โดยเนื้อหาในคอลัมนนี้รวบรวมมาจากขอความ รวมทั้งรูปภาพที่ถูกสงผานไปมาทาง
จดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส หรื อ forward mail ซึ่ ง แทบจะหาความเปนตนฉบับหรือแหลงอางอิงไมไดเลย
จากการศึ ก ษาพบว า เกิ ด การร อ งเรี ย นจากเจ า ของงานเขี ย นครั้ ง หนึ่ ง จากเรื่ อ ง "ความรักแบบนี้ใชแบบที่
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คุณตองการหรือเปลา" ที่ตีพิมพในฉบับที่ 29 ซึ่งคอลัมน netware ไดแจงชื่อผูเขียนในฉบับที่ 31 หนา 98 คอลัมน
netware นี้ไดรับการตีพิมพโดยตลอดในตัวอยางที่ทําการศึกษา ยกเวนฉบับที่ 34 เดือนมิถุนายน 2546
… หมายเหตุ a day ไดรับคํ ารองเรียนจากคุณ เวฬุรีย คูอุดมรัตน วาเปนเจาของงานเขียนเรื่อง 'ความรักแบบนี้
ใชแบบที่คุณตองการหรือเปลา' ใน netware ฉบับที่ 29 ที่สงตอๆ กันมาโดยไมไดระบุชื่อผูเขียน จึงขอ
แจงใหทราบโดยทั่วกัน
เนื้อหาของคอลัมน netware ในแตละฉบับประกอบดวยประเด็นหลักและเรื่องยอยๆ ที่ไดจาก
forward mail ภายใตประเด็นนั้นๆ เชน ฉบับที่ 27 เดือนพฤศจิกายน 2545 หนา 88 ในประเด็น "Tricks for life"
ก็จะมีขอเขียนเกี่ยวกับเทคนิคการตอรองราคา วิธีการแกปญหาเมื่อหัวใจลมเหลว และวิธีการชารจแบตเตอรี่
รถยนตยามฉุกเฉิน เปนตน
คอลัมน (code of) ก็เปนอีกคอลัมนที่มีการทําซํา้ โดยนําเอาคําพูดของบุคคลตางๆ มาตีพิมพ
โดยวงเล็บคํ าแปลตอทาย คอลัมนนี้จัดเปนนองใหมของการศึกษาโดยเริ่มตีพิมพในฉบับที่ 42 และ 43 ซึ่งเปน
ฉบับสุดทายที่ทาการวิ
ํ
เคราะหเนื้อหา
… แฟนประจําคงพอจะรูวา a day มักไมเกาะติดสถานการณสุดฮิต
ไมใชละเลย แตเมื่อเปนเรื่องยอดฮิต คุณผูอานคงทราบกันดีอยูแลว
แตอยางไรก็ตาม วันนี้ เราพบวาในเรื่องสมัยนิยมเหลานั้น กลับมีบางแงมุมที่นาสนใจซุกซอนอยู
อยากระนั้นเลย มาลองฟง 'ความ' จาก 'บางคน'
ที่พูดถึงเรื่องที่กําลังนิยมในอีกแงมุม
เริ่มตนดวยเรื่อง 'ความรัก' แบบ เนลสัน แมนเดลลา ในความหวานแหววของเดือนกุมภาพันธ
(INTRODUCTION NEW COLUMN ฉบับที่ 42 เดือนกุมภาพันธ 2547 หนา 6)
"No one is born hating another person
because of the color of his skin,
or his background, or his religion.
People must learn to hate,
And if they can learn to hate,
they can be taught to love,
for love comes more naturally to the human heart
than its opposite."
(ไมมีใครเกิดมาเกลียดชังผูอื่นเพราะสีผิว เพราะปูมหลัง หรือเพราะศาสนา คนเราตองเรียนรูที่จะเกลียด และ
ถาพวกเขาเรียนรูที่จะเกลียดได พวกเขาก็ถูกสอนใหรักไดเชนกัน เพราะความรักอยูใกลกับธรรมชาติของหัวใจ
มนุษยมากกวาความเกลียด) (จากคอลัมน (code of) ฉบับที่ 42 เดือนกุมภาพันธ 2547 หนา 114-115)
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ลักษณะของการทําซําในนิ
้ ตยสาร a day ปรากฏในเนื้อหาหลายสวนดวยกัน ดังที่ไดแสดง
ในหัวขอนี้ คือ คอลัมน netware และคอลัมน (code of) ซึ่งทั้งสองคอลัมนนี้จัดเปนการทําซําในลั
้ กษณะของการ
นํามาใหม (The Retake) คือการกลับมาของเรื่องที่ประสบความสําเร็จมากอนแลว เพื่อจะแสวงหาประโยชนจาก
สิ่งนั้น นอกจากนั้นยังปรากฏในคอลัมน main course ของฉบับที่ 22 ที่วาดวยเรื่องราวเกี่ยวกับเจาชายนอย โดย
มีเนื้อหาสวนหนึ่งเปนการนําบทสนทนาบางตอนจากหนังสือ เจาชายนอย และ เจาหญิงนอย มารอยเรียงรวมกัน
เปนเรื่องเลาใหม, ในคอลัมน a day with a view ของฉบับ ที่ 26 เดือนตุลาคม 2545 ที่เรียบเรียงบทสัมภาษณ
ของ เรวัต พุทธินันทน โดยใชบทสัมภาษณจากนิตยสารฉบับอื่นๆ ที่เคยสัมภาษณ เรวัต มาแลว ดังที่ไดอธิบายใน
สวนของการปฏิเสธสิ่งที่เชื่อวาเปนความจริงแท รวมทั้ง คอลัมนทางชางเผือก ที่จัดวาเปนการทําซําในลั
้ กษณะ
ของการทําใหม (The Remake) ดังที่กลาวแลวในผลการศึกษาเรื่องการโหยหาอดีต
7. เนื้อหาที่สะทอนภาวะของสังคมแบบโพสตโมเดิรนในนิตยสาร a day
นอกจากแนวคิ ด ที่ ป ฏิ เ สธสิ่ ง ที่ เ ชื่ อ ว า เป น ความจริ ง แท อันปรากฏอยูเสมอในเนื้อหาของ
นิตยสาร a day, ลักษณะของการโหยหาอดีต, ลีลาการเขียนที่ใชเทคนิคการประพันธแบบโพสตโมเดิรน รวมทั้ง
ทาทีการแสดงออกถึงสิ่งที่เรียกวา ศิลปะ ในแนวทางแบบโพสตโมเดิรนแลว จากการศึกษายังพบสิ่งที่สะทอนถึง
ภาวะของสังคมแบบโพสตโมเดิรนในคอลัมนที่เปนบทสัมภาษณของนิตยสาร a day อาทิ คอลัมน a day with
a view ดังตัวอยางในฉบับที่ 23 เดือนกรกฎาคม 2545 หนา 60-67 วชิรา เปนผูถายทอดบทสัมภาษณของ สาลินี
หาญวารีวงศศิลป ผูเปนทั้งคอลัมนิสต และนักโฆษณาในขณะเดียวกัน ความคิดเห็นของ สาลินี ในฐานะ
นักโฆษณาสะทอนภาวะการบริโภคแบบโพสตโมเดิรน ดังขอความตอไปนี้
… อะไรทําใหคุณตัดสินใจมาทํางานโฆษณา?
(หัวเราะ) ทุกวันนี้ก็ยังงงๆ ไมไดดูถูกอาชีพตัวเองนะ ไมไดคิดวาโฆษณามันหลอกลวง แตกาลั
ํ งพูดถึง
'ความจริง' ความจริงวาโฆษณาเปนเครื่องมือของธุรกิจ โฆษณาเปนสวนในการกระตุนกิเลส กระตุนใหคน
อยากได เพื่อใหปลาใหญกินปลาเล็ก ซึ่งเราก็อยูในกลไกนี้ … (หนา 64)
… 'โฆษณา' เปนตัวดึงเขาไปหาสิ่งของเหลานี้ดวยชองทางของความรูสึกบางอยาง ดึงความภาคภูมิใจ
ในความเป น ไทย ดึ ง เรื่ อ งความห า งเหิ น และอยากใหเราใกลชิดกัน ทั้งหมดนี้มันเปนเครื่องมือ ฉากของ
marketing มันเปลี่ยนไป สมัยหนึ่ง marketing ใชการสกัดเอาจุดดีของสินคาออกมาแขงกัน แตพอเทคโนโลยี
เทาเทียมกันหมด มันก็ตองสรางวิธีวางสินคาไวในหัวผูบริโภค อยางเปปซี่คือคนรุนใหม โคกคือคลาสสิก ซึ่งเปน
สิ่งที่ถูกสรางขึ้นมาทั้งสิ้น สินคามันถูกผูกติดกับความรูสึกตอแบรนดตางๆ เขาไปแลว … (หนา 65)
… ยุคนี้เปนยุคของแบรนด คือแบรนดมันเปนสิ่งที่ 'ไมม'ี ตัวตนจับตองไมได อยางเชน คําวา 'ปอกกี้'
มันเปนชื่อแบรนด แตในความเปนแบรนด ปอกกี้ไมใชแทงช็อกโกแลตแลว ความเปนแบรนดปอกกี้คือ อารมณ
กระดี๊กระดาของวัยรุน โนเนะหนอย นั่นคือ value ของความเปนแบรนด โฆษณากําลังเลนสิ่งนี้ การเอาแบรนด
มาลอมันก็คือการเอาอารมณของคนมาเกาะติดกับแบรนดนี้เอาไวใหมากที่สุดเพื่อจะมี value อยางนี้มากที่สุด
และมีแนวโนมจะเปนอยางนี้มากขึ้นเรื่อยๆ … (หนา 65)
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นอกจากนั้น ยังพบแนวโนมของสังคมแบบโพสตโมเดิรน จากการวิพากษวิจารณสังคมของ
สาลินี ในหนา 66 ดวย
… คุณขัดใจอะไรในสังคมไทยมากที่สุด?
ขัดใจวาทําไมสังคมไทยมันไมคอยโต ไมคอยให 'คุณคา' ตัวเอง แตกลับไปให 'คุณคา' กับอะไรที่
ดูเหมือนมีสาระ แตจริงๆ มันไมมี มันผิวเผินมาก พอมีปรากฏการณอะไรเกิดขึ้นในสังคมเราก็แหรับกันเขามาเลย
พอรับมาก็ยึดเอาเปนบรรทัดฐานของสังคม กลายเปนสิ่งที่ 'ตอง' เปน ซึ่งตางจากสมัยที่เปนวัยรุน สมัยนั้นไมเห็น
มีใครชอบเหมือนกันเลย … มันไมมีบรรทัดฐานวาตองเปนอยางนั้นอยางนี้ถึงจะ 'ใช' มันก็เลยคงอยูในความ
หลากหลายได แลวพอมันมีความหลากหลาย มันก็มีการสังเคราะห มีการสรางสิ่งใหม พาไปสูอะไรใหมๆ ได …
… การที่บอกวา "โอโห เยี่ยม" "โอโห ยอด" แตอธิบายไมไดวาเยี่ยม วายอดเพราะอะไร อธิบายไมไดวา
ไมดีหรือดียังไง เสาหลักของความคิดมันออนแอ …
… สมัยกอนเรามีนักปราชญเยอะกวาสมัยนี้ … เขากลั่นกรองและตกตะกอนเพียงพอที่จะนําความคิด
เราได ตอนนั้นเรามีคนแบบนี้อยูในชีวิตประจําวันของเรา แตรูสึกวันนี้ไมมี ปราชญทางความคิดของเราคือใคร
ในทางตรงกันขาม ชีวิตประจําวันที่เราเสพ เราเคลื่อนไหวกันอยู มันไมใชเปนเรื่องนี้ มันกลับเปนเรื่องเทรนด
เรื่องธุรกิจ คอมพิวเตอร ไมไดบอกวาดีหรือไมดีนะ แตบอกวาเรื่องพวกนี้มันตางกัน มันไมไดเปนเรื่องเคลื่อนไหว
ทางความคิดสักเทาไหร …
… เราไมสามารถคุยความคิดกับใครได วันๆ สนใจอยูแตเรื่องสุขนิยม เรื่องความสุขในตัวเอง ซึ่งก็ไมได
ผิดอะไร แตมันไมมี balance ซึ่งเราคิดวามันตองมี เพราะสุดทายความสุขมันก็เปนเรื่องกลวงๆ จับตองไมได …
และเมื่อยอนกลับไปในฉบับที่ 22 เดือนมิถุนายน 2545 สุชาติ สวัสดิ์ศรี ใหทรรศนะเกี่ยวกับ
การเลือกอานหนังสือของคนในยุคปจจุบันที่สะทอนถึงวัฒนธรรมการบริโภคแบบโพสตโมเดิรนไวในหนา 62 ดังนี้
… ผมเชื่อวาคนรุนใหมที่ซื้อหนังสือ สวนหนึ่งเปนเพราะวาเขาตองการ 'สถานะ' เวลาถือหนังสือเลมนั้น
ถือแลวรูสึกวาเปนกลุมนั้นกลุมนี้ เปนไฮโซ, ไฮซอ, เปนวัยรุนหรือสาวทํ างานอะไรก็ตาม แตผมก็เชื่อวา
ในแตละกลุมนั้นตองมีคนที่มีคุณภาพอยู ผมคิดวาการอานมันหลีกเลี่ยงไมได แตวาวิธีการอานมันขึ้นตอสื่อ …
ในฉบับที่ 32 เดือนเมษายน 2546 หนา 80-87 ภายใตชื่อบทความ one flew over the
computer nest ที่สัมภาษณ วิชญ พิมพกาญจนพงศ ปรากฏประเด็นที่สะทอนสังคมแบบโพสตโมเดิรน ดังนี้
… สังคมมันเปนอยางงี้ อยางเด็กสยาม เขาไมไดเปนตัวเขา เขาโดน information influence ใหเขาไป
ซื้อเสื้อแบบนี้ คือ โดน 'ขอมูล' บอกใหคุณแตงตัวอยางนี้ วาอันนี้จะอินเทรนด เขาเปลี่ยน identity ของเขา แตวา
วันนึงเขาก็จะเปลี่ยน identity กลับมา ถาเราบอกวาตัวตนของเราไมมีอยูจริงมันก็จบ มันจะไมมีผูใหญมาบอกวา
คนไทยคืออะไร เราจะไมมีคาถามประเภทนี
ํ
้ออกมา คือเรารูแลววาคนไทยมันไมมี หรือวาเด็กไทยยุคใหมจะ
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เปนยังไง เพราะเรารูอยูแลววามันไมมี เพราะอัตลักษณมันเปนอยางนี้ และผมบอกไดเลยวาประเทศที่จะเห็น
สิ่งเหลานี้ไดเร็วที่สุดคือประเทศไทย …
… เพราะวาประเทศไทยไมมีการจัดการเรื่องโครงสรางอัตลักษณมาแตไหนแตไรแลว ทุกอยางปนกัน
มั่ว เละเทะ ซึ่งภาวะตางๆ ของโลกสมัยใหมมันจะมุงมาทางนี้ ทางยุโรปหรืออเมริกาก็สงสัยอยูวาตัวเองตอบรับ
กับมันยังไง เขากลัววาเมื่อไรที่โลกมันหมุนเปนหมอเดียว แลวอัตลักษณเขาอยูที่ไหน ซึ่งคนประเภทนั้น attitude
แบบนั้นอาจจะไมสามารถอยูในโลกยุคใหมได คนที่สามารถอยูในโลกยุคใหมไดก็คือคนอยางเราๆ แบบวา
เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแตวาจิตวิญญาณของความเปนไทยมันมีอยู ซึ่งตรงนี้ผมวามันทําใหเราเปนชนชาติที่พิเศษ
ผมวาพิเศษมากๆ เลย ผมวาเราเปนชาติไรอัตลักษณ ผมสรุปกับเพื่อนๆ หลายคนเลย วาเราเปนชนชาติที่ไมมี
อัตลักษณ ไมมีเอกลักษณ … (หนา 84)
เมื่อพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับการสรางสรรค วิชญ มีมุมมองวามันคือการพัฒนาจากสิ่งที่มี
อยูแลว สอดคลองกับแนวคิดแบบโพสตโมเดิรนที่เลิกเชิดชูศิลปนวามีความริเริ่ม และเปนอัจฉริยะ โดยมองวา
ศิลปะเปนเพียงสิ่งซํ้าซากที่วนเวียนอยูกับการลอกเลียนแบบสิ่งเกาๆ
… ถาจะใหอธิบาย ความคิดสรางสรรคคือการพัฒนาจากสิ่งที่มีอยูแลว ไมจาเป
ํ นตองใหม ผมวาแคนี้
ครับ อยางมีเพลงฝรั่งมา แลวแคเปลี่ยนใหเปนเนื้อไทย ก็สรางสรรคแลวครับ เพียงแตวาสรางสรรคแบบนี้มัน
มีมานานแลว มันก็เลยไมสรางสรรคแลว งงไหมครับ คือคนแรกที่เปลี่ยนเนื้อฝรั่งมาเปนไทย แลวรอง ผมถือวา
สรางสรรค แลวก็จบ ตอนนี้มันตองมากกวานั้น มันตองตอยอด คนที่จะเปนนักสรางสรรคที่ดีคือคนที่ตองรู
ทุกอยาง ไมใชคิดวาจะทําใหงานมันบริสุทธิ์ เลยไมดูหนังสือ ไมอานอะไรทั้งโลก เลยกลายเปนไมรูวาอะไร
เปนอะไร แลวคิดวางานมันบริสุทธิ์ แตพอทําเสร็จ อาว งานมีคนอื่นทํามาแลว มันก็จบ แตถาคุณไปรูเกี่ยวกับมัน
อยางลึกซึ้ง ก็จะพัฒนาตอจากที่เขามีอยูแลว …
ในขณะที่ สัง คมสมัยใหมใหคุณคากับความเปนเจาของผลงาน วิชญ ยืนอยูตรงขามกับ
แนวคิดเชนนั้น แสดงถึงลักษณะวัฒนธรรมในยุคโพสตโมเดิรนที่แตกตางจากยุคโมเดิรน กลาวคือวัฒนธรรม
โพสตโมเดิรนเปนการใชประโยชน หรือดัดแปลงจากสิ่งที่มีอยูแลว ขณะที่วัฒนธรรมโมเดิรนคือวัฒนธรรมของ
ความแตกตางที่เปนแบบฉบับของตนเอง
… ใครจะเอาไอเดียผมไปใชก็เอาไปเลย ผมไมสนใจเลย ตอนนี้งานของผมลง NÓ ไอเอ็นขางหนาคือ
โนก็อปปไรต เอาไปเลย (หนา 86)
ประกอบกับเหตุที่เขาเปนพวกตอตานทุนนิยมอยางสุดขั้ว
… เพราะวาสิทธิทางปญญาคือทุนนิยม ถาคุณเอาทุนนิยมมาแลวคุณเอาสิทธิทางปญญาใสเขาไป
มันคือสิทธิทางปญญาภายใตเงื่อนไขของทุนนิยม คือถาคุณพูดเรื่องสิทธิทางปญญาในแงจริยธรรมผมไมเถียง
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เพียงแตตอนนี้เราอยูในบริบทของทุนนิยมแลวคุณเอาเรื่องสิทธิทางปญญามาพูด พูดใหดีขนาดไหนคุณก็ทุนนิยม
ผมก็เลยไมเอาดวย … (หนา 86)
เมื่ อ ถามเกี่ ย วกั บ สิ่ ง ที่ จ ะทํ าต อ ไปในอนาคตว า จะทํ างานศิ ลปะไปเรื่อยๆ หรือไม วิชญ
ใหคํ าตอบที่สนับสนุนการมองศิลปะแบบโพสตโมเดิรนที่เห็นวาทุกสิ่งทุกอยางลวนเปนงานศิลปะไดทั้งสิ้น
… ก็ไมรูวาเปนศิลปะหรือเปลา แตทุกอยางที่ทาก็
ํ เปนศิลปะอยูแลว (หนา 87)
และเมื่อถามวา เขาเคยรูสึกแปลกแยกจากคนอื่นหรือไม วิชญ ใหคําตอบวา
… รูสึก รูสึกตลอดเวลา รูสึกวาขัดแยง เปนบางอารมณที่ผมจะรูสึกเหมือนเปนคนเดียวในโลก แตบาง
อารมณรูสึกแฮปปที่โลกนี้ไมมีใครเปนเหมือนเรา มันอยูที่วิธีคิด บางวันหงุดหงิดรูสึกวาทุกอยางมันไมใช แต
บางวันผมโคตรสนุกเลย เฉลี่ยแลวมันจะครึ่งๆ ผมเรียกวาเปนการ 'กลอมตัวเองใหเชื่อ' กลอมตัวเองใหคิดยังไง
ก็ได เพราะฉะนั้นไมมีปญหา ทุกขมากเดี๋ยววันจันทรก็ลืม เปนปรัชญาของผมกับเพื่อนๆ (หนา 87)
ซึ่งคํ าตอบเชนนี้ สะทอนถึงภาวะอารมณของคนในยุคโพสตโมเดิรนไดเปนอยางดี
คอลัมน a day with a view ในฉบับที่ 35 เดือนกรกฎาคม 2546 หนา 74-83 ที่ ทรงกลด
บางยี่ขัน คุยกับกลุมกระจกเงา ผูจัดทําเว็บไซต www.bannok.com ในชื่อบทความ what is in the mirror?
มีประเด็นที่สะทอนสังคมแบบโพสตโมเดิรนเชนเดียวกัน
… "ผมคิดวาในวิถีของเมือง มันตอบคําถามบางคําถามไมได อยางเรื่องคุณคา เราเกิดมาเพราะอะไร
เรามีหนาที่อะไรกอนที่เราจะจากไป เราตองหาแลววาพรุงนี้จะทําอะไร อีกสิบปเราจะทําอะไร ชีวิตในเมือง
มันตอบตรงนี้ไมได" นี่คือเบื้องหลังความคิดของการมาทํางานเพื่อสังคมของ บ.ก. ลายจุด … (หนา 82)
… "ผมวาคนรุนนี้มีเรื่องรกสมองเยอะ สวนหนึ่งอยูในโลกของขอมูลขาวสาร แตจริงๆ เขาอยูในโลกที่
เรียกวาถูก 'คลิก' ทุกคนถูกคลิกโดยนักการตลาด คลิกจนสับสน จนรกไปหมด จนดําเนินชีวิตไมถูก ชีวิตมนุษย
ควรมีพื้นที่วาง ผมคิดวาความเปนหนุมสาวในชวงหลังนี้มันแยลง มันหาที่วางไมไดเลย ซึ่งมันสําคัญมาก มันเปน
พื้นที่วางที่เขาตองหาทางเลือก บางคนมีที่วางนะ หาที่ไดแตมันไมมีกิจกรรม มันหากิจกรรมทางเลือกที่ไมเปน
มลพิษลําบาก" … (สมบัติ บุญงามอนงค หรือ บ.ก. ลายจุด หนา 83)
และในฉบับที่ 36 หนา 76-83 คอลัมนเดียวกัน ที่สัมภาษณ ลาว คําหอม หรือ คําสิงห ศรีนอก
เมื่อพูดถึงวรรณกรรมในยุคปจจุบัน ก็มีสิ่งที่บงบอกถึงลักษณะของสังคมแบบ โพสตโมเดิรน
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… อาจเปนไปไดวาการเขียนหนังสือยุคนี้มันกระจัดกระจายมาก เราจึงเห็นอะไรเหมือนๆ กันไปหมด
พลิกดูฉบับไหนๆ เนื้อหาความคิดก็คลายๆ กัน พูดถึงความเหงา พูดถึงความฝน พูดถึงตัวเอง พูดถึงการหมกมุน
ในตัวเอง ไปพบอะไรโดดเดนขึ้นมาเปนพิเศษ เปนเหมือนความฝนก็สําเร็จรูป มีความฝนสําเร็จคลายๆ กัน …
… วรรณกรรมรุนกอนสวนใหญดูเหมือนวาจะผานการคิด เมื่อเราอานงานของใครสักคนหนึ่งเราจะรูจัก
คนนั้น รูจักความคิดของเขา รูจักตัวตนของเขา แตรุนปจจุบัน ลุงมองไมเห็นความเปนตัวตนของคนเขียน ไมรูซึ้ง
ถึงความคิด รับรูไดเพียงสวนที่เขารูสึก
… ตอนนี้สิ่งที่เปนความเชื่อดั้งเดิมหลายอยางถูกตั้งคําถามวาจริงหรือไมจริง ถูกหรือไมถูก คําถาม
เหลานี้กํ าลังเกิดกับคนรุนใหม โดยเฉพาะเรื่องคุณธรรม การประพฤติ ปฏิบัติ เมื่อกอนเคยเชื่อในกฎแหงกรรม
แตตอนหลังลุงคิดวาเด็กรุนใหมหลายคนคงเขาใจไดยากกับความเชื่อที่วาทําดีไดดี ทําเลวไดเลว … ประเด็นนี้
ขึ้นอยูกับคําวัดความของคําวา 'ดี' และคําวา 'เลว' ซึ่งกําหนดไวแตกตางกัน
ในฉบับที่ 43 เดือนมีนาคม 2547 หนา 90-99 a day with a view ทรงกลด บางยี่ขัน
สัมภาษณ จิโร เอ็นโด สถาปนิกนอกกระแสชาวญี่ปุนที่ผสมผสานการออกแบบหลายสิ่งหลายอยางเขาดวยกัน
ขณะเดียวกันก็เปนนักออกแบบเวทีคอนเสิรตที่นาจับตาในเมืองไทย เขาเปนคนที่ซึมซับแนวคิดแบบโพสตโมเดิรน
ตั้งแตการทํางานแบบ cut n' mix ดังทรรศนะของเขาในหนา 95 และ 96
… ผมไมไดทาแค
ํ งานสถาปตยฯ แตผมทําทุกอยางที่เกี่ยวของกับมัน เลนกับ sub culture ถายอน
กลับไปเมื่อ 10 ปที่แลว พวกเราถือวาคอนขางใหม เพราะเราเอากราฟก ดนตรี การออกแบบภายในและ
ภายนอก การออกแบบนิทรรศการ งานกอสราง และงานอื่นๆ เขามาผสมกัน …
… คุณมีฮีโรในดวงใจไหม?
Kun Geoffery Bawa เขาเปนสถาปนิกอยูที่ศรีลังกา เพิ่งเสียไปเมื่อปที่แลว เขาคือสถาปนิกที่ยิ่งใหญ
ที่สุดของผม เขาเปนสถาปนิกคนแรกของโลกที่ทํางานแบบดีเจมิกซเพลง เขาเปนสถาปนิกโพสตโมเดิรนคนแรก
เขาเปนสถาปนิกที่ประสบความสําเร็จอยางมากในการผสมทุกอยางเขาดวยกัน ทั้งงานยุค 90, 70, 60 ผสมงาน
ทองถิ่นกับงานตางประเทศ งานแบบดั้งเดิมกับงานสมัยใหม งานธรรมชาติกับงานที่ใชวัสดุสังเคราะห ไมเคย
มีใครทํ าแบบนี้มากอนในยุคนั้น เขายิ่งใหญมาก … แนนอนวาเขาคือแรงบันดาลใจของผมในการจับสิ่งตางๆ
มาผสมกัน …
ความไมเปนระเบียบแบบแผนในหนา 96
… คุณรูสึกอยางไรกับความไมเปนระเบียบของสถาปตยกรรมไทย?
มันเปรียบเหมือนคลังสมบัติทางความคิดสําหรับสถาปตยกรรมในอนาคต มันเต็มไปดวยลายแทงที่จะ
พาเราไปหาความคิดสรางสรรคใหมๆ ผมชอบตึกที่ไมเปนระเบียบ ผังเมืองที่นาเกลียด และตึกหรูๆ สําหรับผม
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มันคืออัญมณี ผมเกลียดสิ่งที่เหมือนๆ กัน เกลียดสิ่งที่มัน purism อยางเชน การคิดทฤษฎีเพื่อใหเปนทฤษฎี
การลงทุนเพื่อลงทุน การทํางานฝมือเพื่อใหเปนงานฝมือ การทําใหมีประสิทธิภาพเพื่อใหมันมีประสิทธิภาพ …
และความหลากหลายของตัวตนในหนา 96
… อะไรคือคํ าจํากัดความเกี่ยวกับนายจิโรที่คุณเคยไดยินมาแลวชอบที่สุด?
สนุ ก , แต คํ าจํ ากั ด ความของตั ว ผมไม น  า จะเป น อย า งนั้ น นะ ผมไม อ ยากจะบอกวาตัวผมไมมี
คํ าจํ ากัดความ เอาเปนวามันมีเยอะมากก็แลวกัน
หรือในคอลัมน q & a day ฉบับที่ 22 เดือนมกราคม 2545 หนา 21 ที่เปนบทสัมภาษณ
ซุสุกิ โคจิ ผูเขียนนวนิยาย "ริง" เขาเชื่อวาในสังคมปจจุบัน การที่หลายสิ่งหลายอยางสามารถอธิบายไดดวย
วิทยาศาสตร ทํ าใหนวนิยายของเขาขายดี เพราะเปนสิ่งหนึ่งที่ทําใหเกิดความกลัว ซึ่งวิทยาศาสตรอธิบายไมได
ซึ่งเมื่อมองโดยใชแนวคิดโพสตโมเดิรน สังคมปจจุบันอาจกํ าลังหันหลังใหกับวิธีการแบบวิทยาศาสตรเพราะ
วิธีการเชนนั้นไมอาจใหประสบการณที่เขาตองการไดทั้งหมด
… ในเรื่อง 'ริง' คุณบอกวา "ความกลัวเปนธาตุแทที่แฝงอยูในสัญชาตญาณของมนุษยทุกคน" โดย
ส ว นตั ว แล ว คุ ณ คิ ด ว าความกลั ว ของคนสมั ย ใหม เปลี่ยนแปลงไปหรือเปลา? วิทยาศาสตรมีผลกับ
ความหวาดกลัวของคนในปจจุบันหรือไม?
ผมคิดวาเปลี่ยนไปนะ เพราะเมื่อวิทยาศาสตรกาวหนาขึ้นในสังคมปจจุบันสิ่งที่กอใหเกิดความกลัว
มันลดนอยลง สมัยกอนมีสิ่งที่กอใหเกิดความกลัวมากมายอยางเชนฟาผา สมัยกอนคนไมรูวาปรากฏการณ
ธรรมชาติเกิดขึ้นเพราะอะไร คนกลัวฟาผาก็เพราะคิดวาเปนการแสดงความพิโรธของพระเจา พอวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีมันพัฒนาขึ้น สิ่งอํานวยความสะดวกมันกาวหนาขึ้น หลายอยางมันก็เปลี่ยนไป อยางสมัยกอน
ตอนที่ผมเด็กๆ เวลาผานปาชาตอนกลางคืน ผมก็กลัวแลว ปาชาเปนสิ่งที่กอใหเกิดความกลัว แตในสังคม
ปจจุบันที่เปนสังคมเมือง ปาชาก็แทบจะหาไมได เดินไปบนถนนตอนกลางคืนก็มีไฟเปดสวางไสว สิ่งที่กอใหเกิด
ความนากลัวในปจจุบันจึงลดนอยลง ซึ่งเราตองยอมรับ เหตุผลที่ 'ริง' ฮิตมากก็เพราะแบบนี้ ผมคิดวา 'ริง'
เปนสิ่งหนึ่งที่กอใหเกิดความกลัว หนังสือเลมนี้เลยขายดี …
นอกจากนั้น ซุสุกิ โคจิ ยังใหคําตอบที่ระบุวาเขาไมไดนับถือศาสนาอะไร ในหนา 23 แสดง
แนวโนมทางความคิดของผูคนในยุคโพสตโมเดิรน
… ขอถามใหแนใจอีกครั้งวา ตกลงคุณนับถือศาสนาหรือเปลา?
ไมมีครับ ไมไดนับถือศาสนาอะไร …
คอลัมน q & a day ฉบับที่ 37 เดือนกันยายน 2546 หนา 42-45 ทรงกลด บางยี่ขัน นําเสนอ
เรื่องของ ยูจีเนีย โอไบรอัน ทีมงาน Science Squad ของศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติออสเตรเลีย
ที่เดินทางมาแสดงในมหกรรม Science Show และการประกวด Science Show ของนักเรียนมัธยมศึกษา
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ตอนตนระดับประเทศ ครั้งที่ 3 ที่ทองฟาจํ าลอง นอกจากบทสนทนาที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับแนวคิดแบบ
วิทยาศาสตรตามสายงานของยูจีเนีย ขณะเดียวกันก็มีแงมุมที่มองวามีหลายสิ่งหลายอยางที่วิทยาศาสตรอธิบาย
ไมได ซึ่งขัดแยงกับความเชื่อในยุคโมเดิรนที่เชื่อวาวิทยาศาสตรเปนหนทางสูการบรรลุ "ความจริง" คําตอบของ
ยูจีเนียเขาลักษณะของปจเจกชนในโลกโพสตโมเดิรนที่ยอมรับความเปนจริงอันหลากหลาย (multiple realities)
แมวา มันจะขัดแยงกันเองก็ตาม ดังขอความในหนา 44-45 ที่ยกมาตอไปนี้
… ในชีวิตสวนที่เปนเรื่องงาน คุณอยูกับทฤษฎีและกฎเกณฑตลอดเวลา คําถามคือวา แลวชีวิตสวน
ที่เหลือ มันอยูในกฎเกณฑระบบระเบียบมากนอยแคไหน?
ฉันไมใชคนที่ทํ าตามกฎระเบียบตลอดเวลา ไมไดตัดสินใจดวยเหตุผลไปซะทุกเรื่อง บางทีฉันก็ชอบใช
ความรูสึกเปนตัวตัดสินนะ
คุณเชื่อไหมวาในโลกนี้มีสิ่งที่วิทยาศาสตรอธิบายไมได?
แนนอน นักวิทยาศาสตรตางพากันคนควาทดลองเพื่อหาคําตอบในสิ่งที่เรายังไมรู มีคาถามมากมาย
ํ
ที่เรายังตอบไมได และฉันเชื่อวาบางคําถาม เราไมมีทางตอบได มนุษยไมมีวันอยูเหนือกวาธรรมชาติหรอก …
นอกจากนั้น ยูจีเนีย ยังมองวาวิทยาศาสตรเพียงอยางเดียวไมอาจทําใหชีวิตสมดุลได ซึ่งเปน
มโนทัศนที่ไดจากแนวคิดแบบโพสตโมเดิรน
… เราตองใชสมองทั้งสองขางใหสมดุลกัน เรียนรูเรื่องวิชาการไปพรอมๆ กับการใชความคิดสรางสรรค
ชีวิตที่มีสวนผสมทั้งวิทยาศาสตรและศิลปะเปนชีวิตที่สมบูรณแบบมาก …
ในคอลัมน main course ฉบับที่ 24 เดือนสิงหาคม 2545 รับผิดชอบโดย วชิรา รุธิรกนก
หนา 39 เปนบทความเกี่ยวกับการพูดคุยของ วชิรา และ กุลธิดา สามะพุทธิ ผูที่ใชนามปากกาวา ธดา ที่เคยเขียน
บทความวิพากษวิจารณนิตยสารทางเลือกอันตราย บทความตอนหนึ่งสะทอนถึงตัวตนของเธอในฐานะปจเจกชน
แบบโพสตโมเดิรนทีไ่ มมีอัตลักษณที่แนนอน มีการเลื่อนไหลเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
… ผมตั้งคํ าถามวาสิ่งที่เธอกํ าลังเปนอยู จัดวาเปนลักษณะของคนที่ขบถ เปนนักตอตาน เปน
นักแหกคอกหรือไม
เธอตอบวาเธอไมรู
เธอเกรงวาการนิยามตัวเองวา 'เปน' อะไรอยางใดอยางหนึ่งจะเปนการนําตัวเองเขาสูระบบอีกระบบ
หนึ่ง อยางเชนถานิยามวาตัวเองเปนนักตอตานก็จะถูกจับเขาไปอยูกลุมเดียวกับนักตอตาน ซึ่งก็จะตองเขาระบบ
เดียวกับนักตอตาน
การจะเปน 'นัก' อะไร ก็ลวนตองนําพาตัวเองเขาสูระบบนั้นๆ
เธอไมอยากถูกจํ ากัดเปนหมวดหมู เปนสังคม เธออยากไหลเลื่อนไปเรื่อยๆ ชวงหนึ่งเปนแบบหนึ่ง
อีกชวงหนึ่งอาจเปนอีกแบบหนึ่ง …
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ในคอลัมนเดียวกันของฉบับที่ 25 เดือนกันยายน 2545 หนา 32-48 a day หยิบเอาประเด็น
เกี่ยวกับดานมืดของสังคมมาเปนหลัก และหนา 43 ตีพิมพบทสัมภาษณของคนในอินเทอรเน็ต ที่แสดงถึง
การเลื่อนไหลของตัวตนของคนในสังคมปจจุบัน
… "ในชีวิตจริงผมไมคอยชอบใหคนรูวาผมคิดอะไรนะ บางเรื่องผมก็พูดกับใครไมได เพราะเขาอาจ
ไมยอมรับความคิดของผม แตในอินเทอรเน็ตผมพูดเรื่องที่ในชีวิตจริงผมไมอยากพูด คนจะยอมรับหรือไมยอมรับ
ก็ไมเปนไร ผมแคอยากแสดงออกเทานั้น ผมทําเว็บไวแสดงผลงานตัวเองทั้งงานเขียน งานอารต หรืออะไร
ก็แลวแตที่อยากทํา ใครอยากดูก็ดู พูดงายๆ คือมันเปนที่ปลอย 'ของ' ของผมนั่นเอง ผมโชคดีที่เจอกลุมคนที่มี
ความคิดเปดกวางและสวนใหญจะยอมรับผม แตก็มีที่ดาวาผมเกงแตในเน็ต ก็ทําไงไดละ ในเมื่อมันเปนแบบนั้น
ผมก็ มี ค วามสุ ข ที่ ไ ด เ ป น ตั วของตัวเองไดเต็มที่ในเน็ต ผมเกลียดโลกความเปนจริงเพราะบนนั้นผมก็เปนแค
ไอหวยแตกคนหนึ่ง" …
นวรัตน รุงอรุณ เขียนถึงลักษณะพิเศษของคนไทย ไวในคอลัมน bedtime (ฉบับที่ 18-29)
ประจํ าฉบับที่ 28 เดือนธันวาคม 2545 หนา 108 โดยระบุถึง "ความบันเทิงรีไซเคิล" บงบอกถึงการทําซํา้
… ความบันเทิงรีไซเคิล : ตั้งแตเกิดมาจนอายุเทานี้ ฉันไดดูบานทรายทองมาแลว 4 ครั้ง คูกรรม 3 ครั้ง
ไมรูวากวาจะแกตายจะไดเห็นพจมาน และอังศุมาลิน (และละอองดาว และปริศนา และ) มาเริ่ดๆ เชิดๆ
อีกกี่ครั้ง พวกเธอชางอมตะนิรันดรกาลเสียนี่กระไร เผลอๆ อาจจะตามไปใหความบันเทิงเมื่อคนไทยยายไปอยู
บนดาวอังคารในอีกรอยปขางหนาดวย …
คอลัมน moodstock : dayja vu เปนคอลัมนอันดับที่ 2 ของ ญามิลา ในนิตยสาร a day
ตอจาก moodstock : hole in my day โดยคอลัมนแรกตีพิมพในฉบับที่ 17-24 และคอลัมนหลัง ตีพิมพตอเนื่อง
ในฉบับที่ 18-36 ยกเวนฉบับที่ 34 หลังจากนั้น ในฉบับที่ 38-43 ญามิลา มีผลงานความเรียงชุด lazy Sunday
ตีพิมพในนิตยสาร a day อีกครั้งหนึ่ง จากการศึกษาพบวาผูเขียนมักจะมีแนวคิดแบบโพสตโมเดิรนสอดแทรกใน
ขอเขียนอยูเสมอ เชน คอลัมน moodstock : hole in my day ในฉบับที่ 21 เดือนพฤษภาคม 2545 หนา 88 ตอน
"สมรภูมิ" ซึ่งบงบอกลักษณะวัฒนธรรมในยุคโพสตโมเดิรนที่ซํ้าซากที่วนเวียนอยูกับการลอกเลียนแบบสิ่งเกาๆ
รวมทั้งภาวะของอัตลักษณที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาในขอความที่ 2
… ในการเขียนหนังสือนั้น ความกังวลพื้นฐานของผมมี 2 ประการคือ กลัวเขียนไมออกและกลัวเขียน
ซํ้ า เขียนไมออกนี่รูตัวในทันที แตเขียนซํ้านั้นกวาจะรูตัวตองใชเวลาเหมือนกัน นึกวายังไมเคยเขียนประโยค
เหลานี้มากอน ไปๆ มาๆ ก็เคยเขียนแลว หากคิดเขาขางตัวเองอยางเอียงๆ ก็ตองบอกวา โธเอย โลกนี้มันก็ซํ้า
ไมใชหรือ? แลวโลกนี้ก็ไมคอยมีเรื่องใหมๆ มีแตเรื่องที่พยายามทํากันให (ดู) ใหมแทบทั้งสิ้น …
… โลกนี้มีความจริงหลายประการ แตประการสําคัญคือความจริงที่เกี่ยวของกับตัวเราซึ่งเปลี่ยนแปลง
ไดตลอดเวลา …

153
สวนในคอลัมน moodstock : dayja vu ฉบับที่ 30 เดือนกุมภาพันธ 2546 หนา 108
ในชื่อตอนวา "มากมายไปหมด" สะทอนถึงภาวะของการบริโภคในยุคโพสตโมเดิรนที่วัฒนธรรมประชานิยมหรือ
การตลาด เปนตัวกําหนดรูปแบบการบริโภคของคนในสังคม
… มีเพลงรักมากมายไปหมด …
… Love For Sale เพราะการตลาดนั่นแหละ
ที่ทํ าใหมีเพลงรักมากกวาเพลงชนิดอื่น
และชีวิตของคนเราทุกวันนี้
มีการตลาดคอยบงการอยู
ชีวิตกับการตลาด
การตลาดกับชีวิต
ชีวิตกับการตลาด
การตลาดกับชีวิต …
และในฉบับที่ 35 เดือนกรกฎาคม 2546 หนา 110 เรื่อง "เราไมรูหรอก" ปรากฏเนื้อความ
ที่มีแงมุมเกี่ยวของกับโพสตโมเดิรน ดังนี้
… เรารูหรือวา? อีก 10 วันขางหนา จะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเล็กๆ ของเรา
เรารูหรือเปลา? วาอีก 10 ชั่วโมงขางหนา จะเกิดอะไรขึ้นกับวันเล็กของเรา
เมื่อเราโตขึ้น…และโตขึ้น…และโตขึ้น
ก็มีเรื่องเหนือความคาดหมายเพิ่มขึ้น…และเพิ่มขึ้น
…………………..และเพิ่มขึ้น…………………..
เราเปนโพสตโมเดิรน และเราก็จะรวงไป ลวงไป
เราเปนพวกมองโลกในแงดี และเราก็จะรวงไป ลวงไป
เราเปนพวกมองโลกในแงรายและเราก็จะรวงไป ลวงไป
มีคนลวงไปกอนแลว และเราก็จะตามไปอยางชาๆ
ไมวาจะชอบหรือไมชอบ
แตก็ตองไปขางหนากันทุกคน
สวนจะสิ้นสุดลงตรงไหน…เราไมรูหรอก
เราไมใชสิ่งมีชีวิตที่รูอะไรมากมาย เหมือนที่เราคิดวาเรารู
ขอความขางตนนี้ แสดงใหเห็นวา ขณะนี้เรากําลังอยูในโลกยุคโพสตโมเดิรน ที่วิทยาการหรือ
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรที่มนุษยเคยคิดวาจะใหคําตอบสําหรับทุกอยางได ไมไดเปนเชนนั้นแลว
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ในฉบับที่ 37 เดือนกันยายน 2546 หนา 145 เรียวตะ ซูซูกิ ผูเขียนคอลัมน team pladib ซึ่ง
ตีพิมพตั้งแตฉบับที่ 19-43 (ยกเวนฉบับที่ 34) ใหความเห็นเกี่ยวกับสังคมญี่ปุน โดยปรากฏลักษณะที่สอดคลอง
กับสภาวะความเชื่อแบบโพสตโมเดิรนที่เกิดขึ้นหลังสงครามโลก ดังนี้
… หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 นิสัยของคนญี่ปุนเปลี่ยนแปลงมาก พูดงายๆ ก็คือ กลัวการเชื่อและนับถือ
อะไรอยางจริงจัง กลัวการเชื่อใครซักคน หรือการนับถือศาสนาอะไร กลัววาเชื่อแลวเสียหาย หลังจากสงคราม
คนญี่ปุนหาอะไรมาแทนศาสนาได บางคนนับถือตัวเอง บางคนนับถือบริษัท บางคนนับถือทีวี บางคนนับถือ
นักรองที่ดังๆ …
คอลัมน team pladib นี้ เปนการมองสิ่งตางๆ ในสังคมไทยดวยสายตาของคนญี่ปุน เรียวตะ
ซูซูกิ ผูเขียนมักจะหยิบยกเอาเรื่องราวงายๆ ใกลๆ ตัวมาตั้งขอสังเกตถึงความแตกตางระหวางวัฒนธรรมของไทย
และญี่ปุน บางครั้งพยายามอธิบายเหตุผลของพฤติกรรมที่ตางกันดวยความเขาใจของเขาเอง เชน ฉบับที่ 19
เรียวตะตั้งขอสงสัยและใหขอมูลวาคนญี่ปุนเปนซาดิสตจริงหรือเปลา ฉบับที่ 20 เลาเรื่องความตางของอาหาร
วาคนไทยชอบอาหารรสจัด ขณะที่คนญี่ปุนชอบรสชาติดั้งเดิมของวัตถุดิบ ซึ่งคนไทยอาจเห็นวาไมมีรสชาติ
ฉบับที่ 21 ตั้งคําถามวาทําไมผูหญิงไทยชอบเดินจับมือกัน ฉบับที่ 29 เลาเรื่องวัฒนธรรมการอาบนํ้าที่ตางกัน
ของคนสองชาติ ฉบับที่ 32 สงสัยวาทําไมคนไทยดูหนังเสร็จแลวกลับรีบกลับ ฉบับที่ 38 พยายามหาเหตุผลวา
ทํ าไมผูชายไทยชอบดูหนังโปญี่ปุน ฉบับที่ 40 และ 43 ตั้งคําถามวาทําไมคนไทยชอบอานขาวอาชญากรรม และ
ทํ าไมคนไทยไมขี่จักรยาน ตามลําดับ
นอกจากนั้น ในฉบับที่ 41 เดือนมกราคม 2457 หนา 85 คอลัมน team pladib ยังสะทอน
ความเชื่อวาความจริงไมไดมีเพียงหนึ่งเดียวดวย
… เวลาเรารูวาเราอยากซื้ออะไรแลวไปหาที่จตุจักรก็สนุก แตบางที่เราไมทราบวาเราอยากซื้ออะไร
แตไปจตุจักรกับเพื่อนเพื่อจะหาของที่เพื่อนอยากซื้อ ก็สนุกไปอีกแบบหนึ่ง …
… เมื่อนัดกับเพื่อนแลวไมไดเจอ จะรูสึกไมสบายใจ แตผมวาเมื่อเดินเลนในตลาดนัดคนเดียว และ
ตั้งใจหลงทาง เปนประสบการณที่สนุกดี ถาอยูคนเดียวแมวาหลงทางก็ไมมีใครวาเรา บางทีเราเจอรานหรือ
สินคาที่เราไมเคยเห็นมากอน
หนังสือเกาที่ผมพยายามหาในตลาดนัดจตุจักรนั้น สรุปวาหาไมเจอ แตผมเจอรานหนังสือเกาที่ถูกใจ
ผมก็พอใจครับ …
คอลัมน love at first site ในฉบับที่ 38 เดือนตุลาคม 2546 หนา 150-151 ปรากฏบทสนทนา
ที่สะทอนความไมรูของคนในยุคโพสตโมเดิรน นอกจากนั้นยังแสดงถึงความสับสนและขัดแยงในตัวเองอีกดวย
… ผูชาย : ชอบสวนสนุกไหม
ผูหญิง : ชอบคะ
ผูชาย : ทํ าไมถึงชอบสวนสนุกละครับ?
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ผูหญิง : เพราะมันสนุกคะ มันมีเครื่องเลน
ผูชาย : ชอบเครื่องเลนอะไรมากที่สุดละครับ?
ผูหญิง : เออ…ชอบรถไฟเหาะคะ
ผูชาย : ชอบรถไฟเหาะตรงไหนละครับ?
ผูหญิง : ตรงที่มันสนุกดีคะ นาตื่นเตน
ผูชาย : อยางนี้คงเลนมาหลายรอบแลวสิครับ?
ผูหญิง : ยังไมเคยเลยคะ ไมกลาเลนคะ
ผูชาย : เคยไปเที่ยวสวนสนุกกี่ครั้งละครับ?
ผูหญิง : 2 ครั้งคะ
ผูชาย : ครั้งสุดทายที่ไป เมื่อไหรละครับ?
ผูหญิง : ตอนนั้นยังเด็กๆ จําไมไดแลวละคะ
ผูชาย : ปกติไปเที่ยวที่ไหนบอยบางครับ?
ผูหญิง : หางสรรพสินคาคะ สวนมากก็ไปหลังเลิกเรียนคะ
ผูชาย : หางสรรพสินคากับสวนสนุกชอบอะไรมากกวากันครับ?
ผูหญิง : หางสรรพสินคาคะ มันเย็นสบายดี แลวก็มีของขายเยอะ
ผูชาย : สวนมากไปหางสรรพสินคาไปทําอะไรครับ?
ผูหญิง : ชอบไปดู CD เพลงคะ
ผูชาย : ชอบฟงเพลงหรือครับ ชอบฟงเพลงแนวไหน?
ผูหญิง : ชอบคะ ชอบเพลงฝรั่ง
ผูชาย : ไมชอบเพลงไทยหรือครับ?
ผูหญิง : ไมคอยไดฟงคะ ไมชอบ
ผูชาย : ตอนนี้อายุเทาไหรแลวครับ?
ผูหญิง : 13 คะ
ผูชาย : อายุ 13 ยังเด็กอยูเลยนะครับ?
ผูหญิง : 13 ก็โตแลวนะ
ผูชาย : ชอบตัวการตูนในสวนสนุกมั้ยครับ?
ผูหญิง : ก็ชอบบางไมชอบบางคะ บางตัวนารัก บางตัวก็นากลัว
ผูชาย : ชอบดูการตูนมั้ยครับ?
ผูหญิง : ตอนเด็กๆ ชอบคะ แตตอนนี้ไมคอยไดดูแลว นานๆ จะไดอานหนังสือการตูนสักทีคะ
ผูชาย : แลวปกติอานหนังสืออะไรละครับ?
ผูหญิง : หนังสือเรียนคะกับภาษาอังกฤษ
ผูชาย : ดูทาทางจะเรียนเกงนะครับ เรียนเปนอยางไรบางครับ?
ผูหญิง : 3.85 คะ แตยังไมเกงหรอกคะ เพื่อนๆ ที่ได 4.00 ที่หองมีตั้ง 5 คน
ผูชาย : โตขึ้นอยากเปนอะไรครับ?
ผูหญิง : อยากเปนทูตคะ
ผูชาย : ทํ าไมอยากเปนทูตละครับ?
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ผูหญิง : เปนทูตไดไปอยูเมืองนอก แลวก็รวยดวย
ผูชาย : รูไดอยางไรวาเปนทูตแลวรวยละครับ?
ผูหญิง : คุณแมบอก คุณครูก็บอก เพื่อนๆ ก็อยากเปนกันทั้งนั้น
ผูชาย : เปนทูตตองทํางานอะไรบางหรือครับ
ผูหญิง : เออ…ยังไมทราบคะ แตคุณครูบอกวาถาเรียนภาษาเกงๆ ตองไปเปนทูต
ผูชาย : ทํ าไมไมอยากทํางานในเมืองไทยละครับ?
ผูหญิง : ไมรูสิคะ แตอยากไปเมืองนอก
ผูชาย : มีความฝนวาอยางไรบางครับ?
ผูหญิง : เออ…ไมรูสิคะ นอนหลับสนิทมาหลายคืนแลว …
โดยสรุป นอกจากจะพบลักษณะที่สะทอนภาวะสังคม วิธีคิดของผูคน ตลอดจนวัฒนธรรม
การบริโภคในยุคโพสตโมเดิรนจากคอลัมนที่เปนบทสัมภาษณตางๆ ในนิตยสาร a day แลว ภาพสะทอนดังกลาว
ยังปรากฏในคอลัมนอื่นๆ ดวย เชน บางตอนของคอลัมน main course, bedtime, moodstock : dayja vu,
team pladib และ love at first site
ตารางแสดงลักษณะของโพสตโมเดิรนที่ปรากฏในการนําเสนอเนื้อหา
และรูปแบบของนิตยสาร a day
ตารางที่ 1 ลักษณะของการมอง "ความจริง" แบบโพสตโมเดิรนที่พบในเนื้อหาของนิตยสาร a day
ลักษณะของการมอง "ความจริง"
แบบโพสตโมเดิรน
ทาทีในการปฏิเสธการใหคุณคากับคน

ปรากฏชัดในคอลัมน

ทุ ก คอลั ม น ที่ รวมอยู  ใ นสวนของ
somebody
การปฏิ เ สธว า "ความจริ ง " มี เ พี ย ง ผูใหญวันมะรืน (ฉบับที่ 37-43)
หนึ่งเดียว
E=iq2 (ฉบับที่ 38-43)
the old maid and the see
(ฉบับที่ 25-33, 35-36)
รู ป แบบในการเรี ย บเรี ย งคอลั ม นที่เปน
บทสั มภาษณ ที่แตกตางจากนิตยสาร
ฉบับอื่น
ใหความสําคัญกับสื่ออื่นๆ ที่ไมไดเปนไป
ตามกระแสหลัก

ปะปนในบางตอนของคอลัมน
main course
period people
หัวใชเทา, ชาติหนา, life in a
day, เรื่องมีอยูวา, love at first
site, a ธรรม รวมทั้งในปกและ
เนื้อหาหลักของฉบับที่ 43 ที่เนน
เรื่องการมองโลกในมุมตาง
a day with a view
cover ground
q & a day
indy reviewed
think positive
today's special
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ตารางที่ 2 ลักษณะของการโหยหาอดีตที่พบในนิตยสาร a day
ลักษณะของการโหยหาอดีต
ปรากฏชัดในคอลัมน
ปะปนในบางตอนของคอลัมน
การพู ด ถึ ง เรื่ อ งราวที่ ยั ง อยู  ใ นความ good old days (ฉบับที่ 17-18, bear wish project (ฉบับที่ 17
ทรงจํา
20-33, 35-43)
เดือนมกราคม 2545)
something (ฉบับที่ 20-28)
years ago (ฉบับที่ 17-33, 3543)
period people (ฉบับที่ 29-33,
35-40)
การนํ าเรื่ อ งเก า มาเล า ใหม โ ดยดํ าเนิน ทางชางเผือก (ฉบับที่ 26-33,
เรื่องใหมีความรวมสมัยมากขึ้น
35-38)
ปรากฏในปกของ a day
ฉบับที่ 17, 18, 26, 29, 38
ตารางที่ 3 ลักษณะของวรรณกรรมแบบโพสตโมเดิรนที่พบในเนื้อหาของนิตยสาร a day
ลักษณะของวรรณกรรมแบบ
โพสตโมเดิรน
ประพันธกรตายแลว
เมตาฟกชัน
mini-narratives

การลดความสํ าคัญของวิธีการเลาเรื่อง
แบบเสนตรง

ปรากฏชัดในคอลัมน

ปะปนในบางตอนของคอลัมน
q & a day (ฉบับที่ 22 เดือน
มกราคม 2545)

ฟาเหลือง (ฉบับที่ 38-43)
E=iq2 (ฉบับที่ 38-43)
เรื่องมีอยูวา (ฉบับที่ 37-43)
small world (ฉบับที่ 17-21)
10 cantos (ฉบับที่ 17-33,
35-43)
a day diary (ฉบับที่ 38-43)
life in a day (ฉบับที่ 17-33,
35-43)
j-wan (ฉบับที่ 22-29, 32-33,
35-36)
ordinary people (ฉบับที่ 18
เดือนกุมภาพันธ 2545)
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ตารางที่ 4 ลักษณะของศิลปะแบบโพสตโมเดิรนที่พบในนิตยสาร a day
ลักษณะของศิลปะแบบ
โพสตโมเดิรน
แนวคิ ด ที่ ไ ม แ บ ง แยกศิ ล ปะออกเป น
สูงกับตํา่

ปรากฏชัดในคอลัมน

การผสมผสานการออกแบบเข า กั บ think positive ฉบับที่
สิ่งของเครื่องใชในชีวิตประจําวัน
17 เดือนมกราคม 2545
26 เดือนตุลาคม 2545
28 เดือนธันวาคม 2545
30 เดือนกุมภาพันธ 2547
36 เดือนสิงหาคม 2546
37 เดือนกันยายน 2546
การผสมผสานหลายๆ รู ป แบบเข า think positive (ฉบับที่ 40 เดือน
ด ว ยกั น เพื่ อ สร า งความรู  สึก ประหลาด ธันวาคม 2546)
พิสดาร (eclectic)
THE UNDERDONE… (ฉบับที่
17-24)
ศิ ลปะไม ใ ช เ รื่องยาก หรือสูงสงจนจับ
ตองไมได
ศิลปะที่สอดคลองกับวิถีชีวิต และสังคม
มี ค ว า ม สั ม พั น ธ  ป ะ ปนอยู  ใ นชี วิ ต
ประจําวัน
การใชศิลปะเปนสื่อกลางในการสื่อสาร think positive "ขอเปลี่ยน"
a day station
ระหวางผูผลิต
brush&tale (ฉบับที่ 17-24)
ทุกสิ่งทุกอยางเปนศิลปะได
COMMON SCENE (ฉบับที่ 1723)
GOING PLACES (ฉบับที่ 1733, 35-43)
การให คุ ณ ค า กั บ สิ่ ง ที่ ไ ม ไ ด มี ค  า ทาง hesheit (ฉบับที่ 25-33, 35 และ
ศิลปะ
37-38 และเปนปกและเนื้อหา
หลักในฉบับที่ 39)

ปะปนในคอลัมน
หรือปรากฏในปก
w.c. (ฉบับที่ 26 เดือนตุลาคม
2545)
หั ว ใช เ ทา (ฉบั บ ที่ 36 เดือน
สิงหาคม 2546)
the outsider (ฉบับที่ 38 เดือน
ตุลาคม 2546)
today's special (ฉบับที่ 41
เดือนมกราคม 2547)
สนามเด็กเลน (ฉบับที่ 42 เดือน
กุมภาพันธ 2547)

today's special (ฉบับที่ 17
เดือนมกราคม 2545)
today's special (ฉบับที่ 33
เดือนพฤษภาคม 2546)

ปกของฉบับที่ 18, 22, 23, 26,
32, 37, 38, 39
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ตารางที่ 5 ลักษณะการลอเลียนที่ปรากฏในนิตยสาร a day
ลักษณะการลอเลียน
การลอเลียนตัวเอง
เนื้อหาทั้งเลมที่แสดงการยั่วลอ เลียนแบบ
การเอาสิ่งที่ไมเขากันมาผสมผสานรวมเปนภาพปก

ปรากฏใน
a bay ฉบับที่ 23 เดือนกรกฎาคม 2545
a dom ฉบับที่ 34 เดือนมิถุนายน 2546
ฉบับที่ 19 จับเอาวงดนตรี "พรู" ซึ่งเปนวงร็อกมาแตงตัว
ลอกับนิยายกําลังภายใน
ฉบับที่ 29 จับคู สันติสุข กับ จินตหรา พูลลาภ
ฉบั บ ที่ 30 จั บ วิ ชั ย จงประสิ ท ธิ์ พ ร นักแสดง
ตัวประกอบมาใสชุดโรบิน
ฉบั บ ที่ 37 ใช ป กสี ข าวล ว นเพื่ อ สื่ อ ถึ ง เนื้อหาหลัก
ที่วาดวยหนังสือโป
ฉบับที่ 42 ที่นําเอาคนดนตรีนอกกระแสมาแตงตัวเปน
ตัวแสดงในละครพื้นบาน (จักรๆ วงศๆ)
การผสมผสานเรื่ อ งเล า ใหม ลงในรู ป แบบเดิ ม ที่ มี อ ยู  ลี ลาการเขี ย นที่ เ ลี ย นแบบมาจากโฆษณาขายสินคา
กอน
ตรงทางโทรทัศน ในคอลัมน think positive ของฉบับที่
37
การตั้งชื่อคอลัมน หรือชื่อหัวขอตางๆ
ชื่อคอลัมน a day with a view
ชื่อคอลัมน the old maid and the see
ชื่อบทความของคอลัมน q & a day
ชื่อบทความของคอลัมน a day with a view
ชื่อขอเขียนยอยในคอลัมน the outsider
ชื่อบทความยอยในคอลัมน think positive
ตารางที่ 6 ลักษณะของการทําซําที
้ ่พบในนิตยสาร a day
ลักษณะของการทําซํ้า
การทํ าซํ้ าโดยนํ าเอาสิ่งที่มีผูพูดแลวมา
นําเสนออีกครั้ง (The Retake)
การทํ าซํ้ าในลั ก ษณะของการทํ าใหม
(The Remake)

ปรากฏชัดในคอลัมน
ปะปนในบางตอนของคอลัมน
netware (ฉบับที่ 17-33, 35-43)
(code of) (ฉบับที่ 42-43)
ทางชางเผือก (ฉบับที่ 26-33,
main course (ฉบับที่ 22 เดือน
35-38)
มิถุนายน 2545)
a day with a view (ฉบับที่ 26
เดือนตุลาคม 2545)
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ตารางที่ 7 เนื้อหาที่สะทอนภาวะของสังคมแบบโพสตโมเดิรนในนิตยสาร a day
ปรากฏชัดในคอลัมน
a day with a view
ฉบับที่ 22 เดือนมิถุนายน 2545
ฉบับที่ 23 เดือนกรกฎาคม 2545
ฉบับที่ 32 เดือนเมษายน 2546
ฉบับที่ 35 เดือนกรกฎาคม 2546
ฉบับที่ 36 เดือนสิงหาคม 2546
ฉบับที่ 43 เดือนมีนาคม 2547
q & a day
ฉบับที่ 22 เดือนมกราคม 2545
ฉบับที่ 37 เดือนกันยายน 2546

ปะปนในบางตอนของคอลัมน
main course
ฉบับที่ 24 เดือนสิงหาคม 2545
ฉบับที่ 25 เดือนกันยายน 2545
bedtime
ฉบับที่ 28 เดือนธันวาคม 2545
moodstock : dayja vu
ฉบับที่ 21 เดือนพฤษภาคม 2545
ฉบับที่ 30 เดือนกุมภาพันธ 2546
ฉบับที่ 35 เดือนกรกฎาคม 2546
team pladib
ฉบับที่ 37 เดือนกันยายน 2546
love at first site
ฉบับที่ 38 เดือนตุลาคม 2546

โดยภาพรวม ลั ก ษณะของโพสต โ มเดิ ร นที่ปรากฏในการนํ าเสนอเนื้อหาและรูปแบบของ
นิตยสาร a day นั้นมี 7 ประการดวยกัน คือ การปฏิเสธสิ่งที่เชื่อวาเปนความจริงแท การโหยหาอดีต ลักษณะของ
วรรณกรรมแบบโพสตโมเดิรน ศิลปะแบบโพสตโมเดิรน การลอเลียน การทําซํา้ และภาวะของสังคมแบบ
โพสต โ มเดิรนที่สะทอนในเนื้อหา โดยลักษณะที่เดนชัดที่สุดคือแนวคิดเกี่ยวกับการมอง "ความจริง" แบบ
โพสตโมเดิรน และมุมมองเกี่ยวกับศิลปะแบบโพสตโมเดิรน ซึ่งสองสิ่งนี้สะทอนอยูในเนื้อหาของนิตยสาร a day
ตลอดเวลา และอีกสิ่งหนึ่งซึ่งปรากฏในชวงทายของการศึกษาคือลักษณะของวรรณกรรมแบบโพสตโมเดิรน
คือการเลาเรื่องแบบเมตาฟกชันที่ปรากฏชัดในคอลัมนฟาเหลือง และ E=iq2 ที่ตีพิมพในฉบับที่ 38-43 รวมถึง
ลักษณะแบบ mini-narratives ในคอลัมน small world, 10 cantos, life in a day, j-wan ที่ปรากฏในชวงแรกถึง
ชวงกลางที่ทาการศึ
ํ
กษา อีกทั้งในคอลัมนเรื่องมีอยูวา และ a day diary ที่เริ่มตีพิมพตั้งแตฉบับที่ 37 และ 38
ตามลํ าดับ นอกจากนั้น ยังปรากฏอารมณของการโหยหาอดีต สอดแทรกอยูในนิตยสาร a day ทุกฉบับ
ในปริมาณที่ไมมากนัก
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ลักษณะของโพสตโมเดิรนที่สะทอนในวิถีชีวิตของผูอานนิตยสาร a day
การวิ เ คราะห ใ นส ว นนี้ มี จุ ด มุ  ง หมายเพื่ อ ให ไ ด ข  อ มู ลเกี่ ย วกั บ วิ ธี คิ ด ตลอดจนรู ป แบบ
การดําเนินชีวิตของผูอานนิตยสาร a day เพิ่มเติมขึ้นจากสวนของการวิเคราะหเนื้อหา ขอมูลในสวนนี้ไดจาก
การวิจัยโดยการสนทนากลุม โดยมีแนวคําถามในเรื่องที่สามารถสะทอนวิถีชีวิตแบบโพสตโมเดิรนได ดังตอไปนี้
-

สินคา อาหารที่บริโภคในชีวิตประจําวัน
กิจกรรมที่ทาในวั
ํ นหยุด หรือยามวาง และรูปแบบของการพักผอน
การใหความสําคัญกับเรื่องสุขภาพและรางกายตามแนวทางธรรมชาติบาบั
ํ ด
ประเภทสื่อที่เปดรับ
ความสนใจตอขาวสาร
ความชื่นชอบในงานศิลปะ
ทัศนคติตออาชีพที่ตนทํา
การวางแผนสําหรับอนาคต
มุมมองตอการแตงงาน และชีวิตคู
ทรรศนะตอเรื่องเพศ บทบาททางเพศ และรสนิยมทางเพศ
ความศรัทธาตอศาสนา และจิตวิญญาณ
ทรรศนะตอเรื่องตะวันตก-ตะวันออก
รูปแบบของการโหยหาอดีต

การสนทนากลุมในการศึกษาครั้งนี้ ไดจัดขึ้น 3 ครั้งดวยกัน เพื่อใหไดจานวนผู
ํ
รวมสนทนา
ที่เหมาะสม คือ 5-7 คนตอครั้ง ประกอบกับเปนการกระจายกลุมตัวอยางในการสนทนาแตละครั้งใหมีลักษณะ
ทางประชากรศาสตรที่หลากหลาย โดยครั้งแรกจัดเมื่อวันเสารที่ 10 กรกฎาคม 2547 ณ ภาควิชาวารสารสนเทศ
คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 วันอาทิตยที่ 1 สิงหาคม 2547 และครั้งสุดทาย วันเสารที่
21 สิงหาคม 2547 โดยสองครั้งหลัง จัดขึ้นที่บริเวณชั้นลางของตึกคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สํ าหรับจํ านวนผูรวมสนทนากลุมในแตละครั้งสามารถแจกแจงไดดังนี้
ครั้งที่ 1 จํานวน 6 คน เปนพนักงานบริษัทเอกชน 2 คน ผูประกอบอาชีพอิสระ 2 คน และ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2 คน
ครั้งที่ 2 จํานวน 7 คน เปนขาราชการ 3 คน อาสาสมัครองคกรเอกชน 1 คน และแพทย 1 คน
นักศึกษามหาวิทยาลัย 2 คน
ครั้งที่ 3 จํานวน 7 คน เปนพนักงานบริษัทเอกชน 2 คน ขาราชการ 1 คน นักศึกษา
มหาวิทยาลัย 4 คน
รวมทั้งสิ้น 20 คน
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เหตุผลที่เลือกอานนิตยสาร a day
จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางเลือกอานนิตยสารฉบับนี้โดยมีเหตุผลสอดคลองกับเนื้อหา
ของนิตยสารที่มีจุดยืนอยูบนความแปลกใหม ไมซาใคร
ํ้
เสียงสะทอนของกลุมตัวอยางที่มีตอนิตยสารมีดังนี้
"a day มีมุมมองหลากหลาย และนาสนใจ มีแนวความคิดแปลกใหม"
"อยากรูวามีอะไรในหนังสือหนาตาแปลกประหลาด"
"มีเรื่องที่อานแลวรูสึกวาเอาสิ่งที่อยูใกลตัวที่มองขามไปมาเปนเรื่องได"
"a day มีรูปแบบการเขียนใหมๆ ไดอานเรื่องเล็กๆ นอยๆ ในชีวิตที่หลายคนมองขามไป a day เปน
สิ่งที่มาเตือนใหเห็น"
"ไดความคิดในแงบวก เรื่องราวเกาๆ ในอดีต รูสึกวา a day เขากับชีวิตเราได"
" a day มีแนวคิด รูปแบบที่แปลกแยก ซึ่งตางจากหนังสือเลมอื่นๆ"
"ความแปลกใหม กลาคิดกลาทํา และงานศิลปในเลม ตั้งแตรูปเลม หนาปก ชอบอานเนื้อหา คิดวา
มีสาระดี"
"อยากไดความคิดนอกกรอบ"
"ไดดูกราฟกแรงๆ ไดอานความคิดที่หลากหลาย ความคิดของคนรุนใหมเปนเรื่องที่นาฟง"
"a day มีรูปลักษณสะดุดตา เนื้อหาทันสมัย ไดไอเดียใหมๆ ที่แหวกจากหนังสือทั่วๆ ไป"
"a day เอา way of life มาเปนตัวอยาง ถายทอดผานการใหความสําคัญของการใชความคิด
สรางสรรคในการสรางชีวิตที่แตกตางกัน"
"อาน a day เพราะเพื่อนแนะนําครับ สวนใหญไมคอยอาน แตดูรูปเอา เพราะชางภาพเขาถายภาพที่
แสดงตัวตนของคนที่เขาสัมภาษณแบบลอเลียน เชนปก ชาติ กอบจิตติ ที่ชอบกินเหลามาก แตกลับถายออกมา
เปนชาติกินนมเลอะหนวด เปนตน ชอบการถายภาพของเขาที่เราอาจจะคิดไวแบบหนึ่ง แตชางภาพเขาจะถาย
ออกมาฉีกออกไปอีกแบบที่เราไมเคยเห็นมากอน"
"ผมไมคอยอานหนังสือ แตชอบ a day มุมมองทางดาน art ของ a day ใหมุมมองใหมๆ ดี ใหแงคิด
อะไรดีๆ a day เปนอีกทางเลือกหนึ่งของคนที่ชอบคิด หรือมองในมุมมองอะไรที่แปลกออกไป"
"ชอบอานแนวความคิดสรางสรรคของคนทีทีมงานไปสัมภาษณ"
"ชอบความเปน nostalgia ที่ผสมอยู ชอบคอลัมนประเภทคิดใหม ขอเปลี่ยน think positive อะไร
แบบนี"้
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จากแนวคิ ด เกี่ ย วกั บอั ต ลักษณในแนวคิดโพสตโมเดิรน และปจเจกชนแบบโพสตโมเดิรน
ที่ แ สดงในบทที่ 2 อั น เป น แนวทางในการตั้ ง คํ าถามสํ าหรั บ การสนทนากลุม เพื่อแสวงหาลักษณะแบบ
โพสตโมเดิรนที่ปรากฏในผูอานนิตยสาร a day ผลการวิเคราะหขอมูลจากการศึกษาในสวนนี้จึงจะลําดับ
ตามประเด็นคําถามที่ใชในการสนทนากลุม ดังจะแสดงรายละเอียดตอไป
จากการศึกษาวิถีชีวิตของกลุมตัวอยาง พบวาสินคาและอาหารที่บริโภคในชีวิตประจํ าวัน
กิจกรรมที่ทํ าในวันหยุด รูปแบบของการพักผอน ของกลุมตัวอยางไมไดแสดงความแตกตางจากคนทั่วไปในสังคม
อาทิเชน การใชวันวางอยูกับครอบครัว อานหนังสือ หรือไปพักผอนในสถานที่ทองเที่ยวตางๆ กับคูรัก หรือเพื่อน
รวมงาน ประเภทสื่อที่เปดรับ เชน หนังสือ ภาพยนตร รายการโทรทัศน หรือเพลงที่ชอบ ก็ไมไดแสดงความ
แตกตางที่มีนัยสํ าคัญถึงปรากฏการณแบบโพสตโมเดิรน กลาวคือ สื่อตางๆ ที่กลุมตัวอยางเปดรับลวนเปน
สื่อกระแสหลักที่สามารถรับชม รับฟงไดทั่วไป หากแตมีประเด็นตอไปนี้ที่สะทอนถึงลักษณะบางประการของผูคน
ในยุคโพสตโมเดิรน ทั้งนี้จะแสดงลําดับตามแนวคําถามที่ใชในการสนทนากลุม ดังนี้
1. การใหความสําคัญกับเรื่องสุขภาพและรางกายตามแนวทางธรรมชาติบาบั
ํ ด
ผู  วิ จั ย หยิ บ ยกเอากระแส 'ชี ว จิ ต' 'ชาเขี ย ว' ขึ้ น มาพู ด คุ ย เพื่ อ ให เ กิ ด การแลกเปลี่ ย น
ความคิ ด เห็ น และเรี ย นรู  ถึ ง แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งสุ ข ภาพและร า งกายตามแนวทางธรรมชาติ บํ าบั ด ของ
กลุมตัวอยาง ผูใหสัมภาษณคนหนึ่งเลาวาตนเองดื่มชาเขียวมาตั้งแตยังไมผูผลิตรายใดทําออกมาขาย และ
หลายคนเห็นตรงกันวาที่คนหันมาใหความสนใจกับสิ่งเหลานี้เปนเพราะกระแสนิยมมากกวาที่จะใสใจกับสุขภาพ
อยางจริงจัง
"เปนแคแฟชั่นครับ มันเปน amazing ของฝรั่งไง คนไทยก็เหอตาม เราเคยไดยินเรื่องพวกนี้มานานแลว
ฝรั่งเพิ่งเคยเจอก็เลยเหอ คนไทยก็มักจะชอบอะไรตามเขาอยูแลว ก็เลยรูสึกวามันบูมขึ้นมา"
"ที่คนหันมาใหความสนใจกับสิ่งเหลานี้ อาจจะเปนเพราะกระแสนิยม เห็นคนอื่นกินก็กินตามจนติด
เปนนิสัย แตถามีสิ่งใหมเขามาพฤติกรรมเกาๆ ก็อาจหายไป และแทนที่ดวยสิ่งใหมๆ ตามความนิยม"
"คนมันตามกระแส มันกลายเปนวาเกรอ อันนี้เปนเรื่องของแฟชั่นกับสื่อตรงๆ เลย ตอนนี้มันกลายเปน
การตลาด เปน trend ถาหมดยุคของมันก็จะหายไป คนไทยรับของใหมเสมอ ขึ้นอยูกับวาสื่อตีแรงแคไหน
อีกอยางตองดูวาแหลงที่มามันมาจากประเทศไหน ถาเปนประเทศใหญก็รับงายหนอย แตถามาจากประเทศ
เล็กๆ เชยๆ อาจจะตองคิดหนอย"
บางก็มองวาเปนการเคลื่อนไหวของวัฒนธรรม
"โลกแคบลง การสื่อสารชัดเจนขึ้น วัฒนธรรมมีการเคลื่อนไหวขามไปขามมาไดเสมอ"
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ในขณะที่มีผูใหความเห็นไปในอีกทางหนึ่งวาการที่คนหันมาใหความสํ าคัญกับเรื่องสุขภาพ
และรางกายตามแนวทางธรรมชาติบาบั
ํ ด อยางการรับประทานอาหารมังสวิรัติ หรือหันมาบริโภค 'ตะวันออก'
มากขึ้น แสดงถึงทางเลือกในการดํารงชีวิต เปนการตั้งคําถามกับแนวทางดําเนินชีวิตกระแสหลัก
2. ความสนใจตอขาวสาร
สํ าหรับประเด็นเกี่ยวกับการใหความสํ าคัญกับขาวสาร พบวา กลุมตัวอยางใหความเห็น
ไปในทิศทางเดียวกัน คือมีพฤติกรรมการติดตามขาวสารอยางสมํ่าเสมอ แตอยูในระดับที่ไมใสใจกับรายละเอียด
มากนัก
"สวนใหญจะเปนแบบนี้ครับ จะคุยแลกเปลี่ยนกับเพื่อน มีประเด็นอะไรนาสนใจคอยไปติดตาม เพราะ
จริงๆ ไมคอยชอบดูโทรทัศนครับ สวนใหญจะเชาพวกวีซีดีมาดู ชอบฟงวิทยุครับ am ตอนดึกๆ จะมีพวกขาว
แปลกๆ"
"ผมติดมาจากที่บาน พอชอบดูขาวก็เลยติด ปกติไมคอยอานหนังสือพิมพแตอาศัยดูพาดหัวเอาครับ"
"ผมไมคอยไดสนใจติดตามขาวสาร ถามีหนังสือพิมพใหอานถึงจะอาน"
"ผมดูขาวทั่วๆ ไป ไมคอยเจาะจงประเภทของขาวสักเทาไหร"
"ไมถึงกับเกาะติดสถานการณ แตก็สามารถคุยกับคนทั่วไปรูเรื่อง ไมถึงขั้นตกขาวคะ"
"ติดตามขาวสาร พยายามจะสนใจ แตบางทีก็ไมไดจริงจัง แตบางชวงถาสนใจจริงๆ ก็จะติดตามเสมอ
ขึ้นอยูกับวาขาวนั้นใหผลกระทบตอเรา หรือตอประเทศของเราอยางไร"
"อานขาวจากเว็บไซตทุกวัน แตไมถึงกับเก็บรายละเอียด ปกติรับมติชนสุดสัปดาห และเนชั่นสุดสัปดาห
อยูแลว ชอบอานจากสรุปขาวคะ"
3. มุมมองตอ "ศิลปะ" แบบโพสตโมเดิรน
กลุมตัวอยางที่ทาการสั
ํ
มภาษณมีมุมมองตอ "ศิลปะ" ที่สอดคลองกับศิลปะแบบโพสตโมเดิรน
และแนวคิดการนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับศิลปะที่ปรากฏในนิตยสาร a day ดังขอความตอไปนี้
"ศิลปะคืออะไรก็ไดที่สวยงาม ดูแลวจรรโลงใจ ทุกวันนี้เจอดอกไมขางทางสวย ทองฟา รถสวยๆ ก็
คิดวาเปนศิลปะที่สวยงามแลว"
"ศิลปะคือสิ่งที่คนเราสามารถเสกสรรปนแตงโดยไมมีขอจํ ากัดทางความคิดและจินตนาการ เราจะ
พบเจอศิลปะตามฝาผนัง กําแพง ปายรถเมล หรือเกาอี้บนรถประจําทางก็ได"
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"ทุกอยางแลวแตจะคิด เฟอรนิเจอร บานหรือตึกที่เจอทุกๆ วัน ขยะ คนรอรถเมล ก็เปนศิลปะได
เหมือนกัน"
"แคการสนทนาก็เปนศิลปะอยางหนึ่งแลว หนังสือ แมแตหนังสือเรียนก็ตองมีศิลปะ ศิลปะคือสิ่งที่
สื่อสารกับเราได"
"ศิ ลปะคื อ ศาสตร ที่ ม นุ ษ ย นํ ามาประดิ ษ ฐ ห รื อ สร า งสิ่ ง ต า งๆ ให เ กิ ด ขึ้ น บนโลก ศิ ลปะที่ เ จอใน
ชีวิตประจํ าวันก็เชน กระติกนํา้ ถุงใสดินสอ ภาพถาย โทรทัศน ตนไม นาฬิกา รองเทา หนังสือ รีโมท และอื่นๆ
อีกมากมาย"
"ศิลปะคือชีวิต ชีวิตคือศิลปะ ศิลปะอยูรอบตัวเราเองทุกวัน"
"ศิลปะคือความสวยงาม เจริญหูเจริญตา หีบหอบรรจุสินคา ปายโฆษณา ปกซีดี ปกหนังสือ เสื้อผา
ก็เปนศิลปะ"
"ในชีวิตของแพทย การรักษาผูปวยก็เปนศิลปะอยางหนึ่ง"
"ศิลปะคืออะไรก็ไดที่มองแลวสวยงาม ไมยึดติดวาตองเปนภาพวาดหรือประติมากรรมชั้นยอด ศิลปะ
คืออะไรก็ไดที่ทาให
ํ เกิดสุนทรียะทางสายตา อารมณ และความคิด"
4. ทัศนคติตออาชีพที่ตนทํา และการวางแผนสําหรับอนาคต
กลุมตัวอยางโดยมากมีความเห็นเชิงบวกตอการทํางานแบบอิสระ
"สวนตัวแลวไมชอบทํางานออฟฟศ งานที่นั่งอยูประจําที่ รูสึกมันนาเบื่อและก็จําเจ อาชีพอิสระนาจะ
ใหอะไรกับชีวิตการทํ างานไดมากกวา เจอผูคนเยอะกวา สรางสรรคงานไดดีกวา ถึงแมผูใหญอาจจะมองวา
ไมมั่นคง แตเราทําแลวสบายใจ"
"อาชีพอิสระเปนอาชีพที่เหมาะกับตัวเองที่สุดแลว เพราะเปนคนไมชอบกระแสหลัก"
การมีกิจการของตัวเองดูเหมือนเปนความใฝฝนของกลุมตัวอยางแทบทุกคน
"อาจจะเก็บเงินจากงานประจําแลวสักวันหนึ่งก็ไปเปดรานของเรา เปนความฝน มันตองรอจังหวะเวลา
ดวย"
"ที่เปน freelance อยูทุกวันนี้ก็อยากจะตั้งบริษัทกันเหมือนกันนะครับ เปนพวกที่เกี่ยวกับการถายภาพ
ก็เก็บ port กันอยู ก็พยายามรวมกลุมกันอยู มี connection ที่ดี มีลูกคาที่มั่นคงกับเรา"
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ผูใหสัมภาษณคนหนึ่งใหความเห็นที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ซึ่งเปนลักษณะ
หนึ่งของอัตลักษณแบบโพสตโมเดิรน
"ผมมาในลักษณะของคนเบื่องายนะ ถาเบื่อ freelance ก็ทํ างานประจํา เบื่องานประจําก็ออกมาทํา
freelance ขอดีของงานประจํามันมีเยอะฮะ แตมีขอเสียอยูอยางที่ผมเบื่อคือมันมีกรอบ ผมไมชอบอยูในกรอบที่
ตองเปะๆ แลวเนื่องจากงานของผมคอนขางใชความคิด บางทีกรอบมันแนน มีอะไรที่ระดมเขามา แลวบางทีเรา
คิดงานไมออก ใจผมชอบงาน freelance นะ แตก็อยางวา รายไดมันไมสมําเสมอ
่
แตมันสนุก ไดเจออะไรมาก
ไมตองอยูใน office"
แตในขณะเดียวกัน ก็มีผูใหสัมภาษณที่ใหความสําคัญกับความจําเปนในการใชชีวิตมากกวา
ความพึงพอใจสวนตัวดวย
"ถึงจุดหนึ่งก็คงเลือกงานประจํากอน เพราะวาทุกวันนี้เราตองดํารงชีวิตอยูใหได ก็ตองใชเงิน เราคงตอง
ตัดความชอบของตัวเองออกไปกอน ไมอยากใหเดือดรอนคนอื่นเพราะโตแลวไง แตถาเราคิดวาตัวเองเจงแลวนะ
ก็สามารถทํา freelance ได อันนี้ก็แลวแตคน งานประจําทําใหมั่นใจไดวาเราโอเค สําหรับเราจะเอาความชอบ
หรือไมชอบมาตัดสินไมได ถาเราไมชอบตรงนี้ก็คือหลังจากที่เราทํางานแลวก็อาจจะไปปลดปลอย ไปหาอยางอื่น
ทํ า แตมันก็ไมใชวาจะอดทนไดตลอดนะ ระหวางที่อดทนอยูก็ตองหาทางออกแลวละวาจะไปทางไหนที่ดีกวา
ที่เปนอยู"
สํ าหรับประเด็นเกี่ยวกับการวางแผนในอนาคต ผูใหสัมภาษณสวนใหญยังไมมีการวางแผน
ชีวิต ซึ่งเปนไปไดวากลุมตัวอยางยังอยูในวัยเรียนหรือเพิ่งเริ่มตนทํางาน การวางแผนอนาคต หรือการแตงงานจึง
ยังหางไกลจากความสนใจของเขา
"ทุกวันนี้ผมทํ างานเพื่อตอบสนองความตองการของตัวเอง เพราะชอบลองทํ าอะไรหลายๆ อยาง
ยังไมไดคิดถึงอนาคตสักเทาไหร"
"ไมเคยคิดวาทํางานเพื่อความมั่นคงหรือเพื่อการแตงงาน ไมเคยอยูในสมอง มันเหมือนกับไกลไป ตอนนี้
เราทํ างานเพื่อตอบสนองความตองการของตัวเองกอน"
"คลายๆ วาในชวงวัยนี้เปนการเริ่มตนแสวงหา หรือวาเสาะหาตัวตนที่แทจริงของตัวเอง ตอบโจทยของ
ชีวิตเราวาคืออะไร จะยังไงกันแน ยังไมถึงขั้นแตงงาน แตเปนขั้นที่วาตรงนี้มันใชหรือไมใช เหมือนอยางตอนเรียน
มหาวิทยาลัย มันอาจจะเห็นเปนแคกวางๆ วาเราตองการอะไร อยากไดอะไร ในการทํางานจริงๆ มันเหมือนกับ
ลงมาสัมผัส ลงมาลุย พิสูจนวามันจริงไหม"
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อี ก ตั ว อย า งหนึ่ ง เมื่ อ ถู ก ถามถึงจุดมุงหมายในอนาคต ผูใหสัมภาษณคนหนึ่งซึ่งยังเปน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 กลาวเพียงวาอยากมีอนาคตที่ไมเหมือนชาวบานทั่วๆ ไป โดยไมสามารถให
รายละเอียดของ 'ความไมเหมือนชาวบาน' ที่เขากลาวได
5. มุมมองตอการแตงงาน และชีวิตคู
การถามความเห็นของกลุมตัวอยางในประเด็นนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาวาแนวคิดการปฏิเสธ
วิธีการเลาเรื่องแบบเสนตรงไดสงผลตอรูปแบบวิถีชีวิตประจํ าวันของกลุมตัวอยางหรือไม ซึ่งการปฏิเสธวิธีการ
เลาเรื่องแบบเสนตรงนี้อาจแสดงออกมาในรูปแบบของการไมปฏิบัติตามวิถีความเชื่อในการดําเนินชีวิตแบบเดิม
อันไดแก การเรียนในวัยเด็ก เมื่อเรียนจบแลวก็ทางาน
ํ
แตงงาน และมีลูก ซึ่งเปนลําดับความใฝฝน หรือเปาหมาย
ในชีวิตของคนในยุคหนึ่ง
จากการศึ ก ษาพบว า กลุ  ม ตั ว อย า งใหความเห็นเกี่ยวกับการใชชีวิตรวมกันกอนแตงงาน
แตกตางกันเปน 2 กลุม โดยกลุมหนึ่งมีวิธีคิดที่มองการกระทําเชนนี้ ซึ่งในอดีตจัดเปนเรื่องที่ผิดตอขนบประเพณี
ของไทยอยางรุนแรง เปนเรื่องธรรมดาในยุคปจจุบัน มองอีกแงหนึ่ง ความเห็นเชนนี้เปนการมองประเด็นตางๆ
เปนเรื่องสวนตัว เปนสิทธิสวนบุคคลที่คนในยุคปจจุบันจะไมกาวกายกัน
"เปนเรื่องธรรมดา อยูที่คนสองคนมากกวา คนสมัยนี้มีสิ่งแวดลอมที่ตางไปจากยุคพอแมมาก ก็ตอง
ทํ าความเขาใจเพื่อใหอยูใหได"
"มันคงเปนอยางนี้สักครึ่งหนึ่งของสังคมไทยแลว จะอยางไรก็ตาม ทุกสิ่งที่เราตัดสินใจนาจะผานการ
กลั่นกรองของประสบการณมาพอสมควร ไมใชคิดตามอยางใคร"
"การอยูกอนแตงเปนเรื่องปกติ และเปนเรื่องสวนบุคคล"
"เปนเรื่องของปจเจกแตละคน เราเฉยๆ ไมตัดสินคนอื่นนะ ถาคุณมีแฟน รักกันมาก แลวมีอะไรกัน
ก็เปนเรื่องของคุณสองคน"
"การอยูกอนแตงไมใชวิสัยไทย แตการเพิกเฉยตอวิถีไทยก็เปนเรื่องสิทธิสวนบุคคล"
"ดีครับ จะไดลดปญหาการหยาราง เพราะถาเขากันไมไดก็จะไดเลิกกันเลย ไมใชรอใหมีลูกกอน"
"การอยูกอนแตงก็เหมาะดีสําหรับคนที่ทางานสามารถเลี
ํ
้ยงตัวเองได"
"ไมคอยแคร แตมองวาคนที่เราอยูดวยรักเราหรือเปลา ถารักจริงก็ไมมีปญหาคะ"
ในขณะที่ เ มื่ อ ถามย อ นกลั บ มาที่ ตั วเจาของความคิดเห็นเอง กลับบอกวาตัวเขาเองคงไม
กระทํ าเชนนั้น แสดงถึงความขัดแยงในตัวเองของผูใหสัมภาษณ

168
"แล ว แต เ ขานะว า จะตกลงยั ง ไง การอยู  ก  อ นแต ง ไม ไ ด เ ป น สิ่ งที่ตัดสินวาทั้งคูเปนคนไมดี หรือ
ไมรักนวลสงวนตัว แตโดยสวนตัวเราคงไมทา"
ํ
"ถาพวกเขาเหลานั้นทําแลวไมเดือดรอนใคร หรือไมมีลูกใหเกิดปญหาสังคมก็ไมนาจะเปนไร แตโดย
สวนตัวคิดวาแยนะ ผูหญิงสมัยนี้ไมรักตัวเองเลย"
ความเห็นอีกกลุมหนึ่ง ยังมองวาการใชชีวิตรวมกันกอนแตงงานเปนเรื่องที่ไมควรกระทํา
"ไมคอยเห็นดวยกับการอยูกอนแตง เพราะตัวเองคอนขางติดกรอบความคิดมาจากคุณยาย คุณแม
อีกทั้งยังมีความรูสึกวาผูหญิงที่เปน hero ที่แทจริงตองเอาชนะใจตัวเอง รักตัวเอง เห็นคุณคาและไมทาตาม
ํ
ความตองการที่เปนสัญชาตญาณ เพราะทุกวันนี้ถาไมเขมแข็งจริงๆ ก็จะถูกวัฒนธรรมตะวันตกกลืน เพราะมี
หนังสือหลายเลมที่โนมนาวความคิดใหเปลี่ยนไป"
"เรายังเห็นดวยกับคานิยมเกาๆ ของไทยเรื่องรักนวลสงวนตัว"
"รู  สึกไมดีนะ ที่ผูหญิงสมัยนี้ไมคอยเรียบรอย อยากใหทันสมัยแตอยูในขอบเขต รูจักกาลเทศะ
การอยูกอนแตงยังไงผูหญิงก็เสียเปรียบ แตดานดีก็คือไดเรียนรูกันกอน เพราะปญหาการหยารางเปนเรื่องใหญ"
"ไมเห็นดวยอยางแรง คลายๆ กับเปนความผิดพลาดทางความคิดอยางหนึ่ง"
ลั ก ษณะของความเห็ น ในกลุ  ม แรกแสดงถึ ง การไม ยึ ด ติ ด กั บ ความยึดมั่นผูกพันแบบเกาๆ
ในกรณีนี้คือชีวิตสมรสที่เปนไปตามลําดับแบบแผนแบบเดิม ในขณะที่ความเห็นกลุมหลังเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นวา
กลุมตัวอยางของผูอานนิตยสาร a day ไมไดปฏิเสธหลักคิดแบบเดิมไปเสียหมด
และเมื่อกลาวถึงความสําคัญของการแตงงาน ผูใหสัมภาษณคนหนึ่งใหความเห็นวา
"ไมอยากแตงงานคะ ความรักไมจําเปนตองจบที่การประกาศตัวตอสังคมวา เห็นไหม เรารักกันนะ"
"ไมอยากแตง เพราะไมเชื่อในประเพณี แกนของชีวิตคูนาจะอยูที่จิตใจที่มั่นคงมากกวา"
นอกจากนั้ น ยั ง มี ค วามเห็ น ที่ สะทอนแนวคิดที่แสดงถึงการใหความสํ าคัญกับความสุขของ
ตัวเองดวย
"ไมอยากแตงงานหรอก เพราะไมรูจะแตงไปทําไม อยูอยางนี้ตัวคนเดียวมีอิสระมากกวา อยากทําอะไร
ก็ทํา"
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"โดยสวนตัว ก็งงตัวเองวายังไมมีความคิดอยากแตงงาน อาจเปนเพราะมีความอดทนไมเพียงพอที่จะ
แชรความรูสึกกับใคร เพราะตัวเองมีโลกสวนตัวสูง และคอนขางมีนิสัยหลากหลาย เขาใจยาก"
"ไมอยากแตงงาน เพราะสมัยนี้หาผูชายที่รักลูกรักเมียจริงๆ ยากจนถึงขึ้นยากมาก ที่สําคัญขอเลี้ยง
พอกับแมกอนดีกวา ทานเลี้ยงเรามาทั้งชีวิต อยากใชชีวิตอยูกับพี่และก็นองนานๆ จะไดพาพอกับแมไปเที่ยว
ตางประเทศดวยกัน"
"ไมอยากแตงงาน เพราะไมแนใจวาจะดูแลคนรักและครอบครัวไดด"ี
อี ก คํ าถามหนึ่ ง ในประเด็ น เดี ย วกั น นี้ คื อ ความเห็ น เกี่ ย วกั บ นิ ย ามของ 'ครอบครั ว'
ผู  ใ ห สัม ภาษณ ค นหนึ่งใหคํ าตอบที่แตกตางจากกลุมตัวอยางสวนใหญที่มองวาครอบครัวคือ พอ แม ลูก
ความผูกพัน ความอบอุน
"เราไมจากั
ํ ดวา 'ครอบครัว' จะประกอบดวย 'ใคร' นะ วันหนึ่งเราอาจจะมีเพื่อนที่ไมอยากแตงงาน
แตอยากมีลูก ริจะเปน single mom กับเราซึ่งไมมีใคร หรือกับเพื่อนคนอื่นๆ มาอยูรวมกันเปน roommate ก็ได
นี่ก็เปน 'ครอบครัว' สําหรับเราเหมือนกัน"
ทั้งความเห็นเกี่ยวกับการแตงงาน และนิยามของ 'ครอบครัว' ขางตนเปนมุมมองที่แสดงถึง
การไมยึดติดกับความยึดมั่นผูกพันแบบเกา
6. ทรรศนะตอเรื่องเพศ บทบาททางเพศ และรสนิยมทางเพศ
การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ มุ  ง หวั ง จะไดเห็นแนวคิดที่เปดกวางของคนในยุคปจจุบัน จากคํ าถาม
เกี่ ย วกั บ ความเห็ น ของกลุ  ม ตั ว อย า งต อ เพศที่ ส ามในสั ง คมทํ าให เ ห็ น แนวคิ ด ดั ง กล า วได อ ย า งชั ด เจน
ขอยกตัวอยางความเห็นของผูใหสัมภาษณสวนหนึ่งที่มีคาตอบในทิ
ํ
ศทางเดียวกัน
"เฉยๆ ไมรังเกียจ ไมตอตาน บางทีเขามีหลายอยางที่เราไมมี และมักมีขอคิดดีๆ มาแลกเปลี่ยน ทําให
เราเขาใจเขามากขึ้น"
"ตราบใดที่พวกเขาเปนคนดี เขาก็เปนแคคนๆ หนึ่ง"
"ทุกคนก็เปนคนเหมือนกัน เพียงแตกตางกันที่รสนิยมเทานั้นเอง"
"แลวแตจิตใจของคนแตละคนที่จะตัดสิน สวนตัวผม ผมวาก็คือมนุษยคนหนึ่ง ก็เทานั้น"
"สิทธิสวนบุคคล เรื่องของเขา"
"ตราบใดที่เขาไมไดกอความเดือดรอนใหใคร เราก็ไมเห็นตองรังเกียจเขาเลย สิ่งที่เขาเปนก็ไมไดผิด
อะไร"
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"เกงคะ พวกเขาจะมีพรสวรรคในแบบที่คนอื่นไมมี เชน กํากับละครเวที ออกแบบชุดเชียรลีดเดอรได
ดีเยี่ยม มีความคิดสรางสรรค คิดคํ าพูดแปลกๆ สนุกสนานราเริง ไมทาให
ํ ใครเดือดรอน คนพวกนี้มักจะ
ประสบความสําเร็จดวย"
"ผมมองในดานดี คือเพศที่สามละเอียดกวาผูหญิง อดทนกวาผูชาย และยังชวยทําอะไรหลายๆ อยาง
ที่ผูหญิงบางคน และผูชายบางคนทําไมได เชน จัดดอกไม แตงหนา ทําผม"
"รูสึกวาเขาก็เปนเพื่อนของเรา ดูกันที่ใจ ที่นิสัย คิดวาสังคมไทยควรใหเกียรติบุคคลเหลานี้ ถาเขาไมได
ทํ าผิดอะไรก็ถือวาเขามีศักดิ์ศรีความเปนคนเทาๆ กัน ดูกันที่ใจจะดีกวา และอยามีอคติกับเขา"
"พวกเขากลาที่จะเปนตัวของตัวเอง มีความมั่นใจ กลาแสดงออกใหสังคมรู"
"การที่หนวยงานตางๆ จะไมรับคนพวกนี้เขาทํางานผมวาเปนการปดกั้นเกินไป คนมันมีสิทธิของบุคคล
เปนเรื่องของปจเจก มันเปนเรื่องของสวนตัวไมเกี่ยวกับงาน เพราะผมเชื่อวาทุกคนมีความสามารถ"
"ถาเพศที่สามจะรักกัน ก็ดีกวาเขาเกลียดกันไมใชหรือคะ"
นอกจากนั้น ยังมีความเห็นของผูใหสัมภาษณในทางตรงกันขามดวย
"ออกตัวกอนวาผมไมตอตานเรื่องนี้นะ แตไมชอบ มันผิดธรรมชาติไป ถาคิดจะเปนก็ขอใหเปนแบบสุดๆ
เต็มตัว ไมใชครึ่งๆ กลางๆ"
ประเด็ น เกี่ ย วกั บ ความสามารถในการทํ างาน ยังรวมไปถึงการมองบทบาทของเพศหญิง
ผู  ใ ห สัม ภาษณ ซึ่ ง เป น ผู  ช ายให ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ บทบาทของผูหญิงในปจจุบันวามีความเทาเทียมกับผูชาย
มากขึ้นกวาแตกอน
"ผูหญิงเกงมานานแลว เพียงแตวาเดี๋ยวนี้เขาเหมือนทําอะไรก็เปนขาวมากขึ้น มีประเด็นใหเขียนถึง
มากขึ้น แตกอนอาจจะมีการกีดกันความคิดของผูหญิงบาง เดี๋ยวนี้ใครก็เกงเหมือนกันหมดนะครับ โดยเฉพาะ
ผูหญิง"
"ผมยอมรับความคิดของผูหญิงหลายๆ คน ไมอายดวยนะที่มีเจานายเปนผูหญิง แตวาหลายๆ คนเขา
ไมมองตรงนั้น แตถามผม ยอมรับไดไหมถาเจานายเปนผูหญิง ผมยอมรับไดถาเขาเกง ผูหญิงเกงๆ มีเยอะ
เรายอมรับ คือเหมือนกับวามีสิทธิเทาเทียมกันในหลายๆ อยาง แตก็ใชวาทุกอยางผูหญิงจะทําไดไปทั้งหมด
เดี๋ยวนี้ผูหญิงเกงเยอะ เรียนสูง ฐานะทางสังคมดี ขึ้นอยูกับการวางตัวของเขาเองครับ ทั้งผูหญิงผูชาย"
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7. ความศรัทธาตอศาสนา และจิตวิญญาณ
ในประเด็นนี้ ผูวิจัยตั้งคํ าถามวาในความเห็นของกลุมตัวอยาง ศาสนายังคงเปนที่พึ่งของ
มนุษยไดหรือไม คําตอบของผูใหสัมภาษณเปนดังนี้
"สํ าหรับเราตอนนี้ ศาสนาเปนแคสิ่งยึดเหนี่ยวนะ แตวาในอนาคตเมื่ออายุมากขึ้น เราอาจจะเขาไป
ศึกษาตรงๆ แตตอนนี้บางทีเราก็เหมือนไมไดนับถืออะไร อาจจะโอแมเจา อะไรก็วาไป เคยดูสารคดีของ
ตางประเทศ เด็กตางชาติบางทีเขาก็กรอกลงไปในชองที่เกี่ยวกับศาสนาวาไมนับถืออะไรเลยก็มี แตไทยเรายัง
ยอมรับตรงนี้ไมได เราเลยตองกรอกวาพุทธ บางทีก็คริสต บางทีก็อิสลาม"
"ผมคิดวาคนไทยโดนปลูกฝงมาตั้งแตเด็กแลววาเปนพุทธทั้งๆ ที่บางทีไมรูความหมายหรือหลักคําสอน"
"ถาเรามีปญหา เราจะนึกถึงศาสนา ถาไมมีปญหาเราก็ไมคอยนึกหรอก นิสัยคนไทยจะเปนแบบนี้
คนรุนใหมจะเขาวัดเมื่อตองการที่พึ่ง ศาสนายังคงเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอยู แตวาไมไดนึกถึงตลอด"
"ผมวาเราตองอยามองวาศาสนาคือพิธีกรรม สิ่งที่เรายึดเหนี่ยวไมวาอะไรมันก็คือศาสนาครับ"
"เดี๋ยวนี้มนุษยกลายเปนที่พึ่งของศาสนา หลักคํ าสอนของศาสนาเปนสิ่งที่คนสามารถมองเห็นแกน
ของมันไดจากทุกๆ สิ่ง ไมวาจะเปนทฤษฎีของซิกมัน ฟรอยด มาดอนนา ไมเคิล แจคสัน"
"ศาสนายั ง เป น ที่ พึ่ ง ของมนุษยไดอยางแนนอน ศาสนาเปนพื้นฐานของความคิดและจิตใจ และ
พฤติกรรมที่แสดงออกทุกสิ่งทุกอยาง โดยสันดานของมนุษยแลวตองมีที่พึ่งใหกับใจ ตองมีที่ยึดเหนี่ยว อยางคนที่
ไมมีศาสนา เขาเองก็ตองมีที่พึ่งเหมือนกัน แตที่พึ่งทางใจของเขาอาจจะเปนบุคคล หรือความเชื่อมั่นในตัว
ของเขาเองที่เขาตองสรางมันขึ้นมา เพียงแตเขาปฏิเสธคําวาศาสนาเทานั้น"
จะเห็นไดวากลุมตัวอยางมีความเห็นแตกตางกันไปในสองทาง คือ กลุมแรกมองวาศาสนา
ยังคงเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอยูในเวลาที่ตองการที่พึ่ง เพียงแตเปนความเชื่อที่ไดรับการปลูกฝงมาโดยที่ไมไดรับ
คํ าอธิบาย หรือการเรียนรูอยางลึกซึ้ง รวมถึงความเห็นที่ชี้วาทุกสิ่งทุกอยางลวนเปนศาสนาได สวนความเห็น
สุดทายใหมุมมองตางไปวาศาสนาคือความจําเปนของชีวิต เปนพื้นฐานของความคิดและจิตใจ และพฤติกรรม
ที่แสดงออก
ข อสังเกตอีกประการหนึ่งคือ กลุมตัวอยางยังคงใหความหมายเรื่องศาสนาในมุมมองจํากัด
คือ เปนที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจและเปนหลักปฏิบัติ โดยที่ไมมีการมองศาสนาในมิติของจิตวิญญาณในฐานะ
ของกระบวนการพั ฒ นาจิ ต เพื่ อ ให เ ข า ถึ ง หรือเปนหนึ่งเดียวกับจักรวาลและธรรมชาติ จึงอาจวิเคราะหไดวา
แมกลุมตัวอยางจะเปนผูติดตามอานนิต ยสาร a day แตคอนขางเนนประโยชนในเชิงของการบริโภคขอมูล
ข า วสารและความเคลื่อนไหวในแวดวงสังคมตางๆ ที่ผูอานใหความสนใจเทานั้น สวนการแสวงหาสาระเพื่อ
การเขาถึงมิติของจิตวิญญาณนั้น กลับเรียกไดวาไมมีเลย หรือมีอยางจํากัด อันสะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิตแบบ
สังคมเมืองของกลุมผูอาน และการทําหนาที่ของนิตยสารที่มุงตอบสนองความพึงพอใจในการบริโภค มากกวา
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การสร างแรงบั น ดาลใจหรื อ ยกระดั บทางจิตวิญญาณ ซึ่ ง ตองอาศัยสื่อรูปแบบอื่นๆ ที่มีความละเอียดออน
มากกวานี้
8. ทรรศนะตอเรื่องตะวันตก-ตะวันออก
ผู  ใ ห สัม ภาษณ ก ว า ครึ่ ง มี รสนิ ย มในการเลื อ กรั บ สื่ อ จากฝ  ง ตะวั น ออกมากกว า ตะวั น ตก
ซึ่ ง เป น ที่ น  า สั ง เกตว า ลั ก ษณะเช น นี้ มี แ นวโนมมากขึ้น โดยอาจเปนผลสืบเนื่องจากการที่สื่อภาพยนตรจาก
ฝงตะวันออกเขาถึงไดงายขึ้น และมีใหเลือกมากขึ้นในยุคปจจุบัน
ผู  ใ ห สั ม ภาษณ ค นหนึ่ ง มี ร สนิ ย มในการเลื อ กรั บ สื่ อ จากฝ  ง ตะวั น ออกมากกว า ตะวั น ตก
อยางเห็นไดชัด เชนเมื่อถามถึงภาพยนตรที่ประทับใจ เขาเอยชื่อภาพยนตร 5 เรื่องที่ลวนเปนภาพยนตรเอเชีย
อยาง My Sassy Girl, All About Lily Chou Chou, Il Mare, The Classic และ Chungking Express โดยเขาให
เหตุผลวา
"ผมชอบหนังเอเชียมากกวา หนังเอเชียจะเนนอารมณความรูสึก เนนบรรยากาศ มีความเรียบงายและ
นิ่งกวาหนังตะวันตก"
และเมื่อถามถึงหนังสือที่อาน เขายังคงชอบอานหนังสือที่เขียนโดยคนไทย

มากกวา

"ชอบอานหนังสือที่เขียนโดยคนไทยมากกวา เพราะภาษาและความรูสึกใกลเคียงกัน จินตนาการได
งายกวาครับ"
สวนผูใหสัมภาษณคนอื่นใหเหตุผลที่นิยมรับสื่อจากฝงตะวันออกวา
"หนังเอเชียมักมีรายละเอียดในการใชชีวิตมากกวา ภาพที่สื่อก็เปนอะไรเล็กๆ นอยๆ ที่เกิดขึ้นจริงใน
ชีวิต แตหนังตะวันตกไมคอยแสดงเรื่องเหลานี"้
"ชอบหนังของเอเชียโดยเฉพาะหนังเกาหลี เพราะหนังแสดงออกถึงอารมณที่สามารถเกิดขึ้นจริง หรือ
เปนอารมณของมนุษยจริงๆ ในขณะที่หนังฮอลลีวูดจะเนนเรื่องเกินจริง หรือเหนือธรรมชาติมาทําเพราะทําได
ดีกวา"
ในขณะที่ มี ผูใหสัมภาษณอีกสวนหนึ่งที่ชื่นชอบภาพยนตรจากฮอลลีวูดดังคํ าตอบของผูให
สัมภาษณคนหนึ่งที่ครอบคลุมความเห็นเชนนี้
"ดู ห นั ง และบ า หนั ง มาจนถึ ง ตอนนี้ ก็ แ น ใ จตั ว เองว า ยั ง คงชอบขนบของหนั งฮอลลี วู ด มากกวา
หนังฮอลลีวูดเดนที่ 'ความบันเทิง' ดูสนุก สวนหนังเอเชียจะนิ่งกวา ก็แลวแตคนชอบครับ"

173
9. รูปแบบของการโหยหาอดีตของกลุมผูอานนิตยสาร a day
รู ป แบบของการโหยหาอดี ต ของกลุ  ม ผู  อ  า นนิ ต ยสาร a day สะทอนในความเห็นของ
กลุมตัวอยาง ดังนี้
"เรียกไดวาเปนกิจกรรมอยางหนึ่งในชีวิตแตละวัน เปรียบเหมือนช็อกโกแลตชิ้นหนึ่งที่ชอบจะหยิบขึ้นมา
กินพอหอมปากหอมคอ เพื่อความกระชุมกระชวย"
"มีบอยๆ เชนบางครั้งทํางานหนักมากๆ ก็อยากกลับไปเปนเด็กที่ไมตองรับผิดชอบอะไรมาก"
"ผมชอบฟงเพลงเกาๆ ดูหนังเกาๆ คืนวันดีๆ ที่ผานมาหายไปหมดแลว ทุกวันนี้มีแตเพลงอะไรก็ไมรู
ลอกของเกาทั้งนั้น"
"โหยหามาก ชอบคิดถึงวัยเด็ก ตอนที่ไดเลนนําในลํ
้ าคลองและทองนา"
"มีบาง เพราะสวนตัวคิดวาการที่เราโหยหาอดีต เหมือนกับการที่บางครั้งเราตองหัดกมหนาลงมองที่พื้น
หาบางสิ่งบางอยาง หรือความรูสึกบางอยางมากกวาที่จะเงยหนามองฟาอยางเดียว เชน เรามักนึกถึงของเลน
เพื่อนฝูง กิจกรรมที่ทาร
ํ วมกับครอบครัว หรือความสุขที่ปจจุบันเราหาไมไดแลว"
"เปนบอยๆ เพราะเมื่อเติบโตขึ้น การใชชีวิตในปจจุบัน บางครั้งทอแท เบื่อ เปนทุกข ก็มักคิดถึง
ตอนเปนเด็ก หรือเหตุการณดีๆ ที่ผานมา ชวยใหมีกาลั
ํ งใจขึ้น"
นอกจากนั้น ยังมีกลุมตัวอยางบางสวนที่ปฏิเสธการโหยหาอดีตอยางสิ้นเชิง
"โหยหาอดีตไปเพื่ออะไร มันผานมาแลว ปลอยมันไปเถอะ"
"ไมโหยหาอดีต อดีตเปนสิ่งที่ขมขื่นและสวยงาม พรุงนี้ก็จะมีทุกอยางปนกันไปเหมือนอดีตนั่นแหละ"
"เมื่อกอนเคยโหยหาอดีตบาง แตปจจุบันไมม"ี
เมื่ อ พิ จ ารณาวิ ถี ชี วิ ต ของกลุ  ม ตั ว อย า งที่ ไ ด จ ากการสนทนากลุ  ม ผู  อานนิตยสาร a day
ประกอบกับแนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณในแนวคิดโพสตโมเดิรน และปจเจกชนแบบโพสตโมเดิรน พบวาวิถีชีวิต
ของกลุมตัวอยางบางประการมีความสอดคลองกับแนวคิดดังกลาว
เช นในเรื่องของความไมหยุดนิ่งตายตัวของอัตลักษณ ซึ่งเปนกระบวนการที่ปจเจกตอรอง
ตั้งคํ าถาม หรือปฏิเสธตํ าแหนงแหงที่ทางสังคมที่ถูกยัดเยียดมาให ดังที่ปรากฏในการแสดงออกเกี่ยวกับการ
นับถือศาสนาของผูใหสัมภาษณคนหนึ่งที่บอกวาเขามักกรอกในชองที่ตองใหขอมูลเกี่ยวกับศาสนาแตกตางกันไป
ในแตละครั้งเชนพุทธ คริสต หรือบางครั้งก็อิสลาม สอดคลองกับที่ผูใหสัมภาษณอีกคนหนึ่งกลาววาคนไทย
ไดรับการปลูกฝงมาตั้งแตเด็กวาเปนพุทธ ทั้งๆ ที่ไมรูความหมาย หรือหลักคําสอน สิ่งเหลานี้สะทอนแนวคิด
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โพสตโมเดิรนในประเด็นเกี่ยวกับการปฏิเสธสิ่งที่สังคมที่ยัดเยียดมาให ความเห็นของผูใหสัมภาษณดังกลาว
สะทอนวาเขาไมจาเป
ํ นตองเชื่อตามขอกําหนดเหลานั้นซึ่งก็เปนผลสืบเนื่องมาจากแนวคิดที่ปฏิเสธวา "ความจริง"
มีเพียงหนึ่งเดียวนั่นเอง
จากทฤษฎี ปจเจกชนแบบโพสตโมเดิรนเปนคนยืดหยุน ใหความสําคัญกับอารมณความรูสึก
ภายใน สรางความเปนจริงทางสังคมแบบตัวเองขึ้น หาความหมายใหกับตัวเอง แตถือเปนความเห็นสวนตัว
ไมอางวาความคิดตนคือสัจจะ อยูกับปจจุบัน ไมวางแผนอนาคต สนใจแตชีวิตของตัวเอง หาความพอใจดวย
ตัวเอง ไมยึดติดกับความยึดมั่นผูกพันแบบเกาๆ ไมวาจะเปนชีวิตสมรส ครอบครัว ชาติ ศาสนา
ขณะที่ ก ารศึ ก ษาพบว า สํ าหรับประเด็นเกี่ยวกับการวางแผนในอนาคต ผูใหสัมภาษณ
สวนใหญยังไมมีการวางแผนชีวิต ซึ่งเปนไปไดวากลุมตัวอยางยังอยูในวัยเรียนหรือเพิ่งเริ่มตนทํางาน การวางแผน
อนาคตจึงยังหางไกลจากความสนใจของเขา
สวนประเด็นเกี่ยวกับการใหความสําคัญกับขาวสาร พบวา กลุมตัวอยางใหความเห็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน คือมีพฤติกรรมการติดตามขาวสารอยางสมํ่าเสมอ แตไมใสใจกับรายละเอียดมากนัก
นอกจากนั้ น ในการศึ ก ษาวิ ธี คิ ด ที่ เ ป น ผลมาจากแนวคิดการปฏิเสธวิธีการเลาเรื่องแบบ
เสนตรง พบวาตัวอยางบางสวนมีความเห็นเกี่ยวกับการแตงงาน และนิยามของ 'ครอบครัว' ในมุมมองที่แสดงถึง
การไมยึดติดกับความยึดมั่นผูกพันแบบเกา และจากทรรศนะตอการแตงงานนี้เองที่สะทอนแนวคิดที่แสดงถึงการ
ให ค วามสํ าคั ญกั บ ความสุ ข ของตั ว เองของกลุ  ม ตั ว อย า ง ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ ทฤษฎี ที่ ว  า ด ว ยป จ เจกชนแบบ
โพสตโมเดิรนขางตน
สวนสิ่งที่สะทอนในวิถีชีวิตของผูอานอยางเดนชัดคือ การมีมุมมองตอ "ศิลปะ" ในแนวทาง
แบบโพสตโมเดิรน การใหการยอมรับเพศที่สาม และการโหยหาอดีต ทั้งนี้ ในสองประเด็นหลังไมไดเปนไปตาม
คตินิยมแบบโพสตโมเดิรนไปเสียทั้งหมด กลาวคือ มีตัวอยางบางสวนที่ยังคงปฏิเสธเพศที่สาม และปราศจาก
ลักษณะของการโหยหาอดีต
กลาวโดยสรุป ผูอานนิตยสาร a day มีคตินิยมแบบโพสตโมเดิรนในแงของรสนิยมทางดาน
ศิลปะ รวมถึงรูปแบบที่แตกตางของนิตยสาร a day อันเปนลักษณะหนึ่งของโพสตโมเดิรน

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การศึกษาเรื่อง "นิตยสาร a day กับภาพสะทอนของกลุมวัฒนธรรมยอยแบบโพสตโมเดิรน"
ครั้งนี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษาถึงแนวคิดและแนวทางปฏิบัติของนิตยสาร a day ซึ่งเปนตัวอยางของนิตยสารที่
เกิ ด ขึ้ น และเติบโตมากับกระแสวัฒนธรรมยุคโพสตโมเดิรน วาแสดงลักษณะแบบโพสตโมเดิรนอยางไร และ
วิถีชีวิตของผูอานซึ่งถือเปนตัวแทนของคนรุนใหมในทศวรรษ 2540 ไดสะทอนถึงลักษณะสังคมโพสตโมเดิรน
อยางไรบาง เพื่อจะอธิบายวาไดเกิดความเปลี่ยนแปลง หรือเกิดวัฒนธรรมยอยใหมๆ ขึ้นในสังคมไทยหรือไม
อยางไร โดยใชวิธีการเก็บขอมูลจากการวิเคราะหเนื้อหาของนิตยสาร a day การสัมภาษณผูผลิต และการ
สนทนากลุมผูอานนิตยสาร a day
ลักษณะแบบโพสตโมเดิรนที่ปรากฏในนิตยสาร a day
เนื้อหาของนิตยสาร a day วางอยูบนพื้นฐานของ 3 เรื่องดวยกัน คือ idea - เรื่องของ
ความคิดสรางสรรคตางๆ, somebody - เรื่องเกี่ยวกับคน และ nostalgia ซึ่งพูดถึงสิ่งตางๆ ในอดีต ถึงแมวา
เนื้อหาจะถูกแบงออกเปน 3 สวนเชนนี้ แตขณะเดียวกันก็มีการปะปนกันของกรอบคิดในแตละสวน เชน
เมื่อพูดถึงคนในอดีต ซึ่งอยูในสวนของ nostalgia นิตยสาร a day ก็เลือกที่จะพูดถึงคนที่มีความ 'แหกคอก' หรือ
มีความดี ความเกง ในแงมุมที่แตกตางจากคนในยุคเดียวกัน หรือแมกระทั่งแตกตางจากการใหคุณคาของคน
ในยุคปจจุบันเองก็ดี ซึ่งแนวคิดเชนนี้เปนกรอบของเนื้อหาในสวนของ somebody
ลักษณะแบบโพสตโมเดิรนที่ปรากฏในนิตยสาร a day ดังไดแสดงในบทที่ 4 โดยลําดับ
สอดคลองกับการนํ าเสนอรายละเอียดของแนวคิดโพสตโมเดิรนในบทที่วาดวยแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวของ ในที่นี้จะอภิปรายลักษณะดังกลาวโดยแจกแจงลักษณะแบบโพสตโมเดิรนในนิตยสาร a day ออกเปน
4 ประการ ตามที่มา หรือกระบวนการของลักษณะแบบโพสตโมเดิรนที่ปรากฏ คือ ประการที่หนึ่ง ทาทีแบบ
โพสตโมเดิรนที่เปนผลจากวิธีคิดของผูกอตั้ง ประการที่สอง ความเปนโพสตโมเดิรนที่ปรากฏในสิ่งที่ผูผลิตหยิบยก
ขึ้นมาพูด ประการที่สาม ลีลาการเขียนที่ใชเทคนิคการประพันธแบบโพสตโมเดิรน และประการสุดทายคือเนื้อหา
ที่สะทอนลักษณะของผูคนและสังคม รวมทั้งวัฒนธรรมการบริโภคแบบโพสตโมเดิรน
1. ทาทีแบบโพสตโมเดิรนที่เปนผลจากวิธีคิดของผูกอตั้ง
ไดแก วิธีการใหคุณคาตอสิ่งตางๆ, การมอง "ความจริง" ในแบบที่แตกตางจากขนบเดิมๆ,
การโหยหาอดีต และแนวคิดเกี่ยวกับศิลปะที่สะทอนในเนื้อหา นอกจากนั้น การลอเลียน และการทําซําก็
้ เปน
ทาทีที่สืบเนื่องมาจากวิธีคิดของผูกอตั้งเชนกัน
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1.1 วิธีการใหคุณคาตอสิ่งตางๆ
ประการแรกคือทาทีในการปฏิเสธการใหคุณคากับคน โดยนิตยสาร a day จะพิจารณาจาก
สิ่งที่อยูนอกเหนือจากมาตรฐานทั่วไป ดังที่พบในเนื้อหาสวนของ somebody และปะปนในสวนอื่นที่พูดถึงคน
ดวย เชน คอลัมน main course หรือแมกระทั่งในสวนของ nostalgia ที่พูดถึงคนในอดีต
วงศทนง ชัยณรงคสิงห ผูกอตั้งนิตยสาร a day มีหลักคิดอยางหนึ่งวาทุกอยาง มีความดีอยูใน
ตัวเอง แตอาจจะถูกตัดสินดวยคานิยมหรือความเชื่อซึ่งสังคมเปนผูบมเพาะ เขามองวาความสวยหลอ ดําขาว
รูปลักษณภายนอก หรือนามสกุลที่มีชื่อเสียง ไมควรจะเปนสิ่งที่นามาตั
ํ
ดสินความดีไมดีของคน หรือใหคาของคน
หลักคิดเชนนี้ของวงศทนงสงผลใหเนื้อหาของนิตยสาร a day แสดงทาทีที่คานตอคานิยมของสังคมโดยทั่วไป
เสมอ นับตั้งแตการเลือกเนื้อหาหลักในแตละฉบับที่มักจะแตกตางจากกระแสในขณะนั้น การใหคากับคนเกง
คนที่มีความสามารถ โดยไมยึดติดกับฐานะทางสังคม ชาติตระกูล ความรํ่ารวย ดังที่สื่อมวลชนสวนใหญมักจะ
ให ค วามสํ าคั ญ ซึ่ ง การให คุ ณค า กั บ คนในลั ก ษณะเช น นี้ ป รากฏในเนื้ อ หาส ว นที่เรียกวา somebody ที่
ประกอบดวยหลายคอลัมนดวยกัน คือ day poets society, talking head, the outsider, tackteam,
cover ground, q & a day และ a day with a view รวมทั้ง ordinary people
จากหลักคิดของวงศทนงที่วาบุคคลที่ไดรับการพูดถึงใน a day นั้นไมจาเป
ํ นตองเปนคนเดน
คนดัง ประกอบกับความเปน อะไรก็ได ของ a day สงผลใหมีสิ่งที่ไมใชคนปรากฏในคอลัมน talking head เชน
Joe the Sea-Cret Agent ที่เปนตัวการตูนปลาหมึก ในฉบับที่ 38 เดือนตุลาคม 2546
the outsider ก็เปนอีกคอลัมนที่เลาเรื่องเกี่ยวกับคนที่มีความโดดเดนอยางใดอยางหนึ่ง
บนหนทางที่ไมใชกระแสหลัก เชน นักทําหนังสั้น นักเขียนการตูน นักแสดงเดี่ยวไมโครโฟน คนทํานิตยสาร
เชนเดียวกับคอลัมน tackteam ที่มักนํ าเสนอเรื่องราวของคนที่ประสบความสําเร็จในสาขาตางๆ
ยิ่งไปกวานั้น คอลัมนที่วาดวยบทสัมภาษณในนิตยสาร a day คือ a day with a view, cover
ground และ q & a day ยังมักจะมีรูปแบบที่แตกตางจากบทสัมภาษณในนิตยสารฉบับอื่น เชนการเพิ่มตัวตน
ของผูถูกสัมภาษณเมื่อครั้งคุยกับ วินทร เลียววาริณ และ เปนเอก รัตนเรือง การเรียบเรียงบทสัมภาษณขึ้นใหม
โดยใชบทสัมภาษณจากนิตยสารฉบับอื่นๆ ที่เคยสัมภาษณบุคคลนั้นๆ มาแลวในกรณีของ เรวัต พุทธินันทน หรือ
การตีพิมพขอความที่ไดจากการถอดเทปโดยไมเรียบเรียง แกไขเนื้อความเมื่อครั้งที่สัมภาษณ ทิวา สาระจูฑะ ซึ่ง
ผิดหลักการสัมภาษณโดยทั่วไป หรือแมแตการสัมภาษณตัวการตูนจากเรื่อง hesheit ในฉบับที่ 39 เดือน
พฤศจิกายน 25646 ในคอลัมน a day with a view
วิธีการใหคุณคาตอสิ่งตางๆ ประการที่สอง คือการใหความสําคัญกับสื่ออื่นๆ ที่ไมไดเปนไป
ตามกระแสหลัก เชน การแนะนําหนังสือที่ปรากฏในคอลัมน indy reviewed, think positive และ today's
special

177
คอลัมน indy reviewed คือบทวิจารณภาพยนตร ดนตรี หนังสือ และละคร ซึ่งจากแนวคิด
ของคอลัมนนี้ที่พูดถึงสิ่งที่อยูนอกกระแส ก็แสดงถึงความเปนโพสตโมเดิรนในแงของการใหความสําคัญกับสิ่งที่
สังคมสวนใหญละเลย ซึ่งลักษณะของการใหความสําคัญกับสิ่งที่ผูคนทั่วไปอาจมองขามดังที่ปรากฏในคอลัมน
indy reviewed นี้ ยังเลื่อนไหลปะปนอยูในคอลัมนอื่นๆ อีก เชน think positive และคอลัมน today's special
ที่มักพบลักษณะของการแนะนําหรือพูดถึงนิตยสารฉบับอื่นๆ โดยที่สวนใหญนิตยสารเหลานั้นจะมีความแตกตาง
และเฉพาะกลุมมากขึ้น
1.2 การมอง "ความจริง" ในแบบที่แตกตางจากขนบเดิมๆ
หลักการของโพสตโมเดิรนคือการปฏิเสธสิ่งที่เชื่อวาเปนความจริงแท โดยมีแนวคิดใหมวาไมมี
ขอเท็จจริงใดใชไดกับทุกเหตุการณ ทุกเวลา ทุกโอกาส ซึ่งไมไดหมายความวาไมยอมรับความเปนเหตุเปนผลหรือ
ความเปนจริง แตเชื่อวาเหตุผลหรือความเปนจริงนั้นไมใชขอสรุปเดียว แนวความคิดดังกลาวนี้เห็นไดอยางชัดเจน
ในคอลัมน ผูใหญวันมะรืน เขียนโดย "หลานชาย" ตีพิมพตั้งแตฉบับที่ 37 เดือนกันยายน 2546 โดย
ผูใหญวันมะรืน เปนขอเขียนที่เริ่มตนดวยการใหความหมายดั้งเดิมของสุภาษิต แลวประกอบขึ้นดวยเรื่องราว
ที่แสดงความเห็นที่ขัดแยง หรือมองสุภาษิตนั้นในแงมุมที่ตางไป
อีกคอลัมนหนึ่งที่แสดงแนวคิดการปฏิเสธ "ความจริง" อยางชัดเจนคือ E=iq2 ซึ่งมีรูปแบบของ
การเขียนที่แตกตางจากการเขียนบทความโดยทั่วไป โดย "นิ้วกลม" ผูเขียนแบงขอความเปนยอหนาตางๆ ดวย
การขึ้นบรรทัดใหมโดยไมใชการยอหนา ซึ่งอาจเปนนัยเพื่อสื่อถึงการไมเชื่อตามทฤษฎีหรือกฎเกณฑที่เคยมีมา
คอลัมน E=iq2 เริ่มตีพิมพในนิตยสาร a day ฉบับที่ 38 เดือนตุลาคม 2546 โดยมีทาทีดังแนวคิดแบบ
โพสตโมเดิรนที่วาขอสรุปของความรูตางๆ เปนสิ่งที่ไมจีรังยั่งยืน ไมมั่นคง และสามารถทาทายไดเสมอ
คอลัมน the old maid and the see เขียนโดย "วีรวิศ" ตีพิมพตั้งแตฉบับที่ 25-36 แสดงทาที
สงสัยในสิ่งตางๆ และใหมุมมองเกี่ยวกับ "ความจริง" ในฐานะที่บริบททางสังคมสรางขึ้นมา และกลอมเกลาใหเรา
เชื่อ
โดยสรุป การปฏิเสธวา "ความจริง" มีเพียงหนึ่งเดียวในนิตยสาร a day ปรากฏในสาระสําคัญ
ของคอลัมนของคอลัมน ผูใหญวันมะรืน ที่ตั้งขอสงสัยและวิพากษวิจารณสุภาษิตไทย, คอลัมน E=iq2 ที่ชักชวน
ใหคิดตาง และคอลัมน the old maid and the see ที่ตั้งคํ าถามกับสิ่งตางๆ รอบตัว รวมทั้งใหมุมมองเกี่ยวกับ
"ความจริง" วาเปนเพียงสิ่งที่ถูกสรางขึ้น, นอกจากนั้น วิธีคิดที่ปฏิเสธวา "ความจริง" มีเพียงหนึ่งเดียวยังปรากฏใน
บางตอนของคอลัมน หัวใชเทา, ชาติหนา, life in a day, เรื่องมีอยูวา, love at first site, a ธรรม รวมทั้งในปก
และเนื้อหาหลักของฉบับที่ 43 ที่เนนเรื่องการมองโลกในมุมตางดวย
นอกจากนั้น งานดานภาพถายในนิตยสาร a day ก็เปนอีกสิ่งหนึ่งที่สะทอนวิธีคิดของผูผลิต
นิติพัฒน สุขสวย บรรณาธิการภาพ มีหลักคิดในการถายภาพ คือการมองหลายมุม เขามองวาชางภาพแตละคน
อาจมีมุมมองตางกัน แตโดยสวนใหญมักจะมองคลายกันหรือเหมือนกัน ซึ่งนิตพิ ัฒนใหความเห็นวาคนๆ หนึ่ง
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อาจไมไดมีเพียงแคมุมที่เขาแสดงออกมาเทานั้น ภาพถายใน a day จึงมักจะแสดงแงมุมที่แตกตางอยูเสมอ เชน
ในฉบับที่ 19 ที่มีเนื้อหาวาดวยนิยายกําลังภายใน นิตยสาร a day จับเอาวงดนตรี "พรู" ซึ่งเปนวงร็อกที่กาลั
ํ ง
ไดรับความนิยมในขณะนั้นมาแตงตัวลอกับนิยายกําลังภายใน ทํานองเดียวกัน ในฉบับที่ 42 ที่นําเอาคนดนตรี
นอกกระแส มาแตงตัวเปนตัวแสดงในละครพื้นบาน (จักรๆ วงศๆ) ซึ่งเปนเนื้อหาหลักประจําฉบับ หรือการจับคู
สันติสุข กับ จินตหรา พูลลาภ ในฉบับที่ 29 เดือนมกราคม 2546 ฉบับที่วาดวยความรัก ตลอดจนการให เอก
วิชัย จงประสิทธิ์พร นักแสดงตัวประกอบขาประจํามาใสชุดโรบิน ลวนแสดงการคิดตางทั้งสิ้น
1.3 การโหยหาอดีต
วงศทนง ชัยณรงคสิงห ผูกอตั้งนิตยสาร a day มีรสนิยมสวนตัวที่ชอบเรื่องยอนอดีต
เขารูสึกวาการยอนอดีตเปนความสุข และเรื่องเหลานั้นไมทาร
ํ ายใคร เขามองวาลักษณะเชนนี้เปนสิ่งที่เกิดขึ้นกับ
สังคมปจจุบัน โดยอธิบายวาเมื่อสังคมวิ่งไปขางหนา คนจะรูสึกหวาดกลัว ไมปลอดภัย จึงทําใหคนมักจะคิดถึง
อดีตที่ทําใหอบอุน และสรางความรูสึกปลอดภัย
ในขณะที่ วชิรา รุธิรกนก บรรณาธิการบริหารนิตยสาร a day ฉบับที่ 25-48 ใหความเห็น
เกี่ยวกับการโหยหาอดีตของ a day ในอีกแงมุมหนึ่ง กลาวคือ a day แคหยิบจับบางมุมของอดีตมาพูดใหมใน
แบบที่ทันสมัยขึ้น โดยมีเหตุผลเพื่อความแตกตางในการนําเสนอเนื้อหา เหตุเพราะการเลือกหยิบเรื่องในอดีต
กลับมาใช เปนวิธีการที่นิตยสารโดยปกติไมคอยปฏิบัติ และการโหยหาอดีตของ a day ไมไดมีความเขมขน
ถึงขนาดที่จะจมจอมอยูกับอดีตตลอดเวลา
จากการศึกษา พบคอลัมนที่สะทอนการโหยหาอดีตอยางชัดเจน คือคอลัมน good old days,
something, years ago, period people ที่ลวนรวมอยูในสวนของ nostalgia อีกทั้งคอลัมน ทางชางเผือก ที่
หยิบเอาแบบเรียนวิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษามาเลาใหมในแบบของ a day
คอลัมนที่สะทอนการโหยหาอดีตอยางชัดเจนตอเนื่องในนิตยสาร a day คือคอลัมน good
old days (เรื่องราวดีๆ ในปเกา) เขียนโดย สืบสกุล แสงสุวรรณ ตีพิมพอยางสมําเสมอ
่
(ฉบับที่ 17-43) ยกเวน
ฉบับที่ 19 และ 34 เนื้อหาของคอลัมนนี้วาดวยเรื่องราวที่ยังอยูในความทรงจํา เชน ในฉบับที่ 17 เดือนมกราคม
2545 ที่เลาเกี่ยวกับอัลบั้มชุดเที่ยวเขาดินในอดีต ฉบับที่ 29 เดือนมกราคม 2546 ที่เลาถึงภาพยนตรซูเปอรแมน
ในฉบับที่ 26 เลาประวัติของรายการโทรทัศนชุดหุนมหาสนุก ในฉบับที่ 31 เดือนมีนาคม 2546 วาดวยความ
เปนมาของ มิกกี้ เมาส ฉบับที่ 36 พายอนไปหาศาลาเฉลิมกรุงในโอกาสที่มีอายุครบ 70 ป หรือฉบับที่ 40
ที่บอกเลาเกี่ยวกับการกอตั้งทองฟาจําลอง
อีกคอลัมนหนึ่งที่หยิบเอาสิ่งตางๆ ในอดีตมาเลาคือ something เขียนโดย ยอนแสง ตีพิมพ
ตั้งแตฉบับที่ 20-28 คอลัมนนี้เปน "เรื่องเลารื่นรมยจากสิ่งของในความทรงจํา" ตามนิยามที่ผูผลิตใหไว โดย
ในแตละฉบับจะแบงขอเขียนออกเปนสองสวน สวนแรกเปนเรื่องที่แตงขึ้นเพื่อประกอบกับสิ่งของยอนอดีตที่จะ
พูดถึงในสวนที่สอง ตัวอยางสิ่งของที่ปรากฏในคอลัมน something คือ แวนสามมิติในฉบับที่ 20 เดือนเมษายน
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2545 นาฬิกาปลุก Raggedy Ann และ Raggedy Andy ในฉบับที่ 21 เกมดวงในฉบับที่ 22 หมากฝรั่งรสมินต
ตราเครื่องบินในฉบับที่ 23 ของแถมตางๆ ของทอฟฟกูลิโกะในฉบับที่ 24 แปงนําควิ
้ นนาในฉบับที่ 25 ปกเทป
เตอ1 ในฉบับที่ 26 เลโกในฉบับที่ 27 และมา Oberon ในฉบับที่ 28
ในนิตยสาร a day ยังมีคอลัมนที่สะทอนเรื่องราวในอดีตอีกหนึ่งคอลัมน คือ years ago
คอลัมนนี้นํ าขาวจากหนาหนังสือพิมพจากปกอนๆ ของเดือนเดียวกันกับเดือนที่ฉบับนั้นๆ ตีพิมพ มานําเสนอ
ในลักษณะการเลาขาวและใหแงคิดเล็กๆ นอยๆ ประกอบ
คอลัมน period people เขียนโดย ยอนแสง เปนคอลัมนในสวนของ nostalgia ที่เริ่มตีพิมพ
หลังสุด คือระหวางฉบับที่ 29 ถึงฉบับที่ 36 (ยกเวนฉบับที่ 34) คอลัมนนี้วาดวยเรื่องของคนในอดีตที่คิดตาง
จากคนในยุคสมัยเดียวกัน โดยผูที่ไดลงในคอลัมนนี้อาจไมใชคนเดนคนดัง เปนคนสําคัญหรือมีชื่อเสียงใหญโต
หากแตไดริเริ่มทําสิ่งที่ผิดแปลกจากยุคสมัย
คอลัมน มานะ มานีและผองเพื่อน หรือ ทางชางเผือก ตีพิมพในในนิตยสาร a day ทั้งหมด 12
ตอน ใน 12 ฉบับ เริ่มตั้งแตฉบับที่ 29 และตอเนื่องจนจบในฉบับที่ 38 โดยเวนไมตีพิมพในฉบับที่ 34 มานะมานี
ในแบบที่นิตยสาร a day นํ ามาเลาใหม เขียนโดยอาจารยรัชนี ศรีไพรวรรณ ผูแตงตนฉบับดั้งเดิม จัดวาเปนการ
ทํ าซํ้ าในลั ก ษณะของการทํ าใหม (The Remake) ซึ่งหมายถึงการบอกเลาอีกครั้งหนึ่งของเรื่องที่ประสบ
ความสํ าเร็จมากอน โดยจะอาศัยเทคนิคการเลาเรื่องใหแตกตางออกไป กลาวคือ ในเรื่องทางชางเผือกใชตัวละคร
ชุดเดิมจากเมื่อครั้งที่เปนแบบเรียนวิชาภาษาไทย ระดับประถมศึกษา อาทิ มานี มานะ ชูใจ วีระ ปติ จันทร เพชร
สีเทา เจาโต เจาแก รวมทั้งมีการเพิ่มตัวละครใหมๆ เชนเอ็มและแอล ทั้งยังดําเนินเรื่องใหมีความรวมสมัยมากขึ้น
นอกจากนั้น ทางชางเผือก ยังมีลักษณะของการผสมผสานรูปแบบและลีลาที่หลากหลายเขาดวยกันเพื่อสราง
ความรูสึกแปลกพิสดาร (eclectic) กลาวคือ ในขณะที่ดานหนึ่ง ทางชางเผือก เพิ่มความทันสมัยสอดแทรกใน
เนื้อหา แตอีกดานหนึ่ง ก็แสดงเรื่องราวของอิทธิปาฏิหาริยอันเปนความเชื่อของไทยแตโบราณ เปนการผสมผสาน
ความใหมและเกาเขาดวยกัน
นอกจากนั้น การนําเสนอภาพปกของนิตยสาร a day ยังปรากฏทาทีของการโหยหาอดีตดวย
ดังเห็นไดจากฉบับที่ 17 ปก ดู ดอกกะโดน, โดเรมอนในฉบับที่ 18, เจาชายนอยในฉบับที่ 22, การจับคู สันติสุข
กับ จินตหรา พูลลาภ ในฉบับที่ 29 และปกหนากากเสือในฉบับที่ 38
1.4 แนวคิดเกี่ยวกับศิลปะที่สะทอนในเนื้อหา
ศิลปะแบบโพสตโมเดิรนเปนศิลปะที่สอดคลองกับวิถีชีวิตและสังคม สะทอนภาพที่สัมพันธกับ
ชีวิต แสดงความหลากหลายของชีวิตประจํ าวันและมีพื้นที่แสดงโดยทั่วไปในธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ผูคน
มีสวนรวม ศิลปะเปนเรื่องธรรมดาที่ผูคนเกี่ยวของและสัมผัสจากพื้นฐานของชุมชน ศิลปะไมใชเครื่องประดับใน
พิพิธภัณฑ หองนิทรรศการ อาคารโรงแรมอยางที่เปนในสังคมสมัยใหม
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คุณลักษณะของศิลปะในยุคโพสตโมเดิรน คือ การยอมรับการทําซํา้ ไมสนใจตนแบบหรือ
อัจฉริยะของผูสรางงาน ไมมีพรมแดนระหวางงานศิลปะกับชีวิตประจําวัน ไมมีความแตกตางระหวางวัฒนธรรม
ชั้ น สูงกับวัฒนธรรมมวลชน มีรูปแบบที่สับสนปนเปและเปนลักษณะเฉพาะตัวของผูสรางงาน มีการใชรหัสที่
ผสมผสานกันอยางหลากหลาย บอยครั้งมีการรวมสิ่งที่แตกตางกันเอาไวดวยกันโดยปราศจากระเบียบและกฎ
ของการรวมกัน ปฏิเสธการเลาเรื่องตามลําดับเวลา ไมเครงครัดตอรูปแบบ กฎเกณฑที่เคยปฏิบัติมา นอกจากนี้
ยังใหความสําคัญอยางมากกับเรื่องของอารมณและความรูสึก
ดวยเหตุที่ วงศทนง ชัยณรงคสิงห ผูกอตั้งนิตยสาร a day มีมุมมองเกี่ยวกับศิลปะในทิศทาง
เดียวกับศิลปะแบบโพสตโมเดิรน สงผลใหมีเนื้อหาของนิตยสารที่สะทอนแนวคิดดังกลาวนี้อยูเสมอ นับตั้งแต
ขอความที่แสดงถึงแนวคิดที่ไมแบงแยกศิลปะออกเปนสูง-ตํา่ ที่ปรากฏในบทบรรณาธิการฉบับที่ 26 และขอเขียน
จากคอลัมน หัวใชเทา ในฉบับที่ 36, การทํ าใหสิ่งตางๆ รอบตัวเปนงานศิลปะ และการผสมผสานศิลปะเขากับ
ชีวิตประจําวัน ในคอลัมน think positive, the outsider, today's special, common scene, มุมมองดังกลาวยัง
ปรากฏในคอลัมนที่ชักชวนใหผูอานสงผลงานที่แสดงแงมุมที่เกี่ยวของกับศิลปะ เชน คอลัมน ขอเปลี่ยน, a game
และ a day station, นอกจากนั้น ยังมีการตูนที่แสดงลักษณะแบบโพสตโมเดิรนอีก 3 เรื่อง คือ GOING PLACES
ที่ถายทอดเรื่องราวงายๆ ในชีวิตประจําวัน, THE UNDERDONE… ที่มีการผสมผสาน รูปแบบและเนื้อหาที่
หลากหลายเขาดวยกัน และ hesheit ที่นํ าเสนอดวยลายเสนงายๆ มีการขีดฆาเมื่อเขียนผิด และวาดไมสวย
ตางจากการวาดการตูนตามแบบแผน ยิ่งไปกวานั้น การใหคุณคากับสิ่งที่ไมไดมีคาทางศิลปะที่ปรากฏบนปกของ
นิตยสาร a day เชน ตัวการตูน กลองขนม สัญลักษณบางอยาง หรือการใชเพียงสีขาวเรียบๆ เปนปก ก็เปนอีก
ลักษณะหนึ่งของศิลปะแบบโพสตโมเดิรน
2. ความเปนโพสตโมเดิรนที่ปรากฏในสิ่งที่ผูผลิตหยิบยกขึ้นมาพูด
จากการศึกษาพบวาหนังสือ หรือละครเวที ที่ a day หยิบยกมาแนะนําในคอลัมน indy
reviewed นั้นมีทาทีแบบโพสตโมเดิรน ไมวาจะในลีลาการเขียน เชน หนังสือ "ที่วางเฉพาะตัว" ที่ใชถอยคํา
ธรรมดาๆ และเรียบงายในการแตงบทกวี ในฉบับที่ 21 เดือนพฤษภาคม 2545, ลักษณะของเรื่องเลาแบบ mininarratives ของ "บน COMIC" ในฉบับที่ 26 เดือนตุลาคม 2545 หรือเนื้อหาที่วาดวยการมอง 'ความจริง' ดวย
สายตาแบบโพสตโมเดิรนในหนังสือเรื่อง "747" ในฉบับที่ 39 เดือนพฤศจิกายน 2546 รวมทั้งเนื้อหาของละครที่
ละทิ้งกฎเกณฑในการดําเนินเรื่องแบบละครทั่วไป คือ ละครเรื่อง "ยอดปรารถนา" ในฉบับที่ 40 เดือนธันวาคม
2546 โดยละครเรื่องนี้จัดเปนละครประเภท ‘แอ็บเสิรด’ (Absurd) ซึ่งมีความไมตอเนื่อง ไรเหตุผล ตรงกับลักษณะ
สังคมแบบโพสตโมเดิรน ลักษณะของความเปนโพสตโมเดิรนในสิ่งที่ผูผลิตหยิบยกขึ้นมาพูดยังปรากฏในสวนของ
การแนะนําดนตรีในฉบับที่ 43 เดือนมีนาคม 2547 กับอัลบั้ม The Bangkok Acoustic ซึ่งนอกจากจะเปน
แนวเพลงที่ไมไดอยูในกระแสหลักแลว ยังเปนการแสดงใหเห็นถึงการหลอมรวมระหวางวัฒนธรรมที่แตกตางกัน
อันเปนลักษณะแบบโพสตโมเดิรนดวย
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3. ลีลาการเขียนที่ใชเทคนิคการประพันธแบบโพสตโมเดิรน
จากการศึ ก ษาพบว า ลักษณะของวรรณกรรมแบบโพสตโมเดิ รนที่พบในนิตยสาร a day
สามารถแบงไดเปน 4 ลักษณะดวยกัน คือ ลักษณะของการลดความสําคัญของผูแตงที่สะทอนในบทสัมภาษณ
ของคอลัมน q & a day ฉบับที่ 22, เมตาฟกชัน ในคอลัมน ฟาเหลือง และ E=iq2, การเลาเรื่องแบบ mininarratives ในคอลัมน เรื่องมีอยูวา, small world, 10 cantos, a day diary, life in a day และ j-wan, และ
ลักษณะสุดทายคือการลดความสําคัญของการเลาเรื่องแบบเสนตรงในคอลัมน ordinary people ของฉบับที่ 18
คอลัมน ฟาเหลือง เขียนโดย 'มันดา เอช ตีพิมพในนิตยสาร a day ฉบับที่ 38 เดือนตุลาคม
2546 ถึงฉบับที่ 43 เดือนมีนาคม 2547 ซึ่งเปนฉบับสุดทายที่ทาการศึ
ํ
กษา โดยที่เนื้อหาของเรื่องยังคงดําเนิน
ตอไปจนจบลงในฉบับที่ 47
ฟาเหลือง เขียนในลักษณะของนิยายที่มีเนื้อหาวาดวยการสรางภาพยนตรชื่อเดียวกัน นิยาย
เรื่องดังกลาวนี้มีตัวเอกเปนผูกากั
ํ บภาพยนตรชื่อ คิงคอง โดยจะเห็นการเลาเรื่องแบบเมตาฟกชันอยางเดนชัดใน
ฉบับที่ 40 เดือนพฤศจิกายน 2546 ซึ่งผูเขียนใชพื้นที่หลังจากจบตอนแลวแสดงความรูสึกของตน และเผย
รายละเอียดบางอยางเกี่ยวกับเนื้อหาเพื่อทํ าความเขาใจกับผูอาน ซึ่งนิยายโดยทั่วไปจะไมมีลักษณะการเขียน
เชนนี้ นอกจากนั้น ลักษณะของการเลาเรื่องแบบเมตาฟกชันในนิยาย ฟาเหลือง ยังปรากฏในขณะที่เรื่องราว
กํ าลังดําเนินไปดวย ดังจะเห็นไดจากฉบับที่ 43 เดือนมีนาคม 2457
นอกจากนั้ น การเล า เรื่ อ งแบบเมตาฟ ก ชั น ยั ง เห็ น ได จ ากการเล า เรื่ อ งของผู  เ ขี ย นที่ ใ ช
นามปากกาวา นิ้วกลม ในคอลัมน E=iq2 เมื่อครั้งตีพิมพเปนครั้งแรกในนิตยสาร a day ฉบับที่ 38 เดือนตุลาคม
2546 ซึ่งผูเขียนใชวิธีเลนกับภาษาเปนสวนหนึ่งในการเลาเรื่อง โดยที่ผูอานจะรูสึกวาไดรับการอธิบายถึงเหตุผล
ตางๆ ในการใชคํา หรือประโยคใดประโยคหนึ่ง ซึ่งก็คือกระบวนการแตงเรื่องนั่นเอง
อีกบทความหนึ่งของผูเขียนคนเดียวกันที่ใชวิธีการเลาเรื่องแบบเมตาฟกชัน คือ บทความเรื่อง
ASK 4 MORE ตีพิมพในนิตยสาร a day ฉบับที่ 41 มกราคม 2547 โดยผูเขียนแสดงถึงบทบาท "ผูเลา" ที่กําลัง
เลาเรื่องที่แสดงกระบวนการแตงเรื่องนั้นๆ อยางชัดเจน คอลัมน E=iq2 พบในนิตยสาร a day ฉบับที่ 38 เดือน
ตุลาคม 2546 ถึงฉบับที่ 43 เดือนมีนาคม 2547
การเลาเรื่องแบบ mini-narratives พบในคอลัมน เรื่องมีอยูวา ในนิตยสาร a day ฉบับที่ 37
เดือนกันยายน 2546 เปนตนมา เนื้อหาในคอลัมนนี้แสดงถึงการครุนคิดในเรื่องงายๆ สิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัว ซึ่ง
บางครั้งเปนสิ่งที่ไมนาจะ "เปนเรื่อง" ขึ้นมาได อาทิเชน เรื่องเกี่ยวกับเมฆ (ฉบับที่ 37) ชอลก (ฉบับที่ 38)
หนาตาง (ฉบับที่ 39) ฝุน (ฉบับที่ 40) ตูเย็น (ฉบับที่ 41) หนวด (ฉบับที่ 42) และเรื่องราวเกี่ยวกับสีชมพูใน
ฉบับที่ 43 การเรื่องเลาเชนนี้คือ mini-narratives หมายถึง เรื่องราวที่ดูไมสลักสําคัญ เรื่องที่ดูไมมีเหตุผล
เรื่องเล็กๆ นอยๆ ที่ดูเหมือนไมมีความหมายอะไร นอกจากนั้น คอลัมนนี้ยังใชวิธีการผูกหรือเรียงรอยเรื่องที่
ไมเกี่ยวของผสมผสานใหเปนเรื่องเดียวกัน ซึ่งอาจจัดไดวามีลักษณะแบบ cut n' mix ดวย
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small world เปนคอลัมนที่ผูผลิตนิตยสารเรียกวา บทกวีภาษาอังกฤษที่วาดวยเรื่องราวเล็กๆ
เขียนโดย โซเฟย ตีพิมพในนิตยสาร a day ฉบับที่ 17-21 small world ใชพื้นที่หนึ่งหนากระดาษเลาเรื่องแบบ
mini-narratives คือเรื่องที่แทบจะไมมีความหมายหรือใจความสําคัญใดๆ เชนเดียวกัน
คอลัมน 10 cantos เปนคอลัมนที่ไดแรงบันดาลใจโดยตรงมาจากหนังสือรวมบทกวีแคนโต
ทั้งสองหมายเลขของ ฟา พูลวรลักษณ คอลัมนนี้ตีพิมพบทกวี 3 บรรทัดซึ่งเปนผลงานของผูอานที่สงเขามา
ฉบับละ 10 บท โดยผูผลิตเปนผูกาหนดเนื
ํ
้อหาของบทกวีในแตละฉบับ เชน ฉบับที่ 18 วาดวยเรื่องของ 'ความรัก'
ฉบับที่ 19 ในหัวขอ 'จินตนาการ' ฉบับที่ 20 เรื่อง 'สีสันแหงฤดูรอน' ฉบับที่ 21 'การเดินทาง' ฉบับที่ 22
'จินตนาการกับความรู' คอลัมน 10 cantos นี้ จัดเปนเรื่องเลาแบบ mini-narratives เนื่องจากเรียงรอยดวยวลี
สั้นๆ ที่ไมไดแสดงความหมายที่สลักสําคัญเทาใดนัก ทํานองเดียวกับคอลัมน a day diary ซึ่งเปนบันทึก
ประจํ าวันที่ผูอานสงเขามาตีพิมพ คอลัมนนี้เริ่มปรากฏในนิตยสาร a day ฉบับที่ 38 ขอความในคอลัมนเปน
เรื่องเล็กๆ นอยๆ ที่เกิดขึ้นใน 1 วัน
อีกคอลัมนหนึ่งที่จัดไดวาเปน mini-narratives คือคอลัมน life in a day เขียนโดย วินทร
เลียววาริณ ตีพิมพในตัวอยางที่ทาการศึ
ํ
กษาทุกฉบับ ยกเวนฉบับที่ 34 เดือนมิถุนายน 2546 ผูเขียนใชภาพและ
ตัวอักษร (ประโยค) เลาเรื่องรวมกัน กลาวคือทั้งสองสิ่งนี้ตางสนับสนุนกันและกัน รอยเรียงเปนเรื่องราวหรือ
เหตุ ก ารณ สั้น ๆ ที่ สอดคล อ งกั บ เนื้ อ หาหลั ก ในแต ละฉบั บ โดยเรื่ อ งราวเหล า นั้ น ไม ไ ด รับ การบรรยายถึง
ความเปนมาอยางละเอียดลออเชนเดียวกับเรื่องสั้นโดยทั่วไป แตเปนเรื่องเลาสั้นๆ เพียงชวงหนึ่งของเหตุการณ
เทานั้น
คอลั ม น j-wan หรือ เจหวาน เปนอีกคอลัมนหนึ่งที่ปรากฏลักษณะการเลาเรื่องแบบ
mini-narratives โดยในคอลัมนนี้ผูเขียนมักเลาเรื่องขยายความจากสิ่งที่ไมนาจะจับเอามาเปนสาระได คอลัมน
j-wan ตีพิมพในนิตยสาร a day ฉบับที่ 22-29, 32-33 และ 35-36
ลีลาการเขียนที่ใชเทคนิคการประพันธแบบโพสตโมเดิรนที่พบในนิตยสาร a day ประการ
สุดทายคือ การลดความสําคัญของวิธีการเลาเรื่องแบบเสนตรง
การเลาเรื่องแบบเสนตรง (linear) เปนวิธีการเลาเรื่องหลักของยุคสมัยใหม ประกอบดวยการ
มีตนเรื่อง ดําเนินเรื่อง และจบทายตามลําดับขั้นตอน ทุกอยางมีจุดเริ่มตน ตอนกลาง และลงทายที่แนนอน
กลุมโพสตโมเดิรนปฏิเสธวิธีการเลาเรื่องแบบเสนตรง และตั้งขอสงสัยรวมทั้งกระตุนใหมีการวิพากษวิจารณ
วิธีการเลาเรื่องแบบดังกลาว
จากการศึกษาพบลักษณะการเลาเรื่องแบบ non-linear หรือการเลาเรื่องแบบไมเปนไปตาม
ลํ าดับเวลาเชนนี้เพียงครั้งเดียว ในคอลัมน ordinary people ฉบับที่ 18 เดือนกุมภาพันธ 2545 ในชื่อบทความ
"COMICS SPEAK OUT" เขียนโดย สุธิสาร ปฏิภาณเทวา ที่เลาเรื่องของนักวาดการตูน 4 คนโดยผูเขียนเริ่มตน
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ดวยการเลาถึงการเลือกซื้อการตูนจากสยามสแควร บรรยากาศในการเดินทางสลับกับการบรรยายประวัติของ
นักเขียนการตูนแตละคน หลังจากนั้นจึงเขาสูการสนทนาระหวางนักเขียนการตูนทั้ง 4 กับผูเขียนที่รอยเรียงใน
รูปแบบของบทสัมภาษณทั่วๆ ไป และจบเรื่องตรงที่ผูเขียนตื่นนอนในตอนเชา รํ าพึงกับตัวเอง ราวกับวา
บทสัมภาษณที่ผานมาเปนเพียงความฝนเทานั้น ในบทความนี้ ผูเขียนไมไดเลาเรื่องตามลําดับเวลาที่เกิดขึ้นจริง
กลาวคือ ผูเขียนนาจะไดคุยกับนักเขียนการตูนกอนที่จะเดินทางกลับบาน และคอยๆ ทบทวนประวัติของนักเขียน
การ ตู น แต ละคนระหว า งทาง กลายเปนวาผูเขียนซื้อการตูนมาแลวสามารถนึกถึงนักเขียนการตูนในขณะที่
เดิ น ทางกลับบานโดยที่ไมไดรูจักหรือพูดคุยกับนักเขียนการตูนเหลานั้นมากอนเลย ตอจากนั้นจึงหลับฝนถึง
การสนทนากันดังกลาว
4. เนื้อหาที่สะทอนลักษณะของผูคนและสังคม รวมทั้งวัฒนธรรมการบริโภคแบบโพสตโมเดิรน
นอกจากแนวคิ ด ที่ ป ฏิ เ สธสิ่ ง ที่ เ ชื่ อ ว า เป น ความจริ ง แท อันปรากฏอยูเสมอในเนื้อหาของ
นิตยสาร a day นับตั้งแตการใหคุณคาตอสิ่งตางๆ ที่ผิดจากมาตรฐานโดยทั่วไป การมอง "ความจริง" ในแบบที่
แตกตางจากขนบเดิม, ลักษณะของการโหยหาอดีต, ทาทีการแสดงออกถึงสิ่งที่เรียกวา ศิลปะ ในแนวทางแบบ
โพสตโมเดิรน, ตลอดจนความเปนโพสตโมเดิรนที่ปรากฏในสิ่งที่ผูผลิตหยิบยกขึ้นมาพูด, และลีลาการเขียนที่ใช
เทคนิคการประพันธแบบโพสตโมเดิรน จากการศึกษายังพบสิ่งที่สะทอนถึงภาวะของสังคมแบบโพสตโมเดิรน
ในคอลัมนที่เปนบทสัมภาษณของนิตยสาร a day อาทิ คอลัมน a day with a view และ คอลัมน q & a day
นอกจากนั้น ภาพสะทอนดังกลาวยังปรากฏในคอลัมนอื่นๆ ดวย เชน บางตอนของคอลัมน main course,
bedtime, moodstock : dayja vu, team pladib และ love at first site
สิ่งที่สะทอนถึงภาวะของสังคมแบบโพสตโมเดิรนดังกลาว ไดแก
4.1 วัฒนธรรมการบริโภคในยุคโพสตโมเดิรน
สาลินี หาญวารีวงศศิลป ไดใหความเห็นเกี่ยวกับการบริโภคในยุคปจจุบันในฐานะที่เธอเปน
นักโฆษณา ในคอลัมน a day with a view ฉบับที่ 23 เดือนกรกฎาคม 2545 สอดคลองกับที่ Jean Baudrillard
อธิบายถึงนิยามของสินคา ที่เดิมทีเปน economic goods คือสินคาที่จาเป
ํ นตอชีวิต และมีคุณคาทางการใชสอย
(use-value) ปจจุบันสินคากลายเปนสินคาทางวัฒนธรรม หรือ cultural goods ความสําคัญของสินคาอยูบน
พื้นฐานของความเปนสัญลักษณ การเปนตัวแทนของความหมายบางอยาง
Baudrillard อธิบายวาผูผลิตไมเพียงแตผลิตสินคาเพื่อใหเกิดการบริโภค แตยังตองสรางภาพ
หรือเอกลักษณของสินคา เพื่อใหไดกลุมผูบริโภคที่ชัดเจน สวนผูบริโภคซึ่งมีจินตนาการ ความคิดฝน และความ
ตองการยกระดับรสนิยม ก็มีหนาที่เลือกภาพที่ดูดีสาหรั
ํ บตัวเอง การใชสินคาในวัฒนธรรมผูบริโภค ไมไดเปนแค
การใชสอยอยางเดียวแตมีบทบาทในการเปนผูสื่อสารถึงความหมายตางๆ ดวย
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ในขณะที่ สาลินี บอกวายุคนี้เปนยุคของแบรนด แบรนดเปนสิ่งที่ 'ไมม'ี ตัวตน จับตองไมได
แต โ ฆษณากํ าลังเอาแบรนด มาลอผูบริโภค คือการเอาอารมณของคนมาเกาะติดกับแบรนด และปจจุบันมี
แนวโนมจะเปนเชนนี้มากขึ้นเรื่อยๆ
สอดคลองกับ สุชาติ สวัสดิ์ศรี ที่ใหทรรศนะเกี่ยวกับการเลือกอานหนังสือของคนในยุค
ปจจุบัน ในฉบับที่ 22 เดือนมิถุนายน 2545 วาเขาเชื่อวาคนรุนใหมที่ซื้อหนังสือ สวนหนึ่งเปนเพราะวาเขาตองการ
'สถานะ' เวลาถือหนังสือเลมนั้น ถือแลวรูสึกวาเปนกลุมนั้นกลุมนี้ เปนไฮโซ, ไฮซอ, เปนวัยรุนหรือสาวทํางานอะไร
ก็ตาม ซึ่งแสดงถึงภาวะของสินคาทางวัฒนธรรม หรือ cultural goods ที่ความสําคัญของสินคาอยูบนพื้นฐาน
ของความเปนสัญลักษณ การเปนตัวแทนของความหมายบางอยาง
4.2 ลักษณะของผูคนและสังคมในยุคโพสตโมเดิรน
สาลินี หาญวารีวงศศิลป (คอลัมน a day with a view ฉบับที่ 23 เดือนกรกฎาคม 2545) มอง
ว า คนในยุ ค ป จ จุ บั น สนใจอยู  แ ต เ รื่ องสุขนิยม และแหรับปรากฏการณที่เกิดขึ้นในสังคม รวมทั้งยึดเอาเปน
บรรทัดฐานของสังคมอยางงายดายเกินไป
ในคอลัมน a day with a view ฉบับที่ 32 เดือนเมษายน 2546 a day เสนอแนวคิดของ วิชญ
พิมพกาญจนพงศ ที่แสดงใหเห็นวาคนไทยปจจุบันไมมีอัตลักษณ เนื่องจากโดนขอมูลบังคับใหเปลี่ยน identity
อยูตลอดเวลา รวมทั้งแนวคิดแบบโพสตโมเดิรนที่เลิกเชิดชูศิลปนวามีความริเริ่มและเปนอัจฉริยะ โดยมองวา
ศิลปะเปนเพียงสิ่งซํ้าซากที่วนเวียนอยูกับการลอกเลียนแบบสิ่งเกาๆ ในขณะที่สังคมสมัยใหมใหคุณคากับความ
เปนเจาของผลงาน วิชญ ยืนอยูตรงขามกับแนวคิดเชนนั้น แสดงถึงลักษณะวัฒนธรรมในยุคโพสตโมเดิรนที่
แตกตางจากยุคโมเดิรน กลาวคือวัฒนธรรมโพสตโมเดิรนเปนการใชประโยชน หรือดัดแปลงจากสิ่งที่มีอยูแลว
ขณะที่วัฒนธรรมโมเดิรนคือวัฒนธรรมของความแตกตางที่เปนแบบฉบับของตนเอง โดย วิชญ อนุญาตใหใคร
ก็ตามสามารถนํ าผลงานของเขาไปใชไดโดยไมสนใจเรื่องลิขสิทธิ์หรือสิทธิทางปญญาเลยแมแตนอย
ในฉบับที่ 43 เดือนมีนาคม 2547 คอลัมน a day with a view ทรงกลด บางยี่ขัน สัมภาษณ
จิโร เอ็นโด สถาปนิกนอกกระแสชาวญี่ปุนที่ผสมผสานการออกแบบหลายสิ่งหลายอยางเขาดวยกัน เขาเปนคนที่
ซึมซับแนวคิดแบบโพสตโมเดิรน ตั้งแตการทํางานแบบ cut n' mix ความไมเปนระเบียบแบบแผน และความ
หลากหลายของตัวตน อันเปนลักษณะของปจเจกชนแบบโพสตโมเดิรน
ซุสุกิ โคจิ แสดงแนวโนมทางความคิดของผูคนในยุคโพสตโมเดิรน ในคําตอบที่ระบุวาเขา
ไมไดนับถือศาสนาอะไร ในคอลัมน q & a day ฉบับที่ 22 เดือนมกราคม 2545
ในฉบับที่ 37 เดือนกันยายน 2546 เรียวตะ ซูซูกิ ผูเขียนคอลัมน team pladib ซึ่งตีพิมพตั้งแต
ฉบับที่ 19-43 (ยกเวนฉบับที่ 34) ใหความเห็นเกี่ยวกับสังคมญี่ปุน โดยปรากฏลักษณะที่สอดคลองกับสภาวะ
ความเชื่อแบบโพสตโมเดิรนที่เกิดขึ้นหลังสงครามโลก กลาวคือ บอกวาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 นิสัยของคน
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ญี่ปุนเปลี่ยนแปลงมาก คือ กลัวการเชื่อและนับถืออะไรอยางจริงจัง กลัวการเชื่อใครซักคน หรือการนับถือศาสนา
อะไร กลัววาเชื่อแลวเสียหาย หลังจากสงคราม คนญี่ปุนหาอะไรมาแทนศาสนาได บางคนนับถือตัวเอง บางคน
นับถือบริษัท บางคนนับถือทีวี บางคนนับถือนักรองที่ดังๆ
ในคอลัมน main course ฉบับที่ 25 เดือนกันยายน 2545 a day ตีพิมพบทสัมภาษณของคน
ในอินเทอรเน็ต ที่แสดงถึงการเลื่อนไหลของตัวตนของคนในสังคมปจจุบันที่บอกวา เขามีความสุขที่ไดเปนตัวของ
ตั วเองไดเต็มที่ในอินเทอรเน็ต ในขณะที่เกลียดโลกความเปนจริงเพราะในชีวิตจริงบางเรื่องเขาพูดกับใครไมได
และในอินเทอรเน็ตเขาสามารถทําอะไรก็ไดโดยไมตองสนใจวาจะมีใครยอมรับหรือไม
นอกจากนั้น คอลัมน love at first site ในฉบับที่ 38 เดือนตุลาคม 2546 ยังปรากฏบทสนทนา
ที่สะทอนความไมรูของคนในยุคโพสตโมเดิรน และแสดงถึงความสับสนและขัดแยงในตัวเองอีกดวย
เหลานี้เปนตัวอยางของ "อารมณ" ของผูคนและสังคมในยุคโพสตโมเดิรนที่สะทอนในเนื้อหา
ของนิตยสาร a day
จากการประมวลแนวคิดแบบโพสตโมเดิรน อันเปนแนวคิดที่เปนหลักในการศึกษาครั้งนี้ อาจ
พิจารณาแนวคิดดังกลาวไดในหลายมิติ มิติแรกคือแนวคิดแบบโพสตโมเดิรนที่สะทอนในศิลปะ และวรรณกรรม
มิติที่สอง อาจมองไดวา โพสตโมเดิรนเปนแนวคิดที่ลมลางความเชื่อเกี่ยวกับ "ความจริง" ซึ่งการมองเชนนี้ถือเปน
การใหความหมายของโพสตโมเดิรนในเชิงปรัชญา มิติถัดมา เปนคํ าอธิบายแนวคิดโพสตโมเดิรนที่ตั้งอยูบน
พื้นฐานของแนวคิดบริโภคนิยม ดังที่ Jean Baudrillard อธิบายวา คุณคาทางการใชสอยของสินคาในยุค
โพสตโมเดิรนไดถูกทําลายลง เนื่องจากการครอบงําของคุณคาทางการแลกเปลี่ยน (exchange-value) ภายใต
ระบบทุนนิยมสงผลใหสินคากลายเปนสัญญะ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อการเปนตัวแทนของความหมายบางอยาง
ซึ่งมิติดังกลาวนี้ถูกนํ ามาใชในสื่อตางๆ คอนขางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง สื่อโฆษณาที่ใชแบรนดเพื่อจับเอา
อารมณและความรูสึกของผูบริโภคมาผูกติดกับสินคา
นอกจากนั้น ยังมีแนวคิดโพสตโมเดิรนที่อธิบายเกี่ยวกับมิติของจิตวิญญาณ ซึ่งเปนหนทาง
สูการเปนหนึ่งเดียวกับจักรวาลและธรรมชาติ ดวยปรัชญาของวิทยาศาสตรใหม (new science) ที่มองเห็นความ
จํ ากัดของกฎแหงเหตุและผลและการทดลองพิสูจน โดยมองวา "ความจริง" อาจซับซอน และมีปจจัยอื่นๆ สงผล
ร ว มด ว ย เนื่ อ งจากโลกทั้งหมดเกี่ยวพันสัมพันธกันอยางเปนหนึ่งเดียวกันตลอดเวลา ที่สุดเปนมิติที่มองวา
ทุกอยางเคลื่อนไปตามกฎแหงวัฏสังสาร ดํ ารงอยูและจากไปตามกฎแหง "ธรรม" หรือตามกฎแหงธรรมชาติ1
โดยจากการศึกษา ดูเหมือนวานิตยสาร a day เปนอีกสื่อหนึ่ง ที่ใหนํ้าหนักกับมิติของแนวคิด
แบบโพสตโมเดิรนในรูปแบบที่จับตอง สัมผัสไดงาย กลาวคือ a day ยังคงสะทอนทาทีแบบโพสตโมเดิรนในมิติ
1

"ไทย : อภิโกลาหล กับกระบวนทัศนใหม (4)," มติชนสุดสัปดาห 1232 (26 มีนาคม 2547): 57.
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ของศิลปะ และวรรณกรรม ตลอดจนการแสดงแนวคิดที่ปฏิเสธความเชื่อเกี่ยวกับ "ความจริง" ในวิธีการใหคุณคา
ตอสิ่งตางๆ หรือการมอง "ความจริง" ในแบบที่แตกตางจากขนบเดิมๆ ที่เปนผลจากการใหความหมายของ
โพสตโมเดิรนในเชิงปรัชญา รวมทั้งแนวคิดโพสตโมเดิรนในมิติที่วาดวยบริโภคนิยม โดยเฉพาะอยางยิ่ง การ
แสดงทาทีแบบโพสตโมเดิรนในมิติของศิลปะ วรรณกรรม และมิติเกี่ยวกับการบริโภค ซึ่งเปนแงมุมที่เขาถึงไดงาย
และถือกํ าเนิดอยางเปนรูปธรรมเปนมิติแรกๆ แมแตในตะวันตกเองก็ตาม ดังจะเห็นไดจากศิลปะแบบปอปอารต
หรือวรรณกรรมที่มีเทคนิคการประพันธตอตานโครงเรื่องแบบ grand narrative ดังนั้น การที่นิตยสาร a day
หยิบยกเอามิติตางๆ ดังกลาวนี้มานําเสนอ จึงไมใชปรากฏการณที่เกินความคาดหมาย
นอกจากนั้น หากพิจารณานิตยสาร a day ในบริบทของสื่อทางเลือก นิตยสาร a day นาจะ
จัดอยูในกลุมของสื่อทางเลือกในแงของรูปแบบและเนื้อหาที่แสดงความแตกตางจากสื่อกระแสหลัก โดยไมไดมี
อุดมการณในการผลิตในทิศทางเดียวกับสื่อทางเลือกในความหมายของสิ่งที่ผลิตเพื่อตอตานความสัมพันธแบบ
ทุ น นิ ย มตามแนวคิ ด แบบ Marxist และไมไดสงเสริมใหเกิดการเมืองภาคประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในประเด็นของการไมหวังผลกําไรตามแนวทางของสื่อทางเลือกในภาคการเมืองแลว นิตยสาร a day ยอมไมรวม
อยูในนิยามของสื่อทางเลือกในแบบดังกลาว
วงศท นง ชั ย ณรงคสิงห แสดงจุดยืนของนิตยสาร a day ไวอยางชัดเจนในนิตยสาร
Positioning ฉบับที่ 12 เดือนพฤษภาคม 2548 หนา 68 วา "การทําหนังสือเปน ‘ธุรกิจ’ แนนอน ไมวาคุณจะ
ตั้งแงรังเกียจรังงอนทุนนิยมแคไหน เมื่อคุณผลิตหนังสือออกมาแลวไมไดแจกใหคนอานฟรี แตแปะราคาขายไว
บนปก นั่นแปลวาคุณทําธุรกิจแลว คุณคาขายแลว คุณนิยมทุนแลว"
อยางไรก็ตาม นิตยสาร a day ยังคงกาวเดินตอไปในทิศทางที่ วงศทนง ในฐานะผูกอตั้ง
วางไววา "เรามุงมั่นตั้งใจที่จะผสมผสานอุดมการณในการทําหนังสือกับการคาขาย ใหอยูควบคูกันไปในสัดสวน
ที่เหมาะสม"2
ทั้งนี้ เมื่อนํ าแนวคิดเกี่ยวกับสื่อทางเลือกมาประกอบกับผลการศึกษารูปแบบและเนื้อหาของ
นิตยสาร a day อาจมองไดวานิตยสารฉบับนี้เปนการผสมผสานระหวางสื่อทางเลือกในความหมายของรูปแบบ
ที่แสดงความแตกตางจากนิตยสารฉบับอื่นๆ ซึ่งในขณะเดียวกัน รูปแบบที่ถูกนํามาสนับสนุนความแตกตางนั้น
ก็คือความเปนโพสตโมเดิรนที่ใหนํ้าหนักกับมิติของแนวคิดแบบโพสตโมเดิรนที่เขาถึงไดงาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ทาทีแบบโพสตโมเดิรนในมิติของศิลปะ วรรณกรรม และมิติเกี่ยวกับการบริโภค

2

วงศทนง ชัยณรงคสิงห, "a day’s direction," Positioning 12 (พฤษภาคม 2548): 68.
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ลักษณะของโพสตโมเดิรนที่สะทอนในวิถีชีวิตของผูอานนิตยสาร a day
จากการศึกษาพบวาเนื้อหาและรูปแบบของนิตยสาร a day สะทอนในวิถีชีวิตของผูอานใน
ลักษณะที่เกาะอยูเฉพาะสวนผิวของแนวคิดโพสตโมเดิรน แมวาจะมีผูอานบางสวนมีแนวคิด หรือวิถีชีวิตที่
สะทอนแนวคิดดังกลาว เชน การมีพฤติกรรมการติดตามขาวสารในระดับที่ไมใสใจกับรายละเอียดมากนัก การมี
มุมมองตอ "ศิลปะ" แบบโพสตโมเดิรน การไมวางแผนสําหรับอนาคต มุมมองตอการแตงงานและชีวิตคูที่เปนผล
มาจากแนวคิดการปฏิเสธวิธีการเลาเรื่องแบบเสนตรงของกลุมตัวอยางบางสวน การใหความสําคัญกับความสุข
ของตนเอง การใหการยอมรับเพศที่สาม หรือการโหยหาอดีต แตเมื่อพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับความศรัทธาตอ
ศาสนา และจิตวิญญาณ พบวากลุมตัวอยางยังคงยึดมั่นในเรื่องการนับถือศาสนาเพื่อเปนหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ
อยูมาก ซึ่งลักษณะเชนนี้ไมสอดคลองกับแนวคิดโพสตโมเดิรน
ข อสังเกตอีกประการหนึ่งคือ กลุมตัวอยางยังคงใหความหมายเรื่องศาสนาในมุมมองจํากัด
คือ เปนที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ และเปนหลักปฏิบัติ โดยที่ไมมีการมองศาสนาในมิติของจิตวิญญาณในฐานะของ
กระบวนการพั ฒ นาจิ ต เพื่ อ ให เ ข า ถึ ง หรื อ เป น หนึ่ ง เดี ย วกั บ จั ก รวาลและธรรมชาติ จึ ง อาจวิ เ คราะห ไ ด ว  า
แมกลุมตัวอยางจะเปนผูติดตามอานนิต ยสาร a day แตคอนขางเนนประโยชนในเชิงของการบริโภคขอมูล
ขาวสารและความเคลื่อนไหวในแวดวงสังคมตางๆ ที่ผูอานใหความสนใจเทานั้น สวนการแสวงหาสาระเพื่อการ
เข า ถึ ง มิติของจิตวิญญาณนั้น กลั บ เรียกไดวาไมมีเลย หรือมีอยางจํ ากัด อันสะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิตแบบ
สังคมเมืองของกลุมผูอาน และการทําหนาที่ของนิตยสารที่มุงตอบสนองความพึงพอใจในการบริโภค มากกวา
การสร า งแรงบั น ดาลใจหรื อ ยกระดั บทางจิตวิญญาณ ซึง่ ต องอาศัยสื่อรูปแบบอื่นๆ ที่มีความละเอียดออน
มากกวานี้
จึงอาจกลาวไดวาผูอานนิตยสาร a day ยังคงเสพนิตยสารฉบับนี้โดยอยูในกระแสของ
บริโภคนิยม ซึ่งมองวาการอาน a day เปนการตอบสนองความตองการในการสรางภาพลักษณของความทันสมัย
มากกวาที่จะเขาใจ หรือเขาถึงความเปนโพสตโมเดิรนอยางแทจริง ทั้งนี้ผูอานมีคตินิยมแบบโพสตโมเดิรน
ในแง ข องรสนิ ย มทางดานศิลปะ รวมถึงรูปแบบที่แตกตางของนิตยสาร a day อันเปนลักษณะหนึ่งของ
โพสตโมเดิรนเทานั้น
ในขณะที่ ชูศักดิ์ ภัทรกุลวนิชย มองวาสังคมไทยทุกวันนี้เปนสังคมที่มีหลายสภาพมาซอนทับ
โยงใยกัน ตัวฐานใหญคือสภาพกอนสมัยใหม เห็นไดจากแนวคิดอํานาจนิยมหรือความเชื่อในสิ่งที่เหนือธรรมชาติ
ซึ่งพบไดตั้งแตชาวบานจนถึงนักธุรกิจพันลาน สภาพสมัยใหม ที่พบมากหนอยในหมูกระฎมพีที่มีการศึกษา
แสดงออกในความเชื่อเรื่องเสรีภาพ หลักการ สิทธิมนุษยชน สวนสภาพโพสตโมเดิรนก็ปรากฏใหเห็นบาง
โดยเฉพาะปริมณฑลของการบริโภคสัญญะ อินเทอรเน็ต หรือในวงการศิลปะ ซึ่งอาจจะเจอสถาปตยกรรมแบบ

โพสตโมเดิรน
เปนแบบใด3
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ทั้งสามสภาพรวมอยูแบบคละเคลาปะปนกันไป จนนิยามแบบฟนธงไดยากวาสังคมไทยขณะนี้

แนวโน ม ทางความคิ ด ร วมสมัยของเราบางประการ ดูเหมือนวาจะเปนการไมยึดถืออะไร
นั่นคือการถือเอา "อะไรก็ได" เปนทาทีตอทั้งชีวิตและตอประเด็นทางความคิด หรือแมกระทั่งประเด็นปญหาทาง
จริยธรรม ตนเคาของทาทีเชนนี้คงไมอาจระบุไดวามาจากไหน สิ่งที่สังเกตเห็นไดอยางชัดเจน เชนการที่คนเรา
ทุกวันนี้ โดยเฉพาะที่อยูในวัยหนุมสาว ยึดถือความพอใจมากกวาความมั่นคงในชีวิตการงาน จนอาจเรียกไดวา
ความพอใจอยางหนึ่งก็คือความพอใจจากการเปลี่ยนงานบอยๆ หรือการที่การรับรูและขอบเขตของความรูลด
หรือแคบลงเปนสัดสวนผกผันกับปริมาณและการขยายเครือขายของขอมูลขาวสารในปจจุบัน แนวโนมตางๆ
เหลานี้เกิดขึ้นทั่วโลก ที่นาติดตามใหความสนใจก็คือ การแสดงออกในเชิงความคิดทางปรัชญา ศิลปะ และ
กิ จ กรรมสร า งสรรค แ ขนงต า งๆ ที่ อ าจจะเป น ทั้ ง ภาพสะท อ นและมี อิ ท ธิ พ ลต อ กระแสแห ง ท า ที ที่ เ รี ย กว า
โพสตโมเดิรนนี้ แมจะปรากฏอยูในสังคมตะวันตกมากกวา แตก็ไมไดหมายความวาจะจํากัดอยูในสังคมเหลานี้
เทานั้น4
จึงเปนที่นาขบคิดหาคําตอบตอไปวา หากผูคนในสังคมไทยปจจุบัน มีแนวโนมที่จะมีคตินิยม
แบบโพสตโมเดิรนในแงของการปฏิเสธสิ่งที่เชื่อวาเปนความจริงแท หลงอยูในโลกที่ไมมีอะไรเปนสิ่งยึดเหนี่ยว
ไมมีบรรทัดฐาน รวมถึงการไมมีอยูของ "ความจริง" ซึ่งอาจเลื่อนไหลหมายรวมถึงการใหคุณคากับสิ่งใดหรือ
อะไรก็ได และอยูในวังวนของการบริโภคเพื่อสรางภาพลักษณ ประกอบกับการรับอิทธิพลจากสื่อตางๆ ที่เริ่มมี
ทาทีแบบโพสตโมเดิรนมากยิ่งขึ้น หนาตาของสังคมไทยในอนาคตจะเปนเชนไร
ขอเสนอแนะ
เนื่ อ งจากการศึ ก ษาครั้ ง นี้ มุ  ง ให ค วามสนใจกั บ ลั ก ษณะแบบโพสต โ มเดิ ร น ที่ สะทอนใน
นิตยสาร a day และผูอานนิตยสารฉบับนี้ ประกอบกับขอจํากัดดานเวลา ทําใหการเปรียบเทียบรูปแบบของ
วิถีชีวิตระหวางผูที่อานและไมอานนิตยสารดังกลาวไมไดอยูในขอบขายของการศึกษา ซึ่งนาไดมีการสํ ารวจ
เพิ่มเติมเพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนในยุคปจจุบันไดชัดเจนยิ่งขึ้น

3

วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ, "มองหลากมุม "โพสตโมเดิรน" : [สัมภาษณ] ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย, นพพร
ประชากุล," สารคดี 193 (มีนาคม 2544): 149-150.
4
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