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ปรสิตทางการส่ือสารและการแปลความหมายภาพถ่ายในยุคนวนิยม

กับการสร้างสรรค์ภาพถ่ายดิจิทัลบนหน้าปก Facebook.com

Communication Parasite and Photographic Interpretation in Postmodernisms 

and the creation of facebook cover

เวทิต ทองจันทร์ *

* เวทิต ทองจันทร์   หัวหน้าภาควิชาสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

บทนำา

 ด้วยความนิยมการบริโภคสื่อออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน ที่ได้สร้างกระแสนิยมการบริโภคไปยังประชาชน

ทุกกลุ่มเป้าหมาย ทำาให้การใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook มีปริมาณมากเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ซึ่ง

สามารถเข้าถึงได้สื่อสังคมออนไลน์ผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถืออัจฉริยะ ทำาให้เกิดการใช้เป็นประจำา 

และมีการแสดงความคิดเห็นเพื่อแสดงตัวตน และนำาเสนอเรื่องราวส่วนบุคคลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ผ่าน “ภาพถ่าย” 

บนสื่อสังคมมากยิ่งขึ้น ทำาให้ภาพถ่าย ถูกเปลี่ยนสัณฐาน เปลี่ยนรูปลักษณ์ และมีหน้าที่ที่เปลี่ยนแปลงไปมากกว่าการ

บันทึกเหตุการณ์ทั่วไป แต่ถูกนำามาใช้แทนความหมาย แทนตัวตนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ความโดดเด่นของตำาแหน่งการจัดวาง

ภาพถ่ายหน้าปกบน Facebook กลับมีความโดดเด่นมากกว่าเนื้อหาภายในสื่อ Facebook เอง ทำาให้เป็นพื้นที่ที่ผู้ใช้

สร้างสรรค์ภาพเพื่อใช้แทนตัวตนแต่อาจไม่มีความสัมพันธ์กับความเป็นตัวตนที่แท้จริง

 กรอบการศึกษางานสร้างสรรค์ภาพถ่ายดิจิทัลบนหน้าปก Facebook.com จึงมีวัตถุประสงค์หลักในการส้ราง

สรรค์งาน ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อศึกษาขั้นตอนการสร้างสรรค์ภาพถ่ายดิจิทัลและถ่ายทอดให้นักศึกษาในรายวิชาการถ่ายภาพ

สร้างสรรค์เพื่อสื่อดิจิทัล ผลิตและนำาขึ้นเป็นหน้าปก Facebook

 2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบประเด็นในการสื่อความหมายว่าการใช้ภาพถ่ายหน้าปก Facebookสามาร

ถใช้เป็นตัวแทนของตัวตนนักศึกษาได้หรือไม่

 3. เพ่ือศึกษาถึงการสื่อสารผ่านภาพถ่ายในยุคนวนิยม สามารถสื่อความหมายได้หลากหลายโดยข้ึนอยู่กับ

บริบทมากกว่าตัวสาร

กรอบแนวคิด

 พื้นที่ในการแสดงความเป็นตัวตนผ่านภาพถ่ายใน Facebook มีอยู่ 2 ตำาแหน่งใหญ่ๆ ที่แสดงถึงเอกลักษณ์

ของความเป็นเจ้าของ (identification) นั่นก็คือ ภาพโปรไฟล์ส่วนตัว (Profile Photo) และ ภาพหน้าปก (Cover Pho-

to) โดยภาพโปรไฟล์ส่วนตัว (Profile Photo) นั้น จะเป็นภาพของเจ้าของบัญชี Facebook นั้นๆ และ ภาพหน้าปก 

(Cover Photo) จะเป็นเสมือนภาพในหน้าแรกของหนังสือซึ่ง Facebook จะแสดงออกความเป็นเว็บไซต์ส่วนตัว และ

เป็นพื้นที่ส่วนตัวของเจ้าของบัญชี โดยผู้ใช้หรือเจ้าของบัญชีมีอิสระในการเลือกภาพถ่ายที่จะนำามาใช้ ในขอบเขตของ

ขนาดที่กำาหนด
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ภาพที่ 1 แสดงขนาดของพื้นที่หน้าปก Facebook 

และความสัมพันธ์กับภาพโปรไฟล์ส่วนตัว

 ภาพหน้าปก (Cover Photo) จึงเป็นเสมือน

หน้าแรกที่ผู้ใช้ Facebook อื่นๆ ในโลกสื่อสังคมออ

นไลน์ที่จะเห็นได้ชัดเจนว่าเจ้าของบัญชีแสดงออก

ทั้งทางอารมณ์และทางความคิดเห็นต่อสังคมอย่าง

ไร ซ่ึงเจ้าของบัญชีนั้นๆ สามารถแสดงความคิดเห็นทาง

สังคม ทางการเมือง หรือใช้เป็นพื้นที่แสดงสถานะทาง

อารมณ์ส่วนบุคคลก็ได้เช่นกัน ลักษณะการสื่อสารที่

สำาคัญนี้ จะบ่งบอกถึงรูปลักษณ์ (Form) ในการแสดง

ตัวตนทางการสื่อสารว่าเนื้อหาการสื่อสารบนหน้า

ปก Facebook (Message) จะสามารถบ่งบอกถึงตัว

ตน (Identity) ได้หรือไม่ ทั้งนี้การใช้วัตถุประสงค์การ

ใช้ภาพถ่ายในโลกออนไลน์ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงไป

มาก จากหน้าที่ของภาพถ่ายที่ถูกสร้างขึ้นมาในครั้ง

แรก แต่ถูกนำาไปใช้ในการสื่อสารบนสังคมออนไลน์ จน

เปลี่ยนแปลงจากต้นกำาเนิดอย่างเห็นได้ชัด 

 เนื่องจากผู้ รับสารทุกๆ คนมีความสามารถ

ที่จะเป็นผู้ส่งสารเอง มีสื่อเป็นของตัวเอง ซึ่งมีความ

สามารถในการคัดเลือกประเด็นในการสื่อสาร นำาเสนอ

ความคิดเห็นส่วนบุคคลต่อสาธารณะได้ง่ายและรวดเร็ว

มากกว่าในอดีต จึงทำาให้การใช้ภาพถ่ายมีหน้าท่ีท่ีแตก

ต่างไปจากอดีตเป็นอย่างมากเช่นกัน ซึ่งในยุคก่อนหน้า

นั้น Susan Sontag ได้ให้คำาอธิบายไว้ว่า ภาพถ่าย

เป็นการบันทึกเหตุการณ์ (Event) เป็นตัวแทนของ

บุคคลในเหตุการณ์ต่างๆ ที่ปรากฏขึ้น แต่ในยุคนวนิยม 

ภาพถ่ายบนหน้าปก Facebook กลับเป็นเสมือนกาฝาก

ในสภาวะปรสิต ซึ่ง Michel Serres ได้ให้คำาอธิบายไว้ว่า 

ปรสิต (Parasite) เป็นสิ่งรบกวนในการสื่อสาร ที่จะแย่ง

ชิงบทบาท จากร่างของผู้อาศัย (Host) ในกรณีของภาพ

หน้าปกนี้ ภาพหน้าปกถูกจัดวางอยู่ในตำาแหน่งท่ีโดด

เด่น เป็นปรสิตที่ติดอยู่กับสื่อหลัก คือ Facebookแต่ก็

มีการเติบโตให้เห็นได้อย่างชัดเจน จนเบียดบังแก่นแท้ 

ปรสิตทางการสื่อสารและการแปลความหมายภาพถ่ายในยุคนวนิยมกับการสร้างสรรค์ภาพถ่ายดิจิทัล

ของเนื้อหาในสื่อนั้นๆ เมื่อภาพถ่ายหน้าปกมีความโดด

เด่น เสมือนตัวแทนของเจ้าของบัญชี Facebook ที่

จะนำาเสนอตัวตนของเจ้าของบัญชีได้ แต่เมื่อศึกษา

ถึงพฤติกรรมการแสดงออกบนสื่อสังคมของเจ้าของ

นั้นๆ แล้ว กลับแตกต่างไปจากภาพหน้าปก มีการ

เปลี่ยนแปลงทางความคิดเห็น และพฤติกรรม ตลอด

เวลา ภาพหน้าปกจึงเป็นเพียงแค่การแสดงความคิดเห็น

สาธารณะในช่วงเวลาจำากัดเพียงช่วงหนึ่งเท่านั้น

ตารางแสดงกรอบแนวคิด

 จากการสร้างสรรค์งานภาพถ่ายดังกล่าว ผู้

สร้างสรรค์มีสมมุติฐานว่า หน้าปก Facebook น่าจะ

มีเนื้อหาเฉพาะตามสถานการณ์ (Event) สามารถบ่ง

บอกตัวตนของเจ้าของ Facebook ได้เพียงบางมุมมอง 

และไม่มีความสัมพันธ์กับเรื่องราวของเจ้าของ Face-

book ได้เปรียบได้กับภาวะปรสิตที่ตัวปรสิตเองแสดง

ความโดดเด่นออกมามากกว่าร่างท่ีปรสิตอาศัยเกาะกิน

อยู่ภายนอกร่าง (Host) ที่ถูกอาศัย ดังนั้น ผู้สร้างสรรค์

งาน จึงถ่ายทอดแนวคิดการสร้างสรรค์นี้ให้กับนักศึกษา 

เพื่อนำาไปสร้างสรรค์งานและนำาเสนอบนหน้าปกเพื่อ

ศึกษาถึงลักษณะของสื่อสังคมออนไลน์ Facebook 

ของนักศึกษาแต่ละท่านว่าจะมีทิศทางในการคัดเลือก

ประเด็นเพื่อสื่อความหมายแทนตัวตนได้หรือไม่ 

 การสร้างสรรค์งานภาพถ่ายดิจิทัลบนหน้า

ปก Facebook.com เป็นการทดลองสร้างสรรค์ภาพ 

ถ่ายดิจิทัลที่มุ่งแสดงความคิดเห็นต่อสื่อสังคมออนไลน์

เกี่ยวกับประเด็นต่างๆ  โดยผู้สร้างสรรค์งานได้ทดลอง 

สร้างสรรค์ภาพและถ่ายอดสอนวิธีการสร้างสรรค์ให้กับ

นักศึกษาในรายวิชา 144-330 การถ่ายภาพสร้างสรรค์

เพื่อสื่อดิจิทัล (Creative Photography for Digital 

Media) เพื่อศึกษาถึงการสื่อความหมายผ่านภาพถ่ายดิ

จิทัลบนหน้าปก Facebook ของนักศึกษา และความ

สำาเร็จในความนิยมของผู้ใช้ Facebook อื่นๆ ที่ได้ชม

ภาพดังกล่าว

นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

 1. ปรสิตทางการสื่อสารคือ สิ่งรบกวน (Noise) 

ในการสื่อสารระหว่างผู้ส่งและผู้รับ ที่มีความโดดเด่น

มากกว่าภาพรวมของสารแต่ยังคงให้ประโยชน์ในการ

สร้างแรงจูงใจให้กับผู้รับ รับภาพรวมของสารได้ดียิ่งขึ้น
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ภาพโปรไฟล์ คือ ภาพตัวแทนเจ้าของบัญชี Facebook 

 2. ภาพหน้าปกคือ ภาพที่ใช้แสดงเอกลักษณ์

เฉพาะของหน้าเพจเจ้าของบัญชี เปรียบเสมือนหน้าปก

หนังสือ ซึ่งคือ หน้าแรกของเรื่องราวที่ผู้อ่านจะได้รับรู้ 

แต่ในกรณีของหน้าปก Facebook นั้น ภาพหน้าปกจะ

จัดวางอยู่ด้านบนสุดของเจ้าของเพจเสมอ

 3. ยุคนวนิยมคือ แนวคิดหลังสมัยใหม่ที่

พยายามละเว้นความเชื่อและแบบวิธีคิดที่ยึดติดกับ

เหตุผลและระบบ เหลือเพียงแก่นของความหมายที่มี

คุณค่าจริงๆ แนวคิดหลังสมัยใหม่จึงเน้นถึงความมีตัวตน 

และไม่มีการยึดมั่นในเรื่องใดเพียงเรื่องเดียว ดังนั้นการ

ให้เหตุผลของเร่ืองราวในแต่ละเรื่องจะประกอบไปด้วย

แนวคิดที่หลากหลาย จึงเกิดการแสวงหาความจริงได้

เรื่อยๆ ไม่รู้จบ และเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดัง

นั้นการใช้สื่อสังคมออนไลน์เช่น Facebook จึงถูกนำาไป

พัฒนาใช้เป็นสื่อท่ีเผยแพร่เรื่องราวได้ในหลากหลายมุม

มองหลากหลายแนวคิด โดยไม่มีกรอบในการนำาเสนอ

แต่กลับสร้างความหมายได้หลากหลายมากกว่าสื่อเดิม

การเป็นเจ้าของพื้นที่ในสื่อสังคม

 Facebook.com เป็นบริการเครือข่ายสังคม

และเว็บไซต์  เปิดใช้งานเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2004 

ดำาเนินงานและมีเจ้าของคือบริษัทเฟซบุ๊ก (Facebook, 

Inc.) โดยจากข้อมูลล่าสุด (4 ต.ค. 2555) ระบุว่ามีผู้

ใช้ประจำาหนึ่งพันล้านกว่าบัญชีหรือคิดเป็นอัตราส่วน 

1 ใน 7 ของคนทั้งโลก ผู้ใช้สามารถสร้างข้อมูลส่วน

ตัว เพิ่มรายช่ือผู้ใช้อื่นในฐานะเพื่อนและแลกเปลี่ยน

กรอบแนวคิดในการศึกษางานสร้างสรรค์ภาพถ่ายหน้าปก Facebook

สรุปวิธีการ กระบวนการ ออกแบบสร้างสรรค์

Creatice and Desigh Process

ถ่ายทอดให้นักศึกษาที่เรียนในรายวิชา 144-330

การถ่ายภาพสร้างสรรค์เพื่อสื่อดิจิทัล

ภาพถ่ายที่เป็นองค์ประกอบในการสร้างสรรค์

จุกกำาเนิดของภาพถ่ายก่อนการเปลี่ยนสัณฐาน

ศึกษาเชิงเปรียบเทียบกับภาวะปรสิต

และการแปลความหมายของผู้รับสาร

แนวคิดในการสื่อสารของเจ้าของผลงาน

เผยแพร่เป็นปก Facebook

ศึกษาประเด็นในการสื่อสาร

ที่ใช้แทนตัวตนเจ้าของงาน

ศึกษาภาพรวมของ Facebook 

เจ้าของงาน

เทคนิค 

Digital Collage

แนวคิด

Surreal Metanomy
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ข้อความ รวมถึงได้รับแจ้งโดยทันทีเมื่อพวกเขาปรับปรุง

ข้อมูลส่วนตัว นอกจากนั้นผู้ใช้ยังสามารถร่วมกลุ่มความ

สนใจส่วนตัว จัดระบบตามสถานที่ทำางาน โรงเรียน 

มหาวิทยาลัยหรืออื่นๆ ชื่อของเฟซบุ๊กน้ันมาจากช่ือ

เรียกภาษาปากของสมุดที่ให้กับนักเรียนเมื่อเริ่มเแรก

เรียนในสถาบันอุดมศึกษาที่มอบให้โดยคณะบริหาร

มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา เพื่อช่วยให้นักเรียน

สามารถรู้จักผู้อื่นได้ดีมากขึ้น เฟซบุ๊กอนุญาตให้ใครก็ได้

เข้าสมัครลงทะเบียนกับเฟซบุ๊ก โดยต้องมีอายุมากกว่า 

13 ปีขึ้นไป

การนำาเสนอภาพถ่ายในสื่อสังคมออนไลน์ 

Facebook.com

 Facebook.com ให้บริการอัพโหลดภาพเพื่อ

แสดงภาพผ่านทางหน้า Facebook (Post) โดยสามารถ

แบ่งปันภาพ (Share) ให้กับสมาชิกผู้ใช้อื่นที่เป็นเพื่อน

กับเจ้าของบัญชีได้ โดยจะจัดสรรพื้นที่การแสดงภาพ

ออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ

 1. ภาพแสดงตัวตนบุคคลหรือภาพโปรไฟล์จะ

แสดงผลอยู๋ในตำาแหน่งด้านซ้ายบนของหน้าเจ้าของเพจ 

และจะแสดงผลในทุกๆ โพสต์ความคิดเห็น เป็นภาพที่

ใช้เป็นตัวแทนเจ้าของบัญชี โดยภาพโปรไฟล์จะรูปร่าง

ในแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีขนาดกว้าง 160 พิกเซล และสูง 

160 พิกเซล โดยภาพต้นฉบับที่จะใช้ต้องมีขนาดไม่น้อย

กว่า 180 X 180 พิกเซล เพื่อความคมชัดของภาพ

 2. ภาพบนไทม์ไลน์หรือภาพถ่ายหน้าวอลล์ 

เป็นการอัพโหลดภาพบนหน้าแรกของเฟซบุ๊ก โดย

ระบบจะยึดตามช่วงเวลาในการโพสต์ภาพจึงเรียกว่า 

ภาพบนไทม์ไลน์ (Timeline’s Photo) หรือ ภาพถ่าย

หน้าวอลล์ (Wall Photo) 

 3. ภาพชุดในอัลบั้มภาพคือ การโพสต์ภาพ 

เป็นชุดและจัดเป็นอัลบั้มโดยระบบจะเอื้ออำานวยให้ผู้ใช้

สามารถจัดระบบภาพถ่ายให้เป็นหมวดหมู่และ สามารถ

กำาหนดชื่ออัลบั้ม ระบุรายละเอียดของแต่ละภาพ และ

ทำาการติดป้ายชื่อ (Tag) ของเพื่อนในระบบ เพื่อวาง

ภาพบนหน้าไทม์ไลน์ของเพื่อน ซึ่งเป็นการเรียกเตือนให้

เพื่อนในสื่อสังคมเข้ามาชมภาพได้

 4. ภาพหน้าปก (Cover Photo) เป็นภาพที่ใช้

แสดงเอกลักษณ์เฉพาะของหน้าเพจเจ้าของบัญชี ภาพ

หน้าปก จะเป็นภาพที่แสดงสู่สาธารณะเสมอ จึงเป็น

ภาพที่แสดงตัวตน แสดงอารมณ์ แสดงความคิดเห็น

ส่วนบุคคลในด้านต่างๆ ของเจ้าของบัญชีสู่สาธารณะ 

 การโพสต์ภาพลงบนระบบเฟซบุ๊คจะแสดง

ผลสู่สาธารณะเสมอเมื่ออัพโหลดเสร็จ แต่ก็ขึ้นอยู่กับ

เจ้าของบัญชีจะอนุญาตให้ชมได้ทั้งหมดในลักษณะการ

เปิดภาพให้ชมทั้งสาธารณะ (Public) หรือ ให้ชมเฉพาะ

บุคคลที่กำาหนด (Customized for Specific Users)

การสร้างสรรค์งานหน้าปก Facebook 

 แรงบันดาลใจ เนื่องจากภาพหน้าปก (Cover 

Photo) ใน Facebook  จะเป็นภาพที่แสดงสู่สาธารณะ

เสมอ และเป็นเสมือนภาพแทนความรู้สึกที่สามารถ

แสดงอารมณ์และใช้แสดงความคิดเห็นของเจ้าของบัญชี 

มีตำาแหน่งและขนาดท่ีโดดเด่นสะดุดตาเพราะอยู่ในส่วน

บนสุดของหน้า Facebook ทำาให้เป็นจุดที่น่าสนใจที่สุด

ในการความคิดส่วนบุคคลสู่สาธารณะ ซึ่งมีลักษณะของ

เนื้อหาในการนำาเสนอได้หลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น

• การนำาเสนอเรื่องราวเพื่อบอกเล่าประสบการณ์

• การนำาเสนอขายสินค้า

• การนำาเสนอความคิดเห็นในเรื่องส่วนบุุคคล เช่น ความ   

รัก ความสัมพันธ์ของวัยรุ่น

• การนำาเสนอความคิดเห็นทางการเมือง

• การนำาเสนอความคิดเห็นต่อสังคมเช่น หลักการวางตัว

ในสังคม ข้อเตือนใจในการปฏิบัติตนเพื่อส่วนรวม

• การนำาเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน

การสร้างสรรค์

 เทคนิค ในการสร้ า งสรรค์ภาพถ่าย เพื่ อ

ใช้ ในพื้นที่ภาพถ่ายบนหน้าปกของ Facebook.

com  โดยใช้เทคนิค Digital Collage ซึ่งเป็นศิลปะการ

สร้างสรรค์งานในแบบ Collage หรือภาพตัดปะ โดยใช้

ภาพที่มีที่มาที่แตกต่างกันหลายๆ ภาพ นำามาประกอบ

เข้ากันให้กลายเป็นภาพเดียว ภาพที่สร้างสรรค์ดัง

กล่าวนี้ มีลักษณะเหนือจริง (Surreal) โดยยึดหลัก

แนวคิดของเนื้อหาที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการสื่อสารและ

เผยแพร่ผ่านพื้นที่สาธารณะ และเน้นความหมายที่เป็น

ประโยชน์ต่อสังคม 

 หลักสำาคัญในการสื่อความหมายของงาน

สร้างสรรค์ครั้งนี้ ภาพที่ใช้ในการสื่อความหมายเป็น

แบบ Anchorage ซึ่ง Roland Barthes ได้อธิบายไว้ 

โดยทั่วไปแล้ว ภาพถ่าย จะมีความหมายแปรเปลี่ยน

ปรสิตทางการสื่อสารและการแปลความหมายภาพถ่ายในยุคนวนิยมกับการสร้างสรรค์ภาพถ่ายดิจิทัล
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ภาพที่ 3 ตัวอย่างการใช้หน้าปก Facebook ในการรณรงค์ทางการ

เมือง ของ บก.ลายจุด (นายสมบัติ บุญงามอนงค์)

ภาพที่ 4 ตัวอย่างการใช้หน้าปก Facebook ในการประชาสัมพันธ์

งานนิทรรศการ Photo Fair 2013 ของสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ 

ผลงานสร้างสรรค์ภาพถ่าย

 ภาพชุด 3 ภาพโดยใช้นางแบบคนเดียวกันมี

ประเด็นหลักในการสื่อสารคือเป็นข้อคิดคำาคมท่ีให้กำาลัง

ให้คนทำาตามความฝันที่ตั้งไว้

ภาพที่ 5 แสดงการใช้สัญญะจากภาพต้นฉบับ 3 ภาพ นำามาประกอบ

เป็นภาพใหม่และจะมีความหมายที่เปลี่ยนแปลงไป

ไปได้ตามสภาวะแวดล้อม หรือ บริบท (Context) ที่

เกี่ยวข้อง ภาพถ่ายเดียวกัน แต่อยู๋ในบริบทที่แตกต่าง

กัน ก็จะให้ความหมายที่แตกต่างกันไปตามที่ผู้รับสาร

จะแปลความหมายแต่ลักษณะการสื่อความหมายแบบ 

Anchorage        คือว่าความสัมพันธ์กันของภาพและ

ตัวอักษรในแบบ Anchorage นั้นตัวอักษรจะเป็นตัว

กำาหนดบอกเล่าเรื่องราวของภาพตามที่ผู้สร้างสรรค์

งานต้องการสื่อความหมาย ซึ่งตัวอักษรจะเป็นตัวชี้

และเป็นการปักหมุดความหมายของภาพในบริบทที่ผู้

สร้างสรรค์กำาหนด

 การสร้างสรรค์งานครั้งนี้ยังได้ใช้หลักแนวคิด 

Metaphor ซึ่ง Charles Sanders Peirce ได้ให้คำา

อธิบายเกี่ยวกับ Metaphor ไว้ว่า คือการใช้สัญญะที่มี

ความหมายในเชิงเปรียบเทียบ 2 ตัว มาใช้ร่วมกันเพื่อ

สื่อความหมายใหม่ ซึ่งในการสร้างสรรค์งานหน้าปก     

Facebook ครั้งนี้ ผู้สร้างสรรค์ ได้ใช้ภาพที่เป็นสัญญะ 

และ มีความหมายแตกต่างกันมากกว่า 2 ภาพ นำามา

ประกอบจัดวางไว้ด้วยกันเพื่อสื่อความหมายใหม่ ตาม

แนวคิดของผู้สร้างสรรค์ ที่ต้องการสื่อสารไปยังกลุ่มผู้ใช้ 

Facebook คนอื่นๆ

พื้นที่ของภาพถ่าย

 พื้นที่ของภาพปก Facebook เป็นการแสดง

ภาพถ่ายดิจิทัล ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ด้วยสี RGB มี

หน่วยของขนาดเป็นค่าพิกเซล (Pixel) ซึ่งผู้ชมสามารถ

รับสื่อภาพถ่ายนี้ผ่านคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (desktop) 

หรือชมผ่านภาพโทรศัพท์อัจฉริยะที่สามารถออนไลน์ใน

ระบบอินเตอร์เน็ตได้เท่านั้น ภาพปก มีขนาดกว้าง 851 

พิกเซล และสูง 315 พิกเซล มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ในแนวนอน เจ้าของบัญชีสามารถอัพโหลด (upload) 

ภาพถ่ายที่เตรียมไว้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของตน เพื่อ

จัดวางลงบนพื้นที่ที่กำาหนดได้ตลอดเวลา

ภาพที่ 2 ตัวอย่าง การใช้หน้าปก Facebook 

ในการส่งเสริมการขายของ KFC
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ภาพที่ 6 ผลงานที่ 1 การสร้างสรรค์หน้าปก Facebook 

ของ อ.เวทิต ทองจันทร์ ที่นำาเสนอข้อคิดคำาคมบนสื่อสังคม 

ภาพที่ 7 ผลงานที่ 2 การสร้างสรรค์หน้าปก Facebook 

ของ อ.เวทิต ทองจันทร์ ที่นำาเสนอ ข้อคิดคำาคมบนสื่อสังคม 

ภาพที่ 8 ผลงานที่ 3การสร้างสรรค์หน้าปก Facebook 

ของ อ.เวทิต ทองจันทร์ ที่นำาเสนอ ข้อคิดคำาคมบนสื่อสังคม

 

ภาพผลงานที่ 1 

 ภาพผู้หญิงกระโดดตัวลอยกลางอากาศ โดยมี

ฉากหลังเป็นเมืองกลับหัว และมีตัวอักษรภาษาอังกฤษ

กำากับว่า One day, I’ll Jump around the world. มี

แนวทางในการสร้างสรรค์เพื่อสื่อความหมาย ดังต่อไปนี้

 • ภาพการกระโดดของตัวละครในภาพแสดง

ถึง ความสุข และความต้องการ ได้ชัดเจน ซึ่งสอดคล้อง

กับตัวอักษรที่ใช้กำากับ

 • ใช้ภาพฉากหลัง เป็นภาพเมืองกลับหัว เพื่อ

ส่ือความหมายถึงความฝันของตัวละครผู้หญิงในภาพ 

และด้วยรูปร่างของเฟรมภาพของหน้าปก Facebook 

ที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าในแนวยาว ยังช่วยให้มีพื้นที่มาก

ขึ้น ดูกว้างขวางมากขึ้น

 ผลการตอบรับจากผู้ชมมีข้อคิดเห็นที่สรุปเป็น

ประเด็นต่างๆ ได้ คือ ภาพสวย ดูสดใส, เป็นภาพที่ดู

สร้างสรรค์มากกว่าภาพถ่ายทั่วไป, ประเด็นในการนำา

เสนอทำาให้นึกถึงตนเอง อยากมุ่งมั่นสร้างความฝัน 

และภาพฉากหลังที่กลับหัว ทำาให้อยากทดลองทำากับ

ภาพถ่ายของตนเองบ้าง

ภาพผลงานที่ 2 

 ภาพผู้หญิงเดินอยู่บนปีกเครื่องบินมีฉากหลัง

เป็นท้องฟ้า มีแนวทางในการสร้างสรรค์เพื่อสื่อความ

หมาย ดังต่อไปนี้

 • ภาพเครื่องบิน ถูกถ่ายจากภายในเครื่องขณะ

กำาลังบิน จัดวางภาพเน้นที่ปีกเครื่องบินเป็นจุดเด่น และ

เว้นพื้นที่ไว้สำาหรับตัวอักษร Every dream comes 

with wings

 • ภาพผู้หญิงที่เดินอยู่บนปีก เป็นภาพตัดตาม

รูปร่าง (di cut) แสดงให้เห็นว่า กำาลังเดินทรงตัวด้วย

ความระมัดระวังบนปิก เพื่อแสดงความหมายถึงความ

มุ่งมั่น

 ผลการตอบรับจากผู้ชม มีข้อคิดเห็นที่สรุปเป็น

ประเด็นต่างๆ ได้ คือ ภาพสวย ดูสดใส, สร้างกำาลังใจให้

สร้างฝัน, แบบเป็นตัวแทนของเด็กที่มีแรงในการสร้าง

งาน สร้างอนาคต อย่างสดใส และเห็นภาพแล้ว เห็น

ความสำาคัญของการถ่ายภาพ Stock เพื่อเอามาสร้าง

สรรค์ภาพแบบนี้ในอนาคต อยากจะพกกล้องเพื่อเก็บ

ภาพจากทุกๆ ที่ ทุกๆ โอกาส

ภาพผลงานที่ 3 

 ภาพนางฟ้าอยู่บนเมฆ จ้องมองไปยังหน้าต่าง 

มีตัวอักษรภาษาอังกฤษกำากับว่า I just want to open 

that window  มีแนวทางในการสร้างสรรค์เพื่อสื่อ

ความหมาย ดังต่อไปนี้

 • ภาพนางฟ้าบนก้อนเมฆ สื่อสารอย่างชัดเจน

ว่าเป็นคนพิเศษ เสมือนนางฟ้านางสวรรค์

 • ภาพหน้าต่าง ที่จัดวางให้อยู่เหนือนางฟ้า ใน

ตำาแหน่งเดียวกับจุดวางสายตาของนางฟ้าบ่งบอกถึง 

ความคาดหวัง ที่เธอมีความต้องการที่จะไปเปิดหน้าต่าง 

เป็นการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบว่าคนทุกคนไม่ว่าจะ

อยู่สูงถึงเพียงไหนก็ยังคงมีความต้องการท่ีสูงข้ึนไปอีก 

โดยอาการดังกล่าว เป็นภาพที่นำาเสนอในแบบประชด

ประชัน ว่าเป็นถึงนางฟ้านางสวรรค์ แต่ก็ยังมีกิเลสไม่

จบสิ้น

 ผลการตอบรับจากผู้ชมมีข้อคิดเห็นที่สรุป

เป็นประเด็นต่างๆ คือ ภาพสวยโดยเฉพาะภาพท้องฟ้า 

ทำาให้หยุดพิจารณาดูภาพ, ความหมายลึกต้องใช้เวลา

พิจารณานานถึงจะเข้าใจ, รู้สึกว่า เป็นเรื่องไกลตัว แต่

ปรสิตทางการสื่อสารและการแปลความหมายภาพถ่ายในยุคนวนิยมกับการสร้างสรรค์ภาพถ่ายดิจิทัล



14

นิเทศสยามปริทัศน์                                                                                                                     ปีที่ 12 ฉบับที่ 13

ก็เข้าใจว่า ความต้องการ เป็นพื้นฐานของคนทุกคน,  

นางฟ้า ควรมีปีก จะทำาให้สื่อสารได้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น และ 

เห็นภาพแล้ว เห็นความสำาคัญของการถ่ายภาพ Stock 

เพื่อเอามาสร้างสรรค์ภาพแบบนี้ในอนาคต อยากจะพก

กล้องเพื่อเก็บภาพจากทุกๆ ที่ ทุกๆ โอกาส

การถ่ายทอดเทคนิควิธีการ 

 เทคนิคและวิธีการดังกล่าว ถูกถ่ายทอดให้

กับนักศึกษาที่เรียนในรายวิชา 140-330 การถ่ายภาพ

สร้างสรรค์เพื่อสื่อดิจิทัล นักศึกษากลุ่มนี้ได้เรียนรู้วิชา

ถ่ายภาพพื้นฐาน และการใช้คอมพิวเตอร์กราฟฟิคพื้น

ฐาน จากวิชาเบื้องต้นอื่นๆ มาแล้ว จึงเข้าใจถึงเทคนิค 

Digital Collage เป็นอย่างดี ผู้สอนจึงเน้นหนักใน

เรื่อง สัญญะวิทยา งานสร้างสรรค์แบบเหนือจริง และ

การถ่ายทอดความหมายผ่านสัญญะ 2 ตัว โดยให้เน้น

เนื้อหาที่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของนักศึกษาและ

เกี่ยวข้องกับปัญหาสังคมในปัจจุบัน

ขั้นตอนในการสร้างสรรค์งาน

 เร่ิมจากการสรุปแนวคิดให้ชัดเจนว่าต้องการ

ภาพอะไรบ้าง ที่สามารถถ่ายทอดความหมาย หลัง

จากได้แนวคิดที่ต้องการสื่อความหมายแล้ว จึงถ่าย

ภาพ หลายๆ ภาพ จากสถานที่ที่หลากหลายแตกต่าง

กัน นำาภาพทั้งหมดมาประกอบเข้าด้วยกัน ตกแต่งด้วย

โปรแกรมแต่งภาพให้ได้ภาพที่กลมกลืนเป็นเอกภาพ จัด

วางในขนาดตามที่กำาหนด สุดท้าย นำาภาพขึ้นหน้าปก 

Facebook ของแต่ละคนเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ

ภาพที่ 9 ตัวอย่างผลงานของนักศึกษา 1

ภาพที่ 10 ตัวอย่างผลงานของนักศึกษา 2

ภาพที่ 11 ตัวอย่างผลงานของนักศึกษา 3

ภาพที่ 12 ตัวอย่างผลงานของนักศึกษา 4

ภาพที่ 13 ตัวอย่างผลงานของนักศึกษา 
เมื่อนำาขึ้นแสดงบนพื้นที่หน้าปก Facebook 1 

ภาพที่ 14 ตัวอย่างผลงานของนักศึกษา 

เมื่อนำาขึ้นแสดงบนพื้นที่หน้าปก Facebook 2

สรุปและวิเคราะห์ผลงาน

 การนำาเสนอความคิดเห็นส่วนตนบนสื่อสังคม

ออนไลน์ จากผลงานของนักศึกษา รวม 60 คน มีการคัด

เลือกหัวข้อในการนำาเสนอบนสื่อสังคมออนไลน์ ดังต่อ

ไปนี้ ความสัมพันธ์ของหนุ่มสาว การวางตัวในสังคม การ

ถูกเอารัดเอาเปรียบจากสังคม การประนามพฤติกรรม

ที่ไม่ดีของคนในสังคม การแสดงความต้องการความ

จริงใจจากสังคม สถานการณ์ปัจจุบันของสังคม เช่น 

ความรู้สึกหวาดกลัวต่อปัญหานำ้าท่วม เป็นต้น
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การแสดงตัวตนของเจ้าของร่างกับปรสิตทางการ

สื่อสาร

 ตามแนวคิดของ Michel Serres กล่าวว่า  

Parasite เป็น Noise ที่เกิดขึ้นระหว่างการสื่อสาร แต่

กลับมีความโดดเด่นและมีความหมายมากกว่าแก่นของ

เนื้อหาจริงๆ ของการสื่อสารนั้น งานสร้างสรรค์บนหน้า

ปก Facebook นี้ ได้แสดงมุมมองของผู้สร้างสรรค์ 

และได้แสดงความมีตัวตนของผู้สร้างสรรค์ต่อสังคมใน

การนำาเสนอประเด็นได้อย่างชัดเจน ในขณะเดียวกัน 

หากมองว่า Facebook ของผู้สร้างสรรค์คนนั้นๆ เป็น

สื่อ (Channel) หนึ่ง แล้ว เนื้อหาอื่นๆ ที่จะแสดงถึง

ประเด็นที่แสดงออกผ่านหน้าปกกลับไม่เกี่ยวข้องกัน 

ผู้สร้างสรรค์ยังคงใช้ภาษา ใช้เนื้อหาทั่วไปของบุคคล

ธรรมดา ไม่ได้มีหลักแนวคิดที่ยึดโยงติดกันกับประเด็น

บนหน้าปกที่เป็นจุดเด่นที่สุดในสื่อ Facebook เลย ซึ่ง

หากเปรียบในทางปรสิตวิทยา (Parasitology) แล้ว ก็

เปรียบหน้าปก Facebook ได้กับภาวะปรสิต ที่ตัว

ปรสิตเองแสดงความโดดเด่นออกมามากกว่าร่างท่ี

ปรสิตอาศัยเกาะกินอยู่ภายนอกร่าง (Host) ที่ถูกอาศัย 

การแสดงออกของผู้รับสารด้วยการสร้างองค์ประกอบ

เพิ่มในสื่อ Facebook ซึ่งผู้ใช้ Facebook อื่นๆ สามา

รถสังเกตุหน้าปก  หรือ สื่อปรสิต (Media Parasite) ที่

เป็นเสมือนตัวแทนของสื่อ Facebook ทั้งหมด และคิด

ว่าเจ้าของ Facebook นี้ มีความเป็นตัวตนและความ

มั่นคงในแนวคิดนั้นๆ สูง แต่เมื่อเยี่ยมชมดูเนื้อหาอื่นๆ 

ใน Facebook แล้ว กลับพบว่า มีเนื้อหาและประเด็น

อื่นๆ ที่ไม่ได้โยงใยเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของหน้าปกนั้น

การแปลความหมายของผู้ชม

 การสื่อความหมายในสื่อดิจิทัลผ่านภาพหน้า

ปก Facebookนี้ มีลักษณะ Polysemy คือ มีความ

หมายได้หลากหลาย ถึงแม้ภาพหน้าปก Facebook มี

ลักษณะคล้ายคลึงกับการสื่อสารในแบบ Anchorage 

ที่จะทำาให้ตัวอักษรที่เป็นสัญญะที่มาช่วยกำากับและ

กำาหนดความหมายตามความต้องการได้ แต่ภาพหน้า

ปกกับเป็นเพียงแค่ปรสิตที่เติบโตอยู๋ในสื่อ Facebook 

ที่โดดเด่นและเป็นมากกว่าอัตลักษณ์ (Identity) ของ

เจ้าของบัญชี ถึงแม้จะมีตัวอักษรมาช่วยกำากับ แต่ผู้ชม

หรือผู้รับสาร ก็สามารถแปลความหมายให้เข้ากับความ

คิดเห็นและมุมมองของตนเองในขณะเดียวกัน หาก

ภาพที่ไม่มี Text มาช่วยกำากับก็จะยิ่งทำาให้ความหมาย

ในภาพนั้น มีความหมายที่หลากหลาย และขึ้นอยู่กับ

สภาวะแวดล้อม หรือบริบท ของผู้รับสาร ที่สามารถจะ

แปลและตีความได้เองโดยไม่มีขอบเขตกำาหนด ซึ่งเมื่อ

ผู้รับสาร รู้สึกว่าภาพไม่ได้สื่อสารตามความหมายแบบที่

ตนเข้าใจก็สามารถตอบกลับด้วยการแสดงความคิดเห็น

ได้ทันทีในช่องแสดงความคิดเห็นในภาพนั้นๆ ได้ทันที

เช่นกัน ซึ่งแตกต่างจากพื้นที่หน้าปกของสื่อเก่า เช่น 

หนังสือพิมพ์ หรือ นิตยสาร ที่ตัวอักษรจะมีหน้าที่กำากับ

บอกเหตุการณ์และบอกเล่าความคิดเห็นชี้ชัดได้เพียง

ประเด็นเดียว

ข้อเสนอแนะ

 ป ร ะ เ ด็ น ขอ งก า รส ร้ า ง ส ร รค์ ภ าพก า ร

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทำาให้การตกแต่งภาพเป็น

เรื่องง่ายสำาหรับผู้รับสาร ผู้รับสารมีความสามารถที่

จะสร้างสารได้เองโดยง่ายและสามารถควบคุมส่ือใน

การนำาสารไปยังสาธารณะได้ด้วยตนเองผ่านอุปกรณ์

โทรศัพท์มือถือแบบ Smart Phone ที่มีติดตัวตลอด

เวลาได้อย่างง่ายดาย เช่นเดียวกัน ทำาให้การสร้างสรรค์

ภาพถ่ายมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น 

 ประเด็นของปรสิตทางการสื่ อสาร ด้วย

ลักษณะของสาระของหน้าปก Facebook ที่มีภาวะ

ปรสิตที่มีความโดดเด่นของการจัดวางตำาแหน่งในสื่อ

สังคมและสามารถดึงดูดผู้ชมได้อยากมีประสิทธิภาพ

จึง เหมาะสมที่ จะนำามาใช้ ในการสร้างสรรค์ เ พ่ือ

สนับสนุนวัตถุประสงค์ทางการตลาด ทางการโฆษณา 

และใช้สื่อสารเพื่อเรียกความสนใจจากผู้ชมเป็นอย่าง

ดีโดยเฉพาะนักสร้างสรรค์สื่อเพื่อการตลาด ศิลปินผู้

สร้างสรรค์งานดิจิทัล นักสื่อสาร เจ้าของสินค้าและ

บริการที่ไม่มีงบประมาณราคาสูงสำาหรับการซื้อพื้นที่

ในสื่อสารมวลชนอื่นๆ สามารถใช้สื่อสังคมที่ไม่มีค่า

ใช้จ่ายและบริการฟรีอย่าง Facebook.com ให้มี

ประสิทธิภาพมากข้ึนได้ ซึ่งการสื่อสารผ่านหน้าปก 

Facebook  หากไม่มีตัวอักษรมาช่วยกำากับความหมาย

แล้ว ก็จะทำาให้ความหมายที่ต้องการสื่อสารปรับเปลี่ยน

ไปตามความหมายที่ผู้รับสารต้องการเองและผู้ส่งสาร

ก็จะไม่สามารถกำาหนดความหมายตามที่ต้องการได้ซึ่ง

อาจจะทำาให้การสื่อสารไม่ประสบความสำาเร็จ

ปรสิตทางการสื่อสารและการแปลความหมายภาพถ่ายในยุคนวนิยมกับการสร้างสรรค์ภาพถ่ายดิจิทัล
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