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Aesthetic Simultaneously Appear
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บทคัดย่อ

 ลกัษณะทวลิกัษณ ์(Duality) ของงานภาพกบัลายลกัษณอ์กัษร เปน็คณุลกัษณะของรปูสญัญะทีแ่สดงคุณสมบัติ

ได้ทั้งสัญลักษณ์ภาพ (Figurative symbol) และสัญลักษณ์ทางภาษา (Discursive symbol) ในเวลาเดียวกัน ในทางตรง

ข้ามเมื่อการตีความข้ามพ้นไปจากจิตที่แบ่งแยกระหว่างระบบภาพและภาษา การรับรู้ความเป็นทวิลักษณ์จะเลือนหาย

ไปก่อเกิดเป็นมิติใหม่ที่ข้ามก้าวสถานการณ์ (Situation shift) ของการสื่อความหมาย สู่โลกของคุณค่าและสุนทรียภาพ

อันเป็นอุบัติการณ์ใหม่ กลายเป็นรูปลักษณ์ของงานการสื่อสารท่ี “พ้นภาษา” ด้วยคุณลักษณะดังกล่าวจึงทำาให้วิธีการ

ตีความหมายแตกต่างไปจากจารีตทางการสื่อสารแบบเดิม

 บทความนี้มุ่งเน้นการอธิบายลักษณะการประกอบสร้างและการตีความสารที่มองแบบระดับพื้นผิว จะเห็นว่ามี

ลักษณะทวิลักษณ์ โดยตั้งอยู่บนขอบเขตที่ไม่ชัดเจนระหว่างการสื่อความหมายผ่านไวยากรณ์ด้านภาพและภาษา ทั้งยัง

เป็นงานที่สื่อสารสนเทศร่วมกับจังหวะอารมณ์และความงามอย่างน่าสนใจ มีศักยภาพในการยั่วยวนให้คนดูเข้ามามีส่วน

รว่มและแบง่ปนัประสบการณ์เพือ่รงัสรรคค์ณุคา่และสนุทรยีภาพท่ีมพีลงัในการกระตุน้ปฏสิมัพนัธท์างการสือ่สารไดต้รง

ใจคนแต่ละคน 

คำาสำาคัญ: ทวิลักษณ์, งานภาพกับลายลักษณ์อักษร, จินตนาการ, สุนทรียภาพ

Abstract 

 The duality of image-text is the co-existence of figurative and discursive symbols. As a result 

of this duality, the psychological interpretation has lost the perception of the duality of image and 

text. It is a situational shift of signification. The new aesthetical and original work values have                      

suddenly appeared to a new form of communication work, and the new interpretation occurs.

 This article places an emphasis on describing the construction and interpretation of the           

duality of image-text. This is due to the ambiguity between the signification of image and language 

rules. It is also interesting by the ambiguity from the combination among information, emotion and 

beauty. Therefore, the seductive potential to the audience has occurred and in turn is, shared in 

order to create the experience. As a result, the power of stimulating the communicative interactions 

occurs. This advertising work has creative and aesthetic values. Finally, it tactiles to the minds of each              

individual person.
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แนะนำาผลงาน

ที่มา นิตยสาร Gourmet Traveller  (August 2016)

 เนื้อหาภาพเชิญชวนให้ผู้อ่านร่วมงานเทศกาล

ไวน์และอาหารอิตาเลียน ณ Sydney Town Hall เมือง

ซดินยี ์ประเทศออสเตรเลยี กจิกรรมในงานประกอบดว้ย

การทดสอบไวน์ การสาธิตการทำาอาหาร และการออก

ร้านอาหาร จัดโดย SMEG ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจำาหน่าย

เครื่องครัวโดยใช้คำาขวัญว่า “technology with style” 

รูปแบบการประกอบสร้างงานสื่อสารด้วยภาพเน้นองค์

ประกอบภาพกับลายลักษณ์อักษร (อักขระและ

เครือ่งหมาย) ทีแ่สดงคณุลกัษณะไดท้ัง้ภาพและภาษาโดย

อาศัยการเชื่อมโยงประสบการณ์ของผู้รับสารเป็นเครื่อง

มือหลักในการตีความสู่รสนิยมและสุนทรียภาพ  

 บริษัทนี้ มี แนวคิด เกี่ ยวกับการสร้ างสรรค์

ผลิตภัณฑ์เครื่องครัวในฐานะที่เป็นสินค้าเชิงสัญลักษณ์ 

(symbolic object) เน้นการสื่อสารผ่านรูปลักษณ์

ผลติภณัฑท์ีเ่ปลีย่นโฉมพืน้ทีใ่ชส้อย (Icons that transform 

the space that they occupy)  ใหเ้ปน็พืน้ทีแ่หง่รสนยิม

และสนุทรยีภาพ ทัง้นีผ้ลติภณัฑเ์ครือ่งครวัแตล่ะรายการ

ลว้นเนน้การออกแบบจากนกัออกแบบทีม่ชีือ่เสยีงระดบั

นานาชาติ ทำาใหม้ัน่ใจไดว้า่ผลติภณัฑข์อง Smeg สะทอ้น

รสนิยมทางศิลปะและมีความงามอย่างมีสัมพันธภาพ

กลมกลนืกบัลกัษณะทางสถาปตัยกรรมของครวั (Smeg, 

2017)

ภาพกบัลายลักษณ์อกัษร การควบรวมเข้าดว้ยกนัสูร่ปู

ลักษณ์แห่งทวิลักษณ์ (Duality) 

 รปูลกัษณท์างการสรา้งสรรคง์านดงักลา่วมอีงค์

ประกอบท่ีเกิดการควบรวมเข้ากันและสามารถเห็นได้

อย่างชัดเจนเป็นรูปลักษณ์ท่ีปรากฏแบบทวิภาวะ 

แสดงออกท้ังคุณลักษณะของภาษาภาพและภาษาเขียน

พร้อมกันไปในขณะเดียวกัน อิงอาศัยหลักของการเชื่อม

ต่อถึงกัน (Interconnection and interaction) ตั้งอยู่

บนหลักการท่ีว่าสรรพสิ่งต่าง ๆ ไม่มีความหมายโดยตัว

เองเมื่อแยกออกมา ต่อประเด็นนี้ Capra (อ้างในศิริชัย 

ศิริกายะ, 2559) เสนอไว้ว่า “สรรพสิ่งของโลกมีความ

สัมพันธ์เก่ียวโยงถึงกันและมีความเป็นพลวัตร สสารไม่

สามารถถกูแยกออกจากตวักจิกรรมของมนัเองได ้การจะ

ทำาความเข้าใจต่อสภาวะเช่นนี้ได้ขึ้นอยู่กับตัวบริบทของ

พลวัตร และมีการแปลงเปลี่ยนปรับสภาพในตัวของมัน

เองจากสภาพหนึ่งไปอีกสภาพหนึ่งได้”
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 จากหลกัการดงักลา่วรปูลกัษณข์วดไวนท์ีร่นิไหล

สู่แก้วไวน์ที่ยังขาดความสมบูรณ์พร้อม มีลายลักษณ์

อกัษรเชือ่มโยงเสน้สายทีไ่หลรนิความวา่ “wine x food” 

ในแง่ของการประกอบสร้างความหมายรูปลักษณ์นี้อาจ

ใชแ่ละไมใ่ช่ภาพและ/หรอืขอ้ความภาษาในขณะเดยีวกัน 

ขึ้นอยู่กับการมุ่งสังเกตของผู้ดูภาพ ทั้งน้ีประสบการณ์

เรือ่งการด่ืมไวนข์องผูรั้บสารจะจดัระเบยีบประสบการณ์

การรับรู้ความหมายข้ึนมาใหม่สู่รสนิยมและสุนทรียภาพ

ที่อาจแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ชีวิตของผู้รับสาร

แต่ละคน

 แนวทางการพิจารณาเรื่องนี้สอดคล้องกับหลัก

แนวคิดของทฤษฎีควอนตัมดังนี้ 

 ประการแรก การปรากฏลกัษณะของภาพและ/

หรือลายลกัษณอ์กัษร ขึน้กบับทบาทของผูเ้ฝา้สงัเกต นัน่

คือ ถ้าเราพยายามดูภาพการรินไวน์ในขณะที่รูปลักษณ์

นั้นเป็นลายลักษณ์อักษร อักษรจะกลายสภาพเป็นภาพ 

โดยทีภ่าพในประสบการณ์จะมบีทบาทต่อการตคีวามการ

เห็นดังกล่าว แต่หากเรามุ่งอ่านลายลักษณ์อักษรรวมท้ัง

เคร่ืองหมายเป็นรูปต่าง ๆ อิทธิพลด้านภาษาจะ

กำาหนดการรับรูค้วามหมายตามไวยากรณท์างภาษา และ

เมื่อเราเข้าถึงพร้อมรูปลักษณ์ทั้งสองระบบ จิตอันแบ่ง

แยกจะรวมเปน็หนึง่เดยีวกนั สภาวะทวลิกัษณก์จ็ะสลาย

ไป ความหมายไม่ใช่เป้าหมาย เหลือไว้เพียงคุณค่าแห่ง

รสนิยมและสุนทรียภาพทางการสื่อสารของงานดังกล่าว

 ประการที่สอง สภาวะความเป็นภาพกับความ

หมายของภาษาเปน็สิง่ทีแ่ยกจากกนัไมไ่ด ้หากแตเ่ปน็สิง่

ที่เสริมเกื้อกูลกันดังหลักแห่งการเสริมกัน (Principle of 

complementarity) ของนีลส์ โบร์ เมื่อเรามีปฏิสัมพันธ์

กับตัวชิ้นงาน เราไม่อาจหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือทาง

ด้านไวยากรณ์ภาษาและการเห็นภาพจากประสบการณ์  

แนวคดินีเ้หน็วา่ความความจริงไมไ่ด้มีสองด้าน แตผ่ลจาก

การพยายามตีความหมายต่างหากที่มีสองด้าน สิ่งท่ีคน

แต่ละคนตีความมีความหมายเชิงอัตวิสัยตามสภาวะการ

รับรู้ของแต่ละคนและเราก็กลายเป็นผู้มีส่วนร่วมใน

กระบวนการนี้อย่างเต็มที่

 ประการที่สาม จิตสำานึกของเราเป็นสิ่งที่ทำา

หน้าที่ตีความการสังเกตการณ์ของเรา โดยจะเป็นการ

ตีความตามความรู้และกระบวนทัศน์ที่มีต่อเหตุการณ์

นั้นๆ ผู้รับสารเป้าหมายของผลิตภัณฑ์เครื่องครัว Smeg 

ที่ตระหนักรู้ได้ว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นสัญลักษณ์แห่ง

รสนิยมและสุนทรียภาพทางศิลปะการครัว ดังนั้นการ

ตีความภาพกับลายลักษณ์อักษรจึงเล่ียงไม่ได้ท่ีเชื่อมโยง

สู่จิตสำานึกแห่งรสนิยมและสุนทรียภาพ

 แนวคดิดังกลา่วสอดคลอ้งกับ Rudolf Arnheim 

(1969) เสนอวา่ การเหน็เปน็กระบวนการทางจติทีม่กีาร

เลือกสรรค์และเป้าหมายโดยอิทธิพลจากความทรงจำา

และประสบการณ์มีอำานาจอย่างมากต่อการรับรู้รูป

ลักษณ์รวมทั้งการถ่ายโยงเนื้อหาไปสู่สิ่งอื่น

 ประการที่สี่ ความงามแบบทวิลักษณ์ คือความ

ประสานสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ กับองค์

รวมทัง้หมด ผนัแปรไปตามการรบัรูถ้งึรสนยิมและคุณค่า

ในทางสนุทรยีภาพของแตล่ะคน ความงามนีเ้ปน็ไดต้ัง้แต่

องค์ประกอบไปจนถึงแก่นแท้

 มาติเยอร์ ริการ์และตริน ซวน ตวน (2554) 

กล่าวถึง การรับรู้ลักษณะทวิลักษณ์ว่า เป็นการรับรู้ตาม

ปกติของผูท่ี้ยงัไมรู่แ้จง้กลา่วคอื เป็นการรบัรูป้รากฏการณ์

ในลกัษณะทีม่ผีูรู้ ้(จติสำานกึ) และสิง่ทีถ่กูรู ้(ภาพทีเ่กดิขึน้

ในใจและโลกภายนอก) รวมทั้งความเชื่อว่า ตัวตนมีอยู่

จรงิ ตอ่แนวคดินีเ้มือ่ผูด้ภูาพกบัลายลกัษณอ์กัษรกา้วพ้น

โลกแห่งการแบ่งแยก อุบัติการณ์ทางสุนทรียภาพคือมิติ

ใหม่แห่งความเป็นหนึ่งเดียว (Oneness) 

การควบรวมกระบวนทศันเ์ชงิกลไกกบักลศาสตร์ควอน

ตัมผ่านงานภาพกับลายลักษณ์อักษร

 งานภาพกบัลายลกัษณอ์กัษรเป็นปรากฏการณ์

ควบรวมรปูลกัษณแ์ละกระบวนทัศนอ์ยา่งนอ้ยสองระบบ 

Leonard Shain (1999) กลา่วถึงระบบภาษาวา่เปน็แบบ

ลำาดับขั้นตอน เกี่ยวเนื่องกับมิติตามลำาดับเวลาแบบหนึ่ง

ต่อหนึ่ง (One-at-a-time) เป็นกระบวนทัศน์เชิงกลไก 

แบบนิวตัน (Newtonian paradigm) ในขณะที่ระบบ

ภาพเก่ียวข้องกับสหัชญาณ (Intuition) การแสดงออก

ทางอารมณ์ เป็นมิติท่ีไม่ต้องการเหตุผล เป็นกระบวน

ทัศนแ์บบควอนตมั (All-at-once quantum jump) เปน็

หลักของการอุบัติพร้อมของมิติด้านเวลาและพื้นที่ เป็น

ปรากฏการณ์ของความฝันและจินตนาการสู่ภาพนิมิต 

ท้ังนี้การปรุงแต่งของจิตทำาให้กระบวนทัศน์ท้ังสองต่าง

เสริมเก้ือกัน รูปแบบทางการสร้างสรรค์งานในลักษณะ

ดังกล่าวนี้เป็นวิธีการท่ีทำาได้ไม่ยากด้วยเทคโนโลยีทาง

ภาพ หากแตป่ญัหาเกีย่วกบัการตคีวามทีเ่กดิจากช่องวา่ง

ของระบบวิธีคิดในเชิงแบ่งแยก โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
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วัฒนธรรมตะวันตกท่ีแบ่งแยกระบบเหตุผลและ

สนุทรียภาพออกจากกนั เปน็ปญัหาสำาคญัในมมุมองดา้น

การตีความ

 นอกจากการควบรวมรปูลกัษณ์ดังกลา่วแลว้ ยงั

เปน็การควบรวมมติิด้านเวลาในเรือ่งการปรากฏพรอ้มทัง้

อดีต ปัจจุบัน และอนาคต (Concept of simultaneity) 

การรินไวน์มีรากฐานจากอดีตที่สืบทอดอารยธรรมด้าน

อาหารและเครือ่งด่ืม ปรากฏสูป่จัจุบนัทีบ่ง่ชีไ้ด้ถงึรสนิยม

และคณุคา่ในเชงิสัญลกัษณ์ เหน็ถงึอนาคตทีสั่มผสัได้จาก

ประสบการณ์ ทั้งนี้สื่อภาษา “wine x food” และ 

“technology with style” เป็นการสื่อสารตามลำาดับ

ขั้นตอนท่ีคุ้นเคยตามระบบจักรกล ในขณะที่ภาพและ

มโนภาพเป็นมิติภายในจิตใจ (In here) เป็นสุนทรียภาพ

ที่อุบัติควบคู่กันในพื้นที่การสื่อสาร อีกทั้งพื้นที่ของภาพ

และภาษาต่างแสดงคุณสมบัติในการครอบครองกันและ

กัน สอดคล้องกับแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่อง

ครัว Smeg ทีเ่ปลีย่นโฉมพืน้ทีใ่ชส้อย (Icons that trans-

form the space that they occupy)  นำาสู่การเปลี่ยน

สถานการณ์ (Situation shift) ทั้งจากภาพที่เห็นและ

ภาษาที่อ่าน โดยเป็นการรวบรวมและเรียบเรียง

ประสบการณ์ชั่ วขณะหนึ่ ง  ก้ าวกระโดดไปสู่ อีก

สถานการณ์หนึ่งนั่นคือ การก้าวสู่ภาพนิมิตของการรับรู้

รสนยิมและสนุทรยีภาพในการมสีว่นรว่มงานเทศกาลไวน์

และอาหารอิตาเลียน ณ Sydney Town Hall 

บทส่งท้าย

 ผู้อ่านนิตยสารฯ เมื่อพบเห็นงานโฆษณาอันนี้  

การจดัการท่ีทำาใหเ้กดิความหมายข้ึนกโ็ดยการนำาเอารหสั

ตวัสารเชงิตรรกลกัษณ ์(Digital message code) เขา้มา

บรรจบกับรหัสตัวสารเชิงเสมือนจริง (Analogical                   

message code) จิตนาการและสุนทรียจากงานโฆษณา

ดังกล่าวบังเกิดขึ้นสอดรับกับคำาขวัญของ SMEG                 

ผู้อุปถัมภ์งาน  ผลสัมฤทธิ์การสื่อสารได้ทั้งในส่วนที่

ทำาความเข้าใจในเรือ่งของเนือ้หา และยงัเหน็ไดช้ดัเจนใน

สว่นทีเ่ปน็อตัตของการสือ่สาร (Metacommunication) 

ในเรื่องของจิตนาการ รสนิยม และสุนทรียะ  ตัวโฆษณา

เองได้บ่งบอกถึงการซ้อนทับความสัมพันธ์ของสื่อตัว

อักษร  สื่อภาพ  สื่อโฆษณา  และสื่อนิตยสาร  ที่หลอม

รวมบรรจบเข้าไว้ด้วยกันและจะแยกขาดออกจากกันได้  

ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับจิตในการอ่านและการจ้องมองของผู้อ่าน

นติยสารดงักลา่ว ทัง้หมดนีโ้ดยรวมกค็อื  “The medium 

is the message”
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