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ทวิลักษณ์ในงานภาพกับลายลักษณ์อักษร
ที่ซึ่งจินตนาการและสุนทรียภาพอุบัติพร้อม
Duality in Image-text Where Imagination and
Aesthetic Simultaneously Appear
ศิริชัย ศิริกายะ* และกฤษณ์ ทองเลิศ**
บทคัดย่อ
ลักษณะทวิลกั ษณ์ (Duality) ของงานภาพกับลายลักษณ์อกั ษร เป็นคุณลักษณะของรูปสัญญะทีแ่ สดงคุณสมบัติ
ได้ทั้งสัญลักษณ์ภาพ (Figurative symbol) และสัญลักษณ์ทางภาษา (Discursive symbol) ในเวลาเดียวกัน ในทางตรง
ข้ามเมื่อการตีความข้ามพ้นไปจากจิตที่แบ่งแยกระหว่างระบบภาพและภาษา การรับรู้ความเป็นทวิลักษณ์จะเลือนหาย
ไปก่อเกิดเป็นมิติใหม่ที่ข้ามก้าวสถานการณ์ (Situation shift) ของการสื่อความหมาย สู่โลกของคุณค่าและสุนทรียภาพ
อันเป็นอุบัติการณ์ใหม่ กลายเป็นรูปลักษณ์ของงานการสื่อสารที่ “พ้นภาษา” ด้วยคุณลักษณะดังกล่าวจึงทำ�ให้วิธีการ
ตีความหมายแตกต่างไปจากจารีตทางการสื่อสารแบบเดิม
บทความนี้มุ่งเน้นการอธิบายลักษณะการประกอบสร้างและการตีความสารที่มองแบบระดับพื้นผิว จะเห็นว่ามี
ลักษณะทวิลักษณ์ โดยตั้งอยู่บนขอบเขตที่ไม่ชัดเจนระหว่างการสื่อความหมายผ่านไวยากรณ์ด้านภาพและภาษา ทั้งยัง
เป็นงานที่สื่อสารสนเทศร่วมกับจังหวะอารมณ์และความงามอย่างน่าสนใจ มีศักยภาพในการยั่วยวนให้คนดูเข้ามามีส่วน
ร่วมและแบ่งปันประสบการณ์เพือ่ รังสรรค์คณ
ุ ค่าและสุนทรียภาพทีม่ พี ลังในการกระตุน้ ปฏิสมั พันธ์ทางการสือ่ สารได้ตรง
ใจคนแต่ละคน
คำ�สำ�คัญ: 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.
* รองศาสตราจารย์ ดร. คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
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เนื้อหาภาพเชิญชวนให้ผู้อ่านร่วมงานเทศกาล
ไวน์และอาหารอิตาเลียน ณ Sydney Town Hall เมือง
ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย กิจกรรมในงานประกอบด้วย
การทดสอบไวน์ การสาธิตการทำ�อาหาร และการออก
ร้านอาหาร จัดโดย SMEG ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจำ�หน่าย
เครื่องครัวโดยใช้คำ�ขวัญว่า “technology with style”
รูปแบบการประกอบสร้างงานสื่อสารด้วยภาพเน้นองค์
ประกอบภาพกั บ ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร (อั ก ขระและ
เครือ่ งหมาย) ทีแ่ สดงคุณลักษณะได้ทงั้ ภาพและภาษาโดย
อาศัยการเชื่อมโยงประสบการณ์ของผู้รับสารเป็นเครื่อง
มือหลักในการตีความสู่รสนิยมและสุนทรียภาพ
บริ ษั ท นี้ มี แ นวคิ ด เกี่ ย วกั บ การสร้ า งสรรค์
ผลิตภัณฑ์เครื่องครัวในฐานะที่เป็นสินค้าเชิงสัญลักษณ์
(symbolic object) เน้ น การสื่ อ สารผ่ า นรู ป ลั ก ษณ์
ผลิตภัณฑ์ทเี่ ปลีย่ นโฉมพืน้ ทีใ่ ช้สอย (Icons that transform
the space that they occupy) ให้เป็นพืน้ ทีแ่ ห่งรสนิยม
และสุนทรียภาพ ทัง้ นีผ้ ลิตภัณฑ์เครือ่ งครัวแต่ละรายการ
ล้วนเน้นการออกแบบจากนักออกแบบทีม่ ชี อื่ เสียงระดับ
นานาชาติ ทำ�ให้มนั่ ใจได้วา่ ผลิตภัณฑ์ของ Smeg สะท้อน
รสนิยมทางศิลปะและมีความงามอย่างมีสัมพันธภาพ
กลมกลืนกับลักษณะทางสถาปัตยกรรมของครัว (Smeg,
2017)
ภาพกับลายลักษณ์อกั ษร การควบรวมเข้าด้วยกันสูร่ ปู
ลักษณ์แห่งทวิลักษณ์ (Duality)
รูปลักษณ์ทางการสร้างสรรค์งานดังกล่าวมีองค์
ประกอบที่เกิดการควบรวมเข้ากันและสามารถเห็นได้
อย่ า งชั ด เจนเป็ น รู ป ลั ก ษณ์ ที่ ป รากฏแบบทวิ ภ าวะ
แสดงออกทั้งคุณลักษณะของภาษาภาพและภาษาเขียน
พร้อมกันไปในขณะเดียวกัน อิงอาศัยหลักของการเชื่อม
ต่อถึงกัน (Interconnection and interaction) ตั้งอยู่
บนหลักการที่ว่าสรรพสิ่งต่าง ๆ ไม่มีความหมายโดยตัว
เองเมื่อแยกออกมา ต่อประเด็นนี้ Capra (อ้างในศิริชัย
ศิริกายะ, 2559) เสนอไว้ว่า “สรรพสิ่งของโลกมีความ
สัมพันธ์เกี่ยวโยงถึงกันและมีความเป็นพลวัตร สสารไม่
สามารถถูกแยกออกจากตัวกิจกรรมของมันเองได้ การจะ
ทำ�ความเข้าใจต่อสภาวะเช่นนี้ได้ขึ้นอยู่กับตัวบริบทของ
พลวัตร และมีการแปลงเปลี่ยนปรับสภาพในตัวของมัน
เองจากสภาพหนึ่งไปอีกสภาพหนึ่งได้”
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จากหลักการดังกล่าวรูปลักษณ์ขวดไวน์ทรี่ นิ ไหล
สู่แก้วไวน์ที่ยังขาดความสมบูรณ์พร้อม มีลายลักษณ์
อักษรเชือ่ มโยงเส้นสายทีไ่ หลรินความว่า “wine x food”
ในแง่ของการประกอบสร้างความหมายรูปลักษณ์นี้อาจ
ใช่และไม่ใช่ภาพและ/หรือข้อความภาษาในขณะเดียวกัน
ขึ้นอยู่กับการมุ่งสังเกตของผู้ดูภาพ ทั้งนี้ประสบการณ์
เรือ่ งการดืม่ ไวน์ของผูร้ บั สารจะจัดระเบียบประสบการณ์
การรับรู้ความหมายขึ้นมาใหม่สู่รสนิยมและสุนทรียภาพ
ที่อาจแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ชีวิตของผู้รับสาร
แต่ละคน
แนวทางการพิจารณาเรื่องนี้สอดคล้องกับหลัก
แนวคิดของทฤษฎีควอนตัมดังนี้
ประการแรก การปรากฏลักษณะของภาพและ/
หรือลายลักษณ์อกั ษร ขึน้ กับบทบาทของผูเ้ ฝ้าสังเกต นัน่
คือ ถ้าเราพยายามดูภาพการรินไวน์ในขณะที่รูปลักษณ์
นั้นเป็นลายลักษณ์อักษร อักษรจะกลายสภาพเป็นภาพ
โดยทีภ่ าพในประสบการณ์จะมีบทบาทต่อการตีความการ
เห็นดังกล่าว แต่หากเรามุ่งอ่านลายลักษณ์อักษรรวมทั้ง
เครื่ อ งหมายเป็ น รู ป ต่ า ง ๆ อิ ท ธิ พ ลด้ า นภาษาจะ
กำ�หนดการรับรูค้ วามหมายตามไวยากรณ์ทางภาษา และ
เมื่อเราเข้าถึงพร้อมรูปลักษณ์ทั้งสองระบบ จิตอันแบ่ง
แยกจะรวมเป็นหนึง่ เดียวกัน สภาวะทวิลกั ษณ์กจ็ ะสลาย
ไป ความหมายไม่ใช่เป้าหมาย เหลือไว้เพียงคุณค่าแห่ง
รสนิยมและสุนทรียภาพทางการสื่อสารของงานดังกล่าว
ประการที่สอง สภาวะความเป็นภาพกับความ
หมายของภาษาเป็นสิง่ ทีแ่ ยกจากกันไม่ได้ หากแต่เป็นสิง่
ที่เสริมเกื้อกูลกันดังหลักแห่งการเสริมกัน (Principle of
complementarity) ของนีลส์ โบร์ เมื่อเรามีปฏิสัมพันธ์
กับตัวชิ้นงาน เราไม่อาจหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือทาง
ด้านไวยากรณ์ภาษาและการเห็นภาพจากประสบการณ์
แนวคิดนีเ้ ห็นว่าความความจริงไม่ได้มสี องด้าน แต่ผลจาก
การพยายามตีความหมายต่างหากที่มีสองด้าน สิ่งที่คน
แต่ละคนตีความมีความหมายเชิงอัตวิสัยตามสภาวะการ
รั บ รู้ ข องแต่ ล ะคนและเราก็ ก ลายเป็ น ผู้ มี ส่ ว นร่ ว มใน
กระบวนการนี้อย่างเต็มที่
ประการที่สาม จิตสำ�นึกของเราเป็นสิ่งที่ทำ�
หน้าที่ตีความการสังเกตการณ์ของเรา โดยจะเป็นการ
ตีความตามความรู้และกระบวนทัศน์ที่มีต่อเหตุการณ์
นั้นๆ ผู้รับสารเป้าหมายของผลิตภัณฑ์เครื่องครัว Smeg
ที่ตระหนักรู้ได้ว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นสัญลักษณ์แห่ง

รสนิยมและสุนทรียภาพทางศิลปะการครัว ดังนั้นการ
ตีความภาพกับลายลักษณ์อักษรจึงเลี่ยงไม่ได้ที่เชื่อมโยง
สู่จิตสำ�นึกแห่งรสนิยมและสุนทรียภาพ
แนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับ Rudolf Arnheim
(1969) เสนอว่า การเห็นเป็นกระบวนการทางจิตทีม่ กี าร
เลือกสรรค์และเป้าหมายโดยอิทธิพลจากความทรงจำ�
และประสบการณ์ มี อำ � นาจอย่ า งมากต่ อ การรั บ รู้ รู ป
ลักษณ์รวมทั้งการถ่ายโยงเนื้อหาไปสู่สิ่งอื่น
ประการที่สี่ ความงามแบบทวิลักษณ์ คือความ
ประสานสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ กับองค์
รวมทัง้ หมด ผันแปรไปตามการรับรูถ้ งึ รสนิยมและคุณค่า
ในทางสุนทรียภาพของแต่ละคน ความงามนีเ้ ป็นได้ตงั้ แต่
องค์ประกอบไปจนถึงแก่นแท้
มาติเยอร์ ริการ์และตริน ซวน ตวน (2554)
กล่าวถึง การรับรู้ลักษณะทวิลักษณ์ว่า เป็นการรับรู้ตาม
ปกติของผูท้ ยี่ งั ไม่รแู้ จ้งกล่าวคือ เป็นการรับรูป้ รากฏการณ์
ในลักษณะทีม่ ผี รู้ ู้ (จิตสำ�นึก) และสิง่ ทีถ่ กู รู้ (ภาพทีเ่ กิดขึน้
ในใจและโลกภายนอก) รวมทั้งความเชื่อว่า ตัวตนมีอยู่
จริง ต่อแนวคิดนีเ้ มือ่ ผูด้ ภู าพกับลายลักษณ์อกั ษรก้าวพ้น
โลกแห่งการแบ่งแยก อุบัติการณ์ทางสุนทรียภาพคือมิติ
ใหม่แห่งความเป็นหนึ่งเดียว (Oneness)
การควบรวมกระบวนทัศน์เชิงกลไกกับกลศาสตร์ควอน
ตัมผ่านงานภาพกับลายลักษณ์อักษร
งานภาพกับลายลักษณ์อกั ษรเป็นปรากฏการณ์
ควบรวมรูปลักษณ์และกระบวนทัศน์อย่างน้อยสองระบบ
Leonard Shain (1999) กล่าวถึงระบบภาษาว่าเป็นแบบ
ลำ�ดับขั้นตอน เกี่ยวเนื่องกับมิติตามลำ�ดับเวลาแบบหนึ่ง
ต่อหนึ่ง (One-at-a-time) เป็นกระบวนทัศน์เชิงกลไก
แบบนิวตัน (Newtonian paradigm) ในขณะที่ระบบ
ภาพเกี่ยวข้องกับสหัชญาณ (Intuition) การแสดงออก
ทางอารมณ์ เป็นมิติที่ไม่ต้องการเหตุผล เป็นกระบวน
ทัศน์แบบควอนตัม (All-at-once quantum jump) เป็น
หลักของการอุบัติพร้อมของมิติด้านเวลาและพื้นที่ เป็น
ปรากฏการณ์ของความฝันและจินตนาการสู่ภาพนิมิต
ทั้งนี้การปรุงแต่งของจิตทำ�ให้กระบวนทัศน์ทั้งสองต่าง
เสริมเกื้อกัน รูปแบบทางการสร้างสรรค์งานในลักษณะ
ดังกล่าวนี้เป็นวิธีการที่ทำ�ได้ไม่ยากด้วยเทคโนโลยีทาง
ภาพ หากแต่ปญ
ั หาเกีย่ วกับการตีความทีเ่ กิดจากช่องว่าง
ของระบบวิธีคิดในเชิงแบ่งแยก โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
9
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วั ฒ นธรรมตะวั น ตกที่ แ บ่ ง แยกระบบเหตุ ผ ลและ
สุนทรียภาพออกจากกัน เป็นปัญหาสำ�คัญในมุมมองด้าน
การตีความ
นอกจากการควบรวมรูปลักษณ์ดงั กล่าวแล้ว ยัง
เป็นการควบรวมมิตดิ า้ นเวลาในเรือ่ งการปรากฏพร้อมทัง้
อดีต ปัจจุบัน และอนาคต (Concept of simultaneity)
การรินไวน์มีรากฐานจากอดีตที่สืบทอดอารยธรรมด้าน
อาหารและเครือ่ งดืม่ ปรากฏสูป่ จั จุบนั ทีบ่ ง่ ชีไ้ ด้ถงึ รสนิยม
และคุณค่าในเชิงสัญลักษณ์ เห็นถึงอนาคตทีส่ มั ผัสได้จาก
ประสบการณ์ ทั้งนี้สื่อภาษา “wine x food” และ
“technology with style” เป็นการสื่อสารตามลำ�ดับ
ขั้นตอนที่คุ้นเคยตามระบบจักรกล ในขณะที่ภาพและ
มโนภาพเป็นมิติภายในจิตใจ (In here) เป็นสุนทรียภาพ
ที่อุบัติควบคู่กันในพื้นที่การสื่อสาร อีกทั้งพื้นที่ของภาพ
และภาษาต่างแสดงคุณสมบัติในการครอบครองกันและ
กัน สอดคล้องกับแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่อง
ครัว Smeg ทีเ่ ปลีย่ นโฉมพืน้ ทีใ่ ช้สอย (Icons that transform the space that they occupy) นำ�สู่การเปลี่ยน
สถานการณ์ (Situation shift) ทั้งจากภาพที่เห็นและ
ภาษาที่ อ่ า น โดยเป็ น การรวบรวมและเรี ย บเรี ย ง
ประสบการณ์ ชั่ ว ขณะหนึ่ ง ก้ า วกระโดดไปสู่ อี ก

สถานการณ์หนึ่งนั่นคือ การก้าวสู่ภาพนิมิตของการรับรู้
รสนิยมและสุนทรียภาพในการมีสว่ นร่วมงานเทศกาลไวน์
และอาหารอิตาเลียน ณ Sydney Town Hall
บทส่งท้าย
ผู้อ่านนิตยสารฯ เมื่อพบเห็นงานโฆษณาอันนี้
การจัดการทีท่ �ำ ให้เกิดความหมายขึน้ ก็โดยการนำ�เอารหัส
ตัวสารเชิงตรรกลักษณ์ (Digital message code) เข้ามา
บรรจบกั บ รหั ส ตั ว สารเชิ ง เสมื อ นจริ ง (Analogical
message code) จิตนาการและสุนทรียจากงานโฆษณา
ดั ง กล่ า วบั ง เกิ ด ขึ้ น สอดรั บ กั บ คำ � ขวั ญ ของ SMEG
ผู้อุปถัมภ์งาน ผลสัมฤทธิ์การสื่อสารได้ทั้งในส่วนที่
ทำ�ความเข้าใจในเรือ่ งของเนือ้ หา และยังเห็นได้ชดั เจนใน
ส่วนทีเ่ ป็นอัตตของการสือ่ สาร (Metacommunication)
ในเรื่องของจิตนาการ รสนิยม และสุนทรียะ ตัวโฆษณา
เองได้บ่งบอกถึงการซ้อนทับความสัมพันธ์ของสื่อตัว
อักษร สื่อภาพ สื่อโฆษณา และสื่อนิตยสาร ที่หลอม
รวมบรรจบเข้าไว้ด้วยกันและจะแยกขาดออกจากกันได้
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจิตในการอ่านและการจ้องมองของผู้อ่าน
นิตยสารดังกล่าว ทัง้ หมดนีโ้ ดยรวมก็คอื “The medium
is the message”
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