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บทคดัย่อ 
การวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงการส่ือความหมายความเพ้ียนในพ้ืนท่ีส่ือสังคมออนไลน์ โดยแยก

วิเคราะห์เป็นสองส่วน ส่วนแรกเป็นการวิเคราะห์จากเน้ือหาของมาดามมด ในรายการภาษา พลาซ่า ภาพถ่ายจากแฟน
เพจ เซ็กซ่ี แพนเคก้ และแม่บา้นมีหนวด พบวา่การส่ือความหมายของความเพี้ยนผา่นรูปแบบการใชว้จันภาษา ไดแ้ก่ คาํ
สแลง ส่วนรูปแบบการใชอ้วจันภาษา ไดแ้ก่ การใชกิ้ริยาท่าทาง การแต่งกาย ฯลฯ ส่วนท่ีสองเป็นการวิเคราะห์การรับรู้ 
และคุณค่าของความเพี้ยนจากกลุ่มวยัรุ่นอายุ 18-25 ปี พบวา่ เป็นการร้ือสร้างความหมายใหม่ จากเดิมความเพ้ียนท่ีถูก

มองภาพรวมเป็นเร่ืองของความผิดปกติของร่างกาย และจิตใจ อีกทั้งเป็นการให้ความหมายจากผูอ่ื้น แต่ในพ้ืนท่ีส่ือ
สังคมออนไลน์ในปัจจุบนั ความเพ้ียนเกิดจากการประกอบสร้างจากความโดดเด่นจากคนส่วนใหญ่ในสังคม โดยแสดง
ความแตกต่าง และลกัษณะของหลงัสมัยนิยม ผ่านรูปแบบความผิดเพ้ียน และความแปลกในการนําเสนอรายการ 
ตลอดจนภาพถ่าย 
 

ABSTRACT 
This research is for studying to communicating of weirdness in social media space. We had analyzed 

by separate into two point, the first is about the analysis of text in the Plaza Plaza Television Program of Madam Mod 
and pictures fan page of Sexy Pancake and Maebanmeenuad found that it's construction and communication was 
based on a verbal communication namely slang and for the non verbal communication is also used as body 
movement, dressing etc.. And for the second point was analyzed by the apperceived value with the weirdness form 
adults 18-25 years old and found that it was deconstructed and gave the new meaning for the weirdness, the 
previously weirdness was seen as a passive thing and to be meant about physical and mind abnormality. But in social 
media space recently, weirdness comprise of noticeable peoples. They show difference, aspect of post modernism 
through weirdness form presenting shown and photograph. 

 
คาํสําคญั: การส่ือความหมาย ความเพ้ียน พื้นท่ีส่ือสังคมออนไลน์ 
Key words: Communicating, Weirdness, Social Media Space 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
* นักศึกษา หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวฒันธรรมศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวฒันธรรมเอเชีย มหาวิทยาลยัมหิดล 
** อาจารย์ สาขาวิชาวฒันธรรมศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวฒันธรรมเอเชีย มหาวิทยาลยัมหิดล 
*** อาจารย์ สาขาวิชาวฒันธรรมศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวฒันธรรมเอเชีย มหาวิทยาลยัมหิดล 
**** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวฒันธรรมศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวฒันธรรมเอเชีย  มหาวิทยาลยัมหิดล

1885



HMP1-2 
 

บทนํา 
หากย้อนไปในประวัติศาสตร์อันยาวนานของ   

โลกมนุษย ์ท่ีมีผูค้นจาํนวนหน่ึง ท่ีอยากเปล่ียนแปลง
โลกน้ีให้ดีข้ึนตลอดเวลา ดว้ยความกลา้ท่ีจะคิด และตั้ง
คาํถาม ผา่นจินตนาการต่างๆเพื่อเปล่ียนบางส่ิงท่ีดูจาํเจ 
ให้มันดีและเขา้ท่า แต่บางคาํถามท่ีเขาตั้ งข้ึนมากลับ
กลายเป็นส่ิงทา้ทายความเช่ือของยคุสมยั เช่น ความเช่ือ
ในยุคกลางท่ีเป็นยุคศาสนจกัร หรือศาสนาคริตส์ท่ีมี
อาํนาจมาก ยึดถือคาํสอนของอริสโตเติล เป็นเสมือน
กบัคมัภีร์ไบเบิล ใครก็ตามท่ีเช่ือและเผยแพร่ความคิด
ทฤษฎีท่ีขดัแยง้กบัอริสโตเติล กเ็สมือนหน่ึงเผยแพร่ส่ิง
ท่ีขดัแยง้กบัคาํสอนของพระเจา้ (ชยัวฒัน์, 2543) การ
เห็นต่างไม่วา่จะเป็นธรรมเนียมประเพณี ศาสนา ทาํให้
บางคร้ังกต็อ้งแลกมาดว้ยชีวติ เพราะถูกเขา้ใจผดิวา่เป็น
พวกแม่มด เป็นปีศาจร้าย จนโดนจับไปเผาทั้ งเป็น 
แถมยงัคอยแต่จะทาํลาย หรือหยามเหยยีดความคิดต่าง
ให้สูญส้ิน จนทาํให้ผูท่ี้มีความคิดท่ีเห็นต่าง คิดนอก
กรอบ และเช่ือในบางส่ิงท่ีแตกต่างจากคนในสังคม ถูก
มองว่าเป็นตวัประหลาด เป็นพวกไม่ปกติ เพ้ียน หรือ
เสียสติ 

หากเรามอง “ความเพ้ียน” เป็นปรากฏการณ์
หน่ึงท่ีเกิดข้ึนในสังคมของเราในปัจจุบัน ทาํให้เกิด
คาํถามต่อมาได้ว่า แลว้อะไรท่ีเรียกว่า “ความเพ้ียน” 
แลว้ “ความเพ้ียน” ถูกส่ือความหมายอยา่งไร อนัความ
เพ้ียนท่ีเกิดข้ึนมิไดใ้ชเ้ป็นเร่ืองท่ีแบ่งแยกระหวา่งความ
ปกติ หรือความผิดปกติในดา้นร่างกายหรือจิตใจเพียง
เท่านั้น ดงัเช่น ในวงการบนัเทิงนักร้องบุคคลหน่ึงท่ีมี
อิท ธิพล  และเป็น ท่ี รู้จักกันทั่วโลก  Stefani Joanne 
Angelina Germanotta หรือท่ี รู้จักในนาม  เล ด้ี  กาก้า 
(Lady Gaga) จากข้อ มู ลก าร สื บ ค้น จ ากวิ กิ พี เดี ย 
สารานุกรมเสรี (2557) ได้อธิบายถึงภาพลักษณ์ต่อ
สังคมท่ีทาํให้ กาก้า ดูโดดเด่นไปจากศิลปินอ่ืนโดย
ส้ินเชิง แมใ้นบางแง่มุมอาจจะมองเธอเป็นเพียงคนบา้ท่ี
ไร้สติ แต่งตวัเกินความงาม และขีดจาํกัดของบุคคล
ทัว่ไป แต่ส่ิงเหล่านั้นกส็ร้างความโดดเด่นเป็นท่ีรู้จกัให้
เธอ แมก้ระทัง่นกัวจิารณ์ดา้นแฟชัน่บางคนยกให ้กากา้ 

เป็นเจา้แม่แห่งวงการแฟชัน่ และใหก้ารแต่งตวัของเธอ
เป็นแรงบนัดาลใจทุกคร้ัง การออกจากกฎเกณฑ์เดิมๆ 
หรือบรรทดัฐานเดิมๆ ท่ีสังคมคาดหวงัไว ้อาจจะไม่
จาํเป็นว่าจะตอ้งเป็นส่ิงเลวร้าย หรือเป็นการขดัขืนต่อ
สังคม และวฒันธรรมเสมอไป การนอกกรอบอาจเป็น
เพียงการสร้างเส้นทางใหม่ๆ เพ่ือให้ไปถึงจุดหมาย
ปลายทางท่ีเป็นเจตนารมณ์ในการดําเนินชีวิตเฉก
เช่นกนั 

ช่องทางส่ือมวลชนเป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ี
สรรคส์ร้าง แสวงหาส่ิงทา้ทายท่ีเรียกว่า “ความเพ้ียน” 
ซ่ึงส่ือมวลชนในอดีต “ความเพ้ียน” ดูจะเป็นส่ิงท่ีถูก
นาํเสนอ และให้คุณค่าความหมายออกมาในเร่ืองของ
ความผิดปกติ ความบกพร่องทางด้านร่างกาย และ
จิตใจท่ีมาแต่กาํเนิดเป็นส่วนใหญ่ ดว้ยกรอบท่ีถูกจาํกดั
ด้วยความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นหลัก อันเป็น
สาเหตุทาํให้เกิดความแตกต่าง แบ่งแยกอย่างชัดเจน 
เช่น สัดส่วนของร่างกาย ความสามารถทางสมองและ
จิตใจ  ความเป็นกลุ่มก้อนของชาติพัน ธ์ุ  เป็นต้น 
ประกอบกบัส่ิงใดท่ีแตกต่าง แปลกแยกจากส่วนร่วมดู
จะกลายเป็นเร่ืองผิดแปลกแตกต่างอย่างแยกซ้ายขวา
ชัดเจน อีกทั้ งการรับรู้เร่ืองความผิดปกติเหล่าน้ีดูจะ
เป็นเร่ืองท่ีสร้างความแปลกตา และแปลกใจ ไร้การช่ืน
ชมยกยอ่ง และการตอกย ํ้าผลิตซํ้ าถึงความแตกต่าง ดว้ย
การใชค้าํพูด และเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์ในการวดั
ตรวจสอบ 

ในยุคปัจจุบันช่องทางส่ือมวลชนอย่างส่ือ
ออนไลน์ เข้ามามีบทบาท และเป็นเร่ืองท่ีไม่ไกลตัว
ของผู ้คน อีก ต่อไป  ด้วยการพัฒนารูปแบบของ
คอมพิวเตอร์ โทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟน ไอแพด แทบ
เลตต่างๆ ท่ีปรับเปลียน และยกระดับใหม่ในแต่ละ
เดือน  พร้อมกับราคาท่ี มีมานําเสนอในรายระดับ 
ตามแต่งบประมาณของผูบ้ริโภคให้เลือกกนัตามความ
เหมาะสม อีกทั้ งเป็นช่องทางท่ีไม่ไดจ้าํกดัการเขา้ถึง
ด้วย เพศ วยั การศึกษา ความมั่นคงทางการเงิน และ
เวลาในการรับชมรับฟัง สามารถแลกเปล่ียนข้อมูล
ความรู้ในส่ิงท่ีสนใจร่วมกนัได ้เป็นคลงัขอ้มูลความรู้
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ขนาดย่อมท่ีสามารถเสนอและแสดงความคิดเห็น 
แลกเป ล่ียนความ รู้  หรือตั้ งค ําถามใน เร่ืองต่างๆ 
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสารกับคนอ่ืน 
สะดวกและรวดเร็ว และจุดเด่นอีกประการหน่ึง คือ 
เป็นส่ือในการนาํเสนอผลงานของตวัเอง ไม่ว่าจะเป็น
งานเขียน รูปภาพ วีดิโอต่างๆ เพื่อให้ผูอ่ื้นได้เข้ามา
รับชมและแสดงความคิดเห็น และใช้เป็นส่ือในการ
โฆษณา ประชาสัมพนัธ์ 

ซ่ึ งงานวิจัย ช้ิน น้ีพ ยายาม ท่ี จะนํ าเสนอ
ภาพรวม ตลอดจนวิเคราะห์การส่ือความหมายความ
เพ้ียนในพ้ืนท่ีส่ือสังคมออนไลน์ เน่ืองจากพฒันาการ
รับรู้ในปัจจุบันเร่ือง “ความเพ้ียน” ดูจะเป็นการสร้าง
ความหมายใหม่ เพราะมิไดจ้าํกดัอยูท่ี่ความผิดปกติทาง
ร่างกาย หรือจิตใจเพียงเท่านั้ น แต่เป็นการนําเสนอ
ผลงานของบุคคลธรรมดาท่ีไม่ไดมี้ความบกพร่องทาง
ร่างกาย หรือจิตใจ อย่างมาดามมด แม่บ้านมีหนวด 
และเซ็กซ่ี  แพนเค้ก  ท่ี เป็นผู ้มี ช่ือเสียง หรือเป็นท่ี
ยอมรับในสังคมออนไลน์ หรือเป็นท่ีรู้จกักนัดีว่าเป็น 
“เน็ตไอดอล” ผา่นการนาํเสนอความกลา้คิด กิจกรรมท่ี
ผดิแปลก หรือเพ้ียนไปจากการดาํเนินชีวิตตามธรรมดา 
หรือกบับางส่ิงท่ีไม่คิดวา่อาจจะเกิดข้ึน หรือต่างไปจาก
ส่ิงท่ีเคยปฏิบติัมาแต่เดิม เช่น ภาษาท่ีใชใ้นการนาํเสนอ 
การแต่งกาย นํ้ าเสียง ท่าทางของผูผ้ลิตผลงานเป็นตน้ 
ซ่ึงการนาํเสนอดงักล่าว พยายามท่ีจะลบลา้งเส้นแบ่ง
ระหวา่งความปกติและความผิดปกติ เพราะความเพ้ียน
อาจหมายถึงการประกอบสร้างข้ึนจนกลายเป็นความ
เคยช้ินของการรับรู้ และกลายเป็นท่ียอมรับในวงกวา้ง 
เป็ นการ เน้นความผสมผสาน ถึงความแตกต่ าง
หลากหลายในหลายบทบาทหน้าท่ีร่วมกนั แทนท่ีจะ
มองเป็นเพียงเร่ืองของการตัดสินในเร่ืองของสภาพ
ความผิดปกติในด้านร่างกาย และจิตใจเพียงเท่านั้ น 
หากแต่เป็นการเคารพด้วยส่ิงซ่ึงมีความแตกต่าง
หลากหลาย การยอมรับคุณค่า และเปิดมุมมองในทาง
ความคิดสร้างสรรค์เพ่ือสร้างความเขา้ใจ การยอมรับ 
ในทัศนะคติ พฤติกรรม  และปรากฎการณ์ต่างๆ ท่ี
เกิดข้ึนในสังคมไทย 

วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. ศึกษาการส่ือความหมายของความเพ้ียนใน

พื้นท่ีส่ือสังคมออนไลน์ 
2. วิเคราะห์การรับรู้ และให้คุณค่าของความ

เพ้ียนของกลุ่มตวัอยา่งวยัรุ่นตามแนวคิดหลงัสมยัใหม่ 
 
ระเบียบวธีิวจิัย 

วิเคราะห์ตัวบท (Textual analysis)จากการ
ใช้ภาษาเพ่ือการส่ือสาร 

ก าร ศึ ก ษ า น้ี เป็ น ง าน วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภ าพ 
(Qualitative Research) โดยใช้การวิ เคราะห์การใช้
ภาษาเพ่ือการส่ือสารจากตวับทรายการภาษา พลาซ่า 
ภาพถ่ายจากแฟนเพจ  (fanpage) เฟสบุ๊ค  (facebook) 
ของแม่บา้นมีหนวด และเซ็กซ่ี แพนเคก้ ใชเ้กณฑก์ารวิ
เคราะจาก 2 องคป์ระกอบการใชภ้าษาเพ่ือการส่ือสาร 
คือ การใชว้จันภาษา และการใชอ้วจันภาษา 

วิเคราะห์การรับรู้ และให้คุณค่าของความ
เพี้ ยนของก ลุ่มตั วอ ย่ าง ผู้ชมวัย รุ่นแบบ เจาะจง 
(Purposive Sampling) 

วิเคราะห์การรับรู้ และให้คุณค่าของกลุ่ม
ตวัอยา่งผูช้มวยัรุ่นทั้งเพศชาย และเพศหญิงท่ีมีอาย ุ18-
25 ปี ท่ีอาศยัในชุมชนราชพฤกษ ์เขตกรุงเทพมหานคร 
เน่ืองจากกรุงเทพมหานครเป็นพ้ืนท่ีแห่งความเป็น
สังคมเมือง ท่ีมีการอาศยัอยูร่วมกนัถึงวฒันธรรมความ
แตกต่างหลากหลายในดา้นต่างๆ มีความเคล่ือนไหวทั้ง
ทางดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา รวมทั้ ง
ข่าวสาร และเทคโนโลยีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่าง
ต่อเน่ือง โดยกลุ่มวยัรุ่นเหล่าน้ีมีโอกาสเปิดรับขอ้มูล 
ติดตามข่าวสารไดส้ะดวกรวดเร็ว และทนัเหตุการณ์อยู่
ตลอดเวลา อีกทั้งยงัเป็นผูมี้อาํนาจในการเลือกเปิดรับ
ข้อมูล ติดตาม สืบค้น และในบางคร้ังยงัเป็นผูผ้ลิต
ข่าวสารต่างๆนั้นไดด้ว้ยตนเอง จาํนวน 13 ราย จากการ
เลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ท่ี
มี คุณลักษณะตามวัต ถุประสงค์การวิจัย  ทําการ
สัมภาษณ์เก็บขอ้มูลแบบสนทนากลุ่ม (Focus groups) 
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และสัมภาษณ์ระดับลึก (In-Depth Interview) จากนั้ น
วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยแนวคิดภาษาเพ่ือใชใ้นการส่ือสาร 
และแนวคิดหลงัสมยัใหม่ เปรียบเทียบ สรุป อภิปราย
ผลการวิจัย    การ ศึกษ าน้ี ได้ รับการ รับ รองจาก
คณะกรรมการการวิจยัในมนุษย ์มหาวิทยาลยัมหิดล 
โดยกลุ่มตวัอยา่งไดรั้บฟังคาํช้ีแจง้การวิจยัและลงนาม
ใหค้วามสมคัรใจก่อนเขา้ร่วมการวจิยั  
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ใช้การนําเสนอผลการศึกษาเป็น พรรณนา
วเิคราะห์ (Analytical Descriptive)โดยแยกประเดน็การ
วิเคราะห์เป็นสองส่วน คือ 1. วิเคราะห์การใชภ้าษาเพ่ือ
การส่ือสารจากตัวบท (Texual analysis) จากรายการ
ภาษา พลาซ่า ภาพถ่ายจากแฟนเพจเฟสบุ๊คของแม่บา้น
มีหนวด และ เซ็กซ่ี แพนเคก้ 2. วิเคราะห์การรับรู้ และ
ให้ คุณค่ าของความเพ้ียนของกลุ่มตัวอย่างวัย รุ่น 
จากนั้ นนําข้อมูลทั้ งสองส่วนมาวิ เคราะห์  โดยใช้
แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งมาเป็นกรอบในการพิจารณา
อย่างละเอียดเก่ียวกับการตีความ และทาํความเขา้ใจ
การส่ือความหมายความเพ้ียนในพื้นท่ีส่ืออนไลน์ 
 
ผลการวจิัย 

ส่วนที ่1 การส่ือความหมายความเพีย้น 
จากการวิเคราะห์ภาษาท่ีใช้ในการส่ือสาร

ความเพ้ียน พบว่าองค์ประกอบท่ี 1. การใชว้จันภาษา 
(verbal communication) หมายถึง ภาษาท่ีแสดงออก
โดยการใชถ้อ้ยคาํ คาํพูดหรือตวัอกัษรซ่ึงไดแ้ก่ ภาษา
พูด และภาษาเขียน (พชร บัวเพียร, 2537) การใช้วจั
นภาษาในการส่ือสารตอ้งคาํนึงถึงความชดัเจนถูกตอ้ง
ตามหลักเกณฑ์ภาษา  หรือไวยากรณ์ ดังเช่น หน้าท่ี
ของคาํ  ตาํแหน่งของคาํ   และความหมายของคาํ ซ่ึง
ค วามห ม ายขอ งคํา มี ทั้ งค ว ามห ม ายตรง   และ
ความหมายแฝง ผูส่้งสารจาํเป็นตอ้งศึกษาโครงสร้าง
ของประโยคเพื่อวางตาํแหน่งของคาํในประโยคให้
ถูกตอ้ง ถูกท่ีไม่สับสน  ซ่ึงคนในสังคมตอ้งเรียนรู้ และ
ใชภ้าษาในการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน และคิด เพ่ือให้การ

ส่ือสารบรรลุเป้าหมาย ผูส่้งสารยงัตอ้งคาํนึงถึงความ
เห ม า ะ ส ม กั บ ลั ก ษ ณ ะ ก า ร ส่ื อ ส า ร  เว ล า 
สถานท่ี  โอกาส  และบุคคล  ตอ้งพิจารณาว่าส่ือสาร
กบับุคคล หรือกลุ่มบุคคล  เพราะขนาดของกลุ่มมีผล
ต่อการเลือกใช้ภาษา ประกอบกับต้องให้เหมาะกับ
ลกัษณะงาน  เป้าหมาย  ผูส่้งสารจะตอ้งรู้จกัความต่าง
ของส่ือ และความต่างของภาษาท่ีใชก้บัแต่ละส่ือ และ
กลุ่มผูรั้บสาร เพ่ือใช้ภาษาให้เหมาะสมกับผูรั้บสาร
เป้าหมาย การใชภ้าษาส่ือสารจริงๆ นั้น ความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลมีต่างๆกนั 

จากการวิเคราะห์ลกัษณะการใช้วจัน ภาษา
ในการส่ือความหมายความความเพ้ียนของรายการ
ภาษา Plaza แสดงให้เห็นว่า เป็นการใช้ภาษาพูดใน
ระดบัแบบกนัเอง มีการนาํเสนอคาํศพัท์สแลงท่ีถือว่า
เป็นภาษาท่ีไม่เป็นแบบแผน กไ็ม่ใช่คาํตํ่า หรือคาํหยาบ
คาย แต่ก็ไม่ใช่ภาษาท่ีโดยยอมรับกนัว่าถูกตอ้ง เป็นท่ี
เขา้ใจไดเ้ฉพาะกลุ่ม หรือชัว่ระยะเวลาหน่ึง ท่ีเรียกกนั
วา่ คาํสแลง หรือคาํคะนอง โดยการสร้างคาํใหม่โดยใช้
วิธีดงัน้ี เช่น การยืมคาํจากภาษาต่างประเทศ เช่น ฟาบุ 
ฟาบุ หมายถึง เก๋ ชิค ฮิบ เลิศ ซ่ึงเพ้ียนเสียงมาจากคาํวา่ 
fabulous ท่ีแปลว่า เยี่ยม ดีเลิศ เม่ือนาํมาเป็นภาษาไทย
จึงเป็นการใชค้าํตดัสั้ น หรือกร่อนคาํลงอีกทั้งเป็นการ
ใช้คาํซํ้ าโดยไม่ใช้ไม้ยมก เพ่ือเน้นให้ง่ายต่อการใช ้
และจดจํา เป็นต้น  โดยเน้ือหา หรือประเด็นท่ีทาง
รายการภาษา พลาซ่านําเสนอโดยส่วนใหญ่ เป็น
เร่ืองราวเก่ียวกบัสังคมเพ่ือนแบบวยัรุ่น เร่ืองการเรียน 
ความรัก เพศ และแฟชัน่ ซ่ึงเป็นเน้ือหาท่ีมีความเก่ียว
พนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม และทศันะคติของวยัรุ่นในสังคม
ปัจจุบนั จึงเป็นการไม่ยากท่ีกลุ่มผูรั้บสารวยัรุ่นมีความ
เขา้ใจ และเขา้ถึงเน้ือหาของรายการไดอ้ยา่งรวดเร็ว ใน
ส่วนของตัวบทภาพถ่ายจากแฟนเพจเฟสบุ๊คของ
แม่บ้านมีหนวด และเซ็กซ่ี แพนเค้ก เป็นภาพถ่ายจึง
เน้นการวิเคราะห์ของอวจันภาษา ซ่ึงจะกล่าวถึงใน
ส่วนถดัไป องค์ประกอบท่ี 2. อวจันภาษา (non verbal 
communication) หมายถึง ภาษาท่ีไม่ไดแ้สดงออกโดย
ถอ้ยคาํ คาํพูด หรือตวัอกัษรโดยตรง แต่แสดงออกทาง
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อ่ืน ซ่ึงสามารถส่ือความหมายได ้โดยความหมายของ 
อวยพร พาณิช และคณะ (2526) หมายถึง สัญลกัษณ์ 
หรือรหัสท่ีละเอียดอ่อนไม่ไดบ้นัทึกไวท่ี้ใด แต่เป็นท่ี
เขา้ใจในการถ่ายทอดความเขา้ใจนั้ นกระทาํระหว่าง
บุคคล 2 คนข้ึนไป โดยมีจุดมุ่งหมาย มีความรู้สึกตวั 
และมีปฏิกิริยาตอบสนองเขา้มาเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ กิริยา
อาการ สีหน้าแววตา นํ้ าเสียง ระยะห่าง และเวลา เป็น
ตน้ ส่วน กาญจนา โชคเหรียญสุขชยั (2550, น.3-5) ได้
รวบรวมนิยามของอวจันภาษาของนกัวชิาการไวด้งัน้ี  

Wilden อธิบายถึงอวัจนภาษาว่า เป็นการ
ส่ือสารของมนุษยท่ี์แสดงออกดว้ยภาษาท่าทาง สีหน้า 
การเปล่ียนแปลงของระดับเสียง ความต่อเน่ือง ลีลา 
รวมถึงจงัหวะของการแสดงออกต่างๆ ซ่ึงเน้ือหาส่วน
ใหญ่อยู่ในรูปของการส่ือสารท่ีตอ้งอาศัยสัญลักษณ์
ต่างๆ  

Gudykunst, Ting-Tooney and Chua ไ ด้
อธิบายเปรียบเทียบการส่ือสารเชิงอวจันภาษากับวจั
นภาษาไวว้่า ในขณะท่ีการส่ือสารเชิงวจันภาษาเป็น
การส่ือสารแบบตวัอกัษร แต่ในการส่ือสารเชิงอวจัน
ภาษาจะประกอบไปดว้ยการส่ือสารหลายระดบั หลาย
รูปแบบ หลายมิติ และเป็นระบบท่ีตอ้งอาศยัสัญลกัษณ์
ทางการส่ือสาร 

ปรมะ  สตะ เวทิน  ก ล่ าว ถึ งการ ส่ื อส าร
เชิงอวจันภาษาว่า เป็นการส่ือสารโดยใช้รหัส หรือ
สัญลักษณ์อย่างอ่ืนแทนท่ีจะใช้ภาษาพูด หรือภาษา
เขียน เช่น การยิ้ม การแสดงกิริยาท่าทาง หรือวรรค
ตอนเป็นตน้ ซ่ึงรหัส หรือสัญลกัษณ์สามารถแบ่งออก
ไดเ้ป็น 6 ประเภท คือ เวลา เน้ือท่ี กิริยา ส่ิงของ ร่างกาย 
และเสียงท่ีเปล่งออกมาแต่ไม่มีความหมายท่ีเรียกวา่ ปริ
ภาษา ซ่ึงใกล้เคียงกับความหมายท่ี พัชนี เชยจรรยา 
และคณะ ได้กล่าวว่า การส่ือสารเชิงอวจันภาษาเป็น 
“ภาษาเงียบ”  

จากทศันะของนกัวิชาการเหล่าน้ีทาํให้ทราบ
ไดว้า่ การส่ือสารเชิงอวจันภาษา หมายถึง การส่ือสารท่ี
ไม่ไดเ้ป็นภาษาพูด หรือภาษาเขียน ไม่ไดใ้ชก้ฎเกณฑ์
ตามหลกัภาษาศาสตร์ แต่อาจมาพร้อมกบัภาษาพูดหรือ

ภาษาเขียน คือปรากฏในลกัษณะของการใชส้ัญลกัษณ์ 
บุคลิกท่าทาง การแสดงออกในรูปแบบต่าง ๆ ของผูส่้ง
สาร การใช้วตัถุส่ิงของ เคร่ืองประดับ หรืออุปกรณ์ 
ต่างๆ นํ้าเสียง การเนน้เสียง จงัหวะของการพูด และยงั
รวมตลอดไปถึงส่ิงอ่ืนๆ ท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งในการแปล
ความหมายของมนุษย ์

การใชอ้วจันภาษาของรายการภาษา พลาซ่า
ในการส่ือความหมายความเพ้ียน  

 
รูปท่ี1 รายการภาษา พลาซ่า ตอนฟาบุ ฟาบุ 

 

จากรูปพบว่าเป็นการแสดงกิริยาท่าทางเพ่ือ
เสริม เน้นย ํ้า หรือขดัแยง้ความหมายของวจันภาษาให้
เกิดความชดัเจนมากยิ่งข้ึน โดยกิริยาท่าทางถูกปรับใช้
ไปให้เขา้กบัสถานการณ์ มีการใชภ้าพระยะใกล ้(close 
up) และลายคอมพิวเตอร์กราฟิก ทั้งน้ีเพ่ือให้เห็นภาพ 
และเป็นการส่ือสารความหมายให้ชัดเจน  ซ่ึงการ
แสดงออกการประกอบการพูดมกัจะแสดงไปในทางท่ี
ลน้เกินจริง หรือแบบไม่สมจริง เพ่ือส่ือให้เกิดความ
เสียงหัวเราะ ความตลกขบขัน หรือความท่ีต้องการ
ประชดประชันในบางเร่ือง อีกทั้ งเป็นการเพ่ิมสีสัน 
และเป็นท่ีดึงดูดความสนใจต่อผูช้มรายการ การแต่ง
กายไม่เน้นความสมจริงในเร่ืองสัจนิยม แต่จะเน้น
ความเยอะ ความใหญ่ สีสันฉูดฉาด เป็นไปในลกัษณะ
ท่ีไม่เขา้กนั หรือผิดรูปแบบโครงสร้างหน้าท่ี เม่ือการ
แต่งกายถูกใช้ประกอบกับกิริยาท่าทางส่วนใหญ่จึง
เป็นไปในการสร้างเสียงหัวเราะ ความสนุกสนาน การ
ลอ้เลียน ประชดประชนั หรือการแสดงให้ดูขดัแยง้กบั
บางเร่ืองเป็นตน้ 
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การใช้อวัจนภาษาในการส่ือความหมาย
ความเพ้ียนของภาพแม่บา้นมีหนวด  

 
รูปท่ี 2 ภาพแม่บา้นมีหนวดในบรรยากาศทุ่งนา 

 

จากรูป พบว่าเป็นการใช้เส้ือผา้เคร่ืองแต่ง
กายท่ีเนน้ความหรูหรา สีสันฉูดฉาดสดใส โดยเนน้ถึง
ความพล้ิวไหวของผืนผา้เป็นสําคัญ  เคร่ืองแต่งกาย
ไม่ไดเ้ป็นไปตามโครงสร้างหน้าท่ี หรือเหมาะสมกบั
บริบท สถานการณ์ หรือกาลเทศะโดยทัว่ไป ประกอบ
กบัการเลือกสถานท่ีในการถ่ายรูป และเคร่ืองแต่งกายท่ี
ดูไม่เขา้กนั มีการผสมผสานของเน้ือหาในหลายส่วน 
เช่น  ความทันสมัย ความเป็นชนบท  ความสกปรก 
ความสวยงาม ความท้าทาย เป็นตน้ หากแต่เป็นการ
แสดงออกเพื่อความขบขนัเป็นส่วนใหญ่ 

การใชอ้วจันภาษาในการส่ือความหมายของ
ภาพถ่ายเซ็กซ่ี แพนเคก้  

       
            รูปท่ี 3 ภาพถ่ายเซ็กซ่ี แพนเคก้ กบัอุปกรณ์การ
จบัปลาแบบทอ้งถ่ิน 

จากรูป พบว่าการส่ือความหมายความเพ้ียน
ของ เซ็กซ่ี แพนเค้ก ได้เลือกท่ีจะสกัดกล่ินอายจาก
ความเป็นพ้ืนบา้น เช่น อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ
ทางการเกษตร ส่ิงแวดลอ้มบรรยากาศของชนบท วิถี
ชีวิตในการดาํเนินชีวิต หรือแมแ้ต่บางสถานท่ีท่ีคาดไม่
ถึง หรือไม่เป็นท่ีนิยมนํามาเป็นสถานท่ีถ่ายภาพ เช่น 

ศาลพระภูมิ จอมปลวก เจดียเ์ก็บอัฐิกระดูก เป็นต้น 
รวมถึงนาํลกัษณะทางกายภาพของตนผสมผสาน กบั
การแต่งกายดว้ยชุดหาบหวิว สอดแทรกความทะเลน้ 
ด้วยการนําเสนอความแตกต่างในรูปแบบของความ
เป็นชนบทมาสู่พื้นท่ีร่วมสมยัอยา่งส่ือสังคมออนไลน์ 
ดว้ยการนาํเอาวฒันธรรมทอ้งถ่ินมาเป็นลูกเล่นในการ
ประกอบ  และนําเสนอตัวตน  องค์ประกอบท่ี  3. 
ความสัมพนัธ์ของการใช้วจันภาษา และอวจันภาษา
ตามแนวคิดของ สุปรีดี สุวรรณบูรณ์(ม.ป.ป.) ในการ
ส่ือสารความเพ้ียนพบวา่ การส่ือสารแต่ละคร้ังยอ่มใช้
ทั้งการส่ือสารเชิงวจันภาษาและอวจันภาษาควบคู่กนั
ไป  ซ่ึ งว ัจนภาษาท่ีใช้สัมพันธ์กับอวัจนภาษามี  5 
ลกัษณะดว้ยกนั คือ การใชซ้ํ้ ากนั การใชอ้วจันภาษาท่ีมี
ความหมายเช่น เดียวกันกับวัจนภาษาช่วยให้ ส่ือ
ความหมายไดช้ัดเจนยิ่งข้ึน ใช้แทนกนั การใช้อวจัน
ภาษาทาํหนา้ท่ีแทนคาํพูดเช่น ใชเ้สริมกนั การใชอ้วจัน
ภาษาเพ่ิมหรือเสริมนํ้ าหนักให้แก่ค ําพูดเพ่ือแสดง
อารมณ์  ความรู้สึก หรือแสดงภาพจากตัวอักษรให้
จริงจงัมากข้ึน ใชเ้นน้กนั การใชอ้วจันภาษาเนน้บางจุด
ท่ีผูพู้ดตอ้งการจะเน้นประกอบกับวจันภาษา ซ่ึงการ
เน้ นนั้ น มี นํ้ าห นั กแตก ต่ างกัน  มี เน้ น ม าก  เน้ น
พอสมควรหรือเนน้เลก็นอ้ย เคร่ืองมือท่ีช่วยในการเนน้
ท่ีสําคัญ  ๆ  ใช้ขัดแย ้งกัน  การใช้อวัจนภาษาท่ี ส่ือ
ความหมายตรงกันข้ามกับสารในคําพูด  เช่น  จาก
สถานการณ์ตวัอยา่งจากรายการภาษา พลาซ่า ตอน ฟา
บุ ฟาบุ (หมายถึง เก๋ ชิค ฮิบ เร่ิด) 

“โอโ้ห! ท่ีคาดผมเบอร์ร่ีสีทอง โอ๊ย! กระเป๋า
ชาแนวไหน วา๊ย! รองเทา้คิดเตียนรูบูแตง เฮอ้! โอโ้ห! 
ฟรุตทาเร่ Oh my god มาดามมด มาดามมด เป็นคนท่ี 
ฟาบุ ฟาบุ” 

  
รูปท่ี4 ภาพจากสถานการณ์ตวัอย่างจากรายการภาษา 
พลาซ่า ตอน ฟาบุ ฟาบุ 
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 จากตวัอย่างขา้งตน้ พบว่า การใชว้จัน ภาษา
มีการใช้คาํสัทพจน์ เช่น “โอ้โห” “โอ๊ย” “ว๊าย” เพ่ือ
แทนการใช้เสียงพูดเพ่ือเสริมในการถ่ายทอดอารณ์ 
เน่ืองจากสถานการณ์ตวัอยา่งกล่าวถึงบุคคลท่ีเป็นดารา
ศิลปินท่ีมีความทันสมยัเลือกใช้ของมีแบรนด์มีราคา  
จึ งมี การก ล่ าวอ้าง ถึ ง ช่ือแบรนด์ เนมชั้ นนํ าจาก
ต่างประเทศ หากแต่เป็นการลอ้เลียนขดัแยง้กบัช่ือแบ
รนด์ตัวจริง เช่นแบรนด์ชาแนล เป็น “ชาแนวไหน”  
แบรนดค์ริสเตียนลูบูแตง เป็น “คิดเตียนรูบูแตง” และมี
การใช้คาํภาษาต่างประเทศแสดงความประหลาดใจ
ดว้ยการออกสําเนียงเพ่ือส่งเสริมสร้างอรรถรสในการ
ส่ือสารให้สนุกสนานเช่น   Oh my god อีกทั้ งกิริยา
ท่าทางการนาํเสนอเคร่ืองแต่งกาย และเคร่ืองใชท่ี้ช่วย
ส่งเสริมวา่ตนเป็นคนท่ีบริโภคสินคา้ท่ีมีความหรูหรามี
ระดบั เป็นตน้ 
 โดยทั้ ง  3 รายการ ท่ี ผู ้วิ จัยนํ าม าทําก าร
วิเคราะห์ พบว่ามีจุดร่วมของการสร้างความเพี้ยน คือ 
การสร้างความบนัเทิงเป็นหลกั โดยความเพ้ียนเป็นส่ิง
ท่ี ถูกประกอบสร้างข้ึน เพ่ือให้ เกิดความแตกต่าง
หลากหลาย และเป็นจุดสนใจในการนําเสนอ ไม่ได้
ตัดสินคุณค่าว่าส่ิงใดถูก ผิด สวย หรือไม่สวย โดย
ไม่ไดย้ึดเอาตามความเป็นจริงตามบริบท สถานการณ์ 
หรือกาลเทศะ เพียงแต่ทําไปเพ่ือให้เกิดอารมณ์ขัน 
เสียงหวัเราะ และเป็นท่ีจดจาํ 

 
ส่วนที่ 2  การรับรู้ และให้คุณค่าของความ

เพีย้น 
จากการวิ เคราะห์องค์ประกอบของตัวบท

รายการภาษา พลาซ่า ภาพถ่ายของแม่บา้นมีหนวด และ
เซ็กซี  แพนเค้ก  จากแฟนเพจเฟสบุ๊ ค  ผู ้วิจัยพบว่า 
ความหมายของ “ความเพ้ียน” ของกลุ่มตวัอยา่งวยัรุ่น มี
การรับรู้ และให้คุณค่าของความเพ้ียนในเชิงบวก คือ 
ความเพ้ียนเป็นการแสดงออกถึงความแตกต่าง สร้าง
ความโดดเด่นท่ีแสดงผ่านออกมาไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของ
การแต่งกาย คาํพูด ท่าทาง หรือการทาํกิจกรรมต่างๆ ซ่ึง
กลุ่มวยัรุ่นมีทศันคติในทางท่ีดีกบัการให้ความหมายของ

ความเพ้ียน เช่น “มี เอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร” “กล้า
แสดงออก” “ทําอะไรท่ีแตกต่าง” “มีความเช่ือมั่นใน
ตัวเอง” “เป็ นตัวของตัวเอง” “สะดุดตา” และ“ไม่
เดือดร้อนใคร”  ซ่ึงเหล่าน้ีล้วนส่ือถึงจิตวิญญาณของ
วยัรุ่น ท่ีเป็นวยัแห่งการเรียนรู้เจริญเติบโต ทั้งตอ้งการมี
อิสระทางความคิด ต้องการมีตัวตนมีพื้นท่ียืนอยู่ใน
สังคม พร้อมกนันั้นก็ตอ้งการเป็นบุคคลท่ีเป็นท่ียอมรับ 
และเป็นท่ีสนใจในเวลาเดียวกนั  

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการเลือกใชช่้องทางอยา่งส่ือ
สังคมออนไลน์ เพราะหากเปรียบช่องทางส่ือมวลชน
ต่างๆ เช่น โทรทศัน์ วิทย ุหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร เป็นตน้ 
ส่ือสังคมออนไลน์นับเป็นตวัเลือกหน่ึง ท่ีมีความเป็น
อิสระถึงไม่เต็มร้อย แต่ก็มีในหลายๆ ดา้นท่ีเอ้ืออาํนวย
มากกวา่ส่ืออ่ืนๆ เช่น ตน้ทุนการผลิต อาํนาจในการเลือก
ผลิตเน้ือหา แสดงความคิดเห็น สถานท่ี และเวลาในการ
เขา้ถึงอยา่งไม่จาํกดั ประเดน็สาํคญัประการหน่ึง คือ เป็น
ช่องทางหน่ึงท่ี เปิดโอกาสให้ บุคคลธรรมดาทั่วไป
สามารถมี ท่ียืนในสังคม  สามารถส่งเสียง บอกเล่า
เร่ืองราวของตนมายงัพ้ืนท่ีของสังคมโลกให้เป็นท่ีรู้จกั 
และขยายไปเป็นวงกวา้งอยา่งรวดเร็ว  

การอธิบายสภาพสังคมร่วมสมยัของทุกวนัน้ี 
ท่ี เราเรี ยกว่ า  สภาวะของยุ คหลั งความทันสมั ย 
(Postmodernity) เป็นสภาวะท่ีสังคมเกิดความแปรปรวน
ในการให้คุณค่ากบัปรากฏการณ์ หรือเหตุการณ์ หรือส่ิง
ต่างๆ เป็นความพร่าเลือนท่ีใชแ้ยกแยะส่ิงต่างๆ มาตรฐาน
การตดัสินคุณค่าท่ีเคยบ่งช้ีชดัเจนลงไปในยุคสมยัใหม่
เร่ิมท่ีจะสั่นคลอน (ชูศกัด์ิ ภทัรกุลวณิชย ,์ 2539 อา้งใน 
ธีรทัต ชูดํา, 2549) โดยไม่ได้ตัดสินว่าถูก หรือผิด ดี 
หรือไม่ดี แต่แสดงให้เห็นถึงการเรียนรู้ความแตกต่าง
หลากหลายของผู ้คน และสังคมท่ีเกิดข้ึน เป็นความ
แตกต่างอยา่งเขา้ใจ และเท่าเทียม  
 
อภิปรายผลการวจิัย  

ผลจากการวิจยัเม่ือนํามาเปรียบเทียบกบัขอ้
สันนิษฐานเบ้ืองต้นผู ้วิจัยพบว่า  จากความเพ้ียนท่ี
ปรากฏในสังคมอดีตประเด็นท่ีชัดเจนของการส่ือ
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ความหมายความเพ้ียน คือ การทําให้ส่ิงท่ีดูผิดปกติ 
แปลก ไม่เขา้พวก ถูกทาํให้กลายเป็นส่ิงของ วตัถุเพ่ือ
จดัแสดงสู่สายตาสาธารณะชน ในเชิงสังคมศาสตร์การ
ให้ความหมายความเพ้ียนเป็นส่ิงท่ีไม่อาจเป็นอิสระ
ออกจากบริบททางสังคมท่ีซ่ึงอยูร่ายลอ้มได ้เน่ืองจาก
บริบทอย่างหน่ึงท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้ง/เช่ือมสัมพนัธ์ หรือ
สนับสนุนในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นั่นคือ 
สถานท่ี/เวลา/แนวคิดใดแนวคิดหน่ึงค่านิยม/คุณค่า
และก่อให้ เกิดผลลัพ ธ์ออกมาเป็นวาทกรรมทาง
วิท ยาศ าสต ร์ (Science Discourse) ด้วยสั งคม ท่ี อยู่
รวมกนัเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ ยอ่มเกิดค่านิยม ความเช่ือ
ต่างๆ เขา้มามีอิทธิพลต่อการควบคุม และดาํรงวิถีชีวิต 
ดังนั้ นคุณค่า และความหมายของความเพี้ ยนจึงมิได้
เป็นส่ิงท่ีดาํรงอยู่ภายในตัวบทของคน หรือส่ิงนั้ นๆ 
อยา่งตรงไปตรงมา แต่ความหมายของความเพี้ยนต่างๆ
จะตอ้งดาํรงอยู่ใน “ระบบการให้คุณค่า” ผ่านสถาบนั
ท างสั งคม ต่ างๆ  เช่ น  ความ รู้ท างวิท ยาศ าสต ร์ 
ผูเ้ช่ียวชาญ โรงพยาบาล ส่ือ ฯลฯ ซ่ึงสถาบันเหล่าน้ี
ต่างดํารงความสัมพันธ์ทางอาํนาจในการเลือกสรร
จาํแนกวา่ส่ิงไหน เพ้ียน หรือ ปกติ และสถาบนัเหล่าน้ี
ก็ได้สร้างกรอบความเขา้ใจต่อคุณค่าของความเพ้ียน
ไปสู่คนทัว่ไปดว้ยเช่นกนั  

หากแต่ในพ้ืนท่ีส่ือสังคมออนไลน์การติดต่อ
ข่าวสารกนัอยา่งรวดเร็วอิสระจากเวลา และสถานท่ี ทาํ
ให้ผูค้นสามารถเรียนรู้กับเร่ืองราวต่างๆ ท่ีแตกต่าง
หลากหลายไดม้ากข้ึน ทาํให้เกิดการเรียนรู้สร้างความ
เขา้ใจ แสดงความคิดเห็นต่อความแตกต่างหลากหลาย 
โดยไม่ไดต้ดัสินคุณค่าใดอยา่งทนัทีทนัใด ในปัจจุบนั
การส่ือความหมายความเพ้ียนมักถูกผูกโยงเข้ากับ
ความหมายของจินตนาการ ความสร้างสรรค์ แฟชั่น 
ศิลปะ  ฯลฯ ให้เกิดเป็นความคิดสร้างสรรค ์ท่ีสามารถ
นําไปพัฒนาทางคิดต่อยอดเป็นองค์ความรู้ใหม่ท่ี
สามารถปรับใช้เข้ากับยุคสมัย ซ่ึงในพ้ืนท่ีส่ือสังคม
ออนไลน์แห่งน้ีเต็มไปดว้ยขอ้มูลข่าวสารอยา่งดาษด่ืน 
ทั้ งในเร่ืององค์ความรู้ต่างๆ ตลอดจนเน้ือหาท่ีเป็น
กระแสนิยมท่ีสังคมช่ืนชอบเป็นประเด็นถกเถียงกัน 

เช่น  เพลง  ดารา  การ์ตูน  เส้ือผ้า ภาษา  สังคมสาว
ออฟฟิศ ความโสด ฯลฯ ท่ีเราสามารถเลือกหยบิฉวยได้
ตามแต่ความถนดัความสนใจในเร่ืองนั้นๆ  

ความเพ้ียนในยุคสมัยปัจจุบันจึงเป็นการ
สร้างความแตกต่างๆ ให้เกิดเป็นจุดสนใน หรือจุดขาย 
เพ่ือสนองต่อวฒันธรรมบริโภคนิยมร่วมสมยัท่ีมากบั
ระบบทุนนิยม แมไ้ม่ใช่การบริโภคเพ่ืออ่ิมทอ้ง หากแต่
เป็นการสนองต่อการบริโภคในด้านจิตใจ เป็นการสร้าง          
ทําความเข้าใจถึงความแตกต่างหลากหลายท่ีไม่ได้
ตัดสินคุณค่าเพียงเฉพาะแค่ถูก หรือผิด แต่เป็นการ
เรียนรู้ความแตกต่างอยา่งเขา้ใจ ในรอบดา้นมากข้ึน 
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