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--------------------------------บทคัดย่ อ

การศึกษาวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาการออกแบบวิธีการเล่าเรื่ องในรู ปแบบที่ต่างออกไป โดยหยิบ
เอาแก่นหลักของหนังสื อ 1984 มาออกแบบวิธีการเล่าเรื่ องในรู ปแบบที่ต่างออกไปจากเดิ มเพื่อความเข้าถึงง่าย และ
สื่ อสารได้รวดเร็ ว
หนังสื อ 1984 เป็ นวรรณกรรมการเมืองที่ถูกเขียนขึ้นในปี ค.ศ.1949 และพูดถึงเรื่ องราวในปี ค.ศ.1984 บอก
เล่าถึงความน่ากลัวของระบอบเผด็จการที่ทาํ งานอยูร่ อบตัวของประชาชน โดยที่ไม่มีใครรู ้สึกถึงความไม่ปกติ
จากการศึ ก ษาแก่ น เรื่ องที่ ห นัง สื อ 1984 ต้อ งการนํา เสนอ และโครงสร้ า งของระบบเผด็ จ การจาก
ประวัติศาสตร์ จะพบว่า เหตุการณ์และเรื่ องราวที่เกิดขึ้นในหนังสื อ 1984 ก็มีอยูแ่ ละเกิดขึ้นในโลกแห่ งความเป็ นจริ ง
ตั้งแต่ในอดี ตจนถึ งปั จจุ บนั ในสังคมที่ บอกว่าตัวเองเป็ นสังคมของประชาธิ ปไตยก็ไม่สามารถปฏิ เสธได้ว่ายังมี
โครงสร้างและวิธีการของเผด็จการคอยแฝงตัวและทํางานอยูโ่ ดยที่เราอาจไม่รู้สึกถึงความผิดปกติท้ งั ที่มนั คือ ความไม่
ปกติ
เป็ นข้อสรุ ปในการออกแบบ แคมเปญโปสเตอร์ การเมือง ที่นาํ เสนอถึงวิธีการในการป้ องกันและทําให้คน
ทัว่ ไปตระหนักรู ้และรู ้ทนั ถึงแง่เหลี่ยมและวิธีการของเผด็จการที่แฝงตัวและทํางานอยูร่ อบตัวเรา เป็ นวิธีการ 6 วิธี ผ่าน
การเล่าเรื่ องผ่านโปสเตอร์ 6 ใบที่แตกต่างกัน เพื่อการเข้าถึงที่ง่าย และสื่ อสารได้รวดเร็ ว
คําสําคัญ: 1984, การเล่าเรื่ อง, ระบอบเผด็จการ, แคมเปญโปสเตอร์การเมือง

ABSTRACT

The purpose of this research is to study storytelling design in a different way. By analyzing Nineteen EightyFour (1984), the way in which the story was designed differently from its original allows for easy access and fast
communication.
Nineteen Eighty-Four (1984) is political literature written in 1949 and discusses a dystopia in the future; a
horrible dictatorship that works due to the normalization of the abnormality of that system in the minds of the people.
According to the ideas explored in the book, as well as the study of authoritarian regimes in history, it can
be seen that the series of events represented in the book may have similarities to events that occurred in the real world.
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In a society that claims to be a democracy, it cannot be denied that there may be underlying structures of dictatorship
present and how this may make us feel uncomfortable is an interesting discussion point.
In conclusion, the design of this political poster campaign aims to show the ways in which we can prevent
propaganda adversely affecting our thoughts and actions. Making people aware of the tricks and methods of
authoritarianism that may be working around us, it is an approach to telling stories through six different posters for
easy exposure.
Keywords: 1984, storytelling, authoritarian system, political poster campaign
1. บทนํา

มนุ ษย์มีรูปแบบการสื่ อสาร วิธีการเรี ยนรู ้ ศึ กษาทําความเข้าใจเหตุการณ์รอบตัวได้หลายรู ปแบบ หนึ่ งใน
รู ปแบบเหล่านี้คือ เรื่ องเล่า เครื่ องมือสื่ อสารที่มนุษย์ใช้ถ่ายทอด ความรู ้และเรี ยนรู ้ส่ิ งต่างๆ ปั จจุบนั เรื่ องเล่าถูกนํามาใช้
ในรู ป แบบที่ ห ลากหลายและเป็ นหนึ่ งในเครื่ อ งมื อ ที่ ช่ ว ยให้เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงทางการเรี ย นรู ้ และส่ ง เสริ ม
จิ นตนาการได้เป็ นอย่างดี การเล่าเรื่ องคือ การถ่ายทอดความรู ้จากผู่เล่าไปสู่ ผูฟ้ ั ง คือการทําความเข้าใจในสิ่ งที่เป็ น
องค์ประกอบสําคัญ การสังเคราะห์ทางความคิด วิเคราะห์ ตีความ เพื่อบอกเล่าเรื่ องราวในแบบต่างๆ ผ่านกระบวนการ
คิด และนําไปต่อยอดจนเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อตนเองและสังคมได้
การเล่าเรื่ อง ไม่ใช่เรื่ องใหม่อะไร เป็ นสิ่ งที่ อยู่คู่กบั มนุ ษย์มาตั้งแต่อดี ตเป็ นตัวขับเคลื่อนให้มนุ ษย์กา้ วไป
ข้างหน้าและเรี ยนรู ้อยู่เรื่ อยๆ ทั้งนี้ การ เล่าเรื่ อง ก็เปลี่ยนถ่ายตามยุคสมัยตั้งแต่ การเล่นละคร การเขียนหนังสื อ สื่ อ
สิ่ งพิมพ์ สื่ อโทรทัศน์ รายการทางวิทยุ ซึ่งก็เป็ นไปตามสื่ อที่เกิดขึ้นในแต่ละยุค และความเหมาะสมที่แตกต่างกันในแต่
ละ บริ บท
วรรณกรรมเรื่ อง 1984* ถูกเขียนขึ้นโดย จอร์ จ ออร์ เวล(George Orwell) โดยเรื่ องราวถูกเขียนขึ้น และถูก
ตี พิมพ์ในปี คศ.1949 กล่าวถึ งเรื่ องราวในปี คศ.1984 เป็ นวรรณกรรมที่ สะท้อ นภาพสังคมอันถู กจํากัด ไว้ซ่ ึ ง สิ ท ธิ
เสรี ภาพขั้นพื้นฐานอย่างสิ้นเชิง พยายามแสดงให้เห็นถึงความ ไม่ปกติ ของสังคมทั้งที่ ทุกอย่างดูเหมือนเป็ นเรื่ อง ปกติ
มันคือ ความปกติท้ งั ที่ไม่ปกติ ที่เกิดขึ้นในสังคม 1984 สังคมแบบขัดแย้งระหว่างแนวคิดและการปฏิบตั ิ หนังสื อ 1984
ถูกตีพิมพ์ข้ ึนในช่วงสงครามเย็นและแสดงให้เห็นถึงความน่ากลัวของระบบเผด็จการเบ็ดเสร็ จ ในแง่มุมต่างทั้งการ
บังคับใช้ภาษาเพื่อลดทอนความคิดของประชาชน การเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ เพื่อเชิดชูตวั ผูน้ าํ การใช้ความกลัว
ในการควบคุมประชาชน การสร้างศัตรู เพื่อให้ประชาชนมีศตั รู ร่วมกันและมีความเข้าใจว่าต้องสามัคคีกนั และรักชาติ
รักผูน้ าํ เพื่อทําลายศัตรู
นอกจากนี้ เรื่ องราวที่เกิดขึ้นในหนังสื อ 1984 ยังเกิดขึ้นในโลกแห่ งความเป็ นจริ ง หากเราลองมองย้อนกลับ
ไปในประวัติศาสตร์โลก เราก็จะเห็นเรื่ องราวของ 1984 ในโลกแห่งความเป็ นจริ ง เช่น เผด็จการทหารของ ฮิตเลอร์ที่
ใช้ความกลัวควบคุมประชาชนหรื อสร้างศัตรู ร่วมโดยใช้ชาวยิวเป็ นแพะ เพื่อสร้างความเกลียดชังในระดับมวลชน
หรื อเผด็จการฟาสต์ซิสและโจเซฟ สตาลิน ที่ใช้วิธีเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาและควบคุมข่าวสารเพื่อเชิดชูตวั ผูน้ าํ
และชาติ ในปั จจุบนั ก็ยงั มีประเทศเกาหลีเหนือที่ใช้กลยุทธ์แบบเดียวกับที่กล่าวไว้ในหนังสื อ 1984
รู ปแบบการปฏิบตั ิแบบเผด็จการในปั จจุบนั อาจไม่เป็ นที่ยอมรับในสังคมสากลแต่เราก็ไม่อาจปฏิเสธได้วา่
มันยังมีอยู่ แต่อาจเปลี่ยนรู ปแบบไปจากเดิมดังเช่น เหตุการณ์การให้ข่าวแบบหนึ่งแต่ความจริ งเป็ นอีกแบบหนึ่ง
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หรื อ การออกกฎหมายบังคับใช้โ ดยไม่ ส ามรถขัดขื น ได้ การเปลี่ ย นแปลงกฎหมายโดยไม่ ถูก ต้อง การ
บิ ดเบื อนข่าว การควบคุมปิ ดกั้นข่าวสาร สิ่ งเหล่านี้ ยงั เกิ ดขึ้นในปั จจุบนั ทั้งที่ เป็ นสังคมแห่ งประชาธิ ปไตยแต่ก็ยงั มี
โครงสร้างเหล่านี้ เกิ ดขึ้น โดยสิ่ งที่ ออร์ เวลต้องการจะนําเสนอนั่นคือความน่ ากลัวของ ระบบเผด็จการเบ็ดเสร็ จที่
ควบคุมทุกอย่างรอบตัวเราและสร้างวาทกรรมขึ้นมาเพื่อควบคุมเรา โดยเรายังมองว่ามันเป็ นเรื่ องปกติ ทั้งที่ความเป็ น
จริ งมันคือความ ไม่ปกติ
ผูว้ ิจยั จึ งเห็ นโอกาสที่ นาํ เสนอสิ่ งที่ ออร์ เวลพยายามเสนอผ่านการเล่าเรื่ องในรู ปแบบโปสเตอร์ แคมเปญ
เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึง ง่ายต่อการทําความเข้าใจ ทําให้คนทัว่ ไปตระหนักรู ้ในเรื่ องการเมืองที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั โดย
ศึกษาวิธีการเล่าเรื่ องในลักษณะต่างๆ และหาความเหมาะสมเพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในสิ่ งที่เราต้องการจะสื่ อสาร
2. วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อศึกษาที่มาและโครงสร้างของระบบเผด็จการ
2. เพื่อศึกษาวิธีสื่อสารผ่านงานออกแบบโปสเตอร์
3. เพื่อให้คนตระหนักถึงความเป็ นเผด็จการที่มนั แฝงอยูร่ อบตัวเรา
3. การดําเนินการวิจยั
ขั้นตอนการศึกษา การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงทดลองเพื่อที่จะหาความเป็ นไปได้ในการเล่าเรื่ อง เพื่อให้ได้
ได้ผล ตามจุดมุ่งหมายที่หวังไว้ หรื อในบริ บทที่แตกต่างออกไป
3.1 ศึกษาคัดเลือกวรรณกรรมที่จะนํามาเล่าในรู ปแบบใหม่ที่ต่างออกไปจากเดิม โดยตัดสิ นใจเลือกหนังสื อ
1984 ซึ่ งเป็ นวรรณกรรมที่เป็ นที่รู้จกั กันเป็ นสากล และถูกพูดถึงหรื อหยิบยกขึ้นมาเปรี ยบเทียบในสถานการณ์ ต่างๆ
ในหลายๆ เหตุการณ์ ถูกพูดถึงในแง่ที่วา่ แนวคิดเรื่ องราวที่เกิดขึ้นในหนังสื อไม่มีวนั จะเป็ นจริ ง หรื อแม้กระทัง่ ความ
เป็ น 1984 ได้ตายไปแล้ว แต่หนังสื อ 1984 ก็ยงั ถูกพูดถึงและหยิบยกขึ้นมาเปรี ยบเทียบ ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่ อยมา
ซึ่ งหนังสื อ 1984 ถูกตีพิมพ์ในปี 1949 ซึ่ งแม้จะผ่านมาเป็ นเวลายาวนานแต่หนังสื อ 1984 ก็ยงั ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึง
และเปรี ยบเทียบอยูเ่ สมอ อาจพูดได้ว่า แนวคิดหรื อเรื่ องราวที่อยู่ในหนังสื อ 1984 มีความทันสมัย ไม่ว่าจะอยูใ่ นยุค
สมัยไหนก็ตาม
3.2 ศึกษาทําความเข้าใจและเลือกประเด็นจากหนังสื อ 1984 เรื่ องของระบอบเผด็จการ ทําความเข้าใจ และ
หารู ปแบบโครงสร้างของระบอบเผด็จการเพื่อคิดหาวิธีการแก้ไขและถ่ายทอดด้วยการเล่าเรื่ องในบริ บทที่ต่างออกไป
3.3 ทดลองและพัฒนารู ปแบบการเล่าเรื่ อง โดยตัดสิ นใจเลือกเล่าเรื่ องผ่านสื่ อโปสเตอร์ เพราะมีจุดมุ่งหมาย
ในการสื่ อสารต่อคนหมู่มากเพื่อให้เข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย ทําการเลือกใช้สัญศาสตร์เข้ามาสื่ อความและทดลองความ
เป็ นไปได้ในหลายๆ รู ปแบบของการใช้สญ
ั ญะแทนความ เพื่อความเข้าใจ
3.4 ตัดสิ นใจเลือกใช้การสื่ อความผ่านสัญญะโดยการเลือกใช้ความหมายหลักและความหมายซ้อนเพื่อให้
เกิดการเชื่อมโยงและสื่ อสารต่อคนดู และการไล่สายตาที่ง่ายเพื่อสื่ อความไปที่ผดู ้ ูได้ดว้ ยความรวดเร็ วและตรงประเด็น
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4. ผลการวิจยั
ความรู ้ที่ได้จากการศึกษาวรรณกรรมเรื่ อง 1984 ซึ่งเป็ นเรื่ องราวที่กล่าวถึงความน่ากลัวของระบอบเผด็จการ
เพื่อทําความเข้าใจ ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การการศึกษาทําความเข้าใจประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาของระบอบเผด็จการตั้งแต่ใน
อดีตจนถึงปั จจุบนั ทําให้ทราบถึงการทํางานและโครงสร้างวิธีการของระบอบเผด็จการ ผลกระทบของเผด็จการที่มีผล
ต่อการดําเนินชีวติ ของเราและคนทัว่ ไป และยังพบว่าโครงสร้างเหล่านี้ยงั เกิดขึ้นอยูโ่ ดยทัว่ ไป โดยแฝงตัวอยูก่ บั ระบบ
การจัดการในเรื่ องต่างๆ แม้แต่ในประเทศที่เรี ยกตัวเองว่าเป็ นประเทศประชาธิ ปไตย ก็ยงั มีส่ิ งนี้ อยู่ ซึ่ งผูว้ จิ ยั เชื่อว่านัน่
คือจุดประสงค์ในการเล่าเรื่ องของหนังสื อ 1984 คือการทําให้คนฉุกคิดหรื อตระหนักรู ้ถึง เรื่ องราวเหล่านี้ผา่ นการอ่าน
นิ ยาย 1984 ผูว้ ิจยั จึงมีความคิดที่จะนําแก่นเรื่ องของหนังสื อ 1984 มาออกแบบการเล่าเรื่ องในอีกบริ บทที่แตกต่างไป
จากเดิ ม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อทําให้คนทัว่ ไปได้ตระหนักรู ้ถึงสิ่ งเหล่านั้น สามารถเข้าถึงและทําความเข้าใจได้ง่าย
ผูว้ ิจัยได้ตดั สิ นใจเลื อกใช้สื่อโปสเตอร์ เนื่ องจาก เป็ นสื่ อที่ ใครก็สามารถเข้าถึ งได้และมี ตน้ ทุนที่ ต่ าํ เหมาะแก่ การ
นําไปใช้ในการประชาสัมพันธ์หรื อการรณรงค์ โดยศึกษาวิเคราะห์ และหาวิธีป้องกัน วิธีการการของระบอบเผด็จการ
ที่แฝงเข้ามาในรู ปแบบของสิ่ งต่างๆ และตัดสิ นใจสรุ ปรวบยอดข้อมูลออกมาเป็ น โปสเตอร์ที่มีเนื้ อหาที่แตกต่างกัน 6
ใบ โดยพูด ถึ ง วิธี ก ารในการป้ อ งกัน การเกิ ด ของระบอบเผด็ จ การเบ็ ด เสร็ จ ที่ แ ตกต่ า งกัน 6 วิธี ซึ่ ง ได้ศึ ก ษาจาก
ประวัติศาสตร์ และโครงสร้างของระบอบประเผด็จการทั้งหมดนํามาสรุ ปเป็ นหัวข้อวิธีการที่จะทําให้เรารู ้เท่าทันถึง
ระบอบเผด็จการที่ อยู่รอบตัวเรา ซึ่ งผูว้ ิจัยมุ่งเน้นไปที่ โปสเตอร์ จะสามารถสร้ างความฉุ กคิ ด ตระหนักถึ ง ซึ่ งใน
โปสเตอร์ แต่ละใบ จะไม่เป็ นเพียงการให้ขอ้ มูลตรงๆ แต่จะใช้วิธีการทางสัญศาสตร์ เพื่อใช้ภาพในการแทนความ
ความหมายของโปสเตอร์ แต่ละใบ คิดจากเหตุการณ์รอบตัวหรื อแม้แต่เรื่ องการเมืองโดยใช้บริ บทรอบๆ ตัวเรา ให้มี
ความเป็ นสากลเพื่อสร้างความเชื่ อมโยงระหว่างผูด้ ูและตัวงาน ผูพ้ บเห็นจะสามารถเห็นและเข้าใจได้โดยด้วยความ
รวดเร็ ว และการใช้สีที่แตกต่างกันของสี โทนร้อนและสี โทนเย็นเพื่อขับเน้นตัวรู ปภาพเพื่อดึงดูดสายตาและ ตีความคํา
และวิธี ก ารออกมาเป็ นภาพประกอบเพื่ อ สร้ า งความเข้า ใจได้อ ย่า งรวดเร็ ว และใช้วิธี ก ารวาง เลย์เ อาท์โ ดยเน้น
ความสําคัญตรงกลางของโปสเตอร์เพื่อง่ายต่อการไล่สายตา เพื่อการเข้าถึงที่รวดเร็ วและสื่ อความอย่างตรงไปตรงมา

รู ปที่ 1 แสดงเนื้อหาโปสเตอร์ท้ งั 6 แบบ
5. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาประวัติศาสตร์และโครงสร้างของระบอบเผด็จการ เราจะพบว่าถึงเป็ นประเทศที่บอกว่าตัวเอง
เป็ นประชาธิปไตย แต่ก็ยงั มีโครงสร้างของระบบเหล่านี้อยู่
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ตัวแคมเปญโปสเตอร์ น้ ี ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่ การต่อสู ้เพื่อต่อต้านระบอบเผด็จการแต่มีอยู่เพื่อ สร้ างความ
ตระหนักรู ้ ทําให้คนฉุกคิด เตือนสติ มีวจิ ารณญาณในการเสพสื่ อและคิดทบทวนก่อนตัดสิ นใจที่จะเชื่อในข้อมูลหนึ่งๆ
อาจมีการใช้ตวั ษรเพียงอย่างเดียวและใส่ คอนเซปของโปสเตอร์ แต่ละใบลงไปในเทคนิ คของการนําเสนอ
ตัวอักษรก็จะทําให้สามารถสื่ อสารได้ ตรง แรง ยิง่ ขึ้น
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