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 MANRIT  TENGYA : DEVELOPMENT OF STREET ART FORM IN 
THAILAND.  THESIS ADVISOR : PARAMAPORN SIRIKUNGCHAONONT, Ph.D.  133 pp. 

 In Thailand, street art is a new category of art that is currently popular. And it 
influences new style of art by transfer from graffiti to street art. Social context affects Thai street 
art in terms of its forms, expressions, and influences from artists until leads to attractive Thai 
street art forms.  

 This research aimed at the study of development of forms and expressions of 
street art in Thailand through the study of the previous international research papers and 
interviews with Thai street art and graffiti artists in order to understand their perspectives and 
methodologies truly. Researcher divided points of analysis as these follow: 1. Feature of street art 
in Thai social context, 2. Differences between graffiti and street art, 3. Objectives of working on 
street art in Thailand, 4. Analysis of influence influenced street art in Thailand, and 5. Analysis of 
areas of street art in Thailand.  

 Research finding indicated that Thai social context and culture influenced to 
street art works in Thailand both in terms of artists’ forms, expressions, purposes of creation and 
feature of area used which made them different from another in abroad. In addition, it was also 
found that there were only few true street art artists. Most artists choose to work through street art 
style as only some parts of their tasks. Street art creation by artists from the various categories 
affect Thai street art variety and interesting. 
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บทที ่1 

บทน า 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

ในปัจจุบนักระแสของ วฒันธรรมฮิปฮอป (Hip Hop)ไดห้ลัง่ไหลเขา้สู่หลายประเทศ
ทัว่โลก โดยเร่ิมจากช่วงปลายปี 1960 ชาวผวิสีท่ีถูกเหยยีดผวิไดเ้ร่ิมหาทางระบายและตอบโตก้บั
ความกดดนัท่ีไดรั้บ พวกเขาใชด้นตรีและการแสดงออกบางอยา่งเพื่อแสดงตวัตนในสังคม กราฟิตี 
(Graffiti) คือหน่ึงในนั้น ดนตรี การเตน้ และศิลปะ ถูกหลอมรวมข้ึนเป็นวฒันธรรมฮิปฮอป1 ผา่น
เน้ือหาท่ีแสดงออกในลกัษณะประชดประชนัสังคมอยา่งรุนแรง  จุดเร่ิมตน้ท่ีส าคญัมาจากการท่ี
ศิลปิน Julio204 เร่ิมท่ีจะเขียนแทก็ (Tag)2 ช่ือของเขาไปทัว่เมืองนิวยอร์ก หลงัจากนั้นไม่นานเด็ก
หนุ่มท่ีใชน้ามแฝงวา่ Taki183 ก็ไดเ้ขียนแทก็ของเขาไปทัว่เมืองนิวยอร์กเช่นกนั พวกเขาตระเวน
เขียนแทก็ของตนเองไปตามแนวรถไฟใตดิ้นแมนฮตัตนั ทั้ง 2 ถือเป็นจุดเร่ิมตน้ของการพฒันา
ผลงานจนมีช่ือเรียกวา่นิวยอร์กสไตล ์ กราฟิตีท างานบนพื้นฐานของสีสเปรยเ์ป็นหลกั โดยมีการ
พฒันาและผสมเทคนิค เช่น การไล่เฉดสี ตวัอกัษรสามมิติ งานกราฟฟิตีถูกแบ่งตามลกัษณะของ
ตวัอกัษรและพื้นท่ีท างาน โดยส่วนใหญ่นิยมท างานตวัอกัษรช่ือของกลุ่ม (Crew) หรือช่ือแทก็ของ
ตวัศิลปินเองเพื่อเป็นการประกาศอาณาเขตของแต่ละกลุ่ม มีวธีิการเลือกพื้นท่ีๆยากแก่การเขา้ถึง
และทา้ทายต่อกฎหมาย การมีจ านวนผลงานมากหรือสามารถกา้วไปยงัอาณาเขตของกลุ่มอ่ืนไดม้าก
ถือเป็นส่ิงท่ีศิลปินกราฟิตีค านึงถึง กราฟิตียงัเป็นวฒันธรรมและส่วนหน่ึงของชีวติศิลปิน 
เปรียบเสมือนสัญลกัษณ์ตวัแทนของแต่ละกลุ่มมากกวา่เป็นเพียงรูปแบบทางศิลปะอยา่งเดียวเท่านั้น  

สตรีทอาร์ต (Street Art) เป็นช่ือท่ีหมายรวมถึงศิลปะท่ีรายลอ้มอยูใ่นความเป็นชุมชน
เมืองและสภาพแวดลอ้มรอบตวั ใชพ้ื้นท่ีสาธารณะในการแสดงออก โดยไดรั้บจากพฒันามาจาก 

                                                           
1 Ric Blackshaw, Liz Farrelly, The Street Art Book 60 Artist in their own words 

(United States and Canada : Colindesign, 2008), 6. 
2 Tag หมายถึงนามแฝงท่ีศิลปินกราฟิตีท่ีใชแ้ทนตวัเองและยงัหมายถึงการเขียน

ตวัอกัษรเฉพาะช่ือดว้ยความรวดเร็ว 
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กราฟิตี ซ่ึงมีแนวทางการสร้างสรรคแ์ละแนวคิดการท างานท่ีแตกต่างออกไปจากรูปแบบเดิม มีการ
ใชเ้ทคนิคหลายรูปแบบ นอกเหนือจากสีสเปรย ์เช่น การใชสี้อคริลิคในการเขียนงาน หรือการท า 
Photocopies ลกัษณะงานจะเหมือนกบังานภาพพิมพ ์ โดยท าแบบข้ึนมาหน่ึงแบบและสามารถท า
ส าเนาออกมาไดจ้  านวนมาก มีความเป็นอิสระทางดา้นเน้ือหาและการค านึงถึงพื้นท่ีมากข้ึน เช่น
เร่ืองของรูปแบบทางการเมืองและการชวนเช่ือ   หรือการสร้างสรรคส์ัญลกัษณ์และคาแร็คเตอร์ 
ประจ าตวัของศิลปิน ซ่ึงเน้ือหาลกัษณะน้ีมีความแตกต่างจากรูปแบบของงานกราฟิตีท่ีจะมีเพียง
ตวัอกัษรเป็นส่วนใหญ่เท่านั้น ศิลปินสตรีทอาร์ตไม่ไดม้องก าแพงหรือผนงัเป็นท่ีประกาศศกัดาอีก
ต่อไป พวกเขามองพื้นท่ีเป็นหอศิลป์ขนาดใหญ่ และสร้างสรรคผ์ลงานลงไปสร้างความสัมพนัธ์กบั
พื้นท่ี ในต่างประเทศสตรีทอาร์ตเป็นท่ีแพร่หลายและมีบทบาทในวงการศิลปะปัจจุบนัเป็นอยา่ง
มาก มีโครงการสตรีทอาร์ตเกิดข้ึนมากมายไม่วา่จะเป็นฝ่ังยโุรป หรือเอเชีย อีกทั้งยงัมีศิลปินท่ีเป็นท่ี
รู้จกัในวงกวา้ง อาทิเช่น Banksy  เขาน าสตรีทอาร์ตเขา้ไปเช่ือมความสัมพนัธ์กบัพื้นท่ี ผลงานเสียด
สีสังคมของเขาช่วยสร้างกระแสใหค้นหนัมามองเห็นปัญหาในพื้นท่ี ในหลายเมืองถูกพฒันา
กลายเป็นเมืองศิลปะ โดยใชส้ตรีทอาร์ตเขา้ไปมีบทบาทเน่ืองจากสามารถเขา้ถึงผูค้นไดง่้าย 

ในช่วงปี 2000 ถือเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีกราฟิตีไดเ้ขา้สู่ประเทศไทย และมีศิลปินบุกเบิก
ท างานอยา่งจริงจงัในขณะนั้น โดยการรับอิทธิพลจากต่างประเทศ ผา่นนิตยสาร วดีิโอ กีฬาเอก็ซ์
เกม มีการรวมกลุ่มแบบในต่างประเทศท างานแสดงออกไปในทางนอกกฎหมายบนท่ีสาธารณะ
ตอ้งหา้มมากมายโดยไร้การควบคุม หากมองยอ้นกลบัไปก่อนหนา้จะพบวา่ประเทศไทยมีบริบท 
ของกราฟิตีหรือสตรีทอาร์ตมานานพอสมควร การพน่สีของเด็กช่างตามสถาบนั การใชป้ากกาขีด
เขียนตามสถานท่ีเช่น ขอ้ความตามหอ้งน ้า นบัเป็นวถีิ กราฟิตีโดยแทจ้ริง เรามีงานในลกัษณะน้ีมา
นานมากก่อนท่ีจะรับอิทธิพลในรูปแบบต่างประเทศมาเสียอีก คนในชุมชนหรือประชาชนจะคุน้ชิน
กบัรูปแบบของกราฟิตีในลกัษณะดงักล่าว ซ่ึงเป็นภาพลกัษณ์ท่ีสร้างความเดือดร้อนใหก้บัชาวบา้น
เป็นอยา่งมาก ถึงแมจ้ะมีศิลปินท่ีท างานในลกัษณะเชิงศิลปะและมีการขออนุญาตสถานท่ีก่อน แต่
ดว้ยความท่ีเป็นส่ิงใหม่และห่างไกลตวัคนไทยในขณะนั้นจึงยงัไม่สามารถสร้างความเขา้ใจถึง
รูปแบบได ้ ในปัจจุบนังานในรูปแบบของสตรีทอาร์ตนั้นแตกต่างจากเม่ือก่อนมาก กระแสของงาน
ประเภทน้ีก าลงัเป็นท่ีนิยมและเขา้ถึงคนส่วนใหญ่ 

แมว้า่ในปัจจุบนัยงัคงมีกราฟิตีในรูปแบบละเมิดกฎหมายปะปนอยูบ่า้ง แต่ภาพลกัษณ์
ส่วนใหญ่ถูกท าใหผู้ค้นเขา้ใจแนวทางของสตรีทอาร์ตมากข้ึนกวา่เดิม จุดเปล่ียนแปลงส าคญัท่ีท าให้
สตรีทอาร์ตในประเทศไทยเป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้งเกิดจากการรวมตวัของเหล่าศิลปินท่ีท างานสตรีท
อาร์ต จ านวน 16 คน ในช่ือกลุ่ม F.O.R. พวกเขาจดังานแสดงผลงานท่ีหอศิลป์วฒันธรรม
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กรุงเทพมหานคร ในช่ืองาน FOR2 Wallpainting นิทรรศการคร้ังน้ีส่งผลใหมี้ศิลปินแจง้เกิดใน
ฐานะผูท้  างานสตรีทอาร์ตมากมายอาทิเช่น P7 MAMAFAKA ยริู เกนสาคูน รักกิจ ควรหาเวช 
ผลงานของพวกเขาไดส้ร้างความเขา้ใจและปรับทศันคติใหก้บัคนในวงกวา้ง ถึงกราฟิตี หรือสตรีท
อาร์ต ไมเ่พียงแต่จะท าลายและละเมิดกฎหมายแต่เพียงอยา่งเดียวเท่านั้น ยงัมีศิลปินท่ีท างานในเชิง
ศิลปะและตั้งใจมุ่งน าเสนอผลงานใหเ้ป็นท่ียอมรับอยู ่

บริบทของสตรีทอาร์ตในประเทศไทยไม่ไดเ้กิดจากแรงกดข่ีทางสังคมท่ีรุนแรงเช่น
รูปแบบของต่างประเทศ วถีิการลกัลอบท างานไดถู้กลดทอนลงไป ศิลปินท่ีท างานถูกดึงเขา้มาจาก
หลายสาขาไม่วา่จะเป็นศิลปินท่ีท างานในสตูดิโอ หรือกราฟิกดีไซน์ ส่งผลใหบ้ริบทและรูปแบบ
การท างานเป็นลกัษณะ แตกต่างจากในต่างประเทศ ในปัจจุบนัมีการจดัโครงการสตรีทอาร์ตข้ึน
มากมาย โครงการต่างๆมุ่งเนน้เช่ือมโยงผลงานศิลปะเขา้สู่พื้นท่ีชุมชน ดว้ยเหตุท่ีสตรีทอาร์ต
สามารถเขา้ถึงผูค้นไดง่้ายและก าลงัเขา้มาสู่กระแสหลกั ในขณะเดียวกนัยงัมีคนอีกมากท่ียงัขาด
ความเขา้ใจในรูปแบบและวธีิการท างานของสตรีทอาร์ต ท าใหง้านท่ีสร้างข้ึนถูกเขียนทบัหรือพ่น
ทบัจากคนท ากราฟิตีแบบละเมิดกฎหมาย หรือจากเด็กมือบอนท่ียงัไม่มีความเขา้ใจถึงคุณค่าของ
งาน ประกอบกบัดว้ยความท่ีเป็นกระแสศิลปะรูปแบบใหม่ส าหรับบา้นเรา ท าใหไ้ม่เขา้ใจใน
รูปแบบการท างานเท่ากบัศิลปะแขนงอ่ืน 

การศึกษาวจิยัคร้ังน้ี จึงไดมุ้่งเนน้เพื่อศึกษางานสตรีทอาร์ตและเป็นองคค์วามรู้ส าหรับ
งานสตรีทอาร์ตในประเทศไทย โดยจะศึกษาถึงรูปแบบ วธีิคิด การแสดงออก เพื่อท่ีจะอธิบายและ
เขา้ใจถึงงานสตรีทอาร์ตท่ีควรจะเป็น ประกอบกบัเลือกโครงการสตรีทอาร์ตข้ึนมาเป็นตวัอยา่งใน
การศึกษา 

2. วตัถุประสงค์ของการศึกษา  

เพื่อศึกษาพฒันาการ รูปแบบ และวธีิการแสดงออกของงานสตรีทอาร์ตในประเทศไทย  

3. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

3.1 สามารถเขา้ใจรูปแบบและพฒันาการของงานสตรีทอาร์ตในประเทศไทย  
3.2 เป็นประโยชน์ต่อผูส้นใจและน าไปศึกษาต่อ หรือใชอ้า้งอิงในเร่ืองของรูปแบบและ

การแสดงออกของสตรีทอาร์ต สามารถแยกแยะสตรีทอาร์ตได ้



4 

 
 

4. ขอบเขตการศึกษา  

งานวจิยัคร้ังน้ี จะศึกษางานสตรีทอาร์ตในประเทศไทยในลกัษณะจิตรกรรม 2 มิติ
เท่านั้น โดยเนน้ไปท่ีกรุงเทพมหานครเป็นหลกั ประกอบกบัการศึกษาโครงการสตรีทอาร์ตโดย
ยกตวัอยา่งข้ึนมาบางส่วน ใชว้ธีิเลือกจากโครงการท่ีไดรั้บความนิยมจากส่ือและประชาชนส่วนมาก 
รวมไปถึงศึกษางานสตรีทอาร์ตในลกัษณะของงานท่ีศิลปินท าข้ึนเองโดยไม่ผา่นโครงการ พีซ 
(Piece)3 หรือโปรดกัชัน่ (Production)4 ไม่รวมงานกราฟิตีบอมบ ์(Bomb)5ละเมิดกฎหมาย  

5. ขั้นตอนการศึกษา  
5.1 ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบักราฟิตี และสตรีทอาร์ต จากเอกสาร  
5.2 ศึกษาโครงการสตรีทอาร์ตท่ีเลือกมาเป็นตวัอยา่ง  
5.3 สัมภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกบัแนวคิดและผลงานของศิลปิน  
5.4 น าขอ้มูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบลกัษณะรูปแบบและสรุปผล  
5.5 น าเสนอวทิยานิพนธ์ และจดัท ารูปเล่ม  

6. ระยะเวลาทีใ่ช้ในการวจัิย  
ประมาณ 1 ปี ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2558 และ เสนอวทิยานิพนธ์ / การคน้ควา้

อิสระ ภายในเดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2558  

7. วธีิการศึกษา  
งานวจิยัช้ินน้ีเป็นวิจยัเชิงคุณภาพ โดยสัมภาษณ์ศิลปินท่ีอยูใ่นโครงการ ประกอบกบั

การศึกษาตวังานกราฟิตี และ สตรีทอาร์ต 

8. แหล่งข้อมูล  
                                                           

3 ผลงานช้ินเอกท่ีศิลปินใชเ้วลาและความประณีตในการท างาน มีความละเอียดและ
ซบัซอ้นดา้นองคป์ระกอบมากกวา่ลกัษณะของงานกราฟิตีบอมบ ์

4  ผลงานท่ีเกิดจากการรวมตวัของศิลปินมากกวา่สองคนข้ึนไป ร่วมท างานบนพื้นท่ี
เดียวกนัในลกัษณะของงานพีซ มีการเช่ือมเร่ืองราวระหวา่งศิลปินแต่ละคนใหไ้ปในทิศทางเดียวกนั 
และต่อเน่ืองเป็นงานหน่ึงช้ินใหญ่ 

5 การแสดงศกัดาของศิลปินกราฟิตีนอกกฎหมาย พน่ทบังานของคนอ่ืนหรือพน่ในท่ี
สาธารณะตอ้งหา้ม มีการใชสี้ไม่เกินสองสีพน่ช่ือแทก็ของตวัเอง หรือการใชป้ากกาเคมีเขียนช่ือ
แทก็ตวัเองไปตามท่ีต่าง ๆ โดยงานทั้งหมดเป็นการลกัลอบท าและใชเ้วลาค่อนขา้งรวดเร็ว 
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ขอ้มูลปฐมภูมิ ไดจ้ากการสัมภาษณ์ศิลปิน  
ขอ้มูลทุติยภูมิ ไดจ้ากหนงัสือ บทความ ผลงานท่ีเก่ียวขอ้ง วารสาร และส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์  

9. อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการศึกษาค้นคว้า  
9.1 คอมพิวเตอร์  
9.2 กลอ้งถ่ายรูป  
9.3 เคร่ืองบนัทึกเสียง  
9.4 สมุดบนัทึก  

10. ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการวิจัย (โดยประมาณ) 30,000บาท  
10.1 ค่าเดินทางในการศึกษาวจิยั    5,000    บาท  
10.2 กลอ้งถ่ายรูป     25,000   บาท  
10.3 อ่ืน ๆ      5,000   บาท  
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บทที ่2 

กราฟิตีและสตรีทอาร์ตในโลกตะวนัตก 

1. ความเป็นมาของกราฟิตีในโลกตะวนัตก 

กราฟิตี หมายถึง ภาพวาดท่ีเกิดข้ึนจากการขีดเขียนหรือการขดูขีดบนผนงั ซ่ึงเป็น
ค าศพัทท่ี์มาจากภาษากรีก ค าวา่ Graphein ท่ีแปลวา่ การเขียน และค าวา่กราฟิตีโดยตวัมนัเองเป็นค า
พหูพจน์ของค าวา่ Graffito ในภาษาอิตาเลียน1 ในช่วงก่อนประวติัศาสตร์ มนุษยถ์ ้าไดรู้้จกัวธีิการขีด
เขียนบนผนงัถ ้า ซ่ึงเป็นการสะทอ้นถึงความตอ้งการของมนุษยใ์นการส่ือสารและพิธีกรรม 
ส าหรับกราฟิตีถือเป็นตวัแทนในการแสดงออก ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการของมนุษยใ์นการ
ติดต่อส่ือสารในอีกรูปแบบหน่ึง  

กราฟิตีเกิดข้ึนในช่วงปลายปี 1960 เม่ือ  Julio204 เร่ิมเขียนลายเซ็นของเขาไปทัว่มหา
นครนิวยอร์กเป็นคนแรกในแถบรัฐวอชิงตนั ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของแมนฮตัตนั (Manhattan) เขาเร่ิม
กระจายผลงานออกไปในแถบท่ีอาศยัอยู ่หลงัจากนั้นเพียงไม่นาน ในช่วงหนา้ร้อนปี 1969 เด็กหนุ่ม
ชาวกรีซท่ีมาจากเกาะแมนฮตัตนัช่ือ Demitrius ไดใ้ชช่ื้อแฝงวา่ Taki183 ตระเวนเขียนช่ือของเขาไป
ทัว่เมืองในแถบแมนฮตัตนัเช่นกนั ช่ือ Taki เป็นตวัแทนช่ือของเขา และตวัเลข 183 หมายถึงถนนท่ี
เขาอาศยัอยู ่ Taki183ไดรั้บแรงบลัดาลใจจาก Julio204 นัน่เอง เขาสนใจท่ีจะสร้างสรรคง์านใน
สถานีรถไฟใตดิ้นในนิวยอร์ก โดยพวกเขาไดเ้ขียนช่ือแท็ก (Tag)2 ของตนเองลงไปตามรถไฟใตดิ้น
แถบแมนฮตัตนั ช่ือท่ีปรากฏพร้อมกบัตวัเลขเหล่านั้นสร้างความน่าสนใจใหก้บัประชาชนท่ีพบเห็น
เป็นอยา่งมาก ในเดือนกรกฎาคม ปี 1971 หนงัสือพิมพช่ื์อดงัของนิวยอร์กไดล้งข่าวเก่ียวกบัผลงาน

                                                           
1 Nicholas Ganz , Graffiti word street art from five continents, (Singapore : C.S. 

Graphic , 2004), 4. 
2 นามแฝงของศิลปินกราฟิตี และยงัหมายถึงรูปแบบงานในลกัษณะการเขียนตวัอกัษร

ดว้ยปากกามาร์คเกอร์ 
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ของ Taki 183 เหตุการณ์คร้ังนั้นนบัเป็นการเคล่ือนไหวท่ีส าคญัคร้ังหน่ึงของกราฟิตี3  พวกเขาทั้ง 2
ถือเป็นจุดเร่ิมตน้ของการพฒันาผลงานจนมีช่ือเรียกวา่ นิวยอร์กสไตล ์(New York Style) ซ่ึงในเวลา
ต่อมาไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งยิง่ Taki183 ถือเป็นคนแรกท่ีไดรั้บการยอมรับจากเหล่าศิลปินและ
ไดส้ร้างวฒันธรรมยอ่ยข้ึนมาใหม่ ตวัเลขในช่ือแทก็ของเขากลายเป็นวธีิการเขียนช่ือของศิลปินและ
พฒันาเป็นรูปแบบการเขียนช่ือแทก็ ในเวลาต่อมาเรียกวา่การบอมบบิ์ง (Bombing)  รถไฟใตดิ้นถือ
เป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในการแพร่ช่ือของศิลปินกราฟิตีใหเ้ป็นท่ีรู้จกั 

เม่ือมีศิลปินหนา้ใหม่เพิ่มมากข้ึน วถีิการพน่รถไฟใตดิ้นไดรั้บความนิยมอยา่งรวดเร็ว 
ในช่วงเวลาน้ีเองแทก็คือตวัแทนหน่ึงเดียวของกราฟิตี และเป็นหนทางท่ีจะแสดงถึงความส าเร็จ 
โดยปกติศิลปินมกัใชเ้วลาในการท างานขณะท่ีรถไฟจอดซ่อมบ ารุงอยูใ่นอู่เท่านั้น ในเวลาต่อมา
พวกเขาคน้พบวา่ความจริงแลว้การใชเ้วลาอนันอ้ยนิดขณะท่ีรถไฟก าลงัจอดอยู ่ ไดใ้หส่ิ้งท่ีน่า
ต่ืนเตน้ออกไปจากเดิมเป็นอยา่งมาก ต่อมาเรียกการท างานลกัษณะน้ีวา่เลยอ์พั (Lay-Up) หมายถึง
การท างานในช่วงเวลาท่ีรถไฟจอดท่ีสถานี หากศิลปินตอ้งปืนส่ิงกีดขวางและตอ้งกา้วขา้มสนามราง
รถไฟต่าง ๆ เพื่อเขา้ไปท างาน ส่ิงเหล่าน้ีเรียกวา่เก็ตอพั (Get-Up)4 หมายถึงสามารถมองเห็นช่ือของ
พวกเขาไดจ้ากท่ีสูง 

ในช่วงเวลาต่อมา ศิลปินกราฟิตีแทก็ช่ือของพวกเขาใหมี้ขนาดใหญ่ข้ึนกวา่เดิม เพื่อให้
เห็นความแตกต่างระหวา่งช่ือของพวกเขา แต่เน่ืองดว้ยหวัพน่สเปรยท่ี์ติดมาจากโรงงานไม่สามารถ
ตอบสนองพวกเขาได ้ หวัพน่มีขนาดเล็กเกินไปจึงไม่สามารถสร้างเส้นขนาดใหญ่ไดต้ามตอ้งการ 
ในช่วงปี 1972 ศิลปินกราฟิตีไดค้น้พบอุปกรณ์ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของพวกเขาได ้
ไดแ้ก่หวัพน่สเปรยข์องผลิตภณัฑน์ ้าหอมเช่น น ้ายาท าความสะอาดเตาอบ น ้ายาซกัผา้ โดยหวัพน่
สเปรยเ์หล่าน้ีเป็นท่ีรู้จกัต่อมาในช่ือแฟตแคพ็ (Fat Cap) เม่ือตอ้งการเส้นเล็กแบบธรรมดา พวกเขา
จะใชห้วัพน่ชนิดท่ีมาจากโรงงาน รู้จกักนัในเวลาต่อมาวา่สตอ็กแคพ็ (Stock Caps) 

                                                           
3 Ric Blackshaw, Liz Farrelly, The Street Art Book 60 Artist in their own words, 

(United States and Canada : Colindesign, 2008), 6.  
4 Eric Felisbret, Graffiti New York (New York : Abrams, 2005), 12. 
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ตวัอกัษรในลกัษณะแทก็ถูกน ามาเพิ่มความหนา และพฒันาไปสู่งานมาสเตอร์พีซ 
(Master Piece) หรือท่ีเรียกสั้น ๆ วา่พีซ (Piece)5 ในเวลาต่อมา 

กราฟิตียงัเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมฮิปฮอป ซ่ึงประกอบไปดว้ย 4 องคป์ระกอบ 
ไดแ้ก่ B-Boy, Mc, Dj, Graffiti6 กระแสดนตรีฮิปฮอปเกิดพร้อมกบัดนตรีแจส๊ (Jazz) และบลูส์ 
(Blues) โดยเน้ือหาเป็นการแสดงออกถึงตวัตน และระบายส่ิงท่ีเก็บอยูใ่นใจ ในช่วงเวลาท่ีการ
เหยยีดสีผวิในอเมริกามีความรุนแรง โดยกิจกรรมหลงัจากเลิกงานของพวกเขา ไดแ้ก่การออกมาร้อง
ร าท าเพลง 

ปัจจุบนักราฟิตีมีการพฒันานอกเหนือไปจากการใชสี้สเปรยต์ามแบบดั้งเดิม สเทนซิล 
(Stencil)7 สต้ิกเกอร์ (Sticker) โปสเตอร์ (Poster) สีอคลีลิก (Acrylic) แอร์บรัช (Air brushes) ถูก
น ามาใชส้ร้างสรรคผ์ลงาน จุดท่ีส่งผลใหก้ราฟิตีกลายเป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลายทัว่โลกคือการก่อตั้ง
เวบ็ไซต ์Art Crimes ซ่ึงเป็นแหล่งรวบรวมขอ้มูลและเป็นท่ีพบปะของคนท างานศิลปะประเภทน้ี 

ช่ือเทก็ นบัเป็นส่วนส าคญัอยา่งยิง่ส าหรับการท างานกราฟิตี การตั้งช่ือแทก็แสดงถึง
ความยิง่ใหญ่และความน่าเช่ือถือ การน าช่ือท่ีดูไม่เหมาะสมจะยิง่ช่วยท าใหภ้าพลกัษณ์ของช่ือเสียง
เป็นไปในทางท่ีแยล่ง การท างานในบางคร้ังมกัใชก้ารพน่อกัษรยอ่แทนการพน่ช่ือเตม็ลงไป 
เน่ืองจากบางพื้นท่ีไม่สามารถพน่ช่ือเตม็ลงไปไดน้ัน่เอง 

 

                                                           
5 ผลงานช้ินเอกท่ีศิลปินใชเ้วลาและความประณีตในการท างาน มีความละเอียดและ

ซบัซอ้นดา้นองคป์ระกอบมากกวา่ลกัษณะของงานกราฟิตีบอมบ ์
6 Nicholas Ganz , Graffiti word street art from five continents, (Singapore : 

C.S.Graphic , 2004) 7. 
7 การตดัฉลุบล็อคผลงานในลกัษณะภาพพื้น และน าสีสเปรยพ์น่ลงไปเพื่อใหเ้กิดผล

งานตามท่ีตดัฉลุไว ้ส่วนท่ีโดนสเปรยจ์ะเกิดเป็นภาพ ส่วนท่ีถูกบงัไวจ้ะไม่เกิดภาพ 
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ภาพท่ี 1 ภาพข่าวผลงานของ Taki 183 ท่ีไดรั้บการตีพิมพบ์น New York Time , Friday, July 21, 1971 
ท่ีมา: Woostercollective [pseud.], TAKI 183 Spawns Pen Pals, accessed December 1, 2015, 
available from http://www.woostercollective.com/post/new-york-yimes-1971-taki-183-spans-pen-pals 

 
ภาพท่ี 2 ภาพลกัษณะหวัพน่แบบ Fat Cap 
ท่ีมา : Fade bomb, Fat Cap, accessed December 1, 2015, available from http://global.rakuten.com 
/en/store/ fadebomb/item/white-fat100/ 
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ภาพท่ี 3 ภาพกิจกรรมการเปิดเพลงของวฒันธรรมฮิปฮอปช่วงปี 1975 
ท่ีมา : Rory PQ, History of Hip-Hop Dance Music Evolution, accessed December 1, 2015, 
available from http://subdivizion.com/hip-hop-history/ 

1.1 วถิีการท างาน (Forum) 

กราฟิตีสามารถแบ่งการท างานออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ งานพีซ หมายถึงงาน
ท่ีมุ่งเนน้รายละเอียดและความสวยงาม แสดงทกัษะของศิลปินอยา่งเตม็ท่ี ค  านึงถึงตวัผลงานเป็น
หลกั และงานบอมบ ์ มุ่งเนน้ไปท่ีจ านวนและบริเวณท่ีผลงานปรากฏเป็นตวัช้ีวดั ตวัอกัษรคือ
รูปแบบหลกัในการท างานกราฟิตี การใชช่ื้อแทก็แทนตวัศิลปินเป็นวฒันธรรมท่ีสืบทอดเป็นระยะ
เวลานาน โดยสามารถอธิบายรายละเอียดลกัษณะการท างานทั้ง 2 รูปแบบไดด้งัน้ี 

เบิร์นน่ิง และ บอมบบิ์ง (Burning vs Bombing) 
ศิลปินกราฟิตีมกัจะท างานอยูบ่น 2 พื้นฐานไดแ้ก่ เบิร์นน่ิงและบอมบบิ์ง ทั้งสอง

ลกัษณะมีการใชช่ื้อแทก็ร่วมกนั เบิร์นน่ิงหมายถึงลกัษณะท่ีศิลปินมุ่งเนน้ไปท่ีตวัผลงานเป็นหลกั 
ใชเ้วลาค่อนขา้งสูงในการท างานเก็บรายละเอียดของผลงาน เนน้แสดงใหเ้ห็นถึงทกัษะฝีมือมากกวา่
จ านวนปริมาณของผลงานท่ีปรากฏ เป็นการใชเ้รียกภาพรวมของงานพีซ  ในส่วนของบอมบบิ์งมกั
ไม่ไดมุ้่งเนน้ท่ีความสวยงามมากนกั ศิลปินมุ่งไปท่ีความรวดเร็ว หลบซ่อน ลดทอนรายละเอียดของ
ผลงานหรือแมก้ระทัง่การยอ่ช่ือแทก็ใหก้ระชบัข้ึนเพื่อความรวดเร็วในการท างาน การท่ีศิลปิน
สามารถครอบคลุมพื้นท่ีไดเ้ป็นวงกวา้งยิง่สะทอ้นความส าเร็จของผลงาน บริเวณ ขนาด และจ านวน
ผลงานท่ีปรากฏเป็นส่ิงสะทอ้นความส าเร็จของศิลปิน ยิ่งพื้นท่ีมีความยากแก่การเขา้ถึงมากเท่าใด 
ผลงานบอมบย์ิง่มีความยิง่ใหญ่มากข้ึนเท่านั้น 
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ภาพท่ี 4 Element 1, Piece, 2011. 

 
ภาพท่ี 5 Element 1, Bomb Throw up 

1.2 รูปแบบของกราฟิตี 
1.2.1 แทก็ (Tag) 

แทก็ นอกจากหมายถึงนามแฝงของศิลปินแลว้ ยงัหมายถึงลกัษณะลายมือ
หรือลายเซ็นของศิลปินอีกดว้ย มกัใชใ้นการบอมบห์รือการเขียนก ากบัไวท่ี้งานพีซ แทก็ถูก
สร้างสรรคจ์ากหลายเทคนิคเช่น ปากกามาร์คเกอร์หรือสีสเปรย ์ อีกทั้งในปัจจุบนัยงัมีการน า
เคร่ืองมืออ่ืน ๆ มาใชใ้นการสร้างแทก็อีกดว้ย ไม่วา่จะเป็นการฉีดพน่ดว้ยแรงดนัน ้า หรือตามแต่
อุปกรณ์ท่ีศิลปินจะคิดคน้ข้ึนมาใช ้
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ภาพท่ี 6 CEZO, Maker Tag 

 
ภาพท่ี 7 Skeal, Spray Tag 
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ปากกา Markers ท่ีใชใ้นการ Tag 
1. ปากกาแบบ Toy Marker  

เรียกตามขนาดความเล็กของหวัปากกาไดแ้ก่ ¼ น้ิว นบัเป็นตวัเลือกท่ีดี
ในช่วงระหวา่งปี 1960 - 1970 ศิลปินหลายคนนิยมเลือกใช ้โดยสามารถสร้างความหลากหลายใน
การเขียนช่ือได ้ยีห่อ้ท่ีไดรั้บความนิยมไดแ้ก่ DriMark, Magic Marker, Elmarko เป็นตน้ สีท่ีนิยม
ไดแ้ก่สีด า เพราะสามารถหาซ้ือและเติมหมึกไดง่้าย 

2. ปากกาแบบ Standard writing marker 
ปากกาชนิดน้ีกา้วเขา้มาเป็นปากกาหวัมาตรฐานในช่วงกลางปี 1970 

ดว้ยขนาดความกวา้งของหวัท่ี ½ น้ิว นบัเป็นส่ิงท่ีศิลปินหลายคนหลงใหล เน่ืองจากขนาดความ
ใหญ่ของหวัปากกาช่วยใหส้ามารถสร้างงานขนาดใหญ่ได ้ แต่มีขอ้เสียไดแ้ก่ความยากในการเติม
หมึกเขา้ไปนัน่เอง โดยยีห่อ้ท่ีเป็นท่ีนิยมไดแ้ก่ Pilot, Magnum 44, Niji, Marvy 

3. ปากกาแบบ Mini-wide และ Uni wide 
ปากกาชนิดหวัใหญ่สุด มีความกวา้ง 1 และ 1.5 น้ิว เป็นชนิดปากกาท่ี

จะสามารถปรับแต่งไดต้ามตอ้งการ ปากกาเป็นลกัษณะของตวัเปล่าไม่มีหมึกขา้งใน ผูใ้ชจ้ะสามารถ
เลือกหมึก และสีของหมึกเติมไดต้ามตอ้งการ ปากกาชนิดน้ีสามารถสร้างความหลากหลายในการ
เขียนไดเ้ป็นอยา่งดี แต่ทวา่กลบัไม่เป็นท่ีนิยมเท่ากบัปากกาในรูปแบบมาตรฐาน เน่ืองจากมีความ
ยุง่ยากในการใชง้านมากกวา่นัน่เอง8 

ในช่วงปี 1960 ถึงปลายปี 1970 การเขียนแทก็มุ่งเนน้ไปท่ีความเรียบง่าย 
ไม่ซบัซอ้น เนน้ให้ตวัเลขใหญ่ โดยยงัพอท่ีจะสามารถอ่านไดไ้ม่ยากนกั และไดรั้บแรงบลัดาลใจ
จากงานแทก็แบบดั้งเดิมท่ีน ามาพฒันาต่อ 

 

                                                           
8 Eric Felisbret, Graffiti New York (China : Abrams, 2005), 111. 
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ภาพท่ี 8 ลกัษณะปากกา Marker แต่ละแบบ 
ท่ีมา : Eric Felisbret, Graffiti New York (China : Abrams, 2005), 111. 

รูปแบบและลกัษณะของแทก็ (Tag Style) 
1. รูปแบบ Straight Letter 

จะเป็นการเขียนตวัอกัษรในลกัษณะของตวัตรง เรียบง่าย ไม่มีลูกเล่น
มากนกัเนน้เขียนดว้ยตวัพิมพใ์หญ่เพื่อแสดงถึงความชดัเจน 

2. รูปแบบ Scripts 
เป็นการดึงลกัษณะของตวัอกัษร Scripts มาใชเ้ป็นตน้แบบ ศิลปินจะ

ผสมผสานการออกแบบส่วนตวัลงไปดว้ย ลกัษณะของตวัอกัษรจะมีความซบัซอ้นมากข้ึนกวา่
รูปแบบ Straight Letter  การจดัองคป์ระกอบยงัคงไม่มีความซบัซอ้นมากนกั 

3. รูปแบบ Classic 

เป็นการเขียนตวัอกัษรท่ีกลุ่มสังคมศิลปินช่วยกนัพฒันาข้ึนมา ศิลปิน
จะใชก้ารกะสัดส่วนและความล่ืนไหลของน ้าหนกัปากกาท่ีกดลงเวลาเขียน เพิ่มการเนน้จุดสนใจ
ประกอบกบัการจดัองคป์ระกอบศิลป์เขา้ไปเพื่อสร้างความเป็นหน่ึงเดียวของแทก็ท่ีเขียนนัน่เอง9 
  

                                                           
9 Eric Felisbret, Graffiti New York, 112 
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4. รูปแบบ Drips 
คือการเขียนโดยผสมน ้ายาหมึกใหมี้ความเหลวมากกวา่ปกติ ในขณะท่ี

ศิลปินเขียนจะทิ้งระยะเวลาในการลากเส้นใหน้านมากข้ึน เพื่อใหเ้กิดรูปแบบการหยดซึมของหมึก
ลงมาตามแนวด่ิง การเขียนในลกัษณะน้ีไดรั้บความนิยมมากในช่วงปลายของปี 1970 

 
ภาพท่ี 9 ลกัษณะการแทก็แบบ Straight Letter 

 
ภาพท่ี 10 ลกัษณะการแทก็แบบ Scrips 
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ภาพท่ี 11 ลกัษณะการแทก็แบบ Classic 

 
ภาพท่ี 12 ลกัษณะการแทก็แบบ Drips 
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1.2.2 พซี (Piece) 
พีซ เป็นค ายอ่มาจากค าวา่มาสเตอร์พีซ (Master Piece) ซ่ึงหมายถึงงานท่ีมี

ความสมบูรณ์ มีความลึก มิติ สีสัน ความหนาบางของเส้นท่ีตดัขอบรอบตวัอกัษร รวมไปถึงความ
ประณีตในการออกแบบ การท างานเร่ิมจากร่างเส้นรอบนอกข้ึนมาคลา้ยกบังานแทก็ หลงัจากนั้นจึง
ใชสี้สเปรยถ์มพื้นท่ีใหเ้ตม็จนไมมี่ช่องวา่งเหลืออยู ่

ผูท่ี้ท างานพีซคนแรกไดแ้ก่ Super Kool 223 ซ่ึงเกิดข้ึนในปี 1972 จากกลุ่ม 
Bronx และ  WAP ในเมืองบลูคลิน พีซไดรั้บความนิยมอยา่งกวา้งขวางและแพร่กระจายไปอยา่ง
รวดเร็วในช่วงเวลาต่อมา เหล่าศิลปินเลือกใชอ้งคป์ระกอบศิลป์หลากหลายรูปแบบแตกต่างกนั
ออกไปไม่วา่จะเป็น องคป์ระกอบรูปทรง เรขาคณิต รูปร่าง ลูกศร จุด10 พีซไดก้ลายเป็นมาตรฐาน
ในการท างานกราฟิตีในเวลาต่อมา โดยสามารถแบ่งการท างานออกเป็น 2 รูปแบบดงัน้ี 

1. พีซในรูปแบบ Straight letters 
หรือท่ีรู้จกักนัในนาม Block letters11 เป็นการท างานในลกัษณะของ

ตวัอกัษรตวัตรง ไม่มีความซบัซอ้นมากนกั มีหางของตวัอกัษรในรูปแบบของอกัษรโรมนั การใชต้วั
เอียง ตวัหนา ตวัสูง ตวัสั้น ตามแบบท่ีศิลปินตอ้งการเลือกใช ้ รูปแบบการเขียนตวัอกัษรลกัษณะน้ี
ไดรั้บความนิยม เน่ืองจากมีความง่ายในการออกแบบและปรับใช ้ และท่ีส าคญัเม่ืองานพีซใน
ลกัษณะน้ีออกไปสู่พื้นท่ีดา้นนอก ผูท่ี้พบเห็นสามารถมองเห็นไดช้ดัเจนจากระยะไกล เน่ืองจากไม่
มีความซบัซอ้นจึงช่วยใหส้ามารถอ่านไดไ้ม่ยากนกั นบัเป็นการส่ือสารท่ีไดผ้ลเป็นอยา่งยิง่ในการ
ประกาศช่ือของเหล่าศิลปิน 

2. พีซในรูปแบบ  Wildstyle 

ไวดส์ไตลรู้์จกักนัในช่ือของ Mechanical lettering12 เป็นการท างานใน
ลกัษณะของตวัอกัษรท่ีซบัซ้อน ทบัซอ้นกนัไปมา มีความลึกมีมิติและความล่ืนไหลอยูใ่นตวัอกัษร 
เม่ือเรามองภาพรวมจะพบวา่ตวัอกัษรแต่ละตวัมีความเช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนั ส่วนจะอยูใ่นรูปแบบ
ใดข้ึนอยูก่บัความคิดสร้างสรรคข์องตวัศิลปิน 

                                                           
10 Eric Felisbret, Graffiti New York (New York : Abrams, 2005), 120. 
11 ลกัษณะตวัอกัษรท่ีมีรูปแบบเป็นเหล่ียมมุม ไม่มีความโคง้ เนน้เส้นตรงเป็นส่วนมาก 

อ่านง่ายและไม่ซบัซอ้นมากนกั 
12 ลกัษณะตวัอกัษรท่ีมีความซับซ้อนทางด้านองค์ประกอบ มีการเก่ียวเน่ืองกนัอยู่

ระหวา่งตวัอกัษรแต่ละตวั 
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ในช่วงเวลาต่อมาศิลปินนิยมสไตลข์อง Bubble letters13 และ Block 
letters ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลมาจากภาพโฆษณา และ หนงัสือการ์ตูน แต่ตวัอกัษรในลกัษณะท่ีศิลปิน
คิดคน้ข้ึนเองก็ยงัคงเป็นท่ีนิยมอยา่งย ัง่ยนืจนถึงทุกวนัน้ีเช่นกนั 

 
ภาพท่ี 13 พีซในรูปแบบ Straight letters  
ท่ีมา : farm1 [pseud.], Sent Piece, accessed June 7, 2015, available from http://farm1.static.flickr. 
com/135/ 37573 8974_9a30669f7c_m.jpg 

 
ภาพท่ี 14 พีซในรูปแบบ  Wildstyle, Spoare153, Piece, 2016. 
                                                           

13 ตวัอกัษรท่ีมีลกัษณะกลม มน คลา้ยลูกโป่ง ราวกบัวา่มีลมอยู่ภายในตวัอกัษร โดย
ส่วนใหญ่ศิลปินมกันิยมใชส้ร้างผลงานในลกัษณะบอมบ ์
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1.2.3 โทรว์อพั (Throw up) 
โทรวอ์พัเป็นอีกหน่ึงความส าคญัของกราฟิตี การท าโทรวอ์พัเปรียบเสมือน

พีซท่ีตดัทอนระยะเวลาและรายละเอียดออกไป โทรวอ์พัถูกพฒันามาจากแทก็ โดยศิลปินมกัเขียน
ช่ือของพวกเขาลงไปโดยอาจยอ่จากช่ือแทก็เตม็เหลือเพียง 2-3 ตวัอกัษรเท่านั้น มุ่งเนน้ไปท่ีความ
รวดเร็วและขนาดของผลงานเพื่อใหไ้ดผ้ลงานท่ีมีขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นท่ี ปัจจยัส าคญัของการ
ท างานข้ึนอยูก่บัอุปกรณ์ท่ีใช ้ ไดแ้ก่หวัสเปรยโ์ดยจะเลือกใชห้วัพน่ท่ีมีขนาดใหญ่สามารถพน่สี
ออกมาไดใ้นปริมาณมาก ซ่ึงมีผลต่อการท างานเป็นอยา่งยิง่ เม่ือท างานไดร้วดเร็วและมีขนาดใหญ่
นัน่หมายถึงผลงานใชเ้วลาในการท างานไม่มากนกั สอดคลอ้งกบับริเวณท่ีเขา้ไปท างานท่ีตอ้ง
ลกัลอบนัน่เอง 

ในช่วงตน้ปี 1970 ศิลปินยงัคงใหค้วามส าคญักบังานพีซ จนกระทัง่กลางปี 
1970 งานโทรวอ์พัจ านวนมากไดถู้กกระจายอยูบ่นตวัรถไฟและสถานีรถไฟใตดิ้นของนิวยอร์ก 
ศิลปินมีการยอ่ช่ือแทก็ของตนเองให้เหลือเพียง 2 ตวัอกัษร เช่น Kill 3 ใช ้ IN Mickey ใช ้TO และ 
Jester ใช ้ DY สีท่ีนิยมใชม้กัเป็นสีเพียง 2 สี ไม่ซบัซอ้น เนน้ไปท่ีสีเทาและด า หรือสีเงิน เพื่อให้
สามารถมองเห็นไดช้ดัเจนในเวลากลางคืน เน่ืองจากสีเงินหรือเทามีมุมของการสะทอ้นแสง14 

 
ภาพท่ี 15 Element 1, Throw Up, 2013. 

                                                           
14 Eric Felisbret, Graffiti New York (New York : Abrams, 2005), 128. 
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1.2.4 คาแร็คเตอร์ (Character) 
คาแร็คเตอร์นบัเป็นอีกหน่ึงส่วนท่ีมีความส าคญัเป็นอยา่งยิ่งส าหรับกราฟิตี 

โดยถูกสร้างสรรคค์วบคู่ไปกบัลกัษณะงานตวัอกัษรเพื่อเป็นการเช่ือมโยงเน้ือหาเขา้ดว้ยกนัหรือใช้
เป็นภาพลอ้เลียนในการช่วยส่ือถึงอารมณ์และความรู้สึกใหช้ดัเจนมากยิง่ข้ึน โดยสามารถแบ่ง
ลกัษณะคาแร็คเตอร์ออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะดงัน้ี 

1. คาแร็คเตอร์แบบหยบิยมื (Borrowed Characters) 
ลกัษณะของการหยบิยมืตวัละครจากการ์ตูนท่ีไดรั้บความนิยมมาใชใ้น

การท างาน เน่ืองจากการท างานกราฟิตีมกัมุ่งเนน้ไปท่ีรูปแบบของตวัอกัษรมากกวา่ งานคาแร็คเตอร์
จึงเปรียบเสมือนส่วนเสริมช่วยใหผ้ลงานดูน่าสนใจมากข้ึน 

การออกแบบคาแร็คเตอร์ในลกัษณะน้ีมกัหยบิยมืรูปแบบมาจาก
แอนิเมชนั หรือหนงัสือการ์ตูนท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลาย โดยเลือกใชสี้ท่ีเรียบง่าย ประกอบ
กบัการออกแบบตวัอกัษร โดยส่วนใหญ่มกัเกิดจากผลงานของศิลปินท่ีมีอายไุม่มากนกั ซ่ึงสะทอ้น
ถึงอิทธิพลจากการ์ตูนท่ีไดรั้บในวยัเด็กนัน่เอง การ์ตูนท่ีไดรั้บความนิยมในการหยบิยืมมาใช้ในงาน
คาแร็คเตอร์ เช่น Marvel comic, Walt Disney, Warner Bros, Hanna Barbera15 

2. คาแร็คเตอร์ตน้แบบ (Original Character) 
ลกัษณะของคาแร็คเตอร์ท่ีศิลปินคิดคน้ข้ึนเองโดยไม่ไดห้ยบิยมื

รูปแบบมาจากท่ีใด มีความเป็นตน้แบบ แรงบลัดาลใจในกรสร้างสรรคม์กัมาจากประสบการณ์ชีวติ
ของแต่ละศิลปินท่ีแตกต่างกนัออกไป เช่นสภาพแวดลอ้ม แฟชัน่ ในอีกทางหน่ึงไดแ้ก่รูปแบบท่ีมา
จากวฒันธรรมฮิปฮอปไดแ้ก่ บีบอย กราฟิตี สีสเปรย ์ คาแร็คเตอร์ของบุคคลใกลต้วัหรือแมก้ระทัง่
ใบหนา้ลกัษณะของตวัศิลปินเอง16 คาแร็คเตอร์ลกัษณะน้ีมกัสะทอ้นถึงตวัตนของศิลปินอีกทั้งยงั
ช่วยสร้างเอกลกัษณ์ใหก้บัศิลปินอีกดว้ย 

 
 

                                                           
15 Eric Felisbret, Graffiti New York, (Chaina : Abrams, 2005), 136. 
16 ibid., 140. 
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ภาพท่ี 16 คาแร็คเตอร์แบบหยบิยมื Gamma, Joker Character, Spray, 2008. 
ท่ีมา : Graffiti Art Mural, Joker Graffiti Characters, accessed June 20, 2015, available from 
http://new-graffiti.blogspot.com/2011/09/joker-graffiti-characters-graffiti-art.html 

 
ภาพท่ี 17 คาแร็คเตอร์แบบหยบิยมื Bates,Character,Mickey Mouse 
ท่ีมา : Reank [pseud.],Graffiti Cartoon, accessed June 20, 2015, available from http://topgraffity. 
blogspot.com/2010/04/graffiti-cartoon-graffiti-mickey-mouse.html  
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ภาพท่ี 18 คาแร็คเตอร์ตน้แบบ 1 

 
ภาพท่ี 19 คาแร็คเตอร์ตน้แบบ 2 
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1.2.5 แบลก็บุค (BlackBook) 
แบล็กบุคหมายถึงสมุดท่ีศิลปินกราฟิตีใชใ้นการร่างแบบผลงานหรือใชใ้น

การบนัทึกแนวความคิดในการท างานของศิลปิน มีการใชป้ากกามาร์กเกอร์ตดัเส้นและลงสีให้
เหมือนกบัผลงานจริงมากท่ีสุด ช่ือแบล็กบุคมาจากสีของปกสมุดท่ีนิยมใชสี้ด าไม่มีลวดลาย ในเวลา
ต่อมาไดก้ลายเป็นวฒันธรรมของศิลปินกราฟิตีไปโดยปริยาย 

หนา้ท่ีของแบล็กบุคไม่เพียงใชใ้นการท าแบบร่างของศิลปินเท่านั้น ยงัคงมี
อีกหน่ึงวฒันธรรมท่ีแฝงอยูไ่ดแ้ก่ เม่ือศิลปินออกไปท างานตามทอ้งถนนและไดพ้บเจอกบัศิลปิน
ท่านอ่ืนมกัมีการแลกเปล่ียนแบล็กบุคซ่ึงกนัและกนัผา่นการเขียนแทก็ของตนลงไปในสมุด มกัใช้
ปากกามาร์คเกอร์ในการเขียนเป็นหลกั เน่ืองดว้ยกราฟิตีเป็นการท างานนอกกฎหมาย จึงท าให้
โอกาสในการพบเจอศิลปินมีไม่มากนกั ส่วนใหญ่สามารถพบเห็นแต่เพียงผลงานเท่านั้น การพบ
เจอศิลปินอยา่งใกลชิ้ดเป็นเร่ืองยาก การแลกเปล่ียนแทก็ในเบล็กบุคจึงเป็นส่ิงท่ีน่าภาคภูมิใจ เม่ือใน
สมุดมีแทก็ของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง นัน่แสดงถึงการใหเ้กียรติระหวา่งศิลปินดว้ยกนั 

 
ภาพท่ี 20 Graffiti Blackbook 
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1.2.6 โปรดักช่ัน (Production) 
โปรดกัชัน่หมายถึงผลงานท่ีถูกสร้างโดยศิลปินหลายคนรวมกนั ครอบคลุม

พื้นท่ีขนาดใหญ่ แสดงออกทางความคิดสร้างสรรคอ์ยา่งเตม็ท่ี ศิลปินกราฟิตีจะแสดงใหเ้ห็นถึง
ทกัษะฝีมือ แนวความคิดและลกัษณะของตวัอกัษร อาจมีการผสมดว้ยคาแร็คเตอร์เพื่อช่วยใหง้านมี
ความสมบูรณ์มากข้ึน 

ในขณะท่ีรถไฟใตดิ้นของนิวยอร์กเตม็ไปดว้ยงานบอมบแ์ละงานแทก็ ซ่ึง
ไดรั้บความนิยมในหมู่ศิลปิน งานพีซไดถู้กลดความส าคญัลงไปอยา่งมาก เหลือศิลปินท่ีเขียนช่ือ
แทก็เตม็ของตนเองเพียงไม่มาก ในปี 1978 LEE ไดลุ้กข้ึนมาเปล่ียนแปลงผา่นการท างานท่ีแตกต่าง
ออกไปโดยรวมเอางานคาแร็คเตอร์และตวัอกัษรเขา้ดว้ยกนั โดยหยบิยมืลกัษณ์จากการ์ตูน Marvel 

ช่วงตน้ปี 1980 ศิลปิน SEEN และ BIL BLAST ไดท้  างานตามแนวทางของ 
LEE ในช่วงเวลาต่อมามีศิลปินท างานขนาดใหญ่เตม็พื้นท่ีมากข้ึน โดยใหค้วามส าคญักบัภาพพื้น
หลงั มีการเพิ่มเติมเร่ืองราวและรายละเอียดเขา้ไปมิใช่เพียงแต่ตวังานอยา่งเดียวเท่านั้น แต่ทั้งน้ี
ทั้งนั้นงานในลกัษณะโปรดกัชัน่ยงัคงมีสเกลท่ีไม่ใหญ่มาก 

ความนิยมในการท างานบนผนงัลดความนิยมลงไปอยา่งชา้ ๆ ในช่วงปี 1980 
เม่ือพื้นท่ีท างานในรถไฟใตดิ้นมีจ านวนลดลง แต่ละกลุ่มจึงเร่ิมขยายออกไปท างานในบริเวณท่ี
แตกต่างมากข้ึน โดยเนน้ไปท่ีพื้นท่ีอยา่งเช่น ตึก ผนงัโรงเรียน  สนามกีฬา และสวนสาธารณะ17 

 
ภาพท่ี 21 Sef, Coma, Bane, Runs ,Miami, Florida, Production 
ท่ีมา : Graffiti.org, Production, accessed July 6, 2015, available from http://www.graffiti.org/ 
bane/ sef_coma_bane_runs_rm_crew_2010.jpg 

 
 
 

1.2.7 หอเกยีรติยศกราฟิตี (Graffiti Hall of Fame) 
                                                           

17 Eric Felisbret, Graffiti New York (China : Abrams, 2005), 150. 

http://www.graffiti.org/bane/
http://www.graffiti.org/bane/
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หมายถึงงานในลกัษณะท่ีมีสเกลใหญ่กวา่งานโปรดกัชัน่ เปรียบไดก้บัการน า
โปรดกัชัน่หลายงานมารวมเขา้ดว้ยกนัเป็นหน่ึงช้ินงานใหญ่ มีการเช่ือมโยงเร่ืองราวเขา้ดว้ยกนั
ระหวา่งคาแร็คเตอร์และตวัอกัษร ไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งยิง่ในช่วงปี 198018 โดยผลงานเกิดจาก
การร่วมมือกนัระหวา่งศิลปินจากหลายกลุ่มท าร่วมกนั ใชเ้ทคนิค สี องคป์ระกอบ และความคิด
สร้างสรรคอ์ยา่งเตม็ท่ี มีการเช่ือมภาพพื้นหลงัของผลงานจนเป็นหน่ึงช้ินเดียวกนั เรียกไดว้า่เป็นงาน
ท่ีมีความยิง่ใหญ่มากท่ีสุดของกราฟิตีก็วา่ได ้

 
ภาพท่ี 22 Graffiti Hall of Fame, หวัหิน 

2. ความเป็นมาของสตรีทอาร์ต (Street Art) ในต่างประเทศ 

สตรีทอาร์ตเป็นช่ือท่ีหมายรวมถึงศิลปะท่ีรายลอ้มอยูใ่นความเป็นชุมชนเมืองและ
สภาพแวดลอ้มรอบตวั ไดรั้บการพฒันามาจากกราฟิตีท่ีเร่ิมท างานโดยการพน่รถไฟในเมือง
นิวยอร์กในช่วงปี 1970 การเคล่ือนไหวของสังคมแบบใตดิ้นท่ีเกิดข้ึน การเมือง สังคมไดถู้ก
ปรับเปล่ียนเร่ือยมา ในช่วงระยะเวลาน้ีเรียกวา่ โพสท ์กราฟิตี (Post Graffiti) 

การน าเสนอรูปแบบท่ีแตกต่างจากเดิมเกิดข้ึนระหวา่งผนงัก าแพง ตลอดช่วงระยะเวลา 
30 ปีท่ีผา่นมา เราสามารถเรียกช่วงระยะเวลาน้ีไดว้า่ เรอเนซองส์ (Renaissance) ศิลปินจ านวนมาก

                                                           
18 Eric Felisbret, Graffiti New York, 156. 



26 

 
  

พยายามจะน าเสนอผลงานของตนเอง ไม่วา่จะเป็นบนทอ้งถนน ก าแพง ในทุกท่ีหากพวกเขา
สามารถท าได ้ เพื่อน าเสนอแนวคิดและพลงัแห่งการสร้างสรรครู์ปแบบใหม่ พื้นท่ีสาธารณะ
สามารถเปรียบไดก้บัหอศิลป์ขนาดใหญ่ท่ีผูค้นทัว่ไปสามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งง่ายดาย  

อยา่งไรก็ตามพฒันาการของสตรีทอาร์ตหรือโพสทก์ราฟิตี ไดด้ าเนินไปพร้อมกบัการ
คิดหาวธีิและเทคนิคใหม่ในการสร้างสรรคผ์ลงาน ไม่เพียงแต่ใชสี้สเปรยเ์พียงอยา่งเดียวเท่านั้น ยงัมี
การผสมผสานการใชป้ากกาเคมี และวสัดุต่าง ๆ เช่น สเทนซิล สต้ิกเกอร์ โปสเตอร์ สีอคลีลิค แอร์
บรัส โฟโทก็อปป้ี (Photocopies) โมเสก (Mosaics) อีกดว้ย19 

ศิลปินมากมายพยายามสร้างช่ือเสียงของตนเองโดยการใชแ้ทก็ แทนท่ีจะใชช่ื้อจริง 
พวกเขาไม่ตอ้งการท่ีจะสร้างความชดัเจนในตนเอง ตอ้งการสร้างความคลุมเครือระหวา่งศิลปินและ
ผลงาน ไม่ตอ้งการท่ีจะน าเสนอตวัตนแบบในรูปแบบศิลปะแบบดั้งเดิม ในทุกวนัน้ีตามหวัเมือง
เปรียบไดก้บังานแสดงนิทรรศการศิลปะขนาดใหญ่ ช่วยท าใหผู้ค้นท่ีไม่เคยเขา้ชมงานในหอศิลป์ 
สามารถสัมผสักบังานศิลปะได้20 

สตรีทอาร์ตไม่ใช่แค่ผลงานบนก าแพง 2 มิติเท่านั้น ปัจจุบนัยงัรวมถึงการสร้างสรรค์
ศิลปะหลากหลายลกัษณะท่ีถูกติดตั้งบนทอ้งถนนหรือพื้นท่ีสาธารณะ ศิลปินมีความหลากหลาย
มากข้ึนกวา่รูปแบบของกราฟิตีท่ีเป็นเพียงการพน่หรือเขียนแทก็ตามทอ้งถนนเพียงอยา่งเดียว การ
เขา้มาของศิลปินหลากหลายแขนงสู่สตรีทอาร์ต ส่งผลใหส้ตรีทอาร์ตสามารถพฒันาไปไดอ้ยา่ง
รวดเร็วในช่วงเวลาไม่ก่ีปี และมีรูปแบบท่ีหลากหลายมากข้ึน 

2.1 เร่ืองราวในการแสดงออกของสตรีทอาร์ต 
หากมองถึงเน้ือหาและเร่ืองราวท่ีใชแ้สดงออกระหวา่งกราฟิตีและสตรีทอาร์ต เรา

จะสังเกตไดถึ้งความแตกต่างระหวา่งรูปแบบการท างานทั้ง 2 รูปแบบ แมใ้นปัจจุบนังานกราฟิตีจะ
พฒันาเน้ือหาเร่ืองราวไปมากแลว้ก็ตาม แต่ยงัคงมีความหลากหลายไม่มากเท่ารูปแบบของงาน
สตรีทอาร์ตสักเท่าใดนกั ปัจจุบนัสตรีทอาร์ตแพร่ความนิยมไปอยา่งรวดเร็วดว้ยเน้ือหาท่ีสามารถ
เขา้ถึงผูช้มไดง่้ายจึงช่วยใหส้ตรีทอาร์ตสามารถเขา้ถึงผูค้นไดไ้ม่ยากนกั 

งานสตรีทอาร์ตใชล้กัษณะของภาพในการแสดงออกมากกวา่ตวัอกัษร การหยบิยมื
เร่ืองราวใกลต้วัหรือเร่ืองราวท่ีศิลปินตอ้งการพูดถึงมาน าเสนอ ไม่วา่จะเป็นกระแสสังคม เหตุการณ์
ส าคญัท่ีเกิดข้ึนในแต่ละประเทศ ศิลปินในแต่ละพื้นท่ีนิยมดึงเร่ืองราวใกลต้วัของตนมาใชใ้นการ

                                                           
19 Louis Bou, Street Art The Spray File (New York : Colin Design, 2005), 6-9. 
20 ibid., 8-9. 
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ท างาน จุดน้ีเองท่ีส่งผลใหเ้น้ือหาของสตรีทอาร์ตมีความหลากหลายและน่าสนใจเป็นอยา่งมาก โดย
สามารถแบ่งเร่ืองราวท่ีแสดงออกไดด้งัน้ี 

2.1.1 สังคมและการโฆษณาชวนเช่ือทางการเมือง (Politics and Propaganda) 

สตรีทอาร์ตเกิดจากรากฐานของเร่ืองราวความคิดเห็นเก่ียวกบัดา้นสังคม จาก
โปสเตอร์โฆษณาชวนเช่ือ เขา้สู่เทคนิคการใชส้เปรยแ์ทนการเพน้ท ์สเทนซิล เป็นลกัษณะเฉพาะท่ีมี
อยูใ่นลกัษณะของงานโปสเตอร์โฆษณาชวนเช่ือทางการเมือง ศิลปิน  Benito Mussolini ไดท้  างานส
เทนซิลสะทอ้นสังคมในอิตาลีและในปี 1970 และถูกสร้างผลงานข้ึนอีกโดย Blek Le Rat โดย
ศิลปินท่ีมีช่ือเสียงในลกัษณะน้ีไดแ้ก่ Banksy21  

 

ภาพท่ี 23 Bansky, Napalm [screen print 49.2x69.8 cm], 2004. 
ท่ีมา : Riikka Kuittinen,Street Art Contemporary Print (China : V&A Publishing, 2010), 22-23. 

                                                           
21 Riikka Kuittinen,Street Art Contemporary Print (China :V&A Publishing, 

2010), 39. 
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2.1.2 สัญลกัษณ์และคาแร็คเตอร์ (Symbols and Characters) 

ศิลปินมากมายพยายามสร้างสัญลกัษณ์เฉพาะตวัข้ึนมาเพื่อใชเ้ป็นตวัแทน
ของตนเองเช่นเดียวกบัช่ือแท็กในงานกราฟิตี โดยสัญลกัษณ์ท่ีปรากฏอยูต่ามทอ้งถนนจะถูกรวมเขา้
กบัภาพ โดยภาพทั้งหมดกลายมาเป็นลายเซ็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของศิลปินคนนั้นเพื่อใหเ้กิดเป็นท่ี
จดจ า การสร้างงานในลกัษณะน้ีมกัสามารถเป็นท่ีจดจ าไดง่้าย และสามารถเขา้ใจไดไ้ม่ยากเม่ือ
ผลงานถูกปรากฏบนผนงัก าแพงต่าง ๆ เช่นผลงานของ Shepard Fairey Obey Giant Series22 

 
ภาพท่ี 24 Shepard Fairey,Authoritarian [screen print 60.7x45.6 cm], 2000. 
ท่ีมา : Riikka Kuittinen,Street Art Contemporary Print (China : V&A Publishing, 2010), 43. 

2.1.3 แรงบลัดาลใจท่ีกระทบและการสร้างภาพลกัษณ์ (Influence and Image 
making) 

งานสตรีทอาร์ตไดรั้บแรงบนัดาลใจจากหลากหลายแหล่งขอ้มูล ศิลปินบาง
คนเลือกแก่นในผลงานจากเร่ืองใกลต้วัและประวติัศาสตร์ศิลป์อยา่งเช่นผลงานของ Graeme 
Nimmo and Swoon ใชก้ารวาดแบบจากอิทธิพลของงาน Insect The Executioner ซ่ึงเป็นลกัษณะ
ของงานโปสเตอร์ในปี 1960 ท่ีไดอิ้ทธิพลมาจากงานในยคุอาร์ตนูโว บางผลงานไดรั้บการปรับแต่ง

                                                           
22 Riikka Kuittinen,Street Art Contemporary Print, 19. 

https://www.google.co.th/search?espv=2&q=Insect+The+Executioner&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjLsraRrpHOAhUILY8KHXXvBRMQvwUIGSgA
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อารมณ์ความรู้สึกของภาพให้เป็นแบบท่ีต่างออกไปจากเดิมเช่น Picasso Guernica โดย pure Evil 
ในส่วนของอิทธิพลงานเซอร์เรียลลิสมก์็เป็นท่ีนิยมเช่นกนั23 

 
ภาพท่ี 25 Pablo Picachu (Pure Evil), Guernica (26/50) [Screen Print 36x60 cm], 2007. 
ท่ีมา : Riikka Kuittinen,Street Art Contemporary Print (China : V&A Publishing, 2010), 32-33. 

2.1.4 สภาพแวดลอ้มเมืองและทอ้งถนน (City and Street) 
สภาพแวดลอ้มแบบชุมชนเมืองนบัเป็นองคป์ระกอบหน่ึงของสตรีทอาร์ต 

ไม่เพียงแต่งานท่ีค านึงถึงพื้นผวิของงานปร้ินท ์ (Printing) และ เพน้ท ์ (Painting) อยา่งเดียวเท่านั้น 
ศิลปินยงัน าท่ีอยูข่องลกัษณะเมืองเขา้มาใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงาน เน่ืองจากบริบทของงานสตรีท
อาร์ตถูกหลอมรวมเขา้กบัสภาพแวดลอ้มของเมืองท่ีศิลปินอาศยัอยู ่ จุดเด่นหรือจุดสนใจของเมือง
ในแต่ละพื้นท่ีมกัถูกน าเสนอออกมาผา่นผลงานเสมอ เช่น Periferia Uniforme By Vhils เป็นการ
แสดงใหเ้ห็นถึงสภาพความเป็นอยูใ่นชานเมืองของปารีส Graeme Nimmo ไดน้ าลกัษณะของ
ก าแพงมาสร้างสรรคใ์ห้เกิดผลงาน ผา่นภาพพอร์ทเทรตในรูปแบบของงานกราฟิตี24 

 

                                                           
23 Riikka Kuittinen, Street Art Contemporary Print (China : V&A Publishing, 

2010), 59. 
24 ibid., 81. 
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ภาพท่ี 26 Vhils, Periferia Uniforme [screen-print ink and carnish 70x50 cm], 2009 
ท่ีมา : Riikka Kuittinen,Street Art Contemporary Print (China :V&A Publishing, 2010), 90. 

2.2 บทบาทสตรีทอาร์ตในหอศิลป์ 
เม่ือสตรีทอาร์ตเร่ิมมีบทบาทและสร้างตวัตนในสังคมศิลปะ สตรีทอาร์ตไดย้า้ยเขา้

สู่รูปแบบและพื้นท่ีในหอศิลป์ จากส่ิงท่ีดูไร้การยอมรับในพื้นท่ีมืดสู่การมีตวัตนในท่ีสวา่ง หอศิลป์
และสถานท่ีประมูลงานศิลปะใหก้ารสนบัสนุนสตรีทอาร์ต อีกทั้งยงัมีการซ้ือขายงานผลงานอีกดว้ย 
ถือเป็นการช่วยเปิดตลาดส าหรับงานประเภทน้ีมากข้ึน งานสตรีทอาร์ตในรูปแบบภาพเขียนถือเป็น
ส่วนส าคญั ความแตกต่างของแหล่งก าเนิดในการสร้างสรรคผ์ลงานของศิลปินบนผนงัแปรผนัจาก
งานบนพื้นท่ีเปิดเขา้สู่หอศิลป์  

โดยศิลปินท่ีมีอิทธิพลไดแ้ก่ศิลปินชาวอเมริกนัอยา่ง Jean Michel Basquiat และ 
Keith Haring ในช่วงปี 1980 Jean Michel Basquiat ไดน้ าผลงานกราฟิตีเขา้สู่สายงานวิจิตรศิลป์ เขา
ไดรั้บโอกาสแสดงผลงานในหอศิลป์ ณ นครนิวยอร์กและยงัไดร่้วมงานกบั แอนด้ี วอร์ฮอล (Andy 
Warhol) งานกราฟิก ของ Keith Haring กลายเป็นรูปแบบงานท่ีมีอิทธิพลต่อศิลปินสตรีทอาร์ตใน
ยคุปี 2000 โดยปกติศิลปินสตรีทอาร์ตมกัจะนิยมความโดดเด่ียว การซ้ือขายผลงานเป็นเพียงส่วน
หน่ึงของพวกเขาเท่านั้น ศิลปินยงัคงมีอีกฝ่ังหน่ึงท่ีอยูใ่นโลกของงานสตรีท 
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ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการซ้ือขายผลงานท่ีแตกต่างไปจากงานศิลปะท่ีผา่นมาไดแ้ก่ การ
ใหค้วามส าคญัท่ีภาพของผลงาน แสดงเทคนิคความแปลกใหม่ท่ีสะทอ้นออกมา  สร้างความ
น่าสนใจในการพบเห็นเหมือนกบัการส่ือสารระหวา่งผูช้ม ซ่ึง Banksy คือหน่ึงในศิลปินตวัอยา่ง 

Victoria and Albert Museum ไดส้ะสมงานสตรีทอาร์ตประเภทงานพิมพ ์ในหลาย
รูปแบบของศิลปินท่ีช่ือเสียงและศิลปินหนา้ใหม่ตั้งแต่ช่วงปี 2004 เป็นตน้มา การเก็บสะสมอยูใ่น
รูปแบบนานาชาติไม่วา่จะเป็น องักฤษ ฝร่ังเศส บราซิลและอเมริกา ผา่นศิลปินตวัแทนจากแต่ละ
ประเทศ การจดัซ้ือผลงานเป็นไปอยา่งต่อเน่ืองและเพิ่มข้ึนจนเป็นพนัธกิจของหอศิลป์ในเวลาต่อมา
งานพิมพแ์ละโปสเตอร์มีอิทธิพลจากงานกราฟิกดีไซน์ และโฆษณากระแสหลกั ดว้ยเน้ือหาของงาน
สเทนซิลท่ีหลากหลายประกอบกบัวถีิการท างานแบบใตดิ้น ส่งผลต่อเด็กรุ่นใหม่และกลุ่มวยัรุ่นท่ี
ก าลงัเสพยง์านใหห้นัมาใหค้วามสนใจ 

Obey ไดน้ าใบหนา้ของ Andre the Giant ซ่ึงเป็นนกัมวยปล ้าชาวฝร่ังเศสและ
นกัแสดงซ่ึงเสียชีวติในปี 1993 เขาไดดึ้งลกัษณะความเป็นใบหนา้ท่ีดูบอบช ้ามาใชเ้ป็นคาแร็คเตอร์
ของเขา โดย Obey เร่ิมท างานในช่วงปี 1980 ภาพของ Andre ไดป้รากฏบนสต้ิกเกอร์ งานสเทนซิล
และงานพิมพม์ากมาย25 

โปรเจคของ The Obey Giant ไดเ้ร่ิมแพร่กระจายสู่วฒันธรรมสตรีทอาร์ต เขาได้
แพร่กระจายผลงานของตนเองออกไปในระดบัโลก โดยใชว้ธีิการท าภาพซ ้ าผา่นการท างานอยา่ง
เป็นอิสระ ผลงานของเขายงัไดรั้บการพฒันาเขา้สู่สายงานพาณิชยศิ์ลป์ อีกทั้งเขายงัไดเ้คยออกแบบ
ภาพโปสเตอร์ใหก้บั Barack Obama ในแนวความคิด Hope ในปี 2008 เขาไดแ้สดงการทดลอง
แนวคิดใหม่ ๆ ในงานโฆษณาโดยเนน้ไปท่ีภาพท่ีแสดงออกเป็นหลกั 

 

                                                           
25

 Riikka Kuittinen,Street Art Contemporary Print, 9-11. 
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ภาพท่ี 27 Obey, Poster, 2008. 
ท่ีมา : Obey Giant, OBAMA OR BUST!!!, accessed July 6, 2015, available from https:// 
obeygiant.com/obama-or-bust/ 

 
ภาพท่ี 28 Jean-Michel Basquiat Flexible, Guy Hepner Price on Request, 1984. 
ท่ีมา : Artnet [pseud.],  Jean-Michel Basquiat, accessed July 6, 2015, available from http://www 
.artnet.com/artists/jean-michel-basquiat/ 



33 

 
  

 
ภาพท่ี 29 Keith Haring’s, art 
ท่ีมา : Collections [pseud.], Keith Haring’s art, accessed July 6, 2015, available from http://blog. 
creativando.nu/en/blog/2015-11-13-keith-haring-s-art 

มีผลงานมากมายท่ีหยบิยมืภาพจากลกัษณะท่ีเป็นท่ีจดจ าและดึงกลบัมาใช ้ศิลปิน
บางคนมองกลบัไปท่ีเร่ืองราวในประวติัศาสตร์ศิลป์ ความเป็นศิลปะร่วมสมยั การน าลกัษณะของ
งานตวัอกัษรมาใช ้การไดรั้บแรงบลัดาลใจจากเซอร์เรียลลิสม ์การแสดงออกในท่าทางการท างาน
ของ Jackson Pollock ไดส้ร้างลกัษณะการท างานใหก้บัตวัผลงาน ส่ิงเหล่าน้ีถูกสะทอ้นโดยศิลปิน
สตรีทอาร์ต เช่นการปืนขา้มร้ัวหรือการปืนขา้มทางรถไฟ น่ีคือส่ิงท่ีผูค้นจะไม่มีวนัไดเ้ห็นใน
ลกัษณะการท างานน้ี 

2.3 ประเภทของสตรีทอาร์ตและภาพรวมทีเ่กดิขึน้ 

สตรีทอาร์ตไม่ไดจ้  ากดัอยูแ่ค่งานบนผนงัหรือจิตรกรรม 2 มิติ เพียงอยา่งเดียว
เท่านั้น สตรีทอาร์ตยงัหมายรวมถึงผลงานศิลปะหลากหลายรูปแบบท่ีถูกติดตั้งอยูบ่นสภาพแวดลอ้ม
ของชุมชนเมือง พื้นท่ีสาธารณะ หรือประดบัตกแต่งอยูต่ามสภาพแวดลอ้มภายนอกอาคาร ปัจจุบนั
สตรีทอาร์ตยงัคงพฒันาและสร้างค าจ ากดัความข้ึนมาใหม่ไดเ้สมอ โดยเราสามารถจ าแนกประเภท
ของสตรีทอาร์ตออกไดด้งัน้ี 

2.3.1 งานประเภททีอ่ยู่บนผนัง 
ได้แ ก่  ผลงานท่ี ศิล ปินใช้ผนังหรือพื้ น ท่ีของก าแพงในการท างาน

เปรียบเสมือนกบักระดาษแผน่ใหญ่ของศิลปิน ตวัผลงานถูกติดตั้งอยูบ่นผนงัทั้งหมดโดยส่วนมาก
มกันิยมท างานอยูใ่นรูปแบบจิตรกรรม 2 มิติ และสามารถแยกยอ่ยออกไดด้งัน้ี 
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1. สเทนซิล (Stencil) 
การท างานโดยใชว้ธีิการตดั ฉลุ วสัดุ ไม่วา่จะเป็นไม ้ กระดาษ 

พลาสติกตามรูปแบบท่ีไดว้างไว ้ พน่สเปรยท์บัลงไปเพื่อใหเ้กิดภาพตามสัดส่วนท่ีตอ้งการ โดย
เทคนิคน้ีไดรั้บความนิยมในหมู่ศิลปินสตรีทอาร์ตเป็นอยา่งยิง่26 เน่ืองจากมีความรวดเร็วในการ
ท างานไม่ตอ้งเสียเวลาในการร่างภาพ อีกทั้งยงัสามารถควบคุมคุณภาพผลงานไดเ้ป็นอยา่งดี ขอ้ดี
ของเทคนิคน้ีไดแ้ก่สามารถท าจ านวนช้ินงานออกมาไดไ้ม่จ  ากดั โดยใชแ้ม่แบบเพียงช้ินเดียว ใน
ปัจจุบนัศิลปินพฒันาเทคนิคซอ้นเลเยอร์ท่ีมากข้ึน ส่งผลใหเ้กิดผลงานท่ีมีความสมบูรณ์มีมิติท่ี
สวยงาม ศิลปินท่ีมีช่ือเสียงไดแ้ก่ Obey และ Blek le rat  

2. การปะติดและสต้ิกเกอร์ (Paste ups and Sticker) 
การปะติดโปสเตอร์ หรือสต้ิกเกอร์ ท่ีแปะลงบนก าแพงโดยตรง ถือเป็น

เทคนิคท่ีไดรั้บความนิยมเน่ืองจากสะดวกและใชเ้วลาไม่มากนกั สามารถพกช้ินงานติดตวัไวไ้ด้
เสมอ งานในลกัษณะน้ีมกัถูกสร้างข้ึนจากคอมพิวเตอร์ และพิมพด์ว้ยปร้ินเตอร์ออกมาบนกระดาษ
เปล่าหรือสต้ิกเกอร์ตามตอ้งการ การปะติดอาจใชเ้ทคนิคการตดัรูปภาพตามลกัษณะของแบบ เพื่อ
ความสมบูรณ์ของช้ินงานมากข้ึน พื้นผวิท่ีถูกน าไปติดตั้งไดแ้ก่วสัดุ หรือวตัถุท่ีสามารถพบเห็นได้
ทัว่ไป ไม่วา่จะเป็นตูโ้ทรศพัท ์หรือ เสาไฟฟ้า27 

 

                                                           
26 Louis Bou, Street Art, The Spray File (New York : Colin Design, 2005), 10. 
27 Matthew Lunn, Street Art Uncut (Singapore : Craftsman House, 2006), 7. 
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ภาพท่ี 30 ผลงานสต้ิกเกอร์ 

 
ภาพท่ี 31 Paste Up 
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3. ประติมากรรมและแผน่ปะติด (Sculpture and plaques) 
งานประติมากรรม 3 มิติ ท่ีถูกติดตั้งบนพื้นท่ีสาธารณะ ใชล้กัษณะนูน

ต ่าติดตั้งบนก าแพง มีการจดัวางต าแหน่งระหวา่งบริเวณท่ีศิลปินน าผลงานไปติดตั้ง โดยมีทั้ง
รูปแบบงานประติมากรรม และงานโมเสก การท างานในลกัษณะน้ีมีความเส่ียงสูงต่อการถูกร้ือ
ผลงานเน่ืองจากมองเห็นไดช้ดัและสะดุดตาต่อเจา้หนา้ท่ีของรัฐ เพราะฉะนั้นศิลปินจึงเลือกติดตั้ง
ผลงานไวใ้นมุมท่ียากแก่การเขา้ถึง28 

การท างานโมเสกส่วนมากไดรั้บอิทธิพลมาจากเกมคอมพิวเตอร์ในปี 
1980 ท่ีไดรั้บความนิยมเช่นเกม Pacman เทคนิคน้ีมีความสอดคลอ้งกบัลกัษณะของเกม 8 บิตเป็น
อยา่งมาก ลกัษณะของ 8 บิตเป็นท่ีนิยมของศิลปินสตรีทอาร์ตเป็นอยา่งยิง่ โดยศิลปินท่ีมีช่ือเสียง
ไดแ้ก่ Invader 

 
ภาพท่ี 32 Space Invader, Shoreditch, Londra 
ท่ีมา : Wikipedia, Space Invader, accessed July 20, 2015, available from https://it.wikipedia. 
org/wiki/File:Space_Invader_-_2007_-_Shoreditch_-_1.jpg 

                                                           
28 Matthew Lunn, Street Art Uncut (Singapore : Craftsman House, 2006), 7. 

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Space_Invader_-_2007_-_Shoreditch_-_1.jpg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Space_Invader_-_2007_-_Shoreditch_-_1.jpg
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4. จิตรกรรมเหมือนจริง (3D Art) 
ไม่เพียงแต่งานวาดในลกัษณะเหมือนจริง 2 มิติเท่านั้น ลกัษณะการ

เพน้ทใ์หมี้ความลึกราวกบัของจริง หรือ 3D Art นบัเป็นท่ีนิยมเป็นอยา่งยิง่ โดยศิลปินเลือกพื้นท่ี
และใชเ้ทคนิคการวาดและก าหนดจุดยนืชมงานของผูช้มเพื่อใหม้องเห็นภาพผลงานในมุมมองท่ี
สมจริงท่ีสุดนัน่เอง การท างานลกัษณะน้ีสามารถสร้างความสนใจจากผูพ้บเห็นไดเ้ป็นอยา่งดี ใน
ปัจจุบนัมีการต่อยอดงานในลกัษณะน้ีเพื่อใชเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวหรือพิพิธภณัฑใ์หเ้ขา้เยีย่มชมเป็น
แหล่งท่องเท่ียว 

 
ภาพท่ี 33 Leonkeer , 3D Art, Netherlands 
ท่ีมา: Leonkeer [pseud.],3D Art, accessed July 20, 2015, available from http://blog.globalstreetart. 
com/ post/140844282296/3d-art-by-leonkeer-in-the-netherlands 

5. จิตรกรรมท่ีใชพู้ก่นั 
ไดแ้ก่งานจิตรกรรม 2 มิติ ท่ีเราคุน้เคย ศิลปินมกัใชพู้ก่นัในการท างาน

เป็นหลกั มีความละเอียดและความสมบูรณ์ของผลงาน ส่วนใหญ่ศิลปินมกัสร้างรูปแบบผลงานคา
แร็คเตอร์ท่ีพวกเขาคิดคน้ข้ึน รูปแบบของสัตวห์รือภาพบุคคลมกัไดรั้บความนิยมในหมู่ศิลปิน
เน่ืองจากสามารถเขา้ถึงและกระทบใจของผูช้มไดเ้ป็นอยา่งดี ศิลปินท่ีท างานลกัษณะน้ีมาจาก
หลากหลายแขนงไม่วา่จะเป็นกราฟิกดีไซน์ ภาพประกอบ ปัจจุบนัศิลปินท่ีท างานในลกัษณะน้ีมกั
นิยมน าสีสเปรยเ์ขา้มาร่วมดว้ย โดยใชถ้มในส่วนท่ีมีพื้นท่ีมาก เน่ืองจากมีความรวดเร็ว
ประหยดัเวลาในการท างานและเก็บรายละเอียดตดัเส้นดว้ยพูก่นัอีกคร้ัง  
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ภาพท่ี 34 Daehyun Kim, เจริญกรุง 28, 2016 

6. จิตรกรรมท่ีใชสี้สเปรย ์
การท างานในลกัษณะน้ี อาจมีความใกลเ้คียงกบัรูปแบบของกราฟิตี 

เน่ืองจากใชสี้สเปรยใ์นการสร้างผลงานทั้งหมด แต่ดว้ยลกัษณะผลงานท่ีออกมาจะมีความเป็น
สตรีทอาร์ตมากกวา่ เน่ืองดว้ยรูปแบบและแนวคิดของศิลปินท่ีไม่ไดค้าบเก่ียวในเร่ืองของ
วฒันธรรมฮิบฮอป หรือความเป็นสตรีทมากนกั เพียงแต่น าสีสเปรยม์าใชเ้พื่อช่วยในเร่ืองความ
รวดเร็วในการท างานบนพื้นท่ีขนาดใหญ่ และสามารถตอบสนองความตอ้งการของศิลปินได ้
รูปแบบและเน้ือหายงัคงเป็นส่ิงท่ีศิลปินตอ้งการน าเสนออยา่งครบถว้น ศิลปินท่ีมีช่ือเสียง ไดแ้ก่ 
ROA เป็นตน้ 
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ภาพท่ี 35 ROA ,Zaragoza 5°Asalto Mural Painting Festival 
ท่ีมา : Roa Website, ROA, accessed June 1, 2015, available from http://roaweb.tumblr.com/post/ 
1530259714/ zaragoza-5-asalto-mural-painting-festival 

2.3.2 งานประเภท 3 มิต ิ
1. ศิลปะจดัวางบนทอ้งถนน (Street Installation) 

ศิลปะจดัวางท่ีถูกติดตั้งบนทอ้งถนนและสภาพแวดลอ้มสาธารณะ ไดแ้ก่ งานในลกัษณะ 3 
มิติ การท างานของศิลปินเป็นลกัษณะการน าผลงานของตนเองไปติดตั้งและปล่อยทิ้งไวบ้นพื้นท่ี
โดยไม่มีการเก็บหรือกลบัไปซ่อมบ ารุงช้ินงาน บริเวณท่ีศิลปินน าผลงานไปติดตั้งมกัไม่ไดมี้การขอ
อนุญาตล่วงหนา้ เปรียบเสมือนกบังานในลกัษณะกราฟิตีท่ีมีความขบถอยูใ่นตวั ส่งผลใหผ้ลงานจดั
วางแบบสตรีทมีความแตกต่างจากศิลปะจดัวางในลกัษณะของงานวจิิตรศิลป์ 

  

http://roaweb.tumblr.com/post/%201530259714/
http://roaweb.tumblr.com/post/%201530259714/
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ภาพท่ี 36 ABOVE , stenciled and installed, Denmark, 2009. 
ท่ีมา:Wikimedia, ABOVE, accessed July 23, 2015, available from https://upload.wikimedia.org/ 
wikipedia/commons/8/84/Copenhagen_shower.jpg 

2. ล็อคออน (Lock On) 
คือการน าผลงานเขา้ยดึติดกบัพื้นท่ีอยา่งถาวร โดยใชโ้ซ่ผกูติดระหวา่ง

ช้ินงานกบัวตัถุหรือส่ิงปลูกสร้างบนทอ้งถนน ศิลปินมกัสร้างสรรคช้ิ์นงานพร้อมทั้งน าติดตั้ง ผา่น
การเลือกใชว้สัดุท่ีมีอยูแ่ลว้ หรือสร้างช้ินงานข้ึนมาใหม่เป็นประติมากรรมจดัวางในรูปแบบท่ีไม่
สามารถเคล่ือนยา้ยได้29 การใหค้  านิยามรูปแบบงานลกัษณะน้ีเกิดข้ึนพร้อมกบัศิลปินท่ีช่ือ TEJN 

 

                                                           
29 Brooklyn Street Art, COPENHAGEN STREET ART ON LOCK DOWN : 

TEJN, accessed December 29, 2015, available from http://www.brooklynstreetart.com/theblog/ 
2012/03/24/copenhagen-street-art-on-lock-down/#.VuL6XOKLSUk 
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ภาพท่ี 37 TEJN, Lock On 
ท่ีมา : Tejnibyen [pseud.], Lock On, accessed July 23, 2015, available from http://www.tejnibyen 
.dk/lock_ons/lock_ons%20(06).jpg 

 
ภาพท่ี 38 TEJN, Lock On, Danish, 2013. 
ท่ีมา: Tejnibyen [pseud.], Lock On, accessed July 23, 2015, available from http://www.tejnibyen 
.dk/Lock_ ons.htm 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Tejn_(artist)
https://en.wikipedia.org/wiki/Tejn_(artist)
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3. การถกัทอนิตต้ิงห่อหุม้ (Yarn Bombing) 
ยานบอมบบิ์ง หรือ Guerrilla Knitting, Urban Knitting ,Graffiti Knitting 

ซ่ึงแปลเปล่ียนไปตามการเรียกช่ือของแต่ละบุคคล เร่ิมตน้จาก Magda Sayeg ในปี 2005 โดยเธอได้
เร่ิมตน้จากการถกัโครเชตเ์พื่อใชหุ้ม้ประตูลูกบิดหนา้ห้องเส้ือของตนเองเพียงเท่านั้น ในเวลาต่อมา
จึงเร่ิมพฒันาการท างานในลกัษณะน้ี โดยท างานตั้งแต่การถกัหุม้สถาปัตยกรรมสาธารณะทั้งเสาไฟ 
เสาโทรศพัท ์ ป้ายบอกทาง จุดเด่นของงานในลกัษณะน้ีคือความไม่คงทนถาวร30 ส่งผลใหเ้ม่ือ
ช้ินงานถูกติดตั้งไปแลว้สามารถท่ีจะร้ือถอนออกได ้ ภาพลกัษณ์ของผลงานในลกัษณะน้ีจึงอยูใ่น
ขอบเขตท่ีเป็นมิตรกบัสภาพแวดลอ้ม ในปัจจุบนังานในลกัษณะน้ีไดแ้พร่กระจายอยา่งรวดเร็วอีกทั้ง
ยงัมีการรวมกลุ่มของผูท่ี้ท  างานในลกัษณะน้ีอีกดว้ย 

 
ภาพท่ี 39 Marianne Jorgensen,Tank Blanket Military tank, Copenhagen, Denmark 
ท่ีมา : Times, The Fine Art of Yarn Bombing, accessed July 23, 2015, available from http://con 
tent.time.com/time/photogallery/0,29307,2077071_2283023,00.html 

 

                                                           
30 puttimonis, Yarn Bombing: สร้างสรรค์สตรีทอาร์ตด้วยเส้นไหม, เขา้ถึงเม่ือ 4 

มกราคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.portfolios.net/profiles/blogs/yarn-bombing-is-
coming#ixzz40 K5fkDrC 

http://www.portfolios.net/profile/puttimonis
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ภาพท่ี 40 Magda Sayeg, Absolut Vodka project, Mexico 

ท่ีมา : Times, The Fine Art of Yarn Bombing, accessed July 23, 2015, available from http:// 
content.time.com/time/photogallery/0,29307,2077071_2283028,00.html 

 
ภาพท่ี 41 Pothole coaster, Paris, France 
ท่ีมา : Times, The Fine Art of Yarn Bombing, accessed July 22, 2015, available from http:// 
content.time.com/time/photogallery/0,29307,2077071_2283024,00.html 
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บทที ่3 

กราฟิตีและสตรีทอาร์ตในประเทศไทย 

1. การเติบโตของกราฟิตีในประเทศไทยจากวฒันธรรมตะวนัตก 

สาํหรับในประเทศไทยรูปแบบงานสตรีทอาร์ตไม่ไดก้าํเนิดรูปแบบการทาํงานลกัษณะ
ดงัท่ีปรากฏมาตั้งแต่ตน้ ตวัรูปแบบถูกพฒันาและรับอิทธิพลจากงานกราฟิตีโลกตะวนัตกมาก่อน 
จนเกิดการรวมกลุ่มศิลปินเพื่อสร้างสรรคผ์ลงานในลกัษณะของกราฟิตีข้ึนมากมาย โดยกราฟิตีใน
ประเทศไทยมีการพฒันาและเติบโตข้ึนตามยคุและสมยัท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยสามารถอธิบายได้
ดงัน้ี 

หากกล่าวถึงการขีดเขียนตามฝาผนงัโดยทัว่ไป เรามกัจะคุน้ชินกบัการขีดเขียนลกัษณะ
คาํหรือประโยคบอกเล่าตามฝาผนงัในห้องนํ้า ซ่ึงเป็นท่ีน่าสังเกตวา่ภายใตข้อ้ความนั้นแฝงไปดว้ย
มุกตลกขบขนัหรือแมแ้ต่การแสดงออกในทางประชดประชนัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงเป็นการเขียน
โตต้อบระหวา่งผูเ้ขียนคนแรกไปยงัผูเ้ขียนคนต่อไป เรียกไดว้า่ขอ้ความกลายถือเป็นงานกราฟิตี
รูปแบบหน่ึง1 งานกราฟิตีของเด็กช่างหรือสถาบนัการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัช่างเทคนิค พวกเขาใชสี้
สเปรยต์ระเวนพน่ไปตามท่ีสาธารณะ โดยมีโลโก ้ (Logo) สถาบนัของตนเองเป็นสัญลกัษณ์ เพื่อ
เป็นการประกาศอาณาเขตและแสดงถึงความยิง่ใหญ่ของตนเอง ดว้ยวธีิการและการส่ือความหมาย 
จะสังเกตไดถึ้งความสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานกราฟิตีในโลกตะวนัตกเป็นอยา่งยิง่ แตกต่าง
เพียงรูปแบบท่ีปรากฏเพียงเท่านั้น ในส่วนของลกัษณะแนวคิดและวธีิการแสดงออกมีความ
สอดคลอ้งกนัเป็นอยา่งยิง่ งานกราฟิตีของเด็กช่างอาจเกิดข้ึนมาก่อนท่ีกระแสกราฟิตีจากโลก
ตะวนัตกจะเขา้มามีอิทธิพลในประเทศไทยเสียดว้ยซํ้ า อาจเป็นขอ้สังเกตไดว้า่ผลงานของเด็กช่างถือ
เป็นกราฟิตีในรูปแบบไทยเราเองก็เป็นได ้

 

                                                           
1 สัมภาษณ์ วรากร ออแกว้, ศิลปินกราฟิตี, 12 พฤศจิกายน 2558. 
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ภาพท่ี 42 การพน่สีของเด็กนกัเรียนเทคนิค 

หากยอ้นกลบัไปเม่ือราว 15 ปีก่อน กระแสของวฒันะธรรมฮิปฮอป (Hip Hop Culture) 
กาํลงัหลัง่ไหลเขา้สู่ในประเทศไทยผา่นทางทีว ีหนงัสือ นิตยสาร การออกแบบปกเทป หรือเพลงฮิป
ฮอป วฒันธรรมฮิปฮอปเขา้มาพร้อมกบักระแสของกีฬาเอก็ซ์ตรีม (X-Tream)2 ซ่ึงขณะนั้นเป็นท่ี
สนใจของเหล่าวยัรุ่น เราจะสามารถเห็นขอ้ความหรือตวัอกัษรท่ีไดรั้บอิทธิพลมาจากกราฟิตี 
ลกัษณะการพน่สีสเปรยถู์กรายลอ้มอยูร่อบตวัในขณะนั้น นอกจากอิทธิพลจากส่ือ อีกทางหน่ึงใน
การเผยแพร่ของวฒันธรรมฮิปฮอปไดแ้ก่เด็กนกัเรียนไทยท่ีกลบัจากการศึกษาในต่างประเทศและได้
นาํวถีิกราฟิตีเขา้มาเผยแพร่ในประเทศไทยดว้ยนัน่เอง 

ในเวลาต่อมาไดเ้กิดกลุ่มของไรทเ์ตอร์ (Writer)3 หรือ ศิลปินกราฟิตีข้ึนมากมายใน
ประเทศไทย การทาํงานในขณะนั้นถือเป็นช่วงของการทดลองผดิถูก รับวธีิการทาํงานจากกราฟิตี
โลกตะวนัตกเขา้มาปรับใช ้ ศิลปินกราฟิตีไทยรับวถีิการบอมบซ่ึ์งเป็นสัญลกัษณ์ของกราฟิตีท่ี
เด่นชดัท่ีสุด สะทอ้นวถีิและการดาํเนินชีวติในรูปแบบของกราฟิตีอยา่งแทจ้ริง สังเกตไดจ้ากตาม
ทอ้งถนนตรอกซอกซอยในกรุงเทพฯท่ีเตม็ไปดว้ยรอยขีดเขียนแทก็และงานพน่กราฟิตี แทก็ถือเป็น
กา้วแรกสู่สายงานกราฟิตีของศิลปินกราฟิตีไทยในขณะนั้น รูปแบบการแทก็ถูกส่งต่อความนิยมไป
ถึงกลุ่มคนส่วนใหญ่อยา่งรวดเร็ว สถานท่ีในการออกไปทาํงานในแต่ละคร้ังมีทั้งท่ีไดรั้บการ
อนุญาต และไมไ่ดรั้บอนุญาต 

                                                           
2 สัมภาษณ์ วนัจกัร อธิคมชาคร, ศิลปินกราฟิตี, 4 พฤศจิกายน 2558. 
3 หมายถึง คาํท่ีใชเ้รียกแทนศิลปินกราฟิตี โดยมีความหมายสอดคลอ้งกบัคาํวา่นกัขีด

เขียน  
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ภาพรวมท่ีเกิดข้ึนมกัเป็นการละเมิดกฎหมายตามวถีิโลกตะวนัตกเสียมากกวา่ ซ่ึงการ
ทาํงานในลกัษณะละเมิดกฎหมายส่งผลใหผู้ท่ี้พบเห็นกราฟิตีมกัมีทศันคติไปในแง่ลบมากกวา่ความ
จรรโลงใจ การขีดเขียนแทก็แบบกราฟิตียงัคงไม่สามารถส่ือสารกบัคนทัว่ไปได ้ ดว้ยความซบัซอ้น
ของตวัอกัษรประกอบกบัความซบัซอ้นทางดา้นองคป์ระกอบศิลป์ท่ียากแก่การเขา้ใจ หากมองแบบ
ผวิเผนิแลว้ แทก็ไม่แตกต่างอะไรกบังานของเด็กมือบอนท่ีขีดเขียนตามท่ีสาธารณะ สกปรกเลอะ
เทอะ น่ีคือส่ิงท่ีกราฟิตีถูกสังคมไทยในขณะนั้นมองและตีคุณค่า 

กราฟิตีในประเทศไทยเติบโตจากวฒันธรรมฮิปฮอปท่ีเขา้มาเผยแพร่ รับอิทธิพลใน
ส่วนของรูปแบบการทาํงาน แต่เน่ืองดว้ยลกัษณะสังคมไทยท่ีไม่ไดเ้ติบโตมาพร้อมกบัแรงกดดนัท่ี
รุนแรง ผลงานท่ีปรากฏจึงมีความรุนแรงนอ้ยกวา่ในต่างประเทศ 

กราฟิตีในประเทศไทยเติบโตไปตามช่วงเวลาอยา่งต่อเน่ือง ลกัษณะงานหลากหลาย
รูปแบบถูกทดลองสร้างสรรค ์ไม่วา่จะเป็นการใชสี้สเปรย ์สเทนซิล หรือแทก็ดว้ยปากกามาร์คเกอร์ 
หากสังเกตและพิจารณาจะพบวา่มี 2  ลกัษณะท่ีไดรั้บความนิยมจากเหล่าศิลปินโดยแบ่งออกไดด้งัน้ี 

งานท่ีใชสี้สเปรย ์ หมายถึงลกัษณะงานท่ีใชสี้สเปรยใ์นการสร้างสรรคเ์ป็นหลกั ไม่วา่
จะเป็นการทาํงานโดยใชสี้สเปรยเ์พียงอยา่งเดียว หรือการทาํงานในลกัษณะของสเทนซิลท่ีใชว้ธีิการ
พน่ทบัดว้ยสีสเปรยอี์กคร้ังหน่ึงก็ตาม สีสเปรยเ์ป็นท่ีนิยมเน่ืองจากมีความสดใหม่และความ
น่าสนใจในการนาํสีสเปรยม์าใชพ้น่เป็นรูปร่างข้ึนมา อีกทั้งสีสเปรยย์งัสามารถหาซ้ือไดต้ามร้านคา้
วสัดุก่อสร้างทัว่ไปอีกดว้ย 

งานท่ีไม่ใชสี้สเปรย ์ไม่เพียงเฉพาะงานท่ีออกมาในลกัษณะงานพน่เพียงเท่านั้น งานใน
ลกัษณะแทก็ท่ีใชป้ากกาเคมีนบัวา่ไดรั้บนิยมเช่นเดียวกนั เน่ืองดว้ยตน้ทุนท่ีไม่มากนกัหากเทียบกบั
สีสเปรย ์ อีกทั้งยงัสามารถหาซ้ือไดต้ามทอ้งตลาดทัว่ไป ไม่ตอ้งการเวลามากนกัในการเขียนผลงาน
ออกไป สะดวกต่อการลกัลอบขีดเขียนเน่ืองจากไม่มีเสียงและกล่ินแบบสีสเปรย ์ ซ่ึงอาจส่งผลใหถู้ก
จบักุมได ้ศิลปินมกัเขียนแทก็ของตนเองลงไปเพื่อเป็นการประกาศศกัดา จาํนวนของแทก็บ่งบอกถึง
ความยิง่ใหญ่ของศิลปิน รูปแบบการเขียนจะมีลกัษณะเฉพาะท่ีใชใ้นงานประเภทกราฟิตีเพียงอยา่ง
เดียวเท่านั้น 
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ภาพท่ี 43 งานกราฟิตีท่ีไม่ใชสี้สเปรย ์

 
ภาพท่ี 44 งานกราฟิตีท่ีใชสี้สเปรย ์

รูปแบบงานของศิลปินในช่วงยคุเร่ิมตน้มีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัลกัษณะของงานกราฟิตี
ในต่างประเทศ เน่ืองจากเป็นช่วงท่ีรับอิทธิพลเขา้มาโดยตรง วถีิการออกไปทาํงานตามทอ้งถนน
กลายเป็นส่ิงท่ีน่าต่ืนเตน้และทา้ทายสาํหรับเหล่าศิลปิน ยิง่แทก็ของศิลปินถูกกระจายไปมากเท่าใด 
ยิง่สะทอ้นถึงความยิง่ใหญ่ของศิลปินมากข้ึนเท่านั้น 
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1.1 กราฟิตียุคบุกเบิก 
กราฟิตีในประเทศไทยรับอิทธิพลจากกราฟิตีในโลกตะวนัตก โดยดาํเนินแนวทาง

เร่ือยมานบัตั้งแต่กลุ่มศิลปินยคุบุกเบิกไดก้าํเนิดข้ึน แต่ละกลุ่มเร่ิมกระจายผลงานและความนิยม
ออกไป เหล่าศิลปินยดึแนวทางและวถีิในการทาํงานแบบโลกตะวนัตก การทดลองสร้างสรรค์
ผลงานผา่นช่วงเวลาการพฒันาทกัษะและฝีมือ วถีิการบอมบถู์กรับเขา้มาพร้อมกบัการสร้างสรรค์
พซี ตลอดช่วงเวลามีกลุ่มกราฟิตีเกิดข้ึนมากมาย แต่หากกล่าวถึงกลุ่มกราฟิตีท่ีเปรียบเสมือนแรงขบั
เคล่ือนท่ีส่งอิทธิพลต่อรูปแบบงานสตรีทอาร์ตในเวลาต่อมาสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

กลุ่ม PMT BAI 
กลุ่มศิลปินท่ีมีช่ือเสียงและถือเป็นแรงขบัเคล่ือนท่ีสาํคญัในขณะนั้นไดแ้ก่ 

PMT,BAI ทั้งสองกลุ่มเกิดข้ึนจากความสนุก อยากทดลอง สะทอ้นความเป็นวยัรุ่นเน่ืองจากศิลปิน
ส่วนใหญ่จะเร่ิมใหค้วามสนใจกราฟิตีในช่วงอายไุม่เกิน 20 การออกไปพน่ตามทอ้งถนนกลายเป็น
เร่ืองสนุกและทา้ทายสาํหรับศิลปินในขณะนั้น พวกเขารับอิทธิพลจากต่างประเทศโดยนิยมทาํงาน
เป็น 2 ลกัษณะไดแ้ก่งานตวัอกัษรและงานในลกัษณะของคาแร็คเตอร์ ศิลปินแต่ละคนเลือกทาํงาน
ในแนวทางท่ีตนเองช่ืนชอบและมีความถนดั เร่ืองราวในผลงานขณะนั้นไม่มีความซบัซอ้นมากนกั 
ศิลปินมุ่งเนน้ไปท่ีการสร้างจุดสนใจใหก้บัผูค้นท่ีพบเห็นเสียมากกวา่ อุปกรณ์ท่ีใชท้าํงานศิลปินใช้
วธีิการประยกุตอุ์ปกรณ์ใกลต้วัในการทาํงาน เช่น ใชห้มึกเติมกบัปากกาเคมีเพื่อใชเ้ป็นปากกาเขียน
แทก็ ซ่ึงในขณะนั้นไม่มีอุปกรณ์ท่ีใชส้าํหรับงานกราฟิตีโดยเฉพาะแบบในปัจจุบนั 

รูปแบบของงานท่ีแสดงออกส่วนใหญ่อยูใ่นทางนอกกฎหมาย กราฟิตีไดส้ร้าง
ความแปลกใหม่และสร้างความเดือดร้อนในเวลาเดียวกนั ขณะนั้นกราฟิตีในประเทศไทยยงัคงเป็น
เร่ืองท่ีใหม่และยงัไม่เป็นท่ีแพร่หลาย เหตุน้ีเองผูค้นส่วนใหญ่จึงยงัไม่พร้อมท่ีจะเปิดรับมากนกั 
กราฟิตีถูกมองเป็นการป่วนเมืองไม่ต่างอะไรกบัเด็กมือบอน บริเวณท่ีศิลปินนิยมออกไปทาํงาน
ไดแ้ก่ตามทอ้งถนนยา่นใจกลางเมือง เช่น สยาม สุขมุวทิ อ่อนนุช ลาดพร้าว พื้นท่ีเหล่าน้ีสามารถ
สร้างจุดสนใจไดเ้ป็นอยา่งดี 
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ภาพท่ี 45 Cider, Del ,Production, อ่อนนุช 
ท่ีมา : Bangkok Artists Independent, Cider Del, accessed October 10, 2015, available from 
http://www.angelfire.com/art2/bai4/39.jpg 

 
ภาพท่ี 46 Poyd1, Piece, อ่อนนุช 
ท่ีมา : Bangkok Artists Independent, Poyd1, accessed October 10, 2015, available from 
http://www.angelfire.com/art2/bai4/55.jpg 

 
ภาพท่ี 47 Lans, Piece 
ท่ีมา : Bangkok Artists Independent, Lans, accessed October 10, 2015, available from 
http://www.angelfire.com/art2/bai4/lanath.jpg 

http://www.angelfire.com/art2/bai4/55.jpg
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ภาพท่ี 48 Lans1, Poyd1, Production, ลาดพร้าว  
ท่ีมา : Bangkok Artists Independent, PMT production, accessed October 10, 2015, available 
from http://www.angelfire.com/art2/bai5/lpprod1A.jpg 

 
ภาพท่ี 49 Lans1, Throw Up, 2002 
ท่ีมา : Bangkok Artists Independent, Lans, accessed October 10, 2015, available from 

http://www.angelfire.com/art2/bai3/tl03.jpg 

ศิลปินในกลุ่มคนสาํคญัไดแ้ก่ Poyd โดยเล่าถึงการก่อตั้งท่ีไดรั้บอิทธิพลมาจาก
เพื่อนศิลปินซ่ึงเป็นเด็กนกัเรียนท่ีศึกษาอยูใ่นต่างประเทศ ช่วงเวลาท่ีเขากลบัมายงัประเทศไทยไดน้าํ
อิทธิพลและแรงบลัดาลใจในการทาํงานรูปแบบของกราฟิตีเขา้มาเผยแพร่ดว้ย โดย Cider เป็นผูน้าํ
เทคนิคการพน่กราฟิตีและนาํงานในลกัษณะไวดส์ไตลเ์ขา้มาเผยแพร่ในประเทศไทย  

http://www.angelfire.com/art2/bai3/tl03.jpg
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ลกัษณะการทาํงานมีความแตกต่างจากในปัจจุบนั ขณะนั้นกลุ่ม PMT เร่ิมทาํงาน
โปรดกัชัน่อยา่งจริงจงั Poyd เร่ิมทาํงานในช่วงอาย ุ 18 ซ่ึงเกิดจากความสนุกอยากรู้อยากลองตาม
ประสาของวยัรุ่น ประกอบกบัความท่ีเรียนในสาขาประยุกตศิ์ลป์จึงมองกราฟิตีเป็นศิลปะแขนงหน่ึง
ประยกุตเ์ขา้กบัส่ิงท่ีตนเองศึกษาอยู ่ ศิลปินผูเ้ป็นอิทธิพลไดแ้ก่ DAIM CANTWO ZEST โดยเป็น
งานในรูปแบบนิวยอร์กเสียส่วนมาก เขาพฒันาตวัอกัษรภาษาไทยข้ึนมาใชเ้ป็นเอกลกัษณ์ของ
ตนเอง4 แทนท่ีจะพน่ตวัอกัษรในภาษาองักฤษตามรูปแบบกราฟิตีตะวนัตกแต่เพียงอยา่งเดียวเท่านั้น 

PMT ก่อตั้งข้ึนเพื่อส่ิงท่ีสมาชิกทุกคนชอบเหมือนกนั Poyd ใหค้วามหมายของ
PMT เปรียบเสมือนกบัลกัษณะของลูกเรือท่ีลงเรือลาํเดียวกนั สมาชิกในกลุ่มผา่นการคดักรองจาก
ศิลปินรุ่นพี ่ในเวลาต่อมาดว้ยเหตุท่ี BAI และ PMT ทาํงานดว้ยกนัมาตลอดจึงไดเ้ร่ิมมีการดึงศิลปิน 
เขา้มาสู่ PMT ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีขนาดใหญ่กวา่ มีฝีมือและทกัษะท่ีชดัเจนมากกวา่ ในเวลาต่อมา LANS 
และ ZIDS จึงไดเ้ขา้มาสมทบโดยถือเป็นศิลปินคนสาํคญัในเวลาต่อมา 

วถีิการทาํงานของกลุ่มเร่ิมจากการบอมบต์ามท่ีสาธารณะ เป็นการนาํเสนอช่ือของ
กลุ่มใหเ้ป็นท่ีรู้จกั เม่ือออกสู่การทาํงานบนทอ้งถนนศิลปินมกัจะกลบัมารวมตวัและพดูคุยกนัเป็น
กิจวตัร ช่วงเวลาก่อนปี 2000 PMT มุ่งเนน้ไปท่ีการนาํเสนอช่ือของตนเองใหจ้าํนวนมากท่ีสุด โดย
ยงัไม่มีการทาํงานในรูปแบบเน้ือหาท่ีซบัซอ้นหรือเสียดสีสังคมมากนกั จาํนวนผลงานคือส่ิงหลกัท่ี
ถูกคาํนึงถึง แต่ละศิลปินใชเ้วลาหาแนวทางของตนเอง เทคนิคและวธีิการท่ีเป็นเอกลกัษณ์ 

กลุ่ม PMT มีความมุ่งหมายและเจตนาไปสู่ทิศทางกราฟิตีโดยแทจ้ริง ไดแ้ก่การ
แสดงถึงความเป็นตวัตน ประกาศศกัดา ออกไปพน่ตามตึกร้างหรือท่ีสาธารณะ เพื่อเพิ่มอาณาเขต
ของตนเอง ถือเป็นความทา้ทายตามรูปแบบของกราฟิตีท่ีแฝงอยูภ่ายใตค้วามเป็นศิลปะ 

 
 

                                                           
4 สัมภาษณ์ วรากร  ออแกว้, ศิลปินกราฟิตี, 12 พฤศจิกายน 2558. 
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ภาพท่ี 50 Zids, Throw Up 
ท่ีมา : Bangkok Artists Independent, Zids, accessed October 10, 2015, available from 
http://www.angelfire.com/art2/bai3/kazi062.jpg 

 
ภาพท่ี 51  Co2, Cider, Cantwo, Production 
ท่ีมา : Bangkok Artists Independent, PMT production, accessed October 10, 2015, available 
from httpwww.angelfire.comart2bai4cocacipro1a.jpg 

 
ภาพท่ี 52 Co2, Throw Up 
ท่ีมา : Bangkok Artists Independent, Cotwo, accessed October 10, 2015, available from 

http://www.angelfire.com/art2/bai4/co2.jpg 

http://www.angelfire.com/art2/bai4/co2.jpg
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ภาพท่ี 53 Co2, Piece, 2001. 
ท่ีมา : Bangkok Artists Independent, Cotwo, accessed October 10, 2015, available from 

http://www.angelfire.com/art2/bai2/co2053a02.JPG 

กลุ่ม ESA Crew (South East Asia) 
ประกอบไปดว้ย DEL1 PUK GOH M โดยเร่ิมจากความสนใจในกราฟิตีท่ีเห็นจาก

ตามนิตยสารและส่ือท่ีหลัง่ไหลเขา้สู่ประเทศไทยผา่นวฒันธรรมฮิปฮอป 
ESA ถือเป็นกลุ่มหน่ึงท่ีมีความแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน เน่ืองจากแนวทางในการ

ทาํงานของกลุ่มจะมุ่งเนน้ไปท่ีการสร้างงานพีซมากกวา่งานบอมบ ์ โดยคาแร็คเตอร์และโปรดกัชัน่
ถือเป็นจุดเด่นของกลุ่ม ESA มีความแตกต่างในดา้นวธีิการทาํงานหากเทียบกบักลุ่มกราฟิตีอ่ืน 
ไดแ้ก่การมุ่งเนน้ไปท่ีความงามของช้ินงานมากกวา่การทาํงานลกัษณะนอกกฎหมาย  พื้นท่ีในการ
ทาํงานมกัมีการขออนุญาตจากเจา้ของพื้นท่ีก่อนเสมอ ไม่นิยมการลกัลอบ เน่ืองดว้ยการสร้างสรรค์
ผลงานมกัจะใชเ้วลาและความประณีตสูง จึงไม่เหมาะหากตอ้งทาํงานบนพื้นท่ีเส่ียงต่อการถูกจบักุม
ลกัษณะงานพีซและโปรดกัชัน่คือรูปแบบท่ี ESA มุ่งเนน้  

ศิลปินภายในกลุ่มมกัไม่นิยมการออกไปบอมบต์ามพื้นท่ีสาธารณะดงัเช่นกลุ่มอ่ืน 
เน่ืองดว้ยทศันะคติของศิลปินภายในกลุ่มท่ีเห็นตรงกนั ความตอ้งการท่ีจะสร้างสรรคผ์ลงานใหเ้ป็น
ท่ียอมรับของคนทัว่ไป ส่งผลใหส้มาชิกแต่ละคนพยายามท่ีจะสร้างงานท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดออกมา
เท่านั้น5 

                                                           
5 สัมภาษณ์ เดเอล ฮอร์แกน, ศิลปินกราฟิตี, 17 กุมภาพนัธ์ 2559. 

http://www.angelfire.com/art2/bai2/co2053a02.JPG
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ภาพท่ี 54 Sap, Puk (Character),  Del, Production 
ท่ีมา : Bangkok Artists Independent, ESA production, accessed October 10, 2015, available from 
http://www.angelfire.com/art2/bai7/esa1a.jpg 

 
ภาพท่ี 55 Sap, Puk (character),  Del, Production 
ท่ีมา : Bangkok Artists Independent, ESA production, accessed October 10, 2015, available from 
http://www.angelfire.com/art2/bai7/esa501.jpg 
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ภาพท่ี 56 Big Del , ESA , Piece 

กลุ่ม RSK CREW REAL STYLE KID 
RSK ถือเป็นอีกหน่ึงกลุ่มท่ีมีความคลา้ยคลึงกบักลุ่มอ่ืน นัน่ไดแ้ก่การก่อตั้งจาก

อิทธิพลของความสนุก ความเป็นวยัรุ่น รับกระแสของกราฟิตีท่ีกาํลงัหลัง่ไหลเขา้มาสู่ประเทศไทย
ในขณะนั้น เร่ิมก่อตวัจากกลุ่มของเพื่อน ชกัชวนกนัทาํงานในลกัษณะน้ี 

พวกเขาเร่ิมรวมตวัจากเพื่อนท่ีเรียนในมหาวทิยาลยัเดียวกนั เร่ิมรวบรวมสมาชิก
จากเพื่อนภายในคณะ ศิลปินหลกัไดแ้ก่ CYNIC SINFUL ROUND1 JESUS โดยไดรั้บการ
ช่วยเหลือและแนะนาํวธีิการทาํงานจากกลุ่ม PMT ในภายหลงัมีการทาํงานร่วมกนัราวกบัวา่เป็น
เสมือนกลุ่มพี่กลุ่มนอ้ง6 ลกัษณะการทาํงานมีความหลากหลายทั้งงานพีซและคาแร็คเตอร์ 

 

                                                           
6 Bai crew, Interview, เขา้ถึงเม่ือ 28 ตุลาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก http://www. 

angelfire.com/art2/bai2/inter_cy.htm   
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ภาพท่ี 57 RDS, Piece 
ท่ีมา : Bangkok Artists Independent, RDS, accessed October 10, 2015, available from 

http://www.angelfire.com/art2/bai4/rsk03a.jpg 

 
ภาพท่ี 58 Cynic, Piece 
ท่ีมา : Bangkok Artists Independent, Cynic, accessed October 10, 2015, available from 
http://www.angelfire.com/art2/bai4/cynic11.jpg 

http://www.angelfire.com/art2/bai4/rsk03a.jpg
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ภาพท่ี 59 Jesus, Piece 
ท่ีมา : Bangkok Artists Independent, Jesus, accessed October 10, 2015, available from 
http://www.angelfire.com/art2/bai4/jesus.jpg 

 
ภาพท่ี 60 Sinful, Piece 
ท่ีมา : Bangkok Artists Independent, Sinful, accessed October 10, 2015, available from 
http://www.angelfire.com/art2/bai4/sinful.jpg 
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กลุ่ม NTK Crew  
NTK มีสมาชิกคนสาํคญัไดแ้ก่ Kool5000 ซ่ึงนบัวา่เป็นศิลปินผูท่ี้มีการทาํงานใน

ลกัษณะของคาแร็คเตอร์อยา่งชดัเจนในยคุนั้น ซ่ึงในสมยันั้นมีศิลปินเพียงไม่ก่ีคนเท่าท่ีสนใจและ
ทาํงานในลกัษณะของคาแร็คเตอร์อยา่งชดัเจน คาแร็คเตอร์ถือเป็นส่ิงท่ีสามารถส่ือสารกบัผูค้นได้
อยา่งไม่ยากเยน็นกั เน่ืองจากสามารถทาํความเขา้ใจไดไ้ม่ยากนกัหากเทียบกบัลกัษณะของงาน
ตวัอกัษร 

โดยเร่ิมจาก3 สมาชิกหลกัไดแ้ก่ NTA  Topper  Kool โดยมกัจะนดัรวมตวัและ
ออกไปทาํงานพร้อมกนั การขบัเคล่ือนของกลุ่มผา่นสัมพนัธ์แบบครอบครัวพี่นอ้ง NTK เร่ิม
สร้างสรรคผ์ลงานในรูปแบบเดียวกบักลุ่มกราฟิตีอ่ืนในขณะนั้น รูปแบบตวัอกัษรและอิทธิพลกราฟิ
ตีตะวนัตกถูกถ่ายทอดลงบนกาํแพงร้างและท่ีสาธารณะ7 

 
ภาพท่ี 61 Kool5000, Character  
ท่ีมา : Bangkok Artists Independent, Kool5000, accessed October 10, 2015, available from 
http://www.angelfire.com/art2/bai2/cacy001copy.jpg 

 

                                                           
7 Bai crew, Interview, เขา้ถึงเม่ือ 28 ตุลาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก http://www. 

angelfire.com/art2/bai2/inter_ko.htm  
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ภาพท่ี 62 Kool5000 2, Character 
ท่ีมา : Bangkok Artists Independent, Kool5000, accessed October 10, 2015, available from 
https://farm1.static.flickr.com/68/200375443_6a249c32af.jpg 

1.2 สังคมออนไลน์ส าหรับศิลปินกราฟิตีในประเทศไทย 
กราฟิตีในประเทศไทยเร่ิมดาํเนินแนวทางดว้ยการแนะนาํระหวา่งศิลปินดว้ย

กนัเอง เม่ือมีศิลปินเร่ิมทาํกราฟิตีก็มกัจะชกัชวนเพื่อนท่ีอยูใ่นกลุ่มใหเ้ร่ิมทาํตามไปดว้ย หรือใน
บางคร้ังอาจเกิดจากการพบเจอศิลปินท่ีกาํลงัสร้างสรรคผ์ลงานบนทอ้งถนนโดยบงัเอิญ เกิดการ
พดูคุยแลกเปล่ียนซ่ึงกนัและกนั การแพร่อิทธิพลแบบตวัต่อตวัมกัอยูใ่นเขตกรุงเทพฯเป็นส่วนใหญ่ 
เน่ืองจากมีจาํนวนศิลปินมากกวา่ในต่างจงัหวดั กราฟิตีในต่างจงัหวดัยงัคงไม่แพร่หลายสักเท่าใด
นกั การกา้วเขา้สู่ยคุของอินเตอร์เน็ตช่วยสร้างเครือข่ายและสังคมของกราฟิตีใหแ้ขง็แรงมากข้ึน อีก
ทั้งยงัช่วยขยายกลุ่มศิลปินใหมี้จาํนวนมากข้ึนกวา่เดิมอีกดว้ย 

Egis ศิลปินผูก่้อตั้งเวบ็ไซตข์องชุมชนกราฟิตีในประเทศไทย และในปัจจุบนัยงั
เป็นผูก่้อตั้งร้านจาํหน่ายอุปกรณ์ในการทาํงานกราฟิตีโดยเฉพาะอีกดว้ย 

เขาเร่ิมทาํงานในช่วงปี 2000 ขณะท่ีการเล่นสเกตบอร์ดเป็นท่ีนิยมอยา่งมากใน
ประเทศไทย Egis คือหน่ึงในผูท่ี้สนใจและเร่ิมเขา้ไปคลุกคลีกบัสเกตบอร์ด หลงัจากนั้นจึงเร่ิมให้
ความสนใจในกราฟิตีซ่ึงเป็นหน่ึงในวฒันธรรมท่ีหลัง่ไหลเขา้มาพร้อมกบักีฬาเอก็ซ์เกม สถานท่ี
ทาํงานในยคุแรกไดแ้ก่บริเวณสวนสาธารณะใกลก้บัหอศิลป์กรุงเทพฯในปัจจุบนั ณ ท่ีแห่งนั้นเกิด
การแลกเปล่ียนการทาํงานระหวา่งศิลปินสู่ศิลปิน เหล่าศิลปินสามารถพบเจอแลกเปล่ียนแนวคิด
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หรือเทคนิคต่าง ๆ เม่ือออกไปทาํงานตามท่ีสาธารณะ รูปแบบงานในขณะนั้นเป็นลกัษณะของ
ตวัอกัษรเสียส่วนใหญ่ โดยรับอิทธิพลจากกราฟิตีโลกตะวนัตกในลกัษณะของ Old School8 
เน่ืองจากสามารถอ่านไดง่้าย มีรูปแบบไม่ซบัซอ้นมากนกั 

การทาํงานกราฟิตีในช่วงอายุ 17 เกิดจากความสนุก ความเป็นวยัรุ่น ผูค้นในสมยั
นั้นมกัมองเหมารวมกบัเด็กช่าง ทาํลายส่ิงของ วธีิการทาํงานของ Egis ใชว้ธีิการเลือกบริเวณท่ีมีเด็ก
นกัเรียนช่างพน่อยูก่่อนหนา้แลว้ การไปเขา้ไปขออนุญาตจากเจา้ของพื้นท่ีจึงสามารถช่วยทาํใหง่้าย
ข้ึน9  

 
ภาพท่ี 63 EGIS , Piece 
ท่ีมา : Graffiti.org, EGIS, accessed August 10, 2015, available from http://www.graffiti.org/ 
bangkok/egis_1_bangkok.jpg 

 

                                                           
8 ใชเ้รียกแทนลกัษณะผลงานท่ีอยูใ่นยคุแรกเร่ิมของกราฟิตีในโลกตะวนัตก ตวัอกัษรมี

ความเรียบง่าย ไม่ซบัซอ้น 
9 สัมภาษณ์ วนัจกัร อธิคมชาคร, ศิลปินกราฟิตี, 4 พฤศจิกายน 2558. 

http://www.graffiti.org/bangkok/egis_1_bangkok.jpg
http://www.graffiti.org/bangkok/egis_1_bangkok.jpg
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ภาพท่ี 64 EGIS, Piece 
ท่ีมา: Graffiti.org, EGIS, accessed August 10, 2015, available from http://www.graffiti.org/ 
bangkok/egis_2_bangkok.jpg 

เน่ืองจากการทาํงานในสมยัก่อนมีการทบัผลงานอยา่งรวดเร็ว Egis จึงเร่ิมก่อตั้ง
เวบ็ไซตท่ี์ช่ือ Bkkgraff.com เพื่อเก็บรวบรวมผลงานของศิลปินกระจายช่องทางการรับชมผลงาน 
กราฟิตี ผูช้มสามารถเขา้ชมผลงานไดโ้ดยไม่ตอ้งเดินทางไปถึงสถานท่ีจริง กระแสอินเตอร์เน็ตท่ี
พฒันาอยา่งรวดเร็วช่วยใหส้ังคมกราฟิตีสามารถแพร่กระจายไดร้วดเร็วมากข้ึน ศิลปินท่ีอาศยัอยู่
ตามต่างจงัหวดัสามารถส่งผลงานเขา้ร่วมแสดงบนเวบ็ไซตไ์ด ้ ถือเป็นการแลกเปล่ียนผลงานจาก
ศิลปินกราฟิตีทัว่ประเทศ 

เวบ็บอร์ด ถือเป็นจุดนดัพบสาํคญัเปรียบเสมือนการออกไปทาํงานภายนอกและได้
พบเจอกบัศิลปินคนอ่ืน เพียงแต่แปรเปล่ียนอยูใ่นรูปแบบของโลกอินเตอร์เน็ต คนรุ่นใหม่ท่ีให้
ความสนใจในกราฟิตีสามารถนาํผลงานของตนเอง อพัโหลดข้ึนเวบ็ไซตเ์พื่อใหศิ้ลปินผูมี้
ประสบการณ์ไดว้จิารณ์ถึงขอ้ดีขอ้เสียก่อนท่ีจะออกไปทาํงานจริง อีกทั้งการสอดแทรกเร่ือง
กฎเกณฑท่ี์ควรกระทาํในวถีิของการทาํงานกราฟิตีก็ไดถู้กปลูกฝังระหวา่งรุ่นสู่รุ่น 

ผูท่ี้สนใจเขา้มาในสังคมกราฟิตีมีความหลากหลายทางดา้นอาชีพและอิทธิพล อีก
ทั้งส่วนใหญ่ยงัเป็นช่วงวยัรุ่น ท่ีสะทอ้นถึงความคึกคะนอง กลา้คิดกลา้ทาํ  การเร่ิมตน้ดว้ยปากกา
หน่ึงแท่งสามารถเร่ิมขีดเขียนตามผนงัหรือสถานท่ีสาธารณะไดท้นัที ในทางกลบักนัยงัคงมีศิลปินท่ี
กา้วเขา้สู่กราฟิตีเพราะเห็นวา่กราฟิตีเป็นงานศิลปะมากกวา่เร่ืองของความสนุกคู่ขนานกนัไป พวก
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เขาตอ้งการฝึกฝนทกัษะและพร้อมจะพฒันาอยา่งจริงจงั กราฟิตีเป็นสังคมท่ีมีการเปล่ียนผา่นอยา่ง
รวดเร็ว ผูใ้หค้วามสนใจบางคนทาํงานไดไ้ม่นานนกัก็ตอ้งลม้เลิกเน่ืองจากไม่ไดมี้ความรักในกราฟิ
ตีมากพอนัน่เอง10 

ในปัจจุบนัสังคมออนไลน์เป็นหน่ึงในแรงขบัเคล่ือนวงการของกราฟิตี ไม่เพียงแต่
วงการกราฟิตีเท่านั้น วงการอ่ืนก็แทบจะปฏิเสธไม่ไดว้า่มีความเช่ือมโยงและพึ่งพาประโยชน์ของ
โซเชียลมีเดีย การเช่ือมโยงระหวา่งศิลปินกราฟิตีของประเทศไทยโดยมีเวบ็ไซต ์Bkkgraff.com เป็น
ตวักลาง อีกฝากฝ่ังหน่ึงของยุโรปก็ไดก่้อกาํเนิดเวบ็ไซตซ่ึ์งเป็นตวัเช่ือมศิลปินทัว่โลกดว้ยเช่นกนั 

การก่อกาํเนิดของเวบ็ไซต ์ Graffiti.org นั้นไดส้ร้างปรากฏการณ์ใหม่ใหก้บัเหล่า
ศิลปิน กราฟิตีเป็นอยา่งมาก ศิลปินกราฟิตีไทยสามารถชมผลงานของศิลปินต่างชาติไดอ้ยา่งง่ายดาย 
โดยไม่ตอ้งเดินทางเสียค่าตัว๋เคร่ืองบินราคาแพงเพื่อท่ีจะชมงาน อีกทั้งยงัสามารถส่งผลงานของ
ตนเองร่วมแสดงบนเวบ็ไซตไ์ดอี้กดว้ย Graffiti.org เป็นสังคมขนาดใหญ่ท่ีส่งอิทธิพลและเปิดโลก
ทศัน์ใหก้บัศิลปินไทยพร้อมทั้งเป็นขอ้มูลในการเลือกใชอุ้ปกรณ์ เน่ืองดว้ยสีสเปรยท่ี์จาํหน่ายใน
ประเทศไทยมีความแตกต่างจากสีท่ีใชใ้นการทาํงานกราฟิตี 

1.3 ภาพรวมทีเ่กดิขึน้ระหว่างกลุ่มกราฟิตี 
หากเราสังเกตแนวทางของกราฟิตีในแต่ละกลุ่มท่ีเกิดข้ึนจะพบวถีิการทาํงานท่ี

ไดรั้บความนิยม อีกทั้งเทคนิคและรูปแบบการทาํงานท่ีแตกต่างกนัออกไป แต่หากพิจารณาจะพบวา่
แต่ละกลุ่มมีจุดร่วมบางอยา่งท่ีคลา้ยคลึงกนัโดยสามารถแยกแยะออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะดงัน้ี 

1.3.1 เจ้าแห่งท้องถนน (All city) 
การทาํงานกราฟิตีโดยเนน้การประกาศศกัดาสามารถพบเห็นไดเ้ป็นส่วน

ใหญ่ เรียกไดว้า่มีจาํนวนค่อนขา้งมากจากกลุ่มศิลปินทั้งหมดก็วา่ได ้จุดน้ีเองสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความ
เช่ือมโยงระหวา่งวฒันธรรมฮิปฮอปท่ีมีอิทธิพลต่อการกา้วเขา้มาสู่งานกราฟิตี วฒันธรรมฮิปฮอป
เก่ียวขอ้งกบัความรุนแรงและภาพลกัษณ์ท่ีแสดงออกถึงความเป็นตวัตนสูง ถึงแมว้า่เม่ืออิทธิพลแผ่
เขา้สู่ประเทศไทยจะถูกลดความรุนแรงลงไปมาก แต่ภาพรวมยงัคงความเป็นภาพลกัษณ์ท่ีค่อนขา้ง
ออกไปทางลบอยูน่ัน่เอง 

กราฟิตีเป็นวถีิท่ีมีการทาํงานใน 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ งานพีซและงานบอมบ ์
การท่ีศิลปินจะกา้วสู่การเป็นท่ียอมรับไดน้ัน่คือผลงาน หากเป็นงานพีซ ฝีมือ ทกัษะ ความละเอียด 
ความแปลกใหม่ ทุกอยา่งเป็นปัจจยัท่ีส่งผล เม่ือมีฝีมือท่ีดีก็สามารถเป็นท่ียอมรับจากศิลปินคนอ่ืน
ได ้ แต่หากพดูถึงเจา้แห่งทอ้งถนน วถีิการทาํงานในลกัษณะบอมบ ์ จาํนวนและพื้นท่ีของผลงานท่ี

                                                           
10 สัมภาษณ์ วนัจกัร อธิคมชาคร, ศิลปินกราฟิตี, 4 พฤศจิกายน 2558. 
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ปรากฏนัน่คือตวัช้ีวดัความสาํเร็จของศิลปิน โดยข้ึนอยูก่บัจาํนวนผลงานไม่วา่จะเป็นการพน่โทรว์
อพั แทก็ดว้ยปากกา ความยากของพื้นท่ี ๆ ไม่มีใครกลา้เขา้ไปทาํงาน หากศิลปินคนใดสามารถสร้าง
ผลงาน ณ ท่ีตรงนั้นได ้ยิง่แสดงถึงความสาํเร็จของศิลปินตามวฒันธรรมการบอมบน์ัน่เอง 

1.3.2 กราฟิตีมุ่งเน้นความสวยงาม 
ดงัท่ีเห็นจากกลุ่ม ESA ท่ีมีแนวทางชดัเจนในการทาํงาน มุ่งเนน้ไปท่ี

ความสวยงามทางศิลปะมากกวา่งานบอมบ ์ศิลปินเลือกท่ีจะไม่ทาํลายลา้งแบบดงักลุ่มกราฟิตีอ่ืน 
เน่ืองดว้ยสมาชิกในกลุ่มแต่ละคนมีอาชีพท่ีทาํงานแตกต่างกนั และเห็นพอ้งตอ้งกนัวา่มีความสุขใน
การทาํงานรูปแบบของพีซมากกวา่งานบอมบต์ามทอ้งถนน11 ส่งผลใหผ้ลงานและแนวทางของกลุ่ม
ดาํเนินอยูใ่นรูปแบบของงานศิลปะอยา่งเตม็ท่ี บริเวณท่ีสร้างผลงานมีการขออนุญาตก่อนท่ีจะลงมือ
สร้างสรรค ์ไม่เพียงแต่กลุ่ม ESA เท่านั้น ยงัมีศิลปินอีกหลายกลุ่มท่ีมุ่งเนน้สร้างสรรคก์ราฟิตีในเชิง
ศิลปะ 

 
ภาพท่ี 65 เจา้แห่งทอ้งถนน  

                                                           
11 สัมภาษณ์ เดเอล ฮอร์แกน, ศิลปินกราฟิตี, 17 กุมภาพนัธ์ 2559. 
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ภาพท่ี 66 กราฟิตีมุ่งเนน้ความสวยงาม  

1.4 กระแสงานประกวดแข่งขันกราฟิตี 
อีกหน่ึงเหตุการณ์สาํคญัท่ีส่งผลใหก้ราฟิตีเป็นท่ีรู้จกัและเขา้ถึงคนส่วนมากไดแ้ก่ 

การจดัประกวดพน่กราฟิตี งานประกวดช่วยสร้างภาพลกัษณ์ใหม่ของงานกราฟิตีเน่ืองจากเป็นการ
แสดงออกทางศิลปะอยา่งเต็มท่ี เป็นเวทีของเหล่าศิลปินผูม้ากดว้ยฝีมือจากทัว่ประเทศ  กราฟิตี
กลายเป็นส่ิงท่ีเขา้มาอยูใ่นกระแสของคนหมู่มาก มีผูใ้ห้ความสนใจและการสนบัสนุน12 การออก
ผลิตภณัฑต่์าง ๆ โดยใชล้วดลายของกราฟิตีร่วมออกแบบ เรียกไดว้า่วยัรุ่นไทยในช่วงปี 2004 
จะตอ้งคุน้เคยในความเป็นวฒันธรรมฮิปฮอปในขณะนั้น งานท่ีสาํคญัท่ีถือเป็นแรงขบัเคล่ือนไดแ้ก่ 
Battle of the year และ  MBK Graffiti Lesson 1  

Battle of the Year Thailand คืองานประกวดท่ีเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมฮิปฮอปท่ี
สาํคญัมากท่ีสุดงานหน่ึงในประเทศไทย โดยมีการจดังานติดต่อกนัเป็นระยะเวลานานโดยเร่ิมข้ึนใน
ปี 2004 

ปี 2004 การแข่งขนัเขา้สู่ประเทศไทยเป็นคร้ังแรก โดยไดลิ้ขสิทธ์ิจดัการแข่งขนั 
Battle Of The Year South East Asia 

ปี 2005 เกิดการจดัแข่งขนั Battle Of The Year Thailand ข้ึนเป็นคร้ังแรก และ
จดัการแข่งขนั Battle Of The Year South East Asia 2005 ในปีเดียวกนั 

                                                           
12 สัมภาษณ์ พชัรพล แตงร่ืน, ศิลปินสตรีทอาร์ต, 11 กนัยายน 2558. 
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ปี 2006 เกิดการจดัแข่งขนั Battle Of The Year Thailand ต่อเน่ืองจากในปี 2005 ซ่ึง
ไดรั้บความนิยมจากผูเ้ขา้แข่งขนัเป็นอยา่งยิง่ 

ปี 2007 เกิดการจดัแข่งขนั Battle Of The Year Thailand โดยในคร้ังน้ีไดรั้บการ
ตอบรับเป็นอยา่งยิง่ในแถบเอเชีย จึงเกิดการพฒันาจากการแข่งขนัในระดบั South East Asia สู่ใน
ระดบัเอเชีย  

ปี 2008 จากความนิยมในการจดัการแข่งขนัในปี 2007 ส่งผลใหป้ระเทศไทยไดรั้บ
การคดัเลือกในการจดังานแข่งขนั Battle Of The Year Asia 

ปี 2009 นบัเป็นคร้ังท่ีมีผูส้มคัรเขา้แข่งขนั B boy สูงท่ีสุดอยา่งท่ีไม่เคยมีมาก่อน 
ปี 2010 Battle of the Year Thailand เขา้สู่กระแสนิยมของส่ือและสังคมวงกวา้ง

มากข้ึนตามลาํดบั13 
ไม่เพียงแต่ในอดีตเท่านั้น ปัจจุบนัการประกวดแข่งขนักราฟิตียงัคงไดรั้บความ

นิยมอยา่งต่อเน่ืองนบัเป็นอีกหน่ึงเวทีสาํหรับเหล่าศิลปินไดอ้อกมาประชนัฝีมือ เป็นการแสดงให้
เห็นวา่กระแสของกราฟิตียงัคงดาํเนินอยูเ่สมอ ไม่ไดจ้างหายไปแต่อยา่งใด 

Victory of Art #2 @ Victory Monument Bangkok 
คือการประกวดแข่งขนักราฟิตี ชิงโล่ห์รางวลัจากจากผูว้า่ราชการจงัหวดั

กรุงเทพมหานคร พร้อมเงินรางวลักวา่ 60,000 บาท ในงานไดรั้บการตอบรับจากศิลปินกราฟิตี
มากมายทั้งมือเก่าและมือใหม่ ยิง่เป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความนิยมของกราฟิตีท่ียงัคงมีอยูใ่น
ปัจจุบนัแมก้ระแสของสตรีทอาร์ตจะเขา้มามีบทบาทมากข้ึนก็ตามโดยงานในคร้ังน้ีจดัข้ึนท่ีลาน 
Victory Point อนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ เม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 255814  

 

                                                           
13 Webmaster, Battle of the Year (BOTY) - ศึกแห่งปี, เขา้ถึงเม่ือ 1 พฤษภาคม 2559, 

เขา้ถึงไดจ้าก from http://thaistreetdance.blogspot.com/2011/01/battle-of-year-boty.html 
14 Goplay Magazine, Victory Of Art Monument, เขา้ถึงเม่ือ 28 ตุลาคม 2558, เขา้ถึง

ไดจ้าก from http://www.goplaymagazine.com/victory-of-art-2-victory-monument-bangkok/ 
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ภาพท่ี 67 สัญลกัษณ์งาน Battle of the year 
ท่ีมา : blogspot.com, Battle of Theyear Logo, เขา้ถึงเม่ือ 8 ตุลาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://1.bp.blogspot.com/_41yekH9jnv4/TTw8ulQnwoI/AAAAAAAAANU/Hw_X3ebUVH4/s16
00/logo-battle-of-the-year-blue.jpg 

 
ภาพท่ี 68 ภาพผลงานท่ีร่วมประกวดโครงการ MBK Graffiti Lesson 1  
ท่ีมา : ebolaknot [pseud.], MBK Graffiti Lesson 1, เขา้ถึงเม่ือ 8 ตุลาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://ebolaknot.exteen. com/20070322/enjoy-tour-mbk-graffiti-lesson-1 
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ภาพท่ี 69 ภาพผลงานท่ีร่วมประกวดโครงการ Victory Of Art, Victory Monument, Bangkok 
ท่ีมา : Goplay Magazine, Victory Of Art Monument , เขา้ถึงเม่ือ 8 ตุลาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.goplaymagazine.com/wp-content/uploads/2015/07/victory-of-art-goplay1.jpg 

2. จากกราฟิตีสู่สตรีทอาร์ตในประเทศไทย 
กราฟิตีดาํเนินรูปแบบอยูใ่นประเทศไทยเป็นระยะเวลาอนัยาวนาน จวบจนในปัจจุบนั

รูปแบบกราฟิตีถูกคล่ีคลายเขา้สู่สตรีทอาร์ต  พซี ถือเป็นส่วนสาํคญัในการพฒันารูปแบบทางศิลปะ
บนพื้นท่ีสาธารณะ จากกราฟิตีในรูปแบบโลกตะวนัตกถูกปรับเขา้สู่รูปแบบสตรีทอาร์ตในบริบท
สังคมไทย  

หากกล่าวถึงสตรีทอาร์ตในประเทศไทย อาจเรียกไดว้า่เราอาจพบสตรีทอาร์ตท่ีสาํคญั
ก่อนท่ีจะเขา้สู่รูปแบบสตรีทอาร์ตท่ีรับอิทธิพลจากกราฟิตีดงัเช่นปัจจุบนั นิทรรศการกรุงเทพเมือง
ฟ้าอมร มหกรรมศิลปกรรมแห่งเอเชีย เอเช่ียนเกมส์ คร้ังท่ี 13 ซ่ึงจดัข้ึนในปี 1998 เป็นการรวบรวม
ผลงานของศิลปินท่ีมีช่ือเสียงมากมายจากหลากหลายสาขา โดยศิลปินแต่ละท่านเป็นผูเ้ลือกสถานท่ี
ติดตั้งและแสดงผลงานดว้ยตนเอง ภายใตก้ารเช่ือมโยงศิลปะเขา้กบับริบทของพื้นท่ี ผลงานจดัแสดง
อยูท่ ัว่บริเวณกรุงเทพฯ เช่น ศิลปะแบบจดัวาง งานจิตรกรรม และงานศิลปะประเภทอ่ืน ๆ เน่ืองดว้ย
ในขณะนั้นอาจยงัไมเ่กิดคาํนิยามของสตรีทอาร์ต แต่หากสังเกตวธีิการนาํเสนอผลงานศิลปะบน
พื้นท่ีสาธารณะซ่ึงสอดคลอ้งกบัลกัษณะของสตรีทอาร์ต จึงอาจนิยามไดว้า่เป็นการก่อเกิดสตรีท
อาร์ตคร้ังแรก ๆ ของเมืองไทยก็เป็นได ้ เพียงแต่ไม่ไดอ้ยูใ่นรูปแบบสตรีทอาร์ตท่ีรับอิทธิพลจากก
ราฟิตีแบบในปัจจุบนัท่ีเราคุน้เคย 

 

http://www.goplaymagazine.com/wp-content/uploads/2015/07/victory-of-art-goplay1.jpg
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ภาพท่ี 70 สุรสีห์ กุศลวงศ,์ หอ้งนํ้ากรุงเทพ [ศิลปะจดัวาง], 1998 
ท่ีมา : สรรเสริญ  มิลินสูต, กรุงเทพเมืองฟ้าอมร (กรุงเทพ : อมรินทร์, 2542), 159. 

 
ภาพท่ี 71 กญัญา เจริญศุภกุล, พิราบขาว [ประติมากรรมจดัวาง], 1998  
ท่ีมา : สุริยะ ฉายะเจริญ, จาก "ธง-พฤษภา 2535" ถึง "พริาบขาว": กญัญา เจริญศุภกุล, เขา้ถึงเม่ือ 
26 กรกฎาคม 2559, เขา้ถึงไดจ้าก http://jumpsuri.blogspot.com/2012/08/2535.html 
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ภาพท่ี 72 กญัญา เจริญศุภกุล, พิราบขาว [ประติมากรรมจดัวาง], 1998 
ท่ีมา : สุริยะ ฉายะเจริญ, จาก "ธง-พฤษภา 2535" ถึง "พริาบขาว": กญัญา เจริญศุภกุล, เขา้ถึงเม่ือ 
26 กรกฎาคม 2559, เขา้ถึงไดจ้าก http://jumpsuri.blogspot.com/2012/08/2535.html 

สตรีทอาร์ตภายใตอิ้ทธิพลกราฟิตีในประเทศไทย มีความชดัเจนข้ึนในช่วงเวลาไม่นาน
มากนกัโดยสตรีทอาร์ตชดัเจนข้ึนในช่วงหลงัปี 200615 เป็นตน้มา ช่วงเวลาก่อนหนา้น้ีอาจพบสตรีท
อาร์ตเกิดข้ึนประปราย เน่ืองดว้ยคาํนิยามของสตรีทอาร์ตยงัคงไม่ชดัเจนแบบในปัจจุบนั ส่งผลให้
ศิลปินผูท้าํงานในขณะนั้นยงัไม่สามารถนิยามตนเองไดถู้กตอ้งวา่เป็นการทาํงานในรูปแบบของ
สตรีทอาร์ต  

โดยศิลปินท่ีสร้างสรรคผ์ลงานในรูปแบบสตรีทอาร์ตสวนทางกบักระแสกราฟิตีใน
ขณะนั้นไดแ้ก่ Bonus จากกลุ่ม TMC เขาเร่ิมนาํผลงานวาดของตนเองบนผืนผา้ใบในขณะท่ีเรียน
ศิลปะสู่การสร้างสรรคบ์นกาํแพงพื้นท่ีสาธารณะ16 ถือเป็นการเคล่ือนไหวของสตรีทอาร์ตภายใต้
อิทธิพลของกราฟิตีโดยปริยายในขณะนั้น การเคล่ือนไหวท่ีเกิดข้ึนยงัคงเป็นการเคล่ือนไหวในกลุ่ม
เล็กไม่ชดัเจนมากนกั 

                                                           
15 สัมภาษณ์ พชัรพล แตงร่ืน, ศิลปินสตรีทอาร์ต, 11 กนัยายน 2558. 
16 สัมภาษณ์ อคัรพล มณฑาทอง, ศิลปินสตรีทอาร์ต, 24 กุมภาพนัธ์ 2559. 
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แรงขบัเคล่ือนแรกไดแ้ก่การจดันิทรรศการของศิลปิน P7 และ Cider ท่ีจดัข้ึนร่วมกนั 
ณ หอศิลป์ ซ่ึงถือเป็นจุดเร่ิมตน้ของกระแสสตรีทอาร์ตในประเทศไทย โดย P7 ถือเป็นศิลปินคน
สาํคญัท่ีผลกัดนัวงการสตรีทอาร์ตใหเ้ป็นท่ีรู้จกัโดยเขาเร่ิมสร้างสรรคผ์ลงานในช่วงปี 2002 เป็นตน้
มา  

เม่ือกระแสงานกราฟิตีในประเทศไทยเร่ิมมีความนิยมคงท่ี ศิลปินท่ีผา่นการทาํงานก
ราฟิตีไดผ้นัตนเองสู่กิจกรรมอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรืออาจเปล่ียนเส้นทางเดินของชีวติ ประกอบกบั
กระแสของสตรีทอาร์ตในต่างประเทศไดมี้ความชดัเจนและไดรั้บความนิยมมากข้ึนทาํใหก้ลุ่ม
คนทาํงานศิลปะในประเทศไทยเร่ิมหนัมาสนใจในวถีิการทาํงานในรูปแบบน้ีมากข้ึน  

สตรีทอาร์ตในประเทศไทยพบวา่มีความเลือนลางทางดา้นเหตุการณ์ เน่ืองจากเกิดจาก
กลุ่มคนกลุ่มหน่ึงท่ีเคล่ือนไหวและผลกัดนัการทาํงานสตรีทอาร์ต อาจเรียกไดว้า่ยคุทองของสตรีท
อาร์ตเร่ิมข้ึนในช่วงปี 2006 เป็นตน้มา สตรีทอาร์ตถูกหลอมรวมและคาบเก่ียวอยูก่บัวฒันธรรมก
ราฟิตี สตรีทอาร์ตไดรั้บการลองผดิลองถูกจากหลายศิลปินท่ีกา้วเขา้มาทดลองหรือผูค้นท่ีสนใจใน
งานสตรีทอาร์ต กระแสของสตรีทอาร์ตจากทัว่โลกไดส่้งผลกระทบต่อกระแสของสตรีทอาร์ตใน
ประเทศไทยใหมี้จาํนวนมากข้ึน 

จุดเปล่ียนแปลงทีส่งผลใหส้ตรีทอาร์ตในเมืองไทยเกิดเป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้งไดแ้ก่การ
รวมตวัของเหล่าศิลปินท่ีทาํงานสตรีทอาร์ตจาํนวน 16 คน ไดแ้ก่ P7, Yuree, ZIDS, Mamafaka, 
cider, Never, May-T, 01, Tawan, Narissara, Rukkit , Miss Ink, Logan Bay, Wanapracha, TRK,  
Space Limo ภายใตก้ลุ่ม F.O.R. ไดมี้การจดันิทรรศการ ณ หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
ในช่ืองาน FOR2 wallpainting17 ซ่ึงจดัข้ึนในปี 2011 นิทรรศการในคร้ังนั้นถูกจดัข้ึนเป็นคร้ังท่ี 2 
หลงัจากรับการตอบรับท่ีดีจากนิทรรศการ FOR คร้ังท่ี 1  

จากนิทรรศการคร้ังนั้นส่งผลใหมี้ศิลปินแจง้เกิดในวงกวา้งมากมาย อาทิเช่น P7 
MAMAFAKA  ยริู  เกนสาคูน  รักกิจ ควรหาเวช  ผลงานของพวกเขาไดส้ร้างความเขา้ใจใหม่ใหก้บั
คนในสังคมถึงกราฟิตีหรือสตรีทอาร์ตวา่ไม่ใช่การทาํลายเพียงอยา่งเดียวเท่านั้น ยงัคงมีศิลปินท่ี
มุ่งเนน้ทาํงานเพื่อศิลปะโดยตรง มุ่งนาํเสนอผลงานให้เป็นท่ียอมรับ ศิลปินสตรีทอาร์ตบางคน
คล่ีคลายรูปแบบจากศิลปินกราฟิตีแบบดั้งเดิมสู่สตรีทอาร์ต เช่น Alex Face ซ่ึงศิลปินผูส้ร้างสรรค์

                                                           
17 Coconuts Bangkok, FOR 2 wall painting exhibit closes, accessed October 28, 

2015, available from http://bangkok.coconuts.co/arts-and-entertainment/for-2-wall-painting-

exhibit-closes 

http://bangkok.coconuts.co/users/coconuts-bangkok
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ผลงานกราฟิตีในแต่ยคุเร่ิมแรกของประเทศไทย นบัเป็นอีกหน่ึงศิลปินท่ีมีอิทธิพลต่อการขบัเคล่ือน
วงการสตรีทอาร์ตในประเทศไทย 

สตรีทอาร์ตยงัคงเป็นรูปแบบงานแขนงหน่ึงท่ีกาํลงัเติบโตในประเทศไทย ถึงแมว้า่จะมี
การจดันิทรรศการสตรีทอาร์ตมากข้ึน แต่ศิลปินท่ีทาํงานสตรีทอาร์ตยงัคงมีจาํนวนไม่มากนกั การ
เคล่ือนไหวท่ีเกิดข้ึนเกิดจากกลุ่มคนจาํนวนหน่ึงเท่านั้น นิทรรศการถือเป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการ
เผยแพร่รูปแบบผลงานออกสู่สังคม กราฟิตีถูกคล่ีคลายสู่สตรีทอาร์ตในปัจจุบนั 

ความนิยมของสตรีทอาร์ตกา้วไปอยา่งรวดเร็วผา่นการแสดงนิทรรศการ ศิลปินกราฟิตี
ท่ีทาํงานบนพื้นท่ีสาธารณะมาอยา่งยาวนานผลกัดนัผลงานเขา้สู่หอศิลป์มากข้ึน รูปแบบการ
สร้างสรรคผ์ลงานบนพื้นท่ีกาํแพงขนาดใหญ่ไดมี้อิทธิพลซ่ึงกนัและกนัระหวา่งสตรีทอาร์ตและ 
กราฟิตี ส่งผลใหส้ตรีทอาร์ตเติบโตข้ึนตามลาํดบั 

 
ภาพท่ี 73 Bonus , โครงการบุกรุกคร้ังท่ี 2 
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ภาพท่ี 74  ผลงานส่วนหน่ึงจากนิทรรศการ FOR2 wallpainting 
ท่ีมา: Rama 9 Art, For2, accessed January 11, 2016, available from http://www.rama9art.org/ 
artisan/2011/march/for2/exfor2/03.jpg 

2.1 กลุ่มศิลปินสตรีทอาร์ตในประเทศไทย 
แมว้า่ศิลปินสตรีทอาร์ตมกัไม่นิยมทาํงานในรูปแบบกลุ่มแบบดัง่ในรูปแบบกราฟิ

ตี ศิลปินนิยมทาํงานเด่ียวเสียมากกวา่ เน่ืองดว้ยเหตุผลส่วนตวัและวฒันธรรมท่ีแตกต่างจากกราฟิตี
ท่ีนิยมทาํงานในรูปแบบกลุ่มกอ้น  

ปัจจุบนัศิลปินสตรีทอาร์ตเกิดข้ึนมากมาย แต่ยงัไม่มีศิลปินท่ีนิยามตนเองวา่เป็น
ศิลปินสตรีทอาร์ตโดยแทจ้ริงไม่มากนกั จึงเป็นเร่ืองยากหากจะรวบรวมไวไ้ดท้ั้งหมด หากรวบรวม
ศิลปินท่ีถือเป็นผูข้บัเคล่ือนสตรีทอาร์ตและมีผลงานอยา่งต่อเน่ือง จะสามารถแบ่งกลุ่มออกมาได้
เป็นกลุ่มใหญ่ นัน่ไดแ้ก่กลุ่มศิลปิน P7 และกลุ่มศิลปินจาก FOR ซ่ึงนบัเป็นกลุ่มท่ีชดัเจนในแนว
ทางการทาํงานของตนเอง ถึงแมว้า่ศิลปินบางท่านอาจจะถนดัในการทาํงานเด่ียวมากกวา่การทาํงาน
เป็นกลุ่ม แต่ทวา่มีการจดักิจกรรมหรือนิทรรศการท่ีดึงศิลปินหลากหลายท่านมาทาํงานร่วมกนัอยู่
เสมอ 

แนวทางการทาํงานของกลุ่มศิลปินสตรีทอาร์ตไทย มกัมีแนวทางใกลเ้คียงกนั
ไดแ้ก่มุ่งเนน้ไปท่ีความสวยงามและการแสดงถึงทกัษะและฝีมือท่ีถูกฝึกฝนมาอยา่งชาํนาญ ก่อนท่ี
ผลงานจะออกสู่พื้นท่ีสาธารณะตอ้งถูกกลัน่กรองจากตวัศิลปินเองเสียก่อน วถีิการสร้างผลงานถูก
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ปลูกฝังระหวา่งรุ่นสู่รุ่นซ่ึงมีความสาํคญัต่อแนวทางสตรีทอาร์ตในประเทศไทยเป็นอยา่งยิง่ วถีิการ
ทาํงานท่ีถูกตอ้งไดถู้กส่งต่อและแผอิ่ทธิพลออกไปใหก้บัศิลปินท่ีกาํลงักา้วเขา้มาสู่งานสตรีทอาร์ต18  

ศิลปินสตรีทอาร์ตถูกดึงและชกัชวนจากหลากหลายสาขาศิลปะเช่น กราฟิกดีไซน์ 
วจิิตรศิลป์ ภาพประกอบ เป็นตน้ ส่งผลใหส้ตรีทอาร์ตในประเทศไทยมีความหลากหลาย ไม่จาํกดั
อยูแ่ค่เพียงอิทธิพลจากกราฟิตีเท่านั้น ความชาํนาญในสายงานของศิลปินแต่ละคน ส่งผลใหผ้ลงาน
ท่ีปรากฏมีความสมบูรณ์สวยงาม ทั้งในดา้นของทกัษะฝีมือและแนวคิดท่ีจรรโลงใจมากกวา่
รูปแบบกราฟิตีท่ีส่วนหน่ึงเป็นผูท่ี้ทาํงานเนน้ไปท่ีการทาํลาย 

2.2 กระแสความนิยมของสตรีทอาร์ตในประเทศไทย 
สตรีทอาร์ตในประเทศไทยเติบโตและพฒันาอยา่งรวดเร็วภายในช่วงเวลาไม่ก่ีปี 

กระแสความนิยมจากสังคมช่วยใหส้ตรีทอาร์ตสามารถเขา้แทรกตวัอยูต่ามจุดต่าง ๆ ในพื้นท่ี โดย
เราสามารถแบ่งความนิยมของสตรีทอาร์ตออกไดเ้ป็นหลายประเภทดงัน้ี 

2.2.1 สตรีทอาร์ตเพือ่ประดับตกแต่ง 
เม่ือกระแสโลกเตม็ไปดว้ยงานสตรีทอาร์ต ซ่ึงสะทอ้นถึงความนิยมและการ

ยอมรับเป็นศิลปะแขนงใหม่ท่ีน่าสนใจ สตรีทอาร์ตถูกดึงเขา้ร่วมกบังานออกแบบหรืองานตกแต่ง
ดว้ยความเหมาะสมและความน่าสนใจ ไม่วา่จะเป็นความนิยมในต่างประเทศหรือในประเทศไทย
เองก็ตาม บริษทัหา้งร้านหรือสถานท่ีต่าง ๆ ใหคุ้ณค่าของสตรีทอาร์ตท่ีนอกเหนือไปกวา่เด็กมือ
บอนเขียนตามกาํแพงเพียงสร้างความเดือดร้อนเพียงเท่านั้น ศิลปินสตรีทอาร์ตไดรั้บเชิญเขา้
ร่วมงานกบัสถานท่ีต่าง ๆ มากมาย นบัเป็นการสร้างปรากฏการณ์ของงานสตรีทอาร์ตท่ีมีผลต่อ
กระแสความนิยมในประเทศไทยเป็นอยา่งยิง่ หากพดูถึงงานท่ีไดรั้บความนิยมและเป็นอิทธิพลต่อ
กระแสสตรีทอาร์ตนั้นไดแ้ก่งานของ P7 ท่ีไดร่้วมงานกบัร้านฮ่องกงนูด้เด้ิล ซ่ึงช้ินงานถูก
สร้างสรรคอ์ยูบ่นกาํแพงขนาดใหญ่และตั้งอยูใ่นจุดท่ีมีผูค้นผา่นไปผา่นมา ช่วยใหผ้ลงานช้ินน้ี
ไดรั้บการพดูถึงเป็นอยา่งมากนัน่เอง 

2.2.2 สตรีทอาร์ตกบัการร่วมงานกบัแบรนด์สินค้า 
กระแสสตรีทอาร์ตในประเทศไทยไม่เพียงแต่ผลงานท่ีศิลปินสร้างสรรคบ์น

กาํแพงเท่านั้น เม่ือสตรีทอาร์ตกระจายความนิยมไปสู่สังคมวงกวา้ง การร่วมงานกบัสินคา้จึง
กลายเป็นส่ิงท่ีสามารถพบเห็นไดชิ้นตา เน่ืองดว้ยสตรีทอาร์ตมีความเหมาะสมต่อการนาํไปพฒันา
ในดา้นของแฟชัน่ หรือในงานออกแบบผลิตภณัฑต่์าง ๆ ไม่เพียงแต่กระแสในเมืองไทยเท่านั้น การ
ร่วมงานกบัผลิตภณัฑต่์าง ๆ ของศิลปินกลายเป็นท่ีพบเห็นไดท้ัว่โลก การร่วมงานกบัสินคา้ศิลปิน

                                                           
18 สัมภาษณ์ พีระพงศ ์ล้ิมธรรมรงค,์ ศิลปินสตรีทอาร์ต, 7 ธนัวาคม  2558. 
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ยงัคงรูปแบบและความเป็นตวัตนไวอ้ยูค่รบถว้น การร่วมงานไม่ไดป้รับเปล่ียนแนวทางของศิลปิน
สตรีทอาร์ตไปแต่อยา่งใด รูปแบบและวถีิการทาํงานยงัคงรูปแบบเดิมตามแต่ละศิลปิน19 

 
ภาพท่ี 75 ผลงานสตรีทอาร์ต ณ ร้านฮ่องกงนูด้เด้ิล 

 
ภาพท่ี 76 MAMAFAKA กบัการร่วมงานกบัแบรนด ์Converse 
ท่ีมา : Sneakers Actus, Mamafaka x Converse All Star Chuck Taylor, accessed June 20, 2016, 
available from http://www.sneakers-actus.fr/mamafaka-x-converse-all-star-chuck-
taylor/24303.html 

                                                           
19 สัมภาษณ์ พชัรพล แตงร่ืน, ศิลปินสตรีทอาร์ต, 11 กนัยายน 2558. 
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2.2.3 โปรเจคสตรีทอาร์ตพฒันาพืน้ที่ 
งานสตรีทอาร์ตในปัจจุบนั ไม่ไดอ้ยูใ่นบริบทของศิลปะแต่เพียงอยา่งเดียว

เท่านั้น สตรีทอาร์ตยงัถูกนาํมาใชร่้วมกบัการพฒันาพื้นท่ี ไม่เพียงในประเทศไทยเท่านั้น ในกระแส
โลกไดเ้กิดโครงการสตรีทอาร์ตข้ึนมามากมาย มีการจดัทาํทวัร์เพื่อเยีย่มชมงานสตรีทอาร์ตตามหวั
เมืองทัว่โลก ดว้ยลกัษณะของงานสตรีทอาร์ตท่ีสร้างสรรคบ์นพื้นท่ีสาธารณะ การทาํงานร่วมกบั
พื้นท่ีสามารถช่วยปรับปรุงพื้นท่ีใหมี้ความสวยงามมากข้ึน งานสตรีทอาร์ตจึงถูกดึงเขา้มาเพื่อเป็น
ประโยชน์ช่วยเสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บัพื้นท่ีรกร้าง อีกทั้งยงัช่วยสร้างความน่าสนใจกลบัมา
อีกคร้ัง ไม่เพียงแต่โครงการในกรุงเทพฯเท่านั้นยงัรวมไปถึงโครงการสตรีทอาร์ตในต่างจงัหวดัดว้ย
เช่นกนั 

โครงการสตรีทอาร์ตเกิดจากความร่วมมือระหวา่ง 2 ฝ่าย ไดแ้ก่ฝ่ายของผูจ้ดั
โครงการและศิลปิน หรือในบางคร้ังเกิดจากกลุ่มศิลปินท่ีจดัทาํโครงการข้ึนเองโดยไม่ผา่นผูจ้ดั 
ปัจจุบนัในประเทศไทยการจดัตั้งโครงการสตรีทอาร์ตเป็นท่ีนิยมแพร่หลายมากยิง่ข้ึน เราสามารถ
พบการร่วมมือจากศิลปินต่างประเทศท่ีเขา้มาทาํงานในประเทศไทย อีกทั้งยงัมีการทาํงานร่วมกนั
ระหวา่งสตรีทอาร์ตและกราฟิตีโดยไม่มีการแบ่งแยกอิทธิพลอีกดว้ย ปัจจุบนัมีโครงการสตรีทอาร์ต
เกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง แต่หากพดูถึงโครงการท่ีไดรั้บความนิยมและเป็นแรงผลกัดนัท่ีสาํคญันั้น
สามารถยกตวัอยา่งไดด้งัน้ี  

1. โครงการบุกรุก (Bukruk) 
โครงการบุกรุกถือเป็นโครงการท่ีมีความสาํคญัต่องานสตรีทอาร์ตใน

ประเทศไทยเป็นอยา่งยิง่ เน่ืองจากรูปแบบโครงการสตรีทอาร์ตในลกัษณะน้ีไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน
ในประเทศไทย ถือเป็นการเปิดวธีิการชมงานศิลปะในรูปแบบใหม่สาํหรับผูช้มงานในเทศไทยท่ี
มกัจะนิยมการชมงานในหอศิลป์มากกวา่ รูปแบบงานเกิดจากความร่วมมือระหวา่งศิลปินไทยและ
ศิลปินต่างประเทศทาํงานร่วมกนั โดยโครงการบุกรุก ถูกจดัข้ึนถึง 2 คร้ัง ซ่ึงไดรั้บความสนใจจาก
ส่ือและประชาชนเป็นอยา่งดี 

โครงการบุกรุก  คร้ังท่ี 1 จดัตั้งโครงการ 16 กุมภาพนัธ์ - 17 มีนาคม 2013 
ณ บริเวณส่ีแยกปทุมวนั และกระจายไปในหลายจุดในกรุงเทพฯ เช่น คลองแสนแสบ  บริเวณท่ีถูก
เลือกเป็นจุดท่ีมีคนใหค้วามสนใจมาก สตรีทอาร์ตถูกถ่ายทอดผา่นการวมตวัของศิลปินไทย 11 คน 
ไดแ้ก่ Alex Face, Bon, Haritorn Akarapat, Kobby, Unchalee Anantawat, TRK, Mamafaka, P7, 
Rukkit, Tawan Wattuya, Yuree Kensaku และศิลปินยโุรป 15 คน Amandine Urruty&Nicolas 
Barrome (France), Low Bros (Germany), Hattie Stuart&Ben Eine (England), Ibie&Aryz  (Spain), 
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Daan Botlek&Rick Hedof (Netherland), Akacorleone&Kruela Denfer  (Portugal), Dem  (Italy), 
Saddo (Romania), Bonom (Belgium)20  

โครงการสตรีทอาร์ตในคร้ังน้ีไดส้ร้างปรากฏการณ์ใหม่สาํหรับการชม
งานศิลปะข้ึน อีกทั้งยงัเป็นการปรับความเขา้ของผูช้มต่อกราฟิตีและสตรีทอาร์ต ท่ีไม่ใช่ผลงานของ
เด็กมือบอนอีกต่อไป การพฒันาพื้นท่ีทรุดโทรมใหก้ลบัมามีชีวติอีกคร้ัง การจดัโครงการบุกรุกคร้ัง
แรกนบัวา่ประสบความสาํเร็จอยา่งสูงส่งผลใหเ้กิดโครงการบุกรุกคร้ังท่ี 2 ต่อมาซ่ึงตอกย ํ้า
ความสาํเร็จของโครงการเขา้ไปอีกหน่ึงขั้น 

โครงการบุกรุกคร้ังท่ี 2 ถูกจดัข้ึนเม่ือ 24-29 มกราคม 2016 ผา่นการ
ถ่ายทอดของศิลปินไทยและต่างประเทศจาํนวน 13 คนไดแ้ก่ Aitch (ROMANIA),  Aryz (SPAIN), 
Dann Botlek (THE NETHERLANDS), Daehyun Kim (KOREA), Escif (SPAIN), Fikos 
(GREECE), Kult (THAILAND), Lolay (THAILAND), Motomichi Nakamura (JAPAN), Nychos 
(AUSTRIA), Roa (BELGIUM), Saddo (ROMANIA) และ Sten and Lex (ITALY)21โดยโครงการ
ในคร้ังน้ีถูกพฒันาใหย้ิง่ใหญ่และครอบคลุมพื้นท่ีมากข้ึน ไม่เพียงแต่งานสตรีทอาร์ตบนผนืผนงั
เท่านั้น ยงัรวมไปถึงการจดันิทรรศการในหอศิลป์  เวร์ิคช็อป และเสวนาทางศิลปะ ทั้งหมดถูกจดั
ข้ึนภายใตโ้ครงการบุกรุก อีกทั้งยงัร่วมเชิญศิลปินมีช่ือเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศเขา้ร่วม
ทาํงานอีกดว้ย 

บุกรุกในคร้ังน้ีนบัวา่ไดรั้บการตอบรับท่ีดีจากส่ือและประชาชนเป็นอยา่ง
ยิง่ มีผูแ้วะเวยีนไปเยีย่มชมผลงานอยา่งเนืองแน่น อีกทั้งยงัช่วยส่งเสริมพื้นท่ีธรรมดาใหก้ลบั
น่าสนใจมากข้ึน สามารถพฒันากลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวของผูส้นใจไปโดยปริยาย 

 

                                                           
20 Tcdcconnect, BUKRUK – Street Art Festival in Bangkok, เขา้ถึงเม่ือ 29 

ธนัวาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.tcdcconnect.com/calendar/4307-BUKRUK-Street-Art-
Festival-in-Bangkok 

21 Bukruk, Artists, accessed December 29, 2015, available from http://bukruk.com/ 
festival/artists/artist/ 



77 

 

 
ภาพท่ี 77 แผนผงัโครงการบุกรุก 
ท่ีมา: Dooddot admin, แผนผังโครงการบุกรุก, เขา้ถึงเม่ือ 3 มกราคม 2559, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.dooddot.com/ wp-content/uploads/2013/03/9.gif 

 
ภาพท่ี 78 Mamafaka, P7, โครงการบุกรุกคร้ังท่ี 1, 2013  
ท่ีมา : Bangkok Best, Bukruk StreetArt  Festival, accessed January 3, 2016, available from 
http://www.bangkoks-best.com/bukruk-street-art-festival/  

http://www.bangkoks-best.com/bukruk-street-art-festival/


78 

 

 
ภาพท่ี 79 Rukkit, โครงการบุกรุกคร้ังท่ี 1,2013 
ท่ีมา: Tcdc Connect, Bukruk StreetArt  Festival, เขา้ถึงเม่ือ 20 มิถุนายน 2559, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.tcdcconnect.com/calendar/4307-BUKRUK-Street-Art-Festival-in-Bangkok 

 
ภาพท่ี 80 Phai, โครงการบุกรุก คร้ังท่ี 2, เจริญกรุง 32 บางรัก 

  

http://www.tcdcconnect.com/calendar/4307-BUKRUK-Street-Art-Festival-in-Bangkok
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ภาพท่ี 81 Kult, โครงการบุกรุก คร้ังท่ี 2, เจริญกรุง 32 บางรัก 

 
ภาพท่ี 82 Alex Face, โครงการบุกรุก คร้ังท่ี 2, เจริญกรุง 32 บางรัก 

 
ภาพท่ี 83 JM YES, โครงการบุกรุก คร้ังท่ี 2, เจริญกรุง 32 บางรัก 
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ภาพท่ี 84 Thibault Tchertchian, โครงการบุกรุก คร้ังท่ี 2, เจริญกรุง 32 บางรัก 

 
ภาพท่ี 85 Bonus TMC, โครงการบุกรุก คร้ังท่ี 2, เจริญกรุง 32 บางรัก 

 
ภาพท่ี 86 Alex Face 2, โครงการบุกรุก คร้ังท่ี 2, เจริญกรุง 32 บางรัก 
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2. CROCO HEAD PROJECT ชุมชนหวัตะเข ้ลาดกระบงั 
Graffiti&StreetArt X ชุมชนหวัตะเข ้ลาดกระบงั “CROCO HEAD” 

โครงการสตรีทอาร์ตพฒันาพื้นท่ีบริเวณหวัตะเข ้ ซ่ึงเป็นชุมชนแถบชาน
เมืองลาดกระบงั หวัตะเขคื้อชุมชนท่ีมีเร่ืองราวและประวติัมาอยา่งยาวนาน โครงการคร้ังน้ีมุงเนน้
ไปท่ีการพฒันาพื้นท่ีชุมชนใหก้ลบัมามีชีวติอีกคร้ังหน่ึง โดยนาํกราฟิตีและสตรีทอาร์ตเขา้ทาํงาน
ร่วมกนั ผา่นฝีมือของศิลปินจากหลากหลายแหล่ง22อีกทั้งยงัเป็นกาปรับภาพลกัษณ์ของกราฟิตีและ
สตรีทอาร์ตท่ีถูกสังคมมองวา่เป็นการทาํลายพื้นท่ีสาธารณะ สกปรกเลอะเทอะ ทางโครงการไดข้อ
อนุญาตพื้นท่ีบริเวณกาํแพงระหวา่งโรงเรียนเพื่อใชใ้นการทาํงานในคร้ังน้ี 

 
ภาพท่ี 87 โปสเตอร์โครงการสตรีทอาร์ตพฒันาพื้นท่ีหวัตะเข ้
ท่ีมา : Bkkgraff, Croco Head Project, เขา้ถึงเม่ือ 15 เมษายน 2558, เขา้ถึงไดจ้าก http://www. 
bkkgraff.com/wp-content/uploads/2014/09/croco-head-project-e14098947659031.jpg 

                                                           
22 Admin Bkkgraff, CROCO HEAD PROJECT, เขา้ถึงเม่ือ 28 ตุลาคม 2557, เขา้ถึง

ไดจ้าก  http://www.bkkgraff.com/croco-head-project/ 

http://www.bkkgraff.com/wp-content/uploads/2014/09/croco-head-project-e14098947659031.jpg
http://www.bkkgraff.com/wp-content/uploads/2014/09/croco-head-project-e14098947659031.jpg
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2.2.4 สตรีทอาร์ตเพือ่การท่องเทีย่ว 
1. สตรีทอาร์ตสงขลา 

สตรีทอาร์ตบริเวณส่ีแยกถนนนางงามตดัถนนรามนั จ.สงขลา ถูกจดัทาํ
ข้ึนโดยนโยบายของนายสมศกัด์ิ ตนัติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลาเพื่อใชต้กแต่งสถานท่ีให้
เป็นแหล่งท่องเท่ียวในยา่นเมืองเก่าของจงัหวดัสงขลา ศิลปินผูส้ร้างสรรคไ์ดแ้ก่นกัศึกษาจากสาขา
ศิลปกรรม คณะสถาปัตย ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั ผลงานบอกเล่าเร่ืองราวในอดีต
ของเมืองสงขลา จาํลองบรรยากาศร้านนํ้าชาฟุเจา สะทอ้นเร่ืองราวของชาวสงขลาในอดีตท่ีมีการ
อาศยัอยูข่องชาวจีนท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศไทย23 โครงการคร้ังน้ีไดรั้บการตอบรับจากประชาชนและ
นกัท่องเท่ียวเป็นอยา่งยิง่ เน่ืองจากผลงานสามารถสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูม้าเยีย่มชมใหมี้ส่วน
ร่วมไดดี้ 

 
ภาพท่ี 88 สตรีทอาร์ต, จ.สงขลา 
ท่ีมา : Psu, สตรีทอาร์ต จ.สงขลา, เขา้ถึงเม่ือ 20 ธนัวาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก http://share.psu.ac.th/ 
system/assets/media/files/000/053/260/large_blogger-image-220699090.jpg?1434436456 

 

                                                           
23 วไิลลกัษณ์  สิงขรัตน์, ย่านเมืองเก่าสงขลา, เขา้ถึงเม่ือ 12 มีนาคม 2559, เขา้ถึงไดจ้าก 

http://share.psu.ac.th/blog/soda51/38134 

http://share.psu.ac.th/system/assets/media/files/000/053/260/large_blogger-image-220699090.jpg?1434436456
http://share.psu.ac.th/system/assets/media/files/000/053/260/large_blogger-image-220699090.jpg?1434436456
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ภาพท่ี 89 ภาพสตรีทอาร์ต 2, จ.สงขลา 
ท่ีมา : Wanchalerm, สตรีทอาร์ต จ.สงขลา, เขา้ถึงเม่ือ 20 ธนัวาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก
http://wm.thaibuffer.com/o/u/wanchalerm/Street_Art2.jpg 

 
ภาพท่ี 90 ภาพสตรีทอาร์ต 3,  จ.สงขลา 
ท่ีมา : Travel Kapook, สตรีทอาร์ต จ.สงขลา, เขา้ถึงเม่ือ 20 ธนัวาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://travel.kapook.com/view140599.html 
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2. สตรีทอาร์ตตรัง 
โครงการสตรีทอาร์ตตรังเกิดข้ึนจากแรงบลัดาลใจท่ีไดรั้บจากสตรีทอาร์ต

ปีนงัท่ีประเทศมาเลเซีย โดยมีคุณพรชยั องัศุวริิยะ อดีตนายกสโมสรโรตารีตรัง เป็นผูริ้เร่ิมและ
ผลกัดนัโครงการโดยตั้งใจจดัตั้งใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียว โดยเร่ิมตั้งแต่การเขา้ไปพดูคุยขอความ
ร่วมมือกบัเจา้ของพื้นท่ี รวมไปถึงศิลปินอิสระชาวตรังผูเ้สียสละรังสรรคผ์ลงาน ไดแ้ก่ คุณธีระยทุธ 
จีนประชา และ คุณจิรพฒัน์ เกิดดี24 การทาํงานเกิดจากการร่างแบบและนาํไปเสนอต่อเจา้ของพื้นท่ี 
ซ่ึงก็ไดรั้บการตอบรับจากชาวบา้นเป็นอยา่งดี เน่ืองจากจุดประสงคใ์นการทาํโครงการคร้ังน้ีคือเพื่อ
การท่องเท่ียวและอนุรักษค์วามเป็นเมืองตรังเอาไว ้ เน้ือหาท่ีนาํมาใชเ้ขียนมาจากเร่ืองราวและความ
เป็นเมืองตรังทั้งหมด 

 
ภาพท่ี 91 สตรีทอาร์ต, จ.ตรัง 
ท่ีมา : กองบรรณาธิการ addtrang, Trang Street Art , เขา้ถึงเม่ือ 20 ธนัวาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://addtrang.com/web/index.php/hilightmenuhome/359-trangstreetart 

 

                                                           
24 กองบรรณาธิการ addtrang, Trang Street Art ปฏิบัติการสร้างสรรค์ ของคนมือ

บอน, เขา้ถึงเม่ือ 14 มีนาคม 2559, เขา้ถึงไดจ้าก http://addtrang.com/web/index.php/ 
hilightmenuhom e/359-trangstreetart 

http://www.addtrang.com/
http://www.addtrang.com/
http://addtrang.com/web/index.php/
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ภาพท่ี 92 สตรีทอาร์ต 2, จ.ตรัง 
ท่ีมา : กองบรรณาธิการ addtrang, Trang Street Art , เขา้ถึงเม่ือ 20 ธนัวาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://addtrang.com/web/index.php/hilightmenuhome/359-trangstreetart 

 
ภาพท่ี 93 สตรีทอาร์ต 3, จ.ตรัง 
ท่ีมา : กองบรรณาธิการ addtrang, Trang Street Art , เขา้ถึงเม่ือ 20 ธนัวาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://addtrang.com/web/index.php/hilightmenuhome/359-trangstreetart 

http://www.addtrang.com/
http://www.addtrang.com/
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บทที ่4  

วเิคราะห์รูปแบบสตรีทอาร์ตในประเทศไทย 

1. ลกัษณะของสตรีทอาร์ตในบริบทสังคมไทย 

สตรีทอาร์ตในประเทศไทย จากการศึกษาพบวา่มีรูปแบบและการด าเนินเฉพาะตวั 
เน่ืองดว้ยอิทธิพลท่ีไม่ไดเ้กิดจากรากเหงา้ของกราฟิตีอนัยาวนานเช่นในต่างประเทศ อีกทั้งบริบท
ทางสังคมและวฒันธรรมไทย ส่งผลใหรู้ปแบบการท างานมีความแตกต่างออกไป ปัจจยัหลากหลาย
ส่วนท่ีส่งผลใหล้กัษณะของสตรีทอาร์ตในประเทศไทยมีรูปแบบเฉพาะตวั โดยผูว้จิยัไดต้ั้งประเด็น
วเิคราะห์และรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยสามารถอธิบายสตรีทอาร์ตในบริบทในสังคมไทยได้
ดงัน้ี 

1.1 ศิลปินและการเปิดเผยตัวตน 
ศิลปินสตรีทอาร์ตในประเทศไทยพบทั้งพื้นฐานอิทธิพลจากกราฟิตี และพื้นฐาน

อิทธิพลศิลปะแขนงอ่ืน เช่น กราฟิกดีไซน์ ภาพประกอบ วจิิตรศิลป์ ส่งผลใหรู้ปแบบสตรีทอาร์ตใน
ประเทศไทยเกิดความหลากหลายทางดา้นอิทธิพลและแหล่งท่ีมาของศิลปิน 

สตรีทอาร์ตในต่างประเทศพบเน้ือหาท่ีหลากหลายเช่นความรุนแรง การเมือง 
สงคราม แนวคิดถูกถ่ายทอดสู่ตวัผลงานอยา่งตรงไปตรงมา ซ่ึงในบางกรณีเป็นเน้ือหาท่ี
ละเอียดอ่อน จึงส่งผลใหศิ้ลปินไม่สามารถเปิดเผยตวัตนสู่สาธารณะ ประกอบกบัศิลปินบางคน
ยงัคงด ารงการสร้างผลงานในรูปแบบหลบหนีกฎหมาย ซ่ึงไม่มีผูใ้ดไดพ้บเจอตวัตนของพวกเขา 
สามารถพบเห็นไดเ้พียงผลงานเท่านั้นท่ีปรากฏบนพื้นท่ีสาธารณะเท่านั้น 

ศิลปินสตรีทอาร์ตในประเทศไทย มกัมาจากศิลปะในแขนงอ่ืน และศิลปินใหค้วาม
สนใจสู่สายงานสตรีทอาร์ตในเวลาต่อมา การเปิดเผยตวัตนของศิลปินจึงเป็นเร่ืองธรรมชาติ การ
ท างานรูปแบบสตรีทอาร์ตของศิลปินถูกสร้างสรรคข้ึ์นอยา่งถูกตอ้ง ดว้ยเน้ือหาเร่ืองราวถูก
สร้างสรรคข้ึ์นเพื่อความจรรโลงใจ จึงไม่มีความจ าเป็นตอ้งลกัลอบเพื่อสร้างสรรคผ์ลงาน ส่งผลให้
การเปิดเผยตวัตนของศิลปินไม่จ  าเป็นตอ้งปิดบงั เปรียบไดก้บัศิลปินในสาขาศิลปะแขนงอ่ืนเช่นกนั 
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1.2 รูปแบบงาน 
ศิลปินสตรีทอาร์ตมกันิยมท างานในรูปแบบคาแร็คเตอร์ ในรูปแบบ “พีซ” เน่ือง

ดว้ยศิลปินมีพื้นฐานความช านาญจากการท างานจิตรกรรมท่ีใชท้กัษะการวาดอยูก่่อนหนา้ ทกัษะ
และฝีมือจึงถูกดึงเขา้มาใชใ้นการท างานสตรีทอาร์ต ตวัอกัษรถือเป็นส่วนรองของคาแร็คเตอร์เสีย
มากกวา่ เน้ือหาท่ีศิลปินน าเสนอมีความหลากหลาย เช่น สังคม การเมือง วฒันธรรม การประชด
ประชนัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน แต่โดยส่วนมากมุ่งเนน้เพื่อความจรรโลงใจ การเกิดข้ึนของคาแร็คเตอร์
ส่วนใหญ่มกัเป็นการสร้างตวัละครข้ึนมาใหม่ในลกัษณะตน้แบบ ไดแ้ก่ตวัละครท่ีไม่เคยเกิดข้ึนท่ีใด
มาก่อน ถูกคิดคน้และพฒันาโดยศิลปินเอง แรงบลัดาลใจท่ีไดรั้บมกัแตกต่างกนัไปในแต่ละบุคคล 
เช่น ไดรั้บแรงบลัดาลใจจากความช่ืนชอบในการ์ตูน สัตว ์ ส่ิงท่ีกระทบใจในวยัเด็ก หรือเร่ืองราวท่ี
กระทบต่อชีวิตของตนเอง 

 
ภาพท่ี 94 P7, Scupture 
ท่ีมา : Art 4D [pseud.], P7, accessed June 6, 2015, available from http://www.art4d.com/images/ 
art/600_p7.jpg 

 

http://www.art4d.com/%20images/art/600_p7.jpg
http://www.art4d.com/%20images/art/600_p7.jpg
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ภาพท่ี 95 P7, Character 
ท่ีมา : Art 4D [pseud.], P7, accessed June 6, 2015, available from http://www.art4d.com/images/ 
gallery/p7_big_5.jpg 

1.3 พืน้ทีใ่นการท างาน 
งานสตรีทอาร์ตในประเทศไทย ศิลปินมกัเลือกพื้นท่ีในการท างานท่ีมีความเส่ียงต ่า 

เน่ืองดว้ยการท างานแต่ละช้ินมีตน้ทุนและตอ้งการเวลาในการท างานสูง หากในขณะท างานอยูน่ั้น
ถูกจบัหรือไม่สามารถสร้างผลงานจนเสร็จสมบูรณ์ได ้นัน่หมายถึงศิลปินเสียโอกาสท่ีจะสร้างสรรค์
ผลงานท่ีดีออกไป สตรีทอาร์ตมกัอยูใ่นลกัษณะการท างานพีซ มีการใชเ้ทคนิคหลากหลาย เช่น การ
ใชพู้ก่นั หรือสีสเปรย ์ หรือการผสมผสานเทคนิค ในจุดน้ีส่งผลใหก้ารท างานตอ้งการเวลาสูง 
ประกอบกบัขนาดผลงานท่ีมีขนาดใหญ่ใหญ่ ส่งผลใหย้ิง่ตอ้งใชเ้วลาและทกัษะเพิ่มข้ึนเป็นอยา่ง
มาก ถึงแมว้า่ในปัจจุบนัศิลปินสตรีทอาร์ตนิยมการน าสีสเปรยม์าใชใ้นการท างานเพื่อลดเวลาแลว้ก็
ตาม ในขณะเวลาท างานจริง ศิลปินยงัคงตอ้งใชเ้วลาพอสมควรกวา่งานหน่ึงช้ินจะส าเร็จจนจบ
กระบวนการ การเลือกพื้นท่ีของศิลปินสตรีทอาร์ตจึงตอ้งมีความมัน่ใจในระดบัหน่ึงวา่จะสามารถ
ท างานไดโ้ดยท่ีไม่ถูกจบักลางคนั อาจมีการน าแฟ้มผลงานไปเสนอแก่ผูเ้ป็นเจา้ของพื้นท่ีก่อนลงมือ
สร้างสรรคผ์ลงาน หากไม่ไดรั้บการอนุญาตศิลปินมกัเลือกสถานท่ีในการท างานใหมแ่ทนท่ีเดิม 
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1.4 ด้านสังคม 
สภาพสังคมถือเป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อเน้ือหาท่ีปรากฏบนผลงานสตรีทอาร์ต 

ดว้ยลกัษณะสังคมไทยท่ีถูกหล่อหลอมบนพื้นฐานความอ่อนนอ้มท่ีฝังอยูใ่นจิตใตส้ านึก การให้
ความเคารพต่อผูอ้าวุโส การไหว ้การเล้ียงดูในวยัเด็ก ส่ิงเหล่าน้ีส่งผลต่อความรู้สึกในการแสดงออก
และการเขา้ถึงผลงานของผูค้น ผูช้มส่วนใหญ่นิยมชมชอบผลงานในลกัษณะความสวยงาม ใหค้วาม
จรรโลงใจ การน าเสนอเร่ืองราวท่ีละเอียดอ่อนต่อความรู้สึกศิลปินอาจตอ้งถ่ายทอดในเชิงทางออ้ม 
โดยเฉพาะในประเด็นการวพิากษส์ังคม การเมือง ประกอบกบักฎหมายการจบักุมการละเมิด
กฎหมายบนท่ีสาธารณะไม่ไดมี้ความรุนแรงมากนกั ส่งผลใหล้กัษณะของผลงานไม่ไดถู้กมุ่งเนน้
ไปท่ีเน้ือหาท่ีรุนแรง เสียดสีสังคมอยา่งตรงไปตรงมาสักเท่าใด การท างานท่ีมีความเส่ียงต ่า หาก
เทียบกบัต่างประเทศท่ีศิลปินใชว้ธีิการลกัลอบเน่ืองจากกฎหมายมีความรุนแรง ส่งผลใหผ้ลงาน
สตรีทอาร์ตในประเทศไทยส่วนใหญ่แสดงออกในรูปแบบของงานศิลปะอยา่งเตม็ท่ี ศิลปินมุ่งเนน้ท่ี
ความงามบนผลงานเสียมากกวา่ ส าหรับในประเทศไทยท่ีแรงกดดนัทางสังคมไม่เขม้ขน้มากนกั  ส่ิง
ท่ีศิลปินน าเสนอจึงไดแ้ก่เร่ืองราวท่ีสวยงาม จรรโลงใจมากกวา่ลกัษณะงานท่ีรุนแรงหรือแอบแฝง
ไปดว้ยความเก็บกดท่ีพร้อมจะแสดงออกทางสังคม 
2. ความแตกต่างระหว่างกราฟิตีและสตรีทอาร์ต 

หากกล่าวถึงงานสตรีทอาร์ตในประเทศไทย พบวา่ยงัคงมีความสับสนในการแยกแยะ
ระหวา่งสตรีทอาร์ตและกราฟิตี ในบางคร้ังเกิดความขดัแยง้ระหวา่งกราฟิตีและสตรีทอาร์ต กราฟิตี
ถูกมองวา่เป็นสตรีทอาร์ตหรือในทางกลบักนัสตรีทอาร์ตถูกมองวา่เป็นกราฟิตี จุดน้ีสะทอ้นถึง
ความรู้และความเขา้ใจในงานสตรีทอาร์ตและกราฟิตีในประเทศไทยท่ียงัไม่ทัว่ถึงมากนกั ความรู้
และความเขา้ใจถูกกระจายอยูใ่นกลุ่มผูท่ี้สนใจและช่ืนชอบเพียงเท่านั้น  

จากการศึกษาผูว้จิยัสามารถวิเคราะห์แยกแยะความแตกต่างระหวา่งสตรีทอาร์ตและ 
กราฟิตีออกไดเ้ป็นหลายหวัขอ้ ถึงแมว้า่ผลงานทั้ง 2 รูปแบบจะเป็นการท างานบนพื้นท่ีสาธารณะ
เช่นเดียวกนัก็ตาม ทั้งสตรีทอาร์ตและกราฟิตีต่างมีวถีิและลกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่างกนัออกไป โดย
สามารถอธิบายความแตกต่างไดด้งัน้ี 

2.1 การใช้สี 
งานกราฟิตีไดแ้ก่งานท่ีใชอุ้ปกรณ์ในการท างานดว้ยสีสเปรยท์ั้งหมด โดยไม่มี

เทคนิคอ่ืนผสม ไม่นิยมใชเ้คร่ืองมือช่วยในการร่างแบบหรือใชก้ระดาษกั้นเพื่อช่วยใหก้ารตดัเส้นมี
ความคมชดั กราฟิตีมกันิยมใชมื้อในการควบคุมสีสเปรยท์ั้งหมดในการท างาน โดยแนวคิดน้ีใชใ้น
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ลกัษณะของงานพน่เช่น พีซ บอมบ ์แทก็ หากเป็นลกัษณะงานสเทนซิลท่ีใชก้ารตดัฉลุกระดาษหรือ
วสัดุและพน่ทบัอีกที ถือเป็นกรณียกเวน้ท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งใชสี้สเปรยท์ั้งหมด งานพีซส่วนใหญ่มกั
เนน้ไปท่ีการใชต้วัอกัษรเป็นหลกั การประกาศศกัดาช่ือแทก็หรือช่ือกลุ่ม เน้ือหาท่ีน าเสนอมกัไม่
เนน้ท่ีเน้ือหาซบัซอ้นมากนกั มุ่งเนน้ท่ีการประกาศใหช่ื้อแทก็ของตนเองกระจายอยูบ่นสาธารณะให้
มากท่ีสุด ความยากแก่การเขา้ถึงของพื้นท่ีเป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อกราฟิตี อีกทั้งจ  านวนผลงาน
จะเป็นตวัช้ีวดัความยิง่ใหญ่และความส าเร็จของศิลปิน สีสเปรยจึ์งเปรียบเสมือนวถีิของกราฟิตี
นอกเหนือไปจากประโยชน์ในดา้นความรวดเร็วในการท างานซ่ึงตอ้งแข่งกบัเวลา 

ในแง่ของสตรีทอาร์ต ถือวา่ไดก้า้วขา้มขีดจ ากดัของกราฟิตีไปอยา่งมาก ศิลปิน
เลือกใชเ้ทคนิคหลากหลายตามท่ีตนถนดั ไม่วา่จะเป็นการใชพู้ก่นั การตดัสต้ิกเกอร์ การใชว้สัดุผสม 
เทคนิคมกัแปรเปล่ียนไปตามจินตนาการของศิลปินผูส้ร้างสรรค ์ โดยส่วนใหญ่สตรีทอาร์ตนิยมใช้
เทคนิคพูก่นัเป็นหลกั ในปัจจุบนัศิลปินสตรีทอาร์ตเลือกใชสี้สเปรยใ์นการสร้างสรรคผ์ลงานมาก
ข้ึน ศิลปินบางคนใชสี้สเปรยใ์นการสร้างสรรคเ์พียงอยา่งเดียวจนจบกระบวนการ ในกรณีน้ียอ่มเกิด
ความสับสนตระหวา่งกราฟิตีท่ีใชสี้สเปรยส์ร้างสรรคผ์ลงานเพียงอยา่งเดียวเช่นกนั การใชสี้สเปรย์
ของสตรีทอาร์ตนั้นไม่ไดมุ้่งเนน้ไปท่ีการแสดงทกัษะการควบคุมสีสเปรย ์หรือสร้างเทคนิคโดยใชสี้
สเปรยท่ี์หลากหลายเช่นกราฟิตี กราฟิตีมองสีสเปรยเ์ป็นวถีิมากกวา่อุปกรณ์ สตรีทอาร์ตมองสี
สเปรยเ์ป็นอุปกรณ์ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของศิลปินไดเ้สียมากกวา่ ในบางคร้ังสีสเปรย์
ถูกผสมผสานเขา้กบัเทคนิคอ่ืน ๆ การเปิดกวา้งทางอิทธิพลของศิลปินสตรีทอาร์ตส่งผลใหส้ตรีท
อาร์ตสามารถเลือกใชอุ้ปกรณ์ไดห้ลากหลาย โดยไม่มีขอ้จ ากดัทางดา้นความเช่ือหรือวถีิเขา้มา
เก่ียวขอ้ง 

2.2 การเปิดเผยตัวตน 
กราฟิตีก าเนิดข้ึนพร้อมกบัความเป็น “สีเทา” การละเมิดกฎหมาย การลกัลอบท าส่ิง

ท่ีผดิกฎบนพื้นท่ีสาธารณะ ท างานโดยไม่ไดรั้บอนุญาต การมีจ านวนแทก็ของตนเองในพื้นท่ีมากยิง่
สะทอ้นความมีช่ือเสียงของศิลปิน ความเส่ียงในการถูกจบัและอนัตรายระหวา่งการท างานเป็นส่วน
หน่ึงในความส าเร็จของศิลปินกราฟิตีนอกเหนือไปจากเทคนิคและทกัษะฝีมือ วถีิการพน่ทบัผลงาน
ของกลุ่มอ่ืนหรือศิลปินท่ีท างานไวก่้อนหนา้ถือเป็นเร่ืองปกติท่ีสามารถพบเห็นได ้ จนเกิดเป็นวถีิ
ตามทบักนัไปมา ทั้งทบัดว้ยผลงานท่ีดีข้ึนและผลงานท่ีแยล่ง วถีิการบอมบแ์สดงถึงความมีอ านาจ
และความยิง่ใหญ่ของศิลปิน การบอมบถื์อเป็นวฒันธรรมหลกัของกราฟิตี ดว้ยเหตุผลท่ีกล่าวมา
ส่งผลใหศิ้ลปินกราฟิตีหลีกเล่ียงท่ีจะเปิดเผยตวัตน เหลือทิ้งไวเ้พียงผลงานใหเ้ห็นเท่านั้น ปัจจุบนั
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แมมี้ศิลปินท่ีท างานในลกัษณะเพื่อศิลปะมากข้ึน การเปิดเผยตวัตนมีความเปิดกวา้งมากข้ึน แต่ยงัคง
ไม่ใช่ทั้งหมดของวถีิกราฟิตี 

ศิลปินสตรีทอาร์ตโดยส่วนมากยนิดีท่ีจะเปิดเผยตวัตน ไม่แตกต่างจากศิลปินแขนง
อ่ืน มีการซ้ือขายผลงานส าหรับนกัสะสม เปรียบไดก้บัศิลปินในแขนงอ่ืน ๆ ท่ีเราคุน้ชินในวิถีและ
รูปแบบการน าเสนอตวัตน สาเหตุหน่ึงอาจดว้ยศิลปินสตรีทอาร์ตในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่มี
ท่ีมาจากศิลปินท่ีมีช่ือเสียงอยูแ่ลว้ในแขนงนั้น ๆ เช่นวจิิตรศิลป์ กราฟิกดีไซน์ ส่งผลใหก้ารเปิดเผย
ตวัตนของศิลปินเป็นเร่ืองท่ีสามารถพบเห็นไดชิ้นตา ศิลปินไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งปกปิดตวัตน
เน่ืองดว้ยมีการเปิดเผยตวัตนตั้งแต่ตน้ ประกอบกบัในปัจจุบนัการร่วมงานระหวา่งแบรนดสิ์นคา้กบั
ศิลปินสตรีทอาร์ตเพิ่มมากข้ึน การเปิดเผยตวัตนของศิลปินจึงเป็นส่ิงท่ีช่วยส่งเสริมและน่าช่ืนชม
ส าหรับผูท่ี้ใหค้วามสนใจและยงัเป็นการใหเ้กียรติต่อศิลปินอีกดว้ย อีกส่วนหน่ึงท่ีส าคญัไดแ้ก่พื้นท่ี
ในการท างานของศิลปินสตรีทอาร์ต โดยส่วนมากมกัมีความเส่ียงในการท างานต ่า หรือไดแ้ก่งานท่ี
จดัท าข้ึนผา่นโครงการถูกท าข้ึนอยา่งถูกกฎหมาย การเปิดเผยตวัตนจึงเป็นไปตามลกัษณะและปัจจยั
ท่ีประกอบกนั 

2.3 ความเป็นปัจเจกและกลุ่มก้อน  
ศิลปินกราฟิตีนิยมการตั้งกลุ่มเพื่อร่วมอุดมการณ์เดียวกนั แต่ละกลุ่มมีวธีิการ

คดัเลือกสมาชิกท่ีแตกต่างกนัออกไป ใช่วา่ผูใ้ดตอ้งการเขา้กลุ่มก็สามารถท าไดเ้ท่านั้น การกระจาย
ผลงานของศิลปินในกลุ่มส่งผลใหอ้าณาเขตของกลุ่มมีพื้นท่ีเพิ่มข้ึน ซ่ึงการครอบคลุมพื้นท่ีเป็นส่วน
ช้ีวดัวา่กลุ่มใดมีช่ือเสียงหรือมีอิทธิพลต่อพื้นท่ีมากกวา่กนั เม่ือในกลุ่มมีสมาชิกเป็นจ านวนมากยอ่ม
มีสามารถสร้างผลงานท่ีสูงตาม กราฟิตีมกันิยมท างานเป็นกลุ่มกอ้น รวมตวัเพื่อออกสร้างสรรค์
ผลงานในเวลาเดียวกนั ไม่วา่จะในลกัษณะของการป่วนเมืองหรือผลงานท่ีมุ่งเนน้ความสวยงาม 
ศิลปินกราฟิตีมกันิยมใชว้ธีิการท างานร่วมกนั วฒันธรรมการใชชี้วติในรูปแบบฮิปฮอปหล่อหลอม
ความเป็นกลุ่มกอ้น ถูกส่งต่อมายงักราฟิตี มีศิลปินเพียงไม่ก่ีคนเท่านั้นท่ีนิยมท างานเพียงคนเดียว 
ศิลปินท่ีท างานเด่ียวโดยส่วนใหญ่มกัอยูใ่นลกัษณะการท างานสเทนซิลเป็นหลกั 

ศิลปินสตรีทอาร์ตโดยส่วนใหญ่เนน้สร้างสรรคผ์ลงานโดยแสดงความเป็นปัจเจก
ถ่ายทอดความเป็นเอกลกัษณ์ส่วนตวัใหเ้ป็นท่ีจดจ า ศิลปินมกัไม่นิยมท างานในรูปแบบกลุ่ม ซ่ึง
แตกต่างจากกลุ่มกราฟิตีท่ีเนน้ความสัมพนัธ์ภายในกลุ่มและการท างานร่วมกนั การท างานร่วมของ
ศิลปินสตรีทอาร์ตเกิดข้ึนไม่มากนกั เราสามารถพบเห็นการท างานร่วมระหวา่งศิลปินสตรีทอาร์ต
ดว้ยกนัไดจ้ากการท างานในลกัษณะผา่นโครงการ โดยการรวบรวมศิลปินจากหลากหลายแห่งเขา้
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ท างานร่วมกนั ไม่วา่จะอยา่งไรก็ตาม รูปแบบผลงานท่ีเกิดข้ึนมกัไม่ไดมี้ความเช่ือมโยงมากเท่า
รูปแบบของกราฟิตีเช่น โปรดกัชัน่เช่ือมเร่ืองราวและพื้นหลงัเขา้ดว้ยกนัเป็นผลงานหน่ึงช้ินใหญ่ 
อาจเป็นขอ้สังเกตไดว้า่ศิลปินสตรีทอาร์ตส่วนใหญ่กา้วขา้มมาจากแขนงของวจิิตรศิลป์หรือศิลปะ
ในแขนงอ่ืน ๆ ซ่ึงนิยมการท างานเด่ียวเสียมากกวา่ เน่ืองดว้ยแนวคิดท่ีมีความแตกต่างสูงของแต่ละ
คน จึงอาจไม่เหมาะสมมากนกัหากตอ้งท างานร่วมกนั การท างานเด่ียวจึงเป็นทางเลือกของศิลปิน
สตรีทอาร์ตท่ีเหมาะสม 

 
ภาพท่ี 96 กลุ่มกราฟิตี SEAZ และ CA 
ท่ีมา : Ca crew [pseud.], CA crew work, accessed March 16, 2016, available from http://www. 
ca-crew.com/BlogImage/taseaz_02.jpg 
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ภาพท่ี 97 กลุ่มกราฟิตี SEAZ และ CA 
ท่ีมา : Ca crew [pseud.], CA crew work, accessed March 16, 2016, available from http://www.ca-
crew.com/BlogImage/taSeaz_action01 

2.4 ความแตกต่างด้านอทิธิพล 
ศิลปินกราฟิตีมกัเติบโตจากพื้นฐานความช่ืนชอบในวฒันธรรมฮิปฮอป กราฟิตี

เป็นหน่ึงในองคป์ระกอบของวฒันธรรมฮิปฮอป ความช่ืนชอบในสตรีทแฟชัน่ ดนตรี การด าเนิน
ชีวติ วถีิการท างานถูกหลอมรวมเขา้กบัชีวิตประจ าวนั เสมือนวา่กราฟิตีเป็นส่วนหน่ึงของชีวติ เรา
สามารถสังเกตไดจ้ากการท่ีศิลปินกราฟิตีมกัจะพกปากกาหรือสต้ิกเกอร์ติดตวัไวเ้สมอ เม่ือเดิน
ทางออกสู่ภายนอกหรือใชชี้วิตประจ าวนั ศิลปินมีความพร้อมในการท างานแท็กหรือปะติด
สต้ิกเกอร์ไปบนท่ีสาธาณะไดทุ้กเม่ือ ศิลปินกราฟิตีมกัไดรั้บอิทธิพลจากวฒันธรรมฮิปฮอปหรือ
วฒันธรรมสตรีทแทบทั้งส้ิน  

สตรีทอาร์ตมีความเปิดกวา้งทางดา้นอิทธิพลมากกวา่กราฟิตีเป็นอยา่งยิง่ สตรีท
อาร์ตก าเนิดจากอิทธิพลท่ีหลากหลาย ไม่วา่จะเป็นวจิิตรศิลป์ ภาพประกอบ หรือ กราฟิกดีไซน์ พบ
ทั้งศิลปินท่ีด ารงอยูใ่นสายงานศิลปะและไม่ใช่สายงานศิลปะ ไม่จ  ากดัรูปแบบวถีิชีวิตและความช่ืน
ชอบ ดว้ยอิทธิพลท่ีหลากหลายส่งผลใหรู้ปแบบผลงานท่ีแสดงออกมีความหลากหลายตามไปดว้ย 
ศิลปินแต่ละคนมกัจะไม่ยดึรูปแบบวา่ตอ้งเป็นงานแบบไหน ศิลปินแต่ละคนจะท างานในลกัษณะ
ตวัตนอยา่งแทจ้ริง ดว้ยอิทธิพลท่ีไม่มีกรอบจ ากดั ส่งผลใหรู้ปแบบของสตรีทอาร์ตเป็นอิสระ เปิด
กวา้ง ไม่ยดึติด มีการการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองในปัจจุบนั ไม่วา่จะเป็นงานสามมิติ หรือสองมิติ 

http://www.ca-crew.com/BlogImage/taSeaz_action01
http://www.ca-crew.com/BlogImage/taSeaz_action01
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2.5 บริบทของพืน้ที่ 
กราฟิตีเป็นตวัแทนของความกบฏและนอกเหนือกฎเกณฑ ์ การท่ีจะเขา้ไปท างาน

ในพื้นท่ีจ  าเป็นตอ้งลกัลอบเขา้ไป เช่น สถานีรถไฟใตดิ้น หรือสถานท่ีของรัฐ วฒันธรรมการบอมบ์
ยงัคงไดรั้บความนิยมจากเหล่าศิลปินกราฟิตี ท่ียงัคงด าเนินและหลงใหลวถีิการท างานบอมบ ์
องคป์ระกอบการบอมบมุ์่งใหค้วามส าคญัในเร่ืองของพื้นท่ี ความยาก ความทา้ทาย เป็นตวัช้ีวดั
ความส าเร็จของผลงาน กล่าวไดว้า่พื้นท่ีมีความส าคญัต่อกราฟิตีเป็นอยา่งยิง่ แต่ละพื้นท่ีสะทอ้น
ความส าเร็จของศิลปินแตกต่างกนัออกไป แมใ้นปัจจุบนัศิลปินหลายคนท างานในลกัษณะถูก
กฎหมายแลว้ก็ตาม การเปิดเผยตวัตนของกราฟิตียงัคงมีความคลุมเครือ เน่ืองดว้ยท่ีอาจจะมีความ
เส่ียงต่อการถูกจบักุมจากเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 

ในขณะท่ีการท างานของสตรีทอาร์ตมุ่งเนน้สร้างสรรคผ์ลงานเพื่อศิลปะโดยตรง 
ศิลปินสอดแทรกเน้ือหาท่ีตอ้งการจะส่ือสารลงในผลงาน อาจเป็นเร่ืองราวสะทอ้นสังคม หรือสร้าง
ความจรรโลงใจใหก้บับุคคลท่ีไดพ้บเห็น แมก้ระทัง่การเปล่ียนบรรยากาศโดยรอบให้ดูสวยงามน่า
อยูม่ากข้ึน จุดประสงคแ์ละการมองพื้นท่ีของสตรีทอาร์ตอยูใ่นรูปแบบเพื่อพฒันาและแสดงคุณค่า
ศิลปะของผลงาน ซ่ึงแตกต่างจากกราฟิตีท่ีมองพื้นท่ีเป็นการประกาศศกัดาของตนเองและกลุ่ม 
พื้นท่ีส าหรับกราฟิตีแฝงความหมายบางอยา่งนอกเหนือจากความสวยงาม ในปัจจุบนัมีการท างาน
สตรีทอาร์ตผา่นโครงการเกิดข้ึน จุดน้ีเองช่วยใหก้ารเขา้ถึงพื้นท่ีของศิลปินมีมากข้ึน พื้นท่ีถูก
จดัเตรียมไวล่้วงหนา้ อาจเป็นบริเวณท่ียากแก่การเขา้ถึงหากไม่ใช่การท าผา่นโครงการ บริบทพื้นท่ี
ของสตรีทอาร์ตศิลปินมองพื้นท่ีและเช่ือมโยงเร่ืองราวของผลงานเขา้กบัสภาพแวดลอ้ม ณ จุดนั้น 
นอกเหนือไปจากมองพื้นท่ีเป็นผนงัเปล่าแต่เพียงเท่านั้น 

2.6 การสร้างรูปแบบของงาน 
รูปแบบการสร้างผลงานของกราฟิตีมกันิยมท าในรูปแบบของตวัอกัษรเป็นหลกั 

โดยการพน่ช่ือแทก็ของตนเองเพื่อประกาศศกัดา แสดงความมีช่ือเสียง มุ่งเนน้การมีช่ือตนเองติดอยู่
บนทอ้งถนนใหม้ากท่ีสุด โดยจ านวนผลงานจะสะทอ้นถึงความยิง่ใหญ่ของศิลปิน ไม่เพียงแต่
รูปแบบของตวัอกัษรเท่านั้น กราฟิตียงันิยมท างานในรูปแบบคาแร็คเตอร์ผสมผสานเขา้กบัตวัอกัษร
อีกดว้ย โดยคาแร็คเตอร์ท่ีถูกดึงมาใชมี้ 2 รูปแบบไดแ้ก่ คาแร็คเตอร์ท่ีสร้างข้ึนใหม่ และการหยบิยมื
จากส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้ เช่นการ์ตูน บุคคลมีช่ือเสียง ภาพยนตร์ งานคาแร็คเตอร์ของกราฟิตีมกัมีความเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะตวั ศิลปินมกัเช่ือมโยงอิทธิพลของวฒันธรรมฮิปฮอปเขา้ร่วมกบัคาแร็คเตอร์ท่ี
สร้างข้ึน ส่งผลใหค้าแร็คเตอร์ของกราฟิตีมีรูปแบบท่ีไปในทิศทางเดียวกนั 
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ภาพท่ี 98 Bigdel ,Font and Character, 2016 
ท่ีมา : Artventure TV, Photos, เขา้ถึงเม่ือ 16 มีนาคม 2559, เขา้ถึงไดจ้าก https://www.facebook. 
com/ARTVENTURE.TV/photos/pb.163602073744277.-2207520000.1464172657./855151361 
256008/?type=3&theater 

ในส่วนของสตรีทอาร์ตมกัไม่นิยมท างานในรูปแบบตวัอกัษรสักเท่าใด ศิลปินนิยม
ท างานคาแร็คเตอร์เป็นส่วนใหญ่แต่จะมีความแตกต่างออกไปจากกราฟิตี โดยคาแร็คเตอร์ของ
สตรีทอาร์ตมุ่งเนน้ไปท่ีการวาดรูปสัตวห์รือการ์ตูน จุดสังเกตท่ีส าคญัไดแ้ก่ คาแร็คเตอร์ของสตรีท
อาร์ตจะไม่มีลกัษณะของวฒันธรรมฮิปฮอปเขา้มาเก่ียวขอ้ง โดยสามารถรับอิทธิพลจากหลากหลาย
แหล่งไม่วา่จะภาพประกอบ หรือกราฟิกดีไซน์ โดยมีความอิสระทางดา้นรูปแบบสูง 

https://www.facebook/
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ภาพท่ี 99 Mamafaka & P7, โครงการบุกรุกคร้ังท่ี 1 
ท่ีมา : Rukruk Art Festival, Bukruk Wall, เขา้ถึงเม่ือ 16 มีนาคม 2559, เขา้ถึงไดจ้าก
https://www.facebook.com/Bukrukfestival/photos/a.143852182449294.1073741826.1283457906
66600/143866285781217/?type=3&theater 

 
ภาพท่ี 100 Rukkit ,โครงการ F.A.T., ภูเก็ต, 2016 
ท่ีมา : Wordpress [pseud.], Rukkit, เขา้ถึงเม่ือ 16 มีนาคม 2559, เขา้ถึงไดจ้าก https://rukkit.files. 
wordpress.com/2016/04/img_3751.jpg?w=720 



97 

 
 

2.7 รูปแบบของแทก็ 
แทก็เป็นรูปแบบท่ีส าคญัของกราฟิตีอยา่งยาวนาน กราฟิตีและแทก็เปรียบเสมือน

ส่ิงเดียวกนั ไม่วา่จะเป็นการแทก็โดยใชส้เปรยพ์น่ลงขา้งผลงาน หรือการแทก็โดยใชป้ากกาเขียนไป
ตามสถานท่ีสาธารณะ การพฒันาแทก็ของกราฟิตีมีการพฒันารูปแบบและลกัษณะท่ีหลากหลาย 
และยงัแบ่งยอ่ยไปตามเอกลกัษณ์ของศิลปินแต่ละคนอีกดว้ย  

ไม่วา่กราฟิตีจะท างานในลกัษณะคาแร็คเตอร์ท่ีมีความคลา้ยคลึงกบัสตรีทอาร์ต
มากเพียงใด ศิลปินยงัคงรูปแบบแทก็เช่นเดิม โดยสามารถสังเกตไดบ้นผลงานท่ีปรากฏ การเขียน
ตวัอกัษรท่ีมีความล่ืนไหล ซบัซอ้น ตามรูปแบบกราฟิตี แทก็เป็นส่วนหน่ึงในการบ่งบอกผลงานคา
แร็คเตอร์ระหวา่งสตรีทอาร์ตและกราฟิตี โดยเราอาจใชเ้ป็นขอ้สังเกตถึงตวัตนของศิลปิน แต่ใช่วา่
จะสามารถอธิบายความแตกต่างไดท้ั้งหมด ในปัจจุบนักราฟิตีถูกพฒันารูปแบบและเน้ือหาไปจาก
เดิม นอกเหนือจากแทก็เราจ าเป็นตอ้งสังเกตถึงองคป์ระกอบอ่ืนบนผลงานประกอบ 

 
ภาพท่ี 101 Dea one, Character 
ท่ีมา : Artventure TV, Photos, เขา้ถึงเม่ือ 2 มีนาคม 2559, เขา้ถึงไดจ้าก https://www.facebook. 
com/ARTVENTURE.TV/photos/pb.163602073744277.-2207520000.1464172789./4089954 
75871601/?type=3&theater 

 
 

https://www.facebook.com/ARTVENTURE.TV/photos/pb.163602073744277.-2207520000.1464172789./408995475871601/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ARTVENTURE.TV/photos/pb.163602073744277.-2207520000.1464172789./408995475871601/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ARTVENTURE.TV/photos/pb.163602073744277.-2207520000.1464172789./408995475871601/?type=3&theater
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ภาพท่ี 102 Jeck, Character 
ท่ีมา : Thailand Street Art, Photos, เขา้ถึงเม่ือ 2 มีนาคม 2559, เขา้ถึงไดจ้าก https://www.face 
book.com/ThailandStreetArt/photos/pb.423432284398579.-2207520000.1464173106./937525 
952989207/?type=3&theater 

ปัจจุบนัแทก็ถูกหยบิยมืมาใชใ้นงานสตรีทอาร์ตอยา่งแพร่หลาย การใชช่ื้อแทน
ตนเองและรูปแบบการเขียนช่ือก ากบัขา้งผลงาน ความแตกต่างของแทก็สตรีทอาร์ตไดแ้ก่ แทก็ของ
สตรีทอาร์ตมกัมกัไม่มีวธีิการเขียน การออกแบบตวัอกัษร และองคป์ระกอบท่ีซบัซอ้นเช่นแทก็ของ 
กราฟิตี สตรีทอาร์ตใชแ้ทก็ในรูปแบบตวัอกัษรเรียบง่าย ไม่ซบัซอ้น สามารถอ่านและท าความเขา้ใจ
ไดไ้ม่ยากนกั แทก็ส าหรับสตรีทอาร์ตไม่ใช่ส่วนท่ีแสดงตวัตนของศิลปินมากเท่าเช่นแทก็ของ 
กราฟิตี ความส าคญัถูกมุ่งไปท่ีตวัผลงานท่ีเกิดข้ึนในการถ่ายทอดและบอกเล่าเร่ืองราวผลงานท่ีสร้าง
ความสัมพนัธ์ร่วมกบัพื้นท่ีมากกวา่ 
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ภาพท่ี 103 Bonus, Good time with son, Character, 2016 
ท่ีมา : Bonus TMC, Photo, เขา้ถึงเม่ือ 16 พฤษภาคม 2559, เขา้ถึงไดจ้าก https://www.facebook. 
com/621767151187719/photos/a.899866716711093.1073741840.621767151187719/1117647878
266308/?type=3&theater 

3. จุดประสงค์ของการท างานสตรีทอาร์ตในประเทศไทย 
ในปัจจุบนัสตรีทอาร์ตถูกสร้างสรรคข้ึ์นจากหลากหลายจุดประสงคไ์ม่วา่จะเป็นงาน

ในลกัษณะท่ีศิลปินสร้างข้ึนเอง การท างานผา่นโครงการ หรือท าข้ึนเพื่อใชส่้งเสริมใหเ้ป็นแหล่ง
ท่องเท่ียว แต่ละจุดประสงคก์ารท างานมีความแตกต่างในดา้นของรูปแบบและเร่ืองราวในการ
น าเสนอ ศิลปินผูส้ร้างสรรคผ์ลงานมีความแตกต่างทางดา้นอิทธิพลตามการเกิดข้ึนของงานสตรีท
อาร์ต จากการศึกษาท าใหส้ามารถแยกประจุดประสงคข์องการท างานสตรีทอาร์ตในประเทศไทยได้
ดงัน้ี 
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3.1 ผลงานที่เกดิขึน้จากความต้องการของตัวศิลปินเอง 
สตรีทอาร์ตเกิดข้ึนควบคู่กบัวฒันธรรมกราฟิตี โดยศิลปินมีความเป็นอิสระ และไร้

ซ่ึงกฎเกณฑ ์ ไม่จ  าเป็นตอ้งยึดติดกบังานวาดภาพบนผืนผา้ใบเพียงอยา่งเดียว สถานท่ีในการท างาน
ถูกยกออกสู่พื้นท่ีสาธารณะ กราฟิตีในประเทศไทยด ารงและเดินทางในรูปแบบการท างานบนพื้นท่ี
สาธารณะมาก่อน ต่อมาสตรีทอาร์ตในประเทศไทยน าวธีิการท างานบนท่ีสาธารณะจากกราฟิตีมา
ปรับใช ้ ศิลปินสตรีทอาร์ตนิยมท างานโดยมีตนเองเป็นศูนยก์ลาง เม่ือศิลปินตอ้งการสร้างสรรค์
ผลงานมกัจะท าตามความตอ้งการทนัที ไม่จ  าเป็นตอ้งมีหลกัการและเหตุผลเท่าใดนกั ความสด และ
ความดิบในรูปแบบของงานขา้งถนนถือเป็นเสน่ห์และวถีิของสตรีทอาร์ต รูปแบบท่ีออกมาจึง
สะทอ้นความเป็นตวัตนของศิลปินอยา่งเตม็ท่ี ผา่นแนวความคิด เน้ือหา ท่ีไม่จ  ากดัดา้นเทคนิค การ
ท างานในลกัษณะน้ีจึงเป็นงานท่ีมีความเป็นอิสระ เรียกไดว้า่คืองานสตรีทอาร์ตอยา่งแทจ้ริง 

 
ภาพท่ี 104 Bon, Character 
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ภาพท่ี 105 Bon, Photocopies 

3.2 การท างานผ่านโครงการสตรีทอาร์ต 
ปัจจุบนัโครงการสตรีทอาร์ตเกิดเป็นกระแสในทัว่โลก เช่น ยโุรป อเมริกา หรือ

เอเชียก็ตาม โครงการสตรีทอาร์ตถูกจดัตั้งข้ึนเพื่อรวบรวมศิลปินสตรีทอาร์ตเขา้ท างานร่วมกนัผา่น
โครงการท่ีจดัตั้งข้ึน โดยมีผูจ้ดัด าเนินการเพื่อขอใชส้ถานท่ีและจดัระเบียบศิลปินแต่ละคน หาก
กล่าวถึงความแตกต่างในการท างานของศิลปินผา่นโครงการ อาจไม่มีความแตกต่างจากรูปแบบ
ผลงานท่ีศิลปินสร้างสรรคด์ว้ยตนเอง ดว้ยความท่ีผูจ้ดัโครงการใหอิ้สระและเปิดกวา้งกบัการท างาน
ของศิลปิน ผูจ้ดัโครงการทราบแนวทางการท างานของศิลปินแต่ละคนก่อนท่ีจะดึงศิลปินแต่ละคน
เขา้ร่วม เหตุน้ีศิลปินจึงสามารถท่ีจะสร้างสรรคแ์ละใชท้กัษะฝีมือแสดงออกไดอ้ยา่งเตม็ท่ี โดย
เน้ือหาส่วนใหญ่มกัไม่ไดมุ้่งเนน้ไปท่ีความรุนแรงมากนกั จุดส าคญัท่ีส่งผลใหก้ารท างานผา่น
โครงการมีความพิเศษนอกเหนือจากลกัษณะท่ีศิลปินสร้างสรรคข้ึ์นเองไดแ้ก่ พื้นท่ีในการท างาน 
ศิลปินไดรั้บพื้นท่ี ท่ียากแก่การเขา้ถึงหากไม่เกิดข้ึนผา่นโครงการ อุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีถูกน ามารองรับ
การท างานของศิลปินช่วยใหศิ้ลปินสามารถสร้างสรรคผ์ลงานท่ีมีขนาดใหญ่อยา่งท่ีไม่เคยเกิดมา
ก่อน อาจเป็นเร่ืองยากหากจะจดัหาพื้นท่ี หรืออุปกรณ์ช่วยอ านวยความสะดวกในการท างานโดยไม่
มีผูส้นบัสนุน จุดน้ีเองเป็นส่วนท่ีแตกต่างชดัเจนระหวา่งการท างานผา่นโครงการและการท างาน
โดยตนเอง 
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ภาพท่ี 106 การท างานของศินปิน Aryz ภายใตโ้รงการบุกรุกคร้ังท่ี 2 
ท่ีมา : Rukruk Art Festival, Final Wall Painting, accessed May 5, 2016, available from https:// 
www.facebook.com/Bukrukfestival/photos/a.572429299591578.1073741852.128345790612834/
572429352924906/?type=3&theater 
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3.3 การท างานเพือ่ประโยชน์ในการท่องเที่ยว 
สตรีทอาร์ตท่ีถูกสร้างข้ึนเพื่อประโยชน์ในการท่องเท่ียวโดยส่วนใหญ่ถูกสร้างข้ึน

จากศิลปินท่ีไม่ไดรั้บพื้นฐานจากอิทธิพลของกราฟิตี ศิลปินท่ีสร้างงานส่วนใหญ่มาจากสายงานใน
ลกัษณะวจิิตรศิลป์เสียมากกวา่ เช่น โครงการสตรีทอาร์ตสงขลา โครงการสตรีทอาร์ตตรัง โครงการ
ท่ีกล่าวมาถูกริเร่ิมจากบุคคลคนในพื้นท่ี ท่ีตอ้งการอนุรักษเ์ร่ืองราวและวถีิชีวติของชาวบา้นเอาไว ้
จึงไดน้ าสตรีทอาร์ตเขา้มาเช่ือมโยงในการพฒันาพื้นท่ี และเป็นประโยชน์ในการฟ้ืนฟูเพื่อเป็น
แหล่งท่องเท่ียว รูปแบบผลงานท่ีปรากฏมีความแตกต่างจากสตรีทอาร์ตท่ีรับอิทธิพลมาจากกราฟิตี
อยา่งชดัเจน โดยสตรีทอาร์ตในลกัษณะน้ีจะมุ่งเนน้การใชเ้ทคนิคจากพูก่นัเนน้รูปแบบในลกัษณะ
เหมือนจริง เนน้เร่ืองราวสะทอ้นชีวิตของผูค้น ภาพบุคคลท ากิจกรรมต่าง ๆ ไม่ปรากฏลกัษณะการ
ออกแบบคาแร็คเตอร์เช่นสตรีทอาร์ตท่ีมีอิทธิพลจากกราฟิตีมากนกั ผลงานมีใชว้ธีิสร้างสรรค์โดย
เนน้ช่องวา่งเพื่อใหผู้ช้มสามารถเขา้ไปมีส่วนร่วมได ้เช่นการถ่ายภาพเป็นตน้ 

 
ภาพท่ี 107 สตรีทอาร์ต จ.ตรัง 
ท่ีมา : กิมหยง [นามแฝง], สตรีทอาร์ต ตรัง, เขา้ถึงเม่ือ 6 มีนาคม 2559, เขา้ถึงไดจ้าก
http://talung.gimyong.com/index.php?action=dlattach;topic=370361.0;attach=1664117;image 
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3.4 การท างานในลกัษณะการรับจ้าง (Commissioned) หรือเพือ่ตกแต่งสถานที่ 
เม่ือสตรีทอาร์ตเขา้สู่กระแสความนิยมของคนทัว่จ  านวนมาก สินคา้หรือบริษทัต่าง 

ๆ จึงใหค้วามสนใจและดึงตวัศิลปินเขา้ร่วมงาน ไม่วา่จะเป็นเส้ือผา้ รองเทา้ นาฬิกา หรือแมก้ระทัง่
เพื่อการตกแต่งสถานท่ีอยา่งโรงแรมหรือร้านอาหาร การท างานในลกัษณะน้ีเกิดจากลูกคา้เป็นผู ้
คดัเลือกศิลปินตามความเหมาะสม โดยคงรูปแบบและลกัษณะเฉพาะตวัของศิลปินเอาไว ้ ขั้นตอน
เกิดจากการเจรจาระหวา่งสองฝ่าย กรณีแบบน้ีศิลปินมกัเป็นผูก้  าหนดขอบเขตในส่ิงท่ีไดรั้บจา้งนั้น
เกินขอบเขตและวถีิของตนเองหรือไม่ โดยการท างานจะตอ้งยดึตวัตนของศิลปินเป็นหลกั ถึงแมจ้ะ
เป็น แต่รูปแบบและแนวทางยงัตอ้งคงรูปแบบเดิมของศิลปินเอาไวผ้ลงานท่ีออกมาจึงมีรูปแบบและ
ความเป็นตวัตนของศิลปินไวอ้ยา่งครบถว้น แมว้า่ในบางกรณีอาจไม่ใช่บริบทของงานสตรีทอาร์ต
อยา่งครบถว้น เน่ืองจากตวัผลงานไม่ไดอ้ยูบ่นก าแพงสาธารณะ แต่ดว้ยรูปแบบและลกัษณะการ
ท างานของศิลปินยงัคงเดิม ผลงานในลกัษณะน้ีจึงถือรูปแบบของสตรีทอาร์ตอีกรูปแบบหน่ึงนัน่เอง 

 
ภาพท่ี 108 P7, CHAIYO Hotel, 2016. 
ท่ีมา : Tonlim [pseud.], P7 Photo, เขา้ถึงเม่ือ 29 ธนัวาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก https://www.face 
book.com/photo.php?fbid=1163145837037603&set=a.487991511219709.116301.100000265936
089&type=3&theater

https://www.face/
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4. วเิคราะห์อิทธิพลทีส่่งถึงสตรีทอาร์ตในประเทศไทย 
ในปัจจุบนัมีงานสตรีทอาร์ตเกิดข้ึนมากมายในประเทศไทย ดว้ยปัจจยัหลากหลายอยา่ง

ทั้งในดา้นความนิยมของสตรีทอาร์ตในสังคมไทยและกระแสสตรีทอาร์ตทัว่โลก ส่งผลใหเ้กิดผล
งานและศิลปินสตรีทอาร์ตข้ึนมากมาย เน่ืองดว้ยสตรีทอาร์ตถือเป็นศิลปะท่ีเกิดข้ึนไดไ้ม่นานนกั จึง
ส่งผลใหม้กัเกิดความสับสน ในดา้นของการเรียกรูปแบบหรือใหค้  าจ  ากดัความของสตรีทอาร์ต 
สตรีทอาร์ตมีอิทธิพลท่ีถูกรับเขา้สู่รูปแบบงานท่ีหลากหลาย ดว้ยเหตุน้ีสตรีทอาร์ตจึงมีความ
หลากหลายทางดา้นเทคนิค วถีิ รูปแบบ โดยอิทธิพลส่งผลต่อรูปแบบของงานสตรีทอาร์ต จาก
การศึกษาสามารถแบ่งอิทธิพลของสตรีทอาร์ตไดเ้ป็น 2 รูปแบบดงัน้ี 

4.1 สตรีทอาร์ตทีรั่บอิทธิพลจากกราฟิตี 
สตรีทอาร์ตในปัจจุบนั หมายถึง งานศิลปะหลากหลายรูปแบบท่ีรายลอ้มอยูบ่น

ความเป็นชุมชนเมือง ซ่ึงก าเนิดจากหลากหลายอิทธิพล หากพดูถึงสตรีทอาร์ต เรามกัจะคุน้ชินกบั
ผลงานสตรีทอาร์ตท่ีไดรั้บอิทธิพลมาจากกราฟิตี ซ่ึงผลงานในลกัษณะน้ีมีรูปแบบท่ีอิสระ ไม่ยดึติด 
เช่น การตดัทอน หยบิยมืภาพลกัษณ์ การท างานมีความเป็นขบถปะปนอยูใ่นบางบริบท รูปแบบท่ี
ไดรั้บความนิยมคือการสร้างคาแร็คเตอร์ตามจินตนาการและใชเ้ป็นตวัแทนของตนเอง อาจมีการน า
วฒันธรรมสตรีทเขา้มาผสมผสานในผลงาน ประกอบกบัแนวคิดสร้างสรรคข์องศิลปิน มีการใช้
อุปกรณ์ท่ีหลากหลายโดยไม่มีขอ้จ ากดั อีกทั้งสีสเปรยท่ี์เป็นท่ีนิยมจากวฒันธรรมกราฟิตีไดถู้ก
ศิลปินสตรีทอาร์ตดึงมาใชส้ร้างสรรคผ์ลงาน  

4.2 สตรีทอาร์ตทีรั่บอิทธิพลจากศิลปะแขนงอืน่ 
สตรีทอาร์ตในโครงการพฒันาพื้นท่ี ท่ีก าลงัไดรั้บความนิยม เช่น ตรัง เชียงใหม่ 

และสงขลา เราสามารถนิยามวา่คืองานสตรีทอาร์ตไดเ้ช่นกนั เน่ืองจากเป็นงานศิลปะท่ีอยูบ่นพื้นท่ี
สาธารณะ แต่ดว้ยรูปแบบและอิทธิพลของศิลปินผูส้ร้างสรรคไ์ม่ไดเ้กิดจากวฒันธรรมของงานก
ราฟิตี ส่งผลใหรู้ปแบบผลงานท่ีออกมาอยูใ่นลกัษณะของอิทธิพลของงานวจิิตรศิลป์ ไม่เนน้การตดั
ทอนรูปแบบหรือการออกแบบคาแร็คเตอร์มากนกั เทคนิคหลกัไดแ้ก่การใชพู้ก่นั ผลงานมกัเนน้ไป
ท่ีการเขียนภาพเหมือนจริง บอกเล่าเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนตามแบบฉบบังานวจิิตรศิลป์ 

ไม่วา่จะดว้ยการท างานในลกัษณะใดก็ตาม งานศิลปะท่ีถูกสร้างดว้ยศิลปินผา่นแนวคิด
และการน าเสนอ ประกอบกบัถูกติดตั้งอยูบ่นพื้นท่ีสาธารณะ เราสามารถใหค้  านิยามไดว้า่คือ
ลกัษณะงานสตรีทอาร์ต แต่จะเป็นสตรีทอาร์ตท่ีไดรั้บอิทธิพลจากส่ิงใดข้ึนอยูก่บัตวัศิลปิน แต่หาก
พดูถึงสตรีทอาร์ตในเชิงความหมายโดยสมบูรณ์แลว้ อาจจะตอ้งมีองคป์ระกอบบางอยา่งร่วมอยูด่ว้ย
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เช่น รูปแบบการท างานท่ียดึความตอ้งการของศิลปินเป็นหลกั ไร้กฎเกณฑ ์ ผลงานถูกแสดงอยูบ่น
พื้นท่ีสาธารณะ ความสัมพนัธ์ระหวา่งพื้นท่ีและผลงานท่ีเกิดข้ึน 

5. วเิคราะห์พืน้ทีใ่นงานสตรีทอาร์ตในประเทศไทย 
ส าหรับการสร้างสรรคส์ตรีทอาร์ตพื้นท่ีนบัวา่มีความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ เน่ืองจากพื้นท่ี

ส่งผลต่อรูปแบบแนวความคิดของศิลปิน พื้นท่ีนบัเป็นส่ิงแรกท่ีศิลปินค านึงถึง ในขณะเดียวกนั
พื้นท่ียงัมีส่วนประกอบของสภาพแวดลอ้มเขา้มาเก่ียวขอ้ง บริบทสังคม วฒันธรรม ประวติัศาสตร์
ส่งผลถึงรูปแบบและผลงานท่ีปรากฏ ศิลปินไม่มองพื้นท่ีเป็นเพียงผนงัเปล่า แต่กลบัเช่ือมโยง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งพื้นท่ีเขา้กบัผลงานสตรีทอาร์ต พื้นท่ีในแต่ละประเภทมีความสัมพนัธ์ในดา้น
บริบทและวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั ความสัมพนัธ์ทางวฒันธรรมไทยท่ีเฉพาะตวัถูกแฝงอยูภ่ายใต้
พื้นท่ี โดยมีศิลปินเป็นผูน้ าเสนอผา่นผลงานสตรีทอาร์ตท่ีเกิดข้ึน 

นอกจากรูปแบบท่ีปรากฏบนพื้นท่ี อีกส่วนหน่ึงท่ีส าคญันัน่ไดแ้ก่ในแต่ละพื้นท่ียงัได้
สร้างประสบการณ์รับรู้ของผูช้มท่ีแตกต่างกนัออกไป ลกัษณะในการเขา้ถึงผลงาน ความยากง่าย 
ขนาด ช่องทางเดิน ส่ิงเหล่าน้ีส่งผลต่อการรับชมของผูช้มทั้งส้ิน 

ผูว้จิยัไดท้  าการแบ่งพื้นท่ีออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ 1. พื้นท่ีติดถนนใหญ่ 2. พื้นท่ีถนน
ยอ่ย 3. พื้นท่ีตรอกหรือซอย 4. พื้นท่ีปิด โดยแบ่งเรียงความล าดบัความยากง่ายในการเขา้ถึงผลงาน 
และอตัราการสัญจรของการจราจรและผูค้น ในแต่ละพื้นท่ีผูว้จิยัยงัไดก้ าหนดประเด็นในการ
วเิคราะห์ออกเป็น 3 หวัขอ้ไดแ้ก่ 1. รูปแบบผลงานท่ีปรากฏ 2. แนวคิดต่อพื้นท่ี 3. ลกัษณะการ
เขา้ถึง 

5.1 พื้นท่ีติดถนนสายหลกั 
ไดแ้ก่พื้นท่ีในส่วนท่ีดา้นหน่ึงของผนงัหรือก าแพงหนัหนา้ติดกบัถนนสายหลกัท่ีมี

การจราจรหนาแน่น หรืออาจหมายถึงส่วนของพื้นท่ีติดกบัถนนบริเวณไฟแดง ยา่นใจกลางเมือง มี
การสัญจรของผูค้นและการเดินทางท่ีหลากหลาย  พื้นท่ีในลกัษณะน้ีมกัเป็นท่ีตอ้งการของศิลปิน 
เน่ืองจากสามารถช่วยเผยแพร่ผลงานของศิลปินไดเ้ป็นอยา่งดี แต่อาจพบขอ้เสียไดแ้ก่ผลงานมกัจะ
แสดงอยูไ่ดไ้ม่นานนกั ดว้ยความท่ีมีผูส้ัญจรไปมาในจ านวนมากยอ่มตกเป็นเป้าหมายของศิลปิน 
ส่งผลใหเ้กิดการทบัผลงานท่ีรวดเร็วตามไปดว้ยนัน่เอง 

รูปแบบผลงานท่ีปรากฏ 
ผลงานสตรีทอาร์ตท่ีปรากฏบนพื้นท่ีลกัษณะน้ีโดยส่วนใหญ่อยูใ่นลกัษณะของงาน 

“พีซ” มกัใชเ้ทคนิคสีสเปรยห์รือใชพู้ก่นัในการสร้างสรรคผ์ลงาน ไม่ปรากฏผลงานท่ีใชส้เทนซิล
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เท่าใดนกั เน่ืองดว้ยศิลปินมุ่งเนน้ท่ีการแสดงถึงทกัษะและฝีมือบนผลงานเสียมากกวา่ ผลงานจึงมี
ความละเอียดอีกทั้งยงัตอ้งการเวลาในการท างานสูง เนน้แสดงถึงเอกลกัษณ์และความเป็นตวัตน
ของศิลปิน อาจมีการเช่ือมโยงเร่ืองราวในพื้นท่ีหรือไม่ก็ได ้ องคป์ระกอบทางดา้นศิลปะถูกดึงมาใช้
ไม่วา่จะเป็น จุด รูปทรง เส้น สี ท่ีสะทอ้นถึงเอกลกัษณ์ของศิลปินแต่ละคนท่ีน่าจดจ า  

พื้นท่ีติดถนนสายหลกัเปรียบเสมือนแผน่ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ท่ีช่วยเผยแพร่
ผลงานของศิลปินใหเ้ป็นท่ีรู้จกัไดเ้ป็นอยา่งดี ศิลปินจึงพยายามรักษารูปแบบและลกัษณะเด่นใน
ผลงานตนเองเอาไวเ้พื่อใหผู้ช้มสามารถจดจ าผลงานของตนเองได ้

แนวคิดต่อพื้นท่ี 
แนวคิดในการสร้างสรรคผ์ลงานของศิลปินมุ่งใหค้วามส าคญัในการแสดงผลงาน

ต่อผูช้มหมู่มากเสียมากกวา่การน าเสนอเร่ืองราวท่ีเสียดสีรุนแรงมากนกั เน่ืองดว้ยผลงานท่ีปรากฏ
ออกไปยอ่มส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของศิลปินเอง ศิลปินบางคนด ารงแนวทางอยูบ่นเน้ือหาท่ีจรรโลง
ใจ การเลือกเน้ือหาท่ีแสดงออกจึงเป็นส่ิงส าคญั ยิง่บนพื้นท่ีในส่วนท่ี มีการสัญจรหนาแน่นดว้ยแลว้
ยอ่มส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงและผลงานของศิลปินในอนาคต ในบางกรณีอาจถูกผูค้นในพื้นท่ี
ต่อตา้นผลงานท่ีเกิดข้ึน ส่ิงเหล่าน้ีส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของศิลปินเป็นอยา่งยิง่ 

ลกัษณะการเขา้ถึง 
พื้นท่ียิง่มีความเปิดกวา้ง ยิง่ช่วยส่งเสริมเร่ืองการมองเห็นหรือการรับชมผลงานได้

เป็นอยา่งดี ผูช้มอาจพบผลงานไดโ้ดยบงัเอิญขณะเดินผา่น หรือสัญจรไปมาบนพื้นท่ี อีกทั้งยงั
สามารถมองเห็นภาพรวมของผลงานไดจ้ากในระยะไกลอีกดว้ย การมองเห็นจากระยะไกลยงั
สามารถช่วยไม่ใหเ้กิดความผิดเพี้ยนในเร่ืองมุมมองต่อผลงานอีกดว้ย เราจะสังเกตไดว้า่การรับชม
ผลงานท่ีถูกสร้างสรรคบ์นพื้นท่ีถนนใหญ่มกัเกิดจากการพบเห็นโดยบงัเอิญเสียมากกวา่การตั้งใจ
เพื่อชมผลงานโดยตรง พฤติกรรมการรับชมเกิดจากในระยะไกลสู่ระยะใกล ้ เช่น เม่ือผูช้มพบเห็น
ผลงานจากในระยะไกล จึงเกิดความสนใจเขา้ชมงานในระยะใกลม้ากข้ึนหรือในบางคร้ังอาจมี
ปฏิสัมพนัธ์ร่วมเช่น การถ่ายภาพร่วมกบัผลงานนัน่เอง 
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ภาพท่ี 109 ภาพผลงานของ Alex Face ท่ีปรากฏบนพื้นท่ีติดถนนสายหลกั 

เราจะสังเกตไดว้า่ศิลปินใชว้ิธีการน าคาแร็คเตอร์ท่ีตนสร้างข้ึนเช่ือมโยงกบัพื้นท่ี 
แมผ้ลงานช้ินน้ีจะถูกสร้างข้ึนภายใตโ้ครงการ บุกรุก คร้ังท่ี 1 แต่ศิลปิน Alex Face ยงัคงรูปแบบ
และใชว้ธีิการน าเสนอแบบตนเอง โดยสภาพแวดลอ้มของพื้นท่ีมีความแตกหกั และเส่ือมโทรมอยู่
ก่อนท่ีศิลปินจะเขา้ถึง เราจะสังเกตถึงวธีิการสร้างสรรคผ์ลงานคาแร็คเตอร์อนัเป็นเอกลกัษณ์ของ
ศิลปินในการใชล้กัษณะร่วมไปกบัพื้นท่ีเช่น ในส่วนมือของคาแร็คเตอร์ท่ีท าใหเ้หมือนราวกบัวา่จบั
ราวหนา้ต่างท่ีก าลงัแตกหกัอยูบ่นพื้นท่ีจริง ในจุดน้ีเองท่ีสามารถช่วงส่งเสริมความรู้สึกร่วมของ
ผูช้มขณะรับชมผลงานไดเ้ป็นอยา่งดี อีกทั้งยงัช่วยสร้างความน่าสนใจและกลายเป็นท่ีจดจ าไดเ้ป็น
อยา่งดี 
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ภาพท่ี 110 ภาพมุมมองจากถนนอีกฝ่ังของพื้นท่ี บริเวณสะพานหวัชา้ง 

จะสังเกตไดว้า่เม่ือผูช้มยนือยูบ่นถนนอีกฝ่ังหน่ึงของพื้นท่ี ยงัคงสามารถมองเห็น
ผลงานไดจ้ากในระยะไกล แมจ้ะมีอุปสรรคบดบงัการรับชมบา้งแต่ยงัคงถือวา่สามารถมองเห็นได้
ชดัเชน 

 
ภาพท่ี 111 ภาพมุมมองจากถนนอีกฝ่ังของพื้นท่ี บริเวณสะพานหวัชา้ง 
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แมผู้ช้มจะอยูใ่นต าแหน่งท่ีไม่ไดร้ะดบัแนวระนาบกบัผลงาน ก็ยงัคงสามารถ
มองเห็นผลงานไดอ้ยา่งชดัเจน จุดสังเกตอีกหน่ึงจุดไดแ้ก่เม่ือผูช้มเปล่ียนต าแหน่งการยนืไดส่้งผล
ต่อภาพทิวทศัน์ดา้นหลงัผลงานท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยในบริเวณน้ีสามารถมองเห็นมุมของตึกเพิ่ม
มากข้ึน นบัเป็นการช่วยสะทอ้นความรู้สึกของความเป็นชุมชนเมืองร่วมกบัตวัผลงานไดเ้ป็นอยา่งดี 

 
ภาพท่ี 112 ภาพสตรีทอาร์ต จ.สงขลา 
ท่ีมา : Travel North, พาเทีย่วสงขลา สัมผสัมนต์เสน่ห์เมืองสองทะเล, เขา้ถึงเม่ือ 26 กรกฎาคม 
2559, http://blog.reviewthailand.net/2016/01 

ผลงานสตรีทอาร์ตช้ินน้ีถูกสร้างสรรคข้ึ์นบริเวณถนนรามญัตดักบัถนนนางงาม 
โดยเกิดจากโครงการพฒันาพื้นท่ี จ. สงขลาท่ีน่าสนใจ โดยเลือกถ่ายทอดวฒันธรรมการกินชา ณ 
โรงน ้าชาฟุเจา ในอดีตใหก้ลบัมามีชีวติอีกคร้ังบนก าแพงอาคารเก่าแก่อายเุกือบ 100 ปี เราจะสังเกต
ถึงการน าวฒันธรรมแบบไทยท่ีเราคุน้เคยเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างสรรคผ์ลงาน การดึงจุดร่วมใน
พื้นท่ี ท่ีไม่ใช่แค่เพียงมองพื้นท่ีเป็นผนืผนงัเปล่า ศิลปินไดน้ าบริบทและวฒันธรรมพื้นท่ีหลอม
รวมเขา้กบัผลงานไดอ้ยา่งน่าสนใจ เราจะสังเกตถึงบริบททางวฒันธรรมและสังคมท่ีส่งผลต่อ
รูปแบบและแนวคิดในการสร้างสรรค ์ ผลงานช้ินน้ีจึงสามารถเขา้ถึงจิตใจและไดรั้บความนิยมจาก
ผูค้นในพื้นท่ีเป็นจ านวนมาก อีกทั้งยงัมีนกัท่องเท่ียวหลัง่ไหลมาในจงัหวดัเพื่อชมผลงานสตรีท
อาร์ตช้ินน้ี 

http://blog.reviewthailand.net/2016/01
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5.2 พื้นท่ีถนนยอ่ย 
ไดแ้ก่พื้นท่ีในส่วนท่ีตดัจากถนนสายหลกั ส่วนของผนงัไม่หนัหนา้ออกสู่พื้นท่ี

ถนนสายหลกัโดยตรง โดยส่วนมากพื้นท่ีบริเวณหวัมุมถนนมกัอยูใ่นความตอ้งการของศิลปิน
เน่ืองจากยงัพอสามารถมองเห็นไดห้ากเดินทางผา่นจากถนนสายหลกั การเปล่ียนแปลงผลงานมกั
ไม่มีความรวดเร็วเท่าในพื้นท่ีติดถนนสายหลกั เน่ืองจากมีความตอ้งการของศิลปินไม่มากเท่า การ
สัญจรของผูค้นและการโดยสารยงัคงอยูใ่นปริมาณท่ีคบัคัง่ในบางเวลา นบัวา่พื้นท่ีในลกัษณะน้ีมี
ความส าคญัรองลงมาจากพื้นท่ีติดถนนสายหลกัทีเดียว 

รูปแบบผลงานท่ีปรากฏ 
ผลงานสตรีทอาร์ตบนพื้นท่ีลกัษณะน้ีพบทั้งรูปแบบของงานสเทนซิลซ่ึงใชค้วาม

รวดเร็ว และงานพีซท่ีแสดงถึงทกัษะฝีมือ ข้ึนอยูก่บัส่ิงท่ีศิลปินตอ้งการจะน าเสนอ โดยถูกลดทอน
ในเร่ืองของการเผยแพร่ผลงานตนเองใหแ้คบลง ศิลปินมกัเลือกสร้างสรรคผ์ลงานโดยเจาะกลุ่ม
พื้นท่ี ผา่นกระบวนการคิดและเตรียมการก่อนท่ีจะลงมือสร้างผลงานจริง เช่น ผลงานท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งในเร่ืองการเมือง บางคร้ังศิลปินไม่ไดมุ้่งเนน้ไปท่ีการแสดงถึงทกัษะและฝีมือมากนกั 
เน้ือหาเป็นส่วนท่ีเขา้มามีบทบาทต่อรูปแบบผลงานท่ีเกิดข้ึนเสียมากกวา่ 

แนวคิดต่อพื้นท่ี 
เม่ือพื้นท่ีไม่มีการจราจรท่ีหนาแน่นมากนกั อตัราการพบเห็นผลงานจึงถูกลง

จ านวนลดตามไปดว้ย ซ่ึงในจุดน้ีเองส่งผลใหศิ้ลปินสามารถเลือกน าเสนอผลงานท่ีมีเน้ือหา
หลากหลายมากข้ึน เน้ือหาบางส่วนท่ีไม่สามารถสร้างสรรคบ์นพื้นท่ีเปิดกวา้งไดเ้ช่นพื้นท่ีติดถนน
ใหญ่ ศิลปินสามารถเลือกท่ีจะหลบเล่ียงความเส่ียงโดยการสร้างสรรคผ์ลงานในส่วนของพื้นท่ีถนน
ยอ่ย ในทางเดียวกนัศิลปินไม่ตอ้งการท่ีจะเผยแพร่ผลงานของตนให้ผูช้มหมู่มากทั้งหมด การเลือก
พื้นท่ีในส่วนของถนนยอ่ยช่วยใหส้ามารถเจาะกลุ่มผูรั้บชมผลงานไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงอาจสอดคลอ้ง
กบัส่ิงท่ีศิลปินตอ้งการน าเสนอ และช่วยใหผ้ลงานสามารถส่งสารถึงผูช้มไดอ้ยา่งเตม็ท่ีมากข้ึน 

ลกัษณะการเขา้ถึง 
พื้นท่ีในส่วนถนนยอ่ยนบัวา่ยงัคงมีความคบัคัง่ของการสัญจรของผูค้นหนาแน่น

พอสมควร อตัราการพบเห็นของผูช้มจึงจดัวา่อยูใ่นเกณฑท่ี์สูง เพียงตดัจากส่วนของถนนใหญ่เขา้
มาก็สามารถเขา้ถึงผลงานไดอ้ยา่งไม่ยากนกั ในบางกรณีการเขา้ถึงในพื้นท่ีในลกัษณะน้ีสามารถ
เจาะจงกลุ่มผูช้มไดด้ว้ยนัน่เอง เน่ืองดว้ยมีอาคารบา้นเรือนและการใชชี้วติของผูค้นเขา้ร่วมอยูด่ว้ย 
ผูช้มจึงมีทั้งลกัษณะการเขา้ถึงโดยบงัเอิญและตั้งใจเพื่อชมผลงานโดยเฉพาะ แมใ้นบางคร้ังอาจไม่
สามารถมองเห็นผลงานไดช้ดัเจนเน่ืองจากในบางจุดอาจอยูลึ่กเขา้ไปจากถนนใหญ่ แต่นบัวา่ยงัคง
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เป็นถนนท่ีสามารถสัญจรเพื่อเขา้ชมผลงานไดอ้ยา่งไม่ยากนกั ทศันวสิัยในการชมผลงานยงัคงอยูใ่น
ลกัษณะท่ีไม่ผดิเพี้ยนมากนกั เน่ืองจากยงัคงมีพื้นท่ีในการรับชมผลงานไดน้ัน่เอง 

 
ภาพท่ี 113 ผลงานสตรีทอาร์ต บริเวณก าแพงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์ 

ผลงานในภาพถูกสร้างข้ึนบริเวณก าแพงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์ 
โดยอยูใ่นส่วนถนนท่ีตดัจากถนนสายหลกัดา้นนอกอีกทอดหน่ึง เราจะสังเกตถึงเน้ือหาท่ีสะทอ้นถึง
เร่ืองราวเหตุการณ์ในอดีตเม่ือ 6 ตุลาคม 1976 โดยศิลปินถ่ายทอดผา่นการท างานรูปแบบสเทนซิล 
ซ่ึงมีความรวดเร็วในการท างาน ใชเ้วลาไม่นานนกั ศิลปินเลือกเจาะจงการสร้างผลงานบนพื้นท่ีแห่ง
น้ีเน่ืองดว้ยเน้ือหาท่ีสามารถเช่ือมโยงกบับริบทพื้นท่ีโดยตรง อีกทั้งยงัสามารถลดความเส่ียงต่อ
เน้ือหาท่ีอาจถูกการวิจารณ์ท่ีรุนแรง ในจุดน้ียงัช่วยส่งเสริมพลงัและสารของผลงานใหมี้ความ
แขง็แกร่งมากยิง่ข้ึนอีกดว้ย หากผลงานช้ินน้ีถูกสร้างบนพื้นท่ีติดถนนสายหลกันอกจากจะมีความ
เส่ียงสูงแลว้ อาจไม่สามารถสร้างพลงัของผลงานไดม้ากเท่าในรูปแบบน้ี พื้นท่ีถนนยอ่ยจึงเป็นพื้นท่ี
ในการหลบเล่ียงเน้ือหาบางส่วนของศิลปินไดเ้ป็นอยา่งดี 
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ภาพท่ี 114 ผลงานสตรีทอาร์ต บริเวณถนนราชด าเนิน 

ผลงานช้ินน้ีสังเกตเห็นไดว้า่ศิลปินใชล้กัษณะของนกเพื่อเป็นตวัแทนของเสรีภาพ
และความอิสระประกอบกบัการเลือกวางต าแหน่งไวใ้นจุดท่ีสูงจากระดบัสายตา ส่งผลใหผู้ช้มตอ้ง
เงยหนา้ข้ึนเพื่อชมผลงาน การวางต าแหน่งลกัษณะน้ีช่วยส่งความรู้สึกถึงความอยูเ่หนือกวา่ผูช้ม 
ศิลปินจึงเลือกสร้างผลงานไวบ้นต าแหน่งท่ีหลบสายตาจากการสัญจรท่ีเป็นจุดสังเกตไดง่้าย ผลงาน
ช้ินน้ีถูกสร้างสรรคข้ึ์นบริเวณถนนราชด าเนินซ่ึงห่างจากท่ีตั้งอนุสาวรียป์ระชาธิปไตยไม่มากนกั ตวั
ผลงานอาจโยงเขา้กบัเหตุการณ์การเปล่ียนแปลงระบบการปกครองของไทย เห็นไดว้า่
ประวติัศาสตร์ท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีส่งผลต่อรูปแบบและการเลือกพื้นท่ีท างานของศิลปิน บริบททาง
ประวติัศาสตร์เป็นส่ิงท่ีศิลปินค านึงถึงนอกจากสภาพแวดลอ้มเพียงเท่านั้น 
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ภาพท่ี 115 ผลงานสตรีทอาร์ต บริเวณถนนเจริญกรุง 

ภาพผลงานของ BON ช้ินน้ีเกิดข้ึนภายใตโ้ครงการ บุกรุกคร้ังท่ี 2 เราจะสังเกตได้
วา่แมจ้ะอยูใ่นพื้นท่ีถนนยอ่ยเช่นเดียวกนักบั 2 ผลงานท่ีผูว้จิยัยกมาเป็นตวัอยา่งขา้งตน้ แต่กลบัมี
ความแตกต่างในดา้นของเน้ือหาท่ีถูกถ่ายทอด ในภาพน้ีเราจะเห็นถึงการน าคาแร็คเตอร์ประจ าตวั
ของศิลปิน ประยกุตเ์ขา้กบัพื้นท่ี ภาพของนกป่ันจกัรยานลอ้เดียวบนสายไฟฟ้าท่ีพาดผา่นอยูบ่น
พื้นท่ี โดยอยูใ่นอิริยาบถจบัจ่ายซ้ือของโดยใกลก้บัเป็นส่วนของพื้นท่ีตลาด นบัเป็นการสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งผลงานและพื้นท่ีไดเ้ป็นอยา่งดี เน้ือหาไม่ไดถู้กสะทอ้นความรุนแรงเช่น
ผลงานอ่ืน อาจเน่ืองดว้ยศิลปินด ารงแนวทางการท างานท่ีเนน้ความสวยงามและแสดงถึงทกัษะฝีมือ
อยูแ่ลว้นัน่เอง การเลือกพื้นท่ียอ่ยจึงอาจเป็นเร่ืองของปัจจยัดา้นอ่ืนมากกวา่ความหมายในดา้นพื้นท่ี 
เช่น เป็นพื้นท่ีสามารถท างานไดโ้ดยปลอดภยั ไดรั้บการอนุญาตจากเจา้ของพื้นท่ี 

5.3 พื้นท่ีตรอกหรือซอย 
ไดแ้ก่พื้นท่ีในส่วนท่ีมีการสัญจรเบาบาง หรือรวมไปถึงบริเวณท่ีไม่มีรถโดยสาร

สาธารณะผา่น บางพื้นท่ีถูกจ ากดัไวแ้ค่เพียงการเดินเทา้เท่านั้น รถยนตไ์ม่สามารถสัญจรเขา้ไปได ้
พื้นท่ีลกัษณะน้ีมกัไม่เป็นท่ีนิยมของศิลปินสตรีทอาร์ต เน่ืองจากมีการหมุนเวยีนของผูค้นต ่า ส่งผล
ต่อการเผยแพร่ผลงานของศิลปินท่ีมกัไม่ไดป้ระสบความส าเร็จในดา้นการเผยแพร่อยา่งเตม็ท่ี แต่
ทวา่ในบางกรณีกลบัเป็นผลดีต่อการสร้างสรรคผ์ลงาน เน่ืองจากเม่ือพื้นท่ีไม่เป็นจุดสนใจมากนกั 
อตัราการถูกทบัผลงานยอ่มนอ้ยตามลงไป ผลงานสามารถแสดงอยูบ่นผนงัไดเ้ป็นระยะเวลานาน
กวา่บนพื้นท่ีอ่ืนดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 
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รูปแบบผลงานท่ีปรากฏ 
ผลงานท่ีเกิดข้ึนศิลปินมกัปรับใหเ้ขา้กบัลกัษณะของพื้นท่ีและสภาพแวดลอ้มใน

บริเวณนั้น งานพีซมกัเป็นท่ีนิยมเน่ืองจากศิลปินมีเวลาในการสร้าสรรคผ์ลงานสูง พบทั้งรูปแบบ
เทคนิควาดพูก่นัและงานพน่สีสเปรย ์ มีความเส่ียงต่อการถูกจบักุมต ่า อีกทั้งมีจ านวนผูค้นท่ีสัญจร
ไปมาไม่มากนกั ผลงานท่ีปรากฏจึงมกัมุ่งเนน้ไปท่ีการสร้างความกลมกลืนระหวา่งพื้นท่ี หรือการ
ดึงสภาพแวดลอ้มในพื้นท่ีเขา้มามีส่วนร่วมในผลงาน โดยส่วนใหญ่ผลงานท่ีเกิดข้ึนมกัมีขนาดไม่
ใหญ่มากนกัเน่ืองจากแปรผนัไปตามขนาดของพื้นท่ี  

แนวคิดต่อพื้นท่ี 
ลกัษณะพื้นท่ีในตรอก หรือ ซอย มกัมีความเป็นชุมชนสูง ถนนท่ีใชส้ัญจรไปมามกั

มีขนาดแคบ ในบางกรณีรถยนตไ์ม่สามารถท่ีจะเขา้ถึงได ้ ใชก้ารเดินเทา้เป็นหลกั ส่งผลใหก้าร
สร้างสรรคผ์ลงานกระทบต่อผูค้นท่ีอาศยัอยูใ่นละแวกนั้นโดยตรง การสร้างผลงานสักหน่ึงช้ินจึง
ตอ้งมีการกลัน่กรอง เพื่อไม่ใหผ้ลงานเขา้ไปสร้างความแตกต่างต่อวถีิชีวติหรือตวัพื้นท่ีมาก
จนเกินไป ยิง่ส าหรับในบางชุมชนท่ียงัไม่เคยมีงานสตรีทอาร์ตเขา้ถึงมาก่อน อาจเป็นการยากหาก
ผูค้นในชุมชนไม่ตอ้นรับและเห็นวา่ผลงานไม่เหมาะสม การสร้างผลงานบนพื้นท่ีลกัษณะน้ีจึงตอ้ง
ใหค้วามระมดัระวงัเป็นพิเศษ 

ลกัษณะการเขา้ถึง 
ดว้ยความท่ีการสัญจรเป็นไปไดย้ากและไม่ค่อยสะดวก จึงส่งผลกระทบต่อการ

รับชมผลงานเป็นอยา่งยิง่ ผูท่ี้สัญจรไปมามีจ านวนหมุนเวยีนท่ีต ่า จึงเป็นการยากต่อการพบเห็น
ผลงานไดโ้ดยบงัเอิญ ผูท่ี้รับชมผลงานส่วนใหญ่มกัเป็นบุคคลท่ีอาศยัอยูภ่ายในพื้นท่ีหรือคนใน
ชุมชนท่ีตอ้งใชชี้วิตประจ าวนัในการสัญจรไปมา ผลงานบางช้ินยากแก่การเขา้ถึงเน่ืองจากถูกกลืน
ไปกบัลกัษณะของชุมชนท่ีมีความไม่เป็นระเบียบมากนกั การเขา้ถึงผลงานมกัจะตอ้งมีพื้นหลงัของ
ศิลปินมาก่อนท่ีจะเดินทางเพื่อชมพลงานจริง 

เน่ืองดว้ยลกัษณะพื้นท่ีในตรอกหรือซอยมีพื้นท่ีแคบ หากผลงานมีขนาดใหญ่ยอ่ม
ส่งผลต่อความผดิเพี้ยนต่อการมองเห็นของผูช้ม เน่ืองจากระยะการถอยชมผลงานในจุดท่ีสมบูรณ์
ท่ีสุดไม่สามารถท าได ้จึงถือเป็นขอ้จ ากดัท่ีส าคญัของการรับชมผลงานในพื้นท่ีลกัษณะน้ี  
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ภาพท่ี 116 ผลงานสตรีทอาร์ต Escit บริเวณตลาดนอ้ย 

ผลงานของ Escif ช้ินน้ีถูกสร้างข้ึนผา่นโครงการบุกรุกคร้ังท่ี 2 เราจะสังเกตไดว้า่
ศิลปินมีการใชล้กัษณะของส่ิงของท่ีมีอยูแ่ลว้ในบนพื้นท่ี ใชต่้อยอดบนผลงาน ป้ายภาษาจีนท่ีถูกติด
เรียงอยูบ่นผนงัถูกต่อเติมดว้ยผลงานวาดของศิลปินท่ีมีเน้ือหาลอ้ไปกบัแผน่โปสเตอร์ภาษาจีนอยา่ง
น่าสนใจ ประกอบกบัในละแวกพื้นท่ี ตลาดนอ้ย ยงัเป็นแหล่งการคา้อะไหล่รถ ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ผู ้
เป็นเจา้ของกิจการไดแ้ก่ชาวจีน วถีิชีวติและบริบททางสังคมของพื้นท่ี ส่งผลต่อแนวคิดของศิลปิน
และรูปแบบผลงานท่ีเกิดข้ึน ผลงานช้ินน้ีจึงสามารถเขา้อยูร่่วมกบัพื้นท่ีไดอ้ยา่งลงตวัและกลมกลืน  
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ภาพท่ี 117 ผลงานสตรีทอาร์ต บริเวณตลาดนอ้ย 

อีกหน่ึงผลงานบริเวณตลาดนอ้ย ท่ีมีความกลมกลืนไปกบัลกัษณะของพื้นท่ี โดย
ศิลปินจงใจสร้างสรรคผ์ลงานลอ้ไปกบัร้านขายลอ้รถยนตท่ี์มีอะไหล่ลอ้รถเรียงรายอยูเ่ตม็ร้าน 

 
ภาพท่ี 118 ผลงานสตรีทอาร์ต October29 บริเวณถนนเจริญกรุง 

 

 



118 

 
 

 
ภาพท่ี 119 ผลงานสตรีทอาร์ต บริเวณถนนเจริญกรุง 

ดว้ยขอ้จ ากดัของพื้นท่ีในลกัษณะน้ี ส่งผลใหก้ารรับชมผลงานไม่สามารถอยูใ่นจุด
ท่ีสมบูรณ์ได ้ ในภาพน้ีเราจะสังเกตไดว้า่เม่ือพยายามยนือยูใ่นต าแหน่งระนาบต่อผลงานจะสามารถ
มองเห็นผลงานไดเ้พียงส่วนหน่ึงเท่านั้น และเม่ือพยายามขยบัต าแหน่งใหส้ามารถมองเห็นผลงาน
ไดอ้ยา่งครบถว้น จะสังเกตพบถึงความผดิเพี้ยนของตวัผลงานตามหลกัทศันียภาพ ซ่ึงจุดน้ีเองถือ
เป็นขอ้จ ากดัท่ีส าคญัของพื้นท่ีในลกัษณะน้ี 

5.4 พื้นท่ีปิด 
ไดแ้ก่พื้นท่ีในส่วนท่ีมีผูค้รอบครองชดัเจน โดยเจา้ของเป็นผูถื้อครองพื้นท่ีบริเวณ

นั้นทั้งหมด ไม่มีการสัญจรไปมาของผูค้น ไม่สามารถมองเห็นผลงานไดจ้ากภายนอก เช่น 
สถานศึกษา หอศิลป์ หา้งสรรพสินคา้ บริษทั อาคารต่าง ๆ พื้นท่ีในลกัษณะน้ีศิลปินมกัเตรียมการ
ก่อนท่ีจะลงมือสร้างสรรคผ์ลงาน โดยอาจอยูใ่นลกัษณะงานแสดงผลงานของศิลปินหรือการจดั
นิทรรศการ พื้นท่ีในลกัษณะน้ีศิลปินมกัใหค้วามส าคญัเป็นพิเศษเน่ืองจากเป็นการแสดงผลงานท่ี
เจาะกลุ่มผูท่ี้ช่ืนชอบและใหค้วามสนใจในตวัศิลปินโดยเฉพาะ  
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รูปแบบผลงานท่ีปรากฏ 
รูปแบบงานสตรีทอาร์ตท่ีเกิดข้ึนบนพื้นท่ีลกัษณะน้ีมีความแตกต่างจากพื้นท่ีใน

ส่วนท่ีกล่าวไวต้ั้งแต่ตน้ เน่ืองจากไม่ส่วนของสภาพแวดลอ้มเขา้มาเก่ียวขอ้งมากนกั รูปแบบท่ี
ปรากฏจึงมกัเป็นพีซ ท่ีแสดงตวัตนของศิลปินอยา่งเตม็ท่ี ศิลปินอาจก าหนดแนวคิดภาพรวมเอาไว้
และสร้างผลงานข้ึนเพื่อตอบสนองแนวความคิดนั้น มีการใชเ้ทคนิคท่ีหลากหลายมากข้ึนเพื่อแสดง
ถึงทกัษะและฝีมือ เน่ืองจากมีระยะเวลาในการท างานสูง ไม่มีปัจจยัของสภาพอากาศหรืออุปสรรคท่ี
ควบคุมไม่ไดเ้ขา้มาเก่ียวขอ้ง ในทางเดียวกนัผลงานท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีลกัษณะน้ีอาจไม่ไดด้ ารง
บริบทของสตรีทอาร์ตอยา่งเตม็ท่ี เน่ืองจากไม่ไดถู้กสร้างสรรคข้ึ์นบนพื้นท่ีสาธารณะนัน่เอง 

แนวคิดต่อพื้นท่ี 
ลกัษณะพื้นท่ีปิดในลกัษณะน้ีไม่มีส่วนของสภาพแวดลอ้มเขา้มาเก่ียวขอ้ง ไม่มีวถีิ

ชีวติของผูค้น ส่งผลใหศิ้ลปินสามารถน าเสนอเร่ืองราวท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ขอ้จ ากดัทาง
สภาพแวดลอ้มถูกก าจดัใหห้มดไป ศิลปินสามารถก าหนดมุมมองของผลงาน วิธีการท างานท่ี
ควบคุมไดร้วมไปถึงระยะเวลาในการท างาน พื้นท่ีในลกัษณะน้ีจึงเปรียบเสมือนส่ิงท่ีรองรับ
จินตนาการของศิลปินไดอ้ยา่งเตม็ท่ีมากท่ีสุด หากเปรียบเทียบกบัพื้นท่ีในลกัษณะอ่ืนดงัท่ีกล่าวมา 

ลกัษณะการเขา้ถึง 
การเขา้ถึงในพื้นท่ีลกัษณะน้ีนบัเป็นการยากท่ีสุด จากพื้นท่ีทั้งหมด เน่ืองจากไม่ได้

มีการสัญจรของผูค้นและระบบขนส่ง ในบางกรณียงัถูกจ ากดัดว้ยเง่ือนไขในการเขา้ชมอีกดว้ย ผูช้ม
มกัทราบถึงผลงานหรือมีความช่ืนชอบในศิลปินอยูก่่อนหนา้ จึงติดตามมาเพื่อชมผลงานจริง 
จ านวนการไหลเวยีนของผูช้มอยูใ่นระดบัต ่าท่ีสุดของประเภทพื้นท่ีทั้งหมด แต่ในทางกลบักนัถือ
เป็นการเขา้ถึงผลงานท่ีผูช้มมีคุณภาพมากท่ีสุด เน่ืองจากผูเ้ขา้ชมมกัมีความช่ืนชอบต่อศิลปิน มี
ขอ้มูลของศิลปินและผลงานอยูก่่อนหนา้ ส่งผลใหก้ารรับชมผลงานสามารถท่ีจะเขา้ใจและซึมซบั
ส่ิงท่ีศิลปินตอ้งการน าเสนอไดเ้ป็นอยา่งดี 
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ภาพท่ี 120 ภาพส่วนหน่ึงจากนิทรรศการ Alexface&Jace 
ท่ีมา : Goplay Magazine, Alex Face & Jace demain “FREE ADMISSION” graffiti exhibition, 
เขา้ถึงเม่ือ 22 กรกฎาคม 2559, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.goplaymagazine.com/alex-face-jace-
demain-free-admission-graffiti-exhibition/#prettyPhoto 

ผลงานของ Alex Face ช้ินน้ีเราจะสังเกตไดว้า่ถูกสร้างสรรคข้ึ์นบนพื้นท่ีวา่งเปล่า 
และเป็นหอ้งส่ีเหล่ียมธรรมดาโดยไม่มีส่วนของสภาพแวดลอ้มเขา้มาเก่ียวขอ้ง โดยผลงานช้ินน้ีเป็น
ส่วนหน่ึงของนิทรรศการ Alex Face & Jace จดัข้ึนเม่ือ 31 มกราคม 2013 ศิลปินพยายามสร้าง
สภาพแวดลอ้มข้ึนมาผา่นการน าคาแร็คเตอร์ประจ าตวัเขา้ไปอยูใ่นเหตุการณ์ เราจะสังเกตเห็นถึง
ความอิสระในการสร้างสรรคผ์ลงานท่ีเปิดกวา้งต่อศิลปินมากกวา่บนพื้นท่ีเปิด โดยศิลปินสามารถ
ตั้งโจทยแ์ละถ่ายทอดลงบนผลงานไดท้ั้งหมด ซ่ึงนบัเป็นจุดเด่นของการท างานบนพื้นท่ีลกัษณะน้ี 

 
ภาพท่ี 121 ผลงานสตรีทอาร์ต Alex Face บริเวณท่าเรือสะพานหวัชา้ง 

http://www.goplaymagazine.com/alex-face-jace-demain-free-admission-graffiti-exhibition/#prettyPhoto
http://www.goplaymagazine.com/alex-face-jace-demain-free-admission-graffiti-exhibition/#prettyPhoto
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ผลงานของ Alex Face ช้ินน้ีถูกสร้างสรรคข้ึ์นบนบริเวณท่าเรือสะพานหวัชา้ง เรา
จะสังเกตเห็นถึงการน าสภาพแวดลอ้มเขา้มามีส่วนร่วมในผลงานของศิลปิน ซ่ึงในภาพจะเห็นถึง
ใบหนา้ของเด็กท่ีก าลงัคาบปลาอยู ่ ซ่ึงสะทอ้นถึงพื้นท่ีของคลองแสนแสบท่ีแทบจะไม่มีส่ิงมีชีวติ
อาศยัอยูเ่น่ืองจากความเส่ือมโทรมของสภาพน ้าท่ีเกิดข้ึน 

 
ภาพท่ี 122 ผลงานสตรีทอาร์ต Alex Face บริเวณโกดงัหวัหิน 

ผลงานสตรีทอาร์ตของ Alex Face ช้ินน้ีเป็นอีกหน่ึงผลงานท่ีมีความน่าสนใจ โดย
ผลงานช้ินน้ีถูกสร้างสรรคข้ึ์นบริเวณโกดงัร้าง หากเราสังเกตทางดา้นขวามือจะพบภาพตน้ไมซ่ึ้ง
เป็นตน้ไมท่ี้มีผา้สีผกูอยูเ่ตม็ตน้ โดยเกิดจากชาวบา้นท่ีมีความเช่ือในส่ิงล้ีลบัหรือมีความศรัทธาต่อ
ตน้ไมต้น้น้ีน ามาติดตั้ง ศิลปินไดน้ าคาแร็คเตอร์ของตนเองเขา้ไปสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งความ
เช่ือท่ีมีต่อตน้ไมต้น้น้ี รูปแบบผลงานเป็นภาพเด็กก าลงันัง่ไหว ้ น าหวัหมูถวายแก่ตน้ไมต้น้น้ี โดย
ศิลปินน าอิทธิพลความเช่ือส่ิงในเร่ืองการบน การขอพรต่าง ๆ ท่ีหย ัง่รากอยูใ่นความเช่ือชาวไทยมา
เน่ินนานเช่ือมโยงเขา้กบัรูปแบบผลงานสตรีทอาร์ตของตนเองไดอ้ยา่งน่าสนใจ  

ความแตกต่างท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการท างานบนพื้นท่ีเปิดและปิดของศิลปิน แมจ้ะ
เป็นศิลปินคนเดียวกนัแต่กบัเกิดรูปแบบผลงานท่ีแตกต่าง ปัจจยัหน่ึงไดแ้ก่ในดา้นของ
สภาพแวดลอ้ม ซ่ึงในพื้นท่ีเปิดไม่สามารถควบคุมไดด้งัเช่นพื้นท่ีปิด ศิลปินสามารถควบคุมได้
ทั้งหมด ส่งผลต่อรูปแบบผลงานท่ีปรากฏ 
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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาดว้ยขอ้มูลจากเอกสารประกอบกบัการสัมภาษณ์ศิลปินสตรีทอาร์ตท่ีมี
ช่ือเสียง ท าใหท้ราบถึงพฒันาการทางรูปแบบสตรีทอาร์ตในประเทศไทยท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวัท่ี
แตกต่างจากในโลกตะวนัตก ดว้ยบริบททางสังคมและวฒันธรรมไทยส่งผลต่อรูปแบบลกัษณะ
สตรีทอาร์ตในประเทศไทย ท่ีไดรั้บวธีิการท างานจากกราฟิตีโลกตะวนัตกคล่ีคลายสู่สตรีทอาร์ตใน
ประเทศไทยในเวลาต่อมา  

หากยอ้นกลบัไปยงัช่วงท่ีอิทธิพลกราฟิตีจากโลกตะวนัตกเขา้มาในประเทศไทยช่วงปี 
1990 ในขณะนั้นกราฟิตีเปรียบเสมือนกิจกรรมของเหล่าวยัรุ่นท่ีเตม็ไปดว้ยความสนุกและการ
ทดลอง กราฟิตีหลัง่ไหลเขา้มาผา่นมิวสิกวดีิโอ นิตยสาร กีฬาผาดโผน ประกอบกบัการเผยแพร่จาก
เด็กนกัเรียนไทยท่ีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ โดยเร่ิมกระจายจากกลุ่มเล็ก ๆ แผข่ยายสู่วงกวา้ง 
มีวธีิการท างานโดยรับรูปแบบจากกราฟิตีในโลกตะวนัตก แต่เน่ืองดว้ยลกัษณะสังคมและ
วฒันธรรมไทยท่ีเติบโตควบคู่กบัความอ่อนนอ้ม เป็นมิตรใหแ้ก่กนั ผลงานท่ีเกิดข้ึนจึงไม่มีความ
รุนแรงเท่ารูปแบบต่างประเทศท่ีมีสภาพสังคมและวฒันธรรมท่ีเขม้ขน้ กราฟิตีในประเทศไทยเร่ิม
จากศิลปินจ านวนไม่มากนกั แต่ละกลุ่มพยายามกระจายผลงานของตนใหไ้ดม้ากท่ีสุด วฒันธรรม
การประกาศศกัด์ิดาหรือบอมบเ์ป็นท่ีนิยมของบรรดาศิลปินกราฟิตี รูปแบบของ พีซ โทรวอ์พั 
สต้ิกเกอร์ และแทก็ ถูกศิลปินมากมายสร้างสรรคข้ึ์นตามพื้นท่ีสาธารณะในกรุงเทพฯ กราฟิตี
นบัเป็นส่ิงใหม่ส าหรับสังคมไทย ผูค้นส่วนใหญ่มีทศันคติท่ีไม่ค่อยจะดีนกัต่อศิลปะประเภทน้ี ถูก
มองวา่ป่วนเมือง สกปรก ท าลายพื้นท่ีสาธารณะ ในทางกลบักนัยงัคงมีศิลปินท่ีมุ่งเนน้ท างานเพื่อ
ศิลปะ แสดงทกัษะฝีมือมากกวา่การบอมบป่์วนเมืองเพียงเท่านั้น ปฏิเสธไม่ไดว้า่ดว้ยภาพลกัษณ์
ของความเป็นศิลปะ “สีเทา” ส่งผลใหก้ราฟิตียงัไม่ไดรั้บการยอมรับเท่าใดนกัและยงัคงเป็นส่วน
นอ้ยจนปัจจุบนั 
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เขา้สู่ช่วงราวปี 2006 สตรีทอาร์ตในประเทศไทยมีความชดัเจนมากข้ึน นิทรรศการ
สตรีทอาร์ตถูกจดัข้ึนมากมาย ทั้งงานแสดงเด่ียวและกลุ่ม นิทรรศการท่ีถือเป็นแรงขบัเคล่ือนส าคญั 
ของสตรีทอาร์ตในประเทศไทยไดแ้ก่ นิทรรศการ FOR Wall painting โดย P7 ซ่ึงเป็นแรงขบัเคล่ือน
สตรีทอาร์ตในประเทศไทยใหเ้ป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลายนิทรรศการคร้ังนั้นเป็นการรวบรวมศิลปิน
จากหลากหลายแขนง ไม่วา่จะเป็นวจิิตรศิลป์ กราฟิกดีไซน์ หรือภาพประกอบท างานร่วมกนับน
ผนงัใหญ่บนพื้นท่ีหอศิลป์ เม่ือนิทรรศการถูกเผยแพร่ออกไปสามารถสร้างความสนใจใหก้บัส่ือต่าง 
ๆ และผูค้นในสังคมเป็นอยา่งยิง่ ศิลปินหลายคนกลายเป็นท่ีรู้จกัในฐานะศิลปินผูท้  างานสตรีทอาร์ต
จากนิทรรศการคร้ังน้ี 

รูปแบบและเทคนิคจากกราฟิตีถูกน ามาปรับใชใ้นงานสตรีทอาร์ต เช่น สีสเปรย ์
สต้ิกเกอร์ หรือการท าโฟโทก็อปป้ี วธีิการสร้างสรรคบ์นพื้นท่ีสาธารณะถูกส่งต่อจากกราฟิตีโลก
ตะวนัตกท่ีด าเนินรูปแบบในประเทศไทยอยา่งยาวนาน  

วเิคราะห์ลกัษณะของสตรีทอาร์ตในบริบทสังคมไทย  
จากการศึกษาพบขอ้สังเกตวา่สตรีทอาร์ตในประเทศไทย มีความเป็นลกัษณะเฉพาะตวั

ท่ีแตกต่างจากต่างประเทศ เน่ืองจากพื้นฐานวฒันธรรมและบริบททางสังคมไทยท่ีส่งผลต่อทศันะ
คติ การแสดงออกและรูปแบบผลงานท่ีปรากฏ โดยแยกออกเป็นหลายหวัขอ้ดงัน้ี 

ศิลปินและการเปิดเผยตัวตน ศิลปินสตรีทอาร์ตในประเทศไทยมีพื้นฐานมาจาก
หลากหลายสาขาศิลปะ โดยศิลปินมกัท างานสตรีทอาร์ตเป็นส่วนหน่ึงของตนในขณะท่ียงัท างานใน
แขนงหลกัของตนเอง การเปิดเผยตวัตนจึงถือเป็นส่ิงไม่ผิดแปลก ศิลปินไม่มีความจ าเป็นตอ้งปกปิด
ตวัตน เน่ืองจากการท างานท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นลกัษณะหลบหนีกฎหมายเช่นในต่างประเทศมากนกั  

คาแร็คเตอร์ งานสตรีทอาร์ตท่ีไดรั้บความนิยมไดแ้ก่ลกัษณะของคาแร็คเตอร์ ศิลปิน
นิยมสร้างสรรคค์าแร็คเตอร์เป็นเอกลกัษณ์ของตนเองท่ีน่าจดจ า และใชเ้สมือนเป็นตวัแทนของ
ตนเองในการส่งสารถึงผูช้ม  

พืน้ทีใ่นการท างาน ส าหรับในประเทศไทยพื้นท่ีในการท างานของศิลปินโดยส่วนมาก
มกัอยูใ่นรูปแบบถูกกฎหมาย ผลงานสตรีทอาร์ตถูกสร้างสรรคข้ึ์นภายใตโ้ครงการ หรือการขอ
อนุญาตเจา้ของพื้นท่ีเสียก่อนท่ีจะสร้างสรรคผ์ลงาน มีเพียงส่วนนอ้ยเท่านั้นท่ีศิลปินท างานโดย
หลบหนีจากกฎหมาย 

ด้านสังคม ดว้ยสังคมวฒันธรรมไทยท่ีหล่อหลอมใหมี้ความนอบนอ้ม ใหค้วามเคารพ
ต่อผูอ้าวโุส ความเป็นมิตรและมีน ้าใจใหแ้ก่กนั พื้นฐานการเล้ียงดูท่ีอ่อนโยน ส่งผลต่อเน้ือหาและ
รูปแบบท่ีแสดงออกของศิลปิน รูปแบบท่ีปรากฏของสตรีทอาร์ตในประเทศไทยจึงสะทอ้นความ



124 

 

เป็นศิลปะท่ีเนน้ความสรรโลงใจมากกวา่การแฝงนยัยะของการประชดประชนัสังคมหรือความ
รุนแรงดงัท่ีพบเห็นในสังคมโลกตะวนัตก 

ความแตกต่างระหว่างกราฟิตีและสตรีทอาร์ต  
จากการศึกษาสามารถอธิบายไดว้า่กราฟิตีหมายถึงการท างานในลกัษณะลกัลอบ การ

ประกาศศกัด์ิดาของศิลปินและกลุ่ม โดยมีวฒันธรรมฮิปฮอปเป็นตวัขบัเคล่ือน การบอมบง์านถือ
เป็นส่ิงท่ีแสดงความมีอ านาจเหนือผูอ่ื้น ตวัตนของศิลปินถูกปิดบงั ใชสี้สเปรยแ์ละท างานตวัอกัษร
เป็นหลกั การเขียนแทก็มีความแตกต่างจากสตรีทอาร์ตอยา่งชดัเจน เป็นจุดสังเกตส าคญัท่ีไม่
สามารถพบเห็นไดใ้นงานสตรีทอาร์ต  

สตรีทอาร์ตหมายถึงรูปแบบงานท่ีสร้างสรรคบ์นพื้นท่ีสาธารณะ มกัมุ่งเนน้ไปท่ีความ
งามมากกวา่การประกาศศกัด์ิดาของศิลปิน เน้ือหาเร่ืองราวท่ีถูกสอดแทรกบนช้ินงานมีมากกวา่ก
ราฟิตี ไม่นิยมท างานลกัษณะตวัอกัษร ใชเ้ทคนิคหลากหลายตามความถนดัของศิลปินโดยส่วนมาก
ศิลปินนิยมใชพู้ก่นัเป็นหลกั แต่ในปัจจุบนัศิลปินหลายคนมกันิยมหยบิยมืสีสเปรยม์าปรับใชใ้นการ
สร้างสรรคม์ากข้ึน  

จุดประสงค์ของการท างานสตรีทอาร์ตในประเทศไทย  
สตรีทอาร์ตเกิดข้ึนจากหลากหลายจุดประสงค ์ เช่น สตรีทอาร์ตท่ีศิลปินสร้างสรรคข้ึ์น

เอง สตรีทอาร์ตผา่นโครงการ สตรีทอาร์ตเพื่อการท่องเท่ียว สตรีทอาร์ตเพื่อการรับจา้ง ทั้งหมดมีขอ้
แตกต่างกนัไปตามแต่ละจุดประสงค ์ แต่มีจุดร่วมเดียวกนัไดแ้ก่ ความเป็นตวัตนของศิลปินผู ้
สร้างสรรคผ์ลงาน ไม่วา่จะท างานในรูปแบบใดก็ตาม ศิลปินจะยดึความเป็นตวัตนไวเ้สมอ 

วเิคราะห์อทิธิพลทีส่่งถึงสตรีทอาร์ตในประเทศไทย 
อิทธิพลท่ีมีต่อสตรีทอาร์ตในประเทศไทยมาจาก 2 องคป์ระกอบไดแ้ก่ อิทธิพลจาก 

กราฟิตี คือรูปแบบผลงานมุ่งเนน้ไปท่ีการสร้างสรรคค์าแร็คเตอร์เพื่อเป็นท่ีจดจ าและเป็นตวัแทน
ของศิลปิน มีการใชเ้ทคนิคท่ีหลากหลาย ไม่วา่จะเป็นการปะติดและสต้ิกเกอร์ จิตรกรรมท่ีใชสี้
สเปรยรู์ปแบบและแนวคิดท่ีมีวฒันธรรมสตรีทเขา้มาผสม สตรีทอาร์ตท่ีไดรั้บอิทธิพลจากศิลปะ
แขนงอ่ืน คือรูปแบบท่ีศิลปินผูส้ร้างสรรคมี์อิทธิพลจากศิลปะแขนงท่ีไม่ใช่กราฟิตี เช่น วจิิตรศิลป์ 
ภาพประกอบ ส่งผลต่อรูปแบบผลงานท่ีเกิดข้ึน โดยส่วนมากนิยมการใชเ้ทคนิคพูก่นัในการ
สร้างสรรค ์เนน้วาดภาพเหมือนจริง 
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วเิคราะห์พืน้ที่ในงานสตรีทอาร์ตในประเทศไทย 
พื้นท่ีส าหรับงานสตรีทอาร์ต ถือเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีความส าคญัเทียบเท่าผลงาน 

เน่ืองจากสตรีทอาร์ตใชพ้ื้นท่ีสาธารณะในการแสดงออก สภาพแวดลอ้มในแต่ละพื้นท่ีส่งผลต่อ

ผลงานและผูช้มท่ีแตกต่างกนัออกไป ความยากง่ายในการเขา้ถึงผลงานยอ่มมีจ านวนท่ีแตกต่างกนั

โดยผูว้จิยัไดท้  าการแบ่งพื้นท่ีออกเป็น 4 ประเภท โดยแบ่งเรียงตามล าดบัความยากง่ายในการเขา้ถึง

ผลงาน  อีกทั้งยงัไดก้ าหนดประเด็นในการวิเคราะห์ในแต่ละพื้นท่ีออกเป็น 3 หวัขอ้ ไดแ้ก่ 1.

รูปแบบผลงานท่ีปรากฏ 2.แนวคิดต่อพื้นท่ี 3.ลกัษณะการเขา้ถึง 

จากการวเิคราะห์พื้นท่ีในงานสตรีทอาร์ตในประเทศไทยพบวา่ บริบททางสังคมและ

วฒันธรรมของประเทศไทยส่งผลต่องานสตรีทอาร์ตในประเทศไทย ทั้งรูปแบบ วธีิการแสดงออก

และการเลือกพื้นท่ี ศิลปินไม่มองผนืผนงัเป็นเพียงท่ีวา่งเปล่า พวกเขาน าประวติัศาสตร์ในอดีตหรือ

เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน เช่ือมโยงเขา้กบัวธีิการสร้างสรรคผ์ลงานของตนเอง เช่น พื้นท่ีบริเวณก าแพง

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ สตรีทอาร์ตสงขลา พื้นท่ีเหล่าน้ีเตม็ไปดว้ยประวติัศาสตร์และวฒันธรรม

ในพื้นท่ี ผูว้จิยัสรุปไดว้า่บริบททางสังคมและวฒันธรรมของประเทศไทยส่งผลต่องานสตรีทอาร์ต

ในประเทศไทยท่ีแตกต่างจากในต่างประเทศ 

พืน้ทีต่ิดถนนสายหลกั พื้นท่ีในลกัษณะน้ีไดแ้ก่ส่วนท่ีดา้นหน่ึงของผนงัหนัหนา้ออกสู่
ถนนใหญ่ มีปริมาณการสัญจรไปมาท่ีคบัคัง่ หรืออาจหมายถึงต าแหน่งพื้นท่ีในจุดใจกลางเมือง เป็น
ท่ีสนใจของผูค้นและสามารถมองเห็นไดจ้ากในระยะไกล นบัเป็นพื้นท่ีหลกัในความตอ้งการของ
ศิลปินเน่ืองจากสามารถช่วยเผยแพร่ผลงานของศิลปินไดเ้ป็นอยา่งดี เน้ือหาท่ีน าเสนอมกัอยูใ่น
รูปแบบไม่รุนแรงมากนกั มุ่งน าเสนอตวัตนและช่ือเสียงของศิลปินใหก้วา้งไกลมากข้ึนเสียมากกวา่ 

พืน้ทีถ่นนย่อย พื้นท่ีในลกัษณะน้ีไดแ้ก่ส่วนถนนท่ีตดัจากถนนสายหลกั มีปริมาณการ
สัญจรท่ีไม่คบัคัง่เท่าถนนสายใหญ่ สามารถจ ากดักลุ่มผูช้มใหแ้คบลงมาได ้ โดยมีลกัษณะของ
บา้นเรือนผูค้นท่ีอาศยัรวมอยูด่ว้ย ผูช้มส่วนหน่ึงจึงไดแ้ก่ผูท่ี้อาศยัอยูล่ะแวกนั้น ศิลปินมกัเช่ือมโยง
สภาพแวดลอ้มเขา้กบัตวัผลงาน หรือในบางกรณียงัสามารถน าเสนอเน้ือหาท่ีมีความหนกัเพิ่มข้ึนได ้
เน่ืองจากไม่ถูกเป็นจุดสนใจมากนกั สามารถลกัลอบท างานไดโ้ดยมีความเส่ียงนอ้ย ศิลปินบางท่าน
เจาะจงเลือกท างานบนพื้นท่ีลกัษณะน้ีเน่ืองดว้ยสามารถส่งสารในผลงานไดอ้ยา่งตรงจุดมากข้ึน 

พืน้ทีใ่นซอย พื้นท่ีในลกัษณะน้ีไดแ้ก่ในถนนท่ีมีการสัญจรเบาบาง การขนส่ง
สาธารณะไม่สามารถเขา้ถึงได ้ การสัญจรท่ีเกิดข้ึนมาจากผูค้นท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชน การเขา้ถึงผลงาน
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อยูใ่นระดบัท่ีมีความหมุนเวยีนนอ้ย มีลกัษณะความเป็นชุมชนสูง ส่งผลใหผ้ลงานท่ีเกิดข้ึนมกัจะ
แทรกเขา้ไปอยูร่่วมกบัชุมชนมากกวา่การสร้างความโดดเด่น เน่ืองดว้ยบางคร้ังผลงานท่ีเขา้ไป
สร้างสรรคอ์าจถูกต่อตา้นจากคนในชุมชน  

พืน้ทีปิ่ด พื้นท่ีในลกัษณะน้ีไดแ้ก่ส่วนท่ีไม่สามารถมองเห็นไดจ้ากภายนอก ไม่มีส่วน
ของสภาพแวดลอ้มเขา้มาเก่ียวขอ้ง การหมุนเวยีนของผูค้นอยูใ่นระดบัต ่าท่ีสุดจากพื้นท่ีทั้งหมดดงัท่ี
กล่าวมาขา้งตน้ แมจ้ะมีการเขา้ถึงของผูช้มท่ีต ่าแต่กลบัมีจุดเด่นไดแ้ก่คุณภาพของผูช้มจะอยูใ่น
ระดบัท่ีสูง เน่ืองจากผูช้มเจาะจงท่ีจะชมผลงานของศิลปินโดยตรง การท างานบนพื้นท่ีลกัษณะน้ี
ช่วยใหศิ้ลปินสามารถสร้างสรรคผ์ลงานไดอ้ยา่งอิสระโดยไม่มีส่วนของสภาพแวดลอ้มภายนอกเขา้
มามาเก่ียวขอ้ง สามารถใชเ้วลาในการท างานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี เน้ือหาท่ีแสดงออกเป็นส่ิงท่ีสะทอ้นถึง
ตวัตนของศิลปินอยา่งเตม็ท่ี ขอ้จ ากดัของพื้นท่ีปิดไดแ้ก่ผลงานอาจไม่ไดอ้ยูใ่นบริบทของสตรีท
อาร์ตอยา่งครบถว้นเน่ืองจากไม่ไดถู้กสร้างสรรคบ์นพื้นท่ีสาธารณะนัน่เอง 

ปัจจุบนัสตรีทอาร์ตในประเทศไทยถูกพฒันาและเดินเขา้สู่กระแสสังคมมากข้ึน 
ประกอบกบักระแสความนิยมของสตรีทอาร์ตทัว่โลกท่ีแผเ่ขา้มาช่วยผลกัดนั อีกทั้งยงัเกิดโครงการ
สตรีทอาร์ตอยา่งต่อเน่ือง ช่วยสร้างความแขง็แกร่งใหก้บัวงการสตรีทอาร์ตและช่วยปรับภาพลกัษณ์
ของงานศิลปะในลกัษณะน้ีสู่ทิศทางท่ีดีข้ึน สตรีทอาร์ตและกราฟิตียงัคงด าเนินแนวทางต่อไป 
ศิลปินกราฟิตีในปัจจุบนับางท่านไม่ไดป้รับเปล่ียนเขา้สู่รูปแบบสตรีทอาร์ต ในขณะเดียวกนัยงัคงมี
ศิลปินท่ีศรัทธาและหลงใหลในวถีิกราฟิตีอยู ่แมก้ระแสสตรีทอาร์ตจะเขา้มามีบทบาทมากข้ึนก็ตาม 

ข้อเสนอแนะ 
การศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี ถือเป็นจุดเร่ิมตน้ของการเก็บรวบรวมขอ้มูลสตรีทอาร์ตใน

ประเทศไทย ทางผูว้จิยัคาดวา่จะเป็นประโยชน์ส าหรับผูท่ี้สนใจและน าไปใชใ้นการศึกษาต่อ 
เน่ืองจากขอ้มูลยงัไม่เคยถูกบนัทึกหรือตีพิมพเ์ป็นหนงัสือมาก่อน อาจมีขอ้บกพร่องในบางจุดและ
ยงัคงตอ้งอาศยัเวลาเพื่อเก็บบนัทึกเหตุการณ์หลงัจากงานวิจยัช้ินน้ีไดจ้บลงไปแลว้  

สตรีทอาร์ตในปัจจุบนัแมจ้ะไดรั้บการยอมรับมากข้ึนแต่ยงัคงไม่เพียงพอ การท างานยงั
ขาดผูส้นบัสนุนและพื้นท่ีส าหรับการสร้างสรรค ์ หากมีหน่วยงานช่วยสนบัสนุนในดา้นของพื้นท่ี
ในการแสดงออก สตรีทอาร์ตในประเทศไทยจะสามารถเป็นก าลงัส าคญัต่อยอดช่วยส่งเสริม
ภาพลกัษณ์หรือแตกแขนงออกไปเป็นแหล่งท่องเท่ียวทดัเทียมต่างประเทศไดไ้ม่ยากนกั 
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