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บทคั ดย่อ ภาษาไทย 

60208308 : ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ แผน ข ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
ค าส าคัญ : เฟซบุ๊ก, การ์ตูนเพจ, เสียดสี 

นางสาว ปัทมา ประสารทรัพย์: การศึกษาเนื้อหาและกลวิธีการเสียดสีในการ์ตูนเพจ Jod 
8Riew  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : อาจารย์ ดร. สุนทรี โชติดิลก 

 
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเนื้อหาที่ปรากฏในการ์ตูนเพจ Jod 8riew และกลวิธี

การเสียดสีที่ปรากฏในการ์ตูนเพจ Jod 8riew ผู้วิจัยโดยคัดเลือกข้อมูลในการ์ตูนเพจ Jod 8riew 
ตั้งแต ่วันที่ 1 มีนาคม - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งมีจ านวนทั้งสิ้น 145 สถานะ 

ผลการวิจัยพบว่าลักษณะเนื้อหาที่ปรากฏในการ์ตูนเพจ Jod 8riew สามารถแบ่งเนื้อหาได้ 
4 ประเภท ได้แก่ 1) เนื้อหาเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนในสังคม 2) เนื้อหาเกี่ยวกับการเมือง 3) เนื้อหา
เกี่ยวกับการศึกษา และ 4) เนื้อหาเกี่ยวกับปัญหาสังคม เนื้อหาเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนในสังคมเป็น
ลักษระเนื้อหาที่พบมากที่สุดและ เนื้อหาเก่ียวกับการเมือง เป็นลักษณะเนื้อหาที่พบน้อยที่สุด 

ส่วนกลวิธีการเสียดสีที่ปรากฏในการ์ตูนเพจ Jod 8riew ผู้วิจัยพบกลวิธีการเสียดสีทั้งหมด 
3 กลวิธี ได้แก่ 1) กลวิธีการสะท้อนปัญหา 2) กลวิธีการท าให้เป็นเรื่องตลก  และ3) กลวิธีการ
ปรับเปลี่ยนเนื้อหา ทั้งนี้กลวิธีการเสียดสีที่พบมากที่สุด คือ กลวิธีการสะท้อนปัญหา ส่วนกลวิธีการ
เสียดสีที่พบน้อยที่สุด คือ กลวิธีการปรับเปลี่ยนเนื้อหา 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  

60208308 : Major (Thai for Career Development) 
Keyword : Facebook, Cartoon Pages, Satire 

MISS PATTAMA PRASANSAPH : STADY THE STRATEQIES OF LANQUAGE AND 
VISUALS IN COMICS PAGE FACEBOOK JOD 8RIEW.  THESIS ADVISOR : INSTRUCTOR PH.D 
SUNTAREE CHOTIDILOK 

This research aims to study the content that appears in the Jod 8riew cartoon 
page and the sarcastic strategies that appear in the Jod 8riew cartoon page. It has a 
total of 145 statuses. 

The research found that the content characteristics of the Jod 8riew cartoon 
pages can be divided into 4 categories: 1) content about the way of life of people in 
society, 2) political content, 3) educational content, and 4) content about With social 
problems The lifestyle content of the people in society is the most common and 
Political content It is the least common type of content. 

As for the satire tactics that appeared in the comics page Jod 8riew, the 
researcher found 3 satire tactics: 1) problem reflection tactics, 2) joke tactics, and 3) 
content modification strategies. The most common friction tactics are problem 
reflection strategies. The least common friction tactics were the manipulation 
strategies. 
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กิตติกรรมประกาศ  

 

กิตติกรรมประกาศ 
  

การค้นคว้าอิสระเล่มนี้ส าเร็จลุล่วงลงได้ด้วยความเมตตา การช่วยเหลือเอาใจใส่ดูแลอย่างดียิ่ง 
จากอาจารย์ดร.สุนทรี โชติดิลก อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้แนะน า 
จุดประกายความคิด ตรวจทานแก้ไขข้อบกพร่อง และให้ก าลังใจแก่ผู้วิจัยด้วยความห่วงใยเสมอมา ผู้วิจัย
รู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาและขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 

ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุมาลี ลิ้มประเสริฐ ประธานกรรมการสอบ 
อาจารย์ดร. นรุตม์ คุปต์ธนโรจน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่ได้กรุณาให้ค าแนะน าและข้อแก้ไข 
อันเป็นประโยชน์ท าให้การค้นคว้าอิสระเล่มนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ขอขอบพระคุณอาจารย์ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่าน ที่
ให้ความรู้ค าแนะน าจากการสอนรายวิชาต่าง ๆ และความปรารถนาดีต่อผู้วิจัย จนท าให้เกิดความคิด ต่อ
ยอดน ามาจัดท าการค้นคว้าอิสระเล่มนี้ 

ขอขอบคุณข้อมูลจากเฟซบุ๊กแฟนเพจ “jod 8 riew” และผู้ก่อตั้งแฟนเพจ คุณจ๊อด (Admin) 
ที่ได้อนุเคราะห์ให้ค าอธิบายที่มาและรายละเอียดต่าง ๆ ของการก่อตั้ง เพจนี้จนได้กลุ่มข้อมูลที่น่าสนใจ
มาด าเนินการวิจัยนอกจากนี้ยังเกิดประโยชน์แก่บุคคลทั่วไปที่สนใจได้ต่อไป 

ขอขอบพระคุณผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนวัดวังน้ าเย็นและโรงเรียนวัดกกเต็นที่มีส่วนช่วยเหลือ
สนับสนุนในการศึกษา และให้ก าลังใจจนการค้นคว้าอิสระส าเร็จลุล่วงไปได้ดี 

ขอขอบคุณนางสาวสรวชญ สมณวัฒนา ที่คอยช่วยเหลือในการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ และ
นางสาววิรุจนา ประสารทรัพย์ที่ช่วยแปลบทคัดย่อภาษาอังกฤษ อีกท้ังขอขอบคุณนางสาวภาวิณี อุบลที่
คอยช่วยสืบค้นข้อมูล ให้ก าลงัใจด้วยความห่วงใยเสมอมา 

สุดท้ายนี้ขอมอบประโยชน์และความส าเร็จในการจัดท าการค้นคว้าอิสระเล่มนี้ให้แด่  บิดา 
มารดา ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาและกัลยาณมิตรทุกคนที่คอยให้ก าลังใจจนการค้นคว้าอิสระ  
เล่มนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

  
  

ปัทมา  ประสารทรัพย์ 
 

 

 



 

สารบัญ 

 หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย ............................................................................................................................. ง 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ....................................................................................................................... จ 

กิตติกรรมประกาศ............................................................................................................................. ฉ 

สารบัญ .............................................................................................................................................. ช 

บทที่ 1 .............................................................................................................................................. 1 

บทน า ................................................................................................................................................ 1 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ....................................................................................... 1 

บทที่ 2 .............................................................................................................................................. 6 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ......................................................................................................... 6 

2.1) แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการเสียดสี ........................................................................................... 6 

2.2) งานวิจัยที่เก่ียวข้อง ............................................................................................................. 11 

2.2.1) งานวิจัยเกี่ยวกับแนวคิดการเสียดสี .................................................................................. 11 

2.2.2) งานวิจัยเกี่ยวกับการใช้ภาพการ์ตูนเพ่ือเสียดสีสังคม ........................................................ 13 

บทที่ 3 ............................................................................................................................................ 17 

การวิเคราะห์เนื้อหาที่ปรากฏในการ์ตูนเพจJod 8riew .................................................................... 17 

3.1) เนื้อหาเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนในสังคม ................................................................................ 17 

3.1.1) ครอบครัว ........................................................................................................................ 17 

3.1.2) กระแสสังคม .................................................................................................................... 29 

3.1.3) สัพเพเหระ (เรื่องทั่วไปในสังคม) ...................................................................................... 54 

3.2) เนื้อหาเกี่ยวกับนักการเมือง ............................................................................................... 122 

3.3) เนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษา .................................................................................................. 124 

  



  ซ 

3.4) เนื้อหาเกี่ยวกับปัญหาสังคม .............................................................................................. 138 

บทที่ 4 .......................................................................................................................................... 165 

การศึกษากลวิธีการเสียดสีที่ปรากฏในการ์ตูนเพจJod 8riew ........................................................ 165 

4.1 กลวิธีการท าให้เป็นเรื่องตลก .............................................................................................. 165 

4.2 กลวิธีการปรับเปลี่ยนเนื้อหา ............................................................................................... 177 

4.3 กลวิธีการสะท้อนปัญหา ..................................................................................................... 185 

บทที่ 5 .......................................................................................................................................... 208 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ........................................................................... 208 

สรุปผลการวิจัย ......................................................................................................................... 208 

อภิปรายผล ............................................................................................................................... 210 

ข้อเสนอแนะ ............................................................................................................................. 213 

รายการอ้างอิง ............................................................................................................................... 214 

ประวัติผู้เขียน ................................................................................................................................ 218 

 



 

 บทที่ 1 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การ์ตูนได้ถูกใช้เป็นสื่อที่แสดงความสนุกสนานอยู่หลายศตวรรษตั้งแต่อดีต งานเขียนการ์ตูน
เสียดสีการเมืองเกิดข้ึนจากการน าภาพการ์ตูนมาเป็นเครื่องมือในการสะท้อนด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น 
ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยวิธีการล้อเลียนบุคคลที่มีอ านาจ การล้อเลียนนั้น
ปรากฏไว้ในงานเขียนประเภทจิตกรรมฝาผนัง หนังสือพิมพ์ การเขียนภาพล้อเลียนต่างมีวัตถุประสงค์
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ทางการเมือง  ปัจจัยที่ก่อให้เกิดภาพล้อเลียนและการ์ตูนการเมืองใน
หนังสือพิมพ์ไทย คือ ความต้องการเสียดสี ล้อเลียนและวิพากษ์วิจารณ์การท างานของผู้มีอ านาจทาง
การเมือง 

สังคมไทยเป็นสังคมที่มีการขยายและเปิดกว้างทางความคิด จุดเริ่มต้นของการ์ตูนไทย
เกิดขึ้นโดยจิตกรที่มีชื่อว่าขรัว อินโข่ง เป็นผู้ริเริ่มเขียนภาพจิตกรรมฝาผนัง ให้มีลักษณะเหมือนจริง 
ล้อเลียนบุคคลและสอดแทรกอารมณ์ขันแต่ไม่ใช่เป็นผลงานด้านการ์ตูนอย่างแท้จริง เนื่องจากขาด
การแสดงออกตามลักษณะของตัวการ์ตูน มีความละเอียดของลายเส้นและแสงเงาที่ชัดเจนเกินไป
(อลงกต ตันเทอดทิตย์, 2559, หน้า4)  การวาดภาพการ์ตูนได้รับความนิยมและปรากฏให้เห็นไม่ว่า 
จะเป็น ภาพการทรงงานของพระมหากษัตริย์ ภาพข่าวสารการเสด็จพระราชด าเนิน  

การ์ตูนล้อเลียน เสียดสีการเมืองได้มีการขยายวงกว้าง การ์ตูนได้ถูกใช้เป็นสื่อที่แสดงความ
สนุกสนานอยู่หลายศตวรรษตั้งแต่อดีต กระทั่งถึงศตวรรษ ที่ 16 ภาพวาดการ์ตูนจึงเริ่มถูกใช้เป็น
เครื่องมือในการเสียดสี เย้ยหยัน หรือประชดประชันสังคมและการเมือง ก่อนการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองในปีพ.ศ.2475 สะท้อนให้เห็นอย่างโดดเด่นและต่อเนื่อง ภาพล้อการ์ตูนการเมืองปรากฏ
ชัดเจนด้วยงานเขียนของนายเสม สุมานันท์ นามแฝง “แก่นเพ็ชร์”โดยได้เขียนเรื่อง “ธรรมย่อม
น าไปสู่สุขคต”ิ (อลงกต ตันเทอดทิตย,์ 2559, หน้า1)   

การใช้ภาพการ์ตูนเสียดสี ล้อเลียนได้มีการพัฒนา ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยจากอดีตมีการ
เผยแพร่จากทางหนังสือพิมพ์ เอกสาร ปัจจุบันยุค 4.0 สื่อได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วมีการน า
การ์ตูนมาอยู่ในโทรทัศน์และสื่อสังคม ท าให้การ์ตูนได้รับความนิยมมากขึ้น สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไป



  2 

คือวัตถุประสงค์ท าให้เกิดจุดมุ่งหมายอ่ืนไม่ว่าจะเป็น เพ่ือเผยแพร่วัฒนธรรม เพ่ือเผยแพร่
ประวัติศาสตร์ เพ่ือผ่อนคลาย เป็นต้น  

ราชบัณฑิตยสถาน (2556) กล่าวถึงสื่อสังคมว่า สื่อสังคมหรือคนทั่วไปเรียกว่า สื่อออนไลน์ 
จะหมายถึง โปรแกรมกลุ่มหนึ่งที่งานโดยใช้ พ้ืนฐานและเทคโนโลยีของเว็บ เช่น มายสเปซ                     
(My Space) เฟซบุ๊ก(facebook) ทวิตเตอร์(twitter) วิกิพีเดีย(wikipedia) และบล็อกต่างๆ การใช้สื่อ
แบบใหม่ที่มีการพัฒนามาใช้เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่มนุษย์ในศตวรรษที่ 21 สื่อสังคมหรือสื่อ
ออนไลน์นั้นเป็นสื่อที่ใช้งานง่าย สะดวกและเป็นที่นิยมอย่างมากส าหรับยุคปัจจุบัน ปัจจัยส าคัญอีก
ประการหนึ่งคือ กลุ่มคนหรือองค์กรส่วนมากมีการใช้สื่อออนไลน์เพื่อช่วยกระตุ้นการตลาด เปิดโอกาส
ทางการขาย การขยายพ้ืนที่สร้างการเรียนรู้ เป็นส่วนประกอบหลักเพ่ือช่วยในการขับเคลื่อนทั้ง
ทางด้านการเพ่ิมข้ึนของแรงงาน การขยายตัวทางความคิด การระบายอารมณ์ ความรู้สึกตลอดจนการ
แสดงออกที่ไม่สามารถแสดงต่อหน้าหรือพูดออกไปได้โดยมารยาททางสังคมหรือกรอบของวัฒนธรรม
ได้  

สื่อสังคมเกิดขึ้นมากมายมีวิธีการใช้ที่แตกต่างกันออกไป แต่เพ่ือเป้าหมายเดียวกันคือใช้เพ่ือ
การสื่อสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร ทั้งนี้การส่งสารอาจจ าแนกได้หลากหลายมากขึ้น จุดประสงค์           
ที่ผู้ใช้สื่อเองจะเป็นผู้ก าหนด สื่อออนไลน์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือ เฟซบุ๊ก( facebook) โดยใช้เพ่ือ    
รับข่าวสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลแบบส่วนตัวและผู้คนจ านวนมาก              
ในเวลาเดียวกันและอาจเป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมส าหรับหลาย ๆ คน  

วสุพล ตรีโสภากุล (2558) กล่าวว่า เฟซบุ๊ก (facebook) เป็นเว็บไซต์ที่ช่วยเปิดโอกาสให้ผู้คน
ได้มีโอกาสติดต่อสื่อสารกันได้ตลอดเวลา อาจน าไปสู่การเรียนรู้ตัวตนของบุคคลอ่ืนหรือคนรอบข้าง
เพ่ือให้รู้จักกันมากขึ้น เฟซบุ๊กเป็นสถานที่ที่สามารถแสดงออกได้โดยไม่จ ากัด โดยผู้ใช้สามารถเลือก
อารมณ์ความรู้สึก การอยากระบายอารมณ์ความคิด การโพสต์ในสิ่งต่างๆ ที่แสดงออกถึงความ                
เป็นตัวเองได้ โดยไม่มีใครบอกว่าผิดหรือถูก เฟซบุ๊กเม่ือได้รับความนิยมจึงก่อให้เกิดการสร้าง “เพจ”  

กฤติน ย้งปรีชา, 2554 กล่าวว่า “เพจ” หมายถึง การสร้างพ้ืนที่บนเว็ปไซต์เฟซบุ๊กของ
ผู้ใช้งานที่ต้องการให้เพื่อนหรือสมาชิกในเฟซบุ๊กได้เข้ามามีส่วนร่วม ติดตามเรื่องราวต่าง ๆ ของผู้สร้าง
เพจ ลักษณะเด่นของเพจ คือ การไม่จ ากัดผู้ติดตาม จึงท าให้เพจเหมาะที่จะเป็นสถานที่ในการน าเสนอ
สินค้า บริการ บริษัท บุคคลหรือการน าเสนอเรื่องราวความชอบและแนวคิดที่คล้าย ๆ กัน  

 รูปแบบการน าเสนอข้อมูลที่สามารถโพสต์ลงหน้าเพจเฟซบุ๊กได้มีทั้งหมด 8 ประเภท ได้แก่ 
(พลอนไพลิน ตองอ่อน, 2558 ,หน้า 19) 
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1. Event คือ กิจกรรมการนัดหมายที่แฟนเพจจัดขึ้นโดยสามารถเขียนรายละเอียดเกี่ยวกับ
กิจกรรมและส่งค าเชิญให้แก่ผู้ใช้งานคนอื่นๆให้เข้าร่วมกิจกรรมของเพจนั้นได้ 

2. Links คือ ลิงค์ข้อมูลที่สามารถโพสต์ได้ในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น รูปภาพ 
ข้อความ วิดีทัศน์ที่มีการเชื่อมต่อกับแหล่งที่มาของข้อมูลโดยสามารถคลิกเพ่ือเชื่อมต่อไปยังกลุ่มข้อมูล
ที่อยู่บนหน้าเว็บไซต์นั้น ๆ ได ้

3. Notes คือ การเขียนบันทึกเพ่ือแบ่งปันเรื่องราวแก่ผู้ใช้งานคนอื่น ๆ 

4. Photo คือ การโพสต์รูปภาพต่าง ๆ อาจมีข้อความประกอบด้วย 

5. Milestones คือ โพสต์ที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ส าคัญๆ 

6. Questions คือ การตั้งค าถาม หรือการสร้างแบบสอบถามให้ผู้ใช้งานคนอ่ืน ๆ ร่วมโหวต
หรือเข้าร่วมตอบโดยสรุปในประเด็นที่แฟนเพจต้องการส ารวจหรือตัวผู้สร้างเองต้องการหาค าตอบ 

7. Status Update คือ การโพสต์เนื้อหาในรูปแบบของตัวอักษร ข้อความ ผ่านทางหน้าเพจ 

8. Video คือ การโพสต์วิดีทัศน์อาจเป็นการอัพโหลดลงหน้าเพจหรือส่งต่อไปยังแหล่งอ่ืน ๆ
และยังสามารถสร้างวิดีทัศน์ขึ้นเองได้อีกด้วย 

การสร้างเพจเฟซบุ๊กได้รับความนิยม เป็นการแสดงออกทางความคิด ทัศนคติ การแชร์
ประสบการณ์ การสร้างความสุข สร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่มีการเผยแพร่ข้อมูลด้วยการเผยแพร่
รูปภาพต่างๆ (Photo) อาจมีข้อความประกอบหรือไม่ก็ได้ เพจที่ได้รับความนิยมเป็นจ านวนมากคือ 
เพจ Jod 8riew มี ผู้ ติ ด ต ามมากถึ ง  1,607,255 คน  ( สื บค้ น วั นที่ 18 มกราคม  2562)  โ ด ย                         
มีวัตถุประสงค์เพ่ือลงภาพล้อเลียนเพ่ือนๆ และขยายกลายมาเป็นการเสียดสีสังคม มีการปรากฏทั้ง
ภาพและข้อความโดยสอดแทรกมุขตลกเพ่ือให้การเสียดสีนั้นไม่โหดร้ายและเป็นเรื่องที่พูดถึงกันได้ 
การที่ทางเพจได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนั้นเนื่องมาจากความ มีเอกลักษณ์ประกอบกับทางเพจ          
จะเผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ พฤติกรรม ทัศนคติต่าง ๆ ให้แง่คิด มุมมองและความสนุก  

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเสียดสี ในงานเขียนประเภทการ์ตูนพบมากที่สุดดังนี้ 
เรื่อง “การวิเคราะห์เนื้อหาที่น าเสนอของการ์ตูนล้อเลียนการเมืองไทยต่อเหตุการณ์สังคมในไทย : 
ศึกษาเฉพาะกรณีหนังสือพิมพ์มติชนสุดสัปดาห์ตั้งแต่ พ.ศ. 2536-2546” ของศุภวัฒน์ จันทสาโร 
(2546) งานวิจัยเรื่อง “กลวิธีทางภาษาในวัจนกรรมเสียดสี เพ่ือสร้างความตลกขบขันของไทย”ของ  
อุมาภรณ์ สังขมาน (วารสาร,2559) งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาลักษณะภาษาสื่ออารมณ์ขันในมุขข าขัน
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ของหนังสือการ์ตูนขายหัวเราะและมหาสนุก” ของจิรศุภา ปล่องทอง (2550) งานวิจัยเรื่อง “การสื่อ
ความหมายในนิตยาสารการ์ตูนขายหัวเราะฉบับกระเป๋า”ของมาณิษา พิศาลบุตร (2533)  

          จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษากลวิธีการ                
ใช้ภาษาและภาพในการ์ตูนเพจ Jod 8Riew นั้นยังไม่มีผู้ใดศึกษาผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าเพจ เป็นส่วนหนึ่ง
ในเฟซบุ๊กที่มีผู้คนให้ความสนใจเนื่องจากเป็นพ้ืนที่แสดงออกทางความคิด ความรู้สึก การสร้างแรง
บันดาลใจ การเก็บประสบการณ์ความทรงจ าหรือไว้แชร์ประสบการณ์ที่เจ้าของเพจได้พบเจอมา          
จึงสนใจเกี่ยวกับเนื้อหาและกลวิธีการเสียดสีในการ์ตูนเพจ Jod 8Riew โดยคัดเลือกข้อมูลแบบ
เจาะจง  

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

          1. เพ่ือศึกษาเนื้อหาที่ปรากฏในการ์ตูนเพจ Jod 8riew 

          2. เพ่ือศึกษากลวิธีในการเสียดสีที่ปรากฏในการ์ตูนเพจ Jod 8riew 

สมมติฐานของการศึกษา 

1. การ์ตูนเพจ Jod 8riew ปรากฏเนื้อหาเกี่ยวกับ ข่าวสารบ้านเมือง เศรษฐกิจการศึกษาและ
เรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปของการใช้ชีวิตประจ าวัน 

          2. กลวิธีในการเสียดสีผ่านการ์ตูนเพจ Jod 8riew มีการใช้ภาพร่วมกับข้อความและการใช้
ภาพเพียงอย่างเดียว 

ขอบเขตของการศึกษา 

1. ขอบเขตด้านข้อมูล ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกกลุ่มข้อมูลที่เผยแพร่ในการ์ตูนเพจ 
Jod 8riew ช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 จ านวน 145 สถานะ เนื่องจากในระยะเวลา
ที่ก าหนดนั้นได้มี เหตุการณ์ส าคัญทางการเมือง การบุกรุกป่ าและฆ่า เสือด า ละครเรื่ อง 
“บุพเพสันนิวาส”ที่ได้รับความนิยม การวิ่งของนายอาทิวราห์ คงมาลัย เพ่ือระดมเงินสมทบทุน                
ซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลบางสะพาน การโกงค่าอาหารกลางวันนักเรียน                     
และอ่ืน ๆ โดยทางเพจได้มีการน าเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมาสะท้อน เสียดสีลงในเพจและมีผู้คน              
ให้ความสนใจเป็นจ านวนมากผู้วิจัยจึงเกิดความสนใจจึงเลือกระยะเวลาดังกล่าว 
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2. ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งเน้นเพ่ือศึกษาเนื้อหาและกลวิธีการเสียดสี 
ที่ปรากฏในเพจ Jod 8riew โดยพิจารณาจากความหมายของถ้อยค า ความเหมาะสมกับสถานภาพ   
คู่สนทนา พิจารณาลักษณะการประชด เสียดสีจากตัวบท 
วิธีด าเนินการวิจัย 

จากการศึกษากลวิธีในการใช้ภาษาและภาพในการ์ตูนเพจ Jod 8riew มีวิธีการด าเนินการ
วิจัย ดังนี้ 

1. ขั้นเตรียมและรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ใช้งานผ่านทางเฟซบุ๊กและได้ติดตามเพจ Jod 8riew จึงรวบรวมข้อมูลที่มีการ
เผยแพร่ในเพจ Jod 8riew ตั้งแต่เดือนมีนาคนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 จ านวน 148 สถานะ พบ 
3 สถานะ เป็นการกล่าวร าลึกถึงบุคคลส าคัญและการแสดงฝีมือในการวาดภาพ จึงท าให้มีข้อมูลใน
การศึกษาเพียง 145 สถานะ จากนั้นศึกษาและค้นคว้าเอกสารงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับความรู้ทั่วไป
ของการเสียดสี งานเขียนการ์ตูนแนวเสียดสีสังคมและการเสียดสีปัญหาสังคม 

2. น าข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูนเพจ  Jod 8riew มาวิเคราะห์ลักษณะของเนื้อหา  และ                 
กลวิธีการเสียดสี 

3. น าเสนอผลการวิจัยด้วยวิธกีารพรรณนาวิเคราะห์ 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

          1. ทราบถึงเนื้อหาที่พบในการเสียดสีสังคมผ่านการ์ตูนเพจ Jod 8riew 

2. ทราบถึงกลวิธีการเสียดสีที่พบในการ์ตูนเพจ Jod 8riew 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาเนื้อหาและกลวิธีการเสียดสีในการ์ตูนเพจ  Jod 8riew ผู้วิจัยได้น าเอาแนวคิด 

ทฤษฎีการเสียดสี มาเป็นแนวทางในการศึกษาและวิเคราะห์เพ่ือให้เห็นภาพสะท้อนของสังคมได้อย่าง
ชัดเจน รวมทั้งทบทวนวรรณกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ได้แก่ งานวิจัยที่เกี่ยวกับแนวคิดการ
เสียดสี และงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้การ์ตูนเพ่ือเสียดสีสังคม ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

2.1) แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการเสียดสี 

เสียดสี หมายถึง อาการที่ว่ากระทบ กระเทียบเหน็บแหนม จากความหมายดังกล่าว  
เห็นได้ว่าการเสียดสี หมายถึง การต าหนิอย่างไม่ตรงไปตรงมา ซึ่งสอดคล้องกับราชบัณฑิตยสถาน 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1226) อธิบายไว้ว่า การเสียดสีมาจากค าว่า “Satire” หมายถึง ศิลปะ
การเขียนที่ใช้กลวิธีท าเรื่องส าคัญให้ กลายเป็นเรื่องขบขันเพ่ือเสียดสี ล้อเลียนความเขลาหรือความ         
ไม่ถูกต้องของมนุษย์และสังคม” เมื่อเปรียบเทียบความหมายทั้งสองของการเสียดสี  ท าให้เข้าใจ
ความหมายทั้งสองในแง่ที่ว่า การเสียด สีมีวัตถุประสงค์เพ่ือต าหนิหรือวิพากษ์วิจารณ์ การกระทบ  
กระเทียบแทนการต าหนิอย่างตรงไปตรงมา การท าเรื่องส าคัญให้กลายเป็นเรื่องขบขัน  

ดังนั้นกลวิธีการเสียดสีจึงเป็นการน าเอาจุดด้อย ข้อบกพร่อง หรือพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน             
ไปในทางที่ไม่ดี มุ่งแก้ไข ต าหนิ ล้อเลียนความโง่เขลาและความเลวร้ายของสังคม เรื่องเสียดสียังสร้าง
ความรู้สึกดูแคลนและเย้ยหยัน ผู้ที่กระท าผิดไปจากแนวทางที่ถูกที่ควร ผู้ เขียนได้น าเรื่องราวที่เกิด
ขึ้นมาปรับเปลี่ยนเนื้อหาและตัวละคร เพ่ือสร้างอารมณ์ขันและเพ่ือให้เรื่องที่มีความตึงเครียดกลับ
กลายเป็นเรื่องที่เบาลง จึงคล้ายกับการประท้วงหรือการแสดงความไม่พอใจอย่างแนบเนียนและ               
มีศิลปะ จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกลวิธีการเสียดสี มีนักวิชาการได้อธิบายกลวิธีการเสียดสี
ไว้ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

(กุหลาบ มัลลิกะมาส, 2536 : 39) กล่าวถึง เทคนิคหรือกลวิธี ไว้ว่า คือ วิธีการหรือกลวิธี              
ที่ผู้เขียนน ามาใช้ถ่ายทอดความนึกคิดหรืออารมณ์สะเทือนใจ เป็นการแสดงให้เห็นว่าผู้แต่งมีฝีมือ
ขนาดไหน โบราณใช้ค าว่าอุบาย (ปัจจุบันความหมายกลายเป็นไปในทางไม่ดี) เพ่ือผู้อ่านได้ถ่ายทอด
ความคิดนั้น อย่างซึมซับกลวิธีในการแต่งวรรณคดีเป็นสมบัติส าคัญอย่างยิ่งในการท าให้เรื่องมีคุณค่า
กลวิธีเป็นความสามารถและฝีมือของผู้แต่ง มีหลากหลายวิธีและทวีขึ้นไปเสมอตราบเท่าที่ศิลปะ              
การแต่งเจริญก้าวหน้า 
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(บุญยงค์ เกศเทศ, 2525 :57) ให้ความหมายของ กลวิธีไว้ว่า กลวิธี หมายถึง วิธีการซึ่งผู้แต่ง
น ามาใช้ในการถ่ายทอดความคิดหรือความสะเทือนใจ 

(สายทิพย์ นุกูลกิจ, 2534 :138-156) กล่าว่ากลวิธีในการน าเสนอเรื่อง ท าให้เรื่องน่าอ่าน 
น่าสนใจและมีผลต่อการด าเนินเรื่อง ซึ่งผู้แต่งพยายามสร้างขึ้นเพ่ือให้งานเขียนของตนมีลักษณะเด่น 
โดยทั่วไปผู้แต่งมุ่งเน้นไปที่เรื่อง ได้แก่ กลวิธีการตั้งชื่อเรื่อง, กลวิธีการเล่าเรื่อง, กลวิธีการด าเนินเรื่อง, 
กลวิธีการสร้างตัวละคร, กลวิธีการสร้างและเสนอฉาก 

(Feinberg, 1974.):86 ) กล่าวว่าการเสียดสี คือ การท าให้สิ่งที่คุ้นเคยบิดเบี้ยวเพ่ือความ
สนุกสนานโดยจะท าได้ก็คือมีการกล่าวเกินจริงหรือไม่ก็กล่าวน้อยไปกว่าความเป็นจริง การใช้
วรรณกรรมล้อ สัญลักษณ์ ความกะทัดรัด ถ้อยค าแฝงนัย และการใช้วจนกรรมทางอ้อม นอกจากนี้              
ยังจ าแนกกลวิธีการเสียดสีออกเป็น 4 กลวิธี ได้แก่  

1) กลวิธีแห่งความไม่เข้ากันมีองค์ประกอบดังนี้ คือ การกล่าวน้อยไป การกล่าว
มากไปและการกล่าวเปรียบเทียบความต่าง การเปรียบเทียบเพ่ือแสดงความต่ ากว่า และค าที่สะกิดใจ 
สิ่งที่มักน ามาเขียนอาจจะเป็นความเลวร้าย ความโง่เขลา ความเสแสร้ง ในขณะเดียวกันที่ความดี 
ความมีเหตุผลและความซื่อสัตย์จะถูกมองข้ามไปก่อน ส าหรับการกล่าวเกินจริงนั้นมีการใช้ค าบริภาษ
ที่แสดงความรู้สึกเหยียดหยาม การลดสภาพ ความไร้สาระ ซึ่งเป็นแนวการเขียนแบบในตอนต้น
ผู้เขียนอาจแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นสิ่งที่ดี ถูกต้องและน่ายกย่อง แต่ในตอนท้ายกลับท าให้เรื่อง
นั้นกลายเป็นเรื่องตลก ไร้สาระ น่าหัวเราะ เป็นกลวิธีการเขียนแบบบิดเบี้ยวมุ่งแสดงสภาวะภายใน
ของเป้าหมายของการเสียดสี ภาพแสดงให้เห็นความอ่อนแอ เหลื่อมล้ า เสื่อมโทรมของสังคม 

2) กลวิธีแห่งการสร้างความประหลาดใจมีองค์ประกอบดังนี้ ความซื่อสัตย์ที่              
คาดเดาไม่ถึง กลวิธีนี้ได้แสดงถึงการยอมรับถึงความไม่ฉลาด ความโลภหรือความผิดของตัวละคร                 
โดยนักเขียนจะน าเรื่องราวร้ายแรงที่ควรปกปิดให้แก่ตัวละครเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าตัวละครนั้นไม่ตระหนักถึงความผิดนั้น ๆ ของตนเอง กลวิธีที่ใช้ตรรกะความคาดไม่ถึง คือการที่
ผู้เขียนบิดเบือนความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลจากความเป็นจริงหรือความคิดของผู้อ่าน ให้เป็นไปในทาง
ตรงกันข้ามซึ่งแฝงน้ าเสียงประชดประชัน การสร้างความผิดหวังที่คาดไม่ถึง ผู้เขียนใช้การเขียนที่ลวง
ผู้อ่านให้หลงทิศทางและในตอนท้ายกลับเปลี่ยนเป็นเรื่องที่คาดเดาไม่ถึง เป็นการสร้างเรื่องราวที่
สับสนแก่ผู้อ่านเพราะผู้อ่านจะเข้าใจผิดแต่ในตอนท้ายเรื่อง เรื่องราวกลับพลิกไม่ได้เป็นไปตามที่ผู้อ่าน
คาดหวัง 
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3) กลวิธีแห่งการแสร้งท ามีองค์ประกอบคือ ถ้อยค าแฝงนัยอันเป็นการสื่อ
ความหมายที่ตรงกันข้ามกับถ้อยค าที่ใช้ กลวิธีนี้นับว่าใช้มากที่สุดในเรื่องของการเสียดสี ตัวอย่างเช่น 
การแสร้งท าเป็นสรรเสริญ ยกย่อง การกล่าวถึงบุคคลส าคัญในฐานะคนที่ต่ าต้อยกว่า รวมไปถึงการให้
รายละเอียดปลีกย่อยในขณะที่ย่อรายละเอียดส าคัญ การล้อเลียน ส่วนใหญ่จะใช้โจมตีความบกพร่อง
เชิงสุนทรียะของงานเขียน การปลอมตัวและการหลอกลวง โดยส่วนมากจะใช้ในเรื่องที่ผู้เขียนเรื่อง
เสียดสีต้องการปิดบังฐานะของตน อาจใช้นามแฝงหรืออ้างว่าเป็นชาวต่างชาติ ในการใช้วรรณกรรม
ล้อนี้อาจใช้ได้แตกต่างตามวัตถุประสงค์ของผู้เขียน 

4) การสร้างความรู้สึกเหนือกว่าคือ การน าเรื่องข้อบกพร่องของบุคคลอ่ืนมาพูด 
หรือแสดงพฤติกรรมเลียนแบบ แหล่งของความรู้สึกเหนือกว่ามีความหลากหลาย ส่วนในด้านความพึง
พอใจก็เพราะท าให้เราผนวกตนเองเข้าไปอยู่ในกลุ่มที่สูงกว่า ตามทฤษฏีของเฟนเบิร์กมีความโชคร้าย
ที่ไม่ร้ายแรงเป็นล าดับแรก ละครตลกเป็นกลวิธีหนึ่งที่ท าให้เห็นว่าตัวละครเจ็บตัวรู้สึกอับอายแต่ก็ไม่
ถึงแก่ชีวิต กลวิธีในการเปิดโปงจะท าให้ผู้อ่านพอใจเมื่อตัวละครหรือเรื่องราวได้รับการเปิดเผยความ
จริงที่ซ่อนอยู่ภายใต้ภาพลักษณ์ของการเสียดสี การเปิดโปงจะท าให้ผู้อ่านทราบถึงความเขลา                 
ความอับอาย เช่น การออกเสียงที่ผิดเพี้ยนไป การแสดงพฤติกรรมที่น่าขัน การเชื่อที่งมงาย ตัวละครที่
ไร้ประโยชน์และการดูหมิ่น 

 นอกจากนี้ยังพบว่านักวิชาการตะวันตกได้แบ่งเรื่องของการเสียดสีออกเป็น 2 ประเภท 
ได้แก่ เรื่องเสียดสีโดยตรงและเรื่องเสียดสีโดยอ้อม ในเรื่องเสียดสีโดยตรง เสียงที่ล้อเลียนเสียดสีกล่าว
ออกมาทางบุรุษที่หนึ่งคือ “ข้าพเจ้า” ซึ่งอาจกล่าวกับผู้อ่านได้โดยตรงหรือกล่าวกับตัวละครตัวหนึ่งใน
เรื่องนั้นเอง ในส่วนเรื่องเสียดสีโดยอ้อมใช้รูปแบบของงานเขียนอ่ืนที่ไม่ใช่การกล่าวออกมาตรง ๆ 
รูปแบบที่ใช้มากที่สุดคือ เรื่องเล่าแบบบันเทิงคดี สิ่งที่น ามาล้อเลียนได้แก่ ตัวละครที่ท าให้ตนเองน่า
หัวเราะจากสิ่งที่เขาพูด คิดและท า บางครั้งก็ท าให้เรื่องน่าหัวเราะขึ้นไปอีกเพราะค าวิพากษ์วิจารณ์
และท่วงท านองในการเขียนของผู้เขียน (เอ็ม.เอช.อาบรามส์, 2538:311-312)  

Holman and Harmon (1992:424) (อ้างถึงใน นัทธนัย ประสานนาม, 2548 :17-18 )  
กล่าวว่า กลวิธีการเสียดสี คือการท าให้เรื่องราวผิดเพี้ยนไปจากเรื่องราวหรือตรรกะกับสิ่งที่ควรจะเป็น 
ไม่ว่าจะเป็น รูปแบบของภาษา ภาพลักษณ์ของตัวละคร รวมไปถึงเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด รุนแรงและ
เลวร้าย หรือดูไร้สาระเกินความเป็นจริงท าให้พอเข้าใจได้ว่า ความไม่เข้ากันนั้นเป็นทฤษฏีที่ช่วย
อธิบายเกี่ยวกับการเสียดสีได้ นอกจากนี้ยังแบ่งกลวิธีการเสียดสีออกเป็น 2 กลวิธี ได้แก่  
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  1) การเสียดสีแบบทางตรง เป็นการกล่าวเสียดสีที่เกิดจากบุรุษที่หนึ่ง ได้แก่ เรา 
ดิฉัน ข้าพเจ้า ฉัน อาจกล่าวกับบุคคลหรือตัวละครในเรื่องนั้น ๆ  

2) การเสียดสีแบบทางอ้อม เป็นการกล่าวโดยใช้เรื่องอ่ืนพูดเชื่อมโยงเพ่ือสื่อความ
ไม่ได้กล่าวออกมาโดยตรง รูปแบบที่ใช้มากท่ีสุดคือเรื่องเล่าบันเทิงคดี โดยมักจะกล่าวล้อเลียน เสียดสี
ผ่านตัวละครที่ท าให้ตนเองหัวเราะจากสิ่งที่เขาพูด สิ่งที่คิด นึกและท า 

(กอบกุล อิงคุทานนท์, 2537 :50-105) ได้ให้ความหมายเรื่อง Irony (ถ้อยค ายั่วล้อ) 
ว่าเป็นศัพท์กว้างที่หมายถึง ภาพพจน์หรือรูปแบบของค าพูดซึ่งมีนัย ทัศนคติที่ตรงกันข้ามหรือขัดกัน
กับค าที่แสดงออกมาเพ่ือจะให้เกิดการเสียดสี ผู้เขียนจึงมักจะใช้ประโยชน์จากตัวละครที่ไร้เดียงสา   
ซึ่งความไร้เดียงสาเป็นการน าไปสู่การตีความของผู้อ่าน สามารถท าให้เกิดรอยยิ้มออกมาในการตีความ
ที่บิดเบือนหรือตรงกันข้ามกับที่ควรจะเป็น ลักษณะถ้อยค าที่ยั่วล้อจะเป็นการกล่าวค าที่ยกย่อง
เพ่ือที่จะมีนัยไปถึงค าต าหนิหรือกล่าวค าเชิงติเตียน แต่ก็มีนัยไปถึงการชื่นชมก็ได้ การเสียดสีมักเป็น
ค าพูดมากกว่าการเขียน เพราะเสียงสามารถท าให้ผู้อ่านทราบถึงนัยที่แท้จริงได้ง่าย  

นอกจากที่อธิบายมาแล้วนั้นยังสามารถอธิบายถึงความหมายของ Parody                   
งานล้อเลียนว่า คือ งานที่ล้อเลียนหรือเลียนแบบงานที่มีเนื้อหาหนักสมอง แต่เอามาท าให้ดูเหลวไหล              
ไม่เป็นแก่นสาร หรือไม่ก็วิจารณ์งานต้นฉบับด้วยวิธีการแยบคาย ฉลาดหลักแหลม เช่น การเปลี่ยนตัว
เอกให้มีลักษณะตรงกันข้ามกับต้นฉบับเดิม หรือการใช้รูปแบบถ้อยค าที่ต่อต้านรูปแบบถ้อยค าของ
งานเขียนชิ้นเดิม ทั้งนี้หากกล่าวถึง Satire ก็จะหมายถึง เรื่องเสียดสีล้อเลียน ว่าเป็นศิลปะทาง
วรรณศิลป์ชนิดหนึ่งซึ่งใช้วิธีลดทอนคุณลักษณะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยการท าให้ดูน่าขบขัน เพ่ือปลุกให้
เกิดความบันเทิง สนุกสนาน ผสมผสานกับการดูถูกเย้ยหยัน เสียดสี ล้อเลียนที่แตกต่างไปจาก
สุขนาฏกรรมเนื่องจากสุขนาฏกรรม จะเรียกเสียงหัวเราะและจบลงด้วยตัวของมันเอง ในขณะที่การ
เสียดสียั่วล้อสิ่งที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่นอกเหนือไปจากงานเขียน สิ่งที่เกี่ยวข้องนั้นอาจเป็นเอกัตบุคคล            
ในกรณีเสียดสีบุคคลเดี่ยวหรือกลุ่ม บุคคลชนชั้นใดชนชั้นหนึ่งหรือแม้แต่กลุ่มชาติพันธุ์ของมนุษย์เอง 
การเสียดสีมักพบในงานมากมาย ถึงแม้ว่าการน าเสนอนั้นจะไม่ได้ใช้กลวิธีการเสียดสีทั้งเรื่อง แต่อาจ
พบในตัวละคร เหตุการณ์ มักจะมีการพาดพิงไปถึง วิธีการหนึ่งที่จะรู้ว่าเป็นการเสียดสีหรือไม่ก็คือ         
จับจุดประสงค์และน้ าเสียงของเรื่องให้ได้ ในกรณีนี้อาจแบ่งการเสียดสีออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. Horation Satire เรียกชื่อตามนักเสียดสีชาวโรมันโบราณ Horace ซึ่งเรียก 
รอยยิ้มเยาะ จากจุดบกพร่องของมนุษย์ผ่านตัวละคร 

2. Juvenalian Satire เรียกตามชื่อนักปราชญ์ Juvenalian เป็นการเสียดสีเย้ย
หยันความชั่ว ความฉ้อฉลของมนุษย์และสถาบัน 
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นอกจากนี้ยังพบว่ามีอีกวิธีที่ใช้แยกประเภทการเสียดสี นั้นคือดูรูปแบบหรือวิธีการ
น าเสนอซ่ึงในกรณีนี้อาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ 

1. Formal หรือ Direct Satire เสียดสีโดยตรง เป็นการวิจารณ์ผู้คนหรือการกระท า
ของเขาด้วยน้ าเสียงเสียดสีผ่านบุรุษที่1 

2. Indirect Satire เสียดสีทางอ้อม เป็นการเสียดสีที่อยู่ในเค้าโครงเรื่อง ซึ่งท าให้ตัว
ละครดูน่าขัน เย้ยหยันโดยการบรรยายของผู้แต่งและบางทีก็สอดแทรกการวิพากษ์วิจารณ์ส่วนตนเข้า
ไปด้วย วิธีการน าเสนอนั้นจะใช้ตัวละครเสียดสี กวีนิพนธ์ยั่วล้อ นวนิยาย การ์ตูนล้อเลียนหรือเรื่องสั้น
ล้อเลียน  

(ทัศนีย์ กระต่ายอินทร์, 2521 :11-58) กล่าวถึง การเขียนแบบเสียดสีเป็นกลวิธี             
การเขียนที่น่าสนใจ และนักเขียนนิยมน ามาใช้เนื่องจากการเขียนเรื่องเสียดสีมักใช้กับเรื่องที่กล่าว
ออกมาตรง ๆ ไม่ได้เพราะจะท าให้ผู้เขียนเกิดความเดือดร้อน จึงต้องเขียนแบบซ่อนเร้นหรือแอบแฝง
โดยการกล่าวถึงทางอ้อม ผู้อ่านหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สามารถเข้าใจได้ดี แต่จะต้องมีพ้ืนฐาน
เกี่ยวกับเรื่องที่ผู้เขียนนั้นน าเสนอ ในการเรียบเรียงเนื้อหาโดยมีนัยแฝง ตั้งแต่การแต่งเรื่องที่ไม่เป็น
เรื่อง การกิน การพูด กิริยาท่าทาง จนกระทั่งเรื่องที่มีความส าคัญทั้งในส่วนตัวและสังคม เช่น                      
เรื่องเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ฯลฯ ดังนั้นนักเขียนจึงสามารถเขียนได้ทุกเรื่อง ซึ่งมีลักษณะดังนี้  

1. เรื่องเสียดสีเหน็บแนม 

2. เรื่องล้อสังคม 

3. เรื่องเกินจริงที่ไม่น่าเกิดขึ้นได้ 

4. ชี้แนะให้ผู้ อ่านคิดถึงเรื่ องสัปดน สิ่งที่พยายามปิด หรือสิ่งที่ไม่อยากพูดถึง          
เพราะว่าไม่สุภาพ 

5. ใช้ตรรกวิจารณ์ผิด ๆ  

6. เรื่องโง่เขลา 

7. เรื่องคาดการณ์ผิด 

8. การใช้ภาษา 
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ผู้วิจัยสามารถสรุปกลวิธีการเสียดสีที่จะใช้ในงานวิจัยเล่มนี้ได้ว่า กลวิธีการเสียดสีหรือ         

ที่นักวิชาการได้ให้ความหมายของค าว่า Satire หมายถึง เรื่องเสียดสีล้อเลียน ว่าเป็นศิลปะทาง

วรรณศิลป์ชนิดหนึ่งซึ่งใช้วิธีลดทอนคุณลักษณะของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ด้วยการท าให้ดูน่าขบขัน เพ่ือปลุกให้

เกิดความบันเทิง สนุกสนาน ผสมผสานกับการดูถูกเย้ยหยัน อีกทั้งกลวิธีการเสียดสียังเป็นการน าเอา

จุดด้อย ข้อบกพร่อง หรือพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน การเปลี่ยนตัวเอกให้มีลักษณะตรงกันข้ามกับต้นฉบับ

เดิม กลวิธีการเสียดสีอาจพบในตัวละคร เหตุการณ์ เนื่องจากการเขียนเรื่องเสียดสีมักใช้กับเรื่องที่

กล่าวออกมาตรง ๆ ไม่ได้ เพราะจะท าให้ผู้เขียนเกิดความเดือดร้อน จึงต้องเขียนแบบซ่อนเร้นหรือ

แอบแฝงโดยการกล่าวถึงทางอ้อม ผู้อ่านหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สามารถเข้าใจได้ดี แต่จะต้อง  

มีพ้ืนฐานเกี่ยวกับเรื่องท่ีผู้เขียนนั้นน าเสนอ  

    2.2) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเรื่อง “การศึกษาเนื้อหาและกลวิธีการเสียดสีที่พบในการ์ตูน
เพจ Jod 8riew” ผู้วิจัยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คืองานวิจัยที่เกี่ยวกับแนวคิดการเสียดสี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวกับการใช้การ์ตูนเพื่อเสียดสีสังคม ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

2.2.1) งานวิจัยเกี่ยวกับแนวคิดการเสียดสี 

นัทธนัย ประสานนาม (2548) ได้ศึกษา “เรื่องสั้นแนวเสียดสีของไทยระหว่าง 
พ.ศ. 2535-2545: การศึกษาแนวคิดและกลวิธี” มีวัตถุประสงค์คือเพ่ือศึกษาแนวคิดวิจารณ์สังคมและ
วิเคราะห์กลวิธีการเสียดสีในเรื่องสั้นแนวเสียดสีของไทย ระหว่าง พ.ศ. 2535-2545  

ผลการวิจัยพบว่ากลวิธีการเสียดสีปรากฏผ่านการสร้างองค์ประกอบ กลวิธีการ
ประพันธ์ และกลวิธีทางภาษา ลักษณะเด่นที่พบคือ เรื่องสั้นแนวเสียดสีส่วนใหญ่ใช้โครงเรื่องธรรมดา 
เพ่ือสื่อแนวคิดวิจารณ์ และ ใช้เนื้อหาเพ่ือสร้างความขบขัน ส่วนโครงเรื่องขบขัน เน้นเล่นกับความ
คาดหมายของผู้อ่าน ตัวละครเป็นองค์ประกอบหลักที่นักเขียนใช้โจมตีเป้าหมายของการเสียดสี               
โดยเฉพาะตัวละครมนุษย์ และ ตัวละครที่ไม่ใช่มนุษย์ที่มีลักษณะไม่สอดคล้องกับมาตรฐานปกติ               
ทั้งด้านรูปลักษณ์ และพฤติกรรม ทั้งนี้ฉากที่พบยังมีบทบาทในการสร้างความขบขันด้วย 
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อุมาภรณ์ สังขมาน (2559) ได้ศึกษา “กลวิธีทางภาษาในวัจนกรรมเสียดสี           
เพ่ือสร้างความตลกขบขันของไทย” มีวัตถุประสงค์คือเพ่ือศึกษากลวิธีทางภาษาของวัจนกรรมเสียดสี          
ที่สร้างความตลกขบขัน 

ผลการศึกษาพบว่า กลวิธีการใช้ในการสร้างการเสียดสีนั้น มี 6 กลวิธี ได้แก่         
การใช้ถ้อยค าเชิงวาทศิลป์ การใช้ถ้อยค าเชิงเปรียบเทียบ การใช้ถ้อยค าล้อเลียน การใช้ถ้อยค ากระทบ 
การใช้ถ้อยค าเหน็บแนมและการใช้ถ้อยค าประชดประชัน 

ศิริพร สุภาพงษ์ (2559) ได้ศึกษา “การเสียดสีในเรื่องสั้นของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ 
ปราโมช” มีวัตถุประสงค์คือเพ่ือศึกษารูปแบบของการเสียดสี , เพ่ือศึกษาจุดประสงค์ของการเสียดสี
และเพ่ือศึกษากลวิธีการน าเสนอการเสียดสีในเรื่องสั้นของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช 

ผลการศึกษาพบว่า ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ใช้รูปแบบของการเสียดสีคือการ
เปรียบเปรย ว่าประชดประชันแดกดัน ล้อเลียน แฝงนัย รูปแบบที่น ามาใช้มากที่สุดคือ การว่าเปรียบ
เปรยเย้ยหยันสังคม ส่วนจุดประสงค์ของการเสียดสี แบ่งได้ 2 กลุ่ม คือ มุ่งเสียดสีกลุ่มบุคคลมากท่ีสุด 
คือ การเสียดสีเหน็บแนมพฤติกรรมของผู้น าคณะรัฐบาล นักการเมือง ข้าราชการ ทหาร ต ารวจ 
พ่อค้าและสตรี รองลงมาเป็นการเสียดสีสังคม ค่านิยม ความเป็นอยู่ และด้านกลวิธีการน าเสนอของ 
ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช มีวิธีการน าเสนอ ด้วยมุมมองการเล่าเรื่องโดยใช้มุมมองแบบสายตาพระเจ้า 
การใช้น้ าเสียงและใช้ภาพพจน์ การสร้างบุคลิกลักษณะของตัวละคร ฉากเพ่ือเอ้ือต่อการเชื่อมโยงไปสู่
การเสียดสี และสะท้อนให้เห็นสภาพสังคม 

ทัตพิชา สกุลสืบ (2559) ได้ศึกษา ประชด เสียดสี แดกดัน : ความแตกต่างกัน
ทางความหมายตามบริบทที่ปรากฏในนวนิยายเรื่อง “จ าเลยรัก” มีวัตถุประสงค์คือเพ่ือศึกษาความ
แตกต่างของแต่ละค าจากบริบทการใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษา 

ผลการศึกษาพบว่า การประชดประชัน  มีความหมายทั้งในทางบวกและทางลบ 
โดยขึ้นอยู่กับระยะห่างทางความสัมพันธ์ระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร โดยมากผู้รับสารทราบว่าก าลัง
ถูกประชดประชัน ส่วนในเรื่องของ “เสียดสี” มักมีความหมายไปในทางลบโดยผู้ส่งสารใช้วิธีการ
กล่าวถึงโดยไม่ระบุตัวตน สุดท้ายเกี่ยวกับการ “แดกดัน” มีความหมายไปในทางลบผู้ส่งสารน า
ข้อเท็จจริงของผู้รับสารมากล่าวถึงโดยมีเจตนาก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย 
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สุวรรณา งามเหลือ (2557) ได้ศึกษา “การศึกษาวิเคราะห์ภาพล้อสังคมไทยในสื่อ
สังคมออนไลน์” มีวัตถุประสงค์คือเพ่ือศึกษาภาพล้อสังคมไทยในสื่อสังคมออนไลน์ 

ผลการศึกษาพบว่า ภาพล้อเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงบริบทของสังคมไทย              
ทั้งด้านลักษณะนิสัย ความมีอารมณ์ขัน ความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ความมีสิทธิ
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และความนิยมของคนในสังคม ทั้งยังเป็นเสมือนกระจกเงาสะท้อน
เพ่ือร้องบอกแก่ทุกคน โดยเฉพาะบุคคลสาธารณะในแง่มุมต่าง ๆ  

จากข้อมูลด้านบนที่ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดการเสียดสีพบว่าการเลือกใช้และ
วัตถุประสงค์ในการเสียดสีมีความคล้ายคลึงกัน โดยสามารถอธิบายได้ว่า การเสียดสี ส่วนมาก                 
มีความหมายไปในทางลบ ผู้เขียนส่วนมากจะไม่ระบุตัวตนของผู้ที่ก าลังถูกกล่าวถึง ซึ่งกลวิธีการเสียดสี
นั้นจะปรากฏผ่านการสร้างองค์ประกอบ กลวิธีการประพันธ์ และกลวิธีทางภาษา เช่น การใช้ถ้อยค า
เชิงวาทศิลป์ การใช้น้ าเสียง การใช้ถ้อยค าเชิงเปรียบเทียบ ล้อเลียน การใช้ถ้อยค ากระทบ เหน็บแนม 
แฝงนัย ทั้งนี้ผู้อ่านจะเข้าใจในเนื้อหาหรือเรื่องที่ผู้เขียนก าลังจะสื่อสารได้ ก็ต่อเมื่อผู้อ่านเองได้เคยมี
ประสบการณ์ความรู้พ้ืนฐานในเรื่องนั้น  

2.2.2) งานวิจัยเกี่ยวกับการใช้ภาพการ์ตูนเพื่อเสียดสีสังคม 

งานวิจัยเกี่ยวกับการใช้ภาพการ์ตูนเพ่ือเสียดสีสังคมนั้น ส่วนมากผู้เขียนจะใช้
ตัวละครเป็นผู้ด าเนินเรื่องและแสดงออกถึงการเสียดสี เช่นการเสียดสีสังคม การเมือง การศึกษา ทั้งนี้
ลักษณะของการ์ตูนที่ใช้จะต้องมีความเหมาะสม ตรงกับจุดมุ่งหมายของผู้เขียน สามารถที่จะท าให้
ผู้อ่านเข้าใจตรงตามความหมายของวัตถุประสงค์ที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อสาร โดยงานวิจัยที่เกี่ยวกับ
การใช้ภาพการ์ตูนเพ่ือเสียดสีสังคม มีนักวิชาการหลายท่านได้ศึกษาและให้ค าจ ากัดความไว้ดังนี้ 

อวยพร พานิช และคณะ (2550 :345-347) กล่าวว่า วรรณกรรมสื่ออารมณ์ขันเป็น            
งานเขียนประเภทบันเทิงคดีประเภทหนึ่ง ทั้งในรูปแบบของเรื่องล้อเลียน เรื่องเสียดสี การ์ตูน 
ภาพวาด ภาพล้อ โดยเฉพาะเกี่ยวกับบุคคลที่มีชื่อเสียงและนักการเมือง เหตุการณ์ในปัจจุบัน 
เหตุการณ์ทางการเมืองที่เป็นจุดเด่นน่าสนใจในขณะนั้น ภาพล้อการเมืองเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่             
ร่วมสมัยรู้จักภาพล้อก่อให้เกิดอารมณ์ขัน ชี้ให้เห็นสิ่งซ่อนเร้นแอบแฝงด้วยความเฉียบแหลม  

นฤมล เรืองณรงค์ (2533 :4) กล่าวว่า การ์ตูนล้อเลียนคือ ภาพการ์ตูนที่เกิดขึ้นจากผล
ทางการเมืองท าหน้าที่แสดงความคิดเห็น ให้ข้อมูลข้อสรุปในรูปแบบของการล้อเลียนตัวบุคคล           
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การเสียดสี การประชดประชัน การเปรียบเปรยเปรียบเทียบและเป็นการบันทึกเหตุการณ์ด้วยภาพ
โดยสร้างให้ผู้อ่านเกิดแง่มุม แนวคิดใหม่ ๆ เกิดอารมณ์ขันหรือความรู้สึกสะเทือนจิตใจ  

วรรณวรพงษ์ หงส์จินดา (2538 :59-61) กล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้นิยมอ่านการ์ตูนที่เกี่ยวกับ
การเมืองเป็นจ านวนมากเนื่องจากติดใจในอารมณ์ขันและลีลาการประชดประชันแบบตรงไปตรงมา 
กระชับ ได้ใจความที่ง่ายต่อการเข้าใจ เข้าถึงได้มากกว่า การเขียนบทความทางการเมืองบางครั้ง
น าเสนอในรูปแบบของสัญญาลักษณ์เพ่ือย่นระยะเวลาในการท าความเข้าใจ จึงท าให้ผู้อ่านสามารถ
สรุปประเด็นของเรื่องที่น าเสนอ เกิดการแทรกความสะใจและอารมณ์ได้รวดเร็ว ลักษณะเด่นอาจเป็น
การสร้างความคิดรวบยอดที่เกิดการตกผลึกมาอย่างดี สามารถเข้าสู่ใจกลางของปัญหาและเหตุการณ์
ได้อย่างรวดเร็ว ตรงประเด็น  โดยนักเขียนเหล่านี้ต้องอาศัยความสามารถในหลากหลายด้านเพ่ือให้
เกิดความงามทั้งทางด้านศาสตร์และศิลป์  

บุญยงค์ เกศเทศ (2525 :258-270) กล่าวว่า ภาษาที่จะใช้ประกอบภาพการ์ตูนนั้นมักใช้                   
การบรรยายเพียงสั้น ๆ ใช้ประโยคง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน และมีความนิยมใช้มากกว่าบทพรรณนาหรือบท
บรรยายบทสนทนามีความเหมาะสมกับบุคลิกลักษณะตัวละครภายในเรื่อง มีความสมจริง สอดคล้อง
กับฉากภายในเรื่องและสถานการณ์ของเรื่อง ในส่วนของลักษณะข้อความที่ปรากฏในภาพการ์ตูนนั้น  

พรพิมล  เฉลิมมีประเสริฐ (2542 :362) กล่าวว่า การ์ตูนใช้ภาษาทั่วไปและภาษาเฉพาะ
ค าพูดหรือบทสนทนา ตัวละครบางตัวอาจมีกรอบของข้อความล้อมรอบและโยงไปที่ตัวละครผู้พูด 
เพ่ือแสดงว่าตัวละครตัวนั้นพูด ถ้อยค าและบทสนทนามีความกะทัดรัด สั้น กระชับ แต่ได้ใจความและ
มีความหมาย ไม่ใช้ภาษาฟุ่มเฟือยส่วนใหญ่เป็นค าพูดแสดงอารมณ์และเสริมบทบรรยาย นอกจากนี้ 
ยังมีการใช้สัญลักษณ์เพ่ือสื่อความหมายแทนภาษาพูด 

บัวค า บุญจันทร์ (2549:18) กล่าวว่า การสร้างอารมณ์ขันที่พบในงานวิจัยประเภทการ์ตูน
ล้อเลียนจ าแนกมุกสร้างอารมณ์ขันโดยเรียงล าดับจากมุกที่มีการเลือกใช้มากที่สุด 27 ประเภท ได้แก่ 
ค าพูดหรือความเห็นที่น่าหัวเราะ การกล่าวเกินจริง การกล่าวน้อยกว่าที่เป็นจริง การเย้ยหยัน 
เรื่องราวหรือข้อความที่พูดโดยขัดแย้งกับความรู้สึก ช่วงเวลาที่น่าอาย บุคลิกบางอย่างที่ไม่รู้ตัวโดย
ผู้อ่านจะเห็นได้จากภาพสะท้อนกลับและนิสัยที่เคยชิน การมีบุคลิกที่ผิดไปจากที่มันควรจะเป็น               
การเล่นส านวน อักษร ความหมายที่ซับซ้อน ความไม่ลงลอยกัน การเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถเกิดขึ้น
ได้จริง เช่น การแปลงร่างจากมนุษย์กลายเป็นสัตว์อ่ืน ๆ หรือสิ่งของที่มีลักษณะเหมือนมนุษย์ การใช้
อุปมาอุปมัยกับถ้อยค า ความหวาดกลัว ช่วงเวลาที่น่าสงสาร ความรันทด ความไม่ถูกกาลเทศะ         
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ความไม่เข้ากับยุคสมัย ความล้าหลังการล้อเลียนหรือเลียนแบบ การยอกย้อน ความตลกแบบไร้สาระ 
ความเห็นอันโจ่งแจ้ง การจูงใจให้คิด 

เพียงฤดี ธีรวุฒิชูวงศ์ (2542) ได้ศึกษา “การสื่อความหมายจากประเด็นทาง
การเมืองผ่านการ์ตูนการเมือง” มีวัตถุประสงค์คือเพ่ือศึกษาถึงเนื้อหาของการ์ตูนการเมือง การใช้
วิธีการสื่อความหมายประเภทต่าง ๆ ของนักเขียน รวมทั้งวิธีการสร้างภาพจากการเปรียบเทียบและ
เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้รับสารต่อการสื่อความหมายผ่านการ์ตูน 

ผลการศึกษาพบว่า นัก เขี ยนการ์ตูนส่วนมากนิยมใช้การเปรียบเทียบ 
อุปมาอุปไมย มากกว่าการเปรียบเทียบเชื่อมโยง ในส่วนของประเด็นที่นักเขียนกล่าวถึงจะเป็น
ประเด็นการเมือง ที่ปรากฏในกรอบการ์ตูนแสดงออกถึงการโจมตีรัฐบาลเป็นหลัก ประเด็นรองลงมา
คือการวิจารณ์ความประพฤติของนักการเมือง ประเด็นเศรษฐกิจและประเด็นสังคมอ่ืน ๆ  

วชิรารัตน์ นิรันดร์เตชาภัทร์ (2550) ได้ศึกษา “ลักษณะการแปลงข่าวเพ่ือเสียดสี 
ล้อเลียนทางการเมืองในหน้า “ผู้จัดกวน”ของหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันกับปฏิกิริยาการรับรู้ของ
ผู้อ่าน” มีวัตถุประสงค์คือเพ่ือศึกษาลักษณะรูปแบบ เนื้อหา การใช้ภาพ เทคนิคการแปลงและ               
แต่งข่าว กลวิธีการแต่งค า ข้อความหรือเรื่องราวที่สร้างขึ้นใหม่เพ่ือเสียดสีและวิจารณ์ , เพ่ือศึกษา
นโยบายผู้จัดท าและวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างในการน าเสนอและเพ่ือวิ เคราะห์                        
การสื่อความหมาย การใช้ภาษา การสร้างอารมณ์ขันด้วยการใช้ภาพข่าว พาดหัวข่าว เนื้อข่าว               
รวมทั้งวิเคราะห์ความเข้าใจในเนื้อหาและการตีความของผู้อ่าน 

ผลการศึกษาพบว่า “ผู้จัดกวน” ใช้รูปแบบการน าเสนอเลียนแบบข่าว               
อันประกอบด้วยการพาดหัวข่าว ความน าเสนอข่าว เนื้อข่าวและภาพข่าว โดยน าเสนอหัวข้อข่าว
การเมืองมากที่สุด รองลงมาคือ ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวสังคมและข่าวบันเทิง ตามล าดับ มีการน าเสนอ
ประเด็นข่าวที่ไม่โปร่งใสหรือความคลุมเครือและเน้นไปที่องค์ประกอบของคุณค่าข่าวด้านผลกระทบ
มากที่สุด ในการแปลงข่าวจะแปลงจากหัวข้อข่าว ประเด็นข่าวหรือองค์ประกอบของข่าวโดยยังคง
ความเดิมไว้แต่ในส่วนของความขึงขังจริงจังให้เป็นเรื่องล้อเล่น ล้อเลียนที่ผิดเพ้ียนจากเดิมด้วยการใช้
ส านวน ภาษาไม่ว่าจะเป็นภาพพจน์หรือการตั้งสมญานาม นอกจากนั้นยังพบการสอดแทรกอารมณ์
ขันผ่านจินตนาการตามองค์ประกอบของเรื่องเล่าโดยแสดงน้ าเสียงล้อเลียน ประชดประชันหรือเสียดสี
ที่มุ่งการประนามหรือติเตียน 

ธีระ ธัญไพบูลย์ (2541) ได้ศึกษา “การวิเคราะห์กระบวนการประตูข่าวสาร
การ์ตูนการเมืองในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย” มีวัตถุประสงค์คือเพ่ือศึกษาถึงกระบวนการ
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เลือกสรรกลั่นกรอง, เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้เขียนการ์ตูน ในการก าหนด
รูปแบบและเนื้อหาการ์ตูนการเมือง และเพ่ือศึกษากลวิธีการน าเสนอ 

ผลการศึกษาพบว่าผู้ เขียนการ์ตูนส่วนมากมีการน าเสนอเป็นการ์ตูนแบบ               
ช่องเดียวไม่พบการเขียนแบบอ่ืน มีการใช้ตัวการ์ตูนเป็นภาพล้อเลียนบุคคลในข่าวและมีข้อความ
อธิบายประกอบ เนื้อหาทางการเมืองที่ผู้ เขียนต้องการน าเสนอมากที่สุดได้แก่ ด้านการเมื อง            
ด้านสังคมและเศรษฐกิจ ด้านการเมืองจะสอดคล้องกับประเด็นและกระแสข่าวสารในขณะนั้น  

จากงานวิจัยและข้อมูลเบื้องต้นสามารถจ าแนกประเภทการ์ตูนได้ในแง่มุมที่หลากหลาย  
ไม่ว่าจะเป็นการล้อเลียนสังคม บุคคล การเมือง เรื่องที่เกี่ยวกับการเมืองมักพบเป็นจ านวนมาก
เนื่องจากการเมืองเป็นเรื่องที่สามารถทราบและรับรู้ได้ทั่วไปเมื่อมีคนน าเรื่องเหล่านั้นมาเขียนผู้อ่าน          
ก็มักจะติดใจในอารมณ์ขันและลีลาการประชดประชัน บางครั้งผู้เขียนเองก็สอดแทรกอารมณ์ขันด้วย
วิธีการเปลี่ยนช่วงเวลาที่น่าอาย ปรับบุคลิกบางอย่างที่ไม่รู้ตัวโดยผู้อ่านจะเห็นได้จากภาพสะท้อนกลับ
และนิสัยที่เคยชิน การมีบุคลิกที่ผิดไปจากที่มันควรจะเป็น การเล่นส านวน อักษร ความหมาย            
ที่ซับซ้อน ความไม่ลงลอยกัน การเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงหรือการใช้ตัวการ์ตูนเป็น
ภาพล้อเลียนบุคคลในข่าวและมีข้อความอธิบายประกอบ เนื้อหาทางการเมือง สังคมและบุคคล  

จากการศึกษาพบงานวิจัยเกี่ยวกับ “เรื่องสั้นแนวเสียดสีของไทยระหว่าง พ.ศ. 2535-
2545: การศึกษาแนวคิดและกลวิธี”, “กลวิธีทางภาษาในวัจนกรรมเสียดสีเพ่ือสร้างความตลกขบขัน
ของไทย” “ลักษณะการแปลงข่าวเพ่ือเสียดสี ล้อเลียนทางการเมืองในหน้า “ผู้จัดกวน”ของ
หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันกับปฏิกิริยาการรับรู้ของผู้อ่าน”และ “การสื่อความหมายจากประเด็นทาง
การเมืองผ่านการ์ตูนการเมือง”แต่ไม่พบการศึกษากลวิธีการใช้ภาษาและภาพในเพจ Jod 8riew 

ผู้วิจัยจึงเห็นถึงความน่าสนใจเนื่องจากเพจที่ผู้วิจัยต้องการจะศึกษานั้นเป็นสื่อใหม่และ
พบว่ามีผู้ติดตามเป็นจ านวนมากเป็นเพจที่สอดแทรกแง่คิด การเสียดสี ล้อเลียนกับเหตุการณ์ต่าง ๆ  
ที่เกิดขึ้นโดยการถ่ายทอดออกมาทางภาพและภาษาที่ปรากฏ ทางเพจมีการแชร์ภาพและข้อความ 
เป็นจ านวนมากจากผู้ติดตามคนอ่ืน ๆ และไม่มารจ ากัดเพศ วัย บุคคล สถานที่ สามารถเข้าถึงได้ง่าย
จึงจะศึกษาเกี่ยวกับกลวิธีการเสียดสีจากทางภาษาและภาพที่ทางผู้จัดตั้งเพจได้พยายามน าเสนอ ทั้งนี้
ผู้วิจัยมุ่งจะศึกษาเพ่ือต้องการทราบว่าทางเพจ Jod 8riew มีการเลือกใช้กลวิธีการเสียดสีจากภาษา
อย่างไรและเพ่ือให้ทราบว่าการใช้ภาพในการเสียดสีผ่านภาพการ์ตูนเพจ Jod 8riew นั้นเป็นอย่างไร 
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บทที่ 3  

การวิเคราะห์เนื้อหาที่ปรากฏในการ์ตูนเพจJod 8riew 

 

การ์ตูนเพจ Jod 8riew ผู้เขียนสร้างขึ้นโดยเอกลักษณ์เฉพาะบุคคลไม่ว่าจะเป็นลายเส้น        
ที่โดดเด่น อีกท้ังภาพการ์ตูนยังมีรูปแบบที่น่าสนใจทั้งแบบรูปภาพประกอบข้อความ และแบบรูปภาพ
เพียงอย่างเดียว ในบางสถานะผู้เขียนได้แทรกมุกตลกและแง่คิดต่าง ๆ ท าให้มีผู้ติดตามเป็นจ านวน
มาก นอกจากนั้นเนื้อหาส่วนใหญ่ยังเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ เรื่องราวเฉพาะ                    
ที่เคยเกิดขึ้นกับบุคคล สถานที่ และเหตุการณ์ทางสังคม โดยการวิเคราะห์จากรูปภาพและข้อความ              
ที่ปรากฏในสถานะแต่ละสถานะ จากวัตถุประสงค์ในข้อแรก ต้องการทราบถึงเนื้อหาที่ปรากฏใน
การ์ตูนเพจ Jod 8riew 

ผู้วิจัยสามารถจัดประเภทเนื้อหาได้ 4 ประเภท ได้แก่ 1) เนื้อหาเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคน               
ในสังคม 2) เนื้อหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจ 3) เนื้อหาเกี่ยวกับการเมือง และ 4) เนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษา 
สามารถอธิบายได้ดังนี้  

3.1) เนื้อหาเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนในสังคม 

วิถีชี วิ ต  หมายถึ ง  ทางด า เนินชีวิต  เช่น วิถีชี วิ ตชาวบ้าน ( พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1119) โดยเนื้อหาที่ผู้วิจัยได้ศึกษาเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการด าเนินชีวิต
ของคนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสอน ความแตกต่างของบริบททางสังคม กระแสสังคม หรือ
เรื่องทั่วไปที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน จากการวิเคราะห์เนื้อหาที่ปรากฏในการ์ตูนเพจ Jod 8riew      
พบเนื้อหาเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนในสังคม สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

3.1.1) ครอบครัว 

ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลในการ์ตูนเพจ Jod 8riew พบว่ามีเรื่องราวของวิถีชีวิตที่เกิด
จากครอบครัว ตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2556: 230) ครอบครัว 
หมายถึง สถาบันพ้ืนฐานของสังคมที่ประกอบไปด้วยสามีภรรยา และหมายความรวมถึงลูกด้วย
(ราชบัณฑิตยสถาน , 2556) ซึ่ งเนื้อหาที่ เกี่ ยวกับครอบครัวที่พบในการ์ตูนเพจ  Jod 8riew                 
เป็นเรื่องราวที่แสดงออกทางอารมณ์ การปฏิบัติตน รวมถึงค าพูดที่กล่าวออกมาเพ่ือสื่อสารกับบุคคล
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ในครอบครัว พบจ านวน 9 สถานะ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) ลักษณะการสอนของคน                 
ในครอบครัว และ 2) ความแตกต่างของบริบททางสังคม สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

3.1.1.1) ลักษณะการสอนของคนในครอบครัว  

จากการศึกษาข้อมูลในการ์ตูนเพจ Jod 8riew ลักษณะการสอนของคน
ในครอบครัว เป็นเรื่องราวที่ผู้ปกครองได้ปลูกฝังและตักเตือน ลูกหลานของตนเองให้ประพฤติตน
ในทางที่ดี โดยเนื้อหาผู้เขียนได้สอดแทรกอารมณ์ขันและข้อเท็จจริงเพ่ือให้พฤติกรรมหรือเหตุการณ์
เหล่านั้นชัดเจนและเมื่อผู้อ่านได้เปิดอ่านก็สามารถเข้าใจได้ จากตัวอย่างดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 

จากเนื้อหาในภาพข้างต้น ปรากฏข้อความว่า  

ช่องที่ 1 ตอนเด็ก     

 “รีบนอนเร็ว ไม่ยอมนอนเดี๋ยวตุ๊กแกมากินตับนะ” 

ช่องที่ 2 ตอนโต 

“กลัวอะไรของมึง ปัญญาอ่อน แค่ตุ๊กแก” 
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จากเนื้อหาข้างต้น ผู้เขียนได้ใช้ภาพเพ่ือแสดงถึงการสอนของครอบครัว โดยเห็น

ได้จากที่ผู้เขียนสร้างตัวละครในเรื่องที่ประกอบด้วยแม่และลูก ซึ่งภาพในช่องที่ 1 จะเป็นภาพที่แม่

พยายามใช้ค าพูดที่ว่า “รีบนอนเร็ว ไม่ยอมนอนเดี๋ยวตุ๊กแกมากินตับนะ” ค าพูดข้างต้นของแม่เป็น           

กุศโลบายที่พยายามท าให้ลูกนอน   

นอกจากนั้นพฤติกรรมของแม่สะท้อนวิธีการเลี้ยงเด็กของหลาย ๆ ครอบครัว           

ในสังคมไทย ที่มักจะสร้างกุศโลบายต่าง ๆ มาใช้ในการเลี้ยงเด็ก โดยเฉพาะเด็กช่วงก่อนวัยเรียน          

เด็กยังมีภาวะอ่อนต่อโลกจึงเชื่อในสิ่งที่ผู้ใหญ่พูด พฤติกรรมดังกล่าวเป็นการสร้างความรู้สึกหวาดกลัว

ให้กับเด็ก เมื่อเด็กกลัวก็จะยอมท าตามท่ีบอก ทั้งนี้อาจส่งผลในอนาคตท าให้เด็กเกิดความกลัวและ ติด

ตัวไปตลอด ดังที่ (ต้นคิด, 2562: ออนไลน์) ได้กล่าวว่า ในทางจิตวิทยาการปลูกฝังความกลัวให้กับเด็ก

เป็นเรื่องที่ไม่ควรกระท า เพราะความกลัวที่ฝังใจจะส่งผลกระทบต่อจิตใจ บางคนเมื่อโตขึ้นความกลัว

นั้นอาจหายได้เอง แต่ในขณะที่บางคนอาจมีความกลัวนั้นติดตัวไปตลอด ซึ่งสอดคล้องกับภาพ             

ที่ปรากฏในช่องที่ 2 เมื่อเด็กชายโตขึ้นเขามีความหวาดกลัวตุ๊กแกที่เกาะอยู่ที่ผนังบ้าน เหตุการณ์

ข้างต้นหลังจากที่ผู้ใหญ่กล่าวว่า “ถ้าไม่นอนจะให้ตุ๊กแกมากินตับ” เมื่อเด็กได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่                 

จึงส่งผลให้เกิดเรื่องราวฝังใจเกี่ยวกับตุ๊กแก   

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 
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จากเนื้อหาในภาพข้างต้น ปรากฏข้อความว่า 

ช่องที่ 1 “เมื่อเล่นต่อสู้กับน้อง” 

ช่องที่ 2 พ่ีชาย “ดาบเลเซอร์สังหาร” 

ช่องที่ 3 “โป๊ก” 

ช่องที่ 4 น้อง “แงงงงง” 

ช่องที่ 5 แม่ “ก้านมะยมสังหาร” 

ช่องที่ 6 แม่ “ไอ้แฟรงค์ท าน้องร้องไห้เหรอ” 

จากสถานการณ์ของตัวละครที่ผู้เขียนได้สร้างขึ้น เป็นเรื่องราวในวัยเด็กระหว่าง 

พ่ีกับน้อง เห็นได้จากข้อความช่องที่ 1 มีข้อความว่า “เมื่อเล่นต่อสู้กับน้อง”และช่องที่ 2 พ่ีชายกล่าว

ว่า“ดาบเลเซอร์สังหาร” เป็นการน าเรื่องจากละครที่ตนเองชื่นชอบมาเล่นสนุก ๆ กันแต่กลายเป็น

ปัญหาในตอนหลังเมื่อพ่ีชายเล่นแบบจริงจังเห็นได้จากช่องที่ 3 และ 4 พ่ีชายได้ใช้ไม้ที่สมมติขึ้น                 

ว่าเป็นดาบเลเซอร์ฝาดไปตรงหัวน้อง น้องรู้สึกเจ็บปวดจึงร้องไห้ออกมา แม่เมื่อได้ยินโดยทั่วไปแล้ว

ผู้ใหญ่มักจะลงโทษกับผู้ที่โตกว่าเพราะเชื่อว่าผู้ที่อายุมากจะต้องไม่กระท าผิดหรือกลั่นแกล้งน้อง จึงรูด

ใบมะยมทิ้งพร้อมกับค าพูดที่ว่า “ก้านมะยมสังหาร” โดยผู้เขียนได้สอดแทรกมุกตลกตรงค าว่า                

“ก้านมะยมสังหาร” เนื่องจากแม่ได้เลียนแบบค าพูดของพี่ชาย  

อีกทั้งข้อมูลข้างต้นยังเป็นการปลูกฝังและสั่งสอนของคนในครอบครัวให้รักใคร่ 

ปรองดองกัน นอกจากนั้นยังสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะนิสัยของคนไทยที่ผู้ใหญ่จะสั่งสอนให้พ่ีรักน้อง

และหากเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามพ่ีจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับโทษก่อนเสมอไม่ว่าจะผิดหรือไม่ เนื่องจาก

ผู้ใหญ่เห็นว่าผู้ที่อายุมากกว่าจะต้องคิดอย่างเป็นระบบ รอบคอบ และมีเหตุผล โดยการเล่นของ           

สองพ่ีน้องก็เช่นกัน หรืออีกนัยหนึ่งคือผู้ เขียนต้องการจะสื่อถึงพฤติกรรมของคนในสังคมที่ผู้ใหญ่

จะต้องมีความกรุณาต่อเด็ก  
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ภาพที่ 3 

จากเนื้อหาในภาพข้างต้น ปรากฏข้อความว่า 

ช่องที่ 1 

ช่องที่ 2 “เล่นอะไรอยู่ลูก” 

ช่องที่ 3 “เล่นเกมส์หาตังค์สร้างบ้านให้น้องแมวอะแม่ น่ารัก”  

ช่องที่ 4 “เฮ้ย..แต่งบ้านให้น้องแมวสวยจัง” 

ช่องที่ 5 “แต่บ้านช่องตัวเองอะ หัดเก็บซะมั่ง ชั้นนึกว่ามาโรงงานย่อยขยะ” 

จากเนื้อหาที่ปรากฏข้างต้นแสดงให้ เห็นถึงลักษณะพฤติกรรมบางส่วน                    

ของเด็กในสังคมปัจจุบัน ผู้ปกครองส่วนมากให้ความสนใจและใส่ใจกับการท างานเพ่ือหาเลี้ยง

ครอบครัวจนลืมดูแลลูกหลานของตน และในปัจจุบันเด็กมักจะถูกเลี้ยงให้อยู่กับสื่อเทคโนโลยี เช่น 

โทรศัพท์ แทปเล็ต คอมพิวเตอร์ จึงไม่ได้รับการปลูกฝังที่ถูกต้อง ที่เหมาะสมกับช่วงวัย อีกทั้งเด็ก        

จะยังคิดวิเคราะห์ และแยกแยะพฤติกรรมต่าง ๆ ทั้งที่ดี และไม่ดีไม่ได้ เด็กเกิดการเรียนรู้เองและ                 

มีพฤติกรรมแบบเดิมซ้ า ๆ ดังนั้นเมื่อเชื่อว่าตนเองท าสิ่งนั้นดีแล้ว ถูกแล้ว เด็กก็จะจดจ าและยาก                

แก่การแก้ไขในภายหลัง ซึ่งผู้เขียนเชื่อมโยงเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งที่ลูกติดเกมเป็นเกมสร้างบ้าน

ให้แมว  แม่ได้ใช้ค าพูดเพ่ือประชดประชันลูกว่า“เฮ้ย..แต่งบ้านให้น้องแมวสวยจัง” เนื่องจากในเกม 



  22 

ลูกได้เก็บกวาดบ้านของแมวอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ในขณะที่ชีวิตจริงห้องของตัวลูกเองกลับ                  

ไม่ท าความสะอาด แม่จึงใช้ถ้อยค าเพ่ือประชดถึงพฤติกรรมของลูกที่ขัดแย้งกันระหว่างเกมกับชีวิตจริง 

พร้อมบอกให้เก็บห้องของตนเอง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 
จากเนื้อหาในภาพข้างต้น ปรากฏข้อความว่า 

ช่องที่ 1      ปึ้ง! 

ช่องที่ 2       “อย่าร้องนะลูกนี่แม่ตีโต๊ะให้แล้ว มันท าหนูใช่ไหม” 

ช่องที่ 3      ปึ้ง! “โอ้ย!!! นิ้วก้อยตีนกู” 

ช่องที่ 4     “ไอ้เวรนิไปถีบโต๊ะมันท าไมมันอยู่ตรงนั้นมาเป็นสิบปีแล้ว  

               โง่เดินไปเตะมันเอง” 

จากเนื้อหาแสดงถึงการอบรมสั่งสอนของบุคคลในครอบครัว ผู้เขียนได้แสดง             
การอบรมเลี้ยงดูของบุคคลในครอบครัวผ่านภาพการ์ตูน โดยในช่องที่ 1 เป็นภาพช่วงวัยเด็กที่มี
พฤติกรรมชอบเดินเล่นซุกซน ท าให้เดินไปชนกับโต๊ะ เด็กจึงร้องไห้ออกมา แม่มีอาการตกใจจึงเข้ามา
เพ่ือปลอบลูกด้วยค าพูดที่มุ่งกล่าวโทษสิ่งของที่วางอยู่ว่าผิด ดังเห็นได้จากค าพูดในภาพช่องที่ 2               
ของแม่ว่า  “อย่าร้องนะลูกนี่แม่ตีโต๊ะให้แล้ว มันท าหนูใช่ไหม” พฤติกรรมการกล่าวโทษสิ่งของ            
ของแม่เป็นสิ่งที่ปลูกฝังให้ลูกจดจ าว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น ตนเองไม่ใช่คนผิด เด็กในช่วงวัยนี้จะยังไม่รู้ว่า
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อะไรคือความจริง อะไรคือสิ่งที่ถูกต้อง ไม่รู้จักการใช้เหตุผล ผู้ใหญ่ ควรจะให้ค าแนะน าหรือ             
การสั่งสอนในสิ่งที่ถูก และอธิบายเหตุผลในสิ่งที่เกิดขึ้นแก่เด็ก เมื่อผู้ใหญ่ขาดการแนะน าจึงส่งผล              
ต่อพฤติกรรมเด็กในอนาคต ดังภาพที่ปรากฏช่องที่ 3 และ 4 เมื่อลูกเติบโตขึ้นและได้เดินชนโต๊ะ             
กลับแสดงอาการโมโห และได้เตะโต๊ะกลับ  

ผู้ปกครองควรให้ค าแนะน าแก่เด็กถึงการแสดงออกทางด้านอารมณ์ และทักษะ

ต่าง ๆ ผู้ปกครองควรแสดงให้เด็กเห็นถึงคุณค่าของการกระท า ขณะที่เด็กแสดงพฤติกรรมที่ดีซึ่งเป็น       

ที่น่ายอมรับด้วยการให้ก าลังใจ สบตา ยิ้ม หรือพูดชื่นชม เช่น พูดว่า “เก่งจังเลย” “น่ารักจังเลยที่เก็บ

ของเล่นเข้าที่เรียบร้อยเชียว”ขณะเดียวกันหากเด็กกระท าพฤติกรรมที่ผิด ผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ควรให้

ค าชี้แนะ ในสิ่งที่ควรจะเป็นไม่เยินยอหรือเข้าข้างเด็กจนเกินไป เช่น พูดว่า “ใครท าเดี๋ยวแม่จะตี          

ให้เอง” “อย่าร้องนะเดี๋ยวแม่ตีให้” เพ่ือให้เด็กเข้าใจและมีพฤติกรรมที่ดีจนเกิดความเคยชิน               

(จันทรา ด่านคงรักษ,์ 2561: 20)  

3.1.1.2) ความแตกต่างของบริบททางสังคม 

จากการศึกษาข้อมูลในการ์ตูนเพจJod 8riew พบความแตกต่างของ
บริบททางสังคม โดยเนื้อหาจะเป็นการกล่าวเปรียบเทียบระหว่างสังคมเมืองและสังคมบ้าน ๆ (ชนบท)
สามารถอธิบายได้จากตัวอย่างดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 
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  จากเนื้อหาในภาพข้างต้น ปรากฏข้อความว่า  
เวลาสองทุ่ม 

   ช่องที่ 1  “แถวบ้าน” 
ช่องที่ 2  “ที่ กทม.” 

จากข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นถึงลักษณะการด าเนินชีวิตของครอบครัว
สองครอบครัว โดยภาพในช่องที่ 1 สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะครอบครัวที่อาศัยอยู่สังคมชนบท ในช่วง
เวลา 20.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาเข้านอนของผู้คนในพ้ืนที่ชนบท ตรงกันข้ามกับชีวิตของผู้คนในสังคม
เมืองช่วงเวลา 20.00 น. กลับเป็นเวลาในการเดินทางเพ่ือกลับไปยังที่พักอาศัยของแต่ละครอบครัว 
สังเกตได้จากภาพช่องที่ 2 ผู้เขียนไม่ได้ใช้ข้อความเป็นตัวบรรยายแต่ให้ภาพเป็นตัวช่วยมาขยายให้
เนื้อหามีความชัดเจนยิ่งขึ้น กล่าวคือ ในช่วงเวลาเดียวกัน ครอบครัวในสังคมเมืองและชนบทกลับมี   
วิถีการด าเนินชีวิตที่แตกต่างกัน อาจเพราะชีวิตของผู้คนในสังคมชนบทเป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่าย            
ไม่จ าเป็นต้องใช้ชีวิตที่เร่งรีบ แออัดเฉกเช่นคนในสังคมเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 
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จากเนื้อหาในภาพข้างต้น ปรากฏข้อความว่า 

เวลาตี 5 
   ช่องที่ 1  “แถวบ้าน” 

ช่องที่ 2  “ที่ กทม.” 

จากข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นถึงลักษณะของการด าเนินชีวิตของ        
สองครอบครัว โดยภาพในช่องที่ 1 สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะครอบครัวที่อาศัยอยู่ในสังคมบ้าน ๆ 
(ชนบท) ช่องที่ 2 ครอบครัวของคนท่ีอยู่ในกรุงเทพมหานครฯ เป็นช่วงเวลาเดียวกัน 

จากการวิเคราะห์จะเห็นได้ว่าครอบครัวในช่องที่ 1 ยังคงนอนพักผ่อน 
ส่วนช่องที่ 2 ครอบครัวที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ จะต้องรีบออกจากบ้าน รับประทานอาหารบนรถ และ
มีสีหน้าที่ไม่สดใส อ่อนเพลีย  และการจราจรติดขัด จะเห็นได้จากที่ผู้เขียนได้วาดตัวละครพ่อ แม่ลูก 
นั่งอยู่บนรถเพ่ือจะเดินทางไปยังจุดหมายของแต่ละคน เป็นชีวิตที่เร่งรีบและน่าเบื่อหน่าย ซึ่งผู้เขียนได้
แสดงออกผ่านทางสีหน้าของตัวละคร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7 
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จากเนื้อหาในภาพข้างต้น ปรากฏข้อความว่า 

300 ปีก่อน 
ช่องที่ 1 แม่ “พระตีระฆังแล้วเร็วเข้า” 

   300 ปีหลัง 
ช่องที่ 2 “หยุดตีระฆังได้มั้ยคนจะนอน” 

จากเนื้อหาข้างต้นเป็นการใช้รูปภาพประกอบข้อความเพ่ือสื่อถึงความแตกต่าง
ระหว่างบริบททางสังคม เป็นการกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของสองช่วงเวลาแต่เหตุการณ์เดียวกัน 
คือพระตีระฆังเพ่ือบอกเวลาในช่องที่ 1 มีข้อความว่า 300 ปีก่อน นั่นหมายถึงช่วงเวลาที่ประเทศ         
ยังไม่ได้มีการพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีมากนัก การใช้ชีวิตที่ยังล้าหลัง ในบ้านแต่ละหลังอาจ                      
มีบางหลังเท่านั้นที่มีเครื่องบอกเวลา คนส่วนมากจะฟังเวลาพระตีระฆังเพ่ือจะได้ทราบว่าขณะนั้นเวลา
ประมาณเท่าใด ส่วนในภาพช่องที่ 2 ปรากฏข้อความว่า 300 ปีหลัง ซึ่งเป็นยุคแห่งการพัฒนา 
ประเทศเจริญก้าวหน้ามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น ผู้คนมีการท างาน การใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป           
เกิดสิ่งก่อสร้างมากมายขึ้น และจากภาพได้มีการสร้าง “คอนโดมิเนี่ยม” ในขณะที่พระตีระฆังก็มีเสียง
ตะโกนออกมาจากคอนโดว่า “หยุดตีระฆังได้ไหมคนจะนอน” เป็นการบ่งบอกได้ถึงความแตกต่างของ
ยุคสมัยและแนวคิดของคนท่ีเปลี่ยนไป 

จากเหตุการณ์ข้างต้นในช่องที่ 1 ผู้เขียนเน้นย้ าด้วยตัวเลขและเหตุการณ์ภายในภาพ
ว่าเป็นลักษณะนิสัยของคนไทยที่จะต้องใส่บาตรในตอนเช้า อันเป็นวัฒนธรรมที่ยึดถือปฏิบัติ                    
กันมานาน ผู้ใหญ่มักจะสอนให้เด็ก ๆ ตื่นตอนเช้าเพ่ือใส่บาตร ถือได้ว่าเป็นการท าบุญในทุก ๆ วัน   
โดยจากภาพจะเห็นได้ว่าช่องที่ 1 ผู้เป็นแม่ได้เร่งลูกเพ่ือให้ไปทันพระ จากค าพูดที่ว่า “พระตีระฆังแล้ว
เร็วเข้า” ประกอบกับการใส่สีหน้าของตัวละคร เพ่ือให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  ส่วนภาพช่องที่ 2 “300 ปี              
หลัง” การใส่บาตรก็ยังคงเป็นสิ่งที่รักษาและปฏิบัติสืบต่อกันมา แต่อาจด้วยลักษณะการใช้ชีวิต         
ที่เปลี่ยนไป การท างานที่เร่งรีบและไม่ค่อยได้พักผ่อน จึงท าให้เกิดเหตุการณ์ที่บางคนอาจไม่พอใจและ
แสดงอาการดั่งเช่นในภาพออกมาโดยผู้เขียนได้ใส่สีหน้าและกล่องข้อความเพ่ือเน้นย้ าถึงน้ าเสียงที่ใช้  
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ภาพที่ 8 

จากเนื้อหาในภาพข้างต้น ปรากฏข้อความว่า  

    ช่องที่ 1  “กินข้าวในเมืองหลวง” 

ช่องที่ 2  “กินข้าวที่บ้าน” 

จากเนื้อหาข้างต้นสามารถอธิบายถึงลักษณะการด าเนินชีวิตของคนเมือง
และสังคมบ้าน (ชนบท) ผู้เขียนพยายามจะกล่าวถึงลักษณะของการด าเนินชีวิต โดยประเด็นที่ผู้เขียน
ได้หยิบยกมาเป็นความแตกต่างกันเรื่องการรับประทานอาหารของคนในสังคมเมืองและสังคมบ้าน ๆ  
โดยในช่องที่ 1 เป็นภาพของบุคคลนั่งรับประทานอาหารในร้านอาหารข้างทางเพียงล าพัง ไม่มีการ
สนทนา ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน แสดงถึงความโดดเดี่ยว หรืออีกนัยหนึ่งหมายถึงการออกมาท างาน
เพ่ือหาเลี้ยงครอบครัว ในขณะที่ภาพในช่องที่ 2 เป็นการรับประทานอาหารของครอบครัวในชนบท 
การร่วมกันรับประทานอาหารอย่างพร้อมหน้า และเมื่อสังเกตจากสีหน้าของบุคคลทั้ง 2 จะเห็นว่า
บุคคลในครอบครัวชนบทที่รับประทานอาหารร่วมกันจะเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ             
ตรงกันข้ามกับสีหน้าของบุคคลในสังคมเมืองที่รับประทานอาหารเพ่ือหล่อเลี้ยงร่างกายเท่ านั้น              
สิ่งที่ขาดหายอย่างเห็นได้ชัดคือรอยยิ้มและความสุข 
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ภาพที่ 9 

จากเนื้อหาในภาพข้างต้น ปรากฏข้อความว่า  

   ช่องที่ 1  “เลิกเรียนแบบในเมือง” 

ช่องที่ 2  “เลิกเรียนแบบบ้านๆ” 

จากเนื้อหาข้างต้นพบข้อความที่แสดงถึงลักษณะของสังคมเมืองและสังคม
บ้าน ๆ (ชนบท) ผู้เขียนอธิบายถึงการด าเนินชีวิตของนักเรียนของสองสถานที่  โดยภาพสะท้อนความ
แตกต่างของนักเรียนในสังคมเมืองและบ้าน ๆ หลังเลิกเรียน ซึ่งจากภาพในช่องที่ 1 เป็นลักษณะ             
การใช้ชีวิตของนักเรียนในเมืองหลังเลิกเรียนก็จะชวนกันไปเดินเล่นในห้างสรรพสินค้า นั่งรถไฟฟ้า              
นั่งดื่มน้ า และกินขนมหวานที่ร้านอาหาร แต่เมื่อมองกลับมาในขณะที่สังคมช่องที่ 2 หลังเลิกเรียน          
จะชวนกันไปซื้อน้ า ขนมหรืออาหารจากร้านที่มาตั้งขายบริเวณประตู โรงเรียน ด้านการเดินทาง            
จะเห็นได้ว่านักเรียนจะขึ้นรถรับส่งนักเรียนเพ่ือเดินทางกลับบ้าน ในขณะที่นักเรียนบางคน                     
มีผู้ปกครองมารับ  

นอกจากนั้นผู้เขียนได้สะท้อนมุมมองของความอบอุ่นและความผ่อนคลาย
ของชนบท เมื่อไม่มีรถติด ไม่มีการแข่งขันสูง เทคโนโลยีไม่ใช่สิ่งจ าเป็นจึงท าให้ชุมชนเกิดความสงบ 
และท าให้ทราบถึงคุณค่าของชนบท เนื่องจากหลายคนที่ใช้ชีวิตในเมืองหลวงเมื่อได้เปิดอ่านเนื้อหา
หรือสถานะนี้แล้วก็จะท าให้นึกถึงอดีตและนึกถึงความรู้สึกท่ีราบเรียบ ไม่หวือหวาของตนเองในอดีต 
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3.1.2) กระแสสังคม 

จากการศึกษาเนื้อหาที่พบในการ์ตูนเพจJod 8 riew ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูล
ทั้งหมดพบว่า เนื้อหาเกี่ยวกับกระแสสังคมเป็นเรื่องทีเกิดขึ้นจากความนิยมของคนในสังคม การท า
ตามและการเลียนแบบ และการยอมรับจากคนในสังคมที่มีความคิดเห็นว่าสิ่งนี้ดี สิ่งนั้นไม่ดี รวมไปถึง
พฤติกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นของคนในสังคม ขณะเดียวกันเนื้อหาบางส่วนอาจเป็นเพียงเรื่องเล่าในอดีต
ที่บอกถึงความนิยมในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ เท่านั้น และจากการศึกษาพบเนื้อหาเกี่ยวกับกระแสสังคม
จ านวน 23 สถานะ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) สังคมแฟชั่น และ 2) ความเชื่อ 

3.1.2.1 สังคมกับแฟชั่น 

จากข้อมูลเกี่ยวกับแฟชั่นที่พบในการ์ตูนเพจJod 8 riew เป็นเนื้อหา
เกี่ยวกับความนิยมของคนในสังคม การท าตามและการเลียนแบบ ตามความหมายของพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2556: 826) ให้ความหมายของแฟชั่น หมายถึง น. สมัยนิยม, แบบหรือ
วิธีการที่นิยมกันทั่วไปในชั่วระยะเวลาหนึ่ง ดังนั้นเนื้อหาที่พบเกี่ยวกับสังคมแฟชั่น จึงเป็นเรื่องของ 
ความนิยมของคนในสังคม เรื่องหรือประเด็นที่ก าลังเป็นกระแส สามารถอธิบายได้จากตัวอย่างดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 10 
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จากเนื้อหาในภาพข้างต้น ปรากฏข้อความว่า  

  ช่องที่ 1 ผู้ชาย “จะลดความอ้วนละนี่คือครั้งสุดท้ายที่จะกินพิซซ่า” 

ช่องที่ 2 ผู้ชาย“จะลดความอ้วนละนี่คือครั้งสุดท้ายที่จะกินหมูกระทะ” 

ช่องที่ 3 ผู้ชาย “จะลดความอ้วนละนี่คือครั้งสุดท้ายที่จะกินไก่ทอด” 

ช่องที่ 4 ผู้หญิง “กินพิซซ่าอีกแล้วไหนบอกจะกินเป็นครั้งสุดท้ายไง” 

          ผู้ชาย “ไม่เป็นไรหรอกพิซซ่านาน ๆ กินซะที” 

จากเนื้อหาข้างต้นเป็นการใช้ภาพประกอบข้อความเพ่ือแสดงออกถึงพฤติกรรม          
การเลือกรับประทานอาหารของบุคคลที่ก าลังลดน้ าหนัก เนื่องจากในปัจจุบันกลุ่มคนในสังคม         
จ านวนมากหันมาใส่ใจและรักสุขภาพมากขึ้น เริ่มควบคุมอาหาร เริ่มออกก าลังกายเพ่ือให้รูปร่าง
ตนเองดูดีและแข็งแรง นอกจากนี้ยังพบว่ามีกลุ่มคนบางกลุ่มที่คิดเช่นนั้นแต่ไม่สามารถท าได้เนื่องจาก
ยังยึดติดกับพฤติกรรมเดิม ๆ และชื่นชอบในรสชาติอาหารมากกว่า จึงกลายเป็นเรื่องยากที่จะ               
ลดอาหารต่าง ๆ ได้ เห็นได้จากในช่องที่ 1ถึงช่องที่ 4 เป็นภาพของชายที่ก าลังคิดว่าจะลดความอ้วน          
แต่อาหารข้างหน้าเป็นอาหารที่ช่วยเพ่ิมน้ าหนักเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น พิซซ่า หมูกระทะ ไก่ทอด   
ซึ่งข้อความในแต่ละช่องคือ “นี่คือครั้งสุดท้ายที่จะกินพิซซ่า” “นี่คือครั้งสุดท้ายที่จะกินหมูกระทะ”
และ “นี่คือครั้งสุดท้ายที่จะกินไก่ทอด” เป็นการบอกถึงว่าการรับประทานอาหารในแต่ละครั้งจะเป็น
มื้อสุดท้าย วันต่อไปจะเลือกกินอาหารที่เกิดประโยชน์กับร่างกายและสามารถลดความอ้วนได้ 
นอกจากภาพอาหารแล้วยังเห็นได้ว่าตัวละครมีรูปร่างที่ใหญ่ขึ้น เนื่องจากการกินอาหารประเภทแป้ง
และไขมันมากเกินความจ าเป็น 

ผู้เขียนได้ใช้ข้อความและรูปภาพในช่องสุดท้ายซึ่งเป็นส่วนที่แสดงถึงการล้อเลียน
พฤติกรรมของคนที่ก าลังจะลดความอ้วนแต่ไม่รู้จักหักห้ามใจ จากค าพูดของเพ่ือนที่กล่าวว่า               
“ พิซซ่าอีกแล้วไหนบอกจะกินเป็นครั้งสุดท้ายไง” ค าพูดของเพ่ือนสามารถอธิบายได้ว่าผู้ชายยังคงกิน
อาหารแบบเดิม ไม่ได้หันไปสนใจในการลดความอ้วนอย่างที่ได้กล่าวไว้ในตอนแรก โดยผู้ชายพูดว่า  
“ไม่เป็นไรหรอกพิซซ่านานๆกินที” เป็นค าพูดที่แสดงถึงการไม่เอาใจใส่ ไม่ได้สนใจอย่างจริงจัง 
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ภาพที่ 11 

จากเนื้อหาในภาพข้างต้น ปรากฏข้อความว่า 
สมัยก่อน 
วัยเด็ก  “มันคืออะไรเหรอไม่เคยเห็นไปดูกันเถอะ” 
ผ่านมา 20 ปี 
วัยหนุ่ม “ทุกอย่างเหมือนเดิมไม่คิดจะพัฒนากันบ้างเลยเหรอ” 
ผ่านมา 60 ปี 
วัยชรา “ยังเหมือนเดิมเลยนะเนี่ย ดีจริงๆที่ยังอนุรักษ์เอาไว้” 

จากภาพและเนื้อหาเป็นการกล่าวถึงความนิยมของสังคมหรือบุคคล                 
ในสังคมที่ไปเที่ยวงานวัด ภายในงานวัดจะมีกิจกรรมต่าง ๆ และของเล่นหลากหลายชนิด โดยช่องที่ 1 
เป็นภาพของพ่อพาลูกไปเที่ยวงานวัดตอนเด็ก ลูกมีความตื่นตาตื่นใจและสนุกกับเครื่องเล่นที่พ่อ           
พาไปเล่น เมื่อเวลาผ่านไปลูกโตขึ้น ลูกก็ได้ไปเที่ยวงานแต่ลูกกลับความรู้สึกท่ีแตกต่างไปจากตอนเด็ก 
ไม่รู้สึกสนุกเท่าเดิมและคิดว่าของเล่นในงานยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง สังเกตจากค าพูดที่ว่า 
“ทุกอย่างเหมือนเดิมไม่คิดจะพัฒนากันบ้างเลยเหรอ” หลังจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไป ชายหนุ่มคนนั้น
เข้าสู่ช่วงวัยชราและได้พาหลานของตนเองไปเที่ยวงานวัด เขาได้กล่าวว่า “ยังเหมือนเดิมเลยนะเนี่ย  
ดีจริง ๆ ที่ยังอนุรักษ์เอาไว้”   
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จากค าพูดของเด็กชาย สู่วัยหนุ่ม จนกระทั่งถึงวัยชราเป็นการแสดงถึง
ความแตกต่างของช่วงวัยและความต้องการที่ต่างกัน เมื่อตอนเด็กรู้สึกว่างานวัดเป็นสถานที่สนุกสนาน 
เนื่องจากมีกิจกรรมหลายอย่าง แต่เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นกลับมองว่าเป็นสถานที่น่าเบื่ออาจเป็นเพราะเคย 
พบเห็นมาแล้วและมีสิ่งอื่นที่น่าสนใจกว่า จนเวลาผ่านไปเข้าสู่ช่วงวัยชราตนได้พาหลานไปเที่ยวงานวัด
แต่เป็นความรู้สึกของช่วงวัยที่ก าลังโหยหาอดีตที่ผ่านมา จากค าพูดที่ว่า  “ยังเหมือนเดิมเลยนะเนี่ย         
ดีจริง ๆ ที่ยังอนุรักษ์เอาไว้” ทั้งนี้ผู้เขียนใช้ตัวละครหลักเพียงตัวเดียวในการด าเนินเรื่องเป็นการแสดง
ให้เห็นถึงความต้องการและความรู้สึกที่เปลี่ยนไปตามช่วงอายุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 12 

จากเนื้อหาในภาพข้างต้น ปรากฏข้อความว่า 

ห่างแค่เพียงเอ้ือมมือ 
แต่มันคือแสนไกล 

จากภาพและเนื้อหาเป็นการกล่าวถึงช่วงเวลาหนึ่งที่การออกก าลังกาย
ก าลังเป็นที่นิยมของคนในสังคม บางคนคิดว่าตนเองไม่มีเวลาไปสถานที่ออกก าลังกาย จึงเลือกซื้อ
เครื่องออกก าลังกายมาไว้ใช้เองที่บ้านและเครื่องออกก าลังกายที่นิยมมาก ได้แก่ เครื่องใช้ส าหรับวิ่ง
โดยผู้เขียนได้สื่อสารผ่านตัวละครโดยใช้เนื้อเพลงของดาเอ็นโดฟิน นักร้องวัยรุ่น มาประกอบเพ่ือให้
เนื้อหามีอารมณ์ขันจากข้อความที่ว่า “ห่างแค่เพียงเอ้ือมมือ แต่มันคือแสนไกล” สามารถตีความได้ว่า          
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ต่อให้เรามีสิ่งของที่เป็นเครื่องมือช่วยในการออกก าลังกายแต่ถ้าไม่ได้ใช้ หรือไม่ได้ให้ความส าคัญ           
ต่อให้อยู่ใกล้ตัวแค่ไหนก็เปรียบเสมือนว่าอยู่ห่างไกล เพราะไม่เคยคิดจะใช้สิ่งของนั้นเลย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 13 

จากเนื้อหาในภาพข้างต้น ปรากฏข้อความว่า 

ก่อนศัลกรรม 

ผู้หญิงคนท่ี 1   “เชอะ อีขี้เหร่นั่นหน้าหรือหัวริดสีดวง” 

หลังท าศัลยกรรม       

   ผู้หญิงคนท่ี 1     “เชอะ อีหน้า พลาสติกเอ้ย” 

จากข้อความแสดงให้ทราบถึงลักษณะของกระแสความนิยมในกลุ่มชาย 

และหญิง ที่ต้องการปรับเปลี่ยนรูปหน้าของตนเองหรือท่ีเรียกว่าการศัลยกรรม ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็น

เรื่องปกติ คนส่วนมากที่เลือกวิธีการนี้อาจเกิดจากเรื่องของการเสริมสิริมงคล การพัฒนารูปลักษณ์

ตนเองให้เป็นที่สนใจ รวมไปถึงการศัลยกรรมเพ่ือลดการกลั่นแกล้งด้วยถ้อยค าหรือที่สังคมเรียกว่า 

Bully เพราะคนในสังคมคิดว่า ความขาว หน้าเรียว มีสันจมูก ใบหน้าใส คือสิ่ งที่สวยงามที่สุดและ

สามารถลดค ากล่าวว่าร้ายดูถูกต่าง ๆ ได ้
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ดังภาพที่ปรากฏจะเห็นว่ามีผู้พูดคนหนึ่ง ซึ่งจากภาพด้านบนแทนด้วย

ผู้หญิงคนที่ 1 มีใช้ถ้อยค าที่เป็นการวิจารณ์รูปลักษณ์ของบุคคลที่ 2 ถึงลักษณะหน้าตาที่ไม่สวยงามว่า 

“เชอะ อีขี้เหร่นั่นหน้าหรือหัวริดสีดวง” เมื่อผู้ถูกวิจารณ์ได้รับฟังข้อความดังกล่าว ส่งผลให้มีความ

ต้องการเปลี่ยนแปลงและพัฒนารูปลักษณ์ของตนเอง จึงเลือกวิธีการศัลยกรรมเพ่ือเปลี่ยนรูปลักษณ์ 

หลังจากการศัลยกรรมเปลี่ยนตนเองแล้ว ผู้หญิงคนที่ 1 ยังคงใช้ถ้อยค าเสียดสี ผู้หญิงคนที่ 2            

หลังท าศัลยกรรม ว่า “เชอะ อีหน้า พลาสติกเอ้ย ” ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรกระท า และแสดงให้เห็นว่า

คนในสังคมยังคงมีความอิจฉาริษยาและคิดไม่ดีต่อกัน รวมไปถึงเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลที่ผู้อ่ืนไม่

สามารถเข้าไปตัดสินอะไรได้ และในปัจจุบันการเสริมความงามโดยการผ่าตัดก็ได้รับความนิยมอย่ าง

มากจนกลายเป็นเรื่องปกติของสังคมยุคปัจจุบัน            

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 14 

จากเนื้อหาในภาพข้างต้น ปรากฏข้อความว่า 

    ช่องที่ 1 “สวัสดีทุกคนวันนี้เรามาออกก าลังกายในรอบปี” 

ช่องที่ 2 “อ้วนเป็นหมูแล้ว” 

ช่องที่ 3 “ดูสิพุงเรากระเพ่ือมมากเลยอายจัง แค่นี้ก่อนนะทุกคน” 

ช่องที่ 4 “มีรูปดอกไม”้ 
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จากเนื้อหาด้านบนแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของบุคคลปัจจุบันที่นิยมออกก าลัง
กาย หันมาใส่ใจในการดูแลรักษารูปร่างของตนเอง โดยสถานที่ที่ผู้เขียนสร้างขึ้นคือสถานที่ออกก าลัง
กายแห่งหนึ่ง มีผู้หญิงสองคนก าลังออกก าลังกาย คนแรกเป็นสาวที่หุ่นบางและมาออกก าลังกาย 
พร้อมกับเผยแพร่ภาพหรือlive สด และพูดว่า “สวัสดีทุกคนวันนี้เรามาออกก าลังกายในรอบปี              
อ้วนเป็นหมูแล้ว ดูสิพุงเรากระเพ่ือมมากเลยอายจัง แค่นี้ก่อนนะทุกคน” ในขณะที่ภาพของผู้หญิงอีก
คนที่มีลักษณะรูปร่างที่หนากว่า ผู้เขียนกลับไม่ได้ให้กล่าวอะไร แต่กลับใช้สัญลักษณ์เป็นรูปภาพ
ดอกไม้แทนเป็นการแสดงอารมณ์ของหญิงคนที่สองที่มีความรู้สึกไม่พอใจต่อพฤติกรรมของคนที่ก าลัง
live สด  

จากเนื้อหาท าให้ทราบถึงการแสดงออกของบุคคลที่มีค่านิยมความผอม                
อยากผอม เมื่อผอมแล้วจะสวยและมีคนสนใจมากขึ้น จึงพยายามแสดงตัวตนและบอกกล่าวให้ผู้คน
ทั่วไปรับรู้โดยการใช้สื่อเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังแสดงถึงลักษณ์ของค่านิยมของบุคคลที่พยายาม              
จะรักษารูปร่างที่ดีด้วยความพึงพอใจของตนเอง ผู้หญิงส่วนมากในปัจจุบันก็นิยมออกก าลังกาย             
มากขึ้น ซึ่งเหตุผลในการออกก าลังกายมีหลายอย่าง บางคนออกก าลังกายเพ่ือลดน้ าหนัก บางคน 
ออกก าลังกายเพราะรักสุขภาพ ในขณะที่บางคนออกก าลังกายเพียงเพ่ือไปเข้าร่วมการประกวดหรือ
เพ่ือต้องการได้รับความสนใจจากสังคม เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพที่ 15 
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จากภาพแสดงผู้เขียนใช้เป็นแบบ 5 ช่อง ในภาพตัวละครก าลังเปิดโทรศัพท์และ

พบกับภาพที่หลาย ๆ คนก าลังท าท่าเลียนแบบนักกีฬาฟุตบอล เมื่อเลื่อนดูไปเรื่อย ๆ เกิดความสนใจ 

จึงพยายามท าตาม จากเนื้อหาสามารถอธิบายได้ว่าเป็นการเสพติดสื่อ และก าลังเลียนแบบพฤติกรรม

ของนักฟุตบอล ขณะที่คนอ่ืน ๆ ในสังคมให้ความสนใจเช่นเดียวกัน ผู้เขียนได้สร้างตัวละครขึ้นมา

เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของคนในสังคมที่ ให้ความสนใจกับเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ความไร้สาระ       

เห็นได้จากตัวละครไม่ได้ท าพฤติกรรมแบบอ่ืนแต่กลับนั่งเล่นโทรศัพท์มือถือและหมกมุ่นอยู่กับการ  

ท าท่าทางแบบนักฟุตบอล ซึ่งในช่องสุดท้ายที่เป็นพฤติกรรมของการพยายามดิ้นรนที่จะท าท่าตาม 

นอกจากนี้ยังกล่าวได้ว่าอิทธิพลของเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อผู้คนในปัจจุบัน 

เทคโนโลยีหากใช้ให้เกิดประโยชน์ก็จะเป็นการอ านวยความสะดวก การเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย 

อาจใช้เพ่ือการหารายได้หรือเผยแพร่ความรู้ เทคโนโลยีมีทั้งข้อดีและข้อเสียหากเราใช้เพ่ือศึกษา              

ก็จะเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ มีมุมมองที่กว้างขึ้น แต่หากใช้มากเกินความจ าเป็นก็อาจส่งผลเสีย                  

แก่ตัวเรา หรือคนรอบข้าง ดังที่ ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ (2541 :13) กล่าวว่า ความก้าวหน้า               

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนับวันจะมีความก้าวหน้าเพ่ิมมากขึ้นและมีบทบาทส าคัญที่จะช่วย            

ในการอ านวยความสะดวกในการด าเนินชีวิต การพัฒนาเทคโนโลยีเป็นการช่วยเสริมปัจจัยพ้ืนฐาน             

ในการด ารงชีวิต เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ อีกทั้งยังสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์                 

การบริการ การติดต่อสื่อสารได้อย่างสะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลา ตลอดจนการเชื่อมโยง

แหล่งข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่มีขีดจ ากัดของเวลาและระยะทาง 
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ภาพที่ 16 

จากเนื้อหาในภาพข้างต้น ปรากฏข้อความว่า 

วันรวมญาติหรือวันอะไรกันแน่ 

    คนที่ 1 “นี้ฉันเพิ่งซื้อบ้านไปอีกหลัง”     

    คนที่ 2 “แต่ฉันเพ่ิงซื้อที่ไปสี่ร้อยกว่าไร้แหนะ” 

   คนที่ 3 “สู้ลูกผมได้ไหม เงินเดือนเป็นแสนเลยนะ” 

   คนที่ 4 “แต่ลูกผมนี่ได้ผัวฝรั่งเชียวนะ” 

จากเนื้อหาด้านบนเป็นการกล่าวถึงคนในครอบครัวมีการพูดคุยกันถึงเรื่อง       

เงินทอง การซื้อสิ่งของแพง ๆ เพ่ือแสดงให้อีกฝ่ายทราบว่าตนเองมีฐานะมีเงินทอง เช่น การกล่าวถึง

การซื้อขายที่ดิน เครื่องประดับ รายได้และการกล่าวถึงการได้สามีเป็นคนฝรั่ง เนื้อหามีการกล่าวถึง

ค่านิยม ที่กลุ่มคนต้องการทางด้านวัตถุ จากคนที่ 1 กล่าวว่า“นี้ฉันเพ่ิงซื้อบ้านไปอีกหลัง” บ้าน          

เป็นสิ่งของ ที่ใช้น ามากล่าวในบริบทนี้หมายถึงการพูดเพ่ือตอกย้ าและบอกให้รู้ว่าตนเองนั้นมีบ้าน

หลายหลังซึ่งบ้านแต่ละหลังก็จะต้องใช้เงินจ านวนมากซ้ือมา เป็นนัยส าคัญที่จะสื่อไปถึงการมีเงินทอง

ที่มาก คนที่ 2 กล่าวว่า “แต่ฉันเพ่ิงซื้อที่ไปสี่ร้อยกว่าไร่แหนะ” การซื้อที่หมายถึงการซื้อที่ดิน พ้ืนที่ 

บริเวณในปัจจุบันที่ดินมีราคาสูง ผู้ที่จะซื้อได้จะต้องมีเงินเป็นจ านวนมากและเหตุผลในการซื้อที่ดินก็
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จะต้องใช้เพ่ือการประกอบการ คนที่ 3 กล่าวว่า “สู้ลูกผมได้ไหม เงินเดือนเป็นแสนเลยนะ” 

วัตถุประสงค์ของผู้พูดต้องการจะหมายถึงการที่ลูกชายท างานและมีเงินเดือนจ านวนมาก พ่อต้องการ

จะบอกให้รู้ว่าลูกฉันรวย และคนที่ 4 กล่าวว่า “แต่ลูกผมนี่ได้ผัวฝรั่งเชียวนะ” ผู้พูดต้องการจะสื่อว่า

การได้สามีเป็นชาวต่างชาติหรือฝรั่ง แสดงถึงค่าเงินที่ลูกของเขาจะได้รับจากสามี คนไทยบางส่วนยัง

เข้าใจว่าชาวต่างชาติรวยเนื่องจากค่าเงินในประเทศนั้น ๆ มีจ านวนมาก จึงท าให้คิดว่าการมีสามีเป็น

ชาวต่างชาติจะท าให้ฐานะทางบ้านดีตามไปด้วย  

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 17 

จากเนื้อหาในภาพข้างต้น ปรากฏข้อความว่า  

ช่องที่ 1 “กางเกงสวยจัง ต้องสั่งแล้ว” 

ช่องที่ 2 “เย่!!! ได้แล้ว” 

ช่องที่ 5 “แม่งเอ๊ย ไม่เหมือนรูปที่โชว์ในเว๊ปเลยอย่างง้ีต้องด่า” 

จากข้อมูลข้างต้นเป็นการใช้ภาพประกอบข้อความเพ่ือขยายให้เนื้อหา มีความ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ผู้เขียนใช้วิธีการเขียนแบบ 5 ช่อง ในช่องที่ 1 ผู้หญิงกล่าวว่า “กางเกงสวยจัง          
ต้องสั่งแล้ว” ช่องที่ 2 “เย่!!! ได้แล้ว”และในช่องที่ 5 แสดงให้ทราบถึงความผิดหวัง เมื่อกางเกงที่สั่ง 
ได้ส่งมาและแกะออกดูปรากฏว่าใส่แล้วไม่สวยเหมือนรูปภาพที่ลงไว้ตอนก่อนซื้อ จะเห็นได้จาก
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รูปภาพในช่องที่ 3-4 และค ากล่าวที่ว่า “แม่งเอ๊ย ไม่เหมือนรูปที่โชว์ในเว๊ปเลยอย่างงี้ต้องด่า” เป็นการ
แสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกที่ผิดหวังและโมโหของบุคคลในภาพ เกิดจากประสบการณ์ของคนในสังคม
ปัจจุบัน ที่นิยมเลือกซื้อเสื้อผ้าตามสื่อออนไลน์ โดยข้อมูลในการช่วยตัดสินใจคือรูปที่มีคนเคยสวมใส่
ชุดนั้นแล้วออกมาสวยดูดี แต่เมื่อตนเองซื้อมาใส่กลับไม่ได้เป็นไปตามที่โฆษณา  และไม่ได้ดูสวยงาม
อย่างที่คาดคิดไว้ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 18 

จากภาพดังกล่าวมีเนื้อหาความว่า 

ผู้ชาย                  “อาวุธของคนสมัยก่อน” 

นักเรียนหญิง           “อาวุธของคนสมัยนี้” 

จากเนื้อหาข้างต้นผู้ เขียนกล่าวถึงลักษณะของการใช้อาวุธของผู้ชายและ
เด็กผู้หญิงที่มียุคสมัยแตกต่างกัน จะเห็นได้ว่าผู้ชายใส่ผ้านุ่งและไม่ใส่เสื้อ จึงตีความได้ว่าเป็นยุค
สมัยก่อนที่จะมีการพัฒนาในเรื่องของการศึกษา การแต่งกาย เพราะยังคงใช้ดาบเป็นอาวุธในการ
ป้องกันหรือท าร้ายศัตรู ส่วนเด็กผู้หญิงแต่งกายในชุดนักเรียนตีความได้ว่าเป็นยุคปัจจุบัน ที่มีการ
พัฒนาด้านการศึกษา การแต่งกาย และเทคโนโลยี เพราะเด็กผู้หญิงถือโทรศัพท์ไว้ในมือ ผู้เขียนได้
เปรียบเทียบระหว่างดาบและโทรศัพท์มือถือว่าเป็นเสมือนอาวุธ  

ในยุคสมัยหนึ่งดาบเคยเป็นเครื่องมือเพ่ือใช้ในการสู้รบ เป็นการแสดงอ านาจและ
แสดงถึงความยิ่งใหญ่น่าเกรงขาม แต่ในปัจจุบันอาวุธเหล่านั้นกลายเป็นเพียงเศษเหล็กที่ถูกตั้งโชว์          
ในพิพิธภัณฑ์ ในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปมากเทคโนโลยีได้เข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์                    
จึงท าให้ผู้คนในยุคสมัยใหม่หันมาใช้อาวุธที่เรียกว่าเทคโนโลยี บางคนใช้เพ่ือประโยชน์ บางคนใช้เพ่ือ
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ความสนุก บางคนใช้เพ่ือหาผลประโยชน์และท าร้ายผู้อ่ืน เช่น การถ่ายภาพเพ่ือเผยแพร่บนสื่อ
ออนไลน์จนกลายเป็นข่าว ประชาชนทั่วไปสามารถรับรู้และแบ่งปันเรื่องราวต่าง ๆ แก่ผู้ อ่ื น                  
ได้โดยง่าย หรือการอัดวีดีโอและแชร์ลงสื่อออนไลน์ก็ท าให้บุคคลอื่น ๆ สามารถเข้าถึงเนื้อหา ข่าวสาร 
หรือเรื่องราวที่เราเผยแพร่เหล่านั้นได้ จึงเปรียบได้ว่าเทคโนโลยีที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนั้นได้กลายเป็นอาวุธ
ที่ผู้คนทุกคน ทุกชนชั้น ทุกเพศ ทุกวัย ต่างสามารถใช้เพื่อเป็นอาวุธให้แก่ตนเอง 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 19 

จากภาพดังกล่าวมีเนื้อหาความว่า 

ช่องที่ 1  “ปีใหม่นี้ ฉันจะงดข้าวเย็น เพ่ือหุ่นอันเพรียวกระชับ” 
ช่องที่ 2   ชั่วโมงแรก “จ๊อก” 
ช่องที่ 3   ชั่วโมงท่ีสอง “ขอสักนิดละกันลองกระเพาะ” 
ช่องที่ 4   ชั่วโมงท่ีสาม “ค่อยเริ่มอดเดือนหน้าละกัน” 

จากเนื้อหาข้างต้นผู้เขียนกล่าวถึงพฤติกรรมของคนในสังคมที่อยากลดความอ้วน
โดยวิธีเร่งด่วน ในช่องที่ 1 เป็นความตั้งใจที่อยากจะลดความอ้วนเพ่ือให้ตนเองมีรูปร่างที่กระชับและ 
ดูดีขึ้น แต่เมื่อเวลาผ่านไปกลับล้มเลิกความตั้ งใจเพราะตนเองหักดิบหรือเป็นวิธีการอดอาหาร          
จะยิ่งท าให้อยากอาหารมากขึ้น นอกจากนี้ผู้เขียนยังต้องการแสดงให้เห็นว่าสังคมไทยในปัจจุบันให้
ความส าคัญ ยินดี พอใจ และชื่นชอบในรูปร่างหน้าตาเป็นอันดับแรก 
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ภาพที่ 20 

จากภาพดังกล่าวมีเนื้อหาความว่า 

ตอนกินคลีน  

ช่องที่ 1“แชะ” 

ช่องที่ 2 “สุขภาพเป็นสิ่งส าคัญ” 

ตอนตบะแตก  

ช่องที่ 3 “ชีวิตเราต้องใช้ให้คุ้ม #พุงมาแย้วววว” 

จากข้อความข้างต้นผู้เขียนต้องการจะสื่อกับผู้อ่านว่าในสังคมไทยปัจจุบันการ

รับประทานอาหารคลีน เป็นการรักษาสุขภาพและใครที่ รับประทานอาหารประเภทนี้คือ                  

คนที่รักสุขภาพ แต่ในความเป็นจริงแล้วคนในสังคมบางส่วนไม่ได้สนใจกับเรื่องเหล่านี้ แต่ท าเพียงเพ่ือ

ต้องการให้ผู้คนในสังคมออนไลน์รับรู้และติดตาม หรือเพียงแค่ต้องการการกดถูกใจมาก ๆ นอกจากนี้

ในข้อความที่ปรากฏยังแสดงให้ทราบว่าสังคม มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และไม่ได้ยึดติดหรือ            

ให้ความส าคัญกับคนในสังคมมากนัก เห็นได้จากความคิดเห็นด้านบนที่กินคลีน กล่าวว่า “รักคนดูแล

ตัวเอง” “รักสุขภาพจัง”เป็นการแสดงความคิดเสริมเพราะในขณะนั้นผู้ที่โพสต์ได้บอกว่าตนเอง        

ก าลังรับประทานอาหารคลีนและดูแลสุขภาพต่างกับช่องตอนตบะแตก กลับมีคนมาแสดง               
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ความคิดเห็นว่า“รักคนมีพุง”กับอีกคนที่บอกว่า “อ้าว?” ทั้งสองคนมีความคิดที่แตกต่างกันคนแรก        

อาจจะพิมพ์แสดงความคิดเห็นโดยที่ไม่ได้สนใจอย่างอ่ืน  เมื่อเจ้าของหัวข้อพิมพ์ไปเช่นไรก็แสดงความ

คิดเห็นแบบนั้น ในส่วนคนที่สองกลับแสดงให้ทราบถึงความสับสนและไม่เข้าใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 21 

จากภาพดังกล่าวไม่ปรากฏข้อความ ผู้ เขียนใช้รูปภาพทั้งหมด 6 ช่องโดย           

ช่องที่ 1-3 เป็นภาพที่เกิดขึ้นในทะเลทรายมีชายที่ก าลังเดินทางแต่เกิดหิวน้ าจึงหยิบน้ าขึ้นมาดื่ม             

แต่ปรากฏว่าน้ าหมดจึงท าให้ เขากระวนกระวายและเหมือนจะขาดใจเพราะในทะเลทราย             

เป็นพ้ืนที่อากาศร้อน ร่างกายที่เสียเหงื่อไปมากจะจะต้องดื่มน้ าเพ่ือดับกระหาย ภาพช่องที่ 4-6               

เป็นภาพ ที่มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินอยู่ข้างนอก อาจเป็นห้างสรรพสินค้าหรือตลาด และหยิบโทรศัพท์

ขึ้นมาเพ่ือจะใช้งานแต่ปรากฏว่าแบตเตอรี่หมดจึงท าให้ไม่สามารถใช้งานได้ ตัวละครแสดงสีหน้า              

ที่วิตกกังวลสุดขีด เนื่องจากโทรศัพท์มือถือได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวัน ผู้ เขียน                         

จึงเปรียบเทียบระหว่างการเดินทางในทะเลทรายที่เมื่อร่างกายขาดน้ าก็อาจจะหิว กระหาย มีความ

คล้ายกับการเดินออกไปซื้อของแล้วแบตเตอรี่โทรศัพท์หมดไม่สามารถใช้งานได้ก็ท าให้บุ คคลนั้น

เหมือนจะขาดอะไรไปบางอย่าง ไม่เป็นตัวของตัวเอง  

นอกจากนี้สามารถอธิบายได้อีกว่าผู้เขียนต้องการสื่อสารถึงยุคสมัยปัจจุบัน

โทรศัพท์มือถือมีค่าเทียบเท่ากับหยดน้ าของนักเดินทางในทะเลทราย น้ าเพียงหนึ่งหยดเทียบเท่ากับ
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แบตเตอรี่ที่ก าลังจะหมดของผู้คนในปัจจุบัน เป็นการกล่าวถึงการใช้เครื่องมือสื่อสารหรือเทคโนโลยี            

ที่มากเกินความจ าเป็น  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 22 

จากภาพดังกล่าวมีเนื้อหาความว่า 

แม่คนที่ 1“ลูกดิฉันอยู่บ้านทั้งวันเลยสงสัยโลกส่วนตัวสูง” 

แม่คนที่ 2 “เหมือนลูกท่ีบ้านเลยพอได้เล่นเกมก็ไม่สนใจอะไรแล้วฮ่า ๆ” 

จากเนื้อหาข้างต้นผู้เขียนใช้รูปภาพประกอบข้อความเพ่ือมุ่งเน้นให้เรื่องราวมีความ
ชัดเจน โดยการน าเสนอเป็นแบบช่องเดียว มีคุณแม่สองคนยืนคุยกันอยู่เกี่ยวกับเรื่องลูกของตน         
เล่นเกมและไม่ยอมท างาน อ่านหนังสือหรือท าหน้าที่ที่ตนเองได้รับ แม่คนที่หนึ่งกล่าวว่า “ดูสิลูกฉัน
อยู่บ้านทั่งวันเลยสงสัยโลกส่วนตัวสูง”และแม่คนที่สองกล่าวว่า “เหมือนลูกที่บ้านเลย พอได้เล่นเกม 
ก็ไม่สนใจอะไรแล้วฮ่าๆ” ผู้เขียนได้แสดงออกทางสีหน้าของตัวละคร ขณะที่แม่คนที่สองกล่าวพร้อม
กับหัวเราะนั้น สีหน้าของแม่ไม่ได้มีความสุขจริง ๆ  

เนื้อหาข้างต้นสามารถวิ เคราะห์ได้ว่า ผู้ เขียนได้กล่าวถึงพฤติกรรมของคน               
ในสังคมไทยบางกลุ่มที่เล่นเกม บางกลุ่มเล่นเพราะความสนุก และมีพฤติกรรมติดเกม ส่งผลให้ชอบใช้
ความรุนแรง โกรธง่าย ไม่รับผิดชอบในหน้าที่ที่ตนเองได้รับมอบหมายและส่งผลให้การเรียนรู้ ถดถอย 
นอกจากการเล่นเกมจะสร้างความเดือนร้อนให้แก่ตนเองแล้วยังสร้างปัญหากับผู้ อ่ืนอีกด้วย           
เพราะขาดการควบคุมอารมณ์ เห็นได้จากข้อความท่ีว่า “มีโลกส่วนตัวสูง” และ “เหมือนลูกที่บ้านเลย 
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พอได้เล่นเกมก็ไม่สนใจอะไรแล้วฮ่าๆ”  แต่ในขณะเดียวกันคนบางกลุ่มเล่นเกมเพราะเป็นกีฬา 
เนื่องจากในปีที่ผ่านมาเกมบางชนิดได้ถูกก าหนดให้เป็นเกมกีฬาแข่งขันกันในสนาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 23 

จากภาพด้านบนเป็นเรื่องราวที่ผู้เขียนไม่ได้ใส่ค าพูดไว้ แต่เมื่อผู้อ่านได้เห็นก็จะเข้าใจ

ได้ว่าเป็นเรื่องราวของคนในสังคมที่ให้ความสนใจกับภาพลักษณ์ที่แสดงออกทางสื่อออนไลน์ โดยปกติ

แล้วการนอนหลับมักจะมีท่าทางที่แตกต่างกัน บางคนนอนคว่ า บางคนนอนหงาย บางคนนอนกรน 

แต่จากภาพช่องที่ 1 เป็นการถ่ายรูปเพ่ือลงในสื่อออนไลน์ โดยผู้หญิงยังไม่ได้หลับจริง ๆ แต่เป็นการ

แสร้งท าเพราะอยากให้รูปที่ตนเองหลับออกมาดูดีและได้รับความสนใจจากคนในสื่อ ส่วนในช่องที่ 2

และ 3 เป็นภาพที่ผู้เขียนแสดงรอยยิ้มของฝ่ายชายที่ได้มองภาพในโทรศัพท์และความเป็นจริงว่า

แตกต่างกัน รอยยิ้มที่ผู้เขียนแสดงออกมาตีความได้ว่าคนในสื่อโซเชียวก็รู้ว่าที่จริงแล้วเป็นอย่างไร 

และในช่องสุดท้ายผู้เขียนได้เน้นย้ าถึงความตรงกันข้ามเห็นได้จากท่าทางการนอน น้ าลาย ไหล             

และผายลมขณะหลับ 
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ภาพที่ 24 

จากภาพดังกล่าวมีเนื้อหาความว่า 

ช่องที่ 1 ผู้หญิง “เตงซื้อBitcoin” 

ช่องที่ 2 ผู้ชาย “แน่นอนเราต้องเตรียมการเพ่ือนาคต” 

ช่องที่ 3 ผู้หญิง “คิดเผื่ออนาคตขนาดนี้คิดไม่ผิดเลยที่เลือก เขาเป็นคู่ชีวิต” 

ช่องที่ 4 ผู้ชาย “ไม่รู้อะไรอิอิ ที่ซื้อเพราะมันลุ่นรถ Mazda ด้วยยังไงละและถ้าได้ 

รถมันก้ต้องเป็นของ...” 

ช่องที่ 5 ผู้หญิง “ถ้าลุ้นได้รถเค้าขอนะ” 

    ผู้ชาย “อ้าว...รู้โปรโมชั่นด้วยเหรอ” 

จากภาพด้านบนสามารถอธิบายได้ว่าเป็นการตามกระแสสังคม และกล่าวถึงคน          
ในสังคมเกี่ยวกับการให้ความสนใจเรื่องของข้อเสนออ่ืน ๆ ที่นอกเหนือความจ าเป็น เนื่องจากผู้เขียน         
ได้พยายามจะกล่าวถึงการเสี่ยงโชคเพ่ือแลกรางวัล คนส่วนมากในสังคมไทยชอบการเสี่ ยงโชค           
ลุ้นของรางวัล ผู้เขียนได้พยายามบอกว่าคนไทยให้ความสนใจกับเรื่องเหล่านี้มากกว่าการที่จะหันมา
ขยันท างาน การเก็บเงินและการแสวงหารายได้ซึ่งเกิดจากแรงงานของตนเอง คนในสังคมส่วนมาก
อยากได้เงิน แต่ไม่ขยันท างาน บางคนเอาแต่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล เล่นหวยใต้ดิน หวังรวยและสบาย
ทางลัดแต่กลับลืมคิดไปว่าต้องเสียเงินไปเท่าไหร่กว่าจะได้เงินก้อนนั้นกลับมาอีก 
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ภาพที่ 25 

จากภาพดังกล่าวมีเนื้อหาความว่า 

ช่องที่ 1 ภาพขนม 
ช่องที่ 2 “เข้ามาเลย” 
ช่องที่ 3 ภาพเครื่องชั่งน้ าหนัก 
ช่องที่ 4 “ไป๊! อย่าเข้ามานะ” 

จากเนื้อหาด้านบนสะท้อนให้ เห็นถึงลักษณะของบุคคลเกี่ยวกับค่านิยม         
การบริโภคอาหารแต่ยังคงกลัวเรื่องความอ้วน โดยจะเห็นว่าอาหารที่ปรากฏบนภาพนั้นเป็นภาพ           
ขนมเค้ก ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบและเป็นที่นิยมของคนในสังคมปัจจุบัน ซึ่งมีการเลือกกินขนมด้วยปัจจัย
ประกอบที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะด้วยรสชาติ สีสัน หน้าตาของขนม รวมถึงปัจจัยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อ ง              
กับชีวิตอันเป็นเหตุให้ผู้บริโภคเลือกกินอาหารเพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเอง ทั้งด้านอารมณ์ 
ความรู้สึก  

 
จากเนื้อหาด้านบนสามารถสรุปได้ว่า ผู้หญิงในภาพก าลังนิยมความผอมและ

รูปร่างที่สวยงาม ขณะก าลังจะกินขนมหวานที่ตนเองชื่อชอบนั้นไม่ได้ค านึงถึงผลที่จะตามมา เห็นได้
จากค าพูดที่ว่า “เข้ามาเลย”เป็นการเชิญชวนและบ่งบอกว่าพร้อมที่จะกิน แต่เมื่อถึงเวลาที่จะต้อง             
ชั่งน้ าหนักหรือเมื่อกินหมดแล้วกลับรู้สึกไม่ดี รู้สึกกลัวในภายหลัง นั่นคือ น้ าหนั กที่ตามมา                 
จากพฤติกรรมการบริโภค ดังเห็นได้จากภาพข้างต้นในช่องที่ 3 และ 4 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความกลัว 
ความวิตกกังวล 
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ภาพที่ 26 

จากภาพดังกล่าวมีเนื้อหาความว่า 

ช่องที่ 2 “ภาจ าเราได้ไหม เราจุ๋มนะเรายืมเงินหน่อยสิ ช่วงนี้เราก าลังช๊อต” 
ช่องที่ 3 “จุ๋มเหรอช่วงนี้มันเป็นไงบ้างนะ ขอส่องเฟสหน่อบซิ” 
ช่องที่ 4 ของโปรดค่า ร่างกายต้องการทะเล ของมันต้องมี 
ช่องที่ 5 “ช๊อตพ่อง” 

จากเนื้อหาด้านบนสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของคนในสังคมที่นิยมสร้าง
ภาพลักษณ์เพ่ือให้ตนเองดูดี และร่ ารวย ผู้เขียนได้ให้ตัวละครชื่อจุ๋มเป็นตัวแทนของกลุ่มคนที่ชอบ           
โอ้อวด และใช้เงินเกินตัว โดยเห็นได้จากการโพสต์ลงเฟซบุ๊กในช่องที่ 4 ว่า “ของโปรดค่า, ร่างกาย
ต้องการทะเล, ของมันต้องมี” เมื่อเงินตนเองไม่พอจึงได้ไปหยิบยืมเพ่ือนส่งผลให้เกิดความเดือดร้อน 
ในส่วนของตัวละคร ภา ผู้ เขียนได้ให้เป็นตัวแทนของคนที่ใช้ชีวิตประจ าวันทั่วไปอาจจะมีบ้าง                
ในการโพสต์บอกถึงสิ่งต่าง ๆ ที่ตนเองท า แต่ก็ยังอยู่ในขอบเขตของการใช้เงินที่ไม่เกินตัว  
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ภาพที่ 27 

            จากเนื้อหาในภาพข้างต้น ปรากฏข้อความว่า 

ช่องที่ 1 ซื้อมาแรกๆ “เค้าวิ่งทุกวันเลยเงินตัวเองจะไม่เสียเปล่า” 

ช่องที่ 2 เวลาผ่านไป “ตัวเองเมื่อไหร่จะหาคนมาซื้อต่อสักทีล่ะ  

                           ดูสิกลายเป็นที่ตากผ้าละ” 

 จากภาพเป็นการกล่าวถึงลักษณะของผู้หญิงที่ซื้อลู่ วิ่ งมาไว้ที่บ้าน 
เนื่องจากในช่วงเวลานั้นการออกก าลังกายก าลังเป็นกระแสความนิยมจากคนในสังคม ผู้คนส่วนมาก
ต่างหันมาใส่ใจในการออกก าลังกาย รักษาสุขภาพ และเพ่ือลดความอ้วน ผู้เขียนได้ใช้ตัวแทนของ      
คู่สามีภรรยาคู่หนึ่ง เมื่อภรรยาเห็นผู้ อ่ืนออกก าลังกาย ก็เกิดความรู้สึกอยากท าบ้าง จึงซื้อลู่วิ่ง                   
มาเพ่ือออกก าลังกาย ซึ่งในวันแรกภรรยามีความมุ่งมั่นและตั้งใจอย่างมากที่จะใช้ประโยชน์จากลู่วิ่ง           
ที่สามีซื้อให้อย่างคุ้มค่า เห็นได้จากค าพูดที่ว่า “เค้าวิ่งทุกวันเลยเงินตัวเองจะไม่เสียเปล่า” 

นอกจากจะเป็นการแสดงให้ เห็นถึงพฤติกรรมตามกระแสค่านิยม            
ทางสังคมแล้วยังแสดงให้เห็นถึงความสิ้นเปลือง การใช้เงินฟุ่มเฟือย เพราะหลังจากเวลาผ่านไป           
จะเห็นได้ว่าภรรยาไม่ได้ใช้เครื่องออกก าลังกาย กลับพบว่าเป็นการน าเสื้อผ้ามาแขวนไว้ จนเรียกได้ว่า
กลายเป็นราวตากผ้า จากค าพูดที่ว่า “ตัวเองเมื่อไหร่จะหาคนมาซื้อต่อสักทีล่ะ ดูสิกลายเป็น            
ที่ตากผ้าละ” พฤติกรรมเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงการขาดความยั้งคิด ไตร่ตรอง ถึงความคุ้มค่า และ   
ความจ าเป็นในการใช้จ่าย ดังที่ ภาสวรรณ ธีรอรรถ (2555 :9) กล่าวว่า ค่านิยมมีอิทธิพลต่อ                  
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ทัศนคติ และพฤติกรรม ของมนุษย์ ในการตัดสินใจต่าง ๆ นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งที่บ่งชี้ถึงความต้องการ 
ดังนั้นค่านิยมจะน าไปสู่การเกิดพฤติกรรมและความพึงพอใจ 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพที่ 28 

จากเนื้อหาในภาพข้างต้น ปรากฏข้อความว่า 

ช่องที่ 2  “ว้าว ! ขนมข้าวโพดอบกรอบรสชีสใหม่ล่าสุดจัดเลยดีกว่า”     

ช่องที่ 3  แควก! “นี่แหละที่กูต้องการ” 

จากเนื้อหาข้างต้น ผู้เขียนได้กล่าวถึงพฤติกรรมของเด็กนักเรียนที่ก าลังตื่นตาตื่น
ใจกับขนมที่ออกรสชาติมาใหม่ เห็นได้จากข้อความที่ว่า “ว้าว ! ขนมข้าวโพดอบกรอบรสชีสใหม่ล่าสุด
จัดเลยดีกว่า” แต่เมื่ออ่านไปในช่องที่ 3 กลับพบว่านักเรียนแค่ต้องการของเล่นที่แถมมากับขนม
เท่านั้น ไม่ได้อยากกินขนมจริง ๆ โดยผู้เขียนได้ใช้ค าพูดที่ว่า “นี่แหละที่กูต้องการ” และเป็นภาพเด็ก
ถือของเล่นและทิ้งถุงขนมไว้ เดินจากไปโดยที่ไม่ได้สนใจ 

เนื้อหาที่กล่าวมาเป็นการแสดงให้ทราบถึงลักษณะนิสัยของเด็กโดยในความเป็น
เด็กอาจจะแค่ต้องการของเล่นที่แถมมาเพ่ือเอาไว้เล่นกับเพ่ือน หรืออวดเพ่ือนว่าตนเองได้ของแถม
เท่านั้น โดยในช่องสุดท้ายผู้เขียนได้แสดงให้เห็นว่าเด็กไม่ได้ต้องการกินขนมจริง ๆ เพราะถุงขนม                  
ได้ถูกทิ้งไว้และเด็กได้เดินจากไปโดยที่ไม่ได้สนใจ 
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ภาพที่ 29 

จากเนื้อหาในภาพข้างต้น ปรากฏข้อความว่า 

ช่องที่ 1  “บ้าจริง หน้าโทรมเชี่ยๆ”     

ช่องที่ 3  “นั่นสิ โทรมเหี้ยๆ หน้ายังกะศพตายซาก” 

จากเนื้อหาข้างต้น ผู้ เขียนได้กล่าวถึงพฤติกรรมของคนในสังคมที่ต้องการ             
เป็นที่ยอมรับและได้รับความสนใจจากคนในโลกออนไลน์ โดยการโพสต์สถานะในเฟซบุ๊ก                         
ว่า “บ้าจริง หน้าโทรมเชี่ยๆ” ในเวลาต่อมามีคนมาแสดงความคิดเห็นว่า “นั่นสิ โทรมเหี้ยๆ หน้ายังกะ
ศพตายซาก” ท าให้ผู้โพสต์เกิดความไม่พอใจและตอบกลับไปว่า “โทรมพ่อมึงสิอีเหี้ย”  

จากเนื้อหาที่กล่าวมาสามารถอธิบายได้ว่าผู้เขียนต้องการสื่อถึงกลุ่มคนบางกลุ่ม   
ที่ใช้ชีวิตยึดติดกับการแสดงความคิดเห็นแบบคล้อยตาม หรือเป็นไปในทางที่ตนเองคิด ไม่ชอบ          
ความผิดหวัง โดยไม่ได้ค านึงถึงความเป็นจริง เพราะผู้ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นอาจจะเห็นด้วย
หรือไม่เห็นด้วยกับสถานะที่โพสต์ก็ได้ นอกจากนี้ผู้เขียนได้ใช้ค าพูดที่ไม่สุภาพแสดงให้เห็นถึงมารยาท
ในการใช้สื่อออนไลน์ 
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3.1.2.2 ความเชื่อ 

จากข้อมูลในการศึกษาการ์ตูนเพจJod 8Riew เกี่ยวกับเนื้อหาด้าน    
ความเชื่อ ผู้วิจัยพบว่าเนื้อหาส่วนมากเกี่ยวกับการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความเชื่อเรื่องเทวดา ภูต ผี             
การเสี่ยงโชค ที่ผู้ เขียนได้ถ่ายทอดผ่านการ์ตูน เป็นพฤติกรรมที่คนในสังคมไทยปฏิบัติกัน                    
อาจกลายเป็นความเคยชินหรือเรื่องปกติของคนในสังคม ทั้งการเสี่ยงโชคเพ่ือความร่ ารวย (หวย)หรือ
การเสี่ยงโชคเพ่ือท านายดวงชะตาตนเอง สามารถอธิบายได้จากตัวอย่างดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 30 

จากเนื้อหาในภาพข้างต้น ปรากฏข้อความว่า  
หลาน  “สวัสดีครับป้า”     
ป้า  “อ้าวออกรถมาใหม่เหรอ” 
หลาน  “ครับ” 
ป้า  “จดก่อนเผื่อออกงวดหน้า” 

จากข้อความข้างต้นเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับกลุ่มคนที่มีความเชื่อเรื่องของ                    

การเสี่ยงโชค เห็นได้จากข้อความที่ป้ากล่าวว่า “จดก่อนเผื่อออกงวดหน้า” จากข้อความแสดงว่า              

ป้าเป็นคนที่มีพฤติกรรมการเล่นหวย หรือ ที่เรียกว่าการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นการเสี่ยงโชค

อย่างหนึ่ง ซึ่งคนไทยนิยมเสี่ยงโชค เพราะมีคนจ านวนไม่น้อยที่ได้รับเงินจากการเล่นหวย  และ               
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การได้มาก็ไม่ต้องลงทุนอะไรมาก เพียงแค่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเดือนละ2 ครั้ง แต่ในแต่ละครั้ง       

ก็ขึ้นอยู่กับผู้ซื้อว่าจะซื้อจ านวนมากน้องเพียงใด โดยเลขที่ได้มาส่วนมากเกิดจากเรื่อ งของความฝัน               

สิ่งที่ผิดแปลกไปจากธรรมชาติ และสิ่งของที่ซื้อมาใหม่ เช่น ป้ายทะเบียนรถ การขอเลขตามต้นไม้ใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 31 

จากภาพผู้เขียนต้องการสื่อถึงเรื่องราวที่เกิดจากความเชื่อของมนุษย์ เกี่ยวกับ           
การเสี่ยงทายด้วยวิธีการโยนเหรียญ ผู้เขียนได้ใช้กลวิธีการสื่อความโดยการวาดภาพมือที่มีลักษณะ              
ก าลังไหว้ และ มีการให้เหรียญเพ่ือเป็นการส่งบุญ แต่เมื่อสังเกตภายในภาพจะเห็นว่าเต่ามีน้ าตาไหล
ออกมา  

จากข้อมูลด้านบนผู้เขียนพยายามจะสื่อความหมายว่าการกระท า หรือ พฤติกรรม       
ที่มนุษย์เราคิดว่าดี คิดว่าถูก และ สามารถท าได้นั้น ในบางครั้งมันอาจจะไม่ได้เป็นตามที่คิดหรือ
คาดหวังเสมอไป  โดยเนื้อหาที่ผู้เขียนได้วาดภาพนี้ออกมา สืบเนื่องมาจากในขณะนั้นได้มีข่าวเกี่ยวกับ
การโยนเหรียญเพ่ือเสี่ยงทาย ซึ่งเมื่อเราโยนเหรียญลงไปในบ่อน้ าที่สัตว์น้ าอาศัยอยู่ สัตว์เหล่านั้น         
ไม่สามารถรับรู้ได้ว่าอะไรกินได้หรือไม่ จึงท าให้มันกินเหรียญจ านวนมากเข้าไป ส่งผลท าให้ร่างกาย     
ทรุดลงจนเสียชีวิต เมื่อทางทีมแพทย์ได้ชันสูตรก็พบว่าภายในท้องของเต่านั้นมีเหรียญจ านวนมาก          
ทีค่นโยนลงไปและยังมีเศษถุงพลาสติกชิ้นเล็ก ๆ ปนอยู่ด้วย จากพฤติกรรมดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า 
มนุษย์ก าลังท าร้ายสัตว์เพราะความรู้ เท่าไม่ถึงการณ์ และการขาดสติเพียงเพราะ ความเชื่อ                     
โดยไม่ค านึงถึงว่าสัตว์เหล่านั้นจะเกิดอันตรายหรือไม่ 
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ภาพที่ 32 

จากเนื้อหาในภาพข้างต้น ปรากฏข้อความว่า 

ช่องที่ 1  “ต่อไปต้องมีคนเคารพกู”     
ช่องที่ 2  “มึงจะท าไง” 

จากข้อความข้างต้นผู้เขียนต้องการจะสื่อให้เห็นถึงความไร้สาระ เป็นการล้อเลียน
ความเชื่อของผู้ที่ขาดวิจารณญาณ ความคาดหวัง ที่ไร้เหตุผล จากภาพช่องที่ 1 เป็นการคุยกันระหว่าง
ตัวเงินตัวทองหรือที่รู้จักกันว่า “เหี้ย” ต้องการจะท าให้คนหันมากราบไหว้ตนเอง และในช่องสุดท้าย
ตัวเงินตัวทองได้พาตัวเองไปอยู่ที่ศาล ซึ่งมีคนมากราบไหว้เป็นประจ าอยู่แล้ว ผู้คนที่มากราบไหว้ศาล
นั้นมาเป็นประจ าอยู่แล้ว บางคนอาจสนใจและตีความเรื่องของตัวเงินตัวทองที่ข้ึนมาว่าเป็นเรื่องแปลก 
เชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์จึงพากันมากราบไหว้  เหมือนกับเหตุการณ์ของแมวที่ชอบ            
ไปนอนตรงศาลพระภูมิ บางคนที่ไปกราบไหว้ก็ไปกราบไหว้พระภูมิแต่ไม่ได้กราบไหว้แมว                    
อาจหมายถึงคนในสังคมที่พยายามเรียกร้องความสนใจ และการเป็นที่เคารพมากว่าการถูกติเตียน    
ถูกต่อว่า เป็นการกล่าวถึงความพยายาม และเชื่อส าหรับที่พ่ึงทางใจ ส าหรับบางคนอาจเห็นว่าเป็น
เรื่องที่เหลือเชื่อและไปกราบไหว้แมวก็เป็นได้ 

จากการศึกษาและวิเคราะห์ของผู้วิจัยสามารถอธิบาย เนื้อหาเกี่ยวกับความเชื่อ
ได้ว่า ผู้เขียนต้องการแสดงให้ทราบถึงพฤติกรรม ทัศนคติของคนไทยที่นิยมการเสี่ยงโชค เชื่อเรื่อง              
ที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ และบางครั้งความเชื่อก็มักจะมาจากความไร้สาระ แต่ทั้งหมดนั้นเพ่ือให้ผู้ที่เชื่อ
นั้นเกิดความสบายใจและพึงพอใจ เป็นต้น 
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3.1.3) สัพเพเหระ (เรื่องท่ัวไปในสังคม) 

จากข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปหรือสัพเพเหระ พบว่าการ์ตูนในเพจ Jod 8riew           

เป็นการกล่าวถึงเรื่องวิถีการใช้ชีวิตของคนในสังคมที่พบเจอเรื่องราว ประสบการณ์ และเหตุการณ์               

ที่ไม่คาดคิด เรื่องทั่ว ๆ ไป พบจ านวน 73 สถานะ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) เรื่องทั่วไปใน

ชีวิตประจ าวัน และ 2) เรื่องเฉพาะตามกระแสสังคม สามารถอธิบายได้ดังนี ้

3.1.3.1) เรื่องท่ัวไปในชีวิตประจ าวัน 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าเนื้อหาบางส่วนเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นใน

ชีวิตประจ าวัน ไม่ว่าจะเป็นการด าเนินชีวิตของครอบครัว กลุ่มคน หรืออ่ืน ๆ สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 33 

จากเนื้อหาในภาพข้างต้น ปรากฏข้อความว่า  

ช่องที่ 1      
ช่องที่ 2       
ช่องที่ 3 
นักเรียนที่ 1       “โอ้ยย แว่นเป็นฝ้า มองไม่เห็น”  
นักเรียนคนที่ 2     “มึงก็ถอดแว่นสิอีสาลี่” 



  55 

จากเนื้อหาข้างต้นแสดงให้เห็นเหตุการณ์ของผู้ที่ใส่แว่น ขณะรับประทานอาหาร

ที่มีความร้อน เมื่อเด็กนักเรียนซื้อก๋วยเตี๋ยวมารับประทาน ไอความร้อนจะกระทบกับแว่นท าให้เกิดฝ้า

เห็นได้จากข้อความที่ว่า “โอ้ยย แว่นเป็นฝ้า มองไม่เห็น” แสดงให้เห็นถึงการเกิดปัญหา เหตุการณ์     

นี้เกิดขึ้นกับบุคคลที่ใส่แว่น โดยผู้เขียนได้ตอบประเด็นในส่วนที่บทบาทของเพ่ือน เนื่องจากเพ่ือน          

พูดว่า “มึงก็ถอดแว่นสิอีสาลี่” เมื่อรู้ว่าเพ่ือนตนเองใส่แว่นแล้วกินอาหารร้อนอาจท าให้แว่นเป็นฝ้าได้          

จึงแนะน าให้เพ่ือนถอดแว่นหรือเปลี่ยนไปกินอาหารประเภทอ่ืนแทน เป็นความรู้สึกของกลุ่มคน             

ที่ไม่ได้ใส่แว่นและมักจะไม่เข้าใจ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 34 

จากเนื้อหาในภาพข้างต้น ปรากฏข้อความว่า 

ช่องที่ 1 ยาม “ค่าส่วนกลางเมื่อไหร่จะจ่าย” 

ช่องที่ 2  ผู้ชาย “พ่ีคงไม่รู้สินะว่าอาชีพอย่างผมมันคือรายได้ต่ า” 

ช่องที่ 3  ผู้ชาย “นี่ขยะที่ผมเก็บมา หวังว่าพี่คงเอาไปขาย เป็นค่าส่วนกลาง 

ของผมได้นะ”  
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ช่องที่ 4   ผู้ชาย “อ่ะ ผมเต้นเปิดหมวกโชว์ด้วยสนุกไหมอิอิ ผมไม่คิดเงิน 

นะ พ่ีหักจากค่าส่วนกลางได้เลย”     

จากเนื้อหาข้างต้นผู้เขียนได้น าประเด็นข่าวที่ก าลังเกิดขึ้นในขณะนั้นมาเขียน

เสียดสี โดยให้ตัวละครที่ใส่เสื้อสีขาวแทนผู้ที่ไม่ยอมจ่ายค่าส่วนกลาง ซึ่งท าผิดกฎของนิติบุคคล 

ผู้เขียนจึงใช้ตัวละครเพื่อล้อเลียนด้วยพฤติกรรมที่สร้างความตลก เห็นได้จากภาพในช่องที่ 3-4  

นอกจากนี้ผู้เขียนยังแสดงให้ทราบถึงวิถีชีวิตของคนในเมืองที่ต้องใช้ชีวิตด้วย

ความอยากล าบากและต้องท างานหนักเพ่ือหาเลี้ยงให้ตนเองอยู่สุขสบาย อีกทั้งยังแสดงให้เห็นว่า               

คนไทยมักกลบเกลื่อนด้วยความสนุก เห็นได้จากท่าทางการเต้นที่ตัวละครผู้ชายท า เพ่ือให้ผู้อ่านเกิด

ความขบขัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 35 

จากเนื้อหาในภาพข้างต้น เป็นพฤติกรรมของการเข้าใช้บริการห้างสรรพสินค้า 

เมื่อเราไปห้างสรรพสินค้าจะพบว่ามีผู้คนจ านวนไม่น้อยเข้ามาจับจ่ายใช้สอย เลือกซื้ออาหาร             

ข้าวของ เครื่องใช้ และจะต้องใช้รถเข็นของ ซึ่งเป็นประเด็นในเรื่อง เนื่ องจากมีผู้ใช้บริการรายหนึ่ง           

รีบที่จะเข้ามาจ่ายเงินและได้แซงคิวอีกคนที่ก าลังจะจ่ายเงินเช่นกัน ผู้ที่ถูกแซงจึงดันรถอย่างแรงและ

พุ่งเข้าไปที่ก้นของคนแซงคิว เป็นการบอกถึงสภาพปัญหาการใช้บริการ มารยาทในการอยู่ร่วมกัน          
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กับคนในสังคม เราควรรู้จักรอ และเขาแถวเพ่ือจ่ายเงิน ไม่ควรแซงหรือเสียมารยาทขณะที่อยู่ในสังคม

และใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน เพราะทุกท่ีย่อมมีกฎระเบียบให้ปฏิบัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 36 

จากเนื้อหาในภาพข้างต้น ปรากฏข้อความว่า 

ช่องที่ 1 ผู้โดยสาร “ไปเอกมัยค่ะ” 

ช่องที่ 2  คนขับรถ “ไม่ไปละ ขี้เกียจ ๆ ลงไป” 

ช่องที่ 3 “ชิ๊ง” 

ช่องที่ 4-5 “วูบบบ  ไปก็ได้ครับ” 

จากเนื้อหาข้างต้นเป็นเรื่องราวของการใช้บริการรถโดยสารส่วนบุคคลหรือ

เรียกว่า taxi (แท็กซี่) มีผู้โดยสารโบกและขึ้นรถเพ่ือให้ไปส่งที่เอกมัย แต่เมื่อขึ้นไปแล้ว คนขับรถกลับ

บอกว่า “ไม่ไปละ ขี้เกียจ ๆ ลงไป” จึงท าให้ผู้โดยเกิดความไม่พอใจและแสดงออกมาด้วยอาการกดดัน

จึงท าให้ในตอนสุดท้ายคนขับรถก็ต้องบอกว่า “ไปก็ได้ครับ”  

นอกจากเรื่องการให้บริการที่กล่าวมายังสื่อสารได้ว่าผู้เขียนต้องการเน้นย้ าและ

แสดงปัญหาถึงการใช้รถแท๊กซี่ว่า ในปัจจุบันคนขับรถส่วนมากจะเลือกสถานที่และเลือกผู้โดยสาร       
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ซึ่งในความเป็นจริงแล้วการขับรถโดยสารสาธารณะ เป็นงานบริการและมีเส้นทาง หลักเกณฑ์ในการ

ท างานอย่างชัดเจน ดังนั้นเมื่อมีผู้โดยสารขึ้นมาใช้บริการพนักงานขับรถก็จะต้องเต็มใจและพาไปยัง

จุดหมายได้ทุกที่ และควรให้ความปลอดภัยแก้ผู้โดยสารอีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 37 

จากเนื้อหาในภาพข้างต้น ปรากฏข้อความว่า 

ช่องที่ 1 ผู้หญิง “ผู้หญิงคนนั้นที่จับมือพ่ีโด่ง มันเป็นใคร” 

           ช่องที่ 2  ผู้ชาย “คนไหน”  ผู้หญิง “นั่นไง” 

ช่องที่ 3  ผู้ชาย “อ๋อ คนนั้นแหนะเหรอ” 

ช่องที่ 4 ผู้ชาย “เขาขายครีม เขาเอาแขนพ่ีไปทดสอบครีมเฉยๆ หนะ อ้าว!” 

ช่องที่ 5 ผู้ชาย “แม่มเอ้ย อยากข้ีเหร่” 

จากเนื้อหาข้างต้นผู้เขียนกล่าวถึงเรื่องราวของการเข้าใจผิดระหว่างชาย หญิง 
เพราะคิดว่าผู้หญิงอีกคนจะมาแย่งแฟนของตนไป เห็นได้จากข้อความในช่องที่ 1 ฝ่ายหญิงกล่าวว่า 
“ผู้หญิงคนนั้นที่จับมือพ่ีโด่ง มันเป็นใคร” ช่องที่ 2 “คนไหน” ฝ่ายชายกล่าวด้วยแบบงง ๆ ผู้หญิง            
จึงบอกว่า “นั่นไง”เมื่อผู้ชายก าลังจะกล่าวต่อไปอีกว่า “อ๋อ คนนั้นแหนะเหรอ เขาขายครีม                       
เขาเอาแขนพ่ีไปทดสอบครีมเฉยๆ หนะ อ้าว!” ผู้ชายยังไม่ทันได้กล่าวอะไรผู้หญิงก็เดินเข้าไปเกิดการ
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ทะเลาะกัน ผู้เขียนจึงใช้บทพูดในตอนท้ายของผู้ชายเพ่ือสร้างความขบขันว่า “แม่มเอ้ย อยากขี้เหร่” 
เมื่อผู้อ่านได้เห็นภาพแล้วก็จะเกิดอารมณ์ขันและกลายเป็นเรื่องสนุก 

จากเนื้อหาที่กล่าวมาด้านบนสามารถตีความได้หลายแง่ มุมไม่ว่าจะเป็น               
ด้านพฤติกรรม ความคิด ทัศนคติ รวมไปถึงมารยาททางสังคม ภายในเรื่องปรากฏกลุ่มคนที่ท าอาชีพ
ค้าขาย ในปัจจุบันมีอาชีพเกิดขึ้นมากมาย หนึ่งในนั้นคือกลุ่มแม่ค้าขายครีม พบว่าส่วนมาก              
จะมาตั้งร้านตามตลาดทั่ว ๆ ไปแต่มีวิธีการขายที่แตกต่างไปจากเดิม โดยปกติแล้วแม่ค้าจะตั้งร้าน
เพ่ือให้ลูกค้าเดินเข้ามาถามราคา หรือบางครั้งอาจเรียกลูกค้าและอธิบายสินค้าต่าง ๆ ภายในร้าน 
หลังจากนั้นหากลูกค้ากังวลหรือต้องการอยากรู้เรื่องอะไรก็จะปรึกษาหรือถามแม่ค้าเอง แต่ในปัจจุบัน
การขายครีมกลับเป็นการเรียกลูกค้าแบบระยะประชิด บางครั้งก็เดินเข้ามาดึงแขนเพ่ือให้ไปทดสอบ
เนื้อครีม พร้อมกับอธิบายคุณประโยชน์ของครีมไปพร้อม ๆ กัน โดยที่ไม่ได้ถามความสมัครใจจากผู้อื่น 
ส่วนอีกประการหนึ่งอาจกล่าวได้ว่าสังคมในปัจจุบันเกิดปัญหาเรื่องการทะเลาะวิวาท ขาดการยั้งคิด 
ขาดเหตุและผลในการด าเนินชีวิต เช่นปัญหาการทะเลาะกันเพ่ือแย่งชิงผู้ชาย การท าร้ายร่างกาย
เพ่ือให้ได้ครอบครอง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 38 
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จากภาพสามารถอธิบายถึงเหตุการณ์ที่พบเจอในร้านสะดวกซื้อ เป็นการน าเสนอ
แบบ 6 ช่อง เพ่ือเรียงล าดับเหตุการณ์แสดงให้เห็นถึงภาพการใช้บริการและการท างานของพนักงาน
ในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง (7eleven) โดยภายในร้าน จะมีตู้แช่เย็นและจะต้องน าสินค้าเข้า               
จากทางด้านหลัง เป็นตู้แบบเปิดสองด้าน ส าหรับให้พนักงานเติมของ ผู้เขียนได้ใช้เหตุการณ์นี้โดยการ
ล้อเลียนพฤติกรรมของผู้มาใช้บริการในร้านสะดวกซื้อและพฤติกรรมของพนักงานที่โต้ตอบกัน            
เป็นอาการตกใจและหวาดกลัว นอกจากนี้ผู้เขียนยังสร้างให้เกิดอารมณ์ขันด้วยการใส่สีหน้าที่เกินจริง 
จะเห็นได้จากช่องที่ 3-5 พบว่าสีหน้า ท่าทาง ของตัวละครเกินความจริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 39 

จากเนื้อหาในภาพข้างต้น ปรากฏข้อความว่า  

  ช่องที่ 1-2  “แม่คนข้างบ้านเค้าเอาผ้ามาตากท่ีรั้วบ้านเราอีกแล้ว” 

ช่องที่ 3  “เคยเตือนเขาไปแล้วนะ สงสัยผ้าเขาแห้งยากม้ัง  

                     ถึงต้องมาตากบ้านเรา” 

ช่องที่ 4  “ฟู่ๆ  แห้งแล้วมั้งแม่” 

จากข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นถึงวิถีการใช้ชีวิตของคนในสังคมเมือง                 
ที่มีพ้ืนที่ใช้สอยจ ากัด พ้ืนที่บริเวณบ้านน้อย ผู้คนเข้าไปอาศัยจ านวนมาก ผู้เขียนได้ยกตัวอย่าง
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เหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นของผู้ที่ เช่าบ้าน หรืออาศัยอยู่ในหมู่บ้านจัดสรร  เนื่องจากหมู่บานจัดสรร                
เป็นโครงการที่สร้างบ้านโดยมีรั้วบ้านที่ติดกัน พ้ืนที่น้อย ไม่เหมือนกับบ้านตามชนบทที่นอกจาก                
มีพ้ืนที่บ้านแล้วก็ยังมีพ้ืนที่ใช้สอยอื่น ๆ อีก จากเหตุการณ์ผู้เขียนก าลังกล่าวถึงปัญหาของคนในสังคม
ที่มีความเห็นแก่ตัว เอารัดเอาเปรียบกัน ไม่ค านึงถึงผลกระทบและความเดือดร้อนของผู้ อ่ืน                      
เห็นได้จากภาพในช่องที่ 1-2 ลูกบอกกับแม่ว่า “แม่คนข้างบ้านเค้าเอาผ้ามาตากที่รั้วบ้านเราอีกแล้ว” 
เป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรกระท า ควรเคารพในสิทธิและนึกถึงความเกรงใจ มารยาททางสังคม  

ทั้งนี้ผู้เขียนใช้ลักษณะและพฤติกรรมของตัวละครที่เกินความคาดหมาย 
เพ่ือให้เนื้อหากลายเป็นเรื่องไม่ตึงเครียดมากจนเกินไป ด้วยเหตุการณ์ในตอนท้ายที่ว่า “เคยเตือนเขา
ไปแล้วนะ สงสัยผ้าเขาแห้งยากมั้ง ถึงต้องมาตากบ้านเรา” ในช่องที่ 4 แม่จึงเอาไฟไปเผา“ฟู่ๆ             
แห้งแล้วมั้งแม”่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 40 

จากภาพข้างต้นผู้ เขียนได้ใช้แบบ 2 ช่องเพ่ืออธิบายถึงลักษณะพฤติกรรม        
การท างานของบุคคลบางส่วนในปัจจุบัน โดยในภาพปรากฏข้อความเพ่ือบอกถึงเหตุการณ์ 2 
เหตุการณ์ คือ ช่องที่ 1 ตอนท างาน และช่องที่ 2 ตอนเผือก นอกจากข้อความที่บอกเหตุการณ์แล้ว
ผู้อ่านจะสังเกตได้ว่าข้าง ๆ โต๊ะจะมีกองแฟ้มงานที่มีจ านวนน้อยวางอยู่บนโต๊ะแต่สีหน้าที่แสดงออก            
กลับไม่ได้มีความสดชื่น หรือความกระตือรือร้นในการท างานเลย ส่วนตอนเผือกถึงแฟ้มงานที่กองอยู่
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ข้าง ๆ โต๊ะจะมีจ านวนมากแต่สีหน้ามีการแสดงถึงความสนใจ กระตือรือร้นและอยากรู้เป็นอย่างมาก 
จากเนื้อหาที่ปรากฏในภาพนี้จึงเป็นการเปรียบเทียบระหว่างการท างานของตนเอง ภาระหน้าที่           
ความรับผิดชอบที่ตนเองได้รับ แต่มีความเบื่อหน่าย ซึ่งแตกต่างกับเวลาที่อยากจะรู้เรื่องของคนอ่ืน ๆ 
การจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวเรื่องของบุคคลอ่ืน จึงท าให้ดูเหมือนมีความสนใจมากกว่าและมีความตั้งใจในการ
ต้นหาค าตอบในสิ่งนั้นมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 41 

จากเนื้อหาในภาพข้างต้น ปรากฏข้อความว่า 

ช่องที่ 2 ผู้ชาย“เตง เอาลูกชิ้นมาป้อนเค้าหน่อย” 

ช่องที่ 5 ผู้ชาย “อ้าวไม่ป้อนต่อเหรอ” 

ช่องที่ 6 ผู้หญิง “หมดแล้วอะ” 

จากเนื้อหาที่ปรากฏข้างต้นเป็นการใช้รูปภาพประกอบข้อความเพ่ือเน้นให้ผู้อ่าน
เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น เนื้อหาในภาพเป็นการกล่าวถึงพฤติกรรมระหว่างชายหญิงที่ขับรถ             
ไปด้วยกัน และได้ซื้ออาหารมากินบนรถ เมื่อฝ่ายชายเป็นคนขับจึงไม่สามารถหยิบอาหารกินได้           
จะต้องให้ผู้หญิงเป็นคนป้อน จะเห็นได้จากข้อความที่ว่า “เตงเอาลูกชิ้นมาให้เค้ากินหน่อย” ผู้หญิง         
ได้น าลูกชิ้นมาให้กิน และน ากลับไปแต่เมื่อเวลาผ่านไปก็ไม่ได้น ามาให้กินอีก เห็นได้จากภาพ          ใน
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ช่องที่ 3-4 ผู้ชายชายจึงเลือกที่จะกล่าวว่า “อ่าวท าไมไม่ป้อนอ่า” พร้อมทั้งแสดงสีหน้าที่นิ่งเฉย       
ในการถาม ผู้หญิงบอกว่า “หมดแล้วอะ” จะเห็นได้ว่าผู้ชายรีบหันไปหาและผู้หญิงแสดงสีหน้า        
คล้ายว่าจะตกใจอะไรขนาดนั้น ผู้ เขียนได้ถ่ายทอดถึงลักษณะพฤติกรรมที่เกิดขึ้นของผู้หญิง               
ที่นั่งมาด้วย เมื่อมีอาหารอยู่ในมือประกอบกับท่ีนั่งเฉย ๆ ไม่รู้จะท าอะไรจึงได้กินอาหารจนหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 42 

จากเนื้อหาในภาพข้างต้น ปรากฏข้อความว่า 

ช่องที่ 1-3  ไม่ปรากฏค าพูด 

ช่องที่ 4 ผู้หญิง “มองหน้าผัวกูท าไม” 

จากเนื้อหาที่ปรากฏข้างต้นเป็นเหตุการณ์ของกลุ่มคนที่นิยมไปเที่ยวสถานบันเทิง 
จะเห็นได้จากฉากและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในช่องที่ 1-3 เป็นภาพที่คู่แฟนไปเที่ยวกันและฝ่ายชาย        
ได้มองไปที่ผู้หญิงอีกคน ท าให้ผู้หญิงที่เป็นแฟนเกิดการหึงหวงและเดินเข้าไปท าร้ายร่างกาย ผู้หญิง         
อีกคน พร้อมกับพูดว่า “มองหน้าผัวกูท าไม” เมื่อกล่าวจบผู้หญิงคนที่โดนท าร้ายก็ได้โต้ตอบกลับไป 
โดยผู้เขียนได้ใช้เพียงภาพเหตุการณ์ ไม่ปรากฏค าพูด  
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จากเนื้อหาที่กล่าวมาสามารถอธิบายได้ว่าพฤติกรรมเหล่านั้นบ่งบอกถึง           
สภาพจิตใจของผู้ที่ไปเที่ยวในสถานบันเทิง ว่าบางคนอาจจะไปเที่ยวเพ่ือผ่อนคลายและไปกับ             
กลุ่มเพ่ือน ขณะที่บางคนไปเที่ยวกับแฟนก็อาจจะเกิดเหตุการณ์แบบข้างต้นได้ ทั้งนี้ผู้เขียนยังแฝงนัย
เรื่องของการเคารพสิทธิของผู้อ่ืน กล่าวคือ ในภาพเป็นการกล่าวหาจากฝ่ายหญิงที่มาเที่ยวกับแฟน    
ว่าผู้หญิงอีกคนได้มองไปที่แฟนของตน แต่ในความเป็นจริงแล้วการไปเที่ยวหรือการด าเนินชีวิตปกติ
ของมนุษย์เราก็ต้องมองไปรอบ ๆ จะให้นั่งมองสิ่งใดสิ่งหนึ่งนาน ๆ หรืออย่างเดียวเป็นไปไม่ได้ และ
การเดินเข้าไปท าร้ายร่างกายโดยที่ไม่ได้ถามหาสาเหตุ ก็เป็นเรื่องที่ผิด 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 43 

จากภาพดังกล่าวมีเนื้อหาความว่า  

บ้านอยู่ไกลโรงเรียน 

ช่องที 1 นักเรียน               “สายแล้ว!!!!!!!!!!!” 

ช่องที่ 3 เมื่อถึงโรงเรียน       “กูมาเร็วไปไหมเนี่ย” 

บ้านอยู่ใกล้โรงเรียน 

ช่องที่ 4 นักเรียน       “กริ้งงง” 

ช่องที่ 6 คุณครู         “มาสายอีกแล้ว” 
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จากข้อความข้างต้นเป็นการแสดงพฤติกรรมของนักเรียนระหว่างคนบ้านใกล้ 

และบ้านไกลโรงเรียน ผู้เขียนได้สะท้อนให้เห็นว่านักเรียนที่บ้านอยู่ไกลมักจะมาโรงเรียนแต่เช้า สังเกต

ได้จากช่องที่ 1 นักเรียนกล่าวว่า “สายแล้ว!!!!!!!!!!!” แต่ในภาพและข้อความช่อง 3 ที่ว่า “กูมาเร็วไป

ไหมเนี่ย” เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่านักเรียนมาโรงเรียนเป็นคนแรก ซึ่งแตกต่างกับนักเรียนบ้านใกล้       

ที่แม้จะใกล้เวลา 08:00 น. ยังคงนอนอยู่บนเตียงโดยไม่มีความกระตือรือร้นเห็นได้จากข้อความใน 

ช่องที่ 4 เป็นภาพนักเรียนที่ได้ยินเสียงนาฬิกาปลุก “กริ้งงง” พฤติกรรมข้างต้นจึงส่งผลให้นักเรียน

บ้านใกล้มาโรงเรียนสาย ดังภาพช่องที่ 6 เมื่อนักเรียนมาโรงเรียนแล้วครูที่ยืนเวรอยู่หน้าประตูโรงเรียน 

กล่าวว่า “มาสายอีกแล้ว” พร้อมกับแสดงสีหน้าไม่พอใจ  

จากพฤติกรรมดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่านักเรียนที่อยู่บ้านไกลมักมีความ

กระตือรือร้นมากกว่านักเรียนบ้านใกล้ เพราะในขณะที่นักเรียนบ้านไกลพยายามรีบตื่นเช้ามาโรงเรียน 

นักเรียนบ้านใกล้กลับชะล่าใจจนส่งผลให้มาโรงเรียนสายเป็นประจ า  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 44 

จากเนื้อหาด้านบนสามารถอธิบายได้ถึงเหตุการณ์ของความเผลอเรอ เนื่องจาก
ผู้เขียนได้สร้างตัวละครให้อยู่ในเหตุการณ์ที่จะต้องใช้ความคิด จึงจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ตนเองต้องท าและ
ได้เอาดินสอไปเสียบไว้ตรงหู เห็นได้จากภาพในช่องที่ 1-3 เมื่อคิดออกและก าลังจะเขียนกลับหาดินสอ
ไม่เจอ และลืมคิดไปว่าตนเองได้เสียบไว้ที่หู 
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ภาพที่ 45 

จากเนื้อหาในภาพข้างต้นไม่ปรากฏข้อความประกอบภาพ ภาพด้านบน

เป็นการเล่าเรื่องแบบ 4 ช่อง เนื้อหาในภาพเป็นการอธิบายถึงลักษณะของบุคคลในเรื่องการซักผ้าและ

น าไปตาก ซึ่งเห็นได้ว่าเมื่อผู้ชายได้น าผ้าไปตากกลับมีฝนตกลงมา เขาจึงรีบเก็บผ้า และเมื่อเก็บผ้า     

แล้วฝนกลับหยุดตก ผู้เขียนแสดงความรู้สึกผ่านทางสีหน้าของตัวละครในช่องสุดท้าย ที่มีความเบื่อ

หน่ายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งจากการแสดงอารมณ์นั้นสื่อให้เห็นว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นไม่ใช่

เหตุการณท์ี่เกิดขึ้นครั้งแรก แต่อาจเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาบ่อยครั้งในการซักผ้าช่วงฤดูฝน  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 46 
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จากเนื้อหาในภาพข้างต้น ปรากฏข้อความว่า 

วันปกติ 

ช่องที่ 1 ภรรยา “ไม่เป็นไรเค้าเช็ดเอง” 

วันนั้นของเดือน 

ช่องที่ 2  ภรรยา “ซุ่มซ่ามจริงๆเลย ถ้าแก้วมันแตกขึ้นมาจะท าไง  

             ไปหาผ้ามาเช็ดเดี๋ยวนี้เลยไป” 

จากข้อความข้างต้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของคู่รักที่มีข้อความว่า         
วันปกติ ซึ่งหมายถึงวันที่ประจ าเดือนยังไม่มา ในภาพเป็นเหตุการณ์ที่สามีท าแก้วน้ าแตกแต่ภรรยา
กลับไม่มีค าดุว่าพร้อมกับบอกจะเก็บให้ แต่เมื่อวันนั้นของเดือน หมายถึงวันที่มีประจ าเดื อน        
อารมณ์ของภรรยาเปลี่ยนไป สามีท าแก้วน้ าหล่นแต่ไม่แตกเหมือนในเหตุการณ์แรก ก็กลับโดนภรรยา
ดุว่า“ซุ่มซ่ามจริง ๆ เลย ถ้าแก้วมันแตกขึ้นมาจะท าไง ไปหาผ้ามาเช็ดเดี๋ยวนี้เลยไป” พร้อมกับสีหน้า       
ที่แสดงออกด้วยความโมโห ผู้เขียนได้ถ่ายทอดถึงพฤติกรรมและความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ของ
ผู้หญิงส าหรับบางคนการมีประจ าเดือนก็จะส่งผลต่ออารมณ์เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
ฮอร์โมน บางคนก็ไม่เป็นอาหารเหล่านี้ก็เป็นได้  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 47 
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จากเนื้อหาในภาพด้านบนเป็นลักษณะการใช้ชีวิตโดยทั่วไป  ตัวละครก าลัง         

จะทอดไข่และได้เปิดขวดน้ ามันแต่ปรากฏว่าจุกที่จะเปิดขาด ในส่วนนี้ผู้เขียนต้องการสื่อสารแก่ผู้อ่าน        

ถึงสภาพปัญหาของการเปิดจุกน้ ามันของทุกครัวเรือน และบอกถึงสภาพปัญหาของผู้บริโภคเกี่ยวกับ

บรรจุภัณฑ์ว่า วัสดุที่ใช้มีความบางและตรงบริเวณที่เปิดอาจมีน้อยเกินไป จึงท าให้เป็นปัญหา กลุ่มคน

ที่ประกอบอาหารจะทราบกันดีว่าน้ ามันที่ใส่ขวดเหมือนในภาพมักจะเจอปัญหาเดียวกัน เมื่อเกิด

เหตุการณ์เช่นนั้นก็จะต้องวุ่นวายหามีดหรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ มาเพ่ืองัดและเปิดขวดน้ ามันออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 48 

จากเนื้อหาในภาพข้างต้น ปรากฏข้อความว่า 

ช่องที่ 1 ผู้ชาย “โคตรชอบเพลงนี้เลย” 

ช่องที่ 2  ผู้หญิง “กระแดะฟังเพลงต่างประเทศ พ่ีฟังออกเหรอ” 

ช่องที่ 3 ผู้ชาย “เสือก” 

จากข้อความข้างต้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มคนที่ก าลังอยู่บนรถยนต์โดยมีผู้ชาย
เป็นคนขับและร้องเพลงต่างประเทศ คาดว่าน่าจะเป็นเพลงโปรดที่เขาชอบเพราะปรากฏข้อความที่ว่า 
“โคตรชอบเพลงนี้เลย” ซึ่งผู้ชายเป็นคนกล่าวและมีรอยยิ้ม แต่ก็มีผู้หญิงที่นั่งไปด้วยทักว่า “กระแดะ
ฟังเพลงต่างประเทศ พ่ีฟังออกเหรอ” เมื่อผู้ชายได้ฟังจึงหันไปตอบว่า “เสือก” เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้น
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ภายในรถยนต์ ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้เป็นเพียงเรื่องเล่าถึงวิถีชีวิตที่ผู้คนส่วนใหญ่น่าจะเคยพบเจอ ขณะที่
ขับรถอาจจะไม่ได้พูดเรื่องตามในภาพ แต่ในการขับรถก็น่าจะมีบทสนทนาเพ่ือช่วยให้การเดินทางสนุก
ยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 49 

จากเนื้อหาด้านบนเป็นการบรรยายด้วยภาพเพียงอย่างเดียว โดยผู้เขียนใช้การ

เล่าเรื่องแบบ 3 ช่อง ในช่องแรกตัวละครได้เดินเข้าไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อ ช่องถัดมาพนักงาน               

ได้คิดเงินและหยิบหลอดมาหนึ่งก า ทั้งที่ผู้ซื้อได้ซื้อน าเพียงขวดเดียวและในช่องที่สามเมื่อกลับถึงบ้าน

ปรากฏว่ามีหลอดอยู่เต็มชั้นจนล้นออกมาข้างนอก  

ผู้เขียนได้พยายามบอกถึงเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นของสังคม เป็นการบริการที่ดี         

ที่พนักงานหยิบหลอดให้ลูกค้า แต่อีกนัยหนึ่งนั่นอาจหมายถึงการสร้างปัญหาโลกร้อน                  การ

ใช้ถุงพลาสติก นอกจากนั้นปริมาณของหลอดที่พบในบ้านหลังนี้มีจ านวนมาก เมื่อคิดถึงบ้าน               

อ่ืน ๆ ที่อยู่ในความเป็นจริงก็จะต้องมีอีกเท่าตัว แสดงให้เห็นถึงความไม่ใส่ใจในการช่วยลดปัญหา                 

การเพ่ิมปัญหาขยะ  
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ภาพที่ 50 

จากเนื้อหาในภาพข้างต้น ปรากฏข้อความว่า 

ช่องที่ 2  “เฮ้ย วันนี้หยุดวันแรงงานนี่หว่า” 

จากเนื้อหาด้านบนเป็นการกล่าวถึงพฤติกรรมของผู้ที่ท างานประจ า เนื่องจาก    

ผู้ที่ท างานประจ าจะต้องตื่นแต่เช้าเพ่ือไปท างานทุกๆวัน บางอาชีพท างานถึง 6 วัน บางอาชีพ                 

ก็ไม่มีวันหยุดเลย นอกจากวันที่รัฐบาลประกาศหยุดให้ ซึ่งผู้ เขียนได้กล่าวถึงวันแรงงาน วันแรงงาน        

จะเป็นวันที่พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือโรงงานจะหยุดเพ่ือให้พนักงานได้พัก โดยจ านวนวันขึ้นอยู่กับ              

แต่ละสถานที่ท างาน ในภาพเป็นพฤติกรรมที่เคยชินของตัวละคร ช่องที่ 1 รีบตื่นขึ้นเพ่ือจะได้             

ไปท างานแต่เมื่อนึกขึ้นได้จึงเกิดเหตุการณ์แบบในช่องที่ 3 และ 4 คือทิ้งตัวลงนอนแบบเดิม ผู้เขียน         

ได้น าเรื่องราววิถีชีวิตของคนท างานมากล่าวถึง เพราะวันหยุดมีน้อยและในปัจจุบันงานมีการแข่งขัน        

ที่สู งขึ้น การตลาดที่ขยายตัวท าให้ส่งผลต่อเศรษฐกิจ ดังนั้นงานจึงต้องการพนักงานและ                   

การขับเคลื่อนที่สม่ าเสมอ จึงท าให้คนส่วนมากไม่ค่อยได้พักผ่อน  

 

 

 

 



  71 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 51 

จากภาพข้างต้นไม่ปรากฏข้อความประกอบภาพ โดยภาพเป็นลักษณะ
ของการแกะหูฟังออกเพ่ือใช้งาน ผู้เขียนแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ช่อง ช่องที่ 1 ถึงช่องที่ 3 เป็นการ
แสดงถึงความพยายามแกะชุดหูฟังออก และภาพช่องที่ 4 หูฟังยังพันเหมือนเดิม ซึ่งเนื้อหาของภาพ
กล่าวถึงเรื่องราวของบุคคลทั่วไป ที่ใช้หูฟังเพ่ือเชื่อมต่อโทรศัพท์ หลังจากเลิกใช้งานหูฟังจึงได้เก็บหูฟัง
ด้วยวิธีการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นวิธีการม้วนและน าสายมารัด ม้วนกับสิ่งของชนิดอ่ืน เพ่ือป้องกันการพัน
เวลาต้องการใช้งาน รวมถึงการเก็บรักษาด้วยวิธีอ่ืน ๆ เมื่อต้องการใช้งานสิ่งที่ได้กลับตรงกันข้าม
เพราะต่อให้เก็บชุดหูฟังไว้ในกล่องเรียบร้อยเพียงใด เมื่อน าออกมาใช้งานมักจะพันกันจนบางครั้ง
หลายคนเริ่มที่จะเสียอารมณ์กับเหตุการณ์เหล่านี้ เห็นได้อย่างชัดเจนกับภาพที่ปรากฏในช่องที่ 4 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     ภาพที่ 52 
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จากเนื้อหาในภาพข้างต้น ปรากฏข้อความว่า 

เมื่อไปเที่ยวไกลๆ  

ช่องที่ 1  “มึงขับไป ไม่ต้องห่วงพวกกูจะอยู่เป็นเพ่ือนมึงเอง” 

ช่องที่ 2  “ขอบใจเว้ย เพื่อนแบบพวกมึงหาไม่ได้อีกแล้ว” 

จากเนื้อหาด้านบนแสดงให้ทราบถึงการด าเนินชีวิตของกลุ่มคนที่ไปเที่ยวด้วยกัน

ในกลุ่มเพ่ือน เมื่อมีคนหนึ่งต้องขับรถ เพ่ือน ๆ คนอ่ืนก็บอกว่าจะอยู่เป็นเพ่ือน หาเรื่องชวนคุยเพราะ

คนขับจะได้ไม่ง่วง เห็นได้จากข้อความที่ว่า “มึงขับไป ไม่ต้องห่วงพวกกูจะอยู่เป็นเพ่ือนมึงเอง”                

แต่เมื่อเวลาผ่านไป เพ่ือนที่ไปด้วยกันกลับหลับหมด เหลือคนขับรถเพียงคนเดียว  

ผู้เขียนได้สื่อถึงพฤติกรรมทั่วไปของกลุ่มคน ซึ่งเมื่อจัดทริปออกเที่ยวในสถานที่

ไกล ๆ และขับรถไปเอง ด้วยความเย็น ความเงียบและระยะทางแล้วผู้ที่ไปด้วยมักจะหลับและ              

จะตื่นเมื่อถึงจุดหมาย ผู้เขียนเลยได้หยิบยกเอาประเด็นเหล่านี้มาเขียนเพ่ือถ่ายทอดแก่ผู้อ่านและ             

แชร์ประสบการณ์เพ่ือให้เล่าสู่กันฟัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 53 
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จากเนื้อหาในภาพข้างต้น ปรากฏข้อความว่า 

ช่องที่ 1  แม่ “เรียนไปก่อน อย่าเพิ่งมีแฟน” 

             ลูก “โอ้ย ไม่มีหรอกแม่” 

ช่องที่ 2   แม่ “เรียนให้จบก่อน อย่าเพิ่งมีแฟน” 

            ลูก “โอ้ย ไม่มีหรอกแม่” 

ช่องที่ 3  แม่  “เมื่อไหร่จะมีแฟน” 

            ลูก “โอ้ย ไม่มีหรอกแม่” 

           แม่  “ท าไมล่ะ” 

ช่องที่ 4  ลูก “หาไม่ได้” 

จากเนื้อหาด้านบนผู้เขียนได้น าเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวหนึ่ง 

ซึ่งในปัจจุบันส่วนมากผู้ปกครองก็จะแนะน าและสั่งสอนลูกหลานว่าอย่ารีบมีแฟนเพาะ เป็นห่วงว่า

อาจจะเกิดปัญหาเพราะ เด็กยังขาดการยั้งคิดและมีอารมณ์ต่าง ๆ สูง โดยเนื้อเรื่องเป็นตอนที่แม่ส่งลูก

ไปโรงเรียน ในระดับมัธยมปลาย โดยดูจากการแต่งกายและทรงผม ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่จะเป็นวัยรุ่น   

เต็มตัว มีความคิด การตัดสินใจด้วยตนเองสูง แม่เลยพยายามบอกแก่ลูกว่า “อย่ารีบมีแฟน”           

เห็นได้จากเหตุการณ์ในช่องที่  1 ต่อมาเมื่อลูกเข้าเรียนมหาวิทยาลัยแม่ก็ยังคงกล่าวแบบเดิม                

เมื่อเวลาผ่านไปในช่องที่ 3 ลูกได้เข้าท างาน แม่จึงเปลี่ยนจากค าบอกเล่าเป็นค าถามว่า “เมื่อไหร่           

จะมีแฟน” ลูกจึงตอบไปว่า “โอ้ย ไม่มีหรอกแม่” แม่ถามกลับไปว่าท าไม ลูกจึงตอบไปว่า “หาไม่ได้” 

พร้อมกับสีหน้า อารมณ์ท่ีก าลังร้องไห้  

จากที่กล่าวมาในตอนสุดท้ายเป็นจุดส าคัญที่ผู้ อ่านบางคนจะเข้าใจเพราะ

ครอบครัวบางครอบครัวก็ได้คอยบอกเรื่องเหล่านี้แก่ลูกหลานของตน หากผู้อ่านคนใดที่เคยพบเจอ

ประสบการณ์เหล่านี้มาเมื่ออ่านถึงข้อความสุดท้ายก็จะเกิดอารมณ์ขันขึ้นได้ทันทีเพราะ ตอนเด็กห้าม

นักห้ามหนา ย้ าเสมอว่าอย่างรีบมีแฟน แต่พอโตมากลับถามว่า “เมื่อไหร่จะมีแฟน” นอกจากนี้         

ยังสะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนในปัจจุบันที่เมื่อเข้าสู่วัยท างาน การมีคู่ครองก็กลายเป็นเรื่องยาก 

เนื่องจากผู้หญิงส่วนมากที่ท างานหาเลี้ยงครอบครัว พ่อ แม่ ได้แล้วก็จะคิดว่าตนเองมีงานที่ดี            
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มีเงินที่สามารถเลี้ยงดูพ่อแม่ได้จึงไม่จ าเป็นจะต้องหาสามี หรืออีกนัยหนึ่งคือการท างานที่หนักหน่วง

จนไม่มีเวลาได้ไปพบเจอหรือศึกษากับผู้อ่ืนเลย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 54 

จากเนื้อหาในภาพข้างต้น ปรากฏข้อความว่า 

เมื่อขอไปกินข้าวกับเพ่ือน 

ช่องที่ 2 ผู้หญิง “ทักไปในไลน์ต้องตอบกลับทุกครั้ง  

         ถ่ายรูปโต๊ะให้ดูด้วยว่ามีใครบ้าง ” 

   เมื่อเธอไปกินข้าวกับเพ่ือน 

ช่องที่ 3  “ทักไปในไลน์ต้องตอบกลับมาด้วยนะ” 

ช่องที่ 4  “จะบ้าเหรอ อยู่กับเพ่ือนก็ต้องคุยกับเพื่อนสิ  

            จะให้มาเล่นไลน์ได้ไง” 
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จากเนื้อหาด้านบนผู้เขียนกล่าวถึงพฤติกรรมระหว่างชายและหญิงที่ออกไป         

กินข้าวกับเพ่ือน ในช่องที่ 1และ 2 เมื่อผู้ชายขอแฟนไปเที่ยว ผู้หญิงกล่าวว่า “ทักไปในไลน์ต้องตอบ

กลับทุกครั้ง ถ่ายรูปโต๊ะให้ดูด้วยว่ามีใครบ้าง ” นอกจากข้อความแล้วผู้เขียนได้ใส่สีหน้าและอารมณ์

ของตัวละครเพ่ือเน้นย้ าให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ส่วนช่องที่3และ 4 เมื่อผู้หญิงไปกินข้าว   

กับเพ่ือน และผู้ชายก็ได้กล่าวเหมือนกับผู้หญิงในตอนแรกว่า “ทักไปในไลน์ต้องตอบกลับมาด้วยนะ”       

แต่กลับโดนผู้หญิงสวนกลับมาว่า “จะบ้าเหรอ อยู่กับเพ่ือนก็ต้องคุยกับเพื่อนสิ จะให้มาเล่นไลน์ได้ไง”   

จากเนื้อหาที่กล่าวมาแสดงให้ทราบถึงพฤติกรรมของ ผู้ชายและผู้หญิง                     

ทีเ่วลาออกไปเที่ยวกับเพ่ือน หากผู้ชายออกไปเที่ยวกับเพ่ือน ผู้หญิงมักจะเป็นห่วงและอารมณ์เสียง่าย 

เนื่องจากผู้หญิงบางคนอาจไม่ชอบให้แฟนของตัวเองไปเที่ยวกับเพ่ือนโดยที่ไม่มีตัวเองไปด้วย และ

พยายามทักหา โทรหาหรือแสดงอาการไม่พอใจออกมา แต่เมื่อตนเองไปเที่ยวกับเพ่ือน ไปกินอาหาร

กับเพ่ือน ผู้ชายจะไม่มีสิทธิมาบังคับหรือบอกได้ว่าให้ท าแบบใด เป็นการน าเสนอแนวคิดของผู้ชาย        

ที่รู้สึกถึงความไม่เท่าเทียมกัน เห็นได้จากสีหน้าและค าพูดของตัวละครและเหตุการณ์เหล่านี้หากเป็น

กลุ่มคนที่เคยพบเจอมาเช่นเดียวกันเมื่ออ่านก็จะสามารถเข้าใจถึงเหตุการณ์นั้น ๆ ได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 55 
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จากเนื้อหาในภาพข้างต้น ปรากฏข้อความว่า 

ช่องที่ 1“ที่ชาร์จโทรศัพท์หายไปไหนวะ” 

ช่องที่ 2 “เฮ้อ ! ซื้อใหม่แม่มเลยดีกว่า” 

แควก !!! 

จากการวิเคราะห์เนื้อหาเป็นการใช้ภาพเพ่ือขยายให้ข้อความหรือเนื้อหา 

มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ช่องที่ 1 ผู้ชายต้องการใช้สายชาร์ตแบตโทรศัพท์และก าลังหา ทราบได้จาก

ข้อความที่ว่า “ที่ชาร์จโทรศัพท์หายไปไหนวะ” ผู้เขียนยังแสดงออกถึงอารมณ์ผ่านทางสีหน้า ท่าทาง

ของตัวละครที่สื่อถึงความกระวนกระวาย ในช่องที่ 2 “เฮ้อ ! ซื้อใหม่แม่มเลยดีกว่า” เป็นการบอกถึง

อารมณ์ของความเบื่อหน่ายและความไม่พอใจ เนื่องจากหาสิ่งของที่ต้องการไม่เจอ และในช่องสุดท้าย

เมื่อซื้อของมาใหม่กลับพบว่า ของที่ตนหาก่อนหน้านี้นั้นยังมีและวางอยู่ที่เดิม เหตุการณ์ เหล่านี้อาจ

เคยเกิดข้ึนกับบุคคลอ่ืน ๆ เพราะเมื่อเราอยากจะใช้อะไรบางอย่างแต่กลับมองไม่เห็นเมื่อผ่านช่วงเวลา

เหล่านั้นไปแล้ว ไม่ต้องการใช้แล้วกลับเจอ เป็นพฤติกรรมหรือปรากฏการณ์บางอย่างที่ไม่สามารถ

อธิบายได้แต่เกิดข้ึนจริง 

 

 

  

 

 

 

 

ภาพที่ 56 
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จากภาพด้านบนไม่ปรากฏข้อความประกอบภาพ ผู้เขียนได้ใช้ภาพเพ่ือ
แสดงถึงเนื้อหาหรือเรื่องราวที่ทุกคนเคยพบเจอ โดยจะเห็นว่าช่องที่ 1 ผู้ชายได้ต้มน้ าในกาต้มน้ าไว้ 
เพ่ือใส่ในถ้วยบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป และช่องที่ 2-3 เป็นภาพที่ผู้ชายคนนี้เปิดดูภายในกลับพบว่ามีมด    
ลอยน้ าตายเป็นจ านวนมาก  

จากเหตุการณ์ดังกล่าวผู้เขียนใช้การเล่าเรื่องแบบ 3 ช่อง โดยเนื้อหาหรือ
ใจความส าคัญจะอยู่ช่องที่ 3 เนื่องจากเป็นภาพที่มีมดลอยอยู่ในกาน้ าร้อนจ านวนมาก เมื่อผู้อ่าน         
พบเห็นก็สามารถเข้าใจถึงเรื่องราวที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อสาร สามารถเข้า ใจถึงสภาพปัญหาได้ง่าย              
เนื่องจากเป็นเรื่องที่เคยเกิดข้ึนบ่อยครั้งกับผู้ที่ใช้กาต้มน้ า 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 57 

จากภาพด้านบนไม่ปรากฏข้อความประกอบภาพ เป็นการใช้ภาพ            

เพ่ือสื่อสารและถ่ายทอดเรื่องราวแบบ 6 ช่อง ช่องที่ 1 ผู้ชายก าลังเด็ดคั่วพริก ช่องที่ 3 ผู้ชาย             

น าคั่วพริกที่เด็ดแล้วไปทิ้ง ช่องที่4-5 เมื่อทิ้งแล้วเกิดนึกสงสัยว่าสิ่งที่ทิ้งไปนั้นเป็นเม็ดพริกหรือคั่วพริก               

กันแน่จึงเดินกลับไปดูและช่องที่ 6 พบว่าสิ่งที่ตนทิ้งเป็นเม็ดพริกแทนคั่วพริกลงถังขยะ ผู้เขียน                

แสดงสีหน้าอาการตกใจเพราะอุตส่าห์นั่งเด็ดพริกอยู่นานแต่กลับน าสิ่งที่ต้องการไปทิ้ง  

จากเนื้อหาท าให้ทราบถึงพฤติกรรมเหม่อลอย การเผลอเรอ ขาดความ

ระมัดระวัง การเผลอเรอนั้นเป็นอุปนิสัยที่พบกันมากในสังคมปัจจุบัน ซึ่งอาจเป็นผลมาจากพฤติกรรม 
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ช่วงอายุ  สภาพแวดล้อมหรือเรื่องราวที่ประสบพบเจอในชีวิต และนอกจากเหตุการณ์นี้                  

ยังคงมีพฤติกรรมหรือ เหตุการณ์ที่คล้ายกันให้พบเห็นเสมอ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 58 

จากเนื้อหาในภาพข้างต้น ปรากฏข้อความว่า 

ช่องที่ 1     “ เหตุการณ์มักเกิดข้ึนตอนตีสามกว่าๆ” 

ช่องที่ 2      “ผมรู้สึกเหมือนถูกใครเหยียบที่หน้าอก” 

ช่องที่ 3      “มันหนักมากผมรู้สึกหายใจไม่ค่อยออก ผมจึงตัดสินใจ” 

ช่องที่ 4       “รวบรวมก าลังทั้งหมดแล้วเปิดไฟ   แก๊ก!! ” 

ช่องที่ 5       “แง่ว แง่ว แง่ว” 

จากเนื้อข้างต้นผู้เขียนใช้การเล่าเรื่องแบบ 5 ช่อง ช่องที่ 1-4 เป็นการพูดถึง

เหตุการณ์ขณะที่ก าลังนอนในเวลากลางคืน มีความรู้สึกว่าตนเองก าลังโดนผีอ า เห็นได้จากข้อความ

ที่ว่า “ผมรู้สึกเหมือนถูกใครเหยียบที่หน้าอกมันหนักมาก ผมรู้สึกหายใจไม่ค่อยออก ผมจึงตัดสินใจ

เปิดไฟ ”  หลังจากนั้นผู้เขียนได้คลายปมจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยเขียนเรื่องราวให้ตัวละครพยายาม

เปิดไฟและเม่ือเปิดไฟกลับกลายเป็นสัตว์เลี้ยง (แมว) ที่ตนเองเลี้ยงมานอนอยู่ที่หน้าอก  
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นอกจากนี้ยังสามารถบอกถึงพฤติกรรมของผู้ที่เลี้ยงแมวหรือกลุ่มคนที่เลี้ยงแมว  

ลักษณะนิสัยของแมวจะชอบอ้อนและมาคลอเคลียอยู่กับเจ้าของ ดังนั้นเมื่อกลุ่มคนอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้        

เลี้ยงแมวก็ไม่อาจทราบรายละเอียดต่าง ๆ หรือเรื่องเล็กน้อยในบางกรณีดังเช่นในเนื้อหาที่ผู้เขียน

ถ่ายทอด ตรงกันข้ามหากน าภาพหรือเนื้อหานี้ให้กลุ่มคนที่เลี้ยงแมวกลุ่มคนเหล่านั้นจะทราบได้ทันที

เลยว่าตอนสุดท้ายของภาพและเรื่องราวที่ตนเองพบเจอในชีวิตประจ าวันนั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 59 

จากเนื้อหาในภาพข้างต้น ปรากฏข้อความว่า 

ช่องที่ 1     “ ต้นไม้ที่เรารดน้ าทุกวัน” 

ช่องที่ 2      “ต้นไม้ที่ตูไม่เคยไปยุ่งเลย” 

จากเนื้อหาด้านบนผู้ เขียนกล่าวถึงลักษณะการเจริญเติบโตของต้นไม้                 
โดยเปรียบเทียบระหว่างต้นไม้ที่ปลูกไว้  และ ต้นไม้ที่ไม่ได้ปลูก เห็นได้จากข้อความช่องที่ 1                  
ว่า “ ต้นไม้ที่เรารดน้ าทุกวัน” กับช่องที่ 2 ว่า “ต้นไม้ที่ตูไม่เคยไปยุ่งเลย” เมื่อผู้อ่านเปิดอ่านสามารถ  
รู้และเข้าใจเนื้อหาได้ว่าขณะที่เราดูแลต้นไม้ที่เราปลูกมาอย่างดีกลับไม่เจริญงอกงามเท่ากับต้นไม้             
ที่ เราไม่ได้ให้การดูแล ซึ่งเป็นเรื่องราวที่พบเจอได้ในทุกสถานที่ และเป็นเรื่องราวที่เกิดจาก
ประสบการณ์ของคนบางกลุ่ม  
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ภาพที่ 60 

จากเนื้อหาในภาพข้างต้น ปรากฏข้อความว่า  

ความรู้สึกเม่ือตอนหาของในกระเป๋าผู้หญิง     

 แฟนสาว “เธอหยิบกรรไกรตัดเล็บในกระเป๋าให้เค้าหน่อยสิ” 

แฟนชาย “อยู่ไหนอ่ะ กรรไกรตัดเล็บหาไม่เจอ” 

จากข้อมูลข้างต้นเป็นการใช้ข้อความและภาพเพ่ือสร้างองค์ประกอบ

เรื่องราวให้มีความชัด เจน  สะท้อนให้ เห็นลักษณะพฤติกรรมของผู้หญิง ในสั งคมปัจจุบัน                    

ให้ความส าคัญกับสิ่งของต่าง ๆ และนิยมพกพาไว้ในกระเป๋าที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งการเก็บของ

ไม่เป็นระเบียบ โดยเนื้อหาที่กล่าวถึงเป็นเหตุการณ์ที่แฟนสาวต้องการให้แฟนหยิบกรรไกรตัดเล็บ         

ในกระเป๋าของตน แต่เมื่อแฟนหนุ่มได้ไปหากลับหาไม่เจอเพราะในกระเป๋าเต็มไปด้วยของมากมาย

จากข้อความที่ว่า “เธอหยิบกรรไกรตัดเล็บในกระเป๋าให้เค้าหน่อยสิ” เป็นค าพูดของแฟนสาว                

ที่ให้แฟนหนุ่มหยิบกรรไกรตัดเล็บ แต่เห็นได้ชัดเจนจากข้อความและพฤติกรรมของแฟนหนุ่มกล่าวว่า        

“อยู่ไหนอ่ะ กรรไกรตัดเล็บหาไม่เจอ” ในช่องสุดท้ายจะเห็นว่าเป็นภาพที่ผู้ชายล้วงเข้าไปในกระเป๋า

แล้วควานหาสิ่งของแต่เต็มไปด้วยของใช้ต่างๆอยู่แบบไม่เป็นระเบียบและภายในดูกว้างใหญ่                 

เสียจนหาอะไรแทบไม่เจอ 
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ภาพที่ 61 

จากเนื้อหาในภาพข้างต้น ปรากฏข้อความว่า  

ช่องที่ 1“ซื้อของกินตอนหิว” 

ช่องที่ 2 “กินตอนอ่ิม” 

คนที่ 1 “ซื้อท าไมเยอะแยะเหลือเพียบ” 

คนที่ 2 “ใส่ตู้เย็นเก็บไว้กินต่อ” 

คนที่ 3 “แล้วก็เน่าคาตู้สินะ” 

จากเนื้อหาข้างต้นเป็นการใช้ภาพเพ่ือขยายให้เนื้อหามีความชัดเจนมากขึ้น             

ในช่องที่ 1 เป็นการแสดงพฤติกรรมของกลุ่มเพ่ือน เมื่อหิวจะซื้อของที่ตนเองอยากกินมาเป็น           

จ านวนมาก เห็นได้จากข้อความที่ว่า “ซื้อของกินตอนหิว” นอกจากนี้รูปภาพยังได้ปรากฏอาหาร         

ที่ถือมาอย่างหลากหลาย ส่วนช่องที่ 2 เป็นผลจากการซื้อของในช่องแรก โดยผู้เขียน ให้ข้อความว่า 

“กินตอนอ่ิม”และปรากฏข้อความของคนที่ 1 ว่า “ซื้อท าไมเยอะแยะเหลือเพียบ” คนที่ 2 กล่าวว่า 

“ใส่ตู้เย็นเก็บไว้กินต่อ”และคนที่ 3 กล่าวว่า“แล้วก็เน่าคาตู้สินะ” 
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เนื้อหาข้างต้นเป็นเหตุการณ์ที่คนส่วนมากมักมีพฤติกรรมเช่นเดียวกัน เนื่องจาก

เวลาซื้ออาหารขณะหิวอาจท าให้ซื้อมามากเกินความจ าเป็น หลังจากรับประทานอ่ิมแล้ว  อาหาร

เหล่านั้นอาจเหลือทิ้งเป็นจ านวนมาก  จากที่กล่าวมาเป็นการแสดงให้เห็นถึงการด าเนินชีวิตแบบ          

ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไม่คิดก่อนซื้อ ขาดการไตร่ตรอง  

ดังนั้นก่อนการเลือกซื้อสินค้าผู้บริโภคควรค านึงถึงคุณค่า ราคา และปริมาณ         

ที่ร่างกายต้องการ หากซื้อของมาเป็นจ านวนมากแล้วไม่เกิดประโยชน์สูงสุด ก็จะกลายเป็นของเหลือ

ทิ้ง ซึ่งถือได้ว่าเป็นการใช้ทรัพยากรไปอย่างสิ้นเปลือง เห็นได้จากข้อความของคนที่ 3 ที่กล่าวว่า          

“แล้วก็เน่าคาตู้สินะ”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 62 

จากเนื้อหาในภาพข้างต้นพบข้อความว่า “เมื่อคุณคิดจะกลับหน้าไข่เจียว”           

เป็นการใช้ภาพเพ่ือบรรยายถึงกรรมวิธีการประกอบอาหารคือ การทอดไข่เจียว เมื่อกลับด้าน               

แล้วปรากฏว่าไข่เจียวขาดเป็นส่วน ๆ สะท้อนให้เห็นถึงกรรมวิธีในการประกอบอาหารที่ต้อง             

อาศัยประสบการณ์ และความช านาญ นอกจากนี้ผู้เขียนยังแสดงให้ทราบถึงความน่าร าคาญใจ               

ที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ กับคนทั่วไป  



  83 

 

 

 

 

 

  

 

 

ภาพที่ 63 

จากภาพเป็นเรื่องราวของคนสองกลุ่มที่มีลักษณะการใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน          
กลุ่มคนที่ 1 ช่องที่ 1-2 เป็นกลุ่มคนที่ไม่มีสัตว์เลี้ยง ส่วนกลุ่มคนที่ 2 ในช่อง 3-4 เป็นกลุ่มคน              
ที่มีสัตว์เลี้ยง โดยกลุ่มคนแรกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการตื่นนอนโดยใช้เครื่องมือสื่อสาร หรือ
โทรศัพท์มือถือปลุกเพ่ือไปท างาน เรียน อ่ืน ๆ ผู้เขียนได้เน้นย้ าด้วยการวาดรูปสามเหลี่ยมสีเหลือง 
เพ่ือแสดงถึงการเคลื่อนไหวของสิ่งของในรูปภาพ ส่วนกลุ่มคนที่สองจากภาพบ่งบอกว่าเลี้ยงแมว และ
มีแมวมาปลุกเพ่ือให้ตื่น  

ผู้ เขียนได้สร้างเรื่องราวทั้ งสองแบบมาโดยใช้การเปรียบเทียบระหว่าง              
วิถีการด าเนินชีวิตของคนที่ไม่เลี้ยงสัตว์และคนที่เลี้ยงสัตว์ เนื่องด้วยปัจจุบันความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยี  วิถีความเป็นอยู่  ที่พักอาศัยและลักษณะการท างานที่เปลี่ยนไป อาจท าให้บางคน               
ไม่สามารถใช้ชีวิตหรือท าอะไรได้อย่างที่ต้องการ เช่น การเลี้ยงสัตว์ การประกอบอาหาร อ่ืน ๆ            
จากภาพช่องที่ 1-2 เป็นกลุ่มคนที่ไม่สามารถเลี้ยงสัตว์ได้หรืออาจจะไม่ชอบเลี้ยง จึงใช้โทรศัพท์มือถือ
เพ่ือปลุกตอนไปท างาน ซึ่งคนจ านวนไม่น้อยที่ใช้วิธีนี้ในการปลุก ในการไปท างานจะต้องมีเวลา            
เข้างานหากเป็นการท างานที่ใกล้บ้านก็อาจจะเป็นผู้ปกครองที่มาปลุก ส่วนในช่องที่ 3-4 เป็นการปลุก
จากสัตว์เลี้ยง บางคนที่เลี้ยงสัตว์ไว้ เช่น แมว ใช้ทุกวันแมวก็จะมาหา มาปลุก มาเล่น อาจจะเพราะ
ความหิวหรือเพราะอยากเข้ามาเล่นด้วย  
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ภาพที่ 64 

จากข้อมูลด้านบนผู้เขียนได้ใช้รูปภาพประกอบข้อความเป็นการแสดงเรื่องราว
แบบ 6 ช่อง โดยช่องที่ 1 ปรากฏข้อความว่า “ตั้งปลุก 6 โมงดีกว่า” ในช่องที่ 3-4 เมื่อนาฬิกาปลุก 
แต่กลับเลื่อนเวลาออกไปอีก และช่องที่  6 ปรากฏข้อความของเครื่องโทรศัพท์ที่กล่าวว่า                     
“แล้วคือตั้งให้ปลุก 6 โมง เพ่ือ” จากข้อมูลด้านบนปัจจุบันนาฬิกาแขวนแบบทั่วไปอาจไม่จ าเป็น 
เพราะทุกคนมีโทรศัพท์มือถือ และอาจเรียกได้ว่าเป็นอวัยวะส าคัญของเราไปแล้ว ดังนั้นไม่ว่าจะท า
อะไรโทรศัพท์มือถือก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของทุกคน  จากกรณีด้านบนเป็นการตั้งนาฬิกา
เพ่ือปลุกให้ตื่น และเมื่อเวลาผ่านไปนาฬิกาดังกลับกดเลื่อนเวลาออกไปเรื่อย ๆ และในช่ องที่ 6      
ผู้เขียนได้เขียนเรื่องราวที่เกินความเป็นจริง ซึ่งไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยการให้โทรศัพท์แสดงอารมณ์
ความรู้สึกจากค าพูดที่ว่า “แล้วคือตั้งให้ปลุก6 โมงเพ่ือ” เป็นการหักมุมที่แสดงออกว่า หากโทรศัพท์
พูดได้มันคงบอกแบบนั้น  
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ภาพที่ 65 

จากเนื้อหาในภาพข้างต้น ปรากฏข้อความว่า 

ยามต้องการ 

ช่องที่ 1 “แม่ค้ามัดยางขนาดนี้ จะให้กูกินไหมเนี่ย  

   แม่มเอ้ยกรรไกรอยู่ไหนวะ”  

ยามไม่ต้องการ 

ช่องที่ 2   

จากเนื้อหาที่ปรากฏข้างต้นผู้ เขียนกล่าวถึงเรื่องราวของประสบการณ์ของ            

ผู้ที่ซื้ออาหารจากร้านค้ามาทานที่บ้าน แต่ปรากฏว่ายางที่แม่ค้ามัดมาให้นั้นแกะออกยาก อาจจะด้วย

เหตุผลที่แม่ค้ามัดยางมาแน่นเนื่องจากอาหารนั้นเป็นน้ า แม่ค้ากลัวว่าจะหกเลยมัดมาแน่นเกินไป          

จึงท าให้ผู้ซื้อแกะไม่ได้เลยต้องใช้กรรไกรตัดแต่เมื่อไปหาก็ไม่เจอ เห็นได้จากช่องที่ 1 “แม่ค้ามัดยาง

ขนาดนี้ จะให้กูกินไหมเนี่ย แม่มเอ้ยกรรไกรอยู่ไหนวะ” ส่วนในช่องที่ 2 เป็นภาพกรรไกรที่หล่นลงมา

จากข้างหนังสือ และตัวละครแสดงสีหน้าเบื่อหน่าย เหมือนจะคิดในใจว่า “ท าไมเพ่ิงเจอ”                      

เป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้ ผู้เขียนจึงได้ตั้งชื่อว่า ยามต้องการและยามไม่ต้องการ 
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ภาพที่ 66 

จากเนื้อหาในภาพข้างต้น ปรากฏข้อความว่า 

   ช่องที่ 1 “เราจะไปสหกรณ์พวกแกจะเอาอะไรป่าว” 

   ช่องที่ 2  “ไม่อะ ,ไม่รู้จะเอาอะไร, แกไปเหอะ” 

     ช่องที่ 5  “ชิ้นนึงดิ,  ให้น้อยจังเนอะ, ชิมหน่อย” 

จากเนื้อหาที่ปรากฏข้างต้นเป็นเรื่องราวของนักเรียนในโรงเรียนที่มีกลุ่มเพ่ือน 

และเมื่อเพ่ือนคนหนึ่งจะไปสหกรณ์เพ่ือซื้อขนมจึงถามเพ่ือนคนอ่ืน ๆ ว่า “เราจะไปสหกรณ์พวกแก       

จะเอาอะไรป่าว” เพ่ือน ๆ ตอบว่า “ไม่อะ ,ไม่รู้จะเอาอะไร, แกไปเหอะ” ดังช่องที่ 2 แต่เมื่อนักเรียน

ไปซื้อขนม และเดินกลับมาปรากฏว่าเพ่ือน ๆ ที่บอกว่าไม่เอา ไม่กิน ไม่รู้จะกินอะไร กลับเข้ามา          

ขอชิม ขอดู ดังช่องท่ี 5  

ผู้ เขียนได้สะท้อนให้ เห็นถึงพฤติ กรรมการเอารัดเอาเปรียบกันในสังคม               

ไม่เว้นแม้แต่ในกลุ่มนักเรียน นอกจากนี้เนื้อหาภายในเรื่องยังท าให้ผู้ที่เข้ามาอ่านได้นึกย้อนกลับไป

ในช่วงวัยเด็กเป็นการร าลึกถึงความทรงจ าได้อีกด้วย 
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ภาพที่ 67 

จากเนื้อหาในภาพข้างต้น ปรากฏข้อความว่า 

ช่องที่ 1 เจ้าของ “นั่นแหละค่ะ ตั้งตรงนั้นเลยค่ะ” 

ช่องที่ 2 ป้า  “เปลี่ยน wifi ใหม่เหรอคุณน้อง พ่ีขอรหัสหน่อยสิ” 

ช่องที่ 3 เจ้าของ “นุ่นเอารหัสให้ป้าเขาสิ” 

ช่องที่ 5 เจ้าของ “user : sontteen pasword : nadanjungka” 

จากเนื้อหาที่ปรากฏข้างต้นผู้เขียนพยายามบอกถึงพฤติกรรมของคนในสังคม      

ที่เอารัดเอาเปรียบและมีความเห็นแก่ตัว โดยเห็นได้จากข้อความในเรื่องที่ป้ากล่าวว่า “เปลี่ยน wifi 

ใหม่เหรอคุณน้อง พ่ีขอรหัสหน่อยสิ” เป็นการขอรหัส wifi เพ่ือที่จะใช้งานอินเทอร์เน็ต แต่ก็ไม่ได้   

เสียเงินเพราะขอยืมใช้จากเจ้าของ wifi เจ้าของเลยบอกให้น้องสาวยื่นรหัสให้คือ “user : sontteen 

pasword : nadanjungka” เมื่อผู้อ่านได้เห็นรหัสแล้ว สามารถอ่านได้ว่า “user : ส้นตีน pasword : 

หน้าด้านจังคะ” ก็ท าให้ผู้ อ่านเกิดอารมณ์ขันและมีความคิดที่เห็นด้วยกับเนื้อหาภายในเรื่อง            

(อ้างอิงจากข้อความแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์) 
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ภาพที่ 68 

จากเนื้ อหาข้างต้นผู้ เขียนได้ถ่ ายทอดถึงพฤติกรรมของนักเรียนที่ เคย                       

มีประสบเหตุการณ์ในการณ์ลากเส้นบรรทัด โดยเหตุการณ์ด้านบนส่วนมากนักเรียนทุกคนจะต้อง           

เคยพบเจอเกี่ยวกับการลากเส้นปิดในสมุด ผู้เขียนได้ใช้ภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น      

เพ่ือให้เรื่องราวมีความชัดเจน ระดับชั้นจะมีผลต่อการลากเส้น ในระดับประถมศึกษาจะเป็นการ          

เริ่มฝึกหัดลากเส้น ได้ใช้ไม้บรรทัดเป็นครั้งแรกและจะต้องฝึกหัดจับ แต่ในระดับมัธยมศึกษา           

ถึงจะเป็นชั้นที่เคยใช้มาแล้วแต่ก็ยังเกิดความผิดพลาดได้เพราะ นิ้วของเราบางครั้งก็วางไม่ถูกที่            

ถูกเวลาลากเส้นจึงท าให้สะดุดนิ้วมือและเกิดเหตุการณ์แบบในภาพ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 69 
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จากเนื้อหาในภาพข้างต้น ปรากฏข้อความว่า  

ช่องที่ 1  

ช่องที่ 2 (กรุณาใช้ช่องถัดไป) 

ช่องที่ 3 

ช่องที่ 4 พนักงาน “ใช้บริการตรงช่องนี้ได้ค่ะ”  

จากเนื้อหาที่ปรากฏในข้างต้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณ์                

ที่ เกิดกับคนบางคน เป็นเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นภายในห้างสรรพสินค้ า ร้านสะดวกซื้อ รวมถึง              

ซุปเปอร์มาร์เก็ต โดยจากเหตุการณ์ดังภาพจะเห็นได้ว่าเมื่อเดินทางไปซื้อของที่ร้านสะดวกซ้ือแห่งหนึ่ง

มีผู้คนไปซื้อของจ านวนมาก และเมื่อตัวละครได้ซื้อของเรียบร้อยแล้วจึงได้ไปต่อแถวช าระเงิน แต่เมื่อ

ถึงคราวช าระเงินของตนเองปรากฏว่าช่องรับช าระเงินปิดบริ การ สังเกตได้จากข้อความที่ว่า               

(กรุณาใช้ช่องถัดไป) จึงท าให้ตัวละครต้องเดินไปต่อแถวใหม่เพ่ือรอช าระเงินในช่องถัดไป และ               

ไม่ก่ีวินาทีต่อมาพนักงานก็ได้เข้ามาเปิดช่องบริการที่ปิดไปเมื่อสักครู่เพ่ือรับช าระเงิน ตามข้อความที่ว่า 

“ใช้บริการตรงช่องนี้ได้ค่ะ” ซึ่งจากเนื้อหาจะเป็นการใช้ภาพเพ่ือเสริมให้ทราบถึงลักษณะอาการ หรือ

พฤติกรรมที่พบเจอให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น กล่าวคือ เมื่อพนักงานกล่าวว่าให้ใช้ช่องนี้ในการช าระเงินได้

นั้นผู้เขียนได้วาดลักษณะตัวละครให้มีอาการตกใจเพราะเนื่องจากตนเองเดินไปแล้ว หากช่องบริการ

รับช าระเงินไม่ปิดบริการก่อนหน้านี้ตนเองคงได้ช าระเงินเรียบร้อย  

 

 

 

 

 

 

                                                                       ภาพที่ 70 
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จากเนื้อหาข้างต้นเป็นการกล่าวถึงพฤติกรรมของสองช่วงเวลาคือ ช่องที่ 1        
เวลาอยู่คนเดียว โดยผู้เขียนให้ตัวละครแสดงพฤติกรรมที่แตกต่างกัน โดยการอยู่คนเดียวเมื่อ               
เดินชนขาโต๊ะ ผู้หญิงมีพฤติกรรมที่รุนแรง และได้เตะโต๊ะจนหัก ส่วนในช่องที่ 2 ผู้หญิงอยู่กับแฟน               
เกิดเหตุการณ์เดียวกัน คือเดินชนขาโต๊ะเหมือนเดิม แต่พฤติกรรมของผู้ หญิงกลับเปลี่ยนไป              
แทนที่จะเตะโต๊ะกลับลงไปร้องและนอนดิ้นที่พ้ืน แสดงถึงความอ่อนแอเวลาที่มีแฟนอยู่ด้วย  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 71 

จากภาพและเนื้อหาด้านบนผู้เขียนได้ใช้ภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
และมีข้อความที่ว่า “ค าว่าเพศ...ไม่ได้แบ่งแยกค าว่าเพ่ือน” จากข้อความและรูปภาพเป็นการกล่าวถึง
เรื่องเพศที่สาม ที่พบในสังคมไทย โดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียน นักศึกษาที่เพ่ิมมากขึ้น ผู้เขียน                  
จึงได้วาดรูปตัวละครเป็นนักเรียน และสังคมไทยเป็นสังคมที่เปิดกว้าง กลุ่มคนเหล่านั้ น ประพฤติ
ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบสังคม จึงท าให้เรื่องเหล่านี้ไม่ได้เป็นปัญหาของสังคม  
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ภาพที่ 72 

จากเนื้อหาข้างต้นไม่ปรากฏข้อความแต่สามารถอธิบายได้ว่า เป็นเรื่องราวของ

กลุ่มคนที่ชอบการกินอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ โดยผู้เขียนต้องการให้เห็นถึงพฤติกรรมการเข้ารับบริการ 

เนื่องจากสังคมไทยนิยมบริโภคอาหารแบบบุฟเฟ่ต์จะเห็นได้ว่า  ในปัจจุบันร้านอาหารประเภทนี้                

ได้เกิดขึ้นมากมายและมีผู้มาใช้บริการเป็นจ านวนมาก ผู้เขียนได้ใช้การบรรยายแบบ 6 ช่องเพ่ือบอก

เล่าเหตุการณ์ของสองพ่ีน้องที่ไปกินอาหารบุฟเฟต์และมีบริการอาหารทะเลด้วย แต่เมื่อจะไปตักกุ้ง

กลับพบว่ามีคนก าลังแย่งกันเป็นจ านวนมาก ในส่วนนี้อาจกล่าวได้ว่าเพราะทุกคนต่างหวังว่า                

จะได้กินอาหารที่ดีและคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปจึงตั้งหน้าตั้งตาไปรอและหยิบของที่ตนคิดว่าน่าจะแพง

และอร่อยมากิน เมื่อดูในช่องที่ 2 พบว่าเหลือแค่เพียงน้ าแข็งและก้ามกุ้งไม่กี่ชิ้น สองพ่ีน้องจึงได้           

ไปเปิดถังกุ้งและน ามาเท จนในช่องสุดท้ายที่พบว่าทุกคนต่างยื้อแย่งกุ้งกันเหมือนเป็นอาหาร                  

ที่อร่อยมากเหมือนของ มีค่าที่ทุกคนอยากได้ โดยผู้เขียนได้สอดแทรกมุกตลกและความเกินจริงลงไป

เพ่ือให้ผู้อ่านได้จินตนาการและเพลิดเพลินกับสิ่งที่ก าลังน าเสนอ 
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ภาพที่ 73 

จากเนื้อหาในภาพข้างต้นปรากฏข้อความว่า 

ช่องที่ 2  “รถโคตรติดรู้งี้ ขับมอไซด์ มาซะก็ดี” 

ช่องที่ 3  “นั่นไง วันนี้รถติดจริง ๆด้วย ดีนะขับมอไซด์มา” 

จากข้อความดังกล่าวเป็นเรื่องราวของผู้ใช้รถใช้ถนน ผู้เขียนใช้การเล่าเรื่อง          
แบบ 4 ช่อง กล่าวถึงการจราจรที่ติดขัด โดยมีตัวละครที่น ารถยนต์ส่วนบุคคลมาขับและเจอกับ              
รถที่ติดหนัก จึงคิดว่าอยากจะน ารถจักรยานยนต์มาใช้แทน เห็นได้จากข้อความที่กล่าวว่า“รถโคตรติด
รู้งี้ขับมอไซด์ มาซะก็ดี” วันต่อมาจึงน ารถจักรยานยนต์มาขับและปรากฏว่ารถติดเช่นเดิม จึงบอก              
กับตนเองว่า “นั่นไง วันนี้รถติดจริง ๆ ด้วย ดีนะขับมอไซด์มา” แต่เมื่อเวลาผ่านไปไม่นานฝนเกิดตก                 
เป็นเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดเดาได้  
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3.1.3.2) เรื่องเฉพาะตามกระแสสังคม 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยพบว่าเนื้อหาที่กล่าวถึงเรื่องเฉพาะ          

ตามกระแสสังคมเป็นเรื่องที่เกิดจากสังคม กลุ่มคนและ พฤติกรรมที่แสดงออกไปตามกาลเวลา 

สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 74 

จากเนื้อหาในภาพข้างต้น ปรากฏข้อความว่า  

ช่องที่ 1 ลูกสาว “คุณพ่อจอดๆ หนูอยากเล่นน้ าทะเล”     

ช่องที่ 2 พ่อ “ไม่อะ พ่อมีงานด่วน” 

เวลาผ่านไป 

ช่องที่ 4 พ่อ “วันนี้พ่อขับผ่านทะเลให้เลยนะ เห็นเมื่อก่อนหนูอยากลงเล่น         

น้ าทะเล นี่ใช่ไหม ฮ่าๆ หนูจะลงเล่นไหมลูก” 

ช่องที่ 5 ลูกสาว “ไม่อะพ่อ หนูมีนัดดูหนังกับผัว” 

จากข้อความข้างต้น ผู้เขียนได้แสดงภาพการ์ตูนเพ่ือสะท้อนให้เห็นความแตกต่าง
ระหว่างช่วงวัยของบุคคลในครอบครัวที่มักเกิดขึ้นสังคมไทย ซึ่งจากภาพแสดงถึงที่มีลูกอยู่ในช่วง           
วัยเด็ก เมื่อเห็นน้ าทะเลจึงมีความต้องการที่จะลงเล่น ดังภาพที่ปรากฏในช่องที่ 1 จะเห็นว่าเด็ก               
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ได้ขอให้พ่อจอดรถ แต่ในเวลานั้นพ่อได้อยู่ในช่วงวัยท างาน และเห็นว่างานของตนส าคัญ จึงไม่สนใจ         
ในความต้องการของลูกและไม่ได้จอดรถให้ลูกลงเล่นน้ า ในส่วนของภาพช่องที่ 2 เป็นภาพที่ปรากฏ
ช่วงวัยที่เปลี่ยนไปของทั้งพ่อและลูก โดยภาพได้แสดงช่วงวัยของพ่อที่อยู่เริ่มชรา เขาได้ขับรถผ่าน
ทะเลเพื่อพาลูกไปเล่นน้ า ขณะนั้นลูกสาวได้เลยผ่านช่วงวัยเด็ก ก้าวเข้าสู้วัยรุ่นหรือวัยท างาน         จึง
แสดงออกถึงความต้องการที่เปลี่ยนไปจะเห็นได้จากค าพูดที่ว่า “ไม่อะพ่อ หนูมีนัดดูหนังกับผัว”  

จากสถานการณ์ของตัวละครที่ผู้เขียนได้สร้างขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่าง
ระหว่างช่วงวัยแต่ละช่วงวัย ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ พบว่าความต้องการของช่วงวัยต่าง ๆ               
มีความแตกต่างกันไปตามความเปลี่ยนแปลงทางพัฒนาการด้านต่าง ๆ ดังที่นพพล นพรัตน์ (2561: 
ออนไลน์) กล่าวว่า ความแตกต่างระหว่างช่วงวัย มีรูปแบบพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ความต้องการ         
ที่ไม่เหมือนกัน ช่วงวัยเด็กอาจมีความต้องการทางด้านจิตใจ ความสุขทางใจ การได้ท าในสิ่งที่ตนเอง
ชื่นชอบ เช่น การเล่นของเล่น การออกไปวิ่งเล่นในพื้นที่กว้าง ,ช่วงวัยรุ่น เป็นช่วงวัยที่มีความต้องการ
มากกว่าวัยอ่ืน ๆ ทั้งในด้านความเป็นอิสระ การได้รับการยอมรับจากสังคม กลุ่มเพ่ือน เป็นการ
แสดงออกในลักษณะเห็นเพ่ือนดีกว่าพ่อ แม่ ญาติ พ่ีน้องและมีความต้องการทางเพศสูง, ช่วงวั ย
ท างาน มักมีความต้องการทางด้านความส าเร็จ เป็นคนขยันท างาน มีความมุ่งมั่น ไม่ยึดติด ทุ่มเทหรือ
ท างานอย่างหนักเพ่ือองค์กรและช่วงวัยชรา มีความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว ได้รับความ
สนใจจากผู้อื่น ต้องการการสนับสนุน ช่วยเหลือจากครอบครัว เป็นต้น    

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 75 
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จากเนื้อหาในภาพข้างต้น ปรากฏข้อความว่า  

ช่องที่ 1 แม่ “ไปเอากุญแจส ารองหลังตู้เย็นให้แม่หน่อย”     

ช่องที่ 2 ลูก “ไหนวะ ไม่เห็นมี” 

ช่องที่ 3 ลูก   “แม่ซ่อนไว้ไหนวะ” 

ช่องที่ 4 พ่อ “บอกแล้วไงว่าอยู่หลังตู้เย็น  บนนี้เว้ยเขาเรียกว่าหลังตู้เย็น” 

   ลูก   “นี่มันบนตู้ไม่ใช่หลังตู้” 

จากข้อความข้างต้น ผู้ เขียนได้แสดงออกถึงความแตกต่างระหว่างช่วงวัย                   

โดยผ่านบทสนทนาของแม่กับลูก จะเห็นได้จากข้อความที่ว่า “หลังตู้เย็น” โดยในช่องที่ 1 แม่กล่าวว่า 

“ไปเอากุญแจส ารองหลังตู้เย็นให้แม่หน่อย” เมื่อลูกไปหาดังที่ปรากฏในช่องที่ 2 กลับหาไม่เจอ

เนื่องจากลูกเขาใจว่าเป็นด้านหลังตู้เย็น จึงเข้าไปหาแต่หาไม่เจอ เมื่อแม่เดินมาจึงโมโหและกล่าว          

กับลูกว่า “บนนี้เว้ยเขาเรียกว่าหลังตู้เย็น”  

จากเนื้อหาด้านบนผู้เป็นแม่มีช่วงวัยที่แตกต่างกับลูก ในส่วนของภาษาที่ใช้เรียก

สิ่งของ สถานที่ สี หรืออ่ืน ๆ อาจไม่เหมือนกัน เห็นได้จากข้อความที่แม่กล่าวว่า “บนนี้เว้ยเขาเรียกว่า

หลังตู้เย็น” ซึ่งในความหมายของแม่หมายถึงด้านบนของตู้เย็น แต่ลูกเข้าใจว่าเป็นด้านหลังลูกจึง          

บอกแม่กลับไปว่า “นี่มันบนตู้ไม่ใช่หลังตู้”  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 76 
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จากเนื้อหาข้างต้นเป็นการใช้รูปภาพประกอบข้อความเพ่ือสื่อสารแก่ผู้อ่าน         
เป็นการกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างชาย หญิงซึ่งเป็นแฟนกันฝ่ายหญิงมักชอบซื้อเครื่องส าอาง
และชอบของน่ารักเมื่อมีผลิตภัณฑ์มาส์กหน้าออกมาใหม่เป็นลวดลายหมีพูจึงได้ซ้ือมาลอง           ส่วน
ฝ่ายชายไม่ได้สนใจเรื่องความสวยความงามจึงท าให้ฝ่ายชายตกใจ  

จากเนื้อหาเป็นการเปรียบเทียบระหว่างเพศชายและเพศหญิงที่มีลักษณะนิสัย       
ที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ผู้เขียนได้ใช้รูปภาพเพ่ือเสริมความหมายที่ชัดเจนแก่เรื่องราวที่ก าลังถ่ายทอด          
โดยสอดคล้องกับเกษม จันทร์แก้ว (2530 :88) กล่าวว่า บทบาทของหญิงชายหรือเพศภาวะ หมายถึง 
ความแตกต่างระหว่างหญิงและชายที่มีสั งคมเป็นตัวก าหนด ซึ่ งอาจเป็นความแตกต่าง                       
ทางบทบาท  เจตคติ พฤติกรรม และค่านิยม ความแตกต่างนี้นั้นสามารถเรียนรู้และแปรปรวนไปตาม
วัฒนธรรมของแต่ละแห่งในแต่ละช่วงเวลา นอกจากการเสียดสีในเรื่องของนิสัยแล้วเจ้าของเพจ         
ยังมีการเขียนที่บิดเบือนเพ่ือให้เกิดความตลก “หมีพลูน” ได้ถูกดัดแปลงมาจากค าว่า “หมีพู”             
ซึ่งหากจะใช้ค าเดิมก็อาจเกี่ยวข้องในเรื่องของลิขสิทธิ์จึงได้เปลี่ยนค า 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 77 

จากเนื้อหาในภาพข้างต้น ปรากฏข้อความว่า 

เมื่ออยากกินโดนัท 4 แยกไฟแดง 

ช่องที่ 1  พ่ีสาว “หิว อยากกินโดนัทเว้ย” 
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ช่องที่ 2   พ่ีสาว “ท าไมขายอยู่แต่ตรงนั้นวะ เรียกก็ไม่เห็นชิ”    

ช่องที่ 3   น้องสาว “วันนี้กินโดนัทไหม” 

ช่องที่ 4 พ่ีสาว  “ไม่เอาวันนี้อิ่มไม่อยากกิน” 

ช่องที่ 5 พ่ีสาว “แหม่พอตูไม่อยากกินละมาจัง” 

จากเนื้อหาข้างต้นแสดงให้ทราบถึงวิถีชีวิตของคนที่สัญจรบนท้องถนน ขณะที่ติด

ไฟแดงมีคนขายโดนัทออกมาเดินขาย เป็นธุรกิจที่เคยได้รับความนิยมและยังพบเห็นอยู่บ้างในปัจจุบัน 

ผู้คนที่ใช้รถใช้ถนนต่างก็รู้ดีว่าเวลาที่รถติดไฟแดงจะมีคนเดินมาชายขนมโดนัท เหมือนกับที่มีคนขาย

พวงมาลัย แต่เหมือนเป็นการตลาดแบบใหม่ที่เกิดขึ้น เพราะแทนที่จะเป็นพวงมาลัยกลับเป็นขนม  

ที่มาเดินขาย โดยในเนื้อหาเป็นการกล่าวถึงความเป็นไปได้ของการที่จะได้กินขนม เนื่องจากผู้ที่รถติด

บางครั้งก็เกิดความหิวและอยากกินอาหาร ขนม หรืออ่ืน ๆ จึงบ่นออกมาว่า “หิว อยากกินโดนัทเว้ย 

ท าไมขายอยู่แต่ตรงนั้นวะ เรียกก็ไม่เห็นชิ” นั่นหมายถึงเวลาที่เราต้องการกินแต่กลับไม่มีขนมโดนัท

เดินมาทางนี้เลย แต่เมื่อวันใดที่ไม่อยากกินกลับพบว่ามีคนขายขนมออกมาเดินขายมากเป็นพิเศษ   

เห็นได้จากภาพในช่องสุดท้ายที่มีคนขายโดนัทเดินกันอยู่เต็มถนน 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

 ภาพที่ 78 
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จากเนื้อหาในภาพข้างต้น ปรากฏข้อความว่า 

ช่องที่ 1 “ไหนฟังซิมันก๊อปยังไง” 

ช่องที่ 2  “อ่า ๆ คล้ายนะเนี่ย” 

ช่องที่ 3-5 “เขาแค่มาสืบพันธุ์ในช่วงเวลาที่แสนสั้น” 

ช่องที่ 6 “แม่มเอ้ย ท าไมมันวนอยู่ในหัวตลอดเลยฟระ” 

จากเนื้อหาข้างต้นเป็นเรื่องราวของการท ากิจวัตรประจ าวัน ปกติท่ัวไปของมนุษย์ 
ในช่วงเวลาหนึ่งได้มีเพลงที่คนในสังคมนิยมฟัง โดยเฉพาะนักเรียนและกลุ่มวัยรุ่น จนถึงวัยกลางคน 
ชื่อเพลง สืบพันธุ์ ร้องโดย บุ๊ค ศุภกาญจน์ ได้เผยแพร่เมื่อปี พ.ศ. 2561 เมื่อเพลงได้รับความนิยมเป็น
จ านวนมากก็จะมีกลุ่มคนบางกลุ่มน ามาคัดลอกและหารายได้แบบผิดวิธี เรียกได้ว่า ก๊อปงานคนอื่นมา 
เห็นได้จากข้อความช่องที่ 1 “ไหนฟังซิมันก๊อปยังไง” ในประเด็นนี้สามารถอธิบายได้ว่าคนในสังคม
เป็นสังคมที่เอารัดเอาเปรียบและชอบลอกเลียนแบบโดยที่ไม่ยอมคิดอะไรเอง ไม่มี ความพยายาม          
คิดวิธีการหารายได้ด้วยตัวเอง  

นอกจากเรื่องของการคัดลอกความคิดแล้วนั้น ผู้เขียนได้ให้ตัวละครในเรื่อง         
เป็นตัวแทนของกลุ่มคนที่ชอบฟังเพลงเมื่อได้ยินเพลงที่ ได้รับความนิยมหรือเกิดความชื่นชอบเพลง         
ที่ก าลังได้รับความนิยมจึงเปิดฟังและเมื่อเปิดฟังเพลงหลาย ๆ รอบอาจเกิดเหตุการณ์แบบในเรื่อง          
คือ เพลงและท่วงท านองจะยังคงติดหูและไม่สามารถลืมได้ จะยังคงนึกถึงและเหมือนได้ยินเพลงนั้น
ตลอดเวลา เห็นได้จากภาพในช่องที่ 1 ถึง ช่องที่ 6 และมีข้อความว่า “แม่มเอ้ย ท าไมมันวนอยู่ในหัว
ตลอดเลยฟระ” คล้ายกับพฤติกรรมฝังใจเป็นการเน้นย้ าและนึกถึงแต่เรื่องที่ตนคิด 
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ภาพที่ 79 

จากเนื้อหาในภาพข้างต้น ปรากฏข้อความว่า 

ช่องที่ 1 เด็กชายคนแรก“วันนี้เราจะมาปลดปล่อยฮอร์โมนวัยรุ่นที่พลุ่งพล่าน” 

            เด็กชายคนที่สอง “เราจะมาโชว์เกรียน มาสนุกไปกับพวกเรากันเถอะ” 

ช่องที่ 2- 4  เด็กวิ่งเล่นและกระโดบนรถยนต์ ราวบันได 

ช่องที่ 5 เด็กผู้ชายทั้งสองคน“สนุกม้ัยครับ” 

 ผู้ใช้รถใช้ถนน“สนุกมากเลย เดี๋ยวพ่ีเอารถไปล้างรอยรองเท้ากับตีโป่งก่อนนะ” 

จากเนื้อหาข้างต้นผู้ เขียนกล่าวถึงพฤติกรรมของเด็กที่ซุกซน ชอบวิ่งเล่น           
เห็นได้จากข้อความที่เด็กชายทั้งสองกล่าวว่า “วันนี้เราจะมาปลดปล่อยฮอร์โมนวัยรุ่นที่พลุ่งพล่าน”          
“เราจะมาโชว์เกรียน มาสนุกไปกับพวกเรากันเถอะ” โดยในช่องที่ 3-4 เป็นภาพที่เด็กชายทั้งสอง         
วิ่งเล่น บริเวณราวบันได กระโดดบนหลังคารถยนต์ที่จอดโดยภายในรถมีผู้โดยสาร จากเนื้อหา             
ที่ผู้เขียนต้องการน าเสนอเป็นการว่ากล่าวถึงมารยาท รวมไปถึงวิธีการในการปลูกฝังแนวคิด และ
ความถูกต้อง กฎระเบียบของสังคมและอันตรายจากอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น ในความเป็นเด็ ก เด็ก           
อาจจะยังไม่เข้าใจถึงพฤติกรรมและไม่รู้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด สิ่งใดบ้างที่ไม่ควรท า อันตรายจากการเล่น         
ที่ขาดสติ ความยั้งคิด ดังนั้นผู้ใหญ่ควรปลูกฝังและสั่งสอนให้เด็กเรียนรู้เกิดความเข้าใจ ตลอดจนรักษา
มารยาทเมื่อออกสู่สังคมภายนอก  
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ทั้งนี้ในตอนสุดท้ายผู้เขียนยังได้ใช้บทสนทนาระหว่างเด็กและผู้ใช้รถใช้ถนน       
เพ่ือเป็นการเสียดสีเชิงประชดประชันว่า “สนุกมั้ยครับ”เด็กผู้ชายทั้งสองคนกล่าว “สนุกมากเลย 
เดี๋ยวพ่ีเอารถไปล้างรอยรองเท้ากับตีโป่งก่อนนะ”ผู้ใช้รถใช้ถนนตอบ ค าพูดของผู้ใช้รถใช้ถนนนั้นไม่ได้
หมายความว่าสนุกจริง ๆ แต่เป็นการกล่าวเพ่ือประชดว่าที่มาเล่นเพ่ืออะไร ที่นี่ไม่ใช่ที่วิ่งเล่นและ            
ยังสร้างปัญหา ความเสียหายให้แก่เจ้าของรถอีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 80 

จากเนื้อหาในภาพข้างต้น ปรากฏข้อความว่า 

ช่องที่ 1  สามี “ท าไมปล่อยบ้านรกแบบนี้” 

          ช่องที่ 2  ภรรยา “ท างานกลับมาก็เหนื่อยแล้ว เป็นเมนส์ด้วย”   

ช่องที่ 3  สามี “เป็นเมนส์งั้นเหรอ” 

ช่องที่ 4 สามี “งั้น ก็ไปนั่งพักไป” 

ช่องที่ 5 สามี “ลูกผู้ชายต้องอึดถึกทน ทุกสถานการณ์ไม่ว่างานในบ้านหรืองานนอกบ้าน” 
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จากเนื้อหาข้างต้นผู้เขียนกล่าวถึงเรื่องราวของสามีภรรยาที่กลับจากท างานและ
พบว่าภายในบ้านสกปรก สามีพยายามจะบอกให้ภรรยาท าความสะอาด จึงได้บอกกับภรรยาว่า 
“ท าไมปล่อยบ้านรกแบบนี้” “ท างานกลับมาก็เหนื่อยแล้ว เป็นเมนส์ด้วย” ภรรยาตอบกลับไป         
อย่างโมโห ผู้เขียนได้สะท้อนเนื้อเรื่องในส่วนนี้ว่า  ภาระหน้าที่ภายในบ้านในอดีตภรรยาจะต้อง            
เป็นผู้รับผิดชอบ ส่วนในเรื่องตอนที่ภรรยาตอบกลับไปว่าเป็นเมนส์ สีหน้าของสามีก็เปลี่ยนไป ผู้เขียน
ได้สอดแทรกเรื่องของฮอร์โมนเพศ หรือความเป็นปกติของการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมน ผู้หญิงบางคน
เวลาเป็นเมนส์ (ประจ าเดือน) อารมณ์ก็จะไม่ค่อยคงที่ และอารมณ์เสียง่าย เห็นได้จากสีหน้าตัวละคร
และเมื่อฝ่ายชายได้ยินก็เลยมีท่าทีที่เปลี่ยนไปพร้อมกับพูดว่า “เป็นเมนส์งั้นเหรอ งั้น ก็ไปนั่งพักไป”         
เป็นการกล่าวแบบนิ่มนวล เมื่อผู้อ่านได้เห็นภาพก็จะเห็นท่าทางที่อ่อนหวาน  

นอกจากเรื่องความรับผิดชอบแล้วผู้เขียนยังสื่อให้เห็นอีกว่าในปัจจุบันการดูแล
บ้าน การท างาน ตลอดจนภาระหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกิดภายในครอบครัวได้เปลี่ยนไป ผู้หญิงไม่ได้มีหน้าที่
คอยดูแลบ้าน ดูแลลูกและสามีเพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องท างานช่วยกันหาเลี้ยงครอบครัว             
ดังนั้นภาระหน้าที่ภายในบ้านและนอกบ้านก็จะต้องช่วยกัน เห็นได้จากข้อความช่องที่ 5 สามีกล่าวว่า 
“ลูกผู้ชายต้องอึดถึกทน ทุกสถานการณ์ไม่ว่างานในบ้านหรืองานนอกบ้าน”  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 81 

จากเนื้อหาในภาพข้างต้น ปรากฏข้อความว่า 

ช่องที่ 1-4 ไม่ปรากฏข้อความ 

ช่องที่ 5 ผู้หญิง “มาเดี๋ยวน้าเป็นแม่ให้” 
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จากเนื้อหาข้างต้นผู้เขียนกล่าวถึงวันแม่ ซึ่งเป็นวันที่ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม
ไหว้แม่ และจะเชิญผู้ปกครองของนักเรียนมาร่วมกิจกรรม โดยเนื้อหาในเรื่องเป็นเหตุการณ์ที่มัก
เกิดขึ้น คือ จะต้องมีนักเรียนบางคนที่ไม่มีผู้ปกครองมาร่วมงาน หรือบางคนที่แม่ไม่สามารถ                
มาร่วมงานได้ เนื่องจากติดภาระงานอ่ืน ๆ หรืออะไรก็ตาม ผู้เขียนได้น าประเด็นนี้มาเขียนเพ่ือบอกเล่า
เรื่องราวที่เกี่ยวกับปัญหาทางสังคม ปัจจุบันการหย่าร้างถือเป็นปัญหาที่จะส่งผลต่อลูก ส าหรับ             
บางครอบครัวอาจตกลงกันได้ถึงสถานะของการเลี้ยงดูและการเอาใจใส่ การรับผิดชอบในหน้าที่           
ของตน แต่บางครอบครัวก็ไม่สามารถจัดการปัญหานั้น ๆ ได้จึงท าให้เกิดผลกระทบทางจิตใจแก่เด็ก 
และอาจกลายเป็นปมทางใจได้  นอกจากท่ีกล่าวมาแล้วผู้เขียนยังสอดแทรกมุกตลกเกี่ยวกับเรื่องเพศ
ไว้ในภาพอีกด้วย 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 82 

จากเนื้อหาในภาพข้างต้น ปรากฏข้อความว่า 

ช่องที่ 1-4  รักแม่จัง ,รักแม่นะคะ ,รักแม่อะ ,รักแม่นะ 

ช่องที่ 5 ลูก “แม่จ๋า”    แม่ “ว่าไงลูก” 

ช่องที่ 6 ลูก “เติมทรูให้หน่อย”   แม่ “...” 

จากข้อความข้างต้นสะท้อนเนื้อหาช่วงเทศกาลวันแม่ ซึ่งตรงกับวันที่  12 

สิงหาคมของทุกปี เป็นการชี้ ให้ เห็นถึงความแตกต่างของแต่ละครอบครัวที่มีความต่างของ             

ช่วงวัย ข้อความที่ปรากฏในภาพเป็นการบอกรักแม่ของแต่ละบุคคล ซึ่งมีการแสดงความรัก                     
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ที่แตกต่างกันดังภาพที่ปรากฏในช่องที่ 1-4 แสดงให้เห็นว่าบางครอบครัวมีการแสดงความรัก                 

ด้วยการกอด ในขณะที่บางครอบครัวใช้วิธีการแสดงความรักด้วยการรับประทานอาหารร่วมกัน               

จะเห็นได้ว่าการแสดงความรักของตัวละครในช่องทั้ง 4 ช่องที่ปรากฏ เป็นการมอบความรักโดยลูก

เป็นผู้กระท าแต่เมื่อพิจารณาที่ภาพในช่องที่ 5และ6 การแสดงความรักของเด็กชายในภาพกลับเป็น

การอ้อนให้แม่เติมอินเทอร์เน็ตให้ ซึ่งมีความแตกต่างไปจากภาพที่ 1-4 ผู้เขียนได้สร้างตัวละคร                 

ให้แสดงความรู้สึกผ่านสีหน้าและค าพูดดังที่ลูกพูดกับแม่ว่า  ลูก “แม่จ๋า” แม่ “ว่าไงลูก” ลูก “เติมทรู               

ให้หน่อย” แม่ “...” จะเห็นได้ว่าการแสดงพฤติกรรมของลูกแสดงให้เห็นถึงการใช้ความส าคัญของ        

วันแม่เพ่ือให้แม่แสดงความรักให้กับตนด้วยการให้ในสิ่งที่ตนต้องการนั่นคือ การขอให้แม่เติม

อินเทอร์เน็ตให้ ส่วนแม่เม่ือได้ยินลูกพูดดังนั้นจากสีหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มก็เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งผู้อ่าน

สามารถตีความความรู้สึกของแม่ได้ว่า แม่ก าลังรู้สึกแบบใด 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 83 

จากเนื้อหาในภาพข้างต้น ปรากฏข้อความว่า 

ช่องที่ 1 สามี “แหม่ ดูสวยนะเนี่ยแอบมีกิ๊กปะเนี่ย” 

ช่องที่ 2  สามี “ปล่อยตัวเองโทรมเลยนะไม่ดูแลตัวเองเลย” 

จากเนื้อหาด้านบนเป็นการกล่าวถึงเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นของคู่สามีภรรยา          
โดยในช่องที่ 1 สามีกล่าวว่า “แหม่ ! ดูสวยนะเนี่ยแอบมีกิ๊กปะเนี่ย” เป็นการพูดถึงภรรยาตัวเองว่า 
ขณะที่ท างานบ้านก็ยังแต่งตัวสวย ซึ่งโดยปกติแล้วการท างานบ้านจะต้องเหนื่อยและเลอะเทอะ        
จากสิ่งสกปรก ต้องเจอกับฝุ่นละออง ก็อาจจะท าให้ผู้หญิงบางคนที่ท างานบ้านส่วนมากมักจะแต่งตัว
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เตรียมพร้อมต่อการท างานต่าง ๆ และกะทัดรัดเหมาะแก่งานที่จะท า เมื่อเวลาผ่านไปในช่องที่ 2 
ผู้เขียนได้วาดภาพภรรยาที่ใส่ชุดธรรมดาไม่ได้แต่งตัวสวยจนสามีทักว่า “ปล่อยตัวเองโทรมเลยนะ         
ไม่ดูแลตัวเองเลย” จากข้อความนี้เป็นการแสดงให้ทราบว่า ผู้หญิงไม่ได้สนใจเรื่องการแต่งกาย         
แต่มีความใส่ใจในการท างานบ้านไม่ว่าจะชุดไหนก็สามารถท างานได้ทั้งหมด แต่เมื่อเรามองในส่วนของ 
ฝ่ายชาย ทั้งสองช่องฝ่ายชายยังคงเอาแต่เล่นเกมและนั่งอยู่ที่เดิม ผู้เขียนต้องการกล่าวเป็นนัยว่าผู้ชาย
ต่างหากท่ีควรหันมาใส่ใจดูแลครอบครัวและช่วยกันท างานเพื่อครอบครัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 84 

จากเนื้อหาในภาพข้างต้น ปรากฏข้อความว่า  

ช่องที่ 1  ผู้หญิงเสื้อเหลือง “เย้ ผอมลง”     

 ผู้หญิงเสื้อสีชมพู “ปะ หาข้าวกินกัน” 

ช่องที่ 2   

ช่องที่ 3 ผู้หญิงเสื้อเหลือง “รอกูแป๊บนึงนะ” 

ช่องที่ 4 ผู้หญิงเสื้อเหลือง “เชี่ย ! น้ าหนักข้ึนเลยอะ”  

ผู้หญิงเสื้อสีชมพู “ก็คือเพ่ิงแดกมาเมื่อกี้” 
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จากเนื้อหาด้านบนผู้เขียนได้ตีแผ่ลักษณะนิสัยของผู้หญิงที่มีความกังวลเรื่อง            

น้ าหนักตัว เห็นได้จากผู้หญิงเสื้อสีเหลืองกล่าวว่า  “เย้ ผอมลง” และเมื่อเพ่ือนชวนไปกินข้าว               

ผู้หญิงเสื้อสีเหลืองก็เดินไปกินด้วยอย่างมีความสุขเห็นได้จากสีหน้าของตัวละคร ที่กินไปยิ้มไป 

หลังจากกินอ่ิมก็ได้เดินกลับมา ได้ผ่านเครื่องชั่งและบอกเพ่ือนว่าให้รอ ตนเองได้ขึ้นไปชั่งน้ าหนัก

ปรากฏว่า น้ าหนักขึ้น จากข้อความท่ีว่า “เชี่ย ! น้ าหนักขึ้นเลยอะ” เพ่ือนจึงได้กล่าวไปแบบเบื่อหน่าย

ว่า “ก็คือเพ่ิงแดกมาเมื่อกี้” เป็นการแสดงให้ทราบถึงลักษณะนิสัยที่ไร้เหตุผล ทุกคนมีความกังวล        

ที่แตกต่างกันแต่ควรมีเหตุผลในแต่ละเรื่อง เช่นเรื่องของการกิน ก่อนไปกินข้าวร่างกายเราเผาผลาญ

อาหารของเราไปแล้ว จึงท าให้เกิดความหิว แต่เมื่อเรากินอาหารเข้าไปใหม่ ๆ ร่างกายยังไม่ได้ย่อย            

สิ่งที่เราเพิ่งกินเข้าไป ดังนั้นจึงท าให้น้ าหนักเพ่ิมเป็นเรื่องปกติ  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 85 

จากเนื้อหาในภาพข้างต้น ปรากฏข้อความว่า 

ช่องที่ 1     ตอนยืม 
ลูกหนี้       “มึงคือเพ่ือนที่ดีที่สุด กูขอยืมเงินสักหมื่นได้ไหม” 
ช่องที่ 2      ตอนคืน 
เจ้าหนี้       “มึงจะเลิกคบกูเลยก็ได้นะ กูไม่มีจริงๆ  
                กูจะเอาที่ไหนมาคืนมึง” 
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จากเนื้อหาข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นของคนในสังคม 

เกี่ยวกับการกู้ยืมเงินผู้อ่ืน ในอดีตที่ผ่านมาผู้ให้ยืมหรือที่เรียกว่า “เจ้าหนี้” เป็นผู้ที่น่ากลัวเนื่องจาก          

ผู้ที่จะขอยืมเงินหรือ “ลูกหนี้” มักจะเกิดความละอาย กลัวเจ้าหนี้ทวงเงินที่ยืมไปและพยายาม          

หาเงินมาคืน 

จากภาพเห็นได้ว่าในปัจจุบันเหตุการณ์ระหว่างผู้ให้ยืมเงินและผู้ขอยืมเงิน

มีลักษณะที่เปลี่ยนไป หากลูกหนี้หากต้องการยืมเงินจะใช้ค าพูดที่ดี เยินยอ และใช้ถ้อยค าที่แสดง               

ถึงความสัมพันธ์ต่าง ๆ ผู้เขียนได้ใช้ข้อความว่า “มึงคือเพ่ือนที่ดีที่สุด กูขอยืมเงินสักหมื่นได้ไหม”                             

ผู้ขอยืมได้ใช้ค าว่า “เพ่ือนที่ดีที่สุด”เป็นการขอร้องเพ่ือให้ตนได้ยืมเงินส าเร็จโดยน าความสัมพันธ์              

มาอ้าง หลังจากที่ได้รับเงินไปแล้ว เมื่อเจ้าหนี้ต้องการใช้เงินหรือเมื่อครบก าหนดในการคืนเงินเจ้าหนี้  

ก็จะต้องไปทวงเงิน แต่ในภาพกลับเป็นการขอเงินที่ตนให้ยืมไปคืน เพราะลูกหนี้บ่ายเบี่ยงไม่ยอม         

มาช าระหนี้สินที่ตนยืมไป มีการใช้ค าพูดพร้อมกับแสดงพฤติกรรมที่แตกต่างจากตอนมาขอยืม               

โดยสิ้นเชิง  
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จากเนื้อหาในภาพข้างต้น ปรากฏข้อความว่า  

ช่องที่ 1 ลูกสาว “แม่จะใช้อะไรหนูไหม”  

         แม่        “ไม่อะ”    

เมื่อเข้าเกมส์แล้ว 

ช่องที่ 3  แม่ “นุ่นไปซื้อน้ ามันหอยให้แม่หน่อย” 

            ลูกสาว “โอ้ยแม่ หนูลงแรงค์แล้ว” 

จากข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นเหตุการณ์ที่พบได้บ่อยในครอบครัวที่มี                     
ลูกอยู่ ในช่วงวัยเด็กที่มีความสนใจในเกม ซึ่งจากภาพจะเห็นว่าพฤติกรรมของผู้ เป็นแม่ตั้งใจ                 
จะท ากับข้าวแต่ลืมไปว่าของบางอย่างหมดแล้วต้องไปซื้อ  ซึ่งในตอนแรกลูกถามก็บอกไปว่า                    
ยังไม่มีอะไรจะใช้แต่เมื่อลงมือท าอาหารแล้วจึงได้รู้ว่าขาดวัตถุดิบบางอย่าง จึงใช้ให้ลูกสาวไปซื้อ               
แต่ขณะเดียวกันลูกสาวได้เล่นเกมถึงจุดส าคัญและไม่สามารถหยุดเล่นได้ แม่กลับใช้ให้ไปซื้อของ            
โดยจากภาพในช่องด้านล่างจะเห็นการแสดงอารมณ์ของลูกผ่านทางสีหน้าแสดงความหงุดหงิดและ        
ไม่พอใจ ซึ่งถือเป็นพฤติกรรม ที่พบเห็นได้เมื่อบุคคลเกิดความไม่พอใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
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จากเนื้อหาในภาพข้างต้น ปรากฏข้อความว่า 

มีแฟนไม่เล่นเกม 

ช่องที่ 1 ผู้หญิง “เล่นแต่เกมอะหัดสนใจกันบ้างได้ไหม”  

มีแฟนชอบเล่นเกม 

ช่องที่ 2  ผู้หญิง “โถ่ เล่นเป็นไหมเนี่ย ไปใช้อันติใส่ครีป (ศัพท์เฉพาะ) 

              เอาอะไรคิดฟายเอ้ย” 

            จากเนื้อหาที่ปรากฏข้างต้นเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเฉพาะกลุ่มคน           

ในภาพแบ่งออกเป็น 2 คู่ คือ คู่แรกเป็นคู่ของฝ่ายชายที่มีแฟนไม่เล่นเกมและคู่ที่  2 คือคู่ของคน          

ที่ฝ่ายชายมีแฟนเล่นเกม เนื่องจากคู่แรกแฟนไม่เล่นเกม จึงจะเห็นว่าฝ่ายหญิงจะให้ความสนใจ         

ในเรื่องอ่ืน ไม่ว่าจะเรื่องของการท างาน งานบ้าน รวมถึงการแต่งกายที่ทันสมัย และชอบให้ฝ่ายชาย       

มีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นเรื่องการเลือกเครื่องแต่งการของตน ในขณะที่ฝ่ายชายซึ่งชอบเล่นเกม

จะให้ความสนใจกับเกมไม่ได้สนใจสิ่งที่เกิดขึ้น จึงเป็นการต่อว่าจากฝ่ายหญิงด้วยความไม่พอใจ                   

กับการเมินเฉยของฝ่ายชาย ด้านกลุ่มคนกลุ่มที่ 2 เป็นคู่รักที่เล่นเกมทั้งสองฝ่ายจึงไม่เกิดปัญหา

เช่นเดียวกับคู่แรกแต่ปัญหาที่พบคือปัญหาอันเนื่องมาจากการเล่นเกม ซึ่งจะเห็นว่าฝ่ายหญิงต่อว่า        

ที่ฝ่ายชายเล่นเกม ROV1แล้วต่อสู้กับคู่ต่อสู้ที่มีพลังต่ าไม่ได้ ฝ่ายหญิงจึงบอกว่าว่า“โถ่ เล่นเป็นไหมเนี่ย 

ไปใช้อันต2ิ ใส่ครีป3  เอาอะไรคิดฟายเอ้ย”  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 88 

1ROV   หมายถึง เกมที่ผู้เล่นสามารถเลือกตัวละครในเกมได้เองและต่อสู้เพื่อท าลายฐานทัพ 
2 อันติ   หมายถึง  พลังขั้นที่ 3 ของตัวละครนั้น ๆ 
3 ครีป หมายถึง ตัวที่เดินไปยังเลนต่าง ๆ  
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จากภาพด้านบนผู้เขียนได้กล่าวถึงกลุ่มบุคคลที่มีลักษณะของการใส่เสื้อผ้า           
ที่รัดมากเกินไป ไม่เหมาะสมกับรูปร่างของตนเอง อาจจะเป็นกลุ่มคนอ้วน หรือ ผอมก็ได้ บ่งบอกถึง
พฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหาร ผู้เขียนได้สอดแทรกมุกตลกจะเห็นได้จากตัวละครที่เป็น                 
รูปกระดุมมีแขนและก าลังดึงรั้งเสื้อทั้งสองฝั่งให้ยึดติดกันไว้ พร้อมกับสีหน้าอันขึงขัง ที่ปรากฏบน           
เม็ดกระดุม นอกจากนี้ยังสามารถตีความได้ว่าผู้ เขียนก าลังกล่าวถึงความนิยมทางสังคมที่มัก                      
ให้ความส าคัญกับรูปร่าง และการสวมใส่เสื้อผ้า สามารถตีความได้หลากหลายเนื่องจากภาพเป็น            
การกล่าวเกินจริง  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 89 

จากเนื้อหาในภาพข้างต้น ปรากฏข้อความว่า 

ช่องที่ 1 จีบตอนเด็ก 

ช่องที่ 2  ฟรีตอนโต 

จากเนื้อหาที่ปรากฏข้างต้นเป็นแบบ 2 ช่อง โดยช่องที่ 1 มีข้อความว่า จีบตอน

เด็ก และช่องที่ 2 ว่า ฟรีตอนโตสามารถอธิบายค านี้ได้ว่า เป็นค าที่ก าลังติดหูของคนในโลกออนไลน์ 

ที่ว่า “จีบตอนเด็กแถมฟรีตอนโต” เนื่องจากได้มีผู้ที่เผยแพร่ภาพในวัยเด็กและตอนโตเป็นสาว/หนุ่ม 

ที่หล่อและสวยมาก จึงท าให้ได้รับความนิยมและเป็นค าที่ติดหูจนผู้เขียนจะต้องน ามาเขียน เมื่อผู้อ่าน

เปิดอ่านก็จะเกิดอารมณ์ขันและเห็นตาม เนื่องจากผู้ เขียนได้ใช้ตัวละครหลักที่มีมากในเพจ                   

เป็นตัวละคร 
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จากเนื้อหาในภาพข้างต้น ปรากฏข้อความว่า 

ช่องที่ 1 ตอนรอเพ่ือน 

ช่องที่ 2  ตอนเพื่อนมา 

จากเนื้อหาที่ปรากฏข้างต้นเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา ผู้เขียนได้ใช้

ประสบการณ์ที่ เคยพบเจอมาเขียนเพ่ือบอกเล่าเรื่องราวและท าให้ผู้ อ่านหวนนึกถึงในวัยเด็ก                  

เป็นพฤติกรรมของนักเรียนที่นั่งรอเพ่ือนเห็นได้จากภาพช่องที่ 1 มีนักเรียนกลุ่มหนึ่งเดินผ่านนักเรียนที่

นั่งคนเดียว นักเรียนที่นั่งรอเพ่ือนอยู่มีอาการตัวสั่น ไม่กล้าสบตา เกร็งและกลัว ส่วนช่องที่ 2                   

เมื่อเพ่ือนมากันจ านวนมาก กลับมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป มีความกล้าและดูน่าเกรงขาม เป็นต้น 
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จากเนื้อหาในภาพข้างต้น ปรากฏข้อความว่า 

ช่องที่ 1 ศุกร์เที่ยว 

ช่องที่ 2  เสาร์ถอน 

ช่องที่ 3 อาทิตย์นอน 

ช่องที่ 4  จันทร์เรียน (เหรอ?) 

จากเนื้อหาที่ปรากฏข้างต้นผู้เขียนกล่าวถึงพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของนักเรียน

ในรั้วมหาวิทยาลัย โดยมีข้อความว่า ศุกร์เที่ยว เสาร์ถอน อาทิตย์นอน จันทร์เรียน (เหรอ ?)             

จากข้อความและภาพที่ปรากฏเป็นพฤติกรรมของเด็กบางคนที่เมื่อมาเรียนในเมืองกรุง และได้เจอกับ

แสงสีจึงท าให้การใช้ชีวิตเปลี่ยนไป เกิดการท้าทาย ออกหาประสบการณ์ แต่ไม่ใช่ทางการศึกษา          

แต่เป็นการเที่ยวกลางคืน หรืออีกนัยหนึ่งคือ ผู้เขียนต้องการชี้จุดบกพร่องของวัยรุ่นที่ท านิสัยแบบ           

ตัวละครในภาพ คือเมื่อถึงเวลาก็ออกเที่ยวและท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ตนเองชอบแต่พอถึงเวลาเรียน

กลับท าให้เสียการเรียน หากทุกคนท าพฤติกรรมเช่นเดียวกันก็อาจส่งผลต่อการเรียนและอนาคตได้ 
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จากเนื้อหาในภาพข้างต้น ปรากฏข้อความว่า 

ช่องที่ 1 1990 

เด็กผู้ชายเสื้อเหลือง “มึงดึงฉากกูท าไม” 

ช่องที่ 2  2018 

ผู้ชายเสื้อขาว “มึงแย่งปืนกูท าไม” 

จากเนื้อหาที่ปรากฏด้านบนเป็นการเขียนเปรียบเทียบระหว่างอดีตกับปัจจุบัน 

เมื่อก่อนเคยเล่นเกมด้วยกันยังไงปัจจุบันก็ยังเล่นเหมือนเดิม  แต่แตกต่างกันที่ เครื่องเล่น                      

มีการเปลี่ยนแปลงไม่ เหมือนเดิม ผู้ เขียนพยายามสื่อสารถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยี                     

การใช้เทคโนโลยี ในสมัยก่อนตอนเป็นเด็กเทคโนโลยียังไม่พัฒนามากนัก จึงเล่นเกมแบบมีสาย และ 

ใช้เสียบกับจอโทรทัศน์ เวลาจะเล่นก็จะต้องนั่งเล่นเป็นจุด แต่เมื่อเวลาผ่านไป เทคโนโลยีพัฒนา             

มากขึ้นท าให้การติดต่อสื่อสารดีขึ้น นอกจากเรื่องของการพัฒนาอุปกรณ์แล้ว ยังสามารถกล่าวถึงเรื่อง

ของเทคโนโลยีกับการศึกษาได้ด้วยว่า เทคโนโลยีช่วยในการสืบค้นข้อมูลและช่วยให้เข้าถึงการศึกษา 

การเรียนรู้ได้มากยิ่งขึ้น เห็นได้จากช่องที่ 2 ชุดที่ตัวละครใส่เป็นชุดข้าราชการ อาจหมายถึงการศึกษา

ที่ด ีการมีงานท าที่ดี  
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จากภาพดังกล่าวมีเนื้อหาความว่า 

ช่องที ่1 “เอาไรไปจับของขวัญปีใหม่ดี” 

ช่องที่ 3 “อันนี้แหละ กูจับสลากได้แม่งทุกปี ได้เวลาเอาคืน” 

ช่องที่ 6 ในจุดที่วางของขวัญในปีนี้ก็มีแต่ขนมยี่ห้อนี้ทั้งหมด 

จากภาพเป็นการเขียนเรื่องแบบ 6 ช่อง บอกเล่าเรื่องราวถึงค่านิยมของ
การซื้อของ ผู้ที่ซื้อของส่วนมากจะค านึงถึงความคุ้มค่า ราคา และความเหมาะสมในการให้ของชิ้นนั้น
แก่ผู้รับ หนึ่งในนั้นคือการซื้อขนมคุกกี้ ยี่ห้อ “อิมพีเรียล” มีลักษณะเป็นกล่องสีแดง ๆ ผู้เขียนสร้าง
เนื้อหาเพ่ือเน้นย้ าให้เข้าใจได้ว่าขนมดังกล่าวเป็นขนมที่ไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัยก็ยังได้รับความนิยม             
ไม่ว่าจะเป็นการน ามาจับสลาก หรือให้เป็นของขวัญ ของฝาก เห็นได้จากผู้เขียนทิ้งท้ายไว้ในช่อง
สุดท้ายเป็นภาพที่บนโต๊ะมีแต่ขนมคุกกี้กล่องสีแดงเป็นจ านวนมาก ทั้งนี้ปัจจัยหลักที่ท าให้คุกกี้           
อิมพีเรียล ได้รับความนิยมเป็นจ านวนมากเกิดจากราคาที่ไม่สูง และเป็นขนมที่สามารถให้ได้กับ             
ทุกโอกาส ทุกช่วงวัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 94 
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จากเนื้อหาในภาพข้างต้นปรากฏข้อความว่า 

ช่องที่ 1 PT “สมัยนี้ได้เงินไปโรงเรียน550 ถือว่าน้อยไปไหมครับ” 

 จากข้อความดังกล่าวในช่องที่ 1 เป็นภาพปัจจุบันที่มีคนมาแสดงความคิดเห็น

ในเว็ปไซต์พันทิพย์ โดยผู้เขียนใช้อักษรว่า PT เป็นพ้ืนที่ส าหรับผู้ที่มีค าถามและข้อสงสัย หรือ          

อยากสอบถามปัญหาต่าง ๆ สามารถตั้งเป็นค าถามหรือหัวข้อไว้ คนอ่ืนที่เข้ามาสามารถพิมพ์           

โต้ตอบกันได้สาธารณะ เนื้อหาที่พบเป็นข้อความที่ถามว่า “สมัยนี้ได้เงินไปโรงเรียน 550 ถือว่าน้อย 

ไปไหมครับ” ช่องที่ 2 เป็นภาพที่ผู้ เขียนใช้ตนแทนกลุ่มคนที่เคยผ่านช่วงวัยเรียนมาแล้วเมื่อ           

นึกย้อนกลับไปตอนนั้นตนได้เงินวันละ 40 บาท ซึ่งถือว่าเยอะมาก จะเห็นได้จากการแสดงอารมณ์

ผ่านสีหน้า ของตัวละครในช่องที่ 3 และช่องที่ 4 จะมีน้ าตาไหลออกมา  

ผู้เขียนต้องการท าให้ทราบถึงช่วงวัยและช่วงเวลาที่เปลี่ยนไป สามารถบอกได้ถึง

สถานะทางการเงินของครอบครัวผู้ที่ตั้งค าถามใน PT ได้ว่ามีฐานะทางการเงิน การงานที่ร่ ารวย           

อยู่ในสภาพสังคมที่มีระดับเดียวกัน และสภาวะทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปของสังคม เปรียบเทียบ         

กับตัวผู้ เขียนที่ได้นึกย้อนกลับไปถึงเงินที่ตนได้ไปโรงเรียนนั้นเพียงแค่ 40 บาทก็ถือว่าเงินนั้น                      

มีจ านวนมากโดยปัจจัยต่าง ๆ เกิดจากยุคสมัยที่ เปลี่ยนไป ฐานะครอบครัว การใช้จ่ายและ                  

ความจ าเป็นในการใช้เงิน 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 95 

จากภาพเป็นการแสดงให้เห็นพฤติกรรมระหว่างคนมีแฟนกับคนโสด          

คนที่มีแฟนมักปล่อยเนื้อปล่อยตัวไม่ดูแลตัวเอง ในขณะที่คนโสดจะให้ความสนใจในการดูแลตนเอง

เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ให้ดูดีในสายตาผู้อ่ืนเสมอ โดยภาพที่แสดงให้เห็นข้างต้นเป็นภาพของบุคคล           
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ตอนที่มีแฟนแล้ว ซึ่งคนกลุ่มนี้มักจะไม่สนใจเรื่องรูปร่าง ไม่สนใจเรื่องอาหารการกินหรือการดูแล

ตนเองมากนัก อาจจะเพราะทั้งสองคนชวนกันกินและมีความสุขกับการใช้ชีวิต แต่เมื่อเลิกกับแฟน         

จึงได้ให้ความสนใจในการให้เวลากับตัวเองเพ่ิมมากขึ้นจึงเริ่มหันมาสนใจที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง            

แต่อย่างไรการดูแลตัวเองหลังจากที่เลิกกับแฟนจึงเป็นการแสดงออกถึงประสบการณ์ของคนบางกลุ่ม 

และเป็นพฤติกรรมของบุคคลอีกแบบหนึ่ง เนื่องจากหลังเลิกกับแฟนแล้ว คนแต่ละกลุ่มคนจะมีวิธีการ

จัดการที่แตกต่างกันไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 96 

ช่องที่ 1 “ทุกคนจงคุกเข่าต่อหน้าข้า” 

ช่องที่ 3 “แม่หญิงผมสั้นผู้นั้น นั่งเข่าชันอกท าไม ข้าบอกให้คุกเข่า” 

ช่องที่ 4 “นี่มันไม่ใช่เข่าเว้ย อีดรอก” 

จากเนื้อหาข้างต้นเป็นเรื่องที่ผู้เขียนได้น าตัวละครจากเรื่อง THOR มาเขียน        
เพ่ือสร้างอารมณ์ขันและหยอกล้อบุคคลที่มีหน้าอกใหญ่ โดยจากเนื้อเรื่องที่ว่า โลกิ ได้สั่งให้ทุกคน
นั่งคุกเข่าลงและมีผู้หญิงคนหนึ่งใส่เกาะอกนั่งลงไม่ไกล โลกิเห็นจึงคิดว่าเธอนั่งคุกเข่าจึงสั่งให้ยืนขึ้น
และในช่องสุดท้ายเป็นการหักมุมโดยการที่ ผู้หญิงกระโดดเตะที่หน้าอกของตัวละครโลกิ พร้อมกับ
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บอกว่า “นี่มันไม่ใช่เข่าเว้ย อีดรอก” นอกจากเป็นเรื่องข าขันแล้วยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงลักษณะ
นิสัยของคนในสังคมว่า ควรให้เกียรติผู้อ่ืน ไม่ควรไปต าหนิหรือกล่าวหาผู้อ่ืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 97 

ช่องที่ 1 “ถ้าได้ย้อนเป็นคนในอดีตเหมือนนางเอกได้บ้างก็คงดีนะ” 

ช่องที่ 2 “ด๊อกเตอร์ ท าให้หนูไปอยู่ในร่างของคนในสมัยอดีตให้หน่อยสิ” 

ช่องที่ 5 “อีวันมึงไปแย่งข้าวหมาแดกท าไม” 

ช่องที่ 6 “สึด!” 

จากเนื้อหาข้างต้นผู้เขียนได้รับแรงบันดาลใจมาจากละครเรื่องบุบเพสันนิวาส      
ที่ก าลังได้รับความนิยมในช่วงเวลานั้น โดยได้สร้างตัวละครเพ่ือเสียดสีผู้คนที่อยากย้อนไปในอดีต 
เนื่องจากเห็นถึงความโรแมนติกของอดีต เห็นได้จากข้อความในช่องที่ 1 กล่าวว่า “ถ้าได้ย้อนเป็นคน
ในอดีตเหมือนนางเอกได้บ้างก็คงดีนะ” จากนั้นตัวละครได้ไปพบคุณหมอและกล่าวว่า “ด๊อกเตอร์  
ท าให้หนูไปอยู่ในร่างของคนในสมัยอดีตให้หน่อยสิ” ในฉากนี้ผู้เขียนได้ใส่เรื่องของความเกินจริง 
เนื่องจากในเรื่องเป็นการย้อนเวลากลับไปในอดีต แต่ในความเป็นจริงไม่สามารถท าได้ จึงท าให้
เรื่องราวน่าติดตาม และในช่องสุดท้ายผู้เขียนได้หักมุมด้วยการที่ให้ตัวละครไปอยู่ในฐานะของทาส 
และยังก าลังถูกลงโทษด้วยข้อหา แย่งข้าวหมา เห็นได้จากข้อความในช่องที่  5  “อีวันมึงไปแย่ง            
ข้าวหมาแดกท าไม” เป็นการสอดแทรกมุกตลกเพ่ือให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์ขัน  
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ภาพที่ 98 

จากภาพด้านบนเป็นการกล่าวถึงพฤติกรรมของเด็กวัยรุ่นที่ชอบถ่ายภาพและ           
อัพโหลดลงโซเซียล โดยทั้ งสองภาพบอกความแตกต่างระหว่างตนเองอัพโหลด กับเ พ่ือน                     
เป็นคนอัพโหลด มาจากค าพูดที่ว่า “เครื่องใครคนนั้นรอด” เห็นได้จากภาพในช่องที่ 1 รูปหน้า           
ของเด็กคนแรกหน้าขาว ตาโต และเรียวเล็ก แต่เมื่อมอง ในภาพช่องที่ 2 มีข้อความว่า “รูปเพ่ือน
แท็ค” ใบหน้าของเด็กคนแรกคล้ า หน้ากลม ตาไม่โต นอกจากนี้เมื่อมองทั้งสองภาพ ในภาพแรก        
หากผู้อ่านสังเกตจะพบว่าใบหน้าของเพ่ือนด้านหลังถูกดึงออกมา ท าให้ใบหน้าบิดเบี้ยวนิดหน่อย         
จากที่กล่าวมาเป็นลักษณะของกลุ่มคนที่ต้องการให้ผู้ อ่ืนเห็นตนเองในทางที่ดี สวย และน่ารัก       
ต้องการค าชมและตอ้งการเป็นที่ยอมรับของคนในสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 99 
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ช่องที่ 1 ผู้ชาย“คุณมีความสามารถพิเศษอะไร” 

ช่องที่ 3 ผู้ชาย“คุณมีความสามารถพิเศษอะไร” 

ช่องที่ 5 ผู้ชาย“คุณมีความสามารถพิเศษอะไร” 

          ผู้หญิง“ท่านชื่ออะไรคะ” 

ผู้ชาย“สมพงษ์” 

ช่องที่ 6 ผู้หญิง “สมพงษ์  สมพงษ์  สมพงษ์  สมพงษ”์ 

           ผูช้าย “เดี๋ยวแบบนี้ก็ได้เหรอ” 

จากเนื้อหาข้างต้นผู้เขียนได้น าพฤติกรรมของกลุ่มคนที่หลากหลายโดยเห็นได้จาก
ช่องที่ 1 และ3 ผู้ชายได้ถามว่า“คุณมีความสามารถพิเศษอะไร” ผู้หญิงสองคนแรกแสดงความสามารถ
ด้วยการเล่นไวโอลินและร าไทย ส่วนในช่องที่ 5 ผู้ชายได้ใช้ค าถามเดิมแต่ผู้หญิงกลับถามต่อไปว่า   
“ชื่ออะไร”และก็ได้แสดงความสามารถพิเศษด้วยการเรียกชื่อและท าท่าทางเซ็กซ่ี           

จากเนื้อหาเป็นการบอกให้ทราบถึงพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่ควรกระท า มารยาท 
การรู้กาลเทศะ ผู้เขียนพยายามจะต่อว่าบุคคลที่มีพฤติกรรมแบบเดียวกับผู้หญิงในช่องสุดท้าย          
ที่มีวิธีการสมัครงานด้วยการหวังว่าจะเข้ามาท างานทางลัด ตนเองไม่ได้มีความสามารถมากพอที่จะให้
ผู้อื่นรับเข้าท างานจึงเลือกหาวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ได้งานเหล่านั้นมา 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 100 
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จากเนื้อหาข้างต้นผู้เขียนได้น าภาพของตู้รับบริจาคที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า    

มาบอกเล่าถึงพฤติกรรมของคนที่ไปใช้บริการในห้าง จากภาพภายในตู้เต็มไปด้วยเศษกระดาษและ           

มีเศษเหรียญอยู่ไม่มาก พร้อมทั้งมีข้อความบอกถึงวัตถุประสงค์ของการจะน าเงินไปใช้โดยเขียนว่า

“บริจาคเงินให้แก่น้องผู้ด้อยโอกาส” ผู้เขียนต้องการจะสื่อถึงความมีน้ าใจ และ การเอ้ือเฟ้ือเพ่ือแผ่

ของคนในสังคม สังคมไทยในปัจจุบัน ยังพบเห็นได้ถึงความมีน้ าใจ คนไทยเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือ     

แต่จากภาพด้านบนบางคนมักไม่ได้ให้ความส าคัญกับการบริจาค จึงท าให้เงินภายในตู้บริจาคมีจ านวน

น้อยและปนอยู่กับใบเสร็จรับเงินของผู้ที่มาซื้อของ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 101 

จากเนื้อหาข้างต้นผู้เขียนได้เปรียบเทียบระหว่างใบขับขี่ที่คนทั่วไปคิดกับใบขับขี่

ในความเป็นจริง เป็นความแตกต่างและเกิดขึ้นจริง เมื่อไปท าใบขับขี่คนส่วนมากจะแต่ งตัวให้ดูดี 

แต่งหน้า เตรียมพร้อมเพราะใบขับขี่จะอยู่กับเราไปอีก 5 ปี แต่ผู้เขียนก็ได้น ามาเขียนถึงลักษณะ          

ในความเป็นจริงที่ว่าต่อให้เราเตรียมตัวมาแค่ไหน เมื่อเราได้รับใบขับขี่มา ภาพในบัตรก็จะไม่ได้สวย

เหมือนที่เราคิดเอาไว้ อีกประเด็นที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อถึงคือความเชื่อที่คนส่วนมากเชื่อว่าหาก             

ถ่ายบัตรประชาชนมาไม่สวยจะดีกว่าเพราะถ้าออกมาสวยจะได้รับอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ในเรื่องนี้                 

ก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้อาจจะเป็นเพียงค าปลอบใจของผู้ที่ได้ใบขับขี่ก็ได้ 
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ภาพที่ 102 

ช่องที่ 2 ผู้หญิงเสื้อน้ าตาล “นมเล็กตูดเล็กไปนะ ขาดสารอาหารปะ” 

ช่องที่ 4 เจ้าของโพสต์“แล้วคุณหละ นี่เหนียงหรือฝายชะลอน้ า” 

ช่องที่ 5 ผู้หญิงเสื้อน้ าตาล “มีสิทธิ์อะไรมาวิจารณ์ร่างกายคนอ่ืน” 

จากเนื้ อหาข้างต้นผู้ เขียนกล่าวถึงพฤติกรรมของคนที่ เล่น เฟซบุ๊กและ               

ได้โพสต์ภาพตนเองขึ้น หลังจากนั้นก็มีคนมาวิจารณ์ถึงรูปร่างของผู้โพสต์ ว่า “นมเล็กตูดเล็กไปนะ        

ขาดสารอาหารปะ” เจ้าของโพสต์จึงรีบตอบกลับไปว่า “แล้วคุณหละ นี่เหนียงหรือฝายชะลอน้ า” 

และในภาพช่องที่ 5 ผู้หญิงคนที่ว่าคนอ่ืนกลับขึ้นข้อความที่ว่า “มีสิทธิ์อะไรมาวิจารณ์ร่างกายคนอื่น”  

เป็นการบอกให้ทราบถึงพฤติกรรมของคนในสังคมที่ไม่ว่าคนอ่ืนจะท าอะไร ทุกคนก็ไม่มีสิทธิ์               

ที่จะไปกล่าวหาผู้อ่ืน ว่าดีหรือไม่ เพราะขนาดตนเองยังไม่ชอบให้ใครมาวิจารณ์แล้วเราก็ไม่ควร          

จะไปวิจารณ์คนอ่ืนด้วยเช่นกัน 
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ภาพที่ 103 

ช่องที่ 1 ลูก “พ่อหนูจะเอามือถือ” 

   พ่อ “อะๆเอาไป” 

ช่องที่ 2 พ่อ“ลูกเราเริ่มจะติดมือถือแล้วสินะ” 

ช่องที่ 4 พ่อ “ที่เอ็งหน้าเป็นแบบนี้ก็เพราะเอ็งเล่นมือถือมากเกินไปไงล่ะ” 

ลูก “หนูจะไม่เล่นมือถือแล้ว” 

พ่อ “อิอิได้ผล เก่งจังเลยเรา” 

จากเนื้อหาข้างต้นผู้เขียนได้ใช้การบรรยายแบบ 4 ช่อง โดยกล่าวถึงพฤติกรรม

การเล่นมือถือของลูก จากข้อความลูกต้องการจะเล่นมือถือจึงอ้อนพ่อและเมื่อเวลาผ่านไปพ่อจึงคิด     

หาวิธีที่จะท าให้ลูกเลิกเล่นโทรศัพท์ โดยวิธีการน าอายชาโด ของแม่มาทาที่ขอบตาลูกและหรอกว่า  

“ที่เอ็งหน้าเป็นแบบนี้ก็เพราะเอ็งเล่นมือถือมากเกินไปไงล่ะ” เมื่อลูกหลงเชื่อก็เกิดความกลัวและ

สัญญาว่าจะเลิกเล่นโทรศัพท์มือถือ  
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3.2) เนื้อหาเกี่ยวกับนักการเมือง 

จากข้อมูลในส่วนของเนื้อหาที่กล่าวถึงนักการเมือง ผู้ เขียนได้น าเสนอประเด็น            
ที่ทางสังคมได้ให้ความสนใจและก าลังเป็นข่าว เช่น เรื่องของกรณีนาฬิกาหรูราคาแพง ข้อความ
ระหว่างอดีตนักการเมืองและนักการเมืองคนปัจจุบัน พบจ านวน 2 สถานะ สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 104 

จากเนื้อหาในภาพข้างต้น ปรากฏข้อความว่า  

   ช่องที่ 1  

ลูก “ยังไงหนูก็จะไปแข่งรถ แม่แก่แล้วไม่เข้าใจวัยรุ่นหรอก” 

แม่ “ท่าทีน้ าเสียงขึงขังน่ากลัวจัง” 

ช่องที่ 2   

แม่  “ไม่นุ่มนวลอ่อนหวานเหมือนตอนมาเกาะโต๊ะขอซื้อรถเครื่องเลย” 

จากเนื้อหาข้างต้นผู้เขียนได้สร้างตัวละครที่ก าลังสนทนากันระหว่างแม่และลูก 
ซ่ึงลูกบอกแม่ว่าจะออกไปแข่งรถและได้พูดกับแม่ว่า  “แม่แก่ไม่เคยเข้าใจวัยรุ่น” แม่จึงแอบคิดในใจ
ว่า “ท่าที น้ าเสียงดูขึงขังน่ากลัวจัง ไม่เหมือนเมื่อก่อนเกาะโต๊ะอ้อนให้แม่ซื้อรถเครื่องให้ ”            
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จากข้อความดังกล่าวเป็นการเสียดสีข่าวที่ก าลังเป็นประเด็นของนักการเมืองท่านหนึ่ง คือ             พล
เอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน และนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี    ที่
ได้ทวิตข้อความในสื่อสังคมออนไลน์ ว่า “ท่าทีและน้ าเสียงขึงขังน่ากลัวจัง ไม่นุ่มนวลอ่อนหวาน
เหมือนตอนมาเกาะโต๊ะขอเป็น ผบ.ทบ. เลย”อ้างอิงจาก https://www.prachachat.net/social-
media-viral/news-222100 (สืบค้นเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2562) จึงท าให้สามารถอธิบายได้ว่าผู้เขียน
พยายามจะกล่าวถึงเนื้อหาจากข่าวของนักการเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 105 

จากเนื้อหาในภาพข้างต้น ปรากฏข้อความว่า  

   ช่องที่ 1   

ช่องที่ 2      ผู้หญิง    “เท่าไหร่นะ” 

               ผูช้าย     “เพ่ือนซื้อให้ ของมือสอง” 

จาก เนื้ อหาข้ า งต้น  ผู้ เ ขี ยนได้ เปลี่ ยนแปลงตั วละครและปรับ เนื้ อหา                      
เพ่ือเบี่ยงเบนความสนใจ แต่ยังคงประเด็นส าคัญไว้ ซึ่งตัวละครได้เปลี่ยนเป็นสามีและภรรยา                   
ในช่องที่ 1 เป็นภาพของสามีที่ซื้อของมาพร้อมบอกราคาของสินค้ากับภรรยา ช่องที่ 2 สามีแก้ตัวว่า
ซื้อได้สิ่งของต่าง ๆ จากที่ใดและราคาเท่าใด เนื่องจากภรรยาจับได้และรู้ทัน ซึ่งหลายคนเมื่อได้อ่าน
และเห็นภาพนี้แล้วสามารถวิเคราะห์และเชื่อมโยงได้ว่าเป็นการกล่าวถึงเรื่องราวของนักการเมืองนั่น
คือ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ กับประเด็นนาฬิกาหรูและแหวนราคาหลายล้านบาท ซึ่งส านักงาน 
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ป.ป.ช.แถลงข่าวแหวนและนาฬิกาดังกล่าวว่า ได้มาด้วยการยืมจากเพ่ือน หลังจากข่าวเหล่าสิ้นสุดลง               
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ จึงน าของทุกอย่างไปคืน อ้างอิงจาก http://www.thaipost.net/ 
main/detail/39500 (สืบค้นเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2562) 

 

3.3) เนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษา 

จากการศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาที่ปรากฏในการ์ตูนเพจ Jod 8riew                           
พบเรื่องราวที่ปรากฏเนื้อหาทางการศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และ
ระดับอุดมศึกษา ซึ่งเนื้อหาจะเป็นการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา ตลอดจน                 
การเปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษาของประเทศไทย พบจ านวน 13 สถานะ สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 106 

จากภาพดังกล่าวมีเนื้อหาความว่า 

 ช่องที่ 1ครูสอนวิชาภาษาไทย “นักเรียนอย่าลืมท ารายงานที่ครูสั่งนะ” 

ช่องที่ 2 นักเรียน “รายงานเหรอ จิ๊บๆง่ายนิดเดียว” 

ช่องที่ 3ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ“นักเรียนอย่าลืมท าการบ้านที่ครูสั่งนะ” 
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ช่องที่ 4ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์   “นักเรียนอย่าลืมท าการบ้านที่ครูสั่งนะ” 

ช่องที่ 5 ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์  “นักเรียนอย่าลืมท าการบ้านที่ครูสั่งนะ” 

ช่องที่ 6นักเรียน  “รายงานไทย คณิต วิทย์ อังกฤษ   ไม่จิ๊บแล้ว” 

จากข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นถึงปัญหาในด้านภาระงานของนักเรียนไทย       

เห็นได้จากภาพช่องที่ 1 เป็นภาพที่ครูวิชาภาษาไทยได้มอบหมายให้นักเรียนท ารายงานและนักเรียน

รู้สึกว่าไม่มากมายอะไรด้วยเพราะภาระงานมีแค่เพียง 1 วิชา แต่ต่อมาในรายวิชาภาษาอังกฤษ 

คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ คุณครูได้ให้นักเรียนท าการบ้านในวิชาของตนเช่นกัน  ซึ่งสังเกตได้จาก

ข้อความในช่องที่ 3 ถึง ช่องที่ 5 ว่า “นักเรียนอย่าลืมท าการบ้านที่ครูสั่งนะ” หลังจากที่ครูทุกวิชา

สั่งงานครบแล้ว นักเรียนมีพฤติกรรมและค าพูดที่เปลี่ยนไปจากเดิมที่บอกว่า “รายงานเหรอ จิ๊บ ๆ 

ง่ายนิดเดียว” กลายเป็นค าพูดที่ว่า “ไม่จิ๊บแล้ว” พฤติกรรมข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงภาระงานของ

นักเรียนได้รับว่ามีจ านวนหลายวิชา ผู้เขียนแสดงให้เห็นถึงลักษณะอาการของนักเรียนและสีหน้าของ

นักเรียนเพื่อเน้นย้ าให้เนื้อหาของภาพมีความชัดเจนมากข้ึน  

นอกจากนั้นยังสะท้อนถึงระบบการศึกษาไทย ที่ครูผู้สอนแต่ละวิชาพยายามจะ

ฝึกนักเรียนจากการท าแบบฝึก รายงาน ต่าง ๆ ซึ่งเมื่อนักเรียนต้องรับการบ้านทุกวิชา จะท าให้เกิด

ปัญหาภาระงานที่มากเกินก าลัง จึงได้มีนักวิชาการหลายท่านได้เสนอแนวคิดการเรียนการสอน          

แบบบูรณาการ เพ่ือช่วยลดภาระงานของนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 107 
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จากภาพดังกล่าวมีเนื้อหาความว่า 

ช่องที่ 1 นักเรียนคนที่ 1        “ครูครับ ไอ้นี่มันต่อยผมครับ” 

           นักเรียนคนที่ 2        “ยิ้ม” 

ช่องที่ 2 คุณครู                   “เป็นเพื่อนกันต้องรักกันสิจ๊ะนักเรียน” 

ป้ายอาคารเรียน 

ช่องที่ 3    “มีคุณธรรม น าความรู้ สู่สันติ” 

จากข้อความข้างต้นแสดงให้ทราบถึงการมองโลกในเชิงบวกของครู ท าให้ไม่ได้

ค านึงถึงหลักความเป็นจริงว่านักเรียนคนที่ 1 และนักเรียนคนที่ 2 ได้มีเรื่องทะเลาะวิวาทกันเพราะ

เหตุใด ครูไม่ได้สอบถามถึงเหตุผลหรือข้อเท็จจริง ซึ่งในความเป็นจริง ครูจะต้องเป็นผู้ตัดสิน         

การกระท าของนักเรียน หากพบว่านักเรียนกระท าผิดจะต้องหาบทลงโทษ เช่น การช่วยกันเก็บขยะ            

การช่วยกันท าความสะอาดห้องน้ า การท าความดีต่าง ๆ เพ่ือสร้างความสามัคคี แต่จากเนื้อหาคุณครู

กลับกล่าวว่า “เป็นเพ่ือนกันต้องรักกันสิจ๊ะ นักเรียน” เป็นข้อความที่บอกถึงทัศนคติของครูที่มองว่า

เป็นเรื่องธรรมดา เด็กทะเลาะกันเดี๋ยวก็กลับมารักกัน เล่นด้วยกัน แต่ลืมคิดไปว่าจะต้องคอยสอน           

ให้นักเรียนรู้จักสิ่งใดควรท า สิ่งใดไม่ควรท า สิ่งใดผิด สิ่งใดถูก  

นอกจากนี้เนื้อหาผู้เขียนยังเน้นย้ าด้วยภาพและข้อความที่ป้ายอาคารเรียน 

ในช่องสุดท้ายว่า “มีคุณธรรม น าความรู้ สู่สันติ” แสดงให้เห็นพฤติกรรมของครูว่าไม่ได้กระท าตาม

หลักคุณธรรมที่เขียนไว้บนอาคารเรียนข้างต้น จากการที่ครูละเลยไม่สอบถามความจริงของนักเรียน 

และหลีกเลี่ยงการลงโทษผู้กระท าผิด จะส่งผลให้นักเรียนที่ถูกกระท าไม่ได้รับความเป็น ธรรม                   

ซึ่งในความเป็นจริงแล้วครูจะต้องหาข้อยุติและท าใจเป็นกลางเพ่ือแก้ไข ป้องกันปัญหาการทะเลาะ         

กันของเด็กนักเรียน 
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ภาพที่ 108 

จากภาพดังกล่าวมีเนื้อหาความว่า 

ช่องที่ 1 รุ่นน้อง        “เส้นทางบัณฑิต” 

ช่องที่ 3 รุ่นพี่           “พ่ีขอต่อยท้องให้ม้ามแตกหน่อยครับ” 

จากข้อความข้างต้นเป็นเรื่องราวที่ผู้เขียนกล่าวถึงประเพณีการรับน้อง

ส าหรับนักศึกษาใหม่ ที่สมัครเข้าเรียนและสอบได้มีความคิด ความฝันที่จะไปสู่เป้าหมายที่ตนเอง

คาดหวังไว้ เส้นทางแห่งความฝันที่ก าลังจะเกิดขึ้นจริงรออยู่ข้างหน้า เห็นได้จากข้อความที่ปรากฏ         

ในภาพว่า “เส้นทางบัณฑิต” ผู้เขียนใช้ภาพเพ่ือขยายเนื้อหาให้ชัดเจนด้วยการวาดขั้นบันไดและ

ปลายทางมีหมวกบัณฑิตรออยู่ข้างหน้า แต่เมื่อได้เข้ามาเรียนกลับพบรุ่นพ่ี ที่มาขวางทางไว้และ                         

กล่าวว่า “พ่ีขอต่อยท้องให้ม้ามแตกหน่อยครับ” เป็นการกล่าวถึงพฤติกรรมการรับน้องที่รุนแรงและ

อาจก่อให้เกิดอันตรายในปัจจุบันการรับน้องมุ่งเน้นเพ่ือสานสัมพันธ์ระหว่างพ่ี น้อง และเพ่ือน เพ่ือให้

เกิดความสามัคคี ช่วยเหลือกัน เมื่อน้องเกิดปัญหาไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิต การเรียน งานก็สามารถ

ปรึกษาเพ่ือน พ่ี น้อง ด้วยกันได้ 
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ภาพที่ 109 

จากภาพดังกล่าวมีเนื้อหาความว่า 

ช่องที่ 1-3 เป็นการคัดลอกงานมาใส่ในรายงาน 

ช่องที่ 4-5 ครู “เดี๋ยวครูจะ Quiz ในรายงานนะ” 

จากเนื้อหาข้างต้นผู้ เขียนแสดงให้เห็นพฤติกรรมของนักเรียนที่ใช้              

สื่อออนไลน์ในทางที่ไม่ถูกต้อง โดยจากภาพจะเห็นว่านักเรียนมีการคัดลอกข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต  

เพ่ือมาท าเป็นรายงานของตน แล้วจึงน าไปส่งครู เมื่อน าไปส่งครูดังภาพช่องที่ 5 คุณครูพบว่า นักเรียน

มีการคัดลอกงานมาจากที่ อ่ืน จึงบอกกับนักเรียนว่า “จะน าเนื้อหาในรายงานมาออกข้อสอบ”                   

เห็นได้จากช่องที่ 6 จะเห็นว่านักเรียนมีอาการตกใจเพราะคิดว่าไม่สามารถท าข้อสอบได้ เนื่องจาก

รายงานดังกล่าวได้คัดลอกมาจากสื่อออนไลน์และไม่ได้ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนน ามาส่ง 

พฤติกรรมข้างต้นเป็นการกระท าที่ไม่เหมาะสมด้วยเพราะการคัดลอกข้อมูลของบุคคลอ่ืนถือเป็นการ

ละเมิดลิขสิทธิ์ การด าเนินการที่ถูกต้องจึงควรจะมีการใส่ข้อมูลอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข้อมูล  

นอกจากนี้พฤติกรรมที่ปรากฏในภาพยังแสดงให้เห็นถึงกระบวนการ

เรียนรู้ของนักเรียนสมัยใหม่ที่มีการสืบค้นข้อมูลจากสื่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งในปัจจุบันนี้อินเทอร์เน็ต          

ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้และอ านวยความสะดวกในการท างานด้านต่าง ๆ 

ทั้งนี้ผู้ที่เลือกใช้งานควรค านึงถึงความถูกต้อง ในการน าข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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ภาพที่ 110 

จากภาพดังกล่าวมีเนื้อหาความว่า 

หลังสอบเสร็จ 
นักเรียนคนที่ 1        “เฮ้ยมึง ข้อนั้นมึงตอบอะไร กูไม่รู้กูตอบถูกไหม  
                            ตกแน่เลยวะ ท าไงดีวะ กังวลชิบ” 
นักเรียนคนที่ 2       “เออจ าได้ว่ากูอ่านมาแล้วนะ เนี่ยตรงเนีย กูไม่ค่อย 
                          ชัวร์เลยวะ” 
นักเรียนคนที่ 3         “สอบไปแล้วมึงจะมาอะไรกันอีกเนี่ย” 

   หลังคะแนนออก 
นักเรียนคนที่ 1        TOP 
นักเรียนคนที่ 2        TOP 
นักเรียนคนที่ 3         ตก 

จากข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นเมื่อมีการทดสอบ         

ภายในโรงเรียน จะเห็นว่านักเรียนคนที่ 1 และ 2 เป็นตัวแทนของเด็กที่ตั้งใจเรียน เมื่อออกจาก         

ห้องสอบเด็กกลุ่มนี้มักกลับมาเปิดหนังสือเพ่ือทบทวนค าตอบที่ได้ตอบไปว่าถูกต้องหรือไม่  ในขณะที่

นักเรียนคนที่ 3 เมื่อออกจากห้องสอบ กลับไม่ได้ให้ความสนใจในการทบทวนค าตอบ เห็นได้จาก

ข้อความที่ว่า “สอบไปแล้วมึงจะมาอะไรกันอีกเนี่ย” จนกระทั่งเมื่อผลสอบประกาศออกมาผู้เขียน       
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ได้แสดงผลการทดสอบของเด็กทั้ง 2 กลุ่มผ่านภาพในช่องที่ 2 ว่านักเรียนคนที่  1 และ 2 ซึ่งอยู่กลุ่ม   

ที่ตั้งใจเรียนและมีความกังวลในค าตอบกลับสอบผ่านทั้ง 2 คน ในขณะที่นักเรียนคนที่ 3 กลับสอบตก 

ผู้ เขียนได้สะท้อนพฤติกรรมของนักเรียนที่ พบเห็นได้จริ งในสั งคมไทย                  

โดยให้นักเรียน 2 คนแรกเป็นตัวแทนของคนที่ตั้งใจเรียน และมีความกังวลเรื่องผลการเรียนด้วย

เพราะอาจมุ่งหวังจะน าผลการเรียนไปใช้ในอนาคต เช่น การสอบเข้าศึกษาต่อ ในขณะที่นักเรียน             

คนที่ 3 เป็นตัวแทนของนักเรียนที่ไม่ได้ให้ความส าคัญกับผลการเรียน อาจจะด้วยเหตุผลหลายด้าน 

เช่น สภาพแวดล้อม ภาระหน้าที่ รวมถึงฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว เมื่อมีการทดสอบจึง                

มักจะไม่เคร่งเครียดหรือมีความกังวลกับผลการเรียน 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

ภาพที่ 111 

จากภาพดังกล่าวมีเนื้อหาความว่า 

ช่องที่ 1 ครู    “ครูสรุปเนื้อหาทั้งหมดไว้บนกระดานแล้วนะ จดให้ทันล่ะ” 

ช่องที่ 2 นักศึกษา “รีบจดๆๆๆๆๆๆๆๆๆ” 

  วันใกล้สอบ 

ช่องที่ 4-5 นักศึกษา “เนื้อหาที่อาจารย์สรุปมาให้เราจดไว้หมดแล้ว 

           สอบรอบนี้ก็ไร้ปัญหา...อะ...อ่านไม่ออก ตรูจดอะไรมาฟะเนี่ย” 
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จากข้อความข้างต้นเป็นการจดบันทึกเนื้อหาที่อาจารย์สอน นักศึกษาส่วนใหญ่

จดบันทึกตามกระดานหรือสื่อการสอนของอาจารย์ นักศึกษากังวลว่าหากมีการสอบเนื้อหาบางส่วน

อาจลืมและกลัวจะท าข้อสอบไม่ได้ จึงจ าเป็นจะต้องจดตามทั้งหมด เห็นได้จากข้อความที่กล่าวว่า 

“รีบจดๆๆๆๆๆๆๆๆๆ” แต่การจดตามนั้นไม่ได้ผ่านความเข้าใจ เป็นการตั้งหน้าตั้งตาจด ดังที่ปรากฏ

ในภาพช่องที่ 2 เพ่ือให้ทันตามเนื้อหาที่อาจารย์สอน หลังจากนั้นเมื่อถึงวันใกล้สอบนักศึกษา                  

ได้น าเนื้อหาที่ตนเองจดมาทบทวน ผลปรากฏว่านักศึกษาไม่สามารถอ่านลายมือตนเอง ได้               

พฤติกรรมข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงสภาวะจริงที่นักศึกษาส่วนใหญ่มักพบเจอ เนื่องจากนักศึกษา              

มักต้องการจดให้ทันอาจารย์ แต่ลืมตระหนักถึงปัญหาที่จะตามมาภายหลังว่าตนจะอ่านลายมือนั้น

ออกหรือไม่ หากนักศึกษาจดด้วยความเข้าใจและผ่านกระบวนการคิดมาแล้ว เมื่อน ากลับมาอ่านใหม่

เนื้อหาเหล่านั้นก็จะสามารถเข้าใจได้โดยง่าย  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 112 

จากภาพดังกล่าวมีเนื้อหาความว่า 

ช่องที่ 1 ครู        “อ้าว...จดเสร็จหรือยัง” 

ช่องที่ 2 ครู       “ไม่มีใครจดแล้วใช่มั้ยงั้นครูลบแล้วนะ” 

ช่องที่3-4 นักเรียน     “แชะ แชะ แชะ แชะ”  “ลบเลยค่ะจารย์” 

จากข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่พบในโรงเรียน เมื่อนักเรียน

ส่วนมากได้น าเทคโนโลยีมาใช้ในโรงเรียนมากขึ้น ผู้เขียนได้สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของนักเรียน 
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ดังภาพและข้อความที่ปรากฏในช่องที่ 1และช่องที่ 2 จากข้อความที่คุณครูถามนักเรียนว่า “อ้าว...จด

เสร็จหรือยัง” ครูหันไปหานักเรียนแต่นักเรียนไม่ได้ตอบค าถามใด ๆ ครูจึงกล่าวว่า “ไม่มีใครจดแล้ว

ใช่มั้ย งั้นครูลบแล้วนะ” จากนั้นนักเรียนทุกคนได้น าโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเพ่ือถ่ายเนื้อหาบน         

กระดานด า พฤติกรรมดังกล่าวเป็นการใช้เทคโนโลยีเพ่ือความสะดวกสบายของนักเรียน โดยไม่ได้

ค านึงถึงความเหมาะสมและความรู้ที่จะได้รับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าภาพในช่องสุดท้ายหลังจากนักเรียน

ถ่ายรูปเสร็จก็กลับไปเล่นโทรศัพท์มือถือ โดยไม่ได้สนใจเนื้อหาที่ครูสอน พฤติกรรมเหล่านี้อาจส่งผลให้

นักเรียน เรียนไม่รู้เรื่อง ไม่เข้าใจเนื้อหา นอกจากนี้ภาพที่นักเรียนถ่ายไปนั้นนักเรียน อาจไม่ได้         

กลับมาทบทวนอีกครั้ง ซึ่งแตกต่างกับการจดด้วยตนเองจะผ่านกระบวนการวิเคราะห์และ                   

จดบันทึกลงสมุดท าให้นักเรียนได้รับความรู้ที่มากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 113 

จากภาพดังกล่าวมีเนื้อหาความว่า 

นักเรียน        “เป็นไงละพวกมึง” 

คุณครู     “กับการเรียนหนูทุ่มเทอย่างนี้มั้ยลูก” 

จากเนื้อหาข้างต้นแสดงให้ทราบถึงลักษณะการน าเทคโนโลยีมาใช้ในทางที่            

ไม่เหมาะสม ขณะที่ผู้เขียนได้เผยแพร่ภาพนี้เป็นช่วงเวลาที่การเล่นเกมได้รับความนิยมในกลุ่มนักเรียน 

จึงท าให้นักเรียนหลายคนมีพฤติกรรมติดเกม จนบางครั้งผู้ปกครองต้องเสียเงินไปกับค่าโทรศัพท์              

ค่าเติมเกมเป็นจ านวนมาก  ผู้เขียนได้ใช้ข้อความเพ่ือแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการติดเกม เห็นได้จาก

ค าพูดที่ว่า “เป็นไงละพวกมึง” แล้วมีภาพเด็กนักเรียนถือโทรศัพท์พร้อมกับหันหน้าจอมาทางเพ่ือน 

เพ่ือโอ้อวดถึงชัยชนะหรือการเล่นเกมของตน แต่พฤติกรรมเหล่านั้นเป็นการเลือกใช้เทคโนโลยี              
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ในเรื่องที่ไม่เหมาะสม เพราะเด็กตั้งหน้าตั้งตาเล่นเกมจนไม่สนใจการเรียน ผู้ เขียนได้เสียดสี                

ผ่านข้อความที่ว่า “กับการเรียนหนูทุ่มเทแบบนี้มั้ยลูก” เป็นการพูดเพ่ือให้ทราบถึงลักษณะของ           

ตัวละครที่เป็นนักเรียนว่าตั้งใจเล่นเกมแต่ไม่ตั้งใจเรียนหนังสือ  

การศึกษาในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความส าคัญต่อการศึกษา และเป็นสิ่งที่ส าคัญใน

การด าเนินชีวิตก็จริง แต่เราควรเลือกใช้เทคโนโลยีให้คุ้มค่ า และเกิดประโยชน์สูงสุด ดังที่               

พนิดา พานิชกุล (2542 :6) กล่าวว่า เทคโนโลยีมีความส าคัญและมีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิต 

เทคโนโลยีช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้และเปิดโลกกว้าง อีกทั้งยังช่วยอ านวยความสะดวกในการท างาน 

ง่ายต่อการจัดเก็บและค้นหาข้อมูล ช่วยให้การสื่อสารระหว่างกันมีความรวดเร็วมากขึ้น ลดปัญหาเรื่อง

ระยะเวลาและระยะทาง 

 

                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 114 

จากภาพดังกล่าวมีเนื้อหาความว่า 

ช่องที่ 1    ผู้ชายคนที่ 1 “เฮ้ย นายจ าเราได้ไหม เราเคยอยู่ห้องเดียวกันกับนายตอนป.1 ไง” 

ช่องที่ 2    ผู้ชายคนที่ 1  “ตอนมัธยมเราก็อยู่โรงเรียนเดียวกัน เราเคยเห็นนายแว๊ปๆ แต่จ าได้” 

ช่องที่ 3    ผู้ชายคนที่ 2   “เหรอผมจ าไม่ค่อยได้เลย”  



  134 

   ผู้ชายคนที่ 1 “เฮ้ย พูดอะไรอย่างนั้น” 

ช่องที่ 4    ผู้ชายคนที่ 1 “ยังไงฝากลูกเข้าท างานด้วยซิ”  

   ผู้ชายคนที่ 2 “...” 

จากเนื้อหาข้างต้นผู้เขียนต้องการแสดงให้ทราบถึงความแตกต่างและความ
ผิดพลาดของผู้คนในสังคม เนื่องจากผู้ชายคนที่หนึ่งในช่องแรกขณะที่เขายังเด็ กไม่ได้ตั้งใจเรียน            
เมื่อขึ้นชั้นมัธยมศึกษาก็ยังคงเกเรไม่สนใจเช่นเดิม เมื่อเทียบกับผู้ชายคนที่ 2 ที่ขยันและตั้งใจเรียน           
มาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าเป็นความแตกต่างด้านการเอาใจใส่และ              
การเห็นคุณค่าของการศึกษา และความผิดพลาดที่ไม่ตั้งใจเรียนจึงส่งผลต่ออนาคต โดยเห็นได้จาก
ภาพในเรื่องของการแต่งกาย บุคลิกและการประกอบอาชีพของตัวละคร และในช่องสุดท้ายเมื่อเติบโต
การท างานหรือภาระหน้าที่ก็แตกต่างกัน สุดท้ายผู้ที่ไม่ตั้งใจเรียนก็จะต้องมาขอพ่ึงพาอาศัยผู้ที่มี             
วิชาความรู้และมีการงานที่ดี มีความเจริญก้าวหน้า เห็นได้จากข้อความที่ว่า “ยังไงฝากลูกเข้า          
ท างานด้วยซิ”  

นอกจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นยังสามารถตีความได้ว่าสังคมไทยเป็นระบบ
อุปถัมภ์ พี่ช่วยน้อง เพ่ือนช่วยเพื่อน หลายครั้งที่เราเข้าท างานมักจะพบว่าสถานที่นั้น ได้มีการคัดเลือก
จากสถาบัน ระดับการศึกษาหรืออ่ืน ๆ ในสถานที่ท างานบางที่ผู้ที่มีคนรู้จักในสถานที่ท างานนั้น ๆ จะ
ได้ รั บการคั ด เลื อกเข้ าท า งานมากกว่ าผู้ ที่ มาสมัคร ใหม่  และสถาบันยั ง เป็ นส่ วนส าคัญ                          
ที่จะส่งผลให้การรับเข้าท างานมีโอกาสสูงขึ้น 

 
 
 
 
 
                                                    

 

 

 

ภาพที่ 115 
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จากเนื้อหาในภาพข้างต้น ปรากฏข้อความว่า 

    ช่องที1่ ผู้ชาย “ครูครับค้ าประกัน กยศ.ให้พวกผมหน่อย” 

            ผู้หญิง “หนูจะไม่ลืมพระคุณเลยค่ะ” 

             ครู “จร้าๆ เดี๋ยวครูค้ าให้” 

    ช่องที2่ ครู “เมื่อไหร่จะใช้หนี้ กยศ. หละลูก” 

             ผู้ชายและผู้หญิง  “ไม่มีตังค์อะครู” 

จากเนื้อหาที่ปรากฏเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับครูที่มีความหวังดีเกี่ยวกับการสนับสนุน
ทางด้านการศึกษาแก้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยระบบเงินกู้ยืมทางการศึกษา หรือ กยศ.       
เป็นการกู้เงินยืมเรียนเพ่ือการศึกษา แต่จะต้องมีผู้ค้ าประกัน ในกรณีของคุณครูท่านนี้ได้เซ็นค้ าประกัน
การกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ให้แก่นักเรียนหลายคนเมื่อหลายปีก่อน บางส่วนได้ติดต่อช าระหนี้
ตามปกติ ในขณะทีบางส่วนไม่ได้ติดต่อช าระหนี้ตามก าหนด จึงมีหนังสือจากศาลเพ่ือยึดบ้านและ
ทรัพย์สินของคุณครูจนเกิดเป็นประเด็นข่าวที่ได้รับความสนใจ ผู้เขียนจึงน าข่าวเหตุการณ์ต่าง ๆ          
มาสร้างเป็นภาพการ์ตูนเพ่ือสะท้อนความปรารถนาดีของคุณครูที่มีต่อนักเรียนเพ่ือให้ได้รับโอกาสทาง
การศึกษา แต่กลับได้รับผลกระทบมาสู่คุณครูเมื่อนักเรียนขาดความรับผิดชอบในการช าระหนี้            
ตามระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ภาพที่ 116 
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จากเนื้อหาในภาพข้างต้น ปรากฏข้อความว่า 

       ช่องที่ 1 “ทายถูกฝรั่งเศษชนะ” 

       ช่องที่ 2 “ทายถูกฝรั่งเศษปู้นๆ” 

                                       “เย่ทายถูกฝรั่งเศษชนะแน่” 

       “ฝรั่งเศษมาค่ะ” 

       ช่องที่ 3 “ทายถูกแต่เขียนผิดค่ะ ฝรั่งเศส เขียนอย่างนี้นะคะ” 

จากเนื้อหาที่ปรากฏข้างต้นผู้เขียนต้องการแสดงให้ทราบถึงการเลือกใช้ค าและ
การเขียนค าผิด จากข้อความที่กล่าวว่า “ทายถูกฝรั่งเศษชนะ” ค าว่าฝรั่งเศส ควรใช้ ส เสือ             
แต่ตัวละครที่เป็นนักเรียนกลับเขียนผิด โดยการเขียนผิดเกิดมาจากสาเหตุหลักคือการขาดความเข้าใจ
และการที่นักเรียนติดสื่อโซเชียลมากเกินไป สืบเนื่องจากปัจจุบันคือยุคสมัยแห่งเทคโนโลยี              
เด็กนักเรียนให้ความส าคัญกับสื่อออนไลน์ และส่วนมากนักเรียนเองยังขาดการพิจารณาถึงภาษา          
ที่ตนเองใช้ เช่นจากเดิมการเขียนเพ่ือให้ผู้อ่ืนอ่านจะต้องเขียนให้ถูกต้องและชัดเจน แต่ในปัจจุบันนิยม
เขียนแบบกระชับ สั้น และชอบสร้างภาษาขึ้นมาใหม่หรือไม่ก็เขียนแบบใหม่ที่นิยมเขียนตามที่ตนเอง
ออกเสียง เช่น ค าว่า “ฝรั่งเศส” และค าว่า “เทอ” จึงท าให้บางครั้งการที่เราใช้สื่อออนไลน์มากเกินไป
อาจจะท าให้เผลอลืมค าท่ีถูกต้องว่าควรจะเขียนแบบใด 

 

 

 
 
 
 

ภาพที่ 117 

จากเนื้อหาด้านบนช่องที่ 1 เป็นภาพของนักศึกษาที่จบใหม่ มีรอยยิ้มและแสดง

ถึงความสุข มีข้อความว่า “ตอนเรียนจบ” ส่วนช่องที่ 2 มีข้อความว่า “ตอนหางาน” เป็นภาพ             
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ที่ดูสวนทางกัน เนื่องจากตอนเรียนจบ บัณฑิตทุกคนมีความฝันและตั้งใจเรียนเพ่ืออนาคตที่ตนเอง         

คาดหวังไว้ จึงท าให้เกิดรอยยิ้มและมีความสุขเมื่อจบการศึกษา แต่เมื่อถึงเวลาหางานจริง ๆ กลับต้อง

มาเครียด ดังในภาพที่ 2 นอกจากนี้ผู้เขียนได้เพ่ิมรายละเอียดในส่วนของตอนหางาน โดยการ         

ใส่หยดน้ าตาให้แก่ตัวละคร แสดงถึงความยากล าบากในการหางานท า เนื่องจากปัจจุบันมีคนจบศึกษา

เพ่ิมขึ้น มีคนต้องการหางานท าเป็นจ านวนมาก แต่งานยังคงมีเท่าเดิมจึงเกิดการแข่งขันที่สูงขึ้น           

ผู้คนในสังคมจะต้องแข่งขันเพ่ือให้ตนเองมีงานท าเพ่ือความเป็นอยู่  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 118 

จากภาพปรากฏข้อความแบบ 2 ช่อง ช่องที่ 1 “ญี่ปุ่นคิด” ช่องที่ 2 “ไทยคิด” 

ผู้เขียนต้องการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการเล่นบัตรการ์ดของเด็กไทยและเด็กญี่ปุ่น               

ซึ่งในอดีตบัตรการ์ดได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหมู่เด็กนักเรียน วัยรุ่น โดยเด็กไทยได้น า             

บัตรการ์ดมาแข่งขันโดยวิธีการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการงัดเพ่ือให้มาทับกัน ใครทับได้ถือว่าชนะและ         

กินบัตรของอีกฝ่ายไป หรือการเล่นด้วยวิธีการแข่งขันพลังที่มี ในบัตรการ์ดใครที่ทิ้งบัตรการ์ดในมือ     

หากมีพลังมากกว่าอีกฝ่ายถือว่าชนะและจะต้องเก็บบัตรการ์ดของอีกฝ่าย ซึ่งการเล่นของเด็กไทย       

เป็นการเล่นแบบไม่ได้ค านึงถึงคุณค่าของบัตรการ์ดมากนัก เน้นสนุก แตกต่างกับเด็กญี่ปุ่นที่มี           

วิธีการเล่นที่แตกต่าง โดยจะน าบัตรการ์ดมาเปรียบเทียบและค านวณสิ่งต่าง ๆ ที่มีในบัตรการ์ด           

ในประเทศญี่ปุ่นบัตรการ์ดได้รับความนิยมสูงสุดเนื่องจากได้ถูกระบุให้เป็นเกมในการแข่งขัน             

ทั้งนี้ผู้เขียนยังพยายามสื่อให้เห็นถึงระบบการศึกษาที่ก าลังสอนให้เด็กไทย ขาดการคิด วิเ คราะห์ 

เพราะถึงแม้จะเป็นแค่บัตรการ์ด แต่นักเรียนญี่ปุ่นก็สามารถน ามาท าเป็นเกมที่ต้องใช้ความคิดและ

วิเคราะห์เพื่อไม่ให้ตนเองแพ้ 
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3.4) เนื้อหาเกี่ยวกับปัญหาสังคม 

จากการศึกษาเนื้อหาที่พบในการ์ตูนเพจ Jod 8riew พบว่าเนื้อหาเกี่ยวกับปัญหาสังคม 
เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในสังคม เรื่องที่สังคมไม่ให้การยอมรับและเรื่องที่สังคมยังละเลย         
บางปัญหายังคงมีอย่างต่อเนื่องและเกิดเหตุการณ์แบบเดิมซ้ า ๆ สภาพปัญหาสังคมที่พบจากข้อมูล
สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 119 

จากเนื้อหาในภาพข้างต้น ปรากฏข้อความว่า  

    ช่องที่ 1-2  ให้อาหารปลา 

                                    ช่องที่ 3    ลูก  “ทีหลังเรามากันอีกนะคะแม่” 

จากเนื้อหาท าให้ทราบถึงลักษณะการปลูกฝังภายในครอบครัว โดยผู้เขียน         

แบ่งออกเป็น 4 ช่อง ช่องที่ 1,2 เป็นภาพการให้อาหารปลา และปลามากินอาหาร ช่องที่ 3 เป็นภาพ

การแสดงออกทางอารมณ์ให้ความรู้สึกพอใจ ยินดี และช่องที่ 4 เป็นภาพพฤติกรรมของแม่ที่พาลูก

กลับบ้านแต่ทิ้งขยะไว้ตามท้องถนนหรือบริเวณส าหรับให้อาหารปลา เนื้อหาโดยสรุปเป็นการกล่าวถึง

พฤติกรรมการปลูกฝังที่แม่สอนให้ลูกเป็นคนเอ้ือเฟ้ือต่อสัตว์ โดยการพาลูกไปให้อาหารสัตว์ แต่ไม่ได้
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สอนให้ลูกทิ้งขยะให้ถูกที่ มักจะละเลยหรือทิ้งขยะไว้ตามภาพ และอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านมลพิษ  

จากขยะท่ีสะสม ตลอดจนมลพิษทางน้ า เมื่อขยะทิ้งไม่ถูกท่ีและปลิวลงในน้ าอาจเกิดน้ าเน่าเสียได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 120 

จากเนื้อหาในภาพข้างต้นไม่ปรากฏข้อความในภาพ แต่สามารถอธิบายถึงเนื้อหา

ที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อสารกับผู้อ่านถึงกรณีของการล่าเสือด าของนายเปรมชัย กรรณสูต ประธาน

กรรมการ บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์  ได้บุกรุกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและพบว่าร่วมกัน           

เก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ มีซากเสือด าซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครองโดยไม่ได้        

รับอนุญาต  ผู้เขียนได้ถ่ายทอดความรู้สึกผ่านภาพเสือด าและสีหน้าของตัวละคร โดยจะเห็นว่าสีหน้า

ของบุคคลรวมถึงสายตาของเสือด าดูจับจ้องและแสดงออกถึงการเรียกร้องต่อกฎหมายที่ควรลงโทษ

ต่อผู้กระท าความผิด 
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ภาพที่ 121 

จากเนื้อหาข้างต้นเป็นการใช้รูปภาพประกอบข้อความ โดยเรื่องราวที่เกิดขึ้น        
เป็นพฤติกรรมของกลุ่มคนบางส่วนที่สามารถพบเห็นได้ในสังคมไทยปัจจุบัน ในช่องที่ 1 ผู้เขียน             
ได้ให้ประเด็นไว้ว่า “สังคมไทยติดการสั่งก่อนได้ก่อน” และเป็นภาพของคนที่มาซื้อของ 2 คน ผู้เขียน
ได้ให้ผู้หญิงผมยาวร่างท้วม เป็นตัวแทนของบุคคลที่เดินมาทีหลังและได้แย่งสั่งอาหาร จากรูปภาพ
และข้อความเป็นการแสดงออกถึงวิธีการสั่งอาหารแบบไม่ได้เรียงล าดับก่อน-หลัง แต่เป็นการสั่งด้วย    
วิธีการพูด ใครเสียงดังหากแม่ค้าได้ยินก่อนก็จะได้รับของไปก่อน ในส่วนของช่องที่ 2 ผู้เขียน           
ได้ให้ประเด็นว่า “แม้กระทั่งต่อคิวก็ติดมา” เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในร้านอาหาร KFC โดยทั่วไป
ร้านอาหารประเภทนี้จะต้องมีการต่อคิว เรียงล าดับก่อน-หลัง ผู้เขียนได้ใช้ตัวละครเดิมที่แซงคิว           
ในช่องที่ 1 เป็นตัวด าเนินเรื่องคือ มีการต่อคิวจริงแต่ยังคงตะโกนสั่งของแบบเดิม  

จากเนื้อหาจะพบว่าเป็นการใช้กลวิธีการล้อเลียนพฤติกรรมของผู้ที่มาซื้อของ        
แต่ชอบแซงคิวไม่ให้เกียรติ หรือเสียมารยาทกับผู้ที่มาต่อคิวซื้อของก่อนหน้า โดยจะทราบได้จาก
ข้อความที่ว่า ป้าที่มาซื้อของ “ เอาไก่วิ้งแซ่บสามชุด” เด็กผู้หญิงแสดงสีหน้าและกล่าวว่า              
“หนูมาก่อน” นอกจากจะเป็นการบอกกล่าวถึงพฤติกรรมที่ไม่ดีแล้ว ยังเป็นการท าให้ทราบถึง
พฤติกรรมที่เคยชินของกลุ่มคนประเภทนี้อีกด้วย สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติ (2540 :18) กล่าวถึงการเกิดพฤติกรรมเคยชิน ว่าเป็นการกระท าแบบเดิมซ้ า ๆ ซึ่งบุคคล
เหล่านั้นคิดว่าสิ่งที่ท านั้นดีแล้ว ควรแล้ว  บุคคลรู้เห็นและประพฤติตนทั้งที่ดี ไม่ดีจนเป็นพ้ืนฐาน 
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ปฏิบัติต่อเนื่องจนเกิดพฤติกรรมเคยชิน การใช้วัฒนธรรมในสังคมเป็นแนวทางปฏิบัติ ผสมผสานกับ
หลักการท าให้เกิดพฤติกรรมความเคยชิน เช่น การท าความเคารพด้วยการไหว้เมื่อพบเห็นผู้ใหญ่  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 122 

จากภาพปรากฏข้อความเพ่ือบอกถึงสถานการณ์คือ “ตามกฎจราจร”และ           
“ตามความเป็นจริง” ผู้ เขียนได้เปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมที่ควรจะเป็นของบุคคลทั่วไป               
ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามกฎจราจร แต่ในความเป็นจริงยังมีคนบางกลุ่มที่ท าพฤติกรมขัดแย้ง               กับ
กฎจราจร โดยในภาพเป็นการน าเก้าอ้ีมาวางขวางช่องที่จอดรถ ในภาพปรากฏป้ายที่ให้จอดรถอย่าง
เด่นชัดนั่นคือ      แสดงว่าให้จอดรถได้ เมื่อมีรถมาคนขับเห็นป้ายนี้ก็จะคิดว่าที่ว่างสามารถจอดรถได้ 
แต่ในภาพกลายเป็นว่ามีเก้าอีกตั้งขวางอยู่จึงท าให้คนขับต้องหาที่จอดรถใหม่  
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ภาพที่ 123 

จากเนื้อหาในภาพข้างต้น ปรากฏข้อความว่า  

ครอบครัวที่ 1 
ช่องที่ 1 ภรรยา “ท าไมเราถึงไม่มีลูกกันสักทีละคะคุณ”     
สามี  “เราก็พยายามกันเต็มที่แล้วนะคุณ  ขนาดผมใช้ท่าที่ 

สืบทอดมาจากคุณปู่แล้วนะ” 
ครอบครัวที่ 2 

ช่องที่ 2  ภรรยา  “พวกมึงจะเกิดมาท าอะไรเยอะแยะ” 

จากข้อความข้างต้นเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับด้านสภาพปัญหาภายในครอบครัว                

ที่มีอยู่ในสังคม เป็นเรื่องเกี่ยวกับความพร้อมและความไม่พร้อมในการมีบุตร จะเห็นได้จากช่องที่ 1 

ปรากฏภาพของครอบครัวที่มีความพร้อมและสื่อถึงฐานะทางสังคมที่ดี จะเห็นได้จากการแต่งกาย        

ที่อยู่อาศัย รวมถึงถ้อยค าที่ใช้สื่อสาร นอกจากนี้เนื้อหายังแสดงให้เห็นถึ งปัญหาการมีบุตรของ

ครอบครัวสองครอบครัว โดยครอบครัวที่ 1 มีความพร้อมในการเลี้ยงดู แต่กลับประสบปัญหาเพราะ   

มีบุตรยาก อาจเป็นเพราะการท างานที่หนักเกินไป ความเครียด หรือปัจจัยอ่ืน ๆ แตกต่างกับช่องที่ 2 

ปรากฏภาพของครอบครัวที่ขาดความพร้อมเห็นได้จากสภาพครอบครัวที่มีฐานะยากจน แสดงได้จาก             

ที่อยู่อาศัย การแต่งกาย และค าพูดที่ใช้ไม่สุภาพ และกล่าวว่า “พวกมึงจะเกิดมาท าอะไรเยอะแยะ” 

คนกลุ่มนี้อาจขาดความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันด้านการมีเพศสัมพันธ์ เงิน และด้านความพร้อม

จึงส่งผลให้ทางครอบครัวไม่สามารถดูแลบุตรได้ดีเท่าท่ีควร 

 



  143 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 124 

จากเนื้อหาในภาพข้างต้น ปรากฏข้อความว่า 

       ช่องที่ 1 คนขับรถจักรยานยนต์“ถนน กทม. รึ ส าหรับผมมันกระจอกมาก” 

       ช่องที่ 2 “เอ๊ียด เอ๊ียด เอ๊ียด” 

                            ช่องที่ 3 คนขับรถโดยสารสาธารณะ   “อ่อนหัด” 

จากเนื้อหาที่ปรากฏข้างต้นผู้เขียนได้กล่าวถึงพฤติกรรมในการขับรถระหว่าง

รถจั กรยานยนต์และพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ โดยการ เปรี ยบเทียบระหว่ า ง                               

ผู้ขับรถจักรยานยนต์ ซึ่งมีความคล่องตัวและรวดเร็วกว่า สามารถขับรถในความเร็วที่เหมาะสมได้                  

หากเปรียบเทียบกันในภาพจะเห็นได้ว่าผู้ที่ก าลังขับรถโดยสารสาธารณะนั้นพยายามจะขับแข่ง              

กับรถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตราย และไม่เหมาะสม ก่อให้เกิดปัญหา            

แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน และอาจสร้างความเสียหายแก้รถคันอ่ืน นอกจากเรื่องของความเร็วแล้วผู้เขียน                

ยังแฝงไว้ด้วยว่าผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ยังปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎจราจรคือ สวมหมวกนิรภัย 
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ภาพที่ 125 

จากเนื้อหาในภาพข้างต้น ปรากฏข้อความว่า 

       ช่องที่ 1    “ทีมผู้สร้างท างานอย่างหนัก ใช้ทุนสร้างมหาศาล” 

         “เพ่ือให้ได้ภาพยนตร์ที่ดีที่สุด” 

                            ช่องที่ 2 “สนุกจริงๆ สมแล้วเป็นหนังที่ใช้ทุนสร้างหลายล้าน” 

       ช่องที่ 3 “แบบนี้ต้องเพ่ือแผ่ให้คนอ่ืนดูฟรีๆดีกว่า (รู้สึกเป็นคนดี)” 

จากเนื้อหาที่ปรากฏข้างต้นผู้เขียนกล่าวถึงพฤติกรรมของคนในสังคม และความ

พยายามของกลุ่มคนที่จัดท าภาพยนตร์เพ่ือให้ผู้ชมเกิดความสนุกและน่าติดตาม ในสังคมมีคนบางกลุ่ม

ที่มีความเห็นแก่ตัวและอยากหารายได้โดยที่ไม่ต้องลงทุน ผู้เขียนจึงได้น าพฤติกรรมเหล่านั้นมาเขียน

เป็นเรื่องราวด้านบน โดยใช้ข้อความในช่องที่ 1 ว่า “ทีมผู้สร้างท างานอย่างหนัก ใช้ทุนสร้างมหาศาล 

เพ่ือให้ได้ภาพยนตร์ที่ดีที่สุด” ผู้เขียนต้องการแสดงให้ทราบถึงความตั้งใจในการท างานของผู้สร้าง

ภาพยนตร์ แต่เมื่อมาอ่านในช่องที่ 2 ปรากฏข้อความว่า“สนุกจริงๆ สมแล้วเป็นหนังที่ใช้ทุนสร้าง

หลายล้าน” จากข้อความไม่ได้เป็นการสื่อถึงค าชมหรือความประทับใจแต่เป็นการเหน็บแนมเพ่ือต่อว่า

ผู้ที่มีความเห็นแก่ตัวเพราะ พฤติกรรมและค าพูดในช่องที่ 3 ที่กล่าวว่า “แบบนี้ต้องเผื่อแผ่ให้คนอ่ืน      
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ดูฟรี ๆ ดีกว่า (รู้สึกเป็นคนดี)” ตรงค าที่ขีดเส้นใต้ เป็นการแสดงให้เห็นชัดเจนว่าผู้เขียนไม่ได้เห็นด้วย

และเมื่อผู้อ่านได้อ่านก็อาจเกิดความเห็นตามและแสดงความคิดเห็นที่ตรงกัน เป็นการน าเรื่องราว             

ที่เป็นปัญหาสังคมมาตีแผ่และส่งต่อ บอกกล่าวถึงจุดที่ควรแก้ไข  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 126-127 

จากเนื้อหาในภาพข้างต้น ปรากฏข้อความว่า 

เด็กชาย “ขนมจีนน้ ายาเผ็ดจังเลย” 

            ครูใหญ่ “ขนมจีนน้ ายาเผ็ดไป เด็กกินไม่ได้ เราต้องเปลี่ยนให้เด็กกินขนมจีน 

                   กับอย่างอ่ืนที่มันไม่เผ็ด” 

ครูใหญ่ “กินกับน้ าปลานะลูกลุงกินมาตั้งแต่เด็กแล้ว บ๊ะ เรานี่จีเนียสจริงๆ” 

จากเนื้อหาข้างต้นผู้เขียนแสดงการประชดประชันผ่านการสื่อสารด้วยภาพ
การ์ตูน เพ่ือบอกเล่าข่าวจากกรณีที่มีการเผยแพร่วีดีโอของเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล โรงเรียน    
บ้านท่าใหม่ ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี ก าลังกินเส้นขนมจีนคลุกน้ าปลาเป็นอาหารกลางวัน 
ซึ่ งส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาสุ ราษฎร์ธานี  เขต 2 มีค าสั่ ง ให้ตรวจสอบ                     
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โดยนายสมเชาว์ สิทธิเชนทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าใหม่ ถูกตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง และ       
มีค าสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย.2562  

จากข้อมูลดังกล่าวผู้ เขียนได้สร้างตัวละครที่มีพฤติกรรมเหมือนกับในข่าว             
แต่ปรับเปลี่ยนค าพูดของผู้อ านวยการโรงเรียนในตอนท้ายที่ว่า “กินกับน้ าปลานะลูกลุงกินมาตั้งแต่
เด็กแล้ว บ๊ะ เรานี่จีเนียสจริงๆ” ค าที่ขีดเส้นใต้เป็นการแสดงให้เห็นว่าตัวละครูใหญ่ที่ผู้เขียนสร้าง
ขึ้นมาได้กล่าวเยินยอว่าตนฉลาดที่ให้นักเรียนที่ไม่สามารถทานเผ็ดได้ มาทานขนมจีนกับน้ าปลาแทน            
ซึ่งข้อความที่ขีดเส้นใต้นี้ ผู้เขียนต้องการประชดประชันถึงความคดโกงของผู้อ านวยการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 128 

จากข้อมูลด้านบนผู้ เขียนได้ใช้รูปภาพประกอบข้อความเพ่ือเป็นการเน้นย้ า                

ให้เรื่องราวชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยผู้เขียนยกกรณีของกลุ่มเด็กวัยรุ่นที่มักจะชอบขับรถเสียงดัง              

ขับรถแข่งกันบนถนนสาธารณะ ส่งผลให้บุคคลอ่ืน ๆ เกิดความร าคาญ และนอกจากนั้นยังอาจก่อให้

เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย จากค าพูดที่เด็กชายพูด “มึงดึงท้ายให้กูหน่อย” เป็นพฤติกรรมที่แสดงถึงอันตราย  

อีกท้ังยังส่งผลเสียต่อคนอื่น 

จากข้อความเป็นการน าไปสู่การหักมุม ที่ในความจริงแล้วเรามักจะเข้าใจจากค าว่า 

“มึงดึงท้ายให้กูหน่อย” คนที่ดึงท้ายมักจะเป็นเพ่ือนของคนที่ขับรถโดยการนั่งให้ก้นของตนเองนั้น             



  147 

อยู่ในส่วนท้ายสุดของรถจักรยานยนต์ เพ่ือรั้งให้ด้านหน้าของรถยกขึ้น เป็นการขับแบบล้อเดียว       

ในกลุ่มวัยรุ่นถ้าใครท าได้ถือว่าเก่งและน่าคบ แต่เมื่อเราดูภาพจะพบว่าผู้เขียนได้ใช้ตัวละครอ่ืน         

ในการดึงท้าย โดยใช้เป็นภาพยมบาล ที่คอยดึงท้ายให้ เป็นการใช้รูปภาพในการหักมุมของเรื่องราว         

ที่กล่าวมาข้างต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 129 

จากเนื้อหาที่ปรากฏข้างต้นผู้ เขียนต้องการกล่าวถึงพฤติกรรมของกลุ่มคน           
ที่ไปท าบุญโดยช่องที่ 1 เป็นความศรัทธาของกลุ่มคนที่ก าลังปิดทองที่พรพุทธรูปด้วยรอยยิ้มที่สดใส 
เมื่อมองมาในภาพที่ 2 กลับพบข้อความที่ว่า สัจธรรม เป็นการเขียนเพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจว่าขณะ          
ที่เราก าลังท าบุญเรารู้สึกอ่ิมใจและได้รับบุญ แต่ในขณะเดียวกันเรากลับละเลยการทิ้งขยะและ
ก่อให้เกิดปัญหาที่จะตามมา คือ พระหรือเจ้าหน้าที่ภายในวัดจะต้องการเก็บกวาด ท าความสะอาด 
แต่ถ้าทุกคนช่วยกันทิ้งขยะลงถังพร้อม ๆ กับการไปท าบุญก็จะช่วยให้ได้บุญเพ่ิมมากขึ้นเพราะ            
พระหรือเจ้าหน้าที่ก็จะไม่ต้องมาเหนื่อยที่จะต้องเก็บกวาดขยะในภายหลัง 
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ภาพที่ 130 

จากภาพข้างต้นปรากฏข้อความว่า “ฉันท าหน้าที่ฉันดีที่สุดแล้ว” ผู้เขียนต้องการ

จะบอกแก่ผู้อ่านว่า ในปัจจุบันขยะได้เพ่ิมจ านวนมากขึ้น ผู้เขียนได้ใช้ภาพที่เคยพบเจอตามสถานที่

สาธารณะ จะพบว่ามีป้ายปักไว้ว่า “ห้ามทิ้งขยะ”แต่ก็ยังพบขยะในบริเวณนั้น เปรียบได้กับคน            

ในสังคมไม่ได้ให้ความส าคัญกับปัญหาขยะมากพอ บางคนยังคงทิ้งขยะแม้จะมีป้ายปักไว้ว่า “ห้ามทิ้ง” 

และยังคงมีอย่างต่อเนื่องจนอาจส่งกลิ่นเน่าเหม็น นอกจากเรื่องของกลิ่นแล้ว ขยะยังเป็นแหล่งสะสม

เชื้อโรค และพบว่ายังมีสัตว์ต่าง ๆ มาหาอาหาร ไม่ว่าจะเป็นสุนัข แมว แมลงวัน นก อ่ืน ๆ เมื่อสัตว์

เหล่านี้ออกไปจากกองขยะก็จะพาเชื้อโรคไปด้วยและอาจจะส่งผลให้คนติดเชื้อโรคหรืออาจส่งผล

ร้ายแรงอื่น ๆ ตามมา  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 131 
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จากเนื้อหาในภาพข้างต้น ปรากฏข้อความว่า 

เจ้าหน้าที่ “เราต้องเจาะรูเพ่ือหย่อนตัวเข้าไปช่วยเด็ก” 

เจ้าหน้าที่ต ารวจ   “จะเจาะรูเนี่ย อาศัยอ านาจทางกฎหมายอะไร” 

จากข้อความข้างต้นสามารถอธิบายถึงเนื้อหาที่ผู้เขียนต้องการสื่อสารกับผู้อ่าน 

ถึงข่าวที่เกิดขึ้น ณ ขณะนั้น เป็นเรื่องราวของแก๊งหมูป่าที่ติดถ้ าขุนน้ านางนอน โดยน าประเด็นส าคัญ       

มาสร้างเป็นภาพการ์ตูนเสียดสี  ดั งค าพูดที่ เจ้าหน้าที่ต ารวจบอกกับตัวการ์ตูนเสื้อขาวว่า               

“จะเจาะรูเนี่ย อาศัยอ านาจทางกฎหมายอะไร” ผู้ เขียนได้สะท้อนพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่           

ต ารวจผู้ที่แม้จะเกิดเหตุการณ์เลวร้ายและฉุกเฉินเพียงใด ก็ยังคงยึดกฎหมายเป็นที่ตั้ง โดยขาด            

การตระหนักถึงสิ่งที่อยู่ตรงหน้า เพราะความเป็นจริงเราควรจะตัดสินใจท าอะไรบางอย่างเพ่ือ               

หาวิธีการช่วยผู้คนที่ติดอยู่ออกมาโดยเร็วที่สุด 
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จากเนื้อหาในภาพข้างต้น ปรากฏข้อความว่า 

ช่องที่ 1 แม่      “ฉันหนักใจจริง ๆ ไม่คิดว่าลูกฉันจะเด็กแบบนี้”     

เพ่ือนบ้าน “ที่จริงเด็กมันก็แค่ ต้องการคนที่เข้าใจเท่านั้นแหละ” 

ช่องที่ 2 แม่   “สงสัยเราคงไม่เข้าใจมันจริง ๆ ละมั้ง ต้องท าอะไรสักอย่าง” 

    ช่องที่ 3 แม่        “เอาเลยลูกแม่ดึงท้ายให้” 

จากข้อความข้างต้นปรากฏเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวหนึ่ง มีลูกชอบขับรถแข่ง

ตามท้องถนน ซึ่งสร้างความวุ่นวายแก่บุคคลทั่วไป ตัวละครแม่มีความกลุ้มใจจึงไปปรึกษาเพ่ือนบ้าน

และได้รับค าแนะน าว่า “ที่จริงเด็กมันก็แค่ ต้องการคนที่เข้าใจเท่านั้นแหละ” แม่จึงมีพฤติกรรม             

แบบในช่องที่ 3 ผู้เขียนต้องการลดระดับความรุนแรงให้กลายเป็นเรื่องผ่อนคลาย จึงใช้ 2 ช่องสุดท้าย 

แสดงข้อความที่ว่า  “สงสัยเราคงไม่เข้าใจมันจริง ๆ ละมั้ง ต้องท าอะไรสักอย่าง” ในช่องสุดท้าย             

แม่ได้ส่งเสริมลูกในเรื่องการขับรถจักรยานยนต์ ซึ่งเห็นได้จากข้อความที่ว่า “เอาเลยลูกแม่ดึงท้ายให้”  

เนื้อหาที่ปรากฏสะท้อนถึงปัญหาในสังคมไทยเรื่องการแข่งรถที่เป็นที่นิยม           

ในหมู่วัยรุ่น ซึ่งผู้เขียนได้แสดงให้เห็นว่า ปัญหาดังกล่าวส่วนหนึ่งมาจากสถาบันครอบครัวที่สนับสนุน 

และขาดการอบรมในเรื่องของการขับรถจักรยนต์แข่งกันว่าพฤติกรรมดังกล่าวจะส่งผลกระทบ             

ให้กับบุคคลอ่ืน เช่นเดียวกับการศึกษาเรื่องกระบวนการเข้าสู่การกระท าความผิดในคดีชีวิตและ

ร่างกายของเด็กและเยาวชนชาย กล่าวไว้ว่า สาเหตุประการส าคัญมาจากครอบครัวคือ ขาดการอบรม

ดูแล การเอาใจใส่ ขาดการมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างบิดา มารดาและบุตร ท าให้เยาวชนหันไป              

คบเพ่ือน ที่มีพฤติกรรมเกเร ใช้เวลาอยู่กับเพ่ือน ให้ความไว้วางใจและมีความสุขเมื่อได้ใช้ชีวิตเที่ยว

เล่นกับกลุ่มเพ่ือน ปัญหาที่ผู้เขียนได้สะท้อนให้เห็นข้างต้นจึงเป็นปัญหาที่ส าคัญที่ต้องให้สถาบัน

ครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลและอบรมพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนให้เข้าใจถึงปัญหาข้างต้นว่า

เป็นเรื่องที่ไม่ควรกระท า (สุณีย์ กลัยะจิตร, 2555) 
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ภาพที่ 133 

จากภาพข้างต้นเป็นการใช้ภาพเพียงอย่างเดียว เป็นการกล่าวถึงเรื่องราวของ       

รถโดยสารสาธารณะ ระหว่างรถโดยสารสาย 8 และสาย 204 ผู้เขียนต้องการที่จะล้อเลียนพฤติกรรม

การขับรถโดยสารสาธารณะ โดยใช้ภาพการ์ตูนแสดงให้เห็นว่าคนขับคิดว่าเป็นเรื่องเล่น ๆ เนื่องจาก

ในข่าวคนขับรถโดยสารดังกล่าวมีลักษณะของการขับเร็วและไม่ค านึงถึงผู้ โดยสาร เสี่ยงต่อ                 

การเกิดอุบัติเหตุ และนอกจากนั้นยังขับรถเร่งความเร็วแข่งกันกับรถโดยสารคันอ่ืนๆ ผู้เขียน            

จึงถ่ายทอดผ่านรูปภาพเพ่ือต้องการให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจและต้องการเผยแพร่จุดบกพร่องเหล่านี้

แก่สังคม สอดคล้องกับข้อมูลของ ถิรยุทธ ลิมานนท์และคณะ (2557: 49) กล่าวว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

กับอุบัติเหตุของรถโดยสารสาธารณะของไทย พบว่า อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากปัจจัยด้านผู้ขับขี่             

ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อความรุนแรงของ อุบัติเหตุของรถโดยสารส่วนใหญ่เกิดจากปัจจัยพฤติกรรมการ         

ขับขี่ที่ ไม่เหมาะสม การไม่มีเข็มขัดนิรภัย การขับรถเร็ว ประมาท และการขาดความยั้งคิด                 

ทั้งนี้โครงสร้างตัวรถไม่แข็งแรงหรือไม่ได้มาตรฐาน การติดตั้งเก้าอ้ีไม่มีความ แข็งแรงเพียงพอ              

และมีอุปสรรคข้างทางก็ส่งผลด้วยเช่นกัน 
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ภาพที่ 134 

จากเนื้อหาในภาพข้างต้น ปรากฏข้อความว่า 

“Public  บุคคลสาธารณะ” 

              จากข้อความและรูปภาพด้านบน เป็นภาพที่มีคนยืนถือป้ายที่เขียนว่า 
“บุคคลสาธารณะ” และสวมหมวกที่มีข้อความว่า “Public” นอกจากนั้นยังเห็นได้ว่ามีภาพมือและ
เท้า มีการน าสิ่งของต่าง ๆ มาสาด และปาใส่ จากภาพสามารถอธิบายได้ว่าผู้เขียนต้องการกล่าวถึง    
คนในสังคมที่นิยมใช้สื่อออนไลน์ สื่อโซเชียล หรือบุคคลสาธารณะ อาจหมายถึงดารานักแสดง กลุ่มคน        
ที่ก าลังเป็นประเด็นทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่มีผู้หญิงคนหนึ่งได้สั่งอวัยวะเพศชายเทียมมาแต่        
ทางบริษัทขนส่งได้เปิดกล่องและเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ ท าให้ผู้หญิงได้รับความเสียหายและอับอาย 
นอกจากนั้นผู้เขียนได้ใช้ตัวละครที่ยืนอยู่เปรียบเสมือนคนที่ก าลังโดนคนในสังคมรุมท าร้ายเห็นได้จาก
ภาพที่มีมือยื่นออกไปดึงรั้งกางเกง ขว้างปาสิ่งของ หรือแม้กระทั่งการใช้เท้าเหยียบไปที่ใบหน้าของ       
ตัวละคร มีฝาชักโครกคล้องคอตัวละครไว้ จากเหตุการณ์ที่ตัวละครได้รับ อาจหมายถึงการกระท า    
จากคนในสังคมที่ได้รับข่าวสาร ต่าง ๆ มาแต่ขาดการคัดกรองและ ส่งต่อเรื่องราวที่ผิด ๆ นั้น          
ออกสู่สังคม คนในสังคมขาดการยั้งคิด จึงท าให้ผู้อื่นเดือนร้อน ทั้งนี้ผู้เขียนยังสื่อให้เห็นถึงสภาพปัญหา
และผลกระทบจากสื่อออนไลน์ ที่มีการกระจายข่าวสารที่รวดเร็วและขาดการคัดกรองอีกด้วย 
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ภาพที่ 135 

จากเนื้อหาในภาพข้างต้น ปรากฏข้อความว่า 

ช่องที่ 1 “ตุบ ตับ ตุบ” 
ช่องที่ 2 ผู้รับสาร “เชี่ยเอ้ย ดูแล้วหงุดหงิด” 
ช่องที่ 3 “อีสัส เป็นผู้ชายที่อยู่ในคลิปแท้ๆ ท าไมไม่เข้าไปช่วย” 

จากตัวอย่างเป็นภาพข่าวที่ ได้รับความสนใจช่วงหนึ่งเนื่องจากแฟนทอม               
ได้เข้าท าร้ายร่างกายแฟนสาวและในภาพข่าวพบว่ามีผู้คนมุงดูแต่ไม่มีใครเข้าช่วย ผู้ เขียนน า           
ประเด็นข่าวดังกล่าว มาถ่ายทอดโดยการสอดแทรกอารมณ์ขันซึ่งเห็นได้จากภาพในช่องที่ 3 ผู้เขียน   
ได้สร้างสถานการณ์ให้ตัวละครได้แสดงความหงุดหงิดด้วยการแสดงออกทางสีหน้า ท่าทาง               
และถ้อยค าที่ว่า “อีสัส เป็นผู้ชายที่อยู่ในคลิปแท้ ๆ ท าไมไม่เข้าไปช่วย” และฉีกฉากออก นอกจากนี้
ผู้เขียนยังสะท้อนสะภาพปัญหาที่คนในสังคมขาดการช่วยเหลือ และมีความเห็นแก่ตัว เพราะต่าง        
ก็คิดว่าไม่ใช่เรื่องของตนเองและคิดว่าคนในโลกออนไลน์จะช่วยให้ผู้ร้ายโดนลงโทษ แต่ลืมคิดไปว่า
ขณะนั้นที่ก าลังเกิดเหตุ ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ท าไมไม่เข้าไปช่วยผู้ที่ถูกท าร้าย  
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ภาพที่ 136 

จากเนื้อหาในภาพข้างต้น ปรากฏข้อความว่า 

ช่องที่ 1 “ท้องแล้วค่ะ” 

ช่องที่ 2 “แท้งแล้วค่ะ” 

จากเนื้อหาที่ปรากฏข้างต้นผู้เขียนต้องการแสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหาของ          

คนในสังคมที่ให้ความสนใจกับเรื่องราวของคนอ่ืน มากกว่าการใส่ใจในเรื่องของตนเอง เนื่องจาก

ผู้เขียนได้น าเรื่องราวที่ก าลังเป็นประเด็นของมิ้ง ศวภัทรแฟนสาวของดาราชายที่ชื่อกัปตัน ชลธร          

ได้ออกมายอมรับว่าคนเองตั้งท้อง(ไทยรัฐออนไลน์ 9 ก.ย. 2561) และเมื่อเวลาผ่านไปมีคนสนใจ          

จึงไปตามหาความจริงและออกมาเล่าผ่านสื่อท าให้บุคคลในข่าวต้องออกมาบอกว่าตนเองได้แท้งลูก 

ไปแล้ว ผู้เขียนได้ใช้การเล่าเรื่องแบบ 4 ช่องเพ่ือบอกถึงพฤติกรรมของคนในสังคมที่ให้ความสนใจกับ

เรื่องของคนอ่ืนจนละเลยเรื่องของตนเอง  
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ภาพที่ 137 

จากเนื้อหาในภาพข้างต้น ปรากฏข้อความว่า 

       ช่องที่ 2 “การศึกษาเป็นเรื่องส าคัญ ม.ดัง ให้ทุน 13 หมูป่าเรียนฟรีถึงปริญญาเอก” 

จากเนื้อหาที่ปรากฏข้างต้นผู้ เขียนได้ใช้การเล่าเรื่องแบบ 3 ช่อง ช่องที่ 1                 
ไม่ปรากฏข้อความแต่จะเห็นได้ว่าเด็กผู้ชายก าลังถือกระดาษอยู่ในมือและมีแม่ที่เดินขายพวงมาลัยอยู่
ข้างหลัง เมื่อเรื่องด าเนินมาในช่องที่ 2 มีข้อความว่า “การศึกษาเป็นเรื่องส าคัญ ม.ดัง ให้ทุน 13                  
หมูป่าเรียนฟรีถึงปริญญาเอก” และช่องที่ 3 เป็นภาพที่เด็กผู้ชายก าลังเดินเข้าไปในถ้ า  

จากเนื้อหาที่ผู้เขียนกล่าวถึงเป็นเรื่องของปัญหาสังคมที่เด็กบางคนยังขาดโอกาส
ทางการศึกษา ฐานะยากจน ผู้เขียนจึงได้เขียนเรื่องว่าเมื่อเด็กอ่านข่าวแล้วเกิดการเลียนแบบอยากไป
ติดถ้ าบ้างเพ่ือบางทีอาจจะได้เรียนหนังสือเหมือนคนอ่ืน ๆ นอกจากปัญหาด้านโอกาสทางการศึกษา
แล้วยังสามารถกล่าวถึงปัญหาทางการศึกษาท่ีผู้ใหญ่ให้ความส าคัญกับเรื่องบางอย่างมากกว่าที่ควร 
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ภาพที่ 138 

จากเนื้อหาในภาพข้างต้น ปรากฏข้อความว่า 

       ช่องที่ 1 “การรับน้องให้น้องอมห ากันมันไม่สมควรนะ” 

       ช่องที่ 2 “นี่มันมุมกล้องแล้วอีกอย่างน้องเขาเป็นเพศที่สาม” 

                            ช่องที่ 3 “อ้าวเหรอครับ” 

จากเนื้อหาที่ปรากฏข้างต้นผู้เขียนได้กล่าวถึงเหตุการณ์รับน้องที่ก าลังเป็นปัญหา

สังคม เนื่องจากวิธีการรับน้องที่รุนแรงและเสื่อมเสีย พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการล่วงละเมิดทางเพศ และ

อาจก่อให้เกิดอันตราย ซึ่งผู้เขียนได้ใช้การเล่าเรื่องแบบ 3 ช่อง โดยช่องที่ 1 เป็นภาพการรับน้อง             

ที่รุ่นพ่ียืนให้รุ่นน้องนั่งและมีคนบอกว่า “การรับน้องให้น้องอมห ากันมันไม่สมควรนะ” จากข้อความ

เป็นการแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่เสื่อมเสีย การรับน้องในอดีตคือการต้องรับและแกล้งกัน                  

เพ่ือกระชับความสัมพันธ์ แต่ในปัจจุบันกลายเป็นเรื่องสนุกและเกินขีดจ ากัด แต่เมื่ออ่านข้อความ            

ช่องที่ 2 มีบุคคลในภาพกล่าวว่า “นี่มันมุมกล้องแล้วอีกอย่างน้องเขาเป็นเพศที่สาม” จะเห็นได้ว่า     

เป็นการแก้ตัวและการไม่รับผิดชอบความผิดที่เกิดข้ึน  
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นอกจากเรื่องของการรับน้องผู้เขียนยังแฝงแง่คิดและปัญหาสังคมอีกอย่างคือ 

เรื่องเพศที่สาม จะเห็นได้ว่านอกจากผู้พูดไม่รับผิดชอบในการกระท าแล้ว ยังกล่าวอ้างถึงเพศที่สาม  

ซึ่งหมายถึงการเป็นเพศที่สามมีความพิเศษและด้วยเพศเดียวกันจะท าอะไรก็ได้ แต่ในความเป็นจริง

เพศที่สามก็คือ กลุ่มคนที่เหมือนกับเพศอ่ืน ๆ ควรได้รับการพูดถึงเช่นเดียวกับเพศอ่ืนด้วย และในช่อง

สุดท้ายปรากฏข้อความว่า “อ้าวเหรอครับ” เป็นการแสดงให้เห็นถึงความสนใจของคนในสังคมที่เมื่อ

อ้างว่าเป็นเพศท่ีสามแล้วความส าคัญหรือความรุนแรงกลับลดลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 139-140 

จากเนื้อหาในภาพข้างต้น ปรากฏข้อความว่า 

ภาพที่ 138 

ช่องที่ 1    “มีของมีค่าอะไรเอามาให้หมด” 

ช่องที่ 2     “ช้าเหรอ นี่แหนะๆ” 

ช่องที่ 3    “กูแจ้งต ารวจแล้ว ท าขนาดนี้มึงโดนประจานแน่ไอ้เลว” 

ช่องที่ 4    “ป้าหนูขอ ความผิดของเขาไม่ได้ร้ายแรงอะไรเลยการประหารไม่ได้แก้ปัญหา” 

ช่องที่ 5    “แอ๊ก” 
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ภาพที่ 139 

ช่องที่ 1 “ดิฉันเข้าใจความรู้สึกของผู้ที่สูญเสียนะคะ เข้าใจจริงๆ แต่จากข้อมูลตามที่ดิฉันมี  

การประหารไม่ได้แก้ปัญหา” 

ช่องที่ 2 “แต่คนเราไม่ได้เป็นฆาตกรตั้งแต่เกิด เราต้องให้โอกาสเขาได้กลับตัวกลับใจ” 

ช่องที่ 3 “ดีใจจัง” 

จากเนื้อหาที่ปรากฏข้างต้นผู้เขียนได้ใช้การเล่าเรื่องแบบสองสถานะ โดยกล่าวถึง

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมและเป็นปัญหาสังคมอย่างมาก เนื่องจากคนบางกลุ่มไม่รู้จักท ามาหากิน 

แต่กลับหาวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ได้เงินมาง่าย ๆ โดยไม่ค านึงถึงความเดือดร้อนของคนอ่ืน 

จากเหตุการณ์ด้านบนเป็นการจี้ปล้น เพ่ือเอาทรัพย์สินและของมีค่าเห็นได้จาก

ข้อความกล่าวว่า “มีของมีค่าอะไรเอามาให้หมด ช้าเหรอ นี่แหนะๆ”และใช้มีดแทงไปที่อีกคน        

เป็นการกระท าที่ส่งผลให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน ขณะเดียวกันมีตัวละครอีกตัวกล่าวว่า “กูแจ้งต ารวจแล้ว        

ท าขนาดนี้มึงโดนประจานแน่ไอ้เลว” เป็นการแสดงให้เห็นว่าสังคมยังต้องการความช่วยเหลือและ

ต้องการกฎหมายที่รัดกุม ทั้งนี้เนื้อหาจะชัดเจนมากขึ้นเมื่อผู้อ่านได้อ่านข้อความในช่องที่ 4 กล่าวว่า

“ป้าหนูขอ ความผิดของเขาไม่ได้ร้ายแรงอะไรเลยการประหารไม่ได้แก้ปัญหา” จากข้อความที่ขีดเส้น

ใต้เป็นการเน้นย้ าเพ่ือให้เห็นถึงจุดอ่อนของกฎหมาย เพราะเหตุการณ์ที่ เลวร้ายเมื่อเกิดขึ้น                

แล้วมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรืออาจเสียชีวิต แต่คนที่ก่อเหตุกลับได้รับโอกาสและการลงโทษที่ไม่เหมาะสม 

นอกจากข้อความที่ปรากฏในสถานะที่ 139 แล้ว ข้อความที่พบในสถานะที่ 140 

ยังเน้นย้ าเพ่ือให้เห็นถึงสภาพปัญหา และการเสียดสีของผู้เขียนในช่องที่ 1 ตัวละครกล่าวว่า          

“ดิฉันเข้าใจความรู้สึกของผู้ที่สูญเสียนะคะ เข้าใจจริง ๆ แต่จากข้อมูลตามที่ดิฉันมีการประหารไม่ได้

แก้ปัญหา” “แต่คนเราไม่ได้เป็นฆาตกรตั้งแต่เกิด เราต้องให้โอกาสเขาได้กลับตัวกลับใจ”จากข้อความ

ผู้เขียนต้องการสะท้อนความคิดของคนอีกกลุ่มที่คิดเพ่ือให้สังคมปรองดองแต่กลับมองข้ามความ

ถูกต้องและเลือกที่จะให้โอกาสแก่ผู้กระท าผิด การให้โอกาสเป็นเรื่องที่ดีแต่ส าหรับบางกรณีก็ควรจะ

พิจารณาอย่างรอบคอบและรับฟังความคิดของผู้อ่ืน และตอนสุดท้ายผู้เขียนได้จบด้วยฉากที่มีคนดีใจ

และแสดงความยินดี ทั้งครอบครัวผู้เสียชีวิตและคนที่ขอความเป็นธรรมให้แก่ฆาตกร ด้วยข้อความ

ที่ว่า “ดีใจจัง” ยิ่งเป็นการตอกย้ าถึงปัญหาของคนในสังคมที่มองแค่บางมุมและเลือกที่จะมอง 
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ภาพที่ 141 

จากเนื้อหาในภาพข้างต้น ปรากฏข้อความว่า 

       ช่องที่ 1  “เราเล่นกันอย่างนี้เป็นปกติ ไม่รู้อะไรอย่างมาด่า” 

         “บอกเขาไปสิว่าเป็นเพื่อนกัน” 

                                        “ผะ ผะ เพื่อนกันครับ” 

        “อ๋อ อย่างนี้นี่เอง” 

         “ขอโทษนะครับที่เข้าใจผิด” 

จากเนื้อหาที่ปรากฏข้างต้นผู้เขียนได้น าประเด็นทางสังคมที่มีข่าวเกี่ยวกับหนุ่มวัย

กลางคนตบหัวชายชรา และอ้างว่าเป็นเพ่ือนกันเล่นกันแบบนี้ประจ าอยู่แล้ว(ข่าวออนไลน์ 13 ก.ค. 

2561) เห็นได้จากข้อความด้านบนที่กล่าวว่า “เราเล่นกันอย่างนี้เป็นปกติ ไม่รู้อะไรอย่างมาด่า บอก

เขาไปสิว่าเป็นเพ่ือนกัน” และเป็นภาพที่ชายชรากล่าวว่า “ผะ ผะ เพ่ือนกันครับ”  หลังจากนั้นตัว

ละครที่ยืนดูอยู่ในภาพก็กล่าวว่า“อ๋อ อย่างนี้นี่เอง” “ขอโทษนะครับที่เข้าใจผิด”  
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จากค าที่ขีดเส้นใต้เป็นการแสดงให้ทราบว่าผู้เขียนได้เขียนเรื่องราวที่เกิดขึ้นเพ่ือ

เสียดสีและต่อว่าบุคคลในข่าวถึงการกระท าที่อาจก่อให้เกิดปัญหาตามมา พร้อมกับข้อความประชด

ประชัน เนื่องจากในสังคมไทยเป็นสังคมที่ให้กับอายุ การรู้จักกาลเทศะไม่ว่าคนนั้นเราจะรู้จักหรือไม่

แต่โดยมารยาทของสังคมไทยจะต้องให้การเคารพ 

          

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 142 

จากเนื้อหาด้านบนพบลักษณะการใช้ภาพ เพ่ือบรรยายถึงพฤติกรรมของกลุ่มวัยรุ่น
ในสถานศึกษาที่เรียนสายอาชีพ อาชีวะ โดยในช่องที่ 1 เป็นเด็กที่เรียนอยู่สถานแห่งหนึ่งเดินผ่านมา
และได้ถอดเสื้อให้กับนักเรียนอีกคน ที่ก าลังนั่งรอรถโดยสารแต่นักเรียนคนนั้นกลับคิดไปว่าเป็นความ
ห่วงใย และรู้สึกดีใจที่มีคนเป็นห่วง เมื่อมาดูในช่องสุดท้ายกลับกลายเป็นว่ามีนักเรียนที่เรียนอยู่ต่าง
สถาบันซึ่งไม่ถูกกันเดินเข้ามาและใช้ไม้ตีหน้า รูปภาพในช่องสุดท้ายเป็นการแสดงให้ทราบถึง          
การเข้าใจผิดของเด็กชายที่นั่งรอรถโดยสาร เพราะชายที่เดินเอาเสื้อมาให้นั้นแค่เพียงอยากป้องกัน
ตนเองจากการรุมท าร้ายของสถาบันตรงข้าม จึงให้ผู้อ่ืนรับเคราะห์แทนตนเอง 
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ภาพที่ 143 

จากเนื้อหาในภาพข้างต้น ปรากฏข้อความว่า  

ช่องที่ 1 

ผู้โดยสาร           “ในที่สุดวิชาที่เราฝึกฝนมาก็ได้ใช้สักที” 

ช่องที่ 2      

กระเป๋ารถเมล์     “ภาวนาจร้า ภาวนา” 

ผู้โดยสาร          “ถึงแล้ว โอกาสนี้ละ” 

จากเนื้อหาข้างต้นกล่าวถึงการกระท าของผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ ขณะที่ก าลัง

ให้บริการผู้โดยสาร เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการให้บริการที่อาจก่อให้เกิดอันตราย  รถโดยสาร

จ านวนมากเมื่อถึงป้ายรถเมล์ มักจะไม่หยุดนิ่งแต่เป็นการปล่อยรถให้ไหลไปเรื่อย ๆ ในขณะที่

ผู้โดยสารขึ้น-ลง ผู้เขียนได้ถ่ายทอดเรื่องราวที่กล่าวมาโดยการเขียนแบบ 6 ช่อง เพ่ือเล่าเหตุการณ์การ

เล่าเรื่องนั้นผู้ เขียนได้สร้างพฤติกรรมของตัวละครให้ เหมือนนินจาซึ่ งจะต้องไปฝึกฝนวิชา                  

เห็นได้จากช่องที่ 1 ผู้โดยสารกล่าวว่า“ในที่สุดวิชาที่เราฝึกฝนมาก็ได้ใช้สักที”และช่องที่ 2 กระเป๋า

รถเมล์บอกว่า“ภาวนาจร้า ภาวนา” ซึ่งเป็นการบอกเมื่อถึงสถานที่ปลายทางของผู้โดยสารในภาพ 
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และเมื่อถึงสถานที่นั้นแล้วตัวละครในเรื่องกล่าวว่า“ถึงแล้ว โอกาสนี้ละ” หลังจากนั้นผู้โดยสารจึงได้

กระโดดลงจากรถ  

จากพฤติกรรมของรถเมล์ผู้โดยสารดังภาพเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้น

บ่อยในสังคมทุกวันนี้ ซึ่งเรามักพบว่ารถโดยสารประจ าทางมักไม่จอดรถให้สนิทเพ่ือส่งผู้โดยสาร          

ลงอย่างปลอดภัย ซ้ าร้ายยังพบว่าการลงผู้โดยสารขึ้นลงรถเมล์ในบางครั้งระไม่จอดรับ3ส่งในช่องรับส่ง

ผู้โดยสาร อาจเนื่องด้วยการเข้ายังป้ายค่อนข้างล าบาก หรือรถค่อนข้างติด แต่ไม่ว่าด้วยเหตุประการ

ใดย่อมน าไปสู่ความเสี่ยงของผู้โดยสารที่ต้องกระโดดลงจากรถ เห็นได้ดังข่าว Thai PBS (2561: 

ออนไลน์) ที่ได้เขียนข่าวเกี่ยวกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตกรถโดยสาร ขณะก าลังกล่าวลงจาก

รถที่ชะลอ ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นประสบการณ์ร่วมของกลุ่มคนส่วนมากที่พบเจอปัญหา

เช่นเดียวกัน 

 

 

 

 

  

 

ภาพที่ 144 

จากภาพข้างต้นผู้เขียนต้องการจะกล่าวถึงพฤติกรรมของคนบางกลุ่ม ที่ไม่เข้าใจ

และเลือกที่จะท าในสิ่งที่ตนเองคิดว่าถูกต้อง จากภาพจะเห็นว่ามีหญิงชราที่ยืนอยู่บริเวณทางเข้า-ออก

ของรถไฟฟ้า ซึ่งพ้ืนที่ทางเข้า – ออกนั้น เจ้าหน้าที่ได้จัดท าไว้เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว    

เห็นได้จากกลุ่มคนอ่ืน ๆ ในภาพที่ยืนรอต่อคิวกันสองข้างระหว่างประตู เพราะถ้ายืนตรงบริเวณ            

ที่หญิงชรายืนอาจจะเกิดอุบัติเหตุและท าให้การเดินทางติดขัด เนื่องจากคนด้านในจะต้องออกมา              

จึงต้องมีพ้ืนที่ส าหรับให้คนด้านนอกยืนรอให้ผู้ที่จะลงสถานีนั้น ๆ ออกจนหมดก่อนแล้วจึงจะเดิน             

เข้าไปได้ เป็นการสะท้อนถึงสภาพปัญหาที่พบในสังคมไทยและเป็นการกล่าวถึงความเห็นแก่ตัว              

ที่คนบางกลุ่มยังมีอยู่  
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ภาพที่ 145 

จากเนื้อหาในภาพข้างต้น ปรากฏข้อความว่า 

       ช่องที่ 1 “เฮ้ยๆ ถือดาบถือมีดจะไปท าอะไรกัน” 

       ช่องที่ 2 “ไปดายหญ้าป้า” 

      ช่องที่ 4 “ไม่นึกเลยเด็กสมัยนี้รู้จักรับจ้างหาเงินแบ่งเบาภาระพ่อแม่ ซึ้ง” 

จากเนื้อหาด้านบนพบลักษณะการใช้ภาพประกอบข้อความ เพ่ือเน้นให้เนื้อหา            
เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยผู้เขียนได้สอดแทรกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับสังคมไทยในปัจจุบัน 
เกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนสายอาชีพที่มักจะยกพวกตีกัน เนื่องจากความไม่พอใจระหว่างสถาบัน
จนบางครั้ง เหตุการณ์เหล่านั้นอาจไม่ได้เกิดกับนักเรียนที่ไปก่อเรื่อง แต่เกิดขึ้นกับนักเรียนที่ไม่รู้เรื่อง
เพราะแค่เพียงสวมเสื้อสถาบันก็จะถูกเหมารวมถึงการเป็นศัตรูกัน  

จากเนื้อหาที่กล่าวมาข้างต้นสามารถวิเคราะห์ให้ทราบถึงลักษณะของการหักมุมตรง
ค าพูดที่ว่าป้าขายข้าว “เฮ้ยๆ ถือดาบถือมีดจะไปท าอะไรกัน” นักเรียน “ไปดายหญ้าป้า” นอกจากนี้
ผู้เขียนยังต้องการสร้างอารมณ์ขันให้เกิดแก่ผู้อ่านและสร้างความเข้าใจอันดี โดยใช้ข้อความที่เป็นไปใน
เชิงสร้างสรรค์สังคมและปลูกฝังให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ก าลังเกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันเพราะ          
แทนที่จะใช้การตีกันอย่างที่ทุกคนเข้าใจกลับใช้ลักษณะของการท างานแทน  

จากการวิเคราะห์เนื้อหาที่ปรากฏในการ์ตูนเพจJod 8riew จ านวน 145 สถานะ              
พบเนื้อหา 4 ประเภท ได้แก่ 1) เนื้อหาเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนในสังคม แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
เนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัว ,เนื้อหาเกี่ยวกับกระแสสังคม และ  เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องสัพเพเหระ              
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2) เนื้อหาเกี่ยวกับนักการเมือง ผู้เขียนได้น าเสนอประเด็นที่ทางสังคมได้ให้ความสนใจและก าลัง             
เป็นข่าว เช่น เรื่องของกรณีนาฬิกาหรูราคาแพง ข้อความระหว่างอดีตนักการเมืองและนักการเมืองคน
ปัจจุบัน 3) เนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษา พบเรื่องราวที่ปรากฏเนื้อหาทางการศึกษาทั้งในระดับ
ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษาซึ่งเนื้อหาจะเป็นการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ             
ที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษาของประเทศไทย พบจ านวน 
13 สถานะและ 4) เนื้อหาเกี่ยวกับปัญหาสังคม เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในสังคม เรื่องที่สังคม
ไม่ให้การยอมรับและเรื่องที่สังคมยังละเลย บางปัญหายังคงมีอย่างต่อเนื่องและเกิดเหตุการณ์แบบเดิม
ซ้ า ๆ สภาพปัญหาสังคม พบจ านวน 28 สถานะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  165 

บทที่ 4 

 การศึกษากลวิธีการเสียดสีที่ปรากฏในการ์ตูนเพจJod 8riew 

 
กลวิธีการเสียดสีเป็นวิธีการน าเสนอเรื่องราวโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือล้อเลียน ประชดประชัน 

เปรียบเทียบผ่านตัวละคร เนื้อหาและองค์ประกอบอื่น ๆ ผู้เขียนน าเสนอกลวิธีการเสียดสีผ่านเนื้ อหา
บนสถานะที่ปรากฏในการ์ตูนเพจJod 8riew แม้ว่าการ์ตูนเพจJod 8riew จะไม่ได้สร้างขึ้นมาเพ่ือการ
เสียดสีโดยเฉพาะ แต่เรื่องราวที่ปรากฏส่วนมากผู้เขียนจะแฝงไปด้วยการเสียดสี โดยเป็นการน าเอา  
สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์ สังคม เหตุการณ์ส าคัญ มาตีแผ่เพ่ือกล่าวถึงพฤติกรรม ทัศนคติ             
แง่คิดและเรื่องที่ไม่สามารถกล่าวออกมาได้โดยตรง เนื่องด้วยกฎหมาย วัฒนธรรม อ่ืน ๆ เป็น
ตัวก าหนด   

ผู้เขียนใช้วิธีการเปลี่ยนเนื้อหาบางส่วน เปลี่ยนตัวละคร เปลี่ยนฉากและสอดแทรกอารมณ์ขัน
ผ่านทางสีหน้า พฤติกรรมต่าง ๆ เพ่ือดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน และช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจถึงเรื่องที่
ต้องการเสียดสี การศึกษากลวิธีการเสียดสีที่ปรากฏในการ์ตูนเพจJod 8Riew จ านวน 145 สถานะ 
จากการวิเคราะห์รูปแบบการเขียนที่น าไปสู่การเสียดสีในสถานะต่าง ๆ ผู้วิจัยได้จัดประเภทของการ
เสียดสีออกเป็น 3 กลวิธี ได้แก่ 1) กลวิธีการท าให้เป็นเรื่องตลก 2) กลวิธีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาและ               
3) กลวิธีการสะท้อนปัญหา ดังนี้   

          

4.1 กลวิธีการท าให้เป็นเรื่องตลก 

กลวิธีการท าให้เป็นเรื่องตลกเป็นการตลกจากการเล่าเรื่องที่เป็นสามัญ ข าตนเอง 
ล้อเลียนตนเอง กล่าวเกินจริง ความโง่เขลา จุดด้อยและความเสแสร้ง ขณะเดียวกัน ความเป็นจริง 
ความดี ความมีเหตุผลและความซื่อสัตย์จะถูกเก็บเอาไว้ สอดคล้องกับ นัธนัย ประสานนาม            
(2548, 33)  กล่าวว่า กลวิธีแห่งความไม่เข้ากันประกอบไปด้วยการกล่าวเกินจริง การกล่าวน้อยกว่า                
ความเป็นจริง การเปรียบเทียบเพ่ือให้เห็นต่ ากว่า การกล่าวเกินจริงประกอบไปด้วยค าบริภาษที่แสดง
ความรู้สึกเหยียดหยาม การลดสภาพตรรกะให้ไร้สาระ ในตอนต้นผู้เขียนอาจแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่
ปรากฏในเรื่องเป็นสิ่งประเสริฐ แต่จะพิสูจน์ในตอนท้ายว่าความคิดนั้นเป็นเรื่องที่น่าหัวเราะเยาะและ
ภาพล้อ อันเป็นกลวิธีที่ผู้เขียนจะบิดเบือนรูปร่างคน กลุ่มคน สถาบันและความคิดให้บิดเบี้ยวไป         
จากความจริง โดยมุ่งแสดงให้เห็นสภาวะภายในของเป้าของการเสียดสีซึ่งท าให้กลายเป็นเรื่องตลก 
สามารถอธิบายได้จากตัวอย่างดังนี้ 
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ภาพที่ 1 

จากเนื้อหาข้างต้นไม่ปรากฏข้อความแต่สามารถอธิบายได้ว่า เป็นเรื่องราวของ

กลุ่มคนที่ชอบการกินอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ ผู้เขียนได้ใช้การบรรยายแบบ 6 ช่องบอกให้ทราบถึง

พฤติกรรมการเข้ารับบริการ ผู้เขียนได้สอดแทรกมุกตลก เป็นกลวิธีการท าให้เป็นเรื่องตลกโดยเกิดจาก

ความเกินจริง เห็นได้จากช่องที่ 5 สองพ่ีน้องยกถังและเตะถังด้วยท่าทางที่คล่องแคล่ว  เหมือนกับว่า

ถังมีน้ าหนักเบา ตัวกุ้งตกกระเด็นเป็นจ านวนมาก และมีผู้คนเข้ามารุมล้อมเพ่ือแย่งกุ้ง ในส่วนนี้ผู้เขียน

อาจเปรียบเทียบพฤติกรรม ตลอดจนนิสัยของคนในสังคมบางส่วนที่มีการเอารัดเอาเปรียบ              

การเห็นแก่ตัว 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 
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จากภาพด้านบนผู้เขียนได้กล่าวถึงกลุ่มบุคคลที่มีลักษณะของการใส่เสื้อผ้า        
รัดจนเกินไปไม่เหมาะสมกับรูปร่างของตนเอง อีกทั้งยังสามารถตีความได้ว่าผู้เขียนก าลังกล่าวถึง 
ความนิยมทางสังคม ผู้คนให้ความส าคัญกับรูปร่าง และการสวมใส่เสื้อผ้า ผู้เขียนได้ใช้กลวิธีการเขียน
ที่เกินจริงเพ่ือให้ผู้อ่านเข้าถึงและเข้าใจในเนื้อหาได้ง่ายและกลายเป็นเรื่องตลก คลายเครียด 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 

จากเนื้อหาข้างต้นผู้เขียนกล่าวถึงเรื่องราวของการเข้าใจผิดจนกลายเป็นความหึง
หวงระหว่างชาย หญิง เมื่อผู้ อ่านได้เห็นภาพแล้วก็จะเกิดอารมณ์ขันและกลายเป็นเรื่องสนุก            
เห็นได้จากข้อความในช่องที่ 5 เป็นบทพูดในตอนท้ายของผู้ชายกล่าวว่า “แม่มเอ้ย อยากขี้เหร่” 
พร้อมกับแสดงท่าทางกุมขมับ ตลอดจนสีหน้าของตัวละครยังท าให้เนื้อเรื่องมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 
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จากเนื้อหาที่ปรากฏข้างต้นเป็นเหตุการณ์ของกลุ่มคนที่นิยมไปเที่ยวสถานบันเทิง 
จะเห็นได้จากฉากและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในช่องที่ 1-3 สามารถอธิบายได้ถึงพฤติกรรมที่ผู้เขียน        
สร้างขึ้นในช่องสุดท้ายที่ผู้หญิงเสื้อเหลืองได้ตบผู้หญิงอีกคนกระเด็น ในความเป็นจริงแล้วไม่สามารถ
ท าได้เป็นการสร้างเรื่องแบบเกินจริง ท าให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์ขัน  นอกจากพฤติกรรมของตัวละคร         
แล้วสีหน้าและเนื้อหาในเรื่องยังเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์ร่วม อาจกล่าวได้ว่าเป็น
เนื้อหาที่ผ่อนคลายความเครียดได้อีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 

จากเนื้อหาด้านบนเป็นการใช้รูปภาพประกอบข้อความ ผู้เขียนต้องการสื่อสาร
เพ่ือมุ่งเน้นในทราบถึงลักษณะการด าเนินชีวิตของคนในสังคมเมือง เนื่องจากมีประชากรอยู่มากและ
ต้องจัดสรรพ้ืนที่ให้เพียงพอต่อความต้องการ จึงท าให้บ้านเรือนที่อยู่อาศัยมีพ้ืนที่จ ากัด โดยเนื้อหา
ด้านบนผู้ เขียนได้ใช้กลวิธีการท าให้เป็นเรื่องตลกเพ่ือสร้างอารมณ์ขันและแฝงแง่คิดแก่ผู้ อ่าน             
จากข้อความในช่องที่ 2 ว่า “แม่คนข้างบ้านเขาเอาผ้ามาตากที่รั้วบ้านเราอีกแล้ว”และในช่องที่ 4 
“ฟู่ๆ  แห้งแล้วมั้งแม่”  

จากข้อความที่ขีดเส้นใต้นั้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่าเป็นการสร้างเรื่องแบบกล่าว
เกินจริง การท าให้เป็นเรื่องตลก โดยผู้เขียนได้สร้างพฤติกรรม ตัวละคร การแสดงอารมณ์ผ่านทาง             
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สีหน้า เพ่ือท าให้เกิดอารมณ์ขัน และใช้ข้อความ ภาพที่แสดงถึงพฤติกรรมที่เป็นไปไม่ได้ เป็นภาพ        
ในอุดมคติ  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 

จากเนื้อหาด้านบนผู้เขียนใช้กลวิธีการท าให้เป็นเรื่องตลก โดยการกล่าวถึง
พฤติกรรมของมนุษย์ที่ชอบหลงลืม หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการเผลอเรอ ประกอบกับกิริยาที่ตัวละคร
แสดงออกมาแบบเกินจริง ผู้เขียนได้สร้างตัวละครให้อยู่ในเหตุการณ์ที่จะต้องใช้ความคิด จึงจดจ่ออยู่
กับสิ่งที่ตนเองต้องท าและน าดินสอไว้ตรงหู แต่เมื่อต้องการที่จะใช้กลับหาไม่เจอ จ าไม่ได้ว่าตนเองไว้
ตรงไหน เห็นได้จากภาพในช่องที่ 1-3 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7 
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จากเนื้อหาในภาพข้างต้นพบข้อความว่า “เมื่อคุณคิดจะกลับหน้าไข่เจียว”             

เป็นการใช้ภาพเพ่ือบรรยายถึงกรรมวิธีการประกอบอาหาร ผู้เขียนได้ใช้กลวิธีการท าให้เป็นเรื่องตลก 

โดยการน าเรื่องที่เป็นความผิดพลาด ความไม่ตั้งใจ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงมาถ่ายทอด เหตุการณ์            

นี้อาจเกิดขึ้นกับบุคคลบางส่วน เมื่อผู้อ่านได้พบเจอ ก็จะเกิดความคิดเห็นที่ตรงกัน เกิดอารมณ์ร่วม

และเผยแพร่สถานะนี้ออกไป เป็นการบอกถึงความชื่นชอบและคิดเห็นตรงกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8 

จากข้อความข้างต้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของคู่รัก ผู้เขียนได้ใช้กลวิธี
การท าให้เป็นเรื่องตลก โดยการน าพฤติกรรมของผู้หญิงขณะที่เป็นประจ าเดือนและ                       ไม่
เป็นประจ าเดือน ในวันที่ประจ าเดือนมาจะมีอารมณ์แปรปรวน โมโหง่าย ใจร้อน ส่วนในวันที่
ประจ าเดือนไม่มาจะมีอารมณ์ปกติ มีเหตุผล เห็นได้จากข้อความที่ผู้เขียน ได้เขียนไว้ด้านบน                  
ของกรอบรูปภาพว่า วันปกติ และ วันนั้นของเดือน วันปกติ ในภาพเป็นเหตุการณ์ที่สามีท าแก้วน้ า
แตกแต่ภรรยากลับไม่ดุว่าพร้อมกับบอกจะเก็บให้ ส่วนช่องที่ 2 พบข้อความว่า วันนั้นของเดือน           
ในภาพอารมณ์ของภรรยาเปลี่ยนไป สามีท าแก้วน้ าหล่นแต่ไม่แตกเหมือนในเหตุการณ์แรก แต่กลับ
โดนภรรยาดุและแสดงอาการโมโห 
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นอกจากข้อความที่ผู้เขียนเน้นย้ าแล้วการแสดงสีหน้าของตัวละครหญิงยังเป็น
ส่วนส าคัญท่ีจะท าให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์ร่วม ผู้เขียนได้ถ่ายทอดถึงพฤติกรรมและความเปลี่ยนแปลงทาง
อารมณ์ของผู้หญิงส าหรับบางคนการมีประจ าเดือนก็จะส่งผลต่ออารมณ์เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลง
ของฮอร์โมน แต่ส าหรับบางคนอาจไม่เกิดอาการเช่นนี้ก็ได้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9 

จากเนื้อหาด้านบนเป็นการกล่าวถึงพฤติกรรมของผู้ที่ท างานประจ า ผู้เขียนได้ใช้

กลวิธีการท าให้เป็นเรื่องตลก โดยการน าพฤติกรรมของคนที่ท างานประจ า พร้อมกับใส่สีหน้าท่าทาง 

เพ่ือเน้นย้ าให้ผู้อ่านเข้าถึงอารมณ์ของตัวละครในเรื่อง เห็นได้จากสีหน้าและการตื่นนอนแต่เช้า             

เพ่ือไปท างานทุก ๆ วัน ในภาพผู้เขียนได้กล่าวถึงวันแรงงาน และเป็นพฤติกรรมที่เคยชินของตัวละคร 

เห็นได้จากช่องที่ 1 ตัวละครรีบตื่นขึ้นเพื่อจะได้ไปท างานแต่เมื่อนึกข้ึนได้จึงทิ้งตัวลงนอนแบบเดิม 
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ภาพที่ 10 

จากเนื้อหาด้านบนผู้เขียนได้ใช้กลวิธีการท าให้เป็นเรื่องตลก โดยกล่าวถึงลักษณะ

นิสัยของผู้หญิงที่มีความกังวลเรื่องของน้ าหนักตัว ผู้เขียนได้ใช้ตัวละครหญิงที่สวมเสื้อสีเหลือง          

แสดงพฤติกรรมความไร้สาระ ไม่มีเหตุผล จากข้อความท่ีว่า “เชี่ย ! น้ าหนักข้ึนเลยอะ” ซึ่งในภาพเป็น

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากไปกินข้าวมา เรื่องราวนี้อาจเกิดขึ้นกับคนบางกลุ่ม เป็นพฤติกรรมของกลุ่ม

คนที่มีความกังวลเรื่องน้ าหนักตัว ท าให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์ร่วม มีความเห็นที่ตรงกัน และกลายเป็นเรื่อง

ข าขันของผู้อ่าน นอกจากนี้ผู้เขียนยังเน้นย้ าเพ่ือความสนุกจากสีหน้าของตัวละครและค าพูดที่ว่า            

“ก็คือเพ่ิงแดกมาเม่ือกี้” เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 11 
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จากเนื้อหาข้างต้นผู้เขียนได้ใช้กลวิธีการท าให้เป็นเรื่องตลก โดยการน าเรื่องราว
จากละครบุบเพสันนิวาส ซึ่งก าลังได้รับความนิยมในช่วงเวลาหนึ่ง ผู้เขียนได้สร้างบทบาทของตัวละคร 
พฤติกรรมที่แสดงออก ความเกินจริงของเหตุการณ์ และการหักมุม ท าให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์ขัน        
เห็นได้จากตัวละครที่อยากย้อนอดีต ในความเป็นจริงไม่สามารถท าได้ ภาพในช่องสุดท้ายตัวละคร
แสดงความผิดหวังที่ย้อนอดีตไปแต่กลับเลวร้าย ตลอดจนข้อความที่ตัวละครชาย ในช่องที่ 5 กล่าวว่า 
“อีวันมึงไปแย่งข้าวหมาแดกท าไม” เป็นการหักมุมที่เกินคาด เนื่องจากในละครเป็นการย้อนเวลา
กลับไปเพ่ือเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีต สถานการณ์บ้านเมือง วิถีชีวิตความเป็นอยู่ 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 12 

จากเนื้อหาด้านบนผู้เขียนได้ใช้กลวิธีการท าให้เป็นเรื่องตลก  จากเรื่องราว         
ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน อาจเกิดจากประสบการณ์ของผู้เขียนเองหรือประสบการณ์นี้ได้เกิดขึ้นกับ
บุคคลหลาย ๆ คน ผู้ เขียนได้มีการสอดแทรกเพ่ือให้ผู้ อ่านเกิดอารมณ์ขันด้วยค าว่า “เสือก”                    
เป็นค าพูดของหนึ่งในตัวละครที่ถูกเยาะเย้ย ถากถาง เมื่อค าพูดนี้ได้ถูกกล่าวออกมา ตัวละครที่กล่าว
ต่อว่าก็แสดงท่าทีที่เปลี่ยนไป ในส่วนนี้ผู้ เขียนได้ใช้พฤติกรรมที่ไม่คาดคิด เพราะปกติแล้วเมื่อ            
มีคนกล่าวต่อว่า ผู้ที่ถูกต่อว่าจะไม่แสดงอาการที่ไม่สุภาพแบบตัวละคร นอกจากนี้สีหน้าและท่าทาง                 
ที่ตัวละครแสดงออกมาก็ยังช่วยให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์ร่วมและเข้าใจในเนื้อหา สามารถเข้าถึงได้ง่าย 

 

 



  174 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 13 

จากเนื้อหาข้างต้นผู้เขียนได้ใช้กลวิธีการท าให้เป็นเรื่องตลก จากท่าทางของ           

ตัวละครที่สวมแว่นสายตา และเป็นการน าปัญหาที่เกิดขึ้นจริงของผู้ที่สวมแว่นสายตามาเขียน            

เป็นเรื่องราว เพ่ือให้ผู้ อ่านเกิดอารมณ์ร่วมและเข้าใจถึงปัญหาของกลุ่มคนที่สวมแว่นสายตา             

เห็นได้จากตัวละครก าลังรับประทานอาหารที่มีความร้อน และไอความร้อนได้กระทบกับแว่นท าให้   

เกิดฝ้าตัวละครจึงกล่าวว่า “โอ้ยย แว่นเป็นฝ้า มองไม่เห็น” นอกจากนี้ในช่องสุดท้ายผู้เขียนได้

สอดแทรกอารมณ์ขันท าให้เรื่องราวสนุกขึ้นด้วยการใช้ค าพูดผ่านทางตัวละครที่กล่าวว่า  “มึงก็ถอด

แว่นสิอีสาลี่” เป็นค าพูดที่เมื่อรู้ว่าเพ่ือนตนเองใส่แว่นแล้วกินอาหารร้อนอาจท าให้แว่นเป็นฝ้าได้              

จึงแนะน าให้เพื่อนถอดแว่น  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 14 



  175 

จากข้อมูลด้านบนผู้ เขียนได้ใช้กลวิธีการท าให้เป็นเรื่องตลก ด้วยการสร้าง          
ตัวละครที่เหนือความเป็นจริง เห็นได้จากช่องที่ 6 ปรากฏข้อความของเครื่องโทรศัพท์ที่กล่าวว่า  
“แล้ ว คื อ  ตั้ ง ให้ ปลุ ก  6 โม ง  เ พ่ื อ  ”  ข้ อความที่ ขี ด เ ส้ น ใต้ เป็ นค า พู ดของตั วละคร  คื อ                         
เครื่องโทรศัพท์มือถือ ที่กล่าวต่อว่าเจ้าของ เนื่องจากได้ตั้งนาฬิกาให้ปลุกในเวลาหกโมงเช้าแต่เมื่อถึง
เวลาได้เลื่อนออกไป และไม่ยอมตื่นนอน เมื่อผู้อ่านได้อ่านก็ท าให้เกิดอารมณ์ขัน และกลายเป็นเ รื่อง
ตลกเพราะในความเป็นจริงแล้วนาฬิกาพูดไม่ได้ หากนาฬิกาพูดได้จริง ๆ ก็คงจะพูดแบบเดียว              
กับท่ีในภาพ  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 15 

จากเนื้อหาด้านบนแสดงให้ทราบถึงการด าเนินชีวิตของกลุ่มคนที่ชอบไปเที่ยว

ด้วยกันในกลุ่มเพ่ือน ผู้เขียนได้ใช้กลวิธีการท าให้เป็นเรื่องตลก จากพฤติกรรมกลุ่มเพ่ือนของตัวละคร 

โดยพฤติกรรมดังกล่าวคือ มีเพ่ือนหนึ่งคนขับรถและเพ่ือน ๆ ที่ไปด้วยกันบอกว่าจะอยู่เป็นเพ่ือนคุย  

ในส่วนนี้ได้เหมือนกับการใช้ชีวิตของคนในสังคมเมื่อมีเพ่ือนไปด้วยและเพ่ือนบอกว่าจะอยู่เป็นเพ่ือน

เมื่ออีกคนต้องขับรถ แต่เมื่อเวลาผ่านไปไม่นานกลุ่มเพ่ือนเหล่านั้นกลับหลับกันหมด เช่นเดียวกับ            

ภาพในช่องที่ 2 ที่ผู้เขียนวาด ตัวละครแต่ละคนหลับกันหมดเหลือเพียงคนขับเท่านั้นที่ยังต้องตื่นและ

ขับรถต่อไป ทั้งนี้ผู้เขียนได้ใช้พฤติกรรมและค าที่สะกิดใจ คือพฤติกรรมการหลับและค าพูดที่เพ่ือน

กล่าวว่า “มึงขับไป ไม่ต้องห่วงพวกกูจะอยู่เป็นเพื่อนมึงเอง” 
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ภาพที่ 16 

จากเนื้อหาข้างต้นผู้เขียนได้ใช้กลวิธีการท าให้เป็นเรื่องตลก จากพฤติกรรมของ   
ตัวละครที่เกินความคาดหมาย เนื่องจากในปัจจุบันมีการผลิตแผ่นมาร์คหน้าที่มีลวดลายน่ารัก แต่เมื่อ
น ามาใช้งานกลับไม่ได้น่ารักแบบที่คิดเอาไว้ ในส่วนนี้ผู้เขียนจึงได้สอดแทรกมุกตลกโดยการที่ให้         
ตัวละครหญิงใช้แผ่นมาร์คหน้าและวิ่งมาอวดฝ่ายชายแต่เมื่อฝ่ายชายเห็นกลับแสดงอาการตกใจและ
ต่อยหน้าฝ่ายหญิงพร้อมกับอุทานว่า “เฮ้ีย”เห็นได้จากช่องท่ี 1 และในช่องที่ 5-6  

จากข้อมูลที่พบในการ์ตูนเพจJod 8riew แสดงให้เห็นว่าผู้เขียนได้เลือกใช้กลวิธีการท า
ให้เป็นเรื่องตลกเพ่ือสร้างอารมณ์ขันและเสียดสีประเด็น พฤติกรรมหรือเรื่องราวที่เกิดข้ึนในสังคม อาจ
มีการสร้างเรื่องทีเ่กินความเป็นจริง พฤติกรรมที่แสดงออกของตัวละครมีความบิดเบือน               การ
ใส่สีหน้าอารมณ์ของตัวละคร เป็นต้น 
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4.2 กลวิธีการปรับเปลี่ยนเนื้อหา 

จากการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกลวิธีการปรับเปลี่ยนเนื้อหา เป็นการเสียดสีที่ไม่ชัดเจน
เนื่องจากผู้ เขียนจะต้องระวังเกี่ยวกับการเอาผิดทางกฎหมาย  อาจกล่าวได้ว่าผู้ เขียนต้อง                         
มีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาและตัวละคร แต่สาระของเรื่องหรือจุดประสงค์ของเรื่องยังคงเดิม เนื่องจาก             
เรื่องเสียดสีสังคมขึ้นอยู่กับการสรรค์สร้างกลวิธีการเสียดสี ความขบขัน การปรับเปลี่ยนเนื้อหาของ
ผู้เขียน และการตีความของผู้อ่าน โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ โครงเรื่อง และตัวละคร 
สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

4.2.1 โครงเรื่อง  

จากการศึกษา โครงเรื่องเป็นการน าเค้าโครงของพฤติกรรมหรือการสร้างเหตุการณ์         
เพ่ือเป็นแนวให้เนื้อหาด าเนินตามแบบแผน สามารถแบ่งได้ 3 ลักษณะ ได้แก่ เรื่องที่ตึงเครียดแล้ว
คลี่คลาย เรื่องที่ด าเนินไปเป็นวัฎจักรและเรื่องที่ไม่เป็นเรื่อง สาเหตุที่เรื่องเสียดสีไม่ได้แสดงโครงเรื่อง 
ที่มีแบบแผนชัดเจนเพราะเรื่องเสียดสีเน้นการน าเสนอแนวคิดวิจารณ์มากกว่าการแสดงเหตุการณ์                  
(อัลวิน บี. เคอร์แนน อ้างถึงในนัธนัย ประสานนาม, 2548: 37) สามารถอธิบายได้จากตัวอย่างดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                ภาพที่ 17 
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จากเนื้อหาข้างต้นผู้เขียนได้ใช้โครงเรื่องจริงของเหตุการณ์ แต่มีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของตัวละครเพ่ือน าเสนอการให้บริการของรถโดยสารสาธารณะ ผู้เขียนได้ใช้พฤติกรรม 
หรือเหตุการณ์เพ่ือเป็นแนวทางให้เนื้อหาเกิดความสนุก แฝงนัยและบอกกล่าวถึงข้อบกพร่องของ          
ผู้ให้บริการบางกลุ่ม เห็นได้จากการใช้รูปภาพประกอบข้อความของผู้ที่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ 
ในกรุงเทพมหานคร การให้บริการและการตอบรับของผู้ใช้บริการ  จากข้อมูลด้านบนผู้เขียนได้
กล่าวถึงปัญหาในเรื่องของการจอดรับ ส่งผู้โดยสาร ขณะที่ผู้โดยสารถึงที่หมายรถโดยสารจะไม่จอด    
ให้แบบสนิทหรือหยุดนิ่ง แต่จะเป็นการปล่อยให้รถไหลไปเรื่อย ๆ เพ่ือเตรียมตัวในการออกรถและ
เดินทางไปต่อ ผู้เขียนจึงได้ใช้ภาพและข้อความที่เป็นจุดบกพร่องของการให้บริการรถโดยสาร
สาธารณะ จะเห็นได้จากข้อความที่ว่า ผู้โดยสาร “ในที่สุดเราจะได้ใช้ วิชาที่ไปฝึกฝนมา” เป็นการ
กล่าวถึงพฤติกรรมที่ผู้โดยสารจะต้องกระโดดลงรถ และเปลี่ยนบทบาทของตัวละครให้เหมือนนินจา           
ที่ฝึกวิชามา แต่ในความเป็นจริงแล้วรถโดยสารทุกชนิดควรที่จะหยุดรถให้นิ่งเพ่ือให้ผู้โดยสารลงรถ
อย่างปลอดภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 18 

จากเนื้อหาข้างต้นผู้เขียนได้ใช้โครงเรื่องจริงของเหตุการณ์ที่ก าลังเป็นประเด็น
ข่าวในขณะนั้น ผู้เขียนได้มีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาเพ่ือให้เกิดความน่าสนใจและน่าติดตาม โดยเนื้อหา
ที่ผู้เขียนกล่าวถึงเป็นกรณีที่ผู้อ านวยการด าเนินการเรื่องโครงการอาหารกลางวันและได้โกงเงิน
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ค่าอาหารกลางวัน ให้เด็กนักเรียนอดอาหารกินข้าวกับน้ าปลา จึงท าให้นักเรียนไม่ได้รับสารอาหาร
ครบ 5 หมู่ อาจส่งผลให้นักเรียนขาดสารอาหาร  

จากข้อมูลในส่วนนี้จึงสามารถอธิบายได้ว่าเป็นการใช้กลวิธีที่มีโครงเรื่องมาจาก
เนื้อหาเดิมแต่น ามาปรับเปลี่ยนเป็นภาพการ์ตูนเพ่ือให้ผู้อ่านเข้าถึงและดูไม่ตึงเครียดจนเกินไป 
นอกจากนีผู้้เขียนได้สอดแทรกเนื้อหาอื่น ๆ  ลงไปจะเห็นได้จากค าพูดที่ผู้อ านวยการกล่าวว่า “ขนมจีน
น้ ายาเผ็ดไปเด็กกินไม่ได้ เราจะต้องเปลี่ยนให้เด็กกินขนมจีนกับอย่างอ่ืนที่ไม่เผ็ด”                  “กิน
ขนมจีนกับน้ าปลานะลูกลุงกินมาตั้งแต่เด็กแล้ว บ๊ะ! เรานี่จีเนียส จริง ๆ” ค าว่า จีเนียส (Genius) 
แปลว่า อัจฉริยะ ผู้เขียนเลือกใช้ค านี้เพราะต้องการจะเสียดสีถึงความคิดของผู้อ านวยการโรงเรียน     
ในการเลือกอาหารที่ไม่เกิดประโยชน์ให้แก่เด็กนักเรียน นอกจากนี้เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่เด่นชัด
ผู้เขียนได้ให้ตัวละครที่เป็นเด็กนักเรียนแสดงสีหน้าที่เหมือนดีใจและอยากกินออกมา ซึ่งขัดแย้งกับ
ความเป็นจริง 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 19 

จากเนื้อหาด้านบนสามารถวิเคราะห์ให้ทราบถึงลักษณะของการปรับเปลี่ยนโครง
เรื่องจากค าพูดของป้าขายข้าวว่า  “เฮ้ยๆ ถือดาบถือมีดจะไปท าอะไรกัน” นักเรียน “ไปดายหญ้าป้า” 
เป็นการหักมุมที่เกินความคาดหมายท าให้ผู้อ่านเกิดความสนุก ตลก เนื่องจากความเป็นจริงแล้ว
เหตุการณ์นี้ยังคงเป็นปัญหาของสังคมไทย พฤติกรรมของนักเรียนสายอาชีพที่มักจะยกพวกตีกัน         
จากความไม่พอใจระหว่างสถาบันจนบางครั้ง เหตุการณ์เหล่านั้นอาจไม่ได้เกิดกับนักเรียนที่ไปก่อ เหตุ
แต่เกิดขึ้นกับบุคคลรอบข้าง 
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นอกจากนี้ผู้เขียนยังต้องการสร้างอารมณ์ขันให้เกิดแก่ผู้อ่านและสร้างความเข้าใจ
อันดี โดยใช้ข้อความที่เป็นไปในเชิงสร้างสรรค์สังคมและปลูกฝังให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ก าลัง
เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันเพราะแทนที่จะใช้การตีกันอย่างที่ทุกคนเข้าใจกลับใช้ลักษณะของการท างาน
แทน เป็นการผู้เรื่องโดยเชื่อมโยงเรื่องราวขึ้นมาใหม่แต่ยังคงจุดประสงค์เดิมคือ การกล่าวถึงปัญหา
สังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 20 

จากเนื้อหาด้านบนพบลักษณะการปรับเปลี่ยนโครงเรื่อง เพ่ือบรรยายถึงพฤติกรรม
ของกลุ่มวัยรุ่นในสถานศึกษาที่เรียนสายอาชีพ อาชีวะ ผู้เขียนได้ใช้เหตุการณ์จริงมาปรับเปลี่ยนโครง
เรื่องให้มีความสนุกและเกินความคาดหมาย ผู้เขียนจึงได้น ามาเขียนโดยมีการสอดแทรกเหตุการณ์       
ที่ไม่คาดคิด เห็นได้จากช่องที่ 1 เป็นเด็กที่เรียนอยู่สถานศึกษาแห่งหนึ่งเดินผ่านมาและได้ถอดเสื้อ
ให้กับนักเรียนอีกคนที่ก าลังนั่งรอรถโดยสาร ในช่องสุดท้ายกลับกลายเป็นว่ามีนักเรียนที่เรียน             
อยู่อีกสถาบันเข้ามาและใช้ไม้ตีหน้า รูปภาพในช่องสุดท้ายเป็นการแสดงให้ทราบถึงความเข้าใจผิด
ระหว่างเด็กชายที่นั่งรอรถโดยสาร และเด็กชายที่เข้ามาท าร้าย  
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ภาพที่ 21 

จากภาพและเนื้อหาด้านบนผู้เขียนได้น าเหตุการณ์ทางสังคม มาบอกเล่าถึง    

สภาพปัญหาและทัศนคติของกลุ่มคนบางกลุ่ม ผู้เขียนได้มีการปรับเปลี่ยนโครงเรื่องเพ่ือประชดเสียดสี           

กลุ่มคนที่คิดบวกจนขาดการตระหนักถึงหลักการความเป็นจริง การลงโทษผู้กระท าผิด ความเป็นไปได้

ของการกระท าผิดซ้ าซ้อน อ่ืน ๆ  

เนื้อหาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปล้นชิงทรัพย์สินและของมีค่า เป็นการกระท า              

ที่ส่งผลให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน และถึงแก่ชีวิต ผู้เขียนได้มีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาในส่วนของช่องสุดท้าย         

เป็นภาพที่ทุกคนต่างดีใจและมีภาพของวิญญาณผู้เสียชีวิตมาแสดงความยินดีกับผู้กระท าผิด ทั้งนี้            

ยังเป็นการแสดงให้ เห็นว่าสั งคมยังต้องการความช่วยเหลือและต้องการกฎหมายที่รัดกุม                

เนื้อหาจะชัดเจนมากขึ้นเมื่อผู้อ่านได้อ่านข้อความในช่องที่ 1-2 กล่าวว่า“ดิฉันเข้าใจความรู้สึกของ        

ผู้ที่สูญเสียนะคะ เข้าใจจริงๆ แต่จากข้อมูลตามที่ดิฉันมีการประหารไม่ได้แก้ปัญหา” “แต่คนเราไม่ได้

เป็นฆาตกรตั้งแต่เกิด เราต้องให้โอกาสเขาได้กลับตัวกลับใจ” จากข้อความที่ขีดเส้นใต้เป็นการเน้นย้ า

เพ่ือให้เห็นถึงจุดอ่อนของคนในสังคมที่มักจะมองข้ามความถูกต้องแต่กลับเห็นใจในสิ่งที่ไม่สมควร

เพราะเหตุการณ์ที่เลวร้ายเมื่อเกิดขึ้นแล้วมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ผู้กระท าผิดจะต้องได้รับ    

การลงโทษตามกฎหมายที่ได้ระบุไว้ 

 



  182 

จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่ากลวิธีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาที่พบใน
การ์ตูนเพจJod 8riew ผู้ เขียนต้องมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหา  โครงเรื่อง แต่สาระของเรื่องหรือ
จุดประสงค์ของเรื่องยังคงเดิม เห็นได้ว่าในบางกรณีผู้ เขียนได้พลิกแพลงให้เรื่องราวนั้นเกิน              
ความคาดหมายหรือ ผู้อ่านไม่คาดคิด เป็นการเสียดสี และจะพบเห็นถึงพฤติกรรมที่ไม่น่าจะเป็นไปได้            
อีกท้ังยังลดทอนความรุนแรงและกลายเป็นเรื่องตลกที่ผู้อ่านเข้าถึงได้ 

4.2.2 ตัวละคร 

จากการศึกษาตัวละครของเรื่องเสียดสีถูกสร้างขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะคือ            
การน าเสนอพฤติกรรมของมนุษย์ การสร้างตัวละครในเรื่องเสียดสีนั้นจะไม่มีมิติมากนัก เพราะ
ลักษณะดังกล่าวอาจดึงให้ผู้อ่านเข้าไปร่วมอยู่กับประสบการณ์ของตัวละคร อาจน าไปสู่ความสงสาร
เห็นใจ ผู้เขียนเรื่องเสียดสีจึงต้องการให้ผู้อ่านตัดสินตัวละครอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องพิจารณามากนัก  
ผู้เขียนต้องการแค่เพียงให้ผู้อ่านมองแค่พ้ืนผิวมากกว่าการรู้สึกร่วมกันไปกับตัวละคร ลักษณะของ         
ตัวละครในเรื่องเสียดสีต่างจากกฎทั่วไปที่นิยมสร้างตัวละครหลายลักษณะ เพราะตัวละครน้อย
ลักษณะจะน าพาไปสู่เรื่องเสียดสีที่บริสุทธิ์ 

บางครั้งตัวละครก็ถูกสร้างมาให้แตกต่างกัน โดยตัวละครแต่ละตัวมีวัตถุประสงค์ของ 
การเสียดสีหลายประเภท เช่น ปัจเจกบุคคลที่มีชีวิตอยู่หรือเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ ,แบบตัวแทน
กลุ่มคน การสร้างตัวละครในเรื่องเสียดสีมีแนวทางของภาพล้อ ผู้เขียนจะท าให้รูปลักษณ์ของมนุษย์
บิดเบี้ยวเพ่ือเป็นสื่อแทนบุคลิกภาพ จิตใจ และความประพฤติที่เบี่ยงเบนไปจากความเป็นจริง 
สามารถอธิบายได้จากตัวอย่างดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 22 
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จากเนื้อหาข้างต้นปรากฏการใช้รูปภาพประกอบข้อความ  เป็นเรื่องราวของ
นักการเมืองคนปัจจุบัน คือพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และอดีตนักการเมืองคือนายทักษิณ ชินวัตร 
ในกรณีของการกล่าวข้อความเชิงบุญคุณ ผู้เขียนได้สร้างเรื่องราวและปรับเปลี่ยนตัวละครจากข่าว   
เดิมตัวละครลูกเป็นตัวแทนพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และแม่ เป็นตัวแทนนายทักษิณ ชินวัตร               
ที่เกิดกรณีข่าวในสื่อออนไลน์ทวิตเตอร์ (twitter) โดยในข่าวระบุว่านายทักษิณ ชินวัตร ได้เผยแพร่
ข้อความที่ว่า “ท่าทีและน้ าเสียงขึงขังน่ากลัวจัง ไม่นุ่มนวลอ่อนหวานเหมือนตอนมาเกาะโต๊ะขอเป็น 
ผบ.ทบ. เลย ” ผู้เขียนได้ปรับเปลี่ยนตัวละครและข้อความบางส่วนเพ่ือให้เผยแพร่ในสื่อเพจการ์ตูนได้ 
เป็นการแสดงออกถึงการล้อเลียนพฤติกรรมและข้อความที่เป็นข่าวอยู่ ณ ขณะนั้น  โดยการใช้
ข้อความท่ีว่า ลูก“ยังไงหนูก็จะไปแข่งรถ แม่แก่แล้ว แม่ไม่เข้าใจวัยรุ่นหรอก” แม่ “ ท่าทีน้ าเสียงขึงขัง
น่ากลัวจัง ไม่นุ่มนวล อ่อนหวานเหมือนตอนมาเกาะโต๊ะขอซื้อรถเครื่องเลย”   

นอกจากจะล้อเลียนกรณีข่าวข้างต้นแล้วยังสามารถอธิบายได้ถึ งการล้อเลียน
พฤติกรรมของวัยรุ่นที่ชอบแสดงกิริยาท่าทางที่ไม่เหมาะสมกับผู้ใหญ่ และพฤติกรรมของกลุ่มเด็กแว้น
ที่ชอบแข่งรถ โดยพฤติกรรมที่ผู้เขียนล้อเลียนแสดงออกผ่านทางตัวละครลูกที่ใช้สีหน้าท่าทางดูดุร้าย
และเรียกร้องอยากออกไปขับรถจักรยานยนต์ เห็นได้จากข้อความที่ว่ า “ยังไงหนูก็จะออกไปแข่งรถ 
แม่แก่แล้วแม่ไม่เข้าใจวัยรุ่นหรอก” พฤติกรรมเหล่านี้ไม่เหมาะสมและการแข่งรถยังสร้างความ
เดือดร้อนแก่สังคม 

 

           

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 23 
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จากเนื้อหาข้างต้นผู้เขียนใช้รูปภาพประกอบข้อความเพ่ือช่วยเสริมให้บทบาท
ของตัวละครเด่นชัด เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกรณีของนักการเมืองท่านหนึ่ง คือ พลเอกประวิตร             
วงษ์สุวรรณที่ได้ถูกฟ้องร้องเรื่องของการใช้จ่ายสิ่งของที่มีราคาแพง โดยสาเหตุของข่าวมาจาก 

กรณีการยกมือขึ้นบังแดดของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ        
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ระหว่างรอถ่ายรูปกับ
คณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงท าให้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการ
ตั้งค าถามว่าเหตุใด นาฬิกายี่ห้อ Richard Mille จึงไม่ปรากฏอยู่ในประเภท 
"ทรัพย์สินอ่ืน" ที่มีราคามากกว่าสองแสนบาท ในบัญชีทรัพย์สินที่ยื่นต่อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช ประวิตร ในตอนที่เข้ารับต าแหน่ง รองนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในปีพ.ศ. 2557 (BBC NEW, 2561: ออนไลน์) 

ผู้เขียนได้น าประเด็นข่าวของนักการเมืองท่านนี้ออกมาสร้างเรื่องล้อเลียน       
โดยการเปลี่ยนตัวละคร ระหว่างนักข่าวที่ติดตามเกี่ยวกับเรื่องสินทรัพย์ของพลเอกประวิตร             
วงษ์สุวรรณ กลายเป็นภรรยาที่สอบถามสามีถึงเรื่องสิ่งของที่ได้ซื้อมา โดยประเด็นของเนื้อหายังเป็น
เรื่องของการโกหกหรือพูดไม่ตรงความจริง จะเห็นได้จากเนื้อเรื่องที่ว่า ภรรยาถามสามีว่า “เท่าไรนะ” 
สามีตอบว่า “เพ่ือนซื้อให้” นอกจากนั้นยังมีข้อความที่ประกอบในภาพอ่ืน ๆ อีกว่า “จับฉลากได้” 
“มือสอง” 

จากข้อมูลที่ผู้วิจัยกล่าวมาข้างต้นเป็นการใช้กลวิธีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาโดยการใช้       
ตัวละคร และกล่าวถึงเรื่องราวที่เปลี่ยนไป แต่วัตถุประสงค์ของเรื่องยังคงเดิม ตัวละครที่ผู้เขียนสร้าง
ขึ้นมีวัตถุประสงค์เฉพาะคือ การน าเสนอพฤติกรรมของมนุษย์  ทั้งนี้เนื้อหาที่พบเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
นักการเมืองและประเด็นที่ก าลังเป็นจุดสนใจในสังคม ผู้เขียนต้องการจะเสียดสีเพ่ือสะท้อนปัญหาและ
แสดงความคิดเห็น เมื่อผู้อ่านเปิดเจอหรืออยากจะแชร์ก็สามารถแชร์ได้โดยที่ไม่ต้องค านึงถึงผลกระทบ 
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4.3 กลวิธีการสะท้อนปัญหา 

จากกลุ่มข้อมูลที่ผู้วิจัยศึกษาในส่วนของกลวิธีการสะท้อนปัญหา เป็นการน าเรื่องราว 
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมาน าเสนอผ่านตัวละคร ฉาก เหตุการณ์ ผู้เขียนได้ถ่ายทอดและบอกเล่าเหตุการณ์        
ที่เกิดขึ้นในสังคม จากพฤติกรรมของคนในสังคม ความเห็นแก่ตัว การเอารัดเอาเปรียบ และ          
ความเหลื่อมล้ าทางสังคม สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท ได้แก่ 1) การสะท้อนปัญหาด้วยการเปิดช่อง          
ให้ผู้อ่านตีความ และ2) การสะท้อนปัญหาด้านการกระตุ้นมโนส านึก สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

4.3.1 การสะท้อนปัญหาด้วยการเปิดช่องให้ผู้อ่านตีความ 

การสะท้อนปัญหาโดยให้ผู้ อ่านตีความเอง เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้รับสารเมื่ออ่าน
ข้อความหรือเห็นรูปภาพ แล้วตีความเองจากสื่อที่ผู้เขียนส่งออกไป ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 24 

จากเนื้อหาข้างต้นเป็นการใช้รูปภาพประกอบข้อความ ผู้เขียนต้องการสะท้อนปัญหา
ด้วยการเปิดช่องให้ผู้อ่านตีความเอง โดยเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นพฤติกรรมของกลุ่มคนบางส่วน            
ที่สามารถพบเห็นได้ในสังคมไทยปัจจุบัน ผู้เขียนได้แบ่งเป็น 2 สถานที่ ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งสอง
สถานที่ คือการแซงคิว เห็นได้จากข้อความที่เขียนว่า  “สังคมไทยติดการสั่งก่อนได้ก่อน” และ
“แม้กระทั่งต่อคิวก็ติดมา” เป็นเหตุการณ์ของคนที่มาสั่งอาหารทีหลังแต่ได้อาหารไปก่อน และ       
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เป็นพฤติกรรมที่ติดจนกลายเป็นนิสัยเมื่อไปในสถานที่ ที่มีกฎระเบียบก็จะเคยชินและปฏิบัติแบบเดิม
เห็นได้จากข้อความในช่องที่ 2 ตัวละครกล่าวว่า “ บ้าจริงเราสั่งช้าไปเหรอเนี่ย” กับช่องที่ 4              
เป็นเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นในร้านอาหาร KFC โดยทั่วไปร้านอาหารประเภทนี้จะต้องมีการต่อคิว 
เรียงล าดับก่อน-หลัง ผู้เขียนได้ใช้ตัวละครเดิมมีการต่อคิวจริงแต่ยังคงตะโกนสั่งของแบบเดิม 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 25 

จากเนื้อหาข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่า ผู้เขียนต้องการสะท้อนปัญหาด้วยการ
เปิดช่องให้ผู้อ่านตีความจากพฤติกรรมของเด็กและตัวละครในเรื่อง ผู้เขียนใช้รูปภาพประกอบ
ข้อความเพ่ือมุ่งเน้นให้เรื่องราวมีความชัดเจน โดยการน าเสนอเป็นแบบช่องเดียว มีคุณแม่สองคนยืน
คุยกันอยู่เกี่ยวกับเรื่องลูกของตนเล่นเกมและไม่ยอมท างาน อ่านหนังสือหรือท าหน้าที่ที่ตนเองได้รับ 
เห็นได้จากข้อความที่ว่า  “มีโลกส่วนตัวสูง” และ “เหมือนลูกท่ีบ้านเลย พอได้เล่นเกมก็ไม่สนใจอะไร
แล้วฮ่าๆ” ผู้อ่านสามารถตีความได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นสภาพสังคมในปัจจุบันที่เกิดจากการ
ปลูกฝังของครอบครัว เรื่องของเด็กติดเกม การสะท้อนถึงพฤติกรรมของวัยรุ่นในปัจจุบัน เป็นต้น 

 

 

 

                                                                  ภาพที่ 26 
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จากข้อมูลด้านบนผู้เขียนได้ใช้กลวิธีการสะท้อนปัญหาด้วยการเปิดช่องให้ผู้อ่าน
ตีความเองจากพฤติกรรมของตัวละคร โดยผู้เขียนได้ให้ตัวละครสองคนที่เรียนมาด้วยกัน อีกคนเป็น
คนขยันเรียน ส่วนอีกคนเป็นคนขี้เกียจ โดยในภาพปรากฏข้อความว่า “นายจ าเราได้ไหมเราอยู่ห้อง
เดียวกับนายตอน ป.1และตอนมัธยมเราก็เรียนโรงเรียนเดียวกันกับนาย” จากเนื้อหาคนที่กล่าว            
คือคนที่วิ่งเล่น ผู้เขียนใช้ค าว่า “ตัวเราเอง” แทนผู้พูดและเน้นด้วยหมึกสีแดง ส่วนในสองช่องสุดท้าย
เป็นภาพอนาคตของคนทั้งสอง คนที่ตั้งใจเรียนมีงานท าที่ดี ส่วนคนที่วิ่งเล่นอยู่นั้นได้เข้ามาขอให้รับลูก
ของเขาเข้าไปท างาน  

นอกจากจะแสดงออกทางค าพูดแล้วนั้น ผู้เขียนยังใส่สีหน้าและบุคลิกของ         
ลูกชายเพ่ือให้ผู้อ่านตีความ ทั้งนี้ผู้อ่านสามารถตีความได้หลากหลาย ทั้งเรื่องของพฤติกรรมของคน               
ในสังคมที่ชอบฝากลูก ฝากหลานเข้าท างาน การยัดเงินใต้โต๊ะ หรือการแสดงให้เห็นถึงลักษณะนิสัย
ของคนในสังคมที่ชอบคดโกงและหาวิธีการทางลัดเพ่ือให้ตนเองก้าวหน้า 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 27 

จากภาพข้างต้นเป็นการใช้ภาพเพียงอย่างเดียว เป็นการสะท้อนปัญหาด้วยการ
เปิดช่องให้ผู้อ่านตีความ จากภาพผู้เขียนกล่าวถึงเรื่องราวของรถโดยสารสาธารณะ ระหว่างรถโดยสาร
สาย 8 และสาย 204 ผู้เขียนได้วาดภาพของตัวละครสองคนก าลังเล่นรถของเล่น โดยการดันรถในราง
เพ่ือให้รถเดินหน้าไปอย่างรวดเร็ว และชุดที่ตัวละครสวมใส่เป็นเสื้อของคนขับรถโดยสารสาธารณะ
ระหว่างรถของบขส.และรถเอกชน ผู้อ่านอาจตีความได้ว่าต้องการที่จะล้อเลียนพฤติกรรมการขับรถ
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โดยสารสาธารณะ หรือสามารถตีความได้ว่าเป็นการกล่าวถึงลักษณะของการขับเร็วและไม่ค านึงถึง
ผู้โดยสาร ความประมาทเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 28 

จากภาพข้างต้นเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อไปร้านสะดวกซื้อ “7 elenen” ซึ่งเป็น
ร้านที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากมีหลายสาขา พบเห็นได้ทั่วไปและราคาไม่สูงมาก ตลอดจน
สินค้าภายในร้านเป็นของใช้ที่จ าเป็น ผู้เขียนต้องการสะท้อนปัญหาด้วยการเปิดช่องให้ผู้อ่านตีความ
เอาเอง จากภาพที่ตัวละครเดินเข้าไปซื้อน้ าหลังจากที่จ่ายเงินพนักงานได้หยิบหลอดมาให้                    
เป็นจ านวนมาก และในช่องสุดท้ายเมื่อตัวละครกลับถึงบ้านก็พบว่า ในลิ้นชักเต็มไปด้วยหลอด              
ที่ล้นออกมา ในส่วนนี้ผู้อ่านสามารถตีความได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม                         
การเพ่ิมปริมาณขยะ การท าลายธรรมชาติด้วยการใช้ถุงพลาสติก เป็นต้น 
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ภาพที่ 29 

จากภาพข้างต้นผู้เขียนได้ใช้การด าเนินเรื่องแบบ 2 ช่อง เป็นการสะท้อนปัญหา
ด้วยการเปิดช่องให้ผู้อ่านตีความเอง ผู้อ่านสามารถตีความได้หลากหลายทั้งเรื่องของการท างาน 
ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ความเบื่อหน่าย และการสนใจเรื่องของคนอ่ืน เห็นได้จากพฤติกรรมการ
ท างานของตัวละคร โดยในภาพปรากฏข้อความเพ่ือบอกถึงเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ คือ ช่องที่ 1   
ตอนท างาน และช่องที่ 2 ตอนเผือก นอกจากข้อความที่บอกเหตุการณ์แล้วผู้อ่านจะสังเกตได้ว่า
องค์ประกอบต่าง ๆ มันดูขัดแย้งและตรงกันข้าม ไม่ว่าจะเป็นกองแฟ้มงานที่มีจ านวนน้อยวางอยู่               
บนโต๊ะแต่สีหน้าของตัวละครกลับไม่ได้มีความสดชื่น หรือความกระตือรือร้นในการท างานเลย ต่างกับ
ช่องที่  2 ถึงแฟ้มงานที่กองอยู่ข้าง ๆ โต๊ะจะมีจ านวนมากแต่สีหน้ามีการแสดงถึงความสนใจ 
กระตือรือร้นและอยากรู้เป็นอย่างมาก 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 30 
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จากเนื้อหาข้างต้นผู้เขียนได้ใช้กลวิธีการการสะท้อนปัญหาด้วยการเปิดช่องให้

ผู้อ่านตีความเองผ่านตัวละคร และเนื้อหาที่ปรากฏ ในภาพจะปรากฏข้อความ “PUBLIC”และ 

“บุคคลสาธารณะ” ประกอบกับภาพที่มีมือหลาย ๆ มือมาดึงรั้ง ขว้างปาสิ่งของ มีเท้าที่เหยียบ

ตรงหน้าและสีหน้าของตัวละครที่ดูเศร้าและได้รับความบาดเจ็บ  

ในส่วนนี้ผู้อ่านสามารถตีความได้หลากหลาย เช่น ผลกระทบจากการใช้สื่อ

ออนไลน์ ที่จะส่งผลให้กลายเป็นการท าร้ายผู้อื่นทางอ้อม หรือสามารถตีความได้ว่าผู้เขียนก าลังจะสื่อ

ถึงพฤติกรรมของคนในสังคมที่ขาดความเห็นใจและชอบซ้ าเติม นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงอิทธิพล

ของสื่อออนไลน์ การเลือกรับข่าวสารและการเผยแพร่ข่าวสารที่ได้รับออกไป 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 31 

จากเนื้อหาข้างต้นผู้เขียนได้ใช้กลวิธีการการสะท้อนปัญหาด้วยการเปิดช่อง          

ให้ผู้อ่านตีความเองผ่านตัวละคร ซึ่งในภาพเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการเลือกใช้ยานพาหนะ ในช่องที่ 1-2           

ตัวละครเลือกใช้รถยนต์เพ่ือความสะดวกสบาย แต่ปรากฏว่าการจราจรติดขัดจึงท าให้เกิดความคิด            

ในการเปลี่ยนรถ ส่วนในช่องที่ 3-4 เป็นภาพที่ตัวละครน ารถจักรยานยนต์มาใช้เพ่ือหลีกเลี่ยงสภาพ

การจราจรที่ติดขัด แต่กลับเจอปัญหาฝนตกท าให้เปียก จากที่กล่าวมาผู้ อ่านสามารถตีความ                

ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสภาพการจราจรที่ติดขัดในปัจจุบัน หรือสภาพอากาศที่ไม่แน่นอน เป็นต้น 
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ภาพที่ 32 

จากเนื้อหาข้างต้น เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว โดยเหตุการณ์ดังกล่าว

เกิดขึ้นช่วงเทศกาลวันแม่ เป็นวันที่ 12 สิงหาคม ผู้เขียนได้ใช้กลวิธีการการสะท้อนปัญหาด้วยการเปิด

ช่องให้ผู้อ่านตีความเองผ่านตัวละคร จากภาพจะเห็นได้ว่าเป็นการแสดงความรักของแม่และลูก ๆ 

หลายครอบครัว โดยหนึ่งในครอบครัว เห็นได้จากช่องที่ 5-6 เป็นการแสดงความรักแบบมีนัยแฝง  

จากค าพูดที่ลูกกล่าวกับแม่ว่า “แม่จ๋า เติมทรูให้หน่อย” ผู้อ่านสามารถตีความได้หลากหลายไม่ว่าจะ

เป็นเรื่องของการกล่าวเพ่ือร้องขอสิ่งที่ตนเองต้องการโดยใช้โอกาสส าคัญมาเป็นช่วงเวลาสนับสนุน  

ผู้อ่านบางคนอาจไม่ได้ค านึงถึงเรื่องที่ตัวละครก าลังกล่าวอาจจะตีความเกี่ยวกับเรื่องของช่วงวัย           

ในภาพจะเห็นได้ว่าในช่องที่ 1-4 เป็นภาพของลูกที่มีช่วงวัยที่แตกต่างกัน มีอายุที่มากกว่าในช่อง

สุดท้ายจึงท าให้การแสดงออกท่ีปรากฏแตกต่างออกไป 
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ภาพที ่33 

จากเนื้อหาข้างต้นผู้เขียนได้ใช้กลวิธีการการสะท้อนปัญหาด้วยการเปิดช่อง              
ให้ผู้อ่านตีความเองผ่านตัวละคร จะเห็นได้จากพฤติกรรมของกลุ่มคนที่มาสมัครงานในช่องที่ 1 และ3 
ผู้ชายได้ถามว่า“คุณมีความสามารถพิเศษอะไร” ผู้หญิงสองคนแรกก็แสดงความสามารถด้วยการ           
เล่นไวโอลินและร าไทย ส่วนในช่องที่ 5 ผู้ชายได้ใช้ค าถามเดิมแต่ผู้หญิงกลับถามต่อไปว่า “ชื่ออะไร” 
จากนั้นได้แสดงความสามารถพิเศษด้วยการเรียกชื่อและท าท่าทางเซ็กซี่  

จากเนื้อหาที่กล่าวมา ผู้อ่านสามารถตีความได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นความ
เหมาะสมของพฤติกรรม มารยาท การรู้กาลเทศะ นอกจากนี้ผู้อ่านยังสามารถตีความถึงสภาพปัญหา
ในสังคม บุคคลที่มีพฤติกรรมมักง่ายการขอเข้าท างาน การยัดเงินใต้ โต๊ะ หรือที่ เรียกว่า                
“การติดสินบน” 

 

 

 

 

 

 

       ภาพที่ 34 
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จากเนื้อหาเป็นการใช้รูปภาพประกอบข้อความเพ่ือเน้นย้ าให้เรื่องราวชัดเจนมาก

ยิ่งขึ้น ผู้เขียนใช้กลวิธีการการสะท้อนปัญหาด้วยการเปิดช่องให้ผู้อ่านตีความเอง ผ่านเหตุการณ์และ

ตัวละครที่แสดงพฤติกรรมดังภาพด้านบน โดยให้ผู้เป็นแม่เกิดความหนักใจเกี่ยวกับลูกของตน             

ที่ชอบขับรถแว้นไปเรื่อย ๆ แม่จึงได้ไปปรึกษากับเพ่ือนบ้าน เพ่ือนบ้านกล่าวว่า “ที่จริงเด็กมันก็แค่ 

ต้องการคนที่เข้าใจเท่านั้นแหละ” ในประโยคนี้ผู้เขียนให้เป็นประโยคที่จะสร้างเรื่องให้เกิดการ            

พลิกแพลง เพราะในตอนสุดท้ายแม่ได้ไปดึงท้ายรถเพ่ือให้ลูกยกล้อหน้าได้ ซึ่งเห็นได้จากข้อความที่ว่า 

“เอาเลยลูกแม่ดึงท้ายให้” 

จากที่กล่าวมาสามารถวิเคราะห์ได้ว่าผู้ อ่านสามารถตีความได้หลากหลาย             
ไม่ว่าจะเป็นสภาพปัญหาของสังคมในปัจจุบัน การเลี้ยงดูของพ่อแม่เนื่องจากพฤติกรรมของแม่               
ที่ช่วยรั้งท้ายให้เป็นการกระท าที่ผิด และไม่เหมาะสม เพราะในความเป็นจริงผู้ใหญ่ควรให้ความกรุณา
และสั่งสอนเด็ก ชี้แนะแนวทาง ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้บุตรหลานมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น ทั้งต่อสังคม 
ครอบครัวและต่อตนเอง  

กลวิธีการสะท้อนปัญหาเป็นการน าเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมาน าเสนอผ่านตัวละคร 

ฉาก เหตุการณ์ ผู้เขียนได้ถ่ายทอดและบอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม จากพฤติกรรมของ        

คนในสังคม ความเห็นแก่ตัว การเอารัดเอาเปรียบ และความเหลื่อมล้ าทางสังคม โดยผู้เขียนไม่ได้          

มีเนื้อหาที่เด่นชัดแต่จะเขียนเรื่องเพ่ือให้ผู้อ่านตีความเอง จากข้อมูลที่พบเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ

พฤติกรรมของคนในสังคม ทัศนคติและเรื่องที่ไม่คาดคิด หรือเรื่องที่หลายคนไม่ได้ให้ความสนใจ 

ละเลย เป็นต้น 

4.3.2 การสะท้อนปัญหาด้านการกระตุ้นมโนส านึก  

การสะท้อนปัญหาเป็นการกล่าวถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและจะต้องช่วยกันแก้ไข                 
ด้วยการกระตุ้นมโนส านึก เพ่ือให้คนในสังคมรับรู้ถึงปัญหาและหันมาร่วมมือกันแก้ไขหรือปรับปรุง       
ให้ดีขึ้น โดยมโนส านึกนั้นจะอยู่ในตัวบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ผู้เขียนจะต้องสะท้อนให้ผู้อ่านเข้าใจและ        
เกิดความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ ที่ได้รับรู้ สามารถอธิบายได้จาก
ตัวอย่างดังนี้ 
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    ภาพที่ 35 

จากภาพปรากฏข้อความเพ่ือบอกถึงสถานการณ์คือ “ตามกฎจราจร”และ         
“ตามความเป็นจริง” ผู้เขียนต้องการสะท้อนและกระตุ้นมโนส านึกของผู้ใช้รถใช้ถนน โดยการ
เปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมที่ควรจะเป็นของบุคคลทั่วไปซึ่งจะต้องปฏิบัติตามกฎจราจร                
แต่ในความเป็นจริงยังมีคนบางกลุ่มที่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร เห็นได้จากภาพเป็นการน าเก้าอ้ี          
มาวางขวางช่องจอดรถ ท าให้ผู้ขับขี่คนอื่นที่ต้องการจะจอดต้องหาที่จอดรถใหม่  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 36 
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จากภาพผู้เขียนต้องการสื่อถึงเรื่องราวที่เกิดจากความเชื่อของมนุษย์ เกี่ยวกับ
การเสี่ยงทายด้วยวิธีการโยนเหรียญ ผู้เขียนได้วาดภาพมือที่ก าลังไหว้และมีการให้เหรียญเพ่ือเป็น           
การส่งบุญ แต่เมื่อสังเกตภายในภาพจะเห็นว่าเต่ามีน้ าตาไหลออกมา  

จากข้อมูลด้านบนผู้เขียนได้ใช้กลวิธีการสะท้อนปัญหาเพ่ือให้เกิดมโนส านึก             
โดยการกล่าวถึงเรื่องของพฤติกรรมความเชื่อ พฤติกรรมที่มนุษย์คิดว่าดี คิดว่าถูกและสามารถท าได้ 
ซึ่งในบางครั้งมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอ อาจส่งกระทบต่อระบบนิเวศน์และสัตว์ การที่มนุษย์
โยนเหรียญหรือขยะลงแม่น้ า หรือแม้แต่การโยนทิ้งไว้บนท้องถนน ก็สามารถท าร้ายสัตว์ต่าง ๆ             
โดยทางอ้อม เพราะในหลาย ๆ ครั้งที่มีข่าวเกี่ยวกับสัตว์ที่กินถุงพลาสติก เศษโฟม หรือของอ่ืน ๆ ไม่ใช่
อาหารจนท าให้ เสียชีวิต เนื่องจากมนุษย์ เราละเลยและไม่ได้ ใส่ใจในเรื่องต่าง ๆ รอบข้าง                
ผู้เขียนจึงอยากให้สังคมหันมาใส่ใจกับเรื่องเหล่านี้มากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 37 

จากเนื้อหาข้างต้นผู้เขียนได้สร้างตัวละครที่เป็นเด็กชายสองคนและกล่าวว่า 
“วันนี้เราจะมาปลดปล่อยฮอร์โมนวัยรุ่นที่พลุ่งพล่าน”, “เราจะมาโชว์เกรียน มาสนุกไปกับพวกเรากัน
เถอะ” โดยในช่องที่ 3-4 เป็นภาพที่เด็กชายทั้งสองวิ่งเล่น บริเวณราวบันได กระโดดบนหลังคารถยนต์
ที่จอดโดยภายในรถมีผู้โดยสาร  

จากเนื้อหาด้านบนผู้เขียนได้ใช้กลวิธีการสะท้อนปัญหาด้านการกระตุ้นมโนส านึก 
และมีข้อความเสียดสีที่ว่า“สนุกมากเลย พ่ีเอารถไปล้างรอยเท้ากับตีโป่งก่อนนะ” เป็นการกล่าว            
ให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจถึงพฤติกรรมของเด็กบางกลุ่มในสังคม ที่ไม่รู้จักความเหมาะสมและมารยาท     
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ในสังคม รวมไปถึงวิธีการในการปลูกฝังแนวคิด และความถูกต้อง กฎระเบียบของสังคม                   
จากผู้ปกครอง อีกทั้งยังเป็นการสะท้อนปัญหาความก้าวร้าวของเด็กและมีการเล่นที่ อันตราย                  
อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได ้

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 38 

จากเนื้อหาด้านบนผู้เขียนได้ใช้กลวิธีการสะท้อนปัญหาด้านการกระตุ้นมโนส านึก 
โดยผู้ เขียนแบ่งออกเป็น 4 ช่อง ช่องที่  1,2 เป็นภาพการให้อาหารปลา ช่องที่  3 เป็นภาพ                
การแสดงออกทางอารมณ์ให้ความรู้สึกพอใจ ยินดี และพาลูกกลับบ้าน ส่วนในช่องที่ 4 เป็นภาพของ
เศษขยะที่เต็มพ้ืนและลอยอยู่ในน้ า  

จากข้อมูลผู้เขียนต้องการจะกล่าวกับสังคมถึงลักษณะการปลูกฝังภายในครอบครัว        
เห็นได้จากเนื้อหาเมื่อให้อาหารปลาเรียบร้อยแล้วแม่และลูกพากันเดินกลับไป ภาพช่องสุดท้าย           
เป็นภาพที่มีขยะเกลื่อนพ้ืนและลอยอยู่ ในน้ า  เกิดจากคนที่มาให้อาหารปลา นอกจากนั้น                        
ยังบอกถึงพฤติกรรมของคนในสังคมที่ขาดความรับผิดชอบ  การตระหนักถึงความสะอาด                       
และขาดจิตอาสา 
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ภาพที่ 39 

จากภาพผู้ เขียนได้ใช้กลวิธีการสะท้อนปัญหาด้านการกระตุ้นมโนส านึก                   

ซึ่งในภาพปรากฏข้อความว่า “ฉันท าหน้าที่ฉันดีที่สุดแล้ว” และภาพขยะกองโต เมื่อมีคนขับรถผ่านไป

ได้โยนขยะทิ้ง ทั้งที่มีป้ายบอกว่า “ห้ามทิ้งขยะ” ผู้เขียนได้พยายามจะแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมและ

จิตใต้ส านึกของคนในสังคมบางส่วน ที่มองข้ามและไม่รับผิดชอบต่อสังคม ทั้งที่มีป้ายเขียนว่า             

“ห้ามทิ้งขยะ” แต่ก็ยังมีคนมาทิ้งขยะตรงบริเวณนั้น อีกประการคือจะเห็นได้จากภาพภายใต้ป้าย          

มีขยะที่ถูกทิ้งอยู่แล้วซึ่งมีสีเขียวบ่งบอกได้ว่าเป็นขยะที่ถูกสะสมมาเป็นเวลานาน เกิดการเน่าเสียและ

อาจส่งกลิ่นเหม็น 

นอกจากนี้ผู้เขียนยังต้องการสะท้อนถึงสภาพปัญหาของขยะที่ได้เพ่ิมจ านวน            

มากขึ้น ผลกระทบที่เกิดจากขยะ เช่น เชื้อโรค กลิ่นเน่าเหม็นที่ท าลายระบบหายใจ เหตุการณ์เหล่านี้

ไม่น่าจะเกิดขึ้นหากคนในสังคมใส่ใจและรับผิดชอบต่อขยะของตน 
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ภาพที่ 40 

จากเนื้อหาข้างต้นผู้เขียนได้ใช้กลวิธีการสะท้อนปัญหาด้านการกระตุ้นมโนส านึก 
เห็นได้จากเนื้อหาที่แสดงถึงพฤติกรรมและจิตใต้ส านึกที่เกิดขึ้นของคนในสังคม เกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน
ผู้อ่ืน ปัจจุบันเหตุการณ์ระหว่างผู้ให้ยืมเงินและผู้ขอยืมเงินมีลักษณะที่เปลี่ยนไป หากลูกหนี้ต้องการ 
จะยืมเงินมักจะใช้ค าพูดที่ดี เยินยอ และใช้ถ้อยค าที่แสดงถึงความสัมพันธ์ต่าง ๆ ผู้เขียนได้ใช้ข้อความ
ว่า “มึงคือเพ่ือนที่ดีที่สุด กูขอยืมเงินสักหมื่นได้ไหม” ผู้ขอยืมได้ใช้ค าว่า “เพ่ือนที่ดีที่สุด”เป็น            
การขอร้องเพ่ือให้ตนได้ยืมเงินส าเร็จโดยน าความสัมพันธ์มาอ้าง หลังจากที่ได้รับเงินไปแล้ว เมื่อเจ้าหนี้
ต้องการใช้เงินหรือเมื่อครบก าหนดในการคืนเงินเจ้าหนี้ก็จะต้องไปทวงเงิน แต่ในภาพกลับเป็นการขอ
เงินที่ตนให้ยืมไปคืน เพราะลูกหนี้บ่ายเบี่ยงไม่ยอมมาช าระหนี้สินที่ตนยืมไป มีการใช้ค าพูดพร้อมกับ
แสดงพฤติกรรมที่แตกต่างจากตอนมาขอยืม เห็นได้จากข้อความที่ว่า “มึงจะเลิกคบกูเลยก็ได้นะ         
กูไม่มีจริงๆกูจะเอาที่ไหนมาคืนมึง” เป็นการกล่าวเพ่ือปัดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ผู้เขียนยังสะท้อน
ให้เห็นถึงระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ผู้คนมีรายได้ไม่เพียงพอ ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย เป็นต้น 
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ภาพที่ 41 

จากเนื้อหาที่ปรากฏข้างต้นผู้เขียนใช้การสะท้อนปัญหาด้านการกระตุ้นมโนส านึก 
เป็นการย้ าเตือนถึงพฤติกรรมและจิตใต้ส านึกของคนในสังคมบางส่วน โดยผ่านตัวละครซึ่งในช่องที่ 1 
มีข้อความว่า “ศรัทธา”และภาพของผู้คนมาปิดทองที่พระพุทธรูปในวัด ส่วนช่องที่ 2 มีข้อความว่า 
“สัจธรรม” พร้อมกับเป็นภาพของเศษกระดาษที่เกลื่อนพื้น ทั้งที่มีตะกร้าส าหรับทิ้งกระดาษ ในส่วนนี้
ผู้เขียนต้องการกล่าวถึงพฤติกรรมของกลุ่มคนที่ไปท าบุญ เป็นความศรัทธาของกลุ่มคนที่ก าลังปิดทอง
ที่พระพุทธรูปด้วยรอยยิ้มที่สดใส และเป็น สัจธรรม ที่เกิดขึ้นเพราะคนที่ไปปิดทองไม่ทิ้งขยะลงถัง      
สร้างความสกปรกให้กับวัด ขาดความมีระเบียบวินัยและไม่สนใจในสิ่งที่ตนเองท า 
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จากข้อความและภาพข้างต้นเป็นเหตุการณ์ระหว่างสองครอบครัว ผู้เขียนได้ใช้

กลวิธีการสะท้อนปัญหาด้านการกระตุ้นมโนส านึกของคนในสังคมเกี่ยวกับสะภาพปัญหาที่เกิดขึ้น             

ในสังคม ภายในภาพปรากฏข้อความในช่องที่ 1 ว่า “ท าไมเราถึงไม่มีลูกกันสักทีละคุณ”และข้อความ

ในช่องที่ 2 กล่าวว่า “พวกมึงจะเกิดมาท าอะไรเยอะแยะ”  

จากเนื้อหาและภาพข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ถึงสภาพปัญหาของคนในสังคม         

ที่ขาดความรู้เรื่องการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ , เรื่องของการมีบุตรยาก ความพร้อมและความ            

ไม่พร้อมในการมีบุตร หรือแสดงถึงฐานะทางสังคมเห็นได้จากช่องที่ 1 ปรากฏภาพของครอบครัว          

ที่มีการแต่งกายสะอาด รวมถึงถ้อยค าที่ใช้สื่อสาร แสดงให้เห็นถึงการศึกษาที่ดี ใช้ค าสุภาพและ            

ปัญหาของครอบครัวที่หนึ่งกล่าวว่าตนเองท าไมยังไม่มีลูก อาจเนื่องมาจากการท างานที่หนักและ

พักผ่อนน้อยส่งผลต่อสภาพร่างกาย ซึ่งแตกต่างจากช่องที่ 2 ปรากฏสภาพครอบครัวที่มีฐานะยากจน 

เห็นได้จากที่อยู่อาศัย การแต่งกาย และค าพูดที่ใช้ไม่สุภาพ อีกทั้งภาพของลูก ๆ ที่เดินอยู่ และค าพูด

ที่กล่าวว่า “พวกมึงจะเกิดมาท าอะไรเยอะแยะ” แสดงให้ทราบถึงการสนใจในเรื่องเพศและไม่สนใจใน

การท างาน จากข้อความและภาพข้างต้นเป็นเหตุการณ์ระหว่างสองครอบครัว ผู้เขียนได้ใช้กลวิธีการ

สะท้อนปัญหาด้านการกระตุ้นมโนส านึกของคนในสังคมเกี่ยวกับสะภาพปัญหาที่ เกิดขึ้น                          

ในสังคม ภายในภาพปรากฏข้อความในช่องที่ 1 ว่า “ท าไมเราถึงไม่มีลูกกันสักทีละคุณ”และข้อความ

ในช่องที่ 2 กล่าวว่า “พวกมึงจะเกิดมาท าอะไรเยอะแยะ”  

จากเนื้อหาและภาพข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ถึงสภาพปัญหาของคนในสังคม         

ที่ขาดความรู้เรื่องการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ , เรื่องของการมีบุตรยาก ความพร้อมและความ            

ไม่พร้อมในการมีบุตร หรือแสดงถึงฐานะทางสังคมเห็นได้จากช่องที่1 ปรากฏภาพของครอบครัว          

ที่มีการแต่งกายสะอาด รวมถึงถ้อยค าที่ใช้สื่อสาร แสดงให้เห็นถึงการศึกษาที่ดี ใช้ค าสุภาพและ            

ปัญหาของครอบครัวที่หนึ่งกล่าวว่าตนเองท าไมยังไม่มีลูก อาจเนื่องมาจากการท างานที่หนักและ

พักผ่อนน้อยส่งผลต่อสภาพร่างกาย ซึ่งแตกต่างจากช่องที่ 2 ปรากฏสภาพครอบครัวที่มีฐานะยากจน 

เห็นได้จากที่อยู่อาศัย การแต่งกาย และค าพูดที่ใช้ไม่สุภาพ อีกทั้งภาพของลูก ๆ ที่เดินอยู่ และค าพูด

ที่กล่าวว่า “พวกมึงจะเกิดมาท าอะไรเยอะแยะ” แสดงให้ทราบถึงการสนใจในเรื่องเพศและไม่สนใจ 

ในการท างาน   
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ภาพที่ 43 

จากข้อความและภาพข้างต้นผู้เขียนได้ใช้กลวิธีการสะท้อนปัญหาด้านการ     
กระตุ้นมโนส านึก โดยมีตัวละครคือ ตัวเงินตัวทอง ที่ยืนคุยกันเรื่องที่ว่าจะให้มนุษย์หันมาเคารพตน              
และในช่องสุดท้ายตัวเงินตัวทองก็ได้ไปอยู่บนศาลที่มีผู้คนมากราบไหว้ 

จากท่ีตัวละครกระท าพฤติกรรมข้างต้น ผู้เขียนต้องการจะสื่อสารถึงสภาพปัญหา
ของคนในสังคมที่เชื่อเรื่องงมงาย ความไร้สาระ ความคาดหวังที่ไร้เหตุผล หรือความเป็นไปได้ของ
เรื่องราวที่เกิดขึ้น  คนในสังคมที่ให้ความเคารพและนิยมไปกราบไหว้ขอโชค เสี่ยงดวง เพ่ือหวัง            
จะร่ ารวยอย่างรวดเร็ว แต่ในความเป็นจริงแล้วเราน าเงินไปทิ้งไว้กับเรื่องเหล่านั้นอย่างมาก ตัวละคร
ในภาพก็เช่นกัน ตัวเงินตัวทองแค่อยากให้มีคนเคารพ กราบไหว้จึงพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่มีคนมา           
กราบไหว้ และคิดไปเองว่าผู้คนเหล่านั้นมากราบไหว้ตน  จะเห็นได้ว่าผู้คนที่ไปกราบไหว้ไม่ได้สนใจ
หรือมากราบไหว้ตัวเงินตัวทองแต่คนเหล่านั้นมากราบไหว้ศาลเป็นประจ าอยู่แล้วและไม่ได้สนใจ            
สิ่งอื่นที่เพ่ิมมา 
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ภาพที่ 44 

จากข้อมูลด้านบนผู้ เขียนได้ใช้รูปภาพประกอบข้อความเพ่ือเป็นการเน้นย้ า                    

ให้เรื่องราวชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยผู้เขียนยกกรณีของกลุ่มเด็กวัยรุ่นที่มักจะชอบขับรถเสียงดัง              

ขับรถแข่งกันบนถนนสาธารณะ ส่งผลให้บุคคลอ่ืน ๆ เกิดความร าคาญ และนอกจากนั้นยังอาจ

ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได ้ 

 จากเนื้อหาด้านบนผู้เขียนต้องการกระตุ้นมโนส านึกของคนในสังคมที่มีพฤติกรรม

เช่นเดียวกับตัวละคร โดยผู้เขียนได้ให้ตัวละครกล่าวว่า “มึงดึงท้ายให้กูหน่อย” และภายในภาพกลับ 

มียมบาลนั่งรั้งท้ายให้ แสดงให้เห็นถึงอันตราย อีกทั้งยังส่งผลเสียต่อคนอ่ืน และอาจถึงแก่ชีวิต 

นอกจากนี้เพ่ือให้คนในสังคมตระหนักถึงความปลอดภัย ช่วยกันป้องกัน และแก้ไขปัญหาเหล่านี้             

อีกด้วย 
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                            จากเนื้อหาที่ปรากฏข้างต้นผู้เขียนต้องการกระตุ้นมโนส านึกถึงพฤติกรรม              
ในการขับรถของผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ จากภาพเหตุการณ์เป็นการขับรถระหว่างรถจักรยานยนต์
และพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ โดยการเปรียบเทียบระหว่างผู้ที่ขับรถจักรยานยนต์ ซึ่งมีความ
คล่องตัวและรวดเร็วกว่า สามารถขับรถในความเร็วระดับหนึ่งได้ หากเปรียบเทียบกันในภาพจะเห็น    
ได้ว่าผู้ที่ก าลังขับรถโดยสารสาธารณะนั้นพยายามจะขับแข่งกับรถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นพฤติกรรม          
ที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตราย และไม่เหมาะสม ก่อให้เกิดปัญหาแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน และอาจสร้างความ
เสียหายแก่รถคันอ่ืน นอกจากเรื่องของความเร็ว และอันตรายแล้วผู้เขียนยังแฝงแง่คิดเกี่ยวกับ           
การปฏิบัติตามกฎจราจรเห็นได้จาก ผู้ที่ขับขี่ รถจักรยานยนต์สวมนิรภัย เป็นการบอกถึง                 
ความปลอดภัยและความเหมาะสมในการเลือกยานพาหนะที่ใช้ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 46 

จากข้อความข้างต้นเป็นเรื่องราวที่ผู้ เขียนต้องการกระตุ้นมโนส านึกของ             

คนในสังคม โดยกล่าวถึงประเพณีการรับน้องนักศึกษาใหม่ ที่สมัครเข้าเรียนและสอบได้มีความคิด               

ความฝันที่จะไปสู่เป้าหมายที่ตนเองคาดหวังไว้ เส้นทางแห่งความฝันที่ก าลังจะเกิดขึ้นจริงรออยู่

ข้างหน้า เห็นได้จากข้อความที่ปรากฏในภาพว่า “เส้นทางบัณฑิต” ผู้เขียนใช้ภาพเพ่ือขยายเนื้อหา         

ให้ชัดเจนด้วยการวาดขั้นบันไดและปลายทางมีหมวกบัณฑิตรออยู่ข้างหน้า แต่เมื่อได้เข้ามาเรียนกลับ

พบรุ่นพ่ี ที่มาขวางทางไว้และกล่าวว่า “พ่ีขอต่อยท้องให้ม้ามแตกหน่อยครับ” เป็นการกล่าวถึง

พฤติกรรมการรับน้องที่รุนแรงและอาจก่อให้เกิดอันตราย ในอดีตการรับน้องมุ่งเน้นเพ่ือสานสัมพันธ์

ระหว่างพ่ี น้อง และเพ่ือน เพ่ือให้เกิดความสามัคคี ช่วยเหลือกัน แต่ในปัจจุบันกลายเป็นเรื่องสนุก      
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ไม่ค านึงถึงหลักศีลธรรม และอันตราย นอกจากนี้การรับน้องยังเป็นการฝึกฝน การปรับตัว การเรียนรู้

และการอยู่ร่วมกันระหว่างพ่ีน้องอีกด้วย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 47 

จากเนื้อหาที่ปรากฏผู้เขียนต้องการกระตุ้นมโนส านึกของคนในสังคมเกี่ยวกับ
หน้าที่ ความรับผิดชอบและการส านึกในบุญคุณ โดยผู้เขียนได้ใช้ประเด็นที่ก าลังเป็นจุดสนใจในสังคม
คือ จากกรณีของคุณครูท่านนี้ได้เซ็นค้ าประกันการกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ให้แก่นักเรียน      
หลายคนเมื่อหลายปีก่อน บางส่วนได้ติดต่อช าระหนี้ตามปกติ ในขณะที่บางส่วนไม่ได้ติดต่อช าระหนี้
ตามก าหนด จึงมีหนังสือจากศาลเพ่ือยึดบ้านและทรัพย์สินของคุณครูจนเกิดเป็นประเด็นข่าว                
ที่ ได้รับความสนใจ ผู้ เขียนจึงน าข่าวเหตุการณ์ต่าง ๆ มาสร้างเป็นภาพการ์ตูนเพ่ือสะท้อน                   
ความปรารถนาดีของคุณครูที่มีต่อนักเรียนเพ่ือให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา และนักเรียนที่ไม่ได้ส านึก
ในบุญคุณของครูและยังสร้างปัญหาให้แก่ครู เพ่ือเป็นเครื่องเตือนให้ผู้คนในสังคมเกิดภาพสะท้อนและ
เกิดจิตส านึกที่ดีข้ึน 
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ภาพที่ 48 

จากเนื้อหาที่ปรากฏข้างต้นผู้เขียนต้องการกระตุ้นมโนส านึกของคนในสังคม

เกี่ยวกับหน้าที่ ความรับผิดชอบและจิตใต้ส านึก โดยเนื้อหาที่พบผู้เขียนต้องการสะท้อนให้เห็น           

ถึงความพยายามของกลุ่มคนที่จัดท าภาพยนตร์เพ่ือให้ผู้ชมเกิดความสนุกและน่าติดตามและ             

เป็นการสร้างรายได้จากความนิยม ชื่นชอบจากคนในสังคมอย่างถูกวิธี แต่จะเห็นได้ว่าในสังคมไทย       

ยังมีคนบางกลุ่มที่มีพฤติกรรมแบบเดียวกับตัวละคร มีความเห็นแก่ตัวและอยากหารายได้โดยไม่ต้อง           

ลงทุนมาก ผู้เขียนจึงได้น าพฤติกรรมเหล่านั้นมาถ่ายทอดเป็นเรื่องราวด้านบน โดยใช้ข้อความ              

ในช่องที่ 1 ว่า “ทีมผู้สร้างท างานอย่างหนัก ใช้ทุนสร้างมหาศาล เพ่ือให้ได้ภาพยนตร์ที่ดีที่สุด”               

ผู้เขียนต้องการแสดงให้ทราบถึงความตั้งใจในการท างานของผู้สร้างภาพยนตร์ ในช่องที่ 2 ปรากฏ

ข้อความว่า “สนุกจริงๆ สมแล้วเป็นหนังที่ใช้ทุนสร้างหลายล้าน” จากข้อความไม่ได้เป็นการสื่อถึง       

ค าชมหรือความประทับใจแต่เป็นการเหน็บแนม เพ่ือต่อว่าผู้ที่มีความเห็นแก่ตัวเพราะ พฤติกรรมและ

ค าพูดในช่องที่ 3 ที่กล่าวว่า “แบบนี้ต้องเพ่ือแผ่ให้คนอ่ืนดูฟรีๆดีกว่า (รู้สึกเป็นคนดี)” ค าที่ขีดเส้นใต้ 

เป็นการแสดงให้เห็นชัดเจนว่าผู้เขียนไม่ได้เห็นด้วยและเป็นการน าเรื่องราวที่เป็นปัญหาสังคมมาตีแผ่

และส่งต่อ บอกกล่าวถึงจุดที่ควรแก้ไข 
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ภาพที่ 49 

จากเนื้อหาและภาพด้านบนผู้เขียนต้องการกระตุ้นมโนส านึกของคนในสังคม
เกี่ยวกับการใช้ความรุนแรง การมีเหตุผลและการช่วยเหลือกัน นอกจากนี้ผู้เขียนต้องการจะบอกถึง
พฤติกรรมการใช้ความรุนแรงและสะท้อนสะภาพปัญหาของคนในสังคมที่ขาดการช่วยเหลือ               
และมีความเห็นแก่ตัว เพราะต่างก็คิดว่าไม่ใช่เรื่องของตนเอง คิดว่าคนในโลกออนไลน์จะช่วยให้ผู้ร้าย
โดนลงโทษ แต่ลืมคิดไปว่าขณะนั้นที่ก าลังเกิดเหตุท าไมไม่เข้าไปช่วยผู้ที่ถูกท าร้าย 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 50 
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จากเนื้อหาที่ปรากฏข้างต้นผู้เขียนต้องการกระตุ้นมโนส านึกของคนในสังคม

เกี่ยวกับการรักษามารยาทและการแสดงออกตามกาลเทศะ โดยเนื้อหาด้านบนผู้เขียนได้น าประเด็น

ทางสังคมที่มีข่าวเกี่ยวกับคนหนุ่มวัยกลางคนตบหัวชายชรา และได้ถูกเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ ท าให้

คนในสังคมให้ความสนใจและแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ เมื่อผู้คนให้ความสนใจมากขึ้นบุคคลที่อยู่           

ในภาพจึงได้ออกมากล่าวแก้ตัวว่าเป็นเพื่อนกัน  

ผู้เขียนได้น ามาวาดและเขียนเรื่องราวเพ่ือสะท้อนถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 

และการแสดงออกที่ไม่รู้จักกาลเทศะ จากภาพปรากฏข้อความที่หนุ่มวัยกลางคนกล่าวว่า “เป็นเพ่ือน

กันเล่นกันแบบนี้ประจ า บอกเขาไปสิว่าเป็นเพ่ือนกัน” พร้อมกับมีข้อความของคนในสังคมที่กล่าวว่า 

“อ๋ออย่างนี้นี่เอง” “ขอโทษนะครับที่เข้าใจผิด”  ในส่วนที่ขีดเส้นใต้ ผู้เขียนต้องการประชดประชัน

เสียดสีเพ่ือให้ทราบถึงการขาดจิตส านึกและการเคารพผู้ใหญ่ของคนในสังคมบางกลุ่ม เนื่องจาก

สังคมไทยเป็นสังคมที่ให้เกียรติกันและเคารพผู้ที่อายุมากกว่า ผู้ที่อายุน้อยจะต้องเคารพผู้ใหญ่ เป็นต้น 

จากข้อมูลที่กล่าวมาสามารถสรุปได้ว่ าผู้ เขียนได้ ใช้กลวิธีการสะท้อนปัญหา                    

ผ่านตัวละคร เป็นการกล่าวถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและจะต้องช่วยกันแก้ไข ด้วยการกระตุ้น           

มโนส านึก เพ่ือให้คนในสังคมรับรู้ถึงสะภาพปัญหาและหันมาร่วมมือกันแก้ไขหรือปรับปรุงให้ดีขึ้น   

โดยมโนส านึกนั้นจะอยู่ในตัวบุคคลทั่วไป จากข้อมูลที่พบเป็นเรื่องที่คนในสังคมละเลย มองข้าม และ

ไม่ได้ให้ความส าคัญ อีกทั้งยังเป็นเรื่องที่คนในสังคมยังคงปฏิบัติและคิดว่าการกระท านั้นถูกต้อง               

ทั้งนี้ผู้เขียนยังสะท้อนให้ผู้อ่านเข้าใจและเกิดความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งตระหนักถึง

ปัญหาต่าง ๆ ได้รับรู้ เป็นต้น  

จากการวิเคราะห์กลวิธีการเสียดสีที่ปรากฏในการ์ตูนเพจJod 8riew จ านวน 145 
สถานะ พบกลวิธีการเสียดสี 3 กลวิธี ได้แก่ 1) กลวิธีการท าให้เป็นเรื่องตลก ผู้เขียนได้น าการเล่าเรื่อง
ที่พบเห็นได้ทั่วไปและเป็นเรื่องใกล้ตัวของคนในสังคมมาถ่ายทอด ล้อเลียนหรืออาจกล่าวเกินจริง            
น าความผิดพลาด จุดด้อยและความเสแสร้งผ่านทางภาษา ตัวละคร โดยมุ่งแสดงให้เห็นสภาวะภายใน
ของเป้าของการเสียดสีซึ่งท าให้กลายเป็นเรื่องตลก 2) กลวิธีการปรับเปลี่ยนเนื้อหา พบว่าผู้เขียน
จ าเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนเนื้อหาและตัวละครเพ่ือป้องกันตนเองจากการเอาผิดทางกฎหมาย เป็นการ
เสียดสีที่ไม่ชัดเจนแต่สาระของเรื่องหรือจุดประสงค์ของเรื่องยังคงเดิมและ3) กลวิธีการสะท้อนปัญหา 
ผู้เขียนใช้ตัวละคร เรื่องราวที่เกิดขึ้น เป็นสื่อกลางเพ่ือสะท้อนปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบัน                
บางเรื่องเป็นสิ่งที่คนในสังคมมองข้ามหรือละเลย บางเรื่องกลายเป็นพฤติกรรมเคยชินและสังคมไม่ได้
ให้ความส าคัญ เป็นต้น 
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บทที่ 5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
งานวิจัยเรื่องการศึกษาเนื้อหาและกลวิธีการเสียดสี ในการ์ตูนเพจ  Jod 8riew              

มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเนื้อหาที่ปรากฏในการ์ตูนเพจJod 8riew และเพ่ือศึกษากลวิธีการเสียดสีที่
ปรากฏในการ์ตูนเพจJod 8riew งานวิจัยเรื่องนี้อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลประเภทสื่อออนไลน์ คือ            
เพจJod 8riew จากWebsite : https://www.facebook.com/OmeagaJod/ มุ่งเน้นเก็บข้อมูลจาก
เนื้อหาในรูปแบบ วัจนภาษาและอวัจนภาษาที่ทางผู้เขียนได้เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่       
1 มีนาคม – 31 ธันวาคม 2561 รวม 10 เดือน จ านวน 145 สถานะ โดยสรุปผลการวิจัย                    
การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 

สรุปผลการวิจัย 

 การ์ตูนเพจJod 8riew เป็นสื่อใหม่และพบว่ามีผู้ติดตามเป็นจ านวนมากเป็นเพจที่สอดแทรก
แง่คิด การเสียดสีกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นโดยการถ่ายทอดออกมาทางวัจนภาษาและอวัจนภาษา    
ที่ปรากฏทางเพจมีการเผยแพร่ภาพและข้อความเป็นจ านวนมากจากผู้ติดตามคนอ่ืนๆ และไม่มีการ
จ ากัดเพศ วัย บุคคล สถานที่ สามารถเข้าถึงได้ง่าย ในงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยพบว่า 

1)  การศึกษาเนื้อหาที่ปรากฏในการ์ตูนเพจJod 8riew  

ลักษณะเนื้อหาที่ปรากฏในการ์ตูนเพจJod 8riew สามรถแบ่งเนื้อหาได้ 4 ประเภท 
ได้แก่ 1) เนื้อหาเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนในสังคม 2) เนื้อหาเกี่ยวกับการเมือง 3) เนื้อหาเกี่ยวกับ
การศึกษา และ 4) เนื้อหาเก่ียวกับปัญหาสังคม สามารถอธิบายได้ดังนี้  

เนื้อหาเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนในสังคม แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) เนื้อหา
เกี่ยวกับครอบครัว พบจ านวน 9 สถานะ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ลักษณะการสอนของคนใน
ครอบครัว และความแตกต่างของบริบททางสังคม 2) เนื้อหาเกี่ยวกับกระแสสังคม พบจ านวน             
21 สถานะ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ สังคมแฟชั่นและความเชื่อและ 3) เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง
สัพเพเหระ พบจ านวน 73  สถานะ, เนื้อหาเกี่ยวกับการเมือง ผู้เขียนได้น าเสนอประเด็นที่ทางสังคม 
ได้ให้ความสนใจและก าลังเป็นข่าว เช่น เรื่องของกรณีนาฬิกาหรูราคาแพง ข้อความระหว่างอดีต
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นักการเมืองและนักการเมืองคนปัจจุบัน พบจ านวน 2 สถานะ, เนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษา พบเรื่องราว
ที่ปรากฏเนื้อหาทางการศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา             
ซึ่งเนื้อหาจะเป็นการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของระบบ
การศึกษาของประเทศไทย พบจ านวน13 สถานะ และเนื้อหาเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นทางสังคม            
เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในสังคม เรื่องที่สังคมไม่ให้การยอมรับและเรื่องที่สังคมยังละเลย             
บางปัญหายังคงมีอย่างต่อเนื่องและเกิดเหตุการณ์แบบเดิมซ้ า ๆ สภาพปัญหาสังคม พบจ านวน           
28 สถานะ  

ลักษณะเนื้อหาที่พบมากที่สุดคือ เนื้อหาเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนในสังคม ที่กล่าวถึง         
การท ากิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน จ านวน 73 สถานะ โดยเนื้อหาส่วนมากพบว่าเป็นการใช้ชีวิต
ของคนในสังคมที่พบเจอเรื่องราว ประสบการณ์ และเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือเรื่องราวที่เกิดขึ้น         
โดยบังเอิญ ล าดับสอง คือ เนื้อหาเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นทางสังคม จ านวน 28 สถานะ มีเนื้อหา
เกี่ยวกับเรื่องของสภาพปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่างจะเป็นด้านพฤติกรรม การสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อ่ืน 
การขับรถจักรยานยนต์แข่งกันเสียงดัง การทิ้งขยะ และประเด็นที่ก าลังพูดถึงกันในสังคม ล าดับสาม 
คือ เนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษา จ านวน 13 สถานะ เป็นเนื้อหาที่ เกิดขึ้นภายในสถานศึกษา               
ด้านการเรียน การวัดผลและทัศนคติของครูและเนื้อหาที่พบน้อยที่สุด คือ เนื้อหาเกี่ยวกับการเมือง      
จ านวน 2 สถานะ อาจเนื่องมาจากการระวังเรื่องของกฎหมาย การเอาผิดจากเจ้าของเรื่อง ผู้เขียน   
ได้มีการปรับเปลี่ยนตัวละครและกล่าวถึงในเรื่องเหล่านี้น้อย ในส่วนของเนื้อหาที่พบเป็นเรื่องราว
เกี่ยวกับนักการเมืองที่ก าลังมีประเด็นทางสังคมและก าลังได้รับความสนใจ  

2) การศึกษากลวิธีการเสียดสีที่ปรากฏในการ์ตูนเพจJod 8riew  

จากการ์ตูนเพจJod 8riew ทั้งหมด 145 สถานะ ผู้เขียนได้มีการใช้รูปแบบในการ
น าเสนอที่แตกต่างกันออกไปเพราะรูปแบบของการเสียดสีมีหลากหลายรูปแบบด้วยกัน ได้แก่               
การเปรียบเทียบ การประชดประชัน การล้อเลียน การสื่อสารแบบตรงไปตรงมา โดยผู้เขียนการ์ตูน
เพจ Jod 8riew มักน ารูปแบบการ เสี ยดสีมาใช้ ในง านเขียน เ พ่ือสร้ างความน่ าสนใจและ                         
เป็นที่น่าติดตามได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถช่วยให้ผู้เขียนได้ใช้จินตนาการในการสร้างสรรค์ภาพ
และข้อความได้อย่างอิสระ เพราะงานเขียนประเภทเสียดสีนั้น ผู้แต่งนิยมน ามาเขียนหรือกล่าวถึงอาจ         
ไม่ถูกต้องและผิดศีลธรรม หรือขัดแย้งกับความถูกต้องของสังคมเป็นเรื่องที่กล่าวอย่างตรงไปตรงมา
ไม่ได้ จึงนิยมน ารูปแบบการเสียดสีเข้ามาใช้เพื่อน าเสนอเรื่องราวต่างๆ 
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กลวิธีการเสียดสีที่ปรากฏในการ์ตูนเพจJod 8riew ผู้วิจัยแบ่งเป็น 3 กลวิธี ได้แก่               
1) กลวิธีการท าให้เป็นเรื่องตลก 2) กลวิธีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาและ 3) กลวิธีการสะท้อนปัญหา  
สามารถอธิบายดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

กลวิธีการท าให้เป็นเรื่องตลกเป็นการกล่าวเกินจริง การกล่าวน้อยกว่าความเป็นจริง  
การเปรียบต่างและมีค าที่สะกิดใจ สิ่งที่ผู้เขียนได้ถ่ายทอดคือ ความโง่ เขลา จุดด้อยและความเสแสร้ง 
การเปรียบเทียบเพ่ือให้เห็นต่ ากว่า การกล่าวเกินจริงประกอบไปด้วยค าบริภาษที่แสดงความรู้สึก
เหยียดหยาม การลดสภาพตรรกะให้ไร้สาระ พบจ านวน 54 สถานะ, กลวิธีการปรับเปลี่ยนเนื้อหา 
เป็นการเสียดสีที่ไม่ชัดเจนเนื่องจากผู้เขียนจะต้องระวังเกี่ยวกับการเอาผิดทางกฎหมาย อาจกล่าวได้
ว่าผู้เขียนต้องมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาและตัวละคร แต่สาระของเรื่องหรือจุดประสงค์ของเรื่องยังคง 
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ โครงเรื่อง และตัวละคร พบจ านวน 15 สถานะ และกลวิธีการ
สะท้อนปัญหา เป็นการน าเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมาน าเสนอผ่านตัวละคร ฉาก เหตุการณ์ ผู้เขียนได้
ถ่ายทอดและบอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม จากพฤติกรรมของคนในสังคม ความเห็นแก่ตัว    
การเอารัดเอาเปรียบ และความเหลื่อมล้ าทางสังคม สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท ได้แก่ 1) การสะท้อน
ปัญหาด้วยการเปิดช่องให้ผู้อ่านตีความ และ2) การสะท้อนปัญหาด้านการกระตุ้นมโนส านึก                 

กลวิธีการสะท้อนปัญหาเป็นกลวิธีที่ผู้เขียนเลือกใช้มากที่สุดพบจ านวน 76 สถานะ 
เนื้อหาที่ผู้เขียนน ามาเขียนส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาการทิ้งขยะ การใช้ความรุนแรง ความเหลื่อมล้ าทางสังคม หรือแม้แต่การเห็นแก่ตัวของ                 
คนในสังคม อันดับที่สอง คือ กลวิธีการท าให้เป็นเรื่องตลก พบจ านวน 54 สถานะ เนื้อหาที่ผู้เขียน
กล่าวถึงส่วนใหญ่จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด จากพฤติกรรม
ต่าง ๆ ที่คนในสังคมปฏิบัติ เช่น การกินหมูกระทะ การไปกินบุพเฟต์ บางสถานะผู้เขียนได้น าเรื่อง               
ที่เป็นประเด็นทางสังคมแต่น ามาปรับเปลี่ยนเพ่ือให้เนื้อหาเบาลง เมื่อผู้อ่านอ่านก็จะเข้าใจและรู้สึก
ผ่อนคลาย และกลวิธีที่ผู้เขียนใช้น้อยที่สุด คือ กลวิธีการปรับเปลี่ยนเนื้อหา ในส่วนนี้ที่พบน้อยที่สุด
อาจเนื่องมาจากการป้องกันทางด้านกฎหมายจากบุคคลที่ผู้เขียนต้องการจะกล่าวถึง เป็นการเสียดสี                
ที่ไม่ชัดเจนจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหา และตัวละครเพ่ือให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจและสะดวก          
ต่อการเผยแพร่ เป็นต้น 

อภิปรายผล 

จากการศึกษาเนื้อหาและกลวิธีการเสียดสีในการ์ตูนเพจJod 8riew ต้องการเป็น        ที่
ผ่อนคลายและเป็นศูนย์รวมเพ่ือแสดงออกทางความคิดของกลุ่มคนทั่วไป โดยมีเพจเป็นตัวกลาง        
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ในการสื่อสารระหว่างเจ้าของเพจและผู้ติดตามเพจJod 8riew เป็นเพจที่ไม่ได้มุ่งเน้นชี้น าสังคม       
แต่เป็นเพจที่ตีแผ่และเสียดสีเรื่องราว ประสบการณ์ พฤติกรรม ตลอดจนมุมมองของคนในสังคม   
เรื่องบางเรื่องคนในสังคมส่วนมากมักเลือกที่จะมองข้าม แต่เพจJod 8riew ได้น าประเด็นส าคัญ        
ต่าง ๆ มาถ่ายทอดและเขียนเรื่องราวเหล่านั้นเพ่ือส่งต่อให้แก่คนในสังคมได้รับรู้และช่วยกันแก้ไข
ปัญหา ทั้งนี้สื่อหรือเรื่องราวเหล่านั้นที่ผู้เขียนส่งไป จะถูกเลือกสรรด้วยตัวผู้รับสารเอง ผู้รับสารจะเป็น             
ผู้ตัดสินในการเลือกรับข้อมูลด้วยวิจารณญาณของตนเอง 

จากการศึกษาเนื้อหาและกลวิธีการเสียดสีในการ์ตูนเพจJod 8riew ปรากฏเนื้อหา            
4 ประเภท ซึ่งเนื้อหาที่มีความโดดเด่นและพบมากที่สุด คือ เนื้อหาเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนในสังคม           
ที่กล่าวถึงการท ากิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน(สัพเพเหระ) โดยเนื้อหาส่วนมากพบว่าเป็นการ             
ใช้ชีวิตของคนในสังคมที่พบเจอเรื่องราว ประสบการณ์ และเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด  

นอกจากนี้เนื้อหาที่ปรากฏในการ์ตูนเพจJod 8riew ที่มีความน่าสนใจเป็นอันดับสอง 
คือ เนื้อหาเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นทางสังคม โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของสภาพปัญหาต่าง ๆ             
ไม่ว่ าจะเป็นด้านพฤติกรรม การสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ อ่ืนทั้ งทางตรงและทางอ้อม                          
การขับรถจักรยานยนต์แข่งกันเสียงดัง การทิ้งขยะ และประเด็นที่ก าลังพูดถึงกันในสังคม                       
ส่วนเนื้อหาที่ปรากฏในการ์ตูนเพจJod 8riew เป็นอันดับสุดท้าย คือ เนื้อหาเกี่ยวกับการเมือง              
อาจเนื่องมาจากขอบเขตทางกฎหมายและสังคมที่ ไม่อาจกล่าวออกมาโดยตรง  การระวัง                        
การเอาผิดจากเจ้าของเรื่อง ผู้เขียนจึงได้มีการปรับเปลี่ยนตัวละครและกล่าวถึงในเรื่องเหล่านี้น้อย  

จากผลการศึกษากลวิธีการเสียดสีที่ปรากฏในการ์ตูนเพจ Jod 8riew ผู้ วิจัยพบ             
กลวิธีการเสียดสีทั้งหมด 3 กลวิธี ได้แก่ กลวิธีการสะท้อนปัญหาเป็นกลวิธีที่ผู้เขียนเลือกใช้มากที่สุด
พบโดย เนื้อหาที่ผู้เขียนน ามาเขียนส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม            
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการทิ้งขยะ การใช้ความรุนแรง การเอารัดเอาเปรียบ และความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
อันดับที่สอง คือ กลวิธีการท าให้เป็นเรื่องตลก พบว่าเนื้อหาที่ผู้เขียนกล่าวถึงส่วนใหญ่เป็นเหตุการณ์    
ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด จากพฤติกรรมต่าง ๆ ที่คนในสังคมปฏิบัติ เช่น         
การกินหมูกระทะ การไปกินบุพเฟต์ บางสถานะผู้เขียนได้น าเรื่องที่เป็นประเด็นทางสังคมแต่น ามา
ปรับเปลี่ยนเพ่ือให้เนื้อหาเบาลง เมื่อผู้อ่านอ่านก็จะเข้าใจและรู้สึกผ่อนคลาย โดยผู้เขียนได้ใช้ข้อความ
สั้น ๆ ผ่านตัวละคร ฉาก สถานที่ พฤติกรรม เพ่ือบอกถึงความแตกต่าง ผู้เขียนได้มีการแบ่งช่องของ
เนื้อหาตั้งแต่ 1 ช่องไปจนถึง 6 ช่อง โดยเรียงล าดับจากซ้ายไปขวา สอดคล้องกับที่อลงกต เพชรศรีสุก 
(2561) ได้ศึกษาเรื่องบทบาทของทัศนศิลป์ที่มีต่อสังคม ผลการศึกษาพบว่า การล้อเลียนคือ          
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การเย้ยหยัน เสียดสี ผู้คนหรือสถาบันเพ่ือให้พวกเขาเปลี่ยนการกระท าไป การล้อเลียนไม่เพียงแค่     
ท าให้คลายเครียด หยอกล้อ และเรียกเสียงหัวเราะเท่านั้น ยังสามารถใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงและแก้ไขได้  

กลวิธีที่พบว่ามีการใช้น้อยที่สุด คือ กลวิธีการปรับเปลี่ยนเนื้อหา ในส่วนนี้ที่พบน้อยที่สุด
อาจเนื่องมาจาก เรื่องที่ผู้เขียนกล่าวถึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับประเด็นทางการเมือง นักการเมืองหรือเรื่องที่
สังคมยังไม่ให้การยอมรับ ซึ่งอาจมีการเอาผิดทางกฎหมายได้และเพ่ือป้องกันการฟ้องร้องจากบุคคล 
ที่ผู้เขียนต้องการจะกล่าวถึง เป็นการเสียดสีที่ไม่ชัดเจน หากจะกล่าวถึงจะต้องเปลี่ยนแปลงทั้งตัว
ละคร โครงเรื่อง ฉาก อ่ืน ๆ สอดคล้องกับ สุวรรณา งามเหลือ (2557) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการศึกษา
วิเคราะห์ภาพล้อสังคมไทยในสื่อออนไลน์ ผลการศึกษาพบว่า ภาพสะท้อนบริบทในมิติทางสังคมและ
วัฒนธรรมไทย ภาพล้อเกิดจากความก้าวหน้า  ทางเทคโนโลยีที่เอ้ืออ านวยให้การสร้างสื่อหรือ               
การสร้างภาพล้อท าได้ง่ายขึ้น ทั้งยังเป็นช่องทางในการสร้างความเท่าเทียมด้านอ านาจในการสื่ อสาร
ของคนในสังคม ในมิติสังคมไทย การสื่อสาร ส าหรับสื่อบางประเภทยังคงถูกควบคุมหรือผูกขาด         
ทางอ านาจในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  ปัจจุบันการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีความเข้มงวด
มากยิ่งขึ้น เนื่องจากสื่อออนไลน์เป็นสื่อที่เข้าถึงคนกลุ่มใหญ่ในสังคม ที่อาจสร้างผลกระทบในวงกว้าง
ได้ง่ายและรวดเร็ว  ประกอบกับกฎหมายว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ได้แก่  
พระราชบัญญัติว่าด้วยการ กระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ที่มีบทลงโทษเพ่ือมิให้
เกิดการกระท าความผิดที่จะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายต่อบุคคลอ่ืนหรือสังคม 

ผู้วิจัยสังเกตว่า การ์ตูนเพจJod 8riew มีความมุ่งเน้นเพ่ือสะท้อนเรื่องราวต่าง ๆ          
ที่เกิดขึ้นในสังคม ทั้งที่ก าลังเป็นข่าวหรือที่สงบลงไปแล้วหรือเรื่องราวที่ผ่านมานานแล้วตลอดจน
เรื่องราวที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่มักจะเกิดกับทุกคน อีกทั้งยังมีแนวคิดพ้ืนฐานจาก
การเข้าใจและเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกของกลุ่มคนหรือคนที่ไม่สามารถพูดในสิ่งที่คิด เป็นตัวแทนของ
คนที่พูดในเรื่องที่เกิดจากความเป็นจริง ตีแผ่เรื่องที่คนส่วนใหญ่เลือกที่จะมองข้าม นอกจากเรื่ องราว
เนื้อหาที่พบในการ์ตูนเพจJod 8riew แล้วนั้นตัวละครยังมีบทบาทส าคัญที่สามารถช่วยให้เนื้อหาหรือ
การเสียดสีนั้น ๆ ประสบความส าเร็จ เมื่อผู้ อ่านเปิดอ่านแล้วจะเกิดความเข้าใจโดยง่าย เช่น              
การสร้างตัวละครที่มีบุคลิกแตกต่างไปจากเดิมหรือเอาของเดิม ๆ มาปรับเปลี่ยนใหม่ น้ าเสียงที่ใช้
พบว่ามีการแทรกในเนื้อหาที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นอารมณ์โกรธ เศร้า น้อยใจ เบื่อ ง่วง เพลีย หิว 
นอกจากท่ีกล่าวมายังมีการใช้ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา โดยผู้เขียนสามารถเลือกสรรได้เหมาะสม
กับเนื้อหาของสถานะนั้น ๆ ทั้งนี้การเข้าถึง การเข้าใจปัญหาเหล่านั้นตัวเจ้าของเพจเองก็ต้อง
ระมัดระวังในการเลือกเรื่องราวและการวาด สร้างเรื่องราวที่จะน าเสนอออกมา 
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การเสียดสีที่พบในเรื่องนั้นนอกจากจะให้คุณค่าด้านความบันเทิงแล้วยังมีคุณค่าที่สอดแทรก
สาระอยู่ ใน เนื้อหา ตัวละคร และภาษา เจ้าของเพจสามารถน ามารวบรวมไว้ ใน ผลงาน                       
ได้อย่างกลมกลืน ซึ่งข้อค้นพบดังกล่าวจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในงานเขียนหรือภาพวาด            
ที่มุ่งเสนอไว้ในผลงานสารประโยชน์ เพ่ือการชี้จุดบกพร่องทางสังคมและช่วยกันแก้ปัญหาของ             
สังคม นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงตัวผู้เขียนเองที่ก าลังอยู่ในยุคของการถูกกดดัน ไม่สามารถ              
พูดตรงไปตรงมาได้ เนื่องจากกลัวอ านาจหรืออิทธิพลของบุคคลที่กล่าวถึง ด้วยเหตุนี้ งานเขียน            
แนวนี้สมควรได้รับการสนับสนุน เพ่ือเป็นผลงานที่ก่อให้เกิดคุณค่าต่อสังคมต่อไป  
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