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จากเดิมท่ีการ์ตูนนั้นถูกจ าแนกให้เป็นประยุกต์ศิลป์และถูกมองว่าเป็นศิลปะระดับ

ล่าง  แต่ในเวลาปัจจุบนัก าแพงทางคุณค่าระหวา่งวจิิตรศิลป์และการ์ตูนนั้นก็ไดเ้ร่ิมท่ีจะทลายลงไป
บา้ง โดยสังเกตได้จากการท่ีมีศิลปินร่วมสมยัจ านวนมากท่ีสร้างสรรค์ผลงานในฐานะของวิจิตร
ศิลป์แต่กลบัมีลกัษณะของการ์ตูนปรากฏอยู ่ รวมทั้งในวงการศิลปะร่วมสมยัไทยดว้ยเช่นกนั 

วทิยานิพนธ์น้ีจึงมีจุดประสงคใ์นการศึกษาวจิยัเก่ียวกบัวธีิน าลกัษณะของการ์ตูนมาใช้
ในผลงานศิลปะร่วมสมยัไทย โดยก าหนดถึงลกัษณะของการ์ตูนเอาไวเ้ป็น 6 ประการ ไดแ้ก่ การ์ตูน
มีลกัษณะของศิลปะรูปลกัษณ์ (Figurative Art), การ์ตูนมีลกัษณะของการเล่าเร่ือง, การ์ตูนมีลกัษณะ
ของการท าให้ดูเรียบง่าย, การ์ตูนมีลกัษณะของการท าให้ดูเกินจริงหรือบิดเบ้ียว, การ์ตูนมีลกัษณะ
ของการส่ือสารด้วยอารมณ์ขัน  และการ์ตูนมีลักษณะของการใช้ภาษาถ้อยค า  ซ่ึงผูเ้ขียนได้น า
ลกัษณะของการ์ตูนทั้ง 6 ประการมาเป็นหลักเกณฑ์ในการคดัเลือกศิลปินร่วมสมยัของไทยมา
วิเคราะห์ โดยไดค้ดัเลือกศิลปินมาทั้งหมด 7 ท่านไดแ้ก่ กฤษฎางค ์อินทะสอน, เกียรติอนนัต ์เอ่ียม
จันทร์ , ทวี รัชนีกร, ทวีศัก ด์ิ  ศรีทองดี , พัชรพล  แตงร่ืน , ล าพู   กันเสนาะ  และวสันต์  สิทธิ
เขตต์ บทความน้ีจะแบ่งศิลปินออกเป็น 4 กลุ่มดว้ยเกณฑ์ทางเน้ือหา ไดแ้ก่ กลุ่มประเด็นทางสังคม 
กลุ่มประเด็นทางเพศ  กลุ่มประเด็นทางการเมือง และกลุ่มประเด็นทางศาสนา โดยจะอธิบายวา่ใน
ผลงานของศิลปินแต่ละท่านนั้นมีวธีิการใชล้กัษณะของการ์ตูนเหล่านั้นอยา่งไรบา้ง 

จากการศึกษาพบวา่ศิลปินร่วมสมยัของไทยนั้นมีวิธีการใชล้กัษณะการ์ตูนในรูปแบบ
และปริมาณท่ีแตกต่างกัน ทั้ งน้ีศิลปะรูปแบบน้ียงัได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน 
ถึงแมว้่ารูปแบบกบัเน้ือหาจะดูเขา้กนัไดย้ากก็ตาม ปรากฏการณ์ดงักล่าวเป็นขอ้บ่งช้ีให้เห็นได้ว่า
ปัจจุบนัวงการศิลปะร่วมสมยัไทยไดใ้ห้การยอมรับว่าผลงานท่ีมีลกัษณะของการ์ตูนปรากฏอยู่ว่า
เป็นผลวจิิตรศิลป์อยา่งชดัเจน 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  

57005216 : Major (Art Theory) 
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MR. WIT KLABVISAT : CHARACTERISTIC OF CARTOON IN THAI 
CONTEMPORARY ART. THESIS ADVISOR : ASSOCIATE PROFESSOR SUTEE 
KUNAVICHAYANONT 

In the past, cartoon was categorized as applied art and obviously considered as “low 
art” and inferior to fine art. In these days, the barrier between fine art and cartoon has been 
partially diminished as it can be seen that there are a lot of contemporary artists who create fine 
art that yet contains cartoon elements. Thai contemporary artists are also fall in the group. 

This thesis aims to present the way cartoon is utilized in Thai contemporary art. It 
categorizes the aspects of cartoon into 6 aspects which are 1) cartoon containing elements of 
figurative art elements, 2) narrative cartoon, 3) visually simple cartoon, 4) surrealist cartoon, 5) 
comedic cartoon, and 6) cartoon focusing on language and text. The author applies these 6 aspects 
as criteria to choose Thai contemporary artists to analyze, consisting of 7 artists which are 1) 
Krissadank Intasorn, 2) Kiatanan Iamchan, 3) Tawee Rujaneekorn, 4) Thaweesak Srithongdee, 5) 
Patcharapol Tangruen, 6) Lampu Kansanoh and 7) Vasan Sitthiket. The article will categorize the 
artists into 4 groups based on contents which are 1) social issue group, 2) sexuality issue group, 3) 
political issue group and 4) religious issue group in which the author will describe what aspects of 
cartoon are contained on each work of art by each artist and how the aspects are utilized. 

The study shows that Thai contemporary artists present them artworks with different 
forms and quantities of aspects of cartoon. Furthermore, these aspects are popular at the present 
time, although the forms and the contents of the work contradicts each other, indicating that in 
these days Thai contemporary art movement accepts works that contain elements of cartoon as 
fine art.  
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กิตติกรรมประกาศ  

 

กติติกรรมประกาศ 
  

ขา้พเจา้ขอน้อมกราบร าลึกบุญคุณอนัมหาศาลของบิดาและมารดาของขา้พเจา้  ท่ีคอยมอบ
ความรัก อบรมเล้ียงดูสั่งสอน ให้โอกาสและให้อภยัขา้พเจา้เสมอมา ขา้พเจา้ขอกราบขอบคุณเหล่าครู
บาอาจารยทุ์กท่านท่ีประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้แก่ขา้พเจา้จนสามารถมีวนัน้ีได ้บุญคุณของท่าน
ทั้งหลายเหล่าน้ีล้วนแต่ใหญ่หลวงต่อขา้พเจา้นัก และไม่มีทางใดเลยท่ีขา้พเจา้จะตอบแทนบุญคุณ
เหล่าน้ีไดห้มด 

รองศาสตราจารย์ สุธี คุณาวิชยานนท์ อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในคร้ังน้ีของขา้พเจา้ ท่ี
คอยอบรมสั่งสอน ตกัเตือนขา้พเจา้เม่ือเร่ิมออกนอกลู่ทางและถ่ายทอดทุกสรรพวิทยาให้แก่ขา้พเจา้
อยา่งไม่หวงแหน รองศาสตราจารย  ์ดร. ชยัยศ อิษฎ์วรพนัธ์ุ และรองศาสตราจารย ์กนัจณา ด าโสภี ท่ี
เสียสละเวลาอันมีค่ามาตรวจสอบและให้ค  าแนะน าวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้าจนสมบูรณ์  รวมทั้ ง
คณาจารยใ์นคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ ์ผูเ้ป็นท่ีเคารพรักทุกท่าน 

ครอบครับ  เพื่อนฝูง และพี่น้อง คณะจิตรกรรม  ประติมากรรม  และภาพพิมพ์ทุกท่าน 
โดยเฉพาะรุ่น 64 และปริญญาโท ทฤษฎีศิลป์รุ่น 9 สถาบนัน้ีเปรียบเสมอบา้นท่ีอบอุ่นต่อขา้พเจา้เสมอ
มา 

เพื่อนพอ้งแห่งบา้นผกัตากอากาศ ส าหรับความเป็นเพื่อนท่ีอยูร่่วมชายคาเดียวกนั และร่วม
ทุกขร่์วมสุขกบัขา้พเจา้มาตลอด 5 ปี ช่างเป็นความทรงจ าท่ีมีคุณค่าและท าใหข้า้พเจา้คิดถึงไดอ้ยูเ่สมอ 

กลุ่มสยามมิส บรูทลัลิซ่ึม (Siamese Brutalism) รวมทั้งวงดนตรีทุกวงท่ีขา้พเจา้สังกดัและ
เคยสังกัดอยู่ โดยเฉพาะเอ็กซิทเบิร์ด  (Exirbird) และไบโอมอร์ฟิก  เอ็นกัลฟ์เมนท์ (Biomorphic 
Engulfment) เพราะดนตรีคือชีวติของขา้พเจา้และเพื่อนร่วมวงก็เปรียบเสมอครอบครัว 

พลวชัร์ เบ้ียวไข่มุข มือกลอง เพื่อนร่วมอุดมการณ์ และเพื่อนตาย ท่ีร่วมทุกข์สุข เขา้ใจและ
ยอมรับในส่ิงท่ีขา้พเจา้เป็นและท า 

และสุดทา้ยขอขอบคุณชุติณัฐ ช่วยชีพ บุคคลอนัเป็นท่ีรักของขา้พเจา้ท่ีคอยอยูเ่คียงขา้ง มอบ
ทุกความรักและความเข้าใจให้แก่ข้าพเจ้ามาเป็นเวลานาน  ข้าพเจ้านั้ นรักเธอคนน้ีตลอดมาและ
ตลอดไป 
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บทที ่1  
บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

 การ์ตูนนั้ นจัดว่าเป็นส่ือหน่ึงท่ีใช้วิธีการส่ือสารด้วยภาษาภาพ  (Visual/Pictorial 

Language) เป็นหลกั ซ่ึงภาษาภาพดงักล่าวนั้นเกิดจากการดดัแปลงรูปร่างจากลกัษณะตามความเป็น

จริง (Realistic) สู่การเป็นรูปร่างสมมุติ ดว้ยวธีิการต่าง ๆ เช่น การเขียนใหดู้ง่าย ๆ (Simplified), การ

ท าให้บิดเบ้ียว (Distorted), การท าให้เกินจริง (Exaggerated)1 หรือการท าให้ดูเป็นภาพกราฟิก 

(Graphic) เป็นตน้ ซ่ึงรูปร่างท่ีรับการดดัแปลงแลว้นั้นมกัจะมีลกัษณะท่ีเลียนแบบรูปทรงธรรมชาติ 

เรขาคณิต หรือรูปทรงอิสระ ทั้งน้ีการ์ตูนนั้นบางชนิดก็อาจมีการใชภ้าษาถอ้ยค า (Verbal Language) 

เช่น การใชต้วัอกัษรมาเป็นส่วนประกอบในการส่ือสารเพื่อเป็นการบรรยายหรือเป็นบทสนทนาอีก

ดว้ย  

 การ์ตูนนั้นไม่มีกฎเกณฑ์ตายตวัในดา้นของรูปแบบ ท าให้การ์ตูนมีรูปแบบท่ีแตกต่าง

หลากหลายกนัไปตามความตอ้งการของผูเ้ขียน (Cartoonist) วฒันธรรม ภูมิภาค และจุดประสงค์ 

เป็นตน้ และดว้ยคุณลกัษณะเด่นของการ์ตูนท่ีเป็นภาษาภาพนั้นท าให้การ์ตูนนั้นเป็นภาษาสากลท่ี

สามารถเขา้ใจได้ง่าย การ์ตูนจึงเป็นส่ือท่ีดีในการส่ือสารกบัผูค้นในวงกวา้ง หลากหลายเพศ วยั 

ภาษา และวฒันธรรม 

 การ์ตูนนั้ นสามารถแบ่งประเภทได้ด้วยเกณฑ์ ต่าง  ๆ เช่น แบ่งด้วยเกณฑ์ทาง

จุดประสงค์ ได้แก่ การ์ตูนล้อสังคม (Gag Cartoon), การ์ตูนล้อการเมือง (Political and Editorial 

Cartoon), การ์ตูนโฆษณา  (Commercial Cartoon), การ์ตูนประชาสั มพัน ธ์  (Public Relation 

Cartoon), การ์ตูนล้อเลียน  (Caricature Cartoon), การ์ตูน เร่ืองยาว  (Comic Strip Cartoon) และ

ภาพยนตร์การ์ตูน (Animated Cartoon)2 เป็นตน้ หรืออาจแบ่งดว้ยเกณฑ์ทางรูปแบบ เช่น การ์ตูนข า

ขันช่องเดียวจบ  (Single-frame Humorous Cartoon), การ์ตูนข าขันหลายช่องจบ  (Multi-frame 

                                                           

 
1ศกัดา วิมลจันทร์, คิดแก๊กให้ก๊าก: กลยุทธ์คิดให้คมเพื่ออารมณ์ขนัส าหรับคอการ์ตูน (กรุงเทพมหานคร: 

สถาบนัการ์ตูนไทย, 2549), 59.  

 
2ศูนยพ์ฒันาหนงัสือ กรมวชิาการ, การส่งเสริมและพฒันาหนงัสือการ์ตูนไทย (กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพก์าร

ศาสนา กรมการศาสนา, 2534), 59. 
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Humorous Cartoon), การ์ตูนคอมิคสตริป (Comic strip) ท่ีตีพิมพ์ประจ าในหนังสือพิมพ์ มกัมี 3-4 

ช่องต่อกัน, การ์ตูนใบ้ (Pantomime cartoon) ท่ีส่ือสารโดยปราศจากภาษาถ้อยค า และการ์ตูน

ภาพเคล่ือนไหว (Animation)3 เป็นตน้ 

 จากนิยามหรือค าจ ากดัความต่าง ๆ ของการ์ตูนท่ีไดก้ล่าวมานั้น พอจะสรุปลกัษณะของ

การ์ตูนไดด้งัน้ี 

 1. การ์ตูนมีลกัษณะของศิลปะรูปลกัษณ์ (Figurative Art) ซ่ึงเป็นการแสดงออกซ่ึงภาพ

แทน (Representation) ของส่ิงต่าง ๆ เช่น คน สัตว ์ส่ิงของ ส่ิงแวดลอ้ม สถานท่ี เป็นตน้4 ถ่ายทอด

ผ่านทศันธาตุต่าง ๆ ออกมาให้เห็นเป็นรูปร่างท่ีชดัเจน สามารถรับรู้ไดว้่าก าลงัถ่ายทอดหรือเป็น

ภาพแทนของส่ิงใดอยู ่ 

 2. การ์ตูนมีลกัษณะของการเล่าเร่ือง โดยปกติการ์ตูนนั้นมกัจะมีปริมาณของการเล่า

เร่ืองท่ีมากกวา่ผลงานศิลปะประเภทอ่ืน ทั้งน้ีการเล่าเร่ืองของการ์ตูนอาจจะจบไดภ้ายในภาพเดียว 

หรือเขียนเป็นเร่ืองราวต่อกนัเป็นชุดภาพก็ได ้

 3. การ์ตูนมีลกัษณะท าให้ดูเรียบง่าย โดยการ์ตูนนั้นเป็นอีกรูปแบบหน่ึงของศิลปะท่ีใช้

ทศันธาตุในการส่ือสารใหดู้เรียบง่าย ไม่ซบัซอ้น และลดทอนรายละเอียดจากความเป็นจริง  

 4. การ์ตูนมีลักษณะท่ีเกินจริงหรือบิดเบ้ียว (Exaggerated and Distorted) ซ่ึงเป็นการ

บิดเบือนหรือดดัแปลงรูปทรงจากความเป็นจริง ด้วยการ ยืด หด ย่อ ขยาย ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดรูปร่าง

รูปแบบใหม่ และสามารถส่ือสารถึงอารมณ์และเร่ืองราวท่ีมากกวา่ปกติ 

 5. การ์ตูนมีลกัษณะของส่ือสารดว้ยอารมณ์ขนั โดยอารมณ์ขนัท่ีปรากฏอยูใ่นการ์ตูน

นั้นมีดว้ยกนัหลายระดบัตั้งแต่การสร้างอารมณ์ขนัเล็ก ๆ จนถึงการเสียดสีโจมตีให้เกิดความเสียหาย

อยา่งหนกัเลยก็ได ้ 

 6. การ์ตูน มีลักษณะของการใช้ภ าษาถ้อยค า  (Verbal Language) ซ่ึ งมีด้วยกัน

หลากหลายวิธี เช่น การใช้ตวัอกัษรลงในกรอบบรรยายใต้ภาพหรือช่องวงกลม (balloon) เพื่อ

                                                           
3ศกัดา วมิลจนัทร์, การ์ตูนิสตส์ะกิดศิลป์ (กรุงเทพมหานคร: พื้นฐาน, 2551), 65. 

 
4
 ครูวนัดี [นามแฝง], "รูปแบบงานทศันศิลป์ตะวนัตก,"  http://blogart42.blogspot.com/2016/03/2.html. 
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บรรยายหรือเป็นตวัแทนของบทสนทนา และการใชค้  าเลียนเสียง (Onomatopoeia) ซ่ึงเป็นค าท่ีเขียน

ใหอ่้านออกเสียงใกลเ้คียงกบัเสียงธรรมชาติท่ีไดย้นิ5 

 การ์ตูนนั้นอาจจะไม่ไดรั้บการยอมรับในฐานะของการเป็นวจิิตรศิลป์ (Fine Art) เท่าใด

นกั ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากการท่ีการ์ตูนมีจุดประสงค ์ รูปแบบ เน้ือหา ลกัษณะการเผยแพร่ผลงานท่ี

เป็นลกัษณะของการประยุกต์ศิลป์ (Applied Art) ซ่ึงมีการผลิตซ ้ าจ  านวนมาก ความฉาบฉวยท่ีง่าย

ต่อการเขา้ใจ และเทคนิควิธีการท่ีต่างออกไปจากผลงานวิจิตรศิลป์ท่ีมุ่งแสดงในดา้นคุณภาพของ

ความงามมากกวา่ประโยชน์ใชส้อยหรือปริมาณ และดว้ยปัจจยัต่าง ๆ ดงัท่ีกล่าวมาในขา้งตน้นั้นท า

ให้การ์ตูนถูกมองว่าเป็นศิลปะระดับล่าง (Low Art) ไปในท่ีสุด แต่ในปัจจุบันนั้นก าแพงท่ีกั้น

ระหวา่งศิลปะระดบัสูงและต ่าเร่ิมทลายลง ดงัจะเห็นไดจ้ากช่วงยุคหลงัสมยัใหม่ (Postmodern) ได้

ปรากฏลทัธิศิลปะประชานิยม (Pop Art) ซ่ึงมกัจะใชว้ิธีการหยิบยืม (Appropriation) เอาวฒันธรรม

ประชานิยม (Popular Culture) มาเป็นเน้ือหาและรูปแบบในผลงานศิลปะทั้งทางตรงและทางออ้ม 

ท าใหมี้ศิลปินจ านวนมากเลือกท่ีจะใชก้ารหยบิยืมรูปแบบของการ์ตูนมาประยกุต์และสร้างสรรคจ์น

เกิดเป็นรูปแบบผลงานของตนเอง เช่น รอย ลิชเทนสไตน์ (Roy Lichtenstein) และคีธ แฮร่ิง (Keith 

Haring) เป็นตน้ หรือการไดรั้บอิทธิพลทางรูปแบบโดยตรงมาจากการ์ตูนมาดดัแปลงจนกลายเป็น

ผลงานวจิิตรศิลป์  ก็สามารถพบเห็นไดไ้ม่ยากในปัจจุบนั 

 เม่ือน าเอาเกณฑ์บ่งช้ีลกัษณะของการ์ตูนทั้ง 6 ขอ้ ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้มาส ารวจผลงาน

ศิลปะร่วมสมยัไทย ผูว้ิจยัเลือกท่ีจะศึกษาศิลปินไทยท่ีใชล้กัษณะของการ์ตูนมาสร้างสรรคผ์ลงาน

รวม 7 ท่าน ไดแ้ก่ กฤษฎางค ์อินทะสอน, เกียรติอนนัต ์เอ่ียมจนัทร์, ทว ีรัชนีกร, ทวศีกัด์ิ ศรีทองดี, 

พชัรพล แตงร่ืน, ล าพ ู กนัเสนาะ และวสันต ์สิทธิเขตต ์  

 ในหวัขอ้วิทยานิพนธ์น้ีจะมุ่งเนน้ท าการศึกษาผลงานศิลปะร่วมสมยัไทยในฐานะของ

วิจิตรศิลป์  ท่ีมีการใช้ลกัษณะของการ์ตูนท่ีจดัวา่เป็นประยุกต์ศิลป์  โดยการศึกษาวิจยัจะแบ่งกลุ่ม

ของศิลปินทั้ง 7 ท่านดงัท่ีเลือกมาดว้ยเกณฑท์างเน้ือหาเป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

 

                                                           
5 ศกัดา วมิลจนัทร์, อ่านการ์ตูนใบ ้(กรุงเทพมหานคร: พื้นฐาน, 2551), 40. 
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 1. กลุ่มประเด็นทางสังคม แต่เดิมการ์ตูนนั้นเป็นส่ืออย่างหน่ึงท่ีได้รับความนิยมใน

สะทอ้นและเล่าเร่ืองราวต่าง ๆ ของสังคม ทั้งน้ีอาจจะเป็นเพราะรูปแบบและเทคนิคท่ีง่ายต่อการ

ผลิตซ ้ าและเผยแพร่ อีกทั้งยงัเป็นส่ือท่ีสามารถถ่ายทอดอารมณ์และการประชดประชนัไดเ้ป็นอยา่ง

ดี จึงสามารถพบเห็นการ์ตูนจ านวนมากท่ีมีเน้ือหาหรือสอดแทรกประเด็นทางสังคมเอาไว ้ใน

ปัจจุบนัมีศิลปินร่วมสมยัของไทยจ านวนมากท่ีเลือกใชล้กัษณะของการ์ตูนมาเป็นรูปลกัษณ์ของการ

ส่ือสารในประเด็นทางสังคมต่าง เช่น อมัรินทร์ บุพศิริ, ธนสถิต คงสถิต, ล าพู กนัเสนาะ, ทวีศกัด์ิ 

ศรีทองดี, พชัรพล แตงร่ืน (Alex Face) เป็นต้น โดยผูว้ิจยัได้เลือกท่ีจะศึกษาผลงานของศิลปิน

จ านวน 4 ท่าน ไดแ้ก่ 
 

  1.1 เกียรติอนนัต ์เอ่ียมจนัทร์ ศิลปินท่ีสร้างสรรคผ์ลงานสะทอ้น เร่ืองราว 

พฤติกรรม และบุคลิกต่าง ๆ ของมนุษยท่ี์ด ารงชีวิตอยูใ่นสังคมแบบทุนนิยม ผา่นทาง

ผลงานจิตรกรรมท่ี มีลักษณะของการผสมผสานระหว่างศิลปะลัทธิเหนือจริง 

(Surrealism) จิตรกรรมไทย และการ์ตูน  

 1.2 ล าพู กันเสนาะ ศิลปินผู ้สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมท่ีมีลักษณะ

คลา้ยคลึงกบัภาพการ์ตูนลอ้เลียน ซ่ึงปรากฏรูปลกัษณ์ภาพมนุษยใ์นลกัษณะท่ีเกินจริง

เพื่อส่งเสริมอารมณ์ในแต่ละภาพจนมีลกัษณะคล้ายคลึงกบัภาพแนวตลกขบขนั แต่

ผลงานของล าพูนั้ นกลับสะท้อน เร่ืองราว ความคิด ความเป็นไป ค่านิยม และ

สถานการณ์ต่าง ๆ ในสังคมไทยไดเ้ป็นอยา่งดี  

 1.3 ทวีศักด์ิ ศรีทองดี ศิลปินผู ้สร้างผลงานท่ีมีลักษณะโดดเด่นด้วย

ลายเส้นคล้ายคลึงกับการ์ตูนเป็นอย่างมาก ทวีศกัด์ิมกัเขียนภาพมนุษยเ์พื่อเป็นการ

น าเสนอภาพแทน (representation) ของเร่ืองราวต่าง ๆ ในสังคม เช่น เสรีภาพ ค่านิยม 

มายาคติ ความไม่ยติุธรรม กฎเกณฑ ์อ านาจ และความขดัแยง้ เป็นตน้ 

 1.4 พชัรพล แตงร่ืน หรือรู้จกัในอีกช่ือหน่ึงว่า Alex Face ผูส้ร้างงานใน

ลกัษณะของสตรีทอาร์ต (Street art) ซ่ึงฝากผลงานไวต้ามสถานท่ีต่าง ๆ ของชุมชน

เมือง ผลงานของพชัรพลนั้นมีลกัษณะของการสร้างตวัละคร (Character) ท่ีเป็นภาพ

แทนของเยาวชนท่ีใชใ้นการเล่าเร่ืองราวประเด็นต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคม 
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 2. กลุ่มประเด็นทางเพศ  ซ่ึงเร่ืองเพศนั้นเป็นอีกประเด็นหน่ึงท่ีสามารถพบไดบ้่อยคร้ัง

ในประวติัศาสตร์ของการ์ตูน ซ่ึงอาจจะส่ือสารในทางออ้มเพื่อให้ผูอ่้านไดรั้บรู้และจินตนาการต่อ

ยอดดว้ยตนเองได ้หรืออาจจะตรงไปตรงมาถึงขนาดมีฉากร่วมเพศกนัเลยก็สามารถพบเห็นได ้และ

ในวงการศิลปะร่วมสมยัก็มีศิลปินจ านวนมากท่ีส่ือสารเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นทางเพศและ

เลือกท่ีจะใชล้กัษณะของการ์ตูนมาเป็นรูปแบบในการส่ือสาร เช่น ปาริชาติ ศุภพนัธ์, ภูมิ พิชวณิชย,์ 

อญัชลี อารยะพงศพ์าณิชย ์เป็นตน้ โดยผูว้จิยัไดเ้ลือกท่ีจะศึกษาผลงานของศิลปินเพียง 1 ท่าน คือ  

 2.1 กฤษฎางค์ อินทะสอน ศิลปินท่ีน าเสนอเร่ืองราวของกรอบทาง

ขนบธรรมเนียมและประเพณีท่ีเป็นตวัก าหนดถึงพฤติกรรม บทบาท และเพศวถีิในเพศ

ชาย หญิง หรือแม้กระทั่งเพศท่ีสาม ท่ีปิดกั้นไม่ให้แสดงออกถึงตัวตน และความ

ตอ้งการท่ีแทจ้ริงออกมาได ้กฤษฎางค์ผ่านทางงานจิตรกรรมท่ีผสมผสานการ์ตูนกบั

จิตรกรรมลา้นนา 

 

 3. กลุ่มประเด็นทางการเมือง แต่เดิมมนุษย์นั้ นใช้การ์ตูนเป็นเคร่ืองมือส่ือสารและ

แสดงออกซ่ึงความคิดเห็นทางด้านการเมืองอยู่เป็นกิจลกัษณะจนเกิดรูปแบบหน่ึงของการ์ตูนท่ี

เรียกวา่ การ์ตูนล้อการเมือง ซ่ึงมีการแสดงทางอารมณ์ท่ีหลากหลาย เช่น การหยอกลอ้จิกกดั ประชด

เสียดสี หรือโจมตีให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง ในวงการศิลปะร่วมสมยัของไทยนั้นปรากฏ

ศิลปินท่ีส่ือสารประเด็นทางการเมืองเป็นหลกัและใชรู้ปลกัษณ์ท่ีคลา้ยคลึงกบัการ์ตูนมาส่ือสารอยู่

บา้ง เช่น วสันต์ สิทธิเขตต์, ทวี รัชนีกร และปรียวิศว ์นิลจุลกะ เป็นตน้ โดยผูว้ิจยัเลือกท่ีจะศึกษา

ผลงานของศิลปินเพียง 1 ท่าน คือ 

 3.1 วสันต์ สิทธิเขตต์ ศิลปินผูมี้บทบาทส าคญัในการแสดงออกเร่ืองราว

ของการเมืองของไทยผา่นทางผลงานศิลปะท่ีมีความดุดนัและรุนแรง โดยผลงานของ

วสันตน์ั้นมีรูปลกัษณ์คลา้ยคลึงกบัภาพการ์ตูนลอ้การเมืองเป็นอยา่งมาก 

  

 4. กลุ่มประเด็นทางศาสนา การ์ตูนโดยปกติการ์ตูนนั้นจะไม่ค่อยนิยมส่ือสารเก่ียวกบั

ศาสนาเท่าใดนกั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการ์ตูนจะมีอารมณ์ในการส่ือสารในเชิงตลกขบขนั ลอ้เลียน 

ประชดชนั เสียดสี จึงดูจะเป็นการไม่เหมาะสมกบัส่ือสารประเด็นทางศาสนาเท่าใดนกั  แต่ถา้หาก
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มองยอ้นกบัไปในประวติัศาสตร์ศิลปะตะวนัออกก็จะพบว่ามีงานจิตรกรรมเพื่อศาสนาจ านวนไม่

นอ้ยท่ีมีรูปลกัษณ์ท่ีมีการใชล้ายเส้นเป็นหลกั รูปทรงท่ีดูเรียบแบน และเนน้มีการเล่าเร่ืองมากกวา่จะ

ท าให้ดูสมจริง โดยรูปลกัษณ์เหล่าน้ีมกัจะปรากฏอยูใ่นจิตรกรรมไทย หรือภาพพิมพญ่ี์ปุ่น เป็นตน้ 

ซ่ึงรูปแบบของผลงานศิลปะดงัท่ีไดย้กตวัอยา่งน้ีลว้นมีลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกบัการ์ตูนเป็นอยา่งมาก 

และในปัจจุบันก็มีศิลปินร่วมสมัยไทยหลายท่านได้เลือกท่ีจะถ่ายทอดเร่ืองราวทางศาสนามา

ถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปะท่ีมีลักษณะของการ์ตูนปรากฏอยู่ในผลงาน เช่น ยุรี เกนสาคู และทว ี

รัชนีกร เป็นตน้ โดยผูว้จิยัเลือกท่ีจะศึกษาผลงานของศิลปินเพียง 1 ท่าน คือ 

 

 4.1 ทว ีรัชนีกร ศิลปินผูน้ าเสนอเร่ืองราวของความเช่ือเร่ืองภพภูมิ กฏแห่ง

กรรม และการเวียนว่ายตายเกิดในศาสนาพุทธ รวมทั้งประเด็นต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนใน

สังคมไทย ส่ือสารผา่นทางผลงานจิตรกรรมท่ีมีการดดัแปลงรูปร่างจนมีลกัษณะคลา้ย

การ์ตูนไดอ้ยา่งเป็นเอกลกัษณ์และน่าสนใจ 

 

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ียงัศึกษาผลงานของศิลปินท่านอ่ืนท่ีมีรูปแบบหรือเน้ือหาใกลเ้คียง

กบัศิลปินในบางกลุ่มตวัอยา่ง เพื่อใหเ้ห็นถึงการเปรียบเทียบและเป็นการยกตวัอยา่ง  

 

 การใช้ลกัษณะการ์ตูนในผลงานศิลปะร่วมสมยัของไทยนั้นมีความหลากหลายทั้งใน

ดา้นของรูปแบบและเน้ือหา ทั้งยงัไดรั้บการยอมรับอย่างแพร่หลายในปัจจุบนั ซ่ึงเป็นอีกรูปแบบ

หน่ึงของผลงานท่ีมีเอกลกัษณ์ท่ีแตกต่างจากศิลปะแนวการ์ตูนของชนชาติอ่ืน จึงนบัวา่มีประเด็นท่ี

ควรค่าแก่การศึกษาวา่ศิลปินไทยนั้นมีวิธีการใชก้ารลกัษณะของการ์ตูนท่ีจดัวา่เป็นประยกุตศิ์ลป์มา

สร้างสรรคแ์ละดดัแปลงใหก้ลายเป็นผลงานศิลปะร่วมสมยัท่ีมีคุณค่าในฐานะของวิจิตรศิลป์อยา่งไร

บา้ง 

 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 เพื่อศึกษาแนวความคิด เทคนิค รูปแบบเน้ือหา ความหลากหลาย เอกลกัษณ์ ทฤษฎี 

และอิทธิพลของศิลปินไทยท่ีใชล้กัษณะของการ์ตูนในการสร้างสรรคศิ์ลปะร่วมสมยั 
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ขอบเขตการศึกษา 

 1. ศึกษาและวิเคราะห์เฉพาะผลงานของศิลปินไทยท่ีใช้ลักษณะการ์ตูนในการ

สร้างสรรคอ์ยา่งชดัเจน 

 2. เลือกศึกษาและวิเคราะห์ผลงานของศิลปินไทยทั้งหมด 7 ท่านโดยแบ่งกลุ่มจาก

เกณฑ์ทางเน้ือหาทั้งหมด 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มประเด็นทางสังคม กลุ่มประเด็นทางเพศ กลุ่มประเด็น

ทางศาสนา และกลุ่มประเด็นทางการเมือง 

 3. ศึกษาผลงานของศิลปินท่ีมีรูปแบบหรือเน้ือหาใกลเ้คียงกบัผลงานของศิลปินท่ีเลือก

มาศึกษาในบางกลุ่มตวัอยา่งเพื่อเป็นการเปรียบเทียบตวัอยา่ง และแสดงให้เห็นถึงความหลากหลาย

ของการใชล้กัษณะการ์ตูนในศิลปะร่วมสมยัของไทย 

ขั้นตอนของการศึกษา 

 1. ศึกษาแนวความคิด ความเป็นมา และทฤษฎีต่าง ๆ ในการสร้างสรรคก์าร์ตูน 

 2. รวบรวมและคดัเลือกศิลปินไทยท่ีใชล้กัษณะการ์ตูนในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ

ร่วมสมยั 

 3. แบ่งกลุ่มประเภทต่าง ๆ ของผลงานดว้ยเกณฑเ์น้ือหา 

 4. คดัเลือกผลงานของศิลปินท่ีสามารถเป็นตวัแทนของแต่ละกลุ่มของท่ีไดแ้บ่งไวม้า

ศึกษาอยา่งเจาะลึก 

 5. ศึกษาผลงานของศิลปินท่ีสร้างสรรคง์านท่ีมีลกัษณะเขา้ข่ายในกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดแ้บ่ง

ไว ้เพื่อเป็นการยกตวัอยา่งและเปรียบเทียบ 

 6. ศึกษาแนวความคิด เทคนิค รูปแบบ เน้ือหา ทฤษฎี อิทธิพล วิธีการใช้ลักษณะ

การ์ตูนในการสร้างสรรค ์

 7. เรียบเรียงขอ้มูลและสรุปเน้ือหา 
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วธีิการศึกษา 

 ท าการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ เก่ียวกับรูปแบบ เน้ือหา วิธีเผยแพร่  การยอมรับจาก

วงการศิลปะ รวมทั้งอิทธิพลและแรงบนัดาลใจต่าง ๆ ในการสร้างสรรค์และพฒันาผลงานศิลปิน

ร่วมสมยัท่ีใช้ลกัษณะของการ์ตูน จากทฤษฎีการสร้างสรรค์และทฤษฎีสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 

ทฤษ ฎียุคหลังสมัยใหม่  (Postmodern), ทฤษ ฎีสัญ วิทยา (Semiotics), ทฤษ ฎีการหยิบยืม 

(Appropriation) และทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ และเทียบเคียงกบัทฤษฎีการสร้างสรรค์การ์ตูน เช่น 

ทฤษฎีภาษาภาพ และทฤษฎีอารมณ์ขนั เป็นต้น โดยศึกษาจากส่ือท่ีหลากหลาย ได้แก่ หนังสือ 

วารสาร สูจิบตัร นิตยสาร บทความ แหล่งขอ้มูลออนไลน์ และเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 
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บทที ่2  
ความเป็นมาของการ์ตูนและการใช้ลกัษณะการ์ตูนในศิลปะร่วมสมัย 

 

2.1 นิยามและการให้ความหมายของการ์ตูน 

 การ์ตูนนั้นถูกจดัให้อยู่ในประเภทหน่ึงของประยุกต์ศิลป์ (Applied Art)6  และยงัเป็น

หน่ึงในวฒันธรรมประชานิยม (Popular Culture) ซ่ึงเป็นวฒันธรรมท่ีไดรั้บความนิยมและเป็นท่ีรู้จกั

กนัอย่างแพร่หลายในทัว่ทุกมุมโลกจนสามารถเรียกได้ว่าการ์ตูนนั้นเป็นส่ืออย่างหน่ึงท่ีสามารถ

เขา้ถึงผูค้นในทุกเพศทุกวยัไดเ้ป็นอยา่งดี แต่ถึงกระนั้นกลบัพบวา่งานวจิยัหรือการศึกษาอยา่งจริงจงั

เก่ียวกบัการ์ตูนนั้นกลบัมีจ านวนไม่มากนกั ผนวกกบัการท่ีการ์ตูนมีประวติัความเป็นมาท่ียาวนาน

และการให้ค  านิยามท่ีแตกต่างกันไป ท าให้การจ ากัดความของค าว่า “การ์ตูน” ท่ีมีความชัดเจน  

กระชบั และสามารถเขา้ใจไดด้้วยตวัอกัษรนั้นคงจะดูไม่ใช่เร่ืองง่าย งานวิจยัน้ีจึงรวบรวมการให้

ความหมายของการ์ตูนจากหลากหลายแหล่งท่ีมา ไดแ้ก่ 

 

 2.1.1 การให้ความหมายโดยพจนานุกรม 

  พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ไดใ้ห้ความหมายของค าว่า “การ์ตูน” 

ในฐานะของค าไทยเอาไวว้า่ 

      การ์ตูน ๑ น. ภาพลอ้, ภาพตลก, บางทีเขียนเป็นภาพบุคคล บางทีเขียนเป็นภาพ

แสดงเหตุการณ์ท่ีผูเ้ขียนตั้งใจลอ้เลียนใหรู้้สึกขบขนั บางทีกเ็ขียนติดต่อกนัเป็นเร่ืองยืดยาว. 

          ก า ร์ ตู น  ๒  น . ช่ื อป ล าท ะ เลขน าด เล็ ก ทุ กช นิ ด ในสกุ ล  Amphiprion วงศ ์

Pomaccentridae ล าตวัสั้นและแบนขา้งสีเหลือง แสด หรือแดง บา้งมีส่วนบนรวมทั้งครีบหลงั

                                                           

 
6ประยุกต์ศิลป์ คือ ศิลปะท่ีสร้างข้ึนหรือประดับตกแต่งเพื่อประโยชน์ใช้สอยเป็นส าคญั ตัวอย่างเช่น การ

ออกแบบอุตสาหกรรมศิลป์ การออกแบบภาพประกอบหรือตวัอกัษรท่ีใชใ้นการโฆษณา พาณิชยเ์ป็นศิลปะแขนงหน่ึงในกลุ่ม
ศิลปะประยกุต ์ค าวา่ศิลปะประยกุตน้ี์ใชแ้บ่งประเภทของงานศิลปะเพือ่ใหเ้ห็นความแตกต่างไปจากลกัษณะศิลปะประเภทวจิิตร
ศิลป์  ซ่ึงค านึงถึงสุนทรียภาพเป็นส าคญั แต่ความแตกต่างอยา่งแทจ้ริงของศิลปะทั้งสองประเภทน้ีไม่สามารถแบ่งแยกออกจาก
กนัไดอ้ยา่งเดด็ขาด 
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ด าคล ้า มกัมีแถบสีขาวเด่นพาดขวางบนล าตวั ๑-๒ แนว แลว้แต่ชนิดหรือขนาดพบอาศยัตาม

แนวปะการังโดยเฉพาะอยูก่บัดอกไมท้ะเลในลกัษณะพ่ึงพาอาศยักนัและกนั.7 

  

 และพจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ 

     การ์ตูน ๑ น. ภาพลอ้, ภาพตลก, บางทีเขียนเป็นภาพบุคคล บางทีเขียนเป็นภาพ

แสดงเหตุการณ์ท่ีผูเ้ขียนตั้ งใจลอ้เลียนให้รู้สึกขบขันหนังสือเล่าเร่ืองด้วยภาพเขียน ซ่ึงแบ่ง

หนา้กระดาษเป็นช่อง ๆ มีค าบรรยายสั้น ๆ เน้ือเร่ืองมกัเป็นนิทานหรือนวนิยาย.8 

 

 นอกจากน้ียงัมีพจนานุกรมท่ีแปลความหมายของค าว่า cartoon ในฐานะของค าศพัท์

ภาษาอังกฤษเอาไว ้เช่น พจนานุกรมศัพท์ศิลปะ อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถานได้ให้

ความหมายเอาไวว้า่ 

 

     1. ภาพลายปรุ ภาพตน้แบบท่ีจะถ่ายลงบนฝาผนงัหรือพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ เช่น การวาดภาพ

ฝาผนังขนาดใหญ่ดว้ยกลวิธีวาดภาพปูนเปียก ศิลปินอาจร่างภาพขนาดเท่าจริงท่ีจะวาดลงบน

ผนงัลงบนกระดาษ ซ่ึงสะดวกกว่าร่างลงบนผนงั แลว้ใชเ้ข็มเจาะตามแนวเส้นท่ีร่างบนกระดาษ

จากนั้นน าไปทาบกบัผนังแลว้ใชส้ าลีท าลูกประคบแตะฝุ่ นหรือสีฝุ่ นตบเบา ๆ ให้ผงถ่ายหรือสี

ฝุ่ นนั้นผา่นรูท่ีเจาะไวไ้ปติดกบัฝาผนงั 

     2. การ์ตูน ภาพวาดเส้นท่ีมกัจะเป็นไปในเชิงขบขนั หรือเปรียบเปรยเสียดสี หรือ

ภาพวาดท่ีมีเร่ืองราวต่อกนัเป็นชุด งานวาดเส้นเหล่าน้ีเนน้หนกัท่ีสาระเร่ืองราวท่ีจะบอกแก่ผูดู้

มากกว่าท่ีแสดงแบบอย่างการวาดภาพอย่างวิจิตรบรรจง โดยทัว่ไปแลว้มกัวาดเป็นเส้นท่ีเรียบ

ง่ายกว่าภาพวาดเส้นปรกติ การ์ตูนเหล่าน้ีมกัให้ความบันเทิงแก่ผูดู้ แต่ก็มีอยู่บา้งท่ีมุ่งให้เป็น

การ์ตูนสอนใจ และวิจารณ์สงัคมหรือการเมือง9 

 

                                                           

 
7"พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525,"  (กรุงเทพมหานคร: ราชบณัฑิตยสถาน, 2538), 90. 

 
8"พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ",  (กรุงเทพมหานคร: ราชบณัฑิตยสถาน, 2546), 42. 

 
9"พจนานุกรมศพัทศิ์ลปะ องักฤษ-ไทย ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน,"  (กรุงเทพมหานคร: ราชบณัฑิตยสถาน, 

2541), 63. 
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 พจนานุกรมศพัทแ์ละเทคนิคทางศิลปะไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ 

     1. ภาพลายปรุภาพร่างพร้อมรายละเอียดหรืออาจจะเป็นภาพระบายสีขนาดเท่าของ

จริงท่ีตอ้งการจะท าในงานจิตรกรรมของจริง ภาพวาดหรือระบายสีน้ีท าลงในกระดาษหนาซ่ึงมี

ช่ือในภาษาอิตาเลียนว่า cartone อนัท่ีมาของค าศพัท์น้ี ซ่ึงหมายถึงกระดาษท่ีใชว้าด และหมาย

รวมไปถึงตวัภาพลายปรุดว้ย ถา้ภาพตน้แบบน้ีใชใ้นงานจิตรกรรมฝาผนงัซ่ึงส่วนมากจะเป็นภาพ

ปูนเปียก เขาจะใช้กรรมวิธีตีตารางลงงานเพ่ือสามารถถ่ายแบบลงบนฝาผนังให้ไดรู้ปลกัษณ์

ใกลเ้คียงกบัภาพตน้แบบมากท่ีสุด หรืออาจใชก้รรมวิธีปรุกระดาษตน้แบบเพ่ือการลอกลวดลาย

จากตน้แบบลงบนฝาผนงักไ็ด ้แต่บางทีจิตรกรตอ้งการจะเก็บภาพตน้แบบท่ีปราศจากต าหนิ เขา

จะใชก้ารถ่ายลายตน้แบบลงบนกระดาษอีกแผ่น และน ากระดาษน้ีไปใชล้อกภาพลงบนงานจริง

อีกทีหน่ึง ในงานจิตรกรรมฝาผนงัน้ีเขามกัจะเก็บรักษาภาพการ์ตูนหรือภาพปรุน้ีไวเ้พ่ือใชศึ้กษา

เปรียบเทียบคู่ไปกบัการท างานจิตรกรรมตวัจริง หรือในกรณีท่ีงานน้ีมิไดท้ าดว้ยฝีมือของจิตรกร

แต่เพียงผูเ้ดียว ภาพลายปรุก็สามารถช่วยน าทางให้กบัผูช่้วยจิตรกรได ้ภาพลายปรุน้ีสามารถใช้

ทั้งในงานผา้ทอหรือปักท่ีใชแ้ขวนประดบัผนงั หรือผา้ม่าน (Tapestries)  งานหนา้ต่างกระจกสี 

(Stained-glass Windows)   งานโมเสก (Mosaic)  หรืองานศิลปะประเภทท่ีศิลปินเป็นผูอ้อกแบบ 

แต่ตวัของผลงานจริงอาจท าโดยช่างฝีมือ ตวัอย่างเช่น  ช่างทออาจเป็นผูท่ี้กระท าการทอผลงาน

จริงของผา้ม่านซ่ึงไดรั้บการออกแบบโดยศิลปิน  ตวัอย่างของภาพลายปรุของผลงานประเภท

หลงัจะเห็นไดจ้ากภาพลายปรุฝีมือราฟาเอลส าหรับทอดเป็นผา้ม่านเพ่ือใชใ้นโบสถซี์สทีน ซ่ึง

ปัจจุบนัอยูใ่นพิพิธภณัฑแ์ห่งกรุงวาติกนั  และอีกภาพอยูท่ี่พิพิธภณัฑวิ์กตอเรียและอลัเบิร์ตในกรุ

งลอนดอน 

     2. ภาพลายเส้นเชิงตลกลอ้เลียน ซ่ึงอาจเขียนข้ึนมาเป็นชุดติดต่อกนัเป็นเร่ืองราว จุด

สนใจของงานวาดน้ีเนน้ท่ีเร่ืองราวมากกว่ารูปแบบของส่ิงท่ีวาด ภาพชนิดน้ีนิยมเขียนหรือวาด

เป็นลายเส้นอย่างง่าย ๆ เพ่ือจุดประสงค์ของความสนุกสนาน  แต่บางคร้ังก็อาจจะเพ่ือเป็นการ

สอนแนะน าหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการเมืองหรือสังคมกไ็ด้10   

 

 

                                                           

 10Ralph  Mayer, "พจนานุกรมศัพท์และเทคนิคทางศิลปะ ," in พจนานุกรมศัพท์และเทคนิคทางศิลปะ 

(กรุงเทพมหานคร: กรมวชิาการ, 2540), 145-47. 
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 พ จ น า นุ ก ร ม  Webster’s New Dictionary of the America Language, 2nd College 

Edition ไดอ้ธิบายความหมายไวเ้ป็น 4 ขอ้ ดงัน้ี     

     1) ภาพเขียน, ดงัท่ีปรากฏในหนงัสือพิมพ,์ เป็นภาพลอ้เลียน หรือแสดงสัญลกัษณ์ 

มกัจะเป็นในเชิงเสียดสี เหตุการณ์, สถานการณ์ หรือบุคคลท่ีอยู่ในความสนใจเก่ียวกบัเร่ืองใด

เร่ืองหน่ึง 

     2) ภาพร่างเท่าแบบจริงส าหรับภาพเขียนหรืองานออกแบบ เพ่ือน าไปลอกลงพ้ืนท่ี

จริง เช่น ผนงัปูนเปียก (Fresco) หรือผา้ม่าน 

     3) A.ภาพเขียนตลกขบขนั มกัมีค าบรรยายประกอบ B. ความหมายเช่นเดียวกบั comic 

strip 

     4) ความหมายเช่นเดียวกบัการ์ตูนภาพเคล่ือนไหว (Animated Cartoon)11 

 

                                               
 

ภาพท่ี 1 ภาพการ์ตูนลอ้เลียนชาร์ล ดาร์วิน วา่ววิฒันาการมาจากลิง  
ท่ีมา : MGR Online [นามแฝง], ย้อนเส้นทางชีวิต "ชาร์ลส์ โรเบิร์ต ดาร์วิน", เขา้ถึงเม่ือ 31 สิงหาคม 

2559, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9520000015127 

                                                           
11

  ศกัดา วมิลจนัทร์, อ่านการ์ตูนใบ,้ 51-52. 
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 และพจนานุกรม Oxford Advance Learner’s Dictionary of Current English (1974) ได้

อธิบายความหมายได ้2 ขอ้ ดงัน้ี 

     1) ภาพวาดท่ีเสนอเน้ือหาเก่ียวกบัเหตุการณ์ปัจจุบนั (โดยเฉพาะการเมือง) ในวิถีทาง

ท่ีสนุกสนาน  

          2) ภาพร่างเท่าแบบจริงบนกระดาษ ใช้เป็นแบบจ าลองส าหรับงานจิตรกรรม ลาย   

ผา้ม่าน ภาพ ผนงั ภาพลายกระเบ้ือง3) ภาพเคล่ือนไหว ท่ีท าข้ึนโดยการถ่ายภาพจาดภาพเขียนท่ี

ต่อเน่ืองกนั เช่น การ์ตูนวอลท ์ดิสนีย ์ (VT)  วาดภาพตวัแทน,  Cartoonist (n.) ผูว้าดภาพการ์ตูน12 

 

 2.1.2 การให้ความหมายจากนักวชิาการและผู้เช่ียวชาญ 

 สังเขต นาคไพจิตร อาจารยป์ระจ าภาควิชาศิลปะและวฒันธรรม คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม  ได้ให้ความหมายว่า “การ์ตูน (Cartoon) มาจากค า

ภาษาละตินวา่ Charta ซ่ึงหมายถึงกระดาษ เพราะสมยันั้นการ์ตูนหมายถึงการวาดภาพลงบนผา้ใบ

ขนาดใหญ่ บนผา้ม่านหรือการเขียนลวดลายหรือภาพลงบนกระจกและโมเสค (Mosaic)”13 

 วรวิชญ เวชนุเคราะห์ ผูส้นใจศึกษาและนักสะสมการ์ตูนไทยได้ให้ความหมายว่า

การ์ตูน มาจากค าภาษาองักฤษวา่ Cartoon มีความหมายเดิมคือ ภาพร่างในแผน่กระดาษท่ีศิลปินร่าง

ข้ึนก่อนท่ีจะเขียนลงบนผลงานจริง  คาดวา่คนไทยน่าจะเร่ิมรู้จกัค าน้ีในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว  มีการก่อสร้างพระท่ีนัง่อนนัตสมาคม    ทางราชการไดว้า่จา้งสถาปนิกชาว

อิตาลีเพื่อรังสรรค์จิตรกรรมภายในพระท่ีนัง่ให้งดงาม  ซ่ึงภาพเขียนสีน ้ ามนับนเพดานโดมประจ า

ทิศต่าง ๆ นั้ นถูกเขียนโดยช่างเขียนชาวอิตาลี ซ่ึงก่อนเขียนจริงพวกเขาได้ร่างแบบลงบน

แผ่นกระดาษซ่ึงเรียกกนัว่า "การ์ตูน” ช่างไทยซ่ึงท างานกบัช่างเขียนฝร่ังจึงเรียกอุปกรณ์ชนิดน้ีว่า 

“การ์ตูน” กนัมาตั้งแต่บดันั้น14 

 ศกัดา วิมลจนัทร์ นกัวิชาการผูท้  าการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัการ์ตูนใบ ้ไดใ้ห้ความหมาย

ของค าว่า “การ์ตูน” (Cartoon) ในความหมายเก่า ว่า Cartoon ในภาษาองักฤษนั้นรับจากจากศพัท์
                                                           

 
12 ibid., 52. 

 
13สังเขต นาคไพจิตร, การ์ตูน (มหาสารคาม: ภาควิชาศิลปะและวฒันธรรม มหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ, 

2530), 1. 

 
14วรวชิญ เวชนุเคราะห์, ประวติัการ์ตูนไทย (กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2548), 1. 
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ภาษาฝร่ังเศสค าวา่ carton ซ่ึงรับมาจากภาษาอิตาเลียนค าวา่ cartone ซ่ึงรับมาจากภาษาลาตินอีกทอด

หน่ึงคือค าว่า Carta ซ่ึงมีความแปลว่า กระดาษ หมายถึง ภาพร่างบนกระดาษก่อนท่ีจะน าไป

ถ่ายทอดลงสู่ผลงานจริง ใช้ในงานประเภทจิตรกรรม งานถักทอผา้ม่าน และภาพลายกระเบ้ือง 

(Mosaic) เป็นตน้  

 การ์ตูนนั้นก็เร่ิมก้าวเขา้สู่ความหมายใหม่ในปี ค.ศ. 1843 เม่ือนิตยสารพั้นช์ (Punch) 

ซ่ึงเป็นได้น าเอาประเด็นของจากการประกวดภาพเขียนปูนเปียก (Fresco) เพื่อประดบัในรัฐสภา

หลงัใหม่ในองักฤษ มาสร้างเป็นการ์ตูนของตนเองเพื่อลอ้เลียนเหตุการณ์ในคร้ังนั้น และในเวลา

ต่อมาก็ ไดล้งตีพิมพ ์“การ์ตูน” ในลกัษณะน้ีต่อกนัไปอีก 6 ฉบบั จนท าให้การ์ตูนเล่ามีความหมาย

ใหม่วา่กลายเป็น “ภาพลอ้เลียน” ตามความเขา้ใจของสังคมในยคุต่อมาในท่ีสุด15 

 

                        
 

ภาพท่ี 2 ภาพการ์ตูน (ภาพร่าง) ของราฟาเอล ช่ือ Entombment of Christ ในยคุเรนาซองส์ 
ท่ีมาภาพ : ศกัดา วมิลจนัทร์, อ่านการ์ตูนใบ ้(กรุงเทพมหานคร: พื้นฐาน, 2551), 55.  

                                                           

 
15

 ศกัดา วมิลจนัทร์, อ่านการ์ตูนใบ,้ 52. 
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ภาพท่ี 3 นิตยสารพั้นช์ (Punch) ปี ค.ศ. 1843 
ท่ีมาภาพ : ศกัดา วมิลจนัทร์, อ่านการ์ตูนใบ้ (กรุงเทพมหานคร: พื้นฐาน, 2551), 57.        

 
 ประยูร จรรยาวงศ์ นักเขียนการ์ตูนช่ือดงัของไทยได้มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการ์ตูน

ท านองวา่ อนัท่ีจริงแลว้นั้นคนเราแทบจะทุกคนมีความเป็นนกัเขียนการ์ตูนอยูใ่นตนเองอยูแ่ลว้ โดย

มีใจความวา่ 

     การ์ตูน คือ ภาพท่ีแทนภาพโย ้ๆ เย ้ๆ ภาพไม่เหมือนของจริง จะเป็นคน สัตว ์หรือ

ส่ิงของอะไรก็ตาม  ท่ีมนัวิกลจริตผิดไปจากจากภาพธรรมดา  ซ่ึงทุกคนผมเช่ือว่าเขียนได ้และ

เขียนไดอ้ยา่งง่ายดายดว้ย  ส่วนจะเขียนออกมาอย่างอาชีพนั้นกอี็กเร่ืองหน่ึง เด๊ียวน้ีจะเขียนเล่นๆ  

ออกมาเพราะรู้สึกอยากเขียนละก ็เขียนไดทุ้กท่าน16 

 ความคิดเห็นในส่วนน้ีของประยูร จรรยาวงศ์ นั้นมีความน่าสนใจอยู่ไม่น้อยทีเดียว 

เพราะหากจะพิจารณาถึงภาพเขียนในถ ้าของมนุษยใ์นยุคก่อนประวติัศาสตร์กบัภาพเขียนอยา่งง่าย

ในวนัเด็กของมนุษยน์ั้นจะพบวา่มีความคลา้ยคลึงกนัอยา่งมาก ซ่ึงดูมีลกัษณะของการ์ตูนท่ีส่ือสาร

ดว้ยลายเส้นอยา่งง่าย ก่อนท่ีมนุษยจ์ะสามารถส่ือสารกนัดว้ยภาษาพูดเสียอีก จึงพอสามารถกล่าวได้

วา่การส่ือสารดว้ยภาพนั้นเป็นรูปแบบการส่ือสารชนิดแรก ๆ และฝังอยูใ่นสัญชาติญาณของมนุษย ์ 

แต่เม่ือมนุษยเ์ร่ิมเติบโตและเรียนรู้วิธีการอ่ืน ๆ ในการส่ือสาร จึงก็ดูเหมือนกบัว่าการส่ือสารดว้ย

ภาพในวยัเด็กของมนุษยน์ั้นกลบัไดรั้บการใหค้วามส าคญัท่ีลดนอ้ยลง 
 

                                                           

 
16ibid., 50. 
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ภาพท่ี 4 ผลงานภาพวาดของเด็ก ซ่ึงมีความเป็นการ์ตูนโดยธรรมชาติ 
ท่ีมา : webmaster [นามแฝง], ผลงานภาพวาดของนกัเรียนบา้นศิลปะ, เขา้ถึงเม่ือ 1 สิงหาคม 2560, 

เขา้ถึงไดจ้าก http://www.weekendhobby.com/art/webboard/question.asp?id=4          

                                  

 จะเห็นไดว้า่พจนานุกรมฉบบัต่าง ๆ ท่ีให้ความหมายท่ีไม่ไดต้รงกนัเสียทีเดียว และยงั

สั้นเกินกว่าท่ีจะอธิบายนิยาม ความเป็นมา หรือคุณลกัษณะของการ์ตูนให้ทุกคนสามารถเขา้ใจได้

อยา่งชดัเจน และการให้ความหมายจากนกัวิชาการและสถาบนัต่าง ๆ นั้นก็มีความแตกต่างกนั ซ่ึง

อาจเป็นเพราะการ์ตูนนั้นมีลกัษณะท่ีหลากหลาย มีประวติัศาสตร์ท่ียาวนานและคลุมเครือ อีกทั้ง

การท่ีการ์ตูนเป็นส่ือท่ีถูกแสดงดว้ยภาพเป็นหลกั จึงเป็นการยากท่ีพจนานุกรมหรือนกัวิชาการจะ

สามารถอธิบายถึงความหมายของการ์ตูนออกมาเป็นตวัอกัษรใหผู้อ่้านสามารถเขา้ใจไดอ้ยา่งชดัเจน 

ทั้งน้ีในการศึกษาว่าการ์ตูนคืออะไรนั้น ผูศึ้กษามีความจ าเป็นตอ้งศึกษาถึงการให้ความหมายจาก

หลากหลายแหล่งท่ีมา รวมทั้งเขา้ไปศึกษาการ์ตูนในรูปแบบต่าง ๆ อยา่งเจาะลึกจึงจะสามารถเขา้ใจ

ถึงความหมายของการ์ตูนไดอ้ยา่งชดัเจนได ้

 

 2.1.3 ค าทีม่ีความหมายคล้ายคลงึกบัการ์ตูน 

 2.1.3.1 Comic (คอมิคส์) 

 สังเขป นาคไพจิตรไดอ้ธิบายความหมายของ Comics เอาไวว้า่ 
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         Comic หมายถึง ภาพชวนขนั โดยมีภาพเป็นชุด ๆ มีถอ้ยค าบรรยาย ประกอบตาม

เน้ือเร่ือง แต่เดิมเน้ือเร่ืองชวนขันเป็นส่วนใหญ่ ปัจจุบันเน้ือเร่ืองอาจเป็นแนวใดก็ได้ เช่น 

อาชญากรรม สงคราม ผจญภยั เป็นตน้ ภาพชวนขนัส่วนใหญ่ตีพิมพ์ในหนงัสือพิมพ์ จึงเรียก

ภาพเหล่าน้ีว่า Comics Strips และเม่ือมีการรวบรวมจดัพิมพเ์ยบ็เล่มเรียกว่า Comics books หรือ 

Funnies17 

 และศูนยพ์ฒันาหนงัสือ ของกรมวิชาการไดอ้ธิบายความหมายของค าน้ีไวว้า่ “Comic 

เป็นภาพลักษณะท่ีมีความต่อเน่ืองเป็นเร่ืองราว มีค าบรรยาย มีบทสนทนาในภาพแต่ละภาพ 

ลกัษณะของภาพออกมาในเชิงการ์ตูนท่ีไม่เน้นความจริงตามกายวิภาค อนัเป็นลกัษณะเดียวกับ  

Cartoon”18 

 นอกจากน้ียงัมี สกอตต์ แมคคลาวด์ (Scott McCloud) ผูท้  าการศึกษาเก่ียวกบัคอมิคส์
อยา่งจริงจงั ไดอ้ธิบายความหมาย ของ Comic ไวใ้นหนงัสือ Understanding Comics  The Invisible 
Art ได้อย่างละเอียดและน่าสนใจว่า “คอมิคส์ (น.) 1. รูปและภาพน่ิงท่ีวางขา้งๆ กนั และมีความ
ต่อเน่ืองกนัอยา่งจงใจ และตั้งใจ มีเป้าหมายเพื่อส่ือขอ้มูลบางอยา่งและสร้างสุนทรียะใหก้บัผูอ่้าน”19         
  ซ่ึงก่อนหน้าน้ีมีคนให้ความหมายค าน้ีอย่าง วิลล์ ไอส์เนอร์ (Will Eisner) ไดใ้ช้ค  าว่า 
Sequential Art (ศิลปะท่ีมีความต่อเน่ือง) ในการอธิบายคอมิคส์ ซ่ึงอาจจะดูเป็นการให้ความหมาย
ในวงกว้างมากเกินไป เพราะลักษณะของศิลปะท่ีมีความต่อเน่ืองนั้ นอาจจะท าให้นึกไปถึง
ภาพยนตร์หรืออะนิเมชัน่ (Animation) ได ้เพียงแต่วา่ภาพยนตร์และอะนิเมชัน่นั้นใชง้านต่อเน่ืองท่ี
มีเง่ือนไขของเวลาเข้ามาเก่ียวข้อง โดยใช้วิธีการฉายแต่ละเฟรมลงไปในพื้นท่ีเดียวแต่คนละ
ช่วงเวลา ต่างจากคอมิคส์ท่ีใช้การวางเฟรมของแต่ละเหตุการณ์ลงบนพื้นท่ีต่างกันจนเกิดความ
ต่อเน่ือง แต่กระนั้นหากน าฟิล์มของภาพยนตร์หรืออะนิเมชัน่มากางดู ก็จะพบว่ามีลกัษณะเป็นคอ
มิคส์ท่ีด าเนินต่อเน่ืองกนัอยา่งชา้มาก20 

                                                           

 
17สังเขต นาคไพจิตร, การ์ตูน 5. 

 
18ศูนยพ์ฒันาหนงัสือ กรมวชิาการ, การส่งเสริมและพฒันาหนงัสือการ์ตูนไทย, 7. 

 
19Scott  McCloud, Understanding Comics the Invisible Art, trans. อิษฎ์วรพันธ์ุ และเมธาวี กิตติอาภรณ์พล 

(กรุงเทพมหานคร: คอร์ปอเรชัน่โฟร์ดี, 2559), 9. 

 
20ibid., 7-8. 
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ภาพท่ี 5 ภาพท่ีอธิบายถึงการท่ีน ามว้นฟิลม์ภาพยนตร์นั้นมีลกัษณะเป็นคอมิคส์ท่ีเดินเร่ืองชา้มาก 
ท่ีมาภาพ : Scott McCloud, Understanding Comics The Invisible Art, แปลโดยชยัยศ อิษฎว์รพนัธ์ุ 
และเมธาว ีกิตติอาภรณ์พล (กรุงเทพมหานคร: คอร์ปอเรชัน่โฟร์ดี, 2559), 8. 
 

 นอกจากน้ีสกอตต์ แมคคลาวด์ยงัได้กล่าวไวก้ารส่ือสารด้วยภาพท่ีมีความต่อเน่ือง

เช่นน้ีมีมาตั้งแต่สมยัโบราณกาล เช่น Bayeux tapestry พรมผืนยาวท่ีฝร่ังเศสผลิตข้ึนเพื่อบอกเล่า

เร่ืองราวของการบของชาวนอร์เวย์ ซ่ึงภาพสามารถอ่านเป็นเร่ืองราวได้จากซ้ายไปขวา โดย

แสดงออกตามล าดบัเวลาและปรากฏสู่สายตาของเราไดท้ั้งหมดในคร้ังเดียว โดยไม่จ  าเป็นตอ้งมีเส้น

ขอบแบ่งขั้นล าดบัเหตุการณ์21 หรือกระทัง่มว้นบนัทึกภาพยาว 36 ฟุต ช่ือ แปดกวางเลบ็เสือ (8 deer 

Tiger’s Claw) ท่ีบนัทึกเร่ืองราวของวีรบุรุษทางการทหารและการเมือง ชุดเรียงต่อกนั สามารถอ่าน

ไดจ้ากซา้ยไปขวา เป็นรูปซิกแซก22 

                                                           

 
21ibid., 12-13.  

 
22ibid., 10-11.  
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ภาพท่ี 6 ภาพ Bayeux tapestry พรมผนืยาวท่ีใชก้ารเล่าเร่ืองดว้ยภาพท่ีต่อเน่ืองกนั 
ท่ี ม า  : Xiaochen Yang [น ามแฝง ], Several scenes from the Bayeux Tapestry, เข้ า ถึ ง เม่ื อ  1 5 
กรกฎาคม 2560, เขา้ถึงไดจ้าก https://www.pinterest.com/pin/377598749977448910/ 
 

                                                 

ภาพท่ี 7 บนัทึกภาพยาว แปดกวางเลบ็เสือ ท่ีมีลกัษณะการเล่าเร่ืองคลา้ยคอมิคส์ 
ท่ีมา : Mixtee Codices, Realms of the Sacred in Daily Life, เขา้ถึงเม่ือ 15 กรกฎาคม 2560, เขา้ถึง
ไดจ้าก http://lib.uci.edu/sites/all/exhibits/meso/mixtec2.htm 
 

 นอกจากน้ีในยงัมีศิลปินในยุคอ่ืนท่ีสร้างผลงานศิลปะในส่ือแต่ก็มีวิธีการส่ือสาร

คลา้ยคลึงกบัคอมิคส์อยู่ดงัเช่น ลิน วอร์ด (Lynd Ward) ท่ีใช้ภาพพิมพแ์กะไมใ้นการเล่าเร่ืองต่อ ๆ 

หรือแมก้ระทัง่ศิลปินช่ือดงัในลทัธิศิลปะเหนือจริง (Surrealism) อยา่ง แมก็ซ์ เอิร์นส (Max Ernst) ก็

ยงัมีผลงานในรูปแบบของเร่ืองเล่าตดัต่อ (Collage) ในผลงานชุด A Week of Kindness ซ่ึงเป็นชุด

ภาพจ านวน 182 ท่ีมีเร่ืองราวท่ีเรียงร้อยต่อกนั23  

                                                           

 
23ibid., 18-19. 
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ภาพท่ี 8 ผลงานภาพพิมพแ์กะไมข้องลิน วอร์ด ซ่ึงมีเร่ืองราวท่ีเช่ือมต่อกนั 
ท่ีมา : mikulpepper [นามแฝง], Lynd Ward, เข้าถึงเม่ือ  15 กรกฎาคม 2560, เข้าถึงได้จาก 
https://shrineodreams.wordpress.com/2013/02/02/lynd-ward/     

 
 

            
 
 
ภาพท่ี 9 ภาพผลงานชุด A Week of Kindness ของแมก็ซ์ เอิร์นส ซ่ึงแต่ละภาพมีความต่อเน่ืองกนั 
ท่ีมา : Discuss Art [นามแฝง], Max Ernst "A Week of Kindness", เข้าถึงเม่ือ 15 กรกฎาคม 2560, 
เขา้ถึงไดจ้าก http://www.all-art.org/art_20th_century/ernst_Max1.html 
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 2.1.3.2 Caricature (ภาพล้อ) 

  เช่นเดียวกบัค าว่า การ์ตูนและคอมิคส์ ท่ีจะพบได้ว่ามีสถาบนัหรือนักวิชาการได้ให้

ความหมายท่ีหลากหลายและแตกต่างกนั ดงัเช่น ศูนยพ์ฒันาหนงัสือ ของกรมวชิาการไดอ้ธิบายวา่ 

     เป็นค าท่ีมีรากศพัท์มาจากค าว่า Caricare หมายถึงภาพลอ้เลียนแสดงถึงการเปรียบ

เปรย เสียดสี เยาะเย ้ย ถากถาง หรือให้ดูขบขันโดยเน้นจุดด้อยหรือจุดเด่นของใบหน้า 

บุคลิกลกัษณะใหผ้นัแปรงไปจากธรรมชาติท่ีเป็นจริง ซ่ึงส่วนมากมกัใชเ้ป็นภาพลอ้ทางการเมือง 

บุคคลส าคญัท่ีมีช่ือเสียง เป็นตน้24 

 สังเขต นาคไพจิตรไดอ้ธิบายวา่ 

     Caricature เป็นศพัท์มาจากภาษาอิตาลีว่า Caricaturs แปลว่าบรรทุกหรือบรรจุ The 

Encyclopedia Americana ไดค้วามหมายของ Caricature ไวว้่า หมายถึงภาพลอ้บุคคลหรือวตัถุท่ี

ท าให้ขนัโดยการเปล่ียนแปลงลกัษณะบางอย่างให้เกินความจริง แต่ไม่มีความประสงค์ท่ีจะ

แสดงการกระท าอย่างหน่ึงอย่างใดเป็นจุดส าคญั เช่น วาดเขียนรูปคอยาว หรือรูปร่างสูงเกง้กา้ง 

แต่ก็สามารถดูออกทนัทีว่าเป็นใครหรืออะไร เพราะผูว้าดยงัคงลกัษณ์เดิมไว ้Caricature พบมาก

ในหนงัสือพิมพ ์คือมกัวาดประชดประชนัสังคม โดยเฉพาะทางดา้นการเมือง จนบางคร้ังเรียก 

Caricature วา่การ์ตูนการเมือง25 

 

 พจนานุกรมศัพท์และเทคนิคทางศิลปะ (แปลจาก A Dictionary of Art Terms and 

Techniques) ไดใ้หค้วามหมายของไวว้า่ Caricature ไวว้า่ 

     ภาพลอ้ ภาพวาดท่ีใช้ลอ้เลียนหรือเสียดสี วาดในลกัษณะตดัทอนท าให้รูปลกัษณ์

บุคลิกผิดส่วนออกไป  เช่น เน้นลกัษณะเด่นเฉพาะตวัของบางคนให้มากเกินความจริง  รวมทั้ง

เนน้ในจุดอ่ืนเช่น ชนชั้นทางสังคมหรือสถาบนัต่าง ๆ ภาพลอ้ใชเ้ป็นเคร่ืองมือปลุกความรู้สึกนึก

คิด  ก่ออารมณ์ตอบโตใ้หแ้ก่ผูดู้ตั้งแต่อารมณ์ขนัเบา ๆ จนแระทัง่ถึงความรู้สึกโกรธแคน้รุนแรง 

เป็นวิถีทางในการสร้างภาพประกอบเร่ืองท่ีไดผ้ลดี เป็นเคร่ืองมือท่ีดีท่ีใช้ในการวิพากษว์ิจารณ์  

แสดงความคิดเห็นในเร่ืองของสังคม ศาสนาและการเมือง  งานภาพลอ้ส่วนใหญ่ในปัจจุบนัมกัใช้

กรรมวิธีพิมพภ์าพแกะลายเสน้ ซ่ึงมกัจะเป็นภาพเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงในหลายแง่มุม ภาพ 

                                                           

 
24ศูนยพ์ฒันาหนงัสือ กรมวชิาการ, การส่งเสริมและพฒันาหนงัสือการ์ตูนไทย, 7-8. 

 
25สังเขต นาคไพจิตร, การ์ตูน 4.  
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ภาพท่ี 10 ภาพลอ้นายทหารท่านหน่ึงกบัพระเยซูท่ีปรากฏฝาผนงัค่ายทหารโรมนั 
ท่ีมาภาพ : ศกัดา วมิลจนัทร์, อ่านการ์ตูนใบ ้(กรุงเทพมหานคร: พื้นฐาน, 2551), 65 

 

 แ ล ะ ใ น  Webster’s New World Dictionary of the American Language,2nd College 

Edition ไดอ้ธิบายความหมายของ Caricature ไวว้า่ 

        ภาพลอ้เลียนเสียดสี, มีความหมายในเชิงนิรุกติศาสตร์ว่า “บรรทุก/บรรจุเกินขนาด” 

อนัมีท่ีมาจากรากศพัท์ภาษาฝร่ังเศสว่า Caricatua ซ่ึงรับมาจากภาษาอิตาเลียน Cacicare อีกทอด

หน่ึง ซ่ึงแปลวา่บรรทุก/บรรจุ (to load) หรือท าใหเ้กินจริง (Exaggerate) 

         1) ภาพ หรือการเลียนแบบบุคคล ลีลาทางวรรณกรรม ซ่ึงจุดเด่น หรือลีลาท่าทางถูก

ท าใหเ้กินจริง เพ่ือลอ้เลียนเสียดสี 

         2) การกระท า หรือศิลปะในการท าเช่นนั้น 

         3) ความคลา้ย หรือการเลียนแบบท่ีบิดเบ้ียวเสียจนน่าหวัเราะ26 

 

 จะเห็นไดว้า่การให้ความหมายและรูปแบบของ Cartoon, Comics และ Caricature นั้น

ใกลเ้คียงกนัมากจึงท าใหค้นส่วนใหญ่เขา้ใจและเรียกทั้งสามส่ิงรวมกนัวา่การ์ตูนไปโดยปริยาย หรือ

ในบางบริบทก็เขา้ใจกนัวา่ Comics และ Caricature นั้นเป็นแขนงหน่ึงของ Cartoon ก็ได ้

                                                           

 
26ศกัดา วมิลจนัทร์, อ่านการ์ตูนใบ,้ 52. 
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 จากขอ้มูลดงักล่าวจะเห็นไดว้่าการ์ตูนนั้นมีการให้ความหมายท่ีค่อนขา้งหลากหลาย

มาก แต่ในความเขา้ใจของสังคมไทยนั้น คนไทยส่วนมากจะเขา้ใจการ์ตูนในความหมายของภาพลอ้

เพื่อความบันเทิง ตลกขบขันมากกว่าท่ี เข้าใจการ์ตูนในฐานะของภาพร่างซ่ึงเป็นหน่ึงใน

กระบวนการทางศิลปะ  และความเขา้ใจในรูปแบบน้ีของคนไทยยงัส่งอิทธิพลไปสู่การเรียกขานส่ิง

อ่ืนดว้ยเช่น ปลาการ์ตูน ปลาทะเลท่ีมีสีสันฉูดฉาด ดูน่ารักน่าชงั และชวนตลกขบขนั ซ่ึงดูพอ้งกบั

ความเข้าใจในความหมายของการ์ตูนในบริบทของสังคมไทยอีกด้วย อีกทั้ งปลาการ์ตูนใน

ภาษาอังกฤษเรียกว่า Clownfish ท่ีสามารถแปลตรงตัวเป็นภาษาไทยได้ว่า ปลาตัวตลก ซ่ึงดู

สอดคลอ้งกบัความรู้สึกตอ้งการใหดู้ตลกขบขนัของการ์ตูนไดเ้ป็นอยา่งดี 

 2.1.3.3 Illustration (ภาพประกอบ)  

 ค าว่า Illustration หมายถึง ภาพประกอบ ในภาษาองักฤษแปลว่า “to make light, to 

explain” ซ่ึงหมายถึง การท าให้แจ่มแจง้ โดยมนุษยเ์รานั้นมีรูปภาพเพื่อการส่ือสารมาตั้งแต่โบราณ 

ซ่ึงภาพเหล่าน้ีก็ประกอบไปดว้ยความหมายหรือขอ้ความแฝงเอาไว ้เพื่อส่ือสารในส่ิงท่ีวจันภาษาไม่

สามารถถ่ายทอดออกมาไดท้ั้งหมด โดย จูด้ิ คทัเลอร์ (Judy Citler) ผูก้  ากบัของ America Illustrators 

Gallery ไดใ้หค้  าจ  ากดัความของภาพประกอบเอาไดด้งัน้ี 

 ภาพประกอบ คือ ภาพท่ีใชร่้วมกบัขอ้ความ 

 ภาพประกอบ คือ งานศิลปะท่ีมีจุดประสงคเ์พื่อการผลิตในจ านวนมาก 

 ภาพประกอบ คือ ภาพเขียนเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ของสังคมหรือวฒันธรรมต่าง ๆ  

 ภาพประกอบ คือ ภาพท่ีแสดงออกถึงความตอ้งการทางจิตใจและความพึงพอใจ 

 ภาพประกอบ คือ ภาพบนัทึกท่ีสามารถสะทอ้นถึงผูอ่้านในแต่ละยคุสมยัได ้

 ภาพประกอบ คือ ศิลปะท่ีมีความหมายในตวัมนัเอง และมีความคงทนต่อการผา่นไป

ของการเวลา 
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 จึงสามารถสรุปไดว้า่ ภาพประกอบคือ “งานศิลปะท่ีมีการผลิตซ ้ าเป็นจ านวนมากผา่น

ทางส่ือ และมีความเก่ียวขอ้งกบัสังคม โดยเป็นการบนัทึกขอ้มูลไวด้ว้ยภาพ  และสามารถส่ือสาร

ความคิดนั้นออกมาได”้27 

 ดว้ยปัจจยัท่ีวา่ “ภาพ” นั้นเป็นหน่ึงในภาษาของมนุษยท่ี์สามารถส่ือสารไดใ้นวงกวา้ง 

ไม่มีก าแพงทางดา้นภาษาดงัเช่นภาษาพดูหรือเขียน ภาพจึงถือไดว้า่เป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารชนิด

แรก ๆ ของมนุษยก์็เป็นได้ ดงัจะสังเกตได้จากภาพเขียนในถ ้ าของมนุษยย์ุคหินจนต่อมาในช่วง 

3,200 ปีก่อนคริสตกาล มนุษยก์็เร่ิมพฒันาภาพเหล่านั้นให้กลายเป็นอกัษรภาพในยุคแรก และมา

เป็นอกัษรเฮียโรกลิฟฟิกของอียีปตใ์นช่วง 1,200 ปีก่อน คริสตกาล ดว้ยสาเหตุน้ีจึงอาจจะนบัไดว้่า

ภาพประกอบนั้นอาจจะมีประวติัศาสตร์ยาวนานกวา่วิจิตรศิลป์ก็วา่ได ้แต่ถึงกระนั้นภาพประกอบ

ในปัจจุบนัก็ถูกมองว่าเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารอย่างหน่ึงมากกว่าท่ีจะเป็นผลงานวิจิตรศิลป์ 

ดงัเช่นภาพพิมพใ์นยุคสมยัแรกก็ถูกมองวา่เป็นส่ือท่ีผลิตมาเป็นจ านวนมาก มากกวา่ท่ีจะมองวา่เป็น

ผลงานศิลปะเช่นกนั แต่ในบางกรณีภาพประกอบก็ไดรั้บการยอมรับในเชิงคุณค่าให้เป็นวิจิตรศิลป์

ดว้ยเช่นกนั ยกตวัอยา่งเช่น ผลงานของนอร์แมน ร็อคเวล (Norman Rockwell) เป็นตน้ 

 

                                 
ภาพท่ี 11 ภาพประกอบ เป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารอยา่งหน่ึง 
ท่ีมา : tuping [นามแฝง], "ไมยราพสะกดทพั" เกือบจะเลิกวาดภาพประกอบหนงัสือเพราะนิทาน
เร่ืองน้ี, เขา้ถึงเม่ือ 15 พฤศจิกายน 2560, เขา้ถึงไดจ้าก http://tongsu-tuping.blogspot.com/2011/ 
04/blog-post.html 

                                                           

 
27อ า กิ ย าม า   ท าค า ชิ , ภ าพ ป ระก อบ ศึ ก ษ า  =  Illustration Studies, trans. ม ะ ลิ ฉั ต ร  เอื้ อ อ านั น ท ์

(กรุงเทพมหานคร: คณะมณัฑนศิลป์ มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2559), 12. 
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2.2 ประเภทของการ์ตูน  

 การ์ตูนนั้นสามารถแบ่งประเภทไดอ้ยา่งกวา้งขวาง ทั้งเกณฑ์ทาง รูปแบบ เน้ือหา หรือ

เกณฑ์อ่ืน ๆ โดยมีนักวิชาการหรือผูท่ี้มีความเขา้ใจเก่ียวกบักบัการ์ตูนได้แบ่งประเภทของการ์ตูน

เอาไวด้ว้ยเกณฑต่์าง ๆ ดงัน้ี 

 2.2.1. เกณฑ์ทางเนือ้หา  

 มีนกัวิชาการและผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบักบัการ์ตูนเช่น สังเขต นาคไพจิตร และ วรวิชญ 

เวชนุเคราะห์ ไดแ้บ่งประเภทของการ์ตูนดว้ยเกณฑท์างเน้ือหาไดห้ลายประเภทดงัน้ี 

 1) การ์ตูนนิทาน มีทั้งเร่ืองท่ีเป็นต านานหรือนิทานดั้งเดิม และเร่ืองราวท่ีแต่งข้ึนมา

ใหม่เช่น นิทานพื้นบา้นหรือต านานเล่าขานเร่ืองท่ีแปลหรือดดัแปลงจากเร่ืองต่างประเทศ28 เร่ือง

จกัร ๆ วงศ ์ๆ หรือเร่ืองราววรรณคดีไทย  

 

                                   
 

ภาพท่ี 12 ภาพตวัอยา่งของการ์ตูนนิทาน ท่ีมีหลากหลายรูปแบบ 
ท่ีมาภาพ : วรวชิญ เวชนุเคราะห์, ประวติัการ์ตูนไทย (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 

2548), 8. 

 
                                                           

 
28สังเขต นาคไพจิตร, การ์ตูน 43. 
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 2) การ์ตูนตลกขบขนั เป็นภาพท่ีให้อารมณ์ขนั แทรกตามหน้านิตยสาร เพื่อลดความ

เคร่งเครียดของนักอ่านท่ีต้องอ่านเร่ืองหนัก ๆ หรือยาวมาก 29 บางทีก็เย็บเล่มรวมออกเป็นราย

สัปดาห์ รายเดือนหรือรายปักษ ์                      

 

                                        
 

ภาพท่ี 13 ภาพตวัอยา่งของการ์ตูนขบขนั 
ท่ีมาภาพ : เอะ๊ [นามแฝง], มหาสนุก 28, 1320 (7-23 สิงหาคม 2559): 23. 

 

 3) การ์ตูนล้อสังคม (Gag Cartoon) มัก เป็นภาพในเชิงภาพล้อ (Caricature) โดย

นกัเขียนการ์ตูนภาพลอ้โดยเฉพาะ นิยมพิมพใ์นหนงัสือพิมพห์รือนิตยสาร30 มกัมีเน้ือหาท่ีลอ้เลียน 

เสียดสี ความเป็นไปต่าง ๆ ของสังคม 

                                                           

 29วรวชิญ เวชนุเคราะห์, ประวติัการ์ตูนไทย 2. 

 30กรมวชิาการ, การส่งเสริมและพฒันาหนงัสือการ์ตนูไทย (กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพก์ารศาสนา กรมการ

ศาสนา, 2534), 11. 
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ภาพท่ี 14 ภาพตวัอยา่งการ์ตูนลอ้สังคม 
ท่ีมาภาพ : meeboo [นามแฝง], อะไรๆ ก็ไซฟ่อน.. การ์ตูนการเมือง ชัย ราชวตัร, เข้าถึงเม่ือ 19 

สิงหาคม 2559, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.oknation.net/blog/meeboo/2012/10/28/entry-1 

 

 4) การ์ตูนการเมือง (Political Cartoon, Caricature) เป็นภาพล้อเลียนการท างานของ

นกัการเมือง มีผลต่อผูถู้กอา้งถึงทั้งทางบวกและทางลบ มกัจะพบเห็นตามหนา้หนงัสือพิมพร์ายวนั

และรายสัปดาห์31          

     

                                        
ภาพท่ี 15 ภาพตวัอยา่งการ์ตูนการเมือง 
ท่ีมาภาพ : sertsak [นามแฝง], ศึกนอก ศึกใน… มีใครช่วย?, เขา้ถึงเม่ือ 19 สิงหาคม 2559, เขา้ถึงได้

จาก https://sertsak.wordpress.com/tag/การ์ตูนลอ้การเมือง 

                                                           

 31วรวชิญ เวชนุเคราะห์, ประวติัการ์ตูนไทย 3. 
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 5) การ์ตูนครอบครัว เป็นหนงัสือการ์ตูนท่ีอ่านไดทุ้กเพศทุกวยั มีเล่มเดียวอ่านไดห้มด

ทุกคนในครอบครัว คือ ตั้งแต่เด็กท่ีอ่านหนงัสือไม่ได ้ดูแต่รูป ไปจนถึงคุณปู่  คุณยา่ คุณตา คุณยาย 

จึงเรียกว่าการ์ตูนครอบครัว อีกประการหน่ึงตัวแสดงในการ์ตูนประเภทน้ีมักเป็นสมาชิกใน

ครอบครัวเดียวกนั แนวความคิดน้ีแต่เดิมนักเขียนการ์ตูนไทยได้มาจาการ์ตูนฝร่ัง ต่อมาเพิ่มเติม

เน้ือหาสาระเขา้ไปจนกลายเป็นการ์ตูนไทยเต็มตวั การ์ตูนครอบครัวมกัจะมีก าหนดออกท่ีแน่นอน 

เช่นออกเป็นรายเดือน32 

 

                   
 

ภาพท่ี 16 ภาพตวัอยา่งของการ์ตูนครอบครัว  
ท่ีมาภาพ : hKS''8'กินแกงส้ม [นามแฝง], สาวดอกไมก้ะนายกลว้ยไข่, เขา้ถึงเม่ือ 19 สิงหาคม 2559, 

เขา้ถึงไดจ้าก https://www.siamzone.com/board/view.php?sid=1176243 

 

 6) การ์ตูนผจญภัย เป็นการ์ตูนแบบมีพระเอกกับผูร้้าย มีหลายแนวเร่ือง เช่น แนว

วทิยาศาสตร์ แนวลึกลบัมหศัจรรย ์แนวชีวิตเศร้า โลดโผน มีแทบทุกรส33 การ์ตูนประเภทน้ีนั้นเนน้

ท่ีความสนุกสนานและความน่าต่ืนเตน้ของเน้ือเร่ือง และมีกลุ่มเป้าหมายหลกัท่ีเป็นผูช้าย 

                                                           

 32ibid., 6. 

 33ศกัดา วมิลจนัทร์, อ่านการ์ตูนใบ,้ 58. 
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ภาพท่ี 17 ภาพตวัอยา่งการ์ตูนผจญภยั 
ท่ีมาภาพ :patstudio [นามแฝง], อัศวินสยาม Siam knight illustrations & Comic, เข้าถึงเม่ือ 19 

สิงหาคม 2559, เขา้ถึงไดจ้าก http://patstudio.exteen.com/page/2 

 

 7) การ์ตูนเพื่อทางการศึกษา เช่น เร่ืองเก่ียวกบัการเมือง วรรณคดี ประวติับุคคลส าคญั 

วทิยากร และอุตสาหกรรม ประวติัศาสตร์ และศาสนา เป็นตน้34 

 

                                                          
 

ภาพท่ี 18 ภาพตวัอยา่งการ์ตูนเพื่อการศึกษา 
ท่ีมาภาพ :   carousal [นามแฝง], การ์ตูนชุดความรู้ ชุดรู้รอบตวัแสนสนุก, เขา้ถึงเม่ือ 19 สิงหาคม 

2559, เขา้ถึงไดจ้าก www.bloggang.com/viewblog.php?id=carousal&date=14-07-2012&group=2 

&gblog=1704 
                                                           

 
34สังเขต นาคไพจิตร, การ์ตูน 44. 
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 2.2.2 เกณฑ์ทางรูปแบบ  

 เป็นท่ีทราบกนัดีวา่การ์ตูนนั้นมีรูปแบบท่ีหลากหลาย ทั้งลกัษณะการเล่าเร่ือง ความยาว

ของเน้ือเร่ือง จ านวนของการตีพิมพ ์หรือประเภทของส่ือส่ิงพิมพ ์โดยมีนกัวิชาการและผูเ้ช่ียวชาญ

เก่ียวกบักบัการ์ตูนเช่น สังเขต นาคไพจิตร, วรวิชญ เวชนุเคราะห์, แรนดอล พี. แฮร์ริสัน, ศกัดา 

วมิลจนัทร์ และปยุต เงากระจ่าง เป็นตน้ ไดแ้บ่งประเภทของการ์ตูนดว้ยเกณฑ์ทางรูปแบบไดห้ลาย

ประเภทดงัน้ี 

 1) การ์ตูนช่องเดียวจบ คือการ์ตูนท่ีสามารถส่ือสารภายในช่องเดียวหรือหน้าเดียวจบ 

อาจจะมีค าพดูหรือไม่มีก็ได ้

 2) การ์ตูนหลายช่อง คือการ์ตูนท่ีใช้ช่องตั้งแต่สองช่องข้ึนไปในการส่ือสาร มีการ

เรียงล าดบัสายตาในการอ่านเพื่อเขา้ใจเน้ือเร่ืองก่อนหลงั มกัจบในหนา้เดียว 

 3) การ์ตูนเร่ืองสั้ น คือการ์ตูนท่ีเขียนเป็นเร่ืองสั้ น เขียนยาวติดต่อกันหลายอ่าน จะ

สามารถจบในตอนหรือต่อไปยงัตอนอ่ืน ๆ ก็ได ้

                                              
 

ภาพท่ี 19 ภาพการ์ตูนเร่ืองสั้นชุด บร๋ือ! น่ากลัวกไ็ม่บอก ซ่ึงเขียนเป็นเร่ืองสั้นจบในตอน 
ท่ีมาภาพ : Rage [นามแฝง], อ่านบร๋ือก่อนนอน..., เข้าถึงเม่ือ 20 สิงหาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 

http://www.soccersuck.com/boards/topicstore/1123221 
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 4) การ์ตูนเร่ืองยาว คือการ์ตูนท่ีเขียนเป็นเน้ือเร่ืองยาวติดต่อกนัหลายตอน หรือมีการ

เยบ็เล่มรวมเป็นฉบบั มกัท่ีเน้ือเร่ืองท่ียดืยาวและชวนใหติ้ดตามอ่านต่อในฉบบัถดัไป 

 

                                           
 

ภาพท่ี 20 ภาพการ์ตูน One Piece ซ่ึงตีพิมพเ์ป็นเล่มต่อกนั 
ท่ีมาภาพ : Khairul Nizam [นามแฝง],One Piece Anime Manga - Cover 37 - 48 , เข้าถึงเม่ือ 23 

สิงหาคม 2559, เขา้ถึงไดจ้าก https://www.pinterest.com/pin/207587864044853788/ 

 

 5) การ์ตูนลอ้เลียน (Caricature Cartoon) เป็นการ์ตูนท่ีเขียนในเชิงลอ้เลียนบุคคลให้ดู

ตลกขบขนั โดยวาดบุคลิกลกัษณะใหเ้กินความจริง35 

 6) ภาพประกอบบทความหรือนวนิยาย (Illustration) เป็นภาพเขียนเหตุการณ์บางตอน

ของบทความหรือเน้ือเร่ืองในนวนิยายแทรกไวต้ามทอ้งเร่ืองเพื่อเนน้หรือช่วยอธิบายเหตุการณ์36 

 7) ภาพยนตร์การ์ตูน (Animated Cartoon) หมายถึง การท าการ์ตูนให้เป็นภาพยนตร์
โดยการวาดการ์ตูนลงบนแผน่ใสแลว้ถ่ายเป็นภาพยนตร์ใหมี้ลกัษณะเคล่ือนไหวเหมือนชีวติจริง37 

                                                           

 
35กรมวชิาการ, การส่งเสริมและพฒันาหนงัสือการ์ตนูไทย 11. 

 
36วรวชิญ เวชนุเคราะห์, ประวติัการ์ตูนไทย 2-5. 

 
37กรมวชิาการ, การส่งเสริมและพฒันาหนงัสือการ์ตนูไทย 11. 
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ภาพท่ี 21 ภาพของภาพยนตร์การ์ตูนเร่ือง Despicable Me 
ท่ีมาภาพ : JunaStung [นามแฝง], คุณรู้จกัมินเน่ียนแค่ไหน?, เขา้ถึงเม่ือ 23 สิงหาคม 2559, เขา้ถึงได้
จาก http://my.dek-d.com/stungk/supertest/?id=40965 
 
 8) การ์ตูนโฆษณา (Commercial Cartoon) หมายถึงการ์ตูนท่ีใชใ้นการโฆษณาชวนเช่ือ
ในตวัสินคา้ของตน ลกัษณะการ์ตูนอาจเป็นรูป 2 มิติ หรือหุ่นรูปป้ันการ์ตูน 3 มิติ38 
 9) สินคา้การ์ตูน (Cartoon Product) คือ การ์ตูนในส่ือปลีกยอ่ยอ่ืน ๆ บตัรอวยพร เคร่ือง 
เขียน โปสเตอร์ เส้ือผา้ เคร่ืองประดบั เส้ือยดื กระเป๋า หมวก สบู่ กล่องอาหารกลางวนั ผา้ปูท่ีนอน39  
 10) เกมส์การ์ตูน ดว้ยความจ ากดัของหน่วยความจ าท่ีใชบ้รรจุเกมส์ในสมยัก่อนนั้นมี
ค่อนขา้งจ ากดั จึงท าให้รูปแบบของเกมส์นั้นน าลกัษณะของการ์ตูนท่ีมาสร้างเป็นตวัละคร ส่ิงของ 
และสถานท่ี เพื่อความสวยงาม ดึงดูดใจและเหมาะสมกับความจุของผลิตภณัฑ์บรรจุเกมส์ใน
สมยัก่อน 
 

2.3 ประวตัิของการ์ตูน 

 การ์ตูนนั้นมีหลากหลายทางดา้นความหมาย รูปแบบ และแหล่งท่ีมา ท าให้ยากท่ีระบุ

อย่างชัดเจนว่าการ์ตูนนั้นมีท่ีมาจากท่ีไหนหรือเม่ือไหร่ อีกทั้งความไม่ชัดเจนด้านขอบเขตทาง

ลกัษณะของการ์ตูน ท าให้การระบุให้ชดัเจนวา่ผลงานช้ินไหนเป็นการ์ตูนหรือไม่นั้นก็เป็นไปดว้ย

ยากเช่นกนั 
                                                           

 
38ibid., 12. 

 
39ศกัดา วมิลจนัทร์, อ่านการ์ตูนใบ,้ 60-61. 
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 หากยอ้นกลบัไปศึกษาประวติัศาสตร์ศิลป์ ก็จะพบรูปแบบของงานศิลปะท่ีคลา้ยคลึง

กบัลกัษณะของการ์ตูนอยู่ไม่น้อย เช่น ภาพเขียนในถ ้ าลาสโกซ์ (Lascaux) ในประเทศฝร่ังเศสซ่ึง

เป็นภาพเขียนตั้งแต่ยคุก่อนประวติัศาสตร์ของมนุษยถ์ ้าในยคุหินเก่า (Paleolithic) เม่ือราว 200,000 – 

13,000 ปีก่อนคริสตกาล ซ่ึงเป็นการส่ือสารอยา่งง่ายในสมยันั้น มีลกัษณะเป็นภาพเขียนสีสันสดใส 

เช่น ภาพควายไบซัน มา้ และกวาง ดูสัดส่วนเหมือนจริง แต่ภาพมนุษยก์ลบัเขียนดว้ยภาพลายเส้น

ง่าย ๆ คลา้ยการ์ตูนกา้นไมขี้ด40 

 

                                                
ภาพท่ี 22 ภาพเขียนจากถ ้า ลาสโกซ์ (Lascaux) 
ท่ีมาภาพ : Diane Malavolti, Lascaux Cave paintings, เขา้ถึงเม่ือ 20 กรกฎาคม 2560, เขา้ถึงไดจ้าก 

https://www.pinterest.com/pin/231372499586206973/ 

 

 ภาพเขียนในถา้ลกัษณะน้ียงัสามารถพบไดต้ามแหล่งประวติัศาสตร์ของมนุษยห์ลายท่ี

ในโลก รวมทั้งในประเทศไทยด้วย เช่น ถ ้ าผีหัวโต ในจงัหวดักระบ่ี ท่ีปรากฏเป็นภาพคนท่ีมีการ

เขียนรายละเอียดท่ีแตกต่างกัน มีการแต่งตวัไม่ซ ้ ากัน บ้างเคล่ือนไหว บ้างอยู่น่ิงเฉย ภาพสัตว์

ประเภท นก ไก่ ปลา ปลาหมึก จระเข  ้และภาพเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ เช่น แห อวน และเรือ เป็นตน้ 

ภาพเขียนเหล่าล้วนเขียนด้วยสีแดง น ้ าตาลแดง สีด า และสีเหลือง มีทั้ งแบบระบายเงาทึบ 

(Silhouette) แบบโครงร่างรอบนอก (Outline)  
                                                           

 
40นิพนธ์ แจ่มดวง ... [และคนอื่น ๆ], การ์ตูน : โลกใบใหญ่ของความรักและจินตนาการ (กรุงเทพมหานคร: 

โครงการส่ือการ์ตูนเพือ่การพฒันาสุขภาวะทางจิตวญิญาณ, 2548), 17. 
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ภาพท่ี 23 ภาพเขียนในถ ้าผหีวัโต จงัหวดักระบ่ี 
ท่ีมาภาพ : ไม่ปรากฏนามผู ้เขียน, ถ ้ าผีหัวโต , เข้าถึงเม่ือ 20 กรกฎาคม 2560, เข้าถึงได้จาก 

http://www.era.su.ac.th/Rockpainting/south/phihuoto/index.html 

 

 ภาพเขียนเหล่าน้ีนั้นอาจไม่ไดพุ้ง่ประเด็นไปท่ีความสุนทรียห์รือความงามเท่าใดนกั แต่

เป็นการส่ือสาร จดบนัทึกเร่ืองราวหรือความเช่ือต่าง ๆ เสียมากกวา่ เช่น ภาพท่ีแสดงถึงความหลาย

ชนิดของปลา  ปลาชนิดท่ีกินได ้หรือปลาท่ีหายาก หรือเก่ียวขอ้งกบัพิธีกรรมในการหาปลาอีกดว้ย41 

 ถึงแมว้่าเราจะไม่สามารถเรียกภาพเขียนตามผนังถ ้ าเหล่าน้ีว่าเป็นการ์ตูนไดอ้ย่างเต็ม

ปากเตม็ค าก็ตาม แต่ดว้ยลกัษณะของภาพเขียนเหล่าน้ีท่ีดูเรียบง่าย ลดทอน และดดัแปลงรายละเอียด 

เพื่อง่ายต่อการเขียนและการท าความเขา้ใจมากกวา่ท่ีจะเนน้การแสดงออกแบบปัจเจกบุคคล รวมทั้ง

การน าเสนอในลักษณะของสัญลักษณ์ ท่ีใช้ส่ือสาร จดบันทึก หรือพิธีกรรมต่าง ๆ นั้ นท าให้

ภาพเขียนตามผนงัถ ้ามีหลาย องคป์ระกอบท่ีดูคลา้ยคลึงกบัการ์ตูนในยุคปัจจุบนั จนพอจะสามารถ

เรียกไดไ้ดภ้าพเขียนเหล่าน้ีอาจจะเป็นการ์ตูนยคุแรก ๆ ของมนุษยชาติได ้

                                                           

 
41

 ไม่ปรากฏนามผูเ้ขียน, "ถ ้าผหีวัโต,"  http://www.era.su.ac.th/Rockpainting/south/phihuoto/index.html. 
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 มนุษย์ค่อย ๆ พัฒนารูปแบบการส่ือสารท่ีคล้ายคลึงกับการ์ตูนน้ีมาอย่างต่อเน่ือง 

จนกระทั่งเกิดการพฒันาคร้ังยิ่งใหญ่เม่ือมีเทคโนโลยีการตีพิมพ์และการตลาดเข้ามาเก่ียวข้อง 

เร่ิมตน้จากในประเทศองักฤษ ช่วงศตวรรษท่ี 17 การ์ตูนในยุคนั้นถูกผลิตจากการใชบ้ล๊อกไมพ้ิมพ์

ลายเส้นลงบนกระดาษหรือผา้ขนาดใหญ่ท่ีเรียกวา่ บรอดช้ีต (broadsheet) ท่ีมีจุดประสงคเ์พื่อบนัทึก

เร่ืองราวทางศาสนาและสังคมในสมยันั้น เช่น เหตุการณ์ประหารชีวิตหมู่ท่ีมีทั้งการแขวนคอและ

การเผามากกว่าหม่ืนชีวิต ณ กรุงลอนดอน หรือจะเป็นภาพของประหารชีวิตด้วยการตดัคอของ

ลอร์ดวลิเลียม รัสเซล (Lord William Russel) 

 

                        
 

ภาพท่ี 24 ภาพแสดงการประหารลอร์ดวลิเลียม รัสเซล ณ กรุงลอนดอน ปี ค.ศ. 1683 
ท่ีมาภาพ :ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ,์ ตามหาการ์ตูน (กรุงเทพมหานคร: มติชน, 2546.), 17. 

 

 ภาพลายเส้นเหล่าน้ีถูกเผยแพร่สู่สาธารณะชนดว้ยการจ าหน่าย ซ่ึงมีประชาชนมากมาย

ตอ้งการซ้ือภาพการบนัทึกเหตุการณ์คร้ังน้ีกลบัเป็นเป็นท่ีระลึก ภาพเหล่าน้ีนั้นมกัมีค าบรรยายใต้

ภาพหรือบอลลูน (ช่องไวส้ าหรับบรรจุตวัอกัษรเพื่อแสดงค าพดู) รวมทั้งมีการใชเ้ส้นแสดงความเร็ว 

(Speedline) ซ่ึงองค์ประกอบเหล่าน้ีล้วนเป็นลักษณะท่ีปรากฏอยู่ในการ์ตูนในยุคปัจจุบัน ซ่ึง

คุณภาพของภาพลายเส้นเหล่าน้ีจะมีมาตรฐานไม่เท่ากนั และส่วนมากก็คุณภาพไม่ค่อยดีนัก ดว้ย
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เหตุผลท่ีภาพเล่าน้ีสร้างมาเพื่อความบนัเทิง การคา้ และยงับรรจุเร่ืองราวท่ีเป็นโศกนาฏกรรมลงไป

อีกจึงท าใหก้าร์ตูนถูกมองวา่เป็นศิลปะชั้นต ่าตั้งแต่เร่ิมแรก42 

 ต่อมาในศตวรรษท่ี 18 วิลเลียม โฮการ์ท (William Hogarth) ได้พัฒนาการ์ตูนของ

ตนเอง เองทั้งในดา้ยของเทคนิคท่ีใชก้ารแกะสลกัลงบนแผน่ทองแดงแลว้ใชก้รดสกดัแลว้ตามดว้ย

การลงหมึก (Engraving) และในด้านเน้ือหาท่ีมกัจะสร้างผลงานท่ีมีผูค้นแสดงออกหลากหลาย

อารมณ์ ให้ไดเ้กิดการตีความและมีเน้ือหาลอ้เลียนเสียดสี สะทอ้นเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคม 

เช่น ภาพเก่ียวกบัศีลธรรม ความน่าขนัของผูค้น และความโง่เขลาของยุคสมยันั้น รวมทั้งมีแทรก

ขอ้ความประกอบภาพอีกดว้ย ถึงแมว้า่ผลงานของเขาจะไม่ไดใ้ชล้ายเส้นเรียบง่ายเหมือนกบัการ์ตูน

ท่ีเราคุน้ชินก็ตาม 

                              
 

ภาพท่ี 25 ภาพพิมพ ์A Rake's Progress ของวลิเลียม โฮการ์ท 
ท่ีมาภาพ : ไม่ปรากฏนามผูเ้ขียน, Hogarth, A Rake's Progress, เขา้ถึงเม่ือ 21 กรกฎาคม 2560, เขา้ถึง

ไ ด้ จ า ก  https://www.khanacademy.org/humanities/monarchy-enlightenment/britain-18c/britain-

ageof-revolution/a/hogarth-a-rakes-progress  

 

                                                           

 
42ประเสริฐ ผลิตผลการพมิพ,์ ตามหาการ์ตูน (กรุงเทพฯ :: มติชน, 2546), 17. 
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 ต่อมาเจมส์ กิลเรย ์(James Gillray) เขาเร่ิมเขียนภาพลอ้เลียนลามไปถึงนกัการเมืองและ

ราชวงศ์ เช่น ภาพล้อเลียนของนโปเลียนในเหตุการณ์ปฏิวติัฝร่ังเศส หรือภาพล้อเลียนเพื่อการ

ต่อตา้นสงคราม 

 

                          
 

ภาพท่ี 26 ภาพ john bull's process ของเจมส์ กิลเรย ์ท่ีสะทอ้นเร่ืองราวของทหารผา่นศึก 
ท่ี ม าภาพ  : Paul Gravett, Frames Of Reference:The Progress Of British Comics, เข้าถึ ง เม่ื อ  21 

กรกฎาคม 2560, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.paulgravett.com/articles/article/frames_of_reference  

   

 จอร์จ ครูกแช็งค์ (George Cruikshank) นิยมลอ้เลียนเร่ืองราวของความไร้มนุษยธ์รรม

ท่ีเกิดข้ึนกบัมนุษยด์ว้ยกนั โดยการใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยกีารตีพิมพ ์เผยแพร่ผลงานของเขาลง

ในนิตยสาร ซ่ึงประสบความส าเร็จในแง่ของการเผยแพร่ในวงกวา้งเป็นอย่างมาก และต่อมาในปี 

ค.ศ.1832 ในกรุงปารีส ชาลีส์ ฟิลลิพพอน (Chaeles Phillipon) ออกนิตยสาร La Charivari ท่ีตีพิมพ์

ภาพลอ้เลียนการเมืองในสมยันั้น ซ่ึงไม่ไดเ้ล่าเร่ืองราวเฉพาะในฝร่ังเศสอีกต่อไป แต่ภาพลอ้เลียน

นั้นลอ้เลียนไปจนถึงราชวงศแ์ละการเมืองของประเทศอ่ืน ๆ ในยโุรปดว้ย43 

                                                           

 
43

 ibid., 23-25. 
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ภาพท่ี 27 ภาพลอ้เลียนราชส านกัพระเจา้จอร์จท่ี 4 ของจอร์จ ครูกแช็งค์ 
ท่ีมาภาพ : Pat Sanftner, A pair of broad bottoms by William Heath, เขา้ถึงเม่ือ 21 กรกฎาคม 2560, 

เขา้ถึงไดจ้าก https://www.pinterest.com/pin/400538960589819449/ 

  

 ต่อมาในปี ค.ศ. 1843 การ์ตูนนั้ นก็เร่ิมก้าวเข้าสู่ความหมายใหม่ จากการประกวด

ภาพเขียนปูนเปียก (Fresco) เพื่อประดบัในรัฐสภาหลงัใหม่ในองักฤษ ภาพร่างหรือการ์ตูนท่ีถูกส่ง

มาเขา้ร่วมประกวดดงักล่าวไดน้ ามาจดัแสดงให้ชาวลอนดอนไดช้มกนั และนิตยสาร พั้นช์ (Punch) 

ซ่ึงเป็นนิตยสารแนวล้อเลียนเสียดสีในเวลานั้น ได้น าเอาประเด็นของนิทรรศการน้ีมาสร้างเป็น

การ์ตูนของตนเอง 6 ภาพ ซ่ึงลว้นแต่เป็นภาพลอ้เลียน เสียดสีนิทรรศการคร้ังน้ีในแง่มุมต่าง ๆ เช่น 

การ์ตูนหมายเลข 1 ซ่ึงเป็นภาพคนพิการใส่เส่ือผา้ซอมซ่อมาดูนิทรรศการคร้ังน้ี และมีค าบรรยายใต้

ภาพวา่ “Shadow and Substance (เงาและเลือดเน้ือ)” หมายถึงความฝันกบัความจริง ซ่ึงไดเ้สียดสีถึง

ความหรูหรา โอ่อ่าของการนิทรรศการคร้ังน้ีซ่ึงดูจะขดัแยง้กบัความเป็นจริงท่ีผูค้นในสังคมท่ีต่าง

อดอยากปากแห้ง ทั้งน้ีนิตยสารพั้นช์สร้างศิลปินภาพลอ้เลียนมากมาย เช่น จอห์น ลีช (John Leech) 

และจอห์น เทนนีล (John Tenniel) จากนั้นการ์ตูนและภาพลอ้เลียนเร่ิมกระจายออกจากองักฤษและ

ฝร่ังเศส ไปยงัประเทศอ่ืนในยโุรป อเมริกา ญ่ีปุ่น และเอเชีย44 

                                                           

 
44ibid., 25.  
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ภาพท่ี 28 ภาพ Shadow and Substance การ์ตูนลอ้เลียนจากนิตยสาร พั้นช์ (Punch) 
ท่ีมาภาพ : ศกัดา วมิลจนัทร์, อ่านการ์ตูนใบ ้(กรุงเทพมหานคร: พื้นฐาน, 2551), 8. 
  

 2.3.1 ประวตัิการ์ตูนยุโรป 

 ในประเทศองักฤษปี ค.ศ.1873 การ์ตูนเร่ือง แอลลาย สลอปเปอร์ ฮาล์ฟ ฮอลิเดย์ (Ally 

Sloper’s Half Holiday) ถูกยกยอ่งวา่เป็นการ์ตูนเร่ืองแรกของโลกท่ีมีตวัละครและการด าเนินเร่ืองท่ี

ชัดเจน โดยมีตวัละครเอกช่ือ อเล็กซานเดอร์ สลอปเปอร์ ท่ีเป็นตวัแทนของคนชนชั้นแรงงานท่ี

ตรากตร าท างานหนกัเพื่อหาเงินมาร ่ าสุราอยู่เร่ือยไป ถูกตีพิมพค์ร้ังแรกในปี ค.ศ.1871 ในนิตยสาร 

จูดี ้(Judy) ของกิลเบิร์ต ดาลซีล การพฒันาของการ์ตูนยงัคงมีต่อไปเร่ือย ๆ แต่เน้ือหาของการ์ตูนนั้น

ยงัคงเห็นเร่ืองราวของชนชั้นแรงงานอยู่ ท  าให้การ์ตูนถูกมองว่าเป็นศิลปะชั้นต ่า ซ่ึงสวนทางกบั

ยอดขายท่ีดีข้ึนเร่ือย ๆ 

 ในปี ค.ศ. 1900 ตลาดของการ์ตูนผูช้ายเร่ิมอ่ิมตวัลง รูปแบบการผลิตการ์ตูนในสมยันั้น

มุ่งกลุ่มผู ้บริโภคท่ีเป็นเยาวชนมากข้ึน โดยการใส่จินตนาการลงไปมากข้ึนปรับเน้ือหาให้

สนุกสนานและตลกมากยิ่งข้ึน ลดค าบรรยายลง ท าให้หน้าปกมีสีสันท่ีโดดเด่นสะดุดตามากข้ึน 

และท่ีส าคญัคือ การปรับให้มีราคาท่ีถูกลงจนเยาวชนสามารถตดัสินในซ้ือไดไ้ม่ยากเยน็นัก โดย

ในช่วงปี ค.ศ. 1935-1965 นั้นถือเป็นยุคทองของการ์ตูนตลกส าหรับเด็กเป็นอย่างมาก มีนักเขียน

การ์ตูนท่ีประสบความส าเร็จอย่าง เดวิด ลอว์ (David Law) ได้สร้างสรรค์ผลงานชุด Dennis the 

Menace ซ่ึงเป็นการ์ตูนตลกเจบ็ตวัแนวเด็กผูช้ายออกมา45 

                                                           

 
45ibid., 27-32. 
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ภาพท่ี 29 ภาพการ์ตูนเร่ือง Ally Sloper’s Half Holiday ในปี ค.ศ.1873 
ท่ีมาภาพ : ymgeisydd [นามแฝง], and if you've read Ally Sloper's I'll leave you to work out why, 

เข้าถึง เม่ือ  22 กรกฎาคม 2560, เข้าถึ งได้จาก  http://www.bookdrum.com/books/tipping-the-

velvet/12832/bookmark/95208.html 

                       

                                                           
ภาพท่ี 30 ภาพการ์ตูนเร่ือง Dennis the Menace 
ท่ี ม าภ าพ  : kazoop [น ามแฝง], FOOTBALL THEME IN BRITISH HUMOUR COMICS TO 

CELEBRATE EURO 2012 (DAY 14), เข้ า ถึ ง เม่ื อ  2 2  ก ร ก ฎ าค ม  2 5 6 0 , เข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก 

http://kazoop.blogspot.com/search/label/Football%20Theme%20in%20British%20Humour%20C

omics?updated-max=2012-06-22T07:07:00-07:00&max-results=20&start=10&by-date=false 
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 ในช่วงราวปี ค.ศ. 1940-1970 ลายเส้นการ์ตูนแบบเรียบง่ายท่ีมุ่งเนน้ ท่ีเจาะกลุ่มเยาวชน

นั้นเร่ิมหายไป  ลายเส้นและเน้ือหาถูกปรับเปล่ียนใหดู้จริงจงั น่าเช่ือถือและดูเหมือนจริง (Realistic) 

มากยิ่งข้ึน เน้ือหาท่ีเป็นท่ีนิยมมกัจะเก่ียวขอ้งกบัการโลดโผน ผจญภยั จนเรียกไดว้า่ยคุน้ีเป็นยุคสมยั

แห่งการ์ตูนผจญภยัอย่างแท้จริง การ์ตูนท่ีมีช่ือเสียงอย่างมากในยุคน้ี เช่น แต๋งแต๋งผจญภัย (The 

Adventure od Tintin) ท่ีเขียนโดยจอร์จ เรมี (George Remi) ท่ีใช้นามปากกาว่าแอร์เช่ (Herge)  ซ่ึง

เป็นการ์ตูนท่ีเล่าเร่ืองการการผจญภยัของแต๋งแต๋งและผองเพื่อนไปทัว่ทุกมุมโลก แมก้ระทัง่ออกไป

ในอวกาศ มีเทคนิคการเล่าเร่ืองสนุกสนานและขบขนั แฝงนยัยะของการแบ่งแยกเพศและเผา่พนัธ์ุ

เอาไว ้นกจากน้ีแต๋งแต๋งผจญภยันั้นกลายเป็นตน้ก าเนิดของการใช้ลายเส้นคมชดั (clear line) ท่ีใช้

การตดัเส้นชัดเจนและไม่มีการเกล่ียสีแสงเงาซ่ึงต่อมากลายเป็นเอกลกัษณ์ท่ีท าให้การ์ตูนยุโรป

แตกต่างจากการ์ตูนอเมริกา46 

  

                                 
   

ภาพท่ี 31 ภาพการ์ตูนเร่ือง แต๋งแต๋งผจญภัย 
ท่ีมาภาพ : Sara Fagiani, The Adventures of Tintin, เข้าถึงเม่ือ 22 กรกฎาคม 2560, เข้าถึงได้จาก 

https://www.pinterest.com/pin/522347256758187842/ 

                                                           

 
46

 ibid., 33-35. 



  42 

 ต่อมาในราวปี ค.ศ.1960-1990 การ์ตูนท่ีตีพิมพ์ลงสู่หน้ากระดาษได้รับความนิยมท่ี

นอ้ยลง เพราะการมาถึงของเทคโนโลยอียา่งโทรทศัน์ท่ีสามารถเจาะใจเด็กในยุคสมยันั้นไดม้ากกวา่ 

และเร็วกวา่ การ์ตูนองักฤษจึงเลือกท่ีจะผกูกบัอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เช่น รายการโทรทศัน์ ภาพยนตร์ 

และวีดีโอเกมส์ บา้งก็เลือกท่ีจะปรับเปล่ียนแนวเร่ืองให้เจาะกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเป็นวยัรุ่นและผูใ้หญ่

มากข้ึน ให้มีเน้ือหาท่ีรุนแรง และล ้ าจินตนาการมากข้ึน เช่น นิตยสาร 2000 AD ได้พิมพ์เร่ือง จ๊ัด 

เดร็ดด์ (Judge Dredd) การ์ตูนแนวผจญภัยท่ีเล่าเร่ืองของหน่วยปราบปราม ท่ีเป็นทั้ งผูพ้ิพากษา 

ลูกขุนและเพชฌฆาตในคนเดียวกนั ซ่ึงเป็นเน้ือท่ีค่อยข้างรุนแรงมากในสมยันั้น หรือนิตยสาร 

Deadline ท่ีตีพิมพเ์ร่ือง แทงค์เกิร์ล (Tank Girl) การ์ตูนท่ีใชค้  าโปรยวา่ “สาวท่ีจะท าใหซู้ปเปอร์แมน

ตอ้งถอดกางเกงใน” เร่ืองราวของวีรสตรีศรีษะโลน้ผูต่้อสู้อย่างบา้ระห ่า การเปล่ียนแปลงคร้ังน้ีท า

ใหก้าร์ตูนนั้นเปล่ียนจากเร่ืองส าหรับเด็กกลายเป็นเร่ืองของผูใ้หญ่อีกคร้ัง47 

 

                                                     
 

ภาพท่ี 32 ภาพการ์ตูนเร่ืองจัด๊ เดร็ดด์ (Judge Dredd) ท่ีมีเน้ือหาท่ีรุนแรงมาก 
ท่ีมาภาพ : Fleetway [นามแฝง], Judge Dredd Annual HC (1981-1990 UK) comic books, เขา้ถึงเม่ือ 

22 กรกฎาคม 2560, เขา้ถึงไดจ้าก https://www.mycomicshop.com/search?TID=630591 

                                                           

 
47

 ibid., 38-44. 
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 2.3.2 ประวตัิการ์ตูนอเมริกา   

 หากการ์ตูนองักฤษนั้นพฒันามาจากภาพลอ้ การ์ตูนอเมริกานั้นดูจะต่างออกไปเพราะ

เติมโตมาจากการ์ตูนตีพิมพร์ายวนัในหนงัสือพิมพห์รือท่ีเรียกกนัวา่คอมิคสตริป (Comicstrip) โดย

ในช่วงปี ค.ศ. 1929 ดว้ยสภาวะเศรษฐกิจตกต ่าของอเมริกา ประชาชนชาวอเมริกาจึงตอ้งการความ

บนัเทิงท่ีเป็นชนชั้นเดียวกับพวกเขา การ์ตูนแนวซูปเปอร์ฮีโร่ของชนชั้นล่างจึงอย่าง ป๊อปอาย

(Popeye) จึงถือก าเนิดข้ึน ตวัการ์ตูนกะละสีกล้ามใหญ่ท่ีชอบกินผกัโขมเป็นชีวิตจิตใจและคอย

ต่อกรกบัเหล่าอธรรมน้ี ถูกตีพิมพ์คร้ังแรกในการ์ตูนช่องชุด Thimble Theatreในปี ค.ศ. 1929 โดย

เป็นผลงานเขียนของ Elzie Crisler48 

 ในช่วงปี ค.ศ. 1934 การ์ตูนอเมริกานั้นจ าเป็นตอ้งตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ก่อนถึงจะ

สามารถรวมเล่มออกมาขายได้ จนเกิดการเปล่ียนแปลงเม่ือพนัตรีมัลคอล์ม วีลเลอร์ นิโคลสัน

(Malcolm Wheller-Nicholson) ได้ออกการ์ตูนแบบรวมเล่มอย่าง New Fun Comics และปี ค.ศ. 

1937 ก็ออกการ์ตูนรวมเล่มอยา่ง Detective Comics หรือท่ีเรารู้จกักนัดีในช่ือ DC Comics ในปัจจุบนั 

จนกลายเป็นจุดเร่ิมตน้ของตวัการ์ตูนในต านานนาม บุรุษเหลก็ ซูเปอร์แมน (Superman) 

                               
 

ภาพท่ี 33 ตวัการ์ตูน ซูเปอร์แมน ถูกตีพิมพค์ร้ังแรกในหนงัสือ Action Comics ปี ค.ศ. 1938 
ท่ีมาภาพ : Maurice Fine [นามแฝง], Comics Unmasked, เขา้ถึงเม่ือ 22 กรกฎาคม 2560, เขา้ถึงได้

จาก http://nonbeige.com/culture/comics-unmasked-uks-biggest-comic-book-exhibition 
                                                           

 
48

 ibid., 44-45. 
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 ซูเปอร์แมนนั้นเปรียบเสมือนแสงสวา่งแห่งความยุติธรรม เปรียบดงัภาพสะทอ้นของ 

“พระบุตร” ท่ีส่งมาจากแดนสวรรคเ์พื่อมาช่วยมนุษยโ์ลก ดูตรงกนัขา้มกบั อัศวินรัตติกาล แบทแมน 

ซ่ึงปรากฏตวัคร้ังแรกในนิตยสาร Action Comics ในปีเดียวกนั แบทแมนนั้นเป็นวีรบุรุษดา้นมืดท่ี

ออกปฏิบติัการยามค ่าคืน ในชุดคา้งคาว ทั้งคู่ออกผดุงความยุติธรรมอยา่งเป็นเส้นขนานท่ีควบคู่กนั 

โดยทั้งสองนั้นเป็นตวัละครขวญัใจประชาชนของ DC Comics มาจนถึงปัจจุบนั49  

 ต่อมาในปี ค.ศ.1939 คู่แข่งส าคัญของ DC Comics อย่าง มาร์เวล  คอมิกส์(Marvel 

Comics) ไดตี้พิมพฉ์บบัแรก และไดเ้ผยแพร่ตวัละครช่ือดงัของค่ายอยา่งกปัตนัอเมริกาใน ค.ศ.1941 

และในช่วงท่ีสงครามโลกคร้ังท่ีสองจบลง การ์ตูนแนวผจญภยั อาชญากรรม หรือสยองขวญัไดรั้บ

ความนิยมเป็นอยา่งมากจนสามารถเรียกไดว้า่เป็นยคุทองของการ์ตูนคอมิกส์เลยทีเดียว50 

 

                                               
 

ภาพท่ี 34 ภาพการ์ตูน อะเมซซ่ีงสไปเดอร์แมน เป็นการ์ตูนสร้างช่ือใหก้บัมาร์เวล คอมิกส์ 
ท่ีมาภาพ : Marvel [นามแฝง], Amazing Spider-Man (1963 1st Series) comic books, เขา้ถึงเม่ือ 23 

กรกฎาคม 2560, เขา้ถึงไดจ้าก https://www.mycomicshop.com/search?TID=78991 

                                                           

 
49

 ibid., 49-50. 

 
50

 ibid., 57. 
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 มาร์เวล คอมิกส์(Marvel Comics) นั้นมีแกนน าส าคญัอย่าง แสตน ลี (Stan Lee) ท า

หน้าท่ีบรรณาธิการ และ แจ๊ค เคอร์บ้ี (Jack Kirby) ท าหน้าท่ีเป็นผู ้วาด ได้ร่วมกันสร้างสรรค์

ซูเปอร์ฮีโร่ออกมาอย่างมากมาย เช่น ส่ีกายสิทธ์ (The Fantastic Four) กลุ่มผูมี้พลังพิเศษท่ีช่วย

พิทกัษโ์ลกแต่ก็มีปัญหาครอบครัวดงัเช่นสามญัคนทัว่ไป หรือไอ้แมงมุม (Spider Man) วรีบุรุษขวญั

ใจมหาชนท่ีตอ้งพบเจอกบัปัญหามากมายทั้งดา้นครอบครัว เพื่อนฝงู หนา้ท่ีการงาน หรือแมก้ระทัง่

ความรัก จะสังเกตไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ตวัละครในยุคมีชีวิตคลา้ยคลึงชีวิตชาวอเมริกาในช่วงเวลานั้น

เป็นอยา่งมาก เพื่อให้เขา้ถึงใจผูบ้ริโภคให้ไดม้ากท่ีสุด เพราะในสมยันั้นการ์ตูนท่ีคู่แข่งส าคญัอยา่ง

โทรทศัน์ ภาพยนตร์ และวดีีโอเกมส์เป็นตน้ ทั้งน้ีก็เพื่อต่อลมหายใจของการ์ตูนเองดว้ย 

 จะเห็นไดว้่าในยุคต่อมานั้นมีส่ือออกมาแยง่พื้นท่ีตลาดของการ์ตูนมากมาย การ์ตูนจึง

จ าเป็นตอ้งพฒันารูปแบบเพื่อความอยูร่อดเช่นกนั และทางรอดหน่ึงของการ์ตูนคือ การท าใหก้าร์ตูน

กลายเป็นส่ือท่ีสามารถแสดงออกผ่านส่ือท่ีเป็นภาพเคล่ือนไหวได ้เรียกว่า อะนิเมชัน่ (Animation) 

ดว้ยการน าภาพน่ิงมาเรียงล าดบักนัแลว้แสดงผลให้เห็นอย่างต่อเน่ือง ท าให้ดวงตาของคนเราเห็น

ภาพท่ีมีการเคล่ือนไหวในลักษณะของภาพติดตา (Persistence of Vision) โดยเม่ือสายตามนุษย์

มองเห็นภาพท่ีฉาย อยา่งต่อเน่ือง จอประสาทตาจะรักษาภาพน้ีไวใ้นระยะเวลาสั้น ๆ ประมาณ 1/3 

วนิาที และหากมีภาพอ่ืนแทรกเขา้มาในระยะเวลาดงักล่าว  สมองของมนุษยจ์ะเช่ือมโยงภาพทั้งสอง

เขา้ดว้ยกนัท าใหเ้ห็นเป็นภาพเคล่ือนไหวท่ีมีความต่อเน่ืองกนั51   

  โดยในปี ค.ศ.1909  วินเซอร์ แม็คเคย ์(Winsor McCay) ไดส้ร้างนวตักรรมใหม่ให้แก่

การ์ตูน คือ ฟลิปเปอร์ (Flipper) ซ่ึงเป็นภาพการ์ตูนท่ีเขียนต่อกนัเป็นเล่มทีละหน้า ซ่ึงแต่ละหน้าจะ

มีความเปล่ียนแปลงไปทีละนอ้ย และเม่ือน ามาเปิดแบบเร็ว ๆ จะพบวา่ภาพการ์ตูนเหล่านั้นสามารถ

เคล่ือนไหวได ้โดยผลงานของเขาน้ีเผยแพร่โดยการเป็นของแถมในหนงัสือพิมพว์นัอาทิตย ์และใน

ปี ค.ศ.1911 เขาได้สร้างภาพยนตร์การ์ตูนเร่ืองแรกของโลกนาม Little Nemo วินเซอร์สร้าง

ภาพยนตร์เร่ืองน้ีจากภาพน้ีกวา่ 4,000 ภาพ แลว้น าไปถ่ายดว้ยฟิล์มภาพยนตร์ นอกจากน้ีเขาไดส้ร้าง

                                                           

 
51

 kanlayanee [น า ม แ ฝ ง ] , "ค ว า ม ห ม า ย แ อ นิ เ ม ชั น  ( Animation),"  

http://www.kanlayanee.ac.th/animation/web/animation.htm. 
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ผลงานท่ีเป็นประวติัศาสตร์ข้ึนมาอย่างต่อเน่ืองเช่น เร่ือง เกอร์ตี้ เดอะ ไดโนซอร์  (Gertie the 

Dinosaur) ซ่ึงสร้างแรงบนัดาลในใหน้กัเขียนการ์ตูนในยคุนั้นอยา่งมากมาย52 

                                             
ภาพท่ี 35 ภาพลายเส้นท่ีน าไปใชส้ร้างอะนิเมชัน่เร่ือง เกอร์ตี ้เดอะ ไดโนซอร์ 
ท่ีมาภาพ : Caitlin McGurk, Happy 143rd Birthday, Winsor McCay!, เข้าถึงเม่ือ 27 กรกฎาคม 

2560, เขา้ถึงไดจ้าก https://library.osu.edu/blogs/cartoons/tag/gertie-the-dinosaur/ 

 

 ภาพเคล่ือนไหวแบบมือวาดเป็นกระบวนการท่ีใช้ในการสร้างภาพเคล่ือนไหวมาก

ท่ีสุดของศตวรรษท่ี 20 แต่ละเฟรมของภาพยนตร์เคล่ือนไหวแบบดั้งเดิม เป็นภาพวาดท่ีวาดบน

กระดาษก่อนเพื่อสร้างภาพลวงตาของอะนิเมชนั โดยแต่ละภาพจะมีการเปล่ียนแปลงจากภาพท่ีวาด

ไปก่อนหน้าน้ี อะนิเมเตอร์จะวาดเส้นลงบนแผ่นใสท่ีเรียกว่า เซลลูลอยด์ หรือเรียกสั้นๆว่า แผ่น

เซลล์ (Cels) และระบายสีสันลงไป เพื่อน าไปประกอบกบัฉากหลงัท่ีลงสีไวเ้รียบร้อยแลว้ จากนั้น

ก็จะถ่ายท าแบบภาพต่อภาพดว้ยเคร่ืองถ่ายท าท่ีเรียกวา่ Rostrum camera 

 หากกล่าวถึงนกัเขียนการ์ตูนท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดในโลกแลว้คงไม่มีใครไม่รู้จกั วอลต ์

ดิสนีย์ (Walt Disney) เขาร่วมมือกับอู๊บ ไอเวิร์ก (Ub Iwerks) ร่วมกันสร้าง มิกกี้ เม้าส์ (Mickey 

Mouse) ท่ีปรากฏในภาพยนตร์การ์ตูนเสียงเร่ือง Streamboat Willie ในปี ค.ศ. 1928 หลังจาก

นั้นดิสนียก์็ไดส้ร้างภาพยนตร์การ์ตูนออกมาอีกหลายเร่ืองเช่น ลูกเป็ดขีเ้หร่ (The Ugly Duckling) 

ในปี ค.ศ. 1931, ลูกหมูสามตัว (The Three Little Pigs) ในปี ค.ศ. 1933 หรือกระต่ายกับเต่า (The 

Tortoise and The Hare) ในปี ค.ศ. 1935 เป็นตน้53 

                                                           

 
52

 ประเสริฐ ผลิตผลการพมิพ,์ ตามหาการ์ตูน, 96-97. 
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 ibid., 99-100. 
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ภาพท่ี 36 ภาพตวัการ์ตูน มิคกี ้เม้าส์ ท่ีปรากฏในการ์ตูนเร่ือง Streamboat Willie 
ท่ีมาภาพ : The Gallopin’ Gaucho [นามแฝง], Steamboat Willie, เข้าถึงเม่ือ 27 กรกฎาคม 2560, 

เขา้ถึงไดจ้าก http://www.mickeymousecartoon.com/steamboat-willie/ 

 

 ดิสนียไ์ดพ้ฒันาเทคนิคมากมายเพื่อสร้างสรรคก์าร์ตูนของเขา เช่น การ์ตูนสีเร่ืองแรก

ของโลกอย่าง พฤกษามาลี (Flowers and Threes) ในปี ค.ศ. 1932 การใช้จิตรกรรมของยุโรปเป็น

ตน้แบบของฉากหลงัในการ์ตูนเร่ือง สโนว์ไวท์ (Snow White) การใชเ้สียงพากยข์องตวัละครเป็นส่ิง

ท่ีก าหนดบุคลิกของตวัละครนั้น ๆ รวมทั้งใส่ใจในรายละเอียดปลีกยอ่ยอ่ืน ๆ ท่าเดินของสุนขัพนัธ์ุ

ต่าง ๆ และทิศทางของแสงเงาท่ีดูสมจริง และในปี ค.ศ. 1930 แม็กส์ ฟลายเชอร์(Max Fleischer) ได้

สร้างตวัละคร เบ็ตตี ้บูพ (Betty Boop) ตวัละครหญิงตวัแรกในโลกของอะนิเมชัน่ ดวงตากลมโต

ของเบต็ต้ี บูพนั้นมีหลายท่านสันนิฐานวา่เป็นตน้แบบของการเขียนดวงตาของการ์ตูนญ่ีปุ่น54 

 ในปี ค.ศ. 1939 บิล ฮนันา ร่วมมือกับ โจ บาร์เบร่า สร้างการ์ตูนเร่ือง Puss Gets the 

Boot ซ่ึงการ์ตูนเร่ืองน้ีเองก็เป็นตน้ก าเนิดของการ์ตูนเล่ืองช่ืออยา่ง ทอมแอนด์เจอรร่ี (Tom & Jerry) 

เร่ืองราวการไล่ล่าของหนูกบัแมวอนัแสนวุน่วายอลหม่าน แต่กลบัแฝงเอาไวด้ว้ยความตลกขบขนั 

 หลงัจากสงครามโลกคร้ังท่ี 2 จบลง โทรทศัน์กลายเป็นส่ือท่ีมีอิทธิพลอย่างมาก จาก

การ์ตูนท่ีฉายในโรงภาพยนตร์ก็เร่ิมปรับตวัเขากบัส่ือใหม่เช่นกนั การ์ตูนเร่ือง Crusader Rabbit เป็น

การ์ตูนเร่ืองแรกท่ีออกอากาศทางโทรทศัน์ในปี ค.ศ. 1952 และการ์ตูนเร่ือง Wink Dink and You ปี 

ค.ศ. 1953 โดยการ์ตูนในยคุน้ี มกัเป็นการ์ตูนขาว-ด า ท่ีมีคุณภาพไม่สูงมากนกั  

                                                           

 
54

 ibid., 101-03.  
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ภาพท่ี 37 ภาพการ์ตูนเร่ือง Crusader Rabbit ท่ีออกฉายในปี ค.ศ. 1952 
ท่ีมาภาพ : Matthew Dessem, Celebrate Bojack Horseman Weekend With Crusader Rabbit, เขา้ถึง

เม่ือ 27 กรกฎาคม 2560, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.slate.com/blogs/browbeat/2016/07/24/ 

check_out_crusader_rabbit_the_first_made_for_tv_cartoon.html 

 

 ชคั โจนส์นั้นไดก้ลายเป็นนกัวาดการ์ตูนคนส าคญัของ ลูนน่ีตูน (Looney Tunes) เลยก็

ว่าได ้เขาได้สร้างตวัละครท่ีให้ลายเส้นท่ีดูเป็นสมยัใหม่มากข้ึน และมีช่ือเสียงอย่าง พอร์กกี้ พิก

(Porky Pig), แดฟฟ่ี ดั๊ก (Dufft Duck) และ บั๊กส์ บันน่ี (Bugs Bunny) ท่ีออกอากาศคร้ังแรกในปี ค.ศ.

1960 และไดก้ลายเป็นตวัละครช่ือดงัตั้งแต่ยคุหลงัสงครามโลกมาจนถึงปัจจุบนั 

 ถึงแมว้า่การ์ตูนจะไดรั้บความนิยมและเป็นส่ือท่ีเขา้ถึงผูช้มไดง่้าย แต่การ์ตูนท่ีออกฉาย

ทางโทรทศัน์ก็เคยเจอปัญหาทางตน้ทุนเหมือนกนั อยา่งเช่นการ์ตูน “ดิ แอดเวนเจอร์ ออฟ จอห์นน่ี 

เควสท์ (The Adventure of Jonny Quest)” เป็นการ์ตูนท่ีฉายในเช้าวนัอาทิตย์ ท่ีมีความยาวแต่ละ

ตอนคร่ึงชั่วโมง ตอ้งใช้ทุนสร้างถึง 36,000 ดอลลาร์ ซ่ึงเท่ากบัการ์ตูนสั้ นของดิสนียท่ี์ฉายเพียง 7 

นาที ความจ าเป็นทางด้านต้นทุนท าให้การ์ตูนในช่วงเวลาน้ีลดคุณภาพลงและได้รับความนิยม

นอ้ยลง ต่อมาการ์ตูนโทรทศัน์ก็ค่อย ๆ หาทางออกไดคื้อ ไม่ควรสร้างการ์ตูนท่ีไดค้วามนิยมอยูแ่ลว้

ตอนท่ีเป็นหนงัสือการ์ตูน หรือการสร้างตวัละครสุนขัท่ีมีความผดิปกตินั้นจะไดรั้บความนิยมไดไ้ม่

ยากนกั อยา่งเช่น สคูป้ี ดู (Scooby Doo)55 
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ภาพท่ี 38 ภาพการ์ตูนเร่ือง สคูป้ี ดู (Scooby Doo) 
ท่ีมาภาพ : Garin Pirnia, 13 Fun Facts About Scooby-Doo, เขา้ถึงเม่ือ 28 กรกฎาคม 2560, เขา้ถึงได้

จาก http://mentalfloss.com/article/80937/13-fun-facts-about-scooby-doo  

 

 ในช่วงปี ค.ศ.1983 เร่ิมมีเสียงวิจารณ์เก่ียวความรุนแรงท่ีมาพร้อมกับการ์ตูนทาง

โทรทัศน์ อย่างโดนัล ดั๊กส์ (Donal Duck) หรือบั๊กส์ บันน่ี (Bugs Bunny) แต่แล้วศิลปินจากค่าย

การ์ตูน วอร์เนอร์ บราเดอร์ (Warner Brother) ไดอ้อกมาตั้งค  าถามกบัสังคมวา่มีอาชญากรคนไหน

กลายเป็นอาชญากรหรือไดรั้บแรงบนัดาลใจในการท าส่ิงชัว่ร้ายมาจากการ์ตูนหรือไม่ นอกจากน้ีนกั

จิตวิเคราะห์อย่างบรูโน เบ็ทเทลฮิม (Bruno Bettelheim) ยงัออกมากล่าวว่า การ์ตูนนั้ นช่วยให้

เยาวชนพฒันาศกัยภาพในการแกปั้ญหาและท างานเป็นทีมอีกด้วย ในช่วงทศวรรษท่ี 80 การ์ตูน

โทรทศัน์ของอเมริกานั้นอยู่ในระดับเพียงพอไปได้ทั้ งในแง่ของคุณภาพและความนิยม ต่างกับ

การ์ตูนทางฝ่ังญ่ี ปุ่นท่ีมีเน้ือเร่ืองครับทุกรสชาติ เหมาะกับทุกวยั อีกทั้ งวิธีการจัดล าดับภาพ 

เอกลกัษณ์ของลายเส้นดูท่ีล ้าหนา้กวา่มาก จึงท าให้การ์ตูนญ่ีปุ่นนั้นเป็นท่ีนิยมของทัว่โลกไดใ้นเวลา

ไม่นานนกั56 

 และเม่ือเขา้ทศวรรษท่ี 90 การ์ตูนโทรทศัน์เร่ิมมีเน้ือหาท่ีเร่ิมแตกต่างออกไปจากเดิม 

เช่น การ์ตูนจากค่ายฟอกซ์ (Fox) ออกอากาศการ์ตูนเร่ือง เดอะ ซิมป์สันส์ (The Simpsons) การ์ตูนท่ี

มีตวัละครตวัสีเหลืองเกือบทั้งเร่ืองดูน่าเกลียดและมีเน้ือหาท่ีเป็นเร่ืองตลกร้ายเสียดสีสังคมอเมริกา 

และต่อมาในปี ค.ศ.1992 ทางเอ็มทีวี (MTV) ออกอากาศการ์ตูนเร่ือง บีวิส แอนด์ บัทเฮด (Beavis 

and Butt-head) ท่ีมีเน้ือหารุนแรงและหยาบคายกวา่มาก จนท าให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบการ์ตูน

ของวยัรุ่นอเมริกาในสมยันั้น ซ่ึงส่วนมากเป็นพฤติกรรมท่ีไม่ค่อยพึงประสงคท์ั้งส้ิน 
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ภาพท่ี 39 ภาพการ์ตูนเร่ือง บีวิส แอนด์ บัทเฮด (Beavis and Butthead) 
ท่ีมาภาพ : Lesley Goldberg, Beavis and Butt-Head, เขา้ถึงเม่ือ 29 กรกฎาคม 2560, เขา้ถึงไดจ้าก

http://www.hollywoodreporter.com/live-feed/beavis-butt-head-7-things-217324 

  

 2.3.3 ประวตัิการ์ตูนญี่ปุ่น 

 เป็นท่ีทราบกันดีว่าการ์ตูนญ่ีปุ่นนั้นมีเอกลักษณ์เป็นอย่างมาก จนมีช่ือเรียกการ์ตูน

ญ่ีปุ่นว่า มังงะ (Manga) เลยทีเดียว ซ่ึงมีความหมายตรงตวัวา่ “ภาพตามอารมณ์” ซ่ึงถูกน ามาใชใ้น

วงกวา้งในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 โดยเร่ิมตน้จากการท่ีมีจิตรกรนามโฮคุไซ ไดตี้พิมพห์นงัสือช่ือ 

โฮคุไซมังงะ ผลงานของโฮคุไซเป็นลกัษณะของ “ภาพอุกิโยะ” ซ่ึงหมายถึง ของภาพพิมพแ์กะไม้

ของญ่ีปุ่นในช่วงราวคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 ถึง 20 ท่ีมกัจะเป็นภาพภูมิทศัน์ ประวติัศาสตร์ ภาพจากบท

ละคร เป็นต้น โดยค าว่าตามปกติแล้วค าว่า อุกิโยะ” (Ukiyo) นั้นแปลตรงตวัว่า “โลกแห่งความ

ล่องลอย” ท่ีหมายถึงโลกท่ีไม่เท่ียงแท้ สภาวะท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ความงดงามชั่ว

ขณะหน่ึงก่อนจะอนัตรธานหายไป เน้ือหาระยะแรกของภาพอุกิโยะจะเป็นเร่ืองราวของบริเวณ

แหล่งส าราญในเมือง ในเวลาต่อมาหวัเร่ืองก็ขยายไปรวมภูมิทศัน์ท่ีก็กลายมาเป็นท่ีนิยม จะเห็นได้

วา่รูปแบบการน าเสนอของภาพอุกิโยะนั้นมีเอกลกัษณ์ของตนเองท่ีเป็นอิสระจากภาพเขียนประเภท

อ่ืนเป็นอยา่งมาก57 

                                                           

 57
 Pond Nop [นามแฝง], "ศิลปะญ่่ีปุ่น,"  http://nopparat35080.blogspot.com/2013/08/4-1.html. 
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ภาพท่ี 40 ภาพอุกิโยะหรือภาพพิมพแ์กะไมข้องญ่ีปุ่นในช่วงราวคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 ถึง 20  
ท่ีมาภาพ : Pond Nop [นามแฝง], ศิลปะญ่่ี ปุ่น , เข้าถึงเม่ือ 23 กันยายน 2560, เข้าถึงได้จาก 

http://nopparat35080.blogspot.com/2013/08/4-1.html 

 

 นอกจากน้ียงัมีนกัประวติัศาสตร์ศิลป์บางกลุ่มท่ีมองเห็นวา่มงังะนั้นมีประวติัท่ียาวนาน 

เช่น มีการอา้งอิงหลกัฐานคือภาพจิกะ (แปลตรงตวัว่า "ภาพตลก") ซ่ึงเป็นท่ีนิยมอย่างมากในราว

ศตวรรษท่ี 12 ซ่ึงมีลกัษณะหลายประการคลา้ยคลึงกบัมงังะในปัจจุบนั อาทิ การเน้นเน้ือเร่ือง และ

การใชเ้ส้นท่ีเรียบง่าย เป็นตน้ 

 มงังะนั้นไดรั้บการพฒันาจากการผสมผสานระหว่างภาพแบบอุคิโยเอะกบัจิตรกรรม

ตะวนัตก ในช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 ญ่ีปุ่นไดน้ าเขา้วฒันธรรมตะวนัตกหลาย ๆ รูปแบบ เช่น การ

วา่จา้งศิลปินตะวนัตกมาสอนศิลปินญ่ีปุ่นเก่ียวกบัองค์ประกอบพื้นฐานทางศิลปะ ซ่ึงการวาดภาพ

แบบอุคิโยเอะ นั้ นไม่ได้ให้ความส าคัญกับองค์ประกอบศิลป์เหล่าน้ีมากนัก หากแต่จะคิดว่า

ความรู้สึกโดยรวมของภาพส าคญักวา่ อยา่งไรก็ดี มงังะท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัในปัจจุบนัเร่ิมก่อตวัเป็นรูป

เป็นร่างในช่วงหลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสองหลงัจากท่ีรัฐบาลญ่ีปุ่นถูกสหรัฐอเมริกาบงัคบัให้เปิด

เสรีภาพแก่ส่ือมวลชน ต่อมาในศตวรรษท่ี 21 ค าวา่มงังะเปล่ียนความหมายหนงัสือการ์ตูน มงังะนั้น

ไดรั้บการยอมรับจากคนญ่ีปุ่นวา่เป็นวจิิตรศิลป์และวรรณกรรมรูปแบบหน่ึง58 
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 ต่อมาในช่วงปี ค.ศ. 1952 หลงัจากสงครามโลกคร้ังท่ี 2 จบลงไปแล้วประมาณ 7 ปี 

ความเจ็บปวดจากปรมาณูยงัคงเกาะกินชาวญ่ีปุ่นอยู ่เร่ืองราวเหล่าน้ีก่อให้เกิดการสร้างสรรคก์าร์ตูน

ในต านานของญ่ีปุ่นอยา่ง เจ้าหนูปรมาณู (Astroboy) ข้ึนมา โดยการสร้างสรรคข์องเทะซึกะ โอซามุ

(Tesuka Osamu) โดยใช้เทคนิคคล้ายกับการถ่ายท าภาพยนตร์ (Cinematic Style) เช่นการเปล่ียน

มุมมองหรือตดัต่อท่ีรวดเร็ว ซ่ึงสามารถท าให้ผูอ่้านสามารถเขา้ใจเน้ือเร่ืองไดโ้ดยไม่ตอ้งอ่านค าพูด

หรือค าบรรยาย59 

 เทะซึกะ โอซามุ (Tezuka Osamu) นั้นมีบทบาทส าคญัอย่างมากต่อวงการการ์ตูนของ

ญ่ีปุ่น จากเดิมทีการ์ตูนญ่ีปุ่นมีมุมมองจากดา้นหนา้เพียงดา้นเดียวและใชค้  าบรรยายประกอบใตภ้าพ 

แต่โอซามุกลบัน าเสนอมุมมองภาพแบบหลายทิศทาง และยงัใชช่้องค าพูด และช่องอธิบายความคิด 

เขา้มาแทนท่ีการบรรยายใตภ้าพดว้ย ผลงานของโอซามุ นั้นมกัจะสะทอ้นให้เห็นถึงความหายนะ

ของสงคราม60 

                                                  
ภาพท่ี 41 ภาพการ์ตูนเร่ือง เจ้าหนูปรมาณู (Astroboy) ของเทะซึกะ โอซามุ 
ท่ีมาภาพ : Paul Gravett, Manga Impact:How Manga Reinvented Comics, เขา้ถึงเม่ือ 23 กรกฎาคม 

2560, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.paulgravett.com/articles/article/manga_impact 
                                                           

  
59

 ประเสริฐ ผลิตผลการพมิพ,์ ตามหาการ์ตูน, 77-78. 

 
60

 chaiji [นามแฝง], "เทะซึกะ โอะซะมุ ต านานราชาแห่งการ์ตูน,"  http://www.komkid.com/บนัเทิง/เก็บ

มาเล่า/tezuka-osamu-ราชาการ์ตูน/. 



  53 

 เทะซึกะ โอซามุ นั้นไดส้ร้างผลงานอนัมีช่ือเสียงเอาไวม้ากมาย เช่น แบลค็แจ๊ค (Black 

Jack ) ซ่ึงโอซามุ ไดใ้ชค้วามรู้ทางวชิาชีพแพทยท่ี์เรียนจบน ามาเขียนการ์ตูนเร่ืองน้ีไดอ้ยา่งมีความรู้

ผสมผสานความสนุกได้อย่างลงตัว61 และคิมบ้า เดอะ ไวท์ ไลออน (Kimba The White Lion) 

เร่ืองราวของสิงโตเผือกหนุ่มท่ีตอ้งผจญกบัอุปสรรค์มากมายกว่าจะไดม้าเป็นเจา้ป่า ผลงานเร่ืองน้ี

ได้รับความนิยมจนถูกน ามาสร้างเป็นอะนิเมชั่น จนต่อมาเกิดประเด็นถกเถียงกนัว่าการ์ตูนเร่ือง 

เดอะ ไลออน คิง (The Lion King) ไดรั้บแรงบนัดาลใจจากการ์ตูนเร่ืองน้ีมากจนคลา้ยกบัก าลงัลอก

เลียน คิมบ้า เดอะ ไวท์ ไลออน  อยู่ หรือจะเป็นผลงานสร้างช่ืออย่าง เจ้าหนูปรมาณู (Astroboy) 

การ์ตูนแนวล ้ าจินตนาการ (Sci-Fi) และวีรบุรุษ (Superhero) ท่ีมีเน้ือเร่ืองเก่ียวกับภัยพิบัติของ

สงคราม การอยู่ร่วมกับของมนุษยแ์ละหุ่นยนต์ ซ่ึงการ์ตูนท่ียงัครองใจเยาวชนทัว่โลกมาจนถึง

ปัจจุบนั62 

 
 

                     
 

ภาพท่ี 42 ภาพเปรียบเทียบระหวา่งการ์ตูนเร่ือง คิมบ้า เดอะ ไวท์ ไลออน และ เดอะ ไลออน คิง 
ท่ีมาภาพ : Scoop Viewfinder [นามแฝง], Hollywood Vs Japanese เหมือนหรือแค่คล้ายๆ, เข้าถึง

เม่ือ 24 กนัยายน 2560, เขา้ถึงไดจ้าก https://www.youtube.com/watch?v=86n7d7SIbqs 

                                                           

 
61

 Tada Ratchagit  [นามแฝง], "The Osamu Tezuka Manga Museum,"  https://th.japantravel.com/เฮียว

โก/the-osamu-tezuka-manga-museum-th/16663. 

 
62

 Rave [นามแฝง], "9 ผลงานเด่นของ “เทะซึกะ โอซามุ” สุดยอดปรมาจารย์แห่งการ์ตูนณ่ี ปุ่น ,"  

https://today.line.me/TH/pc/article/9+ผลงานเด่นของ+เทะสึกะ+โอซามุ+สุดยอดปรมาจารยแ์ห่งการ์ตูนญ่ีปุ่น-NrB0Xm. 
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 ตลาดการแข่งขนัของมงังะในญ่ีปุ่นนั้นเขม้ขน้มาก เรียกได้ว่ามีการวดัคะแนนความ

นิยมของมงังะแต่ละตอนท่ีลงตีพิมพใ์นนิตยสารรายสัปดาห์เลยทีเดียว เน้ือเร่ืองอาจปรับเปล่ียนได้

เพื่อเรียกคะแนนความนิยมในสัปดาห์ หรือหากไม่ประสบความส าเร็จในแง่ของความนิยมเลย

การ์ตูนบางเร่ืองก็ถูกตดัจบไดเ้ช่นกนั และดว้ยเหตุผลทางการตลาดน้ี มงังะจึงมกัจะมีเน้ือเร่ืองท่ีใช้

เวลายาวนานกวา่จะจบ หรืออาจยืดเยื้อต่อไปไม่ยอมจบง่าย ๆ ซ่ึงแตกต่างจากการ์ตูนท่ีมาจากยุโรป

หรืออเมริกา ท่ีมีเส้นเร่ืองหลกัท่ีค่อนขา้งชดัเจนมัน่คง                                           

 มังงะมักจะมีวิธีการเล่าเร่ืองท่ี เป็นเอกลักษณ์  คือการเล่าเร่ืองท่ีแสดงให้เห็นถึง

วิวฒันาการของตวัละครหลักอย่างต่อเน่ืองและยืดยาว เช่น การ์ตูนเร่ือง ดราก้อนบอล (Dragon 

Ball) ท่ีเขียนโดย อากิระ โทริยามา ท่ีโครงเร่ืองไดรั้บอิทธิพลมาจากวรรณกรรมจีนช่ือกอ้งโลกอยา่ง

ไซอ๋ิว  ซ่ึงดรากอ้นบอลเป็นมงังะแนวต่อสู้ ผจญภยัติดตลก ท่ีเนน้การเล่าเร่ืองใหเ้ห็นการพฒันาของ 

ซุน โงกุน ตวัละครเอกของเร่ืองท่ีพฒันาจากเด็กธรรมดาจนกลายเป็นนักต่อสู้ท่ีสามารถปกป้อง

จกัรวาลได ้ในวงการของการ์ตูนนั้นผูเ้ขียนกบัผูบ้ริโภคนั้นมีวยัใกลเ้คียงกนั จนสามารถเรียกไดว้่า

เติบโตมาพร้อมกนัเลยก็ได ้จึงท าให้การ์ตูนญ่ีปุ่นนั้นมีเน้ือหาไม่พน้ การต่อสู้ ความรุนแรง หรือการ

หมกมุ่นเก่ียวกบัเร่ืองราวทางเพศ 

                           
ภาพท่ี 43 ภาพการ์ตูนเร่ือง ดอกเตอร์สลัมกับหนูน้อยอาราเล่ 
ท่ีมาภาพ : david brothers [นามแฝง], before Watchmen: Akira Toriyama’s Dr Slump, เข้าถึงเม่ือ 

27 กรกฎาคม 2560, เข้าถึงได้จาก  http://4thletter.net/2012/06/before-watchmen-akira-toriyamas-

dr-slump/ 
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 หลงัจากจบสงครามโลกคร้ังท่ี 2 การ์ตูนญ่ีปุ่นนั้นนิยมเล่าเร่ืองราวท่ีอิงประวติัศาสตร์

ซ่ึงมกัจะมีเร่ืองราวเก่ียวกบั ซามูไร นินจา หรือขุนศึก เช่น ซามูไรพ่อลูกอ่อน (Kozure Okami) หรือ

โนบุนากะ (Nobunaga) และยุคต่อมาก็เป็นยุคของการ์ตูนตลกขบขนัอย่าง ดอกเตอร์สลัมกับหนู

น้อยอาราเล่ ผลงานเขียนของอากิระ โทริยามา ท่ีเป็นการ์ตูนตลกท่ีมีเน้ือหาหลุดโลกมากทีเดียว

นอกจากน้ียงัมีการ์ตูนแนวล ้ าจินตนาการ (Sci-Fi) วิทยาศาสตร์และชีวะจกัรกลออกมาอีกมากมาย 

เช่น คอบร้า (Cobra) ของบูอิจิ เทราซวา่ หรือจะเป็นการ์ตูนญ่ีปุ่นท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลกอยา่ง อากิระ

ไม่ใช่คน (Akira) ของโอโตโมะ คตัซึฮิโร่63 

 

                             
 

ภาพท่ี 44 การ์ตูนเร่ือง วิช(Wish) 
ท่ีมาภาพ : mangapanda [นามแฝง], Wish 25 Chapter Navigation, เขา้ถึงเม่ือ 26 กรกฎาคม 2560, 

เขา้ถึงไดจ้าก http://www.mangapanda.com/wish/25 

 

 นอกจากน้ียงัมีการ์ตูนญ่ีปุ่นอีกแขนงหน่ึงเป็นท่ีนิยมเป็นอย่างมาก คือการ์ตูนส าหรับ

ผูห้ญิง(Shojo Manga) ท่ีมีเน้ือเร่ืองและลายเส้นดูจะแตกต่างของการ์ตูนส าหรับผูช้ายอยูพ่อสมควร 

เช่น ตวัละครท่ีดวงตากลมโต ดูเป็นประกาย หุ่นเพรียวบาง ขาวท่ียาวเรียว พร้อมผมบลอนด์ยาว

                                                           

 
63

 ประเสริฐ ผลิตผลการพมิพ,์ ตามหาการ์ตูน, 81. 
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สลวย การ์ตูนในลกัษณะน้ีเม่ือเขา้มาในไทยจะมีเช่ือเล่นเรียกวา่ “การ์ตูนตาหวาน” บ่อยคร้ังก็ไม่มี

เส้นแบ่งระหว่างช่องหรือค าบรรยาย ต่อมาการ์ตูนส าหรับผูห้ญิงเร่ิมมีการใช้เน้ือหาลกัษณะล ้ า

จินตนาการ (Sci-Fi) หรือเก่ียวกบัชายรักชายหรือรักร่วมเพศเขา้มา ดงัเช่นการ์ตูนเร่ือง วิช (Wish)  ท่ี

มีเน้ือหาเก่ียวกบัความรักตอ้งห้ามของนางฟ้าและจอมมารทั้งยงัแฝงเร่ืองราวของรักร่วมเพศเขา้ไป

อีกดว้ย64 

 อุตสาหกรรมของการ์ตูนญ่ีปุ่นนั้นได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ไม่ได้เพียงแต่ใน

ประเทศญ่ีปุ่นเท่านั้นแต่การ์ตูนญ่ีปุ่นนั้นไดรั้บความนินมอย่างลน้หลามไปยงัทัว่ทุกมุมโลก อาชีพ

นกัเขียนการ์ตูนจึงเป็นอาชีพท่ีเยาวชนในญ่ีปุ่นให้ความสนใจเป็นอย่างมาก อีกทั้งอาชีพน้ียงัไดรั้บ

เกียรติเรียกนกัเขียนการ์ตูนวา่อาจารย ์(Sensei) เลยทีเดียว 

 ต่อมาเม่ือส่ือต่าง ๆ เร่ิมมีวิวฒันาการมากยิ่งข้ึน จากการ์ตูนภาพน่ิงท่ีต้องอ่านบน

หน้ากระดาษก็พฒันาสู่การ์ตูนภาพเคล่ือนไหวท่ีออกฉายตามโทรทศัน์หรือโรงภาพยนตร์ท่ีเรียก

ขานกนัวา่อะนิเมชัน่ (Animation) ซ่ึงเช่นเด่ียวกนัมงังะ การ์ตูนภาพเคล่ือนไหวของญ่ีปุ่นเองนั้นก็มี

เอกลกัษณ์มากพอจนกลายเป็นรูปแบบเฉพาะท่ีเรียกวา่ อะนิเมะ (Anime) ซ่ึงหมายถึง อะนิเมชัน่ของ

ญ่ีปุ่นนั้นเอง ซ่ึงใช้เทคนิคเดียวกบัการสร้างภาพยนตร์ ในช่วงทศวรรษท่ี 60 การ์ตูนเร่ือง เจ้าหนู

ปรมาณู (Astroboy) ไดถู้กสร้างเป็นอะนิเมะออกฉายทางโทรทศัน์ และการ์ตูนเร่ือง อากิระไม่ใช่คน 

(Akira) ถูกท าเป็นภาพยนตร์ในช่วงทศวรรษท่ี 80 

 ทั้งน้ี มียงัมีการ์ตูนญ่ีปุ่นช่ือดงัท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลกอย่าง หน้ากากเสือ (Tiger Mask) 

ซ่ึงสร้างเป็นมงังะในปี ค.ศ. 1966  และถูกสร้างเป็นอะนิเมะฉายในปี ค.ศ. 1969 มีความยาวถึง 105 

ตอน ซ่ึงเป็นนกัมวยปล ้าหนุ่มท่ีสวมหนา้กากเสือ ใหว้ิธีการต่อสู้ท่ีใสสะอาด เพื่อน าเงินมาช่วยเหลือ

เด็กท่ีดอ้ยโอกาสตามชนบท ถึงแมว้า่ภาพท่ีเห็นในการ์ตูนจะเป็นการต่อสู้ท่ีโหดร้าย รุนแรงชนิดถึง

เลือดถึงเน้ือ แต่ภายใตค้วามรุนแรงเหล่านั้นกลบัแฝงเอาไวด้ว้ยจริยธรรมและคติสอนใจ ซ่ึงการ์ตูนก็

เป็นเคร่ืองมือในการสั่งสอนและปลูกฝังจริยธรรมให้แก่เยาวชนของชาวญ่ีปุ่น การ์ตูนในยุคต่อมา 

ไดแ้ก่ โดราเอมอน และ อ๊ิกคิวซัง ค่อนขา้งปลอดจากความรุนแรง จึงสร้างความเบาใจให้ผูป้กครอง

ในเวลานั้นไดไ้ม่นอ้ย65 
                                                           

 
64

 ibid., 74. 

 
65

 ibid., 78-79. 
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ภาพท่ี 45 ภาพการ์ตูนเร่ือง หน้ากากเสือ (Tiger Mask) 
ท่ีมาภาพ : anisearch [นามแฝง], Tiger Mask Nisei (1981), เขา้ถึงเม่ือ 26 กรกฎาคม 2560, เขา้ถึงได้

จาก https://www.anisearch.com/anime/225,tiger-mask-nisei 

 

 อะนิเมะนั้นแพร่หลายและประสบความส าเร็จเกือบทัว่ทุกมุมโลก ตวัอยา่งความส าเร็จ

ท่ีเห็นไดช้ดัคงเป็นการท่ีแทบจะไม่มีเด็กคนใดไม่รู้จกัสัตวใ์นโลกจินตนาการท่ีไดรั้บการออกแบบ

มาจากส่ิงต่าง ๆ รอบตวัมนุษย ์จ  านวนนับร้อยชนิดอย่าง โปเกมอน( Poke’mon) หรือสัตวเ์ล้ียง

ดิจิตอลท่ีมีออกมาเป็นการ์ตูน และเกมส์ออกมาขายกวาดก าไรอยา่งลน้หลาม 

 การ์ตูนญ่ีปุ่นนั้นไดส้ร้างภาษาภาพท่ีมีเอกลกัษณ์เป็นของตนเองไดอ้ยา่งน่าสนใจ เช่น

การเขียนดวงตาให้มีความกลมโตมากกวา่ปกติ ซ่ึงดูตรงกนัขา้มกบัดวงตาของชาวญ่ีปุ่นท่ีส่วนมาก

จะเรียวเล็ก  นอกจากเพื่อความสวยงามแล้ว ความใหญ่โตของดวงตายงัช่วยให้แสดงออกทาง

อารมณ์ได้มากกว่าปกติ ทั้งตกใจ โกรธเกร้ียว รัก และหลงใหล  การมีหยดเหง่ือขนาดใหญ่มาก

ปรากฏบนใบหนา้ท่ีแสดงถึงการเหน่ือยใจ การนอนหลบัแลว้มีตวัอกัษรแซด (Z) ลอยออกมาพร้อม

น ้ ามูกโป่งท่ีจมูกท่ีแสดงถึงอาการนอนหลบั และการเห็นสาวเปลือยแลว้มีเลือดก าเดาพุ่งออกทาง

จมูก เหล่าน้ีคือภาษาภาพท่ีเป็นเอกลกัษณ์อยา่งชดัเจนของการ์ตูนญ่ีปุ่น ซ่ึงการเกิดข้ึน วิวฒันาการ 

และการด ารงอยู่ของการ์ตูนญ่ีปุ่นนั้นลว้นแล้วแต่เป็นประวติัศาสตร์หน้าส าคญัของวงการการ์ตูน

โลกทั้งส้ิน66  

                                                           

  
66

 ibid., 93-94. 
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 2.3.4 ประวตัิการ์ตูนไทย 

 จุดเร่ิมต้นของวงการการ์ตูนไทยนั้นเร่ิมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2460 พระบาทสมเด็จพระ

มงกุฎเกล้าเจา้อยู่หัว ทรงสนพระราชหฤทยัในศิลปะภาพล้อเลียนเป็นอย่างมากและโปรดเกลา้ฯ 

แปลค าวา่ Cartoon เป็นภาษาไทยวา่ “ภาพลอ้” ต่อมาในปี พ.ศ. 2463 พระองคม์กัจะทรงน าภาพวาด

ฝีพระหตัถล์อ้บุคคลต่าง ๆ ตีพิมพใ์นวารสารดุสิตสมิต  

                                                    

ภาพท่ี 46 ภาพเขียนฝีพระหตัถข์องพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั  
ท่ีมาภาพ : วรวิชญ เวชนุเคราะห์, ประวติัการ์ตูนไทย (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว

,2548), 45. 

 

 ในเวลาเดียวกนัหนงัสือพิมพใ์นรัชสมยัของพระองคน์ั้นเร่ิมตีพิมพก์าร์ตูนลอ้การเมือง

กนัมากข้ึน โดยมีเปล่ง ไตรป่ินหรือขุนปฏิภาคพิมพลิ์ขิต ผูไ้ดรั้บการยกย่องว่าเป็นนกัเขียนการ์ตูน

คนแรกของประเทศไทย ซ่ึงเปล่ง ไตรป่ินไดน้ าเทคโนโลยีการท าแท่นพิมพเ์ขา้มาในประเทศไทย 

และได้เปิดร้านพิมพ์บล๊อคแห่งแรกในประเทศไทยอีกด้วย โดยภาพการ์ตูนในยุคนั้นมกัจะเป็น

การ์ตูนล้อการเมือง การ์ตูนช่อง หรือภาพการ์ตูนประกอบนิยาย67 นอกจากน้ีเปล่ง ไตรป่ินยงัมี

ผลงานในลักษณะของการ์ตูนการเมืองท่ีตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์กรุงเทพ เดลิเมล์ ซ่ึงจะเป็น

                                                           

 
67นิรวาณ คุระทอง, ประวติัยอ่การ์ตูนไทย (กรุงเทพมหานคร: เลด็ คอมิค, 2553), 16. 
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ลกัษณะท่ีเล่าเร่ืองของความเป็นไปของสังคมมากกวา่ท่ีจะโจมตีเป็นรายบุคคล ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ

เปล่ง ไตรป่ินมียศเป็นขา้ราชการจึงไม่สามารถเขียนเน้ือหาท่ีลอ้เลียนรุนแรงอยา่งนกัเขียนทัว่ไปได้68 

 ต่อมาในปีพ.ศ. 2470 อุตสาหกรรมผลิตส่ือส่ิงพิมพเ์ร่ิมเป็นท่ีแพร่หลายมากข้ึน ท าให้

เกิดส านกัพิมพม์ากมาย โดยส านกัพิมพเ์พลินจิตเป็นส านกัพิมพส์ าคญัท่ีไดร้วบรวมเอานกัประพนัธ์  

จิตรกร และนกัเขียนการ์ตูนฝีมือดีเอาไวม้ากมาย โดยการ์ตูนในยุคนั้นมกัจะเป็นภาพเต็มหน้าหรือ

แบ่งเป็นช่องแลว้มีค าบรรยายประกอบไวใ้ตภ้าพ โดยเรียกภาพเขียนลกัษณะน้ีรวม ๆ วา่ นิยายภาพ

วิจิตร นอกจากน้ียงันิยมเขียนเร่ืองราวท่ีมีกล่ินอายของความเป็นไทยในนิทานพื้นบ้าน น า

วรรณกรรมไทยมาเขียนเป็นการ์ตูน เช่น เหม เวชกร ท่ีเขียนการ์ตูนท่ีสะทอ้นถึงประวติัศาสตร์ ชีวิต

และวฒันธรรมไทย69 สวสัด์ิ จุฑะรพ ท่ีน าตวัละครการ์ตูนตะวนัตกอยา่ง ป๊อปอาย มาดดัแปลงเป็น

ตวัละครแบบไทย และใหช่ื้อเป็น ขนุหม่ืน หรือประยรู จรรยาวงษ ์นกัเขียนการ์ตูนรางวลัแมกไซไซ 

ก็เขียนการ์ตูนท่ีมาจากวรรณกรรมไทยอยา่ง ไกรทองหรือจนัทโครพลงในหนงัสือพิมพ ์

 

                             
 

ภาพท่ี 47 ภาพตวัการ์ตูน ขนุหม่ืน ซ่ึงดดัแปลงมาจาก ป๊อบอาย 
ท่ีมาภาพ : กาแฟเยน็ไม่ใส่น ้ าแข็ง [นามแฝง], พายอ้นอดีตกลบัไป การ์ตูนไทย มีความเป็นมายงัไง

กนันะ, เขา้ถึงเม่ือ 29 กรกฎาคม 2560, เขา้ถึงไดจ้าก https://daily.rabbit.co.th/การ์ตูนไทย-1/ 

                                                           

 
68

 วรวชิญ เวชนุเคราะห์, ประวติัการ์ตูนไทย 25-26. 

 
69

 ibid., 21. 
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 ต่อมาในช่วงหลงัเปล่ียนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยในปี พ.ศ. 2475 

นั้นเป็นช่วงสงครามอินโดจีน และสงครามโลกคร้ังท่ี 2 หนงัสือพิมพใ์นสมยันั้นโดนกดดนัจนไม่

ค่อยมีใครกลา้น าเสนอการ์ตูนล้อการเมืองเท่าใดนกั ต่อมาในช่วงหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 แมว้่า

ผลกระทบจากไฟสงครามจะท าให้หลายส านกัพิมพต์อ้งปิดตวัลง แต่ก็เป็นช่วงเวลาท่ีชาวตะวนัตก

เขา้มาในไทยจนท าให้เกิดหนงัสือพิมพร์ายวนัและรายเดือนออกมามากมาย ซ่ึงหนงัสือพิมพเ์หล่าน้ี

กลายเป็นเวทีแสดงผลงานของนกัเขียนการ์ตูนช่ือดงัในเวลาต่อมาอยา่ง ประยรู จรรยาวงษ ์ 

 ในเวลาต่อมาการเมืองไทยจะต้องพบเหตุการณ์ทางการเมืองคร้ังใหญ่ ซ่ึงก็คือการ

รัฐประหารโดยการน าของจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ ให้อ านาจรัฐในการปิดปากส่ือได้ แต่ประยูร 

จรรยาวงษ ์ยงัคงยืนหยดัสร้างสรรคก์าร์ตูนลอ้การเมืองต่อไป ต่อมาในเดือนตุลาคมในปี พ.ศ. 2516 

เกิดเหตุการณ์เรียกร้องประชาธิปไตยในวนัมหาวิปโยค ซ่ึงหลงัจากเหตุการณ์นั้น อิสรภาพในการ

แสดงออกของส่ือหนงัสือพิมพก์็กวา้งข้ึน ท าให้มีการแจง้เกิดนกัเขียนการ์ตูนลอ้หน้าใหม่ เช่น ชยั 

ราชวตัร, อรุณ วชัระสวสัด์ิ และสุชีพ ณ สงขลา เป็นตน้ 70 

 

                          
 

ภาพท่ี 48 ภาพการ์ตูนลอ้การเมืองของประยรู จรรยาวงษ ์
ท่ีมาภาพ : hearthero [นามแฝง], ประยูร จรรยาวงษ์ "ราชาการ์ตูนไทย”, เขา้ถึงเม่ือ 31 กรกฎาคม 

2560, เขา้ถึงไดจ้าก http://ctrlablog.blogspot.com/2009/06/blog-post_7434.html 

                                                           

 70
 ibid., 27-28. 
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 ในช่วงเวลาต่อมาราวปี พ.ศ. 2496-2406 นั้นสามารถเรียกว่าเป็นยุคทองของการ์ตูน

ไทยเลยก็วา่ได ้เพราะนิตยสารและหนงัสือพิมพมี์การ์ตูนไทยแทรกลงไปในฉบบัอยา่งมากมาย หรือ

ถา้มีการ์ตูนเร่ืองใดมีผลงานหรือเป็นท่ีนิยมมากพอก็สามารถรวมเล่มกลายเป็นหนงัสือของตนเอง

ได้71 ส านักพิมพ์บางกอกเร่ิมน าเสนอการ์ตูนท่ีไม่ได้ดดัแปลงมาจากวรรณกรรมไทยแล้วบา้ง แต่

การ์ตูนเหล่านั้นมกัจะไดรั้บการดดัแปลงมาจากการ์ตูนตะวนัตกอย่างเช่น การ์ตูน เร่ืองหนูเล็กลุง

โกร่ง ท่ีเขียนโดย อดิเรก อารยะมนตรี ท่ีตวัละครนั้นดดัแปลงมาจาก มิกกี้ เม้าส์ (Mickey Mouse) 

และกู๊ฟฟ่ี (Guffy) ของ วอลต ์ดีสนีย ์หรือจะเป็นการ์ตูนเร่ือง จอมอภินิหาร ของชุมพร แกว้สาร และ

อัศวินสายฟ้า ของวรีกุล ทองนอ้ย (พ.บางพลี) ท่ีตวัละครเอกของเร่ืองไดรั้บแรงบนัดาลในมาจากตวั

ละคร ชาแซม (Shazam) ของ ดีซี คอมิคส์ (DC Comics) ซ่ึงอศัวินสายฟ้าได้รับความนิยมมากถึง

ขนาดน าไปเป็นละครโทรทศัน์ในปี พ.ศ. 2517 

 

                                            
ภาพท่ี 49 ภาพหนา้ปกการ์ตูนเร่ือง อัศวินสายฟ้า ท่ีเขียนโดย วรีกุล ทองนอ้ย (พ.บางพลี) 
ท่ีมาภาพ : ร้านหนังสือดีปีมะโว  ้[นามแฝง], อศัวินสายฟ้า ชุดท่ี 5, เข้าถึงเม่ือ 2 สิงหาคม 2560, 

เขา้ถึงไดจ้าก http://osaoldbook2.com/product.detail_852160_th_7006750 

                                                           

 71ibid., 33. 
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 ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2499 ส่ือท่ีมีอิทธิพลอย่างโทรทศัน์ก็เข้ามาในประเทศ และน ามาซ่ึง

การ์ตูนญ่ีปุ่นท่ีสามารถครองใจคนไทยได้อย่างไม่ยากเย็นนัก การ์ตูนญ่ีปุ่นจึงส่งผลต่อการ

สร้างสรรค์ของนกัเขียนการ์ตูนไทยอยา่งมากในสมยันั้น เช่น ราช เลอสรวงท่ีไดน้ าเอาการ์ตูนเร่ือง

ไจแอนท์โรโบ มาวาดใหม่ในแบบฉบบัไทย หรือวินิจ เหรียญจินดา ท่ีวาดลายเส้นให้ออกมาคลา้ย

กบัการ์ตูนตาหวาน (Shojo Manga) ของญ่ีปุ่น และในเวลาต่อมา ทวีพฒัน์ คงคะสุทธิ ไดอ้อกแบบ 

อัศวินสยาม ท่ีนับว่าเป็นการ์ตูนแนวซูเปอร์ฮีโร่ ผูมี้พลงัพิเศษออกต่อกรกบัเหล่าอธรรมเป็นเร่ือง

แรกของไทย72 

  

                                      
 

ภาพท่ี 50 ภาพหนา้ปกการ์ตูนเร่ือง อัศวินสยาม 
ท่ีมาภาพ : มหัทธนา [นามแฝง], อัศวินสยาม , เข้าถึงเม่ือ 30 กรกฎาคม 2560, เข้าถึงได้จาก 

https://www.dek-d.com/board/view/1419827/ 

                                                           

 72
 นิรวาณ คุระทอง, ประวติัยอ่การ์ตูนไทย, 65-66. 
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 ในปี พ.ศ. 2501 การ์ตูนอย่าง เจ้าชายผมทอง ผลงานของจุลศกัด์ิ อมรเวช (จุก เบ้ียว

สกุล) ท่ีตวัละครเอกของเร่ืองไดรั้บแรงบนัดาลใจมากจากการ์ตูนอเมริกาเร่ือง แฟลช กอร์ดอน ของ

เอล็กซ์ เรยม์อนด์ (Alex Raymond) โดยเจา้ชายผมทองนั้นจะมีเน้ือเร่ืองไปในทางผจญภยั แฟนตาซี 

ซ่ึงต่างจาการ์ตูนในยคุก่อนหนา้ท่ีมกัจะดดัแปลงมาจากวรรณกรรมไทยเดิม73  

 ในปี พ.ศ. 2502 ส านกัพิมพบ์นัลือสาสน์ ดว้ยฝีมือการสร้างของบนัลือ อุตสาหจิต ซ่ึง

ได้ตีพิมพ์นิตยสารการ์ตูน หนูจ๋า ท่ีวาดโดยจ านูญ เล็กสมทิศ (จุ๋มจ๋ิม) และ ตามมาดว้ย เบบี ้ท่ีวาด

โดยวฒันา เพช็ร์สุวรรณ (อาวฒัน์) ในพ.ศ. 2504  ซ่ึงนิตยสารทั้งสองนั้นตีพิมพท์ั้งการ์ตูนช่องขบขนั

และการ์ตูนเร่ืองนั้นจบในเล่มท่ีเหมาะกบัผูอ่้านทุกเพศทุกวยั  ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 บนัลือสาสน์ก็

ได้ตีพิมพ์ ขายหัวเราะ ฉบบัแรก โดยท่ีพาดมุมปกว่า “ส าหรับผูใ้หญ่” ซ่ึงขายหัวเราะนั้นประสบ

ความส าเร็จเป็นอยา่งมากในแง่ของยอดขาย จนตอ้งออกนิตยสาร มหาสนุก ออกตามมาในเวลาท่ีไม่

ห่างกันนัก ความสามารถของการออกแบบตัวละครท่ีมีเอกลักษณ์ของนักเขียนการ์ตูนท่ีมีอยู่

หลากหลายนั้นกลายเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้ขายหวัเราะและมหาสนุกประสบความส าเร็จเป็นอยา่ง

มาก จนท าให้ส านักพิมพ์บนัลือสาสน์ตีพิมพนิ์ตยสารการ์ตูนออกมาอีกหลายช่ือ เช่น ไอ้ตัวเล็ก ท่ี

เขียนโดย ภกัดี แสนทวสุีข (ต่าย) หรือ หนูห่ิน อินเตอร์ ท่ีเขียนโดยผดุง ไกรศรี (เอา๊ะ) เป็นตน้74                                                     

 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 นับว่าเป็นการส้ินสุดของยุคทองของวงการการ์ตูนไทยก็ว่าได ้

เพราะมีคู่แข่งท่ีส าคญัอย่างส่ือโทรทศัน์ และนกัเขียนเร่ิมแต่งเร่ืองท่ีค่อนขา้งตามใจตนเองมากข้ึน 

เช่น เน้ือหาท่ีเก่ียวกบัการฆ่าฟัน ความรุนแรง หรือตลกแบบหยาบคาย ซ่ึงอาจเป็นท่ีไม่พอใจแก่

ผูป้กครองในสมยันั้น ท าให้ยอดขายตกจนบางส านกัพิมพต์อ้งเลิกกิจการ ทางออกในเวลานั้นคงจะ

เป็นการลอกเลียนเอาการ์ตูนญ่ีปุ่นเขียนใหม่ให้คนไทยอ่าน ในเวลาต่อการ์ตูนไทยก็เขา้สู่ยุคเงินท่ี

ตอ้งสร้างความเช่ือมัน่ให้วงการการ์ตูนกลบัคืนมาอีกคร้ัง เช่น การท่ีนิตยสาร อมยิม้ และไชยพฤกษ์

การ์ตูนใชเ้ทคโนโลยีของเคร่ืองพิมพ์ออฟเซตท่ีสามารถผลิตการ์ตูนท่ีสวยงามและรวดเร็วมากข้ึน  

ท าใหว้งการการ์ตูนไทยกลบัมาคึกคกัไดบ้า้ง75 

                                                           

 
73

 ibid., 34-39. 

 
74

 ibid., 46-50. 

 
75

 วรวชิญ เวชนุเคราะห์, ประวติัการ์ตูนไทย 57-65. 
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 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 การ์ตูนเล่มละบาท ก็เป็นการ์ตูนอีกประเภทหน่ึงคนท่ีคนไทยคุน้เคย

เป็นอย่างดี เน่ืองด้วยการ์ตูนเล่มละบาทนั้นไม่ได้ต้องการคุณภาพมากมายนัก จึงเป็นโอกาสให้

นกัเขียนหน้าใหม่ไดมี้โอกาสแจง้เกิด รวมทั้งเป็นทางรอดให้นกัเขียนหน้าเก่าในยุคท่ีการ์ตูนญ่ีปุ่น

ครองตลาดเอาไวอี้กดว้ย ดว้ยเน้ือหาท่ีดูง่าย ๆ อยา่ง ผีสาง ความรักน ้ าเน่า หรือจกัร ๆ วงศ ์ๆ ท าให้

ส่ือต่าง ๆ และภาครัฐมองวา่การ์ตูนเล่มละบาทนั้น ไร้สาระและมอมเมาเยาวชนไปโดยปริยาย   

 

                                  
  

ภาพท่ี 51 ภาพของการ์ตูนเล่มละบาท ซ่ึงคุณภาพและราคาไม่สูงนกั     
ท่ีมาภาพ : วจนา วรรลยางกรู, หนงัผี-การ์ตูนเล่มละบาท วฒันธรรมชายขอบท่ีถูกผลกัจากความเป็น

ไทย, เขา้ถึงเม่ือ 2 สิงหาคม 2560, เขา้ถึงไดจ้าก https://www.matichon.co.th/news/467069 

  

 ยคุสมยันั้นมีการน าการ์ตูนญ่ีปุ่นมาแปลและตีพิมพ ์อยา่งนิตยสารทีวีไลน์ซ่ึงตีพิมพท์ั้ง

การ์ตูนญ่ีปุ่น อยา่ง อุลตร้าแมน ไอม้ดแดง กนัดั้ม และการ์ตูนไทยอยา่ง แอนดรอยด์ดราก้อน ควบคู่

กนัไป ต่อมามีนิตยสาร อนิเมท เอา้ท ์(Animate Out) เปิดรับผลงานการ์ตูนเร่ืองสั้นจากมือสมคัรเล่น

ทางบา้นมาลงตีพิมพ ์จนกลายเป็นจุดเร่ิมตน้ของนิตยสารลายเส้น ในเวลาต่อมา ซ่ึงกลายเป็นประตู

เปิดทางให้แก่นกัเขียนการ์ตูนรุ่นใหม่ไดเ้ขา้มาสู่วงการ ในเวลาต่อมาส านกัพิมพข์องไทยเร่ิมมีการ

ขอลิขสิทธ์ิท่ีถูกต้องจากทางญ่ีปุ่น ส านักพิมพ์เนชั่นเอ็ดดูเทนเมนท์ได้ออกนิตยสารการ์ตูนราย

สัปดาห์อยา่ง บูม (Boom) และสยามอินเตอร์คอมิคส์ออกนิตยสาร ซี-คิดส์ (C-Kids) ท่ีตีพิมพก์าร์ตูน

ญ่ีปุ่นและไทยในอตัราส่วน 7 เร่ืองต่อ 1 เร่ือง                     
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ภาพท่ี 52 ภาพการ์ตูนเร่ือง มีดท่ี 13 ซ่ึงถูกตีพิมพใ์นนิตยสารบูม 
ท่ีมาภาพ : Metalbridge [นามแฝง], บทสัมภาษณ์พิเศษสุด Exclusive จากพี่ นพ วิฑูรยท์อง หรือ 

White Crow เจ้ าข อ งผล งาน  “มี ด ท่ี 13”, เข้ า ถึ ง เม่ื อ  30 ก รกฎ าคม  25 60 , เข้ า ถึ งได้ จ าก 

http://www.metalbridges.com/13/  

 

 นิตยสาร บูม (Boom) ในช่วงแรกนั้นไดตี้พิมพก์าร์ตูนไทย ท่ีเป็นเร่ืองสั้ นจบในตอน

หรือการ์ตูนต่อสู้ความยาว 4-5 ตอนบา้ง ซ่ึงส่วนมากจะเป็นการ์ตูนจากมือสมคัรเล่นทางบา้น และ

ตีพิมพ์เร่ือง Bioroid Hunter  ของ นฤมล อยู่นาน เป็นการ์ตูนเร่ืองยาวเร่ืองแรก แต่การ์ตูนเหล่าน้ีก็

ไม่ไดรั้บความสนใจนักเพราะ ในขณะนั้นบูม (Boom)ไดตี้พิมพ์การ์ตูนญ่ีปุ่นท่ีเป็นนิยมอย่างมาก 

ดราก้อนบอล, โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ หรือลักกีแ้มน แต่บูมก็ไดใ้หโ้อกาสการ์ตูนนอ้งใหม่อยา่ง มีดท่ี 

13 ของนพ วฑูิรยท์อง การ์ตูนไทยท่ีไดรั้บอิทธิพลมาจากภาพยนตร์จีน ซ่ึงมีเน้ือเร่ืองเก่ียวกบัการแก้

แค้น ท่ีสนุกสนานและซับซ้อน ได้เป็น ท่ี รู้จักในวงกว้างและเป็นท่ีนิยมมาจนถึงปัจจุบัน   

ในส่วนของค่ายคู่แข่งอย่าง ซี-คิดส์ (C-Kids) ก็มีผลงานงานการ์ตูนไทยอย่าง จิตมาร ของ ธเนตร 

ปรีดารัตน์ หรือ Deadline ของนิวตัน์ สิงห์สมาน76 

                                                           

 
76นิรวาณ คุระทอง, ประวติัยอ่การ์ตูนไทย, 88-91. 
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 ในเวลาต่อมานั้นวงการการ์ตูนไทยเร่ิมท่ีจะแข็งแรงข้ึน โดยเร่ิมมีการรวมตวัการของ

นกัเขียนการ์ตูนเพื่อออกนิตยสารท่ีตีพิมพก์าร์ตูนไทยโดยเฉพาะ เช่น นิตยสารฟิวชัน่ (Fushion) ท่ี

ตีพิมพ์คร้ังแรกปี พ.ศ. 2547 หรือจะเป็นนิตยสาร Katch ท่ีก่อตั้งโดย บอย โกสิยพงษ์ เจา้ของค่าย

เพลงเบเกอร่ีในสมยันั้น ซ่ึงตีพิมพก์าร์ตูนเพื่อให้โฆษณาวงดนตรีในค่าย และบรรจุเร่ืองราวเก่ียวกบั

ดนตรีและแฟชัน่เอาไวด้ว้ย แต่ท่ีน่าสนใจนิตยสารเล่มไดเ้ป็นเวทีแจง้เกิดของนกัเขียนการ์ตูนไทยยุค

ใหม่ในเวลาต่อมา เช่น การตีพิมพค์ร้ังแรกของการ์ตูนเร่ือง โจ นักสืบหัวปลาหมึกคนนีแ้หละ (Joe 

The Sea-cret Agent) ท่ีเป็นผลงานการสร้างสรรค์ของ สุทธิชาติ ศราภยัวานิช  ซ่ึงการ์ตูนเร่ืองน้ีมี

เน้ือหาท่ีล ้าจินตนาการ ท่ีเน้ือหาสอดแทรก และเสียดสีความเป็นจริงต่าง ๆ ไดอ้ยา่งน่าสนใจ ท าให้

การ์ตูนเร่ืองน้ีไดรั้บความนิยมในระดบันานาชาติทีเดียว77 

 

                                               
ภาพท่ี 53 การ์ตูนเร่ือง โจ นักสืบหัวปลาหมึกคนนีแ้หละ ซ่ึงตีพิมพใ์นนิตยสาร Katch 
ท่ีมาภาพ : โอตาคุในเส้ือกาวน์ [นามแฝง], JOE SEA-CRET, เขา้ถึงเม่ือ 30 กรกฎาคม 2560, เขา้ถึง

ไดจ้าก http://topicstock.pantip.com/chalermthai/topicstock/2010/12/A9994605/A9994605.html 

 

 จะเห็นได้ชัดเจนว่าตลอดหลายทศวรรษของการ์ตูนไทยนั้ นไม่ได้สวยหรู ทั้ ง

ส านกัพิมพแ์ละนกัเขียนการ์ตูนตอ้งเจออุปสรรคต่์าง ๆ มากมาย ตั้งแต่เทคโนโลยใีนการผลิตของยุค

ก่อน การขาดทุนท่ีท าให้ส านกัพิมพปิ์ดตวัลง การมีคู่แข่งส าคญัอย่างการ์ตูนญ่ีปุ่น และการมองว่า

เป็นศิลปะระดบัล่าง ๆ แต่อุปสรรคเหล่าน้ีลว้นท าให้การ์ตูนไทยพฒันาเร่ือยมาและเป็นท่ียอมรับใน

แง่มุมของศิลปะในระดบันานาชาติได ้
                                                           

 
77ibid., 99-100. 
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2.4 ลกัษณะของการ์ตูน 

 เช่นเดียวกบัการนิยามความหมายและประเภทของการ์ตูน  การบญัญติัถึงลกัษณะของ

การ์ตูนใหช้ี้ขาดชดัเจนนั้นดูจะเป็นเร่ืองยาก เพราะการ์ตูนนั้นมีความอิสระในตวัเอง อยา่งไรก็ตาม มี

ผูเ้ช่ียวชาญและนกัวชิาการไดก้ล่าวถึงลกัษณะของการ์ตูนไวม้ากมาย เช่น 

 สังเขต นาคไพจิตร อาจารยป์ระจ าภาควิชาศิลปะและวฒันธรรม คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ มหาสารคาม ไดใ้หค้วามหมายของการ์ตูนไวว้า่ 

 

     การ์ตูนนั้ นมักจะมีลักษณะของภาพเพ่ือความบันเทิง ขบขัน ประชดประชัน 

แสดงออกเร่ืองราวของเหตุการณ์บา้นเมือง หรือบุคคลมีช่ือเสียง  มีการท าใหรู้ปทรงหรือสีสนัผิด

จากความเป็นจริง หรืออาจมีการบรรยายด้วยตัวอักษร หรืออาจสรุปได้ว่าการ์ตูนนั้ นเป็น

วรรณกรรมประเภทหน่ึงท่ีถ่ายทอดความเขา้ใจความรู้สึกดว้ยภาพ78 

 

 ลาภ อ าไพรัตน์ นักเขียนการ์ตูนล้อเลียนช่ือดังและอาจารย์ประจ าคณะศิลปกรรม 

แผนกวจิิตรศิลป์ วทิยาลยัอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีไดใ้หล้กัษณะของการ์ตูนและภาพลอ้เลียนไวว้า่  

 

     การ์ตูนคือ ภาพลายเส้นเชิงตลกลอ้เลียน  อาจเป็นชุดติดต่อกนัเป็นเร่ืองราว เนน้ท่ี

เร่ืองราวมากกว่ารูปแบบส่ิงท่ีวาด  ภาพชนิดน้ีมักจะเขียนหรือวาดเป็นลายเส้นง่ายๆ มุ่งให้

สนุกสนาน แต่บางคร้ังอาจเป็นการสอน  แนะน า หรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการเมืองหรือ

สงัคมกไ็ด้79 

 

 ศกัดา วิมลจนัทร์ได้อธิบายลักษณะของการ์ตูนเอาไวว้่า ภาพการ์ตูน หมายถึงภาพ

ลอ้เลียนท่ีเขียนในรูปแบบของ การเขียนใหดู้ง่าย ๆ (Simplified) การท าให้บิดเบ้ียว (Distorted) หรือ

การท าให้เกินจริง (Exaggerated) รูปแบบในเชิงลอ้เลียนของการ์ตูนนั้นเป็นส่ิงท่ีเขา้กนัไดก้บัการ

ส่ือสารเน้ือหาในเชิงล้อเลียนเป็นอย่างดี ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นไปเพื่อให้เกิดอารมณ์ขนั แตกต่างกับ

                                                           

 
78สังเขต นาคไพจิตร, การ์ตูน 2. 

 
79ลาภ อ าไพรัตน์, การวาดเส้นภาพการ์ตูนลอ้เลียน (กรุงเทพมหานคร: เศรษฐศิลป์, 2548), 23. 
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ภาพเขียนอยา่งเหมือนจริงท่ีดูจะไม่ค่อยส่งเสริมอารมณ์ขนัเท่าใดนกั80 และยงัไดอ้ธิบายถึงหลกัคิด

ทางลกัษณะของการ์ตูนเอาไวว้า่ 

    1. การ์ตูนคือเคร่ืองมือส่ือสาร การ์ตูนนั้นเป็นเคร่ืองมือส่ือสารท่ีค่อนข้างพิเศษคือ

สามารถส่ือสารเขา้กบัเด็ก ๆ ไดเ้ป็นอย่างดี และมีส่วนประกอบหลกัท่ีเรียกว่า “ภาษาภาพ” และ

อาจจะมีส่วนประกอบอ่ืนท่ีเรียกว่า “ภาษาถอ้ยค า” และในภาษาถอ้ยค ามกัจะสามารถแปลงเป็น

ภาษาภาพเสียดว้ย เช่นตวัหนงัสือตวัโต ๆ หมายถึง เสียงดงั ๆ เป็นตน้ 

     2. การ์ตูนจะตอ้งเรียบง่าย หมายถึง การใชล้ายเส้นท่ีดูไม่ซับซ้อนจนเกินไปนกั ใช้

รูปทรงท่ีดูใกลเ้คียงกบัรูปทรงพ้ืนฐาน อย่างอยู่ทรงเลขาคณิต ใชโ้ครงสร้างสีท่ีเรียบง่าย  มีการ

แบ่งแยกพ้ืนท่ีสีแต่ละอย่างชดัเจน การผสมสีไม่ซับซ้อนและดูสบายตาไม่ตึงเครียดจนเกินไป มี

การจดัองค์ประกอบท่ีดูง่ายและนอ้ย จึงอาจพอสรุปไดว้่าเจตนาของรูปแบบท่ีเรียบง่ายก็คือ เพ่ือ

ช่วยใหค้นดูเขา้ถึงเน้ือหาไดโ้ดยเร็ว81  

 

 จากการอธิบายถึงลกัษณะต่าง ๆ ของการ์ตูนโดยนักวิชาการและสถาบนัต่าง ๆ นั้น 

ผูว้จิยัจึงสรุปลกัษณะของการ์ตูนออกเป็น 6 ขอ้ดงัน้ี 

 

 2.4.1 การ์ตูนมีลกัษณะของศิลปะรูปลกัษณ์ (Figurative Art) 

 ซ่ึงเป็นการแสดงออกซ่ึงภาพแทน (Representation) ของส่ิงต่าง ๆ เช่น คน สัตว ์ส่ิงของ 

ส่ิงแวดลอ้ม และสถานท่ี เป็นตน้ ถ่ายทอดออกมาผา่นทศันธาตุต่าง ๆ ออกมาให้เห็นเป็นรูปร่างหรือ

รูปทรงชดัเจน สามารถรับรู้ไดว้า่ก าลงัถ่ายทอดถึงส่ิงใดอยู ่ซ่ึงศิลปะประเภทน้ีจะมีลกัษณะท่ีตรงกนั

ขา้มกบัศิลปะนามธรรม 

 การ์ตูนนั้นถูกจดัให้เป็นเคร่ืองมือส่ือสารโดยภาพเป็นส าคญั อาจมีรูปแบบท่ีแตกต่าง

กนัออกไปมากมาย เช่น สามารถจบได้ในภาพเดียว หรือจะเป็นในลักษณะของคอมิคส์ ท่ีมีการ

ส่ือสารตั้งแต่ช่องเดียว หลาย ๆ ช่อง หรือเป็นเร่ืองยาวติดต่อกนัหลาย ๆ เล่ม หรือภาพเคล่ือนไหว 

(อะนิเมชัน่) ก็ได ้โดยลกัษณะการส่ือสารแบบน้ีของการ์ตูนจึงสามารถจดัประเภทของภาษาในการ

                                                           

 80ศกัดา วมิลจนัทร์, คิดแก๊กใหก๊้าก: กลยทุธ์คิดใหค้มเพือ่อารมณ์ขนัส าหรับคอการ์ตูน, 9. 

 81เจาะใจการ์ตูน : กลยทุธ์จบัใจคนอ่าน สร้างงานคนเขียนส าหรับคอการ์ตูน (กรุงเทพมหานคร: สถาบนัการ์ตูน

ไทย, 2549), 12-14. 
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ส่ือสารของการ์ตูนว่าเป็น “อวจนภาษา” (ภาษาท่ีไม่ได้ส่ือสารด้วยค าพูดหรือถ้อยค า)ได้ ท าให้

การ์ตูนนั้นไม่ค่อยมีก าแพงทางภาษามาปิดกั้น และสามารถเป็นท่ีเขา้ใจของคนทุกเพศ ทุกวยั ทุก

ภาษาไดไ้ม่ยาก 

 2.4.2 การ์ตูนมีลกัษณะของการเล่าเร่ือง  

 การ์ตูนนั้นอาจจะมีการเล่าเร่ืองท่ีมากกว่าผลงานศิลปะประเภทอ่ืน การเล่าเร่ืองของ

การ์ตูนอาจต่อเน่ืองเป็นเร่ืองราวท่ียาวนานมากกว่าจะเป็นผลงานท่ีส่ือสารดว้ยภาพเพียงภาพเดียว

ดงัเช่นจิตรกรรม ทั้งน้ีอาจเพื่อความน่าสนใจในการติดตามและบรรจุเร่ืองราวจ านวนมากเพื่อการ

ส่ือสารหรือความบนัเทิงแก่ผูเ้สพ   

 โดยธรรมชาติของการ์ตูนท่ีมีลักษณะเป็นคอมิคส์นั้นจะเล่าเร่ืองด้วยภาพท่ีมีความ

ต่อเน่ืองกนัเป็นเร่ืองราว โดยมกัจะแบ่งภาพเป็นช่อง เพื่อแบ่งช่วงเวลาในแต่ละภาพ ซ่ึงวิธีการเล่า

เร่ืองราวในแต่ละช่องนั้นมีความแตกต่างกนัตามความตอ้งการของผูเ้ขียนแต่ละท่าน โดยสกอตต ์

แมคคลาวด์ นั้นมีความสนใจในเร่ืองช่องวา่งของเวลาซ่ึงเก่ียวพนักบัพื้นท่ีระหวา่งช่องของคอมิคส์ 

ซ่ึงสกอตตเ์รียกขานความสัมพนัธ์น้ีวา่ “การเช่ือมโยงหรือโคลสเซอร์ (Closure)” ซ่ึงวิธีการส่ือสาร

ของคอมิคส์นั้นจะใช้การเล่าเร่ืองเป็นช่อง ต่างกบัภาพยนตร์หรืออะนิเมชั่นท่ีมีการเล่าเร่ืองอย่าง

ต่อเน่ือง แต่มนุษยเ์รานั้นก็สามารถเขา้ใจและรับรู้ถึงเหตุการณ์ระหวา่งช่องนั้นไดแ้มจ้ะไม่เห็นภาพ

เหตุการณ์ทั้งหมดก็ตาม82 โดยสกอตต์ แมคคลาวด์ แบ่งรูปแบบของการเช่ือมโยงระหว่างช่องของ

คอมิคส์นั้นเป็น 6 รูปแบบไดแ้ก่ 

 

 1) แบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลา (Moment to Moment)  
 เป็นการน าเสนออยา่งท่ีค่อนขา้งเช่ืองชา้ทีละช่องโดยเป็นการเล่าเร่ืองท่ีใชก้ารเช่ือมโยง
หรือโคลสเซอร์ (Closure) นอ้ยมาก คลา้ยกบัการท าเวลาให้ชา้ลง มกัใชเ้พื่อเนน้ถึงความส าคญัหรือ
ความรู้สึกระหวา่งช่วงเวลานั้น ๆ หรือเป็นช่วงเวลาท่ีให้ผูอ่้านไดมี้โอกาสพกัสายตา ซ่ึงพบมากใน
การ์ตูนญ่ีปุ่น ซ่ึงมกัจะมีวธีิการเล่าเร่ืองคลา้ยกบัมว้นฟิลม์ภาพยนตร์ 
 

                                                           

 
82

 McCloud, Understanding Comics the Invisible Art, 63. 



  70 

                                                                                 
 
ภาพท่ี 54 ภาพวธีิการเล่าเร่ืองแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลา  
ท่ีมาภาพ : Todd S. Munson, Japanese Comics as Literary Art Form, เขา้ถึงเม่ือ 2 สิงหาคม 2560, 

เขา้ถึงไดจ้าก http://asianetwork.org/ane-archived-issues/2007-fall/anex2007-fall-munson.pdf 

 

 2) แบบการกระท าสู่การกระท า (Action to Action)  

 เป็นการน าเสนอการเปล่ียนแปลงของการกระท าในแต่ละช่อง ซ่ึงคลา้ยคลึงกบัแบบ

ช่วงเวลาสู่ช่วงเวลา เพียงเปล่ียนแปลงในแต่ละช่องจะเร็วกวา่ และวธีิการเล่าเร่ืองแบบน้ีเป็นรูปแบบ

ท่ีนกัเขียนการ์ตูนนิยมใชม้ากท่ีสุด 

 

                                
 

ภาพท่ี 55 วธีิการเล่าเร่ืองแบบการกระท าสู่การกระท า  
ท่ีมาภาพ : aniseshaw [นามแฝง], This isn't Cheese! Actually, it might be, เขา้ถึงเม่ือ 17 กรกฎาคม 

2560, เขา้ถึงไดจ้าก http://aniseshaw.livejournal.com/16251.html 



  71 

 3) ตวักระท าสู่ตวักระท า (Subject to Subject)  

 โดยแต่ละช่องจะบรรจุ 1 การกระท าของตวักระท า เม่ือเปล่ียนไปอีกช่องก็จะเปล่ียน

ไปสู่อีก การกระท าของอีกตวักระท าหน่ึง   

                     
ภาพท่ี 56 ภาพวธีิการเล่าเร่ืองแบบการกระท าสู่การกระท า  
ท่ี ม าภ าพ  : Owen Roberts, Sequential Art, เข้ า ถึ ง เม่ื อ  17  ก รกฎาคม  2560 , เข้ า ถึ งได้จาก 

http://owenroberts.github.io/commlab/sequential-art.html 

  

 4) แบบฉากสู่ฉาก (Scene to Scene)  

 เป็นวิธีการส่ือสารระหวา่งช่องโดยการท าให้เห็นถึงความเปล่ียนแปลงระหวา่งสถานท่ี

หรือเวลาเป็นส าคญั  

                                        
  

ภาพท่ี 57 ภาพวธีิการเล่าเร่ืองฉากสู่ฉาก ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการเปล่ียนของเวลา 
ท่ีมาภาพ : aniseshaw [นามแฝง], This isn't Cheese! Actually, it might be, เขา้ถึงเม่ือ 17 กรกฎาคม 

2560, เขา้ถึงไดจ้าก http://aniseshaw.livejournal.com/16251.html 
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 5) แบบแง่มุมสู่แง่มุม (Aspect to Aspect) มักจะเป็นการน าสายตาของผูอ่้านไปส่ือ

แง่มุมอ่ืนๆ ในช่วงเวลา สถานท่ีและความคิดท่ีไม่ต่างกนัมากนกั 

                                   
 

ภาพท่ี 58 ภาพวธีิการเล่าเร่ืองแบบแง่มุมสู่แง่มุม ในขณะช่วงเวลาเดียวกนั 
ท่ีมาภาพ : Ed Brubaker, Criminal, Vol. 6: The Last of the Innocent, เขา้ถึงเม่ือ 17 กรกฎาคม 2560, 

เขา้ถึงไดจ้าก http://www.goodreads.com/book/show/11381638-criminal-vol-6 

  

 6) แบบไร้ความสัมพนัธ์ (Non-Sequitur) เป็นการน าเสนอแบบท่ีแต่ละช่องไม่ได้มี

ตรรกะท่ีสัมพนัธ์กนัเลยแมแ้ต่นอ้ย 

 

                                           
 

ภาพท่ี 59 ภาพวธีิการเล่าเร่ืองแบบไร้ความสัมพนัธ์  
ท่ีมาภาพ : Ryley Miller [นามแฝง], Examples of the Type 6 Non-Sequitur transition, เขา้ถึงเม่ือ 17 

กรกฎาคม 2560, เขา้ถึงไดจ้าก https://www.pinterest.com/pin/290552613439235548/ 
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 แมว้า่การ์ตูนแต่ละชนิดจะมีรูปแบบและวิธีการส่ือสารท่ีแตกต่างกนัออกไป แต่การ์ตูน

ก็ยงัเป็นส่ือท่ีจ าเป็นจะตอ้งถ่ายทอด “สาร” ต่าง ๆ ออกไปให้แก่ผูเ้สพไดเ้ขา้ใจ การ์ตูนจึงเป็นส่ือท่ีมี

ความจ าเป็นจะตอ้งใชท้ฤษฎีการส่ือสารและการรับรู้เขา้มาเก่ียวขอ้ง 

 

 2.4.2.1 ทฤษฎีการส่ือสารและการรับรู้ 

 การส่ือสาร คือ กระบวนการท่ีมนุษยใ์ช้ส่งและรับสาร  โดย “สาร” ในท่ีน้ีอาจจะเป็น 

ความรู้ ความคิด ความตอ้งการ โดยส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นนามธรรมทั้งส้ิน สามารถรับรู้ไดด้ว้ยสมอง

และจิต ซ่ึงแตกต่างกับ “ส่ือ” ซ่ึงเป็นตัวกลางน า “สาร” จากบุคคลหน่ึงไปให้อีกบุคคลหน่ึง 

ส่วนมากเป็นรูปธรรมและสามารถจบัตอ้งได ้ โดยสามารถสรุปไดว้า่ กระบวนการส่ือสารนั้นจะมี

องคป์ระกอบท่ีเรียกวา่  S - M - C - R อนัประกอบไปดว้ย 

 S [Sender] หมายถึง ผูส่้งสาร นับเป็นจุดเร่ิมต้นของการส่ือสารในแต่ละคร้ัง ซ่ึงใน

บริบทของการ์ตูนนั้นจะหมายถึงผูแ้ต่งเร่ืองหรือผูเ้ขียน 

 M [Message] หมายถึง สาร คือ ความรู้ ความคิด ความรู้สึก ท่ีผูส่้งสารตอ้งการถ่ายทอด

ส่งต่อ มีความเป็นนามธรรม ยกตวัอยา่งเช่น จดหมาย สารก็คือความหมายหรือเน้ือความในจดหมาย 

ไม่ใช้ตวัอกัษรหรือกระดาษ ถึงแม้ว่าตวัอกัษรนั้นจะมีลักษณะใกล้เคียงกับสารก็ตาม หากเป็น

การ์ตูนจะหมายถึงเน้ือเร่ืองหรือใจความท่ีจะส่ือ 

 C [Channel] หมายถึง ช่องทางการส่ือสาร สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น การส่ือสารทางตรง 

(Direct Communication) คือ การส่ือสารท่ีผูส่ื้อเผชิญหน้ากับผูรั้บสารโดยตรง โดยช่องทางการ

ส่ือสาร คือ ภาพ รส กล่ิน เสียง สัมผสั และจิตใจ เป็นต้น และการส่ือสารทางอ้อม (Indirect 

Communication) ท่ีจ  าเป็นต้องมีส่ือ (Media) เป็นตัวกลางระหว่างผู ้ส่งสารและผู ้รับสาร เช่น 

จดหมาย เอกสาร การ์ตูน เป็นต้น โดยในการส่ือสารทางอ้อมนั้น C [Channel] จึงหมายถึง ส่ือ 

(Media) ไปโดยปริยาย  

 R [Receiver] หมายถึง ผูรั้บสาร  
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ภาพท่ี 60 ภาพกระบวนการส่ือสาร S - M - C - R 
ท่ีมาภาพ : ศกัดา วมิลจนัทร์, เขา้ใจการ์ตูน (กรุงเทพมหานคร: เรือนแกว้การพิมพ,์ 2548), 28. 

 

 โดยในระหว่างกระบวนระหว่าง M [Message] และ C [Channel] จะเรียกว่า “การใช้

ภาษา” (การเขา้รหัส-Encoding) และในกระบวนการระหว่าง C [Channel] และ R [Receiver] นั้น

เรียกว่า “การตีความ (การถอดรหัส -Decoding)” โดยทั้ งสองกระบวนการนั้ นอาจมีส่ิงรบกวน 

(Noise) เข้ามาเป็นอุปสรรคในการส่ือสาร เช่น คุณภาพของส่ือ ทักษะในการใช้ภาษา และ

สภาพแวดลอ้ม เป็นตน้83 

 นอกจากน้ีมนุษยเ์รานั้นยงัมีแนวคิดในการส่ือสารระหวา่งบุคคลท่ีสามารถแบ่งออกได้

เป็น 2 แบบกวา้ง ๆ ไดแ้ก่ 

 1. การส่ือสารแบบอตันยั (Subjective Communication) คือ การส่ือสารโดยการตีความ

ตามความคิดเห็นของผูส่้งสาร หรือเรียกง่าย ๆ วา่เป็นการส่ือสารแบบผูส่้งสารเป็นใหญ่ โดยผูท่ี้รับ

สารนั้นจ าเป็นท่ีจะตอ้งปรับความรู้และความคิดให้ไปในอยูใ่นระดบัและไปในทิศทางเดียวกบัผูส่้ง

สาร 

 2. การส่ือสารแบบปรนัย (Objective Communication) คือ การส่ือสารโดยการตีความ

ตามความเน้ือหาสาระ ความจริงท่ีปรากฏในส่ือจริง ๆ เป็นการส่ือสารในแบบท่ีผูรั้บสารเป็นใหญ่ 

การส่ือสารในรูปแบบน้ีผูส่้งสารตอ้งปรับรูปแบบและวธีิการส่งสารใหเ้หมาะสมกบัการตีความของ

ผูรั้บสารถึงจะประสบผลส าเร็จในการส่ือสาร ถึงแมก้ารส่ือสารในรูปแบบน้ีนั้นจะมีตรงไปตรงมา

อยู่แต่บางคร้ังการส่ือสารก็ยงัมีความเป็นอตันัยเล็ดลอดออกมา เช่น การผสมเอาอตัลกัษณ์ หรือ

ทศันคติของผูส่้งสารปนออกมาบา้ง เป็นเร่ืองปกติ84  

                                                           

 83
 ศกัดา วมิลจนัทร์, เขา้ใจการ์ตูน (กรุงเทพมหานคร: เรือนแกว้การพมิพ,์ 2548), 29. 

 84
 อ่านการ์ตูนใบ,้ 31. 
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 2.4.3 การ์ตูนมีลกัษณะของการให้ดูเรียบง่าย  

 การ์ตูนนั้นเป็นรูปแบบหน่ึงของศิลปะท่ีใชท้ศันธาตุในการส่ือสารให้ดูเรียบง่าย มีการ

ใชล้ายเส้น สี และรูปทรงท่ีไม่ซับซ้อน ลดทอนรูปทรงให้ใกลเ้คียงกบัรูปทรงพื้นฐาน หรือรูปทรง

เลขาคณิต เช่นส่ีเหล่ียม สามเหล่ียม วงกลม เป็นตน้85 หรือตดัรายละเอียดท่ีไม่ส าคญัออก ทั้งน้ีเพื่อ

ความง่ายและรวดเร็วในการส่ือสาร นอกจากการท าให้ดูเรียบง่ายของการ์ตูนนั้นจะเป็นประโยชน์

ทางด้านเทคนิคแล้วยงัเป็นประโยชน์ในด้านจิตวิทยาด้วย เช่น ผูเ้สพจะรู้สึกได้ว่าภาพเขียนท่ีดู

เหมือนจริงนั้นจะมีความเฉพาะเจาะจงเป็นอยา่งมากวา่ก าลงัส่ือบุคคลใดอยู ่ซ่ึงมกัจะหมายถึงบุคคล

นั้น ๆ คนเดียว แต่ภาพการ์ตูนนั้นกลบัใช้วิธีการตรงกนัขา้ม คือการลดรายละเอียดลงจนท าให้ตวั

การ์ตูนดูเป็นสากลมากข้ึน จนสามารถดึงดูดใหผู้ช้มจินตนาการวา่เป็นตวัละครนั้นได้86 

 

                                        
 

ภาพท่ี 61 ภาพแสดงล าดบัขั้นการท าใหเ้รียบง่ายของการตูน 
ท่ีมาภาพ : Scott McCloud, Understanding Comics The Invisible Art, แปลโดยชยัยศ อิษฎว์รพนัธ์ุ 

และเมธาว ีกิตติอาภรณ์พล (กรุงเทพมหานคร: คอร์ปอเรชัน่โฟร์ดี, 2559), 31. 

 หรือแม้แต่การท าให้เป็นภาพกราฟิก (Graphic) มกัเป็นรูปร่างง่ายๆ ทางเรขาคณิต 

ระบายสีมกัเป็นสีเรียบหรือไล่น ้ าหนักเล็กน้อย มีขอบเขตการลงสีแน่นอน รูปเส้นขอบชดัเจน ใน

ลกัษณะของงานออกแบบกราฟิก87 การแสดงออกดว้ยทศันธาตุท่ีดูเรียบง่ายของการ์ตูนนั้น นับว่า

                                                           

 
85เจาะใจการ์ตูน : กลยทุธ์จบัใจคนอ่าน สร้างงานคนเขียนส าหรับคอการ์ตูน 14. 

 
86McCloud, Understanding Comics the Invisible Art, 31. 

 
87ศูนยพ์ฒันาหนงัสือ กรมวชิาการ, การส่งเสริมและพฒันาหนงัสือการ์ตูนไทย, 10. 
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เป็นลกัษณะท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของการ์ตูน ท่ียากจะหาลกัษณะแบบเดียวกนัน้ีในผลงานศิลปะรูปแบบ

อ่ืน ทั้งน้ีการท าให้ดูเรียบง่ายของการ์ตูนนั้นเกิดมาจากเหตุผลหลายประการ เช่น ความสวยงาม 

เทคนิควิธีการในการผลิต การท าให้ดูเป็นสากลและดึงดูดให้ผูช้มจินตนาการว่าเป็นตัวละคร

เหล่านั้ น การท าให้ง่ายต่อการส่ือสารและเข้าใจ เป็นต้น และด้วยเหตุผลเหล่าน้ีท าให้การ์ตูน 

กลายเป็นส่ือและศิลปะท่ีมีเอกลกัษณ์ท่ีชดัเจนมากท่ีสุดอยา่งหน่ึง 

 2.4.4 การ์ตูนมีลกัษณะของการท าให้ดูเกินจริงหรือบิดเบีย้ว (Exaggerated and Distorted)  

 ซ่ึงเป็นการบิดเบือนรูปทรงจากความเป็นจริง ทั้งการยืด หด ย่อ ขยาย ทั้งน้ีเพื่อให้ได้

การส่ือสารถึงอารมณ์และเร่ืองราวท่ีมากกวา่ปกติ 

 จะเห็นไดว้า่การ์ตูนในแต่ละชนชาติ และยคุสมยัลว้นมีความแตกต่างกนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั

ปัจจยัท่ีหลากหลาย เช่น เน้ือเร่ือง กลุ่มเป้าหมาย ยุคสมยั เทคนิค และรูปแบบของผูส้ร้างสรรค์เอง 

แต่ก็มีการ์ตูนบางประเภทท่ีทีรูปแบบคลา้ยคลึงกบัภาพเสมือนจริง จึงดูเป็นการยากต่อการจ าแนก

รูปภาพบางภาพว่าเป็นภาพการ์ตูนหรือไม่ ดงันั้นสกอตต์ แมคคลาวด์จึงไดใ้ช้ “ขอบเขตของศพัท์

ภาพ” ข้ึนเพื่ออธิบายขอบเขตของการ์ตูน 

                       
ภาพท่ี 62 แผนภาพแสดงขอบเขตของศพัทภ์าพ ของสกอตต ์แมคคลาวด์ 
ท่ีมาภาพ : Endless Forms [นามแฝง], The Picture Plane, เขา้ถึงเม่ือ 19 กรกฎาคม 2560, เขา้ถึงได้

จาก http://pantip.com/topic/32987534 
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 จากแผนภาพจะเป็นวา่เป็นการแสดงรูปแบบต่าง ๆ ของ “ใบหนา้” (Face) ท่ีมีรูปแบบท่ี

หลากหลายตั้งแต่ดูคล้ายกับภาพเขียนเสมือนจริงไปจนกระทั้ งดูคล้ายกับภาพศิลปะนามธรรม 

(Abstract) โดยสกอตต ์แมคคลาวดไ์ดแ้บ่งขั้วต่าง ๆของแผนภาพเป็น 3 ขั้ว ไดแ้ก่ 

 1) ขั้วของความเป็นจริง (Reality) หากอา้งอิงจากแผนภาพสังเกตไดว้า่ภาพท่ีอยูใ่กลก้บั

ขั้วของความเป็นจริงนั้นจะมีความสมจริงท่ีดูคลา้ยกบัรูปถ่าย แต่ถา้รูปท่ีค่อย ๆ ถอยห่างจากขั้วของ

ความเป็นจริงจะค่อย ๆ ลดทอนความเสมือนจริงลงไปเร่ือย ๆ 

 2) ขั้วของภาษา (Language) คือ ภาพท่ีมนุษยเ์ราใชก้ าหนดแทนความหมายต่าง ๆ จาก

ในแผนภาพจะเห็นไดว้า่ยิง่ใกลข้ั้วของภาษา (Language) นั้นภาพก็จะค่อย ๆไปในเชิงสัญลกัษณ์มาก

ข้ึน โดยเฉพาะภาพสุดทา้ยท่ีเหลือเพียงวงกลม จุด 2 จุด และเส้นเพียง 1 เส้นเพื่อให้รู้ความหมาย

เพียงแค่ใบหน้าเท่านั้น และหากเลยออกไปจากขั้วน้ี จะกลายเป็นตวัอกัษร “FACE” ซ่ึงเป็นภาพ

ตวัอกัษรท่ีมนุษยต์กลงเขา้ใจกนัวา่หมายถึง “ใบหนา้” และภาพตวัอกัษรน้ีไม่มีความคลา้ยคลึงหรือ

เก่ียวพนัใด ๆ กบัภาพใบหนา้ในฝ่ังขั้วของความเป็นจริงเลยแมแ้ต่นอ้ย  

 3) ขั้ วระนาบภาพ (Picture Plan) คือภาพแทนท่ีแสดงออกด้วยรูปทรงพื้นฐานเช่น

รูปทรงเรขาคณิต โดยท่ีภาพไม่ค่อยเก่ียวขอ้งกบัความเหมือนหรือความหมายใด ๆ เท่าไหร่นกั โดย

ภาพรูปแบบน้ีนั้นไม่ค่อยพบในการ์ตูนเท่าใดนกั เพราะเป็นรูปแบบท่ีค่อนขา้งยากในการส่ือสารให้

เขา้ใจ88 แต่จะคลา้ยคลึงกบัศิลปะคิวบิสมห์รือศิลปะนามธรรมเสียมากกวา่ 

  

 2.4.5 การ์ตูนมีลกัษณะของการส่ือสารด้วยอารมณ์ขัน  

 อารมณ์ขนันั้นนบัวา่เป็น “สาร” หลกัท่ีการ์ตูนมกัจะส่ือออกมา โดยอารมณ์ขนัท่ีเกิดข้ึน
ในการ์ตูนนั้นมีดว้ยกนัหลากหลายระดบั ตั้งแต่การหยอกลอ้ ประชดประชนั หรือการเสียดยี โจมตี
ให้เกิดความเสียหาย โดยการสร้างอารมณ์ขนัในการ์ตูนก็มีทฤษฎีเขา้มาเก่ียวขอ้งอย่างเช่น ทฤษฎี
อารมณ์ขนั และทฤษฎีการลอ้เลียน 

 2.4.5.1 ทฤษฎีอารมณ์ขัน (Theory of Humor) 

 คงดูเป็นเร่ืองน่าขนัพอสมควรท่ีเร่ืองเล็ก ๆ เก่ียวกบัอารมณ์พื้นฐานของมนุษยอ์ย่าง 
“อารมณ์ขนั” กบัมีคนศึกษาวิเคราะห์อยา่งจริงจงัจนกลายเป็นทฤษฎีได ้นกัวชิาการหรือนกัจิตวทิยา

                                                           

 
88

 ศกัดา วมิลจนัทร์, อ่านการ์ตูนใบ,้ 62-63. 
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ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัอารมณ์ขนัของมนุษยเ์อาไวม้ากมาย โดยสามารถสรุปออกมาปัจจยัท่ีก่อให้เกิด
อารมณ์ขนัเป็นทฤษฎีได ้3 ขอ้ ไดแ้ก่ 
 1) ทฤษฎีความเหนือกวา่ และความต ่ากวา่ (Superiority and Degradation) โดยรูปแบบ
ของทฤษฎีความเหนือกว่า และความต ่ากว่านั้นพอจะสรุปไดว้่า ผูท่ี้หัวเราะจะอยู่ในต าแหน่งท่ีสูง
กวา่และส่ิงท่ีหวัเราะนั้นจะอยูใ่นต าแหน่งต ่ากวา่  
 เพลโต (Plato) นั้ นมีความเช่ือว่าคนเรามักจะหัวเราะให้แก่ส่ิงท่ีเหลวไหล ไร้สาระ
เช่นเดียวกบั อริสโตเติล (Aristotle) ซ่ึงความน่าชงัและความเหลวไหลน้ีอาจบอกไวว้่ามนัคือความ
ผดิพลาดหรือความผดิปกติอยา่งหน่ึง  
 ควนิทีเลียน (Quintilian) นกัเขียนชาวโรมนัไดมี้ความคิดเห็นวา่ การหวัเราะนั้นไม่ต่าง
ไปจากการเยาะเยย้ ถากถางหรือการดูหม่ินเท่าใดนกั 
 ฟรานซิส เบค่อน (Francis Bacon) นกัปรัชญาชาวองักฤษไดจ้ดัให้ “ความผิดปกติของ
รูปลกัษณะ” เป็นตน้เหตุของส่ิงท่ีน่าหวัเราะอนัดบัหน่ึง 
 เรเน่ (Rene’) นกัปรัชญาชาวฝร่ังเศสไดมี้ความคิดเห็นวา่ ในเสียงหัวเราะท่ีสนุกสนาน
นั้นมกัแฝงไวด้ว้ยความเกลียดชงั 
 โทมัส ฮอบบ์ (Tomas Hobbes) นักปรัชญาชาวอังกฤษได้มีความคิดเห็นว่าความ
สนุกสนานในเสียงหัวเราะนั้นต้องมาจากความรู้สึกเหนือกว่าของผูท่ี้หัวเราะ มนุษย์นั้ นมกัจะ
หวัเราะให้กบัความโชคร้าย และหยาบโลนโดยปราศจากการเสแสร้ง และยงัหัวเราะให้กบัความ
บกพร่องของผูอ่ื้น แต่หากความตลกท่ีมาจากความบกพร่องนั้นเกิดกบัตนเองหรือพรรคพวกของตน
ก็กลบัตลกไม่ออก โดยสามารถสรุปไดว้า่สาเหตุของอารมณ์ขนัของมนุษยส่์วนหน่ึงมาจากการได้
เห็นว่าตนเองนั้นอยูเ่หนือผูอ่ื้น และการหัวเราะนั้นท าให้เกิดความอบัอายและมีผลต่อการปรับปรุง
ตนเองของผูถู้กหวัเราะ 
 ซอง ปอล ริชเตอร์ (Jean Paul Richter) มีความเช่ือวา่อารมณ์ขนันั้นไม่ไดห้มายถึงความ
โง่เขลาของคนใดคนหน่ึง แต่เป็นความหลอกหลวงในโลกของความโง่เขลา และแมกซ์ อีสตแ์มน 
(Max Eastman) มองวา่อารมณ์ขนัของมนุษยน์ั้นส่วนหน่ึงไดรั้บอิทธิพลมาจากความภูมิใจในตนเอง
และความเป็นศตัรู89 
 

                                                           

                          89ณัฐฌา โต๊ะเงิน "กระบวนการสร้างสรรค์การ์ตูนของนักเขียนการ์ตูนไทย : 2470 – ปัจจุบนั " (วิทยานิพนธ์

ปริญญาศิลปมหาบณัฑิต บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2549), 10-11.  
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  นอกจากน้ียงัมีทฤษฎีอารมณ์ขนัท่ีมีความคลา้ยคลึงกบัทฤษฎีน้ี เรียกวา่ ทฤษฎีข่มท่าน 
(Disparagement Theory) โดย Sdorowได้อธิบายไวใ้นหนังสือ Psychology90 และในหนังสือ The 
Psychology of Humor วา่คนเรานั้นเลือกท่ีจะจะลอ้เลียนคนอ่ืนให้ต ่าลงจะสนุกกวา่การลอ้เลียนคน
คนอ่ืนให้ท่ีสูงกวา่ และจะสนุกมากข้ึนอีกถา้เป็นการลอ้เลียนคนท่ีเหนือกวา่เราหรือคนท่ีเราไม่ชอบ 
ดงัเช่นท่ี โทมสั ฮอบบ ์(Thomas Hobbes) นกัปรัชญาชาวองักฤษท่ีไดก้ล่าวไวว้า่ “เรารู้สึกสนุก เม่ือ
เร่ืองข าขนัท าให้เรารู้สึกเหนือกว่าคนอ่ืน” และ C.L. Edson บรรณาธิการหนงัสือพิมพข์องอเมริกา
ไดก้ล่าวไวว้า่ “เราชอบเร่ืองโจก๊ ท่ียืน่มือมาตบไหล่เราในขณะท่ีเตะคนอ่ืนตกกะไดไป”91 
 การสร้างอารมณ์ขนัในลกัษณะน้ีมกัจะท ากบัผูท่ี้อยูเ่หนือหรือมีอ านาจกวา่ตน อาจจะ

เป็นการลอ้เลียนเพื่อความบนัเทิงเช่น การท่ีเด็กเขียนรูปลอ้เลียนผูใ้หญ่หรือครูประจ าชั้นเพียงเพื่อ

ความบนัเทิง แต่มีบางกรณีก็มีนกัวิจารณ์ใชก้ารลอ้เลียนเชิงเสียดสี เพื่อโจมตีฝ่ายหรือบุคคลท่ีตนนั้น

ไม่พึงพอใจ  

                                   
ภาพท่ี 63 ภาพท่ีแสดงออกวา่มนุษยม์กัมีอารมณ์ขนักบัความผดิปกติของคนอ่ืน  
ท่ีมาภาพ : นกัข่าวบา้นนอก [นามแฝง], “นอ้งทราย…คุณแม่ขอร้อง” หอบสังขารแสดงตลกทั้งท่ีไอ
เป็นเลือด, เขา้ถึงเม่ือ 3 กนัยายน 2559, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.oknation.net/blog/opel/ 
2008/03/06/entry-1 
 
 2) ทฤษฎีความไม่ลงรอย ความผิดหวงัจากส่ิงท่ีคาดหวงั และความสัมพันธ์ของ
เหตุการณ์ท่ีไปด้วยกันไม่ได้ (Incongruity, Frustration of Expectation, and Bisociation) ซ่ึงมีนัก
ทฤษฎีหลายท่านอธิบายทฤษฎีกลุ่มน้ีเอาไวม้ากมายเช่น 

                                                           

 
90ศกัดา วมิลจนัทร์, อ่านการ์ตูนใบ,้ 131. 

 91ibid. 
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 เซอร์ ฟิลลิปส์ ซิดนีย ์(Sir Philip Sidney) กวีชาวองักฤษ ไดอ้ธิบายว่า การหัวเราะนั้น 
ส่วนใหญ่เกิดมาจากส่ิงท่ีไม่ไดส้ัดส่วนกบัตวัเราและธรรมชาติ 
 เบลส พาสคาล (Blaise Pascal) นักเขียนชาวฝร่ังเศสได้กล่าวว่า ไม่มีอะไรจะท าให้
มนุษยห์วัเราะไดเ้ท่ากบัความไม่เหมือนอนัน่าแปลกใจ ระหวา่งส่ิงท่ีคาดหวงักบัส่ิงท่ีปรากฏใหเ้ห็น 
 วิลเล่ียม แฮชลิทท์ (William Hazlitt) ไดก้ล่าวว่าสาระส าคญัของการหัวเราะคือ ความ
ไม่เช่ือมโยงกนัระหว่างความคิดหน่ึงกบัอีกหน่ึงความคิด หรือความขดัแยง้กนัระหว่างความรู้สึก
อยา่งหน่ึงกบัความรู้สึกอีกอยา่งหน่ึง  
 อาร์เธอร์ โซเพน ฮาวเออร์ (Arthur Schopenhauer) ไดก้ล่าวว่า เหตุผลของการหัวเราะ
ของมนุษยน์ั้น คือการรับรู้อย่างฉับพลนักบัส่ิงท่ีไม่ลงรอยกนั หรือความไปดว้ยกนัไม่ไดร้ะหว่าง
ความคิดรวบยอดกบัความเป็นจริง 
 เฮอร์เบิร์ต สเปนเซอร์ (Herbert Spencer) ได้กล่าวเอาไวว้่า การหัวเราะเป็นผลมาจาก
จิตส านึกท่ีไม่รับรู้การถ่ายทอดความคิดใหม่ และทีโอดอร์ ลิปปส์ (Theodor Lipps) ไดก้ล่าววา่การ
หวัเราะเป็นผลจากการไม่ลงรอยกนั ซ่ึงความสนใจของเราไดผ้่านจากความคิดใหญ่ไปยงัความคิด
ยอ่ย 
 และอาร์เธอร์ โคเอสเลอร์ (Arthur Koestler) ไดก้ล่าววา่สถานการณ์หน่ึงจะขบขนัมาก
เม่ือไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของเหตุการณ์อิสระ 2 อย่างพร้อมกนั และเหตุการณ์นั้นสามารถตีความได ้2 
อยา่งท่ีแตกต่างกนัส้ินเชิงในเวลาเดียวกนั เป็นผลให้เกิดการถ่ายทอดทางความคิดอยา่งฉบัพลนัจาก
บริบทหน่ึง หรือความหมายอย่างหน่ึงของเหตุการณ์กลายเป็นอีกบริบทหน่ึง หรืออีกความหมาย
หน่ึงอยา่งทนัทีทนัใด ซ่ึงความรู้สึกคาดหวงัของผูพู้ดท่ีหวงัในความหมายอย่างหน่ึง แต่กลบัเขา้ใจ
ไปในอีกแง่มุมหน่ึง หรือความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนมาจากการท่ีไม่สามารถถ่ายทอดโดยตวัของมนัเองได ้
จะถูกปลดปล่อยออกมาในรูปแบบของการหวัเราะ92 
 มีอีกทฤษฎีท่ีคลา้ยคลึงกบัทฤษฎีน้ีคือ “ทฤษฎีผิดฝาผิดตวั (Incongruity Theory)” โดย 
เอมมานูเอล คานท ์ปราชญช์าวเยอรมนัไดก้ล่าวถึงทฤษฎีน้ีเอาไวว้า่ การน าเอาเร่ืองท่ีไม่เขา้กนัมาอยู่
ดว้ยกนัไดน้ั้นท าให้เกิดผลลพัธ์ท่ีท าลายความคาดหมายของเรา และก่อให้เกิดอารมณ์ขนั93 เพราะ
คนเรามีการคาดณ์การกบัส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีประสบการณ์ร่วมให้เป็นอยา่งนั้นตามท่ีตนคิดเอาไว ้หากพบ
เห็นส่ิงผดิปกติต่างออกไปจากความคาดการของตนอยา่งมีจุดร่วมแลว้ ก็สามารถสร้างอารมณ์ขนัได ้
ไม่เพียงภาษาภาพเท่านั้นหากเป็นการผิดฝาผิดตวัท่ีเกิดข้ึนในภาษาพูดหรือเขียนก็สามารถสร้าง
อารมณ์ขนัไดเ้ช่นกนั 
                                                           

 92
 ณัฐฌา โต๊ะเงิน "กระบวนการสร้างสรรคก์าร์ตูนของนกัเขียนการ์ตูนไทย : 2470 – ปัจจุบนั " 11-12. 

 93
 ศกัดา วมิลจนัทร์, อ่านการ์ตูนใบ,้ 132. 
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ภาพท่ี 64 ภาพท่ีมีลกัษณะของทฤษฎีผดิฝาผดิตวั 
ท่ีมาภาพ : สุ่ยหลิน [นามแฝง], แมวไม่ใช่แมว? 6 ศพัทแ์มวแมวในภาษาจีน, เขา้ถึงเม่ือ 30 สิงหาคม 
2559, เขา้ถึงไดจ้าก http://chinesexpert.com/แมวไม่ใช่แมว-6-ศพัทแ์มวแมวในภาษาจีน/  
 
 นอกจากน้ียงัมีอีกทฤษฎีท่ีคล้ายกบัทฤษฎีความไม่ลงรอย คือ “ทฤษฎีประหลาดใจ 

(Surprise Theories)” ซ่ึงทฤษฎีน้ี มีความแตกต่างจากทฤษฎีผิดฝาผิดตัวตรงท่ีความฉับพลัน 

ความรู้สึกประหลาดใจ โดยการส่ือสารของการ์ตูนทฤษฎีน้ีถูกเลือกน ามาใชเ้ยอะท่ีสุด โดยการใช้

วิธีการปูเร่ืองให้ผูอ่้านคิดตามและคาดการส่ิงท่ีจะเกิดข้ึน แลว้เปล่ียนเร่ืองราวให้ไม่เป็นไปตามท่ี

ผูอ่้านคาดคิดไวอ้ย่างฉับพลนัจนเกิดอารมณ์ขนั94 ซ่ึงการ์ตูนคอมิคส์นิยมใช้ทฤษฎีน้ีในการสร้าง

อารมณ์ขนัให้แก่ผูอ่้าน โดยแจ็ค มาร์โคว ได้อธิบายแจกแจงการสร้างมุขตลก (Gag) ของการ์ตูน

เอาไว ้8 รูปแบบในหนงัสือ Cartoonist’s and Gag Writer’s Handbook ไดแ้ก่ 

 

 (1) การใช้เง่ือนง า (Hidden Element) คือ วิธีการสร้างมุขตลกในภาพท่ีมีเหตุการณ์

อะไรบางอยา่งในภาพท่ีตวัละครในภาพนั้นไม่เห็นแต่ผูอ่้านสามารถอ่านและรับรู้ได ้                                  

                                                           

 94
 ศกัดา วมิลจนัทร์, อ่านการ์ตูนใบ้ (กรุงเทพมหานคร: พื้นฐาน, 2551), 133. 
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ภาพท่ี 65 ภาพการ์ตูนท่ีมีการใชห้ลกัการ เง่ือนง า (Hidden Element) 
ท่ีมาภาพ : นอ้ยหน่า [นามแฝง], ขายหวัเราะ 31, 1412 (24-30 สิงหาคม 2559): 14. 

  

 (2) การใชค้  านอ้ย (Understatement) คือ การสร้างเร่ืองราวท่ีน าพาเขา้ไปสู่เหตุการณ์ท่ีดู

รุนแรงและโกลาหล ในขณะท่ีค าบรรยายกลบัดูเงียบสงดัราวกบัไม่มีส่ิงใดก าลงัจะเกิดข้ึน หรือจะ

สามารถกล่าวไดว้า่คือ การบอกกล่าวท่ีนอ้ยกวา่ความจริง (Understate)             

 

                                
ภาพท่ี 66 ภาพการ์ตูนท่ีมีการใชห้ลกัการ ค านอ้ย (Understatement) 
ท่ีมาภาพ : นิค [นามแฝง], ขายหวัเราะ 31, 1412 (24-30 สิงหาคม 2559): 33. 
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 (3) การผนัผวน (The Reverse) คือ การสร้างมุขตลกท่ีเล่นกบัการผนัผวนของค าหรือ

ภาพ จะสร้างความผดิปกติและความประหลาดใจได ้

 

                                    
 
ภาพท่ี 67 ภาพการ์ตูนท่ีมีการใชห้ลกัการ ผนัผวน (The Reverse) 
ท่ีมาภาพ : เอะ๊ [นามแฝง], มหาสนุก 28, 1322 (31-6 สิงหาคม 2559): 1. 

  

 (4) ความใหญ่-เล็ก (Huge and Tiny) คือ มุขตลกท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีเร่ืองใหญ่ ๆ ยาก ๆ 

ถูกท าลายลงดว้ยเร่ืองอนัแสนเล็กน้อย (ยิ่งเร่ืองใหญ่และยากมากข้ึนเท่าไหร่ ยิ่งส่งผลต่อความตลก

ข้ึนเท่านั้น) 

                                                  
 

ภาพท่ี 68 ภาพการ์ตูนท่ีมีการใชห้ลกัการ ใหญ่-เล็ก (Huge and Tiny) 
ท่ีมาภาพ : ยงุ [นามแฝง], ขายหวัเราะ 31, 1412 (24-30 สิงหาคม 2559): 12. 
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 (5) ความใหม่-เก่า (Antique and Modern) คือ มุขตลกท่ีเล่นกบัเวลา ยุคสมยัต่าง ๆ โดย

เอา ค าพดู มารยาท วฒันธรรม ธรรมเนียมปฏิบติั ของยคุหน่ึงไปใชห้รือไปปะทะกบัอีกยคุหน่ึง 

 

                                    
 

ภาพท่ี 69 ภาพการ์ตูนท่ีมีการใชห้ลกัการ ใหม-่เก่า (Antique and Modern) 
ท่ีมาภาพ : ยงุ [นามแฝง], ขายหวัเราะ 31, 1412 (24-30 สิงหาคม 2559): 22. 

 

 (6) การใชภ้าษาในวงการ (Shop Talking) คือ มุขตลกท่ีเกิดของจากศพัทห์รือส านวนท่ี

มีในอาชีพหรือวงการใดวงการหน่ึง ซ่ึงรู้กนัเฉพาะคนในวงการนั้น ๆ 

 

                                     
 

ภาพท่ี 70 ภาพการ์ตูนท่ีมีการใชห้ลกัการ ภาษาในวงการ (Shop Talking) 
ท่ีมาภาพ : knowyourmeme [นามแฝง], Metal Fan, เขา้ถึงเม่ือ 8 กนัยายน 2559, เขา้ถึงไดจ้าก 

http://knowyourmeme.com/photos/950319-heavy-metal 
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 (7) พฤติกรรม -ธรรมเนียม  (Habits and Customs) เป็นมุขตลกจากเร่ืองราวของ

พฤติกรรม ธรรมเนียมของคนในแต่ละ อาชีพ สังคม หรือว ัฒนธรรม ท่ี เกิดไขว้สับสนกับ

สถานการณ์หน่ึง ๆ  

                                             
ภาพท่ี 71 ภาพการ์ตูนท่ีมีการใชห้ลกัการ พฤติกรรม-ธรรมเนียม (Habits and Customs) 
ท่ีมาภาพ : ศกัดา วมิลจนัทร์, เขา้ใจการ์ตูน (กรุงเทพมหานคร: เรือนแกว้การพิมพ,์ 2548), 55. 

 

  (8) การตบทา้ยทีเด็ด (Surprise Ending Caption) คือ มุขตลกท่ีให้ความส าคญักบัค าพูด

ท่ีเร่ิมตน้ดว้ยความปกติ ธรรมดา แต่จบลงดว้ยความเหนือความคาดหมาย และเน่ืองดว้ยมุขชนิดน้ี

ใหค้วามส าคญักบัค าพูดมากกวา่ภาพ โอกาสท่ีนกัเขียนการ์ตูนจะแสดงออกดว้ยภาพท่ีดูเกินจริงจึงมี

ไม่มากนกั95 

                                                     
ภาพท่ี 72 ภาพการ์ตูนท่ีมีการใชห้ลกัการ ตบทา้ยทีเด็ด (Surprise Ending Caption) 
ท่ีมาภาพ : ศกัดา วมิลจนัทร์, เขา้ใจการ์ตูน (กรุงเทพมหานคร: เรือนแกว้การพิมพ,์ 2548),  55. 

                                                           

 95
 ศกัดา วมิลจนัทร์, เขา้ใจการ์ตูน 54-55. 
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 3) ทฤษฎีการผอ่นคลายจากความตึงเครียด และการหลุดพน้จากการยบัย ั้งชัง่ใจ (Relief 
of Tension and Release from Inhibition) โดยชาร์ ลี ย์  เบ อ ร์น าร์ด  รีโน เลี ย  (Charlies Bernard 
Renouvier),  ออกุสต ์เพนจอน (Auguste Pemjon) และจอห์น ดิวอ้ี (John Dewey) เช่ือวา่การหวัเราะ
นั้ นแสดงให้เห็นว่าความพยายามในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงนั้ นส าเร็จแล้ว โดยออกุสต์ เพจอนได้
ยกตวัอยา่งการยิม้เม่ือพบเจอเพื่อนหรือคนรู้จกัแลว้ทกัทายกนั หรือรอยยิม้จากการท างานส าเร็จ  ส่ิง
เหล่าน้ีต่างเป็นสัญญาณธรรมชาติถึงอิสระท่ีเพิ่มมากข้ึน  
 ซิกมนัด์ ฟรอยด ์(Sigmund Freud) กล่าววา่การหวัเราะนั้นเกิดข้ึนเม่ือพลงัจิตไดรั้บการ
ปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากการสะกดกลั้นความรู้สึกนึกคิดท่ีตอ้งห้าม และยงัเช่ือวา่ตน้ก าเนิดของ
ความตลกขบขนันั้นมีแนวโน้มไปในทางกา้วร้าว เพียงแต่วา่แนวโนม้แห่งความกา้วร้าวน้ีถูกสะกด
กลั้นด้วยสติของมนุษย์ จึงท าให้ความก้าวร้าวถูกสะกดกลั้นไวภ้ายในจิตไร้ส านึก ซ่ึงเม่ือได้
ผสมผสานกบัความข้ีเล่นซ่ึงเก็บกดไวต้ั้งแต่วยัเด็ก อารมณ์ท่ีผสมผสานแลว้น้ีกลบัเป็นท่ียอมรับของ
สังคม ส่วนพลงัจิตท่ีเคยเก็บกดความกา้วร้าวนั้น ก็ไดป้ลดปล่อยออกมาในลกัษณะของการหัวเราะ 
ความรู้สึกท่ีเป็นอิสระจากการเก็บกด และความอิสระทางความคิด นั้ นท าให้เกิดความรู้สึก
สนุกสนานมากจนแสดงออกมาในลกัษณะของการหวัเราะ96 

                                                     
ภาพท่ี 73 ภาพท่ีมีลกัษณะของทฤษฎีปลดปล่อย 
ท่ีมาภาพ : amulet108 [นามแฝง], การ์ตูนทะล่ึง ฮา5(18+), เขา้ถึงเม่ือ 30 สิงหาคม 2559, เขา้ถึงได้

จาก http://www.bloggang.com/m/viewdiary.php?id=amuletstory&month=022012&date=12 

&group=8&gblog=5 
                                                           

 96
 ณัฐฌา โต๊ะเงิน "กระบวนการสร้างสรรคก์าร์ตูนของนกัเขียนการ์ตูนไทย : 2470 – ปัจจุบนั " 12. 
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 นอกจากน้ียงัมีทฤษฎีท่ีคล้ายคลึงกัน คือ “ทฤษฎีปลดปล่อย” (Release Theory) ซ่ึง
ทฤษฎีน้ีมีรากฐานมากจากซิกมุนด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) ไดก้ล่าวในหนงัสือช่ือ “เร่ืองโจ๊กและ
ความสัมพนัธ์กบัจิตใตส้ านึก (Joke and Their Relationship to the Unconscious)” เอาไวว้า่  

     อารมณ์ขนั คือยาระบายความทุกขก์งัวลอนัเกิดจากการสะกดกลั้นความรู้สึกทางเพศ
และความกา้วร้าว” และชิล กบั โอ’ลอลิน (Schill & O’Laughlin) ไดก้ล่าวเอาไวว้า่ “คนส่วนมาก
ชอบการ์ตูนหรือตลกเร่ืองเซ็กส์ ซ่ึงมีวิธีการผูกเร่ืองให้เราคิดเครียดในเร่ืองเพศ แลว้จบลงดว้ย
บรรทดัหมดัเดด็ (punch line) ซ่ึงจะปลดปล่อยความเครียดของเราลงไดท้นัที97 

 

      2.4.5.2 ทฤษฎีการล้อเลียน  

 การล้อเลียนนั้นเป็นรูปแบบการส่ือสารอย่างหน่ึงของมนุษย ์โดยการส่ือสารท่ีเฉไฉ 

ไม่ได้ตรงไปตรงมาตามความเป็นจริง เพื่อเจตนาอย่างใดอย่างหน่ึง เป็นการส่ือความหมายในอีก

ระนาบหน่ึง ส่วนหน่ึงของการ์ตูนก็มีลกัษณะของการแสดงออกเพื่อการระบายซ่ึงความเครียด ความ

กดดนั โดยการน าเอาผูท่ี้ตนนั้นไม่ชอบ ไม่พอใจมาลอ้เลียน เพื่อความสนุก และสะใจ ซ่ึงรูปแบบ

การลอ้เลียนแบบน้ีนั้นดูจะคลา้ยคลึงกบั “ทฤษฎีข่มท่าน” อยูไ่ม่นอ้ย และโดยรูปแบบของการ์ตูนท่ี

ส่วนใหญ่จะเขียนให้มีความผิดเพี้ ยนไปจากความเป็นจริง ซ่ึงก็สามารถมองว่าเป็นการล้อเลียน

รูปแบบหน่ึง  

 โดยมีค าอีกหลายค าท่ีมีความหมายคล้ายคลึงกับค าว่าล้อเลียนอยู่มากมาย ท่ีมีความ

แตกต่างกนัทั้งการน าไปใช้ จุดประสงค์ บริบท และความรุนแรงในการลอ้เลียน เช่น เปรียบเทียบ 

(Compare),  เปรียบเปรย (Metaphor), ท าให้เห็นภาพ (Visualize),  อุทาหรณ์ (Example), เยาะเยย้ 

(Ridicule),  ซ ้ าเติม (Irony),  ประชด (Sarcasm),  เสียดสี (Sartire),  และวจิารณ์ (Comment) เป็นตน้ 

 และค าท่ีมีความหมายในท านองเดียวกบั “ลอ้เลียน” ในภาษาองักฤษนั้นมีอยูม่ากมาย 

และมีความหมายและระดบัของความรุนแรงท่ีแตกต่างกนัออกไป เช่น 

 ridicule n. vt. หมายถึง พดูจาเยาะเยย้ น่าหวัเราะ น่าขนั 

 parody n. vt. หมายถึง เร่ืองท่ีเขียนลอ้ เขียนลอ้ ของก ามะลอ 

 lampoon n. vt. หมายถึง เยย้หยนั ก่นด่า ถากถาง 

  

                                                           

 97
 ศกัดา วมิลจนัทร์, เขา้ใจการ์ตูน 52. 
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 แต่ในค าว่า Satire นั้นดูจะแตกต่างกนัจากจากค าในกลุ่มเดียวกนั เพราะค าน้ีไม่ได้มี

ความหมายถึงการลอ้เลียนเพื่อความสนุกสนาน หรือความสะใจเพียงเท่านั้น  แต่ยงัมีความหมายอ่ืน 

ๆ ซ่อนเอาไวใ้นการลอ้เลียนนั้น เช่น การลอ้เลียนเชิงวจิารณ์ ซ่ึงรูปแบบการลอ้เลียนแบบน้ีมกัจะพบ

บ่อยในการ์ตูนเก่ียวกับการเมืองหรือสังคมหรืออุทาหรณ์ 98 โดย H.W. Fowler ได้ยกตัวอย่าง

เปรียบเทียบค าในภาษาองักฤษท่ีมีความหมายคลา้ยคลึงกบัค าวา่ Satire ในตารางต่อไปน้ี 

 

Word 
ค า 

Motive/Aim 
แรงกระต้น/เป้าหมาย 

Province 
ขอบเขต 

Method or Mean 
วิธีการ/ช่องทาง 

Audience 
ผู้ฟัง/ผู้อ่าน/ผู้ดู 

humour 
เร่ืองข าขัน 

Discovery 
การคน้พบ 

Human nature 
ธรรมชาติมนุษย ์

Observation 
การสังเกตการณ์ 

The sympathetic 
ผูเ้ห็นอกเห็นใจ 

wit 
เชาว์ 

Throwing light 
สาดแสงปัญญา 

Word & Idea 
ถอ้ยค าและความคิด 

Surprise 
ประหลาดใจ 

The Intelligent 
ผูมี้สติปัญญา 

Satire 
เสียดสี 

Amendment 
การแกไ้ข 

Moral & Manner 
จรรยามารยาท 

Accentuation 
การเนน้บางจุด 

The self-satisfied 
ผูพ้อใจในตนเอง 

sarcasm 
ประชด 

Inflicting pain 
ท าใหเ้จบ็ใจ 

Faults & foibles 
ขอ้ผดิ-บกพร่อง 

Inversion 
พดูตรงกนัขา้ม 

Victim & Bystander 
เหยือ่+ผูรั้บเคราะห์ 

invective 
ผรุสวาท 

Discredit 
ท าลายเกียรติ 

Misconduct 
การท าผดิ 

Direct statement 
ด่าตรง ๆ 

The public 
สาธารณะ 

irony 
เยาะเย้ยซ ้าเติม 

Exclusiveness 
จ าเพาะเจาะจง 

Statement of facts  
ความจริง (ท่ีบงัเอิญ) 

Mystification  
ความลึกลบั 

An inner circle 
คนใกลชิ้ด 

cynicism 
ลทัธิเยาะเย้ย 

Self-justification 
เขา้ขา้งตวัเอง 

Morals 
จริยธรรม 

Exposure of nekedness 
การตีแผ ่

The respectable 
ผูท่ี้น่านบัถือ 

The sardonic 
เห็นผู้อืน่เจ็บปวด 

Self-relief 
การปลดปล่อย 

Adversity 
ความทุกขย์าก 

Pessimism 
มองโลกในแง่ร้าย 

Self 
ตนเอง 

 

ตารางท่ี 1  ตารางเปรียบเทียบค าท่ีมีความหมายคลา้ยคลึงกบั Satire 

ท่ีมา : ศกัดา วมิลจนัทร์, อ่านการ์ตูนใบ้ (กรุงเทพมหานคร: พื้นฐาน, 2551), 66. 

 

                                                           

 98
 อ่านการ์ตูนใบ,้ 66. 
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 2.4.6 การ์ตูนมีลกัษณะของการใช้ภาษาถ้อยค า (Verbal Language)  

 การใชภ้าษาในการส่ือสารนั้น มีดว้ยกนัหลายรูปแบบและแนวความคิด ดงันั้นภาษาจึง 

หมายถึง ส่ือท่ีท าให้เกิดการรับรู้เพื่อความเขา้ใจท่ีตรงกนั โดยภาษานั้นสามารถแบ่งโดยสังเขปออก

ไดเ้ป็น 2 ประเภทดงัน้ี 

 1) วจันภาษา หรือ ภาษาถอ้ยค า (Verbal Language) หมายถึง การส่ือสารท่ีสร้าง “ค า” 

ข้ึนมาแทนความหมายของส่ิงต่าง ๆ แล้วน ามาเรียงเป็นรูปประโยคเพื่อส่ือในความหมายต่าง ๆ 

ตามท่ีตอ้งการ การจะเขา้ใจภาษาถอ้ยค านั้น ผูรั้บสารมีความจ าเป็นตอ้งเขา้ใจขอ้ตกลงในความหมาย

ให้ตรงกบัผูส่ื้อสาร มิฉะนั้นการส่ือสารอาจคลาดเคล่ือนหรือไม่เขา้ใจได ้ภาษาถอ้ยค านั้นสามารถ

แบ่งเป็น 4 รูปแบบ ไดแ้ก่ เสียงพดู, ตวัอกัษรเขียนหรือพิมพ,์ ตวัอกัษรปุ่มหรืออกัษรเบรลล ์(Braille) 

และภาษามือ (ท่ีใชท้่าทางของมือส่ือสารแทนค าพดู ส าหรับคนใบแ้ละคนหูหนวก) 

 2) อวจันภาษา หรือ ภาษาท่ีไม่ใช้ถอ้ยค า  (Nonverbal Language) หมายถึง ภาษาท่ีใช้

วิธีอ่ืนในการส่ือสารนอกจากถอ้ยค า ซ่ึงสามารถดว้ยประสาทสัมผสัโดยธรรมชาติ เช่น ภาษาภาพ 

ภาษาเสียง ภาษากล่ิน ภาษารส ภาษาสัมผสั ภาษาจิต ดนตรี การแต่งกาย กิริยา น ้ าเสียง เวลา และท่ี

วา่ง เป็นตน้99 

 การ์ตูนนั้นมกัจะส่ือสารด้วยภาพซ่ึงเป็นอวจนภาษาเป็นภาษาหลกัในการส่ือสาร แต่

บางคร้ังการ์ตูนมกัจะใช้ตวัอกัษรบรรจุลงในกรอบบรรยายใตภ้าพหรือช่องวงกลม (balloon) เพื่อ

บรรยายและบอกถึงบทสนทนา หรือใชค้  าเลียนเสียง (Onomatopoeia) ซ่ึงเป็นค าท่ีเขียนให้อ่านออก

เสียงใกลเ้คียงกบัเสียงธรรมชาติท่ีไดย้ิน100 ประกอบกนัเพื่อให้เขา้ใจและรับรู้ถึงอารมณ์ท่ีตอ้งการ

ส่ือสารไดดี้ยิง่ข้ึน 

                                                           

 99
 ibid., 71-73. 

   
100ibid., 40. 



  90 

                                                     
 

ภาพท่ี 74 ภาพการ์ตูนท่ีมีการใชต้วัอกัษรบรรยายพดู 
ท่ีมาภาพ : นอ้ยหน่า [นามแฝง], ขายหวัเราะ 30, 1366 (1-13 ตุลาคม 2558): 68. 

 

                                   
 

ภาพท่ี 75 ภาพการ์ตูนท่ีมีการใชค้  าเลียนเสียง (Onomatopoeia) 
ท่ีมาภาพ : ศกัดา วิมลจนัทร์, เจาะใจการ์ตูน: กลยุทธ์จบัใจคนอ่าน สร้างงานคนเขียนส าหรับคอ
การ์ตูน (กรุงเทพมหานคร: สถาบนัการ์ตูนไทย, 2549), 13 
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 นอกจากน้ี สกอตต์ แมคคลาวด์ ยงัไดจ้  าแนกวิธีการผสมผสานระหว่างการใช้ภาษา

ภาพและภาษาถอ้ยค าไวเ้ป็น 6 รูปแบบไดแ้ก่ 

 1) การผสมค าใหค้วามหมายเฉพาะ (Word Specific Combinations) การใชค้  าเป็นภาษา

หลกั และใชภ้าษาภาพเป็นการประกอบเท่านั้น มกัจะใชใ้นกรณีท่ีรูปภาพนั้นไม่สามารถบรรยายได้

อยา่งพอเพียง จึงตอ้งใส่ค าบรรยายใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน  

                                                        
ภาพท่ี 76 ภาพการผสมค าให้ความหมายเฉพาะ 
ท่ีมาภาพ : Ryley Millerm, An example of the Type 3 Duo-Specific combination, เข้าถึงเม่ือ 7 

สิงหาคม 2559, เขา้ถึงไดจ้าก https://www.pinterest.com/pin/290552613439236373/ 

 

 2)  การผสมผสานภาพกบัความหมายเฉพาะ (Picture Specific Combinations) คือการ

ใชค้  าเพื่อสร้างเสียงประกอบ และใชภ้าษาภาพเป็นเคร่ืองมือหลกัในการส่ือสาร  

                                                      
 

ภาพท่ี 77 ภาพการผสมผสานภาพกบัความหมายเฉพาะ 
ท่ีมาภาพ : Johnny Mc [นามแฝง], Word-Image Combinations: Picture-Specific, เข้าถึงเม่ือ 18 

กรกฎาคม 2560, เขา้ถึงไดจ้าก https://www.pinterest.com/pin/178384835218652275/ 
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 3) การผสมผสาน (Duo Specific Combinations) เป็นการใช้ทั้ งภาพและค าเพื่อส่ือ

ความหมายไปในทางเดียวกนั พร้อมกนั และมีความส าคญัใกลเ้คียงกนั 

 

                 
 

ภาพท่ี 78 ภาพแสดงการใชค้  าและภาพแบบผสมผสาน  
ท่ี ม าภาพ  : Ryley Millerm, An example of the Type 3 Duo-Specific combination, เข้าถึ ง เม่ือ  7 

สิงหาคม 2559, เขา้ถึงไดจ้าก https://www.pinterest.com/pin/290552613439236361/ 

 

 4) การผสมผสานแบบเติมเขา้ไป (Additive Combinations) เป็นการผสมผสานท่ีใชค้  า

เขา้ไปเพิ่มเติมรายละเอียดของรูปภาพ 

 

                                                                                
ภาพท่ี 79 ภาพแสดง การผสมผสานแบบเติมเขา้ไป 
ท่ี ม าภาพ  : whynotsuperheroes [นามแฝง], WORD/IMAGE COMBINATIONS, เข้าถึ ง เม่ื อ  2 

สิงหาคม 2560, เขา้ถึงไดจ้าก https://whynotsuperheroes.com/tag/wordimage-combinations/ 
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 5) การผสมผสานแบบคู่ขนาน (Paralell Combinations) คือการผสมผสานท่ีใช้ค  าและ

รูปมีความหมายขดัแยง้หรือไปในคนละทิศทางกนั 
 

                                     
ภาพท่ี 80 ภาพแสดงการผสมผสานแบบคู่ขนาน 
ท่ีมาภาพ : whynotsuperheroes.com [นามแฝง], WORD/IMAGE COMBINATIONS, เข้าถึงเม่ือ 

18 กรกฎาคม 2560, เขา้ถึงไดจ้าก https://whynotsuperheroes.com/tag/wordimage-combinations/ 

 

 6) การผสมผสานแบบตดัต่อ (Montage Combinations) คือการใชค้  าบรรจุลงไปในภาพ

ใหก้ลายเป็นส่วนหน่ึงของภาพ 

                                                       
 

ภาพท่ี 81 ภาพแสดงการผสมผสานแบบตดัต่อ 
ท่ีมาภาพ : Carlos [นามแฝง], Joker's Last Laugh Typography Print, เข้าถึงเม่ือ 18 กรกฎาคม 

2560, เขา้ถึงไดจ้าก https://www.pinterest.com/pin/840554717922425947/ 
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 7) การผสมผสานแบบพึ่งพาอาศยักนั (Interdependent Combinations) คือการท่ีค าและ

ภาพท างานเร่ิมกนั เพื่อน าเสนอความคิด (Idea) ท่ีไม่สามรถน าเสนอไดจ้ากอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพียง

อยา่งเดียว101 

                                               
ภาพท่ี 82 ภาพการผสมผสานแบบพึ่งพาอาศยักนั   
ท่ี มาภาพ  : Agustina Estors, Comic Pop Art, เข้าถึ ง เม่ื อ  18 กรกฎาคม 2560, เข้าถึ งได้จาก 

https://www.pinterest.com/pin/52495151886437823/ 

 

2.5 การน าลกัษณะของการ์ตูนมาใช้ในศิลปะร่วมสมัย 

 การแบ่งชนชั้นในสังคมมนุษยน์ั้นเกิดข้ึนมาอยา่งยาวนาน จนสามารถเห็นไดว้า่มนุษย์

นั้นไดแ้บ่งแยกชนชั้นให้กบัทุกอยา่งไม่วา่จะเป็น วฒันธรรม ศาสนา ชาติพนัธ์ุ สีผิว หรือแมก้ระทัง่

ศิลปะ ศิลปะนั้นถูกแบ่งแยกออกเป็นชั้นสูงและต ่า ออกด้วยเกณฑ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น รูปแบบ 

เน้ือหา รสนิยม กระแสนิยม สุนทรียภาพ หรือแมก้ระทัง่ยุคสมยั ซ่ึงศิลปะนั้นสามารถแบ่งประเภท

ตามเกณฑคุ์ณค่าทางสุนทรียภาพไดด้งัน้ี 

 1) วิจิตรศิลป์ (Fine Arts) หมายถึง ศิลปะท่ีมุ่งเน้นถึง คุณค่าทางสุนทรีภาพ ความงาม 

สังคม ศาสนา หรือวฒันธรรม เป็นหลกั ไม่ไดมุ้่งเน้นท่ีประโยชน์ใช้สอย โดยแบ่งไดต้ามลกัษณะ

การรับรู้ดังน้ี ทศันศิลป์ โสตศิลป์ โสตทัศน์ศิลป์ มโนศิลป์102 โดยความหมายเดิมของชาวกรีก

                                                           

 
101

 McCloud, Understanding Comics the Invisible Art, 153-55. 

 
102มยั ตะติยะ, สุนทรียภาพทางทศันศิลป์ (กรุงเทพมหานคร: วาดศิลป์, 2547), 30. 
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โบราณนั้นวิจิตรศิลป์ คือกลุ่มศิลปะท่ีมีมุ่งเน้นไปท่ีคุณค่าทางสุนทรียภาพเพียงอย่างเดียว อัน

ประกอบไปดว้ย จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม วรรณกรรม และดนตรี  ซ่ึงเรียกรวมกนั

ว่า เมเจอร์ อาร์ต (Major Art) ในเวลาต่อมาขอบเขตของวิจิตรศิลป์ก็ได้แตกต่างกนัออกไป ในยุค

ปัจจุบนันั้นจะใชเ้กณฑ์ทางคุณค่าของสุนทรียภาพในการตดัสินวา่เป็นวิจิตรศิลป์หรือไม่ โดยไม่ได้

จ  ากดัรูปแบบวา่ตอ้งเป็น เมเจอร์ อาร์ต  (Major Art) ดงัเช่นในอดีตเท่านั้น103 

 ในช่วงราวศตวรรษท่ี 15 นกัประวติัศาสตร์ไดส้ถาปนาศิลปะกลุ่ม อนัไดแ้ก่ จิตรกรรม 

ประติมากรรม กวีนิพนธ์ และดนตรี โดยใช้ค  าก ากบัว่า วิจิตร (Fine)  อนัเป็นนัยยะท่ีบ่งบอกถึง

ความงาม (beauty) ทักษะ (skill) ลักษณะท่ียอดเยี่ยม (superiority) ความสละสลวย (elegance) 

ความสมบูรณ์แบบ (perfection) และการท่ีไม่มุ่งหวงัในเชิงปฏิบติัและประโยชน์ อยา่งไรก็ตามการ

ใชเ้กณฑ์ทางประโยชน์ใชส้อยมาตดัสินวา่ผลงานช้ินใดเป็นวิจิตรศิลป์หรือไม่นั้น ก็ดูจะเป็นเกณฑ์

การตดัสินท่ีค่อนขา้งคลุมเครือ ดงัเช่น สถาปัตยกรรม ท่ีมีประโยชน์ใชส้อยในแง่ของการอยูอ่าศยั 

หรือจิตรกรรมก็มีประโยชน์ใช้สอยในแง่ของการประดับตกแต่ง ซ่ึงทั้ งสถาปัตยกรรมและ

จิตรกรรมก็ยงัถูกจ าแนกวา่เป็นวจิิตรศิลป์อยูดี่104 

 โดยวิจิตรศิลป์นั้นถูกให้คุณค่าวา่เป็นศิลปะชั้นสูง ซ่ึงศิลปะประเภทน้ีนั้นไดรั้บการยก

ยอ่งเป็นอยา่งสูงในอดีต เพราะส่งเสริมคุณค่าทางดา้นสุนทรีภาพเป็นหลกั มีความประณีต งดงาม มี

เอกลกัษณ์ของศิลปิน และทรงคุณค่า อีกทั้งยงัมีเน้ือหาเก่ียวกบัวงการศาสนา การส่งเสริมความดี

งาม ราชส านกั เป็นตน้ แต่ในทางกลบักนัศิลปะประเภทน้ีจะเขา้ถึงไดย้ากในระดบัประชาชน 

 2) ประยุกต์ศิลป์ (Applied Arts) หมายถึงศิลปะ ท่ีสร้างข้ึนมาเพื่อตอบสนองทาง

ร่างกายเป็นหลัก หรือศิลปะท่ีน ามาปรับใช้กับวตัถุท่ีเพื่อประโยชน์ใช้สอย การค้า และความ

สวยงาม ให้ประโยชน์แก่มนุษยท์ั้งดา้นร่างกายและจิตใจ ประยุกตศิ์ลป์นั้นอาจจะผลิตดว้ยมือหรือ

เคร่ืองจกัรก็ได้105 ศิลปะประเภทน้ีประกอบด้วย พาณิชย์ศิลป์ มัณฑนศิลป์ อุตสาหกรรมศิลป์ 

                                                           

 
103ก าจร สุนพงษ์ศรี, สุนทรียศาสตร์ : หลกัปรัชญาศิลปะ ทฤษฎีทศันศิลป์ ศิลปวิจารณ์ (กรุงเทพมหานคร: 

ส านกัพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2555), 102. 

 
104John Albert Walker, ศิลปะในยุคส่ือสารมวลชน = Art in the Age of Mass Media (เชียงใหม่: คณะวิจิตร

ศิลป์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2538), 10-11. 

 
105

 ก าจร สุนพงษศ์รี, สุนทรียศาสตร์ : หลกัปรัชญาศิลปะ ทฤษฎีทศันศิลป์ ศิลปวจิารณ์ 103. 
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หตัถกรรมศิลป์ และ ประณีตหตัถศิลป์106 และดว้ยสาเหตุท่ีประยุกตศิ์ลป์นั้นใชเ้ทคนิคในการสร้าง

ท่ีคร้ังละมาก ๆ และเน้นท่ีประโยชน์ใช้สอยมากกว่าคุณค่าทางสุนทรียภาพดังเช่นวิจิตรศิลป์ 

ประยุกตศิ์ลป์จึงไดรั้บการให้คุณค่าท่ีนอ้ยกวา่วิจิตรศิลป์ และถูกมองวา่เป็นศิลปะชั้นต ่า (Low Art) 

ไปโดยปริยาย 

 และเป็นท่ีแน่นอนวา่การ์ตูนนั้นก็ถูกจดัอยูใ่นประเภทของประยุกตศิ์ลป์หรือศิลปะชั้น

ต ่าดว้ย หรือคนบางกลุ่มอาจจะมองวา่การ์ตูนนั้นอาจจะไม่เป็นศิลปะเลยเสียดว้ยซ ้ า ทั้งน้ีอาจจะเป็น

เพราะประวติัศาสตร์อนัดูน่าโศกเศร้าของการ์ตูนตั้งแต่อดีต อย่างภาพพิมพแ์กะไมข้ององักฤษใน

ราวศตวรรษท่ี 17 ท่ีถ่ายทอดภาพเหตุการณ์การประหารหมู่ในกรุงลอนดอน รูปแบบการส่ือสาร

ของการ์ตูนท่ีเน้นความเรียบง่ายไม่จ  าเป็นตอ้งมีเทคนิควิธีการท่ีซับซ้อนจนเหมือนกบัว่าเด็กเล็กก็

สามารถส่ือสารดว้ยรูปแบบน้ีได ้การท่ีการ์ตูนนั้นเป็นประเภทหน่ึงของวฒันธรรมประชานิยม หรือ

แม้แต่เน้ือหาการ์ตูนท่ีส่วนมากเป็นเร่ืองในชีวิตประจ าวนั ตลกขบขนั และการเสียดสีล้อเลียน 

ประชดประชนั มากกว่าจะเป็นเร่ืองราวท่ียิ่งใหญ่ และสูงส่งดงัเช่นศิลปะชั้นสูง ด้วยปัจจยัต่าง ๆ 

ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ท าให้การ์ตูนนั้นถูกมองว่าเป็นศิลปะชั้นต ่า และไม่ไดรั้บการให้คุณค่าเท่าใด

นกัไปในท่ีสุด  

 การให้คุณค่าของผลงานศิลปะท่ีมีวิจิตรศิลป์อยู่บนจุดสูงสุดไล่เรียงมาจนถึงระดับ

ต ่าสุดนั้น นั้นได้สะทอ้นถึงการจดัล าดบัชนชั้นของขาวยุโรป ท่ีแบ่งเป็น 3 ระดบั คือ  ขุนนางชน

ชั้นสูง (Aristocracy) ซ่ึงคนกลุ่มน้ีจะมีความซาบซ้ึงในวจิิตรศิลป์เป็นอนัดบัแรก  ชนชั้นท่ีรองลงมา

คือพ่อคา้ชนชั้นกลาง (Bourgeoisie) และกรรมกรชนชั้นล่าง (Proletaria) ซ่ึงคนกลุ่มน้ีจะสามารถได้

รับรู้หรือซาบซ้ึงไดเ้พียงส่ือมวลชน (Mass media) หรือศิลปะชั้นต ่าเท่านั้น107 

 

 2.5.1 ลทัธิศิลปะทีม่ีการใช้ลกัษณะของการ์ตูน 

 ในยุคมนุษยใ์ช้ส่ือมวลชน (Mass media) เป็นเคร่ืองมือหลกัในการส่ือสาร และเป็น

เคร่ืองมือท่ีสามารถเขา้ถึงไดใ้นทุกชนชั้น มีนกัประวติัศาสตร์บางท่านกล่าววา่ นวตักรรมการคิดคน้

                                                           

 
106

 มยั ตะติยะ, สุนทรียภาพทางทศันศิลป์, 31. 

 
107

 สมเกียรติ ตั้งนโม, ศิลปะในยุคส่ือสารมวลชน = Art in the Age of Mass Media (เชียงใหม่: คณะวิจิตรศิลป์ 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2538), 9. 
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ส่ิงพิมพ์ (Invention of Printing) เป็นจุดร่วมตน้ของยุคส่ือสารมวลชน โดยในยุคส่ือสารมวลชนน้ี

มนุษยมี์เคร่ืองมือในการส่ือสารหลายอย่าง เช่น ภาพถ่าย วิทยุ โทรทศัน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร 

การ์ตูน และดนตรีในรูปแบบแผน่ดิสกห์รือเทป เป็นตน้108 

 ต่อมาเส้นแบ่งกั้นทางชนชั้นของศิลปะก็ค่อยทะลายลง ความคิดในการให้คุณค่าของ

ศิลปะเร่ิมเปล่ียนไป จากท่ีศิลปะในอดีตท่ีเคยถ่ายทอดเร่ืองราวยิ่งใหญ่อยา่งราชส านกั สงคราม หรือ

ศาสนา ก็เร่ิมหันมาถ่ายทอดเร่ืองราวของประชาชนมากข้ึน จากท่ีใช้เทคนิคในการสร้างสรรค์ท่ีดู

ซบัซ้อนและอลงัการ ก็หันมาใชเ้ทคนิคและรูปแบบท่ีไดรั้บอิทธิพลมาจากวฒันธรรมมวลชนมาก

ข้ึน จากเดิมท่ีศิลปะเป็นของสูงจนตอ้งเขา้ไปหาเสพศิลปะกนัเอง ศิลปะก็เร่ิมกลายเป็นฝ่ายเขา้หา

ประชาชนวงกว้าง การเป ล่ียนแปลงเหล่าน้ีค่อย ๆ เป ล่ียนจากอดีตมาจนปัจจุบัน แต่การ

เปล่ียนแปลงน้ีจะสามารถเห็นไดช้ดัเจนในป๊อบอาร์ต (Pop Art) 

 

 2.5.1.1 ป๊อบอาร์ต 

 ป๊อบอาร์ต (Pop Art) เป็นรูปแบบหน่ึงของผลงานศิลปะท่ีไดรั้บผลกระทบมาจากการ

ปฏิวติัทางอุตสาหกรรมของยุโรปในช่วงปลายของศตวรรษท่ี 19 การเปล่ียนแปลงคร้ังน้ีส่งผล

กระทบวงกวา้งต่อทั้งในดา้นเศรษฐกิจและสังคม การตลาดแบบทุนนิยมนั้นเป็นปัจจยัส าคญัในการ

ท าให้รูปแบบการใชชี้วิตของมนุษย ์นั้นเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว จนราวกบัวา่โลกใบน้ีหมุนเร็ว

ข้ึนกว่าในอดีต ป๊อบอาร์ตจึงเป็นศิลปะอีกแขนงหน่ึงท่ีอ้าแขนรับเอาวฒันธรรมมวลชนเข้ามา

ผสมผสาน โดยป๊อบอาร์ตนั้นครอบคลุมทั้ง จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพปะติด หรือ

ศิลปะรูปแบบอ่ืน ๆ  ซ่ึงศิลปินใชว้ฒันธรรมป๊อบหรือวสัดุทางส่ือมวลชนมาเป็นส่วนผสมในการ

สร้างสรรค ์

 ป๊อบอาร์ตนั้ นคาดว่าเกิดข้ึนคร้ังแรกในนิทรรศการของกลุ่มอินดิเพนเด้นท์ กรุ๊ป 

(Independent Groupmass media)  ท่ี มี ช่ื อ นิทรรศการว่า  This Is Tomorrow ณ  ก รุงลอนดอน 

ประเทศองักฤษ ซ่ึงมีผลงานของ ริชาร์ด แฮมิลตนั (Richard Hamilton) ใช้เทคนิคการปะติดภาพ 

(Collage) ซ่ึงเป็นภาพมาจากโฆษณาในนิตยสาร มาประกอบเป็นผลงานช่ือ Just What Is It Make 

Today’s Homes So Different, So Appealing? โดยผลงานช้ินยงัถูกกล่าวขานวา่เป็นผลงานแนวป๊อบ

                                                           

 
108

 Walker, ศิลปะในยคุส่ือสารมวลชน = Art in the Age of Mass Media, 12-13. 
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อาร์ตช้ินแรกอีกดว้ย โดยค าว่าป๊อบอาร์ตนั้น ปรากฏข้ึนคร้ังแรกในนิตยสาร Architecture Design 

ฉบบัประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ปี ค.ศ. 1958 ในบทความช่ือ The Art and The Mass Media ท่ีถูกเขียน

โดย ลอวเ์รนซ์ อลัโลเวย ์(Lawrence Alloway) ซ่ึงเป็นสมาชิกของกลุ่ม อินดิเพนเด้นท์ กรุ๊ป ด้วย 

ทั้งน้ีป๊อบอาร์ตยงัได้รับความนิยมเป็นอยา่งมากในอเมริกาอีกดว้ย ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะอเมริกานั้น

เป็นประเทศมหาอ านาจซ่ึงมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วกว่าประเทศอ่ืน ๆ จะเห็นได้จากการจัด

นิทรรศการแสดงผลงานป๊อบอาร์ตอย่างต่อเน่ือง เช่น นิทรรศการ เดอะ นิว เรียลลิสท์ (The New 

Realists)  ท่ีแสดงใน SIDNEY JANIS GALLERY ในนิวยอร์ค ปี ค.ศ. 1962 และการอภิปรายเร่ือง

ของป๊อบอาร์ต ใน เดอะ มิวเซียม ออฟ โมเดิร์น อาร์ต (The Museum Of Modern Art)109 

 

                              
 

ภาพท่ี 83 ภาพผลงานของ ริชาร์ด แฮมิลตนั ท่ีถูกมองวา่เป็นผลงานป๊อบอาร์ตภาพแรก 
ท่ีมาภาพ : Sandra Kontos, Pop Art – Perhaps Not So Bright…, เขา้ถึงเม่ือ 5 ตุลาคม 2560, เขา้ถึง

ไดจ้าก https://sandrakontos.wordpress.com/tag/pop-art/ 

                                                           

 
109

 ณรงคศ์กัด์ิ นิลเขต, "วฒันธรรมป๊อบในป๊อบอาร์ตไทย " (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต บณัฑิตวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2555), 11-12. 
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 ไม่เพียงเฉพาะวฒันธรรมป๊อบเท่านั้ นท่ีเป็นอิทธิพลให้แก่ป๊อบอาร์ต ศิลปะดาด้า 

(Dada) ก็มกัจะใช้สินค้า อุปกรณ์ส าเร็จรูป หรือส่ิงของต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนัมาสร้างผลงาน 

รวมทั้งเน้ือหาในการสร้างผลงานท่ีแสดงถึงอารมณ์ขบขนั ประชดเสียดสี และต่อตา้นความคิดใน

การแบ่งชนชั้นของศิลปะ ยงัเป็นอิทธิพลใหแ้ก่ป๊อบอาร์ตอีกดว้ย 

 ศิลปะดาดา้นั้นเกิดข้ึนในช่วงปี ค.ศ.1915 – 1923 ท่ีมกัจะมีการแสดงออกท่ีดูไร้เหตุผล 

เยาะเยย้ ถากถาง และต่อตา้นรูปแบบของสุนทรียศาสตร์ในแบบเดิมท่ีเคยมีมา ศิลปินในลทัธิดาดา้ท่ี

มีความส าคญัต่อประวติัศาสตร์ศิลป์อยา่งมากคือ มาร์เชล ดูชองป์ (Marcel Duchamp) ซ่ึงมีผลงาน

สร้างช่ืออยา่ง Fountain (น ้าพุ) ท่ีน าโถปัสสาวะน ามาเซ็นช่ือ R. Mutt แลว้น าไปแสดงในหอศิลป์ ซ่ึง

เป็นผลงานท่ีเปล่ียนมุมมองของสุนทรียศาสตร์แบบแผนเดิมท่ีมีในอดีตเสียใหม่ และแน่นอนวา่ใน

ช่วงแรกนั้นไม่ค่อยจะไดรั้บการยอมรับเท่าใดนกั แต่ต่อมาผลงานช้ินกลบักลายเป็นประวติัศาสตร์

หน้าหน่ึงในวงการศิลปะเลยก็ว่าได ้นอกจากน้ีแลว้ มาร์เชล ดูชองป์ ยงันิยมสร้างผลงานจากวสัดุ

ส าเร็จรูปท่ีสามารถหาได้ทัว่ไปในชีวิตประจ าวนั หรือส่ือสารดว้ยเทคนิคหรือเร่ืองราวต่าง ๆ ใน

วฒันธรรมป๊อปอีกดว้ย 

 ป๊อบอาร์ตนั้นไม่ไดย้ดึติดอยูก่บัรูปแบบหรือแนวความคิดของศิลปะยุคก่อนดงัเช่นท่ีมี

มาในอดีต หากแต่จะเนน้ส่ือสารในเร่ืองทัว่ไป สามารถส่ือสารและรับรู้ไดไ้ม่ยากนกั มีเป้าหมายใน

การท าให้ศิลปะท่ีเคยสูงส่งในอดีต สามารถใกลชิ้ดประชาชนคนทัว่ไปไดร้าวกบัวา่จะท าศิลปะนั้น

กลายเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตประจ าวนัของผูค้นได ้ เน้ือหาและเทคนิคในการสร้างสรรคป๊์อบอาร์ต

แทบจะเรียกไดว้า่ ศิลปินนั้นจะส่ือหรือสร้างอะไรก็ได ้ไม่วา่จะเป็น แอนด้ี วอร์ฮอล (Andy Warhol) 

ท่ีใชเ้ทคนิคของภาพพิมพซิ์ลคส์กรีน (silk screen) มาสร้างเป็นรูปของกระป๋องซุป นอกจากน้ียงัมี

รอย ลิชเตนสไตน์ (Roy Lichenstain) ท่ีสร้างผลงานท่ีได้รับแรงบนัดาลใจมาจากหนังสือการ์ตูน

หรือแมก้ระทัง่ เคลส์ โอลเด็นเบิร์ก (Claes Oldenberg) ท่ีสร้างประติมากรรมขนาดยกัษเ์ป็นรูปของ

กินของใช้110   

 ป๊อบอาร์ตนั้นไดท้  าลายเส้นกั้นระหว่างชนชั้นของศิลปะซ่ึงมีมานานตั้งแต่อดีต จึงท า

ให้ป๊อปอาร์ตนั้นดูจะเป็นจุดเช่ือมโยงส าคญัระหวา่งศิลปะชั้นสูงและต ่า เพราะไดท้  าให้ศิลปะท่ีเคย
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 ibid. 
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สูงส่งและเขา้ถึงไดย้าก กลายมาเป็นท่ีประชาชนทัว่ไปสามารถเขา้ถึงไดง่้าย และถูกเอาวฒันธรรม

ระดบัล่างยกระดบัใหก้ลายเป็นศิลปะท่ีมีค่าไดใ้นท่ีสุด 

 

                             
 

ภาพท่ี 84 ภาพผลงาน Campbell’s Soup Can ของ แอนด้ี วอร์ฮอล 
ท่ีมาภาพ : Hillary Reder, Serial & Singular: Andy Warhol’s Campbell’s Soup Cans, เขา้ถึงเม่ือ 5 

ตุลาคม 2560, เขา้ถึงไดจ้าก https://www.moma.org/explore/inside_out/2015/04/29/serial-singular-

andy-warhols-campbells-soup-cans/ 

 

 นอกจากป๊อปอาร์ตแลว้นั้นยงัปรากฏรูปแบบของศิลปะประเภทอ่ืน ท่ีการใชล้กัษณะ

ของการ์ตูนในการสร้างสรรค์ ซ่ึงเป็นศิลปะท่ีใช้การหยิบยืม หรือลอกเลียน รูปแบบ เทคนิค และ

เน้ือหาผลงานศิลปะช้ินอ่ืน ๆ มาเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค ์โดยเรียกขานศิลปะประเภทน้ี

วา่ แอพ็โพรพริเอชนั อาร์ต (Appropriation Art) 

 

 2.5.2.2 แอพ็โพรพริเอชัน อาร์ต 

 มนุษยน์ั้นมีปัจจยัหลายประการริเร่ิมของการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ แต่ปัจจยัท่ีส าคญั

เป็นอยา่งยิ่งในการสร้างสรรคศิ์ลปะนั้นก็คือ แรงบนัดาลใจ (Inspiration) และ อิทธิพล (Influence) 

โดยศิลปะแต่ละประเภทก็จะมีแรงบนัดาลใจและอิทธิพลในการสร้างสรรค์ท่ีแตกต่างกนัออกไป 

และก็มีศิลปะบางประเภทท่ีไดรั้บแรงบนัดาลใจหรืออิทธิพลมากจากผลงานศิลปะช้ินอ่ืนหรือลทัธิ

อ่ืนดว้ยเช่นกนั 
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 แอพ็โพรพริเอชนั อาร์ต นั้นเป็นศิลปะท่ีมีรูปแบบหลกัมาจากการหยิบยืมรูปแบบ หรือ

เทคนิคมาจากศิลปะช้ินอ่ืนในมาเป็นแรงบนัดาลใจหรืออิทธิพลการสร้างสรรค ์โดยปกติแลว้ศิลปะ

ไม่วา่จะเป็นลทัธิหรือยุคสมยัใดก็ตามนั้นยอ่มไดรั้บแรงบนัดาลใจหรืออิทธิพลมาจากศิลปะยคุก่อน

หน้าอยู่แล้ว แต่แอ็พโพรพริเอชัน อาร์ตนั้ นดูจะแตกต่างออกไป เพราะศิลปะประเภทน้ีได้รับ

อิทธิพลจากผลงานศิลปะประเภทอ่ืนอยา่งชดัเจนมาก จนบางคร้ังคลา้ยกบัวา่เป็นการ “ลอกเลียน” 

ผลงานของศิลปินท่านอ่ืนเลยก็วา่ได ้ยกตวัอยา่งเช่น ผลงานช่ือ แอล. เอช. โอ. โอ. คิว (L.H.O.O.Q) 

ของมาร์เชล ดูชองป์ ผูเ้ล่ืองช่ือท่ีน ารูปภาพของโมนาลิซ่าซ่ึงเป็นวสัดุส าเร็จรูป มาเติมหนวดและ

เคราลงไป แลว้เขียนตวัอกัษร “L.H.O.O.Q” เอาไวใ้ตภ้าพ  

 

                                        
 

ภาพท่ี 85 ภาพผลงาน L.H.O.O.Q ของ มาร์เชล ดูชองป์  
ท่ีมาภาพ : David E, LHOOQ, เขา้ถึงเม่ือ 5 ตุลาคม 2560, เขา้ถึงไดจ้าก https://www.moma.org/ 

explore/inside_out/2015/04/29/serial-singular-andy-warhols-campbells-soup-cans/ 
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 นอกจากน้ีศิลปินป๊อบอาร์ตอย่าง คลอส โอเดนเบิร์ก (Claes Oldenberg) หรือ แอนด้ี 

วอร์ฮอล (Andy Warhol) ท่ีใชห้ยบิยมืเอาภาพและเทคนิคของงานอุตสาหกรรม และพาณิชยศิ์ลป์มา

สร้างเป็นผลงาน และมีรอย ลิชเตนสไตน์ (Roy Lichenstain) ท่ีหยิบยืมเอาการ์ตูนคอมิคส์มาสร้าง

เป็นผลงานของตนเอง111  

                                        
 

ภาพท่ี 86 ภาพผลงาน Drowning Girl ท่ีมีการหยบิยมืภาพคอมิคส์มาสร้างเป็นผลงานจิตรกรรม  
ท่ีมาภาพ : Susan Stamberg, One Dot At A Time, Lichtenstein Made Art Pop, เขา้ถึงเม่ือ 5 ตุลาคม 

2560, เข้ า ถึ ง ไ ด้ จ าก  http://www.npr.org/2012/10/15/162807890/one-dot-at-a-time-lichtenstein-

made-art-pop 

 

 ศิลปินแอพ็โพรพริเอชนั อาร์ต นั้นมกัจะหยิบยืมเอารูปภาพต่าง ๆ ของวฒันธรรมป๊อบ 

หรือศิลปะชั้นสูงประเภทอ่ืนมาใช ้เพราะรูปภาพเหล่าน้ีนั้นเป็นท่ีจดจ าของประชาชนทัว่ไปอยูแ่ลว้ 

เม่ือถูกมาท าใหม่ แอพ็โพรพริเอชนั อาร์ต จึงกลายเป็นส่ิงท่ีเขา้ถึงประชาชนทัว่ไปไดไ้ม่ยากนกั และ

เป็นท่ีนิยมในช่วงเวลานั้น และในยคุปัจจุบนัมีนกัวชิาการทางศิลปะไดแ้บ่ง แอ็พโพรพริเอชนั อาร์ต

ออกมาเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 

                                                           

 
111

 รสลิน กาสต์, แอ็พโพรพริเอชันอาร์ต : ศิลปะแห่งการหยิบยืม (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2558), 2-8. 
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 1. กลุ่มท่ีสร้างสรรค์ จากการเช่ือมโยงและหยิบยืมมาจากส่ิงอ่ืน ๆ ให้เขา้มาสู่วิถีแห่ง

การสร้างสรรค์ของตนเอง ศิลปินในกลุ่มน้ีได้แก่ จูเลียน ชนาเบล (Julian Schnabel) เจสเปอร์ 

จอห์น (Jesper John) และโรเบิร์ต เราเชนเบิร์ก (Robert Rauschenberg) เป็นตน้ 

 2. กลุ่มท่ีนิยมการหยิมยืมมาโดยตรง ซ่ึงมักจะน าเสนอตรงกับต้นแบบเดิม แต่จะ

ต่างกนัท่ีมีการแสดงออกทางความท่ีซอ้นออกมาอีกชั้นหน่ึง ศิลปินท่ีสร้างสรรคผ์ลงานในลกัษณะน้ี

ไดแ้ก่ เบตต้ี ชาร์ (Betty Saar) และเชอร่ี เลวายน์ (Sherrie Levine) เป็นตน้ 

 ความหมายของ แอ็พโพรพริเอชัน อาร์ต นั้ นจะดูมีความชัดเจนข้ึนมาทันทีเม่ือน า

ผลงานเหล่านั้นไปเปรียบเทียบกบั “ตน้ฉบบั” ซ่ึงจะสามารถรู้สึกถึง ความคลา้ยคลึง การต่อยอดทาง

ความคิดและวิธีการน าเสนอ ท่ีศิลปินแนว แอ็พโพรพริเอชัน อาร์ต ได้หยิบยืมส่ิงต่าง ๆ มาพลิก

แพลง สังเคราะห์ และสร้างเป็นผลงานศิลปะ ก็ใหเ้กิดการรับรู้และมุมมองใหม่แก่วงการศิลปะ112  

 2.5.2 ศิลปินทีใ่ช้ลกัษณะของการ์ตูนในศิลปะร่วมสมัย 

 จากรูปแบบและลัทธิของศิลปะท่ีได้ยกตวัอย่างมานั้น จะเห็นได้ว่าลัทธิทางศิลปะ

เหล่าน้ีนั้นลว้นมีบทบาทส าคญัในการท าลายเส้นแบ่งชนชั้นทางศิลปะท่ีมีมาอยา่งยาวนานในอดีต 

จนสามารถเรียกไดว้่า ไม่มีศิลปะประเภทไหนท่ีสูงหรือต ่าอีกต่อไปแลว้ในปัจจุบนั ศิลปินมีอิสระ

ในการสร้างสรรค์และแสดงออกอย่างเต็มท่ี ศิลปินหลายท่านจึงเลือกท่ีจะผสมผสานศิลปะท่ีเป็น

วจิิตรศิลป์เขา้กบัวฒันธรรมป๊อบ และการ์ตูนก็เป็นหน่ึงในวฒันธรรมป๊อบท่ีมีศิลปะหลายท่านน ามา

สร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะ และศิลปินท่ีน าการ์ตูนมาสร้างเป็นผลงานศิลปะนั้นคงจะหนีไม่พน้

รอย ลิชเตนสไตน์  

 2.5.2.1 รอย  ลชิเตนสไตน์ (Roy Lichenstain)   

 รอย  ลิชเตนสไตน์ (Roy Lichenstain)  เกิดในแมนฮัตตัน เมืองนิวยอร์ค ประเทศ

สหรัฐอเมริกา  จบหลกัสูตรปริญญาตรี  สาขาวิจิตรศิลป์ จากมหาวิทยาลยัรัฐโอไฮโอ เขามีลกัษณะ

ภาพวาดมาใชเ้ส้นโครงร่างท่ีคมชดั การเล่นสีสันท่ีสดใสสะดุดตา ใชจุ้ดสีในการสร้างสรรค์ และยงั

หยิบยืมภาพจากหนังสือการ์ตูนและกระดาษห่อหมากฝร่ังมาประยุกต์มาเป็นผลงาน โดยใส่การ
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 ibid., 10-11. 
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ลอ้เลียน หยอกลอ้กบัตน้ฉบบัท่ี บางคร้ังมีการเปล่ียนโทนสีและปรับเปล่ียนลกัษณะองค์ประกอบ

ใหมี้แตกต่างออกไป113 

 ผลงานของรอย ลิชเตนสไตน์เป็นศิลปะป๊อบอาร์ตท่ีเป็นบทบาทหน้าส าคัญของ

ประวติัศาสตร์ศิลป์เป็นอยา่งมาก รอย ลิชเตนสไตน์ไดส้ะทอ้นให้เห็นวา่เส้นแบ่งชนชั้นทางศิลปะ

นั้นเป็นเร่ืองท่ีไร้สาระส้ินดี รอย ลิชเตนสไตน์นั้นมีผลงานช้ินส าคญัอย่าง ทัคคา ทัคคา (Takka 

Takka) ท่ีผสมผสานระหว่างภาพการ์ตูนและการใช้อกัษรท่ีเป็นการส่ือสารแบบวจันภาษา ผลงาน

ช้ินน้ีถ่ายทอดถึงเร่ืองราวของความอลหม่านและวุน่วายของสงคราม ผา่นทางภาพปากกระบอกปืน

ท่ีก าลงักราดกระสุน พร้อมทั้งมีตวัอกัษร “Takka Takka” ขนาดใหญ่สีแดง ท่ีใช้เป็นค าเลียนเสียง 

(Onomatopoeia) ของเสียงปืน และกรอบสีเหลืองขนาดประมาณ 1 ใน 3 ของภาพ ท่ีเขียนท่ีดูห้าว

หาญจนดูเสแสร้ง แมภ้าพน้ีจะมีสีสันท่ีสดใสราวกบัโปสเตอร์ แต่ส่ิงท่ีรอย ลิชเตนสไตน์ นั้นจะ

แสดงออกคือเร่ืองราวของความรุนแรงเยีย่งสัตวป่์าในจิตใจของมนุษย ์

 

                                    
 

ภาพท่ี 87 ภาพผลงาน Takka Takka ของ รอย ลิชเตนสไตน์ 
ท่ีมาภาพ : acornell [นามแฝง], TAKKA TAKKA 1962, เขา้ถึงเม่ือ 4 กนัยายน ตุลาคม 2560, เขา้ถึง
ไดจ้าก https://blogs.uoregon.edu/roylichtenstein/2015/03/17/takka-takka-1962/ 
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 deerbonjovi [น า ม แ ฝ ง ] , "ป๊ อ บ อ า ร์ ต ใ น จิ ต วิ ญ ญ า ณ  Roy Lichtenstein "  

http://www.thaiseoboard.com/index.php/topic,112019.0.html. 
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ภาพท่ี 88 ภาพผลงาน M-May be ของ รอย ลิชเตนสไตน์ 
ท่ีมาภาพ : Delve Art [นามแฝง], Roy Lichtenstein, เขา้ถึงเม่ือ 4 กนัยายน ตุลาคม 2560, เขา้ถึงได้
จาก http://delveart.net/roy-lichtenstein  
 
 รอย ลิชเตนสไตน์ไดอ้ธิบายว่า ส่ิงท่ีท าให้เขาสนใจในการ์ตูนเป็นพิเศษนั้นคือ ความ
แตกต่างโดยส้ินเชิงระหวา่งสารท่ีสะเทือนอารมณ์และความหมาย “เท่ห์ ๆ” ยกตวัอยา่งเช่น ผลงาน 
อ-อาจจะ (M-May be) ท่ีรอย ลิชเตนสไตน์ถ่ายทอดลกัษณะของผูห้ญิงท่ีพบไดบ้่อยคร้ังในหนงัสือ
การ์ตูน ซ่ึงเป็นผูห้ญิงท่ีอยูมี่อาการเศร้าหมอง ส้ินหวงั คลุมเครือ คลา้ยกลบัวา่ก าลงัโดนผูช้ายท่ีเธอ
รอก าลงัหลอกลวงเธออยู ่รอย ลิชเตนสไตน์ นั้นไดอ้ธิบายไวว้า่ ตวัเขานั้นไดน้ าการ์ตูน ซ ้ าซาก จ าเจ 
มายกระดบัใหมี้ความงดงามยิง่ข้ึน114 
  

 2.5.2.2 คีธ แฮร่ิง (Keith Haring)  

 ศิลปินชาวอเมริกัน ผูใ้ห้ก าเนิดศิลปะการวาดภาพในสถานีรถไฟใต้ดิน (Subway 
Drawings) ซ่ึงคีธ แฮร่ิง ไดเ้ร่ิมตน้จากการใชช้อล์คขาววาดภาพในสถานีรถไฟใตดิ้น ในเวลาผลงาน
ของคีธ แฮร่ิง นั้นมีจ านวนมากและไดรั้บความสนใจมากข้ึนจนราวกบัวา่สถานีรถไฟฟ้าไดดิ้นได้
กลายเป็นห้องท างานของคีธ แฮร่ิง ไปในท่ีสุด โดยผลงานของเขานั้นมกัเป็นรูปร่างของมนุษยท่ี์มี

                                                           

 114เคลาส์ ฮอนเนฟ, ป๊อปอาร์ต = Pop Art trans. บุศยมาศ นนัทวนั (กรุงเทพมหานคร: เดอะเกรทไฟน์อาร์ท, 

2552), 50-53. 
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ลกัษณะคล้ายการ์ตูน มีการลดทอนรายละเอียด ใช้รายเส้นท่ีโคง้มนและสีสันสดใส ภาพบุคคล
เหล่านั้นลว้นแต่ไม่มีหนา้ตา เพศ อายุ หรือเช้ือชาติท่ีเฉพาะเจาะจง ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของความเป็น
หน่ึงเดียวและความเท่าเทียมของมวลมนุษยชาติ ทั้ งน้ีผลงานศิลปะของคีธ แฮร่ิง มกัจะเป็นเร่ือง 
ความรัก ความสัมพนัธ์ทางเพศ และการเมือง115 
 

                                   
 
ภาพท่ี 89 ภาพผลงาน Radiant Baby คีธ แฮร่ิง 
ท่ีมาภาพ : อายตนะ [นามแฝง], Keith Haring เขาคือ ศิลปินแห่งความรัก !!!, เขา้ถึงเม่ือ 21 ตุลาคม 
2560, เขา้ถึงไดจ้าก https://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1297679813 
 
 คีธ แฮร่ิงนั้นเร่ิมมีช่ือเสียงในระดบันานาชาติ โดยมีการแสดงผลงานเด่ียวคร้ังแรก ท่ี 
Westbeth Painters Space ณ เมืองนิวยอร์ค และต่อมาในปี ค.ศ. 1981 แสดงภาพวาดบนก าแพงท่ี 
เมลฺเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย และวาดฝาผนงัของโรงพยาบาลเด็กเนคเคอร์ (Necker) ในกรุงปารีส 
เป็นตน้ และต่อมาในปี ค.ศ. 1981 คีธ แฮร่ิงไดต้ดัสินเปิดร้าน Pop Shop ในยา่น โซโฮ ของนิวยอร์ค
ท่ีจ าหน่ายผลงานของตวัเอง เช่น เส้ือยืด แม่เหล็ก เข็มกลดั ทั้ งน้ีเพื่อบุคคลทัว่ไปสามารถเข้าถึง
ผลงานของเขาไดง่้าย แมว้า่จะไดรั้บเสียงวพิากษว์จิารณ์ในแง่ลบมากมายก็ตาม และต่อมา ค.ศ.1988 
คีธ แฮร่ิงก็ได้ล้มป่วยด้วยโรคเอดส์ เขาจึงเร่ิมก่อตั้ งมูลนิธิ The Keith Haring Foundation เพื่อ
ช่วยเหลือเด็กและผูป่้วยโรคเอดส์ และดว้ยผลงานท่ีเรียบง่าย สวยงามและสามารถผลิตซ ้ า ไดค้ร้ังละ
มาก ๆ คีธ แฮร่ิง นั้นให้ให้ผลงานเหล่ายงัสามารถขายผลิตภณัฑ์และผลงานของเขาผ่านร้าน Pop 
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 com250 [นามแฝง], "Keith Haring คือใคร ? ประวติัของ Keith Haring,"  https://www.com250.com/ keith-

haring-คือใคร-ประวติัของ-keith-haring/. 
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Shop และรายไดย้งัมาสร้างประโยชน์ให้สังคมในมูลนิธิของเขาไดอ้ยา่งต่อเน่ืองแมว้า่ตวัคีธ แฮร่ิง 
จะเสียชีวิตไปแล้วก็ตาม116 จึงสามารถพูดได้อย่างเต็มปากว่า คีธ แฮร่ิง นอกจากจะเป็นศิลปินท่ี
ท างานศิลปะเก่ียวกบัความรักแลว้  ตวัเขานั้นยงัส่งมอบความรักให้แก่สังคมไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมอีก
ดว้ย 

                                 
  
ภาพท่ี 90 ภาพผลงานเก่ียวกบัการต่อตา้นโรคเอดส์ของคีธ แฮร่ิง 
ท่ีมาภาพ : Steve Grey, Street Art Legends: Best of Keith Haring Art, เขา้ถึงเม่ือ 21 ตุลาคม 2560, 
เขา้ถึงไดจ้าก https://www.widewalls.ch/street-art-legends-best-of-keith-haring-art/ 
 

 2.5.2.3 ทาคาชิ มูราคามิ (Murakami Takashi) 

 นอกจากน้ียงัมีศิลปินชาวญ่ี ปุ่นอย่าง ทาคาชิ มูราคามิ (Murakami Takashi) ท่ีน า
การ์ตูนมงังะมาผสมผสานเขา้กนักบัแฟชัน่ การพาณิชย ์ลวดลายการประดบัตกแต่ง วฒันธรรมป๊อบ 
ศิลปะญ่ีปุ่นและศิลปะชั้นสูง  จนสามารถเรียกไดว้่าผลงานของมุราคามิสามารถเช่ือมโยงระหว่าง
วฒันธรรมชั้นสูงและต ่าของญ่ีปุ่นไดอ้ย่างลงตวั ผลงานของมูราคามินั้นมกัจะเป็นประติมากรรม
และจิตรกรรมท่ีมีสีสันสดใส ซ่ึงมีรากฐานทางรูปแบบมาจากการ์ตูนมงังะ โดยผลงานสร้างช่ือ
ให้แก่ มูราคามิในยุคแรก ๆ นั้ นคือผลงานประติมากรรมท่ีสร้างข้ึนจากไฟเบอร์กลาส  ช่ือว่า 
HIROPON และ My Lonesome Cowboy ซ่ึงมีการแสดงออกเก่ียวกบัสรีระและสัญลักษณ์ทางเพศ
อยา่งชดัเจน ผลงานชุดดงักล่าว ส่งผลให ้มูราคามิไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นในฐานะ โอตาคุคิง (Otaku 
King) ซ่ึงหมายถึงราชาของกลุ่มคนท่ีนิยมและคลัง่ไคลง้านอะนิเมชัน่ในแบบญ่ีปุ่น117 
                                                           

 
116

 อ า ย ต น ะ  [ น า ม แ ฝ ง ] , "Keith Haring เ ข า คื อ  ศิ ล ปิ น แ ห่ ง ค ว า ม รั ก  ! ! ! ,"  

https://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1297679813. 

 
117

 WikiVisually [นามแฝง], "ทะกะชิ มุระกะมิ,"  https://wikivisually.com/lang-th/wiki/ทะกะชิ_มุระกะมิ. 
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ภาพท่ี 91 ภาพผลงาน  HIROPON และ My Lonesome Cowboy ของ ทาคาชิ มูราคามิ 
ท่ี ม าภ าพ  : Gio Guala ,  Takashi Murakami: My lonesome cowboy e Hiropon, เข้ า ถึ ง เม่ื อ  21 
กนัยายน ตุลาคม 2560, เขา้ถึงไดจ้าก https://www.pinterest.co.uk/pin/547680004660926214/ 
 
 นอกจากน้ีมูราคามิยงัมีนิทรรศการ Murakami Versailles จดัแสดงท่ีพระราชวงัแวร์
ซายส์ ของประเทศฝร่ังเศสในไป ค.ศ. 2010 เป็นเคร่ืองพิสูจน์ไดเ้ป็นอย่างดีว่าผลงานของมูราคามิ
นั้ นได้รับการยอมรับในระดับนานชาติ ซ่ึงผลงานในคร้ังน้ีของมูราคามินั้ นประกอบไปด้วย
ประติมากรรมซ่ึงไดรั้บอิทธิพลมากจากการ์ตูนมงังะของญ่ีปุ่นท่ีผสมผสานกบัศิลปะยุคบาโรค ซ่ึงมี
ผลงานท่ีโดดเด่นอย่างเช่น ประติกรรมไฟเบอร์กลาสช่ือ Tongari - Kun ท่ีมีลกัษณะคล้ายกบัท่ีดู
แปลกประหลาด ซ่ึงเขาแหลมบนหัวของมนัได้ช่วยน าสายตาเราให้ข้ึนไปช่ืนชมความงามของ
ภาพเขียนบนเพดาน สมยัศตวรรษท่ี 18 ผลงานของ ศิลปิน Francois Lemoyne ได ้
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ภาพท่ี 92 ภาพผลงาน Tongari - Kun ของ ทาคาชิ มูราคามิ 
ท่ีมาภาพ : Victoria Hobday, Takashi Murakami – The Fun King meets the Sun King, เข้าถึงเม่ือ 
20 กันยายน ตุลาคม 2560, เข้าถึงได้จาก http://melbourneartnetwork.com.au/2010/11/02/review-
takashi-murakami-%E2%80%93-the-fun-king-meets-the-sun-king/ 
 
 ถึงแมว้า่นิทรรศการคร้ังน้ีจะไดรั้บกระแสวิจารณ์ถึงความไม่มีความเหมาะสม เพราะมี
นักวิจารณ์บางกลุ่มมองว่าศิลปะร่วมสมยัของ มูราคามินั้นไม่สามารถเปรียบเทียบได้กบัผลงาน
ศิลปะระดบัคลาสสิกท่ีอยูร่ายรอบไดเ้ลย แต่มูราคามิเองก็ไดใ้หค้วามคิดเห็นวา่ 

     มกัจะมีคนท่ีไม่พอใจกบังานของผม และแสดงความรู้สึกอะไรแบบนั้นออกมาเสมอ 
พอผมไดย้ินค าวิจารณ์เหล่าน้ี ผมจะบอกกบัตวัเองวา่ คนพวกน้ียิงประตูอีกแลว้ เพราะพวกเขาท า
ราวกบัตวัเองก าลงัเล่นกีฬา   
     ความหมายของการแสดงงานศิลปะชุดน้ี ผมตั้งใจให้มนัเป็นการเผชิญหนา้ระหว่าง
ศิลปะในยคุบาโรคและศิลปะของญ่ีปุ่นยคุหลงัสงครามโลก และหวงัวา่งานชุดน้ีมนัจะใหอ้ะไรแก่
ผูเ้ขา้ชมในแง่สุนทรียะ และรู้สึกตกตะลึงกบัความงามท่ีไม่เขา้กนัเลย118 

 
  การแบ่งชนชั้นของศิลปะนั้นไม่ไดเ้กิดข้ึนในสังคมตะวนัตกเท่านั้น หากแต่วา่ยงั

เกิดข้ึนในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตอีกดว้ย ยกตวัอยา่งเช่น นาฏศิลป์ชั้นสูงของไทยอยา่ง “โขน”  ซ่ึง

โขนนั้นไดเ้ป็นศิลปะท่ีรวบรวมเอาศาสตร์และศิลปะหลากหลายแขนงมารวมเป็นหน่ึงเดียวกนั ไม่

วา่จะเป็น ทั้งนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ วิจิตรศิลป์ และวรรณศิลป์ เป็นตน้ โขนเป็นนาฏกรรมท่ีใช้ผู ้

                                                           

 
118

 ฮั ก ก้ า  [น า ม แ ฝ ง ] , "เ ม่ื อ มั ง ง ะ  ข อ ง  ท า ค า ชิ  มู ร า ค า มิ  บุ ก พ ร ะ ร า ช วั ง แ ว ร์ ซ า ย ส์  "  

http://www.manager.co.th/CelebOnline/ViewNews.aspx?NewsID=9530000128967. 
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เล่นสวมชุดและสวมหวัโขนท่ีแสดงเป็นตวัละครนั้น ๆ โดยการแสดงโขนจ าเป็นตอ้งใชท้กัษะภาษา

และราชาศพัทใ์นการขบัร้อง รวมทั้งทกัษะท่าร าแม่บทไทยซ่ึงมีการสั่งสอนถ่ายทอดกนัเฉพาะในวงั

เท่านั้น และด้วยปัจจยัดังกล่าวท าให้การแสดงโขนนั้นยิ่งใหญ่และอลังการ จึงไม่ใช่เร่ืองง่ายท่ี

ชาวบา้นทัว่ไปจะสามารถหารับชมโขนไดใ้นชีวติประจ าวนั 

 และด้วยสาเหตุท่ีโขนนั้ นเป็นศิลปะชั้นสูงท่ีหาชมได้ยาก ท าให้ประชาชนทั่วไป

สามารถเขา้ถึงโขนไดย้าก และผูท่ี้ท  าการสืบทอดโขนนั้นหาไดย้ากข้ึนทุกวนั เพราะบุคคลเหล่านั้น

จ าเป็นตอ้งมีทกัษะท่ีไดรั้บการฝึกฝนอย่างหนกัมาตลอดทั้งชีวิตและตอ้งมีจิตวิญญาณท่ีจะอนุรักษ์

อย่างเต็มเป่ียม และเม่ือยุคสมยัเปล่ียนไปวฒันธรรมตะวนัตกก็หลัง่ไหลเขา้มาในประเทศไทยมาก

ข้ึน โขนก็ไดรั้บความนิยมน้อยลงไปเร่ือย ๆ ดว้ยจนคลา้ยกบัว่าศิลปะประจ าชาติจะค่อย ๆ ตายลง

ไป มีหลายคร้ังท่ีนกัแสดงโขนพยายามท่ีจะปรับโขนใหดู้สมยัใหม่และเขา้ใจง่ายมากข้ึน หรือศิลปิน

ร่วมสมยัท่ีพยายามน าโขนมาปรับใช้กบัผลงานของตนเอง แต่ผลงานในลกัษณะน้ีมกัจะไม่ค่อย

ไดรั้บการยอมรับจากกลุ่มคนท่ีมีแนวความคิดแบบอนุรักษนิ์ยม ท่ีมองวา่โขนเป็นศิลปะชั้นสูงท่ีไม่

ควรน ามาท าให้ต ่าลงดงัเช่น ศิลปะหรือสินคา้ทัว่ไปได ้ซ่ึงเหตุผลดงักล่าวแสดงออกให้เห็นซ่ึงการ

แบ่งชนชั้นในงานศิลปะอยา่งชดัเจนในสังคมไทย 

 ในดา้นการศึกษาศิลปะร่วมสมยัในประเทศไทยนั้นก็มีการแบ่งแยกประเภทของศิลปะ

เอาไวเ้ช่นกนั อย่างเช่นในมหาวิทยาลยัศิลปากรจะมีคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ ์

ซ่ึงสอนเก่ียวกบัวิจิตรศิลป์โดยเฉพาะ เพื่อผลิตศิลปินออกสู่สังคมไทย โดยมีภาควิชาท่ีเปิดสอนดงัน้ี 

ภาควชิาจิตรกรรม ภาควชิาประติมากรรม ภาควชิาภาพพิมพ ์ภาควิชาศิลปะไทย ภาควชิาทฤษฎีศิลป์ 

และภาควชิาส่ือผสม นอกจากน้ียงัมีคณะมณัฑนศิลป์ท่ีเปิดสอนเก่ียวกบัประยกุตศิ์ลป์ เพื่อท่ีจะสร้าง

นกัออกแบบ โดยมีภาควชิาท่ีเปิดสอนดงัน้ี สาขาการออกแบบภายใน สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ 

สาขาการออกแบบผลิตภณัฑ ์สาขาประยกุตศิ์ลปศึกษา สาขาเคร่ืองเคลือบดินเผา สาขาการออกแบบ

เคร่ืองประดบั และสาขาการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 

 ถึงแม้ว่าระบบการศึกษาศิลปะร่วมสมยัของไทยนั้นจะแบ่งแยกคณะวิชาออกอย่าง

ชดัเจน แต่วงการวจิิตรศิลป์และประยกุตศิ์ลป์ของไทยในปัจจุบนันั้นไม่ไดมี้การแบ่งชนชั้นกนัอยา่ง

ชดัเจนขนาดนั้น ในปัจจุบนังานประยุกต์บางช้ินก็มีคุณค่าทางสุนทรียภาพมากพอท่ีจะไดรั้บการ
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ยอมรับให้เป็นวิจิตรศิลป์ได้ ส่วนงานศิลปะบางประเภทก็ใช้เน้ือหา รูปแบบ หรือเทคนิคของ

ประยุกต์ศิลป์ท่ีถูกมองว่าเป็นศิลปะชั้นต ่ามายกระดบัให้กลายเป็นศิลปะชั้นสูงได ้ดงัเช่น การใช้

ลกัษณะของการ์ตูนในศิลปะร่วมสมยัไทย 
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บทที ่3  
ศิลปินไทยทีใ่ช้การ์ตูนในการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย 

  

 ประวติัเก่ียวกับการใช้ลักษณะการ์ตูนในงานศิลปะร่วมสมยัไทยนั้นไม่ได้ปรากฏ

ชัดเจนว่าเร่ิมตน้ข้ึนเม่ือไหร่ หรือศิลปินท่านไหนเป็นคนท่ีใช้เป็นคนแรก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะค า

จ ากดัความและลกัษณะของการ์ตูนท่ีค่อนกวา้งขวาง คลุมเครือ หลากหลาย และไม่ตายตวั ในวงการ

ศิลปะร่วมสมยัไทยก็มีศิลปินบางท่านท่ีไดรั้บอิทธิพลในการสร้างสรรคม์าจากการ์ตูนโดยตรง  หรือ

ศิลปินบางท่านก็สร้างสรรค์ผลงานท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัการ์ตูนทั้ง ๆ ท่ีไม่ไดรั้บแรงบนัดาลใจหรือ

อิทธิพลมาจากการ์ตูนเลยก็สามารถพบไดเ้ช่นกนั 

 ศิลปินไทยท่ีใช้ลกัษณะการ์ตูนในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมยันั้นมีอยู่เป็น

จ านวนมากในปัจจุบนั ซ่ึงมีความหลากหลายทางดา้นเน้ือหา เทคนิค และรูปแบบเป็นอยา่งมาก โดย

การศึกษาวิจยัน้ีได้เลือกศึกษาศิลปินร่วมสมยัไทยท่ีมีรูปแบบและเน้ือหาท่ีแตกต่างกนัทั้งหมด 7  

ท่าน ดงัน้ี  

 กฤษฎางค ์อินทะสอน  

  เกียรติอนนัต ์เอ่ียมจนัทร์    

 ทว ีรัชนีกร    

 ทวศีกัด์ิ ศรีทองดี   

 พชัรพล แตงร่ืน   

 ล าพ ู กนัเสนาะ   

 วสันต ์สิทธิเขตต ์  

 ศิลปินทั้ง 7 ท่านท่ีผูว้ิจยัได้คดัเลือกมาศึกษาวิเคราะห์คร้ังน้ี คือศิลปินท่ีสร้างสรรค์

ผลงานศิลปะร่วมสมยัท่ีมีลกัษณะของการ์ตูนปรากฏอยู ่โดยใช้เกณฑ์การคดัเลือกจากลกัษณะของ

การ์ตูนทั้ง 6 ขอ้ท่ีไดส้รุปไวใ้นขา้งตน้มาเป็นเกณฑใ์นการเลือกศิลปินมาศึกษาวจิยั  
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 3.1 กฤษฎางค์ อนิทะสอน  

 กฤษฎางค์ อินทะสอน คือศิลปินชาวล้านนาท่ีมกัจะส่ือสารเก่ียวกบัประเด็นทางเพศ

เป็นหลกั เช่น กรอบทางเพศในขนบธรรมเนียมและประเพณีท่ีเป็นตวัก าหนดพฤติกรรม บทบาท

และเพศวถีิในเพศชาย หญิง หรือแมแ้ต่เพศทางเลือกต่าง ๆ  ทั้งน้ีกฤษฎางคย์งัมีรูปแบบของผลงานท่ี

เป็นเอกลกัษณ์ คือการผสมผสานทางลกัษณะระหวา่งการ์ตูนญ่ีปุ่น (มงังะ) กบัจิตรกรรมลา้นนา ให้

เป็นเคร่ืองมือส่ือสารในประเด็นทางเพศเหล่านั้นไดอ้ยา่งมีเอกลกัษณ์และลงตวั 

 กฤษฎางค์  เกิดเม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2529  ในจงัหวดัเชียงราย จบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีจากภาควิชาภาพพิมพ์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และปริญญาโทจาก 

ภาควชิาจิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ ์มหาวทิยาลยัศิลปากร  

 กฤษฎางค ์ในวยัเด็กนั้นมีความช่ืนชอบในการ์ตูนญ่ีปุ่น (มงังะ) เช่นเดียวกบัเด็กทัว่ไป

ในวยัเดียวกนั และความช่ืนชอบในศิลปะและการ์ตูนนั้นก็ผลกัดนักฤษฎางค์ตดัสินใจเขา้ศึกษาใน

ระดบัปริญญาตรีใน คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ซ่ึงผลงานในขณะท่ีก าลงัศึกษาในระดบั

ปริญญาตรีนั้นกฤษฎางค์ได้หยิบเอาลกัษณะของจิตรกรรมล้านนา ซ่ึงเป็นจิตรกรรมฝาผนังแบบ

ชาวบ้านท่ีมีลายเส้นตวดัไปมา ฉวดัเฉวียน ดูไม่ค่อยประณีตบรรจงเท่าใดนักและยงัมีความ

คล้ายคลึงกบัศิลปะนาอีฟ (Naive Art)119 ซ่ึงกฤษฎางค์ได้เล่าว่าตวัเขาเองนั้นได้รับอิทธิพลมาจาก

บิดาซ่ึงมีอาชีพผูรั้บเหมาสร้างวดัสร้างวิหาร จึงท าให้กฤษฎางค์ซึมซับรูปแบบของจิตรกรรม

พื้นบา้นของลา้นนามาตั้งแต่วยัเด็ก และดว้ยอิทธิพลทั้งหลายเหล่าน้ีจึงท าให้กฤษฎางคเ์ลือกท่ีจะน า

ลกัษณะของจิตรกรรมลา้นนามาผสมผสานเขา้กบัลายเส้นของการ์ตูนญ่ีปุ่นในแบบท่ีกฤษฎางคช่ื์น

ชอบ จนกลายเป็นรูปแบบท่ีมีเอกลกัษณ์ไดอ้ยา่งน่าสนใจ 

 ต่อมาในระหว่างท่ีกฤษฎางค์ก าลังศึกษาในระดับปริญญาโท กฤษฎางค์ได้เข้าร่วม

แสดงนิทรรศการต่าง ๆ มากมาย เช่น นิทรรศการการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ, นิทรรศการ

จิตรกรรมร่วมสมยั พานาโซนิค, นิทรรศการจิตรกรรมเอเชีย พลสั, นิทรรศการพนัธนาการ กบัค า

ลวงท่ีหอมหวาน ณ One East Asia art space ประเทศสิงคโปร์, นิทรรศการศิลปกรรมน าส่ิงท่ีดีสู่

ชีวิต, นิทรรศการศิลปกรรม ปตท. และไดรั้บรางวลัต่าง ๆ จากเวทีการประกวดต่าง ๆ  เช่น รางวลัท่ี 

2 ศิลปกรรมแห่งชาติคร้ังท่ี 59, รางวลัดีเด่น จิตรกรรมร่วมสมยั พานาโซนิค คร้ังท่ี 15, รางวลัดีเด่น

การประกวดจิตรกรรมเอเชีย พลสั คร้ังท่ี 3, รางวลัยอดเยี่ยมอนัดบั 3 จิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซ-
                                                           

 
119

 ภาณุพนัธ์ วรีวภษูิต, "จิตรกรรมป๊อปอาร์ตลา้นนาวา่ดว้ยเร่ืองเพศวถีิอนัหลากหลายของโอปอ-กฤษฎางค ์อิน

ทะสอน,"  http://www.adaymagazine.com/articles/port-16. 
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นิค คร้ังท่ี 14, รางวลัท่ี 2 เหรียญเงินบวัหลวง จิตรกรรมบวัหลวงคร้ังท่ี 34, และรางวลัเกียรตินิยม 

เหรียญเงิน ศิลป์ พีระศรี ศิลปกรรมร่วมสมยัของศิลปินรุ่นเยาว ์คร้ังท่ี 28 เป็นตน้ 

 กฤษฎางค์ไดมี้โอกาสจดัแสดงนิทรรศการเด่ียวคร้ังแรกในนิทรรศการช่ือ บุษบาซ่อน

เงา  ณ นมัเบอร์วนัแกลอร่ี อาคาร เดอะสีลมแกลเลอเรีย กรุงเทพมหานคร ซ่ึงจดัแสดงตั้งแต่วนัท่ี 8 

– 31 สิงหาคม พ.ศ.2556  โดยกฤษฎางคไ์ดอ้ธิบายถึงแนวความคิดหลกัของนิทรรศการคร้ังน้ีอย่าง

สังเขปเอาไวว้า่   
     ดอกไมท่ี้งดงามกล่ินสีเยา้ยวนใจให้ชายใดอยากไดเ้ด็ดดอม แมก้ลีบอ่อนนวลสีชาด

สะพร่ังอาจดูไร้มลทินพิษภยั แต่กลีบดอกยงัคงมีอีกดา้นท่ีทบัซอ้นซ่อนรอยด่างหรือพิษร้าย ดา้น

มืดแห่งอารมณ์ไดเ้ปิดประตูจินตนาการเร่ืองราวความรัก ความตอ้งการแห่งเพศสภาพ (เพศท่ี3) 

ท่ีไม่อาจแสดงออกไดใ้นกรอบจารีตประเพณีแบบลา้นนาเก่าแก่ ซ่ึงถูกปลูกฝังใหเ้ช่ือว่าเป็นส่ิงท่ี

ดีงามปฏิบติัสืบกนัมา จึงตอ้งซ่อนเร้นอารมณ์เสน่หาไวห้ลงัม่านท่ีกางปิด หากทว่า ม่านประตู

กลบัเยา้ยวนเช้ือเชิญใหผู้ค้นเกิดความสงสัยใคร่รู้ในเร่ืองราวและพฤติกรรมหลงัม่านนั้น แลคอย

แต่จะน าพาไปสู่การนินทากาเลให้เสียหาย อย่างไรก็ดี ความใคร่แลเสน่หายงัคงถูกถกัทอบรรจง

แตม้ดว้ยคมพู่กนัสีสด อ่อนหวานแต่เฉียบแม่น หนกัแน่นในอารมณ์รุ่มร้อนอยา่งไม่เสแสร้งไหว

เอนเอียง หากจะยงัคงเบ่งบานชูช่อ รอคอยท่ีจะเผยความลบัของความงามท่ีซ่อนอยู่อีกดา้นกลีบ

งาม ดงับุษบาซ่อนเงา120 

 ผลงานในนิทรรศการชุดน้ีส่วนใหญ่เป็นผลงานท่ีถูกสร้างข้ึนในของระหว่างท่ี

กฤษฎางคส์อบเขา้และก าลงัศึกษาในระดบัปริญญาโท ท่ีมหาวทิยาลยัศิลปากร ซ่ึงเป็นการรวบรวม

ผลงานการสร้างสรรค์ของกฤษฎางค์ตลอด 3 ปี ผลงานส่วนใหญ่มกัจะปรากฏตวัละครท่ีเป็น “ตวั

นาง” หรือท่ีกฤษฎางคต์ั้งช่ือใหว้า่ บุษบา ซ่ึงกฤษฎางคใ์ชเ้ป็นภาพแทนตวัแทนสะทอ้นเร่ืองราวของ

ตวัเองออกมา ในลกัษณะท่ีกล้าเปิดเผยตวัตนภายในออกมาให้สังคมภายนอกได้เห็น กล้าท่ีจะมี

ลกัษณะหรือพฤติกรรมท่ีแตกต่างไปจากกรอบทางประเพณี และวฒันธรรมลา้นนา เช่น การสักลาย

บนผิวหนังของผูห้ญิง ซ่ึงโดยปกติแล้วเป็นลกัษณะท่ีจะเห็นได้เฉพาะในกลุ่มผูช้ายเท่านั้น โดย

ลกัษณะการแสดงออกของตวัละครบุษบานั้นจึงเป็นสัญลกัษณ์ท่ีแสดงถึง ผูห้ญิงท่ีมีความกลา้แกร่ง 

ห้าวหาญและกลา้ท่ีฉีกกรอบประเพณีเดิมท่ีตีกรอบลกัษณะและพฤติกรรมของเพศต่าง ๆ ในสังคม

เอาไว ้              
                   
                                                           

 120ก ฤ ษ ฎ า ง ค์  อิ น ท ะ ส อ น , "บุ ษ บ า ซ่ อ น เง า  - the Mysterious Flower by Krissadank Intasorn,"  

https://web.facebook.com/events/679552098737347. 
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ภาพท่ี 93 ภาพช่ือ นางระบ าหลังม่าน ของกฤษฎางค ์อินทะสอน 
ท่ี ม า  : TUL [น าม แฝ ง ], บุ ษ บ า ซ่ อน เง า , เข้ า ถึ ง เม่ื อ  28 ม ก ราค ม  2 5 6 , เข้ า ถึ งไ ด้ จ าก 

http://www.artbangkok.com/?p=18111 

 

 ภาพของผูห้ญิงท่ีมีลกัษณะและพฤติกรรม ท่ีดูจะไม่ใกลเ้คียงกบัลกัษณะของ “กุลสตรี” 

ในบริบทของสังคมไทยในปรากฏในผลงานของกฤษฎางคน์ั้น คือภาพแทนของตวัตนภายในของ

เพศหญิง เพศทางเลือก และตวัของกฤษฎางค์เองด้วย ท่ีไม่สามารถแสดงออกถึงความปรารถนา 

ความตอ้งการ หรือบุคลิกภาพภายในออกมาให้สังคมภายนอกเห็นหรือยอมรับได ้โดยกฤษฎางคไ์ด้

อธิบายถึงการแสดงออกตวัซ่ึงตวัตนในลกัษณะน้ีเอาไวว้า่ 
     เป็นตัวตนอีกด้านหน่ึงท่ีมนัขัดแยง้กับตัวจริงของเรา ซ่ึงจะเป็นคนน่ิง ๆ เงียบ ๆ 
มากกว่า และค่อนขา้งจะมีความคิดหัวโบราณนิด ๆ ถึงแมว้่าการแต่งตวัจะดูเปร้ียว เราอาจจะติด

มาจากส่ิงท่ีเราเคยถกูสอนถกูเล้ียงดูมา กเ็ลยท าใหเ้รามีความคิดแบบนั้น ซ่ึงมนัจะแตกต่างจากตวั

นางในผลงาน ท่ีเป็นผูห้ญิงท่ีดูสนุกสนาน น่ารัก ๆ แรด ๆ นิดนึง 
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           ตัวตนของเราเป็นคนน่ิง ๆ เงียบ ๆแต่ความจริงภายในเราก็อยากจะสนุกสนาน 

อยากจะไปแรด ๆ แบบน้ีมัง่ แต่มนัท าไม่ไดท่ี้อยูดี่ ๆ จะไปกระโดดเกาะผูช้าย เรากเ็ลยส่ือออกมา

ผา่นงานดีกวา่121 

 กฤษฎางค์ไดอ้ธิบายถึงแรงบนัดาลในการผสานผสานทางรูปแบบระหว่างจิตรกรรม

ลา้นนากบัการ์ตูน และรูปแบบการใชท้ศันธาตุในผลงานของเขาเอาไวว้า่ 
           ส่วนหน่ึงมนัคือลายเส้นของการ์ตูนญ่ีปุ่น เพราะเราโตมากบัส่ือเหล่าน้ี ต่ืนเชา้มาก็ดู

การ์ตูนแลว้ และหดัวาดมาตั้งแต่เดก็ จ าความไดก้จ็บัปากกาวาดการ์ตูนเลย เห็นการ์ตูนอยูใ่นทีวีก็

จะจ าไดว้าดได ้มนัท าให้เรามีความมัน่ใจ ลายเส้นของคนอ่ืนเขาอาจจะค่อย ๆ เขียนให้เน๊ียบ ๆ 

ค่อย ๆ บรรจง แต่ของเราจะดูฉบัพลนั กระชากเสน้ตามอารมณ์และความรู้สึกของเรา 

     สีท่ีใชจ้ะหนกัไปทางจิตรกรรมฝาผนงัพ้ืนบา้นลา้นนา คนโบราณเม่ือก่อนจะมีสีใช้

อยูไ่ม่ก่ีสี มีสีแดงชาดจากประเทศจีน, สีน ้าเงิน, สีเหลืองหรดาน, สีเขียวสนิมทองแดง, สีขาว และ 

สีด า มีเท่าน้ีแหล่ะท่ีเราเคยศึกษามา ซ่ึงโทนสีพวกน้ีมนัมีความโดดเด่นและเป็นเอกลกัษณ์ในงาน

จิตรกรรมพ้ืนบา้นลา้นนา เรากเ็ลยดึงมาใชใ้นงานเป็นหลกั122 

        
 การผสมผสานทางรูปแบบของจิตรกรรมล้านนากับวฒันธรรมป็อบ ไม่ว่าจะเป็น 

การ์ตูน และพฤติกรรมหรือค่านิยมของสังคมมนุษยใ์นปัจจุบนัในผลงานของกฤษฎางค ์นั้นท าให้

เกิดรูปแบบของศิลปะท่ีดูแปลกใหม่และน่าสนใจ เพราะจากรูปแบบของศิลปะท่ีมีความต่างกนั

อยา่งส้ินเชิงและดูไม่น่าจะสามารถน ามาผสมผสานกนัได ้แต่กฤษฎางคก์ลบัสามารถน ามาประยกุต์

ให้กลายเป็นรูปแบบของตนเองไดอ้ย่างลงตวั จนอาจจะนิยามรูปแบบศิลปะของเขาว่าเป็น ศิลปะ

แนว ป๊อปอาร์ทล้านนา (Pop art Lanna) ก็วา่ได้123 

 กฤษฎางค ์ไดจ้ดัแสดงนิทรรศการเด่ียวคร้ังต่อมาในช่ือชุด The Remastered (ทับลาย)

ซ่ึงจดัแสดงในระหว่างวนัท่ี 7 สิงหาคม - 6 กนัยายน พ.ศ. 2557 ณ Number1Gallery : นมัเบอร์วนั

แกลเลอร่ี กรุงเทพมหานคร โดยรูปแบบของผลงานในคร้ังน้ีไดรั้บแรงบนัดาลใจจากรูปแบบและ

                                                           

 
121

 ฮกักา้ [นามแฝง], "เป็นฉนัมนัผิดตรงไหน ? ฉนัก็เป็น... ศิลปินคนหน่ึง “โอปอล ์- กฤษฎางค ์อินทะสอน”,"  

http://www.manager.co.th/CelebOnline/ViewNews.aspx?NewsID=9560000100712. 

 
122

 ibid. 

 
123

 Medium [นามแฝง], "“โอปอ-กฤษฎางค ์อินทะสอน” กบัศิลปะแนว “ป๊อปอาร์ทลา้นนา” (Pop Art Lanna),"  

https://medium.com/@pattayaartsfestival/โอปอ-กฤษฎางค์-อินทะสอน-กับศิลปะแนว-ป๊อปอาร์ทลา้นนา-pop-art-lanna-มัน
เป็นยงัไง-ลองไปดูกนั-bb06af9ff52e. 
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องค์ประกอบของจิตรกรรมตะวนัตกท่ีมีช่ือเสียงในระดบัโลก ซ่ึงกฤษฎางค์ได้หยิบยืม ดดัแปลง 

และน ามาสร้างสรรคใ์หม่ ตามแนวความคิดของนิทรรศการในช่ือ The Remastered (การน ากลบัมา

ท าใหม่) ทั้ งน้ีกฤษฎางค์ยงัผสมผสานรูปแบบจิตรกรรมตะวนัตกเข้ากับรูปแบบและเน้ือหาท่ี

เก่ียวกบัวิถีชีวติ วฒันธรรม อารยธรรม และความเช่ือของลา้นนาท่ียงัคงหลงเหลือให้พบเห็นกนัอยู่

บา้งในปัจจุบนั ถึงแมว้า่จะรูปแบบของศิลปะและวฒันธรรมของชาวตะวนัตกกบัตะวนัออกจะดูมี

ความแตกต่างกนัโดยส้ินเชิง แต่ทั้งสองวฒันธรรมเองก็มีจุดเช่ือมโยงท่ีคลา้ยคลึงกนัหลายอยา่ง เช่น 

ความเช่ือเร่ืองนรกและสวรรค ์เทพเจา้ เร่ืองราวของเสน่หา ตณัหา และเพศ เป็นตน้ 

 

                                  
 

ภาพท่ี 94 ภาพผลงาน ก าเนิดเอือ้งนาง (The Origin)  กฤษฎางค ์อินทะสอน 
ท่ีมา : mod on Mon [นามแฝง], นิทรรศการ “The Remastered”, เขา้ถึงเม่ือ 19 มกราคม 2561, เขา้ถึง

ไดจ้าก http://exhibition.contestwar.com/node/647 
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 กฤษฎางคไ์ดเ้ลือกท่ีจะน าเอาความคลา้ยคลึงทางวฒันธรรมเหล่าน้ีมาเป็นรูปแบบหลกั

ในการสร้างสรรค์ผลงานชุดน้ี โดยมกัจะหยิบยืมเอารูปแบบและองค์ประกอบมาจากจิตรกรรม

ตะวนัตกช้ินเอกของโลก (Masterpiece) มาดัดแปลงใส่ลวดลายในรูปแบบของสล่า (ช่างของ

ลา้นนา) รวมทั้งสอดแทรกตวัละคร (Charactor) ท่ีมีลกัษณะทั้งแบบตะวนัตกและตะวนัออกลงไป

ในผลงาน โดยบอกเล่าเร่ืองราวของ เพศสภาพและเพศวิถีในปัจจุบนั ซ่ึงความเคร่งเครียดในการ

แบ่งแยกระหว่างชายและหญิงเร่ิมคลายลง เปิดเผยแง่มุมมองของความรักใคร่ เสน่หา และตณัหา 

การมีตวัตนอยูแ่ละสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกอยา่งเท่าเทียมกนัไม่วา่จะเป็นเพศใดก็ตาม ซ่ึงส่ิง

เหล่าน้ีไม่อาจท่ีจะแสดงออกไดอ้ยา่งเปิดเผยนกัในอดีต124 ผลงานของกฤษฎางคจึ์งไม่ไดแ้สดงออก

เพียงแค่ความหลากหลายและผสมผสานไวด้ว้ยวฒันธรรม แต่ยงัแสดงออกซ่ึงความหลายหลากของ

เพศสภาพและเพศวถีิในสังคมอีกดว้ย 

 ต่อมาในปี พ.ศ. 2558  กฤษฎางค์ อินทะสอน  ไดแ้สดงผลงานเด่ียวในนิทรรศการช่ือ 

Burnt Petal ณ Number1Gallery : นมั-เบอร์วนัแกลเลอร่ี กรุงเทพมหานคร โดยจดัแสดงตั้งแต่วนัท่ี 

17 พฤศจิกายน - 13 ธนัวาคม ซ่ึงนิทรรศการน้ีส่วนใหญ่เป็นผลงานจิตรกรรมเทคนิคสีอะครีลิคบน

ผา้ใบ ซ่ึงถูกเขียนข้ึนในปี พ.ศ. 2553 จ านวน 13 ช้ิน และปี พ.ศ. 2558 เป็น 2 จ านวนช้ิน รวม

ทั้งหมด 15 ช้ิน และเป็นผลงานท่ีถูกสร้างสรรค์ข้ึนก่อนหน้าผลงานชุด บุษบาซ่อนเงา โดยเน้ือหา

ของผลงานส่วนใหญ่จะกล่าวถึงความลุ่มหลงในกิเลส ตณัหา ท่ีแอบแฝงอยู่ในส่วนลึกของจิตใจ

มนุษย ์คลา้ยดงัสัญชาตญาณสัตวป่์าท่ีมีติดตวัมาตั้งแต่ก าเนิด กฤษฎางคไ์ดเ้ลือกเอาเร่ืองราวเล่าน้ีมา

แสดงออกในเชิงสัญลกัษณ์ และไดอ้ธิบายถึงแนวความคิดหลกัของนิทรรศการคร้ังน้ีเอาไวว้า่ 
          ก่อนปรากฏบุษบาซ่อนเงา ดอกไมง้ามเร้นร้อนซ่ึงเคยซ่อนกลีบนั้น มีอุบติัหน่ึงเคย

เกิดข้ึนในกาลก่อนท่ีดอกไม้จะรู้ เดียงสา ย ังเคยมีเพียงพิษหยดหยาด หยดเดียวท่ีสร้าง

สญัชาตญาณดิบในสรรพส่ิงหยดนั้นคือตณัหา ส่ิงท่ีรุดเร้าเยา้ยวนใจใหส้ัตวโ์ลกทั้งหลายตอ้งการ

ด ารงเผ่าพนัธ์ุ หากแต่จิตใจของมนุษยน์ั้นสามารถหยัง่รู้รสสวาทลึกล ้ากว่าเดียรัจฉานจนเกิดเป็น

ความใคร่เสน่หา อยากได ้อยากครอบครองลุ่มหลงอยู่ในจิตใจแมต้อ้งบนัดาลสร้างเสกมนต์ผูก

ชาติผกูเวรก็ยินยอม หยดน ้าหยดน้ีหยดลงจึงแปดเป้ือนกลีบเคยอ่อนขาวนวลใสให้เป็นรอยด่าง

แลซึมซ่านเร่าร้อนเผาลุกโชติช่วงทั้งดอกเด่น จึงเกิดเป็นบุษบาท่ีซ่อนเร้นเงาแล125 

 

                                                           

 
124

 TUL [นามแฝง], "The Remastered,"  http://www.artbangkok.com/?p=31212. 

 
125

 mod on Thu [นามแฝง], "นิทรรศการ “Burnt Petal”,"  http://exhibition.contestwar.com/node/1176. 
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ภาพท่ี 95 ภาพผลงานของกฤษฎางคใ์นนิทรรศการ Burnt petal 
ท่ีมา : mod on Mon [นามแฝง], นิทรรศการ “Burnt petal” , เขา้ถึงเม่ือ 19 มกราคม 2561, เขา้ถึงได้

จาก http://exhibition.contestwar.com/node/1176 

 

 และต่อมาในปี พ.ศ. 2559 กฤษฎางค์ไดมี้โอกาสแสดงนิทรรศการเดียวอีกคร้ังในช่ือ  

Welcome to Opal's World ซ่ึ ง จัด แส ด ง ท่ี  Number 1  Gallery ซอย สี ลม  ตั้ ง แ ต่ ว ัน ท่ี  2 1 -26 

พฤศจิกายน ซ่ึงผลงานในชุดยงัคงรูปแบบของการผสมผสานของการ์ตูนและจิตรกรรมล้านนา

เอาไวอ้ยา่งชดัเจน เช่นการใชสี้สันท่ีดูรุนแรงฉูดฉาดเกินกวา่ปกติ การใชต้วัละครผูช้ายท่ีแสดงออก

ซ่ึงมดักลา้มเน้ือท่ีดูก าย  า บา้งก็เปิดเผยให้เห็นอวยัวะเพศออกมาอยา่งไดช้ดัเจน ตวัละครเหล่านั้นยงั

สวมใสเส้ือผา้แบบทางเหนือของประเทศไทย นอกจากน้ียงัประกอบไปดว้ยอกัขระลา้นนาปรากฏ

อยูร่ายลอ้มอยูบ่ริเวณพื้นท่ีวา่งของภาพอีกดว้ย  
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ภาพท่ี 96 ภาพผลงานของกฤษฎางคใ์นนิทรรศการ Welcome to Opal's World 
ท่ีมา : ภาณุพนัธ์ วรีวภูษิต, จิตรกรรมป๊อปอาร์ตลา้นนาวา่ดว้ยเร่ืองเพศวิถีอนัหลากหลายของโอปอ-
ก ฤ ษ ฎ า ง ค์  อิ น ท ะ ส อ น , เ ข้ า ถึ ง เ ม่ื อ  18 ม ก ร า ค ม  2561, เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก 
http://www.adaymagazine.com/articles/port-16 
 
 นิทรรศการในคร้ังน้ียงัมีเน้ือหาท่ีส่ือสารเก่ียวกบัลักษณะและพฤติกรรมทางเพศท่ี

หลากหลายในสังคมมากข้ึน เร่ืองราวเหล่าน้ีกฤษฎางคไ์ดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากประสบการณ์ของ

ตนเองและคนรอบขา้ง ผลงานบางส่วนยงัถูกวาดดว้ยวาดสีฝุ่ นลงบานประตูไมห้รือหนา้ต่างไมเ้ก่า

แบบลา้นนาท่ีสามารถปิดและเปิดออกได ้ซ่ึงกฤษฎางคใ์ชเ้ป็นสัญลกัษณ์ของการเปิดเผยและปิดบงั 

ของลกัษณะและพฤติกรรมของเพศท่ีสามท่ีมีต่อสังคม126 

 รูปแบบของการผสมผสานทางลกัษณะของจิตรกรรมไทยลา้นนาเขา้กบัการ์ตูนนั้นเป็น

รูปแบบท่ีค่อนขา้งใหม่ในวงการศิลปะร่วมสมยัของไทย แต่เดิมนั้นจิตรกรรมไทยลา้นนามกัจะมี

รูปแบบและเน้ือเป็นแนวประเพณี ซ่ึงมกัเล่าเร่ืองราววิถีชีวิตของชาวบ้านเป็นส่วนใหญ่และมี

รูปแบบท่ีค่อนขา้งเป็นอนุรักษนิ์ยมท่ีถ่ายทอดรูปแบบกนัต่อมาจากรุ่นสู่รุ่น กฤษฎางคจึ์งเป็นศิลปิน

รุ่นใหม่ท่ีมีความกลา้ท่ีจะแสดงออกในเร่ืองราวท่ีแปลกออกไป เร่ืองราวท่ีสังคมเคยปกปิดและไม่

                                                           

 
126

 วรีวภษูิต, "จิตรกรรมป๊อปอาร์ตลา้นนาวา่ดว้ยเร่ืองเพศวถีิอนัหลากหลายของโอปอ-กฤษฎางค ์อินทะสอน". 
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กลา้เปิดเผย ตีแผถึ่งความตอ้งการเก่ียวกบัความรัก และตณัหาซ่ึงสัญชาตญาณพื้นฐานของมนุษยใ์ห้

สังคมไดรั้บรู้ กฤษฎางคย์งัมีความกลา้หาญท่ีจะผสมผสานศิลปะแนวประเพณีอยา่งจิตรกรรมไทย

ลา้นนาเขา้กบัการ์ตูนญ่ีปุ่นซ่ึงเป็นหน่ึงในวฒันธรรมป๊อบซ่ึงสามารถเห็นไดท้ัว่ไปในชีวิตประจ าวนั 

จนกลายเป็นศิลปะรูปแบบใหม่ซ่ึงสามารถส่ือสารเขา้ถึงคนรุ่นใหม่ไดไ้ม่ยากเยน็นกั แต่ก็ยงัคงเหลือ

ลกัษณะอนัเป็นเอกลกัษณะของจิตรกรรมไทยลา้นนาให้คนรุ่นใหม่ไดเ้ห็นถึงรูปแบบศิลปะของชาว

ลา้นนาไดอี้กดว้ย ดว้ยปัจจยัต่าง ๆ เหล่าน้ีจึงสามารถเปรียบเทียบไดว้า่ผลงานศิลปะของกฤษฎางค์

นั้นเป็นดัง่ประตูท่ีเช่ือมโยงระหวา่งศิลปะในแบบเก่าและใหม่มีเอกลกัษณ์และลงตวั 

 

3.2 เกยีรติอนันต์ เอีย่มจันทร์   

 เกียรติอนนัต ์เอ่ียมจนัทร์ คือศิลปินร่วมสมยัของไทยท่ีน าลกัษณะของการ์ตูนมาใช้ใน

รูปแบบของการสร้างตวัละคร (Character) และสะทอ้นถึงเร่ืองราว พฤติกรรม ค่านิยม และบุคลิก

ต่าง ๆ ของมนุษยท่ี์เป็นอยูใ่นสังคมทุนนิยม เกียรติอนนัต์นั้นมีเอกลกัษณ์ส าคญัในการสร้างสรรค์

ผลงานศิลปะคือ การผสมผสานทางรูปแบบระหวา่งการ์ตูน ศิลปะลทัธิเหนือจริง (Surrealism) และ

จิตรกรรมไทยเขา้ไวด้ว้ยกนั 

 เกียรติอนันต์เกิดเม่ือวนัท่ี13 พฤษภาคม 2525 ในอ าเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี ในวยัเด็ก

ของเกียรติอนันต์มีความสนใจในการวาดรูปเป็นอย่างมาก และเม่ือจบการศึกษาระดบัมธัยมต้น 

เกียรติอนันต์ก็ได้ศึกษาต่อท่ีวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ในแผนกก่อสร้าง ตามลักษณะอาชีพของ

ครอบครัว และไดต้ดัสินใจเปล่ียนเป็นแผนกวิจิตรศิลป์ ในเวลาต่อมาเพราะมีความสนใจในศิลปะ

มากกว่าการท าก่อสร้าง และเข้าศึกษาต่อในคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ ์

มหาวิทยาลยัศิลปากร  ในขณะท่ีเกียรติอนันต์ก าลงัศึกษาอยู่ชั้นปีท่ี 3 ก็ไดเ้ลือกศึกษาในสาขาวิชา

จิตรกรรมเป็นสาขาวิชาเอก ซ่ึงในระหวา่งท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรีนั้น เกียรติอนนัตก์็ได้

ส่งผลงานประกวดในเวทีการประกวดมากมาย จนได้รับรางวลัต่าง ๆ เช่น  รางวลัเหรียญทอง

ประเภทจิตรกรรม จากการประกวด “ศิลปกรรมสามารถ” คร้ังท่ี 1 ในชั้นปีท่ี 4 และรางวลัดีเด่น

ประเภทจิตกรรม โครงการ “Young Thai Artist Award 2004”  โดยมูลนิธิซีเมนตไ์ทย เป็นตน้ 

 ผลงานของเกียรติอนนัตใ์นช่วงศึกษาระดบัปริญญาตรี จะเห็นไดช้ดัวา่มีการผสมผสาน

ทางด้านลักษณะระหว่างการ์ตูนกับจิตรกรรมไทยอย่างเห็นได้ชัด ซ่ึงเกิดจากความช่ืนชมใน

จิตรกรรมไทยของเกียรติอนันต์เอง เพียงแต่เกียรติอนันต์นั้นไม่ถนัดในการสร้างสรรค์จิตรกรรม
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ไทยในแบบประเพณี จึงไดด้ดัแปลง และผสมผสานรูปแบบของการ์ตูนท่ีเกียรติอนนัต์ถนดัเขา้กบั

รูปแบบของจิตรกรรมไทยจนกลายเป็นผลงานจิตรกรรมรูปแบบใหม่ท่ีมีเอกลกัษณ์ ผลงานของ

เกียรติอนันต์นั้นมกัจะหยิบยกเอาเร่ืองราว สถานการณ์ หรือสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนใน

สังคม เช่น ประเด็นชนชั้นทางสังคม ค่านิยม และระบบความคิดในแบบทุนนิยม มาถ่ายทอดลงเป็น

เน้ือหาของผลงานศิลปะ 

 ในด้านของเน้ือหาในผลงานของเกียรติอนันต์มกัจะส่ือสารในเร่ืองราวต่าง ๆ ของ

มนุษยใ์นสังคมเมือง ท่ีถึงแมว้า่สังคมเมืองนั้นจะมีความเจริญทางดา้นวตัถุมากเท่าใดก็ตาม แต่ความ

เจริญเหล่านั้นกลบัไม่ไดท้  าให้จิตใจของมนุษยข้ึ์นสูงส่งข้ึนตามไปดว้ย มนุษยย์งัคงด ารงชีวิตอยูด่ว้ย

การน าทางของกิเลส สัญชาตญาณ และสันดานเดิมของมนุษยท่ี์ติดตวัมาตั้งแต่ก าเนิด ทั้งน้ีอาจจะ

เกิดจากความไม่รู้จกัพอ ท่ีผลกัดนัให้มนุษยเ์รายงัคงลุ่มหลง มวัเมาอยูใ่นกิเลสและความสุขในเพียง

เวลาสั้น ๆ การแก่งแยง่ชิงดี และการท าลายเพื่อนร่วมโลกเพียงเพื่อความตอ้งการของตนเอง127 และ

ดว้ยแรงบนัดาลใจจากพฤติกรรมของมนุษยเ์หล่าน้ีท าให้เกียรติอนนัต์ถ่ายทอดออกมาเป็นเร่ืองราว

ผ่านทางผลงานจิตรกรรม ซ่ึงถึงแม้ว่ารูปแบบผลงานจะดูสนุกสนาน น่ารัก แต่กลบัแผงไปด้วย

แนวความคิดเก่ียวกับการด ารงชีวิตอย่างมีสติในสภาวะสังคมท่ีแวดล้อมไปด้วยความเอารัดเอา

เปรียบ ความแก่งแยง่ชิงดี ซ่ึงพร้อมจะท าร้ายกนัไดทุ้กเม่ือ 

 เกียรติอนันต์ได้ถ่ายทอดเร่ืองราวทางสังคมเหล่าน้ีในลกัษณะของจินตนาการท่ีมีต่อ

อนาคตขา้งหนา้ ซ่ึงมีการเล่าเร่ืองราวผา่นตวัละครท่ีเกียรติอนนัตอ์อกแบบมาจากบุคคลรอบตวัของ

เกียรติอนนัตเ์อง ซ่ึงมีลกัษณะท่ีดูใสซ่ือ บริสุทธ์ิ แต่กลบัตอ้งมาอยูใ่นสังคมท่ีเต็มไปดว้ยตวัละครซ่ึง

ดูมีหน้าตาท่ีดูวิปริตและอนัตราย128 ประเด็นเก่ียวกับการรังแกกันเองของมนุษย์จึงแทบจะเป็น

ประเด็นหลกัในการส่ือสารผ่านผลงานศิลปะของเกียรติอนันต์ในช่วงท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในระดับ

ปริญญาตรี 

 ในดา้นของรูปแบบนั้นเกียรติอนนัตไ์ดอ้อกแบบตวัละครท่ีจินตนาการจากรูปแบบของ

ชีวิตในอนาคต โดยการสร้าง “โลหะวตัถุมีชีวิต” มีลกัษณะหน้าตาคลา้ยมนุษยผ์สมกบัสัตวมี์ขน

หรือสัตวอ่ื์น ๆ ซ่ึงสามารถแบ่งตวัละครเหล่าน้ีไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม บุคลิกท่ีมีความบริสุทธ์ิ มี

                                                           

 
127 เกียรติอนนัต์ เอี่ยมจนัทร์, "วิถีชีวติมนุษยแ์ละภยัอนัตรายในสังคม" (วทิยานิพนธ์ปริญญาบณัฑิต สาขาวิชา

จิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพมิพ ์มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2548), 1. 

 
128ibid., 2-3. 



  123 

ลกัษณะหน้าตาท่ียิ้มแยม้แจ่มใส มกัมีลกัษณะท่ีผสมกบัลูกนกหรือลูกไก่ มีสีสันท่ีดูสดใสสะอาด 

เป็นสัญลกัษณ์แทนตวับุคคลท่ีมีจิตใจดีงาม บริสุทธ์ิ และบุคคลรอบตวัของเกียรติอนันต์เอง และ

ต่อมาคือกลุ่ม บุคลิกท่ีมีความดุร้าย น่ากลัว มีการแสดงออกผา่นสีหนา้และท่าทางท่ีดูวปิริตผดิมนุษย ์

มกัมีลกัษณะท่ีผสมผสานเขา้กบัสัตวเ์ดรัจฉาน มีเน้ือกายสีเขม้ไปจนถึงด า ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์แทน

ของพฤติกรรมและความรู้สึกดา้นลบของมนุษย์129 โดยเกียรติอนนัตจ์ะใชต้วัละครทั้งสองกลุ่มน้ีเล่า

ถึงเร่ืองราวของความน่ากลวัต่าง ๆ ในสังคมมนุษย ์

                 

ภาพท่ี 97 ภาพเปรียบเทียบตวัละครทั้ง 2 กลุ่มในผลงานของเกียรติอนนัต ์
ท่ีมา : เกียรติอนันต์ เอ่ียมจนัทร์. วิถีชีวิตมนุษย์และภยัอนัตรายในสังคม (วิทยานิพนธ์ปริญญา
บณัฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร , 
2548.), 14-16. 

                                     

ภาพท่ี 98 ภาพผลงาน แก๊งค์ Bad ของเกียรติอนันต์ เอ่ียมจันทร์ 
ท่ีมา : เกียรติอนนัต ์เอ่ียมจนัทร์.วถีิชีวติมนุษยแ์ละภยัอนัตรายในสังคม (วทิยานิพนธ์ปริญญาบณัฑิต 
สาขาวชิาจิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ ์มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2548.), 53.  

                                                           

 
129

 ibid., 14-16. 
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ภาพท่ี 99 ภาพผลงาน สภาวการณ์อันล่อแหลม ของเกียรติอนนัต ์เอ่ียมจนัทร์ 
ท่ีมา : ผูจ้ดัการ 360° รายสัปดาห์ [นามแฝง], เน้ือแทใ้ต ้"สภาวะการณ์อนัล่อแหลม" เกียรติอนนัต ์
เอ่ียมจนัทร์, เขา้ถึงเม่ือ 18 กุมภาพนัธ์ 2561, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.manager.co.th/iBizch annel/ 
ViewNews.aspx?NewsID=9520000105903 
 

 ในปี พ.ศ. 2553 เกียรติอนันต์ได้แสดงนิทรรศการเด่ียวคร้ังท่ี 3 ในช่ือ Metropolitian 

Tales (นิทานมหานคร) ตั้งแต่วยัท่ี 17 มิถุนายน  - 31 กรกฎาคม ณ หอศิลป์ร่วมสมยัอาร์เดล ผลงาน

ส่วนใหญ่ในนิทรรศการคร้ังน้ีถูกเขียนดว้ยสีอะครีลิคบนผา้ใบขนาดใหญ่ ท่ีบรรจุเร่ืองราวต่าง ๆ ใน

สังคมไวเ้ป็นจ านวนมาก โดยมีการถ่ายทอดในลกัษณะของการเปรียบเปรยให้เห็นถึงลกัษณะและ

ชีวิตความเป็นอยูข่องผูค้นในสังคมเมืองท่ีถูกครอบคลุมอยูใ่นระบบความคิดแบบทุนนิยม ซ่ึงเป็น

ตวัก าหนดใหต้วัละครเหล่านั้นมีลกัษณะหรือพฤติกรรมใหเ้ป็นอยา่งไร 

 โดยเกียรติอนันต์ได้ถ่ายทอดเร่ืองราวต่าง ๆ ในสังคมเมืองหลวงผ่านทางตวัละครท่ี

ความรู้สึกท่ีหลากหลาย เช่น ความหวงั ความฝัน ความสมหวงัและผดิหวงัของมนุษย ์รูปแบบชีวติท่ี

เติบโตและเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในสังคมทุนนิยม ถ่ายทอดเร่ืองราวในลักษณะของการ

เปรียบเทียบ และแสดงออกในเชิงสัญลกัษณ์ ท่ีเปิดโอกาสผูช้มไดส้ามารถตีความต่างกนัในมุมมอง

ท่ีแตกต่างกนัออกไปตามความเขา้ใจของผูช้มได ้
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ภาพท่ี 100 ภาพผลงาน Recent Past, Coming Future ของเกียรติอนนัต ์เอ่ียมจนัทร์ 
ท่ีมา :  เกี ยร ติอนันต์  เอ่ี ยม จันท ร์ , นิ ท รรศการ  "นิ ท านมห านคร" =  Metropolitan tales 

(กรุงเทพมหานคร: ARDEL Gallery Modern art, 2553), 20. 

 

 ในปี พ.ศ. 2556 เกียรติอนนัต์ไดแ้สดงนิทรรศการเด่ียวคร้ังท่ี 4 ในช่ือ Mimetic Scene 

(มนุษย์จ าแลง) ในวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ – 13 มีนาคม ณ ดีโอบี หัวล าโพงแกลเลอร่ี โดยนิทรรศการ

คร้ังน้ียงัคงใชล้กัษณะของการสร้างตวัละคร ในการจ าลอง มนุษยท่ี์มีบุคลิก และลกัษณะท่ีแตกต่าง

หลากหลาย ซ่ึงเกียรติอนันต์ไดถ่้ายทอดมนุษยจ์  าแลงเหล่าน้ีออกมาในลกัษณะของก่ึงการ์ตูน ก่ึง

เหมือนจริง และมีลกัษณะการจดัวางองคป์ระกอบท่ีคลา้ยกบัจิตรกรรมไทยอีกดว้ย 

 การเล่าเร่ืองในผลงานชุดน้ีของเกียรติอนันต์นั้นไม่ได้ถ่ายทอดเร่ืองราวต่าง ๆ อย่าง

ตรงไปตรงมา แต่กลบัถ่ายทอดในลกัษณะของการเปรียบเทียบในเชิงสัญลกัษณ์ และประชดเสียดสี 

ผ่านทางตัวละครท่ีมีลักษณะของความสบสนวุ่นวาย ความแปลกแยก และความไม่เข้ากันใน

เร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวติประจ าวนัในสังคมมนุษย์130 

                                                           

 
130

 หัสภพ ตั้ งมหาเมฆ, "เกียรติอนันต์ เอี่ยมจนัทร์," Fine Art Megazine ฉบับเดือนกุมภาพนัธ์ ปี พ.ศ. 2556 

2556, no. ฉบบัเดือนกมุภาพนัธ์ (2556): 48. 
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ภาพท่ี 101 ภาพผลงาน Bone Boy ของเกียรติอนนัต ์เอ่ียมจนัทร์ 
ท่ีมา :  เกียรติอนันต์ เอ่ียมจันทร์, มนุษย์จ  าแลง = Mimetic scene / เกียรติอนันต์ เอ่ียมจันทร์

(กรุงเทพมหานคร: DOB Hualamphong Gallery, 2556), 9. 

  

 ในปี พ.ศ. 2559 เกียรติอนนัต์ไดแ้สดงนิทรรศการเด่ียวของตนเองในช่ือ Narrative of 

Giant : Follow the Demon’s Soul  (สมรภูมิแห่งตัวตน) ในระหวา่งวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ - 19 มีนาคม 

ณ Number 1 Gallery : นมัเบอร์วนัแกลเลอร่ี ตวัผลงานส่วนใหญ่มกัจะใช้การสร้างตวัละครขนาด

ใหญ่ให้ปรากฏเป็นประธานเด่นในตัวภาพท่ีก าลังถูกลายล้อมไปด้วยตัวละคร สถานท่ี และ

สถานการณ์ต่าง ๆ ท่ี เกียรติอนนัตไ์ดเ้ล่าเร่ืองราวต่าง ๆ เหล่าน้ีผา่นทางลกัษณะ สีหน้า และท่าทาง

ของตวัละครซ่ึงก าลงัสะทอ้นถึงวฒันธรรมประชานิยม ระบบแนวความคิดแบบทุนนิยม ความเช่ือ

และความคิดต่าง ๆ ของคนทัว่ไปในสังคมท่ีสามารถพบเจอไดใ้นชีวติประจ าวนัในสังคมเมือง 
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ภาพท่ี 102 ภาพผลงานของเกียรติอนนัตใ์นนิทรรศการ Narrative of Giant  
ท่ีมา : mod on Thu [นามแฝง ] , นิทรรศการ “Narrative of Giant : Follow the Demon’s Soul”, 
เขา้ถึงเม่ือ 18 กุมภาพนัธ์ 2561, เขา้ถึงไดจ้าก http://exhibition.contestwar.com/node/1259 
                  

 ผลงานในนิทรรศการคร้ังน้ีต่างมีลกัษณะท่ีดูเกินความจริง รวมทั้งการถ่ายทอดเร่ืองราว

ต่างในลกัษณะอตัวิสัยของเกียรติอนนัต์นั้น ถือวา่เป็นขอ้ดีอย่างหน่ึงในการถ่ายทอดแนวความคิด

และจิตนาการออกมาไดอ้ย่างเต็มท่ี และไม่ถูกจ ากดัรูปแบบให้ยึดติดอยู่กบัความเป็นจริงในแบบ 

ภาวะวสิัย และดว้ยความไม่จ  ากดัทางรูปแบบเหล่าน้ีท าใหเ้กียรติอนนัตส์ามารถถ่ายทอดทุกเร่ืองราว

แลว้จินตนาการไดอ้ยา่งไม่ส้ินสุด การใช้รูปแบบของทศันียวิทยาของงานจิตรกรรมไทยมาผสมท า

นั้นให้เปิดโอกาสท่ีจะเขียนเล่าเร่ืองและถ่ายทอดเร่ืองราวไปไดอ้ย่างต่อเน่ือง โดยไม่ตอ้งค านึงถึง

หลงัการทศันียวิทยาในความเป็นจริงก็ได ้และจากการท่ีเกียรติอนันต์มกัจะสร้างผลงานท่ีมีขนาด

ค่อนขา้งใหญ่ จึงสามารถบรรจุเร่ืองราวและตวัละครเอาไวเ้ป็นจ านวนมากไวไ้ดใ้นภาพเดียว ทั้งน้ี

ในแต่ละภาพยงัมีเร่ืองราวและตวัละครท่ีมีความหลากหลาย อยา่งเช่น สถานท่ี บุคลิก เหล่าพนัธ์ุ เช้ือ

ชาติ และศาสนาท่ีแตกต่างกนัผสมปนแปกนัอยูใ่นภาพเดียว131 

                                                           

 
131อิทธิพล ตั้ งโฉลก, ว่าด้วยความจริงในงานจิตกรรม ของเกียรติอนันต์ เอี่ยมจันทร์, Narrative of Giant : 

Follow the Demon’s Soul (กรุงเทพมหานคร: นมัเบอร์วนั แกลเลอร่ี, 2559), 4-5. 
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 รูปแบบผลงานของเกียรติอนนัตใ์นช่วงเวลาน้ีนั้นมกัจะแบ่งเป็น 2 ภาคส่วน คือ การให้

ตวัละครหลกัท่ีมีขนาดใหญ่ ในจ านวนท่ีแตกต่างกนัไปตามความเหมาะสมและเร่ืองราวท่ีจะส่ือสาร

ซ่ึงบา้งตั้งอยูบ่ริเวณตรงกลางภาพเพื่อให้เป็นจุดเด่นอย่างชดัเจน บา้งก็กระจดักระจายออกไปตาม

ส่วนต่าง ๆ ของภาพ ตวัละครหลักท่ีมีขนาดใหญ่น้ีเกียรติอนันต์มกัจะใช้เป็นตวัละครหลักเพื่อ

ส่ือสารในเน้ือหาและประเด็นหลกัของภาพ และเป็นเร่ืองราวซ่ึงสอดคลอ้งและเช่ือมโยงกบัช่ือของ

ภาพท่ีเกียรติอนนัต์ตั้งใจตั้งช่ือให้ และในส่วนท่ี 2 คือตวัละครขนาดเล็กซ่ึงกระจดักระจายอยูต่าม

ส่วนต่าง ๆ ของภาพ ซ่ึงมีลกัษณะและท่าทางท่ีแตกต่างกนัออก ซ่ึงตวัละครเหล่าน้ีก็เล่าเร่ืองราวท่ี

หลากหลาย บา้งก็ดูเป็นเร่ืองราวท่ีใกลเ้คียงกนัจนสามารถเช่ือมโยงต่อกนัได ้บา้งก็ดูเป็นเร่ืองราวท่ีดู

แตกต่างขดัแยง้กนัมากจนไม่น่าจะสามารถอยูใ่นภาพเดียวกนัได ้จากรูปแบบของผลงานของเกียรติ

อนนัตน์ั้นจะเห็นไดว้า่มีเร่ืองราวมากมายมหาศาลบรรจุอยูใ่นภาพเดียว ทั้งน้ีก็ข้ึนอยูก่บัผูช้มดว้ยว่า

จะตีความ เช่ือมโยง และเขา้ใจถึงเร่ืองราวต่าง ๆ เหล่านั้นไปในทิศทางใด 

 ในปัจจุบนันั้นเกียรติอนันต์ยงัคงสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมยัท่ีมีลักษณะของ

การ์ตูนปรากฏอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง  ทั้งยงัมีการปรับปรุงรูปและเน้ือหาของผลงานอยูต่ลอดเวลา เพื่อจะ

ถ่ายทอดเร่ืองราวและประเด็นต่าง ๆ ในสังคมไดอ้ยา่งเป็นปัจจุบนั 

 3.3 ทว ีรัชนีกร   

 ทวี รัชนีกร ศิลปินผูน้ าเสนอเร่ืองราวของความเช่ือ เร่ืองภพภูมิและการเวียนว่ายตาย

เกิดตามความเช่ือในศาสนาพุทธ และเร่ืองราวต่าง ๆ ในสังคม วงการศาสนาและการเมืองไทยผ่าน

ทางผลงานจิตรกรรมท่ีมีการดดัแปลงรูปร่างจนมีลกัษณะคลา้ยการ์ตูน 

 ทวี รัชนีกร เกิดเม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม พ.ศ. 2477 ณ อ าเภอด าเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี 

เม่ือมีอายไุด ้5 ขวบก็ยา้ยตามบิดามารดาไปอาศยัอยูท่ี่อ  าเภอแม่กลอง จงัหวดัสมุทรสงคราม เขา้เรียน

ท่ีโรงเรียนวดัอมัพวาอมัพวนัวิทยาลยัจนจบการศึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ต่อมาในปี พ.ศ. 

2496 ทวีจึงได้เข้าศึกษาศิลปะขั้นพื้นฐานท่ีโรงเรียนเพาะช่าง และหลังจากท่ีจบการศึกษาจาก

โรงเรียนเพาะช่าง ทวีจึงสอบเขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี ท่ีคณะจิตรกรรมและประติมากรรม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร และจบการศึกษาในปี พ.ศ. 2504 โดยในระหว่างท่ีก าลังศึกษาในระดับ

ปริญญาตรีทวกี็ไดส่้งผลงานศิลปะเขา้ร่วมประกวดศิลปกรรมแห่งชาติจนไดรั้บรางวลัติดต่อกนัถึง 4 

คร้ัง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2501- 2504 ซ่ึงทวีไดรั้บรางวลัเหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรมในการแสดง

ศิลปกรรมแห่งชาติคร้ังท่ี 9 (ในขณะท่ีก าลังศึกษาชั้นปีท่ี 3) และคร้ังท่ี 10 และต่อมาทวีก็ได้รับ
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รางวลัเกียรตินิยมอนัดบั 2 เหรียญเงินประเภทจิตรกรรม  จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติคร้ังท่ี 11 

และ 12 และได้รับรางวลัเกียรตินิยมอนัดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทภาพพิมพ์ ในการแสดง

ศิลปกรรมแห่งชาติคร้ังท่ี 12 อีกดว้ย132 หลงัจากจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ทวีจึงไดเ้ร่ิมประกอบ

อาชีพรับราชการเป็นอาจารย์สอนศิลปะท่ีวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวะการศึกษา วิทยาเขตภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ปัจจุบนัคือ มหาวิทยาลยัราชมงคลอีสาน) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 และไดมี้ส่วน

ร่วมในการก่อตั้งแผนกศิลปกรรมในสังกดัคณะวิชาออกแบบในปี พ.ศ. 2509 อีกดว้ย โดยทวีไดท้  า

อาชีพขา้ราชการครูเป็นระยะเวลาถึง 30 ปี จนเกษียณอายใุนปี พ.ศ. 2537133  

 ผลงานของทวี ในช่วงท่ีศึกษาในระดบัปริญญาตรีนั้น มกัจะไดรั้บอิทธิพลทางรูปแบบ

มาจากศิลปะแนวอิมเพรสชัน่นิสม ์(Impressionism) ซ่ึงเป็นวิธีการเขียนรูปในรูปแบบท่ีตอบสนอง

กับความประทับในใจท่ีต่อสถานท่ีในขณะท่ีก าลังเขียนอยู่อย่างฉับพลันและรวดเร็ว ผลงาน

จิตรกรรมของทวีอย่าง ต้นไม้ ซ่ึงเป็นผลงานในปี พ.ศ. 2507  ซ่ึงเป็นผลงานจิตรกรรมภาพทิวทศัน์

ของป่าไมท่ี้ถูกเขียนข้ึนมาอยา่งฉบัไว มีการใชสี้สันท่ีดูฉูดฉาดสดใส และตดักนัอยา่งรุนแรง รวมทั้ง

การใช้ฝีแปรงท่ีดูรุนแรง และใช้เน้ือสีท่ีค่อนขา้งหนาเพื่อสร้างระนาบพื้นผิวให้ดูมีมิติ นูนออกมา

จากภาพ ซ่ึงรูปแบบของผลงานในช่วงเวลาน้ีของทวีนั้น เป็นอิทธิผลทางรูปแบบต่อการสร้างสรรค์

ผลงานศิลปะในช่วงต่อมา 

                                            
ภาพท่ี 103 ภาพผลงาน ต้นไม้ ในปี พ.ศ. 2507  ของทว ีรัชนีกร 
ท่ีมา : สาธิต ทิมวฒันบรรเทิง, “องคค์วามรู้ศิลปินแห่งชาติ : ทว ีรัชนีกร,” วารสารศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 13, 1(มกราคม - มิถุนายน 2552): 17. 
                                                           

 132โอชนา พูลทองดีวฒันา, เร่ืองของมนุษย ์เร่ืองของ ทวี รัชนีกร (กรุงเทพมหานคร: ส านกัวิจยัศิลป์ พีระศรี, 

2553), 3. 

 
133

 สยามรัฐออนไลน์ [นามแฝง], "หอศิลป์ทวี รัชนีกร พื้นท่ีศิลปะโคราช เข้าถึงสัมผัสได้ : ร่วมสมัย,"  

https://siamrath.co.th/n/15770. 
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 หลังจากท่ีทวีส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรีแล้ว เกิดมีกระแสนิยมของศิลปะ

นามธรรม ข้ึนในวงการศิลปะของไทย ทวีจึงทดลองสร้างผลงานศิลปะในลกัษณะนามธรรมข้ึนมา

เช่นกนั โดยผลงานของทวใีนช่วงเวลานั้นจะมีลกัษณะท่ีส่ือสารดว้ยทศันธาตุพื้นฐานมาประกอบกนั

เช่น เส้น สี และรูปทรง ท่ีมุ่งเน้นไปท่ีการแสดงออกถึงความงามของรูปทรงในเชิงศิลปะ ผลงาน

ในช่วงน้ีท่ีดูเด่นชดัไดแ้ก่ ผลงานช่ือ องค์ประกอบสีขาว ในปี พ.ศ. 2507   

 

                                         
 

ภาพท่ี 104 ภาพผลงาน องค์ประกอบสีขาว/10 ในปี พ.ศ. 2507  ของทว ีรัชนีกร 
ท่ีมา : สาธิต ทิมวฒันบรรเทิง, “องคค์วามรู้ศิลปินแห่งชาติ : ทว ีรัชนีกร,” วารสารศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 13, 1(มกราคม - มิถุนายน 2552): 17. 
 

 ถึงแมว้า่ทวีนั้นจะจบการศึกษาจากสถาบนัท่ีเนน้ทกัษะในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ

เป็นพื้นฐานอยา่งคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ ์และทวีเองก็เป็นศิลปินท่ีทกัษะฝีมือ

ในทางจิตรกรรมในระดบัสูง แต่ผลงานของทวนีั้นกลบัไม่ไดใ้ชล้กัษณะของการเขียนให้เหมือนจริง

ดงัเช่นตาเห็น แต่ทวีกลบัเลือกใช ้ทีแปรงท่ีดูกระชาก รุนแรง สีสันท่ีมีความดิบสด และมีการตดักนั

ของสีท่ีค่อนขา้งรุนแรง รวมทั้งการดดัแปลง และตดัเส้นรูปทรงให้ดูเรียบง่าย ดูเรียบแบนเป็น 2 มิติ

นั้น ทั้งน้ีเพราะทวีนั้นไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากรูปร่างของตวัหนงัตะลุง ซ่ึงทวีมีความประทบัใจ

กบัรูปร่างของตวัหนงัตะลุงน้ีตั้งแต่วยัเด็ก134   

                                                           

 
134

 โอชนา พลูทองดีวฒันา, เร่ืองของมนุษย ์เร่ืองของ ทว ีรัชนีกร 4-5. 



  131 

 ในระหว่างท่ีทวีไดรั้บราชการครูอยู่ท่ีวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวะการศึกษา วิทยา

เขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนืออยูน่ั้น ทวกี็ยงัคงมุ่งมัน่ในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะของตนเองอยา่ง

ต่อเน่ือง ซ่ึงผลงานในช่วงเวลานั้นของทวีจะหยิบยกเอาประเด็นต่าง ๆ ในสังคมและการเมืองของ

ไทยมาเป็นประเด็นหลกัในการสร้างสรรค์ผลงาน เช่น เหตุการณ์ในในช่วงปี พ.ศ. 2505 ซ่ึงเป็น

ช่วงเวลาท่ีก าลงัเกิดสงครามเวียดนาม โดยรัฐบาลไทยยอมให้ทหารจากสหรัฐอเมริกามาตั้งฐานทพั

ในตวัจงัหวดันครราชสีมา และทหารอเมริกาเหล่าน้ียงัไดเ้ขา้มาท าลายสภาพสังคมและวฒันธรรม

ชนบท การกดข่ีทางเพศกบัผูห้ญิงไทย ปัญหาโสเภณี  การเปิดสถานบนัเทิงยามราตรี การดูถูกชาว

ไทยจากทหารอเมริกา ทั้งน้ีขา้ราชการในทอ้งท่ีก็ยงัใช้อ านาจกดข่ีข่มเหงประชาชน รวมทั้งยงัถูก

หน่วยงานของภาครัฐทอดทิ้งและไม่ใส่ใจในการแกปั้ญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน135 ภาพเหตุการณ์แห่ง

ความทุกข์ระทมต่าง ๆ เหล่าน้ี ลว้นแลว้แต่เป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะท่ีใช้

สะทอ้นสังคมของทวทีั้งส้ิน  

 ผลงานของทวีท่ียงัหลงเหลือจากช่วงเวลานั้นมีเพียง 3 ภาพไดแ้ก่ ภาพ เด็กสาวชนบท 

ท่ีสะทอ้นเร่ืองราวของการโดนดูถูกและมองว่าหญิงไทยเป็นเพียงวตัถุทางเพศจากชนชาติอเมริกา

ท่ีมาอยู่ในไทย ซ่ึงผลงานชนิดน้ีมีลกัษณะของการแสดงออกท่ีเหมือนกบัการผสมผสานระหว่าง

ศิลปะก่ึงนามธรรม (Semi- Abstract) กบัการวาดรูปในแบบส าแดงอารมณ์ (Expressionism), ภาพ 

ปีศาจเผดจ็การ ซ่ึงแสดงออกในเชิงสัญลกัษณ์อนัประกอบไปดว้ย หวักะโหลกท่ีดูคลา้ยกบักะโหลก

ของมนุษยผ์สมกบัลกัษณะของกะโหลกสัตว ์จ  านวน 2 หัว หันหนา้เขา้หากนัในระยะประชิด และ

หัวหน่ึงก าลงัสวมใส่หมวกทหารไทยและอีกหัวหน่ึงก าลงัสวมใส่หมวกทหารอเมริกาตั้งอยู่ตรง

กลางภาพ และมีรูปสัญลกัษณ์สวสัดิกะ ท่ีมีลวดลายเป็นธงชาติไทยเป็นพื้นหลงัอีกดว้ย และภาพ 

สัตว์สงคราม ซ่ึงเป็นภาพของ ทหารยนืถือปืนยนืกม้หนา้อยูต่รงกลางภาพ แต่ตวัละครน้ีกบัมีลกัษณ์

ท่ีดูคลา้ยสัตวป์ระหลาด มีอวยัวะต่าง ๆ ท่ีดูหนา้เกลียด ชวนขนลุก136  

                                                           

 
135

 สาธิต ทิมวฒันบรรเทิง, "องคค์วามรู้ศิลปินแห่งชาติ : ทวี รัชนีกร," วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยั

ศรีนครินทรวโิรฒ 3, no. 1(มกราคม - มิถุนายน 2552) (2552): 17. 

 
136

 โอชนา พลูทองดีวฒันา, เร่ืองของมนุษย ์เร่ืองของ ทว ีรัชนีกร 13. 



  132 

                                               
ภาพท่ี 105 ภาพผลงาน เดก็สาวชนบท ของทว ีรัชนีกร 
ท่ีมา : สาธิต ทิมวฒันบรรเทิง, “องคค์วามรู้ศิลปินแห่งชาติ : ทว ีรัชนีกร,” วารสารศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 13, 1(มกราคม - มิถุนายน 2552): 17. 
 

 เวลาต่อมาในช่วงท่ีประเทศไทยนั้นเกิดเหตุการณ์ส าคญัทางการเมืองอยา่งเหตุการณ์ 14 

ตุลาคม พ.ศ. 2516 และ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ในขณะนั้นทวีได้ด ารงต าแหน่งเป็นหัวหน้าแผนก

ศิลปกรรม ทวีเองก็เป็นส่วนหน่ึงของการเคล่ือนไหวทางการเมืองในคร้ังนั้ น เช่น การเขียน

โปสเตอร์ประทว้งไปติดตามพื้นท่ีต่าง ๆ ในจงัหวดันครราชสีมา และเหตุการณ์ความขดัแยง้ทาง

การเมืองน้ีท าให้หนังสือและผลงานศิลปะของทวีถูกท าลายไปเป็นจ านวนมาก และท าให้ทวีถูก

จ าคุกเป็นระยะเวลาสั้น ๆ อีกดว้ย และเม่ือถูกปล่อยตวัออกมาทวกี็จ  าเป็นตอ้งใชว้ชิาชีพทางศิลปะมา

ใช้เขียนเพื่อตกแต่งตามสถานบนัเทิงยามราตรี แต่ในเวลาเดียวกนันั้นทวีก็คงสร้างผลงานศิลปะท่ี

สะทอ้นสังคมและการเมืองอยูอ่ยา่งหลบซ่อน 

 ต่อมาในช่วงทศวรรษ 2530 วงการศิลปะของไทยเร่ิมต่ืนตวักบัศิลปะส่ือผสม ทวีเองก็

เร่ิมสร้างผลงานศิลปะโดยใชส่ื้อวสัดุมาเป็นเคร่ืองมือถ่ายทอดเร่ืองราวดว้ยเช่นกนั ผลงานศิลปะใน

ช่วงเวลาน้ีของทวีนั้นจะเน้นไปท่ีการส่ือสารแบบประชดประชัน เสียดสี และเยย้หยนันโยบาย 

“ฟองสบู่” ของรัฐบาลในเวลานั้น มีผลงานท่ีโดดเด่นอยา่งเช่น ผลงาน สินค้าส่งออก ซ่ึงเป็นผลงาน

ท่ีมีลกัษณะบรรจุภณัฑ์ท าด้วยไม ้ด้านในบรรจุไมแ้กะสลกัเป็นรูปร่างของผูห้ญิงสวมใส่จบัป้ิงสี

ทอง ซ่ึงก าลงัเยย้หยนัวา่สินคา้ส่งออกของประเทศในเวลานั้นคืออะไร 
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ภาพท่ี 106 ภาพผลงานของ สินค้าส่งออก ของทว ีรัชนีกร  
ท่ีมา :สาวิตรี ตลบัแป้น, ศิลปิน ทวี รัชนีกร ช่ือผลงานแกะไม ้สินคา้ส่งออก, เขา้ถึงเม่ือ 4 เมษายน
2561, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.sac.or.th/databases/museumdatabase/review_inside_image_tags. 
php?show=2&keyword=ประติมากรรม&per_page=10&SortID= 
 

 ผลงานส่ือผสมของทวมีีการผสมผสานการใชข้องวสัดุท่ีหลากหลาย วสัดุไม ้วสัดุเหลือ

ใช ้เคร่ืองมือ  หิน หรือหอยเบ้ีย เป็นตน้ ซ่ึงวสัดุเหล่าน้ีลว้นแลว้แต่เป็นวสัดุท่ีเต็มไปดว้ยความทรง

จ าของทวีในวยัเด็กของทวีและมีความหมายในเชิงสัญลักษณ์ทั้ งส้ิน ดังเช่นผลงาน คืนหน่ึงท่ี

ชายหาดพัทยา ซ่ึงทวีเลือกใช้หอยเบ้ียเป็นสัญลักษณ์ของเพศหญิง ซ่ึงต้องการส่ือเป็นในนัยยะ

เก่ียวกบัประเด็นทางเพศท่ีเกิดข้ึนในชายหาดพทัยาได้137 

 นอกจากทวีจะมีทกัษะฝีมือในเทคนิคจิตรกรรมสีน ้ ามนัและส่ือผสมแลว้นั้น ทวียงัมี

ความคิดสร้างสรรค์ในการใช้เทคนิคทางจิตรกรรมและวาดเส้นลงบนกระดาษสาและกระดาษ

โบราณ ซ่ึงเกิดจากการทดลองของทวีซ่ึงน าเอากระดาษเก่า สมุดข่อย และสมุดใบลาน ท่ีช ารุดหรือ

ถูกทิ้งมามาซ่อมแซมและประกอบข้ึนมาใหม่แลว้น ามาสร้างสรรคเ์ป็นผลงานเช่น ผลงาน เกาขีเ้ร้ือน 

ซ่ึงเป็นผลงานซ่ึงทวีไดรั้บแรงบนัดาล เร่ืองเล่าเก่ียวกบัความเช่ือเก่ียวกบัผเีปรต ซ่ึงเป็นเร่ืองเล่าตาม

ความเช่ือของคนไทยท่ีกล่าวถึง ผูท่ี้กระท ากรรมเลวไวอ้ยา่งรุนแรงคร้ังเม่ือยงัมีชีวิตอยู ่เม่ือตายไปก็

จะไปเกิดเป็นผีเปรตซ่ึงมีด้วยกนัหลายประเภท บ้างมีข้ีเร้ือนข้ึนตามล าตวั ตอ้งคอยเกาข้ีเร้ือนอยู่

ตลอดเวลาอยา่งทุกข์ทรมาน โดยเร่ืองราวทางความเช่ือเหล่าน้ีเป็นเร่ืองราวท่ีบิดาของทวีในขณะท่ี

ก าลงับวชอยูเ่ล่าทวฟัีงในวยัเด็ก138, ผลงาน เมนูอาหารท่ีพัทยา และ ขนมหวานขายดีท่ีพัทยา ซ่ึงเป็น

                                                           

 
137

 ibid., 14. 

 
138

 ibid., 15. 
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เทคนิคสีน ้ าบนกระดาษโบราณ ซ่ึงทวีได้ส่ือถึงเร่ืองราวการซ้ือขายบริการทางเพศซ่ึงเกิดข้ึนใน

บริเวณชายหาดพทัยา ผา่นทางสัญลกัษณ์ต่าง ๆ เช่น รูปทรงท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัหนา้อกผูห้ญิง

และมีรูปของหอยเบ้ียซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัอวยัวะเพศหญิงวางซ้อนอยูด่า้นบนอีกดว้ย รูปทรง

ต่าง ๆ เหล่าน้ีเรียงต่อกนัอยา่งเป็นระเบียบอยูท่ ัว่ทั้งภาพ139 

 ทวีนั้นได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะท่ีสะท้อนเร่ืองราวของการเมืองและสังคมอย่าง

ต่อเน่ือง ซ่ึงผลงานของทวียงัเป็นเคร่ืองบนัทึกประวติัศาสตร์เก่ียวกบัการเมืองและสังคมท่ีเกิดข้ึนใน

ประเทศไทยได้อีกดว้ย ยกตวัตวัอย่างเช่น ในช่วงปี พ.ศ. 2540 ซ่ึงไทยก าลงัประสบปัญหาวิกฤต

เศรษฐกิจ เป็นหน้ีกองทุน IMF  ทวีจึงสร้างผลงาน IMF ข้ึนเพื่อเปรียบเทียบว่าสถานการณ์ทาง

เศรษฐกิจของไทยในเวลาเหมือนก าลังอยู่ใต้ฝ่าเท้าของผูมี้อ านาจ และผลงาน ไม่มีตัวเลือก ซ่ึง

สะทอ้นเร่ืองราวการแยง่ชิงอ านาจของขั้วทางการเมืองสลบักนัไปมา จนกลายเป็นวา่ประชาชนแทบ

จะไม่มีตวัเลือกอ่ืนท่ีดีกวา่เลย เพราะไม่วา่จะเลือกขั้วอ านาจไหนข้ึนมา ก็ไม่มีส่ิงใดจะเปล่ียนแปลง

ไปในทางท่ีดีข้ึน140 

                            
 

ภาพท่ี 107 ภาพผลงาน ขนมหวานขายดีท่ีพัทยา ของทว ีรัชนีกร 
ท่ีมา : สาธิต ทิมวฒันบรรเทิง, “องคค์วามรู้ศิลปินแห่งชาติ : ทว ีรัชนีกร,” วารสารศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 13, 1(มกราคม - มิถุนายน 2552): 22. 
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 สาธิต ทิมวฒันบรรเทิง, "องคค์วามรู้ศิลปินแห่งชาติ : ทว ีรัชนีกร," 22. 
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 โอชนา พลูทองดีวฒันา, เร่ืองของมนุษย ์เร่ืองของ ทว ีรัชนีกร 17. 
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 ในปี พ.ศ. 2543 ทวีไดรั้บเชิญมาแสดงผลงานในหอศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ในช่ือ

นิทรรศการการแสดงศิลปกรรมของ ทวี รัชนีกร ซ่ึงผลงานในคร้ังนั้ น ท่ีทั้ งจิตรกรรมและ

ประติมากรรมจ านวนมากมาจดัแสดง ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 ไดรั้บคดัเลือกเป็นศิลปินดีเด่นประจ า

จงัหวดันครราชสีมา และไดเ้ป็นศิลปินยอดเยี่ยม “ทุนสร้างสรรคศิ์ลป์ พีระศรี” ในปี พ.ศ. 2548  ทวี

ไดรั้บการเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทศันศิลป์ (จิตรกรรม) โดยส านกังานวฒันธรรม

แห่งชาติ กระทรวงวฒันธรรม และแสดงผลงานในโครงการเชิดชูการสร้างสรรค์ศิลปกรรมของ

ศิลปินไทย โดยหอศิลป์ มหาวทิยาลยัศิลปากร141 

 

                  
 

ภาพท่ี 108 ภาพหนา้ปกสูจิบตัรนิทรรศการ การแสดงศิลปกรรมของ ทวี รัชนีกร 
ท่ีมา :สาวิตรี สัตยายุทย์, การแสดงศิลปกรรมของ ทวี รัชนีกร THE ART EXHIBITION BY 
TAWEE RAJANEEKORN, เ ข้ า ถึ ง เ ม่ื อ  27 กุ ม ภ า พั น ธ์ 2561, เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก 
http://www.ists.tsu.ac.th/ists/programartbook/detail.php?p_id=17739 
 

 ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 ทวีจึงไดก่้อตั้งหอศิลป์ทวี รัชนีกร ข้ึนท่ีจงัหวดันครราชสีมา ดว้ย

งบประมาณส่วนตวั เพื่อให้เป็นสถานท่ีเผยแพร่และแหล่งเรียนรู้เก่ียวศิลปะในแขนงต่าง ๆ ส าหรับ

ผูค้นทอ้งถ่ินในจงัหวดัและภูมิภาคใกลเ้คียง 

                                                           

 
141

 ibid., 4-5. 
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 ในช่วงปี พ.ศ. 2550 – 2553 ทวีนั้ นได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะกว่า 200 ช้ิน จึงได้

รวบรวมผลงานเหล่านั้นมาจดัแสดงเป็น นิทรรศการศิลปกรรมเชิดชูเกียรติ ศิลปินแห่งชาติ ทวี 

รัชนีกร “เร่ืองของมนุษย์” ตั้งแต่วนัท่ี  5 – 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ณ  หอศิลป์ PSG คณะจิตรกรรม 

ประติมากรรม และภาพพิมพ ์มหาวทิยาลยัศิลปากร ซ่ึงเป็นผลงานจิตรกรรมท่ีทวีไดจ้ากแรงบนัดาล

ของการสร้างสรรค์จากเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ี เกิดข้ึนในสังคมมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองราวจาก

ประสบการณ์ตรงของทวีท่ีมีสังคมและสภาพแวดล้อม เช่น ความสะเทือนใจจากการท่ีพบเห็น

ผูห้ญิงสติไม่สมประกอบก าลงัตั้งทอ้งซ่ึงเกิดจากการโดนขมข่ืน เร่ืองราวของสุภาษิตหรือนิทาน

พื้นบา้นซ่ึงคอยมอบคติสอนใจให้มนุษยป์ฏิบติัตนอยูใ่นท านองคลองธรรม และเร่ืองราวของความ

เช่ือเร่ืองการเวียนว่ายตายเกิดของมนุษยใ์นไตรภูมิ ท่ีคอยตอกย  ้ามนุษยใ์ห้เกรงกลวัและเขา้ใจใน

เร่ืองของกฎแห่งกรรม 

 

                                       
 

ภาพท่ี 109 ภาพผลงาน เปรตปากอยู่บนหัว ของทวี รัชนีกร 
ท่ีมา : Bangkok Art News [นามแฝง], ผลงานของทว ีรัชนีกร, เขา้ถึงเม่ือ 27 พฤษภาคม 2561, เขา้ถึง
ไดจ้าก http://www.bangkokartnews.com/Arts%20for%20Auction%202011/2.Arts%20for% 
20Auction%202011.htm 
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 ลักษณะท่ีโดนเด่นในผลงานของทวีคือการใช้รูปทรงอันเป็นเอกลักษณ์ โดยการ

ลดทอนและดดัแปลงรูปทรงจากความเป็นจริงให้เหลือเพียงโครงสร้างของมนุษยอ์ย่างง่าย รูปร่าง

และทศันียภาพต่าง ๆ ในตวัผลงานมีลกัษณะเรียบแบน ดูเป็น 2 มิติ  รวมทั้งการเลือกใชสี้ท่ีดูฉูดฉาด

ตดักนัค่อนขา้งรุนแรง การใช้ท่ีแสดงออกในเชิงอารมณ์และสัญลกัษณ์มากกว่าท่ีจะน าเสนอให้

เหมือนความจริง ดว้ยรูปแบบต่าง ๆ ดงัท่ีกล่าวมาน้ีท าให้ผลงานของทวมีีลกัษณะหลายประการท่ีมี

ความคล้ายคลึงกบัลกัษณะของการ์ตูน ถึงแมว้่าทวีจะไม่ได้รับอิทธิพลในการสร้างสรรค์มาจาก

รูปแบบของการ์ตูนโดยตรงก็ตาม 

 

3.4 ทวศัีกดิ์ ศรีทองดี   

 ทวีศกัด์ิ ศรีทองดี ศิลปินผูส้ร้างผลงานวิจิตรศิลป์ท่ีมีลกัษณะโดดเด่นดว้ยลายเส้นท่ีมี

ลกัษณะเป็นการ์ตูน ทวีศกัด์ิมกัเขียนภาพมนุษยเ์พื่อสร้างภาพแทน (Representation) ของเร่ืองราว

ต่าง ๆ ในสังคม เช่น เสรีภาพ ค่านิยม มายาคติ ความไม่ยติุธรรม กฎเกณฑ ์อ านาจ และความขดัแยง้ 

ซ่ึงสามารถพบเห็นเร่ืองราวเหล่าน้ีไดไ้ม่ยากในชีวติประจ าวนั 

 ทวีศกัด์ิ ศรีทองดี เกิดเม่ือวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2513 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี

และปริญญาโท จากคณะจิตรกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

โดยมีนามแฝงในวงการศิลปะว่า โลเล  ซ่ึงทวีศกัด์ิเป็นบุคคลท่ีมีช่ือเสียงอย่างมากในวงการศิลปะ 

และภาพประกอบ ทวศีกัด์ินั้นเองเคยทดลองเส้นทางหลากหลายอาชีพก่อนจะผนัตนเองออกมาเป็น

ศิลปินเต็มตัว เช่น ท างานเป็นเป็นผูจ้ ัดการฝ่ายดิสเพลย์ (การจัดวางหน้าร้าน) ของสินค้าใน

หา้งสรรพสินคา้แห่งหน่ึงเป็นเวลาประมาณ 2 ปี เพื่อจะเก็บเงินเพื่อท่ีจะน ามาเป็นตน้ทุนในการสร้าง

ผลงานศิลปะของตนเอง  

 ทวีศกัด์ินั้นชอบพกพาสมุดบนัทึกภาพร่างติดตวัไปทุกท่ี เพื่อท่ีเป็นการผอ่นคลายและ

จดบนัทึกเร่ืองราวหรือความคิดต่าง ๆ ไวไ้ด้อย่างทันท่วงที โดยทวีศกัด์ิจะบันทึกเร่ืองราวหรือ

ความคิดต่าง ๆ ออกมาเป็นรูปภาพในลกัษณะเป็นลายเส้นเรียบง่าย รวมทั้งมีการดดัแปลงรูปร่างให้

เป็นไปตามจินตนาการของทวีศกัด์ิเองอีกดว้ย ทวีศกัด์ิยงัมีนิสัยท่ีช่ืนชอบในการอ่านหนังสือเป็น

อยา่งมาก จึงท าใหต้วัทวศีกัด์ิไดรั้บขอ้มูลและแรงบนัดาลใจมากมายจากการอ่านหนงัสือ 
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ภาพท่ี 110 ภาพสมุดบนัทึกภาพร่างของทวศีกัด์ิ ศรีทองดี 
ท่ีมา : สลิลา มหันต์เชิดชูวงศ์, โลเล-ทวีศกัด์ิ ศรีทองดี: คุยเอาพลงังานกบัศิลปินท่ีวาดชีวิตข้ึนจาก
ความเพลิน, เขา้ถึงเม่ือ 29 มีนาคม 2561, เขา้ถึงไดจ้าก https://www.adaymagazine.com/interviews 
/dialogue-18 
 

 ทวศีกัด์ิเร่ิมแสดงผลงานเด่ียวคร้ังแรกในช่วงปี 2537 โดยมีช่ือชุดวา่ Dream ซ่ึงหลงัจาก

นั้นทวีศกัด์ิก็เร่ิมมีความสนใจท่ีจะส่ือสารถึงแง่มุมและเส้นแบ่งเกณฑ์ท่ีระหวา่งเพศสภาพและเพศ

สถานะ รวมทั้งความเป็นไปต่าง ๆ ของชีวิตในสังคมเมือง ต่อมาผลงานในช่วงปี พ.ศ. 2538 ก็เร่ิมท่ี

จะสะทอ้นถึงเร่ืองราวของวฒันธรรมประชานิยม (Pop Culture) เช่น วฒันธรรมต่าง ๆ ของชุมชน

เมือง คนดัง ดารา นางแบบ ส่ือโฆษณา และแฟชั่น การน าเสนอในด้านเน้ือหาของทวีศกัด์ิใน

ช่วงเวลานั้นมกัจะน าเสนอเร่ืองวฒันธรรมป๊อปของชนชั้นกลางในเมืองใหญ่ก่อนท่ีสังคมจะกา้วเขา้

สู่ช่วงวกิฤตเศรษฐกิจในช่วงปี พ.ศ. 2540142 

                                                           

 
142

 EDITOR [นามแฝง], "ทวศีกัด์ิ ศรีทองดี โลเล,"  http://www.artbangkok.com/?p=45134. 
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ภาพท่ี 111 ภาพผลงาน LOVE ของทวศีกัด์ิ ศรีทองดี 
ท่ีมา : นัดดา ธนทาน. การวิเคราะห์ศึกษาภาพเขียนมนุษยข์อง ทวีศกัด์ิ ศรีทองดี ระหว่างปี พ.ศ.
2540 – 2554. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยั
ศิลปากร, 2556.), 29. 
 
  ผลงานงานในนิทรรศการ Dream ส่วนมากจะน าเสนอเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคม
มนุษย์ท่ีเป่ียมล้นไปด้วยการแข่งขนั ความวุ่นวาย การแก่งแย่งชิงดี รวมทั้งความเช่ียวกราดของ
กระแสสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ปัจจยัต่าง ๆ เหล่าน้ีล้วนท าให้มนุษย์เรามีการ
ปรับเปล่ียนทั้งสภาพภาพความเป็นอยู ่ร่างกาย และจิตใจ เพื่อท่ีจะอยูร่อดในสภาวะสังคมท่ีแสนจะ
วุ่นวายน้ีได้ “การคิดฝัน (Dream)” จึงเป็นดัง่อุดมการณ์ หรือเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจให้มนุษยต่์อสู้
ด ารงชีวิตอยูอ่ยา่งมีความสุขได้143 ส่วนในดา้นรูปแบบทวศีกัด์ิจะถ่ายทอดเร่ืองราวต่าง ๆ ผา่นทางรูป
บุคคลท่ีมีลกัษณะคลา้ยการ์ตูน ซ่ึงมีความหลากหลายทางเพศ วยั และบุคลิกภาพ ถ่ายทอดเร่ืองราว
ในประเด็นท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละภาพ เช่น ผลงาน LOVE ท่ีปรากฏเป็นภาพของชายซ่ึงก าลงัใช้
มือซา้ยโอบไหล่คนรัก ซ่ึงส่ือถึงความคิดฝันท่ีอยากจะปกป้องคนรักของตนใหดี้ท่ีสุด เป็นตน้ 

                                                           

 
143

 นัดดา ธนทาน, "การวิเคราะห์ศึกษาภาพเขียนมนุษยข์อง ทวีศกัด์ิ ศรีทองดี ระหว่างปี พ.ศ.2540 – 2554" 

(วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิาทฤษฎีศิลป์ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2556), 31-32. 
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 ในปี พ.ศ. 2543 ทวีศกัด์ิได้มีโอกาสแสดงผลงานในต่างประเทศในช่ือนิทรรศการ 

Thaweesak Srithongdee ณ Rob Jurka Gallery กรุงแอมสเตอร์ดมั ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซ่ึงเน้ือหา

ส่วนใหญ่ในนิทรรศการคร้ังน้ีของทวีศกัด์ิคือ “ความปรารถนาและความส าเร็จของชีวิตมนุษยท่ี์

สังคมยอมรับ”144 ซ่ึงลว้นเป็นความปรารถนาของมนุษยท์ัว่ไปของสังคมยุคใหม่ ทั้งการมีฐานะท่ีดี 

การมีครอบครัวท่ีอบอุ่น และท่ีอยู่อาศยัท่ีดีและสวยงาม ส่วนในดา้นรูปแบบทวีศกัด์ิได้ถ่ายทอด

เร่ืองราวผ่านทางรูปภาพของมนุษย ์ในเพศ วยั และบุคลิกท่ีแตกต่างกนัออกไป บา้งเปลือยกายให้

เห็นถึงกลา้มเน้ือท่ีก าย  า บา้งก็ท าท่าทางท่ีดูแปลกตาอย่างเช่นการสอดใส่น้ิวมือเขา้ไปในปากของ

บุคคลอ่ืน ภาพลกัษณ์และท่าทางต่าง ๆ เหล่าน้ีลว้นถ่ายทอดเร่ืองราวของความปรารถนาท่ีแตกต่าง

กนัในแต่ละบุคคล ยกตวัอย่างเช่น ผลงาน MY FAMILY ซ่ึงเป็นภาพท่ีสะทอ้นถึงความปรารถนา

ทางด้าน “ครอบครัว”145 ในสังคมไทย ซ่ึงมีความตอ้งการท่ีจะสร้างครอบครัวท่ีอยู่กนัอย่างพร้อม

หนา้ มีความสุข และมีฐานะความเป็นอยูท่ี่ดี 

             

ภาพท่ี 112 ภาพผลงาน MY FAMILY ของทวศีกัด์ิ ศรีทองดี  
ท่ีมา : นัดดา ธนทาน. การวิเคราะห์ศึกษาภาพเขียนมนุษยข์อง ทวีศกัด์ิ ศรีทองดี ระหว่างปี พ.ศ.
2540 – 2554. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยั
ศิลปากร, 2556.), 39. 
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 ณรงคศ์กัด์ิ นิลเขต, "วฒันธรรมป๊อบในป๊อบอาร์ตไทย " (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต ibid.2555), 35-

36. 
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 ในปี พ.ศ. 2544 ทวีศกัด์ิไดมี้โอกาศแห่งผลงานนิทรรศการ Drive My Car ณ หอศิลป์ 

Atelier Frack and Lee ในประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงถ่ายทอดเน้ือหาเก่ียวกบัการควบคุมแรงปรารถนาใน

ตวัของมนุษย ์ซ่ึงส่วนมากเป็นความปรารถนาในเร่ืองความสัมพนัธ์ทางเพศในรูปแบบต่าง ๆ ของ

มนุษย ์ไม่วา่จะเป็นดา้นความรัก ความซ่ือสัตยต่์อคนรัก หรือแมก้ระทัง่ความตอ้งการต่าง ๆ ทางเพศ

ทั้งในดา้นร่างกายและจิตใจ ซ่ึงทวีศกัด์ิไดเ้ล่าเร่ืองราวต่าง ๆ เหล่าน้ีผ่านทางรูปร่างของมนุษยช์าย

และหญิงท่ีมีร่างกายซ่ึงเปลือยเปล่าในบริบทและท่าทางท่ีหลากหลาย ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 ทวีศกัด์ิ

ก็ไดจ้ดัแสดงนิทรรศการ Trace ณ หอศิลป์ H Gallery ในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีเน้ือหาผลงานท่ีเล่า

เร่ืองถึงกลไกการปกป้องตนเองของมนุษย ์รูปแบบการปรับตวัรูปแบบต่าง ๆ ในเชิงอุปมาอุปมยั 

เพื่อความอยูร่อดในสังคม และการปกปิดปมดอ้ยต่าง ๆ ของตนเองไว ้ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 ทวศีกัด์ิ

ได้แสดงนิทรรศการ Neo-Morph ณ หอศิลป์ Thavibu Gallery กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นเร่ืองของ

จินตนาการของทวีศกัด์ิเองท่ีมีต่อการกลายพนัธ์ุของมนุษย ์จากปัจจยัต่าง ๆ เช่น สภาวะสังคมและ

ส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไป รวมทั้งความตอ้งการของมนุษยท่ี์ตอ้งการเปล่ียนแปลงรูปลกัษณ์ตนเองไป

ในทางท่ีมนุษยน์ั้นเช่ือวา่เป็นการท าใหมี้ชีวติดีข้ึน146 

                          
ภาพท่ี 113 ภาพผลงาน MY WORLD ในนิทรรศการ DRIVE MY CAR ของทวศีกัด์ิ ศรีทองดี  
ท่ีมา : นัดดา ธนทาน. การวิเคราะห์ศึกษาภาพเขียนมนุษยข์อง ทวีศกัด์ิ ศรีทองดี ระหว่างปี พ.ศ.
2540 – 2554. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยั
ศิลปากร, 2556.), 43. 
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 นัดดา ธนทาน, "การวิเคราะห์ศึกษาภาพเขียนมนุษยข์อง ทวีศกัด์ิ ศรีทองดี ระหว่างปี พ.ศ.2540 – 2554" 

(วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิาทฤษฎีศิลป์ ibid.2556), 42-58. 
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  ในปี พ.ศ. 2548 ทวีศกัด์ิไดมี้โอกาสนิทรรศการช่ือ GROOVE ณ หอศิลป์ H Gallery ใน
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงท่ีเน้ือหาของผลงานในนิทรรศการคร้ังน้ีกล่าวถึง “การเปล่ียนแปลง” ในสภาวะ
ต่าง ๆ เช่น การเปล่ียนแปลงจากวยัเด็กสู่วยัรุ่น การเปล่ียนแปลงของบริบทและค่านิยมในสังคม โดย
รูปแบบของผลงานคร้ังน้ีจะมีการใชสี้สันท่ีดูฉูดฉาดมากข้ึน รวมทั้งมีการหยิบยืมเอาลวดลายของ
เส้ือผา้มาซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ท่ีค่อนขา้งชดัเจนในการแสดงออกถึงความรวดเร็วในการเปล่ียนแปลง
ของค่านิยมในการแต่งตวัของสังคมมนุษยม์าปรากฏในตวัผลงานอีกดว้ย และต่อมาในปี พ.ศ. 2549 
ทวีศกัด์ิได้แสดงนิทรรศการชุด Hero ณ หอศิลป์ Fukuoka Asian Art Musuem ในประเทศญ่ีปุ่น 
และหอศิลป์ Plastique Kinetic Worms ในประเทศสิงคโปร์ ในปี พ.ศ. 2550 ซ่ึงมีเน้ือหาท่ีน าเสนอ
ถึงตวัตนและการมีอยู่ของวีรบุรุษ (Hero) ท่ีเป็นท่ียกย่องและไดรั้บการไวเ้น้ือเช่ือใจจากสังคม ซ่ึง
เปรียบเสมือนกบัเป็นผูน้ าทางสังคมไปโดยปริยาย ทวีศกัด์ิจึงไดต้ั้งค  าถามเก่ียวมายาคติของ “Hero” 
ในสังคม147 วา่ในความเป็นจริงแลว้วีรบุรุษเหล่าน้ีเป็นเช่นไร มีตวัตนจริงหรือไม่ และแตกต่างจาก
วีรบุรุษในอุดมคติท่ีสามารถพบเห็นได้จากส่ือการ์ตูนหรืภาพยนตร์อย่างไร ทวีศกัด์ิได้ถ่ายทอด
เร่ืองราวต่าง ๆ เหล่าน้ีผ่านทางรูปร่างของมนุษย์ท่ีเป็นไปตามอุดมคติของวีรบุรุษท่ีมนุษย์ได้
คาดหวงัไว ้เช่น การมีกลา้มเน้ือท่ีดูก าย  า เต็มเป่ียมไปดว้ยพละก าลงั หรือการใส่เส้ือผา้ท่ีดูโดดเด่น 
แปลกตา เป็นตน้ 

                                          
ภาพท่ี 114 ภาพผลงาน THE POWER OF LOVE ในนิทรรศการ HERO  
ท่ีมา : นัดดา ธนทาน. การวิเคราะห์ศึกษาภาพเขียนมนุษยข์อง ทวีศกัด์ิ ศรีทองดี ระหว่างปี พ.ศ.
2540 – 2554. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยั
ศิลปากร, 2556.), 64. 
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 ผลงานของทวีศกัด์ิในช่วงหลงัปี พ.ศ. 2540 เป็นตน้มา จะเนน้การน าเสนอภาพตวัแทน

ของมนุษย์ในรูปแบบเหนือจริง โดยเน้นรูปร่างของกล้ามเน้ือบนร่างกายมนุษย์ และน าเสนอ

ผ่านสัญญะต่าง ๆ เช่น ภาพมนุษยร่์างเปลือกเปล่าท่ีพกปืนไวส้องกระบอกใตก้างเกงชั้นใน จาก

นิทรรศการชุด Trace ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นวา่มนุษยจ์  าเป็นตอ้งป้องกนัตวัเองเพื่อความอยูร่อดในสังคม 

ภาพมนุษยท่ี์มีศีรษะขนาดเล็กคลา้ยตวัการ์ตูนแต่ร่างกายอดัแน่นดว้ยมดักลา้ม จากนิทรรศการชุด 

“Hero” ก็สะทอ้นให้เห็นวา่ วีรบุรุษนั้นเป็นมายาคติท่ีสังคมสร้างข้ึน แทจ้ริงแลว้มนุษยทุ์กคนลว้นมี

ความเป็นมนุษยเ์ท่าเทียมกนัหมด เป็นตน้ ซ่ึงผลงานของทวีศกัด์ิไดช้ี้ชวนให้คนดูตั้งค  าถามและหา

ค าตอบว่าท าไมมนุษยเ์ราจึงไม่เป็นอิสระจากมายาคติ ค่านิยม และอ านาจทางสังคม เพื่อหลุดพน้

ไปสู่ความเสรีและอิสระอยา่งแทจ้ริง148   

  จากรูปแบบของผลงานศิลปะท่ีทวีศกัด์ิไดท้  าการสร้างสรรคแ์ละจดัแสดงในช่วงเวลาท่ี
ผา่นมาจะเห็นไดว้่าจะสะทอ้นเร่ืองราวต่าง ๆ ในสังคมคมมนุษยผ์่านทางรูปร่างของมนุษยใ์นเพศ 
วยั กิจกรรม รูปร่าง และท่าทางท่ีแตกต่างกนัออกไป โดยจะเห็นไดช้ดัวา่รูปร่างของมนุษยใ์นผลงาน
ของทวีศกัด์ินั้นมีการลดทอนรูปทรงจนคล้ายกบัการ์ตูน ทั้งน้ีเพื่อให้ดูเป็นสากลท่ีสามารถส่ือถึง
ประชาชนคนทัว่ไปได ้ทั้งน้ียงัมีการดดัแปลงรูปทรงให้มีความผิดเพี้ ยนออกไปจากความเป็นจริง
ทั้งน้ีก็เพื่อการสะทอ้นถึงจินตนาการของทวีศกัด์ิท่ีมีต่อประเด็นต่าง ๆ ทางสังคม ผ่านทางรูปร่าง
มนุษยอ์นัเป็นเอกลกัษณ์ของตวัทวศีกัด์ิเอง 
 ในปี พ.ศ. 2551 ทวีศกัด์ิไดส้ร้างสรรคผ์ลงานประติมากรรมคู่นาม  DOLLS 1914 -1939 

ซ่ึงเป็นภาพสะทอ้นให้นึกถึงเหตุการณ์เก่ียวกบัเศรษฐกิจในช่วงหลงัสงครามโลก และต่อมาผลงาน

ช้ินน้ีก็ถูกเคล่ือนยา้ยไปติดตั้ง ในนิทรรศการ รอยยิม้สยาม ศิลปะ ศรัทธา การเมือง ความรัก ณ หอ

ศิลปวฒันธรรมแห่ง กรุงเทพมหานคร และในปีเดียวกนัน้ีเองทวีศกัด์ิก็ไดส้ร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ

ในรูปแบบหนงัสือการ์ตูนในช่ือ LOLAYTOON149  

 ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 ทวีศักด์ิได้มีโครงการจัดแสดงผลงานศิลปะท่ีบริเวณหน้า

ศูนยก์ารคา้สยามพารากอน (Siam Paragon) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของเทศกาลศิลปวฒันธรรรม บางกอก

...กล๊วย...กล้วย โดยการแสดงคร้ังน้ีทวีศกัด์ิได้ไปส ารวจพื้นท่ีจดัแสดงซ่ึงเป็นย่านศูนยร์วมของ

การคา้และแฟชัน่ ท าให้ทวศีกัด์ินั้นท่ีความคิดท่ีจะถ่ายทอดผลงานในประเด็นของกระแสสังคม ซ่ึง
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 ฮั ก ก้ า  [ น า ม แ ฝ ง ] , "Happyland ใ น แ ด น ศิ ล ป ะ  ข อ ง  โ ล เล  - ท วี ศั ก ด์ิ  ศ รี ท อ ง ดี ,"  

http://www.manager.co.th/china/viewnews.aspx?newsID=9520000114383. 
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เป็นแนวความคิดท่ีต่อยอดมาจากนิทรรศการชุด Hero ท่ีผ่านมาของตัวทวีศักด์ิเอง โดยใน

นิทรรศการคร้ังน้ีทวีศกัด์ิไดส้ร้างตวัละคร ดอลล่าร์ 009 เป็นประติมากรรม รูปร่างคลา้ยตวัการ์ตูนสี

ขาวขนาดใหญ่ ซ่ึงทวีศกัด์ิใช้ตวัละครน้ีเป็นตวัแทนของ “กระแส” หลกัของสังคม โดยตั้งช่ือตาม

สกุลเงิน ซ่ึงเป็นความหมายในเชิงสัญลกัษณ์วา่เงินนั้นเปรียบเสมือนตวัน ากระแสหลกัของสังคมทัว่

โลก ไม่วา่เงินจะเปล่ียนแปลงไปในทิศทางใดยอ่มเกิดผลกระทบเป็นวงกวา้งไปทัว่โลก โดยทวศีกัด์ิ

ไดอ้ธิบายถึงแนวความคิดของผลงานศิลปะช้ินน้ีไวว้า่ “ประติมากรรมดอลล่าร์เป็นสัญลกัษณ์อะไร

สักอย่าง ท่ีสเกลใหญ่มากและดูแปลกแยกแตกต่างจากผู ้คนรอบตัว มันมีคาเรกเตอร์สงบน่ิง 

ท่ามกลางผูค้นท่ีเดินผา่นไป ส่วนหน่ึง มนัอาจจะท าใหผู้ช้มไดห้ยดุและคิด วา่มีบางส่ิงท่ีอาจก าลงัน่ิง

อยูท่่ามกลางกระแสอนัเช่ียวกราด”150 

 ในปีเดียวกนัน้ีทวีศกัด์ิไดมี้โอกาสแสดงผลงานนิทรรศการช่ือ HAPPYLAND 009  ณ

Thavibu Gallery ชั้น 3 อาคารเดอะสีลมแกลเลอเรีย ซ่ึงเป็นผลงานแสดงรวมกบันดัดา ธนทาน (คน

รักของทวีศักด์ิ) ซ่ึงผลงานชุดน้ีของทวีศักด์ินั้ นมีแนวความคิดเก่ียวกับพื้นท่ี  ในบริบทและ

ความหมายต่าง ๆ จากประสบการณ์ของตวัทวีศกัด์ิเอง เช่น ประสบการณ์เร่ือง “พื้นท่ีของความ

เหงา” ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ช่วงท่ีทวีศกัด์ิใช้ชีวิตอยู่ในกรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมี

บรรยากาศซ่ึงฝนตกอยูต่ลอดเวลา ผูค้นไม่ค่อยยิม้แยม้ให้แก่กนั จนท าให้ทวีศกัด์ิเกิดความโดดเด่ียว

และคิดถึงบา้น,  ประสบการณ์เร่ือง “พื้นท่ีอนัจ ากดัในสวนสัตว”์ ซ่ึงเกิดจากความรู้สึกสงสารท่ีมีต่อ

สัตวใ์นกรง จนท าให้ท าทวีศกัด์ิถ่ายทอดออกมาเป็นภาพตวัเองในสีหนา้ท่ีดูเศร้าหมองก าลงันอนอยู่

บนหลงัเสือ, เร่ืองราวของ “พื้นท่ีในอนาคต” ซ่ึงมีความแออดัยดัเยียดของจ านวนประชากรโลกจน

แทบหาท่ียืนไม่ได้  และพื้นท่ีสักแห่งส าหรับตวัทวีศกัด์ิเอง ซ่ึงเป็นพื้นท่ีส่วนท่ีใช้หลีกหนีจาก

สภาวะแวดล้อมอนัวุ่นวาย ไปใช้เวลาและความสุขจากความคิดและจินตนาการของตนเองเสีย

บา้ง151        

 

                                                           

 
150วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ และภทัราพร บุญน าอุดม, "ทวีศกัด์ิ ศรีทองดี : ศิลปะ ชีวิต และความเพลิน ,"  

https://www.sanook.com/men/5793/. 

 
151

 MGR Online [น า ม แ ฝ ง ] , "Happyland ใ น แ ด น ศิ ล ป ะ  ข อ ง  โ ล เล  - ท วี ศั ก ด์ิ  ศ รี ท อ ง ดี ,"  

http://www.manager.co.th/china/viewnews.aspx?newsID=9520000114383. 
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ภาพท่ี 115 ภาพผลงานประติมากรรม ดอลล่าร์ ของทวศีกัด์ิ ศรีทองดี 
ท่ีมา : วฒิุชยั กฤษณะประกรกิจ และภทัราพร บุญน าอุดม, ทวศีกัด์ิ ศรีทองดี : ศิลปะ ชีวิต และความ
เพลิน, เขา้ถึงเม่ือ 27 มีนาคม 2561, เขา้ถึงไดจ้าก https://www.sanook.com/men/5793 
 

                               

 

ภาพท่ี 116 ภาพผลงานในนิทรรศการ HAPPYLAND ของทวศีกัด์ิ ศรีทองดี 
ท่ีมา : MGR Online [นามแฝง], HAPPYLAND ในแดนศิลปะ ของ โลเล - ทวีศกัด์ิ ศรีทองดี, เขา้ถึง
เม่ือ 20 มีนาคม 2561, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.manager.co.th/china/viewnews.aspx?newsID= 
9520000114383 
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 เวลาต่อมาทวีศักด์ิก็ทยอยสร้างผลงานศิลปะออกมาอย่างต่อเน่ือง เช่น ผลงานช่ือ 

Soldier ซ่ึงเป็นผลงานท่ีสะท้อนถึงของชายหนุ่มท่ีต้องกลายไปเป็นทหารซ่ึงเป็นส่วนหนุ่มของ

สงครามซ่ึงแสวงหาเพียงอ านาจ เงินตรา หรือทรัพยากร แต่ต้องแลกมาด้วยชีวิตของชายหนุ่มผู ้

บริสุทธ์ิมากมาย, ผลงานช่ือ เคท มอสส์ ซ่ึงในขณะนั้นทวีศกัด์ิก าลงัศึกษาปรัชญาของญ่ีปุ่น “วาบิ 

ซาบิ” ซ่ึงสามารถตีความหมายไวว้่า “ความงามคือความไม่สมบูรณ์” ทวีศกัด์ิจึงถ่ายทอดถึงความ

งามของร่างกายมนุษย ์ท่ีเตม็ไดด้ว้ยความไม่สมบูรณ์ ร่องรอยท่ีบ่งบอกถึงประสบการณ์นั้นก็ถือเป็น

ความงามรูปแบบหน่ึงเช่นกนั และผลงานในชุด อนาโตม่ี ซ่ึงเป็นภาพใบหนา้ชายชรา ซ่ึงหนา้ตาเต็ม

ไปดว้ยร้ิวรอย และหนวดเครา ซ่ึงทวีศกัด์ิเล่าเร่ืองราวต่าง ๆ เหล่าน้ีผา่นทางลายเส้นท่ีเป็นเอกลกัษณ์

ของตวัทวศีกัด์ิเอง152 

                                           

 

ภาพท่ี 117 ภาพผลงาน อนาโตม่ี ของทวศีกัด์ิ ศรีทองดี 
ท่ีมา : วฒิุชยั กฤษณะประกรกิจ และภทัราพร บุญน าอุดม, ทวศีกัด์ิ ศรีทองดี : ศิลปะ ชีวิต และความ
เพลิน, เขา้ถึงเม่ือ 27 มีนาคม 2561, เขา้ถึงไดจ้าก https://www.sanook.com/men/5793/ 
 
                                                           

 
152

 วฒิุชยั กฤษณะประกรกิจ และภทัราพร บุญน าอุดม, "ทวศีกัด์ิ ศรีทองดี : ศิลปะ ชีวติ และความเพลิน". 



  147 

 ทวีศกัด์ิไดจ้ดัแสดงนิทรรศการเด่ียวในช่ือ ต าซ่ัว ซ่ึงเป็นนิทรรศการท่ีจดัแสดงผลงาน

ของทวีศกัด์ิท่ีถูกผลิตข้ึนในช่วงปี พ.ศ. 2555-2556 ซ่ึงเป็นผลงานท่ีรูปแบบและแนวความคิดท่ี

หลากหลายรวมรวมเอาไวใ้นนิทรรศการเดียว ซ่ึงแตกต่างจากงานนิทรรศการศิลปะทัว่ไปท่ีมกัจะมี

แนวความคิดหลกัของผลงานเพียงหน่ึงเดียว 

 ผลงานในช่วงปี พ.ศ. 2554 ถึงปัจจุบนั แมว้า่เทคนิคการสร้างผลงานจะหลากหลายข้ึน 

แต่ผลงานของทวีศักด์ิก็ยงัคงสะท้อนความคิดและเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับความเป็นมนุษย์

เหมือนเดิม เช่น ความรัก เพศ ความตาย  และผลงานบางอย่างท่ีเกิดจากการรับรู้ข่าวสารหรือ

ประสบการณ์ในชีวิตประจ าวนัของทวีศกัด์ิ น าเสนอโดยยงัคงน าสัญลกัษณ์เขา้มาผสมผสานกบั

ลายเส้นอนัเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 

 ทวีศกัด์ินั้นให้ความส าคญักบัประเด็นทางความคิดของผลงานมากกวา่ท่ีจะส่ือสารดว้ย

ทกัษะฝีมือเพียงอยา่งเดียว ซ่ึงทวศีกัด์ิมีความคิดเห็นวา่ หากคนเรานั้นฝึกฝนทกัษะอยา่งใดอยา่งหน่ึง

จนมีความช านาญแลว้นั้น ทกัษะเหล่านั้นจะสามารถปิดกั้นความคิดของเราจนท าให้เราหลงใหลไป

กับทักษะหรือความงามเหล่านั้น จนลืมท่ีจะส่ือสารทางความคิดออกมาทางผลงาน    จึงท าให้

ผลงานส่วนใหญ่ของทวีศกัด์ินั้นจะเนน้ท่ีตวัประเด็นความคิดมากกวา่การแสดงออกผา่นทางทกัษะ

ฝีมือ ทั้งน้ีทวีศกัด์ิยงัมีความช่ืนชอบในศิลปะหลากหลายรูปแบบรวมทั้งดนตรีอีกดว้ย โดยทวีศกัด์ิ

ไดก่้อตั้งวงดนตรีช่ือวา่ Happy band ร่วมกบัภรรยาของทวีศกัด์ิเอง เพื่อเป็นการฝึกฝนตนเองจากการ

เดิมท่ีทวีศกัด์ิจะสร้างผลงานรูปวาดท่ีท างานดว้ยตวัเองคนเดียว เป็นการสร้างผลงานในรูปแบบของ

วงดนตรีเพื่อท่ีฝึกฝนในการท างานร่วมกนัและเขา้ใจถึงความคิดและการตดัสินใจร่วมกบัคนอ่ืน153 

 ในปี พ.ศ. 2560 ทวีศกัด์ิได้จดัแสดงนิทรรศการเด่ียวในช่ือ Mokutan คนขายถ่าน ณ 

CASE Space Revolution (ชั้น 2 ร้าน Broccoli Revolution ) ตั้ งแต่วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2560 - 14 

มกราคม 2561 หลงัจากท่ีทวีศกัด์ิไดห่้างหายจากการท ากิจกรรมทางศิลป์ไปใชชี้วติอยูก่บัครอบครัว

ในอ าเภอหวัหินในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์เป็นช่วงเวลาหน่ึง ทวศีกัด์ิกลบัมาแสดงนิทรรศการศิลปะ

ในคร้ังน้ี โดยอธิบายถึงแนวคิดอยา่งสังเขปเอาไวว้า่  
     ในอดีตมีอาชีพเก่ียวกบัการผลิตถ่าน ดว้ยการคิดคน้วิธีสร้างพลงังานในรูปแบบหน่ึง 

(แบบธรรมชาติ) เป็นอาชีพท่ีสืบทอดต่อกนัมาจนถึงทุกวนัน้ี แมจ้ะเหลือคนท าอาชีพน้ีลดนอ้ยลง

                                                           

 
153สลิลา มหันต์เชิดชูวงศ์, "โลเล-ทวีศกัด์ิ ศรีทองดี: คุยเอาพลงังานกบัศิลปินท่ีวาดชีวิตข้ึนจากความเพลิน,"  

https://www.adaymagazine.com/interviews/dialogue-18. 
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ก็ตาม การน าส่วนของตน้ไม ้มาผ่านกระบวนการ การคดัเลือก ฝังกลบไมซุ้กในหนา้ดิน แลว้ให้

ความร้อนค่อยๆท าหน้าท่ี จนผลท่ีออกมา เป็นช้ินส่วนถ่านสีด า ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ในล าดบั

ถดัไป หุงตม้ สร้างพลงังาน 

     ผมชอบศึกษาเร่ืองราวของพวกเขา คนส าคญัเหล่าน้ี (ในภาพวาด ) ท าหน้าท่ีเป็น

เหมือนคนขายถ่าน (อาชีพเผาถ่าน) เพราะพวกเขาได้แสดงออกถึงส่ิงท่ีพวกเขาสนใจ สร้าง

ผลงาน สร้างความคิด และผลของการทดลองดว้ยชีวิต ก็ไดส่้งแรงบนัดาลใจ ท่ีมีประโยชน์ ต่อ

คนรุ่นต่อๆ มา แต่ละคน ไดผ้า่นแรงเสียดทานมากมาย ในการแสดงความคิดอุดมการณ์ ต่อสู ้กว่า

ท่ีจะกลายเป็นชุดความคิด จนเน้ือตวัมอมแมม154 

         

 
 

ภาพท่ี 118 ภาพผลงานในนิทรรศการ Mokutan คนขายถ่าน  ของทวศีกัด์ิ ศรีทองดี 
ท่ีมา : Editorial Team [นามแฝง], ศิลปะเป้ือนถ่านของ โลเล-ทวีศกัด์ิ ศรีทองดี, เขา้ถึงเม่ือ 27 กุมภาพนัธ์ 
2561, เขา้ถึงไดจ้าก https://www.creativethailand.net/single-post/2017/11/23/ศิลปะเป้ือนถ่านของ-โลเล-
ทวีศกัด์ิ-ศรีทองดี 
 

 จากแนวความคิดของ “ถ่าน” จากประสบการณ์ท่ีทวีศกัด์ิไดพ้บกบัตวัเองท่ีมีต่ออาชีพ 

“คนขายถ่าน” ซ่ึงดูจะเป็นอาชีพท่ีไม่ไดดู้ยิ่งใหญ่ หรือสูงส่งแต่อยา่งไร แต่การท างานเก่ียวกบัถ่าน 

นั้นไม่ใช่เร่ืองท่ีง่ายดาย และยากล าบาก เหล่าบุคคลท่ีท าอาชีพน่ีลว้นแต่ท างานหนกัจนมีสภาพเน้ือ
                                                           

 
154

 Editorial Team [น า ม แ ฝ ง ] , "ศิ ล ป ะ เ ป้ื อ น ถ่ า น ข อ ง  โ ล เล -ท วี ศั ก ด์ิ  ศ รี ท อ ง ดี ,"  

https://www.creativethailand.net/single-post/2017/11/23/ศิลปะเป้ือนถ่านของ-โลเล-ทวศีกัด์ิ-ศรีทองดี. 
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ตัวท่ีดูมอมแมม เพื่อให้ได้มาซ่ึงถ่าน เพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปได้ใช้  จาก

แนวความคิดน้ีทวีศกัด์ิไดถ่้ายทอดออกมาเป็นผลงานจิตรกรรมภาพบุคคลส าคญัต่าง ๆ ลกัษณะท่ี

เน้ือตวัมอมแมม สะทอ้นในเชิงสัญลกัษณ์วา่บุคคลเหล่าน้ีต่างลว้นสร้างสรรคคุ์ณประโยชน์มากมาย

ใหแ้ก่สังคม ยอมเสียสละท างานหนกัแมว้า่ตนเองจะตอ้งล าบากยากเขน็เท่าใดก็ตาม ก็เปรียบเสมือน

กบั “คนขายถ่าน” ซ่ึงยอมให้ตนเองมีเน้ือตวัท่ีดูสกปรกมอมแมม เพื่อแลกการท่ีมีถ่านเพื่อเป็น 

“พลงังาน” ใหก้บัทุกคนไดใ้ชก้นั 

 จากผลงานท่ีผา่นมาของทวีศกัด์ิจะเห็นไดว้า่ผลงานของเขานั้นมีลกัษณะท่ีเป็นการ์ตูน

อยูม่าก ทั้งน้ีทวศีกัด์ิยงัไดรั้บการยอมรับในวงการนกัเขียนการ์ตูนและภาพประกอบดว้ย ถึงแมว้า่วา่

ผลงานของทวีศกัด์ิจะดูเป็นการ์ตูนเพียงใด แต่ผลงานของทวศีกัด์ินั้นก็ไดรั้บการยกยอ่งและมีคุณค่า

ในแง่ของการเป็นวิจิตรศิลป์อีกดว้ย แมว้่าลกัษณะผลงานของทวีศกัด์ิซ่ึงดูเป็นการ์ตูนท่ีดูเรียบง่าย 

สดใส และไม่จริงจงักับความเหมือนจริงมากนั้น แต่เน้ือหาในตวัผลงานของทวีศกัด์ิกลับเป็น

เร่ืองราวท่ีสะทอ้นประเด็น และแง่มุมต่าง ๆ ในสังคมไดอ้ยา่งน่าสนใจ และน้ีอาจจะเป็นปัจจยัท่ีท า

ใหผ้ลงานของทวศีกัด์ิไดรั้บการใหคุ้ณค่าวา่เป็นวจิิตรศิลป์ 

 

3.5 พชัรพล แตงร่ืน   

 พชัรพล แตงร่ืน หรือรู้จกัในอีกช่ือหน่ึงวา่ Alex Face  คือ ศิลปินซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัเป็นอยา่ง

ดีในวงการสตรีทอาร์ต (Sreet Art) ดว้ยรูปแบบของผลงานท่ีโดดเด่นและเป็นเอกลกัษณ์คือการสร้าง

ตวัละคร (Character) เพื่อเป็นการแสดงออกถึงภาพแทน (Representation) ของเด็กและเยาวชนท่ี

ปรากฏอยูต่ามสถานท่ีต่าง ๆ ของสังคม  

 พชัรพลเกิดเม่ือปี พ.ศ. 2524 ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา จบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี

จากภาควิชาวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร

ลาดกระบงั เร่ิมท างานในลกัษณะของสตรีทอาร์ต (Street Art) โดยการพ่นสีสเปรยเ์ป็นรูปภาพตาม

สถานท่ีต่าง  ๆ ตั้ งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2545 แรกเร่ิมนั้นพชัรพลสร้างผลงานในลักษณะของ กราฟิต้ี  

(Graffiti)  ท่ีมีลกัษณะของการใช้ลายเส้นสีด าอย่างเรียบง่าย เขียนเป็นรูปใบหน้าคนหรือการเขียน

ตวัอกัษร (Text) ตามรูปแบบของวฒันธรรมฮิพฮอพ (Hiphop) โดยไม่ได้สนใจในความประณีต 

สวยงามมากนัก เป็นเวลากว่า 6-7 ปี ต่อมาพชัรพลไดป้รับเปล่ียนรูปแบบของผลงานคร้ังใหญ่ใน

ตอนท่ีพชัรพลนั้นมีบุตรสาว พชัรพลจึงไดส้ร้างตวัละครท่ีไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากรูปร่าง หนา้ตา



  150 

ของบุตรสาวของตวัเขาเอง155 และออกแบบเพิ่มเติมให้ก าลงัสวมชุดขนสัตวสี์ขาว มีเขากวางบน

ศีรษะ และมีดวงตาท่ีสามปรากฏอยู่ตรงกลางหน้าผาก และได้ตั้งช่ือตวัละครน้ีว่า Mardi ตามช่ือ

บุตรสาวของพชัรพลเอง โดยผลงานการสร้างสรรคข์องพชัรพลจะปรากฏตวัละคร Mardi ท่ีตวัพชัร

พลนั้นออกแบบอยู่ตามสถานท่ีต่าง ๆ และก าลงัท าท่าทางหรือกิจกรรมท่ีแตกต่างกนัออกไปตาม

บริบท หรือสถานการณ์ของสถานท่ีนั้น ๆ  

                                                  

ภาพท่ี 119 ภาพผลงานของพชัรพล แตงร่ืน ท่ีมีการลอ้เลียนกบัสถานท่ีซ่ึงจดัแสดงอยู ่
ท่ีมา : วุฒิกร สุทธิอาภา [นามแฝง], Alive: ตลอดมาของ Alex Face, เขา้ถึงเม่ือ 19 มกราคม 2561, 
เขา้ถึงไดจ้าก http://www.baanlaesuan.com/46916/the-editors/alex-face/ 
  

 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานของพชัรพลนั้นมกัจะออกแบบตวัละครและเร่ืองราว

อย่างคร่าว ๆ ในรูปแบบภาพร่างก่อน แลว้น ามาพิจารณาประกอบกบัสถานท่ีจริงว่าเหมาะสมกบั

เร่ืองราวท่ีศิลปินตอ้งการส่ือสารหรือไม่ ซ่ึงบางคร้ังสถานท่ีอาจไม่เอ้ืออ านวยต่อการสร้างสรรค์

ผลงานช้ินนั้น ๆ ลงไป เช่น ความทุรกันดาร ส่ิงบดบัง หรือสภาพแวดล้อม ท าให้พชัรพลต้อง

ปรับเปล่ียนรูปแบบเร่ืองราวของผลงานให้สอดคลอ้งกบัสถานท่ีดว้ยเช่นกนั ส่วนมากผลงานของ

พชัรพลจะเป็นรูปแบบของสตรีทอาร์ต ท่ีใช้เทคนิคการพ่นสีสเปรยต์ามสถานท่ีต่าง ๆ เช่น ก าแพง 

หรือบา้นเรือนท่ีรกร้าง เป็นตน้ แต่พชัรพลก็ไม่ไดย้ึดติดอยู่กบัการสร้างผลงานเพียงแค่รูปแบบน้ี 

พชัรพลยงัมีการสร้างสรรค์เป็นผลงานจิตรกรรมเพื่อแสดงในนิทรรศการหรือเป็นประติมากรรม

เพื่อใหเ้หมาะสมกบัเน้ือหาท่ีจะแสดงออกและส่ิงแวดลอ้ม 

                                                           

 
155

 Vodmon [นามแฝง] , "Alex Face ศิ ล ปิน  กราฟิ ต้ี  เจ้าของคาแ ร็ค เตอ ร์ เด็กน้อ ยสามตาหน้ า บ้ึ ง ,"  

https://men.mthai.com/infocus/72065.html. 
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ภาพท่ี 120 ภาพตวัอยา่งภาพร่างผลงานของพชัรพล แตงร่ืน  
ท่ีมา : Rasta [นามแฝง], Alex Face ศิลปิน กราฟิต้ี เจ้าของคาแร็คเตอร์เด็กน้อยสามตาหน้าบ้ึง, 
เขา้ถึงเม่ือ 19 มกราคม 2561, เขา้ถึงไดจ้าก https://men.mthai.com/infocus/72065.html 

 

  พชัรพลนั้นไดมี้โอกาสรับเชิญเขา้แสดงผลงานในเทศกาลศิลปะแนวสตรีทอาร์ตใน

ระดบัสากลมากมาย เช่น นิทรรศการ The Rendezvous ณ เมืองยา่งกุง้ ประเทศเมียนมาร์ ในปี พ.ศ.

2555, นิทรรศการ Moniker Art Fair ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจกัร ในปี พ.ศ.2556, นิทรรศการ

ThaiTai Project ณ เมืองไทเป ประเทศไตห้วนั ในปี พ.ศ.2556 และ นิทรรศการ Urban up Korea ณ 

กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ปี พ.ศ. 2557 รวมถึงกราฟิต้ีเวิร์กช็อป Break the Ice ณ เมืองโบโด 

ประเทศนอร์เวย์ ในปี พ.ศ.2557 อีกด้วย ทั้ งน้ีพัชรพลยงัมีนิทรรศการเด่ียวอีกหลายชุด เช่น 

นิทรรศการ Alex Art Exhibition ในปี  พ.ศ.2552, นิทรรศการ  Alex Growth ในปี พ.ศ. 2552 , 

นิทรรศการ After the Quake ในปี พ.ศ.2553, นิทรรศการ The Underground Adventure ในปี พ.ศ.

2555 และ นิทรรศการ KA-MOAD ณ เมืองกวางจู ประเทศเกาหลีใตใ้นปี พ.ศ.2556 อีกดว้ย156 

 พชัรพลไดจ้ดันิทรรศการแสดงผลงานเด่ียวในช่ือ ALIVE ตั้งแต่วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2559 

จนถึง 19 กุมภาพนัธ์ 2560 ณ บางกอกซิต้ี ซิต้ีแกลเลอร่ี โดยนิทรรศการคร้ังน้ีพชัรพลยงัคงใช้ตวั

ละคร Mardi เป็นตวัละครหลกัในการเล่าเร่ืองเช่นเดิม ซ่ึงตวัผลงานจะไม่ไดส่ื้อสารวา่ก าลงักล่าวถึง

หรือล้อเลียนประเด็นใดในสังคมโดยตรง แต่จะเน้นท่ีการส่ือสารเล่าเร่ืองในลักษณะของเชิง

สัญลักษณ์ เปรียบเปรย การล้อเลียนเสียดสี และตลกร้าย ของเร่ืองราวต่าง ๆ ของสังคมและ
                                                           

 
156

 BANGKOK CITYCITY GALLERY [น า ม แ ฝ ง ] , "Alex Face อ เ ล็ ก  เ ฟ ส ,"  

https://www.facebook.com/bangkokcitycity/posts/1175137605906058:0. 



  152 

ประสบการณ์ตรงของตวัพชัรพลเอง ผลงานของพชัรพลในคร้ังน้ีจึงเปิดโอกาสใหผู้รั้บชมไดคิ้ดและ

ตั้งค  าถามดว้ยตนเอง ซ่ึงแต่ละคนยอ่มไดค้วามคิดและค าตอบจากการตีความท่ีมีรูปแบบท่ีแตกต่าง

กนัออกไป157  

 ผลงานส่วนใหญ่ของพชัรพลแต่เดิมนั้นจะเป็นรูปแบบของสตรีทอาร์ต ซ่ึงเป็นศิลปะ

รูปแบบหน่ึงท่ีสามารถพบเห็นไดต้ามสถานท่ีทัว่ไปในสังคม แต่นิทรรศการคร้ังน้ีพชัรพลเลือกท่ีจดั

แสดงผลงานในหอศิลป์ โดยนิทรรศการคร้ังยงัประกอบไปดว้ยรูปแบบของผลงานท่ีหลากหลาย 

เช่น ผลงานประติมากรรมตวัละคร Mardi ขนาดใหญ่ ซ่ึงมีทั้งสีขาว ด า และทองแดง เล่าเร่ืองดว้ย

ท่าทางท่ีแตกต่างกนัออกไป ภาพเขียนแนวของ กราฟิต้ี  (Graffiti)   ขนาดใหญ่ท่ีใชเ้ทคนิคการพ่นสี

สเปรยล์งบนก าแพงในรูปแบบท่ีพชัรพลนั้นถนดั 

 

                  
 

ภาพท่ี 121 ภาพผลงานของพชัรพล แตงร่ืน ในนิทรรศการ ALIVE 
ท่ีมา : วุฒิกร สุทธิอาภา [นามแฝง], Alive: ตลอดมาของ Alex Face, เขา้ถึงเม่ือ8 กุมภาพนัธ์ 2561, 
เขา้ถึงไดจ้าก http://www.baanlaesuan.com/46916/the-editors/alex-face/ 

 

                                                           

 
157

 วุฒิกร สุทธิอาภา, "Alive: ตลอดมาของ Alex Face,"  http://www.baanlaesuan.com/46916/the-editors/alex-

face/. 
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 จุดสนใจของนิทรรศการคร้ังน้ีคือ ผลงานจิตรกรรมซ่ึงมีการน าตวัละคร Mardi ไป

ปรากฏอยู่ในภาพเขียนของจิตรกรยุคอิมเพรสชั่นนิสต์ (Impressionism) ช่ือดงัอย่าง โคลท์ โมเน่ 

(Claude Mone) ในลกัษณะของการหยิบยืมเพื่อมาเป็นพื้นหลกัให้แก่ภาพ ซ่ึงตวัพชัรพลไดอ้ธิบาย

ถึงแนวความคิดของผลงานจิตรกรรมช้ินน้ีวา่  
     เราลองเอางานศิลปะท่ีชอบอย่างอิมเพรสชนันิสมข์องโมเนต ์มาเล่นกบังานของเรา 

เพราะว่ามนัมีความคลา้ยคลึงกนับางอย่างตรงท่ีเป็นศิลปะท่ีไม่ไดรั้บการยอมรับในตอนแรก 

งานอิมเพรสชนันิสมไ์ม่ถูกยอมรับ เพราะตอนนั้นคนมองว่าเป็นศิลปะท่ีไม่สมบูรณ์แบบ งานยุค

นั้นมนัตอ้งเน้ียบ ๆ ตอ้งท างานบูชาศาสนา บูชาระบอบกษตัริย ์แต่เน้ือหาของงานอิมเพรสชนั-

นิสม์คือกลบัมาสู่ความง่าย เขียนรูปชีวิตประจ าวนัของคนทั่วไป จนตอนหลงัเป็นท่ียอมรับ 

เพราะสังคมมนัเปล่ียน ก็เหมือนกบัสตรีทอาร์ต ตอนแรกเราอยากท างานสตรีทอาร์ตท่ีชอบส่ง

อาจารย ์เขาก็ไม่ยอมรับ บอกว่ามนัดูเป็นการ์ตูน เวลาไปพ่นก าแพง คนก็มองเราแปลก ๆ ไล่บา้ง 

วา่มือบอนบา้ง พอเราท างานมาสักระยะหน่ึง กลายเป็นว่าสตรีทอาร์ตไดรั้บการยอมรับข้ึนมา เรา

ว่าตอนน้ีทั่วโลกมีสตรีทอาร์ตหมด แลว้ศิลปินก็อยากออกไปท างานสตรีทด้วย เหมือนมัน

กระจายงานของเราไปสู่คนดูโดยตรง เราไม่จ าเป็นตอ้งใหค้นเขา้มาในพ้ืนท่ีปิด แต่เอางานไปอยู่

ในพ้ืนท่ีเปิดได้ตลอดเวลา เราจ าลองบึงบัวของโมเนต์มา เพราะมนัก็สะท้อนเหตุการณ์ทาง

การเมืองในบา้นเรา มนัเหมือนกบัประวติัศาสตร์แม่งซ ้ารอยมาตลอด ไม่เคยเปล่ียนเลย158 

 

 จากรูปแบบของผลงานท่ีหลากหลายของผลงานในนิทรรศการคร้ังน้ี นั้นแสดงให้เห็น

อยา่งชดัเจนวา่พชัรพลนั้นไม่ไดย้ึดติดอยูก่บัเทคนิคหรือรูปแบบในการสร้างสรรคแ์บบเดิมหรือส่ิงท่ี

ตนถนดั หากแต่สามารถปรับเปล่ียนและดดัแปลง รูปแบบและเทคนิคให้เหมาะสมกบัสถานท่ีและ

เร่ืองราวท่ีตวัพชัรพลนั้นตอ้งการจะส่ือสาร ทั้งน้ีพชัรพลยงัไม่ไดจ้  ากดัวา่ผลงานของเขาเองนั้นจะ

เป็นวิจิตรศิลป์หรือไม่ หรือจ าเป็นตอ้งแสดงผลงานในหอศิลป์เพียงอยา่งเดียวตามธรรมเนียมปฏิบติั

ของผลงานวจิิตรศิลป์ทัว่ไป ท าให้ผลงานของพชัรพลนั้นสามารถจดัแสดงไดต้ามสถานท่ีต่าง ๆ ใน

สังคม จึงสามารถท าใหค้นทัว่ไปสามารถเขา้ถึงเน้ือหาและตวัผลงานของพชัรพลไดโ้ดยง่าย  

 

                                                           

 
158ปิยพร อรุณเกรียงไกร, "เม่ือ Alex Face วาดสระบวัของ Claude Monet ใน Alive นิทรรศการสตรีทอาร์ตท่ีมี

กล่ินของอิมเพรสชนันิสม,์"  https://themomentum.co/happy-art-solo-exhibition-alex-face-alive-claude-monet/. 
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3.6 ล าพู  กนัเสนาะ   

 ล าพู กันเสนาะ นั้ นเป็นศิลปินท่ีส่ือสารด้วยจิตรกรรมสีน ้ ามันเป็นหลัก โดยจะมี

รูปแบบเป็นภาพบุคคลท่ีลกัษณะคลา้ยภาพการ์ตูนลอ้เลียน ซ่ึงเล่าเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ี

เกิดข้ึนในสังคมไทย  ด้วยอารมณ์ท่ีดูสนุกสนานขบขนั ล าพูนั้นเป็นศิลปินท่ีมีทกัษะฝีมือในงาน

จิตรกรรมท่ีค่อนขา้งสูง จึงสามารถสร้างสรรคผ์ลงานท่ีดูสมจริงได ้แต่ส่ิงท่ีท าให้ผลงานของล าพูมี

ความพิเศษไปกวา่จิตรกรรมภาพเหมือนทัว่ไปคือการ “ท าให้ดูเกินจริง” ท่ีใช้กบัรูปร่างของมนุษย ์

ทั้งการยึดหด ยอ่ขยาย ทั้งน้ีเพื่อการถ่ายทอดอารมณ์ให้มากกว่าปกติหากเปรียบเทียบกบัจิตรกรรม

แนวเหมือนจริงทัว่ไป  

 ล าพู  กัน เสนาะ  เกิด เม่ือว ัน ท่ี  17 ตุลาคม พ .ศ . 2526 ในอ าเภออัมพวา จังหวัด

สมุทรสงคราม จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี (เกียรตินิยมอนัดบั 2) และปริญญาโท จากภาควิชา

จิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ ์มหาวิทยาลยัศิลปากร ในขณะท่ีก าลงัศึกษา

ในระดบัปริญญาตรีนั้น ล าพูมีความสนใจในการวาดภาพบุคคลให้มีลกัษณะท่ีดูสนุกสนาน ให้มี

ลกัษณะท่ีผิดเพี้ ยนจากความเป็นจริงไปบา้ง และไม่ตอ้งการจริงจงักบัความถูกตอ้งของสัดส่วน

มนุษยจ์นเกินไปนกั จึงไดเ้ร่ิมท่ีจะถ่ายทอดเร่ืองราวของบุคคลใกลต้วัก่อน ซ่ึงบุคคลใกลต้วัของล าพู

นั้นลว้นแลว้แต่มีความหลากหลายฐานะและบุคลิกภาพ เพื่อนของล าพูในเวลานั้นส่วนมากมกัจะมี

บุคลิกภาพนอกท่ีดูเข่งขรึม น่ากลวั แต่อุปนิสัยท่ีแทจ้ริงแลว้กลบัเป็นคนจิตใจดี น่ารัก สนุกสนาน 

และมีความเป็นเด็กอยูใ่นตวั ผลงานในช่วงแรกของล าพูนั้นตอ้งการจะถ่ายทอดบุคลิกของ “ความ

เป็นเด็ก” ท่ีซ่อนอยูใ่นภาพลกัษณ์อนัน่าเกรงขามของบุคคลรอบตวัของล าพเูอง โดยมีการท าใหส่้วน

หัวนั้นดูใหญ่โตกว่าปกติ และจดัท่าทางหรือเร่ืองราวในภาพให้คลา้ยคลึงกบัเด็ก โดยเขียนลงบน

พลาสติกส าหรับรองทานขา้วของเด็ก  
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ภาพท่ี 122 ภาพผลงาน ปากด า ๆจะไว้ใจได้กา  ของล าพ ูกนัเสนาะ 
ท่ี ม า  : Lanp Kansanoh,  work on 2005,  เข้ า ถึ ง เ ม่ื อ  2 1  ตุ ล า ค ม  2 5 6 0 ,  เข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก 

http://www.lampukansanoh.com/works-on-2005/ 

 

 ในเวลาต่อล าพู ก็ไดพ้ฒันารูปแบบของงานจิตรกรรม และน าผลงานส่งเขา้ประกวด 

และก็ไดรั้บรางวลัจากการประกวดศิลปกรรมมากมาย เช่น นางสาวภาพยนตร์ รางวลัยอดเยีย่มสาขา

ศิลปะสองมิติ จากการประกวด Young Thai Artist Award คร้ังท่ี 3, ภาพ สาวซ าน้อย รางวลัยอด

เยีย่ม เกียรตินิยมเหรียญทอง ศิลป์ พีระศรี จากการประกวดศิลปกรรมรุ่นเยาว ์คร้ังท่ี 24 และภาพช่ือ 

บีบให้ยาย รางวลัยอดเยีย่มศิลปกรรมน าส่ิงท่ีดีสู่ชีวติ คร้ังท่ี 20 ในปี พ.ศ. 2551 เป็นตน้ 
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ภาพท่ี 123 ภาพผลงาน บีบให้ยาย ของล าพ ูกนัเสนาะ 
ท่ีมา : MGR Online [นามแฝง], ยุคทองของล าพู "ล าพู กันเสนาะ", เข้าถึงเม่ือ 21 ตุลาคม 2560, 

เขา้ถึงไดจ้าก https://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9520000002186 

 

 ปี พ.ศ.2552 ล าพูก็มีโอกาสแสดงนิทรรศการเด่ียวช่ือ ไร้สาระ...สู่สาระ ณ หอศิลป์ร่วม

สมยัอาร์เดล โดยนิทรรศการคร้ังน้ีเผยให้เห็นถึงพฒันาการของล าพูอย่างชัดเจน จากท่ีเร่ิมเขียน

บุคคลรอบตวัในลกัษณะของเด็ก ก็เร่ิมหันเขียนภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดข้ึนจริงในสังคมไทย เช่น 

ชีวิตของชนชั้นกรรมาชีพ และเร่ืองท่ีเกิดข้ึนกบัประชาชนทัว่ไป ซ่ึงอาจจะเป็นเร่ืองท่ีดูแลว้อาจจะ

เป็นเร่ืองท่ี “ไร้สาระ” ท่ีสุดส าหรับบุคคลทัว่ไป แต่ล าพูกบัเลือกท่ีจะถ่ายทอดมุมมองแห่งความสุข

ง่าย ๆ ของบุคคลเหล่านั้ นออกมาผ่านงานศิลปะ ดังเช่น ภาพ เม่ือเราหมุนรอบตัวเอง (Spring 

Around) เร่ืองราวของการด่ืมสุรา จนเมามาย ซ่ึงจริง ๆ แลว้เป็นเร่ืองผิดศีลธรรม แต่ล าพูกบัมีความ

คิดเห็นวา่ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นเร่ืองปกติในชีวิตคนไทย ท่ีจะหาความสุขอยา่งง่ายดว้ยสุราและอาจจะเป็น

รูปแบบความบนัเทิงเดียวของพวกเขา ซ่ึงล าพูเลือกท่ีจะถ่ายทอดมุมมองในดา้นบวกของการร ่ าสุรา

ออกมา 
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ภาพท่ี 124 ภาพผลงาน เม่ือเราหมนุรอบตัวเอง (Sprin Around) ของล าพ ูกนัเสนาะ 
ท่ี ม า  : Lanp Kansanoh,  work on 2007,  เข้ า ถึ ง เ ม่ื อ  2 1  ตุ ล า ค ม  2 5 6 0 ,  เข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก 

http://www.lampukansanoh.com/portfolio_page/spring-around/  

  

 ต่อมาในปี พ.ศ.2555 ล าพูไดมี้โอกาสแสดงผลงานอีกคร้ังในนิทรรศการในช่ือชุด ทุก 

ทุกข์ สุข (BITTER SWEET) ณ หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล โดยผลงานส่วนใหญ่เล่าถึงเหตุการณ์

ในช่วงอุทกภยัคร้ังใหญ่ในกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ.2554 ซ่ึงนบัว่าเหตุการณ์ภยัพิบติัคร้ังใหญ่ท่ี

เกิดข้ึนกบัชาวกรุงเทพมหานคร แต่ล าพกู็สามารถมองเห็นเร่ืองราวของความสุขท่ามกลางความทุกข์

ระทมเหล่านั้นออกมาได ้ผลงานชุดน้ีของล าพูนั้นสะทอ้นให้เห็นถึงมุมมองของคนไทยในก าลงัใช้

ชีวิตท่ามกลางความล าบาก แต่คนไทยเองก็สามารถสร้างความสุข และรอยยิ้มข้ึนมาได้ แม้ว่า

สถานการณ์รอบขา้งจะเลวร้ายซักเพียงใด และยงัมีนิทรรศการชุด รักไม่จ ากัดนิยาม (Love Untitled) 

ณ หอศิลป์ VALENTINE WILLIE FINE ART ประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงเป็นผลงานท่ีล าพูถ่ายทอดเอา

เร่ืองราวของความรัก ความอบอุ่น และความผูกพนัท่ีในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นความรักในครอบ

ครอบครัว สัตวเ์ล้ียง หนุ่มสาว และเพื่อน ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึงความสุขท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งขวนขวาย

หรือหาซ้ือไดด้ว้ยเงิน แต่ส่ิงเหล่าน้ีสามารถพบไดจ้ากครอบครัวและคนขา้งกาย 
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ภาพท่ี 125 ภาพผลงาน พ่ีว่าน า้แห้งให้ฝนแล้งเสียยงัดีกว่า ของล าพ ูกนัเสนาะ 
ท่ี ม า  : Lanpu Kansanoh,  work on 2012,  เข้ า ถึ ง เ ม่ื อ  2 1  ตุ ล า ค ม  2 5 6 0 ,  เข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก 

http://www.lampukansanoh.com/portfolio_page/drought-might-be-b etter-then-flood/ 

  

 และในปีเดียวกัน ล าพูได้มีโอกาสไปร่วมแสดงงานในโครงการ Winds of Artist in 

Residence 2012 ณ พิพิธภณัฑ์ศิลปะแห่งนครฟูกุโอกะ ( Fukuoka Asian Art Museum ) ประเทศ

ญ่ีปุ่น ซ่ึงล าพูได้น าเสนอผลงานชุด จิต ท่ีส านึกได้ (Conscious Mind) ซ่ึงเป็นเร่ืองราวของความ

ประทบัใจของจิตส านึก ของผูค้นชาวญ่ีปุ่นท่ีล าพูไดพ้บกบัตนเองในขณะท่ีเดินทางอยู่ในประเทศ

ญ่ีปุ่น เช่นเร่ืองราวของพนกังานท าความสะอาดท่ีตั้งใจท างานให้สะอาดทุกซอกทุกมุม การท างาน

ของรถโดยสารประจ าท่ี คอยจนกว่าลูกคา้จะพร้อมจึงจะออกรถ และคอยให้บริการช่วยเหลือคน

พิการดว้ยความเต็มใจ  เร่ืองราวเหล่าน้ีนั้นสร้างความประทบัใจใหแ้ก่ล าพูเป็นอยา่งมากจนถ่ายทอด

ออกมาเป็นผลงานจิตรกรรม159 

                                                           

 159
 ล า พู  กั น เ ส น า ะ , "Winds of Artist in Residence 2012 "  

http://www.lampukansanoh.com/portfolio_page/winds-of-artist/. 
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ภาพท่ี 126 ภาพผลงาน ฉันหวง ฉันหวง… ฉันมาทวงของฉันคืน ของล าพ ูกนัเสนาะ 
ท่ี ม า  : Lanpu Kansanoh,  work on 2013,  เข้ า ถึ ง เ ม่ื อ  2 1  ตุ ล า ค ม  2 5 6 0 ,  เข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก 

http://www.lampukansanoh.com/portfolio_page/bring-back-my-boy-hes-mine/ 

 

 

 ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 ล าพูก็ได้จัดนิทรรศการเด่ียวอีกคร้ังในช่ือ ก็โลกมันร้อน 

(GLOBAL WARMING) ณ  หอศิลป์ ร่วมสมัยอาร์เดล ซ่ึงล าพูได้รับแรงบันดาลใจในช่ือของ

นิทรรศการมาจาก ประโยคท่ีว่า “ก็โลกมนัร้อน” เป็นค าพูดทีเล่นทีจริงของคนไทย ซ่ึงหมายถึง

อากาศท่ีร้อนและความแปรปรวนของโลก ท าให้เกิดพฤติกรรมของมนุษยท่ี์ดูผิดแปลกไปจากปกติ 

ซ่ึงในความเป็นจริงแลว้พฤติกรรมเหล่าน้ีอาจจะไม่เก่ียวขอ้งกบัอากาศท่ีร้อนหรือความเปล่ียนแปลง

ของโลกเลยก็เป็นได ้ผลงานในชุดนั้นเล่าเร่ืองราวของเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดกบัสังคมข้ึนในปัจจุบนั 

ท่ีสามารถพบเห็นได้จากประสบการณ์และส่ือทัว่ไป โดยวิธีการเล่าเร่ืองในมุมมองท่ีตลกขบขนั 

มากกวา่ท่ีจะมองวา่เหตุการณ์แปลก ๆ ดงักวา่นั้นเป็นเร่ืองเลวร้าย หรือน่ารังเกียจแต่อยา่งใด160  

                                                           

 
160

 "กโ็ลกมนัร้อน,"  http://www.lampukansanoh.com/portfolio_page/global-warming/. 
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 และต่อมาในปี พ.ศ. 2559 ก็มีผลงานแสดงเด่ียวในช่ือชุด รักไม่ยอมเปล่ียนแปลง (Love 

Impressions) ณ หอศิลป์ร่วมสมยัอาร์เดล เช่นเดิม โดยนิทรรศการคร้ังน้ีจะถ่ายทอดเร่ืองราว ความ

รักความผูกพันและความรัก ระหว่างล าพูกับคนรัก ซ่ึงเกิดการจากการทบทวนเร่ืองราวและ

เหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีประสบร่วมกนัมา น ามาหลอมรวมเป็นเร่ืองราวผา่นงานจิตรกรรม ในมุมมองท่ีดู

ตลกขบขนั ซ่ึงเป็นในอีกมุมมองหน่ึงท่ีคู่รักหลายคู่คงจะมีประสบการณ์แบบน้ีเช่นกนั 

                                            

ภาพท่ี 127 ภาพผลงาน น่าเละอะ!, (My beloved body) ของล าพ ูกนัเสนาะ 
ท่ี ม า  : Lanpu Kansanoh,  work on 2015,  เข้ า ถึ ง เ ม่ื อ  2 1  ตุ ล า ค ม  2 5 6 0 ,  เข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก 

http://www.lampukansanoh.com/works-on-2015/ 

 

 จากการศึกษาประวติัและพฒันาการทางผลงานของล าพนูั้นจะสังเกตไดว้า่ ล าพนูั้นเป็น

ศิลปินท่ีมีความสามารถทางจิตรกรรมสูงท่านหน่ึง โดยสามารถสังเกตไดจ้ากการใชที้แปรงท่ีมัน่ใจ 

และแม่นย  า ซ่ึงความไม่ลังเลในการตวดัฝีแปรงนั้นยงัเป็นเคร่ืองมือในการถ่ายทอดอารมณ์ท่ีดู

สนุกสนานและความเกินจริงของล าพูไดเ้ป็นอยา่งดี รวมทั้งการให้แสงและสีท่ีดูสมจริง แต่ส่ิงท่ีท า

ให้งานจิตรกรรมของล าพูนั้นต่างออกไปจากงานจิตรกรรมแนวเหมือนจริงทัว่ไปก็คือ การเลือกท่ี

ดดัแปลงรูปทรงของมนุษยใ์ห้ดูเกินจริง โดยเฉพาะการขยายส่วนศีรษะให้ดูใหญ่โต ซ่ึงมีความ

คลา้ยคลึงกบัภาพการ์ตูนลอ้เลียน ซ่ึงเป็นการ์ตูนประเภทหน่ึง และการดดัแปลงรูปทรง (Dirtortion) 
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แบบภาพลอ้เลียนของล าพนูอกจากจะสร้างรูปแบบท่ีแปลกใหม่ในงานจิตรกรรมแนวเหมือนจริง ยงั

ส่งผลต่อการแสดงออกทางอารมณ์ท่ีมากกว่าปกติ เพราะภาพล้อเลียนนั้นเป็นส่ือในการน าเสนอ

อารมณ์ขนัไดเ้ป็นอยา่งดี 

 จากรูปแบบและเน้ือหาของผลงานจิตรกรรมของล าพูนั้นสะทอ้นตวัตนของเขาไดเ้ป็น

อยา่งดี อย่างเช่นมุมมองในการน าเสนอ เร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย ซ่ึงเร่ืองราวเหล่านั้น

เป็นเร่ืองธรรมดาสามญั ซ่ึงบางคร้ังอาจจะเป็นเร่ืองราวท่ีดูเบาเกินไปจนไม่ค่อยมีศิลปินท่านอ่ืนจะ

เลือกเอาประเด็นเหล่ามาสร้างเป็นงานศิลปะเท่าใดนัก แต่ล าพูกบัเลือกท่ีจะน าเสนอมุมมองแห่ง

ความสุขท่ีมนุษย์ทั่วไปสามารถสร้างข้ึนได้ด้วยตัวเอง ถึงแม้จะเป็นเร่ืองเล็กน้อย แต่ความสุข

เหล่านั้นไดเ้ติมเต็มหัวใจของมนุษยเ์รา ล าพูจึงเป็นศิลปินอีกท่านหน่ึงท่ีใช้ลกัษณะของการ์ตูนมา

ถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปะร่วมสมยัไดอ้ยา่งมีเอกลกัษณ์ทั้งในดา้นรูปแบบและเน้ือหา 

 

3.7 วสันต์ สิทธิเขตต์   

 วสันต์ สิทธิเขตต์ คือศิลปินร่วมสมยัไทยซ่ึงส่ือสารประเด็นทางการเมืองไดอ้ยา่งดุดนั 

รุนแรง และตรงไปตรงมา และดว้ยการส่ือสารท่ีตรงไปตรงมาน้ีเองกลบัสามารถสะทอ้นถึงอารมณ์

แห่งความโกรธเกร้ียว เบ่ือหน่าย และชิงชงัท่ีมีต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในวงการการเมืองของ

ไทยไดเ้ป็นอยา่งดี ผลงานวสันตน์ั้นเนน้รูปแบบการ์ตูนสารท่ีใชล้ายเส้นและสีสันท่ีดูเรียบง่ายแต่ดู

รุนแรง มากกว่าท่ีจะท าให้ดูสมจริงแบบงานจิตรกรรมทั่วไป จึงท าให้ผลงานของวสันต์นั้ นมี

ลกัษณะคลา้ยคลึงกบัการ์ตูนลอ้การเมือง 

 วสันต ์สิทธิเขตต ์เกิดเม่ือวนัท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. 2500 ในจงัหวดันครสวรรค ์เป็นบุตรคน

ท่ี 5 จากพี่น้องทั้งหมด 6 คน ซ่ึงประกอบไปดว้ย ผูช้าย 3 คนและผูห้ญิง 3 คน ซ่ึงพี่น้องผูช้ายทั้ง 3 

คนของครอบครัวนั้นต่างมีความสนใจในศิลปะการวาดรูปทั้งส้ิน ซ่ึงวสันตเ์องก็ไดรั้บการสอนวาด

รูปขั้นพื้นฐานมาจากพี่ชายของวสันต์เอง หลังจากวสันต์ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน้จากโรงเรียนประจ าจงัหวดันครสรรค์ในปี พ.ศ. 2548 แล้วจึงตดัสินใจศึกษาต่อในระดบั

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงท่ีวทิยาลยัช่างศิลป์ กรมศิลปากร161  

                                                           

 
161ลลินธร เพ็ญเจริญ , "วสันต์ สิทธิเขตต์ : ศิลปะเพื่อการเคลื่อนไหวทางการเมือง " (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบณัฑิต สาขาวชิาทฤษฎี, บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2554), 82-83. 
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 วสันตน์ั้นเป็นคนท่ีมีความคิดเป็นของตนเองค่อนขา้งสูง และเป็นคนท่ีรักในการศึกษา

หาความรู้และไดรั้บอิทธิพลทางความคิดมาจากการอ่านหนงัสือ บทประพนัธ์ และกว ีเช่น สมุดปก

เหลือง ของปรีดี พนมยงค์, ศิลปะเพ่ือชีวิต ศิลปะเพ่ือประชาชน ของจิตร ภูมิศกัด์ิ, ท าบุญ 3 แบบ 

ของท่านพุทธทาสภิกขุ และ ลัสท์ ฟอร์ ไลฟ์ (Lut for Life) ซ่ึงเป็นหนงัสือประพนัธ์ชีวประวติัของ

วินเซนต์  ฟาน ก๊อก (Vincent Van Gogh) ซ่ึงเขียนโดย เออร์วิ่ง สโตน (Irving Stone)  เป็นต้น162  

การศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเองของวสันตท์  าให้เขาไดต้ระหนกัว่ามีการท างานศิลปะในอีกรูปแบบ

อ่ืนท่ีไม่ไดน้ าเสนอเฉพาะฝีมือในการวาดรูป แต่ควรท่ีจะส่งเสริมปัญญา ศีลธรรม และท าให้มีจิตใจ

ท่ีรักเพื่อนมนุษย ์ดงัเช่น การท่ีแวนโก็ะจดัตั้งกลุ่มศิลปินเพื่อช่วยเหลือคนยากคนจน เพื่อช่วยเหลือ

มนุษยชาติ และเช่ือในเร่ืองปรัชญาของเฟรดริช นิทเช (Friedrich Wilhelm Nietzsche) มนุษยเ์รานั้น

ควรมุ่งสู่ความเป็นอภิมนุษย ์เพื่อยกระดบัสติปัญญาและศีลธรรมของมนุษยเ์ราใหสู้งข้ึน ทั้งน้ีวสันต์

ยงัมองวา่ศิลปะนั้นควรส่ือสารอะไรอยา่งอ่ืน ๆ ท่ีมากกวา่ฝีมือและศิลปะควรใหป้ระโยชน์ต่าง ๆ แก่

สังคมส่วนรวมดว้ย ตลอดเวลาในชีวิตของวสันตน์ั้นมกัจะเห็นชีวิตความเป็นอยูข่องชาวบา้น และ

ประชาชนระดบัรากหญา้ ท่ีเต็มไปดว้ยความยากจน ความทุกข์ยาก ความเล่ือมล ้ าและความไม่เท่า

เทียมต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคม จึงไดพ้ยายามท่ีจะเยียวยาสังคมดว้ยวธีิการต่าง ๆ เช่น การเขียนบทกว ี

และน าไปอ่านใหเ้ด็ก ๆ ฟังเพื่อเป็นการปลูกฝังแนวความคิดเก่ียวกบัปรัชญาใหแ้ก่เยาวชน 

 ในขณะท่ีวสันตก์ าลงัศึกษาอยูใ่นวทิยาลยัช่างศิลป์นั้น วสันตเ์ร่ิมมีความคิดท่ีเบ่ือหน่าย

กบัระบบการเรียนการสอนศิลปะแบบเดิม ๆ และมีความคิดท่ีจะลาออกมาสร้างผลงานศิลปะใน

รูปแบบของตนเอง จึงไดห้นีออกจากบา้นมาใช้ชีวิตอยูท่ี่วงัทุ่งทองในจงัหวดัก าแพงเพชร ซ่ึงเวลา

นั้นมีหมู่บา้นของชาวลาวอพยพเขา้มาอยู่อาศยั เพื่อจะไดเ้ขา้ใจถึงชีวิตความเป็นอยู่ ความยากจน 

และความทุกขย์ากของชาวบา้นอยา่งแทจ้ริง และไดต้ดัสินใจจะมาลาออกจากวิทยาช่างศิลป์ แต่ถูก

สวสัด์ิ ตนัติสุข ซ่ึงเป็นอาจารยส์อนในเวลานั้นร้ังเอาไว ้เพราะไม่อยากให้ลาออกทั้ง ๆ ท่ีมีฝีมือท่ีจะ

ศึกษาต่อได ้วสันตจึ์งตดัสินใจศึกษาต่อใหจ้บในวทิยาลยัช่างศิลป์163  

 วสันตน์ั้นมีความสนใจใคร่รู้ ในศาสตร์และศิลป์ต่าง ๆ ทั้ง จิตรกรรม วรรณกรรม และ

ดนตรี รวมทั้งยงัมีความหลงใหลในการหาความรู้จากการอ่านอีกดว้ย และตวัวสันตเ์องยงัมีนิสัยท่ี
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163TUL [นามแฝง], "วสันต ์สิทธิเขตต,์"  http://www.artbangkok.com/?p=919. 
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รักความยุติธรรมและความถูกตอ้งเป็นท่ีสุด ซ่ึงวสันต์เองก็ไดอ้ธิบายถึงปัจจยัท่ีท าให้ตวัวสันต์มี

ความชอบ และนิสัยเป็นเช่นน้ีวา่ 
     ผมเรียนรู้เร่ืองความยุติธรรมมาจากแม่ แม่สอนผมเร่ืองความถูกตอ้ง ความเป็นธรรม 

ถา้ไม่เป็นธรรมแม่ผมก็ไม่ยอม เหล่าน้ีคือส่ิงท่ีผมไดรั้บการสะสมมา เม่ือมาท่ีวิทยาลยัช่างศิลป์ผม

กไ็ดอ่้านหนงัสือหลายเล่มท่ีเก่ียวขอ้งกบัความหมายของการมีชีวิตอยู ่ความทุกขท์ั้งหลายนั้นเกิด

จากอ านาจอ่ืน คือชีวิตเป็นทุกขอ์ยู่แลว้โดยตวัของมนัเอง แต่ว่ามนัทุกข์มนัล าบากมากข้ึนเม่ือมี

อ านาจท่ีชั่วร้ายมากระท าให้เขาทุกข์ข้ึนไปอีก ฉะนั้ นผมคิดว่าในฐานะของการมีชีวิตอยู่ ก็

เพ่ือท่ีจะต่อสูท้  าลายอ านาจนั้น เพราะนัน่คือการมีความหมายของการมีชีวิตท่ีแทจ้ริงครับ164 

 

                                 
 

ภาพท่ี 128 ภาพผลงาน คนงานโรงเหล้า ของวสันต ์สิทธิเขตต ์ 
ท่ีมา : อดุลญา ฮุนตระกูล, อ านาจ กบั ไร้อ านาจ, ฉันคือเธอ : วสันต ์สิทธิเขตต ์ (กรุงเทพมหานคร: 
มูลนิธิหอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, 2561), 60. 
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 วสันต์นั้นมีระบบความคิดค่อนขา้งไปทางระบบสังคมนิยม ซ่ึงเป็นผลมาจากการรัก

การอ่านของวสันต์เอง โดยผลงานเขียนท่ีมีอิทธิพลต่อระบบความคิดของวสันต์ได้แก่ สมุดปก

เหลือง ของปรีดี พนมยงค์, บทกวีขององัคาร กัณยาณพงศ์ รวมทั้งการศึกษาผลงานของโจเซฟ 

บอยส์ ศิลปินกลุ่มฟลุ๊คซุสชาวเยอรมนั ซ่ึงเป็นศิลปินท่ีท างานเก่ียวกบัศิลปะแสดงสดและศิลปะ

แนวความคิด ซ่ึงมีเน้ือท่ีท่ีถ่ายทอดและวพิากษใ์นประเด็นต่าง ๆ ของสังคม165 

 ในระหว่างท่ีท าการศึกษายู่นั้น วสันตก์็ตอ้งพบกบัเหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ซ่ึง

เป็นเหตุการณ์ทางเมืองท่ีมีการสังหารโหดนกัศึกษามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เหตุการณ์ในคร้ังน้ี

สร้างความสะเทือนจิตใจของวสันตเ์ป็นอยา่งมาก วสันตจึ์งเร่ิมท่ีจะใชศิ้ลปะมามีบทบาทในกิจกรรม

ทางการเมืองและสังคมตั้งแต่ตอนนั้นเป็นตน้มา ต่อมาหลงัเหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ก็เกิดการ

กวาดลา้งศิลปะท่ีมองวา่ถูกใชเ้ป็นเคร่ืองมือทางการเมือง โดยการท าลายทิ้งเสียส่วนใหญ่ จนวสันต์

เองแทบจะไม่เหลือผลงานในช่วงนั้นเลย จากเหตุการณ์ทางการเมืองในช่วง 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 

นั้นท าให้ศิลปะถูกแบ่งแยกออกเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มหลกัเป็นศิลปะเพื่อศิลปะและกลุ่มศิลปะ ซ่ึง

วสันตมี์ความคิดเห็นเก่ียวกบัการแบ่งแยกคร้ังน้ีวา่  

 
      ตอนนั้นงานศิลปะถกูแบ่งแยกเป็นสองกลุ่มหลกัเป็นศิลปะเพ่ือศิลปะกลุ่มหน่ึงกบัอีก

กลุ่มเป็นศิลปะเพ่ือชีวิตเพ่ือประชาชน โดยส่วนตวัแลว้ผมไม่เช่ือกลุ่มแรก เพราะศิลปินเองก็ใจ

โสโครกงกเงิน อยากใหผ้ลงานของตวัเองขายไดร้าคาแพง ๆ แต่ปากก็พร ่ าบ่นว่าศิลปะท่ีแทต้อ้ง

เป็นแบบนั้นแบบน้ี166 

  

 วสันตน์ั้นมีทศันคติท่ีมองวา่ศิลปะควรจะมีมากกวา่ความงาม แต่ควรจะมอบคุณค่าใน

ดา้นอ่ืน ๆ ให้แก่สังคมดว้ย ผลงานส่วนใหญ่ของวสันต์จึงจดัไดว้่าเป็นรูปแบบของผลงานศิลปะ

เพื่อนสังคมและประชาชนอยา่งแทจ้ริง โดยสามารถสังเกตไดเ้ม่ือมีเหตุการณ์ทางการเมืองคร้ังใหญ่

อยา่งช่วง 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 วสันตก์็ออกมาเขียนรูปท่ีมีเร่ืองราวเก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวติคนระดบัราก

หญ้า แลว้น าไปขายท่ีบริเวณหน้าร้ัวของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ หรือตามขา้งถนนในราคาถูก

เพียงเพื่อให้ไดเ้พียงตน้ทุนค่าสีกลบัมา ส่วนกระดาษวสันตก์็ไปเก็บเอากระดาษท่ีใชแ้ลว้น ามากลบั

ดา้นเขียน แมว้า่การกระท าเช่นน้ีจะเป็นการสร้างสรรคศิ์ลปะเพื่อสังคมแต่ก็ยงัมีคนไม่เห็นดว้ย เช่น 
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อาจารยข์องวสันตก์็มีความคิดเห็นวา่เป็นการกระท าท่ีไม่เหมาะสม โดยการใชเ้ศษกระดาษมาเขียน

หรือน าศิลปะไปขายบริเวณขา้งถนน แต่วสันตก์ลบัมองวา่ศิลปะนั้นควรจะเขา้ถึงประชาชนไดทุ้ก

ชนชั้น และสามารถพบเห็นไดท้ัว่ไปในชีวติประจ าวนัมากกวา่จะอยูเ่พียงในระบบของหอศิลป์ 

 จากรูปแบบการใช้ชีวิตและผลงานของวสันต์นั้นจะแสดงออกให้เห็นอย่างชดัเจนว่า

นอกจากวสันต์จะศิลปินซ่ึงถ่ายทอดเร่ืองราวต่าง ๆ เก่ียวกบัสังคมและการเมืองผ่านทางผลงาน

ศิลปะแล้ววสันต์ยงัใช้ผลงานของเขาเป็นเคร่ืองมือในการเคล่ือนไหวทางการเมืองอีกด้วย โดย

วสันตไ์ดอ้ธิบายถึงแนวความคิดของเขาเร่ืองการเคล่ือนไหวทางการเมืองน้ีเอาไวว้า่ 
     ผมท ากิจกรรมมาตั้งแต่สมยัเรียนปี1 ปี 2 ท่ีวิทยาลยัช่างศิลป์ เห็นวา่สังคมมีอ านาจชัว่

ร้ายและสร้างความทุกขย์ากใหก้บัประชาชน ผมจึงใชง้านศิลปะใหเ้หมือนกบัการแสดงออกหรือ

ส่ือสารถึงความคิดฝันจินตนาการและอุดมคติของเรา ตอนนั้นเขียนป้ายประทว้ง ไปร่วมเคล่ือน

ขบวนลงพ้ืนท่ีกบัชาวบา้นจริง ๆ เพ่ือท่ีจะไดเ้รียนรู้ว่าปัญหาคืออะไร เพราะผมไม่เคยยอมรับว่า

ส่ือในโลก ในประเทศของเราจะส่ือความจริง เน่ืองจากส่ือก็ถูกสปอนเซอร์ดว้ยอ านาจเงินต่าง ๆ 

ท่ีเขาท าธุรกิจดว้ย การใชง้านศิลปะก็เพ่ือท่ีจะบอกข่าวสารต่อคนในสังคม ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีงาน

ศิลปะพอจะท าได้167 

 ผลงานศิลปะของวสันตน์ั้นมีการส่ือสารท่ีตรงไปตรงมา และรุนแรงมาก จนบางคร้ังก็

ถูกมองว่าเป็นผลงานศิลปะท่ีค่อนขา้งหยาบโลน จนถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักหน่วง บ้างก็มองว่า

หยาบ ลามก ถึงขนาดมองวา่เป็นผลงานท่ีเอาเทา้เขียนข้ึนมาก็มี โดยผลงานท่ีไดรั้บการโจมตีในแง่

ของเสียงวิจารณ์อย่างหนกัคือผลงานในช่วง ปี พ.ศ. 2527 ท่ีประกอบไปดว้ยผลงาน 2 ชุดซ่ึงเป็น

ศิลปะการแสดงสด (Performance Art)  คือ ผลงานชุด ขายตัวเอง และผลงานชุดท่ี 2 ช่ือ แอนตีศิ้ล

ตีน โดยมีเน้ือหาคือ การตั้งค  าถามท่ีว่า “ศิลปินคือใคร…(เขาตอ้งมาจากมหาวิทยาลยัใหญ่โต)”,  

“ศิลปินเขียนอะไร… (เขาเขียนรูปหนา้พระขาย)”  และ “ท าไมศิลปินรักศิลปะไทย…(เพราะมนัขาย

ไดร้าคาดี)” ซ่ึงดว้ยความรุนแรงของศิลปะทั้ง 2 ชุดน้ีท าให้วสันต์แทบจะกลายเป็นศตัรูกบัแทบทุก

มหาวทิยาลยั  

 วสันตมี์วิธีการแสดงผลงานท่ีคลา้ยคลึงกบัศิลปะส าแดงอารมณ์ (Expressionism) โดย

วสันตเ์นน้ท่ีการแสดงออกมากเน้ือหา และความรู้สึกท่ีรุนแรง ตรงไปตรงมา อยา่งรวดเร็ว มากกวา่

ท่ีจะสร้างผลงานในแบบวิจิตรบรรจง งดงามตามหลกัการขององคป์ระกอบศิลป์ ผลงานของวสันต์
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 อดุลญา ฮุนตระกูล, โลกสวยด้วยประท้วง ผลงานประท้วงเพื่อส่ิงแวดลอ้ม และสันติภาพ, ฉันคือเธอ : 

วสันต ์สิทธิเขตต ์(กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิหอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, 2561), 120. 
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จะส่ือสารด้วยความตรงไปตรงมาและรุนแรงของผลงานน้ีท าให้มีนักวิจารณ์มองว่าผลงานของ

วสันต์นั้นเป็นผลงานหยาบ และยงัไม่ไดผ้่านการตกตะกอนทางความคิด วสันต์จึงได้อธิบายถึง

เหตุผลของผลงานเอาไวว้า่  
      ผมแทบไม่มีเวลากลัน่กรองมากสักเท่าไหร่ เพราะระบบทุนมนัท าลายเราทุกวินาที 

หากความคิดผม งานของผมท าใหเ้ร็วกวา่เสียงไดผ้มท าไปแลว้จริง ๆ นะ ไม่วา่ใครจะบอกว่าเรา

เป็นเอ็กเพรสชัน่นิสต ์เป็นอะไรก็แลว้แต่ ผมไม่สน ผมคิดแต่เพียงจะท าอย่างไรให้ความคิดนั้น

ออกไปสู่คนไดรั้บรู้168 

 

 เร่ืองราวของความจริงต่าง ๆ ท่ีแสดงอยูใ่นผลงานวสันตน์ั้นลว้นแต่เป็นความจริงท่ีทุก

คนต่างรับรู้วา่มนัเกิดข้ึนจริงในสังคม แต่ทุกคนกลบัไม่กลา้ท่ีจะแสดงออก หลบเล่ียง หรือเพิกเฉยท่ี

จะพูดหรือแสดงมาผ่านผลงานศิลปะ วสันต์ยงัมีความคิดท่ีต่อตา้นระบบทุนนิยม โดยวสันต์นั้น

ต่อตา้นระบบของศิลปะท่ีคา้ขายกนัเพื่อผลก าไรท่ีมากเกินไป จนกลายเป็นว่าศิลปะนั้นกลายเป็น

ธุรกิจอย่างหน่ึง และศิลปินก็กลายเป็นพ่อคา้ไปโดยปริยาย แต่ศิลปะนั้นควรท่ีจะให้เน้ือหาสาระ 

และสะทอ้นความจริงทางสังคมมากกวา่ท่ีจะน าเสนอเฉพาะความงามหรือการหวงัผลก าไรท่ีเป็นตวั

เงินเพียงอยา่งเดียว 

 หลงัจากท่ีจบการศึกษาจากวิทยาลยัช่างศิลป์ วสันต์ก็ยงัคงมุ่งมัน่สร้างสรรค์ผลงาน

ศิลปะอยู่อย่างต่อเน่ืองไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของผลงานจิตรกรรมและการเขียนบทกวี ซ่ึงต่อมา

วสันต์ก็ได้มีโอกาสแสดงผลงานเด่ียวคร้ังแรกในนิทรรศการช่ือ One-man Show  ท่ีวิทยาลัยครู

นครสวรรค์ในปี พ.ศ. 2520 ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผลงานท่ีถูกสร้างสรรค์ข้ึนภายนอกโครงสร้าง

หลกัสูตรของการศึกษาในวิทยาลยัช่างศิลป์ ท่ีเน้นในการศึกษาพฒันาทางดา้นทกัษะฝีมือเป็นหลกั 

แต่ผลงานของวสันตใ์นนิทรรศการคร้ังน้ีเป็นเร่ืองราวชีวิตทัว่ไปของประชาชนคนชั้นรากหญา้ จาก

ประสบการณ์ตรงท่ีวสันตไ์ดเ้ขา้ไปสัมผสัถึงชีวิตความเป็นอยู ่ต่อมาในปี พ.ศ. 2527 วสันตไ์ดก่้อตั้ง

กลุ่ม สะพาน ร่วมกบัมานะ ภู่พิชิต ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีก่อตั้งข้ึนเพื่อเร่ิมกนัอ่านบทกวทีางการเมือง โดยมี

อุดมการณ์ในการเปล่ียนแปลงสังคมให้ดีข้ึน ผลกัดนัศิลปวฒันธรรม และเขา้ร่วมกิจกรรมและจดั

แสดงผลงานศิลปะอีกดว้ย169 

                                                           

 
168

 TUL [นามแฝง], "วสันต ์สิทธิเขตต"์. 
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 ลลินธร เพญ็เจริญ, "วสันต ์สิทธิเขตต ์: ศิลปะเพือ่การเคลื่อนไหวทางการเมือง " 91-92. 
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 ในปี พ.ศ. 2527 วสันต์ไดแ้สดงนิทรรศการเด่ียวในช่ือ ชะตากรรมคนเมือง ณ ชมรม

รวงผึ้ ง ถนนพหลโยธิน โดยผลงานในคร้ังน้ีเป็นผลงานในแนวดาด้าซ่ึงได้รับอิทธิพลมาจาก

กลุ่มฟลุ๊กซุส ทั้งน้ีวสันต์ยงัไดเ้ขียนค าประกาศ จ านวน 13 ขอ้ เพื่อเป็นเคร่ืองก าหนดกระบวนการ

ในการสร้างสรรคไ์ว ้ดงัน้ี 
     1. ศิลปะมิใช่ส่ิงบนัเทิงใจเท่านั้น 

     2. ศิลปะมิอาจปลอบประโลมใคร 

     3. ศิลปินในฐานะมนุษยผ์ูท้นขมข่ืนในโลกท่ีเต็มไปดว้ยความขดัแยง้ เขาจกัมุ่งทุ่มเท

ลงแรง เปิดโปงความชัว่ร้ายและเปิดเผยสจัจะใหแ้ก่เพ่ือนมนุษย ์

     4. อารมณ์ความรู้สึกทั้งมวลของมนุษย ์เป็นส่ิงน่าพิศวง เป็นส่ิงน่าพิสมยั ท่ีศิลปินจกั

เรียนรู้ 

     5. ศิลปินทั้งปวงจกัตอ้งปลุกใหม้นุษยข์บถ 

     6. ในฐานะมนุษย ์ศิลปินจกัตอ้งต่อตา้นอยุติธรรมทั้งปวง ท่ีใครก็ตามมนัก่อข้ึนใน

โลกน้ี 

     7. ความงามในศิลปะมิใช่เสแสร้ง มนัเป็นประสบการณ์ของปัจเจกมนุษยต่์อสุนทรียะ 

     8. รูปแบบทั้งหมดของศิลปะเป็นมายา เพ่ือมนุษยห์ลุดพน้จากมายาสู่สจัจะ! 

     9. ผูใ้ดหลงช่ืนชมความงาม ผูน้ั้ นเป็นเพียงผูห้ลงติดเปลือกมายา เขามิอาจเข้าถึง

สจัจะ! 

     10. ศิลปะไม่ใช่ส่ิงทิพย ์ไม่มีพรสวรรค ์มีแต่การทุ่มเททั้งชีวิตจิตใจเท่านั้น! 

      11. สจัจะของชีวิตคือ ความเขา้ใจทุกขเวทนาของตนและคนอ่ืน ๆ 

     12. ภาระของมนุษย ์กคื็อการต่อสูเ้พ่ือปดเปล้ืองพนัธนาการ มายาการทั้งปวงใหส้ิ้น 

     13. เสรีภาพของชีวิตคือส่ิงเดียวท่ีศิลปินทุ่มเทแรงแสวงหา ความคบัแคน้ทั้งปวง จกั

ตอ้งถูกปลดออกจากสภาวะภายในมนุษย ์ศิลปะ คืออาวุธส าคญัส าหรับการต่อสู้เพ่ือเสรีภาพของ

มนุษย ์

     วสนัต ์สิทธิเขตต ์

     5 ตุลาคม 2527170 

  

 จากค าประกาศทั้ง 13 ขอ้ของวสันต์ จะเห็นได้ชัดเจนว่าวสันต์นั้นมีอุดมการณ์และ

จุดยืนท่ีมัน่คง ศิลปะและศิลปินนั้นควรมีบทบาทหนา้ท่ีอยา่งไรบา้งเก่ียวสังคมมนุษยแ์ละการเมือง 
                                                           

 
170อดุลญา ฮุนตระกลู, อุดมคติและอุดมการณ์, ฉนัคือเธอ : วสันต ์สิทธิเขตต ์ 40. 
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จนสามารถสรุปไดว้า่ศิลปะในมุมมองของวสันตน์ั้นควรจะเป็นศิลปะเพื่อสังคม ซ่ึงหมายถึงศิลปะ

จะตอ้งแสดงให้เห็นถึงความจริง และเป็นเคร่ืองมือส่ือสารท่ีทรงพลงัมากกวา่ท่ีจะเป็นไปเพื่อความ

เพลิดเพลินหรือความงามเท่านั้น 

 ความชดัเจนทางอุดมการณ์และแนวความคิดของวสันตท์  าให้วสันตย์งัคงสร้างสรรค์

ผลงานศิลปะเพื่อสังคมท่ีดุดนั รุนแรง และชดัเจนอยา่งต่อเน่ืองแมว้า่จะมีเสียงวิพากษว์ิจารณ์ในแง่

ลบอย่างมากมายก็ตาม จนเม่ือปี พ.ศ. 2534 วสันต์ก็มีผลงานท่ีโดดเด่นออกมาอย่างเช่นผลงานชุด 

นิรยกถา (Inferno)  ซ่ึงจดัแสดง ณ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ  ซ่ึงเป็นผลงานซ่ึงวิพากษ์วิจารณ์ใน

ประเด็นต่าง ๆ เก่ียวกบัวงการศาสนาและการเมืองอยา่งถึงพริกถึงขิง รวมทั้งมีการเขียนบทกลอนท่ี

วสันตเ์ป็นผูป้ระพนัธ์ข้ึนเองบรรจุลงบนบริเวณต่าง ๆ ของภาพอีกดว้ย171 

 

                                 
 

ภาพท่ี 129 ภาพผลงานในชุด นิรยกถา (บาปเป็นพระทุศีล) ของวสันต ์สิทธิเขตต ์ 
ท่ีมา : อดุลญา ฮุนตระกูล, อ านาจ กบั ไร้อ านาจ, ฉันคือเธอ : วสันต ์สิทธิเขตต ์ (กรุงเทพมหานคร: 
มูลนิธิหอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, 2561), 60. 
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กรุงเทพมหานคร, 2561), 60. 
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 จากการท่ีวสันตไ์ดส้ร้างสรรคผ์ลงานศิลปะท่ีหลากหลายรูปแบบอยา่งต่อเน่ือง นั้นท า

ให้วสันตไ์ดมี้โอกาสเขา้ร่วมนิทรรศการศิลปะในระดบัสากลอยา่ง เอเชีย แปซิฟิก เทียนนาเล่ (Aisa 

Pacific Triennial) คร้ังท่ี 1 ณ หอศิลป์ควีนสแลนด์ (Queensland Art Gallery) ประเทศออสเตรเลีย 

ในปี พ.ศ. 2535 และเทศกาล เวนิส เบียนเนเล่ (Vanice Bianale) ในปี พ.ศ. 2546 

 ในปี พ.ศ. 2535 ไดเ้กิดเหตุการณ์ทางการเมืองคร้ังส าคญัช่ือ “เหคุการณ์พฤษภาทมิฬ” 

ซ่ึงเหตุการณ์ก็เป็นอีกหน่ึงแรงบนัดาลใจส าคญัให้วสันตไ์ดส้ร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรมสีน ้ ามนัช่ือ 

Lord Buddha Visits Bangkok ซ่ึงเป็นผลงานท่ีก าลงัเล่าเร่ืองท่ีพระพุทธเจา้ก าลงัเฝ้ามองถึงเหตุการณ์

ความรุนแรงและโศกนาฏกรรมท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยในเวลานั้น และดว้ยตวัภาพท่ีดูมีความรุนแรง

น้ีท าใหอ้งคก์รทางศาสนาในไทยต่างต่อตา้นและเรียกร้องหาบทลงโทษใหแ้ก่วสันต์172 

 ในปี พ.ศ. 2536 วสันตไ์ดน้ าผลงานมาแสดงในนิทรรศการเด่ียวช่ือ ฉันคือเธอ ซ่ึงเป็น

ช่วงเวลาท่ีวสันต์ก าลังถูกวิจารณ์ว่า “วสันต์ได้แต่สร้างสรรค์ผลงานท่ีวิพากษ์วิจารณ์แต่คนอ่ืน” 

วสันต์จึงได้สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมสีน ้ ามันเป็นใบหน้าของตนเองเป็นผูถู้กกระท าจาก

เหตุการณ์ทางสังคมต่าง ๆ เพื่อท่ีจะส่ือสารวา่ตวัวสันตเ์องก็เป็นคนหน่ึงซ่ึงถูกสังคมวิพากษว์ิจารณ์

ไดเ้ช่นกนั173  วสันตไ์ดใ้ชใ้บหนา้ อวยัวะหรือเรือนร่างของตนเองใส่ลงไปบนผลงานจิตรกรรมของ

เขา ซ่ึงเป็นการเล่าเร่ืองเก่ียวกบัจิตส านึกของตนเอง ท่ีตอ้งประสบพบเจอกบัเร่ืองความทุกขย์าก การ

ถูกเอารัดเอาเปรียบ และการโดนวิพากษ์วิจารณ์เช่นเดียวกบัทุกคนในสังคม โดยวสันต์มกัจะผสม

ใบหนา้ของตนเองเขา้กบัเรือนร่างหรือเร่ืองราวของผูอ่ื้นซ่ึงเป็นดัง่ตวัแทนของเหตุการณ์และบุคคล

ต่าง ๆ ในสังคม เช่น ผูย้ากไร้ ผูถู้กกดข่ีเอารัดเอาเปรียบ หรือเหยื่อจากเหตุการณ์ทางการเมืองและ

สังคม เป็นตน้ โดยมีผลงานท่ีโดดเด่นของผลงานชุดน้ีสามารถยกตวัอย่างเช่นผลงานช่ือ Chaotic 

Victory ซ่ึงเป็นชุดท่ีมีใบหน้าของวสันต์อยู่ในรูปร่างคล้ายวิญญาณท่ีพ่ายแพต่้อโลกมนุษยแ์ละ

ตณัหา174 

                                                           

 
172

 ความดิบเถื่อนคืออาวุธ, ฉันคือเธอ : วสันต์ สิทธิเขตต์  (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิหอศิลปวฒันธรรมแห่ง

กรุงเทพมหานคร, 2561), 84. 

 
173แนวความคิดนิทรรศการ, ฉันคือเธอ : วสันต์ สิทธิเขตต์  (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิหอศิลปวฒันธรรมแห่ง

กรุงเทพมหานคร, 2561), 8. 

 
174

 ใบหนา้  เรือนร่าง และเสรีภาพ ฉันคือเธอ : วสันต ์สิทธิเขตต์  (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิหอศิลปวฒันธรรม

แห่งกรุงเทพมหานคร, 2561), 108. 
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 ในปี พ.ศ. 2537 วสันต์ไดส้ร้างสรรค์ผลงานท่ีสะทอ้นเร่ืองราวเก่ียวกบัธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มข้ึนมาในนิทรรศการชุด ธรรมชาติตาย (Nature Is Dying) ณ บางกอกอาร์ต แกลเลอร่ี 

(Bangkok Art Gallery) ในช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ซ่ึงวสันตไ์ดล้งไปส ารวจพื้นท่ีต่างๆ ซ่ึง

ก าลงัมีปัญหาเก่ียวกบัธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มดว้ยตนเอง175 เพื่อท่ีจะรับรู้และเขา้ใจถูกความทุกข์

ยากและปัญหาของชาวบา้นเหล่านั้นให้ได้มากท่ีสุดเพื่อท่ีจะถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานศิลปะท่ี

สะทอ้นความจริงอยา่งถูกตอ้งและชดัเจนท่ีสุด 

 

                                 
 

ภาพท่ี 130 ภาพผลงาน พืชพิษ ในนิทรรศการ ธรรมชาติตาย 
ท่ีมา : อดุลญา ฮุนตระกูล, อ านาจ กบั ไร้อ านาจ, ฉันคือเธอ : วสันต ์สิทธิเขตต ์ (กรุงเทพมหานคร: 
มูลนิธิหอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, 2561), 67. 
 
 ในปี พ.ศ. 2539 ซ่ึงเป็นปีครบรอบ 20 ปีของเหตุการณ์ 6 ตุลา วสันต์ก็ไดส้ร้างผลงาน

ช่ือ ตุลาลับ (Blue October) โดยการใช้รูปถ่ายของผูป้ระสบจากผลกระทบของเหตุการณ์นั้นน ามา

จดัวางบนพื้นหลงัสีน ้ าเงิน (ซ่ึงเป็นสีสัญลกัษณ์ของความเศร้าหมอง) ซ่ึงเป็นการย  ้าเตือนและยอ้ม

ร าลึกใหเ้ห็นภาพความเสียหายท่ีอยูบ่นหนา้ประวติัศาสตร์การเมืองของไทย  

                                                           

 
175

 ลลินธร เพญ็เจริญ, "วสันต ์สิทธิเขตต ์: ศิลปะเพือ่การเคลื่อนไหวทางการเมือง " 107. 
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 ในช่วงเดือนธันวาคมปี พ.ศ. 2542 วสันต์ได้จัดแสดงนิทรรศการช่ือ อลหม่าน ณ 

บางกอกแกลเลอร่ี (ปัจจุบนัไดปิ้ดกิจการไปแลว้) ซ่ึงเป็นเวลาตรงกบัการบริหารงานของรัฐบาลชุด 

นายชวน หลีกภยั ซ่ึงเป็นรัฐบาลท่ีตอ้งรับช่วงต่อจากเหตุการณ์ “วิกฤตเศรษฐกิจฟองสบู่แตก” ซ่ึงก็

ให้เกิดเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองข้ึนมากมาย เช่น เกิดเหตุการณ์ทุจริตของรัฐมนตรีร่วม

รัฐบาลถึง 2 ท่าน จนไดรั้บค าพิพากษาห้ามยุ่งเก่ียวกบัการเมืองเป็นเวลา 5 ปี176 วสันต์จึงถ่ายทอด

เร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนออกมาเป็นผลงานศิลปะเพื่อตีแผใ่หส้ังคมไดรั้บรู้177 

                                            
ภาพท่ี 131 ภาพผลงาน Van Gogh ในนิทรรศการเราต่างก็มาทางเดียวกนั  
ท่ีมา : อดุลญา ฮุนตระกูล, อ านาจ กบั ไร้อ านาจ, ฉันคือเธอ : วสันต ์สิทธิเขตต ์ (กรุงเทพมหานคร: 
มูลนิธิหอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, 2561), 95. 
 
 ในปี พ.ศ. 2544 วสันต์ได้สร้างสรรค์ผลงานชุด เราต่างก็มาทางเดียวกัน (We Come 

From The Same Way) ซ่ึงเป็นผลงานท่ีมีแนวความคิดหลกัคือ ไม่ว่าเราเราจะเป็นใครหรือยิ่งใหญ่

ขนาดไหนก็ตาม เราทุกคนก็ตอ้งเกิดออกมาจากช่องคลอดของมารดาดว้ยกนัทั้งส้ิน ผลงานชุดน้ีมี

การส่ือสารท่ีดูดิบเถ่ือน ตรงไปตรงมา และยงัพดูถึงรูปแบบแนวความคิดแบบสังคมนิยมอีกดว้ย178 

                                                           

 
176มานิต ศรีวานิชภมิู, ชีวิตอลหม่านของ วสันต์ สิทธิเขตต์, ฉันคือเธอ : วสันต์ สิทธิเขตต์  (กรุงเทพมหานคร: 

มูลนิธิหอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, 2561), 29. 

 
177

 อดุลญา ฮุนตระกลู, อ านาจ กบั ไร้อ  านาจ, ฉนัคือเธอ : วสันต ์สิทธิเขตต ์ 60. 

 
178

 ความดิบเถ่ือนคืออาวธุ, ฉนัคือเธอ : วสันต ์สิทธิเขตต ์ 84. 
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 ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 เกิดเหตุการณ์ทางการเมืองคร้ังใหญ่ท่ีเรียกกนัวา่ “รัฐประหาร” 

ซ่ึงเป็นการน้ีก็น าพามาสู่การท่ีประชามีการแบ่งฝ่ายทางการเมืองข้ึนเป็น 2 ฝ่ายอยา่งชดัเจน ซ่ึงในปี

น้ีวสันตก์็ไดส้ร้างสรรคผ์ลงานชุด ทุกขาสารพัน (All About Misery) ซ่ึงเป็นผลงานสีน ้ามนับนผา้ใบ

ท่ีมีลักษณะของจิตรกรรมไทยเข้ามาผสมผสาน แต่เปล่ียนแปลงใบหน้าตัวละครเหล่านั้ นให้

กลายเป็นใบหนา้ของนกัการเมืองและบุคคลท่ีมีบทบาทการเมืองในช่วงเวลานั้น เพื่อเล่าถึงเร่ืองราว

และเป็นอุทาหรณ์ถึงเห็นการความทุกขย์ากซ่ึงเกิดจากปัญหาทางเศรษฐกิจและการเมืองของไทย179 

                                           

                                        
 

ภาพท่ี 132 ภาพผลงาน ทุกข์เพราะอยากครองโลก ในนิทรรศการทุกขาสารพนั 
ท่ีมา : อดุลญา ฮุนตระกูล, อ านาจ กบั ไร้อ านาจ, ฉันคือเธอ : วสันต ์สิทธิเขตต ์ (กรุงเทพมหานคร: 
มูลนิธิหอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, 2561), 75. 
 

                                                           

 
179อ านาจ กบั ไร้อ  านาจ, ฉนัคือเธอ : วสันต ์สิทธิเขตต ์ 60. 
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 ในปี พ.ศ. 2548 วสันตไ์ดก่้อตั้งพรรคการเมืองในนาม พรรคศิลปิน เพื่อต่อตา้นอ านาจ

แห่งความไม่ชอบธรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย แต่การเคล่ือนไหวทางการเมืองในลกัษณะน้ีก็

ไดรั้บเสียงวพิากษว์จิารณ์ ไปในทางโจมตี เช่น การถูกมองวา่ เป็นเรืองไร้สาระ น่าขบขนั180  

 

                             
 

ภาพท่ี 133 ภาพส่ือในการหาเสียงของพรรคศิลปินโดยวสันต ์สิทธิเขตต์  
ท่ีมา : อดุลญา ฮุนตระกูล, อ านาจ กบั ไร้อ านาจ, ฉันคือเธอ : วสันต ์สิทธิเขตต ์ (กรุงเทพมหานคร: 
มูลนิธิหอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, 2561), 123. 
 

 การเคล่ือนไหวคร้ังน้ี คือการเคล่ือนไหวทางการเมืองในลักษณะของศิลปะ

แนวความคิด (Conceptual Art) ท่ีใช้ในการประทว้ง เสียดสี ถึงลกัษณะของบรรยากาศการหาเสียง

เลือกตั้ง แมว้่าจะเป็นการแสดงศิลปะแนวความคิดท่ีประชาชนทัว่ไปมองว่าเป็นแค่เร่ืองลอ้เลียน

เพียงเท่านั้ น แต่วสันต์ก็ท  าให้เป็นเร่ืองท่ีมีความจริงจงัข้ึนมาโดยการไปจดทะเบียนเป็นพรรค

การเมืองอยา่งถูกตอ้ง โดยมีวสันต์ เป็นหวัหน้าพรรค และรงค ์วงษส์วรรค์เป็นท่ีปรึกษาพรรค โดย
                                                           

 
180อภินนัท ์โปษยานนท,์ บทสัมภาษณ์ภณัฑารักษ,์ ฉนัคือเธอ : วสันต ์สิทธิเขตต ์ (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิหอ

ศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, 2561), 7. 
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พรรคศิลปินก็ได้ท ากิจกรรมต่าง ๆ ของพรรคมากมายเช่น การเดินขบวนปราศรัยจากบริเวณ

อนุสาวรียไ์ปยงับริเวณแยกประทุมวนั รวมทั้งมีการปราศรัยจากศิลปิน นกัเคล่ือนไหวทางการเมือง

และนกัวิชาการต่าง ๆ เช่น ส. ศิวรักษ์ ช่วง มูลพินิจ และดร. อภินนัท์ โปษยานนท ์เป็นตน้ รวมทั้ง

การการท าป้ายหาเสียงท่ีวสันต์แต่งตวัสุภาพคลา้ยนักการเมือง ลงสมคัรเลือกตั้งในหมายเลย 500 

ก าลงัท าท่าทางชูน้ิวกลาง ซ่ึงเป็นการลอ้เลียนภาพการหาเสียงของหัวหน้าพรรคไทยรักไทย และ

พิมพห์นังสือคู่มือและสต๊ิกเกอร์นโยบายของพรรคทั้ง 11 ขอ้ ซ่ึงเป็นการลอ้เลียนการหาเสียงของ

พรรครัฐบาล นอกจากน้ีพรรคศิลปินยงัมีค าขวญัประจ าพรรคว่า “พรรคศิลปิน :หัวใจคือไม่

ปกครอง”181 

 ในปี พ.ศ. 2553 วสันต์ได้แสดงผลงานในนิทรรศการเด่ียวในช่ือ 10 ฉากช่ัวการ

เมืองไทย - 10 Evil scenes of Thai politic  ตั้งแต่วนัท่ี 11 มีนาคม – 3 เมษายน ณ Number 1 Gallery 

อาคารสีลม แกลลอเรีย ซ่ึงวสันต์ไดถ่้ายทอดแนวความคิดของนิทรรศการคร้ังน้ีไวใ้นสมุดบนัทึก

ส่วนตวัวา่ 
     เม่ือ เราทุกคนเป็นผูถู้กปกครอง มีชีวิตอยู่ในสังคมการเมืองแบบปีศาจคลัง่ สิทธิของ

การเป็นพลเมืองคือสัตวเ์ช่ือง ท่ีถูกฝงูโจรมนัขนุเล้ียงดว้ยกากอาหาร เพ่ือมีเร่ียวแรงอยูท่  างานการ

ผลิตและเป็นตลาดสร้างความมัง่คัง่แก่พวกมนั โดยเฉพาะในสังคมวิปริตแบบไทยๆผม ในฐานะ

จิตรกรกเ็พียงแต่บนัทึกไวใ้หลู้กหลาน ไดเ้รียนรู้วา่ เราจะทนอยูก่บัมนัหรือลุกข้ึนต่อสู้ 10 ฉากชัว่

การเมืองไทย เพ่ือเปล่ียนแปลงมนั182 

 

 ผลงานจิตรกรรมทั้ง 10 ช้ินท่ีแสดงในนิทรรศการคร้ังน้ีของวสันตน์ั้นมีเน้ือหาท่ีวิพาก 

วิจารณ์ ประชดประชนั เสียดสี และเยย้หยนั เร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในวงการสังคม ศาสนา และ

การเมือง อยู่ดุดนั ตรงไปตรงมาและรุนแรง ซ่ึงนิทรรศการมนคร้ังน้ีผูช้มต่างให้เสียงตอบรับ หรือ

วิจารณ์ท่ีค่อนขา้งรุนแรงเช่นกนั ยกตวัอยา่งเช่น “ไม่ไหวแหะ จะแชร์มาวิจารณ์ยงัไม่อยากแชร์เลย 

เป็นงานท่ีกากมาก จะด่าทกัษิณก็น่าจะให้มนัคมกวา่น้ี”, “ในสมองของพวกน้ีมีแต่เร่ืองต ่า ๆ เลยคิด

ว่าคนอ่ืนเขาจะต ่าเหมือนมนั พวก...ต ่าแบบน้ีไง ถึงไม่เคยได้รับการยอมรับในโลกสากล” และ 
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 มานิต ศรีวานิชภูมิ , พรรคศิลปิน , ฉันคือเธอ : วสันต์ สิท ธิเขตต์   (กรุงเทพมหานคร: มูลนิ ธิหอ

ศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, 2561), 60. 
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 kuayjeng [นามแฝง], "นิทรรศการ "10 ฉากชัว่การเมืองไทย - 10 Evil Scenes of Thai Politic" โดย วสันต ์

สิทธิเขตต,์"  http://www.portfolios.net/events/10-10-evil-scenes-of-thai. 
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“งานศิลปะกับการเมืองในบ้านเรา เม่ือไม่สามารถมีเสรีภาพเกิน "เส้นมิบังควร" ก็มาลงท่ี

นกัการเมืองเลวและประชาชนโง่ เป็น "ศิลปะบดัซบ" โดยแท”้183 นั้นเป็นเพราะเน้ือหาในผลงานท่ี

โจมตีอยา่งรุนแรง และดูหยาบคาย ท่ีใชส้ัญลกัษณ์เก่ียว “สี” ในการเมืองของไทย การใช้สัตวเ์ป็น

สัญลักษณ์อย่าง สุนัข (หมา) และ ตวัเงินตวัทอง (เห้ีย) ซ่ึงมีความหมายท่ีรุนแรงในบริบทของ

สังคมไทย การเขียนภาพตวับุคคลท่ีสามารถทราบไดท้นัทีวา่ก าลงัพาดพิงถึงใครอยู ่รวมทั้งท่าทาง

ต่าง ๆ ของตวัละครท่ีก าลงักระท าอยูใ่นภาพทั้งการเสวยสุข เลียแขง้เลียขา หรือแมก้ระทัง่ “การร่วม

เพศ”  ซ่ึงเป็นภาพท่ีค่อนข้างดู “อุจาดตา” มากส าหรับสังคมและแทบจะไม่ปรากฏผลงานใน

ลกัษณะเท่าใดนกัในวงการศิลปะของไทย จึงท าใหผู้ช้มหลายท่านท่ีทศันคติท่ีมีมองวา่ศิลปะแบบท่ี

วสันตก์ าลงัท าอยูน่ั้นดู “ต ่า” และหยาบคาย เกินไปจนเกินจะรับได ้ 

 

            
 

ภาพท่ี 134 ภาพผลงานของวสันต ์สิทธิเขตตท่ี์แสดงในนิทรรศการ 10 ฉากชัว่การเมืองไทย 
ท่ีมา : MGR Online [นามแฝง], Look at this - 10 ฉากชัว่การเมืองไทย , เขา้ถึงเม่ือ 29 มีนาคม 2561, 

เขา้ถึงไดจ้าก  http://www.thaiday.com/CelebOnline/ViewNews.aspx?NewsID=95300000 

34457 

                                                           

 
183matichononline [นามแฝง], "ว่อนเน็ต ภาพโฉมหน้าการเมืองไทยในสายตา "วสันต์ สิทธิเขตต์" มีท่ีมาจาก

ไหน?,"  http://m.matichon.co.th/readnews.php?newsid=1367136942&grpid=01&catid=08. 
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 ในปี พ.ศ. 2558 วสันต์ได้จดัแสดงนิทรรศการเด่ียวช่ือ Life is fragile ตั้ งแต่วนัท่ี 4 

กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2558 ณ น าทองแกลเลอร่ี โดยนิทรรศการคร้ังน้ีมีแนวความคิดวา่ 
      เพราะชีวิตเป็นส่ิงเปราะบาง หลายคนอาจไม่ไดนึ้กถึงหรือเอาใจใส่กบัชีวิตของตนใน

ระยะเวลาท่ีผา่นมา จนไดม้าเจอกบัตวัเองจึงเขา้ใจวา่ ความเปราะบางอยูร่อบ ๆ ตวัเราวสันต ์สิทธิ

เขตต์ เป็นอีกคนหน่ึงท่ีหยิบยกเร่ืองราวความเปราะบางของชีวิต สภาพสังคม วฒันธรรมและ

การเมืองท่ีเขาพบเจอมาตลอดระยะเวลาในการท างานมาน าเสนอ และสะทอ้นใหเ้ห็นถึงแนวคิด

น้ี ในนิทรรศการ Life is Fragile : ชีวิตเป็นส่ิงเปราะบาง184 

 

                                
 

ภาพท่ี 135 ภาพผลงานของวสันต ์สิทธิเขตต ์ท่ีแสดงในนิทรรศการ Life is Fragile 
ท่ีมา : MGR Online [นามแฝง], Look at this - 10 ฉากชัว่การเมืองไทย , เขา้ถึงเม่ือ 29 มีนาคม 2561, 

เขา้ถึงไดจ้าก  http://www.thaiday.com/CelebOnline/ViewNews.aspx?NewsID=95300000 

34457 
                                                           

 
184gallerynumthong [นามแฝง], "Life Is Fragile,"  http://gallerynumthong.com/2015-life-is-fragile/. 
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 ซ่ึงมีแนวความคิดท่ีส่ือวา่ “ชีวิตเป็นส่ิงเปราะบาง” ท่ีเกิดจากประสบการณ์ชีวิตในดา้น

ต่าง ๆ ของวสันต ์ทั้งในแง่ของสังคม ชีวิต การกินด่ืม เร่ืองเพศ การเจ็บป่วย หรือการเผชิญหน้ากบั

ความตาย การตระหนกัถึงความเปราะบางของชีวิต นั้นท าให้ตระหนกัถึงความเปราะบางของโลก

และสังคมไปดว้ย ผลงานแทบทุกช้ินในนิทรรศการคร้ังน้ีจึงกลัน่ออกมาจากความทุกข์และความ

ป่วยไขข้องสังคม และเป็นความเปราะบางทางอารมณ์ของวสันตเ์องท่ีจะไม่ยอมให้ใครมาดูถูก กดข่ี

ข่มเหง ท าร้ายสังคมและประเทศชาติไปมากกวา่น้ี185 

 ในปี พ.ศ. 2561 วสันต์ไดจ้ดัแสดงนิทรรศการแสดงผลงานเด่ียวในช่ือชุด ฉันคือเธอ 

จดัแสดง ณ หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วนัท่ี 25 มีนาคม – 27 พฤษภาคม พ.ศ. 

2561 ซ่ึงนิทรรศการในคร้ังน้ีนั้นสืบทอดแนวความคิดมาจากนิทรรศการ I AM TOU  ของวสันตเ์อง

ในปี พ.ศ. 2536 ท่ีส่ือสารในเร่ืองของการเวยีนวา่ยของวฎัจกัรชีวติและความทุกข ์โดยผลงานในคร้ัง

น้ีจดัแสดงผลงานมากกวา่ 100 ช้ินซ่ึงเป็นผลงานท่ีวสันตส์ร้างข้ึนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 เป็นตน้มา186 

 ผลงานของวสันตท่ี์จดัแสดงในนิทรรศการคร้ังน้ีนั้นมีความหลากหลายในรูปแบบของ

ผลงานศิลปะไม่วา่จะเป็นจิตรกรรม ประติมากรรม กวี วรรณกรรม การแสดงดนตรี งานออกแบบ 

วีดีโอ ศิลปะการแสดงสด และส่ือผสม (Mixed Media) และยงัรวบรวมผลงานศิลปะท่ีวสันตใ์ชใ้น

การท ากิจกรรมร่วมกบักลุ่มศิลปิน นกัเคล่ือนไหวทางการเมือง องคก์ร และประชาชนท่ีเขา้ร่วมต่อสู้

กบัปัญหาทั้งทางสังคม การเมือง และส่ิงแวดลอ้ม 

 นิทรรศการในคร้ังน้ีได้แบ่งแนวความคิกหลกัออกเป็น 5 หัวขอ้ โดยเร่ิมตน้จากการ

มองยอ้นกลบัไปถึงจุดเร่ิมตน้ของตวัวสันตเ์องเพื่อท าความเขา้ใจถึงแก่นของความคิดและผลงานใน

หวัขอ้ อุดมคติ & อุดมการณ์ (Ideals and Ideology) ซ่ึงเป็นการรวบรวมผลงานในช่วงเวลาท่ีวสันต์

ก าลงัศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งตนเองและงานศิลปะ จากประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีวสันตไ์ปประสบ

ดว้ยตนเอง ทั้งน้ีวสันต์ยงัไดรั้บอิทธิพลจากกลุ่มศิลปะตะวนัออกอยา่ง กลุ่มฟลุกซูส (Fluxus) และ

ดาดา้ (Dada) ผลงานในช่วงน้ีของวสันต์มกัจะเป็นการวาดภาพประชาชน คนชนชั้นรากหญา้เสีย

เป็นส่วนใหญ่  แลว้ต่อดว้ยหัวขอ้ อ านาจ กับ ไร้อ านาจ (Powerful vs Powerless) ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ี

วสันต์ไดมี้การพฒันาเน้ือหาและรูปแบบการส่ือสารและบนัทึกเหตุการณ์ประวติัศาสตร์เก่ียวการ

                                                           

 
185ทวศีกัด์ิ อุชุคตานนท์, Life Is Fragile / วสันต ์สิทธิเขตต ์ (กรุงเทพมหานคร: น าทองแกลเลอรี, 2558), 2. 

 
186

 TUL [น าม แ ฝ ง ] , "ฉั น คื อ เธ อ  นิ ท ร ร ศ ก า ร ศิ ล ป ะ ร่ ว ม ส มั ย ข อ ง  ว สั น ต์  สิ ท ธิ เข ต ต์ ,"  

http://www.artbangkok.com/?p=45326  
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สังคมและการเมืองท่ีชดัเจนและมีรูปแบบท่ีหลากหลายมากข้ึน ซ่ึงในช่วงน้ีผลงานท่ีเด่นชดัอย่าง

ผลงานชุด The Truth is Elsewhere ซ่ึงเป็นผลงานซ่ึงผสมผสานระหว่างศิลปะการแสดงสดและ

ส่ือผสม เป็นผลงานท่ีดัดแปลงมาจากมหรสพพื้นบ้านอย่างหนังตะลุง กลายมาเป็น หนังตะลึง 

วสันต์ได้ออกแบบดดัแปลงบุคคลต่าง ๆ ท่ีมีการเคล่ือนไหวทางการเมืองเป็นตวัหลงัตะลุง ทั้งน้ี

วสันตไ์ดเ้ขียนบทการแสดงส าหรับมหรสพช้ินน้ีดว้ยตนเองอีกดว้ย 

                                           
ภาพท่ี 136 ภาพผลงาน หนังตะลึง ของวสันต ์สิทธิเขตต ์ 
ท่ีมา : อดุลญา ฮุนตระกูล, อ านาจ กบั ไร้อ านาจ, ฉันคือเธอ : วสันต ์สิทธิเขตต ์ (กรุงเทพมหานคร: 
มูลนิธิหอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, 2561), 83. 

                                              
ภาพท่ี 137 ภาพผลงาน Sex Bomb 24 hrs ของวสันต ์สิทธิเขตต ์ 
ท่ีมา : อดุลญา ฮุนตระกูล, อ านาจ กบั ไร้อ านาจ, ฉันคือเธอ : วสันต ์สิทธิเขตต ์ (กรุงเทพมหานคร: 
มูลนิธิหอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, 2561), 114. 
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 โดยหัวขอ้ถดัมาคือ ความดิบเถ่ือนคืออาวุธ (Raw Aesthetic as a Weapon) ซ่ึงเป็นการ

น าเสนอกระบวนการท างานของวสันต์ ท่ีเน้นทางดา้นการเจาะจงประเด็นเน้ือหา มากกวา่ตวัวสัดุ

หรือความงาม ซ่ึงผลงานในช่วงน้ีของวสันตจ์ะมีความรุนแรงทางดา้นเน้ือหาค่อนขา้งมาก วสันตจึ์ง

เปรียบเทียบผลงานศิลปะของเขาเองเป็นดงัอาวธุทางการเมือง ผลงานในหวัขอ้น้ีท่ีเด่นชดัคือผลงาน

ชุด 10 ฉากช่ัวการเมืองไทย   ต่อด้วยหัวข้อ ใบหน้า เรือนร่างและเสรีภาพ  (Face, Figure and 

Liberty) ซ่ึงเป็นกลุ่มผลงานท่ีวสันต์ใช้ใบหน้า และร่างกายของตวัเขาเองมาเป็นส่วนประกอบใน

การสร้างสรรค์ และหวัขอ้สุดทา้ย โลกสวยด้วยประท้วง (Protest And Making The World A Better 

Place) ซ่ึงเป็นรวบรวมผลงานศิลปะท่ีจดัแสดงนอกหอศิลป์ ซ่ึงล้วนแต่เป็นผลงานศิลป์หรือการ

ออกแบบต่าง ๆ ซ่ึงวสันตใ์ชเ้ป็นเคร่ืองมือในการแสดงออกทางทางดา้นการเคล่ือนทางการเมือง ไม่

วา่จะเป็นป้ายประทว้ง เส้ือยืด ป้ายหาเสียงในช่วงท่ีก่อตั้ง “พรรคศิลปิน” หรือ แมก้ระทัง่การเขียน

ประโยคแสดงความคิดเป็นในสังคมอินเตอร์เน็ตอีกดว้ย187  

 

                   
 

ภาพท่ี 138 ภาพผลงานของวสันต ์สิทธิเขตตท่ี์แสดงในนิทรรศการ ฉันคือเธอ 
ท่ีมา : TUL [นามแฝง], ฉันคือเธอ นิทรรศการศิลปะร่วมสมยัของ วสันต ์สิทธิเขตต์, เขา้ถึงเม่ือ 27 

กุมภาพนัธ์ 2561, เขา้ถึงไดจ้าก  http://www.artbangkok.com/?p=45326 

                                                           

 
187อดุลญา ฮุนตระกลู, แนวความคิดนิทรรศการ, ฉนัคือเธอ : วสันต ์สิทธิเขตต ์ 8-10. 
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 จากรูปแบบของผลงานของวสันตห์ากเป็นผลงานประเภทจิตรกรรม จะเป็นผลงานท่ีมี

ดดัแปลงรูปทรงจนดูมีลกัษณะท่ีคลา้ยกบัการ์ตูน ดงัเช่นการใช้การตดัเส้นรูปทรงด้วยสีเขม้ให้ดู

ชดัเจน ลดทอนรายละเอียดใหดู้เรียบง่ายมากกวา่ท่ีแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดและความถูกตอ้งตาม

เป็นจริงดงัท่ีตาเห็น รวมทั้งการใช้สีสันท่ีดูฉูดฉาดมากกวา่ปกติ ซ่ึงปัจจยัท่ีท าให้ผลงานของวสันต์

ออกมามีลกัษณะเช่นน้ีนั้นเป็นเพราะวสันตต์อ้งการจะส่ือสารความจริงมากกวา่ความงาม  ซ่ึงจะเห็น

ได้อย่างชัดเจนว่าผลงานของวสันต์นั้ นจะส่ือสารถึงประเด็นต่าง ๆ อย่างดุดัน ชัดเจน และ

ตรงไปตรงมา เพื่อให้ผูท่ี้รับชมไดเ้ขา้ถึงใจความของประเด็นท่ีก าลงัส่ือสารอยูใ่ห้มากท่ีสุด โดยไม่

อยากให้ผูช้มหลงใหลหรือเพลินเพลินไปกบัความงามซ่ึงเป็นเปลือก ของผลงานของวสันตจ์นมาก

เกินไปนกั แต่ถึงแมว้่าความงาม จะไม่ใช่ประเด็นหลกัท่ีวสันตจ์ะส่ือสารออกไปผา่นผลงานศิลปะ 

แต่ผลงานของวสันตก์็มีความงามตามหลกัการของสุนทรียศาสตร์อยู ่เช่น การใชสี้สันหรือรูปทรงท่ี

ดูเป็นสวยงามและมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั จนไม่สามารถปฏิเสธไดว้า่ผลงานของวสันต์นั้นก็มีความ

งามปรากฏอยู่ด้วยเช่นกนั ทั้งมีอาจเป็นเพราะนิสัยท่ีขยนัในการชอบวาดรูปและฝึกฝนตนเองอยู่

ตลอดเวลา จึงให้ฝีมือเป็นท่ีปรากฏอยู่ในผลงานของวสันต์อย่างหลีกเล้ียงไม่ได้ ซ่ึงวสันต์ก็ได้

อธิบายถึงทศันคติเก่ียวกบัศิลปะและความงามเอาไวว้า่ 

     ศิลปะมีความสวยงาม ความประดิดประดอย แต่ในขณะเดียวกนัผมก็เช่ือว่าถา้คนเรา
พดูตรงไปตรงมา สั้นท่ีสุด ก็จะเขา้ใจกนัมากข้ึนและปัญหาต่าง ๆ ก็น่าจะหมดไป หรือแกปั้ญหา

ได ้เช่นคุณตอ้งการอะไร ท าอะไร เพ่ืออะไรกนัแน่ คุณตอ้งการอะไรจากผม และการท่ีเราจะ

เขา้ถึงความจริงของชีวิตและสัจจะของสังคมไดก้็ตอ้งท าการทดลอง เช่นเขียนบทกวี เขียนรูป ซ่ึง

เป็นทางลดัเป็นช๊อตคทั เป็นความจริงท่ีไม่ตอ้งผา่นความงาม188 

 นอกจากน้ีผลงานของวสันต์นั้นยงัมีความหลากหลายทางรูปแบบในการส่ือ ไม่ได้

เจาะจงสร้างสรรค์ผลงานเพียงเพื่อจดัแสดงในหอศิลป์เพียงอย่างเดียว แต่วสันต์ยงัได้เลือกใช้

รูปแบบในการส่ือสารอย่างอ่ืนมาสร้างเป็นเคร่ืองมือในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอีกด้วย 

ยกตวัอย่างเช่น การใช้ส่ือวีดีโอ หรือการเขียนแผ่นป้าย เพื่อให้ผลงานเหล่านั้นได้ไปปรากฏใน

สถานทีต่าง ๆ ในสังคม เช่น บริเวณขา้งถนน หมู่บา้น และเวทีประทว้งต่าง ๆ เพื่อท่ีจะสามารถท า

ให้คนในสังคมทุกชนชั้นสามารถรับถึงสารท่ีวสันต์ตอ้การจะส่ือไดอ้ยา่งทัว่ถึง จนสามารถเปรียบ

                                                           

 
188

 ความดิบเถ่ือนคืออาวธุ, ฉนัคือเธอ : วสันต ์สิทธิเขตต ์ 84. 
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ได้ว่าบ้านและสังคมก็เป็นดั่งผา้ใบขนาดใหญ่ให้วสันต์ได้ถ่ายทอดเร่ืองราวต่างของสังคมให้

ประชาชนทุกคนไดรั้บรู้189 

 จากประเด็นทางเน้ือหาท่ีวสันต์ได้น าเสนอตลอดมาจะเห็นได้ชัดเจนว่าวสันต์นั้นมี

ความเป็นศิลปินอิสระอย่างแท้จริง โดยวสันต์เองไม่ได้เลือกข้างหรือสนับสนุนแนวคิดหรือขั้ว

อ านาจทางการเมืองฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง แต่เลือกท่ีตีแผ่ ต่อต้าน ท้าทาย โจมตี และเป็นปฏิปักษ์ต่อ

ความอยุติธรรม และความไม่ถูกตอ้งต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมไม่ว่าจะมาจากใครหรือฝ่ายใดก็ตาม 

จึงท าให้วสันต์กลายเป็นศิลปินอิสระท่ีอยู่ฝ่ังเดียวกบัประชาชนและตั้งใจสร้างสรรค์ศิลปะเพื่อ

ประชาชนอยา่งแทจ้ริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 
189ลกัขณา คุณาวิชยานนท์, สารจากหอศิลป์, ฉันคือเธอ : วสันต์ สิทธิเขตต์  (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิหอ

ศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, 2561), 4. 
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บทที ่4  
การใช้ลกัษณะการ์ตูนในผลงานศิลปะร่วมสมัยไทย 

 

 ในวงการศิลปะร่วมสมยัไทยนั้นมีศิลปินหลายท่านท่ีเลือกท่ีจะสร้างสรรค์ผลงานท่ีมี

ลกัษณะของการ์ตูน โดยงานศึกษาวิจยัน้ีไดเ้ลือกศิลปินร่วมสมยัไทยทั้งหมด 7 คน ท่ีมีลกัษณะของ

การ์ตูนปรากฏอยูใ่นผลงาน โดยพิจารณาจากเกณฑท์างลกัษณะของการ์ตูนทั้ง 6 ขอ้ ดงัต่อไปน้ี 

 1. การ์ตูนมีลกัษณะของศิลปะรูปลกัษณ์ (Figurative Art) 

 เป็นท่ีทราบกนัดีวา่ทศันศิลป์ (Visual Art) เป็นศิลปะท่ีส่ือสารดว้ยภาษาภาพเป็นหลกั 

ซ่ึงรูปแบบของการส่ือสารดว้ยภาพน้ีนั้นมีความแตกต่างกนัไปตามประเภทของเน้ือหาของผลงาน

ศิลปะนั้นว่าตอ้งการจะส่ือสารอะไรและรูปแบบไหน ยกตวัอย่างเช่น ศิลปะนามธรรม (Abstract 

Art) ซ่ึงเป็นศิลปะท่ีส่ือสารอารมณ์และความรู้สึกดว้ยการประกอบกนัระหวา่งทศันธาตุต่าง ๆ แสดง

รูปลกัษณ์เพื่อเล่าเร่ืองราว หรือในทางตรงกนัขา้มก็มีศิลปะจ านวนไม่นอ้ยท่ีเป็นลกัษณะของศิลปะ

รูปลกัษณ์ (Figurative Art) ซ่ึงเป็นศิลปะท่ีอาศยัการประกอบกันของทศันธาตุให้กลายเป็น ภาพ

แทน (Representation) ของส่ิงต่าง ๆ เช่น คน สัตว ์ส่ิงของ ส่ิงแวดลอ้ม และสถานท่ี เป็นตน้  

 รูปแบบของการส่ือสารดว้ยรูปลกัษณ์ในศิลปะแต่ละประเภทนั้นย่อมมีความแตกต่าง

กนัออกไป เช่น ศิลปะเหมือนจริง (Realistic Art) ซ่ึงจะถ่ายทอดรูปลกัษณ์ต่าง ๆ ออกมาตามความ

เป็นจริงดงัท่ีตาเห็น หรือศิลปะแนวเหนือจริง (Surrealism) ซ่ึงมีการดดัแปลงรูปทรงต่างให้ผิดเพี้ยน

ไปจากความเป็นจริง หรือผสมผสานเขา้กบัจินตนาการของผูส้ร้างสรรคจ์นเกิดเป็นรูปร่างท่ีดูแปลก

ใหม่ข้ึนมา เป็นตน้ ซ่ึงการ์ตูนเองนั้นก็ไดถู้กจดัประเภทให้เป็นศิลปะรูปลกัษณ์ประเภทหน่ึง ท่ีมี

รูปแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั มีความเป็นสากล และสามารถส่ือสารให้ผูรั้บสารสามารถเขา้ใจ

ไดโ้ดยง่ายอีกดว้ย 

 2. การ์ตูนมีลกัษณะของการเล่าเร่ือง  

 ผลงานศิลปะในแต่ละประเภทนั้นมีลกัษณะและปริมาณในการเล่าเร่ืองท่ีแตกต่างกนั

ออกไป บา้งก็แสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกออกมาเพียงอยา่งเดียวโดยไม่ไดเ้ล่าถึงเร่ืองราวท่ีเป็น

รูปธรรมออกมา บา้งก็เล่าเร่ืองราวในเชิงอุปมาอุปมยัท่ีเปิดโอกาสให้ผูรั้บสารได้ตีความได้อย่าง

อิสระ และบา้งก็เป็นการถ่ายทอดและบนัทึกเร่ืองราวต่าง ๆ ตามความเป็นจริงในเชิงประวติัศาสตร์ 

ซ่ึงการ์ตูนเองก็เป็นศิลปะประเภทหน่ึงซ่ึงอาจจะมีปริมาณการเล่าเร่ืองท่ีมากกว่าผลงานศิลปะ
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ประเภทอ่ืน โดยวธีิการและปริมาณในการเล่าเร่ืองของการ์ตูนแต่ละประเภทนั้นยอ่มมีความแตกต่าง

กนัออกไป บา้งก็เล่าเป็นเร่ืองราวสั้ น ๆ สามารถถ่ายทอดจนจบไดใ้นภาพเดียว บา้งเขียนเป็นภาพ

บรรจุลงไปในกรอบเพื่อให้ในการเล่าเร่ืองราวท่ีมีความต่อเน่ืองกัน ซ่ึงอาจจะจบภายในหน่ึง

หนา้กระดาษหรือเขียนเป็นเร่ืองยาวติดต่อกนัเป็นจ านวนหลายเล่มก็ได ้โดยจะเรียกการ์ตูนลกัษณะ

น้ีวา่คอมิคส์ (Comics) 

 3. การ์ตูนมีลกัษณะของการให้ดูเรียบง่าย  

 การ์ตูนนั้นเป็นรูปแบบหน่ึงของจิตรกรรม ท่ีมีลกัษณะเด่นคือการลดทอนรูปแบบและ

รายละเอียดให้มีความเรียบง่าย (simplified) ซ่ึงเป็นการลดทอนให้ใกลเ้คียงกบัรูปภาพท่ีเกิดข้ึนจาก

การประกอบกนัของรูปทรงพื้นฐานหรือรูปทรงเรขาคณิต นอกจากน้ีลกัษณะท่ีเรียบง่ายเหล่าน้ียงัมี

ประโยชน์ในเชิงกายภาพอีกดว้ย เช่น สามารถสร้างสรรคไ์ดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว และมีรูปลกัษณ์ท่ี

ดูมีความเป็นสากลอยู่สูง ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะท่ีท าให้ผูอ่้านสามารถเขา้ถึงเน้ือเร่ืองและตวัละครได้

อยา่งไม่ยากเยน็นกั 

 4. การ์ตูนมีลกัษณะของการท าให้เกนิจริงหรือบิดเบีย้ว (Exaggerated and Distorted)  

 นอกจากการท าให้ดูเรียบง่ายแลว้ การดดัแปลงรูปทรงให้มีลกัษณะท่ีดูเกินจริงก็นบัได้

วา่อีกหน่ึงเอกลกัษณ์ของการ์ตูนเลยก็วา่ได ้ทั้งน้ีอาจจะเกิดจากรูปแบบของการ์ตูนท่ีมีความอิสระใน

การสร้างสรรคเ์ป็นอยา่งมาก จึงส่งผลให้ผูส้ร้างสรรคก์าร์ตูนนั้นสามารถถ่ายทอดจินตนาการท่ีมีอยู่

ลงไปในรูปลักษณ์ท่ี เป็นการ์ตูนได้อย่างไม่จ  ากัด ซ่ึงวิธีการดัดแปลงรูปทรงนั้ นก็มีด้วยกัน

หลากหลายวิธี ทั้ งการ ยืด หด ย่อ และขยาย ทั้ งน้ีก็ข้ึนอยู่กับความถนัดและจินตนาการของผู ้

สร้างสรรคเ์องดว้ย นอกจากน้ีการท าให้ดูเกินจริงนั้นยงัเป็นส่วนกระตุน้ให้รูปแบบและเน้ือหาของ

การ์ตูนแต่ละเร่ืองมีความน่าสนใจและน่าติดตามมากข้ึนไดอี้กดว้ย 

 5. การ์ตูนมีลกัษณะของการส่ือสารด้วยอารมณ์ขัน  

 การ์ตูนนั้นเป็นศิลปะอีกประเภทหน่ึงท่ีส่วนมกัจะใชอ้ารมณ์ขนัเป็นดัง่ “สาร” หลกัใน
กระบวนการส่ือสาร จนสามารถเรียกไดว้า่อารมณ์ขนันั้นเป็นดัง่องคป์ระกอบส าคญัของการ์ตูนและ
ยงัสร้างรูปแบบทางเน้ือหาอนัเป็นเอกลกัษณ์ท่ีชดัเจนท่ีสุดอยา่งหน่ึงของการ์ตูนเลยก็วา่ได ้โดยการ
ส่ือสารอารมณ์ขนัออกมาผา่นการ์ตูนนั้นก็มีดว้ยกนัหลากหลายระดบัและรูปแบบ ตั้งแต่การใช้มุก
ตลกเพื่อความข าขนั การหยอกลอ้จิกกดัระดบัเล็กนอ้ย การเสียดสีประชดประชนั รวมถึงการโจมตี
ใหเ้กิดความเสียหายกบัอีกฝ่ังไดอี้กดว้ย และดว้ยปัจจยัต่าง ๆ เหล่าน้ีท าใหอ้ารมณ์ขนัท่ีปรากฏอยูใ่น
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การ์ตูนนั้ นเป็นดั่งเคร่ืองสร้างความบันเทิงให้แก่ผู ้คน และยงัเป็นส่ือท่ีทรงพลังส าหรับการ
เคล่ือนไหวทางการเมืองและสังคมไดอี้กดว้ย 

 6. การ์ตูนมีลกัษณะของการใช้ภาษาถ้อยค า (Verbal Language)  
 ถึงแมว้า่การ์ตูนจะเล่าเร่ืองราวและส่ือสารดว้ยภาษาภาพเป็นหลกั แต่ก็มีการ์ตูนจ านวน

มากท่ีพึ่งพาวจันภาษา หรือ ภาษาถ้อยค า (Verbal Language) เขา้มาเป็นตวัช่วยในการเล่าเร่ืองท่ีมี
ปริมาณมากและสร้างความเขา้ใจให้แก่ผูอ่้าน โดยมีวิธีการใชต้วัอกัษรในการเล่าเร่ืองท่ีหลากหลาย
เช่น การบรรจุตวัอกัษรลงไปในช่องวงกลมเพื่อบ่งบอกถึงบทสนทนาหรือการบรรยาย และการใช ้
ค าเลียนเสียง (Onomatopoeia) เพื่อเป็นภาพแทนของเสียงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในบรรยากาศหรือเน้ือ
เร่ือง จึงเห็นไดว้า่ภาษาถอ้ยค าก็เป็นอีกหน่ึงองคป์ระกอบส าคญัท่ีช่วยในการเล่าเร่ืองของการ์ตูนอีก
ดว้ย แต่อย่างไรก็ตามก็ยงัมีการ์ตูนจ านวนไม่น้อยท่ีส่ือสารดว้ยภาษาภาพเพียงอย่างเดียว ซ่ึงเรียก
การ์ตูนท่ีมีลกัษณะน้ีวา่ “การ์ตูนใบ”้ 
 จากลักษณะทั้ งของการ์ตูนทั้ ง 6 ข้อได้ปรากฏอยู่ในผลงานของศิลปินท่ีได้รับการ

คดัเลือกเพื่อมาศึกษาวเิคราะห์ ตามตารางต่อไปน้ี 

 
ลกัษณะของการ์ตูน 

รายช่ือศิลปิน 
กฤษฎางค ์
อินทะสอน 

เกียรติอนนัต ์
เอ่ียมจนัทร์ 

ทว ี
รัชนีกร 

ทวศีกัด์ิ 
ศรีทองดี 

พชัรพล 
แตงร่ืน 

ล าพ ู
กนัเสนาะ 

วสันต ์
สิทธิเขตต ์

ลกัษณะของศิลปะรูปลกัษณ์ / / / / / / / 
ลกัษณะของการเล่าเร่ือง / / / / / / / 
ลกัษณะของการใหดู้เรียบง่าย / / / / /  / 
ลกัษณะของการท าใหเ้กินจริงหรือบิดเบ้ียว / / / /  / / 
ลกัษณะของการส่ือสารดว้ยอารมณ์ขนั / /  / / / / 
ลกัษณะของการใชภ้าษาถอ้ยค า       / 

 

ตารางท่ี 3 ตารางแสดงลกัษณะของการ์ตูนท่ีปรากฏในผลงานของศิลปินท่ีเลือกมาศึกษาวจิยั 

 จากตารางจะสังเกตไดว้า่ศิลปินท่ีเลือกมาเหล่าน้ีนั้นมีผลงานท่ีมีลกัษณะของการ์ตูนท่ี

ปรากฏบนผลงานในปริมาณและลกัษณะท่ีแตกต่างกนั บา้งมีลกัษณะท่ีดูเป็นการ์ตูนอยูเ่ป็นมากและ

ดูคลา้ยกบัว่าจะไดรั้บอิทธิพลทางลกัษณะมาจากการ์ตูนโดยตรง บา้งก็ไดรั้บอิทธิพลทางลกัษณะ

ของการ์ตูนมาโดยออ้ม แลว้น าไปผสมผสานกบัศิลปะรูปแบบอ่ืน และบา้งก็อาจจะไม่ไดรั้บอิทธิพล

มาจากการ์ตูนเลย แต่ก็สร้างสรรคผ์ลงานออกมามีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัการ์ตูนข้ึนมา 



  185 

 การศึกษาวิจยัน้ีจะศึกษา วิเคราะห์ผลงานของศิลปินท่ีไดค้ดัเลือกมาจากลกัษณะของ

การ์ตูนแต่ละขอ้ท่ีปรากฏอยูใ่นผลงาน ดงัท่ีไดแ้สดงไวใ้นตารางขา้งตน้ วา่ศิลปินแต่ละท่านมีผลงาน

ท่ีมีลกัษณะการ์ตูนขอ้ใดและอยา่งไรบา้ง ซ่ึงการศึกษาจะแบ่งศิลปินออกเป็น 4 กลุ่มดว้ยเกณฑ์ทาง

เน้ือหา ดงัน้ี  กลุ่มประเด็นทางสังคม กลุ่มประเด็นทางเพศ  กลุ่มประเด็นทางการเมือง และกลุ่ม

ประเด็นทางศาสนา  

4.1 กลุ่มประเด็นทางสังคม      

 สังคม นั้ นมีความหมายพื้นฐานตามลักษณะส าคญัร่วมกัน เช่น กลุ่มคนท่ีอาศยัอยู่

ร่วมกนัเป็นหมู่คณะตามเกณฑ์ของเช้ือชาติ ภาษา และศาสนา มีการกระท า ความสัมพนัธ์ หรือ

ประโยชน์ร่วมกนั เป็นตน้190 และดว้ยเหตุผลท่ีวา่ “มนุษยน์ั้นเป็นสัตวส์ังคม” ท าให้ประวติัศาสตร์

ของการน าประเด็นทางสังคมมาเป็นเน้ือหาในการสร้างสรรคศิ์ลปะนั้นมีมาอยา่งยาวนาน ถึงแมว้่า

มนุษยจ์ะมีจุดประสงค์ในการสร้างสรรค์ท่ีแตกต่างกนัออกไป บ้างก็มีความคิดแบบ “ศิลปะเพื่อ

ศิลปะ” ท่ีเน้นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะท่ีมีความงามตามแนวความคิดทางสุนทรียศาสตร์ และ

บา้งก็สร้างสรรคผ์ลงานศิลปะเพื่อท่ีจะบนัทึกเร่ืองราวและประเด็นต่าง ๆ ของสังคมเอาไว ้ไม่วา่จะ

เป็นประวติัศาสตร์ การเมืองการปกครอง สภาวะสังคม เศรษฐกิจและความเป็นอยูข่องมนุษย ์เป็น

ตน้ เร่ืองราวเหล่าน้ีถูกสะทอ้นออกมาผา่นแนวทางของ “ศิลปะเพื่อชีวติ” และ “ศิลปะเพื่อสังคม”  

 ทีปกร (จิตร ภูมิศกัด์ิ) ไดใ้หค้วามหมายของศิลปะเพื่อชีวติเอาไวว้า่ 

     ศิลปะเพ่ือชีวิตมิไดมี้ความหมายถึงการท่ีศิลปินกม้หนา้กม้ตาผลิตศิลปะเพ่ือเงินตรา 

มิได้หมายถึงการตะกละโลภมาก เลวทรามเห็นแก่เงิน มุ่งแต่จะผลิตศิลปะหลอกหากินกับ

ประชาชนแต่ท่าเดียว ความหมายดงักล่าวน้ีคือ ความหมายของคติศิลปะเพ่ือศิลปิน… ศิลปะเพ่ือ

ชีวิต หมายถึงศิลปะสร้างข้ึนเพ่ือใหส่้งผลสะทอ้นอยา่งใดอยา่งหน่ึงไปยงัประชาชนผูอ่้าน ผูฟั้ง ผูดู้ 

คือ ศิลปะท่ีมีบทบาทอนัส าคญัต่อชีวิตของประชาชน ผูเ้สพศิลปะ คือ ศิลปะท่ีมีความสัมพนั์กบั

ชีวิตทางสมัคมของมวลประชาชน191 

 

                                                           

 
190มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์ , ศิลปะกับสังคมไทย (ฉบับปรับปรุง) : คู่มือ

การศึกษาชุดวชิา หน่วยท่ี 1-15 (กรุงเทพมหานคร: ส านกัพมิพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2558), 9. 

 
191ทีปกร [นามแฝง], ศิลปะเพื่อชีวติ เพื่อประชาชน (กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพด์อกหญา้, 2531), 112. อา้ง

ถึงใน วรุิณ ตั้งเจริญ, ศิลปะและสังคม (กรุงเทพมหานคร: อีแอนดไ์อคิว, 2548), 162. 
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 ต่อมาก าจร สุนพงษศ์รี ไดมี้ความเห็นวา่  

     “ศิลปะเพ่ือชีวิต” นั้นดูจะมีความหมายท่ีดูจะกวา้งเกินไป จึงมีการเน้นคตินิยมให้

ชัดเจนมากข้ึนดว้ยค าว่า “ศิลปะเพ่ือประชาชน” ยกตัวอย่างเช่นศิลปะแนว โซเชียล เรียลลิสม ์

(Social Realism) ในปี ค.ศ. 1949 (พ.ศ. 2488) กตุตูโซ่ (Guttuso) ศิลปินชาวอิตาเลียนท่ีสร้างสรรค์

ผลงานท่ีเน้นอุดมการณ์ทางการเมืองแบบสังคมนิยม ท่ีแสดงออกเก่ียวกบัการเมืองและสังคม

โดยตรงและรุนแรง192 

 

                         
 

ภาพท่ี 139 ภาพผลงาน เพลงช่ือกดข่ีแห่งท้องทุ่ง ของ ไพศาล ธีรพงศว์ษิณุพร  
ท่ี ม า  : rama9art [นามแฝง ], ข้อมู ล ศิล ปิน , เข้ า ถึ ง เม่ื อ  20 กัน ยายน  2561, เข้ า ถึ งได้จาก 

http://www.rama9art.org/artisan/artdb/artists/home.php?p=profiles&name=Paisal%20Theerapong

visanuporn 

                                                           

 
192สุธี คุณาวิชยานนท์, จากสยามเก่าสู่ไทยใหม่ : ว่าดว้ยความพลิกผนัของศิลปะจากประเพณีสู่สมยัใหม่และ

ร่วมสมยั (กรุงเทพมหานคร: หอศิลป์ มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2546), 88. 
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 ส่วนศิลปะเพื่อสังคมนั้นไม่ไดจุ้ดประสงคท่ี์จะก่อตั้งลทัธิทางศิลปะข้ึนมาใหม่ เพียงแต่

จุดประสงค์ในการส่ือสารเก่ียวกบัสังคม โดยไม่ได้จ  ากัดรูปแบบแนวทาง หรือลทัธิ193 และด้วย

สังคมคือภาพวงกวา้งของชีวิตมนุษยทุ์กคนในสังคม ประเด็นทางสังคมจึงเป็นประเด็นท่ีพบเห็นได้

บ่อยท่ีสุดประเด็นหน่ึงทั้งในแง่มุมของการสะท้อนเร่ืองราวต่าง ๆ ของสังคม หรือใช้ศิลปะเป็น

เคร่ืองมือในการกระตุน้ใหส้ังคมพฒันาไปในแนวทางท่ีดีข้ึน 

 แต่เดิมการ์ตูนนั้นถูกใช้เป็นเคร่ืองมือท่ีได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในการส่ือสาร 

และสะทอ้นเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนสังคม ทั้งน้ีอาจจะเป็นเพราะรูปแบบและเทคนิคท่ีสามารถผลิต

และเผยแพร่ไดโ้ดยง่าย สามารถถ่ายทอดอารมณ์ของความตลกขบขนัและการประชดประชันได้

เป็นอย่างดี และด้วยปัจจยัดังท่ีกล่าวมาน้ีจึงสามารถพบเห็นการ์ตูนจ านวนมากท่ีมีเน้ือหาหรือ

สอดแทรกประเด็นทางสังคมเอาไว ้และในปัจจุบนัมีศิลปินร่วมสมยัของไทยจ านวนมากท่ีเลือกใช้

ลกัษณะของการ์ตูนมาเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในประเด็นทางสังคมต่าง ๆ เช่น อมัรินทร์ บุพศิริ, 

ธนสถิต คงสถิต (Aofsmith), ล าพู กนัเสนาะ, ทวีศกัด์ิ ศรีทองดี, พชัรพล แตงร่ืน (Alex Face) เป็น

ตน้ โดยผูว้จิยัไดเ้ลือกท่ีจะศึกษาผลงานของศิลปิน 4 ท่าน ไดแ้ก่  

 

 4.1.1 เกยีรติอนันต์ เอีย่มจันทร์      

 เกียรติอนนัต์ เอ่ียมจนัทร์ ศิลปินท่ีสร้างสรรคผ์ลงานสะทอ้น เร่ืองราว พฤติกรรม และ

บุคลิกต่าง ๆ ของสังคมทุนนิยม ผ่านทางผลงานจิตรกรรมท่ีผสมผสานระหว่างศิลปะเหนือจริง 

(Surrealism) จิตรกรรมไทย และการ์ตูน ซ่ึงผลงานของเกียรติอนันต์นั้นได้ปรากฏลกัษณะต่าง ๆ 

ของการ์ตูนเอาไวห้ลากหลายประการ ทั้งการเล่าเร่ืองถึงเหตุการณ์หรือสภาวะต่าง ๆ ของสังคมใน

เชิงเปรียบเทียบ อุปมาอุปมยั การหยิบยืมเอาภาพลกัษณ์ต่าง ๆ ในวฒันธรรมประชานิยมมาใส่ใน

ผลงาน รวมทั้งมีการดัดแปลงรูปทรงให้มีความเรียบง่ายและดูเกินจริงทั้ง และด้วยปัจจยัต่าง ๆ 

เหล่าน้ีจึงใหผ้ลงานของเกียรติอนนัตน์ั้นดูมีความเป็นการ์ตูนอยูสู่งมาก 

 โดยผลงานของ เกียรติอนันต์ เอ่ียมจนัทร์ มีลกัษณะของการ์ตูนดงัปรากฏอยู่ต่อไปน้ี 

  
                                                           

 
193ชวสั จ าปาแสน, "ศิลปะเพื่อสังคม : การเผยแพร่ผ่านส่ือโทรทศัน์" (วิทยานิพนธ์ปริญญาบณัฑิต สาขาวิชา

ทฤษฎีศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพมิพ ์มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2552.), 12. 
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 1) ลกัษณะของศิลปะรูปลกัษณ์ (Figurative Art)   

 ผลงานศิลปะของเกียรติอนันต์นั้นสามารถจ าแนกว่าเป็นศิลปะรูปลกัษณ์ (Figurative 

Art) ไดอ้ย่างชดัเจน ถึงแมว้่ารูปลกัษณ์ต่าง ๆ ท่ีปรากฏอยู่ในผลงานของเกียรติอนันต์นั้นจะมีการ

ลดทอนรายละเอียดต่าง ๆ ให้ดูเรียบง่าย ทั้ งยงัมีการดัดแปลงรูปทรงต่าง ๆ ให้ดูเกินจริง แต่

รูปลกัษณ์เหล่าน้ีท่ีเกียรติอนนัต์สร้างสรรค์ก็เป็นรูปทรงท่ีดูรู้เร่ือง ชดัเจน และมีเอกลกัษณ์เป็นของ

ตนเอง และด้วยความชัดเจนของรูปทรงเหล่าน้ีท าให้ผูช้มสามารถรับรู้ได้ทนัทีว่ารูปทรงนั้น ๆ ท่ี

ปรากฏอยูเ่ป็นภาพแทนของส่ิงใดไดไ้ม่ยากเยน็นกั 

 ถึงแมว้่าความชดัเจนของรูปทรงในรูปทรงท่ีปรากฏในผลงานของเกียรติอนนัตน์ั้นจะ

สามารถท าให้ผูช้มสามารถดูรู้เร่ืองได้โดยง่าย แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าจะท าให้ผูช้มเข้าใจถึง

เน้ือหาหรือประเด็นท่ีเกียรติอนนัตต์อ้งการจะส่ือไดโ้ดยง่ายตามไปดว้ย เพราะบางคร้ังภายในหน่ึง

ภาพเกียรติอนันต์ได้บรรจุตวัละครหรือเร่ืองราวต่าง ๆ เอาไวเ้ป็นจ านวนมาก บ้างก็เล่าเร่ืองไป

ในทางเดียวกัน  หรือบ้างก็ มีหลากหลายเร่ืองราวรวบรวมกันอยู่ในภาพเดียวจนยากท่ีจะ

ประติดประต่อ ทั้งน้ีเกียรติอนนัตย์งันิยมท่ีจะน าเสนอรูปลกัษณ์ต่าง ๆ ในเชิงสัญลกัษณ์  ซ่ึงผลงาน

ในลกัษณะน้ีมกัจะเปิดโอกาสใหผู้รั้บชมไดตี้ความและจินตนาการในรูปแบบของตนเองลงไปได ้

                        

ภาพท่ี 140 ภาพผลงานของเกียรติอนนัตน์ั้นมีลกัษณะของศิลปะรูปลกัษณ์อยา่งชดัเจน 
ท่ีมา : BANGWAH TEAM [นามแฝง], บ้างว่าบ้างว่า…สมรภูมิแห่งตัวตน “Narrative of Giant : 

Follow the Demon’s Soul” ท่ีนัมเบอร์วนัแกลลอร่ี, เข้าถึงเม่ือ 20 กรกาคม 2561, เข้าถึงได้จาก 

http://www.bangwah.com/narrative-of-giant-follow-the-demons-soul/ 
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 2) ลกัษณะของการเล่าเร่ือง 

 ลกัษณะการเล่าเร่ืองในผลงานของเกียรติอนันต์นั้นจะไม่ได้เล่าเร่ืองราวต่าง ๆ อย่าง

ตรงไปตรงมาให้ผูรั้บชมเขา้ใจไดโ้ดยง่าย แต่เกียรติอนนัตก์ลบัเลือกท่ีจะเล่าเร่ืองราวในลกัษณะของ

การใช้สัญลักษณ์ และการอุปมาอุปมัย ให้ผูรั้บชมได้ตีความถึงเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีเกียรติอนันต์

ตอ้งการท่ีจะถ่ายทอดในมุมมองท่ีแตกต่างกนัไปตามประสบการณ์และทศันคติของผูรั้บชมเองได ้

โดยผูว้ิจยัไดห้ยิบเอาผลงานของเกียรติอนันต์ท่ีมีลกัษณะของการเล่าเร่ืองอย่างโดดเด่นมาท าการ

วเิคราะห์จ านวน 3 ช้ิน ดงัน้ี 

                                           
ภาพท่ี 141 ภาพผลงาน ความหวงัของแม่บ้านบ๊ิก C ของเกียรติอนนัต ์ 
ท่ีมา : เกียรติอนันต์ เอ่ียมจนัทร์, วิถีชีวิตแนวสุขนิยม = The way of happinessism (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิาจิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ ์มหาวิทยาลยั
ศิลปากร, 2552.), 102. 
 

 1) ผลงาน ความหวังของแม่บ้านบ๊ิก C เป็นผลงานจิตรรมสีอะครีลิคบนผา้ใบขนาด 45 

x 65 เซนติเมตร ตัวภาพทั้ งหมดถูกเล่าเร่ืองด้วยตัวละครเพียงตัวเดียวซ่ึงมีลักษณะรูปร่างท่ีถูก

ดดัแปลงให้เป็นรูปทรงในแบบของเกียรติอนันต์เอง โดยมีลกัษณะเป็นมนุษยเ์พศหญิงมีศีรษะท่ี

ใหญ่โตกว่าปกติ ใบหน้าสีขวาและก าลงัห่อปาก ใบหูทั้ง  2 ขา้งสีขนาดใหญ่ สวมเส้ือผา้สีเขียว
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พร้อมคลอ้งบตัรพนกังามตามเคร่ืองแบบของห้างสรรพสินคา้บ๊ิกซี (Big C) ผมถูกรวบไปดา้นหลงั

พร้อมสวมใส่ท่ีคาดผม ซ่ึงท่ีคาดผมนั้นมีส่วนท่ียื่นข้ึนไปด้านบนมีลกัษณะเป็นฐานวงรี ซ่ึงมีตวั

ละครท่ีเป็นลกัษณะของมนุษยท่ี์ถูกดดัแปลงให้มีลกัษณะกลมรีคลา้ยแคปซูล ก าลงัแต่งกายดว้ยชุด

นกัเรียน ยืนเรียงตามขนาดใหญ่ไปเล็ก บริเวณพื้นหลงัของภาพมีเพียงระนาบแบนสีเหลืองน ้ าตาล

เท่านั้น 

 รูปแบบการเล่าเร่ืองในผลงานช้ินน้ีของเกียรติอนันต์ใช้องค์ประกอบและตวัละครท่ี

ค่อนขา้งน้อย โดยมุ่งเน้นไปท่ีตวัละครหญิงซ่ึงมีอาชีพเป็นแม่บา้นในห้างสรรพสินคา้ ซ่ึงดูจะเป็น

อาชีพในระดับชนชั้นแรงงานในสังคมไทย ท่ีต้องท างานหนักแทบทุกวนัและอาจไม่ได้รับค่า

ค่าตอบแทนท่ีไม่สูงมากนกั แต่ก็มีความฝันเพียงอยา่งเดียวคือ การอยากเล้ียงดูส่งเสียบุตรให้ไดรั้บ

การศึกษาท่ีดีมีสุด เพื่อต่อไปจะไดมี้อนาคตและหน้าท่ีการงานท่ีดีจะไดไ้ม่ตอ้งท ามาหากินล าบาก

ดงัเช่นตนอีก ผลงานช้ินน้ีนั้นสะทอ้นรูปแบบชีวิตและวิธีการคิดของคนในชนชั้นแรงงานไดเ้ป็น

อย่างดี ไม่มีใครอยากท่ีจะมาท างานท่ีหนกัและรายไดน้้อยเช่นน้ี แต่เพราะคนเหล่านั้นขาดโอกาส

ทางการศึกษา และเม่ือคนเหล่านั้นมีบุตรเคา้จึงตั้งใจเต็มท่ีเพื่อท าให้บุตรมีการศึกษาท่ีดีท่ีสุดเพื่อ

อนาคตของบุตรหลานเอง 

 

                          

ภาพท่ี 142 ภาพผลงาน ท้ังต้น...ท้ังดอก (Eat It Up) ของเกียรติอนนัต ์เอ่ียมจนัทร์ 
ท่ีมา :  เกี ยร ติอนันต์  เอ่ี ยม จันท ร์ , นิ ท รรศการ  "นิ ท านมห านคร" =  Metropolitan tales 

(กรุงเทพมหานคร: ARDEL Gallery Modern art, 2553), 12-13. 
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 2) ผลงาน ท้ังต้น...ท้ังดอก (Eat It Up) เป็นผลงานจิตรกรรมสีอะครีลิคบนผา้ใบขนาด 

200 x 250 เซนติเมตรท่ีจดัแสดงในนิทรรศการ นิทานมหานคร: การตกตะกอนของทุนนิยม ณ หอ

ศิลป์ร่วมสมยัอาร์เดล ตั้งแต่วนัท่ี 17 มิถุนายน  - 31 กรกฎาคม 2553 และเป็นส่วนหน่ึงของผลงาน

ศิลปนิพนธ์ของเกียรติอนนัตใ์นขณะท่ีก าลงัศึกษาในระดบัปริญญาโทอีกดว้ย ซ่ึงผลงานช้ินน้ีไดเ้ล่า

เร่ืองราวของรูปแบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมท่ีผูค้นต่างกูย้ืมหน้ีสินและจ าเป็นตอ้งจ่ายดอกเบ้ีย จน

เกิดเป็นภาษาพดูในเชิงแสลงวา่ “ทั้งตน้...ทั้งดอก” 

 เกียรติอนนัต์ไดเ้ล่าถึงเร่ืองราว โดยการใช้สัญลกัษณ์ต่าง ๆ ผ่านตวัละคร ซ่ึงสามารถ

แบ่งตวัละครเหล่าน้ีไดเ้ป็น 4 กลุ่มไดแ้ก่  กลุ่มบริษัทวิทยาธร ซ่ึงหมายถึงกลุ่มตวัละครท่ีมีอ านาจ

ท างานตามระบบ และนโยบายเพื่อให้ไดม้าซ่ึงผลประโยชน์อนัมหาศาล โดยตวัละครเหล่าน้ีจะแต่ง

กายด้วยชุดสูทสีด า พร้อมทั้งประดบัร่างกายด้วยเคร่ืองประดบัท่ีดูหรูหรา, กลุ่มวิทยาธร เป็นตวั

ละครในจิตรกรรมไทย เป็นผูส้ าเร็จวิชาในแขนงหน่ึง เช่น การเล่นแร่แปรธาตุ ตวัละครเหล่าน้ีจะ

แต่งกายดว้ยชุดสีขาว บ่งบอกถึงต าแหน่ง ลาภยศ, กลุ่มกรรมาชีพ ซ่ึงเป็นตวัละครในระดบัล่างของ

ภาพ ซ่ึงตอ้งคอยท างานอยา่งยากล าบาก มีลกัษณะไม่สวมใส่เส้ือผา้ ผิวกายสีแดง และร่างกายก าย  า 

และ กลุ่มสัญลักษณ์ท่ัวไป คือส่ิงของและสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีปรากฏอยูใ่นภาพ194  

 ลกัษณะของภาพปรากฏเป็นภาพท่ีมองมาจากมุมสูง (Bird’s eye view) ท่ีมีการเล่าเร่ือง

ต่อกนัไปเร่ือย ๆในภาพเดียวในแบบจิตรกรรมฝาผนงัของไทย ดา้นบนของภาพปรากฏเป็นตวัละคร

ใน กลุ่มบริษัทวิทยาธร ก าลงัโรยตวัลงมาจากทอ้งฟ้า กระจดักระจายอยูท่ ัว่บริเวณดา้นบนของภาพ 

โดยตวัละครกลุ่มน้ีนั้นก าลงัเก็บเก่ียวผลผลิตท่ีก าลงัออกดอกผลจากตน้ไมสี้ทองท่ีปรากฏอยูบ่ริเวณ

ดา้นซา้ยและขวาของภาพ บริเวณตน้ไมสี้ทองก็ถูกรายลอ้มดว้ยตวัละคร กลุ่มวิทยาธร ก าลงัเก็บเก่ียว

ผลผลิตดว้ยเช่นกนั โดยตวัละครกลุ่มน้ีก็แสดงสีหนา้และท่าทางท่ีแตกต่างกนัออกไป บา้งก็ก าลงัมี

ความสุข บา้งหยิ่งผยอง และบา้งก็ก าลงัมีท่าทีท่ีโศกเศร้า ทั้งน้ียงัปรากฏตวัละคร กลุ่มกรรมาชีพ 

กระจดักระจายอยูเ่ป็นจ านวนมากทัว่ทั้งภาพก าลงัท ากิจกรรมต่าง ๆ  เช่น ก าลงัท างานรับใชต้วัละคร

ในอีก 2 กลุ่มท่ีเหลือ และก าลงัสร้างพร้อมซ่อมแซมตน้ไมสี้ทองไปในเวลาเด่ียวกนั เพื่อให้ตน้ไม้

                                                           

 
194

 เกียรติอนันต์ เอี่ยมจันทร์, "วิถีชีวิตแนวสุขนิยม" (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2552), 133-34. 
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เหล่านั้นยงัไดอ้อกดอกผลไดเ้ป็นปกติ โดยจะสามารถสังเกตไดว้า่ตวัละครในกลุ่มน้ีจะมีสีหนา้และ

ท่าทางท่ีเหน่ือยยากล าบาก ตรากตร าท างานหนกัเพื่อใหผ้ลผลิตท่ีตนสร้างตกไปอยูใ่นมือของคนอ่ืน 

 เกียรติอนนัต์นั้นไดเ้ล่าภาพรวมของสภาวะของ “หน้ีสิน” ท่ีเป็นผลกระทบจากระบบ

ทุนนิยมท่ีก าลงัครอบคลุมสังคมอยู่ในปัจจุบนั ท่ีคอยโฆษณาบอกผูค้นให้หลงใหลในวตัถุ จนเกิด

ความอยากไดอ้ยากมี จนก่อเป็นหน้ีสินและตอ้งยอมตรากตร าท างานหนกัเพื่อจะน าเงินชดใชห้น้ีสิน

ท่ีตนนั้นมีอยู ่วงจรเหล่าน้ีกลบัไปสร้างผลก าไรให้แก่นายทุนท่ีเฝ้าคอยเก็บผลประโยชน์จากหน้ีสิน

ท่ีถูกหยิบยืมและการเก็บดอกเบ้ียอยา่งสบายใจ เร่ืองราวท่ีอยูใ่นผลงาช้ินน้ีลว้นแต่สะทอ้นให้เห็นถึง

ผลกระทบของระบบทุนนิยม ท่ีเป็นวงจรท่ีหลอกล่อให้ชนชั้นกลางหรือล่างหลงใหลในกิเลส มายา

คติ และค่านิยม จนติดกบัดกัของวงจรน้ีไม่สามารถหาทางออกได ้โดยบรรดานายทุนหรือนกัธุรกิจ

ได้สร้างระบบน้ีข้ึนมาเพื่อผลประโยชน์ของตนเองโดยไม่ค  านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อผูค้นอ่ืนใน

สังคม 

 

           

 

ภาพท่ี 143 ภาพผลงาน สภาวการณ์อันล่อแหลม ของเกียรติอนนัต ์เอ่ียมจนัทร์ 
ท่ีมา :  เกี ยร ติอนันต์  เอ่ี ยม จันท ร์ , นิ ท รรศการ  "นิ ท านมห านคร" =  Metropolitan tales 

(กรุงเทพมหานคร: ARDEL Gallery Modern art, 2553), 31. 
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 3) ผลงาน สภาวการณ์อันล่อแหลม เป็นผลงานจิตรกรรมสีอะครีลิคบนผา้ใบขนาด 200 

x 300 เซนติเมตร โดยผลงานช้ินน้ีไดเ้ล่าเร่ืองถึงสภาวะของสังคมมนุษยท่ี์เต็มไดด้ว้ยความล่อแหลม 

เลือนราง ความผิดหวงั และความไม่มัน่คงแน่นอนของชีวิตความเป็นอยูข่องมนุษยอ์นัไร้เดียงสาท่ี

เตม็ไปดว้ยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ โดยตวัภาพยงัคงด าเนินเร่ืองดว้ยตวัละครต่าง ๆ ท่ีสามารถแบ่งได้

เป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มผู้ส าเร็จ แต่งกายสีขาว มีลกัษณะของผูท่ี้เพียบพร้อม มัง่คัง่ และบารมี มีผิวกายสี

ขาวสวา่งสดใสมกัอาศยัอยู่บริเวณ “ตน้ไมสี้ทอง” โดยเป็นสัญลกัษณ์ของเศรษฐี หรือนายทุนซ่ึงมี

ฐานะร ่ ารวยมีความสามารถในการออกมาตกัตวงผลประโยชน์ต่าง, กลุ่มผู้ส าเร็จมืด คือ ตวัละครท่ี

อยูต่ามบริเวณซอกตึกหรือท่ีมืด เป็นตวัแทนของกลุ่มบุคคลท่ีจะคอยช่วงชิงผลประโยชน์ของผูอ่ื้น

อยา่งไม่สนใจความถูกตอ้งหรือวธีิการ และ กลุ่มปุถุชน สามญัชน ทาส คือตวัแทนของชนชั้นกลาง

และล่างในสังคม ซ่ึงตอ้งด ารงชีวติอยูใ่ตร้ะบบทุนนิยมท่ีออกแบบไวแ้ลว้อยา่งหลีกเล่ียงไม่ได้195 

                องค์ประกอบของผลงานช้ินน้ีได้บรรจุเร่ืองราวและตวัละครเอาไวเ้ป็นจ านวนมาก 

ยกตวัอยา่งเช่น ตน้ไมสี้ทองท่ีอยูบ่ริเวณตรงกลางภาพ ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ทรัพยสิ์นและผลประโยชน์ 

โดยตวัตน้ไมน้ั้นถูกห้อมลอ้มและค ้ายนัไวด้ว้ยโครงสร้างท่ีน ามาผูกมดักนัเพื่อพยุงตน้ไมสี้ทองน้ี

เอาไว ้บริเวณโดยรอบของโครงสร้างไมน้ี้ปรากฏเป็นตวัละคร กลุ่มปุถุชน สามัญชน ทาส ก าลงั

อาศยัอยู่อย่างกระจดักระจาย ซ่ึงก าลงัท ากิจกรรมท่ีแตกต่างกนัออกไป บ้างก็ก าลงัท างานอย่าง

ขะมกัเขมน้ และบา้งก็ก าลงัแสดงสีหนา้หรือท่าทางท่ีเต็มไปดว้ยความเหน่ือยลา้ เบ่ือหน่าย และส้ิน

หวงักบัการท่ีตอ้งทนท ามาหากินเพื่ออุม้ชูระบบท่ีก าลงัหล่อเล้ียงคนอ่ืนอยู่ บริเวณดา้นบนสุดของ

โครงสร้างไม้น้ีปรากฏเป็นตัวละคร กลุ่ มผู้ส าเร็จ แต่งกายสีขาว  ท่ีก าลังรายล้อมต้นไม้สีทอง 

นอกจากน้ียงัปรากฏตวัละคร กลุ่มผู้ส าเร็จมืด อยูต่ามบริเวณซอกมุมมืดท่ีคอยจอ้งจะขโมยและช่วง

ชิงผลประโยชน์ของผูอ่ื้นไปเป็นของตนเอง 

 เกียรติอนันต์ส่ือสารเร่ืองราวต่าง ๆ ผ่านสัญลักษณ์ซ่ึงเป็นความรู้สึกของการขาด

เสถียรภาพ และความไม่แน่นอนของกลุ่มคนชนชั้นล่างในสังคม ท่ีต่างก็ตอ้งด ารงชีวิตภายใตร้ะบบ

ทุนนิยมด้วยกันทั้ งส้ิน ประชากรกลุ่มน้ีนั้ นต้องอดทนท างานอย่างหนัก เพราะความขาดแคลน

โอกาสและการศึกษา จนต้องมารับใช้ระบบของนายทุนท่ีคอยเอารัดเอาเปรียบชนกลุ่มล่าง 

                                                           

 
195

 ibid., 138. 



  194 

นอกจากน้ีแล้วในสังคมยงัมีกลุ่มคนจ านวนมากท่ีคอยจะจอ้งช่วงชิงผลประโยชน์ของผูอ่ื้นด้วย

วิธีการอันทุจริตเพื่อให้ตนเองได้มาซ่ึงทรัพย์สินและอ านาจ ผลงานช้ินน้ีของเกียรติอนันต์จึง

เปรียบเสมือนภาพสะทอ้นวงกวา้งของระบบทุนนิยมและระบบชนชั้นท่ีก าลงัครอบคลุมสังคมไทย

ในปัจจุบนัอยู ่

 จะสั งเกตเห็นได้ว่าผลงานของเกียรติอนันต์นั้ นมักจะมีวิ ธีการเล่ าเร่ืองและ

องคป์ระกอบในรูปแบบของจิตรกรรมไทยอยูอ่ยา่งชดัเจน เช่น การใชท้ศันียภาพ (Perspective) ท่ีดู

เป็นระนาบเดียวกนัมี 2 มิติ ไม่แสดงออกซ่ึงระยะและความลึก การใชข้นาดของตวัละครในการบ่ง

บอกล าดับชั้น และฐานันดร ซ่ึงจะสังเกตได้จากการท่ีท าให้ตวัละครท่ีมีอ านาจบารมีแต่งองค์

ทรงเคร่ืองท่ีดูหรูหราและมีขนาดร่างกายท่ีใหญ่โตอย่างเห็นไดช้ดั ในส่วนตวัละครในล าดบัชั้นท่ี

ลดหลัน่ลงมาก็มีการแต่งกาย ท่าทาง ผวิพรรณ และขนาดท่ีดูดอ้ยกวา่ ซ่ึงเปรียบเสมือนกบั ตัวกาก ท่ี

ปรากฏในจิตรกรรมฝาผนงัของไทย  

 ถึงแมว้า่เทคนิคและรูปแบบจิตรกรรมไทยนั้นมีอิทธิพลต่อเกียรติอนนัตเ์ป็นอยา่งมาก 

แต่เกียรติอนันต์ก็มีวิธีการเล่าเร่ืองท่ีเป็นเอกลักษณ์ของตนเองด้วยเช่นกัน โดยการปรับเปล่ียน

เร่ืองราวให้เป็นเร่ืองของปัจจุบนัท่ีมนุษยเ์ราตอ้งด ารงชีวิตท่ามกลางส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ เช่น ความ

แออดัยดัเยียด ความแก่งแย่งชิงดี ค่านิยม ความเช่ือต่าง และกระแสของทุนนิยมท่ีเช่ียวกราก ส่ิง

เหล่าน้ีล้วนบงัคบัและเปล่ียนแปลงมนุษยท่ี์ไร้เดียงสาให้มีลกัษณะและรูปแบบการด ารงชีวิตท่ี

เปล่ียนไป ซ่ึงเกียรติอนันต์ได้น าเสนอเร่ืองราวต่าง ๆ เหล่าน้ีออกมาผ่านตวัละครและเหตุการณ์

จ านวนมากท่ีบรรจุอยูใ่นภาพเดียว  ผลงานของเกียรติอนนัตจึ์งมีรายละเอียดของตวัละคร เหตุการณ์ 

และสถานท่ีจ านวนมาก เพื่อท่ีจะสามารถเล่าเร่ืองให้เห็นถึงบรรยากาศภาพรวมของสังคมในแบบท่ี

เกียรติอนันต์ต้องการจะส่ือสารได้ ส่วนในแง่ของเทคนิคเกียรติอนันต์ยงัคงหยิมยืมเอาเทคนิค

บางอยา่งของจิตรกรรมไทยมาใช้ เช่น การใชสี้ทอง การเขียนลวดลาย หรือการตดัเส้นในดูเด่นชดั 

เป็นตน้ แต่เกียรติอนนัต์ก็มีการใช้รูปทรงอนัเป็นเอกลกัษณ์ท่ีมีการดดัแปลงให้มีความเป็นการ์ตูน 

และมีน ้าหนกัแสงเงาท่ีดุสมจริงในระดบัหน่ึงดว้ยเช่นกนั 
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 3) ลกัษณะของการท าให้ดูเรียบง่าย 

 เกียรติอนันต์นั้นมีความช่ืนชอบในลกัษณะหลายประการของ “จิตรกรรมไทย” เป็น

การส่วนตวัอยู่แล้ว จึงท าให้เกียรติอนันต์น ารูปแบบเหล่านั้นมาปรับใช้เป็นรูปแบบผลงานของ

ตนเอง โดยการหยิบยืมลักษณะของความเรียบง่ายต่าง ๆ ในจิตรกรรมไทยมาปรับใช้ เช่น การ

ลดทอนรายละเอียดรูปทรงให้ดูเรียบง่ายจนกลายเป็นรูปทรงใหม่ท่ีดูเป็นรูปทรงสมมุติ รวมทั้งการ

ใช้มุมมอง (Perspective) ท่ีดูเรียบแบนและเล่าเร่ืองต่อกนัไปเร่ือย ๆ ภายในภาพเดียว  ซ่ึงผูว้ิจยัได้

เลือกผลงานของเกียรติอนนัตท่ี์มีลกัษณะของการท าใหดู้เรียบง่ายอยา่งโดดเด่นมาวิเคราะห์จ านวน 3 

ช้ิน ไดแ้ก่ 

                          

ภาพท่ี 144 ภาพผลงาน ชีวิต..แสนจะสบาย ของเกียรติอนนัต ์เอ่ียมจนัทร์ 
ท่ีมา : เกียรติอนันต์ เอ่ียมจนัทร์.วิถีชีวิตและภยัอนัตรายในสังคม. (วิทยานิพนธ์ปริญญาบณัฑิต 
สาขาวชิาจิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ ์มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2548.), 42. 
 

 1) ผลงาน ชีวิต..แสนจะสบาย เป็นผลงานจิตรกรรมสีอะครีลิคบนหนงัเทียมขนาด 130 

x 170 เซนติเมตร ท่ีเกียรติอนนัตส์ร้างสรรคไ์วใ้นขณะท่ีก าลงัศึกษาในระดบัปริญญาตรี ทั้งน้ีผลงาน

ช้ินน้ียงัไดรั้บรางวลัเกียรตินิยมเหรียญเงิน “ศิลป์ พีระศรี” การแสดงศิลปกรรมร่วมสมยัของศิลปิน

รุ่นเยาวค์ร้ังท่ี 22 ในปี พ.ศ. 2548 โดยเกียรติอนนัตไ์ดเ้ล่าเร่ืองราวผา่นการออกแบบตวัละคร ซ่ึงเกิด

จากจินตนาการของเกียรติอนนัต์ท่ีมีต่อรูปแบบของส่ิงมีชีวิตในอนาคต ท่ีมีรูปแบบเปล่ียนไปตาม
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ลกัษณะของการด ารงชีวิต ตวัภาพโดยรวมปรากฏเป็นพื้นหลงัท่ีเป็นระนาบสีส้มหม่น มีตน้ไมสี้ด า

สนิทท่ีมีเพียงล าต้น ก่ิงก้าน และหนามแต่ปราศจากใบ แตกแขนงก่ิงก้านพัวกันจนยุ่งเหยิง 

นอกจากน้ียงัมีตวัละครปรากฏอยู่ในภาพดว้ยกนั 2 กลุ่ม อนัประกอบดว้ย กลุ่มตัวละครกายสีขาว  

ซ่ึงมีร่างกายขนาดเล็กกระจดักระจายอยูท่ ัว่ตน้ไม ้มีใบหนา้เป็นมนุษยแ์ต่มีร่างกายเป็นสัตวปี์ก ก าลงั

ท าสีหน้าท่าทางท่ีก าลังมีความสุขกับชีวิตท่ีเป็นอยู่ ซ่ึงเป็นตวัแทนของคนท่ีมีความไร้เดียงสา 

หลงใหลไปกบัมายาคติของสังคม และ กลุ่มตัวละครกายสีด า ปรากฏอยูด่า้นบนของภาพจ านวน 2 

ตวั ซ่ึงตวัละครเหล่าน้ีมีร่างกายท่ีใหญ่โต มีรยางคข์าออกมาใชย้ึดเกาะกบัก่ิงของตน้ไม ้ก าลงัแสดงสี

หนา้ท่ีดูน่ากลวัและใชส้ายตาจอ้งมองไปยงักลุ่มของตวัละครกายสีขาว คลา้ยกบันกัล่าท่ีก าลงัจอ้งจะ

จบัเหยือ่กินเป็นอาหาร  

 รูปลกัษณ์ต่าง ๆ ท่ีปรากฏในภาพเป็นรูปทรงท่ีเกิดจากการดดัแปลงและลดทอนมาจาก

รูปทรงท่ีเหมือนจริงจนเกิดเป็นรูปทรงอยา่งง่าย ภาพของตวัละครต่าง ๆ มีการลดทอนรายละเอียด

ลงให้เหลือเพียงส่ิงท่ีจ  าเป็นเท่านั้น แต่ยงัคงแสดงปริมาตรและแสงเงาของตวัวตัถุอยู่จนไม่ดูเป็น

การ์ตูนเกินไปนกั  แต่ตน้ไมป้รากฏเป็นเพียงรูปร่างท่ีมีสีด าทึบไม่แสดงออกซ่ึงปริมาตรหรือแสงเงา 

รวมทั้งพื้นหลงัใช้เพียงสีส้มท่ีเรียบแบนและไม่แสดงออกถึงระยะความลึก รวมทั้งการใช้มุมมอง 

(perspective) ท่ีดูเรียบแบนและไม่ปรากฏเส้นน าสายตาแต่อยา่งใด รูปแบบของความเรียบง่ายต่าง ๆ 

ท่ีปรากฏในผลงานนั้นเกิดจากความตอ้งการของเกียรติอนนัตท่ี์ตอ้งการจะสร้างสรรค์รูปทรงใหม่

และตอ้งการน าเสนอเร่ืองราวมากกวา่ความถูกตอ้งเหมือนจริง 

 2) ผลงาน เม่ือก่อนนั้นฉันยังจ าได้ เป็นผลงานจิตรกรรมสีอะครีลิคบนผา้ใบขนาด 160 

x 140 เซนติเมตร ซ่ึงจดัแสดงในนิทรรศการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมยัของศิลปินรุ่นเยาว ์คร้ังท่ี 

24 ณ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ ถนนเจา้ฟ้า ในวนัท่ี 6-28 กนัยายนพ.ศ. 2550 องคป์ระกอบ

โดยรวมของภาพประกอบดว้ย ตวัละครหลกัท่ีอยูบ่ริเวณตรงกลางภาพคือ ไก่ท่ีมีร่างกายสีขาวและ

หงอนสีแดงมีลกัษณะกลมป้อม มีดวงตาท่ีกลมโตดูน่ารักและปีกสองขา้งขนาดเล็กท่ีก าลงักางออก 

สวมใส่เส้ือลายขวางสีขาวด า บริเวณตอนล่างของล าตวัปรากฏเป็นขาไก่ท่ีช้ีข้ึนด้านบนและท า

สัญลกัษณ์มือสองขา้งท่ีแตกต่างกนั บริเวณคร่ึงล่างของภาพปรากฏเป็นภูมิประเทศต่าง ๆ เช่น ภูเขา 

หนองน ้ า ตน้ไม ้และล าธาร โดยมีตวัละครขนาดเล็กต่าง ๆ ก าลงัด ารงชีวิตอยูใ่นท่ีแห่งนั้น บริเวณ

พื้นหลงัดา้นบนขวาปรากฏเป็นระนาบและรูปทรงอิสระสีส้มแดงกระจดักระจายอยู ่และแถวสีขาว 
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ฟ้า และน ้าเงินอยูบ่ริเวณดา้นซา้ยของภาพ ดา้นบนขวาของภาพมีรูปทรงกรอบส่ีเหล่ียมสีเหลืองอ่อน

ท่ีบรรจุตวัละครขนาดเล็กจ านวน 6 ตวัก าลงัท ากิจกรรมต่าง ๆ ดา้นบนซา้ยของภาพมีรูปทรงอิสระสี

เหลืองปรากฏอยู ่ซ่ึงดา้นในของรูปทรงน้ีก็บรรจุรูปภาพของรถยนตอ์ยูด่ว้ย 

 

                                           

ภาพท่ี 145 ภาพผลงาน เม่ือก่อนนั้นฉันยงัจ าได้ ของเกียรติอนนัต ์เอ่ียมจนัทร์ 
ท่ีมา : nokbook [นามแฝง], ศิลปินรุ่นเยาว ์: ตน้กลา้แห่งการวิพากษ,์ เขา้ถึงเม่ือ 15 กรกาฎาคม 2561, 

เขา้ถึงไดจ้าก https://cultandtrace.blogspot.com/2007/09/ 

 

 ลกัษณะของความเรียบง่ายท่ีปรากฏอยูใ่นผลงานช้ินน้ีอยา่งชดัเจนคือการออกแบบตวั

ละครต่าง ๆ ในผลงาน ซ่ึงลว้นแต่เป็นรูปทรงสมมุติท่ีเกิดจากการตดัทอนและดดัแปลงรูปทรงจาก

ความเป็นจริงจนเข้าสู่ลักษณะท่ีดูเป็นการ์ตูน รายละเอียดต่าง ๆ ทางร่างกายถูกตดัออกไปเป็น

จ านวนมาก ลดทอนสัดส่วนร่างกายให้มีลักษณะท่ีดูกลมป้อมและดูน่ารัก มีการแสดงออกซ่ึง

ปริมาตรและความเป็นมวลของวตัถุและกลา้มเน้ือท่ีไม่มากนกั รวมทั้งมุมมองและพื้นหลงัของภาพ

ท่ีมีลกัษณะท่ีเป็นระนาบท่ีเรียบแบน ทั้งน้ีเพื่อท่ีจะส่ือสารเร่ืองราวถึงเร่ืองราวและรูปทรงอนัเป็น

เอกลกัษณ์มากกวา่จะสนใจเร่ืองความถูกตอ้งเหมือนจริง 
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ภาพท่ี 146 ภาพผลงาน ครอบครัวไข่ตุ๋น ของเกียรติอนนัต ์เอ่ียมจนัทร์ 
ท่ีมา : เกียรติอนันต์ เอ่ียมจนัทร์.วิถีชีวิตและภยัอนัตรายในสังคม. (วิทยานิพนธ์ปริญญาบณัฑิต 
สาขาวชิาจิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ ์มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2548.), 95. 
 

 3) ผลงาน ครอบครัวไข่ตุ๋น เป็นผลงานจิตรกรรมสีอะครีลิคบนผา้ใบขนาด 80 x 100 

เซนติเมตร ซ่ึงเกียรติอนนัตไ์ดส้ร้างสรรคไ์วใ้นช่วงก่อนท าศิลปนิพนธ์ในระดบัปริญญาโท ตวัภาพ

ทั้งหมดถูกเล่าเร่ืองด้วยตวัละครท่ีถูกดดัแปลงมาจากสุนัขพนัธ์ุป๊ัก (Pug) ให้มีรูปร่างกลมรีคลา้ย

แคปซูล มีขนาดท่ีเล็กใหญ่แตกต่างกนั แต่ละตวัละครแสดงสีหน้าและสวมใส่เส้ือผา้ท่ีแตกต่างกนั 

เช่น ตวัละครท่ีอยู่บริเวณขวามือสุดของภาพก าลงัแสดงสีหน้าท่ีดูต่ืนเตน้ดีใจ ดวงตาเบิกกวา้ง อา้

ปากกวา้งจนเห็นล้ินอยา่งชดัเจน สวมใส่หมวกสีครีม ปลอกคอสีแดงพร้อมกระด่ิง และเส้ือลายดอก

สีเหลืองสดใส ถดัมาดา้นซ้ายมือปรากฏเป็นตวัละครท่ีมีขนาดเล็กกวา่เล็กนอ้ย ก าลงัขมวดคิ้วพร้อม

อา้ปากท่ีมีล้ินห้อยออกมา สวมใส่ท่ีคาดผมสีเหลืองและชุดลายดอกสีฟ้า นอกจากน้ียงัปรากฏตวั

ละครลกัษณะเช่นน้ีท่ีมีความแตกต่างกนัทั้งสีหน้า ท่าทาง เส้ือผา้ และขนาด จ านวนมาก ปรากฏ

กระจดัระจายอยูบ่ริเวณตอนล่างของภาพ พื้นหลงัปรากฏเป็นระนาบสีขาวท่ีถูกเติมแต่งดว้ยรูปทรง 

“หวัใจ” สีแดงขนาดเล็กดูคลา้ยคลึงกบัลวดลายของเส้ือผา้เด็ก ดา้นซา้ยของภาพปรากฏเป็นรูปทรงสี

เหลืองท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบักรอบค าพดูในการ์ตูนคอมิคส์ ดา้นในบรรจุรูปภาพของบา้นและกระถาง

ตน้ไมท่ี้มีใบรูปหวัใจจ านวนอยา่งละ 9 ช้ินในขนาดท่ีลดหลัน่กนัไป 
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 ลกัษณะของความเรียบง่ายท่ีปรากฏอยูใ่นผลงานช้ินน้ี คือ การสร้างรูปร่างของตวัละคร

ให้มีลกัษณะคลา้ยกบัรูปทรงเรขาคณิต ลดทอนรายละเอียดลงจนกลายเป็นรูปทรงอย่างง่าย มีการ

แสดงออกซ่ึงปริมาตรและกล้ามเน้ือของตวัละครเพีบงเล็กน้อยเท่านั้น รูปทรงอิสระและพื้นหลงั

ของภาพลว้นแต่เป็นระนาบท่ีเรียบแบน รวมทั้งรูปทรงต่าง ๆ ท่ีเป็นรายละเอียดของพื้นหลงัท่ีใชรู้ป

รูปทรงเล็กมาประกอบกันเป็นรูปทรงใหญ่อย่างง่ายท่ีดูเป็น 2 มิติ และมีรายละเอียดไม่มากนัก 

ผลงานช้ินน้ีจึงเนน้ท่ีการออกแบบตวัละครและเร่ืองราวท่ีจะส่ือสารมากกวา่ความถูกตอ้งเหมือนจริง

อยา่งเห็นไดช้ดั 

 4) ลกัษณะของการท าให้เกนิจริงหรือบิดเบีย้ว 

 ลกัษณะท่ีโดดเด่นในผลงานของเกียรติอนนัตท่ี์ดูน่าสนใจอีกประการหน่ึงคือ “การท า

ให้ดูเกินจริง” ซ่ึงปรากฏอยูห่ลายลกัษณะ เช่น การดดัแปลงรูปร่าง สีหนา้ ท่าทาง และขนาดของตวั

ละคร วตัถุ หรือสถานท่ี ให้มีลกัษณะท่ีผิดไปจากความเป็นจริงตามปกติ โดยผูว้ิจยัไดเ้ลือกผลงาน

ของเกียรติอนนัตท่ี์มีลกัษณะของการท าให้เกินจริงหรือบิดเบ้ียวอยา่งโดดเด่นมาวิเคราะห์จ านวน 2 

ช้ิน ไดแ้ก่  

 1) ผลงาน Secret of Thai Bank Girl เป็นผลงานจิตรกรรมสีอะครีลิคบนผา้ในขนาด 

150 x 150 เซนติเมตร ซ่ึงจัดแสดงในนิทรรศการ MIMETIC SCENE (มนุษย์จ  าแลง) ณ DOB 

Hualamphong Gallery ตั้ งแต่วนัท่ี 12 กุมภาพันธ์ - 17 มีนาคม พ.ศ. 2555 ตัวภาพนั้ นมีขนาดท่ี

ค่อนขา้งใหญ่และบรรจุเร่ืองราวต่าง ๆ ไวเ้ป็นจ านวนมากจนแทบไม่มีท่ีวา่งเหลือเลย ตวัละครหลกั

นั้นมีขนาดใหญ่ท่ีสุดและอยู่บริเวณซ้ายมือของภาพเป็นตวัละครเพศหญิงท่ีก าลงัทิ้งตวัลงนัง่ดว้ย

สภาพท่ีเหน็ดเหน่ือย บนศีรษะมีกะทะท่ีก าลงัผดับะหม่ีและไข่ดาวอยู่ดา้นบน ร่างกายดา้นบนถูก

ครอบดว้ยเตาหุงตม้ส าหรับท าอาหาร มือทั้งสองขา้มก าลงัจบัตะหลิวเอาไว ้บริเวณรอบขา้งถูกราย

ล้อมไปด้วยตวัละครและเร่ืองราวต่าง ๆ เช่น ตุ๊กตาเซรามิกรูปนางฟ้า ตวัละครสีทองท่ีก าลงัขบั

มอเตอร์ไซค์สกู๊ตเตอร์ ถงัน ้ ามนัสีสันสดใส แก้วน ้ าชานม ตวัละครท่ีก าลงัเก้ียวพาราสีกนัอยู่บน

หมวก กระจก และพระพุทธรูป เป็นตน้  
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ภาพท่ี 147 ภาพผลงาน Secret of Thai Bank Girl ของเกียรติอนนัต ์เอ่ียมจนัทร์ 
ท่ีมา :  เกียรติอนันต์ เอ่ียมจันทร์, มนุษย์จ  าแลง = Mimetic scene / เกียรติอนันต์ เอ่ียมจันทร์

(กรุงเทพมหานคร: DOB Hualamphong Gallery, 2556), 18. 

 

 ลกัษณะของการท าใหดู้เกินจริงหรือบิดเบ้ียวในผลงานช้ินน้ีเป็นลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกบั

ศิลปะแนวเหนือจริง (Surrealism) เช่น การถ่ายทอดทุกอย่างจากจินตนาการออกมาโดยไม่ต้อง

ค านึงถึงความถูกตอ้งหรือความเป็นจริงมากนัก ดงัจะเห็นได้จากการดดัแปลงตวัละครหรือวตัถุ

ส่ิงของต่าง ๆ ให้ดูผิดแปลกไปจากความเป็นจริง มีร่างกายเป็นเตาแก๊สและก าลงัท ากบัขา้วอยู่บน

ศีรษะ การเปล่ียนแปลงขนาดของส่ิงต่าง ๆ ใหบ้า้งก็มีขนาดใหญ่มากจนแทนจนลน้ภาพออกมา และ

บา้งก็มีขนาดท่ีเล็กมาก และการท าให้ตวัทศันียภาพท่ีดูเรียบแบนเป็น 2 มิติ ไม่มีเส้นระดบัสายตา 

ขนาดของตวัละครไม่ไดเ้รียงจากใหญ่ไปเล็กดงัเช่นทศันียภาพท่ีเห็นในความเป็นจริง แต่ผลงานช้ิน

กลับมีการจัดวางขนาดของตัวละครตามใจตัวเกียรติอนันต์โดยไม่ค  านึงถึงความถูกต้อง จน

เหมือนกบัภาพปะติด (collage) อีกดว้ย 
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ภาพท่ี 148 ภาพผลงาน The way to NY ของเกียรติอนนัต ์เอ่ียมจนัทร์ 
ท่ีมา : Kiatanan Iamchan, รูปภาพบนไทม์ไลน์ , เข้าถึงเม่ือ 15 กันยายน 2561, เข้าถึงได้จาก 

https://www.facebook.com/LINECENSOR/photos/a.554992307967724/1393219010811712/?typ

e=3&theater 

 

 2) ผลงาน The way to NY เป็นผลงานจิตรกรรมสีอะครีลิคบนผา้ใบขนาด 200 x 250 

เซนติเมตร ซ่ึงเกียรติอนันต์สร้างสรรค์ในปี พ.ศ. 2561 บรรยากาศโดยรวมของภาพปรากฏเป็น

มหาสมุทธและทอ้งฟ้าโดยมีเรือส าราญสีขาวขนาดใหญ่ลอยอยู่ตรงกลางภาพ ซ่ึงท่ีตวัละครหรือ

ส่ิงของจ านวนมากอยู่บนเรือ นอกจากน้ีบนเรือยงัปรากฏตวัละครหลกัจ านวน 2 ตวั โดยดา้นซ้าย

ปรากฏเป็นตวัละครเพศหญิงนัง่อยู่บริเวณกราบเรือทางดา้นซ้าย ร่างกายท่อนบนเปลือยเปล่าและ

ร่างกายท่อนล่างสวมใส่เพียงกางเกงในตวัเดียวเท่านั้น มีศรีษะขนาดใหญ่ท่ีก าลงัหนัไปทางซ้ายของ

ภาพ รวบผมไปดา้นหลงัพร้อมทั้งสวมใส่เคร่ืองประดบัท่ีมีลกัษณะของเขาท่ีเป็นรูปดอกไมสี้แดง 

ถดัมาทางดา้นขวาของภาพปรากฏเป็นตวัละครท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกนันัง่อยูใ่นเรือ มีศีรษะขนาดใหญ่

ท่ีก าลงัจอ้งมองมาทางผูรั้บชมภาพ บนศีรษะบรรจุเร่ืองราวและส่ิงของเอาไวจ้  านวนมากจนทัว่ทั้ง

ศีรษะ นอกจากน้ีบริเวณผิวน ้ าท่ีรายลอ้มตวัเรืออยูมี่เรือขนาดเล็ก ตวัละคร และส่ิงของต่าง ๆ ก าลงั

ลอยรอบ ๆ  
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 ลกัษณะท่ีดูเกินจริงหรือบิดเบ้ียวท่ีปรากฏอยู่อย่างชัดเจนในผลงานช้ินน้ีคือ การวาง

องคป์ระกอบในเร่ืองของขนาด โดยจะสามารถสังเกตไดจ้ากท่ีตวัละครท่ีมีขนาดท่ีใหญ่และเล็กมาก

ปรากฏอยูอ่ยา่งหลากหลาย โดยไม่จ  าเป็นตอ้งสนใจในเร่ืองของความเป็นจริง บา้งมีศีรษะท่ีใหญ่โต

มากกวา่ปกติจนไม่น่าจะทรงตวัหรือสามารถใชชี้วิตในรูปลกัษณ์แบบน้ีได ้บา้งบรรจุส่ิงของไวบ้น

ศีรษะซ่ึงดูหนกัจะแทบจะไม่สามารถประคองศีรษะอยูไ่ด ้รวมทั้งการลอยตวัหรือต าแหน่งการมีอยู่

ของตวัละครส่ิงของต่าง ๆ ท่ีดูจะขดักับหลักความเป็นจริง จนสามารถสรุปได้ว่าผลงานช้ินน้ีมี

ลกัษณะท่ีเป็นศิลปะเหนือจริง (Surrealism) ท่ีจะถ่ายทอดเร่ืองราวในจินตนาการมากกวา่ถ่ายทอดส่ิง

ท่ีเป็นความเป็นจริง  

 5) ลกัษณะของการส่ือสารด้วยอารมณ์ขัน 

 จะเห็นไดช้ดัเจนวา่ผลงานของเกียรติอนนัตมี์รูปแบบและเน้ือหาท่ีตรงกนัขา้มกนัอยา่ง

ส้ินเชิง กล่าวคือเกียรติอนนัตจ์ะใชรู้ปลกัษณ์ท่ีดูน่ารักสดใส และเตม็ไปดว้ยเร่ืองราวของวฒันธรรม

ประชานิยม และเน้ือหากลบัเป็นเร่ืองราวท่ีหนกัหน่วง ท่ีมกัจะกล่าวถึงสภาวะความเป็นไปต่าง ๆ 

ในสังคมในเชิงของการประชดประชนั และเสียดสี ให้ไดเ้ห็นถึงผลกระทบต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัชีวิต

มนุษยท่ี์ด ารงอยู่ท่ามกลางระบบความคิดแบบทุนนิยม และด้วยลกัษณะดงักล่าวในผลงานของ

เกียรติอนนัตมี์ลกัษณะของ “ตลกร้าย” ท่ีมีรูปแบบดูอ่อนหวานสดใสแต่แฝงดว้ยเน้ือหาท่ีค่อนขา้ง

เป็นเร่ืองทางลบ โดยผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกผลงานของเกียรติอนนัตท่ีมีการส่ือสารดว้ยอารมณ์ขนัอยา่ง

โดดเด่นมาท าการวเิคราะห์จ านวน 3 ช้ิน ไดแ้ก่ 

 1) ผลงาน เหมียวไม่รู้ร้อน เป็นผลงานจิตรกรรมสีอะครีลิคบนผา้ใบขนาด 135 x 180 

เซนติเมตร ซ่ึงเกียรติอนนัตไ์ดส้ร้างสรรคเ์อาไวใ้นปี พ.ศ. 2551 ตวัภาพถูกเล่าเร่ืองดว้ยตวัละครหลกั

ท่ีเป็นแมวสีเหลือง ท่ีก าลงัสวมเส้ือลายทางสีขาวฟ้า ก าลงันอนกล้ิงอยา่งมีความสุขอยูบ่นพรมรูป

วงรี โดยมีตวัละครท่ีมีลกัษณะคลา้ยเด็กสวมใส่ชุดสีขาวก าลงัร่ายร าอยูโ่ดยรอบอยา่งมีความสุข แต่

บริเวณโดยรอบกลบัมีลกัษณะท่ีตรงกนัขา้มอย่างชัดเจน เช่น มีภูมิทศัน์ท่ีมีลกัษณะคล้ายกบันรก 

โดยภูเขาท่ีรายล้อมไปด้วยเพลิงและถ่านสีแดง ตวัละครบางตวัท่ีมีลักษณะท่ีหน้ากลัวก าลังฉุด

กระชากหรือก าลงัท าร้ายตวัละครอ่ืน และบา้งก็ก าลงัลม้ตายลง 
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ภาพท่ี 149 ภาพผลงาน เหมียวไม่รู้ร้อน ของเกียรติอนนัต ์เอ่ียมจนัทร์ 
ท่ีมา : เกียรติอนันต์ เอ่ียมจนัทร์, วิถีชีวิตแนวสุขนิยม = The way of happinessism (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิาจิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ ์มหาวิทยาลยั
ศิลปากร, 2552.), 109. 
  

 ส่ิงท่ีสามารถสร้างอารมณ์ขันให้แก่ผลงานช้ินน้ีคือความแตกต่างกันอย่างส้ินเชิง

ระหว่างรูปลกัษณ์และเน้ือหา โดยสามารถสังเกตไดจ้ากรูปทรง และสีสันของตวัละคร วตัถุ หรือ

สถานท่ีต่าง ๆ ในภาพนั้นมีลักษณะท่ีดูสดใสน่ารัก ถึงแม้ว่าบางตัวละครหรือบางฉากจะเป็น

เร่ืองราวท่ีดูรุนแรง แต่เกียรติอนันต์ก็ยงัคงส่ือสารด้วยรูปทรงท่ีดูน่ารักอยู่ ซ่ึงมีความตรงกนัขา้ม

อยา่งส้ินเชิงกบัเน้ือหาท่ีดูหนกัหน่วง โดยผลงานช้ินน้ีดดัแปลงเร่ืองราวมาจากสุภาษิตไทย ทองไม่รู้

ร้อน แลว้น ามาเปล่ียนเป็นตวัละครท่ีเป็นแมว ซ่ึงก าลงัมีหลงระเริงไปกบัความสุขส่วนตวัโดยไม่

สนใจวา่เร่ืองราวต่าง ๆ รอบขา้งจะเลวร้ายซกัเท่าใด ผลงานช้ินน้ีมีลกัษณะของการสร้างอารมณ์ขนั

ในลกัษณะของการเสียดสีปรากฏอยูด่ว้ยพอสมควร 
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ภาพท่ี 150 ภาพผลงาน Son of Espresso ของเกียรติอนนัต ์เอ่ียมจนัทร์ 
ท่ีมา :  เกี ยร ติอนันต์  เอ่ี ยม จันท ร์ , นิ ท รรศการ  "นิ ท านมห านคร" =  Metropolitan tales 

(กรุงเทพมหานคร: ARDEL Gallery Modern art, 2553), 10. 

 

 2) ผลงาน Son of Espresso เป็นผลงานจิตรกรรมสีอะครีลิคบนผา้ใบขนาด 250 x 200 

เซนติเมตร ซ่ึงจดัแสดงในนิทรรศการนิทานมหานคร โดย เกียรติอนันต์ เอ่ียมจนัทร์ ซ่ึงจดัแสดง

ตั้ งแต่ว ันท่ี  17 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2553 ณ หอศิลป์ ร่วมสมัยอาร์เดล ผลงานช้ินน้ีมี

องค์ประกอบท่ีดูไม่มากเหมือนผลงานช้ินอ่ืน โดยมีการเล่าเร่ืองดว้ยตวัละครหลกัเพียงตวัเดียว คือ

มนุษยเ์พศชายท่ีก าลงัแต่งกายดว้ยชุดท างานแต่สวมหมวกท่ีเป็นหวัสุนขัอยูบ่นศีรษะ ก าลงัโอบกอด

แกว้กาแฟขนาดใหญ่เท่าตวัคน พร้อมทั้งก าลงัดูดด่ืมดว้ยสีหน้าอนัหิวกระหาย ตวัละครตวัน้ีนั้นมี

ใบหนา้ท่ีดูเห่ียวยน่และทรุดโทรม ตวัภาพยงัเผยให้เห็นอวยัวะภายในร่างกายท่ีก าลงัท างานอยู ่โดย

อวยัวะต่าง ๆ เหล่านั้นก็มีลกัษณะท่ีถูกดดัแปลงจนเป็นรูปแบบของเกียรติอนนัตเ์อง บริเวณพื้นหลงั

ของภาพปรากฏเป็นพื้นระราบท่ีถูกเขียนดว้ยฝีแปรงขนาดใหญ่และรวดเร็วสีเหลืองท่ีถูกแซมดว้ยสี

ฟ้า ขาว และแดงบา้งเล็กนอ้ย 
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 อารมณ์ขนัท่ีเกิดในผลงานช้ินน้ีนั้นเกิดจากการลอ้เลียน เสียดสีค่านิยมเร่ืองของการด่ืม

กาแฟของคนสมยัใหม่ ซ่ึงกาแฟนั้นเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมอยา่งมากในปัจจุบนัท่ีสะทอ้น

รูปแบบของการใชชี้วติของมนุษญอ์อกมาเป็นอยา่งดี ทั้งในเร่ืองการท่ีมนุษยน์ั้นท างานหนกัจนตอ้ง

ใชก้าแฟมากระตุน้ใหเ้กิดความต่ืนตวั จนเกิดเป็นอาการของการติดกาแฟ ซ่ึงอาจจะน ามาซ่ึงโรคร้าย

ต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการด่ืมกาแฟมากจนเกิดไป ทั้งน้ีกาแฟยงัเป็นหน่ึงในค่านิยม เพราะในปัจจุบนัมี

กาแฟบางชนิดท่ีมีราคาท่ีค่อนขา้งสูงกวา่ปกติ จนบางคร้ังกาแฟท่ีก าลงัด่ืมก็ยงัเป็นบ่งบอกถึงฐานะ

และความเป็นอยู่ไดอี้กดว้ย ผลงานช้ินน้ีจึงเป็นการเสียดสีค่านิยมท่ีเกิดข้ึนกบักาแฟว่าจริง ๆ แล้ว

มนุษยด่ื์มกาแฟ หรือกาแฟต่างหากท่ีเป็นฝ่ายดูดกลืนมนุษย ์

           

ภาพท่ี 151 ภาพผลงาน บทสัมภาษณ์ ผู้น าแห่งแสงสว่าง ของเกียรติอนนัต ์เอ่ียมจนัทร์ 
ท่ีมา : เกียรติอนันต์ เอ่ียมจนัทร์, วิถีชีวิตแนวสุขนิยม = The way of happinessism (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิาจิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ ์มหาวิทยาลยั
ศิลปากร, 2552.), 108. 
 

 3) ผลงาน บทสัมภาณ์ ผู้น าแห่งแสงสว่าง เป็นผลงานจิตรกรรมสีอะครีลิคบนผา้ใบ

ขนาด 200 x 250 เซนติเมตร ซ่ึงเกียรติอนันต์ไดส้ร้างสรรค์ไวใ้นปี พ.ศ. 2551 บรรยากาศโดยรวม

ของภาพนั้ นส่ือสารถึงรูปแบบหน่ึงของรายการโทรทัศน์ มีตัวละครท่ีก าลังท าหน้าท่ีพิ ธีกร
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ประกอบดว้ยตวัละครท่ีสวมเส้ือผา้ท่ีดีสุภาพ กายสีฟ้ามีหูของมิกก้ีเมาส์อยูบ่นศีรษะ และตวัละคร

ดา้นซ้ายท่ีมีกายสีขาวก าลงัแสดงสีหน้าท่ีดูต่ืนตกใจ บริเวณตรงกลางของภาพปรากฏเป็นตวัละคร 

ผู้น าแห่งแสงสว่าง ทั้ง 3 ตวั นั้ งอยู่บนโซฟาสีแดง โดยตรงกลางเป็นตวัละครกายสีเขียว มีศีรษะท่ี

ใหญ่โตและมีจงอยปากคลา้ยนกก าลงัพดูอยู ่ขนาบขา้งดว้ยตวัละครกายสีแดงท่ีห่มผา้สีขาว ดา้นซา้ย

ท่ีลกัษณะใบหนา้คลา้ยสุนขั ส่วนดา้นขวามีตวัละครท่ีมีลกัษณะคลา้ยพระพุทธรูปปรากฏอยู ่โดยตวั

ละครทั้งสองน้ีแต่งกายและมีลกัษณะคล้ายคลึงกบันักบวชในศาสนาพุทธ บรรยากาศโดยรอบมี

สีสันสดใสคล้ายกบัรายการบนัเทิงทางโทรทศัน์ ทั้งน้ียงัมีตวัละครขนาดเล็กลกัษณะแตกต่างกนั

กระจดักระจายอยูท่ ัว่ภาพ 

 อารมณ์ขนัท่ีเกิดข้ึนในผลงานช้ินน้ีเกิดจากการลอ้เลียน รูปแบบของรายการบนัเทิงทาง

โทรทศัน์ท่ีสามารถรับชมไดท้ัว่ไป รายการในลกัษณะน้ีมกัจะน าเอาบุคคลท่ีมีช่ือเสียงหรือน่าเช่ือถือ

มาพูดคุยออกอากาศ ซ่ึงรายการเหล่าน้ีสามารถโน้มน าความคิดของคนในสังคมได้เป็นอย่างดี 

เกียรติอนันต์อาจก าลังตั้ งค  าถามถึงความน่าเช่ือถือของบุคคลในรายการโทรทัศน์เหล่านั้นจน

ลอ้เลียนออกมาเป็นผลงานจิตรกรรม โดยสังเกตไดจ้ากตวัละคร 2 ท่ีท าหน้าท่ีเป็นพิธีกร ซ่ึงปกติ

ควรมีลกัษณะท่ีดูน่าเช่ือถือ แต่กลบัมีลกัษณะท่ีดูน่าขบขนัและแสดงท่าทีท่ีดูตกใจมากกวา่ปกติ รวม

ทั้งตวัละครท่ีก าลงัถูกสัมภาษณ์ ท่ีมีลกัษณะคล้ายกบัผูน้ าทางความเช่ือแต่กลบัมีพฤติกรรมและ

ลกัษณะท่ีดูไม่น่าเคารพย  าเกรง แต่น่าขนัท่ียงัมีผูค้นจ านวนมากยงัคงหลงเช่ือกบัมายาคติเหล่าน้ีอยู ่

ผลงานช้ินน้ีจึงเป็นทั้งการเสียดสีและตั้งค  าถามเก่ียวกบัการชกัน าทางความคิดของคนในสังคมไป

ในตวั 

 

 ประเด็นทางสังคมทีป่รากฏในผลงานของเกยีรติอนันต์ 

 1) เกยีรติอนันต์เล่าถึงชีวติความเป็นอยู่ของมนุษย์ในระบบสังคมทุนนิยม 

 ผลงานในยคุต่าง ๆ ของเกียรติอนนัตน์ั้นลว้นแลว้แต่เปรียบเสมือนภาพสะทอ้นสภาวะ

หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แต่ประเด็นท่ีชดัเจนท่ีสุดซ่ึงปรากฏอยู่ในผลงานของเกียรติอนันต ์

คือเร่ืองราวของระบบทุนนิยม ซ่ึงถูกสร้างและออกแบบโดยผูมี้อ  านาจเงิน ท าให้ประชากรชนชั้น

แรงงานหลงเช่ือในวตัถุนิยม จนกลายเป็นวงจรท่ีประชาชนตอ้งท างานอย่างหนกัเพื่อให้ตนเองอยู่
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รอด แต่ผลของการกระท าเหล่านั้นกลบักลายเป็นไปผลก าไรให้ผูอ้อกแบบระบบอยา่งนายทุนและ

นักธุรกิจ โดยเกียรติอนันต์ได้สะท้อนสภาวะสังคมท่ีถูกครอบคลุมด้วยระบบทุนนิยมในผลงาน

อยา่ง ชีวิต..แสนจะสบาย (2548) ท่ีสะทอ้นภาพลกัษณ์ของกบัดกัของระบบทุนนิยมท่ีคอยหลอกล่อ

ใหผู้ค้นหลงใหลและกลายเป็นเหยือ่, ผลงาน อพยพ ณ ชานเมือง (2548) ท่ีสะทอ้นเร่ืองราวของกลุ่ม

คนท่ียอมอพยพยา้ยเข้าสู่ชุมชนเมืองท่ีความหวงัว่าจะพบกบัชีวิตท่ีดีกว่า , ผลงาน Hight Season 

(2548) ท่ีสะทอ้นสภาวะการแก่งแยง่ไขวค่วา้ผลประโยชน์ในช่วงหนา้เทศกาล หรือผลงาน ท้ังต้น...

ท้ังดอก (2552) และ สภาวะอันล่อแหลม (2552) ท่ีสะทอ้นสภาพความเป็นอยูข่องชนชั้นล่างท่ีตอ้ง

ท างานรับใชส้ร้างผลก าไรใหแ้ก่เหล่านายทุน ผลงานต่าง ๆ เหล่าน้ีลว้นสะทอ้นสภาวะความเป็นอยู่

ของคนในสังคมอนัเป็นผลกระทบมาจากระบบทุนนิยมทั้งส้ิน 

 

 2) เกยีรติอนันต์สะท้อนบุคลกิต่าง ๆ ของคนในสังคมผ่านการออกแบบตัวละคร 

 การออกแบบตวัละครในผลงานของเกียรติอนนัต์นั้นมีรูปแบบท่ีเด่นชดัคือ การไดรั้บ

แรงบนัดาลใจมาจากบุคลิกต่าง ๆของผูค้นในสังคมจริง ๆ โดยจะสังเกตได้จากผลงานในช่วงท่ี

เกียรติอนนัตน์ั้นก าลงัศึกษาในระดบัปริญญาตรีอยูน่ั้น ตวัละครท่ีเกียรติอนนัตใ์ช้จะเป็นตวัละครท่ี

เกียรติอนนัตไ์ดจิ้นตนาการถึงรูปลกัษณ์ของมนุษยใ์นโลกอนาคตวา่จะมีหน้าตาหรือรูปลกัษณ์เป็น

อย่างไร ต่อมาเกียรติอนันต์ได้เลือกใช้สัญลกัษณ์เข้ามาร่วมในการส่ือสารมากข้ึนเช่น การใช้ตวั

ละครกายสีแดงมีรูปร่างก าย  าเป็นตนัแทนของชนชั้นแรงแรงงาน ตวัละครกายสีขาวหนา้ตาแลดูใส

ซ่ือบริสุทธ์ิเป็นตวัแทนของกลุ่มคนท่ีมีจิตใจดีและไร้เดียงสา หรือตวัละครกายสีด ามีหนา้ตาน่ากลวั

เป็นตวัแทนของกลุ่มบุคคลท่ีมีจิตใจชัว่ร้าย ซ่ึงเกียรติอนนัตไ์ดเ้ล่าเร่ืองราวของการท่ีตอ้งอยูร่่วมกนั

ในสังคมของตวัละครเหล่าน้ีอย่างเช่น ผลงาน BADBOY (2549) ท่ีเล่าถึงเหตุการณ์ท่ีกลุ่มคนชัว่ท่ี

ก าลงัรังแกคนท่ีไร้เดียงสา และพยายามท่ีจะท าให้กลุ่มคนเหล่าน้ีกลายเป็นเหมือนกบัตน, ผลงาน 

เจริญแล้ว (2547) ท่ีแสดงออกถึงการดูถูกเหยียดหยามผูอ่ื้นของตวัละครท่ีอยู่บริเวณดา้นท่ีมองลง

มายงัตวัละครดา้นล่าง , ผลงาน ฆาตกร (2552) ท่ีเล่าเร่ืองของตวัละครคนก่ึงมา้ท่ีมีสีหนา้ก าลงัแสยะ

ยิ้มดูน่ากลัวก าลังเจ้าท าร้ายตัวละครใส่ชุดกระต่ายสีขาวดูไร้เดียงสา ซ่ึงก าลังแสดงสีหน้าอัน

หวาดกลวัอยู ่และผลงาน สุขเลก็ ๆ (2552) ท่ีเล่าเร่ืองราวการหาความสุขอยา่งง่าย โดยการมองโลก

ในแง่ดีของมนุษยท่ี์ตอ้งท างานท่ามกลางความยากล าบากและความตึงเครียด 
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4.1.2 ทวศัีกดิ์ ศรีทองดี     

 ทวีศกัด์ิ ศรีทองดี ศิลปินผูส้ร้างผลงานท่ีมีลกัษณะโดดเด่นดว้ยลายเส้นคล้ายคลึงกบั

การ์ตูน ทวีศกัด์ิมกัเขียนภาพมนุษยเ์พื่อสร้างภาพแทน (Representation) เร่ืองราวต่าง ๆ ในสังคม 

เช่น เสรีภาพ ค่านิยม มายาคติ ความไม่ยติุธรรม กฎเกณฑ ์อ านาจ และความขดัแยง้ เป็นตน้ 

 โดยผลงานของ ทวศีกัด์ิ ศรีทองดี มีลกัษณะของการ์ตูนดงัต่อไปน้ี  

 1) ลกัษณะของศิลปะรูปลกัษณ์ (Figurative Art) 

 ทวีศกัด์ินั้นมกัท่ีจะสร้างผลงานศิลปะในลกัษณะของการการสร้างภาพแทน เพื่อเล่า

เร่ืองราวต่าง ๆ ของสังคม และทศันคติของตวัทวีศกัด์ิท่ีมีต่อเร่ืองราวนั้น ๆ ออกมา ซ่ึงส่วนมากเป็น

การสร้างตวัละครท่ีมีรูปลกัษณ์ของมนุษย์ในการถ่ายทอดประสบการณ์ แนวความคิด มายาคติ 

ค่านิยม หรือวิถีชีวิตรูปแบบต่าง ๆ ประชาชนทุกชนชั้นในสังคม ถึงแมว้า่ผลงานของทวีศกัด์ินั้นจะ

ถูกจ าแนกให้เป็นวิจิตรศิลป์ได้ก็ตาม แต่รูปลกัษณ์ของผลงานก็ปรากฏลกัษณะของการ์ตูนอย่าง

ชดัเจน เช่น การใช้ตวัละครในการเล่าเร่ือง  รูปทรงถูกตดัทอนให้กลายเป็นภาพลายเส้นอย่างง่าย 

การใช้สีสันท่ีดูเรียบแต่สดใส รวมทั้ งการสอดแทรกเร่ืองราว หรือประเด็นต่างๆ ในวฒันธรรม

ประชานิยมลงในผลงาน และดว้ยเหตุผลต่าง ๆ ทางลกัษณะท่ีปรากฏในผลงานของทวีศกัด์ินั้นท า

ใหอ้าจจะระบุไดว้า่ผลงานของทวศีกัด์ิจดัวา่เป็นผลงานประเภท “ป๊อบอาร์ต (Pop Art)” ก็วา่ได ้

                                                 

ภาพท่ี 152 ภาพผลงานของทวศีกัด์ิมกัจะสอดแทรกเร่ืองราวของวฒันธรรมประชานิยม  
ท่ีมา : rama9art [นามแฝง], ขอ้มูลศิลปิน: ทวศีกัด์ิ ศรีทองดี, เขา้ถึงเม่ือ 20 กรกฎาคม 2561, เขา้ถึงได้

จาก http://www.rama9art.org/artisan/artdb/artists/home.php?p=profiles&name=Thaweesak% 

20Srithongdee 
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 2) ลกัษณะของการเล่าเร่ือง 

 จะสังเกตเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ วฒันธรรมประชานิยม (Pop Culture) นั้นเป็นประเด็น

ส่วนใหญ่ในผลงานแต่ละชุดของทวีศกัด์ิเลยก็ว่าได้ ซ่ึงทวีศกัด์ิก็มกัท่ีจะใช้แนวความคิดหลกัท่ี

เก่ียวกบัวฒันธรรมประชานิยมมาเป็นหัวขอ้ในการส่ือสารของแต่ละนิทรรศการ เช่น นิทรรศการ 

Dream ท่ีส่ือสารในประเด็นความใฝ่ฝัน ความตอ้งการอยากไดห้รืออยากเป็นของคนทัว่ไปในสังคม, 

นิทรรศการ Hero ท่ีเล่าเร่ืองถึงมายาคติของวีรบุรุษ ท่ีสังคมคาดหวงัและสร้างข้ึน เป็นตน้  และดว้ย

ภาพผลงานท่ีสะทอ้นเร่ืองราวต่าง ๆ ของสังคมออกมาดูคลา้ยกบัว่าจะเป็นวิธีการเล่าเร่ืองในแบบ

ภาวะวิสัย (objective) แต่ทวีศกัด์ินั้นกลบัมีวธีิการเล่าเร่ืองท่ีสอดแทรกอารมณ์หรือทศัคติส่วนตวัลง

ไปด้วยจึงท าให้ดูเป็นผลงานท่ีมีลักษณะการเล่าเร่ืองในแบบอัตตวิสัยด้วยเช่นกัน ซ่ึงผูว้ิจยัได้

คดัเลือกผลงานของทวศีกัด์ิท่ีมีลกัษณะของการเล่าเร่ืองท่ีโดดเด่น 3 ช้ิน ไดแ้ก่ 

 

          

 

ภาพท่ี 153 ภาพผลงาน My Family ของทวศีกัด์ิ ศรีทองดี  
ท่ีมา : นดัดา ธนทาน. การวเิคราะห์ศึกษาภาพเขียนมนุษยข์อง ทวศีกัด์ิ ศรีทองดี ระหวา่งปี พ.ศ.2540 

– 2554. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, 2556.), 39. 
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 1) ผลงาน My Family เป็นผลงานจิตรกรรมสีอะครีลิคบนผ้าในขนาด 150 x 70 

เซนติเมตร ซ่ึงจัดแสดงในนิทรรศการ Thaweesak Srithongdee ใน Rob Jurka Gallery ณ กรุง

อมัสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ เม่ือปี พ.ศ. 2543 องค์ประกอบของภาพมีลักษณะคล้ายกับ

ภาพถ่ายครอบครัวท่ีสังคมไทยนิยมถ่ายเป็นท่ีระลึกกนั ตวัภาพเล่าเร่ืองด้วยตวัละครหลกั 3 คนท่ี

ปรากฏให้เห็นเพียงคร่ึงบน อนัประกอบด้วย ผูช้ายท่ีลักษณะของหัวหน้าครอบครัวปรากฏอยู่

บริเวณกลางภาพ ไวผ้มจุกและเคราแพะ ใส่เส่ือสีขาวพร้อมเส้ือคลุมสีผา้ท่ีมีลวดลาย มือขวาพลาง

โอบเอวเด็กผูช้ายท่ีอยูบ่ริเวณดา้นซ้ายของภาพ เด็กชายคนน้ีมีหนา้ตาท่ียิม้แยม้แจ่มใสพร้อมสวมเส้ือ

ฟ้าสีสันสดใสพร้อมกางเกงลายตาราง มีลวดลายตวัละคร มิกกี ้เมาส์ (Micky Mouse) ปรากฏอยูบ่น

เส้ือดา้นขวามือของเด็ก สองมือของเด็กคนน้ีอุม้เป็ดสีด าเอาไวแ้นบกาย ถดัมาดา้นขวามือของภาพ

ปรากฏเป็นตวัละครเพศหญิงท่ีมีลกัษณะของแม่ มีผมยาวพร้อมดอกไมท้ดัหู แต่งกายดว้ยเส้ือแขน

ยาวสีขาวพร้อมกระโปรงลายตารางก าลงัใชมื้อขวาโอบกอดชายผูเ้ป็นสามีซ่ึงอยูด่า้นขวามือของตน

และมือซ้ายก าลงัอุม้ตุ๊กตาหมีสีน ้ าตาลอ่อนไวข้า้งกาย ตวัละครทั้งสามท่ีรัศมีวงกลมแผอ่อกมาจาก

บริเวณศีรษะสีเหลือง ชมพู และฟ้าตามล าดบั พื้นหลงัเป็นฟ้าอมเขียวปรากฏเป็นระนาบท่ีแบนเรียบ 

มีรูปทรงอิสระท่ีถูกระบายอยา่งหยาบ ๆ กระจดักระจายอยู่ทัว่บริเวณพื้นหลงัของภาพ พร้อมแถบ

เส้นตรงหลากสีสันลากผา่นเป็นแนวนอนบริเวณกลางภาพอีกดว้ย 

 ผลงานช้ินน้ีเปรียบเสมือนกบัภาพแทนของความปรารถนาในเร่ืองของ “ครอบครัว” 

ของสังคมไทย ซ่ึงเป็นท่ีทราบกนัดีว่าเป็นสถาบนัท่ีเล็กท่ีสุดแต่มีความส าคญัท่ีสุดไม่วา่สังคมใดก็

ตาม ภาพถ่ายครอบครัวในโอกาสต่าง ๆ เช่น การออกไปเดินทางท่องเท่ียว ถ่ายรูปพร้อมเคร่ืองแบบ

ราชการ หรือถ่ายรูปรับปริญญา ลว้นแลว้แต่เป็นภาพสะทอ้นส่ิงต่าง ๆ ท่ีหลายครอบครับลว้นถวิล

หาตอ้งการ ไม่ว่าจะเป็นการไดอ้ยู่พร้อมหน้ากนัทั้งครอบครัว พ่อ แม่ ลูก การท่ีสมาชิกทุกคนใน

ครอบครัวมีการศึกษาและหนา้ท่ีการงานท่ีดี การมีฐานะ ช่ือเสียง และบารมี เป็นท่ีนบัหนา้ถือตาของ

บุคคลทัว่ไป ภาพถ่ายครอบครัวจึงเปรียบเสมือนภาพท่ีถูกจดัเอาไวว้า่ก าลงัมีความสุขและมีทุกอยา่ง

ดังท่ีต้องการ ถึงแม้ว่าในความเป็นจริงชีวิตครอบครัวจะมีส่ิงท่ีต้องการเหล่านั้ นหรือไม่ก็ตาม 

ทวีศกัด์ิจึงถ่ายทอดเร่ืองราวของความปรารถนาของสถาบนัครอบครัวท่ีลว้นแต่สะทอ้นออกมาทาง

ภาพถ่ายของครอบครัว 



  211 

                 

ภาพท่ี 154 ภาพผลงาน Sperm ของทวศีกัด์ิ ศรีทองดี  
ท่ีมา : SOS Group [นามแฝง], Destiny art exhibition by SOS Group : ศิลปิน ทวีศักด์ิ ศรีทองดี , 

สุดใจ ไชยพนัธ์ุ, วุฒิกร คงคา, ปรีกมล เช่ียววานิช, อุดม หวานจริง (กรุงเทพมหานคร: ม.ป.พ, 

2539), 11. 

 

 2) ผลงาน Sperm เป็นผลงานจิตรกรรมสีอะครีลิคบนผา้ในขนาด 50 x 44 เซนติเมตร 

ซ่ึงจดัแสดงในนิทรรศการ Destiny art exhibition by SOS Group โดยกลุ่มศิลปิน ทวีศกัด์ิ ศรีทองดี, 

สุดใจ ไชยพนัธ์ุ, วุฒิกร คงคา, ปรีกมล เช่ียววานิช และอุดม หวานจริง ณ โรงแรมสยามซิต้ี ตั้งแต่

วนัท่ี 9 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 โดยบรรยากาศโดยรวมของภาพเป็นสีน ้ าตาล ตวัภาพถูกเล่าเร่ือง

ดว้ยตวัละครหลกั 3 ตวั อนัประกอบดว้ย “พ่อ” ซ่ึงเป็นลกัษณะของตวัละครเพศชาย มีผิวกายสีขาว 

หนวด เครา ละคิ้วท่ีดกด า ศีรษะดา้นบนถูกผา่ออกและมีวตัถุทรงกลมสีเขียวคลา้ยฟองทะลกัออกมา 

ชายคนน้ีก าลงัจูบกบัตวัละคร “แม่”  ซ่ึงมีลกัษณะของหญิงผมสั้นท่ีมีกายสีขาว ระหวา่งบริเวณปาก

ท่ีทั้ง 2 คนก าลงัจูบกนัอยูน่ั้น ปรากฏเป็นเส้นสีด าท่ีลากลงมาจากปาก แลว้ไหลออกมาเป็นตวัละคร 

“ลูก” เป็นลกัษณะของเด็กทารกท่ีก าลงัหอ้ยหวัและกายแขนขาออก บริเวณโดยรอบของภาพปรากฏ

เป็นรูปภาพของดอกลัน่ทมขนาดต่าง ๆ กระจดักระจายอยูท่ ัว่ทั้งภาพ 
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 ผลงานน้ีดูเหมือนก าลงัเล่าเร่ืองราวท่ีเป็นเร่ืองทางเพศ หรือความรัก ซ่ึงในบางสังคม

และวฒันธรรมมองวา่พฤติกรรมในการแสดงออกซ่ึงความรักหรือการร่วมเพศนั้นเป็นเร่ืองตอ้งห้าม 

แต่ในความเป็นจริงแล้วนั้นเร่ืองราวของความรักและเพศนั้นเป็นส่ิงมนุษยมี์อยู่และตอ้งการโดย

ธรรมชาติ มนุษยแ์ละสัตวต่์าง ๆ ต่างสืบพนัธ์ุดว้ยความรู้สึกทางเพศและความรัก จนเกิดเป็นบุตร

ออกมา เพราะฉะนั้นเร่ืองราวของเพศและความรักจึงเป็นเร่ืองท่ีสวยงามและท าให้เผ่าพนัธ์ุของเรา

ยงัคงด ารงอยูไ่ด ้มากกวา่ท่ีจะมองวา่เป็นเร่ืองลามกหรือเร่ืองตอ้งหา้ม 

                         

ภาพท่ี 155 ภาพผลงาน The Power of Love ของทวศีกัด์ิ ศรีทองดี  
ท่ีมา : นดัดา ธนทาน. การวเิคราะห์ศึกษาภาพเขียนมนุษยข์อง ทวศีกัด์ิ ศรีทองดี ระหวา่งปี พ.ศ.2540 

– 2554. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, 2556.), 64. 

 

 3) ผลงาน The Power of Love เป็นผลงานจิตรกรรมสีอะครีลิคบนผา้ขนาด 200 x 200 

เซนติเมตร ซ่ึงจดัแสดงในนิทรรศการ  FuKuoka Asian art museum ณ ประเทศญ่ีปุ่น ในปี พ.ศ. 

2549 พื้นหลงัของภาพถูกปูดว้ย “ผา้ขาวมา้” หลากหลายสีสัน ตวัภาพถูกเล่าเร่ืองดว้ยตวัละครหลกัท่ี

อยูต่รงกลางภาพ มีลกัษณะท่ีเป็นมนุษยเ์พศชายก าลงัสวมกางเกงรัดรูปสีเขียวเขม้ ซ่ึงก าลงัยกมือทั้ง  
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2 ขา้งเพื่อแสดงออกซ่ึงความเขม้แข็ง ร่างกายของตวัละครน้ีนั้นมีลกัษณะท่ีปกติหลายประการ เช่น 

มีกลา้มเน้ือท่ีดูกลม ใหม่ และมีจ านวนมากกวา่ปกติ บนศีรษะมีลกัษณะเหมือนก าลงัสวมหนา้กาก

อยู ่ไม่มีใบหูและผม ดา้นบนของศีรษะปรากฏเป็นปุ่มเน้ือขนาดใหญ่ดว้ยเช่นกนั 

 ผลงานช้ินน้ีก าลงัเล่าเร่ืองราวของมายาคติหลายประการท่ีอยู่ในชนชั้นแรงงานของ

สังคมไทย โดยสังเกตไดจ้ากผา้ขาวมา้ซ่ึงเป็นเคร่ืองใชท่ี้อยูคู่่กบัสังคมไทยมาอยา่งยาวนาน ผูค้นใน

ชนชั้นแรงงานนั้นตอ้งท างานอย่างหนกัเพื่อหาเล้ียงตนเองและครอบครัว พลงังานจากความรักจึง

สามารถท าให้บุคคลเหล่าน้ีมีพลงังานในการต่อสู้กบัชีวิต ร่างกายและกลา้มเน้ือท่ีใหญ่โตกวา่ปกติ

ส่ือถึงมายาคติท่ีอยากจะร่างกายท่ีใหญ่โตและกลา้มเน้ือเพื่อจะมาใชใ้นการท างานหาเล้ียงชีพ ผลงาน

ช้ินน้ีจึงเป็นเคร่ืองสะท้อนถึงความคิดของคนในสังคมไทยท่ีมีต่อหน้าท่ีการงาน ร่างกาย และ

กลา้มเน้ือของตนเองไดเ้ป็นอยา่งดี 

 3) ลกัษณะของการท าให้ดูเรียบง่าย 

 ลกัษณะของการท าให้ดูเรียบง่าย นั้นเป็นลักษณะของการ์ตูนท่ีเด่นชัดท่ีปรากฏใน

ผลงานของทวีศกัด์ิ ดงัจะสังเกตไดจ้ากรูปลกัษณ์ของผลงานท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัการ์ตูนลายเส้น มี

การลดทอนรายละเอียดให้คงไวเ้พียงส่ิงท่ีจ  าเป็นเท่านั้น ในด้านของสีสันท่ีดูสดใสและไม่มีการ

เกล่ียน ้ าหนกั  ทั้งน้ีจะเห็นไดว้า่ทั้ง “เส้น” และ “สี” ซ่ึงเป็นทศันธาตุหลกัในผลงานของทวีศกัด์ินั้น

ไดป้ระกอบกนัเป็นรูปทรงท่ีดูแบน เป็น  2 มิติ โดยไม่ไดแ้สดงออกซ่ึงปริมาตรหรือน ้ าหนกัแสงเงา

ตามความเป็นจริง รูปทรงต่าง ๆ ท่ีอยู่ในผลงานของทวีศกัด์ิจึงเป็นรูปทรงสมมุติอนัเป็นเอกลกัษณ์

เฉพาะตวัท่ีทวีศกัด์ิสร้างข้ึนเพื่อใช้ในการส่ือสารเร่ืองราวต่าง ๆ ซ่ึงผูว้ิจยัได้คดัเลือกผลงานของ

ทวศีกัด์ิท่ีมีลกัษณะของการท าใหดู้เรียบง่ายอยา่งโดดเด่นมาวเิคราะห์จ านวน 3 ช้ิน ไดแ้ก่ 

 1) ผลงาน Dr. Mil เป็นผลงานจิตรกรรมสีอะครีลิคบนผา้ใบขนาด 80 x 110 เซนติเมตร 

ซ่ึงจดัแสดงในนิทรรศการ Flesh ณ หอศิลป์ Thavibu Gallery กรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2550  

ผลงานช้ินน้ีของทวีศกัด์ินั้นมีลกัษณะท่ีใกลเ้คียงกบัผลงานวาดเส้น คือมีการใชเ้พียงการเขียนภาพ

ลายเส้นสีด าลงบนพื้นหลงัสีขาวเท่านั้น ตวัภาพใช้เพียงตวัละครหลกัเพียง 2 ตวัในการเล่าเร่ืองคือ 

ชายท่ีมีลกัษณะของหมอ ท่ีปรากฏอยู่ทางขวามือของภาพ มีศีรษะล้าน สวมใส่ผา้คลุมของแพทย์

และใส่แวน่ตา ปากก็พลางคาบบุหร่ีท่ีก าลงัติดไฟ มือขวาของผูช้ายท่านน้ีก าลงัถือเข็มฉีดยาท่ีก าลงั
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ท าท่าพร้อมฉีด มือซ้ายก าลงัประคองรูปทรงท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัเตา้นมของผูห้ญิง และถดัมาทาง

ดา้ยซ้ายมือของภาพปรากฏเป็นภาพของหญิงสาวท่ีลกัษณะของนางแบบ มีสภาพเปลือยกายผมสั้น 

และก าลงัมองตรงมายงัผูช้มภาพ ผูห้ญิงคนน้ีก าลงัใชมื้อขวายกข้ึนมาสยายผมส่วนมือซา้ยก็ก าลงัใช้

กอดคนชายท่ีอยูท่างดา้นซ้ายมือของตนอยา่งสนิทสนม บริเวณพื้นหลงัของภาพถูกทิ้งไวเ้ป็นระราบ

สีขาวว่างเปล่า นอกจากน้ียงัปรากฏรูปทรงท่ีลักษณะของเส้นหลากหลายขนาดระโยงระยาง 

เก่ียวพนัตามบริเวณต่าง ๆ ของตวัละครและวางกองรวมกนัอยู่บริเวณด้านหน้าของภาพ และยงั

ปรากฏรูปทรงท่ีมีลักษณะคล้ายเต้านมขนาดหลากหลายจ านวน 9 ช้ิน วางเรียงรายกันบริเวณ

ดา้นหนา้ของภาพอีกดว้ย โดยรูปทรงต่าง ๆ ท่ีปรากฏในภาพน้ีนั้นลว้นแลว้แต่เกิดจากการประกอบ

กนัของเส้นเท่านั้น ซ่ึงรูปร่างเหล่าน้ีมีเพียงเส้นรอบนอก ไม่สีสัน ปริมาตร หรือน ้ าหนักแสงเงา

ปรากฏอยู ่จึงท าใหต้วัผลงานดูมีลกัษณะของงานวาดเส้นท่ีดูเรียบแบนเป็น 2 มิติเท่านั้น 

                                     

ภาพท่ี 156 ภาพผลงาน Dr. Mil ของทวศีกัด์ิ ศรีทองดี  
ท่ีมา : นดัดา ธนทาน. การวเิคราะห์ศึกษาภาพเขียนมนุษยข์อง ทวศีกัด์ิ ศรีทองดี ระหวา่งปี พ.ศ.2540 

– 2554. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, 2556.), 71. 
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 จะเห็นไดค้วามเรียบง่ายนั้นเป็นลกัษณะท่ีปรากฏอยา่งเด่นชดัอยู่ในผลงานช้ินน้ี โดย

สังเกตไดจ้ากรูปทรงต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นภาพ ลว้นแลว้แต่เป็นรูปทรงปิดท่ีเกิดจากการประกอบกนัของ

เส้น รวมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ ในตวัผลงานลว้นแสดงดว้ยเส้นแทนทั้งส้ิน ตวัผลงานมีเพียงการใชสี้

ด าบนสีขาวท่ีไม่แสดงออกซ่ึงน ้าหนกั ความเป็นปริมาตร ระยะหรือความลึกใด ๆ ทั้งส้ิน ดัง่จงใจจะ

ส่ือสารดว้ยดว้ยเส้นเป็นหลกัมากกวา่สีสันหรือความสมจริง  

                                   

ภาพท่ี 157 ภาพผลงาน Jang ของทวศีกัด์ิ ศรีทองดี  
ท่ีมา :ศกัด์ิสิน เกษมสันต์, เชย / ศกัด์ิสิน เกษมสันต์ และ ทวีศกัด์ิ ศรีทองดี (กรุงเทพมหานคร:        

ม.ป.พ., 2542), 11. 

  

 2) ผลงาน Jang เป็นผลงานจิตรกรรมบนสีอะครีลิคบนผา้ใบขนาด 60 x 50 เซนติเมตร 

ซ่ึงจดัแสดงในนิทรรศการ เชย ในปี พ.ศ. 2542 ตวัภาพเล่าเร่ืองดว้ยตวัละครเพียงตวัเดียว มีลกัษณะ

เป็นเพศหญิงท่ีก าลงัหนัหนา้เขา้หาผูช้ม ริมฝีปากสีแดงหนา สวมใส่แวน่ตาด า สวมผา้โพงศีรษะท่ีมี

สีสันสดใสและหลากหลาย สวมใส่เส้ือสีด า – เทาซ่ึงมีลกัษณะคอลึกและกวา้งจนเผยใหเ้ห็นเนินอก 

นอกจากน้ียงัปรากฏเป็นรูปทรงอิสระสีน ้าตาลอ่อนและขาวลอยอยูบ่ริเวณคอและไหล่ พื้นหลงัของ

ภาพปรากฏเป็นพื้นระนาบสีฟ้าอ่อน 
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 การใชล้กัษณะท่ีท าใหดู้เรียบง่ายท่ีปรากฏอยา่งชดัเจนในผลงานช้ินน้ีคือ การใชรู้ปทรง

ต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นภาพ โดยสังเกตไดจ้ากลกัษณะของร่างกายและอวยัวะท่ีจะมีลกัษณะคลา้ยกบัรูปทรง

เรขาคณิตอยา่งง่าย เช่น ใบหนา้ท่ีมีลกัษณะเป็นรูปไข่ ดวงตาท่ีดูกลมรี จมูกท่ีดูเป็นสัน และหนา้อก

ท่ีดูกลมมน รูปทรงต่าง ๆ ลว้นแต่มีการลงสีให้แสดงออกซ่ึงปริมาตรแสงเงาท่ีเรียบง่ายและเล็กนอ้ย

เท่านั้น นอกจากน้ีเส้ือผา้ รูปทรงอิสระ และพื้นหลงัของภาพยงัมีลกัษณะการลงสีท่ีดูเรียบแบนและ

ไม่แสดงออกซ่ึงปริมาตรหรือแสงเงาเลยแมแ้ต่นอ้ย 

 

                         

 

ภาพท่ี 158 ภาพผลงาน นางระบ า (Dancing Girl) ของทวีศกัด์ิ ศรีทองดี  
ท่ี ม า  : Thaweesak Srithongdee,  Dream 1 9 9 7  :  art exhibition / by Thaweesak Srithongdee 

(กรุงเทพมหานคร: s.n., 2540), 20. 

 

 3) ผลงาน นางระบ า (Dancing Girl) เป็นผลงานจิตรกรรมสีอะครีลิคบนผา้ใบขนาด 38 

x 28 เซน ติ เมตร  ซ่ึ งจัดแสดงใน นิทรรศการ  Dream 1997  : art exhibition / by Thaweesak 

Srithongdee ในวนัท่ี 21 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 ตวัภาพใช้พื้นหลังท่ีเป็นระนาบสีด า

สนิทเพื่อท่ีจะส่ือสารว่าเป็นเวลากลางคืน เล่าเร่ืองด้วยตวัละครหลกัท่ีอยู่บริเวณตรงกลางภาพ มี
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ลกัษณะเป็นมนุษยเ์พศหญิง มีผิวกายสีขาวซีด เปลือยร่างกายท่อนบนจนเผยให้เห็นหน้าอกอย่าง

ชดัเจน ก าลงัอา้แขนทั้งสองขา้งออกคลา้ยก าลงัเตน้ร า มีเปลือกหอยขนาดใหญ่ก าลงัครอบศีรษะดา้น

ขนอยู่ ร่างกายท่อนล่างมีทั้งส่วนท่ีเป็นขาทั้งสองขา้งสวมใส่ถุงน่องสีแดง และรองเทา้ส้นสูงก าลงั

เบ่ียงขาไปทางซ้าย และส่วนท่ีเป็นหางปลาสีแดงท่ีมีครีบหางสีฟ้าก าลงัเบ่ียงไปทางขวา ซ่ึงเป็น

ลกัษณะของนางเงือก นอกจากน้ีในภาพยงัปรากฏเป็นรูปทรงอ่ืน ๆ เช่น นกท่ีมีลกัษณะเป็นลายเส้น

สีขาวอยา่งง่ายก าลงับินไปทางขาว ดอกไมสี้เหลืองและน ้ าเงินขนาดใหญ่ท่ีอยูบ่ริเวณดา้นบนของ

ภาพ และรูปทรงอิสระท่ีเกิดจากการใช้ฝีแปงขนาดใหญ่สีสันต่าง ๆ เช่น น ้ า เงิน เขียว ชมพู และ

เหลือง เป็นตน้ กระจดักระจายอยูท่ ัว่ภาพ  

 ลกัษณะของการให้ดูเรียบง่ายท่ีเช่นชดัอยา่งมากในผลงานช้ินน้ี คือ การใช้รูปทรงท่ีมี

การตดัทอนรายละเอียกจากความเป็นจริงเป็นอยา่งมาก โดยสังเกตไดจ้ากตวัละครหลกัท่ีมีรูปทรง

ของมนุษยท่ี์มีการตดัทอนรายละเอียดออกไปมาก เส้นรอบนอกหรืออวยัวะต่าง ๆ ใชว้ิธีการตดัเส้น

ดว้ยสีด าเพื่อความคมชัดของรูปทรง รูปทรงดงักว่าแทบจะไม่แสดงออกซ่ึงรายละเอียดกล้ามเน้ือ

หรือปริมาตรแสงเงา รวมทั้งรูปทรงอ่ืน ๆ อย่างเช่น นก หอย และดอกไม ้ก็มีการแสดงออกซ่ึง

รายละเอียดเพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น นอกจากน้ีรูปทรงอิสระอ่ืน ๆ ในภาพก็เป็นเพียงรอยฝีแปรงขนาด

ใหญ่หลากหลายสีสัน ท่ีดูคลา้ยคลึงกบัศิลปะนามธรรม (Abstact) อีกดว้ย 

 

 4) ลกัษณะของการท าให้ดูเกินจริงหรือบิดเบีย้ว  

 ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ทวีศักด์ินั้ นมักจะมีการสร้างรูปทรงสมมุติท่ีเป็น

เอกลกัษณ์ของตนเองเสมอ ซ่ึงรูปทรงเหล่านั้นยงัคงเป็นรูปทรงท่ีมีลกัษณะของคน สัตว ์หรือส่ิงของ

ทัว่ไปในชีวิตประจ าวนัอยูแ่ต่ทวีศกัด์ิไดม้าสอดแทรกจินตนาการของตนเองลงไป แลว้สังเคราะห์

เป็นรูปทรงใหม่โดยการดดัแปลงรูปทรงให้ดูแปลกประหลาดออกไป รวมทั้งมีการใช้เทคนิคและ

รูปแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์ จึงท าให้ผลงานของทวีศกัด์ินั้นมีรูปลกัษณ์ท่ีแปลกประหลาดกว่าผลงาน

จิตรกรรมหรือการ์ตูนทัว่ไป ซ่ึงผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกผลงานของทวีศกัด์ิท่ีมีลกัษณะของการท าให้ดูเกิน

จริงหรือบิดเบ้ียวอยา่งโดดเด่นมาวเิคราะห์จ านวน 2 ช้ิน ไดแ้ก่ 
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ภาพท่ี 159 ภาพผลงาน Organ ของทวศีกัด์ิ ศรีทองดี  
ท่ีมา : นดัดา ธนทาน. การวเิคราะห์ศึกษาภาพเขียนมนุษยข์อง ทวศีกัด์ิ ศรีทองดี ระหวา่งปี พ.ศ.2540 

– 2554. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, 2556.), 120. 

  

 1) ผลงาน Organ เป็นผลงานจิตรกรรมสีอะครีลิคบนผา้ใบขนาด 130 x 150 เซนติเมตร 

ซ่ึงจดัแสดงในนิทรรศการ Bruised ณ หอศิลป์ Thavibu Gallery กรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2554 

ตวัภาพเป็นผลงานจิตรกรรมท่ีใช้เพียงสีขาว ด า และ แดงเท่านั้น บรรยากาศโดยรวมของภาพถูก

ระบายดว้ยสีขาวเป็นระนาบพื้นหลงัแลว้ถูกระบายดว้ยสีแดงท่ีมีลกัษณะค่อนขา้งเหลวและบาง โดย

มีการปล่อยเน้ือสีให้ไหลยอ้ยลงมาจนเกิดเป็นรูปทรงอิสระกระจายตามพื้นหลงัของภาพ นอกจากน้ี

ยงัปรากฏตวัละครหลกัของภาพซ่ึงเป็นเพศชายนอนสภาพเปลือยกาย สวมแวน่ตาด าและมีผมหยกิฟู 

ชายผูน้ี้มีกลา้มเน้ือหนา้อกและกลา้มหนา้ทอ้งท่ีดูกลมและโตเกินกวา่ปกติ บริเวณหนา้ทอ้งมีรูปทรง

อิสระท่ีถูกเขียนดว้ยลายเส้นสีด าก าลงัไหลออกมาแลว้ลอยข้ึนดา้นบนซ้ายของภาพ โดยรูปทรงนั้นมี

ลกัษณะคลา้ยกบัล าไส้หรืออวยัวะภายในท่ีไหลออกมาจากหนา้ทอง โดยมีลกัษณะเป็นเส้นรยางค์

ขนาดต่าง ๆ เก่ียวพนักบัรูปทรงสมมุติท่ีมีลกัษณะเป็นรูปทรงเรขาคณิตรูปทรงคลา้ยกบักะโหลก

มนุษย ์  
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ภาพท่ี 160 ภาพผลงาน Believe in love ของทวศีกัด์ิ ศรีทองดี  
ท่ีมา :วุฒิกร คงคา, นิทรรศการศิลปะ พ.ศ. 2543 : หลง รัก อ านาจ = Art exhibition 2000 : Lured 

love power / วฒิุกร คงคา, ทวศีกัด์ิ ศรีทองดี, อนนัต ์ปรัชญนนัทน์. (กรุงเทพมหานคร: หอศิลป์ตาดู, 

2543), 14. 

 

 2) ผลงาน Believe in love เป็นผลงานจิตรกรรมสีอะครีลิคบนผา้ใบขนาด 150 x 200 

เซนติเมตร ซ่ึงจดัแสดงในนิทรรศการ หลง รัก อ านาจ โดยวุฒิกร คงคา ทวีศกัด์ิ ศรีทองดี และ

อนนัต ์ปรัชญนนัทน์ ณ หอศิลป์ตาดู ตั้งแต่วนัท่ี 21 กนัยายน – 14 ตุลาคม พ.ศ. 2543 โดยตวัภาพถูก

เล่าเร่ืองดว้ยตวัละครทั้ง 3 ซ่ึงตวัละครตรงกลางภาพมีขนาดท่ีใหญ่ท่ีสุดท่ีปรากฏใหเ้ห็นเฉพาะศีรษะ

และล าตวัด้านบน ใบหน้ามีลกัษณะดูกลมมนมากกว่าปกติ ไม่มีใบหู มีใบหน้าเป็นเพศชายแต่

แต่งหนา้และทาปากสีแดงคลา้ยกบัผูห้ญิง ถดัมาทางซ้ายมือของภาพปรากฏเป็นตวัละครท่ีมีลกัษณะ

ของมนุษยเ์ปลือย แต่มีลกัษณะหลายประการท่ีดูผิดธรรมชาติ เช่น มีศีรษะท่ีกลบัดา้น มีแขนเพียง

ข้างเดียว หน้าอกท่ีดูโตและกลมมนมากกว่าปกติ มีขา 2 ข้างแต่มีเท้าเพียงข้างเดียว มีอวยัวะ

ประหลาดงอกออกมาจากร่างกาย เป็นตน้ และอีกตวัละครทางดา้นขวามือ ท่ีมีลกัษณะเป็นเพศชาย
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แต่มีใบหนา้ทรงผมท่ีดูอ่อนหวานคลา้ยคลึงกบัเพศหญิง ร่างกายสวมใส่เพียงกระโปรงรัดรูปสีด า มี

ร่างกายและอวยัวะต่าง ๆ ท่ีดูผดิธรรมชาติ เช่น มีกลา้มเน้ือท่ีใหญ่และกลมมนมากกวา่ปกติ น้ิวมือท่ี

หันผิดด้าน และมีไม่ปรากฏอวยัวะเพศ เป็นต้น พื้นหลงัของภาพถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนด้วย

ระนาบสีฟ้าและส้มตามล าดบั 

 ลกัษณะของการท าใหดู้เกินจริงหรือบิดเบ้ียวท่ีปรากฏอยูช่ดัเจนในผลงานช้ินน้ี คือการ

ออกแบบตวัละครต่าง ๆ ใหมี้ลกัษณะท่ีดูผดิมนุษย ์ทั้งน้ีเกิดจากความตอ้งการในการส่ือสารเร่ืองราว

ทางดา้นอารมณ์และความตอ้งการต่าง ๆ ผา่นทางการดดัแปลงร่างกายของมนุษย ์ให้แสดงออกถึง

รสนิยมทางเพศท่ีมีไม่ตรงกบัเพศสภาพของตนเอง ความรู้สึกขาดหายหรือไม่พอใจในเรือนร่างของ

ตนเอง และความตอ้งการต่าง ๆ ท่ีอยากใหร่้างกายเป็นดัง่ความประสงค ์ ทวศีกัด์ิไดส้ะทอ้นเร่ืองราว

ต่าง ๆ เหล่าน้ีดว้ยภาพแทนของร่างกายท่ีถูกดดัแปลงเป็นอยา่งมาก โดยไม่ตอ้งค านึงถึงความถูกตอ้ง

หรือความเหมือนจริง 

  

 5) ลกัษณะของการส่ือสารด้วยอารมณ์ขัน    

 ถึงแมว้า่ผลงานของทวีศกัด์ินั้นจะมีความเป็นการ์ตูน ซ่ึงเป็นรูปลกัษณ์ท่ีน่าดึงดูดและ

สามารถเป็นท่ีนิยมของคนทุกเพศทุกวยัได้ไม่ยาก แต่ภายใต้รูปลักษณ์อนัดูเรียบง่ายและสดใส

เหล่านั้น ทวีศกัด์ิได้ซ่อนเร่ืองราวท่ีดูตรงกันข้ามกับรูปลักษณ์ของผลงานไปอย่างส้ินเชิง เช่น 

ความคิดเพอ้ฝัน มายาคติ ความปรารถนา และความตอ้งการในดา้นต่าง ๆ ของชีวิตมนุษยส่ื์อสาร

ผา่นออกมาผ่านรูปท่ีดูบิดเบ้ียวอย่างเป็นเอกลกัษณ์ในแบบของทวีศกัด์ิเอง ซ่ึงรูปทรงเหล่านั้นเกิด

จากการดดัแปลงรูปร่างของมนุษยใ์ห้มีความผิดเพี้ ยนไปตามสภาพวะแวดลอ้มท่ีเป็นอยู่หรือการ

ท านายรูปร่างของมนุษยใ์นอนาคตอีกดว้ย จนคลา้ยกบัวา่เร่ืองราวต่าง ๆ ของรูปร่างในผลงานของ

ทวีศักด์นั้ นเปรียบเสมือนการประชดหรือช้ีให้เห็นถึงปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกับชีวิตมนุษย์ใน

ปัจจุบนั ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกผลงานของทวีศกัด์ท่ีมีลกัษณะของการส่ือสารด้วยอารมณ์ขนัอย่าง

โดดเด่นมาวเิคราะห์จ านวน 3 ช้ิน ไดแ้ก่ 
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ภาพท่ี 161 ภาพผลงาน Water from her mouth ของทวศีกัด์ิ ศรีทองดี  
ท่ีมา :วุฒิกร คงคา, นิทรรศการศิลปะ พ.ศ. 2543 : หลง รัก อ านาจ = Art exhibition 2000 : Lured 

love power / วฒิุกร คงคา, ทวศีกัด์ิ ศรีทองดี, อนนัต ์ปรัชญนนัทน์. (กรุงเทพมหานคร: หอศิลป์ตาดู, 

2543), 14. 

  

 1) ผลงาน Water from her mouth เป็นผลงานจิตรกรรมสีอะครีลิคบนผา้ใบขนาด 50 x 

40 เซนติเมตร ซ่ึงจดัแสดงในนิทรรศการ หลง รัก อ านาจ โดยวุฒิกร คงคา ทวีศกัด์ิ ศรีทองดี และ

อนนัต ์ปรัชญนนัทน์ ณ หอศิลป์ตาดู ตั้งแต่วนัท่ี 21 กนัยายน – 14 ตุลาคม พ.ศ. 2543 โดยตวัภาพเล่า

เร่ืองการจูบ ผา่นตวัละครทั้งสอง ซ่ึงมีลกัษณะท่ีปรากฏให้เห็นเพียงแค่ศีรษะ ซ่ึงมีลกัษณะท่ีดูกลม

มนคลา้ยรูปไข่ โดยศีรษะดา้นซ้ายก าลงัหลบัตาพร้อมท าสีให้เหมือนก าลงัเคล้ิมหลบั มีน ้ าลายไหล

ยอ้ยออกมาจากปากจนถึงคาง และศีรษะของตวัละครทางขวาท่ีอยูไ่กลก้บัศีรษะแรกเป็นอยา่งมาก 

โดยก าลงัท าสีหน้าท่ีดูตกตะลึงกบัลกัษณะและท่าทางของตวัละครตวัแรกอยู่ บริเวณพื้นหลงัของ

ภาพปรากฏเป็นระนาบสีฟ้าอ่อน ท่ีบรรจุลายเส้นอยา่งง่ายของภาพคนจูบกนั กระจดักระจายอยูท่ ัว่

ภาพ 
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 ส่ิงท่ีสามารถสร้างอารมณ์ขนัให้แก่ผลงานช้ินน้ี คือ สีหน้าท่าทางของตวัละคร และ

เร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในภาพ ดงัท่ีปกติเราจะเข้าใจว่าการจูบนั้นเป็นการแสดงออกซ่ึงความรัก เป็น

กิจกรรมของคู่รักท่ีเต็มไปดว้ยความอ่อนโยนและน่าหลงใหล แต่เร่ืองของการจูบท่ีเกิดข้ึนในภาพ

กลบัไม่ไดส้วยงามอยา่งท่ีคาดหวงัไว ้เม่ือมีฝ่ายหน่ึงเผลอท าน ้ าลายไหลยอ้ยออกจากปากจนดูหน้า

เกลียดและท าให้อีกฝ่ายท่ีก าลงัท าสีหนา้ตกใจกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน อารมณ์ขนัในภาพจึงเกิดจากสี

หนา้ท่ีดูชวนขนัของตวัละครและเหตุการณ์ท่ีผดิจากส่ิงท่ีคาดหวงัไว ้

 

                                          
ภาพท่ี 162 ภาพผลงาน She ของทวศีกัด์ิ ศรีทองดี  
ท่ีมา :วุฒิกร คงคา, นิทรรศการศิลปะ พ.ศ. 2543 : หลง รัก อ านาจ = Art exhibition 2000 : Lured 

love power / วฒิุกร คงคา, ทวศีกัด์ิ ศรีทองดี, อนนัต ์ปรัชญนนัทน์. (กรุงเทพมหานคร: หอศิลป์ตาดู, 

2543), 14. 

   

 2) ผลงาน She เป็นผลงานจิตรกรรมสีอะครีลิคบนผา้ใบขนาด 50 x 40 เซนติเมตร ซ่ึง

จดัแสดงในนิทรรศการ หลง รัก อ านาจ โดยวุฒิกร คงคา ทวีศกัด์ิ ศรีทองดี และอนันต์ ปรัชญ-

นันทน์ ณ หอศิลป์ตาดู ตั้ งแต่วนัท่ี 21 กันยายน – 14 ตุลาคม พ.ศ. 2543 จากช่ือผลงาน She นั้ น

สะทอ้นวา่ตวัละครหลกัท่ีปรากฏในภาพนั้นเป็นเพศหญิงท่ีเปลือยท่อนบน แต่ลกัษณะทางร่างกาย
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กลบัมีความตรงกนัขา้มอยา่งส้ินเชิง เช่น มีร่างกายท่ีใหญ่โตมากกวา่ปกติของเพศหญิง ไม่มีเตา้นม

แบบเพศหญิง แต่กลบัมีกลา้มหน้าอกและกลา้มทอ้งท่ีดูกลมมนและใหญ่โต มือทั้งสองขา้งก าลงั

ผสานกนั โดยมีน้ิวมือท่ีดูกลมเรียวและยาวมากกว่าปกติ ใบหน้ามีลกัษณะท่ีดูอ่อนหวานในแบบ

ผูห้ญิง มีการแต่งหน้า สวมใส่แว่นตาแฟชัน่ และไวผ้มยาว บริเวณพื้นหลงัของภาพถึงสร้างสรรค์

ดว้ยการใชฝี้แปรงขนาดใหญ่ละเลงลงไปในภาพดว้ยสีขาว ฟ้า ส้ม และเหลือง เป็นตน้ 

 ส่ิงท่ีสามารถสร้างอารมรณ์ขนัใหแ้ก่ผลงานช้ินน้ีคือ ลกัษณะต่าง ๆ ของตวัละครหลกัท่ี

อยูใ่นภาพนั้นผิดไปจากความคาดหมายปกติ จนผูช้มบางท่านอาจจะสงสัยวา่ตวัละครตวัน้ีนั้นเป็น

เพศใดกนัแน่ จะบอกวา่เป็นเพศหญิงตามช่ือผลงาน แต่ตวัละครน้ีก็มีลกัษณะหลายประการท่ีคลา้ย

กบัเพศชายมากกวา่ หรือผูช้มบางท่านอาจจะตีความไดว้า่ตวัละครน้ีเป็นเพศชายแต่มีจิตใจท่ีเป็นเพศ

หญิงก็เป็นได ้ความสองแง่สองง่ามและความก ากวมเหล่าน้ีนั้นสามารถสร้างอารมณ์ขนัไดเ้ป็นอยา่ง

ดีทั้งในแง่ของการ์ตูนและศิลปะ 

 

                                          
 

ภาพท่ี 163 ภาพผลงาน Boota ของทวศีกัด์ิ ศรีทองดี  
ท่ี ม า : Thaweesak Srithongdee, Flesh / Thaweesak Srithongdee. (ก รุง เทพมห านคร : Thavibu 

Gallery, 2549), 14. 
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 ผลงาน Boota เป็นผลงานจิตรกรรมสีอะครีลิคบนกระดาษขนาด 48 x 68 เซนติเมตร 

ซ่ึงจดัแสดงในนิทรรศการ Flesh ตั้งแต่วนัท่ี 2 พฤษภาคม – 11 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ณ Thavibu 

Gallery ตวัภาพเล่าเร่ืองด้วยตวัละครหลกัเพียงตวัเดียวซ่ึงอยู่บริเวณตรงกลางภาพ มีลกัษณะเป็น

มนุษยเ์พศชายก าลงันัง่ลอยตวับนอากาศพร้อมกม้หลงัลง มีสภาพร่างกายท่ีเปลือยเปล่าและมีท่าทีท่ี

ก าลงัใหมื้อปิดบงัร่างกายของตนเอง สวมใส่ถุงน่องมีด า มีลกัษณะหลายประการท่ีดูผิดไปจากความ

เป็นจริง เช่น ลักษณะร่างกายท่ีไม่แสดงออกซ่ึงปริมาตรของกล้ามเน้ือเลย มีกล้ามหน้าอกและ

กลา้มเน้ือหน้าทอ้งดูกลมมนมากกวา่ปกติ มีตาท่ีเรียวเล็กแบบขาวเอเชีย ไม่มีใบหูและผม ดา้นบน

ของศีรษะมีเน้ืองอกออกมาเป็นแท่งท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอวยัวะเพศชาย พื้นหลงัเป็นเพียงระนาบสี

แดงส้มเท่านั้น 

 ส่ิงท่ีสามารถสร้างอารมณ์ขนัได้เป็นอย่างดีในผลงานช้ินน้ี คือ ลกัษณะท่ีดูผิดมนุษย์

และท่าทางของตวัละครหลกั เช่น เป็นผูช้ายท่ีท่ีดูมีท่าทางท่ีเขินอายและพยายามปิดบงัร่างกายของ

ตนเองไว ้การมีร่างกายท่ีจะไม่แสดงออกถึงความแข็งแรงหรือกลา้มเน้ือในแบบเพศชาย ร่วมทั้งการ

มีต่ิงเน้ือท่ีมีลกัษณะคลา้ยอวยัวะเพศชายงอกข้ึนมาจากศีรษะอีกดว้ย ลกัษณะต่าง ๆ เหล่าน้ีท าให้ตวั

ละครน้ีดูเหมือนสัตว์ประหลาดหรือมนุษย์ต่างดาวมากกว่ามนุษย์โลกเสียอีก ซ่ึงความแปลก

ประหลาดจากส่ิงท่ีคนเราเคยเห็นหรือคุน้ชินนั้นเป็นชนวนส าหรับการสร้างอารมณ์ขนัไดเ้ป็นอยา่ง

ดี 

 

 ประเด็นทางสังคมทีป่รากฏในผลงานของทวีศักดิ์  

 1) ทวศัีกดิ์ถ่ายทอดเร่ืองราวของวฒันธรรมประชานิยมในสังคม   

 วฒันธรรมประชานิยม (Pop Culture) นั้นเป็นอีกรูปแบบของวฒันธรรมท่ีสามารถพบ 

เห็นได้ง่ายท่ี สุดในสังคมเลยก็ว่าได้ ซ่ึ งว ัฒนธรรมประชานิยมนั้ นก็ได้เป็นส่วนหน่ึงใน

ชีวิตประจ าวนัของมนุษยไ์ปแลว้ เช่น รูปแบบของแนวความคิดว่าส่ิงไหนถูกตอ้งหรือดีงาม ภาษา 

ค่านิยม กระแสสังคม การใชชี้วติ หรือมายาคติต่าง ๆ ท่ีเคลือบแฝงอยูใ่นชุดความคิดของคน มนุษย์

ในสังคมนั้นมกัจะไดรั้บอิทธิพลของวฒันธรรมประชานิยมมาจากส่ือต่าง ๆ เป็นส่วนใหญ่ จนท าให้

ผูค้นจ านวนมากในสังคมมีความคิดเห็นสอดคลอ้งไปกบัรูปแบบการใช้ชีวิตตามวฒันธรรมประชา

นิยมนั้น ๆ ทวีศกัด์ิจึงไดถ่้ายทอดรูปแบบของวฒันธรรมประชานิยมต่าง ๆ ท่ีปรากฏอยูใ่นสังคมไทย
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ออกมาผา่นผลงานศิลปะ ยกตวัอยา่งเช่น นิทรรศการ Dream (2540) ท่ีส่ือสารเก่ียวความใฝ่ฝันของ

มนุษย ์เช่น การมีช่ือเสียง เกียรติยศ หรือการครอบครัวหรือคนรักท่ีดี, นิทรรศการ Trace (2546) ท่ี

ส่ือการเก่ียวกบัชีวิตในสังคมท่ีเต็มไปดว้ยความไม่ปลอดภยัและความหวาดระแวง ซ่ึงท าให้มนุษย์

นั้นตอ้งปรับเปล่ียนรูปร่างหรือรูปแบบการใชชี้วติในสังคม, นิทรรศการ Hero (2549) ท่ีส่ือสารเร่ือง

มายาคติของวีรบุรุษของคนในสังคม ว่าวีรบุรุษคือคนท่ีมีสภาวะการเป็นผูน้ า เป็นไวว้างใจและน่า

นบัถือ จนท าให้คนจ านวนมากพยายามท่ีจะเป็นวีรบุรุษบา้งให้ได ้หรือนิทรรศการ Flesh (2550) ท่ี

เล่าเร่ืองราวของความปรารถนาของมนุษยท่ี์มีต่อร่างกาย จนบางคร้ังก็พยายามท่ีจะเปล่ียนแปลง

ร่างกายใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการหรือค่านิยม เป็นตน้ 

 2) ทวีศักดิ์ท าให้สังคมได้เห็นว่าผลงานการ์ตูนหรือภาพประกอบก็สามารถมีคุณค่าใน

เชิงวจิิตรศิลป์ได้ 

 ถึงแม้ว่าทวีศกัด์ิจะมีทกัษะฝีมือท่ีค่อนขา้งสูงและจบการศึกษาในด้านวิจิตรศิลป์มา

โดยตรงนั้น แต่ทวีศกัด์ิก็ไม่ไดจ้  ากดัรูปแบบและเทคนิคในการสร้างสรรค ์หรือจ าแนกผลงานของ

ตนเองวา่เป็นผลงานวิจิตรศิลป์หรือไม่ ทวีศกัด์ิจึงสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะจากรูปแบบ เทคนิค และ

ความพึงพอใจของตนเองเป็นหลกั และดว้ยเหตุน้ีจึงท าใหท้วีศกัด์ิเป็นบุคคลท่ีมีหลากหลายบทบาท

ในวงการศิลปะ เช่น จิตรกร นกัออกแบบ นักเขียนภาพประกอบ และนักดนตรี เป็นตน้ และดว้ย

รูปแบบของผลงานหลากหลายจึงท าใหท้วศีกัด์ิมีช่ือเสียงและเป็นท่ีจบัตาอยา่งมากในสังคมวงกวา้ง  

 ทวีศกัด์ิจึงเป็นบุคคลส าคญัท่านหน่ึงท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการท าลายก าแพงระหว่าง

ศิลปะชั้นสูงและต ่า ซ่ึงทวีศกัด์ินั้นสามารถยกระดบัผลงานท่ีมีลกัษณะของการ์ตูนและภาพประกอบ

ใหไ้ดรั้บการยอมรับในมุมมองของศิลปะชั้นสูงได ้และยงัเผยแพร่ผลงานวจิิตรศิลป์ของตวัเขาไปให้

สังคมวงกวา้งไดรั้บรู้ไดโ้ดยง่าย ผา่นผลงานออกแบบและศิลปะแนวสตรีทอาร์ต เป็นตน้ 

 4.1.3 พชัรพล แตงร่ืน      

 พชัรพล แตงร่ืน หรือรู้จกัในอีกช่ือหน่ึงวา่ Alex Face ผูส้ร้างงานในลกัษณะของสตรีท

อาร์ต ซ่ึงฝากผลงานไวต้ามสถานท่ีต่าง ๆ ขอชุมชนเมือง ผลงานของเขามีลกัษณะของการสร้างตวั

ละคร (Character) ท่ีเป็นภาพแทนของเยาวชนท่ีปรากฏในสถานการณ์และสถานท่ีต่าง ๆ ในสังคม
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เมือง  ทั้งน้ีพชัรพลยงัเป็นเป็นศิลปินแนวสตรีทอาร์ตท่ีมีช่ือเสียงเป็นอนัดบัตน้ ๆ ของประเทศไทย

อีกดว้ย  และยงัมีบทบาทท าใหผ้ลงานสตรีทอาร์ตเป็นท่ีรู้จกัในสังคมวงกวา้ง 

 ถึงแมว้า่ปัจจุบนัยงัมีคนท่ีรู้จกัหรือมีความเขา้ใจเก่ียวกบัสตรีทอาร์ตในสังคมอยูไ่ม่มาก

ก็ตาม แต่ก็มีนกัวิชาการหรือผูเ้ช่ียวชาญให้ความหมายของสตรีทอาร์ต เอาไวบ้า้ง   เช่น บุศยมาส 

นนัทวนั นกัเขียนอิสระไดอ้ธิบายเก่ียวกบัสตรีทอาร์ตเอาไวว้า่ 

     สตรีทอาร์ต คือ ศิลปะท่ีพฒันามาจาการใชพ้ื้นท่ีสาธารณะเป็นท่ีแสดงออก นั่นคือ

ทอ้งถนนต่าง ๆ โดยความหมายของค านิยามน้ีแฝงสะทอ้นเร่ืองของประชาชนท่ีถูกตดัสิทธ์ การ

ไม่ชอบดว้ยกฎหมายหรือการไม่ไดรั้บอนุญาต ยงัมีขอ้กงัขาในบางประเทศ คดัคา้นการตดัสินใจ

ของราชการวา่การสนบัสนุนสตรีทอาร์ตนั้นเป็นส่ิงท่ีดีหรือไม่  

     ตามความหมายของค ายงัรวมไปถึงผลงานกราฟฟิต้ี การพ่นสีบนก าแพง สต๊ิกเกอร์

แปะ แผ่นโปสเตอร์ การฉายวีดีโอลงบนผนงั และการจดัวางผลงานสร้างสรรคต์ามทอ้งถนน ตาม

แบบฉบบัเดิม ๆ  ของสตรีทอาร์ทถูกเรียกเพ่ือจ าแนกผลงานในท่ีสาธารณะท่ีมีความร่วมสมยัให้

ออกจากงานกราฟฟิต้ีท่ีเพียงเพ่ือใชก้ าหนดอาณาเขตของตนเอง หรือพวกกราฟฟิต้ีท่ีใชก้ารขีด

เขียนเพ่ือท าลายวฒันธรรมอ่ืน 

     ความเคล่ือนไหวและเป้าหมายของศิลปินสตรีทอาร์ตนั้นมีต่าง ๆ นานาตามแต่ผูท้  า

นั้นเอง บางผลงานกระตุน้ในสังคมอย่างเขม้แข็ง สตรีทอาร์ตในต่างประเทศเป็นฐานท่ีมีพลงัท่ี

เขา้ถึงสาธารณะ หวัขอ้ท่ีพบบ่อย ๆ เช่น การประจานพวกนายทุนรุกหาผลประโยชน์จากท่ีดินโดย

มิชอบ การเสนอข้อเท็จจริงของคนยากไร้ท่ีถูกยกเลิกกรรมสิทธ์ในท่ีดิน และการเบียดบัง

วฒันธรรม อยา่งไรกต็ามโดยรวมแลว้สตรีทอาร์ตคือเป็นงานในท่ีสาธารณะโดยศิลปินท่ีส่วนใหญ่

รู้สึกกบัหัวขอ้ของการ “ถูกท าให้ไม่มีสิทธ์ิออกเสียง” และเพ่ือให้ขอ้คิดน้ีถูกกระจายไปสู่คนหมู่

มาก มากกวา่พ้ืนท่ีของหอ้งแสดงผลงาน 

 จะเห็นไดช้ดัเจนวา่ผลงานของพชัรพลนั้นมีรูปแบบ ลกัษณะ และแนวความคิดในแบบ

สตรีทอาร์ตอยา่งชดัเจน รวมทั้งยงัมีลกัษณะของการ์ตูนปรากฏอยูใ่นผลงานอยา่งชดัเจนอีกดว้ย โดย

ผลงานของ พชัรพล แตงร่ืนมีลกัษณะของการ์ตูนดงัต่อไปน้ี   

 1) ลกัษณะของศิลปะรูปลกัษณ์ (Figurative Art)   

 รูปแบบหลกัท่ีปรากฏในผลงานของพชัรพลนั้นก็คือการสร้างตวัละคร Mardi ซ่ึงเป็น

ตวัละครท่ีเปรียบเสมอตวัแทนหรือภาพสะทอ้นของบุตรสาวของตวัพชัรพลเอง ซ่ึงพชัรพลมกัจะใช้
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ตวัละครน้ีเป็นดัง่หวัใจหลกัในการเล่าเร่ืองในแทบจะทุกช้ินงาน โดยตวัละครน้ีมกัจะไปปรากฏอยู่

ในสถานท่ีต่าง ๆ ของสังคม ไม่วา่จะเป็นก าแพงตามตึกร้าง ชุมชนเมือง ชุมชนแออดั หรือแมก้ระทัง่

ในหอศิลป์ ข้ึนอยู่กับความเหมาะสมของตวัช้ินงานและเร่ืองราวท่ีพชัรพลนั้นตอ้งการจะส่ือกับ

สังคม 

 ตวัละคร Mardi นั้นเป็นตวัละครหลงัท่ีพชัรพลใชใ้นการส่ือสารในแทบทุกผลงานโดย

ไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากบุตรสาวของตนเอง ซ่ึงตวัละครน้ีก็มีลกัษณะเป็นเด็กท่ีมีรูปร่างน่าตาดู

น่ารัก เจา้เน้ือ มกัจะสวมใส่เส้ือผา้ท่ีมีลกัษณะคลา้ยชุดกระต่ายสีขาวบา้งด าบา้ง มีตาท่ี 3 อยูบ่ริเวณ

หนา้ผาก มกัจะแสดงสีหนา้ท่ีดูบ้ึงตึง เหมือนกบัวา่ก าลงัเสียใจท่ีเพิ่งเกิดมาบนโลกใบน้ีท่ีมีความน่า

อยูท่ี่นอ้ยลงทุกที 

                         

ภาพท่ี 164 ภาพผลงานของพชัรพลท่ีมีลกัษณะของศิลปะรูปลกัษณ์อยา่งชดัเจน 
ท่ีมา : ADMIN [นามแฝง], มาท าความรู้จกั ALEX FACE ศิลปิน กราฟิต้ีในเมืองไทย, เขา้ถึงเม่ือ 28

กรกาคม 2561, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.ain0410.com/มาท าความรู้จกั-alex-face-ศิลปิน/ 

 

 พชัรพลนั้ นไม่ได้จ  ากัดตนเองว่าจะต้องสร้างสรรค์ผลงานออกมาในรูปแบบหรือ

เทคนิคอยา่งใดอยา่งหน่ึง จึงท าให้ผลงานของพชัรพลนั้นใชเ้ทคนิคท่ีหลากหลาย เช่น การใชเ้ทคนิค

ของกราฟิต้ี (Graffiti) ท่ีออกไปพ่นสีสเปรยต์ามสถานท่ีต่าง ๆ อยา่งรวดเร็ว ในลกัษณะของสตรีท

อาร์ต (Street Art) หรือจะเป็นการสร้างประติมากรรมเพื่อใชใ้นการประดบัตกแต่งในสถานท่ีต่าง ๆ 
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พชัรพลลว้นแต่เคยท ามาหมดแลว้ ซ่ึงตวัผลงานทั้งหมดของพชัรพลลว้นแลว้แต่มีรูปลกัษณ์อนัเป็น

เอกลกัษณ์ทั้งส่ิง และเป็นการง่ายต่อผูช้มท่ีจะสามารถจดจ าในเอกลกัษณ์ของผลงานได ้ดว้ยปัจจยัท่ี

กล่าวมาทั้งหมดล้วนท าให้สามารถจ าแนกผลงานของพชัรพลว่าเป็นศิลปะรูปลกัษณ์ (Figurative 

Art)  ไดอ้ยา่งชดัเจน 

 2) ลกัษณะของการเล่าเร่ือง  

 วิธีการเล่าเร่ืองในแบบของพชัรพลนั้นคือการให้ตวัละครหลกัท ากริยาท่าทาง หรือไป

อยูใ่นสถานท่ีต่าง ๆ เพื่อเล่าเร่ืองถึงสภาวะ เหตุการณ์ เร่ืองราวต่าง ๆ ในสังคมออกมา ทั้งน้ีพชัรพล

ยงัมีวิธีการเลือกรูปแบบและวิธีการท่ีชาญฉลาดในการส่ือสารนั้นก็คือการใช้เทคนิคของ กราฟิต้ี

(Graffiti)  ท่ีสามารถสร้างสรรคผ์ลงานไดอ้ย่างรวดเร็วฉับไว รวมทั้งลกัษณะผลงานท่ีเป็นรูปแบบ

ของสตรีทอาร์ต (Street Art) ท่ีตวัผลงานจะไปปรากฏตามพื้นท่ีต่าง ๆ ของสังคม โดยไม่จ  าเป็นตอ้ง

ไปจ ากดัพื้นท่ีแสดงเพียงแค่ในหอศิลป์ ซ่ึงเป็นขอ้ดีท่ีสามารถท าให้ผูค้นทัว่ไปสามารถเขา้ถึงศิลปะ

ประเภทน้ีไดโ้ดยง่าย ซ่ึงผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกผลงานของพชัรผลท่ีมีลกัษณะของการเล่าเร่ืองท่ีโดดเด่น

มาท าการวเิคราะจ านวน 2 ช้ิน ไดแ้ก่ 

 

                

ภาพท่ี 165 ภาพผลงาน Liars gonna lie  ของพชัรพล แตงร่ืน 
ท่ีมา : ข่าว Like สาระ [นามแฝง], รุ่นใหญ่มาเอง! 'Alex Face' ร่วมเสกกราฟฟต้ี ทวงความเป็นธรรม 

'เสือด า', เขา้ถึงเม่ือ 28 กรกฎาคม 2561, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.naewna.com/likesara/324915 
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 1) ผลงาน Liars gonna lie เป็นผลงานท่ีพชัรพลสร้างสรรค์ดว้ยใชเ้ทคนิคของการพ่น

สเปรยล์งไปบนก าแพงแห่งหน่ึงบริเวณริมถนนพุทธมณฑลสาย 2 นอกจากน้ีพชัรพลยงัภาพน้ีน าไป

แสดงในเฟสบุ๊ค (Facebook) ส่วนตวัพร้อมทั้งเขียนขอ้ความวา่ Liars gonna lie ซ่ึงมีความหมายว่า 

“คนพูดปดมกัจะโกหก” ก ากบัไวอี้กดว้ย ตวัภาพปรากฏเป็นตวัละครหลกัเช่นเดิมแต่ปรากฏใหเ้ห็น

เพียงแค่ส่วนศีรษะ แต่เปล่ียนเคร่ืองแต่งกายจากสีขาวกลายเป็นชุดคลา้ยหนงัเสือด าปกคลุมบริเวณ

รอบศีรษะ ตวัละครแสดงสีหนา้ท่ีก าลงัการหลบสายตา ไม่กลา้สู้หนา้ มีจมูกท่ีแหลมยื่นยาวออกมา

และน ้ าลายท่ีหยดยอ้ยออกมาจากริบฝีปาก ทางขาวมือของภาพปรากฏเป็นหางของเสือด าท่ีถูกตดั

ขาด ทั้งน้ีมีปรากฏภาพของธนบตัรจ านวน 5 ใบปลิวกระจดัประจายอยูท่ ัว่ทั้งภาพ 

 พชัรพลส่ือสารในเชิงสัญลกัษณ์ผา่นผลงานช้ินน้ีในเร่ืองของเหตุการณ์ความอยุติธรรม

ท่ีเกิดข้ึนในสังคม อนัเกิดจากเหตุการณ์ท่ีมีนกัธุรกิจช่ือดงักระท าการออกล่าเส้ือด าซ่ึงเป็นสัตวป่์า

สงวนในเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า ซ่ึงถูกจบัไดพ้ร้อมทั้งหลกัฐานท่ีแน่นหนา แต่ผูต้อ้งหายงัคงให้การ

ปฏิเสธในทุกขอ้กล่าวหา จนเหตุการณ์น้ีกลายเป็นประเด็นถกเถียงกนัอยา่งกวา้งขวางในสังคม ทั้ง

ประเด็นของความโหดร้ายทารุณของนกัธุรกิจท่านน้ีท่ีออกล่าสัตว ์พร้อมทั้งยงัเก็บสะสมช้ินส่วน

ของสัตวป่์าอยา่งมากมายไวใ้นครอบครอง และประเด็นเก่ียวกบักระบวนการยติุธรรมในสังคมไทย

ท่ีจะยอมปล่อยให้ผูมี้อ  านาจเงินมหาศาลพน้ความผดิในคดีน้ีหรือไม่ โดยสัญลกัษณ์ต่าง ๆ ท่ีพชัรพล

ไดน้ าเสนอผา่นผลงานศิลปะช้ินน้ีไดแ้ก่ “จมูกท่ียื่นยาว”  ซ่ึงมีท่ีมามาจากนิทานเร่ือง “พีน๊อคคีโอ” 

ซ่ึงเป็นหุ่นกระบอกไมท่ี้ทุกคร้ังท่ีกล่าวค าโกหกจมูกจะยื่นยาวออกมา เป็นสัญลกัษณ์ท่ีหมายถึงการ

โกหกของผูอ้  านาจเพื่อท่ีจะให้ตนนั้นพน้ผิด “ชุดเสือด าและหางท่ีตดัขาด” แสดงถึงเหยื่อซ่ึงถูก

กระท าอยา่งโหดร้ายโดยมนุษยท่ี์นิยมล่าแลว้น าอวยัวะต่าง ๆ มาท าเป็นเคร่ืองประดบัเพื่อแสดงออก

ซ่ึงบารมีหรือน ามารับประทานเพื่อเป็นยาตามความเช่ือ และภาพ “ธนบตัร” ท่ีก าลงัปลิวอยู่นั้ น

แสดงออกถึงอ านาจของเงินท่ีอยูเ่หนือความยติุธรรมและจิตส านึก 
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ภาพท่ี 166 ภาพผลงาน I can't eat Plastic bottle ของพชัรพล แตงร่ืน 
ท่ีมา : ALEX FACE [นามแฝง], รูปภาพบนไทม์ไลน์, เขา้ถึงเม่ือ 28 กนัยายน 2561, เขา้ถึงไดจ้าก 

https://www.bkkgraff.com/alex-face-alive-exhibition-public-opening/ 

 

 2) ผลงาน I can't eat Plastic bottle เป็นผลงานจิตรกรรมท่ีใช้เทคนิคการพ่นสีสเปรย์

ลงบนก าแพงส่ีเหล่ียมผืนผา้ ซ่ึงติดตั้งอยูบ่นเกาะเต่า จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ตวัภาพยงัเล่าเร่ืองดว้ยตวั

ละครหลกัคือ Mardi เช่นเดิม โดยก าลงัท าท่าทางนอนลอยคออยูเ่หนือผิวน ้ า มีศีรษะ ใบหู หนา้ทอ้ง 

มือ และเทา้ท่ีลอยอยูเ่หนือผิวน ้ า โดยตวัละครน้ีสวมใส่ชุดคลา้ยกระต่ายขนสีด า บริเวณโดยรอบมี

ขวดน ้ าพลาสติกลอยอยู่บนผิวน ้ าโดยรอบ นอกจากน้ีบนหน้าทอ้งของตวัละครหลกัยงัปรากฏตวั

ละครท่ีมีกายสีด า ล าตวัอว้นทว้ม ก าลงัใช้คนัเบ็ดท่ีมีขวดน ้ าพลาสติกมาเป็นเยื่อ ก าลงัล่อตวัละคร

หลกัในภาพอยู ่

 ใจความส าคัญท่ีพัชรพลต้องการส่ือสารผ่านผลงานช้ินน้ีคือ การรณรงค์ไม่ให้

นักท่องเท่ียวทิ้งขยะลงไปสู่ท้องทะเล อนัเกิดจากความมักง่ายของนักท่องเท่ียวท่ีส่งผลเสียต่อ

สภาพแวดลอ้มและระบบนิเวศ ตวัละครหลกัในภาพจึงเป็นสัญลกัษณ์ของสัตวท์ะเลต่าง ๆ ท่ีไม่

สามารถกินขยะหรือส่ิงปฏิกูลเหล่านั้นเป็นอาหารได้ ซ่ึงขยะเหล่าน้ีนอกจากจะท าให้ท้องทะเล

สกปรกแลว้การท่ีสัตวกิ์นมนัเขา้ไปอาจท าให้เสียชีวติ จนเกิดผลกระทบแบบลูกโซ่ต่อระบบนิเวศได ้

จึงสามารถสรุปผลงานช้ินน้ีนอกจะคุณค่าทางดา้นความงามแลว้ยงัมีประโยชน์ในแง่ของการรณรงค์

อีกดว้ย 
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 3) ลกัษณะของการท าให้ดูเรียบง่าย  

 การสร้างสรรคข์องพชัรพลนั้นมีเอกลกัษณ์เป็นอยา่งยิง่ในการสร้างตวัละคร โดยเป็นท่ี

ทราบกนัดีวา่ตวัละคร Mardi เปรียบเสมือนตวัแทบหรือภาพสะทอ้นของบุตรสาวของพชัรพลเอง 

ตวัละครน้ีจึงไดรั้บการดดัแปลงมาจากรูปทรงของมนุษยว์ยัเด็ก ให้เป็นตวัละครท่ีมีรูปร่างเต้ียป้อม 

มีศีรษะท่ีใหญ่โต ท่ีตาท่ีสามอยูบ่นหน้าฝาก สวมใส่ชุดขนสัตวสี์ขาวท่ีหูยาว 2 อยูบ่นศีรษะคลา้ยหู

ของกระต่าย ตวัละครน้ีปรากฏอยู่ในสถานท่ีต่าง ๆ ของสังคมโดยท่ีท่าทางและเร่ืองราวในการ

แสดงออกท่ีแตกต่างกนั โดยผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกผลงานของพชัรพลท่ีมีลกัษณะของการท าให้ดูเรียบ

ง่ายอยา่งเด่นชดัมาท างานวเิคราะห์จ านวน 3 ช้ิน ไดแ้ก่   

                      

ภาพท่ี 167 ภาพผลงาน Peace For Bangkok ของพชัรพล แตงร่ืน 
ท่ีมา : ALEX FACE [นามแฝง], รูปภาพบนไทม์ไลน์, เขา้ถึงเม่ือ 28 กรกฎาคม 2561, เขา้ถึงไดจ้าก 

https://www.facebook.com/Alexfacebkk/photos/a.248612288651036.1073741828.248604565318

475/542917199220542/?type=3&theater 
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 1) ผลงาน Peace For Bangkok  เป็นผลงานท่ีสร้างข้ึนเพื่อร่วมแสดงในโครงการ Peace 

For Bangkok  ซ่ึงผลงานช้ินก็จดัแสดงบนผนังของส่ิงปลูกสร้างบริเวณห้างสรรพสินคา้มา MBK 

(มาบุญครอง) ใกลก้บัทางออกสถานีรถไฟฟ้าสถานนีสนามกีฬากลาง กรุงเทพมหานคร โดยพชัรพล

ไดส้ร้างสรรค์ผลงานช้ินให้มีขนาดใหญ่เต็มผนงัของส่ิงปลูกสร้าง มีพื้นหลงัเป็นระนาบแบนสีเทา 

ตวัภาพถูกเล่าเร่ืองดว้ยตวัละครหลกัคือ เด็กนอ้ยซ่ึงมีตาท่ีสามอยูบ่นหนา้ผาก สวมชุดกระต่ายสีขาว 

มีรอยแหว่งของชุดเป็นรูปหัวใจท่ีบริเวณหน้าอกด้านซ้าย ก าลงัถูกมดัดว้ยเชือกท่ีมีลกัษณะคล้าย

สายไฟซ่ึงผูกโยงมาจากรางสายไฟของจริงท่ีอยูบ่ริเวณตอนล่างของภาพ ดา้นบนของภาพปรากฏ

เป็นนกพิราบขาวท่ีปากก าลงัคาบใบมะกอกอนัเป็นสัญลกัษณ์ของสันติภาพ จ านวน 4 ตวั ก าลงัใช้

เท้าคีบสายไฟท่ีก าลังรัดพนัตวัละครหลักอยู่เพื่อท่ีจะพาตวัละครหลักนั้นบินข้ึนไปบนท้องฟ้า 

นอกจากน้ีพชัรพลยงัใส่รายละเอียดเล็กน้อยของภาพเขา้ไปดว้ยเช่นภาพของเศษขนนกท่ีก าลงัร่วง

หล่นมายงัพื้น หรือเงาของตวัละครหรือวตัถุต่าง ๆ ท่ีพาดมายงัฝาผนงั 

 ลกัษณะของความเรียบง่ายอีกประการหน่ึงท่ีปรากฏอยู่ในผลงานของพชัรพลอย่าง

ชัดเจนคือการใช้ส่ิงแวดล้อมให้เป็นประโยชน์ ดังจะเห็นได้ว่าเน้ือหาในผลงานของพชัรพลนั้น

มกัจะเก่ียวขอ้งกบัสถานท่ีหรือส่ิงแวดลอ้มอยูเ่สมอ จึงท าให้ขนาดของผลงานนั้นมีความไม่แน่นอน

ข้ึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้ม จนสามารถกล่าวไดว้า่สภาพแวดลอ้มก็เป็นส่วนร่วมส าคญัของผลงานของ

พชัรพลเช่นกนั 

                         

ภาพท่ี 168 ภาพผลงาน As easy like this??? ของพชัรพล 
ท่ีมา : ALEX FACE [นามแฝง], รูปภาพบนไทม์ไลน์, เขา้ถึงเม่ือ 28 กรกฎาคม 2561, เขา้ถึงไดจ้าก 

https://www.facebook.com/Alexfacebkk/photos/a.250767075102224.1073741829.248604565318

475/270006703178261/?type=3&theater 
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 2) ผลงาน As easy like this??? ซ่ึงเป็นผลงานท่ีพชัรพลสร้างสรรค์ต่อจากก าแพงท่ีถูก

ลบผลงานสตรีทอาร์ตท่ีเคยสร้างสรรคอ์ยูบ่ริเวณนั้นดว้ยสีขาว  ตวัภาพถูกเล่าเร่ืองดว้ยตวัละครหลกั

เช่นเดิม ก าลงักม้หนา้ใช้ลูกกล้ิงทาสีลบผลงานเก่าท่ีอยูบ่นก าแพงดว้ยสีหนา้ท่ีดูเฉยเมย เส้ือผา้ท่ีตวั

ละครน้ีสวมใส่อยูน่ั้นเป็นชุดกระต่ายขาวเช่นเดิมแต่ปรากฏเป็นลวดลายของ “ลายพราง” ของทหาร

อยู่บนเน้ือผา้ จะเห็นได้ว่าถึงแม้ผลงานช้ินน้ีจะมีองค์ประกอบของท่ีน้อย แต่กลับเล่าเร่ืองราวท่ี

สะท้อนถึงการถูกริดรอนสิทธิในการส่ือสารผ่านผลงานศิลปะจากอ านาจกลุ่มผูมี้อ  านาจ ท่ีคอย

คุกคามและท าลายผลงานศิลปะท่ีสะท้อนเร่ืองราวท่ีบุคคลเหล่านั้นไม่ชอบใจ หรือมองว่าเป็น

ผลงานท่ีสร้างความสกปรกเลอะเทอะใหแ้ก่บา้นเมือง 

 รูปแบบของความเรียบง่ายท่ีปรากฏอยูใ่นผลงานช้ินน้ีอยา่งชดัเจนคือ การออกแบบตวั

ละครท่ีการตดัทอนรายละเอียดจากความเป็นจริงออกไปมากพอสมควร ตวัละครมีลกัษณะท่ีดูเต้ีย

ป้อม ไม่แสดงออกซ่ึงกลา้มเน้ือหรือปริมาตรต่าง ๆ มากนกั รายละเอียดต่าง ๆ ในภาพก็คงเหลือไว้

เฉพาะความจ าเป็น รวมทั้งมีการวางองคป์ระกอบท่ีนอ้ย และมีความฉลาดในการเลือกสถานท่ีหรือ

เหตุการณ์มาเป็นส่วนหน่ึงของงาน 

                     

ภาพท่ี 169 ภาพผลงาน Fresh caught bottles..ของพชัรพล แตงร่ืน 
ท่ีมา : ALEX FACE [นามแฝง], รูปภาพบนไทม์ไลน์, เขา้ถึงเม่ือ 28 กรกฎาคม 2561, เขา้ถึงไดจ้าก 

https://www.facebook.com/Alexfacebkk/photos/a.248612288651036/683591828486411/?type=3
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 3) ผลงาน Fresh caught bottles.. เป็นจิตรกรรมสีเปรย์บนผนงัสีขาว ซ่ึงผลงานช้ินติด

ตั้งอยูบ่นเกาะเต่า จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ตวัผลงานยงัใช้ตวัละคร Mardi ในการเล่าเร่ืองเช่นเดิมโดย

ปรากฏเป็นตัวละครน้ีก าลังใช้ตาข่าย เก็บขวดน ้ าด่ืมท่ีนักท่องท่ียวได้เพิ่งทิ้งขวา้งในสถานท่ี

ท่องเท่ียว ตวัละครหลกัมีลกัษะท่ีเปลือยกายก าลงัหลบัตา มีสีผิวท่ีคล ้ากวา่ปกติ สวมใส่เพียงหมวก

คลุมศีรษะท่ีมีลกัษณะเป็นหัวกระต่าย ด้านบนศีรษะสวมใส่แว่นและอุปกรณ์ด าน ้ าสีฟ้าสดใส มี

ท่าทางท่ีก าลงัก้มตวัลงลากถุงขยะท่ีบรรจุขวดน ้ าพลาสติกอยู่เป็นจ านวนมาก นอกจากน้ียงัมีเต่า

ทะเลสีเขียวขนาดแตกต่างกนัก าลงัเดิมตามอีกดว้ย โดยพื้นหลงัไดป้ล่อยวา่งเป็นสีขาวตามสีผนงัเดิม

เอาไว ้

 ความเรียบง่ายของการเล่าเร่ืองของผลงานช้ินน้ีคือการใชต้วัละครท่ีมีจ านวนไม่มากใน

การเล่าเร่ืองราวท่ีไม่ซบัซ้อน ใชต้วัละครหลกัเป็นดัง่ตวัแทนนกัท่องเท่ียวท่ีมีจิตส านึกรักทะเลและ

ส่ิงแวดลอ้ม เดินเก็บขวดน ้าพลาสติกท่ีนกัท่องเท่ียวท่านอ่ืนไดทิ้้งไวไ้ม่นาน เต่าทะเลทั้งสามยงัเป็น

สัญลกัษณ์ของส่ิงมีชีวิตในทะเลท่ียินดีและช่ืนชมในการกระท าของตวัละครหลกั จึงสังเกตได้ผล

งานช้ินน้ีมีบทบาทในแง่ของการรณรงคแ์ละไม่ไดมี้คุณค่าแต่เพยีงความงามเท่านั้น 

 จะสังเกตไดว้า่พชัรพลนั้นมีการออกแบบตวัละครท่ีดูเรียบง่าย โดยการสร้างใหเ้ป็นเด็ก

ท่ีมีศีรษะโต ไม่ไดแ้สดงออกวา่เป็นเพศอะไร มีการแสดงออกของปริมาตร แสงเงา และ กลา้มเน้ือ

ในระดับหน่ึง แต่ไม่มากหรือชัดเจนนัก ทั้ งน้ี เพื่ อท่ีจะท าให้ตัวละครนั้ น ส่ือสารอย่างไม่

เฉพาะเจาะจงวา่เป็นใคร แต่ให้เป็นสัญลกัษณ์ตวัแทนของเด็กและเยาวชนทุกคนในสังคมท่ีจะตอ้ง

เจอกบัเร่ืองราวต่าง ๆ ในชีวิต นอกจากน้ีจะเห็นไดช้ดัเจนวา่องคป์ระกอบในผลงานของพชัรพลนั้น

มีไม่มากและไม่ซับซ้อนนกั มกัจะเล่าเร่ืองราวต่าง ๆ ดว้ยตวัละครเพียงตวัเดียวในท่าทางท่ีแตกต่าง

กนั และยงัสามารถน าเอาสภาวะแวดลอ้มหรือวสัดุใกลเ้คียงให้มาเป็นส่วนร่วมในตวัผลงานและมี

ส่วนช่วยในการเล่าเร่ืองไดอี้กดว้ย 

    4) ลกัษณะของการส่ือสารด้วยอารมณ์ขัน  

 จะสังเกตไดว้า่ผลงานส่วนใหญ่ของพชัรพลนั้นจะใชต้วัละคร Mardi เป็นตวัแทนของ

เด็กและเยาวชน ท่ีตอ้งเผชิญกบัเร่ืองราวต่าง ๆ มากมายในสังคม ผลงานหลายช้ินตวัละครหลกันั้นมี

สีหน้าท่ีหมองเศร้าซ่ึงส่ือสารถึงความน่าอยู่ของโลกใบน้ีท่ีค่อย ๆ น้อยลงทุกที แต่ในบางผลงาน
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พชัรพลก็จงใจส่ือสารถึงความน่ารักของเด็ก และมุมมองในดา้นบวกท่ีสามารถสร้างอารมณ์ขนัดว้ย

เช่นกนั จนมีผูช้มจ านวนมากตั้งตารอคอยรับชมความน่ารักสดใสของตวัละคร Mardi ทั้งน้ีผูว้จิยัได้

คดัเลือกผลงานของพชัรผลท่ีมีการสร้างอารมณ์ขนัปรากฏอยูอ่ยา่งชดัเจนมาวิเคราะห์จ านวน 2 ช้ิน 

ไดแ้ก่ 

 

                             

 

ภาพท่ี 170 ภาพ ผลงานไม่ทราบช่ือ ของพชัรพล แตงร่ืน 
ท่ีมา : ALEX FACE [นามแฝง], รูปภาพบนไทม์ไลน์, เขา้ถึงเม่ือ 28 กรกฎาคม 2561, เขา้ถึงไดจ้าก 

https://www.facebook.com/Alexfacebkk/photos/a.250767075102224/434906393354957/?type=3
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 1) ภาพ ผลงานไม่ทราบช่ือ ของพชัรพลช้ินน้ีเป็นจิตรกรรมเทคนิคสีสเปรยบ์นผนงัสี

เทา จุดประสงคข์องผลงานช้ินน้ีอาจจะเป็นไปเพื่อประดบัตกแต่งตวัอาคารเพื่อคุณค่าทางความงาม 

ตวัภาพเล่าเร่ืองตวัละครหลกัเพียงตวัเดียว ก าลงัใส่ชุดกระต่ายขนสีด า ท่ีมีรอยแหวง่บริเวณหนา้ทอ้ง 

รักแร้ และกน้ ก าลงับินดว้ยการฉีดกระป๋องสเปรยสี์ชมพูและขาวลงไปดา้นล่างเพื่อให้ตนเองลอย

ข้ึนสู่ดา้นบนดว้ยท่าท่างท่ีสนุกสนาน ดา้นบนศีรษะปรากฏเป็นถงัท่ีบรรจุสีชมพูหล่นลงมาราดใส่

ศีรษะ มีหน้าต่างของจริงจ านวนหน่ึงอยู่รอบตวัละครหลกั และมีภาพเขียนของสีท่ีก าลงัหยดยอ้ย

สีสันต่าง ๆ อยูร่อบหนา้ต่าง และบริเวณท่ีวา่งพื้นหลงัสีเทาของรูป 

 ตวัผลงานช้ินน้ีนั้นอาจจะตอ้งการส่ือสารท่ีความงามมากกวา่เน้ือหา โดยจะสังเกตได้

จากลักษณะและท่าทางของตวัละครหลัก ท่ีก าลงัเล่นสนุกกบัอุปกรณ์ทางศิลปะอย่างมีถงัสีบน

ศีรษะ มีสีมากมายกระเด็นเปรอะผาผนงั หรือใชสี้สเปรยใ์นการบิน (ซ่ึงความเป็นจริงเป็นไปไม่ได)้ 

เร่ืองราวเหล่าน้ีส่ือถึงความสนุกสดใสของวยัเด็กท่ีมีต่อศิลปะ ความงามและความน่ารักเหล่าน้ีต่าง

สามารถสร้างรอยยิม้และอารมณ์ขนัใหแ้ก่ผูช้มไดไ้ม่นอ้ย เพราะทั้งเด็กและศิลปะต่างก็เป็นส่วนเติม

เตม็ความสดใสใหโ้ลกใบน้ีน่าอยูย่ิง่ข้ึนได ้

                              

ภาพท่ี 171 ภาพ Ride on Gurny’s pitta ของพชัรพล แตงร่ืน 
ท่ีมา : ALEX FACE [นามแฝง], รูปภาพบนไทม์ไลน์, เขา้ถึงเม่ือ 28 กรกฎาคม 2561, เขา้ถึงไดจ้าก 

https://www.facebook.com/Alexfacebkk/photos/a.250767075102224/840164426162483/?type=3
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  2)ภาพ Ride on Gurny’s pitta เป็นผลงานจิตรกรรมเทคนิคสีสเปรย์บนผนัง

สถาปัตยกรรม โดยผลงานช้ินน้ีจดัแสดง ณ สโมสรลูกเสือ จงัหวดักระบ่ี ซ่ึงตวัผลงานเล่าเร่ืองดวัย

ตวัละครหลกั Mardi แต่งกายดว้ยชุดกระต่ายขนสีขาวซ่ึงมีรอยแหวง่ท่ีบริเวณหัวเข่า ขอ้ศอก และ

ก้น ตวัละครน้ีก าลงัแสดงสีหน้าพล้ิมหลบัอย่างสบายใจในขณะท่ีก าลงัโอบกอดในตวัละครท่ีมี

ลกัษณะเป็น นกแต้วแร้วท้องด า โดยลกัษณะท่ีถูกตดัทอนให้เป็นรูปทรงอย่างง่าย มีศีรษะท่ีดูกลม

มนและใหญ่โต มีห่วงทองค าท่ีมีจงอยปาก มีปีกขนาดเล็ก ล าตวัมีลกัษณะกลมป้อมดูน่ารัก มีดวงตา

ขนาดใหญ่ปรากฏอยูท่ี่บริเวณหนา้อก ขนมีหลากหลายมีสีสัน เช่นฟ้า ด า เหลือง และน ้าตาล 

 ผลงาน ช้ินมีวิธีการเล่าเร่ืองหลายประการท่ี มีลักษณะของภาพประกอบเพื่ อ

ประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวในจงัหวดักระบ่ี และยงัเป็นการส่ือสารในเชิงสัญลกัษณ์เก่ียวกบัการ

อนุรักษ์นกแตว้แร้วทอ้งด าอีกดว้ย โดยการใช้ตวัละคร Mardi สัญลกัษณ์ของเด็กและเยาวชนก าลงั

แสดงออกซ่ึงความรักและหวงแหนต่อนกแตว้แร้วทอ้งด า ไม่อยากให้ตอ้งสูญพนัธ์ุไป และด้วย

ความน่ารักของตวัละครทั้งสองนั้นก็สามารถสร้างความสุขและอารมณ์ขนัใหแ้ก่ผูช้มไดไ้ม่นอ้ย จึง

เรียกไดว้า่ผลงานช้ินน้ีของพชัรพลนั้นไม่ไดมี้คุณค่าเฉพาะความงาม แต่ยงัสร้างคุณประโยชน์ในแง่

ของการอนุรักษแ์ละใส่ใจส่ิงมีชีวติไดอี้กดว้ย 

 ประเด็นทางสังคมทีป่รากฏในผลงานของพชัรพล 

 1) พชัรพลใช้การออกแบบตัวละครเพือ่เป็นตัวแทนของคนในสังคม 

 ผลงานของพชัรพลนั้นสะทอ้นถึงสภาวะความเป็นอยูห่รือเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนใน

สังคม โดยให้ตวัละคร Mardi เป็นดัง่ภาพแทนของเยาวชนและคนในสังคม นอกจากน้ีพชัรพลนั้น

มกัจะสร้างสรรค์ผลงานนอกสถานท่ี โดยให้ผลงานนั้นไปปรากฏอยู่ในแหล่งชุมชน เพื่อท่ีจะได้

เป็นท่ีพบเห็นของคนในสังคมไดโ้ดยง่าย ซ่ึงนอกจากจะให้แหล่งชุมชนเป็นพื้นท่ีแสดงงานแลว้นั้น

พชัรพลยงัสามารถท าให้สถานท่ีเหล่านั้นกลายเป็นส่วนหน่ึงของผลงานและช่วยเล่าเร่ืองท่ีพชัรพล

นั้นตอ้งการจะส่ือไดเ้ป็นอยา่งดี เช่น ผลงาน Meeting of the style (2557) ซ่ึงเป็นภาพตวัละครหลกั

ก าลงัคุกเข่าจุดธูป พร้อมถวายกระปุกออมสิน บนบานศาลกล่าวตน้ไมท่ี้มีการพนัผา้ 3 สี ตามความ

เช่ือของคนไทย ซ่ึงเป็นตน้ไมท่ี้อยูส่ถานท่ีนั้นจริง, ผลงาน As easy like this (2557) ท่ีมีการใชก้ าแพง

ท่ีก าลงัโดนลบภาพเขียนให้กลายเป็นสีขาว โดยมีการใชภ้าพของตวัละครหลกัเป็นผูท่ี้ก าลงัลบดว้ย
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ตวัเอง, ผลงาน Klong Bangkok (2557) ซ่ึงเป็นงานท่ีอยู่บริเวณริมคลองน ้ าเสียในกรุงเทพมหานคร 

โดยตวัผลงานปรากฏเป็นตวัละครหลกัท่ีโผล่ออกมาจากช่องหน้าต่าง ก าลงัเทส่ิงของลงไปยงัล า

คลอง หรือภาพท่ีตวัละครหลกัท่ีเก่ียวพนักบัสายไฟท่ียุ่งเหยิง ซ่ึงสภาพของระบบสายไฟท่ีพบเห็น

ได้ทัว่ไปในสังคม เป็นตน้ ผลงานของพชัรพลจะเปรียบเสมือนภาพสะทอ้นสภาวะความเป็นจริง

ทั้งหลายในสังคมท่ีทุกคนตอ้งเผชิญ เช่น ความไม่เป็นระเบียบ ความเอารัดเอาเปรียบ และความน่า

อยูท่ี่นอ้ยลงทุกวนัในสังคม เป็นตน้ 

 2) พชัรพลท าให้สังคมเข้าในสตรีทอาร์ตมากขึน้ 

 เป็นท่ีทราบกนัดีว่าส าหรับประชาชนทัว่ไปในสังคมนั้นวิจิตรศิลป์ เป็นส่ิงหาชมและ

เข้าถึงได้ยาก เพราะผลงานเหล่านั้ นมักจะจัดแสดงอยู่ในหอศิลป์เท่านั้ น อีกทั้ งมักจะมีเน้ือท่ี

เฉพาะตวั ซบัซ้อนและเขา้ใจยาก คนทัว่ไปจึงมองวา่ศิลปะนั้นเป็นเพียงภาพเหมือนหรือภาพประดบั

ตกแต่งเพียงเท่านั้น แต่ในทางกลบักนัผลงานศิลปะแนวสตรีทอาร์ตท่ีสามารถพบเห็นไดต้ามก าแพง

หรือส่ิงปลูกสร้างร้างนั้นกลบัไม่ได้รับการยอมรับ บา้งก็มองว่าเป็นการท าลายความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยและสร้างความสกปรกให้แก่บ้านเมือง และยงัถูกมองว่าเป็นศิลปะชั้นต ่าอีกด้วย ความ

เข้าใจในเร่ืองของความหมายและลักษณะของสตรีทอาร์ตในเมืองไทยนั้ นยงัไม่แพร่และยงั

คลุมเครือ แต่ผลงานของพชัรพลนั้นมีความแตกต่างออกไปเพราะทกัษะฝีมือในการสร้างสรรคท่ี์สูง 

มีการสร้างสรรคผ์ลงานท่ีต่อเน่ืองและชดัเจน อีกทั้งยงัมีเน้ือหาท่ีเขา้ถึงไดง่้ายและเป็นเร่ืองทัว่ไปใน

สังคม จึงท าให้มีประชาชนจ านวนไม่น้อยท่ีช่ืนชมและติดตามผลงานของพชัรพลอยา่งต่อเน่ือง จึง

ท าใหผ้ลงานพชัรพลนั้นเป็นผลงานสตรีทอาร์ตท่ีคุณค่าในแง่มุมของวิจิตรศิลป์อีกดว้ย 

 4.1.4 ล าพู กนัเสนาะ     

 ล าพู กนัเสนาะ ศิลปินผูส้ร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัการ์ตูน

ลอ้เลียน ซ่ึงมีเอกลกัษณ์คือการเขียนภาพคนให้มีลกัษณะเกินจริงเพื่อส่งเสริมอารมณ์ในแต่ละภาพ 

ซ่ึงหากพิจารณาอย่างคร่าว ๆ  จะพบว่าผลงานของล าพูนั้นอาจจะคล้ายจะ การ์ตูนหัวโต แต่โดย

ใจความแลว้นั้นผลงานของล าพูนั้นกลบัสะทอ้นเร่ืองราว ความคิด ความเป็นไป และสถานการณ์

ต่าง ๆ ในสังคมไทยไดเ้ป็นอย่างดี โดยลกัษณะของการ์ตูนท่ีปรากฏอยู่ในผลงานของ ล าพู นั้นมี

ดงัต่อไปน้ี  
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 1) ลกัษณะของศิลปะรูปลกัษณ์ (Figurative Art)    

 ผลงานของล าพูเป็นจิตรกรรมท่ีมีการผสมเอารูปแบบของจิตรกรรมหลากหลายแขนง

ไวด้ว้ยกนั เช่น ลกัษณะท่ีเหมือนจริง (Realistic) ซ่ึงเกิดจากเหตุผลท่ีวา่ล าพูนั้นมีทกัษะฝีมือทางดา้น

จิตรกรรมท่ีสูง จึงท าให้สามารถถ่ายทอดสีสันและน ้ าหนกัออกมาไดอ้ยา่งสมจริง ทั้งน้ีล าพูยงัผสม

เอาลกัษณะการ์ตูนลอ้เลียนไวด้ว้ย นัน่คือมีการดดัแปลงรูปทรงต่าง ๆ ให้มีลกัษณะท่ีดูเกินจริงข้ึน 

ทั้งคน สัตว์ ส่ิงของ หรือสถานท่ี เพื่อท่ีจะถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ ให้ได้มากกว่าปกติ 

นอกจากน้ีผลงานของล าพูยงัมีลกัษณะของศิลปะแนวส าแดงอารมณ์ (Expressionism)ปรากฏอยู ่

โดยสามารถสังเกตไดจ้ากการใชฝี้แปรงท่ีมีความฉวดัเฉวยีน รวดเร็ว และมัน่ใจ 

 ดว้ยเหตุผลท่ีวา่ล าพูนั้นมีทกัษะการถ่ายทอดบุคลิกต่าง ๆ ในแต่ละปัจเจกบุคคลไดเ้ป็น

อยา่งดีจึงท าให้ล าพูนั้นมีความสามารถสร้างสรรคผ์ลงานประเภทภาพบุคคลไดอ้ยา่งยอดเยี่ยม ล าพู

ไดต่้อยอดภาพเขียนบุคคลให้มีความพิเศษดว้ยการผสมผสานลกัษณะพิเศษของการ์ตูนลอ้เลียนเขา้

ไปตวัผลงาน เช่น การดดัแปลงรูปทรงของใบหน้าหรืออวยัวะต่าง ๆ เพื่อให้เกิดอารมณ์ขนั และยงั

สามารถระบุตวัตนไดอ้ยูว่า่ล าพนูั้นก าลงัลอ้เลียนบุคคลใดอยู ่จึงท าใหเ้กิดผลงานศิลปะรูปแบบท่ีดูมี

ความเหมือนจริงแต่กลบัดูเกินจริงไดอ้ยา่งมีเอกลกัษณ์ในรูปแบบของล าพเูอง  

 

                                    
ภาพท่ี 172 ภาพรูปแบบผลงานล าพท่ีูผสมผสานระหวา่งความเหมือนจริงและเกินจริง 
ท่ี ม า  : Lanpu Kansanoh, work on 2014,  เข้ า ถึ ง เม่ื อ  2 5 พ ฤ ษ ภ าค ม  2 5 6 1, เข้ า ถึ งไ ด้ จ าก 

http://www.lampukansanoh.com/portfolio_page/hot-fight/ 
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 2) ลกัษณะของการเล่าเร่ือง   

 ล าพูนั้นเป็นศิลปินซ่ึงสามารถถ่ายทอดทศันคติของตนเองท่ีมีต่อเร่ืองราวต่าง ๆ ได้

อย่างมีเอกลกัษณ์และน่าสนใจ วิธีการเล่าเร่ืองของล าพูนั้นคือการน าเอาเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน

ทัว่ไปในสังคมวงกวา้งไปจนถึงเร่ืองราวจากประสบการณ์ตรงของตัวล าพูเอง มาเล่าเร่ืองผ่าน

ผลงานจิตรกรรมท่ีมีมุมมองและทศันคติของล าพูท่ีมีต่อสังคมได้อย่างน่าสนใจ โดยเน้ือหาหรือ

อารมณ์ส่วนใหญ่ในผลงานจิตรกรรมของล าพูนั้นคือ อารมณ์ของความสุขและความสนุกสนาน ซ่ึง

เป็นอารมณ์หรือทัศนคติของบุคคลต่าง ๆ ท่ีล าพูได้พบเจอ หรือทัศนคติของตวัล าพูเองท่ีมีต่อ

สภาวการณ์หรือเหตุการณ์นั้น โดยผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกผลงานท่ีมีลกัษณะของการเล่าเร่ืองท่ีเด่นชดัมา

วเิคราะห์เป็นจ านวน 2 ช้ิน ดงัต่อไปน้ี 

 

                    
 

ภาพท่ี 173 ภาพผลงาน น า้ตาป้าแป้น (Tears of Aunty)  ของล าพ ูกนัเสนาะ 
ท่ี ม า  : Lanpu Kansanoh,  work on 2012,  เข้ า ถึ ง เม่ื อ  2 1  พ ฤษ ภ าคม  2 5 6 1, เข้ า ถึ ง ได้ จ าก 

http://www.lampukansanoh.com/portfolio_page/tears-of-aunty/  
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 1) ผลงาน น า้ตาป้าแป้น (Tears of Aunty)  คือผลงานจิตรกรรมสีน ้ ามนับนผา้ใบขนาด 

250x280 เซนติเมตร ซ่ึงล าพูสร้างสรรค์ข้ึนมาในช่วงปี พ.ศ. 2555 อนัเป็นภาพเขียนท่ีถ่ายทอด

เหตุการณ์อุทกภยัคร้ังใหญ่ในไทย ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีสร้างความล าบากอยา่งหนกัให้แก่ประชาชน

ชาวไทยในช่วงเวลานั้น ซ่ึงองค์ประกอบของผลงานได้ปรากฏเป็นภาพนักข่าวและตากลอ้งท่ีอยู่

ทางดา้นซ้ายของภาพก าลงัรายงานข่าวและสัมภาษณ์ผูป้ระสบภยัซ่ึงก าลงัยืนให้สัมภาษณ์ทั้งน ้ าตา 

มือก็พลางถือถุงก๋วยเต๋ียวท่ีได้จากการบริจาคเอาไวแ้นบอก ถดัมาทางด้านขวาของเธอมีชายวยั

ใกล้เคียงกนัก าลงัใช้สองมืออุม้ถุงยงัชีพท่ีถูกพิมพ์ว่า “พระราชทาน” เอาไว ้พลางยิ้มออกมาด้วย

ความต้ืนตนัใจพร้อมกบัน ้ าตาท่ีปร่ิมออกมาจากนยัน์ตาทั้งสอง ดา้นหนา้ของภาพมีเด็กผูช้ายสวมใส่

เพียงกางเกงในสีขาวตวัเดียวก าลงันอนหงายลอยคออยูบ่นห่วงยางซ่ึงลอยมาตามน ้ าดว้ยความสบาย

ใจ และยงัใช้ปากพ่นน ้ าออกมาอยา่งสนุกสนาน บริเวณฉากหลงัของภาพทางดา้นขวาปรากฏเป็น

ทหารก าลงัล าเลียงถุงยงัชีพท่ีขนส่งมาทางเรือส่งให้แก่ผูป้ระสบภยัอยา่งขนัแข็ง ส่วนทางดา้นซ้าย

ของภาพมีหญิงสูงวยัท่ีก าลงันัง่อยู่บนท่ีสูงเพื่อหนีน ้ าท่วมก าลงัหนัมามองเหตุการณ์ท่ีนกัข่าวก าลงั

สัมภาษณ์ผูป้ระสบภยั ซ่ึงเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดข้ึนในบริเวณบา้นท่ีก าลงัถูกน ้าท่วมอยู ่

 จากองค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีปรากฏอยู่ในภาพเป็นวิธีการเล่าเร่ืองของล าพูท่ีน่าสนใจ 

เพราะในภาพเดียวล าพูได้บรรจุเอาเหตุการณ์ และอารมณ์ท่ีหลากหลายเอาไว้ ยกตัวอย่างเช่น 

อารมณ์ของความสนุกสนานท่ีปรากฏอยู่ในภาพเด็กท่ีก าลังเล่นน ้ าอยู่อย่างไม่สะทกสะท้านต่อ

ปัญหาน ้าท่วมหรือเช้ือโรค แต่กลบัมองวา่เป็นโอกาสอนัดีท่ีเขานั้นจะไดเ้ล่นน ้าอยา่งสนุกสนานตาม

ประสาเด็ก อารมณ์ของความต้ืนตนัใจของผูไ้ดรั้บของบริจาคและถุงยงัชีพพระราชทานท่ียิม้ออกมา

ทั้งน ้ าตา และอารมณ์ของความช่วยเหลือเก้ือกูลกนัอย่างมีน ้ าใจท่ีถึงแมว้่าจะประสบกบัทุกข์ภยัท่ี

หนกัหนาเพียงใดแต่เพื่อนมนุษยย์อ่มไม่ทิ้งกนั  

 ผลงานช้ินน้ีสามารถสะทอ้นถึงวิธีการเล่าเร่ืองท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของล าพุไดเ้ป็นอยา่งดี 

ซ่ึงจะเห็นได้ว่าล าพูนั้ นได้ถ่ ายทอดมุมมองแห่งความสุขท่ี เกิด ข้ึนและพบเห็นได้ง่ายใน

ชีวิตประจ าวนั ซ่ึงถึงแมว้า่จะดูเป็นเร่ืองเล็กนอ้ยแต่ล าพกู็สามารถถ่ายทอดเร่ืองราวเล่านั้นออกมาได้

อยา่งเขา้ถึงอารมณ์และมีมุมมองหรือเร่ืองราวหลากหลายบรรจุอยูใ่นภาพเดียว  
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ภาพท่ี 174 ภาพผลงาน มาเคารพศพ (Funeral Condolences) ของล าพ ูกนัเสนาะ 
ท่ี ม า  : Lanpu Kansanoh,  work on 2014,  เข้ า ถึ ง เม่ื อ  2 1  พ ฤษ ภ าคม  2 5 6 1, เข้ า ถึ ง ได้ จ าก 

http://www.lampukansanoh.com/portfolio_page/funeral-condolences/ 

 

 2) ผลงาน มาเคารพศพ (Funeral Condolences)  ผลงานจิตรกรรมสีน ้ ามันบนผา้ใน

ขนาด 100×100 เซนติเมตร ซ่ึงเป็นภาพบรรยากาศของพิธีศพในแบบไทยหลงัจากพิธีกรรมทาง

ศาสนาได้ส้ินสุดลงแล้วมกัจะมีกิจกรรมของเครือญาติหรือบุคคลท่ีอาศยัอยู่ในบริเวณแวดล้อม

มาร่วมกนัท ากิจกรรมเก่ียวกบัการพนนัอยา่ง “เล่นไพ่” โดยในตวัภาพประกอบไปดว้ยผูช้าย 3 คน 

และผูห้ญิง 1 คนก าลงัลอ้มวงกนัเล่นไพ่ ตวัละครหญิงเพียงหน่ึงเดียวในภาพมีหน้าตาคลา้ยคลึงกบั 

ตุ๊กกี ้(ดาราตลกหญิงช่ือดงัของไทย) ก าลงัท าสีหน้าร้องลัน่ออกมาในขณะท่ีมือก็เปิดเผยไพ่ท่ีเธอ

ถือเอาไวแ้สดงให้เพื่อนร่วมวงดูอยา่งมัน่ใจ ชายทางดา้นซา้ยมือของภาพก าลงันัง่มองไพ่ท่ีผูห้ญิงเผย

ออกมา พลางก็ใช้มือขวาท่ีก าลงัคีบบุหร่ีเอ้ือมไปหยิบขวดสุราท่ีอยู่ขา้งกายข้ึน บริเวณกลางภาพ
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ปรากฏเป็นภาพชายวยัเร่ิมมีอายุในสภาพเปลือยท่อนบน ในปากก าลงัคาบบุหร่ีท่ีก าลงัติดไฟพร้อม

แสดงสีหนา้ท่ีก าลงัลุน้กบัไพ่ท่ีอยูใ่นมือของเขาเอง ถดัมาทางดา้นขวาของภาพมีชายวยัใกลเ้คียงกนั

สวมชุดขาวก าลงัเปิดไพ่ท่ีตนนั้นถืออยูใ่นมือดว้ยสีหนา้ก าลงัลุน้ ชายคนน้ีใส่กางเกงขาสั้นเปิดเผย

ให้เห็นลายสักตามความเช่ือในแบบไทยท่ีบริเวณขา บริเวณฉากหลงัของภาพแสดงให้เห็นภายใน

ศาลาสวดศพของวดั มีโลงศพ ดอกไมแ้ละพวงหรีดก าลงัตั้งตามแบบพิธีกรรม และรูปถ่ายของผูต้าย

ท่ีดูเขียนใหดู้เหมือนภาพลอ้เพื่อความสนุกสนานปรากฏอยูอี่กดว้ย 

 ผลงานช้ินน้ีของล าพูนั้นได้เล่าเร่ืองราวของบรรยากาศของช่วงเวลาพิธีเคารพศพใน

แบบไทยท่ีสามารถพบเห็นกนัได้อย่างชินตา ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีดูขดัแยง้กบัพิธีกรรมศาสนาและ

สถานท่ีซ่ึงเป็นบริเวณวดัเป็นอย่างมาก โดยความน่าจะเป็นของบริบทในพิธีศพนั้นควรจะเป็น

พิธีกรรมท่ีไวอ้าลยัให้กบัผูท่ี้เสียชีวิต และเป็นพิธีท่ีท าให้ญาติมิตรไดมี้โอกาสรวมตวักนัท าพิธีทาง

ศาสนาอย่างสงบ แต่เม่ือพิธีดงักล่าวไดเ้สร็จส้ินลงกลบัมีกลุ่มคนรวมตวักนัเล่นการพนนั สูบบุหร่ี 

และด่ืมสุรากนัอยา่งเปิดเผย ณ บริเวณท่ีเพิ่งท าพิธีทางศาสนาเสร็จ ซ่ึงพฤติกรรมเหล่าน้ีลว้นแต่เป็น

กิจกรรมท่ีผิดหลกัของศีลธรรมทางศาสนาแทบทั้งส้ิน แถมยงักระท ากนับริเวณศาสนสถานอีกดว้ย 

ถึงแมว้่ากิจกรรมดงักล่าวจะดูขดัแยง้โดยส้ินเชิงกบักิจกรรมของงานศพ แต่ในสังคมความเป็นจริง

นั้นจะพบกิจกรรมทั้ งสองอย่างสืบเน่ืองคู่กันไปจนเป็นเร่ืองปกติ ล าพูได้เล่าเร่ืองกิจกรรมซ่ึงดู

ขดัแยง้กนัออกมาในมุมมองท่ีกลบัดูเป็นเร่ืองปกติธรรมดา สนุกสนาน และตลกขบขนั ให้ผูรั้บชม

ไดรู้้สึกถึงรูปแบบของกิจกรรมของความสุขอยา่งง่ายของสังคมไทย ท่ีสามารถสร้างไดแ้มจ้ะอยูใ่น

พิธีท่ีน่าโศกเศร้าอยา่งงานศพ 

 3) ลกัษณะของการท าให้ดูเกินจริงหรือบิดเบีย้ว  

 ผลงานของล าพูนั้นท่ีลกัษณะของการ์ตูนท่ีปรากฏเด่นชดัท่ีสุดคือการท าให้ดูเกินจริง

และบิดเบ้ียว โดยล าพูนั้นไดรั้บอิทธิพลอยา่งชดัเจนมาจากการ์ตูนภาพลอ้เลียน ท่ีมีการยืด หด ย่อ 

และขยาย ในบางส่วนโดยเฉพาะบริเวณศีรษะและใบหนา้ เพื่อใหมี้ความโดดเด่นและเกิดอารมณ์ขนั 

ล าพูจึงไดน้ าลกัษณะเฉพาะอนัโดดเด่นของภาพลอ้เลียนน้ีมาปรับใชก้บัผลงานจิตรกรรมภาพบุคคล

ของตนเอง ซ่ึงผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกผลงานของล าพูซ่ึงมีลกัษณะของการท าให้ดูเกินจริงหรือบิดเบ้ียว

อยา่งโดดเด่นมาวเิคราะห์จ านวน 2 ช้ิน ไดแ้ก่ 
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ภาพท่ี 175 ภาพผลงาน ครอบครัวโมบี ้(Moby’s Family)  ของล าพ ูกนัเสนาะ 
ท่ี ม า  : Lanpu Kansanoh,  work on 2006,  เข้ า ถึ ง เม่ื อ  22 พ ฤ ษ ภ าค ม  2 5 6 1,  เข้ า ถึ ง ไ ด้ จ าก 

http://www.lampukansanoh.com/portfolio_page/mobys-family/ 

 

 1) ผลงาน ครอบครัวโมบี้ (Moby’s Family)  เป็นผลงานจิตรกรรมสีน ้ ามนับนผา้ใบ

ขนาด 180×230 เซนติเมตร ซ่ึงล าพูได้สร้างสรรค์ไวต้ั้งแต่ก าลงัศึกษาในระดบัปริญญาตรีท่ีคณะ

จิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร โดยท่ีล าพูได้รับแรงบนัดาลทาง

ความคิดมาจากบุคลิกและอุปนิสัยของบุคคลใกลชิ้ด ท่ีมีลกัษณะภายนอกท่ีดูเคร่งขรึม ดุดนั และน่า

กลวั แต่กลบัมีนิสัยท่ีอ่อนโยนและรักความสนุกสนานคล้ายกบัเด็ก ล าพูจึงตอ้งการท่ีจะถ่ายทอด

ลกัษณะอนัตรงกนัขา้มเล่านั้นออกมาโดยการดดัแปลงรูปร่างของตวัละครต่าง ๆ ในภาพ เช่น การ

ขยายขนาดของศีรษะให้ดูใหญ่โตกว่าปกติให้ดูคล้ายคลึงกบัสัดส่วนทางกายวิภาคของเด็กทารก 

และการเปล่ียนแปลงร่างกาย เส้ือผา้ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ใหดู้เป็นเหมือนเด็ก 

 ซ่ึงในภาพ ครอบครัวโมบี ้(Moby’s Family) ประกอบไปดว้ยตวัละครหลกัทั้งหมดส่ีตวั 

โดยทุกตวัละครมีศีรษะขนาดใหญ่กว่าปกติ และมีใบหน้าของ โมบี ้(เพื่อนสนิทของล าพู) มาเป็น

ตน้แบบแลว้ดดัแปลงออกมาในรูปแบบท่ีแตกต่างกนัออกไป เช่น ในบริเวณล่างของภาพมีเด็กทารก

ท่ีมีใบหน้าของโมบ้ีขนาดใหญ่ ปะแป้งหน้าขาวตลอดทั้งใบหน้าก าลงัอา้ปากกวา้งเหมือนก าลงัจะ

กรีดร้อง ซุกตวัอยูใ่ตผ้า้ห่มสีฟ้าสดใส ถดัมาดา้นบนจะปรากฏเป็นภาพตวัละครท่ียงัใชใ้บหนา้ของ
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โมบ้ีดดัแปลงใหมี้ลกัษณะของ “คุณยาย” ตามใบหนา้มีรอยเห่ียวยน่ตามอาย ุบนศีรษะเตม็ไปดว้ยผม

หงอกสีขาว ก าลังท าท่าคล้ายกับว่าก าลังหยอกล้อกับเด็ก ๆ ในภาพอยู่  นอกยงัมีตวัละครซ่ึงมี

ลกัษณะใบหนา้ของโมบ้ีปรากฏอยูอี่กสองตวั คือ ภาพขอเด็กหญิงผมสั้นใส่ท่ีคาดผมลายน่ารักเกาะ

อยูท่ี่ขอบตียงทางดา้นซ้ายของภาพ พร้อมทั้งช าเลืองตามองไปท่ีตวัละครคุณยาย ส่วนทางดา้นบน

ของภาพมีเด็กหญิงวยัเด็กกวา่สวมใส่ชุดเด็กสีชมพสูดใสก าลงัปีนป่ายอยูบ่นขอบเตียง ซ่ึงเหตุการณ์

ทั้งหมดในภาพนั้นเกิดข้ึนในหอ้งนอนของเด็กท่ีมีสีสันและลวดลายสวยงามสดใส 

 ส่ิงท่ีน่าสนใจในวธีิการดดัแปลงรูปทรงในผลงานช้ินน้ีของล าพคืูอการใชต้น้แบบเพียง

คนเดียว น ามาดดัแปลงให้ให้เป็นบุคลิกและบทบาทแตกต่างกนั ดว้ยการขยายขนาดของศีรษะ การ

เน้นท่ีการแสดงของสีหน้า กริยาท่าทาง หรือแมก้ระทัง่การแต่งตวั ท าให้เกิดบุคลิกท่ีดูแตกต่างกนั 

เช่น การดดัแปลงสีหน้าและท่าทางของตน้แบบให้กลายเป็นเด็กเล็กท่ีมีช่วงอายุต่างกนัทั้ง 3 คน  

หรือการดดัแปลงให้ดูมีลกัษณะของคุณยายสูงอายุ ซ่ึงเกิดจากการแต่งเติมร้ิวรอยแห่งวยัชราเขา้ไป

เพื่อให้ดูสมจริง ทั้งหมดน้ีคือความสามารถในการท าให้ดูเกินจริงและบิดเบ้ียวเป็นเอกลกัษณ์ของ

ล าพ ู

                                             
ภาพท่ี 176 ภาพผลงาน หยาดเยิม้ (Juicy) ของล าพ ูกนัเสนาะ 
ท่ี ม า  : Lanpu Kansanoh,  work on 2007,  เข้ า ถึ ง เม่ื อ  22 พ ฤ ษ ภ าค ม  2 5 6 1,  เข้ า ถึ ง ไ ด้ จ าก 

http://www.lampukansanoh.com/portfolio_page/juicy/ 
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 2) ผลงาน หยาดเยิม้ (Juicy)  เป็นผลงานจิตรกรรมสีน ้ ามนับนผา้ใบขนาด 200×230 

เซนติเมตร ท่ีล าพูไดส้ร้างสรรค์ไวเ้ม่ือปี พ.ศ. 2550 ซ่ึงในผลงานช้ินน้ีล าพูไดถ่้ายทอดบรรยากาศ

การร่วมกนัสังสรรค์ด่ืมสุราของชาวบา้นในแบบไทย และดว้ยความตั้งใจล าพูท่ีตอ้งการจะส่ือถึง

บรรยากาศแห่งความเมามายแลว้นั้น ล าพูจึงเลือกท่ีจะเขียนภาพท่ีมีทศันียภาพท่ีต่างออกไปจากปกติ 

คือการท าให้ตวัสถานท่ีและพื้นหลงัมีลกัษณะ “กลบัหวั” โดยปรากฏภาพของพื้นดินให้อยูท่ี่บริเวณ

ด้านบนของภาพ ทอดยาวลงมาเร่ือย ๆ จนเห็นฉากหลงัท่ีประกอบไปด้วยตน้ไมแ้ละท้องฟ้าใน

ลกัษณะกลบัหวัลง ดา้นบนของภาพมีสุนขัสีขาวก าลงัท่ีเลียจานขา้ว ไมก้ระดาน กอหญา้ และโต๊ะ

หินอ่อนกบัชายผูห้น่ึงก าลงันัง่ด่ืมสุราปรากฏอยูบ่ริเวณกลางภาพอีก ซ่ึงทั้งหมดท่ีกล่าวมานั้นปรากฏ

ข้ึนในลกัษณะท่ีกลบัหวั บริเวณตรงกลางภาพมีชายคนหน่ึงมีศีรษะท่ีใหญ่โตกวา่ปกติ ก าลงันัง่ไขว่

ห้างด่ืมสุรา มีสีหน้าท่าทางท่ีก าลงัเมามายอย่างหนัก ริมฝีปากล่างท่ีดูห้อยยานกว่าปกติ นัยน์ตาดู

กวา้งใหญ่และกรอกลองข้ึนดา้นบน พร้อมทั้งศีรษะท่ีท่ิมลงจรดพื้นดิน ถดัมาทางดา้นซ้ายปรากฏ

เป็นชายท่ีก าลงัท าท่านัง่ลงกบัพื้น มีศีรษะท่ีใหญ่โต ก าลงัส ารอกของเสียไหลออกมาจากปาก แต่

ของเสียเหล่านั้นกลบัไหลข้ึนดา้นบนไปสู่จานขา้วของสุนขัสีขาวท่ีก าลงัรับประทานอยู ่ซ่ึงลกัษณะ

ของผูช้ายทั้งสองคนน้ีอยู่มุมมองซ่ึงปกติแต่ดูเป็นส่ิงตรงกนัขา้มกลบัวตัถุและสถานท่ีรอบตวัซ่ึง

ปรากฏใหเ้ห็นในลกัษณะท่ีกลบัหวั 

 ความน่าสนในของวิธีการดดัแปลงรูปทรงในผลงานของล าพูช้ินน้ีคือ การท าให้ตวั

ละคร วตัถุ และสถานท่ี ปรากฏอยู่ในหลากหลายมุมมอง บา้งก็เป็นมุมมองปกติตามระดบัสายตา

ของผูช้ม บา้งก็ปรากฏเป็นมุมมองแบบกลบัหวั สร้างความน่าฉงนใหแ้ก่ผูรั้บชมวา่ภาพควรมองภาพ

น้ีในทิศทางไหนกนัแน่หรือส่ิงใดตั้งอยู่บนส่ิงใดกนัแน่ ทั้ งน้ีการท าให้เกินจริงและการดดัแปลง

รูปทรงในผลงานช้ินน้ีนั้นก็เพื่อท่ีจะส่ือสารอาการเมามายจากการร่วมด่ืมสุราของชาวบ้าน เช่น

อาการท่ีลงไปนอนหัวท่ิมพื้น หรืออาการ “โลกกลับหัว” โดยวิธีการแสดงออกด้วยท่าทางและ

มุมมองท่ีแปลกประหลาดเหล่าน้ีลว้นเป็นวิธีการเล่าเร่ืองถึงอาการเมา ออกมาเป็นผลงานจิตรกรรม

ไดอ้ยา่งน่าสนใจ และในแง่ของเน้ือหาล าพูก็ไม่ไดน้ าเสนอในมุมมองท่ีวา่การด่ืมสุราจนเมามายนั้น

เป็นส่ิงท่ีไม่ดีหรือผิดศีลธรรม แต่เลือกท่ีจะน าเสนอมุมมองแห่งความสุขอยา่งง่ายของชาวบา้นใน

สังคมไทย 
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    4) ลกัษณะของการส่ือสารด้วยอารมณ์ขัน  

 รูปแบบเน้ือหาท่ีเด่นชดัอยา่งหน่ึงในผลงานของล าพ ูคือ การถ่ายทอดเร่ืองราวท่ีเตม็ไป

ด้วย “อารมณ์ขนัในเชิงบวก” เช่น ความสุข สนุกสนาน เฮฮา ซ่ึงเป็นความรู้สึกท่ีเรียบง่ายและ

สามารถพบเจอได้ในชีวิตประจ าวนัอยู่แล้ว โดยผูว้ิจ ัยได้คัดเลือกผลงานจิตรกรรมของล าพูท่ี

สามารถถ่ายเร่ืองราวของอารมณ์ขนัเชิงบวกไดอ้ยา่งชดัมาวิเคราะห์จ านวน 2 ช้ิน  ไดแ้ก่ 

 

    
 

ภาพท่ี 177 ภาพผลงาน เกาะให้แน่นๆหน่อยนะน้องนะ ของล าพ ูกนัเสนาะ 
ท่ี ม า  : Lanpu Kansanoh,  work on 2014,  เข้ า ถึ ง เม่ื อ  30 พ ฤ ษ ภ าค ม  2 5 6 1,  เข้ า ถึ ง ไ ด้ จ าก 

http://www.lampukansanoh.com/portfolio_page/hold-on-tight-man/  

 

 1) ผลงาน เกาะให้แน่นๆหน่อยนะน้องนะ (Hold on Tight, Man) เป็นผลงานจิตรกรรม

สีน ้ ามนับนผา้ใบขนาด 200×300 เซนติเมตร ท่ีล าพูได้สร้างสรรค์ไวเ้ม่ือปี พ.ศ. 2558  โดยเป็น

ผลงานท่ีเล่าเร่ืองของชีวิตคนท่ีเลือกใช้บริการของจกัรยานยนตร์รับจา้งในเมืองหลวง โดยบริเวณ

ตรงกลางภาพมีตัวละครหลัก 2 ตวัท่ีใช้ในการเล่าเร่ือง อนัประกอบด้วยชายผิวคล ้ าท่ีก าลังขับ
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จกัรยานยนตร์รับจา้งคนัสีแดงดว้ยสีหนา้ท่าทางท่ีดูเร่งรีบและเมามนั ล าตวัโนม้ไปขา้งหนา้เพื่อท่ีจะ

ตอ้งการท าความเร็วให้ไดม้ากท่ีสุด และถดัมาทางดา้นขวามีผูโ้ดยสารเป็นชายรูปร่างอว้นทว้มสวม

เส้ือผา้ลายดอกสีสันสดใสก าลงัใชมื้อเกาะผูข้บัข่ีจกัรยานยนตร์เอาไว ้ชายผูน้ี้ก าลงัแสดงสีหน้าอนั

หวาดกลวัต่อความเร็วของรถจกัรยานยนตท่ี์ก าลงัขบัเคล่ือนอยูพ่ร้อมทั้งน ้าตาท่ีไหลออกมาเป็นสาย 

และดว้ยความเร็วท่ีของจกัรยานยนตท์ าให้ล าตวัของชายผูน้ี้โน้มไปดา้นหลงั ขาทั้งสองขา้งอา้ออก

และยกข้ึนมา ผมปลอมท่ีชายผูน้ี้สวมใส่อยูก่็ปลิวออกไปตามแรงลมเผยให้เห็นศีรษะท่ีลา้น รวมทั้ง

สัมภาระต่างเช่น เอกสาร กระเป๋า และรองเท้าแตะก็ปลิวหายไปกับแรงลมเช่นกัน บรรยากาศ

โดยรวมของภาพไดถ่้ายทอดให้เห็นเร่ืองราวต่าง ๆ บนทอ้งถนน เช่น รถประจ าทาง รถแท๊คซ่ี และ

จักรยานยนต์ ซ่ึงต่างก็ให้ท้องถนนด้วยความรวดเร็วเช่นกัน พื้นหลังของภาพยงัปรากฏเป็น

หา้งสรรพสินคา้ช่ือดงั เพื่อบ่งบอกวา่เร่ืองราวทั้งหมดในภาพนั้นเกิดข้ึนในบริเวณชุมชนในเมืองอีก

ดว้ย 

  ผลงานช้ินน้ีของล าพูนั้นได้สะทอ้นบรรยากาศของการคมนาคมของชีวิตคนเมืองท่ี

ย  ่าแย่ต่าง ๆ เช่น วิธีการขับข่ีของผู ้ให้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้าง ท่ีขับข่ีอย่างรวดเร็ว น่า

หวาดเสียว และไม่สวมใส่หมวกกนัน๊อค ผูข้บัข่ีนั้นค านึงเพียงแค่จะไปถึงจุดหมายให้เร็วท่ีสุดโดย

ปราศจากการค านึงถึงความปลอดภยัของผูโ้ดยสารและเพื่อนร่วมทางเลยแมแ้ต่น้อย รวมทั้งสภาพ

จราจรอันแออัดและเต็มไปด้วยมลพิษ และด้วยปัจจยัต่าง ๆ เหล่าน้ีท าให้ภาพลักษณ์ของการ

คมนาคมในสังคมเมืองนั้นไม่ใช่เร่ืองท่ีน่าพิศมยัเท่าใดนกั  แต่ล าพกูลบัมีวธีิการถ่ายทอดเร่ืองราวใน

แง่ลบเหล่าน้ีให้กลายเป็นเร่ืองราวท่ีดูมีอารมณ์ขนัได ้ดว้ยวิธีการดดัแปลงรูปร่างจากภาพของบุคคล

ท่ีก าลงัมีสีหน้าก าลงัหวาดกลวั ให้มีสีหน้าและท่าทางท่ีเกินจริง จนดูชวนขนัได้ พร้อมทั้งใส่แต่ง

แตม้เร่ืองราวเขา้ไปเพื่อท่ีจะสร้างอารมณ์ขนั เช่น การท าให้ผมปลอม และสัมภาระต่าง ๆ ประเด็น

ออกมา เป็นตน้ ซ่ึงจากวิธีการเล่าเร่ืองต่าง ๆ ในลกัษณะท่ีท าให้เป็นเร่ืองข าขนันั้นท าให้เห็นไดว้่า

ล าพูนั้นมีมุมมองท่ีสามารถคน้หาและถ่ายทอดอารมณ์ขนัออกมาไดแ้มว้่าจะอยู่ในสถานการณ์ท่ี

ย  ่าแยก่็ตาม 
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ภาพท่ี 178 ภาพผลงาน อยู่ดี ๆ กอ็ยากร้องไห้ ของล าพ ูกนัเสนาะ 
ท่ี ม า  : Lanpu Kansanoh,  work on 2014,  เข้ า ถึ ง เม่ื อ  30 พ ฤ ษ ภ าค ม  2 5 6 1,  เข้ า ถึ ง ไ ด้ จ าก 

http://www.lampukansanoh.com/portfolio_page/what-only-20-baht/ 

 

 2) ผลงาน อยู่ดีๆกอ็ยากร้องไห้ , (“what!!! only 20 baht?!!!)  เป็นผลงานจิตรกรรมบน

ผา้ใบขนาด 200×200 เซนติเมตร ท่ีล าพูได้สร้างสรรค์ข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2557 โดยตวัภาพได้เล่าเร่ือง

บรรยากาศของคู่บ่าวสาวหลงัจากพิธีการส่งตวัเขา้หอท่ี ซ่ึงก็คือการร่วมกนันัง่นบัซองท่ีแขกไดใ้ห้

มาในงานพิธีสมรสวา่ไดเ้ป็นจ านวนเงินเท่าไหร่ โดยเร่ืองราวทั้งหมดเกิดข้ึนบนเตียงในห้องหอของ

คู่บ่าวสาว ทางดา้นซ้ายของภาพปรากฏเป็นภาพของเจา้บ่าวก าลงันัง่หันหลงัท่อนบนสวมใส่เพียง

เส้ือกลา้มสีขาวพร้อมพวงมาลยัคลอ้งคอท่ีไดรั้บมาในพิธีแต่งงาน ส่วนท่อนล่างใส่เพียงกางเกงขา

สั้นสีน ้ าเงินท่ีหย่อนยานจนเผยให้เห็นร่องกน้ออกมาเล็กน้อย ถดัมาดา้นขวามีผูห้ญิงท่ียงัอยู่ในชุด

เจา้สาวก าลงันัง่ชนัเข่าขา้งซา้ยข้ึนมา มือก็พลางแกะนบัเงินในซองท่ีไดรั้บมาจากพิธีสมรส หญิงสาว

ในภาพแสดงสีหน้าตกใจอย่างสุดขีดหลังท่ีเปิดซองออกมาเห็นเป็นธนบัตรราคาเพียง 20 บาท 

พร้อมทั้งน ้าตาท่ีก าลงันองออกมาจนท าใหเ้คร่ืองส าอางนั้นไหลเลอะเทอะบริเวณแกม้ของหญิงสาว 
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 เป็นท่ีทราบกนัดีวา่ในสังคมไทยนั้นพิธีแต่งงานนั้นถือเป็นเร่ืองใหญ่ และถา้งานพิธีนั้น

มีความยิ่งใหญ่เท่าใด เจา้ของงานย่อมท่ีจะคาดหวงัจ านวนเงินจากซองท่ีใส่เอาไวม้ากข้ึนเท่านั้น 

หรืออยา่งนอ้ยก็เพื่อจะไม่ขาดทุนจากเงินท่ีจ่ายไปเพื่อจดังานพิธี และส่ิงท่ีสร้างอารมณ์ขนัเป็นอยา่ง

มากให้แก่ภาพน้ีคือกริยาอาการของเจา้สาวท่ีตกใจจนกรีดร้องออกมาทั้งน ้าตาหลงัจากเปิดซองออก

มาแลว้พบเงินเพียงแค่ 20 บาท รวมทั้งสภาพของคู่บ่าวสาวท่ีเหน็ดเหน่ือยอยา่งเตม็ท่ีจากงานพิธีซ่ึงดู

แตกต่างจากสภาพในงานพิธีทั้งคู่บ่าวสาวนั้นดูสวยงามเรียบร้อย ภาพของความตกใจ ผิดหวงั และ

เหน็ดเหน่ือยท่ีปรากฏอยูใ่นภาพน้ีถึงแมว้า่จะเป็นความรู้สึกดา้นลบแต่ล าพกู็สามารถส่ือสารเร่ืองราว

เหล่าน้ีออกมาในมุมมองท่ีดูตลกขบขนัออกมาไดอ้ยา่งน่าสนใจ 

 ประเด็นทางสังคมทีป่รากฏในผลงานของล าพู 

 จะเห็นไดช้ดัเจนวา่ผลงานของล าพูนั้นจะถ่ายทอดเร่ืองราวต่าง ๆ เก่ียวกบัประเด็นทาง

สังคมไทยท่ีอยู่รอบตวัทั้งส้ิน ซ่ึงล าพูไดส่ื้อสารประเด็นเหล่านั้นออกมาหลายมุมมอง ยกตวัอย่าง

เช่น 

 1. ผลงานของล าพูน้ันสะท้อนความจริงของสังคมในแบบสัจนิยม (Realism) 

 โดยปกตินั้นผลงานศิลปะท่ีมีประเด็นทางสังคมนั้นมกัจะส่ือสารเร่ืองราวต่าง ๆ ใน

แบบสัจนิยม (Realism) ท่ีมกัจะถ่ายทอดความเป็นจริงต่าง ๆ ในสังคมอย่างซ่ือตรงตามความเป็น

จริงไปสู่สังคมวงกวา้งไดรั้บรู้ โดยส่วนใหญ่ของศิลปะท่ีมีแนวคิดในแบบสัจจะนิยมนั้นมกัต่าง ๆ 

ในสังคมท่ีเป็นดา้นลบ เช่น ปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจ ความล าบากยากเข็ญ ความไม่เท่าเทียม 

การถูกริดรอนสิทธิ และการถูกเอารัดเอาเปรียบ เป็นตน้  ศิลปะประเภทน้ีจึงเปรียบไดก้บักบักระจก

ท่ีสะทอ้นความจริงในทุกภาคส่วนของสังคมเผยแพร่ออกไปให้สังคมวงกวา้งไดที้โอกาสรับรู้ไดถึ้ง

ปัญหาเหล่านั้น ทั้งน้ีศิลปะท่ีมีแนวคิดในแบบสัจจะนิยมนั้นมกัจะมีรูปแบบท่ีเป็นแบบเหมือนจริงท่ี

จะถ่ายทอดเร่ืองราวผา่นทางจิตรกรรมท่ีเสมือนจริงดงัท่ีตาเห็นและมีความถูกตอ้งตามหลกัการของ 

กายวภิาค ทศันียวทิยา และทฤษฎีแสงและสี 

 จะเห็นไดว้า่ล าพูนั้นจะถ่ายทอดเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนและเป็นจริงในสังคมออกมา

ผา่นผลงานจิตรกรรม  ซ่ึงท่ีเร่ืองราวท่ีแตกต่างหลากหลาย ซ่ึงส่วนมาเกิดจากประสบการณ์ตรงของ

ล าพูและคนใกลชิ้ด  รวมทั้งภาพเหตุการณ์ท่ีพบเห็นไดจ้ากส่ือต่าง ๆ หรือส่ิงแวดลอ้มรอบตวั และ
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ไม่ไดถ่้ายทอดเพียงความเป็นจริงทางดา้นลบเพียงอยา่งเดียวอยา่ท่ีศิลปะแบบสัจจะนิยมทัว่ไปนิยม

น าเสนอ 

 2. ล าพูน้ันมักจะถ่ายทอดทศันคติในแง่บวกทีม่ีต่อเหตุการณ์ในสังคม 

 เป็นท่ีทราบกนัดีวา่ประเด็นต่าง ๆ ท่ีมีในสังคมนั้นลว้นแลว้แต่ท่ีหลากหลายแง่มุม บา้ง

ก็เป็นเร่ืองราวในแง่บวกซ่ึงคู่ควรแก่การสรรเสริญ ยินดี บา้งก็เป็นเหตุการณ์ในแง่ลบท่ีชวนสลด หด

หู่ หรือในบางกรณีเหตุการณ์เดียวก็มีสามารถวเิคราะห์หรือแสดงความคิดเห็นกนัไดใ้นหลายแง่มุม 

ล าพูถ่ายทอดมุมมองท่ีมีต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคมผ่านทางทศันคติของตวัล าพูเอง ซ่ึงจะเห็นได้

ชดัเจนวา่ล าพูนั้นสามารถคน้หามุมมองหรือทศันคติท่ีเป็นบวกไดเ้จอไม่วา่จะเป็นเหตุการณ์ท่ีดูปกติ

หรือเลวร้ายมากเท่าใดก็ตาม ล าพูสามารถถ่ายทอดและพลิกกลับเร่ืองราวเหล่านั้นให้เป็นเร่ือง

สนุกสนานและน่าขบขนัได ้

 3. ล าพูน้ันท าให้สังคมเข้าใจศิลปะได้ง่ายขึ้นและยกระดับให้ภาพล้อเลียนกลายเป็น

วจิิตรศิลป์ได้  

 ในสังคมไทยนั้นประชาชนส่วนใหญ่มีความสนใจหรือความเขา้ใจในศิลปะท่ีค่อนขา้ง

นอ้ย ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ศิลปะนั้นถูกมองวา่เป็นส่ิงไกลตวัและเขา้ถึงไดย้าก แต่ผลงานของล าพู

นั้นกลบัน าเสนอเร่ืองราวท่ีดูเรียบง่ายและดูธรรมดาในสายตาของคนเท่าไปในสังคม ซ่ึงมกัเป็นภาพ

เหตุการณ์ท่ีสามารถพบเห็นไดท้ัว่ไปในชีวิตประจ าวนั ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีสามารถเขา้ใจและสร้าง

เสียงหัวเราะได้โดยง่ายส าหรับประชาชนทัว่ไปท่ีถึงแมว้่าจะไม่มีความรู้ทางศิลปะมากนัก อีกทั้ง

ล าพูยงัน าลกัษณะของภาพการ์ตูนล้อเลียน ซ่ึงถูกจดัว่าเป็นศิลปะชั้นต ่าท่ีไม่ค่อยจะมีคุณค่าในแง่

ของราคาและสุนทรียภาพเท่าใดนกั น ามาต่อยอดและยกระดบัใหก้ลายเป็นผลงานจิตรกรรมสีน ้ามนั

ท่ีสะทอ้นเร่ืองราวต่าง ๆ ของสังคมออกมาเป็นรูปแบบของจิตรกรรมท่ีดูสดใหม่และมีเอกลกัษณ์

และมีคุณค่าในรูปแบบของวิจิตรศิลป์ จึงสามารถกล่าวไดว้า่ล าพูนั้นเป็นผูย้กระดบัภาพลอ้เลียนให้

สามารถกลายเป็นศิลปะชั้นสูง และท าให้ศิลปะช้ินสูงกลายเป็นส่ิงท่ีสามารถท าให้ประชาชนทัว่ไป

เขา้ใจไดไ้ม่ยากเยน็นกั 
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ศิลปินท่านอืน่ทีม่ีการใช้ลกัษณะของการ์ตูนส่ือสารประเด็นทางสังคม 

 นอกจากศิลปินทั้ง 4 ท่านท่ีผูว้ิจยัไดน้ าผลงานมาศึกษาวิเคราะห์ถึงวิธีการใช้ลกัษณะ

ของการ์ตูนมาสร้างสรรค์ผลงานท่ีมีการส่ือสารเร่ืองประเด็นทางสังคม ยงัมีศิลปินท่านอ่ืนท่ีเล่า

เร่ืองราวทางสังคมโดยท่ีมีลกัษณะของการ์ตูนปรากฏอยูใ่นผลงานดว้ย เช่น 

อมัรินทร์ บุพศิริ 

 อมัรินทร์ บุพศิริ คือศิลปินท่ีสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมท่ีสะท้อนท่ีเร่ืองราวทาง

พฤติกรรมของของคนในสังคมโดยเฉพาะวยัรุ่น ซ่ึงพฤติกรรมดงักล่าวนั้นถูกก าหนดโดยตวัแปร

ต่าง ๆ มากมายเช่น ค่านิยม รสนิยม กระแสสังคม เพศ และวยั เป็นตน้ โดยผลงานของอมัรินทร์นั้น

มีลกัษณะของการ์ตูนปรากฏอยู ่4 ประการ ดงัน้ี 

 1) ลกัษณะของศิลปะรูปลกัษณ์ (Figurative Art)    

 ผลงานของอมัรินทร์นั้นมกัจะส่ือสารเร่ืองราวต่าง ๆ ผ่านทางการออกแบบตวัละครท่ี

มีลักษณะหรือพฤติกรรมของวยัรุ่นสมยัใหม่ท่ีมกัจะชอบกระท าในส่ิงท่ีก าลังเป็นกระแสนิยม 

เพื่อใหต้นเองนั้นดูสวยงาม เป็นท่ียอมรับและพึงพอในของคนรอบขา้ง โดยอมัรินทร์จะเล่าเร่ืองราว

เหล่าน้ีผา่นทางตวัละครท่ีเป็นภาพแทนของวยัรุ่นท่ีก าลงัอยูใ่นกิจกรรมต่าง ๆ ซ่ึงเป็นท่ีในช่วงเวลา

นั้น ผลงานจึงเป็นลกัษณะของการเล่าเร่ืองโดยใชต้วัละครอยา่งชดัเจน 

                                 

ภาพท่ี 179 ภาพผลงานของอมัรินทร์ บุพศิริ ท่ีมีลกัษณ์ของศิลปะรูปลกัษณ์อยา่งชดัเจน 
ท่ีมา : rama9art [นามแฝง], ผลงานศิลปิน , เข้าถึงเม่ือ 21 พฤศจิกายน 2561, เข้าถึงได้จาก 

http://www.rama9art.org/artisan/artdb/artists/home.php?p=profiles&name=Amarin%20Buppasiri 
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 2) ลกัษณะของการเล่าเร่ือง   

 อมัรินทร์นั้นสร้างผลงานท่ีใชต้วัละครในการเล่าเร่ืองราวต่าง ๆ ของสังคมและค่านิยม

ของวยัรุ่นเสมอ เช่น ผลงาน พันล้านฟอลโลเวอร์ - 1,000,000,000 followers ซ่ึงเป็นผลงานท่ีใชต้วั

สะท้อนภาพถ่ายตนเองผ่านโทรศพัท์มือถือ ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีก าลังเป็นท่ีนิยมเป็นอย่างมากใน

ปัจจุบนั ตวัภาพเล่าเร่ืองด้วยท่าทางของตวัละครเพศหญิงมีลกัษณะร่างกายท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมใน

ปัจจุบนั เช่น มีผิวกายท่ีขาวสวย ดวงตาท่ีกลมโต แต่งหน้าจดั ใส่กระโปรงสั้นสีด า สวมใส่เส้ือคอ

ลึกจนเห็นเนินอก โดยพฤติกรรมหรือลกัษณะต่าง ๆ ดงัท่ีกล่าวมาลว้นเป็นการอวดภาพลกัษณ์ของ

ตนเองไปสู่สังคมออนไลน์เพื่อต้องการการยอมรับและจ านวนของผูติ้ดตามท่ีเพิ่มมากข้ึน ซ่ึง

พฤติกรรมเหล่าน้ีคือการเสพติดสังคมออนไลน์ประเภทหน่ึงก าลงัระบาดและก าลงัเป็นท่ีนิยมอยา่ง

มากในหมู่วยัรุ่นไทย 

               

 

ภาพท่ี 180 ภาพผลงาน พันล้านฟอลโลเวอร์ ของ อมัรินทร์ บุพศิริ 
ท่ีมา : ARDEL Gallery of Modern Art [นามแฝง], NONSENSE โดย อัมรินทร์ บุพศิริ, เขา้ถึงเม่ือ 

21 พฤศจิกายน 2561, เขา้ถึงไดจ้าก https://www.facebook.com/115506035157778/photos/pcb. 

1768995169808848/1768994906475541/?type=3&theater&_rdc=1&_rdr 
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 3) ลกัษณะของการท าใหดู้เรียบง่าย 

 ความเรียบง่ายท่ีปรากฏอย่างชัดเจนในผลงานของอมัรินทร์ ก็คือวิธีการเล่าเร่ืองท่ี

มักจะใช้ตัวละครเพียงตัวเดียว รวมทั้ งตัดทอนรายละเอียดต่าง ๆ ของภาพ จนตัวละครและ

ส่ิงแวดลอ้มในภาพมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัการ์ตูนเป็นอย่างมาก ยกตวัอยา่งเช่น ผลงาน Bloomong 

No.7 ซ่ึงเป็นผลงานท่ีใช้ตัวละครหญิงสาววยัรุ่นท าท่าทางคล้ายนางแบบก าลังรอการถ่ายภาพ 

ลกัษณะของตวัละครมีการตวัทอนรายละเอียดท่ีไม่ส าคญัออกไป ใชว้ธีิการเขียนสีในแบบเกล่ียเรียบ 

มีการแสดงออกซ่ึงกลา้มเน้ือและแสงเงาในระดบัหน่ึง  

 

                                

ภาพท่ี 181 ภาพผลงาน Bloomong No.7 ของ อมัรินทร์ บุพศิริ 
ท่ี มา : NEWS PORTFOLIOS*NET [นามแฝง ], นิทรรศการศิลปะ "Alone", เข้าถึ งเม่ือ  21 

พฤศจิกายน 2561, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.portfolios.net/events/alone  
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 4) ลกัษณะของการท าใหดู้เกินจริงหรือบิดเบ้ียว 

 อมัรินทร์นั้นจะสร้างรูปทรงท่ีเป็นภาพแทนของมนุษยท่ี์มีการดดัแปลงรูปร่างในแบบ

ของตวัอมัรินทร์เอง เพื่อส่งเสริมในการเล่าเร่ืองราวท่ีอมัรินทร์เองนั้นตอ้งการจะส่ือ ยกตวัอยา่งเช่น 

ผลงาน Mirror No.4 ซ่ึงเป็นภาพสะทอ้นจากกระจกของเด็กนกัเรียนหญิงท่ีก าลงัเสริมสวยให้ตนเอง

อยู ่โดยอมัรินทร์ไดด้ดัแปลงรูปร่างของเด็กหญิงคนน้ีหลายประการเช่น การท าใหด้วงตาและแกม้มี

ลกัษณะกลมโตกว่ามากกว่าปกติ สีผิวกายท่ีดูขาวอมชมพูมากกว่าปกติ รวมท่าทางของการแต่ง

หนา้ท่ีดูจริงจงัจนเกินงาม ซ่ึงผลงานช้ินน้ีเป็นดัง่ภาพสะทอ้นของพฤติกรรมท่ีดูเกินวยัของวยัรุ่นได้

เป็นอยา่งดี 

 

                   
 

ภาพท่ี 182 ภาพผลงาน Mirror No.4 ของอมัรินทร์ บุพศิริ 
ท่ีมา : rama9art [นามแฝง], ผลงานศิลปิน , เข้าถึงเม่ือ 21 พฤศจิกายน 2561, เข้าถึงได้จาก 

http://www.rama9art.org/artisan/artdb/artists/home.php?p=profiles&name=Amarin%20Buppasiri 
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4.2 กลุ่มประเด็นทางเพศ     

 “เพศ” คือส่ิงท่ีธรรมชาติก าหนดและแบ่งแยกมนุษยแ์ละสัตวทุ์กชนิดในทางกายภาพ 

วา่ใครเป็นชายหรือหญิง ต่อมาสังคมมนุษยก์็ไดเ้ร่ิมแบ่งแยกบทบาท หน้าท่ี และชนชั้นของมนุษย์

ด้วยกนัจากเกณฑ์ทางเพศด้วย เช่น การท่ีเพศชายตอ้งมีความเป็นผูน้ า กล้าหาญ เข้มแข็ง และมี

โอกาสข้ึนเป็นชนชั้นปกครองสูง ส่วนเพศหญิงดูจะเป็นชนชั้นท่ีรองลงมา ตอ้งคอยอยู่ภายใตก้าร

ปกครองของผูช้าย เป็นแม่ศรีเรือน รักนวลสงวนตวั ไม่สามารถแสดงออกถึงความความตอ้งการท่ี

แท้จริงของตนเองได้ รวมทั้งมีโอกาสทางการศึกษาและการปกครองท่ีน้อยกว่าเพศชายอีกด้วย 

ปัจจยัต่าง ๆ เหล่านั้นลว้นแลว้แต่ตีกรอบ และก าหนดถึงบทบาท หน้าท่ี และชนชั้นของแต่ละเพศ

ในสังคมเอาไวแ้ลว้ รวมทั้ง “เพศท่ีสาม” ซ่ึงเป็นเพศทางเลือกท่ีเกิดข้ึนมาอยา่งยาวนานมากแลว้ใน

ประวติัศาสตร์ของมนุษยช์าติ แต่เพศท่ีสามกลบัยงัไม่ไดรั้บการยอมรับในสังคมมากนัก ทั้งในแง่

ของการมีอยู่ หรือการมีบทบาทหน้าท่ีในชนชั้ นปกครอง จนบางคร้ังบุคคลท่ีเป็นเพศท่ีสาม

จ าเป็นตอ้งปกปิดตวัตนและความตอ้งการต่าง ๆ เอาไวไ้ม่ให้คนรอบขา้งรับทราบเพราะเกรงว่าจะ

ไม่ได้รับการยอมรับหรือเป็นท่ีรังเกียจในสังคม ถึงแมว้่าปัจจุบนัความเท่าเทียมทางเพศหรือการ

ยอมรับเพศท่ีสามในสังคมจะเป็นไปในทางท่ีดีข้ึนบา้งแลว้ก็ตาม แต่ความรู้สึกของการถูกกดข่ีหรือ

ความไม่เท่าเทียมทางเพศไม่ว่าจะเพศใดก็ตามก็ได้ถูกถ่ายทอดออกมาผ่านผลงานศิลปะมาอย่าง

มากมายตั้งแต่ในอดีต  

                                  
ภาพท่ี 183 ภาพผลงานศิลปะเก่ียวกบัประเด็นทางเพศของ ไมเคิล เชาวนาศยั 
ท่ีมา : ภาณุ บุญพิพฒันาพงศ,์ อ่านแฟชัน่: 'ไมเคิล เชาวนาศยั' ผูท้า้ทายขนบสังคมดว้ยการจ าแลงกาย

, เข้าถึงเม่ือ 30 กันยายน 2561, เข้าถึงได้จาก https://www.gqthailand.com/style/article/master-of-

disguise 
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 ประเด็นทางเพศนั้นนบัวา่เป็นอีกประเด็นหน่ึงท่ีมนุษยนิ์ยมถ่ายทอดออกมาผา่นผลงาน

ศิลปะมาอย่างยาวนานตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบนั ไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกเร่ืองราวของการ

สืบพนัธ์ุของมนุษย ์(Sexual Reproduction) เช่น ภาพกามสูตร และภาพเชิงสังวาส (Erotic Art) หรือ

จะเป็นการแสดงออกถึงเร่ืองราวทางด้านความรู้สึกทางเพศของมนุษย ์ไม่ว่าจะเป็น กามตณัหา 

ความรู้สึกรักใคร่ การเรียกร้องถึงความเท่าเทียมทางเพศ เพศทางเลือก หรือแมแ้ต่ความงดงามทาง

สรีระของเพศต่าง ๆ รูปแบบทางเน้ือหาเหล่าน้ีไดถู้กถ่ายทอดออกมาผา่นผลงานศิลปะกนัมาอยา่ง

ยาวนานแลว้ทั้งส้ินไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม 

 การ์ตูนซ่ึงเป็นศิลปะและวฒันธรรมประชานิยม (Pop Culture) ประเภทหน่ึงซ่ึงยอ่มหนี

ไม่พน้ท่ีมนุษยจ์ะน ามาเอาการ์ตูนมาเป็นเคร่ืองมือในการถ่ายทอดประเด็นทางเพศเหล่านั้นออกมา 

ซ่ึงผลงานการ์ตูนส่วนมากจะส่ือสารเร่ืองเพศในทางออ้ม เพื่อให้ผูอ่้านไดรั้บรู้และจินตนาการต่อ

ดว้ยตนเองได ้หรือบา้งอาจจะส่ือสารอยา่งโจ่งแจง้ถึงขนาดมีฉากร่วมเพศกนัเลยก็สามารถมีให้พบ

เห็นได้ และด้วยเหตุผลท่ีการ์ตูนเป็นส่ือท่ีสามารถเข้าถึงเยาวชนได้ง่าย จึงมีหลายองค์กรคอย

สอดส่องดูแลส่ือการ์ตูนลามก เหล่าน้ีไม่ให้กลายเป็นส่ิงท่ีมอมเมาเยาวชน และอีกเหตุผลหน่ึงท่ี

มนุษยใ์ชเ้ร่ืองเพศในการส่ือสารผ่านการ์ตูนคือเร่ืองตลกใตส้ะดือ (Dirty Joke) นั้นไดผ้ลและเป็นท่ี

นิยมเสมอ 

 และในวงการศิลปะร่วมสมัยของไทยเองก็มีศิลปินจ านวนมากท่ีส่ือสารเน้ือหาท่ี

เก่ียวขอ้งกบัประเด็นทางเพศและเลือกท่ีจะใชล้กัษณะของการ์ตูนมาเป็นรูปแบบในการส่ือสาร เช่น

ปาริชาติ ศุภพนัธ์, ภูมิ พิชวณิชย,์ อญัชลี อารยะพงศ์พาณิชย ์เป็นตน้ โดยผูว้ิจยัไดเ้ลือกท่ีจะศึกษา

ผลงานของศิลปินเพียง 1 ท่าน คือ  

 

 4.2.1 กฤษฎางค์ อนิทะสอน  

 กฤษฎางค์ อินทะสอน ศิลปินท่ีน าเสนอเร่ืองราวของกรอบทางขนบธรรมเนียม 

ประเพณีท่ีเป็นตวัก าหนด พฤติกรรม บทบาท และเพศวิถีในเพศชาย หญิง หรือแมก้ระทัง่เพศท่ีสาม 

ท่ีปิดกั้นไม่ให้แสดงออกถึงความตอ้งการท่ีแทจ้ริงออกมาได ้ผ่านทางงานจิตรกรรมท่ีผสมผสาน

การ์ตูนกับจิตรกรรมล้านนา โดยผลงานของกฤษฎางค์ ปรากฏลักษณะของการ์ตูนท่ีปรากฏอยู่

ดงัต่อไปน้ี 
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 1) ลกัษณะของศิลปะรูปลกัษณ์   

 จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าผลงานของกฤษฎางค์นั้ นมีลักษณะท่ีเป็นศิลปะรูปลักษณ์

ปรากฏอยู่อย่างชัดเจน ซ่ึงลักษณะดังกล่าวเกิดจากการสร้างรูปทรงท่ีมีการผสมผสานระหว่าง

จิตรกรรมไทยลา้นนากบัรูปลกัษณ์ของการ์ตูนญ่ีปุ่น (มงังะ) ซ่ึงกฤษฎางค์ไดเ้ลือกใช้ลกัษณะของ

รูปทรงท่ีมีการตดัเส้นท่ีดูพร้ิวไหว ฉวดัเฉวียน การใช้สีสันท่ีดูเรียบแบน แทบจะไม่แสดงออกซ่ึง

ปริมาตรหรือกลา้มเน้ือมากนกั การใชภ้าพเล่าเร่ืองแบบเรียงต่อการไปเร่ือยในภาพเดียว รวมทั้งการ

ใช้ทศันียภาพแบบเรียบแบนท่ีไม่แสดงออกซ่ึงมิติหรือความลึกในแบบจิตรกรรมไทยล้านนา มา

ผสมเขา้กบัลายเส้นท่ีดูน่ารักอ่อนหวาน การดดัแปลงรูปร่างของมนุษยใ์ห้ดูอ่อนชอ้ย การท าดวงตา

ใหใ้หญ่โตกวา่ปกติ และการใชสี้สันท่ีดูสดใสแบบของการ์ตูนญ่ีปุ่น จนเกิดเป็นศิลปะรูปแบบใหม่ท่ี

เป็นเอกลกัษณ์ของตวักฤษฎางคเ์องอยา่งชดัเจน นอกจากน้ีกฤษฎางคย์งัท่ีการปรับเปล่ียนและพฒันา

รูปแบบของผลงานอยา่งต่อเน่ืองแต่ยงัคงเอาไวซ่ึ้งรูปแบบอนัเป็นเอกลกัษณ์ของเขาไวเ้ช่นเดิม 
 

                                                   

ภาพท่ี 184 ภาพผลงานของกฤษฎางคท่ี์ปรากฏลกัษณะของศิลปะรูปลกัษณ์อยา่งชดัเจน 
ท่ี ม า  : TUL [น าม แฝ ง ] , Under my skin, เข้ า ถึ ง เม่ื อ  2 9  สิ งห าค ม  2 5 61 , เข้ า ถึ ง ได้ จ าก 

http://www.artbangkok.com/?p=45315 
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 2) ลกัษณะของการเล่าเร่ือง  

 ผลงานจิตรกรรมของกฤษฎางคน์ั้นไม่ไดเ้ล่าเร่ืองต่าง ๆ อยา่งตรงไปตรงมา แต่กลบัเล่า

เร่ืองราวในเชิงสัญลกัษณ์ และปริศนาท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้สพไดพ้ิจารณา และตีความในความหมาย

ซ่ึงแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงเน้ือหาในการสร้างสรรคข์องกฤษฎางคส่์วนใหญ่นั้น คือ ประเด็นทางเพศ

ต่าง ๆ ตามมุมมองและทัศนคติของกฤษฎางค์เอง โดยผูว้ิจยัได้เลือกท่ีจะวิเคราะห์ผลงานของ

กฤษฎางค ์ท่ีมีลกัษณะของการเล่าเร่ืองปรากฏอยูอ่ยา่งเด่นชดัมาวเิคราะห์จ านวน 3 ช้ิน ไดแ้ก่  

 

   
 

ภาพท่ี 185 ภาพผลงาน ข้าเจ้าแม่สาวคาวบอย ของกฤษฎางค ์อินทะสอน 
ท่ีมา : กฤษฎางค์ อินทะสอน, ความลึกลบัท่ีซ่อนเร้นในเพศสภาพ (The mysterious in sexuality) 
(วทิยานิพนธ์ปริญญาศิลปมหาบณัฑิต ทศันศิลป์ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2555), 73. 
 

 1) ผลงาน ข้าเจ้าแม่สาวคาวบอย ของกฤษฎางค์นั้นเป็นผลงานจิตรกรรม สีฝุ่ น และ
ทองค าเปลวบนบานพบักระดาษสา มีการจัดวางองคป์ระกอบของภาพให้ตวัละครเอกนาม บุษบา 
ซ่ึงเป็นตวัละครท่ีกฤษฎางคใ์หเ้ป็นสัญลกัษณ์ของตวัตนและความตอ้งการภายในของตนเอง ในภาพ
น้ีปรากฏเป็นภาพหญิงสาวท่ีก าลงัหันหลงัในภาพ แต่มีการเบือนร่างกายออกมาทางขวาเผยให้เห็น
ถึงใบหนา้และหน้าอกดา้นขวา หญิงสาวคนน้ีมีลกัษณะท่ีเปลือยท่อนบนเปิดเผยให้เห็นถึงรอยสัก
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บริเวณล าตวัและขาอ่อน สยายผมยาวสีด าสนิทแต่ดูยุง่เหยงิ ท่อนล่างสวมใส่ผา้ซ่ินลายพื้นสีแดงตาม
แบบวฒันธรรมลา้นนา แต่บนศีรษะกลบัใส่หมวกคาวบอยและมือก าลงัถือแส้ซ่ึงเป็นลกัษณะของ
คาวบอยในวฒันธรรมอเมริกา รอบกายหอ้มลอ้มดว้ยตุง ซ่ึงเป็นธงในวฒันธรรมของชาวลา้นนา แต่
ในก็ภาพยงัปรากฏสถาปัตยกรรมของชาวตะวนัตกอีกดว้ย ดา้นซ้ายของภาพมีชายท่ีมีลกัษณะของ
ชาวตะวนัตกอยูใ่นสภาพเปลือยกายหนัหลงัให้แก่ภาพ ถูกมดัมือและปากก าลงันัง่อยูบ่นหลงัววัเพศ
เมีย ดา้นขวามีของภาพปรากฏเป็นชายชาวตะวนัตกจ านวนสามคนถูกมนัมือและปาก สภาพเปลือย
กายก าลงันัง่อยูก่บัพื้นดิน และดา้นบนมีหญิงสาวในสภาพเปลือยอกก าลงัห้อยตวัลงมาจากดา้นบน 
พร้อมผมท่ีขดตวักนัจนกลายเป็นรูปร่างคลา้ยงู ท่ีมือสวมใส่เล็บปลอมและมีลกัษณะท่าทางคลา้ย
นางร า ใบหนา้ไม่มีหนา้ตา แต่มีการเขียนอกัขระลา้นนาลงไปบนในหนา้และปรากฏข้ึนบริเวณท่ีวา่ง
ท่ีรายลอ้มอยู ่ 
 เน้ือหาของภาพน้ีนั้นถูกเล่าเร่ืองผ่านตวัละคร บุษบา ท่ีตอ้งรับบทเป็น “คาวบอย” ซ่ึง

เป็นวฒันธรรมหน่ึงของผูช้ายชาวตะวนัตก แต่ในภาพกลบัปรากฏเป็นเพศหญิงท่ีบริเวณร่ายกายมี

การสักลายทั้งแบบวฒันธรรมลา้นนาและวฒันธรรมตะวนัตกผสมกนัอยู ่แสดงให้เห็นถึงความกลา้

หาญท่ีจะเป็นผูน้ าเหนือเพศชาย มือท่ีถือแส้อยูน่ั้นเป็นสัญลกัษณ์แห่งอ านาจท่ีสามารถบงัคบัชายให้

อยูใ่ตอ้  านาจดว้ยเสน่ห์มายาดงัท่ีปรากฏเป็นภาพของชายชาวตะวนัตกในสภาพเปลือยท่ียอมให้จบั

มดัมือ เท้า และปากแต่โดยดี ลกัษณะเหล่าน้ีล้วนตรงกนัข้ามกับกรอบทางวฒันธรรมท่ีสังคมตี

กรอบเอาไวใ้นกบัเพศหญิง ซ่ึงเป็นลกัษณะท่ีดูก้าวร้าวรุนแรง แต่กลับมีรูปลกัษณ์ท่ีมีเสน่ห์ น่า

หลงใหล และชวนคน้หา กลา้เปิดเผยถึงตวัตนและความตอ้งการท่ีแทจ้ริงออกมาให้สังคมภายนอก

ไดรั้บรู้ 

 นอกจากน้ีผลงานยงัสอดแทรกสัญลกัษณ์ท่ีดูสองแง่สองง่ามอีกดว้ย เช่น คาวบอยซ่ึง

เปล่ียนให้เป็นเพศหญิง ท่ีเรียกว่า “คาวเกิร์ล” โดยมีความหมายเป็นนัยถึงท่าทางการร่วมเพศ ซ่ึง

หมายถึงท่าทางท่ีฝ่ายหญิงเป็นผูค้วบคุมการร่วมเพศนั้น  “แม่ววั” ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ท่ีอาจจะหมายถึง

เพศหญิงท่ีมีลกัษณะอุดมสมบูรณ์ตามอุดมคติ และ “ผม” ของผูห้ญิงท่ีห้อยตวัลงมาจากดา้นบนขวา

ของภาพท่ีมีการขดตวัตนมีลกัษณะเป็นรูปงู ซ่ึง “งู” นั้นมีลกัษณะเป็นสัญลกัษณ์ของอวยัวะเพศชาย 

และยงัหมายถึง “ซาตาน” ซ่ึงเป็นผูย้ ัว่ยุมนุษยใ์ห้ลุ่มหลงอยู่ในกามตณัหาตามความช่ือในหลาย

วฒันธรรมอีกดว้ย ทั้งน้ีในตวัภาพยงัปรากฏอกัขระลา้นนาตามพื้นท่ีวา่งต่าง ๆ ซ่ึงยงัปริศนาให้ผูช้ม

ไดคิ้ดหรือพยายามหาความหมายวา่ อกัขระเหล่านั้นก าลงัส่ือสารอะไรกบัผูช้ม 
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ภาพท่ี 186 ภาพผลงาน ม่วนขนาด (Freaking fun) กฤษฎางค ์อินทะสอน 
ท่ีมา : NEWS PORTFOLIOS*NET [นามแฝง], นิทรรศการ "ทบัลาย" (The Remastered), เขา้ถึงเม่ือ 

29 มกราคม 2561, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.portfolios.net/events/the-remastered 

 

 2) ผลงาน ม่วนขนาด (Freaking fun) เป็นผลงานเทคนิคสีฝุ่ นและทองค าเปลวบนไม้

กระดานของกฤษฎางค์ ซ่ึงแสดงในนิทรรศการทบัลาย (The Remastered)  ซ่ึงเป็นนิทรรศการท่ีมี

แนวความคิดหลกัในการหยิบยืมเอาองคป์ระกอบของผลงานจิตรกรรมตะวนัตกช้ินเอกของโลกมา

ปรับเปล่ียน ดัดแปลงจนเป็นรูปแบบของกฤษฎางค์เอง ผลงานช้ินได้รับแรงบันดาลใจด้าน

องคป์ระกอบอยา่งชดัเจนมาจากจิตรกรรมช่ือกอ้งโลกอยา่ง อาหารค า่มือ้สุดท้าย (The Last Supper) 

ผลงานจิตรกรรมช้ินเอกของ เลโอนาร์โด ดา วินชี (Leonardo da Vinci) ซ่ึงเป็นภาพท่ีเล่าถึง

เหตุการณ์การรับประทานอาการคร้ังสุดทา้ยของพระเยซูและสาวกทั้ง 12 คน 

 กฤษฎางคไ์ดห้ยิบยืมองคป์ระกอบและท่าทางต่าง ๆ ท่ีปรากฏในภาพของเลโอนาร์โด 

ดา วินชี ท่ีเป็นจิตรกรรมในแบบตะวนัตก ท่ีมีลกัษณะในการถ่ายทอดแบบเหมือนจริง ทั้งในแง่ของ

สัดส่วน สีสัน และทัศนียวิทยา ซ่ึงเป็นเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นเป็นอย่างมากในผลงานจิตรกรรม

ตะวนัตก มาปรับเปล่ียนและดัดแปลงให้มีลักษณะท่ีผสมผสานระหว่างจิตรกรรมล้านนาและ

การ์ตูนในแบบท่ีกฤษฎางคถ์นดัลงไป ซ่ึงตวัภาพก็ลอ้เลียนกบัผลงานตน้ฉบบัอยูห่ลายประการ เช่น  

มีโต๊ะรับประทานอาหารขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางของภาพถูกปูด้วยผา้สีแดงท่ีมีลวดลายในแบบ

ลา้นนา บนโต๊ะอาหารประกอบไปดว้ยอาหารและสุราในแบบคนไทย แต่ส่ิงท่ีน่าสนใจในผลงาน
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ช้ินน้ีคือ การใชต้วัละครท่ีมีรูปแบบซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ของกฤษฎางคแ์ทนท่ีตวัละครเดิมในภาพ เช่น 

การเปล่ียนจากพระเยซูท่ีเป็นประธานของภาพ ให้กลายเป็นหญิงงามก าลงัร่ายร าในท่วงท่าท่ีดูเยา้

ยวนอยูบ่นใจกลางโตะ๊อาหาร ผมยาวท่ีรุงรังพาดยาวลงมา เน้ือหนงับนร่างเต็มไปดว้ยรอยสัก อีกทั้ง

ยงัประดบัตกแต่งร่างกายดว้ยเส้ือผา้และเคร่ืองทรงในแบบของนางร าลา้นนา  ส่วนสาวกท่ีก าลงัร่วม

โต๊ะอาหารนั้น ก็ถูกเปล่ียนไปเป็นตวัละครซูปเปอร์ฮีโร่ (Superhero) ในการ์ตูนอเมริกา อยู่กริยาท่ี

แตกต่างกนัออกไป บา้งก็ก าลงัท าท่าทางก าลงัสนใจในตวันางร าท่ีอยูใ่จกลางภาพ บางก าลงัเก้ียวพา

ราสีกนัเอง บ้างก าลงัเมามายอยู่กับการร ่ าสุรา และบ้างท าท่าทางก าลังถกเถียงหรือวิจารณ์อะไร

บางอยา่งอยู ่ลกัษณะของตวัละครเหล่าน้ีนั้นถูกเปล่ียนแปลงไปให้เป็นลกัษณะของลายเส้นในแบบ

ล้านนา บางตวัละครก็แสดงออกถึงความปรารถนาทางเพศอย่างชัดเจน เช่นกนั ท่าทางหรือการ

เปล้ืองผา้จนเป็นอวยัวะเพศออกมา 

 การเปล่ียนแปลงตวัละครและรูปแบบของภาพ รวมทั้งเปล่ียนเน้ือหาจากเร่ืองศาสนา

ให้กลายเป็นเร่ืองเพศของกฤษฎางค ์นั้นไม่ไดมี้เจตนาในการลบหลู่หรือลอ้เลียนแต่อยา่งใด แต่เป็น

เพียงการหยิบยืมองคป์ระกอบของภาพมาใช้ แต่ยงัคงส่ือความหมายและสัญลกัษณ์ทางเพศต่าง ๆ 

ในแบบของกฤษฎางค์เอาไว ้เช่นการเปล่ียนประธานของภาพให้กลายเป็นเพศหญิงท่ีมีลกัษณะท่ี

โดดเด่น และย ัว่ยวน ก าลงัร่ายร าอยูบ่นโต๊ะอาหาร ซ่ึงดึงดูดและเรียกร้องความสนใจจากตวัละครท่ี

รายลอ้มอยู ่ทั้ง 12 ตวั โดยตวัละครท่ีรายลอ้มอยูน่ั้นเป็นตวัละครท่ีหยิบยืมมาจากซูปเปอร์ฮีโร่ของ

ชาวตะวนัตก เช่น ซูเปอร์แมน (Superman) ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์แห่งความหวงั, ลีโอไนดัส (Leonidas) 

ผูน้ าของชนเผา่นกัรบสปาร์ตนั หรือกัปตันอเมริกา (Captain America) ตวัแทนของความรักชาติของ

ขาวอเมริกา เป็นตน้ ตวัละครเหล่านั้นถูกสร้างสรรค์และตีความใหม่ ท่ีผสมเอกลกัษณ์ของลา้นนา

เช่น รอยสัก และเคร่ืองแต่งกาย เป็นต้น รวมทั้ งด้านบนของภาพยงัมีงูก าลังกอดรัดเสือด าทาง

ดา้นซ้าย และน าเหยี่ยวทางดา้นขวาของภาพอีกดว้ย ซ่ึง “งู” ยงัเป็นสัญลกัษณ์ของเพศชายและความ

ลุ่มหลงในกิเลศตณัหาไดอี้กดว้ย 

 การแสดงออกดว้ยสัญลกัษณ์ของผลงานช้ินน้ีนั้นจะเห็นไดช้ดัว่า กฤษฎางค์ตั้งใจให้

ผูห้ญิงท่ีเป็นประธานอยู่ตรงกลางของภาพเป็นสัญลกัษณ์ซ่ึงแสดงถึง “อ านาจ” ซ่ึงเกิดจากการใช้

ความงาม และเสน่ห์มายา เยา้ยวนให้ผูอ่ื้นลุ่มหลงในความงามนั้น ซ่ึงจะเห็นไดช้ดัเจนวา่ความงาม

นั้นเป็นอ านาจท่ีทรงพลงัอย่างหน่ึงท่ีเพศหญิงมี ถดัมาคือภาพของซูปเปอร์ฮีโร่ทั้ง 12 ท่ีรายลอ้มอยู ่
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จะเห็นไดช้ดัวา่ตวัละครเหล่าน้ี เป็นสัญลกัษณ์ของเพศชายท่ีเป่ียมลน้ไปดว้ย พลงั อ านาจ และความ

กล้าหาญ ซ่ึงเป็นคุณสมบติัขั้นพื้นฐานท่ีเพศชายพึงมีตามท่ีสังคมได้ตีกรอบเอาไว ้แต่ตวัละคร

เหล่านั้นกลบัมีท่าทางท่ีก าลงัช่ืนชม และลุ่มหลง อยูใ่นกิเลศตณัหาและความงามของสตรีท่ีอยูเ่บ้ือง

หนา้ ดงัจะส่ือสารวา่ถึงแมว้า่ผูช้ายจะมีอ านาจและก าลงัยิ่งใหญ่มากแค่ไหนก็ตาม สุดทา้ยก็ตอ้งพ่าย

แพใ้หก้บัอ านาจแห่งความลุ่มหลงในกิเลศ ตณัหา และสตรี 

 

                                
 

ภาพท่ี 187 ภาพผลงาน Forbidden bite (กัดสวาท) ของกฤษฎางค ์อินทะสอน 
ท่ีมา : Krissadank Intasorn, รูปภาพบนไทม์ไลน์ , เข้าถึงเม่ือ 29 กันยายน 2561, เข้าถึงได้จาก 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1 0 1 5 5 8 4 8 2 8 7 7 8 8 5 4 9&set=pb.6 5 1 4 2 3 5 4 8 . -

2207520000.1538295815.&type=3&theater 

 

 3) ผลงาน Forbidden bite (กัดสวาท) เป็นผลงานจิตรกรรมสีอะครีลิคบนผา้ใบขนาด 

180 x 100 เซนติเมตร ซ่ึงจดัแสดงในนิทรรศการ Beyond Artistic Boundary ความงามขา้มขอบเขต 

โดย มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ  ณ ณ หอศิลป์พระนางเจ้าฯ ตั้ งแต่วนัท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561 - 8 

มกราคม พ.ศ. 2562 การเล่าเร่ืองของผลงานช้ินน้ีโดยการใชต้วัละครหลกัท่ีมีลกัษณะเป็นเพศชายท่ี

เปลือยกาย ในภาพปรากฏให้เห็นเพียงคร่ึงท่อนบนจนเกิดเห็นอวยัวะเพศ ร่างกายสีชมพูอ่อนมี
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กลา้มเน้ือท่ีดูก าย  าแข็งแรง หน้าตาดูมีสเน่ห์ชวนให้หลงใหล มีผมหนวด คิ้ว และเคราท่ีดูหนาดก

และเป็นสีฟ้าสดใสบนหนา้ฝากมีเขาสีด างอกออกมา 2 ขา้ง ตามร่างกายปรากฏรอยสักสีด าในแบบ

ลา้นนา ดอกไม ้และหวัใจ นอกจากน้ียงัท่ีรอยสักรูป ลวดหนามอยูร่อบหนา้ผากอีกดว้ย ก าลงัแสดง

ท่าทางท่ีก าลงัชูมือขวาข้ึนมาถือผลแอปเป้ิลท่ีถูกกดัออกไปแลว้ 1 ค า  มีตวัละครงูท่ีมีเกล็ดสีฟ้า แดง 

และเหลืองก าลงัเล้ือยพนัรอบตวัละครหลกัตั้งแต่ ขา้งล าตวั คอ และมือขวาตวามล าดบั บริเวณรอบ

ภาพมีตน้ไมล้กัษณะแบบจิตรกรรมไทยปรากฏอยูมี่ล าตน้สีฟ้า แต่มีใบและดอกท่ีเป็นสีแดง มีกอ้น

เมฆสีฟ้าและตวัอกัษรแนวแบบลา้นนาสีเหลืองกระจดักระจายอยูโ่ดยรอบ พื้นหลงัของภาพท่ีเป็นสี

เทาท่ีเกิดจากการระบายโดยให้คงเหลือทีแปรงเอาไว ้ เร่ืองราวต่าง ๆ ในภาพถึงดูเป็นเร่ืองราวท่ีมา

จากความเช่ือทางตะวนัตก แต่กฤษฎางคก์็ไดผ้สมผสานรูปแบบของจิตรกรรมลา้นนาเขา้ไปดว้ยโดย

สามารถสังเกตไดจ้ากรูปแบบของลายเส้นของวตัถุต่าง ๆ เช่น รอยสัก ตน้ไม ้ดอกไม ้ตวัอกัษร และ

กอ้นเมฆ เป็นตน้ 

 การเล่าเร่ืองในผลงานช้ินน้ีนั้นเป็นเร่ืองราวของอดมั มนุษยค์นแรกของโลกตามความ

เช่ือของหลายศาสนา และงู ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของซาตาน ซ่ึงเป็นจอมปีศาจท่ีคอยหลอกล่อมนุษยใ์ห้

หลงใหลในกิเลสตณัหาและกระท าในส่ิงท่ีชัว่ร้าย เร่ืองราวเกิดจากการท่ีงูนั้นหลอกล่อให้อดมักิน

ผลแอปเป้ิล ซ่ึงเป็นผลไมแ้ห่งความรู้ชัว่ดี จนถูกขบัไล่ออกจากสวนเอเดนในท่ีสุด กฤษฏางค์ได้

ตีความเอาเร่ืองราวต่าง ๆ มาถ่ายทอดเป็นผลงานของตวัเองโดยการส่ือสารในเชิงสัญลกัษณ์ เช่น 

ร่างกายท่าทาง และรูปร่างหน้าตาของอดมัท่ีดูงดงามตามแบบอุดมคติจนชวนหลงใหลแสดงถึง

กิเลสตณัหา และกามรมณ์ของมนุษยท์ัว่ไป เขาท่ีงอกออกมาจากหน้าผากเป็นสัญลกัษณ์ซาตานผู้

เป็นตวัแทนแห่งความชัว่ชา้ ตามร่างกายก็ปรากฏรอยสักรูปลวดหนามท่ีหนา้ผากอนัเป็นสัญลกัษณ์

อยา่งหน่ึงของพระเยซูผูเ้ป็นศาสดาเห่งคริสตศาสนา นั้นเล่าถึงการมีอยูข่องความดีและความชัว่อยู่

ในตวัคน  

 จากลักษณะของผลงาน จะเห็นได้ว่ากฤษฎางค์ นั้ นไม่ได้เล่าเร่ืองอย่างชัดเจนหรือ

ตรงไปตรงมาอย่างท่ีการ์ตูนนิยมท า แต่กลบัเลือกท่ีจะส่ือความหมายทางออ้มด้วยสัญลกัษณ์ ใน

ลกัษณะท่ีเป็นนัย สองแง่สองง่าม และเปิดโอกาสให้ผูเ้สพได้ตีความถึงความหมายท่ีแตกต่างกนั

ออกไป ตามแต่ท่ีผูเ้สพแต่ละคนจะมอง ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์อยา่งหน่ึงท่ีน่าสนใจของศิลปะท่ีเล่าเร่ือง

ดว้ยสัญลกัษณ์ 
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 3) ลกัษณะของการท าให้ดูเรียบง่าย  

 ลกัษณะทางรูปแบบท่ีโดดเด่นในผลงานศิลปะของกฤษฎางค์ คือการผสมผสานของ

ลกัษณะของการ์ตูนและจิตรกรรมลา้นนา โดยเป็นวฒันธรรมท่ีใหม่และเก่าซ่ึงมีความแตกต่างกนัทั้ง

รูปแบบ ขนบธรรมเนียม ยุคสมยั และเน้ือหา หากมองโดยผิวเผินจะรู้สึกได้ว่าสองวฒันธรรมน้ี

อาจจะผสมผสานกนัไดไ้ดย้าก แต่กฤษฎางคก์็สามารถสร้างสรรคอ์อกมาไดอ้ยา่งมีเอกลกัษณ์และลง

ตวั ซ่ึงอาจจะเป็นเพราะทั้งการ์ตูนและจิตรกรรมลา้นนานั้นมีลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงและเช่ือมโยงกนัอยู ่

คือการท าให้ดูเรียบง่าย (Simplified) โดยกฤษฎางค์เองมีความช่ืนชอบและเห็นถึงความคลา้ยคลึง

ของการ์ตูนและจิตรกรรมลา้นนา จึงน ามาผสมผสาน ดดัแปลง จนเกิดเป็นจิตรกรรมรูปแบบใหม่ได้

อยา่งน่าสนใจ 

 กฤษฎางค์นั้ นสร้างสรรค์ผลงานศิลปะโดยได้รับแรงบันดาลใจมากจากจิตรกรรม

ลา้นนาและการ์ตูนญ่ีปุ่น (Manga) เป็นหลกั ซ่ึงการ์ตูนญ่ีปุ่นนั้นมีลายเส้นท่ีเป็นเอกลกัษณ์ เช่น การ

วาดดว้ยตาท่ีดูกลมโต ลดทอนรายละเอียดให้เหลือแต่ส่ิงท่ีจ  าเป็น การใช้สีท่ีสดใสและเรียบแบบ

รวมทั้งลายเส้นท่ีดูเฉียบคมและเรียบง่าย ดว้ยเอกลกัษณ์เหล่าน้ีท าให้กฤษฎางค์น ามาดดัแปลงและ

หยิบมาน ามาเป็นลกัษณะในการสร้างสรรคข์องตนเอง โดยเขานั้นไดรั้บแรงบนัดาลในจากการ์ตูน

ญ่ีปุ่นหลากหลายแนว เช่น การ์ตูนสยองขวญั การ์ตูนอนิเมะ (Anime) และการ์ตูนส าหรับเด็กและ

วยัรุ่น เป็นตน้ 

 การผสมผสานทางด้านลักษณะระหว่างจิตรกรรมล้านนาและการ์ตูนญ่ีปุ่นของ

กฤษฎางค์นั้นมีทั้งการใชล้ายเส้นท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของทั้ง 2 วฒันธรรมมาปรับเปล่ียน ดดัแปลงจน

กลายเป็นรูปแบบเฉพาะตวั และการหยบิยมืเอาตวัละคร (Character) ของการ์ตูนมาปรากฏ และเป็น

ส่วนหน่ึงของการการเล่าเร่ืองในตวัผลงานของกฤษฎางค ์

 ผลงานจิตรกรรมของกฤษฎางค์มีลกัษณะท่ีใช้การตดัเส้นท่ีดูรุนแรง ชัดเจน ไม่ได้ดู

ประณีต บรรจง หรืออ่อนชอ้ยดงัเช่นจิตรกรรมไทยตามจารีตประเพณี ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์อยา่งหน่ึง

ในจิตรกรรมแบบลา้นนา มกัใชล้ายเส้นสีด าหรือแดงตดัเส้นขอบของรูปร่างอยา่งชดัเจน มีการตวดั

ลายเส้นหลากหลายขนาดและทิศทางอยา่งอิสระและมัน่ใจ รวมทั้งใชเ้ส้นในการแสดงรายละเอียด

ต่าง ๆ เช่น เส้ือผา้ สีหนา้ เส้นผม และรอยสัก เป็นตน้ 
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 กฤษฎางค์นิยมใช้เทคนิคพื้นบ้านของจิตรกรรมล้านนามาสร้างสรรค์อย่างสีฝุ่ น ซ่ึง

มกัจะใช้ สีแดงชาด สีน ้ าเงิน สีเขียวสนิม และสีทองแดง ผนวกกบัการใช้สีสันท่ีดูสดใสในแบบ

การ์ตูนญ่ีปุ่น ซ่ึงการลงสีจะทีลกัษณะท่ีเรียบแบบ ดูเป็น 2 มิติมากกว่าจะท าให้ดูมีน ้ าหนักแสงเงา

ตามความเป็นจริง แต่จะใช้สีสันท่ีดูฉูดฉาด ดึงดูดตา และซ่อนความหมายไปในเชิงสัญลกัษณ์ไว้

อย่างมากกว่า โดยผูว้ิจยัได้เลือกน าผลงานของกฤษฎางค์ท่ีลักษณะของการท าให้เรียบง่ายมา

วเิคราะห์จ านวน 2 ช้ิน ไดแ้ก่ 

 

                      
 

ภาพท่ี 188 ภาพผลงาน The wrecker  ของกฤษฎางค ์อินทะสอน 
ท่ีมา : Number 1 Gallery [นามแฝง], WELCOME TO OPAL’S WORLD, เข้าถึงเม่ือ 29 มกราคม 

2 5 6 1 , เข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก  http://www.number1 gallery.com/Exhibition.aspx?name=welcome-to-

opal%E2%80%99s-world 

 

 1) ผลงาน The wrecker เป็นผลงานจิตรกรรมสีอะครีลิคบนผา้ใบของกฤษฎางค์ ซ่ึงจดั

แสดงในนิทรรศการ WELCOME TO OPAL’S WORLD ผลงานประกอบด้วยตวัละครเพศหญิง

ก าลงัแกวง่ตวัไปพร้อมกบัลูกตุม้เหล็กในสภาพเปลือยกายโดยสวมใส่เพียงรองเทา้บูสท์หนงัยาวสี

แดงเท่านั้น ผิวกายสีชมพูสดใสพร้อมทั้งรอยสักตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น เสือโคร่ง ดอกไม ้
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ยนัต ์เป็นตน้ มือซ้ายก าลงัป้อนไอศกรีมสีชมพูท่ีก าลงัละลายเขา้ปาก ฉากหลงัเป็นระนาบแบนสีเทา 

พร้อมมีเศษซากของประติมากรรม เดวิด สวมแวน่ตากนัแดดสีแดง กระจดักระจาย ล่องลอยอยูท่ ัว่

ภาพ บา้งมีของเหลวสีชมพูไหลเยิม้ออกมาจาก ล าแขน และรูหู มีตวัหนงัสือไทยปรากฏในลกัษณะ

ของลวดลายกราฟิคเขียนวา่ “แบม” และ “ปัง!!”  มีการใชเ้ส้นสินเทา ซ่ึงเป็นเส้นท่ีแบ่งเร่ืองราวเป็น

ช่อง ๆ ในแบบศิลปะไทยปรากฏอยูท่างดา้นซ้ายบนของภาพ ซ่ึงภายในช่องนั้นไดบ้รรจุ กอ้นเมฆ 

สายรุ้ง และพระอาทิตยท่ี์ถูกเขียนในลกัษณะของศิลปะไทย 

 ลกัษณะโดยรวมของผลงานจิตรกรรมช้ินน้ี คือการถ่ายทอดด้วยเส้นในลกัษณะของ

จิตรกรรมไทยล้านนาเป็นหลัก หน้าตาและรูปร่างถูกเขียนในถ่ายทอดในลักษณะไทย แต่การ

ปรับเปล่ียนและเติมต่างกลา้มเน้ือและท่าทางให้ดูสมจริงยิ่งข้ึน สามารถเคล่ือนไหวตามธรรมชาติ

ของมนุษย์มากกว่ารูปแบบปกติของจิตรกรรมไทยล้านนาแบบเดิม รวมทั้ งภาพของช้ินส่วน

ประติมากรรมเดวิด ท่ีกระจดักระจายอยูท่ ัว่ภาพ ซ่ึงแต่เดิมเป็นประติมากรรมตะวนัตกท่ีเน้นความ

ถูกตอ้งและสมจริงของกลา้มเน้ือ แต่กฤษฎางค์ก็ปรับเปล่ียนให้เป็นภาพลายเส้นท่ีดูเรียบง่ายแต่ยงั

หลงเหลือรายละเอียดของกล้ามเน้ืออยู่บ้าง รวมทั้ งรายละเอียดเล็กน้อยของภาพก็ถูกเขียนด้วย

ลายเส้นท่ีดูอิสระแต่มีรายละเอียดท่ีซบัซ้อน ทางดา้นการใชสี้ของผลงานช้ินน้ีจะเห็นไวว้า่ศิลปินจะ

ใชมี้ท่ีดูเรียบแบนดูเป็นสองมิติ ไม่แสดงถึงน ้ าหนกัแสงเงาเพื่อให้ดูสมจริง สีสันท่ีเลือกใชก้็เป็นสีท่ี

ดูสดใส ดึงดูดตา และดูเป็นไปในเชิงสัญลกัษณ์และอุดมคติเสียเป็นส่วนมาก จากลกัษณะดงักล่าวท่ี

ปรากฏในผลงาน คือการผสมผสานระหว่างการใช้เส้นท่ีเป็นเอกลักษณ์ในแบบจิตรกรรมไทย

ลา้นนา ซ่ึงลดทอนมาจากความเป็นจริง ให้เป็นรูปร่างท่ีพล้ิวไหว อิสระ และงดงาม ผนวกเขา้กบั

การใช้สีสันท่ีเรียบแบบและดูสดใสในแบบการ์ตูนญ่ีปุ่น จนกลายมาเป็นผลงานซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์

ของตวัศิลปินเอง 

 2) ผลงาน The Ride (again) เป็นผลงานจิตรกรรมสีอะครีลิคบนผา้ใบขนาด 140 x 170 

เซนติเมตร ซ่ึงจัดแสดงในนิทรรศการ Under my skin ณ Number 1 Gallery ตั้ งแค่วนัท่ี  7 – 28 

เมษายน พ.ศ. 2561 ผลงานเล่าเร่ืองโดยอ้างอิงมาจากตวัละครจากภาพยนตร์เร่ือง จูราสสิก เวิร์ล 

(Jurrac World) ตวัภาพปรากฏเป็นตวัละครหลกั 2 ตวัประกอบด้วยมนุษยเ์พศชายท่ีอยู่ในภาพท่ี

เปลือยกายสวมใส่เพียงรองเทา้บู๊ทหนงัสีเหลืองอ่อนท่ีเทา้เท่านั้น มีลกัษณะร่างกายท่ีดูก าย  าและผิว

กายสีชมพอู่อน แต่มีท่าทางท่ีออ้นแอน้คลา้ยผูห้ญิง มีหนวด เครา คิ้ว ผม และขนรักแร้สีฟ้าสดใส มี
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รอยสักในแบบลา้นนาปรากฏอยูต่ามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย มือซ้ายก าลงัโบกสะบดัหมวกคาวบอย 

โดยตวัละครตวัน้ีนั้นก าลงัขบัข่ีไดโนเสาร์พนัธ์ุ แรปเตอร์ (Raptor) มีลวดลายสีเขียว แดง และน ้ า

เงินอยู่ตามล าตวั มีก้อยเมฆสีชมพูปรากฏอยู่บริเวณด้านบนและล่างของภาพ พื้นหลังของภาพ

ปรากฏเป็นรูปทรงกลมท่ีเป็นระนาบสีแดงสดถูกตดัเส้นดว้ยสีด าอยูต่รงกลางพื้นหลางท่ีเป็นระนาบ

สีเงิน 

                         
 

ภาพท่ี 189 ภาพผลงาน The Ride (again) ของกฤษฎางค ์อินทะสอน 
ท่ีมา : Number 1 Gallery [นามแฝง], Under my skin, เข้าถึงเม่ือ 29 มกราคม 2561 , เข้าถึงได้จาก 

http://www.number1gallery.com/Exhibition.aspx?name=under-my-skin 

 

 ลกัษณะของความเรียบง่ายท่ีปรากฏอยู่อย่างเด่นชดัท่ีปรากฏอยู่ในผลงานเช่นน้ีมีอยู่

หลายประการ เช่นการใชอ้งคป์ระกอบของการเล่าเร่ืองท่ีมีตวัละครเพียงแค่ 2 ตวั และการสร้างตวั

ละครท่ีมีลกัษณะท่ีดูตดัทอนรายละเอียดออกจากความเป็นจริง ดงัจะสังเกตไดจ้ากรูปทรงของตวั

ละครท่ีใชก้ารตดัเส้นในการน าเสนอรายละเอียด โดยตวัละครมนุษยเ์พศท่ีมีการใช้ลายเส้นในการ

แสดงซ่ึงกลา้มเน้ือ แต่ก็มีการใชสี้เพื่อแสดงออกซ่ึงปริมาตรและความเป็นมวลเพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น 

ส่วนรูปทรงอ่ืนในภาพมีลักษณะท่ีดูเรียบแบบ โดยเฉพาะพื้นหลังท่ีเป็นเพียงรูปทรงสีแดงและ

ระนาบสีเงินเพียงเท่านั้น 
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 4) ลกัษณะของการท าให้ดูเกินจริงหรือบิดเบีย้ว  

 กฤษฎางค์นั้นไดรั้บอิทธิพลในการท าให้เกินจริงและบิดเบ้ียว มาจากนกัเขียนการ์ตูน

สยองขวญัชาวญ่ีปุ่นนาม จุนจิ อิโตะ (Junji Ito) ซ่ึงมีผลงานเขียนการ์ตูนช่ือดงัอยา่ง ปลามรณะ, กน้

หอยมรณะ, และสูญส้ินความเป็นคน เป็นตน้ ซ่ึงผลงานของจุนจิ มีเน้ือเร่ืองท่ีสยดสยอง น่าขนลุก 

และชวนพิศวง รวมทั้งการถ่ายการ์ตูนท่ีมีลกัษณะสมจริง แต่แผงไปดว้ยลกัษณะท่ีดูบิดเบ้ียว แปลก

ประหลาด คุม้คลัง่ ชวนหวาดกลวั   

 จุนจิ อิโตะมีลกัษณะพิเศษในการดดัแปลงรูปร่างของมนุษยท่ี์แตกต่างไปจากนกัเขียน

การ์ตูนท่านอ่ืน คือการดดัแปลงรูปร่างของอวยัวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายให้บิดเบ้ียว หรือฉีกขาดได้

อย่างน่าสยดสยอง เช่น การออกแบบให้เส้นผมบนศีรษะของมนุษยมี์ชีวิตจิตใจและท าตามความ

ตอ้งการของตวัมนัเอง และการท าให้ร่างกายหรืออวยัวะบางส่วนของมนุษยมี์ลกัษณะเป็นกน้หอย 

เป็นตน้ ซ่ึงจุนจิถ่ายทอดจินตนาการเหล่าน้ีออกมาผ่านลายเส้นและน ้ าหนัก ได้อย่างหดหู่ อึดอดั 

และชวนอาเจียน ซ่ึงเขาอีกเป็นแรงบนัดาลใหแ้ก่นกัเขียนการ์ตูนสยองขวญัรุ่นใหม่เป็นจ านวนมาก 

 

        
 

ภาพท่ี 190 ภาพผลงานการ์ตูนสยองขวญัของจุนจิ อิโตะ (Junji Ito) 
ท่ีมา : MGR Online [นามแฝง], "จุนจิ อิโต"้ ผูเ้ขียน "กน้หอยมรณะ", เขา้ถึงเม่ือ 31 มกราคม 2561, 

เขา้ถึงไดจ้าก https://www.manager.co.th/Game/ViewNews.aspx?NewsID=9580000109505&Html 

=1&TabID=3& 
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 กฤษฎางค์เองก็ได้รับอิทธิพลของลายเส้นและลักษณะแสดงออกมาจากจุนจิ อิโต ้

เช่นกนั ซ่ึงจะสังเกตได้จากผลงานบางช้ินของกฤษฎางค์มีการใช้ลายเส้นท่ีดูรุนแรงและน่ากลัว 

รวมทั้งการบิดเบ้ียว หรือการท าให้อวยัวะบางส่วนมีความใหญ่โตหรือมีจ านวนมากกว่าปกติ เช่น 

การเขียนเส้นผมให้ดูยาวและรกรุงรังมากกว่าปกติ และยงัใช้ไปผูกมดั จบัตรึงกบัตวัละคนอ่ืนใน

ภาพอีกดว้ย รวมทั้งการแสดงของสีหนา้และท่าทางตวัละครในภาพซ่ึงมีลกัษณะการแสดงออกทาง

อารมณ์ท่ีดูรุนแรงมากกวา่ปกติ 

 

           
 

ภาพท่ี 191 ภาพเปรียบเทียบถึงอิทธพลของจุนจิ ท่ีมีต่อกฤษฎางค ์
 

 ผูว้ิจยัไดเ้ลือกน าผลงานของกฤษฎางค์ท่ีมีลกัษณะของการท าให้เกินจริงหรือบิดเบ้ียว

อยา่งโดดเด่นมาวเิคราะห์จ านวน 3 ช้ิน ไดแ้ก่  

 1) ผลงาน Passion 06 (Ourselves) เป็นผลงานท่ีจดัแสดงในนิทรรศการ Burnt petals

โดยตวัภาพมีการใช้สีท่ีค่อนขา้งน้อยเพียงสีด าและแดง คลา้ยผลงานวาดเส้น บริเวณดา้นขวาของ

ภาพปรากฏเป็นกลุ่มกอ้นของวตัถุและส่ิงมีชีวิตผสมกนัอนัประกอบไดด้ว้ย อวยัวะของมนุษยเ์ช่น 

ศีรษะจ านวนมากท่ีมีเส้นผมท่ียึดยาวรัดพนักนัจนดูยุง่เหยิง น้ิวมือ แขนจ านวนมากก าลงัท าท่าทาง

ต่าง ๆ เช่น จบั บีบรัด และดึงเส้นผมอยู ่โดยกลุ่มของรูปทรงดงักล่าวน้ีเช่ือมโยงมาจากรูปทรงท่ีมี

ลกัษณะของคล่ืนทะเลท่ีอยู่บริเวณซ้ายมือของภาพ ซ่ึงปรากฏน้ิวมือและแขนอีกจ านวนมากยื่น

ออกมาจากฟองคล่ืนน้ีอีกดว้ย พื้นหลงัของภาพใชสี้แดงท่ีค่อนขา้งบางลงบนพื้นระนาบสีขาว โดย

ไม่ไดต้ั้งใจท่ีจะเกล่ียใหสี้ดูเรียบเสมอกนั   
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ภาพท่ี 192 ภาพ Passion 06 (Ourselves) ของกฤษฎางค ์อินทะสอน 
ท่ีมา : Number 1 Gallery [นามแฝง], Burnt petals : The beginning of mysterious flower, เขา้ถึงเม่ือ 

29 มกราคม 2561 , เข้าถึงได้จาก http://www.number1gallery.com/Exhibition.aspx?name=burnt-

petals-:-the-beginning-of-mysterious-flower 

 

 จะเห็นไดช้ดัเจนวา่รูปทรงต่าง ๆ ท่ีปรากฏลว้นแต่เป็นรูปทรงท่ีมีการดดัแปลงให้ดูเกิน

จริงและบิดเบ้ียวแทบทั้งส้ิน โดยสามารถสังเกตุได้จากรูปทรงท่ีดูโดดเด่นทางดา้นขวาของภาพท่ี

ลกัษณะคลา้ยกบัสัตวท่ี์มีลกัษณะอนัน่าขยะแขยงและสยดสยอง ซ่ึงเป็นรูปร่างท่ีดดัแปลงมาจาก

อวยัวะส่วนต่าง ๆ ของมนุษยท่ี์น ามาผสมและดดัแปลง เช่น ศีรษะท่ีแสดงออกซ่ึงสีหน้าอนัหมอง

เศร้าจนดูน่าขนลุก เส้นผมท่ีผูดรัดส่วนต่าง ๆ เอาไวด้้วยกนัจนแน่น รวมทั้งน้ิวมือขนาดต่าง ๆ ท่ี

คอยจบัรวบอวยัวะอ่ืน ๆ เอาไวอ้ย่างน่ากลวั รวมทั้งการใช้สีด าท่ีให้บรรยากาศท่ีดูมืดหม่น และสี

แดงท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัเลือดอีกดว้ย จนสามารถสรุปไดว้า่รูปทรงต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นภาพลว้นเกิดจาก

การดดัแปลงรูปร่างต่าง ๆ ของมนุษยท่ี์มีลกัษณะท่ีดูเกินจริง เพื่อท่ีจะได้สามารถถ่ายทอดอารมณ์

ของความสยดสยอง น่ากลวั มากกวา่ท่ีสนใจเร่ืองรายละเอียดและความเหมือนจริง 
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ภาพท่ี 193 ภาพ Passion 07 (centipede01) ของกฤษฎางค ์อินทะสอน 
ท่ีมา : Number 1 Gallery [นามแฝง], Burnt petals : The beginning of mysterious flower, เขา้ถึงเม่ือ 

29 มกราคม 2561 , เข้าถึงได้จาก http://www.number1gallery.com/Exhibition.aspx?name=burnt-

petals-:-the-beginning-of-mysterious-flower 

 

 2) ผลงาน Passion 07 (centipede01) เป็นผลงานจิตรกรรมสีอะครีลิคบนผา้ใบขนาด 

195 x 35 เซนติ เมตร ซ่ึ งจัดแสดงในนิทรรศการ  Burnt Petals : The Beginning of Mysterious 

Flower ณ Number 1 Gallery ตวัภาพท่ีลกัษณะเป็นจิตรกรรมแนวตั้งท่ีมีขนาดยาวกวา่ปกติ ตวัละคร

หลกัมีลกัษณะท่ีดูเป็นสัตวป์ระหลาดซ่ึงเกิดจากการประกอบกนัของอวยัวะส่วนต่าง ๆ ของมนุษย์
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และสัตว ์เช่น ศีรษะมีมีลกัษณะของมนุษยเ์พศหญิงท่ีก าลงัแสยะยิ้มออกอย่างน่าสยดสยอง มีผมท่ี

ยาวรุงรังปกคลุมใบหน้าบางส่วน ล าตวัท่ีลกัษณะท่ีเรียวยาวคล้ายกบัตะขาบ มีเตา้นมของผูห้ญิง

จ านวนมากเรียงตวัลงมา มีขาท่ีลกัษณะคล้ายคลึงกบัขาแมลงจ านวนมากงอกออกมาบริเวณขา้ง

ล าตวั ขาบางขา้งก็ใชจ้บัเหง่ือท่ีเป็นศีรษะของมนุษยเ์อาไว ้พื้นหลงัของภาพถูกระบายดว้ยสีแดงและ

ด า โดยมีการทิ้งรอยฝีแปรงเอาไวใ้ห้เห็นชดัเจน รูปทรงหรืออวยัวะต่าง ๆ ยงัเป็นการส่ือความหมาย

ในเชิงสัญลกัษณ์อีกดว้ย เช่น เพศหญิงท่ีมองวา่เป็นส่ิงสวยงามและก็แฝงเอาไวด้ว้ยความน่ากลวั เตา้

นมอนัเป็นสัญลกัษณ์ของความหลงไหลในกามรมณ์และรูปกาย  และตะขาบผูเ้ป็นสัญลกัษณ์ของ

นกัล่าอีกดว้ย 

 จะเห็นได้ชัดเจนว่าการออกแบบตวัละครในผลงานช้ินน้ีนั้นมีลักษณะท่ีดูเกินจริง

ปรากฏข้ึนอย่างชดัเจน เช่นการสร้างตวัละครท่ีมาจากจินตนาการท่ีมีลกัษณะท่ีผสมผสานระหวา่ง

มนุษยแ์ละตะขาบ ซ่ึงรูปร่างอวยัวะต่าง ๆ ลว้นมีลกัษณะท่ีดูเกินจริงทั้งส้ิน เช่น ปากและรอยยิม้ท่ีดู

กวา้งกวา่ปกติ ผมท่ียาวและดูรุงรังเกินจริง เตา้นมจ านวนมากท่ีอยูบ่ริเวณล าตวั ความน่ากลวัของขา

ท่ีดูคลา้ยกบัแมลง รวมทั้งบรรยากาศพื้นหลงัท่ีใชเ้พียงสีแดงและด าท่ีลกัษณะคลา้ยกบัเลือดอีกดว้ย 

เรียกว่าความเกินจริงต่าง ๆ ท่ีเกิดในภาพล้วนแต่เป็นปัจจัยในการสร้างบรรยากาศของความ

สยดสยองไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

 5) ลกัษณะของการส่ือสารด้วยอารมณ์ขัน  

 รูปแบบและลกัษณ์ในการสร้างอารมณ์ขนัในผลงานของกฤษฎางค์นั้นมีหลากหลาย

ประการดว้ยกนั บา้งก็เป็นอารมณ์ขนัในลกัษณะท่ีดูสนุกสนาน และบา้งก็เป็นอารมณ์ขนัในลกัษณะ

ของการลอ้เลียนเสียดสี โดยอารมณ์ขนัเหล่าน้ีกฤษฏางคส์ามารถสร้างไดก้ารใชล้ายเส้น สีสัน และ

รูปทรงท่ีดูสนุกสนาน ผนวกเขา้กบัวิธีการเล่าเร่ืองท่ีมกัจะปรากฏส่ิงแปลกประหลาด ท่ีคอยหักมุม

จากความคิดและความคาดหวงัของผูรั้บชมเสมอ โดยผลงานของกฤษฎางค์ท่ีมีความโดดเด่นเร่ือง

การส่ือสารดว้ยอารมณ์ขนัจ านวน 3 ช้ิน ไดแ้ก่ 
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ภาพท่ี 194 ภาพผลงาน #Selfifif ie ของกฤษฎางค ์อินทะสอน 
ท่ีมา : Number 1 Gallery [นามแฝง], WELCOME TO OPAL’S WORLD , เขา้ถึงเม่ือ 29 กนัยายน

2 5 6 1 , เข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก  http://www.number1 gallery.com/Exhibition.aspx?name=welcome-to-

opal%E2%80%99s-world 

 

 1) ผลงาน #Selfifif ie (สะกดตามท่ีศิลปินก าหนด) เป็นผลงานจิตรกรรมสีอะครีลิคบน

ผา้ใบขนาด 220 x 120 เซนติเมตร ซ่ึงจดัแสดงในนิทรรศการ WELCOME TO OPAL’S WORLD  

ณ Number 1 Gallery ตั้ งแต่วนัท่ี 5-26 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ตวัภาพเล่าเร่ืองด้วยตวัละครหลกั 2 ตวั 

ประกอบดว้ยตวัละครเพศหญิงท่ีมีลกัษณะเหมือน เซเลอร์มูน (Sailer Moon) มีหุ่นท่ีดูเอวบางร่าง

นอ้ยและมีรอยสักแบบลา้นนาจ านวนมากตามร่างกาย สวมเส้ือท่ีดูนอ้ยช้ินในแบบนกัเรียนญ่ีปุ่นจน

เปิดเผยใหเ้ห็นแกม้กน้และเตา้นมให้เห็นอยา่งชดัเจน มีสาวมดัผมแกะสีเหลืองทองท่ีแปรสภาพเป็น

รูปงู ตวัละครหญิงตวัน้ีก าลงัหันหลงัให้ภาพแล้วก าลงัเอ้ียวแล้วใช้สายตามองมาท่ีผูดู้ มือซ้ายยก

โทรศพัท์มือถือข้ึนมาเพื่อถ่ายภาพตนเองในขณะท่ีก าลงัยืนคร่อมตวัละครอีกตวัหน่ึงท่ีก าลงัเอนตวั

นอนอยูท่ี่พื้น ตวัละครตวัน้ีมีลกัษณะของ แบทแมน (Batman) มีกายสีฟ้าท่ีดูก าย  า เปลือยกาย สวม
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ใส่เพียงหน้ากาก ผา้คลุมและรองเทา้บู๊ทเท่านั้น พื้นหลงัของภาพเป็นระนาบสีชมพูสดใส มีเส้น

สินเทาแบ่งภาพดา้นบนออก โดยภาพดา้นบนปรากฎเป็นกอ้นเมฆและตวัละครท่ีถูกเขียนในแบบ

ศิลปะไทย บริเวณดา้นบนซา้ยและขวาของภาพมีม่านในแบบโรงละครปรากฏอยู ่

 ส่ิงท่ีสามารถสร้างอารมณ์ไดเ้ป็นอยา่งดีในผลงานคือ ความผดิปกติจากส่ิงท่ีคาดไว ้เช่น 

ตวัละคร เซเลอร์มูน (Sailer Moon) เป็นตวัละครท่ีมีเด็กหญิงจ านวนมากช่ืนชอบและเอามาเป็น

ตน้แบบท่ีเร่ืองของความสวย ความดี และความยติุธรรม แต่ตวัละครน้ีกลบัมีลกัษณะท่ีดูตรงกนัขา้ม 

มีแววตาท่ีดูเจา้เล่ห์ ชวนให้หลงกล มีลกัษณะและท่าทางท่ีแสดงออกซ่ึงความรุนแรงและความ

ตอ้งการทางเพศอย่างชัดเจน และอีกตวัละคร แบทแมน (Batman) ซ่ึงเป็นตวัละครท่ีมีความเป็น

ผูช้ายอยูสู่งดูลึกลบั และผูท่ี้ผดุงความยุติธรรม แต่ในภาพกลบัมีลกัษณะท่ีอ่อนระทวย ยินยอมและ

หลงไหลไปกบัสเน่ห์ของตวัละคร เซเลอร์มูน (Sailer Moon) ดว้ยการการใช้ลายเส้นและสีสันท่ีดู

สนุกสดใส ผนวกกบัเร่ืองราวและรูปลกัษณ์ต่าง ๆ ของตวัละครท่ีอยูใ่นภาพท่ีมีความผิดแปลกไป

จากความคาดหวงัของผูช้ม องคป์ระกอบเหล่าน้ีลว้นเป็นปัจจยัชั้นดีในการสร้างอารมณ์ขนัให้แก่ผูดู้

ไดท้ั้งส้ิน 

                                    
 

ภาพท่ี 195 ภาพผลงาน I am your father ของกฤษฎางค ์อินทะสอน 
ท่ีมา : Number 1 Gallery [นามแฝง], Under my skin, เข้าถึงเม่ือ 29 กันยายน2561, เข้าถึงได้จาก 

http://www.number1gallery.com/Exhibition.aspx?name=under-my-skin 
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 2) ผลงาน I am your father เป็นผลงานจิตรกรรมสีอะครีลิคบนผา้ใบขนาด 200 x 180 

เซนติเมตร ซ่ึงจัดแสดงในนิทรรศการ Under my skin ณ Number 1 Gallery ตั้ งแต่วนัท่ี  7 – 28 

เมษายน พ.ศ. 2561 องคป์ระกอบโดยรวมของภาพประกอบดว้ยตวัละครหลกัซ่ึงอยูบ่ริเวณตรงกลาง

ภาพ ปรากฏเป็นชายหนุ่มในสภาพเปลือย ก าลงัชูดาบล าแสงสีชมพอูอกมาจากบริเวณระหวา่งขา ผิว

กายมีสีชมพูอ่อนและมีกลา้มเน้ือท่ีดูแข็งแรงก าย  า มีรอยสักทั้งในแบบลา้นนาและสมยัใหม่ปรากฏ

อยูต่ามร่างกายเป็นจ านวนมาก มีสีผมสีฟ้าสดใสและจดัแต่งทรงตามแบบกระแสนิยม ก าลงันัง่พิง

ตวัละครอีกตวัหน่ึงซ่ึงเป็นตุ๊กตาหมีสีด าขนาดใหญ่ โดยตวัละครตวัน้ีมีลกัษณะของ ดาร์ท เวเดอร์ 

(Dart Vader) หน่ึงในตวัละครดาวร้ายช่ือดังจากภาพยนตร์เร่ือง สตาร์วอร์ส (Star Wars) โดยตวั

ละครทั้งสองนั้นก าลงันัง่อยูบ่นโซฟาสีม่วง นอกจากน้ียงัปรากฏตวัละครต่าง ๆ จากภาพยนตร์เร่ือง 

สตาร์วอร์ส (Star Wars) อยู่ตามส่วนต่าง ๆ ของภาพดว้ย เช่น เป็นรูปภาพบนปฏิทินแขวน และตวั

หุ่นยนต์ท่ีอยู่บริเวณด้านล่างของ พื้นหลงัของภาพปรากฏเป็นระนาบสีแดงสดใส และมีรูปทรง

ลกัษณะคลา้ยของเหลวสีชมพไูหลยอ้มอยูบ่ริเวณดา้นหลงัภาพ 

 ส่ิงท่ีสร้างอารมณ์ขนัท่ีมีอยูใ่นผลงานช้ินน้ีคือการลอ้เลียนภาพยนตร์แนวอวกาศช่ือดงั

อย่าง สตาร์วอร์ส (Star Wars) ท่ีมีเน้ือเร่ืองท่ียืดยาวและค่อนขา้งจริงจงั ซ่ึงล้อเลียนโดยการสร้าง

บรรยากาศของภาพท่ีดูมีสีสันท่ีสดใส รูปทรงท่ีดูน่ารัก และส่ือสารเร่ืองประเด็นทางเพศแทน 

รวมทั้งท าให้คนดูประหลาดใจกบัการเปล่ียนแปลงลกัษณะตวัละครต่าง ๆ ท่ีคุน้เคยให้มีลกัษณะท่ีดู

ตรงกนัขา้ม เช่น การท าให้ตวัละคร ดาร์ท เวเดอร์ (Dat Vader) กลายเป็นตุ๊กต่าพ่อหมีแสนอบอุ่น 

และท าใหต้วัละคร ดาร์ธ มอล (Darth Maul) ใหก้ลายเป็นเป็นนายแบบปฏิทินโป๊ จากรูปลกัษณ์และ

เร่ืองราวต่างในภาพลว้นแต่สร้างความประหลาดใจและอารมณ์ขนัไดเ้ป็นอยา่งดี 

 3) ผลงาน Superman, it’s not easy เป็นผลงานจิตรกรรมสีอะครีลิคบนผา้ใบขนาด 100 

x 180 เซนติเมตร ซ่ึงจดัแสดงในนิทรรศการ Under my skin ณ Number 1 Gallery ตั้งแค่วนัท่ี 7 – 28 

เมษายน พ.ศ. 2561 ตวัภาพถูกด าเนินเร่ืองดว้ยตวัละครเพศชายท่ีก าลงัมองตรงมาทางผูรั้บชม มีทรง

ผมท่ีดูทนัสมยั สวมใส่แวน่ตาแฟชัน่และก าลงัสูบบุหร่ี สวมใส่เพียงผา้คลุมลาย คิตตี ้(Kitty) มือทั้ง

สองขา้งก าลงัแหวกผา้คลุมออกจนเปิดเผยให้เห็นอวยัวะเพศท่ีก าลงัถูกรัดอยู่อย่างชดัเจน ร่างกาย

ของตวัละครตวัน้ีนั้นมีลกัษณะก าย  าสมชายชาตรี และมีรอยสักมากมายปรากฏอยู่ตามร่างกาย เช่น 

สัญลกัษณ์รูปตวั เอส (S) สีแดงขนาดใหญ่กลางหนา้อก ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของตวัการ์ตูนช่ือดงัอยา่ง 
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ซูปเปอร์แมน (Superman), รอยสักตวัหนงัสือท่ีเขียนวา่ it’s not easy ท่ีบริเวณเหนือทอ้งน้อย, รอย

สักรูปดาวและหวัใจ รวมทั้งรอยสักในแบบลา้นนาท่ีบริเวณไหล่ น้ิวมือ และตน้ขา พื้นหลงัของภาพ

เป็นระนาบสีแดงเข้มท่ีดูเรียบแบน นอกจากน้ียงัปรากฏเป็นรูปก้อนเมฆและตวัอกัษรในแบบ

ลา้นนากระจดักระจายอยูบ่นพื้นหลงัของภาพ ลกัษณะโดยรวมของภาพล้วนถูกเขียนด้วยรูปทรง 

สีสันและลายเส้นในแบบลา้นนาท่ีผสมผสานกบัการ์ตูนญ่ีปุ่นในแบบของกฤษฏางคเ์อง 
 

                                        
 

ภาพท่ี 196 ภาพผลงาน Superman, it’s not easy ของกฤษฎางค ์อินทะสอน 
ท่ีมา : Number 1 Gallery [นามแฝง], WELCOME TO OPAL’S WORLD , เขา้ถึงเม่ือ 29 กนัยายน

2 5 6 1 , เข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก  http://www.number1 gallery.com/Exhibition.aspx?name=welcome-to-

opal%E2%80%99s-world 

 

 ส่ิงท่ีสร้างอารมณ์ในการผลงานช้ินน้ีคือ ความแปลกประหลาดหรือส่ิงท่ีผดิปกติจากส่ิง

ท่ีผูช้มไดค้าดการณ์ไว ้เช่น ตวัละครหลกัของภาพท่ีมีสัญลกัษณ์ของ ซูปเปอร์แมน (Superman) หน่ึง

ในตวัการ์ตูนท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดในโลก ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของชายชาตรีท่ีมีรูปลกัษณ์และร่างกายท่ี

สวยงาม มีจิตใจท่ีบริสุทธ์ิงดงาม จนสามารถเป็นตวัอยา่งท่ีดีใหแ้ก่เด็กและเยาวชนได ้แต่กฤษฎางคก์็
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สามารถสร้างอารมณ์ขนัดว้ยการท าให้ตวัละครดงักล่าวน้ีผิดแปลกจากการคาดหวงัของผูช้ม เช่น มี

ลกัษณะท่ีเป็นเพศทางเลือกอยา่งชดัเจน สวมเส้ือผา้ท่ีดูสดใสเหมือนเด็กผูห้ญิง เปิดเผยอวยัวะเพศให้

เห็นอย่างชดัเจน สูบบุหร่ี มีรอยสักจ านวนมากตามร่างกาย ซ่ึงรูปลกัษณ์และพฤติกรรมต่าง ๆ นั้น

แทบจะตรงกันข้ามกับ ซูปเปอร์แมน (Superman) แทบทุกอย่างจนสามารถสร้างอารมณ์ขนัได ้

นอกจากน้ีการผสมผสานระหว่างลายเส้นในแบบตะวนัออกกับเร่ืองราวหรือตวัละครในแบบ

ตะวนัตกนั้นก็สามารถสร้างความต่ืนตาใหแ้ก่ผูช้มไดไ้ม่นอ้ย 

 

 ประเด็นทางเพศทีป่รากฏในผลงานของกฤษฏางค์ 

 1) กฤษฏางค์น าเสนอถึงประเด็นเกี่ยวกบัการมีอยู่ของเพศของ “เพศทีส่าม” และ “เพศ

ทางเลอืก” 

 เป็นท่ีทราบกนัดีวา่โดยทางกายภาพนั้นมนุษยถู์กแบ่งออกเป็น 2 เพศ คือชายและหญิง 

แต่ในความเป็นจริงนั้น กลบัมีคนบางกลุ่มท่ีเกิดมามีเพศทางกายภาพและเพศทางจิตใจท่ีไม่ตรงกนั 

จนเกิดเป็นเพศท่ีสามและเพศทางเลือกอ่ืน ๆ อีกมากมาย ทั้งน้ีในบางสังคม ศาสนา หรือความเช่ือก็

มองวา่การมีอยูข่องเพศท่ีสามเหล่าน้ีนั้นเป็นเร่ืองท่ีผิดปกติ และกลายเป็นเร่ืองตอ้งห้ามไปในท่ีสุด 

ในหลายสังคมเพศเหล่าน้ีนั้นถูกมองวา่เป็นประชากรชนชั้นรอง เช่น การถูกเหยยีบหยาบมองวา่ตอ้ย

ต ่าหรือถูกมองว่าเป็นบาปในบางศาสนา หรือการถูกจ ากดัสิทธิบางประการ เป็นตน้ จนท าให้ผูท่ี้

เป็นเพศท่ีสามบางกลุ่มตอ้งปกปิดตวัตนจากสังคมทัว่ไปเพื่อไม่ให้ตนนั้นโดนดูถูกเหยยีดหยาม หรือ

โดนจ ากดัสิทธิต่าง ๆ 

 กฤษฎางค์จึงเลือกท่ีจะส่ือสารประเด็นเหล่าน้ีผ่านทางผลงานศิลปะ เพื่อให้สังคมวง

กวา้งไดรั้บรู้ถึงการมีอยู่อย่างเปิดเผยของเพศท่ีสามในหลายแง่มุม เช่น ความแตกต่างของรสนิยม

ทางเพศ ลกัษณะรูปลกัษณ์ทางกายภาพ และวิธีการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรม เป็นตน้ ผลงานของ

กฤษฎางค์จึงเปรียบเสมือนการประกาศให้สังคมได้เห็นถึงความงามอย่างเท่าเทียมกนัในทุกเพศ 

ทั้งน้ียงัเป็นการแสดงให้เห็นว่าสังคมควรท่ีจะให้ความส าคญัต่อทุกเพศอย่างเท่าเทียมในทุกด้าน 

และไม่ควรมองว่าการเกิดเป็นเพศท่ีสามนั้นเป็นส่ิงท่ีผิดปกติหรือเป็นบาป แต่ควรท่ีจะให้เกียรติ

มนุษยทุ์กเพศในฐานะของเพื่อนร่วมโลกอยา่งเท่าเทียมกนั และเพศก็ไม่ใช่เคร่ืองก าหนดช้ีวดัคุณค่า

ของความดีและความงามของมนุษย ์
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 2) กฤษฎางค์ท าให้เห็นว่ากรอบทางวัฒนธรรมที่ก าหนดพฤติกรรมทางเพศน้ันอาจ

ไม่ใช่ส่ิงทีถู่กต้องเสมอไป 

 ถึงแมว้า่ในปัจจุบนันั้นมีศิลปะมากมายหลายแขนงท่ีน าเสนอในเร่ืองความเท่าเทียมทาง

เพศ หรือบ่งบอกถึงความมีอยูบ่างเพศต่าง ๆ ในสังคม แต่ในหลายวฒันธรรมและประเพณียงัมีการ

ก าหนดถึงบทบาท หน้าท่ี รูปลกัษณ์ และพฤติกรรมของชายและหญิง รวมทั้งเพศการปิดกั้นทาง

สิทธิและการถูกยอมรับของเพศท่ีสาม และเพศทางเลือกต่าง ๆ ผลงานของกฤษฎางคจึ์งเป็นอีกหน่ึง

ส่ือท่ีสามารถท าให้สังคมไดรั้บรู้วา่กรอบทางวฒันธรรมหรือประเพณีต่าง ๆ ท่ีหลากหลายสังคมได้

ก าหนดในอดีตอาจไม่ใช่ส่ิงท่ีถูกตอ้งหรือจ าเป็นอีกต่อไปในสังคมยคุปัจจุบนั นอกจากน้ีผลงานของ

กฤษฎางค์ยงัเป็นส่วนกระตุน้สิทธิในการแสดงออกถึงความตอ้งการต่าง ๆ อย่างชอบธรรมในทุก

เพศ อนัเป็นสัญลกัษณ์ของความเท่าเทียมทางสิทธิและหนา้ท่ีซ่ึงทุกคนพึงมีในสังคมอีกดว้ย 

  

 ศิลปินท่านอืน่ทีม่ีการใช้ลกัษณะของการ์ตูนส่ือสารประเด็นทางเพศ 

 นอกจากกฤษฎางค์แล้วยงัพบว่ามีศิลปินร่วมสมยัไทยท่านอ่ืน ๆ ท่ีเลือกท่ีจะน าเอา

ลกัษณะของการ์ตูนมาเป็นองคป์ระกอบในการส่ือสารประเด็นทางเพศดว้ย คือ 

 อญัชล ีอารยะพงศ์พาณชิย์ 

 อญัชลี เป็นศิลปินหญิงท่ีสร้างผลงานจิตรกรรมท่ีมกัจะใส่ตวัละครท่ีมีลกัษณะของ

ตนเองลงไปในผลงาน โดยใช้ตนเองเปรียบดัง่ตวัแทนของเพศหญิงในสถานการณ์ต่าง ซ่ึงผลงาน

ของอญัชลีนั้นมีลกัษณะของการ์ตูนปรากฏอยูท่ ั้งส้ิง 3 ประการ ไดแ้ก่ 

 1) ลกัษณะของศิลปะรูปลกัษณ์ (Figurative Art)    

 อญัชลีมกัจะใช้บุคลิกและน่าตาของตนเองมาดดัแปลงเป็นตวัละครหลกัในการเล่า

เร่ืองในผลงานแต่ละช้ิน โดยอญัชลีนั้นมีความถนดัในการสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรมสีน ้ ามนับน

ผา้ใบท่ีมีลกัษณะท่ีดูเหมือนจริงตามธรรมชาติ ทั้งยงัผสมผสานลกัษณะของภาพการ์ตูนลอ้เลียน

อยา่งการขยายศีรษะและดวงตาให้ดูใหญ่โตเป็นพิเศษ จึงสามารถสรุปไดว้า่ผลงานของอญัชลีนั้นมี

รูปลกัษณ์ของจิตรกรรมเหมือนจริงท่ีใหอ้งคป์ระกอบในแบบภาพการ์ตูนลอ้เลียนก็ได ้
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ภาพท่ี 197 ภาพผลงานของอญัชลีท่ีมีลกัษณะของศิลปะรูปลกัษณ์อยา่งชดัเจน 
ท่ีมา : rama9art [นามแฝง], ผลงานศิลปิน , เข้าถึงเม่ือ 21 พฤศจิกายน 2561, เข้าถึงได้จาก 

http://www.rama9art.org/artisan/artdb/artists/home.php?p=profiles&name=Anchalee%20Arayapo

ngpanit 
 

 2) ลกัษณะของการเล่าเร่ือง   

 อญัชลีมกัจะใช้ตนเองเป็นตวัละครหลกัในการเล่าเร่ืองราวต่าง ๆ รวมทั้งเป็นตวัแทน

ของเพศหญิงอีกดว้ย โดยอญัชลีจะใชต้วัละครน้ีอยูกิ่ริยาบทหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเพศหญิงไม่ค่อย

กระท ากนั เช่น การผจญภยั หรืการต่อสู้ เป็นตน้ ยกตวัอย่างเช่น ผลงาน ใจเดียว ซ่ึงเป็นภาพท่ีตวั

ละครอญัชลีก าลังถือปืนกลต่อสู้อยู่ในสงคราม มีศีรษะและดวงตาท่ีกลมโตมากกว่าปกติ มีการ

แต่งหนา้ในแบบผูห้ญิงท่ีรักสวยรักงามอีกดว้ย ซ่ึงผลงานช้ินน้ียงัแฝงการเล่าเร่ืองเก่ียวกบัเพศหญิงท่ี

มีความสามารถเท่าเทียมหรือกระท ากิจกรรมใด ๆ ท่ีเพศชายสามารถท าไดอี้กดว้ย 
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ภาพท่ี 198 ภาพผลงาน ใจเดียว ของ อญัชลี อารยะพงศพ์าณิชย ์
ท่ีมา : Artodyssey [นามแฝง], Anchalee Arayapongpanich - อญัชลี อารยะพงศ์พาณิชย์, เขา้ถึงเม่ือ 

21  พ ฤศ จิก ายน  2561, เข้ า ถึ งได้ จ าก  https://artodyssey1 .blogspot.com/2014 /04 /anchalee-

arayapongpanich.html?m=1 
 

 4) ลกัษณะของการท าใหดู้เกินจริงหรือบิดเบ้ียว 

 ลกัษณะของตวัละครในผลงานของอญัชลีนั้นลว้นแลว้แต่เป็นรูปลกัษณ์ท่ีดดัแปลงมา

จากหนา้ตาของอญัชลีเองทั้งส้ิน โดยมีการดดัแปลงในลกัษณะเดียวกบัภาพการ์ตูนลอ้เลียน คือการ

ท าใหศี้รษะและดวงตามีขนาดท่ีใหญ่ข้ึน ยกตวัอยา่งเช่น ผลงาน นักฆ่า ผลงานจิตรกรรมสีน ้ ามนับน

ผา้ใบท่ีมีตวัละครอญัชลีท่ีมีศีรษะและดวงตาท่ีใหญ่โตกวา่ปกติและมีผา้ปิดตาขวาเอาไวก้ าลงัวา่ยน ้ า

กบัฉลามขาวในมหาสมุทร ซ่ึงแทบจะเป็นเหตุการณ์หรือลกัษณะท่ีเป็นไปไม่ไดเ้ลยในความเป็นจริง 
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ภาพท่ี 199 ภาพผลงาน นักฆ่า ของ อญัชลี อารยะพงศพ์าณิชย ์
ท่ีมา : ERA [นามแฝง], นิทรรศการ “สุภาพสตรี บู๊ระห ่ า ภาค 2” โดย อญัชลี อารยะพงศ์พาณิชย์, 

เข้าถึง เม่ือ  21 พฤศจิกายน  2561, เข้าถึงได้จาก  http://www.era.su.ac.th/artlinet/News/2014 -

lady/ex.html 
 

4.3 กลุ่มประเด็นทางการเมือง   

 แต่เดิมมนุษย์นั้นใช้ศิลปะเป็นเคร่ืองมือส่ือสารในแทบจะทุกประเด็นรวมทั้งความ

คิดเห็นทางดา้นการเมือง  โดยศิลปะท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการเมืองนั้นสามารถแบ่งออกมาไดเ้ป็น 2 

ประเภท ไดแ้ก่  

 1. ศิลปะท่ีถูกน ามารับใชอ้งคก์รทางการเมือง เช่น การรับใชรั้ฐบาลหรือพรรคการเมือง

ต่าง ๆ เพื่อเป็นการโฆษณาชวนเช่ือ ทั้งน้ีอาจจะเกิดจากความสมคัรใจของตวัศิลปินเองหรือเกิดจาก

การว่าจา้งก็ได ้ศิลปะท่ีจดัวา่อยูใ่นประเภทน้ี ไดแ้ก่ สัจนิยมแนวสังคมนิยม (Socialist Realism) ซ่ึง

เป็นแนวความคิดท่ีไดรั้บความนิยมในประเทศท่ีปกครองในระบบสังคมนิยม (Socialism) หรือคอม

มิวนิสม์ (Communism) อย่างเช่นในประเทศสหภาพโซเวียต และเยอรมนัในยุคท่ีนาซีคุมอ านาจ 

โดยศิลปะประเภทน้ีถูกเรียกอีกแบบหน่ึงว่า สัจนิยมวีรบุรุษ (Heroic Realism) เพื่อจุดประสงค์ใน

การปลุกใจคนในชาติให้มีความหึกเหิม โดยแนวความคิดแบบ สัจนิยมแนวสังคมนิยม นั้นจะยกยอ่ง

ความดีงามและอ านาจของผูน้ าประเทศท่ีเป็นทหาร 
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 2. ศิลปะเพื่อวิพากษว์ิจารณ์การเมืองและสังคม โดยเป็นการน าเสนอภาพสะทอ้น การ

ประท้วง และการตีแผ่ปัญหา ศิลปะประเภทน้ีนั้นมกัจะเกิดจากศิลปินอิสระ นักประท้วง หรือ

ขบวนการปฏิวติั โดยศิลปะประเภทน้ีถูกเรียกอีกแบบวา่ โซเชียลล เรียลิสม์ (Social Realism) ซ่ึงจะ

เป็นศิลปะท่ีเกิดจากพวกฝ่ายซ้าย หรือเหล่าปัญญาชนผูต่ื้นตวักบัเร่ืองการเมือง เพื่อท่ีจะเรียกร้อง

ความเป็นธรรมให้กบัสังคม สะทอ้นปัญหาความทุกขย์ากของประชาชน และเปิดโปงอ านาจอนัชัว่

ร้าย196 

 

                               

ภาพท่ี 200 ภาพผลงาน กรุงเทพ 2500 ของสมโภชน์ อุปอินทร์ ซ่ึงเป็นศิลปะเก่ียวกบัการเมือง 
ท่ีมา : สุ ธี  คุณาวิชยานนท์ , 10 ค าถามท่ี คุณอยากรู้เก่ียวกับ ศิลปะ (กรุงเทพมหานคร:หอ
ศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, 2558), 88. 
 

                                                           

 
196สุธี คุณาวิชยานนท์, 10 ค าถามท่ีคุณอยากรู้เก่ียวกับศิลปะ (กรุงเทพมหานคร: หอศิลปวฒันธรรมแห่ง

กรุงเทพมหานคร, 2558), 73-78. 
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 การ์ตูนนั้นก็เป็นอีกส่ือท่ีมีบทบาททางดา้นการเมืองดว้ยเช่นกนั ซ่ึงเราเรียกการ์ตูนชนิด

น้ีวา่การ์ตูนลอ้การเมือง ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีใชส่ื้อสารความคิดเห็นทางการเมืองไปส่ือสาธารณะชน 

ทั้งการหยอกลอ้จิกกดั ประชดเสียดสี หรือโจมตีให้เกิดความเสียหายอยา่งรุนแรง ในวงการศิลปะ

ร่วมสมยัไทยนั้นปรากฏศิลปินท่ีส่ือสารประเด็นทางการเมืองเป็นหลกัและยงัใช้รูปแบบในการ

ส่ือสารท่ีคลา้ยคลึงกบัการ์ตูน เช่น วสันต์ สิทธิเขตต์, ทวี รัชนีกร, ปรียวิศว ์นิลจุลกะ เป็นตน้ โดย

ผูว้จิยัเลือกท่ีจะศึกษาผลงานของศิลปินเพียง 1 ท่าน คือ 

  

 4.3.1 วสันต์ สิทธิเขตต์  

 วสันต์ สิทธิเขตต์ ศิลปินผูมี้บทบาทส าคญัในการแสดงออกเร่ืองราวของการเมืองใน

ไทยผา่นทางผลงานศิลปะท่ีมีความดุดนัและรุนแรง โดยผลงานของวสันต์นั้นมีลกัษณะคลา้ยคลึง

กบัภาพการ์ตูนลอ้การเมืองเป็นอยา่งมาก 

 โดยผลงานของวสันต ์สิทธิเขตต ์มีลกัษณะของการ์ตูนดงัต่อไปน้ี   

1) ลกัษณะของศิลปะรูปลกัษณ์  

 ผลงานของวสันต์นั้นมีลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกบัการ์ตูนลอ้การเมืองเป็นอย่างมาก จาก

ลกัษณะการเล่าเร่ืองท่ีเน้นไปท่ีเน้ือหามากกว่าความงาม การส่ือสารของวสันต์นั้นจึงเต็มไปด้วย

ความตรงไปตรงมาและหยาบคาย โดยวสันต์นั้นมกัส่ือสารเร่ืองราวเหล่าน้ีผา่นทางรูปทรงท่ีมีการ

ตดัทอนและดดัแปลงมาจากรูปร่างมนุษย ์สัตว ์และส่ิงของ ท่ีถูกสร้างสรรค์อย่างรวดเร็วฉับพลนั 

ลายเส้นและสีสันในผลงานจึงมีความดิบหยาบอยู่สูง เพื่อท่ีจะตอบสนองต่ออารมณ์และเร่ืองราว

ของภาพท่ีตอ้งการโจมตีหรือสะทอ้นเร่ืองราวของความเลวร้ายต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย 

 ผลงานของวสันตน์อกจากมีคุณค่าในเชิงวิจิตรศิลป์แลว้นั้น วสันตย์งัใช้ผลงานเหล่าน้ี

เป็นดั่งป้ายประกาศ หรือเคร่ืองมือในการประท้วงอีกด้วย รูปลักษณ์และเน้ือหาต่าง ๆ ท่ีอยู่ใน

ผลงานของวสันตจึ์งจ าเป็นตอ้งเป็นลกัษณะท่ีดูรู้เร่ืองและสามารถเขา้ใจไดโ้ดยง่าย เพื่อให้ผูรั้บสาร

เขา้ถึงแก่นสารของเน้ือหาในผลงานใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
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ภาพท่ี 201 ภาพผลงาน Sitting on the Mountain Watching Dogs Fighting ของวสันต ์สิทธิเขตต ์
ท่ีมา :WIKIART [นามแฝง], VASAN SITTHIKET FAMOUS WORKS, เขา้ถึงเม่ือ 16 สิงหาคม 

2561, เขา้ถึงไดจ้าก https://www.wikiart.org/en/vasan-sitthiket/sitting-on-the-mountain-watching-

dogs-fighting-2011 

 

 2) ลกัษณะของการเล่าเร่ือง 

 วสันต์นั้นมกัท่ีจะใช้ผลงานศิลปะของเขาเป็นดัง่เคร่ืองมือในการส่ือสาร หรือบนัทึก

บอกเล่า ประวติัศาสตร์และประเด็นทางสังคมและการเมืองต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย จนหาก

น าเอาภาพผลงานวิจิตรศิลป์ของวสันต์มาวางเรียงต่อกันก็สามารถท่ีจะกลายเป็นหนังสือ

ประวติัศาสตร์ทางการเมืองของไทยท่ีมีการเล่าเร่ืองดว้ยผลงานศิลปะเลยก็ว่าได ้โดยวสันต์ไดเ้ล่า

เร่ืองราวต่าง ๆ เก่ียวกบัประเด็นต่างทางการเมืองของไทยไดอ้ยา่งน่าสนใจไวเ้ป็นจ านวนมาก โดย

ผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกผลงานของวสันตท่ี์ลกัษณะของการเล่าเร่ืองอยา่งโดดเด่นมาวิเคราะห์จ านวน 2 ช้ิน 

ไดแ้ก่ 
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ภาพท่ี 202 ภาพผลงาน ตายเพ่ือประชาธิปไตย 2535 ของวสันต ์สิทธิเขตต ์
ท่ีมา : rama9art [นามแฝง], นิทรรศการ ฉนั คือ เธอ โดย วสันต ์สิทธิเขตต์, เขา้ถึงเม่ือ 15 มิถุนายน 

2561, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.rama9art.org/artisan/2018/march/iamyou/index.html 

 

 1) ผลงาน ตายเพ่ือประชาธิปไตย 2535 (Death for Democracy 1992) เป็นผลงาน

จิตรกรรมสีอะครีลิคบนผา้ในขนาด 100 x 100 เซนติเมตร ท่ีวสันตไ์ดส้ร้างสรรคไ์วเ้ม่ือปี พ.ศ. 2535 

ท่ีบอกเล่าประวติัศาสตร์คร้ังใหญ่ของสังคมท่ีเรียกขานกนัวา่เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ ซ่ึ ง เ กิ ด ข้ึ น

ในช่วงวนัท่ี 17-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 โดยเป็นเหตุการณ์นักศึกษาและประชาชนรวมตวักัน

เรียกร้องประชาธิปไตย หลังจากเกิดเห็นการท ารัฐประหารของพล.อ.สุจินดา คราประยูร และ

แต่งตั้งตนเองเป็นนายกรัฐมนตรี การประทว้งเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยในคร้ังน้ีบานปลายจนเกิด

เหตุการณ์ปะทะกันระหว่างกองก าลังทหารและประชาชน จนกองก าลังทหารตัดสินท่ีจะยุติ

เหตุการณ์ในคร้ังน้ีดว้ยการใชก้ าลงัระดมยิงใส่นกัศึกษาและผูร่้วมชุมนุม จนมีแถลงออกมาระบุวา่มี

ผูเ้สียชีวิต 40 คน บาดเจ็บ 600 คน197 ซ่ึงเหตุการณ์คร้ังน้ีนับว่าเป็นโศกนาฏกรรมคร้ังท่ีใหญ่ท่ีสุด

คร้ังหน่ึงในประวติัศาสตร์การเมืองของไทย 

                                                           

 
197

 วั น น้ี ใ น อ ดี ต  [ น า ม แ ฝ ง ] , "วั น น้ี ใ น อ ดี ต  17 พ .ค .2535  ก า เ นิ ด ‘พ ฤ ษ ภ า ท มิ ฬ ’,"  

http://www.komchadluek.net/news/today-in-history/277321. 
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 ผลงานช้ินน้ีของวสันตเ์ล่าเร่ืองโดยปรากฏเป็นภาพของมนุษยเ์พศชายสวมใส่เส้ือเช้ิตสี

ขาว กางเกงขายาวสีน ้ าเงิน สวมร้องเทา้แตะ มือขวาถือธงชาติไทยอยูใ่นมือ เป็นสัญลกัษณ์ท่ีวสันต์

ใชแ้ทนประชาชนท่ีร่วมชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยในคร้ังนั้น ถดัมาทางดา้นขวาของภาพมีปืน

จ านวน 3 กระบอกท่ีก าลงัยิงเขา้ใส่ชายผูท่ี้อยูต่รงกลางภาพ ดา้นบนของภาพมีตวัอกัษรสีขาวระบุวา่ 

“ 17 – 19 may 1992 thais dead for democracy” เพื่อระบุช่วงเวลาของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน  บริเวณ

ดา้นล่างของภาพหัวกะโหลกมนุษยจ์  านวนมากวางทอดยาวไปจนถึงอนุสาวรียป์ระชาธิปไตยท่ีอยู่

ดา้นหลงั ทั้งน้ีวสันต์ยงัเลือกใชสี้น ้ าเงินอนัเป็นสัญลกัษณ์ของความเศร้าหมอง มาเป็นพื้นหลงัของ

ผลงานช้ินน้ีอีกดว้ย 

 นอกจากท่ีวสันต์จะเล่าเร่ืองราวตีแผ่ประวติัศาสตร์ความรุนแรงอนัน่าโศกเศร้าคร้ัง

ใหญ่ให้ทั้งสังคมวงกวา้งไดรั้บรู้ ผลงานของวสันต์ช้ินน้ีกลบัแสดงออกซ่ึงอารมณ์ของความเศร้า

หมอง และความอาลยัต่อทุกชีวิตท่ีเสียสละเพื่อท่ีจะเรียกร้องเอาประชาธิปไตยกลบัคืนมา วสันตจึ์ง

ใช้ความรู้สึกสะเทือนใจต่อโศกนาฏกรรมคร้ังแสดงออกผ่านผลงานศิลปะให้ทุกสังคมรับรู้ 

ประจกัษ ์และต่อตา้นความรุนแรงกบัความไม่ชอบธรรมไม่ใหเ้กิดในสังคมไทยข้ึนอีกได ้

 

                      
 

ภาพท่ี 203 ภาพผลงาน หมารับใช้วนันี ้ของวสันต ์สิทธิเขตต ์
ท่ีมา :ปราชญ ์ปัญจคุณาธร, 5 ขอ้วจิารณ์ภาพ "ฉากจริงการเมืองไทยวนัน้ี" ของวสันต ์สิทธิเขตต,์ 

เขา้ถึงเม่ือ 16 มิถุนายน 2561, เขา้ถึงไดจ้าก https://prachatai.com/journal/2013/04/46498 
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 2) ผลงาน หมารับใช้วันนี้ (Running dogs Scene today!)  คือ ภาพผลงานจิตรกรรม

สีอะครีลิคบนผา้ใบขนาด 200 x 300 เซนติเมตร ซ่ึงจดัแสดงในนิทรรศการ 10 ฉากชัว่การเมืองไทย 

ท่ีจดัแสดงเม่ือปี พ.ศ. 2553 โดยในช่วงเวลานั้นบรรยากาศทางการเมืองของไทยมีการแบ่งฝ่ายทาง

การเมืองเป็นสีต่าง ๆ ซ่ึงผลงานช้ินน้ีของวสันต์ก็กล่าวถึงเร่ืองราวของฝ่ังการเมือง “สีแดง” ท่ี

หมายถึงกลุ่มของผูท่ี้เห็นดว้ยและมีความช่ืนชอบต่อ พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร อดีตนายกรัฐมนตรีของ

ไทย ซ่ึงกลุ่มคนเหล่าน้ีมีการชุมนุมเพื่อเคล่ือนไหวทางการเมืองและเรียกตวัเอง “กลุ่มคนเส้ือแดง” 

 บรรยากาศโดยรวมของผลงานช้ินมีการใช้สีแดงเป็นหลกั เพื่อท่ีจะเป็นสัญลกัษณ์ว่า

ก าลงักล่าวถึงกลุ่มทางการเมืองไหนอยู ่บริเวณกลางซ้ายของภาพปรากฏเป็นตวัละครหลกัของภาพ

คือชายท่ีมีใบหนา้คลา้ยกบัอดีตนายกรัฐมนตรีของไทย ก าลงันอนใหห้ญิงสาวอีกท่านหน่ึงในสภาพ

เปลือยกายเช่นกนัใช้ปาก “ท ารัก”ให้อยู ่โดยทั้งสองก าลงันัง่อยูบ่นหลงัของตวัเงินตวัทอง (เห้ีย) สี

แดงท่ีมีการประดบัอญัมณีตามร่างกาย มือซ้ายของชายผูน้ี้นั้นก าลงัแจกจ่ายเงินให้แก่ตวัละครท่ีมี

ศีรษะเป็นคนแต่ร่างกายเป็นสุนขัซ่ึงท่ีผา้คาดศีรษะสีแดงคาดศีรษะอยู ่ซ่ึงท่ีหน่ึงในส่ิงมีชีวิตชนิดน้ี

ก าลงัใช้ล้ินเลียท่ีบริเวณหน้าแขง้ของตวัละครหลกัของภาพอยู่ ถดัมาทางดา้นขวาของภาพปรากฏ

เป็นภาพกิจกรรมการร่วมเพศหมู่ อนัประกอบไปดว้ยหญิงสาวในสภาพเปลือยกายท่ีถูกกระท าโดย

คนท่ีสวมใส่เคร่ืองแบบทหารแต่มีศีรษะเป็นสุนขัจ านวน 2 คน และคนท่ีแต่งกายคลา้ยนกัการเมือง

แต่มีศีรษะเป็นตวัเงินตวัทองก าลงัร่วมกิจกรรมทางเพศคร้ังน้ีบนหลงัควายสีแดงอีกดว้ย ในขณะ

เด่ียวกนัน้ีมนุษยห์วัสุนขัคนหน่ึงก็ก าลงัยืน่มือไปรับเงินจากตวัละครหลงัของภาพ ดา้นบนของภาพ

มีธนบตัรจ านวนมากปลิวลอยอยูท่ ัว่ และมีหวักะโหลกมนุษยจ์  านวนมากกองรวมกนัอยูบ่ริเวณด่าน

ล่างของภาพ 

 เป็นท่ีชดัเจนว่าผลงานช้ินน้ีของวสันต์มีจุดประสงค์ท่ีจะโจมตี พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร 

กลุ่มคนเส้ือแดง ขา้ราชการ ทหารและนกัการเมืองท่ีรับใชเ้คา้อยู ่โดยวสันตใ์ชว้ิธีการเล่าเร่ืองในเชิง

สัญลกัษณ์ในการโจมตีคร้ังน้ี เช่น “สุนขั (หมา)” ท่ีมีลกัษณะของการยินยอมเป็นขา้รับใช้และการ

ประจบท่ีปรากฏอยูใ่นกลุ่มคนคาดผา้สีแดงและกลุ่มคนท่ีแต่งตวัเป็นทหาร ,“ตวัเงินตวัทอง (เห้ีย)” 

ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของความเลว ฉ้อฉน ซ่ึงปรากฏเป็นศีรษะของนกัการเมือง และเป็นพาหนะของตวั

ละครหลกัในภาพ ,“ควาย” เป็นสัญลกัษณ์ของความโง่เขลา และภาพ “การร่วมเพศ” เป็นสัญลกัษณ์

ของการถูกกระท าย  ่ายี ซ่ึงสัญลกัษณ์ต่าง ๆ ท่ีปรากฏอยู่ในผลงานน้ีเป็นเคร่ืองบ่งบอกทศันคติของ
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วสันตท่ี์มีต่ออดีตนายกรัฐมนตรี และกลุ่มคนท่ีสนบัสนุนเขาวา่มีพฤติกรรมท่ีน่ารังเกียจอยา่งไรบา้ง 

ผลงานช้ินน้ีจึงเปรียบดงัอาวธุท่ีวสันตใ์ชโ้จมตีความอยติุธรรมและความเลวทรามต่าง ๆ ท่ีคนกลุ่มน้ี

กระท าย  ่ายต่ีอประเทศตามทศันคติของตวัวสันตเ์อง 

 

 3) ลกัษณะของการท าให้ดูเรียบง่าย 

 วสันต์นั้ นมีความต้องการท่ีจะถ่ายทอดประเด็นต่าง ๆ ผ่านทางผลงานศิลปะอย่าง

ตรงไปตรงมาและชดัเจนท่ีสุดเพื่อให้ผูรั้บสารไดเ้ขา้ใจถึงประเด็นท่ีตอ้งการท่ีจะส่ือให้ไดม้ากท่ีสุด 

และดว้ยเหตุผลน้ีวสันตจึ์งลดทอนคุณค่าทางความงามลง ให้เหลือเพียงรูปทรงและสีสันท่ีเรียบง่าย

และไปมุ่งเนน้ท่ีประเด็นเน้ือหาแทน  โดยผูว้จิยัไดค้ดัเลือกผลงานของวสันตท่ี์มีลกัษณะของการท า

ใหเ้รียบง่ายอยา่งโดดเด่นมาวเิคราะห์จ านวน 3 ช้ิน ไดแ้ก่ 

 

                   ’ 

 

ภาพท่ี 204 ภาพผลงาน Freedom in Cage ของวสันต ์สิทธิเขตต ์ 
ท่ีมา : อดุลญา ฮุนตระกูล, อ านาจ กบั ไร้อ านาจ, ฉันคือเธอ : วสันต ์สิทธิเขตต ์ (กรุงเทพมหานคร: 
มูลนิธิหอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, 2561), 73. 
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 1) ผลงาน Freedom in Cage เป็นผลงานส่ือผสมบนผา้ใบขนาด 80 x 100 เซนติเมตรท่ี

ไดส้ร้างสรรคไ์วใ้นปี พ.ศ. 2545 ซ่ึงเป็นตวัอยา่งผลงานท่ีมีความชดัเจนในแง่ของการท าใหเ้รียบง่าย 

โดยการตดัทอนรูปทรงและสีสันต่าง ๆ ให้หลงเหลือเฉพาะส่ิงท่ีจ  าเป็นต่อการส่ือสารเท่านั้น เช่น

การท าให้รูปร่างเหลือเพียงแค่ลายเส้น โดยองค์ประกอบของผลงานช้ินน้ีประกอบดว้ย พื้นหลงัสี

น ้าตาลซ่ึงถูกระบายดว้ยฝีแปรงขนาดใหญ่และฉบัไว บริเวณตรงกลางภาพปรากฏเป็นนกสีส้มท่ีถูก

ขงัอยู่ในกรงสีด า ขนาบขา้งด้วยมนุษยท่ี์มีหัวเป็นสุนัขท่ีแต่งตวัดูดีคล้ายกบันักการเมืองหรือนัก

ธุรกิจก าลงัถือแกว้ไวน์สังสรรค์กนัอยู่ บริเวณดา้นซ้ายของกรงนกมีตวัเงินตวัทองขนาดใหญ่พาด

ล าตวัยาวมาถึงบริเวณกลางภาพ บริเวณดา้นซ้ายของภาพมีรูปของมนุษยไ์ม่สามารถระบุเพศก าลงั

เปลือยกายก าลงันั่งกอดเข่าด้วยท่าทางท่ีซึมเศร้า และบริเวณตรงกลางภาพยงัมีภาพของผูห้ญิงใน

สภาพเปลือยหอ้ยหวัลงมาจากดา้นบนของภาพ และถดัมาทางดา้นขวาจะมีวงกลมสีด าทึบปรากฏอยู ่

 จะเห็นไดช้ดัเจนวา่ตวัละครต่าง ๆ ท่ีปรากฏอยูใ่นผลงานช้ินน้ีจะมีลกัษณะเพียงแค่เป็น

ภาพลายเส้นท่ีถูกเขียนดว้ยสีต่าง ๆ จะสามารถมองเห็นทะลุไปยงัพื้นหลงั รูปร่างเหล่านั้นยงัถูกตวั

ทอนรายละเอียดให้มากท่ีสุดจนแทบจะกลายเป็นรูปทรงอยา่งง่าย ซ่ึงแทบจะไม่แสดงออกซ่ึงสีสัน

ในตวัวตัถุ น ้ าหนัก กล้ามเน้ือ หรือระบุเพศ จนรูปร่างทั้ งหมดมีลักษณะคล้ายกับ “การ์ตูนภาพ

ลายเส้น” ทั้งน้ีอาจจะมีจุดประสงคใ์นการสร้างสรรคข์องวสันตเ์องท่ีตอ้งการสร้างผลงานท่ีตอ้งการ

ให้เรียบง่ายและรวดเร็วท่ีสุด และเนน้ไปท่ีการส่ือสารซ่ึงใจความส าคญัของภาพให้เขา้ถึงผูรั้บสาร

มากท่ีสุด มากกวา่ท่ีจะใหผู้รั้บสารเหล่านั้นหลงติดกบัความงามภายนอกของผลงานศิลปะ 

 2) ผลงาน บาปจัดตั้ งชาวบ้านให้ชิงชังแตกหัก เพ่ือปกครองครอบง าโกยเอา

ผลประโยชน์โดยง่าย เขาย่อมถูกนายนิรยบาล ใช้เล่ือยตัดคอ ใช้หลาวทะลวงทวารหนังจนตาย เป็น

ผลงานจิตรกรรมสีอะครีลิคบนผา้ในขนาด 100 x 100   เซนติเมตร ซ่ึงไดถู้กจดัแสดงในนิทรรศการ 

นิรยากถา = Inferno ณ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจา้ฟ้า ในวนัท่ี 5-27 มิถุนายน พ.ศ. 

2534 โดยตวัภาพประกอบดว้ยพื้นหลงัท่ีถูกแบ่งเป็นช่องส่ีเหล่ียม ซ่ึงถูกระบายสีให้เป็นระนาบท่ี

เรียบแบนดว้ยสี ฟ้า เทา ส้มแดง และแดงเลือดหมูท่ีดูหม่นหมอง ตวัละครหลกัของภาพถูกเขียนฝี

แปรงจนเป็นลายเส้นสีเหลืองขนาดใหญ่ ตวัละครดงักล่าวก าลงัคุกเข่าพร้อมกม้ตวัลง มือทั้งสองขา้ง

ถูกมดัไขวห้ลงั มีไมแ้หลมก าลงัจ่อเพื่อจะแทงเขา้ท่ีทวารหนกั ล าคอก าลงัถูกเล่ือยหัน่ดว้ยเล่ือยขนาด
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ใหญ่ บริเวณรอบขา้งของภาพปรากฏเป็นตวัละครท่ีถูกเขียนดว้ยลายเส้นสีด าแต่มีขนาดท่ีเล็กกวา่ ท่ี

ถูกตดัขาดใหเ้หลือเพียงศีรษะ และถูกเหล็กแหลมแทงทะลุทวารหนกัจนทะลุถึงล าคอ 

 

                                    
 

ภาพท่ี  205 ภาพผลงาน บาปจัดตั้งชาวบ้านให้ชิงชังแตกหัก เพ่ือปกครองครอบง าโกยเอา
ผลประโยชน์โดยง่าย เขาย่อมถูกนายนิรยบาล ใช้เล่ือยตัดคอ ใช้หลาวทะลวงทวารหนังจนตาย  ของ
วสันต์ สิทธิเขตต์  
ท่ีมา : วสันต ์สิทธิเขตต,์  นิรยากถา = Inferno  (กรุงเทพมหานคร: ม.ป.พ., 2532), 41. 
 

 ผลงานของวสันตใ์นชุด นิรยากถา คือการตีความเร่ืองความเช่ือเก่ียวกบับาปกรรม และ

นรก น ามาสร้างสรรค์ใหม่เป็นจิตรกรรมในรูปแบบของตนเอง เพื่อสะทอ้นหรือเป็นการเตือนสติ

คนในสังคมหรือวงการการเมืองให้ละอายและเกรงกลวัต่อบาป ตวัภาพจึงเนน้ไปท่ีความสะเทือนใจ

และเน้ือหามากกวา่ท่ีจะเนน้ไปท่ีความงาม โดยสามารถสังเกตไดจ้ากการท่ีวสันตน์ั้นใชรู้ปร่างของ

ตวัละครท่ีถูกเขียนให้เห็นเพียงลายเส้นรอบนอกอยา่งง่ายเพียงสีเดียวจนสามารถมองทะลุผ่านจน

เห็นพื้นหลงัและไม่แสดงออกซ่ึงปริมาตรหรือน ้ าหนกัแมแ้ต่นอ้ย รูปร่างต่าง ๆ ท่ีปรากฏอยูใ่นภาพ

ลว้นแต่เกิดจากการตดัทอนรายละเอียดจนเหลือเพียงส่ิงท่ีจ  าเป็นเท่านั้น 
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ภาพท่ี 206 ภาพผลงาน สืบ นาคะเสถียร  ของวสันต ์สิทธิเขตต ์ 
ท่ีมา : วสันต ์สิทธิเขตต,์ ธรรมชาติตาย = Nature is dying  (กรุงเทพมหานคร: ม.ป.พ., 2537), 22. 
 

 3) ผลงาน สืบ นาคะเสถียร เป็นผลงานจิตรกรรมสีอะครีลิคบนผา้ใบขนาด 90 x 200 

เซนติเมตร ซ่ึงจดัแสดงในนิทรรศการธรรมชาติตาย = Nature is dying  ตั้งแต่วนัท่ี 29 ตุลาคม - 19 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 ณ บางกอก อาร์ต แกลเลอร่ี ผลงานช้ินน้ีถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนเท่า ๆ กนั 

โดยส่วนบนของภาพประกอบไปดว้ยพื้นหลงัมีส้มแดง ท่ีรูปทรงสีด าทึบของสัตวป่์าชนิดต่าง ๆ เช่น 

ลิง ช้าง งู สมเส็จ และกวาง เป็นตน้ ก าลงัยืนเรียงรายกนัอยู่ บริเวณระหว่างส่วนบนของภาพกับ

ส่วนกลางมีประติมากรรมหวักวางแขนอยู ่บริเวณส่วนกลางของภาพถูกเขียนดว้ยพื้นหลงัสีด า ท่ีถูก

เขียนดว้ยเส้นบางสีขาวเป็นรูปกะโหลกควายและงาช้าง และเขียนทบัดว้ยลายเส้นสีส้มท่ีค่อนขา้ง



  293 

หนาเป็นรูปทรงของกวางเต็มตวั ต่อมาบริเวณดา้นล่างของภาพปรากฏเป็นภาพเขียนใบหนา้ของสืบ 

นาคะเสถียร ท่ีถูกเขียนดว้ยสีโทนเยน็อยา่งเขียวและฟ้า บริเวณขมบัซ้ายมีมือสั้นท่ีลัน่ไกจนกระสุน

ทะลุศีรษะของสืบจนเลือดกระเด็น ทั้งน้ีบริเวณรอบขา้งของภาพสืบปรากฏเป็นรูปภาพของสัตวป่์า

ชนิดต่าง ๆ หลากสีสันท่ีถูกเขียนดว้ยฝีแปรงท่ีค่อนขา้งใหญ่ 

 จะเห็นไดช้ดัเจนวา่องคป์ระกอบต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นผลงานช้ินน้ีของวสันตล์ว้นนั้นลว้นแต่

ใช้ทศันธาตุและองคป์ระกอบท่ีดูเรียบง่ายทั้งส้ิน เช่น การแบ่งภาพออกเป็นส่ีเหล่ียมสามส่วน  การ

ท าให้รูปร่างต่าง ๆ กลายเป็นแต่เงาด าทึบบนพื้นหลงัท่ีเป็นระนาบแบน การสร้างรูปทรงท่ีถูกตดั

ทอนให้เหลือเส้นรอบนอกเท่านั้ น หรือการระบายสีด้วยฝีแปรงท่ีดูใหญ่และรวดเร็ว เป็นต้น 

รูปแบบของการท าให้ดูเรียบง่ายเหล่าน้ีสะทอ้นแนวความคิดในการส่ือสารผา่นทางศิลปะของวสันต์

ได้เป็นอย่างดี นั้นคือการมุ่งเน้นท่ีจะส่ือสารไปท่ีเน้ือหาสาระมากกว่าท่ีจะให้ผูรั้บชมยึดติดหรือ

หลงไหลไปกบัความงาม 

 

 4) ลกัษณะของการท าให้ดูเกินจริงหรือบิดเบีย้ว  

 ถึงแมว้่าผลงานส่วนใหญ่จะเล่าเร่ืองราวประเด็นต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจริงในสังคมไทย แต่

วสันตย์งัเติมแต่งทศันคติต่าง ๆ ท่ีมีต่อประเด็นนั้น ๆ ซ่ึงส่วนมากเป็นการโจมตีให้ผูท่ี้รับชมผลงาน

ไดรั้บรู้ความความอยุติธรรม และความเลวร้ายต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัสังคมไทย โดยการใช้สัญลกัษณ์

และดัดแปลงรูปทรงหรือตวัละครต่าง ๆ ให้มีความเกินจริง เพื่อถ่ายทอดอารมณ์และทัศนคติ

เหล่านั้นไดถึ้งอารมณ์ โดยผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกผลงานของวสันต์ท่ีทีการท าให้ดูเกินจริงหรือบิดเบ้ียว

อยา่งโดดเด่นมาวเิคราะห์จ านวน 2 ช้ิน ไดแ้ก่ 

 1) ผลงาน ทุกข์เพราะความหิว-อ่ิม เป็นผลงานสีอะครีลิคบนผา้ใบขนาด 150 x 100

เซนติเมตร ซ่ึงจดัแสดงในนิทรรศการทุกขาสารพนั ในปี พ.ศ. 2548 โดยบริเวณใจกลางภาพปรากฏ

เป็นชายท่ีมีร่างกายอว้นทว้นเกินมนุษยอ์ยูใ่นสภาพเปลือยกาย รอบกายของชายผูน้ี้รายลอ้มไปดว้ย

เด็กท่ีมีสภาพผอมแห้งแต่มีพุงท่ีมีขนาดใหญ่โต ลกัษณะคลา้ยคนเป็นโรคตาลขโมย มีผิวกายสีขาว 

ด า และแดงจ านวน 9 คนรายลอ้มอยูท่ ัว่ภาพ พื้นหลงัของภาพ เป็นการใชแ้ปรงขนาดใหญ่ใหญ่อยา่ง

หยาบและรวดเร็ว ซ่ึงประกอบดว้ยสีน ้าเงิน ด า และน ้าตาล  
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ภาพท่ี 207 ภาพผลงาน ทุกข์เพราะความหิว-อ่ิม, 2548 ของวสันต ์สิทธิเขตต ์
ท่ีมา : rama9art [นามแฝง], นิทรรศการ ฉัน คือ เธอ โดย วสันต ์สิทธิเขตต์, เขา้ถึงเม่ือ 18 มิถุนายน 

2561, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.rama9art.org/artisan/2018/march/iamyou/index.html 

 

 ตวัละครทั้งหลายท่ีปรากฏอยูใ่นภาพน้ีนั้นวสันต์ไดด้ดัแปลงให้มีลกัษณะและขนาดท่ี

ผดิเพี้ยนไปจากความจริงเพื่อใชเ้ป็นสัญลกัษณ์ในการเล่าเร่ืองท่ีมาของความทุกขท่ี์เกิดจากความอ่ิม

และหิว โดยภาพของชายท่ีมีลกัษณะอว้นเกินมนุษยเ์ปลือยกายเป็นสัญลกัษณ์ของความโลภ ความ

ตะกละตะกลาม ท่ีจอ้งจะกิน จะครอบครองทุกอยา่งมาเป็นของตนเอง จนมีร่างกายอว้นโตผดิมนุษย ์

ทั้งน้ีจากความโลภนั้นของตนนั้นยงัส่งผลต่อคนอ่ืน ท าให้ผูค้นเหล่านั้นหิวโหย และขาดแคลน

ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีวติ จนมีรูปร่างดูผอมผดิปกติมนุษย ์
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ภาพท่ี 208 ภาพผลงาน คนสมัย่  ของวสันต ์สิทธิเขตต ์ 
ท่ีมา : วสันต ์สิทธิเขตต,์ ธรรมชาติตาย = Nature is dying  (กรุงเทพมหานคร: ม.ป.พ., 2537), 33. 
 

 2) ผลงาน คนสมั่ย เป็นผลงานจิตรกรรมสีอะครีลิคบนผา้ใบขนาด 61 x 102 เซนติเมตร 

ซ่ึงจดัแสดงในนิทรรศการธรรมชาติตาย = Nature is dying  ตั้งแต่วนัท่ี 29 ตุลาคม - 19 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2537 ณ บางกอก อาร์ต แกลเลอร่ี ตวัละครภาพลว้นแต่เป็นตวัละครท่ีมีการดดัแปลงให้ดูเกิน

จริงและบิดเบ้ียวเป็นอยา่งมาก โดยมีตวัละครเพศชายอยูท่างซ้ายและเพศหญิงอยูท่างขวา ตวัละคร

เพศชาย มีศีรษะท่ีโล้นล้านขนาดใหญ่ก าลงัหันหน้าไปทางขวา มีหู ตา จมูก และปากท่ีดูใหญ่โต

มากกวา่ปกติ มีมือเพียงขา้งเดียวท่ีก าลงัช้ีไปทางซ้ายขนาดใหญ่ติดกบัล าตวั ถดัมาทางดา้นล่างของ

ล าตวัปรากฏเป็นอวยัวะเพศชายท่ีก าลงัชูชันไปทางขวาและเทา้เพียงขา้งเดียวหันไปทางซ้าย ตวั

ละครถดัมาทางดา้นขวา ก าลงัหนัหนา้มาทางขวา มีหูตา จมูก และปากท่ีมีขนาดใหญ่ มีมือขา้งเดียว

ท่ีก าลงัช้ีไปทางซา้ย เตา้นม 1 เตา้ อวยัวะเพศหญิง และเทา้ 1 ขา้งท่ีก าลงัหนัไปทางขวา ภาพรวมของ

ภาพถูกเขียนดว้ยโทนสีเขียนโทนเยน็อยา่งฟ้าและม่วง ท่ีดูหม่นหมอง รูปทรงถูกตดัเส้นดว้ยเส้นสี

ด าขนาดใหญ่  ส่วนฝีแปรงท่ีปรากฏในภาพท่ีลักษณะคล้ายกับศิลปะแนวส าแดงอารมณ์ 

(Expessionism) ท่ีมีฝีแปรงท่ีดิบ ดุดนั และรุนแรง 
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 การสร้างรูปทรงท่ีดูเกินจริงและบิดเบ้ียวในผลงานชุดน้ีของวสันต์นั้ น ต้องการจะ

สะทอ้นถูกจินตนาการของ คนสมั่ย ท่ีเป็นการเล่นค าสมยัใหม่ ท่ีจะมีลกัษณะของร่างกายเปล่ียนไป

ตามลกัษณะการใช้ชีวิต ความคิด กิเลส ตณัหา หรือสภาพแวดลอ้ม จนท าให้ร่างกายของมนุษยมี์

ลกัษณะท่ีดูแปลกประหลาด  หม่นหมอง และไม่งดงาม  

 

 5) ลกัษณะของการส่ือสารด้วยอารมณ์ขัน  

 อารมณ์ขันท่ีปรากฏอยู่ในผลงานของวสันต์นั้ นเป็นอารมณ์ท่ีมีความแตกต่างจาก

ผลงานศิลปะของศิลปินท่านอ่ืนอยูม่าก เพราะวสันตจ์ะน าเสนออารมณ์ขนัในแง่ลบ ซ่ึงประกอบไป

ดว้ย การเสียดสี ประชดประชนั ด่าทอ และโจมตีให้เกิดความเสียหายหรืออบัอาย เป็นตน้ ทั้งน้ีเพื่อ

เป็นการประกาศจุดยนืท่ีต่อตา้นและเผยแพร่ความอยุติธรรมต่าง ๆ สังคมไดรั้บรู้ ทั้งน้ีความตลกร้าย 

ท่ีอยูใ่นผลงานของวสันตย์งัสร้างความสะใจใหแ้ก่ผูช้มท่ีมีทศันคติคลา้ยคลึงกบัวสันตไ์ดเ้ป็นอยา่งดี

อีกดว้ย โดยผูว้จิยัไดค้ดัเลือกผลงานของวสันตท่ี์มีลกัษณะของการส่ือสารดว้ยอารมณ์อยา่งโดดเด่น

มาวเิคราะห์จ านวน 2 ช้ิน ไดแ้ก่ 

 

                              
 

ภาพท่ี 209 ภาพผลงาน ขอทานเพ่ือชาติ  ของวสันต ์สิทธิเขตต ์
ท่ีมา : อดุลญา ฮุนตระกูล, อ านาจ กบั ไร้อ านาจ, ฉันคือเธอ : วสันต ์สิทธิเขตต ์ (กรุงเทพมหานคร: 
มูลนิธิหอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, 2561), 87. 
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 1) ผลงาน ขอทานเพ่ือชาติ เป็นผลงานจิตรกรรมท่ีใชเ้ทคนิคจิตรกรรมผสมระหวา่งดิน

และสีอะครีลิคบนกระดาษสา ขนาด 55 x 80 เซนติเมตร ท่ีวสันตไ์ดส้ร้างสรรคไ์วเ้ม่ือไป พ.ศ. 2543 

โดยพื้นหลังของภาพนั้นเป็นสีน ้ าตาลซ่ึงเกิดจากสีของดิน ด้านบนของภาพมีรูปทรงสีขาวท่ีมี

ลกัษณะเป็นกน้ของมนุษย ์และมีตวัอกัษรค าวา่ WORLDBANK, ADB และ IMF อยูบ่นกน้ทั้งสาม

ตามล าดบั ซ่ึงกน้ทั้งสามนั้นก าลงัถ่ายอุจจาระลงมาดา้นล่าง โดยมีบุคคลจ านวนสามคนก าลงัอา้ปาก

มารองรับอุจจาระเหล่านั้น ซ่ึงบุคคลเหล่านั้นก็สวมใส่ชุดสูทคลา้ยนกัธุรกิจหรือนกัการเมือง และมี

สีคอปกเส้ือท่ีแตกต่างกินคือสีแดง ขาว และน าเงินตามล าดบั และบริเวณตรงกลายภาพยงัมีตวัอกัษร

ภาษไทยเขียนวา่ “ขอทานเพื่อชาติ” ปรากฏอยูอี่กดว้ย 

 สัญลกัษณ์ต่าง ๆ ท่ีวสันตใ์ส่ลงไปในผลงานช้ินน้ีลว้นแลว้แต่เป็นการเสียดสี สภาวะท่ี

ประเทศไทยต้องไปกู้หน้ีจากต่างชาติเพื่อใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ภายในประเทศ โดยเปรียบเทียบ

นกัการเมืองเหล่านั้นเป็นดัง่ขอทานท่ีตอ้งไปอา้ปากรอรับอุจจาระท่ีวสันต์ใช้เป็นสัญลกัษณ์แทน 

เงินกูห้รือหน้ี ท่ีต่างชาติถ่ายออกมาจากกน้ลงมาให้ ผลงานช้ินน้ีจึงเป็นการโจมตีการกระท าท่ีตอ้ง

ไปขอยมืเงินจากต่างชาติวา่เป็นดัง่ “ขอทานเพื่อชาติ”  

 

           
 

ภาพท่ี 210 ภาพผลงาน หมกัมือเป้ือนเลือด, Mao Tse Tung และ Kim Jong Il ของวสันต ์สิทธิเขตต ์ 
ท่ีมา : วสันต ์สิทธิเขตต,์ Life is fragile  (กรุงเทพมหานคร:น าทองแกลเลอรี, 2558), 10. 
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  2) ผลงาน หมักมือเป้ือนเลือด, Mao Tse Tung และ Kim Jong Il  เป็นผลงานจิตรกรรม
สีอะครีลิคบนผา้ใบขนาด 75 x 56 เซนติเมตร จ านวน 3 ช้ิน ท่ีจดัแสดงในนิทรรศการ Life is fragile  
ซ่ึงจดัแสดงระหวา่งวนัท่ี 4 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ น าทองแกลเลอร่ี ผลงานช้ินน้ีเป็น
ลกัษณะของการน าบุคลิกของนกัการเมืองท่ีมีช่ือเสียงมาลอ้เลียน โดยมีการจดัท่าทางและดดัแปลง
รูปร่างให้มีลักษณะคล้ายกับรูปหนังตะลุง ซ่ึงเป็นมโหรสทางภาคใต้ท่ีจะเล่าเร่ืองราวท่ีมีการ
สอดแทรกอารมณ์ขนัอยูเ่สมอ วสันตจ์ะน าลกัษณะเหล่าน้ีมาดดัแปลงและต่อยอดจนรูปแบบผลงาน
ของตนเอง แต่มีลักษณะของการล้อเลียนและเสียดสีท่ีรุนแรงกว่า เร่ิมจากตวัละครแรกท่ีก าลัง
ลอ้เลียนนายสมคัร สุนทรเวท (อดีตผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร) โดยมีการขยายจมูกท่ีเป็นลกัษณะ
เด่นของสมคัร ให้มีลกัษณะท่ีดูใหญ่เกินจริงและมีสีแดง บริเวณปากมีลกัษณะยื่นยาวคลา้ยสุนขัซ่ึง
เป็นการลอ้เลียนลกัษณะการพดูจาของสมคัร มือขวามีสีแดง สวมใส่เส้ือสูทสีฟ้าท่ีมีแมวสีขาวซุกตวั
อยูใ่นกระเป๋า สวมกางเกงสีฟ้าเช่นเดียวกบัเส้ือแต่มีอวยัวะเพศชายสีแดงยื่นมาออกให้เห็นชดัเจน มี
หางของ “เห้ียหางแดง” ออกมาจากกน้ นอกจากน้ีผลงานชุดน้ียงัลอ้เลียนนกัการเมืองต่างชาติอยา่ง
เหมา เจ๋อ ตุง อีกดว้ย 
  อารมณ์ขนัในอยูใ่นผลงานของวสันต์นั้นมีความแตกต่างจากภาพการ์ตูนลอ้การเมือง
อยูม่ากพอสมควร โดยภาพลอ้เลียนโดยปกตินั้นจะลอ้เลียนให้เกิดอารมณ์ขบขนัในเชิงสนุกสนาน 
จากการลอ้เลียนรูปลกัษณ์และพฤติกรรมของบุคคลต่าง ๆ หรือการให้มีลกัษณะท่ีผิดจากท่ีคาดหวงั
ไว ้แต่ผลงานของวสันต์นั้ นเป็นการโจมตี เสียดสีท่ีมีความรุนแรง เพื่อให้ผูท่ี้มีความคิดไปใน
แนวทางเดียวกบัวสันต์มีความรู้สึกสะใจ และท าให้ผูท่ี้ถูกลอ้เลียนอบัอายในความชัว่ร้ายต่าง ๆ ท่ี
ตนไดก้ระท า 
 

 

 6) ลกัษณะของการใช้ภาษาถ้อยค า 

 โดยปกตินั้นวสันต์มกัจะสร้างสรรค์ผลท่ีมีการส่ือสารดว้ยภาพเป็นหลกัแต่ก็มีผลงาน

อยูเ่ป็นจ านวนมากท่ีวสันตใ์ช ้“ตวัอกัษร” เป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารร่วมเพื่อให้ผูรั้บสารไดเ้ขา้ใจ

ถึงประเด็นต่าง ๆ ท่ีวสันตต์อ้งการจะส่ือไดอ้ย่างชดัเจน โดยผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกผลงานของวสันตท่ี์มี

ลกัษณะของการใชภ้าษาถอ้ยค าอยูอ่ยา่งชดัเจนมาวเิคราะห์ จ  านวน 2 ช้ินไดแ้ก่ 
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ภาพท่ี 211 ภาพผลงาน ฉากประชุมรัฐสภา ของวสันต ์สิทธิเขตต ์  
ท่ีมา : อดุลญา ฮุนตระกูล, อ านาจ กบั ไร้อ านาจ, ฉันคือเธอ : วสันต ์สิทธิเขตต ์ (กรุงเทพมหานคร: 
มูลนิธิหอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, 2561), 99 
 
 1) ผลงาน ฉากประชุมรัฐสภา เป็นผลงานจิตรกรรมสีอะครีลิคบนผา้ใบขนาด 150 x 

200 เซนติเมตร ซ่ึงจดัแสดงในนิทรรศการ 10 ฉากชัว่การเมืองไทย ท่ีจดัแสดงเม่ือปี พ.ศ. 2553 ซ่ึง

วสันต์ไดใ้ช้ตวัอกัษรมาร่วมในการส่ือสารโดยการเป็นสัญลกัษณ์ของบนสนทนา โดยตวัภาพเล่า

เร่ืองถึงเหตุการณ์ประชุมสภาของเหล่านักการเมือง มีตวัละครท่ีมีลกัษณะของมนุษยก่ึ์งสัตวท่ี์มี

ศีรษะเป็นตวัเงินตวัทอง (เห้ีย) และสุนขั (หมา) ตามล าดบัแต่งตวัดูภูมิฐานพร้อมประดบัเคร่ืองหมาย

บอกยศ แต่ท่อนล่างกลบัเปลือยเปล่าเผยให้เห็นอวยัวะเพศชายท่ีก าลงัชูชนัอยู ่ตวัละครทั้งสองต่าง

ยกมือและก าลงักล่าววา่ “ท่านประทานท่ีเคารพครับ ผมขออนุญาต ผายลม!” และ “ท่านประธานท่ี

ไม่เคารพครับ ผมขอให้นบัองคป์ระชุม” และ “เล่นการเมืองประเทศน้ีสนุกจริง ๆ” ดา้นบนของภาพ

ปรากฏเป็นอีกาด าสองหัวก าลงัโบยบิน ถดัมาทางดา้นซ้ายมือของภาพ ปรากฎเป็นตวัเงินตวัทอง

สองหัวสองหาง บริเวณหัวและหางมีสีเงินและทองตามล าดบั บริเวณล าตวัมีเกร็ดสีเงินและทอง

คลา้ยเคร่ืองประดบั ก าลงักล่าววา่ “สภาอาภรรพ ์มีแต่โจรทั้งนั้น ครองเมือง!!!”  และท่ีบริเวณฉาก

หลงัของภาพซ่ึงเป็นสถานท่ีของห้องประชุมสภา ก็มีป้ายผา้แขวนอยูบ่นเพดานซ่ึงมีประโยคท่ีถูก

เขียนไวว้า่ “ประเทศไทย รวมเลือดเน้ือ ชาติเช้ือใคร?” 
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 จะสังเกตุไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ผลงานช้ินน้ีของวสันตมี์การใชต้วัอกัษรในการเขา้มาช่วยใน

การส่ือสารในลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกบัการ์ตูนเป็นอย่างมาก ทั้งการใช้ตวัอกัษรบรรจุลงในบอลลูน

เพื่อส่ือสารแทนบทสนทนา และการให้ตวัอกัษรท่ีลอยอยูด่า้นบนของภาพท่ีจะบรรยายบรรยากาศ

และเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในภาพอีกดว้ย                               

                                 

ภาพท่ี 212 ภาพผลงาน Fragile, Egonist, Love และ Fear ของวสันต ์ สิทธิเขตต ์
ท่ีมา :วสันต ์สิทธิเขตต,์ Life is fragile  (กรุงเทพมหานคร:น าทองแกลเลอรี, 2558), 3. 
 

 2) ผลงาน Fragile, Egonist, Love และ Fear เป็นชุดผลงานจิตรกรรมสีอะครีลิคบน

ผา้ใบ   ซ่ึงประกอบไปดว้ยผลงานจ านวน 4 ช้ิน มีขนาด  60 x 50 เซนติเมตร แต่ละช้ินมีรายละเอียด

และเร่ืองราวท่ีแตกต่างกันออกไปดังน้ี Fragile ตัวภาพปรากฏเป็นในหน้าของวสันต์เองท่ีถูก

ดดัแปลงให้มีลกัษณะคลา้ยกบัศิลปะแนวบาศก์นิยม (Cubism) ซ่ึงเป็นการใช้รูปทรงเรขาคณิตมา

ประกอบกนัเป็นใบหน้า มีการใช้สีเขียว ชมพู แดง และด า บริเวณด้านบนของภาพถูกเขียนด้วย
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ตวัอกัษรสีขาววา่ “Fragile” ซ่ึงหมายถึง บอบบาง,  Egonist ตวัภาพเกิดจากการประกอบของรูปทรง

อิสระสีชมพู แดง ม่วง และเขียวจนเป็นใบหน้าท่ีไม่แสดงรายละเอียดมากนกั บริเวณดา้นบนของ

ภาพมีตวัอกัษรด าค าวา่ “Egonist” ซ่ึงแปลวา่ ผูมี้อตัตา,  Love ผลงานท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัศิลปะแนว

บาศกนิ์ยม (Cubism) คือเป็นใบหนา้ท่ีมีการตดัเส้นรูปทรงดว้ยเส้นสีด าดูเป็นเหล่ียมสันชดัเจน สีสัน

ในภาพเป็นสีโทนเยน็ เช่น เขียวม่วง และฟ้า บริเวณดา้นบนของภาพถูกเขียนดว้ยตวัอกัษะสีด าดว้ย

ค าวา่ “Love” ซ่ึงแปลวา่ รัก และผลงาน Fear เป็นรูปร่างของใบหนา้ท่ีถูกเขียนดว้ยลายเส้นท่ีดูอ่อน

ยวบ ไม่มัน่คง สีหน้าแสดงถึงความรู้สึกของความกลัวและความวิตกกังวลออกมาอย่างชัดเจน 

บริเวณดา้นบนของภาพถูกเขียนดว้ยตวัอกัษรสีด าวา่ “Fear” ซ่ึงหมายถึง ความกลวั 

 ถึงแมผ้ลงานชุดน้ีของวสันต์จะส่ือสารดว้ยภาพเป็นหลกั ซ่ึงประกอบดว้ยสีหน้าและ

ท่าทางต่าง ๆ ของตวัละครในแต่ละภาพ ทั้งการใช้ทัศนธาตุอย่างจุด เส้น สี หรือน ้ าหนัก น ามา

ประกอบพื่อสร้างเป็นรูปของใบหนา้ท่ีส่ือสารถึงความรู้สึกรูปแบบต่าง ๆ ของมนุษย ์วสันตย์งัเลือก

น าค าหรือตวัอกัษรมาเป็นส่วนช่วยในการส่ือสารอีกดว้ย เพื่อให้ผูช้มไดรู้้สึกและเขา้ใจในความรู้สึก

ต่าง ๆ ของมนุษยท่ี์วสันตต์อ้งการท่ีจะส่ือสารออกไป 

 จะเห็นไดช้ดัเจนวา่รูปแบบของการใชภ้าษาถอ้ยค ามาเป็นส่วนร่วมในการส่ือสารนั้นมี

ความคลา้ยคลึงกบัการ์ตูนเป็นอยา่งมาก คือการใชต้วัอกัษรบรรจุลงไปในช่ึงบอลลูนแลว้ช้ีไปท่ีตวั

ละครนั้น ๆ เพื่อแทนความของบทสนทนาท่ีตวัละครนั้นก าลงัพูดอยู ่รวมทั้งการให้มีประโยคลอย

อยูด่้านบนของภาพเพื่อท่ีจะบรรยายเหตุการณ์ต่าง ๆ ซ่ึงลกัษณะเหล่าน้ีมกัจะพบเห็นไดท้ัว่ไปใน

การ์ตูนลอ้การเมือง 

 

 ประเด็นทางการเมืองทีป่รากฏในผลงานของวสันต์ 

 1) ผลงานของวสันต์น้ันสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการเคลื่อนไหวทางการเมืองได้ 

นอกจากการท่ีผลงานของวสันต์นั้นมีคุณค่าในเชิงความงามในฐานะของวิจิตรศิลป์ ก็เป็นท่ีทราบ

กนัดีวา่วสันตมี์แนวความคิดวา่ผลงานศิลปะของเขานั้นเปรียบเสมือนดัง่อาวธุท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือใน

การเคล่ือนไหวทางการเมือง ทั้งการประทว้งโจมตี หรือการเปิดโปงให้สังคมวงกวา้งไดรั้บรู้ทาง

ความเลวร้ายต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคม โดยวสันตน์ั้นมีวิธีการส่ือสารท่ีหลากหลายรูปแบบ เช่น การ
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สร้างสรรคผ์ลจิตรกรรมท่ีมีใชรู้ปทรงของมนุษยท่ี์ดีการตดัทอนหรือดดัแปลงจนมีลกัษณะคล้ายกบั

การ์ตูนภาพลอ้เลียน ท่ีใหค้วามรู้สึกของการลอ้เลียนเสียดสี หรือการใชภ้าษาถอ้ยค าหรือตวัอกัษรมา

ใชป้ระกอบกบัรูปภาพเพื่อท่ีจะช่วยในการส่ือสารเร่ืองต่าง ๆ ไดอ้ยา่งชดัเจนและตรงไปตรงมามาก

ท่ีสุด จึงสามารถสรุปไดว้า่ผลงานของวสันตไ์ม่ไดมี้คุณค่าในเชิงของสุนทรียภาพเพียงอยา่งเดียวแต่

ยงัมีประโยชน์ใช้สอยในทางการเมืองและยงัเป็นส่วนหน่ึงของแรงผลกัดนัท่ีจะท าให้สังคมและ

การเมืองของไทยพฒันาไปสู่ทิศทางท่ีดีข้ึนอีกดว้ย 

 2) ผลงานของวสันต์น้ันมีลักษณะคล้ายกับการ์ตูนล้อการเมือง เป็นท่ีทราบกันดีว่า

การ์ตูนลอ้การเมืองนั้นอยู่คู่กบัสังคมมาเป็นเวลานาน โดยสามารถพบเห็นไดไ้ม่ยากจากนิตยสาร

และหนังสือพิมพ์ทัว่ไป ภาพการ์ตูนล้อการเมืองนั้นมกัจะมีรูปแบบท่ีดดัแปลงมาจากรูปร่างของ

นกัการเมืองหรือผูท่ี้ก าลงัมีบทบาทเคล่ือนไหวเก่ียวกบัการเมือง น ามาลอ้เลียนเสียดสีให้ดูเป็นเร่ือง

สนุกสนาน บา้งมีการใช้ตวัหนงัสือมาประกอบการส่ือเพื่อเพิ่มความเขา้ใจและอารมณ์ขนัลงไปใน

ผลงานอีกดว้ย ซ่ึงจะสังเกตไดว้า่รูปแบบในการส่ือสารเหล่าน้ีนั้นก็ปรากฏอยู่ในผลงานของวสันต์

ดว้ยเช่นกนั ผลงานของวสันตจึ์งเป็นผลงานวิจิตรศิลป์ท่ีมีลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกบัการ์ตูนลอ้การเมือง 

เพียงแต่วา่ผลงานของวสันตน์ั้นมีรูปแบบของการเสียดสีหรือโจมตีท่ีรุนแรงกวา่การ์ตูนลอ้การเมือง

ทัว่ไปท่ีค่อนขา้งมาก 

 

4.4 กลุ่มประเด็นทางศาสนา   

 ในช่วงเวลาก่อนศิลปะสมยัใหม่ ศิลปะแนวประเพณีในวฒันธรรมต่าง ๆ ลว้นแต่เป็น

ศิลปะท่ีรับใชศ้าสนาทั้งส้ิน โดยจะสังเกตไดจ้ากการท่ีศาสนจกัรเป็นผูอุ้ปถมัป์หลกัของศิลปิน และ

การท่ีผลงานศิลปะวตัถุจ านวนมากท่ีสะทอ้นถึงศรัทธาท่ีมีต่อศาสนา เช่น ไมก้างเขน จิตรกรรมและ

ประติมากรรมต่าง ๆ ในโบสถ์คริสต ์หรือพระพุทธรูป จิตรกรรมฝาผนงั หรือศาสนสถานต่าง ๆ ใน

ศาสนาคริสต์ เป็นตน้ ต่อมาในช่วงราวคริสต์ศตวรรษท่ี 19 บทบาทของศาสนจกัรท่ีมีต่อวงการ

ศิลปะเร่ิมท่ีจะลดลง ศิลปินเร่ิมกลา้ท่ีหลุดจากกรอบความคิดทางศาสนา และบา้งก็ถึงขนาดวิพากษ์

ศาสนาก็มีก็มีใหพ้บเห็น 



  303 

 ในประเทศช่วงราวพุทธศตวรรษ 2520 พุทธศิลป์เร่ิมท่ีจะได้รับความนิยมข้ึนอีกคร้ัง 

อนัเกิดจากการกระตุน้กระแสเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ ศาสนา วฒันธรรม และประเพณีประจ าชาติ จนท า

ใหเ้ป็นแรงบนัดาลใจใหแ้ก่ศิลปินร่วมสมยัจ านวนมาก198 ซ่ึงมีทั้งการน าเสนอเร่ืองราวทางศาสนาใน

แบบประเพณี และปรับเปล่ียนรูปแบบให้เป็นแบบศิลปะร่วมสมยัแต่ยงัคงรูปแบบของค าสอนทาง

ศาสนาเอาไวอ้ยู ่

 

 
 

ภาพท่ี 213 ภาพผลงาน อาณาจักรวาล ซ่ึงมีลกัษณะของศิลปะแนวศาสนา 
 ท่ีมา : พิพิธภณัฑ์ธนาคารไทย, ผลงาน อาจารยปั์ญญา วิจินธนสาร, เขา้ถึงเม่ือ 25 กนัยายน 2561, 

เขา้ถึงไดจ้าก http://www.thaibankmuseum.or.th/gallery_view.php?topicID=5 

 

 โดยปกติการ์ตูนนั้นจะไม่ค่อยส่ือสารเก่ียวกบัศาสนามากนกั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการ์ตูน

จะมีอารมณ์ในการส่ือสารแบบ ตลกขบขนั ล้อเลียน ประชดชัน เสียดสี จึงดูจะไม่เหมาะสมกับ

ส่ือสารประเด็นทางศาสนาเท่าใดนกั แต่ถา้หากมายอ้นกบัไปในประวติัศาสตร์ศิลปะตะวนัออกก็จะ

พบเห็นว่ารูปแบบในการส่ือสารของงานจิตรกรรมเพื่อศาสนามีจ านวนไม่น้อยท่ีมีรูปแบบในการ

ส่ือสารท่ีใชล้ายเส้นเป็นหลกั รูปทรงท่ีดูเรียบแบน และเนน้มีการเล่าเร่ือง มากกวา่จะท าให้ดูสมจริง

ในแบบงานจิตรกรรมแบบตะวนัตก ซ่ึงรูปแบบต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาน้ีมีความคลา้ยคลึงกบัลกัษณะของ

การ์ตูนเป็นอยา่งมาก และในปัจจุบนัมีศิลปินไทยหลายท่านท่ีเลือกท่ีจะถ่ายทอดเร่ืองราวทางศาสนา 

มาถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปะท่ีมีลกัษณะของการ์ตูน เช่น ยรีุ เกนสาคู, ทว ีรัชนีกร เป็นตน้ โดยผูว้จิยั

เลือกท่ีจะศึกษาผลงานของศิลปินเพียง 1 ท่าน คือ 

                                                           

 
198

 สุธี คุณาวชิยานนท์, 10 ค าถามท่ีคุณอยากรู้เก่ียวกบัศิลปะ 67-70. 
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 4.4.1 ทว ีรัชนีกร 

 ทวี รัชนีกร ศิลปินผูน้ าเสนอเร่ืองราวของความเช่ือ เร่ืองภพภูมิต่าง ๆ ในศาสนาพุทธ 

และเร่ืองราวต่าง ๆ ในสังคมไทยผา่นทางผลงานจิตรกรรมท่ีมีการดดัแปลงรูปร่างจนมีลกัษณะคลา้ย

การ์ตูนไดอ้ยา่งน่าสนใจ โดยผลงานของทวมีีลกัษณะของการ์ตูนปรากฎอยู ่4 ประการ ดงัน้ี 

 

 1) ลกัษณะของศิลปะรูปลกัษณ์  

 ทวนีั้นเป็นศิลปินท่ีไม่ไดจ้  ากดัตนเองวา่ตอ้งสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะออกมาในรูปแบบ

หรือเทคนิคอยา่งใดอยา่งหน่ึง แต่ทวมีกัจะพฒันา ปรับเปล่ียน และดดัแปลงรูปแบบและเทคนิคของ

ทวีใหมี้ความเหมาะสมกบักบัเร่ืองราวและความถนดัของตวัทวีเอง ซ่ึงผลงานของทวนีั้นก็มีดว้ยกนั

หลากหลายรูปแบบ เช่น การเขียนจากสถานท่ีจริงอย่างฉับพลันในแบบอิมเพรสชั่นนิสต ์

(Impressionism) การเขียนด้วนสีสันท่ีรุนแรงและท่ีแปรงท่ีดูฉับไวในแบบเอ็กเพรสชั่นนิสต ์

(Expressionism) การถ่ายทอดเร่ืองราวของความจริงต่าง ๆ ในสังคมออกมาในแบบสัจจะนิยม 

(Realism) การลดทอนออกประกอบใหดู้นอ้ยลงในแบบมินิมอล (Minimal) หรือการส่ือสารโดยการ

ใชส้ัญลกัษณ์ (Symbolism) เป็นตน้ นอกจากน้ีทวียงัทดลองทางดา้นเทคนิคท่ีหลากหลาย เช่น สีน ้ า

หรืออะครีลิคบนผา้ใบ สีน ้ าบนใบลาน การท าประติมากรรม เคร่ืองป้ันดินเผา หรือการใช้วสัดุ

ส าเร็จรูปในการสร้างสรรคผ์ลงาน 

 ถึงแมว้า่ผลงานของทวีนั้นจะมีความหลากหลายทางดา้นรูปแบบและเทคนิค แต่ผลงาน

ของทวีก็มีลักษณะท่ีสามารถจ าแนกให้เป็นศิลปะรูปลกัษณ์ได้อย่างชัดเจน ดังจะสังเกตได้จาก

รูปร่างหรือรูปทรงต่าง ๆ ท่ีปรากฏอยู่ในผลงานของทวีนั้นล้วนแล้วแต่เป็นรูปทรงท่ีเกิดจากการ

สร้างและดดัแปลงมาจากส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีอยู่จริงท าให้เกิดรูปทรงใหม่ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของตวัทวีเอง 

ถึงแมว้า่รูปทรงต่าง ๆ เหล่าน้ีจะมีการดดัแปลงมาจากความเป็นจริงอยูม่ากก็ตาม แต่ผูรั้บชมก็ยงัดูรู้

เร่ืองอยู่วา่ก าลงัน าเสนอภาพแทนของส่ิงใดอยู ่ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะรูปทรงต่าง ๆ ในผลงานของทวี

นั้นทีความแข็งแรงชดัเจนและถูกตดัทอนให้เหลือเพียงรายละเอียดท่ีจ าเป็นเท่านั้น จึงเป็นเร่ืองง่าย

ต่อผูรั้บชมวา่ผลงานเหล่านั้นก าลงัสะทอ้นถึงส่ิงใดอยู ่
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ภาพท่ี 214 ภาพผลงาน อาดัมกับอีฟ ของทว ีซ่ึงมีลกัษณะของศิลปะรูปลกัษณ์อยา่งชดัเจน 
ท่ีมา : parinya airseecaw, อาดัมกับอีฟ  มนุษย์คู่แรกของโลก Year 2011/2554, เข้าถึงเม่ือ 25 

กรกฎาคม 2561, เข้าถึงได้จาก http://0806254137.blogspot.com/2015/11/tawee-ratchaneekorn-

title-year-20112554.html  

 

 2) ลกัษณะของการเล่าเร่ือง 

 แนวทางในการเล่าเร่ืองในผลงานของทวีนั้นมีรูปแบบท่ีค่อนขา้งหลากหลาย บ้างก็

หยิบเหตุการณ์จริงในสังคมมาถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปะ บา้งก็น าเสนอประเด็นหรือเร่ืองราวต่าง ๆ 

ในเชิงสัญลกัษณ์ให้ผูช้มไดตี้ความ หรือบา้งก็ถ่ายทอดในรูปแบบนิทาน หรือความเช่ือต่าง ๆ ทาง

ศาสนา เพื่อจะเผยแพร่ชุดความคิดเหล่านั้นในรูปแบบของตนเอง ผลงานส่วนใหญ่จะเล่าเร่ืองราว

ของสังคมและศาสนาเป็นหลกั ทั้งน้ีก็เพื่อท่ีจะให้ผลงานศิลปะเหล่านั้นไดไ้ปกระทบจิตใจของผูค้น

เพื่อให้ตระหนกัและรับรู้ถึงปัญหาต่าง ๆ ทางสังคมและจริยธรรม โดยผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกผลงานของ

ทวท่ีีมีลกัษณะของการเล่าเร่ืองอยา่งโดดเด่นมาวเิคราะห์จ านวน 3 ช้ิน ไดแ้ก่ 
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ภาพท่ี 215 ภาพผลงาน หญิงวิกลจริตท้อง (A pregnant madwomen) ของทว ีรัชนีกร 
ท่ีมา : โอชนา พูลทองดีวฒันา, เร่ืองของมนุษย ์เร่ืองของ ทวี รัชนีกร (กรุงเทพมหานคร: ส านกัวิจยั

ศิลป์ พีระศรี, 2553), 43. 

 

  1) ผลงาน หญิงวิกลจริตท้อง (A pregnant madwomen) เป็นผลงานจิตรกรรมสี

น ้ ามนับนผา้ในขนาด 100 x 80 เซนติเมตร ซ่ึงจดัแสดงในนิทรรศการเร่ืองของมนุษย ์เร่ืองของ ทว ี

รัชนีกร ในปี พ.ศ. 2553 ตวัภาพเล่าเร่ืองด้วยตวัละครหลกัขนาดใหญ่ซ่ึงอยู่บริเวณกลางภาพ โดย

ปรากฏเป็นมนุษยเ์พศหญิงท่ีมีลกัษณะอาการท่ีดูวกิลจริต ถ่ายทอดลกัษณะเหล่าน้ีออกมาผา่นรูปร่าง

ท่ีดูบิดเบ้ียว ไม่สมประกอบ ร่างกายท่อนบนเปลือยเปล่าเปิดเผยให้เป็นหน้าอกท่ีหย่อนยาน ส่วน

ร่างกายท่อนล่างสวมใส่เพียงผา้ถุงสีแดงช้ินน้อยซ่ึงถูกมือซ้ายของหญิงท่านน้ีดึงข้ึนจนเผยให้เห็น

อวยัวะเพศ ร่างกายบนร่างกายเต็มไปดว้ยรอยจ ้าเลือดและบาดแผล มีหนา้ทอ้งท่ีใหญ่โตซ่ึงเกิดจาก

การตั้งครรภ์ ศีรษะดา้นบนผมหลุดร่วงจนหมดเหลือเพียงผมท่ียาวรุงรังสลายไปดา้นหลงัเพียงคร่ึง

ศีรษะและมีดอกไมท้ดัอยูบ่ริเวณใบหูขา้งซ้าย ตวัละครหญิงวิกลจริตน้ีถูกเขียนใหมี้ลกัษณะร่างกาย

ท่ีบิดเบ้ียวเพื่อสะทอ้นถึงลกัษณะอาการทางจิตท่ีไม่ปกติ รูปทรงรอบนอกถูกตดัเส้นดว้ยสีด า และมี

การแสดงออกซ่ึงปริมาตรและแสงเงาของกลา้มเน้ืออยูเ่ล็กนอ้ย สีสันในบริเวณล าตวัก็ถูกระบายดว้ย

ทีแปรงท่ีดูรุนแรงและฉับไวในแบบเอ็กเพรสชัน่นิสต์ พื้นหลงัของภาพถูกระบายดว้ยฝีแปรงและ
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สีสันท่ีดูรุนแรงเช่นกนั  โดยพื้นหลังปรากฏเป็นระนาบแบนซ่ึงถูกแบ่งด้วยเส้นสีด าเป็น 3 ช่อง

ประกอบดว้ยช่องสีน ้ าเงินท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด สีส้มและสีด าท่ีมีขนาดลดหลัน่กนัไป ดา้นบนบอก

ภาพปรากฏเป็นรูปของพระจนัทร์เส้ียวท่ีใชเ้ป็นสัญลกัษณ์บ่งบอกถึงช่วงเวลากลางคืน 

 

 ผลงานช้ินน้ีเป็นผลงานซ่ึงเล่าเร่ืองถึงความสะเทือนใจอยา่งมากของทวซ่ึีงมีเหตุการณ์ท่ี

มีหญิงวิกลจริต แต่งกายสกปรกรุงรังและเต็มไปดว้ยบาดแผล ด ารงชีวิตดว้ยการหาเศษอาหารตาม

ถงัขยะมารับประทาน แลดูเป็นท่ีน่าเวทนา กลบับุรุษลึกลบัข่มขืนจนท าให้เธอตั้งครรภ ์และในท่ีสุด

ก็ไม่สามารถหาตวัการหรือแกไ้ขปัญหาในส่วนของเด็กในครรภไ์ดอ้ยา่งไร และเหตุการณ์น้ียงัสร้าง

ความสะเทือนใจให้แก่ทวเีป็นอยา่งมากจนตอ้งถ่ายทอดเร่ืองราวน้ีออกมาเป็นผลงานศิลปะให้สังคม

ไดต้ระหนกัและรับรู้ 

 ถึงแมว้า่ผลงานช้ินน้ีจะไม่ไดเ้ล่าเร่ืองราวของศาสนาในเชิงของการให้หลกัธรรม หรือ

คติสอนใจ แต่ผลงานช้ินน้ีกลบัสะทอ้นเร่ืองราวของความขาดแคลนจริยธรรมของคนในสังคม ท่ีมี

ความหลงใหลในกามารมณ์และตณัหา จนขาดความยบัย ั้งชัง่ใจ ข่มขืนไดแ้มก้ระทั้งคนวิกลจริตจน

เกิดการตั้งครรภ ์ทวีจึงสร้างสรรคผ์ลงานช้ินน้ีออกมาเพื่อเป็นเคร่ืองเตือนใจใหร้ะวงัถึงความชัว่ท่ียงั

มีอยูท่ ัว่ไปในสังคม และย  ้าเตือนไม่ใหเ้กิดการกระท าท่ีเลวร้ายกวา่สัตวเ์ช่นน้ีเกิดข้ึนในสังคมไดอี้ก 

 

                      
ภาพท่ี 216 ภาพผลงาน หมานรกกับนกปากเหลก็ ของทวี รัชนีกร 
ท่ีมา : โอชนา พูลทองดีวฒันา, เร่ืองของมนุษย ์เร่ืองของ ทวี รัชนีกร (กรุงเทพมหานคร: ส านกัวิจยั

ศิลป์ พีระศรี, 2553), 49. 
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 2) ผลงาน หมานรกกับนกปากเหล็ก เป็นผลงานจิตรกรรมสีน ้ ามนับนผา้ใบขนาด 190 

x 300 เซนติเมตร ซ่ึงจดัแสดงในนิทรรศการเร่ืองของมนุษย ์เร่ืองของ ทวี รัชนีกร ในปี พ.ศ. 2553 

ตวัภาพจะเวา่เร่ืองถึงการตีความนรก ของพุทธศาสนาในรูปแบบของตวัทวีเอง เร่ืองราวของการลง

ทณัฑ์ผูก้ระท าผิดบาปเอาไวค้ร้ังท่ียงัมีชีวิต เม่ือส้ินลมหายใจต้องไปเกิดในนรกภูมิ โดยทวีได้

ถ่ายทอดความเช่ือเหล่าน้ีผา่นการสร้างสรรครู์ปทรงและสีสันอนัเป็นเอกลกัษณ์ รูปทรงของมนุษย์

ถูกดดัแปลงให้เหลือเพียงรูปทรงอยา่งง่าย ไม่ไดเ้ฉพาะเจาะจงว่าก าลงัส่ือสารวา่เป็นใคร ร่างกายมี

ความบิดเบ้ียวในลกัษณะต่าง ๆ เช่น มีศีรษะหรือทอ้งท่ีใหญ่โตกวา่ปกติ มีอวยัวะท่ีดูพิกลพิการ ไม่

สมประกอบ บา้งมีคอท่ียืดยาวเกินมนุษย ์บริเวณร่างกายเต็มไปดว้ยเลือด บาดแผล และรอยฟกช ้ า 

เป็นตน้ ตวัละครเหล่านั้นต่างก าลงัแสดงออกซ่ึงสีหน้าท่ีดูหวาดวิตก ตกใจ และเจบ็ปวดจากการรับ

การลงทณัฑ ์ 

 บริเวณล่างซ้ายของภาพปรากฏเป็นหมานรก มีหนา้ตาท่ีดุร้ายน่ากลวั มีกายสีฟ้า ก าลงั

เหยยีบร่างของคนบาป 2 คนลงกบัพื้น พลางใชป้ากกดักระชากร่างของคนบาปอีก 3 คนท่ีอยูด่า้นบน 

นอกจากน้ียงัมีหมานรกอยูมี่ 3 ตวัในสีสันท่ีแตกต่างกนัออกไปก าลงักดักระชากร่างของคนคนบาป

อยา่งไร้ความปราณีอยา่งบริเวณดา้นขวาของภาพ ตวัภาพยงัปรากฏเป็นอีกาปากเหล็ก ในสีสันต่าง ๆ 

จ านวน 5 ตวักระจดักระจายอยูท่ ัว่ทั้งภาพ ก าลงัใชป้ากจิกกดัเหล่าคนบาป ในส่วนของพื้นหลงัของ

ภาพมีลกัษณะคลา้ยห้องสีส้มเขม้ท่ีมีช่องคลา้ยประตูสีน ้ าตาลเขม้ ดา้นบนมีภาพของพระจนัท์เส้ียว

ปรากฏอยู ่

 ผลงานช้ินน้ีของทวีมีลกัษณะคลา้ยกบัการตีความและเล่าเร่ืองใหม่ของจิตรกรรมไทยท่ี

เล่าเร่ืองของความเช่ือเก่ียวกับกฏแห่งกรรม และนรกภูมิของไทยในรูปแบบของตัวทวีเอง เพื่อ

ถ่ายทอดให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นถึงรูปแบบความเช่ือเก่ียวกบัการเวียนว่ายตายเกิด รวมทั้งเป็นการ

เผยแพร่กุศโลบายเร่ืองบาปกรรมในพุทธศาสนาอีกดว้ย 
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ภาพท่ี 217 ภาพผลงาน สนุกกับตัณหา ของทว ีรัชนีกร 
ท่ีมา :กองทุนส่งเสริมวฒันธรรม กรมส่งเสริมวฒันธรรม ร่วมกบั พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป 

กรมศิลปากร, นิทรรศการครบรอบ 80 ปี บนเส้นทางศิลปะ นายทวี รัชนีกร : นิทรรศการพิเศษเพื่อ

เชิดชูเกียรติศิลปินอาวุโส ประจ าปีพุทธศกัราช 2557 (กรุงเทพมหานคร:อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พบั

ลิชช่ิง, 2557), 49. 

 3) ผลงาน สนุกกับตัณหา เป็นผลงานจิตรกรรมสีน ้ ามันบนผา้ใบขนาด 90 x 300 

เซนติเมตร ซ่ึจดัแสดงในนิทรรศการครบรอบ 80 ปี บนเส้นทางศิลปะ นายทว ีรัชนีกร : นิทรรศการ

พิเศษเพื่อเชิดชูเกียรติศิลปินอาวโุส ประจ าปีพุทธศกัราช 2557 ในวนัท่ี 1 - 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ 

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจา้ฟ้า กรุงเทพมหานคร โดยตวัผลงานช้ินน้ีถูกแบ่งออกเป็น

ช่องส่ีเหล่ียมจ านวน 4 ช่อง แต่ละช่องบรรจุเอาไวด้ว้ยเร่ืองราวและตวัละครต่าง ๆ เอาไวม้ากมาย 

อนัประกอบไปดว้ย ตวัละครท่ีมีลกัษณะของเปรตท่ีมีรูปลกัษณ์ท่ีแตกต่างกนั บา้งมีตาจ านวนมาก

บนศีรษะ บา้งมีอวยัวะท่ีอยู่ผิดท่ีผิดทาง บา้งมีปากเท่ารูเข็มและมีมือเทา้ขนาดใหญ่ เป็นตน้ บางตวั

ละครก็ก าลงัถูกทรมานจากการลงทณัฑ์ต่าง ๆ บา้งตอ้งปีนตน้ง้ิว บา้งถูกจิกกดัจากบรรดาสัตวน์รก 

เป็นตน้ และบางตวัละครก็ก าลงัท าท่าทางซ่ึงแสดงออกซ่ึงความลุ่มหลงในกิเลสตณัหา เช่นการจูบ

หรือการร่วมเพศเป็นตน้ ลกัษณะของตวัละครต่าง ๆ ท่ีอยู่ในภาพล้วนมีรูปลกัษณ์ท่ีดูตดัทอนจาก

ความเป็นจริง ใชก้ารตดัเส้นเนน้ขอบรูปทรง มีการลงสีท่ีเรียบแบบและแทบไม่แสดงออกซ่ึงความ

เป็นมวลหรือน ้าหนกั 
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 เร่ืองราวท่ีเกิดบรรจุในผลงานน้ีนั้นเกิดจากการตีความเก่ียวกบัความเช่ือเร่ืองเวรกรรม

ในศาสนาพุทธ น ามาถ่ายทอดเป็นจิตรกรรมร่วมสมยัท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของตวัทวีเอง กิจกรรมต่าง ๆ 

ท่ีเกิดข้ึนในภาพลว้นสะทอ้นถึงวฏัสังขารของมนุษยท่ี์ยงัตอ้งเวียนว่ายตายเกิดเพื่อชดใช้กรรมอยู่

อยา่งน้ีเร่ือยไป ตวัภาพยงัส่ือสารถึงความสนุกสนานของมนุษยท่ี์ก าลงัลุ่มหลงอยูใ่นกิเลสตณัหาและ

กามารมณ์จนถอนตวัไม่ข้ึน ถึงแมจ้ะทราบอยูแ่ลว้ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นบาปแต่จะตอ้งชดใชก้รรมใน

วนัขา้งหน้าก็มิได้เกรงกลวัต่อบาปกรรมแต่อย่างใด ผลงานช้ินน้ีจึงเป็นการเล่าเร่ืองและสะท้อน

ระดบัของศีลธรรมของคนในสังคมทุกวนัน้ีอีกดว้ย 

 

 3) ลกัษณะของการท าให้ดูเรียบง่าย 

 การท าให้ดูเรียบง่ายนั้นดูจะเป็นลกัษณะท่ีโดดเด่นท่ีสุดอีกประการหน่ึงท่ีปรากฏใน

ผลงานของทวี ซ่ึงจะสังเกตไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ผลงานในแทบทุกยุคของทวีนั้นจะมีการสร้างรูปทรง

สมมุติซ่ึงเกิดจากการดดัแปลง และลดทอดรายละเอียดจากรูปทรงท่ีเหมือนจริงให้เหลือเพียงรูปทรง

อย่างง่าย ทวีนั้นมีเอกลกัษณ์ในการสร้างสรรค์รูปทรงเหล่าน้ี ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว ์ส่ิงของ หรือ

สถานท่ีให้กลายเป็นรูปทรงท่ีเฉพาะตวัไดอ้ย่างน่าสนใจ โดยผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกผลงานของทวีท่ีมี

ความโดดเด่นในแง่ของการท าใหดู้เรียบง่ายมาวเิคราะห์จ านวน 2 ช้ินไดแ้ก่ 

                        
ภาพท่ี 218 ภาพผลงาน เห็นดีเป็นช่ัวกลับหัวเป็นตีน ของทว ีรัชนีกร 
ท่ีมา :  ทวี  รัช นีกร , การแสดงศิลปกรรมของ ทวี  รัช นีกร =  The art exhibition by Tawee 

Rajaneekor (กรุงเทพมหานคร:หอศิลป์ มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2548), 27. 
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 1)  ผลงาน เห็นดีเป็นช่ัวกลับหัวเป็นตีน เป็นผลงานวาดเส้นปากกาบนกระดาษสา

ขนาด 55 x 76 เซนติเมตร ซ่ึงทวีสร้างสรรค์ไวเ้ม่ือปี  พ.ศ. 2547 และจัดแสดงใน นิทรรศการ

ครบรอบ 80 ปี บนเส้นทางศิลปะ นายทวี รัชนีกร : นิทรรศการพิเศษเพื่อเชิดชูเกียรติศิลปินอาวุโส 

ประจ าปีพุทธศกัราช 2557 ลกัษณะของความเรียบง่ายท่ีมีอยูใ่นผลงานช้ินน้ีอยา่งเด่นชดัก็คือการใช้

เทคนิคเพียงแค่การวาดเส้นด้วยปากกาดีด าลงบนกระดาษขาวเท่านั้ น รูปทรงในผลงานท่ีการ

ลดทอนจากรูปทรงของมนุษยใ์ห้เหลือเพียงรูปร่างอย่างง่าย ตวัผลงานประกอบดว้ยตวัละครหลกั

จ านวน 5 ตวั มีรูปร่างพื้นฐานเป็นมนุษยแ์ต่มีรูปลกัษณ์ท่ีผิดแปลกไป เช่น ตวัละคร 2 ตวั ท่ีมีขาท่ี

ก าลงัช้ีข้ึนฟ้าท่ีติดกบับริเวณล าตวั ใชแ้ขนเดินแทนขา และตวัละครอีก 3 ตวัท่ีมีอวยัวะเพศชายงอก

มาท่ีบริเวณล าคอ และมีศีรษะงอกข้ึนมาท่ีบริเวณอวยัวะเพศแทน และทุกตวัละครดงักล่าวก็มีกงจกัร

ท่ีก าลงัเล่ือยกะโหลกอยูข่า้งบนศีรษะ บริเวณพื้นหลงัของภาพถูกถมดว้ยลายเส้นปากกาสีด า รวมทั้ง

ปรากฏรูปทรงต่าง ๆ ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัดวงดาวและดวงจนัทร์ ล่องลอยกระจดักระจายอยู ่

เพื่อบ่งบอกถึงบรรยากาศของกลางคืนท่ีดูน่าพิศวง บริเวณดา้นบนและดา้นล่างของภาพมีท่ีพื้นท่ีวา่ง

ท่ีบรรจุประโยคว่า “เห็นจงจักรเป็นดอกบัว เห็นความดีเป็นความชั่ว เห็นอัปรีย์เป็นมงคล”  

รูปลกัษณ์ของตวัละครดงักล่าวลว้นมีลกัษณะท่ีให้การตวัเส้นรอบนอกรูปทรงเป็นหลกั มีการเขียน

ลายเส้นเพื่อแสดงออกเป็นสีหน้าและอวยัวะต่าง ๆ โดยไม่แสดงออกซ่ึงน ้ าหนัก ความลึก หรือ

ปริมาตรใด ๆ เลย 

 ผลงานช้ินน้ีเป็นตวัอยา่งท่ีเป็นท่ีเห็นไดช้ดัของการใชล้กัษณะของการท าให้ดูเรียบง่าย

ของทว ีเพราะมีการใชท้ศันธาตุและองคป์ระกอบท่ีค่อนขา้งนอ้ย ท่ีการดดัแปลงและตดัทอนรูปทรง

ให้เหลือเพียงรูปทรงอย่างง่ายและแสดงออกซ่ึงรายละเอียดอย่างน้อยท่ีสุด แต่กลบัเป็นการสร้าง

รูปทรงท่ีดูเป็นลายมือท่ีชดัเจนมากท่ีสุดของตวัทวเีอง 
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ภาพท่ี 219 ภาพผลงาน ผสัสะ 6 ของทว ีรัชนีกร 
ท่ีมา : กองกองทุนส่งเสริมวฒันธรรม กรมส่งเสริมวฒันธรรม ร่วมกบั พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอ

ศิลป กรมศิลปากร, นิทรรศการครบรอบ 80 ปี บนเส้นทางศิลปะ นายทวี รัชนีกร : นิทรรศการพิเศษ

เพื่อเชิดชูเกียรติศิลปินอาวโุส ประจ าปีพุทธศกัราช 2557 (กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์

พบัลิชช่ิง, 2557),  

 

 2) ผลงาน ผัสสะ6 เป็นผลงานจิตรกรรมสีน ้ ามนับนผา้ในขนาด 28 x 23 เซนติเมตร ซ่ึง

จดัแสดงในนิทรรศการครบรอบ 80 ปี บนเส้นทางศิลปะ นายทว ีรัชนีกร : นิทรรศการพิเศษเพื่อเชิด

ชู เกียรติ ศิลปินอาวุโส  ประจ าปีพุทธศักราช 2557  ในวัน ท่ี  1 - 30 สิ งหาคม พ .ศ . 2557 ณ 

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจา้ฟ้า กรุงเทพมหานคร โดยผลงานชุดน้ีถูกแบ่งออกเป็น 6 

ช้ิน ซ่ึงในแต่ละภาพปรากฏเป็นรูปร่างท่ีถูกตีความจากผสัสะทั้ง 6 ของมนุษย ์อนัประกอบดว้ย “ตา” 

ผสัสะเร่ืองของการมองเห็น ซ่ึงปรากฏเป็นตวัละครท่ีมีนัยน์ตากลมโตขนาดใหญ่ก าลังมองข้ึน

ดา้นบน แต่มีขา 2 ขา้งติดกบันยัน์ตาดว้ย, “หู” ผสัสะเร่ืองของการไดย้ิน ซ่ึงปรากฏเป็นตวัละครท่ีมี

ใบหนา้ของมนุษยท่ี์ถูกเขียนออกมาอยา่งเรียบง่าย แต่มีใบหูขา้งซ้ายท่ีมีขนาดใหญ่โตมากกวา่ปกติ, 
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“จมูก” ผสัสะเร่ืองของการดมกล่ิน ซ่ึงปรากฏเป็นตวัละครท่ีมีใบหน้าของมนุษยดา้ยขา้งท่ีมีจมูกท่ี

ใหญ่โตมากกวา่ปกติ, “ล้ิน” ผสัสะแห่งการรับรส ซ่ึงปรากฏเป็นควัละครท่ีมีใบหน้าคนท่ีมองจาก

ดา้นขา้งก าลงัแลบล้ินสีแดงยาวท่ีออกมาจากปาก, “กาย” ผสัสะแห่งการสัมผสั ซ่ึงปรากฏเป็นตวั

ละครท่ีมีรูปร่างท่ีผสมกนัระหว่างอวยัวะต่าง ๆ เช่น เตา้นม มือ และเทา้ เป็นตน้ และ “ใจ” ผสัสะ

แห่งการรู้สึกท่ี ปรากฏเป็นรูปของหวัใจสีแดงในแบบการ์ตูนท่ีมีขาและดวงตา 

 ลกัษณะของความเรียบง่ายท่ีปรากฏอยูใ่นผลงานช้ินน้ีคือ การสร้างรูปทรงของอวยัวะ

ต่าง ๆ เพื่อเป็นสัญลกัษณ์ของผสัสะทั้ง 6 ของมนุษย ์โดยรูปทรงต่าง ๆ ท่ีปรากฏอยูใ่นภาพลว้นแต่

เป็นรูปทรงท่ีถูกตดัทอนมาจากใบหน้าหรืออวยัวะของมนุษย ์เช่น ดวงตาท่ีดูเป็นวงกลมอย่างง่าย 

จมูกหรือหูท่ีถูกเขียนออกมาคลา้ยกบัแท่งกอ้นเน้ืออยา่งง่าย รูปทรงเหล่าน้ีเป็นภาพแทนของมนุษย์

ซ่ึงแทบจะไม่แสดงออกซ่ึงรายละเอียดหรืการบ่งช้ีตวัตนเลย รูปทรงและรายละเอียดต่าง ๆ ของภาพ

ถูกตดัเส้นอยา่งชดัเจนดว้ยเส้นสีด าทึบ สีสันและฝีแปรงของภาพถูกเขียนอยา่งดิบสด และดูรุนแรง 

แต่ลกัษณะส่วนใหญ่เป็นระนาบแบนโดยแทบจะไม่แสดงซ่ึงปริมาตรหรือน ้ าหนกัเลย ลกัษณะการ

ท าใหเ้รียบง่ายน้ียงัเป็นอีกเทคนิคหน่ึงซ่ึงทวีนิยมใชเ้พื่อสร้างภาพแทนและสัญลกัษณ์ของมนุษย ์ท่ีมี

ลกัษณะเป็นสากลและไม่บ่งช้ีวา่ก าลงัส่ือสารถึงใคร แต่ส่ือสารถึงภาพรวมของเร่ืองราวต่าง ๆ ของ

มนุษยท่ี์มีเหมือนกนัทุกคน 

 

 

 4) ลกัษณะของการท าให้ดูเกินจริงหรือบิดเบีย้ว  

 จะเห็นไดช้ดัเจนวา่ผลงานของทวนีั้นมีลกัษณะหลายประการท่ีเป็นลกัษณะของการท า

ให้ดูเกินจริง ทั้ งในด้านของรูปทรงและสีสัน ในด้านของรูปทรงนั้นทวีจะใช้รูปทรงท่ีดูแปลก

ประหลาดเกินจริง ซ่ึงเกิดจากการตีความจากจินตนาการและนิทาน รวมทั้งเกิดจากการดดัแปลง

รูปทรงให้ดูแปลกตาออกไป ในดา้นของสีสันทวีนั้นนิยมใชสี้สันและทีแปรงท่ีสด รุนแรง และฉับ

ไว เป็นเคร่ืองมือในการถ่ายทอดความรู้สึกต่าง ๆ ออกมา โดยผูว้ิจยัได้คดัเลือกผลงานของทวีท่ี

ลกัษณะของการท าใหดู้เกินจริงอยา่งเด่นชดัมาวเิคราะห์จ านวน 3 ช้ิน ไดแ้ก่ 
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ภาพท่ี 220 ภาพผลงาน ผู้หญิงกับผู้ชาย ของทว ีรัชนีกร 
ท่ีมา : กองกองทุนส่งเสริมวฒันธรรม กรมส่งเสริมวฒันธรรม ร่วมกบั พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอ

ศิลป กรมศิลปากร, นิทรรศการครบรอบ 80 ปี บนเส้นทางศิลปะ นายทวี รัชนีกร : นิทรรศการพิเศษ

เพื่อเชิดชูเกียรติศิลปินอาวโุส ประจ าปีพุทธศกัราช 2557 (กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์

พบัลิชช่ิง, 2557) ,36.  

 

 1) ผลงาน ผู้หญิงกับผู้ชาย เป็นผลงานจิตรกรรมสีน ้ ามนับนผา้ใบขนาด 100 x 160 

เซนติเมตร ซ่ึงทวีสร้างสรรค์ไวเ้ม่ือไป พ.ศ. 2555 และจดัแสดงใน นิทรรศการครบรอบ 80 ปี บน

เส้นทางศิลปะ นายทว ีรัชนีกร : นิทรรศการพิเศษเพื่อเชิดชูเกียรติศิลปินอาวโุส ประจ าปีพุทธศกัราช 

2557 โดยผลงานช้ินน้ีถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนอยา่งชดัเจนดว้ยเส้นตรงด่ิงท่ีตดับริเวณตรงกลางภาพ 

ตวัภาพประกอบดว้ย 2 ตวัละครหลกัท่ีลกัษณะท่ีดดัแปลงมาจากรูปร่างของมนุษย ์บริเวณดา้นซ้าย

ของภาพประกอบดว้ย ตวัละครท่ีมีลกัษณะของมนุษยท่ี์ถูกดดัแปลงรูปทรงของศีรษะใหมี้ลกัษณะท่ี

กลมใหญ่ มีใบหน้าท่ีก าลงัยิ้มเล็กน้อย บริเวณล าตวัมีลกัษณะใหญ่โตคลา้ยส่ีเหล่ียมจตุัรัส มีขาทั้ง

สองขา้งแต่ไม่มีแขน บริเวณล าตวัถูกแบ่งตามแนวตั้งออกเป็น 5 ส่วนและแบ่งตามแนวนอนอีก 3 

ส่วน ในแต่ละช่องของล าตวันั้นได้บรรจุเอาไวซ่ึ้งอวยัวะท่ีมีลกัษณะของเพศชายอยู่ ได้แก่ ศีรษะ 

หนา้อก พุง  และอวยัวะเพศ เรียงล าดบัจากดา้นบนสู่ดา้นล่าง แต่บริเวณส่วนล่างของตวัละครน้ีกลบั

ปรากฏเป็นอวยัวะเพศหญิง ถดัมาทางดา้นขวามือของภาพก็มีตวัละครท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัตวั
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ละครแรก แตกต่างกนัเพียงอวยัวะต่าง ๆ ท่ีบรรจุอยูใ่นช่องบนร่างกายนั้นเป็นเพศหญิง เช่น เตา้นม 

และอวยัวะเพศหญิง แต่ตวัละครน้ีกลบัมีอวยัวะของเพศปรากฏอยูช่ดัเจนบริเวณตอนล่างของล าตวั 

บริเวณพื้นหลงัของภาพเป็นระนาบสีส้มหม่นท่ีมีลกัษณะเรียบแบน และบริเวณดา้นบนของภาพยงั

มีพระจนัทร์เตม็ดวงและพระจนัทร์เส้ียวอยูท่างดา้นซา้ยและขวาของภาพอีกดว้ย 

 ผลงานช้ินน้ีเป็นอีกหน่ึงตวัอยา่งท่ีชดัเจนของลกัษณะของการท าให้ดูเกินจริงหรือบิด

เบ้ียวในผลงานของทวี เพราะมีการดดัแปลงรูปร่างและอวยัวะของมนุษยใ์ห้มีความใหญ่โตมากกวา่

ปกติ รวมทั้ งการบรรจุอวยัวะต่าง ๆ ของแต่ละเพศจ านวนมากลงไปบนร่างกายของตัวละคร 

เพื่อท่ีจะแสดงออกถึงความหมายของเรือนร่างและนยัยะต่าง ๆ ทางเพศท่ีมีต่อร่างกายของมนุษย ์

 ถึงแมว้า่ผลงานช้ินน้ีจะไม่ไดถ่้ายทอดหลกัค าสอนในทางศาสนาโดยตรง แต่กลบัใหแ้ง่

คิดในเร่ืองของร่างกายและเพศของมนุษย ์ซ่ึงในความเป็นจริงส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นแค่สังขารซ่ึงไม่

เท่ียงแท ้แต่มนุษยก์บัมีมายาคติมากมายเก่ียวกบัสังขารของมนุษยด์้วยกนัเอง ไม่ว่าจะเป็นความ

หลงไหลในรูปกาย ความตอ้งการทางเพศ หรือความเวทนาเม่ือเห็นถึงความไม่งามหรือความไม่

ย ัง่ยนืของสังขาร ผลงานของทวใีนบางคร้ังจึงมีลกัษณะการเล่าเร่ืองท่ีคลา้ยคลึงกบัภาพปริศนาธรรม

ท่ีใหผู้รั้บชมไดตี้ความกนัเอาเอง  

 

                         
ภาพท่ี 221 ภาพผลงาน ผีขนุน ของทว ีรัชนีกร 
ท่ีมา :จิราภา แก้วชุมพล , จิราภา แก้วชุมพล , เข้าถึงเม่ือ 25 สิ งหาคม 2561, เข้าถึงได้จาก 

http://fongfii.blogspot.com/2015/12/blog-post.html 
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 2) ผลงาน ผีขนุน เป็นผลงานจิตรกรรมสีน ้ ามนับนผา้ใบขนาด 140 x 200 เซนติเมตร 

ซ่ึงทวีได้สร้างสรรค์เอาไวใ้นปี พ.ศ.  2548 ตวัภาพได้เล่าเร่ืองถึงความเป็นจริงของสังคมของค า

แสลง “ผีขนุน” ซ่ึงหมายถึงกลุ่มคนท่ีขายบริการทางเพศท่ีมกัจะออกมาท ามาหากินบริเวณใตต้น้

ขนุน ตวัภาพประกอบไปด้วยตวัละครหลักจ านวน 3 ตวับริเวณด้านล่างของภาพ โดยตวัละคร

ดงักล่าวมีลกัษณะเป็นเพศหญิงในสภาพเปลือยกายเผยให้เห็นเตา้นมและอวยัวะเพศ ก าลงันัง่กอด

เข่าและก้มศีรษะลงจนไม่เห็นใบหน้า บนหนังศีรษะไม่มีแมเ้ส้นผม ตวัละครทั้ง 3 ต่างมีสีกายท่ี

แตกต่างกนั และถูกดดัแปลงรูปทรงให้มีลกัษณะคล้ายกบัส่ีเหล่ียมจตุรัสซ่ึงก าลงันั่งอยู่ในกรอบ

ส่ีเหล่ียมจตุรัสดว้ยเช่นกนั บริเวณดา้นบนของภาพปรากฏเป็นตน้ขนุนเรียงตวักนัหนา้กระดานเป็น

จ านวน 3 ตน้ โดยตน้ขนุนเหล่านั้นก าลงัออกผลอยา่งมากมาย แต่ผลขนุนเหล่านั้นกลบัมีลกัษณะท่ี

คลา้ยคลึงกบัเตา้นมของมนุษยเ์พศหญิง ทางดา้นบนขวามีพระจนัทร์เส้ียวสีส้มปรากฏอยู ่บรรยากาศ

ของภาพใช้สีโทนเยน็ท่ีดูหม่นเป็นส่วนใหญ่ เพื่อท่ีจะส่ือสารถึงบรรยากาศของกลางคืนท่ีดูลึกลบั

และน่าพิศวง 

 ผลงานช้ินน้ีของทวีสะทอ้นเร่ืองราวของความเป็นจริงในสังคมเก่ียวกบัอาชีพการขาย

บริการ ท่ีหลายคนไม่มีโอกาศไดรั้บรู้มากนกั ออกมาในเชิงสัญลกัษณ์ การท าให้ตวัละครมีสภาพท่ี

เปลือยกายนัง่กอดเข่ากม้หนา้อยูใ่นกรอบ เปรียบเสมือนความอบัอายของผูท้  าอาชีพขายบริการท่ีถูก

กรอบของสังคมมองว่าเป็นอาชีพท่ีผิดศีลธรรมและน่าอบัอาย จนตอ้งประกอบอาชีพน้ีอย่างหลบ

ซ่อน ภาพของตน้ขนุนท่ีเรียงรายส่ือถึงสถานท่ีแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานครซ่ึงเป็นท่ีทราบกนัดีว่า

เป็นแหล่งซ้ือขายบริการทางเพศ ภาพของลูกขนุนท่ีก าลงัออกผลเป็นรูปของเตา้นมนั้นส่ือถึงการ

เติบโตอยา่งต่อเน่ืองของอาชีพขายบริการท่ียงัมีอยูอ่ยา่งต่อเน่ืองถึงแมว้า่จะเป็นอาชีพท่ีดูผิดก็ตาม 

 3) ผลงาน ปากเท่าเขม็มือเท่าใบตาล เป็นผลงานจิตรกรรมสีน ้ ามนับนผา้ใบขนาด 90 x 

55 เซนติเมตร ซ่ึงจดัแสดง ณ หอศิลป์ มหาวทิยาลยัศิลปากร วงัท่าพระ 1-20 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ตวั

ผลงานปรากฏเป็นตวัละครหลักคือเปรตในความเช่ือในแบบของพุทธศาสนาในไทย รูปร่างท่ี

ปรากฏเป็นรูปทรงของมนุษยเ์พศชาย มีกายและขาสีส้มแดง มีศีรษะท่ีโลน้ลา้น มีปากขนาดเล็กท่ียื่น

ยาวเป็นปล้องออกมาจากใบหน้า ใบหูด้านซ้ายสวมใส่ต่างหูวงกลมสีเหลือง บริเวณเหนือศีรษะ

ปรากฏเป็งเส้นวงรีสีขาวก าลงัครอบศีรษะอยู่ บริเวณล าตวัมีหน้าอกและพุงท่ีดูใหญ่โตและหย่อน
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ยานมากกว่าปกติ มือทั้งสองขา้งมีสีเขียวเขม้แต่มีขนาดของฝ่ามือและน้ิวท่ีดูแปลกประหลาดและ

ใหญ่โตกวา่ปกติ นอกจากน้ีบริเวณระหวา่งขายงัมีอวยัวะเพศชายท่ีมีลกัษณะบิดเบ้ียวผดิปกติปรากฏ

อยู่ บริเวณพื้นหลังของภาพถูกแบ่งเป็นช่องส่ีเหล่ียมจ านวน 3 ช่อง สีเหลือง ฟ้า และม่วงแดง

ตามล าดบั นอกจากยงัปรากฏเป็นภาพของดวงจนัทร์บริเวณขวาบนของภาพอีกดว้ย 

                                                

ภาพท่ี 222 ภาพผลงาน ปากเท่าเขม็มือเท่าใบตาล ของทว ีรัชนีกร 
ท่ีมา : กองกองทุนส่งเสริมวฒันธรรม กรมส่งเสริมวฒันธรรม ร่วมกบั พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอ

ศิลป กรมศิลปากร, นิทรรศการครบรอบ 80 ปี บนเส้นทางศิลปะ นายทวี รัชนีกร : นิทรรศการพิเศษ

เพื่อเชิดชูเกียรติศิลปินอาวโุส ประจ าปีพุทธศกัราช 2557 (กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์

พบัลิชช่ิง, 2557) ,31.  

 

 ลกัษณะของการท าให้ดูเกินจริงหรือบิดเบ้ียวในผลงานของทวีนั้นเป็นลกัษณะของการ

น าความเช่ือและรูปลกัษณ์ของเปรต น ามาตีความและถ่ายทอดใหม่ในแบบของทวเีอง โดยจะสังเกต

ไดจ้ากการรูปร่างหรืออวยัวะต่าง ๆ ท่ีดูใหญ่โตเกินจริงและบิดเบ้ียว รวมทั้งยงัมีการใชล้กัษณะของ

ฝีแปรงและสีสันในแบบศิลปะส าแดงอารมณ์ (Expressionism) ท่ีดูดิบสด รวดเร็วและรุนแรง ท่ี

สามารถช่วยส่งเสริมความสะเทือนใจท่ีในผลงานไดเ้ป็นอยา่งดี 
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 ประเด็นทางการศาสนาทีป่รากฏในผลงานของทวี 

 1) ทวีน ารูปแบบของจิตรกรรมไทยมาตีความใหม่ เป็นท่ีทราบกนัดีว่าจิตรกรรมไทย

นั้นมีหลากหลายรูปแบบ เช่น การเล่าเร่ืองราวท่ีแต่งข้ึนอย่างรามเกียรต์ การถ่ายทอดพุทธประวติั

หรือนิทานชาดก และภาพเขียนท่ีสะทอ้นความเช่ือเก่ียวกบักฏแห่งกรรมหรือไตรภูมิ เป็นตน้ โดย

ทวนีั้นไดน้ าเร่ืองราวของนรกและการชดใชเ้วรกรรมท่ีมีอยูใ่นศิลปะไทยนั้นมาตีความใหม่ โดยการ

สร้างรูปแบบของผลงานจิตรกรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ เช่น การสังเคราะห์รูปทรงต่าง ๆ ในผลงานท่ี

เกิดจากการลดทอนหรือดดัแปลงให้มีลกัษณะท่ีเกินจริงจากรูปทรงท่ีดูเหมือนจริงให้เขา้สู่รูปทรง

สมมุติ รวมทั้งการใช้สีสันและฝีแปรงท่ีดูดุดันและรุนแรงในแบบของศิลปะแนวส าแดงอารมณ์ 

(Expressionism) โดยทวีได้เลือกท่ีจะน าเอาการใช้ทัศนธาตุอันเป็นเอกลักษณ์ต่าง ๆ เหล่าน้ีมา

ประกอบกนัเป็นผลงานจิตรกรรมร่วมสมยัท่ีมีเน้ือหาหรือวิธีการเล่าเร่ืองเก่ียวกบัความเช่ือในแบบ

จิตรกรรมไทยอยู ่ 

 2) ทวไีด้เล่าเร่ืองถึงระดับของศีลธรรมของคนในสังคม มีผลงานจ านวนมากของทวีท่ี

สะทอ้นถึงเร่ืองราวในสังคมและการเมืองท่ีสามารถสะทอ้นถึงระดบัของจิตใจและศีลธรรมของคน

ในสังคมไดเ้ป็นอยา่งดี แมว้า่สังคมไทยจะเรียกตนเองว่าเป็นเมืองพุทธก็ตาม แต่พฤติกรรมของคน

ในสังคมกบัไม่ไดส้อดคลอ้งไปกบัค ากล่าวน้ีแต่อยา่งใด ยงัมีคนในสังคมจ านวนมากท่ียงักระท าส่ิง

ท่ีผิดบาปโดยท่ีไม่กลัวกฏหมายหรือเวรกรรมแต่อย่างใด เช่น เหตุการณ์ท่ีมีรุมข่มขืนหญิงสาว

วกิลจริตตนตั้งครรถ์ในผลงานช่ือ หญิงวิกลจริตท้อง เหตุการณ์เก่ียวกบัการคา้ประเวณีในสังคมไทย

ในผลงานช่ือ ผีขนุน หรือเหตุการณ์กบัปัญหาการคา้มนุษยอ์ย่างในผลงาน สินค้าส่งออก เป็นตน้ 

ผลงานศิลปะของทวีนั้นจึงเปรียบเสมือนกระจกท่ีสะทอ้นและตีแผ่เร่ืองราวอนัเลวร้ายต่าง ๆ ให้

สังคมวงกวา้งไดรั้บรู้ถึงระดบัของศีลธรรมของคนในสังคมปัจจุบนั  เพื่อใหค้นในสังคมตระหนกัถึง

ปัญหาและรับรู้ถึงขอ้คิดหรือคติสอนใจท่ีแฝงอยูใ่นผลงานของทวไีดอี้กดว้ย 
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บทที ่5  
สรุป 

 

5.1 ลกัษณะของการ์ตูนทีป่รากฏในผลงานศิลปะร่วมสมัยไทย 

 จากการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัลกัษณะการ์ตูนซ่ึงปรากฏในผลงานศิลปะร่วมสมยัของไทย 

นั้นปรากฏว่ามีศิลปินไทยจ านวนมากท่ีมีลกัษณะของการ์ตูนอยู่ในผลงาน ซ่ึงมีศิลปินบางส่วนท่ี

ไดรั้บอิทธิพลทางรูปแบบมากจากการ์ตูนโดยตรง และบางส่วนท่ีมีการใช้รูปทรงหรือใช้การเล่า

เร่ืองท่ีมีลกัษณะของการ์ตูนปรากฏอยู ่และจากลกัษณะของการ์ตูนทั้ง 6 ประการท่ีผูว้ิจยัไดก้  าหนด

ไว ้การศึกษาวิจยัน้ีพบวา่ศิลปินทั้ง 7 ท่านท่ีผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกมาศึกษามีจ านวนของลกัษณะการ์ตูนท่ี

แตกต่างกนั ซ่ึงสามารถจ าแนกตามลกัษณะของการ์ตูนท่ีปรากฏอยูใ่นผลงานไดเ้ป็นหวัขอ้ดงัน้ี 

 5.1.1 ลกัษณะของศิลปะรูปลักษณ์   

 จากการศึกษาวิจยัจะเห็นได้ชัดเจนว่า “ลกัษณะของศิลปะรูปลกัษณ์” เป็นลกัษณะท่ี

ปรากฏอยูอ่ยา่งชดัเจนในการ์ตูนและผลงานศิลปะท่ีมีลกัษณะของการ์ตูนปรากฏอยู ่ทั้งน้ีจะเห็นได้

ว่าศิลปะทั้ง  2 รูปแบบนั้นมีการเอกลกัษณ์ร่วมกนั คือ การเล่าเร่ืองดว้ยภาพเป็นหลกั จึงจ าเป็นท่ี

จะต้องใช้รูปร่างท่ีมี รูปลักษณ์ ท่ีชัดเจน (Figurative Form) ในการเล่าเร่ืองราวต่าง ๆ ซ่ึงเป็น

คุณลกัษณะท่ีดูจะแตกต่างกนัอยา่งส้ินเชิงกบัศิลปะนามธรรม โดยลกัษณะของศิลปะรูปลกัษณ์นั้น

ปรากฏอยูใ่นผลงานของศิลปินท่ีเลือกมาศึกษาวจิยัจ  านวน 7 ท่านดงัน้ี  

  1) กฤษฎางค์ อินทะสอน ผลงานของกฤษฏางค์นั้นมีลักษณะของศิลปะรูปลักษณ์

ปรากฏอยูอ่ยา่งชดัเจน คือการสร้างรูปทรงท่ีมีการผสมผสานระหวา่งศิลปะลา้นนา กบัการ์ตูนญ่ีปุ่น 

(มงังะ) ซ่ึงกฤษฏางคน์ั้นไดจ้บัเอาลกัษณะท่ีโดดเด่นของจิตรกรรมลา้นนา อยา่งเช่น การใชล้ายเส้น

ท่ีฉวดัเฉวยีน ดูมีอิสระ และรูปทรงท่ีดูเรียบง่ายดูเป็น 2 มิติ มาผสมเขา้กบัรูปแบบของการ์ตูนญ่ีปุ่นท่ี

มีลายเส้นและสีสันท่ีดูสดใสน่ารัก จนกลายเป็นรูปแบบของของผลงานท่ีมีเอกลักษณ์เป็นของ

ตวักฤษฏางคเ์อง 

 2) เกียรติอนันต์ เอี่ยมจันทร์ ผลงานของเกียรติอนนัต์นั้นโดดเด่นดว้ยการใช้ตวัละคร 

สถานการณ์ และสถานท่ีต่าง ๆ ในการเล่าเร่ืองราว ซ่ึงรูปลกัษณ์ต่าง ๆ ท่ีปรากฏอยูใ่นผลงานของ

เกียรติอนนัตน์ั้นเกิดจากการผสมผสานทางรูปแบบระหวา่งศิลปะไทย การ์ตูน และศิลปะแนวเหนือ

จริง (Surrealism Art) โดยผลงานของเกียรติอนันต์นั้นเป็นรูปแบบมุมมองท่ีมองมาจากมุมสูง เล่า
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เร่ืองแบบติดต่อกันในภาพเดียว และการออกเป็นตวัละครท่ีได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะไทยมา

ผสมผสานเขา้กบัการใชรู้ปทรงท่ีเรียบง่าย สดใสน่ารักในแบบการ์ตูน  รวมทั้งการท าใหดู้เกินจริงใน

รูปแบบของศิลปะแนวเหนือจริง รวมทั้งการบรรจุเน่ืองราวและตวัละครต่าง ๆ เอาไวใ้นผลงาน

จ านวนมาก และดว้ยปัจจยัต่าง ๆ เหล่าน้ีลว้นท าให้ผลงานของเกียรติอนนัตเ์ป็นศิลปะรูปลกัษณ์ท่ีมี

การใชรู้ปทรงในการเล่าเร่ืองไดอ้ยา่งมีเอกลกัษณ์เป็นอยา่งมาก 

 3) ทวี รัชนีกร ทวีนั้ นมีเอกลักษณ์ท่ีชัดเจนในการสร้างรูปทรงในการส่ือสาร โดย

รูปทรงต่าง ๆ ท่ีปรากฏอยูใ่นผลงานของทวีนั้นเป็นรูปทรงสมมุติท่ีมีรูปลกัษณ์ของคน สัตว ์ส่ิงของ 

หรือสถานท่ี ซ่ึงไดรั้บการตดัทอนหรือดดัแปลงจนกลายเป็นรูปทรงท่ีมีรูปแบบเป็นของตวัทวีเอง 

ถึงแมว้่ารูปลกัษณ์ของผลงานของทวีนั้นจะมีการดดัแปลงรูปทรงจนดูคลา้ยคลึงกบัศิลปะแนวก่ึง

นามธรรม (Semi-Abtract) อยูบ่า้งก็ตาม แต่รูปทรงในผลงานของทวนีั้นก็ยงัสามารถดูรู้เร่ืองวา่ก าลงั

ส่ือสารหรือเป็นภาพแทนของส่ิงใดอยู ่

  4) ทวีศักดิ์  ศรีทองดี  ผลงานของทวีศักด์ินั้ นมีลักษณะท่ีเป็นศิลปะรูปลักษณ์อย่าง

ชดัเจนคือ การสร้างรูปลกัษณ์ท่ีเป็นภาพแทนของมนุษย ์โดยใช้เส้น เป็นทศันธาตุหลกัประกอบข้ึน

เป็นรูปร่างของมนุษย ์รวมทั้งการแต่งเติมจินตนาการต่าง ๆ ตวัทวีศกัด์ิลงไปเพื่อช่วยส่งเสริมในการ

เล่าเร่ือง ทวศีกัด์ิจึงเป็นศิลปินซ่ึงมีผลงานท่ีมีรูปลกัษณ์ใกลเ้คียงกบัการ์ตูนมากท่ีสุดท่านหน่ึง 

 5) พัชรพล แตงร่ืน รูปลกัษณ์ท่ีปรากฏอย่างชดัเจนท่ีสุดในผลงานการสร้างตวัละคร

เพียงตวัเดียวส าหรับการส่ือสารในแทบทุกช้ินงาน โดยตวัละคร Mardi ของพชัรพลนั้นมีรูปแบบท่ี

ดดัแปลงมาจากมนุษยใ์นวยัเด็ก ท่ีมีการลอดทอนให้เหลือเพียงรูปทรงท่ีมีรูปร่างคลา้ยการ์ตูน ทั้งน้ี

พชัรพลยงัท าให้บริเวณโดยรอบของผลงานกลายมาเป็นส่วนหน่ึงของผลงานและมีส่วนร่วมในการ

ส่ือสารในตวัผลงานอีกดว้ย 

 6) ล าพู  กันเสนาะ ลกัษณะของศิลปะรูปลกัษณ์ท่ีปรากฏอยูอ่ยา่งชดัเจนในผลงานของ

ล าพูคือ การใช้ภาพของมนุษยใ์นการส่ือสาร ซ่ึงรูปลกัษณ์ของมนุษยใ์นผลงานของล าพูนั้นไดรั้บ

อิทธิพลมาจากการ์ตูนภาพล้อเลียน ท่ีมกัจะมีการดดัแปลงขนาดของศีรษะให้มีความใหญ่โตกว่า

ปกติ รวมทั้งสีหนา้ ท่าทางการแสดงออกท่ีเกินจริง นอกจากน้ีผลงานของล าพูนั้นยงัมีลกัษณะของ

ศิลปะแนวส าแดงอารมณ์ (Expressionism) ท่ีแสดงออกผ่านทีแปรงท่ีฉับไวและเต็มเป่ียมไปด้วย

ความมัน่ใจอีกดว้ย 
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 7) วสันต์ สิทธิเขตต์  รูปลักษณ์ท่ีโดดเด่นในผลงานของวสันต์ คือการส่ือสารด้วย

รูปทรงอนัเรียบง่าย เพื่อท่ีจะลดความส าคญัทางดา้นความงามให้น้อยลง แต่เพิ่มความส าคญัไปท่ี

เน้ือหาและการพุ่งประเด็นไปท่ีการส่ือสารอย่างตรงไปตรงมา ผลงานของวสันต์จึงมีรูปลกัษณ์ใน

การแสดงออกท่ีเหลือเพียงทศันาตุอยา่งง่าย เพื่อการแสดงออกท่ีรวดเร็ว ตรงไปตรงมา รุนแรงและ

ดุดนั 

   

 5.1.2 ลกัษณะของการเล่าเร่ือง   

 การเล่าเร่ืองนั้นเป็นลกัษณะเด่นท่ีปรากฏอยูใ่นการ์ตูนทุกประเภท และลกัษณะอนัโดด

เด่นน้ียงัสืบทอดไปส่ือผลงานศิลปะท่ีมีลกัษณะของการ์ตูนปรากฏอยูอี่กดว้ย โดยศิลปินแต่ละท่าน

ยอ่มมีลกัษณะและรูปแบบในการเล่าเร่ืองท่ีแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงจากศิลปินท่ีเลือกมาศึกษาวิจยั

พบวา่มีศิลปินท่ีมีลกัษณะของการเล่าเร่ืองปรากฏอยูท่ ั้งหมด 7 ท่าน ไดแ้ก่ 

 1) กฤษฎางค์ อินทะสอน ซ่ึงเป็นศิลปินชาวลา้นนาท่ีเล่าเร่ืองราวเก่ียวกบัประเด็นทาง

เพศในแง่มุมต่าง ๆ เช่น ลกัษณะและพฤติกรรมของเพศท่ีหลากหลายในสังคม กรอบทางวฒันธรรม

และประเพณีท่ีคอยก าหนดพฤติกรรมทางเพศต่าง ๆ  รวมทั้งเร่ืองราวของเพศสภาพและเพศวิถีท่ีมี

อยูใ่นสังคม ซ่ึงกฤษฏางคไ์ดเ้ล่าเร่ืองราวต่าง ๆ เหล่าน้ีออกมาผา่นทางจิตรกรรมท่ีมีความผสมผสาน

ทางดา้นลกัษณะระหวา่งจิตรกรรมไทยลา้นนาและการ์ตูนญ่ีปุ่น 

 2) เกยีรติอนันต์ เอีย่มจันทร์ ซ่ึงเป็นศิลปินท่ีมีวีการเล่าเร่ืองท่ีหลากหลาย เช่น การสร้าง

ตวัละครจากจินตนาการเพื่อเล่าเร่ืองในเชิงสัญลกัษณ์เปรียบเทียบ การเล่าเร่ืองผ่านทางสีหน้าและ

ท่าทางของตวัละคร การเล่าเร่ืองแบบต่อกนัไปเร่ือย ๆ ภายในภาพเดียวแบบจิตรกรรมไทย หรือการ

น าเอาวฒันธรรมประชานิยมต่าง ๆ มาใส่ในผลงานเพื่อเล่าเร่ืองราวของชีวติมนุษยใ์นสังคมท่ีถูกปก

คลุมดว้ยระบบทุนนิยม   

 3) ทวี รัชนีกร ซ่ึงมีการเล่าเร่ืองราวของประวติัศาสตร์ เหตุการณ์ ประเด็นทางการเมือง 

ศาสนา และสังคม รวมทั้งสะทอ้นเร่ืองราวความเช่ือในศาสนาพุทธ เช่น กฎแห่งกรรม นรกสวรรค ์

และการเวียนว่ายตายเกิด เป็นต้น ซ่ึงทวีได้เล่าเร่ืองราวเหล่าน้ีผ่านทางจิตรกรรมท่ีมีรูปแบบการ

รูปทรงท่ีมีการตดัทอนและดดัแปลงมาจากความเป็นจริง จนเกิดเป็นผลงานจิตรกรรมท่ีมีเอกลกัษณ์

เฉพาะตวัของทวเีอง 
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 4) ทวีศักดิ์  ศรีทองดี  ซ่ึงเป็นศิลปินท่ีหยิบยกประเด็นหรือเร่ืองราวต่าง ๆ ในสังคม

มนุษย ์เช่น อารมณ์ความรู้สึก ประเพณี มายาคติ กระแสสังคม วฒันธรรมประชานิยม และความ

ปรารถนาในรูปแบบต่าง ๆ ของมนุษย ์ออกมาสะทอ้นผ่านทางผลงานศิลปะท่ีมีความหลากหลาย

ทางดา้นรูปแบบและเทคนิค เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม วาดเส้น และผลงานออกแบบ เป็นตน้ 

ซ่ึงผลงานทั้งหลายเหล่าน้ีทวีศกัด์ิไดเ้ล่าเร่ืองผา่นทางรูปลกัษณ์ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัการ์ตูนและ

ภาพประกอบเป็นอยา่งมาก 

 5) พัชรพล แตงร่ืน นั้นเป็นศิลปินแนวสตรีทอาร์ต ท่ีใช้การสร้างตวัละครเป็นหัวใจ

หลกัในการเล่าเร่ือง โดยให้ตวัละครน้ีเป็นดัง่ภาพเปรียบเปรยของเด็กและเยาวชนท่ีตอ้งเผชิญกบั

โลกกวา้งท่ีดูจะน่าอยู่น้อยลงทุกวนั ซ่ึงวิธีการเล่าเร่ืองของพัชรพลคือการท าให้ตวัละครท่ีเขา

ออกแบบข้ึนมานั้นไปอยู่ในสถานท่ีหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ในสังคมจริง ๆ เพื่อท่ีจะสะท้อนถึง

สภาวการณ์ในเกิดข้ึนในสังคมใหแ้ก่คนกลุ่มใหญ่ไดต้ระหนกัและรับรู้ 

 6) ล าพู  กันเสนาะ ซ่ึงเป็นศิลปินท่ีถ่ายทอดเร่ืองราวความเป็นจริงต่าง ๆ ในสังคมใน

รูปแบบความคิดแนวสัจนิยม (Realism) ผา่นทางผลงานจิตรกรรมท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัการ์ตูน

ภาพลอ้เลียน ท่ีสะทอ้นมุมมองของความสุขท่ีสามารถพบเห็นไดท้ัว่ไปในสังคมไทย ท่ีโดยไม่วา่จะ

อยูใ่นสถานการณ์ท่ีผิดปกติหรือทุกขย์ากเพียงใดก็ตามคนไทยก็ยงัสามารถหารอยยิ้มหรือความสุข

ไดอ้ยา่งง่ายไดอ้ยา่งไม่ยากเยน็ 

 7) วสันต์ สิทธิเขตต์  ศิลปินผูเ้ล่าเร่ืองราวด้านลบต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมผ่านทาง

ผลงานท่ีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัการ์ตูนลอ้การเมือง ซ่ึงมีลกัษณะในแบบของศิลปะเพื่อการประทว้ง 

โดยผลงานของวสันต์นั้นเต็มไปด้วยอารมณ์ท่ีดุดัน หยาบคาย ตรงไปตรงมา และรุนแรง วสันต์

มกัจะสะทอ้นถึง การเอารัดเอาเปรียบ การแบ่งชนชั้น ความอยุติธรรม และความเลวร้ายของระบบ

ทุนนิยมท่ีเกิดข้ึนสังคมและการเมืองไทย โดยมีเจตนาท่ีจะเปรียบศิลปะของเขานั้นเป็นดัง่อาวธุท่ีใช้

โจมตีความเลวร้ายต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคม 

 5.1.3 ลกัษณะของการท าให้ดูเรียบง่าย   

 ความเรียบง่าย นั้นเป็นคุณลกัษณะท่ีเด่นชดัท่ีสุดอยา่งหน่ึงท่ีปรากฏอยูใ่นการ์ตูนเลยก็

ว่าได้ ซ่ึงนอกจากจะสร้างลักษณะอันเป็นเอกลักษณ์ให้แก่การ์ตูนแล้วนั้ น ความเรียบง่ายยงัมี

ประโยชน์ทางกายภาพอีกดว้ย เช่น ท าให้สามารถสร้างสรรคแ์ละผลิตผลงานในปริมาณมากไดเ้วลา
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อนัรวดเร็ว และยงัให้รูปทรงดูมีความเป็นสากลยิ่งข้ึน จนสามารถท าให้เป็นท่ีเขา้ใจแก่ผูช้มทุกเพศ

ทุกวยัไดไ้ม่ยากนกั ซ่ึงในงานวิจยัน้ีปรากฏศิลปินจ านวน 6 ท่านท่ีใช้ลกัษณะของการท าให้ดูเรียบ

ง่าย ไดแ้ก่ 

 1) กฤษฎางค์ อินทะสอน  จากอิทธิพลทางรูปแบบในผลงานของกฤษฏางคท่ี์ไดรั้บมา

จากจิตรกรรมไทยลา้นนาและการ์ตูนญ่ีปุ่น ซ่ึงศิลปะทั้ง 2 รูปแบบนั้นก็มีรูปแบบของความเรียบง่าย

ปรากฏอยูแ่ลว้อยา่งชดัเจน เช่น จิตรกรรมไทยลา้นนาท่ีมกัจะใช้รูปทรงท่ีประกอบกนัดว้ยเส้นเป็น

หลกั มีการลงสีและทศันียภาพท่ีดูเรียบแบบ และลกัษณะของการ์ตูนท่ีมีการใช้ลายเส้นและสีสันท่ี

เนน้ความสดใสน่ารัก เป็นตน้ กฤษฏางคจึ์งไดรั้บเอาลกัษณะของความเรียบท่ีปรากฏอยูศิ่ลปะทั้ง 2 

แขนงมาเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรครู์ปทรงท่ีมีเอกลกัษณ์เป็นของตวักฤษฏางคเ์อง 

 2) เกียรติอนันต์ เอี่ยมจันทร์ ซ่ึงลกัษณะของความเรียบง่ายท่ีปรากฏอยูใ่นผลงานของ

เกียรติอนันต์นั้นคือ การลดทอนรูปทรงจากรูปทรงท่ีเหมือนจริง (Realistic) ให้กลายเป็นรูปทรง

อย่างง่าย โดยใช้วีการตดัทอนรายละเอียดให้เหลือไวเ้ฉพาะส่ิงท่ีจ  าเป็นและแสดงออกซ่ึงปริมาตร

แสงเงาท่ีไม่มากมกั นอกน้ีในบางผลงานก็มีทศันียภาพหรือพื้นหลงัท่ีมีลกัษณะท่ีดูเป็นระนาบเรียบ

แบน ดูเป็น 2 มิติ อีกดว้ย 

 3) ทวี รัชนีกร ซ่ึงมีลักษณะท่ีส่ือสารด้วยรูปทรงท่ีดูเรียบง่ายเป็นอย่างชัดเจน โดย

รูปทรงท่ีปรากฏอยูบ่นผลงานของทวนีั้นมกัจะเป็นรูปทรงท่ีถูกตดัทอนรายละเอียดไปเกือบจนหมด 

เหลือเพียงรูปทรงอย่างง่ายท่ีมีการใช้เส้นสีเข้มตดัขอบรูปทรงให้ชัดเจนและแทบแสดงออกซ่ึง

ปริมาตรหรือแสงเงาเพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น 

4) ทวีศักดิ์ ศรีทองดี ซ่ึงเป็นศิลปินท่ีมีลกัษณะของผลงานคลา้ยคลึงกบัภาพประกอบ

หรือการวาดเส้นอยา่งง่ายในสมุดบนัทึก โดยลกัษณะผลงานของทวีศกัด์ินั้นมกัจะเกิดจากรูปทรงท่ี

ประกอบกนัดว้ยทศันธาตุอยา่งง่ายและ เช่น การใชล้ายเส้นสีด ามาประกอบจนเป็นรูปทรงหรือใช้

สีสันท่ีไม่มากนกั โดยผลงานส่วนใหญ่นั้นแทบจะไม่แสดงออกซ่ึงปริมาตร แสงเงา หรือความลึก 

ออกมาใหเ้ห็น  

 5) พัชรพล แตงร่ืน ซ่ึงลกัษณะของความเรียบง่ายท่ีอยูใ่นผลงานของพชัรพลคือการท่ี

ให้ตวัละครเพียงตวัเดียวเล่าเร่ืองในผลงานแทบทุกช้ิน และนอกจากน้ีจะเห็นไดช้ดัเจนว่าตวัละคร

ตวัน้ีไดรั้บการดดัแปลงและลดทอนรายลเอียดมาจากรูปร่างของเด็กผูห้ญิง จนมีลกัษณะท่ีเรียบง่าย

และมีสีสันท่ีสดใสคลา้ยตวัการ์ตูน 
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 6) วสันต์ สิทธิเขตต์  ดว้ยปัจจยัท่ีวา่วสันตต์อ้งการท่ีจะส่ือสารในแง่ของเน้ือหามากกวา่

ท่ีจะใหค้วามส าคญัทางดา้นความงาม จึงท าใหรู้ปทรงท่ีอยูใ่นผลงานถูกลดทอนรายละเอียดให้เหลือ

เพียงรูปทรงท่ีประกอบกนัด้วยเส้นทึบ และมีการเติมมีสันหรือรายละเอียดบา้งเล็กน้อยตามความ

เหมาะสม แต่ยงัผูช้มยงัสามารถเขา้ใจไดอ้ยูว่า่ก าลงัสะทอ้นถึงบุคคลกลุ่มใดอยู ่ซ่ึงลกัษณะดงักล่าว

ในผลงานวสันตน์ั้นมีลกัษณะคลา้ยกบัการ์ตูนลอ้การเมืองเป็นอยา่งมาก 

 

 5.1.4 ลกัษณะของการท าให้ดูเกนิจริงหรือบิดเบีย้ว   

 การท าให้ดูเกินจริงหรือบิดเบ้ียวนั้นเป็นลกัษณะอีกประการหน่ึงท่ีมกัจะปรากฏให้เห็น

อยู่บ่อยคร้ังในการ์ตูน ความอิสระในการสร้างรูปทรงให้ดูเกินธรรมชาติน้ีนั้ นสามารถสร้าง

เอกลกัษณ์ทางรูปทรงและปรุงแต่งอรรถรสของเน้ือเร่ืองให้การ์ตูนไดเ้ป็นอย่างดี ซ่ึงในงานวิจยัน้ี

ปรากฏศิลปินจ านวน 6 ท่านท่ีใชล้กัษณะของการท าใหดู้เกินจริงหรือบิดเบ้ียว ไดแ้ก่ 

 1) กฤษฎางค์ อินทะสอน  ซ่ึงผลงานของกฤษฎางคน์ั้นปรากฏรูปแบบของการท าให้ดู

เกินจริงหรือบิดเบ้ียวอยู่หลายประการ เช่น การเขียนกลา้มเน้ือหรืออวยัวะต่าง ๆ ให้ดูใหญ่โตกว่า

ปกติ และการท าให้ผมมีดูยาวพนัยุง่เหยงิและขดตวัจบักนัเป็นรูปทรงต่าง ๆ เป็นตน้ ซ่ึงลกัษณะของ

ความเกินจริงเหล่าน้ีในผลงานของกฤษฏางคน์ั้นยงัช่วยส่งเสริมการเล่าเร่ืองเก่ียวกบัประเด็นทางเพศ 

และเป็นการแสดงออกในเชิงสัญลกัษณ์อีกดว้ย 

 2) เกียรติอนันต์ เอี่ยมจันทร์ จะสังเกตได้ว่าผลงานของเกียรติอนนัต์นั้นจะมีลกัษณะ

ของศิลปะแนวเหนือจริง (Surrealism) ปรากฏอยูด่ว้ย โดยเกียรติอนนัตน์ั้นมีวิธีการใชล้กัษณะของ

การท าใหดู้เกินจริงท่ีหลากหลาย เช่น การใหใ้ชต้วัละครท่ีมีขนาดท่ีใหญ่หรือเล็กท่ีเกินความจริงเป็น

อย่างมาก เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ท่ีแสดงถึงล าดับชั้นและอ านาจของเหล่าตวัละคร การผสมหรือ

ดดัแปลงตวัละครดูแปลกตา การใช้สีไปในเชิงสัญลกัษณ์ การใช้ทศันียภาพในผลงานดูผิดเพี้ ยน 

รวมทั้งการบรรจุเร่ืองราวและตวัละครจ านวนมากไวใ้นภาพเดียว เป็นตน้ 

 3) ทวี รัชนีกร ผลงานของทวีนั้ นมีลักษณะของการดัดแปลงองค์ประกอบหลาย

ประการให้มีความเกินจริง เช่น การดดัแปลงรูปร่างของมนุษยน์ ามาผสมเข้ากบัสัตว ์การท าให้

รูปร่าง หนา้ตา และอวยัวะของตวัละครต่าง ๆ ให้มีขนาดหรือจ านวนท่ีมากหรือน้อยจนผิดปกติ ซ่ึง

เป็นลกัษณะตามความเช่ือเร่ืองเปรต รวมทั้งการใช้สีสันและฝีแปรงท่ีมีความสด ดุดนั รุนแรงใน

ลกัษณะของศิลปะแนวส าแดงอารมณ์ (Expressionism) อีกดว้ย 
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 4) ทวีศักดิ์  ศรีทองดี ท่ีสะทอ้นเร่ือรางต่าง ๆ ในสังคมมนุษยอ์อกมาเป็นรูปแบบของ

ภาพแทนของร่างกายมนุษย ์ซ่ึงทวีศกัด์ิไดอ้อกแบบร่างกายเหล่านั้นให้มีลกัษณะท่ีเกินจริงอยูห่ลาย

ประการ เช่น การใหใ้หมี้กลา้มเน้ือท่ีกลมและใหญ่โตเกินธรรมชาติ การดดัแปลงหรือต่อเติมอวยัวะ

ส่วนต่าง ๆ และการใชเ้ส้นมาเป็นภาพแทนวตัถุประหลาดท่ีแปลกปลอมปรากฏอยูใ่นภาพ เป็นตน้ 

 5) ล าพู  กันเสนาะ  ซ่ึงเป็นศิลปินท่ีสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรมท่ีมีลกัษณะของการ์ตูน

ภาพลอ้เลียนปรากฏอยู่อย่างชดัเจน คือการเน้นศีรษะให้มีความใหญ่โตและมีการแสดงออกซ่ึงสี

หน้า ท่าทางท่ีมากเกินกว่าปกติ รวมทั้ งการใช้ฝีแปลงท่ีมั่นใจและฉับไวในการเขียน และด้วย

องคป์ระกอบทางรูปแบบดงักล่าวท่ีมากกวา่ปกตินั้นยงัช่วยส่วนเสริมอารมณ์ขนัในแบบของการ์ตูน

ภาพลอ้เลียนอีกดว้ย 

 6) วสันต์ สิทธิเขตต์  จะเห็นไดช้ัดเจนว่าผลงานของวสันต์นั้นมีลกัษณะท่ีเป็นศิลปะ

แนวส าแดงอารมณ์ (Expressionism) อยู่สูงมาก ทั้งในด้านเน้ือหาท่ีมีความตรงไปตรงมา รุนแรง 

ดุดนั และหยาบคาย จึงท าให้รูปแบบของผลงานนั้นมีความรุนแรงตามไปดว้ย เช่น การใชส้ร้างตวั

ละครท่ีมีลกัษณะท่ีผสมกนัระหวา่งมนุษยก์บัสัตว ์ภาพการร่วมเพศกนัอยา่งพิสดาร การใชค้  าหยาบ 

หรือการใชสี้สันและฝีแปลงท่ีดูดิบและรุนแรง เป็นตน้ 

 5.1.5 ลกัษณะของการส่ือสารด้วยอารมณ์ขัน  

 รูปแบบของอารมณ์ขนัท่ีปรากฏอยู่ในศิลปะท่ีมีลกัษณ์ของการ์ตูนนั้นมีหลากหลาย

รูปแบบและหลากหลายระดบั เช่น อารมณ์ข าขนัเพื่อความสนุกสนาน การประชดเสียดสี หรือการ

โจมตีใหเ้กิดความเสียหาย เป็นตน้ ซ่ึงในงานวจิยัน้ีปรากฏศิลปินจ านวน 6 ท่านท่ีใชล้กัษณะของการ

ท าการใชอ้ารมณ์ขนั ไดแ้ก่ 

 1) กฤษฎางค์ อนิทะสอน  จะสังเกตไดอ้ยา่งชดัเจนวา่เร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นผลงานของ

ตวักฤษฏางค์นั้นมีลกัษณะท่ีสนุกสนานปรากฏอยู่ ซ่ึงแสดงออกผา่นทางรูปทรงและสีสันท่ีสดใส 

และการใชส้ัญลกัษณ์ นอกจากน้ีผลงานยงัมีลกัษณะของความตลกร้ายท่ีพูดถึงประเด็นทางเพศต่าง 

ๆ ในสังคมอีกดว้ย 

 2) เกียรติอนันต์ เอี่ยมจันทร์ ถึงแมว้่าผลงานของเกียรติอนันต์นั้นจะมีรูปร่างท่ีน่ารัก

และสีสันท่ีดูสดใส แต่เน้ือหาของผลงานกลบัมีลกัษณะดูตรงกนัขา้ม เช่น การประชดเสียดสี สภาพ

ความเป็นอยูข่องมนุษยใ์นสังคมทุนนิยม วฒันธรรมประชานิยม และกระแสสังคมต่าง ๆ อีกดว้ย 
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 3) ทวีศักดิ์  ศรีทองดี ท่ีมีการสร้างอารมณ์ขนัด้วยรูปทรงต่าง ๆ ท่ีมีลกัษณะท่ีแปลก

ประหลาดไปจากความเป็นจริง รวมทั้งเน้ือหาผลงานท่ีมีการประชด เสียดสีเร่ืองราวต่างท่ีพบเห็นได้

ทัว่ไปในสังคมอีกดว้ย 

 4) ล าพู  กันเสนาะ  จะเห็นได้ชัดเจนว่าอารมณ์ท่ีอยู่ในผลงานของล าพูนั้ นจะเป็น

อารมณ์ขนัในลกัษณะเดียวกบัการ์ตูนภาพลอ้เลียน ซ่ึงเป็นการสร้างความตลกขบขนัจากการขยาย

ขนาดของศีรษะท่ีใหญ่โตหรือสีหน้าท่าทางท่ีมีการแสดงออกเกินกว่าปกติ นอกจากน้ีเน้ือหาใน

ผลงานของล าพูนั้นยงัสะทอ้นมุมมองแห่งความสุขในรูปแบบของสังคมไทยท่ีสามารถสร้างข้ึน

โดยง่ายไม่วา่จะประสบกบัสถานการณ์ใดก็ตาม 

 5) พชัรพล แตงร่ืน ถึงแมว้า่ผลงานส่วนใหญ่ของพชัรพลนั้นจะสะทอ้นความน่าอยูข่อง

สังคมท่ีค่อย ๆ ลดลงไปทุกวนั แต่ก็มีผลงานบางส่วนท่ีน าเสนอมุมมองในแง่บวก เช่น การรณรงค์

อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม โดยการใช้ตวัละคร  Mardi ในรูปลักษณ์ท่ีน่ารักสดใส ก าลังท าท่าทางท่ีมี

ความสุข จนสามารถสร้างความสุขใหแ้ก่ผูช้มไดเ้ช่นกนั 

 6) วสันต์ สิทธิเขตต์  ซ่ึงมกัจะแสดงอารมณ์ในรูปแบบของตลกร้าย การประชดเสียดสี 

หรือการโจมตีใหเ้กิดความอบัอาย เป็นตน้ โดยวสันตจ์ะใชศิ้ลปะของตนเองนั้นเป็นอาวธุ ท่ีใชโ้จมตี

หรือเปิดโปงให้สังคมได้รับรู้ถึงความเลวร้ายต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนของสังคมและวงการการเมือง เช่น 

ความอยติุรรม ความเอารัดเอาเปรียบ และการทุจริตฉอ้ฉน เป็นตน้ 

 

 5.1.6 ลกัษณะของการส่ือสารด้วยภาษาถ้อยค า 

 มีการ์ตูนจ านวนมากท่ีมกัจะใช้ภาษาถ้อยค ามาเป็นเคร่ืองมือช่วยในการส่ือสาร แต่

ศิลปะท่ีมีลกัษณะของการ์ตูนปรากฏอยูส่่วนมากนั้นมกัจะส่ือสารดว้ยภาพเป็นเคร่ืองมือหลกั แต่ก็มี

ศิลปินบางท่านท่ีหยิบยืมเอาลกัษณะของการใชภ้าษาถอ้ยค าของการ์ตูนมาใชใ้นผลงานดว้ยเช่นกนั 

ซ่ึงในงานวจิยัน้ีปรากฏศิลปินจ านวน 1 ท่านท่ีใชล้กัษณะการส่ือสารดว้ยภาษาถอ้ยค า ไดแ้ก่ 

 1) วสันต์ สิทธิเขตต์  ซ่ึงเป็นศิลปินท่ีมีลกัษณะของการใช้ภาษาถ้อยค าท่ีหลากหลาย

รูปแบบ เช่น การให้ตวัอกัษรใส่ลงไปในช่องวงกลมเพื่อใชเ้ป็นภาพแทนของบทสนทนา ซ่ึงวสันต์

เองมกัจะใชภ้าษาท่ีตรงไปตรงมาหรือหยาบคายในบางคร้ัง หรือการใช้ตวัอกัษรเพื่อประกอบภาพ

ในลกัษณะของการประทว้ง เป็นตน้ 
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5.2 อทิธิพลทางลักษณะของการ์ตูนทีม่ีต่อศิลปะร่วมสมัย 

 จากรูปแบบผลงานของศิลปินท่ีคดัเลือกมาศึกษาวิจยัทั้ง 7 ท่าน จะสังเกตไดว้่าศิลปิน

แต่ละท่านจะมีรูปแบบและปริมาณของการใช้ลักษณะการ์ตูนท่ีแตกต่างกัน จึงสามารถจ าแนก

ศิลปินเหล่าน้ีจากเกณฑท์างอิทธิพลของการ์ตูนไดเ้ป็น 3 กลุ่มดงัน้ี 

 5.2.1 กลุ่มศิลปินทีไ่ด้รับอิทธิพลจากทางลกัษณะมาจากการ์ตูนโดยตรง 

 ศิลปินกลุ่มน้ีคือกลุ่มท่ียอมรับวา่ไดรั้บอิทธิพลทางรูปแบบมาจากการ์ตูนโดยตรง และ

มกัจะมีลกัษณะของการ์ตูนปรากฏอยูใ่นผลงานอยูห่ลายประการ โดยศิลปินกลุ่มน้ีไดแ้ก่ กฤษฎางค ์ 

อินทะสอน ท่ีมีลกัษณะของการ์ตูนอยูใ่นผลงานครบทั้ง 6 ขอ้ ซ่ึงเป็นรูปแบบของการดดัแปลงและ

ตดัทอนรูปทรง การใชล้ายเส้นและสีสันท่ีได้รับอิทธิพลโดยตรงมาจากการ์ตูนญ่ีปุ่น,  เกียรติอนนัต ์

เอ่ียมจนัทร์ ท่ีมีลกัษณะของการ์ตูนอยูใ่นผลงานทั้งหมด 5 ขอ้ โดยสังเกตไดจ้ากวิธีการสร้างรูปทรง

อนัเป็นเอกลกัษณ์ของเกียรติอนันต์ท่ีดูเป็นการ์ตูนอย่างมาก แต่มีการผสมผสมผสานลกัษณะของ

ศิลปะไทยและศิลปะแนวเหนือจริงลงไปดว้ย และล าพู  กนัเสนาะ  ท่ีมีลกัษณะของการ์ตูนอยู่ใน

ผลงานทั้งหมด 4 ขอ้ โดยผลงานของล าพูนั้นเป็นผลงานจิตรกรรมท่ีไดรั้บอิทธิพลทางลกัษณะมา

จากการ์ตูนภาพลอ้เลียนมาอยา่งชดัเจน 

 5.2.2 กลุ่มศิลปินทีไ่ด้รับอิทธิพลจากทางลกัษณะมาจากการ์ตูนโดยอ้อม 

 ศิลปินในกลุ่มน้ีนั้นมีลกัษณะของการ์ตูนปรากฏอยูใ่นผลงานในระดบัหน่ึง และไดรั้บ

อิทธิพลมาจากการ์ตูนบา้งแต่ไม่มากนกั โดยศิลปินกลุ่มน้ีไดแ้ก่ ทวีศกัด์ิ ศรีทองดี ท่ีมีลกัษณะของ

การ์ตูนปรากฏอยู่ในผลงานจ านวน 4 ประการ โดยผลงานของทวีศกัด์ินั้นมีลกัษณะคล้ายคลึงกบั

ภาพประกอบ หรือลายเส้นท่ีใช้ในการจดบนัทึกหรือวาดเล่น ท่ีถูกน ามายกระดับให้กลายเป็น

ผลงานวิจิตรศิลป์ และพชัรพล แตงร่ืน ท่ีมีลกัษณะของการ์ตูนในผลงานอยู ่3 ประการ ซ่ึงผลงานที

ลกัษณะของกราฟิต้ี และสตรีทอาร์ต ท่ีใชสี้สเปรยพ์่นไปในท่ีต่าง ๆ อยา่งรวดเร็ว จึงท าให้ผลงานมี

ลกัษณะท่ีมีความเรียบง่ายในแบบของการ์ตูน 

 5.2.3 กลุ่มศิลปินทีไ่ม่ได้รับอิทธิพลจากทางลกัษณะมาจากการ์ตูน 

 ถึงแมว้า่ศิลปินกลุ่มน้ีจะมีลกัษณะของการ์ตูนอยูใ่นผลงาน แต่ศิลปินกลุ่มน้ีกลบัไม่ได้

อิทธิพลมาจากการ์ตูนนกั โดยศิลปินกลุ่มน้ีไดแ้ก่ ทว ีรัชนีกร ซ่ึงมีลกัษณะของการ์ตูนอยูใ่นผลงาน 

4 ประการ โดยผลงานมีรูปทรงหรือเร่ืองราวท่ีรับอิทธิพลมาจากจิตรกรรมทางพุทธศาสนาท่ีเล่า

เร่ืองราวเก่ียวกบักฎแห่งกรรม การเวียนตายเกิด และคติสอนใจ และวสันต ์สิทธิเขตต ์ ซ่ึงมีลกัษณะ
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ของการ์ตูนอยูใ่นผลงานทั้งหมด 7 ประการท่ีเน้นท่ีจะส่ือสารในประเด็นทางสังคมมากกวา่ท่ีจะใส่

ใจในเร่ืองคุณค่าทางดา้นความงาม ผลงานท่ีมีลกัษณะท่ีลดทอนหรือดดัแปลง จนท าให้ผลงานท่ีมี

ลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกบัการ์ตูนลอ้การ์ตูนเมือง 

 จากข้อมูลดงักล่าวจะสรุปได้ว่าปริมาณของลกัษณะของการ์ตูนท่ีอยู่ในผลงานของ

ศิลปินแต่ละท่านไม่ไดเ้ป็นตวัช้ีวดัวา่ศิลปินเหล่านั้นจะไดรั้บอิทธิพลมากจากการ์ตูนมากขนาดไหน 

ซ่ึงศิลปินแต่ละท่านก็มีลักษณะการใช้รูปทรงในวิธีท่ีแตกต่างกันไป โดยบ้างก็ได้รับอิทธิพล

โดยตรงมาจากการ์ตูน แลว้น ามาปรับเปล่ียนดดัแปลงจนมีรูปลักษณ์ของตนเอง แต่ก็ยงัแสดงออก

ซ่ึงรูปลกัษณ์ท่ียงัมีลกัษณะของการ์ตูนอยู ่และบา้งก็มีลกัษณะการสร้างสรรครู์ปทรงท่ีมีการลดทอน

จากความจริงจนกลายเป็นรูปลกัษณ์ท่ีมีลักษณะของการ์ตูนปรากฏอยู่โดยไม่รับอิทธิพลมาจาก

การ์ตูนก็เป็นได ้และจากขอ้มูลดงักวา่วจะเห็นไดว้า่วงการศิลปะร่วมสมยัของไทยในปัจจุบนัเร่ิมมี

การใชล้กัษณะของการ์ตูนอยูใ่นผลงานวจิิตรศิลป์อยา่งแพร่หลายและเป็นท่ียอมรับอยา่งเห็นไดช้ดั 

 

5.3 สรุป 

 ในปัจจุบนัก าแพงทางคุณค่าระหวา่งวิจิตรศิลป์และประยุกตศิ์ลป์นั้นไดค้่อย ๆ ทะลาย

ลงมา มีผลงานวิจิตรศิลป์หลากหลายแขนงท่ีไดรั้บอิทธิพลทางรูปแบบและเน้ือหามาจากวฒันธรรม

ประชานิยมอยา่งเห็นไดช้ดั เช่น ป๊อปอาร์ตท่ีใชเ้ทคนิคหรือประเด็นต่าง ๆ ท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมอยูใ่น

ขณะนั้นมาเป็นปัจจยัในการสร้างสรรคผ์ลงาน หรือศิลปะแนวความคิด (Conceptual Art) ท่ีเนน้ไป

ท่ีแนวความคิดมากกวา่ความงามและยงัใชว้สัดุท่ีสามารถพบไดท้ัว่ไปมาสร้างสรรคผ์ลงานอีกดว้ย 

รวมทั้งศิลปะท่ีใชล้กัษณะของการ์ตูนก็อยูใ่นกลุ่มน้ีดว้ยเช่นกนั 

 จากการ์ตูนซ่ึงถูกจ าแนกให้กลายเป็นศิลปะชั้นต ่าและเป็นหน่ึงในวฒันธรรมประชา

นิยมท่ีสามารถพบเจอได้ไม่ยากเยน็นักในสังคมทัว่ไป ได้กลบักลายมาเป็นอิทธิพลทางรูปแบบ

ให้แก่ศิลปินร่วมสมยัในปัจจุบนั จนกลายเป็นศิลปะรูปแบบใหม่ท่ีมีเอกลกัษณ์และเป็นท่ีนิยมอยา่ง

แพร่หลายในปัจจุบัน ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะรูปแบบและเน้ือหาท่ีสามารถท าให้ผูรั้บชมเข้าถึงได้

โดยง่าย ผนวกเขา้รูปแบบการน าเสนอท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งอยูใ่นหอศิลป์เพียงอยา่งเดียวอีกต่อไป จนเป็น

ดัง่ก าลงัส าคญัของวงการศิลปะท่ีท าใหป้ระชาชนนั้นเร่ิมท่ีจะมองวา่ศิลปะนั้นไม่ใช่เร่ืองไกลตวัหรือ

เป็นเร่ืองท่ีเขา้ถึงไดย้ากอีกต่อไป ศิลปะร่วมสมยัท่ีมีลกัษณะของการ์ตูนปรากฏอยูจึ่งเปรียบเสมือน

การเปล่ียนแปลงคร้ังส าคญัท่ี “ดึงของสูงให้ลงมาต ่า และยกของต ่าให้สูงข้ึน” กล่าวคือการท าให้
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วจิิตรศิลป์ท่ีเดิมนั้นเป็นเร่ืองท่ีสูงส่งและเขา้ถึงไดใ้นเฉพาะคนบางกลุ่ม ใหก้ลายเป็นเร่ืองสามญัและ

เป็นส่วนหน่ึงของชีวิตประจ าวนัของประชาชนทัว่ไปได ้และการยกระดบัคุณค่าของศิลปะชั้นต ่า

อย่างการ์ตูนให้ไดรั้บการยอมรับคุณค่าในระดบัวิจิตรศิลป์หรือศิลปะชั้นสูงอีกดว้ย และทั้งหมดท่ี

กล่าวมาคือบทบาทและความส าคญัของศิลปะท่ีมีลกัษณะของการ์ตูนท่ีมีต่อวงการศิลปะร่วมสมยั

ของไทย 
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