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  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการสรางอัตลักษณของผูสรางสรรคผลงาน

ศิลปะแบบดิจิทัลของไทย กรณีศึกษา การออกแบบคาแรคเตอร โดยมีวัตถุประสงคเฉพาะคือ  

(1) ศึกษา อัตลักษณของผูสรางสรรคผลงานศิลปะแบบดิจิทัลของไทยที่สะทอนผานผลงานออกแบบ

คาแรคเตอร (2) ศึกษากระบวนการสรางอัตลักษณของผูสรางสรรคศิลปะแบบดิจิทัลของไทย โดยใช

มโนทัศนอัตลักษณในแนวคิดแบบหลังสมัยใหมมาเปนกรอบแนวคิดในการวิเคราะห โดยไดดําเนินการ

วิจัยใน 2 ข้ันตอน คือ  1) การศึกษาอัตลักษณของชิ้นงานศิลปะแบบดิจิทัล กรณีศึกษา การออกแบบ

คาแรคเตอร 2) ศึกษากระบวนการสรางสรรคผลงานศิลปะแบบดิจิทัล กรณีศึกษา การออกแบบ

คาแรคเตอร โดยมีผูใหขอมูลหลักเปนผูสรางสรรคผลงานออกแบบคาแรคเตอรที่มีอัตลักษณโดดเดน

จํานวน 9 ทาน 

    ผลการวิจัยสามารถจําแนกตามวัตถุประสงคเฉพาะของการวิจัยไดดังนี้  

     (1) อัตลักษณของผูสรางสรรคผลงานศิลปะแบบดิจิทัลของไทยที่สะทอนผานผลงาน

ออกแบบคาแรคเตอร ผลการวิจัยพบวา ผูสรางสรรคแตละทานนั้น มีอัตลักษณของผลงานที่แตกตาง

กันไปทั้งในเชิงรูปแบบและแนวคิด ซึ่งความแตกตางนั้นเกิดจากประสบการณเฉพาะตนของผู

สรางสรรคนั้นๆ 

     (2) กระบวนการสรางอัตลักษณของผูสรางสรรคศิลปะแบบดิจิทัลของไทย กรณีศึกษา  

การออกแบบคาแรคเตอร ผลการวิจัยพบวา มีปจจัยที่สงผลตอกระบวนการสรางอัตลักษณของผู

สรางสรรค  ใน 3 ข้ันตอนโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

           ข้ันตอนที่ 1 จุดเริ่มตนของความคิด พบวา ผูสรางสรรคมีจุดเริ่มตนของความสนใจที่จะ

สรางคาแรคเตอรใน 2 ปจจัยใหญ คือ 1) ปจจัยภายใน ไดแก ความชอบสวนตัว การศึกษา อาชีพ และ

แรงบันดาลใจ 2) ปจจัยภายนอก ไดแก แนวโนมของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ความสนใจในทิศทางของ

กระแสนิยมและการตลาด  

           ข้ันตอนที่ 2 กระบวนการพัฒนาอัตลักษณ พบวา ผูสรางสรรคมีกระบวนการในการ

พัฒนาอัตลักษณใน 2 ระยะ คือ 1) ระยะแรกเริ่ม ศึกษาผลงานรูปแบบตางๆของผูสรางสรรคจากทั่ว

โลก เพื่อหาแนวทางในการสรางงานในรูปแบบของตนเอง และสืบคนเทคนิควิธีการสรางงานในรูปแบบ



ตางๆจากอินเตอรเน็ต จากนั้นเริ่มฝกปฏิบัติ  2) ระยะฝกฝน เพื่อตอกย้ําใหอัตลักษณนั้นชัดเจนขึ้นโดย

มีการสรางพันธกิจกับตัวเองเพื่อสรางแรงจูงใจในการฝกฝน และเนนการฝกฝนอยางตอเนื่อง  

          ข้ันตอนที่ 3 การเผยแพรอัตลักษณ พบวา ผูสรางสรรคมีกลวิธีการเผยแพรเพื่อ

นําเสนออัตลักษณเพื่อสรางการรับรูตอสาธารณชนโดยใชวิธีเผยแพรผานเทคโนโลยีอินเตอรเน็ต  

การออกแสดงผลงาน ปากตอปากและการผลิตเปนสินคา 

   เนื่องดวยงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเนนศึกษาอัตลักษณที่สะทอนผานตัวชิ้นงานเปนหลัก แตหาก

ทานใดสนใจศึกษาอัตลักษณของผูสรางสรรคครั้งตอไป อาจศึกษาในเรื่องของอัตลักษณของตัวตนจาก

บุคคลจริงๆ เพื่อจะไดภาพที่สะทอนถึงอัตลักษณของผูสรางสรรคในแงของบุคลิกภาพ ทั้งนี้เพื่อเปนการ

เสริมความรูเกี่ยวกับอัตลักษณของผูสรางสรรคใหครอบคลุมในทุกมิติมากขึ้น 
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 This research aims to study the process of Thai digital art creator self identity:  

a case study of character design with the specific objectives to (1) study self identities of 

Thai digital art creators which are reflected in character design (2) study the procedure of 

creating identities of Thai digital art creators using the self-identity concept after the new era 

as the framework of the analysis. The research has been carried out in 2 steps, which are  

1) the study of the digital artworks’ identities: a case study of character design 2) the study 

of the process of creating digital artworks: a case study of character design from 9 main 

informers who are the creators of character design artworks that have outstanding identities. 

The results of the research can be divided according to the specific objectives of 

the research as follow:  

   (1) Regarding the self identities of Thai digital art creators which are reflected in 

character design, it is found out that the identities of the artworks of each creator are 

different both in terms of forms and concepts. These differences derive from personal 

experience of each creator. 

   (2)  Regarding the process of Thai digital art creator self identity: a case study of 

character design, it is found out that there are factors that affect the creators’ procedure of 

creating identities in 3 steps. The details are as follow: 

           Step 1: the beginning of thoughts. It is discovered that there are 2 main 

factors that cause the creators to start feeling interested in building up characters, which are 

1) internal factors, i.e., personal liking, education, occupation and inspiration 2) external 

factors, i.e., the changing trend in technology and the interest in the direction of popularity 

and marketing  

           Step 2: the process of developing identities. It is discovered that the creators 

have the process of developing self identities in 2 stages, which are 1) the beginning stage. 

At this stage, the creators study many forms of artworks of creators all over the world in 



order to find the way to create works of their own. They search for techniques and methods 

of creating artworks in many forms from the internet and then start to practice.  

2) the practicing stage. In order to make those identities clearer, the creators set up their 

own missions in order to build up inspiration to practice with an emphasis on the continuality 

of the practice. 

           Step 3: the distribution of identities. It is discovered that the creators have 

strategies to distribute their identities in order to create perception in public by the methods 

of distributing through the internet technology, through events , through word of mouth and 

through merchandise. 

In this research, the researcher focuses on studying the identities that are reflected 

in the artworks. If anyone is interested in studying the identities of creators next time, the 

study may have a focal point on the self identities of real people so as to gain the images 

that reflect the creators’ identities in terms of personality, which will provide further 

knowledge concerning the creators’ identities that covers all dimensions better. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ความสําคัญและที่มาของการวิจัย 
 

  บนโลก Hi-Tech ทุกอยางเล็กลง ...แตรักฉันคงยิ่งใหญเหมือนเดิม 

อยากมี Hard disk ลง Program เสริม...เพิ่ม Ram   

พรอมแจมดวยภาพของเธอที ่Desktop 

** โลก Digital เรางอนงอกัน ...ทํา Card แลวสง E-mail ใหเธอ 

CPU รู Love you เสมอ ...อยาเผลอ  Delete รักเราลง  Recycle bin 

สง SMS พิมพคําขอความ...แนบคํานิยามที่สุดซึ้ง 

เปด Win Amp ไว...ดวยเพลงคิดถึง  

อยากใหเธอซึ้ง...กับความคิดถึง...ที่ฉันใหเธอ 

เพลงที่ฉันโปรด Download ใหเธอ...ไดรับไหมเอย ตอบดวยขวัญใจ 

อยาดวนใจรอน Shut down ไปไหน...ปลอยใจ...ใหฉันลอยไปตามสาย Cable  

โปรดจงชวย Save รักเราเก็บไว ...เผ่ือใจของฉันจะไดไมตอง Error  

(เสลา. 2553 : ออนไลน) 

 

  เสียงหวานๆ ของ สวีทนุช นักรองวัยคุณแมยังสาว ขับรองบทเพลง รักยุค Hi-Tech ที่มี

ทวงทํานองแบบยอนไปในยุคสุนทราภรณ   แตเนื้อหาของเพลงกลับสอดแทรกคําศัพทที่นิยมใชในยุค

ไอที  เพลงนี้จึงถือเปนเพลงที่ผสมผสานความเกาและความทันสมัย ซึ่งดูเหมือนจะเปนความขัดแยงกัน

ไดอยางลงตัว  ดวยความสามารถของผูประพันธที่สามารถถายทอดบทเพลงผานเนื้อหาที่ลอเลียน

สังคมยุคนี้ไดอยางนาสนใจ เพลงนี้จึงไดรับความนิยมจนติดท็อป ชารท ของคลื่นวิทยุภายในเวลาไม

นานนัก เปนสิ่งซึ่งแสดงใหเห็นวา เพลงนี้สามารถเขาถึงความรูสึกของผูคนสวนใหญในสังคมยุค

ปจจุบัน ที่ลวนมีวิถีการดําเนินชีวิตที่ลดเลี้ยวและเลื่อนไหลไปตามสายเคเบิล เฉกเชนในบทเพลง  

  ดวยเนื้อหาของเพลงที่สะทอนใหเห็นการใชชีวิตอยูบนเทคโนโลยีของมนุษยยุคปจจุบัน  

ที่นับวันดูเหมือนจะเชื่อมโยงเขากับการดํารงชีวิตราวกับจะเปนเนื้อเดียวกันมากขึ้นไปทุกที เทคโนโลยี

แหงดิจิทัลไดเขามาสอดแทรกและซึมซาบอยูในทั่วทุกอณูของสังคม แมกระทั่งในเรื่องของความรัก ยัง

ไมวายโดนผลกระทบจากยุคดิจิทัลอยางหนีไมพน  และแนนอนที่สุด ที่ศิลปะก็มิอาจไดรับการยกเวน

จากผลกระทบเหลานี้ไปไดเชนกัน 

  หากหนากระดาษแหงนี้สามารถแสดงขอมูลที่เปนภาพเคลื่อนไหวได ผูอานจะสามารถเห็น

ภาพมิวสิควีดีโอประกอบเพลงนี้ที่สรางสรรคข้ึนจากเทคนิคทางคอมพิวเตอร กราฟก(Computer 
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graphic) ที่มีวิธีการสรางงานโดยใชซอฟแวร(Software)ดานกราฟกที่ถูกออกแบบมาเพื่อสรางสรรค

งานในดานนี้โดยเฉพาะ โดยภายในซอฟแวรจะมีเครื่องมือในการสรางสรรคภาพที่จําลองมาจากของ

จริง อาทิ กระดาษ ดินสอ ยางลบ พูกัน สี แอรบรัช(Airbrush) และเทคนิคในการตกแตงภาพในรูปแบบ

อ่ืนๆ อีกมากมาย ที่สามารถสรางไดทั้งภาพแบบสองมิติ ภาพสามมิติ ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว ซึ่ง

การกาวเขามาของกระดาษเสมือน พูกันอิเล็คทรอนิคส และเทคนิคอีกรอยแปดพันเกา ไดเปลี่ยนแปลง

การสรางงานศิลปะดวยวิถีปฏิบัติแบบด้ังเดิมไปอยางสิ้นเชิง  

จากที่ศิลปนเคยใชพูกันระบายสีลงบนแผนกระดาษหรือผืนผาใบ ไดเปลี่ยนมาใชพูกันจําลอง

วาดระบายสีลงในแผนกระดาษจําลองในโปรแกรมคอมพิวเตอรไดอยางสะดวกงายดาย และหาก

ระบายเลอะเทอะผิดพลาดยังสามารถลบออกไดอยางสบายในแบบที่พูกันและกระดาษของจริงไมอาจ

ทําได ดวยความสะดวกและงายดายที่ไดรับจากการบูรณาการกันระหวางศิลปะและเทคโนโลยีที่ไดถูก

พัฒนาขึ้นในระดับที่สามารถตอบสนองจินตนาการของผูสรางไดเปนอยางดีเชนนี้ ทําใหผูสรางงาน

ศิลปะสวนหนึ่งเริ่มหันมานิยมใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือในการผลิตผลงานศิลปะมากขึ้น 

จนเกิดเปนผลงานศิลปะในรูปแบบใหมๆที่เรียกวาศิลปะแบบดิจิทัล หรือ ดิจิทัล อารต (Digital art) 

  ศิลปะแบบดิจิทัลเปนชื่อที่ใชเรียกงานศิลปะที่ถูกสรางขึ้นดวยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ซึ่ง

ปจจุบันไดรับการยอมรับกันวาเปนนิว มีเดีย(New media) หรือส่ือใหมอยางหนึ่ง  โดยผลงานศิลปะ

แบบดิจิทัล นั้น มีทั้งที่ถูกสรางขึ้นมาจากเครื่องมืออ่ืนๆ อาทิเชน ภาพถาย ภาพวาด หรือภาพผลงาน

อ่ืนๆที่ถูกสรางสรรคข้ึนดวยมือแลวนํามาผานการตกแตงดวยเทคนิคทางคอมพิวเตอร  และทั้งที่ถูก

สรางขึ้นดวยเทคนิคจากคอมพิวเตอรลวนๆ  

   โดยทั่วไป ศิลปะแบบดิจิทัลมีชื่อเรียกที่หลากหลายแตกตางกันไปตามแตวิธีการสรางและ

ชองทางในการนําเสนอ เชน ไซเบอร อารต(Cyber art)  เน็ต อารต (Net art)  อินเตอรเน็ต อารต

(Internet art) ออนไลน อารต (Online art)  คอมพิวเตอร อารต (Computer art)  อิเล็คทรอนิค อารต

(Electronic art) นิว มีเดีย อารต(New media art)  ซอฟแวร อารต(Software art)  พิกเซล อารต 

(Pixel art)  วิดีโอ อารต (Video art)  มัลติมีเดีย อารต (Multimedia art)  อินเตอรแอคทีฟ อารต

(Interactive art) ฯ ซึ่งแตละชื่อที่กลาวมาขางตนลวนมีลักษณะของผลงานที่คลายคลึงกัน มีทั้งจุด

เหมือนและจุดตาง แตจุดรวมที่เหมือนกันคือลวนแลวแตสรางผลงานดวยการนําคอมพิวเตอรมาใชเปน

เครื่องมือปฏิบัติการเชิงศิลปะดวยกันทั้งสิ้น 

  นอกจากศิลปะแบบดิจิทัลจะมีชื่อเรียกที่หลากหลายแลว ตัวผูสรางงานเองยังมีชื่อเรียกที่

หลากหลายดวยเชนกัน อาทิ ดิจิทัล อารตติส(Digital artist)  ดิจิทัล ดีไซเนอร (Digital designer) 

คอมพิวเตอร อารตติส(Computer artist) กราฟก ดีไซเนอร(Graphic designer) ฯ แตกตางกันไปตาม

วัตถุประสงคหรือสถานะในการสรางงาน ซึ่งผูสรางงานบางทานมีการดํารงตนเองอยูในหลายสถานะ 
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และมีการสรางงานขึ้นในหลายวัตถุประสงค ดังนั้น เพื่อใหครอบคลุมการสรางงานศิลปะแบบดิจิทัลใน

ทุกรูปแบบ ในงานวิจัยชิ้นนี้ ผูวิจัยจึงขอเรียกผูที่สรางสรรคผลงานศิลปะแบบดิจิทัลวา Creator หรือ              

ผูสรางสรรค   

   ในยุคสมัยที่ผานมานั้น การนําเสนอผลงานศิลปะมักจะถูกจํากัดแตเพียงในพิพิธภัณฑ         

ในแกเลอรี่ หรือในหนังสือรวบรวมงานศิลปะที่มักมีราคาแพงเสียเปนสวนใหญ ซึ่งพื้นที่เหลานี้ถือเปน

พื้นที่เฉพาะ จึงทําใหงานศิลปะที่ศิลปนตางทุมเทกําลังความคิด กําลังใจ และกําลังกายสรางสรรคข้ึน 

ถูกชื่นชมกันเพียงในวงแคบอยางนาเสียดาย อันเนื่องดวยขอจํากัดดานพื้นที่ทางกายภาพของ          

แกเลอร่ีหรือสถานที่ในการนําเสนอ รวมถึงความใกลไกลของระยะทางในการเดินทางไปชม และ

ระยะเวลาอันจํากัดในการจัดแสดง ตลอดจนคาใชจายในการดําเนินการจัดแสดงที่อาจเปนภาระ  

  แต ณ ปจจุบัน  การเกิดขึ้นของเครือขายอินเตอรเน็ตและกระแสโลกาภิวัตนนั้นทําใหขอจํากัด

ดานเวลาและพื้นที่เปลี่ยนไป  ซึ่งฮารวี (วัฒนา สุกัณศีล. 2548: 16; อางอิงจาก Harvey. 1989) นัก

สังคมศาสตรคนสําคัญไดกลาวไววา โลกาภิวัตนนั้นทําใหเกิดการจัดความสัมพันธของเวลาและพื้นที่

ใหม (Reordering of time and space) โดยเกิดการยนยอของเวลาและพื้นที่ (Time-space 

compression) และฮารวี่ ยังไดใหทัศนะอีกวา การยนยอของเวลาและพื้นที่ หมายถึง อัตราความเร็วที่

เพิ่มมากขึ้นของกระบวนการทางสังคมและเศรษฐกิจ จนทําใหระยะทางและเวลาไมไดกลายเปน

อุปสรรคในการดําเนินกิจกรรมของมนุษยอีกตอไป การเปลี่ยนแปลงและความกาวหนาของเทคโนโลยี

และเศรษฐกิจไดลบลางขีดจํากัดเรื่องเวลาและสถานที่อยางตอเนื่อง การจัดการเวลาแบบใหมได

กลายเปนพลังทําลายความสําคัญของพื้นที่ลงอยางราบคาบ (วัฒนา สุกัณศีล. 2548: 16) 

   และดวยคุณสมบัติที่สามารถขามพนขีดจํากัดในทุกมิติของพื้นที่ ระยะทาง กาลเวลา และ

งบประมาณเหลานี้ ทําใหการนําเสนอผลงานศิลปะผานทางเว็บไซตมีความสะดวกและงายดายอยาง

ไมนาเชื่อ เหลาศิลปนทั่วทุกมุมโลกจึงตางหันมานิยมนําเสนอผลงานของตนเองผานชองทางนี้        

ดวยเหตุนี้ อินเตอรเน็ตจึงเปนเสมือนหนาตางบานใหญที่เปดกวางใหงานศิลปะทั้งในรูปแบบเดิมและ

แบบดิจิทัลติดปกโบยบินอยางอิสระ จากซีกโลกหนึ่งไปยังอีกซีกโลกหนึ่งไดอยางรวดเร็วและเสรี   

  การเชื่อมโยงถึงกันทั่วทุกมุมโลกของอินเตอรเน็ตจึงทําใหผลงานศิลปะแบบดิจิทัลใน

หลากหลายรูปแบบเกิดการไหลเวียนไปทั่วโลกผานสายเคเบิ้ล ซึ่งถือเปนชองทางสําคัญที่ทําใหผูสราง

สรรคผลงานมีโอกาสไดรับชมรูปแบบของงานศิลปะแบบดิจิทัลที่แปลก แตกตางและนาตื่นตาตื่นใจ

จากผูสรางที่อยูในวัฒนธรรมอีกซีกโลกหนึ่ง รวมถึงมีโอกาสไดศึกษาเทคนิคและวิธีการสรางงานแบบ

แปลกๆใหมๆ จากบทความหรือคลิปวิดีโอประเภทที่เรียกวาฮาวทู(How to) หรือติวเตอรเรียล(Tutorial) 

ที่ผูสรางสรรคคนอื่นๆ จากทุกมุมโลกไดจัดทําขึ้นเพื่อเผยแพรใหความรูแกผูที่สนใจไดศึกษาและทดลอง

ทํา เปนการรวมแบงปนประสบการณของตนกับคนอื่นๆ  ส่ิงที่เกิดขึ้นตามมาจากการณนี้คือ เกิดการ
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แลกเปลี่ยนเรียนรู เกี่ยวกับรูปแบบและเทคนิคการสรางงานศิลปะแบบดิจิทัลแบบใหมๆ ของ               

ผูสรางสรรคคนอื่นๆจากทั่วทุกมุมโลก  ปรากฏการณเหลานี้มีสวนกอใหเกิดโลกาภิวัตนทางศิลปะแบบ

ดิจิทัลขนานใหญ เนื่องจากบรรดาผลงานหลากหลายรูปแบบของเหลาผูสรางสรรคงานศิลปะแบบ

ดิจิทัลที่ตางพากันมานําเสนอลงบนเว็บไซตและเผยแพรไปทั่วโลกนั้น ไดกลายเปนแรงบันดาลใจซึ่งกัน

และกัน  ส่ิงที่เกิดขึ้นตามมาคือการผสมผสานกันของเทคนิควิธีการสราง การซึมซับรูปแบบใหมๆ 

ตลอดไปจนถึงการลอกเลียนแบบ   

  ปรากฏการณนี้ไดสรางความหลากหลายทางรูปแบบใหเกิดขึ้นกับผลงานศิลปะแบบดิจิทัล 

แตทวาพรอมๆ กันนั้น ส่ิงนี้ไดกลับทําใหรูปแบบของงานศิลปะแบบดิจิทัลทั่วโลกเกิดความคลายคลึง

จนดูเหมือนจะกลายเปนแพตเทิรน(Pattern) เดียวกันไปหมดเชนกัน ซึ่งนภพงษ กูแร (2553: ออนไลน)

ไดกลาวไววา ความคลายคลึงที่เสมือนหนึ่งการลอกเลียนแบบนี้ไดเกิดขึ้นอยางเปนสากล ทั้งนี้

เนื่องจากทุกสิ่งทุกอยางในโลกใบนี้ เชน วิทยาศาสตร เทคโนโลยี สารสนเทศและรวมถึงศิลปะดวยนั้น 

ไดถูกคิดคนขึ้นมาแทบจะหมดสิ้นแลวในยุคโมเดิรน(Modern) ดังนั้น เมื่อมาถึงยุคปจจุบัน หรือที่เรียก

กันวา ยุคหลังสมัยใหม(Postmodern) จึงไมมีอะไรใหม นั่นไมไดหมายความวานักประดิษฐคิดคน หรือ

ศิลปนไมมีความคิดสรางสรรค แตดังที่กลาวไปแลววาทุกอยางนั้นไดถูกคิดคนขึ้นแลวในยุคสมัยใหม 

ในยุคสมัยนี้จึงเปนเสมือนหนึ่งตลาดขนาดใหญสําหรับจับจายใชสอยและหยิบยืมนํามาใชในการ

อางอิง อางถึง ตลอดจนมีบทบาทและมีอิทธิพลสูงตอการสรางสรรคในยุคนี้ การสรางสรรคส่ิงตางๆ ใน

ยุคหลังสมัยใหม จึงไมมีอะไรใหม แตความไมมีอะไรใหมในผลงานนี่เองคือความใหมในวัฒนธรรมยุค

หลังสมัยใหม 

  ดวยเหตุที่งานศิลปะแบบดิจิทัลมีรูปแบบที่คอนขางคลายคลึงกันไปหมดเชนนี้  จึงทําให

ผลงานศิลปะแบบดิจิทัลมีรูปแบบอันแตกตาง ไมซ้ําใคร หรือมีอัตลักษณเปนของตัวเองอยางชัดเจน จึง

กลายเปนผลงานที่โดดเดนและเปนที่สนใจแกผูที่ไดรับชม  ทําใหผูสรางสรรคงานไดรับการยอมรับและ

ไดเปนผูที่ถูกเลือกใหไดรับงานจากผูที่สนใจ  ดังนั้น การจะทําใหตนเปนผูที่ถูกเลือกอยูเสมอภายใตการ

แขงขันอันรุนแรงในเสนทางของผูสรางสรรคผลงานศิลปะแบบดิจิทัลนั้น การสรางอัตลักษณอันโดดเดน

ไมซ้ําใครใหกับผลงานศิลปะแบบดิจิทัลของตนเอง ตลอดจนวิธีการนําเสนอความเปนตัวตนของ          

ผูสรางสรรคในไซเบอรสเปซ (Cyberspace) จึงถือเปนสิ่งที่สําคัญอยางยิ่งตอตัวผูสรางสรรค ซึ่ง

ปรากฏการณการพยายามสรางอัตลักษณในบริบทโลกาภิวัตนนี้  สอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับผลพวง

ที่เกิดขึ้นจากพลังโลกาภิวัตนที่อภิญญา เฟองฟูสกุล (2546: 88) กลาวไววา ยิ่งพื้นที่โลกถูกครอบคลุม

ดวยพลังโลกาภิวัตนที่ทําใหทุกอยางมีความคลายคลึงกันมากขึ้นเทาไร การเนนความเปนอัตลักษณก็

จะยิ่งปรากฏชัดมากขึ้นเทานั้น พลังทั้งสองกระแสจึงเปนเสมือนดานตรงขามของเหรียญเดียวกัน ที่ทั้ง

ละลายความแตกตางและตอกย้ําลักษณะเฉพาะไปพรอมๆ กัน 
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  ในปจจุบัน ที่กระแสโลกาภิวัตนไดเขามากระตุนและเรงเราใหเกิดการแขงขันกันอยางเขมขน

ในตลาดโลก การสรางสรรคผลงานศิลปะแบบดิจิทัลในสวนของการออกแบบคาแรคเตอรตัวการตูนนั้น 

เร่ิมที่จะไดรับการสนับสนุนและสงเสริมจากหนวยงานของรัฐ  ดังจะเห็นไดจากที่ ปจฉิมา ธนสันติ 

อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา  ไดกลาว ในงานสัมมนา “CLEA Seminar & Conference”  เมื่อวันที่ 

7 มกราคม 2553 ณ สยาม พารากอน ฮอลล วา  รัฐบาลพรอมสนับสนุนเต็มที่ตามนโยบายครีเอทีฟ    

อีโคโนมี (Creative economy) โดยกรมทรัพยสินทางปญญา ไดรับงบประมาณจํานวน 400 กวาลาน

บาท นํามาแบงใชดําเนินการเรื่องลิขสิทธิ์การตูนคาแรคเตอรในประเทศไทย เพื่อใหผูสรางสรรคผลงาน

เกิดกําลังใจ และตอยอดจนเปนที่ยอมรับในสากล  กรมทรัพยสินทางปญญาจึงผนึกกําลัง

ผูประกอบการและนักออกแบบในแวดวงการตูนคาแรคเตอร รวมถึงธุรกิจผูผลิตสินคาเมอรแชนไดส

(Merchandise) จัดสัมมนาเพื่อสรางความเขาใจ ติดอาวุธทางความรูใหกับผูที่เกี่ยวของกับธุรกิจ

ดังกลาว เพื่อสรางเม็ดเงินเขาประเทศและผลักดันคนไทยกาวสูระดับโลกตามนโยบายเศรษฐกิจ

สรางสรรค (กนกรัตน โกวิชัย. 2553: ออนไลน) ที่อยูในแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็งและไดดึงเอาหลัก

เศรษฐกิจสรางสรรคเขามามีบทบาทในการฟนฟูเศรษฐกิจไทย ซึ่งเปนไปตามแผนมาตรการกระตุน

เศรษฐกิจระยะที่ 2 (SP2) ซึ่งเปนแกนในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 

11 (เว็บไซตประจําตําแหนงนายกรัฐมนตรี. 2552: ออนไลน) 

  คนทั่วไปอาจมองเห็นวา การออกแบบคารแรคเตอรนั้นเปนเพียงแคการสรางตัวการตูนตัว

เล็กๆ  หากแตการเติบโตของตลาดและอุตสาหกรรมในดานนี้นั้นกลับไมเล็กอยางที่เห็น เนื่องจาก 

 
          ในปจจุบัน อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท หนึ่งในอุตสาหกรรมเชิงสรางสรรค  ไดกลายเปนอุตสาหกรรมที่

สําคัญอยางหนึ่งของโลก โดยกวารอยละ 30 ของมูลคาของอุตสาหกรรมในตลาดโลกเปนมูลคาของ

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟก โดยเฉพาะสินคาที่มีการนําคาแรคเตอรของการตูนไปประกอบกับสินคา  เปนกลุม

สินคาใหมอีกรูปแบบหนึ่งที่กําลังเปนนิยมในตลาดโลก  และทํารายไดเขาประเทศที่เปนเจาของลิขสิทธิ์ 

ตัวการตูนจํานวนมหาศาลตอป  โดยมูลคาตลาดสินคาที่เกี่ยวเนื่องกับคาแรคเตอรในประเทศไทย           

มีมูลคารวมประมาณ 10,000 ลานบาท และอาจมากกวาอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นอยางเดียว (สํานักงาน

สงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ. 2553: ออนไลน) 

 

  และในมุมมองของ สัญญา เลิศประเสริฐภากร เจาของบริษัท ไซโลสตูดิโอ จํากัด นัก

ออกแบบคาแรคเตอรตัวการตูน (Character designer) ไดใหความเห็นเกี่ยวกับการสรางคาแรคเตอรที่

เกี่ยวพันกับธุรกิจและอุตสาหกรรมไววา การสรางคาแรคเตอรนั้นเหมือนการสรางสินทรัพยที่สามารถ

นําไปสรางมูลคาไดอยางตอเนื่อง ซึ่งแตกตางจากการรับจางออกแบบที่จะไดรับผลตอบแทนตองาน

เพียงครั้งเดียว และการมีคาแรคเตอรเปนของตัวเองจะไดรับผลตอบแทนที่ไมตางจาก “ดารา” ที่จะได
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คาตัวทุกครั้งที่ออกโชว และยังกลาวอีกวาธุรกิจสรางคาแรคเตอรสําหรับเขาเปนเหมือนพร็อพเพอรตี้

(Property) เปนทรัพยสินทางปญญาที่มีคามหาศาล ไมใชแคการออกแบบการตูนตัวหนึ่งแลวจบ  

(สุกัญญา สินถิรศักดิ์. 2552: ออนไลน)    

  นอกจากนั้น กฤษณ ณ ลําเลียง กรรมการผูจัดการ บริษัท ทูสปอต คอมมิวนิเคชั่น ซึ่งเปน

เจาของลิขสิทธิ์ตัวการตูน  Bloody Bunny หรือ เจากระตายจอมโหด ที่ฉีกภาพแอบแบวของกระตายที่

นารักนาชังมาเปนกระตายบาพลัง ไดใหมุมมองที่ทําใหเห็นความสําคัญของการสรางคาแรคเตอรไววา 

กระตายที่เคยถูกมองวานารักนาทะนุถนอมไดถูกนํามาสรางภาพลักษณใหมใหเขมแข็ง แตยังคงความ

นารักแบบโหดๆ ซึ่งเปนบุคลิกที่ซอนอยูในตัวคน ทําใหเปนที่ชื่นชอบโดยเฉพาะกลุมวัยรุนที่ชอบความ

แปลกและแตกตาง และยังกลาวอีกวาสิ่งที่ทําใหเจากระตายไดรับความสนใจจากผูพบเห็นนั้น      

หัวใจสําคัญมาจากการออกแบบคาแรคเตอรใหแปลกและแตกตางจากตัวการตูนทั่วไป  (จุฑารัตน 

ทิพยนําภา. 2553: ออนไลน) 

   ในงานวิจัยชิ้นนี้  ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษากระบวนการสรางอัตลักษณของผู

สรางสรรคผลงานศิลปะแบบดิจิทัลของไทย กรณีศึกษา การออกแบบคาแรคเตอร(Character design) 

หรือการสรางตัวการตูนที่ถือเปนศิลปะแบบดิจิทัลอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งการออกแบบคาแรคเตอรนั้นมิใช

เปนเพียงแคการสรางตัวการตูนตัวหนึ่งๆ ข้ึนมา แตเปนการสรางคาแรคเตอรใหกับตัวการตูนนั้นๆ ใหมี

บุคลิก รูปราง หนาตา อุปนิสัย ความสามารถพิเศษ ลักษณะเดนหรือดอย แตกตางกันไปตาม

จินตนาการหรือตามเรื่องราวที่ถูกกําหนดขึ้น  โดยในการสรางสรรคตัวการตูนคาแรคเตอรตางๆนั้น  

ผูสรางสรรคไดมีการถายทอดกระบวนแบบ(Style) อันเปนอัตลักษณเฉพาะตนลงไปในผลงานนั้นๆ ซึ่ง

ส่ิงนี้สามารถที่จะสรางความแตกตางในทามกลางความหลากหลาย และถือเปนเครื่องมืออันทรงพลัง

ในการใชสรางตัวตนของผูสรางสรรคที่จะสามารถตานทานมิใหผลงานของตนนั้น ถูกกลืนไปกับกระแส

แหงความคลายคลึงของผลงานการออกแบบคาแรคเตอรทั่วโลกได 

   ดังนั้น อัตลักษณของผูสรางสรรคในงานวิจัยชิ้นนี้  จึงมิไดสรางผานบุคลิกทางกายภาพ 

หากแตมีการสรางผานกระบวนแบบของผลงาน  แตกอนที่จะกลายมาเปนผลงานที่แสดงถึงอัตลักษณ

แหงตัวตนจนพรอมจะนําเสนอนั้น  ทุกส่ิงทุกอยางมิใชไดมาโดยธรรมชาติ แตไดผานกระบวนการคิด 

คัดกรอง ผสมผสาน หลอหลอมในจิตวิญญาณของตัวผูสรางสรรคแลวกลั่นออกมาเปนผลงานที่แสดง       

อัตลักษณของตนเองผานไซเบอรสเปซ ซึ่งในสวนของกระบวนการคิด คัดกรอง ผสมผสาน หลอหลอม 

กลอมเกลาใหผูสรางสรรคสะทอนออกมาเปนผลงานเหลานี้ไดนั้น เปนสิ่งที่ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษา    

เพื่อคนหาวา อะไรคือส่ิงที่อยูเบื้องหลังและมีอิทธิพลตอกระบวนการคิดของผูสรางสรรค ที่สงผลตอการ

หลอหลอมตัวตน ตลอดจนเปนแรงผลักดันใหผูสรางสรรคสะทอนออกมาเปนอัตลักษณของงาน
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ออกแบบคาแรคเตอรผานหนาเว็บเพจรวมถึงวิธีนําเสนออัตลักษณ ซึ่งกระบวนการที่อยูเบื้องหลัง

เหลานี้เกิดจากปฏิบัติการขององคความรูใดๆในสังคมหรือไม อยางไร 

  ความสนใจนี้จึงเปนที่มาของงานวิจัยเรื่อง “ กระบวนการสรางอัตลักษณของผูสรางสรรค

ศิลปะแบบดิจิทัลของไทย : กรณีศึกษา การออกแบบคาแรคเตอร ” เพื่อหาคําตอบวาอัตลักษณของ    

ผูสรางสรรคนั้นถูกสรางขึ้นมาไดอยางไร โดยจะศึกษาผูสรางสรรคในฐานะที่เปนผูสรางสรรคผลงาน

และผูที่ถูกสรางสรรคจากกระบวนการทางสังคม และเมื่อผูสรางสรรคไดรับการสรางจากสังคมแลว 

พวกเขามีวิธีสะทอนอัตลักษณเหลานั้นผานไซเบอรสเปซออกมาอยางไร โดยใชมโนทัศนอัตลักษณใน

แนวคิดแบบหลังสมัยใหมมาเปนกรอบแนวคิดในการวิเคราะห เพื่อใหเกิดความเขาใจถึงกระบวนการ

สราง   อัตลักษณของผูสรางสรรคคาแรคเตอรของไทยที่มีวิถีชีวิตสวนหนึ่งในโลกไซเบอร รวมถึงวิธีการ

นําเสนอตนเองใหสามารถอยูในพื้นที่นี้อยางมีตัวตนและเปนที่ยอมรับทามกลางความหลากหลายของ

ผลงานการออกแบบคาแรคเตอร รวมถึงศึกษาความสัมพันธระหวางโลกไซเบอรที่เปรียบเสมือนโลกอีก

มิติหนึ่งกับมนุษยและสังคมตลอดจนศิลปะและวัฒนธรรมบนโลกจริง   

  งานวิจัยชิ้นนี้ ตองการเผยใหเห็นถึงพลวัตของกระบวนการสรางอัตลักษณในงานออกแบบ

คาแรคเตอร วากระบวนการทางสังคมไดผลิตองคความรูใดๆ ที่มีอิทธิพลตอระบบความคิดของ          

ผูสรางสรรคและสงผลตอเนื่องถึงอัตลักษณในผลงานออกแบบคาแรคเตอร โดยมีผูใหขอมูลหลักเปน  

ผูสรางสรรคผลงานการออกแบบคาแรคเตอรและมีการนําเสนอผลงานสวนหนึ่งในไซเบอรสเปซ โดยมี

ผลงานออกแบบคาแรคเตอรที่โดดเดนแสดงถึงอัตลักษณเฉพาะตัวอยางชัดเจน  

 

คําถามหลักของการวิจัย 

   ทามกลางกระแสโลกาภิวัฒน ในบริบทแหงไซเบอรสเปซที่เต็มไปดวยความหลากหลายของ

ผลงานศิลปะแบบดิจิทัลนั้น  ผูสรางสรรคงานออกแบบคาแรคเตอรแลวนําเสนอผลงานสวนหนึ่งบน

พื้นที่ไซเบอรนั้น มีกระบวนการสรางอัตลักษณโดยสะทอนผานผลงานและมีวิธีการนําเสนอตัวตนบน

พื้นที่แหงนี้อยางไร และกระบวนการดังกลาวมีความสัมพันธกับสังคมไทยในมิติตางๆอยางไร 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
  1. ศึกษาอัตลักษณของผูสรางสรรคผลงานศิลปะแบบดิจิทัลของไทยที่สะทอนผานผลงาน

ออกแบบคาแรคเตอร  

  2. ศึกษากระบวนการสรางอัตลักษณของผูสรางสรรคศิลปะแบบดิจิทัลของไทย  
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
   ภาครัฐ :  สามารถนําผลการวิจัยไปเปนฐานขอมูลในการพิจารณาวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11(2555-2559) ในสวนของแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค กลุมงาน

สรางสรรคและออกแบบ (Functional creation) 

   ภาควิชาการ :  สามารถนําผลการวิจัยไปเปนฐานขอมูลในการพิจารณาวางแผนพัฒนา

หลักสูตรการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับงานศิลปะแบบดิจิทัลเพื่อสรางบุคลากรใหสอดคลองกับความ

ตองการของประเทศ 

  ภาคประชาชน :  สามารถเปนฐานขอมูลใหผูที่สนใจงานดานการออกแบบคาแรคเตอร 

ศึกษาเพื่อตอยอดตามความสนใจของตนเองตอไป 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
   1. ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยจะทําการศึกษาผลงานออกแบบคาแรคเตอรและกระบวนการ

สรางอัตลักษณของผูสรางสรรค จํานวน 9 คน ไดแก 

        1.1  นางสาวศิกานต เตชะคฤห   

     เหตุผลที่เลือกผูสรางสรรคคนนี้ เนื่องจากเปนผูที่สรางผลงานคาแรคเตอรใน

ลักษณะของภาพประกอบและภาพเคลื่อนไหว ที่มีการสรางคาแรคเตอรข้ึนมาพรอมกับผูกรอยเรื่องราว

ตางๆใหเปนการตูนสั้นแบบจบเปนตอนๆไป 

        1.2  นายสัญญา เลิศประเสริฐภากร    

   เหตุผลที่เลือกผูสรางสรรคคนนี้ เนื่องจากเปนผูที่สรางงานคาแรคเตอรในลักษณะ

ของภาพประกอบและภาพเคลื่อนไหว ที่มีการสรางคาแรคเตอรข้ึนมาพรอมกับผูกรอยเรื่องราวตางๆให

เปนการตูนสั้นแบบจบเปนตอนๆไป  

        1.3  นายจีระ จีระมกร         

   เหตุผลที่เลือกผูสรางสรรคคนนี้ เนื่องจากเปนผูสรางคาแรคเตอรที่จบในตัวเดียว ไม

มีการผูกโยงเรื่องราวกับคาแรคเตอรตัวอ่ืนๆ  

        1.4  นายภาณุพงศ เปรมวรานนท 

   เหตุผลที่เลือกผูสรางสรรคคนนี้ เนื่องจากเปนผูสรางคาแรคเตอรที่จบในตัวเดียว ไม

มีการผูกโยงเรื่องราวกับคาแรคเตอรตัวอ่ืนๆ  
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                    1.5  นายสรลักษณ เชื้อพุทธ 

    เหตุผลที่เลือกผูสรางสรรคคนนี้ เนื่องจากเปนผูที่นําตนเองมาสรางเปนคาแรคเตอร

และนําคาแรคเตอรของตนเองมาใชเปนคาแรคเตอรหลักในการผูกเรื่องราวตางๆ ในลักษณะการตูนสั้น 

จบเปนตอนๆไป 

         1.6  นางสาวจิราภรณ โคตรมิตร 

    เหตุผลที่เลือกผูสรางสรรคคนนี้ เนื่องจากเปนผูที่สรางตัวคาแรคเตอรตางๆขึ้นมา

เปนกลุมแรคเตอรหลัก และนําคาแรคเตอรแตละตัวในกลุมนั้นมาสลับสับเปลี่ยนผูกเรื่องราวตางๆ ใน

ลักษณะการตูนสั้น จบเปนตอนๆไป 

                     1.7  นายอลงกรณ สงวนสุข 

       เหตุผลที่เลือกผูสรางสรรคคนนี้ เนื่องจากเปนผูสรางคาแรคเตอรในลักษณะของ

ภาพประกอบ  

                     1.8  นายกษิดิ์เดช เหมพรหมราช 

    เหตุผลที่เลือกผูสรางสรรคคนนี้ เนื่องจากเปนผูสรางคาแรคเตอรในลักษณะของ

ภาพประกอบ และไมไดจบการศึกษาดานศิลปะจากระบบมหาวิทยาลัย 

                      1.9  P7 

     เหตุผลที่เลือกผูสรางสรรคคนนี้ เนื่องจากเปนศิลปนอิสระที่สรางผลงานแนวสตรีท 

อารต(Street art) ในรูปแบบของคาแรคเตอร  

 

       เหตุผลในการเลือกผูสรางสรรคแตละคนนั้น เนื่องมาจากผูวิจัยตองการกระจายกลุม

บุคคลผูใหขอมูลใหครอบคลุมการสรางงานออกแบบคาแรคเตอรในหลายรูปแบบ เพื่อพิจารณาวา 

ความแตกตางกันของลักษณะการสรางงาน มีความสัมพันธตอกระบวนการสรางอัตลักษณหรือไม 

อยางไร 

 

  2. การศึกษากระบวนการสรางสรรคงานออกแบบคาแรคเตอรในครั้งนี้ จะศึกษาการนําเสนอ

ผลงานผานเว็บไซตในชวงเวลา 12 เดือน ตั้งแตเดือนมกราคม 2554 ถึงเดือนธันวาคม 2554 
  

นิยามศัพทเฉพาะ 
   1. อัตลักษณ (Identity) หมายถึง ลักษณะเฉพาะตัวของผลงานการออกแบบคาแรคเตอร 

รวมถึงวิธีการนําเสนอความเปนตัวตนของผูสรางสรรคในไซเบอรสเปซ 
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   2. ผูสรางสรรค (Creator) หมายถึง ผูที่สรางสรรคผลงานการออกแบบคาแรคเตอรที่สราง

ผลงานดวยเทคนิคทางคอมพิวเตอร  

   3. ศิลปะแบบดิจิทัลหรือดิจิทัล อารต (Digital art) หมายถึง ผลงานศิลปะที่ถูกสรางขึ้น

ดวยเทคนิคทางคอมพิวเตอร ซึ่งมีทั้งการสรางผลงานดวยเทคนิคทางคอมพิวเตอรลวนๆ หรือสราง

ผลงานดวยเครื่องมืออ่ืนๆ แลวนํามาผานการตกแตงดวยเทคนิคทางคอมพิวเตอร 

   4. การออกแบบคาแรคเตอร (Character design) หมายถึง การออกแบบหรือการสราง 

ตัวละครที่มีลักษณะเปนตัวการตูนที่มีรูปราง หนาตา นิสัย บุคลิก ลักษณะเดน-ดอย แตกตางกันไป

ตามจินตนาการหรือตามเนื้อหาเรื่องราวที่ถูกกําหนดขึ้น หรือไมมีเนื้อหาเรื่องราวมากําหนดก็ได และ

เปนไดทั้งสิ่งมีชีวิตและไมมีชีวิต โดยใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือ ทั้งนี้ ไมจํากัดชนิดของโปรแกรมและ

เทคนิคในการสรางงาน 

  5. ไซเบอรสเปซ (Cyberspace) หมายถึง พื้นที่เสมือนที่มีลักษณะเปนนามธรรม และเปน

เสมือนโลกอีกมิติหนึ่ง ที่สามารถเขาถึงไดจากการเชื่อมตอคอมพิวเตอรผานระบบอินเตอรเน็ต 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
   ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยตองการศึกษาวากระบวนการสรางอัตลักษณของผูสรางสรรคผลงาน

ศิลปะแบบดิจิทัลของไทย กรณีศึกษา การออกแบบคาแรคเตอร ที่นําเสนอผลงานในไซเบอรสเปซวา

เปนอยางไร ผูสรางสรรคมีกระบวนการสรางอัตลักษณอยางไร อะไรคือส่ิงที่มีตอกระบวนการคิดและ

เปนแรงผลักดันใหผูสรางสรรคพยายามที่จะสรางอัตลักษณ รวมถึงมีการสะทอนอัตลักษณผานผลงาน

ออกแบบคาแรคเตอรอยางไร ตลอดจนสิ่งเหลานี้นั้นมีความสัมพันธเชื่อมโยงกับสังคมไทยในมิติตางๆ 

อยางไร โดยผูวิจัยไดศึกษาจากวรรณกรรมและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของเพื่อเปนแนวทางการวิเคราะห

ในสวนตางๆ ดังนี้  

 

     สวนที่ 1 : ความสัมพันธของศิลปะและยุคดิจิทัล  

    ความสัมพันธของยุคดิจิทัลกับมนุษย สังคม ศิลปะ และสังคมไทยในมิติตางๆ เพื่อเผยให

เห็นวา โลกไซเบอรหรือไซเบอรสเปซที่ถือเปนอีกหนึ่งองคความรูของยุคสมัยปจจุบันนั้น ไดกลายเปน

จุดเปลี่ยนที่สําคัญในสรางผลกระทบและทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงตอมนุษย สังคม ศิลปะ และ

วัฒนธรรมไทยในมิติตางๆ อยางไร  

 

      สวนที่ 2 : งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

      เพื่อศึกษาถึงระเบียบวิธีการวิจัย แนวคิดที่นํามาใชเปนกรอบในการวิเคราะหและ

ผลการวิจัย จากงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาปรับใชเปนแนวทางในการดําเนินการวิจัย 
 
      สวนที่ 3 : กระบวนการสรางอัตลักษณของผูสรางสรรค 

     เพื่อเผยใหเห็นวา ผูสรางสรรคมีกระบวนการสรางอัตลักษณอยางไร สังคมไดสรางองค

ความรูใดๆที่สงผลตอทุกกระบวนการคิดของผูสรางสรรค และในฐานะที่ผูสรางสรรคเปนผูที่ถูกหลอ

หลอมจากปฏิบัติการทางสังคมเหลานี้ พวกเขามีวิธีการสะทอนอัตลักษณผานผลงานศิลปะออกมา

อยางไร โดยผูวิจัยแบงการศึกษาในสวนนี้ออกเปน 2 ข้ันตอน คือ   

         ข้ันตอนที่ 1 การศึกษาอัตลักษณของผูสรางสรรคของไทยที่สะทอนผานงานศิลปะ 

กรณีศึกษา ออกแบบคาแรคเตอร 

                    ข้ันตอนที่ 2 การศึกษากระบวนการสรางอัตลักษณของผูสรางสรรคผลงานศิลปะแบบ

ดิจิทัลของไทย กรณีศึกษา ออกแบบคาแรคเตอร 
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       สวนที่ 4 : กรอบแนวคิดในการวิจัย 

       เพื่อสรางกรอบแนวคิดในการดําเนินงานวิจัย โดยการคนควาและเก็บขอมูลในประเด็น

ตางๆที่เกี่ยวของแลวทําการวิเคราะหโดยใชทฤษฎีเปนกรอบพื้นฐานในการตีความหมายขอมูล เพื่อ

นําไปสูการตอบคําถามวิจัยตอไป   

  

สวนที่ 1 : ความสัมพันธของศิลปะและยุคดิจิทัล  
       ในสวนนี้ผูวิจัยจะศึกษาเกี่ยวกับเหตุการณความเคลื่อนไหวของมนุษย สังคม ศิลปะ และ

วัฒนธรรมไทยในมิติตางๆ ซึ่งจะพยายามใหครอบคลุมในทุกดานๆที่มีผลกระทบจากการเกิดขึ้นของ

ศิลปะแบบดิจิทัล การออกแบบคาแรคเตอรและโลกไซเบอร โดยมีประเด็นในการศึกษาโดยสังเขป ดังนี้ 
 

     ความเปนมาของศิลปะในแตละยุคสมัย 
      การสรางสรรคผลงานศิลปะของมนุษยมีพัฒนาการมาตั้งแตอดีตอันแสนยาวนาน ซึ่ง

บรรพบุรุษไดทิ้งรองรอยทางประวัติศาสตรใหชนรุนหลังไดคนพบและทําการศึกษา สะทอนใหเห็นถึง

การแสดงออกซึ่งความคิดสรางสรรคที่มีอยูในตัวของมนุษย ที่แปรผันไปตามการพัฒนาของความคิด 

ความเชื่อ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอเนื่องไปจนถึงเศรษฐกิจและสังคมในแตละยุคสมัย ถือเปนสิ่ง

สําคัญที่สงผลตออัตลักษณของงานศิลปะอยางแยกไมออก  

     ดังนั้น เนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวและความเปนไปของสังคมในแตละ

ชวงเวลาที่โลกหมุนไปเหลานี้  จึงเปนเสมือนเบื้องหลังที่มีอิทธิพลตอกระบวนทัศนหรือระเบียบวิธีคิดใน

การสรางสรรคงานศิลปะของศิลปนและสงผลเชื่อมโยงถึงอัตลักษณของงานศิลปะ เนื่องจากมนุษยถือ

เปนสัตวสังคม และตัวศิลปนผูสรางงานลวนแลวแตเปนหนึ่งในสมาชิกของสังคม ที่ถือกําเนิดเติบโต

และใชชีวิตทามกลางสิ่งแวดลอมทางสังคม ไดซึมซับประสบการณและถูกหลอหลอมจากบริบทรอบตัว

เหลานี้ ฉะนั้น การบมเพาะความเปนตัวตนของศิลปนจึงมิอาจหนีพนอิทธิพลจากสิ่งเหลานี้ไปได จึง

อาจกลาวไดวา อัตลักษณของงานศิลปะเปนเสมือนกระจกสะทอนเรื่องราวความเปนไปของบริบทแหง

ยุคสมัยอยางแทจริง   
     ซึ่งผูวิจัยไดจัดทําตารางพัฒนาการของงานศิลปะในแตละยุคสมัย เพื่อแสดงใหเห็น

ภาพรวมโดยสังเขป เกี่ยวกับความสัมพันธของรูปแบบศิลปะและสภาพของสังคมในแตละยุคสมัย ดัง

จะเห็นไดจากตารางดานลางนี้ 
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ยุค กอนประวัติศาสตร 
40,000-4,000 B.C. 

โบราณ 
4000 B.C. 

 

กลาง 
 

สมัยใหม 
หลังสมัยใหม 
1960-ปจจุบัน 

เครื่องมือในการ
สรางงาน 

สีจากหิน,ไขมัน

สัตว,กอนหิน, 

สีจากหิน แรธาตุ,

ยางไม,เขมาไฟ 

สีฝุนบนปูนเปยก

(fresco),หินสี 

สีนํ้ามัน,สีสังเคราะห

ตางๆ 

หลากหลายวัสดุ

,คอมพิวเตอร 

วัสดุในการ
รองรับ 

ผนังถ้ํา,เพิงผา ผนังสิ่งกอสราง ผนังโบสถหรือ

วิหาร 

ผาใบ,กระดาษ ผาใบ,กระดาษ

,ผาใบ/กระดาษ

เสมือน,แผนCD 

รูปแบบของงาน ลอกเลียน

ธรรมชาติ 

สิ่งแวดลอม

รอบตัว,เรขาคณิต 

บอกเลาเรื่องราว

รูปแบบชีวิตใน

สังคมนั้นๆ 

มีเน้ือหาเกี่ยวกับ

ศาสนาในแนว

เหมือนจริงโดยยึด

หลักวิชาการ 

สะทอนความเปนไปใน

สังคมดวยความรูสึก

สวนตัว,มีลักษณะเปน

สากล 

เสียดสีสังคม,มีความ

เชื่อวาไมมีอะไรใหม

จึงมักเอารูปแบบเดิม

มาบูรณาการใหม 

สถานที่แสดง
งาน 

ผนังถ้ํา หรือ

สถานที่ประกอบ

พิธีกรรม 

ผนังภายในอาคาร 

สิ่งกอสราง 

วัด. โบสถ, วิหาร แกลเลอลี่,พิพิธภัณฑ แกลเลอลี่,เว็บไซต

ผานเครือขาย

อินเตอรเน็ต 

ศิลปนผูสรางงาน หัวหนาชุมชน,พอ

มด หมอผี 

อยูภายใตความ

ตองการและเพื่อ

ผลประโยชนของผู

อุปถัมภ 

สรางงานภายใต

หลักการและ

กฏเกณฑทาง

วิชาการ 

แยกตัวจากหลัก

วิชาการและศาสนามา

ใชความรูสึกนึกคิดใน

การสรางงาน,มีความ

เปนปจเจกสูง,ศิลปน

คือศูนยกลาง,เขาถึง

ยาก 

ไมยึดถือหลักการ, 

เขาถึงงาย,มีการ

เชื่อมโยงกับศาสตร

อ่ืนๆ 

วัตถุประสงคใน
การสราง 

บอกเลาวิถีความ

เปนอยู,เปนสวน

หนึ่งของพิธีกรรม 

ถูกสรางขึ้นดวย

แรงศรัทธาตอ

ศาสนา 

รับใชคริสตศาสน

จักร ชวยเผยแพร

คําสอน 

สะทอนเหตุการณใน

สังคมที่เปนปจจุบัน

และรวมสมัย 

นําเสนอแงมุมของ

ความคิด 

ลักษณะทางอัต
ลักษณของ
ผลงาน 

ลดทอนรูปแบบดู

คลายสัญลักษณ 

โดยถายทอด

ลักษณะที่สําคัญ 

ระบายสีแบนๆไม

มีแสงเงา ,มี

ลักษณะเปน

สัญลักษณ 

เนนรายละเอียด

และลงแสงเงา

แบบเหมือนจริง  

มีมิติ ระยะตื้นลึก 

เทคนิคและรูปแบบมี

ลักษณะเฉพาะตัวของ

แตละสกุลชางและ

ศิลปนไป 

หลากหลายรูปแบบ

ท่ีตองแปลกใหมไม

ซ้ําใคร 

อุดมคติดาน
ความงาม 

ความงามตาม

ธรรมชาติ 

ความงามตาม

ธรรมชาติ 

ความปราณีต

เหมือนจริงคือ

ความสมบูรณ 

ศิลปะเปนเรื่องการ

แสดงออกสวนบุคคล

,มุงสรางการรับรูจาก

การมองเห็น 

ความคิดสรางสรรค

ท่ีแปลกใหมไม

เหมือนใคร,มุงสราง

การรับรูดวยปญญา 

ผูชมงาน/ผูเขาถึง
ผลงาน 

สมาชิกในกลุม

หรือชุมชน 

สมาชิกในชุมชน คริสตศาสนิกชน.

ขุนนาง,ชนชั้นสูง 

ประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ

ในงานศิลปะ 

ผูสนใจท่ัวโลกที่

สามารถเขาถึง

อินเตอรเน็ต 

ลักษณะทาง
สังคม 

มีความเช่ือในเรื่อง

อํานาจลี้ลับหรือ

ปรากฏการณ

ธรรมชาติที่หา

คําอธิบายไมได 

นับถือเทพเจา วัด

ถือเปนศูนยกลาง

ของสังคมและ

เศรษฐกิจ 

มีความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจ , 

คริสตศาสนา

เจริญรุงเรือง  

วิทยาศาสตร,

เทคโนโลยีและ

อุตสาหกรรมมีความ 

เจริญกาวหนามาก,มี

การคาขายศิลปะตาม

ระบบทุนนิยม 

โลกาภิวัฒนจาก

ความกาวหนาของ

ระบบสื่อสารทําให

โลกเสมือนเล็กลง

เน่ืองจากผูคนทุกมุม

โลกติดตอกันไดงาย 

 

ตาราง 1 พฒันาการของงานศิลปะในแตละยุคสมัย 
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  การกาวเขาสูยุคดิจิทัล : เทคโนโยลีดิจิทัลกับศิลปะ 
   ยุคดิจิทัลเร่ิมตนเมื่อประมาณ ค.ศ.1946 เมื่อ จอหน มอชล่ี (John Mauchly)  และเปรสเปอร 

แอคเคิรท (J.Presper Ackert) จากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย  ไดพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร

อิเล็กทรอนิกสหรือคอมพิวเตอรดิจิทัล(Digital computer) ที่จัดไดวาเปนเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับใช

งานทั่วไปเครื่องแรกของโลก ชื่อวา อินิแอค  (ENIAC: Electronic Numerical Integrator And 

Computer) มันถูกสรางขึ้นเพื่อใชประโยชนทางการทหารของกองทัพสหรัฐในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 

และถูกหนังสือพิมพในยุคนั้นขนานนามวา “สมองยักษ” (Giant brain) (Wikipedia-The free 

encyclopedia. 2553: ออนไลน)    

              นับจากนั้น การพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรยังคงดําเนินตอไป จนชวงกอน ค.ศ.1960 

คอมพิวเตอรไดกลายเปนเครื่องมืออันเปนประโยชนตอศิลปน ทั้งๆที่ในระยะแรกนั้นคอมพิวเตอรจะมี

ราคาสูงมาก อีกทั้งตองเก็บรักษาภายในหองปรับอากาศ ฉะนั้นคอมพิวเตอรจึงตองถูกเก็บอยูในหอง

ตางหาก โดยแยกจากสตูดิโอหรือหองทํางานสวนตัวของศิลปน โปรแกรมและขอมูลจะตองถูก

ตระเตรียมดวยเครื่องเจาะกระดาษที่จะทําการเจาะเมื่อปอนบัตรหรือการด(Card)เขาไปใน

คอมพิวเตอร  อีกทั้งภายในระบบยังไมมีการสื่อสารระหวางกัน(Interactive) และสามารถสรางไดเพียง

รูปภาพเทานั้น (Translab. 2553: ออนไลน) 

               จวบจนป ค.ศ.1963 อิวาน ซูเทอรแลนด (Ivan Sutherland)  นักศึกษาปริญญาเอกของ MIT 

ไดสรางซอฟแวรดานกราฟก (Graphics Software) ข้ึนเปนครั้งแรกเพื่อใชกับคอมพิวเตอรขนาดเล็ก 

(Wikipedia-The free encyclopedia. 2553: ออนไลน) ชื่อวา สเก็ตชแพด(Sketchpad) มันชวยทําให

วิธีการสื่อสารระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอรเปลี่ยนแปลงไป สเก็ตชแพดถูกพิจารณาใหเปนบรรพบุรุษ

ของคอมพิวเตอรสมัยใหมที่ชวยในการรางภาพ(Computer-aided drafting (CAD)) ถือเปนการพัฒนา

หรือการคนพบครั้งยิ่งใหญและสําคัญมากในการพัฒนาของวงการคอมพิวเตอรกราฟก จากการนี้ทําให

เขาไดรับรางวัล Turing Award เมื่อป  ค.ศ. 1988 อีกดวย (Wikipedia-The free encyclopedia. 

2553: ออนไลน) ซอฟแวรนี้มีการทํางานกับคอมพิวเตอรเครื่องเล็กโดยใชปากกาแสง(Light pen) วาด

เสนลงบนหนาจอ ซึ่งถือเปนการวาดเสนยาวๆเสนแรกของกราฟกซอฟแวร  และสิ่งนี้ไดเปนการปฏิวัติ

วงการออกแบบและการวาดภาพประกอบทั้งที่มีจุดประสงคทางการคาและไมมีจุดประสงคทางการคา

(Docstoc. 2553: ออนไลน)   จนกระทั่ง ค.ศ.1965 ไดมีการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะจากคอมพิวเตอร

(Computer art) ข้ึนเปนครั้งแรกที่ Technische Hochschule เมือง Stuttgart ประเทศเยอรมัน โดย

ศิลปน 2 ทาน คือ ฟรายเดอร แนค(Frieder Nake) และจอรจ นีส(Georg Nees (de)) (Translab. 

2553: ออนไลน) มีตัวอยางผลงานที่จัดแสดง ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 1 ภาพศิลปะจากคอมพวิเตอร ของ Frieder Nake ที่ใช plotter หรือ เครื่องมือที่ใชในการ  

       วาดกราฟคอมพวิเตอร วาดดวยหมึกลงบนกระดาษ 

 

ที่มา:  Prehysteries of new media. (2010). ออนไลน 
 
 

   
 

ภาพประกอบ 2 ภาพศิลปะจากคอมพวิเตอรชื่อ "Corridor" ของ Georg Nees,1965 
 

ที่มา:  WebBox. (2010). ออนไลน 
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 จากนั้นไดมีการสรางงานศิลปะจากคอมพิวเตอรในรูปแบบตางๆอยางตอเนื่องตามลําดับ อาท ิ

 

 

 
 

ภาพประกอบ 3 ภาพศิลปะจากคอมพวิเตอรชื่อ " Studies in Perception I" 

 

ที่มา:  Ken Knowlton. (2010). ออนไลน 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 4 ภาพศิลปะจากคอมพิวเตอรชื่อ " Sine curve man " ของ Charles A. Csuri,1967 

 

ที่มา:  Charles A. Csuri Project. (2010). ออนไลน 
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   ภาพ " Sine curve man " ของ Charles A. Csuri นี้ ไดรับรางวัล The Computers and 

Automation computer art contest เมื่อป ค.ศ. 1967  

   จากเนื้อหาขางตนและภาพประกอบโดยสังเขป จะเห็นไดวาเทคโนโลยีดิจิทัลเกิดขึ้นจากจาก

ปฏิวัติอิเล็คโทรนิค โลกาภิวัตนของสื่อมวลชนและอินเตอรเน็ต ซึ่งการพัฒนาเทคโนโลยีเหลานี้ยังคง

ดําเนินตอไปอยางไมหยุดยั้งและไดสรางผลกระทบอยางลึกซึ้งบนศิลปะและวัฒนธรรมรวมสมัย 

วัฒนธรรมดิจิทัลมีศักยภาพในการครอบงําและเปลี่ยนแปลงสังคมมากกวาที่โทรทัศน และวิทยุเคยทํา

ไดมาแลว ดวยเหตุเพราะการเผยแพรของสื่อโทรทัศนและวิทยุเปนการสื่อสารทางเดียวเทานั้น จึงเปน

การเปดโอกาสใหอินเตอรเน็ตเขามามีบทบาทดวยความสามารถของลักษณะการสื่อสารแบบสองทาง

และการไมจํากัดขอบเขตของขอมูลตางๆ ในเวลานี้เราจึงไดอยูรวมกันภายใตการเจริญเติบโตในแบบที่

ไมเคยมีมากอน ซึ่งถือไดวาเปนนวัตกรรมใหมในโลกของเทคโนโลยีดิจิทัลและเปนสื่อทางดิจิทัลใน

สังคมรวมสมัยที่ถูกสรางขึ้นอยางแข็งแกรงในชีวิตประจําวันของเรา(Wands. 2006: 8) 

   เพราะเขตแดนของศิลปะแบบดิจิทัลที่ขยายออกไปในชวงกลางศตวรรษที่1990  ทําใหทาง

พิพิธภัณฑตางๆ เร่ิมหันมาสนใจในการพัฒนาของมันอยางจริงจัง เปนที่นาสังเกตวาในแตละปที่ผาน

มาไมนานนี้ พิพิธภัณฑตางๆจะถูกยึดครองดวยนิทรรศการเกี่ยวกับศิลปะแบบดิจิทัล ซึ่งการจัดแสดง

นั้นไดรับการตอบรับอยางกวางขวางเปนอยางมากผานชุมชนศิลปะรวมสมัย นอกจากนี้ ในหลายๆ   

แกเลอรี่ยังไดนําผลงานศิลปะแบบดั้งเดิมของพวกเขานําเสนอแบบออนไลนอีกดวย ทําใหผลงานของ

พวกเขาสามารถถูกเขาถึงไดโดยงาย ดังนั้น บทบาทและการมีอยูของศิลปะในสังคมกําลังไดรับการ

เปลี่ยนแปลงครั้งใหญและสงผลใหงานศิลปะมีการเจริญเติบโตมากขึ้น  เนื่องจากโอกาสที่คนทั่วไปจะ

ไดสัมผัสกับศิลปะนั้นไดถูกขยับขยายออกจากพิพิธภัณฑหรือแกลเลอรี่ไปสูบาน รานที่ใหบริการ

อินเตอรเน็ต สถานที่สาธารณะบางแหงหรือสถานที่สวนตัว หรืออาจจะกลาวไดวาศิลปะไดถูก

แพรกระจายออกไปในทุกๆที่ที่อินเตอรเน็ตสามารถเขาถึงได (Wands. 2006: 8) 

 
   ศิลปะแบบดิจิทัล : ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 

     จากการสรางสรรคงานศิลปะบนผนังถ้ํา ไดถูกพัฒนามาเปนศิลปะบนผืนผาใบและ

แผนกระดาษ  จนมาสูศิลปะแบบดิจิทัลที่ถูกสรางสรรคข้ึนดวยคอมพิวเตอร แสดงใหเห็นถึงพัฒนาการ

ของศิลปะที่เปลี่ยนแปลงไปตามการพัฒนาของเทคโนโลยีในแตละยุคสมัย ซึ่งความเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้นนั้นยอมกอใหเกิดผลกระทบทั้งตอวงการศิลปะโดยตรง และตอสังคมและวัฒนธรรมในหลาย

ดาน ดังตอไปนี้ 
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     ดานศิลปะ 
     - เครื่องมือในการสรางงาน 
         ในวงการศิลปะยุคสมัยปจจุบัน คอมพิวเตอรกราฟกไดกาวเขามามีบทบาทจนกลายเปน

เครื่องมือพื้นฐานในการสรางสรรคงานศิลปะไปเสียแลว ดวยคุณสมบัติที่สามารถทลายขีดจํากัดของ

เครื่องมือแบบดั้งเดิมไปเสียสิ้น คอมพิวเตอรจึงเปนเครื่องมือที่สรางความสะดวกสบายใหแกผู

สรางสรรคผลงาน ทั้งในแงของการลดคาใชจายเกี่ยวกับอุปกรณในการสรางผลงาน และลดระยะเวลา

ในการสรางงาน รวมถึงลดพื้นที่ในการเก็บรักษาผลงาน อีกทั้งยังสามารถแกไขดัดแปลงผลงานไดงาย 

ดวยประสิทธิภาพที่สูงขึ้นในระดับที่สามารถตอบสนองจินตนาการของผูสรางสรรคไดเปนอยางดีเชนนี้ 

ทําใหคอมพิวเตอรกลายเปนตัวเลือกอันดับตนๆที่ผูสรางสรรคตางนํามาใชเปนเครื่องมือในการ

สรางสรรคผลงาน  
 

     - การนําเสนอผลงาน 
        แตเดิมนั้น ผูสรางสรรคจะมีวิธีนําเสนอผลงานศิลปะของตนสูสายตาของประชาชน โดย

การจัดแสดงในพิพิธภัณฑหรือแกลเลอรี่ ซึ่งมักจะมีขอจํากัดในหลายๆดานที่ทําใหการนําเสนอผลงาน

นั้นไมถูกแพรกระจายไปเทาที่ควร เชน มีภาระคาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ มีระยะเวลาในการจัดแสดง

งานที่จํากัด ความใกลไกลของระยะทาง ปญหาการจราจรและที่จอดรถบริเวณสถานที่จัดแสดง  

ที่สงผลตอความสะดวกในการเดินทางของผูชม นอกจากนั้น สถานที่สําหรับจัดแสดงงานมักอยูใน

กรุงเทพเสียเปนสวนใหญ ทําใหผูที่อยูในบริบทตางจังหวัดจึงมักขาดโอกาสในการเขาถึงงานศิลปะ  

       แตในยุคปจจุบัน วิธีการนําเสนอผลงานศิลปะไดเปลี่ยนแปลงไป โดยผูสรางสรรคผลงาน

ศิลปะแบบดิจิทัล และผูสรางสรรคผลงานศิลปะดวยวิธีการเดิมแตนําผลงานนั้นมาทําใหกลายเปน

ขอมูลแบบดิจิทัล ตางพากันนําผลงานมานําเสนอผานระบบอินเตอรเน็ตที่สามารถกาวขามขีดจํากัดใน

ทุกๆดานของพิพิธภัณฑหรือแกลเลอรี่รูปแบบเดิม ทําใหผูที่อยูตางจังหวัดก็สามารถรับชมผลงานได 

นอกจากนั้น ผูที่อยูอีกซีกโลกหนึ่งก็สามารถรับชมผลงานไดเชนกัน ดวยคุณสมบัติอันโดดเดนเชนนี้

สงผลใหผูสรางสรรคผลงานสามารถบริหารจัดการงานศิลปะของตนไดอยางอิสระ ทั้งการสรางผลงาน

และการนําเสนอผลงาน ตลอดจนการจําหนายผลงาน นอกจากนั้นยังมีโอกาสที่จะไดรับการวาจางให

สรางสรรคงานจากผูที่สนใจไดในอีกทางหนึ่ง 

       ในปจจุบัน พิพิธภัณฑและแกลเลอรี่ในโลกจริงตางมีการปรับตัวใหสอดรับกับความ

เปลี่ยนแปลงของยุคสมัยดวยการสรางเว็บไซตของตัวเอง เพื่อเสริมการใชงานควบคูกันไปกับการจัด

แสดงงานในสถานที่จริง 
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     - การสะสมงานศิลปะ 
        การเก็บสะสมผลงานศิลปะและติดตั้งไวบนฝาผนังเพื่อชื่นชมนั้น ไดแปรเปลี่ยนมาเปน

การชื่นชมและเก็บสะสมผลงานศิลปะที่อยูในรูปแบบของสินคาเมอรแชนไดส หรือสินคาที่นําผลงาน

ศิลปะแบบดิจิทัลในรูปแบบตางๆไปประกอบบนสินคาที่สามารถนํามาใชงานได เชน นําไปประกอบ

เปนลวดลายของกรอบโทรศัพทมือถือ นําไปประกอบเปนหนาปกของสมุดบันทึก หรือนําไปประกอบ

เปนลวดลายเสื้อ และนําไปประกอบบนสินคาอีกมากมายหลายอยาง ซึ่งการเก็บสะสมในรูปแบบนี้ได

กลายเปนสวนหนึ่งของการสรางภาพลักษณเพื่อบงบอกถึงตัวตนของผูครอบครองอีกดวย 
 

     - สุนทรียะของศิลปะ 
         ศิลปะในแตละยุคสมัยนั้น มักจะมีสุนทรียะของความงามที่แตกตางกันไปและมี

ความสัมพันธเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาของสังคมในยุคนั้นๆ เนื่องจากศิลปะนั้นเปนผล

พวงของสังคมและพฤติกรรมของมนุษย ดังนั้น แนวโนมและทิศทางของศิลปะในแตละยุคสมัย ยอม

ปรับเปลี่ยนไปตามประแสสังคมในชวงเวลานั้นๆ การทําความเขาใจสังคมและพฤติกรรมของคนใน

สังคม จึงนํามาซึ่งความเขาใจศิลปะและวัฒนธรรมในสังคมนั้นๆ(วิรุณ ตั้งเจริญ. 2548: 185)  เชน 

ศิลปะยุคกลางที่มีลักษณะสังคมที่คอนขางมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุนทรียะของความงามในยุคนี้

จึงถือวาความประณีตเหมือนจริงคือความสมบูรณ สวนในยุคของศิลปะสมัยใหม ลักษณะสังคมยุคนี้มี

ความเจริญกาวหนาในดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปนอยางมาก สุนทรียะของความ

งามในยุคนี้จึงใหคุณคาในเรื่องของทักษะและกลวิธีในการสราง และสุนทรียะของความงามในศิลปะใน

ยุคดิจิทัล ที่มีลักษณะสังคมแบบโลกาภิวัฒนที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีดานการสื่อสารเปนอยางมาก 

ทําใหศิลปะถูกนําเสนอผานระบบอินเตอรเน็ตอยางมากมายทําใหเกิดการลอกเลียนแบบจนมีลักษณะ

ที่ดูคลายคลึงกันไปหมด สุนทรียะของความงามในยุคนี้จึงอยูที่ความแตกตางและการมีอัตลักษณ

เฉพาะตน รวมถึงการมีความคิดสรางสรรคที่แปลกใหมไมซ้ําใคร 
 
  ดานผูสรางสรรคงาน 
              - การดํารงตนเอง 

       ผูสรางสรรคในยุคสมัยนี้นั้น มีแนวโนมที่จะพึ่งพาตนเองมากขึ้นในแงของการสรางรายได

จากการรับทํางานอิสระ จากที่ เคยอาศัยและพึ่งพารายไดจากทางบริษัทเพียงอยางเดียวนั้น      

ผูสรางสรรคสามารถหารายไดเสริมที่มีโอกาสกลายเปนรายไดหลักในอนาคต จากการรับสรางสรรค

ผลงานศิลปะแบบดิจิทัลจากผูวาจางที่กระจายอยูทั่วโลกผานทางอินเตอรเน็ต ซึ่งเปนเสมือนชองทาง

แหงโอกาสที่ทําใหผูสรางสรรคมีความมั่นคงทางรายไดมากขึ้น ซึ่งสงผลใหผูสรางสรรคสามารถที่จะ
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กําหนดชีวิตในอนาคตของตนเองไดอยางอิสระมากขึ้น เนื่องจากชีวิตไมข้ึนอยูกับเงินเดือนจากทาง

บริษัทเพียงอยางเดียวอีกตอไป 
 
   ดานอาชีพ 
     - เกิดอาชีพใหมขึ้นมา 
       ศิลปะแบบดิจิทัลไดสรางอาชีพใหมๆใหเกิดขึ้นในสังคม อาทิเชน อาชีพนักออกแบบ

คาแรคเตอร นักออกแบบเกมส นักออกแบบภาพประกอบทั้งแบบสองมิติและแบบสามมิติ ซึ่งนัก

ออกแบบเหลานี้มีแนวโนมที่จะเปนนักออกแบบอิสระ ที่รับการวาจางงานดวยตนเองโดยไมผานบริษัท

มากขึ้น 
 

     - มีการรวมงานกับตางชาติมากขึ้น 
 เมื่อผลงานศิลปะแบบดิจิทัลที่สรางสรรคข้ึนถูกนําเสนอผานเว็บไซต สามารถสรางโอกาส

ในการถูกคนพบจากผูที่สนใจทั่วทุกมุมโลก ส่ิงที่เกิดขึ้นตามมาคือการวาจางใหทํางาน โดยมีการติดตอ

ผานชองทางตางๆ เชน จดหมายอิเล็คทรอนิคส โทรศัพท  และการฝากขอความไวหนาเว็บไซตเพื่อ

นําไปสูการรวมงานกันตอไป 

   
   ดานการศึกษา 
       - เกิดหลักสูตรใหมเกี่ยวกับศิลปะแบบดิจิทัล 
           เ กิ ดการสร า งหลั กสู ตรการศึ กษา เกี่ ย วกั บการสร า งศิ ลปะแบบดิ จิ ทั ล  ใน

สถาบันการศึกษาหลายแหงทั่วประเทศ นอกจากนั้น บางหลักสูตรไดมีการพัฒนาหลักสูตรใหมีเนื้อหา

เกี่ยวกับศิลปะแบบดิจิทัลสอกแทรกเขามา เพื่อที่จะผลิตบัณฑิตใหรองรับความเปลี่ยนแปลงในดานนี้ 
 

     - เกิดโรงเรียนสอนการสรางงานเกี่ยวกับศิลปะแบบดิจิทัล 
        มีการเปดโรงเรียนโดยผูประกอบการเอกชน เพื่อสอนการใชคอมพิวเตอรสรางงานศิลปะ

แบบดิจิทัล ในหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรเรงรัดเปนจํานวนมาก เพื่อใหบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ

การทํางานในดานนี้สามารถศึกษาจนสําเร็จไดภายในระยะเวลาอันสั้น 
 

     - เกิดการศึกษาดวยตนเองจากอินเตอรเน็ต 
        ผูที่สนใจอยากศึกษาเกี่ยวกับศิลปะแบบดิจิทัลในรูปแบบตางๆ สามารถสืบคนการสอน

ในหัวขอหรือเนื้อหาที่ตองการเรียนรูไดทางอินเตอรเน็ต ซึ่งมีผูเชี่ยวชาญจากทั่วทุกมุมโลกไดจัดทําขึ้น

ในรูปแบบของบทความและในรูปแบบของวีดีโอขนาดสั้นที่เรียกวาติวเตอเรียล แลวนํามาแบงปนไวโดย

ไมคิดมูลคา ซึ่งผูที่สนใจสามารถสืบคนเพื่อศึกษาความรูแบบนอกระบบไดดวยตนเองผานชองทางนี้  
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    การศึกษาที่กลาวมาขางตนนั้น สอดคลองกับที่ อนุรักษ ปญญานุวัฒน (2548: 63-64) 

ไดกลาวไววา การเรียนรูดวยตนเองของปจเจกชนและกลุมคนนั้นอาจทําได 2 วิธีการ คือ การเรียนรู

จากความรูที่ถูกจัดเสนอโดยองคการประเภทตางๆ ซึ่งถือเปนความรูในระบบ นับต้ังแตโรงเรียน 

มหาวิทยาลัย หองสมุด โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพฯ สวนอีกวิธีการหนึ่งเกิดจากการเรียนรูดวยตนเอง 

หรือที่เรียกวาการเรียนรูแบบไมเปนทางการที่ถือเปนความรูนอกระบบ ซึ่งการศึกษาทั้ง 2 วิธีการนั้นถือ

เปนสวนหนึ่งของการเรียนรูของมวลมนุษยนับต้ังแตแรกเกิดจนถึงวาระสุดทายแหงชีวิต 

 
     ดานเศรษฐกิจ 
     - เปนสวนหนึ่งของการตลาดแบบดิจิทัล 
        ในยุคดิจิทัล รูปแบบของการตลาดก็ยอมตองปรับตัวและเปลี่ยนแปลงเปนรูปแบบ

การตลาดแบบดิจิทัล เพื่อใหสามารถเขาถึงผูบริโภคในยุคนี้ ซึ่งศิลปะแบบดิจิทัลนั้นไดกลายเปนสวน

หนึ่งของการตลาดในรูปแบบนี้ ทั้งการถูกนําไปใชเพื่อประกอบในสินคาและโฆษณาตางๆ และทั้งการ

ถูกผูสรางสรรคนํารูปแบบของการตลาดแบบดิจิทัลนี้มาใชเพื่อประชาสัมพันธผลงานออกแบบของ

ตนเองใหเปนที่รูจัก ทําใหเห็นวาศิลปะแบบดิจิทัลนั้นไดกลายเปนสวนหนึ่งของระบบทุนนิยมที่มีการ

สนับสนุนในเรื่องผลประโยชนซึ่งกันและกันอยางแยกไมออก 
     - เกิดอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต 
    ศิลปะแบบดิจิทัลไดสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ จนในปจจุบันไดกลายเปน 

อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท ซึ่งเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมเชิงสรางสรรคและไดกลายเปนอุตสาหกรรมที่

สําคัญอยางหนึ่งของโลก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีการนําคาแรคเตอรของการตูนไปเปน

สวนประกอบในสินคาที่ถือเปนกลุมสินคาใหมอีกรูปแบบหนึ่งที่กําลังเปนนิยมในตลาดโลก  และทํา

รายไดเขาประเทศที่เปนเจาของลิขสิทธิ์ตัวการตูนจํานวนมหาศาล  
 

   - เกิดการไหลเขาของเงินตราตางประเทศจากการจางงานแบบออนไลน 
        จากการที่ผูสรางสรรคตางๆไดถูกวาจางใหสรางงานศิลปะแบบดิจิทัลทางระบบออนไลน 

จากผูวาจางทั่วทุกมุมโลกนั้น คาตอบแทนจากการทํางานที่เปนเงินตราจากตางประเทศนั้นไดไหลเขา

มาในประเทศโดยการโอนเงินเขาบัญชี สงผลใหระบบเศรษฐกิจในประเทศมีเงินตราตางประเทศสะพัด

มากขึ้น 
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   ดานการเมือง 
    - รัฐบาลไดมีนโยบายสนับสนุนและสงเสริมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต โดยมีการ

จัดตั้งหนวยงานขึ้นมาดูแลงานในดานนี้โดยเฉพาะ เชน สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร

แหงชาติ(SIPA) 

    - ศิลปะแบบดิจิทัลในรูปแบบตางๆนั้นมีสวนชวยฟนฟูเศรษฐกิจไทย โดยรัฐบาลมีนโยบาย

เศรษฐกิจสรางสรรคซึ่งอยูในแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ที่ไดดึงเอาหลักเศรษฐกิจสรางสรรคเขามามี

บทบาทในการฟนฟูเศรษฐกิจไทย ซึ่งเปนไปตามแผนมาตรการกระตุนเศรษฐกิจระยะที่ 2 (SP2) และ

เปนแกนในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11(2555-2559) ในสวนของ

แนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค กลุมงานสรางสรรคและออกแบบ (Functional creation) 
 
    ดานสังคม 
     - เกิดชุมชนออนไลนที่เปนกลุมผูสรางสรรคงานศิลปะแบบดิจิทัลในรูปแบบตางๆ 
        ผูสรางสรรคผลงานศิลปะแบบดิจิทัลที่มีความสนใจในการสรางงานในรูปแบบตางๆ เชน 

กลุมผูสรางสรรคการตูนคาแรคเตอร กลุมผูสรางสรรคงานภาพประกอบแบบสองมิติและสามมิติ หรือ

กลุมผูสรางสรรคงานแอนิเมชั่นหรือภาพเคลื่อนไหว กลุมผูสรางสรรคเหลานี้มักใชเว็บไซตหรือเว็บ

บล็อกเปนพื้นที่รวมตัวกันเพื่อแสดงผลงานและแลกเปลี่ยนประสบการณตลอดจนเทคนิคในการสราง

งานจนเกิดกลายเปนชุมชนในโลกออนไลนที่รวมกลุมผูสรางสรรคที่มีความสนใจรวมกัน เกิดเปนแรง

กระตุนและผลักดันใหกลุมผูสรางสรรคเหลานี้มีการสรางสรรคผลงานอยางตอเนื่อง 
 

     - เกิดการรวมตัวของกลุมผูสรางสรรคงานศิลปะแบบดิจิทัลจากโลกออนไลนสูโลก
จริง 

        จากการมารวมตัวกันของผูสรางสรรคจนเกิดเปนชุมชนในโลกออนไลน ผูสรางสรรค

เหลานี้ไดมีการรวมตัวกันจากโลกออนไลนสูโลกจริง เพื่อจัดกิจกรรมแสดงผลงานและนัดพบปะ

สังสรรคเพื่อแลกเปลี่ยนความรูความคิดเห็นตอกัน รวมถึงพบปะผูที่ชื่นชอบและคอยติดตามการ

สรางสรรคผลงาน ถือเปนการสรางเครือขายเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับกลุมผูสรางสรรคงาน

ศิลปะแบบดิจิทัล อีกทั้งยังสามารถสรางแรงบันดาลใจตอผูที่กําลังสนใจที่จะทํางานในเสนทางสายนี้

ตอไป 
 

  ดานวัฒนธรรม 
   - มีการเปดรับวัฒนธรรมจากตางชาติเขามาผสมผสานในผลงานศิลปะแบบดิจิทัล อาทิ 

วัฒนธรรมฮิปฮอป วัฒนธรรมกราฟตี้ วัฒนธรรมการตูนญี่ปุน วัฒนธรรมการตูนตะวันตก สงผลใหเกิด
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การ บูรณาการทางวัฒนธรรมและสะทอนผานผลงานศิลปะแบบดิจิทัล ทําใหเกิดความหลากหลาย

ทางอัตลักษณในรูปแบบที่แตกตางกันไปตามแตภูมิหลังของประสบการณของผูสรางสรรคแตละคน  

    - เกิดวัฒนธรรมการแชรหรือวัฒนธรรมการแบงปนประสบการณ/ขอมูล/เทคนิคตางๆในการ

สรางงาน ในรูปแบบของบทความและคลิปวีดีโอแลวเผยแพรผานอินเตอรเน็ตเพื่อเปนวิทยาทาน และผู

ที่ไดรับการแบงปนนี้ก็มักจะมีการสรางขอมูล/เทคนิคใหมๆตอยอดออกไปในรูปแบบของตนเอง แลว

นํามาแบงปนใหผูอ่ืนตอไปอีกเพื่อเปนวิทยาทานเหมือนเชนที่ตนเองเคยไดรับ ซึ่งถือเปนวัฒนธรรมที่ดี

งามและควรสงเสริม เนื่องจากจะเกิดการสรางความรูใหมตอยอดออกไปเรื่อยๆอยูเสมอ  

 
   ดานภูมิปญญา 
    - ทําใหศิลปะทั่วโลกเกิดการบูรณาการทางรูปแบบ อันเนื่องมาจากผูสรางสรรคมีการศึกษา

ผลงานศิลปะในรูปแบบตางๆที่ถูกสรางขึ้นทั่วทุกมุมโลกเปนจํานวนมากทําใหเกิดการสั่งสมเปน

ประสบการณ จากนั้นมีการฝกฝนเทคนิควิธีในการสรางสรรคจนเกิดเปนทักษะพรอมๆไปกับการพัฒนา

รูปแบบจนกระทั่งตกตะกอนเปนผลงานศิลปะที่มีอัตลักษณเฉพาะตน และเมื่อนําผลงานเหลานี้ออก

เผยแพรก็ไดกลายเปนแรงบันดาลใจใหผูสรางสรรคคนอื่นๆ นําไปคิดคน ประยุกต ดัดแปลง ผสมผสาน 

ตัดทอน และพัฒนาใหมจนเกิดกลายเปนอัตลักษณของตนเองอีกตอๆไปไมมีที่ส้ินสุด สอดคลองกับที่

เอกวิทย ณ ถลาง(2545:42) ไดกลาวไววา ภูมิปญญานั้นคือความรู ประสบการณ ทักษะ ความเชื่อ

และพฤติกรรมที่ส่ังสมไว อันเปนผลจากการปรับตัวของมนุษยเพื่อใหเขากับส่ิงแวดลอม 

 
  ดานการสื่อสาร 
    - ผลงานศิลปะแบบดิจิทัลไดถูกแฝงตัวอยูในทุกการสื่อสารที่ปรากฏทางสายตา เชน  

ภาพสัญลักษณตางๆบนหนาจอโทรศัพทมือถือ ภาพคาแรคเตอรการตูนในเกมส ในงานโฆษณาทาง

โทรทัศนและทางสิ่งพิมพตางๆ  ซึ่งเปนสิ่งที่ผูคนทั่วไปในสังคมไดสัมผัสอยูในชีวิตประจําวันจนเกิด

กลายเปนความคุนชินและไดกลายเปนสวนหนึ่ ง ในวิถีชีวิตของผูคนในยุคสมัยนี้  ซึ่ งลักษ 

(2549: 124) ไดกลาวไววา เปนสิ่งที่กอใหเกิดวัฒนธรรมทางสายตาที่พองกันกับผลผลิตและการ

กระจายตัวของภาพตางๆที่ถูกทําใหเกิดขึ้นมาดวยเครื่องมือทางอิเล็คทรอนิคส เชน ภาพดิจิทัล 

ภาพถาย ภาพยนตร ฯ ซึ่งเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงของลักษณะสังคมและวัฒนธรรมในบริบท

ปจจุบันที่ถูกขับเคลื่อนดวยความกาวหนาของเทคโนโลยี 
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  ผลกระทบในดานบวกและดานลบในเชิงศิลปวัฒนธรรมในสังคม 
  การเกิดขึ้นของศิลปะแบบดิจิทัลไดเปลี่ยนโลกศิลปะใหมีความหลากหลายทางอัตลักษณ

มากขึ้น ซึ่งความหลากหลายนี้ดูเหมือนกับจะสอดรับกับลักษณะของการตลาดที่เปลี่ยนไป จากยุคสมัย

ที่ผานมานั้นลักษณะของตลาดจะมุงเนนการผลิตเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคสวนใหญ 

แต ณ ปจจุบันที่โลกแหงการสื่อสารไดพัฒนามาสูยุคโลกาภิวัตนที่ไดสรางความหลากหลายใหเกิด

ข้ึนกับกลุมคน ผูบริโภคเริ่มเกิดความตองการแบบเฉพาะกลุมมากขึ้น การตลาดแบบเฉพาะกลุมจึงเริ่ม

เขามามีบทบาทสําคัญในยุคสมัยนี้ ศิลปะแบบดิจิทัลที่มีอัตลักษณเฉพาะตัวจึงเริ่มเปนที่ตองการ 

เพื่อที่จะนํามาตอบสนองตลาดเฉพาะกลุมเหลานี้เพื่อที่จะสรางภาพลักษณที่บงบอกถึงตัวตนของคน

ในกลุมนั้นๆใหชัดเจน  

   แตไมวาศิลปะแบบดิจิทัลจะถูกสรางขึ้นดวยเหตุผลใดๆก็ตาม  ผลกระทบในดานบวกและ

ดานลบในเชิงศิลปวัฒนธรรมในสังคม 
 

   ผลกระทบในดานบวก 
   - กลุมผูสรางสรรคศิลปะแบบดิจิทัลตางมีสวนชวยสรางใหชุมชนออนไลนในกลุมที่ตนเองมี

สวนรวมนั้นมีความนาอยู อันเนื่องมาจากการเกิดขึ้นของวัฒนธรรมแหงการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกัน

และกันของคนในกลุม อีกทั้งยังมีการเชื่อมโยงวัฒนธรรมเหลานี้มาสูโลกจริง ดวยการรวมมือกันจัด

กิจกรรมเพื่อพบปะสังสรรค ใหคําแนะนําสําหรับผูสรางสรรครุนใหมที่ยังมองไมเห็นแนวทางในการ

สรางตัวตน ทําใหเกิดเครือขายที่พรอมจะชวยเหลือกันและกัน โดยไมมีการหวังพึ่งหรือนอนรอความ

ชวยเหลือจากรัฐบาลพียงอยางเดียว 

  - เกิดวัฒนธรรมแหงการแบงปนความรูผานโลกไซเบอรโดยไมหวังสิ่งตอบแทนใดๆ สงผลให

สังคมของผูสรางสรรคผลงานศิลปะแบบดิจิทัล และเกิดการตอยอดขององคความรูออกไปเร่ือยๆอยาง

ไมมีที่ส้ินสุด 

 
  ผลกระทบในดานลบ 
   - การนําเสนอผลงานศิลปะแบบดิจิทัลในเว็บไซตนั้นสามารถแพรกระจายไปทั่วโลกไดอยาง

รวดเร็วและงายดาย แตก็มีความเสี่ยงอยางมากที่จะถูกละเมิดลิขสิทธิ์ดวยเชนกัน และถึงแมวาจะมี

กฎหมายลิขสิทธิ์คอยกํากับดูแล แตในทางปฏิบัติจริงดูเหมือนจะทําไดเพียงแคการปองปรามเทานั้น จึง

ทําใหผูสรางสรรคหลายทานที่เคยถูกละเมิดมักเกิดความเข็ดขยาดและงดการนําเสนอผลงานลงใน

เว็บไซต ซึ่งการปองกันการละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานศิลปะแบบดิจิทัลในโลกยุคโลกาภิวัตนนั้นถือเปนสิ่งที่

ปองกันไดยาก อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีในการทําซ้ํา ดัดแปลง ไดทําใหการละเมิดนั้นเปนไปไดอยาง

งายดายและแนบเนียน การปองกันการละเมิดนั้นจึงควรตองมีการปลูกฝงกันในระดับจิตสํานึก  
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  ศิลปะแบบดิจิทัลในประเทศไทย 
  เมื่อโลกไดกาวเขาสูศตวรรษที่ 21 สังคมไทยไดเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของโลกและไดตอบ

รับกระแสการสรางงานศิลปะแบบดิจิทัลเปนอยางดี ดังจะเห็นไดจาก มีการจัดงานประกวดในหัวขอที่

เกี่ยวกับศิลปะแบบดิจิทัลในรูปแบบตางๆ อาทิเชน การจัดโครงการประกวด  Animation and  

Character Design : GIGABYTE DIGITAL MEDIA CONTEST 2009  ที่เกิดขึ้นจากความรวมมือกัน

ของคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม รวมกับ  บริษัท GIGABYTE Technology จํากัด เพื่อเปด

โอกาสใหนักศึกษาในระดับช้ันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาที่มีความสนใจทางดานแอนิเมชั่น สมัครเขา

ประกวดเพื่อทดสอบความสามารถ โดยมีหลักการและเหตุผลในการจัดประกวดวา เนื่องจากใน

ปจจุบัน มีอัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและความนิยมดานดิจิทัล คอนเทนต(Digital Content) ที่

สูงมาก แตในอุตสาหกรรมทางดานนี้ยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูความสามารถ จึงมีการเริ่มตน

เฟนหาและพัฒนาบุคลากรที่มาจากแวดวงการศึกษา(Mediathai. 2552: ออนไลน) โดยการจัดงาน

ประกวดเพื่อเปนเวทีใหนักศึกษาเหลานี้ไดแสดงออกซึ่งความสามารถและความคิดสรางสรรค และปู

ทางไปสูการเปนมืออาชีพในอนาคต 

   นอกจากนั้น ยังมีงานประกวดโครงการ SIPA Animation Contest 2009 & SIPA Game 

Contest 2009 ที่จัดโดยสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ(องคการมหาชน)หรือซิปา

ดวยเหตุผลที่วา ในปจจุบันนั้น ส่ือดิจิทัล คอนเทนต(Digital Content) เปนสื่อที่เขาถึงไดกับคนทุก

ระดับ ทุกเพศและทุกวัยและไดรับความนิยมเปนอยางมาก  ซึ่งเปนผลที่เกิดมาจากการใชคอมพิวเตอร

สรางสรรคงานศิลปะในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งรูปแบบภาพเคลื่อนไหวแบบสองมิติและสามมิติ ดังนั้น 

อาจกลาวไดวาส่ือดิจิทัลในยุคปจจุบันไดกลายเปนสวนสําคัญของการทําธุรกิจเกือบทุกชนิด ตั้งแต

ธุรกิจการคาการขาย ธุรกิจบันเทิง การศึกษา โฆษณา และอ่ืนๆ(CGblog. 2552: ออนไลน) 

   ซึ่ง ดร.รุงเรือง ล้ิมชูปฎิภาณ ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ 

ไดกลาวในงานจัดแถลงขาววา การจัดงานในครั้งนี้เปนโครงการสนับสนุนการเสริมศักยภาพและสราง

โอกาสในการกาวเขาสูการเปนดิจิทัล คอนเทนต เซ็นเตอร(Digital Content Center)ของโลก เพราะ

การจัดงานนี้ เปนการเปดกวางสําหรับนักพัฒนาไมวาจะเปนมืออาชีพ หรือมือสมัครเลน รวมไปถึงกลุม

นักเรียน นักศึกษา ไดเขาสูเวทีแหงนี้เพื่อแสดงศักยภาพของตนเอง อีกทั้งขยายตอเพื่อแขงขันใน

ตางประเทศอีกดวย(Newswit. 2552: ออนไลน) นอกจากนั้น คุณสุวิมล เทวะศิลปะชัยกุล รอง

ผูอํานวยการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการ

มหาชน) ยังไดกลาวเสริมอีกวา การสนับสนุนโครงการนี้ของซิปาก็เพื่อเปนการกระตุนใหผูประกอบการ

หรือนักศึกษาใหมีเวทีแสดงฝไมลายมือของตนเองเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการจัดโครงการนั้นไดดําเนินมาอยาง

ตอเนื่องทุกปตั้งแต ป 2006 ภายใตชื่อ ซิปา พิทช (SIPA Pitch) (Newswit. 2552: ออนไลน)  
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   นอกจากนั้น ยังมีการจัดประกวดออกแบบคาแรคเตอร “โครงการเศรษฐกิจสรางสรรค” ของ

กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย เพื่อนํามาใชเปนสื่อกลางในการกระตุนใหคนไทยเกิด

ความตื่นตัวและมีสวนรวมสรางสรรคโครงสรางพื้นฐานทางดานเศรษฐกิจสรางสรรค โดยการประกวด 

คาแรคเตอรในคร้ังนี้จะนําเอาคาแรคเตอรที่ โดดเดนและสะทอนความเปนไทยมาสรางสรรค           

และออกแบบใหสามารถสะทอนภาพแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคที่เนนสรางความตางใหกับสินคา

(IPThailand. 2553: ออนไลน)  

   การจัดการประกวดออกแบบผลงานสรางสรรค(Young Creative Award) ในงาน Creative 

IP Fair & CLEA 2010 โดยกรมทรัพยสินทางปญญา รวมกับเครือขายการตูนไทยสรางสรรคสังคม โดย

มีวัตถุประสงคการจัดงานเพื่อกระตุนและสงเสริมใหคนไทยเปนนักสรางสรรค นักประดิษฐและเปด

โอกาสใหเยาวชนไทยไดมีเวทีแสดงความสามารถ รวมถึงกระตุนใหคนรุนใหมเห็นความสําคัญของการ

สรางสรรค การคุมครองและการใชประโยชนจากการใชทรัพยสินทางปญญาอยางเปนระบบและครบ

วงจร ซึ่งมีแบงการประกวดเปน 4 ประเภท คือ การออกแบบลวดลายกราฟกลงบนคาแรคเตอร CE การ

ออกแบบคาแรคเตอรอัตลักษณของกีฬามวยไทย การออกแบบสินคาจากภาพลักษณของผีตาโขน และ

การออกแบบสินคาโดยใชภาพลักษณคาแรคเตอร “หนูแจว” (ITBIZ. 2553: ออนไลน) และอีกหลายตอ

หลายงานประกวดที่แสดงใหเห็นถึงความเคลื่อนไหวของศิลปะแบบดิจิทัลในประเทศไทย และจะเห็น

ไดวาการประกวดการออกแบบคาแรคเตอรนั้นมักเปนสวนหนึ่งของหัวขอการประกวด 

  เนื่องจากการออกแบบคาแรคเตอรตัวการตูนนั้น เร่ิมที่จะไดรับการสนับสนุนและสงเสริมจาก

หนวยงานของรัฐ  ดังจะเห็นไดจากการจัดสัมนา  "โอกาสทางธุรกิจของคาแรคเตอร ไทย "   

วันที่ 7 มกราคม 2553 ณ Paragon Hall และงานสัมมนา Character & Licensing Expo Asia 2010  

วันพฤหัสที่ 7 มกราคม 2553 ณ Royal Paragon Hall ในหัวขอ “โอกาสทางธุรกิจจากภาพลักษณ
ของอัตลักษณตัวการตูนคาแรคเตอรและผลงานของนักออกแบบไทย” แสดงใหเห็นวาการออกแบบ

คาแรคเตอรนั้นกําลังไดรับความนิยมในสังคม 

 
  การออกแบบคาแรคเตอร  

   การออกแบบคาแรคเตอรนั้นหมายถึงการออกแบบหรือการสรางตัวละครที่มีลักษณะเปนตัว

การตูนที่มีรูปราง หนาตา นิสัย บุคคลิก ลักษณะเดน-ดอย แตกตางกันไปตามจินตนาการหรือตาม

เนื้อหาเรื่องราวที่ถูกกําหนดขึ้นหรือไมมีเนื้อหาเรื่องราวมากําหนดก็ไดและสามารถเปนไดทั้งสิ่งมีชีวิต

และไมมีชีวิต  
  การออกแบบคาแรคเตอรหรือการออกแบบตัวการตูนนั้นมีตนกําเนิดตั้งแตยุคกอน

ประวัติศาสตร โดยปรากฏเปนหลักฐานเปนจิตรกรรมบนผนังถ้ําลาสโกซ (Lascaux) ประเทศฝรั่งเศส 
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เปนภาพสัตวจํานวนมากมาย เชน วัว ชางแมมมอธ สวนดานประติมากรรมคือ วีนัสแหงวิลเลนดอรฟ 

(Venus of Willendorf) ที่เปนรูปปนผูหญิงขนาด 4 นิ้ว ซึ่งคนพบที่ประเทศออสเตรียที่คาดวามีอายุ

ประมาณ 24,000-22,000 ปกอนคริสตกาล โดยมนุษยยุคกอนประวัติศาสตรมีการสังเกตสิ่งตางๆแลว

ถายทอดออกมาโดยการลดทอนรายละเอียดใหเรียบงายที่สุด ส่ิงตางๆจึงถูกแปลงเปนสัญลักษณ

(Symbolic) มีการใชเครื่องมือที่จํากัดในการสรางงาน สไตลของผลงานจึงถูกกําหนดจากเครื่องมือที่มี

จํากัดนั้น จนกระทั่งมนุษยรูจักใชเครื่องมือมากขึ้นตามความเจริญของยุคสมัย เชน หิน โลหะ เครื่องมือ

เหลานี้จึงมีบทบาทตอการพัฒนาสไตลมากขึ้นและสามารถสรางงานที่ซับซอนไดมากขึ้น (ธํารงศักดิ์ 

นิ่มอนุสสรณกุล. 2552: 2-3)  จนถึงประมาณป ค.ศ.1846 ที่ Rodolphe Toffer ศิลปนชาวสวิสไดใช

ปากกาเขียนเรื่องขําขันของชายหนุมที่ผิดหวังเรื่องความรัก ลงบนกระดาษจํานวน 30 หนา โดยแตละ

หนาจะตีเสนแบงเปน 1-6 ชองพรอมตัวอักษรบรรยายเรื่องราวดานลางและอีก 10 ปใหหลังก็ถูกตีพิมพ

ในหนังสือพิมพทั่วยุโรป ซึ่งนักประวัติศาสตรบางทานไดยกใหเปน “การตูนชอง” เร่ืองแรกของโลก 

(BadMagazine. 2553: 34) และไดพัฒนามาเรื่อยๆจนถึงปจจุบัน 

 

สวนที่ 2 : งานวิจัยที่เก่ียวของ 
   ในสวนนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษางานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของกับกระบวนการสรางอัตลักษณ ซึ่งมี

ทั้งการศึกษาอัตลักษณที่สะทอนผานรูปแบบของเสื้อผาเครื่องแตงกาย เชนงานวิจัยของอุสุมา สุขสม

(2550) เ ร่ืองการสรางอัตลักษณวัยรุนจากการแตงกายแฟชั่น กรณีศึกษา สยามสแควร  หรือ

การศึกษาอัตลักษณที่สะทอนผานผลงานทัศนศิลปเพื่อชีวิต เชนงานวิจัยของณัฐนนท สิปปภากุล

(2554) เร่ืองทัศนศิลปเพื่อชีวิต : กระบวนการสรางอัตลักษณของศิลปนอีสาน ซึ่งผลการศึกษาของ

งานวิจัยทั้งสองเรื่องนี้มีความสอดคลองกันคือ อัตลักษณนั้นเปนสิ่งที่ถูกสรางจากกระบวนการทาง

สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและกระแสโลกาภิวัตนและอัตลักษณนั้นสามารถปรับเปลี่ยนไปตามบริบท

ของสังคม 

   นอกจากนั้น ไดศึกษาการสรางอัตลักษณผานการแสดงออกซึ่งลักษณะทางชาติพันธุใน

รูปแบบตางๆ เชนงานวิจัยของวันดี สันติวุฒิเมธี(2545) เร่ืองกระบวนการสรางอัตลักษณทางชาติพันธุ

ของชาวไทใหญชายแดนไทย-พมา กรณีศึกษา หมูบานเปยงหลวง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม 

และงานวิจัยของเจือจันทร วงศพลกานันท (2549) เร่ืองกระบวนการสรางอัตลักษณของสตรีชายแดน

กลุมชาติพันธุมอญ และปฏิสัมพันธกับกลุมพมาและไทย : กรณีศึกษาชุมชนมอญในจังหวัดกาญจนบุรี  

ซึ่งผลการศึกษาของงานวิจัยทั้งสองเร่ืองนี้เปนไปในทางเดียวกันคือ กลุมคนในแตละชาติพันธุนั้นมีการ

เลือกที่จะหยิบยกลักษณะทางชาติพันธุของตนเองในรูปแบบตางๆมาใชแสดงอัตลักษณ เพื่อแสดงออก

ซึ่งตัวตนเมื่อตองมีการปฏิสัมพันธกับกลุมคนตางชาติพันธุและในบางครั้งก็เลือกที่จะหยิบยกลักษณะ
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ทางชาติพันธุของกลุมชาติพันธุอ่ืนขึ้นมาใชแสดงอัตลักษณ เพื่อเปนการประณี-ประนอมในการอยู

รวมกัน ทําใหลักษณะของอัตลักษณของแตละกลุมชาติพันธุนั้นจึงมีลักษณะที่เล่ือนไหลไปตามบริบท

แวดลอม 

  รวมถึงการศึกษาการสรางอัตลักษณผานการแสดงออกซึ่งการตอสู ตอรองเพื่อปรับเปล่ียน

ความหมายใหกับตนเองจากผูถูกกระทําไปสูการเปนผูกระทําทางสังคมเพื่อดํารงศักดิ์ศรีแหงความเปน

มนุษย เชนงานวิจัยของ ธันยา รุจิเสถียรทรัพย(2552) เร่ืองการตอรองอัตลักษณแหงตัวตนของคนชรา 

และงานวิจัยของจิตติมา เจือไทย(2551) เร่ืองการสรางอัตลักษณแหงตัวตนของคนชรา ซึ่งผล

การศึกษาของงานวิจัยทั้งสองเรื่องนี้เปนไปในทางเดียวกันคือ คนชราและผูพิการที่มักจะถูกสังคมสราง

ความหมายและคุณคาในเชิงลบ ไดใชอัตลักษณแหงความมีคุณคามาแสดงเมื่อมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน

เพื่อสรางความเสมอภาคและการยอมรับในความหลากหลายของความเปนมนุษย 

  ตลอดจนการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการสรางอัตลักษณบนพื้นที่ไซเบอรสเปซ เชนงานวิจัย

ของสุภาณี ยาตรา (2548) เร่ืองการแสดงอัตลักษณทางเพศสภาพของกลุมหญิงรักหญิงผานสื่อ

เว็บไซตในสังคมไทย  และงานวิจัยของพิสุทธิณี บัวทรัพย (2551) เร่ืองการขยายเครือขายและ

เสริมสรางอัตลักษณกลุมวัฒนธรรมยอย “ปารตี้ดนตรีนอกกระแส” ผานทางเว็บไซต myspace.com 

ซึ่งผลการศึกษาของงานวิจัยทั้งสองเร่ืองนี้เปนไปในทางเดียวกันคือ มีการใชพื้นที่ของเว็บไซตเปน

ส่ือกลางในการขยายเครือขาย และชวยเสริมสรางอัตลักษณของกลุมวัฒนธรรมยอย รวมไปถึงการ

เชื่อมโยงความสัมพันธแบบออนไลนในโลกไซเบอรไปสูความสัมพันธแบบออฟไลนในโลกจริง 

  เมื่อประมวลผลงานวิจัยทั้ง 8 เร่ืองแลว ทําใหเห็นไดวาอัตลักษณนั้นเปนสิ่งที่ถูกสรางจาก

กระบวนการทางสังคมเพื่อแสวงหาที่ยืนจากการถูกกลืนหรือถูกกดทับในสังคม ดังนั้น อัตลักษณจึงเปน

เสมือนสิ่งที่สามารถสรางโอกาสการมีตัวตนในสังคม โดยการสะทอนหรือการแสดงออกผานสิ่งตางๆใน

หลากหลายรูปแบบ ซึ่งอัตลักษณในแตละรูปแบบที่ถูกสรางขึ้นนั้นไมใชส่ิงอันถาวร แตสามารถเปลี่ยน

แปรและเลื่อนไหลไปไดตามบริบทของพื้นที่และสังคม อยูที่ผูนั้นจะเลือกหยิบยกอัตลักษณในแงมุมไหน

ข้ึนมาใชแสดงเพื่อสรางโอกาสการมีตัวตนใหกับตนเอง  

  ในสวนของวิธีการศึกษานั้น โดยภาพรวมของงานวิจัยทั้งหมดที่กลาวมาขางตนมีวิธี

การศึกษาโดยการสังเกตการณภาคสนามทั้งแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม รวมกับการศึกษาโดย

การสัมภาษณในเชิงลึกจากกลุมผูใหขอหลักแบบเฉพาะเจาะจงและไมเฉพาะเจาะจงตามแตบริบทของ

งานวิจัยนั้นๆ และมีการใชแนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณมาเปนกรอบแนวคิดหลักในการวิเคราะห ซึ่งผูวิจัย

สามารถนําวิธีการศึกษาเหลานี้มาเปนแนวทางและนํามาปรับใชในการศึกษากระบวนการสรางอัต

ลักษณของผูสรางสรรคศิลปะแบบดิจิทัลของไทย กรณีศึกษา การออกแบบคาแรคเตอรของผูวิจัยตอไป 
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สวนที่ 3 : กระบวนการสรางอัตลักษณของผูสรางสรรค 
    การศึกษาเพื่อทําความเขาใจถึงกระบวนการตางๆที่มีสวนสรางใหเกิดเปนอัตลักษณของ       

ผูสรางสรรคนั้น ผูวิจัยใชวิธีการศึกษาจากประสบการณชีวิตที่เกิดขึ้นในชวงเวลาตางๆของผูสรางสรรค

ที่ผานการศึกษา พัฒนาและฝกฝนจนถึงเวลาแหงการนําเสนออัตลักษณ ทั้งนี้ เพื่อศึกษาและคนหา

ที่มาแหงอัตลักษณ   โดยผูวิจัยแบงการศึกษาในสวนนี้ออกเปน 2 ข้ันตอน  คือ    

   ข้ันตอนที่ 1  การศึกษาอัตลักษณของผูสรางสรรคผลงานศิลปะแบบดิจิทัลของไทยที่สะทอน

ผานชิ้นงานศิลปะ กรณีศึกษา การออกแบบคาแรคเตอร   

   ข้ันตอนที่ 2 การศึกษากระบวนการสรางอัตลักษณของผูสรางสรรคศิลปะแบบดิจิทัลของไทย 

กรณีศึกษา การออกแบบคาแรคเตอร  ซึ่งมีรายละเอียดในการศึกษา ดังนี้ 

   
  ขั้นตอนที่ 1 : การศึกษาอัตลักษณของผูสรางสรรคผลงานศิลปะแบบดิจิทัลของไทย

ที่สะทอนผานงานศิลปะ กรณีศึกษา การออกแบบคาแรคเตอร 
  ในขั้นตอนนี้ ผูวิจัยจะดําเนินการศึกษาอัตลักษณของผูสรางสรรคที่สะทอนผานชิ้นงานการ

ออกแบบคาแรคเตอรที่นําเสนอผานหนาเว็บไซต ซึ่งจะทําการศึกษาชิ้นงานออกแบบคาแรคเตอรของผู

สรางสรรคแตละทาน โดยวิเคราะหถึงคุณลักษณะและองคประกอบของชิ้นงานออกแบบคาแรคเตอร

นั้นๆ โดยใชทฤษฎีในการออกแบบมาเปนแนวทางในการวิเคราะห ซึ่งจะวิเคราะหในสวนของ

องคประกอบตางๆของงานออกแบบ การจัดองคประกอบและจิตวิทยาในการใชสี ซึ่งมีรายละเอียด 

ดังนี้ 
 
  องคประกอบในการออกแบบ (Elements of design) 
   1. จุด (Point)  เปนองคประกอบที่เล็กที่สุด และเปนพื้นฐานเบื้องตนของสวนประกอบตาง 

ๆ เมื่อนําจุดมาเรียงตอๆกันก็จะกลายเปนเสน  

   2. เสน (Line)  เปนองคประกอบที่เกิดจากขีด ลาก เสนมีอยูหลายลักษณะ แตละลักษณะ

จะใหผลตอความรูสึกที่แตกตางกันไป ดังนี้ 

        2.1 เสนตรงจําแนกไดเปน 3 ลักษณะ คือ 

   เสนตรงแนวนอน (Horizontal line) ใหความรูสึกสงบ ความนิ่ง เงียบ ราบร่ืน  

เสนตรงแนวตั้ง (Vertical line) ใหความรูสึกสงา สูงสง เที่ยงตรง มั่นคง แข็งแรง 

เสนตรงแนวเฉียงหรือเสนทแยง (Diagonal line) ใหความรูสึกเคลื่อนไหว รวดเร็ว ไม

มั่นคง ไมแนนอน อันตราย  

        2.2 เสนโคง (Curves line) ใหความรูสึกออนหวาน ออนนอม ความละมุนละไม ความ

ตอเนื่อง 
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         2.3 เสนขาด (Broken line) ใหความรูสึกแตกแยก ไมแนนอน ไมเปนระเบียบ ความ

ตื่นเตน สับสน  

         2.4 เสนหยัก (Zigzag line) หรือเสนฟนปลา ใหความรูสึกเคลื่อนไหว ตื่นเตน รุนแรง ไม

เปนระเบียบ 

         เมื่อนําเสนเหลานี้มาประกอบกันจะทําใหเกิดรูปราง รูปทรงตางๆ ข้ึน เชน รูปเรขาคณิต

ตางๆ  รูปตามจินตนาการ ฯลฯ หรือเกิดลวดลายตางๆ   

    3. รูปราง (Shape) เปนองคประกอบที่เห็นเพียงแคขอบนอก แบนราบ ไมมีปริมาตร มี

ลักษณะ 2 มิติ คือ มีแคความกวางกับความสูง รูปราง รูปรางจําแนกไดเปน 3 ลักษณะ คือ 

         3.1 รูปรางตามธรรมชาติ คือ รูปรางของสิ่งที่ปรากฏอยูแลวในธรรมชาติ 

         3.2 รูปรางเรขาคณิต คือ รูปเรขาคณิตตางๆที่มีลักษณะ 2 มิติ 

         3.3 รูปรางอิสระ คือ รูปรางใดๆที่มีลักษณะบิด เบี้ยว คด โคง  

    4. รูปทรง (Form) คือ องคประกอบที่เห็นเปนกลุมกอน มีลักษณะ 3 มิติ มีความกวาง 

ความสูง ความลึก มีปริมาตร รูปทรงจําแนกไดเปน 3 ลักษณะเชนเดียวกับรูปราง ดังนี้ 

          3.1 รูปทรงตามธรรมชาติ คือ รูปรางของสิ่งที่ปรากฏอยูแลวในธรรมชาติที่มีลักษณะ  

3 มิติ 

          3.2 รูปทรงเรขาคณิต คือ รูปเรขาคณิตตางๆ ที่มีลักษณะ 3 มิติ 

          3.3 รูปทรงอิสระ คือ รูปรางใดๆที่มีลักษณะบิด เบี้ยว คด โคง ที่มีลักษณะ 3 มิติ 

    5. ที่วาง (Space) คือ องคประกอบที่เปนพื้นที่วางรอบๆองคประกอบอื่นๆ มีสวนชวยใน

การขับเนนใหองคประกอบอื่นๆเดนขึ้นมา หรืออาจลดความเดนขององคประกอบอื่นๆลงก็ได โดย

ข้ึนอยูกับลักษณะพื้นผิวของพื้นที่วาง       

    6. พื้นผิว (Texture) คือ องคประกอบที่แสดงลักษณะของผิววัสดุที่แสดงความเรียบ ล่ืน 

ขรุขระ สาก คาย แข็ง นุม หยาบ กระดาง แวววาว ดาน มัน ลักษณะพื้นผิวตางๆเหลานี้ จะทําใหเกิด

ความรูสึกที่แตกตางเมื่อยามมอง 

    7. สี (Colour) คือ องคประกอบสวนมูลฐานที่ทรงพลังมากในการออกแบบ สีเกิดจาก

ปรากฏการณของคลื่นแสงที่ตกกระทบยังวัตถุแลวสะทอนเขาสูดวงตาปรากฏใหเห็นเปนสีสันตางๆ 

คลื่นแสงที่มีความยาวคลื่นตางกันจะทําใหเกิดสีสันแตกตางกันไปดวย ซึ่งสีที่ใชเรียกกันทั่วไป เชน สีน้ํา

เงิน สีแดง สีเขียว สีเหลือง สีมวง สีฟา สีเหลือง สีสม สีชมพู สีน้ําตาล สีเทา ฯ (จารุพรรณ ทรัพยปรุง. 

2548: 29-51) 
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  หลักการออกแบบ (Principle of design) 
  ถือเปนหัวใจสําคัญของการออกแบบ เปนการนําเอาองคประกอบในการออกแบบที่กลาวไป

ในขางตนมาทําการจัดวางใหสวยงามลงตัว เรียกอีกอยางไดวาการจัดองคประกอบ ซึ่งหลักในการ

ออกแบบเพื่อจัดวางองคประกอบตางๆใหสวยงามนั้นมีรายละเอียด ดังนี้ 

   1. ดุลยภาพ (Balance) หมายถึง การจัดวางองคประกอบใหเห็นน้ําหนักที่เทากันใน

ความรูสึก โดยใช จุด เสน สี แสง เงา ระยะใกลไกล  เพื่อใหภาพน้ําหนักที่สมดุลกัน ไมเอียงหรือหนักไป

ในขางใดขางหนึ่ง โดยดุลยภาพทางศิลปะใชความรูสึกเปนหลัก ซึ่งการจัดองคประกอบที่จะกอใหเกิด

ดุลยภาพที่ถูกตองตามหลักการออกแบบ มี 2 ลักษณะ คือ 

        1.1 ดุลยภาพแบบสมมาตร หรือ การมีดุลยภาพแบบซาย-ขวาเทากันทั้งสองดาน 

        1.2 ดุลยภาพแบบอสมมาตร หรือ การมีดุลยภาพแบบซาย-ขวาไมเทากัน แตเปนการ

สมดุลในความรูสึก 

   2. ความกลมกลืน (Harmony) หมายถึง การจัดวางองคประกอบตางๆใหมีความรูสึก

ประสาน กลมกลืน สอดคลอง สัมพันธเขากันไดโดยไมขัดแยงหรือแตกแยกกัน 

   3. ความเปรียบตาง(Contrast) หรือความขัดแยง หมายถึง การจัดวางองคประกอบตางๆ 

อยางตรงขามกัน ไมสอดคลองสัมพันธกัน เขากันไมได ซึ่งในทางการออกแบบนิยมนําความเปรียบตาง

มาใชในการออกแบบอยู 8 ลักษณะ คือ ความเปรียบตางของขนาด ความเปรียบตางของสี ความ

เปรียบตางของคาสี ความเปรียบตางของตัวอักษร ความเปรียบตางของเสน ความเปรียบตางของ

รูปราง ความเปรียบตางของพื้นผิว ความเปรียบตางจากการเนน  

   4. ความเดน (Dominance) หมายถึง การจัดวางตําแหนงขององคประกอบตางๆ โดยเนน

จุดสนใจเพียงจุดเดียวใหมีความเดน เพื่อใชเปนจุดที่มีพลังดึงดูดความสนใจของผูดูรุนแรงที่สุด 

บางครั้งอาจมีการเนนจุดเดนจุดที่สอง เรียกวาจุดเดนรอง การเนนจุดเดนนั้นทําไดในหลายลักษณะ 

เชน การเนนดวยขนาด การเนนดวยสี การเนนดวยความเปรียบตาง การเนนดวยรูปราง รูปทรง การ

เนนดวยพื้นผิว การเนนดวยเสน เปนตน 

   5. สัดสวน (Proportion) หมายถึง การจัดวางองคประกอบตางๆ ใหมีความสัมพันธที่

พอเหมาะลงตัว 

   6. การเคลื่อนไหว (Movement) หมายถึง การจัดวางองคประกอบตางๆ ในมิติที่ 4 เปน

กระบวนการเกี่ยวกับการยายที่ของวัตถุในที่วาง ซึ่งมีอยู 2 ลักษณะ คือ 

        6.1 การเคลื่อนไหวจริง เปนการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นจริง เชน การเคลื่อนที่ของจรวด 

รถยนต มนุษย สัตว ฯลฯ 
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         6.2 การเคลื่อนไหวเชิงองคประกอบ เปนการเคลื่อนไหวที่เกิดจากการรับรูของผูดู 

จําแนกไดเปน 2 ลักษณะ คือ 

    6.2.1 การเคลื่อนไหวเชิงองคประกอบแบบสถิต เปนการเคลื่อนไหวของดวงตาของผู

ดูที่กระโดดไปกระโดดมาระหวางองคประกอบตางๆของภาพ 

    6.2.2 การเคลื่อนไหวเชิงองคประกอบแบบพลวัต เปนการเคลื่อนไหวของดวงตาของ

ผูดูที่คอยๆเคลื่อนอยางชาๆจากองคประกอบหนึ่งไปยังองคประกอบหนึ่งเพราะถูกดึงดูดดวยดวยความ

ตอเนื่องของเสน รูปรางและการลดหลั่นกันของน้ําหนักสี 

  7. ลวดลาย (Pattern) หมายถึง การจัดวางองคประกอบตางๆ เชน ภาพรางหรือลวดลายให

ซ้ํากันอยางสม่ําเสมอ 

  8. จังหวะ (Rhythm) หมายถึง การจัดวางองคประกอบตางๆ ใหมีความเคลื่อนไหวอยางมี

จังหวะ มีการจัดวางอยู 3 ลักษณะ คือ  

       8.1 จังหวะที่เกิดจากการซ้ํา คือ การใชลวดลายซ้ําๆกันใหเกิดการเคลื่อนไหวอยางมี

จังหวะ 

       8.2 จังหวะที่เกิดจากการเปลี่ยนสลับ คือ การใชลวดลายสลับกันไปมา เชน ส้ันกับยาว 

อวนกับผอม ขาวกับดํา เพื่อใหเกิดการเคลื่อนไหวอยางมีจังหวะ 

       8.3 จังหวะที่เกิดจากการลดหลั่น คือ การใชการลดหลั่นของสีหรือรูปรางเพื่อใหเกิดการ

เคลื่อนไหวอยางมีจังหวะ 

  9. เอกภาพ (Unity) หมายถึง การจัดวางองคประกอบตางๆ ใหมีความสัมพันธ เชื่อมโยง

สอดคลอง เขากันไดและดูเปนหนึ่งเดียวหรือหนวยเดียวกัน แมจะมีสัดสวนที่แตกหรือกระจัด-กระจาย

ไปบางก็เปนเพียงสวนประกอบเทานั้น 

 10. ความหลากหลาย (Variety) หมายถึง การจัดวางองคประกอบตางๆ ที่ตรงกันขามกับ

การจัดแบบมีเอกภาพโดยสิ้นเชิง (จารุพรรณ ทรัพยปรุง. 2548: 63-85) 

 
  จิตวิทยาในการใชส ี

  สีแตละสีนั้นมีอิทธิพลตอความรูสึกของมนุษยแตกตางกันไป เปนความรูสึกเกี่ยวกับสีในเชิง

จิตวิทยาที่ศิลปนหรือนักออกแบบสามารถนํามาใชในการสรางสรรคผลงานของตนได ซึ่งสีแตละสีจะให

ความรูสึกแตกตางกันไป ดังนี้ 

 สีแดง ใหความรูสึกตื่นเตน รุนแรง กลาหาญ มั่นใจ มีอํานาจ เราใจ 

 สีเขียว สีเขียว ใหความรูสึกสบาย ผอนคลาย มีพลังวังชา สงบ รมเย็น  เงียบ เยือกเย็น 

สุขุม ธรรมชาติ ปลอดภัย ความสุข 
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  สีเหลือง ใหความรูสึกสดใส ราเริง แจมใส สดชื่น เบิกบาน สุกสวาง  การแผกระจาย  อํานาจ

บารมี 

  สีสม ใหความรูสึกสนุกสนาน ราเริง รอน  วัยรุน ความอบอุน ความสดใส  มีชีวิตชีวา   ความ

คึกคะนอง การปลดปลอย  ความเปรี้ยว   

  สีมวง ใหความรูสึกเศราสรอย ผิดหวัง เรนลับ นาติดตาม  มีเสนห  ซอนเรน  มีอํานาจแฝงอยู 

ความรัก ความสูงศักดิ์ 

  สีฟา ใหความรูสึกสดใส สะอาด เรียบรอย เปนอิสระเสรีภาพ โลง โปรงใส ปลอดโปรง 

กวาง เบา  ความสวาง ปลอดภัย   

  สีชมพู ใหความรูสึกนุมนวล ออนหวาน อบอุน  ออนโยน  นารัก  ความรัก  ความเอาใจ

ใส  สดใส ความเปนวัยรุน หนุมสาว   

  สีน้ําเงิน ใหความรูสึกสงบ นิ่ง สุขุม  สุภาพ  หนักแนน  เครงขรึม  เอาการเอางาน 

ละเอียด  รอบคอบ  สงางาม  มีศักดิ์ศรี  สูงศักดิ์  

  สีน้ําตาล ใหความรูสึกเกาแก ทรุดโทรม แหงแลง  

  สีเทา ใหความรูสึกถึงความชรา หดหู   เศราสงบ อาลัย  ทอแท   ลึกลับ นิ่งสงบ 

เงียบ  สุภาพ  ถอมตน เรียบรอย 

  สีดํา ใหความรูสึก ลึกลับ มืด สกปรก ลึกลับ  หดหู เศราใจ ความสิ้นหวัง  จุดจบ ความตาย 

ทารุณ โหดราย ความชั่ว ความลับ หนักแนน เขมเข็ง  

  สีขาว ใหความรูสึกบริสุทธิ์ ใหม สะอาด  สดใส เบาบาง ออนโยน  เปดเผย ความจริง  ความ

เมตตา ความศรัทธา  ความดีงาม 

  สีทอง  ใหความรูสึกหรูหรา มีราคา สูงคา โออา ความมั่งคั่ง ความร่ํารวย ดูเปนสิ่ง

สําคัญ  เจริญรุงเรือง ความสุข  

  ผูวิจัยจะใชทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบเหลานี้ในการศึกษาชิ้นงานคาแรคเตอรเพื่อวิเคราะห

ลักษณะของอัตลักษณที่เกิดจากองคประกอบทางการออกแบบเหลานี้ 

 
  ขั้นตอนที่ 2 : การศึกษากระบวนการสรางอัตลักษณของผูสรางสรรคผลงานศิลปะ

แบบดิจิทัลของไทย กรณีศึกษา การออกแบบคาแรคเตอร   
  ในสวนนี้ ผูวิจัยตองการศึกษาในสวนของอุปนิสัย รสนิยม สังคม ลักษณะการดําเนินชีวิต แรง

บันดาลใจ จุดมุงหมายของชีวิต รวมถึงประสบการณชีวิตที่เกิดขึ้นในชวงเวลาตางๆของผูสรางสรรควา

ส่ิงเหลานี้นั้นมีอิทธิพลตอการบมเพาะตัวตนหรือเปนอีกสวนผสมหนึ่งที่มีผลตอการสรางอัตลักษณ

หรือไมอยางไร โดยใชแนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยามาเปนแนวทางในการวิเคราะห ซึ่งวิจิตพาณี เจริญ
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ขวัญ(2551: 169-171) ไดกลาววา ทฤษฎีทางจิตวิทยานั้นมีอยูหลายสกุล ทั้งจิตวิเคราะหและ

พฤติกรรมนิยม ซึ่งจิตวิเคราะหนั้นจะเนนศึกษาแตคนที่ไมปกติเทานั้น สวนพฤติกรรมนิยมนั้นจะเนน

การศึกษามนุษยโดยไมใหความสนใจตอคุณภาพและศักยภาพของมนุษยเทาที่ควร จึงทําใหขาดความ

เขาใจในความเปนมนุษย ดวยเหตุนี้ อัมบราฮัม มาสโลว จึงเห็นวาทั้งสองกลุมนั้นลืมที่จะพูดถึง “การ

ทํางานของคนที่ปกติ” (Healthy human being’s functioning) “การดําเนินชีวิต” (Mode of living) 

และ“จุดมุงหมายของชีวิต”(Goals of life) เขาจึงเสนอทางเลือกที่สามคือ จิตวิทยามนุษยนิยม ซึ่ง

แนวความคิดมนุษยนิยมนี้จะใหความสนใจมนุษยในฐานะของปจเจกชน(Individualism) ที่มีอิสระ 

สิทธิและเสรีภาพทั้งความคิดและการกระทํา ซึ่งเปนสิ่งที่ทําใหเกิดความเขาใจในความเปนมนุษยอยาง

แทจริง โดยแนวคิดนี้ไดมีทฤษฎีเกี่ยวกับ “Self” เขามาเกี่ยวของ ซึ่งยอรจ เฮอรบารด มี้ด(George 

Herbert Mead) เคยกลาวถึง “Self” ใน หนังสือ Mind,Self and Society (ค.ศ.1934) ในฐานะที่เปนผู

รับรู (Awareness) มากกวาที่จะเปนเรื่องของกระบวนการหรือการกระทํา โดยเมื่อแรกที่มนุษยเกิดนั้น

ยังไมมี “Self” แตเมื่อ “Self” เกิดขึ้นในจิตสํานึกแลว จะทําใหคนๆนั้นรับรูหรือเขาใจส่ิงตางๆที่อยู

ภายนอกตัวเองและเรียนรูที่จะคิด มีทัศนคติและมีความรูสึกเกี่ยวกับตัวเอง ซึ่งสังคมภายนอกจะมี

บทบาทในการมีสวนรวมในการพัฒนาคนๆนั้นดวย และหากคนๆนั้นอยูในสังคมที่แตกตางออกไป จะ

พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามสังคมที่คนนั้นๆอยูรวมดวย ซึ่งแนวคิดของมาสโลวและมี้ดนั้น ถือเปนการให

คุณคาและมองเห็นความสําคัญของมนุษยในเรื่องความคิดและความรูสึกที่เปนปจจัยภายใน รวมถึง

การมีปฏิสัมพันธกับสังคมซึ่งเปนปจจัยภายนอกดวย  

   โดยทั่วไปในทางจิตวิทยานั้น Organism จะหมายถึง ลักษณะทางชีววิทยาของมนุษยที่

ตอบสนองตอส่ิงเราที่เกิดข้ึนในสิ่งแวดลอม แตคารล โรเจอร ซึ่งเปนนักจิตวิทยามนุษยนิยมที่โดดเดน 

ไดมีแนวคิดเกี่ยวกับ The organism and the self ที่แตกตางไป ซึ่งวิจิตพาณี เจริญขวัญ (2551: 174) 

ไดกลาวไววา 

 
        สําหรับโรเจอรแลว Organism หมายถึง ประสบการณทั้งหมดที่เกิดขึ้นในแตละบุคคล ณ เวลาหนึ่ง

(Totality of Experiences going on in the Whole Individual at a Particular Time) ซึ่งประสบการณนี้

ประกอบกันขึ้นเปน Phenomenal Field ซึ่งเปนประสบการณที่เกิดขึ้นภายในของคนๆนั้น และคนภายนอก

ไมสามารถที่จะรับรูได ส่ิงนี้กลายเปนความจริงที่เปนนามธรรม ประสบการณที่มีอยูนี้อาจมาจากทั้งภายใน

และภายนอกของคนๆนั้น และจากประสบการณทั้งหมด (Totality of Experiences) นี้ทําให “Self ” เกิดขึ้น 

ซึ่งโรเจอรใหคําจํากัดความของ Self เอาไววา “เปนลักษณะรวมทั้งหมดของลักษณะการรับรู ” I หรือ Me 

และการรับรูความสัมพันธของ I หรือ Me ที่มีตอผูอื่นและรวมทั้งชีวิตและคุณคาที่มากับการรับรูนั้น 
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  จะเห็นไดวา ตัวตนของบุคคล(Self)นั้น เกิดจากการผสมปนเปกันของประสบการณเฉพาะตน

ของบุคคลคนนั้น ( I หรือ Me หรือ Self )  ซึ่งเรื่องตัวตนของบุคคลนี้ถือเปนแนวคิดใหญในทฤษฎี

บุคลิกภาพของโรเจอร มีประเด็นหลักที่เห็นวามนุษยทุกคนมีตัวตน 3 แบบ คือ 1) ตนที่มองเห็น(Self 

concept)  คือ  ภาพของตนที่ เห็นเองวาตนเปนคนอยางไร  คือใคร  มีความรูความสามารถ

ลักษณะเฉพาะตนอยางไร  2) ตนตามที่เปนจริง(Real self) คือ ลักษณะตัวตนที่เปนไปตามขอเท็จจริง  

3) ตนตามอุดมคติ(Ideal self) คือ ตัวตนที่อยากมีอยากเปนแตยังไมมีไมเปนในสภาวะปจจุบัน 

นอกจากนั้น โรเจอรยังเชื่อวา บุคลิกภาพของมนุษยนั้นถูกหลอหลอมและผลักดันจากประสบการณ

ของบุคคลตั้งแตเมื่อแรกเกิดเปนตนมาและสั่งสมไปจนตลอดชีวิต จึงอาจจะกลาวไดวาประสบการณ

ของบุคคลเปนแกนนําของบุคลิกภาพและประสบการณยังเปนสิ่งที่บุคคลสํานึกรูเฉพาะตน บุคคล

สามารถเรียนรูประสบการณของผูอ่ืนไดเฉพาะบางสวนบางแงบางมุมเทานั้น เนื่องจากพฤติกรรมใดๆ

ของบุคคลอยูภายใตอิทธิพลของประสบการณเฉพาะตัวของเขาเอง (ศรีเรือน แกวกังวาล. 2544: 123; 

127) 

  นอกจากมนุษยจะถูกหลอหลอมจากประสบการณจนกลายเปนบุคลิกภาพที่มีผลตอ

ความคิด/ความเชื่อที่จะกลายเปนทิศทางในการดําเนินชีวิตใหเปนไปอยางที่ตนเองคิดหรือเชื่อนั้น 

แรงจูงใจยังเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหมนุษยเกิดพลังและความมุงมั่นที่จะไปใหถึงยังสิ่งที่ตนเองคาดหวัง ใน

สวนนี้ ผูวิจัยจะใชทฤษฎีลําดับข้ันของแรงจูงใจ ซึ่งเปนทฤษฎีที่มีชื่อเสียงของอับราฮัม มาสโลว

(Abrahum Maslow) มาเปนแนวทางในการวิเคราะหหาเหตุผลในการสรางอัตลักษณของศิลปน ซึ่งศรี

เรือน แกวกังวาล(2544: 103-105) ไดอธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีลําดับข้ันของแรงจูงใจนี้วา แรงจูงใจของ

มนุษยนั้นมีลําดับข้ันตอนตั้งแตต่ําถึงสูงและมีทั้งหมด 5 ข้ันตอนดวยกัน ดังนี้ 

   แรงจูงใจลําดับที่ 1 คือ  แรงจูงใจเพื่อตอบสนองความตองการพื้นฐานของมนุษย เชน ความ

ตองการดานอาหาร ความตองการดานเครื่องนุงหม ความตองการดานที่อยูอาศัย ความตองการดาน

ยารักษาโรค ซึ่งถาความตองการในลําดับแรกนี้ยังไมไดรับการตอบสนองอยางเพียงพอ ก็ยากที่จะขาม

ไปยังแรงจูงใจลําดับอ่ืนๆได 

   แรงจูงใจลําดับที่ 2 คือ  แรงจูงใจเพื่อความปลอดภัยของตนเองและทรัพยสิน ซึ่งเมื่อมนุษย

ไดรับการสนองในแรงจูงใจลําดับที่ 1 แลว ก็จะเกิดความตองการที่จะรักษาชีวิตและทรัพยสินของตนให

มั่นคงและปลอดภัย ซึ่งถาไมไดรับการตอบสนองในสวนนี้ มนุษยจะเกิดความกลัวและมีอาการหวาด

ผวา เนื่องจากไมไดรับการตอบสนองความรูสึกมั่นคงปลอดภัยเพียงพอ 

   แรงจูงใจลําดับที่ 3 คือ  แรงจูงใจเพื่อเปนเจาเขาเจาของหรือมีสังกัด เชน ความรูสึกวาตนมี

ครอบครัว มีครู มีสถาบัน มีที่ทํางาน ฯลฯ และความตองการถูกรักและไดรักผูอ่ืน อาทิ การเลี้ยงดูบุตร

หลาน การเลี้ยงสัตว ฯลฯ 
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   แรงจูงใจลําดับที่ 4 คือ  แรงจูงใจเพื่อแสวงหาและรักษาศักดิ์ศรี เกียรติยศ ทั้งโดยสํานึกของ

ตนเองและผูอ่ืนกลาวขวัญ ยกยอง เชิดชู เชน ความตองการมีเกียรติ มีหนามีตา มีชื่อเสียง ซึ่งมาสโลว

ไดกลาวไววา ศักดิ์ศรีที่สําคัญตอความมีสุขภาพจิตดี คือ ความรูสึกนับถือและเคารพตนเอง รวมถึงการ

ไดรับการนับถือจากผูอ่ืนอยางจริงใจ 

   แรงจูงใจลําดับที่ 5 คือ  แรงจูงใจเพื่อตระหนักรูถึงความสามารถของตนและประพฤติปฏิบัติ

ตนตามความสามารถและสุดความสามารถ โดยมุงประโยชนของบุคคลอื่นและของสังคมสวนรวมเปน

สําคัญ โดยมาสโลวเชื่อวาคนทุกคนนั้นมีความมุงหมายในชีวิตเพื่อจะบรรลุถึงความปราถนาในระดับนี้

ทั้งนั้นเพื่อที่จะเปนคนโดยสมบูรณ  แตการที่จะบรรลุถึงความสมปราถนาในระดับนี้นั้นก็ตองไดรับการ

ตอบสนองความตองการทั้ง 4 ลําดับในเบื้องตนอยางพอใจเสียกอน(ศรีเรือน แกวกังวาล. 2544: 103-

105) 

   นอกจากนั้น ในยุคสมัยที่ตางกัน บริบททางสังคมในชวงเวลานั้นๆ จะผลิตองคความรูที่ทําให

คนในสังคมนั้นๆเรียนรูรวมกันตางกันไปดวย ซึ่งองคความรูที่เขามาฝงตัวจนกลายเปนรากเหงาทาง

ความคิด/ความเชื่อเหลานี้ถือเปนบอเกิดของอัตลักษณ แลวองคความรูที่มีอิทธิพลทําใหคนในสังคม

เกิดความคิด/ความเชื่อเหลานั้นคืออะไรและเกิดขึ้นไดอยางไร เพื่อหาคําตอบนี้ผูวิจัยจึงใชแนวคิดของฟู

โกตมาเปนกรอบในการวิเคราะหเพื่อคนหาวาอํานาจเหลานั้นมาจากไหน แตอํานาจสําหรับฟูโกตนั้น 

มิไดหมายถึงอํานาจทางกายภาพที่กระทําการรุนแรงเพื่อบังคับหรือขมขู หากแตอํานาจที่วานี้มาใน

รูปแบบขององคความรูหนึ่งๆในสังคม  

    อภิญญา เฟองฟูสกุล (2546: 40) ไดอธิบายไววา องคความรูตางๆ ที่เกิดขึ้นในแตละยุค

สมัยนั้นจะอยูภายใตกรอบและมุมมองแบบหนึ่ง ซึ่งฟูโกตเรียกวา ”วาทกรรม” (Discourse) วาทกรรม

ในที่นี้มิไดหมายถึงภาษาพูดแตเปนกรอบนิยามความเปนจริงที่วางอยูบนมุมมองหนึ่งๆ และประกอบ

ไปดวยกระบวนการและปฏิบัติการทางสังคมที่มารองรับชุดของความจริงนั้นๆ  ซึ่งฟูโกตใชวิธีการ

วิเคราะหวาทกรรมเพื่อคนหาความรู  ความจริง  แตมิไดพยายามหาวา อะไรคือความรู หรืออะไรคือ

ความจริง แตเขาสนใจถึงโครงสรางและขั้นตอนกระบวนการที่ความรูนั้นถูกสรางขึ้นและกระจายตัว

ออกไป ดังนั้น สําหรับฟูโกตแลว ความจริงคือส่ิงที่ถูกสรางขึ้นมิใชไดมาจากการคนพบ กลาวโดยสรุป

ส้ันๆ วา วาทกรรมนั้นคือ การสรางความรู การผลิตความรู หรือการนิยามความรูบางอยางขึ้นมาเพื่อให

ความรูนั้นมีอํานาจในการกําหนดความจริง 

   การศึกษากระบวนการสรางอัตลักษณของผูสรางสรรคผลงานศิลปะแบบดิจิทัลของไทย : 

กรณีศึกษา การออกแบบคาแรคเตอร ในครั้งนี้ จึงเปนการศึกษาเพื่อคนหาวาองคความรูใดที่ถูกสราง

ข้ึนแลวมีอิทธิพลตอความคิด/ความเชื่อของผูสรางสรรค จนกลายเปนฐานขอมูลทางความคิดและการ

ตัดสินใจที่จะกระทําหรือไมกระทําสิ่งใดๆของตนเอง  
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    อภิญญา เฟองฟูสกุล ไดอธิบายถึงการศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับมนุษยในแนวคิดหลัง

โครงสรางนิยม (Poststructuralism) วา แนวคิดหลังโครงสรางนิยมนั้นจะดึงความเปนศูนยกลางออก

จากมนุษย ซึ่งมีอยูสองความหมาย ความหมายแรก คือ การไมใหอภิสิทธิ์แกมนุษยในฐานะที่เปน

ผูกระทําหรือเปนศูนยกลางของพฤติกรรมทางสังคม ซึ่งความคิดนี้ถือเปนการทําลายความคิดที่วา

คนเรานาจะเปนเจาของหรือควบคุมพฤติกรรมของตนได สวนความหมายที่สอง คือ การเนนวามนุษย

นั้นเปนผลผลิตของประวัติศาสตรและวัฒนธรรมที่สามารถเปลี่ยนแปลงไปไดตามยุคสมัย และเปนผล

ของกระบวนการตอรองเชิงอํานาจในความสัมพันธทางสังคมหลายระดับ ตั้งแตระดับจุลภาคไปจนถึง

ระดับมหภาค มนุษยจึงเปนเร่ืองของกระบวนการสรางความหมายทางสังคมใหแกตนเองผานทาง    

อัตลักษณซึ่งอาจจะเปนอัตลักษณของปจเจกหรือของกลุมก็ได มนุษยจึงถูกเนนในฐานะที่เปน 

“กระบวนการทางสังคมของการสรางอัตลักษณ” มากกวาสิ่งที่มีลักษณะตายตัว ฟูโกตจึงเห็นวา ความ

เปนมนุษยนั้นเปนผลของวาทกรรมและปฏิบัติการของวาทกรรม  ซึ่งคําวา “วาทกรรม” หมายถึง การ

ผลิตความหมายเกี่ยวกับความจริงในเรื่องตางๆ ซึ่งหมายรวมถึงการผลิตชุดของความรู กฏเกณฑและ

ขอปฏิบัติในสังคม รวมถึงการเกิดสถาบันทางสังคมและปฏิบัติการทางสังคมที่ตอเนื่องมาจากความรู

นั้นๆ และที่สําคัญก็คือ การเปลี่ยนแปลงใหคนนิยามตนเองตามความรูที่ถูกผลิตออกมา(อภิญญา 

เฟองฟูสกุล. 2546: 45-46, 51; อางอิงจาก Weedon, 1987: 32-34) 

  จากแนวคิดนี้จะเห็นวามนุษยเปนเสมือนผูถูกกระทําจากปฏิบัติการทางวาทกรรมตางๆที่ถูก

สรางขึ้นมาในสังคม และใชชีวิตอยูทามกลางวาทกรรมที่รายลอมรอบตัวโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได ดังนั้น 

การกําเนิดของมนุษยจึงเปนปรากฏการณที่สวนทางกับมโนทัศนดั้งเดิมแบบมนุษยนิยมที่ถือวามนุษย

เปนผลผลิตของพัฒนาการทางจิตวิญญาณ(ฮันส ฌอรฌส เดอคร็อป. แปลโดย เหรียญ หลอวิมงคล. 

ม.ป.ป.: 408 )  

  นอกจากนั้น มโนทัศนเกี่ยวกับมนุษยในแนวคิดหลังสมัยใหมยังเห็นอีกวา มนุษยเปนเพียง 

“ผล” (Effect) ขององคความรูหรือชุดวาทกรรมตางๆ ทําใหบทบาทของ “ตัวเรา” ในแบบตางๆสามารถ

เปลี่ยนแปลงไปไดตามสถานการณที่วาทกรรมนั้นๆ เขามาเกี่ยวของ ดังนั้น ส่ิงที่เห็นจึงเปนแตเพียง 

“ตัวเรา” ในสถานการณนั้นๆเทานั้น  นอกจากนั้น แนวคิดหลังสมัยใหมยังปฏิเสธความเปนมนุษยที่

ปราศจากอิทธิพลขององคความรูและเชื่อวามนุษยเปนเพียงแคส่ิงที่ปราศจากแกนแกน ฉะนั้น การรื้อ

ถอนแกนแกนออกจากมนุษยก็คือการพยายามที่จะคลี่คลายใหเห็นสิ่งที่เขามามีอิทธิพลตอระบบคิด

ของมนุษย มิไดเปนการทําลายมนุษยแตกลับเปนการชี้ใหเห็นถึงกระบวนการที่มนุษยถูกสรางขึ้นมา 

การศึกษาโดยการพยายามคลี่คลายใหเห็นสิ่งที่เขามามีอิทธิพลตอระบบคิดของมนุษยนั้น สามารถทํา

ไดโดยการพยายามคนหารองรอยแหงพัฒนาการของความคิดและพยายามปะติดปะตอภาพความคิด

นั้ น  เพื่ อ เ ผย ให เ ห็ น ว ามนุษย ไ ด กลายมา เป นมนุษย อย า งที่ เ ป นอยู อ ย า งนี้ ไ ด อย า ง ไ ร 
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(อภิญญา เฟองฟูสกุล. 2546: 75) ผูวิจัยจะใชมโนทัศนนี้เพื่อพยายามคลี่คลายใหเห็นองคความรูตางๆ 

ที่เขามามีอิทธิพลตอระบบคิดของผูสรางสรรคเพื่อใหเขาใจที่มาที่ไปของอัตลักษณ 

  ในยุคสมัยแตละยุคนั้นจะมีองคความรูตางๆ ที่ถูกสรางขึ้นมา ซึ่งจะเปนตัวกําหนดลักษณะ

ของวัฒนธรรมในยุคนั้นๆ และเปนกรอบของความรูที่คอยกํากับการผลิตคําพูดหรือวาทกรรมทั้งมวล 

กลาวใหชัดเจนคือ กรอบความรูเปนโครงสรางลึกที่มีบทบาทกําหนดและขีดวงจํากัดวาแตละยุคสมัย

จะสามารถผลิตหรือไมสามารถผลิตอะไรออกมาเปนองคความรูที่สงผลตออัตลักษณของมนุษยไดบาง 

(ฮันส ฌอรฌส เดอคร็อป. แปลโดย เหรียญ หลอวิมงคล. ม.ป.ป. :  408 ; อางอิงจาก Didier Eribon, 

Michel Foucault, Flammarion. 1989: 185) 

  ในยุคโลกาภิวัตนที่สังคมมีความสลับซับซอนเชนนี้ โครงสรางพื้นฐานของระบบโลกาภิวัตน

และพลวัตทางวัฒนธรรมในระบบดังกลาวไดทําใหการสรางภาพอัตลักษณกลายเปนสวนสําคัญของ

ระบบบริโภคนิยม และทําใหมนุษยเกิดการเปลี่ยนแปลงในจิตสํานึกและประสบการณเกี่ยวกับตนเอง 

นอกจากนี้ นักคิดรวมสมัยที่มีการผสมผสานแนวคิดหลังสมัยใหมเขากับทฤษฎีมารกซิสหลายๆคน ไดมี

การวิเคราะหเชิงระบบโครงสรางแลวตางเห็นพองตองกันวา ส่ิงที่เปนลักษณะทางวัฒนธรรมแบบ   

“ หลังสมัยใหม” ทั้งหลายนั้น ลวนเปนอาการทางวัฒนธรรมในระบบทุนนิยมปจจุบันทั้งสิ้น  อีกนัยหนึ่ง 

วัฒนธรรมหลังสมัยใหมไมอาจจัดเปนยุคที่แยกออกมาตางหาก แตควรจัดใหเปนสวนหนึ่งของระบบ

ทุนนิยมโลก (อภิญญา เฟองฟูสกุล. 2546 : 78) 

  เพราะฉะนั้น การศึกษาประเด็นเรื่องอัตลักษณกับวัฒนธรรมในปจจุบัน จะชวยคลี่คลายให

เรามองเห็นความสัมพันธระหวางผูสรางสรรคกับวาทกรรมตางๆ ที่มาในรูปแบบขององคความรูใน

สังคม สวนในดานผลงานการออกแบบคาแรคเตอร ที่ผูสรางสรรคไดตั้งอกตั้งใจสรางสรรคข้ึนมาเพื่อ

ตัวแทนอัตลักษณแหงตนนั้น ไดถูกนําเสนอลงในพื้นที่ไซเบอรเพื่อเผยแพรสูสายตาสาธารณชนอยาง

รวดเร็ว ไรขีดจํากัดของพรมแดนและเวลา พื้นที่ไซเบอรนั้นเปนพื้นที่ที่เปนประดิษฐกรรมจากเทคโนโลยี

อันทันสมัย มีลักษณะทางกายภาพเปนนามธรรมที่ไมสามารถสัมผัสหรือจับตองได หากแตวามีอยูจริง 

พื้นที่ไซเบอรเปนเสมือนโลกอีกมิติหนึ่งที่มีความกวางใหญ ไรซึ่งขอบเขตของพื้นที่ กาลเวลา ตําแหนง

แหงที่และระยะทาง หากตองการเขาถึงโลกแหงนี้มีวิธีเพียงแคเชื่อมตอคอมพิวเตอรเขากับเครือขาย

อินเตอรเน็ต เพียงเทานี้ก็สามารถเขาถึงโลกแหงไซเบอรอยางไดสะดวกงายดาย ดวยคุณสมบัติอันโดด

เดนเชนนี้ ทําใหพื้นที่ไซเบอรไดกลายเปนพื้นที่ใหมในการแสดงออกซึ่งอัตลักษณของผูสรางสรรคงาน

ศิลปะแบบดิจิทัล เพื่อทําการเผยแพรผลงานของตนสูสายตาของสาธารณชนทั่วประเทศและทั่วโลก 

พื้นที่แหงนี้ไดกาวเขามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใชชีวิตและวิถีในการสรางงานศิลปะ รวมถึงการ

นําเสนอผลงานใหมีลักษณะที่แตกตางไปจากยุคสมัยที่ผานมา เรียกไดวาพื้นที่ไซเบอรนั้นกลายมาเปน

สวนหนึ่งของวิถีการดําเนินชีวิตและเปนพื้นที่ในการสรางอัตลักษณของผูสรางสรรคงานศิลปะแบบ



 

 

39 

 

ดิจิทัลสวนใหญในยุคปจจุบันไปเสียแลว ส่ิงนี้ไดสะทอนใหเห็นถึงอํานาจบางอยางที่แฝงอยูในพื้นที่   ไซ

เบอรที่มีอิทธิพลตอมนุษย ดังที่ ธวัชชัย อนุพงศอนันต ไดกลาวไวในบทความเรื่อง ตามหาอัตลักษณ

บนโลกไซเบอร  ไววา  
เทคโนโลยีที่ทันสมัยกําลังจะเปลี่ยนแปลงทุกส่ิงทุกอยางไปในแบบที่เราอาจจะไมเคยคาดคิดมากอน    

เราอาจจะกลาวไดวา พวกเราทุกคนกําลังเดินหนาไปสูการสรางอัตลักษณสวนตัว หรือที่ฝรั่งเรียกวา 

individual identity ปจจุบันและที่กําลังเดินหนาไปสูอนาคตนั้น มีสามส่ิงที่ไดเขามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของ

เราเรียบรอยแลว ไดแก Information Technology หรือไอที, นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology) และ ไบ

โอเทคโนโลยี (biotechnology) และถือเปนสามส่ิงที่กําลังมีอิทธิพลอยางสูงตอการสรางอัตลักษณ
สวนตัวใหเกิดขึ้น 

ส่ิงที่มีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตของเราตลอดมาอาจจะกลาวไดวามีสองอยาง คือ เวลา 
และสถานที่ ซึ่งเวลาและสถานที่นี้มีผลตอพฤติกรรมของมนุษยทุกผูคนอยางหลีกหนีไมพน เวลา

และสถานที่ไดสรางความเปนปจเจกชนขึ้นมา การที่มนุษยเปนสัตวสังคมจึงตองเลือกใชพฤติกรรมให

เหมาะกับเวลาและสถานที่ที่เปนเงื่อนไขบังคับ แตเวลาและสถานที่ก็ไดสรางเงื่อนไขใหมๆ ใหเราสามารถ

สรางความเปนตัวของตัวเองขึ้นมาได  

ซึ่งเทคโนโลยีทั้งฮารดแวรและซอฟตแวรใหม ๆ เหลานี้ กําลังสงผลทําใหการสรางความเปน   

อัตลักษณมีพลังมากขึ้น ในชวงปลายศตวรรษที่ 20 ที่ผานมานั้น ไมมีใครตั้งคําถามวาความสามารถใน

การบันทึกรายการโทรทัศนดวยเครื่องบันทึกวีดีโอหรือปจจุบันสามารถบันทึกลงซีดีหรือดีวีดีไดแลวนั้น 

รวมถึงการบันทึกเบอรโทรศัพทที่โทรเขามาแตไมไดรับนั้น ไดสงผลในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราไปอยาง

มาก โดยที่เทคโนโลยีเหลานี้ไดทําใหเราเปนอิสระจากการใชชีวิตของเราเปนครั้งแรก ที่สําคัญ นี่เปนครั้ง

แรกที่เราสามารถควบคุม “เวลา (time)” ของเราได ทุกวันนี้ความสามารถของโทรศัพทมือถือ, ไอพ็อด 

และโนตบุกคอมพิวเตอรก็ไดเพ่ิมพลังของปจเจกบุคคลใหมากขึ้น ซึ่งเปนการทําใหเราเปนอิสระจาก

เรื่องของ “ สถานที่ (space)” ดวยเชนกัน  
นั่นคือ เรื่องของ “เวลา” และ “สถานที่” จะเริ่มหายไปในที่สุด แตการไรเวลาและสถานที่ก็

จะกลายเปนเงื่อนไขใหมที่ผูกพันพฤติกรรม (ธวัชชัย อนุพงศอนันต. 2553: ออนไลน) 

 

  จะเห็นไดวา การที่มนุษยเปนอิสระจากเวลาและสถานที่นั้น ทําใหมนุษยสามารถควบคุมชีวิต

ของตนเองไดมากขึ้น  ซึ่งสิ่งนี้สามารถปลดปลอยมนุษยใหเปนอิสระในการใชชีวิตมากขึ้น เพราะฉะนั้น 

ดวยคุณลักษณะที่ไรกรอบจํากัดของกาลเวลา สถานที่ และระยะทางที่เปนคุณลักษณะพิเศษของพื้นที่

ไซเบอรอันเปรียบเสมือนพลังเฉพาะตัวของพื้นที่นี้ ทําใหการสรางอัตลักษณของมนุษยนั้นจึงมีพลังมาก

ข้ึนจากแรงหนุนสงของพื้นที่นี้  ซึ่งแตกตางจากพื้นที่ในโลกกายภาพแบบเกา ดังที่อภิญญา เฟองฟูสกุล 

(2546: 81)  ไดกลาวไววา 
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ความหมายของสถานที่แบบเกาที่เรารับรูไดโดยการมีประสบการณตรง คือการไดเห็นไดอยูที่นั่นนั้น

ไรความหมาย สถานที่กลายมามีลักษณะนามธรรมมากขึ้น เราติดตอกับใครสักคนที่ไมเคยรูจักไมเคยพบ

เห็นมากอนบนจอคอมพิวเตอร แต “พื้นที่” ในจอแคบๆนี้กลับไมมีขอบเขตจํากัด เปนพื้นที่ที่อยูนอกเหนือ

ความสามารถของเราที่จะวาดภาพองครวมและเขาใจหรือควบคุมความเปนไปของระบบอันซับซอนทั้งหมด

นี้ได อาณาจักรไซเบอรเปนชุมชนนามธรรม (Abstract Community) มันแทนที่การพบสื่อสารแบบซึ่ง

หนาดวยการสื่อสารแบบขยายซึ่งไมขึ้นอยูกับการติดตอทางกายภาพ (อภิญญา เฟองฟูสกุล. 2546: 81; 

อางอิงจาก Holmes, 1997:  27-30)  

 

  จากที่ไดกลาวเกี่ยวกับไซเบอรสเปซมาในขางตนนั้น เปนการกลาวถึงคุณสมบัติเชิงเทคนิค 

และการใชประโยชนจากคุณลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ไซเบอรทั้งสิ้น  แตในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัย

สนใจศึกษาพื้นที่ไซเบอรในลักษณะที่แตกตางไปจากการศึกษาพื้นที่ไซเบอรในลักษณะทางกายภาพ  

ที่จะทําใหเห็นเพียงแคภาพของการใชประโยชนจากพื้นที่ของไซเบอรสเปซในรูปแบบตางๆ เทานั้น  

ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงมุงที่จะศึกษาวาในปริมณฑลของไซเบอรสเปซแหงนี้ กระบวนการสรางอัตลักษณ

ของผูสรางสรรคนั้นไดถูกผลิต/สราง โดยกระทําผานเทคนิควิทยาการของพื้นที่ไซเบอรสเปซอยางไร

บาง ทั้งนี้  เพื่อเผยใหเห็นถึงความสัมพันธของอํานาจที่แฝงอยูในการจัดระบบระเบียบของพื้นที่  

ไซเบอร  ซึ่งการศึกษาอํานาจผานการจัดระบบระเบียบพื้นที่บนไซเบอรนั้น จะชวยใหเราเขาใจระบบ

ตางๆของอํานาจที่เกิดข้ึนในพื้นที่ไซเบอรและมองเห็นความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางพื้นที่ไซเบอร-

สเปซที่เชื่อมโยงถึงชีวิตของผูสรางสรรคบนโลกจริงไดชัดเจนขึ้น และเพื่อทําความเขาใจและหาคําตอบ

ในสวนนี้ ผูวิจัยจึงใชวิธี   

 
            การศึกษา “พื้นที่” (Space)  โดยตรง แตมิใชเปนการศึกษาตัวพื้นที่ แตศึกษากระบวนการ ขั้นตอน และ

รายละเอียดในการการผลิต / สรางพื้นที่เหลานี้ขึ้นมา และภาคปฏิบัติการตางๆของพื้นที่เหลานี้ (Spacing, 

Spatialisation, Spatial Practices) หรือถาพูดในลีลาของมิชเชล(ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร. 2545 : 172; 

อางอิงจาก Michell,Ed., 1994a) ก็คือวา เปนการศึกษาพื้นที่ในฐานะที่เปนคํากริยามากกวาในฐานะที่เปน

คํานาม นั่นคือ ศึกษาพื้นที่ในฐานะที่เปนผูกระทํา เปนตัวสรางเอกลักษณ / ความหมายใหกับคนสังคม 

(ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร. 2545 : 172) 

 

สวนเทคนิควิทยาในการนําเสนอเกี่ยวกับพื้นที่ที่สอดคลองกับการศึกษาของผูวิจัยคือ เทคนิค

วิทยาในรูปแบบของการนําเสนอดวยภาพ  ไมวาจะเปนภาพเขียน  ภาพวาด  ภาพถาย  หรือ

จอคอมพิวเตอร ซึ่งนักทฤษฎีในกระแสนี้เสนอขอถกเถียงวาในยุคสมัยปจจุบันที่เทคโนโลยีการสื่อสาร

ทางไกลมีความทันสมัยและรวดเร็วมาก สงผลใหการสื่อสารดวยภาพมีประสิทธิภาพมากขึ้น จน

สามารถจัดไดวาเปนจุดหักเห/เปลี่ยนแปลงอีกครั้งในแวดวงสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ซึ่งเรียกวา 
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ยุคของการสื่อสารดวยภาพ/โสต ซึ่งความนาสนใจของนักทฤษฎีทางดานพื้นที่ในแนวที่สนใจศึกษาการ

นําเสนอ ไมวาจะเปนการนําเสนอดวยภาพหรือดวยงานเขียน/การเขียนก็ตาม อยูที่การชี้ชวนใหเราเห็น

วาเทคนิควิทยาการในการนําเสนอแบบตางๆ นั้น มิใชการสื่อสารที่ไรเดียงสาหรือเปนกลาง หากแต

เปนเครื่องมือที่ใชในการสรางความหมาย ความคิด ความรูสึกรับรูตางๆเกี่ยวกับพื้นที่แกเรา ยิ่งไปกวา

นั้นการสนใจศึกษาเทคโนโลยีการสื่อสารแบบใหมๆ ยังทําใหเกิดการขยายการศึกษาพื้นที่ออกไปสู

การศึกษาพื้นที่ที่เรียกวา Electronic Space หรือ Cyberspace ดวย พรอมๆกับการชี้ใหเห็นถึงการ

เปลี่ยนแปลงของสังคม/วัฒนธรรมในยุคปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงจากวัฒนธรรมที่เนนการอาน( A 

Culture of Reading / Literary Culture) มาสูวัฒนธรรมที่เนนการดู/มอง ซึ่งในวัฒนธรรมแบบการ

มองนี้ ภาพลักษณและความนาตื่นตาตื่นใจ (Spectatorship) คือสารัตถะของสังคม (ไชยรัตน เจริญ

สินโอฬาร. 2545 : 174) 

  ในกระบวนสรางอัตลักษณของผูสรางสรรคศิลปะแบบดิจิทัลบนพื้นที่ไซเบอรนั้น ภาพผลงาน

สรางสรรคในอัตลักษณเฉพาะของตนถือไดวาเปนสิ่งสําคัญที่ผูสรางสรรคตองการนําเสนอ  ซึ่งในสวนนี้

ผูวิจัยจะใชเทคนิควิทยาเกี่ยวกับพื้นที่ในรูปแบบของการนําเสนอดวยภาพ มาเปนแนวทางในการ

วิเคราะหเพื่อคนหาการสรางความหมาย ความคิด ความรูสึกรับรูตางๆ ดวยภาพบนพื้นที่ไซเบอร   

  นอกจากนั้น พื้นที่ไซเบอรจะมีความหมายแตกตางกันออกไปตามกลุมผูใชงาน เชน ใน

ความคิดของผูประกอบการธุรกิจนั้น ไซเบอรสเปซอาจหมายถึงหนทางแหงการร่ํารวยอยางรวดเร็ว แต

ในความคิดของนักปฏิวัติหัวรุนแรง ไซเบอรสเปซอาจหมายถึงหนทางแหงการสรางแรงสนับสนุนจาก

ประชาชนเพื่ออุดมการณทางการเมือง สวนในความคิดของผูมีอิทธิพลในวงการสื่อนั้น พื้นที่ไซเบอร

อาจหมายถึงชองทางใหมในการเผยแพรเนื้อหาสาระตางๆ(ไทรป; และ รีนา แปลโดย สําราญ หมอม

พกุล; และวรพจน สัตตะพันธคีรี. 2552: 6) นอกจากนี้ ฟูโกต ยังเคยนําเสนองานเรื่อง “Of other 

spaces” ผานมโนทัศนเร่ืองพื้นที่แบบพิเศษคือ การพยายามมองพื้นที่จากภายนอก หมายถึง การมอง

พื้นที่อยางสิ่งมีชีวิตและเปนประดิษฐกรรมของสังคม เปนเรื่องของความสัมพันธระหวางพื้นที่จริงกับ

ความเปนประดิษฐกรรมทางสังคมของพื้นที่ ซึ่งพื้นที่เหลานี้นั้นเปนพื้นที่ที่อยูไดหลายมิติ เปนทั้งพื้นที่

จริงและพื้นที่ในอุดมคติและมีลักษณะที่แตกตางหลากหลายมาก สามารถเปนไดทั้งพื้นที่(Space), 

สถานที่ (Place) และที่ตั้ง (Site) และเปนตัวที่เชื่อมความแตกตางเหลานี้เขาดวยกัน (ไชยรัตน เจริญ

สินโอฬาร. 2545: 204) 

  ดังจะเห็นไดจากงานวิจัยของพิสุทธิณี บัวทรัพย (2551) เร่ืองการขยายเครือขายและ

เสริมสรางอัตลักษณกลุมวัฒนธรรมยอย “ปารตี้ดนตรีนอกกระแส” ผานทางเว็บไซต myspace.com ที่

ทําการศึกษาถึงลักษณะการใชพื้นที่และบริการภายในเว็บไซต myspace.com และการใชพื้นที่เพื่อ

เปนสื่อกลางในการขยายเครือขาย รวมถึงการใชพื้นที่เพื่อชวยในการเสริมสรางอัตลักษณของกลุม
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วัฒนธรรมยอย “ปารตี้ดนตรีนอกกระแส” รวมไปถึงการเชื่อมโยงความสัมพันธแบบออนไลนในโลกไซ

เบอรไปสูความสัมพันธแบบออฟไลนในโลกจริงของกลุมสมาชิกในเครือขายกลุมดนตรีนอกกระแส   

ซึ่งผลการวิจัยพบวา กลุม ”ปารตี้ดนตรีนอกกระแส” นั้นไดมีการใชพื้นที่และบริการภายในเว็บไซต 

myspace.com เพื่อเพิ่มจํานวนสมาชิกในกลุม และสรางปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกภายในกลุม 

ตลอดจนกระจายขาวสารกันภายในกลุม และดวยคุณสมบัติของเว็บไซต myspace.com นั้น  ทําให

ผูใชสามารถปรับแตงเนื้อหาบนหนาประวัติสวนตัว(Profile) เพื่อการแสดงออกถึงอัตลักษณเฉพาะตน

ที่สามารถอางอิงไปยังอัตลักษณกลุมในชีวิตจริงไดอยางสะดวก ทําใหสามารถเลือกสมาชิกไดตรง

กลุมเปาหมายและกระจายขาวสารไดอยางมีประสิทธิภาพและยังสามารถสรางเครือขายในเชิงธุรกิจ

ทั้งในประเทศและนอกประเทศ   

  จากงานวิจัยชิ้นนี้จะเห็นไดวา จากการใชงานของกลุมวัฒนธรรมยอย “ปารตี้ดนตรีนอก

กระแส” นั้น พื้นที่ของเว็บไซต myspace.com ไดถูกกําหนดใหอยูในหลายสถานะดวยกัน ทั้งเปนพื้นที่

ในการขยายเครือขายและเปนพื้นที่ที่ชวยเสริมสรางอัตลักษณของกลุม รวมถึงเปนพื้นที่ที่เชื่อมโยง

ความสัมพันธจากโลกไซเบอรไปสูความสัมพันธในโลกจริงอีกดวย ซึ่งผูวิจัยสามารถนําวิธีการศึกษา

ลักษณะการใชพื้นที่และบริการภายในเว็บไซตจากงานวิจัยชิ้นนี้ ไปปรับใชเพื่อวิเคราะหเกี่ยวกับการ

กําหนด/สรางพื้นที่ใหอยูในสถานะตางๆ และเทคนิควิทยาของการสรางพื้นที่ไซเบอรของผูสรางสรรค

ตอไป 

  ซึ่งเทคนิควิทยาของการสรางพื้นที่นั้นมีหลายแบบ เชน แบบที่เรียกวา “การทําพื้นที่ใหบริสุทธิ์

ผุดผองนายกยองบูชา” โดยสวนที่เทคนิควิทยาการของพื้นที่แบบนี้กระทํา คือ การสรางความศักดิ์สิทธิ์

ใหแกพื้นที่ดวยการระบุ/กําหนด บทบาท/หนาที่ ที่เฉพาะเจาะจงของพื้นที่นั้นๆเพื่อปองกันมิใหมีการ

ลวงล้ําหรือละเมิดได ขณะเดียวกันก็มีการกําหนดผูดูแลปกปองเพื่อพิทักษความศักดิ์สิทธิ์นั้น สวน

เทคนิควิทยาของพื้นที่อีกแบบหนึ่งคือใช หลักการเก็บกดปดกั้นและหลักการแยกยอยพื้นที่ กลาวคือ มี

การจัดพื้นที่/สถานที่สําหรับบุคคลเฉพาะประเภทและจัดพื้นที่เฉพาะหนาที่ดวย ซึ่งนัยนี้ทําใหเห็นวา 

พื้นที่นั้นมิใชเร่ืองที่หยุดนิ่งตายตัวหรือเปนธรรมชาติ แตมีการเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

เพราะฉะนั้น การศึกษาเทคนิควิทยาของพื้นที่นั้นคือการศึกษามิติดานการเมืองของพื้นที่ พื้นที่ตางๆที่

หอมลอมเราอยูในสังคมจึงเปนพื้นที่ทางการเมืองที่ในสังคมแตละแบบแตละยุคสมัยจะมีภาคปฏิบัติ

การหรือจารีตปฏิบัติวาดวยพื้นที่แตกตางกันไป ดังนั้น พื้นที่จึงมิใชเร่ืองของธรรมชาติลวนๆ แตพื้นที่

เปนเรื่องของการชวงชิงการเปนผูนําในการกําหนดกฏเกณฑ กติกา ในการสราง ควบคุม ตรวจตรา 

การระบุ การใหคุณคา ความหมาย รวมถึงการกําหนดความสูงต่ําของพื้นที่หรือสถานที่แบบตางๆใน

สังคม (ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร. 2545: 184-186)  
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   ดวยเหตุนี้ ชีวิตประจําวันของผูคนในสังคมจึงมีความสัมพันธเกี่ยวของกับเร่ืองของพื้นที่เปน

อยางมาก เปนชีวิตที่เต็มไปดวยการชวงชิงการนิยามความหมายหรือใหความหมายกับพื้นที่รอบตัว 

และหลักการในการแยกยอยพื้นที่ ซึ่งการจัดพื้นที่/สถานที่สําหรับบุคคลเฉพาะประเภทในไซเบอรสเปซ

ดังที่ไดกลาวมาในขางตนนั้น จะเห็นตัวอยางไดจากงานวิจัยของสุภาณี ยาตรา (2548) เร่ืองการ

แสดงอัตลักษณทางเพศสภาพของกลุมหญิงรักหญิงผานสื่อเว็บไซตในสังคมไทย เพื่อศึกษารูปแบบ

และลักษณะสัญญะที่ใชในการสื่อสารผานสื่อเว็บไซต กระบวนการสรางความหมายสัญญะเพื่อการ

สะทอนอัตลักษณทางเพศสภาพของกลุมหญิงรักหญิงผานสื่อเว็บไซตในสังคมไทย ผลการวิจัยพบวา 

การสรางกลุมเครือขายบุคคลในบริบทของการสื่อสารผานเว็บไซตกลุมหญิงรักหญิง เร่ิมตนจากการ

แสดงอุดมการณรวมกันในความเปนหญิงรักหญิงในลักษณะ Top-Down หรือจากผูจัดทําเว็บไซต

(Webmaster) ไปสูผูใชส่ือเว็บไซตและอุดมการณรวมนั้นจะถูกสานตอโดยการมีปฏิสัมพันธระหวาง

ผูใชส่ือเว็บไซตดวยกันเองผานทางกระดานขาว (Webboard) และหองสนทนา(Chatroom) ตาม

ประเด็นที่แตละคนสนใจ  

  จากการศึกษางานวิจัยชิ้นนี้พบวา ลักษณะการสานตออุดมการณรวมกันในการแสดง        

อัตลักษณทางเพศสภาพของกลุมหญิงรักหญิงผานเว็บไซต โดยการมีปฏิสัมพันธตอกันผานทาง

กระดานขาวหรือหองสนทนา เปนเครื่องมือหนึ่งที่ชวยสรางเครือขายระหวางหญิงรักหญิงและสิ่งนี้จะ

ทําใหอัตลักษณของหญิงรักหญิงมีความเขมแข็งมากยิ่งขึ้น สงผลทําใหการแสดงอัตลักษณทางเพศ

สภาพของกลุมหญิงรักหญิงผานสื่อเว็บไซตในสังคมไทยดํารงคงอยูตอไปได  อีกทั้งยังแสดงใหเห็นวา 

หลักการในการแยกยอยพื้นที่และการจัดพื้นที่/สถานที่สําหรับบุคคลเฉพาะประเภทซึ่งเปนเทคนคิวทิยา

ของการสรางพื้นที่อีกแบบหนึ่งนั้น เปนสิ่งที่ชวยเสริมสรางพลังแกกลุมบุคคลนั้นๆใหชัดเจนขึ้นได 

โดยเฉพาะในพื้นที่ไซเบอร เนื่องจากการถูกเก็บกด/ปดกั้นจากพื้นที่ในโลกจริงนั้นไดถูกทลายลงไป   

  แตโดยทั่วไป การดําเนินชีวิตประจําวันตามปกตินั้น เรากลับไมเคยตระหนักถึงเทคนิควิทยา

ของพื้นที่ที่อยูรอบตัวของเราเลย เนื่องจากวา การที่เรามองไมเห็นดานที่เปนประดิษฐกรรมทางสังคม

ของพื้นที่หรือที่เลอแฟบรเรียกวา “Social space” (ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร. 2545: 186 อางอิงจาก; 

Lefebvre,1995) นั้น ก็เนื่องจากวาเราเกิดและเติบโตมากับพื้นที่เหลานี้ ทําใหเกิดความคุนเคย เคยชิน 

จนไมคิดตั้งคําถามกับความเปนประดิษฐกรรมทางสังคมของพื้นที่ เนื่องจากเปนพื้นที่ที่มีประโยชนและ

การใชสอยอยูอยางปกติธรรมดาในชีวิตประจําวันของเรา  ดังนั้น  อํานาจของสังคมจึงเปนดังที่   

เลอแฟบรไดสรุปไวอยางกระชับและอยางแหลมคมยิ่งวา เปนอํานาจที่แฝงมาในรูปของการจัดระบบ

ระเบียบพื้นที่ที่ดํารงอยู (ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร. 2545: 186 อางอิงจาก; Lefebvre, 1995: 289) เมื่อ

พื้นที่เปนเรื่องของการผลิต/สราง ดังนั้น บรรดาองคความรูตางๆที่ดํารงอยูเกี่ยวกับพื้นที่จึงเปนเพียง

เทคนิควิทยาการในการตอกย้ํา /ผลิตซ้ําพื้นที่ เหลานี้ เปนสําคัญ  พื้นที่  ความรู  และอํานาจ 
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(Space/Knowledge/Power) จึงแยกกันไมออกและถือเปนสารัตถะของสิ่งที่เรียกวา “การเมืองของ

พื้นที่ / พื้นที่ของการเมือง” (ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร. 2545: 187) 

  ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงตองการศึกษามุมมองเกี่ยวกับพื้นที่ของผูสรางสรรควานอกจากไซเบอร

สเปซจะเปนพื้นที่สําหรับใชประโยชนในการแสดงผลงานแลว พื้นที่แหงนี้มีความหมายอื่นสําหรับผู

สรางสรรคอีกหรือไม ตลอดจนศึกษาการจัดระบบระเบียบบนพื้นที่แหงนี้ ซึ่งเปนการศึกษาเกี่ยวกับ

เทคนิควิทยาของพื้นที่ เพื่อคนหาความคิด/ความเชื่อเกี่ยวกับไซเบอรสเปซที่อาจแฝงอยูและมีสวนใน

การสรางอัตลักษณของศิลปน 

 

สวนที่ 4 : กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  การดําเนินงานวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยมีแนวทางในการศึกษาโดยการศึกษาขอมูลที่เปนตัวบท

(Text) ที่เกี่ยวของกับศิลปะแบบดิจิทัล โดยเนนศึกษาในเรื่องการออกแบบคาแรคเตอร ตลอดจน

ผลกระทบตางๆ ทางสังคมและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นจากศิลปะแบบดิจิทัล นอกจากนั้น ผูวิจัยจะ

ทําการศึกษาจากการสัมภาษณในเชิงลึกเพื่อศึกษาความคิด/ความเชื่อของผูสรางสรรคเพื่อคนหาวา

องคความรูใดๆ ในยุคปจจุบันที่มีสวนในการหลอหลอมจนกลายเปนอัตลักษณของผูสรางสรรค 

จากนั้นจึงนําผลการศึกษาทั้งหมดมาวิเคราะห สังเคราะห เชื่อมโยงใหเห็นความสัมพันธที่เกิดขึ้นใน

กระบวนการนี้ ซึ่งผูวิจัยไดแบงแนวทางการวิจัยเพื่อเปนกรอบความคิดในการศึกษาเปนสวนๆ ดังนี้ 

 
  แนวทางการวิเคราะหความสัมพันธของโลกไซเบอรกับมนุษย สังคม ศิลปะ และ

วัฒนธรรมไทยในมิติตางๆ 
   ในสวนนี้ผูวิจัยใชการศึกษาวิเคราะหจากขอมูลเอกสารเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวตางๆทาง

สังคมที่เกิดจากศิลปะแบบดิจิทัลและการออกแบบคาแรคเตอร  โดยพยายามใหมีความครอบคลุมใน

ทุกๆดานที่เกี่ยวของกับหัวขอวิจัย จากนั้นผูวิจัยจะนําผลการศึกษาในสวนนี้ไปวิเคราะหรวมกับผล

การศึกษาในสวนความมุงหมายของการวิจัย ทั้งนี้ เพื่อหาความสัมพันธที่เชื่อมโยงกันระหวาง

กระบวนการทางสังคมและกระบวนการสรางอัตลักษณของผูสรางสรรค 

 
    แนวทางการวิเคราะหกระบวนการสรางอัตลักษณของผูสรางสรรค 
   เพื่อวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางกระบวนการทางสังคมและการสรางอัตลักษณของผู
สรางสรรค ซึ่งผูวิจัยมีแนวทางในการวิเคราะหในแตละขั้นตอน ดังนี้   
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   ขั้นตอนที่ 1 : การศึกษาอัตลักษณของผูสรางสรรคผลงานศิลปะแบบดิจิทัลของไทย
ที่สะทอนผานชิ้นงานศิลปะ กรณีศึกษา การออกแบบคาแรคเตอร   

  ผลงานการออกแบบคาแรคเตอรที่สะทอนอัตลักษณของผูสรางสรรคนั้นมีหลากหลาย

กระบวนแบบ ในสวนนี้ผูวิจัยใชทฤษฎีการออกแบบ การจัดองคประกอบและจิตวิทยาในการใชสี มา

เปนแนวทางในการศึกษาเพื่อวิเคราะหลักษณะของอัตลักษณของผูสรางสรรคที่สะทอนออกมาบน

ชิ้นงาน 
 
  ขั้นตอนที่ 2 : การศึกษากระบวนการสรางอัตลักษณของผูสรางสรรคผลงานศิลปะ

แบบดิจิทัลของไทย กรณีศึกษา การออกแบบคาแรคเตอร   
   ผูสรางสรรค แตละคนนั้นยอมมีลักษณะนิสัย รสนิยมสวนตัวและประสบการณเฉพาะตัวที่

แตกตางกันออกไป ผานการสั่งสมบมเพาะจนเกิดกลายเปนปจจัยภายในของผูสรางสรรค การ

วิเคราะหในสวนนี้ผูวิจัยจึงใชแนวคิดตัวตนของบุคคล หรือ “ Self ” ซึ่งเปนแนวคิดในทฤษฎีบุคลิกภาพ

ของโรเจอรมาเปนกรอบแนวคิดในการวิเคราะห เพื่อคนหาวาประสบการณที่เกิดขึ้นในชวงเวลาตางๆ

ของชีวิตผูสรางสรรคนั้นมีอิทธิพลตอระบบความคิด/ความเชื่อและเปนสวนหนึ่งในการสรางอัตลักษณ

ของผูสรางสรรคอยางไร รวมถึงทฤษฎีลําดับข้ันของแรงจูงใจ 5 ลําดับข้ัน ของอับราฮัม มาสโลว เพื่อ

วิเคราะหหาแรงจูงใจในการสรางอัตลักษณของผูสรางสรรค 

  โดยมีวิธีการวิเคราะหดวยการสัมภาษณผูสรางสรรคในเชิงลึก เพื่อคนหาคําตอบวาอัตลักษณ

ของผูสรางสรรคนั้นเกิดขึ้นจากอะไร สังคมมีกลไกหรือกระบวนการอยางไรในการซึมเขาไปเปนสวน

หนึ่งของอัตลักษณของผูสรางสรรค รวมถึงปฏิสัมพันธระหวางผูสรางสรรคและวาทกรรมนั้นนําไปสูการ

สรางและเปลี่ยนแปลงอัตลักษณอยางไร(อภิญญา เฟองฟูสกุล. 2546: 36) ซึ่งในความคิดของผูวิจัย

เชื่อวา อัตลักษณของผูสรางสรรคนั้นไมนาจะสามารถเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ จึงตองการหาคําตอบถึง

ที่มาที่ไปของการเกิดขึ้นของอัตลักษณ โดยใชแนวคิดของฟูโกตซึ่งเปนแนวคิดเรื่องอัตลักษณแบบหลัง

สมัยใหมมาเปนกรอบคิดในการวิเคราะห  แนวคิดนี้มีความเห็นตออัตลักษณวาเปนผลจากอํานาจของ

วาทกรรมและปฏิบัติการทางวาทกรรมที่อยูในรูปแบบขององคความรูตางๆ และมีการสะทอนผลรวม

ของปฏิบัติการจากองคความรูตางๆ ที่ไดรับออกมาเปนพฤติกรรมที่ปรากฏ ผูวิจัยจึงตองการศึกษาและ

คนหาวาองคความรูใดในสังคมยุคปจจุบันที่มีอิทธิพลและเปนแรงผลักดันอยูเบื้องหลังในการสรางอัต

ลักษณของผูสรางสรรค เพื่อเผยใหเห็นถึงพลวัตของกระบวนการเหลานี้และเกิดความตระหนักรูในที่มา

แหงตัวตน 
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  และในสวนของการศึกษาพื้นที่ไซเบอรในฐานะที่ศิลปนใชพื้นที่นี้ในการสะทอนอัตลักษณของ

ตนผานผลงานออกแบบคาแรคเตอรนั้น  ผูวิจัยจะใชเทคนิควิทยาเกี่ยวกับพื้นที่ในรูปแบบของการ

นําเสนอดวยภาพและการจัดระบบระเบียบของพื้นที่มาเปนแนวทางในการวิเคราะห เพื่อคนหาการ

สรางความหมาย ความคิด ความรูสึกรับรูตางๆ บนพื้นที่ไซเบอร  

  

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 

กระบวนการ 

สรางอัตลักษณ 

ของผูสรางสรรค 

ผลงานศิลปะ 

แบบดิจิทัลของไทย  

กรณีศึกษา  

การออกแบบ 

คาแรคเตอร กระบวนการสราง 

อัตลักษณ 

ของผูสรางสรรค 

จุดเริ่มตน 

ของความคิด 

การพัฒนา 

อัตลักษณ 

การเผยแพร 

อัตลักษณ 

-การศึกษา/อาชีพ 

-บริบททางสังคม ฯลฯ 

การสราง/การออกแบบ/

แนวโนมตลาด 

วิธีนําเสนอ / ชองทาง 

ในการนําเสนออัตลักษณ 

อัตลักษณที่สะทอนผาน 

ชิ้นงานออกแบบคาแรคเตอร 

ทัศนธาตุ/การใชสี/ 

การจัดองคประกอบศิลป 

ภาพประกอบ 6 กรอบแนวคดิในการวิจยั 
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
  การวิจัยเรื่องกระบวนการสรางอัตลักษณของผูสรางสรรคผลงานศิลปะแบบดิจิทัลของไทย 

กรณีศึกษา การออกแบบคาแรคเตอร ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชการสังเกตการณแบบไมมีสวน

รวม รวมกับการสัมภาษณในเชิงลึก จากนั้นจึงทําการการวิเคราะหและสังเคราะหเนื้อหา แลวอภิปราย

ผลการวิจัยในเชิงพรรณนา 

  โดยผูวิจัยจะทําการสังเกตการณเพื่อเก็บขอมูลภาคสนามแบบไมมีสวนรวม ซึ่งสนามของ

ผูวิจัยคือเว็บไซตตางๆที่มีเนื้อหาขอมูลเกี่ยวกับดิจิทัล อารตในสวนของการออกแบบคาแรคเตอร ตั้งแต

เดือนมกราคม 2554 ถึงเดือนธันวาคม 2554 โดยการสํารวจเว็บไซตเกี่ยวกับการสรางผลงานการ

ออกแบบคาแรคเตอร แลวทําการคัดเลือกกลุมตัวอยางเพื่อเปนตัวแทนในการศึกษา และทําการ

สัมภาษณผูสรางสรรคเจาของเว็บไซตนั้นๆในเชิงลึก โดยใชวิธีสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง โดยมี

รายละเอียดการศึกษาดังนี้ 
 

1. ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย 
            ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาอัตลักษณของชิ้นงานศิลปะแบบดิจิทัล กรณีศึกษา การออกแบบ

คาแรคเตอร  

   ในขั้นตอนนี้ ผูวิจัยจะดําเนินการศึกษาอัตลักษณของผูสรางสรรคที่สะทอนผานชิ้นงานการ

ออกแบบคาแรคเตอรที่นําเสนอผานหนาเว็บไซต โดยสามารถอธิบายกระบวนการศึกษา ไดดังนี้ 

                 1. ศึกษาวิเคราะหคุณลักษณะและองคประกอบของชิ้นงาน พรอมสรุปภาพอัตลักษณของ

ชิ้นงานออกแบบคาแรคเตอรของผูสรางสรรคแตละทานในเชิงเอกสาร 

                 2. สอบทานอัตลักษณของชิน้งานออกแบบคาแรคเตอรกับตัวผูสรางสรรค 

                 3. สรุปภาพอัตลักษณที่สะทอนผานชิ้นงานออกแบบคาแรคเตอร 

               

            ขั้นตอนที่ 2 ศึกษากระบวนการสรางสรรคผลงานศิลปะแบบดิจิทัล กรณีศึกษา การ

ออกแบบคาแรคเตอร  

   ในขั้นตอนนี้ ผูวิจัยจะดําเนินการศึกษากระบวนการในการสรางสรรคผลงานการออกแบบ

คาแรคเตอร โดยจะทําการศึกษาจากการสัมภาษณกลุมผูใหขอมูลหลัก สามารถอธิบายกระบวนการ

ศึกษา ไดดังนี้ 
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        1. ศึกษากระบวนการสรางสรรคผลงานศิลปะแบบดิจิทัล กรณีศึกษา การออกแบบ

คาแรคเตอร  

1.1  ศึกษาที่มาที่ไปของงานออกแบบคาแรคเตอร 

                          1.1.1  ศึกษาภูมิหลัง อาทิ อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณการทํางาน 

                          1.1.2  ศึกษาแรงบันดาลใจในการสรางงานออกแบบคาแรคเตอร 

                          1.1.3  ศึกษาบริบททางสังคมของผูสรางสรรค 

1.2  ศึกษากระบวนการสรางสรรคงานออกแบบคาแรคเตอร โดยครอบคลุมทั้ง 

                          1.2.1  เชิงแนวความคิด(Concept) ในการสรางผลงาน   

                          1.2.2  เชิงเทคนิค(Technique) ในการสรางผลงาน 

1.3  รูปแบบการนําเสนอผลงานบนเว็บไซต โดยศึกษา 

                          1.3.1  เหตุผลในการเลือกใชเว็บไซตเพื่อนําเสนอผลงาน 

                          1.3.2  แนวทางในการออกแบบเว็บไซตของตัวเอง  

                          1.3.3  เหตุผลในการเลือกนําเสนอผานเว็บไซตประเภทอื่นๆ 

  

       2. สรุปการศึกษากระบวนการสรางสรรคผลงานศิลปะแบบดิจิทัล กรณีศึกษา การ

ออกแบบคาแรคเตอร ของผูสรางสรรคแตละทานในเชิงเอกสาร 

     3. สอบกระบวนการสรางสรรคผลงานศิลปะแบบดิจิทัล กรณีศึกษา การออกแบบ

คาแรคเตอร กับตัวผูสรางสรรค 

      4. สรุปกระบวนการสรางสรรคผลงานศิลปะแบบดิจิทัล กรณีศึกษา การออกแบบ

คาแรคเตอร 

 
  กลุมผูใหขอมูลหลกั 

              ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยจะทําการศึกษาผลงานออกแบบคาแรคเตอรและกระบวนการ

สรางอัตลักษณของผูสรางสรรค จํานวน 9 คน ไดแก 

    1.  นางสาวศิกานต เตชะคฤห     

    2.  นายสัญญา เลิศประเสริฐภากร      

    3.  นายจีระ จีระมกร  

    4.  นายภาณุพงศ เปรมวรานนท  

    5.  นายสรลักษณ เชื้อพุทธ  

    6.  นางสาวจิราภรณ โคตรมิตร  
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    7.  นายอลงกรณ สงวนสุข    

    8.  นายกษิดิ์เดช เหมพรหมราช 

    9.  P7 

 
  เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล 

   ผูวิจัยจะทําการสัมภาษณผูสรางสรรคโดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง โดยประเด็น

การสัมภาษณจะครอบคลุมการศึกษากระบวนการสรางอัตลักษณของผูสรางสรรคผลงานศิลปะแบบ

ดิจิทัลของไทย กรณีศึกษา การออกแบบคาแรคเตอร  

 
 วิธีการเก็บขอมูล 

              ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเปนผูดําเนินการในการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองโดยการ

สัมภาษณผูใหขอมูลหลัก โดยมีอุปกรณบันทึกเสียงและกลองถายรูปเปนเครื่องมือชวยในการบันทึก

ขอมูล โดยเริ่มตนเก็บขอมูลจากการ 

   1. ติดตอขอสัมภาษณผูสรางสรรค เมื่อไดรับการตอบรับจึงสงหนงัสือรับรองในการขอความ

อนุเคราะหในการเก็บขอมูลเพื่อการวิจัยไปยังผูสรางสรรค  พรอมเดินทางไปพบเพื่อทําการสัมภาษณ 

   2. ทําการสัมภาษณผูสรางสรรคเกี่ยวกับกระบวนการสรางสรรคงานออกแบบคาแรคเตอร

ตามประเด็นทีต่ั้งไว 

   3. นําขอมูลจากการสัมภาษณมาสรุปผลกระบวนการสรางสรรคงานออกแบบคาแรคเตอรใน

เชิงเอกสาร 

   4. นําผลสรุปกระบวนการสรางสรรคงานออกแบบคาแรคเตอรใหผูสรางสรรคสอบทานอีก

คร้ัง 

  5. สรุปผลกระบวนการสรางสรรคงานออกแบบคาแรคเตอร 

 
 การวิเคราะหและการนําเสนอขอคนพบ 
  ผูวิจัยจะสรุปขอคนพบเปนรายประเด็น และจัดหมวดหมูการนําเสนอ โดยรูปแบบการนําเสนอ

จะเปนการบรรยายสรุปและอาจมีภาพประกอบตามประเด็นที่นําเสนอ 
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2. การนําเสนอผลการวิจัย 
  เมื่องานวิจัยไดดําเนินการมาถึงขั้นตอนสุดทายแลว ผูวิจัยมีการนําเสนอผลการวิจัยใน

รูปแบบของเอกสารรายงานผลการวิจัยที่พิมพเปนรูปเลม   
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บทที่ 4 
การศึกษาและการวิเคราะหผล 

 

    ในบทนี้ จะเปนการศึกษาและวิเคราะหกระบวนการสรางอัตลักษณของผูสรางสรรคผลงาน

ศิลปะแบบดิจิทัลของไทย กรณีศึกษา การออกแบบคาแรคเตอร จากกลุมผูใหขอมูลหลักจํานวน 9 คน 

โดยแบงการศึกษาใน 2 ข้ันตอน ดังนี้ 

 

ขั้นตอนที่ 1  ศึกษาอัตลักษณจากชิ้นงาน   
  1.1 ศึกษาอัตลักษณจากชิ้นงาน  เปนการศึกษาและวิเคราะหในสวนของชิ้นงานออกแบบ

คาแรคเตอรที่นําเสนอผานหนาเว็บไซต ตั้งแตเดือนมกราคม-ธันวาคม 2554 ของผูสรางสรรคที่เปน

กลุมผูใหขอมูลหลัก 9 คน จํานวนผลงานคนละ 10 ชิ้น เกี่ยวกับคุณลักษณะตางๆของชิ้นงานออกแบบ

คาแรคเตอรนั้นๆ โดยใชทฤษฎีในการออกแบบมาเปนแนวทางในการวิเคราะห ซึ่งผูวิจัยจะวิเคราะหใน

สวนขององคประกอบตางๆของชิ้นงาน ลักษณะการใชสี รวมถึงแนวคิดในการสรางงาน เพื่อคนหาคุณ

ลักษณะเฉพาะอันถือเปนอัตลักษณของผูสรางสรรคแตละคน แลวสรุปภาพอัตลักษณในมุมมองของ

ผูวิจัย 

  1.2 สอบทานอัตลักษณ เมื่อผูวิจัยวิเคราะหและสรุปผลภาพอัตลักษณจากการวิเคราะห

คุณลักษณะของชิ้นงานออกแบบคาแรคเตอรของผูสรางสรรคแตละคนเรียบรอยแลว จากนั้น ผูวิจัยจะ

นําผลการวิเคราะหไปใหผูสรางสรรคแตละคนทําการสอบทาน เพื่อยืนยันวาผลสรุปนั้นมีความถูกตอง

หรือไม อยางไร 

  1.3 สรุปภาพอัตลักษณ เมื่อผลสรุปภาพอัตลักษณผานการสอบทานเพื่อยืนยันความ

ถูกตองจากผูสรางสรรคแตละคนแลว ผูวิจัยจะนํามาสรุปอีกคร้ังหนึ่ง 

 

ขั้นตอนที่  2   ศึกษากระบวนการสรางอัตลักษณของผูสรางสรรค  
  2.1 ศึกษากระบวนการสรางอัตลักษณ  เปนการศึกษาและวิเคราะหตั้งแตจุดเริ่มตนของ

ความคิด การพัฒนา และการเผยแพรอัตลักษณ เพื่อหาคนหาปจจัยตางๆที่มีผลตอกระบวนการ

สรางอัตลักษณ โดยศึกษาจากการสัมภาษณในเชิงลึก แลวสรุปเปนกระบวนการสรางอัตลักษณใน

มุมมองของผูวิจัย 

  2.2 สอบทานกระบวนการสรางอัตลักษณ : เมื่อผูวิจัยวิเคราะหและสรุปผลกระบวนการ

สรางอัตลักษณจากการสัมภาษณผูสรางสรรคแตละคนเรียบรอยแลว จากนั้น ผูวิจัยจะนําผลการ
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วิเคราะหไปใหผูสรางสรรคแตละคนทําการสอบทาน เพื่อยืนยันวาผลสรุปนั้นมีความถูกตองหรือไม 

อยางไร 

  2.3 สรุปกระบวนการสรางอัตลักษณ : เมื่อผลสรุปกระบวนการสรางอัตลักษณผานการ

สอบทานเพื่อยืนยันความถูกตองจากผูสรางสรรคแตละคนแลว ผูวิจัยจะนํามาสรุปอีกคร้ังหนึ่ง 

 

   ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดจําแนกผลการวิเคราะหออกเปนรายบุคคล ดังนี้ 

 

ผูสรางสรรคคนที่ 1  StudioAiko 
  StudioAiko หรือ สตูดิโออัยโกะ คือชื่อของเว็บไซตสวนตัวสําหรับรวบรวมและแสดงผลงาน

สรางสรรค นอกจากนั้นยังเปนชื่อของกราฟก เฮาส(Graphic House) เล็กๆที่กอตั้งโดย ศิกานต เตชะ

คฤห แตชื่อที่คนมักเรียกขานกันเมื่อกลาวถึงเธอคือ “อัยโกะ” ซึ่งผูวิจัยขอเรียกเธอดวยชื่อนี้เชนกัน 

อัยโกะเกิดที่จังหวัดนครนายก เมื่อ 29 สิงหาคม พ.ศ.2523 เนื่องจากคุณพอคุณแมรับราชการและมี

ความจําเปนตองยายที่ทํางานไปตามจังหวัดตางๆในแถบภาคเหนือทุก 3-4 ป อัยโกะจึงตองยายตาม

ไปดวยเสมอ จากจังหวัดนาน ไปจังหวัดแพร และจังหวัดเชียงใหม ศึกษาชั้นมัธยมปลายที่โรงเรียน

ปรินสรอยแยลสวิทยาลัยจนจบ ดวยความชื่นชอบในการวาดรูป อัยโกะจึงไดเลือกที่จะเขาศึกษาตอ

ระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ

เ รียนในสิ่ งที่ ชอบนี้ดวยความตั้ ง ใจมาตลอด  จนจบการศึกษาดวยเกียรตินิยมอันดับสอง  

เมื่อป พ.ศ.2546 

  อัยโกะผานกิจกรรมตางๆมามากมายที่ลวนสั่งสมเปนเกียรติประวัติ ซึ่งผูวิจัยขอหยิบยกมา

เพียงบางสวนที่เกี่ยวของกับการออกแบบคาแรคเตอรดังนี้ อัยโกะไดรับรางวัลในการประกวดออกแบบ

คาแรคเตอร “Monkie Sticks" Moji War Champ เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2550  การประกวดออกแบบ

คาแรคเตอร “Davy Jones" Moji War Champ เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2551  การประกวดออกแบบ

คาแรคเตอร Monkie Castle " Moji War Champ เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ.2551 การประกวดออกแบบ

คาแรคเตอร “Mini Magic” The winner Mini Falsh Contest เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2551  

การประกวดออกแบบคาแรคเตอร “StuSPHERE” Moji War Champ เมื่อเดือนพฤศจิกายน  

พ.ศ.2551  การประกวดออกแบบคาแรคเตอร “LoveIs” Moji War Champ เมื่อเดือนกุมภาพันธ  

พ.ศ.2552  การประกวดออกแบบคาแรคเตอร “Pansuk” Panda "Moji War Champ เมื่อเดือน

กรกฎาคม พ.ศ.2552 จากเว็บไซต www.mojizu.com ซึ่งเปนเว็บไซตที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการออกแบบ

คาแรคเตอร 
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   อีกทั้งยังไดเขารวมแสดงผลงานการออกแบบคาแรคเตอรใน Candy Cult A character Arts 

Exhibition 2008 ณ The breadbox gallery ประเทศออสเตรเลีย รวมถึงไดรับคัดเลือกใหเปน 1 ใน 7 

ศิลปนที่เปนตัวแทนประเทศไทย ทําการออกแบบสรางสรรค MID หรือ MTV ID หรือการนําเอาตรา

สัญลักษณของ MTV มาสรางสรรคเปนผลงานแอนิเมชั่น และนําเสนอออกอากาศในชอง MTV ทั่วโลก 

เมื่อป พ.ศ.2552 

   รวมถึงไดถูกรับเลือกใหเขารอบ 10 คนสุดทาย จากผูสงผลงานจากทั่วโลก ในการประกวด

ออกแบบ Toy pattern “CLEA IP design battle & CE custom toy design contest” ที่อยูใน

โครงการ IP & Creative Thailand ของกรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย เมื่อป พ.ศ.2552 

นอกจากนั้นยังไดรับคัดเลือกผลงานบางสวนลงปกหนาของนิตยสาร CG+ เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2552  

   ปจจุบัน อัยโกะ เปนผูสรางสรรคอิสระ รับผลิตงานออกแบบคาแรคเตอรสําหรับเกมส แอนนิ

เมชั่น สินคาทั่วไป วาดภาพประกอบและออกแบบกราฟกตางๆ รวมถึงเปนอาจารยพิเศษสอนวิชาการ

ออกแบบคาแรคเตอร ของภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

และเปนวิทยากรพิเศษใหกับมหาวิทยาลัยอื่นๆอีกดวย 

   การดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยมีข้ันตอนการศึกษาอัตลักษณของอัยโกะใน 2 ข้ันตอน

ดวยกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ขั้นตอนที่ 1  ศึกษาอัตลักษณจากชิ้นงาน   
   1.1 ศึกษาอัตลักษณจากชิ้นงาน   
                     ชิ้นงานทีน่ํามาศึกษาในครั้งนี้ประกอบดวย 
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ภาพประกอบ 6 เดวี่ไอสแลนด (Davy's island) 

   ที่มา: ศิกานต เตชะคฤห. (2554). Davy Jones's Locker project. (ออนไลน) 

 

  นําเสนอบนเว็บไซตเมือ่:  23 มีนาคม 2554 

  ลายเสน: ไมมีการใชเสนในการตัดขอบ แตจะใชสีกําหนดขอบเขตพื้นที่ของสวนตางๆ 

ที่ประกอบกันขึ้นมาเปนตัวคาแรคเตอรและฉากหลัง 

  สีสัน: โทนสีโดยรวมจะเปนโทนเย็น และถูกผสมใหดูหมนลงเล็กนอย มีการเพิ่มความสดใส

ใหกับภาพดวยสีโทนรอนที่ผาโพกหัวและปายประกาศ 

  รูปรางและรูปทรง: ตัวคาแรคเตอรจะมีหัวกลมๆ ขนาดโตกวาลําตัว ดูเรียบแบน แตมีการ

ไลระดับสีในหลายสวน เชน เสื้อผาเพื่อเพิ่มมิติใหกับภาพ และในสวนของเงาเพื่อใหดูมีความสมจริง

มากขึ้น 

  พื้นผิวและลวดลาย: คอนขางเรียบ มีการใสลวดลายของหญา ลายไมเพื่อไมใหดูเรียบ

จนเกินไปและดูสมจริงมากขึ้น 

  ลีลาทาทางของคาแรคเตอร: มีการใชตาและปากในการสื่อสารทางอารมณในลักษณะที่ดู

ตลกๆ และกวนๆ  

  การจัดวางองคประกอบ: มีการจัดวางองคประกอบแบบสมดุลซายขวาไมเทากัน เนื่องจาก

เนื้อหาของภาพ เปนการปะทะกันระหวางตัวละครสองตัว จึงใหความสําคัญแกตัวละครในน้ําหนักที่

พอๆ กัน 
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ภาพประกอบ 7 "My Metropolis" งานสงเขารวมกิจกรรมของทาง  Tiger Beer 

 

  ที่มา: ศิกานต เตชะคฤห. (2554). (ออนไลน) 

 

 นําเสนอบนเว็บไซตเมื่อ:  24 พฤษภาคม 2554 

 ลายเสน: ในสวนของฉากประกอบดานหลังโดยมากจะใชเสนตรงเปนสวนใหญ จึงขับเนนให

ความกลมโตของดวงตาเจายักษซึ่งเปนที่ชุมนุมกันของเสนโคงดูโดดเดนขึ้นมา 

 สีสัน: ใชสีน้ําเงิน เทา ดํา ซึ่งเปนสีโทนเย็นเปนสวนใหญ มีสีสมสอดแทรกเล็กนอยเพื่อเพิ่ม

ความสดใสใหภาพ มีการลงสีในลักษณะแบน 

 รูปรางและรปูทรง: เปนคาแรคเตอรยักษที่มหีัวโตกวาลําตัว  

 พื้นผิวและลวดลาย: คอนขางเรียบ มีการใชเสนสรางลวดลายใหกับเคร่ืองทรงของยักษ 

 ลีลาทาทางของคาแรคเตอร: เจายักษถือกระบองทําหนาดุดันคิ้วขมวด แตก็ยังดูนารักดวย

หัวโตๆ ตัวปอมๆ และตาที่กลมโตบองแบว  

 การจัดวางองคประกอบ: เจายักษตัวใหญยืนถือกระบองเพื่อปกปองเมืองหลวงถูกจัดวาง

เกือบกลางภาพ กลายเปนจุดเดนหลักดวยใบหนาสีดําที่ขับเนนดวงตาขาวโต รายลอมดวยตึกเล็กๆ 

สีเทา รถไฟฟา และเสนทางของถนนที่โคงฉวัดเฉวียน อาจดูเหมือนยุงเหยิงซับซอนแตใหความรูสึกถึง

ความเปนเมือง  



56 
 

 
 

ภาพประกอบ 8 Develop character (New version2) 

 

    ที่มา: ศิกานต เตชะคฤห. (2554). Davy Jones's Locker project: Develop  character 

(New version2). (ออนไลน) 

 

  นําเสนอบนเว็บไซตเมือ่:  3 เมษายน 2554 

  ลายเสน: ไมใชเสนในการตัดขอบ แตจะใชสีกําหนดขอบเขตพื้นที่ของสวนตางๆ ที่ประกอบ

กันขึ้นมาเปนตัวคาแรคเตอร 

  สสีัน: ใชสีโทนเย็นเปนสวนใหญ ใชสีโทนรอนสอดแทรกบางเลก็นอยที่คาแรคเตอรบางตัว

เพื่อเพิม่ความสดใสใหภาพ 

  รูปรางและรูปทรง: คาแรคเตอรแตละตัวจะมหีัวกลมๆ โตๆ และชวงลาํตัวจะเลก็ 

  พื้นผิวและลวดลาย: สวนใหญคอนขางเรียบและแบน แตมีการพยายามไลระดับสีเพื่อสราง

แสงเงาใหตัวคาแรคเตอรดูมีมิติมากขึน้  มีการใสลวดลายบางตามคาแรคเตอรเฉพาะของแตละตัว 

  ลลีาทาทางของคาแรคเตอร: มีการขยับทาทางที่ดตูลกๆ กวนๆ 

  การจัดวางองคประกอบ: มีลักษณะเปนกลุมกอนใหความรูสึกเปนพวกเดียวกันของ

คาแรคเตอรแตละตัว โดยสรางจุดเดนดวยขนาดที่ใหญยักษของเจาฉลามวาฬพยาบาลที่แอบมีไฟ

ฉุกเฉินสีแดงบนหัว ตัดกับสีน้ําเงินเขมของลําตัว ทําใหเจาปลาสีทึมตัวนี้ดูสดใสขึ้นมาทันที 
 



57 
 

 
 

ภาพประกอบ 9 ปอ.ปลาใตทะเล 

 

  ที่มา: ศิกานต เตชะคฤห. (2554). (ออนไลน) 

 

  นําเสนอบนเว็บไซตเมือ่:  6 กรกฎาคม  2554 

  ลายเสน: ไมใชเสนในการตัดขอบ แตจะใชสีกําหนดขอบเขตพื้นที่ของสวนตางๆที่ประกอบ

กันขึ้นมาเปนตัวคาแรคเตอรเหมือนเชนภาพที่ผานมา 

  สีสัน: สีโดยรวมเปนโทนเย็น โดยใชสีน้ําเงินเขมไลไปหาสีเขียวทึมๆ ใหความรูสึกเหมือนอยู

ใตทะเลลึก โดยมีสีเหลืองสมที่ปลาตัวเล็กและสีแดงของปายสัญลักษณของผูสรางสรรค ซึ่งเปนสีโทน

รอนมาเพิ่มความสดใสใหกับภาพนี้ 

  รูปรางและรูปทรง: ตัดทอนรายละเอียดจากปลาตวัจริงและมีการสรางสรรคใหมใหมี

ลักษณะหวัโตๆลําตัวเล็กๆแตก็ยังคงไวซึ่งลักษณะเดนทีสํ่าคัญตามสายพนัธุของปลาชนิดนั้นๆ  

  พื้นผิวและลวดลาย: มีการนําลายจุดและลายทางมาแตงแตมใหปลาบางชนิดเพื่อเพิ่ม

ความสมจริงตามลักษณะเดนของสายพันธุใหกับปลาชนิดนั้นๆ 

  ลลีาทาทางของคาแรคเตอร: มีทาทางตลกๆ และดสูนุกสนาน 

  การจัดวางองคประกอบ: มีการจัดวางแบบกระจาย โดยเวนชองไฟในระยะใกลเคียงกัน 

และเพิ่มจุดเดนใหภาพโดยจัดวางสัญลักษณสีแดงของผูสรางสรรคไวที่มุมขวาบน 
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ภาพประกอบ 10  เด็กชายกบัหนอนนอย 

 

  ที่มา: ศิกานต เตชะคฤห. (2554). (ออนไลน) 

 

  นําเสนอบนเว็บไซตเมือ่:  16 ตุลาคม  2554 

  ลายเสน: มกีารใชสีตัดเสนขอบเปนบางชวงโดยใชสีเดียวกับสีพื้นแตเขมกวาเล็กนอย 

  สีสัน: มีการไลสีที่ดวงตา ทําใหดูแวววาวมีมิติ ในสวนของลําตัว เครื่องแตงกายและตัวหนอน

นอยสีเขียว มีการไลสีบริเวณขอบ และเพิ่มแสงเงาตามจุดตางๆทําใหภาพโดยรวมดูมีมิติมากขึ้น 

  รูปรางและรูปทรง: ตัวการตูนมลัีกษณะกลมๆมนๆปอมๆตัวสั้นๆทาํใหดูเหมือนเด็ก 

  พื้นผิวและลวดลาย: มีการใสลวดลายและรายละเอียดเล็กๆนอยๆ คอนขางเยอะ ทําใหตัว

คาแรคเตอรดูมีเร่ืองราวในตัวเอง 

  ลีลาทาทางของคาแรคเตอร: เด็กชายตัวกลมนั่งบนพาหนะคือเจาหนอนนอยกําลังโบกมือ

ทักทายดวยทาทีที่เรียบรอยพรอมรอยยิ้มนอยๆ 

  การจัดวางองคประกอบ: จัดวางคาแรคเตอรเด็กชายกับเจาหนอนนอยไวดานขวามือ และ

พื้นที่วางดานซายมีการนําเสนอภาพประกอบเพื่อใหเขาใจเรื่องราวของทั้งคูมากขึ้น  
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ภาพประกอบ 11 ลงสี ลอตที ่2 

 

  ที่มา: ศิกานต เตชะคฤห. (2554). (ออนไลน) 

 

  นําเสนอบนเว็บไซตเมือ่:  12 พฤศจกิายน 2554 

  ลายเสน:  มีการสรางคาแรคเตอรโดยใชลายเสนอิสระ และมีการใชสีดําตัดเสน 

  สีสัน: ใชสีสันหลากหลายและสดใส แตมีการผสมสีอ่ืนลงไปดวย สีจึงดูสดใสแบบไมแปรน 

นอกจากนั้นยังมีการไลสี และมีการเติมไฮทไลท(Hight Light) ในสวนที่เปนขอบ ทําใหตัวคาแรคเตอรดู

มีมิติมากขึ้น 

  รูปรางและรูปทรง: เปนตัวคาแรคเตอรที่มีรูปรางอิสระ แตโดยรวมแลวดูกลมๆปอมๆ ขา

ส้ันๆ มีตาโตทรงกลมทําใหดูบองแบว 

  พื้นผิวและลวดลาย: มีการไลสีที่ชัดเจน และเพิ่มลวดลายโดยการใชจุดขนาดเล็กใหญมา

ตกแตง 

  ลลีาทาทางของคาแรคเตอร: มีการขยับเอียงไปมาเพียงเล็กนอย แตลักษณะทาทางการ

ขยับจะดูเหมอืนเด็กๆ 

  การจัดวางองคประกอบ: จัดวางตําแหนงตัวคาแรคเตอรอยางเปนระเบียบ มเีจาหัวเบีย้ว

ตัวโตที่สุดเปนจุดเดนอยูมุมลางขวา 
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ภาพประกอบ 12  Yeah Click Like! 

 

  ที่มา: ศิกานต เตชะคฤห. (2554). (ออนไลน) 

 

  นําเสนอบนเว็บไซตเมือ่:  4 ธันวาคม 2554 

  ลายเสน: ตัวคาแรคเตอรกลมๆสีน้ําตาลที่อยูดานซายมือใชเสนโคงในการสราง ทําใหดู

นุมนวลนาเอ็นดู แตไมมีการตัดเสนขอบ  

  สสีัน: ใชสีโทนน้ําตาลตุนๆ 

  รูปรางและรูปทรง: มีลักษณะกลมๆมนๆปอมๆ สวนแขน ขา และหมูีขนาดเล็กๆสัน้ๆ  

  พื้นผิวและลวดลาย: ใชสีพื้นทําใหดูเรียบและแบน 

  ลีลาทาทางของคาแรคเตอร: ทั้งคาแรคเตอรตัวอวนและคาแรคเตอรผูสรางสรรคแสดง

ทาทางดีใจโดยเคลื่อนไหวรางกายเฉพาะสวนแขน และมีลักษณะเหมือนเด็กๆ  

  การจัดวางองคประกอบ: มีการเนนเจาคาแรคเตอรดานซายใหโดดเดนดวยขนาดที่ใหญ 

ดานขวามีผูสรางสรรคที่ตัวเล็กกวาแตใชปายสัญลักษณสีสันสดใสมาชวยถวงดุล 
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ภาพประกอบ 13 ภาพสําหรบัทําแบนเนอรเว็บไซต 

 

  ที่มา: ศิกานต เตชะคฤห. (2554). (ออนไลน) 

 

  นําเสนอบนเว็บไซตเมือ่:  5 ธันวาคม 2554 

  ลายเสน: โดยรวมใชเสนโคงแมแตในสวนของมุมตางๆในสวนของปลายมุมก็จะมน ทําให

ภาพโดยรวมดูนุมนวล 

  สสีัน: มีการไลสีเปนแสงเงาและใสไฮทไลทสีสวางในบางสวนเพื่อเพิม่มิติ เชน ชวงขอบของ

รถ และลูกตาทําใหตาดูแวววาว มีชวีิตชีวามากขึ้น 

  รูปรางและรูปทรง: มีการออกแบบรถกะบะสนี้ําเงินดานหลังใหดูปอมๆมนๆ ทาํใหรถกะบะ

ลุยๆคันนี้ดนูารักอยูในท ี

  พื้นผิวและลวดลาย: มีการสอดแทรกลวดลายที่เปนสญัลักษณของผูสรางสรรคลงไปบนสี

พื้นของตวัรถกะบะสนี้ําเงิน แตในสวนอื่นๆโดยมากจะใชสีเรียบๆ 

  ลลีาทาทางของคาแรคเตอร: แสดงอารมณดีใจโดยการเคลื่อนไหวดวยมือเปนหลัก โดยมี

การเคลื่อนไหวเล็กนอยและมีลักษณะเหมอืนเด็กๆ 

  การจัดวางองคประกอบ: ทามกลางบรรยากาศกลางคืนที่มืดทึม มกีองไฟเลก็ๆทีส่องแสง

เปนจุดเดนอยูตรงกลาง แสงสวางจากกองไฟสะทอนใหเห็นใบหนาของตัวคาแรคเตอรผูสรางสรรคและ

ตัวอวนกลมดูโดดเดนและชัดเจนขึ้นจากบรรยากาศโดยรอบ ดานหลังมรีถสีน้ําเงนิเปนจุดเดนรอง 

เพิ่มเติมเรื่องราวใหกับภาพมากขึ้น 
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ภาพประกอบ 14  นางแบบปฏิทินปใหม 2012 

 

  ที่มา: ศิกานต เตชะคฤห. (2554). (ออนไลน) 

 

  นําเสนอบนเว็บไซตเมือ่:  17 ธันวาคม 2554 

  ลายเสน: มกีารตัดเสนบาง โดยจะใชสีเดียวกนักับสวนที่ตัดแตมีความเขมมากวาทําใหภาพ

ดูนุมนวลกวาการใชสีดําตัดเสน  

  สสีัน: โดยรวมใชสีโทนเยน็ที่มีดทูึมๆ มกีารใชสีโทนรอนเพยีงแคแซมๆใหมีความสดใสขึ้น 

  รูปรางและรูปทรง: ในสวนของศีรษะจะกลมๆโตๆ ชวงลาํตัวจะเลก็ๆปอมๆ 

  พื้นผิวและลวดลาย: โดยมากจะใชสีทีเ่รียบ ทาํใหพืน้ผิวจะดูเรียบไปดวย มีการใส

รายละเอียดของลวดลายเสือ้ผาและหมวก ทาํใหดูสมจริงมากขึน้ 

  ลีลาทาทางของคาแรคเตอร: มีทาทางที่หลากหลายมากขึ้น โดยมากจะมีการแสดง

อารมณและทาทางตางๆ ผานทางแขน ตา คิ้วและปาก 

  การจัดวางองคประกอบ: จัดวางเรียงกันเปนแถวตอนเดียวเพื่อเปรียบเทียบใหเห็นทาทางที่

แตกตางกัน โดยมีพื้นหลังสีเขมเพื่อขับเนนใหตัวการตูนเดนออกมา 
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ภาพประกอบ 15  Merry Christmas and Happy New Year 

 

  ที่มา: ศิกานต เตชะคฤห. (2554). (ออนไลน) 

 

  นําเสนอบนเว็บไซตเมือ่:  24 ธันวาคม 2554 

  ลายเสน: ไมมีการตัดเสนขอบ มีการใชเสนโคงมนเปนสวนใหญ ทําใหภาพดนูุมนวล 

  สีสัน: มีความสดใสดวยสีสันของเครื่องแตงกาย ทองฟาและสนามหญา มีการไลระดับสีทํา

ใหภาพดูมีมิติมากขึ้น 

  รูปรางและรูปทรง: จะเหน็ไดวาคาแรคเตอรสวนใหญจะมีหวักลมๆมนๆ ชวงลาํตัวจะเล็ก 

และเทาจะมีลักษณะเปนติ่งยื่นออกมาจากปลายเทาเพยีงเล็กนอยเทานัน้  

  พื้นผิวและลวดลาย: คาแรคเตอรแตละตัวจะมีอุปกรณประจําตัว ซึ่งอุปกรณเหลานี้จะมี

การตกแตงดวยลวดลายตางๆ ที่ทาํใหคาแรคเตอรเหลานี้มีบุคลิกและเรื่องราวในตัวเองที่แตกตางกัน 

  ลลีาทาทางของคาแรคเตอร: มีการแสดงทาทางอารมณผานดวงตา ปาก และแขนเปน

สวนใหญ 

  การจัดวางองคประกอบ: มีลักษณะการจัดแบบเปนกลุมกอน ใหความรูสึกวาเปนพวก

เดียวกัน เหลาคาแรคเตอรตางรวมกันฉลองเทศกาลคริสตมาสอยางสนุกสนานบนเกาะเล็กๆ 

โดยเฉพาะเจาฉลามวาฬยักษสีน้ําเงินเขมลายจุดและหมวกสีแดงของมัน ดูโดดเดนที่สุดทามกลาง

ความเวิ้งวางของทองฟาและผิวน้ํา 
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  ผลการศกึษาอัตลักษณจากชิน้งานสามารถสรุปไดดังนี้ 
  คาแรคเตอรที่อัยโกะออกแบบนั้นโดยมากจะเปนสัตวตางๆ และสัตวประหลาด หากเปนสัตว

ตางๆ จะมีลักษณะที่อิงธรรมชาติและเพิ่มความนาสนใจดวยการแตงเติมจินตนาการสวนตัวเขาไป มี

เนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติ คาแรคเตอรมักจะมีลักษณะกลมมน หัวโต ลําตัวเล็ก ขาสั้น และเทา

จะเปนลักษณะของติ่งขนาดจิ๋วยื่นออกมาเปนปลายเทาเทานั้น เมื่อดูโดยรวมแลว คาแรคเตอรจะดู

กลมๆปอมๆ เหมือนเด็กๆ หากเปนสัตวประหลาดก็จะมีรูปรางอิสระตามแตจินตนาการ ดวงตามักจะมี

ลักษณะกลมโต มีการไลระดับสีทําใหตาดูมีมิติและมีแววตาที่สะทอนออกมาทําใหคาแรคเตอรดูมี

ชีวิตชีวามากขึ้น และมักจะแสดงอารมณของคาแรคเตอรผานดวงตาและปาก ซึ่งอารมณที่แสดงมักให

ความรูสึกที่ตลกๆ กวนๆ นารักๆ มีการแสดงอาการเคลื่อนไหวผานทางแขน และการโยกเอียงลําตัวเปน

สวนใหญ โทนสีที่ใชสวนใหญจะเปนสีโทนเย็น น้ําเงินเขม เขียว น้ําตาลที่ถูกผสมใหหมนลง และ

เพิ่มเติมความสดใสใหภาพดวยสีโทนรอนประมาณ 10 –20 เปอรเซ็นต ซึ่งสีโทนรอนที่ใชมักจะอยูใน

สวนของเครื่องแตงกายและอุปกรณประจําตัว และหากมีการใชลวดลายก็มักจะอยูในสวนนี้เชนกัน 

การลงสีโดยรวมจะดูเปนสีพื้นเรียบ มีการไลสีในบางสวนเพื่อเพิ่มมิติใหกับงาน แตโดยรวมแลวก็ยังดู

เรียบ ทําใหงานดูสะอาด พื้นหลังมักจะเปนภาพที่แสดงเนื้อหาเพื่อเสริมหรือขยายความเรื่องราวของตัว

คาแรคเตอรใหชัดเจนมากขึ้น 

  นอกจากนั้น อัยโกะมักนําตัวคาแรคเตอรที่ถอดแบบมาจากตนเองเขาไปรวมในกิจกรรมตางๆ

กับคาแรคเตอรตัวอื่นๆ ที่ตนเองไดสรางสรรคข้ึนอยางสนุกสนานเหมือนอยูในโลกแหงจินตนาการของ

ตนเอง ซึ่งการนําตนเองมาเปนสวนหนึ่งของตัวคาแรคเตอรตางๆนั้น จะทําใหผูชมรูสึกเหมือนสนิทสนม

และเขาถึงผูสรางสรรคมากขึ้น 

 
  1.2 สอบทานอัตลักษณ 
        ในขั้นตอนนี้ ผูวิจัยนําผลการศึกษาอัตลักษณจากชิ้นงานไปสอบทานกับอัยโกะ พบวา 

มีขอมูลบางสวนที่อัยโกะขอเพิ่มเติมจากการวิเคราะหของผูวิจัย คือ มีรูปหัวกะโหลกนารักๆสอดแทรก

ไปในงานเสมอ ชอบสรางพื้นผิวลงในภาพและมีรายละเอียดเล็กๆ ทั่วภาพและคาแรคเตอร โดยจะเนน

เปนจุดๆหรือเนนเปนกลุมๆเพื่อไมใหดูรกและยังคงดูสะอาดตา  

          คาแรคเตอรที่อัยโกะสรางขึ้นจะเปนเหมือนเพื่อนในจินตนาการ หรือสัตวประหลาดใน

จินตนาการ แตถาเปนคาแรคเตอรสัตวหรืออ่ืนๆนั้น จะมาจากสิ่งที่พบเจอในแตละวันหรือส่ิงที่ไดดูจาก

สารคดี ซึ่งจะชอบวาดภาพธรรมชาติเปนพิเศษ เพราะมองเห็นความพิเศษหรือความนาสนใจในสิ่งๆนั้น 

แลวจับข้ึนมาวาดใหดูนารักและนาสนใจ  ดวยการเติมแตงจินตนาการสวนตัวเขาไป 
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          นอกจากนั้น อัยโกะยังใหความเห็นเกี่ยวกับขอความที่ผูวิจัยไดวิเคราะหไววา “ผู

สรางสรรคมักนําตัวคาแรคเตอรที่ถอดแบบมาจากตนเองเขาไปรวมในกิจกรรมตางๆกับคาแรคเตอรตัว

อ่ืนๆ ที่ตนเองไดสรางสรรคข้ึนอยางสนุกสนานเหมือนอยูในโลกแหงจินตนาการของตนเอง” วาขอความ

นี้ถูกตองที่สุด เพราะงานสวนใหญมักจะมีภาพของคาแรคเตอรตัวเอง คือ หนูจุกใสแวน เขาไปอยูใน

ภาพดวย  

 
  1.3 สรุปภาพอัตลักษณของ StudioAiko 

          การศึกษาอัตลักษณของชิ้นงานในสวนของผูสรางสรรคอัยโกะที่ผานการสอบทาน

เรียบรอยแลวนั้น สามารถสรุปไดวาภาพอัตลักษณคาแรคเตอรของอัยโกะอยูที่การสรางคาแรคเตอรให

มีรูปทรงกลมๆมนๆ  หัวโต ตากลม ขาสั้น และมักจะมีลีลาทาทางกวนๆชวนขําแบบเบาๆ มีรูปหัว

กะโหลกนารักๆสอดแทรกไปในงานเสมอ ชอบสรางพื้นผิวลงในภาพและมีรายละเอียดเล็กๆ ทั่วภาพ

และคาแรคเตอร โดยจะเนนเปนจุดๆหรือเนนเปนกลุมๆเพื่อไมใหดูรกและยังคงดูสะอาดตา มีลักษณะที่

ดูเปนมิตรกับผูชม โทนสีโดยรวมมักจะเปนสีในโทนเย็นที่ถูกผสมใหดูหมนลง และมีสีโทนรอนแซมบาง

เพียงเล็กนอย มุมมองที่ใชในภาพมักจะเปนมุมมองระดับสายตา ภาพจึงใหความรูสึกที่นิ่งๆดูสบายๆ มี

ที่มาในการสรางงานจากสิ่งที่พบเจอในแตละวัน และสิ่งที่ไดดูจากสารคดีเกี่ยวกับธรรมชาติ โดยแตง

เติมจินตนาการสวนตัวเขาไปเพื่อเพิ่มความนาสนใจ และมักนําตัวคาแรคเตอรที่ถอดแบบมาจาก

ตนเองเขาไปรวมในกิจกรรมตางๆกับคาแรคเตอรตัวอ่ืนๆดวย 

 

ขั้นตอนที่ 2  ศึกษากระบวนการสรางอัตลักษณของผูสรางสรรค  
  2.1 ศึกษากระบวนการสรางอัตลักษณ   

                    ในขั้นตอนนี้ มีประเด็นการศึกษาวิเคราะหตั้งแต จุดเริ่มตนของความคิด การพัฒนาอัต

ลักษณ และการเผยแพรอัตลักษณ เพื่อหาคนหาปจจัยตางๆที่สงผลตอกระบวนการสรางอัตลักษณ 

จากการสัมภาษณในเชิงลึก โดยผูวิจัยไดดําเนินการสัมภาษณอัยโกะในวันที่ 15 มกราคม 2555   

ใชเวลา 3:18:52 นาที  ซึ่งผลการสัมภาษณสามารถจําแนกตามประเด็นไดดังนี้ 

  
 จุดเริ่มตนของความคิด  
 อันเปนที่มาของการสรางอัตลักษณของอัยโกะนั้น ไดส่ังสมมาตั้งแตคร้ังยังเรียนชั้นประถม 

โดยเวลาแหงความสุขของอัยโกะอยูในชวงปดเทอมเพราะจะไมมีการเรียนพิเศษ ทําใหอัยโกะสามารถ

ใชเวลาในชวงนี้ใหหมดไปกับการวาดการตูนไดอยางเต็มที่ แตในชวงนี้ อัยโกะจะนิยมการวาดการตูน

โดยใชวิธีการดราฟ(Draf) หรือการลอกลาย เนื่องจากยังไมสามารถที่จะวาดออกมาดวยตัวเองได  
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จึงเริ่มตนวาดโดยการนํากระดาษไขไปทาบกับการตูนตัวโปรดในหนังสือการตูนแลววาดตามรอยที่

ปรากฏ นอกจากนั้น สมุดระบายสีที่คุณพอคุณแมซื้อใหก็จะตองลอกลายกอน แลวนํามาวาดขางนอก

เนื่องจากกลัวสมุดจะเลอะ  แมกระทั่งการตูนในโทรทัศน อัยโกะยังมีความพยายามในการวาดโดยการ

กดปุมหยุดหนาจอที่เปดวีดีโอการตูนดรากอนบอลไวชั่วขณะ เพื่อที่จะนํากระดาษไขไปทาบที่หนาจอ

แลวลอกลายตัวการตูน ซึ่งลักษณะการตูนที่อัยโกะชอบวาดนั้นจะตองมีแอคชั่น(Action) หรือทําทา

ตางๆ ซึ่งอัยโกะกลาวถึงความทรงจํานั้นวา “ตอนนั้นเราจะไมรูวามันคือคาแรคเตอรดีไซน ชอบตัวคน

ออกแอคติ้ง(Acting) อยางนี้ มีกิริยา มีอารมณ มีสี มีการแตงตัว คือจะชอบอยางนี้ จะชอบอยูตรงนั้น

เลย” (ศิกานต เตชะคฤห. 2555: สัมภาษณ)  

   จากความชอบที่จะวาดการตูนทําใหอัยโกะไดฝกมือมาเรื่อยๆ ตั้งแตชั้นประถมจนถึงมัธยม

ปลาย ตอเนื่องมาจนถึงชวงวัยที่ตองเขามหาวิทยาลัย อัยโกะเลือกที่จะเรียนออกแบบนิเทศศิลป 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เนื่องจากเปนสาขาวิชาที่จะไดวาดรูป ถึงแมจะชอบวาดการตูนแตอัยโกะก็ไมได

อยากเปนนักวาดการตูนทั่วไป เนื่องจากชวงทําศิลปนิพนธนั้น อัยโกะไดเลือกทําหัวขอเกี่ยวกับการ

ออกแบบคาแรคเตอร ซึ่งจะตองศึกษาคนควาขอมูลเกี่ยวกับเร่ืองนี้ จึงทําใหคนพบวาการออกแบบ

คาแรคเตอรนั้นมีหลายรูปแบบ อาทิ คาแรคเตอรที่นําไปใชในงานแอนนิเมชั่น คาแรคเตอรแบบมาส

คอต(Mascot) ที่นําไปใชเปนตัวแทนภาพลักษณของสินคา สวนรูปแบบคาแรคเตอรที่อัยโกะชอบที่จะ

ทํานั้นคือ “เราชอบแบบ 2D คาแรคเตอรที่เปนสไตลภาพแบบอิลลัสเตรท(Illustrate) คืออาจจะบอกเลา

เร่ืองราวไดจบภายในภาพ หรือแคอยากจะวาดมาเปนตัวๆ เพื่อที่จะใชในแบรนด(Brand) หรืออะไร

อยางนี้ เราชอบอยางนั้นมากกวา แบบพวกคิตตี้ โดเรมอน คือก็จะชอบเปนตัวๆ” (ศิกานต เตชะคฤห. 

2555: สัมภาษณ)  เมื่อคนพบความชอบของตัวเอง อัยโกะจึงมีโอกาสไดฝกฝนการออกแบบ

คาแรคเตอรดวยฝมือของตนเองอยางจริงจังจากการทําศิลปนิพนธ  

   จะเห็นไดวา จากความชอบสวนตัวสมัยเด็ก ไดถูกตอยอดดวยการศึกษาในมหาวิทยาลัยใน

สาขาวิชาที่สงเสริมใหความชอบนั้นเจริญงอกงาม และดวยความชอบในการวาดการตูน ไดโนมนํา

ใหอัยโกะเลือกที่จะทําศิลปนิพนธในเรื่องที่ตนเองชอบและสนใจ  ซึ่งสิ่งนี้อาจเปนเสมือนการ

วางรากฐานความรูที่สําคัญในดานการออกแบบคาแรคเตอรใหแกอัยโกะ 

 
  การพัฒนาอัตลักษณ   
  เร่ิมตนเมื่ออัยโกะไดจบการศึกษาและไดเขาทํางานที่บริษัทเกมสแหงหนึ่งซึ่งเปนบริษัทของ

ชาวอเมริกัน ในการทํางานที่นี่นั้น อัยโกะจะตองวาดการตูนลอเลียนนักการเมือง เชน ซัดดัม ฮุดเซ็น 

จอรจ บุช ซึ่งจากเดิมเคยวาดแตการตูนหัวโตๆมาตลอด ทําใหอัยโกะตองฝกฝนการวาดคน และรูจัก

การดึงคาแรคเตอรที่เดนๆของคนออกมา ทําใหอัยโกะสามารถพัฒนาฝมือในดานลายเสนไดอยาง
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รวดเร็ว และผานการทดลองงานภายในสองอาทิตย แตการสรางคาแรคเตอรในชวงนี้จะเปนการทําตาม

โจทยของเจานายเทานั้น จึงยังไมมีสไตลของตัวเองที่ชัดเจน 

  ในการทําเกมสนั้นไมใชการวาดภาพเสร็จแลวก็จบ แตจะตองนําภาพนั้นมาผานการสราง

และตกแตงเพิ่มเติมอีกครั้งในโปรแกรมกราฟก ซึ่งในชวงเวลานั้น เมื่อเกิดอาการติดขัดเกี่ยวกับเทคนิค

ในการสรางงาน อัยโกะพยายามพัฒนาตนเองเพิ่มเติมดวยการศึกษาจากติวเตอรเรียลหรือคลิปวีดิโอ

สอนการใชงานโปรแกรมกราฟกดวยเทคนิคตางๆ ที่นักออกแบบจากทั่วโลกนํามาแชรหรือแบงปนไวใน

อินเตอรเน็ต  ซึ่งอัยโกะดูคลิปเหลานี้เปนจํานวนมากมาย และฝกฝนเพื่อนํามาประยุกตใชกับงาน  

จนสามารถใชงานโปรแกรมเหลานี้ไดอยางคลองแคลวในระดับที่เรียกวา “ ปกเลย โปรเลย อยูๆ 

ก็โปรขึ้นมา อัพเลเวล(Up level) มาก” (ศิกานต เตชะคฤห. 2555: สัมภาษณ) 

  จะเห็นไดวา ติวเตอรเรียลที่นักออกแบบตางประเทศทั่วโลกไดจัดทําขึ้น เพื่อบอกเลาเทคนิคที่

มีประโยชนในการสรางงาน และนํามาแบงปนตอนักออกแบบคนอื่นๆ ผานเทคโนโลยีอินเตอรเน็ตแบบ

ไมคิดมูลคานั้น เปรียบเสมือนครูนอกระบบที่ชวยใหอัยโกะมีพัฒนาการทางดานฝมือข้ึนมาอยาง

รวดเร็ว ส่ิงนี้อาจจะเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการพัฒนาอัตลักษณของอัยโกะในแงของทักษะการใช

เครื่องมือ 

  ดวยความอยากวาดการตูนไดเกงๆ แตอัยโกะรูสึกวาตนเองมักจะวาดไดแตคาแรคเตอรที่ยืน

นิ่งๆเฉยๆเทานั้น ดวยเหตุนี้ จึงเริ่มฝกฝนการวาดคาแรคเตอรที่แสดงแอคชั่น(Action)เยอะๆ โดยศึกษา

การวาดตัวการตูนที่มีแอคติ้ง(Acting) จากหนังสือการตูนคอมมิค(Commic) หรือการตูนที่เขียนเปน

ชองๆ จากการแนะนําของเพื่อน 

  ตลอดระยะเวลาสองปในโลกแหงการทํางานที่บริษัทเกมสแหงนี้ จึงนับเปนชวงเวลาสําคัญที่

ทําใหอัยโกะไดพัฒนาตนเอง  ทั้งทักษะการใชโปรแกรมกราฟก  เชน  โปรแกรมอิลัสเตรเตอร  

โปรแกรมโฟโตช็อป โปรแกรมแฟลช และทักษะการวาดคาแรคเตอรที่มีลีลาทาทางมากขึ้น ถือเปนการ

วางรากฐานทางทักษะที่สําคัญใหกับอัยโกะ    

   อัยโกะทํางานดานเกมสมาสองปจนรูสึกอิ่มตัว ประจวบกับเพื่อนของเจานายมีโครงการจะทํา

หนังสือภาพประกอบสําหรับเด็ก จึงชวนเธอไปทํา ซึ่งการทํางานที่ใหมนี้ยิ่งทําใหอัยโกะมีการพัฒนา

ฝมือมากยิ่งขึ้นไปอีก ซึ่งครั้งนี้นอกจากจะไดออกแบบคาแรคเตอรแลว ยังไดฝกวาดฉาก อีกทั้งยังไดรับ

ความรูที่เจาะลึกลงไปอีกวาการสรางคาแรคเตอรสําหรับเด็กตองทําอยางไรบาง “มันก็เลยชัดกวาเดิม 

ลายเสนก็จะชัดกวาเดิม ก็เพลินๆเลยคะ ไดฝกดวย ไดทําในสิ่งที่ชอบดวย มันก็เลยเร็วกวาในชวง 2 ป” 

(ศิกานต เตชะคฤห. 2555: สัมภาษณ)   

  อาจจะดวยทักษะการวาดคาแรคเตอรและทักษะการใชโปรแกรมกราฟกที่ไดวางรากฐานมา

เปนอยางดีในชวงที่ทํางานบริษัทเกมส ไดถูกนํามาใชซ้ํา ตอกย้ําจนเกิดความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น ทํา
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ใหระยะเวลาหนึ่งปในการทํางานที่ใหม อัยโกะจึงสามารถพัฒนาตนเองไดอยางรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และ

สรางผลงานเปนหนังสือภาพประกอบสําหรับเด็กประมาณ 8-9 เลม ซึ่งเปนการทําไปพรอมๆกับการ

ฝกฝนสรางเว็บไซตของตัวเอง เพราะความกังวลอันเนื่องมาจากการลาออกจากงาน ที่ทําใหไมมี

เงินเดือนประจํา อัยโกะจึงเกิดความรูสึกไมมั่นคงในชีวิต จึงตัดสินใจเปนฟรีแลนซรับงานอิสระ  

  ถึงแมจะยังไมคอยมั่นใจอยูบางกับการตองออกมารับงานเอง แตอัยโกะรูสึกวาตองลองดู 

โดยเริ่มตนจากการสรางเว็บไซตสวนตัวเพื่อนําเสนอผลงานของตนเองดวยความมุงมั่น โดยเรียนทํา

เว็บไซตดวยตนเองดวยการศึกษาจากหนังสือ โดยศึกษาแบบทั้งวันทั้งคืนอยู 2 อาทิตย ก็สามารถสราง

ข้ึนมาเปนเว็บไซตสวนตัวไดสําเร็จ นอกจากเว็บไซตสวนตัวแลว อัยโกะยังนําผลงานบางสวนไปลงใน

เว็บไซตประเภทรวมพอรตฟอลิโอ(Portfolio) ที่เปดไวสําหรับใหนักออกแบบจากทั่วโลกนําผลงานที่ตน

ไดสรางสรรคข้ึนมาฝากไว เพื่อรอรับการติดตอจากผูที่สนใจวาจาง 

  เมื่อเว็บไซตไดถูกสรางขึ้นและมีการพัฒนาใหสามารถเปดดูไดอยางรวดเร็ว  ส่ิงที่อัยโกะ

จําเปนตองทําตอมาก็คือการเรงสรางผลงานใหมมานําเสนอในเว็บ เนื่องจากชวงที่ออกจากงานมานั้น

ไมสามารถนําผลงานที่ทําไวออกมาได ดวยเหตุนี้ อัยโกะจึงตองเรงสรางผลงานขึ้นมาใหม โดยการวาด 

วาด วาด และวาดทั้งวัน ไดผลงานออกมา 10-20 รูป โดยวาดทั้งคาแรคเตอรวาดทั้งภาพประกอบ ซึ่ง

งานในชวงแรกๆนี้จะออกมาคอนขางมาก แตอัยโกะกลาวถึงงานในชวงนั้นวาไมไดสวยและเนี้ยบมาก 

เพราะตองเรงวาดเปนผลงานเพื่อจะนําไปใสในเว็บไซตเปนพอรตฟอลิโอใหตนเอง “ตองทําใหมทั้งหมด

ภายใน 2 อาทิตยนั่นแหละคะ เว็บคาแรคเตอรที่ใช...2 อาทิตยที่แบบวาหฤโหดมาก แตมันสมาก ก็กลัว

ไมมีงานทํา” (ศิกานต เตชะคฤห. 2555: สัมภาษณ)   

  ดวยความกังวลเรื่องงานและรายได อาจกลายเปนแรงกระตุนที่สําคัญที่ทําใหอัยโกะมุงมั่น

สรางเว็บไซตเพื่อรองรับการจางงาน บวกกับความสนุกไปกับงาน จนทําใหเว็บไซต StudioAiko ถูก

สรางสําเร็จและพรอมเปดตัวภายในเวลาอันรวดเร็ว อัยโกะตั้งชื่อเว็บไซตของตัวเองวา StudioAiko 

เพื่อใหมีความรูสึกเหมือนเปนสตูดิโอในการสรางสรรคงาน “ใช เปนสตูเล็กๆของสตู จริงๆมันตองอาน

เปนอัยโกะ แบบวาอัยโกะสตูดิโอ ถาตามหลักภาษาอังกฤษก็ สตูดิโอของอัยโกะ แตของเราเปนสตูดิโอ

บายอัยโกะ (Studio by Aiko) แตถาบายอัยโกะมันยาวไป สตูดิโออัยโกะมันก็งายตอการเขาถึง”  

(ศิกานต เตชะคฤห. 2555: สัมภาษณ)   

  นอกจากนั้น อัยโกะยังมีไอดอล(Idol) หรือนักออกแบบที่ชื่นชอบเปนพิเศษ ที่เปนเสมือนแรง

บันดาลใจทั้งในดานการสรางสรรคผลงานและรูปแบบการดําเนินชีวิต ซึ่งมีทั้งจากฝงตะวันออกและ

ตะวันตก ไอดอลจากฝงตะวันตกคือ ทิม เบอรตัน ชาวอเมริกันที่เปนทั้งผูสราง ผูกํากับภาพยนตรและ

นักเขียน และไอดอลจากฝงตะวันออกคือ ฮายาโอะ มิยาซากิ ซึ่งถือเปนเจาพอแหงสตูดิโอจิบลิ (Studio 

Ghibli) ซึ่งเปนคายผลิตภาพยนตรการตูนที่มีคุณภาพระดับโลกคายหนึ่งของประเทศญี่ปุน อัยโกะมี
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ความประทับใจในผลงานการตูนของสตูดิโอจิบลิเปนอยางมาก เนื่องจากมีลายเสนที่สวย เนนไปใน

แนวธรรมชาติ มีตัวการตูนประหลาดๆ และมีคาแรคเตอรตัวเล็กๆ นารักๆเปนกิมมิค(Gimmic)ในงาน

เยอะ มีเนื้อหาที่สะทอนสังคมและความกลาหาญของเด็ก ซึ่งตรงกับความชอบของอัยโกะที่ชอบ

ธรรมชาติ นอกจากนั้น ฮายาโอะ มิยาซากิ ยังเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิตในแบบที่อัยโกะอยากจะ

เปนดวย  “ คือที่เห็นเขาเปนฮีโร เปนเพราะเขาแกแลว เรียกลุงไดเลย ลุงเขาแกแลวแตเขาก็ยังทํางาน 

เขาแฮปป แลวฉันอยากเปนปาแกๆ ที่ทํางานอยางนั้นบาง” (ศิกานต เตชะคฤห. 2555: สัมภาษณ)   

  จากความประทับใจในผลงานแนวธรรมชาติของ ฮายาโอะ มิยาซากิ และตัวการตูน

ประหลาดๆ และคาแรคเตอรตัวเล็กๆ นารักๆ อาจจะเปนปจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลตอแนวคิดในการสราง

งานของอัยโกะที่สงผลตออัตลักษณในผลงาน ดังจะเห็นไดจากผลงานของอัยโกะที่มักจะชอบวาด

คาแรคเตอรตัวประหลาดๆ นารักๆ และเนนเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติ ซึ่งในสวนนี้อาจจะผสมผสาน

กับความชอบสวนตัวของอัยโกะเองดวย ตลอดจนวิถีการดําเนินชีวิตที่อัยโกะรูสึกชื่นชมและอยากเปน

เชนนั้นบาง คือการมีสตูดิโอสรางงานคาแรคเตอรซึ่งเปนสิ่งที่ตัวเองรัก และการไดทําในสิ่งที่ตัวเองรัก

อยางมีความสุขไปจนแกเฒา 

  โดยสวนตัวแลว อัยโกะมีความชื่นชอบในธรรมชาติและสัตวโลกเปนทุนเดิม แหลงขอมูลแหง

ความคิดสรางสรรคที่จะนํามาพัฒนาเปนคาแรคเตอรของอัยโกะ สวนใหญจึงมาจากสารคดีเกี่ยวกับ

ชีวิตสัตวโลกที่ซื้อเก็บไวดูมากมาย และนอกจากธรรมชาติจะเปนแหลงที่มาของแรงบันดาลใจอัน

สําคัญของคาแรคเตอรรูปแบบตางๆของอัยโกะแลว เทรนด(Trend) ก็มีสวนสําคัญตอแรงบันดาลใจ

เชนกัน  

  สําหรับอัยโกะแลว เทรนดเปนสวนหนึ่งของแรงบันดาลจากภายนอก ที่จะตองเอามา

สอดแทรกไวในผลงานบาง เนื่องจากลักษณะตัวคาแรคเตอรของอัยโกะนั้น ไมไดสรางแลวโดดเดนอยู

ตัวเดียวเหมือนดังเชน โดเรมอน ที่มีเพียงตัวเดียวก็สามารถนําไปใชไดงานไดตลอดชีวิตการทํางานของ

ผูวาด แตการวาดคาแรคเตอรของอัยโกะ สวนหนึ่งจะเปนเหมือนไดอารี่ที่สะทอนสิ่งที่พบเจอในแตละ

วัน คาแรคเตอรของอัยโกะจึงมีความหลากหลายแตดูเปนกลุมกอนเพราะวาดดวยสไตลเดียวกัน แสดง

ใหเห็นวา เทรนดนาจะเปนอีกปจจัยหนึ่งที่สงผลตออัตลักษณของอัยโกะ ซึ่งอาจจะเปนความตองการ

สรางความรวมสมัยใหกับผลงานเพื่อเขาถึงผูชมในวงกวางมากขึ้น 

   นอกจากนั้น อัยโกะยังมีการพัฒนารูปแบบของคาแรคเตอรใหมีความนารักมากขึ้น เพราะ

อัยโกะรูสึกวาความนารักสามารถเขาถึงคนไดดีกวา เนื่องจากเคยทํางานในรูปแบบที่โหด แตดูเหมือน

จะไมเขาถึงใคร จึงพัฒนาใหดูนารักขึ้น ซึ่งถึงแมจะโหดแบบมีหัวกะโหลกแตก็ยังเปนกะโหลกที่ดูนารัก 

จนผูที่ชื่นชอบผลงานของอัยโกะมีทั้งผูหญิงและผูชาย ตลาดจึงคอนขางกวาง แสดงใหเห็นวา 
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เปาหมายและความตองการของการตลาดนาจะเปนอีกปจจัยหนึ่งที่สําคัญและสงผลตออัตลักษณใน

งานของอัยโกะ 

  นอกจากนั้น อัยโกะยังไดแสดงภาพเปรียบเทียบการพัฒนาคาแรคเตอรของเหลาแกงคเดวี่ 

โจนส ทั้งเวอรชั่น 1 และเวอรชั่น 2  ของตนไวในเว็บไซต  

 

ภาพประกอบ 16  ภาพเปรียบเทียบการพัฒนาคาแรคเตอรเหลาเดวี่ โจนส เวอรชั่น 1และเวอรชั่น 2 

 

  ที่มา: facebook. (2011). Studioaiko: Photo: Davy Jones's Locker project:  

Develop  character (New version2). ออนไลน 
 

  อัยโกะเลาถึงเหตุผลในการพัฒนาผลงานในครั้งนี้วา เปนการพัฒนาเพื่อนําไปใชงานตอ ซึ่ง

หากเปรียบเทียบทั้งสองภาพ ทั้งเวอรชั่น 1 และเวอรชั่น 2  พบวาในเวอรชั่น 2 จะไมมีการตัดเสนขอบ

นอก และรูปทรงในสวนตางๆของคาแรคเตอรจะมีการลดทอนลงใหมีรูปทรงเรขาคณิตเปนพื้นฐาน 

เพื่อใหงายขึ้นสําหรับการนําไปพัฒนาตอเปนภาพเคลื่อนไหว แสดงใหเห็นวา วัตถุประสงคในการ

นําไปใชงาน และความสะดวกในการนําไปประยุกตใชกับเครื่องมือในการสราง อาจจะเปนอีกปจจัย

หนึ่งที่สงผลใหอัตลักษณนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได 

 
   การเผยแพรอัตลักษณ 

  เกียรติประวัติของอัยโกะนั้น มีการไดรับรางวัลจากงานประกวดตางๆมากมาย แตเมื่อถามถึง

ความรูสึกและสิ่งที่ไดรับจากงานประกวดตางๆ อัยโกะบอกวา จริงๆแลวเธอเปนคนที่ไมชอบการ

ประกวด เนื่องจากสัมผัสไดถึงความไมโปรงใสของการตัดสิน แตบางครั้งการประกวดก็เปนสิ่งจําเปน
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เพราะทําให “StudioAiko” เปนที่ รูจัก และมีผูสนใจตามเขาไปดูในเว็บไซต งานประกวดตางๆ 

สําหรับอัยโกะจึงเปนเสมือนสิ่งที่ชวยในการสรางชื่อเสียงและเปนใบการันตีในฝมือ สรางความ

นาเชื่อถือในการทํางานได 

  นอกจากการเปดตัวเว็บไซตซึ่งเปนสื่อที่เผยแพรทางอินเตอรเน็ตแลว อัยโกะยังมีการออก

แสดงผลงาน (Event) เกี่ยวกับงานออกแบบตางๆ เปนการออกพบปะผูคนเพื่อสรางชื่อให StudioAiko 

เปนที่รูจัก ซึ่งอัยโกะเลาถึงเหตุผลในการออกแสดงผลงานใหฟงวา “แลวก็ออกอีเวนทเพื่อใหเขาเห็น

หนาตา ใหเห็นโลโก ใหเห็นแบรนด ใหเห็นภาพลักษณ” (ศิกานต เตชะคฤห. 2555: สัมภาษณ)  แสดง

ใหเห็นวา แนวคิดในการสรางแบรนดอาจจะเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีผลตอแนวปฏิบัติในการเผยแพร 

อัตลักษณของอัยโกะ  

  จากการสรางเว็บ StudioAiko ทําใหเกิดกลุมแฟนๆที่ชื่นชมและติดตามผลงาน ซึ่งบางกลุมก็

ตามไปเยี่ยมเยียนอัยโกะในงาน การไดพบปะ พูดคุย สังสรรคกับแฟนๆที่ติดตามผลงานทําใหอัยโกะยิ่ง

รูสึกสนุกสนานไปกับการทํางาน  

  วิธีการสรางตัวตนที่เร่ิมตนจากการเปดตัวเว็บไซต StudioAiko ตามมาดวยการออกแสดง

ผลงานเพื่อเปนการประชาสัมพันธใหคนทั่วไปรูจัก StudioAiko มากขึ้น และการออกแสดงผลงานนั้น

เหมือนเปนการเปดโลกใบใหมที่ทําใหชีวิตของอัยโกะเริ่มเปลี่ยนไป โดยอัยโกะเริ่มตนจากการหาแหลง

ที่จัดงานแสดงและสงใบสมัครไปเพื่อขอเขารวมกิจกรรม ซึ่งงานแรกที่ออกนั้นคือ เทศกาลปลอยแสง  

ที่จัดโดยศูนยสรางสรรคงานออกแบบ (TCDC)  ซึ่งเปนกิจกรรมภายใตโครงการ “Creative Thailand 

สรางเศรษฐกิจไทยดวยความคิดสรางสรรค” ที่จัดขึ้นตามแนวนโยบายของรัฐบาลที่ตองการสรางเสริม

ขีดความสามารถทางการแขงขันของประเทศดวยการมุงพัฒนาไปสูระบบเศรษฐกิจสรางสรรค 

(Creative Economy) โดยการผลักดันและสนับสนุนเยาวชนของชาติใหมีโอกาสคนหาและพัฒนา

ศักยภาพที่ตนเองมีอยู เพื่อเปนการเตรียมความพรอมกอนกาวขึ้นเปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อน

สังคมและเศรษฐกิจไทยใหกาวหนาอยางสรางสรรคเพื่อการสรางรายไดตอไป (Creativethailand. 

2553: ออนไลน)  ซึ่งภายในงานนั้นจะมีการสรางบรรยากาศแหงการพบปะแลกเปลี่ยนระหวางเจาของ

ผลงานและผูที่สนใจ เพื่อนําไปสูการเชื่อมตอวงจรแหงความคิดสรางสรรคสูการผลิตจริง ซึ่งแมจะเปน

เพียงจุดเล็กๆ หากแตเมื่อใดก็ตามที่มีจุดเล็กๆเหลานี้มากพอ โอกาสที่ความคิดสรางสรรคจากคนเล็กๆ

จะพัฒนาสูการเปนรากฐานสําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมสรางสรรคของประเทศใหแข็งแรงตอไปก็

จะเพิ่มมากขึ้นไดอยางเขมแข็งเชนกัน (TCDC. 2552: ออนไลน) 

  จะเห็นไดวา เทศกาลปลอยแสง ที่เปนเสมือนเวทีแหงการแสดงออกซึ่งความคิดสรางสรรค

เพื่อใหเยาวชนไดคนหาความสามารถของตัวเอง ซึ่งเกิดจากการสนับสนุนจากภาครัฐนั้น เปนอีกหนึ่ง

ชองทางสําคัญที่ชวยใหอัยโกะไดเผยแพรผลงานเพื่อสรางตัวตนใหเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้นไปอีก จากผู
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ที่มาเที่ยวชมงานและจากสื่อที่มาทําขาวประชาสัมพันธงาน ซึ่งจากการนี้ก็จะมีการนําไปเผยแพรตอๆ

กันไปในวงกวาง แสดงใหเห็นวา นโยบายของรัฐบาลภายใตโครงการ “Creative Thailand สราง

เศรษฐกิจไทยดวยความคิดสรางสรรค”  ที่มุงพัฒนาประเทศไปสูระบบเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative 

Economy) อาจจะเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีสวนชวยสนับสนุนการเผยแพรอัตลักษณของอัยโกะ 

  ระหวางนั้น อัยโกะไดนําภาพผลงานคาแรคเตอรของตนเองนําเสนอลงในเว็บไซตฟลิคเกอร

(Flickr) ซึ่งเปนเว็บไซตที่รับฝากรูปภาพจากทั่วโลก และเมื่อภาพผลงานที่นําเสนอในฟลิคเกอรออกสู

สายตาชาวโลก “ก็มีฝร่ังที่ออสเตรเลีย เขาขอคาแรคเตอรเราไป เพื่อไปแปะในแกลเลอรี่ของเขา  

ขอคาแรคเตอรเราไป 2 ตัว ไปแปะในแกลเลอรี่คาแรคเตอรดีไซนทั่วไป ก็ยินดี กําลังสรางชื่ออยู เอาไป

เลย ไมซีเรียส เราก็ไดพอรทฯมา” (ศิกานต เตชะคฤห. 2555: สัมภาษณ)   

  จะเห็นไดวาเว็บไซตสําหรับฝากรูปภาพอยางเชนเว็บฟลิคเกอรนี้ เปนพื้นที่ๆสามารถเพิ่ม

โอกาสในการถูกคนพบจากผูอ่ืนที่อยูทั่วทุกมุมโลกไดเปนอยางดี ซึ่งในจุดนี้ ผูสรางสรรคทั้งหลายตาง

ทราบดี ดังนั้นในเว็บแหงนี้จึงเต็มไปดวยผลงานการออกแบบคาแรคเตอรจากผูสรางสรรคทั่วโลก 

ฉะนั้น ผลงานที่มีอัตลักษณเฉพาะตัวและดูแตกตาง จึงมักจะโดดเดงเขาตาจนถูกคนพบมากกวา

ผลงานที่มีลักษณะคลายๆกันทั่วไป และสิ่งที่จะตามมาคือการไดรับเลือก แสดงใหเห็นวา เว็บไซต

ประเภทที่ใหผูคนทั่วโลกนํารูปภาพไปฝากไวไดนั้น อาจจะเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีสวนชวยในการ

เผยแพรอัตลักษณของอัยโกะ 

  โดยทั่วไปแลว การถูกเลือกผลงานเพื่อไปนําเสนอในแกลเลอรี่ ทั้งแกลเลอรี่ในโลกจริงหรือ

แกลเลอรี่แบบออนไลนนั้น หลักการที่ผูขอผลงานตองปฏิบัติกันคือการใหเครดิต(Credit)แกเจาของงาน 

โดยการลงประวัติเจาของผลงานและที่สําคัญคือ การลงลิ้งคที่เชื่อมตอมายังเว็บไซตของเจาของผลงาน 

ซึ่งการมีล้ิงคไปแปะไวในที่ตางๆนั้น ถือเปนอีกชองทางหนึ่งในการเผยแพรผลงาน และจากการไดรับ

เลือกผลงานไปนําเสนอในครั้งนี้ “ล้ิงค” จะชวยใหอัตลักษณของอัยโกะคอยๆขยายออกไปในวงกวาง 

โดยเฉพาะในตางประเทศ 

   จะเห็นไดวา ล้ิงค เปรียบเสมือนจุดเชื่อมตอที่สําคัญ ที่จะนําพาผูคนทั่วทุกมุมโลกมาสู

เว็บไซตของอัยโกะ จึงอาจจะเปนอีกปจจัยหนึ่งที่ทําใหอัตลักษณของอัยโกะเกิดการแพรหลายออกไป

มากขึ้น ซึ่งลิ้งคในรูปแบบนี้เรียกอีกอยางวาแบคลิ้งค(backlink) บางครั้งอาจถูกเรียกวา “incoming 

link” หรือ “Inbound link” หรือลิงคที่เชื่อมกลับไปยังเว็บไซตของเรา ดังนั้น หากมีจํานวนแบคลิ้งคที่

มากขึ้น จึงแสดงถึงการไดรับความนิยมของเว็บไซตที่มากขึ้น มีจํานวนคนเขาชมเว็บที่ สูงขึ้น  

(ธนกร สอนการตลาด. 2555: ออนไลน) และการมีแบคลิ้งคที่มากขึ้นๆนั้น จะสงผลตอการคนหาทาง

เว็บไซตกูเกิ้ล(Google)มากขึ้น เนื่องจากกูเกิ้ลจะมีโรบอท(Robot)ที่เอาไวสํารวจเว็บไซตตางๆที่เกิดขึ้น

ตลอดเวลา ดังนั้น ถาเรายิ่งมีแบคลิ้งคมากเทาไหร ก็จะยิ่งทําใหกูเกิ้ลไดรูจักเว็บไซตของเรามากขึ้น
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เทานั้น โอกาสที่เว็บไซตของเราจะติดอยูในอันดับTop Search ก็ยิ่งสูงมากขึ้น (ศุภโชค ฟกแกว. 2555: 

ออนไลน) ทําใหคนที่กําลังคนหามีโอกาสที่จะคลิก(Click)ล้ิงคเขามาชมเว็บไซตของเรามากขึ้นไปดวย 

   ในเครือขายขามโลกอยางอินเตอรเน็ตนั้น การมีเว็บไซต ดูเหมือนจะทําใหอะไรๆมันงายขึ้นไป

เสียหมด แตดวยความงาย ที่ใครๆเยอะแยะมากมายทั่วโลกตางก็มีได ทําใหจํานวนเว็บไซตเกี่ยวกับ

การนําเสนอผลงานออกแบบคาแรคเตอรทั่วโลกนั้นมีจํานวนมากมายมหาศาล ดังนั้น วิธีการทําให

เว็บไซตของตนเองอยูในตัวเลือกตนๆทามกลางความมากมายมหาศาลของเว็บไซตจากทั่วโลก เหมือน

ดังเชนเว็บไซต www.studioaiko.com ของอัยโกะ ที่เมื่อพิมพคําวา Character Design ลงไปในระบบ

การสืบคนขอมูลของกูเกิ้ล ก็จะปรากฏชื่อเว็บไซตของอัยโกะอยูในระดับตนๆ ซึ่งอัยโกะบอกวาไมใช

เร่ืองที่งายเลย ที่จะทําใหเว็บไซตของตนขึ้นไปอยูในอันดับตนๆของการสืบคน ตองใชเวลาสั่งสมอยาง

สม่ําเสมออยู 3-4 ปเลยทีเดียว 

  การสั่งสมที่จะนํามาซึ่งการติดอันดันตนๆของการสืบคนของอัยโกะนั้น มีอยูดวยกันในหลายๆ

วิธีการ เชน สรางความสัมพันธกับเพื่อนตางชาติที่สนใจเรื่องคาแรคเตอรเหมือนกันโดยการแชท

(Chat)พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู ซึ่งจากการพูดคุยก็จะมีการแลกลิงคกันตามมา ล้ิงคของสตูดิโออัยโกะ

จึงกระจายไปอยูตามที่ตางๆแตกยอดออกไป จากนั้น คนจากที่ตางๆก็จะตามลิ้งคเขามาดู ซึ่งสวนใหญ

นั้นจะมาจากตางชาติ เนื่องจากอัยโกะไดเชาพื้นที่เว็บไซตหรือที่เรียกวาเว็บโฮสติ้ง(Hosting)ของทางฝง

อเมริกาไว จึงสามารถคนหาเธอไดงายกวา  

  จะเห็นไดวา การสรางความสัมพันธกับเพื่อนรวมวงการที่เปนชาวตางชาตินั้น อาจจะเปนอีก

ปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการเผยแพรอัตลักษณของอัยโกะ เนื่องจากจะนํามาซึ่งการกระจายลิ้งคไปยัง

เว็บไซตในตางประเทศ 

   แตถาเปนผูเขาชมจากเมืองไทย สวนใหญจะเขามาเพราะอัยโกะมีกิจกรรมการออกอีเวนท

ตามงานตางๆคอนขางมาก ทําใหมีเร่ืองราวมาอัพเดทหรือมาเลาสูกันฟงในเว็บบอยๆ จึงมีคนเขามาดู

จํานวนมาก ทาํใหเว็บไซตคอยๆทยอยขยับข้ึนไปติดอันดับตนๆไปเอง ซึ่งสิ่งนี้ตองใชเวลา ไมเหมือนการ

สรางเว็บไซตที่ใชเวลาเพียงสองสัปดาหก็เสร็จ  

   ลักษณะการอัพเดทขอมูลตางๆในเว็บไซตสวนตัวนั้นก็เปนสวนสําคัญ ขอมูลที่ใสลงไปในเว็บ

ใหดูนาสนใจและดึงดูดใหคนเขามาเปดดูเยอะๆนั้น ไมใชการใสตามใจชอบ แตไดผานการวางแผน

อยางเปนขั้นตอนจากอัยโกะ ตั้งแตชวงเวลาที่เหมาะสมในการนําเรื่องราวมาลง ซึ่งจะตองดูจาก

สถานการณบานเมืองหรือความสนใจของกลุมคนในชวงนั้นๆ รวมถึงการถายภาพ การคัดเลือกภาพที่

จะนํามาลง ตลอดจนการคัดเลือกขอมูล วาจะตองมีการนําเสนอขอมูลในรูปแบบใดใหดูนาสนใจ ซึ่ง

ตองใชเวลารวบรวมขอมูลจนพรอมถึงจะอัพเดทได เนื่องจากเว็บไซตสวนตัวจะเปนเหมือนพอรตฟอลิ

โอที่จะอยูไปอีกนาน ฉะนั้นจึงตองดูดีมีคุณภาพ เพราะทุกอยางที่ปรากฏในเว็บคือภาพลักษณ 
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  จะเห็นไดวา การดึงดูดใจใหคนเขามาเปดชมเว็บมากๆนั้น ความสวยงามของภาพ ความ

นาสนใจของขอมูลที่นําเสนอและการอัพเดทขอมูลอยูเสมอนั้น อาจจะเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการ

เผยแพรอัตลักษณเชนกัน 

   และเนื่องจากในยุคสมัยปจจุบัน ที่เว็บไซตแบบโซเชียล เน็ตเวิรค(Social Network) เชน 

เฟซบุค (Facebook) ไดเขามามีบทบาทสําคัญในการติดตอส่ือสาร และกลายเปนเครื่องมือสําคัญใน

การเผยแพรตัวตนและผลงานของผูสรางสรรคอ่ืนๆ รวมถึงอัยโกะดวย ลักษณะการอัพเดทขอมูลใน

เว็บไซตสวนตัวและในเฟซบุคจึงมีความแตกตางกัน โดยเฟซบุคนั้นสามารถจะอัพเดทขอมูลไดรวดเร็ว

กวา เขาถึงกลุมคนไดงายกวา ทําใหกระจายผลงานใหคนเห็นไดงายกวาและเห็นผลตอบรับจากการ

ตอบกลับในการแสดงความคิดเห็นจากผูชมที่ติดตามผลงานไดรวดเร็วกวา ดวยเหตุนี้ เฟซบุคจึงเปน

พื้นที่ที่สามารถใชสํารวจความนิยมหรือที่เรียกวา เช็คเรตติ้ง(Check Rating)ผลงานของตนเองไดเปน

อยางดี   

   อัยโกะมีเฟซบุค 2 แอคเคาท(Account) หรือ 2 บัญชีชื่อ เพื่อแยกพื้นที่สวนตัวออกจากพื้นที่

ของงานอยางชัดเจน โดยเฟซบุคสวนตัวจะไวสําหรับคุยเลนกับเพื่อนๆ โดยมีเร่ืองราวที่เปนสวนตัวจริงๆ 

เชน ภาพถายสวนตัว เร่ืองราวไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ แตเฟซบุคในสวนของสตูดิโออัยโกะก็จะเนนเกี่ยวกับ

เร่ืองงานออกแบบคาแรคเตอรเพียงอยางเดียว 

  นอกจากเว็บไซตสวนตัวและเฟซบุคแลว อัยโกะยังมีการใชเว็บบล็อก(Weblog) อีกดวย ซึ่ง

บล็อกนั้นจัดเปนเว็บไซตอีกรูปแบบหนึ่งที่ใหผูเขียนสามารถบันทึกเรื่องราวตางๆตามความสนใจของ

ตนเองลงไป จุดที่แตกตางของบล็อกกับเว็บไซตทั่วไปคือ ผูที่เขามาอานขอมูลสามารถแสดงความ

คิดเห็นตอทายขอความที่เจาของบล็อกเปนคนเขียนได (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. 2554: ออนไลน) 

โดยอัยโกะจะใชวิธีเขียนเฉพาะหัวขอของเรื่องราวตางๆและใสล้ิงคไวที่หัวขอนั้นในเว็บไซตสวนตัว หาก

ผูที่เห็นหัวขอนั้นๆแลวสนใจที่จะอานเรื่องราวโดยละเอียดก็สามารถที่จะคลิกลิ้งคนั้นๆเพื่อที่จะเชื่อม

ตอไปยังบลอกที่อัยโกะไดใสเร่ืองราวเกี่ยวกับหัวขอนั้นๆไวอยางละเอียด 

  จะเห็นไดวา ในการเผยแพรตัวตนผานเว็บไซตนั้น อัยโกะมีวิธีการดึงคุณสมบัติเดนที่แตกตาง

กันของเว็บไซตแตละประเภท มาบริหารจัดการเพื่อสรางประโยชนสูงสุดในการเผยแพรอัตลักษณให

เหมาะสมที่สุด ซึ่งสิ่งนี้ถือเปนเทคนิควิทยาในการใชพื้นที่อยางหนึ่ง   

  เว็บไซตในไซเบอรสเปซนั้น ถือเปนพื้นที่นามธรรมที่เปนประดิษฐกรรมทางเทคโนโลยี  

ดูเหมือนอัยโกะไดกําหนดสรางพื้นที่แหงประดิษฐกรรมนี้ใหอยูในสถานะและหนาที่ที่แตกตางกัน เชน 

กําหนดใหเว็บไซตสวนตัวเปนเสมือนพอรตฟอลิโอ เนื่องจากคนทั่วไปไมสามารถจะมาพูดคุยหรือสัมผัส

ตัวจริงของตนเองได เว็บไซตสวนตัวจึงเปนเสมือนภาพตัวแทนของอัยโกะที่คนทั่วไปสามารถเขามา

สัมผัสและรับรูในตัวตนของเธอ ทั้งเรื่องราวของประวัติสวนตัว ประวัติการทํางาน ผลงานที่ผานมา  
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อัตลักษณของผลงาน ลักษณะงานที่ถนัดและรับทํา เพื่อใหเห็นถึงความสามารถ และเพื่อสรางความ

นาเชื่อถือ ในขณะเดียวกันก็เปนเสมือนหนารานที่เปดไวรอตอนรับผูที่ชื่นชอบในผลงานจนตองการเปน

ลูกคาตลอด 24 ชั่วโมงและไมมีวันหยุด 

  สวนเว็บบล็อก ดูเหมือนอัยโกะไดกําหนดสรางใหเปนพื้นที่สําหรับเก็บรวบรวมและบอกเลา

รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมตางๆที่ตนเองไดเขาไปมีสวนรวม เพื่อตอกย้ําความนาเชื่อถือ รวมไปจนถึง

การทําติวเตอรเรียลหรือการสอนสรางงานคาแรคเตอรดวยเทคนิคของตนเองเพื่อเปนวิทยาทานแกผูที่

สนใจอยากเรียนรู 

  สวนเฟซบุคนั้น ดูเหมือนอัยโกะไดกําหนดสรางใหเปนพื้นที่สําหรับการประชาสัมพันธ 

เผยแพรผลงาน โดยบางครั้งก็มีการจัดกิจกรรมเล็กๆนอยๆเพื่อรวมสนุกกับแฟนๆ เปนการดูแลและ

รักษาฐานของกลุมแฟนๆที่ชื่นชมและติดตามผลงาน และมีการแสดงตัวตนที่เกี่ยวของกับผลงานเพียง

อยางเดียว สวนเฟซบุคอีกชื่อหนึ่งนั้นจะมีการแสดงตัวตนในอีกแบบหนึ่ง เปนตัวตนของอัยโกะในดานที่

สนุกสนานเฮฮากับเพื่อนๆ และเพื่อเปนการสรางความสัมพันธซึ่งกันและกันใหกับพื้นที่เหลานี้ เว็บไซต

ทั้งหมดนี้จึงมีล้ิงคที่สามารถเชื่อมตอถึงกันไดทั้งหมด  

  แสดงใหเห็นวา คุณสมบัติของพื้นที่ที่แตกตางกันในแตละเว็บไซต อาจเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มี

ผลในการสรางตัวตนในแตละแบบของอัยโกะ  

  วิธีการนําเสนอตัวเองเพื่อสรางตัวตนใหเปนที่รูจักนั้น สวนหนึ่งอัยโกะไดมีการศึกษาจากใน

เว็บไซตของตางประเทศ ที่ผูมีประสบการณไดนํามาแบงปนเพื่อเปนแนวทางใหผูสรางสรรคหนาใหมๆ

ไดลองทําตาม อัยโกะเลาใหฟงวา ในเว็บไซตของตางประเทศจะมีการสอนใหวางแผนอยางเปนขั้นตอน

วา เราจะตองนําเสนอตัวเองอยางไร จะตองมีการลําดับเร่ืองราวใหลูกคาหรือผูที่สนใจงานแนวนี้เขามา

หาเราอยางไร  ซึ่งถาสไตลงานของเรามีความชัดเจน “เราก็จะงายขึ้นในการที่จะพรีเซนตวา ฉันเปน

คาแรคเตอรดีไซนเนอรที่มีลักษณะงานแบบนี้ สีแบบนี้ โทนแบบนี้ คุณเขามาคุณไมผิดหวัง ถาเขา

ตองการที่จะหาอะไรอยางนี้” (ศิกานต เตชะคฤห. 2555: สัมภาษณ) เพราะฉะนั้น  จึงไมสามารถที่จะ

ทํานามบัตรแจกอยางเดียวไดอีกแลวในยุคสมัยแหงเวิลด ไวด เว็บ(World Wide Web)  

   จะเห็นไดวา  องคความรูที่กลั่นจากประสบการณของผูสรางสรรคทานอื่นที่ประสบ

ความสําเร็จมาแลวในการสรางตัวตน ที่ถูกแบงปนไวในเว็บไซตจากตางประเทศ อาจจะเปนอีกหนึ่ง

ปจจัยที่มีผลตอการสรางตัวตนของอัยโกะ ที่ไดนํามาเปนแนวปฏิบัติและเดินตามรอยโดยนํามาปรับใช

ใหเขากับเสนทางของตนเอง 

  ชวงที่ผานมา ในชิ้นงานของอัยโกะมักจะมีปายสัญลักษณของเธอแปะอยูเสมอ เปนปาย

สัญลักษณที่เปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆ แตถึงเปลี่ยนรูปแบบก็จะมีคําวา “สตูดิโออัยโกะ” อัยโกะบอกวา

อยากใหคนจดจําชื่อ พูดแคชื่อสตูดิโออัยโกะ  
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  การสรางการจดจําชื่อนั้น เปนอีกหนึ่งกลยุทธในการสรางแบรนดใหเปนที่รูจักและจดจําอยูใน

ใจของผูคน แสดงใหเห็นวา วิถีทางการตลาด อาจจะเปนอีกหนึ่งปจจัยที่มีผลตอวิธีการเผยแพรตัวตน

ของอัยโกะ 

   จากงานวาด อัยโกะยังไดนําคาแรคเตอรที่เธอออกแบบเองมาตอยอดเปนสินคา เชน ตุกตา 

พวงกุญแจ โปสการด สายหอยมือถือ สําหรับจําหนายเมื่อไปออกงานแสดงตามที่ตางๆ ทั้งในประเทศ

และตางประเทศ เพื่อใหผูที่ชื่นชอบผลงานไดซื้อหาไปสะสม ซึ่งที่เคยไปมาคือประเทศสิงคโปรเนื่องจาก

จะมีงานแสดงเกี่ยวกับของเลนประจําป ซึ่งจะมีการสมัครโดยสงผลงานไปใหทางผูจัดพิจารณา หาก

ทางผูจัดตอบรับก็จะจัดพื้นที่สําหรับแสดงงานให แตทั้งนี้ อัยโกะก็ไมไดคาดหวังรายไดหรือผลกําไรจาก

การขายสินคาคาแรคเตอรของตนเองมากนัก เพราะสิ่งที่คาดหวังจริงๆคือสรางสายสัมพันธใหมๆ เปน

การสรางการรูจักในวงกวางมากขึ้น เนื่องจากภายในงานจะมีชาวตางชาติมาสัมภาษณแลวนําไปเขียน

ลงในเว็บของเขาเกี่ยวกับคาแรคเตอรดีไซนจากประเทศไทย นอกจากนั้น ยังไดตรวจสอบความนิยม

หรือเช็คเรตติ้งที่มีตองานคาแรคเตอรของตนวามีคนเขาถึงมากนอยแคไหน ซึ่งการไปเขารวมแสดงงาน

ลักษณะนี้ถือเปนการเปดประสบการณใหกับอัยโกะเปนอยางดี  

   จะเห็นไดวา การเขารวมงานในลักษณะนี้ นอกจากจะไดเผยแพรผลงานใหเปนที่รูจักมากขึ้น

แลว ยังถือเปนการสํารวจตลาดอยางหนึ่งอีกดวย  

   ส่ิงที่อัยโกะไดรับจากงานออกแบบคาแรคเตอร นอกจากการนํามาตอยอดเปนสินคาแลว ส่ิง

ที่อัยโกะไดรับตามมาอีกคือ งานที่เกิดจากการวาจางจากลูกคาที่สนใจงานในแนวของเธอ ซึ่งเปนงานที่

สรางรายไดใหกับอัยโกะมาเรื่อยๆ นอกจากนี้ยังมีงานสรางสรรคสวนตัวที่อยากจะผลิตออกมาเปน

หนังสือภาพประกอบ ซึ่งการผลิตเปนหนังสือจะทําใหผลงานแพรกระจายและทําใหชื่อเสียงเปนที่รูจัก

มากขึ้น ซึ่งตอนนี้ยังอยูในชวงดําเนินงาน นอกจากนั้น ยังมีคาแรคเตอรของเหลาเดวี่ โจนส ในสวนที่ทํา

เปนแอนิเมชั่น ที่อัยโกะจะพยายามทําตอใหสําเร็จ และตั้งใจวาจะนําไปเผยแพรทางยูทูป(Youtube) 

โดยจะลงเปนตอนสั้นๆ ติดๆกันไปเรื่อยๆ อัยโกะบอกวาอยากใหผูชมเห็นความตั้งใจและเห็นฝมือคน

ไทยวานารักมากกวาที่คิด  

   ยูทูปเปนเว็บไซตประเภท Social Media VDO Sharing ที่ใหบริการแชรหรือแบงปนวีดิโอ  

ซึ่งผูใชจะเปนผูอัพโหลดวีดิโอของตน ไมวาจะเปนวีดีโอความรู ความบันเทิง กิจกรรม ผลงานศิลปะ 

ฯลฯ ข้ึนไปบนเว็บไซตเพื่อแบงปนกับผูใชทานอื่นใหไดรับชมกัน (Netdesignrank. 2555: ออนไลน)  

ถือเปนอีกหนึ่งชองทางในการเผยแพรผลงานออกสูสายตาประชาชนในวงกวาง ผูวิจัยคิดวา หาก 

แอนิเมชั่นที่อัยโกะสรางสรรคข้ึนถูกนําเสนอในยูทูปและถูกแบงปนตอๆกันไปจนมีโอกาสไปเขาตา

ผูผลิต จากนั้นอาจมีการผลิตสรางแอนิเมชั่นของอัยโกะอยางจริงจังก็มีความเปนไปได แตผลตอบรับ

เชนนี้ อัยโกะบอกวายังไมไดคาดหวังอะไรนัก 
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  แตความคาดหวังในอนาคตที่มาจากความรักในคาแรคเตอรของเธอเองคือ การสรางสตูดิโอ

อัยโกะวันเดอรแลนดที่เปนเหมือนพิพิธภัณฑรวมคาแรคเตอรของตัวเธอเอง “แลวก็อาจจะเปดอีเวนทที่

สอนพัฒนาโปรดัคท สอนพัฒนาคาแรคเตอร ซึ่งอันนั้นคงจะเปนในอนาคต ที่พอมีประสบการณ

มากกวานี้ก็คงจะทํา” (ศิกานต เตชะคฤห. 2555: สัมภาษณ)   

  จะเห็นไดวา ตลอดเสนทางในกระบวนการสรางอัตลักษณของอัยโกะ ตั้งแตจุดเริ่มตนของ

ความคิด การพัฒนาอัตลักษณ ตลอดจนการเผยแพรอัตลักษณนั้น ประกอบดวยหลายๆสิ่งที่อาจจะ

เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอความคิด และสงผลตอแนวปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 

  
  2.2 ปจจัยที่มีผลตอกระบวนการสรางอัตลักษณของ StudioAiko 

         ปจจัยที่อาจจะมีผลตอกระบวนการสรางอัตลักษณของอัยโกะ เร่ิมตนนั้นอาจจะมาจาก

ความชอบสวนตัว ตั้งแตสมัยเด็ก ดังจะเห็นไดจากความพยายามในการวาดการตูนดรากอนบอล โดย

การกดปุมหยุดหนาจอไวชั่วขณะแลวนํากระดาษไขไปทาบที่หนาจอเพื่อลอกลาย  

         ตอเนื่องมาจนถึงตอนเรียนมหาวิทยาลัย อัยโกะไดเลือกเรียนสาขาวิชาออกแบบนิเทศ

ศิลปที่มีโอกาสไดวาดรูปและมีโอกาสไดฝกทักษะขั้นพื้นฐาน รวมถึงการทําศิลปนิพนธในหัวขอเกี่ยวกับ

การออกแบบคาแรคเตอร จึงมีโอกาสไดเรียนรู ฝกฝนการออกแบบคาแรคเตอรอยางจริงจังจากการทํา

ศิลปนิพนธ  ซึ่งสามารถอธิบายไดวา การที่อัยโกะไดเขาศึกษาในสาขาวิชาที่สอดคลองกับความชอบ

นั้นเหมือนกับเมล็ดพันธุที่ไดรับการรดน้ําพรวนดิน ซึ่งอาจเปนอีกปจจัยหนึ่งที่ชวยใหอัตลักษณนั้น

คอยๆเพาะตัว และเริ่มเจริญงอกงามดวยการทําศิลปนิพนธในหัวขอเกี่ยวกับการออกแบบคาแรคเตอร  

         เมื่อเรียนจบและเขาทํางาน อัยโกะมีการพัฒนาตนเองเพิ่มเติมดวยการศึกษาจาก 

ติวเตอรเรียลเปนจํานวนมากมาย และฝกฝนเพื่อนํามาประยุกตใชกับงาน จนสามารถใชงานโปรแกรม

เหลานี้ไดอยางคลองแคลว จะเห็นไดวา อินเตอรเน็ตเปนอีกหนึ่งชองทางที่ชวยในการคนหาความรูนอก

ระบบเพื่อพัฒนาตนเอง จึงสามารถอธิบายไดวา ความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่ทําใหความรูและ

การศึกษาในยุคสมัยนี้นั้น ไมไดมีเฉพาะในหองเรียนและบางครั้งก็ไมจําเปนตองรอครูมาสอน แตเรา

สามารถที่จะคนหา ไขวควาและเรียนรูไดดวยตนเอง เพราะมีครูนอกระบบอยูทั่วโลกที่พรอมจะแบงปน

ความรู และเมื่อไดรับความรูจนเชี่ยวชาญแลว ก็พรอมที่จะสงความรูที่ตนมีนั้นคืนกลับสูสังคมอีกครั้ง 

ดังจะเห็นไดจากการทําติวเตอรเรียลสอนการสรางคาแรคเตอรดวยเทคนิคของตนเอง ที่อัยโกะไดจัดทํา

ข้ึนและนํามาแชรไวในบล็อกของตนเองเพื่อใหผูที่สนใจเขามาศึกษาและเรียนรูตอไปเหมือนเชนที่

ตนเองเคยทํา 

          นอกจากนั้น ในชีวิตการทํางานก็นาจะเปนอีกปจจัยหนึ่ง ที่ชวยผลักดันใหอัยโกะพัฒนา

ตนเองในดานทักษะการใชโปรแกรมกราฟกไดอยางรวดเร็ว เนื่องจากตองนํามาใชประโยชนในการ
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สรางงาน ทั้งในการทําเกมสและการทําหนังสือภาพประกอบสําหรับเด็ก โดยเฉพาะการวาด

ภาพประกอบนั้น นอกจากจะไดออกแบบคาแรคเตอรแลว ยังไดฝกวาดฉาก อีกทั้งยังไดรับความรูที่

เจาะลึกลงไปอีกวาการสรางคาแรคเตอรสําหรับเด็กตองทําอยางไรบาง ซึ่งสามารถอธิบายไดวา ในชวง

ระยะการทํางานนั้น งานที่จะตองรับผิดชอบมักจะมีลักษณะที่ตองทําซ้ําๆเหมือนเดิม และส่ิงที่จะตอง

ทําซ้ําๆอยูเสมอนี้ มักจะชวยสรางทักษะความชํานาญในเรื่องนั้นๆไดเปนอยางดี ซึ่งทักษะที่เชี่ยวชาญ

ในการใชโปรแกรมกราฟกและการวาดนั้น จะสงผลชวยใหอัยโกะสามารถถายทอดจินตนาการและ

ถายทอดอัตลักษณลงไปในชิ้นงานไดดั่งใจมากขึ้น  

           เมื่อออกจากงาน ทําใหไมมีเงินเดือนประจํา ความกังวลที่เกิดจากความรูสึกไมมั่นคง

ในชีวิต อาจจะเปนอีกปจจัยหนึ่งที่เปนแรงขับดันใหอัยโกะสรางเว็บไซต StudioAiko เสร็จและพรอม

เปดตัวภายในเวลาอันรวดเร็ว เพื่อจะใชเว็บไซตเปนพอรตฟอลิโอใหตนเองเพื่อรอรับการจางงาน หาก

วิเคราะหตามทฤษฎีลําดับข้ันของแรงจูงใจ ของอับราฮัม มาสโลว ที่กลาววาแรงจูงใจของมนุษยนั้นมี

ลําดับข้ันตอนตั้งแตต่ําถึงสูงและมีทั้งหมด 5 ข้ันตอนดวยกันนั้น ในแรงจูงใจลําดับที่ 2 คือ แรงจูงใจเพื่อ

ความปลอดภัยของตนเองและทรัพยสินหรือความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ซึ่งหากไมไดรับการตอบสนองใน

สวนนี้ มนุษยจะเกิดความกลัว เนื่องจากมีความรูสึกที่ไมมั่นคงปลอดภัยเพียงพอ ดวยความรูสึกกลัวนี้

ก็จะเกิดแรงจูงใจที่เปนแรงผลักดันใหมนุษยเกิดพฤติกรรมในการทํางานเพื่อตอบสนองใหตัวเองรูสึก

ปลอดภัยและมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ(ศรีเรือน แกวกังวาน.2544: 103)  

          จากการสั่งสมบมเพาะอัตลักษณมาตั้งแตวัยเด็ก วัยเรียน และเขาทํางานบริษัท  

อัตลักษณของอัยโกะไดเร่ิมชัดเจนขึ้นเมื่อเร่ิมตนทํางานของตัวเอง เนื่องจากเปนงานที่ไมมีโจทยจาก

เจานาย ทําใหอัยโกะสามารถเปนตัวของตัวเองไดอยางเต็มที่  

          สวนไอดอลคนสําคัญของอัยโกะคือ ทิม เบอรตัน และ ฮายาโอะ มิยาซากิ โดยเฉพาะ 

ฮายาโอะ มิยาซากิ นั้นมีการสรางงานที่เนนไปในแนวธรรมชาติ และมีตัวการตูนประหลาดๆ และมี

คาแรคเตอรตัวเล็กๆ นารักๆในงาน ซึ่งอาจจะเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลตอแนวคิดในการสราง

งานอัยโกะ ซึ่งอาจจะตรงกับความชอบในธรรมชาติเปนทุนเดิมอยูแลว งานของอัยโกะจึงมักจะมี

ธรรมชาติเปนแรงบันดาลใจ และมักจะสรางคาแรคเตอรตัวประหลาดๆนารักๆเสมอ  

          นอกจากนั้น ฮายาโอะ มิยาซากิ ยังเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิตในแบบที่อัยโกะ

อยากจะเปนดวย เนื่องจากอัยโกะรูสึกวาชางเปนวิถีชีวิตที่เต็มไปดวยความสุขเชนนี้ อาจจะเปนอีก

ปจจัยหนึ่งที่สงผลตอการตั้งความหวังตออนาคตไววา อยากจะสรางพิพิธภัณฑรวมคาแรคเตอรของ

ตัวเอง ในแนวคิดสตูดิโออัยโกะวันเดอรแลนดและอาจเปดอีเวนทที่สอนพัฒนาโปรดัคท สอนพัฒนา

คาแรคเตอร ซึ่งดูเหมือนจะเปนการวางแผนเพื่อใหไดทําในสิ่งที่ตนเองรักและไดอยูกับการทํางาน

คาแรคเตอรไปจนแกเฒาเหมือนดังเชนวิถีชีวิตของฮายาโอะ มิยาซากิ  
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            นอกจากนั้น เทรนด ก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่สงผลตอแรงบันดาลใจเชนกัน ซึ่งอัยโกะบอก

วาเทรนดที่นํามาสอดแทรกไวในผลงานนั้น เพื่อสรางความแปลกใหมและเพื่อใชการอางอิงในการ

ทํางานเทานั้น ซึ่งอัตลักษณโดยรวมก็ยังคงเหมือนเดิม ซึ่งสามารถอธิบายไดวา เทรนด เปนอีกหนึ่ง

ปจจัยที่สงผลตออัตลักษณของอัยโกะ ซึ่งมีการหยิบยกมาใชในบางครั้ง เพื่อการสรางความรวมสมัย

ใหกับผลงานและอาจเพื่อใหเขาถึงผูชมในวงกวางมากขึ้น 

            นอกจากนั้น อีกปจจัยหนึ่งที่สําคัญและสงผลตออัตลักษณในงานของอัยโกะ คือความ

ตองการของการตลาด เนื่องจากอัยโกะเคยทํางานในรูปแบบที่โหด แตดูเหมือนจะเขาถึงคนไดนอย  

จึงพัฒนารูปแบบของคาแรคเตอรใหดูนารักขึ้น เพราะอัยโกะรูสึกวาความนารักสามารถเขาถึงคนได

ดีกวา จนผูที่ชื่นชอบผลงานของอัยโกะมีทั้งผูหญิงและผูชาย ทําใหตลาดจึงคอนขางกวาง  

             นอกจากจะพัฒนาคาแรคเตอรใหดูนารักแลว อัยโกะยังพัฒนาใหสะดวกตอการนําไป

ทําเปนภาพเคลื่อนไหวอีกดวย อยางเชนคาแรคเตอรของเหลาเดวี่ โจนส ที่จากเดิมเปนการวาดใน

ลักษณะภาพประกอบ คาแรคเตอรจะปรากฏความบิดหรือเบี้ยวในสวนตางๆอยูบาง แตเมื่อจะนําไปทํา

เปนภาพเคลื่อนไหว จึงตองถูกนํามาพัฒนาใหมโดยลดทอนรูปทรงในสวนตางๆลงใหมีรูปทรง

เรขาคณิตเปนพื้นฐาน ดวยเหตุนี้ จึงสามารถอธิบายไดวา ความสะดวกในการนําไปประยุกตใชกับ

เครื่องมือในการสราง อาจจะเปนอีกปจจัยหนึ่งที่สงผลตออัตลักษณในผลงานของอัยโกะ  

             นอกจากนั้น การออกแสดงผลงานในงานที่เกี่ยวกับการออกแบบตางๆ เพื่อพบปะ

ผูคนและสรางชื่อให StudioAiko เปนที่รูจัก รวมถึงการแปะปายสัญลักษณ StudioAiko ไวในภาพ 

ที่อัยโกะกลาววา อยากใหคนจดจําชื่อของ StudioAiko เหลานี้ลวนเปนกลยุทธในการสรางแบรนด 

ฉะนั้น จึงสามารถอธิบายไดวา แนวคิดในการสรางแบรนดอาจจะเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีผลตอแนว

ปฏิบัติในการเผยแพรอัตลักษณของอัยโกะดวยเชนกัน  

            เทศกาลปลอยแสง คืองานแสดงผลงานที่เกิดจากการสนับสนุนจากภาครัฐนั้น ถือเปน

อีกหนึ่งชองทางสําคัญที่ทําใหอัยโกะไดมีโอกาสเผยแพรอัตลักษณใหเปนที่รูจักในวงกวางมากขึ้น  

จากผูที่มาเที่ยวชมงานและจากสื่อที่มาทําขาวประชาสัมพันธงาน ซึ่งสามารถอธิบายไดวา นโยบาย

ของรัฐบาลภายใตโครงการ “Creative Thailand สรางเศรษฐกิจไทยดวยความคิดสรางสรรค”   

ที่มุงพัฒนาประเทศไปสูระบบเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Economy) อาจจะเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มี

สวนชวยสนับสนุนการเผยแพรอัตลักษณของอัยโกะ 

           นอกจากการออกแสดงผลงานแลว การเผยแพรอัตลักษณผานเว็บไซตตางๆใน

อินเตอรเน็ตนั้นก็เปนสิ่งสําคัญที่จะสรางการรูจักใหมากขึ้น ซึ่งอัยโกะไดเลือกใชเว็บไซตตางๆในการ

นําเสนอและเผยแพรตัวตน เชน เว็บไซตสวนตัว เว็บคอมมูนิตี้ เชน บล็อกสปอต เว็บโซเชียลเน็ตเวิรค 

เชน เฟซบุค เว็บฝากรูปภาพผลงาน เชน เว็บฟลิคเกอร  ซึ่งพื้นที่ในแตละเว็บเหลานี้จะมีคุณสมบัติเดน
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ที่ไมเหมือนกัน ซึ่งอัยโกะไดใชประโยชนในการนําเสนอขอมูลและอัตลักษณใหเหมาะสมกับคุณสมบัติ

ของแตละเว็บ ดังนั้นจึงสามารถอธิบายไดวา คุณสมบัติของพื้นที่ที่แตกตางกันในแตละเว็บไซต อาจ

เปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีผลในการเผยแพรตัวตนของอัยโกะในแงของความสอดคลองกับวัตถุประสงคใน

การนําเสนอ  

          นอกจากนั้น ล้ิงค ที่เปรียบเสมือนจุดเชื่อมตอที่สําคัญ ที่จะนําพาผูคนทั่วทุกมุมโลกมาสู

เว็บไซตของอัยโกะ และเปนสิ่งสําคัญที่ชวยดันใหชื่อของ www.studioaiko.com ข้ึนไปติดอันดับตนๆ

ของการสืบคนทางกูเกิ้ล ฉะนั้น จึงสามารถอธิบายไดวา ล้ิงค อาจเปนอีกปจจัยหนึ่งที่ทําใหอัตลักษณ

ของอัยโกะเกิดการแพรกระจายออกไปและสรางการรูจักในวงกวางมากขึ้น 

          เมื่อล้ิงค ไดนําพาผูคนมาสูเว็บไซคแลว แตหากขอมูลในเว็บไมมีความนาสนใจ และ

ขาดการอัพเดทขอมูลอยูเสมอนั้น ก็จะไมมีแรงดึงดูดใจใหคนติดตามและกลับเขามาเปดซ้ํา ดังนั้น 

อัยโกะจึงใหความสําคัญกับตรงนี้มาก ดังจะเห็นไดจาก การอัพเดทขอมูลแตละคร้ังนั้น จะมีการ

วางแผนถึงชวงเวลาที่เหมาะสมในการนําขอมูลมาลงในเว็บ การเตรียมขอมูล การคัดเลือกรูปภาพที่

ตองมีมุมกลองสวยๆ ดวยเหตุนี้ จึงสามารถอธิบายไดวา การทําใหขอมูลมีความนาสนใจและอัพเดท

ขอมูลอยูเสมอ ไมปลอยใหเว็บราง ทําใหมีคนเขามาเปดดูบอยๆ อาจจะเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการ

เผยแพรอัตลักษณของอัยโกะใหยั่งยืนเชนกัน 

           นอกจากนั้น วิธีการนําเสนอตัวตนในรูปแบบตางๆนั้น สวนหนึ่งเกิดจากการที่อัยโกะได

ศึกษาจากองคความรูที่ถูกแบงปนไวในเว็บไซตจากตางประเทศ จากนั้นจึงนํามาปรับใชใหสอดคลอง

กับเสนทางของตนเอง  ซึ่งสามารถอธิบายไดวา องคความรูจากเว็บไซตตางประเทศเหลานี้ ที่เปนผลมา

จากความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีการสื่อสาร  อาจจะเปนอีกหนึ่งปจจัยที่มีผลตอการสรางอัต

ลักษณของอัยโกะดวยเชนกัน 

 
  2.3 สรุปผลกระบวนการสรางอัตลักษณของ StudioAiko 
         จากการศึกษาวิเคราะหสามารถสรุปไดวา กระบวนการสรางอัตลักษณของอัยโกะนั้น 

เกิดจากความชื่นชอบในการวาดการตูนตั้งแตสมัยเด็ก  และไดถูกตอยอดดวยการศึกษาใน

มหาวิทยาลัยในสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลปที่ชวยสงเสริมใหความชอบนั้นงอกงาม บวกกับการทํา

ศิลปนิพนธในหัวขอเกี่ยวกับการออกแบบคาแรคเตอร ที่เปนเสมือนการวางรากฐานความรูในดานนี้

แกอัยโกะใหแนนขึ้น  

         แตความรูที่ไดรับจากการเรียนในมหาวิทยาลัยอาจจะไมเพียงพอสําหรับโลกแหงการ

ทํางานจริง ฉะนั้น ความรูอันเปรียบเสมือนครูนอกระบบที่เรียกวาติวเตอรเรียล ที่สามารถหาไดจาก

อินเตอรเน็ตจึงเปนตัวชวยสําคัญ ที่ทําใหอัยโกะไดเรียนรู ฝกฝนและพัฒนาฝมือ ประสบการณสองปใน
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การทํางานในบริษัทเกมสและหนึ่งปกับการทํางานวาดภาพประกอบใหเพื่อนเจานาย จึงถือเปน

ชวงเวลาแหงการบมเพาะและวางรากฐานทักษะการใชโปรแกรมกราฟกและทักษะการวาดคาแรคเตอร

ที่สําคัญใหกับอัยโกะ   

        เมื่อเร่ิมอ่ิมตัวกับการทํางานบริษัท อัยโกะจึงตัดสินใจออกจากงาน แตก็เร่ิมรูสึกถึงความ

ไมมั่นคงในชีวิตอันเนื่องมาจากรายไดที่เคยไดรับจะตองหายไป ซึ่งสิ่งนี้อาจจะกลายเปนแรงขับดัน

สําคัญที่ทําใหอัยโกะมุงมั่นสรางเว็บไซตเพื่อรองรับการจางงานเพื่อสรางรายไดเขามาเหมือนเดิม 

อัยโกะจําเปนตองเรงสรางผลงานใหมมานําเสนอในเว็บเพื่อเปนพอรตฟอลิโอ เนื่องจากชวงที่ออกจาก

งานมานั้นไมสามารถนําผลงานที่ทําไวออกมาได ดวยเหตุนี้ อัยโกะจึงตองวาดทั้งคาแรคเตอรวาดทั้ง

ภาพประกอบ โดยการวาด วาด วาด และวาด ทั้งวันทั้งคืน จนทําใหเว็บไซต StudioAiko ถูกสราง

สําเร็จและพรอมเปดตัวภายในเวลาเพียงสองอาทิตย เมื่อป 2549 

        โดยในชวงแรก คาแรคเตอรของอัยโกะอาจจะดูไมเนี้ยบเทาไหรนัก อันเนื่องมากจากตอง

เรงทําเพื่อเปดเว็บไซต แตก็คอยๆพัฒนาไปเรื่อยๆ และดวยความประทับใจในผลงานแนวธรรมชาติของ 

ฮายาโอะ มิยาซากิ และตัวการตูนประหลาดๆ รวมถึงคาแรคเตอรตัวเล็กๆ นารักๆ อาจจะเปนปจจัย

หนึ่งที่มีอิทธิพลตอแนวคิดในการสรางงานของอัยโกะ บวกกับความที่อัยโกะชื่นชอบในธรรมชาติและ

สัตวโลกเปนทุนเดิมอยูแลว ส่ิงนี้จึงนาจะสงผลตออัตลักษณในผลงาน ดังจะเห็นไดจากผลงาน

ของอัยโกะที่มักจะชอบวาดคาแรคเตอรตัวประหลาดๆ นารักๆ และเนนเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติ 

ฉะนั้น สารคดีเกี่ยวกับชีวิตสัตวโลกที่ซื้อเก็บไวดูมากมายจึงเปนแหลงขอมูลแหงความคิดสรางสรรคที่

สําคัญของอัยโกะ  

        นอกจากนั้น อัยโกะยังมีการพัฒนารูปแบบของคาแรคเตอรใหมีความนารักมากขึ้น 

เพราะรูสึกวาความนารักสามารถเขาถึงคนไดดีกวา เนื่องจากเคยทํางานในรูปแบบที่โหด แตดูเหมือน

จะเขาถึงคนไดนอย จึงพัฒนาใหดูนารักขึ้น จนผูที่ชื่นชอบผลงานของอัยโกะมีทั้งผูหญิงและผูชาย 

ตลาดจึงคอนขางกวาง นอกจากนั้น เทรนดก็มีสวนสําคัญตอแรงบันดาลใจที่เชนกัน โดยจะตองนํามา

สอดแทรกไวในผลงานบาง เพื่อสรางความรวมสมัยใหกับผลงานและเขาถึงผูชมในวงกวางมากขึ้น และ

นอกจากจะพัฒนาคาแรคเตอรใหดูนารักขึ้นแลว ยังมีการพัฒนาเพื่อใหนําไปใชงานตอไดสะดวกขึ้นอีก

ดวย ดังจะเห็นไดจากคาแรคเตอรของเหลาเดวี่ โจนส เวอรชั่น 2 ที่ไดมีการลดทอนสวนตางๆของ

คาแรคเตอรใหมี รูปทรงเรขาคณิตเปนพื้นฐาน  เพื่อใหงายขึ้นสําหรับการนําไปพัฒนาตอเปน

ภาพเคลื่อนไหว 

        สวนในการเผยแพรตัวตนและผลงานนั้น อัยโกะไดดึงคุณสมบัติเดนที่แตกตางกันของ

เว็บไซตแตละประเภท มาบริหารจัดการเพื่อสรางประโยชนสูงสุดในการเผยแพรอัตลักษณใหเหมาะสม

ที่สุด ทั้งการใชเว็บไซตสําหรับฝากรูปภาพอยางเชน เว็บฟลิคร เพื่อเพิ่มโอกาสในการถูกคนพบจากผูอ่ืน
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ที่อยูทั่วทุกมุมโลก และใชเว็บไซตสวนตัวใหเปนพอรตฟอลิโอ เนื่องจากคนทั่วไปไมสามารถจะมา

พูดคุยหรือสัมผัสตัวจริงของตนเองได เว็บไซตสวนตัวจึงเปนเสมือนภาพตัวแทนของอัยโกะ และใชเว็บ

บล็อกเปนพื้นที่สําหรับเก็บรวบรวมและบอกเลารายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมตางๆที่ตนเองไดเขาไปมี

สวนรวม สวนเฟซบุคนั้นดูเหมือนอัยโกะจะตั้งใจใหเปนพื้นที่สําหรับการประชาสัมพันธ เผยแพรผลงาน 

ซึ่งบางครั้งก็มีการจัดกิจกรรมเล็กๆนอยๆเพื่อรวมสนุกกับแฟนๆ เปนการดูแลและรักษาฐานของกลุม

แฟนๆที่ชื่นชมและติดตามผลงาน ซึ่งเว็บไซตทั้งหมดนี้จะมีล้ิงคที่สามารถเชื่อมตอถึงกันไดทั้งหมด  

       ล้ิงค เปรียบเสมือนจุดเชื่อมตอที่ สําคัญ ที่จะนําพาผูคนทั่วทุกมุมโลกมาสูเว็บไซต

ของอัยโกะ จึงถือเปนสิ่งสําคัญที่ชวยใหชื่อของเว็บไซต www.studioaiko.com ปรากฏอยูในอันดับตนๆ
ในการสืบคนขอมูลของกูเกิ้ล ซึ่งสวนหนึ่งนั้นมาจากการสรางความสัมพันธกับเพื่อนรวมวงการที่เปน

ชาวตางชาติ อันจะนํามาซึ่งการแลกลิ้งค สงผลใหเกิดการกระจายลิ้งคไปยังเว็บไซตในตางประเทศ 

       นอกจากการเผยแพรอัตลักษณผานเว็บไซตซึ่งเปนสื่อทางอินเตอรเน็ตแลว อัยโกะยังมี

การออกแสดงผลงานในงานที่เกี่ยวกับการออกแบบ ซึ่งเปนการออกพบปะผูคนเพื่อสรางชื่อให 

StudioAiko เปนที่รูจัก โดยหนึ่งในงานแสดงผลงานที่อัยโกะไดเขารวมนั้นคือ เทศกาลปลอยแสง ที่เปน

เสมือนเวทีแหงการแสดงออกซึ่งความคิดสรางสรรค ซึ่งเกิดจากการสนับสนุนจากภาครัฐนั้น ถือเปนอีก

หนึ่งชองทางสําคัญที่ชวยใหอัยโกะไดเผยแพรผลงานเพื่อสรางตัวตนใหเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้นไปอีก  

ทั้งจากผูที่มาเที่ยวชมงานและจากสื่อที่มาทําขาวประชาสัมพันธงาน ซึ่งจากการนี้ ก็จะมีการนําไป

เผยแพรตอๆกันไปในวงกวาง  

       จากงานวาด อัยโกะยังไดนําคาแรคเตอรที่สรางขึ้นมาตอยอดเปนสินคา เชน ตุกตา  

พวงกุญแจ โปสการด สําหรับจําหนายเวลาไปออกงานแสดงตามที่ตางๆ ทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ เพื่อตรวจสอบความนิยมหรือเช็คเรตติ้งที่มีตองานคาแรคเตอรของตนวามีคนเขาถึงมาก

นอยแคไหน เหมือนเปนการสํารวจตลาดอีกทางหนึ่ง ซึ่งอัยโกะไมไดคาดหวังเรื่องผลกําไรจากการขาย

มากนัก แตส่ิงที่คาดหวังจริงๆคือการไดสรางสายสัมพันธใหมๆ และสรางการรูจักในวงกวางมากขึ้น 

เนื่องจากภายในงานจะมีชาวตางชาติมาสัมภาษณแลวนําไปลงในเว็บของเขาเกี่ยวกับคาแรคเตอร

ดีไซนจากประเทศไทย นอกจากการสรางชื่อในวงกวางแลว อัยโกะยังพยายามสรางการจดจําชื่อของ

สตูดิโออัยโกะอีกดวย ดังจะเห็นไดจากชิ้นงานในชวงที่ผานมานั้นมักจะมีปายสัญลักษณสตูดิโออัยโกะ

แปะอยูเสมอ  

       ส่ิงที่อัยโกะไดรับจากงานออกแบบคาแรคเตอร นอกจากการนํามาตอยอดเปนสินคาแลว 

ส่ิงที่อัยโกะไดรับตามมาอีกคือ งานที่เกิดจากการวาจางจากลูกคาที่สนใจงานในแนวของเธอ ซึ่งเปน

งานที่สรางรายไดใหอัยโกะมาเรื่อยๆ นอกจากนี้อัยโกะยังมีโครงการที่เปนงานสรางสรรคสวนตัวคือ 
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ผลิตหนังสือภาพประกอบ และแอนิเมชั่นที่เปนคาแรคเตอรของแกงคเดวี่ โจนส ซึ่งเมื่อทําเสร็จ

แลวอัยโกะตั้งใจวาจะนําไปเผยแพรทางยูทูปโดยจะลงเปนตอนสั้นๆติดๆกันไปเรื่อยๆ  

       นอกจากนั้น องคความรูเกี่ยวกับวิธีการสรางตัวตนที่กลั่นจากประสบการณของผู

สรางสรรคทานอื่นที่ประสบความสําเร็จมาแลว และถูกแบงปนไวในเว็บไซตของตางประเทศ ก็มีสวน

ชวยใหอัยโกะไดนํามาเปนแนวปฏิบัติและเดินตามรอยโดยนํามาปรับใชใหเขากับเสนทางของตนเองอีก

ดวย 
 

     ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวา กระบวนการสรางอัตลักษณของอัยโกะนั้น เร่ิมจากการชอบ

วาดการตูนตั้งแตวัยเด็ก ตอเนื่องมาจนเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย ในสาขาวิชาที่สงเสริมความชอบ

เดิมนั้น รวมถึงการไดทําศิลปนิพนธในหัวขอเกี่ยวกับการออกแบบคาแรคเตอร ทําใหอัยโกะมี

ฐานความรูในดานนี้แนนขึ้น ผนวกกับการไดเขาทํางานที่บริษัทเกมสและการทํางานวาดภาพประกอบ

สําหรับเด็ก ซึ่งในการทํางานนั้น ทําใหอัยโกะตองฝกฝนพัฒนาตนเองเพิ่มเติม ทําใหเกิดทักษะในทั้ง

ดานโปรแกรมกราฟกและทักษะในดานการวาดคาแรคเตอรเพื่อนําไปใชประโยชนในการทํางาน  

      จนเมื่อการทํางานเริ่มอ่ิมตัวและออกจากงาน อัยโกะจึงเริ่มสรางเว็บไซตสําหรับเปนพอรต

ฟอลิโอเพื่อรองรับการจางงานจากผูที่สนใจเปนลูกคา โดยสรางเว็บไซตไปพรอมๆกับการวาด

ภาพประกอบและวาดคาแรคเตอรเพื่อนําเสนอเปนผลงาน 

      อัตลักษณในผลงานของอัยโกะมีที่มาจากธรรมชาติเปนสวนใหญ โดยแหลงที่มาสําคัญ

ของคาแรคเตอรของอัยโกะคือสารคดีเกี่ยวกับธรรมชาติและชีวิตสัตว นอกจากนั้น อัยโกะยังมีแรง

บันดาลใจที่สําคัญคือ ผลงานแนวธรรมชาติของ ฮายาโอะ มิยาซากิ ซึ่งอาจจะเปนปจจัยหนึ่งที่สง

อิทธิพลถึงแนวคิดในการสรางงานของอัยโกะดวยก็เปนได 

      เมื่อผลงานและเว็บไซตพรอมแลว ตอไปก็เปนชวงเวลาเผยแพรเพื่อสรางการรับรู ซึ่งการ

สรางชื่อเสียงและการรับรูในวงกวางนั้น อัยโกะใชความกาวหนาทางเทคโนโลยีอินเตอรเน็ตและเว็บไซต

ที่มีคุณสมบัติเดนแตกตางกันมาเปนตัวชวยใหการเผยแพรอัตลักษณนั้นมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น โดย

มีการใชแนวคิดในการสรางแบรนดมาเปนแนวปฏิบัติดวย เชน การใสสัญลักษณ StudioAiko ลงไปใน

ภาพเสมอเพื่อใหคนจดจําชื่อได นอกจากนั้น อัยโกะยังศึกษาวิธีการนําเสนอตัวตนจากผูรูที่นํามา

แบงปนไวในอินเตอรเน็ตและนํามาประยุกตใชใหเขากับตนเองอีกดวย 

      นอกจากนั้น เปนการออกอีเวนททั้งในประเทศและตางประเทศ การแลกลิ้งคเว็บไซคกับ

เพื่อนตางชาติในวงการคาแรคเตอร การนําคาแรคเตอรมาผลิตเปนสินคาแฮนดเมด ส่ิงเหลานี้คือการ

ทําใหชื่อของ StudioAiko ถูกเผยแพรไปในวงกวาง สามารถเพิ่มการถูกคนพบจากลูกคาหรือผูที่สนใจ

ในอัตลักษณของงานอัยโกะและตองการวาจาง 
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       ปจจุบัน อัยโกะมีโครงการผลิตหนังสือภาพประกอบ และแอนิเมชั่นที่เปนเรื่องราวเกี่ยวกับ

เหลาคาแรคเตอรเดวี่ โจนส โดยตั้งใจจะนําเผยแพรลงยูทูป ซึ่งทั้งสองอยางนี้ยังอยูในชวงดําเนินการ 

 
 2.4 ผูวิจัยนําผลการศึกษากระบวนการสรางอัตลักษณไปสอบทานกับผูสรางสรรค 

StudioAiko พบวา 

                   ผลการศึกษาตั้งแตจุดเริ่มตนของความคิด การพัฒนา การเผยแพรอัตลักษณ และปจจัย

ตางๆที่มีผลตอกระบวนการสรางอัตลักษณ แลวสรุปเปนกระบวนการสรางอัตลักษณในมุมมองของ

ผูวิจัยนั้น ผูสรางสรรคอัยโกะไดสอบทานแลว พบวา มีการขอแกไขเล็กนอยในสวนของป พ.ศ.เกิด โดย

แกไขจากป พ.ศ.2525 เปน ป พ.ศ.2523 โดยบทวิเคราะหในสวนอื่นๆ อัยโกะไดยืนยันวาถูกตองและไม

ตองแกไขใดๆ 
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 ตาราง 2  รายละเอียดปจจัยเฉพาะบุคคลของผูสรางสรรค StudioAiko 

จุดเริ่มตนของความคดิ 
เพศ อายุ ครอบครัว การศึกษา เพื่อน การทํางาน จุดเริ่มตนยความสนใจ IDOL แรงบันดาลใจ จุดเริ่มตนสรางอัตลักษณ 

หญิง 
 
 
 
 
 

32 สนับสนุน 
ใหอิสระ 

ออกแบบ 
นิเทศศิลป 
ม.กรุงเทพ 
 

สวนใหญเปน
โปรแกรมเมอร 
และนัก
ออกแบบ
กราฟก 

เคยทํางานเปน 
อารตไดเร็คเตอรของ 
บ.ผลิตเกมส 
ปจจุบันเปน 
นักออกแบบอิสระ 

-ชอบวาดการตูนตัง้แต
เด็ก 
-ชอบคาแรคเตอร2มิติ 
ในแบบภาพประกอบเลย
อยากสรางคาแรคเตอร
ของตัวเองบาง 

-ฮายาโอะ มิยา
ซากิ เจาของ
สตูดิโอจิบลิ  
-ทิม เบอรตัน 

- ธรรมชาติ สัตวโลก -สรางเว็บไซตสวนตัว
เพื่อเปนพอรตฟอลิโอ
สําหรับรับงานทาํแบบ
อิสระ 
 

การพัฒนาอัตลกัษณ 
แนวคิด เทคนิค การตอยอด 

ชื่อแทนตัว แนวคิดงาน ลักษณะงาน อิทธิพลตองาน เครื่องมือ โปรแกรม 
กราฟก 

เทคนิค
เฉพาะตัว 

การพัฒนาฝมือ สินคา การวาจาง ขายลิขสิทธิ์ 

StudioAiko 
ชื่อเลนวา“อัย” 
เพื่อใหรูสึก
เหมือนเปน
สตูดิโอสรางงาน 

-ธรรมชาติ 
-ดูแลว
อารมณด ี
-มีความ
เปนมิตร 

-คาแรคเตอร
แนว
ภาพประกอบมี
เรื่องราว 
-แอนิเมชั่น 

-ความชอบและ
ความสนใจ
ในชวงนัน้ 
-เทรนด 
-ความตองการ
ของตลาด 

คอมพิวเตอร
และแบมบู   
วาคอมหรือ
เมาสแบบ
ปากกา 

อิลลัสเตรเตอร 
โฟโตชอป 
แฟลช 

-สอดแทรก
รายละเอียดใน
งาน 

-ติวเตอรเรียล/
ฮาวท ู
ในอินเตอรเน็ต 
-หนังสือ 

ตุกตา
รูปแบบ
ตางๆ  การด 
เข็มกลัด ที่
ใสลูกกุญแจ 
สมุดบันทึก  

งาน
ออกแบบ
กราฟก
ตางๆ 

- 

การเผยแพรอัตลกัษณ 
เว็บไซตทีใ่ชงานและจุดประสงคในการใชงานในแตละเว็บ วิธีการในการนําเสนอขอมูลตางๆบนเวบ็ไซต สิ่งที่ไดรบั/และคาดหวงัจะไดรับ 

เว็บสวนตัว เว็บบล็อก เว็บฝากผลงาน เว็บที่ใชบอยที่สุด ขอมูลในการอัพ ความถี่ในการอัพ แนวคิดในการอัพ ดานสังคม ดานการงาน อื่นๆ 

- จดทะเบียนชื่อ 
StudioAiko 
 
 
 

บล็อกสปอต -ดีเวียนอารต 
-ฟลิคเกอร 

- เฟซบุค/
StudioAiko 
-เฟซบุค/Sikan 

-งานเสก็ตซ 
-ผลงานสําเร็จ 
-ติวเตอรเรียล/
ฮาว ทู 
-กิจกรรมที่ไดทํา 

- พจิารณาจาก
ความเคลื่อนไหว
ของผูชม 

-นําเสนอผลงาน 
-รักษาฐานแฟน
คลับ 
-ตรวจสอบความ
นิยม 

-สรางตัวตน 
-มีชื่อเสียง 
-สรางสาย
สัมพันธ 

-มีการวาจาง
งาน 
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ผูสรางสรรคคนที่ 2  Gugggar   
    Gugggar หรือ กุกกา เปนนามแฝงของคุณอลงกรณ สงวนสุข ผูสรางสรรคที่ถือกําเนิดและ

เติบโตขึ้นมาในบริบทวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม กุกกาเกิดเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2522 จบ

การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการออกแบบ คณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปจจุบันทํางาน

ประจําในตําแหนงนักออกแบบคาแรคเตอรและแอนิเมเตอร ที่บริษัท ทูสปอต คอมมิวนิเคชั่น จํากัด 

นอกจากนั้น กุกกายังไดทํางานสวนตัวนอกเหนือเวลางานประจํา เชน วาดการตูนรวมกับนักเขียนทาน

อ่ืนๆในหนังสือการตูนชุด “วันกอนครับ” กับ E-magazine ชื่อ “ Monday” ของ สํานักพิมพอะบุค 

(A Book) และวาดการตูนในแมกกาซีน(Magazine)ชื่อ BERRY ของบริษัท เลิฟไลค รวมถึงรวมงานกับ

บริษัท Freash Game ทําเกมบนไอโฟน(I Phone) ซึ่งคาดวานาจะออกจําหนายในชวงตนป 2555 นี้ 

    การดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยมีข้ันตอนการศึกษาอัตลักษณของกุกกาใน 2 ข้ันตอน

ดวยกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ขั้นตอนที่ 1   ศึกษาอัตลักษณจากชิ้นงาน   
   1.1 ศึกษาอัตลักษณจากชิ้นงาน   
                     ชิ้นงานทีน่ํามาศึกษาในครั้งนี้ประกอบดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ภาพประกอบ 17  สวัสดีพี่กระตาย 2011 ครับ 
 

                 ทีม่า: อลงกรณ สงวนสุข. (2554). (ออนไลน) 
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  นําเสนอบนเว็บไซตเมือ่:  1 มกราคม 2554 

  ลายเสน: ใชเสนตรงในสวนหัวและลําตัว มีเสนโคงในบางสวน เชน หู ใบหนา ปอยผม แขน 

เทา 

  สีสัน:  โดยรวมเปนสีแดงซึ่งเปนสีโทนรอนทั้งตัวคาแรคเตอรและพื้นหลัง แตมีแสงไฟสีเหลือง

ดานหลังชวยขับใหตัวคาแรคเตอรลอยจากพื้นหลังขึ้นมา และมีสีฟาซึ่งเปนสีโทนเย็นชวยขับใหใบหนา

ดูเดน มีการสรางแสงเงาดวยการไลระดับสี และแบงชั้นสีเขม-ออนเพื่อเพิ่มมิติใหกับภาพ 

  รูปรางและรูปทรง:  ตัวคาแรคเตอรมีสวนหัวและลําตัวเปนกลองสี่เหลี่ยม แตอวัยวะนอก

ลําตัวจะมีลักษณะโคงมนโคง 

  พื้นผิวและลวดลาย : สวนใหญจะลงสีแบบพื้นเรียบ  มีลวดลายประกอบดานหลัง

คาแรคเตอรเพื่อขยายความเรื่องราวใหชัดเจนขึ้น แตไมมากเกินไปจนดึงความสนใจจากตัวคาแรคเตอร

หลัก 

  ลีลาทาทางของคาแรคเตอร: กําลังวิ่งมาขางหนาดวยทาทางราเริงและสีหนาที่มีความสุข

ดูเปนกระตายที่ซุกซน 

  การจัดวางองคประกอบ: คาแรคเตอรสีแดงใบหนาสีฟาดูเดน ทิ้งรองรอยแหงความซุกซน

ไวเบื้องหลัง 
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ภาพประกอบ 18  ซันนี่กะแซบ 

 

   ที่มา: อลงกรณ สงวนสุข. (2554). (ออนไลน) 

 

  นําเสนอบนเว็บไซตเมือ่:  25 มีนาคม 2554 

  ลายเสน: ใชลายเสนที่หลากหลาย แตโดยรวมจะเห็นเปนเสนตรง 

  สีสัน: มีการสรางแสงเงาดวยการไลระดับสี และแบงชั้นสีเขม-ออนเพื่อเพิ่มมิติใหกับภาพ

อยางคอนขางละเอียดและอิงหลักความเปนจริง 

  รูปรางและรูปทรง: โดยมากจะเปนทรงเหลีย่ม 

  พื้นผิวและลวดลาย: มีการใชเสนและลวดลายอิสระสรางลวดลายของหญาและดิน

เล็กนอยใหพอรูวาคืออะไร 

  ลีลาทาทางของคาแรคเตอร: ยืนนิ่งๆแตแสดงออกทางอารมณผานดวงตาและคิ้ว 
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   การจัดวางองคประกอบ: คาแรคเตอรสองตัวสีสมและสีแดงโทนรอนยืนเปนจุดเดนบน

สนามหญาสีเขียว มีตัวอักษรประกอบภาพสีเดียวกับดินถูกจัดวางในลักษณะคลายมุมมองแบบ 

Isometric มีมุมมองของภาพต่ํากวาระดับสายตาเหมือนผูชมมองมาจากดานบน 

 
 

 

ภาพประกอบ 19  Unleash The Power! 

  ที่มา: อลงกรณ สงวนสุข. (2554). (ออนไลน) 

 

  นําเสนอบนเว็บไซตเมือ่:  21 พฤษภาคม 2554  

  ลายเสน:  ใชลายเสนที่หลากหลาย แตสวนใหญจะเปนเสนตรง  โดยจะมีเสนโคงประกอบ

ในบางสวนเพื่อสรางความรูสึกเคลื่อนไหว  

  สีสัน: ใชสีฟาโทนเย็นเปนหลักในสวนของคาเตอรที่เปนสัตวประหลาดยักษ เพิ่มความ

นาสนใจดวยสีแดงสมโทนรอนของคาแรคเตอรมือปราบและตัวอักษร 

  รูปรางและรูปทรง: โดยมากจะเปนทรงกลองสีเ่หลี่ยม 
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  พื้นผิวและลวดลาย: มีการสรางแสงเงาดวยการไลระดับสี และแบงชั้นสีเขม-ออนเพื่อเพิ่ม

มิติใหกับภาพอยางคอนขางละเอียดและอิงหลักความเปนจริง ในสวนของสัตวประหลาดยักษมีการ

สรางพื้นผิวของแสงเงาแบบไมเรียบ 

  ลีลาทาทางของคาแรคเตอร: คาแรคเตอรผูสรางสรรคปลดปลอยคาแรคเตอรสีสมให

ออกมาแสดงพลังปราบสัตวประหลาดยักษ ใหความรูสึกถึงการเคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว และอารมณ

เจ็บปวดจากการถูกฟนของเจาสัตวประหลาด 

  การจัดวางองคประกอบ: คาแรคเตอรสีสม สัตวประหลาด ผูสรางสรรค และอักษร

ประกอบภาพสีแดงสม ถูกจัดวางไลลงมาในลักษณะเปอรสเปคทีฟ มีมุมมองของภาพต่ํากวาระดับ

สายตาเหมือนผูชมมองมาจากดานบน มีจุดเดนหลักอยูที่ตัวคาแรคเตอรสัตวประหลาด คาแรคเตอรสี

สม ตัวอักษรและคาแรคเตอรผูสรางสรรคตามลําดับ 

 

 
 

ภาพประกอบ  20  อยาหกัโหมนะเออ 

 

  ที่มา: อลงกรณ สงวนสุข. (2554). (ออนไลน) 
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  นําเสนอบนเว็บไซตเมือ่:  4 มิถนุายน 2554 

  ลายเสน: เสนโคงที่มีลักษณะเหมือนสัตวประหลาดชวยใหภาพดูมีการเคลื่อนไหวขึ้นสู

ดานบนและชวยนําสายตามาสูคาแรคเตอรทรงกลองดานลาง  

  สีสัน: โดยรวมมีสีน้ําเงินอมดําซึ่งเปนสีโทนเย็นเปนสีหลัก แตมีสีโทนน้ําตาลของคาแรคเตอร

ซึ่งเปนสีโทนรอนเปนจุดสนใจดานลาง มีการไลระดับสีเพื่อสรางแสงเงาและแบงชั้นสีเขม-ออนเพื่อเพิ่ม

มิติใหกับภาพอยางคอนขางละเอียดและอิงหลักความเปนจริง  

  รูปรางและรูปทรง: มทีั้งรูปทรงเหลีย่มของคาแรคเตอรและทรงโคงของสัตวประหลาดอยู

รวมกัน 

  พื้นผิวและลวดลาย: มีการสรางพื้นผิวของพื้นหลังเปนลายเสนถี่ๆ มีตัวอักษรเลื่อนไหลใน

ลักษณะเปอรเปคทีฟ 

  ลีลาทาทางของคาแรคเตอร: มีทางทางเหนื่อยกับการสรางสรรคผลงานและดูเหมือนวา

ควรจะตองพักผอนบางแลว 

  การจัดวางองคประกอบ: คาแรคเตอรสีน้ําตาลดูเดนเรืองรองบนพื้นรัศมีสีขาว ทามกลาง

ความมืดของบรรยากาศมืดทึมและดูลึกลับที่มีสัตวประหลาดแฝงอยู มีมุมมองของภาพอยูเหนือระดับ

สายตา 
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ภาพประกอบ 21  Rusty Invader! 

 

   ที่มา: อลงกรณ สงวนสุข. (2554). (ออนไลน)  

 

  นําเสนอบนเว็บไซตเมือ่:  3 สิงหาคม 2554 

  ลายเสน: คาแรคเตอรที่มีเสนตรงทรงกลองถูกขับใหดูเดนขึ้นมาจากกลุมของเสนโคงที่ดู

เหมือนเปลวไฟ 

  สีสัน: สีฟาสดใสซึ่งเปนสีโทนเย็นของชุดคาแรคเตอรดูเดนขึ้นมาจากเปลวไฟสีแดงเหลือง 

โทนรอนดานหลัง  

  รูปรางและรูปทรง: รูปทรงของไปที่พร้ิวเอนไปทางดานหลัง ใหความรูสึกถึงพลังของไฟที่ 

ลุกโชน 

  พื้นผิวและลวดลาย: กลุมเสนสีชมพูออน-เขมที่มีพื้นผิวขรุขระดานหลังของกลุมไฟ ชวย

เสริมใหภาพดูมีการเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว 
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  ลีลาทาทางของคาแรคเตอร: กําลังวิ่งมาอยางรวดเร็ว 

  การจัดวางองคประกอบ: ตัวคาแรคเตอรสีฟาถูกจัดวางที่มุมลางขวา  โดยมีมุมมองใน

ลักษณะเปอรเปคทีฟจากทางดานขาง 

 

 
ภาพประกอบ  22  Lord Ganesh Bless You 

 

   ที่มา: อลงกรณ สงวนสุข. (2554). (ออนไลน)  
 

  นําเสนอบนเว็บไซตเมือ่:  21 สิงหาคม 2554  

  ลายเสน: ลายเสนตรงทรงกลองของคาแรคเตอรดูเดนขึ้นมาจากบรรดาเสนโคงของพื้นหลัง 

  สีสัน: สีชมพูโทนรอนของพื้นหลังชวยขับใหสีฟาของคาแรคเตอรดูโดดเดนขึ้น 

  รูปรางและรูปทรง: คาแรคเตอรจะมีรูปทรงโดยรวมเหมือนกลองสี่เหลี่ยม 

  พื้นผิวและลวดลาย: พื้นหลังมีลวดลายที่เต็มไปดวยเสนโคงดูออนหวาน 
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  ลีลาทาทางของคาแรคเตอร: สงบนิ่งในทาทางที่ อิงมาจากความเปนจริงของพระ 

พิฆเณศวร 

  การจัดวางองคประกอบ: คาแรคเตอรดูเดนอยูตรงกลางบนพื้นหลังแบบสมดุลซายขวา

เทากันใหความรูสึกจริงจัง 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 23  เสื้อยืดน้าํ(ใจ)ทวม 

 

   ที่มา: อลงกรณ สงวนสุข. (2554). (ออนไลน) 
 

  นําเสนอบนเว็บไซตเมือ่:  10 ตุลาคม 2554  

  ลายเสน: สวนใหญใชเสนโคง คาแรคเตอรจึงดูนุมนวล 

  สีสัน: ใชสีฟาเปนหลัก มีสีชมพูแซมเล็กนอยเพื่อเพิ่มความสดใส 

  รูปรางและรูปทรง: มีลักษณะเปนหยดน้ําตามแนวคิดในการสราง 
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  พื้นผิวและลวดลาย: มีการลงสีแบบพื้นเรียบ 

  ลีลาทาทางของคาแรคเตอร: กําลังกางรมเพื่อกันฝนใหผูประสบอุทกภัยดวยทาทางยิ้ม

แยมใจดี 

  การจัดวางองคประกอบ: คาแรคเตอรน้ําจัดวางตรงกลางภาพ มีตัวอักษรดานหลังเพื่อ

ขยายความเรื่องราวใหชัดเจนขึ้น 

 

 

 
 

ภาพประกอบ  24  The Kraken Robo! 
 

  ที่มา: อลงกรณ สงวนสุข. (2554). (ออนไลน)  
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  นําเสนอบนเว็บไซตเมือ่:  30 ตุลาคม 2554  

  ลายเสน: มีการใชเสนที่หลากหลาย ตัวอักษรมีการจัดวางแบบจัดเอียงในหลายแนว ให

ความรูสึกที่ดูตื่นเตนและมีการเคลื่อนไหว 

  สีสัน: ใชสีสมโทนรอนเปนพื้นหลังขับใหคาแรคเตอรและพาหนะสีเขมดูเดนขึ้นมา มีการไล

ระดับสีและแบงชั้นสีเขม-ออนในการสรางแสงเงาเพื่อเพิ่มมิติใหกับภาพอยางคอนขางละเอียดและอิง

ตามหลักความเปนจริง 

  รูปรางและรูปทรง: มหีลากหลายรูปทรงมาประกอบกัน 

  พื้นผิวและลวดลาย: พื้นหลังสีสมดานบนมีการลงสีที่เรียบ ดานลางมีการเพิ่มลายเสนสี

เหลืองทําใหพื้นหลังดูไมเรียบเกินไปและแนวของเสนสีเหลืองมีการวางแบบเปอรสเปคทีฟจึงกลายเปน

เสนนําสายตาไปสูหองควบคุม 

  ลีลาทาทางของคาแรคเตอร: กําลังควบคุมพาหนะดวยสีหนาเครงเครียด 

  การจัดวางองคประกอบ: คาแรคเตอรและพาหนะคูใจถูกจัดวางดานลาง ทิ้งพื้นที่วางของ

พื้นหลังดานบนไวเหมือนเปนทองฟาที่อยูสูง  มุมมองของภาพอยูเหนือระดับสายตา  ตัวอักษรถูกจัด

วางไวดานลางเพื่อขยายความภาพ 
 
 
 



97 
 

 
ภาพประกอบ 25   Lucky Invader! 

 

  ที่มา: อลงกรณ สงวนสุข. (2554). (ออนไลน) 

 

  นําเสนอบนเว็บไซตเมือ่:  20 พฤศจกิายน 2554 

  ลายเสน: ประกอบดวยเสนตรงเปนสวนใหญ  มีเสนโคงประกอบในสวนของใบหนา หู 

  สีสัน: ใชสีฟาในสวนของเครื่องแตงกาย แซมดวยสีเนื้อที่ใบหนา มีการลงแสงเงาเพื่อเพิ่มมิติ

ใหกับภาพอยางคอนขางละเอียดและอิงตามหลักความเปนจริง 

  รูปรางและรูปทรง: เปนทรงเหลี่ยมเหมือนกลอง ในมุมมองลักษณะคลายไอโซเมตริกดู

ปอมๆเหมือนเด็กๆ 

  พื้นผิวและลวดลาย: มีการลงสีในลักษณะเปนคราบใหดูเหมือนเกา 

  ลีลาทาทางของคาแรคเตอร: ยืนนิ่งๆเหมือนเปนการแนะนําคาแรคเตอร มีรอยยิ้มที่ 

ดูกวนๆ ข้ีเลน 
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   การจัดวางองคประกอบ: คาแรคเตอรยืนหันขางอยูบนแทนเหล็กในลักษณะคลายไอโซ

เมตริกทําใหคาแรคเตอรดูมีมิติ มีการใชมุมมองตํ่ากวาระดับสายตาทําใหมองเห็นรายละเอียดของ

สวนบนชัดเจน 

 

 
 

ภาพประกอบ 26  Happy New Year 2012! 

  ที่มา: อลงกรณ สงวนสุข. (2554). (ออนไลน) 
 
  นําเสนอบนเว็บไซตเมือ่:  31 ธันวาคม 2554   

  ลายเสน: สวนใหญเปนเสนตรงและเสนซิกแซก 

  สีสัน: ใชสีเขียวแนวพาสเทลโทนเย็นเปนหลัก แซมดวยสีสมโทนรอนในสวนปกเพื่อเพิ่ม

ความสดใส มีการไลระดับสีและแบงชั้นสีเขม-ออนในการสรางแสงเงาเพื่อเพิ่มมิติใหกับภาพอยาง

คอนขางละเอียดและอิงตามหลักความเปนจริง  
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  รูปรางและรูปทรง: โดยรวมเปนทรงเหลี่ยม หัวโต ตัวเล็ก ปอมๆ ดูเหมือนเด็กๆ 

  พื้นผิวและลวดลาย: มีการใชเสนมุมแหลมสรางหนามบนศีรษะและตามลําตัวใหตัวมังกร

นอยดูมีความสมจริงมากขึ้น 

  ลีลาทาทางของคาแรคเตอร: ยืนยิ้มเทาสะเอวตอนรับปใหม 

  การจัดวางองคประกอบ: มังกรนอยยืนหันขางแบบเปอรสเปคทีฟอยูกลางภาพ ทําใหดูมี

มิติ  โดยมีมุมมองของภาพที่ต่ํากวาระดับสายตาทําใหมองเห็นรายละเอียดของสวนบนอยางชัดเจน 

 
  ผลการศึกษาจากชิ้นงานอัตลักษณจากชิ้นงานสามารถสรุปไดดังนี้  
  จากการวิเคราะหคุณลักษณะและองคประกอบของชิ้นงานออกแบบคาแรคเตอรของกุกกา 

ในหลายๆชิ้นที่ผานมา ผูวิจัยสามารถสรุปคุณลักษณะที่ถือเปนอัตลักษณของกุกกาที่สะทอนผาน

ผลงานการออกแบบคาแรคเตอรได ดังนี้ 

  คาแรคเตอรที่กุกกาออกแบบมักมีศีรษะและลําตัวเปนทรงเหลี่ยมเหมือนกลอง มีการวาดใน

ลักษณะคลายไอโซเมตริกทําใหภาพมีมิติ ดูมีความลึก และมีการลงแสงเงาโดยอิงหลักความเปนจริง มี

มุมมองของภาพในหลายระดับ ทั้งมุมระดับสายตา มุมต่ํา มุมสูง ทําใหภาพสื่อสารทางอารมณได

ชัดเจนมากขึ้น   สีที่ใชจะเปนสีในแนวหวานสดใส ลีลาของคาแรคเตอรมีทั้งนิ่งและเคลื่อนไหว

เปลี่ยนไปตามเรื่องราวของภาพ แตหากเคลื่อนไหวจะมีการใชเสนและมุมมองของภาพที่ใหความรูสึก

ถึงการเคลื่อนไหวอยางรวดเร็วนอกจากนั้น ตัวคาแรคเตอรยังใหความรูสึกที่ดูเหมือนเด็กๆที่ซุกซนและขี้

เลนแฝงอยู 

  ผูวิจัยจึงมีความเห็นวา ลักษณะอันถือเปนอัตลักษณของกุกกาอยูที่ความเปนเหลี่ยมของตัว

คาแรคเตอร ความมีมิติของแสงเงา มุมมองที่หลากหลาย และการใชสีสันแนวหวานสดใส 

 
  1.2 สอบทานอัตลักษณ 

                 ในขั้นตอนนี้ ผูวิจัยนําผลการศึกษาอัตลักษณจากชิ้นงานไปสอบทานกับผูสรางสรรค

กุกกา พบวา กุกกาขอแกไขในบางคําที่ผูวิจัยไดวิเคราะหไววา “มีการวาดในลักษณะคลายเปอรสเปค

ทีฟ   ทําใหภาพมีมิติ” เปน  “มีการวาดในลักษณะคลายไอโซเมตริกทําใหภาพมีมิติ”  สวนการวิเคราะห

ในสวนอื่นๆนั้น กุกกาไดยืนยันวาถูกตองและไมตองแกไขใดๆ 
 

  1.3 สรุปภาพอัตลักษณของ GuggGar  
         การศึกษาอัตลักษณของชิ้นงานในสวนของผูสรางสรรคกุกกา ที่ผานการสอบทาน

เรียบรอยแลวนั้น สามารถสรุปไดวาภาพอัตลักษณคาแรคเตอรของกุกกาอยูที่การสรางคาแรคเตอรใหมี

รูปทรงเหลี่ยมเหมือนกลอง มีการวาดในลักษณะคลายไอโซเมตริกทําใหภาพมีมิติ ดูมีความลึก และมี
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การลงแสงเงาโดยอิงหลักความเปนจริง มีมุมมองของภาพที่หลากหลาย สีที่ใชจะเปนสีในแนวหวาน

สดใส ลีลาของคาเรคเตอรมีทั้งนิ่งและเคลื่อนไหวเปลี่ยนไปตามเรื่องราวของภาพ ตัวคาแรคเตอรให

ความรูสึกที่ดูเหมือนเด็กๆที่ซุกซน 
 

ขั้นตอนที่ 2   ศึกษากระบวนการสรางอัตลักษณของผูสรางสรรค GuggGar 
  2.1 ศึกษากระบวนการสรางอัตลักษณ   

                     ในขั้นตอนนี้ มีประเด็นการศึกษาวิเคราะหตั้งแต จุดเริ่มตนของความคิด การพัฒนา 

อัตลักษณ และการเผยแพรอัตลักษณ เพื่อหาคนหาปจจัยตางๆที่สงผลตอกระบวนการสรางอัตลักษณ 

และเนื่องจากผูสรางสรรคกุกกาพักอาศัยที่จังหวัดเชียงใหม ผูวิจัยจึงดําเนินการขอสัมภาษณโดยสง

แบบสัมภาษณไปทางจดมายอิเล็คทรอนิคส(E-mail) ในวันที่ 23 มกราคม 2555  และไดรับการตอบ

กลับมาในวันที่ 3 กุมภาพันธ 2555   ซึ่งผลการตอบแบบสัมภาษณสามารถจําแนกตามประเด็นไดดังนี้ 

 
  จุดเริ่มตนของความคิด  
   กุกกาเปนคนเชียงใหมโดยกําเนิด ตอนเด็กๆ เขาเติบโตมากับคุณพอ ซึ่งคอนขางเขมงวด

เร่ืองกฏระเบียบและชอบลูกๆใหอานหนังสือ ซึ่งคุณพอจะมีหนังสือใหอานมากมาย ทําใหเขากลายเปน

คนชอบอาน  นอกจากนั้น กุกกายังชอบวาดการตูนมาตั้งแตสมัยเด็กๆ โดยมักจะใชที่วางในหนา

หนังสือเรียนเปนพื้นที่ในการวาดการตูนที่ชอบ ซึ่งเขาไดเลาถึงความทรงจําในชวงนั้นวา “ชอบวาด

การตูนตั้งแตเด็กๆเลยครับ วาดยอดมนุษย สัตวประหลาด เต็มหนังสือเรียนไปหมดเลย ผมเลยชอบ

สายงานที่เกี่ยวกับการตูนไปหมด” (อลงกรณ สงวนสุข. 2555: สัมภาษณ) และดวยความชอบในการ

วาดการตูน เขาจึงสานตอความชอบนั้นดวยการเขาศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาการออกแบบ คณะ

วิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

  จะเห็นไดวา ดวยความชอบในการวาดการตูนตั้งแตสมัยประถม ไดถูกสานตอดวยการเรียน

ระดับมหาวิทยาลัย ในสาขาวิชาที่สงเสริมความชอบนั้นใหเติบโต ฉะนั้น การเรียนในครั้งนี้จึงเปน

เสมือนการวางรากฐานความรูทางศิลปะและการบมเพาะทักษะในการวาดรูปใหแกกุกกา แสดงใหเห็น

วา การเรียนสาขาวิชาการออกแบบในระดับมหาวิทยาลัยนั้น อาจจะเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการบม

เพาะอัตลักษณในแงของทักษะและความรูดานศิลปะใหแกกุกกา 

   ในชวงที่เรียนมหาวิทยาลัย กุกกามีโอกาสไดเรียนเกี่ยวกับแอนิเมชั่น เมื่อเรียนจบเขาจึง

อยากเปนแอนิเมเตอร แตพอไดลองทําจริงๆ จึงรูสึกวาเปนงานที่ตองใชพลังและเวลาอยางมาก แตดวย

ความชอบสายงานที่เกี่ยวกับการตูน “ก็เลยวาดคาแรคเตอรเลน ทําโนนนี่เลนไปกอน ก็รูสึกวาเออสนุก
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ดีแฮะ จนไดมาทํางานออกแบบคาแรคเตอรแบบจริงจังที่บริษัท ทูสปอตนี่แหละครับ ถือเปนจุดเริ่มที่

สําคัญของผมเลย” (อลงกรณ สงวนสุข. 2555: สัมภาษณ) 

   จะเห็นไดวา การออกแบบคาแรคเตอรของกุกกานั้น มีจุดเริ่มตนที่สําคัญจากการไดเขา

ทํางานประจําในตําแหนงนักออกแบบคาแรคเตอรและแอนิเมเตอร ที่บริษัท ทูสปอต คอมมิวนิ

เคชั่น จํากัด ซึ่งการทํางานนั้น จะทําใหมีโอกาสไดคลุกคลีอยูกับส่ิงนั้นเปนประจําจนเกิดความรูความ

ชํานาญ แสดงใหเห็นวา ลักษณะของงานที่ทํานั้น อาจจะเปนอีกปจจัยหนึ่ง ที่สงผลตอการสราง 

อัตลักษณของกุกกา 

 
  การพัฒนาอัตลักษณ   
  กุกกาไดทํางานเปนนักออกแบบคาแรคเตอร ซึ่งถือวาไดทําในสายงานที่ตนเองชอบ แต

บอยครั้งที่งานที่เขาชอบนั้น กลับสรางความอึดอัดใจให เนื่องมาจากการมีขอจํากัดอันมากมายจาก

ความตองการของลูกคา ที่สุดทายแลวผลงานที่สรางสรรคข้ึนก็ไมไดออกมาเปนอัตลักษณของตัวเอง 

ดังที่เขาบอกวา “แรงขับที่สําคัญเลยคือ ความอึดอัดที่ทํางานประจําแลวสุดทายไมไดออกมาเปนตัวเรา 

ดวยขอจํากัดตางๆนาๆ  มันเลยสะสมความอยากทําไวลึกๆ นานเขาก็เลยหาทางระบาย แลวมาเจอ

บล็อกเอกซทีน(www.exteen.com) นี่แหละครับ ตอนนั้นเหมือนไดบานใหม มีที่ระบายแลว ผมบังคับ

ตัวเองให “วาดเลน” แลวอัพโหลดขึ้นบล็อกทุกอาทิตย ซึ่งนั่นมันเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาของผม

เลยก็วาไดครับ” (อลงกรณ สงวนสุข. 2555: สัมภาษณ)  

  จะเห็นไดวา จากความอึดอัดใจที่คอยๆสะสมจนกลายเปนแรงขับดันสําคัญ และการคนพบ 

“บล็อก” ที่เปนเสมือนพื้นที่ที่ทําใหเขาไดปลดปลอย และระบายสิ่งที่อัดอั้นอยูในใจมานาน แสดงใหเห็น

วา “บล็อก” หรือพื้นที่ที่เปนประดิษฐกรรมทางเทคโนโลยีอีกรูปแบบหนึ่งในโลกไซเบอร อาจจะเปนอีก

ปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการพัฒนาอัตลักษณของกุกกา ในแงของการไดแสดงออกซึ่งตัวตน 

  การบังคับตัวเองใหวาดเลนเพื่ออัพโหลดลงบล็อกทุกอาทิตยนั้น ถือเปนสิ่งที่ทําใหกุกกาไดฝก

ฝมือและพัฒนาอัตลักษณของตนเองใหชัดเจนขึ้น ซึ่งกุกกาไดใหทรรศนะเกี่ยวกับการมีอัตลักษณไววา 

งานออกแบบคาแรคเตอรที่มีอัตลักษณหรือสไตลที่ชัดเจนนั้นเปนสิ่งที่สําคัญมาก “อยางแรกเลยคือ จะ

ทําใหคนจํางานของเราไดมากขึ้น พูดงายๆก็คือ คนจะมองเห็นเรามากขึ้น สมมุติมีคนยืนอยูดวยกัน 10 

คน ทุกคนใสเสื้อโทนสีเขียว สีฟา สมมุติเราใสเสื้อสีสมแดง คนจะมองเห็นเราชัดขึ้นในกลุม 10 คนนั้น 

นั่นก็คือสไตล มันชวยสรางความ “แตกตาง” ใหเราดวย อีกอยางผมคิดวามันเปนเหมือนไกดไลน

(Guideline)ใหเรารูวา จะมุงพัฒนาตัวเองไปในทางไหนไดดวยครับ” (อลงกรณ สงวนสุข. 2555: 

สัมภาษณ) 
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   ซึ่งกุกกามีวิธีการพัฒนาอัตลักษณของตนเองโดยการศึกษาวิธีการทั้งในอินเตอรเน็ตและใน

หนังสือแลวลองทดลองทํา ซึ่งเขาไดเลาถึงชวงเวลาในการฝกฝนและพัฒนาไววา “จนมาถึงวันหนึ่ง เรา

ก็อยากมีสไตลของเราเอง ก็เลยลองทําทุกเทคนิคที่ชอบ ดูวิธีทําแบบนั้นแบบนี้ทั้งในอินเตอรเน็ตและใน

หนังสือครับ บางอันทําแบบเคาไมไดหรอก แตวาตอนฝกมันไปเจอกับเทคนิคนั้นเทคนิคนี้ แลวเราชอบ 

เราก็เอามาลองทําเลนดู  พัฒนาและฝกไปเรื่อยๆนะครับ” (อลงกรณ สงวนสุข. 2555: สัมภาษณ) 

  จะเห็นไดวา หนังสือและอินเตอรเน็ตนั้น เปนแหลงความรูสําคัญที่จะนํามาพัฒนาตนเองใหมี

ทักษะความสามารถที่มากขึ้น แสดงใหเห็นวา หนังสือและอินเตอรเน็ตอาจเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการ

พัฒนาอัตลักษณของกุกกาในแงของทักษะในการสรางงาน 

    นอกจากนั้น กุกกายังศึกษาจากศิลปนอีกหลายทานที่เขารูสึกชื่นชอบในผลงาน เชน มิสเตอร

Kone(mrkone.com.mx)ซึ่งเปนศิลปนชาวเม็กซิกัน ที่สรางคาแรคเตอรไดอยางสนุกสานมีชีวิตชีวา 

และTADO( wearetado.wordpress.com) เ จ าของคาแรค เตอร หมี แพนด าตาหวาน  รวมถึ ง 

MEOMI(www.meomi.com/) ผูออกแบบคาแรคเตอรที่ดูนารักแบบเด็กๆ ซึ่งกุกกาบอกวาผลงานของ

ศิลปนเหลานี้มีอิทธิพลตอเขาอยางมาก นอกจากนั้น ก็ยังมีงานของศิลปนทานอื่นอีกมากมายที่เปน

งานคาแรคเตอรแบบเด็กๆ ที่ดูนารักและใหความรูสึกคลายๆงานภาพประกอบนิทานสําหรับเด็ก  “ผม

ชอบงานสไตลนี้เพราะเรารูสึกสนุกตั้งแตเห็นตัวคาแรคเตอรมันแลว โดยที่เรายังไมรูเร่ืองราวอะไรของ

มันเลย บางทีเปนตัวที่ดูจะเปนตัวรายแตเราก็ยังชอบ มันเหมือนเรามองคาแรคเตอรพวกนี้เปนเด็ก

นารักคนหนึ่ง  ทีนี้พอเรามองวาเปนเด็ก เราก็รูสึกไมมีพิษมีภัย ทําใหเขาถึงไดงายอีกดวย”(อลงกรณ 

สงวนสุข. 2555: สัมภาษณ) 

  จะเห็นไดวา จากการเห็นความสําคัญของอัตลักษณที่ชัดเจน อันเปนสิ่งที่ทําใหผลงานมี

ความแตกตาง ซึ่งความแตกตางนั้นจะนํามาซึ่งความโดดเดน ทําใหกุกกาเริ่มพัฒนาผลงาน

คาแรคเตอรเพื่อสรางอัตลักษณใหชัดเจนขึ้น โดยมีผลงานของศิลปนหลายทานเปนแรงบันดาลใจ 

โดยเฉพาะผลงานที่ใหความรูสึกนารักแบบเด็กๆ แสดงใหเห็นวา ผลงานของศิลปนตางๆเหลานี้ อาจจะ

เปนปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาอัตลักษณของกุกกา ดังจะเห็นไดจาก ผลงานคาแรคเตอรของกุกกา

มักจะใหความรูสึกที่ดูเหมือนเด็กๆที่ซุกซน 

         กุกกาไดถือกําเนิด เติบโต และศึกษาจนจบระดับปริญญาตรีที่เชียงใหม เมื่อเรียนจบและเขา

ทํางานที่กรุงเทพไดระยะหนึ่งก็กลับมาทํางานที่เชียงใหม แตเขาบอกวาวัฒนธรรมของเชียงใหมสง

อิทธิพลตอตเขาเฉพาะในดานของความรูสึกในการทํางาน “มีสวนในเรื่องของความรูสึกครับ  การใช

ชีวิตแบบที่นี่ คนที่นี่ บรรยากาศ เร่ืองดีๆและเรื่องนาหงุดหงิดเยอะแยะของที่นี่ ทําใหผมรูสึกอยาก

ทํางานและสนุกกับการทํางานมากกวาตอนอยูที่กรุงเทพประมาณ 16 เทา” (อลงกรณ สงวนสุข. 2555: 

สัมภาษณ)  
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         จะเห็นไดวา บางครั้งวัฒนธรรมรอบตัว อาจจะไมมีผลตออัตลักษณที่เปนรูปธรรม แตมีผล

ทางจิตใจในแงของแรงกระตุนในการสรางงาน 

   สวนอิทธิพลตอการพัฒนาอัตลักษณของงานที่เปนรูปธรรมนั้น กลุมเพื่อนๆถือวามีสวน

สําคัญในการแสดงความคิดเห็นตอผลงานการออกแบบคาแรคเตอรของเขา “ตอสไตลมีแนนอนครับ 

ไดรูมุมมองที่เคามองงานเรา ก็มีสวนในการพัฒนาปรับปรุง หรือแมกระทั่งไดดูงานและแนวความคิด

ของเพื่อน ทําใหรูวา  การมองและการแสดงออกแบบนี้ แบบนี้ มันทําใหคนรูสึกแบบนี้ๆ” (อลงกรณ 

สงวนสุข. 2555: สัมภาษณ) 

    จะเห็นไดวา ความคิดเห็นจากเพื่อนรอบขางทําใหเกิดการปรับปรุงและพัฒนาผลงาน แสดง

ใหเห็นวา เพื่อนอาจจะเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการพัฒนาอัตลักษณของกุกกา     

   และในสวนของทักษะหรือเทคนิคเฉพาะตัวในการสรางงานของกุกกาที่ทําใหผลงานมีอัต

ลักษณแตกตางจากคนอื่นนั้น เขาบอกวาอยูที่การพยายามใชการไลสีและน้ําหนักแสงเงาเกือบเหมือน

จริง แตยังคงลักษณะของการตูนและพยายามใสรายละเอียดของพื้นผิวเขาไปเพื่อใหเกิดความรูสึกที่

นาสนใจยิ่งขึ้น  ดังที่เขากลาววา “ผมชอบเลนกับการไลสีและแสงเงา และใชมุมมองแปลกๆครับ แลวก็

ชอบใหมีอารมณสนุกๆปนอยูในภาพดวย” (อลงกรณ สงวนสุข. 2555: สัมภาษณ) ซึ่งเทคนิคเฉพาะตัว

เหลานี้ จะเห็นไดจากผลงานคาแรคเตอรของเขาที่ถึงแมจะเปนการตูน แตก็มักจะลงแสงเงาแบบอิง

หลักความเปนจริงเสมอ รวมถึงการใชมุมมองที่หลากหลาย       

   สวนแนวคิดในการสรางงานนั้น เขาบอกวาไมมีแนวคิดที่เปนหลักการที่จริงจัง แตจะมาจาก

ความรูสึกสนุกในการทํางาน ซึ่งจากประสบการณในหลายๆงานที่ผานมา เขาพบวา งานชิ้นไหนที่ทํา

แลวสนุกกับมัน งานนั้นจะออกมาดีเสมอ ซึ่งจะตองสนุกกับทั้งวิธีการทํางาน และสนุกกับปญหาที่ตอง

พบเจอในระหวางทํางานดวย ซึ่งเขาคิดวา แนวคิดเชนนี้ เปนสวนหนึ่งที่ทําใหงานหลายชิ้นของเขานั้น 

ดูมีอารมณสนุกๆปนอยูในนั้นดวย 

   จะเห็นไดวา ความรูสึกสนุกในการทํางานมีผลตออารมณสนุกในภาพ แสดงใหเห็นวา 

ความรูสึกขณะสรางงานนั้น อาจเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีผลตออัตลักษณของงาน ในแงของอารมณที่

สะทอนออกมาจากผลงาน 

    นอกจากความรูสึกขณะสรางงานแลว สําหรับกุกกาแลว เทรนดหรือทิศทางของกระแสนิยม

ก็มีความสําคัญเชนกัน แตไมใชทั้งหมด ซึ่งเขาไดใหความคิดเห็นไววา “ผมมองวาเทรนดจะทําใหเกิด

ความรูสึก “รวมสมัย” ในงานของเราและทําใหคนเขาถึงงานไดงายขึ้น แตมันจะมีอายุของมัน  แต

คาแรคเตอรที่มีความชัดเจนมีสไตลเปนของตัวเองอยูในตัวอาจอยูไดตลอดไป” (อลงกรณ สงวนสุข. 

2555: สัมภาษณ) 
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    จะเห็นไดวา เทรนด มีความสําคัญสําหรับกุกกาในแงของการสรางความรวมสมัย แตความ

ชัดเจนในอัตลักษณของคาแรคเตอรนั้นเปนสิ่งที่อยูไดยั่งยืนกวา แสดงใหเห็นวา เทรนด อาจเปนปจจัย

หนึ่งที่มีผลตอการสรางอัตลักษณของกุกกา แตอาจเปนเพียงการนํามาสอดแทรกเพื่อผลลัพธในการ

เขาถึงผูชมไดมากขึ้น แตอัตลักษณโดยรวมนั้นยังคงเดิม 

 
  การเผยแพรอัตลักษณ 

   เมื่อสรางคาแรคเตอรแตละตัวเรียบรอยแลว จากนั้นจึงเปนขั้นตอนของการนําเสนอผลงาน

บนเว็บไซต ซึ่งกุกกาบอกวาการนําเสนอผลงานบนเว็บไซตนั้นมีขอดีหลายอยาง เชน สามารถยอนดู

พัฒนาการของงานไดอยางเปนลําดับ นอกจากนั้นยังสามารถเขาถึงไดโดยงาย และเปดโอกาสใหงาน

ของตนเองถูกคนอื่นเห็นไดงาย ซึ่งก็จะไดรับความคิดเห็น คําติชม หรือมุมมองของคนอื่นที่มีตองานของ

เรากลับมาไดงายดวยเชนกัน 

   จะเห็นไดวา ความสะดวกสบายและประโยชนตางๆที่ไดรับจากการนําเสนอผลงานบน

เว็บไซตนั้นทําใหผูสรางสรรคตางๆนิยมนําเสนอผลงานผานชองทางนี้ แสดงใหเห็นวา เว็บไซตอาจเปน

อีกปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการเผยแพรอัตลักษณของกุกกา 

  นอกจากนั้น อีกหนึ่งความคาดหวังจากการนําเสนอผลงานบนเว็บไซตคือจํานวนของผูชม

งานและผูชื่นชอบงาน ซึ่งเปรียบเสมือนกําลังใจที่สําคัญในการสรางผลงานตอไปเร่ือยๆ ดังที่เขากลาว

วา “ยอมรับโดยดีวา การไดรูวามีคนชอบงานเราเปนสิ่งที่เพิ่มไฟในการทํางานที่สุดครับ แตการไดรับคํา

ติหรือแนะนํา วาควรปรับอยางโนนอยางนี้ ก็เปนเหมือนกระจกมองตัวเองที่ดีดวย  ดังนั้นสิ่งที่ผมหวัง

ที่สุดก็คือ ใหมีคนไดดูงานของผมเยอะๆครับ” (อลงกรณ สงวนสุข. 2555: สัมภาษณ) ซึ่งการมีคนเขา

มาชมผลงานเยอะๆนั้น จะนํามาซึ่งการแสดงความคิดเห็น คําติชม หรือมุมมองของคนอื่นที่มีตองาน

ของเรากลับมา ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาผลงานตอไป 

  จะเห็นไดวา จํานวนของผูชมงานนั้นมีผลตอกําลังใจในการสรางงาน เพราะแสดงใหเห็นวา

ผลงานที่ไดสรางขึ้นนั้นไดรับความสนใจในวงกวาง และทําใหไดรับรูผลสะทอนกลับ(Feedback)ที่มีตอ

ผลงานคาแรคเตอรของตน แสดงใหเห็นวา จํานวนของผูเขาชมงานนั้น อาจเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีผลตอ

การเผยแพรอัตลักษณของกุกกา 

   เว็บไซตที่กุกกานําผลงานไปลงนั้น นอกจากเว็บไซตสวนตัวแลว สวนใหญจะเปนเว็บไซต

แบบคอมมิวนิตี้ (Community) เกี่ยวกับงานภาพประกอบการตูน เชน เว็บบล็อก อยางเชนเอ็กซทีน

(www.exteen.com ) และเว็บไซตแบบพอรตฟอลิโอสําหรับฝากผลงานศิลปะที่สรางจากคอมพิวเตอร

(Computer Art) เชน ดีเวียนอารต(www.deviantart.com) และบีแฮนซ (www.behance.net) และ
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เว็บไซตแบบโซเชียลเน็ตเวิรคอยางเชนเฟซบุค หรือเว็บไซตสําหรับฝากรูปภาพอยางเชนเว็บไซตฟลิค

เกอร  ทั้งนี้เพื่อเปนการเพิ่มชองทางและเพิ่มโอกาสใหผลงานของเขาถูกผูอ่ืนเห็นไดมากขึ้น 

   นอกจากนั้น ในชวงเริ่มแรกของการนําผลงานไปเสนอในเว็บไซตนั้น กุกกาจะเนนเว็บไซตที่มี

กลุมคอมมิวนิตี้เกี่ยวกับงานศิลปะหรือสายงานที่คลายๆกัน เนี่องจากจะมีผูชมที่เปนกลุมคนที่ทํางาน

ดานศิลปะเขามาแสดงความคิดเห็น วิจารณ ติชมหรือแนะนําในบางเรื่องที่เขามองไมเห็น และเว็บไซต

แบบคอมมิวนิตี้ ที่ทําใหผูคนเริ่มรูจักเขาคือ เอกซทีน  

   เนื่องจากเอกซทีน เปนที่แรกที่กุกกาเริ่มนําผลงานคาแรคเตอรในแบบที่เขาอยากทําไป

เผยแพร และเริ่มมีกลุมคนที่รูจักและติดตามผลงานของเขาจากที่นี่ ซึ่งเขาไดกลาวถึงเว็บบล็อกเอกซทีน

ไววา “ถาผมมีโอกาสตองกลาวขอบคุณสื่อไหนสักที่ในโลกนี้ ผมตองขอขอบคุณเอกซทีนดอทคอมนี่

เปนที่แรกเลยครับ” (อลงกรณ สงวนสุข. 2555: สัมภาษณ)   

   จะเห็นไดวา การนําเสนอผลงานในเว็บไซตที่มีลักษณะเปนเว็บไซตแบบคอมมิวนิตี้ และ

เว็บไซตแบบโซเชียลเน็ตเวิรคนั้นมักจะเพิ่มโอกาสการถูกพบเห็นไดมาก เนื่องจากเว็บเหลานี้

เปรียบเสมือนแหลงชุมชนขนาดใหญที่มีผูคนจํานวนมากเขาออกอยูตลอดเวลา แสดงใหเห็นวา 

คุณสมบัติของเว็บไซตแบบคอมมิวนิตี้ และเว็บไซตแบบโซเชียลเน็ตเวิรค อาจเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีผล

ตอการเผยแพรอัตลักษณของกุกกาใหกระจายออกไปในวงกวางมากขึ้น 

   แตในชวงหลังๆนั้น เขาไดหันมาใชเว็บไซตแบบโซเชียลเน็ตเวิรคอยางเฟซบุค  เนื่องจากมี

ความสะดวก และมีคนนิยมใชเปนจํานวนมาก ซึ่งก็แปลวามีโอกาสที่คนจะไดเห็นงานของเขาเปน

จํานวนมากดวยเชนกัน และเฟซบุคไดกลายเปนเว็บไซตที่เขาชอบเขาไปใชงานมากที่สุด ณ เวลานี้ 

เนื่องจากเมื่อเขาไดเพิ่มรูปผลงานใหมๆเขาไป เพื่อนๆหรือคนที่สนใจก็จะรูไดงายที่สุด 

   จะเห็นไดวา คุณสมบัติที่ชวยใหการเผยแพรผลงานเปนไปไดอยางสะดวก และไดผลตอบ

กลับรวดเร็วอยางเฟซบุคนั้น มีสวนชวยในการเผยแพรอัตลักษณไปสูวงกวางเปนอยางมาก แสดงให

เห็นวาเฟซบุค อาจเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการเผยแพรตัวตนและอัตลักษณของกุกกา  

   ในสวนของเว็บไซตสวนตัวนั้น กุกกามีแนวคิดในการออกแบบโดยพยายามทําใหออกมาเปน

ตัวเองที่สุด มีการจัดระบบหรือหมวดหมูขอมูลภายในเว็บไซตใหผูชมเขาถึงงายที่สุดโดยเลือกขอมูล

เฉพาะสวนที่จําเปน การคัดเลือกภาพผลงานนั้นจะเลือกภาพงานที่ชอบกอน จากนั้นมีการแนะนําตัว

คราวๆวาตนเปนใคร ทําอะไร พรอมชองทางการติดตอ และลิ้งคเชื่อมตอไปยังเว็บไซตอ่ืนๆของเขา 

สําหรับผูที่สนใจอยากรูจักเรามากขึ้น โดยภาษาที่ใชในเว็บนั้นจะใชภาษาไทยเปนหลัก และมีสวนที่เปน

ภาษาอังกฤษบางเพื่อใหมีความเปนสากลมากขึ้น แตเว็บไซตสวนตัวนั้น จะมีจํานวนผูเขาชมไมมาก

เทาเว็บไซตที่เปนกลุมคอมมิวนิตี้อยางเชนเว็บบล็อกของเอกซทีน หรือเว็บไซตแบบโซเชียลเน็ตเวิรค

อยางเฟซบุค   
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   จะเห็นไดวา การใชภาษาอังกฤษซึ่งเปนภาษาสากลในสวนของขอมูลเนื้อหา จะสามารถเพิ่ม

การเขาถึงตัวตนและผลงานจากผูชมที่เปนชาวตางชาติไดมากขึ้น แสดงใหเห็นวา ภาษาอังกฤษอาจ

เปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการเผยแพรตัวตนของกุกกา 

   สวนการตอยอดผลงานคาแรคเตอรของกุกกานั้น เมื่อออกแบบเสร็จแลว เขาจะพยายามทํา

ใหออกมาเปนตุกตา ซึ่งอาจจะทําจากผาหรือทําจากไม เพราะเขารูสึกวาอยากเห็นคาแรคเตอรที่ตนเอง

ออกแบบกลายเปนสิ่งที่สามารถจับตองไดจริงๆ และชอบที่จะไดถายรูปกับตัวตุกตาในสถานที่จริง ใหดู

ราวกับวาคาแรคเตอรที่เขาออกแบบนั้นมีชีวิตอยูจริงๆ นอกจากนั้น เขายังมีคาดหวังทางธุรกิจเกี่ยวกับ

งานออกแบบคาแรคเตอรวา “เอาแบบฝนๆเลย ถาไดผลิตออกมาเปนดีไซเนอร ทอย(Designer Toy) 

สักตัวจะเปนความสุขที่สุดในชีวิตคาแรคเตอรดีไซเนอรของผมมากครับ”(อลงกรณ สงวนสุข. 2555: 

สัมภาษณ)   

  ตลอดเสนทางในการสรางอัตลักษณของกุกกา ตั้งแตจุดเริ่มตนของความคิด การพัฒนา 

อัตลักษณ ตลอดจนการเผยแพรอัตลักษณนั้น ประกอบดวยหลายๆสิ่งที่อาจจะเปนปจจัยที่มีอิทธิพล

ตอความคิด และสงผลตอแนวปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 

  
  2.2 ปจจยัทีม่ีผลตอกระบวนการสรางอัตลักษณของ Gugggar  
         ปจจัยที่อาจจะมีผลตอกระบวนการสรางอัตลักษณของกุกกานั้น อาจจะเริ่มตนจาก

ความชอบในการวาดการตูนตั้งแตสมัยเด็ก จากนั้นไดถูกสานตอดวยการเรียนระดับมหาวิทยาลัยใน

สาขาวิชาการออกแบบที่มีสวนชวยสงเสริมใหความชอบนั้นเติบโต ซึ่งการเรียนในสาขานี้นั้นถือเปนการ

วางรากฐานความรูทางศิลปะและเปนการบมเพาะทักษะในการวาดรูปใหแกกุกกา แสดงใหเห็นวา การ

เรียนสาขาวิชาการออกแบบในระดับมหาวิทยาลัยนั้น อาจจะเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการบมเพาะ 

อัตลักษณในแงของทักษะและความรูดานศิลปะใหแกกุกกา 

        เมื่อจบการศึกษา กุกกาไดเขาทํางานประจําในตําแหนงนักออกแบบคาแรคเตอรและแอ

นิเมเตอร ที่บริษัท ทูสปอต คอมมิวนิเคชั่น จํากัด ซึ่งถือเปนจุดเริ่มตนสําคัญที่ทําใหเขามีโอกาสคลุกคลี

กับการออกแบบคาแรคเตอรจนเกิดความรูความชํานาญ แสดงใหเห็นวา ลักษณะของงานที่ทํานั้น 

อาจจะเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการสรางอัตลักษณของกุกกา 

        ถึงแมกุกกาจะไดทํางานออกแบบคาแรคเตอรที่ตนเองชอบ แตความคิดสรางสรรคใน

แบบของตนเองกลับตองถูกขีดกรอบดวยขอจํากัดตางๆที่มาจากความตองการของลูกคา ความกดดัน

อันเกิดจากการตองทําในสิ่งที่รูสึกวาไมใชตนเองนั้น เร่ิมกอใหเกิดเปนความอึดอัดใจและคอยๆสะสม

จนเกิดกลายเปนแรงขับดันที่สําคัญ ประกอบกับการคนพบ “บล็อกเอกซทีน” ซึ่งเปนเสมือนพื้นที่แหง

การปลดปลอยและทําใหเขาไดแสดงออกซึ่งความคิดสรางสรรคในรูปแบบของตนเอง แสดงใหเห็นวา 
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“บล็อก” หรือพื้นที่ที่เปนประดิษฐกรรมทางเทคโนโลยีอีกรูปแบบหนึ่งในโลกไซเบอร อาจจะเปนอีก

ปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการสรางอัตลักษณของกุกกา  ในแงของการเปนพื้นที่ที่สรางโอกาสใหเขาได

แสดงออกซึ่งตัวตน และกุกกายังไดกลาวอีกวา การบังคับตนเองใหวาดรูปเลนและนําเสนอลงในบล็อก

ทุกอาทิตยนั้น ส่ิงนี้ถือเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาอัตลักษณของเขาเลยก็วาได 

         สําหรับกุกกาแลว การที่ผลงานมีอัตลักษณชัดเจนถือเปนสิ่งสําคัญ เนื่องจากอัตลักษณ

ที่ชัดเจนจะเปนสิ่งที่ทําใหผลงานมีความแตกตาง และความแตกตางนั้นจะนํามาซึ่งความโดดเดน จาก

การเห็นความสําคัญของสิ่งนี้ ทําใหกุกกาเริ่มพัฒนาผลงานคาแรคเตอรเพื่อสรางอัตลักษณใหชัดเจน

ข้ึน โดยมีผลงานของศิลปนหลายทานเปนแรงบันดาลใจ โดยเฉพาะผลงานของมิสเตอรKone ซึ่งเปน

ศิลปนชาวเม็กซิกันที่สรางคาแรคเตอรไดอยางสนุกสานมีชีวิตชีวา และTADO เจาของคาแรคเตอรหมี

แพนดาตาหวาน รวมถึง MEOMI ผูออกแบบคาแรคเตอรที่ดูนารักแบบเด็กๆ ซึ่งกุกกาบอกวาผลงาน

ของศิลปนเหลานี้มีอิทธิพลตอเขาอยางมาก นอกจากนั้นยังมีศิลปนอื่นๆอีกหลายทานที่สรางผลงาน

คาแรคเตอรที่ใหความรูสึกนารักแบบเด็กๆ แสดงใหเห็นวา ผลงานของศิลปนตางๆเหลานี้ อาจจะเปน

อีกปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการพัฒนาอัตลักษณของกุกกา ดังจะเห็นไดจากผลงานคาแรคเตอรของกุกกา

มักจะใหความรูสึกที่ดูเหมือนเด็กๆที่ซุกซน 

         นอกจากนั้น เพื่อน อาจจะเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการพัฒนาอัตลักษณของกุกกา 

เนื่องจากความคิดเห็นจากเพื่อนรอบขางที่มีตอผลงานของเขานั้น ยังกอใหเกิดการปรับปรุงและพัฒนา

ผลงานของเขาอีกดวย  

         นอกจากเพื่อนแลว หนังสือและอินเตอรเน็ตก็ถือเปนแหลงความรูสําคัญ ที่เขาสามารถ

เสาะหาเพื่อนํามาพัฒนาตนเองใหมีทักษะความสามารถที่มากขึ้น แสดงใหเห็นวา หนังสือและ

อินเตอรเน็ตอาจเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการพัฒนาอัตลักษณของกุกกาในแงของทักษะในการสราง

งาน 

         สําหรับกุกกาแลว ความรูสึกสนุกในการทํางานนั้นมีผลตออารมณสนุกที่ปรากฏในภาพ 

เนื่องจากอารมณที่ถูกถายทอดลงในไปผลงานนั้นจะสะทอนออกมาและมีผลตอความรูสึกของผูชม 

แสดงใหเห็นวา ความรูสึกขณะสรางงานนั้น อาจจะเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีผลตออัตลักษณของงาน ใน

แงของอารมณที่สะทอนออกมาจากผลงาน 

         นอกจากนั้น กุกกายังมีความเห็นวา เทรนด มีความสําคัญตอการออกแบบคาแรคเตอร

ของตนเองเชนกัน โดยนํามาสอดแทรกบางเพื่อสรางความรวมสมัย แตอยางไรก็ตาม ความชัดเจน

ในอัตลักษณของคาแรคเตอรนั้นเปนสิ่งที่อยูไดยั่งยืนกวา แสดงใหเห็นวา เทรนด อาจจะอีกเปนปจจัย

หนึ่งที่มีผลตอการสรางอัตลักษณของงาน ในแงของการสรางความรวมสมัย  
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         การนําเสนอผลงานในเว็บไซตที่มีลักษณะเปนเว็บไซตแบบคอมมิวนิตี้ และเว็บไซตแบบ

โซเชียลเน็ตเวิรคนั้นมักจะเพิ่มโอกาสการถูกพบเห็นไดมาก เนื่องจากเว็บไซตเหลานี้เปรียบเสมือนแหลง

ชุมชนขนาดใหญที่มีผูคนจํานวนมากมายเขาออกอยูตลอดเวลา แสดงใหเห็นวา คุณสมบัติของเว็บไซต

แบบคอมมิวนิตี้ และเว็บไซตแบบโซเชียลเน็ตเวิรค อาจจะเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการเผยแพร 

อัตลักษณของกุกกาใหกระจายออกไปในวงกวางมากขึ้น 

         ในระยะหลังๆ เว็บไซตที่กุกกานิยมเขาไปใชงานบอยที่สุดคือเฟซบุค เนื่องดวยคุณสมบัติ

ที่สามารถนําเสนอผลงานไดงาย จึงมีสวนชวยใหการเผยแพรผลงานเปนไปไดอยางสะดวก อีกทั้งยัง

ไดผลตอบกลับมาอยางรวดเร็ว รวมถึงมีผูคนนิยมใชเปนจํานวนมาก แสดงใหเห็นวาเฟซบุค อาจจะ

เปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการเผยแพรตัวตนและอัตลักษณของกุกกา  

         ในแตละเว็บไซตที่กุกกานําเสนอผลงานนั้น จะมีการใชภาษาอังกฤษซึ่งเปนภาษาสากล 

โดยเฉพาะในสวนของขอมูลการแนะนําตัวและการติดตอ ซึ่งการใชภาษาอังกฤษนั้นสามารถเพิ่ม

โอกาสในการเขาถึงจากผูชมที่เปนชาวตางชาติไดมากขึ้น แสดงใหเห็นวา ภาษาอังกฤษอาจเปนอีก

ปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการเผยแพรตัวตนสูสากลของกุกกา 

         การที่ผลงานคาแรคเตอรถูกเผยแพรออกไปมากขึ้นเทาไหร จะมีผลตอผูเขามาชมงาน

มากข้ึนเทานั้น ซึ่งจํานวนของผูชมงานนั้นมีผลตอกําลังใจในการสรางงานของกุกกาเปนอยางมาก 

เพราะแสดงใหเห็นวาผลงานที่ไดสรางขึ้นนั้นไดรับความสนใจในวงกวาง และยังทําใหไดรับรูผลสะทอน

กลับที่มีตอผลงานคาแรคเตอรของตน แสดงใหเห็นวา จํานวนของผูเขาชมงานนั้น อาจเปนอีกปจจัย

หนึ่งที่มีผลตอการเผยแพรอัตลักษณของกุกกา 

 
 2.3  สรุปผลกระบวนการสรางอัตลักษณของ Gugggar 
         จากการศึกษาวิเคราะหสามารถสรุปไดวา กระบวนการสรางอัตลักษณของกุกกานั้น 

เกิดจากความชอบในการวาดการตูนมาตั้งแตสมัยเด็กๆ โดยเขามักจะใชที่วางในหนาหนังสือเรียนเปน

พื้นที่ในการแสดงออก และดวยความชอบในการวาดการตูน เขาจึงสานตอความชอบนั้นดวยการเขา

ศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาการออกแบบ คณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม และที่นี่ได

วางรากฐานความรูทางศิลปะและบมเพาะทักษะในการวาดรูปใหแกกุกกา  

         ดวยความชอบสายงานที่เกี่ยวกับการตูน และรูสึกสนุกกับการวาดคาแรคเตอรเลน จนมี

โอกาสไดเขาทํางานประจําในตําแหนงนักออกแบบคาแรคเตอรอยางจริงจังที่บริษัท ทูสปอต จํากัด ซึ่ง

การทํางานที่นี่ ถือเปนจุดเริ่มตนที่สําคัญของเขา 

         ถึงแมกุกกาจะไดทํางานที่ตนเองชอบ แตบอยคร้ังที่งานนั้นกลับสรางความอึดอัดใจ

ใหกับเขาเนื่องมาจากการมีขอจํากัดอันมากมายจากความตองการของลูกคา ที่สุดทายแลวผลงานที่
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สรางสรรคข้ึนก็ไมไดออกมาเปนอัตลักษณของตนเอง ความอึดอัดใจที่คอยๆสะสมจนเกิดกลายเปนแรง

ขับดันสําคัญ ประกอบกับการคนพบ “บล็อกเอกซทีน” ที่เปนเสมือนพื้นที่แหงการปลดปลอยและได

แสดงออกซึ่งตัวตน จากนั้น เขาจึงบังคับตัวเองใหวาดรูปเลนแลวนําเสนอขึ้นบล็อกทุกอาทิตย ซึ่งสิ่งนี้

ถือเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาอัตลักษณของเขา  

          งานออกแบบคาแรคเตอรที่มีอัตลักษณที่ชัดเจนนั้นถือเปนสิ่งสําคัญสําหรับกุกกา และ

จากการเห็นความสําคัญของสิ่งนี้ ทําใหเขาเริ่มพัฒนาผลงานคาแรคเตอรเพื่อสรางอัตลักษณใหชัดเจน

ข้ึน ซึ่งเขามีวิธีการพัฒนาอัตลักษณของตนเองดวยการลองทําทุกเทคนิคที่ชอบ โดยการศึกษาวิธีการทั้ง

ในอินเตอรเน็ตและในหนังสือแลวทดลองทําไปเรื่อยๆ นอกจากนั้น ยังมีผลงานของศิลปนอีกหลายทาน

เปนแรงบันดาลใจ โดยเฉพาะผลงานคาแรคเตอรที่ดูนารักแบบเด็กๆและใหความรูสึกคลายๆงาน

ภาพประกอบนิทานสําหรับเด็ก 

          นอกจากนั้น กลุมเพื่อนรอบขางยังมีสวนสําคัญในการแสดงความคิดเห็นตอผลงานการ

ออกแบบคาแรคเตอรของกุกกา เนื่องจากจะไดรับฟงมุมมองตางๆที่ทําใหเกิดการปรับปรุงและพัฒนา 

รวมถึงการหาความรูเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาและฝกฝนทักษะใหตนเอง ซึ่งแหลงเรียนรูของเขานั้นมาจาก

หนังสือและอินเตอรเน็ตเปนหลัก และส่ิงสําคัญคือตองหมั่นฝกฝนตนเองอยูเปนประจํา 

          เทรนด มีความสําคัญสําหรับกุกกาในแงของการสรางความรวมสมัย และการเขาถึง

กลุมคนไดมากขึ้น แตอยางไรก็ตาม เขาก็ยังเห็นวาความชัดเจนในอัตลักษณของคาแรคเตอรนั้นเปนสิ่ง

ที่อยูไดยั่งยืนกวา  

          นอกจากบล็อกเอกซทีนซึ่งถือเว็บไซตแรกที่กุกกาเผยแพรผลงานแลว เขายังเผยแพร

ผลงานลงในเว็บไซตสวนตัวและเว็บไซตอ่ืนๆอีก อาทิ ดีเวียนอารตและบีแฮนซ รวมถึงเว็บแบบไซตแบบ

โซเชียลเน็ตเวิรคอยางเชน เฟซบุค หรือเว็บไซตสําหรับฝากรูปภาพอยางเชน ฟลิคเกอร ทั้งนี้เพื่อเปน

การเพิ่มชองทางและเพิ่มโอกาสใหผลงานของเขาถูกผูอ่ืนเห็นไดมากขึ้น 

           และการถูกผูอ่ืนเห็นมากขึ้น หรือการมีจํานวนของผูชมงานมากขึ้นนั้น เปนอีกหนึ่ง

ความคาดหวังจากการนําเสนอผลงานบนเว็บไซตของกุกกา ซึ่งเขากลาวไววา การไดรูวามีคนชอบ

ผลงานของเขานั้นเปนสิ่งที่เพิ่มไฟในการทํางานที่สุด และสําหรับคําติหรือคําแนะนํานั้นก็เปรียบเสมือน

กระจกมองตนเอง ซึ่งความคิดเห็นหรือมุมมองของคนอื่นที่สะทอนกลับมาจากการดูผลงานของเขานั้น 

จะสงผลตอการพัฒนาผลงานของเขาตอไป 

            ในชวงหลังๆ นี้ เฟซบุคไดกลายเปนเว็บไซตที่กุกกาชอบเขาไปใชงานมากที่สุด 

เนื่องจากมีความสะดวก และมีคนนิยมใชเปนจํานวนมาก ซึ่งก็แปลวามีโอกาสที่คนจะไดเห็นงานของ

เขาเปนจํานวนมากดวยเชนกัน และเมื่อเขาไดเพิ่มรูปผลงานใหมๆเขาไป เพื่อนๆหรือคนที่สนใจเขาก็จะ

รูไดงายที่สุด 



110 
 

            นอกจากนั้น กุกกายังมีเว็บไซตสวนตัว ซึ่งมีแนวคิดในการออกแบบคือการทําให

ออกมาเปนตัวเองที่สุด โดยเนนการจัดระบบขอมูลภายในเว็บไซตใหผูชมเขาถึงงายที่สุด พรอมบอก

ชองทางการติดตอ และลิ้งคเชื่อมตอไปยังเว็บบล็อกหรือเฟซบุค แตเว็บไซตสวนตัวนั้น จะมีจํานวนผู

เขาชมไมมากเทาเว็บไซตที่เปนกลุมคอมมิวนิตี้อยางเชนเว็บบล็อกของเอกซทีน หรือเว็บไซตแบบ

โซเชียลเน็ตเวิรคอยางเฟซบุค   

            ผลงานคาแรคเตอรที่สรางและนําเสนอในเว็บไซตตางๆนั้น จะมีลักษณะเปนงานวาด

แบบสองมิติ ซึ่งกุกกาบอกวาจะพยายามตอยอดใหงานวาดเหลานี้ออกมาเปนตุกตาที่อาจจะทําจากผา

หรือทําจากไม  นอกจากนั้น เขายังมีความฝนที่คุกรุนอยูในใจอีกวา หากคาแรคเตอรที่เขาออกแบบขึ้น

นั้น ถูกผลิตออกมาเปนดีไซเนอร ทอยสักตัว นั่นคงจะเปนความสุขที่สุดในชีวิตนักออกแบบคาแรคเตอร

ของเขา  

  

    ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวา กระบวนการสรางอัตลักษณของ Gugggar นั้น เร่ิมจาก

ความชอบในการวาดการตูนมาตั้งแตสมัยเด็กๆ จากนั้น จึงไดสานตอความชอบนั้นดวยการศึกษาใน

สาขาการออกแบบ ซึ่งไดวางรากฐานความรูและทักษะทางศิลปะใหกับเขา จวบจนจบการศึกษา และมี

โอกาสไดเขาทํางานประจําในตําแหนงนักออกแบบคาแรคเตอรที่บริษัท ทูสปอต จํากัด ซึ่งการทํางาน

ที่นี่ ถือเปนจุดเริ่มตนที่สําคัญของเขา 

   แตบอยครั้งงานที่ชอบกลับสรางความอึดอัดใจให จากขอจํากัดตางๆจากลูกคา ที่สุดทาย

ผลงานไมไดออกมาเปนตัวเอง ซึ่งความอึดอัดใจนี้คอยๆสะสมจนเกิดกลายเปนแรงขับดันสําคัญ 

ประกอบกับการคนพบ “บล็อกเอกซทีน” ที่เปนพื้นที่ใหเขาไดปลดปลอยและแสดงออกซึ่งตัวตน 

จากนั้น เขาจึงบังคับตัวเองใหวาดรูปเลนแลวนําเสนอขึ้นบล็อกทุกอาทิตย ซึ่งสิ่งนี้ถือเปนจุดเริ่มตนของ

การพัฒนาอัตลักษณของเขา  

  ดวยการเห็นความสําคัญของการมีอัตลักษณ เขาจึงเริ่มพัฒนาคาแรคเตอรเพื่อสรางอัต

ลักษณใหชัดเจนขึ้น ทั้งจากการศึกษาจากในอินเตอรเน็ตและในหนังสือ รวมถึงการรับฟงความคิดเห็น

จากเพื่อนรอบขาง และยังมีผลงานของศิลปนอีกหลายทานเปนแรงบันดาลใจ โดยเฉพาะผลงาน

คาแรคเตอรที่ดูนารักแบบเด็กๆ นอกจากนั้น เทรนด มีสวนสําคัญตอแรงบันดาลใจในแงของการสราง

ความรวมสมัยและทําใหเขาถึงกลุมคนไดมากข้ึน แตอยางไรก็ตาม เขายังเห็นวาความชัดเจนในอัต

ลักษณเปนสิ่งที่อยูไดยั่งยืนกวา  

   ดวยความคาดหวังใหมีผูชมผลงานมากขึ้น กุกกาจึงไดนําผลงานคาแรคเตอรลงเผยแพรใน

หลายเว็บไซต อาทิ บล็อกเอกซทีน ดีเวียนอารต บีแฮนซ ฟลิคเกอร เฟซบุค และเว็บไซตสวนตัว เพื่อ

เพิ่มโอกาสใหผลงานถูกผูอ่ืนเห็นมากขึ้น เนื่องจาดการไดรูวามีคนชมชอบผลงานนั้นเปนสิ่งที่เพิ่มไฟใน
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การทํางานใหกับเขาที่สุด แตในชวงหลังๆ กุกกาชอบใชงานเฟซบุคมากที่สุด เพราะใชงานสะดวก เห็น

ผลตอบรับเร็วและมีคนนิยมใชเปนจํานวนมาก ทําใหโอกาสที่คนจะเห็นงานของเขามีมากขึ้นเชนกัน  

   นอกจากนั้น กุกกายังมีโครงการที่จะตอยอดผลงานคาแรคเตอรที่เขาสรางขึ้นออกมาเปน

ตุกตา และยังมีความฝนอยากเห็นคาแรคเตอรที่เขาออกแบบขึ้นนั้นถูกผลิตออกมาเปนดีไซเนอร ทอย  

 
  2.4  ผูวิจัยนําผลการศึกษากระบวนการสรางอัตลักษณไปสอบทานกับผูสรางสรรค 

Gugggar พบวา  
          ผลการศึกษาตั้งแตจุดเริ่มตนของความคิด การพัฒนา การเผยแพรอัตลักษณ และ

ปจจัยตางๆที่มีผลตอกระบวนการสรางอัตลักษณ แลวสรุปเปนกระบวนการสรางอัตลักษณในมุมมอง

ของผูวิจัยนั้น ผูสรางสรรคกุกกาไดสอบทานแลว ไดยืนยันวาถูกตองและไมตองแกไขใดๆ 
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 ตาราง 3  รายละเอียดปจจัยเฉพาะบุคคลของผูสรางสรรค Gugggar 

 

จุดเริ่มตนของความคดิ 

เพศ อายุ ครอบครัว การศึกษา เพื่อน การทํางาน จุดเริ่มตนความสนใจ IDOL แรงบันดาลใจ จุดเริ่มตนสรางอัตลักษณ 

ชาย 
 
 
 
 
 
 

33 -สนับสนุน 
-เขมงวดกฏ
ระเบียบ 

สาขาการ
ออกแบบ 
ม.เชียงใหม 
 

หลายกลุม นักออกแบบ
คาแรคเตอรและ
แอนิเมเตอร  
บ.ทูสปอต จาํกัด 

-ชอบวาดการตูน
ตั้งแตเด็ก 
-ไดเขาทํางานเปน 
นักออกแบบ
คาแรคเตอร  
บ.ทูสปอต จาํกัด 

-มิสเตอร Kone 

-Tado 

-Meomi 

-สุทธิชาติ ศราภัย
วาณิช 

-เอกสิทธิ์ ไทยรัตน 
-ทรงวิทย สี่กิตติคุณ 

-ความอึดอัดจากงาน
ประจาํที่ไมสามารถสราง
ผลงงานในแบบของ
ตัวเองได 

-การวาดคาแรคเตอร
ลงบล็อกเอกซทีนเพื่อ
ระบายความอึดอัด
จากงานประจํา 
-อยากมอีัตลักษณของ
ตัวเอง 

การพัฒนาอัตลกัษณ 
แนวคิด เทคนิค การตอยอด 

ชื่อแทนตัว แนวคิดงาน ลักษณะงาน อิทธิพลตอ
งาน 

เครื่องมือ โปรแกรม 
กราฟก 

เทคนิค
เฉพาะตัว 

การพัฒนาฝมือ สินคา การวาจาง ขายลิขสิทธิ์ 

Gugggar 
ชื่อเลน“กุก” 
สมัยเรียนเคย
สรางเว็บไซต
Gugggarbar 
นํามาตัด bar 
ออกไป 

มีความ
สนุกสนาน 

-คาแรคเตอร
แนว
ภาพประกอบ
มีเรื่องราว 
 

-มิสเตอร Kone 

-Tado 

-Meomi 

-สิ่งรอบตัว 
-อินเตอรเน็ต 
-หนังสือ 

คอมพิวเตอร
และแบมบู วา
คอม หรือ
เมาสแบบ
ปากกา 

อิลลัสเตรเตอร 
โฟโตชอป 
แฟลช 

การลงแสงเงา
อิงหลักความ
เปนจริง 

-ติวเตอรเรียล/
ฮาวทู 
ในอินเตอรเน็ต 
-หนังสือ 

ตุกตาทําจากผา
หรือไม   
 

วาดการตูน - 

การเผยแพรอัตลกัษณ 
เว็บไซตทีใ่ชงานและจุดประสงคในการใชงานในแตละเว็บ วิธีการในการนําเสนอขอมูลตางๆบนเว็บไซต สิ่งที่ไดรับ/และคาดหวงัจะไดรับ 

เว็บสวนตัว เว็บบล็อก เว็บฝากผลงาน เว็บที่ใชบอยที่สุด ขอมูลในการอัพ ความถี่ในการอัพ แนวคิดในการอัพ ดานสังคม ดานการงาน อื่นๆ 

จดทะเบียนชื่อ 
LuckyInveder 
/Gugggar 
 

เอกซทีน -ดีเวียนอารต 
-ฟลิคเกอร 
-บีแฮนซ 

เฟซบุค -ผลงานสําเร็จ 
-ติวเตอรเรียล/
ฮาว ท ู

ทุกสัปดาห -เพื่อฟงความ
คิดเห็นของผูอื่นที่
มีตอผลงาน 

-สรางตัวตน 
-มีคนชื่นชอบ 
-มีชื่อเสียง 
 

-มีการวาจาง
งาน 

- 
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ผูสรางสรรคคนที่ 3  HippoDesign 
  HippoDesign หรือ ฮิปโปดีไซน คือชื่อที่ใชแทนตัวของ คุณสรลักษณ เชื้อพุทธ  แตชื่อส้ันๆที่

คนมักเรียกขานกันเมื่อกลาวถึงเขาคือ “ฮิปโป” ซึ่งผูวิจัยขอเรียกเขาดวยชื่อนี้เชนกัน ฮิปโปเปนคน

กรุงเทพมหานครโดยกําเนิด เกิดเมื่อ 21 สิงหาคม พ.ศ.2528 และเปนลูกชายโทนของครอบครัว เขาจบ

การศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนดุสิต เมื่อจบการศึกษา ฮิปโปไดเขาทํางานประจําเปนนักออกแบบกราฟกในบริษัทรับผลิต

งานโฆษณา และทํางานออกแบบคาแรคเตอรนอกเหนือจากเวลาของงานประจํา  

   ปจจุบันฮิปโปเปนนักออกแบบกราฟก ที่ใชเวลานอกเหนือจากงานประจํา สรางงาน

คาแรคเตอรในรูปแบบกึ่งไดอารี่ 

   การดําเนินการวิจัยในคร้ังนี้ ผูวิจัยมีข้ันตอนการศึกษาอัตลักษณของฮิปโปใน 2 ข้ันตอน

ดวยกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



114 
 

ขั้นตอนที่ 1  ศึกษาอัตลักษณจากชิ้นงาน   
   1.1 ศึกษาอัตลักษณจากชิ้นงาน   
                     ชิ้นงานทีน่ํามาศึกษาในครั้งนี้ประกอบดวย 

 

 
 

ภาพประกอบ 27  สวัสดีปใหม 

 

  ที่มา: สรลักษณ เชื้อพทุธ. (2554). (ออนไลน) 
 

  นําเสนอบนเว็บไซตเมือ่:  6 มกราคม 2554 

  ลายเสน: ในสวนของคาแรคเตอร ใชเสนโคงเปนสวนใหญทําใหภาพดูนุมนวล ไมมีการตัด 

เสนขอบ 

  สีสัน: สีแนวพาสเทล คาแรคเตอรใสชุดสีเขียว ใบหนาสีเนื้อ 

  รูปรางและรูปทรง: คาแรคเตอรใสหมวกฮูด(Hood) รูปฮิปโป ทําใหหัวมีลักษณะกลม แขน

ส้ันๆปลายมนไมมีนิ้ว มีตาเปนวงกลมสีทึบเล็กๆ 

  พื้นผิวและลวดลาย: มีการลงสีพื้นเรียบในสวนของใบหนา และไลระดับสีในสวนชุดฮิปโป

เปนการสรางแสงเงาเพื่อเพิ่มมิติใหกับภาพ 
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  ลีลาทาทางของคาแรคเตอร: คาแรคเตอรหนาตายิ้มแยมสวมบทบาทนักมายากลเสก

กระตายออกมาจากหมวก แสดงการตอนรับปกระตาย 

  การจัดวางองคประกอบ: คาแรคเตอรใสชุดเขียวในหมวกดําซึ่งเปนสีโทนเย็นโดดเดนอยู

กลางภาพ รายลอมดวยกระตายสีขาว และบรรยากาศสีโทนน้ําตาลออนโทนรอน มีตัวอักษรยินดี

ตอนรับปใหมประกอบอยูดานบนเพื่อขยายความภาพใหชัดเจนขึ้น 
 

 
 

ภาพประกอบ 28  Happy Valentine's Day 

 

  ที่มา: สรลักษณ เชื้อพทุธ. (2554). (ออนไลน) 

 

  นําเสนอบนเว็บไซตเมือ่: 14 กุมภาพนัธ 2554 

  ลายเสน: ใชเสนโคงเปนสวนใหญทําใหภาพดูนุมนวล มีการตัดเสนขอบในบางจุด เชน แขน

และแขนเสื้อเพื่อแยกขอบเขต 

  สีสัน: ใชสีแนวพาสเทลทั้งคาแรคเตอรและองคประกอบอื่น โดยคาแรคเตอรเด็กผูชายจะใส

เสื้อสีเขียว มีการลงสีแบบพื้นเรียบ 

  รูปรางและรูปทรง: มีรูปทรงกลมและรูปทรงที่เรียบงายไมซับซอน 

  พื้นผิวและลวดลาย: มีการสรางพื้นผิวใหดูขรุขระเหมือนพื้นผิวกระดาษ 100 ปอนด หรือผิว

ของผนังปูน 

  ลีลาทาทางของคาแรคเตอร: คาแรคเตอรหญิง-ชาย กําลังเปาลูกโปงมาชนกันกลายเปน

รูปหัวใจ ส่ือถึงวันวาเลนไทน 
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  การจัดวางองคประกอบ: จัดแบบสมดุลซายขวามีน้ําหนักพอๆกัน 
 

 

 
 

ภาพประกอบ 29  My Princess 

 

  ที่มา: สรลักษณ เชื้อพทุธ. (2554). (ออนไลน) 

 

  นําเสนอบนเว็บไซตเมือ่:  19 กุมภาพันธ 2554 

  ลายเสน: ใชเสนที่หลากหลาย ไมมีการตัดเสนขอบ  

  สีสัน: ใชสีแนวพาสเทลทั้งคาแรคเตอรและองคประกอบอื่น โดยคาแรคเตอรเจาชายจะใส

เสื้อสีเขียว มีการลงสีแบบพื้นเรียบ 

  รูปรางและรูปทรง: มีรูปทรงกลมและรูปทรงที่เรียบงายไมซับซอน 

  พื้นผิวและลวดลาย: มีการสรางพื้นผิวใหดูขรุขระเหมือนพื้นผิวกระดาษ 100 ปอนด หรือผิว

ของผนังปูน 
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  ลีลาทาทางของคาแรคเตอร: เจาชายนอยเสื้อเขียวกําลังพยายามหยอดเหรียญลงในชอง

ดวยทาทางที่ดูเหมือนเด็กๆ เพื่อใหไขคอยๆไหลออกมาใหหมดเพื่อจะไดพบกับเจาหญิงที่รออยูในขวด

โหล 

  การจัดวางองคประกอบ: ขวดโหลสีแดงที่มีไขหลากสีอยูในขวดแกวสีเขียวจางๆวางเดนอยู

กลางภาพ มีตัวอักษรประกอบดานบนขวาเพื่อขยายความภาพใหชัดเจนขึ้น 
 

 
 

ภาพประกอบ 30  มาหมนุ 

 

  ที่มา: สรลักษณ เชื้อพทุธ. (2554). (ออนไลน) 

 

  นําเสนอบนเว็บไซตเมือ่:   9 พฤษภาคม 2554 

  ลายเสน: มีการตัดเสนขอบ โดยใชสีน้ําตาลออนภาพโดยรวมจึงยังคงดูนุมนวลไมแข็ง มี

ความหนาของเสนเทากันตลอด 
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  สีสัน: ใชสีแนวพาสเทลทั้งคาแรคเตอรและองคประกอบอื่น มีการลงสีแบบพื้นเรียบ และ

สรางแสงเงาใหดูเหมือนตัวคาแรคเตอรเด็กผูชายเสื้อเขียวและมาหมุนลอยขึ้นมาจากบรรยากาศโทนสี

เขียวมืดในภาพ และสรางแสงเงาโดยการสรางชั้นสีแบบเขม-ออนเพื่อเพื่อมิติใหกับภาพ สีโดยรวมเปน

สีโทนเย็น มีสีโทนรอนแซมบางประมาณ 25 เปอรเซ็นต 

  รูปรางและรูปทรง: มีรูปทรงหลากหลาย ซึ่งสวนใหญมาจากรูปทรงเรขาคณิตจึงดูเรียบงาย

ไมซับซอน 

  พื้นผิวและลวดลาย: มีการสรางพื้นผิวใหดูขรุขระเหมือนพื้นผิวกระดาษ 100 ปอนด หรือผิว

ของผนังปูน 

  ลีลาทาทางของคาแรคเตอร: กําลังขี่มาหมุนอยางสนุกสนานดวยทาทางแบบเด็กๆ 

  การจัดวางองคประกอบ: ใบหนาสีเนื้อของเด็กผูชายที่มีสีคลายกับมาหมุนดูโดดเดนอยู

บริเวณกลางภาพทามกลางบรรยากาศของสวนสนุกยามค่ําคืน 
 

 
 

ภาพประกอบ 31 ไพทาโร 

 

  ที่มา: สรลักษณ เชื้อพทุธ. (2554). (ออนไลน) 
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  นําเสนอบนเว็บไซตเมือ่:  13 พฤษภาคม 2554 

  ลายเสน: ใชเสนที่หลากหลาย มีการตัดเสนขอบ โดยใชสีน้ําตาลออนภาพโดยรวมจึงยังคงดู

นุมนวลไมแข็ง มีความหนาของเสนเทากันตลอด 

  สีสัน: ใชสีแนวพาสเทลทั้งคาแรคเตอรและองคประกอบอื่น ลงสีแบบพื้นเรียบ มีการสราง

แสงเงาใหดูเหมือนตัวคาแรคเตอรเด็กผูชายลอยขึ้นมาจากพื้นหลัง ใชสีขาวไลระดับสีสรางแสงประกาย

จากหัวกลมๆของคฑาสีเขียว สีโดยรวมเปนสีโทนเย็น มีสีโทนรอนแซมบางประมาณ 10-15 เปอรเซ็นต 

  รูปรางและรูปทรง: มีรูปทรงที่หลากหลาย มีการตัดทอนรายละเอียดใหดูเรียบงายไม

ซับซอน 

  พื้นผิวและลวดลาย: มีการสรางพื้นผวิใหดูขรุขระเหมือนพืน้ผิวกระดาษ 100 ปอนด หรือผิว

ของผนังปนู ใชจุดและดอกไมสรางลวดลายบนชุด และมลีวดลายตารางสีเขียวเปนพืน้หลงั 

  ลีลาทาทางของคาแรคเตอร: ชูคฑาดวยหนาตาทาทีเหมือนเด็กๆที่มีความมุงมั่น 

  การจัดวางองคประกอบ: เด็กชายชุดสีฟายืนบนดอกไมสีฟาออนดูเดนอยูบริเวณกลาง

ภาพพื้นหลังสีเขียวเขม 
 

 

 
 

ภาพประกอบ 32  HippoDesign 
 

  ที่มา: สรลักษณ เชื้อพทุธ. (2554). (ออนไลน) 
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  นําเสนอบนเว็บไซตเมือ่:  16 มิถุนายน 2554 

  ลายเสน: คาแรคเตอรและตัวอักษรสวนใหญใชเสนโคงเปนทําใหภาพดูนุมนวล ใชสีน้ําตาล

ในการตัดเสนขอบทั้งภาพ มคีวามหนาของเสนเทากนัตลอด ปลายเสนมีความมน 

  สีสัน: ใชสีแนวพาสเทล ลงสีแบบพื้นเรียบ คาแรคเตอรใสหมวกฮิปโปสีเขียว สีโดยรวมเปนสี

โทนเย็น มีสีโทนรอนแซมบางประมาณ 25 เปอรเซ็นต  

  รูปรางและรูปทรง: มีรูปทรงเรียบงายไมซับซอน 

  พื้นผิวและลวดลาย: มีการลงสีแบบพืน้เรียบในทุกสวน 

  ลีลาทาทางของคาแรคเตอร: มีแตสวนหัวกับมือ ใสหมวกฮิปโป สีหนาไมบงบอกอารมณ  

  การจัดวางองคประกอบ: พืน้สีดําสนิทชวยขับใหใบหนาสีเนื้อที่สวมหมวกเขียวของ

คาแรคเตอร ดูเดนอยูบริเวณกลางภาพ  
 

 
 

ภาพประกอบ 33  Tarot Cards 

 

  ที่มา: สรลักษณ เชื้อพทุธ. (2554). (ออนไลน)  
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  นําเสนอบนเว็บไซตเมือ่:  27 กันยายน 2554 

  ลายเสน: ใชลายเสนทีห่ลากหลาย มีการตัดเสนขอบดวยสีน้าํตาล 

  สีสัน: ใชสีแนวพาสเทล มีสีน้ําตาลเปนพื้นหลังแตก็มีความเขม ภาพโดยรวมจึงเปนสีโทน

เย็น ใชสีเหลืองของพระจันทรเสี้ยวซึ่งเปนสีโทนรอนสรางความสดใสใหภาพ มีสีเขียวแซมเล็กนอยใน

สวนหนาหมวกของแมชี 

  รูปรางและรูปทรง: มีรูปทรงที่หลากหลายแตจะมีพื้นฐานมาจากรูปทรงเรขาคณิตจึงดูไม

ซับซอน 

  พื้นผิวและลวดลาย: มีการสรางพื้นผิวใหดูขรุขระเหมือนพื้นผิวกระดาษ 100 ปอนด หรือผิว

ของผนังปูน มีลวดลายดอกไมเล็กๆไมซับซอนบนชุด และมีลวดลายตารางสีน้ําตาลเขมเปนพื้นหลัง 

  ลีลาทาทางของคาแรคเตอร: กําลังนั่งกินผลไมบนดวงจันทร สีหนาไมบงบอกอารมณ 

  การจัดวางองคประกอบ: หญิงสาวในชุดขาวสวางนั่งบนจันทรเสี้ยวสีเหลืองเดนอยูกลาง

ภาพ มีเสาสีขาวแยงความสนใจไปเล็กนอย มีตัวอักษรประกอบดานลางเพื่อขยายความภาพใหชัดเจน

ข้ึน 
 

 
 

ภาพประกอบ 34  คุณวาฬ 

 

   ที่มา: สรลักษณ เชื้อพทุธ. (2554). (ออนไลน) 
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  นําเสนอบนเว็บไซตเมือ่:  28 ตุลาคม 2554 

  ลายเสน: ใชเสนที่หลากหลายแตมีเสนโคงเปนสวนใหญ มีการพยายามลบมมุของหลังคา

และตึกใหดูมนทาํใหภาพดนูุมนวล ใชสีน้าํตาลในการตดัเสนขอบทั้งภาพ มีความหนาของเสนเทากนั

ตลอด ภาพปลาวาฬมกีารตดัเสนขอบขาวอีกชั้นเพื่อเนนใหเดนออกมาจากฉากหลงั 

  สีสัน: ใชสีแนวพาสเทล โดยรวมเปนโทนเย็น มีสีโทนโทนรอนแซมบางในสวนของผาคลุม 

และหลังคา คาแรคเตอรเด็กชายใสเสื้อกั๊กสีเขียว 

  รูปรางและรูปทรง: มีรูปทรงที่หลากหลายแตจะมพีืน้ฐานมาจากรูปทรงเรขาคณติจึงดูไม

ซับซอน 

  พื้นผิวและลวดลาย: มีการสรางพื้นผิวใหดูขรุขระเหมือนพื้นผิวกระดาษ 100 ปอนด หรือผิว

ของผนังปูน 

  ลลีาทาทางของคาแรคเตอร: คาแรคเตอรเด็กชายสวมบทบาทเปนอัศวินมาปราบพยศเจา

ปลาวาฬยักษ ดวยทาทางที่กลาหาญ 

  การจัดวางองคประกอบ: ปลาวาฬสีฟาสดใสตัวขนาดยักษทีกําลังจะโดนจับ ดูโดดเดนอยู

บริเวณกลางภาพ ทามกลางบรรยากาศของตึกที่ดูเล็กไปในทันที 
 

 
 

ภาพประกอบ 35  มั่นใจวา...คนไทยสวนมาก (กูคือหนึง่ในนัน้) ไมอยากใหพรุงนี้เปนวันจนัทร 

 

  ที่มา: สรลักษณ เชื้อพทุธ. (2554). (ออนไลน) 
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  นําเสนอบนเว็บไซตเมือ่:  28 พฤศจกิายน 2554 

  ลายเสน: ใชเสนที่หลากหลายแตมีเสนโคงเปนสวนใหญ มีการพยายามลบมมุของหลังคา

และตึกใหดูมนทาํใหภาพดนูุมนวล ใชสีน้าํตาลในการตดัเสนขอบทั้งภาพ มีความหนาของเสนเทากนั

ตลอด ภาพปลาวาฬมกีารตดัเสนขอบขาวอีกชั้นเพื่อเนนใหเดนออกมาจากฉากหลงั 

  สีสัน: ใชสีแนวพาสเทล โดยรวมเปนโทนเย็น มีสีโทนโทนรอนแซมบางในสวนของผาคลุม 

และหลังคา คาแรคเตอรเด็กชายใสเสื้อกั๊กสีเขียว 

  รูปรางและรูปทรง: มีรูปทรงที่หลากหลายแตจะมพีืน้ฐานมาจากรูปทรงเรขาคณติจึงดูไม

ซับซอน 

  พื้นผิวและลวดลาย: มีการสรางพื้นผิวใหดูขรุขระเหมือนพื้นผิวกระดาษ 100 ปอนด หรือผิว

ของผนังปูน 

  ลลีาทาทางของคาแรคเตอร: คาแรคเตอรเด็กชายสวมบทบาทเปนอัศวินมาปราบพยศเจา

ปลาวาฬยักษ ดวยทาทางที่กลาหาญ 

            การจัดวางองคประกอบ: ปลาวาฬสฟีาสดใสตัวขนาดยกัษทกีําลังจะโดนจับ ดูโดดเดนอยู

บริเวณกลางภาพ ทามกลางบรรยากาศของตึกที่ดูเลก็ไปในทนัท ี
 
 

 
 

ภาพประกอบ 36  HaPPY NEW YEAR…2012 
 

  ที่มา: สรลักษณ เชื้อพทุธ. (2554). (ออนไลน) 
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  นําเสนอบนเว็บไซตเมือ่:  31 ธันวาคม 2554 

  ลายเสน: ใชสีน้ําตาลในการตัดเสนขอบทั้งภาพ มีความหนาของเสนเทากันตลอด ปลายเสน

มีความมน 

  สีสัน: ใชสีแนวพาสเทล โดยรวมเปนโทนเย็น มีสีโทนโทนรอนแซมบางใหดูสดใสในสวนของ

หลังคาหอคอย ครีบมังกร และพื้นหลังของชองใสตัวอักษร มีการสรางแสงเงาใหดูเหมือนเมฆและ

หอคอยลอยขึ้นมาจากพื้นหลัง 

  รูปรางและรูปทรง: มีรูปทรงที่หลากหลายแตจะมีพื้นฐานมาจากรูปทรงเรขาคณิตจึงดูไม

ซับซอน 

  พื้นผิวและลวดลาย: มีการสรางพื้นผิวใหดูขรุขระเหมือนพื้นผิวกระดาษ 100 ปอนด หรือผิว

ของผนังปูน มีลวดลายดอกไมเล็กๆไมซับซอนบนชุด และมีลวดลายตารางสีน้ําตาลเขมเปนพื้นหลัง 

  ลีลาทาทางของคาแรคเตอร: คาแรคเตอรเด็กผูชายใสชุดมังกรยักษมาสวัสดีปใหมเจา

หญิงที่อยูบนหอคอย ในทานั่งที่ดูเหมือนเด็กๆ 

  การจัดวางองคประกอบ: คาแรคเตอรเด็กผูชายใสชุดมังกรยักษกลาวคําสวัสดีปใหมดูเดน

บริเวณกลางภาพ 

 
  ผลการศกึษาอัตลักษณจากชิน้งานสามารถสรุปไดดังนี้ 
  จากการวิเคราะหคุณลักษณะและองคประกอบของชิ้นงานออกแบบคาแรคเตอรของฮิปโปใน

หลายๆชิ้นที่ผานมา ผูวิจัยสามารถสรุปคุณลักษณะที่ถือเปนอัตลักษณของฮิปโปที่สะทอนผานผลงาน

การออกแบบคาแรคเตอรได ดังนี้ 

  คาแรคเตอรที่ฮิปโปออกแบบมักมีการตัดทอนรายละเอียดตางๆใหเหลือเพียงสวนสําคัญโดย

จะใชรูปทรงเรขาคณิตเปนพื้นฐาน ทําใหภาพไมซับซอน ดูเรียบงายสะอาดตา มีการลงสีแบบพื้นเรียบ 

มีการสรางแสงเงาดวยการแบงชั้นสีบางแตเปนสวนนอย มีการใชสีแนวพาสเทล และโทนสีโดยรวมของ

ภาพมักจะใชสีในโทนเย็นเปนสวนใหญ มีสีโทนรอนแซมใหดูสดใสเพียงเล็กนอย ทําใหภาพดูสดใสแบบ

สบายๆไมฉูดฉาด หากตัดเสนก็จะใชสีน้ําตาลเปนหลัก เสนที่ใชตัดจะมีความหนาที่เทากันตลอดเสน 

ปลายมน และที่สําคัญคือ มักจะมีสีเขียวสอดแทรกในภาพเสมอ เชน คาแรคเตอรเด็กผูชายมักจะใส

เสื้อสีเขียวอยูเสมอ หรือมีสวนใดสวนหนึ่งในภาพใชสีเขียว มักจะใชเด็กชายเปนคาแรคเตอรหลักมีหนา

สีเนื้อที่มักจะหันไปขางขวาเสมอ แกมดานขวาจึงดูปอง มีตาวงรีสีน้ําตาลทึบ สรางอารมณใหดวงตา

ดวยการเติมเสนขีดสั้นๆเหนือดวงตา มีการแสดงอารมณทางสีหนาเพียงเล็กนอยใหพอรูวาอยูใน

อารมณไหน แตบางครั้งก็จะดูนิ่งๆคาดเดาอารมณยาก มีจมูกเปนขีดเล็กๆ มีแกมสีชมพูวงรี ลักษณะ

ของปากจะใชเสนและรูปทรงพื้นฐานในการแสดงอารมณ เชน วงรีแนวนอน วงรีแนวตั้ง คร่ึงวงกลม
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หงาย คร่ึงวงกลมคว่ํา เสนมุมสามเหลี่ยม รูปทรงทุกอยางจะอยูบนพื้นฐานของเรขาคณิต มีผมหนามา

แหลมและผมกระดกขึ้นดานบนสองปอย รูปรางสั้นๆเหมือนเด็กๆ  

  
  1.2 สอบทานอัตลักษณ 
        ในขั้นตอนนี้ ผูวิจัยนําผลการศึกษาอัตลักษณจากชิ้นงานไปสอบทานกับฮิปโป พบวา มี

ขอมูลบางสวนที่ฮิปโปขอแกไขจากการวิเคราะหของผูวิจัย คือ ในสวนที่ผูวิจัยวิเคราะหวา “เสนและ

รูปทรงตางๆจะอยูบนพื้นฐานของเรขาคณิต” นั้น ฮิปโปของแกไขเปน พื้นฐานของเรขาคณิตนั้นเปนการ

สรางคาแรคเตอรในชวงแรกๆ แตในชวงป 2554 นี้ ไมไดใชรูปทรงเรขาคณิตเปนพื้นฐานแลว และใน

สวนที่ผูวิจัยวิเคราะหวา “เปนเด็กชายที่มีใบหนาสีเนื้อที่มักจะหันไปขางขวาเสมอ” นั้น ฮิปโปของแกไข

เปน ไมไดตั้งใจใหหันไปทางขวาเสมอ แตการทิศทางของการหันจะอยูที่จังหวะของเนื้อเร่ืองนั้นๆ และ

ฮิปโปขอเพิ่มเติมขอมูลในสวนที่ผูวิจัยวิเคราะหวา “เนื้อหาในภาพมักเปนเรื่องราวที่เกิดขึ้นใน

ชีวิตประจําวัน” วาจะมีการวาดอิงกับสถานการณของชวงนั้นๆ เชน น้ําทวม และวาดในชวงวันสําคัญ

ตางๆดวย 

 
  1.3 สรุปภาพอัตลักษณของ HippoDesign 
         การศึกษาอัตลักษณของชิ้นงานในสวนของผูสรางสรรคฮิปโปที่ผานการสอบทาน

เรียบรอยแลวนั้น สามารถสรุปไดวา คาแรคเตอรที่ ฮิปโปออกแบบมักมีการตัดทอนรายละเอียดตางๆ

ใหเหลือเพียงสวนสําคัญ ทําใหภาพไมซับซอน ดูเรียบงายสะอาดตา มีการลงสีแบบพื้นเรียบ มีการ

สรางแสงเงาดวยการแบงชั้นสีบางแตเปนสวนนอย มีการใชสีแนวพาสเทลดวยสีที่หลากหลาย แตโทนสี

โดยรวมของภาพมักจะใชสีในโทนเย็นเปนสวนใหญ ทําใหภาพดูสดใสแบบสบายๆไมฉูดฉาด หากตัด

เสนก็จะใชสีน้ําตาลเปนหลัก เสนที่ใชตัดจะมีความหนาที่เทากันตลอดเสน ปลายมน และที่สําคัญคือ 

มักจะมีสีเขียวสอดแทรกในภาพเสมอ เชน คาแรคเตอรเด็กผูชายมักจะใสเสื้อสีเขียวอยูเสมอ หรือมี

สวนใดสวนหนึ่งในภาพใชสีเขียว มักจะใชเด็กชายเปนคาแรคเตอรหลัก แกมดานขวาจึงดูปอง มีผม

หนามาแหลมและผมกระดกขึ้นดานบนสองปอย คาแรคเตอรมีรูปทรงที่เรียบงายรายละเอียดนอยทําให

จดจําไดงาย เนื้อหาในภาพมักเปนเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันและอิงกับสถานการณที่เกิดขึ้น

ในชวงนั้นๆ 
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ขั้นตอนที่ 2   ศึกษากระบวนการสรางอัตลักษณของผูสรางสรรค  
  2.1 ศึกษากระบวนการสรางอัตลักษณ   

                    ในขั้นตอนนี้ มีประเด็นการศึกษาวิเคราะหตั้งแต จุดเริ่มตนของความคิด การพัฒนา 

อัตลักษณ และการเผยแพรอัตลักษณ เพื่อหาคนหาปจจัยตางๆที่สงผลตอกระบวนการสรางอัตลักษณ  

จากการสัมภาษณในเชิงลึก โดยผูวิจัยไดดําเนินการสัมภาษณฮิปโปในวันที่ 25 มกราคม 2555  ใช

เวลา 1:40:03 นาที  ซึ่งผลการสัมภาษณสามารถจําแนกตามประเด็นไดดังนี้ 

 
 จุดเริ่มตนของความคิด  
  ฮิปโปเปนคนกรุงเทพโดยกําเนิด เปนลูกโทนของคุณพอคุณแม เขาถูกเลี้ยงดูมาอยางอิสระใน

เร่ืองการเรียน ไมวาจะเลือกเรียนสาขาวิชาใด หากมีความตั้งใจคุณพอคุณแมก็พรอมจะสนับสนุน เมื่อ

สมัยมัธยมตนถึงมัธยมปลายนั้น คุณแมไดสงเขาไปเรียนพิเศษ แตเขามักจะหนีเรียนเปนประจํา เมื่อ

คุณแมไปสงเขาเรียนเวลา 9.00 น. เขาก็จะโดดเรียนประมาณ 10.00 น. และกลับมาอีกทีเมื่อประมาณ 

15.00 น. ทําใหการเรียนพิเศษในรายวิชาตางๆนั้นไมเคยไดผล จนคุณแมเห็นวาเขาชอบวาดรูปมา

ตั้งแตเด็ก จึงสงเขาไปเรียนพิเศษดานการวาดรูปเพื่อปูทางสําหรับการสอบเขาเรียนตอในระดับ

มหาวิทยาลัย  

  ซึ่งจากการเรียนพิเศษในดานนี้นั้น ทําใหฮิปโปไดคนพบตัวเอง ดังที่เขาเลาใหฟงถึงชวงเวลา

ในตอนนั้นวา “พอไปเรียนปุบ ผมก็รูสึกวามันเปนอีกอยางหนึ่งที่ผมชอบเลยนะ เพราะวาเขาเรียนพิเศษ

ตอน 9 โมง เลิก 3 โมง แตผมไปต้ังแต 8 โมง อยูถึง 5 โมง คือเหมือนคนพบทางตัวเองตั้งแต ม.6 วาเรา

จะไปทางดานไหน” (สรลักษณ เชื้อพุทธ. 2555: สัมภาษณ) และเขายังไดเลาถึงความชอบในการวาด

การตูนตั้งแตสมัยเด็กจนโตอีกวา “ใช ชอบตั้งแตเด็กแลวครับ ตอนเด็กๆ ก็วาดดรากอนบอล คือมี..เขา

เรียกวาอะไร แรงบันดาลใจจากการตูนญี่ปุนมาอยูแลว วาดไปเรื่อยๆ จนมาถึง ม.6 ก็แบบไดเรียนจริงๆ 

จังๆ รูจักหลักแสงเงาก็คือตอน ม. 6” (สรลักษณ เชื้อพุทธ. 2555: สัมภาษณ) จากนั้น ฮิปโปไดสานตอ

ความชอบดวยการเขาศึกษาตอในสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร ที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จนจบการศึกษา 

  จะเห็นไดวา จากความชอบในการวาดรูปมาตั้งแตสมัยเด็ก จนมีโอกาสไดศึกษาทางดานนี้

อยางจริงจังจากการเรียนพิเศษในชวงมัธยมปลาย จนทําใหฮิปโปไดคนพบตัวเองวาชอบในดานงาน

ศิลปะ อีกทั้งยังไดสานตอความชอบนั้นดวยการเขาศึกษาในสาขาวิชาที่ชวยสงเสริมความชอบนั้นให

งอกงาม แสดงใหเห็นวา การศึกษาดานศิลปะและการออกแบบนั้น อาจจะเปนปจจัยที่มีผลตอการบม

เพาะอัตลักษณของฮิปโป ในแงของความรูพื้นฐานดานศิลปะและทักษะในการวาดรูป 
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  หลังจบการศึกษา ฮิปโปไดเขาทํางานที่บริษัทแหงหนึ่ง ในตําแหนงนักออกแบบกราฟก ซึ่ง

การทํางานในบริษัทนี้คอนขางหนักมากสําหรับเขา แตในความหนักนั้นเขาถือวาเปนความโชคดี 

เนื่องจากทําใหเขาไดฝกฝนการทํางานอยางจริงจัง ดังที่เขาเลาวา “ไดฝก ฝกแบบมหาโหด คือมันแบบ 

ปกติเวลาทํางาน บางทีทําแค 9 โมง ถึง 5 โมงจบ แตนี่คือแบบ พอดีผมตอน 5 โมง ผมลงมาซื้อลูกชิ้น

นะ คนอื่นเขาเลิกงาน แตผมเหมือนผานไปแคคร่ึงวันเอง ถามวาเหนื่อยไหม ก็เหนื่อย แตวาผมก็ไดจาก

ที่นี่เยอะเหมือนกัน ไดวิชาจากที่นี่” (สรลักษณ เชื้อพุทธ. 2555: สัมภาษณ)  

  ฮิปโปทํางานที่นี่ได 8 เดือน หลังจากนั้นเขาไดยายมาทํางานที่บริษัทรับผลิตโฆษณา ซึ่งการ

ทํางานที่นี่นั้น ไดปลูกฝงวิธีคิดในการสรางงานแบบมีคอนเซ็ปตและมีกิมมิคหรือลูกเลนอะไรบางอยาง

ในงาน เพื่อเปนการเพิ่มเสนหใหกับงาน ดังที่เขาไดเลาใหฟงวา “ผมทํางานเอเจนซี่ ทํางานบริษัท

โฆษณา ผมก็จะถูกฝกมาวา ใครจะทํางานอะไรมันตองมีคอนเซ็ปต มันตองมีกิมมิค มีลูกเลนในงาน...

อยางหัวหนาผมเคยสอนผมไววา ทํางานสวยใครๆ ก็ทําได คือตอใหไมมีผม หัวหนาก็จะหาคนที่ทํางาน

สวยได แตวาถาคนที่แบบมีไอเดีย มีความคิดที่เกง ซึ่งมันหายากกวาคนทํางานสวย ถามีไอเดียปุบก็จะ

ดี แตถามีไอเดียดวยแลวทํางานสวยดวย มันจะโอเค มันจะอันดับหนึ่งเลย” (สรลักษณ เชื้อพุทธ. 2555: 

สัมภาษณ)  

  จะเห็นไดวา การเขาทํางานทั้ง 2 บริษัทนั้น ทําใหฮิปโปไดฝกฝนและพัฒนาตัวเองอยางมาก 

สงผลใหจากที่ไมเคยเปนงานเลย กลายเปนทํางานไดอยางคลองแคลว และยังไดเรียนรูการทํางานแบบ

มีคอนเซ็ปตและมีกิมมิคอีกดวย ดังจะเห็นไดจาก ผลงานคาแรคเตอรของฮิปโปนั้น มักจะแฝงลูกเลน

บางอยางทิ้งไวใหคิดเสมอ แสดงใหเห็นวา อาชีพการงานในสายงานดานการออกแบบนั้น อาจเปน

ปจจัยที่มีผลตอการสรางอัตลักษณของฮิปโป 
   ฮิปโปทํางานออกแบบกราฟกเปนงานประจํา แตการทํางานกราฟกอยางเดียวนั้น ไมสามารถ

ทําใหมีชื่อเสียงได เนื่องจากงานกราฟกที่ทํานั้นจะเปนการทําใหกับผลิตภัณฑตางๆ ซึ่งไมสามารถนํา

งานที่ทํานั้นมานําเสนอผานหนาเว็บไซตได  ดังที่เขาเลาไดใหฟงวา “ผมจะเลาวาทําไมถึงเปนฮิปโป

ข้ึนมา ก็เพราะผมทํางานพวกกราฟกบอยๆ จนผมรูสึกวา ผมอยากมีชื่อบาง อยากใหคนรูจักบาง...ผม

เลยคิดวา ผมจะพรีเซนตตัวเองไดยังไง ในการที่ทําเปนงานชิ้นๆหนึ่งออกมา คือผมมองวา ถาผมเกิด

ออกมาแลว ถาตายไปก็อยากมีผลงานเราฝากไว ตอนแรกก็แบบ พยายามหาแนวทาง วาดแนวโหด

บาง วาดแนวเสนญี่ปุนบาง มันก็ไมใชตัวเรา ใหวาดพวกเสนญี่ปุน ผมก็ ไมไดเกงขนาดนั้น แลววาดรูป

หนึ่งมันใชเวลานานพอสมควร ก็รูสึกเบื่อๆ ก็เลยวาดแบบพวกนี้ พวกลายเสนงายๆ เร่ิมจากวงกลมกอน 

วาดเสนนอยๆ ก็กลายเปนฮิปโป” (สรลักษณ เชื้อพุทธ. 2555: สัมภาษณ) และชื่อฮิปโปนั้นเปนชื่อที่

แฟนเกาของเขาตั้งให 
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  จะเห็นไดวา จากการอยากฝากชื่อเสียงใหเปนที่รูจัก ไดกลายเปนจุดเริ่มตนในการสรางงาน

คาแรคเตอร และการพยายามหาแนวทางสรางงานในหลากหลายรูปแบบเพื่อใหเหมาะกับตนเอง 

แสดงใหเห็นวา การอยากฝากชื่อเสียงใหเปนที่รูจักนั้น อาจเปนปจจัยที่มีผลตอความคิดที่จะสรางอัต

ลักษณของฮิปโป 

 
  การพัฒนาอัตลักษณ   
  โดยสวนตัวนั้น ฮิปโปชอบงานที่เต็มไปดวยสีสัน จึงไดนําความชอบนั้นมาเปนแนวทางในการ

สรางอัตลักษณ ดังที่เขากลาววา “ผมรูตัววาผมชอบงานคัลเลอรฟูล (Colorfull) เร่ืองสีสัน สวนมากงาน

ผมจะเปนคัลเลอรฟูล งานแรกปุบ หาแนวทางกอนเลยคือคัลเลอรฟูล พอไดงานชิ้นนี้เสร็จปุบ ผมคิดวา

งานนี้แหละใชของเราแลวละ” (สรลักษณ เชื้อพุทธ. 2555: สัมภาษณ)  

  และเมื่อเขาหาแนวทางในการใชสีไดแลว จึงเริ่มหาคาแรคเตอรเพื่อนํามาเปนตัวดําเนินเรื่อง  

ซึ่งเขาไดเลาถึงวิธีการหาแนวทางในการสรางคาแรคเตอรวา “พอผมไดสไตลแลว ตอนแรกผมก็คิดวา

ผมลองวาดอะไรที่เกี่ยวกับตัวผมไหม คือวาดอะไรที่เปนคาแรคเตอรไหม ตอนแรกผมก็คิดวาจะวาด

อะไรดี วาดเปนคนโนน วาดเปนตัวนี้เหรอ คิดไปคิดมา เอางี้ดีกวา เราวาดตัวเราเองดีกวา ผมจะตั้งเปา

เหมือนกัน คือถาวาดอะไรที่มันเปนตัวเรา มันสามารถเลาเรื่องไดดีกวา ก็คือการตูนก็คือส่ือตัวเราอีกคน

หนึ่งที่เปนการตูน” (สรลักษณ เชื้อพุทธ. 2555: สัมภาษณ) 

  ในผลงานคาแรคเตอรของฮิปโปนั้น มักจะมีสีเขียวอมน้ําทะเลอยูในสวนใดสวนหนึ่งของภาพ

เสมอ ซึ่งฮิปโปไดเลาถึงที่มาของสีนี้ไววา “ผมเปนคนชอบสีเขียวอมน้ําทะเลครับ ผมเลยใชหัวเปนสีนี้ 

เลยเนนสีนี้ไวเวลาใสชุดฮิปโป หรือไมก็เปนอะไรตางๆ ใสเปนสีเสื้ออยางนี้” (สรลักษณ เชื้อพุทธ. 2555: 

สัมภาษณ) ซึ่งเขาบอกวา การมีสีเขียวอยูในสวนตางๆของทุกภาพนั้น ไมไดมาจากความตั้งใจของเขา 

เนื่องจากการใชสีของเขานั้นไมมีหลักการตายตัววาตองใชคูสีอยางไร แตจะใชความรูสึกวาใชสีนั้นคูกับ

สีนี้แลวสวยก็พอแลว ดังนั้น เขาจึงคิดวาการที่เขาใชสีเขียวน้ําทะเลแฝงอยูในเกือบทุกภาพนั้น นาจะมา

จากจิตใตสํานึกที่ชอบสีนี้มากกวา 

   การมีสีเขียวน้ําทะเลแฝงอยูในทุกงานคาแรคเตอรของฮิปโปนั้นทําใหงานของเขาดูมีโทนสี

เดียวกัน ซึ่งกลายเปนอัตลักษณอยางหนึ่งของฮิปโป นอกจากนั้นโทนสีโดยรวมของเขายังเปนสีแนว

พาสเทลหรือสีที่มีการผสมสีขาวเขาไปทําใหสีดูนุมนวลกวาสีทั่วไป ดังที่เขาบอกวา “ใช ผมชอบสีพาส

เทล...ผมไมชอบสีที่แบบสด ถาทํางานในอิลลัสเตรเตอร ถาสีแดงแบบ 100% ผมไมเคยใช มันเดนมัน

เดงไป แลวทําใหคนดูรูสึกวา ดูแลวมันบาดตา ดูแลวมันแบบ มันเจ็บ ดูแลวมันไมสบายตา...ยังไงก็ตอง

ผสมแบบลดแดงลงมานิดหนึ่ง ผสมสม ผสมเหลืองใหมันกลมกลอมมากกวา” (สรลักษณ เชื้อพุทธ. 

2555: สัมภาษณ)  
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  ดวยเหตุที่ไมชอบใชสีสดที่ดูบาดตา ผลงานสวนใหญของฮิปโปจึงมักจะเปนสีโทนเย็นเสมอ 

ซึ่งเขาไดยกตัวอยางการใชสีในการทํางานของเขาใหฟงวา“ใชครับ อยางงานตรงนี้ อยางงานในตัว

มังกร นี่ผมเพิ่งวาดไป ตอนแรกผมทําเปน 2 สี ทําเปน 2 แบบ คือแบบโทนรอนและโทนเย็น ผมคิดวา

มังกรนาจะอยูโทนรอนนะ ผมทําแบบสีสมเลยครับ สมเหลือง ตอนทํารูสึกวามันก็สวยดีนะ มันก็ดูโอเค

เขากันดี เพราะวาธีม(Theme)มันแบบมีแดง แลวมีเหลือง มีเขียว แลวคือแบบมันไปดวยกันได แต

พอจะอัพขึ้นเฟซบุค ผมก็ตัดสินใจวินาทีสุดทายวา คือมันสวยจริง แตผมไมชอบ ผมวามันรอนไป ผมวา

ดูแลวรูสึกมันรอน ๆ ผมเลยแบบขอเปลี่ยนนิดหนึ่ง เปนสีนี้ครับ” (สรลักษณ เชื้อพุทธ. 2555: 

สัมภาษณ) 

  จะเห็นไดวา จากความชอบสวนตัวในเรื่องของสีสัน ไดถูกถายทอดลงไปในผลงาน ทําให

ลักษณะการใชสีเขียวน้ําทะเลและสีโทนเย็น กลายเปนอัตลักษณอีกอยางหนึ่งในผลงานของเขา แสดง

ใหเห็นวา ความชอบสวนตัวในเรื่องของสีสันนั้น อาจเปนอีกปจจัยหนึ่งในการพัฒนาอัตลักษณของ

ฮิปโป 

   ฮิปโปเลาใหฟงวา เมื่อไมนานมานี้ เขาไดลองนั่งวิเคราะหการทํางานของตนเอง โดยไดหยิบ

งานเกาๆที่เคยทํามานั่งดู ตั้งแตแรกเริ่มจนถึงปจจุบันนี้ เขาไดมีการเปลี่ยนคาแรคเตอรไปแลว 3 แบบ 

แบบแรกคือ แบบที่นํารูปทรงเรขาคณิตมาเปนพื้นฐานในการสรางงาน คาแรคเตอรในแบบแรกนี้จึงมี

หัวกลมๆและไมมีการดัดเสน แบบที่ 2 จะมีลักษณะปากเปนแมว หลังจากนั้นก็เปลี่ยนมาเปนรูปแบบที่

เห็นในปจจุบัน 

   และสาเหตุที่ทําใหเขาเปลี่ยนรูปแบบคาแรคเตอรมาเปนในแบบปจจุบันนั้น เกิดจากการ

ผิดหวังในเรื่องความรัก จึงอยากเปลี่ยนแปลงอะไรบางอยางเพื่อบรรเทาความรูสึกเจ็บปวดในใจ ซึ่งเขา

บอกวา คนโดยทั่วไปนั้น เมื่ออกหักก็มักอยากจะเปลี่ยนอะไรใหมๆใหกับชีวิต แตสําหรับฮิปโปแลว เขา

รูสึกอยากลองวาดคาแรคเตอรแบบใหมใหหลุดพนจากตัวเกา ซึ่งจากเดิมเขาไดวาดคาแรคเตอรหลักไว 

2 ตัว คือฮิปโป ซึ่งเปนคาแรคเตอรแทนตัวเขา และเพนกวิน ซึ่งเปนคาแรคเตอรแทนตัวของอดีตคนรัก 

เขาไดเลาถึงชวงเวลาที่ไดเร่ิมตนเปลี่ยนแปลงรูปแบบของคาแรคเตอร ในวันที่ไมมีเพนกวินอีกตอไปวา 

“ผมคิดวา แลวจะมีฮิปโปไวทําไม ไมวาดฮิปโปดีไหม แตลึกๆ ผมรูสึกวา ผมรักผลงานนี้มาก เพราะมัน

ส่ือถึงตัวผม แลวใหไปวาดอยางอื่นนะ มันก็วาดไมไดหรอก วาดนะวาดได แตมันคงไมมีความสุข

เทากับตัวนี้มั้ง ผมเลยคิดวาลองรีโนเวต(Renovate) ลองเปลี่ยนดูไหม ใหมันรูสึกเหมือนคนอื่นที่อก

หักมั้ง เชนเวลาอกหักตองตัดผมใหมันเปลี่ยนเปนแบบใหม อกหักลองวาดแบบใหมดีไหม ก็กลายมา

เปนแบบตัวนี้” (สรลักษณ เชื้อพุทธ. 2555: สัมภาษณ) 

    จะเห็นไดวา การผิดหวังในเรื่องความรัก ที่มีผลกระทบตอความรูสึกนั้น ไดทําใหเกิดจุด

เปลี่ยนทางความคิด ทําใหฮิปโปหันมาเปลี่ยนแปลงและพัฒนาคาแรคเตอรใหเปนรูปแบบใหม เพื่อลบ
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ความทรงจําเดิมๆใหหายไป แสดงใหเห็นวา ประสบการณผิดหวังในเรื่องความรัก อาจเปนปจจัยที่

สงผลใหเกิดการพัฒนาอัตลักษณของฮิปโป 

    ลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปอยางเห็นไดชัดในคาแรคเตอรของฮิปโปนั้นคือ รูปหนาที่เร่ิมมีแกม

ขางหนึ่งยุยออกมา และมีผมช้ีข้ึน 3 ปอย เหมือนทรงผมในชีวิตจริงของเขา นอกจากนั้น ลักษณะนิสัย

ของคาแรคเตอรก็จะมีลักษณะกวนๆเหมือนกับตัวจริงของเขา ดังที่เขาไดกลาววา “ผมพยายามวาดตัว

การตูนใหเปนตัวผมเอง ผมเปนคนกวนๆ ก็วาดการตูนใหมันกวนๆ อยางพวกนี้ก็มีคําพูดที่กวน มีอะไร

เฟย อะไรฟะ หรือไมก็แบบ นองบีบีอยากจะซาส วาดใหมันดูกวน คือวาถาเปนฮิปโปรักเด็กอยางนั้นมัน

ก็ไมใช คือวาดการตูนผมเอง แบบมีทะลึ่งบาง มีนูนมีนี่ ก็คือเปนแบบกวนๆ” (สรลักษณ เชื้อพุทธ. 

2555: สัมภาษณ) ซึ่งฮิปโปคิดวาคาแรคเตอรกวนๆนั้นสะทอนความเปนตัวเขาออกมา ในเรื่องของ

ลักษณะนิสัยและบางครั้งก็แสดงออกทางคําพูดของคาแรคเตอร  “ใช มันคือตัวเราเลย...เปนการตูน

สะทอนตัวคนวาด” (สรลักษณ เชื้อพุทธ. 2555: สัมภาษณ) 

   จะเห็นไดวา คาแรคเตอรที่ฮิปโปสรางขึ้นนั้น มีที่มาจากบุคลิก ลักษณะนิสัย และความชอบ

สวนตัวของเขาเอง แสดงใหเห็นวา ความเปนตัวตนของเขาเองนั้น อาจเปนปจจัยที่มีผลตอการพัฒนา 

อัตลักษณของฮิปโป 

   นอกจากการถายทอดรูปลักษณและลักษณะนิสัยของตนเองลงไปในคาแรคเตอรแลว การผูก

เร่ืองราวของคาแรคเตอรก็เปนอีกสิ่งหนึ่ง ที่ฮิปโปคิดวาเปนสิ่งที่ทําใหคาแรคเตอรของตนเองนั้นมีความ

แตกตาง ซึ่งเขาไดเลาใหฟงถึงสิ่งที่ทําใหงานของเขาแตกตางจากคนอื่นวา “คือของผมเปนงานที่แบบ  

มีไอเดีย แตไมไดไอเดียจา เปนงานที่แบบ มีเร่ืองราว เปนงานที่มีความสนุกในภาพ แลวเปนงานการตูน

ที่มาจากชีวิตจริง เปนการตูนที่คนเห็นแลวโดน เห็นแลวแบบใชเลย นี่แหละที่เราเคยเปน เปนการตูนกึ่ง

ไดอารี่ ถาเปนการตูนของคนอื่นอาจเปนคาแรคเตอรแบบตัวเดียว มีเร่ืองราวที่อาจเปนเรื่องราวที่คิดเอง  

คิดเปนการตูนเอง แตผมเปนการตูนที่แบบ มาจากชีวิตจริงเลย” (สรลักษณ เชื้อพุทธ. 2555: 

สัมภาษณ)  

  ซึ่งเนื้อหาเรื่องราวที่มาจากชีวิตจริงนั้น ก็เพื่อเนนการสรางความรูสึกรวมกันในประสบการณ

บางอยางกับผูชม ดังที่เขาไดยกตัวอยางไววา “ประมาณวาถาเปนภาษาผมก็คือโดน อยางตัวนี้คือแบบ 

เวลาจับเมาสอยู ทําไมมันไมขยับ ก็เพราะวาเราดันจับมือถือไวอยางนี้ ก็คือผมวาทุกคนก็เคยเปน ผมก็

จับมาใสในการตูน เพื่อใหคนอื่นเขาอินไปกับประสบการณนั้นของเรา” (สรลักษณ เชื้อพุทธ. 2555: 

สัมภาษณ) นอกจากนั้น เขายังบอกวาแนวทางในการสรางงานของเขานั้น คือการวาดเพื่อใหทุกคนมี

รอยยิ้มและใหทุกคนรูสึกสนุกไปกับผลงานของเขา 

   จะเห็นไดวา ประสบการณที่พบเจอในชีวิตจริงนั้น ไดถูกนํามาผูกโยงและถายทอดเปน

เร่ืองราวโดยมีคาแรคเตอรของเขาเปนตัวดําเนินเรื่อง แสดงใหเห็นวา เหตุการณที่เกิดขึ้นและพบเจอใน
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ชีวิตประจําวันนั้น อาจเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการพัฒนาอัตลักษณของฮิปโป ในแงของการพยายาม

สรางประสบการณรวมกัน เพื่อการเขาถึงความรูสึกของผูชม 

  สวนลักษณะงานที่ฮิปโปชอบเปนพิเศษนั้น มีคอนขางมาก แตเปนงานคาแรคเตอรที่ใชสีน้ํา 

ซึ่งเปนแนวที่เขาไมสามารถวาดตามได จึงไดแตชื่นชม ดังที่เขาเลาใหฟงวา “คืออยางเด็กคนหนึ่ง คือยัง

เด็ก ยังเรียนมหาลัยอยู แตวาเขาใชสีน้ําวาดเปนคาแรคเตอร แลวผมคิดวามันนารักดีนะ ก็คือวาดแนว

สีน้ํา ผมชอบ คือมันไมจําเปนตองวาดวิวแบบที่พวกศิลปนวาดกัน อาจเปนสีน้ําที่วาดอะไรก็ไดที่เปน

การตูน แตใชสีน้ําวาด เขาเรียกวางานอะไรนะ งานวินเทจ(Vintage) แตผมวาดไมได” (สรลักษณ  

เชื้อพุทธ. 2555: สัมภาษณ) 

  จะเห็นไดวา ลักษณะงานที่ฮิปโปชื่นชอบนั้น ไมมีผลตอการพัฒนาอัตลักษณของเขา 

เนื่องจากการวาดสีน้ํานั้นเปนสิ่งที่เขาไมถนัด แสดงใหเห็นวา ลักษณะงานที่ชื่นชอบนั้นอาจไมมีผลตอ

การพัฒนาอัตลักษณของฮิปโป 

   และในสวนของวิธีการสรางงานนั้น ฮิปโปจะเริ่มจากการสเก็ตซลงในสมุดกอน เมื่อไดรูปส

เก็ตซที่พอใจแลว จึงวาดแบบใสลายเสนจริงลงในสมุดอีกเลมหนึ่ง จากนั้นจึงถายรูปแลวนําภาพนั้น

ถายโอนลงในคอมพิวเตอร แลวใชโปรแกรมอิลลัสเตรเตอรทําการรางเสนและตกแตงภาพจนเสร็จ

สมบูรณ ซึ่งเครื่องมือสําหรับการรางและวาดเสนนั้น เขาใชเครื่องมือที่เปนเมาสแบบปากกาที่สราง

ความสะดวกรวดเร็วในการทํางานใหกับเขามากกวาเมาสแบบเดิม แตในแงคุณภาพของผลงานนั้นเขา

บอกวาไมมีความแตกตางกัน 

   จะเห็นไดวา เครื่องมือแตละชนิดที่ใชในการสรางงานนั้น อํานวยความสะดวกสบายในการ

ทํางานแตกตางกันไปบาง แตไมทําใหลักษณะของผลงานออกมาแตกตางกัน แสดงใหเห็นวา เครื่องมือ

ในการสรางงานนั้นไมมีผลตอการพัฒนาอัตลักษณของฮิปโป 

 

 การเผยแพรอัตลักษณ 
  ในชวงกอนหนานี้ เมื่อสรางผลงานสําเร็จ ฮิปโปจะนําเสนอผลงานในเว็บไซตมัลติพลาย ซึ่ง

เปนเหมือนเว็บไซตสวนตัวของเขา เนื่องจากในชวงนั้นเขายังไมรูจักเฟซบุค ดังที่เขาบอกวา “ตอนนั้น

ผมยังไมรูจักเฟซบุคผมรูจักแตมัลติพลาย ไฮไฟว แตไฮไฟวไมคอยไดข้ึน เพราะรูสึกวามันดูเด็กไป ผม

อยากไดเว็บที่แบบ ถาลูกคาหรือใครมาดู ก็มาดูได ตอนนั้นก็มัลติพลาย แตชวงหลังๆคือไมไดอัพเลย

ครับ อัพแตเฟซบุค คือคนเขาเลนเยอะกวา ก็คือส่ือถึงงายกวา” (สรลักษณ เชื้อพุทธ. 2555: สัมภาษณ)  

ดังนั้นในชวงหลังมานี้ เขามักจะนําเสนอผลงานลงในเฟซบุคเปนหลัก สวนในมัลติพลายตอนนี้จึงมีแต

ผลงานเกาๆ  

 นอกจากมัลติพลายและเฟซบุคแลว ฮิปโปยังสนใจที่จะนําเสนอผลงานในบล็อกเอกซทีนอีก

ดวย แตเนื่องจากการนําเสนอผลงานในเอกซทีนนั้น ควรจะตองมีการเขียนคําบรรยายภาพยาวๆ ซึ่ง
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เปนสิ่งที่เขาไมถนัด รวมถึงการตกแตงบล็อกใหมีแบคกราวนหรือพื้นหลังที่สวยงามนั้น ตองใชเวลา

ศึกษาพอสมควร ดังนั้น การนําเสนอผลงานลงในบล็อกเอกซทีน จึงยังเปนโครงการที่ทําจะในภายหนา 

ดังที่เขาบอกวา “ผมวาในเอกซทีน คนที่มาลงภาพ เขาจะไมลงภาพอยางเดียวครับ จะแบบมีคํา

บรรยายเยอะๆ ซึ่งผมไมไดเกงทางดานคําบรรยายเยอะๆ แตถามวาอยากลงไหมก็อยากลง แตวาคือถา

ผมจะทําอะไร ถาทําแลวไมสุด ทําแลวแบบลงภาพสวยอยางเดียว แตวาแบคกราวนไมสวย ผมก็ไม

คอยอยากจะโชวผลงานเทาไหร” (สรลักษณ เชื้อพุทธ. 2555: สัมภาษณ)   

  จะเห็นไดวา คุณสมบัติเฉพาะตัวของพื้นที่ในแตละเว็บไซตนั้นมีความแตกตางกัน ไมวาจะ

เปนมัลติพลาย ไฮไฟว เฟซบุค หรือเอกซทีน ซึ่งฮิปโปไดเลือกใชแตละพื้นที่ของเว็บไซตเหลานี้ใหเหมาะ

กับวัตถุประสงคในการนําเสนอผลงานของตนเอง แสดงใหเห็นวา คุณสมบัติเฉพาะตัวของพื้นที่ในแต

ละเว็บไซตนั้น อาจเปนปจจัยที่มีผลตอการเผยแพรอัตลักษณของฮิปโป ในแงของการบริหารจัดการการ

นําเสนอผลงาน 

   และผลงานบางชิ้นที่ฮิปโปนําเสนอลงในเฟซบุคนั้น เขาไมคิดวาจะมีคนชอบ แตก็ทําใหเขา

แปลกใจ เมื่อมีผูชมเขามากดไลคเปนจํานวนมาก และเมื่อนําผลงานชิ้นนั้นมาทําเปนโปสการด ก็พบวา

เปนใบที่ขายดี ดังที่เขาบอกวา “ชิ้นนี้เปนงานที่ทําไปแลว ผมไมคิดวาแบบมีคนชอบ มีคนชอบเยอะ ดู

จากการกดไลค ดูจากหลายๆอยาง เวลาผมทําโปสการด ใบนี้จะขายดีสุด” (สรลักษณ เชื้อพุทธ. 2555: 

สัมภาษณ) 

   จะเห็นไดวา การกดไลค หรือการกดปุม “Like” เพื่อแสดงความชื่นชอบ ซึ่งเปนเครื่องมือหนึ่ง

ในระบบของเฟซบุคนั้น สามารถวัดความนิยมในผลงานออกแบบคาแรคเตอรได แสดงใหเห็นวา การ

กดไลคในระบบของเฟซบุคนั้น อาจเปนปจจัยหนึ่ง ที่มีผลตอการเผยแพรอัตลักษณของฮิปโป ในแงของ

การสํารวจความนิยมที่มีตอคาแรคเตอรที่ไดออกแบบขึ้น 

    โดยสวนใหญ คนมักจะรูจักฮิปโปจากการนําเสนอผลงานในเฟซบุคมากกวาสื่ออ่ืนๆ รวมถึง

จากการบอกเลาจากปากตอปาก ดังที่เขาบอกวา “รูจักจากเฟสบุคมากที่สุด แลวรูจักจากพวกปากตอ

ปาก” (สรลักษณ เชื้อพุทธ. 2555: สัมภาษณ)   

   จะเห็นไดวา เฟซบุคเปนสื่อเว็บไซตที่ทําใหการเผยแพรอัตลักษณของฮิปโปเปนที่รูจักมาก

ที่สุด แตการเผยแพรแบบปากตอปาก ก็มีสวนชวยในการเผยแพรอัตลักษณของฮิปโปใหกระจายออกสู

วงกวางไดมากยิ่งขึ้น แสดงใหเห็นวา นอกจากการเผยแพรผานทางเว็บไซตแลว การเผยแพรแบบปาก

ตอปาก อาจเปนอีกปจจัยที่มีผลตอการเผยแพรอัตลักษณของฮิปโป 

   สวนระยะเวลาในการเตรียมขอมูลเพื่อนําเสนอในเว็บไซตนั้น ฮิปโปบอกวาไมมีกําหนดที่

แนนอน แตจะมีการวางแผนไวคราวๆวาจะนําเสนอในชวงวันสําคัญตางๆ เชน วันปใหม วันวาเลนไทน  

วันสงกรานต หรือวันคริสมาสต แตจะเปนงานคาแรคเตอรในลักษณะภาพเดียว และในสวนของ
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คาแรคเตอรที่มีเร่ืองราวนั้นจะนําเสนอในชวงเวลาวาง ซึ่งหากวางเมื่อไหรเขาก็จะรีบทํา เนื่องจากอยาก

ใหคนมาติดตามผลงานบอยๆ  

     จะเห็นไดวา การเผยแพรผลงานนั้น จําเปนตองรักษาความตอเนื่อง เนื่องจากการหาง

หายไปนานๆ และความไมสม่ําเสมอในการนําเสนอผลงานนั้น อาจทําใหถูกลืมจากผูชมได แสดงให

เห็นวา ความสม่ําเสมอในการนําเสนอผลงานนั้น อาจเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการเผยแพรอัตลักษณ

ของฮิปโป 

    ในชวงแรกๆนั้น ฮิปโปมีการตอยอดผลงานคาแรคเตอรโดยไดนํามาประดิษฐเปนโปสการด 

จากนั้นจึงนําไปจําหนายตามงานอีเวนทตางๆ ดังที่เขาเลาใหฟงวา “ผมจะไปขายตามแบบพวกอีเวนท

ตางๆ เวลามีคนมาเชิญผม สวนมากผมไปไมคอยเสียตังคในการเชาบูธ คือทําสนุกมากกวา ทําแบบ

ไมไดคิดวาทําเพื่อเอากําไรมาก แตทําเอามันสมากกวา เอาความสนุก ทําเอาภาพลักษณ แลวก็คอน

เน็คชั่น(Connection)” (สรลักษณ เชื้อพุทธ. 2555: สัมภาษณ) และฮิปโปยังบอกอีกวา เขารูสึกดีเมื่อ

เวลาที่ลูกคามาซื้อโปสการดไปแตละใบ เนื่องจากเขาไดประดิษฐข้ึนมากับมือทุกใบ ถึงแมเพียงแคดู

เฉยๆแตไมซื้อก็ไมเปนไร เพราะอยางนอยก็ไดเห็นผลงานของเขา เพียงแคจดจําชื่อฮิปโปไดเขาก็ดีใจ

แลว นอกจากนั้น เมื่อเวลาที่เขาไปออกงานอีเวนทที่ไหน เขาก็จะชอบเดินไปตามบูทตางๆเพื่อทํา

ความรูจักกับคนทั่วไปเพื่อสรางสายสัมพันธ 

   จะเห็นไดวา การนําผลงานคาแรคเตอรมาตอยอดเปนโปสการดและนําออกจําหนายตามงาน 

อีเวนทตางๆนั้น วัตถุประสงคหลักคือ การสรางภาพลักษณและสรางสายสัมพันธ เพื่อสรางชื่อฮิปโปให

เปนที่รูจักในวงกวางมากขึ้น แสดงใหเห็นวา การออกงานอีเวนทนั้น อาจเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการ

เผยแพรอัตลักษณของฮิปโป  

  นอกจากนั้น ฮิปโปก็ยังไดไปขอเชาพื้นที่ที่ TCDC เพื่อนําโปสการดไปวางจําหนาย “คือที่นั่น

ผมไมไดกะวาทําไปเพื่อใหขายดี แตผมทําไปเพื่ออิมเมจมากกวา เพราะวาTCDC มันเปนที่แบบดูโอเค

อยู ถาเอาสินคาไปวาง แลวเราไปขายอยางนอยก็ไดอิมเมจ วาเราไดลง TCDC ขาย มันก็โอเค”  

(สรลักษณ เชื้อพุทธ. 2555: สัมภาษณ)  

  จะเห็นไดวา การนําโปสการดไปวางจําหนายใน TCDC ซึ่งเปนศูนยสรางสรรคงานออกแบบ

นั้น สามารถสรางภาพลักษณที่ดีใหแกฮิปโปได เพราะการถูกคัดเลือกใหนําผลงานไปวางจําหนายได

นั้น ผลงานจะตองมีคุณภาพในระดับหนึ่ง แสดงใหเห็นวา พื้นที่ของ TCDC อาจเปนอีกปจจัยหนึ่ง ที่มี

ผลตอการเผยแพรอัตลักษณของฮิปโป ในแงของการสรางภาพลักษณที่ดีใหแกเขา 

  นอกจากการทําโปสการดแลว ฮิปโปยังมีการวางแผนตอยอดงานคาแรคเตอรโดยผลิต

ออกมาเปนหนังสืออีกดวย ดังที่เขาเลาใหฟงวา “ผมคิดวาคงไมวาดเปนการตูนอยางเดียว คือที่ผมแพ

ลนไววาหนังสือของผม อยากใหเปนหนังสือที่คนเขาไมใชอานครั้งเดียวแลวก็เก็บใสตู ผมพยายามหา
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จุดอะไรสักอยางที่ใหทุกคนสามารถรวมสนุกไดกับหนังสือครับ” (สรลักษณ เชื้อพุทธ. 2555: 

สัมภาษณ) 

    ซึ่งฮิปโปบอกวาวิธีการที่จะพาตัวเองไปใหถึงจุดนั้น อยางแรกสุดก็คือ การวาดผลงานออกมา

ใหมากและใหดีกอน เนื่องจากถาหากไมดีคนก็คงไมชอบ และเมื่อผลงานดีแลว ก็จะเร่ิมมีเพื่อนๆหรือ

นองๆ ในเฟซบุคเขามาดู และเมื่อมีคนดูมากขึ้น ก็จะเกิดการพูดปากตอปาก จากนั้นก็อาจจะเริ่มเขาหู

สํานักพิมพ ดังที่เขาไดกลาวไววา “สุดทายถาแบบวาสํานักพิมพมาติดตอใหผมทําหนังสือออกมาสัก

เลมหนึ่ง ถามันออกมาดีปุบ ผมวาการทําหนังสือเปนอะไรที่แบบวาคนจะรูจักผมไดเร็วมาก เยอะมาก 

ถาเปนสํานักพิมพที่แบบที่มีชื่อนิดหนึ่ง พอเราไดชื่อจากการลงหนังสือแลว ผมวาตอนนั้นก็เร่ิมมีอีกส

เต็บหนึ่งแลว ที่วาคนเริ่มรูจักเยอะ งานเริ่มเขามาเยอะ ตอนนั้นคอยวากันอีกทีวาจะไปทางดานไหน” 

(สรลักษณ เชื้อพุทธ. 2555: สัมภาษณ) 

   จะเห็นไดวา สําหรับฮิปโปแลว การไดตีพิมพผลงานออกเผยแพรในรูปแบบของหนังสือนั้น 

เปนวิธีที่จะทําใหเขาเปนที่รูจักในวงกวางไดอยางรวดเร็ว และถึงแมในวันนี้ ผลงานคาแรคเตอรของเขา

จะยังไมไดถูกตีพิมพ แตเปาหมายในการไดลงตีพิมพในหนังสือนั้น เปนเสมือนกําลังใจที่ทําใหเขา

มุงมั่นในการสรางตัวตนและผลงานตอไป แสดงใหเห็นวา ความคาดหวังในการไดตีพิมพผลงานออก

เผยแพรในรูปแบบของหนังสือนั้น อาจเปนอีกปจจัยหนึ่ง ที่มีผลตอการเผยแพรอัตลักษณของฮิปโป ใน

แงของการเปนแรงผลักดันในการทํางาน 

  นอกจากนั้น อีกหนึ่งความคาดหวังของฮิปโป คือการนําผลงานคาแรคเตอรของเขาตอยอด

ออกไปในรูปแบบของสินคาตางๆ และการเผยแพรคาแรคเตอรของเขาออกสูสากล ดังที่เขาเลาใหฟงวา 

“ผมคาดหวังวา ผมอยากจะเอางานของผมทําเปนพวกของพรีเมี่ยม ของใสบนจาน บนแกว แตที่

คาดหวังสูงสุดก็คือ อยากใหงานผมออกไปตางประเทศ เพราะผมวาอยูที่ตางประเทศมันจะรูสึกวาคน

จะเขาถึงงายกวา กระแสตอบรับดีกวา ญี่ปุน อเมริกาพวกนี้ แตคงยังไมถึงขั้นนั้น ก็คือตอนนี้เราตอง

สรางใหคนรูจักเรา ใหแข็งแกรงกอน” (สรลักษณ เชื้อพุทธ. 2555: สัมภาษณ) 

  จะเห็นไดวา การนําคาแรคเตอรไปประกอบในสินคาตางๆ นั้น ถือเปนการกระจายผลงาน

คาแรคเตอรออกสูวงกวางในอีกทางหนึ่ง แสดงใหเห็นวา การผลิตสินคาที่มีคาแรคเตอรเปน

สวนประกอบนั้น อาจเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการเผยแพรอัตลักษณของฮิปโป ซึ่ง ณ ตอนนี้ ถือเปน

ความหวังที่อยากใหเกิดขึ้นในอนาคต 

  ตลอดเสนทางในการสรางอัตลักษณของฮิปโป ตั้งแตจุดเริ่มตนของความคิด การพัฒนา 

อัตลักษณ ตลอดจนการเผยแพรอัตลักษณนั้น ประกอบดวยหลายๆสิ่งที่อาจเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

ความคิด และสงผลตอแนวปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 
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    2.2 ปจจัยที่มีผลตอกระบวนการสรางอัตลักษณของ HippoDesign 
            ปจจัยที่มีผลตอกระบวนการสรางอัตลักษณของฮิปโปนั้น เกิดจากความชอบในการ

วาดรูปมาตั้งแตสมัยเด็ก และในชวงที่เรียนมัธยมปลาย คุณแมไดสงเขาไปเรียนพิเศษดานศิลปะอยาง

จริงจังเพื่อปูทางไปสูการเรียนตอในระดับมหาวิทยาลัย จึงทําใหฮิปโปไดคนพบตัวเองวาชอบในดานนี้ 

อีกทั้งยังไดสานตอความชอบนั้นดวยการเขาศึกษาในสาขาวิชาที่ชวยสงเสริมความชอบนั้นใหงอกงาม 

แสดงใหเห็นวา การศึกษาดานศิลปะและการออกแบบนั้น อาจจะเปนปจจัยที่มีผลตอการบมเพาะอัต

ลักษณของฮิปโป ในแงของความรูพื้นฐานดานศิลปะและทักษะในการวาดรูป  

            หลังจากจบการศึกษาและมีประสบการณการทํางานออกแบบกราฟกใน  2 บริษัท ทํา

ใหฮิปโปมีโอกาสไดฝกฝนและพัฒนาตัวเอง สงผลใหสามารถทํางานไดอยางคลองแคลว และยังได

เรียนรูการทํางานแบบมีคอนเซ็ปตและมีกิมมิคจากเจานาย ซึ่งสงผลใหผลงานคาแรคเตอรของฮิปโปนั้น 

มักมีลูกเลนบางอยางทิ้งไวใหคิดเสมอ แสดงใหเห็นวา อาชีพในสายงานดานการออกแบบนั้น อาจเปน

ปจจัยที่มีผลตอการสรางอัตลักษณของฮิปโป 
             แตการทํางานออกแบบกราฟกใหกับผลิตภัณฑตางๆนั้น ผลงานที่ออกมามักไมมีใครรู

วาใครเปนผูออกแบบ ทําใหฮิปโปคิดวา อยากสรางผลงานสักอยางขึ้นมาเพื่อฝากชื่อเสียงใหเปนที่รูจัก 

จึงไดกลายเปนจุดเริ่มตนในการสรางงานคาแรคเตอร จากนั้น เขาจึงพยายามหาแนวทางสรางงานใน

หลากหลายรูปแบบเพื่อใหเหมาะกับตนเอง แสดงใหเห็นวา การอยากฝากชื่อเสียงใหเปนที่รูจักนั้น อาจ

เปนปจจัยที่มีผลตอความคิดที่จะสรางอัตลักษณของฮิปโป  

           โดยสวนตัวนั้น ฮิปโปชอบสีเขียวน้ําทะเลและสีในโทนเย็น ซึ่งจากความชอบสวนตัวใน

เร่ืองของสีสันนั้นไดถูกถายทอดลงไปในผลงาน ทําใหผลงานคาแรคเตอรของฮิปโปนั้นมักมีสีเขียวอยูใน

สวนใดสวนหนึ่งของผลงานเสมอ ทําใหการใชสีเขียวน้ําทะเลและสีโทนเย็น กลายเปนอัตลักษณอีก

อยางหนึ่งในผลงานของเขา แสดงใหเห็นวา ความชอบสวนตัวในเรื่องของสีสันนั้น อาจเปนอีกปจจัย

หนึ่งในการพัฒนาอัตลักษณของฮิปโป 

              ตอมาฮิปโปไดผิดหวังในเรื่องของความรัก เหตุการณนี้ไดสงผลกระทบตอความรูสึก

ของเขามาก และทําใหฮิปโปหันมาเปลี่ยนแปลงและพัฒนาคาแรคเตอรรูปแบบเดิมใหเปนรูปแบบใหม 

เพื่อลบความทรงจําเดิมๆใหหายไป แสดงใหเห็นวา ประสบการณผิดหวังในเรื่องความรัก อาจเปน

ปจจัยที่สงผลใหเกิดการพัฒนาอัตลักษณของฮิปโป 

              คาแรคเตอรที่ฮิปโปสรางขึ้นใหมนั้น มีบุคลิกและลักษณะนิสัยที่กวนๆ อันมีที่มาจาก

บุคลิก ลักษณะนิสัย และความชอบสวนตัวของเขาเอง แสดงใหเห็นวา ความเปนตัวตนของเขาเองนั้น  

อาจเปนปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาอัตลักษณของฮิปโป 
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                นอกจากนั้น ฮิปโปยังไดนําประสบการณที่พบเจอในชีวิตจริง มาผูกโยงและถายทอด

เปนเรื่องราวเพื่อการเขาถึงความรูสึกของผูชมในลักษณะของการสรางประสบการณรวมกัน โดยมี

คาแรคเตอรของเขาเปนตัวดําเนินเรื่อง แสดงใหเห็นวา เหตุการณที่เกิดขึ้นและพบเจอในชีวิตประจําวัน

นั้น อาจเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการพัฒนาอัตลักษณของฮิปโป  

               ในการเผยแพรผลงานในเว็บไซตนั้น ฮิปโปมีการเลือกใชประโยชนในแตละพื้นที่ของ

เว็บไซตตามคุณสมบัติเฉพาะตัวของพื้นที่ในเว็บไซตนั้นๆ ไมวาจะเปนมัลติพลายหรือเฟซบุคเพื่อให

เหมาะกับวัตถุประสงคในการนําเสนอผลงานของตนเอง แสดงใหเห็นวา คุณสมบัติเฉพาะตัวของพื้นที่

ในแตละเว็บไซตนั้น อาจเปนปจจัยที่มีผลตอการเผยแพรอัตลักษณของฮิปโป ในแงของการบริหาร

จัดการการนําเสนอผลงาน 

               นอกจากนั้น ผูที่เขามาชมผลงานคาแรคเตอรในเฟซบุคของฮิปโปนั้น ยังมีการ

กดไลคเพื่อแสดงความชื่นชอบในผลงาน แสดงใหเห็นวา การกดไลคในเฟซบุคนั้น อาจเปนปจจัยหนึ่ง 

ที่มีผลตอการเผยแพรอัตลักษณของฮิปโป ในแงของการไดรับรูความนิยมที่มีตอคาแรคเตอรที่ได

ออกแบบขึ้น 

                นอกจากเฟซบุคที่ทําใหการเผยแพรอัตลักษณของฮิปโปเปนที่รูจักมากที่สุดแลว  

การเผยแพรแบบปากตอปาก ก็มีสวนชวยในการเผยแพรอัตลักษณของฮิปโปใหกระจายออกสูวงกวาง

ไดมากยิ่งขึ้นอีกดวย  แสดงใหเห็นวา นอกจากการเผยแพรผานทางเว็บไซตแลว การเผยแพรแบบปาก

ตอปาก อาจเปนอีกปจจัยที่มีผลตอการเผยแพรอัตลักษณของฮิปโป 

               หากมีเวลาวางจากงานประจําเมื่อไหรฮิปโปก็จะรีบทํางานคาแรคเตอรเพื่อนําเสนอ 

เนื่องจากอยากใหคนมาติดตามผลงานบอยๆ ซึ่งการรักษาความตอเนื่องและความสม่ําเสมอในการ

เผยแพรผลงานโดยไมหางหายไปนานๆนั้น จะทําใหไมถูกลืมจากผูชม แสดงใหเห็นวา ความสม่ําเสมอ

ในการนําเสนอผลงานนั้น อาจเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการเผยแพรอัตลักษณของฮิปโป ซึ่ง  

                ฮิปโปไดมีการนําผลงานคาแรคเตอรมาตอยอดโดยการประดิษฐเปนโปสการดและ

นําออกจําหนายตามงานอีเวนทตางๆ แตวัตถุประสงคหลักนั้นไมไดตองการกําไรที่เปนกอบเปนกํา แต

คือการสรางภาพลักษณและสรางสายสัมพันธ เพื่อสรางชื่อฮิปโปใหเปนที่รูจักในวงกวางมากขึ้น แสดง

ใหเห็นวา การออกงานอีเวนทนั้น อาจเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการเผยแพรอัตลักษณของฮิปโป  

               นอกจากการนําโปสการดออกจําหนายตามงานอีเวนทแลว ฮิปโปยังถูกคัดเลือกให

นําโปสการดไปวางจําหนายใน TCDC ซึ่งเปนศูนยสรางสรรคงานออกแบบอีกดวย ซึ่งสิ่งนี้สามารถ

สรางภาพลักษณที่ดีใหแกฮิปโปได เพราะผลงานที่นําวางจําหนายไดนั้นจะตองมีคุณภาพในระดับหนึ่ง 

แสดงใหเห็นวา พื้นที่ของ TCDC อาจเปนอีกปจจัยหนึ่ง ที่มีผลตอการเผยแพรอัตลักษณของฮิปโป ใน

แงของการสรางภาพลักษณที่ดีใหแกเขา 
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                 ฮิปโปมีความคาดหวังในการไดตีพิมพผลงานคาแรคเตอรออกเผยแพรในรูปแบบ

ของหนังสือ ซึ่งหนังสือนั้น จะทําใหเขาเปนที่รูจักในวงกวางไดอยางรวดเร็ว ซึ่งความคาดหวังนี้เปน

เสมือนกําลังใจที่ทําใหเขามุงมั่นในการสรางตัวตนและผลงานตอไป แสดงใหเห็นวา ความคาดหวังใน

การไดตีพิมพผลงานออกเผยแพรในรูปแบบของหนังสือนั้น อาจเปนอีกปจจัยหนึ่ง ที่มีผลตอการ

เผยแพรอัตลักษณของฮิปโป ในแงของการเปนแรงผลักดันในการทํางาน 

               และอีกหนึ่งความคาดหวังที่อยากใหเกิดขึ้นในอนาคตของฮิปโป คือการกระจาย

ผลงานออกสูวงกวางดวยการนําคาแรคเตอรไปประกอบในสินคาตางๆ แสดงใหเห็นวา ความคาดหวัง

ในการผลิตสินคาที่มีคาแรคเตอรเปนสวนประกอบนั้น อาจเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการเผยแพรอัต

ลักษณของฮิปโป ในแงของการเปนแรงผลักดันใหเขามุงมั่นสรางสรรคผลงานตอไป 

 
    2.3 สรุปผลกระบวนการสรางอัตลักษณของ HippoDesign 

            จากการศึกษาวิเคราะหสามารถสรุปไดวา กระบวนการสรางอัตลักษณของฮิปโปนั้น 

เร่ิมตนจากการที่เขาชอบวาดรูปมาตั้งแตเด็ก จนเมื่อชั้นมัธยมปที่ 6 คุณแมเห็นวาชอบในดานนี้ จึงสง

เขาไปเรียนพิเศษดานการวาดรูปเพื่อปูทางสําหรับการสอบเขาเรียนตอในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งจาก

การเรียนพิเศษในดานนี้นั้น ทําใหฮิปโปไดคนพบตัวเองวาชอบดานศิลปะ จากนั้น ฮิปโปไดสานตอ

ความชอบดวยการเขาศึกษาตอในสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร ที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จนจบการศึกษา 

            หลังจบการศึกษา ฮิปโปไดเขาทํางานที่บริษัทแหงหนึ่ง ในตําแหนงนักออกแบบกราฟก  

ซึ่งการทํางานในบริษัทนี้คอนขางหนักมากสําหรับเขา แตในความหนักนั้นเขาถือวาเปนความโชคดี 

เนื่องจากทําใหเขาไดฝกฝนการทํางานอยางจริงจัง  

            ฮิปโปทํางานที่นี่ได 8 เดือน หลังจากนั้นเขาไดยายมาทํางานที่บริษัทรับผลิตโฆษณา  

ซึ่งการทํางานที่นี่นั้น ไดปลูกฝงวิธีคิดในการสรางงานแบบมีคอนเซ็ปตและมีกิมมิคในงาน เพื่อเปนการ

เพิ่มเสนหใหกับงาน ดังจะเห็นไดจาก ผลงานคาแรคเตอรของฮิปโปนั้น มักจะแฝงลูกเลนบางอยางทิ้งไว

ใหคิดเสมอ  
            ฮิปโปทํางานออกแบบกราฟกเปนงานประจํา แตการทํางานกราฟกอยางเดียวนั้น ไม

สามารถทําใหมีชื่อเสียงได เนื่องจากงานกราฟกที่ทํานั้นจะเปนการทําใหกับผลิตภัณฑตางๆ ซึ่งไม

สามารถนํางานที่ทํานั้นมานําเสนอผานหนาเว็บไซตได  เขาจึงพยายามสรางผลงานในแบบของตัวเอง 

โดยเริ่มจากการหาแนวทางสรางงานในหลากหลายรูปแบบเพื่อใหเหมาะกับตนเอง  

            โดยสวนตัวนั้น ฮิปโปชอบงานที่เต็มไปดวยสีสัน จึงไดนําความชอบนั้นมาเปนแนวทาง

ในการสรางอัตลักษณ และเริ่มหาคาแรคเตอรเพื่อนํามาเปนตัวดําเนินเรื่อง ซึ่งเขาคิดวาหากนําตัวเอง
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มาวาดเปนคาแรคเตอรจะสามารถเลาเรื่องไดดีเพราะเปนตัวของเขาเอง ฮิปโปจึงไดวาดคาแรคเตอร

เพื่อส่ือถึงตัวเขาอีกคน 

            เนื่องจากฮิปโปเปนคนชอบสีเขียวอมน้ําทะเล ในผลงานคาแรคเตอรของเขานั้น จึง

มักจะมีสีเขียวอมน้ําทะเลอยูในสวนใดสวนหนึ่งของภาพเสมอ ซึ่งการมีสีเขียวอมน้ําทะเลแฝงอยูในทุก

งานคาแรคเตอรของฮิปโปนั้นทําใหงานของเขาดูมีโทนสีเดียวกัน และสีโดยรวมของเขาเปนสีแนวพาส

เทล ทําใหการใชสีของเขาดูนุมนวลกวาสีทั่วไป นอกจากนั้น การที่ฮิปโปไมชอบสีสดเนื่องจากรูสึกวาดู

บาดตา ผลงานสวนใหญของเขาจึงมักเปนสีโทนเย็นเสมอ  จากความชอบสวนตัวในเรื่องของสีสันไดถูก

ถายทอดลงไปในผลงาน  ทําใหลักษณะการใชสีเขียวน้ําทะเล  สีโทนเย็น  และสีแนวพาสเทล 

กลายเปนอัตลักษณอีกอยางหนึ่งในผลงานของเขา  

             ตั้งแตแรกเริ่มจนถึงปจจุบันนี้ ฮิปโปไดมีการเปลี่ยนคาแรคเตอรไปแลว 3 แบบ แบบ

แรกคือ แบบที่นํารูปทรงเรขาคณิตมาเปนพื้นฐานในการสรางคาแรคเตอร ในแบบแรกนี้คาแรคเตอรจึง

มีหัวกลมๆและไมมีการดัดเสน แบบที่ 2 จะมีลักษณะปากเปนแมว หลังจากนั้นก็เปลี่ยนมาเปนรูปแบบ

ที่เห็นในปจจุบัน 

          สาเหตุที่ทําใหฮิปโปเปลี่ยนรูปแบบคาแรคเตอรนั้น เกิดจากการผิดหวังในเรื่องความรัก 

จึงอยากเปลี่ยนแปลงอะไรบางอยางเพื่อบรรเทาความรูสึกเจ็บปวดในใจ ซึ่งเขาบอกวา คนโดยทั่วไปนั้น 

เมื่ออกหักก็มักอยากจะเปลี่ยนอะไรใหมๆใหกับชีวิต แตสําหรับฮิปโปแลว เขารูสึกอยากลองวาด

คาแรคเตอรแบบใหมใหหลุดพนจากตัวเกา เหตุการณนี้ถือเปนจุดเปลี่ยนทางความคิดที่ทําใหฮิปโปหัน

มาเปลี่ยนแปลงและพัฒนาคาแรคเตอรใหเปนรูปแบบใหม เพื่อลบความทรงจําเดิมๆใหหายไป  

             ลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปอยางเห็นไดชัดในคาแรคเตอรของฮิปโปนั้นคือ รูปหนาที่เร่ิม

มีแกมขางหนึ่งยุยออกมา และมีผมช้ีข้ึน 3 ปอย เหมือนทรงผมในชีวิตจริงของเขา นอกจากนั้น ลักษณะ

นิสัยของคาแรคเตอรก็จะมีลักษณะกวนๆเหมือนกับตัวจริงของเขา  

             นอกจากการถายทอดรูปลักษณและลักษณะนิสัยของตนเองลงไปในคาแรคเตอรแลว 

การผูกเรื่องราวของคาแรคเตอรก็เปนอีกสิ่งหนึ่ง ที่ฮิปโปคิดวาเปนสิ่งที่ทําใหคาแรคเตอรของตนเองนั้น

มีความแตกตาง ซึ่งเนื้อหาที่นํามาผูกโยงและถายทอดเปนเรื่องราวนั้นมาจากประสบการณจริงที่พบ

เจอในชีวิตประจําวัน ทั้งนี้ เพื่อการเขาถึงผูชมโดยวิธีสรางประสบการณรวมกัน  

                 สวนวิธีการสรางงานของฮิปโปนั้น เร่ิมจากการสเก็ตซลงในสมุดกอน เมื่อไดรูปสเก็ตซ

ที่พอใจแลว จึงใสลายเสนจริงลงในสมุดอีกเลมหนึ่ง จากนั้นจึงถายรูปแลวนําภาพนั้นถายโอนลงใน

คอมพิวเตอร แลวใชโปรแกรมอิลลัสเตรเตอรทําการรางเสนและตกแตงภาพจนเสร็จสมบูรณ  

            ในชวงกอนหนานี้ เมื่อสรางผลงานเสร็จ ฮิปโปจะนําเสนอผลงานในเว็บไซตมัลติพลาย 

ซึ่งเปนเหมือนเว็บไซตสวนตัวของเขา เนื่องจากในชวงนั้นเขายังไมรูจักเฟซบุค แตในชวงหลังมานี้ เขา
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มักจะนําเสนอผลงานลงในเฟซบุคเปนหลัก เนื่องจากมีคนเลนมากกวา จึงสามารถกระจายผลงานออก

สูวงกวางไดมากกวา  

            และผลงานบางชิ้นที่ฮิปโปนําเสนอลงในเฟซบุคนั้น เขาไมคิดวาจะมีคนชอบ ซึ่ง

บางครั้งก็ทําใหเขาแปลกใจ เมื่อมีผูชมเขามากดไลคเปนจํานวนมาก และเมื่อนําผลงานชิ้นนั้นมาทํา

เปนโปสการด ก็พบวาเปนใบที่ขายดีที่สุด การกดไลคในเฟซบุคจึงดูเหมือนสามารถวัดความนิยมใน

ผลงานคาแรคเตอรแตละชิ้นได และนอกจากเฟซบุคที่ทําใหคนรูจักฮิปโปมากที่สุดแลว การบอกเลา

จากปากตอปากก็เปนสิ่งที่ทําใหคนรูจักเขามากเชนกัน 

            ฮิปโปไมมีกําหนดเวลาที่แนนอนในการนําเสนอผลงานในเว็บไซต แตจะมีการวางแผน

ไวคราวๆวาจะนําเสนอในชวงวันสําคัญตางๆ เชน วันปใหม วันวาเลนไทน วันสงกรานต หรือวันคริ

สมาสต แตจะเปนงานคาแรคเตอรในลักษณะภาพเดียว และในสวนของคาแรคเตอรที่มีเร่ืองราวนั้น 

หากวางจากงานประจําเมื่อไหรเขาก็จะรีบทํา เนื่องจากอยากใหคนมาติดตามผลงานบอยๆ  

             ฮิปโปมีการตอยอดผลงานคาแรคเตอรโดยไดนํามาประดิษฐเปนโปสการด จากนั้นจึง

นําไปจําหนายตามงานอีเวนทตางๆ ซึ่งเขาบอกวารูสึกดีเมื่อเวลาที่ลูกคามาซื้อโปสการดไปแตละใบ 

เนื่องจากเขาไดประดิษฐข้ึนมากับมือทุกใบ ถึงแมเพียงแคดูเฉยๆแตไมซื้อก็ไมเปนไร เพราะอยางนอยก็

ไดเห็นผลงานของเขา เพียงแคจดจําชื่อฮิปโปไดดีใจแลว นอกจากนั้น เมื่อเวลาที่เขาไปออกงานอีเวนท

ที่ไหน เขาก็จะชอบเดินไปตามบูทตางๆเพื่อทําความรูจักกับคนทั่วไปเพื่อสรางสายสัมพันธ ซึ่งการนํา

โปสการดออกจําหนายตามงานอีเวนทตางๆนั้น ฮิปโปไมไดตองการกําไรจากการขายอยางเปนกอบ

เปนกํา แตวัตถุประสงคหลักคือการสรางภาพลักษณและสรางสายสัมพันธ เพื่อสรางชื่อฮิปโปใหเปนที่

รูจักในวงกวางมากขึ้น  

             นอกจากนั้น ฮิปโปก็ยังไดไปขอเชาพื้นที่ที่ TCDC เพื่อนําโปสการดไปวางจําหนาย ซึ่ง

การนําโปสการดไปวางจําหนายใน TCDC ซึ่งเปนศูนยสรางสรรคงานออกแบบนั้น สามารถสราง

ภาพลักษณที่ดีใหแกฮิปโปได เพราะการถูกคัดเลือกใหนําผลงานไปวางจําหนายไดนั้น ผลงานจะตองมี

คุณภาพในระดับหนึ่ง  

              นอกจากนั้น  ฮิปโปยังมีความคาดหวังในการตอยอดงานคาแรคเตอรโดยผลิต

ออกมาเปนหนังสืออีกดวย ซึ่งฮิปโปบอกวาวิธีการที่จะพาตัวเองไปใหถึงจุดนั้น อยางแรกสุดก็คือ การ

วาดผลงานออกมาใหมากและใหดีกอน เนื่องจากถาหากไมดีคนก็คงไมชอบ และเมื่อผลงานดีแลว ก็จะ

เร่ิมมีเพื่อนๆหรือนองๆ ในเฟซบุคเขามาดู และเมื่อมีคนดูมากขึ้น ก็จะเกิดการพูดปากตอปาก จากนั้นก็

อาจจะเริ่มเขาหูสํานักพิมพ และหากผลงานคาแรคเตอรไดตีพิมพออกเผยแพรในรูปแบบของหนังสือนั้น 

จะเปนวิธีที่ทําใหฮิปโปเปนที่รูจักในวงกวางไดอยางรวดเร็ว  
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              และอีกหนึ่งความคาดหวังของฮิปโป คือการนําผลงานคาแรคเตอรของเขาตอยอด

ออกไปในรูปแบบของสินคาตางๆ  ซึ่งการนําคาแรคเตอรไปประกอบในสินคาตางๆ นั้น ถือเปนการ

กระจายผลงานคาแรคเตอรออกสูวงกวางในอีกทางหนึ่ง และความฝนที่ฮิปโปอยากใหเกิดขึ้นใน

อนาคตนั้น คือการเผยแพรคาแรคเตอรของเขาออกสูสากล ซึ่งถึงแมเสนทางนี้จะยังอีกยาวไกล แตเปน

เสมือนกําลังใจที่ทําใหฮิปโปมุงมั่นในการสรางตัวตนและผลงานตอไป 

           ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวา กระบวนการสรางอัตลักษณของฮิปโปนั้น เร่ิมตนจาก

การชอบวาดรูปตั้งแตเด็ก และมีโอกาสไดเรียนพิเศษดานศิลปะเมื่อช้ันมัธยมปที่ 6 ที่ทําใหเขาคนพบ

ตัวเองวาชอบในดานนี้ จากนั้น เขาไดสานตอความชอบดวยการเขาศึกษาตอในสาขาวิชาการออกแบบ

นิเทศศิลป ที่ชวยวางรากฐานดานศิลปะใหกับเขา  

             หลังจบการศึกษาและเขาทํางานใน 2 บริษัท ทําใหเขาไดฝกฝนการทํางานออกแบบ

กราฟกอยางจริงจัง และไดเรียนรูวิธีคิดในการสรางงานแบบมีคอนเซ็ปตและมีกิมมิคในงาน จากการ

เรียนรูนี้ทําใหผลงานคาแรคเตอรของฮิปโปนั้น มักจะแฝงลูกเลนบางอยางทิ้งไวใหคิดเสมอ แตการ

ทํางานกราฟกอยางเดียวนั้น ไมสามารถทําใหมีชื่อเสียงได ฮิปโปจึงพยายามสรางผลงานในแบบของ

ตัวเอง เพื่อฝากชื่อไวใหเปนที่รูจัก โดยเริ่มหาแนวทางสรางงานในหลายรูปแบบ  

              โดยสวนตัวนั้น ฮิปโปเปนคนชอบสีเขียวอมน้ําทะเล และชอบงานที่เต็มไปดวยสีสันที่

ดูสบายตา ซึ่งความชอบนี้ไดถูกถายทอดลงไปในผลงาน ทําใหผลงานของเขานั้นมักมีสีเขียวน้ําทะเล

อยูในสวนใดสวนหนึ่ง สีโดยรวมมักเปนโทนเย็น และใชสีแนวพาสเทล ซึ่งกลายเปนอัตลักษณอีกอยาง

หนึ่งในผลงานของเขา และเพื่อใหการเลาเรื่องราวตางๆเปนไปอยางเขาถึงเหตุการณ เขาจึงนําตัวเอง

มาเปนคาแรคเตอรหลักในการดําเนินเรื่อง 

               รูปแบบของคาแรคเตอรที่เห็นในปจจุบันนี้ เกิดขึ้นจากการผิดหวังในเรื่องความรัก ฮิป

โปจึงไดเปลี่ยนแปลงและพัฒนาคาแรคเตอรรูปแบบเดิมใหเปนรูปแบบใหม เพื่อลบความทรงจําเดิมๆ

ใหหายไป  ซึ่งเขาไดถายทอดรูปลักษณและลักษณะนิสัยของตนเองลงไปในคาแรคเตอรใหชัดเจนขึ้น 

นอกจากนั้น เขายังไดนําประสบการณในชีวิตจริงมาผูกโยงเปนเรื่องราวเพื่อสรางประสบการณรวมกัน

ผูชม  

                   เมื่อสรางผลงานเสร็จ ฮิปโปจะนําเสนอผลงานในเว็บไซตมัลติพลาย เนื่องจากในชวง

นั้นเขายังไมรูจักเฟซบุค แตในชวงหลังมานี้ เขามักจะนําเสนอผลงานลงในเฟซบุคเปนหลักซึ่งถือเปน

ชองทางการเผยแพรผลงานที่ทําใหคนรูจักฮิปโปมากที่สุด นอกจากนั้น การบอกเลาจากปากตอปากก็

เปนสิ่งที่ทําใหคนรูจักเขามากเชนกัน 

              ฮิปโปมีการตอยอดผลงานคาแรคเตอรโดยไดนํามาประดิษฐเปนโปสการด จากนั้นจึง

นําไปจําหนายตามงานอีเวนทตางๆ ซึ่งไมใชเพื่อกําไรมากมาย แตเพื่อเปนการสรางภาพลักษณและ
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สรางสายสัมพันธ เพื่อสรางชื่อฮิปโปใหเปนที่รูจักมากขึ้น นอกจากนั้น ฮิปโปยังไดนําโปสการดไปวาง

จําหนายใน TCDC ซึ่งเปนศูนยสรางสรรคงานออกแบบนั้น ที่สามารถสรางภาพลักษณที่ดีใหแกฮิปโป

ไดอีกทางหนึ่ง 

            นอกจากนั้น ฮิปโปยังมีความคาดหวังในการผลิตผลงานคาแรคเตอรออกเผยแพรใน

รูปแบบของหนังสือ และในรูปแบบของสินคาตางๆ  อีกดวย และความฝนที่ฮิปโปอยากใหเกิดขึ้นใน

อนาคตนั้น คือการเผยแพรคาแรคเตอรของเขาออกสูสากล  

 
    2.4 ผูวิจัยนําผลการศึกษากระบวนการสรางอัตลักษณไปสอบทานกับผูสรางสรรค 

HippoDesign พบวา 
                       ผลการศึกษาตั้งแตจุดเริ่มตนของความคิด การพัฒนา การเผยแพรอัตลักษณ และ

ปจจัยตางๆที่มีผลตอกระบวนการสรางอัตลักษณ แลวสรุปเปนกระบวนการสรางอัตลักษณในมุมมอง

ของผูวิจัยนั้น ผูสรางสรรคฮิปโปไดสอบทานแลว มีการแกไขเล็กนอยในสวนของป พ.ศ.เกิด โดยขอ

แกไขจากป พ.ศ.2529 เปนป พ.ศ.2528 และตัดรายละเอียดของประวัติบางสวนออกไป โดยบท

วิเคราะหในสวนอื่นๆ ฮิปโปไดยืนยันวาถูกตองและไมตองแกไขใดๆ 
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ตาราง 4  รายละเอียดปจจัยเฉพาะบุคคลของผูสรางสรรค HippoDesign 

 

จุดเริ่มตนของความคดิ 

เพศ อายุ ครอบครัว การศึกษา เพื่อน การทํางาน จุดเริ่มตนความสนใจ IDOL แรงบันดาลใจ จุดเริ่มตนสรางอัตลักษณ 

ชาย 
 
 
 
 
 
 

33 สนับสนุน 
อิสระ 

ออกแบบนิเทศ
ศิลป 
ม.ราชภัฏสวน
ดุสิต 
 

-นักออกแบบ 
กราฟค 
-วงการ
คาแรคเตอร
การตูน 

-งานประจาํ : นัก
ออกแบบกราฟค
ในเอเจนซี ่
-งานพิเศษ : วาด
การตูนประกอบ
เรื่องราว 

-ชอบวาดรูปตั้งแตเด็ก 
-อยากมชีื่อเสียง 
อยากใหคนรูจัก 
อยากตายไปแลวมี
ผลงานฝากไว 

- -ตองการ
เปลี่ยนแปลง
เพื่อใหลืมความ
เจ็บปวด 

-อกหัก จึงอยากเปลี่ยนแปลง
รูปลักษณของคาแรคเตอร เพราะ
เดิมจะมีคาแรคเตอร2ตัวคูกันกับ
แฟนคือฮิปโปและเพนกวิน เมื่อเลิก
กับแฟนจึงตัดเพนกวินออกเหลือ
ฮิปโปตัวเดียว และเปลี่ยนแปลง
รูปรางหนาตาใหเปนตัวใหม 

การพัฒนาอัตลกัษณ 
แนวคิด เทคนิค การตอยอด 

ชื่อแทนตัว แนวคิดงาน ลักษณะงาน อิทธิพลตองาน เครื่องมือ โปรแกรม 
กราฟก 

เทคนิคเฉพาะตัว การพัฒนาฝมือ สินคา การวาจาง ขายลิขสิทธิ์ 

Hippo 
เปนชื่อที่
แฟนเกา
ชอบเรียก 
 
 

เนน
เหตุการณที่
คนสวนใหญ
เพื่อการสราง
ประสบการณ
รวม 

-คาแรคเตอร
แนว
ภาพประกอบมี
เรื่องราว 
 

-สิ่งรอบตัวที่
เกิดขึ้นในชีวิต
จรงิประจาํวนั 
-อินเตอรเน็ต 

คอมพิวเตอร
และแบมบู วา
คอม หรือเมาส
แบบปากกา 

อิลลัสเตรเตอร 
โฟโตชอป 
 

จะทาํใหพื้นผิว
ของภาพจะมี
ลักษณะเหมือน
พื้นผิวกระดาษ
แบบเกาๆ 

- งานแฮนด
เมด เชน 
การด ตุกตา 
สมุดโนต
พวงกญุแจ 
 

มีการวาจาง
วาดการตูน
ประกอบ
เรื่องราว 

- 

การเผยแพรอัตลกัษณ 
เว็บไซตทีใ่ชงานและจุดประสงคในการใชงานในแตละเว็บ วิธีการในการนําเสนอขอมูลตางๆบนเวบ็ไซต สิ่งที่ไดรับ/และคาดหวงัจะไดรับ 

เว็บสวนตัว เว็บบล็อก เว็บฝากผลงาน เว็บที่ใชบอยที่สุด ขอมูลในการอัพ ความถี่ในการอัพ แนวคิดในการอัพ ดานสังคม ดานการงาน อื่นๆ 

- 
 
 
 

มัลติพลาย - เฟซบุค -ผลงานสําเร็จ ทุกครั้งที่วางเพื่อ
การติดตามของ
ผูชม 

- -มีชื่อเสียงเปน
ที่รูจัก 

-มีสํานักพิมพ
มาติดตอทํา
หนังสือ 

อยากนาํงานไป
ประกอบใน
ของพรีเมียม 
เชนจาน แกว 

 

142 



143 
 

ผูสรางสรรคคนที่ 4  ThinkDstudio 
           ThinkDstudio หรือ ติ๊งคดีสตูดิโอ คือช่ือของเว็บไซตสวนตัวของ จีระ จีระมกร แตชื่อส้ันๆที่คน

มักเรียกขานกันเมื่อกลาวถึงเขาคือ “ติ๊งคดี” ซึ่งผูวิจัยขอเรียกเขาดวยชื่อนี้เชนกัน ติ๊งคดีเกิดที่จังหวัด

สระแกว เมื่อ 16 ธันวาคม พ.ศ.2528 จากนั้นคุณพอคุณแมไดยายเขามาทํางานที่กรุงเทพมหานคร เขา

จึงยายมาเขาเรียนชั้นอนุบาลที่นี่ดวย ติ๊งคดีจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในวิชาเอกการออกแบบ

ผลิตภัณฑ คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

วิทยาเขตโชติเวช เขาไดเขารวมกิจกรรมตางๆที่ส่ังสมเปนเกียรติประวัติ ซึ่งผูวิจัยขอหยิบยกมาเพียง

บางสวนที่เกี่ยวของกับการออกแบบคาแรคเตอรดังนี้ ติ๊งคดีเคยรวมแสดงผลงานการออกแบบ

คาแรคเตอรในงาน Taste of Character ที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เมื่อป พ.ศ.2552 รวม

แสดงผลงานการออกแบบคาแรคเตอรในงาน The Jelly Project ที่จังหวัดเชียงใหม เมื่อป พ.ศ.2552 

รวมแสดงผลงานการออกแบบกราฟกในงาน Bangkok Computer Graphic Plus 2009 ที่หอ

ศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร เมื่อป พ.ศ.2552 ไดรับเลือกผลงานตีพิมพในนิตยสารคอมพิวเตอร

กราฟก พลัส ฉบับที่ 21 เมื่อป พ.ศ.2552 ไดรับการโหวตใหเขารอบสุดทายในการประกวดการ

ออกแบบคาแรคเตอร Monster party # 3 " Sweet  wonder " จากเว็บไซต www.mojizu.com ซึ่งเปน

เว็บไซตที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการออกแบบคาแรคเตอร เมื่อป พ.ศ.2552 และไดรับเลือกผลงานตีพิมพใน

นิตยสาร Worldwide Graphic Design “Asia” เมื่อป พ.ศ.2553  และเปน 1 ใน 7 นักออกแบบที่ไดรับ

เลือกใหนําผลงานคาแรคเตอรมาผลิตเปนแพลตฟอรม ทอย ในโครงการประกวด CE Contest II ของ 

CE Platform Toy รวมกับ SINGHA Life Street Brand เมื่อป พ.ศ.2555  

    ปจจุบัน ติ๊งคดี ทํางานประจําเปนนักออกแบบกราฟกที่บริษัทแหงและทํางานงานออกแบบ

คาแรคเตอรเปนงานอดิเรกควบคูไปกับงานประจํา 

      การดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยมีข้ันตอนการศึกษาอัตลักษณของติ๊งคดีใน 2 ข้ันตอน

ดวยกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ขั้นตอนที่ 1  ศึกษาอัตลักษณจากชิ้นงาน   
      1.1 ศึกษาอัตลักษณจากชิ้นงาน   
                        ชิ้นงานทีน่ํามาศึกษาในครั้งนี้ประกอบดวย 
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ภาพประกอบ 37  Don't cry 

 

  ที่มา:  จีระ จรีะมกร. (2554). (ออนไลน)  
 

  นําเสนอบนเว็บไซตเมือ่:  23 มีนาคม 2554 

  ลายเสน: ใชเสนที่หลากหลาย มีการไลความหนาบางในการตัดเสนขอบ ใชเสนบางสวน

ชวยสรางความรูสึกเคลื่อนไหว 

  สีสัน: ใชโทนสีเทาเปนหลักซึ่งจะใหความรูสึกหดหู แตจะใชสีแดงของเลือดมาชวยใหภาพดู

เดนและสอดคลองกับเนื้อหาของภาพ มีการไลสีสรางเพื่อสรางแสงเงาและลงไฮไลทเปนบางจุดเพื่อ

เพิ่มมิติใหกับภาพ 

  รูปรางและรูปทรง: ในสวนหัวจะโตกวาลําตัว 

  พื้นผิวและลวดลาย: ในสวนของตัวคาแรคเตอรจะลงสีพื้นเรียบและมีการไลสี สวนฉากหลัง

จะนําลายจุดมาใช และใชลายเสนตรงมีรัศมีพุงออกมาจากจุดศูนยกลางโดยใชสีเทาออนๆเพื่อไมใชดึง

ความสนใจจากตัวคาแรคเตอร แตเสนในลักษณะนี้จะชวยเสริมอารมณใหรูสึกตื่นเตนมากขึ้น 

  ลีลาทาทางของคาแรคเตอร: กําลังอาปากกรีดรองดวยความรูสึกเจ็บปวดจากการถูกตัด

ลําตัวจนขาด รางกายสั่นเล็กนอย มีเลือดหยดจากลิ้น และมีน้ําลายยืดใหเห็นบางๆในชองปาก ดู

เหมือนกําลังอยากไดความชวยเหลือจากใครสักคน 

  การจัดวางองคประกอบ: จัดวางไวตรงกลางภาพโดยเนนความเดนที่ตัวคาแรคเตอร 
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ภาพประกอบ 38 Boo Massacre ในชุด  Illy Project 

 

  ที่มา:  จีระ จรีะมกร. (2554). (ออนไลน)  

 

  นําเสนอบนเว็บไซตเมือ่ :  11 เมษายน 2554 

  ลายเสน: ใชเสนโคงหยกัๆแบบอิสระใหความรูสึกถงึขนปุกปุยของคาแรคเตอร 

  สีสัน: ใชสีเทาเปนพื้นหลังสรางบรรยากาศที่ดูอึมครึม ตัดกับคาแรคเตอรสีขาวและเลือดสี

ชมพูหวาน สรางอารมณที่ดูเหมือนขัดแยงกัน ใชความแตกตางของระดับสีเขม-ออนในการสรางแสง

เงาเพื่อเพิ่มมิติใหกับภาพ 

  รูปรางและรูปทรง:  คาแรคเตอรจะดูปอมๆปุกปุย 

  พื้นผิวและลวดลาย: ลงสีแบบพื้นเรียบ ใชเสนและสกินโทน(Skin tone) ลายจุดในการสราง

พื้นผิวบางสวน ใชลวดลายและตัวอักษรประกอบในสวนของพื้นหลังเพื่อขยายความเรื่องราวของภาพ 

  ลีลาทาทางของคาแรคเตอร: ตัวคาแรคเตอรขนปุกปุยดูนารักยิ้มนอยๆ อยางอารมณดีใน

ขณะที่ใชเลื่อยตัดลําตัวของตนเอง จนเลือดเยิ้มดวยสีหนาที่เปยมสุขทําใหดูมีความขัดแยง(Contrast) 

ระหวางความนารักและความโหดในตัวเอง 
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  การจัดวางองคประกอบ: คาแรคเตอรสีขาวและเลือดสีชมพูโดดเดนอยูกลางภาพ ดานหลัง

คาแรคเตอรมีลวดลายและตัวอักษรเพื่อเสริมเนื้อหาและอารมณของภาพ บนพื้นหลังสีเทาเรียบชวยขับ

ใหลวดลายและคาแรคเตอรมีความเดนออกมา 

 

 
 

ภาพประกอบ 39  Child Punk Zombie ในชุด  Monster 

 

  ที่มา: จีระ จรีะมกร. (2554). (ออนไลน)  

 

  นําเสนอบนเว็บไซตเมือ่ : 11 กรกฎาคม 2554 

  ลายเสน: ใชเสนซิกแซกปลายแหลมมาประกอบเปนสวนใหญสรางความรูสึกที่แข็งและดู

รุนแรง และเราอารมณมากขึ้น 

  สีสัน: สีชมพูของตัวอักษรดานหนาและตัวคาแรคเตอรสีเขียวมีความโดดเดนที่ใกลเคียงกัน 

พื้นสีดําและเทาดานหลังตางชวยกับขับใหคาแรคเตอรเดนออกมา 

  รูปรางและรูปทรง: คาแรคเตอรเด็กหัวโตตัวเล็กใชแขนขวาที่ขาดเหลือแตกระดูกเลนกีตาร 

  พื้นผิวและลวดลาย: ลงสีแบบพื้นเรียบ ใชลวดลายประกอบในสวนของพื้นหลังเพื่อเสริม

อารมณใหภาพดูนาตื่นเตนมากขึ้น 
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  ลีลาทาทางของคาแรคเตอร: สีหนาและทาทางดูเปนเด็กโหด กราว และดุดัน ขัดแยงกับ

ภาพลักษณของเด็กๆทั่วไปที่จะดูนารักไรเดียงสา คาแรคเตอรหัวแหวงเห็นสมองดานใน ตัวเขียวราวผี

ดิบ ตัดกับสีชมพูหวานของคําวา Child ขัดแยงกับรูปแบบของตัวอักษรที่ใชเสนที่ใหความรูสึกรุนแรง 

  การจัดวางองคประกอบ: คาแรคเตอรเด็กตัวเขียวและตัวอักษรสีชมพูดึงดูดสายตาดวย

สีสันที่สดใสอยูกลางภาพ  ตัดกับกรอบสีดําบนพื้นหลังสีเทาเรียบที่ชวยขับเนนใหตัวคาแรคเตอรมี

ความโดดเดนมากขึ้น 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 40  Punk Zombie 

 

  ที่มา: จีระ จรีะมกร. (2554). (ออนไลน) 

 

  นําเสนอบนเว็บไซตเมือ่:  19 กรกฎาคม 2554 

  ลายเสน: ใชเสนตรงในหลายแนวเปนภาพพื้นหลัง ตดักับตัวคาแรคเตอรที่ใชเสนโคงเปน 

สวนใหญ 

  สีสัน: ใชสีเทา ดําแดง เปนหลัก   ใหความรูสึกที่หมนหมองและอึมครึม แตมีการใชสีแดงเขา

มาชวยสรางอารมณใหดูตื่นเตนมากขึ้น และใชสีขาวที่หัวกะโหลกเพิ่มความสวางใหกับภาพ มีการ

สรางแสงเงาใหภาพดูมีมิติมากขึ้นดวยความเขม-ออนของระดับสี 

  รูปรางและรูปทรง: คาแรคเตอรจะหัวโต ตัวเล็กเหมือนเด็กๆ 

  พื้นผิวและลวดลาย: มีการใชเสนตรงในแนวตางๆในการสรางลวดลายของพื้นหลัง 
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  ลีลาทาทางของคาแรคเตอร: เจาผีดิบเด็กพังค(Punk)หนาเครียด กําลังเลนเสกต บอรด

(Skate board) อยางสนุกสนาน 

  การจัดวางองคประกอบ: คาแรคเตอรผีดิบเด็กพังคโดดเดนดวยหัวกะโหลกสีขาวใสชุดสี

ดําตัดกับลวดลายสีแดงบนกรอบสีเทาดําดานหลัง  
 

 
 

ภาพประกอบ 41 Space Monkey 

 

  ที่มา: จีระ จรีะมกร. (2554). (ออนไลน) 

  นําเสนอบนเว็บไซตเมือ่:  1 สิงหาคม 2554 

  ลายเสน: มกีารใชเสนทีห่ลากหลาย 

  สีสัน: ใชสีดํา แดง และเทาเปนหลักทําใหดูลึกลับนากลัว เนนสีแดงที่ดัวอักษรใหดูเปนคําที่

นาสนใจและใสสีขาวที่ตัวคาแรคเตอร มีการสรางแสงเงาดวยการแบงชั้นสีเขม-ออน สรางไฮไลทในบาง

จุดเพื่อเพิ่มมิติใหกับภาพ 

  รูปรางและรูปทรง: คาแรคเตอรมีลักษณะหัวโตตัวสัน้ สวนใบหนามีเพียงหวักะโหลก 

  พื้นผิวและลวดลาย: มีการนําเสนมาสรางเปนลวดลายประกอบหลังตัวคาแรคเตอรเพื่อ

เสริมเนื้อหาของภาพ มีการนําจุดมาใชสรางพื้นผิวของตัวอักษร 

  ลีลาทาทางของคาแรคเตอร: คาแรคเตอรหัวแหวงจนเห็นสมองสีแดงใสชุดอวกาศยืนอยู

บนดวงดาวแหงเลือดดวยทาทางภูมิใจ 
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  การจัดวางองคประกอบ: ใบหนาซึ่งเปนหัวกะโหลกสีขาวกับเสนซิกแซกของทรงผมสีดํา 

ตัดกับเสนโคงของครอบแกวสําหรับเก็บอากาศไวหายใจที่เปนสวนหนึ่งของชุดอวกาศกับตัวอักษรคาํวา 

Space สีแดง ดูโดดเดนใกลเคียงบนพื้นหลังสีดําสนิท 

 

 
 

ภาพประกอบ 42  Zombie-Lab 

 

  ที่มา: จีระ จรีะมกร. (2554). (ออนไลน) 

 

  นําเสนอบนเว็บไซตเมือ่: 12 กันยายน 2554 

  ลายเสน:  ตดัเสนขอบของตัวคาแรคเตอรดวยสีดําไลขนาดความหนาบาง  

  สสีัน: มีการสรางแสงเงาดวยการไลสีในบางสวน ใชสีเขียวหมนเลก็นอยเปนหลกั ตามดวยสี

เทา และสรางความสดใสดวยสีเหลือง 

  รูปรางและรูปทรง: ใบหนาคาแรคเตอรเปนหวักะโหลกทรงสี่เหลี่ยม ในชุดอวกาศทรงไข  

มือขวาขาดเหลือเพียงสายไฟ 

  พื้นผิวและลวดลาย: มีการใชสกินโทนเพื่อสรางลวดลายในบางสวน ใชตัวอักษรประกอบ

เพื่อชวยขยายความของภาพ 
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  ลลีาทาทางของคาแรคเตอร: คาแรคเตอรผีดิบหนาเหลี่ยมใสชุดอวกาศหนาแผงควบคุม

ในยานอวกาศ คิ้วขมวดดูเครงเครียดเล็กนอยเพราะกําลงัผสมอะไรบางอยางในหลอดทดลอง 

  การจัดวางองคประกอบ: ตัวอักษร Zombie สีเหลืองโดดเดนไมแพตัวคาแรคเตอรผมสี

เขียวเขม บนพื้นหลังสีเขยีวหมน 

 

 
 

ภาพประกอบ 43  Bearhug  ในชุด  Monster 

 

  ที่มา: จีระ จรีะมกร. (2554). (ออนไลน)  

 

  นําเสนอบนเว็บไซตเมือ่ : 26 กันยายน 2554 

  ลายเสน: ตัดเสนขอบโดยใชเสนสีดําที่มีการไลความหนาบาง ลวดลายดานหลังมีการใชเสน

หงิกๆงอๆใหความรูสึกเหมือนเปนสิ่งที่ถูกทําลาย 

  สีสัน: ใชสีดําทึบเปนพื้นหลังใหความรูสึกลึกลับนากลัว มีการเพิ่มมิติใหภาพดวยการนําสี

เขม-ออนและสีอ่ืนๆมาสรางขอบเขตของเงาและไฮไลท ที่พื้นเหมือนมีเลือดสีชมพูไหลนอง 

  รูปรางและรูปทรง: มีตัวอวนสัน้ดูปอมๆเหมือนหมีเดก็ 

  พื้นผิวและลวดลาย: ใชสกินโทนสรางลวดลายดานหลัง 
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  ลลีาทาทางของคาแรคเตอร: เจาหมีเด็กสีเทาตวักลมปอมแตหนาโหด หูขาด หัวแยก พงุ

ทะลุจนเหน็กระดูก ยนืกางวงเล็บเหมือนพรอมที่จะฆา 

  การจัดวางองคประกอบ: เจาหมนีอยจอมโหดสีเทายนืเดนบนกองเลือดสีชมพูทามกลาง

ความมืดทึบของบรรยากาศสีดําที่ใหความรูสึกนากลัว 

 

 
 

ภาพประกอบ 44  Pumster 

 

   ที่มา: จีระ จรีะมกร. (2554). (ออนไลน) 
 
  นําเสนอบนเว็บไซตเมือ่:  28 ตุลาคม 2554 

  ลายเสน: ใชสีขาวไลความหนาบางตัดเสนขอบ ใชเสนยึกยือในการสรางตัวอักษรให

ความรูสึกนากลัวแบบผีๆ 

  สีสัน: ใชสีดําเปนหลักตามดวยสีเทาใหบรรยากาศที่มือทึม ลึกลับ นากลัว และใชสีโทนสม

ซึ่งเปนสีแนวธรรมชาติของฟกทอง ใหความรูสึกที่ตื่นเตนขึ้น 

  รูปรางและรูปทรง: ฟกทองหวัแปนดูปอมๆใสหมวกอวกาศทรงกลมทีแตกทะล ุ

  พื้นผิวและลวดลาย: ใชสกินโทนสรางลวดลายบนตวัอักษร  
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  ลีลาทาทางลีลาทาทางของคาแรคเตอร: ฟกทองหนาตาดุดัน ดูข้ีโมโหไมรับแขก แตถือ

ปายยินดีตอนรับ สรางความรูสึกที่ขัดแขงกับหนาตา 

  การจัดวางองคประกอบ: คาแรคเตอรฟกทองดูเดนดวยสีสมและหนาตาที่ถมึงทึง ตามมา

ดวยตัวอักษร Pumster สีสมที่เกือบแยงความโดดเดนของเจาฟกทองไป ทั้งเจาฟกทองกับตัวอักษรจึง

โดดเดนพอๆกับบนพื้นหลังสีดํา 

 

 
 

ภาพประกอบ  45  CE Design Contest II 

 

  ที่มา: จีระ จรีะมกร. (2554). (ออนไลน)  

 

  นําเสนอบนเว็บไซตเมือ่ : 4 ธันวาคม 2554 

  ลายเสน: มีการใชเสนที่หลากหลาย ใชเสนที่ฉวัดเฉวียนในสวนของไฮไลทบริเวณผม คิ้วและ

รอบดวงตา ใหความรูสึกมีการเคลื่อนไหว เสนรัศมีปลายแหลมของลวดลายดานหลังใหความรูสึกมี

พลัง  

  สีสัน: ใบหนาหุนยนตผีดิบหัวเหลี่ยมใชสีฟาสดใสโทนเย็นตัดกับผมสีดําและตัวอักษรสี

เหลืองสมโทนรอนดูฉูดฉาด ใหความรูสึกมีพลัง 
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  รูปรางและรูปทรง: หุนยนตผีดิบหัวเหลี่ยมโตและตัวเล็กใหความรูสึกเหมือนเปนรางของ

เด็ก 

  พื้นผิวและลวดลาย: ลวดลายรัศมีปลายแหลมของพื้นหลังใหความรูสึกที่ตืน่เตน รุนแรง

และมีพลัง ใชจุดสีดําสรางลวดลายในสวนที่เปนเงาและใชจุดสีขาวในสวนที่ไดรับแสง 

  ลีลาทาทางของคาแรคเตอร: หุนยนตผีดิบหัวเหลี่ยมหนาเหี้ยมกําลังเพงตายิงแสงเพื่อ

โจมตีอะไรซักอยาง 

  การจัดวางองคประกอบ: หัวเหลี่ยมๆขนาดใหญสีฟาดูโดดเดนอยูกลางภาพพอๆกับ

ตัวอักษรสีสมบนพื้นหลังสีเทา 

 

 
 

ภาพประกอบ  46  Zombie Lab Space ในชุด  Game Concept 

 

  ที่มา: จีระ จรีะมกร. (2554). (ออนไลน) 

 

  นําเสนอบนเว็บไซตเมือ่ : 28 ธันวาคม 2554 

  ลายเสน: ใชเสนโคงเปนสวนใหญ คาแรคเตอรทั้งสองตัวจึงดูแลวใหความรูสึกนุมนวล 

  สีสัน: มีการสรางแสงเงาของคาแรคเตอรดวยการไลระดับสีและการแบงชั้นสีเขม-ออนเพื่อ

เพิ่มมิติใหกับภาพ ในสวนของคาแรคเตอรใชสีเทาเหมือนสีโลหะ มีกรอบหนา นิ้ว และหมวกสีสมทําให

หุนยนตดูสดใสขึ้น  พื้นหลังลงสีแบบเรียบชวงกลางสวางมีการสรางแสงเงา 
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  รูปรางและรูปทรง: หุนยนตนักทดลองตัวปอมๆขาสั้นๆ เหมือนเด็ก กับตัวประหลาดสี

เหลืองตัวกลมมีหลายขา 

  พื้นผิวและลวดลาย: สวนใหญเปนพื้นผิวเรียบ มีการนําจุดหรือวงกลมมาใชสรางลวดลาย

ประดับเล็กนอย 

  ลลีาทาทางของคาแรคเตอร: เจาหุนยนตกาํลังทดลองผสมสารเคมีเพื่อสรางอะไร

บางอยางดวยทาทางนิง่ๆ ไมหวือหวา 

  การจัดวางองคประกอบ: เจาหุนยนตตัวปอมสีเทายนืเดนทามกลางความเขมของสีน้าํเงนิ

หมน มีแสงสวางเรืองรองของสีน้าํเงนิอมฟาจากเจาตวัประหลาดสีเหลอืงตัวกลม มีสีเขียวเหลืองของ

ตัวอักษรดานลางเพิ่มอารมณสนุกสนานใหภาพ 
 

  ผลการศกึษาอัตลักษณจากชิน้งานสามารถสรุปไดดังนี้ 
  จากการวิเคราะหคุณลักษณะและองคประกอบของชิ้นงานออกแบบคาแรคเตอรของติ๊งคดีใน

หลายๆชิ้นที่ผานมา ผูวิจัยสามารถสรุปคุณลักษณะที่ถือเปนอัตลักษณของติ๊งคดีที่สะทอนผานผลงาน

การออกแบบคาแรคเตอรได ดังนี้ 

  ลักษณะอันถือเปนอัตลักษณของติ๊งคดีมาจากแนวคิดเกี่ยวกับตัวคาแรคเตอรที่เหมือนมีสอง

บุคลิกในตัวเอง และแนวคิดนี้ไดสะทอนออกมาเปนภาพคาแรคเตอรที่มักจะดูนารักในสวนของรูปรางที่

จะดูปอมๆเหมือนเด็กๆ แตมักจะมีความไมสมประกอบที่ดูนากลัวอยูในตัวเสมอ เชน หัวแหวง แขน

ขาด ไสทะลัก หรือแสดงความนากลัวผานดวงตาที่โหด และมีพฤติกรรมที่นากลัว เชน ตัด หั่น อวัยวะ

ตนเองอยางมีความสุข แตขณะเดียวกันกลับใชสีสันที่หวานและสดใส รวมกับสีที่ทึมและอึมครึม ดู

ลึกลับนากลัวของพื้นหลัง คาแรคเตอรจึงดูมีความขัดแยงในตัวเองอยูตลอดเวลา และมักจะใชตัวอักษร

ที่เปนชื่อส้ันๆขนาดใหญประกอบเพื่อขยายความในภาพเสมอ นอกจากนั้น มีการจัดวางจุดเดนของ

ภาพไวตรงกลางเปนหลัก ซึ่งการจัดวางมักจะมีสามระดับช้ัน คือ ชั้นแรกคือตัวคาแรคเตอร ชั้นที่สองคือ

ชั้นของลวดลายตางๆที่ชวยเสริมอารมณและเรื่องราวของคาแรคเตอรใหชัดเจนขึ้น ชั้นที่สามคือพื้นหลัง

ซึ่งมักจะเปนพื้นเรียบๆสีเขมที่ชวยขับเนนใหทั้งชั้นที่หนึ่งและสองเดนออกมา 

 
  1.2 สอบทานอัตลักษณ 
        ในขั้นตอนนี้ ผูวิจัยนําผลการศึกษาอัตลักษณจากชิ้นงานไปสอบทานกับผูสรางสรรค

ติ๊งคดี พบวา ผูสรางสรรคติ๊งคดีไดยืนยันวาผลการวิเคราะหอัตลักษณของชิ้นงานนั้นถูกตองและไมตอง

แกไขใดๆ 
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ขั้นตอนที่ 2   ศึกษากระบวนการสรางอัตลักษณของผูสรางสรรค  
   2.1 ศึกษากระบวนการสรางอัตลักษณ   

                      ในขั้นตอนนี้ มีประเด็นการศึกษาวิเคราะหตั้งแต จุดเริ่มตนของความคิด การพัฒนา 

อัตลักษณ และการเผยแพรอัตลักษณ เพื่อหาคนหาปจจัยตางๆที่สงผลตอกระบวนการสรางอัตลักษณ 

จากการสัมภาษณในเชิงลึก โดยผูวิจัยไดดําเนินการสัมภาษณติ๊งคดีในวันที่ 21 มกราคม 2555  ใช

เวลา 1:39:32 นาที  ซึ่งผลการสัมภาษณสามารถจําแนกตามประเด็นไดดังนี้  

 
   จุดเริ่มตนของความคิด  
    ติ๊งคดีนั้นเกิดที่จังหวัดสระแกว แตคุณพอคุณแมไดยายมาทํางานที่กรุงเทพมหานคร เขาจึง

ยายตามมาเรียนชั้นอนุบาลที่นี่  ตั้งแตเด็กๆ ติ๊งคดีเติบโตมาดวยการเลี้ยงดูอยางอิสระ ไมวาอยากจะ

ศึกษาในดานไหน ขอเพียงใหมีความตั้งใจ คุณพอคุณแมแมก็พรอมจะสนับสนุน ติ๊งคดีนั้นชอบวาด

การตูนมาตั้งแตเด็กๆ ดังที่เขาไดเลาใหฟงวา “เปนสิ่งที่เราชอบอยูแลว ชอบมาตั้งแตเด็กๆแลว ชอบ

การตูน ชอบดูการตูน” (จีระ จีระมกร. 2555: สัมภาษณ)  

   จวบจนเมื่อโตขึ้น ติ๊งคดีไดเลือกศึกษาตอระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช ในวิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ ซึ่งการเรียนในสาขาวิชานี้นั้นถือวา

ไดวางรากฐานความรูดานศิลปะ ทักษะการวาดและการออกแบบใหกับเขา  

   จะเห็นไดวา  ดวยความชอบในการตูนตั้งแตเด็ก  ไดถูกสานตอดวยการเรียนระดับ

มหาวิทยาลัยในสาขาวิชาที่ชวยบมเพาะและวางรากฐานดานศิลปะและทักษะการวาดรูปใหกับเขา 

แสดงใหเห็นวา การศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับศิลปะนั้น อาจเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการ

สรางอัตลักษณของติ๊งคดี 

   ในชวงที่กําลังศึกษาอยูนั้น ติ๊งคดีไดมีโอกาสเห็นผลงานการออกแบบคาแรคเตอรที่มีลักษณะ

เปนของเลนชิ้นหนึ่งแลวเกิดความประทับใจ และไดเกิดเปนจุดเริ่มตนของความสนใจในงานออกแบบ

คาแรคเตอร ดังที่เขาไดกลาวไววา “ตอนนั้นตอนเรียนป 3 ป 4 ไปเห็นงานฟกเกอร(Figure) ของบริษัท 

เลนอะไร(บริษัท เลนอะไร จํากัด) จะมีพี่คนหนึ่งเขาชื่อพี่แมน รูสึกวางานพี่เขาเจง เขาทําเปนหุนยนต 

เราก็เลยสนใจอยากทําบาง ก็พยายามวาดๆ หาแนวของตัวเอง” (จีระ จีระมกร. 2555: สัมภาษณ) 

    จากการไดเห็นผลงานที่รูสึกชื่นชม ทําใหความสนใจในงานออกแบบคาแรคเตอรถูกจุด

ประกายขึ้นและกลายเปนแรงบันดาลใจที่ทําใหเขาเกิดความรูสึกอยากมีผลงานคาแรคเตอรในแบบ

ของตัวเองบาง ดังที่เขาไดกลาวไววา “เราก็เลยอยากมีคาแรคเตอรที่เปนของตัวเองบาง ยิ่งเวลาไดเห็น

งานของคนเกงๆ มันมีไฟ ก็เลยอยากทํา” (จีระ จีระมกร. 2555: สัมภาษณ) 
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    จะเห็นไดวา ผลงานออกแบบคาแรคเตอรของผูสรางสรรคทานอื่นๆที่ถูกเผยแพรผานสื่อ

ตางๆนั้น ทําใหติ๊งคดีเกิดความคิดอยากสรางงานคาแรคเตอรในแบบของตัวเองบาง แสดงใหเห็นวา 

ผลงานออกแบบคาแรคเตอรของผูสรางสรรคทานอื่นๆนั้น อาจเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการสรางอัต

ลักษณของติ๊งคดี ในแงของการเปนแรงบันดาลใจ 

 
   การพัฒนาอัตลักษณ   
   เมื่อต๊ิงคดีจบการศึกษาและเขาทํางานนั้น เขาไดรูจักเว็บไซตหนึ่งซึ่งเปนเว็บไซตของ

ตางประเทศที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการออกแบบคาแรคเตอรโดยเฉพาะชื่อเว็บไซตโมจิซู(Mojizu) ใน

เว็บไซตนี้มักจะมีการจัดประกวดออกแบบคาแรคเตอรโดยมีการตัดสินผูชนะจากคะแนนโหวตของผูที่

เขามาชม ติ๊งคดีไดสงผลงานออกแบบคาแรคเตอรเขาประกวดและไดรางวัลจากการโหวตมาสองครั้ง 

ซึ่งการสงผลงานเขาประกวดของเขาก็เพียงอยากรวมสนุกดวยเทานั้น แตจากการเขารวมประกวดเพียง

เพื่อความสนุกนั้น ทําใหเขาไดรับประสบการณที่สงผลตอความคิดวา “มันก็ทําใหรูวา ฝร่ังเขาจะมอง

กันที่สไตลงาน ฝร่ังเขาจะชอบความชัดเจนของคาแรคเตอร มันทําใหเราตองหาสไตลใหเจอ ถาเราวาด

แบบเรื่อยๆเปอยๆ มันทําใหขาดจุดสนใจ มันตองมีกิมมิค มันตองมีอะไรสักอยางที่ทําใหดูรูวาเปนงาน

เรานะ” (จีระ จีระมกร. 2555: สัมภาษณ) 

   จะเห็นไดวา  งานประกวดนั้นเปนการเปดโอกาสใหติ๊งคดีได รับประสบการณใหมๆ 

โดยเฉพาะความคิดจากวัฒนธรรมตะวันตกที่มีผลตอแนวทางในการพัฒนาอัตลักษณ แสดงใหเห็นวา 

แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบคาแรคเตอรจากวัฒนธรรมตะวันตก อาจเปนปจจัยที่มีผลตอการ

พัฒนาอัตลักษณของติ๊งคดี เกี่ยวกับแนวคิดในการสรางอัตลักษณที่ชัดเจนใหกับคาแรคเตอรเพื่อสราง

ความแตกตาง 

  จากนั้น ติ๊งคดีจึงพยายามหาแนวทางเพื่อสรางคาแรคเตอรในแบบของตัวเอง และโดย

สวนตัวนั้น ติ๊งคดีมีความชื่นชอบผลงานออกแบบคาแรคเตอรในแนวคาวาอิ(Cawaii) หรือแนวนารักใน

แบบญี่ปุน และในขณะเดียวกันเขาก็ชอบชมภาพยนตรในแนวผีดิบ เขาจึงมักหยิบความนารักและ

ความนากลัวของผีดิบมาผสมผสานกันในคาแรคเตอร ดังที่เขากลาวไววา “สไตลที่เห็นในปจจุบันนี้ 

ดวยความที่เราชอบดูหนังแนวซอมบี้ ชอบหนังแนวนากลัวๆ เราก็เอามาผสมในคาแรคเตอร” (จีระ จีระ

มกร. 2555: สัมภาษณ)  ผลงานคาแรคเตอรของเขาจึงมักจะมีลักษณะที่ดูนารักและมีความนากลัวปน

อยู ซึ่งความนากลัวนั้นอยูที่ความไมคอยสมบูรณแบบของตัวคาแรคเตอร ที่หากไมแขนขาขาดก็จะหู

แหวงหรือมีบางสวนที่พิการอยูเสมอ ดังที่เขากลาววา “ใชครับ มันไมคอยสมบูรณ มันตองมีอะไรขาด 

อะไรแหวง” (จีระ จีระมกร. 2555: สัมภาษณ) 
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   นอกจากนั้น ความนากลัวยังมาจากพฤติกรรมของตัวคาแรคเตอรที่เขาบอกวามีลักษณะ

เหมือนเปนโรคจิตเล็กนอย ดังที่เขาไดเลาถึงพฤติกรรมของคาแรคเตอรบางตัวที่เขาออกแบบวาจะ“ตัด

ทอนลางของตัวเอง แลวมานั่งบนตนไม แลวมีเลือดไหลลงมา แตก็ยังยิ้มๆ แนวโรคจิต คาแรคเตอรแบบ

จิตๆ ขางหลังเปนดวงจันทร โลงศพ แลวก็มีแมลงบิน” (จีระ จีระมกร. 2555: สัมภาษณ)  และมีการใชสี

แบบทึมๆ เชน สีดํา เทา แตจะนําสีชมพู ฟา ซึ่งเปนสีที่ดูหวานมาตัดอีกครั้งหนึ่ง เพื่อสอดแทรกความ

นารักลงไปในงาน ดังที่เขากลาววาอัตลักษณของคาแรคเตอรของเขานั้นคือ “โหดปนนารักมั้งครับ คือ

สวนมากเปนเรื่องของสี ถึงตัวคาแรคเตอรจะโหดแตเราก็ไมไดใชสีแรง” (จีระ จีระมกร. 2555: 

สัมภาษณ) 

   ติ๊งคดีบอกวาความโหดนั้นไดสะทอนความเปนตัวของเขาออกมาในแงมุมของการชอบฟง

เพลงรอคที่มีเนื้อหาโหดราย นอกจากนั้น ในภาพจะมีชื่อของคาแรคเตอรที่มักจะใชตัวอักษรขนาดใหญ 

ซึ่งในสวนของตัวอักษรนี้ เขาไดเลาใหฟงถึงที่มาวา “พวกตัวหนังสือใหญๆจะไดแรงบันดาลใจจากลาย

เสื้อทัวรคอนเสิรตของวงร็อคเมืองนอก มันจะมีคาแรคเตอรวางอยู แลวก็จะมีชื่อวงตัวใหญๆ”  

(จีระ จีระมกร. 2555: สัมภาษณ)  แตเขาไดนําชื่อของคาแรคเตอรมาใสแทนชื่อของวงดนตรี  

   ความแตกตางของที่มา ทั้งภาพยนตรแนวผีดิบ การตูนนารักแบบญี่ปุน และวงดนตรีร็อคที่ดู

เหมือนจะขัดแยงกันนี้ ไดถูกนํามาผสมผสานกันจนเกิดกลายเปนสิ่งใหม ทําใหคาแรคเตอรที่ติ๊งคดี

ออกแบบมีความแตกตางของกับคาแรคเตอรของผูสรางสรรคอ่ืนๆ ซึ่งเขาไดกลาวถึงลักษณะของความ

แตกตางนี้ไววา “แตกตางในเรื่องของตัวของคาแรคเตอร ที่มันจะมีความดารค(Dark) บวกกับความ

นารักนิดๆ ถาเปนคนอื่นก็จะเปนอีกแนวทางหนึ่ง ถาจะโหดมันก็โหดเลย” (จีระ จีระมกร. 2555: 

สัมภาษณ) และเขายังไดใหนิยามผลงานคาแรคเตอรของตนเองแบบสั้นๆวา “งานจะเปนแนวโรคจิต 

แบบ 2 บุคลิก มีทั้งนารักและโรคจิตในตัวเอง” (จีระ จีระมกร. 2555: สัมภาษณ) 

   จะเห็นไดวา ความนารักในแบบการตูนญี่ปุนและความนากลัวในแบบผีดิบจากภาพยนตร 

ผนวกกับเนื้อหาโหดรายและรูปแบบลายเสื้อของวงดนตรีร็อคตางประเทศ ไดถูกนํามาผสมผสานกันจน

กลายมาเปนอัตลักษณในคาแรคเตอรของติ๊งคดี แสดงใหเห็นวา วัฒนธรรมการตูนญี่ปุนและวัฒนธรรม

ตะวันตกทั้งภาพยนตรและดนตรี อาจเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการพัฒนาอัตลักษณของติ๊งคดี 

   สําหรับติ๊งคดีแลว  เทรนดหรือทิศทางของกระแสนิยมนั้นไมมีผลตออัตลักษณของ

คาแรคเตอรที่เขา ออกแบบ ดังที่เขาไดใหทรรศนะเกี่ยวกับเทรนดไววา “ผมวาถาในแงของคาแรคเตอร

ดีไซน ผมคิดวามันไมสําคัญนะ ที่สําคัญคือสไตลมากกวา เพราะวาเทรนดเดี๋ยวก็ไป ถาเปนสไตลมันจะ

ชัดกวา” (จีระ จีระมกร. 2555: สัมภาษณ) 

    ในสวนของวิธีการสรางเรื่องราวคาแรคเตอรของติ๊งคดีนั้นไมมีแบบแผนตายตัว แตโดยมาก

มักมาจากขอมูลตางๆรอบตัวที่ผานเขามาในชีวิต สวนขั้นตอนในการออกแบบคาแรคเตอรของเขานั้น 
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โดยมากจะเริ่มจากการจินตนาการภาพไวในสมองกอน จากนั้นจึงรางบนกระดาษ แลวนําไปแสกนเพื่อ

นําไปวาดดวยโปรแกรมอิลลัสเตรเตอรในคอมพิวเตอรอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งความเชี่ยวชาญในการใชงาน

โปรแกรมสรางภาพนั้นเกิดจากการที่เขาฝกฝนดวยตนเอง ดวยการสืบคนคลิปวีดิโอติวเตอรเรียลที่สอน

เทคนิคการสรางงานรูปแบบตางๆจากอินเตอรเน็ต ดังที่เขากลาวไววา “ฝกเองมากกวาครับ ตอนเรียน

เคาสอนแคเครื่องมือ เราก็ตองเรียนรูเอง แลวในเน็ตมันก็เรียนรูไดเยอะ...สวนใหญก็เรียนรูจากเว็บเว็ค

ตุต(vec.tut) ที่มีติวเตอรเรียลของฝรั่ง มันจะมีสอน” (จีระ จีระมกร. 2555: สัมภาษณ) 

   จะเห็นไดวา คลิปวีดิโอติวเตอรเรียลที่ผูสรางสรรคทานอื่นๆจากอีกซีกโลกหนึ่งไดสรางขึ้นและ

นํามาแบงปนไวในอินเตอรเน็ต ไดกลายเปนครูนอกระบบที่ชวยพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะความสามารถ

ใหกับติ๊งคดีไดเปนอยางดี แสดงใหเห็นวา คลิปวีดิโอติวเตอรเรียลที่สอนเทคนิคการสรางงานรูปแบบ

ตางๆจากอินเตอรเน็ตเหลานี้ อาจเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีผลในการพัฒนาอัตลักษณของติ๊งคดี 

 
  การเผยแพรอัตลักษณ 

   เมื่อสรางผลงานสําเร็จพรอมที่จะเผยแพรสูสายตาประชาชน ชองทางในการเผยแพรเปนที่

แรกของติ๊งคดีคือเว็บไซต โดยเว็บไซตที่เขานําผลงานไปนําเสนอผลงานมีทั้งเว็บไซตแบบพอรตฟอลิโอ 

เชน ดีเวียนอารต พอรตฟอลิโอดอทเน็ต ชาโดวเน็ต ฮารดคอรกราฟก และเว็บไซตสวนตัว รวมถึง

เว็บไซตแบบคอมมิวนิตี้ เชน เฟซบุค ตลอดจนเว็บไซตแบบรวมรูปภาพ เชน ฟลิคเกอร ซึ่งเว็บไซตแตละ

ประเภทก็จะใหประโยชนในการใชงานที่แตกตางกันไป เชน ในเฟซบุคนั้นติ๊งคดีจะนําเสนอผลงาน

เพื่อใหเพื่อนหรือคนรูจักไดเห็น หรือใหคนมากดปุมไลคหรือปุมแสดงความรูสึกวาชอบในผลงาน สวน

เว็บไซตฟลิคเกอรจะไวสําหรับเก็บรวบรวมภาพผลงาน เว็บไซตสวนตัวใชสําหรับเปนพอรตฟอลิโอที่ดู

จริงจังเพื่อสรางความนาเชื่อถือ แตติ๊งคดีบอกวาเว็บไซตที่ทําใหคนรูจักเขามากที่สุดคือเว็บไซตดีเวียน

อารต เนื่องจากเปนเว็บไซตที่รวบรวมผลงานศิลปะทุกประเภท จึงสามารถเจาะกลุมผูชมไดมากกวา 

และเขามักจะไดรับการวาจางใหทํางานจากการถูกคนพบในเว็บไซตแหงนี้ 

   จะเห็นไดวา ติ๊งคดีมีวิธีการเผยแพรผลงานบนเว็บไซตโดยเลือกใชประโยชนจากเว็บไซตตาม

คุณสมบัติเดนๆ ที่แตกตางกันไปของพื้นที่ในแตละเว็บไซต แสดงใหเห็นวา คุณสมบัติที่แตกตางกันไป

ของพื้นที่ในแตละเว็บไซตนั้น อาจเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีผลในการเผยแพรอัตลักษณของติ๊งคดี ในแง

ของการบริหารจัดการนําเสนอผลงานใหสอดคลองกับลักษณะและคุณสมบัติของพื้นที่ 

    สวนวิธีการนําเสนอผลงานนั้น ติ๊งคดีไดเลาใหฟงวา เขาชอบที่จะนําเสนอใหเห็นวิธีการ

ทํางานแบบเรียงลําดับข้ันตอนตั้งแตตนจนจบ เนื่องจากเขามีความคิดวา “มันมากกวาใหดูแตแบบ

สําเร็จแลว เหมือนเวลาผมดู ผมจะชอบดูสเก็ตซงานของคนอื่น เหมือนของฝรั่งเขาจะสเก็ตซมาหลายๆ 
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ตัวเลย แลวเขาก็จะเลือกมาโชวเสนพารทในโปรแกรมอิลลัสเตรเตอร แลวก็โชววาเขาใชคูสีไหน ดําแดง 

เหลืองเขียว ผมวามันดูนาสนใจดี วิธีนําเสนออยางนี้” (จีระ จีระมกร. 2555: สัมภาษณ) 

   จะเห็นไดวา วิธีนําเสนอผลงานแบบเรียงลําดับขั้นตอนของติ๊งคดีนั้น มีที่มาจากการไดเห็น

วิธีการเผยแพรผลงานของผูสรางสรรคจากตางประเทศจึงนํามาเปนแบบอยาง แสดงใหเห็นวา 

แบบอยางในการเผยแพรผลงานของผูสรางสรรคจากตางประเทศนั้น อาจเปนอีกปจจัยหนึ่ง ที่มีผลตอ

การเผยแพรอัตลักษณของติ๊งคดี 

   ในการนําผลงานมาเสนอในเว็บไซตของติ๊งคดีนั้น มีระยะหางของเวลาอยูที่ 1-2 วัน ซึ่งถือวา

คอนขางเร็ว ซึ่งเขาเลาใหฟงวา “บางทีทําเสร็จปุบ เราก็อยากจะโชว ก็ไปฝากรูปไวที่โฟโต บัคเก็ต

(Photo bucket) เอาลิ้งคมาแปะ ในดีเวียนอารตและเว็บตัวเอง...ก็พยายาม อยากจะโปรโมทตัวเอง ก็

เลยสรางงานขึ้นมา” (จีระ จีรมกร.2555: สัมภาษณ) และวิธีการโปรโมทตัวเองเพื่อสรางการรูจักในวง

กวางมากขึ้นของติ๊งคดีอีกทางหนึ่งนั้นคือ ถาเพื่อนคนไหนนําเสนอผลงานใหมๆ เขาก็จะเขาไปคอม

เมนทหรือแสดงความคิดเห็นตอผลงานนั้นๆ ดังที่เขาเลาวา “เร่ิมจากแรกๆเลย ถาจะใหคนเขารูจักเรา 

เราก็ตองไปคอมเมนทของคนอื่นบาง ไปแอด(Add)เขาเปนเฟรนด(Friend)บาง มันตองสรางตั้งแต

แรกๆ ถึงจะมีคนมาคอมเมนทเรา” (จีระ จีระมกร. 2555: สัมภาษณ)  หลังจากนั้น เพื่อนก็จะติดตาม

ผลงานของเขาและเขามาแสดงความคิดเห็นเมื่อเวลาเขานําเสนอผลงานบาง ซึ่งเขากลาวถึงความรูสึก

เมื่อมีคนมาแสดงความคิดเห็นตอผลงานวา “ก็ขอใหมีคนชอบ บางทีจะชอบแคคนเดียวก็รูสึกดี บางทีมี

คนมาคอมเมนทวาชอบในผลงานก็ รู สึกดีแลว  เปนกําลังใจให เราสรางสรรคผลงานตอไป”  

(จีระ จีระมกร. 2555: สัมภาษณ) 

   จะเห็นไดวา การสรางตนเองใหเปนที่รูจักในวงกวางนั้นจําเปนตองมีเครือขาย และวิธีการ

สรางเครือขายนั้นตองอาศัยการผูกสัมพันธดวยการคอมเมนทหรือการเขาไปแสดงความคิดเห็นเมื่อ

เวลาที่เพื่อนในเครือขายนําเสนอผลงานใหมๆ ซึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาคือการผลัดกันแสดงความ

คิดเห็นตอกัน ซึ่งการแสดงความคิดเห็นนั้นเปนสิ่งที่สามารถสรางกําลังใจซ่ึงกันและกัน สงผลใหเกิด

การสรางงานอยางตอเนื่อง นอกจากนั้น ยังสามารถนําผลจากการแสดงความคิดเห็นมาพัฒนา

ปรับปรุงผลงานใหดีข้ึนไดอีกทางหนึ่ง แสดงใหเห็นวา การผูกสัมพันธดวยการแสดงความคิดเห็นใน

ผลงานตอผูสรางสรรคอ่ืนๆ อาจเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการเผยแพรอัตลักษณในแงของการสราง

เครือขาย 

   สวนผลพลอยไดที่ตามมาจากการเผยแพรผลงานนั้น ติ๊งคดีเลาวา ทําใหมีคนรูจักเขามากขึ้น 

และมีการวาจางใหทํางานเขามา ซึ่งผูวาจางนั้นจะมีทั้งจากฝรั่งเศสและฮองกงที่ตองการนําคาแรคเตอร

ของเขาไปประกอบในผลิตภัณฑตางๆ นอกจากนั้น เขายังเคยนําผลงานคาแรคเตอรมาตอยอดโดยการ

นําไปสกรีนเปนลายเสื้อยืดเพื่อจําหนายในเว็บไซตอีกดวย แตสําหรับความคาดหวังทางธุรกิจเกี่ยวกับ
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คาแรคเตอรในอนาคตนั้น เขาอยากนําผลงานคาแรคเตอรที่ไดออกแบบขึ้น มาผลิตเปนแอคชั่น ฟก

เกอร(Action Figure) ดวยพลาสติก  สวนความฝนในอนาคตนั้นเขาอยากใหงานออกแบบคาแรคเตอร

กลายมาเปนงานประจํา ดังที่เขาบอกวา “เราก็อยากทําพวกคาแรคเตอร แทนที่จะทําเปนงานอดิเรก ก็

อยากทําเปนงานประจํา” (จีระ จีระมกร. 2555: สัมภาษณ) 

   จะเห็นไดวา คาแรคเตอรที่ออกแบบขึ้นนั้นสามารถนํามาตอยอดทางธุรกิจในรูปแบบตางๆได 

ดังนั้น การเผยแพรผลงานใหการกระจายตัวออกสูวงกวางสามารถเพิ่มโอกาสในการถูกพบเห็นมากขึ้น 

และจะนํามาซึ่งโอกาสในการถูกเลือกจากผูที่สนใจ แสดงใหเห็นวา การที่คาแรคเตอรสามารถที่จะ

นําไปตอยอดทางธุรกิจในรูปแบบตางๆไดนั้น อาจเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการเผยแพรอัตลักษณใน

แงของการไดรับผลตอบแทนในการออกแบบ 

  ตลอดเสนทางในการสรางอัตลักษณของติ๊งคดี ตั้งแตจุดเริ่มตนของความคิด การพัฒนา 

อัตลักษณ ตลอดจนการเผยแพรอัตลักษณนั้น ประกอบดวยหลายๆสิ่งที่อาจจะเปนปจจัยที่มีอิทธิพล

ตอความคิด และสงผลตอแนวปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 

 
  2.2 ปจจัยที่มีผลตอกระบวนการสรางอัตลักษณของ ThinkDStudio 
         ปจจัยที่มีผลตอกระบวนการสรางอัตลักษณของติ๊งคดีนั้นเกิดจากความชอบในการตูน

ตั้งแตเด็ก และไดถูกสานตอดวยการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาที่ชวยวางรากฐานดาน

ศิลปะและทักษะการวาดรูปใหกับต๊ิงคดี แสดงใหเห็นวา การศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับศิลปะนั้น 

อาจเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการบมเพาะอัตลักษณของติ๊งคดี                                                                                    

            และในชวงที่กําลังศึกษาอยูนั้น ติ๊งคดีไดมีโอกาสเห็นผลงานออกแบบคาแรคเตอรของผู

สรางสรรคทานอื่นๆแลวเกิดความรูสึกชื่นชอบและไดกลายเปนจุดเริ่มตนของความสนใจในงาน

ออกแบบคาแรคเตอร และอยากที่จะสรางงานคาแรคเตอรในแบบของตัวเองบาง แสดงใหเห็นวา 

ผลงานออกแบบคาแรคเตอรของผูสรางสรรคทานอื่นๆนั้น อาจเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการสรางอัต

ลักษณของติ๊งคดี ในแงของการเปนแรงบันดาลใจ 

         เมื่อติ๊งคดีจบการศึกษาและเขาทํางาน เขาไดสงผลงานออกแบบคาแรคเตอรเขารวม

ประกวดในเว็บไซตโมจิซูและไดรางวัลจากการโหวตมาสองครั้ง ซึ่งงานประกวดนั้นถือเปนการเปด

โอกาสใหติ๊งคดีไดรับประสบการณใหมๆ โดยเฉพาะจากวัฒนธรรมตะวันตกที่มีแนวคิดในการสราง 

อัตลักษณที่ชัดเจนใหกับคาแรคเตอร ซึ่งสงผลตอความคิดและแนวทางในการพัฒนาอัตลักษณ

คาแรคเตอรของเขา แสดงใหเห็นวา แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบคาแรคเตอรจากวัฒนธรรมตะวันตก 

อาจเปนปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาอัตลักษณของติ๊งคดี เกี่ยวกับแนวคิดในการสรางอัตลักษณที่ชัดเจน

ใหกับคาแรคเตอรเพื่อสรางความแตกตาง 
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         จากนั้น ติ๊งคดีจึงพยายามหาแนวทางเพื่อสรางคาแรคเตอรในแบบของตัวเอง และโดย

นําความชอบการตูนแนวนารักแบบญี่ปุน ความชอบในการชมภาพยนตรแนวผีดิบ และการชอบฟง

เพลงรอคที่มีเนื้อหาโหดราย ซึ่งเปนวัฒนธรรมที่มีความแตกตางมาผสมผสานกันจนกลายเปนอัต

ลักษณในคาแรคเตอรของเขาแสดงใหเห็นวา วัฒนธรรมการตูนญี่ปุนและวัฒนธรรมตะวันตกทั้ง

ภาพยนตรและดนตรี อาจเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการพัฒนาอัตลักษณของติ๊งคดี 

          ติ๊งคดีมีการสรางงานคาแรคเตอรโดยการวาดดวยโปรแกรมอิลลัสเตรเตอรใน

คอมพิวเตอร  ซึ่งความเชี่ยวชาญในการใชงานโปรแกรมสรางภาพนั้นเกิดจากการฝกฝนดวยตนเอง 

ดวยการศึกษาจากคลิปวีดิโอติวเตอรเรียลที่สอนเทคนิคการสรางงานรูปแบบตางๆที่ถูกแบงปนไวใน

อินเตอรเน็ต ซึ่งเปรียบเสมือนครูนอกระบบที่ชวยพัฒนาทักษะความสามารถใหกับต๊ิงคดีไดเปนอยางดี 

แสดงใหเห็นวา คลิปวีดิโอติวเตอรเรียลที่สอนเทคนิคการสรางงานรูปแบบตางๆจากอินเตอรเน็ตเหลานี้ 

อาจเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีผลในการพัฒนาอัตลักษณของติ๊งคดี 

          เมื่อสรางผลงานสําเร็จพรอมที่จะเผยแพรสูสายตาประชาชน ชองทางในการเผยแพร

ผลงานนั้นมีทั้งเว็บไซตแบบพอรตฟอลิโอ และเว็บไซตสวนตัว รวมถึงเว็บไซตแบบคอมมิวนิตี้ ตลอดจน

เว็บไซตแบบรวมรูปภาพ ซึ่งติ๊งคดีมีวิธีการเผยแพรผลงานบนเว็บไซตโดยเลือกใชประโยชนจากเว็บไซต

ตามคุณสมบัติเดนๆ ที่แตกตางกันไปในแตละเว็บไซต แสดงใหเห็นวา คุณสมบัติที่แตกตางกันไปของ

พื้นที่ในแตละเว็บไซตนั้น อาจเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีผลในการเผยแพรอัตลักษณของติ๊งคดี ในแงของการ

บริหารจัดการนําเสนอผลงานใหสอดคลองกับลักษณะและคุณสมบัติของพื้นที่ 

         สวนวิธีการนําเสนอผลงานนั้น ติ๊งคดีไดเลาใหฟงวา เขาชอบที่จะนําเสนอใหเห็นวิธีการ

ทํางานแบบเรียงลําดับข้ันตอนตั้งแตตนจนจบ ซึ่งวิธีนําเสนอผลงานแบบนี้นั้น มีที่มาจากการไดเห็น

วิธีการเผยแพรผลงานของผูสรางสรรคจากตางประเทศจึงนํามาเปนแบบอยาง แสดงใหเห็นวา 

แบบอยางในการเผยแพรผลงานของผูสรางสรรคจากตางประเทศนั้น อาจเปนอีกปจจัยหนึ่ง ที่มีผลตอ

การเผยแพรอัตลักษณของติ๊งคดี 

       เมื่อต๊ิงคดีนําผลงานมาเสนอในเว็บไซตแลว เขามีวิธีการโปรโมทตัวเองเพื่อสรางการรูจัก

ในวงกวางมากขึ้นโดยการสรางเครือขายดวยการผูกสัมพันธจากการคอมเมนทหรือการเขาไปแสดง

ความคิดเห็นเมื่อเวลาที่เพื่อนในเครือขายนําเสนอผลงานใหมๆ ซึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาคือการผลัดกัน

แสดงความคิดเห็นตอกัน ซึ่งการแสดงความคิดเห็นนั้นเปนสิ่งที่สามารถสรางกําลังใจซึ่งกันและกัน 

สงผลใหเกิดการสรางงานอยางตอเนื่อง   แสดงใหเห็นวา การผูกสัมพันธดวยการแสดงความคิดเห็นใน

ผลงานตอผูสรางสรรคอ่ืนๆ อาจเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการเผยแพรอัตลักษณในแงของการสราง

เครือขาย 
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       สวนผลพลอยไดที่ตามมาจากการเผยแพรผลงานนั้น ติ๊งคดีเลาวา ทําใหมีคนรูจักเขามาก

ข้ึน และทําใหเกิดการนําผลงานคาแรคเตอรไปตอยอดทางธุรกิจในรูปแบบตางๆ ดังนั้น การเผยแพร

ผลงานใหเกิดการกระจายตัวออกสูวงกวางสามารถเพิ่มโอกาสในการถูกพบเห็นมากขึ้น และจะนํามา

ซึ่งโอกาสในการถูกเลือกจากผูที่สนใจ แสดงใหเห็นวา การที่คาแรคเตอรสามารถที่จะนําไปตอยอดทาง

ธุรกิจในรูปแบบตางๆไดนั้น อาจเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการเผยแพรอัตลักษณในแงของการไดรับ

ผลตอบแทนจากการออกแบบ 

 
 2.3 สรุปผลกระบวนการสรางอัตลักษณของ ThinkDStudio 
        จากการศึกษาวิเคราะหสามารถสรุปไดวา กระบวนการสรางอัตลักษณของติ๊งคดีนั้น 

เร่ิมตนจากความชอบในการตูนมาตั้งแตเด็กๆ จวบจนเมื่อโตขึ้น เขาไดเลือกศึกษาตอในระดับปริญญา

ตรีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช ในวิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ 

ซึ่งการเรียนในสาขาวิชานี้นั้นถือวาไดวางรากฐานความรูดานศิลปะ ทักษะการวาดและการออกแบบ

ใหกับเขา  

           ในชวงที่กําลังศึกษาอยูนั้น ติ๊งคดีไดมีโอกาสเห็นผลงานการออกแบบคาแรคเตอรที่มี

ลักษณะเปนของเลนชิ้นหนึ่งแลวเกิดความประทับใจ และไดเกิดเปนจุดเริ่มตนของความสนใจในงาน

ออกแบบคาแรคเตอร และกลายเปนแรงบันดาลใจที่ทําใหเขาเกิดความรูสึกอยากมีผลงานคาแรคเตอร

ในแบบของตัวเองบาง  

        เมื่อต๊ิงคดีจบการศึกษาและเขาทํางานนั้น เขาไดสงผลงานออกแบบคาแรคเตอรเขา

ประกวดในเว็บไซตโมจิซู ซึ่งติ๊งคดีไดรางวัลจากการโหวตมาสองครั้ง ซึ่งการสงผลงานเขาประกวดทําให

เขาไดเรียนรูเกี่ยวกับแนวคิดของวัฒนธรรมตะวันตกวา ในการออกแบบคาแรคเตอรนั้นควรมีอัตลักษณ

ที่ชัดเจนเพื่อสรางความแตกตางและความนาสนใจ 

        จากนั้น ติ๊งคดีจึงพยายามหาแนวทางเพื่อสรางคาแรคเตอรในแบบของตัวเอง และโดย

สวนตัวนั้น  ติ๊งคดีมีความชื่นชอบผลงานออกแบบคาแรคเตอรในแนวนารักในแบบญี่ปุน  ใน

ขณะเดียวกันเขาก็ชอบชมภาพยนตรในแนวผีดิบ และชอบฟงเพลงรอคที่มีเนื้อหาโหดราย เขาจึงมัก

หยิบความนารักของการตูนญี่ปุน ความนากลัวของผีดิบจากภาพยนตร และเนื้อหาที่โหดรายของดนตรี

ร็อคมาผสมผสานกันในคาแรคเตอร ผลงานคาแรคเตอรของเขาจึงมักจะมีลักษณะที่ดูนารักและมีความ

นากลัวที่ดูเหมือนเปนโรคจิตปนอยู ซึ่งทําใหเขานิยามผลงานคาแรคเตอรของตนเองแบบสั้นๆวา 

คาแรคเตอรเปนแบบ 2 บุคลิก มีทั้งนารักและโรคจิตในตัวเอง 

       ติ๊งคดีมีวิธีการสรางเรื่องราวของคาแรคเตอรที่ไมมีแบบแผนตายตัว สวนขั้นตอนในการ

ออกแบบคาแรคเตอรของเขานั้น มักจะเริ่มจากการจินตนาการภาพไวในสมองกอน จากนั้นจึงรางบน
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กระดาษ แลวนําไปแสกนเพื่อนําไปวาดดวยโปรแกรมอิลลัสเตรเตอรในคอมพิวเตอรอีกครั้งหนึ่ง ซึ่ง

ความเชี่ยวชาญในการใชงานโปรแกรมสรางภาพนั้นเกิดจากการที่เขาฝกฝนดวยตนเอง ดวยการเรียนรู

จากคลิปวีดิโอติวเตอรเรียลที่สอนเทคนิคการสรางงานรูปแบบตางๆจากอินเตอรเน็ต ที่เปนเสมือนครู

นอกระบบที่ชวยพัฒนาฝมือและเพิ่มพูนความรูใหกับต๊ิงคดีไดเปนอยางดี  

       เมื่อสรางผลงานสําเร็จ ติ๊งคดีมีการนําเสนอผลงานสูสายตาประชาชน โดยเผยแพรผาน

เว็บไซตตางๆ ซึ่งมีทั้งเว็บไซตสวนตัว เว็บไซตแบบพอรตฟอลิโอ เว็บไซตแบบคอมมิวนิตี้ และเว็บไซต

แบบรวมรูปภาพ ซึ่งเว็บไซตแตละประเภทก็จะใหประโยชนในการใชงานที่แตกตางกันไป ซึ่งติ๊งคดีมีการ

เลือกใชประโยชนจากเว็บไซตตามคุณสมบัติเดนๆ ที่แตกตางกันไปในแตละเว็บไซต  

       สวนวิธีการนําเสนอผลงานนั้น ติ๊งคดีใชวิธีการนําเสนอใหเห็นวิธีการทํางานแบบเรยีงลาํดบั

ข้ันตอนตั้งแตตนจนจบ ซึ่งมีที่มาจากการไดเห็นวิธีการเผยแพรผลงานของผูสรางสรรคจากตางประเทศ

จึงนํามาเปนแบบอยาง นอกจากนั้น เขายังมีวิธีการโปรโมทตัวเองเพื่อสรางการรูจักในวงกวางมากขึ้น

ดวยการสรางเครือขาย ซึ่งใชการผูกสัมพันธดวยการเขาไปแสดงความคิดเห็นเมื่อเวลาที่เพื่อนใน

เครือขายนําเสนอผลงานใหมๆ ซึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาคือการผลัดกันแสดงความคิดเห็นตอกัน ซึ่งการ

แสดงความคิดเห็นนั้นเปนสิ่งที่สามารถสรางกําลังใจซึ่งกันและกัน สงผลใหเกิดการสรางงานอยาง

ตอเนื่องอีกดวย  

      เมื่อผลงานเปนที่รูจักในวงกวาง ส่ิงที่ตามมาคือคาแรคเตอรที่เขาออกแบบมีถูกนําไปตอ

ยอดทางธุรกิจในรูปแบบตางๆ ดังนั้นการเผยแพรผลงานใหการกระจายตัวออกสูวงกวางมากขึ้นก็

สามารถเพิ่มโอกาสในการถูกพบเห็นมากขึ้น และจะนํามาซึ่งโอกาสในการถูกเลือกจากผูที่สนใจมาก

ข้ึนอีกดวย  

       ปจจุบันนี้ ติ๊งคดีทํางานออกแบบคาแรคเตอรเปนงานอดิเรกควบคูไปกับงานประจํา แตเขา

มีความฝนในอนาคตวาอยากจะทําใหงานอดิเรกนี้กลายเปนงานประจํา เพื่อจะไดทํางานออกแบบ

คาแรคเตอรที่ตนเองชอบอยางเต็มเวลา 

       ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวา กระบวนการสรางอัตลักษณของติ๊งคดีนั้น เริ่มจาก

ความชอบในการตูนตั้งแตเด็ก และถูกสานตอดวยการเขาศึกษาตอในสายวิชาเกี่ยวกับการออกแบบ ที่

ถือเปนการวางรากฐานความรูดานศิลปะและทักษะการวาดใหกับเขา และในชวงที่กําลังศึกษานั้น ติ๊งค

ดีไดเห็นผลงานออกแบบคาแรคเตอรชิ้นหนึ่งแลวประทับใจ จึงเริ่มสนใจในสายงานนี้ และรูสึกอยากมี

ผลงานคาแรคเตอรในแบบของตัวเองบาง ตอมาเขาไดสงผลงานคาแรคเตอรเขาประกวดในเว็บไซต

หนึ่งและไดรางวัลมาสองครั้ง ซึ่งจากการนี้ทําใหเขาไดเรียนรูแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบคาแรคเตอร

วาควรมีอัตลักษณที่ชัดเจนเพื่อสรางความแตกตางที่จะนํามาซึ่งความนาสนใจ 
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     จากนั้น ติ๊งคดีจึงพยายามหาแนวทางเพื่อสรางคาแรคเตอรในแบบของตัวเอง ซึ่งโดย

สวนตัวนั้นเขาชอบชมภาพยนตรแนวผีดิบ ชอบการตูนนารักแบบญี่ปุน และชอบฟงเพลงรอคที่มีเนื้อหา

โหดราย เขาจึงหยิบส่ิงที่ชอบเหลานี้มาผสมผสานกัน ดังนั้น ผลงานคาแรคเตอรของเขาจึงดูเหมือนมี 2 

บุคลิกในตัว คือ ดูนารักและดูนากลัวเหมือนมีความโรคจิตในตัวเอง สวนขั้นตอนในการออกแบบนั้น 

มักจะเริ่มจากการจินตนาการภาพแลวรางบนกระดาษ จากนั้นจึงนําไปแสกนแลววาดดวยโปรแกรม

อิลลัสเตรเตอร ที่เขาไดฝกฝนการใชงานโดยเรียนรูจากคลิปวีดิโอติวเตอรเรียลในอินเตอรเน็ตจนความ

เชี่ยวชาญ  

      เมื่อสรางผลงานสําเร็จ ติ๊งคดีมีการเผยแพรผานเว็บไซตตางๆ โดยเลือกใชประโยชนจาก

เว็บไซตตามคุณสมบัติเดนๆ ที่แตกตางกันไป และมีวิธีการนําเสนอโดยแสดงใหเห็นถึงวิธีการทํางาน

แบบเรียงลําดับขั้นตอนตั้งแตตนจนจบ นอกจากนั้น ยังมีวิธีการโปรโมทตัวเองดวยการสรางเครือขาย

โดยใชการผูกสัมพันธดวยการเขาไปแสดงความคิดเห็นเวลาที่เพื่อนในเครือขายนําเสนอผลงานใหมๆ 

และเมื่อผลงานเปนที่รูจักในวงกวาง จะเพิ่มโอกาสใหผลงานของเขาถูกพบเห็นมากขึ้น และนํามาซึ่ง

โอกาสที่คาแรคเตอรของเขาถูกนําไปตอยอดทางธุรกิจในรูปแบบตางๆจากผูที่สนใจมากขึ้นอีกดวย  

      ปจจุบัน ติ๊งคดีทํางานออกแบบคาแรคเตอรเปนงานอดิเรกควบคูไปกับงานประจํา และมี

ความฝนวาในอนาคตนั้น อยากใหงานอดิเรกนี้กลายมาเปนงานประจํา เพื่อจะไดทํางานออกแบบ

คาแรคเตอรที่ตนเองชอบอยางเต็มเวลา 

 
    2.4 ผูวิจัยนําผลการศึกษากระบวนการสรางอัตลักษณไปสอบทานกับผูสรางสรรค 

ThinkDStudio พบวา 
                       ผลการศึกษาตั้งแตจุดเริ่มตนของความคิด การพัฒนา การเผยแพรอัตลักษณ และ

ปจจัยตางๆที่มีผลตอกระบวนการสรางอัตลักษณ แลวสรุปเปนกระบวนการสรางอัตลักษณในมุมมอง

ของผูวิจัยนั้น ผูสรางสรรคติ๊งคดีไดสอบทานแลวและขอแกไขในสวนของประวัติสวนตัวเล็กนอย และใน

สวนอื่นๆนั้นไดยืนยันวาถูกตองและไมตองแกไขใดๆ 
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ตาราง 5  รายละเอียดปจจัยเฉพาะบุคคลของผูสรางสรรค ThinkD 

 

จุดเริ่มตนของความคดิ 

เพศ อาย ุ ครอบครัว การศึกษา เพื่อน การทํางาน จุดเริ่มตนความสนใจ IDOL แรงบันดาลใจ จุดเริ่มตนสรางอัตลักษณ 

ชาย 
 
 
 
 
 
 

26 สนับสนุน 
ใหอสระ 

ออกแบบ
ผลิตภัณฑ  ม.
เทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร 
วิทยาเขตโชติ
เวช 
 

-เตะบอล -งานประจาํ : นัก
ออกแบบกราฟก 
-งานพิเศษนอก
เวลา : ออกแบบ
คาแรคเตอรเปน
ลายเสื้อยืดฯ 

-ชอบวาดการตูนตั้งแต
เด็ก 
-ชวงเรียนป3-4 เห็นงาน
ออกแบบฟกเกอรของ
บรษิัทท เลนอะไร 
ของนักออกแบบชือ่ 
Byman แลวชอบ 

-Tokidoki 
-StudioAiko 
-Gugggar 
-Parko 

-อยากมีคาแรคเตอร
เปนของตัวเองบาง 
เพราะเห็นงานของ
คนเกงๆแลวเกิดไฟ 

-อยากมีลายเสนเปน
ของตัวเอง 
 

การพัฒนาอัตลกัษณ 
แนวคิด เทคนิค การตอยอด 

ชื่อแทนตัว แนวคิดงาน ลักษณะงาน อิทธิพลตองาน เครื่องมือ โปรแกรม 
กราฟก 

เทคนิค
เฉพาะตัว 

การพัฒนา
ฝมือ 

สินคา การวาจาง ขาย
ลิขสิทธิ์ 

ThinkD 
ใชมาตั้งแต
สมัยเรียน ไมมี
ความหมาย
พิเศษ 

-แบบ2บุคลิก 
โรคจิตปน
นารัก และมี
ความไม
สมประกอบ 

- คาแรคเตอรมัก
มีตัวเดียวโดดๆ 

-ภาพยนตรแนวผีดิบ 
-การตูนนารักๆแบบ
ญี่ปุน 
-เพลงร็อคเนื้อหา
โหดราย 

คอมพิวเตอร 
และเมาส
แบบธรรมดา 

อิลลัสเตรเตอร 
โฟโตชอป 
 

- -ติวเตอรเรียล/
ฮาวท ู
ในอินเตอรเน็ต 
 

เสื้อยืด 
 

-ออกแบบ
ลายเสื้อยืด 
โลโก มาส
คอต 

- 

การเผยแพรอัตลกัษณ 
เว็บไซตทีใ่ชงานและจุดประสงคในการใชงานในแตละเว็บ วิธีการในการนําเสนอขอมูลตางๆบนเวบ็ไซต สิ่งที่ไดรบั/และคาดหวงัจะไดรับ 

เว็บสวนตัว เว็บบล็อก เว็บฝากผลงาน เว็บที่ใชบอยที่สุด ขอมูลในการอัพ ความถี่ในการอัพ แนวคิดในการอัพ ดานสังคม ดานการงาน อื่นๆ 

ThinkDstudio 
 
 

เอกซทีน -ดีเวียนอารต 
-ฟลิคเกอร 
-พอรตฟอลิโอ 
ดอทเน็ต 
-ชาโดวเน็ต 

-เฟซบุค 
-ดีเวียนอารต 

-ผลงานสําเร็จ 
-ติวเตอรเรียล/
ฮาว ทู 

-ไมเกิน2 วัน -เพื่อโชวผลงาน 
-เพื่อฟงความ
คิดเห็นของผูอื่นที่มี
ตอผลงาน 

-สรางตัวตน 
-มีชื่อเสียง 
 

-มีการวาจาง
งาน 
โดยเฉพาะ
ออกแบบมาส
คอต 

- 
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ผูสรางสรรคคนที่ 5   P7 
    P7 หรือ พีเซเวน เปนศิลปนอิสระ ที่สรางสรรคงานศิลปะแนวสตรีท อารต(Street Art) ซึ่ง

มักจะไมเปดเผยชื่อเสียงเรียงนามและประวัติสวนตัว ดังนั้น ตัวตนที่คนทั่วไปจะรูจักจึงมีเพียงแค

นามแฝงที่ปรากฏอยูบนชิ้นงานเทานั้น  ดังนั้น ประวัติเทาที่เปดเผยคือ พีเซเวนเกิดและโตที่กรุงเทพ 

ผานการแสดงงานศิลปะมาอยางมากมายทั้งในประเทศและตางประเทศ และหากกลาวถึงกิจกรรมการ

แสดงงานเฉพาะชวงป 2554 นั้น   พีเซเวนเปน 1 ใน 16 ของศิลปนรุนใหม แสดงนิทรรศการ “FOR 

Wall Painting 2” ที่นําเสนอศิลปะรวมสมัยแนว Post-Graffiti โดยเปนการนําเสนอประสบการณเฉพาะ

ของศิลปนที่ไดรับการหลอหลอมภายใตวัฒนธรรมความเปนเมืองสมัยใหม ดวยแนวคิดแบบ Brave 

New World by Post-Graffiti Blood  ณ หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 

2554  และเปน 1 ใน 13 ศิลปน สรางสรรคผลงานในโครงการ “TOUCH MY HEART 

TOUCH.MIND.ART” ที่จัดขึ้นโดยนิตยสาร TOUCH MAGAZINE เมื่อ 22 กุมภาพันธ 2554 ณ ราน 

VANILLA GARDEN เพื่อหารายไดเขามูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผาตัดหัวใจเด็ก โรงพยาบาลราชวิถี 

นอกจากนั้น พีเซเวนยังไดรับคัดเลือกผลงานบางสวนลงปกหนาของนิตยสาร Computer Graphic 

Plus ฉบับเดือนเมษายน พ.ศ.2554 และหากใครเคยผานไปแถวหอศิลปวัฒนธรรมแหง

กรุงเทพมหานคร อาจจะเคยเห็นงานประติมากรรมคาแรคเตอรรูปหัวเสือขนาดยักษสีสันสดใสตั้งเรียง

กันบริเวณหนาลานนอกอาคาร นั่นคืออีกหนึ่งผลงานของพีเซเวนที่ถือเปนงานสตรีท อารตของเขาในอีก

รูปแบบหนึ่ง  

   ปจจุบัน พีเซเวนเปนศิลปนอิสระ สรางสรรคผลงานศิลปะแนวสตรีท อารตที่มีลักษณะผลงาน

เปนคาแรคเตอรในรูปแบบตางๆไมซ้ํากัน 

   การดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยมีข้ันตอนการศึกษาอัตลักษณของพีเซเวน ใน 2 ข้ันตอน

ดวยกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ขั้นตอนที่ 1  ศึกษาอัตลักษณจากชิ้นงาน   
   1.1 ศึกษาอัตลักษณจากชิ้นงาน   
                     ชิ้นงานทีน่ํามาศึกษาในครั้งนี้ประกอบดวย 
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ภาพประกอบ 47  Available on shelves now ! June 2011 By P7 

 

    ที่มา: P7. (2554). (ออนไลน) 

 

  นําเสนอบนเว็บไซตเมือ่:  25 พฤษภาคม 2554 

  ลายเสน: มีการนําเสนมาใชอยางหลากหลาย สารพัดเสน ลักษณะลายเสนจะไมเรียบตรง

หรือโคงเนียน แตจะมีความขยุกขยิกหรือดูส่ันๆเล็กนอยในลายเสน 

  สีสัน: ใชสีแนวพาสเทลเปนสวนใหญ ปนสีสดบางในบางจุด มีสีทุกสีอยูในภาพ แตจะดึง

เฉพาะบางสีข้ึนมาเดนโดยเฉพาะสีฟาและสม 

  รูปรางและรูปทรง: เปนรูปไก นก แตจะเนนในสวนหัวมากกวาสวนลําตัว 

  พื้นผิวและลวดลาย: ลงสีแบบพื้นเรียบ สรางลวดลายดวยการใชลายเสนในรูปแบบที่

หลากหลาย มีตัวอักษรในความหมายตางๆวางประกอบทั่วไปในภาพ ในสวนของหนาผากมีลายไม

กางเขน มีชื่อของผูสรางสรรควางประกอบเปนสวนหนึ่งของลวดลาย 

  ลีลาทาทางของคาแรคเตอร: มนุษยไกสีฟาพนไฟแหงความตายออกจากดวงตา พรอม

ดวยเลือดจากแขนขวาที่ขาด 
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  การจัดวางองคประกอบ: หัวไกสีฟาสดใสโดดเดนอยูบริเวณดานขวาของภาพ ทามกลาง

เพื่อนๆไกที่อยูไกลออกไป เปนการใชสีและขนาดในการสรางระยะใกลไกลในภาพเพื่อจัดลําดับความ

เดน 
 

 

 
 

ภาพประกอบ 48  Eat Blood by P7 new! 

 

  ที่มา: P7. (2554). (ออนไลน) 

 

  นําเสนอบนเว็บไซตเมือ่:  13 สิงหาคม 2554 

  ลายเสน: มกีารนาํเสนมาใชอยางหลากหลาย สารพัดเสน ลักษณะลายเสนจะไมเรียบตรง

หรือโคงเนียน แตจะมีความขยุกขยิกหรือดูส่ันๆเล็กนอยในลายเสน 

  สีสัน: ใชสีแนวพาสเทลเปนสวนใหญ ปนสีสดบางในบางจุด มีสีทุกสีอยูในภาพ แตใชสีเนื้อ

เปนสวนใหญแซมดวยสีสมซึ่งเปนสีโทนรอนบนพื้นหลังสีน้ําเงินโทนเย็นที่ชวยขับใหหัวสัตวดูเดนขึ้นมา 

  รูปรางและรูปทรง: เปนรูปสัตวที่ดูคลายสุนัขมีเฉพาะสวนหัว  
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  พื้นผิวและลวดลาย: ลงสีแบบพื้นเรียบ สรางลวดลายดวยการใชจุดและลายเสนในรูปแบบ

ที่หลากหลาย มีตัวอักษรในความหมายตางๆวางประกอบในบางสวนของภาพ มีลายไมกางเขนบริเวณ

ตนคอ และมีชื่อของผูสรางสรรคจัดวางไวบนพื้นหลังของภาพ 

  ลีลาทาทางของคาแรคเตอร: หัวสัตวที่ดูคลายมนุษยหมาปาที่หิวเลือดในคืนพระจันทร

เต็มดวง หันหนาไปทางดานซาย 

  การจัดวางองคประกอบ: หัวสัตวขนาดใหญถูกจัดวางไวเต็มพื้นที่กลางภาพ มีตัวอักษร

และลวดลายประกอบในสวนของพื้นหลังเล็กนอย 
 

 

 
 

ภาพประกอบ  49  Ghost Fuckinz Error by P7 new! (swim painting version) 

 

   ที่มา: P7. (2554). (ออนไลน) 
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    นําเสนอบนเว็บไซตเมื่อ:  18 สิงหาคม 2553 

  ลายเสน: มีการนําเสนเล็กนอยในลายเสนมาใชอยางหลากหลาย สารพัดเสน ลักษณะ

ลายเสนจะไมเรียบตรงหรือโคงเนียน แตจะมีความขยุกขยิกหรือดูส่ันๆ 

  สีสัน: ใชสีแนวพาสเทลเปนสวนใหญ ปนสีสดบางในบางจุด มีสีทุกสีอยูในภาพ แตจะดึง

เฉพาะบางสีข้ึนมาเดนโดยเฉพาะสีชมพู  

  รูปรางและรูปทรง: เปนรูปสัตวที่ดูคลายสุนัขมีเฉพาะสวนหัว หันหนาไปทางดานขวา 

  พื้นผิวและลวดลาย: ลงสีแบบพื้นเรียบ สรางลวดลายดวยการใชจุดและลายเสนในรูปแบบ

ที่หลากหลาย มีตัวอักษรในความหมายตางๆวางประกอบในบางสวนของภาพ มีลายไมกางเขนบริเวณ

เปลือกตาซาย และมีชื่อของผูสรางสรรควางประกอบบริเวณตนคอดูเหมือนเปนสวนหนึ่งของลวดลาย 

  ลีลาทาทางของคาแรคเตอร: ปศาจสุนัขหลายตากําลังตาลายดวยความหิว หันหนาไป

ทางดานซาย 

  การจัดวางองคประกอบ: หัวสัตวขนาดใหญถูกจัดวางไวเต็มพื้นที่กลางภาพ มีตัวอักษร

และลวดลายประกอบในสวนของพื้นหลังเล็กนอย 
 

 

 
 

ภาพประกอบ  50   หัวสิงโต 

 

  ที่มา: P7. (2554). (ออนไลน) 
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  นําเสนอบนเว็บไซตเมือ่:  14 สิงหาคม 2554 

  ลายเสน: มีการนําเสนมาใชอยางหลากหลาย สารพัดเสน ลักษณะลายเสนจะไมเรียบตรง

หรือโคงเนียน แตจะมีความขยุกขยิกหรือดูส่ันๆเล็กนอยในลายเสน ในภาพนี้มีการนําเสนมาสรางใหมี

ลักษณะเหมือนขนในบริเวณรอบดวงตา 

  สีสัน: ใชสีแนวพาสเทลปนสีสด มีสีทุกสีอยูในภาพ ใชสีแดงสดเปนพื้นหลังขับหัวสัตวใหดู

เดนขึ้นมา 

  รูปรางและรูปทรง: เปนรูปสัตวที่ดูคลายหมี มีเฉพาะสวนหัว หันหนาตรง 

  พื้นผิวและลวดลาย: ลงสีแบบพื้นเรียบ สรางลวดลายดวยการใชจุดและลายเสนในรูปแบบ

ที่หลากหลาย มีชื่อของผูสรางสรรควางประกอบบริเวณหนาผากดูเหมือนเปนสวนหนึ่งของลวดลาย 

  ลีลาทาทางของคาแรคเตอร: หัวหมียักษกําลังสลึมสลือเพราะเพิ่งตื่นจากนอน 

  การจัดวางองคประกอบ: หัวสัตวขนาดใหญถูกจัดวางไวเต็มพื้นที่กลางภาพ 

 
 

 
 

ภาพประกอบ  51  หัวไก 

 

  ที่มา: P7. (2554). (ออนไลน) 
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  นําเสนอบนเว็บไซตเมือ่:   29 สิงหาคม 2554 

  ลายเสน: มกีารนาํเสนมาใชอยางหลากหลาย สารพัดเสน ลักษณะลายเสนจะไมเรียบตรง

หรือโคงเนียน แตจะมีความขยุกขยิกหรือดูส่ันๆเล็กนอยในลายเสน 

  สีสัน: ใชสีแนวพาสเทลเปนสวนใหญ ปนสีสดบางในบางจุด มีสีทุกสีอยูในภาพ แตจะดึง

เฉพาะบางสีข้ึนมาเดนโดยเฉพาะสีชมพู ฟา 

  รูปรางและรูปทรง: เปนรูปสัตวที่ดูคลายไก มีเฉพาะสวนหัว หันหนาไปทางดานขวา 

  พื้นผิวและลวดลาย: ลงสีแบบพื้นเรียบ สรางลวดลายดวยการใชจุดและลายเสนในรูปแบบ

ที่หลากหลาย มีไมกางเขนบริเวณหนาผาก มีตัวอักษรประกอบในบางสวนของภาพและมีชื่อของผู

สรางสรรควางประกอบบริเวณพื้นหลังของภาพ 

  ลีลาทาทางของคาแรคเตอร: หัวไกประหลาดกระอักเลือด หันหนาไปทางซาย 

  การจัดวางองคประกอบ: หัวสัตวขนาดใหญถูกจัดวางไวเต็มพื้นที่กลางภาพบนพื้นหลัง 

สีขาว 

 
 

 

ภาพประกอบ  52  Killer Bear Machine by P7 (new ) 
 

ที่มา: P7. (2554). new experimentalz painting 2011-2012 by P7. (ออนไลน)  
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นําเสนอบนเว็บไซตเมื่อ:  27 กันยายน  2554 

 ลายเสน: มีการนาํเสนมาใชอยางหลากหลาย สารพัดเสน ลักษณะลายเสนจะไมเรียบตรง

หรือโคงเนียน แตจะมีความขยุกขยิกหรือดูส่ันๆเล็กนอยในลายเสน 

 สีสัน: ใชสีแนวพาสเทลเปนสวนใหญ ปนสีสดบางในบางจุด มีสีทุกสีอยูในภาพ แตจะดึง

เฉพาะบางสีข้ึนมาเดนโดยเฉพาะน้ําตาลบริเวณสวนบนของหัว 

 รูปรางและรูปทรง: เปนรูปสัตวที่ดูคลายสุนัขมีเฉพาะสวนหัว หันหนาไปทางดานขวา 

 พื้นผิวและลวดลาย: ลงสีแบบพื้นเรียบ สรางลวดลายดวยการใชจุดและลายเสนในรูปแบบ

ที่หลากหลาย มีชื่อของผูสรางสรรควางประกอบบริเวณพื้นหลังของภาพ 

 ลีลาทาทางของคาแรคเตอร: หัวสุนัขตาวาวเพราะเห็นเหยื่อ 

 การจัดวางองคประกอบ: หัวสัตวขนาดใหญถูกจัดวางไวเต็มพื้นที่กลางภาพบนพื้นหลัง 

สีขาว 

 
 

 
 

ภาพประกอบ 53  P7. jam painting on 1 canvas with CHIP7 in CHIP7 (MAYHEM) 1st solo   

       exibition  in thailand 2011  
 

  ที่มา: P7. (2554). (ออนไลน) 
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  นําเสนอบนเว็บไซตเมือ่:   29 กันยายน 2554 

  ลายเสน: มกีารนาํเสนมาใชอยางหลากหลาย สารพัดเสน ลักษณะลายเสนจะไมเรียบตรง

หรือโคงเนียน แตจะมีความขยุกขยิกหรือดูส่ันๆเล็กนอยในลายเสน 

  สีสัน: ใชสีแนวพาสเทลเปนสวนใหญ ปนสีสดบางในบางจุด มีสีเกือบทุกสีอยูในภาพ แตจะ

ดึงเฉพาะบางสีข้ึนมาเดนโดยเฉพาะสีฟา สีดํา 

  รูปรางและรูปทรง: หัวสัตวคลายหมีมีชวงลําตัวเล็กนอย หันหนาไปทางดานขวา 

  พื้นผิวและลวดลาย: ลงสีแบบพื้นเรียบ สรางลวดลายดวยการใชจุดและลายเสนในรูปแบบ

ที่หลากหลาย มีไมกางเขนที่ขอบตาลางซาย มีตัวอักษรประกอบในบางสวนของภาพ มีชื่อของผู

สรางสรรควางประกอบบริเวณมุมลางขวา 

  ลีลาทาทางของคาแรคเตอร: หมียักษนิ่งคิดวาจะทําอะไรตอไปดี 

  การจัดวางองคประกอบ: หัวสัตวและลําตัวอีกครึ่งหนึ่งถูกจัดวางไวเต็มพื้นที่บริเวณริมขวา

ของภาพบนพื้นหลังสีขาว 

 
 

 
 

ภาพประกอบ 54  หวัอมุษย 
 

  ที่มา: P7. (2554). (ออนไลน) 

 

 



175 
 

  นําเสนอบนเว็บไซตเมือ่:   15 ตุลาคม 2554 

  ลายเสน: มกีารนาํเสนมาใชอยางหลากหลาย สารพัดเสน ลักษณะลายเสนจะไมเรียบตรง

หรือโคงเนียน แตจะมีความขยุกขยิกหรือดูส่ันๆเล็กนอยในลายเสน 

  สีสัน: ใชสีที่หลากหลาย  

  รูปรางและรูปทรง: เปนหัวซาตานหันหนาไปทางดานขวา 

  พื้นผิวและลวดลาย: ลงสีแบบพื้นเรียบ สรางลวดลายดวยการใชจุดและลายเสนในรูปแบบ

ที่หลากหลาย มีตัวอักษรประกอบในบางสวนของภาพ มีไมกางเขนและชื่อของผูสรางสรรควาง

ประกอบบริเวณมุมลางขวา 

  ลีลาทาทางของคาแรคเตอร: ซาตานยิงลําแสงพิฆาตออกจากดวงตา 

  การจัดวางองคประกอบ: หัวซาตานขนาดใหญถูกจัดวางไวเต็มพื้นที่กลางภาพบนพื้นหลัง 

สีขาว 

 
 

. 
 

ภาพประกอบ 55  snow beast drawing blackpen+colors from darkstar.new! 
 

  ที่มา: P7. (2554). new experimentalz painting 2011-2012 by P7. (ออนไลน) 
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  นําเสนอบนเว็บไซตเมือ่:   12 ธันวาคม 2554 

  ลายเสน: มกีารนาํเสนมาใชอยางหลากหลาย สารพัดเสน ลักษณะลายเสนจะไมเรียบตรง

หรือโคงเนียน แตจะมีความขยุกขยิกหรือดูส่ันๆเล็กนอยในลายเสน 

  สีสัน: ใชสีแนวพาสเทลเปนสวนใหญ ปนสีสดบางในบางจุด มีสีทุกสีอยูในภาพ แตจะดึง

เฉพาะบางสีข้ึนมาเดนโดย เชน สีชมพู สีฟา  

  รูปรางและรูปทรง: เปนหัวสัตวลักษณะคลายสิงโต หันหนาไปทางขวาเล็กนอย 

  พื้นผิวและลวดลาย: ลงสีแบบพื้นเรียบ สรางลวดลายดวยการใชจุดและลายเสนในรูปแบบ

ที่หลากหลาย มีไมกางเขนและตัวอักษรประกอบในสวนของพื้นหลัง และชื่อของผูสรางสรรควาง

ประกอบบริเวณมุมลางขวา 

  ลีลาทาทางของคาแรคเตอร: หัวมนุษยหิมะที่หนาคลายสิงโต อารมณดีเพราะไดอ่ังเปาใน

วันตรุษจีน 

  การจัดวางองคประกอบ: หัวมนุษยหิมะขนาดใหญถูกจัดวางไวเต็มพื้นที่กลางภาพบนพื้น

หลังสีขาว 
 

 
 

ภาพประกอบ 56  กางเขนดง drawing black+red ball pen+colors darkstar 2011 new! 
 

  ที่มา: P7. (2554). new experimentalz painting 2011-2012 by P7. (ออนไลน) 
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  นําเสนอบนเว็บไซตเมือ่:   22 ธันวาคม 2554 

  ลายเสน: มกีารนาํเสนมาใชอยางหลากหลาย สารพัดเสน ลักษณะลายเสนจะไมเรียบตรง

หรือโคงเนียน แตจะมีความขยุกขยิกหรือดูส่ันๆเล็กนอยในลายเสน 

  สีสัน: ใชสีแนวพาสเทลปนสีสด มีสีทุกสีอยูในภาพ แตจะดึงเฉพาะบางสีข้ึนมาเดน เชน สีฟา 

สีเหลือง 

  รูปรางและรูปทรง: เปนหัวนก หันหนาไปทางขวา 

  พื้นผวิและลวดลาย: ลงสีแบบพื้นเรียบ สรางลวดลายดวยการใชจุดและลายเสนในรูปแบบ

ที่หลากหลาย มีชื่อของผูสรางสรรควางประกอบบริเวณมุมลางขวาในลักษณะเปนสวนหนึ่งของภาพ 

  ลีลาทาทางของคาแรคเตอร: นกเหยี่ยวกําลังคิดวาเที่ยงนี้เราจะกินอะไรดี 

  การจัดวางองคประกอบ: หัวนกขนาดใหญถูกจัดวางไวเต็มพื้นที่กลางภาพ 

 
  ผลการศกึษาอัตลักษณจากชิน้งานสามารถสรุปไดดังนี้ 
  จากการวิเคราะหคุณลักษณะและองคประกอบของชิ้นงานออกแบบคาแรคเตอรของพีเซเวน

ในหลายๆชิ้นที่ผานมา ผูวิจัยสามารถสรุปคุณลักษณะที่ถือเปนอัตลักษณของพีเซเวนที่สะทอนผาน

ผลงานการออกแบบคาแรคเตอรได ดังนี้ 

  คาแรคเตอรที่พีเซเวนสรางสรรคข้ึนมักจะเปนสัตวโดยจะเนนเฉพาะสวนหัว ซึ่งมีทั้งหนาตรง  

หันหนาไปทางซาย แตโดยมากจะหันไปทางขวา มีการนําเสนมาใชอยางหลากหลาย มีสารพัดเสนใน

งานเดียว ลักษณะลายเสนที่ใชจะไมเรียบตรงหรือโคงเนียน แตจะมีความขยุกขยิกหรือดูส่ันๆเล็กนอย 

มีการใชสีแนวพาสเทลปนสีสด โดยในแตละภาพจะมีสีทุกสี แตจะดึงเฉพาะบางสีข้ึนมาเดน โดยเฉพาะ

สีฟา สีชมพู มีลักษณะการลงสีแบบพื้นเรียบและคม ไมไลแสงเงา แตจะสรางมิติใหภาพโดยการใช

ความแตกตางของระดับสี พีเซเวนจะใชสัญลักษณของตนเองประกอบอยูในภาพเสมอ ซึ่งมีทั้งลักษณะ

ที่ดูเปนสวนหนึ่งของคาแรคเตอร และอยูบนพื้นหลัง แตจะมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปตลอดเวลา และมักจะ

ใชสัญลักษณรูปไมกางเขนประกอบในบางสวนของภาพ 

 
   1.2 สอบทานอัตลักษณ 
           ในขั้นตอนนี้ ผูวิจัยนําผลการศึกษาอัตลักษณจากชิ้นงานไปสอบทานกับพีเซเวน พบวา 

คุณลักษณะและองคประกอบของชิ้นงานออกแบบคาแรคเตอรของพีเซเวน จากการวิเคราะหนั้น

ถูกตองและไมมีการแกไขใดๆ 
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ขั้นตอนที่ 2   ศึกษากระบวนการสรางอัตลักษณของผูสรางสรรค  
    2.1 ศึกษากระบวนการสรางอัตลักษณ   

                       ในขั้นตอนนี้ มีประเด็นการศึกษาวิเคราะหตั้งแต จุดเริ่มตนของความคิด การพัฒนาอัต

ลักษณ และการเผยแพรอัตลักษณ เพื่อหาคนหาปจจัยตางๆที่สงผลตอกระบวนการสรางอัตลักษณ 

จากการสัมภาษณในเชิงลึก โดยผูวิจัยไดดําเนินการสัมภาษณพีเซเวน ในวันที่ 26 มกราคม 2555 ใช

เวลา 00:52:48 นาที  ซึ่งผลการสัมภาษณสามารถจําแนกตามประเด็นไดดังนี้ 

 
    จุดเริ่มตนของความคิด  
     ทักษะในการวาดรูปของพีเซเวนนั้น  ถูกสั่งสมโดยการฝกฝนการวาดมาตั้งแตสมัยเด็กดวย

ใจรัก      พีเซเวนไดเลาถึงความทรงจําในตอนนั้นวา เขาเริ่มฝกฝนการวาดรูปดวยการวาดก็อปปโดรา

เอมอน และหมัดดาวเหนือซ่ึงเปนตัวการตูนที่เต็มไปดวยกลามเนื้อ จากนั้น ก็เร่ิมก็อปปผลไม ตนไม 

ส่ิงมีชีวิตตางๆ ตลอดจนการวาดขวดโคกที่มีหยดน้ําในลักษณะของภาพเหมือน เพราะเขารูสึกวาการ

วาดภาพเหมือนเปนสิ่งที่ทาทายและยังเปนการไดแสดงความสามารถใหเพื่อนดูอีกดวย ซึ่งความทา

ทายเหลานี้ เปนเสมือนแรงบันดาลใจในชวงวัยรุนของเขา 

     จากนั้น พีเซเวนไดสานตอในสิ่งที่รักดวยการเขาศึกษาตอดานศิลปะในมหาวิทยาลัย และ

ไดรับการปูพื้นฐานความรูดานศิลปะจากที่นี่ แตในสวนของทักษะความชํานาญในดานฝมือนั้น สวน

ใหญจะเกิดมาจากการฝกฝน คนหาและไขวความันดวยตัวเองมากกวา  ซึ่งพีเซเวนไดใหทรรศนะ

เกี่ยวกับเร่ืองนี้ไววา ความสามารถหรือทักษะนั้น เปนสิ่งที่เราจะตองคนหาดวยตัวเอง “ พี่เชื่อวาการ

เรียนศิลปะมันไมตองเรียนก็ได คือทั้งหมดที่พี่ไดมา ไดจากตัวเองทั้งนั้นแหละ อาจารยเปนเหมือน

โครงสรางของระบบการเรียน คอยวิจารณ แตการที่เราจะไดความสามารถอะไรมา อยูที่ตัวเรา ฝกฝน

และคนหาดวยตัวเองมากกวา ” (P7. 2555: สัมภาษณ)  

     จะเห็นไดวา จากใจรักในศิลปะตั้งแตวัยเด็ก ไดถูกสานตอใหงอกงามในระดับมหาวิทยาลัย 

แตการเปนฝายรอรับความรูจากระบบของมหาวิทยาลัยเพียงอยางเดียวนั้น ดูเหมือนจะไมเพียงพอ

สําหรับพีเซเวนการฝกฝนเพิ่มเติมดวยตนเองจึงเปนสิ่งสําคัญในการพัฒนาทักษะทางศิลปะของเขา 

แสดงใหเห็นวา การแสวงหาความรูนอกระบบการเรียนในมหาวิทยาลัย อาจจะเปนปจจัยที่มีผลตอการ

บมเพาะอัตลักษณของ พีเซเวน 

      ในระยะแรกๆนั้น  พีเซเวนมีความสนใจในการทํางานศิลปะแบบเรียลลิสติก (Realistic) 

หรือแนวเหมือนจริงในรูปแบบของงานจิตรกรรม ดวยความรูสึกที่ทาทายตอการวาดภาพใหเหมือน เขา

จึงพยายามฝกฝนโดยการออกไปถายภาพแลวพยายามที่จะวาดใหเหมือนมากที่สุด โดยไดฝกฝนอยู

หลายปจนมีความเชี่ยวชาญ และเกิดความรูสึกขึ้นมาวา ตนเองไดเอาชนะในสิ่งที่จะตองเขาถึงใน
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รายละเอียด เชน การที่จะตองผสมสีใหเขาไปใหถึงสีของชีวิตจริงๆ จนกระทั่งรูสึกวาเต็มที่และไมยึดติด

กับอะไรตรงนี้อีกแลว จากนั้น จึงอยากลองทําอยางอื่นบาง เพราะเขาเปนคนไมตีกรอบใหกับตัวเอง 

(Computer Graphic Plus. 2554.12)  

     หลังจากนั้น เขาจึงพยายามประยุกตงานเรียลลิสติกโดยนําอยางอื่นมาผสมผสาน และใน

วันหนึ่ง ในขณะที่เขานําแบบรางตัวนกที่กําลังจะลงสีในแบบเหมือนจริง มาลองตัดทอนใหเปนขอบขาว   

ซึ่งเมื่อเห็นผลลัพธของภาพนั้นแลวก็เกิดความชอบอยางมาก (Computer Graphic Plus. 2554.12)  

ซึ่งเขาไดกลาวถึงชวงเวลานั้นวา  “ คือพี่เปนคนทํามือ ทําเพนทติ้งเรียลลิสติกไปดวย แตในหัวก็คิดใน

เร่ืองไมอยากเปนเรียลลิสติกปกติ เพราะชอบดีไซนดวย ชอบที่มันแบบประยุกต มันไดคิดไปดวย แลว

พอดีทําไปปุบ มันกําลังจะเสร็จแลว แตรูสึกวามันอยากประยุกตอะไรที่มันคอนทราสต(Contrast)เขา

ไปผสมทันทีเลยตอนนั้น โดยไมตองใหมันเสร็จสมบูรณ ก็เลยลองดูแลวรูสึกวามันมันสดี” (P7. 2555: 

สัมภาษณ)  

    จากตอนนั้น เขาเลยเริ่มนําความเปนเรียลลิสติกมาผสมผสานกับการตัดทอนในแบบกราฟก   

ซึ่งมีผลใหการทํางานของเขามีความรวดเร็วขึ้น และดวยพื้นฐานเปนคนกลาที่จะทํา ชอบที่จะลอง และ

ไมมาคอยกังวลถึงผลลัพธที่ออกมาวาจะดีหรือไม  เขาจึงนําภาพตัวนกที่ตัดทอนนั้นไปพิมพเปนภาพ

ใหญและนําไปติดบริเวณเสาบนเกาะกลางถนนสวนจตุจักร  และส่ิงนี้ ไดกลายเปนจุดหักเห ที่ทําใหเขา

เร่ิมหันมาทํางานสตรีท อารต (Computer Graphic Plus. 2554.12)  “ ทีนี้มันก็เร่ิมแลว พอหยิบเอาไป

ทําสตรีทปุบมันก็เร่ิมเปนสตรีท อารตแลว แตสตรีท อารตมันตองใชความรวดเร็ว จดจํางาย กระชับ คือ

รูปทรงมันอาจจะตองดูงาย  ก็เลยตัดทอนมันดู  ถาใชความเร็วก็ทํารูปทรงงายๆ จํางาย  มินิมอล

(Minimal) แตก็ใสดีเทลสอดแทรกบาง แตถามีเวลาซัก 2-3 วัน มีพื้นที่ เราก็จะทําดีเทลเยอะๆ”  

(P7. 2555: สัมภาษณ) 

   จะเห็นไดวา จากพื้นฐานของเรียลลิสติก ผานการประยุกตและแปรเปลี่ยนมาสูสตรีท อารต 

ซึ่งมีจุดเริ่มตนมาจากความชอบในการดีไซนและอยากถายทอดความคิดสรางสรรคผานผลงาน

มากกวาการวาดภาพเหมือนทั่วไป ดังนั้น ผลงานอันเต็มไปดวยรายละเอียดที่ตองใชทักษะดานฝมือ

อยางสูงในแบบเรียลลิสติก จึงถูกผสมผสานกับการดีไซนในแบบกราฟกดวยการตัดทอนใหดูนอยลง 

แสดงใหเห็นวา ความชอบในงานดีไซนในแบบกราฟก บวกกับอุปนิสัยพื้นฐานที่เปนคนกลาที่จะลองสิ่ง

ใหมๆและไมตีกรอบใหตัวเอง อาจจะเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีผลทําใหอัตลักษณของพีเซเวนแปรเปลี่ยน

จากเรียลลิสติกมาสูสตรีทอารต 

    สตรีท อารตนั้นเปนงานศิลปะที่พัฒนามาจากการสรางสรรคงานในพื้นที่สาธารณะ ที่มักจะ

พบเห็นกันตามขางถนนหนทางตางๆ โดยสวนใหญจะมีเนื้อหาสะทอนความคิดเริ่มตนของการตอตาน 

ทั้งทางสังคม และกฎระเบียบของประเทศ  โดยคนสวนใหญมักจะรูจักสตรีท อารตในชื่อของกราฟฟตี้ 
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(Graffiti) ที่มีการสรางงานดวยการพนดวยสเปรยลงบนผนัง  กําแพง ทางเดิน  ถนน  ซึ่งก็ถือเปนอีก

เทคนิคหนึ่งของสตรีท อารต  แตจริงๆแลวเทคนิคของงานสตรีทอารตมีหลายประเภท เชน การแปะ

โปสเตอรหรือใบปดโดยใชกาวทา การติดสติกเกอร การพนผนังดวยสีสเปรย การแกะสลักตนไมหรือ

อาคาร (นัทธพัชร นอยสวัสด์ิ. 2552: 89) หรือแมกระทั่งการใชไหมพรมหลากสีมาถักทอแลวนําไป

หอหุมตนไม ก็ถือเปนสตรีท อารตในอีกรูปแบบหนึ่งเชนกัน 

   จะเห็นไดวา สตรีท อารตนั้นมีรูปแบบในการแสดงออกที่หลากหลาย ซึ่งพีเซเวนไดให

ความหมายไววาสตรีท อารตนั้น “ไมมีรูปแบบที่เปนแพทเทิรน แลวมันเลนกับเทคนิคแบบฟรีสไตลและ

ความครีเอท” (P7. 2555: สัมภาษณ)  

   ลักษณะของงานสตรีท อารตของพีเซเวนนั้น มีทั้งการทําเปนสติกเกอรไปแปะติดไวตาม

สถานที่ตางๆและการเพนทตามผนังตึกหรือกําแพง ซึ่งจะใชเทคนิคการวาดดวยมือทั้งสิ้น  โดยผลงาน

สวนใหญจะเปนรูปคาแรคเตอรของคนและสัตวที่หลากหลาย แตมักจะมีเฉพาะสวนหัวเทานั้น  ซึ่ง 

พีเซเวนไดใหเหตุผลไววา งานสวนใหญที่เปนสตรีท อารตของเขานั้น คาแรคเตอรจะเนนแคหัวอยาง

เดียว เพราะหัวสามารถสงผลกระทบกับคนที่มองเห็นไดดีกวาการวาดแบบเต็มตัว แคหัวใหญ  

ปากใหญ ตาใหญ ก็สามารถถายทอดเรื่องราวได เวลามองไกลๆ ก็สามารถเห็นภาพไดอยางชัดเจน แต

หากถาใสแขนขาเขาไป ภาพก็จะเล็กและสื่อสารไดนอยลง(Computer Arts Projects. 2555: 59)   

   แสดงใหเห็นวา ปฏิสัมพันธระหวางพื้นที่กับระยะในการมองเห็นของผูดู อาจจะเปนอีกปจจัย

หนึ่งที่มีผลตออัตลักษณในงานของพีเซเวนที่สงผลใหคาแรคเตอรถูกเนนเพียงแคสวนหัว ทั้งนี้ เพื่อผล

แหงการรับรูที่ดีข้ึนตอผูชมงาน 

 
  การพัฒนาอัตลักษณ   
  พีเซเวนมีมุมมองวา การพัฒนาผลงานในเรื่องของรูปลักษณการดีไซนนั้น เปนสิ่งที่วัดไดยาก

วามีการพัฒนาหรือไม  เนื่องจากจะขึ้นอยูกับมุมมองของแตละคนมากกวา ดังนั้นเขาจึงไมเคยคิด

เกี่ยวกับเร่ืองนี้ เขาคิดแตเพียงวาสิ่งที่ทําใหผลงานของเขามีการพัฒนา คือ การที่เขาไมหยุดอยูกับที่ ไม

ยึดติดกับส่ิงที่เคยประสบความสําเร็จ เสมือนเขานับหนึ่งอยูตลอดเวลา ไมดีไมเปนไร แตหาจังหวะที่คน

ไมทํา แตเขาทํา (Computer Graphic Plus. 2554.14) 

  จะเห็นไดวา การทําในสิ่งที่คนอื่นไมทํา หรือการสรางสิ่งที่แตกตางจากสิ่งที่ผูอ่ืนไดเคยทําไว   

การไมติดยึดและหยุดอยูกับรูปแบบเดิมๆที่เคยทํานั้น อาจจะเปนวิธีการพัฒนาอัตลักษณของพีเซเวนก็

เปนได  แสดงใหเห็นวา การมีแนวคิดที่จะทําส่ิงที่แตกตางอยูเสมอ อาจจะเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีผล

ตออัตลักษณของพีเซเวน 
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    และดวยความชอบทดลองอะไรใหมๆ พีเซเวนจึงซื้อคอมพิวเตอรมาเพื่อใชสรางงาน แตจาก

การที่เคยทํางานแบบเพนทดวยมือมาตลอด จึงทําใหไมถนัดในการใชงานคอมพิวเตอรสักเทาไร และไม

คิดจะเรียนรูเพิ่มเติมในดานนี้  พีเซเวนเริ่มตนสรางผลงานจากคอมพิวเตอร ในโปรแกรมโฟโตชอปดวย

ความรูที่เขาเรียกมันวาแบบงูๆ ปลาๆ โดยการนําเครื่องมือที่ผูเชี่ยวชาญโปรแกรมคอมพิวเตอรมองขาม

และไมคิดจะใชเนื่องจากอาจจะดูพื้นฐานหรืองายเกินไปมาใช โดยเริ่มตนจากการวาดเสนดวยปากกา

ใสกระดาษ แลวใชเครื่องมือหยดสีไปตามชอง  โดยพยายามที่จะใชทุกสีที่มีอยู นอกจากนั้น ยังใช

เทคนิคการผสมผสานกันของเครื่องมือ เชน นํางานเพนทจากคอมพิวเตอรออกมาเพนทจริง นํางาน

เพนทจริงกลับไปเพนทในคอมพิวเตอรสลับกันไปมา สีที่เห็นจึงเปนสีจากคอมพิวเตอรผสมสีเพนทจริง

และสีจากปากกา โดยจะพยายามใชรวมๆ กันไป เนื่องจากเขาชอบที่จะใหคนดูแยกไมออกวาเปนสี

จากคอมพิวเตอรหรือสีจริง แตจะเนนใหทุกอยางมีความเปนมินิมอลหรือการลดทอนใหเหลือนอยและ

งายที่สุด ซึ่งเขาไดกลาวถึงเทคนิควิธีการนี้วา “มันก็เลยกลายเปนเทคนิคที่คนก็ไมรูวามาจากตรงไหน 

เพราะมันก็ไมไดมีที่มาที่ไป มันก็เลยทําใหมีลูกเลนที่คนก็สงสัยวามันมาจากเครื่องมืออะไร”  

(P7. 2555: สัมภาษณ) 

    จะเห็นไดวา จากความไมถนัดในการใชเครื่องมือแบบผูเชี่ยวชาญ ไดกลายเปนที่มาของ

ลักษณะเฉพาะในผลงาน แสดงใหเห็นวา  เครื่องมือในการสรางงาน อาจจะเปนอีกหนึ่งปจจัยที่มีผล

ตออัตลักษณของพีเซเวน 

   นอกจากนั้น ลายเสนในคาแรคเตอรของพีเซเวนนั้น จะมีลักษณะของเสนที่โดดเดน  แสดง 

อัตลักษณอยางชัดเจน  เนื่องจากเสนที่ปรากฏจะมีลักษณะสั่นๆเล็กนอย และเขาปฏิเสธที่จะตกแตงให

เสนนั้นตรงและเรียบขึ้น เนื่องจากตองการใหไดอารมณความดิบของการวาดดวยมือ ดังนั้นจึงปลอยให

เสนดูแตกๆ ขาดๆ เพื่อใหมีความรูสึกเปนธรรมชาติวามันเปนสิ่งที่วาดออกมาจากมือ  

   เทคนิคการเขียนเสนที่ดูส่ันเล็กนอยนี้  ถือเปนเทคนิคพิเศษเฉพาะตัวที่ลอกเลียนแบบไดยาก

ของพีเซเวนซึ่งสามารถเปดเผยวิธีการไดเพียงแควา เขาไมไดใชเมาสแบบปากกา เพราะเปนเครื่องมือที่

คนอื่นสามารถนําไปใชได แตจะใชเทคนิคการควบคุมนิ้วมือซึ่งเปนเทคนิคของเขาโดยเฉพาะ “ใชมือทํา

เอง ไมมีเครื่องมืออะไรเลย ใชคอมฯตัวเดียว ตัวถูกๆแลวใชมือ เหมือนวาดมือ ถึงไดบอกวาคนอื่นทํา

ตามไมไดไง คือถาใชมือ  เขาตองมีความชํานาญของตัวเอง  ตองคนหาเอง  แตอันนี้มันเปนทริค(Trick) 

ซึ่งบอกไมได คือบางอยางเราอยากใหมันเปนสไตล ที่เราทําออกมาแลวเปนลายเซ็นตของเรา มีรูปแบบ

ที่ไมไดเปน  แพทเทิรน” (P7. 2555: สัมภาษณ)  

   จะเห็นไดวา เทคนิคเฉพาะตัวบางอยางนั้น เกิดจากการสั่งสมมาจากประสบการณและ

ความชํานาญสวนตัว ซึ่งเปนสิ่งยากที่จะเลียนแบบ แสดงใหเห็นวา ประสบการณและความชํานาญ

เฉพาะตัวนั้น อาจจะเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีผลตออัตลักษณของพีเซเวนไดเชนกัน 
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    จากการไมชอบทํางานที่เปนแพทเทิรนหรือซํ้าเดิม  พีเซเวนจึงมีวิธีการทํางานโดยการวาด

คาแรคเตอรที่ไมตายตัว หรืออยูกับที่ หรือก็อปปตัวเอง คาแรคเตอรบางตัวจึงจะไมเห็นที่ไหนอีก ทํา

เพียงตัวเดียวครั้งเดียวเทานั้น (Computer Graphic Plus. 2554.12) ดังจะเห็นไดจาก การใสรูป

สัญลักษณไมกางเขนลงไปในบางสวนของคาแรคเตอร เพื่อแสดงความหมายถึงการเกิดและตายในครั้ง

เดียวกัน “ คือมันเหมือนวาเราทําตัวเดียว เหมือนเกิดขึ้นมาแลวมันก็ตายไป เราก็จะไมเขียนมันอีก 

เขียนตัวเดียวไมมีตัวซ้ํา จะไมมีตัวที่ขยับสเต็ป(Step)หรือเปลี่ยนสี คือถาเปลี่ยนก็เปลี่ยนไปเลย เหมือน

มันเกิดมาแลวก็ตายไป แลวมันก็เกิดตัวใหมข้ึนมา ไมมีตัวเหมือนเลย” (P7. 2555: สัมภาษณ) ดังนั้น 

ดวยแนวคิดที่ตองการใหคาแรคเตอรที่ตนเองสรางมีเพียงตัวเดียวไมซ้ําแบบกัน ทําใหคาแรคเตอรที่พี

เซเวนสรางขึ้นนั้น มีการเปลี่ยนรูปแบบไปตลอดเวลา  

    จะเห็นไดวา จากแนวคิดที่ไมชอบทํางานซ้ํารอยเดิม ไดสะทอนผานผลงานดวยรูป

สัญลักษณของไมกางเขน ซึ่งเปนเครื่องหมายที่แสดงอัตลักษณอีกอยางหนึ่งในงานของพีเซเวน แสดง

ใหเห็นวา แนวคิดนี้อาจจะเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีผลตออัตลักษณของพีเซเวนไดเชนกัน 

    สําหรับ P7 นั้น ส่ิงตางๆที่เกิดขึ้นรอบตัวไมมีผลในแงของแรงบันดาลในการสรางงาน แตแรง

บันดาลใจของเขาคือ คิดแควาจะทําอยางไรใหงานที่ออกมาไมซ้ํากับงานเดิมที่เคยทําไปแลว แมกระทั่ง

การวาดภาพลงบนกําแพง เขาก็ยังไมรางดวยเสนดินสอกอน  เนื่องจากไมอยากวาดทับรอยเดิม ซึ่งเขา

กลาววาอาจจะตรงกับนิสัยของเขาเองดวยที่เปนคนไมคอยยึดติดกับอะไร (Computer Arts Projects. 

2555: 59) 

    ดังนั้น  เทรนดหรือทิศทางของกระแสนิยม จึงไมใชส่ิงที่พีเซเวนสนใจ เขารูแตเพียงวาตนเอง

จะไปในทิศทางไหน ไมวาจะเปนเรื่องของการทํางานหรือการใชชีวิต การเปนตัวของตัวเองคือความ

อิสระที่สุดแลวสําหรับเขา (Computer Graphic Plus. 2554: 52)  

    จะเห็นไดวา พีเซเวนชอบที่จะตามใจตัวเองมากกวาตามใจตลาด  ซึ่งสิ่งนี้นาจะสงผลใหการ

สรางงานคาแรคเตอรของเขาไมมีการตั้งเหตุผลเพื่ออธิบายแนวความคิด แตจะเปดโอกาสใหคนดูคิด

และตีความเอง ดังจะเห็นไดจากการใหสัมภาษณในคอลัมน Hot 10 Designer 2010: P7 ในนิตยสาร 

Computer Graphic Plus ฉบับที่ 46 วา 

 
“เราวาเรารูสึกดีที่ตัวเราเองเปนแบบนี้ ที่ไมเคยยึดติดกับอะไร บางคนจะตองมานั่งอธิบายงานของตัวเอง

เยอะมาก เพราะกลัววางานจะอธิบายคนดูไมได ทําไมรูปนี้ตองเปนรูปนี้ ตองใหผลกับคนยังไง ตองสะทอน

ความคิดของตัวเองเพื่อใหคนไดรับความคิดตอ เราวามันเปนการมองขามงานของตัวเองไป หรือการที่เราไม

ม่ันใจในงานของเราจะสื่อสารกับคนดูไดไหม ก็เลยตองมาอัดไอเดียลงไปเพื่อบิ๊ว(Build)ใหคนรูสึกวามี

คุณคา แตรูปวาดก็คือรูปวาด คุณสรางมันขึ้นมาก็ใหมันคุยกับคนดู ไมตองไปอธิบายอะไรยืดยาว คนดูจะ

รูสึกวาเขาไมไดโง นั่นคือส่ิงที่เราคิดวาเราจะไมทําแนนอน หลังๆใครมาถามเราเรื่องเนื้อหา เราจะตอบเลย
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วาไมมีเหตุผล(หัวเราะ) แตก็ไมไดผิด คนที่ตั้งเนื้อหาใหกับตัวเองก็มี บางทีคนไมมีอะไรแตสามารถตั้งคอน

เซ็ปตใหกับงานได มันไมมีอะไรผิดอะไรถูก แตเราเลือกที่จะอยูตรงนี้ อยูหลังงานแทนที่จะอยูขางงาน แลว

มายืนอธิบายงาน ไมใชเราแนนอน” (Computer Graphic Plus. 2554.17) 

 

   และพีเซเวนยังกลาวถึงตนเองอีกวา เปนคนฟรีสไตล ไมคอยติดยึด อิสระ และผลงาน

สรางสรรคของเขานั้นก็สะทอนความฟรีสไตลของตนเองออกมา ซึ่งเขาไดนิยามงานสรางสรรคของ

ตนเองวา ฟรีสไตล อารต 

   จะเห็นไดวา ผลงานสตรีท อารต ในรูปแบบของคาแรคเตอร ที่มีแนวคิดในการสรางแบบฟรี

สไตล ที่ไมมีแพทเทิรนหรือการซ้ําเดิม ซึ่งเปนแนวคิดในการสรางงานแบบสตรีท อารต ผสมผสานกับ

อุปนิสัยสวนตัวที่เปนคนฟรีสไตล ไมคอยติดยึด และมีความเปนอิสระของพีเซเวนไดสะทอนลงใน

ผลงาน ดังจะเห็นไดจาก การมีสัญลักษณไมกางเขนเพื่อแสดงความหมายของการสรางขึ้นมาเพียงครั้ง

เดียว และการสรางคาแรคเตอรที่ไมซ้ํากัน รวมถึงการไมมีคอนเซ็ปตเพื่ออธิบายเกี่ยวกับคาแรคเตอร

นั้นๆ เพื่อทิ้งไวใหคนดูคิดและตีความเอง แสดงใหเห็นวา แนวคิดในการสรางงานแบบสตรีท อารตและ

อุปนิสัยสวนตัว อาจจะเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีผลตออัตลักษณในงานคาแรคเตอร ของพีเซเวนดวย

เชนกัน 

 
    การเผยแพรอัตลักษณ 
    นอกจากการเผยแพรผลงานบนผนังตึกและกําแพงตามสถานที่ตางๆแลว พีเซเวนยัง

เผยแพรผลงานผานหนาเว็บไซตอีกดวย โดยพีเซเวนมีเว็บไซตสวนตัวชื่อ http://www.p7even.com  
ซึ่งเพื่อนศิลปนฝร่ังไดเปนคนสรางและชวยดูแลให  ซึ่งในเว็บสวนตัวของพีเซเวนนั้น มีขอมูลทั้งประวัติ

สวนตัวเทาที่เปดเผยไดและผลงานสรางสรรคในรูปแบบตางๆ  แตเว็บไซตที่เขาเขาไปใชงานบอยที่สุด

คือ เฟซบุค  

    พีเซเวนมีความตั้งใจที่จะสรางคาแรคเตอรข้ึนมาวันละ 1 ตัว และบางตัวจะนําไปโพสทลง

ในเฟซบุค ทําใหเฟซบุคของเขามีความเคลื่อนไหวบอยกวาเว็บไซตสวนตัว  แตการเผยแพรภาพผลงาน

ในพื้นที่ของโลกไซเบอรนั้น  ถึงแมผลงานจะสามารถกระจายออกสูวงกวางไดดี แตในขณะเดียวกันก็

มักจะเกิดความเสี่ยงตอการถูกก็อปปผลงาน  ดังนั้น ผลงานของพีเซเวนทุกภาพที่ปรากฏในเฟซบุคนั้น 

จะมีการจดลิขสิทธิ์ทั้งหมด ซึ่งในสวนนี้ พีเซเวนมีทีมงานคอยดูแลให  แตทั้งนี้ การจดลิขสิทธิ์เหมือน

เปนการทําเพื่อปองกันอยางเปนกิจจะลักษณะเทานั้น เพราะถึงแมไมจดลิขสิทธิ์อยางถูกตอง ผลงาน

สรางสรรคเหลานี้ก็จะมีลิขสิทธิ์ในตัวอยูแลว   

   การเผยแพรภาพผลงานในเว็บไซตนั้น บางครั้งก็เสี่ยงที่จะโดนก็อปป แตก็มีขอดีคือเสมือน

เปนการประกาศลิขสิทธิ์ในวงกวาง โดยมีสายตาของประชาชนเปนดั่งประจักษพยาน  และหาก
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คาแรคเตอรมีอัตลักษณที่โดดเดน จะยิ่งทําใหเกิดการจดจําไดงายวาเปนผลงานของใคร ดังนั้น  ความ

เสี่ยงที่จะถูกดําเนินคดีตอผูที่ก็อปปก็จะมีมากขึ้น ดังที่พีเซเวนกลาววา “คาแรคเตอรมีสไตล แลวคนมัน

เห็นแลว มันก็เลย  ก็อปยากมาก ดีไมดีก็อปไป ไมไดถูกพี่ฟองดวย แตไปเจอลูกคาพี่ฟองหนักเลยละ 

ตายเลยละ” (P7. 2555: สัมภาษณ)  เนื่องจากคาแรคเตอรบางตัวที่พีเซเวนเผยแพรลงในเว็บไซตนั้น 

ถูกซื้อลิขสิทธิ์เพื่อนําไปใชในงานตางๆ ดวย ฉะนั้น นอกจากการก็อปปจะเสี่ยงตอการถูกผูสรางผลงาน

ฟองแลว ยังมีความเสี่ยงตอการถูกผูที่ซื้อลิขสิทธิ์ไปฟองอีกดวย เนื่องจาก การขายลิขสิทธิ์คาแรคเตอร

ของพีเซเวนนั้น ผูซื้อและผูขายจะมีลิขสิทธิ์รวมกัน  ดังที่เขาเลาใหฟงวา  “ตัวที่เราทําไวมันก็เปนลิขสิทธิ์

เขาดวย เปนลิขสิทธิ์เราดวย อยางพวกนี้ พี่ก็จะเอาไปทําลายบนสเก็ตบอรดของตางประเทศดวย ของ

ไทยดวย แตเราก็จะไมมาบอกวาตัวไหนทําใหอะไร คือเหมือนพี่ก็จะอิสระ คือเราสามารถเอาไปทําอะไร

ก็ได ขายเคาก็จริง แตเราก็เอาไปทําอะไรได แลวเคาก็ยิ่งดี เคายิ่งรูสึกวาศิลปนเอาไปทําอะไรไดดวย ทํา

ใหอิมเมจ(Image)เคาแรงขึ้น” (P7. 2555: สัมภาษณ) นอกจากนั้น ยังมีเพื่อนๆหรือนองๆ ที่รูจักและ

ติดตามผลงานคอยเปนหูเปนตาใหอีกแรง  จึงทําใหพีเซเวนไมกลัวการถูกก็อปปจากการนําผลงานขึ้น

เผยแพรในเว็บไซตแตอยางใด  

   จะเห็นไดวา ในพื้นที่แหงโลกไซเบอรอันไรขอบเขตและยากที่จะควบคุมนี้  กฏหมายลิขสิทธิ์

ไดเขามีบทบาทสําคัญและเปนเสมือนตัวชวยในการควบคุมและจัดการ เพื่อปกปองทรัพยสินทาง

ปญญาใหแกผูสรางสรรคผลงาน  ซึ่งถึงแมวาในความเปนจริงอาจจะชวยอะไรไดไมมาก แตก็ยัง

สามารถสรางขวัญกําลังใจใหผูสรางสรรคผลิตผลงานตอไป แสดงใหเห็นวา กฎหมายลิขสิทธิ์ อาจจะ

เปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการเผยแพรอัตลักษณของพีเซเวนในแงของการชวยปองปรามการละเมิด

ทรัพยสินทางปญญา 

    สวนกลุมเพื่อนในเฟซบุคของพีเซเวนนั้น จะมีทั้งนองๆ เพื่อนๆทั่วไปและเพื่อนๆที่อยูในกลุม

เครือขายศิลปะเปนจํานวนมาก และสวนหนึ่งก็จะเปนผูที่สนใจในอัตลักษณคาแรคเตอรของเขาและ

ตองการเปนลูกคา แตพีเซเวนกลาววา คาแรคเตอรที่เขาสรางขึ้นนั้น จุดประสงคหลักไมไดสรางขึ้นเพื่อ
นําไปทําธุรกิจการคา แตสรางขึ้นเพื่อนํามาทํางานศิลปะ ซึ่งเขากลาววา “คาแรคเตอรเพื่อการคามันจะ

มีเหตุผลของคาแรคเตอร แตคาแรคเตอรของพี่ไมมีเหตุผล ไมใชทําเพื่อการคา แตทําเพื่อสนอง

จินตนาการของเรา แบบแตกตาง ใหมันมีตัวเพี้ยนๆออกไป” (P7. 2555: สัมภาษณ)  ซึ่งบางครั้งเขาก็

นําคาแรคเตอรไปทําสตรีทอารต แตบอยครั้งที่จะมีคนติดตอเขามา ขอซื้อคาแรคเตอรเพื่อนําไปใช

ประโยชนทั้งในเชิงศิลปะและการคา เชน  ทําประติมากรรมชิ้นใหญติดตั้งหนาตึก สสส.(สํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ) นําไปทําเปนลายเสื้อยืด นําไปแสดงในงานนิทรรศการ 

ตลอดจนทําใหแบรนดตางๆ “แตก็เปนแบบสไตล P7 คือเอาเราไปเปนอิมเมจใหเขานะ แลวเขาก็จะมา

ติดตอ แลวเราก็จะดูวาตัวไหนเหมาะก็เลือกใหเขาไป” (P7. 2555: สัมภาษณ)  ซึ่งผูที่สนใจในงาน
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คาแรคเตอรของเขาและตองการวาจางใหทํางานนั้น บางครั้งก็รูจักเขาจากปากตอปาก บางครั้งก็รูจัก

เขาผานสื่อตางๆ ทั้งทางโทรทัศนและนิตยสาร  หรือตามผลิตภัณฑตางๆที่นําคาแรคเตอรของเขาไป

ประกอบเปนลวดลายประดับ และจากการที่เขาไปออกอีเวนทตามสถานที่ตางๆ จากนั้นก็จะตามมาดู

ในเฟซบุค 

   จะเห็นไดวา อัตลักษณที่ถูกเผยแพรออกไปในหลากหลายชองทางนั้น ทําใหตัวตนและ

ผลงานของ พีเซเวนเปนที่รูจักในวงกวาง สรางโอกาสการถูกคนพบจากผูอ่ืนไดมาก และมีการจางงาน

เปนผลพลอยได  แสดงใหเห็นวา ส่ือในหลากหลายชองทาง โดยเฉพาะในเฟซบุคนั้น อาจจะเปนอีก

หนึ่งปจจัยที่สําคัญที่มีผลตอการเผยแพรอัตลักษณของพีเซเวน 

   ตลอดเสนทางในการสรางอัตลักษณของพีเซเวน ตั้งแตจุดเริ่มตนของความคิด การพัฒนา 

อัตลักษณ ตลอดจนการเผยแพรอัตลักษณนั้น ประกอบดวยหลายๆสิ่งที่อาจจะเปนปจจัยที่มีอิทธิพล

ตอความคิด และสงผลตอแนวปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 

  
   2.2 ปจจัยที่มีผลตอกระบวนการสรางอัตลักษณของ P7 
          ปจจัยที่อาจจะมีผลตอกระบวนการสรางอัตลักษณของพีเซเวน  เร่ิมตนนั้นอาจจะมา

จากใจรักในศิลปะการวาดรูปต้ังแตวัยเด็ก และไดถูกสานตอในระดับมหาวิทยาลัยที่ไดชวยบมเพาะพื้น

ฐานความรูดานศิลปะใหกับเขา จากนั้น ไดฝกฝนเพิ่มเติมดวยตนเอง ซึ่งถือเปนสิ่งสําคัญในการพัฒนา

ทักษะทางศิลปะของเขา โดยเฉพาะศิลปะการวาดภาพเหมือน แสดงใหเห็นวา ปจจัยที่อาจจะมีผลตอ

การบมเพาะอัตลักษณของพีเซเวนคือ ใจที่รักในศิลปะ และการปูพื้นฐานทางศิลปะในการเรียนระดับ

มหาวิทยาลัย รวมถึงการแสวงหาความรูและฝกฝนเพิ่มเติมดวยตนเองนอกมหาวิทยาลัย จนเชี่ยวชาญ

ในการสรางผลงานศิลปะแบบเรียลลิสติก 

           ดวยอุปนิสัยพื้นฐานที่เปนคนกลาที่จะลองส่ิงใหมๆและไมตีกรอบใหตัวเอง และ

ความชอบในงานดีไซนในแบบกราฟก อาจจะเปนปจจัยทําใหเกิดการผสมผสานงานเรียลลิสติกกับงาน

ดีไซนในแบบกราฟกขึ้นมาจนกลายเปนศิลปะในรูปแบบใหมของพีเซเวนและกลายเปนจุดเริ่มตนที่ทํา

ใหกาวเขาสูการสรางงานแบบสตรีท อารต 

           ผลงานสตรีท อารตที่พีเซเวนไดสรางสรรคข้ึนในรูปแบบของคาแรคเตอร มีแนวคิดใน

การสรางแบบฟรีสไตลและสรางความแตกตางไมซ้ําใครอยูเสมอ ซึ่งเปนแนวคิดในการสรางงานแบบ

สตรีท อารต ผสมผสานกับอุปนิสัยสวนตัวที่เปนคนฟรีสไตล ไมคอยติดยึดกับรูปแบบเดิมๆและมีความ

เปนอิสระของพีเซเวนไดสะทอนลงในผลงาน ดังจะเห็นไดจาก การมีสัญลักษณไมกางเขนเพื่อแสดง

ความหมายของการสรางขึ้นมาเพียงครั้งเดียว และการสรางคาแรคเตอรที่ไมซ้ํากัน รวมถึงการไมมี

เหตุผลเพื่ออธิบายเกี่ยวกับคาแรคเตอรนั้นๆ เพื่อทิ้งไวใหคนดูคิดและตีความเอง แสดงใหเห็นวา 
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แนวคิดในการสรางงานแบบสตรีท อารตและอุปนิสัยสวนตัว อาจจะเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีผลตออัต

ลักษณในงานคาแรคเตอร ของพีเซเวนดวยเชนกัน 

            คาแรคเตอรที่พีเซเวนสรางขึ้น มักถูกเนนเพียงแคสวนหัวเทานั้น ในสวนของแขนขา 

ลําตัวจะถูกตัดออกไป เนื่องจากในการสรางงานสตรีท อารตนั้นจะตองคํานึงถึงพื้นที่ในการสรางงาน 

ขนาดของผลงานและระยะในการมองเห็นของผูชม เพื่อผลลัพธที่ดีที่สุดในการสื่อสารระหวางผลงาน

ศิลปะกับผูชมงาน ซึ่งปฏิสัมพันธระหวางพื้นที่กับระยะในการมองเห็นของผูชมนี้ อาจจะเปนอีกปจจัย

หนึ่งที่สงผลใหอัตลักษณของพีเซเวน 

            เมื่อพีเซเวนไดทดลองสรางคาแรคเตอรโดยใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือ และจากการ

สรางงานดวยการเพนทดวยมือมาตลอด จึงไมถนัดในการใชเครื่องมือแบบผูเชี่ยวชาญ และใชเพียงแค

เคร่ืองมือพื้นฐานที่ผูที่เชี่ยวชาญคอมพิวเตอรไดมองขาม ผลลัพธที่ออกมานั้นจึงไดกลายเปนที่มา

ของอัตลักษณในผลงาน แสดงใหเห็นวา  เครื่องมือในการสรางงาน อาจจะเปนอีกหนึ่งปจจัยที่มีผล

ตออัตลักษณของพีเซเวน 

            นอกจากนั้น ลายเสนในคาแรคเตอรของพีเซเวน จะมีลักษณะที่ดูส่ันๆซึ่งถือเปนอัต

ลักษณอีกอยางหนึ่งของงาน ซึ่งการสรางเสนในรูปแบบนี้นั้น ถือเปนเทคนิคเฉพาะตัวของพีเซเวนอัน

เกิดจากการสั่งสมมาจากประสบการณและความชํานาญสวนตัว ซึ่งเปนสิ่งยากที่จะเลียนแบบ แสดง

ใหเห็นวา ประสบการณและความชํานาญเฉพาะตัวนั้น อาจจะเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีผลตออัตลักษณ

ของพีเซเวนไดเชนกัน 

             คาแรคเตอรที่มีอัตลักษณที่โดดเดน มักจะเสี่ยงตอการถูกก็อปปเพื่อนําไปใชประโยชน

ในเชิงการคา โดยเฉพาะเมื่อนําเสนอในพื้นที่แหงโลกไซเบอรอันไรขอบเขตและยากที่จะควบคุม ดังนั้น 

กฏหมายลิขสิทธิ์จึงไดเขามามีบทบาทสําคัญและเปนเสมือนตัวชวยในการควบคุมและจัดการ เพื่อ

ปกปองทรัพยสินทางปญญาใหแกผูสรางสรรคผลงาน  แสดงใหเห็นวา กฎหมายลิขสิทธิ์ อาจจะเปนอีก

ปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการเผยแพรอัตลักษณของพีเซเวน ในแงของการชวยปองปรามการละเมิดทรัพยสิน

ทางปญญา และสรางขวัญกําลังใจใหผูสรางสรรคผลิตผลงานตอไป 

             คาแรคเตอรของ P7 นั้น ถูกเผยแพรออกไปในหลากหลายชองทาง ทั้งบนกําแพง ผนัง

ตึก งานอีเวนท บนผลิตภัณฑ นิตยสาร คลิปวีดีโอในเว็บไซต เว็บไซตสวนตัว ทําใหตัวตนและผลงาน

ของพีเซเวนเปนที่รูจักในวงกวาง ทําใหสรางโอกาสการถูกคนพบจากผูอ่ืนไดมาก นอกจากนั้น ยังมีการ

ไดรับเลือกใหทํางานเปนผลพลอยได  และอีกหนึ่งชองทางที่สําคัญคือเฟซบุค ซึ่งพีเซเวนกลาววามี

ความเคลื่อนไหวหรืออัพเดทในสื่อชองทางนี้บอยที่สุด  แสดงใหเห็นวา ส่ือในหลากหลายชองทาง 

โดยเฉพาะในเฟซบุคซึ่งเปนเว็บไซตแบบโซเชียลเน็ตเวิรคนั้น อาจจะเปนอีกหนึ่งปจจัยสําคัญที่มีผลตอ
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การเผยแพรอัตลักษณของพีเซเวนเนื่องจากสามารถสรางปฏิสัมพันธกับผูที่คอยติดตามผลงานไดดี 

และสงผลตอความยั่งยืนในการดํารงอยูของตัวตน 
 
     2.3 สรุปผลกระบวนการสรางอัตลักษณของ P7 

                        จากการศึกษาวิเคราะหสามารถสรุปไดวา กระบวนการสรางอัตลักษณของพีเซเวนนั้น 

เร่ิมตนจากฝกฝนการวาดตั้งแตสมัยเด็กดวยใจรัก โดยเฉพาะการวาดภาพเหมือนซึ่งถือเปนสิ่งที่ทาทาย

สําหรับเขา จากนั้นจึงไดสานตอในสิ่งที่รักดวยการเขาศึกษาตอดานศิลปะในมหาวิทยาลัย ซึ่งถือเปน

การวางรากฐานความรูดานศิลปะใหกับเขา  

             โดยในระยะแรกๆนั้น  พีเซเวนมีความสนใจการทํางานศิลปะแบบเรียลลิสติก โดยได

ฝกฝนดวยตนเองอยูหลายปจนมีความเชี่ยวชาญ จนกระทั่งรูสึกวาเต็มที่กับส่ิงนี้และอยากลองทําอยาง

อ่ืนบาง และดวยความชอบงานดีไซนในแบบกราฟก บวกกับอุปนิสัยพื้นฐานที่เปนคนกลาที่จะลองสิ่ง

ใหมๆและไมตีกรอบใหตัวเอง เขาเลยเริ่มนําความเปนเรียลลิสติกมาผสมผสานกับการตัดทอนในแบบ

กราฟก และไดลองนํางานนั้นไปนําเสนอในรูปแบบของสตรีท อารต ซึ่งสิ่งนี้ไดกลายเปนจุดเริ่มตนใน

การสรางงานคาแรคเตอรของเขา  

             สตรีท อารตนั้นมีรูปแบบในการแสดงออกที่หลากหลาย ซึ่งพีเซเวนไดใหความหมาย

ไววาสตรีท อารตนั้น ไมมีรูปแบบที่ตายตัว และสามารถสรางสรรคไดดวยเทคนิคแบบฟรีสไตล ซึ่ง

ลักษณะของงานสตรีท อารตของพีเซเวนนั้น มีทั้งการทําเปนสติกเกอร การเพนทตามผนังตึกหรือ

กําแพงโดยผลงานสวนใหญจะเปนรูปคาแรคเตอรของคนและสัตวที่หลากหลาย แตมักจะเนนเฉพาะ

สวนหัวเทานั้น เพราะหัวสามารถสงผลกระทบในการรับรูตอคนที่มองเห็นไดดีกวาการวาดแบบเต็มตัว 

หากมองจากระยะไกลก็สามารถเห็นภาพไดอยางชัดเจน  

             พีเซเวนมีแนวคิดวาการพัฒนาผลงานของเขาคือการที่เขาไมหยุดอยูกับที่ และสราง

ส่ิงที่แตกตางจากสิ่งที่ผูอ่ืนไดเคยทําไวเสมอ เขาจึงชอบทดลองอะไรใหมๆ และจากการชอบทดลองนี้ 

เขาจึงซื้อคอมพิวเตอรมาเพื่อใชสรางงาน และเริ่มตนสรางผลงานจากคอมพิวเตอรดวยความรูแบบงูๆ

ปลาๆในโปรแกรมโฟโตชอป โดยการนําเครื่องมือพื้นฐานงายๆที่คนสวนใหญไมนิยมใชกันมาใช และ

ผสมผสานการทํางานดวยคอมพิวเตอรและการทํางานนอกคอมพิวเตอร เชน นํางานเพนทจาก

คอมพิวเตอรออกมาเพนทจริง นํางานเพนทจริงกลับไปเพนทในคอมพิวเตอรสลับกันไปมา โดยจะเนน

ใหทุกอยางเหลือนอยและงายที่สุด ซึ่งจากความไมถนัดในการใชเครื่องมือแบบผูเชี่ยวชาญ ก็ได

กลายเปนที่มาของลักษณะเฉพาะในผลงานของเขา  

              นอกจากนั้น ลายเสนในคาแรคเตอรของพีเซเวน จะมีลักษณะที่ส่ันๆเล็กนอยและดู

แตกๆ ขาดๆ ราวกับวาเปนเสนที่วาดออกมาจากมือ ซึ่งเทคนิคการเขียนเสนที่ดูส่ันเล็กนอยนี้  ถือเปน
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เทคนิคพิเศษเฉพาะตัวที่ลอกเลียนแบบไดยากของพีเซเวนที่สามารถเปดเผยวิธีการไดเพียงแควา เขาใช

เทคนิคการควบคุมนิ้วมือซึ่งเปนเทคนิคของเขาโดยเฉพาะ  

              พีเซเวนมีแนวคิดที่ไมชอบทํางานซ้ํารอยเดิม ซึ่งบางครั้งก็ไดสะทอนผานผลงานดวย

รูปสัญลักษณของไมกางเขน เพื่อแสดงความหมายของการเกิดและตายในครั้งเดียวกัน มีเพียงแคตัว

เดียวไมซ้ําแบบกัน จึงทําใหคาแรคเตอรที่พีเซเวนสรางขึ้นนั้น มีการเปลี่ยนรูปแบบไปตลอดเวลา ซึ่งเปน

เครื่องหมายที่แสดงอัตลักษณอีกอยางหนึ่งในงานของพีเซเวน นอกจากนั้น พีเซเวนยังกลาวถึงตนเอง

อีกวา เปนคนฟรีสไตล ไมคอยติดยึด อิสระ และผลงานสรางสรรคของเขานั้นก็สะทอนความฟรีสไตล

ของตนเองออกมา ซึ่งเขาไดนิยามงานสรางสรรคของตนเองวา ฟรีสไตล อารต 

              สําหรับพีเซเวนนั้น เทรนดหรือส่ิงตางๆที่เกิดขึ้นรอบตัวไมมีผลในแงของแรงบันดาล

ในการสรางงาน ดังนั้น เขาชอบที่จะสรางงานจากความตองการของตัวเอง ซึ่งสิ่งนี้นาจะสงผลใหการ

สรางงานคาแรคเตอรของเขาไมมีการตั้งเหตุผลเพื่ออธิบายแนวความคิด แตจะเปดโอกาสใหคนดูคิด

และตีความเอง  

              นอกจากการเผยแพรผลงานบนผนังตึกและกําแพงตามสถานที่ตางๆแลว พีเซเวนยัง

เผยแพรผลงานผานหนาเว็บไซตอีกดวย โดยพีเซเวนมีเว็บไซตสวนตัวชื่อ http://www.p7even.com   
ซึ่งเพื่อนศิลปนฝร่ังไดเปนคนสรางและชวยดูแล  แตเว็บไซตที่เขาเขาไปใชงานบอยที่สุดคือ เฟซบุค 

เนื่องจากเขาตั้งใจที่จะสรางคาแรคเตอรข้ึนมาวันละ 1 ตัว และบางตัวจะนําไปโพสทลงในเฟซบุค ทําให

เฟซบุคของเขามีความเคลื่อนไหวบอยกวาเว็บไซตสวนตัว  และผลงานคาแรคเตอรทุกตัวที่ปรากฏ

ในเฟซบุคนั้น จะมีการจดลิขสิทธิ์ทั้งหมด เพื่อชวยปองกันการถูกก็อปปและนําไปใชประโยชนในเชิง

การคาโดยไมไดรับอนุญาต 

                   แตคาแรคเตอรพีเซเวนสรางขึ้นนั้น จุดประสงคหลักไมไดสรางขึ้นเพื่อนําไปทําธุรกิจ
การคา แตสรางขึ้นเพื่อนํามาทํางานศิลปะ แตบอยครั้งที่จะมีคนติดตอเขามา ขอซื้อคาแรคเตอรเพื่อ

นําไปใชประโยชนทั้งในเชิงศิลปะและการคา ซึ่งผูที่สนใจในงานคาแรคเตอรของเขาและตองการวาจาง

ใหทํางานนั้น รูจักเขาจากหลายชองทางทั้งจากปากตอปาก จากสื่อตางๆ ทั้งทางโทรทัศนและนิตยสาร  

หรือตามผลิตภัณฑตางๆที่นําคาแรคเตอรของเขาไปใช และจากงานอีเวนทตางๆ จากนั้นก็จะตามมาดู

ในเฟซบุค ซึ่งอัตลักษณที่ถูกเผยแพรออกไปในหลากหลายชองทางนั้น ทําใหตัวตนและผลงานของ พี

เซเวนเปนที่รูจักในวงกวาง สรางโอกาสการถูกคนพบจากผูอ่ืนไดมาก และมีการจางงานเปนผลพลอย

ไดตามมา 

           ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวา กระบวนการสรางอัตลักษณของพีเซเวนนั้น เร่ิมตนจาก

ฝกฝนการวาดตั้งแตสมัยเด็ก จากนั้นจึงไดสานตอในส่ิงที่รักดวยการเขาศึกษาตอดานศิลปะใน

มหาวิทยาลัย ซึ่งถือเปนการวางรากฐานความรูดานศิลปะใหกับเขา  
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              โดยในระยะแรก พีเซเวนสนใจการทํางานศิลปะแบบเรียลลิสติกและไดฝกฝนจน

เชี่ยวชาญ จนรูสึกวาอยากลองทําอยางอื่นบาง และดวยความชอบงานดีไซน เขาจึงนําความเปนเรียล 

ลิสติกมาผสมผสานกับการตัดทอนในแบบกราฟก และไดลองนํางานนั้นไปนําเสนอในรูปแบบของ

สตรีท อารต ซึ่งสิ่งนี้ไดกลายเปนจุดเริ่มตนในการสรางงานคาแรคเตอรของเขา ลักษณะของงานสตรีท 

อารตของพีเซเวนนั้น สวนใหญจะเปนรูปคาแรคเตอรของคนและสัตวที่มักจะเนนเฉพาะสวนหัวเทานั้น 

เพราะสามารถสงผลกระทบในการรับรูตอผูชมไดดีกวาการวาดแบบเต็มตัว  

              พีเซเวนมีการพัฒนาผลงานของโดยพยายามสรางสิ่งที่แตกตางจากสิ่งที่ผูอ่ืนไดเคย

ทําไวเสมอ นอกจากนั้น เขายังชอบทดลองอะไรใหมๆ เชน ซื้อคอมพิวเตอรมาเพื่อใชสรางงาน และ

เร่ิมตนสรางผลงานโดยใชเครื่องมืองายๆที่คนสวนใหญไมนิยม และเขายังใชวิธีผสมผสานงานเพนท

จากคอมพิวเตอรและงานเพนทจริงสลับกันไปมา จนกลายเปนลักษณะเฉพาะในผลงานของเขา 

นอกจากนั้น เขายังใชเทคนิคการควบคุมนิ้วมือในการเขียนเสนใหดูส่ันๆเล็กนอย ซึ่งถือเปนเทคนิค

พิเศษเฉพาะตัวที่ลอกเลียนแบบไดยากของเขา   

              พีเซเวนสรางงานดวยแนวคิดไมชอบทํางานซ้ํารอยเดิม ดังนั้น คาแรคเตอรที่พีเซเวน

สรางขึ้นจึงเปลี่ยนรูปแบบไปตลอดเวลา ซึ่งบางครั้งก็ไดสะทอนผานผลงานดวยรูปสัญลักษณของไม

กางเขนที่หมายถึงการสรางขึ้นเพียงตัวเดียวและไมทําซ้ําตัวเดิม และเขายังชอบที่จะสรางงานจาก

ความตองการของตัวเองมากกวาความตองการของตลาด  เพราะจุดประสงคหลักที่ เขาสราง

คาแรคเตอรข้ึนนั้นเพื่อนํามาทํางานศิลปะ ไมใชเพื่อนําไปทําธุรกิจการคา ดังนั้น คาแรคเตอรของเขาจึง

ไมมีการตั้งเหตุผลตางๆเพื่ออธิบาย แตจะเปดโอกาสใหคนดูคิดและตีความเอง นอกจากนั้น พีเซเวนยัง

กลาวถึงตนเองอีกวา เปนคนฟรีสไตล ไมคอยติดยึด อิสระ และผลงานสรางสรรคของเขานั้นก็สะทอน

ความฟรีสไตลของตนเองออกมา ซึ่งเขาไดนิยามงานสรางสรรคของตนเองวา ฟรีสไตล อารต 

               พีเซเวนมีการเผยแพรผลงานทั้งบนผนังตึกตางๆและหนาเว็บไซตสวนตัว แตเว็บไซต

ที่เขาเขาไปใชงานบอยที่สุดคือ เฟซบุค เนื่องจากเขาตั้งใจที่จะสรางคาแรคเตอรข้ึนมาวันละ 1 ตัว และ

บางตัวจะนําไปโพสทลงในเฟซบุค และผลงานคาแรคเตอรทุกตัวที่ปรากฏในเฟซบุคนั้น จะมีการจด

ลิขสิทธิ์ทั้งหมด เพื่อชวยปองกันการถูกก็อปปและนําไปใชประโยชนในเชิงการคา และบอยคร้ังที่จะมี

คนติดตอเขามาขอซื้อคาแรคเตอรเพื่อนําไปใชประโยชนทั้งในเชิงศิลปะและการคาซึ่งถือเปนผลพลอย

ไดที่ตามมา 
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      2.4  ผูวจิัยนําผลการศึกษากระบวนการสรางอัตลักษณไปสอบทานกับผู
สรางสรรค P7 พบวา 

    ผลการศึกษาตั้งแตจุดเริ่มตนของความคิด การพัฒนา การเผยแพรอัตลักษณ และ

ปจจัยตางๆที่มีผลตอกระบวนการสรางอัตลักษณ แลวสรุปเปนกระบวนการสรางอัตลักษณในมุมมอง

ของผูวิจัยนั้น ผูสรางสรรคติ๊งคดีไดสอบทานแลว มีการแกไขเล็กนอยในสวนของป พ.ศ.เกิด โดยขอ

แกไขจากป พ.ศ.2529 เปนป พ.ศ.2528 และตัดรายละเอียดของประวัติบางสวนออกไป โดยบท

วิเคราะหในสวนอื่นๆ ติ๊งคดีไดยืนยันวาถูกตองและไมตองแกไขใดๆ 
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  ตาราง  6  รายละเอียดปจจัยเฉพาะบุคคลของผูสรางสรรค P7 

 

จุดเริ่มตนของความคดิ 

เพศ อายุ ครอบครัว การศึกษา เพื่อน การทํางาน จุดเริ่มตนความสนใจ IDOL แรงบันดาลใจ จุดเริ่มตนสรางอัตลักษณ 

ชาย 
 
 
 
 
 

- ไมเปดเผย ดานศิลปะ 
 

-สตรีท อารต 
-กราฟตี้ 
-นักออกแบบ 

-ศิลปนอิสระ -ใจรักในการวาดรปู
ตั้งแตเด็ก 
-เริ่มชอบงานออกแบบ 

- -มาจากตัวเอง คือ 
การไมหยุดอยูกับที่
หรือสิง่เดิมๆ 
-สรางสิ่งใหมๆอยู
เสมอ 

-เริ่มสนใจงานออกแบบ 
และนํามาผสมผสาน
กับงานเรียลลิสติก 
-เริ่มเขาสูสตรที อารต 

การพัฒนาอัตลกัษณ 
แนวคิด เทคนิค การตอยอด 

ชื่อแทนตัว แนวคิดงาน ลักษณะงาน อิทธิพลตอ
งาน 

เครื่องมือ โปรแกรม 
กราฟก 

เทคนิคเฉพาะตัว การพัฒนา
ฝมือ 

สินคา การวาจาง ขายลิขสิทธิ์ 

P7 
ชื่อเลน“พี” 
นํา 7 มาใส
ขางหลัง
เพราะดูลงตัว
กับตัว P 
 

-สราง
คาแรคเตอรแบบ
เดียวครั้งเดียว ไม
สรางซ้าํ 
-ใหคนดูตีความ
งานเอง 
-ฟรีสไตล 

- คาแรคเตอร
มักมีตัวเดียว
โดดๆ 

-แนวคิดของ
สตรีท อารต 
-ระยะการมอง
ระหวางผูชม
กับผลงาน 

-คอมพิวเตอร 
-นิ้วมอื 

โฟโตชอป -ใชการควบคุมนิ้ว 
เปนเทคนิคสวนตัว
ไมเปดเผย 
-สลับการทํางาน
ระหวางทาํกับคอมฯ
และทํากับมือ 
-วาดสด ไมมีเสก็ตซ 

-ตั้งใจสราง
คาแรคเตอรวัน
ละ 1 ตัว 
-ไมคิดจะ
พัฒนาทักษะ
ดานคอมฯ 

-เสื้อยืด 
 

-นําผลงาน
ไปประกอบ
ในสินคา
ของแบรนด
ตางๆ 

-ขายลิขสิทธิ์
คาแรคเตอร
ใหเจาของ
สินคาที่นํา
คาแรคเตอร
ไปใช 

การเผยแพรอัตลกัษณ 
เว็บไซตทีใ่ชงานและจุดประสงคในการใชงานในแตละเว็บ วิธีการในการนําเสนอขอมูลตางๆบนเวบ็ไซต สิ่งที่ไดรับ/และคาดหวงัจะไดรับ 

เว็บสวนตัว เว็บบล็อก เว็บฝากผลงาน เว็บที่ใชบอยที่สุด ขอมูลในการอัพ ความถี่ในการอัพ แนวคิดในการอัพ ดานสังคม ดานการงาน อื่นๆ 

P7even 
 
 
 
 

- - เฟซบุค -ผลงานสําเร็จ เกือบทุกวัน -ผลงานที่นาํเสนอ
จดลิขสิทธิ์ทุกชิ้น 

-สรางตัวตน 
-มีชื่อเสียง 
-สรางสาย
สัมพันธ 

-มีการจางงาน -สรางกลุม
ศิลปะ For 
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ผูสรางสรรคคนที่ 6  ZyloStudio 
   ZyloStudio หรือ ไซโลสตูดิโอ คือช่ือของคุณสัญญา เลิศประเสริฐภากร และไซโลคือช่ือที่คน

ทั่วไปมักเรียกขานเมื่อกลาวถึงเขา ซึ่งผูวิจัยขอเรียกเขาดวยชื่อนี้เชนกัน 

   ไซโลเกิดวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2522 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในวิชาเอกสาขาวิทยุ-

โทรทัศน คณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

   เขาเปนนักออกแบบคาแรคเตอรและสรางงานแอนิเมชั่น ที่มีการสอดแทรกรายละเอียดความ

เปนไทยไวในผลงานเสมอ และเจา “ติดลม” ควายหนุมผูมองโลกในแงดีและมีความฝน เปนอีกหนึ่ง

ผลงานการออกแบบคาแรคเตอรของเขา 

   ในสวนของเกียรติประวัตินั้น ไซโลไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การออกแบบตัวละคร 

ประเภทมืออาชีพ ในงานประกวด Thailand Animation & Multimedia Contest TAM) เมื่อป พ.ศ.

2550 รวมถึงเปนผูเขารอบ 10 คนสุดทาย จากผูไดรับการคัดเลือกใหเขารวมจัดแสดงผลงานจากทั่ว

โลก 100 คน ในการประกวดการออกแบบ Toy pattern   “CLEA IP design battle & CE custom toy 

design contest” โครงการ IP & Creative Thailand ของกรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย 

เมื่อป พ.ศ.2553 

  ปจจุบัน ไซโลเปนนักออกแบบอิสระ ที่สรางงานคาแรคเตอรของตัวเองควบคูไปกับงานออก

แบกราฟกและโฆษณาในรูปแบบตางๆ 

   การดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยมีข้ันตอนการศึกษาอัตลักษณของไซโลใน 2 ข้ันตอน

ดวยกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ขั้นตอนที่ 1  ศึกษาอัตลักษณจากชิ้นงาน   
   1.1 ศึกษาอัตลักษณจากชิ้นงาน   
                      ชิ้นงานทีน่าํมาศึกษาในครั้งนี้ประกอบดวย 
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ภาพประกอบ 57 ติดลมอานหนงัสือ 

 

  ที่มา: สัญญา เลิศประเสรฐิภากร.  (2554). (ออนไลน) 

 

  นําเสนอบนเว็บไซตเมือ่:  27 มีนาคม 2554 

  ลายเสน: ประกอบดวยเสนทีห่ลากหลาย แตจะเนนเสนตรงที่สวนหวัและลําตัวทอนบน มี

การตัดเสนโดยไลระดับความหนาบางของเสน 

  สีสัน: มีการใชสีโดยอิงจากสีจริงตามธรรมชาติ มีการสรางแสงเงาโดยการแบงชั้นสีออน-เขม  

เจาควายตัวอวนชื่อ เจาติดลมใสชุดสีสมนอนพิงกองฟางสีสมซึ่งเปนสีโทนรอนนอนอานหนังสืออยาง

สบายใจดูเดนอยูกลางสนามหญาสีเขียวและทองฟาซึ่งเปนสีโทนเย็น 

  รูปรางและรูปทรง: คาแรคเตอรจะมีรูปรางอวนกลม ดูปอมๆ สวนประกอบอื่นๆจะมีการตัด

ทอนจากลักษณะจริงตามธรรมชาติ 
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  พื้นผิวและลวดลาย: มีการลงสีแบบพื้นผิวเรียบ ในบางสวนมีการนําภาพถายมาประกอบ 

เชน ภาพทองฟา ใหดูมีความสมจริงมากขึ้น และใสตัวอักษรประกอบเพื่อขยายความภาพใหชัดเจน

มากยิ่งขึ้น 

  ลีลาทาทางของคาแรคเตอร: กําลังนอนอานหนังสืออยางสนใจดวยทาทางแบบสบายๆ 

  การจัดวางองคประกอบ: มีการจัดวางเจาติดลมและกองฟางซึ่งเปนองคประกอบหลักของ

ภาพคอนมาทางดานลาง และทิ้งพื้นที่วางดานบนเปนบรรยากาศของทองฟาใหความรูสึกอยูทามกลาง

ความกวางใหญ 

 

 
 

 

ภาพประกอบ 58  สงการดนีใ้หเพื่อนได กดไปที่ลิงคนี้ครับ 

 

  ที่มา: สัญญา เลิศประเสรฐิภากร.  (2554). (ออนไลน) 

 

  นําเสนอบนเว็บไซตเมือ่:  28 มีนาคม 2554 

  ลายเสน: ประกอบดวยเสนทีห่ลากหลาย แตจะเนนเสนตรงที่สวนหวัและลําตัวทอนบน มี

การตัดเสนโดยไลระดับความหนาบางของเสน 

  สีสัน: คาแรคเตอรติดลมสีเทาเขมและบรรยากาศสวนใหญรอบตัวเปนสีโทนเย็น มีลวดลาย 

สีแดงของลายผาขาวมาและสารแหงความรักสีชมพูในขวดซึ่งเปนสีโทนรอนเพิ่มความสดใสใหกับภาพ 
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   รูปรางและรูปทรง: เจาตดิลมมีลักษณะตัวอวนตัน ดโูดยรวมเหมือนสี่เหลีย่ม มีเขาเล็กสั้น 

หักงอ มือเปนกีบ แขนขาเลก็สั้น มีปลายหางเปนรูปหัวใจจมูกใหญ ลูกตากลมๆเลก็ๆ หางกนั ดูมคีวาม

ซื่อ ไมมีพษิภัย 

   พื้นผิวและลวดลาย: ใชแพทเทิรนรูปหัวใจสีฟาออนบนพื้นหลังสีฟาเขมชวยสราง

บรรยากาศของวันวาเลนไทน มีการใชตัวอักษรประกอบเพื่อขยายเนื้อหาของภาพใหชัดเจนยิ่งขึ้น 

   ลีลาทาทางของคาแรคเตอร: เจาติดลมกําลังควบคุมคันบังคับใหช็อคโกแล็ตในขวดยักษ

ที่มีสวนผสมจากหลายๆอยางไหลออกมาเคลือบตนเอง ซึ่งช็อคโกแลตเปนเหมือนสัญลักษณอยางหนึ่ง

ของวันวาเลนไทน 

   การจัดวางองคประกอบ: มีการจัดวางเจาติดลมและขวดตางๆซึ่งเปนองคประกอบหลักไว

บริเวณพื้นที่ดานลางของภาพ สวนพื้นที่ดานบนจะเปนสวนของบรรยากาศที่ชวยเสริมเร่ืองราวของภาพ 
 

 
 

 

ภาพประกอบ  59  Happy Songkran Day Jaaa! 

 

   ที่มา: สัญญา เลิศประเสรฐิภากร.  (2554). (ออนไลน) 
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  นําเสนอบนเว็บไซตเมือ่:  13 เมษายน 2554 

  ลายเสน: มกีารใชเสนทีห่ลากหลาย แตจะเนนเสนตรงที่สวนหัวและลําตัวทอนบน มกีารตัด

เสนโดยไลระดบัความหนาบางของเสน 

  สีสัน: ติดลมตัวดําแตดูสดใสขึ้นมาบางจากสีน้ําตาลของกางเกงและผาขาวมาสีคลายธง

ชาติไทยทามกลางสนามหญาสีเขียวและทองฟาสีสดใส 

  รูปรางและรูปทรง: เจาตดิลมตัวอวน แตขาเล็กสั้น ลักษณะการวิ่งจึงดูอุยอาย 

  พื้นผิวและลวดลาย: มีการลงสีแบบพืน้เรียบ ในสวนของสิ่งแวดลอมใชวิธีการลงสีพืน้ใน

ลักษณะของเงา 

  ลีลาทาทางของคาแรคเตอร: ติดลมถือขันเงินวิ่งไลสาดน้ําสงกรานตกับเหลาผองเพื่อน  

  การจัดวางองคประกอบ: ติดลมตัวโตถูกจัดวางที่มุมขวาลางของภาพ มีเหลาเพื่อน ถูกจัด

วางกระจายกันอยูทั่วภาพ  
 

 

 
 

 

ภาพประกอบ  60   ธีมด้ังเดมิแบบออริจินัล "ผมเปนควาย" 

 

   ที่มา: สัญญา เลิศประเสรฐิภากร.  (2554). (ออนไลน)  

 

 

 



197 
 

  นําเสนอบนเว็บไซตเมือ่:  24 เมษายน 2554 

  ลายเสน: มกีารใชเสนทีห่ลากหลาย แตจะเนนเสนตรงที่สวนหัวและลําตัวทอนบน มกีารตัด

เสนโดยไลระดบัความหนาบางของเสน 

  สีสัน: ติดลมตัวดําแตดูสดใสขึ้นมาจากสีสมสดของเสื้อทามกลางสนามหญาสีเขียวและ

ทองฟาสีสดใส 

  รูปรางและรูปทรง: เจาตดิลมมีลักษณะตัวอวนตัน ดโูดยรวมเหมือนสี่เหลีย่ม มีเขาเล็กสั้น

หักงอ มือเปนกีบ แขนขาเลก็สั้น มีปลายหางเปนรูปหัวใจจมูกใหญ ลูกตากลมๆเลก็ๆ หางกนั ดูมคีวาม

ซื่อ ไมมีพษิภัย 

  พื้นผิวและลวดลาย: มีการลงสีแบบพืน้เรียบ ในสวนของสิ่งแวดลอมใชวิธีการลงสีพืน้ใน

ลักษณะของเงา 

  ลีลาทาทางของคาแรคเตอร: ติดลมโบกมือทักทายทานผูชม 

  การจัดวางองคประกอบ: ติดลมตัวโตถูกจัดวางที่มุมขวาลางของภาพ มีเหลาเพื่อน ถูกจัด

วางกระจายกันอยูทั่วภาพ 
 

 
 

ภาพประกอบ 61 Cut-043-01 

 

  ที่มา: สัญญา เลิศประเสรฐิภากร.  (2554). (ออนไลน) 
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  นําเสนอบนเว็บไซตเมือ่:  6 พฤษภาคม 2554 

  ลายเสน: โดยมากใชเสนเฉียง ใหความรูสึกมีการเคลื่อนไหวและดูมีความเร็ว มีการตัดเสน

โดยไลระดับความหนาบางของเสน 

  สีสัน: คาแรคเตอรนกเอี้ยง ชื่อ เจาเฉวียนใชสีโทนเย็นเปนหลัก มีสีเหลืองที่ตา ปากขา และสี

แดงที่หมวกที่เปนสีโทนรอน ชวยสรางความสดใสใหเจาเฉวียน 

  รูปรางและรูปทรง:  รางกายโดยรวมเหมือนรูปสามเหลี่ยมหัวกลับ สวนหัวโตไลเรียวลงมา

ที่หาง ผูกผาพันคอที่ดูเหมือนถูกลมพัดปลิวอยูตลอดเวลา 

  พื้นผิวและลวดลาย: มีการลงสีแบบพื้นเรียบ  สรางแสงเงาดวยการแบงชั้นสีออน-เขม สวน

พื้นหลังเปนสีพื้นเรียบสีเดียวแตมีการเพิ่มลายเสนเกี่ยวกับความรูทางฟสิกสของเครื่องบิน เพื่อเสริม

เร่ืองราวของคาแรคเตอรที่มีบทบาทเปนผูรอบรู 

  ลีลาทาทางของคาแรคเตอร: เจาเฉวียนเทาสะเอวอธิบายดวยทาทางอยางผูที่มีความรู

เหนือผูอ่ืน 

  การจัดวางองคประกอบ: เจาเฉวียนถูกจัดวางไวกลางภาพคอนมาทางดานลาง ทิ้งใหพื้นที่

รอบๆแสดงเรื่องราวอันเปนภูมิรูของมัน 
 

 
ภาพประกอบ 62  TL-Artwork_201 

  

   ที่มา: สัญญา เลิศประเสรฐิภากร.  (2554). (ออนไลน) 
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  นําเสนอบนเว็บไซตเมือ่:  6 พฤษภาคม 2554 

  ลายเสน: ใชเสนที่หลากหลาย และมกีารไลความหนาบางของเสนอยางชัดเจน 

  สีสัน: บรรยากาศโดยรวมของภาพอยูในโทนสีฟาอมเขียว มีสีสมโทนรอนของสีชุดเจาติดลม

ทําใหภาพดูสดใสขึ้น มีการลงสีแบบพื้นเรียบ  สรางแสงเงาดวยการแบงชั้นสีออน-เขม 

  รูปรางและรูปทรง: เจาตดิลมอวนอุยอายยึดตอนเองติดไวกับวาว 

  พื้นผิวและลวดลาย: เปนภาพบรรยากาศของทองทุงในมุมต่ํา เพื่อเสริมใหรูสึกวาเจาติดลม

กําลังลอยอยูบนที่สูงมีตัวอักษรประกอบเพื่ออธิบายสิ่งที่คาแรคเตอรกําลังกระทํา 

  ลีลาทาทางของคาแรคเตอร: เจาติดลมใสชุดโทนสีสมสดใสลอยตัวขึ้นไปพรอมวาวสีขาว

ทําใหตัวมันดูเดนทามกลางสีฟาของทองฟา 

  การจัดวางองคประกอบ: เจาติดลมถูกจัดวางอยูมุมบนซายในบรรยากาศของทองฟา 

เพื่อใหดูหางไกลจากพื้นดินดานลาง เพื่อสรางความรูสึกลอยอยูกลางอากาศ 
 

 
 

ภาพประกอบ  63  เออ คือวา...แพลงกิง้นะครับ. 

 

   ที่มา: สัญญา เลิศประเสรฐิภากร.  (2554). (ออนไลน) 
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  นําเสนอบนเว็บไซตเมือ่:  2 มิถนุายน 2554 

  ลายเสน: ใชเสนที่หลากหลาย และมกีารไลความหนาบางของเสน 

  สีสัน: สีน้ําตาลออนของกางเกงและสีเหมือนธงชาติของผาขาวมา ทําใหเจาติดลมดูเดน

ทามกลางดงตึกสีเทา 

  รูปรางและรูปทรง: ตัวอวนกลมตัดกับรูปทรงเหลีย่มของตึก 

  พื้นผิวและลวดลาย: ใชฉากตึกจากภาพจริง เพื่อสรางความสมจรงิใหกับเร่ืองราว 

  ลีลาทาทางของคาแรคเตอร: เจาติดลมทําทาแพลงกิ้ง(Planking)  

  การจัดวางองคประกอบ: ติดลมนอนแพลงกิ้งนาหวาดเสียวบนขอบตึก บริเวณมุมบนขวา

ของภาพ ทิ้งพื้นที่วางของตึกดานลางเพื่อใหรูสึกถึงความสูง 
 

 

 
 

 

ภาพประกอบ  64  Uke Me Up! 

 

  ที่มา: สัญญา เลิศประเสรฐิภากร.  (2554). (ออนไลน) 
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  นําเสนอบนเว็บไซตเมือ่:  18 มิถุนายน 2554 

  ลายเสน: ใชเสนที่หลากหลาย และมีการไลความหนาบางของเสน มีการใชเสนโคงสั้นๆ

ปลายเรียวสรางความรูสึกเคลื่อนไหว 

  สีสัน: พื้นหลังเปนสีออนๆของผาขาวมาติดลมขับใหติดลมตัวเขมดูเดนขึ้นมา 

  รูปรางและรูปทรง: ติดลมตัวอวนเหลีย่ม กับเจาเฉวียนรูปรางคลายโคนไอศครีม 

  พื้นผิวและลวดลาย: นําลวดลายและสีสันของผาขาวมาใชเปนพื้นหลัง 

  ลีลาทาทางของคาแรคเตอร: ติดลมกําลังหัดเลนอูคูเลเล(Ukulele)อยางตั้งใจอยูบนแคร 

  การจัดวางองคประกอบ: มีการวางตําแหนงติดลมไวที่มุมซายลาง ทิ้งพื้นที่วางไวเปน

ลวดลายของพื้นหลัง 
 

 
 

ภาพประกอบ  65  Tidlom – Meeting 

 

  ที่มา: สัญญา เลิศประเสรฐิภากร.  (2554). (ออนไลน) 
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  นําเสนอบนเว็บไซตเมือ่:  2 กรกฎาคม 2554 

  ลายเสน: ใชเสนที่หลากหลาย และมีการไลความหนาบางของเสน ชวงหัวและตัวทอนบน

ของ   ติดลมใชเสนตรงตัดกับเพื่อนๆแกงคสุนัขริมร้ัวที่มีเสนโคงเปนสวนประกอบบาง 

  สีสัน: สีตางๆของคาแรคเตอรแตละตัวตัดกับพื้นหญาสีเขียวดูสดใส 
  รูปรางและรูปทรง:  
  พื้นผิวและลวดลาย: คาแรคเตอรและพื้นหลังมีการลงสีแบบพื้นเรียบ พื้นหลังมีการตัดทอน

ภาพลายตนหญามาจัดวางแซมไวเพื่อสรางบรรยากาศสนามหญา 

  ลีลาทาทางของคาแรคเตอร: กําลังเอานอนหัวชนกันเพื่อปรึกษาหารืออะไรบางอยาง

รวมกัน 

  การจัดวางองคประกอบ: มีการจัดวางคาแรคเตอรแบบกระจายเปนวงกลม 
 

 

 
 

 

ภาพประกอบ 66  คนไทยสูๆ นะคาบ 

 

   ที่มา: สัญญา เลิศประเสรฐิภากร.  (2554). (ออนไลน) 
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  นําเสนอบนเว็บไซตเมือ่:  16 ตุลาคม 2554 

  ลายเสน: ใชเสนที่หลากหลาย และมกีารไลความหนาบางของเสนอยางชัดเจน 

  สีสัน: ใชสีสันอิงสีตามธรรมชาติ 
  รูปรางและรูปทรง:  
  พื้นผิวและลวดลาย: คาแรคเตอรและพื้นหลังมีการลงสีแบบพื้นเรียบ พื้นหลังมีการใชการ

แบงชั้นสีสรางผืนน้ํา ตัดทอนภาพลายตนหญามาจัดวางแซมไวเพื่อสรางบรรยากาศกอริมน้ําหญา พื้น

หลังสีเขียวออนพื้นเรียบไมเนนรายละเอียดของภาพ แตชวยขับใหรูปหกเหลี่ยมสีเขียวเดนชัดขึ้นมา 

  ลีลาทาทางของคาแรคเตอร: ติดลมปนจักรยานน้ําบรรทุกหัวใจมาใหกําลังใจพี่นองผู

ประสบอุทกภัย โดยมีเฉวียนไปเปนเพื่อน 

  การจัดวางองคประกอบ: คาแรคเตอรถูกจัดวางบริเวณขอบภาพดานลาง เหลือพื้นที่

ดานบนไวจัดวางตัวอักษร 
  

  ผลการศกึษาอัตลักษณจากชิน้งานสามารถสรุปไดดังนี้ 
  จากการวิเคราะหคุณลักษณะและองคประกอบของชิ้นงานออกแบบคาแรคเตอรของไซโลใน

หลายๆชิ้นที่ผานมา ผูวิจัยสามารถสรุปคุณลักษณะที่ถือเปนอัตลักษณของไซโลที่สะทอนผานผลงาน

การออกแบบคาแรคเตอรได ดังนี้ 

  คาแรคเตอรที่ไซโลออกแบบจะเปนตัวละครที่อยูในเรื่องราวที่แตงขึ้น โดยเนื้อหาจะเนนความ

เปนไทยในชนบทแตจะมีความรวมสมัย สังเกตไดจากที่เจาติดลมมักมีสวนรวมในสถานการณเดนๆที่

เกิดขึ้นในบานเมืองแบบทันเวลาอยูเสมอ ทําใหเจาติดลมดูเปนควายชนบทแตมีความทันสมัย จึงดู

กลมกลืนไมแปลกแยกกับผูชมที่เปนคนเมือง นอกจากนั้นยังมีการตั้งชื่อแบบไทยๆ ที่อิงกับบุคลิกของ

ตัวละครภายในเรื่อง ลักษณะของคาแรคเตอรทั้งเจาติดลม เฉวียน และแกงคริมร้ัว จะสรางรูปรางใหม

แตจะอิงกับลักษณะจริงในธรรมชาติ และสอดแทรกองคประกอบเล็กๆนอยๆที่ใหกลิ่นไอแบบไทยๆลง

ไปเสมอ เชน ขันเงิน ผาขาวมา วาว แคร 

 
  1.2 สอบทานอัตลักษณ 

                 ในขั้นตอนนี้ ผูวิจัยนําผลการศึกษาอัตลักษณจากชิ้นงานไปสอบทานกับไซโล พบวา มี

ขอมูลบางสวนที่ไซโลขอเพิ่มเติมจากการวิเคราะหของผูวิจัย คือ "การออกแบบจะเนน รูปราง รูปทรง 

ลายเสนที่เรียบงาย เพื่อใหดูสบายตา เปนมิตรและจดจําไดงาย" และการวิเคราะหในสวนอื่นๆนั้นไม

ตองแกไขแตอยางใด 
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  1.3 สรุปผลอัตลักษณของ ZyloStudio  
         การศึกษาอัตลักษณของชิ้นงานในสวนของผูสรางสรรคไซโลที่ผานการสอบทาน

เรียบรอยแลวนั้น สามารถสรุปไดวา  คาแรคเตอรที่ ไซโลออกแบบนั้นจะเนนมีการใชลายเสนที่มีความ

หนาบางไมเทากัน มีรูปราง รูปทรงที่เรียบงาย เพื่อใหดูสบายตา มีลักษณะที่เปนมิตร จดจําไดงาย และ

จะเปนตัวละครที่อยูในเรื่องราวที่แตงขึ้น โดยเนื้อหาจะเนนความเปนไทยแตจะมีความรวมสมัยเพื่อให

สามารถเขาถึงผูคนไดงายขึ้น สีสันและรูปรางของคาแรคเตอร ถูกออกแบบขึ้นโดยอิงกับลักษณะจริงใน

ธรรมชาติ มีการสอดแทรกองคประกอบเล็กๆนอยๆที่เพิ่มกลิ่นไอแบบไทยๆลงไปเสมอ เชน ขันเงิน 

ผาขาวมา แคร วาว นอกจากนั้น ยังมีการตั้งชื่อคาแรคเตอรตัวอื่นๆในแบบไทยๆ ที่อิงกับบุคลิกของตัว

ละครภายในเรื่อง  

 

ขั้นตอนที่ 2   ศึกษากระบวนการสรางอัตลักษณของผูสรางสรรค  
  2.1 ศึกษากระบวนการสรางอัตลักษณ   

                    ในขั้นตอนนี้ มีประเด็นการศึกษาวิเคราะหตั้งแต จุดเริ่มตนของความคิด การพัฒนา 

อัตลักษณ และการเผยแพรอัตลักษณ เพื่อหาคนหาปจจัยตางๆที่สงผลตอกระบวนการสรางอัตลักษณ 

จากการสัมภาษณในเชิงลึก โดยผูวิจัยไดดําเนินการสัมภาษณไซโลในวันที่ 15 มกราคม 2555  ใชเวลา 

3:18:52 นาที  ซึ่งผลการสัมภาษณสามารถจําแนกตามประเด็นไดดังนี้ 

  
  จุดเริ่มตนของความคิด  

    ไซโลเปนผูสรางสรรคที่ไมไดจบการศึกษาทางดานศิลปะ แตถึงแมจะไมไดจบในดานศิลปะ

แตก็เปนคนที่ชอบวาดรูปอยูแลว ดังที่เขาเลาใหฟงวา “คือจริงๆ แลวก็เปนคนที่วาดรูปอยูแลวครับ...ก็

เหมือนเด็กๆทั่วๆไป คือเด็กชายสวนใหญก็เร่ิมวาดการตูนญี่ปุนทั่วๆไป เราก็วาดอยูแลวเปนปกติ ตอน

เขาวารสารก็จะแบบวาดรูปลอเลียน คือเราจะมีจุดเดนวาดรูปอยูแลว”(สัญญา เลิศประเสริฐภากร. 

2555: สัมภาษณ) 

  ไซโลไดเขาศึกษาตอในวิชาเอกวิทยุ-โทรทัศน คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และเมื่อจบการศึกษาก็ไดเขาทํางานประจําที่บริษัทเอ็มทีวี(MTV) ใน

ตําแหนงครีเอทีฟ ผลิตสื่อโฆษณา ซึ่งในการทํางานนั้นตองใชทักษะที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรกราฟก และในเวลานั้นไดอยูในชวงของการเปลี่ยนผานระบบการผลิตงาน ทําใหไซโลได

เรียนรูระบบการผลิตงานแบบใหม ที่ไดสรางฐานความรูเกี่ยวกับการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอร

กราฟกใหกับเขา ดังที่ เขาไดเลาถึงชวงเวลานั้นวา “ชวงนั้นเปนชวงที่ เปลี่ยนจากระบบลิเนียร

(Linear)เปนนอนลิเนียร(Non-Linear)พอดี ลิเนียรก็คือระบบมือ ทําทุกอยางดวยมือ นอนลิเนียรคือทํา
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ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร...เปนดิจิทัล แลวเราเรียนรูเร่ืองดิจิทัลตั้งแตตอนนั้น ทําใหเรามีสกิล(Skill) 

เร่ืองดิจิทัล เร่ืองไอทีเขามา ซึ่งกอนหนานี้ไมมีเลย แลวบังเอิญโชคดีที่วาเปนคนที่ชอบเร่ืองพวกนี้ ก็เลย

เรียนรูพวกโปรแกรม พวกโฟโตชอป อิลลัสเตรเตอร ตัดตอวีดีโอ อันนั้นเปนพื้นฐาน แตวารูปเราก็ยังวาด

อยูประจํา”(สัญญา เลิศประเสริฐภากร. 2555: สัมภาษณ) 

  จะเห็นไดวา ไซโลนั้นชอบในการวาดการตูนมาตั้งแตเด็ก และถึงแมจะไมไดศึกษาตอ

ทางดานศิลปะ แตก็ไมไดทิ้งการวาดรูป จวบจนจบการศึกษาและเขาทํางานที่บริษทัเอ็มทีวี ซึ่งที่นี่นั้นได

วางรากฐานการทํางานโดยใชโปรแกรมสรางภาพกราฟกใหกับเขา แสดงใหเห็นวา การทํางานประจํา

นั้น อาจเปนปจจัยที่มีผลตอการเริ่มตนสรางอัตลักษณของไซโล ในแงของทักษะการใชเครื่องมือในการ

สรางงาน 

  และถึงแมหนาที่หลักของไซโลจะเปนครีเอทีฟ แตการทํางานที่นี่นั้นยังทําใหเขาไดเรียนรูดาน

การตลาดและการสรางแบรนดอีกดวย เนื่องจากการทํางานของเขานั้นตองมีการประสานงานกับทุก

ฝาย ดังที่ไดเลาใหฟงวา “แลวก็โชคดีที่อยูเอ็มทีวี 1.พนักงานนอย เปนบริษัทเล็กๆ 2.เราอยูในสวนที่

คอนขางจะคอนเน็คกับหลายๆ สวน ผมอยูฝายครีเอทีฟ เซลก็ตองคุยกับเรา มาเก็ตติ้งก็ตองคุยกับเรา 

โปรแกรมก็ตองคุยกับเรา หนาที่ของเราคือแบรนด้ิง ทําไงใหดูดี หนาที่หลักเลยแบรนดิ้ง ในสวนคอนเท

นตอยาใหหลุด คอนเซ็ปตอยาใหหลุด 2.ทําไงใหมันขายได พอไดเร่ืองแบรนดิ้ง ทําไงใหขายได เปน

โจทยไง มันทําใหเรามีประสบการณเร่ืองแบรนดิ้ง ทารเก็ต มารเก็ต(Target market) แบรนด อิมเมจ

(Brand image) แบรนด เพอรเซอนอลิตี้(Brand Personality) เซลทําไงใหขายได ผมวาผมจะเอนทาง

นั้นมากกวา แลวก็ชอบดวย” (สัญญา เลิศประเสริฐภากร. 2555: สัมภาษณ) 

  จะเห็นไดวา จากการที่ตองประสานงานกับทุกฝาย ทําใหไซโลนั้นไดเรียนรูดานการตลาดและ

การสรางแบรนด  แสดงใหเห็นวา นอกจากอาชีพการงาน จะเปนปจจัยมีผลตอการสรางอัตลักษณของ

ไซโลในแงของทักษะการสรางงานแลว ยังเปนปจจัยมีผลตอการสรางอัตลักษณของไซโล ในแงของ

ความรูดานการตลาดที่จะนําไปเปนเครื่องมือในการสรางอัตลักษณอีกดวย 

  ในชวงที่ทํางานนั้น ไซโลไดวาดคาแรคเตอรการตูนไปดวยเพราะความชอบ และคาแรคเตอร

เซ็ตแรกของเขาก็เกิดขึ้นในหองประชุม ดังที่เขากลาววา “เพราะวาครีเอทีฟทุกคนเวลานั่งประชุมชอบ

วาดรูป ไมใชผมคนเดียวนะ ทุกคนนะ นั่งในโตะคุยไปก็วาดไป วาดแลวก็จะมีคาแรคเตอรของเราอยู

เซ็ตหนึ่ง แลวคิดวาคาแรคเตอรนี้ใชได นาจะบิ๊วด(Build) หมายถึงวาไมใชวาดแลวโยนทิ้งไป” (สัญญา 

เลิศประเสริฐภากร. 2555: สัมภาษณ)  ซึ่งคาแรคเตอรที่เกิดขึ้นจากการสเก็ตซในหองประชุมนี้ ก็ถูก

เก็บไวในสมุดบันทึกเพื่อรอโอกาสที่จะไดทําการสานตอ 

  และในชวงนั้น รัฐบาลของประเทศเกาหลีมีนโยบายในการสงออกวัฒนธรรม ซึ่งทางเกาหลีได

ผลิตคาแรคเตอรการตูนปุคกา(Pucca) สาวหมวยจอมซาสที่มีเอกลักษณคือผม 2 จุก ที่มีลักษณะเปน 
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แอนิเมชั่นออกมา จากนั้นก็ไดสงออกไปตางประเทศและผลักดันจนมีชื่อเสียง และเมื่อไซโลมีโอกาสได

ดูจึงรูสึกชื่นชอบในความนารักของปุคกา ดังที่เขากลาววา “ชื่อวาปุคกา แลวส่ือของเขาแฟลช แอนิ

เมชั่นที่สนุกมาก มันนารักมาก เมื่อกอนเราดูการตูนญี่ปุนก็คือการตูนใชไหม วีดีโอ หนังสือก็คือหนังสือ 

เร่ืองอินเตอรเน็ตมันเริ่มเขามาแลว สงวัฒนธรรมมา ปุคกาสื่อของมันคือแฟลช แอนิเมชั่นเราชอบมาก 

เปนการตูน ทํางาย คาแรคเตอรไมซับซอน มีเอกลักษณชัดเจน ใครก็จําได มีวัฒนธรรมซอนอยูในนั้น”  

(สัญญา เลิศประเสริฐภากร. 2555: สัมภาษณ)  

 

 
 

ภาพประกอบ  67   ปุคกา 

 

  ที่มา: ซีรีย ฟรีค. (2010). ออนไลน 

 

  จะเห็นไดวา การตูนแฟลช แอนิเมชั่น ในเร่ืองราวของหมวยนอยปุคกาที่ถูกสงออกมาจาก

เกาหลีดวยนโยบายสงออกวัฒนธรรมนั้น อาจจะเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการเริ่มตนสรางอัตลักษณ

ของไซโล ในแงของเทคนิคและแนวคิดในการสรางเรื่องราว ดังจะเห็นไดจากคาแรคเตอรของไซโลนั้น

มักจะเปนการตูนแฟลช แอนิเมชั่น ที่มีเร่ืองราวของวัฒนธรรมไทยแฝงอยู 

  จากนั้น ปุคกาก็เปนเสมือนแรงบันดาลใจที่ทําใหไซโลหันมาสนใจงานคาแรคเตอร ดังที่เขา

เลาวา “จริงๆ ผมไมไดมีไอดอลเปนพิเศษนะ แตวาผมมีตัวการตูนที่มีอิทธิพลในการที่ทําใหเราตัดสินใจ

มาทําอันนี้ ซึ่งบอกไปแลวคือปุคกาแนนอน คือไมไดบอกวาปุคกาเปนมาย แฟเวอริท (My favorite) แต

เปนตัวที่มีอิทธิพลทําใหเราหันมาสนใจ...สองก็คือ โทกิโดกิ ผมวาเด็กอารตทุกคนที่ทําคาแรคเตอรตอง

พูดเหมือนกันวาโทกิโดกิ...แลวบังเอิญวา 2 อันนี้ซัคเซสฟูล(Successful)มาก ปุคกาดังมาก...ก็เลยถา

ใครถามวาการตูนที่มีอิทธิพลตอเรา นาจะเปน 2 ตัวนี้” (สัญญา เลิศประเสริฐภากร. 2555: สัมภาษณ)  
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ภาพประกอบ  68  โทกิโดก ิ

 

  ที่มา:  Amy. (2010). ออนไลน 
 

  จะเห็นไดวา การตูนแอนิเมชั่นเรื่องปุคกาและคาแรคเตอรการตูนโทกิโดกินั้น ไดจุดประกาย

ความสนใจในการสรางคาแรคเตอรการตูนใหกับไซโล แสดงใหเห็นวา คาแรคเตอรการตูน 2 เร่ืองนี้ 

อาจเปนปจจัยที่มีผลตอการสรางอัตลักษณของไซโล ในแงของการเปนแรงบันดาลใจ 

  นอกจากนั้น ผลตอบแทนในเชิงธุรกิจ ยังสรางความสนใจใหกับไซโลอีกดวย ดังที่เขากลาววา 

“คือโดยความสนใจหลักๆ แลวผมไมไดสนใจอารตเวิรค การที่ผมเลือกทําคาแรคเตอร ดีไซน ไมใช

เพราะวาผมชอบคาแรคเตอร ดีไซน แตผมคิดวามันเปนสิ่งที่นาจะตอยอดทางธุรกิจได แลวเราไม

ซัฟเฟอร(Suffer)กับมันเพราะวาเราถนัด”(สัญญา เลิศประเสริฐภากร. 2555: สัมภาษณ) 

  แสดงใหเห็นวา ผลตอบแทนในเชิงธุรกิจ ที่เกิดจากการตอยอดทางธุรกิจจากคาแรคเตอร

การตูนนั้น อาจเปนปจจัยที่มีผลตอการเริ่มตนสรางอัตลักษณของไซโล ในแงของการเปนแรงผลักดัน 

  ประจวบกับการเริ่มรูสึกเบื่องาน เนื่องจากไซโลไดทํางานที่เอ็มทีวีมาถึง 7 ป และไดเรียนรูการ

ทํางานทุกอยาง ตั้งแตการเปนลูกนองจนเปนหัวหนาที่ตองสอนลูกนอง จนไมมีอะไรใหเรียนรูใหมอีก

แลว จึงไดตัดสินใจลาออกจากงาน ดังที่เขาเลาวา “ก็ไมรูจะทําอะไรแลว ก็คุยกับเพื่อนที่ออฟฟซวาเบื่อ

แลว ไมอยากทําออฟฟซแลว ทําอะไรดี เพื่อนก็เลยบอกวาก็ไปทําคาแรคเตอร ดีไซนสิ ชอบไมใชเหรอ...

เราก็ชอบก็เลยออก” (สัญญา เลิศประเสริฐภากร. 2555: สัมภาษณ)  

  แตกอนจะออกจากงานนั้น ไซโลไดสรางเว็บไซตเพื่อเปนพอรตฟอลิโอ สําหรับรับทํางาน

พิเศษนอกเหนือจากงานประจํามากอนแลว และไดนําคาแรคเตอรที่ตนเองไดออกแบบไวบางสวนมา
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ตกแตงในเว็บไซตดวย แมจะดูเหมือนเพียงแคนํามาตกแตง แตไซโลบอกวา “แตลึกๆเราก็รูวา เรา

พยายามจะบิ๊วดคาแรคเตอรแหละ คือวาตอนนั้นมันยังไมมีทําตรงนี้ ไมไดมีรูปแบบชัดเจน” (สัญญา 

เลิศประเสริฐภากร. 2555: สัมภาษณ) 

  ดังนั้น เมื่อไซโลออกจากงาน จึงไดประกาศตัวเองวาเปนนักออกแบบคาแรคเตอรอยางเต็ม

ตัว และไดนําคาแรคเตอรที่เคยสเก็ตซไวมาปดฝุนและสรางขึ้นใหมดวยคอมพิวเตอร ดังที่เขาเลาวา 

“ผมก็เอามาทําคาแรคเตอรเปนเหมือนปุคกา ไมไดวาดมือ วาดดวยคอมพิวเตอร เปดเว็บไซตข้ึนมาชื่อ 

ZyloStudio แลวก็มีคาแรคเตอรนี้อยูในนั้น” (สัญญา เลิศประเสริฐภากร. 2555: สัมภาษณ) 

 
  การพัฒนาอัตลักษณ 

   จุดเดนที่ถือเปนอัตลักษณในงานของไซโลนั้นอยูที่ลายเสน ดังที่เขากลาววา “ผมวาลายเสน

แนนอน ถาเปนแอพเพียแรนซ(Appearance) ลายเสนผมคอนขางชัดเจน ก็คือเปนกึ่งเว็คเตอร แลวก็

กึ่งดินสอวาดรูปดวยมือ...ผมชอบใชลายเสนที่มันไมเทากัน มันเหมือนเทากันนะ แตดูจริงๆ มันจะไม

เทา เพราะวาผมอยากจะมีอารมณของปากกาหรือดินสอเอาไว” (สัญญา เลิศประเสริฐภากร. 2555: 

สัมภาษณ)   

   และเรื่องราวเบื้องหลังของคาแรคเตอรก็เปนอีกสวนหนึ่งที่ถือเปนอัตลักษณของไซโล ดังที่เขา

ไดกลาววา “เสนหในงานของไซโลผมวาอยูที่แบ็คกราวน ...ส่ิงที่นาสนใจในคาแรคเตอรเราคือเห็นปุบ 

คนจะตองตั้งคําถามวามันเปนมายังไง 1.อยากรูกอน อาจจะยังไมตองชอบนะ เห็นแลวทําไมมัน

หนาตาอยางนี้ เปนมายังไง แลวก็ไปดูเร่ืองราวแลวชอบ นั่นคือโพสิชั่น(Position)ที่เราตั้งไว”(สัญญา 

เลิศประเสริฐภากร. 2555: สัมภาษณ)   

  ไซโลไดเลาใหฟงวา กอนหนานี้ ตนเองนั้นก็เหมือนเด็กไทยทั่วๆไป ที่วาดรูปดวยมือและไดรับ

อิทธิพลจากการตูนมังงะ(Manga) ซึ่งเปนการตูนที่วาดดวยมือ แตชวงที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบจาก

การวาดดวยมือมาเปนการวาดดวยคอมพิวเตอรในลักษณะของไฟลแบบเว็คเตอรนั้น เปนชวงที่เขาได

เห็นคาแรคเตอรของปุคกาและคาแรคเตอรของโทกิโดกิพอดี ซึ่งการสรางคาแรคเตอรในแบบเว็คเตอร

นั้น ไซโลคิดวาเปนกระแสนิยมหรือเปนอีกเทรนดหนึ่ง ที่เขาใหความสําคัญ ดังที่เขากลาววา “สําคัญ

มากครับ ผมยังคิดอยูวา ถาผมชากวานี้อีก 2-3 ป ผมวาตองเปลี่ยนไปทําอยางอื่นแลว อันนี้ซีเรียสเลย 

พูดจริงๆอยูดีๆเว็คเตอร คาแรคเตอรก็ดังขึ้นมาเฉยเลย เหมือนพลิกหนาหนังสือ แปบเดียว” (สัญญา 

เลิศประเสริฐภากร. 2555: สัมภาษณ)   

  ดวยเหตุนี้ จากการวาดการตูนดวยมือ ไซโลจึงหันมาวาดดวยคอมพิวเตอรที่มีลักษณะไฟล

แบบเว็คเตอรเหมือนปุคกาและโทกิโดกิ และยังมีแนวคิดในการออกแบบโดยมีเร่ืองราวของตัวละคร

ซอนอยูเบื้องหลังโดยแฝงความเปนไทยไว ดังที่เขากลาววา “คือทุกเรื่องของผมจะมีคอนเซ็ปตหมดเลย 
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คือ 1.เปน เว็คเตอรแนนอน 2.มีเร่ืองราวซอนอยูขางหลัง 3.ไอเร่ืองราวนั้นมันจะมีความเปนไทยนิดๆ 

นิดเดียวที่จะแทรกอยู เหมือนเราพยายามสงวัฒนธรรมเหมือนกัน แตวาถาเรายัดไปเต็มรอย คนเขา

อาจจะรับไมไดซึ่งมันเชย” (สัญญา เลิศประเสริฐภากร. 2555: สัมภาษณ)   

  จะเห็นไดวา กระแสการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทําใหไซโลหันมาใชคอมพิวเตอรเปน

เครื่องมือในการวาดแทนการใชมือ เพื่อผลลัพธที่ดีกวาในการสรางงาน  แสดงใหเห็นวา การ

เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี อาจเปนปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาอัตลักษณของไซโล 

   คาแรคเตอรในแตละเรื่องที่ผานมาของไซโลนั้นมีความเปนไทยแทรกอยูเล็กนอย แตมีอยูเร่ือง

หนึ่งที่สอดแทรกวัฒนธรรมไทยไวมากวาเรื่องอื่นๆ เร่ืองนั้นคือ “ติดลม” ที่ถูกออกแบบมาในกรณีพิเศษ  

เนื่องจากปกติแลวไซโลจะวาดการตูนใหมีรายละเอียดนอยๆ มีแครูปรางและสี แตวาติดลมถูก

ออกแบบขึ้นเพื่อที่จะสงประกวดในงานแทม แอนิเมชั่นกับการตูนมีเดีย ซึ่งเขามีแนวคิดสวนตัวอยูนาน

แลววา อยากจะเอาวาวไทยมาเลนสักเรื่องหนึ่ง ก็คือจุฬากับปกเปาซึ่งเปนวาวที่คอนขางโดดเดน 

ประจวบกับมีการจัดงานประกวดที่มีหัวขอที่สอดคลองกับเร่ืองนี้ข้ึนมา เขาจึงนําแนวคิดนี้มาใช ดังที่

เขาไดเลาใหฟงวา  “แลวมันตองมีคาแรคเตอรตัวหนึ่งที่ปลอยวาว เราคงไมไดเอาวาวแลวก็มีแขนมีขา

ออกมา มันก็แบบเบสิคไปหนอย ก็เลยคิดไปคิดมา เลยไดคอนเซ็ปตนี้มาวา วาวไทยบวกนวัตกรรมจาก

ตางชาติ ทําใหมันมีแวลู(Value)ที่มากขึ้น เปลี่ยนจากวาวมาเปนเจ็ทแพ็ค(Jet Pack)หรือมาเปนเครื่อง

รอน” (สัญญา เลิศประเสริฐภากร. 2555: สัมภาษณ)   

 

 
 

ภาพประกอบ  69  TL-Artwork_201 

  

  ที่มา: สัญญา เลิศประเสรฐิภากร.  (2554). (ออนไลน)  
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   โดยเขาเลือกตัวละครหลักเปนควาย ดังที่เขากลาววา “ใช เอาควายนี่แหละ มันดูบานๆ ดี มัน

ดูหนาตาโงๆ แตมันบินไดนะ ก็เลยเอาควายละกัน แลวก็ใหเขาใสชุดพาราชูต(Parachute) แตวาเปน

กางเกงนักเรียน เหมือนเด็กทองนาทั่วไป เวลากลับบานวิ่งเลนตามทองนา ซึ่งมันสะทอนวาแมแตเด็ก

ชาวนา แลวก็ใชวัสดุที่อยูในทองถิ่น ถาเขาอยากจะบินเขาคงบินไดแหละ ขอแคแบบ เปดรับนวัตกรรม

ใหม” (สัญญา เลิศประเสริฐภากร. 2555: สัมภาษณ) และบังเอิญในชวงนั้น คนที่สงผลงานเขารวม

ประกวดดวยกัน สวนใหญจะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับโลกรอน และเรื่องของการรีไซเคิล แตเร่ืองของ

ติดลมนั้นนําเสนอเกี่ยวกับนวัตกรรม ทําใหมีความแตกตางดวยรายละเอียด จึงเขาตากรรมการจนควา

รางวัลรองอันดับสองมาครอง 

   เมื่อเสร็จจากการประกวด ไซโลก็ไมไดสนใจเจาติดลมอีก จนไดลองทําวิจัยตลาด ซึ่งพบวามี

คนชอบเจาติดลมเปนจํานวนมาก ตางบอกวามันนารักดีและดูเปนควายที่มีคาแรคเตอรชัดเจน เมื่อเห็น

ผลการวิจัยเชนนั้น เจาติดลมจึงถูกชุบชีวิตกลับมาใหมอีกครั้ง 

   และเนื่องจากการลาออกจากงานประจํานั้น จุดประสงคหลักไมไดตั้งใจจะออกมาเพื่อเปนฟรี

แลนซรับงานอิสระ หากแตไซโลไดหมายตาการทําธุรกิจไลเซนซิ่ง ดังนั้น จึงตองทําวิจัยตลาดเพื่อการ

ตัดสินใจวาจะพัฒนาคาแรคเตอรตอไปดีหรือไม อยางไร ดังที่เขากลาววา “ผมจะฟกซ(Fix)วาเราจะทํา

ธุรกิจ ฉะนั้น ทํายังไงใหมันซัคเซส (Success) ใหได ก็เลยตองทํารีเสิรช 1 2 3 4 5 ที่ผานมา มันใชหรือ

เปลา อันไหนที่มันไมควรทําเราก็ตองทิ้งไป ไมใชวาวาดสวยนารักแลวมันจะดีหรือวามันจะทําธุรกิจได” 

(สัญญา เลิศประเสริฐภากร. 2555: สัมภาษณ) 

  จะเห็นไดวา ความตองการของตลาดนั้น เปนสวนสําคัญในการตัดสินใจที่จะพัฒนา

คาแรคเตอรใหประสบความสําเร็จตอไป แสดงใหเห็นวา ความตองการของตลาดนั้น อาจเปนปจจัย

หนึ่ง ที่มีผลตอการพัฒนาอัตลักษณของไซโล 

   ซึ่งจากผลการวิจัยตลาด ทําใหเจาติดลมไดฟนคืนชีพอีกครั้ง โดยไซโลไดกําหนดบุคลิกของ

เจาติดลมไววา เปนควายหนุมบานนอกที่ใฝรู เติบโตมากับวิถีชาวบาน มองโลกในแงดีและมีน้ําใจ มี

ความฝนที่อยากจะบินไปในทองฟา กลาที่จะลองและเปดรับนวัตกรรมใหมๆ มีความสุภาพเรียบรอยแต

สามารถระเบิดความบาบิ่นขึ้นมาไดทันทีหากถึงคราวคับขัน 

 
   การเผยแพรอัตลักษณ 

  เมื่อไซโลตัดสินใจที่จะสานตอเร่ืองของเจาติดลมแลว จึงเริ่มปฏิบัติการทําใหเจาติดลมเปนที่

รูจักในหลายวิธีการ เชน การทําเปนภาพเคลื่อนไหวแบบดุกดิ๊กหรือที่เรียกวาอีโมติคอน(Emoticon)  

การทําเปนอีการด(E-Card)ที่วาดเปนภาพเดียวจบ โดยเนื้อหานั้นจะเนนการสื่อสารตามเทศกาลหรือ

วันสําคัญประจําป และกระแสความนิยมในชวงนั้นๆ รวมถึงสถานการณที่เกิดขึ้นในบานเมือง ณ 
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ชวงเวลานั้นๆดวย เชน เทศกาลสงกรานต วันวาเลนไทน วันตรุษจีน การเลนแพลงกิ้ง(Planking) การ

เลนเครื่องดนตรีอูคูเลเล(Ukulele) แมกระทั่งการแบงปนความรูเร่ืองการกรองน้ําในชวงสถานการณน้ํา

ทวมใหญเมื่อปลายป 2554 ที่ไดเผยแพรทางเฟซบุคนั้น ไซโลบอกวาทําใหเจาติดลมไดใจผูชมไปเปน

จํานวนมาก ดังที่เขากลาววา  “อยางติดลมในชวงน้ําทวม มันมีคอนเทนตที่ดีไง มันก็ถูกแชรไดเร็วมาก 

แลวก็เราไดแฟนจากชวงนั้นเยอะ เพราะวาติดลมก็เพิ่งเปดตัวไมนาน ก็มีแฟนแค 60 คน อยูดีๆ ก็เพิ่ม

มาอีก 100 กวาคน” 

   จะเห็นไดวา การสรางเรื่องราวของคาแรคเตอรใหมีเนื้อหาที่ดีและมีประโยชนกับคนหมูมาก

นั้น ทําใหไดรับความนิยมในวงกวาง ผนวกกับเทคโนโลยีการสื่อสารโดยเฉพาะระบบการแชรหรือ

แบงปนขอมูลในเฟซบุคนั้น ทําใหเจาติดลมถูกแพรกระจายสูวงกวางไดอยางรวดเร็ว แสดงใหเห็นวา 

เทคโนโลยีการสื่อสารในระบบการแบงปนขอมูลในเฟซบุคนั้น อาจเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการ

เผยแพรอัตลักษณของไซโล 

   และวิธีการนําเสนอขอมูลและเรื่องราวในแตละเฟซบุคนั้น ไมไชการนําเสนอแบบตามใจฉัน 

แตมีการวางแผนการนําเสนอไวเปนอยางดี ดังที่เขาเลาใหฟงถึงวิธีการนั้นวา “ผมมีตาราง ผมไมไดลง

มั่วนะ ผมมีตารางแปะนะวาวันไหนจะตองลงอันไหนของคนไหน มันตองทําอยางนั้น แตแอคชวลลี่

(Actually) ผมควรจะจางคนมาคนหนึ่งสําหรับดูเว็บติดลมโดยเฉพาะ ควรจะเปนอยางนั้น”(สัญญา 

เลิศประเสริฐภากร. 2555: สัมภาษณ   

   นอกจากไซโลจะมีการจัดตารางเวลาในการนําเสนอขอมูลแลว ขอมูลที่นําเสนอ อาทิเชน 

คําพูดของติดลมนั้นยังมีการวางแผนในการใชคําพูดอยางละเอียดอีกดวย ดังที่เขาเลาใหฟงวา “ขนาด

จะเขียนจะโพสทลงเฟซบุค ติดลมลงเฟซบุค มันไมไดโพสทลงมั่วๆนะครับ ส่ิงที่เขาจะพูด มันตองมีคอน

เซ็ปตของมัน และเมื่อไรที่คุณจะพูด วันจันทรตองไมพูดเรื่องนี้ วันพุธไมพูดเรื่องนี้ เปนอยางนั้นนะ มัน

ตองละเอียดขนาดนั้น ซึ่งผมทําไวนะ” (สัญญา เลิศประเสริฐภากร. 2555: สัมภาษณ)  ซึ่งในอนาคตนั้น 

ไซโลคิดวาอาจจะตองจางคนมาทําในสวนนี้โดยเฉพาะ 

   ซึ่งวิธีการนําเสนอเหลานี้นั้น  ไซโลบอกวา “อันนี้มันเปนออนไลนมารเก็ตติ้ง(Online 

Marketing) ที่ถาพี่ไปบริษัทมารเก็ตติ้ง เขาจะทําอยางนี้แหละ” (สัญญา เลิศประเสริฐภากร. 2555: 

สัมภาษณ)   

   จะเห็นไดวา แนวคิดดานการตลาดแบบออนไลนมารเก็ตติ้งนั้น ถูกนํามาเปนแนวทางในการ

วางแผนประชาสัมพันธอยางละเอียดในทุกขั้นตอน แสดงใหเห็นวา แนวคิดดานการตลาดแบบออนไลน

มารเก็ตติ้งนั้น อาจเปนปจจัยที่มีผลตอการเผยแพรอัตลักษณของไซโล 

   ไซโลบอกวา ที่เขาคอนขางรูเร่ืองการพีอารหรือการประชาสัมพันธและการตลาดดีมากนั้น 

เนื่องมาจากเคยทํางานในฝายโปรโมชั่น ซึ่งเขาบอกวาหากจะประชาสัมพันธเจาติดลมอยางจริงจังนั้น 
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จะมีการเขียนแผนของแตละสัปดาหวาเนื้อหาที่จะนําเสนอมีอะไรบางและนําเสนอตามแผนนั้นอยาง

เปนขั้นตอน 
   นอกจากเฟซบุคแลว ไซโลยังมีการเผยแพรเร่ืองราวเกี่ยวกับตนเองและผลงานตางๆผาน

เว็บไซตสวนตัว ซึ่งเปนเสมือนพอรตฟอลิโอของเขา นอกจากนั้นยังนําผลงานตางๆไปฝากไวตาม

เว็บไซตที่รวบรวมผลงานในลักษณะพอรตฟอลิโอทั้งของเมืองไทยและตางประเทศ อีกทั้งยังมีบล็อก

เพื่อส่ือสารเร่ืองราวและกิจกรรมตางๆ  

   นอกจากจะเผยแพรในเว็บไซตแลว ไซโลยังมีแผนที่จะเผยแพรเจาติดลมและคาแรคเตอรเร่ือง

อ่ืนๆในรูปแบบของเกมอีกดวย “ตอนนี้คิดวาทุกอันเปนเกมหมด ทุกอันเปนเกมหมด เพียงแตวาอยูที่

จังหวะและชวงเวลาวา ตองประเมินเรื่องมารเก็ตติ้งวาจะทําอันไหนดี ทําแบบไหน” (สัญญา  

เลิศประเสริฐภากร. 2555: สัมภาษณ) และยังเผยแพรในรูปแบบของโมบายคอนเทนต และอีบุคอีก

ดวย 

   นอกจากนั้น ไซโลยังไดนําคาแรคเตอรมาตอยอดเปนสินคา อาทิ ตุกตา ที่คาดผม สมุดบันทึก 

สําหรับนําไปจําหนายเมื่อออกงานอีเวนท แตการจําหนายนั้น ไมไดทําเพื่อหวังผลกําไรเปนหลัก แต

วัตถุประสงคหลักเพื่อเปนการประชาสัมพันธคาแรคเตอร ดังที่เขากลาววา “ที่ขายก็คือเราทําโปรดัคส

ของเราเองนิดๆหนอยๆ ที่ขายไดเวลาไปออกงานอีเวนท...ก็ขายได แตมันก็ไมใชรายไดหลัก เปนเหมือน

การพีอารมากกวา เปนเหมือนของที่เราไปวางเพื่อพีอาร” (สัญญา เลิศประเสริฐภากร. 2555: 

สัมภาษณ) ทั้งนี้เพื่อปูทางไปสูการทําในเชิงธุรกิจอยางเต็มตัวในรูปแบบของเกม ซึ่งหากนําเจาติดลม

มาผลิตเปนเกมนั้น ไซโลบอกวานาจะออกมาเปนเกมในแนวแอ็คชั่นแบบจินตนาการที่ดูสบายๆ เนน

การทํากิจกรรมตางๆแลวเก็บแตมจากการทํากิจกรรมนั้นๆ  

   จะเห็นไดวา การตอยอดโดยการผลิตเปนสินคาเล็กๆนอยๆออกจําหนายนั้น จุดประสงคก็เพื่อ

ตองการประชาสัมพันธคาแรคเตอรนั้นๆ รวมถึงเปนการสํารวจความนิยมในตัวคาแรคเตอร เพื่อนําไปสู

การตัดสินใจในการพัฒนาคาแรคเตอรตอไป แสดงใหเห็นวา การตอยอดโดยการผลิตเปนสินคาเพื่อ

จําหนายนั้น อาจเปนปจจัยที่มีผลตอการเผยแพรอัตลักษณของไซโล ในแงของการประชาสัมพันธ

คาแรคเตอร 

   แตสินคาที่ไซโลคิดไววาอยากจะผลิตเพื่อหวังผลกําไรมากกวาการประชาสัมพันธนั้นคือ การ

ผลิตสินคาตกแตงบานที่มีการนําคาแรคเตอรเขาไปเปนองคประกอบ หรือที่เรียกวาเมอรแชนไดซิ่ง ดังที่

เขาเลาใหฟงวา “คือในสเกลที่ผมมอง มันจะขึ้นอีกขั้นหนึ่ง ถามีโอกาสหรือมีทุนนะ ก็คงทําโปรดัคส

ประเภทอื่นที่เขาเอาไปใชจริงๆ แตวาโปรดัคสตัวนั้นมันมีแวลูที่เขาจะใชอยูแลว เชน โคมไฟตองแตง

บานอยูแลว แตวาแอด แวลู(Add value)เขาไปดวย ดีไซนที่มันแปลกไป ดีไซนที่มีคาแรคเตอรเปน

องคประกอบ นั่นคือลักษณะนั้นมากกวา” (สัญญา เลิศประเสริฐภากร. 2555: สัมภาษณ) 
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  นอกจากนั้น เขายังมีการวางแผนตอยอดโดยการนําคาแรคเตอรไปจับคูกับธุรกิจตางๆ ดังที่

เขาเลาใหฟงวา “คือวาคาแรคเตอรทุกอัน มีคอนเซ็ปตชัดเจน ฉะนั้นเวลาไปจับคู มันจะชัดวาติดลมเปน

เร่ืองของนวัตกรรม เปนเรื่องของการคิดเปนเรื่องของชนบท จับคูกับอะไรไดบาง จับคูกับโครงการใน

หลวงได...จับคูกับแบรนด(ซุปไกสกัด)ได” (สัญญา เลิศประเสริฐภากร. 2555: สัมภาษณ) 

  แตความคาดหวังจริงๆของไซโลนั้นคือการขายลิขสิทธิ์คาแรคเตอร แตเขาตั้งใจวาจะไมลงมือ

ผลิตและขายเองเนื่องจากตองใชทุนที่สูงมาก “เราไมผลิต ก็คือเราขายไลเซนส(License)จริงๆ 

นอกจากมีพารทเนอร(Pathner)มาบอกวาชอบติดลม เดี๋ยวผมจะไปขายให มีทีมผลิตดวย คุณเปนครีเอ

ทีฟ คุณเขียนบท อยางนั้นเราจะเอา เพราะวาผมโฟกัสที่ขายไลเซนสจริงๆ” (สัญญา เลิศประเสริฐ

ภากร. 2555: สัมภาษณ) แตการขายลิขสิทธิ์นั้นไมใชเร่ืองงายๆ ซึ่งสิ่งนี้สรางความหนักใจใหเขาไมนอย 

ดังที่เขากลาววา “คือที่หนักใจ เพราะวาธุรกิจไลเซนซิ่งจะไปไดมันตองพึ่งพาธุรกิจอ่ืนๆ คือมันตองเกาะ

ไปกับอะไรบางอยาง เชน ธุรกิจเสื้อผา ธุรกิจเฟอรนิเจอร ธุรกิจของฟุมเฟอย ธุรกิจเกม ธุรกิจมูฟวี่” 

(สัญญา เลิศประเสริฐภากร. 2555: สัมภาษณ)   

  และในธุรกิจเกมที่ไซโลคาดหวังนั้น เขาบอกวาจะมีรูปแบบในการทําธุรกิจ โดยอาจจะผลิต

เกมออกมาแลวใหเลนฟรีไปกอน แลวหากไดรับความนิยม ก็จะถูกขับเคลื่อนในรูปแบบของสินคาตางๆ 

ซึ่งเปนเปาหมายที่เขาอยากจะไปใหถึง ดังที่เขากลาววา “อันนั้นเปนเปาหมายฝนๆ นะ ผมวาทุกคนคิด

เหมือนกันแหละ ทุกคนที่ทําเกมคิดเหมือนกันวาถามันซัคเซส มันจะเปนเหมือนแองกรี้ เบิรด (Angry 

bird) คือเราไมไดบอกวาก็อปป หมายถึงวาตัวอยางของแองกรี้ เบิรด มันชัดเจนที่สุดวามันเกิดจากเกม

แลวก็ไปทําอยางอื่น” (สัญญา เลิศประเสริฐภากร. 2555: สัมภาษณ) 

  จะเห็นไดวา ตัวอยางการประสบความสําเร็จของแองกรี้ เบิรดนั้น เปนเสมือนสิ่งสนับสนุนวา

เขาไดเดินมาถูกทางแลว แสดงใหเห็นวา รูปแบบในการกาวเดินไปสูความสําเร็จของธุรกิจเกม อาทิเชน 

ในแบบของแองกรี้ เบิรดนั้น อาจเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการเผยแพรอัตลักษณของไซโล ในแงของการ

นํามาเปนแนวทางในการปฏิบัติ 

  ตลอดเสนทางในการสรางอัตลักษณของไซโล ตั้งแตจุดเริ่มตนของความคิด การพัฒนา 

อัตลักษณ ตลอดจนการเผยแพรอัตลักษณนั้น ประกอบดวยหลายๆสิ่งที่อาจเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

ความคิด และสงผลตอแนวปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 

 
  2.2 ปจจัยที่มีผลตอกระบวนการสรางอัตลักษณของ ZyloStudio 
         ปจจัยที่มีผลตอกระบวนการสรางอัตลักษณของไซโลนั้น เกิดจากความชอบในการวาด

การตูนมาตั้งแตเด็กและตอเนื่องมาถึงสมัยเรียน จวบจนเขาทํางานที่บริษัทเอ็มทีวีในตําแหนงครีเอทีฟก็

มักจะวาดการตูนในหองประชุมอยูเสมอ นอกจากนั้น การทํางานที่นี่ยังไดวางรากฐานความรูเกี่ยวกับ
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การใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟกใหกับเขา แสดงใหเห็นวา การทํางานประจํานั้น อาจเปนปจจัย

ที่มีผลตอการเริ่มตนสรางอัตลักษณของไซโล ในแงของทักษะการสรางงาน 

         นอกจากนั้น การทํางานที่นี่ยังทําใหเขาไดเรียนรูดานการตลาดและการสรางแบรนดอีก

ดวย เนื่องจากการทํางานของเขานั้นตองมีการประสานงานกับทุกฝาย แสดงใหเห็นวานอกจากอาชีพ

การงาน จะเปนปจจัยมีผลตอการสรางอัตลักษณของไซโลในแงของทักษะการสรางงานแลว ยังเปน

ปจจัยมีผลตอการสรางอัตลักษณของเขา ในแงของความรูดานการตลาดที่จะนําไปเปนเครื่องมือในการ

สรางอัตลักษณในภายหนา 

         ในการประชุมงานแตละคร้ัง ไซโลไดวาดคาแรคเตอรการตูนไปดวย จนเกิดเปน

คาแรคเตอรเซ็ตแรกของเขา และในชวงนั้น เขาไดมีโอกาสดูการตูนที่มีลักษณะเปนการตูนแฟลช แอนิ

เมชั่น ในเรื่องราวของหมวยนอยที่ชื่อปุคกา ที่ถูกสงออกมาจากเกาหลีดวยนโยบายสงออกวัฒนธรรม 

ซึ่งเขาชอบมาก ดังนั้น การตูนปุคกา จึงอาจจะเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการเริ่มตนสรางอัตลักษณ

ของไซโล ในแงของเทคนิคและแนวคิดในการสรางเรื่องราวที่สอดแทรกวัฒนธรรม นอกจากนั้น เขายัง

ชอบคาแรคเตอรนารักของโทกิโดกิที่ไซโลบอกวาเด็กอารตทุกคนตองรูจัก ซึ่งเขาบอกวา การตูน 2 เร่ือง

นี้ มีอิทธิพลตอเขามาก แสดงใหเห็นวา คาแรคเตอรการตูน 2 เร่ืองนี้ อาจเปนปจจัยที่มีผลตอการ

สรางอัตลักษณของไซโล ในแงของแรงบันดาลใจ  

         นอกจากนั้น ผลตอบแทนในเชิงธุรกิจที่เกิดจากการตอยอดทางธุรกิจจากคาแรคเตอร

การตูนนั้น ก็อาจเปนอีกหนึ่งปจจัยที่มีผลตอการเริ่มตนสรางอัตลักษณของไซโล ในแงของการเปน

แรงผลักดัน 

         ไซโลไดทํางานที่เอ็มทีวีมาถึง 7 ป จึงเริ่มรูสึกเบื่อ เนื่องจากและไดเรียนรูการทํางานทุก

อยาง จนไมมีอะไรใหเรียนรูใหมอีกแลว จึงไดตัดสินใจลาออกจาก แตกอนจะออกจากงานนั้น ไซโลได

สรางเว็บไซตเพื่อเปนพอรตฟอลิโอ สําหรับรับทํางานพิเศษนอกเหนือจากงานประจํามากอนแลว ดังนั้น 

เมื่อไซโลออกจากงาน จึงไดประกาศตัวเองวาเปนนักออกแบบคาแรคเตอรอยางเต็มตัว และไดนํา

คาแรคเตอรที่เคยสเก็ตซไวมาสรางขึ้นใหมดวยคอมพิวเตอร  

         ในชวงที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบจากการวาดดวยมือมาเปนการวาดดวยคอมพิวเตอร

ในลักษณะของไฟลแบบเว็คเตอรนั้น เปนชวงที่ไซโลไดเห็นคาแรคเตอรของปุคกาและโทกิโดกิพอดี ซึ่ง

การสรางคาแรคเตอรในแบบเว็คเตอรนั้น เขาคิดวาเปนกระแสนิยมหรือเปนอีกเทรนดหนึ่ง ที่เขาให

ความสําคัญ ดังนั้น จากการวาดการตูนดวยมือ ไซโลจึงหันมาวาดดวยคอมพิวเตอรที่มีลักษณะไฟล

แบบเว็คเตอรเหมือนปุคกาและโทกิโดกิ แสดงใหเห็นวา การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี อาจเปนปจจัย

ที่มีผลตอการพัฒนาอัตลักษณของไซโล 
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         การสรางคาแรคเตอรของไซโลนั้น จุดเดนที่ถือเปนอัตลักษณในงานอยูที่ลายเสน ที่มี

ลักษณะกึ่งเว็คเตอร และกึ่งดินสอที่วาดดวยมือ ซึ่งมีความหนาบางของลายเสนที่ไมเทากัน 

นอกจากนั้นเรื่องราวเบื้องหลังของคาแรคเตอรก็เปนอีกสวนหนึ่งที่ถือเปนอัตลักษณของไซโลดวย

เชนกัน  

          คาแรคเตอรในแตละเรื่องที่ผานมาของไซโลนั้นมีความเปนไทยแทรกอยูเล็กนอย แตเร่ือง 

“ติดลม” นั้นไดถูกออกแบบมาในกรณีพิเศษ  เนื่องจากสรางขึ้นเพื่อสงประกวดในงานแทม แอนิเมชั่น

กับการตูนมีเดีย ซึ่งเขามีแนวคิดสวนตัวอยูนานแลว วาอยากจะเอาวาวไทยมาเลนสักเรื่องหนึ่ง 

ประจวบกับมีการจัดงานประกวดที่มีหัวขอที่สอดคลองกับเร่ืองนี้ข้ึนมา เขาจึงไดนําแนวคิดนี้มาใช โดย

เลือกตัวละครหลักเปนควายชื่อเจาติดลมและนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับนวัตกรรม และไดควารางวัลรอง

อันดับสองมาครอง 

          แตเมื่อประกวดเสร็จ ไซโลก็ไมไดสนใจเจาติดลมอีก จนไดลองทําวิจัยตลาด ซึ่งพบวามี

คนชอบเจาติดลมเปนจํานวนมาก เนื่องจากดูเปนควายที่มีคาแรคเตอรชัดเจน ดังนั้น เจาติดลมจึงถูก

นํากลับมาปดฝุนใหมอีกครั้ง แสดงใหเห็นวา ความตองการของตลาดนั้นเปนสวนสําคัญในการ

ตัดสินใจที่จะพัฒนาคาแรคเตอรใหประสบความสําเร็จตอไป และอาจเปนปจจัยหนึ่ง ที่มีผลตอการ

พัฒนาอัตลักษณของไซโล  

          จากนั้น ไซโลจึงเริ่มปฏิบัติการทําใหเจาติดลมเปนที่รูจักในหลายวิธีการ เชน การทําเปน

อีโมติคอนการทําเปนอีการด โดยมีเนื้อหาตามเทศกาลหรือวันสําคัญประจําป และกระแสความนิยม

ในชวงนั้นๆ รวมถึงสถานการณที่เกิดขึ้นในบานเมือง ณ ชวงเวลานั้นๆดวย แมกระทั่งการแบงปน

ความรูเร่ืองการกรองน้ําในชวงสถานการณน้ําทวมใหญเมื่อป 2554 ที่ไดเผยแพรทางเฟซบุคนั้น ไซโล

บอกวาทําใหเจาติดลมไดใจผูชมไปเปนจํานวนมาก แสดงใหเห็นวา เทคโนโลยีการสื่อสารในระบบการ

แบงปนขอมูลในเฟซบุคนั้น อาจเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการเผยแพรอัตลักษณของไซโล 

          เนื่องจากไซโลเคยทํางานในฝายโปรโมชั่น จึงคอนขางรู เรื่องการพีอารหรือการ

ประชาสัมพันธและการตลาดดีมาก ดังนั้น วิธีการนําเสนอขอมูลและเรื่องราวในแตละเฟซบุคนั้น จะมี

การวางแผนการนําเสนอไวเปนอยางดี โดยมีการจัดตารางเวลาในการนําเสนอขอมูล และมีการ

วางแผนในการใชคําพูดอยางละเอียด ซึ่งวิธีการนําเสนอเหลานี้นั้นเรียกวาออนไลนมารเก็ตติ้ง แสดงให

เห็นวา แนวคิดดานการตลาดแบบออนไลนมารเก็ตติ้งนั้น อาจเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการ

เผยแพรอัตลักษณของไซโล 

         และนอกจากเฟซบุคแลว ไซโลยังมีการเผยแพรเร่ืองราวเกี่ยวกับตนเองและผลงานตางๆ 

ผานเว็บไซตสวนตัว เว็บไซตพอรตฟอลิโอทั้งของเมืองไทยและตางประเทศ รวมถึงบล็อกเพื่อบอกเลา
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กิจกรรมตางๆ และนอกจากจะเผยแพรในเว็บไซตแลว ไซโลยังมีแผนที่จะเผยแพรเจาติดลมและ

คาแรคเตอรเร่ืองอื่นๆในรูปแบบของเกม โมบายคอนเทนตและอีบุคอีกดวย 

          นอกจากนั้น ไซโลยังไดนําคาแรคเตอรมาตอยอดเปนสินคา อาทิ ตุกตา ที่คาดผม สมุด

บันทึก สําหรับนําไปจําหนายเมื่อออกงานอีเวนท แตการจําหนายนั้น ไมไดทําเพื่อหวังผลกําไรเปนหลัก 

แตวัตถุประสงคหลักเพื่อเปนการประชาสัมพันธคาแรคเตอร แสดงใหเห็นวา การตอยอดโดยการผลิต

เปนสินคาเพื่อจําหนายนั้น อาจเปนปจจัยที่มีผลตอการเผยแพรอัตลักษณของไซโล ในแงของการ

ประชาสัมพันธใหคาแรคเตอรเปนที่รูจัก 

          แตสินคาที่ไซโลคิดไววาอยากจะผลิตเพื่อหวังผลกําไรมากกวาการประชาสัมพันธนั้นคือ 

การผลิตสินคาตกแตงบานที่มีการนําคาแรคเตอรเขาไปเปนองคประกอบ หรือที่เรียกวาเมอรแชนไดซิ่ง 

นอกจากนั้นเขายังมีการวางแผนตอยอดโดยการนําคาแรคเตอรไปจับคูกับธุรกิจตางๆ  

         แตความคาดหวังจริงๆของไซโลนั้นคือการขายลิขสิทธิ์คาแรคเตอร แตเขาตั้งใจวาจะไม

ลงมือผลิตและขายเองเนื่องจากตองใชทุนที่สูงมาก เขาจึงเนนลิขสิทธิ์เพียงอยางเดียว 

         และในธุรกิจเกมที่ไซโลคาดหวังนั้น เขาบอกวาจะมีรูปแบบในการทําธุรกิจ โดยอาจจะ

ผลิตเกมออกมาแลวใหเลนฟรีไปกอน แลวหากไดรับความนิยมดังเชน เกมแองกรี้ เบิรด ก็จะตอยอดใน

รูปแบบของสินคาตางๆ แสดงใหเห็นวา รูปแบบการกาวเดินไปสูความสําเร็จของธุรกิจเกม อาทิเชน  

ในแบบของแองกรี้ เบิรดนั้น อาจเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการเผยแพรอัตลักษณของไซโล ในแงของการ

นํามาเปนแนวทางในการปฏิบัติ 
 
   2.3 สรุปผลกระบวนการสรางอัตลักษณของ ZyloStudio 

          จากการศึกษาวิเคราะหสามารถสรุปไดวา กระบวนการสรางอัตลักษณของไซโลนั้น 

เร่ิมตนจากการชอบวาดการตูนมาตั้งแตเด็ก และวาดตอเนื่องมาเรื่อยๆจนเรียนจบและเขาทํางานที่

บริษัทเอ็มทีวีที่ไดวางรากฐานการทํางานโดยใชโปรแกรมสรางภาพกราฟกใหกับเขา นอกจากนั้น การ

ทํางานที่นี่ยังทําใหเขาไดเรียนรูดานการตลาดและการสรางแบรนดอีกดวย เนื่องจากการทํางานของเขา

นั้นตองมีการประสานงานกับทุกฝาย  

          ในชวงประชุมงานนั้น  ไซโลมักจะวาดคาแรคเตอรการตูนไปดวยเสมอ จนเกิด

คาแรคเตอรเซ็ตแรกขึ้นมาในหองประชุม และในชวงนั้น ไซโลไดมีโอกาสดูการตูนแอนิเมชั่นจากเกาหลี 

ที่เปนเรื่องราวของหมวยนอยที่ชื่อปุคกา และรูสึกชื่นชอบในความนารักของปุคกามาก นอกจากนั้นเขา

ยังชอบคาแรคเตอรการตูนนารักของโทกิโดกิอีกดวย ซึ่งการตูนทั้งสองเรื่องนี้ ไดจุดประกายความสนใจ

ในการสรางคาแรคเตอรการตูนใหกับไซโล และอีกสวนหนึ่งของความสนใจที่จะสรางคาแรคเตอรของ

ไซโลคือ ผลตอบแทนในเชิงธุรกิจ ที่เกิดจากการตอยอดทางธุรกิจจากคาแรคเตอรการตูน  
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         ไซโลไดทํางานที่เอ็มทีวีมาถึง 7 ป จนเริ่มรูสึกเบื่อ เนื่องจากไดเรียนรูการทํางานทุกอยาง  

จึงไดตัดสินใจลาออกจากงาน มาเปนนักออกแบบคาแรคเตอรอยางเต็มตัว และไดนําคาแรคเตอรที่เคย 

สเก็ตซไวมาปดฝุนและสรางขึ้นใหมดวยคอมพิวเตอร  

           ไซโลบอกวาจุดเดนที่ถือเปนอัตลักษณในงานของเขานั้นอยูที่ลายเสนที่มีความหนาบาง

ไมเทากัน และเรื่องราวเบื้องหลังของคาแรคเตอร และหลังจากที่เขาไดเห็นคาแรคเตอรของปุคกาและ

คาแรคเตอรของโทกิโดกิ ที่มีการสรางคาแรคเตอรในแบบเว็คเตอร ไซโลจึงเปลี่ยนจากการวาดการตูน

ดวยมือ มาวาดดวยคอมพิวเตอรที่มีลักษณะไฟลแบบเว็คเตอรเหมือนปุคกาและโทกิโดกิ และยังมี

แนวคิดในการออกแบบโดยมีเร่ืองราวของตัวละครซอนอยูเบื้องหลังโดยแทรกความเปนไทยไวเล็กนอย 

แตสําหรับเร่ือง “ติดลม” นั้นจะสอดแทรกวัฒนธรรมไทยไวมากวาเรื่องอื่นๆ เนื่องจากติดลมถูก

ออกแบบขึ้นเพื่อที่จะสงประกวดในงานแทม แอนิเมชั่นกับการตูนมีเดีย โดยนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ

นวัตกรรม ที่เขาตากรรมการจนควารางวัลรองอันดับสองมาครอง 

          เมื่อเสร็จจากการประกวด ไซโลก็ไมไดสนใจเจาติดลมอีก จนไดลองทําวิจัยตลาด ซึ่ง

พบวามีคนชอบเจาติดลมเปนจํานวนมาก จึงนําเจาติดลมกลับมาสรางใหมอีกครั้ง และเริ่มปฏิบัติการ

ทําใหเจาติดลมเปนที่รูจักในหลายวิธีการ เชน อีโมติคอน อีการด หรือภาพที่มีเนื้อหาที่เปนประโยชนตอ

คนสวนใหญ โดยนําเสนอผานเว็บไซตสวนตัว เว็บไซตแบบพอรตฟอลิโอทั้งของไทยและตางประเทศ 

บล็อก และเฟซบุค 

           โดยเฉพาะในเฟซบุคที่มีการนําเสนอผลงานคอนขางบอยกวาเว็บไซตอ่ืนๆนั้น มีวิธีการ

นําเสนอขอมูลและเรื่องราวที่มีการวางแผนการนําเสนอไวเปนอยางดีในลักษณะที่เรียกวาออนไลนมาร

เก็ตติ้ง ซึ่งเปนความรูที่ไซโลไดรับมาจากที่เคยทํางานในฝายโปรโมชั่น  

          นอกจากจะเผยแพรในเว็บไซตแลว  ไซโลยังมีแผนที่จะเผยแพรเจาติดลมและ

คาแรคเตอรเร่ืองอื่นๆในรูปแบบของเกม โมบายคอนเทนต อีการด และอีบุคอีกดวย และยังไดนํามาตอ

ยอดเปนสินคา อาทิ ตุกตา ที่คาดผม สมุดบันทึก สําหรับนําไปจําหนายเมื่อออกงานอีเวนท แตการ

จําหนายนั้น ไมไดทําเพื่อหวังผลกําไรเปนหลัก แตวัตถุประสงคหลักเพื่อเปนการประชาสัมพันธ

คาแรคเตอร  

           แตสินคาที่ไซโลคิดไววาอยากจะผลิตเพื่อหวังผลกําไรมากกวาการประชาสัมพันธนั้นคือ 

การผลิตสินคาตกแตงบานที่มีการนําคาแรคเตอรเขาไปเปนองคประกอบ หรือที่เรียกวาเมอรแชนไดซิ่ง  

นอกจากนั้นเขายังมีการวางแผนตอยอดโดยการนําคาแรคเตอรไปจับคูกับธุรกิจตางๆ แตความ

คาดหวังจริงๆของไซโลนั้นคือการขายลิขสิทธิ์คาแรคเตอร แตเขาตั้งใจวาจะไมลงมือผลิตและขายเอง

เนื่องจากตองใชทุนที่สูงมาก  
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          และในธุรกิจเกมที่ไซโลคาดหวังนั้น เขาบอกวาจะมีรูปแบบในการทําธุรกิจ โดยอาจจะ

ผลิตเกมออกมาแลวใหเลนฟรีไปกอน แลวหากไดรับความนิยม ก็จะถูกขับเคลื่อนในรูปแบบของสินคา

ตางๆ ซึ่งเปนเปาหมายที่เขาอยากจะไปใหถึง  

        ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวา กระบวนการสรางอัตลักษณของไซโลนั้น เร่ิมตนจากการ

ชอบวาดการตูนมาตั้งแตเด็ก และตอเนื่องมาเรื่อยๆ จนเขาทํางานที่บริษัทเอ็มทีวีที่ไดวางรากฐานการ

ทํางานโดยใชโปรแกรมสรางภาพกราฟกใหกับเขา และยังทําใหเขาไดเรียนรูดานการตลาดและการ

สรางแบรนดอีกดวย  

          และในชวงนั้น ไซโลมีโอกาสไดดูการตูนแอนิเมชั่นจากเกาหลีเร่ืองปุคกา และชอบใน

ความนารักของปุคกามาก นอกจากนั้น ยังชอบคาแรคเตอรการตูนนารักของโทกิโดกิอีกดวย ซึ่งการตูน

ทั้งสองเรื่องนี้ ไดจุดประกายความสนใจในการสรางคาแรคเตอรการตูนใหกับไซโล และอีกสวนหนึ่งของ

ความสนใจคือ ผลตอบแทนในเชิงธุรกิจ ที่เกิดจากการตอยอดทางธุรกิจจากคาแรคเตอรการตูน  

          ไซโลไดทํางานที่เอ็มทีวีมาถึง 7 ป จนเริ่มรูสึกเบื่อ จึงไดตัดสินใจลาออกจากงาน มาเปน

นักออกแบบคาแรคเตอรอยางเต็มตัว และไดนําคาแรคเตอรที่เคยสเก็ตซไวมาสรางขึ้นใหมดวย

คอมพิวเตอร  

            ไซโลเปลี่ยนจากการวาดการตูนดวยมือ มาวาดดวยคอมพิวเตอรที่มีลักษณะไฟลแบบ

เว็คเตอรเหมือนปุคกาและโทกิโดกิ และไดสรางการตูนเรื่อง “ติดลม” โดยสอดแทรกเรื่องราวเกี่ยวกับ

นวัตกรรมและวัฒนธรรมไทยแลวสงประกวดในงานแทม แอนิเมชั่นกับการตูนมีเดีย และไดรางวัลรอง

อันดับสอง 

            หลังจากนั้น ไซโลไดลองทําวิจัยตลาด พบวามีคนชอบเจาติดลมเปนจํานวนมาก จึงเริ่ม

ปฏิบัติการทําใหเจาติดลมเปนที่รูจักในหลายวิธีการ เชน อีโมติคอน อีการด อีบุค โดยนําเสนอผาน

เว็บไซตประเภทตางๆ ซึ่งไซโลมีวิธีการนําเสนอขอมูลในลักษณะที่เรียกวาออนไลนมารเก็ตติ้ง  

           นอกจากจะเผยแพรในเว็บไซตแลว  ไซโลยังมีแผนที่จะเผยแพรเจาติดลมและ

คาแรคเตอรเร่ืองอื่นๆในรูปแบบของเกม และโมบายคอนเทนตอีกดวย และยังไดนํามาตอยอดเปน

สินคา อาทิ ตุกตา ที่คาดผม สมุดบันทึก สําหรับนําไปจําหนายเมื่อออกงานอีเวนทเพื่อเปนการ

ประชาสัมพันธคาแรคเตอร  

            แตสินคาที่ไซโลคิดไววาอยากจะผลิตเพื่อหวังผลกําไรมากกวาการประชาสัมพันธนั้น

คือ การผลิตสินคาตกแตงบานที่มีการนําคาแรคเตอรเขาไปเปนองคประกอบ และการนําคาแรคเตอรไป

จับคูกับธุรกิจตางๆ แตความคาดหวังจริงๆของไซโลนั้นคือการขายลิขสิทธิ์คาแรคเตอร และการทํา

ธุรกิจเกม ซึ่งหากไดรับความนิยมก็จะถูกเปนสินคาตางๆ ซึ่งเปนเปาหมายที่เขาอยากจะไปใหถึง  
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            2.4  ผูวิจัยนําผลการศึกษากระบวนการสรางอัตลักษณไปสอบทานกับผูสรางสรรค 
ZyloStudio พบวา 

                      ผลการศึกษาตั้งแตจุดเริ่มตนของความคิด การพัฒนา การเผยแพรอัตลักษณ และ

ปจจัยตางๆที่มีผลตอกระบวนการสรางอัตลักษณ แลวสรุปเปนกระบวนการสรางอัตลักษณในมุมมอง

ของผูวิจัยนั้น ผูสรางสรรคไซโลสอบทานแลวไดขอแกไขในสวนของประวัติสวนตัวเล็กนอย และขอ

แกไขคําศัพทภาษาอังกฤษ 2 คํา สวนขอมูลอ่ืนๆนั้นไซโลไดยืนยันวาถูกตอง และไมตองแกไขใดๆ 
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  ตาราง 7  รายละเอียดปจจัยเฉพาะบุคคลของผูสรางสรรค ZyloStudio 

 

จุดเริ่มตนของความคดิ 

เพศ อายุ ครอบครัว การศึกษา เพื่อน การทํางาน จุดเริ่มตนความสนใจ IDOL แรงบันดาลใจ จุดเริ่มตนสรางอัตลักษณ 

ชาย 
 
 
 
 
 
 

33 สนับสนุน วารสารศาสตร
และ
สื่อสารมวลชน 
ม.ธรรมศาสตร 
 

-วงการ
โฆษณา สื่อ 

-เคยเปนครีเอทีฟที่ 
MTV 7 ป 
-ปจจุบันเปดบรษิัทรับ
ออกแบบคาแรคเตอร
และงานกราฟก 

-คิดวาคาแรคเตอร
นาจะนําไปตอยอดกับ
ธุรกิจอื่นๆได และให
ผลตอบแทนจาก
คาลิขสิทธิ์สูง 

- -การตูนแอนิเมชั่น 
“ปุกกา”  ของเกาหล ี
-ตัวการตูนโทกิโดก ิ
 

- 
 

การพัฒนาอัตลกัษณ 
แนวคิด เทคนิค การตอยอด 

ชื่อแทนตัว แนวคิดงาน ลักษณะงาน อิทธิพลตอ
งาน 

เครื่องมือ โปรแกรม 
กราฟก 

เทคนิค
เฉพาะตัว 

การพัฒนา
ฝมือ 

สินคา การวาจาง ขายลิขสิทธิ์ 

ZyloStudio 
Z=อักษรอังกฤษ
ของสัญญา 
Y=ญา 
L=เลิศ (คําแรก
ของนามสกุล) 
O=ชื่อเลน “โอ” 

-มีเรื่องราวของ
คาแรคเตอรซอน
อยูขางหลงั 
-เรื่องราวจะแฝง
ความเปนไทย 

-คาแรคเตอร
แนว
ภาพประกอบ
มีเรื่องราว 
-แอนิเมชั่น 

-วิถชีีวิตแบบ
ไทยๆ 
-นวัตกรรม
แบบคนเมือง 
-เทรนด 

คอมพิวเตอรและ
แบมบู วาคอม 
หรือเมาสแบบ
ปากกา 

อิลลัสเตรเตอร 
โฟโตชอป 
แฟลช 

- - -โมบายคอน
เทนต เชน 
เกมสบน
ไอโฟน 
-อีบุค 
 

-แอนิเมชั่น
หรือ
มัลติมีเดียที่
มีการตูนอยู
ในนั้น 

- 

การเผยแพรอัตลกัษณ 
เว็บไซตทีใ่ชงานและจุดประสงคในการใชงานในแตละเว็บ วิธีการในการนําเสนอขอมูลตางๆบนเวบ็ไซต สิ่งที่ไดรับ/และคาดหวงัจะไดรับ 

เว็บสวนตัว เว็บบล็อก เว็บฝากผลงาน เว็บที่ใชบอยที่สุด ขอมูลในการอัพ ความถี่ในการอัพ แนวคิดในการอัพ ดานสังคม ดานการงาน อื่นๆ 

จดทะเบียนชื่อ 
ZyloStudio 
 
 
 
 

เอกซทีน -ดีเวียนอารต 
-ฟลิคเกอร 
-บีแฮนซ 

เฟซบุค -ผลงานสําเร็จ 
-ภาพราง 
-กิจกรรม/
เรื่องราวที่เกิดขึ้น
ในชวีิตแตละวัน 

มีการจัด
ตารางเวลาในการ
อัพเดท 

-ตามสถานการณ
ในตอนนั้น 
-วันสาํคัญตางๆ 
เชน สงกรานต 
ตรุษจีน 

-มีชื่อเสียง -คาแรคเตอร
ไดรับการจับคู
กับธุรกิจอื่น 
-มีคนซื้อ
ลิขสิทธิ ์
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ผูสรางสรรคคนที่  7  P4rko 
   P4rko หรือ ปารคโกะ คือช่ือของ คุณภาณุพงศ เปรมวรานนท แตชื่อที่คนมักเรียกขานเมื่อ

กลาวถึงเขา คือ ปารคโกะ ซึ่งผูวิจัยขอเรียกเขาดวยชื่อนี้เชนกัน ปารคโกะ เกิด... 

   จบก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ริญญาต รี  ใ น คณะนิ เ ท ศ ศ า ส ต ร  ส า ข า ก า ร โ ฆษณา 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เคยผานประสบการณสรางงานกราฟตี้ ในสวนของเกียรติประวัตินั้น ปารคโกะ 

เคยไดรับการคัดเลือกผลงานการออกแบบคาแรคเตอรนําเสนอลงปกนิตยสาร Computer graphic 

plus magazine ฉบับที่ 34  

   ปจจุบัน ปารโกะเปนนักออกแบบอิสระ ควบคูไปกับการออกแบบและผลิตเสื้อยืดจําหนาย

ภายใตแบรนดแมดเวิรค(MadWork) และทํางานออกแบบคาแรคเตอรเปนงานอดิเรกดวยใจรัก 

    การดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยมีข้ันตอนการศึกษาอัตลักษณของปารคโกะ ใน 2 ข้ันตอน

ดวยกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ขั้นตอนที่ 1  ศึกษาอัตลักษณจากชิ้นงาน   
   1.1 ศึกษาอัตลักษณจากชิ้นงาน   
                      ชิ้นงานทีน่าํมาศึกษาในครั้งนี้ประกอบดวย 
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ภาพประกอบ 70  Rollin Speeder 
 

  ที่มา: ภาณุพงศ เปรมวรานนท. (2554). (ออนไลน) 
 
  นําเสนอบนเว็บไซตเมือ่:  12 มกราคม 2554  
  ลายเสน: มกีารใชเสนทีห่ลากหลาย โดยเฉพาะเสนซกิแซกและเสนโคงลายแหลมเหมือน

เปลวไฟที่ใหความรูสึกถึงการเคลื่อนไหว ตดัขอบภาพดวยเสนที่มีไลการความหนาบาง 

  สีสัน: ใชสีแนวพาสเทล(Pastel) โดยใชสีฟาเปนสีพื้นหลังและสีเขียวที่ชวงลําตัวของหอย

ทากซึ่งเปนสีโทนเย็นเปนโทนสีหลักในภาพ และใชสีชมพูเขมที่เปลือกหอยเพื่อเพิ่มความสดใสและ

สรางจุดเดนใหกับภาพ นอกจากนั้นยังใชแพทเทิรนลายจุดสีชมพูกระจายไปทั่วพื้นหลัง เพิ่มความ

สะดุดตาใหกับภาพ มีการไลระดับสีเพื่อสรางแสงเงาเพิ่มมิติใหกับภาพดวยการแบงชั้นสีออน-เขม 

สดใส สีเหลืองออนของตราสัญลักษณจะอิงกับสีบางสวนของภาพ 

  รูปรางและรูปทรง: คาแรคเตอรมีลักษณะตัวปอมๆ 
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  พื้นผิวและลวดลาย: ใชแพทเทิรนลายจุดตกแตงในสวนของพืน้หลงั 

  ลีลาทาทางของคาแรคเตอร: คิ้วของคาแรคเตอรจะขมวดดูดุและเครงเครียด บนศีรษะ

สวมหมวกแกปใบเล็ก กําลังเคลื่อนที่ดวยการใชลอหมุนไป 

  การจัดวางองคประกอบ: คาแรคเตอรหอยทากโดดเดนอยูกลางภาพ รายลอมดวยลายจุด

สีชมพู มีตราสัญลักษณของผูสรางสรรคจัดวางอยูที่มุมลางขวา 

 

 
 

ภาพประกอบ 71  YeaH!! It's Me 
 

  ที่มา: ภาณุพงศ เปรมวรานนท. (2554). (ออนไลน) 
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  นําเสนอบนเว็บไซตเมือ่:  13 มกราคม 2554  
  ลายเสน: มกีารตัดเสนดวยลายเสนที่มกีารไลความหนาบาง  

  สีสัน: คาแรคเตอรใสเสื้อขาว มีสีแดงสดและสีเหลืองสดแซมอยูในสวนประกอบของเครื่อง

แตงกายอื่นๆ อีกเล็กนอย ตัดกับสีน้ําเงินและฟาที่สดใสเปนสีพื้นหลัง ทําใหภาพนี้ดูสดใส สรางแสงเงา

ดวยการแบงชั้นสีออน-เขม เพื่อเพิ่มมิติใหกับภาพ สีแดงของตราสัญลักษณจะอิงกับสีบางสวนของภาพ 

  รูปรางและรูปทรง: คาแรคเตอรจะมีขนาดของแขนและมือที่ใหญกวาปกต ิและมสีวนของ

ขา 

ที่ส้ัน 

  พื้นผิวและลวดลาย: ใชแพทเทิรนลายทางแนวตัง้ตกแตงในสวนของพืน้หลงั 

  ลลีาทาทางของคาแรคเตอร: มีคิ้วขมวดดูหงุดหงิดและเครงเครียด สวมหมวกแกปสีสดใส 

  การจัดวางองคประกอบ: คาแรคเตอรใสเส้ือขาวดูสวางและโดดเดนอยูกลางภาพ สีน้ําเงิน

ฟาที่สดใสของพื้นหลังชวยขับใหคาแรคเตอรมีความชัดเจน มีการจัดวางตราสัญลักษณสีแดงสดใสของ

ผูสรางสรรคจัดวางอยูที่มุมบนซาย สีแดงของตราสัญลักษณจะอิงกับสีบางสวนของภาพ 
  

 

 
 

ภาพประกอบ 72  vi-sniper  
 

  ที่มา: ภาณุพงศ เปรมวรานนท. (2554). (ออนไลน) 

 

 



225 
 

  นําเสนอบนเว็บไซตเมือ่:  13 มกราคม 2554 

  ลายเสน: มกีารตัดเสนดวยลายเสนที่มกีารไลความหนาบาง 

  สีสัน: ใชสีพาสเทลในแนวหมน โดยใชสีน้ําตาลอมแดงโทนรอนเปนสีพื้นซึ่งเปนสีสวนใหญ

ของภาพขับใหคาแรคเตอรงูเหลือมสีเขียวหมนเดนขึ้นมา และมีตราสัญลักษณเปนสีเนื้อออนดึงดูด

สายตารองลงมา 

  รูปรางและรูปทรง: คาแรคเตอรงูเหลือมมีลักษณะตวัปอมๆ 

  พื้นผิวและลวดลาย: ใชแพทเทิรนลายรูปทรงอิสระตกแตงในสวนของพื้นหลัง ลวดลายของ

งูเหลือมเปนลวดลายที่ตัดทอนจากลวดลายจริงในธรรมชาติ 

  ลีลาทาทางของคาแรคเตอร: คิ้วขมวด แววตาดูกราว สวมหมวกทหารพราน ถือปนและ

ดูดบุหร่ีเสริมความดุดันใหกับตัวคาแรคเตอร 

  การจัดวางองคประกอบ: คาแรคเตอรงูเหลือมโดดเดนอยูตรงกลางเยื้องไปทางดานขวา

ของภาพ มีสีเนื้อของตราสัญลักษณซึ่งจะอิงกับสีบางสวนของภาพ มาถวงไวทางดานซายเพื่อใหภาพมี

ความสมดุล 

 

 
 

ภาพประกอบ 73  Leave Me Alone    

 

  ที่มา: ภาณุพงศ เปรมวรานนท. (2554). (ออนไลน) 
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  นําเสนอบนเว็บไซตเมือ่:  14 มกราคม 2554 

  ลายเสน: ใชเสนที่พลิ้ว ปลายของเสนเรียวแหลม โคงสะบัด โดยเฉพาะในสวนผม ให

ความรูสึกถึงการเคลื่อนไหว ตัดกับเสนตรงแนวแทยงของพื้นหลัง ภาพจึงใหความรูสึกตื่นเตนและมี

ความเคลื่อนไหว 

  สีสัน: ใชสีโทนแดงสมซึ่งเปนสีโทนรอนปนสวนใหญ มีสีเขียวของดวงตาและตราสัญลักษณ

และลายจุดของแพทเทิรนสีเขียวแซมบนผมบางเพียงเล็กนอย สรางแสงเงาดวยการแบงชั้นสีออน-เขม

แบบครึ่งๆ  

  รูปรางและรูปทรง: คาแรคเตอรมีลักษณะหัวโตตัวเลก็  โดดเดนทีท่รงผมทีห่นา ยาว  

ปลายแหลม 

  พื้นผิวและลวดลาย: ใชแพทเทิรนลายเสนแทยงตกแตงในสวนของพื้นหลัง และแพทเทิรน

ลายจุดตกแตงในสวนของผม 

  ลลีาทาทางของคาแรคเตอร: มีคิ้วขมวด ดูเหมือนมคีวามกงัวล สวมหมวกใบเลก็ 

  การจัดวางองคประกอบ: คาแรคเตอรเด็กผูหญิงถูกจัดวางไวดานซายของภาพ แมจะมีสี

โทนเดียวกันกับพื้นหลัง แตก็โดดเดนขึ้นมาไดจากลายเสนของเสนผมที่พลิ้ว ตัดกับเสนตรงแนวแทยง

ของพื้นหลัง มีคาแรคเตอรตัวเล็กๆอีกตัวและสีเขียวของตราสัญลักษณซึ่งจะอิงกับสีบางสวนของภาพ 

มาถวงไวทางดานบนขวาเพื่อใหภาพมีความสมดุล 
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ภาพประกอบ 74 กวางนอย 
 

  ที่มา: ภาณุพงศ เปรมวรานนท. (2554). (ออนไลน) 

 
  นําเสนอบนเว็บไซตเมือ่:  16 มกราคม 2554  
  ลายเสน: มีการตัดเสนดวยลายเสนที่มีการไลความหนาบางดวยสีน้ําตาล ชวยให

คาแรคเตอรดูเดนขึ้นมาจากสีของพื้นหลัง  

  สีสัน: ใชสีแนวพาสเทลโทนสีเขียวทั้งภาพ ทั้งตัวคาแรคเตอรและพื้นหลัง ใชสีเหลืองและ

น้ําตาลแซมเล็กนอยเพื่อเพิ่มความนาสนใจ มีการสรางแสงเงาดวยการแบงชั้นสีออน-เขมแบบครึ่งๆ 

  รูปรางและรูปทรง: เปนกวางที่มีเฉพาะสวนหวั และกระดูก 

  พื้นผิวและลวดลาย: ใชแพทเทิรนลายน้ําที่เปนลายเดียวกับคาแรคเตอรตกแตงในสวนของ 

พื้นหลัง 

  ลลีาทาทางของคาแรคเตอร: คิ้วขมวด ปากบึง้ ดูเหมือนกาํลังอยูในอารมณโกรธหรืองอน 
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  การจัดวางองคประกอบ: คาแรคเตอรและตราสัญลักษณดูเดนเปนกลุมกอนเดยีวกนัที ่

กลางภาพ 
 

 

 
ภาพประกอบ 75  20/1/11 

 

  ที่มา: ภาณุพงศ เปรมวรานนท. (2554). (ออนไลน) 

 

 นําเสนอบนเว็บไซตเมื่อ:  21 มกราคม 2554 
 ลายเสน: ใชเสนโคงเปนสวนใหญทําใหสัตวประหลาดดูนุมนวล 

 สีสัน: ใชสีออนทั้งภาพทําใหดูเบาๆสบายๆ  ทําใหสัตวประหลาดดูไมนากลัว มีการสรางแสง

เงาดวยการแบงชั้นสีออน-เขม 

  รูปรางและรูปทรง: เปนสัตวประหลาดตัวอวนๆปอมๆ มีมือและแขนใหญเปนพเิศษ 

  พื้นผิวและลวดลาย: มีลวดลายของตนไมที่พื้นหลังประกอบเพื่อขยายความเรื่องราวของ

คาแรคเตอรใหชัดเจนขึ้น 
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  ลีลาทาทางของคาแรคเตอร: สัตวประหลาดตัวยักษคิ้วขมวด ดูมีความกลัวและวิตกกังวล 

กําลังรองขอความชวยเหลือ 

  การจัดวางองคประกอบ: จัดไวกึ่งกลางภาพเยื้องไปดานบนซาย โดยมีตราสัญลักษณของ

ผูสรางสรรคมาถวงไวที่ดานลางขวาเพื่อใหภาพมีความสมดุล 
 

 

 
 

ภาพประกอบ 76  DYNAMITE BOY no.3 
 

  ที่มา: ภาณุพงศ เปรมวรานนท. (2554). (ออนไลน) 
 

  นําเสนอบนเว็บไซตเมือ่:  22 มกราคม 2554  
  ลายเสน: มกีารใชเสนทีห่ลากหลาย มีการไลความหนาบางของเสนขอบ 

  สีสัน: ใชสีน้ําเงินเปนพื้นหลัง ขับใหคาแรคเตอรสีน้ําตาลเขมและตราสัญลักษณสีเหลืองดู

เดนขึ้นมา โดยสีน้ําเงินและสีน้ําเงินใหความรูสึกที่หนักแนน มีจุดสนใจเล็กๆที่ระเบิดในปากของ

คาแรคเตอร 

  รูปรางและรูปทรง: คาแรคเตอรมีลักษณะอวนกลม ดูปอมๆ 
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  พื้นผิวและลวดลาย: ใชแพทเทิรนลายกระดาษยับตกแตงในสวนของพืน้หลงั 

  ลีลาทาทางของคาแรคเตอร: สัตวประหลาดตัวกลม อมระเบิดเวลาไวในปากดวยหนาตา

ที่หนาตาดูดุดัน ถมึงทึง สวมหมวกแกปบนศีรษะ 

  การจัดวางองคประกอบ: คาแรคเตอรสัตวประหลาดโดดเดนอยูตรงกลางเยื้องไปทาง

ดานขวาของภาพ  มีสีเหลืองของตราสัญลักษณซึ่งจะอิงกับสีบางสวนของภาพ มาถวงไวทางดานซาย

เพื่อใหภาพมีความสมดุล 

 

 
 

ภาพประกอบ 77  หุนยนต 
 

  ที่มา: ภาณุพงศ เปรมวรานนท. (2554). (ออนไลน) 
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  นําเสนอบนเว็บไซตเมือ่:  1 มีนาคม 2554 
  ลายเสน: สวนใหญจะเปนเสนโคงทําใหภาพดูเลื่อนไหลตอเนื่อง มีการใชความหนาบางของ

เสนสรางน้ําหนักใหกับสวนตางๆขิงภาพ 

  สีสัน: ใชสีในโทนมืด มีสีดําเปนพื้นหลังขับใหคาแรคเตอรดูเดน มีสีเนื้อในโทนอุนๆมาแซม

ชวยสรางความสวางใหกับภาพมากขึ้น 

  รูปรางและรูปทรง: มีรูปทรงที่หลากลายมารวมกนัอยางซับซอน 

  พื้นผิวและลวดลาย: ใชลวดลายจากลายเสนอิสระที่ดูซับซอนไมตางจากคาแรคเตอร

ตกแตงพื้นหลัง แตใชการลงสําดําทําใหไมรบกวนความเดนของคาแรคเตอร 

  ลลีาทาทางของคาแรคเตอร: คิ้วขมวด ดูดุดัน มุงมัน่และพรอมลุย 

  การจัดวางองคประกอบ: คาแรคเตอรดูเดนสวางทามกลางความมืดของพื้นหลัง ถูกจัดวาง

อยูตรงกลางแบบเต็มหนา 
 

 
ภาพประกอบ  78  เจลลี่ 

 

  ที่มา: ภาณุพงศ เปรมวรานนท. (2554). (ออนไลน) 
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  นําเสนอบนเว็บไซตเมือ่:  3 มีนาคม 2554  
  ลายเสน: ใชสีดําในการตัดเสน มีไลความหนาบางของเสน ลักษณะปลายของเสนเรียว

แหลมโดยเฉพาะในสวนของผม ตัดกับแพทเทิรนลายจุดในขนาดตางๆของพื้นหลัง ภาพจึงใหความรูสึก

ไมนิ่ง 

  สีสัน: ทามกลางสีแดงโทนรอน โดดเดนดวยผมสีฟาซึ่งเปนสีโทนเย็นที่ตัดเสนดวยสีดําทําให

ภาพดูสดใส 

  รูปรางและรูปทรง: คาแรคเตอรเด็กผูหญิงที่มีเฉพาะสวนหัวตั้งอยูบนแทนสี่เหลี่ยม ดู

เหมือนขนมชนิดหนึ่ง 

  พื้นผิวและลวดลาย: ใชแพทเทิรนลายจุดในหลากหลายขนาดตกแตงในสวนของพื้นหลัง 

โดยจัดวางสลับกันไป ดูยุงเหยิง เสริมใหคาราแรคเตอรของเด็กผูหญิงดูมีอารมณที่สับสน ขุนมัว 

  ลีลาทาทางของคาแรคเตอร: เด็กผูหญิงคิ้วขมวด ดูหงุดหงิด โกรธเกรี้ยว บนศีรษะสวม

หมวกแกป 

  การจัดวางองคประกอบ: จัดวางไวกลางภาพทามกลางพื้นหลังทีดู่ยุงเหยิง 

 
 

 
ภาพประกอบ  79  ผมเขียนชื่อคุน EXCHANGE WITH W.SGR     

 

  ที่มา: ภาณุพงศ เปรมวรานนท. (2554). (ออนไลน) 

 



233 
 

  นําเสนอบนเว็บไซตเมือ่:  12 กันยายน 2554 
  ลายเสน: ประกอบดวยเสนโคงเปนสวนใหญ แตในสวนของผมมีลักษณะปลายแหลมพริ้ว

ไปทางดานหลัง ทําใหคาแรคเตอรดูมีความเคลื่อนไหวไปขางหนา 

  สสีัน: ใชสีเขยีวออนเปนหลักตามดวยสดีํา และมีสีเหลืองโทนรอนสรางความสดใสใหภาพ 

  รูปรางและรูปทรง: ขาหนาที่ใหญไลไปถึงปลายที่เรียวแหลมของของคาแรคเตอรสรางระยะ

และมิติใหกับคาแรคเตอร 

  พื้นผิวและลวดลาย: ใชเสนสีขาวขีดๆเปนแนวสั้นๆ เปนลวดลายและสรางทิศทางการปลิว 

ของผม 

  ลีลาทาทางของคาแรคเตอร: คาแรคเตอรดูเหมือนกําลังกระโดดไปขางหนา คาบบุหร่ีที่มุม

ปาก ใหความรูสึกดิบๆ 

  การจัดวางองคประกอบ: คาแรคเตอรดูเดนอยูตรงกลาง มีสีเหลืองของควันบุหร่ีและพื้น

ของตราสัญลักษณประกอบดานขาง 
 
  ผลการศกึษาอัตลักษณจากชิน้งานสามารถสรุปไดดังนี้ 
  จากการวิเคราะหคุณลักษณะและองคประกอบของชิ้นงานออกแบบคาแรคเตอรของปารค

โกะในหลายๆชิ้นที่ผานมา ผูวิจัยสามารถสรุปคุณลักษณะที่ถือเปนอัตลักษณของปารคโกะที่สะทอน

ผานผลงานการออกแบบคาแรคเตอรได ดังนี้ 

  คาแรคเตอรที่ปารคโกะออกแบบ มักจะมีคิ้วขมวดและดูดุดัน และมักจะสวมหมวกติดศีรษะ

อยูเสมอ นอกจากนั้นปารคโกะจะมีการนําตราสัญลักษณของตนเองใสลงไปในภาพในลักษณะสราง

ความเปนสวนหนึ่งของภาพ โดยจะมีการเปลี่ยนสีของตัวอักษรในตราสัญลักษณโดยอิงกับสีบางสวน

ในภาพนั้นๆเพื่อใหตราสัญลักษณดูกลมกลืน และเปนสวนหนึ่งในการประดับตกแตงภาพ นอกจากนั้น

ปารคโกะมักมีการตัดเสนขอบดวยลายเสนที่ดูเด็ดขาด เสนที่ใชมักจะเปนเสนโคงที่ใหความรูสึก

เคลื่อนไหวและไมนิ่ง  ปลายของเสนบางสวนในภาพจะแหลมคมใหความรูสึกแรงตออารมณ และ

มักจะมีการนําจุด เสน และพื้นผิวในแบบตางๆ มาสรางเปนลวดลายบนพื้นหลัง 

 
  1.2 สอบทานอัตลักษณ 
        ในขั้นตอนนี้ ผูวิจัยนําผลการศึกษาอัตลักษณจากชิ้นงานไปสอบทานกับปารคโกะ 

พบวา ปารคโกะยืนยันวาถูกตองและไมตองแกไขใดๆ 
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ขั้นตอนที่ 2   ศึกษากระบวนการสรางอัตลักษณของผูสรางสรรค  
  2.1 ศึกษากระบวนการสรางอัตลักษณ   
         ในขั้นตอนนี้ มีประเด็นการศึกษาวิเคราะหตั้งแต จุดเริ่มตนของความคิด การพัฒนาอัต

ลักษณ และการเผยแพรอัตลักษณ เพื่อหาคนหาปจจัยตางๆที่สงผลตอกระบวนการสรางอัตลักษณ 

จากการสัมภาษณในเชิงลึก โดยผูวิจัยไดดําเนินการสัมภาษณปารคโกะในวันที่ 22 มกราคม 2555  ใช

เวลา 2:42:24 นาที  ซึ่งผลการสัมภาษณสามารถจําแนกตามประเด็นไดดังนี้ 

  
 จุดเริ่มตนของความคิด  

   ปารคโกะเกิดและเติบโตขึ้นมาในบริบทของกรุงเทพมหานคร เปนบุตรชายคนกลางของ

ครอบครัว เขาเลาใหฟงวาชีวิตในสมัยเด็กนั้นคอนขางดื้อ ไมคอยเชื่อฟงใคร และชอบที่จะทดลองสิ่ง

ตางๆดวยตนเอง ในชวงที่เขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการนั้น เขามี

โอกาสไดรูจักรุนพี่ที่อยูในวงการกราฟตี้คนหนึ่ง ซึ่งมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอในคณะนิเทศ

ศาสตร สาขาการโฆษณา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปนอยางมาก ดังที่เขาไดเลาใหฟงวา “ตอนเขา

นิเทศฯผมถามรุนพี่คนนี้แหละ รุนพี่ที่ทํากราฟฟตี้มาตั้งแต ม.6  ถามพี่เขาวา พี่เรียนที่ไหน เขาบอกวา

เรียนที่นี่ ก็เลยไปดวย” (ภาณุพงศ เปรมวรานนท. 2555: สัมภาษณ)  

   ในชวงที่เรียนชั้นป 1 เทอมที่ 1 นั้น ปารคโกะบอกวาเขาไมคอยไดเขาเรียนสักเทาไหร และยัง

ไดออกสรางงานกราฟตี้กับรุนพี่คนนี้  โดยตระเวณสรางงานกราฟฟตี้ไปทั่วกรุงเทพอยางสนุกสนาน 

ดังที่เขาเลาใหฟงถึงวิธีการสรางงานกราฟตี้ในชวงนั้นใหฟงวา “ก็นัดทํางานไปเรื่อยๆตามทาง แปะ

สต๊ิกเกอรบาง ทําพวกงานสตรีท อารต คืองานผมในชวงนั้นคืองานที่เลนกับพื้นที่” (ภาณุพงศ เปรมวรา

นนท. 2555: สัมภาษณ)   

  จะเห็นไดวา เพื่อนนั้นมีผลตอแนวทางในการตัดสินศึกษาตอของปารคโกะ นอกจากนั้น ยัง

เปนผูชักนําเขาเขาสูวงการสรางงานกราฟฟตี้อีกดวย แสดงใหเห็นวา เพื่อน นาจะเปนปจจัยที่มีผลตอ

การเริ่มตนสรางอัตลักษณของปารคโกะ 

  ศิลปนที่กราฟฟตี้นั้นมีการสรางงานในหลายรูปแบบ ซึ่งปารคโกะไดเลาใหฟงถึงศิลปนและ

รูปแบบการสรางงานของเขาที่เขาชื่นชอบใหฟงวา  “ผมชอบอารตติสคนหนึ่งชื่อ Banksy ยุคนั้นเขายัง

ไมดังขนาดนี้...เปนฝรั่งครับ เปนกราฟฟตี้ อารตติสคนหนึ่ง ซึ่งเขาจะเลนกับรูปแบบสังคมนั้นๆ มีการ

ลอเลียน แตวาผมไมเกงตอนนั้น ทําสนุกๆเฉยๆ ก็จะมีลอเลียนบาง เปนแนวลอเลียนทางดานการเมือง

บาง  หรือวาอะไรอยางนี้” (ภาณุพงศ เปรมวรานนท. 2555: สัมภาษณ) ซึ่งปารคโกะไดใหความหมาย

เกี่ยวกับงานกราฟตี้ไววา “ผมวานะ รูปแบบของกราฟตี้มันเปนรูปแบบคัลเจอรมากกวา คือหลักๆเนี่ย

มันจะมีรูปแบบของคัลเจอร ไปเขียนวาพอกูใหญ โรงเรียนนี้พอทุกสถาบัน จริงๆกราฟตี้มันเกิดจากพวก
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นั้นแหละครับ มันเกิดจากการที่บอกถิ่นฐานตัวเองวาเปนอะไร เปนใคร ในชวงเวลาหนึ่ง และเขาก็ข้ึนไป

เขียนวาเขาทําอะไรอยู แตวาผมกับรุนพี่ผม มองวาชอบเพราะวามันสวย คือไมไดมองเพราะมันเยอะ 

หรือวามันไดรับความนิยม หรือวาคนรูจักเยอะ แตวาตอนนั้นใจชอบจริงๆเพราะวามันสวย ตอนนั้น

วัฒนธรรมฮิปฮอป(Hiphop)เขามาแรงมาก” (ภาณุพงศ เปรมวรานนท. 2555: สัมภาษณ)   

   งานกราฟฟตี้นั้นมีหลายประเภท เชน “Tag” หรือ การเซ็นตลายเซ็นหรือนามแฝงของแตละ

คน Throw-ups คือการเขียนเร็ว ๆ ดวยสีจํานวนนอย  Fill-in หรือ Piece คือ Throw-ups ที่ดูซับซอนขึ้น 

Blockbuster คือ Fill-in ที่เขียนที่ตั้งใจเขียนทั้งผนัง Block หรือ Bubble คือ การเขียน Tag ที่ดูมีมิติมาก

ข้ึน  Wildstyle หรือ Wickedstyle มีการเกาะเกี่ยวกันของตัวหนังสือ  Production คือ การรวมรอยขูด

ขีดเขียนทุกรูปแบบไวดวยกัน และ Character คือการพนเปนรูปคน หรือคาแรคเตอรตางๆไมวาจะเปน

ตัวการตูน หรือเปนภาพเสมือนจริงของดารานักรอง หรืออาจเปนตัวการตูนที่ผูสรางงานออกแบบเอง

เพื่อเปนสัญลักษณประจําตัว (วิกิพีเดีย. 2555: ออนไลน)  

  ซึ่งกราฟฟตี้นั้น เปน 1 ใน 4 ปจจัย ที่ทําใหวัฒนธรรมฮิปฮอปเกิดขึ้น ฮิปฮอปนั้นเปนแนว

ดนตรีที่เกิดขึ้นในชวงยุคป ค.ศ.1970 และไดรับความนิยมแพรหลายจนเปนที่รูจักกันอยางกวางขวาง 

จนไมไดถูกจํากัดวาเปนแคแนวดนตรีชนิดหนึ่งอีกตอไป แตไดรับการยกระดับใหเปนวัฒนธรรมอยาง

หนึ่งดวย ซึ่งการจะเกิดวัฒนธรรมฮิปฮอปขึ้นไดนั้น ตองมีปจจัย 4 อยางมาประกอบ ไดแก กราฟฟต้ี 

คือ การเพนทหรือพนกําแพง  ดีเจ(DJ) คือ ผูเปดแผนเพลง  บี-บอย(B-Boy)คือ กลุมคนที่มาเตนใน

ลักษณะเบรคแดนซ (break dance)ในชวงที่ดีเจกําลังเซ็ตแผนเพลง และเอ็มซี(MC)หรือ ผูดําเนิน

รายงาน(วิกิพีเดีย. 2555: ออนไลน) 

  จะเห็นไดวา กราฟฟตี้ที่เปนองคประกอบหนึ่งของวัฒนธรรมฮิปฮอปนั้นไดเขามาแพรหลาย

ในประเทศไทยและกลายเปนที่นิยมรวมถึงมีอิทธิพลตอวัยรุนไทยเปนอยางมาก แสดงใหเห็นวา กราฟ

ฟตี้และวัฒนธรรมฮิปฮอปนั้น อาจเปนปจจัยที่มีผลตอการเริ่มตนสรางอัตลักษณของปารคโกะ 

โดยเฉพาะ Banksy ศิลปนที่สรางงานกราฟฟตี้ในแนวคาแรคเตอร 

  ปารคโกะไดเลายอนอดีต รําลึกถึงชวงเวลาที่ไดตะลุยทํางานกราฟฟตี้อยางสนุกสานใหฟงวา 

“ประมาณ 7-8 ปที่แลว  ชวงนั้นวัฒนธรรมฮิปฮอปกําลังเขามาเยอะมาก..ตอนนั้นลุยอยางเดียว ลุย

ออกทําเที่ยวสนุกสนานมีความสุข มันเหมือนวาชวงนั้นผมอยูกับเพื่อนที่กําลังคนหาดวยกัน คือตางคน

ตางมีความมุงมั่น ไมรูวาหาอะไรแตก็ไปหา เจออะไรก็ไปทํา ไปเที่ยวเลนกัน ไปแบบเที่ยวกลางคืนแบบ

เปน 4-5 เดือนติดกันทุกอาทิตย 4 วัน ก็ทํามาแลวชวงเวลานั้น” (วิกิพีเดีย. 2555: ออนไลน)   

    ซึ่งงานกราฟฟตี้คัลเจอรที่ปารคโกะไดลุยทําในตอนนั้น โดยมากจะมีลักษณะเปนสติ๊กเกอร 

ซึ่งเขาไดอธิบายถึงลักษณะของงานกราฟฟตี้ที่ทําใหฟงวา “อยางผมก็จะเนนทํางานใหจบเปนชิ้น ทํา

เปนสติ๊กเกอรข้ึนมา ซึ่งอาจจะเปนคาแรคเตอรการตูนบาง ลอเลียนพื้นที่ตรงนั้นบาง...ใชมารคเกอรวาด 
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แลวก็ตัด แลวก็ไปแปะ มันเร็วกวาไงครับ เร็วกวาจะไปวาด และผมรูสึกวามันดูสวยกวาดวย” (วิกิพีเดีย. 

2555: ออนไลน) ซึ่งสําหรับปารคโกะนั้น เขารูสึกวาเปนการทําใหพื้นที่ตรงนั้นดูสวยขึ้นและดูดีกวาการ

เอาปากกาไปเขียนชื่อแลวก็จบ 

   ปารคโกะนําเสนองานกราฟฟตี้ในรูปแบบของสติ๊กเกอรรูปคาแรคเตอรการตูน เนื่องจากเขา

ชอบความนารักในการตูน โดยเฉพาะการตูนญี่ปุนในยุคเกา ดังที่เขากลาววา “ผมมีความรูสึกวาใช

การตูนมันนารักไง และผมชอบดวยไง ผมเปนคนชอบอานการตูนพวกการตูนโบราณอยางเชน เทสึกะ 

โอซามุ เจาหนูอะตอม นึกออกไหมครับ อะไรอยางนี้ ชอบก็เลยพยายามลองวาดคาแรคเตอรดู”  

(ภาณุพงศ เปรมวรานนท. 2555: สัมภาษณ)  

   นอกจากนั้น ปารคโกะยังชอบของเลนแบบไวนิล ฟกเกอร เชน หมีแบรบริค(Bear Brick) 

อีกดวย โดยเฉพาะในสวนของรูปทรงที่มีความมนและเนี้ยบ ทําใหทุกอยางดูกลมสมสวน ดังที่เขาได

กลาวไววา “ผมชอบเร่ืองเชฟเรื่องเคิฟ(Curve) ผมชอบความเปนเคิฟของมันเลยหยิบพวกนี้มาใช  

ความกลม การใชเชฟงายๆเอามาสรางอะไรขึ้นมาประมาณนั้น” (ภาณุพงศ เปรมวรานนท. 2555: 

สัมภาษณ) 

  และในสวนของแนวคิดในการสรางงานคาแรคเตอรนั้น ปารคโกะไดรับแนวคิดในการบงบอก

ตัวตนมาและการสรางสิ่งใหมเสมอมาจากศิลปะแนวสตรีท อารต ดังที่เขาไดบอกวา “และก็มันมีเร่ือง

หนึ่งที่ผมไดจากสตรีท อารตเยอะคือเร่ืองของสไตลคัลเจอรของเขาคือการบงบอกตัวตน ดังนั้นเราตอง

หาอะไรก็ตามที่เราไมเคยเห็น นั่นแหละคือการสรางสิ่งใหมเสมอ นั่นคือโลกของสตรีท อารต ผมไปได

ความรูสึกจากตรงนั้นมาเยอะ สรางของตัวเอง ก็เลยเริ่มทําคาแรคเตอรของตัวเองมาเรื่อยๆ” (ภาณุพงศ 

เปรมวรานนท. 2555: สัมภาษณ) 

  จากการเขาสูวงการกราฟฟตี้ เปนจุดเริ่มตนที่ทําใหปารคโกะมีโอกาสไดสรางงานคาแรคเตอร 

ซึ่งมีแรงบันดาลใจมาจากความชอบในการตูนญี่ปุนในยุคเกา และความชอบในรูปทรงอันโคงมนของ

ของเลนแบบไวนิล ฟกเกอร นอกจากนั้น ยังไดแนวคิดในการสรางงานแบบสตรีท อารต ในเรื่องการ

สรางงานแบบบงบอกตัวตนและการสรางสิ่งใหมอยูเสมออีกดวย ซึ่งทั้งหมดนี้ไดผสมผสานและหลอ

หลอมจนกลายเปนอัตลักษณในผลงานคาแรคเตอรของปารคโกะ แสดงใหเห็นวา กราฟฟตี้ การตูน

ญี่ปุนและแนวคิดของสตรีท อารตนั้น อาจเปนปจจัยที่มีผลตอการสรางอัตลักษณของปารคโกะ 
 

 

  การพัฒนาอัตลักษณ   
  ตอมารุนพี่ไดชวนไปเรียนการสรางภาพกราฟกดวยโปรแกรมอิลลัสเตรเตอร ปารคโกะจึงไป

ลงทะเบียนเรียนและซื้อหนังสือกลับมาฝกตอที่บาน และหลังจากนั้นก็เร่ิมต้ังใจฝกฝนอยางจริงจัง 
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  จะเห็นไดวา ความรักและความอยากไดรับการยอมรับจากคุณแมนั้น เปนแรงผลักดันที่ทําให

ปารคโกะลุกข้ึนมาเปลี่ยนแปลงตัวเอง โดยการพัฒนาความสามารถอยางจริงจังเพื่อใหไดรับการ

ยอมรับจากคุณแม แสดงใหเห็นวา ความอยากไดรับการยอมรับจากคุณแมนั้น อาจเปนปจจัยหนึ่งที่มี

ผลตอการพัฒนาอัตลักษณของปารคโกะ ในแงของการเปนแรงผลักดัน 

  ในการฝกฝนการใชงานโปรแกรมอิลลัสเตรเตอรในการวาดรูปนั้น ปารคโกะสามารถพัฒนา

ตนเองไดอยางรวดเร็ว เนื่องจากเปนคนที่มีสมาธิจดจออยูกับส่ิงใดสิ่งหนึ่งไดนานๆ ซึ่งเขาถือวาสิ่งนี้คือ

ความโชคดีของเขา “ผมถือวาผมโชคดีมากกวา ผมโชคดีไมรูเปนอะไร มันเหมือนโรคจิต เวลาอยูแลว

ตั้งใจทํา มันจะทําไปเรื่อยๆเลย และมันจะหยุดไมได มันจะรูตัวอีกทีคือผานไปแลว 8 ชั่วโมง...ผมโชคดี

ที่ผมมีตรงนั้นนะ เลยพัฒนาตัวเองไดเร็ว เพราะวาทุกคนก็จะบอกวาพัฒนาไดเร็ว ผมก็รูสึกวา บาง

ชวงเวลาผมพัฒนาเร็ว  เพราะวาผมทําตลอด ผมสามารถเสก็ตซคาแรคเตอรเซ็ต ซาย ขวา หนา หลัง 

วันหนึ่งได 100 เสก็ตซก็ทํามาแลว” (ภาณุพงศ เปรมวรานนท. 2555: สัมภาษณ) 

  จะเห็นไดวา การมีสมาธิจดจอในการทํางานและความขยันอดทน ทําใหภายในเวลาเพียงแค  

6 เดือน ปารคโกะก็สามารถวาดคาแรคเตอรไดเปนอยางดี แสดงวา ความมีสมาธิ ขยันและอดทน ซึ่ง

เปนลักษณะสวนตัวของปารคโกะนั้น อาจเปนปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาอัตลักษณของปารคโกะ 

  นอกจากนั้น ปารคโกะยังมีวิธีการพัฒนาผลงานโดยการสรางพันธกิจกับตัวเอง โดยการตั้งใจ

ที่จะสรางคาแรคเตอรข้ึนมาวันละ 1 ตัว ดังที่เขาบอกวา “งานพวกทุกวันนี้ก็ยังทําอยูนะครับ เห็นมั้ย มัน

จะมีเลข 001 ตอนนี้อยูที่เลข 142 แตผมไมไดเอาลงเลย ไมไดอัพเลย  ผมตั้งใจวาวันหนึ่งผมจะวาด

อะไรก็ไดเสก็ตซอะไรก็ไดทุกวันที่นึกออกตองทํา 1 ชิ้น” (ภาณุพงศ เปรมวรานนท. 2555: สัมภาษณ) 

แสดงใหเห็นวา การสรางพันธกิจใหกับตัวเองนั้น อาจเปนอีกหนึ่งปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาอัตลักษณ

ของปารคโกะ 

  อีกเหตุหนึ่งที่ทําใหปารคโกะพยายามสรางงานทุกวันคือ ไมอยากใหตนเองลืมอัตลักษณเดิม

ของตัวเอง  ดังที่เขากลาวไววา “ผมพยายามทํามันทุกวันไปเรื่อยๆ เพราะผมชอบมันที่สุด แตวาผมก็

ตองไปหาอยางอื่นเขามาบวกดวย แตตอนชวงเวลาที่ผมไปหาอยางอื่นเขามาบวกกับสไตลเดิม ผมไม

อยากใหผมลืมส่ิงที่เคยมีนะครับ และยังใชลักษณะเสนเดิม ยังใชอะไรแบบเดิมและเอาอยางอื่นเขามา

ผสม ไมใชกลายเปนแกนหลักประมาณนั้น ก็เลยพยายามตองมีทุกวัน” (ภาณุพงศ เปรมวรานนท. 

2555: สัมภาษณ)  

  จะเห็นไดวา การสรางผลงานทุกวันนั้นสามารถรักษาอัตลักษณเดิมไว แมวาจะนําสิ่งใหมมา

ผสมผสาน แสดงใหเห็นวา อาจเปนปจจัยที่มีตอการพัฒนาอัตลักษณของปารคโกะ ในแงของการคง 

อัตลักษณเดิมไว 
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  ซึ่งปารคโกะคิดวาสิ่งที่ถือเปนอัตลักษณอยางหนึ่งในงานของเขาที่ทําใหคนชอบนั้นคือ 

ลักษณะของลายเสน และเนื้อหาที่หยิบมาเลนนั้นมีความนารักและกวนตีนผสมกัน นอกจากนั้น เขายัง

บอกอีกวา “ผมเชื่อวาคนที่เขาเห็นเขานาจะชอบผมเรื่องความสดใหมการพัฒนา ลักษณะลายเสน ฟก

เกอรของความนารักของมันดวย บวกกับความดูแสบ  อันนี้ผมคิดวานะ” (ภาณุพงศ เปรมวรานนท. 

2555: สัมภาษณ) 

  นอกจากลักษณะของลายเสนแลว เขายังชอบใหคนจดจําเขาเรื่องสีอีกดวย ซึ่งเขาไดให

เหตุผลไววา “ผมมีความรูสึกวาเวลาเขาพูดสีข้ึนมามันนาสนใจ  ผมวามันเปนสิ่งที่นาสนใจที่สุด ผมวา

การจดจําคนครั้งแรก  หันไปแวบแรก สามารถบอกไดเลยวาอันนี้พาสเทลนี่หวา หรือเอิรธโทน นึก

ออกมั้ยครับ ผมวามันใหความรูสึกที่ดี ผมเลยชอบใชสีนอยและหาคูสีที่นาสนใจอยางเชนเขียวกับชมพู 

ถาผมใชเขียวแรงกวานี้หนอย มันก็เร่ิมมันจะดูแบบวาแข็งไปอะไรอยางนี้” (ภาณุพงศ เปรมวรานนท. 

2555: สัมภาษณ) ดวยเหตุนี้ ในงานคาแรคเตอรของเขาจึงใชสีนอย ซึ่งเขาไดจํากัดสีวาในคาแรคเตอร 

1 ตัว จะใชสีไมเกิน 7 สี และจะมีการจะใชสีซ้ําๆกัน ซึ่งเขาบอกวาเปนความชอบสวนตัวของเขา 

   นอกจากนั้น หากเปดดูรูปถายในเฟซบุคของปารคโกะ จะเห็นวาเขามักจะใสหมวกอยู

ตลอดเวลา ซึ่งเขาบอกวาเปนเพราะเขาเปนคนชอบใสหมวกและมีหมวกอยูเปนจํานวนมาก ซึ่งการ

ชอบใสหมวกของเขานั้นไดถูกถายทอดลงไปในคาแรคเตอรดวยเชนกัน ดังจะเห็นไดจากคาแรคเตอร

ของปารคโกะนั้นจะใสหมวกเกือบทุกตัว 

   วิธีการสรางงานของปารคโกะนั้น มักใหเวลาสวนใหญไปกับการวาด ไมสามารถบอกไดวาแต

ละชิ้นใชเวลาเทาไหร เนื่องจากในการวาดแตละครั้ง เขาไมไดวาดเพียงตัวเดียว แตเขาจะชอบซื้อ

กระดาษคารสันแผนใหญมา และจะวาดจนเต็มแผน จากนั้นจึงถายภาพเก็บไวแลวคอยๆนําไปสรางใน

คอมพิวเตอรทีละตัว   

  สวนเทรนดนั้น ไมมีผลตอการสรางงานของปารคโกะ ดังที่เขาบอกวา “เทรนดอยางเชนแบบ

วา มันก็เหมือนแฟชั่นมันมาแลวมันก็ไป อยูที่วาเราจะแข็งแรงและเปนออริจินอลในสายหนึ่ง และใหคน

เดินกลับมาหรือเปลา  อยางผมทํางานใหลูกคาผมเซ็ตเทรนด แตวาผมทํางานของผมเองไมมี  ผมเปน

ตัวของตัวเองที่สุด” (ภาณุพงศ เปรมวรานนท. 2555: สัมภาษณ) 
 

  การเผยแพรอัตลักษณ 
  และจากที่ไดไปเรียนโปรแกรมสรางภาพมา ปารคโกะก็ไดนําความสามารถที่พัฒนาขึ้นมา

วาดคาแรคเตอรเลน ซึ่งในชวงเวลานั้น เว็บไซตแบบคอมมูนิตี้ เชน มายสเปซ กําลังเปนที่นิยม และเขา

ไดนําผลงานของตนเองไปเผยแพรในนั้น “ตอนนั้นเปนเว็บไซตแรกที่ดันเรื่องดนตรีกับเร่ืองศิลปะ  มัน

เลยเกิดคอมมิวนิตี้ ชวงเวลานั้นเราเลยไปสรางตัวตนในนั้น  ปรากฏวาลายเสนแบบผม มันเปนชวง
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จังหวะพอดีที่ฮิปฮอป หรือวางานในรูปแบบผมมันกําลังบูมพอดี  คนก็เลยเริ่มรูจักกันเยอะ  มันก็เหมือน

โชคดี” (ภาณุพงศ เปรมวรานนท. 2555: สัมภาษณ)  

  นอกจากนั้น ยังนําเผยแพรในเฟซบุคอีกดวย ซึ่งสิ่งที่ปารคโกะคาดหวังจากการนําผลงานลง

เผยแพรในเว็บไซตนั้นคือ” การยอมรับครับ การมีตัวตน แคสองอยางนี้ครับ...วามีคนคนนี้อยู  ผมวา

การยอมรับของผม ผมไมไดตองการจากวงกวาง แตผมแคมีความรูสึกวาคนที่เขาชอบงานผมและเขา

เห็นงานผมและเขามีความรูสึกดีผมก็พอแลว เออ อีกอยางคือการยอมรับจากคนที่เปนแฟน” (ภาณุ

พงศ เปรมวรานนท. 2555: สัมภาษณ)  

   ส่ิงที่ปารคโกะตองการมีเพียงการยอมรับ และการรับรูในตัวตนของเขา ดังนั้น ความสุขจาก

การสรางงานคาแรคเตอรของปารคโกะนั้น เกิดจากการไดเห็นวามีใครสักคนชื่นชอบผลงานของเขา 

ดังที่เขาเลาใหฟงวา เขาเคยทํางานคาแรคเตอรชิ้นใหญไปติดหนาเซ็นทรัลเวิรลหลังจากโดนเผา แลวมี

คนเดินผานมาแลวรูสึกวางานของเขานารัก อยากถายรูปดวย เพียงแคนั้นเขาก็รูสึกดีใจมากแลว  

  “ผมยังไมเคยคิดเลยวางานพวกนี้จะเอาไปสรางอะไรตอ ไมเคยคิดเลย ไมเคย ยังไมเคยคิดถึง

ข้ันวาจะทําใหเปนแอนนิเมชั่น เปนการตูน แตวาตอนนี้อยากทํามันใหเราแบบวา มีเครื่องยึดเหนี่ยววานี่

คือส่ิงที่ตัวเองเปน  พัฒนาและมองวาเรากําลังเดินไปทางไหน  เรากําลังหยิบจับอะไรอยู  เรากําลังเจอ

อะไรในชวงเวลานั้น เหมือนเปนไดอารี่สวนตัว ยังไมไดมองวาอันนั้นทําเงินแนนอนอะไรอยางนี้ ยังไมได

คิดครับ” (ภาณุพงศ เปรมวรานนท. 2555: สัมภาษณ)  

  ปารคโกะไดใหทรรศนะตอวงการคาแรคเตอรในประเทศไทยไววา “ผมวาคนทําคาแรคเตอร

จริงๆเกงมากบานเรา  ผมวาจินตนาการมันไมมีจํากัด เร่ืองสไตลเอามองตามความเปนจริง  คนสราง

งานคาแรคเตอรในบานเราแข็งแรงนะ ทั้งคอมมิวนิตี้ เทียบกันงายๆ บอกไดวาคาแรคเตอรตัวนี้มาจาก

เมืองไทย อันนี้ผมก็วาชัดเจนแลว ผมแบบชอบ อยางผมอยางนี้ผมใหความรูสึกดีกับพวกบีบอย พวก

แบบวาทางของพี่บอย โกสิยพงษ ที่ทําหนาทําอะไรพวกนั้น  ผมใหความรูสึกวาเนี่ย พวกเขาและคน

แบบนี้กําลังขึ้นมาเรื่อยๆ...ผมวาวงการคาแรคเตอรผมวากําลังเติบโต” (ภาณุพงศ เปรมวรานนท. 

2555: สัมภาษณ)  

  ในชวงเวลาของการสรางงานคาแรคเตอรนั้น ปารคโกะถือเปนชวงเวลาแหงการพักผอน ที่ทํา

ใหเขารูสึกเพลิดเพลินและมีความสุข  การสรางคาแรคเตอรของเขา ณ วันนี้ เปนเสมือนไดอารี่ที่

ถายทอดและบันทึกเรื่องราวประสบการณตางๆนานาที่ผานเขามาในชีวิต เพื่อที่วันหนึ่งขางหนาเขาจะ

สามารถยอนกลับไปดูประวัติศาสตรแหงชีวิต ผานตัวคาแรคเตอรที่เขารักเหลานี ้
  ตลอดเสนทางในการสรางอัตลักษณของปารคโกะตั้งแตจุดเริ่มตนของความคิด การ

พัฒนาอัตลักษณ ตลอดจนการเผยแพรอัตลักษณนั้น ประกอบดวยหลายๆสิ่งที่อาจเปนปจจัยที่มี

อิทธิพลตอความคิด และสงผลตอแนวปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 
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  2.2 ปจจยัทีม่ีผลตอกระบวนการสรางอัตลักษณของ P4rko   

                ปจจัยที่มีผลตอกระบวนการสรางอัตลักษณของปารคโกะนั้น เร่ิมตนจากความเปนเด็ก

ดื้อของตัวเอง ที่มักจะชอบลองสิ่งตางๆดวยตนเอง และในชวงมัธยมปลายนั้น เขามีโอกาสไดรูจักรุนพี่ที่

อยูในวงการกราฟตี้ ซึ่งมีอิทธิพลตอเขาในหลายเรื่อง เชน การศึกษาตอ และการชักนําเขาเขาสูการ

สรางงานกราฟตี้ เขาไดออกตระเวณสรางงานกราฟฟตี้กับรุนพี่คนนี้ ไปทั่วกรุงเทพอยางสนุกสนาน จะ

เห็นไดวา เพื่อนนั้นมีผลตอแนวทางในการตัดสินศึกษาตอของปารคโกะ นอกจากนั้น ยังเปนผูชักนําเขา

เขาสูวงการสรางงานกราฟฟตี้อีกดวย แสดงใหเห็นวา เพื่อน นาจะเปนปจจัยที่มีผลตอการเริ่มตน

สรางอัตลักษณของปารคโกะ 

        ปารคโกะเริ่มสรางงานกราฟฟตี้ในชวงที่วัฒนธรรมฮิปฮอปกําลังถูกเผยแพรเขามา ซึ่งเขา

ชอบกราฟฟตี้เนื่องจากเห็นวาเปนงานที่สวย และศิลปนสรางงานกราฟฟตี้ที่ปารคโกะชื่นชอบนั้นคือ 

Banksy ที่สรางงานกราฟฟตี้ในแนวคาแรคเตอรลอเลียนสังคม แสดงใหเห็นวา กราฟฟตี้และ

วัฒนธรรมฮิปฮอปนั้น อาจเปนปจจัยที่มีผลตอการเริ่มตนสรางอัตลักษณของปารคโกะ โดยเฉพาะ 

Banksy ศิลปนที่สรางงานกราฟฟตี้ในแนวคาแรคเตอร 

       ปารคโกะไดออกตะลุยทํางานกราฟฟตี้ โดยมักจะทําเปนสติ๊กเกอรคาแรคเตอรการตูน 

เนื่องจากเขาชอบความนารักในการตูน โดยเฉพาะการตูนญี่ปุนในยุคเกา นอกจากนั้น ปารคโกะยัง

ชอบของเลนแบบไวนิล ฟกเกอร เชน หมีแบรบริค อีกดวย โดยเฉพาะในสวนของรูปทรงที่มีความมน

และเนี้ยบ ทําใหทุกอยางดูโคงกลมสมสวน โดยใชรูปทรงงายๆ และปารคโกะยังไดรับแนวคิดในการ

สรางงานโดนการบงบอกตัวตนและการสรางสิ่งใหมเสมอมาจากศิลปะแนวสตรีท อารต อีกดวย แสดง

ใหเห็นวา การตูนญี่ปุนและแนวคิดของสตรีท อารตนั้น อาจเปนปจจัยที่มีผลตอการสรางอัตลักษณของ

ปารคโกะ 

       ตอมารุนพี่ไดชวนไปเรียนการสรางภาพกราฟกดวยโปรแกรมอิลลัสเตรเตอร ปารคโกะจึง

ไปลงทะเบียนเรียนและซื้อหนังสือกลับมาฝกตอที่บาน และหลังจากนั้นก็เร่ิมต้ังใจฝกฝนอยางจริงจัง 

จนสามารถพัฒนาตนเองไดอยางรวดเร็ว เนื่องจากเปนคนที่มีสมาธิจดจออยูกับส่ิงใดสิ่งหนึ่งไดนานๆ 

ซึ่งเขาถือวาส่ิงนี้คือความโชคดีของเขา จะเห็นไดวา การมีสมาธิจดจอในการทํางานและความขยัน

อดทน ทําใหภายในเวลาเพียงแค 6 เดือน ปารคโกะก็สามารถวาดคาแรคเตอรไดเปนอยางดี แสดงวา 

ความมีสมาธิ ขยันและอดทน ซึ่งเปนลักษณะสวนตัวของปารคโกะนั้น อาจเปนปจจัยที่มีผลตอการ

พัฒนาอัตลักษณของปารคโกะ 

       นอกจากนั้น ปารคโกะยังมีวิธีการพัฒนาผลงานโดยการสรางพันธกิจกับตัวเอง โดยการ

ตั้งใจที่จะสรางคาแรคเตอรข้ึนมาวันละ 1 ตัว แสดงใหเห็นวา การสรางพันธกิจใหกับตัวเองนั้น อาจเปน

อีกหนึ่งปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาอัตลักษณของปารคโกะ 
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       อีกเหตุหนึ่งที่ทําใหปารคโกะพยายามสรางงานทุกวันคือ ไมอยากใหตนเองลืมอัตลักษณ

เดิมของตัวเอง  จะเห็นไดวา การสรางผลงานทุกวันนั้นสามารถรักษาอัตลักษณเดิมไว แมวาจะนําสิ่ง

ใหมมาผสมผสาน แสดงใหเห็นวา อาจเปนปจจัยที่มีตอการพัฒนาอัตลักษณของปารคโกะ ในแงของ

การคงอัตลักษณเดิมไว 

       ซึ่งปารคโกะคิดวาส่ิงที่ถือเปนอัตลักษณอยางหนึ่งในงานของเขาที่ทําใหคนชอบนั้นคือ 

ลักษณะของลายเสน และเนื้อหาที่หยิบมาเลนนั้นมีความนารักและกวนตีนผสมกัน นอกจากลายเสน

แลว เขายังชอบใหคนจดจําเขาเรื่องสีอีกดวย ดวยเหตุนี้ ในงานคาแรคเตอรของเขาจึงใชสีนอย ซึ่งเขา

ไดจํากัดสีวาในคาแรคเตอร 1 ตัว จะใชสีไมเกิน 7 สี และจะมีการจะใชสีซ้ําๆกัน ซึ่งเขาบอกวาเปน

ความชอบสวนตัวของเขา 

       ปารคโกะนั้นชอบใสหมวกและมีหมวกอยูเปนจํานวนมาก ซึ่งการชอบใสหมวกของเขานั้น

ไดถูกถายทอดลงไปในคาแรคเตอรดวยเชนกัน ดังจะเห็นไดจากคาแรคเตอรของปารคโกะนั้นจะใส

หมวกเกือบทุกตัว และวิธีการสรางงานของปารคโกะนั้น เขาจะชอบวาดคาแรคเตอรหลายๆตัวลงไปใน

กระดาษแผนใหญและวาดจนเต็มแผน จากนั้นจึงถายภาพเก็บไวแลวคอยๆนําไปสรางในคอมพิวเตอร

ทีละตัว  

       และจากที่ไดไปเรียนโปรแกรมสรางภาพมา ปารคโกะก็ไดนําความสามารถที่พัฒนาขึ้นมา

วาดคาแรคเตอรเลน ซึ่งในชวงเวลานั้น เว็บไซตแบบคอมมูนิตี้ เชน มายสเปซ กําลังเปนที่นิยม และเขา

ไดนําผลงานของตนเองไปเผยแพรเพื่อสรางตัวตนในนั้น นอกจากนั้น ยังนําเผยแพรในเฟซบุคอีกดวย 

ซึ่งสิ่งที่ปารคโกะคาดหวังจากการนําผลงานลงเผยแพรในเว็บไซตนั้นคือ การยอมรับ และการรับรูใน

การมีตัวตนของเขา และแคไดรูวามีคนชอบในผลงาน เขาก็รูสึกดีแลว    

       ปารคโกะถือการสรางงานคาแรคเตอรนั้นเปนการพักผอนอยางหนึ่งที่ทําใหเขารูสึก

เพลิดเพลิน  การสรางคาแรคเตอรของเขา ณ วันนี้ เปนเสมือนไดอาร่ีบันทึกเรื่องราวประสบการณตางๆ

นานาที่ผานเขามาในชีวิต ของเขา 
 

  2.3 สรุปผลกระบวนการสรางอัตลักษณของ P4rko 

         จากการศึกษาวิเคราะหสามารถสรุปไดวา กระบวนการสรางอัตลักษณของปารคโกะนั้น 

เร่ิมตนในชวงมัธยมปลาย ซึ่งเขาไดถูกชักนําใหเขาสูการสรางงานกราฟฟตี้จากรุนพี่คนหนึ่ง ทําใหปารค

โกะไมคอยสนใจการเรียนในมหาวิทยาลัย และไดออกเที่ยวและสรางงานกราฟตี้กับรุนพี่คนนี้ไปทั่ว

กรุงเทพอยางสนุกสนาน  

         ปารคโกะเริ่มสรางงานกราฟฟตี้ในชวงที่วัฒนธรรมฮิปฮอปกําลังถูกเผยแพรเขามา และ

ศิลปนสรางงานกราฟฟตี้ที่ปารคโกะชื่นชอบนั้นคือ Banksy ที่สรางงานกราฟฟตี้ในแนวคาแรคเตอร
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ลอเลียนสังคม  เขาไดออกตะลุยทํางานกราฟฟตี้ โดยมักจะทําเปนสติ๊กเกอรคาแรคเตอรการตูน 

เนื่องจากเขาชอบความนารักในการตูน โดยเฉพาะการตูนญี่ปุนในยุคเกา นอกจากนั้น ปารคโกะยัง

ชอบของเลนแบบไวนิล ฟกเกอร เชน หมีแบรบริค และปารคโกะยังไดรับแนวคิดในการสรางงานโดน

การบงบอกตัวตนและการสรางสิ่งใหมเสมอมาจากศิลปะแนวสตรีท อารต อีกดวย ซึ่งความชอบในงาน

กราฟฟตี้แนวคาแรคเตอร การตูนญี่ปุนยุคเกาและแนวคิดในการสรางงานของสตรีท อารต นั้น ทั้งหมด

นี้ไดผสมผสานและหลอหลอมจนกลายเปนอัตลักษณในผลงานคาแรคเตอรของปารคโกะ  

         ตอมารุนพี่ไดชวนไปเรียนการสรางภาพดวยโปรแกรมกราฟก ปารคโกะจึงไปลงทะเบียน

เรียนและซื้อหนังสือกลับมาฝกตอที่บาน และหลังจากนั้นก็เร่ิมต้ังใจฝกฝนอยางจริงจัง จนสามารถ

พัฒนาตนเองไดอยางรวดเร็ว ซึ่งภายในเวลาเพียงแค 6 เดือน ปารคโกะก็สามารถวาดคาแรคเตอรได

เปนอยางดี นอกจากนั้น ปารคโกะยังมีวิธีการพัฒนาผลงานโดยการสรางพันธกิจกับตัวเอง โดยการ

ตั้งใจที่จะสรางคาแรคเตอรข้ึนมาวันละ 1 ตัว ซึ่งนอกจากจะไดฝกฝนฝมือแลว ยังเปนการตอกย้ําไมให

ลืมอัตลักษณเดิมอีกดวย และยังวิธีการสรางงานโดยวาดคาแรคเตอรหลายๆตัวลงไปในกระดาษแผน

ใหญจนเต็ม จากนั้นจึงถายภาพเก็บไวแลวคอยๆนําไปสรางในคอมพิวเตอรทีละตัว 

         ปารคโกะคิดวาสิ่งที่ถือเปนอัตลักษณอยางหนึ่งในงานของเขาคือ ลักษณะของลายเสน 

และเนื้อหาที่หยิบมาเลนนั้นมีความนารักและกวนตีนผสมกัน และ เขายังชอบใหคนจดจําเขาเรื่องสีอีก

ดวยนอกจากนั้น การชอบใสหมวกของเขาก็ยังถูกถายทอดลงไปในคาแรคเตอรดวยเชนกัน ดังจะเห็น

ไดจากคาแรคเตอรของปารคโกะนั้นจะใสหมวกเกือบทุกตัว  

        เมื่อสรางคาแรคเตอรเสร็จ ปารคโกะไดนําผลงานของตนเองไปเผยแพรเพื่อสรางตัวตนใน

เว็บไซตแบบคอมมูนิตี้ เชน มายสเปซ นอกจากนั้น ยังนําเผยแพรในเฟซบุคอีกดวย ซึ่งสิ่งที่ปารคโกะ

คาดหวังจากการนําผลงานลงเผยแพรในเว็บไซตนั้นคือ การยอมรับ และการรับรูในการมีตัวตนของเขา 

และแคไดรูวามีคนชอบในผลงาน เขาก็รูสึกดีแลว    

         การสรางงานคาแรคเตอรนั้นถือเปนการพักผอนอยางหนึ่งปารคโกะ ที่ทําใหเขารูสึก

เพลิดเพลิน  การสรางคาแรคเตอรของเขานั้น เปนเสมือนไดอารี่บันทึกเรื่องราวประสบการณที่ผานเขา

มาในชีวิตของเขา 

        ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวา กระบวนการสรางอัตลักษณของปารคโกะนั้น เร่ิมตน

ความเปนเด็กดื้อของเขา และในชวงมัธยมปลายนั้น เขาไดถูกชักนําใหเขาสูการสรางงานกราฟฟตี้จาก

รุนพี่คนหนึ่ง และไดออกเที่ยวและสรางงานกราฟตี้กับรุนพี่คนนี้ไปทั่วกรุงเทพอยางสนุกสนาน โดย

ศิลปนสรางงานกราฟฟตี้ที่ปารคโกะชื่นชอบนั้นคือ Banksy ที่สรางงานกราฟฟตี้ในแนวคาแรคเตอร

ลอเลียนสังคม  
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         ปารคโกะไดออกตะลุยทํางานกราฟฟตี้ โดยมักจะทําเปนสติ๊กเกอรคาแรคเตอรการตูน 

เนื่องจากเขาชอบความนารักในการตูนญี่ปุนยุคเกา และยังชอบของเลนแบบไวนิล ฟกเกอร อีกดวย 

นอกจากนั้นปารคโกะยังไดรับแนวคิดในการสรางงานโดนการบงบอกตัวตนและการสรางสิ่งใหมเสมอ

มาจากศิลปะแนวสตรีท อารต ซึ่งความชอบในงานกราฟฟตี้แนวคาแรคเตอร การตูนญี่ปุนยุคเกาและ

แนวคิดในการสรางงานของสตรีท อารต นั้น ทั้งหมดนี้ไดผสมผสานและหลอหลอมจนกลายเปนอัต

ลักษณในผลงานคาแรคเตอรของปารคโกะ  

        ตอมาไดไปเรียนการสรางภาพดวยโปรแกรมกราฟกและซื้อหนังสือกลับมาฝกตอที่บาน 

และเริ่มตั้งใจฝกฝนอยางจริงจัง จนสามารถพัฒนาตนเองไดอยางรวดเร็ว ซึ่งภายในเวลาเพียงแค  

6 เดือน ปารคโกะก็สามารถวาดคาแรคเตอรไดเปนอยางดี นอกจากนั้น ปารคโกะยังมีวิธีการพัฒนา

ผลงานโดยการสรางพันธกิจกับตัวเอง โดยตั้งใจที่จะสรางคาแรคเตอรวันละ 1 ตัว ซึ่งนอกจากจะได

ฝกฝนฝมือแลว ยังเปนการตอกย้ําไมใหลืมอัตลักษณเดิมอีกดวย  

        ส่ิงที่ถือเปนอัตลักษณอยางหนึ่งในงานปารคโกะคือ ลักษณะของลายเสน และเนื้อหาที่

หยิบมาเลนที่มีความนารักและกวนตีนผสมกัน นอกจากนั้นการใชสีและการชอบใสหมวกให

คาแรคเตอรยังมาจากความชอบสวนตัวของเขาที่ถายทอดลงไปในคาแรคเตอรอีกดวย ปารคโกะไดนํา

ผลงานคาแรคเตอรของตนเองไปเผยแพรเพื่อสรางตัวตนในเว็บไซตมายสเปซและเฟซบุค ซึ่งสิ่งที่

คาดหวังจากการนําผลงานลงเผยแพรในเว็บไซตนั้นคือ การยอมรับ และการรับรูในการมีตัวตนของเขา 

และแคไดรูวามีคนชอบในผลงาน เขาก็รูสึกดีแลว    

        ปารคโกะถือวาการสรางงานคาแรคเตอรนั้นเปนการพักผอนอยางหนึ่ง ที่ทําใหเขารูสึก

เพลิดเพลิน  และเปนเสมือนไดอารี่บันทึกประสบการณตางที่ผานเขามาในชีวิตของเขา 
 

             2.4  ผูวิจัยนําผลการศึกษากระบวนการสรางอัตลักษณไปสอบทานกับผูสรางสรรค 
P4rko พบวา 

            ผลการศึกษาตั้งแตจุดเริ่มตนของความคิด การพัฒนา การเผยแพรอัตลักษณ และ

ปจจัยตางๆที่มีผลตอกระบวนการสรางอัตลักษณ แลวสรุปเปนกระบวนการสรางอัตลักษณในมุมมอง

ของผูวิจัยนั้น ผูสรางสรรคปารคโกะสอบทานแลวไดยืนยันวาถูกตอง และไมตองแกไขใดๆ 



244 
 
   
  ตาราง 8  รายละเอียดปจจัยเฉพาะบุคคลของผูสรางสรรค Parko 

 

จุดเริ่มตนของความคดิ 

เพศ อายุ ครอบครัว การศึกษา เพื่อน การทํางาน จุดเริ่มตนความสนใจ IDOL แรงบันดาลใจ จุดเริ่มตนสรางอัตลักษณ 

ชาย 
 
 
 
 

26 สนับสนุน 

อิสระ 
นิเทศศาสตร 
สาขาการโฆษณา 
ABAC 
 
 

แนวกราฟตี้  
คัลเจอร 

-นักออกแบบ
อิสระ รับงานจาก
เอเจนซี ่
-เสื้อยืดแบรนด
Madwork 

-เพื่อนชวนทาํงาน 
กราฟตี้ คัลเจอร โดย
สรางงานคาแรคเตอร
เปนสติ๊กอารต 

- -การตูนญี่ปุนโบราณ 
-รูปแบบของกราฟตี้ คัล
เจอรคือการบอกตวัตน
และตองหาสิ่งใหมที่ไมมี
ใครเคยเห็นเสมอ 

-ชอบงานกราฟตี้ ใน
รูปแบบสติ๊ก อารตมี
แนวคิดในการสรางงาน
คาแรคเตอรที่มีลักษณะ
เฉพาะตัว 

การพัฒนาอัตลกัษณ 
แนวคิด เทคนิค การตอยอด 

ชื่อแทนตัว แนวคิดงาน ลักษณะงาน อิทธิพลตองาน เครื่องมือ โปรแกรม 
กราฟก 

เทคนิค
เฉพาะตัว 

การพัฒนา
ฝมือ 

สินคา การ
วาจาง 

ขาย
ลิขสิทธิ์ 

Parko 
ชื่อเลน “ ปารค” 
ชอบนิสัยของ
พระเอกการตูน
ญี่ปุนชื่อ Parko 
จึงนํามาตั้ง 

-เนนในเรือ่งของ
รูปรางและส ี
-ใหดูนารัก เทห 
-เขียนเพื่อเปน
ไดอารี ่

- คาแรคเตอร
มักมีตัวเดียว
โดดๆ 

-กราฟตี้ คัลเจอร 
-สติ๊ก อารต 
-ของเลนไวนิลทอย 
-การตูนญี่ปุนยุค
เกา 

คอมพิวเตอร
และแบมบู 
วาคอม หรือ
เมาสแบบ
ปากกา 

อิลลัสเตรเตอร 
 

- การตั้งใจที่จะ
เสก็ตซงานทุก
วัน 

-ไมหวงั 
 

- - 

การเผยแพรอัตลกัษณ 
เว็บไซตทีใ่ชงานและจุดประสงคในการใชงานในแตละเว็บ วิธีการในการนําเสนอขอมูลตางๆบนเวบ็ไซต สิ่งที่ไดรบั/และคาดหวงัจะไดรับ 

เว็บสวนตัว เว็บบล็อก เว็บฝากผลงาน เว็บที่ใชบอยที่สุด ขอมูลในการอัพ ความถี่ในการอัพ แนวคิดในการอัพ ดานสังคม ดานการ
งาน 

อื่นๆ 

- 
 
 
 
 
 

เวิรเพรส ฟลิคเกอร เฟซบุค -ผลงานสําเร็จ ตามความสะดวก สรางคาแรคเตอร
ทุกวันจนถึง 500
ตัว แลวจะลงที ่
เดียวใหคนตกใจ 

-การยอมรับ
และการมี
ตัวตนวามี
คนๆนี้อยู 

-ไมหวงั -จะดันเปนกลุม
ศิลปะGone wine 
-แคชอบ และ 
อยากพัฒนาแลว
มองวามันกาํลัง
เดินไปทางไหน 
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ผูสรางสรรคคนที่ 8  I-Phan 
  I-Phan หรือ ไอแปน คือชื่อของคาแรคเตอรตัวหลักในการดําเนินเรื่องราวตางๆ ที่เปนเหมือน

ตัวแทนทางความคิดของคุณจิราภรณ โคตรมิตร และแปนยังเปนชื่อที่คนมักเรียกขานเมื่อกลาวถึงเธอ 

ซึ่งผูวิจัยขอเรียกเธอดวยชื่อนี้เชนกัน แปนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาพัฒนาการทองเที่ยว

เชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม เมื่อจบการศึกษาแปนไดเขาทํางานเปนมนุษยเงินเดือน

อยู 2 ป จึงลาออกมาเปดรานขายสินคาแฮนดเมด ที่ไนทบาซาร จังหวัดเชียงราย ซึ่งขายดีจนตองตั้งชื่อ

รานวารานดิบดี (www.dibdee.com)  

  แปนเปนเจาของผลงานคาแรคเตอรตัวดําที่มีลายเสนอันแสนเรียบงาย และเมื่อนําไป

ประกอบกับเร่ืองราวที่มีเนื้อหาใกลตัวที่คนทั่วไปมักจะมองผาน จึงทําใหเร่ืองราวการตูนที่มีเหลา

คาแรคเตอรตัวดําเปนตัวดําเนินเรื่องนั้น เขาถึงความรูสึกของผูอานไดเปนอยางดี จนมีผูติดตามอาน

เร่ืองราวของเหลาคาแรคเตอรอยูเปนประจํา ผลงานการตูนคาแรคเตอรของแปนนั้นไดรับการรวมเลม

ตีพิมพนับจนถึงปพ.ศ.2555 เปนเลมที่ 4 แลว  

  ปจจุบัน แปนสรางผลงานการตูนคาแรคเตอรในลักษณะ ความเรียงประกอบภาพการตูน 

(Commic Essay) เปนงานหลักควบคูไปกับการเปนแมคาจําหนายสินคาแฮนดเมด  
   การดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยมีข้ันตอนการศึกษาอัตลักษณของไอแปนใน 2 ข้ันตอน

ดวยกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ขั้นตอนที่ 1  ศึกษาอัตลักษณจากชิ้นงาน   
   1.1 ศึกษาอัตลักษณจากชิ้นงาน   
                     ชิ้นงานทีน่ํามาศึกษาในครั้งนี้ประกอบดวย 
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ภาพประกอบ 80  ตอน 171 # แยงเขา 

 

                ที่มา: จิราภรณ โคตรมิตร. (2554). (ออนไลน) 
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  นําเสนอบนเว็บไซตเมือ่:  4 มีนาคม  2554 

  ลายเสน: ไมใชเสนในการตัดขอบ แตจะใชขอบเขตของสีเปนสิ่งกําหนดขอบเขตของรูปทรง 

มีการจํานวนใชเสนที่นอยแตหลากหลาย เพื่อเสริมการแสดงอารมณและการเคลื่อนไหว 

  รูปรางและรูปทรง: มีรูปทรงที่เรียบงาย ไมซับซอน โดยตัวคาแรคเตอรจะมีโครงสรางของ

รูปทรงหลักเปนรูปทรงกลมของศีรษะ และรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผาแนวตั้งในชวงลําตัวทําใหคาแรคเตอรมี

ลักษณะโปรงเพรียว ดวงตาเปนรูปทรงกลมสีขาวมีจุดสีดําตรงกลาง และยายที่ไปมาตามอารมณ

ในชวงนั้นๆ และจะดึงเฉพาะลักษณะเดนที่บงบอกถึงความเปนสิ่งนั้นๆมาใชเทานั้น  

  พื้นผิวและลวดลาย: มีการลงสีในลักษณะพื้นเรียบเสมอกัน มีการนําเสนมาใชนอยมากแต

หลากหลายมาใชประกอบเปนลวดลาย ซึ่งเปนลวดลายแบบงายๆไมซับซอน 

  สีสัน: ตัวคาแรคเตอรใชสีดําเปนหลัก โดยจะถมดําทั้งตัว ตัดกับพื้นหลังสีขาวสะอาดทําให

ความสนใจจะถูกดึงไปที่ตัวคาแรคเตอรเปนหลัก มีการลงสีสันเพื่อเพิ่มความสดใสในสวนของสิ่งตางๆ

ที่นํามาประกอบเรื่องราว โดยใชทั้งสีโทนเย็นและโทนรอนซึ่งเปนสีในลักษณะสด ตัดกับสีดําของตัว

คาแรคเตอร 

  ลลีาทาทางของคาแรคเตอร: มีการเคลื่อนไหว ส่ือสารทางอารมณผานดวงตาเปนหลกั 

  การจัดวางองคประกอบ: จุดสนใจอยูบริเวณกลางภาพ 
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ภาพประกอบ  81  มีความสขุเยอะๆนะคณุเพื่อน 

 

   ที่มา: จิราภรณ โคตรมิตร. (2554). (ออนไลน) 

 

  นําเสนอบนเว็บไซตเมือ่:  3 กรกฎาคม 2554 

  ลายเสน: ไมมีการตัดขอบเสน แตจะใชขอบเขตของสีเปนสิ่งกําหนดขอบเขตของรูปทรง มี

การจํานวนใชเสนที่นอยแตหลากหลาย  

  รูปรางและรูปทรง: มีรูปทรงที่เรียบงายไมซับซอน มีการตัดทอนและนํามาใชเฉพาะรูปทรง

ที่สําคัญและบงบอกถึงความเปนสิ่งนั้น 

  พื้นผิวและลวดลาย: โดยมากเปนสีเรียบ 

    สีสัน: การลงสีแบบเปนพื้นเรียบ และมีการใสสีเขมในบางสวน เชน เทียน เพื่อสรางแสงเงา

และสีขาวเปนไฮไลท เปนการเพิ่มมิติใหกับภาพ แตสีโดยรวมจะเปนสีเรียบโทนเย็นทําใหงานดูสะอาด

สบายตา มีสีดําของตัวคาแรคเตอรพรอมดวยผมสีชมพูโทนรอน ยืนเปนจุดเดนอยูกลางภาพ 
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    ลีลาทาทางของคาแรคเตอร: มีทาทางดีใจโดยการยกแขนและกางขาแบบงายๆ มีการ

เพิ่มลูกเลนใหกับภาพโดยการวาดคาแรคเตอรอีกตัวแอบโผลหนามาเพิ่มเร่ืองราวใหภาพดูสนุกสนาน

มากขึ้น 

    การจัดวางองคประกอบ: มีการสรางจุดเดนดวยสีดาํของตัวคาแรคเตอรและสีโทนรอน

ของผม ดูสะดดุตาทามกลางองคประกอบโดยรวมซึง่เปนสีในโทนเยน็ 
 
 

 
 

 

ภาพประกอบ 82  สมมุติ..เลอืกไดคร้ังเดียว จะเลือกคนไหน? 

 

   ที่มา: จิราภรณ โคตรมิตร. (2554). (ออนไลน) 

 

  นําเสนอบนเว็บไซตเมื่อ:  7 กรกฎาคม 2554 

  ลายเสน: จะใชลายเสนเทาที่จําเปนจริงๆ ทําใหดูเรียบงาย 

  รูปรางและรูปทรง: ชวงลําตัวของคาแรคเตอรจะใชรูปทรงงายๆคลายคลึงกัน แตจะ

แตกตางกันที่รูปทรงของผม โดยใชรูปทรงของผมบงบอกบุคลิกที่แตกตางกันของคาแรคเตอร 

  พื้นผิวและลวดลาย: มีการลงสีแบบเปนพื้นเรียบในทุกสวน 

  สสีัน: ใชสีสันที่สดใสของทรงผมเปนสิง่สรางความแตกตางของคาแรคเตอรแตละตัว 

  ลีลาทาทางของคาแรคเตอร: ยืนถือปายในลักษณะเดียวกัน เรียงกันเปนแถวหนากระดาน 

ซึ่งเปนทาทางที่เปนไปตามเนื้อหาที่ตองการสื่อ 
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  การจัดวางองคประกอบ: เปนการวางภาพคาแรคเตอรแบบเรียงแถวหนากระดาน ดึง

สายตาดวยลูกศรที่ปายแถมขาวสารใหผูชมหันไปสนใจกระสอบขาวสารดานขวาซึ่งเปนจุดขําของเรื่อง 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 83  เหนื่อยแลวก็พกันะ 

 

  ที่มา: จิราภรณ โคตรมิตร. (2554). (ออนไลน) 

 

  นําเสนอบนเว็บไซตเมือ่:  27 กันยายน 2554 

  ลายเสน: ใชลายเสนทีเ่รียบงาย มีลายเสนเทาที่จําเปน 

  รูปรางและรูปทรง: โดยมากใชรูปทรงพื้นฐานของเรขาคณิต 

  พื้นผิวและลวดลาย: มีลักษณะเปนพืน้เรียบ มีลวดลายเปนบางจุด เชน สนามหญา แตก็

เปนลวดลายทีง่ายๆไมซับซอน 

  สีสัน:  ใชสีฟาของชุดและสีเขียวของสนามหญาที่อยูในโทนเย็น แตเปนโทรเย็นที่สดใสตัด

กับสีสมของปอยผมโทนรอนซึ่งเปนสีโทนรอน และสีดําของลําตัวที่ตัดกับทุกสีที่อยูใกลเคียง จัดวางบน

พื้นหลังสีขาวทําใหความโดดเดนถูกดึงดูดอยูที่ตัวคาแรคเตอร 
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  ลีลาทาทางของคาแรคเตอร: ยืนสงบเสงี่ยมเรียบรอยดวยหนาตายิ้มแยม แสดงอารมณ

ดวยเสนโคงของตาดํา 

  การจัดวางองคประกอบ: มีคาแรคเตอรหลักยนืเดนอยูตรงกลางขนาบขางดวยเพือ่นๆอีก 2 

ตัวทําใหภาพนี้ดูอบอุนขึ้น และมีการจัดวางคําพูดไวดานบนเพื่อขยายความรูปความใหชัดเจนขึ้น 
 
 

 
 

ภาพประกอบ  84 เรือกะลา 

 

  ที่มา: จิราภรณ โคตรมิตร. (2554). (ออนไลน) 

 

  นําเสนอบนเว็บไซตเมือ่:  14 ตุลาคม 2554 

  ลายเสน: ใชลายเสนทีเ่รียบงาย โดยเลอืกใชเฉพาะลายเสนที่บงบอกลักษณะที่สําคัญ 

  รูปรางและรูปทรง: มีการตัดทอนใหเหลือเฉพาะรูปทรงที่เปนลักษณะเดนของสิ่งนั้นๆเชน 

กะลา ใหดูเรียบงาย 

  พื้นผิวและลวดลาย: ลงสีแบบพื้นเรียบ มีการเพิ่มลวดลายเลก็นอยบนพื้นผวิของกะลา 

  สสีัน: เปนสพีื้นเรียบ มกีารไลสีแบบแบงขอบเขตความเขมของสี 

  ลลีาทาทางของคาแรคเตอร: คาแรคเตอรไอแปนมายืนดูน้าํจนทาํใหเรือกะลาเอยีง เจา

ควายชื่อพวงชมพูและลิงนอยชื่อเขียวเสวยยืนตรงๆถืออุปกรณแสดงการใหกาํลังใจ มีคาแรคเตอรสม

ทําทาดีใจเพิ่มชีวิตชีวาใหกับภาพ 
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  การจัดวางองคประกอบ: เรือกะลาทีบ่รรทุกเหลาคาแรคเตอรลอยเอียงเหนือน้ําอยูกลาง

ภาพ โดดเดนดวยเจาควายชื่อพวงชมพูทีย่ืนถือหัวใจสชีมพูดวงใหญทามกลางผองเพื่อนตวัเล็กตวันอย 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 85  รอฟงขาวอยูนะฮะ 

 

  ที่มา: จิราภรณ โคตรมิตร. (2554). (ออนไลน) 

 

  นําเสนอบนเว็บไซตเมือ่:  23 ตุลาคม 2554 

  ลายเสน: ใชลายเสนทีเ่รียบงาย โดยเลอืกใชเฉพาะลายเสนที่บงบอกลักษณะที่สําคัญ 

  รูปรางและรูปทรง: ไมเนนลักษณะแบบเหมือนจริง แตตัดทอนใหมีลักษณะที่เรียบงาย โดย

จะเหลือเฉพาะรูปทรงเดนๆของสิ่งนั้น 

  พื้นผิวและลวดลาย: ใชการลงสีแบบพื้นเรียบ มีลวดลายเล็กนอยบนสิ่งของ 

  สีสัน: ชวงลําตัวของคาแรคเตอรสวนใหญจะใชสีดํา แตจะสรางความแตกตางระหวางกัน

ดวยสีของผม 

  ลลีาทาทางของคาแรคเตอร: ชูของขึน้เหนือศีรษะเพื่อหนีน้าํดวยทาทางทีเ่หมือนกนั ใช

ตําแหนงของลกูตาดําเปนตัวสื่อสารความคดิ 

  การจัดวางองคประกอบ: จัดวางคาแรคเตอรเรียงกันแบบหนากระดานใหมีความเดนที่

ใกลเคียงกนั โดยมีขอความแสดงความหวงใยไวดานบน 
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ภาพประกอบ 86  เธอละเปนไง? #1: ปลายาง 

 

    ที่มา: จิราภรณ โคตรมิตร. (2554). (ออนไลน) 

 

  นําเสนอบนเว็บไซตเมือ่:  1 พฤศจกิายน 2554 

  ลายเสน:  ใชเสนแบบเรียบงาย  มีเสนเฉพาะเทาที่จาํเปน 

  รูปรางและรูปทรง: รูปทรงธรรมชาติถกูตัดทอนใหเหลือเฉพาะลกัษณะที่สําคัญของสิ่งนัน้ๆ 

  พื้นผิวและลวดลาย: ลงสีแบบพื้นเรียบ ไมลงแสงเงา 

  สีสัน: นอกจากคาแรคเตอรแลว องคประกอบอื่นจะลงสีตามแบบธรรมชาติแตจะมีเฉพาะสี

หลักๆของธรรมชาตินั้นๆเทานั้น 
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  ลีลาทาทางของคาแรคเตอร: มักจะแสดงการเคลื่อนไหวเฉพาะชวงแขนและมือ และแสดง

อารมณผานทางตําแหนงของลูกตา ดํา 

  การจัดวางองคประกอบ : จัดวางแบบกระจายเพื่ออธิบายดวยขอความสลับกับ

ภาพประกอบที่เกี่ยวของกับเนื้อหา 

 
 

ภาพประกอบ 87  ฮัลหล ูๆ...ไดยินแลวตอบดวย 

 

  ที่มา: จิราภรณ โคตรมิตร. (2554). (ออนไลน) 

 

  นําเสนอบนเว็บไซตเมือ่:  18 พฤศจกิายน 2554 

  ลายเสน: ใชลายเสนทีเ่รียบงาย  

  รูปรางและรูปทรง:ใชรูปทรงที่เรียบงาย มีการตัดทอนรายละเอียดใหเหลือเพียงลักษณะ

สําคัญใหพอดูออกวาเปนรูปทรงของอะไร 

  พื้นผิวและลวดลาย: จะลงสีแบบพื้นผิวเรียบ และมักจะมีการเพิ่มเติมลวดลายเล็กนอยเพื่อ

ไมใหเรียบเกินไปดวยลายจุด หรือขีดเล็กๆ 

  สสีัน: ใชสีสดตัดกับลําตัวสีดําของคาแรคเตอรบนพื้นหลังสีขาว 

  ลลีาทาทางของคาแรคเตอร: คาแรคเตอรตัวอ่ืนๆมีทาทางการเคลื่อนไหวที่มากขึ้น  
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  การจัดวางองคประกอบ: โทรศัพทเคร่ืองใหญสีฟาสดใสดูโดดเดนดานซายของพื้นสีเขียว 

พรอมดวยเหลาคาแรคเตอรที่ซุกซนอยูตามมุมตางๆเพิ่มความมีชีวิตชีวาใหกับภาพ มีขอความที่เปน

คําพูดของเหลาคาแรคเตอรแตละตัวชวยขยายความในภาพใหสนุกสนานมากขึ้น 

 

 
 

ภาพประกอบ 88  แดทุกคน 
 

   ที่มา: จิราภรณ โคตรมิตร. (2554). (ออนไลน) 

 

  นําเสนอบนเว็บไซตเมือ่:  24 ธันวาคม 2554 

  ลายเสน: ใชลายเสนทีเ่รียบงาย 

  รูปรางและรูปทรง: โดยมากจะใชรูปทรงเรขาคณิตเปนพืน้ฐานของสวนตางๆ 

  พื้นผิวและลวดลาย: มีการนําจุด และเสนแบบพืน้ฐานมาสรางเปนลวดลาย 

  สสีัน: มีการลงสีแบบเรียบ ใชสีสันที่สดใสของหมวกและผมตัดกับสําตัวของลําตวั 

  ลีลาทาทางของคาแรคเตอร: ทุกตัวจะยืนอยูบนหัวและเขาของเจาพวงชมพู และมักมีการ

แสดงความดีใจดวยการกางแขนหรือชูมือข้ึน 

  การจัดวางองคประกอบ: เจาพวงชมพูตัวโตสีดําโดนไอแปนหัวสีสมแยงซีนอยูบนเขาขาง

ขวา สีสันสดใสของหมวกตัดกับสีดําของลําตัวคาแรคเตอรบนพื้นหลังสีขาว ทําใหภาพดูสะดุดตา 



256 
 

 

 
 

ภาพประกอบ  89  เที่ยวงานวัด 
 

  ที่มา: จิราภรณ โคตรมิตร. (2554). (ออนไลน) 

 

  นําเสนอบนเว็บไซตเมือ่:  30 ธันวาคม 2554 

  ลายเสน: ใชลายเสนทีเ่รียบงายและหลากหลายมากขึ้น 

  รูปรางและรูปทรง: มีการเพิ่มรายละเอียดของสิ่งตางๆมาประกอบในภาพมากขึ้นเพื่อใหได

บรรยากาศของเรื่องราวในภาพ เชน ธงราว สายไหม ลูกโปง ลูกชิ้น 

  พื้นผิวและลวดลาย: มีการลงสีแบบพื้นเรียบ และใชขีดเล็กๆสรางลวดลายเล็กนอยบน 

กองดิน 

  สสีัน: จะใชสีสันหลากหลายสลับกนัไปที่ธงราวดานบน 

  ลีลาทาทางของคาแรคเตอร: คาแรคเตอรไอแปนมีการใสเส้ือผาและทําผมทรงใหมทําทา

ราเริงที่ไดมาเที่ยวงานโดยการชูแขน และมีเจาพวงชมพูเกาะอยูบนหัว 

  การจัดวางองคประกอบ: ไอแปนกับเจาลิงนอยชื่อเขียวเสวยยืนเปนจุดเดนอยูบนกองดิน

ในงานวัด ภายใตธงราวหลากสีที่สรางบรรยากาศงานวัดมีชีวิตชีวามากขึ้น 
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  ผลการศกึษาอัตลักษณจากชิน้งานสามารถสรุปไดดังนี้ 
  จากการวิเคราะหคุณลักษณะและองคประกอบของชิ้นงานออกแบบคาแรคเตอรของไอแปน

ในหลายๆชิ้นที่ผานมา ผูวิจัยสามารถสรุปคุณลักษณะที่ถือเปนอัตลักษณของไอแปนที่สะทอนผาน

ผลงานการออกแบบคาแรคเตอรได ดังนี้ 

  คาแรคเตอรที่ไอแปนออกแบบมักจะใชรูปทรงเรขาคณิตเปนพื้นฐาน มีการใชเสนที่นอยมาก

แตรูปแบบของเสนจะหลากหลาย โดยมากนําเสนเหลานี้มาสรางเปนลวดลายประกอบในสิ่งที่อยู

รอบตัวคาแรคเตอร แตตัวคาแรคเตอรก็ยังคงใชเสนที่นอยอยูเชนเดิม สวนรูปทรงที่ใชมักจะเปนการตัด

ทอนรายละเอียดจากของจริงใหเหลือเพียงสวนที่แสดงลักษณะเฉพาะที่สําคัญ หรือเพียงแคใหดูรูวาคือ

อะไรเทานั้น เชน เจาควายพวงชมพูจะมีเขาซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของควายมาตอบนหัวทรงกลมเพียง

เทานั้น แตก็ยังดูออกวาคือควาย สวนหัวของคาแรคเตอรที่เปนคนจะมีหัวกลม ลําตัวและแขนขามี

ลักษณะเปนทรงยาวๆตรงๆ ไมมีมือ มีแคปลายมนๆของแขน รวมถึงการลงสีของใบหนาและลําตัวของ

คาแรคเตอรที่เปนควายและคนทั้งหมดในลักษณะถมดํา และหากจะเปลี่ยนคาแรคเตอรจากคนหนึ่ง

เปนอีกคนหนึ่งนั้น สามารถทําไดโดยเปลี่ยนทรงและสีผม ผนวกกับการลงสีที่เปนพื้นเรียบแบนธรรมดา 

ลักษณะของคาแรคเตอรของไอแปนและผองเพื่อนจึงดูเรียบงาย ซึ่งความเรียบงายและมีรายละเอียด

นอยเหลานี้นํามาซึ่งการจดจําไดงาย อีกทั้งยังมีกลิ่นไอของความเปนชนบทและความเปนไทยๆ ซึ่ง

สังเกตไดจากการตั้งชื่อคาแรคเตอรแตละตัว อาทิ ไอแปน เขียวเสวย พวงชมพู ดําเย็น ผักหวาน 

แตงกวา และลักษณะสําคัญอีกอยางหนึ่งของไอแปนคือ จะมีการใชขอความประกอบในภาพเสมอ ทั้ง

ขอความบอกเลาความรูสึกตางๆ หรือขอความที่ใหขอคิดสะกิดใจในสิ่งที่มักจะถูกมองขาม ดังนั้น 

ถึงแมเร่ืองราวในแตละตอนจะเปนเรื่องที่ถูกแตงขึ้น หากแตมีการเชื่อมโยงเขากับชีวิตที่เกิดขึ้นจริงใน

สังคม จึงทําใหคาแรคเตอรไอแปนเขาถึงและโดนใจผูชมไดงาย สวนการจัดองคประกอบภาพนั้นจะ

หลากหลายขึ้นอยูกับเนื้อหาที่นําเสนอ 
  1.2 สอบทานอัตลักษณ 
       ในขั้นตอนนี้ ผูวิจัยนําผลการศึกษาอัตลักษณจากชิ้นงานไปสอบทานกับแปน พบวา 

แปนไดยืนยันวาถูกตองและไมตองแกไขใดๆ 

 

ขั้นตอนที่ 2   ศึกษากระบวนการสรางอัตลักษณของผูสรางสรรค  
  2.1 ศึกษากระบวนการสรางอัตลักษณ   

                    ในขั้นตอนนี้ มีประเด็นการศึกษาวิเคราะหตั้งแต จุดเริ่มตนของความคิด การพัฒนา 

อัตลักษณ และการเผยแพรอัตลักษณ เพื่อหาคนหาปจจัยตางๆที่สงผลตอกระบวนการสรางอัตลักษณ 
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จากการสัมภาษณในเชิงลึก โดยผูวิจัยไดดําเนินการสัมภาษณแปนในวันที่ 28 มกราคม 2555  ใชเวลา 

2:02:50 นาที  ซึ่งผลการสัมภาษณสามารถจําแนกตามประเด็นไดดังนี้ 

 
    จุดเริ่มตนของความคิด  

   แปนนั้นเติบโตขึ้นมาในบริบทของบานนางัว ตําบลนาหวา จังหวัดนครพนม และชอบวาด

การตูนมาตั้งแตเด็ก แตเนื่องจากคุณพอทํางานรับราชการ ทานจึงอยากใหแปนรับราชการดวย และ

จากการที่คุณพอไดยินไดฟงมาวาการวาดรูปเปนอาชีพนั้นมักจะลําบาก ดวยความเปนหวงลูกสาวจึง

ไมสนับสนุนใหแปนเรียนในดานศิลปะ ดังที่แปนไดเลาใหฟงถึงชวงเวลานั้นวา “ตอนนั้นเรารูแลววา

ชอบวาดการตูน ไมชอบเรียนสายวิทย แตวาสมัยนั้นการเรียนศิลปะ ผูใหญมองวาเปนอาชีพที่เล้ียง

ตัวเองยังไมได กลัวเปนศิลปนไสแหง พอเลยอยากใหเรียนอะไรก็ไดที่เกี่ยวกับราชการ  จบม.3 ไปสมัคร

สอบเรียนตอ ม.4 เลือกสายศิลป พอไมใหไปสอบเลย” (จิราภรณ โคตรมิตร. 2555: สัมภาษณ) 

  หลังจากรูวา อยางไรเสียคงจะไมไดเรียนดานศิลปะแน แปนจึงหันไปเรียนดานการโรงแรม

และการทองเที่ยว เนื่องจากแปนคิดวาถาไมไดเรียนศิลปะก็เรียนการทองเที่ยวแทน เพราะตนเองเปน

คนชอบเที่ยว จึงสอบเขาเรียนตอในชั้น ปวส.ที่สถาบันฝกอบรมวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว

(สรท.) แผนกบริการสวนหนา ที่บางแสน จังหวัดชลบุรี และไดเรียนรูเบื้องหลังของการทํางานโรงแรม 

จากนั้น อีก 2 ปหลัง แปนไดไปศึกษาตอระดับปริญญาตรี ในสาขาพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม 

   เมื่อจบการศึกษา แปนไดทํางานโรงแรมอยู 2 ป จากนั้นจึงลาออกไปทํางานรานอาหารฟาส

ฟูด(Fast food) แหงหนึ่ง แตรูสึกไมชอบจึงไดลาออก โดยชวงที่ลาออกนั้น แปนไดมาอยูที่จังหวัด

เชียงรายและเห็นลูทางในการขายงานแฮนดเมด จึงไปรับสินคาแฮนดเมดจากเชียงใหมมาขายที่ 

ไนทบาซาร ซึ่งสินคาที่แปนรับมาขายนั้นเปนพวกตุกตาเชือก กลองไมระบายสี ซึ่งขายดีมากจนตั้งชื่อ

รานวา รานดิบดี  

    จนกระทั่ง ทางรานที่แปนไปรับสินคามาขายนั้นขึ้นราคาขายสง ทําใหแปนสูราคาไมไหว จึง

ไดลองทําตุกตาเชือกขึ้นมาเพื่อขายเอง ตุกตาเชือกที่แปนทํานั้นมีลักษณะเหมือนตุกตาแบบไสยศาสตร

ที่ดูแลวนากลัว แปนจึงตั้งชื่อใหตุกตาแตละตัวเพื่อลดความนากลัวและเพิ่มความนารักใหกับตุกตา เชน 

ความรักเขาตา ความรักเขาประตูหลัง ความรักทําใหคนตาบอด ซึ่งปรากฏวาขายดีมากจนผลิตไมทัน

จึงตองไปจางกลุมแมบานที่อยูในชวงวางเวนจากการทํานาผลิตใหแทน  

  เมื่อมีคนผลิตแทนแปนจึงมีเวลาวางเลยคิดทําโปสการดขาย จึงลองวาดเปนการตูนแบบงายๆ 

โดยใชโปรแกรมเพนท แลวใสคําพูดเกๆลงไปก็ปรากฏวาขายดีอีกเชนกัน และเมื่อไดกลับมาวาดการตูน

ซึ่งเปนสิ่งที่ชอบมาตั้งแตเด็กอีกครั้ง แปนเลยเริ่มรูสึกสนุกกับมัน จึงเริ่มนําเรื่องราวของตัวเองและเพื่อน
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มาผูกเปนเรื่องราวแลววาดเปนการตูนไวอานกันเอง เมื่อวาดมากขึ้นจึงไดนําผลงานมาลงในบล็อก

เอกซทีน จากนั้น แปนก็ไดวาดการตูนแลวนําเสนอลงบล็อกในชวงที่วางจากการขายของ  

   นอกจากขายตุกตาเชือกและโปสการดแลว ที่รานของแปนยังขายตุกตาควายปนดินเผาอีก

ดวย มีตุกตาควายตัวหนึ่งแปนไดตั้งชื่อใหมันวา “รักนะเด็กโง” แลววางขาย จนถึงชวงเวลาเก็บของเพื่อ

ปดราน แปนพบวาเขาของตุกตาควายตัวนี้หักไปหนึ่งขาง เหลือเขาเพียงขางเดียว แตดวยความ

เสียดายจึงไมทิ้งและตั้งชื่อใหมันใหมวา “รักเขาขางเดียว” แลวก็วางขายใหม แตก็ยังขายไมไดจนตอง

เก็บเขาเก็บออกอยูหลายรอบ จนวันหนึ่ง เขาอีกขางไดหักลง เพื่อนสนิทที่รวมหุนกันทํารานจึงบอกวา

ใหทิ้งไป เนื่องจากคงจะขายไมไดแลว เพราะมันไมมีเขา แตแปนกลับบอกวาทิ้งไมไดเพราะ “ไมมีเขา

เราก็อยูได” และไดนํามุขนี้ไปเขียนเปนการตูนแลวนําเสนอในบล็อกเอกซทีน  

  ตุกตาควายเขาหักถูกนํามาเชื่อมโยงเขากับเร่ืองราวของความรัก ผานการเลาแบบเปรียบ

เปรยที่ใหแงคิดสะกิดใจ ทําใหมุข “ไมมีเขาเราก็อยูได” นี้สามารถเขาถึงความรูสึกหรือเรียกวาโดนใจคน

สวนใหญที่เคยผานประสบการณนี้มาแลวอยางมาก จนทําใหมีคนนําไปสงตอๆกันในลักษณะของฟอร

เวิรดเมล(Forward mail)  

 

 

 

ภาพประกอบ 90 ตอน 1# เร่ืองของ...เขา 

 

  ที่มา: จิราภรณ โคตรมิตร. (2554). (ออนไลน) 
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  จากกอนหนานี้ เมื่อแปนเขียนการตูนแลวนําเสนอในบล็อกเอกซทีน จะมีคนเขามาอานแควัน

ละ 5-8 คน แตเมื่อนําเสนอการตูนในมุขนี้นั้น กลับมีคนเขามาอานและแสดงความคิดเห็นในบล็อก

อยางมากมาย ซึ่งสรางความแปลกใจใหกับแปนมาก จนกระทั่งวันหนึ่ง ที่ฟอรเวิรดเมลนั้นไดถูกสงตอ

มาถึงแปน เธอจึงไดรูสาเหตุและหมดขอสงสัย ซึ่งแปนไดเลาใหฟงถึงชวงนั้นวา “เราถึงไดรูวามีคนรูจัก

การตูนเราจากฟอรเวิรดเมล สงตอกันสงตอกันมา คนที่สงมาก็ไมรูวาเราเปนคนวาด หลังจากนั้น ถา

ตอนไหนโดนใจอีกจะมีคนเอาการตูนไปสงเมล แลวเริ่มมีฟดแบ็ค(Feedback)ตามหาวาคนวาดเปน

ใคร เอาการตูนมาจากไหน” (จิราภรณ โคตรมิตร. 2555: สัมภาษณ) ซึ่งจากฟอรเวิรดเมลนี้ ทําใหมีคน

ตามเขามาอานในบล็อกของแปนมากขึ้นๆ จนถึงปจจุบันประมาณ 4.5 ลานครั้งแลว 

   ซึ่งกอนหนาที่จะเขียนเรื่อง “ไมมีเขาเราก็อยูได” นั้น แปนไดเขียนเรื่องทั่วๆไป ดังที่แปนไดเลา

ถึงเร่ืองราวที่นํามาเขียนวา “เปนเรื่องใกลตัวทั่วไป เร่ืองเพื่อน เร่ืองของตัวเอง แตเร่ิมมีคนรูจักก็ตอน 

“เขา” นี่แหละ หลังจากนั้นก็เร่ิมวาดมาเรื่อย ๆ” (จิราภรณ โคตรมิตร. 2555: สัมภาษณ)  

   จนเห็นไดวา แปนเปนที่รูจักในวงกวางจากการถูกนําผลงานที่วาดไปฟอรเวิรดเมลสงตอๆกัน

ไป แสดงใหเห็นวา เทคโนโลยีทางการสื่อสารนั้น อาจเปนปจจัยเริ่มตนในการสรางอัตลักษณของแปน  

   ตอมาวันหนึ่ง แปนมีโอกาสไดดูรายการธรรมมะไอทีของทานพระมหาโอท ที่นําเสนอธรรมมะ

ผานบล็อกเอกซทีน จึงรูสึกอยากเขียนการตูนธรรมมะ จึงไดขอยืมคาแรคเตอรของทานพระมหาโอทมา

วาดเปนการตูน แลวสรางเรื่องราวสอนธรรมมะเปนตอนสั้นๆ ซึ่งผูที่เขามาชมไดนําไปฟอรเวิรดเมลตอๆ

กันอีกเชนเคย  
 

 
 

ภาพประกอบ 91  โยมแปน VS หลวงพี่โอท 1 # : ขอพร 
 

  ที่มา: จิราภรณ โคตรมิตร. (2554). (ออนไลน) 
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   กระทั่งฟอรเวิรดเมลนี้ถูกสงตอๆกันจนไปถึงบรรณาธิการของสํานักพิมพบีซี่เดย ที่กําลังมอง

หาการตูนที่เกี่ยวกับธรรมมะอยูพอดี จึงอยากไดการตูนธรรมมะของแปนไปรวมเลมตีพิมพ และเปด

สํานักพิมพใหมชื่อสํานักพิมพจ้ําอาวเพื่อรองรับผลงานการตูนของแปน ดังที่แปนไดเลาใหฟงวา “บิสซี่

เดย ยังไมมีไลน(Line)หนังสือแนวการตูนสวนใหญเปนแนวธุรกิจ ฮาวทู ธรรมะ เลยเปดสํานักพิมพใหม  

“จ้ําอาว” เพื่อรับงานแนวการตูนเปนหลัก” (จิราภรณ โคตรมิตร. 2555: สัมภาษณ)  แปนจึงกลายเปน

นักเขียนคนแรกของสํานักพิมพจ้ําอาว และหนังสือเลมแรกไดเลือกการตูนตอนที่มีคนฟอรเวิรดเมล

บอยๆ ตอนที่มีคนอานมาก และตอนที่มีคนแสดงความคิดเห็นจํานวนมากเพื่อตีพิมพจําหนาย 

  จะเห็นไดวา แปนเร่ิมตนวาดการตูนจากความตองการทําโปสการดขายเพื่อสรางรายไดเพิ่ม 

โดยการลองวาดการตูนแบบงายๆแลวผูกโยงดวยเรื่องราวจากเหตุการณที่พบเจอรอบตัวผานมุมมอง

ในแบบของแปน ซึ่งมุมมองของแปนที่ไดถายทอดผานคาแรคเตอรเหลานี้ ไดเขาถึงความรูสึกของผูคน

จนผลงานถูกฟอรเวิรดตอๆกระจายกันไปในวงกวาง และไดนําพามาซึ่งชื่อเสียงและโอกาสในการรวม

เลมตีพิมพเพื่อจําหนาย แสดงใหเห็นวา ความตองการที่จะสรางรายไดเพิ่ม อาจเปนปจจัยที่เปน

จุดเริ่มตนในการสรางอัตลักษณของแปน 

 

  การพัฒนาอัตลักษณ   

 
 

 
 

ภาพประกอบ 92  Banner 

 

  ที่มา: จิราภรณ โคตรมิตร. (2554). (ออนไลน) 
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  จุดเดนที่ถือเปนอัตลักษณในคาแรคเตอรของแปนนั้น คือการที่ตัวคาแรคเตอรเกือบทุกตัวจะ

มีสีดํา ซึ่งแปนเลาวา สีดํานั้นมีที่มาจากการพยายามใสสีผิวใหกับตัวคาแรคเตอร ซึ่งจากเดิมแปนไดใช

สีขาวแตมีคนทักวาสีขาวนั้นดูซีดไป แปนจึงพยายามใสสีเนื้อใหผิว แตการวาดในแตละคร้ังนั้นไม

สามารถผสมสีผิวใหเหมือนเดิมไดเลย จึงคิดวาจะใหคาแรคเตอรมีสีอะไรดีที่สามารถเลือกงายๆและ

เหมือนกันหมดทุกครั้ง แปนจึงไดเลือกสีดําเปนสีผิวของคาแรคเตอร เนื่องจากดูแตกตางจาก

คาแรคเตอรของคนอื่นและเปนสีที่ไมตองผสม ไมวาจะวาดอีกสักกี่ครั้งสีผิวก็จะเหมือนเดิมตลอด 

อีกดวย 

  นอกจากนั้น จุดเดนของอีกอยางหนึ่งในคาแรคเตอรของแปนคือลายเสนที่นอยและเรียบงาย 

แสดงรายละเอียดเฉพาะสวนสําคัญของสิ่งๆนั้นเทานั้น ซึ่งแปนไดเลาที่มาของความนอยและเรียบงาย

ของลายเสนนี้วา “ปกติตัวการตูนใสเสื้อผา เปนคนไมชอบใสรายละเอียด บางอยางยังวาดไมเปนดวย 

เลยเนนเนื้อหาที่ตองการบอกมากกวาภาพ” (จิราภรณ โคตรมิตร. 2555: สัมภาษณ) 

  จะเห็นไดวา สีดําของคาแรคเตอรและลายเสนที่นอยและเรียบงายนั้นมีที่มาจากความ

ตองการอะไรที่งายๆและรวดเร็ว เนื่องจากจุดประสงคหลักของการวาดคาแรคเตอรในตอนนั้น เพียง

เพื่อตองการนํามาประกอบในเนื้อเร่ืองที่คิดขึ้นได ณ ขณะนั้น จึงไมสามารถนั่งประดิดประดอยใส

รายละเอียดใหคาแรคเตอรไดทันกับความคิด จึงทําใหแปนเกิดความรูสึกขี้เกียจวาดในสวนของ

รายละเอียดปลีกยอย ทําใหคาแรคเตอรเหลือเฉพาะสวนสําคัญที่พอมองออกวาคืออะไรเทานั้น แสดง

ใหเห็นวา จุดประสงคหลักที่ตองการวาดคาแรคเตอรเพียงเพื่อตองการนํามาประกอบในเนื้อเร่ืองที่คิด

ข้ึนในขณะนั้นๆ อาจเปนปจจัยที่มีผลการพัฒนาอัตลักษณของแปน ในแงของความรวดเร็วในการวาด 

  เนื่องจากแปนไมไดศึกษาทางดานศิลปะหรือการออกแบบที่มีการเรียนการสอนการใชงาน

โปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟกเพื่อการสรางภาพมาโดยตรง แปนจึงใชโปรแกรมเพนท ซึ่งเปนโปรแกรม

วาดภาพพื้นฐานที่พวงติดมากับโปรแกรมไมโครซฟทออฟฟซเปนเครื่องมือในการวาดการตูน “ใชคะ 

เพนทธรรมดา ๆ เพราะวาเราไมรูวาใชโปรแกรมอะไรวาดรูป เพราะเราไมเคยวาดรูปมากอน และที่หนู

วาดการดก็คือใชโปรแกรมเพนทวาด” (จิราภรณ โคตรมิตร. 2555: สัมภาษณ) ซึ่งโปรแกรมเพนทนั้นไม

คอยไดรับความนิยมในการนํามาสรางงาน เนื่องจากมีความสามารถในการสรางภาพที่คอนขางจํากัด 

  แปนไดซื้อเมาสแบบปากกามือสองมาทดลองวาดรูปในโปรแกรมเพนท จนเชี่ยวชาญในการ

ใชโปรแกรมนี้ ดังที่แปนไดเลาใหฟงวา “วาดดวยเพนทจนรูจักโปรแกรมจนคิดวาตัวเองถนัดสุด แต

โปรแกรมมันจะใหอันดู (undo) ยอนหลังการทํางานไดไมเกิน 3 คร้ัง ถาวาดผิด ตองกลับไปวาดใหม 

เลยหาวิธีเซฟไฟลตนฉบับไวกอนแลวคอยเปดมาแกไข บางครั้งเผลอเซฟทับหรือลบผิด ตนฉบับก็ 

ยังอยู” (จิราภรณ โคตรมิตร. 2555: สัมภาษณ) 
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   ในชวงแรกที่วาดนั้น แปนรูสึกกดดันที่ตัวเองวาดรูปไมสวย แตพยายามใหกําลังใจตัวเองวา 

วาดไดแคไหนก็แคนั้น สวยแคนี้ก็แคนี้ ไมตองอายใคร ใครวาอะไรก็ชาง อยาไปสนใจ และเมื่อเวลาผาน

ไป แปนไดบอกวา “พอกลับไปดูพัฒนาการของเรา เราจะรูเลยวาลายเสนเราดีข้ึนๆ ใชเพนทนะ แตวาดี

ข้ึนๆ พอเปลี่ยนมาใชอันใหม ชัดเลย เรารูสึกเลยวางานเราดีข้ึน” (จิราภรณ โคตรมิตร. 2555: 

สัมภาษณ) 

  แปนใชโปรแกรมเพนทในการสรางผลงานการตูนและตีพิมพออกจําหนายมาแลว 3 เลม เมื่อ

ข้ึนเลมที่ 4 แปนไดรูจักโปรแกรมใหม ชื่อโปรแกรมซาย(Sai) ที่สรางความสะดวกสบายในการสรางงาน

กวาเดิม แปนจึงเปลี่ยนจากการทํางานในโปรแกรมเพนทมาเปนโปรแกรมซาย  

  ดวยความสามารถที่มากขึ้นของโปรแกรมซาย บวกกับประสบการณและความชํานาญในการ

วาดที่มากขึ้น ทําใหคาแรคเตอรการตูนของแปนนั้นมีการพัฒนาขึ้น ดังที่แปนเลาถึงการพัฒนาใหฟงวา 

“เลือกสีไดเยอะขึ้น ทําแสงเงาไดดวยการแยกเลเยอร ลักษณะพูกันวาดหลากหลายทําใหมีภาพแนว

ใหมมากขึ้น มีชุด มีลาย เปลี่ยนทรงผมงาย เปลี่ยนสีงาย บางคนยังไมรูเลยวาเปลี่ยนโปรแกรมวาด 

เพราะเราใชสีโทนเดิม แตเขาจะรูสึกวาภาพเราชัดขึ้น” (จิราภรณ โคตรมิตร. 2555: สัมภาษณ) 

  แปนไดเลาใหฟงถึงความสามารถในการสรางงานทีละเลเยอร(Layer)ของโปรแกรมซายที่

แตกตางจากโปรแกรมเพนทใหฟงวา “โปรแกรมซายจะแกไขไดงายกวาเพนท ประหยัดเวลา เพราะ

ภาพเราวาดแยกเลเยอรกัน ตัว หัว ผม ตา แขนขา สวนเพนทเราวาดทุกสวนติดกันหมดเวลาจะแกไข

ตองลบแลววาดใหม” (จิราภรณ โคตรมิตร. 2555: สัมภาษณ) 

  จะเห็นไดวา จากการใชโปรแกรมเพนทที่มีการสรางและแกไขงานที่จํากัด มาสูการใช

โปรแกรมซายที่มีความสามารถในการสรางและแกไขงานที่งายขึ้น สงผลในคาแรคเตอรของแปนนั้น

เปลี่ยนไป จากคาแรคเตอรที่มีสวนของลําตัวเพียงแคอก ไมมีแขนขา ขยับไดเพียงแคลูกตาดํา มาเปน

คาแรคเตอรที่มีลําตัว มีแขนขาครบ ทําใหคาแรคเตอรสามารถแสดงลีลาทาทางไดมากขึ้น แสดงใหเห็น

วา ความสามารถของโปรแกรมคอมพิวเตอรนั้นอาจเปนปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาอัตลักษณของแปน 

  ในสวนของเนื้อหาที่นํามาผูกโยงเปนเรื่องราวในการตูนของแปนนั้น สวนใหญเปนเรื่องที่

เกิดขึ้นใกลตัวของผูคนสวนใหญที่มักจะถูกมองขาม และเมื่อถูกนํามาถายทอดเปนการตูนที่แฝงขอคิด

กินใจ จึงทําใหการตูนของแปนนั้นมักจะเขาถึงความรูสึกของผูอาน และเกิดการติดตามเพื่ออานตอน

ตอไปอยูเสมอ และในการผูกเรื่องราวนั้นแปนมีหลักบางอยางที่ยึดถือเชนกัน ดังที่แปนไดบอกวา  

“ถาเร่ืองไหนเซนซิทีฟ(Sensitive)เปนเรื่องเฉพาะกลุม จะไมวาด ชอบวาดที่เปนเรื่องทั่วไป ตัว

คาแรคเตอรไอแปนจะบา ๆ บอ ๆ เวลาแซวใคร เขาจะไมโกรธ เปนเรื่องขํา ๆ ไป” (จิราภรณ โคตรมิตร. 

2555: สัมภาษณ) ดังนั้น เร่ืองที่แปนเขียนจึงมักมีมุมของการมองโลกในแงดี โดยสวนใหญจะเปนเรื่อง

ของความรัก เร่ืองใกลตัวและเรื่องของธรรมมะ  
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  จะเห็นไดวา เหตุการณที่เกิดขึ้นรอบตัวนั้นไดถูกนํามาเปนขอมูลในการสรางเรื่องราวของ

การตูน แสดงใหเห็นวา เหตุการณที่เกิดขึ้นรอบตัว อาจเปนปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาอัตลักษณของ

แปน ในสวนของเนื้อหาเรื่องราวของการตูน 

  การตั้งชื่อคาแรคเตอรแตละตัวของแปนนั้น จะเปนชื่อแบบไทยๆทั้งสิ้น เชน แตงกวา ผักแวน 

ผักหวาน เขียวเสวย พวงชมพู ดําเย็น ซึ่งแปนบอกวาเปนความตั้งใจที่จะใชชื่อไทยๆ เพราะคิดวาหาก

คาแรคเตอรเหลานี้มีโอกาสไดไปไกลถึงตางประเทศ ก็จะไดชวยเผยแพรความเปนไทย “เราตั้งใจอยาก

ใหเปนชื่อไทย ชื่อคุนหูดี เพราะเปนการตูนไทย ถามีโอกาสไดไปถึงเมืองนอก ชื่อไทยก็จะตามตัวการตูน

เราไปดวย เคาจะไดรูวาคนวาดเปนคนไทย” (จิราภรณ โคตรมิตร. 2555: สัมภาษณ) 

  จะเห็นไดวา ลักษณะที่แสดงออกถึงความเปนไทย ไดถูกถายทอดในรูปแบบของการตั้งชื่อ

คาแรคเตอร เพื่อสรางอัตลักษณของความเปนไทย เมื่อยามไปอยูในบริบทของตางประเทศ แสดงให

เห็นวา ลักษณะที่แสดงถึงความเปนไทยนั้น อาจเปนปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาอัตลักษณของแปนดวย

เชนกัน 

  ในสวนของแรงบันดาลใจในการสรางงานนั้น แปนเลาใหฟงวา มาจากการไดเห็นผลงานใน 

“หนังสือของจิมมี่ เหลียว(Jimmy Liao) นักวาดชาวไตหวัน เลมแรกที่เจอในรานหนังสือ “ดอกไมบานใน

ใจฉัน” มีแตภาพ มีขอความอยูบรรทัดเดียว แลวเขามีหลายเลมมากนะ แตเลมแรกที่หนูเห็น อยากวาด

อยางนี้ ชอบรูปภาพอยางนี้ เราอยากวาดไดอยางนี้...โอกาสสักครั้งคืออยากทําหนังสือแบบเขา”  

(จิราภรณ โคตรมิตร. 2555: สัมภาษณ) ซึ่งแปนไดเก็บสะสมผลงานของจิมมี่ เหลียว ไวทุกเลม 

    ผลงานของ จิมมี่ เหลียว นั้น มีลักษณะเปนภาพประกอบบทกวีที่สะทอนความเปนจริงของ

ชีวิต  ที่อาจเปนอีกหนึ่งปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาอัตลักษณของแปนในแงของลักษณะงาน ดังจะเห็น

ไดจาก ผลงานของแปนนั้น มักจะที่สะทอนเร่ืองราวที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง ซึ่งจากความชื่นชมในตัวของ

จิมมี่ เหลียว นั้น ยังเปนแรงผลักดันใหแปนไดดําเนินรอยตาม 
  

  การเผยแพรอัตลักษณ 
  เมื่อสรางผลงานเสร็จ แปนจะนําลงเผยแพรในเว็บไซตสวนตัว บล็อกเอกซทีนและเฟซบุค 

สวนเว็บไซตอ่ืนๆนั้น แปนไมไดนําไปลงเผยแพร ซึ่งแปนไดใหเหตุผลวาเปนเพราะรูสึกวาเว็บไซต

เหลานั้นเปนเรื่องไกลตัวและตองใชภาษาอังกฤษ แลวงานสวนใหญคอนขางดูอินเตอร สวนใหญจึงแค

เขาไปดู และอีกเหตุผลหนึ่งคือ “ไมชอบเอาพอรทงานตัวเองไปลงเว็บอ่ืน เพราะบางเว็บงานเราก็ไม

เหมาะ เรามีเว็บไซด,บล็อก,เฟสบุกของตัวเอง เวลามีคนอยากติดตอเราก็สามารถเซิรชหาเราไดเลย”  

(จิราภรณ โคตรมิตร. 2555: สัมภาษณ) 

   เมื่อเร่ิมมีชื่อเสียง จึงมักมีบริษัทตางๆมาขอซื้อคาแรคเตอรของแปนไปใชประกอบสินคา ซึ่ง

แปนเลาใหฟงวา เมื่อเขาซื้อไปและจัดงานเพื่อประชาสัมพันธสินคานั้นๆ ก็มักจะมีการเชิญนักออกแบบ
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คาแรคเตอรไปดวย เพื่อเปนสวนชวยในการประชาสัมพันธ ซึ่งเมื่อแปนถูกเชิญไปก็มักรูสึกวาไมใชงาน

ของตน เหมือนถูกเชิญไปเพื่อเปนไมประดับ เนื่องจากทางบริษัทมักจะคุยกันเรื่องการนําคาแรคเตอรไป

ประกอบสินคาตางๆ ซึ่งแปนรูสึกวามันเปนธุรกิจมากเกินไป จึงคิดวาทําไมถึงไมมีงานที่ทําใหนักวาด

คาแรคเตอรไดมาเจอกันบาง ดังที่แปนไดเลาใหฟงวา “เรารูสึกวาทําไมไมมีงานแบบนี้บาง งานที่นัก

วาดมาเจอกัน คนที่อานงานของเรา เขาก็อยากเจอเรานะ เพราะวาตอนนั้นคือออกหนังสือ คนอานก็

แบบ ฉันจะไปเจอเธอที่ไหน ถาไมมีงานหนังสือแลวฉันจะเจอเธอที่ไหน ก็เลยเดี๋ยวลองชวนเพื่อนดู ก็

เพื่อนที่รูจักกันในออนไลน รูจักใครก็โทรไปชวน เดี๋ยวเราจะจัดงานนี้ๆมาไหมๆ” (จิราภรณ โคตรมิตร. 

2555: สัมภาษณ) 

   เนื่องจากคนรอบขางในโลกจริงของแปนนั้นไมมีคนใดที่วาดการตูนเลย จึงทําใหแปนขาด

เพื่อนที่คุยในเรื่องเดียวกัน และเพื่อนนักวาดที่รูจักกันนั้นก็ไดแตคุยกันเฉพาะในโลกไซเบอรเทานั้น จึง

ทําใหแปนรูสึกเหงา ดังที่แปนเลาใหฟงวา “เราไมมีเพื่อนนักวาดเลย มันรูสึกโดดเดี่ยว คือวาดอยูคน

เดียวแลวไมมีใครวาดดวย แลวเพื่อนเราที่วาดรูปก็อยูในเน็ต เราอยากเจอเขา เราอยากคุยกับเขา เรา

อยากจับมือถือแขน อยากคุย มันเปนความอางวางที่ผุดขึ้นมาในชั่วขณะหนึ่ง แลวไปงานไหนเราก็

อยากใหเปนงานที่มีที่ใหเราอยู เราสามารถนั่งคุยกับเพื่อนได เปนงานของเราเอง แลวพอไมมีใครจัด 

เราก็ตองจัดเอง” (จิราภรณ โคตรมิตร. 2555: สัมภาษณ) 

    ดวยเหตุนี้ แปนจึงลุกขึ้นมาเปนแมงานจัดกิจกรรมรวมนักวาดภาพประกอบไทยขึ้นมาเมื่อ 

ป 2554 โดยเชิญชวนเพื่อนนักวาดที่รูจักกันและแฟนคลับของแตละคนมารวมงาน ทั้งแฟนคลับทั้ง

เพื่อนนักวาดที่เคยแตคุยกันแตในอินเตอรเน็ต แตไมเคยเห็นหนาเห็นตากันก็ไดมาพบปะเจอะเจอและ

คุยกันอยางเปนกันเองในโลกจริง โดยในงานนั้นมีการนําผลงานของนักวาดแตละคนมาจัดแสดงเปน

นิทรรศการ เกิดการแลกเปลี่ยนผลงานและความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ซึ่งแปนไดเลาถึงความรูสึกใน

ตอนนั้นวา “กลัวไมมีใครมา ตอนแรกๆ กลัวจริงๆ วานักวาดจะไมมา นักวาดมักไมมั่นใจในตัวเองวาฉัน

จะมีแฟนคลับที่จะไปดูงานฉันไหม ปรากฏวาพอถึงวันจริงแลวมันพลิกไปเยอะมาก ก็ตกใจ 7-8 รอยคน 

ก็แนนเลย ตั้งไว 50 คนคูณแฟนคลับอีกคนละสาม  แตไปจริง 700 ทะลุเปามากเลย แลวเราไดฟดแบ

คงานนี้มาดีมาก อยากใหจัดอีก แลวใหสถานที่ใหญกวานี้ แลวเพื่อนที่เปนนักวาดดวยกันคอมเมนทวา 

ฉันอยากไดงานอยางนี้แหละ มันเปนเหมือนงานของฉัน” (จิราภรณ โคตรมิตร. 2555: สัมภาษณ) 

   ส่ิงที่เกิดขึ้นจากงานนี้เหมือนเปดกวางใหทุกคนไดรูจักกันมากขึ้น ทําใหนักวาดแตละคนมี

แฟนคลับเพิ่มข้ึน ความสัมพันธที่ถูกสานตอภายนอกโลกไซเบอรนั้น ดูเหมือนจะทําใหเกิดเครือขายนัก

วาดที่มีความแนนแฟนมากขึ้น จึงมีเสียงเรียกรองใหจัดงานนี้ข้ึนอีกในป 2555  

  ซึ่งโครงการจัดงานของป 2555 นั้น มีแนวคิดของงานคือการ “ชําแหละคาแรคเตอร” ซึ่งแปน

ไดอธิบายความหมายของแนวคิดนี้ไววา “ชําแหละ หมายถึงการตีแผกระบวนการทํางานของนักวาดแต
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ละคน สมมุติ..ทําไมไอแปนมีผมสีสม ตัวสีดํา ทําไมไมใสเสื้อผา แรงบันดาลใจจากอะไร กวาจะได

คาแรคเตอรตัวหนึ่งมา เปนการบอกที่มาที่ไปของการวาดคาแรคเตอรแตละตัว” (จิราภรณ โคตรมิตร. 

2555: สัมภาษณ) 

   และในสวนของนักวาดแตละคนนั้น ก็ใหจัดเตรียมแฟมประวัติสวนตัวของตัวเองและผลงาน

เกาๆที่เคยทํา รวมถึงทํานามบัตรมาอยางนอยคนละ 100 ใบ เนื่องจากจะมีการตั้งโตะวางแฟมพรอม

นามบัตร เพื่อที่หากสํานักพิมพหรือบริษัทใดสนใจผลงานของนักวาดทานไหนก็จะสามารถติดตอได   

   สวนทางฝายสํานักพิมพหรือบริษัทนั้น ก็จะเปดเวทีใหมาคุยกันวาสํานักพิมพนี้เปดรับผลงาน

ในแนวไหน เพื่อที่นักวาดที่ยังไมมีผลงานจะไดรูแนวทางวาเขาควรจะเหมาะกับสํานักพิมพไหน 

สามารถเอางานไปสงไดที่ไหน  

  ซึ่งแปนบอกวาสิ่งที่คิดวานาจะไดรับจากงานนี้นั้นคือ โอกาสในการขายผลงานทั้งของเพื่อน

และของตนเอง “เพื่อนมีผลงาน เราก็มีผลงาน เรามีผลงานอื่น ๆ ที่ไมใชงานวาดอยางเดียว พวก 

แฮนดเมด เส้ือยืด กระเปา ใครอยากไดงานก็ติดตอพูดคุยกันไดโคยตรง ที่สําคัญนักวาดมีพื้นที่

แสดงผลงาน เราจะไดมีเพื่อนไมเหงาดวย” (จิราภรณ โคตรมิตร. 2555: สัมภาษณ)  

  นอกจากนั้น ยังเปนโอกาสใหผูที่สนใจในการสรางงานคาแรคเตอรไดเขามาศึกษาแนวปฏิบัติ

จากผูที่มีประสบการณมากอน ดังที่แปนบอกวา “คนที่กําลังหาคาแรกเตอรของตัวเอง การไดมาเจอ

กลุมคนที่เคาทําอยูแลว มาดูแนวคิด วิธีการทํางาน อาจจะชวยใหเคามีแรงบันดาลใจในการสราง 

คาแรกเตอรของตัวเองไดเร็วขึ้น” (จิราภรณ โคตรมิตร. 2555: สัมภาษณ) 

  จะเห็นไดวา การจัดกิจกรรมในลักษณะของการแสดงผลงานที่มีการพบปะพูดคุยกันระหวาง

คน 4 กลุม คือ กลุมของนักวาด กลุมของแฟนคลับ กลุมผูที่สนใจในการสรางงานคาแรคเตอร และกลุม

ของสํานักพิมพหรือบริษัทนั้น เปนการรวมตัวที่ทําใหเกิดพลัง สามารถสรางเครือขายที่เขมแข็งและเกิด

ประโยชนดวยกันทุกฝาย แสดงใหเห็นวา การเผยแพรผลงานในลักษณะของการจัดกิจกรรมรวมกันของ

หลายๆกลุมนั้น อาจเปนปจจัยที่มีผลตอการเผยแพรอัตลักษณของแปน ในแงของการสรางเครือขาย 

  แปนไดใหทรรศนะเกี่ยวกับวงการการตูนคาแรคเตอรไทยในตอนนี้ไววาดีข้ึนกวาเมื่อกอน 

เนื่องจากตอนนี้มีสํานักพิมพเปดใหมมากขึ้น และเปดตัวเพื่อการตูนอยางเดียว เหมือนสํานักพิมพ 

จ้ําอาวที่แปนตีพิมพอยูก็เปดขึ้นมาเพื่อรองรับการตูนอยางเดียว ซึ่งถือเปนการรองรับตลาดเฉพาะกลุม 

ดังที่แปนบอกวา“มีตลาดเฉพาะ แลวก็มีคนอาน ก็มีแฟนคลับ การตูนไทยเปนที่ยอมรับมากขึ้น เพราะ

นักวาดมีการเผยแพรผลงานทางออนไลน บางสํานักพิมพหาตนฉบับแบบออนไลน ถาคนไหนนาสนใจ

ก็ติดตอไปโดยที่ยังไมสงตนฉบับจริง ที่สําคัญนักวาดจะมีแฟนคลับที่ติดตามอานการตูนของตัวเองอยู

แลว พอนําผลงานไปตีพิมพเปนหนังสือก็มีแฟนคลับสนับสนุน เพื่อนที่เร่ิมวาดการตูนลงบล็อกดวยกัน 

ตอนนี้มีหนังสือของตัวเองกันแลวหลายคน” (จิราภรณ โคตรมิตร. 2555: สัมภาษณ) 
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  จะเห็นไดวา การเกิดข้ึนของตลาดเฉพาะกลุม ทําใหมีการเปดสํานักพิมพใหมๆตามมา เพื่อ

รองรับการทําตลาดในรูปแบบนี้ และ “บล็อก” โดยเฉพาะบล็อกเอกซทีน ซึ่งเปนบล็อกที่มีนักสราง

คาแรคเตอรแสดงผลงานกันอยูเปนจํานวนมากนั้น เปนเสมือนตลาดขนาดใหญ ที่สํานักพิมพตางๆได

เขามาเฟนหาคาแรคเตอรการตูนที่มีอัตลักษณโดดเดนเฉพาะตัวและมีแฟนคลับเฉพาะกลุม และ

คัดเลือกเพื่อนําผลงานนั้นมารวมเลมเพื่อตีพิมพจําหนาย แสดงใหเห็นวา บล็อก อาจเปนปจจัยหนึ่งที่มี

ผลตอการเผยแพรอัตลักษณของแปน 

   สวนการตอยอดจากงานวาดสูงานอื่นๆ นั้นแปนบอกวา “เหมือนงานวาดของเรามันจะเปน

พวกคาแรคเตอรที่ชัดมากคะ เราก็ขายคาแรคเตอรไดสวนหนึ่ง ก็เอาคาแรคเตอรนั้นไปทําเปนโปสการด

หรือเปนตุกตา” (จิราภรณ โคตรมิตร. 2555: สัมภาษณ) และแปนยังมีแผนจะนําคาแรคเตอรไปตอยอด

เปนสมุดบันทึกเพื่อจําหนายที่รานดิบดีอีกดวย นอกจากนั้น คายมือถือของบริษัท AIS ยังไดนํา

คาแรคเตอรของแปนไปเปนโมบายคอนเทนตในลักษณะของ MMS เปดใหลูกคาดาวนโหลดฟรีในชวง

เทศกาลตางๆ   

  จะเห็นไดวา การนําคาแรคเตอรไปตอยอดเปนสินคาตางๆ รวมถึงการนําคาแรคเตอรผลิต

เปนโมบายคอนเทนตและถูกดาวนโหลดฟรีๆนั้น จะทําใหคาแรคเตอรถูกกระจายออกไปในวงกวางมาก

ข้ึน แสดงใหเห็นวา การนําคาแรคเตอรไปตอยอดเปนสินคาในรูปแบบตางๆนั้น อาจเปนปจจัยที่มีผลตอ

การเผยแพรอัตลักษณสูวงกวางของแปน 

  และลาสุดนั้น มีการติดตอมาวาอยากไดคาแรคเตอรของแปนไปผลิตเปนตุกตา ดังที่แปนได

เลาใหฟงวา “เขาตั้งบริษัทที่ทําเกี่ยวกับสินคาคาแรคเตอรนักวาดชาวไทยโดยเฉพาะ เพื่อจะขายทาง

ออนไลน ถาขายไดจะมีหนารานขายสินคาดวย” (จิราภรณ โคตรมิตร. 2555: สัมภาษณ) แตแปนบอก

วากําลังพิจารณาอยู เนื่องจากเรื่องซื้อขายลิขสิทธิ์นั้นเปนเรื่องที่ตองรอบคอบ เนื่องจากการนํา

คาแรคเตอรไปผลิตเปนสินคานั้นจะคอนขางควบคุมยาก ดังที่แปนบอกวา “เขาจะเอาคาแรกเตอรเรา

ไปผลิตสินคาหลายอยาง ถาใหลิขสิทธิ์เคาไปแลว ไมสามารถควบคุมการผลิตได ไมรูจะแกไขยังไง

เพราะยังไมเคยมีประสบการณ เลยขอชะลอและดูนักวาดทานอื่นทําไปกอน” (จิราภรณ โคตรมิตร. 

2555: สัมภาษณ) 

  การถูกละเมิดลิขสิทธิ์นั้น เปนเรื่องที่แปนพบเจออยูบอยครั้ง ซึ่งมีวิธีจัดการกับผูละเมิดโดย

การโทรศัพทไปพูดคุยใหเขาใจ เนื่องจากคาแรคเตอรของแปนนั้นมีลิขสิทธิ์รวมกันกับสํานักพิมพที่ผลิต

หนังสือของแปนอยู ซึ่งที่ผานมาหลังจากไดพูดคุยแลว ทางผูละเมิดก็จะรีบนําคาแรคเตอรของแปนออก

ใหทันที  

  ดังนั้น ในสวนของลิขสิทธิ์งาน แปนจะใหทางสํานักพิมพชวยดูแลให ดังที่แปนไดเลาใหฟงวา 

“ลิขสิทธิ์ของแปน บางเรื่องใหสํานักพิมพชวยดูแล ถาเปนบริษัทใหญ ๆ เราไมรูจะคุยหรือตอรองกับเขา
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ยังไง   เพราะจะมีเงื่อนไขอื่น ๆ อีกอยางสํานักพิมพเคาจะรูขอจํากัดของเรา วางานไหนเราทําได งาน

ไหนทําไมได” (จิราภรณ โคตรมิตร. 2555: สัมภาษณ) 

  จะเห็นไดวา กฎหมายลิขสิทธิ์นั้นชวยควบคุมการละเมิดทรัพยสินทางปญญาไดในสวนหนึ่ง 

ซึ่งหากมีความรูในเรื่องนี้ ก็จะสามารถทําการเผยแพรผลงานไดอยางเหมาะสมและอยูในการควบคุมได 

แสดงใหเห็นวา กฎหมายลิขสิทธิ์อาจเปนปจจัยที่มีผลตอการเผยแพรอัตลักษณของแปน 

  ในการสรางผลงานนั้น กําลังใจที่สําคัญมาจากแฟนคลับที่ชื่นชอบ ติดตามและใหการ

สนับสนุนผลงาน ซึ่งจากประสบการณที่ผานมา ทําใหแปนพบวาแฟนคลับนั้นไมใชส่ิงที่จะอยูกับเรา

ตลอดไป แตจะอยูกับเราก็ตอเมื่อเราผลิตผลงานออกมา ดังที่แปนไดบอกวา “แฟนคลับเคาชื่นชอบเรา

ที่ผลงาน ถาเราสรางผลงานออกมาเรื่อย ๆ เขาก็ยังติดตามเราอยู เพราะมีเร่ืองใหพูดคุยและสื่อสารกัน 

แตถาเราเลิกวาด แฟนคลับก็เร่ิมหาผลงานอื่น ๆ อานแทน เพราะเคาไมรูจะอานงานเรายังไงหรือติดตอ

เราทางไหน” (จิราภรณ โคตรมิตร. 2555: สัมภาษณ) 

  ดวยเหตุนี้ แปนจึงใหความสําคัญในจุดนี้มาก เพื่อรักษามิตรภาพและความสัมพันธกับแฟน

คลับไว โดยการพยายามพัฒนาผลงานและนําเสนอเปนระยะ ไมหางหายไปนานๆ ดังที่แปนไดบอกวา 

“แฟนคลับเปนแรงผลักอีกอยางนึงที่ทําใหเราฮึดอยากวาด และพัฒนางานใหดีข้ึน พวกเขารูสึกวาตัว

การตูนเปนเพื่อนคุยคอยเลาเรื่อง สงขาว ไปที่ไหน ทําอะไร เวลาที่เราหายไปก็คิดถึง ถามไถเปนยังไง 

ทําใหมีกําลังใจอยากวาดการตูนไปเรื่อย ๆ เพราะมีคนรออานอยู” (จิราภรณ โคตรมิตร. 2555: 

สัมภาษณ) ซึ่งแปนบอกวา สวนใหญแลวคนที่ซื้อหนังสือของแปนนั้นเปนแฟนคลับที่คอยติดตาม ซึ่ง

หากขายเฉพาะหนังสือแตไมดูแลแฟนคลับเลย ตอไปหากมีผลงานอะไรออกมาใหมแฟนคลับก็จะไม

ทราบ ซึ่งแปนเคยหายไปชวงหนึ่ง ทําใหแฟนคลับไมทราบเลยวาแปนออกหนังสือถึงเลม 4 แลว 

  จะเห็นไดวา การรักษาแฟนคลับนั้น เหมือนเปนการรักษาตัวตนอยางหนึ่ง ซึ่งการตองการ

รักษาแฟนคลับนั้น ทําใหแปนตองพัฒนาผลงานและสรางผลงานเผยแพรอยางสม่ําเสมอ แสดงใหเห็น

วา การรักษาแฟนคลับนั้น อาจอีกหนึ่งเปนปจจัยที่มีผลตอการเผยแพรอัตลักษณของแปน ในแงของ

การดํารงรักษาตัวตน 

  และหนึ่งในความคาดหวังในอนาคตของแปนนั้น คือการพัฒนาคาแรคเตอรของตนเองเปน 

แอนิเมชั่น ในลักษณะการตูนสั้นคั่นรายการขาว แตเนื่องจากการทําแอนิเมชั่นนั้นจําเปนจะตองมีทั้งทีม

และทุน ซึ่งแปนบอกวาตอนนี้ยังไมมีทุนขนาดนั้น ดังนั้น การทําเปนแอนิเมชั่นนี้ จึงยังคงเปนความ

คาดหวังที่อยากจะใหเกิดขึ้นในอนาคตของแปน 

  ตลอดเสนทางในการสรางอัตลักษณของแปน ตั้งแตจุดเริ่มตนของความคิด การพัฒนาอัต

ลักษณ ตลอดจนการเผยแพรอัตลักษณนั้น ประกอบดวยหลายๆสิ่งที่อาจเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

ความคิด และสงผลตอแนวปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 
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   2.2 ปจจัยที่มีผลตอกระบวนการสรางอัตลักษณของ I-Phan 
           ปจจัยที่มีผลตอกระบวนการสรางอัตลักษณของแปนนั้น เกิดจากความชอบวาด

การตูนตั้งแตเด็ก และเมื่อทํางานเปนแมคาขายของแฮนดเมดที่ไนทบาซาร จังหวัดเชียงรายนั้น จะมี

ในชวงที่วางจากการขายของ แปนจึงสรางรายไดเพิ่มดวยการวาดการตูนเพื่อทําโปสการดขาย โดยวาด

การตูนแบบงายๆแลวผูกโยงดวยเรื่องราวจากเหตุการณที่พบเจอรอบตัวผานมุมมองในแบบของแปน 

ซึ่งมุมมองของแปนที่ไดถายทอดผานคาแรคเตอรเหลานี้ ไดเขาถึงความรูสึกของผูคนจนผลงานถูก 

ฟอรเวิรดตอๆกระจายกันไปในวงกวาง และไดนําพามาซึ่งชื่อเสียงและโอกาสในการรวมเลมตีพิมพเพื่อ

จําหนาย แสดงใหเห็นวา ความตองการที่จะสรางรายไดเพิ่ม อาจเปนปจจัยที่เปนจุดเริ่มตนในการ

สรางอัตลักษณของแปน 

           จุดเดนของคาแรคเตอรของแปนนั้นคือ ตัวดําและลายเสนนอยและเรียบงาย ซึ่งมีที่มา

จากความตองการอะไรที่งายๆและรวดเร็ว เนื่องจากจุดประสงคหลักของการวาดคาแรคเตอรในตอน

นั้น เพียงเพื่อตองการนํามาประกอบในเนื้อเร่ืองที่คิดขึ้นได ณ ขณะนั้น จึงตัดในสวนของรายละเอียด

ปลีกยอยออก ทําใหคาแรคเตอรเหลือเฉพาะสวนสําคัญ แสดงใหเห็นวา จุดประสงคหลักที่ตองการวาด

คาแรคเตอรเพียงเพื่อตองการนํามาประกอบในเนื้อเร่ืองที่คิดขึ้นในขณะนั้นๆ อาจเปนปจจัยที่มีผลการ

พัฒนาอัตลักษณของแปน ในแงของความรวดเร็วในการวาด 
           ในการวาดนั้นแปนใชโปรแกรมเพนทที่มีการสรางและแกไขงานที่จํากัด ตอมาได

เปลี่ยนมาใชโปรแกรมซายที่มีความสามารถในการสรางและแกไขงานที่งายขึ้น สงผลในคาแรคเตอร

ของแปนนั้นเปลี่ยนไป จากคาแรคเตอรที่มีสวนของลําตัวเพียงแคอก ไมมีแขนขา ขยับไดเพียงแคลูกตา

ดํา มาเปนคาแรคเตอรที่มีลําตัว มีแขนขาครบ ทําใหคาแรคเตอรสามารถแสดงลีลาทาทางไดมากขึ้น 

แสดงใหเห็นวา ความสามารถของโปรแกรมคอมพิวเตอรนั้นอาจเปนปจจัยที่มีผลตอการพัฒนา 
อัตลักษณของแปน 

            ในสวนของเนื้อเร่ืองนั้น แปนใชเหตุการณที่เกิดขึ้นรอบตัว มาเปนขอมูลในการสราง

เร่ืองราวของการตูน แสดงใหเห็นวา เหตุการณที่เกิดขึ้นรอบตัว อาจเปนปจจัยที่มีผลตอการพัฒนา 

อัตลักษณของแปน ในสวนของเนื้อหาเรื่องราวของการตูน 

            นอกจากนั้น แปนมีการตั้งชื่อคาแรคเตอรแบบไทยๆ เพื่อสรางอัตลักษณของความเปน

ไทย เนื่องจากคิดวา หากคาแรคเตอรมีโอกาสไดไปไกลถึงตางประเทศ จะสามารถชวยเผยแพรความ

เปนไทยไดในอีกทางหนึ่ง แสดงใหเห็นวา ลักษณะที่แสดงถึงความเปนไทยนั้น อาจเปนปจจัยที่มีผลตอ

การพัฒนาอัตลักษณของแปนดวยเชนกัน 

                  แรงบันดาลใจจากผลงานของ  จิมมี่  เหลียว  นั้น  ที่สรางงานในลักษณะเปน

ภาพประกอบบทกวีที่สะทอนความเปนจริงของชีวิต  ก็อาจเปนอีกหนึ่งปจจัยที่มีผลตอการพัฒนา 
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อัตลักษณของแปนในแงของลักษณะงาน ดังจะเห็นไดจาก ผลงานของแปนนั้น มักจะที่สะทอนเรื่องราว

ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง ซึ่งจากความชื่นชมในตัวของจิมมี่ เหลียว นั้น ยังเปนแรงผลักดันใหแปนไดดําเนิน

รอยตาม 

                 แปนไดเปนแมงานในการจัดกิจกรรมในลักษณะของการแสดงผลงานที่มีการพบปะ

พูดคุยกันระหวางคน 4 กลุม คือ กลุมของนักวาด กลุมของแฟนคลับ กลุมผูที่สนใจในการสรางงาน

คาแรคเตอร และกลุมของสํานักพิมพหรือบริษัท ซึ่งเปนการรวมตัวที่ทําใหเกิดพลัง สรางเครือขายที่

เขมแข็งและเกิดประโยชนดวยกันทุกฝาย แสดงใหเห็นวา การเผยแพรผลงานในลักษณะของการจัด

กิจกรรมรวมกันของหลายๆกลุมนั้น อาจเปนปจจัยที่มีผลตอการเผยแพรอัตลักษณของแปน ในแงของ

การสรางเครือขาย 

           การเกิดข้ึนของตลาดเฉพาะกลุม ทําใหมีการเปดสํานักพิมพใหมๆตามมา เพื่อรองรับ

การทําตลาดในรูปแบบนี้ และ “บล็อก” โดยเฉพาะบล็อกเอกซทีน ซึ่งเปนบล็อกที่มีนักสรางคาแรคเตอร

แสดงผลงานกันอยูเปนจํานวนมากนั้น เปนเสมือนตลาดขนาดใหญ ที่สํานักพิมพตางๆไดเขามาเฟนหา

คาแรคเตอรการตูนที่มีอัตลักษณโดดเดนเฉพาะตัวและมีแฟนคลับเฉพาะกลุม และคัดเลือกเพื่อนํา

ผลงานนั้นมารวมเลมเพื่อตีพิมพจําหนาย แสดงใหเห็นวา บล็อก อาจเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการ

เผยแพรอัตลักษณของแปน 

           แปนไดนําคาแรคเตอรไปตอยอดเปนสินคาตางๆ รวมถึงการที่คายมือถือไดนํา

คาแรคเตอรของแปนไปผลิตเปนโมบายคอนเทนตและถูกดาวนโหลดฟรีๆนั้น จะทําใหคาแรคเตอรถูก

กระจายออกไปในวงกวางมากขึ้น แสดงใหเห็นวา การนําคาแรคเตอรไปตอยอดเปนสินคาในรูปแบบ

ตางๆนั้น อาจเปนปจจัยที่มีผลตอการเผยแพรอัตลักษณสูวงกวางของแปน 

           การควบคุมการละเมิดทรัพยสินทางปญญานั้นตองใชกฎหมายลิขสิทธิ์เขาชวย ซึ่งหาก

มีความรูในเรื่องนี้ ก็จะสามารถทําการเผยแพรผลงานคาแรคเตอรไดอยางเหมาะสมและอยูในการ

ควบคุมได แสดงใหเห็นวา กฎหมายลิขสิทธิ์อาจเปนปจจัยที่มีผลตอการเผยแพรอัตลักษณของแปน 

           การรักษาแฟนคลับนั้น เหมือนเปนการรักษาตัวตนอยางหนึ่ง ซึ่งการตองการรักษาแฟน

คลับนั้น ทําใหแปนตองพัฒนาผลงานและสรางผลงานเผยแพรอยางสม่ําเสมอ แสดงใหเห็นวา การ

รักษาแฟนคลับนั้น อาจอีกหนึ่งเปนปจจัยที่มีผลตอการเผยแพรอัตลักษณของแปน ในแงของการดํารง

รักษาตัวตน 
 
   2.3 สรุปกระบวนการสรางอัตลักษณ 
          จากการศึกษาวิเคราะหสามารถสรุปไดวา กระบวนการสรางอัตลักษณของแปนนั้น 

เร่ิมตนจากการชอบวาดการตูนมาตั้งแตเด็ก แตทางบานไมสนับสนุนใหเรียนในดานศิลปะ แปนจึงหัน
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ไปเรียนดานการโรงแรมและการทองเที่ยว จนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาการทองเที่ยวเชิง

อนุรักษ มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม  

          แปนทํางานเปนมนุษยเงินเดือนอยู 2 ป จึงลาออกไปเปนแมคาขายงานแฮนดเมดที่ไนท

บาซาร จังหวัดเชียงราย และรับสินคาแฮนดเมดจากเชียงใหมมาขาย ซึ่งสินคาที่แปนรับมาขายนั้นเปน

พวกตุกตาเชือก กลองไมระบายสี ซึ่งขายดีมากจนตั้งชื่อรานวา รานดิบดี  

          ตอมา รานที่ไปรับสินคามาขายนั้นขึ้นราคาขายสง ทําใหสูราคาไมไหว แปนจึงไดลองทํา

ตุกตาเชือกขึ้นมาเพื่อขายเองและตั้งชื่อใหตุกตาแตละตัวเพื่อใหดูนารัก ซึ่งขายดีมากจนผลิตไมทันจึง

ตองไปจางกลุมแมบานมาผลิตใหแทน  

         เมื่อมีคนผลิตแทนแปนจึงมีเวลาวางเลยคิดทําโปสการดขายโดยใชโปรแกรมเพนทใน

การวาดรูป ก็ปรากฏวาขายดีอีกเชนกัน แปนเริ่มที่จะสนุกกับมัน จึงนําเรื่องราวของตัวเองและเพื่อนมา

ผูกเปนเรื่องราวแลววาดเปนการตูนไวอานกันเอง เมื่อวาดมากขึ้นจึงไดนําผลงานมาลงในบล็อกเอกซ

ทีนในชวงที่วางจากการขายของ  

          นอกจากขายตุกตาเชือกและโปสการดแลว ที่รานของแปนยังขายตุกตาควายปนดินเผา

อีกดวย มีตุกตาควายตัวหนึ่งแปนไดตั้งชื่อใหมันวา “รักนะเด็กโง” แลววางขาย ซึ่งวันหนึ่งแปนพบวา

เขาของตุกตาควายตัวนี้หักไปหนึ่งขาง เหลือเขาขางเดียว จึงตั้งชื่อใหมันใหมวา “รักเขาขางเดียว” แตก็

ยังขายไมไดจนตองเก็บเขาเก็บออกอยูหลายรอบ จนเขาอีกขางไดหักลง เพื่อนจึงบอกใหทิ้งไป 

เนื่องจากคงจะขายไมไดแลว เพราะมันไมมีเขา แตแปนกลับบอกวาทิ้งไมไดเพราะ “ไมมีเขาเราก็อยูได” 

และไดนํามุขนี้ไปเขียนเปนการตูนแลวนําเสนอในบล็อกเอกซทีน  

         ซึ่งมุข “ไมมีเขาเราก็อยูได” นี้โดนใจคนสวนใหญอยางมาก จนทําใหมีคนนําไปฟอรเวิรด

เมลสงตอๆกัน จนมีคนตามเขามาอานและแสดงความคิดเห็นในบล็อกอยางมากมาย ซึ่งสรางความ

แปลกใจใหกับแปนมาก จนวันหนึ่ง ที่ฟอรเวิรดเมลนั้นไดถูกสงตอมาถึงแปน เธอจึงไดรูสาเหตุ  ซึ่งจาก

ฟอรเวิรดเมลนี้ ทําใหมีคนตามเขามาอานในบล็อกของแปนมากขึ้นๆ จนถึงปจจุบันประมาณ 2-3 ลาน

คร้ังแลว 

          กอนหนานี้แปนไดเขียนเรื่องทั่วๆไป แตมาเปนที่รูจักอยางมากก็ตอนเขียนเรื่อง “เขา” ซึ่ง

หลังจากนั้นแปนก็เลยวาดมาเรื่อยๆ  

          ตอมาวันหนึ่ง  แปนไดดูรายการธรรมมะไอทีของทานพระมหาโอท  จึงไดขอยืม

คาแรคเตอรของทานพระมหาโอทมาวาดเปนการตูน แลวสรางเรื่องราวสอนธรรมมะเปนตอนสั้นๆ ซึ่งผู

ที่เขามาชมไดนําไปฟอรเวิรดเมลตอๆกันอีกเชนเคย  
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          กระทั่งฟอรเวิรดเมลนี้ถูกสงตอๆกันจนไปถึงบรรณาธิการของสํานักพิมพบีซี่เดย ที่กําลัง

มองหาการตูนที่เกี่ยวกับธรรมมะอยูพอดี จึงอยากไดการตูนธรรมมะของแปนไปรวมเลมตีพิมพ แปนจึง

เลือกการตูนธรรมมะที่ถูกสงฟอรเวิรดเมลบอยๆ มีคนอานมากรวมเปนเลมเพื่อตีพิมพจําหนาย 

         คาแรคเตอรเกือบทุกตัวที่แปนวาดนั้นจะมีสีดํา ที่ถือเปนอัตลักษณในคาแรคเตอรของ

แปน ซึ่งสีดํานั้นมีที่มาจากพยายามใสสีเนื้อใหผิว แตไมสามารถผสมสีผิวใหเหมือนเดิมไดทุกครั้ง แปน

จึงไดเลือกสีดําเปนสีผิวของคาแรคเตอร ใหดูแตกตางจากคาแรคเตอรของคนอื่นและเปนสีที่ไมตอง

ผสม ไมวาจะวาดอีกสักกี่คร้ังสีผิวก็จะเหมือนเดิมตลอดอีกดวย 

         จุดเดนของอีกอยางหนึ่งในคาแรคเตอรของแปนคือลายเสนที่นอยและเรียบงาย แสดง

รายละเอียดเฉพาะสวนสําคัญของสิ่งๆนั้นเทานั้น ซึ่งมีที่มาจากในชวงแรกๆนั้น จุดประสงคหลักของ

การวาดคาแรคเตอรคือตองการนํามาประกอบในเนื้อเร่ืองที่คิดขึ้นได ณ ขณะนั้น ซึ่งตองการความ

รวดเร็วในการเขียน จึงตองตัดในสวนของรายละเอียดปลีกยอย เหลือเฉพาะสวนสําคัญเทานั้น 

         ในการวาดคาแรคเตอรนั้น แปนใชโปรแกรมเพนทเปนเครื่องมือในการวาดจนเชี่ยวชาญ

ในการใชโปรแกรมนี้ และใชโปรแกรมเพนทสรางผลงานการตูนและตีพิมพจําหนายมาแลว 3 เลม และ

เมื่อข้ึนเลมที่ 4 แปนจึงเปลี่ยนการทํางานดวยโปรแกรมเพนทมาเปนโปรแกรมซาย เนื่องจากมีความ

สะดวกสบายในการสรางงานมากกวาเดิม  

         ดวยความสามารถที่มากขึ้นของโปรแกรมซาย บวกกับประสบการณและความชํานาญ

ในการวาดที่มากขึ้น ทําใหคาแรคเตอรการตูนของแปนนั้นมีการพัฒนาข้ึน โดยมีแขนและขาเพิ่มข้ึน

จากเดิมที่มีลําตัวเพียงแคชวงอก 

         ในสวนของเนื้อหาที่นํามาผูกโยงเปนเรื่องราวในการตูนของแปนนั้น สวนใหญเปนเรื่องที่

เกิดขึ้นใกลตัวที่ผูคนสวนใหญที่มักมองขาม และเมื่อถูกนํามาถายทอดเปนการตูนที่แฝงขอคิดสะกิดใจ  

จึงทําใหการตูนของแปนนั้นเขาถึงความรูสึกของผูอาน และเกิดการติดตามอานตอนตอไปอยูเสมอ 

และเรื่องที่แปนเขียนจึงมักมีมุมในการมองโลกแงดี ซึ่งสวนใหญจะเปนเรื่องของความรัก เร่ืองใกลตัว

และเรื่องธรรมมะ 

         แปนมีการตั้งชื่อคาแรคเตอรแตละตัวเปนชื่อแบบไทยๆทั้งสิ้น เชน แตงกวา ผักแวน 

ผักหวาน เขียวเสวย พวงชมพู ดําเย็น ซึ่งแปนบอกวาเปนความตั้งใจที่จะใชชื่อไทยๆ เพราะคิดวาหาก

คาแรคเตอรเหลานี้มีโอกาสไดไปไกลถึงตางประเทศ ก็จะไดชวยเผยแพรความเปนไทยไดในอีกทางหนึ่ง 

         ในการสรางงานนั้น แปนมีแรงบันดาลใจมาจากการ จิมมี่ เหลียว ศิลปนที่สรางผลงาน

ภาพประกอบบทกวีสะทอนชีวิตจริง ทําใหแปนอยากที่จะสรางงานและรวมเลมเปนหนังสือแบบนั้นบาง 
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        เมื่อสรางผลงานเสร็จ แปนจะนําลงเผยแพรในเว็บไซตสวนตัว บล็อกเอกซทีนและเฟซบุค 

สวนเว็บไซตอ่ืนๆนั้น แปนไมไดนําไปลงเผยแพร เนื่องจากชอบที่จะใหผลงานอยูเว็บไซตของตัวเอง

มากกวา เพราะคิดวานามีพื้นที่ที่เปนของตัวเอง หากใครสืบคนก็จะเจอเลย  

         เมื่อเร่ิมมีชื่อเสียง จึงมักมีบริษัทตางๆมาขอซื้อคาแรคเตอรของแปนไปใชประกอบสินคา  

ซึ่งมักจะมีการเชิญนักออกแบบคาแรคเตอรไปดวย แตแปนรูสึกเหมือนถูกเชิญไปเพื่อเปนไมประดับ

มากกวา จึงคิดวาทําไมถึงไมมีการจัดงานงานที่ทําใหนักวาดคาแรคเตอรไดมาเจอกันบาง  

        ดวยเหตุนี้ แปนจึงลุกขึ้นมาเปนแมงานจัดกิจกรรมรวมนักวาดภาพประกอบไทยขึ้นมา

เมื่อป 2554 โดยเชิญชวนเพื่อนนักวาดที่รูจักกันและแฟนคลับของแตละคนมารวมงาน ทั้งแฟนคลับทั้ง

เพื่อนนักวาดที่เคยแตคุยกันแตในโลกไซเบอรแตไมเคยเห็นหนาเห็นตากัน ก็ไดมาพบปะพูดคุยอยาง

เปนกันเองในโลกจริง  

         ส่ิงที่เกิดขึ้นจากงานนี้เหมือนเปดกวางใหทุกคนไดรูจักกันมากขึ้น และดูเหมือนจะทําให

เกิดเครือขายนักวาดที่มีความแนนแฟนมากขึ้น จึงมีเสียงเรียกรองใหจัดงานนี้ข้ึนอีกในป 2555  

        ซึ่งสิ่งที่แปนคิดวานาจะไดรับจากงานนี้นั้นคือ โอกาสในการขายผลงานทั้งของเพื่อนและ

ของตนเอง นอกจากนั้น ยังเปนโอกาสใหผูที่สนใจในการสรางงานคาแรคเตอรไดเขามาศึกษาแนว

ปฏิบัติจากผูที่มีประสบการณมากอน  

        แปนยังไดใหทรรศนะเกี่ยวกับวงการการตูนคาแรคเตอรไทยในตอนนี้ไววา ดีข้ึนกวา

เมื่อกอน เนื่องจากตอนนี้มีสํานักพิมพเปดใหมมากขึ้น และเปดตัวเพื่อการตูนอยางเดียว เหมือน

สํานักพิมพจ้ําอาวที่แปนตีพิมพอยูก็เปดขึ้นมาเพื่อรองรับการตูนอยางเดียว ซึ่งถือเปนการรองรับตลาด

เฉพาะ 

        สวนการตอยอดจากงานวาดสูงานอื่นๆ นั้น แปนมีแผนจะนําคาแรคเตอรไปตอยอดเปน

สมุดบันทึกเพื่อจําหนายที่รานดิบดี นอกจากนั้น คายมือถือของบริษัท AIS ยังไดนําคาแรคเตอรของ

แปนไปเปนโมบายคอนเทนตในลักษณะของ MMS เปดใหลูกคาดาวนโหลดฟรีในชวงเทศกาลตางๆ อีก

ดวย  

       บางครั้งการนําเสนอผลงานในเว็บไซตก็เสี่ยงตอการถูกละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งเปนเรื่องที่แปน

พบเจออยูบอยครั้ง แปนมีวิธจีัดการกับผูละเมิดโดยการโทรศัพทไปพูดคุยกับผูละเมิดใหเขาใจ ซึ่งที่ผาน

มาหลังจากไดพูดคุยแลว ทางผูละเมิดก็จะรีบนําคาแรคเตอรของแปนออกใหทันที และเนื่องจากเรื่อง

ซื้อขายลิขสิทธิ์นั้นเปนเรื่องที่ตองรอบคอบ ดังนั้นในสวนของลิขสิทธิ์งาน แปนจะใหทางสํานักพิมพ 

จ้ําอาวชวยดูแลให  

       ในการสรางผลงานนั้น กําลังใจที่สําคัญมาจากแฟนคลับที่ชื่นชอบ ติดตามและใหการ

สนับสนุนผลงาน ซึ่งจากประสบการณที่ผานมา ทําใหแปนพบวาแฟนคลับนั้นไมใชส่ิงที่จะอยูกับเรา
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ตลอดไป แตจะอยูกับเราก็ตอเมื่อเราผลิตผลงานออกมา ดวยเหตุนี้ แปนจึงใหความสําคัญในจุดนี้มาก 

และเพื่อรักษามิตรภาพและความสัมพันธกับแฟนคลับไว โดยการพยายามพัฒนาผลงานและนําเสนอ

เปนระยะ ไมหางหายไปนานๆ  

        และหนึ่งในความคาดหวังในอนาคตของแปนนั้น คือการพัฒนาคาแรคเตอรของตนเอง

เปนแอนิเมชั่น ในลักษณะการตูนสั้นคั่นรายการขาว แตเนื่องจากการทําแอนิเมชั่นนั้นจําเปนจะตองมี

ทั้งทีมและทุน ซึ่งแปนบอกวาตอนนี้ยังไมมีทุนขนาดนั้น ดังนั้น การทําเปนแอนิเมชั่นนี้ จึงยังคงเปน

ความคาดหวังที่อยากจะใหเกิดขึ้นในอนาคตของแปน 

      ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวา กระบวนการสรางอัตลักษณของแปนนั้น เร่ิมตนจากการ

ชอบวาดการตูนมาตั้งแตเด็ก แตทางบานไมสนับสนุนใหเรียนในดานศิลปะ แปนจึงหันไปเรียนดานการ

โรงแรมและการทองเที่ยว หลังจากเรียนจบและทํางานอยู 2 ป จึงไดลาออกไปเปนแมคาขายงานแฮนด

เมด จังหวัดเชียงราย และรับตุกตาเชียงใหมมาขาย ซึ่งขายดีมากจนตั้งชื่อรานวา รานดิบดี ตอมา ราคา

ขายสงขึ้น แปนจึงไดทําตุกตาเชือกขึ้นมาขายเอง ซึ่งขายดีมากจนผลิตไมทันจึงตองไปจางกลุมแมบาน

มาผลิตใหแทน  

       แปนจึงมีเวลาวางเลยคิดทําโปสการดขาย ก็ปรากฏวาขายดีอีกเชนกัน เมื่อวาดมากขึ้นจึง

ไดนําผลงานมาลงในบล็อกเอกซทีน  

        นอกจากนั้น รานของแปนยังขายตุกตาควายปนดินเผาอีกดวย มีตัวหนึ่งแปนไดตั้งชื่อให

วา “รักนะเด็กโง” ซึ่งวันหนึ่งเขาของมันหักไปหนึ่งขางเหลือขางเดียว จึงตั้งชื่อใหใหมวา “รักเขาขาง

เดียว” ตอมาเขาอีกขางไดหักลง จนไมมีเขา แปนจึงตั้งชื่อใหมใหมวา “ไมมีเขาเราก็อยูได” และไดนํามุข

นี้ไปเขียนเปนการตูนแลวนําเสนอในบล็อกเอกซทีน  ซึ่งมุขนี้โดนใจคนถูกฟอรเวิรดเมลสงตอๆกันไป จน

มีคนตามเขามาอานและแสดงความคิดเห็นในบล็อกอยางมากมายจนแปนงง จนวันหนึ่ง ก็ถูกสงตอ

มาถึงแปน เธอจึงไดเขาใจสาเหตุ แปงเปนที่รูจักอยางมากเมื่อตอนเขียนเรื่อง “เขา” ซึ่งหลังจากนั้นแปน

ก็เลยวาดมาเรื่อยๆ  

       ตอมาวันหนึ่ง แปนไดขอยืมคาแรคเตอรของทานพระมหาโอทมาวาดเปนการตูน แลวสราง

เร่ืองราวสอนธรรมมะเปนตอนสั้นๆ และถูกนําไปฟอรเวิรดเมลตอๆกันอีกเชนเคย กระทั่งถูกสงตอๆกัน

จนไปถึงบรรณาธิการของสํานักพิมพบีซี่เดย ที่กําลังมองหาการตูนที่เกี่ยวกับธรรมมะอยูพอดี จึงติดตอ

แปนเพื่อนําการตูนธรรมมะของแปนไปรวมเลมจําหนาย 

      คาแรคเตอรเกือบทุกตัวที่แปนวาดนั้นจะมีสีดํา ที่ถือเปนอัตลักษณในคาแรคเตอรของแปน  

ซึ่งสีดํามีที่มาจากพยายามใสสีเนื้อใหผิว แตผสมอยางไรก็ไมเหมือนเดิมจึงไดเลือกสีดําเพื่อใหดู

แตกตางและเปนสีที่ไมตองผสมอีกตอไป จุดเดนของอีกอยางหนึ่งคือลายเสนที่นอยและเรียบงาย 

แสดงรายละเอียดเฉพาะสวนสําคัญของสิ่งๆนั้นเทานั้น  
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      แปนใชโปรแกรมเพนทเปนเครื่องมือในการวาด แตตอมาจึงเปลี่ยนเปนโปรแกรมซาย และ

พบวาภาพที่ไดคมชัดขึ้นและสรางงานไดสะดวกขึ้น เนื้อหาเรื่องราวในการตูนของแปนนั้นมักมาจาก

เร่ืองใกลตัวที่ผูคนสวนใหญที่มักมองขาม และเมื่อถูกนํามาถายทอดเปนการตูนที่แฝงขอคิดสะกิดใจ 

และสวนใหญจะเปนเรื่องของความรัก เร่ืองใกลตัวและเรื่องธรรมมะ 

          แปนมีการตั้งชื่อคาแรคเตอรแตละตัวเปนชื่อแบบไทยๆทั้งสิ้น เชน แตงกวา ผักแวน ซึ่ง

แปนบอกวาหากคาแรคเตอรมีโอกาสไดไปไกลถึงตางประเทศ ก็จะไดชวยเผยแพรความเปนไทยไดใน

อีกทางหนึ่ง สวนแรงบันดาลใจในการสรางงานของแปนนั้นมาจาก จิมมี่ เหลียว ศิลปนที่สรางผลงาน

ภาพประกอบบทกวีสะทอนชีวิตจริง ทําใหแปนอยากที่จะสรางงานและรวมเลมเปนหนังสือแบบนั้นบาง 

          เมื่อสรางผลงานเสร็จ แปนจะนําลงเผยแพรในเว็บไซตสวนตัว บล็อกเอกซทีน

และเฟซบุค เนื่องจากชอบที่จะใหผลงานอยูเว็บไซตของตัวเองมากกวาเว็บไซตอ่ืนๆ และดวยความ

อยากเจอเพื่อนๆทีคุยกันในอินเตอรฺเน็ต แปนจึงจัดกิจกรรมรวมนักวาดภาพประกอบไทยขึ้นมาเมื่อป 

2554 โดยเชิญชวนเพื่อนนักวาดที่รูจักกันและแฟนคลับของแตละคนมารวมงาน ซึ่งประสบความสําเร็จ

เปนอยางมาก จึงมีเสียงเรียกรองใหจัดงานนี้ข้ึนอีกในป 2555  

          แปนมีแผนจะนําคาแรคเตอรไปตอยอดเปนสมุดบันทึกเพื่อจําหนายที่รานดิบดี 

นอกจากนั้น คายมือถือของบริษัท AIS ยังไดนําคาแรคเตอรของแปนไปตอยอดเปนโมบายคอนเทนตใน

ลักษณะของ MMS เปดใหลูกคาดาวนโหลดฟรีในชวงเทศกาลตางๆ อีกดวย ซึ่งในสวนของการขาย

ลิขสิทธิ์งานนั้น แปนจะใหทางสํานักพิมพจ้ําอาวชวยดูแลให  

         ในการสรางผลงานนั้น กําลังใจที่สําคัญมาจากแฟนคลับที่ชื่นชอบและสนับสนุน ดวย

เหตุนี้ แปนจึงใหความสําคัญในจุดนี้มากและรักษามิตรภาพไว โดยการพยายามพัฒนาผลงานและ

นําเสนออยูเสมอ 

         การไดพัฒนาคาแรคเตอรของตนเองเปนแอนิเมชั่น ในลักษณะการตูนสั้นคั่นรายการขาว

นั้น เปนอีกหนึ่งความคาดหวังของแปนที่อยากจะใหเกิดขึ้นในอนาคต 

 
          2.4  ผูวิจัยนําผลการศึกษากระบวนการสรางอัตลักษณไปสอบทานกับผูสรางสรรค I-
Phan พบวา 

        ผลการศึกษาตั้งแตจุดเริ่มตนของความคิด การพัฒนา การเผยแพรอัตลักษณ และปจจัย

ตางๆที่มีผลตอกระบวนการสรางอัตลักษณ แลวสรุปเปนกระบวนการสรางอัตลักษณในมุมมองของ

ผูวิจัยนั้น ผูสรางสรรคแปนสอบทานแลวไดขอแกไขเล็กนอยในสวนของบทสัมภาษณ โดยขอเรียบเรียง

บางประโยคใหเขาใจไดงายมาขึ้น แตความหมายของเนื้อความนั้นยังคงเดิม และในสวนอื่นๆนั้นผู

สรางสรรคแปนไดยืนยันวาถูกตอง และไมตองแกไขใดๆ 
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  ตาราง 9 รายละเอียดปจจัยเฉพาะบุคคลของผูสรางสรรค I-Phan 

 

จุดเริ่มตนของความคดิ 

เพศ อาย ุ ครอบครัว การศึกษา เพื่อน การทํางาน จุดเริ่มตนความสนใจ IDOL แรงบันดาลใจ จุดเริ่มตนสรางอัตลักษณ 

หญิง 
 
 
 

39 -อยากใหเปน
ขาราชการ 
-ไมอยากให
เรียนศิลปะ 
กลัวเปนศิลปน
ไสแหง 

-การ
โรงแรมและ
การ
ทองเที่ยว 
ม.แมโจ 
 

-เพื่อนสนิทชื่อ “เอ” 
ที่เปรียบเสมือนกุน
ซือคนสําคัญ 
-เพื่อนในวงการ
การตูน 

-เปนแมคาขาย
งานแฮนดเมด ชื่อ
ราน “ดิบดี” ทีจ่.
เชีนงราย 
-วาดการตูนรวม
เลมขาย 

-ชอบอานการตูนของ
เพื่อนชื่อเฉากวย ที่
เขียนลงในบล็อกเอกซ
ทีน 
-เขียนการตูนเปน
โปสการดขาย 

-จิมมี ่เหลียว ชาว
ใตหวัน เขียน
การตูนในหนงัสือ 
“ดอกไมบานในใจ
ฉัน” 

-ชอบรูปวาดของจมิมี่ 
เหลียว เปนแรง
บันดาลใจใหอยาก
วาดรูปอีกครั้ง และ
อยากมีหนงัสือแบบ
เขาสักครั้ง 

-อยากวาดการตูนของ
ตัวเองลงบล็อกใหคน
อานบาง โดยหาวิธกีาร
วาดใหแตกตาง 
- การตูนในชุด “เขา”ได
ถูกฟอรเวิรดทางอีเมล
ถึงแปดลานครั้ง 

การพัฒนาอัตลกัษณ 
แนวคิด เทคนิค การตอยอด 

ชื่อแทนตัว แนวคิดงาน ลักษณะงาน อิทธิพลตองาน เครื่องมือ โปรแกรม 
กราฟก 

เทคนิค
เฉพาะตัว 

การพัฒนา
ฝมือ 

สินคา การ
วาจาง 

ขายลิขสิทธิ์ 

I-Phan 
หรือ ไอแปน 
เปนชื่อสุนัข
ของเพื่อน  เห็น
วานารักดีจึง
นํามาตั้งชื่อ 

-เนนการมองโลกในแงดี  
-สะทอนแงคิดจากเรื่อง
ใกลตัวที่เปนปสก.รวม
ของคนสวนใหญ 
-เนนความสนใจไปที่เนื้อ
เรื่อง 

-คาแรคเตอร
แนว
ภาพประกอบ
มีเรื่องราว 
 

-เพื่อนสนิทชื่อ “เอ” 
ที่คอยตรวจสอบ
ผลงานและให
คําแนะนํา 
-เรื่องราวที่เกิดขึ้น
ใกลตัว 

คอมพิวเตอร
และแบมบู วา
คอม หรือ
เมาสแบบ
ปากกา 

-เพนท 
-Sai 

-ตัดทอน
รายละเอียด
ใหเหลือนอย
ที่สุด 

-แปรผันไป
ตาม
ความสามารถ
ของโปรแกรม
ที่ใช 

-โปสการด 
สมุด
บันทึก 
ตุกตา เสื้อ
ยืด 
 

- -หนังสือรวม
เลมผลงาน 
-โมบายคอน
เทนต เชน อิ
โมติคอนของ 
AIS 

การเผยแพรอัตลกัษณ 
เว็บไซตทีใ่ชงานและจุดประสงคในการใชงานในแตละเว็บ วิธีการในการนําเสนอขอมูลตางๆบนเวบ็ไซต สิ่งที่ไดรบั/และคาดหวงัจะไดรับ 

เว็บสวนตัว เว็บบล็อก เว็บฝาก
ผลงาน 

เว็บที่ใชบอย
ที่สุด 

ขอมูลในการอัพ ความถี่ใน
การอัพ 

แนวคิดในการอัพ ดานสังคม ดานการ
งาน 

อื่นๆ 

จดทะเบียนชื่อ 
I-Phan 

เอกซทีน - เฟซบุค -ผลงานสําเร็จ 
-ภาพราง 
-กิจกรรม/เรื่องราวที่
เกิดขึ้นในชีวิตแตละวัน 

ไมแนนอน
ประมาณ 
 3-4 วนัครั้ง 

-ตองพยายามอัพเดท
ตัวเองและผลงานให
แฟนคลับรูความเปนไป 

-รักษาฐานแฟน
คลับ 
-สรางผลงาน
สะสมไวรวมเลม 

-รวมเลม 
-ทําการตูน
แอนิเมชั่นคั่น
เวลาขาว 

-สูสากลใน
อนาคต 
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ผูสรางสรรคคนที่ 9  Galgard 
  Galgard หรือ กอลการด คือชื่อของคุณกษิดิ์เดช เหมพรหมราช หรือชื่อที่มักถูกเรียกขานเมื่อ

กลาวถึงเขาคือ กอลการด ซึ่งผูวิจัยขอเรียกเขาดวยชื่อนี้เชนกัน กอลการดเปนผูสรางสรรคที่ศึกษาดาน

ศิลปะดวยตนเอง โดยศึกษาจากทั้งหนังสือและอินเตอรเน็ต เขามีครูนอกระบบจากอินเตอรเปนผูชี้แนะ

แนวทางในการฝกฝนมาโดยตลอดและสามารถพัฒนาตนเองไดอยางรวดเร็ว 

  ปจจุบันกอลการดเปนนักออกแบบอิสระ ที่ฝกฝนตนเองอยูเสมอเพื่อที่จะเดินไปสูฝนคือการ

เปน 1 ในทีมงานของดรีมเวิรค 
  การดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยมีข้ันตอนการศึกษาอัตลักษณของกอลการด ใน 2 ข้ันตอน

ดวยกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ขั้นตอนที่ 1  ศึกษาอัตลักษณจากชิ้นงาน   
   1.1 ศึกษาอัตลักษณจากชิ้นงาน   
                     ชิ้นงานทีน่ํามาศึกษาในครั้งนี้ประกอบดวย 

 
 

 
 

ภาพประกอบ 93  เจ็ดซามุไร 
 

  ที่มา: กษิดิ์เดช เหมพรหมราช. (2554). (ออนไลน) 
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  นําเสนอบนเว็บไซตเมือ่:   10 เมษายน 2554  

  ลายเสน: มีการใชเสนที่หลากหลาย มีทั้งเสนโคงที่พลิ้วไหว เสนเฉียงปลายสะบัด และเสนที่

แสดงเหลี่ยมมุมที่ชัดเจน ทําใหภาพโดยรวมดูมีความเคลื่อนไหว 

  สีสัน: ดูเหมือนมีการผสมสีใหดูหมนลงเล็กนอยเพื่อลดความสดของสี ทําใหสีดูเขมและหนัก

แนนขึ้น คาแรคเตอรมีสีโทนสมอมน้ําตาลโทนรอนตัดกับพื้นหลังสีฟาเขมโทนเย็น 

  รูปรางและรูปทรง: มีการเนนรูปรางรูปทรงสวนตางๆของคาแรคเตอรใหดูเกินจริง 

  พื้นผิวและลวดลาย: ตัวคาแรคเตอรมีการลงสีแบบเรียบ สรางลวดลายโดยการใชจุดและ

เสนขีดๆ ในบางสวน พื้นหลังมีการลงสีแบบไมสม่ําเสมอ มีลักษณะคลายพื้นผิวปูน 

  ลีลาทาทางของคาแรคเตอร: มีการแสดงอารมณทางตา ปาก และทาทางอยางชัดเจน 

  การจัดวางองคประกอบ: มีการจัดวางแบบกระจายเพื่อเปนการเปดตัวคาแรคเตอรแต 

ละตัว 

 

 

 
 

ภาพประกอบ  94  ปะปาขายาว  

 

  ที่มา: กษิดิ์เดช เหมพรหมราช. (2554). (ออนไลน) 
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  นําเสนอบนเว็บไซตเมือ่:   23 พฤษภาคม 2554  

  ลายเสน: มีการใชเสนที่หลากหลาย มีทั้งเสนโคงที่พลิ้วไหว เสนเฉียงปลายสะบัด และเสนที่

แสดงเหลี่ยมมุมที่ชัดเจน ทําใหภาพโดยรวมดูมีความเคลื่อนไหว 

  สีสัน: ดูเหมือนมีการผสมสีใหดูหมนลงเล็กนอยเพื่อลดความสดของสี ทําใหสีดูเขมและหนัก

แนนขึ้น คาแรคเตอรมีสีโทนสมอมน้ําตาลโทนรอนตัดกับพื้นหลังสีฟาเขมโทนเย็น 

  รูปรางและรูปทรง: มีการเนนใหคาแรคเตอรกระตายชุดดําดูสูงชะลูดเกินจริง 

  พื้นผิวและลวดลาย: ตัวคาแรคเตอรมีการลงสีแบบเรียบ สรางลวดลายโดยการใชจุดและ

เสนขีดๆ ในบางสวน พื้นหลังมีการลงสีแบบไมสม่ําเสมอ มีลักษณะคลายพื้นผิวปูน 

  ลีลาทาทางของคาแรคเตอร: มีการแสดงอารมณทางตา ปาก และทาทางอยางชัดเจน 

  การจัดวางองคประกอบ: จัดวางจุดสนใจที่ตัวกระตายถือรมอยูทางดานซายมีความ

สมดุลยแบบซายขวาไมเทากัน 
 

 
 

ภาพประกอบ  95  Between Left And Right Character 

 

  ที่มา: กษิดิ์เดช เหมพรหมราช. (2554). (ออนไลน) 
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  นําเสนอบนเว็บไซตเมือ่:   28 กรกฎาคม 2554  

  ลายเสน: มกีารใชเสนทีห่ลากหลาย มีทัง้เสนโคงที่พลิว้ไหว เสนเฉียงปลายสะบัด และเสนที่

แสดงเหลี่ยมมมุที่ชัดเจน ทําใหภาพโดยรวมดูมีความเคลื่อนไหว 

  สีสัน: ดูเหมือนมีการผสมสีบางสวนใหดูหมนลงเล็กนอยเพื่อลดความสดของสี ทําใหสีดูเขม

และหนักแนนขึ้น สีโดยรวมเปนสีโทนเย็น เพิ่มความสดใสใหภาพดวยสีสมอมน้ําตาลโทนรอนในสวน

ของไมเบสบอล 

  รูปรางและรูปทรง: คาแรคเตอรมีศีรษะคอนขางเล็ก มีชวงไหล ตนแขน หลงัทีก่วางและนูน

ใหญ คอยๆเรยีวลงมาที่เอว ในสวนของสะโพกและขาจะสั้น ผอม เล็ก  

  พื้นผิวและลวดลาย: เสื้อผาของคาแรคเตอรและพื้นหลังบางสวน มีการสรางลวดลายคลาย

การลงสีบนผาใบ ความหนาบางในการลงสีของพื้นที่แตละสวนจะไมสม่ําเสมอกัน 

  ลีลาทาทางของคาแรคเตอร: มีการแสดงอารมณทางตา ปาก และทาทางการเคลื่อนไหว

อยางชัดเจน 

  การจัดวางองคประกอบ: จัดวางแบบเปนกลุมกอน สมดุลซายขวาไมเทากนั 
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ภาพประกอบ  96  Between Left And Right Character 

 

  ที่มา: กษิดิ์เดช เหมพรหมราช. (2554). (ออนไลน) 

 

  นําเสนอบนเว็บไซตเมือ่:   28 กรกฎาคม 2554  

  ลายเสน: มีการใชเสนที่หลากหลาย มีทั้งเสนโคงที่ดูพลิ้ว เสนเฉียง และเสนที่แสดงเหลี่ยม

มุมที่ชัดเจน ทําใหภาพโดยรวมดูมีความเคลื่อนไหว 

  สีสัน: ดูเหมือนมีการผสมสีใหดูหมนลงเล็กนอยเพื่อลดความสดของสี ทําใหสีดูเขมและหนัก

แนนขึ้น สีโดยรวมมีทั้งสีโทนรอนและโทนเย็นในอัตราสวนที่ใกลเคียงกัน มีการไลสีในบางสวนเพื่อสราง

แสงเงาเพิ่มมิติใหกับภาพ 

  รูปรางและรูปทรง: คาแรคเตอรมีชวงไหล ตนแขน หลังที่กวางและนูนใหญ คอยๆเรียวลง

มาที่เอว ในสวนของสะโพกและขาจะสั้น ผอม เล็ก 

  พื้นผิวและลวดลาย: พื้นหลังมีการสรางลวดลายคลายการลงสีบนผาใบ 
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  ลีลาทาทางของคาแรคเตอร: มีการแสดงอารมณทางตา ปาก และทาทางการเคลื่อนไหวที่

ดูมีพลังอยางชัดเจน 

  การจัดวางองคประกอบ: จัดวางแบบเปนกลุมกอน สมดุลซายขวาไมเทากัน โดยใชพื้น

หลังสีฟาขับสีสมอมน้ําตาลโทนรอนในสวนของชุดของเจาแพะและเจามาลายใหดูเดนขึ้นมา 
 

 

 
 

ภาพประกอบ 97  Victory at all costs 

 
  ที่มา: กษิดิ์เดช เหมพรหมราช. (2554). (ออนไลน) 

 

  นําเสนอบนเว็บไซตเมือ่:   15 สิงหาคม 2554  

  ลายเสน: มกีารใชเสนทีห่ลากหลาย มีทัง้เสนโคงที่ดูพลิ้ว เสนเฉียง และเสนที่แสดงเหลีย่ม

มุมที่ชัดเจน ทาํใหภาพโดยรวมดูมีความเคลื่อนไหว 
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  สีสัน: ดูเหมือนมีการผสมสีใหดูหมนลงเล็กนอยเพื่อลดความสดของสี ทําใหสีดูเขมและหนัก

แนนขึ้น สีโดยรวมเปนสีสมอมน้ําตาลโทนรอน มีพื้นหลังเปนสีฟาโทนเย็น  มีการไลสีในบางสวนเพื่อ

สรางแสงเงาเพิ่มมิติใหกับภาพ 

  รูปรางและรูปทรง: คาแรคเตอรมีศีรษะคอนขางเล็ก มีชวงไหล ตนแขน หลังที่กวางและนูน

ใหญ คอยๆเรียวลงมาที่เอว ในสวนของสะโพกและขาจะสั้น ผอม เล็ก 

  พื้นผิวและลวดลาย: ใชเทคนิคการพนสีดําโดยใชเม็ดสีที่มีขนาดใหญพนตามจุดตางๆเพื่อ

สรางแสงเงา ความใหญของเม็ดสีทําใหพื้นผิวดูเหมือนเปนเม็ดทราย 

  ลีลาทาทางของคาแรคเตอร: มีการแสดงอารมณทางตา ปาก และทาทางการเคลื่อนไหวที่

ดูมีพลังอยางชัดเจน 

  การจัดวางองคประกอบ: จัดวางไวเตม็กรอบกลางภาพ 
 

 
 

ภาพประกอบ 98  Tiger  

 

  ที่มา: กษิดิ์เดช เหมพรหมราช. (2554). (ออนไลน) 
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  นําเสนอบนเว็บไซตเมือ่:   11 ตุลาคม 2554  

  ลายเสน: มกีารใชเสนทีห่ลากหลาย มีทัง้เสนโคงที่ดูพลิ้ว เสนเฉียง และเสนที่แสดงเหลีย่ม

มุมที่ชัดเจน ทาํใหภาพโดยรวมดูมีความเคลื่อนไหว 

  สีสัน: ดูเหมือนมีการผสมสีใหดูหมนลงเล็กนอยเพื่อลดความสดของสี ทําใหสีดูเขมและหนัก

แนนขึ้น สีโดยรวมเปนสีสมอมน้ําตาลออนโทนรอน มีพื้นหลังเปนสีฟาโทนเย็น   

  รูปรางและรูปทรง: คาแรคเตอรมีศีรษะคอนขางเล็ก มีชวงไหล ตนแขน หลังที่กวางและนูน

ใหญ คอยๆเรียวลงมาที่เอว ในสวนของสะโพกและขาจะสั้น ผอม เล็ก 

  พื้นผิวและลวดลาย: มีลักษณะเหมือนลงสีบนพื้นผิวที่ไมเรียบ เนื้อสีที่ระบายดูหนาและนูน

ข้ึนมา มีการสรางลวดลายใหพื้นผิวดูมีความขรุขระโดยการใชเสนดินสอขีดวนเบาๆ 

  ลีลาทาทางของคาแรคเตอร: มีการแสดงอารมณทางตา ปาก และทาทางการเคลื่อนไหวที่

ดูมีพลังอยางชัดเจน 

  การจัดวางองคประกอบ: จัดวางไวบริเวณตรงกลางของภาพ มีตัวอกัษรประกอบดานลาง 
 

 

 

ภาพประกอบ 99  Detective 1 
 
              ที่มา: กษิดิ์เดช เหมพรหมราช. (2554). (ออนไลน) 
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  นําเสนอบนเว็บไซตเมือ่:   12 ตุลาคม 2554  

  ลายเสน: มีการใชเสนที่หลากหลาย มีทั้งเสนโคงที่ดูพลิ้ว เสนเฉียง และเสนที่แสดงเหลี่ยม

มุมที่ชัดเจน คาแรคเตอรในภาพใชเสนโคงลงในสวนของหลัง ทําใหรูสึกถึงความหอเหี่ยว 

  สีสัน: ดูเหมือนมีการผสมสีใหดูหมนลงเล็กนอยเพื่อลดความสดของสี ทําใหสีดูเขมและหนัก

แนนขึ้น สีโดยรวมเปนสีสมอมน้ําตาลโทนรอน มีสีฟาโทนเย็นเขามาแซมเล็กนอย   

  รูปรางและรูปทรง: คาแรคเตอรมีศีรษะคอนขางเล็ก มีชวงไหล หลังที่กวางและนูน ในสวน

ของขาจะสั้น ผอม เล็ก 

  พื้นผิวและลวดลาย: ใชลวดลายกระดาษหนังสือพิมพเปนพื้นหลัง ลักษณะของเนื้อสีที่

ระบายดูหนาและนูนขึ้นมา มีการสรางลวดลายใหพื้นผิวดูมีความขรุขระ  

  ลีลาทาทางของคาแรคเตอร: มีการแสดงอารมณทางตา ปาก และทาทางอยางชัดเจน 

  การจัดวางองคประกอบ: จัดวางไวบริเวณตรงกลางของภาพ มีตัวอกัษรประกอบทั้ง

ดานบนและดานลางเพื่อขยายความภาพใหชัดเจนมากขึ้น 
 

 
 

ภาพประกอบ  101   Ancient Japan and Myths 

 
  ที่มา: กษิดิ์เดช เหมพรหมราช. (2554). (ออนไลน) 
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  นําเสนอบนเว็บไซตเมือ่:   16 ธันวาคม 2554  

  ลายเสน: มีการใชเสนที่หลากหลาย มีทั้งเสนโคงที่ดูพลิ้ว เสนเฉียง และเสนที่แสดงเหลี่ยม

มุมที่ชัดเจน  

  สีสัน: ดูเหมือนมีการผสมสีใหดูหมนลงเล็กนอยเพื่อลดความสดของสี ทําใหสีดูเขมและหนัก

แนนขึ้น มีสีสมอมน้ําตาลโทนรอนประกอบเสมอ  

  รูปรางและรูปทรง: คาแรคเตอรมีศีรษะคอนขางเล็ก แหลม มีชวงไหล หลังที่กวางและนูน  

  พื้นผิวและลวดลาย: มีลักษณะเหมือนลงสีบนพื้นผิวที่ไมเรียบ เนื้อสีที่ระบายดูหนาและนูน

ข้ึนมา มีการสรางลวดลายใหพื้นผิวดูมีความขรุขระ 

  ลีลาทาทางของคาแรคเตอร: มีการแสดงอารมณทางตา ปาก และทาทางอยางชัดเจน 

  การจัดวางองคประกอบ: คาแรคเตอรในลักษณะครึง่ตัว จัดวางเตม็กรอบภาพ 
 

 
 

ภาพประกอบ 101 สงทายป 

 

  ที่มา: กษิดิ์เดช เหมพรหมราช. (2554). (ออนไลน) 
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  นําเสนอบนเว็บไซตเมือ่:   22 ธันวาคม 2554  

  ลายเสน: มีการใชเสนที่หลากหลาย  

  สีสัน: ดูเหมือนมีการผสมสีใหดูหมนลงเล็กนอยเพื่อลดความสดของสี ทําใหสีดูเขมและหนัก

แนนขึ้น มีสีสมอมน้ําตาลโทนรอนในสวนของคาแรคเตอร และใชสีฟา เขียวเปนพื้นหลัง มีการสรางแสง

เงาเพื่อเพิ่มมิติดวยการแบงชั้นสีออน-เขม 

  รูปรางและรูปทรง: คาแรคเตอรมีศีรษะคอนขางเล็ก มีชวงไหล ตนแขน หลังที่กวางและนูน

ใหญ คอยๆเรียวลงมาที่เอว ในสวนของสะโพกและขาจะสั้น ผอม เล็ก 

  พื้นผิวและลวดลาย: เนื้อสีที่ระบายดูหนาและนูนขึ้นมา มีการสรางลวดลายใหพื้นผิวดูมี

ความขรุขระ  

  ลีลาทาทางของคาแรคเตอร: มีการแสดงอารมณทางตา ปาก และทาทางการเคลื่อนไหวที่

ดูมีพลังอยางชัดเจน 

  การจัดวางองคประกอบ: คาแรคเตอรในลักษณะเตม็ตัว จัดวางเต็มกรอบภาพ 

 
ภาพประกอบ 102  สงทายป 

 

                 ทีม่า: กษิดิ์เดช เหมพรหมราช. (2554). (ออนไลน) 
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  นําเสนอบนเว็บไซตเมือ่:   28 ธันวาคม 2554  

  ลายเสน: มีการใชเสนที่หลากหลาย มีทั้งเสนโคงที่พลิ้วไหว เสนเฉียงปลายสะบัด และเสนที่

แสดงเหลี่ยมมุมที่ชัดเจน ทําใหภาพโดยรวมดูมีความเคลื่อนไหว 

  สีสัน: ดูเหมือนมีการผสมสีใหดูหมนลงเล็กนอยเพื่อลดความสดของสี ทําใหสีดูเขมและหนัก

แนนขึ้น ภาพโดยรวมเปนสีน้ําเงินฟาซึ่งเปนสีโทนเย็น มีสีเหลืองและแดงโทนรอนแซมเพิ่มความสดใส

ใหกับภาพ 

  รูปรางและรูปทรง: คาแรคเตอรมีศีรษะคอนขางเล็ก มีชวงไหล ตนแขน หลังที่กวางและ 

นูนใหญ คอยๆเรียวลงมาที่เอว ในสวนของสะโพกและขาจะสั้น ผอม เล็ก สวนคาแรคเตอรผูหญิงมี

ลักษณะปกติ 

  พื้นผิวและลวดลาย: ใชเทคนิคการพนสีดําโดยใชเม็ดสีที่มีขนาดใหญพนตามจุดตางๆเพื่อ

สรางแสงเงา ความใหญของเม็ดสีทําใหพื้นผิวดูเหมือนเปนเม็ดทราย 

  ลีลาทาทางของคาแรคเตอร: มีการแสดงอารมณทางตา ปาก และทาทางการเคลื่อนไหว

อยางชัดเจน 

  การจัดวางองคประกอบ: จัดวางแบบสมดุลซายขวาไมเทากนั 
 

  ผลการศกึษาอัตลักษณจากชิน้งานสามารถสรุปไดดังนี้ 
  จากการวิเคราะหคุณลักษณะและองคประกอบของชิ้นงานออกแบบคาแรคเตอรของ

กอลการดในหลายๆชิ้นที่ผานมา ผูวิจัยสามารถสรุปคุณลักษณะที่ถือเปนอัตลักษณของกอลการดที่

สะทอนผานผลงานการออกแบบคาแรคเตอรได ดังนี้ 

  คาแรคเตอรที่กอลการดสรางสรรคข้ึนมักจะมีลักษณะของลายเสนที่ดูเด็ดขาดมั่นใจ 

คาแรคเตอรมักมีสัดสวนที่ดูเกินจริง เชนเดียวกันลีลาทาทางและการเคลื่อนไหวของคาแรคเตอรที่ดูเกิน

จริง มีการถายทอดอารมณความรูสึกผานทางสีหนาอยางชัดเจนทําใหภาพดูมีพลังแหงอารมณและ

ความรูสึก มีลักษณะการใชสีโดยผสมสีใหดูหมนลงเล็กนอยเพื่อลดความสดของสีลง ทําใหสีดูเขมและ

หนักแนนขึ้น และมักเลือกใชคูสีสมอมแดง น้ําตาลอิฐ และสีฟาเขมมาประกอบรวมกันในภาพเสมอ 

นอกจากนั้น มักจะมีการสรางพื้นผิวตางๆเชน สรางรอยแปรงในการทาสีใหดูนูนมีมิติข้ึนมา หรือสราง

แสงเงาโดยการพนสีโดยใชเม็ดสีที่ใหญ เหมือนตั้งใจใหภาพดูไมเรียบเนียน สรางความรูสึกเหมือนเปน

ภาพที่ไมไดสรางสรรคจากคอมพิวเตอร 
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  1.2 สอบทานอัตลักษณ 
        ในขั้นตอนนี้ ผูวิจัยนําผลการศึกษาอัตลักษณจากชิ้นงานไปสอบทานกับกอลการด 

พบวา มีขอมูลบางสวนที่กอลการดขอเพิ่มเติมจากการวิเคราะหของผูวิจัย คือ คาแรคเตอรนั้นมักมักมี

ฟนเหยินเหมือนตัวผูสรางสรรค 
 
   1.3 สรุปภาพอัตลักษณของ Galgard 
          การศึกษาอัตลักษณของชิ้นงานในสวนของผูสรางสรรคกอลการด ที่ผานการสอบทาน

เรียบรอยแลวนั้น สามารถสรุปไดวาลักษณะของคาแรคเตอรอันถือเปนอัตลักษณของกอลการดอยูที่

ลักษณะของลายเสนที่ดูเด็ดขาดมั่นใจ คาแรคเตอรมักจะมีฟนเหยินและมีสัดสวนที่ดูเกินจริง 

เชนเดียวกันลีลาทาทางและการเคลื่อนไหวของคาแรคเตอรที่ดูเกินจริง มีการถายทอดอารมณ

ความรูสึกผานทางสีหนาอยางชัดเจนทําใหภาพดูมีพลังแหงอารมณและความรูสึก มีลักษณะการใชสี

โดยผสมสีใหดูหมนลงเล็กนอยเพื่อลดความสดของสีลง ทําใหสีดูเขมและหนักแนนขึ้น และมักเลือกใช

คูสีสมอมแดง น้ําตาลอิฐ และสีฟาเขมมาประกอบรวมกันในภาพเสมอ นอกจากนั้น มักจะมีการสราง

พื้นผิวตางๆเชน สรางรอยแปรงในการทาสีใหดูนูนมีมิติข้ึนมา หรือสรางแสงเงาโดยการพนสีโดยใชเม็ด

สีที่ใหญ เหมือนตั้งใจใหภาพดูไมเรียบเนียน สรางความรูสึกเหมือนเปนภาพที่ไมไดสรางสรรคจาก

คอมพิวเตอร 

 

ขั้นตอนที่ 2   ศึกษากระบวนการสรางอัตลักษณของผูสรางสรรค  
   2.1 ศึกษากระบวนการสรางอัตลักษณ   
   จุดเริ่มตนของความคิด  
   กอลการดเปนลูกชายคนที่ 2 ในบรรดาพี่นองทั้งหมด 4 คน เขาเติบโตมาแบบเด็กเรียน ที่มี

ชีวิตแบบเด็กเรียนทั่วไปคือการเรียนกวดวิชาและรักษาคะแนนใหสูงเพื่อเตรียมตัวสูการสอบเอ็นทรานซ  

   สําหรับกอลการดนั้นการเอ็นทรานซเปรียบเสมือนการเลนเกมสอยางหนึ่ง เปนกิจกรรม

สนุกๆที่นาตื่นเตนในชีวิต ที่ทําใหเขาตองเตรียมตัวอานหนังสือและเรียนพิเศษ ซึ่งเขาทําสิ่งเหลานี้ดวย

ความชอบ เพราะเขาบอกวา เหมือนเปนการเตรียมตัวใหพรอมที่จะรบในเกมสแหงการเอ็นทรานซ  

   และในที่สุดเขาก็ชนะในเกมสนี้ดวยการเอ็นทรานซเขาคณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัยได ถึงแมจะชนะในเกมสแตกลับทําใหเขารูสึกเหมือนหมดเปาหมายในชีวิต เนื่องจากรูสึก

เหมือนเกมสที่ไดเตรียมตัวตอสูมาโดยตลอดไดจบลงแลว และสิ่งนี้ทําใหเขารูสึกเหมือนไมเหลืออะไร 

ดังที่เขาไดเลาใหฟงถึงความรูสึกนั้นวา “ผมรูสึกวามันเปนเกมในการที่จะเอ็นทรานซ แลวมันสนุกไง ผม

ก็เลยสนุก ผมก็เลยคอนขางเอ็นจอยที่จะเรียนพิเศษ เอ็นจอยที่จะเอ็นทรานซ แตพอเอ็นเขาไปแลว มัน

ไมเหลืออะไรแลวไง รูสึกวาเกมจบแลวนะ วอท เน็กซ(What next?) อะไรตอละ พอเขาไปอยูในมหาลัย
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รูสึกวามันก็ไมคอยมีความหมายอะไรเลย เปนฉากจบที่เราไมชอบเลย” (กษิดิ์เดช เหมพรหมราช. 

2555: สัมภาษณ) 

  ดวยความรูสึกดังกลาว ชวงที่กอลการดเขาเรียนใน ป 1 เทอม 1 เขาจึงเริ่มคนหาความหมาย

ของชีวิต ดวยการเขาสูระบบการขายตรงจากการชักชวนของคนรูจัก แตเมื่อไดลงมือปฏิบัติจริง ทําให

เขาเริ่มประจักษความจริงวาเขาอยูคนละโลกกับการเปนนักขาย และตองยอมความจริงวาสิ่งนี้ไมใช

จริตของเขาเลย ซึ่งการคนหาความหมายของชีวิตในครั้งนี้ ทําใหเขาคอนขางเสียความมั่นใจ ซึ่งเขา

บอกวาชวงนั้นถือเปนชวงมืดมนของชีวิต จึงลาออกจากมหาวิทยาลัย แลวเอ็นทรานซใหมเพื่อเขาคณะ

อักษรศาสตรในมหาวิทยาลัยเดิม และดวยพื้นฐานการศึกษาที่ถูกวางรากฐานมาอยางดีในชวงมัธยม 

จึงทําใหเขาชนะในเกมการเอ็นทรานซอีกครั้ง และการเลือกที่จะเรียนในคณะนี้นั้นเกิดจากการที่เขา

รูสึกวาชอบหนังสือและอยากคลุกคลีกับมัน นอกจากนั้นเขายังไดแรงบันดาลใจจากนักเขียนคนหนึ่งอีก

ดวย ดังที่เขาเลาวา “ตอนนั้นก็คือออกจากจุฬา แลวก็เอ็นใหมรูสึกวาชอบหนังสือก็เลยอยากจะคลุกคลี

อะไรกับหนังสือมากพอสมควร ก็เลยอยากเอ็นเขาอักษรศาสตร อยากที่จะเขาใจอะไรมากขึ้น อยากที่

จะเปนนักปรัชญา ชอบปราบดา หยุน ตอนนั้นปราบดา หยุน กําลังดัง ผมก็อิน อยากคิดไดแบบปราบ

ดา หยุน ก็ไมคิดอะไรมาก ก็เอ็นทรานซเขาอักษรศาสตร” (กษิดิ์เดช เหมพรหมราช. 2555: สัมภาษณ) 

   การคนหาความหมายของชีวิตในครั้งนี้ ทําใหกอลการดพบวา ส่ิงนี้ไมใชคําตอบที่ใชสําหรับ

เขา เนื่องจากสิ่งที่เขาพบนั้นไดแตกตางจากสิ่งที่เขาคิดไว ดังนั้น การพยายามคนหาความหมายชีวิต

ของกอลการดจึงไดเร่ิมตนขึ้นอีกครั้ง เมื่อเขาไดมีโอกาสไปเที่ยวงานการตูนทํามือ ซึ่งสวนใหญแลวจะ

เปนการตูนของญี่ปุน ซึ่งจากการไดเห็นงานการตูนตางๆนั้น ทําใหเขารูสึกตื่นเตน และคิดวาเมื่อตอน

เด็กๆนั้น เขาชอบที่จะวิจารณการตูนที่คนอื่นสราง เขาจึงคิดวาทําไมเขาถึงไมเปนผูสรางการตูนเองบาง 

ดังนั้น การเปนนักสรางการตูนจึงกลายเปนความหมายใหมที่ทําใหเขาอยากลองคนหาอีกครั้ง ดังที่เขา

กลาววา “ไอจังหวะที่ผมหาอัตลักษณใหตัวเองมาหลายครั้ง แลวก็ลมเหลว ทําไมเราถึงไมมาทําตรงนี้ 

ไมมาเปนนักสราง ไมมาเปนครีเอเตอรมั่ง เพราะวาคาใชจายมันคืออะไร คาใชจายที่วาผมเลือกเปน 

ครีเอเตอรคือ ผมตองยอมรับความจริงวามันตองฝกวาดรูป มันตองทํา พอในจังหวะที่วา ผมก็เสียเซลฟ

มาหลายทีแลว ผมก็รูสึกวาเราก็ลองครั้งที่ 3” (กษิดิ์เดช เหมพรหมราช. 2555: สัมภาษณ) 

  ซึ่งจากที่เขาศึกษาขอมูล เขาพบวามีหลักสูตรการเรียนการสอนในดานนี้ และมีงานรองรับใน 

ดานนี้อยางจริงจัง ดวยเหตุนี้เขาจึงลาออกจากมหาวิทยาลัยอีกครั้ง เพื่อจะไปเขาเรียนตอในดานนี้ที่

มหาวิทยาลัยรังสิต แตเนื่องจากทางบานไมมีทุนสนับสนุน และทางมหาวิทยาลัยก็ไมมีทุนให จึงทําให

เขาตองฝกฝนการวาดรูปดวยตนเองที่บาน และบางครั้งก็ขอใหเพื่อนที่เรียนสถาปตยกรรมสอนบาง 

รวมถึงไปหาหนังสือสอนการวาดรูปมาศึกษา  
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  และเขาก็ไดพบหนังสือ “วาดเกง เร่ืองกลวยๆ Draw with the right side of your brain” โดย

ดอกเตอรเบ็ตตี้ ที่สอนการวาดรูปดวยสมองซีกขวา โดยมีวิธีการคือใหวาดโดยถายทอดในสิ่งที่ตาเห็น  

“ผมก็เลยเชื่อด็อกเตอรเบ็ตตี้ ใชเลย เราตองทําอยางนั้น ผมก็วาด แลวก็ผมไปอานหนังสือวาอยากจะ

เปนอารตติส ที่ดีตองมีสมุดสเกตซ เราก็ออกไปสเกตซทั่วเลย แบบไปไหนมาไหนผมก็สเกตซ ซึ่งผมก็ทํา

จนถึงทุกวันนี้  แตวาตอนนั้นผมคิดไมถูกไง  ผมก็เอาสมุดสเกตไปผสมกับด็อกเตอรแบ็ตตี้ กลายเปนวา

ผมคือนักบันทึกภาพ” (กษิดิ์เดช เหมพรหมราช. 2555: สัมภาษณ) ซึ่งเมื่อฝกฝนการวาดดวยดวยสมอง

ซีกขวาในแบบด็อกเตอรเบ็ตตี้ไปไดสักระยะ เขาจึงพบวา การวาดแบบนี้เปนการวาดแบบวิจิตรศิลป ซึ่ง

ไมใชแนวทางของเขา 

  ประจวบกับตอนนั้น มีคุณพี่ทานหนึ่งชวนเขาไปเปนเด็กวัดที่ประเทศญี่ปุนเพราะคิดวา

อาจจะไดเรียนภาษา ซึ่ง ณ ขณะนั้นเขารูสึกไมมีทางเลือกที่ดีกวานี้เขาจึงเลือกที่จะไป แตกอนไปนั้น 

เขาตองตองฝกเปนเด็กวัดกอน 2 ป และบวชเปนพระอีก 1 พรรษา ในชวงที่บวชนั้น เขามีโอกาสไดอาน

หนังสือกฤษณะมูรติ นักปรัชญาชาวอินเดีย ที่พูดถึงความเชื่อในเรื่องของอิสรภาพและเชื่อวาคนเรานั้น

สามารถหาคําตอบของชีวิตเองได และหนังสือเลมนี้ไดทําใหเขาไดครุนคิดและเขาใจความหมายของ

คนไดมากขึ้น ดังที่เขาเลาวา “ทุกวันนี้เรามีองคความรูที่จะทําใหเราเขาใจตัวเองไดมากขึ้นเยอะ พอผม

เจอกฤษณะเหมือนกับวาผมไดรับการสงตอไอพวกนี้มาจากคนรุนหลัง ๆ มา ทําใหผมเขาใจวาชีวิตของ

คนเรา เรากําหนดความหมายดวยตัวเราเองจริงๆ ถาอยากจะแสวงหาสัจจะ ไมตองแสวงหาที่ใคร แต

ตองแสวงหาที่ตัวเอง” (กษิดิ์เดช เหมพรหมราช. 2555: สัมภาษณ)  

   และการไดอานหนังสือของกฤษณะมูรติ ทําใหกอลการดรูสึกวาเขาไดเขาใจความหมายของ

ชีวิตแลว นั่นคือการเกิดมาเพื่อแสวงหาคุณคาของการวาดรูป เพราะการวาดรูปนั้นมีความหมาย

สําหรับเขา ดังที่เขาเลาวา “ผมบอกความหมายของชีวิตผมตอนนั้นไดชัดเจนไงวา ผมเกิดมาเพื่อคุณคา

อะไรบางอยาง ผมเกิดมาเพื่อจะสรรหาคุณคา...คุณคา งายๆ เลยก็คือวา เพราะผมรูแลววาผมอยากจะ

วาดรูป ผมก็เลยหมกมุนกับการวาดรูปไดอยางออฟฟเชียล(Official) คือผมไมตองฝนที่จะหมกมุนวาด

รูปแลว แตผมหมกมุนวาดรูปเพราะวามันคือความหมายของผม” (กษิดิ์เดช เหมพรหมราช. 2555: 

สัมภาษณ)  

  แสดงใหเห็นวา หนังสือของกฤษณะมูรตินั้น อาจเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการเริ่มตนสราง 

อัตลักษณของกอลการด ในแงของการทําใหเขาไดเขาใจความหมายของชีวิตและเกิดความมั่นคงใน

จิตใจ จะเห็นไดวา ตลอดเสนทางในการแสวงหาความหมายของชีวิตของกอลการดนั้น ไมวาจะเปน

การเขาเรียนในมหาวิทยาลัย การขายตรง การเขาเรียนอักษรศาสตรเพื่อเปนนักคิด และการเปนนักวาด

นั้น เปนการพยายามแสวงหาจุดยึดเหนี่ยวเพื่อสรางความมั่นคงใหจิตใจ “ครับ ความมั่นคงในจิตใจ ผม

คิดวาสําคัญมากสําหรับทุกคนเลย โดยเฉพาะแบบเปนพวกเชิงซอนแบบผม คนที่ศึกษาดวยตัวเอง 



292 
 

เพราะวาถาเกิดวาเราไปเรียนในสํานักในโรงเรียน มันมีความมั่นคงในจิตใจตรงที่วาเรายังเชื่อในครู เรา

ยังเชื่อในอคาเดมี(Academy)อยู เรายังมี อคาเดมิค (Academic) ที่เปนตัวซัพพอรต (Support) ความ

มั่นคงในจิตใจตัวเราเอง” (กษิดิ์เดช เหมพรหมราช. 2555: สัมภาษณ)  

  จากการที่ตองศึกษาการวาดรูปดวยตนเองอยู 2 ปโดยขาดครูคอยชี้แนะแนวทางนั้น ทําให

กอลการดเกิดความหวั่นไหว ไมมั่นใจ และทําใหรูสึกเควง จึงตองแสวงหาบางสิ่งบางอยางเปนที่ยึด

เหนี่ยว และการไปเปนเด็กวัดที่ญี่ปุนนั้น กลายเปนโอกาสที่เขาไดยึดเหนี่ยวเอาไว ผนวกกับความมั่นคง

ในจิตใจที่เกิดขึ้นจากการไดอานหนังสือของกฤษณะมูรติ ทําใหเขาพรอมที่จะออกแสวงหาสิ่งที่จะทําให

เขาพัฒนาตัวเองในการวาดรูป ดังที่เขาเลาวา “โอกาสบางอยางกลายเปนความยึดเหนี่ยว แตวาไอวันที่

ผมเจอกฤษณะมูรติ นั่นคือจังหวะที่วาทําใหผมรูสึกวาผมมั่นคงในจิตใจแลว วาเราเกิดมาเพื่อส่ิงนี้ เรา

รูสึกวามันมีความเปนไปไดอยู มันมีความเปนไปไดในศักยภาพของเรา ที่เราจะไปสูคุณคาแบบนั้น 

ตอนนั้นก็คือวาผมมีความมั่นคงในจิตใจมากพอที่จะกลาที่จะแสวงหาดวยตัวเองแลววา อะไรหนอที่ทํา

ใหเราวาดรูปไดอยางมืออาชีพ วาดรูปไดอยางยอดเยี่ยม พอหลังจาก 2 ปที่เมืองไทยก็บินไปญี่ปุน” 

(กษิดิ์เดช เหมพรหมราช. 2555: สัมภาษณ) 

  ในขณะที่นั่งเครื่องบินไปญี่ปุนนั้น ทางสายการบินไดเปดภาพยนตรการตูนแอนิเมชั่นเรื่อง  

“กังฟูแพนดา” ที่จุดประกายความสนใจในการสรางผลงานใหไดอยางนั้น ดังที่เขาไดเลาถึงชวงเวลานั้น

วา “ไอกังฟูแพนดานี่แหละ เปนตัวที่คอนขางจะ เรียกวาเรามีความมั่นคงของเราแลว แลวพอมาเจอ

กังฟูแพนดา มันเหมือนจุดตอจุดครับ เราไดความมั่นคงจากเมืองไทยมาแลว กังฟูแพนดาใชเลย คือวา

การตูนแบบนี้แหละ ไอวิชวล(Visual)แบบนี้ นี่คือไอที่เราตองทําใหได ตองไปถึงใหได รูสึกวาใชเลย คือ

ตอนผมดูกังฟูแพนดาแลวผมรูสึกวาผมประทับใจมากเลย แลวผมรูสึกวาถาเกิดวาคุณคาของผมมีไป

เพื่ออะไรสักอยาง ผมอยากจะมีคุณคาไปเพื่อทํางานแบบนี้ เพื่อจะถายทอดเรื่องราวที่สวยงาม 

ถายทอดวิชวลที่สวยออกมา ผมเลยคลั่งไคลดรีมเวิรค(Dreamwork) มากเลย ดรีมเวิรค สตูดิโอ แอนิ

เมชั่น ครับ ที่ทํากังฟูแพนดา ผมก็จดชื่อในเครดิตตอนทายครับของคอนเซ็ปต อารติส(Concept artist) 

แลวผมก็ไปเซิรสในอินเตอรเน็ตตอนอยูญี่ปุน ดูวาเขาคือใครหนอ ไปซื้อหนังสือมาดู” (กษิดิ์เดช เหม

พรหมราช. 2555: สัมภาษณ)จะเห็นไดวา ภาพยนตรการตูนแอนิเมชั่นเรื่อง “กังฟูแพนดา” นั้น เปนสิ่งที่

จุดประกายความสนใจ และไดกลายเปนแรงบันดาลที่ทําใหกอลการดสรางผลงานใหไดอยางนั้น แสดง

ใหเห็นวา กังฟูแพนดานั้น อาจเปนปจจัยที่มีผลตอการเริ่มตนสรางอัตลักษณของกอลการด ในแงของ

การเปนแรงบันดาลใจ 
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  การพัฒนาอัตลักษณ   
  จากนั้น กอลการดไดนํารายชื่อของทีมสรางที่ไดจดไว ไปสืบคนตามบล็อกของนักวาดของ

ฝร่ัง และศึกษาวานักวาดเหลานี้มีวิธีคิดและวิธีทํางานอยางไร ซึ่งเขาเลาวาการคนขอมูลที่ตองการนั้น 

เปนเหมือนจุดตอจุดที่ทําใหเขาไดติดตามเสนทางความรูในจุดตางๆนี้ไปเร่ือยๆ พรอมกับคัดเลือก

ความรูในแบบที่เขาตองการและสะสมไวเปนหมวดหมู  “แลวมันเหมือนจุดตอจุดนะ พอไปเจอบล็อก

คนหนึ่งก็ล้ิงคไปถึงบล็อกอีกคนหนึ่ง แลวผมก็เร่ิมสะสมครับ สะสมเครือขายความรูพวกนี้...ผมสะสม

ส่ิงที่ผมชอบ ในชวงแรกๆเลยก็คือ ผมก็สะสมผลงานของนักวาดที่ผมชอบ แลวผมก็เก็บเปนไดเร็คทอรี่

(Directory)เหมือนกัน แบงเปนหมวดๆวางานของใคร...ผมก็เก็บดวยความหลงใหล แลวก็พยายามจะ

ศึกษาวาคนนี้เขาคิดยังไงเขาถึงวาดแบบนี้ เขาคิดยังไงเกี่ยวกับเร่ืองสีเร่ืองแสง จนกระทั่งมันจะยิ่ง

ชัดเจนเรื่อยๆ วาเราชอบอะไร แลวเราไมชอบอะไร ถาอะไรที่เราไมชอบ ผมก็จะไมเก็บเลย ผมก็จะมอง

เลยวาแบบนี้ไมชอบ แตแบบนี้เราชอบ แลวมันทําใหแยกออกอีกวาไอการที่เราศึกษาผลงานจาก

มาสเตอร จากคนที่เขาเปนระดับสูงๆ มันทําใหเรามองออกวาอะไรคือสวย อะไรคือไมสวย อะไรคือการ

ดีไซนที่บกพรอง อะไรคือการดีไซนที่สําเร็จ รวมถึงความรูที่ไดจากพวกเขา เพราะวาอารตติสที่ทํางาน

เกี่ยวกับพวกนี้ เขาจะชอบที่จะถายทอดความรูของเขาในบล็อกซึ่งเปนพระคุณมากเลยไง” (กษิดิ์เดช 

เหมพรหมราช. 2555: สัมภาษณ) 

  จะเห็นไดวา การศึกษาผลงานตางๆเปนจํานวนมาก ทําใหกอลการดเริ่มเขาถึงสุนทรียะทาง

ศิลปะ และทําใหเขาเริ่มคนพบความชอบของตัวเอง ซึ่งจะเปนแนวทางในการสรางงานในแบบฉบับของ

เขาเองตอไป และความรูนอกระบบจากอินเตอรเน็ต ที่มาจากผูสรางสรรคทานอื่นๆจากทั่วโลกเหลานี้ 

ทําใหเขารูสึกซาบซึ้งใจและขอบคุณอยูในใจเสมอ เพราะความรูขามพรมแดนเหลานี้ ถือเปนสิ่งที่มี

คุณคาอยางยิ่งสําหรับผูที่ไรครูคอยชี้แนะอยางกอลการด เพราะเปนสิ่งที่ทําใหเขามีตัวตนขึ้นมาไดทุก

วันนี้ 

   “คือทุกวันผมตื่นเชามา ผมขอบคุณพระเจา ผมขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลก แลวผมก็ขอบคุณ

คนพวกนี้ ผมขอบคุณคนที่เกงๆ ผมขอบคุณคนที่เปนแรงบันดาลใจใหคนอื่น แลวก็เขาก็แชรความรูให

คนอื่นฟรีๆ ดวยซ้ําไป บางทีผมเคยไปคอมเมนทขอบคุณเขาดวยซ้ําไป แตวาเขาก็แชรมาเรื่อยๆ เลย คือ

มันทําใหคนแบบผมที่แสวงหาหรือวาทํายังไงมันถึงจะมีประสิทธิภาพ เจอชองทางครับ เจอความรูแลว 

แลวผมก็สะสม” (กษิดิ์เดช เหมพรหมราช. 2555: สัมภาษณ) 

   แสดงใหเห็นวา การศึกษาผลงานตางๆจากผูสรางสรรคทานอื่นๆจากทั่วโลกนั้น อาจเปน

ปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาอัตลักษณของกอลการด 

  ชวงที่กอลการดเปนเด็กวัดที่ญี่ปุนนั้น เวลาสวนใหญจะหมดไปกับการตื่นเชาเพื่อทําอาหาร  

ลางจาน ทําความสะอาดวัด สวดมนต นั่งสมาธิ เดินสายชวนญาติโยมมาทําบุญและโทรศัพทติดตอ
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งาน จึงไมคอยมีเวลาวาง แตเขาจะใชเวลาระหวางเดินทางบนรถไฟนั่งสเก็ตซภาพเพื่อฝกฝนฝมือ และ

ในขณะที่นั่งสมาธินั้นเขาก็จะฝกนึกภาพในใจวาคืนนี้จะวาดรูปอะไร และในขณะลางจานก็ฟงคลิป

เสียงสอนการวาดรูป เรียกไดวาหากมีเวลาที่จะสามารถสอดแทรกเรื่องการฝกฝนตนเองไดเมื่อไหรเขาก็

พรอมที่จะแทรกทันที ซึ่งเขาไดกลาวถึงการฝกฝนอยูแทบทุกเวลาที่มีโอกาสนี้วา “คือเรียกวามันเปน

การบังคับ มันถูกบังคับไปในตัวดวย เพราะวาเราทําอะไรที่แบบ เหมือนกับวาทําอะไรเพื่อใหอยูรอด

สวนหนึ่ง แตวาเมื่อไรที่ทําใหเรามีโอกาส มันยิ่งทําใหเรารูสึกวา มันอยากจะทําอะไรเพื่อตัวเราเองไง 

มันเลยยิ่งแบบสุดๆ” (กษิดิ์เดช เหมพรหมราช. 2555: สัมภาษณ) 

  จะเห็นไดวา การพยายามหาเวลาในการฝกฝนอยูตลอดเวลานั้น มีแรงขับดันมาจาก

ความรูสึกวาตองอยูรอดดวยตัวของตัวเองใหได ผนวกกับการไดมองเห็นโอกาสที่รูสึกวามีความเปนไป

ได จึงทําใหเกิดเปนพลังในการที่จะมุมานะฝกฝนตนเอง แสดงใหเห็นวา ความรูสึกวาตองอยูรอดดวย

ตัวของตัวเอง อาจเปนปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาอัตลักษณของกอลการด ในแงของการเปนแรงขับดัน 

  ชวงที่กอลการดสั่งสมความรูเกี่ยวกับการวาดเขาไดสืบคนไปตามบล็อกของผูสรางสรรค

หลายๆคน และหนึ่งในหลายคนนั้นคือ บอบบ้ี ชู (Bobby Chiu) ซึ่งเปนนักวาดชาวแคนาดา ที่เขารูสึก

ศรัทธา ดังที่เขาไดกลาวถึงวา “ผมรูสึกวาผมติดหนี้เขามากเลย เพราะวาเขาสอนอะไรเยอะมากเลย เขา

พูดในบล็อกของเขา ผมก็ฟง ผมกลายเปนลูกศิษย แตผมใหเขาเปนอาจารยของผมจริงๆ เลยไง ทั้งที่วา

ไมเคยคุยกันเลย แตวาผมก็คือ ผมคอนขางจะศรัทธาในวิธีคิดของแกมากเลย แลวผมก็เอาวิธีคิดของ

แกมาทําตาม แลวมันทําใหผมเปนทุกวันนี้ได” (กษิดิ์เดช เหมพรหมราช. 2555: สัมภาษณ) 

  จะเห็นไดวา จากความศรัทธาในวิธีคิด กอลการดจึงไดนํามาเปนแบบอยางในการปฏิบัติ ซึ่ง

เขาบอกวา เขาเชื่อในความคิดแบบบอบบี้ ชู คือ การเชื่อในคุณคา วาการวาดรูปนั้นตองวาดใหดีที่สุด 

และบอบบ้ี ชูนั้นจะคิดอยูตลอดวาทําอยางไรถึงจะวาดรูปไดดี ทําอยางไรถึงจะฝกใหดีได นอกจากนั้น 

บอบบ้ี ชูก็มักจะจัดกิจกรรมตางๆมากมาย อาทิเชน ชวนคนไปสเกตซรูปบนรถไฟ หรือวาดรูปในหัวขอที่

กําหนดซึ่งเขาก็ไดรวมสนุกดวยหลายครั้ง ดังที่เขาเลาวา “ที่ผมสเกตซรูปบนรถไฟ ผมก็ทําตามเขา ผม

ก็สเกตซรูป แตของเขาเปนกลุมเลยนะ เขาจะชวนนักวาด จะเกงหรือจะมือสมัครเลนก็ไปวาดรูปบน

รถไฟกัน แลวเขาก็ทําแคมเปญที่วาวาดรูปประกวดกันในอินเตอรเน็ตรายวัน แลวเขาจะแจกรางวัลคือ

รูปของบ็อบบ้ี ชู  รูปบ็อบบ้ี ชู ดังมาก แบบระดับโลก แลวก็มีแฟนๆ เปนแสน เขาก็จะวาดรูปกันในแต

ละหัวขอ แลวก็ใครชนะ เดี๋ยวจะสงรูปที่     บ็อบบี้วาดใหเปนรางวัลนะ ผมก็ไปเลนกับเขา ชวงนั้นเลน

ทั้งเดือนแลวก็ทุกวันไมขาดเลย แลวผมชนะมาตั้ง 7 คร้ัง” (กษิดิ์เดช เหมพรหมราช. 2555: สัมภาษณ) 

  แสดงใหเห็นวา บอบบ้ี ชู นั้น  อาจเปนปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาอัตลักษณของกอลการด ใน

แงของการเปนแบบอยาง 



295 
 

   กอลการดบอกวา เขาไดความรูจากตรงนั้นมาเยอะมาก รวมถึงความรูที่เขาไดอานจาก

หนังสือและอานจากบล็อก จากนั้นเขาจึงเริ่มต้ังคําถาม และสรางระบบวิธีคิดในการวาดรูปของตนเอง

ข้ึนมา ดังที่เขาเลาถึงการนําความรูที่ศึกษาทั้งหมดมาประมวลผลวา “แลวก็สรุปวาจากชวงที่เราศึกษา

มาจากคนโนนคนนี้มา ตกลงแลวการวาดรูปเพื่อเปนคอนเซ็ปตมันมีแกนอะไร แลวการทํางานเปนยังไง 

บวกประสบการณที่ผมวาดไปดวย มันก็ไดเปนวิธีคิดแบบหนึ่งมา เฉพาะตัวของผม” (กษิดิ์เดช  

เหมพรหมราช. 2555: สัมภาษณ) 

   จะเห็นไดวา ความรูมากมายจากแหลงตางๆที่เขาศึกษานั้น ทําใหเขาสามารถสังเคราะหและ

สรางเปนวิธีคิดในการสรางงานของตัวเองได แสดงใหเห็นวา ความรูอันหลากหลายที่ไดศึกษานั้น อาจ

เปนปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาอัตลักษณของกอลการด ในแงของวิธีคิด 

   นอกจากนั้น บอบบ้ียังไดใหวิธีคิดในการสรางงานแบบมืออาชีพโดยการใหลงมือทํางานแบบ

ทุมสุดชีวิต เพื่อใหงานออกมาเหมือนมืออาชีพ ซึ่งกอลการดก็ไดทําตาม ดังที่เขาเลาสิ่งที่บอบสอนให

ฟงวา  “หากคุณเปนมือสมัครเลน คุณจงวาดรูปใหเหมือนมืออาชีพ โดยใหงัดศักยภาพทุกอยางออก

มาแลวทุมสุดชีวิต ใหเหมือนกับมืออาชีพใหได แลวไปนําเสนอใหคนอื่นเขาเห็นในอินเตอรเน็ต เพื่อให

คุณมีแนวโนมวาจะเปนมืออาชีพ”  ซึ่งกอลการดก็ไดทําตาม 

  และบอบบ้ียังไดใหวิธีคิดในการสรางงานสําหรับมือสมัครเลนที่ยังไมเปนที่รูจักและขาดแรง

บันกาลใจ โดยใชจินตนาการเขามาชวยอีกวา “หากไมมีใครจางคุณ ขอใหคุณจงคิดประหนึ่งวามีคน

กําลังจางคุณ และหากไมมีใครจาง ก็เปนโอกาสที่ดีที่คุณจะเปดจินตนาการของคุณวามีคายดิสนียมา

จางใหคุณวาดการตูนเรื่องนี้  หรือวามีคายหนึ่งมาจางใหคุณออกแบบเกมๆ หนึ่ง ซึ่งเปนเกมที่คุณรูจัก 

เปนภาคที่ 21 แลวก็ใหคุณออกแบบของคุณเองเลย เปนเวอรชั่นของคุณ”  

  ซึ่งวิธีคิดทั้งสองแบบนี้ กอลการดไดนํามาปฏิบัติตาม ดังที่เขาเลาวา“อยางผมจะจินตนาการ

วาดรีมเวิรคจางผมวาดแฟนอารตการตูนแพนดาไง ผมก็จะวาดกังฟูแพนดาในแบบอารมณที่วา ดรีม

เวิรคกําลังจางผมทําใบปดหนังอยู ทุกภาพที่ผมวาดกังฟูแพนดา ผมคิดดวยวิธีคิดแบบนี้หมดมาโดย

ตลอดเลย อยางภาพนี้ผมก็คือวากังฟูแพนดาจางผมวาดทีเซอรปดหนัง ผมก็คิดวาภาพนี้จะไปอยูใน

โรงหนัง แลวถาไปอยูในโรงหนัง คุณภาพมันไมควรจะไกกา ผมควรที่จะเต็มที่กับมัน ผมจะพูดดวย

อารมณอยางนี้ตลอด” (กษิดิ์เดช เหมพรหมราช. 2555: สัมภาษณ) 

  จากวิธีคิดนี้ เนื่องในปเสือที่ผานมา จึงทําใหเขาคิดโครงการวาดตัวการตูนที่เปนเสือและแมว

ที่เขา รูจักจํานวน 100 ตัว ภายใน 1 ป ออกมาเปนเวอรชั่นของเขาเอง แลวนําเสนอลงในบล็อก ซึ่งจาก

วิธีคิดของบอบบ้ี ชู ที่เขาไดนํามาปฏิบัตินั้นในโครงการนี้นั้น ทําใหชีวิตของเขาเปลี่ยนไปอยางสิ้นเชิง 

ดังที่เขาเลาวา “คืองานอันนี้เปนงานที่เปลี่ยนผมโดยสิ้นเชิงเลย เพราะวามันคืองานที่ผันจากมือ

สมัครเลนเปนมืออาชีพ เพราะวาทุกรูปที่ผมวาด ไอพวกนี้มันเปนตัวการตูนที่มันมีเรื่องของมันอยูแลวไง
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ครับ ภาษาเขาเรียกวาแฟนอารตไง แตวาผมวาดเปนเวอรชั่นของผม ผมก็จะทําใหมันตลกหรือทําใหมัน

แปลกไป แลวทุกครั้งที่ผมวาด ผมก็จะนึกวาตนสังกัดจางใหผมวาด ผมวาดดวยความรูสึกแบบนั้นไง” 

(กษิดิ์เดช เหมพรหมราช. 2555: สัมภาษณ) ซึ่งเมื่อเขาวาดไปเพียงแค 4-5 รูป เขาก็เร่ิมไดงานแลว โดย

ถูกวาจางใหออกแบบตัวละคร ในอัตลักษณของตัวเอง ทําใหเขาไดเปนที่รูจักในวงการ ซึ่งเขาคิดวาเปน

เพราะการที่เขาไดทําอะไรดวยความรูสึกเต็มที่กับมันนั้น ทําใหเขาไดงัดศักยภาพออกมาใชอยางเต็มที่ 

  ทําใหเห็นไดวาแนวคิดทั้งสองอยางของบอบบ้ี ชู ที่บอกวา 1.ถาคุณเปนมือสมัครเลน คุณก็

พยายามวาดใหไดเหมือนมืออาชีพ 2.ถาคุณไมมีโครงการทํางานอะไร คุณจงสรางโครงการของคุณ

ข้ึนมา ซึ่งจากการปฏิบัติตามทั้ง 2 แนวคิดนี้ ทําใหกอลการดมีพัฒนาการของผลงานที่กาวหนาไปอยาง

รวดเร็ว แสดงใหเห็นวา แนวคิดทั้งสองอยางของบอบบ้ี ชู นี้ อาจเปนปจจัยที่มีผลตอการพัฒนา 

อัตลักษณของกอลการด ในแงของวิธีคิดและแนวปฏิบัติ 

   ในสวนของวิธีคิดในการสรางคาแรคเตอนั้น กอลการดจะคิดเปนภาพ 2 มิติกอน โดยจะมอง

เงาทั้งหมดเปนกอนเดียว แลวคอยสรางรายละเอียดภายในอีกครั้ง ซึ่งวิธีคิดแบบนี้นั้น มาจากวิธีการ

สรางงานในวงการคอนเซ็ปตแอนิเมชั่นที่กอลการดหลงใหล เพราะการสรางแอนิเมชั่นนั้นเปนการสราง

ภาพเคลื่อนไหวในเวลาอันจํากัด รูปรางและเงาจึงตองชัด ดังนั้น ในการสรางงานคาแรคเตอรของเขา  

เร่ืองของฟอรมมากอนโครงสราง 

  นอกจากนั้น การตูนแนวตะวันตก ที่เนนการถอดแบบสิ่งที่เห็นใหออกมาใหดูเกินจริง  

ในรูปแบบที่ดูแลวมีอัตลักษณของเขา ยังเปนสิ่งที่กอลการดหลงใหล  ดังที่เขากลาววา “ซึ่งผมหลงใหล

แบบนั้นแหละ ผมหลงใหลการที่จะถอดแบบออกมาใหเวอร...อันนี้ผมวาดเปนนักสูเอ็มเอ็มเอ(MMA) 

อยางอันนี้ผมก็ชอบที่จะดีไซนออกมาใหมันหลุดโลก อยางอันนี้สตีเวน คิง (Steven king) ผมก็วาดให

ขายาว แตอันนี้ก็ยังไมสุดนะ ยังดันไมสุด เราสามารถจะพุช(Push) ใหมันหลุดโลกมากกวานี้ก็ได”  

(กษิดิ์เดช เหมพรหมราช. 2555: สัมภาษณ) ดังจะเห็นไดจากคาแรคเตอรที่เขาสรางขึ้นนั้น มักมีการขับ

เนนบางสวนใหดูเกินจริงเสมอ 

  จะเห็นไดวา วิธีการสรางงานในวงการคอนเซ็ปตแอนิเมชั่นและการตูนแนวตะวันตกนั้นมีตอ

รูปรางที่ชัดเจนและดูเกินจริงของคาแรคเตอร แสดงใหเห็นวา วิธีการสรางงานในวงการคอนเซ็ปต 

แอนิเมชั่นและการตูนแนวตะวันตกอาจเปนปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาอัตลักษณของกอลการด  

  ในสวนของลีลาทาทางของคาแรคเตอรนั้น กอลการดมักเนนการออกแบบทาทางการ

เคลื่อนไหวที่เดนและชัดเจน อันมีที่มาจากทักษะการวาดเสนของเขานั้นยังไมเชี่ยวชาญนัก ดังที่เขา

กลาววา “สําหรับผม เพราะวาผมวาดเสนไมเกง ผมเลยยิ่งตองดีไซนใหจัดๆ เลยไง ผมเลยรูสึกวาถาผม

ไมดีไซนออกมาแลว ผมวาดไมออกเลย ถาเกิดวาตัวละครไมมีโพสทที่ชัดเจน ไมมีโพสทที่เดน... ผมก็

วาดไมออก มันกลายเปนวาภาพมันไมไดอารมณอะไร หรือวาไมมีคอนเซ็ปตแปลกๆ” 
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  จะเห็นไดวา จากความรูสึกวาตนเองยังไมเชี่ยวชาญในการวาดเสน ทําใหกอลการดหา

หนทางในการสรางจุดเดนโดยการเนนการออกแบบในสวนของลีลาทาทางคาแรคเตอร แสดงใหเห็นวา 

ความรูสึกวาตนเองยังไมเชี่ยวชาญในการวาดเสนนั้น อาจเปนปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาอัตลักษณ

ของกอลการด สวนในเรื่องของการใชสีสันนั้น กอลการดบอกวาไมไดคิดถึงเรื่องนี้มานัก ดังที่เขากลาว

วา “จริงๆ แลวก็คือ คือเวลาผมคิด ผมจะคิดถึงเรื่องดีไซนมากเลยนะ...แตพอเปนเรื่องสี ผมกลับรูสึกวา

ผมไมคอยไดคิดอะไรเกี่ยวกับเร่ืองสีมาก” (กษิดิ์เดช เหมพรหมราช. 2555: สัมภาษณ) 

   สวนการใชเวลาในการฝกฝนนั้น กอลการดมีความเชื่อในเรื่องทฤษฎี 10,000 ชั่วโมงของ

นักวิจัยตางประเทศ ที่มีการศึกษาบุคคลที่เปนมืออาชีพในวงการตางๆเกี่ยวกับการใชเวลาในการฝกฝน

ตนเองถึง 10,000 ชั่วโมง เพื่อไปสูการเปนมาสเตอรในแตละดาน ดังที่เขาเลาวา “เขาก็ศึกษาพวกคนที่

เปนมืออาชีพแตละวงการ สวนใหญแลวคือตองฝกถึง 10,000 ชั่วโมง ถึงจะเปนโปรได อยางนักไวโอลิน

ถาเกิดฝกแค 8,000 ชั่วโมง ฝกระหวาง 5,000 – 8,000 ชั่วโมง ก็จะเปนไดแคครูสอนไวโอลิน แตวาคนที่

จะเปนระดับที่วาเลนคาเนกี้ฮอลล เลนอะไรแบบดังๆ ก็คือ 10,000 ชั่วโมงขึ้น หรือวาพวกเดอะบีทเทิ่ล

(The beetle)กวาจะดัง เขาก็ซอมเลนในผับมาแลว 10,000 ชั่วโมง กวาจะออกเทปดังเปนตํานานได 

เขาก็เลยตั้งเปนไฮโปทีสิส(Hypothesis) ข้ึนมาวาถาอยากเกงอะไรสักอยางหนึ่ง ตองฝก 10,000 ชั่วโมง 

เพื่อจะไปสูโปร” (กษิดิ์เดช เหมพรหมราช. 2555: สัมภาษณ)  

   จะเห็นไดวา ทฤษฎี 10,000 ชั่วโมง นั้น กลายเปนเปาหมายทางเวลาที่ทําใหกอลการด

สามารถรักษาความมุงมั่นในการฝกฝนของตนเองตอไป เพื่อกาวไปสูการเปนมืออาชีพ แสดงใหเห็นวา 

ทฤษฎี 10,000 ชั่วโมง อาจเปนปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาอัตลักษณของกอลการด  

   ระยะเวลาในการฝกฝนและพัฒนาฝมือของกอลการดนั้น หากเริ่มนับจากจุดเริ่มตนการ

ฝกฝนที่ญี่ปุนจนถึงวันนี้ เปนเวลาประมาณ 3 ปแลว ซึ่งเขาไดตั้งเปาหมายไปสูการทํางานรวมกับดรีม

เวิรคใหไดภายในป พ.ศ.2559  ซึ่งการฝกฝนและพัฒนาตนเองนั้น เปนสิ่งที่เขาไมเคยคิดที่จะหยุดทํา 

ดังที่เขาไดกลาวไววา “ หนึ่งก็คือผมมีความมั่นคงในใจพอสมควร แลวสองก็คือวาผมพัฒนาตัวเองไป

เร่ือยๆไง อะไรที่ผมบกพรอง ผมก็พัฒนา อะไรที่ผมรูอยูแลววาทําใหผมดีข้ึน ผมก็ทําใหมันดีข้ึน”  

(กษิดิ์เดช เหมพรหมราช. 2555: สัมภาษณ) 
 

  การเผยแพรอัตลักษณ 
  เมื่อสรางผลงานสําเร็จในชวงแรกๆนั้น กอลการดนําผลงานออกเผยแพรในทุกเว็บไซตที่เขา

รูจัก ดังที่เขาเลาวา“โพสทแหลกเลย ที่ไหนมีใหโพสทผมก็โพสท ก็พวกดีเวียนอารท ถาเกิดเปนงาน

ตางประเทศเขาก็จะเห็นจากดีเวียนอารต”(กษิดิ์เดช เหมพรหมราช. 2555: สัมภาษณ)  
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  และหากเปนเว็บไซตในประเทศไทย เขาจะเผยแพรผานบล็อกเอกซทีน ซึ่งการเผยแพรผลงาน

ผานบล็อกนี้นั้น ทําใหเขาเปนที่รูจักไดอยางรวดเร็ว ดังที่เขากลาววา “ผมเปนหนี้บุญคุณของเอ็กซ

ทีนมากเลย  เพราะวาเสือ  100  ตัว   ตอนผมโพสทในดีเวียนอารต ยังไมคอยเปนที่รูจักไง แตวามีคน

ติดตาม มีคนเชียร มีคนสนใจ มีคนมาดูผมเยอะก็คือจากในเอ็กซทีน”(กษิดิ์เดช เหมพรหมราช. 2555: 

สัมภาษณ) 

  ปจจุบัน กอลการดนําผลงานลงเผยแพรในไมกี่เว็บไซต เนื่องจากที่ผานมาเขามีคนที่วาจาง

งานในระดับที่เขาพอใจ จึงไมมีความกังวลในเรื่องการประชาสัมพันธตนเอง ซึ่ง ณ วันนี้ เขาบอกวา

หนาที่ของเขานั้นคือการทํางานใหดี เพราะถาผลงานออกมาดี การวาจางก็จะตามมาเอง 

  กอลการดมีชวงเวลาในการนําผลงานลงเผยแพรคือ ถาเผยแพรในคนในตางประเทศดู เขาก็

จะนําผลงานลงเว็บไซตในชวงหลังเที่ยงคืน ซึ่งถานําผลงานลงในเวลานี้นั้น เขาพบวามักจะไดรับผล

ตอบกลับที่ดีกวาเวลาอื่น 

   สวนงานที่นําออกเผยแพรนั้น กอลการดไดมีการคัดเลือกภาพที่รูสึกวาเมื่อคนดูๆภาพแลวจะ

ไดรับบางสิ่งบางอยางกลับไป ดังที่เขากลาววา” ถาเปนภาพที่ผมวาดเพื่อฝก บางทีผมก็อึดอัด เกรงใจ  

ไมคอยอยากจะโพสท รูสึกวาคนดูแลวจะไดอะไรเหรอ อาจจะไดเร่ืองแรงบันดาลใจอีกเรื่องหนึ่ง แตวา

ถาผมมองวาผมเปนแบรนดเปนยี่หอของผมแลว มันก็ควรที่จะโพสทอะไรสักอยางหนึ่ง ภาพอะไรสัก

อยางหนึ่งแลวดูแลวรูสึกไดอะไรสักอยางหนึ่งมา แลวก็ทุกครั้งที่เขาคาดหวังวาผมจะโพสทอะไร เขา

ควรจะรูแลววาเขาควรจะไดอะไร พูดงายๆ คือวาผมไมไดเปนแคนักวาดเลนแลวไง แตวามันเปนอาชีพ

การงานของผมดวยสวนหนึ่ง ถึงแมวาเราโพสทแลวไมไดตังค เปนงานเพอเซอนอล(Personal) ก็จริง 

แตวามันก็มีผลในความหมายของเราวาเราทําอะไรแลวมีความหมายที่ชัดเจน” (กษิดิ์ เดช  

เหมพรหมราช. 2555: สัมภาษณ) 

   จะเห็นไดวา การคัดเลือกภาพเพื่อนําเสนอนั้น มีผลตอภาพลักษณที่กอลการดอยากใหผูอ่ืน

รับรูในความเปนตัวเขา โดยไดนําไปเปรียบกับการสรางแบรนด แสดงใหเห็นวา แนวคิดในการสรางแบ

รนดนั้น อาจเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการเผยแพรอัตลักษณของกอลการด 

   กอลการดนั้นมีเปาหมายในอนาคตที่คอนขางชัดเจน คือการไดรวมงานกับดรีมเวิรค ซึ่งเปน

เปาหมายสําคัญที่เปนเสมือนเข็มมุงที่ทําใหเขาขับเคลื่อนตัวตนในทุกวันนี้ เพื่อไปสูเปาหมายอยางที่

เขาไดฝนไว ดังที่เขากลาววา “ผมตั้งใจไว ยังไงผมก็ตองอยูในทีมของดรีมเวิรคอยูแลว นี่คือดีฟอลต

(Default)อยูแลว แตวาหลังจากนั้นผมก็ยังไมไดคิดอะไรมาก ก็คือวาถาจะทํางานดรีมเวิรคก็คือ

เหมือนกับวาฝนในตอนนั้นเปนจริงแลว แตหลังจากนั้นอาจยังไมไดคิดอะไร แตวาโดยปกติก็คือวาผมมี

ความสุขแหละที่ไดถายทอดวิชวลออกมา เหมือนกับทุกวันนี้ผมก็คอมพลีท(Completed) พอสมควร

แลวที่วาอยางนอยผมมีวิชวลไลซ(Visualize) แลวผมก็วาดมันออกมาไดแลว ใหคนอื่นไดสัมผัสมัน  
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พูดงายๆ คือทุกวันผม Live my dream ผมใชชีวิตตามความฝนของผมไปอยูแลว สวนดรีมเวิรคก็คือถา

เกิดวาผมมีชีวิตอยูไปเร่ือยๆ ผมก็คือวาผมนาจะไดไปทํางานที่ดรีมเวิรค” (กษิดิ์เดช เหมพรหมราช. 

2555: สัมภาษณ) 

  ตลอดเสนทางในการสรางอัตลักษณของกอลการด ตั้งแตจุดเริ่มตนของความคิด การ

พัฒนาอัตลักษณ ตลอดจนการเผยแพรอัตลักษณนั้น ประกอบดวยหลายๆสิ่งที่อาจเปนปจจัยที่มี

อิทธิพลตอความคิด และสงผลตอแนวปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 

 
  2.2 ปจจัยที่มีผลตอกระบวนการสรางอัตลักษณของ Galgard 
         ปจจัยที่มีผลตอกระบวนการสรางอัตลักษณของกอลการดนั้น เร่ิมตนจากความตองการ

คนหาความหมายของชีวิต ที่ทําใหเขาไดมีประสบการณอันแตกตางและหลากหลายในชีวิต ไมวาจะ

เปนการเขาเรียนในมหาวิทยาลัย การขายตรง การเขาเรียนอักษรศาสตรเพื่อเปนนักคิด และการเปนนัก

วาดนั้น เปนการพยายามแสวงหาจุดยึดเหนี่ยวเพื่อสรางความมั่นคงใหจิตใจ  จวบจนเขาไดมีโอกาสได

ไปเที่ยวงานหนังสือการตูนทํามือ ซึ่งจากการไดเห็นวาการวาดการตูนก็สามารถเปนอาชีพไดนั้น ไดจุด

ประกายความสนใจในการวาดรูปใหกับเขา ผนวกกับการไดอานหนังสือของกฤษณะมูรติ ทําให

กอลการดรูสึกวาเขาไดเขาใจความหมายของชีวิตแลว นั่นคือการเกิดมาเพื่อแสวงหาคุณคาของการ

วาดรูป เพราะการวาดรูปนั้นมีความหมายสําหรับเขา  

        แสดงใหเห็นวา หนังสือของกฤษณะมูรตินั้น อาจเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการเริ่มตนสราง 

อัตลักษณของกอลการด ในแงของการทําใหเขาไดเขาใจความหมายของชีวิตและเกิดความมั่นคงใน

จิตใจ  

        ในขณะที่นั่งเครื่องบินไปญ่ีปุนนั้น ทางสายการบินไดเปดภาพยนตรการตูนแอนิเมชั่น

เร่ือง “กังฟูแพนดา” ซึ่งทําใหเขาประทับใจเปนอยางมาก และไดจุดประกายความสนใจจนอยากที่จะ

สรางผลงานใหไดอยางนั้น จนไดจนรายชื่อของทีมสรางเพื่อนําไปสืบคนเพื่อสานตอความสนใจของเขา  

         จะเห็นไดวา ภาพยนตรการตูนแอนิเมชั่นเรื่อง “กังฟูแพนดา” นั้น เปนสิ่งที่จุดประกาย

ความสนใจ และไดกลายเปนแรงบันดาลที่ทําใหกอลการดสรางผลงานใหไดอยางนั้น แสดงใหเห็นวา 

กังฟูแพนดานั้น อาจเปนปจจัยที่มีผลตอการเริ่มตนสรางอัตลักษณของกอลการด ในแงของการเปนแรง

บันดาลใจ 

         จากนั้น กอลการดไดนํารายชื่อของทีมสรางที่ไดจดไว ไปสืบคนตามบล็อกของนักวาด

ของฝรั่ง และศึกษาผลงานของนักวาดเปนจํานวนมาก โดยจะดูวานักวาดเหลานี้มีวิธีคิดและวิธีทํางาน

อยางไร ซึ่งเขาเลาวาการคนขอมูลที่ตองการนั้น เปนเหมือนจุดตอจุดที่ทําใหเขาไดติดตามเสนทาง

ความรูในจุดตางๆนี้ไปเร่ือยๆ พรอมกับคัดเลือกความรูในแบบที่เขาตองการและสะสมไวเปนหมวดหมู   
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        จะเห็นไดวา การศึกษาผลงานตางๆเปนจํานวนมาก ทําใหกอลการดเริ่มเขาถึงสุนทรียะ

ทางศิลปะ และทําใหเขาเริ่มคนพบความชอบของตัวเอง ซึ่งจะเปนแนวทางในการสรางงานในแบบฉบับ

ของเขาเองตอไป และความรูนอกระบบจากอินเตอรเน็ต ที่มาจากผูสรางสรรคทานอื่นๆจากทั่วโลก

เหลานี้ ทําใหเขารูสึกซาบซึ้งใจและขอบคุณอยูในใจเสมอ เพราะความรูขามพรมแดนเหลานี้ ถือเปนสิ่ง

ที่มีคุณคาอยางยิ่งสําหรับผูที่ไรครูคอยชี้แนะอยางกอลการด เพราะเปนสิ่งที่ทําใหเขามีตัวตนขึ้นมาได

ทุกวันนี้ แสดงใหเห็นวา การศึกษาผลงานตางๆจากผูสรางสรรคทานอื่นๆจากทั่วโลกนั้น อาจเปนปจจัย

ที่มีผลตอการพัฒนาอัตลักษณของกอลการด 

         ชวงที่กอลการดเปนเด็กวัดที่ญี่ปุนนั้น เวลาสวนใหญจะหมดไปกับการตื่นเชาเพื่อ

ทําอาหาร ลางจาน ทําความสะอาดวัด สวดมนต นั่งสมาธิ เดินสายชวนญาติโยมมาทําบุญและ

โทรศัพทติดตองาน จึงไมคอยมีเวลาวาง แตเขาจะใชเวลาระหวางเดินทางบนรถไฟนั่งสเก็ตซภาพเพื่อ

ฝกฝนฝมือ และในขณะที่นั่งสมาธินั้นเขาก็จะฝกนึกภาพในใจวาคืนนี้จะวาดรูปอะไร และในขณะลาง

จานก็ฟงคลิปเสียงสอนการวาดรูป เรียกไดวาหากมีเวลาที่จะสามารถสอดแทรกเรื่องการฝกฝนตนเอง

ไดเมื่อไหรเขาก็พรอมที่จะแทรกทันที  

         จะเห็นไดวา การพยายามหาเวลาในการฝกฝนอยูตลอดเวลานั้น มีแรงขับดันมาจาก

ความรูสึกวาตองอยูรอดดวยตัวของตัวเองใหได ผนวกกับการไดมองเห็นโอกาสที่รูสึกวามีความเปนไป

ได จึงทําใหเกิดเปนพลังในการที่จะมุมานะฝกฝนตนเอง แสดงใหเห็นวา ความรูสึกวาตองอยูรอดดวย

ตัวของตัวเอง อาจเปนปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาอัตลักษณของกอลการด ในแงของการเปนแรงขับดัน 

         ชวงที่กอลการดสั่งสมความรูเกี่ยวกับการวาดเขาไดสืบคนไปตามบล็อกของผูสรางสรรค

หลายๆคน และหนึ่งในหลายคนนั้นคือ บอบบ้ี ชู (Bobby Chiu) ซึ่งเปนนักวาดชาวแคนาดา ที่เขารูสึก

ศรัทธา และจากความศรัทธาในวิธีคิด กอลการดจึงไดนํามาเปนแบบอยางในการปฏิบัติ ซึ่งเขาบอกวา 

เขาเชื่อในความคิดแบบบอบบี้ ชู คือ การเชื่อในคุณคา วาการวาดรูปนั้นตองวาดใหดีที่สุด และบอบบี้ 

ชูนั้นจะคิดอยูตลอดวาทําอยางไรถึงจะวาดรูปไดดี ทําอยางไรถึงจะฝกใหดีได นอกจากนั้น บอบบ้ี ชูก็

มักจะจัดกิจกรรมตางๆมากมาย อาทิเชน ชวนคนไปสเกตซรูปบนรถไฟ หรือวาดรูปในหัวขอที่กําหนดซึ่ง

เขาก็ไดรวมสนุกดวยหลายครั้ง  

          แสดงใหเห็นวา บอบบ้ี ชู นั้น  อาจเปนปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาอัตลักษณของ

กอลการด ในแงของการเปนแบบอยาง 

           กอลการดบอกวา เขาไดความรูจากตรงนั้นมาเยอะมาก รวมถึงความรูที่เขาไดอานจาก

หนังสือและอานจากบล็อก จากนั้นเขาจึงเริ่มต้ังคําถาม และนําความรูที่ศึกษาทั้งหมดมาประมวลผล 

แลวสรางระบบวิธีคิดในการวาดรูปของตนเองขึ้นมา  



301 
 

           จะเห็นไดวา ความรูมากมายจากแหลงตางๆที่ เขาศึกษานั้น ทําใหเขาสามารถ

สังเคราะหและสรางเปนวิธีคิดในการสรางงานของตัวเองได แสดงใหเห็นวา ความรูอันหลากหลายที่ได

ศึกษานั้น อาจเปนปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาอัตลักษณของกอลการด ในแงของวิธีคิด 

           นอกจากนั้น บอบบ้ียังไดใหวิธีคิดในการสรางงานแบบมืออาชีพโดยการใหลงมือทํางาน

แบบทุมสุดชีวิต เพื่อใหงานออกมาเหมือนมืออาชีพ ซึ่งกอลการดก็ไดทําตาม ดังที่เขาเลาสิ่งที่บอบสอน

ใหฟงวา  “หากคุณเปนมือสมัครเลน คุณจงวาดรูปใหเหมือนมืออาชีพ โดยใหงัดศักยภาพทุกอยางออก

มาแลวทุมสุดชีวิต ใหเหมือนกับมืออาชีพใหได แลวไปนําเสนอใหคนอื่นเขาเห็นในอินเตอรเน็ต เพื่อให

คุณมีแนวโนมวาจะเปนมืออาชีพ”  ซึ่งกอลการดก็ไดทําตาม 

         และบอบบี้ยังไดใหวิธีคิดในการสรางงานสําหรับมือสมัครเลนที่ยังไมเปนที่รูจักและขาด

แรงบันกาลใจ โดยใชจินตนาการเขามาชวยอีกวา “หากไมมีใครจางคุณ ขอใหคุณจงคิดประหนึ่งวามี

คนกําลังจางคุณ และหากไมมีใครจาง ก็เปนโอกาสที่ดีที่คุณจะเปดจินตนาการของคุณวามีคายดิสนีย

มาจางใหคุณวาดการตูนเรื่องนี้  หรือวามีคายหนึ่งมาจางใหคุณออกแบบเกมๆ หนึ่ง ซึ่งเปนเกมที่คุณ

รูจัก เปนภาคที่ 21 แลวก็ใหคุณออกแบบของคุณเองเลย เปนเวอรชั่นของคุณ”  

         จากวิธีคิดนี้ เนื่องในปเสือที่ผานมา จึงทําใหเขาคิดโครงการวาดตัวการตูนที่เปนเสือและ

แมวที่เขา รูจักจํานวน 100 ตัว ภายใน 1 ป ออกมาเปนเวอรชั่นของเขาเอง แลวนําเสนอลงในบล็อก ซึ่ง

จากวิธีคิดของบอบบี้ ชู ที่เขาไดนํามาปฏิบัตินั้นในโครงการนี้นั้น ทําใหชีวิตของเขาเปลี่ยนไปอยาง

ส้ินเชิง 

          ทําใหเห็นไดวาแนวคิดทั้งสองอยางของบอบบ้ี ชู ที่บอกวา 1.ถาคุณเปนมือสมัครเลน คุณ

ก็พยายามวาดใหไดเหมือนมืออาชีพ 2.ถาคุณไมมีโครงการทํางานอะไร คุณจงสรางโครงการของคุณ

ข้ึนมา ซึ่งจากการปฏิบัติตามทั้ง 2 แนวคิดนี้ ทําใหกอลการดมีพัฒนาการของผลงานที่กาวหนาไปอยาง

รวดเร็ว แสดงใหเห็นวา แนวคิดทั้งสองอยางของบอบบ้ี ชู นี้ อาจเปนปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาอัต

ลักษณของกอลการด ในแงของวิธีคิดและแนวปฏิบัติ 

        ในสวนของวิธีคิดในการสรางคาแรคเตอรนั้น กอลการดจะคิดเปนภาพ 2 มิติกอน โดยจะ

มองเงาทั้งหมดเปนกอนเดียว แลวคอยสรางรายละเอียดภายในอีกครั้ง ซึ่งวิธีคิดแบบนี้นั้น มาจาก

วิธีการสรางงานในวงการคอนเซ็ปตแอนิเมชั่นที่กอลการดหลงใหล เพราะการสรางแอนิเมชั่นนั้นเปน

การสรางภาพเคลื่อนไหวในเวลาอันจํากัด รูปรางและเงาจึงตองชัด ดังนั้น ในการสรางงานคาแรคเตอร

ของเขา เร่ืองของฟอรมมากอนโครงสราง 

            นอกจากนั้น การตูนแนวตะวันตก ที่เนนการถอดแบบสิ่งที่เห็นใหออกมาใหดูเกินจริง 

ในรูปแบบที่ดูแลวมีอัตลักษณของเขา ยังเปนสิ่งที่กอลการดหลงใหล  ดังจะเห็นไดจากคาแรคเตอรที่

เขาสรางขึ้นนั้น มักมีการขับเนนบางสวนใหดูเกินจริงเสมอ 
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            จะเห็นไดวา วิธีการสรางงานในวงการคอนเซ็ปตแอนิเมชั่นและการตูนแนวตะวันตก

นั้นมีตอรูปรางที่ชัดเจนและดูเกินจริงของคาแรคเตอร แสดงใหเห็นวา วิธีการสรางงานในวงการคอน

เซ็ปตแอนิเมชั่นและการตูนแนวตะวันตกอาจเปนปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาอัตลักษณของกอลการด  

            ในสวนของลีลาทาทางของคาแรคเตอรนั้น กอลการดมักเนนการออกแบบทาทางการ

เคลื่อนไหวที่เดนและชัดเจน อันมีที่มาจากทักษะการวาดเสนของเขานั้นยังไมเชี่ยวชาญนัก  

            จะเห็นไดวา จากความรูสึกวาตนเองยังไมเชี่ยวชาญในการวาดเสน ทําใหกอลการด

หาหนทางในการสรางจุดเดนโดยการเนนการออกแบบในสวนของลีลาทาทางคาแรคเตอร แสดงใหเห็น

วา ความรูสึกวาตนเองยังไมเชี่ยวชาญในการวาดเสนนั้น อาจเปนปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาอัตลักษณ

ของกอลการด  

             สวนการใชเวลาในการฝกฝนนั้น กอลการดมีความเชื่อในเร่ืองทฤษฎี 10,000 ชั่วโมง

ของนักวิจัยตางประเทศ ที่มีการศึกษาบุคคลที่เปนมืออาชีพในวงการตางๆเกี่ยวกับการใชเวลาในการ

ฝกฝนตนเองถึง 10,000 ชั่วโมง เพื่อไปสูการเปนมาสเตอรในแตละดาน  

             จะเห็นไดวา ทฤษฎี 10,000 ชั่วโมง นั้น กลายเปนเปาหมายทางเวลาที่ทําใหกอลการด

สามารถรักษาความมุงมั่นในการฝกฝนของตนเองตอไป เพื่อกาวไปสูการเปนมืออาชีพ แสดงใหเห็นวา 

ทฤษฎี 10,000 ชั่วโมง อาจเปนปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาอัตลักษณของกอลการด  

            ระยะเวลาในการฝกฝนและพัฒนาฝมือของกอลการดนั้น หากเริ่มนับจากจุดเริ่มตน

การฝกฝนที่ญี่ปุนจนถึงวันนี้ เปนเวลาประมาณ 3 ปแลว ซึ่งเขาไดตั้งเปาหมายไปสูการทํางานรวมกับด

รีมเวิรคใหไดภายในป พ.ศ.2559  ซึ่งการฝกฝนและพัฒนาตนเองนั้น เปนสิ่งที่เขาไมเคยคิดที่จะหยุดทํา  

           เมื่อสรางผลงานสําเร็จในชวงแรกๆนั้น กอลการดนําผลงานออกเผยแพรในทุกเว็บไซต

ที่เขารูจัก และหากเปนเว็บไซตในประเทศไทย เขาจะเผยแพรผานบล็อกเอกซทีน ซึ่งการเผยแพรผลงาน

ผานบล็อกนี้นั้น ทําใหเขาเปนที่รูจักไดอยางรวดเร็ว  

          ปจจุบัน กอลการดนําผลงานลงเผยแพรในไมกี่เว็บไซต เนื่องจากที่ผานมาเขามีคนที่

วาจางงานในระดับที่เขาพอใจ จึงไมมีความกังวลในเรื่องการประชาสัมพันธตนเอง ซึ่ง ณ วันนี้ เขาบอก

วาหนาที่ของเขานั้นคือการทํางานใหดี เพราะถาผลงานออกมาดี การวาจางก็จะตามมาเอง โดย

ชวงเวลาในการนําผลงานลงเผยแพรคือ ถาเผยแพรในคนในตางประเทศดู เขาก็จะนําผลงานลง

เว็บไซตในชวงหลังเที่ยงคืน ซึ่งถานําผลงานลงในเวลานี้นั้น เขาพบวามักจะไดรับผลตอบกลับที่ดีกวา

เวลาอื่น 

          สวนงานที่นําออกเผยแพรนั้น กอลการดไดมีวิธีการการคัดเลือกภาพเพื่อนําเสนอที่มีผล

ตอภาพลักษณที่ดูเปนมืออาชีพ โดยไดนําไปเปรียบกับการสรางแบรนด แสดงใหเห็นวา แนวคิดในการ

สรางแบรนดนั้น อาจเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการเผยแพรอัตลักษณของกอลการด 



303 
 

        กอลการดนั้นมีเปาหมายในอนาคตที่คอนขางชัดเจน คือการไดรวมงานกับดรีมเวิรค ซึ่ง

เปนเปาหมายสําคัญที่เปนเสมือนเข็มมุงที่ทําใหเขาขับเคลื่อนตัวตนในทุกวันนี้ เพื่อไปสูเปาหมายอยาง

ที่เขาไดฝนไว  

 
  2.3 สรุปผลกระบวนการสรางอัตลักษณของ Galgard 

         จากการศึกษาวิเคราะหสามารถสรุปไดวา กระบวนการสรางอัตลักษณของกอลการดนั้น 

เร่ิมตนจากความตองการคนหาความหมายของชีวิต ที่ทําใหเขาไดมีประสบการณอันแตกตางและ

หลากหลายในชีวิต ซึ่งถือเปนการพยายามแสวงหาจุดยึดเหนี่ยวเพื่อสรางความมั่นคงใหจิตใจใหกับ

ตนเอง จวบจนเขาไดมีโอกาสไดไปเที่ยวงานหนังสือการตูนทํามือที่ไดจุดประกายความสนใจในการ

วาดรูปใหกับเขา ผนวกกับการไดอานหนังสือของกฤษณะมูรติ ทําใหกอลการดรูสึกวาเขาไดเขาใจ

ความหมายของชีวิตแลว นั่นคือการเกิดมาเพื่อแสวงหาคุณคาของการวาดรูป เพราะการวาดรูปนั้นมี

ความหมายสําหรับเขา  

        กอลการดมีโอกาสไดไปเปนเด็กวัดที่ญี่ปุน ซึ่งในขณะที่นั่งเครื่องบินไปญี่ปุนนั้น ทางสาย

การบินไดเปดภาพยนตรการตูนแอนิเมชั่นเรื่อง “กังฟูแพนดา” ไดจุดประกายความสนใจจนอยากที่จะ

สรางผลงานใหไดอยางนั้น จนไดจดรายชื่อของทีมสรางเพื่อนําไปสืบคนตามบล็อกของนักวาดของฝรั่ง 

และศึกษาผลงานของนักวาดเปนจํานวนมาก พรอมกับคัดเลือกความรูในแบบที่เขาตองการและสะสม

ไวเปนหมวดหมู   

        ชวงที่กอลการดเปนเด็กวัดที่ญี่ปุนนั้น จะไมคอยมีเวลาวาง ดังนั้น เขาจึงใชการฝกฝน

สอดแทรกเขาไปในทุกเวลาของการทํากิจกรรมตางๆ เชน ใชเวลาระหวางเดินทางบนรถไฟนั่งสเก็ตซ

ภาพเพื่อฝกฝนฝมือ และในขณะที่นั่งสมาธินั้นเขาก็จะฝกนึกภาพในใจวาคืนนี้จะวาดรูปอะไร และ

ในขณะ ลางจานก็ฟงคลิปเสียงสอนการวาดรูป ซึ่งคลิปเสียงนั้นเปนการสอนวาดรูปของบอบบ้ี ชู  

       บอบบ้ี ชู เปนนักวาดชาวแคนาดา ที่กอลการดรูสึกศรัทธาในวิธีคิด และไดนํามาเปน

แบบอยางในการปฏิบัติ เชน วิธีคิดในการสรางงานแบบมืออาชีพโดยการใหลงมือทํางานแบบทุมสุด

ชีวิต เพื่อใหงานออกมาเหมือนมืออาชีพ ซึ่งกอลการดก็ไดทําตาม และวิธีคิดในการสรางงานสําหรับมือ

สมัครเลนที่ยังไมเปนที่รูจักและขาดแรงบันกาลใจ โดยใชจินตนาการเขามาชวย  

       จากวิธีคิดนี้ เนื่องในปเสือที่ผานมา จึงทําใหเขาคิดโครงการวาดตัวการตูนที่เปนเสือและ

แมวที่เขา รูจักจํานวน 100 ตัว ภายใน 1 ป ออกมาเปนเวอรชั่นของเขาเอง แลวนําเสนอลงในบล็อก 

และโครงการนี้ทําใหชีวิตของเขาเปลี่ยนไปอยางสิ้นเชิง 
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       ในสวนของวิธีคิดในการสรางคาแรคเตอรนั้น กอลการดจะคิดเปนภาพ 2 มิติกอน โดยจะ

มองเงาทั้งหมดเปนกอนเดียว แลวคอยสรางรายละเอียดภายในอีกครั้ง ดังนั้น วีธีสรางงานคาแรคเตอร

ของเขา เร่ืองของฟอรมนั้นจะมากอนโครงสราง 

        นอกจากนั้น การตูนแนวตะวันตก ที่เนนการถอดแบบสิ่งที่เห็นใหออกมาใหดูเกินจริง ยัง

เปนสิ่งที่กอลการดหลงใหล  ดังจะเห็นไดจากคาแรคเตอรที่เขาสรางขึ้นนั้น มักมีการขับเนนบางสวนให

ดูเกินจริงเสมอ และในสวนของลีลาทาทางของคาแรคเตอรนั้น กอลการดมักเนนการออกแบบทาทาง

การเคลื่อนไหวที่เดนและชัดเจน อันมีที่มาจากทักษะการวาดเสนของเขานั้นยังไมเชี่ยวชาญนัก  

        กอลการดมีความเชื่อในเรื่องทฤษฎี 10,000 ชั่วโมงของนักวิจัยตางประเทศ ที่มีการศึกษา

บุคคลที่เปนมืออาชีพในวงการตางๆเกี่ยวกับการใชเวลาในการฝกฝนตนเองถึง 10,000 ชั่วโมง เพื่อไปสู

การเปนมาสเตอรในแตละดาน    

      ในชวงแรกๆนั้น เมื่อสรางผลงานสําเร็จกอลการดนําผลงานออกเผยแพรในทุกเว็บไซตที่

เขารูจัก แต ในปจจุบัน กอลการดนําผลงานลงเผยแพรในไมกี่เว็บไซต เนื่องจากที่ผานมาเขามีคนที่

วาจางงานในระดับที่เขาพอใจ จึงไมมีความกังวลในเรื่องการประชาสัมพันธตนเอง ซึ่ง ณ วันนี้ เขาบอก

วาหนาที่ของเขานั้นคือการทํางานใหดี เพราะถาผลงานออกมาดี การวาจางก็จะตามมาเอง  

       สวนงานที่นําออกเผยแพรนั้น กอลการดไดมีวิธีการการคัดเลือกภาพเพื่อนําเสนอที่มีผลตอ

ภาพลักษณที่ดูเปนมืออาชีพ โดยไดนําไปเปรียบกับการสรางแบรนด  

     กอลการดนั้นมีเปาหมายในอนาคตที่คอนขางชัดเจน คือการไดรวมงานกับดรีมเวิรค ซึ่งเปน

เปาหมายสําคัญที่เปนเสมือนเข็มมุงที่ทําใหเขาขับเคลื่อนตัวตนในทุกวันนี้ เพื่อไปสูเปาหมายอยางที่

เขาไดฝนไว  

    ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวากระบวนการสรางอัตลักษณของกอลการดนั้น เร่ิมตนจาก

ความตองการคนหาความหมายของชีวิต ซึ่งถือเปนการพยายามแสวงหาจุดยึดเหนี่ยวเพื่อสรางความ

มั่นคงใหจิตใจใหกับตนเอง จนเขาไดไดไปเที่ยวงานหนังสือการตูนทํามือที่ไดจุดประกายความสนใจใน

การวาดรูปใหกับเขา ผนวกกับการไดอานหนังสือของกฤษณะมูรติ ทําใหกอลการดรูสึกวาเขาไดเขาใจ

ความหมายของชีวิตแลว นั่นคือการเกิดมาเพื่อแสวงหาคุณคาของการวาดรูป เพราะการวาดรูปนั้นมี

ความหมายสําหรับเขา  

    จากนั้น กอลการดไดไปเปนเด็กวัดที่ญี่ปุน ซึ่งในขณะที่นั่งเครื่องบินไปญี่ปุนนั้น ไดดูการตูน

แอนิเมชั่นเรื่อง “กังฟูแพนดา” ที่ไดจุดประกายความสนใจจนอยากที่จะสรางผลงานใหไดอยางนั้น และ

จดรายชื่อของทีมสรางเพื่อนําไปสืบคนตามบล็อกของนักวาดของฝรั่ง และศึกษาผลงานของนักวาด

เปนจํานวนมาก พรอมกับคัดเลือกความรูในแบบที่เขาตองการและสะสมไวเปนหมวดหมู  และ 1 ใน

นั้นคือ บอบบ้ี ชู ที่เขารูสึกศรัทธาในวิธีคิดและไดนํามาเปนแบบอยางในการปฏิบัติ เชน วิธีคิดในการ
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สรางงานแบบมืออาชีพโดยการใหลงมือทํางานแบบทุมสุดชีวิต เพื่อใหงานออกมาเหมือนมืออาชีพ ซึ่ง

กอลการดก็ไดทําตาม และวิธีคิดในการสรางงานสําหรับมือสมัครเลนที่ยังไมเปนที่รูจักและขาดแรงบัน

กาลใจ โดยใชจินตนาการเขามาชวย และจากวิธีคิดนี้ จึงทําใหเขาคิดโครงการวาดตัวการตูนที่เปนเสือ

และแมวที่เขา รูจักจํานวน 100 ตัว ภายใน 1 ป ในรูปแบบของเขาเอง แลวนําเสนอลงในบล็อก และ

โครงการนี้ทําใหชีวิตของเขาเปลี่ยนไปอยางสิ้นเชิง 

    วิธีการสรางคาแรคเตอรของกอลการดนั้น เขาจะคิดเปนภาพ 2 มิติกอน โดยจะมองเงา

ทั้งหมดเปนกอนเดียว แลวคอยสรางรายละเอียดภายในอีกครั้ง ดังนั้น วีธีสรางงานคาแรคเตอรของเขา 

เร่ืองของฟอรมนั้นจะมากอนโครงสราง โดยมีแนวทางในการสรางมาจากการตูนแนวตะวันตก ที่เนน

การถอดแบบสิ่งที่เห็นใหออกมาใหดูเกินจริง ดังจะเห็นไดจากคาแรคเตอรที่เขาสรางขึ้นนั้น มักมีการขับ

เนนบางสวนใหดูเกินจริงเสมอ และในสวนของลีลาทาทางของคาแรคเตอรนั้น นอกจากนั้น กอลการด

มักเนนการออกแบบทาทางการเคลื่อนไหวที่เดนและชัดเจน อันมีที่มาจากทักษะการวาดเสนของเขา

นั้นยังไมเชี่ยวชาญนัก  

    กอลการดไดฝกฝนตนเองอยางตอเนื่อง เพราะมีความเชื่อในเรื่องทฤษฎี 10,000 ชั่วโมงของ

นักวิจัยตางประเทศ ที่มีการศึกษาบุคคลที่เปนมืออาชีพในวงการตางๆเกี่ยวกับการใชเวลาในการฝกฝน

ตนเองถึง 10,000 ชั่วโมง เพื่อไปสูการเปนมาสเตอรในแตละดาน    

   ในชวงแรกๆนั้น เมื่อสรางผลงานสําเร็จกอลการดจะนําผลงานออกเผยแพรในทุกเว็บไซตที่

เขารูจัก แตในปจจุบัน กอลการดนําผลงานลงเผยแพรในไมกี่เว็บไซต เนื่องจากที่ผานมาเขามีคนที่

วาจางงานในระดับที่เขาพอใจ จึงไมมีความกังวลในเรื่องการประชาสัมพันธตนเองอีกแลว สวนงานที่

นําออกเผยแพรนั้น กอลการดไดมีวิธีการการคัดเลือกภาพเพื่อนําเสนอที่มีผลตอภาพลักษณที่ดูเปนมือ

อาชีพ  

    กอลการดนั้นมีเปาหมายในอนาคตที่คอนขางชัดเจน คือการไดรวมงานกับดรีมเวิรค ซึ่งเปน

เปาหมายสําคัญที่เปนเสมือนเข็มมุงที่ทําใหเขาขับเคลื่อนตัวตนในทุกวันนี้ เพื่อไปสูเปาหมายอยางที่

เขาไดฝนไว  
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   2.4  ผูวิจัยนําผลการศึกษากระบวนการสรางอัตลักษณไปสอบทานกับผูสรางสรรค 
Galgard พบวา  

           ผลการศึกษาตั้งแตจุดเริ่มตนของความคิด การพัฒนา การเผยแพรอัตลักษณ และ

ปจจัยตางๆที่มีผลตอกระบวนการสรางอัตลักษณ แลวสรุปเปนกระบวนการสรางอัตลักษณในมุมมอง

ของผูวิจัยนั้น ผูสรางสรรคกอลการดไดสอบทานแลวและยืนยันวาถูกตอง และไมตองแกไขใดๆ 
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  ตาราง 10  รายละเอียดปจจัยเฉพาะบุคคลของผูสรางสรรค Galgard 

 

จุดเริ่มตนของความคดิ 
เพศ อายุ ครอบครัว การศึกษา เพื่อน การทํางาน จุดเริ่มตนความสนใจ IDOL แรงบันดาลใจ จุดเริ่มตนสรางอัตลักษณ 

ชาย 
 
 
 
 
 
 

26 ไมสนับสนุน -วิทยาศาสตร
จุฬา ฯ 1 ป 
-อักษรศาสตร 
จุฬาฯ 1 เทอม 
 
 

-ในอินเตอรเน็ต นักออกแบบ
อิสระ : ออกแบบ
คาแรคเตอร 
ภาพประกอบ 

-ไปงานหนังสือทํามือ
แลวจุดประกาย 
-ภาพยนตรแอนิเมชั่น
เรื่อง “กังฟูแพนดา” บน
เครื่องบินตอนไปญีปุ่น 

-นิโคลา มาเลต 
ผูออกแบบ
คาแรคเตอรกังฟู
แพนดา 

- ภาพยนตรแอนิ
เมชั่นเรื่อง “กังฟู
แพนดา” 

- 
 

การพัฒนาอัตลกัษณ 
แนวคิด เทคนิค การตอยอด 

ชื่อแทนตัว แนวคิดงาน ลักษณะงาน อิทธิพลตองาน เครื่องมือ โปรแกรม 
กราฟก 

เทคนิค
เฉพาะตัว 

การพัฒนาฝมือ สินคา การ
วาจาง 

ขาย
ลิขสิทธิ์ 

Galgard 
เปนชื่อตัว
การตูนสมัย
อินเตอรเน็ตเริ่ม
เปนที่นิยม โดย
ใชเปนชื่ออีเมล 

เนนการออกแบบ
กอน 
เพราะคิดวาตน
วาดไมเกง  
คาแรคเตอรจงึตอง
มีทาทางทีช่ัดเจน 

- คาแรคเตอร
มักมีตัวเดียว
โดดๆ 

-การตูนตะวันตกที่
เนนคาแรคเตอรใหดู
เกินจรงิ 
-อินเตอร็เน็ต 50 % 
จินตนาการ 50 % 

คอมพิวเตอร
และซินทิค 
วาคอม 

คอเรล 
เพนทเตอร 

เมื่อวาดเสรจ็
ใหทิ้งงานไว 2
คืนแลวมาดูอีก
ที จะเห็น
จุดบกพรองที่
ตองแกไข 

-ติวเตอรเรียล/
ฮาวทู 
ในอินเตอรเน็ต 
-หนังสือ 

-เสื้อยืด 
 

- - 

การเผยแพรอัตลกัษณ 
เว็บไซตทีใ่ชงานและจุดประสงคในการใชงานในแตละเว็บ วิธีการในการนําเสนอขอมูลตางๆบนเวบ็ไซต สิ่งที่ไดรับ/และคาดหวงัจะไดรับ 

เว็บสวนตัว เว็บบล็อก เว็บฝากผลงาน เว็บที่ใชบอยที่สุด ขอมูลในการอัพ ความถี่ในการ
อัพ 

แนวคิดในการอัพ ดานสังคม ดานการงาน อื่นๆ 

- 
 
 
 
 
 

เอกซทีน ดีเวียนอารต เฟซบุค -ผลงานสําเร็จ 
-ภาพราง 
-ติวเตอรเรียล/
ฮาวท ู
 

- -จะโพสทงานที่จริงจัง 
-จะไมโพสทงานที่
วาดเพื่อฝก เพราะ
เปนอาชีพการงาน 
ไมใชนักวาดเลน 

-สรางตัวตน -มีการจางงาน ไดรวมงานกับ
ทีมงานดรีม
เวิรค 
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สรุปปจจัยที่มีผลตอกระบวนการสรางอัตลักษณ 

    จากผลการวิเคราะหกระบวนการสรางอัตลักษณที่ผานการสอบทานจากผูสรางสรรคทั้ง 9 

ทาน แลวนั้น ผูวิจัยสามารถสรุปปจจัยที่สงผลตอกระบวนการสรางอัตลักษณของผูสรางสรรคผลงาน

ศิลปะแบบดิจิทัลของไทย กรณีศึกษา การออกแบบคาแรคเตอร ไดใน 3 ข้ันตอนดวยกัน โดยมี

รายละเอียดตามตาราง ดังนี้ 
 

ตาราง 11 สรุปปจจัยทีม่ีผลตอกระบวนการสรางอัตลักษณ 
 
 

จุดเริ่มตนของความคิด การพัฒนาอัตลักษณ การเผยแพรอัตลักษณ 
     

    ปจจัยภายใน 
        -ความชอบสวนตัว 

        -การศึกษา 

        -อาชีพ 

        -แรงบันดาลใจ 
    ปจจัยภายนอก 
        -แนวโนมของเทคโนโลยี 

         ที่เปลี่ยนไป 

       - ความสนใจในทิศทาง

ของ 

         กระแสนิยมและ

การตลาด 

 

 

ระยะเริ่มตน 
    -ศึกษาผลงานรูปแบบตางๆ 

     ของผูสรางสรรคจากทั่วโลก 

     เพื่อหาแนวทางการสรางงาน 

     ในรูปแบบของตนเอง 

    -สืบคนเทคนิควิธกีารสราง

งาน 

     ในรูปแบบตางๆจากหนังสือ  

     และอินเตอรเน็ต  
ระยะฝกฝน 
    -การสรางพนัธกิจกับตัวเอง 

     ในการสรางงาน 

    -การฝกปฏิบัติอยางตอเนือ่ง 
 

   

   -เทคโนโลยอิีนเตอรเน็ต 

   -การออกอีเวนท 

   -ปากตอปาก 

   -การผลิตเปนสินคา 

 

 

  จากตารางสรุปปจจัยที่มีผลตอกระบวนการสรางอัตลักษณ  มีรายละเอียดโดยจําแนกเปน

รายปจจัยไดดังตอไปนี้ 

 

 
 



309 
 

    ขั้นตอนที่ 1  จุดเริ่มตนของความคิด 

    ผูวิจัยพบวา ผูสรางสรรคมีจุดเริ่มตนของความสนใจในการสรางคาแรคเตอรใน 2 ปจจัย

ใหญ คือ 

        1. ปจจัยภายใน ไดแก  

            ความชอบสวนตัว  ที่มาจากความชอบในการวาดการตูนมาตั้งแตเด็กและตอเนื่องมาจน

ปจจุบัน ดังที่ผูสรางสรรคแตละทานไดกลาวไว ดังนี้ 
 

  “ตอนเด็กๆก็คือ อัยจะวาดรูปการตูน ดูการตูน แลวโอเคเรื่องก็สนุกอะไรไปตามเด็กๆ แตถาม

วาชอบไหม คือชอบวาดตัวการตูนแบบที่มันแอคชั่นทําทาตางๆ ซึ่งตอนนั้นเราจะไมรูวามันคือ

คาแรคเตอรดีไซน ชอบตัวคนออกแอคติ้งอยางนี้ มีกิริยา มีอารมณ มีสี มีการแตงตัว คือจะชอบอยางนี้ 

จะชอบอยูตรงนั้นเลย” (ศิกานต เตชะคฤห. 2555: สัมภาษณ) 

 

  “ชอบวาดการตูนตั้งแตเด็กๆเลยครับ วาดยอดมนุษย สัตวประหลาด เต็มหนังสือเรียนไปหมด

เลย ผมเลยชอบสายงานที่เกี่ยวกับการตูนไปหมด” (อลงกรณ สงวนสุข. 2555: สัมภาษณ) 

 

  “ชอบต้ังแตเด็กแลวครับ ตอนเด็กๆ ก็วาดดรากอนบอล คือมี..เขาเรียกวาอะไร แรงบันดาลใจ

จากการตูนญี่ปุนมาอยูแลว วาดไปเรื่อยๆ จนมาถึง ม.6 ก็แบบไดเรียนจริงๆ จังๆ รูจักหลักแสงเงาก็คือ

ตอน ม. 6” (สรลักษณ เชื้อพุทธ. 2555: สัมภาษณ) 

 

            “เปนสิ่งที่เราชอบอยูแลว ชอบมาต้ังแตเด็กๆแลว ชอบการตูน ชอบดูการตูน” (จีระ จีระมกร. 

2555: สัมภาษณ) 

 

  “ฝกตั้งแตเด็ก ชอบวาดก็อปปพวกโดเรมอน หมัดดาวเหนือที่เปนกลามเนื้อแลวก็เร่ิมก็อปป

พวกผลไม ส่ิงมีชีวิต หรือวาพวกขวดโคกที่มีหยดน้ําเหมือนกับการทาทายวาเราทําได เจง เอาโชวเพื่อน

ดวย” (P7. 2555: สัมภาษณ) 

 

  “แรกเริ่มเลย ผมเปนคนชอบวาดการตูนมาตั้งแตเด็ก แตไมเคยรูหรอกนะ ผมก็วาดของผม

มั่วๆซั่วๆไป สมัยกอนตอนเด็กๆจะชอบวาดแบบก็อปปโดเรมอน มาก็วาดโดเรมอนเลย”  

(ภาณุพงศ เปรมวรานนท. 2555: สัมภาษณ) 
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   “แตตอนนั้นเรารูแลววาเราชอบวาดการตูน เราไมชอบเรียนวิทยาศาสตรพวกอะไรอยางนี้” 

(จิราภรณ โคตรมิตร. 2555: สัมภาษณ) 

 

   “ก็เหมือนเด็กๆ ทั่วๆ ไป คือเด็กชายสวนใหญก็เร่ิมวาดการตูนญี่ปุนทั่วๆไป เราก็วาดอยูแลว

เปนปกติ ตอนเขาวารสารก็จะแบบวาดรูปลอเลียน คือเราจะมีจุดเดนวาดรูปอยูแลว” (สัญญา เลิศ

ประเสริฐภากร. 2555: สัมภาษณ) 

         การศึกษา  ในสาขาวิชาเกี่ยวกับศิลปะที่ถือเปนการวางรากฐานความรูดานศิลปะและ

ทักษะการวาด ดังที่ผูสรางสรรคแตละทานไดกลาวไว ดังนี้ 

 
  “อัยทําทีสิสตอนจบเปนคาแรคเตอรดีไซน...คือตั้งอกตั้งใจแลว คือแบบพรีเซนตตัวเองกับ

อาจารยตั้งแตป 3 เหมือนปูทางตัวเองมาตลอดวาหนูชอบการตูน ชอบคาแรคเตอร อาจารยคะ หนู

ประมาณอยางนี้ทําคาแรคเตอรอะไรอยางนี้ดีไหม” (ศิกานต เตชะคฤห. 2555: สัมภาษณ) 

 

  “จากนั้นมาจบปริญญาตรีที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม คณะวิจิตรศิลปสาขาการออกแบบ” 

(อลงกรณ สงวนสุข. 2555: สัมภาษณ) 

 

  “จบจากสวนดุสิต ออกแบบนิเทศศิลป” (สรลักษณ เชื้อพุทธ. 2555: สัมภาษณ) 

 

   “พอมาตอนมหา’ลัย (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช วิชาเอก

การออกแบบผลิตภัณฑ)มันก็ดวยที่เราชอบศิลปะ มันก็จะเริ่มคุยกันงาย ส่ิงที่ชอบเริ่มเหมือนกันแลว 

เร่ิมวาดรูป” (จีระ จีระมกร. 2555: สัมภาษณ) 

  

               อาชีพ  ที่เกี่ยวของกับศิลปะและการออกแบบที่สามารถสรางความรูความเชี่ยวชาญและ

สงเสริมการทํางานออกแบบคาแรคเตอรใหดีข้ึน ดังที่ผูสรางสรรคแตละทานไดกลาวไว ดังนี้ 

  “แลวพอมาทํางานมันเริ่มไดวาดเยอะขึ้น เพราะอัยทําเกมดีไซนซึ่งมันตองมีทั้งอนิเมท  

การออกแบบคาแรคเตอร ทั้งตัวคาแรคเตอรของตัวเกม เวลาเลนเกมจะมีตัวคาแรคเตอรใชไหมคะ แลว

ก็มีฉาก ฉากก็ตองไดวาด คือไดวาดหมดเลย...แลวกลายเปนคนที่ทํางานคอนขางไว” (ศิกานต เตชะ

คฤห. 2555: สัมภาษณ) 
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  “ก็เลยวาดคาแรคเตอรเลน ทาํโนนนี่เลนไปกอน ก็รูสึกวาเออสนุกดีแฮะ จนไดมาทาํงาน

ออกแบบคาแรคเตอรแบบจริงจังที่บริษัท ทูสปอตนี่แหละครับ ถือเปนจุดเริ่มที่สําคญัของผมเลย” 

(อลงกรณ สงวนสุข. 2555: สัมภาษณ) 

 

  “ผมทํางานเอเจนซี่ ทํางานบริษัทโฆษณา ผมก็จะถูกฝกมาวา ใครจะทํางานอะไรมันตองมี

คอนเซ็ปต มันตองมีกิมมิค มีลูกเลนในงาน...อยางหัวหนาผมเคยสอนผมไววา ทํางานสวยใครๆ ก็ทําได 

คือตอใหไมมีผม หัวหนาก็จะหาคนที่ทํางานสวยได แตวาถาคนที่แบบมีไอเดีย มีความคิดที่เกง ซึ่งมัน

หายากกวาคนทํางานสวย ถามีไอเดียปุบก็จะดี แตถามีไอเดียดวยแลวทํางานสวยดวย มันจะโอเค มัน

จะอันดับหนึ่งเลย” (สรลักษณ เชื้อพุทธ. 2555: สัมภาษณ) 

 

     “ทําครับ อยูแยกแคลาย ทํากราฟกเกี่ยวกับโลโก แบนเนอร กับทางหางสรรพสินคา...เนน

เกี่ยวคอมเมอรเชียล อารต(Commercial Art) ทําโลโก ปาย ใหกับราน” (จีระ จีระมกร. 2555: 

สัมภาษณ) 

 

     “แลวก็มาเขา MTV ชวงนั้นเปนชวงที่เปลี่ยนจากระบบลิเนียรเปนนอนลิเนียรพอดี ลิเนียรก็คือ

ระบบมือ ทําทุกอยางดวยมือ นอนลิเนียรคือทําดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร...ใช เปนดิจิทัล แลวเรา

เรียนรูเร่ืองดิจิทัลตั้งแตตอนนั้น ทําใหเรามีสกิลเร่ืองดิจิทัล เร่ืองไอทีเขามา ซึ่งกอนหนานี้ไมมีเลย แลว

บังเอิญโชคดีที่วาเปนคนที่ชอบเร่ืองพวกนี้ ก็เลยเรียนรูพวกโปรแกรมพวกโฟโตชอป อิลลัสเตรเตอร ตัด

ตอวีดีโอ อันนั้นเปนพื้นฐาน” (สัญญา เลิศประเสริฐภากร. 2555: สัมภาษณ) 

 

               แรงบันดาลใจ  ที่เปนเสมือนแรงผลักดันและเปนเข็มมุงในการดําเนินชีวิตอยางมีทิศทาง 

ดังที่ผูสรางสรรคแตละทานไดกลาวไว ดังนี้ 
 

   “ไอดอลคือฮายาโอะ มิยาซากิ เจาพอสตูดิโอจิบิ ที่ทําพวกโตโตโรอะไรพวกนี้ แลวก็มีทิม  

เบอรตันที่เราชอบ เปนฮีโร พวกทําคาแรคเตอร...ของสตูดิโอจิบิคือแรกๆ ก็คือชอบงานการตูนเขา ชางดู

แลวทําไมมันถึงไดประทับจิตประทับใจ... คือดูแลวที่เขาเปนฮีโรเปนเพราะแบบ เขาแกแลวเรียกลุง ลุง

เขาแกแลวแตเขาแบบทํางาน เขาแฮปป แลวแบบฉันอยากเปนปาที่ทํางานแก ๆ ยังงั้นบาง...ไดเลา

เร่ืองราวผานคาแรคเตอรการตูน แลวมีทีมงานสรางสรรคแลวแบบมีความสุข แกแลวยังคิดเรื่องอะไรที่

แบบนารัก  แฮปป  ทํางาน  ดูแลวแบบใชเลย” (ศิกานต เตชะคฤห. 2555: สัมภาษณ) 
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       “ศิลปนชาวไทยมีหลายคนมากที่ผมชื่นชมและเปนแรงบันดาลใจใหญหลวงใหกับผม 

หยิบมา 3 ชื่อคือ พี่เอกสิทธิ์ ไทยรัตน  คนนี้ผมตามกรี๊ดผลงานแกตั้งแตผมเรียน ม.ตนเลย แลวก็พี่ชาติ 

สุทธิชาติ ศราภัยวานิช คนนี้นี่เปนแรงบันดาลใจมหาศาลตอนผมเรียนมหาวิทยาลัย ตอนนั้น Joe Sea-

Cret Agent ยังเพิ่งเปดตัวแลวผมก็กร๊ีดมาก  คนสุดทายพี่เสง ทรงวิทย  ส่ีกิตติคุณ คนนี้ผมมีโอกาสได

เห็นงานจริงๆสดๆแลวเห็นวิธีทํางานของแกแลวผมกรี๊ดมากๆเลย” (อลงกรณ สงวนสุข. 2555: 

สัมภาษณ) 

 

       “ไอดอลก็คือมีนักวาดที่เร่ิม เมื่อกอนชอบวาดรูป พอหลังจากนั้นไมไดวาดเพราะวาไป

เรียนทองเที่ยว แลวทีนี้หนังสือของจิมมี่ เหลียว นักวาดชาวไตหวัน เลมแรกที่เจอในรานหนังสือ ดอกไม

บานในใจฉัน มีแตภาพ มีขอความอยูบรรทัดเดียว...ชอบรูปภาพอยางนี้ เราอยากวาดไดอยางนี้ พอ

หลังจากเรียนจบ เราก็เลยฉันอยากวาดรูป ก็นี่เปนแรงบันดาลใจวาอยากวาดรูป...โอกาสสักครั้งคือ

อยากทําหนังสือแบบเขา” (จิราภรณ โคตรมิตร. 2555: สัมภาษณ) 

 

      “จริง ๆ ผมไมไดมีไอดอลเปนพิเศษนะ แตวาผมมีตัวการตูนที่มีอิทธิพลในการที่ทําใหเรา

ตัดสินใจมาทําอันนี้ ซึ่งบอกไปแลวคือกปุคกาแนนอน คือไมไดบอกวาปุคกาเปนมาย เฟเวอริท 

(My favorite) แตเปนตัวที่มีอิทธิพลทําใหเราหันมาสนใจ...จุดประกาย สองก็คือ โทกิโดกิ ผมวาเด็ก

อารตทุกคนที่ทําคาแรคเตอรตองพูดเหมือนกันวาโทกิโดกิ เพราะวาตอนนี้มีพันกวาคนที่ก็อปปงานโทกิ

โดกิออกมาขาย คือ 2 อันนี้ที่มีอิทธิพล เพราะวากอนหนานี้ ผมก็เปนคนที่วาดการตูนดวยมือเหมือน

เด็กทั่วๆ ไป” (สัญญา เลิศประเสริฐภากร. 2555: สัมภาษณ) 

 

     “แลวพอมาเจอกังฟูแพนดา มันเหมือนจุดตอจุดครับ เราไดความมั่นคงจากเมืองไทย

มาแลว กังฟูแพนดาใชเลย คือวาการตูนแบบนี้แหละ ไอวิชวลแบบนี้ นี่คือไอที่เราตองทําใหได ตองไป

ถึงใหได รูสึกวาใชเลย คือตอนผมดูกังฟูแพนดาแลวผมรูสึกวาผมประทับใจมากเลย แลวผมรูสึกวาถา

เกิดวาคุณคาของผมมีไปเพื่ออะไรสักอยาง ผมอยากจะมีคุณคาไปเพื่อทํางานแบบนี้ เพื่อจะถายทอด

เร่ืองราวที่สวยงาม ถายทอดวิชวลที่สวยออกมา ผมเลยคลั่งไคลดรีมเวิรคมากเลย ดรีมเวิรค สตูดิโอ แอ

นิเมชั่นครับ ที่ทํากังฟูแพนดา ผมก็จดชื่อในเครดิตตอนทายครับของคอนเซ็ปต อารตติส แลวผมก็ไป

เซิรสในอินเตอรเน็ต ตอนอยูญี่ปุน แลวผมก็ไปเซิรสในอินเตอรเน็ตดูวาเขาคือใครหนอ ไปซื้อหนังสือมา

ดู”(กษิดิ์เดช เหมพรหมราช. 2555: สัมภาษณ) 
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     “ผมอยากพูดถึงบ็อบบ้ี ชู มีคร้ังหนึ่งมีมือสมัครเลนถามบ็อบบ้ีวา ผมเปนมือสมัครเลนนะ 

แลวบ็อบบ้ีบอกผมไดไหมวา ผมควรจะทําอะไรเพื่อจะไดเปนมืออาชีพแบบคุณ บ็อบบ้ีก็บอกวาคุณเปน

มือสมัครเลนใชเปลา คุณจงวาดรูปใหเหมือนมืออาชีพแลวก็ไปโพสทใหคนอื่นเขาเห็น ฟงแลวตลก คือ

อยูๆไปสั่งใหใครวาดแบบมืออาชีพ แตบ็อบบ้ีแกยืนยันอยางนั้นจริงๆ ไอคนหนึ่งก็ถาม ผมเปนมือ

สมัครเลน จะใหผมไปวาดมืออาชีพไดไง บ็อบบ้ีก็บอกวาคุณก็อยาคิดอะไรมาก คือคุณทําทุกอยาง คุณ

งัดทุกอยางออกมาเลย คุณจะไปโขกหัวโขกกําแพง ไปกินโคก 20 กระปองหรือไปทําอะไรก็ได แตวา

ขอใหคุณพยายามทําไงก็ไดใหวาดรูปออกมาแลวทุมสุดชีวิตใหมันเหมือนกับมืออาชีพใหได แคนั้น

แหละครับ แลวก็เอาไปโพสทในอินเตอรเน็ต นั่นคือส่ิงที่คุณทําถูกตองแลว เพื่อใหคุณมีแนวโนมวาจะ

เปนมืออาชีพ เพราะวาพอทําแบบนั้นแลว ผมก็ทําแบบนั้นครับ”(กษิดิ์เดช เหมพรหมราช. 2555: 

สัมภาษณ) 

 

    “ยังไงผมก็ตองอยูในทีมของดรีมเวิรคอยูแลว นี่คือดีฟอลทอยูแลว แตวาหลังจากนั้นผมก็ยัง

ไมไดคิดอะไรมาก ก็คือวาถาจะทํางานดรีมเวิรคก็คือเหมือนกับวาฝนในตอนนั้นเปนจริง...พูดงาย ๆ คือ

ทุกวันผม live my dream ผมใชชีวิตตามความฝนของผมไปอยูแลว ไอดรีมเวิรคก็คือถาเกิดวาผมมีชีวิต

อยูไปเร่ือยๆ และผมก็คิดวา ผมนาจะไดไปทํางานที่ดรีมเวิรค”(กษิดิ์เดช เหมพรหมราช. 2555: 

สัมภาษณ) 

 

    2. ปจจยัภายนอก  ไดแก 
 

    แนวโนมของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป  ทําใหตองปรับตัวเองใหสอดคลองกับความ

เปลี่ยนแปลงเพื่อสรางความสะดวกในการทํางานและการดําเนินชีวิต ดังที่ผูสรางสรรคแตละทานได

กลาวไว ดังนี้ 
 

    “คะ ใช เพราะชวงนี้เขาฮิตเฟซบุคกัน เราก็ตองเฟซบุค...ก็คนก็เขาถึง เช็คเรตติ้งวา

ใครคลิ๊กไลคไดเยอะ แลวก็เหมือนแบบมันไว คือมันคือความไวเลย แลวมันก็แบบกระจายไดงายอยู

เหมือนกัน” (ศิกานต เตชะคฤห. 2555: สัมภาษณ) 

    “แรกๆเลยจะเนนเว็บที่มีกลุมคอมมิวนิตี้ เกี่ยวกับงานศิลปะหรือสายงานคลายๆกันอยู 

เพื่อใหเคาไดวิจารณ ติชมหรือแนะนําในบางเรื่องที่เรามองไมเห็น  แตหลังๆก็ใชเว็บโซเชียลแบบเฟซบุ

คดวยครับ สะดวกดี และมีคนใชเยอะก็แปลวามีโอกาสที่คนจะไดเห็นงานเราเยอะดวย” (อลงกรณ 

สงวนสุข. 2555: สัมภาษณ) 
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    “ตอนนั้นผมยังไมรูจักเฟซบุคผมรูจักแตมัลติพลาย ไฮไฟว แตไฮไฟวไมคอยไดข้ึน เพราะรูสึก

วามันดูเด็กไป ผมอยากไดเว็บที่แบบ ถาลูกคาหรือใครมาดู ก็มาดูได ตอนนั้นก็มัลติพลาย แตชวงหลังๆ

คือไมไดอัพเลยครับ อัพแตเฟซบุค คือคนเขาเลนเยอะกวา ก็คือส่ือถึงงายกวา” (สรลักษณ เชื้อพุทธ. 

2555: สัมภาษณ) 

 

    “ชิ้นนี้เปนงานที่ทําไปแลว ผมไมคิดวาจะมีคนชอบ มีคนชอบเยอะ ดูจากการกดไลค ดูจาก

หลายๆอยาง เวลาผมทําโปสการด ใบนี้จะขายดีสุด” (สรลักษณ เชื้อพุทธ. 2555: สัมภาษณ) 

 

   “ สวนเฟซบุคเหมือนอัพใหเพื่อนหรือคนรูจักไดเห็นงาน ใหคนมาไลค “(จีระ จีระมกร. 2555: 

สัมภาษณ)  

 

    “ก็คือซื้อแมค(Macintosh)มาทําก็ทําอะไรไมเปน นอกจากเปดโฟโตชอป พื้นฐาน วาดเสน

ดวยปากกาใสกระดาษ เปนลายเสนปากกาปุบพี่ก็เปดโปรแกรมโฟโตชอป เห็นโปรแกรมหยดสี ก็หยดสี

ตามชอง เพียงแตเราตองคิด ตองกลาใชสีแลวก็ลองดู” (P7. 2555: สัมภาษณ) 

 

   “เราถึงไดรูวาที่เขารูจักเรา เพราะวาคนเอาการตูนเราไปฟอรเวิรดเมล แลวฟอรเวิรดไปฟอร

เวิรดมา มันก็เลยมาถึงเรา แลวที่สงมาคือไมรูวาเราเปนคนวาด แลวหลังจากนั้นคือถาเราวาดตอนไหน 

เหมือนเขาจะชวยเอาไปใหเพื่อนอานตลอด เหมือนมีคนรูจักเพราะฟอรเวิรดเมล แลวฟดแบ็ค

(Feedback)ก็กลับมา ใครเปนคนวาด เขาก็ตามหากันวาคนวาดอยูบล็อกนี้ แลวคนที่ไปโพสทเขาบอก

วาถาอยากอานอีกไปบล็อกนี้นะ” (จิราภรณ โคตรมิตร. 2555: สัมภาษณ) 

 

  “เปนโปรแกรมของญี่ปุนอีกที มันจะรองรับเปนภาพแบบเว็คเตอร ชัดขึ้น แลวก็อุปกรณผสมสี

มี มันเหมือนงายกวาโฟโตชอป สําหรับหนูนะ งายกวาอิลลัสเตรเตอร ...มีคนทักวาภาพชัดขึ้นนะ ภาพ

ชัดขึ้นแลว คนอานรูแลววาภาพชัดขึ้น ไปทําอะไรมา แลวทีนี้สี ปกติเพนสมันจะมีสีนอย แตโปรแกรม

Saiเยอะ ใหเลือกโทนสีเยอะ และก็เราก็สามารถใสโทนสีได แลวก็เวลาอันดู(Undo)ถอยหลัง มันได

มากกวา 20-30 คร้ัง” (จิราภรณ โคตรมิตร. 2555: สัมภาษณ) 

   “เนื่องจากวาเว็คเตอร คาแรคเตอร(Vector character)เปนคาแรคเตอรที่เกี่ยวพันกับ

เทคโนโลยีมากๆ งายมากเลย เพราะวาคุณตองใชเทคโนโลยีในการสรางมันขึ้นมา ถาเทคโนโลยีมันมี

การเปลี่ยนแปลงแบบนี้ อันดับแรกเลยถามีเทคนิคใหม มันก็กลายเปนของเกา 2.ส่ิงที่อาจจะเปนไปได
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คือเขาไมใชเทคโนโลยีกันแลว มันเบื่อ มันเห็นเว็คเตอรมา 10 ปแลว มีอยูอีกปหนึ่งทุกคนอาจจะ

กลับมาวาดมือ” (สัญญา เลิศประเสริฐภากร. 2555: สัมภาษณ) 

 

              ความสนใจในทิศทางของกระแสนิยมและการตลาด  เพื่อออกแบบคาแรคเตอรใหเขาถึง

กลุมคนสวนใหญและสรางความนิยมในวงกวางมากขึ้น ดังที่ผูสรางสรรคแตละทานไดกลาวไว ดังนี้ 
 

 “เทรนดสําคัญนะคะ หมายถึงวาคือการทําคาแรคเตอรดีไซนหรือวาดภาพ มันตองมีเหมือน

อินสปายรขางนอก บางทีทําแลวเทรนดนี้มาในชวงนี้  เอามาลงในงานของเราบาง...แลวก็โดยใชเทรนด

ในปจจุบันมาใส ไมวาจะการแตงตัวของคาแรคเตอรหรือวาธีมสีของปนี้ เหมือนที่ภาพหนึ่งอยากจะใชสี

สไตลแบบสะทอนแสง ไปเจองานนี้ มันแบบมันนาจะมาลงในงาน แปลกใหมไดทดลองทําในสีที่แบบ

อาจจะไมเคยเห็นแตก็ยังเปนสไตลของเราอีกรูปแบบนึง” (ศิกานต เตชะคฤห. 2555: สัมภาษณ) 

 

“อันนี้มันเปนออนไลนมารเก็ตติ้ง(Online Marketing) ที่ถาพี่ไปบริษัทมารเก็ตติ้ง เขาจะทํา

อยางนี้แหละ สําหรับบริษัทที่มีไลฟ โปรดัคส(Life product)จริงๆ ” (สัญญา เลิศประเสริฐภากร. 2555: 

สัมภาษณ)    

“ผมมองวาเทรนดจะทําใหเกิดความรูสึก “รวมสมัย” ในงานของเราและทําใหคนเขาถึงงานได

งายขึ้น แตมันจะมีอายุของมัน  แตคาแรคเตอรที่มีความชัดเจนมีสไตลเปนของตัวเองอยูในตัวอาจอยู

ไดตลอดไป” (อลงกรณ สงวนสุข. 2555: สัมภาษณ) 

 

“เทรนดสําคัญมากครับ ผมยังคิดอยูวาถาผมชากวานี้อีก 2-3 ป ผมวาตองเปลี่ยนไปทําอยาง

อ่ืนแลว อันนี้ซีเรียสเลย พูดจริง ๆ อยูดีๆเว็คเตอร คาแรคเตอรก็ดังขึ้นมาเฉยเลย เหมือนพลิกหนา

หนังสือ แปบเดียวเอง...แลวก็ผมก็ไมรูวาเว็คเตอร คาแรคเตอรที่เราทําอยู อยูดีๆ มันอาจจะถูกพลิกเปน

หนาอื่นก็ได ใครจะรู” (สัญญา เลิศประเสริฐภากร. 2555: สัมภาษณ) 

 

“ก็มีความชอบทั้ง 2 เชิง อารตก็ชอบ เร่ืองแบรนดิ้งก็ชอบ ผมวามันสนุกดี พอเปนเรื่องแบรนดิ้ง 

เราก็จะรูวิธีการ มันตองแบรนดิ้งใหได ผมวาทุกวันนี้ คนมันตองเห็นแลวรูวา ZyloStudio ทําแนเลย ซึ่ง

มันเปนงั้นนะ มันก็มีคนที่มาบอกเรานะ วันนั้นไปประชุมแลวคุยกันเรื่องหนังสือการตูน คิดวามึงทําใช

ไหม เออ กูทําเอง” (สัญญา เลิศประเสริฐภากร. 2555: สัมภาษณ)  
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“แลวก็ออกอีเวนทเพื่อใหเขาเห็นหนาตา ใหเห็นโลโก ใหเห็นแบรนด ใหเห็นภาพลักษณ”  

(ศิกานต เตชะคฤห. 2555: สัมภาษณ) 

 

“ตอนนี้คิดวาทุกอันเปนเกมหมด ทุกอันเปนเกมหมด เพียงแตวาอยูที่จังหวะและชวงเวลาวา 

ตองประเมินเรื่องมารเก็ตติ้งวาจะทําอันไหนดี ทําแบบไหน”(สัญญา เลิศประเสริฐภากร. 2555: 

สัมภาษณ) 

 

  ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาอัตลักษณ  ผูวิจัยพบวา ผูสรางสรรคมีกระบวนการในการพัฒนา 

อัตลักษณใน 2 ระยะ คือ 
 

       1. ระยะเริ่มตน  
              ในระยะนี้จะมีการศึกษาผลงานรูปแบบตางๆของผูสรางสรรคจากทั่วโลก เพื่อหา

แนวทางในการสรางงานในรูปแบบของตนเอง และสืบคนเทคนิควิธีการสรางงานจากคลิปวีดีโอ

ประเภทฮาว ทูและติวเตอรเรียลที่ผูสรางสรรคทานอื่นๆจากทั่วโลกไดสรางขึ้นและนํามาแบงปนไวใน

อินเตอรเน็ต จากนั้นจึงเริ่มฝกปฏิบัติ 
 
       ศึกษาผลงานรูปแบบตางๆของผูสรางสรรคจากทั่วโลก เพื่อหาแนวทางการสรางงาน
ในรูปแบบของตนเอง ดังที่ผูสรางสรรคแตละทานไดกลาวไว ดังนี้ 

 

“สไตลงานเขาเปนแบบ คือเปนการตูนเด็กที่เหมือนสอนเด็กแลวลายเสนสวยๆธรรมชาติ เขา

จะออกไปทางธรรมชาติ แลวก็แบบสอนเด็ก คือไมไดตั้งใจสอนขนาดนั้น แตเปนสะทอนสังคมความ

กลาหาญของเด็ก แลวแบบจะมีตัวการตูนประหลาดๆ เยอะ คือมันจะมีคาแรคเตอรเล็กๆนารักๆเปน

กิมนิกในงานของเขา ซึ่งอัยชอบธรรมชาติๆ” (ศิกานต เตชะคฤห. 2555: สัมภาษณ) 

 

“งานที่มีอิทธิพลตอผมอยางแรงเลย มีหลายงานมากครับ เชน ศิลปนชาวเม็กซิกันคนนึงใชชื่อ 

Mr.Kone(mrkone.com.mx) ผมชอบและแอบติดตามผลงานของเคามานานแลวครับ ชอบทุกชิ้นเลยก็

วาได นอกจากนั้นก็ TADO(wearetado.wordpress.com) กับ MEOMI(www.meomi.com/) แลวก็อีก

มากมายที่เปนงานคาแรคเตอรแบบเด็กๆนารักมีอารมณคลายๆงานภาพประกอบนิทานสําหรับเด็ก  

ผมชอบงานสไตลนี้เพราะเรารูสึกสนุกตั้งแตเห็นตัวคาแรคเตอรมันแลว” (อลงกรณ สงวนสุข. 2555: 

สัมภาษณ) 

 



317 
 

“อยางเด็กคนหนึ่งคือแบบ คือยังเด็ก คือยังเรียนมหาลัยอยู แตวาเขาใชสีน้ําวาดเปน

คาแรคเตอรแลวผมคิดมันนารักดีนะ ก็คือแบบเปนวาดแนวสีน้ํา สีน้ําผมชอบแบบมันไมจําเปนตองเปน

วาดวิวแบบที่เขาวาดกัน พวกศิลปนวาดกัน อาจเปนสีน้ําที่แบบวาดโตะ วาดอะไรก็ไดที่เปนการตูน แต

ใชสีน้ําวาด แลวงานพวก เขาเรียกวางานอะไร งานวินเทจ” (สรลักษณ เชื้อพุทธ. 2555: สัมภาษณ) 

“นารักดี พวก Tokidoki พวกตุกตาฟกเกอรนารัก ที่เปนฝร่ัง แตเปนฝร่ังที่ชอบสไตลงานญี่ปุน”  

(จีระ จีระมกร. 2555: สัมภาษณ) 

 

“คือคนที่อิมแพ็คผมสุดๆ เลยนาจะนิโคลัส มารเร็ต... เปนคนออกแบบกังฟูแพนดาครับ เขา

เปน เฮด คาแรคเตอร ดีไซน เรียกวาดีไซนข้ันสุดทายเกือบทั้งหมด คือแทบจะหลุดมาจากคนนี้คนเดียว

เลย แตจริงๆ แลวมีทีมมากอนหนานี้ 20 คนอยูแลวนะ แตวาสุดทายแลวก็มาลงเอยที่สไตลของนิโคลัส”  

(กษิดิ์เดช เหมพรหมราช. 2555: สัมภาษณ) 

 

“ไอดอลก็คือมีนักวาด เมื่อกอนชอบวาดรูป พอหลังจากนั้นไมไดวาดเพราะวาไปเรียนทองเที่ยว 

แลวทีนี้หนังสือของจิมมี่ เหลียว นักวาดชาวไตหวัน เลมแรกที่เจอในรานหนังสือ ดอกไมบานในใจฉัน มี

แตภาพ มีขอความอยูบรรทัดเดียว...ชอบรูปภาพอยางนี้ เราอยากวาดไดอยางนี้ พอหลังจากเรียนจบ 

เราก็เลยฉันอยากวาดรูป ก็นี่เปนแรงบันดาลใจวาอยากวาดรูป...คือเขาทําอยากใหเราวาดรูป พอวาด

แลวรวมเลมหนังสือ รูสึกวาตองเปลี่ยนเปนคําคมเล็กๆ ส้ันๆ ใตภาพ โอกาสสักครั้งคืออยากทําหนังสือ

แบบเขา” (จิราภรณ โคตรมิตร. 2555: สัมภาษณ) 

 

“ผมชอบอารตติสคนหนึ่งชื่อ Banksy ยุคนั้นเขายังไมดังขนาดนี้...เปนฝร่ังครับ เปนกราฟฟตี้ 

อารตติสคนหนึ่ง ซึ่งเขาจะเลนกับรูปแบบสังคมนั้นๆ มีการลอเลียน แตวาผมไมเกงตอนนั้น ทําสนุกๆ

เฉยๆ ก็จะมีลอเลียนบาง เปนแนวลอเลียนทางดานการเมืองบาง  หรือวาอะไรอยางนี้” (ภาณุพงศ 

เปรมวรานนท. 2555: สัมภาษณ) 
 

“ในชวงแรก ๆ เลยก็คือผมก็สะสมผลงานของนักวาดที่ผมชอบ แลวผมก็เก็บเปนไดเร็คทอรี่ 

เหมือนกัน แบงเปนหมวด ๆ แลวก็แบงเปนหมวดงานของใคร แลวก็งานแนวคอนเซ็ปต อารต งานแนว 

อิลลัสเตรชั่น งานแนวอยางนี้ ผมก็เก็บดวยความหลงใหล แลวก็พยายามจะศึกษาวาคนนี้เขาคิดยังไง 

เขาถึงวาดแบบนี้ เขาคิดยังไงเกี่ยวกับเร่ืองสีเร่ืองแสง จนกระทั่งมันจะยิ่งชัดเจนเรื่อยๆ วาเราชอบอะไร 

แลวเราไมชอบอะไร ถาอะไรที่เราไมชอบ ผมก็จะไมเก็บเลย ผมก็จะมองเลยวาแบบนี้ไมชอบ แตแบบนี้

เราชอบ แลวมันทําใหแยกออกอีกวาไอการที่เราศึกษาผลงานจากมาสเตอร จากคนที่เขาเปนระดับสูงๆ 
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มันทําใหเรามองออกวาอะไรคือสวย อะไรคือไมสวย อะไรคือการดีไซนที่บกพรอง อะไรคือการดีไซนที่

สําเร็จ รวมถึงความรูที่ไดจากพวกเขา เพราะวาอารตติส ที่ทํางานเกี่ยวกับพวกนี้ เขาจะชอบที่จะ

ถายทอดความรูของเขาในบล็อก ซึ่งเปนพระคุณมากเลยไง” (กษิดิ์เดช เหมพรหมราช. 2555: 

สัมภาษณ) 

 

      สืบคนเทคนิควิธีการสรางงานในรูปแบบตางๆจากหนังสือและอินเตอรเน็ต  เพื่อเปน

แนวทางในการนํามาฝกปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเอง ดังที่ผูสรางสรรคแตละทานไดกลาวไว ดังนี้ 
 

“มันจะมีแบบชวงวาง ก็จะแบบศึกษาทั้งติวเตอรเรียลในอินเตอรเน็ตทั้งหมด..ในติวเตอรเรียล

มันจะมีแบบพวกเว็บบล็อกที่เขาจะคัดไววาไอติวเตอรเรียลนี้มียังโงนยังงี้ แนะนําแลวเปนแบบวิธีการ

อะไร คือเขาจะเปนวิธีการ ถาสมมุติอานภาษาอังกฤษไมออก ดูภาพมันจะเคลียรมาก ๆ เพราะเทคนิค

อะไรทํามาเสร็จแลว เราก็ประยุกตใชกับงานเรา ก็คือใหรูวิธีวามันปรับอันนี้มันใชทูลนี้เมนูนี้ได จากนั้น

ก็ปกเลย โปรเลย อยู ๆ ก็โปรขึ้นมา อัพเลเวลมาก” (ศิกานต เตชะคฤห. 2555: สัมภาษณ) 

 

“จนมาถึงวันหนึ่ง เราก็อยากมีสไตลของเราเอง ก็เลยลองทําทุกเทคนิคที่ชอบ ดูวิธีทําแบบนั้น

แบบนี้ทั้งในอินเตอรเน็ตและในหนังสือครับ บางอันทําแบบเคาไมไดหรอก แตวาตอนฝกมันไปเจอกับ

เทคนิคนั้นเทคนิคนี้ แลวเราชอบ เราก็เอามาลองทําเลนดู  พัฒนาและฝกไปเรื่อยๆนะครับ” (อลงกรณ 

สงวนสุข. 2555: สัมภาษณ) 

 

 “ฝกเองมากกวาครับ ตอนเรียนเคาสอนแคเคร่ืองมือ เราก็ตองเรียนรูเอง แลวในเน็ตมันก็

เรียนรูไดเยอะ...สวนใหญก็เรียนรูจากเว็บเว็คตุต(vec.tut) ที่มีติวเตอรเรียลของฝรั่ง มันจะมีสอน”  

(จีระ จีระมกร. 2555: สัมภาษณ) 

 

“คือทุกวันผมตื่นเชามาผมขอบคุณพระเจา ผมขอบคุณส่ิงศักดิ์สิทธิ์ในโลก แลวผมก็ขอบคุณ

คนพวกนี้  ผมขอบคุณคนที่เกงๆ ผมขอบคุณคนที่เปนแรงบันดาลใจใหคนอื่นแลวก็เขาก็แชรความรูให

คนอื่นฟรีๆดวยซ้ําไง บางทีผมเคยไปคอมเมนทขอบคุณเขาดวยซ้ําไป แตวาเขาก็แชรมาเรื่อยๆ เลย คือ

มันทําใหคนแบบผมที่แสวงหา หรือวาทํายังไงมันถึงจะมีประสิทธิภาพ เจอชองทางครับ เจอความรูแลว 

แลวผมก็สะสม” (กษิดิ์เดช เหมพรหมราช. 2555: สัมภาษณ) 
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“ชวงที่ผมส่ังสมความรูเกี่ยวกับการวาดรูป ผมศึกษา ที่ผมบอกวาไปตามบล็อกคนโนนคนนี้ก็

คือผมก็ศึกษาจากหลายๆ คน แลวมีคนนึงคือคุณบ็อบบ้ี ชู เปนนักวาดชาวแคนาดาที่ผมรูสึกวาผมติด

หนี้เขามากเลย เพราะวาเขาสอนอะไรเยอะมากเลย เขาพูดในบอรดเคส เขาพูดในบล็อกของเขา ผมก็

ฟง ผมกลายเปนลูกศิษย แตผมใหเขาเปนอาจารยของผมจริงๆ เลยไง ทั้งที่วาไมเคยคุยกันเลย แตวา

ผมก็คือผมคอนขางจะศรัทธาในวิธีคิดของแกมากเลย แลวผมก็เอาวิธีคิดของแกมาทําตาม แลวมันทํา

ใหผมเปนทุกวันนี้ได” (กษิดิ์เดช เหมพรหมราช. 2555: สัมภาษณ) 

 
2. ระยะฝกฝน   
    ในระยะนี้จะมีการสรางพันธกิจกับตัวเอง และเนนการฝกปฏิบัติอยางตอเนื่อง 

 
         การสรางพันธกิจกับตัวเองในการสรางงาน เพื่อสรางแรงจูงใจในการฝกฝน ดังที่ผู

สรางสรรคแตละทานไดกลาวไว ดังนี้ 
 

    “ผมบังคับตัวเองให “วาดเลน” แลวอัพโหลดขึ้นบล็อกทุกอาทิตย ซึ่งนั่นมันเปนจุดเริ่มตน

ของการพัฒนาของผมเลยก็วาไดครับ” (อลงกรณ สงวนสุข. 2555: สัมภาษณ) 

 

    “พวกนี้งานทุกวันนี้ก็ยังทําอยูนะครับ เห็นมั้ย มันจะมีเลข 001  ตอนนี้อยูที่เลข 142 แตผม

ไมไดเอาลงเลย ไมไดอัพเลย  ผมตั้งใจวาวันหนึ่งผมจะวาดอะไรก็ได เสก็ตซอะไรก็ได ทุกวันที่นึกออก

ตองทํา    

1  ชิ้น” (ภาณุพงศ เปรมวรานนท. 2555: สัมภาษณ) 

 

    “พี่ตั้งใจแลววา พี่จะทําวันละตัว ถาไมมีงานออกไปทําขางนอกนะก็จะทําวันละตัว ก็จะทํา

ใหเสร็จไมวาจะใชเวลานานเทาไหร ก็จะทําใหไดวันละตัว ตัวหนึ่งใชเวลา 2 ชั่วโมง หรือตัวหนึ่งทั้งวัน ก็

จะทําวันเดียว ก็จะทําตัวเดียวใน 1 วัน” (P7. 2555: สัมภาษณ) 
“100 Tigers Challenge  ในวาระปเสือ  จึงทาทายตัวเองดวยการวาดเสือ(หรือตระกูล

ใกลเคียง)ใหไดครบ 100 ตัว ภายในปนี้” (กษิดิ์เดช เหมพรหมราช. 2555: ออนไลน) 

 

     การฝกปฏิบัติอยางตอเนื่อง  เพื่อพัฒนาทักษะและฝมือใหดีข้ึน ดังที่ผูสรางสรรคแตละทาน

ไดกลาวไว ดังนี้ 
 



320 
 

“ก็เร่ิมฝกคาแรคเตอรเพื่อจะไดวาดการตูนเกง จะไดวาดการตูนแบบแสดงแอคชั่นเกงๆ ทําไม

เราทําไดแตคาแรคเตอรที่มันยืนนิ่งๆ ทํายังไงวะ เพื่อนก็บอกไปดูการตูนมันก็จะมีแบบแอคติ้งในหนังสือ

คอมมิค ก็ไปดูแลวก็วาด แลวก็ใหมันดูวาเปนไงบาง ก็จะทําอยูอยางนี้ตลอด 2 ป ก็เลยไดพัฒนาทั้ง

โปรแกรมอิลลัสเตรเตอร โฟโตชอป รีทัช แลวก็คาแรคเตอรแฟลช จากวาดไมเกง เร่ิมเปนตัว มีแอคติ้ง

บางมีแอคชั่นอะไรบาง” (ศิกานต เตชะคฤห. 2555: สัมภาษณ) 

 

“หนังสือ และ อินเตอรเนท เปนหลักครับ ผมเร่ิมเรียนรูหลายๆอยางจาก 2 ส่ิงนี้ นอกจากนั้นถา

มีโอกาสไดถามเพื่อนๆ หรือผูรูวา ภาพแบบนั้นแบบนี้เคาทํายังไงกัน ก็เปนสิ่งที่ดีมากครับ  สําคัญที่สุด

คือพอรูแลวก็ตองทําบอยๆ” (อลงกรณ สงวนสุข. 2555: สัมภาษณ) 

 

“ใช จะทาํภาพที่เหมือนภาพถาย ไปถายภาพแลวก็เขยีนใหเหมือนมากที่สุด ฝกมาหลายป ฝก

จนชํานาญใหเหมือนมากที่สุด ทําใหดีที่สุดในตอนนัน้ หลงัจากนัน้กพ็ยายามประยุกตเอาอยางอื่นมา

ผสม แตเร่ืองทักษะฝมือก็ยงัทาํจนทุกวันนี้” (P7. 2555: สัมภาษณ) 
 

“อยางตอนนี้ผมศึกษาเรื่องแสง ผมก็หาภาพจากพวกฟลิคเกอร หาภาพวอลเปเปอรสวยๆ หา

ภาพทิวทัศน แลวผมก็ศึกษาการทํางานของแสง เพื่อจะเรนเดอรแสงใหสมจริงกวานี้...ก็งายๆ ก็คือฝก 

10,000 ชั่วโมง ผมเชื่อทฤษฎี 10,000 ชั่วโมง วา 10,000 ชั่วโมง เพื่อไปสูมาสเตอรในแตละดาน” (กษิดิ์

เดช เหมพรหมราช. 2555: สัมภาษณ) 

 

ขั้นตอนที่ 3 การเผยแพรอัตลักษณ  ผูวิจัยพบวา ผูสรางสรรคมีกลวิธีการเผยแพรเพื่อ

นําเสนออัตลักษณเพื่อสรางการรับรูตอสาธารณชน ดังนี้ 

    เทคโนโลยีอินเตอรเน็ต  ซึ่งเว็บไซตถือเปนชองทางสําคัญในการเผยแพรอัตลักษณ ที่ทําให

ผูสรางสรรคสามารถเผยแพรผลงานคาแรคเตอรไดอยางรวดเร็วและกระจายออกไปในวงกวาง ดังที่ผู

สรางสรรคแตละทานไดกลาวไว ดังนี้ 

 

“หัดทําเว็บไซต(สวนตัว) แลวก็จะมีงานบางสวนที่เอาไปแปะไวในไทยฟรีแลนซบิท” (ศิกานต 

เตชะคฤห. 2555: สัมภาษณ) 

“ประมาณ 4 – 5 เว็บไซตครับ สวนใหญจะเปนเว็บคอมมิวนิตี้เกี่ยวกับงานภาพประกอบ

การตูน รูปภาพ หรือ CG อารต เชน www.flickr.com www.deviantart.com www.behance.net 
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www.exteen.com  www.facebook.com...ถาผมมีโอกาสตองกลาวขอบคุณสื่อไหนสักที่ในโลกนี้ ผม

ตองขอขอบคุณเอกซทีนดอทคอมนี่เปนที่แรกเลยครับ” (อลงกรณ สงวนสุข. 2555: สัมภาษณ)   

 

“ใช คือตองสรางผลงานกอน เว็บตอนนั้นที่ผมวาดฮิปโปมาแรกๆ ตอนนั้นผมยังไมรูจักเฟซบุค 

ผมรูจักแตมัลติพลาย ไฮไฟว แตไฮไฟวไมคอยไดข้ึนเพราะวารูสึกวามันดูเด็กไป ผมอยากไดเว็บที่แบบ

ถาลูกคาหรือใครมาดูก็มาดูได ตอนนั้นก็มัลติพลาย” (สรลักษณ เชื้อพุทธ. 2555: สัมภาษณ)   

 

    “สวนใหญจะรูจักทางดีเวียนอารตมากกวา ในเว็บ(สวนตัว)จะมีคนเขามาดู แตไมคอยมีคน

คอมเมนทสวนใหญใน ดีเวียน อารต แลวก็ บีแฮนซ...มีฟลิคเกอร พอรตฟอลิโอดอทเน็ตของไทย ชาโดว

เน็ต...ผมวาดีเวียนอารตเวิรคสุด...เฟซบุคก็เวิรคมันไดหลากหลาย สวนดีเวียนอารตจะเกี่ยวกับศิลปะ

ทุกประเภท มันก็เลยเจาะกลุมเปาหมายไดมากกวา” (จีระ จีระมกร. 2555: สัมภาษณ) 

 

   “มีเว็บ(สวนตัว)  แตเปนเพื่อนอารตติสฝร่ังทําไว เขาจะเปนคนดูแลเว็บให แตวาในเฟซบุคจะ

อัพเดตบอย มีเพื่อนๆ นองๆ เพื่อนๆที่อยูในกลุมเครือขายศิลปะเยอะมาก แลวบางทีก็จะเปนแบบคนที่

เลือกพี่ทํางานก็จะอยูในนั้นเยอะ แบบจางทํางานมันก็เลยจะอัพเดตอะไรในเฟซบุคจะเยอะ” (P7. 

2555: สัมภาษณ) 

 

   “ตอนนั้นมันเปนยุคที่มีเว็บไซตหนึ่งชื่อมายสเปซ มายสเปซตอนนั้นเปนเว็บไซตแรกที่ดันเรื่อง

ดนตรีกับเร่ืองศิลปะ  มันเลยเกิดคอมมิวนิตี้ ชวงเวลานั้นเราเลยไปสรางตัวตนในนั้น”   (ภาณุพงศ 

เปรมวรานนท. 2555: สัมภาษณ) 

 

   “โพสทแหลกเลย ที่ไหนมีใหโพสทผมก็โพสท ก็พวกดีเวียนอารต ถาเกิดเปนงานตางประเทศ

เขาก็จะเห็นจากดีเวียนอารท... เอกซทีน ผมเปนพระคุณ  ผมเปนหนี้บุญคุณของเอกซทีนมากเลย  

เพราะวาเสือ 100  ตัว ตอนผมโพสทในดีเวียนอารตยังไมคอยเปนที่รูจักไง แตวามีคนติดตาม มีคนเชียร 

มีคนสนใจ มีคนมาดูผมเยอะก็คือจากในเอกซทีน”(กษิดิ์เดช เหมพรหมราช. 2555: สัมภาษณ) 

 

การออกแสดงผลงาน เพื่อประชาสัมพันธตนเองและเปนการสํารวจความนิยมจากผูชมที่มี

ตอคาแรคเตอรที่ออกแบบ ดังที่ผูสรางสรรคแตละทานไดกลาวไว ดังนี้ 
 



322 
 

“แลวก็ออกอีเวนทเพื่อใหเขาเห็นหนาตา ใหเห็นโลโก ใหเห็นแบรนด ใหเห็นภาพลักษณ”  

(ศิกานต เตชะคฤห. 2555: สัมภาษณ) 

 

“ผมจะไปขายตามแบบพวกอีเวนทตางๆ เวลามีคนมาเชญิผม สวนมากผมไปไมคอยเสียตังค

ในการเชาบูธ คือทําสนกุมากกวา ทําแบบไมไดคิดวาทําเพื่อเอากําไรมาก แตทาํเอามันสมากกวา เอา

ความสนุก ทาํเอาภาพลกัษณ แลวก็คอนเน็คชั่น” (สรลักษณ เชื้อพทุธ. 2555: สัมภาษณ)   

 

“ตามสถานทีต่างๆ อีเวนท ตามโปรดัคสตางๆ เคาก็จะติดตอมาเอง” (P7. 2555: สัมภาษณ) 

 

    ปากตอปาก  จากการพูดถึงและแนะนําตอๆกันไป ดังที่ผูสรางสรรคแตละทานไดกลาวไว 

ดังนี้ 
 

“เห็นเราจากไหน บางทกี็ดูในฮิปโปครับ มนัจะมีแบบหนาหนึ่งที่มนัแบบพวกงานกราฟก 

หรือไมก็อาจจะแบบปากตอปาก คือมีคนรูจักฝมือผมเยอะ แลวก็แบบคนนี้ไดนะ...สวนมากไดจาก

เพื่อนปากตอปากมากกวา” (สรลักษณ เชือ้พุทธ. 2555: สัมภาษณ)   

 

“ปากตอปาก แลวก็มาดูเฟซบุค” (P7. 2555: สัมภาษณ) 

 

“มีเดียที่ ไวที่ สุดคืออินเตอร เน็ต  แลวก็ เมาท  ทู  เมาท” (สัญญา  เลิศประเสริฐภากร . 

2555: สัมภาษณ) 
 

    การผลิตเปนสินคา  เปนการกระจายอัตลักษณสูวงกวางไดอีกทางหนึ่ง ดังที่ผูสรางสรรคแต

ละทานไดกลาวไว ดังนี้ 
 

“เราก็จะตอไปในสวนของการทําออกมาเปนบุคหนังสืออิลลัสเตรชั่น อารตมันก็จะกระจายแลว 

แบบชื่อเสียงดวย การรูจัก การรับรูของเรา การไดนําเสนอผลงาน มันก็จะตอไปเร่ือย ๆ แลวก็มันไมเชิง

สุดทายหรอก ใจอยากจะทําเหมือนแบบพูดงายๆ มีที่แลวก็ทําเปนเหมือนเปนพิพิธภัณฑเหมือนของ

พิพิธภัณฑรวมคาแรคเตอรของตัวเอง ใหมาถายภาพมาสะสมงานของเรา หรืออะไรเปนธีมเปนสตูดิโอ

ไอโกะวันเดอรแลนด” (ศิกานต เตชะคฤห. 2555: สัมภาษณ) 
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“ก็จะพยายามทําใหสุดทายออกมาเปนตุกตา ซึ่งอาจจะทําจากผาหรือทําจากไมครับ”

(อลงกรณ สงวนสุข. 2555: สัมภาษณ)     

 

“ออกแบบแลวก็ทําเปนโปสการด คือชวงแรกๆ นั้นผมทําเปนโปสการดหมดครับ แลวก็ไปขาย

ตามงานตางๆ...ผมคิดวาคงไมวาดเปนการตูนอยางเดียว คือที่ผมแพลนไววาหนังสือของผม อยากให

เปนหนังสือที่คนเขาไมใชอานครั้งเดียวแลวก็เก็บใสตู ผมพยายามหาจุดอะไรสักอยางที่ใหทุกคน

สามารถรวมสนุกไดกับหนังสือครับ” (สรลักษณ เชื้อพุทธ. 2555: สัมภาษณ) 

 

“เคยทําเสื้อยืดขาย ตอนนี้ไมไดทําแลว เพราะขี้เกียจ คือเคยคิดไวตั้งนานแลวแตพอทําจริงก็ไม

เวิรค งานเสื้อมี 2 อยางคือ งานแนวตลาดที่ขายไดแนนอน กับแบบแบรนดเส้ือ แตตอนนี้ทําสเน็ควิลลา 

ขายอยูในสยาม” (จีระ จีระมกร. 2555: สัมภาษณ) 

 

“คือเหมือนงานวาดของเรามันจะเปนพวกคาแรคเตอรที่ชัดมากคะ เราก็ขายคาแรคเตอรได

สวนหนึ่ง ก็เอาคาแรคเตอรนั้นไปทําเปนโปสการดหรือเปนตุกตา...ก็เอาคาแรคเตอรมาดึง อาจจะเปน

สมุดบันทึก ก็คือดูกอนวาอันไหนจะขายได แตเสื้อมีคนถามถึงเยอะ แลวก็มีคนเอาไปผลิตเองแทนเรา

บางสวนแลว” (จิราภรณ โคตรมิตร. 2555: สัมภาษณ) 

 

“ก็ขายได แตมันก็ไมใชรายไดหลัก เปนเหมือนการพีอารมากกวา เปนเหมือนของที่เราไปวาง

เพื่อ พีอาร ทีนี้ไอตัวเกมเปนอันที่ลงไปทางดานธุรกิจเต็มตัว เหมือนกอนหนานี้ เรามีชองทางพีอารได 

เราก็พีอารไป อันไหนฟรีเราก็ใหอานฟรี อีการดก็ฟรี แตโมบายไมฟรีนะ ก็คิดวาเกมคงจะเปนเรื่อง 

บิสสิเนสเต็มตัว...ถามีโอกาสหรือมีทุนนะก็คงทําโปรดัคสประเภทอื่นที่เขาเอาไปใชจริง ๆ แตวาโปรดัคส

ตัวนั้นมันมีแวลู(Value) อยูแลว ที่เขาจะใชอยูแลว เชน โคมไฟตองแตงบานอยูแลว แตวาแอด แวลู 

(Add Value)เขาไปดวยดีไซนที่มันแปลกไป ดีไซนที่มีคาแรคเตอรเปนองคประกอบ นั่นคือลักษณะนั้น

มากกวา” (สัญญา เลิศประเสริฐภากร.2555: สัมภาษณ) 

จากผลสรุปปจจัยที่มีผลตอกระบวนการสรางอัตลักษณ ผูวิจัยพบวา กระบวนการสราง 

อัตลักษณนั้นเกิดจากปจจัยหลายๆอยางที่มีอิทธิพลตอความคิดและหลอหลอมเปนตัวตนของผู

สรางสรรคแลวสะทอนออกมาเปนอัตลักษณในชิ้นงาน แตกตางกันไปตามภูมิหลังของผูสรางสรรค 

แตละทาน 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

   ในบทนี้ เปนการนําเสนอรายงานสรุปกระบวนการสรางอัตลักษณของผูสรางสรรคผลงาน
ศิลปะแบบดิจิทัลของไทย : กรณีศึกษา การออกแบบคาแรคเตอร ในประเด็นหลัก 5 ประเด็น คือ 

วัตถุประสงคของการวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผลการวิจัย และ

ขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการสรางอัตลักษณของผูสรางสรรคผลงาน

ศิลปะแบบดิจิทัลของไทย : กรณีศึกษา การออกแบบคาแรคเตอร โดยมีวัตถุประสงคเฉพาะ ดังนี้ 

      1. ศึกษาอัตลักษณของผูสรางสรรคผลงานศิลปะแบบดิจิทัลของไทยที่สะทอนผานผลงาน

ออกแบบคาแรคเตอร  

      2. ศึกษากระบวนการสรางอัตลักษณของผูสรางสรรคศิลปะแบบดิจิทัลของไทย  

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
   การศึกษากระบวนการสรางอัตลักษณของผูสรางสรรคผลงานศิลปะแบบดิจิทัลของไทย : 

กรณีศึกษา การออกแบบคาแรคเตอร ในครั้งนี้ มีกระบวนการศึกษาใน 2 ข้ันตอน คือ  

 

  ขั้นตอนที่  1  เปนการศึกษาอัตลักษณของชิ้นงานศิลปะแบบดิจิทัล  กรณีศึกษา  

การออกแบบคาแรคเตอร ซึ่งในขั้นตอนนี้ ผูวิจัยจะดําเนินการศึกษาอัตลักษณของผูสรางสรรคที่

สะทอนผานชิ้นงานการออกแบบคาแรคเตอรที่นําเสนอผานหนาเว็บไซต โดยสามารถอธิบาย

กระบวนการศึกษา ไดดังนี้  

    1. ศึกษาวิเคราะหคุณลักษณะและองคประกอบของชิน้งาน พรอมสรุปภาพอัตลักษณของ

ชิ้นงานออกแบบคาแรคเตอรของผูสรางสรรคแตละทานในเชิงเอกสาร   

    2. สอบทานผลการวิเคราะหอัตลกัษณของชิ้นงานออกแบบคาแรคเตอรกับตัวผูสรางสรรค   

    3. สรุปภาพอัตลักษณทีส่ะทอนผานชิน้งานออกแบบคาแรคเตอร  

 

  ขั้นตอนที่ 2   เปนการศึกษากระบวนการสรางสรรคผลงานศิลปะแบบดิจิทัล กรณีศึกษา 

การออกแบบคาแรคเตอร ซึ่งในขั้นตอนนี้ ผูวิจัยจะดําเนินการศึกษากระบวนการในการสรางสรรค
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ผลงานการออกแบบคาแรคเตอร โดยจะทําการศึกษาจากการสัมภาษณกลุมผูใหขอมูลหลัก สามารถ

อธิบายกระบวนการศึกษาไดดังนี้  

    1. ศึกษากระบวนการในการสรางสรรคผลงานการออกแบบคาแรคเตอร พรอมสรุปผล

การศึกษากระบวนการสรางสรรคผลงานศลิปะแบบดิจิทลั กรณีศึกษา การออกแบบคาแรคเตอร ของผู

สรางสรรคแตละทานในเชิงเอกสาร           
   2. สอบทานผลการวิเคราะหกระบวนการสรางสรรคผลงานศิลปะแบบดิจิทัล กรณีศึกษา 

การออกแบบคาแรคเตอร กับตัวผูสรางสรรค   
   3. สรุปกระบวนการสรางสรรคผลงานศลิปะแบบดิจิทลั กรณีศึกษา การออกแบบ

คาแรคเตอร 
 
สรุปผลการวิจัย  

   จากการศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจยัสามารถสรุปผลการวิจยัโดยจําแนกตามวัตถุประสงคเฉพาะ

ของการวิจยัไดดังนี ้
   1. การศึกษาอัตลักษณของผูสรางสรรคผลงานศิลปะแบบดิจิทัลของไทยที่สะทอนผาน

ผลงานออกแบบคาแรคเตอร  

 

   จากการศึกษา สามารถสรุปภาพอัตลักษณคาแรคเตอรของผูสรางสรรคทั้ง 9 คน ดังนี้ 
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  ผูสรางสรรคคนที่ 1 StudioAiko 
  การศึกษาอัตลักษณของชิ้นงานในสวนของผูสรางสรรคอัยโกะที่ผานการสอบทานเรียบรอย

แลวนั้น สามารถสรุปไดวาภาพอัตลักษณคาแรคเตอรของอัยโกะอยูที่การสรางคาแรคเตอรใหมีรูปทรง

กลมๆมนๆ  หัวโต ตากลม ขาสั้น และมักจะมีลีลาทาทางกวนๆชวนขําแบบเบาๆ มีรูปหัวกะโหลก

นารักๆสอดแทรกไปในงานเสมอ ชอบสรางพื้นผิวลงในภาพและมีรายละเอียดเล็กๆ ทั่วภาพและ

คาแรคเตอร โดยจะเนนเปนจุดๆหรือเนนเปนกลุมๆเพื่อไมใหดูรกและยังคงดูสะอาดตา มีลักษณะที่ดู

เปนมิตรกับผูชม โทนสีโดยรวมมักจะเปนสีในโทนเย็นที่ถูกผสมใหดูหมนลง และมีสีโทนรอนแซมบาง

เพียงเล็กนอย มุมมองที่ใชในภาพมักจะเปนมุมมองระดับสายตา ภาพจึงใหความรูสึกที่นิ่งๆดูสบายๆ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 103  สรุปภาพอัตลักษณคาแรคเตอรของผูสรางสรรค  StudioAiko 
 

 

 

ลายเสน : ใชเสนโคงมนเปนหลกั เพื่อสรางความรูสึก
ความรูสึกที่นุมนวลและเปนมิตร  

สีสัน :  อิงจากสจีริงในธรรมชาติ โดยศึกษาจากสารคดี
ชีวิตสัตวในธรรมชาติ โดยเนนสโีทนเย็นเปนหลักเพือ่ให
ดูสบายตา และมีการผสมใหดูหมนเล็กนอย มีสีโทนรอน
แซมเลก็นอย  

พื้นผิวและลวดลาย : ชอบสรางพื้นผิวตางๆลงไปใน
ภาพและมีรายละเอียดเลก็ๆ ทั่วภาพและคาแรคเตอร 
และมักสอดแทรกรูปหัวกะโหลกลงไปในงานเสมอ 

การจัดองคประกอบ :  มีการจัดองคประกอบที่
เปลี่ยนไปเร่ือยๆตามเรื่องราวของภาพ และมักใชมุมมอง
ระดับสายตา  
 

รูปรางและรูปทรง : 
คาแรคเตอรจะมี
ลักษณะกลมๆมนๆ 
หัวโต ตัวเล็ก  
เพื่อใหดูนารักเหมือน
เด็กๆ  และแตละสวน
ของคาแรคเตอรจะมี
พ้ืนฐานของรูปทรง
เรขาคณิต  

ลีลาทาทาง  : 
คาแรคเตอรมักจะยืน
นิ่งๆ และมกีาร
แสดงออกของทาทาง
เพียงเล็กนอย เชน ชู
แขน โบกมือเอยีง
ศีรษะซาย-ขวา ซึง่
ทาทางที่แสดงออกนั้น
ตองการดูตลกและดู
กวนๆเลก็นอย 
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  ผูสรางสรรคคนที่ 2  Gugggar 
        การศึกษาอัตลักษณของชิ้นงานในสวนของผูสรางสรรคกุกกา ที่ผานการสอบทานเรียบรอย

แลวนั้น สามารถสรุปไดวาภาพอัตลักษณคาแรคเตอรของกุกกาอยูที่การสรางคาแรคเตอรใหมีรูปทรง

เหลี่ยมเหมือนกลอง มีการวาดในลักษณะคลายไอโซเมตริกทําใหภาพมีมิติ ดูมีความลึก และมีการลง

แสงเงาโดยอิงหลักความเปนจริง มีมุมมองของภาพที่หลากหลาย สีที่ใชจะเปนสีในแนวหวานสดใส 

ลีลาของคาแรคเตอรมีทั้งนิ่งและเคลื่อนไหวเปลี่ยนไปตามเรื่องราวของภาพ ตัวคาแรคเตอรให

ความรูสึกที่ดูเหมือนเด็กๆที่ซุกซน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 104  สรุปภาพอัตลักษณคาแรคเตอรของผูสรางสรรค  Gugggar 

 

 

 

 

ลายเสน : มักใชเสนตรงเปนสวนประกอบในสวนหัว
และลําตัว มีเสนโคงในบางสวน เชน หู ใบหนา ปอยผม 
แขน เทา  

สีสัน :  โดยรวมเปนสีในแนวหวานสดใส และการไลสี
และน้ําหนักแสงเงาเกือบเหมอืนจริงเพื่อสรางระยะ มิติ
และอารมณใหกบัภาพ แตยังคงความเปนการตูน  

พื้นผิวและลวดลาย :   มีการใสรายละเอียดของพืน้ผิว
ใหดูไมเรียบเนียนเขาไป เพือ่ใหเกิดความรูสึกนาสนใจ
ยิ่งขึ้น  

การจัดองคประกอบ : เปลี่ยนไปเรื่อยๆตามเรื่องราว
ของภาพ และมีมุมมองของภาพในหลายระดับ ทั้งมมุ
ระดับสายตา มุมตํ่า มุมสูง เพือ่ขับเนนอารมณความรูสึก
ใหกับภาพ 

รูปรางและรูปทรง : 

มักมีนํารูปทรงพื้นฐาน

ของเรขาคณิตมา

ประกอบเปนตัว

คาแรคเตอร  มีหวัโต 

ลําตัวเล็กเหมือนเด็กๆ 

ลีลาทาทาง :  
หากเปนการ
เคลื่อนไหว 
จะดูมีการเคลื่อนที่ 
ที่ดูรวดเร็ว วองไว 
ใหความรูสึกเหมือน
เด็กๆที่ซุกซน 
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  ผูสรางสรรคคนที่ 3  HippoDesign 
  การศึกษาอัตลักษณของชิ้นงานในสวนของผูสรางสรรคฮิปโปที่ผานการสอบทานเรียบรอย

แลวนั้น สามารถสรุปไดวา คาแรคเตอรที่ฮิปโปออกแบบมักมีการตัดทอนรายละเอียดตางๆใหเหลือ

เพียงสวนสําคัญ ทําใหภาพไมซับซอน ดูเรียบงายสะอาดตา มีการลงสีแบบพื้นเรียบ มีการใชสีแนว 

พาสเทลดวยสีที่หลากหลาย แตโทนสีโดยรวมของภาพมักจะใชสีในโทนเย็นเปนสวนใหญ ทําใหภาพดู

สดใสแบบสบายตา มีการใชสีน้ําตาลในการตัดเสน ซึ่งเสนที่ใชตัดจะมีความหนาที่เทากัน และ มักจะ

ใชสีเขียวสอดแทรกในภาพเสมอ เชน คาแรคเตอรเด็กผูชายมักจะใสเสื้อสีเขียวอยูเสมอ หรือมีสวนใด

สวนหนึ่งในภาพใชสีเขียว มักจะใชเด็กชายเปนคาแรคเตอรหลัก มีแกมดานหนึ่งปอง มีผมหนามา

แหลมและผมกระดกขึ้นดานบนสองปอย เนื้อหาในภาพมักเปนเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันและ

อิงกับสถานการณที่เกิดขึ้นในชวงนั้นๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 105 สรุปภาพอัตลักษณคาแรคเตอรของผูสรางสรรค  HippoDesign 
 
 

ลายเสน : ใชเสนโคงเปนสวนใหญทําใหภาพดูนุมนวล 
ใชสีน้ําตาลออนในการตัดเสนขอบ  

สีสัน :  ใชสแีนวพาสเทล สโีดยรวมเปนสีโทนเย็น และ
มักสอดแทรกสีเขยีวลงไปในทุกภาพ มีสีโทนรอนแซม
บางเล็กนอย มีทีม่าจากความชอบสวนตัวที่เปนคนชอบ
สีเขียวน้ําทะเล และสีที่ดูเย็นตา 

พื้นผิวและลวดลาย :   มักลงสแีบบพ้ืนเรียบ มีการ
สรางระยะใหภาพดวยการใชน้ําหนักของส ี

การจัดองคประกอบ : โดยมากมกีารจัดองคประกอบที่
เปลี่ยนไปเร่ือยๆตามเรื่องราวของภาพ และมักใชมุมมอง
ในระดับสายตา 
 

รูปรางและรปูทรง: 
มักใชเด็กชายซึ่งเปน
เปนคาแรคเตอรแทน
ตัวของผูสรางสรรค
เปนคาแรคเตอรหลัก 
โดยมีหัวคอนขางกลม
โต ตัวเล็กเหมอืนเด็ก 
มีผมชี้ขึ้นสองปอยและ
มีผมหนามาแหลมซึ่ง
เปนทรงผมในชีวติจริง
ของผูสรางสรรค 

ลีลาทาทาง :  
มีหลากหลายทาทาง
แตกตางกันไปตาม
เร่ืองราวของภาพ  
และทาทางที่
แสดงออกนั้นจะเนน
ใหดูกวนๆขําๆ 
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  ผูสรางสรรคคนที่ 4  ThinkDstudio 
  การศึกษาอัตลักษณของชิ้นงานในสวนของผูสรางสรรคติ๊งคดีที่ผานการสอบทานเรียบรอย

แลวนั้น สามารถสรุปไดวา ลักษณะอันถือเปนอัตลักษณของติ๊งคดีอยูที่ความโดดเดนในเรื่องแนวคิด

เกี่ยวกับตัวคาแรคเตอรที่เหมือนมีสองบุคลิกในตัวเอง และแนวคิดนี้ไดสะทอนออกมาเปนภาพ

คาแรคเตอรที่มักจะดูนารักในสวนของรูปรางที่จะดูปอมๆเหมือนเด็กๆแตมักจะมีความไมสมประกอบที่

ดูนากลัวอยูในตัวเสมอ เชน หัวแหวง แขนขาด ไสทะลัก หรือแสดงความนากลัวผานดวงตาที่โหด และ

มีพฤติกรรมที่นากลัว เชน ตัด หั่น อวัยวะตนเองอยางมีความสุข แตขณะเดียวกันกลับใชสีสันที่หวาน

และสดใส รวมกับสีที่ทึมและอึมครึม ดูลึกลับนากลัวของพื้นหลัง คาแรคเตอรจึงดูมีความขัดแยงใน

ตัวเองอยูตลอดเวลา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 106  สรุปภาพอัตลักษณคาแรคเตอรของผูสรางสรรค  ThinkDstudio 

 

 

ลายเสน : ใชเสนที่หลากหลาย ตามแตเร่ืองราวของ
คาแรคเตอรนั้นๆ 

สีสัน :  ใชสีทึมหมนดูอึมครึมแตจะมีสีหวานเขามาแซม
เล็กนอย เพื่อสรางความรูสึกวาถึงแมจะดูนากลัวแตก็
แฝงความนารักไว 

พื้นผิวและลวดลาย :   มักลงสแีบบพ้ืนเรียบ  
มีลวดลายประกอบในสวนของพื้นหลังเพื่อขยายความ
เร่ืองราวของคาแรคเตอรใหชัดเจนขึ้น  

การจัดองคประกอบ : โดยมากมกีารจัดองคประกอบ
ไวตรงกลางภาพเสมอ และมกัใชมุมมองในระดับสายตา 
 

รูปรางและรปูทรง: 
มีคาแรคเตอรที่
หลากหลาย มีทั้ง
ลักษณะกลมปอมและ
หัวโต ตัวเล็กเหมอืน
เด็ก และมักจะมคีวาม
ไมสมประกอบทีดู่นา
กลัวอยูในตัวเสมอ 
เชน หัวแหวงเห็น
สมอง แขนขาดเหน็
กระดูก ไสทะลกั 

ลีลาทาทาง : แสดง
ความเปนโรคจิตแบบ
สองบุคลิกผาน
พฤติกรรมที่นากลัว เชน 
ตัด หั่น อวัยวะของ
ตนเองดวยสีหนายิ้ม
แยมอยางมีความสุข มี
ที่มาจากความชอบดู
ภาพยนตรแนวผีดิบ 
ชอบฟงเพลงร็อคทีม่ี
เนื้อหาโหดราย แตชอบ
การตูนแนวนารักแบบ
ญี่ปุน 
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  ผูสรางสรรคคนที่ 5  P7 
  การศึกษาอัตลักษณของชิ้นงานในสวนของผูสรางสรรคพีเซเวนที่ผานการสอบทานเรียบรอย

แลวนั้น สามารถสรุปไดวาภาพอัตลักษณงานออกแบบคาแรคเตอรของที่พีเซเวนสรางสรรคข้ึนมักจะ

เปนสัตวโดยจะเนนเฉพาะสวนหัว ซึ่งมีทั้งหนาตรง หันหนาไปทางซาย แตโดยมากจะหันไปทางขวา  

มีการนําเสนมาใชอยางหลากหลาย มีสารพัดเสนในงานเดียว ลักษณะลายเสนที่ใชจะไมเรียบตรงหรือ

โคงเนียน แตจะมีความขยุกขยิกหรือดูส่ันๆเล็กนอย มีการใชสีแนวพาสเทลปนสีสด โดยในแตละภาพ

จะมีสีทุกสี แตจะดึงเฉพาะบางสีข้ึนมาเดน โดยเฉพาะสีฟา สีชมพู มีลักษณะการลงสีแบบพื้นเรียบ ไม

ไลแสงเงา แตจะสรางมิติใหภาพโดยการใชความแตกตางของระดับสี  พีเซเวนจะใชสัญลักษณของ

ตนเองประกอบอยูในภาพเสมอ ซึ่งมีทั้งลักษณะที่ดูเปนสวนหนึ่งของคาแรคเตอร และอยูบนพื้นหลัง 

แตจะมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปตลอดเวลา และมักจะใชสัญลักษณรูปไมกางเขนประกอบในบางสวนของ

ภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  107  สรุปภาพอัตลักษณคาแรคเตอรของผูสรางสรรค  P7 

ลายเสน : ใชเสนที่หลากหลายและอิสระ โดยเสนทีใ่ช
นั้นจะมีลักษณะดูสั่นๆเลก็นอย ซึ่งเปนเทคนิคเฉพาะตัว
ของผูสรางสรรค 

สีสัน :  ใชสแีนวพาสเทลปนสีสด และใชสีทกุสีที่มีแต
จะดึงสีเพียง 1-2 สีขึ้นมาเพื่อสรางจุดเดน โดยเฉพาะสี
ฟา ชมพู และใชความแตกตางของระดับสีสรางมิติให
ภาพ 

พื้นผิวและลวดลาย :   มักลงสแีบบพ้ืนเรียบ และใช
เสนตางๆมาสรางเปนลวดลายประกอบในตัว
คาแรคเตอร  

การจัดองคประกอบ : โดยมากมกีารจัดวางไวกลาง
ภาพและมีขนาดเต็มหนากระดาษ และมักใชมุมมองใน
ระดับสายตา 

รูปรางและรูปทรง: 

มักจะเปนสัตวที่มี

เฉพาะสวนหัว ทีดู่

คลายสัตวประหลาด 

หลากหลายสายพันธุ

ผสมกัน  โดยใชรูปทรง

ที่อิสระ  

ลีลาทาทาง : หัวสัตว
นั้นมักหันหนาดานขาง
และอาปากเล็กนอย  
ในสวนของอารมณ
และความรูสึกที่
แสดงออกบนใบหนา
นั้น  ผูสรางสรรคจะ
ปลอยใหผูชมงานเปน
ผูตีความเองวามี
ความหมายวาอยางไร 
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  ผูสรางสรรคคนที่ 6  ZyloStudio 
  การศึกษาอัตลักษณของชิ้นงานในสวนของผูสรางสรรคไซโลที่ผานการสอบทานเรียบรอย

แลวนั้น สามารถสรุปไดวา คาแรคเตอรที่ ไซโลออกแบบนั้นจะเนนมีการใชลายเสนที่มีความหนาบางไม

เทากัน มีรูปราง รูปทรงที่เรียบงาย เพื่อใหดูสบายตา มีลักษณะที่เปนมิตร จดจําไดงาย และจะเปนตัว

ละครที่อยูในเรื่องราวที่แตงขึ้น โดยเนื้อหาจะเนนความเปนไทยแตจะมีความรวมสมัยเพื่อใหสามารถ

เขาถึงผูคนไดงายขึ้น สีสันและรูปรางของคาแรคเตอร ถูกออกแบบขึ้นโดยอิงกับลักษณะจริงใน

ธรรมชาติ มีการสอดแทรกองคประกอบเล็กๆนอยๆที่เพิ่มกลิ่นไอแบบไทยๆลงไปเสมอ เชน ขันเงิน 

ผาขาวมา แคร วาว นอกจากนั้น ยังมีการตั้งชื่อคาแรคเตอรตัวอื่นๆในแบบไทยๆ ที่อิงกับบุคลิกของตัว

ละครภายในเรื่อง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ  108  สรุปภาพอัตลักษณคาแรคเตอรของผูสรางสรรค  ZyloStudio 

 
 

ลายเสน : ใชเสนที่หลากหลาย และเสนที่ใชนั้นจะมี
ความหนาบางไมเทากัน เพือ่สรางความรูสึกใหดูเหมือน
ลายเสนของดินสอ 

สีสัน :  ใชสีทีอ่ิงมาจากสีจริงในธรรมชาติ มีการลงสี
แบบพื้นเรียบ และมีการสรางมิติใหกับภาพโดยใช
น้ําหนักออนแกของส ี

พื้นผิวและลวดลาย :   มักลงสแีบบพ้ืนเรียบ และ
ลวดลายประกอบนั้นจะเปนลวดลายที่มีอยูในชีวิตจริง 

การจัดองคประกอบ : มีการจัดองคประกอบที่
เปลี่ยนไปเร่ือยๆตามเรื่องราวของภาพ และมีการใช
มุมมองที่หลากหลาย 

รูปรางและรูปทรง: 

คาแรคเตอรมีลักษณะ 

ที่อิงกบัลักษณะจริงใน

ธรรมชาติ โดยใช

รูปรางรูปทรงที่เรียบ

งาย เพื่อใหดูสบายตา 

ดูเปนมิตร และจดจํา

ไดงาย 

ลีลาทาทาง : 
 มีหลากหลายทาทาง
แตกตางกันไปตาม
เร่ืองราว  
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  ผูสรางสรรคคนที่ 7  Parko 
  การศึกษาอัตลักษณของช้ินงานในสวนของผูสรางสรรคปารคโกะที่ผานการสอบทาน

เรียบรอยแลวนั้น สามารถสรุปไดวา ลักษณะอันถือเปนอัตลักษณของปารคโกะ อยูที่สีหนาอารมณที่ดู

แสบและดุดันเล็กนอยของคาแรคเตอร และมักจะมีหมวกแกปสวมติดศีรษะอยูเสมอ ลีลาของเสนที่

พลิ้วและเลื่อนไหลสรางความรูสึกถึงการเคลื่อนไหว ปลายที่เรียวแหลมคมใหความรูสึกที่เราใจ บวกกับ

การใชสีที่สะดุดตาทําใหคาแรคเตอรของปารคโกะดูมีชีวิตชีวา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  109  สรุปภาพอัตลักษณคาแรคเตอรของผูสรางสรรค  Parko 
 
 
 
 
 
 

ลายเสน : ใชเสนโคงเปนสวนใหญ และมีเสนโคงปลาย
พลิ้วทําใหภาพดูมีความเคลื่อนไหว 

สีสัน :  ใชสีสดใสและมักนําสีมาใชสรางจุดเดนใหกับ
ภาพ 

พื้นผิวและลวดลาย :   ในสวนของคาแรคเตอรมักลงสี
แบบพื้นเรียบ แตจะเนนลวดลายของพื้นหลังเพือ่ขบัให
คาแรคเตอรดูเดนออกมา 

การจัดองคประกอบ : โดยมากมกีารจัดองคประกอบ
ตรงกลางภาพ และมักใชมุมมองในระดับสายตา 
 

รูปรางและรูปทรง: 
มักใชเด็กชายเปน
คาแรคเตอรหลัก โดย
มีหัวคอนขางกลมโต 
ตัวเล็กเหมือนเด็ก มี
ผมชี้ขึ้นสองปอยและมี
ผมหนามาแหลมใน
ลักษณะเดิมเสมอ 
มีที่มาจาก 

ลีลาทาทาง : มี
หลากหลายทาทาง
แตกตางกันไปตาม
เร่ืองราวของภาพ 
สีหนาอารมณของ
คาแรคเตอรจะดูแสบ
และดุดันเล็กนอย  
และคาแรคเตอรแตละ
ตัวมักจะสวมหมวก
แกปอยูเสมอ 
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  ผูสรางสรรคคนที่ 8  I-Phan  
  การศึกษาอัตลักษณของชิ้นงานในสวนของผูสรางสรรคแปนที่ผานการสอบทานเรยีบรอยแลว

นั้น สามารถสรุปไดวา ลักษณะอันถือเปนอัตลักษณของแปนอยูที่คาแรคเตอรตัวดําที่มีความเรียบงาย 

ดูเหมือนจะธรรมดาไปซะหมด แตในความธรรมดานั้นจะมีการผูกรอยเรื่องราวที่สะกิดใจผูอานดวย

ขอความประกอบภาพที่ชวยในการสื่อสารอยูเสมอ ทําใหคาแรคเตอรของแปนมีการพูดคุยกับกับผูชม

เสมือนเปนเพื่อนคนหนึ่ง ซึ่งเปนความนอยและเรียบงายแตส่ือสารไดมาก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  110  สรุปภาพอัตลักษณคาแรคเตอรของผูสรางสรรค  I-Phan 
 
 
 
 
 
 

ลายเสน : มีลักษณะเสนที่หลากหลาย แตสวนใหญจะ
โคงมน และในสวนที่เปนมุมจะมีความมนทําใหภาพ
โดยรวมดูนุมนวล  

สีสัน :  คาแรคเตอรสวนใหญจะมสีีของใบหนาและ
ลําตัวที่ดําสนิท จะมีสีสันสดใสในสวนของทรงผมและ
สวนประกอบอื่นๆ 

พื้นผิวและลวดลาย :   มักลงสแีบบพ้ืนเรียบ และมีการ
นําเสนพ้ืนฐานมาสรางเปนลวดลายในสวนประกอบ
อื่นๆ 

การจัดองคประกอบ : โดยมากมกีารจัดองคประกอบที่
เปลี่ยนไปเร่ือยๆตามเรื่องราวของภาพ และมักใชมุมมอง
ในระดับสายตา 
 

รูปรางและรูปทรง: 
มีรูปรางรูปทรงที่ตัด
ทอนรายละเอียดให
เหลือนอยทีสุ่ด โดย
เหลือเฉพาะสวน
สําคัญพอใหรูวาเปน
ตัวอะไร 

ลีลาทาทาง : มี
หลากหลายทาทาง
แตกตางกันไปตาม
เร่ืองราว มักมีการ
แสดงอารมณในแงดี 
และดูตลก 
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  ผูสรางสรรคคนที่ 9  Galgard 
  การศึกษาอัตลักษณของช้ินงานในสวนของผูสรางสรรคกอลการด ที่ผานการสอบทาน

เรียบรอยแลวนั้น สามารถสรุปไดวาลักษณะอันถือเปนอัตลักษณของกอลการดอยูที่ รูปรางของ

คาแรคเตอรที่ดูบึกบึนแข็งแรงเหนือมนุษย และมักมีฟนเหยิน การสรางพื้นผิวในลักษณะตางๆ ใหดูไม

เรียบเนียน และการผสมสีที่ดูหมนลงเพื่อลดความสดของสีและมักเลือกใชคูสีในโทนสม แดง น้ําตาล 

และฟา น้ําเงิน เขียว  รวมถึงการถายทอดอารมณความรูสึกผานสีหนา ทาทาง ลีลาการเคลื่อนไหวของ

คาแรคเตอรที่ดูเกินจริงทําใหคาแรคเตอรดูมีชีวิตชีวาและเต็มไปดวยพลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  111  สรุปภาพอัตลักษณคาแรคเตอรของผูสรางสรรค  Galgard 

 

 

 

 

ลายเสน : ใชเสนที่หลากหลาย มีการตวัดเสนที่ดูม่ันใจ
และใหความรูสึกที่เคลื่อนไหว 

สีสัน :  มีการลดความสดของสีโดยผสมใหสีดูหมนลง
เล็กนอย  และมักเลือกใชคูสีในโทนสม แดง น้ําตาลและ
ฟา น้ําเงิน เขียว   

พื้นผิวและลวดลาย :   มักสรางใหพ้ืนผิวไมเรียบเนียน 
คลายการวาดลงบนวัสดุที่มีพ้ืนผิวในลักษณะตางๆ 

การจัดองคประกอบ : โดยมากมกีารจัดองคประกอบที่
เปลี่ยนไปเร่ือยๆตามเรื่องราวของภาพ และมักใชมุมมอง
ในระดับสายตา 

รูปรางและรูปทรง: 
มักเนนสัดสวนของ
คาแรคเตอรใหดูเกิน 
จริง และผูสรางสรรค
มักออกแบบให
คาแรคเตอรมีฟนเหยิน
เหมือนตนเอง 
 

ลีลาทาทาง : มี
หลากหลายทาทาง
แตกตางกันไปตาม
เร่ืองราว แตจะมีการ
เนนการแสดงลีลา
ทาทางและอารมณบน
ใบหนาใหดูเกินจริง 
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ตาราง 12 สรุปภาพอัตลักษณคาแรคเตอรของผูสรางสรรคทั้ง 9 คน 
 

สรุปภาพอัตลักษณคาแรคเตอรของผูสรางสรรคทั้ง 9 คน 

 ลายเสน สีสัน พื้นผิวและ
ลวดลาย 

รูปรางและ
รูปทรง 

ลีลา
ทาทาง 

การจัดองค- 
ประกอบ
ศิลป 

แนวคิด 

StudioAiko โคงมน โทนเย็น 
ผสมให
หมนลง
เล็กนอย 

ชอบใส
รายละเอียด
เล็กๆนอยๆ 

หัวกลมโต ตัว
เล็ก  

มักยืนนิ่งๆ 
ขยับแขนขา
เพียง
เล็กนอย 

ตามแตเนื้อหา
ของภาพ และ
มีมุมมอง
ระดับสายตา 

ธรรมชาติ
นารัก เปน
มิตร 

Gugggar หลากหลาย สดใสและ
คอนขาง
หวาน 

ใสพื้นผิวใหดู
ไมเรียบ 

หัวโต ลําตัว
เล็ก เปนทรง
กลองสี่เหลี่ยม 

ซุกซน  ตามแตเนื้อหา
ของภาพและ
มีมุมมอง
หลากหลาย 

สนุกสนาน
และมีสีสัน 

HippoDesign โคงมน โทนเย็น
และมีสี
เขียวแซม
อยูทุกภาพ 

ลงสีพื้นเรียบ หัวโต ตัวเล็ก หลากหลาย 
ดูกวนๆ 

ตามแตเนื้อหา
ของภาพ และ
มีมุมมอง
ระดับสายตา 

สราง
ประสบการณ
รวมจากสิ่งที่
เกิดขึ้นในชีวิต
จริง 

ThinkDstudio หลากหลาย สีทึมเปน
สวนใหญ
และมีสี
หวานแซม 

ลงสีพื้นเรียบ หัวโต ตัวเล็ก 
รางกาย
บางสวนไม
สมประกอบ 

แสดงทาทาง
ที่ขัดแยงกัน
ในตัวเอง
เสมอ  

มักอยูตรง
กลางภาพ
และมีมุมมอง
ระดับสายตา 

สองบุคลิกโรค
จิต+นารัก 

P7 หลากหลาย
และดูมี
ความสั่น
เล็กนอย 

สดใสและ
คอนขาง
หวาน 

ลงสีพื้นเรียบ
และใชเสนที่
หลากหลาย
สราง
ลวดลาย 

มีเฉพาะสวน
หัว และมัก
เปนหัวสัตวที่มี
ลักษณะ
เหมือนสัตว
ประหลาด 

มักหันขาง 
45 องศา
และหันหนา
ตรง แสดง 

มักมีพียงหัว
เดียวอยูกลาง
ภาพ เต็มหนา 
กระดาษและ
มีมุมมอง
ระดับสายตา 

คาแรคเตอร 1 
ตัว จะสราง
เพียงครั้งเดียว
เทานั้น 
ไมมีตัวซํ้า 

ZyloStudio หลากหลาย
และมีความ
หนาบางไม
เทากัน 

อิงสีจาก
ธรรมชาติ 

ลงสีพื้นเรียบ อิงจาก
ธรรมชาติ 

หลากหลาย  ตามแตเนื้อหา
ของภาพและ
มีมุมมอง
หลากหลาย 

ความเปนไทย
ที่ผสมผสาน
กับนวัตกรรม 

Parko หลากหลาย
มีเสนโคงมน
และเสนแท
ยง 

สดใส ลงสีพื้นเรียบ เนนลักษณะ
ใหดูเกินจริง 

ค้ิวขมวด  
ดูดุดัน  

มักอยูตรง
กลางภาพ
และมีมุมมอง
ระดับสายตา 

นารัก ดูแสบ 
เปนการ
บันทึกสิ่งที่ได
พบเจอใน
ชีวิตประจําวนั 

I-Phan  มีเฉพาะเสน
ที่บงบอก
ลักษณะ
สําคัญ 

ตัวดํา ลงสีพื้นเรียบ ตัวดํา เรียบ
งาย 
รายละเอียด
นอย 

หลากหลาย
ตามแตเนื้อ
เร่ือง 

ตามแตเนื้อหา
ของภาพ และ
มีมุมมอง
ระดับสายตา 

คาแรคเตอร
ประกอบเนื้อ
เร่ืองที่มอง
โลกในแงดี 

Galgard หลากหลาย
โดยเฉพาะมี
เสนโคงและ
เสนฉียง 

มักใชคูสีใน
โทนสม 
แดง ที่ผสม
ใหหมน
เล็กนอย 

ใสพื้นผิวใหดู
ไมเรียบ 

เนนลักษณะ
ใหดูเกินจริง 

เนนการ
แสดงออกให
ดูเกินจริง 

ตามแตเนื้อหา
ของภาพ และ
มีมุมมอง
ระดับสายตา 

เนนออกแบบ
รูปรางและ
ลีลาทาทางให
ดูเกินจริง 
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   2. ผลการศึกษากระบวนการสรางอัตลักษณของผูสรางสรรคศิลปะแบบดิจิทัลของไทยนั้น 

ผูวิจัยสามารถสรุปปจจัยที่สงผลตอกระบวนการสรางอัตลักษณของผูสรางสรรคผลงานศิลปะแบบ

ดิจิทัลของไทย กรณีศึกษา การออกแบบคาแรคเตอร ไดใน 3 ข้ันตอนโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
      ขั้นตอนที่ 1  จุดเริ่มตนของความคิด  

               ผูวิจัยพบวา ผูสรางสรรคมีจุดเริ่มตนของความสนใจที่จะสรางคาแรคเตอรใน 2 ปจจัยใหญ 

คือ 

     1. ปจจัยภายใน  ไดแก  

ความชอบสวนตัว ที่มาจากความชอบในการวาดการตูนมาตั้งแตเด็กและตอเนื่องมาจน

ปจจุบัน 

การศึกษา ในสาขาวิชาเกี่ยวกับศิลปะที่ถือเปนการวางรากฐานความรูดานศิลปะและ

ทักษะการวาด  

อาชีพ ที่เกี่ยวของกับศิลปะและการออกแบบที่สามารถสรางความรูความเชี่ยวชาญและ

สงเสริมการทํางานออกแบบคาแรคเตอรใหดีข้ึน 

แรงบันดาลใจ ที่เปนเสมือนแรงผลักดันและเปนเข็มมุงในการดําเนินชีวิตอยางมีทิศทาง 

 

   2. ปจจัยภายนอก  ไดแก 

               แนวโนมของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ทําใหตองปรับตัวเองใหสอดคลองกับความ

เปลี่ยนแปลงเพื่อสรางความสะดวกในการทํางานและการดําเนินชีวิต 

               ความสนใจในทิศทางของกระแสนิยมและการตลาด เพื่อออกแบบคาแรคเตอรให

เขาถึงกลุมคนสวนใหญและสรางความนิยมในวงกวางมากขึ้น 

 
  ขั้นตอนที่ 2  การพัฒนาอัตลักษณ  

               ผูวิจัยพบวา ผูสรางสรรคมีการในการพัฒนาอัตลักษณใน 2 ระยะ คือ 

 

  1. ระยะเริ่มตน  มีการศึกษาผลงานรูปแบบตางๆของผูสรางสรรคจากทั่วโลก เพื่อหา

แนวทางในการสรางงานในรูปแบบของตนเอง และสืบคนเทคนิควิธีการสรางงานจากคลิปวีดีโอ

ประเภทฮาว ทูและ   ติวเตอรเรียลที่ผูสรางสรรคทานอื่นๆจากทั่วโลกไดสรางขึ้นและนํามาแบงปนไวใน

อินเตอรเน็ต จากนั้นจึงเริ่มฝกปฏิบัติ 
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   2. ระยะฝกฝน มีการสรางพันธกิจกับตัวเอง เพื่อสรางแรงจูงใจในการฝกฝน และเนนการ

ฝกฝนอยางตอเนื่อง  

 
   ขั้นตอนที่ 3  การเผยแพรอัตลักษณ  

                ผูวิจัยพบวา ผูสรางสรรคมีกลวิธีการเผยแพรเพื่อนําเสนออัตลักษณเพื่อสรางการรับรูตอ

สาธารณชนโดยใชวิธี 

   เทคโนโลยีอินเตอรเน็ต ซึ่งเว็บไซตถือเปนชองทางสําคัญในการเผยแพรอัตลักษณ 

โดยเฉพาะเว็บไซตแบบโซเชียล เน็ตเวิรคอยางเฟซบุค ที่ทําใหผูสรางสรรคสามารถเผยแพรและทราบ

ผลตอบรับที่มีตอคาแรคเตอรที่ออกแบบไดอยางรวดเร็ว 

   การออกแสดงผลงาน เพื่อประชาสัมพันธตนเองและเปนการสํารวจความนิยมจากผูชมที่

มีตอคาแรคเตอรที่ออกแบบ 

   ปากตอปาก จากการพูดถึงและแนะนําตอๆกันไป 

   การผลิตเปนสินคา เปนการกระจายอัตลักษณสูวงกวางไดอีกทางหนึ่ง 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
   ผลการศึกษากระบวนการสรางอัตลักษณของผูสรางสรรคผลงานศิลปะแบบดิจิทัลของไทย 

กรณีศึกษา การออกแบบคาแรคเตอร ในครั้งนี้ ผูวิจัยพบวา มีขอคนพบที่นาสนใจดังนี้ 

   จุดเริ่มตนที่ทําใหผูสรางสรรคมีความสนใจในการออกแบบคาแรคเตอรนั้นมาจากปจจัยทั้ง

จากภายในและภายนอก ในเรื่องของปจจัยภายใน ผูวิจัยพบวา การศึกษาทางดานศิลปะจากระบบ

มหาวิทยาลัยนั้นไมไดเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหอัตลักษณของผูสรางสรรคแตกตางกัน ซึ่งจากการศึกษา

โดยการสัมภาษณนั้นพบวาผูสรางสรรค 4 คน ในจํานวนทั้งหมด 9 คนนั้น ไมไดจบการศึกษาดาน

ศิลปะจากระบบมหาวิทยาลัยโดยตรง แตผูสรางสรรคทั้ง 4 คนนั้น มีการศึกษาเกี่ยวกับศิลปะและ 

การสรางงานดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรจากแหลงเรียนรูในหลายชองทาง ทั้งจากหนังสือและจากการ

เขาฝกอบรมในหลักสูตรระยะสั้น  และแหลงเรียนรูที่ถือเปนชองทางที่สําคัญคืออินเตอรเน็ต ที่ผู

สรางสรรคสามารถสืบคนขอมูลที่สนใจและตองการศึกษาไดจากบทความและคลิปวีดีโอขนาดสั้นที่

เรียกวาติวเตอรเรียลหรือฮาว ทู ซึ่งถือเปนความรูแบบนอกระบบที่มีคุณคาและมาจากประสบการณ

จริงของผูสรางสรรคคนอื่นทั่วทุกมุมโลก ที่ไดจัดทําขึ้นแลวนําประสบการณเหลานั้นมาแบงปนไวให

ผูอ่ืนไดศึกษาตอไป โดยไมคิดมูลคา นอกจากนั้น ผูสรางสรรคที่จบการศึกษาดานศิลปะโดยตรงไดมี

การศึกษาเทคนิควิธีการสรางงานเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาฝมือจากแหลงเรียนรูนี้ดวยเชนกัน ซึ่งการศึกษา
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เรียนรูทั้งจากระบบมหาวิทยาลัยและการศึกษาดวยตนเองนอกระบบมหาวิทยาลัยนี้นั้น สอดคลองกับ

ที่ อนุรักษ ปญญานุวัฒน (2548: 63-64) ไดกลาวไววาการเรียนรูดวยตนเองของปจเจกชนและกลุมคน 

นั้นอาจทําได 2 วิธีการ คือ การเรียนรูจากความรูที่ถูกจัดเสนอโดยองคกรประเภทตางๆ ซึ่งถือเปน

ความรูในระบบ นับต้ังแตโรงเรียน มหาวิทยาลัย หองสมุด โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพฯ สวนอีกวิธีการ

หนึ่งเกิดจากการเรียนรูดวยตนเอง หรือที่เรียกวาการเรียนรูแบบไมเปนทางการที่ถือเปนความรูนอก

ระบบ ซึ่งการศึกษาทั้ง 2 วิธีการนั้นถือเปนสวนหนึ่งของการเรียนรูของมวลมนุษยนับต้ังแตแรกเกิด

จนถึงวาระสุดทายแหงชีวิต ผนวกกับความเจริญกาวหนาในดานเทคโนโลยีสารสนเทศของยุคสมัยนี้ที่

ไดสงผลใหเกิดการเรียนรูที่ไรพรมแดน องคความรูดานศิลปะที่ถูกผลิตขึ้นทั่วโลกจึงไดถูกเผยแพร

ออกไปในวงกวางและสามารถเขาถึงไดงาย ความรูจากแหลงเรียนรูเหลานี้สงผลใหผูสรางสรรคที่ไมได

ศึกษาดานศิลปะโดยตรงในระบบมหาวิทยาลัย สามารถที่จะศึกษาและพัฒนาตนเองใหสามารถ

สรางสรรคผลงานคาแรคเตอรไดไมแตกตางจากผูที่ศึกษาดานศิลปะมาโดยตรง ทําใหเห็นวา การศึกษา

ดานศิลปะโดยตรงจากระบบมหาวิทยาลัยนั้นไมไดเปนปจจัยที่เปนจุดเริ่มตนสําคัญในการสรางอัต

ลักษณของผูสรางสรรค  

  ผูวิจัยมองวา จุดเริ่มตนของความความสนใจที่จะสรางคาแรคเตอรนั้นมาจากความชอบ

สวนตัวเปนสําคัญ เนื่องจากความชอบนั้นจะกอใหเกิดความสุขในการทํางานที่สงผลใหสามารถทํางาน

นั้นๆไดอยางตอเนื่อง ผนวกกับการที่ผูสรางสรรคไดประกอบอาชีพที่เกี่ยวของกับการออกแบบ ซึ่งเปน

ส่ิงชวยสงเสริมใหผูสรางสรรคเกิดความรูความเชี่ยวชาญในดานนี้ใหมากขึ้น  เนื่องจากในบริบทของที่

ทํางานนั้นทําใหผูสรางสรรคมีโอกาสไดแลกเปลี่ยนความรูที่มีประโยชนจากเพื่อนรวมงาน และในการ

ทํางานนั้นมักจะมีโอกาสไดปฏิบัติงานซ้ําๆ เปนการตอกย้ําใหเกิดทักษะความเชี่ยวชาญและทําให

ผูสรางสรรคสามารถพัฒนาตนเองไดอยางรวดเร็ว ดังนั้น การประกอบอาชีพที่เกี่ยวของกับการ

ออกแบบจึงถือไดวาเปนปจจัยสําคัญในการสรางอัตลักษณของผูสรางสรรค ในแงของการวางรากฐาน

ดานทักษะในการสรางงาน  

  นอกจากนั้น ปจจัยภายนอกนับเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญในกระบวนการสราง 

อัตลักษณ ซึ่งผูวิจัยพบวา ผูสรางสรรคมีการใหความสําคัญกับบริบทภายนอก ไมวาจะเปนเทคโนโลยี

ในการสรางงาน หรือเทคโนโลยีทางการสื่อสารผานอินเตอรเน็ต เนื่องมาจากแนวโนมของเทคโนโลยีที่

เปลี่ยนไปมีผลทําใหผูสรางสรรคแตละทานตองปรับตัวและเปลี่ยนแปลงวิธีการสรางสรรคงานรวมถึง

วิธีการเผยแพรผลงาน ใหสอดรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีผล

ตอวิถีการดําเนินชีวิตของผูสรางสรรคนี้ สอดคลองกับทฤษฎีเทคโนโลยีเปนตัวกําหนดของแมคลูฮาน

(Macluhan)นักทฤษฎีแหงสํานักโตรอนโต(Toronto) ที่มีแนวคิดวา ส่ือทุกชนิดโดยเฉพาะสื่อ

อิเล็คทรอนิคส จะขยายประสบการณดานผัสสะของมนุษยออกไปอยางมากมาย (กาญจนา แกวเทพ. 
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2552: 109-110) สงผลทําใหผูสรางสรรคมีการ เปลี่ยนวิธีการสรางงานในกระดาษมาเปนการสรางงาน

ในคอมพิวเตอร เพื่อที่จะขยายผลลัพธของผลงานใหรองรับผัสสะใหมที่อยูในรูปแบบของดิจิทัล ทําให

เห็นวา แนวโนมของเทคโนโลยีที่ปรับเปล่ียนและพัฒนาไปตลอดเวลานั้นมีสวนสําคัญที่ทําใหผูสราง

สรรคตองปรับตัวเองอยูเสมอเพื่อผลิตและนําเสนอผลงานใหสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงนั้น เพื่อ

นําไปสูการยอมรับจากผูชมในวงกวาง 

  นอกจากนั้นผูวิจัยยังพบวา ผูสรางสรรคสวนหนึ่งใหความสําคัญกับทิศทางของกระแสนิยม

และการตลาด โดยผูสรางสรรคบางสวนนั้นมีความสนใจในการออกแบบคาแรคเตอรใหเขาถึงกลุมคน

สวนใหญโดยอาศัยทิศทางของกระแสนิยมมาเปนแนวทางในการสรางงาน แตผูสรางสรรคบางสวนเห็น

วาทิศทางของกระแสนิยมนั้นไมมีผลตอการสรางงานและขอสรางงานใหมีความแตกตางในรูปแบบของ

ตัวเอง แตในทรรศนะของผูวิจัยนั้น ไมวาจะสรางงานโดยอิงกระแสนิยมหรือการสรางงานใหแตกตางใน

แบบของตัวเองนั้น ลวนแลวแตเปนวิธีคิดที่อยูในกระแสนิยมทั้งสิ้น ดังจะเห็นไดจาก วิธีการสรางความ

ความแตกตางนั้น เปน 1 ใน 10 เทรนดหรือกระแสนิยมทางการตลาดของป พ.ศ.2553 ตอเนื่องมายังป 

พ.ศ.2554 ที่กลาววา การสรางความแตกตางนั้นเทากับการสรางคุณคาใหแกแบรนด ใหมีความหมาย

พิเศษกวาคนอื่น และจะทําใหดูมีความสําคัญขึ้น ดังนั้น การสรางความแตกตางนั้นกําลังมีบทบาทมาก

ข้ึนตอความสําเร็จของ  แบรนด (ประชาชาติธุรกิจ. 2552: ออนไลน) และยังสอดคลองกับที่ชวลิต  

ดวงอุทา กลาวไวในงานวิจัยเรื่อง การออกแบบคาแรคเตอรในงานโฆษณาที่สงผลตอการจดจําสินคา

ของผูบริโภค (2552) ไววา วิธีคิดในการสรางแบรนดไดถูกนําไปใชในเกือบทุกกระบวนการผลิตสินคา 

ไมเวนแมแตกระบวนการออกแบบคาแรคเตอร ที่ตองผานกระบวนการทางความคิดในเชิงการตลาด 

เพื่อใหทําใหคาแรคเตอรนั้นสามารถเขาถึงความตองการของกลุมเปาหมาย ดังนั้น กระบวนการ

ออกแบบคาแรคเตอรจึงไมตางจากการสรางแบรนด (ชวลิต ดวงอุทา. 2552: 18) ทําใหเห็นไดวา 

การตลาดนั้นมีสวนสําคัญที่ทําใหผูสรางสรรคพยายามที่จะสรางคาแรคเตอรใหมีอัตลักษณเฉพาะตัว

เพื่อสรางความแตกตาง เนื่องจากการสรางอัตลักษณนั้นคือการสรางคุณคาใหแกคาแรคเตอรและ

สามารถทําใหคาแรคเตอรนั้นมีความพิเศษกวาคาแรคเตอรทั่วไป นอกจากนั้น ผูสรางสรรคบางสวน ยัง

จะมีการนํากระแสนิยมดานการออกแบบ เชน ลักษณะของสีที่มีแนวโนมวาจะไดรับความนิยมในปนั้นๆ 

มาผสมผสานในการออกแบบคาแรคเตอรเพื่อสรางความรวมสมัยและเพื่อการเขาถึงความรูสึกของ

ผูชมมากขึ้น ทําใหเห็นไดวาปจจัยที่มีผลตอการสรางอัตลักษณนั้นสวนหนึ่งมาจากทิศทางของกระแส

นิยม ที่ผูสรางสรรคใหความสําคัญและนํามาเปนกรอบในการสราง อัตลักษณเพื่อใหคาแรคเตอรที่

สรางขึ้นนั้นไดรับการยอมรับจากผูชม 
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   ในสวนของการพัฒนาอัตลักษณนั้นมีอยู 2 ระยะดวยกัน โดยผูสรางสรรคจะเริ่มตนจาก

การศึกษาผลงานการออกแบบคาแรคเตอรในรูปแบบตางๆจากทั่วโลก เพื่อคนหาแนวทางในการ

สรางอัตลักษณของตนเอง จากนั้นผูสรางสรรคจึงเริ่มทําการฝกฝน และผลจากการศึกษาคอนขาง

ชัดเจนวาการฝกฝนอยางตอเนื่องนั้นจะชวยใหผูสรางสรรคเกิดทักษะ ซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่ชวยใหการ

ถายทอดอัตลักษณมีความชัดเจนมากขึ้น แตการฝกฝนอยางตอเนื่องนั้นตองอาศัยความอุตสาหะเปน

อยางสูง ผูสรางสรรคบางสวนจึงมีการสรางพันธกิจกับตัวเองเพื่อสรางแรงจูงใจในการฝกฝนและพัฒนา

อยางตอเนื่อง การสรางพันธกิจเพื่อสรางแรงจูงใจใหกับตัวเองเชนนี้นั้น สอดคลองกับทฤษฎีแรงจูงใจใฝ

สัมฤทธิ์ของแมคคลีแลนด (McClelland) ที่อธิบายเกี่ยวกับการจูงใจของบุคคลที่จะกระทําการสิ่งใดสิ่ง

หนึ่งเพื่อใหไดมาซึ่งความสําเร็จวา ในแงของการทํางานนั้นหมายถึงความตองการที่จะทํางานใหดีที่สุด

และสําเร็จผลตามที่ตั้งใจไว  โดยมิไดหวังรางวัลตอบแทนจากการกระทําของตนเอง และเมื่อไดทําอะไร

สําเร็จก็มักจะเปนแรงกระตุนใหทํางานอื่นสําเร็จตอไป (สมิหรา จิตตลดากร. 2546: 50) ดังเชนที่ผู

สรางสรรคบางคนไดทาทายตัวเองดวยการประกาศหนาเว็บไซตของตนวาจะสรางผลงาน 100 ชิ้น ให

สําเร็จภายใน 1 ป เมื่อไดปฏิบัติตามพันธกิจสําเร็จแลวก็จะมีการตั้งพันธกิจใหมเพื่อที่จะทําใหสําเร็จอีก

คร้ัง  ดังนั้น การฝกฝนอยางตอเนื่องจึงเปนสิ่งที่ผูสรางสรรคใหความสําคัญ เนื่องจากการมีทักษะฝมือที่

ดีจะสงผลใหการถายทอดอัตลักษณจากจินตนาการและความคิดนั้นมีความชัดเจนและไดรับการ

ยอมรับจากผูชม 

   สวนในการเผยแพรอัตลักษณนั้น เนื่องจากปจจุบันกลุมผูสรางสรรคใหความสําคัญกับ

การตลาด ผนวกกับเทคโนโลยีไดมีการพัฒนาทําใหการเผยแพรอัตลักษณนั้นสามารถทําไดใน

หลากหลายชองทางทั้งในแบบออนไลนและแบบออฟไลน ซึ่งกลุมผูสรางสรรคไดมีการเลือกใชส่ือใน

หลายชองทางเพื่อสรางปฏิสัมพันธกับผูชมงานอยางตอเนื่อง ซึ่งผูวิจัยพบวา เฟซบุค ซึ่งเปนเว็บไซตใน

ลักษณะของโซเชียล เน็ตเวิรคที่ไดรับความนิยมอยางมากในยุคสมัยนี้ ไดกลายเปนชองทางสําคัญที่

กลุมผูสรางสรรคนิยมใชส่ือสารเพื่อเผยแพรอัตลักษณบอยที่สุด ดวยประสิทธิภาพที่สามารถการ

กระจายการรับรูไดมาก นอกจากนั้นผูสรางสรรคยังใชการกดปุม “ไลค”  ซึ่งเปนเครื่องมือชี้วัด

ความชอบอีกรูปแบบหนึ่งในระบบของเฟซบุค มาใชในการสํารวจความนิยมที่ผูชมมีตอคาแรคเตอรที่

ตนออกแบบ สอดคลองกับที่ อุไรพร ชลสิริรุงสกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธอมัสไอเดีย จํากัด 

ที่เคยไดรับ 27 รางวัลจากการประกวดสื่อดิจิทัลใน 6 เวทีทั่วโลก ไดกลาวเกี่ยวกับสถิติการใชเว็บไซต

แบบโซเชียล เน็ตเวิรควา ปจจุบันโซเชียล เน็ตเวิรคยังคงไดรับความนิยมอยางมากจากผูใชชาวไทย 

โดยมีจํานวนผูใชกวา 6.1 ลานคน และจากการศึกษาพบวา สถิติการใชโซเชียล เน็ตเวิรคของคนไทย มี

การใชงานเฟซบุค 2.2 ลานคน ยูทูบ 1.2 ลานคน และทวิตเตอร 90,000 คนตอวัน และยังบอกอีกวา 

เฟซบุคเปน 1 ใน 8 ของสื่อแบบโซเชียล เน็ตเวิรค ที่มีแนวโนมจะถูกเลือกใชเปนกลยุทธการตลาดแบบ
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ดิจิทัล ในป 2554 (ทีมขาวไอทีออนไลน. 2553: ออนไลน) และตอเนื่องมายังป 2555 ทุกอยางจะมุงเขา

สูโซเชียล เน็ตเวิรค(Everything go to Social Network) และจากนั้นโซเชียล เน็ตเวิรคจะเริ่มกลายมา

เปน "โครงสรางพื้นฐานในการสื่อสาร (Infrastructure)" ของคนไทย ไมตางกับโทรศัพท โทรทัศนหรือ

หนังสือพิมพ (ภาวุธ พงษวิทยภานุ. 2555: ออนไลน) ดวยเหตุนี้ การเผยแพรอัตลักษณผานชองทาง

ออนไลนอยางเฟซบุคจึงเปนสิ่งที่กลุมผูสรางสรรคใหความสําคัญ เพื่อใหการเผยแพรอัตลักษณนั้น

กระจายออกไปไดอยางรวดเร็วและสามารถรับรูผลตอบกลับที่มีตอคาแรคเตอรไดอยางรวดเร็ว 

  ยิ่งไปกวานั้น รัฐบาลยังใหความสําคัญกับเศรษฐกิจสรางสรรค โดยมีนโยบายที่ตองการสราง

เสริมขีดความสามารถทางการแขงขันของประเทศดวยการมุงพัฒนาไปสูระบบเศรษฐกิจสรางสรรค

(Creative Economy) โดยการผลักดันและสนับสนุนเยาวชนของชาติใหมีโอกาสคนหาและพัฒนา

ศักยภาพที่ตนเองมีอยู เพื่อเปนการเตรียมความพรอมกอนกาวขึ้นเปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อน

สังคมและเศรษฐกิจไทยใหกาวหนาอยางสรางสรรคเพื่อการสรางรายไดตอไป (Creativethailand. 

2553: ออนไลน) ดังนั้น เพื่อเปนการสนับสนุนนโยบายนี้ ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ(TCDC) จึงจัด

กิจกรรมภายใตโครงการ “Creative Thailand สรางเศรษฐกิจไทยดวยความคิดสรางสรรค” ชื่องาน 

“เทศกาลปลอยแสง” ที่เปนเสมือนเวทีที่เปดโอกาสใหผูสรางสรรคไดแสดงผลงาน ถือเปนตัวชวยสําคัญ

ในการสรางชองทางในการเผยแพรอัตลักษณใหกลุมผูสรางสรรค  และในการแสดงผลงานนั้น ผู

สรางสรรคมีการนําสินคาเล็กๆนอยๆที่มีผลงานการออกแบบคาแรคเตอรของตนเองเปนองคประกอบ

ไปจําหนายอีกดวย ซึ่งถือเปนวิธีเผยแพรอัตลักษณในอีกทางหนึ่ง  

  ซึ่งการนําผลงานมาผลิตเปนสินคาของผูสรางสรรคนั้น ถือเปนการนําความคิดสรางสรรคมา

แปลงเขาสูกระบวนการเชิงพาณิชย โดยการนําผลงานออกแบบคาแรคเตอรมาตอยอดดวยการผลิต

เปนสินคาเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม ซึ่งการนําคาแรคเตอรมาผลิตเปนสินคานั้นเรียกอีกอยางวาเมอร 

แชนไดซิ่ง (Merchandising) ความหมายโดยทั่วไปของเมอรแชนไดซิ่งนั้น คือการใชความนิยมในแบ

รนดของสินคาหนึ่งมาตอยอดดวยการผลิตสินคาอื่นๆออกมาจําหนาย ภายใตแบรนดหรือภาพลักษณที่

เปนที่นิยมนั้นๆ โดยการใชแบรนด โลโก หรือคาแรคเตอรของตัวแสดงในภาพยนตร หรือการตูนนั้นๆ 

อยางเชน ของเลนที่ขายพรอมอาหารในรานแม็คโดนัลด หรือสินคาตางๆที่ผลิตออกมาขายตามหลัง

ภาพยนตรดังๆของไทยเรา เชน “กานกลวย” หรือ “ตมยํากุง” (เกษม พิพัฒนเสรีธรรม. 2549: ออนไลน) 

และ “ปงปอนด” ซึ่งการผลิตคาแรคเตอรเปนสินคาเชนนี้นั้น มักเปนเปาหมายในฝนของกลุมผู

สรางสรรค เนื่องจากเปนโอกาสที่จะไดเห็นผลงานออกแบบคาแรคเตอรของตนนั้นถูกผลิตขึ้นเปนรูป

เปนรางเพื่อจําหนาย และสิ่งที่จะตามมาคือผลตอบแทนอันมากมายจากการขายลิขสิทธิ์ ดังนั้น การ

พยายามสรางอัตลักษณเพื่อจะนําไปสูการตอยอดโดยการผลิตเปนสินคาเพื่อจําหนายนั้นจึงเปนสิ่งที่ผู

สรางสรรคใหความสําคัญ  
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  ปจจัยตางๆ ที่มีสวนสําคัญตอกระบวนการสรางอัตลักษณของผูสรางสรรคที่กลาวมาทั้งหมด

นี้ เปนองคประกอบที่ผานเขามาในชีวิต ถูกสั่งสมเปนประสบการณและหลอหลอมในระบบคิด  

จนกลายเปนตัวตนของผูสรางสรรค ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดในทฤษฎีบุคลิกภาพของ คารล โรเจอร ซึ่ง

เปนนักจิตวิทยามนุษยนิยม ที่มีแนวคิดเกี่ยวกับ The organism and the self วา เปนประสบการณ

ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในแตละบุคคล ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งประสบการณนี้จะประกอบกันเปนประสบการณภายใน

ของคนๆนั้น โดยประสบการณที่มีอยูนี้อาจมาจากทั้งภายในและภายนอกของคนๆนั้น และจาก

ประสบการณทั้งหมดนี้ทําใหตัวตนของบุคคลหรือ “Self ” เกิดขึ้น ซึ่งโรเจอรใหคําจํากัดความของ Self 

เอาไววา “เปนลักษณะรวมทั้งหมดของลักษณะการรับรู” (วิจิตพาณี เจริญขวัญ. 2551: 174) และการ

รับรูที่ถูกสั่งสมและหลอหลอมในตัวตนของกลุมผูสรางสรรคนี้ไดถูกสะทอนออกมาเปนภาพอัตลักษณที่

ปรากฏบนผลงานการออกแบบคาแรคเตอร 
 

ขอเสนอแนะ 
1.  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  

 การศึกษากระบวนการสรางอัตลักษณของผูสรางสรรคผลงานศิลปะแบบดิจิทัลของไทย 

กรณีศึกษา การออกแบบคาแรคเตอร ในครั้งนี้ สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 11(2555-2559) ในสวนของแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค กลุมงานสรางสรรคและออกแบบ 

(Functional creation) หากศูนยสรางสรรคงานออกแบบมีความประสงคที่จะสงเสริมและสนับสนุนให

นักออกแบบและผูประกอบการ SME รวมถึงภาคธุรกิจ มีการพัฒนาอัตลักษณของผลิตภัณฑตางๆเพื่อ

การสรางมูลคาเพิ่ม สามารถที่จะนําผลการวิจัยไปเปนฐานขอมูลเพื่อปรับใชใหเปนประโยชนได 

 
2.  ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ 

 ทามกลางกระแสโลกาภิวัตนที่เต็มไปดวยความหลากหลาย ตลาดโลกยังเปดกวางและมี

ชองทางอีกมากมายที่พรอมจะรองรับผลงานศิลปะแบบดิจิทัลที่มีอัตลักษณเฉพาะตัวจากผูสรางสรรค

ทั่วโลก ทําใหผูสรางสรรคในยุคสมัยนี้มีแนวโนมที่จะดํารงตนในฐานะของนักออกแบบอิสระมากขึ้น 

และผูวิจัยเห็นวาสิ่งที่สถาบันการศึกษาที่เปดสอนในดานนี้นาจะนําไปพิจารณาเพิ่มเติมในการจัดการ

เรียนการสอนเพื่อใหสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงนี้ คือ 

  - ควรเพิ่มการจัดการเรียนการสอนที่มีเนื้อหาการเรียนรูเกี่ยวกับแนวทางในการสราง

ตัวตนโดยการสรางอัตลักษณของตนเองผานผลงานศิลปะแบบดิจิทัล เพื่อเปนการปูทางใหนิสิต/

นักศึกษาที่ตองการสรางตัวตนในสายวิชาชีพนี้ไดเห็นแนวทางที่จะสรางโอกาสใหกับตนเองสูการเปน

นักออกแบบอิสระ ที่อาจเปนอาชีพเสริมในชวงแรกและอาจกลายเปนอาชีพหลักในอนาคต เพื่อเปนอีก
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หนึ่งทางเลือกในการประกอบอาชีพในอนาคตของนิสิต/นักศึกษา สอดคลองกับวิถีของโลกแหงศิลปะ

และการออกแบบในยุคโลกาภิวัตน แทนการผลิตบัณฑิตเพื่อปอนเขาสูสถานประกอบการแตเพียง

อยางเดียว 

   - ควรเพิ่มการจัดการเรียนการสอนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการตลาดแบบดิจิทัล เพื่อให

นักศึกษามองเห็นภาพรวมของการตลาด ซึ่งสามารถชวยเสริมใหนักศึกษาสามารถสรางตัวตนไดอยาง

มีทิศทาง 
3.  ขอเสนอแนะสําหรับผูสรางสรรค 

   - ผูสรางสรรคของไทยนั้นมีความสามารถ หากแตขาดแนวทางในการสรางตัวตน 

งานวิจัยชิ้นนี้ จึงอาจทําใหผูสรางสรรคไดมองเห็นเสนทางในการเดินไปสูเปาหมายไดอยางชัดเจนมาก

ข้ึน และสามารถเติบโตในเสนทางสายนี้ไดอยางมีทิศทาง 

   - การสรางสรรคศิลปะแบบดิจิทัลเพื่อมุงสูตลาดโลกโดยการพยายามสรางอัตลักษณให

มีลักษณะที่ดูเปนสากลนั้น บางครั้งอาจถูกกลืนไปกับกระแสสากลของโลกได ดังนั้น ผูสรางสรรคจึง

นาจะลองหันกลับมามองถึงรากเหงาของความเปนไทย และหยิบยกอัตลักษณบางอยางของไทยมา

ผสมผสานลงในผลงาน เพื่อบูรณาการระหวางอัตลักษณของความเปนไทยและความเปนสากลเขา

ดวยกัน เพื่อให  อัตลักษณที่แตกตางของทองถิ่นไทยเปนสิ่งที่ชวยนําทางและสามารถสรางความ

แตกตางทามกลางกระแสสากลของโลก ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะไวเพื่อเปนอีกทางเลือกหนึ่ง 

 
4.  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจยั 

       เนื่องดวยงานวิจัยครั้งนี้ มีขอจํากัดการศึกษาเฉพาะในเว็บไซต โดยศึกษาอัตลักษณที่

สะทอนผานตัวชิ้นงานเปนหลัก หากผูที่สนใจตองการศึกษาอัตลักษณของผูสรางสรรคครั้งตอไป อาจ

ศึกษาในเรื่องของอัตลักษณของตัวตนจากบุคคลจริงๆ เพื่อจะไดภาพที่สะทอนถึงอัตลักษณของผู

สรางสรรคในแงของบุคลิกภาพ ทั้งนี้ เพื่อเปนการเสริมความรูเกี่ยวกับอัตลักษณของผูสรางสรรคให

ครอบคลุมในทุกมิติมากขึ้น 
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