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บทคดัยอ่ 

 

   การวิจัยฉบับนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา

การคงรูปลักษณ์เยาว์วัยในศิลปะร่วมสมัย โดยเลือกศึกษาจากผลงานศิลปะร่วมสมัยที่ปรากฏการคง

รูปลักษณ์เยาว์วัยของศิลปินไทยและศิลปินญี่ปุ่นรวม 10 ท่าน ประกอบกับการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 

(in-depth interview) 

   ลักษณะการคงรูปลักษณ์เยาว์วัยที่ปรากฏในศิลปะร่วมสมัย รูปแบบที่แสดงออกมาทาง

กายภาพของรูปแบบซ่ึงประกอบด้วย ศีรษะขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับสัดส่วนของร่างกาย ดวงตาโต ปาก 

จมูกขนาดเล็ก และผิวที่นุ่มนวล  เพ่ือสร้างความสนใจจากผู้ชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก

ลักษณะดังกล่าว สามารถกระตุ้นความรู้สึกความรู้สึกชื่นชอบของมนุษย์ได้โดยตรง นอกจากนี้การคง

รูปลักษณ์เยาว์วัยดังกล่าวยังเข้ามามีผลต่อการสื่อสารเนื้อหาของผลงาน จากลักษณะโดยรวมที่มี

ดวงตาขนาดใหญ่ ท าให้ง่ายต่อการสื่อสารทางอารมณ์ อีกท้ังในกรณีของผลงานที่น าเสนอเนื้อหาที่มี

ความสะเทือนอารมณ์ หรือประเด็นที่ละเอียดอ่อน การคงรูปลักษณ์เยาว์วัยยังสามารถลดทอนความ

รุนแรงของเนื้อหาลักษณะนี้ลงได้ 
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Abstract 

 

   This qualitative research is aimed to study contemporary art which uses the 

factor of remaining in the young appearance. This study of ‘young appearance’ is studied 

through the artworks of the chosen 10 Thai and Japanese artists, including an in-depth 

interview. 

   In contemporary art, remaining in the young appearance is shown physically 

through the use of big head compared to the body proportion, big eyes, small mouth 

and nose, and smooth skin. These features effectively stimulates human’s likings directly, 

which this remaining of young appearance also affects the context of the artwork. Having 

large eyes, it can easily communicate emotions, and more importantly, in artworks with 

strong, violent or delicate topics, the young appearance helps reduce the violence. 
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กิตติกรรมประกาศ 

  

  ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาอย่างสูงจาก ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ปวีณา สุธีรางกูร   อาจารย์ที่ปรึกษางานศิลปนิพนธ์       ศาสตราจารย์ปิยะแสง 

จันทรวงศ์ไพศาล ประธานกรรมการ    และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ อิษฎ์วรพันธุ์  กรรมการ ที่

กรุณาให้ค าแนะน า ค าปรึกษา ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง 

ผู้วิจัยตระหนักถึงความตั้งใจจริงและความทุ่มเทของอาจารย์ และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ 

ณ ที่นี้    ขอขอบพระคุณกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นศิลปินไทยทั้ง 5 ท่านที่เสียสละเวลาและให้

ความอนุเคราะห์ในการให้สัมภาษณ์มุมมองต่าง ๆ ในเชิงลึก ท าให้ข้อมูลในงานวิจัยฉบับนี้มีเนื้อหา

หนักแน่น ครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ยังมีข้อมูลเฉพาะของศิลปินต่างชาติอีก 5 ท่านที่มีความ

เกี่ยวข้องโดยตรงกับหัวข้อศิลปนิพนธ์ฉบับนี้ นอกจากนี้ผู้วิจัยขอขอบคุณเพื่อนร่วมวิชาเอก ที่

ช่วยเหลือ สนับสนุน และต่างเป็นก าลังใจให้กันและกัน จนท าให้งานศิลปนิพนธ์นี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

  อนึ่ง ผู้วิจัยหวังว่า งานวิจัยฉบับนี้จะมีประโยชน์กับผู้ศึกษาด้านศิลปะ จึงขอมอบส่วนดีทั้งหมด

นี้ให้แก่เหล่าคณาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชา จนท าให้ผลงานวิจัยเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เก่ียวข้อง

และขอมอบความกตัญญูกตเวทิตาคุณ แด่บิดา มารดา และผู้มีพระคุณทุกท่านส าหรับข้อบกพร่องต่าง  

ที่อาจจะเกิดขึ้นนั้น ผู้วิจัยขอน้อมรับผิดเพียงผู้เดียว และยินดีที่จะรับฟังค า แนะน าจากทุกท่านที่ได้เข้า

มาศึกษาเพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัยต่อไป 

 

 

 

 

 



 
 

ช 

 

สารบัญ 

 
บทคัดย่อภาษาไทย ............................................................................................................  
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ .......................................................................................................  
กิตติกรรมประกาศ .............................................................................................................  
สารบัญ ...............................................................................................................................  
สารบัญภาพ .......................................................................................................................  

หน้า 
ง 
จ 
ฉ 
ช 
ฌ 
 
 

บทที่ 
1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บทน า .................................................................................................................  

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ................................................ 
วัตถุประสงค์ของการศึกษาศิลปนิพนธ์ ................................................... 
ขอบเขตของการศึกษาศิลปนพินธ์ .......................................................... 
นิยามศัพท์เฉพาะ ...................................................................................  
วิธีการศึกษาศิลปนิพนธ์ .......................................................................... 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ......................................................................... 
ความเป็นมาและความหมายของทฤษฎีการคงรูปลักษณ์เยาว์วัย ........... 

ความเป็นมาของการศึกษาการคงรูปลักษณ์เยาว์วัย................ 
ความหมายของการคงรูปลักษณ์เยาว์วัย................................. 

ทฤษฎีการคงรูปลักษณ์เยาว์วัย ............................................................... 
ทฤษฎีการคงรูปลักษณ์เยาว์วัยในมนุษย์ .................................. 
การคงรูปลักษณ์เยาว์วัยในมนุษย์เพศหญิง.............................. 

การคงรูปลักษณ์เยาว์วัยในชาวเอเชีย ..................................................... 
การคงรูปลักษณ์เยาว์วัยในวัฒนธรรมเอเชีย............................ 

การคงรูปลักษณ์เยาว์วัยในสื่อสร้างสรรค์.................................................
การคงรูปลักษณ์เยาว์วัยในการ์ตูน และแอนิเมชั่น ............................................  

การคงรูปลักษณ์เยาว์วัยในของเล่น......................................... 
ของเล่นในฐานะผลงานศิลปะ................................................. 
การคงรูปลักษณ์เยาว์วัยในศิลปะร่วมสมัย.............................. 

 

 
1 
1 
4 
4 
4 
5 
6 
7 
7 
8 
11 
11 
12 
14 
16 
21 
21 
30 
32 
32 
 



 
 

ซ 

 

 
 
บทที่ 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 

 
สารบัญ 

 
ประวัติศิลปินที่ใช้ในงานวิจัย .............................................................................  

ทาคาชิ มุราคามิ (Takashi Murakami) ................................................ 
โยชิโตโมะ นาระ (Yoshitomo Nara).................................................... 
อายะ ทาคาโนะ (Aya Takano)  .......................................................... 
ไอ ยามางูจิ (Ai Yamuguchi)................................................................ 
มากิโกะ คุโด (Makiko Kudo) .............................................................. 
อัญชลี อารยะพงศ์พาณิชย์ .................................................................... 
โกวิท วัฒนราช ......................................................................................  
ธนสาร คณะเกษม ................................................................................. 
ปาริชาติ ศุภพันธ์ ...................................................................................  
พัชรพล แตงรื่น (Alex face) .............................................................. ... 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล .......................................................................................  
ทาคาชิ มุราคามิ (Takashi Murakami) ................................................ 
โยชิโตโมะ นาระ (Yoshitomo Nara).................................................... 
ไอ ยามางูจิ (Ai Yamuguchi)................................................................ 
อายะ ทาคาโนะ (Aya Takano)  .......................................................... 
มากิโกะ คุโด (Makiko Kudo) .............................................................. 
อัญชลี อารยะพงศ์พาณิชย์ .................................................................... 
โกวิท วัฒนราช ................................................................................ ...... 
ธนสาร คณะเกษม .................................................................................  
ปาริชาติ ศุภพันธ์ ...................................................................................  
พัชรพล แตงรื่น (Alex face) ................................................................. 

บทสรุป ข้อเสนอแนะ......................................................................................... 
สรุป .................................................................................. .....................

ข้อเสนอแนะ .......................................................................................... ............ 
บรรณานุกรม ..................................................................................................... 
ประวัติผู้วิจัย ...................................................................... ................................ 
 
 

 

 
 
หน้า 
34 
34 
36 
37 
38 
39 
41 
42 
43 
44 
45 
47 
48 
54 
58 
63 
68 
72 
76 
80 
84 
88 
91 
91 
94 
95 
99 
 
 
 



 
 

ฌ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
                                            

 

 
 

สารบัญภาพ  
ภาพที่ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
 

 
 
วิวัฒนาการของมิคกี้เมาส์ ..................................................................................  
ภาพเปรียบเทียบเจ้าหญิงดิสนีย์ในอดีต และปัจจุบัน ......................................... 
การเปรียบเทียบระหว่างลักษณะการออกแบบMlp1980 และแบบปัจจุบัน ..... 
ภาพการเปรียบเทียบลักษณะของตุ๊กตาท่ีมีลักษณะที่เด็กลงตามยุคสมัย ........... 
ทาเคชิ มุราคามิ, Kaikai Kiki News No2 …………………………………………………. 
ทาเคชิ มุราคามิ, Kaikai Kiki and Me ……………………………………………………… 
ภาพแสดงตัวอย่างเข็มกลัดดอกไม้ที่ออกแบบโดย ทาเคชิ มุราคามิ ................... 
ทาเคชิ มุราคามิ, My lonesome cowboy และHiropon …………………………. 
 โยชิโตโมะ นาระ, Girl meets Boy ………………………………………………………… 
โยชิโตโมะ นาระ, YOUR DOG ………………………………………………………………… 
ไอ ยามางูจิ, haru demo aki demo nai fuyu ………………………………………… 
ไอ ยามางูจิ, Hanasu Koto Wa Kono Yama Hodo ……………………………….. 
อายะ ทาคาโนะ, Little Stars of a City Child ………………………………………… 
อายะ ทาคาโนะ, Earth …………………………………………………………………………… 
มากิโกะ คุโด, Floating Island ……………………………………………………………….. 
มากิโกะ คุโด, Burning Red ……………………………………………………………………. 
อัญชลี อารยะพงศ์พาณิชย์, Come on …………………………………………………….. 
อัญชลี อารยะพงศ์พาณิชย์, เขียวละเวิ๊ก ……………………………………………………. 
โกวิท วัฒนราช, I am your honeybee ………………………………………………….. 
โกวิท วัฒนราช, oops-a-daisy ……………………………………………………………….. 
ธนสาร คณะเกษม, ไม่มีชื่อ ……………………………………………………………………… 
ธนสาร คณะเกษม, ไม่มีชื่อ ……………………………………………………………………… 
ปาริชาติ ศุภพันธ์, แม่ตากลม …………………………………………………………………… 
ปาริชาติ ศุภพันธ์, สาวภาชีประกายเจิดจ้า ………………………………………………… 
พัชรพล แตงรื่น, Breathe (in the air) ……………………………………………………. 

 
หน้า 
 23 
 25 
 30 
 31 
 48 
 49 
 50 
 51 
 54 
 56 
 58 
 61 
 63 
 66 
 68 
 70 
 72 
 74 
 76 
 78 
 80 
 82 
 84 
 86 
 89 
 



 

 

1 
 

บทที่1 
 

บทน ำ 
 
 1.1 ความเปน็มาและความส าคัญของปญัหา 

 “ความน่ารัก” เป็นหนึ่งในความงามที่เป็นแรงดึงดูดให้หลายคนลุ่มหลง คงปฏิเสธ
ไม่ได้ว่าเมื่อได้พบกับเด็กเล็ก ลูกแมว หรือลูกสุนัข มักจะเกิดความรู้สึกเอ็นดู และอยากดูแลทะนุถนอม 
สิ่งมีชีวิตเหล่านั้น มนุษย์รู้สึกถึงความน่ารัก โดยไม่เคยคิดหาค าอธิบายใด เพราะเข้าใจว่าเป็นความรู้สึก
ที่เกิดจากการสัมผัสรับรู้ต่อสิ่งที่ตนพึงพอใจ แต่แท้จริงแล้วความรู้สึกพึงพอใจในความน่ารักนี้ เกิดจาก
วิวัฒนาการที่ซับซ้อน ผ่านกาลเวลาที่ยาวนาน ซึ่งมีหลักการทางวิทยาศาสตร์รองรับ 

ทฤษฎีชึ่งอธิบายเกี่ยวกับความน่ารักทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับยอมรับมากท่ีสุด มีชื่อเรียก
อย่างเป็นทางการว่า การคงรูปลักษณ์เยาว์วัย (Neoteny) คือทฤษฎีที่ว่าด้วยการหาค าตอบให้กับ
ความพึงพอใจในความน่ารัก ผ่านการส ารวจลักษณะทางชาติพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต และกลไกการเอาตัว
รอดจากการคัดสรรทางธรรมชาติ นักมานุษยวิทยาชาวบริติช-อเมริกัน    แอชลีย์ มอนทากู 
(Ashley Montagu)1   ได้ท าการศึกษาเรื่อง         การคงรูปลักษณเ์ยาว์วัย โดยได้อธิบายไว้ว่า 
ลักษณะของสิ่งมีชีวิตในวัยเด็ก ถึงวัยรุ่นตอนต้น จะมีรูปแบบของศีรษะที่ใหญ่เมื่อเทียบกับสัดส่วนของ
ร่างกาย ดวงตาใหญ่ จมูกและปากมีขนาดเล็ก ตัวเล็ก แขนขาสั้น เส้นขนหรือผิวหนังมีความละเอียด
นุ่มนวล เหล่านี้เป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตวัยเด็ก ซึ่งลักษณะดังกล่าวสามารถกระตุ้นสัญชาตญาณที่ท า
ให้พ่อแม่อยากจะมอบความรักและดูแลสัตว์แรกเกิดในขณะที่ยังไม่สามารถปกป้องตัวเองได้  และ
ในบางกรณีความน่ารักของสัตว์แรกเกิดยังใช้เพื่อเรียกร้องความเห็นใจจากผู้ล่าหรือสัตว์ชนิดอ่ืน 
ซึ่งสามารถพบเห็นได้บ่อยครั้งจากกรณีที่สัตว์บางชนิดดูแลสัตว์แรกเกิดอีกชนิดหนึ่งเหมือนกับเป็น
ลูกของตนเอง ซึ่งมนุษย์คือตัวอย่างของสิ่งมีชีวิตที่สัมผัสรับรู้ต่อความรู้สึกนี้ ให้ความเอ็นดูในความ
น่ารักดังกล่าว และอาจจะมากกว่าสัตว์ชนิดอื่น ยกตัวอย่างจากกรณีท่ีคนส่วนมากมักจะถูกดึงดูดจาก
สิ่งน่ารักท้ังมีชีวิตและไม่มีชีวิตอย่างสัตว์เลี้ยง ตุ๊กตา และการ์ตูน เป็นต้น   ทั้งนี้ลักษณะการคงรูปลักษณ์
เยาว์วัย ดังกล่าวมักจะไม่พบในสัตว์ทีส่ามารถดูแลตัวเองได้ตั้งแต่แรกเกิด เช่น สัตว์จ าพวกปลา แมลง 
และสัตว์เลื้อยคลานบางชนิด อย่างไรก็ดีลักษณะการคงรูปลักษณ์เยาว์วัยดังกล่าว ไม่ได้ปรากฏอยู่
เพียงแค่กับสิ่งมีชีวิตในวัยแรกเกิดเท่านั้น แต่ยังคงปรากฏในสิ่งมีชีวิตเต็มวัยบางชนิด ตัวอย่างเช่น แมว 
สุนัข และสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ าจ าพวกหมาน้ า เป็นต้น ส่วนเหตุผลที่สัตว์เหล่านี้คงรูปลักษณ์แบบเด็ก

                                                 
1Encyclopaedia Britannica, Ashley Montagu, accessed August 10, 2019, available 

from https:// www.britannica.com/biography/Ashley-Montagu 
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เอาไว้ได้แม้ในช่วงโตเต็มวัย เนื่องจากการผ่าเหล่าทางวิวัฒนาการเพื่อปรับตัวให้เข้ากับปัจจัยทาง
สภาพแวดล้อมจนเกิดเป็นสายพันธุ์ใหม่ข้ึนมา ซึ่งแตกสายมาจากกระบวนการเจริญเติบโตทางชีววิทยา
แบบปกติ (Ontogeny)  ทั้งนี้หากจะท าความเข้าใจในการเจริญเติบโตแบบการคงรูปลักษณ์เยาว์วัยได้
นั้น จ าเป็นต้องท าความเข้าใจการเจริญเติบโตแบบปกติเสียก่อน 

กระบวนการเจรญิเติบโตทางชีววิทยาเป็นกระบวนการของสิ่งมชีีวิต ที่ร่างกายจะเปลี่ยนแปลง
จากวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่ โดยที่ร่างกายแบบเต็มวัยจะต่างจากวัยเด็กโดยสิ้นเชิง ซึ่งอวัยวะที่เปลี่ยนแปลง
ไปจะสอดคล้องกับความสามารถในการด ารงชีวิตตามธรรมชาติ เช่น ขากรรไกรที่ขยายมากขึ้นรูป
กะโหลกที่ยื่นออก หรือการงอกของเขาที่ไม่เคยมีในวัยเด็ก ถือเป็นการเปลี่ยนแปลง โดยละทิ้งร่างกาย
ในวัยเด็กเพ่ือไปสู่วัยผู้ใหญ่ ในมนุษย์เองยังคงมีรูปแบบการสลัดทิ้งบางส่วนของร่างกายเพ่ือเปลี่ยนช่วง
วัย คือการหลุดร่วงของฟันน้ านม และเปิดพ้ืนที่ให้ฟันแท้งอก  

ในบางกรณีมนุษย์เป็นผู้เข้ามามีบทบาทในการก าหนดกระบวนการดังกล่าว ดังเช่นการ
พัฒนาสุนัขพันธุ์เล็ก หรือสัตว์พิเศษขึ้นเพ่ือเป็นสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะ อาทิ เม่นแคระ หรือม้าแคระ เป็น
ต้น สายพันธุ์เหล่านี้มักจะมีลักษณะการคงรูปลักษณ์เยาว์วัย แต่ความสามารถในการเอาชีวิตรอดจะ
ลดน้อยลง 

หากจะกล่าวถึงสิ่งมีชีวิตที่แตกสายมาจากวงศ์ใหญ่ด้วยการคงรูปลักษณ์เยาว์วัย ‘มนุษย์’ 
ถือเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่ประสบความส าเร็จที่สุด ในหมวดหมู่แยกของทฤษฎีการคงรูปลักษณ์เยาว์วัย 
มีหมวดเฉพาะที่กล่าวถึงพัฒนาการของมนุษย์ เรื่องการคงรูปลักษณ์เยาว์วัยในมนุษย์ (Neoteny in 
humans) ที่กล่าวว่า นอกจากเหตุผลทางด้านสติปัญญาแล้ว มนุษย์ได้พัฒนารูปแบบ การคง
รูปลักษณเ์ยาว์วัยเพ่ือการคัดสรรทางเพศ (sexual selection)2 เป็นการพัฒนาลักษณะภายนอกที่ไม่
มีผลกับการเอาชีวิตรอด แตมุ่่งเน้นการดึงดูดต่อเพศตรงข้าม กล่าวคือเป็นลักษณะที่กระตุ้นให้เกิดแรง
กระตุ้นทางเพศ เพ่ือให้เกิดกระบวนการสืบพันธุ์ ซึ่งลักษณะดังกล่าวมีการปรากฏให้เห็นได้ในสัตว์
เช่นเดียวกับมนุษย์ ดังเช่นสัตว์ประเภทนกยูกที่มีแพขนขนาดใหญ่ หรือลิงบาร์บูนที่มีสีสันฉูดฉาด  

การคงรูปลักษณ์เยาว์วัยถือเป็นพัฒนาการพิเศษในมนุษย์ ทีค่งไว้ซึ่งลักษณะช่วงวัยแบบ
เด็กได้ยาวนานกว่าเมื่อพิจารณาจากระยะเวลาของมนุษย์ที่อยู่ในวัยทารก เปรียบเทียบกับสัตว์ชนิดอ่ืน 

                                                 
2Sara Tenney, Sexual Selection, accessed October 10, 2019, available form 

https://www. nature.com/scitable/ knowledge/library/sexual-selection-13255240/ 
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ซึ่งอยู่ในวัยทารกเพียงไม่ก่ีเดือน3 ทั้งนี้เพ่ือจะเรยีกร้องความสนใจ และความรักจากพ่อแม่ให้ได้นาน
ที่สุดก่อนที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่ช่วงวัยอ่ืน อย่างไรก็ดีมีมนุษย์บางกลุ่มทีส่ามารถคงรูปลักษณ์เยาว์วัยไว้
ได้แม้อยู่ในช่วงโตเต็มวัยก็ตาม โดยมีหน้าตาที่ดูเด็กกว่าวัย มีความน่ารัก เป็นลักษณะที่ถูกเรียกว่า
ใบหน้าแบบอ่อนวัย (Neotanious) 

การคงรูปลักษณ์เยาว์วัยไม่เพียงเกี่ยวพันกับศาสตร์ด้านชีววิทยาเท่านั้น ในการสร้างสรรค์
ของมนุษย์ที่ผ่านมาผลงานศิลปะในรูปแบบที่ถูกตัดทอนให้เรียบง่าย หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า 
‘การ์ตูน’ ซ่ึงหลายคนมักคิดว่าเป็นสื่อส าหรับเด็ก เนื่องจากความเรียบง่าย และเนื้อหาที่ถูกน าเสนอใน
ช่วงแรกมักจะเป็นเพียงความบันเทิงเพ่ือความผ่อนคลาย แต่แท้จริงแล้วสื่อนี้แอบแฝงไปด้วยความเป็น
อุดมคติที่มนุษย์ใฝ่หา สิ่งหนึ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนที่สุดในการออกแบบผลงานการ์ตูนคือ ยุคสมัยที่
เปลี่ยนไป ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของตัวการ์ตูนให้มีลักษณะที่เด็กลงเรื่อยๆ ทั้งทางฝั่งตะวันออก
และตะวันตก ยกตัวอย่างเชน่ เจ้าหญิงดิสนีย์เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย นับตั้งแต่คนแรกจนถึงคน
ปัจจุบัน จะสังเกตได้ว่าลักษณะร่างกายของเจ้าหญิงเหล่านั้นมีสัดส่วนที่เด็กลง คือมีศีรษะโต และมี
ดวงตาที่โตมากเมื่อเทียบกับขนาดของศีรษะ สะท้อนให้เห็นถึงรูปลักษณ์น่าเอน็ดูซึ่งส่งผลโดยตรงต่อ
ความรู้สึกพึงพอใจของมนุษย์ สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องบ่งชี้ให้เห็นว่าลักษณะการคงรูปลักษณ์เยาว์วัยนั้น
เป็นส่วนหนึ่งในการด ารงอยู่ของมนุษย์ 

จากการส ารวจเบื้องต้นพบว่าผลงานศิลปะร่วมสมัย มีการปรากฏลักษณะการคงรูปลักษณ์
เยาว์วัยให้เห็นเช่นกัน และมีแนวโน้มที่มากขึ้น บ่อยครั้งที่ลักษณะดังกล่าวถูกน ามาใช้ดึงดูดความสนใจ
ให้เกิดการยอมรับในสังคม ทั้งนี้การคงรูปลักษณ์เยาว์วัยปรากฏอย่างชัดเจนในประเทศญี่ปุ่น
เนื่องจากญี่ปุ่นมีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมการสร้างกระแสนิยมที่เกี่ยวข้องกับความน่ารัก ทั้ง
วิถีการด ารงชีวิต ตลอดจนการผลิตสื่อซึ่งสะท้อนภาพลักษณ์เช่นนี้อย่างแพร่หลาย นอกจากนี้ยังมี
ศิลปินจ านวนมากเลือกท่ีจะน าเสนอผลงานผ่านลักษณะการคงรูปลักษณ์เยาว์วัย กระแสดังกล่าว
แพร่หลายไปทั่วโลกผ่านการส่งออกวัฒนธรรม และประเทศไทยถือเป็นอีกหนึ่งประเทศที่รับเอา
กระแสดังกล่าวเข้ามาปรับใช้จนกลมกลืนกลายเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยพบเห็นจาก
แนวทางการน าเสนอผลงานของศิลปินไทยที่มีแนวโน้มแสดงภาพลักษณ์แบบการคงรูปลักษณ์เยาว์วัย
มากขึ้น ดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้ จึงเน้นไปที่การศึกษาลักษณะดังกล่าวที่ปรากฏในผลงานศิลปะร่วมสมัย
ของศิลปินญี่ปุ่นและศิลปินไทย เพ่ือศึกษาการท างานร่วมกันของรูปแบบและเนื้อหาภายใต้กรอบ
แนวคิดแบบทฤษฎีการคงรูปลักษณ์เยาว์วัย  

                                                 
3Priyanka Pulla, Why do humans grow up so slowly? Blame the brain, accessed 

October 10, 2019, available form https://www.sciencemag.org/news/2014/08/why-do-humans-
grow-so-slowly-blame-brain 
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 1.2 วตัถปุระสงคข์องการท าศลิปนิพนธ ์
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบ และเนื้อหาของผลงานที่ปรากฏลักษณะการคง

รูปลักษณเ์ยาว์วัย ในงานศิลปะร่วมสมัย 
 
 1.3 ขอบเขตของการท าศลิปนิพนธ์ 

ศึกษาเฉพาะผลงานศิลปะร่วมสมัยของศิลปินญี่ปุ่น และศิลปินไทยจ านวน 10 คนที่แสดง
รูปแบบการคงรูปลักษณ์เยาว์วัยโดยน าเสนอเป็นประธานหลักของภาพ หรือมีความส าคัญต่อการ
สื่อสารความหมาย โดยมีรายชื่อศิลปินที่ศึกษาดังนี้ 

1. ทาเคชิ มุราคามิ  
2. โยชิโตโมะ นาระ 
3. อายะ ทาคาโนะ 
4. ไอ ยา-มางูจ ิ
5. มากิโกะ คุโด 
6. โกวิท วัฒนราช 
7. ธนสาร คณะเกษม 
8. อัญชลี อารยะพงศ์พาณิชย์ 
9. ปาริชาติ ศุภพันธ์ 
10. พัชรพล แตงรื่น   

 
 1.4 นยิามศัพทเ์ฉพาะ 

 ลักษณะการคงรูปลักษณ์เยาว์วัย (Neoteny) หมายถึง ภาพลักษณ์ของสิ่งมีชีวิตที่
องค์ประกอบต่างๆแสดงคุณลักษณะของความน่ารัก เช่น มีศีรษะและดวงตาขนาดใหญ่ ร่างกายเล็ก มี
ผิวสัมผัสนุ่มนวล กลมกลึง เป็นต้น  
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 1.5 วธิกีารศกึษา 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในลักษณะการศึกษา

เชิงพรรณนาโดยศึกษาข้อมูลรอบด้าน ทั้งจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Source) ได้แก่ ผลงาน
ศิลปะร่วมสมัยของศิลปิน 10 คน โดยมีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) เป็น
ส่วนประกอบ ตลอดจนศึกษาจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) ได้แก่ เอกสารที่ถูก
รวบรวมข้ึน เช่น หนังสือ บทความ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นน ามาวิเคราะห์ และสรุปผลด้วยวิธีการ
จัดพิมพ์ และเผยแพร่ผลงานวิจัย 

 



6 
 

 บทที2่ 

เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

การศึกษาเรื่องการคงรูปลักษณ์เยาว์วัยในศิลปะร่วมสมัย มุ่งศึกษารูปแบบของการคง
รูปลักษณ์เยาว์วัย หรือ ทฤษฎี Neoteny ซึ่งมคีวามส าคัญต่อมนุษย์ รวมไปถึงศึกษาการปรากฏของ
การคงรูปลักษณ์เยาว์วัยในสื่อต่างๆรวมถึงในงานศิลปะ โดยเน้นไปที่การปรากฏขึ้นของลักษณะ
ดังกล่าวที่ท างานร่วมกันกับบริบทของผลงานศิลปะ และศิลปินผู้สร้าง ดังนั้นจึงต้องอาศัยการศึกษา
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับวิวัฒนาการ ซึ่งเป็นหัวข้อใหญ่ที่ครอบคลุมถึง
ทฤษฎีการคงรูปลักษณ์เยาว์วัย รวมไปถึงประวัติความเป็นมาของการสร้างสรรค์ผลงานประเภท
การ์ตูน ซึ่งเป็นสื่อที่สะท้อนรูปแบบการคงรูปลักษณ์เยาว์วัยในมนุษย์ออกมาได้ดีที่สุด และเป็นอิทธิพล
ต่อแนวทางการสร้างสรรค์ให้กับศิลปินที่มีลักษณะดังกล่าวปรากฏอยู่ในผลงาน การศึกษาในครั้งนี้จึงมี
เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแบ่งตามเนื้อหาได้ดังนี้ 

2.1 ความเป็นมาและความหมายของทฤษฎีการคงรูปลักษณ์เยาว์วัย 

2.2 ทฤษฎีการคงรูปลักษณ์เยาว์วัย 

2.3 การคงรูปลักษณ์เยาว์วัยในชาวเอเชีย 

2.4 การคงรูปลักษณ์เยาว์วัยในสื่อสร้างสรรค์ 
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 2.1 ความเปน็มาและความหมายของทฤษฎกีารคงรปูลกัษณ์เยาวว์ยั 

2.1.1 ความเปน็มาของการศกึษาการคงรปูลักษณเ์ยาวว์ยั 

 ทฤษฎีการคงรูปลักษณ์เยาว์วัย (Neoteny) เป็นทฤษฎีที่ว่าด้วยลักษณะของความ
น่ารักในลักษณะเด็ก และการตอบสนองของสิ่งมีชีวิตที่มีต่อความน่ารัก ลักษณะดังกล่าวประกอบด้วย 
ร่างกายที่เล็ก มีความบอบบาง ศีรษะโต ดวงตากลม ปาก และจมูกขนาดเล็ก ผิวที่นุ่มเนียน หรือขนฟู
ฟ่อง หากจะกล่าวโดยรวมลักษณะเหล่านี้มีชื่อเรียกเฉพาะว่า kinderschema (ลักษณะของเด็ก)5 เป็น
ศัพท์ที่ใช้นิยามลักษณะที่ท าให้มนุษย์ และสัตว์เกิดความเอ็นดูในสิ่งมีชีวิตแรกเกิด เป็นลักษณะของเด็ก 
หรือสิ่งที่มีลักษณะเหมือนเด็ก เช่นลูกแมว และลูกสุนัข โดยผู้ที่เริ่มศึกษาทฤษฎีนี้คือนักมานุษยวิทยา
ชาวบริติช-อเมริกัน แอชลีย์ มอนทากู (Ashley Montagu)6 เขาเริ่มศึกษาแนวคิดนี้จากความสงสัยที่ว่า
ส่วนใดของวิวัฒนาการที่มีผลกับพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต และทฤษฎีดังกล่าวได้ถูกน าไปขยายความ 
อ้างอิงในหนังสือ “Growing young” โดยใช้ทฤษฎีดังกล่าวในการกล่าวถึงลักษณะทางชีวภาพที่
ต่างกันในมนุษย์แต่ละเชื้อชาติ และวิวัฒนาการที่มีลักษณะที่เด็กลงเมื่อเทียบกับบรรพบุรุษ นอกจากนี้
ยังมีการน าทฤษฎีดังกล่าวมาปรับใช้เพ่ืออธิบายถึงความน่ารัก    และวิวัฒนาการของตัวการ์ตูนอย่าง 
มิคกีเ้มาส์ ในบทความ “A BIOLOGICAL HOMAGE TO MICKEYMOUSE”7 โดย สตีเฟน เจ กราวด์ 
(Stephen Jay Gould) นักชีววิทยาวิวัฒนาการและนักประวัติศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เป็นบทความ
ที่อธิบายถึงพัฒนาการทางกายภาพของมิคกีเ้มาส์ ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบของพัฒนาการแบบคง
รูปลักษณเ์ยาว์วัย และได้ถูกน าไปต่อยอดในงานวิจัยเกี่ยวกับสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ าในงานวิจัย “A 
Neotenic Amphibian”8  

 

  

                                           
5 Ethology, Baby Schema in Infant Faces, Accessed August 10, 2019, Available form 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3260535/ 
6 นักมานุษยวิทยาชาวบริติช-อเมรกิัน, Encyclopedia Britannica, Ashley Montagu, Accessed  

August 10, 2019, Available form  https://www.britannica.com/biography/Ashley-Montagu 
7 Stephen Jay Gould, A Biological Homage to Mickey Mouse, , Accessed  August 10, 2019, 

Available form  
https://www.researchgate.net/publication/265540308_A_Biological_Homage_to_Mickey_Mouse 

8 Safi R, a neotenic amphibian, Accessed  August 10, 2019, Available form  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14576183 
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 2.1.2 ความหมายของการคงรปูลักษณเ์ยาวว์ยั 

การคงรูปลักษณ์เยาว์วัย เป็นทฤษฎีที่อธิบายว่าเพราะเหตุใดมนุษย์จึงชอบ และให้ความ
เอ็นดูต่อสิ่งน่ารัก โดยความน่ารักเหล่านั้นมีผลอย่างไรกับพฤติกรรมของมนุษย์ แอชลีย์ มอนทากู ได้
อธิบายไว้ในหนังสือ “Growing young” ว่า ลักษณะของเด็กจะกระตุ้นความรู้สึกเอ็นดู ท าให้สิ่งมีชีวิต
โตเต็มวัยเกิดความพึงพอใจที่จะดูแลสิ่งมีชีวิตแรกเกิด เนื่องจากในช่วงวัยดังกล่าวต้องได้รับการดูเป็น
พิเศษเพราะไม่สามารถหาอาหาร หรือป้องกันตัวเองจากผู้ล่าได้ โดยลักษณะดังกล่าวไม่ได้ส่งผลต่อ
สิ่งมีชีวิตสายพันธุ์เดียวกันเท่านั้น แต่ยังมีผลกับสายพันธุ์อ่ืนอีกด้วย ตัวอย่างเช่น ในกรณีของตัวนากท่ี
มีวิธีการเผชิญกับผู้ล่าโดยการอุ้มลูกของมันขึ้นมาเพ่ือเรียกร้องความเห็นใจ9 หรือในกรณีที่สัตว์ชนิด
หนึ่งดูแลลูกของสัตว์อีกชนิดหนึ่งเหมือนลูกของตัวเอง เช่นในกรณีของแม่เสือในสวนสัตว์ศรีราชาที่
ดูแลลูกหมูคอกหนึ่งหลังจากท่ีมันสูญเสียลูกของตัวเองไป แสดงให้เห็นถึงความส าเร็จในการพัฒนา
รูปแบบความน่ารักในสิ่งมีชีวิตแรกเกิดซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมของสัตว์นักล่า โดยที่กล่าวมาข้างต้น
ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งในรูปแบบวิวัฒนาการจากการคัดสรรทางธรรมชาติเพื่อให้เผ่าพันธุ์ด ารงต่อไป 
อย่างไรก็ดีลักษณะแบบเด็กดังกล่าว ไม่เพียงปรากฏในสิ่งมีชีวิตแรกเกิดเท่านั้น แต่มีปรากฏให้เห็น
ในช่วงโตเต็มวัยของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น แมว และสุนัข เป็นต้น สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเหล่านี้ ได้
วิวัฒนาการให้มีลักษณะที่เด็กลงเมื่อเทียบกับบรรพบุรุษของพวกมัน10 ยกตัวอย่างในกรณีของสุนัขที่
บรรพบุรุษเป็นหมาป่าที่มีเขี้ยวแหลมคมและมีร่างกายท่ีใหญ่โต ซึ่งมีไว้เพ่ือการล่าและเอาชีวิตรอดใน
ธรรมชาติที่โหดร้ายกว่าโลกสมัยใหม่เป็นอย่างมาก  แต่เมื่อเวลาผ่านไปมนุษย์เข้ามามีบทบาทในการ
ควบคุมธรรมชาติ โดยน าสตว์บางชนิดมาเลี้ยงและใช้งาน  ท าให้รูปแบบของการวิวัฒนาการนั้น
เปลี่ยนไป โดยมีลักษณะที่ดูเป็นมิตรมากขึ้นเพ่ือใช้ออดอ้อน แลกกับการดูแลจากมนุษย์ ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบรูปกะโหลกของหมาป่าและสุนัขบ้าน จะพบว่าในขณะที่หมาป่ามีขากรรไกรที่ค่อนข้าง
ใหญ่โต และเขี้ยวขนาดใหญ่ กะโหลกของสุนัขบ้านกลับมีลักษณะคล้ายกับช่วงวัยเด็ก ไปจนถึงช่วง
วัยรุ่นของหมาป่าที่มีฐานกะโหลกใหญ่ ขากรรไกรเล็ก ดวงตามีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับศีรษะ ลักษณะ
ดังกล่าว คือ การเจริญเติบโตแบบคงรูปลักษณ์เยาว์วัย ซึ่งป็นลักษณะที่พบได้มากในสิ่งมีชีวิตสมัยใหม่ 
โดยเฉพาะที่มนุษย์มีปัจจัยร่วม11        

                                           
9 Christie Gross, HOW DO OTTERS PROTECT THEMSELVES, Accessed August 10, 2019, 

Available form  https://animals.mom.me/how-do-otters-protect-themselves-5244014.html 
10 Rachel Becker, Prehistoric fossils suggest modern dogs evolved from a single population 

of wolves, Accessed  August 10, 2019, Available Form 
https://www.theverge.com/2017/7/18/15992572/dog-genetics-archaeology-fossils-evolution-
domestication-wolves 

11   Ashley Montagu, Growing Young, (Massachusetts: Bergin & Gravey, 1998),  
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  มีการทดลองหนึ่งซึ่งมเีป้าหมายเพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของหมา
จิ้งจอกที่เติบโตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมโดยมนุษย์  “ฟาร์มเพ่ือศึกษาการท าหมา
จิ้ งจอกให้เชื่อง” (Farm fox domestication study) เป็นการทดลองซึ่งท าให้เห็นภาพรวม
ของวิวัฒนาการเพ่ือคงรูปลักษณ์เยาว์วัยได้อย่างชัดเจน น าโครงการโดย ลุดมิร่า ทรูท (Lyudmila 
Trut) นักชีววิทยาชาวรัสเซีย การทดลองนี้เกิดขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1959 เมือง Novosibirsk ประเทศไซบีเรีย 
การทดลองเริ่มต้นด้วยการน าหมาจิ้งจอกเงินไซบีเรียมากักไว้ในพ้ืนที่จ ากัด และให้การดูแลพวกมันราว
กับสุนัขเลี้ยงในบ้าน ผลปรากฏว่าใน 22 รุ่นต่อมา ลักษณะของหมาจิ้งจอกเหล่านี้ เปลี่ยนไปจนคล้าย
กับสุนัขบ้าน โดยมีขาท่ีสั้นลง ศีรษะกลม ตาโต ปากเล็ก มีขนที่นุ่มฟู ซึ่งเป็นการพัฒนาที่เกิดขึ้นเพ่ือ 
“ออดอ้อน” มนุษย์โดยเฉพาะ เนื่องจากตลอดเวลาที่ผ่านมาสิ่งเดียวที่จิ้งจอกเหล่านี้รับรู้คือ การได้รับ
การดูแลและออดอ้อนเพ่ือให้ได้รับการเอาใจใส่เพิ่มข้ึน จนกระบวนการทางเคมีในสมองท างาน
เปลี่ยนไป จึงส่งผลต่อลักษณะของเคมีทางสมองมาเรื่อยๆจากรุ่นสู่รุ่น12 จนได้ผลลัพธ์อย่างที่กล่าวไป 
การทดลองนี้จึงเป็นเหมือนแบบจ าลองขั้นตอนของพัฒนาการทางกายภาพที่ท าให้เกิดรูปแบบของเด็ก
ในสิ่งมีชีวิตเต็มวัย เรียกอีกอย่างว่าการเจริญเติบโตแบบคงรูปลักษณ์เยาว์วัย  

 อย่างไรก็ดี การเจริญเติบโตในรูปแบบคงรูปลักษณ์เยาว์วัยดังกล่าว ไม่เพียงปรากฏ
ให้เห็นในสัตว์ที่อยู่ภายใต้ปัจจัยจากการควบคุมของมนุษย์เพียงเท่านั้น แต่ยังมีให้เห็นในกระบวนการ
ตามธรรมชาติอีกด้วย ซึ่งเป็นกรณีที่เกิดจากการผ่าเหล่าของกระบวนการพัฒนาการทางร่างกาย 
ท าให้รูปแบบการเจริญเติบโตเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นแบบคงรูปลักษณ์เยาว์วัยแทนที่จะเป็น
รูปแบบปกติ  

 การเจริญเติบโตในสิ่งมีชีวิตแบบปกติ (Ontogeny) เป็นกระบวนการการเจริญเติบโต
ของสิ่งมีชีวิต ที่ร่างกายจะเปลี่ยนแปลงจากวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่ โดยที่ร่างกายแบบเต็มวัยจะต่างจากวัย
เด็กโดยสิ้นเชิง ซึ่งอวัยะท่ีเปลี่ยนแปลงไปจะสอดคล้องกับความสามารถในการด ารงชีวิตในธรรมชาติ13 
เช่น ขากรรไกรที่ขยายมากข้ึน รูปกะโหลกท่ียื่นออก หรือการงอกของเขาที่ไม่ได้มีมาตั้งแต่ในวัยเด็ก 
ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย เป็นการละทิ้งร่างกายในวัยเด็กไปเพ่ือไปสู่วัยผู้ใหญ่ ในมนุษย์เอง
ยังคงมีรูปแบบการสลัดทิ้งบางส่วนของร่างกายในกระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่วัยผู้ใหญ่ คือ การหลุด

                                           
12 Lee Alan Dugatkin, The silver fox domestication experiment, Accessed  August 12, 2019, 

Available Form https://evolution-outreach.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12052-018-0090-
x 

13 The Editors of Encyclopedia Britannica, Ontogeny, Accessed  August 12, 2019, Available 
Form https://www.britannica.com/science/ontogeny-biology 
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ร่วงของฟันน้ านม เพ่ือเปิดพ้ืนที่ให้ฟันแท้งอกออกมา อย่างไรก็ดี ตลอดระยะเวลายาวนานของการ
วิวัฒนาการได้มีการพัฒนาเกิดขึ้นในกระบวนการเติบโตดังกล่าว และแตกสายแยกย่อยออกมาเป็น
สัตว์อีกสายพันธุ์หนึ่ง ตัวอย่างที่สามารถเห็นได้ชัดที่สุดคือกรณีของแอกโซลอเติล (axolotl) 
กิง้ก่าในวงศ์ซาลาแมนเดอร์ ซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างมาจากสายพันธุ์อื่น คือ ในขณะที่สายพันธุ์อ่ืนจะละ
ทิ้งอวัยวะที่เป็นเหงือกและครีบ โดยแทนที่ด้วยผิวหนังเรียบลื่นที่ท าหน้าที่ผลิตเมือก แอกโซลอเติล 
ยังคงรูปลักษณ์ของช่วงวัยรุ่นที่มีเหงือกและครีบไว้ได้แม้ในช่วงโตเต็มวัย และจะเป็นเช่นนั้นไปจนสิ้น
อายุขัย ในบทความ  A Neotenic Amphibian  ลักษณะการคงรูปลักษณ์เยาว์วัยในสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า 
อย่างกิ้งก่าแอกโซลอเติลเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้บ่อยภายใต้เงื่อนไขทางธรรมชาติ เป็นความคิดว่าลักษณะ
การคงรูปลักษณ์เยาว์วัยนั้น เป็นการน าเสนอความเบี่ยงเบนจากรูปแบบปกติในวงจรการเจริญเติบโต
ของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อความต่างในระดับแกนของต่อมไทรอยด์ และส่งผล
ต่อรูปแบบของอวัยวะที่ใช้ในการหายใจใต้น้ า14 

 จากข้อความข้างต้นชี้ให้เห็นว่าการวิวัฒนาการของก้ิงก่าน้ าชนิดนี้ มีเพ่ือการรักษา
ศักยภาพในการอาศัยอยู่ใต้น้ า อาจด้วยการหาอาหาร หรือความคล่องตัวในการเคลื่อนที่ ซึ่งจะหายไป
ในช่วงโตเต็มวัยในกรณีปกติ จึงเป็นที่ชัดเจนว่าทางเลือกในการปรับตัวนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขของการอยู่
รอดในสภาพแวดล้อมที่มีความเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติ 

 

  

 

 

 

 

  

 

                                           
14 RACHID SAFI, The Axolotl (Ambystoma mexicanum), a Neotenic Amphibian, Expresses 

Functional Thyroid Hormone Receptors, Accessed 12 August 2562, Available Form 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14576183 
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 2.2 ทฤษฎกีารคงรปูลกัษณเ์ยาวว์ัย 

2.2.1 ทฤษฎีการคงรปูลักษณเ์ยาวว์ยัในมนุษย์ 

 จากที่กล่าวมาข้างต้นสิ่งมีชีวิตบางส่วนปรับตัวและวิวัฒนาการเพื่ออยู่รอดใน
สภาพแวดล้อมที่ต่างออกไป ซ่ึงมนุษย์เป็นหนึ่งในนั้น หากอ้างอิงจากโครงสร้างกะโหลกของบรรพบุรุษ
ดั้งเดิมพบว่า โครงสร้างกะโหลกมนุษย์ในปัจจุบันมีลักษณะคล้ายกับช่วงวัยเด็ก และช่วงวัยรุ่นในลิงไร้
หาง กล่าวคือการเจริญเติบโตของมนุษย์หยุดอยู่ตรงที่ช่วงวัยรุ่นของเผ่าพันธุ์ดั้งเดิม รูปกะโหลกมี
ส่วนท้ายที่โต เบ้าตาใหญ่ ส่วนขากรรไกรมีขนาดเล็ก ท าให้รูปหน้ามีความแบน ซึ่งมีความคล้ายกับกรณี
ของแอกโซลอเติล ที่กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้ มนุษย์ไม่ใช่ลิงไร้หางเพียงชนิดเดียว ที่ปรากฏรูปแบบของการ
คงรูปลักษณ์เยาว์วัย 

 ลักษณะดังกล่าวปรากฏในเครือญาติของมนุษย์อย่าง ลิงชิมแปนซี ซึ่งถือเป็นลิงไร้
หางที่มสีติปัญญามากที่สุด  หากไม่นับรวมมนุษย์เป็นตัวอย่างอ้างอิงอย่างดีว่าการพัฒนาการแบบ
คง รูปลักษณเ์ยาว์วัยในลิงไร้หางขนาดเล็กรวมถึงในมนุษย์ สอดคล้องกับการพัฒนาการทางด้าน
สติปัญญาที่ท าให้มนุษย์พัฒนาจนเอาชนะสภาพแวดล้อมมาได้จนถึงปัจจุบัน ส่วนข้ออ้างอิงทาง
กายภาพท่ีมีความเป็นไปได้ที่สุดคือ ลักษณะของรูปกะโหลกในช่วงวัยเด็กถึงวัยรุ่นนั้น ถูกออกแบบมา
เพ่ือให้พ้ืนที่ของสมองได้เติบโต ในช่วงวัยนี้เป็นวัยแห่งการเรียนรู้และเติบโตจนเมื่อถึงวัยผู้ใหญ่ 
ลักษณะดังกล่าวได้พัฒนากลายเป็นส่วนของพละก าลัง และความคล่องตัวในการเจริญเติบโตใน
รูปแบบปกติ เนื่องจากในการเปลี่ยนผ่านเป็นวัยผู้ใหญ่ในลิงไร้หาง พ้ืนที่กะโหลกจะเล็กลง เนื้อกะโหลก
จะหนาขึ้นเพ่ือปกป้องสมอง ส่งผลให้ความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัวจะถูกลดทอนลงไป และ
ปัจจัยอีกประการหนึ่งในการกระตุ้นวิวัฒนาการแบบการคงรูปลักษณ์เยาว์วัยในมนุษย์คือเหตุผล
ด้านการคัดสรรทางเพศ  (sexual selection) จากค ากล่าวอ้างในหนังสือ Neoteny and Two-
Way Sexual Selection in Human Evolution ของ David Brin (ดร.เดวิด บริน) ได้กล่าวอ้าง
ถึงวิวัฒนาการมนุษย์ไว้ว่า  

 
 “อีกแนวทางหนึ่งทีส่่งผลต่อการเร่งกระบวนการวิวัฒนาการ ซึ่งเป็นข้อยกเว้นส าคัญ

ในกระบวนการคัดสรรทางธรรมชาติ ซึง่ได้รับการยืนยนัโดย ชาลส์ ดาวินแลว้ และเปน็วิธีเดียว
ที่สามารถพูดได้วา่ เป็นแรงขบัให้สปีชีสน์ั้นๆ สามารถออกแบบร่างกายของตนได้ เชน่ในกรณี
การคัดสรรทางเพศในนกเงือก และลิงบาบูนที่พัฒนาร่างกายให้มีสีสันสดใส เปน็ตัวอย่างทีด่ี
ของคู่ครองเพศผู้ที่มีคุณภาพในเชิงชีววทิยา ซึ่งเพศผูท้ี่ได้รบัเลือกไม่ได้มาจากแค่ร่างกายที่
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แข็งแกร่ง หรือความจงรักภักดี แต่มาจากรูปลักษณ์ภายนอก และความสามารถในการแสดง
รูปลักษณ์ออกมา”15  

 

  จากข้อความข้างต้นท าให้เห็นถึงความส าคัญของการแสดงออกทางรูปลักษณ์
ภายนอก ซึ่งมีผลกับการเลือกคู่ของสิ่งมีชีวิต ซึ่งเป็นกระบวนการที่จะคัดสรรลักษณะของคู่ครองที่ดี
ที่สุด เพ่ือให้ทายาทท่ีเกิดข้ึนมามีศักยภาพในการด ารงชีวิต และได้ลักษณะที่ดีจากพ่อแม่อันจะท าให้
ครอบครัวหรือเผ่าพันธุ์ด ารงอยู่ต่อไป กระบวนการดังกล่าวในมนุษย์ไม่ได้แสดงตัวออกมาเป็นสีสันที่
ฉูดฉาด แต่เป็นลักษณะของใบหน้าที่มีลักษณะหน้าที่งาม ยิ่งดูงามยิ่งมีศักยภาพในการดึงดูดเพศตรง
ข้าม เป็นใบหน้าในอุดมคติแบบสวย หล่อ หรือที่เรียกว่าหน้าตาดี เป็นสิ่งกระตุ้นแรงขับทางเพศ ซึ่งถือ
เป็น แรงดึงดูดทางเพศ  (sexual attraction) รูปแบบหนึ่ง และหนึ่งในลักษณะหน้าตาดังกล่าวมี
รูปแบบหน้าตาที่ ‘น่ารัก’ เป็นหนึ่งในนั้นเรียกว่าใบหน้าแบบอ่อนวัย16  (Neotenious) ซึ่งเป็นใบหน้า
ที่แสดงออกถึงลักษณะการเจริญเติบโตแบบคงรูปลักษณ์เยาว์วัยในมนุษย์  

  

 2.2.2 การคงรูปลกัษณ์เยาวว์ยัในมนุษยเ์พศหญงิ 

             เป็นเรื่องจริงที่ว่ามนุษย์เป็นเผ่าพันธุ์ที่ผ่านการวิวัฒนาการในรูปแบบการคง
รูปลักษณ์เยาว์วัยมาก่อนแล้ว แต่มนุษย์เพศหญิงเป็นเพศท่ีคงลักษณะดังกล่าวไว้ได้มากกว่ามนุษย์เพศ
ชาย ซึ่งพัฒนาลักษณะของแรงดึงดูดทางเพศไปในเชิงความแข็งแกร่งทางร่างกาย อ้างอิงจากข้อความ
หนึ่งในบทความ Neoteny  and  Two-Way Sexual  Selection  in Human Evolution ซึ่งกล่าว
เอาไว้ดังนี้  

“ลักษณะการคงรูปลักษณ์เยาวว์ัย มีความเก่ียวข้องโดยตรงกับลักษณะนิสัยของ
มนุษย์เพศหญิงที่ต้องการเรียกร้องความสนใจจากเพศชาย หากพิจารณาจากสถานการณ์ ที่มนุษย์เพศหญิง
มักจะแข่งขันกันในเร่ืองคู่ครอง สถานการณ์ดังกลา่วเปน็ตัวกระตุ้นพัฒนาการทางลักษณะเพือ่ดึงดูดเพศตรง
ข้าม แต่การดึงดูดความสนใจจากเพศชายเป็นเร่ืองที่ซับซ้อน (แม้ว่าจะเปน็เร่ืองง่าย) ในการดึงดูดเพศชายที่มี

                                           
15 David Brin, Neoteny and Two-Way Sexual Selection in Human Evolution, Accessed  

September 20, 2019, Available Form http://www.davidbrin.com/nonfiction/neoteny1.html 
16 Kana Kuraguchi, The impact of baby schema on perceived attractiveness, beauty, and 

cuteness in female adults, Accessed  September 20, 2019, Available Form 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4393829/ 
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ลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นเพศชายที่มีความสามารถในการปกป้อง หรือตอบสนองความต้องการพื้นฐาน
ได้”17 

  ข้อความดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าแรงกระตุ้นในการวิวัฒนาการทางด้านรูปลักษณ์ของ
มนุษย์นั้นมีปัจจัยจากการคัดสรรทางเพศเป็นส าคัญ ซึ่งการสร้างรูปลักษณ์ภายนอกให้มีความโดดเด่น
เพ่ือข้อได้เปรียบในการเลือกคู่นี้ คล้ายคลึงกับลักษณะการพัฒนารูปแบบของสีสันบนร่างกายนกเงือก 
และนกยูง เรียกว่า การคัดสรรแบบทางเลือก (Runaway selection)18 เป็นรูปแบบการวิวัฒนาการที่
ตัวนกตัวผู้ในเผ่าพันธุ์ที่พัฒนาขนให้มีขนาดใหญ่ และมีสีสันที่ฉูดฉาดเพ่ือเรียกร้องความสนใจจากนก
เพศเมีย  ยิ่งขนสวยมากเท่าใด ยิ่งดึงดูดเพศตรงข้ามได้เท่านั้น เป็นการเพ่ิมทางเลือกที่หลากหลาย
ให้กับการเลือกคู่ ลูกหลานที่เกิดมารุ่นต่อมาจะผลิตซ้ าวงจรนี้ และส่งต่อลักษณะทางกรรมพันธุ์ที่ดี
ให้กับลูกหลานรุ่นใหม่ไปเรื่อยๆ ท าให้ขนมีขนาดใหญ่ขึ้น มีสีที่สดใสจนกลายเป็นนกยูงอย่างที่พบเห็น
ได้ในปัจจุบัน ซึ่งทฤษฎีดังกล่าวเป็นส่วนขยายที่แยกย่อยออกมาจากทฤษฎีวิวัฒนาการ ของชาลส์ ดา
วิน (Charles Davin) ในส่วนของการคัดสรรทางเพศ  ที่กล่าวถึงการพัฒนาร่างกายส่วนหนึ่งส่วนใดของ
สัตว์ โดยที่การพัฒนาเหล่านั้นไม่มีประโยชน์ใดๆทางด้านการเอาชีวิตรอดในธรรมชาติ ใน
มนุษย์เองกระบวนการดังกล่าวได้ท าหน้าที่เช่นนี้เรื่อยมา นับตั้งแต่มนุษย์เริ่มมีวิวัฒนาการแตกย่อย
ออกมาจากวงศ์ลิงใหญ่ โดยจะเน้นไปที่ลักษณะใบหน้า และร่างกายที่เด็กลง การปรากฏขึ้นของ
กระบวนการนี้เป็นการยืนยันให้กับมนุษย์ เรื่องการถูกกล่าวขานว่าเป็นสมาชิกท่ีมีลักษณะเด็กในวงศ์
ลิงไร้หาง มนุษย์มีความคล้ายคลึงกับชิมแปนซี หรือกอริลล่าในวัยทารกมากกว่าตัวเต็มวัยเมื่อเทียบ
กับสปีชีส์อื่น รูปทรงของหน้าผากที่เป็นเส้นดิ่ง กับลักษณะการทรงตัวด้วยขาสองข้าง แสดงถึงท่าทาง
ของลิงไร้หางที่มีอายุน้อย ท าให้เห็นว่ารูปแบบที่มนุษย์เลือกจะพัฒนาลักษณะทางกายภาพคือการ
คงไว้ซึ่งความเยาว์วัย19 โดยมีตัวกระตุ้นคือสัญชาตญาณในการคัดสรรทางธรรมชาติ ผ่านการหาคู่เพ่ือ
ผลิตประชากรรุ่นหลังให้มีคุณภาพที่สุด และเมื่อน าไปเทียบกับทฤษฎีการคัดสรรแบบทางเลือก

                                           
17 David Brin, Neoteny and Two-Way Sexual Selection in Human Evolution, Accessed  

September 20, 2019, Available Form http://www.davidbrin.com/nonfiction/neoteny1.html 
18 The Editors of Encyclopaedia Britannica, Runaway selection hypothesis, Accessed 

September 20, 2019, Available Form https://www.britannica.com/science/runaway-selection-
hypothesis 

19 David Brin, Neoteny and Two-Way Sexual Selection in Human Evolution, Accessed  
September 20, 2019, Available Form http://www.davidbrin.com/nonfiction/neoteny1.html 
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ดังกล่าวจะเห็นได้ว่า การพัฒนาทางกายภาพของมนุษย์ โดยเฉพาะเพศหญิงเป็นสิ่งที่มีข้ึนเพ่ือเพ่ิม
ทางเลือกในการหาคู่ครองที่ดีที่สุด20 

  ข้อความข้างต้นเป็นเครื่องยืนยันถึงลักษณะการคงรูปลักษณ์เยาว์วัยที่มีมากกว่าใน
เพศหญิงซึ่งลักษณะดังกล่าวปรากฏให้เห็นได้ในมนุษย์เพศชายในยุคปัจจุบัน และกลายเป็นค่านิยม
ทางความงามในรูปแบบหนึ่งซึ่งปรากฏให้เห็นได้มากในวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาทิเช่น 
จีน เกาหลี และญี่ปุ่น ยิ่งเพศชายมีลักษณะภายนอกเหมือนเพศหญิงยิ่งถูกมองว่างามในนิยามของโลก
สมัยใหม่ ลักษณะดังกล่าวเรียกว่า บุรุษเพศซึ่งมีลักษณะนุ่มนวล (soft masculinity)21  ในขณะที่
รูปร่างใหญ่โต และมีขนดกตามแบบความงามดั้งเดิมของเพศชายเริ่มเป็นที่นิยมน้อยลงในฝั่งตะวันออก 
ยิ่งเป็นการแสดงเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงแบบการคงรูปลักษณ์เยาว์วัยที่ยิ่งมีมากขึ้นในมนุษย์ปัจจุบัน  

 

 2.3 การคงรูปลกัษณเ์ยาวว์ยัในชาวเอเชยี 

 การคงรูปลักษณ์เยาว์วัยในชาวเอเชีย (Neoteny in Asia) เป็นเรื่องท่ีปฏิเสธได้ยาก
ในข้อเท็จจริงที่ว่าชาวเอเชียนั้นมักจะดูอ่อนกว่าวัย และสามารถคงรูปลักษณ์ท่ีอ่อนเยาว์ไว้ได้มากกว่า
ชนชาติอ่ืนๆในวัยเดียวกัน เหตุผลที่เป็นแบบนั้น เพราะในทางวิวัฒนาการแล้ว ชาวเอเชียเป็นเผ่าพันธุ์
มนุษย์ที่สามารถรักษาไว้ซึ่งการคงรูปลักษณ์เยาว์วัยได้ดีกว่ามนุษย์กลุ่มอ่ืนๆ อ้างอิงจากหนังสือ 
Growing Young ซึ่งกล่าวถึงปัจจัยซึ่งส่งผลให้ชาวเอเชียสามารถคงรูปลักษณ์เยาว์วัยได้มากกว่าชาติ
อ่ืน ดังนี้ 

“ส่วนหนึ่งนั้นมาจากอาหารการกินของชาวเอเชียที่มีความประณีตกว่าชนชาติอื่น 
หนึ่งในผลลัพธ์คือ ความถี่ของลักษณะความงามในหมู่ชาวเอเชียทั้งชายและหญิง ยิ่งความ
ละเอียดละออของมื้ออาหารมีมากเท่าใด ยิ่งมีความตา่งของการแสดงผลแบบคงรูปลักษณ์
เยาว์วัยเท่านัน้ ตัวอย่างเช่น ในหมู่ของชนชาตทิี่มีลักษณะการคงรูปลักษณ์เยาว์วยัสูงทีสุ่ดในหมู่
เอเชียอย่างชาวญีปุ่่น ขากรรไกรล่าง และบนของเพศชายมีขนาดที่เล็ก ในขณะทีฟ่ันมีขนาด
เป็นปกติ ผลที่ตามมาคือลักษณะของการขบของฟันที่ไม่สม่ าเสมอ ซึ่งตามหลักทาง

                                           
20 David Brin, Neoteny and Two-Way Sexual Selection in Human Evolution, Accessed  

September 20, 2019, Available Form http://www.davidbrin.com/nonfiction/neoteny1.html 
21 Bao Chau, Soft Masculinity Grooming trends in Asian men, Accessed  September 20, 

2019, Available Form https://www.theworldofchinese.com/2015/09/soft-masculinity/ 
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วิวัฒนาการแล้วไม่น่าเป็นไปได้ อย่างไรก็ดีดูเหมือนจะเป็นการประนปีระนอมเพื่อความปกติ
สุขทางกายภาพ ของผู้ทีไ่ด้รับผลกระทบจากการพัฒนาทางดา้นนั้น”22  

  เหตุผลที่ แอชลีย์ กล่าวถึงม้ืออาหารไว้ในข้อความข้างต้น เพราะอาหารนั้นเป็นส่วน
หนึ่งที่เป็นปัจจัยให้เกิดการวิวัฒนาการในมนุษย์ ดังที่ ริชาร์ด แรงแฮม (Richard Wrangham) ได้กล่าว
ไว้ในหนังสือ “Catching Fire How Cooking Made Us Human” เอาไว้ว่า ในหลักฐานทางชีววิทยา
ได้พบร่องรอยสองประการ คือ  ประการแรก ซากฟอสซิลซึ่งท าให้เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงด้านสรีระ

ของมนุษย์ในช่วงเวลาสองล้านปีที่ผ่านมา โดยสามารถบอกได้ว่าการเปลี่ยนแปลงด้านสรีรวิทยา

ของบรรพบุรุษเป็นอย่างไร และเกิดขึ้นเมื่อใด นักมานุษยวิทยาเชื่อว่า หลักฐานจากซากฟอสซิล ณ 
ช่วงเวลาหนึ่งจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้บอกได้ว่าการท าอาหารเริ่มขึ้นเมื่อใด แต่ข้อมูลที่รู้กันดีคือ มนุษย์น่าจะ
รู้จักน าไฟมาช่วยให้ความอบอุ่นและให้แสงสว่างก่อนน าไฟมาท าอาหารหลายพันปี ประการที่สอง เมื่อ
เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญเรื่องการกินอาหารในสายพันธุ์ต่างๆ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสรีระ
อย่างรวดเร็วและเห็นได้อย่างชัดเจน ซึ่งหากเอ่ยถึงผลจากการใช้ไฟเพ่ือท าอาหาร เมื่อมนุษย์ปรับตัว
เข้ากับการกินอาหารสุกแล้ว ร่างกายสามารถรับประโยชน์จากการกินอาหารสุกได้ทันที และเม่ือกิน
ทุกวัน ระบบย่อยอาหารของมนุษย์จะสามารถท างานได้ดีขึ้นโดยไม่ต้องใช้พลังงานมากเท่ากับที่ใช้ใน
การย่อยอาหารดิบ (การย่อยอาหารดิบใช้พลังงานในร่างกายสูง) ผลคือมนุษย์สามารถใช้พลังงานจาก
อาหารได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว และเนื่องจากอาหารสุกให้พลังงานสูง จึงไม่จ าเป็นต้องมีกระเพาะ
อาหารขนาดใหญ่มาก23 

  นอกจากนั้นจะพบว่าอาหารจากทางตะวันออกในอดีตนั้น มีคุณค่าทางโภชนาการ
มากกว่าอาหารตะวันตก และมีข้ันตอนการปรุงที่ละเอียดละออกว่า เนื่องจากปัจจัยทางสภาพแวดล้อม 
และความหลากหลายทางชีวภาพ24 นอกจากนี้อาหารยังส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงในระดับยีน 
กระบวนการดังกล่าวเกิดขึ้นกับ “FOXP2” เป็นชนิดของเส้นใยโปรตีนที่ยึดโยงอยู่ในยีนที่ก าหนด
รูปแบบการวิวัฒนาการของมนุษย์ และลิงไร้หาง25 และเมื่อน ามาเทียบกันแล้วจะพบว่าในมนุษย์มี

                                           
22 Ashley Montagu, Growing Young, (Massachusetts: Bergin & Gravey publisher, Inc., 1998),  
23 Richard Wrangham, Catching Fire [How Cooking Made Us Human], (BA MF.MRFR OF THE 

PERSEUS BOOKS GROUP New York) 
24 Revenswood chiropractic and wellness center, EASTERN NUTRITION, Accessed 

September 21, 2019, เข้าถึงไดด้จาก https://www.rennwellness.com/acupuncture/eastern-
nutrition.html 

25  Genetic Home Reference, FOXP2 gene, Accessed  September 25, 2019, Available Form 
https://ghr.nlm.nih.gov/gene/FOXP2 
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ลักษณะยีนที่สั้นกว่า ทั้งนี้เนื่องจากมนุษย์มีการบริโภคอาหารที่ปรุงสุก ซึ่งท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
กับรูปแบบของ FOXP2 โดยเส้นใยโปรตีนดังกล่าวเป็นเส้นใยที่เชื่อมต่อกับ กรดไรโบนิวคลีอิก (RNA)26 
โดยแอชลีย์เชื่อว่ากระบวนการดังกล่าวเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ท าเกิดลักษณะการคงรูปลักษณ์เยาวว์วัยใน
มนุษย์ และส่งผลลัพธ์มากกว่าในชาวเอเชีย ซึ่งความคิดดังกล่าวได้รับการยืนยันจาก แอชลีย์ ในการ
กล่าวถึงผลลัพธ์จากการปรุงอาหารที่มีต่อชาวเอเชีย 

  จากที่กล่าวมาแสดงถึงความต่างกันของลักษณะการแสดงผลการคงรูปลักษณ์
เยาว์วัยที่เกิดขึ้นกับชาวเอเชียเมื่อเทียบกับชนชาติอ่ืน จะเห็นได้ว่าพฤติกรรม และวิถีชีวิตเข้ามามี
บทบาทในการเพ่ิมพูนผลลัพธ์ทางวิวัฒนาการดังกล่าว ซึ่งเป็นที่ยืนยันแล้วว่าชาวเอเชียนั้นเป็นมนุษย์
ประเภทที่มีลักษณะของการคงรูปลักษณ์เยาว์วัยมากกว่าชนชาติอ่ืนๆ ทั้งนี้ไม่เพียงแค่ลักษณะที่
ปรากฏให้เห็นในวัยเด็กและช่วงโตเต็มวัยเท่านั้น แต่ยังแสดงออกมาในลักษณะของการแก่ช้ากว่าอายุ
จริงทางกายภาพ และพฤติกรรม สังเกตได้จากการที่คนเอเชียมักดูอ่อนกว่าวัยเมื่อเทียบกับชนชาติ
อ่ืนๆ ตัวอย่างเช่นลักษณะของผิวพรรณที่ดูมีความชุ่มชื้นมากกว่า มีขนน้อย และผมหนา นอกจากนี้รูป
กะโหลกตรงส่วนใบหน้า และขากรรไกรยังมีความแบนกว่าอย่างเห็นได้ชัด  

 

 2.3.1 การคงรูปลกัษณ์เยาวว์ยัในวฒันธรรมเอเชยี 

  วัฒนธรรมมวลชน (pop culture) เป็นรูปแบบวัฒนธรรมที่เป็นที่นิยมของ
ผู้คนในสมัยนั้น เกิดจากการสื่อสารของบุคคล ความต้องการของวัฒนธรรมในจังหวะช่วงเวลานั้น ซึ่ง
เกิดข้ึนทุกวันและแสดงเป็นภาพลักษณ์ออกมา ซึ่งสามารถรวมได้ถึงทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการท าอาหาร 
การแต่งกาย สื่อมวลชน กีฬา หรือวรรณกรรม วัฒนธรรมประชานิยม หรือวัฒนธรรมมวลชนมักมี
ลักษณะตรงข้ามกับวัฒนธรรมระดับสูง27 วัฒนธรรมมวลชน คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความคิด มุมมอง 
ทัศนคติ ภาพลักษณ์ การเลียนแบบ และปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เชื่อกันอย่างไม่เป็นทางการว่าเป็นสิ่งที่
ชื่นชอบของสังคมท่ามกลางวัฒนธรรมกระแสหลัก ส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมสมัยนิยม เช่นเพลงป๊อปหรือ
เพลงสมัยนิยมที่จะเน้นในลักษณะตามความชอบของคนในสมัยนั้น เพลงป๊อปในญี่ปุ่นจะเรียกว่า      
เจ-ป๊อป โดยที่การ์ตูน หรือสื่อบันเทิงในรูปแบบเดียวกันนั้นสามารถจัดได้ว่าเป็นวัฒนธรรมมวลชนได้
เช่นกัน ค าจ ากัดความอย่างง่ายของวัฒนธรรมมวลชน คือ สิ่งที่มนุษย์ท าเวลาที่ไม่ได้ท างาน ซึ่งถือเป็น

                                           
26 thaibiotech.info, อารเ์อน็เอ (RNA) คอื อะไร (What is RNA), , เข้าถึงเมื่อ 25 กันยายน 2562, เข้าถึง

ได้จากhttps://www.thaibiotech.info/what-is-rna.php 
27 sucheep.kar, แนวคดิวฒันธรรมประชานยิม Popular Culture, เข้าถึงเมื่อ 25 กันยายน 2562, เข้าถึง

ได้จาก http://sucheeppost.blogspot.com/2009/05/popular-culture.html 
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กรอบการอธิบายที่ส าคัญ ต่อการศึกษาวัฒนธรรมประชานิยมในสังคมสมัยใหม่ เรมอนด์ วิลเลี่ยม 
(Raymond Williams) ให้ค าจ ากัดความอย่างง่ายต่อวัฒนธรรมมวลชนไว้ว่า  

 “วัฒนธรรมเป็นไปเพื่อกิจกรรมยามว่างของผู้คน และด้วยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างใน
ชีวิตเราล้วนเป็นกระบวนการส่งต่อและท าซ้ าต่อเนื่องอยู่ทุกวัน ขณะเดียวกันยังพร้อม
ปรับเปลี่ยนรูปแบบ กิจกรรมไปตามยุคสมัย ซึ่งวัฒนธรรมมวลชนที่กล่าวมานี้มีผลอย่าง
มากในการแสดงออกของมนุษย์ในสังคม และหากจะกล่าวถึงวัฒนธรรมมวลชนที่เปน็
วัฒนธรรมร่วมสมัยในเอเชียที่มผีลกับการแสดงออกของมนุษย์ เห็นจะเป็นวัฒนธรรมดนตรีทัง้
จากประเทศเกาหลี และญี่ปุน่ รวมถึงการ์ตูน และมงังะที่มาจากฝั่งญีปุ่่น วฒันธรรมเหล่านี้
แพร่หลายเป็นวงกวา้งอย่างรวดเร็ว” 28 

  หากจะพูดถึงค่านิยมทางความงามสิ่งที่ต้องท าความเข้าใจเป็นอย่างแรกคือความต่าง
ระหว่างเพศ (Sexual dimorphism) เป็นลักษณะที่ท าให้สามารถแบ่งแยกระหว่างเพศชายและเพศ
หญิงได้ ตัวอย่างเช่นในเพศชายจะมีลักษณะกล้ามเนื้อท่ีใหญ่และแข็งท่ือ ในขณะที่เพศหญิงจะมีส่วน
โค้งเว้ามากกว่า แต่ลักษณะดังกล่าวในชาวเอเชียนั้นมีความไม่ชัดเจน ไม่ว่าจะด้วยขนาดร่างกายที่เล็ก 
หรือลักษณะใบหน้า29 ยิ่งในปัจจุบันลักษณะของความเป็นเพศหญิงเริ่มปรากฏในเพศชายมากขึ้น 
โดยเฉพาะในหมู่ศิลปินของประเทศเกาหลี จีน และญี่ปุน ไม่ว่าจะเป็นใบหน้าที่โค้งมน ดวงตาที่กลมโต 
ร่างกายเล็ก ซ่ึงได้รับความนิยมมากขึ้น และเริ่มกลายเป็นบรรทัดฐานความงามในโลกปัจจุบันแทนที่
ชาวตะวันตกอย่างที่เคยเป็น จนถึงขั้นมีการศัลยกรรมร่างกายให้มีลักษณะดังกล่าว และเริ่มเป็นที่
แพร่หลายมากข้ึนแม้ในหมู่ชาวตะวันตก อย่างในกรณีของหนุ่มบราซิลที่ท าศัลยกรรมเพ่ือให้มีใบหน้า
คล้ายคลึงชาวเกาหลี30 แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาด้านความนิยมในรูปแบบของการคงรูปลักษณ์
เยาว์วัยในมนุษย์ ผ่านรูปแบบพฤติกรรม และค่านิยมทางสังคม นอกจากการคงรูปลักษณ์เยาว์วัยทาง
กายภาพแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ท าให้ชาวเอเชียเหนือกว่าในการพัฒนาทางด้านนี้ คือการคงรูปลักษณ์
เยาว์วัยเชิงจิตวิทยา (Psychological Neoteny) ซึ่งเป็นสิ่งที่ปรากฏชัดที่สุดในหมู่ผู้หญิงชาวญี่ปุ่น ไม่
ว่าจะเป็นวิธีพูด การแสดงออก การแต่งตัว ไปจนถึงข้าวของเครื่องใช้ ล้วนถูกปรับแต่งให้มีลักษณะที่

                                           
28 เกตุชพรรณ์ ค าพุฒ, “ปริทัศน์วัฒนธรรมสมัยนิยม : ฐานคิดและปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรม ในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต,้ วารสารภาษาและวฒันธรรมปทีี ่34 ฉบบัที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558): 7 
29 The Editors of Encyclopedia Britannica, Sexual dimorphism, Accessed September 25, 

2019, Available Form https://www.britannica.com/science/sexual-dimorphism 
30 Ryan Broderick, This Brazilian Man Had 10 Plastic Surgeries So He Could Look More Like 

A Korean Pop Star, Accessed  September 30, 2019, Available Form 
https://www.buzzfeednews.com/article/ryanhatesthis/this-brazilian-man-had-10-plastic-surgeries-
so-he-could-look  
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น่ารัก ซึ่งสามารถสร้างแรงดึงดูดให้แก่เพศตรงข้ามได้ในหลายความหมาย ลักษณะเหล่านี้หลอม
รวมกลายเป็นส่วนหนึ่งกับวัฒนธรรมญี่ปุ่น31  และเป็นที่รู้จักโดยคนส่วนมากในชื่อ วัฒนธรรมคาวาอี้ 
(Kawaii culture)32  

  วัฒนธรรมคาวาอี้ เป็นสิ่งใหม่ที่เพ่ิงเกิดมา ในช่วง10ปีมานี้ จัดเป็นวัฒนธรรมมวลชน
รูปแบบหนึ่ง ค าว่า “คาวาอ้ี” (kawaii) กลายเป็นที่รู้จักกันในระดับโลก ซึ่งค าว่า “คาวาอ้ี” มี
ความหมายตรงกับค าว่า pretty, cute, lovely และ charming ในภาษาอังกฤษซึ่งตรงกับค าว่า 
“น่ารัก” ในภาษาไทย  ค านี้นิยมใช้กันในหมู่คนหนุ่มสาว  โดยทั่วไปแล้วมักใช้บ่งบอกถึงความน่ารักใน
แบบผู้หญิงหรือสิ่งที่น่าดูแลทะนุถนอม ถือเป็นแฟชั่นที่ได้รับความนิยมมากในหมู่วัยรุ่น ซึ่งกระจุกตัว
อยู่ในเขตฮาราจูกุท่ีเป็นแหล่งรวมแฟชั่นในประเทศญี่ปุ่น33  

  วัฒนธรรมคาวาอี้ดังกล่าวไม่เพียงปรากฏอยู่ในการแต่งตัวเท่านั้น แต่ยังมีในรูปแบบ
ของความน่ารักในตัวการ์ตูน อาทิเช่น คิตตี้ โดราเอมอน หรือโตโตโร่ ซึ่งปรากฏในสินค้าและบริการใน
หลากหลายรูปแบบ ทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นภาพแทนของความน่ารักในวัฒนธรรมญี่ปุ่นสมัยใหม่ท่ีเป็น
ที่รู้จักแพร่หลายไปท่ัวโลก และท าให้ญี่ปุ่นได้รับการขนานนามว่าเป็นประเทศท่ีน่ารัก แต่ทัง้นี้ความ
น่ารักในรูปแบบของการคงรูปลักษณ์เยาว์วัยไม่เพียงปรากฏอยู่ในวัฒนธรรมญี่ปุ่นสมัยใหม่เท่านั้น ถ้า
สืบย้อนกลับไปถึงรากเหง้าของวัฒนธรรมญี่ปุ่น นับตั้งแต่ยุคโจมง (ยุคก่อนประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น) มี
ประติมากรรม โดกุ (DOGU) ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นวีนัสวิลลันดอฟแห่งวัฒนธรรมญี่ปุ่น เนื่องจากมีเนื้อหา
ร่วมกันว่าเป็นเทพมารดาผู้เป็นสัญลักษณ์แห่งการตั้งครรภ์ โดยจุดเด่นของโดกุนี้ คือดวงตาที่กลมโต 
ศีรษะที่ใหญ่ และมีช่วงตัวเล็กคล้ายกับเด็กทารก ซึ่งเป็นลักษณะที่คล้ายคลึงกับการคงรูปลักษณ์
เยาว์วัยที่พบได้ในมนุษย์ นอกจากโดกุแล้ว ลักษณะดังกล่าวยังมีปรากฏอยู่ในศิลปวัตถุของชาวญี่ปุ่น
อีกหลายชิ้น ตัวอย่างเช่นงานปั้นดินเผาที่จ าลองเป็นรูปสัตว์ต่างๆ ซึ่งดูแล้วมีลักษณะร่างกายที่กลมกลึง
น่ารัก หรือลักษณะของพระพุทธรูป และเทวรูปคุ้มครองที่มีลักษณะเหมือนกับเด็กท้ังในเชิงกายภาพ 
และวิธีคิดท่ีว่าด้วยความไร้อัตตา ในพงศาวดารญี่ปุ่นมีวีรบุรุษอยู่จ านวนหนึ่งที่ถูกกล่าวถึงว่ามีลักษณะ
เหมือนผู้หญิง เช่นในเรื่องราวของ มินะโมะโตะ โนะ โยะชิสึเนะ (Minamoto no Yoshitsune) ผู้พัน

                                           
31 CLAY RISEN, Psychological Neoteny, Accessed  September 30, 2019, Available form 

https://www.nytimes.com/2006/12/10/magazine/10section3a.t-3.html 
32 Emma Taggart, What is Kawaii? Discover What Led to Japan’s Culture of Cuteness, 

Accessed  September 30, 2019, Available form https://mymodernmet.com/kawaii-art-japanese-
culture/ 

33 Sawada Tomomi, “คาวาอี”้ (Kawaii) คอือะไร? รูจ้กัทกุความนา่รกัแบบแบบญีปุ่น่, เข้าถึงเมื่อ 30 
September 2562, เข้าถึงได้จาก https://matcha-jp.com/th/3081 
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ของกลุ่มนักรบมินะโมะโตะในญี่ปุ่น ซึ่งมีอุดมการณ์ในการรวมแผ่นดินญี่ปุ่น   ในช่วงระหว่างปลายยุค
เฮอังถึงต้นยุคคะมะกุระ เป็นหนึ่งในต านานของผู้กล้าของญี่ปุ่น ซึ่งมักจะมีการกล่าวถึงในทาง
วรรณกรรม และทางภาพยนตร์ ในขณะที่เขาอายุ 14 ปี ในตอนที่ต่อสู้กับ เบงเค (Benkei) ณ สะพาน
โกะโจ โดยภาพในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี18-19 ที่น าเสนอฉากนี้ มักจะวาด มินะโมะโตะ โนะ โยะชิสึเนะ 
ให้แต่งกายคล้ายผู้หญิง (ตามเรื่องเล่าต้นฉบับ) และมีลักษณะภายนอกที่เหมือนผู้หญิงเช่นกัน34 

  ในส่วนของลักษณะการคงรูปลักษณ์เยาว์วัยที่ปรากฎในวัฒนธรรมไทยจะมาใน
รูปแบบของค่านิยมทางความงาม กระแสของภาพยนตร์ และดนตรีญี่ปุ่น ซ่ึงเป็นที่นิยมในประเทศไทย
ในช่วงปี พ.ศ. 2523-2543  กระแสแฟชั่นในช่วงนั้นจึงเป็นไปตามที่ถูกน าเสนอผ่านสื่อ ทั้งเรื่องทรงผม
รากไทร และการแต่งตัวแบบเดียวกับศิลปินนักร้อง เรียกว่า J Pop เช่นเดียวกัน ค่านิยมทางความงาม
ที่ยุคนั้นใช้จะเป็นลักษณะทางชาติพันธุ์ของชาวญี่ปุ่นเป็นบรรทัดฐาน เช่น ผิวขาว ตวัเล็ก ตาโต รวมไป
ถึงเรื่องของการแสดงออก และในยุคนี้เองที่คนไทยเริ่มรู้จักใช้ค าว่าคาวาอ้ี ตามวัฒนธรรมคาวาอี้ของ
ญ่ีปุ่น เพ่ีอใช้นิยามถึงความน่ารัก และกลายเป็นค าโฆษณาที่ผลิตภัณฑ์ทางความงามใช้เพ่ือขายสินค้า 
ตัวอย่างเช่น ‘สวยแบบคาวาอี้’ ดังนั้นความเด่นชัดด้านค่านิยมทางความงามที่ว่าด้วยความน่ารักจึงเริ่ม
เด่นชัดขึ้นมาในประเทศไทย และเป็นที่แพร่หลายมากในหมู่วัยรุ่น ตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2523-2543 เป็น
ต้นมา 

  ในเวลาต่อมากระแสนิยมเกาหลีกลายเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมมากจากการเข้ามา
ของละคร และดนตรีป๊อปจากประเทศเกาหลีใต้ เริ่มต้นนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา ณ ตอนนั้น
กระแสศิลปินนักร้องแบบกลุ่มอย่าง Girls’ Generation เป็นกระแสไปทั่วโลก และเป็นที่นิยมใน
ประเทศไทย ประกอบกับในช่วงก่อนหน้านี้ในปี พ.ศ. 2549 ละครโทรทัศน์เรื่อง แดจังกึม เป็นที่นิยม
อย่างมาก ท าให้ในช่วงเวลานั้นกระแสนิยมวัฒนธรรมเกาหลี หรือ เค ป๊อป (K Pop) ขึ้นสู่จุดสูงสุดใน
ประเทศไทย และสูงยิ่งกว่าในสมัยที่ เจ ป๊อป เป็นก าลังเป็นที่นิยม จึงตามมาด้วยค่านิยมทางความ
งามแบบเกาหลี ซึ่งในกรณีบรรทัดฐานทางความงามของประเทศเกาหลีนั้น  แตกต่างจาก
ประเทศอ่ืนที่กล่าวมาข้างต้นเนื่องจากมาตรฐานทางความงามของเกาหลีนั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไข
ทางการแพทย์ อย่างเช่น ศัลยกรรม ท าให้รูปแบบความงามนั้นสามารถเป็นได้อย่างที่ต้องการ และสิ่ง
นี้เองที่เป็นเบื้องหลังความส าเร็จในการส่งออกสื่อบันเทิงของประเทศเกาหลีใต้  

                                           
34 Original nineteenth century Japanese woodblock prints, Toshidama Japanese Prints, 

Accessed  September 25, 2019, Available form 
https://toshidama.wordpress.com/2012/04/23/tomoe-gozen-woman-warrior/ 
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  ความงามแบบเกาหลีกลายเป็นมาตรฐานทางความงามที่สังคมไทยให้คุณค่าอย่างมาก 
สินค้า และบริการทางความงามท่ีมาจากเกาหลีกลายเป็นส่วนหนึ่งกับวัฒนธรรมร่วมสมัยในประเทศ
ไทย และได้หลอมรวมกับวัฒนธรรมมวลชน กลายเป็นค่านิยมทางสังคมที่ส่งผลโดยตรงกับวิถีชีวิตของ
วัยรุ่นในยุคนั้นอย่างมาก ทั้งเรื่องแฟชั่นการแต่งตัว หรือการจัดการรูปลักษณ์ผ่านการแต่งหน้าด้วย
เครื่องส าอาง และในบางกรณีจะใช้ร่วมกับคอนแทคเลนส์ที่ท าให้ดวงตาดูโต หรือที่เรียกว่าแฟชั่นบิ๊ก
อาย รวมถึงการน าเสนอตัวตนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการจัดท่าทางในการถ่ายภาพให้เกิดความ
น่ารัก มีความส าคัญมากต่อการแสดงตัวแก่สาธารณะ ตัวอย่างเช่น การดุนแก้มให้ดูป่อง หรือการก้ม
ใบหน้าให้เกิดการเน้นให้ดวงตาดูโตกว่าปกติ และในยุคนี้เองที่เกิดค าศัพท์แสลงที่ใช้กันในหมู่วัยรุ่น สื่อ
บันเทิง และการโฆษณา อย่างค าว่า “แอ๊บแบ๊ว”35 ซึ่งจัดเป็น วัฒนธรรมย่อย (sub culture) ที่มีกลุ่ม
หนึ่งใช้สื่อสารกันและเป็นภาษาเฉพาะกลุ่มท่ีมีการเปลี่ยนผ่านอัตลักษณ์ รวมถึงการประดิษฐ์ค าพูดให้
เข้ากับอัตลักษณ์ของตน โดยวีธีการลดรูปค าและการผสมค า รวมถึงสร้างเสียงใหม่เพ่ือให้เกิดลักษณะ
เฉพาะตัว เช่น "แอ๊บ" มาจากการยืมค า abnormal แต่ลดรูปเหลือ ab ซึ่งหมายถึงผิดปกติ ผสมกับค า
ว่า “บ้องแบ๊ว” หมายถึงน่ารัก สดใส ไร้เดียงสา ซึ่งในยุคนั้นเป็นปัญหาทางด้านพฤติกรรมในหมู่วัยรุ่น 
แต่ถ้าหากมองย้อนกลับไปจากท่ีมาของวัฒนธรรมเหล่านี้แล้วจะพบว่า วัฒนธรรมนี้เป็นรูปแบบ
ทางการแสดงออกเชิงพฤติกรรมเพ่ือเรียกร้องความสนใจจากเพศตรงข้ามที่เกิดข้ึนในทั้งเพศหญิง และ
เพศชายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งกับการวิวัฒนาการในเชิงการคัดสรรทางเพศซึ่งอยู่ในสัญชาติญาณของมนุษย์
ดังที่กล่าวไว้แล้วก่อนหน้านี้ ทั้งหมดนี้จึงเป็นเพียงสิ่งที่เกิดข้ึนมาโดยตลอดผ่านกระบวนการหล่อหลอม
ทางสังคมของมนุษย์  

  

  

 

 

 

 

 

                                           
35 ชลเทพ ปั้นบุญชู, ภาษาแอบ๊แบว๊ วกิฤตกิารณท์างวฒันธรรม หรอืววิฒันท์างภาษา?, เข้าถึงเมื่อ 30 

กันยายน 2562, เข้าถึงได้จาก http://oknation.nationtv.tv/blog/chonlathep/2007/08/09/entry-1 
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 2.4 การคงรูปลกัษณเ์ยาวว์ยัในสื่อสรา้งสรรค ์

2.4.1 การคงรูปลกัษณ์เยาวว์ยัในการต์นู และแอนิเมชนั 

 วัฒนธรรมประชานิยมส่งผลโดยตรงต่อสื่อสร้างสรรค์ เพราะแต่เดิมวัฒนธรรม
ดังกล่าวถูกแพร่กระจายสู่มวลชนโดยสื่อหลากหลายประเภท อาทิเช่น ดนตรี ภาพยนตร์ หรือสินค้า
ต่างๆ แต่ทั้งนี้หากมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งกลายเป็นที่นิยมขึ้นมามากกว่าสิ่งอื่น สิ่งนั้นจะถูกให้ความส าคัญใน
ฐานะค่านิยมกระแสหลัก และส่งผลต่อเนื้อหา และรูปแบบในการน าเสนอของสื่อต่างๆ ตัวอย่างเช่น 
หาก ณ ช่วงเวลานั้นวัฒนธรรมเกาหลีเป็นค่านิยมกระแสหลัก สื่อต่างๆจะน าเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับ
เกาหลี หรือในปัจจุบันที่รูปแบบการรับชมสื่อผ่านระบบสตรีมมิ่ง (steaming) ซึ่งเป็นระบบการฉาย
ภาพยนตร์ หรือละครผ่านเว็ปไซต์เป็นที่นิยม การผลิตสื่อต่างๆจึงสร้างออกมาเพ่ือรองรับระบบ
ดังกล่าวมากขึ้น จึงจะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมที่เป็นที่นิยมจะมีอิทธิพลต่อรูปแบบของสื่อในช่วงที่กระแส
ทางวัฒนธรรมนั้นๆเป็นที่นิยมอย่างมาก ซึ่งวัฒนธรรมการ์ตูนจัดได้ว่าเป็นวัฒนธรรมประชานิยมใน
รูปแบบสื่อสร้างสรรค์ท่ีเข้าถึงบุคคลทั่วไปได้ง่าย ส่งผลให้ได้รับความนิยมสูง และมีอิทธิพลต่อสังคมอยู่
มาก มีงานวิจัยชื่อ “ปริทัศน์วัฒนธรรมสมัยนิยม: ฐานคิดและปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรม ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวถึงการ์ตูนและสื่อบันเทิงในแง่อุตสาหกรรมที่เป็นวัฒนธรรมมวลชนไว้ว่า  

“นับตั้งแตช่่วงทศวรรษที่ 1980 เป็นต้นมา วฒันธรรมสมัยนิยมได้ระเบดิตัวขึ้น 
(atom bomb) จากสินคา้ทางวัฒนธรรมสมัยนิยมทีท่ยอยเกิดขึ้นในหลายประเทศในภูมิภาค 
อาทิ ภาพยนตร์ รายการโทรทศัน์ เพลงป๊อป การ์ตนูแอนิเมชัน หนังสือการ์ตูน และนติยสาร
แฟชั่น (รวมเรียกว่าอุตสาหกรรมสื่อบันเทิง) พร้อมกับแพร่ขยายข้ามเขตแดนทางเชื้อชาติและ
ภูมิภาค ได้อีกด้วย ปัจจุบันไม่มีกระแสวัฒนธรรมใดที่ทรงอทิธิพลเพียงกระแสเดียวหรือเป็น
สินค้าทางวฒันธรรมที่มาจากแหล่งใดแหล่งเดียว หากแต่เปน็ความหลากหลายของสินคา้ทาง 
วัฒนธรรม ภาพลักษณ ์และแฟชั่นนยิมซึ่งส่งออกมาจากศูนย์กลางตา่งๆ (multiple centers) 
สู่การผ่านข้ามทางวฒันธรรม (transculturation) ระหว่างพื้นที่ทางสังคมด้วยการสื่อสารทาง 
วัฒนธรรมระหว่างกนั อาท ิ การชมรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทยีม การชมทัวร์คอนเสิร์ต เปน็

ต้น”36 ข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมในรูปแบบสื่อบันเทิง โดยเฉพาะ
การ์ตูนนั้นสามารถเข้าถึงกลุ่มคนได้ง่าย เนื่องจากมีความหลากหลาย และง่ายต่อการ
ได้รับความบันเทิงในการเสพ โดยวัฒนธรรมประชานิยมที่โดดเด่น และเป็นที่นิยม
กว้างขวางมากท่ีสุดคือ วัฒนธรรมจากประเทศญี่ปุ่น เช่น วัฒนธรรมคาวาอี้ท่ีกล่าวไว้

                                           
36 เกตุชพรรณ์ ค าพุฒ, “ปริทัศน์วัฒนธรรมสมัยนิยม : ฐานคิดและปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรม ในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต,้ วารสารภาษาและวฒันธรรมปทีี ่34, ฉบับท่ี 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558): 16-17 
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ข้างต้น ว่าวัฒนธรรมความน่ารักในญี่ปุ่นนั้นได้รับความนิยมอยู่ในกลุ่มวัยรุ่นย่านชินจูกุ 
และขยายขอบเขตออกมากลายเป็นค่านิยมทางด้านแฟชั่น และสื่อบันเทิง ส่วนหนึ่งเป็น
เพราะความน่ารักนั้นเป็นสิ่งสากล ที่มนุษย์สามารถรับรู้ได้เหมือนกัน อย่างไรก็ดี ความ
น่ารักแบบวัฒนธรรมประชานิยมในประเทศญี่ปุ่นนั้น ส่วนหนึ่งมีต้นทางมาจากสื่อบันเทิง
ตะวันตกในรูปแบบของการ์ตูน โดยเฉพาะภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชันจากดิสนีย์ แสดง
ให้เห็นถึงการส่งผ่าน และพัฒนารูปแบบของวัฒนธรรมสื่อบันเทิงที่ส่งอิทธิพลอย่างมาก
จนถึงปัจจุบัน 

  ภาพวาดของ เรอเน มากริตต์ (Rene Magaitte) “Treachery of imaged” เป็น
ภาพวาดไปป์ ที่มีข้อความเขียนก ากับไว้ว่า “นี้ไม่ใช่ไปป์” เพ่ือต้องการจะสื่อสารว่าภาพวาดนั้นเป็น
เพียงสิ่งจ าลองจากวัตถุจริง โดยเรียกภาพแทนเหล่านี้ว่า ไอคอน  (Icon) ค าๆ นี้มีความหมาย
หลากหลายขึ้นอยู่กับบริบท แต่ในที่นี้ไอคอนหมายถึง รูปภาพที่ใช้น าเสนอแทนตัวบุคคล สัตว์ สถานที่ 
สิ่งของ ความคิด ซึ่งอาจฟังดูคล้ายกับความหมายของ “สัญลักษณ์” แตรู่ปภาพที่เรียกกันว่าสัญลักษณ์ 
เป็นหมวดหมู่ย่อยของไอคอนอีกทีหนึ่ง ตัวอย่างเช่น สัญลักษณ์ทางศาสนาอย่าง หยิน-หยาง ที่มีภาพ
แทนเป็นวงกลมขาวด า แสดงถึงความสมดุลที่เป็นชุดความคิดหลักของศาสนานั้นๆ หรือตัวอักษรและ
ตัวเลขที่ใช้แทนค่าความหมายที่เข้าใจร่วมกันระหว่างบุคคลในชุมชน ซึ่งเป็นรูปแบบที่มีความหมาย
ตายตัวเพราะถูกใช้แทนค่าสิ่งนามธรรม อย่างค า หรือจ านวน ต่างจากรูปแบบสุดท้ายที่เป็นไอคอน
แบบรูปภาพ ที่เป็นรูปแบบของภาพวาดที่ลอกเลียนมาจากบุคคลจริง ถึงแม้ ภาพวาดจะไม่มีอะไรที่
เหมือนคนจริง ทั้งในเรื่องของมิติที่แน่นอนอยู่แล้วว่าภาพวาดนั้นเป็นเพียงระนาบ 2 มิติ รายละเอียดที่
น้อยกว่าสิ่งจริง หรือกระทั่งข้อเท็จจริงที่ว่าภาพนั้นไร้ซึ่งชีวิต แต่เรายังรู้สึกว่าภาพวาดนั้นมีความ
สมจริง เนื่องจากการรับรู้ผ่านสามัญส านึกว่านี้คือภาพของมนุษย์  และต่อให้ภาพวาดมนุษย์จะมีการ
ตัดทอนจากความเป็นจริงไปจนเหลือเพียงแค่ลายเส้นง่ายๆ หรือจุดสองจุดที่ลอยอยู่เหนือเส้นแนว
นอน เรายังคงสามารถรับรู้ได้ว่าภาพนี้คือมนุษย์ ไอคอนแบบนี้มีชื่อเรียกว่า “การ์ตูน” ซึ่งมนุษย์
สามารถรับรู้ได้ว่ารูปภาพที่ตัดทอนเหล่านี้เป็นรูปของมนุษย์ เนื่องจากมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ถือตนเป็น
ศูนย์กลาง เราสามารถท่ีจะเห็นใบหน้าของมนุษย์ได้แม้กระทั่งจากสิ่งของ เช่น รูปลั๊กไฟสามตา หน้า
รถยนต์ หรือกระทั่งดวงดาวที่เรียงตัวอยู่เหนือพระจันทร์เสี้ยว37 ตราบเท่าที่สิ่งนั้นๆ มีการเรียงตัวใน
ต าแหน่งเดียวกับอวัยวะบนใบหน้าของมนุษย ์ สิ่งนี้เองที่ท าให้การ์ตูนเกือบจะไร้ขีดจ ากัดในการสร้าง
สรรค์ จึงเป็นการเอื้อต่อการตัดทอนให้เกิดรูปแบบของการคงรูปลักษณ์เยาว์วัย ที่สะท้อนจากอุดมคติ
ของมนุษย์ซึ่งเกิดข้ึนได้ในสื่อประเภทการ์ตูน เพราะไม่ว่าดวงตาจะใหญ่ หรือปากจะเล็กเพียงใด ตราบ

                                           
37 SCOTT McCLOUD, Understanding Comic, (New York: Harper Perennial, 1993): 25-33. 
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ใดที่การเรียงตัวของอวัยวะบนใบหน้าอยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสม มนุษย์จะยังคงสามารถรับรู้ถึงความมี
ชีวิตจากตัวการ์ตูนเหล่านั้นได้ สิ่งนี้เองที่ท าให้คุณลักษณะของความน่ารักซึ่งถือเป็นลักษณะคง
รูปลักษณ์เยาว์วัย ในตัวการ์ตูนสามารถเพ่ิมข้ึนมาได้เท่าท่ีผู้สร้างต้องการ 

  จากที่กล่าวมาข้างต้นจะพบว่า ลักษณะการคงรูปลักษณ์เยาว์วัยนี้มักแสดงตัวผ่าน
งานฝีมือ และศิลปวัตถุของมนุษย์มาโดยตลอด และฝังรากลึกมาจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตา งาน
ออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ และท่ีเด่นชัดที่สุดคือผลงานการ์ตูน ซึ่งมีลักษณะที่ตัดทอนให้เกิดความเรียบ
ง่าย และคงไว้ซึ่งจุดเด่นส าคัญที่ใช้เพื่อการสื่อสาร เพ่ือเรียกร้องความสนใจ ส่วนนั้นคือใบหน้า แน่นอน
ว่าใบหน้าต้องมีลักษณะที่น่ารักเพ่ือการนั้น อย่างไรก็ดีการ์ตูนในยุคแรกๆ ไม่ได้มีความน่ารักอย่างที่
เห็นในยุคนี้ เช่นเดียวกับมนุษย์ที่ต้องผ่านการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพจากสภาพแวดล้อมและ
การวิวัฒนาการ ตัวการ์ตูนได้ผ่านการออกแบบมาหลายครั้งตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป จะมีลักษณะ
ภายนอกที่น่ารักมากข้ึนตามพัฒนาการที่ตัวการ์ตูนนั้นถูกออกแบบใหม่ 

 

 
 ภาพที่1 วิวัฒนาการของมิคกี้เมาส ์                                                                                             
 ที่มาภาพ: Slide Share, Krista Kennedy, Accessed  September 30, 2019, Available Form 
 https://www.slideshare.net/kakennedy/in-defense-of-ugly-animals-by-sara-mcdonnell/23-
 The_evolution_of_Mickey_Mouse 
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  “Mickey Mouse” (มิคกี้เมาส์) ตัวการ์ตูนที่ประสบความส าเร็จที่สุดในโลกตัวหนึ่ง ที่
ผ่านการพัฒนามาตลอด 90ปี ถึงแม้หน้าตาของมิคกีใ้นช่วงแรกจะแตกต่างจากปัจจุบันอยู่มาก      
(ภาพท่ี1) แต่ในสมัยนั้นถือว่าเป็นตัวการ์ตูนที่มีหน้าตาน่ารักตัวหนึ่ง หากแต่สิ่งที่ไม่ได้น่ารักตามไปด้วย
คือพฤติกรรม เช่นเดียวกับการ์ตูนในยุคเดียวกัน ที่มาหลังจากการเกิดมาของมิคกีเ้มาส์เพียงไม่ก่ีปี
อย่าง ทอมส์และเจอรี่ (Tom and Jerry) การ์ตูนถูกสร้างขึ้นเพ่ือความบันเทิงในรูปแบบที่เข้าใจง่าย 
และเน้นการสื่อสารด้วยภาษากายมากกว่าค าพูด ท าให้ในช่วงนั้นภาษากายของการ์ตูนจึงถูกสร้างข้ึน
ให้เกินความเป็นจริง เราถึงได้เห็นตัวการ์ตูนที่ยืดแขนขา หรือกระท าสิ่งต่างๆ กับร่างกายตนเองเพ่ือ
สื่อสารทางอารมณ์ต่อผู้ชม อย่างการทุบศีรษะตัวเองด้วยค้อนขนาดใหญ่ เพ่ือแสดงถึงความไม่พอใจ
บางอย่างและด้วยขีดจ ากัดทางร่างกายที่ไร้ขอบเขตนี้ ท าให้การ์ตูนในยุคนั้นน าเสนอความบันเทิงใน
รูปแบบของความรุนแรงเพ่ือให้เกิดความขบขันได้อย่างเต็มที่ ในยุคเริ่มแรกของมิคก้ีเราจึงได้เห็นการ
ทารุณกรรมสัตว์ และบุคคลในรูปแบบต่างๆมากมาย โดยไม่มีผลที่ตามมา ไม่ว่าจะด้วยภาษากายที่เกิน
จริงจนลืมคิดไปว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้า คือ การน าเสนอภาพความรุนแรง หรือการไม่กล่าวถึงความเจ็บป่วย
ทางร่างกายในระยะยาว เพราะสุดท้ายทุกส่วนของร่างกายจะกลับมาเหมือนเดิมเม่ือจบตอนนั้นๆ ไป 
แต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดสิ่งที่ท าให้ความรุนแรงถูกมองข้ามคือภาพลักษณ์ของตัวการ์ตูนที่มีความน่ารัก 
และมีพ้ืนฐานด้านพฤติกรรมที่เหมือนเด็ก ที่ท าบางอย่างด้วยอารมณ์ โดยไม่ไตร่ตรองถึงผลกระทบที่
ตามมา และเมื่อถึงจุดหนึ่งสังคมได้ตระหนักว่าการ์ตูนนั้นมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของเด็ก การ
น าเสนอเนื้อหาจึงเป็นมิตรต่อผู้ชมที่เป็นเด็กมากข้ึน และในช่วงนี้เองที่เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นกับ
หน้าตาของมิคกีเ้มาส์ สัดส่วนของศีรษะมีขนาดที่ใหญ่ข้ึน สวนทางกับร่างกายที่ดูจะมีขนาดเล็กลง 
อย่างไรก็ดสีัดส่วนของร่างกายมิคกี ้ ได้พัฒนาเรื่อยมาเพ่ือให้ดูมีความเป็นมิตรกับผู้ชมตามทิศทางการ
น าเสนอเนื้อหาที่เปลี่ยนไปจนกลายมาเป็นการ์ตูนที่น้อยคนจะไม่รู้จักในทุกวันนี้ การเปลี่ยนแปลงของ
มิคกี้ที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด เป็นรูปแบบที่คล้ายกับการวิวัฒนาการรูปแบบคงรูปลักษณ์เยาว์วัยใน
มนุษย์ ซึ่งมีผลโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวชี้ให้เห็นถึง
ผลกระทบด้านพฤติกรรมที่มีโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพ ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลง
ทางด้านภาพลักษณ์ดังกล่าวยังไม่ได้หยุดลงโดยสิ้นเชิง แม้ในปัจจุบันการพัฒนาทางด้านกายภาพของ
ตัวการ์ตูนยังคงเป็นไป และเปลี่ยนไปตามรูปแบบพฤติกรรม หรือค่านิยมทางสังคมของมนุษย์ 
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 ภาพที่2 ภาพเปรียบเทียบเจ้าหญิงดิสนีย์ใน ปัจจุบัน และอดตี                                            
 ที่มาภาพ: SCIENCE CONNECTED, NEOTENY: WHY DISNEY PRINCESSES LOOK LIKE  
 BABIES, Accessed  September 30, 2019, Available Form      
 https://magazine.scienceconnected.org 

  

  อีกกรณีหนึ่งของการ์ตูนดิสนีย์ที่ถูกน าไปเชื่อมโยงกับการพัฒนารูปแบบคงรูปลักษณ์
เยาว์วัย คือ เจ้าหญิงดิสนีย์ ซึ่งเป็นแอนิเมชันชุดที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากทั่วโลก เจ้าหญิงดิสนีย์
คนแรกอย่างซินเดอเรล่า (Cinderella) ปรากฏตัวในร่างของเด็กสาวอายุ18 ซึ่งผ่านกระบวนการสร้าง 
โดยที่ส่วนหัวถูกขยายจากขนาดจริงด้วยเหตุผลด้านการสร้างให้มีลักษณะที่เหมือนเด็ก อย่างไรก็ดี เจ้า
หญิงดิสนีย์นับตั้งแต่สโนไวท์เป็นต้นมา ได้ผ่านการพัฒนาทางกายภาพมาตลอด โดยส่วนที่เห็นได้ชัด
ที่สุดคือลักษณะภายนอกท่ีดูเหมือนเด็กมากขึ้น ในบทความ NEOTENY: WHY DISNEY PRINCESSES 
LOOK LIKE BABIES ระบุไว้ว่า ในช่วงต้นของแอนิเมชันดิสนีย์ เจ้าหญิงมีลักษณะภายนอกที่เป็นไป
ตามช่วงวัย หรือเป็นผู้ใหญ่ แต่เมื่อเวลาผ่านไป ลักษณะภายนอกดังกล่าวได้มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 
สัดส่วนของร่างกายเปลี่ยนไป ศีรษะมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่อเทียบกับร่างกาย และดวงตามีขนาดใหญ่ข้ึน
เมื่อเทียบกับศีรษะ และความเปลี่ยนแปลงที่เด่นชัดที่สุดคือในภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องโฟรเซ่น 
(Frozen)  ตัวละครเจ้าหญิงที่ในเรื่องมีอายุ 22 ปี แต่มีสัดส่วนร่างกายของเด็กอายุ 8 ขวบ หรือเจ้าหญิง
โมอานา (Moana) ที่มีอายุ 16 ปี กลับมีสัดส่วนร่างกายของเด็กอายุ 4 ขวบ แสดงให้เห็นว่า ยิ่งวันเวลา
ผ่านไป ลักษณะภายนอกของเจ้าหญิงดิสนีย์ยิ่งมีลักษณะเหมือนเด็กมากข้ึน38 

   

                                           
38 Dr. Joe Hanson, NEOTENY: WHY DISNEY PRINCESSES LOOK LIKE BABIES, Accessed  

September 30, 2019, Available Form https://magazine.scienceconnected.org/2018/08/neoteny-
why-disney-princesses-look-like-babies 
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  ลักษณะการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ไม่เพียงเกิดขึ้นกับเจ้าหญิงดิสนีย์เท่านั้น แต่ยังเกิด
ขึ้นกับตัวการ์ตูนอ่ืนๆ ที่มีอายุมาก และผ่านการออกแบบใหม่มาหลายครั้ง ตัวอย่างเช่น มิคกีเ้มาส์ที่
กล่าวไว้ข้างต้น ทิศทางการออกแบบตัวการ์ตูนเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา และลักษณะที่เปลี่ยนแปลง
อย่างเห็นได้ชัดคือ ยิ่งตัวละครนั้นอยู่มานานเพียงใดลักษณะที่ถูกออกแบบใหม่ยิ่งดูเด็กลงเท่านั้น ซึ่ง
เป็นลักษณะเดียวกับหลักการของทฤษฎีการคงรูปลักษณ์เยาว์วัย ที่สิ่งมีชีวิตจะมีลักษณะภายนอกท่ี
เด็กลงเนื่องจากการวิวัฒนาการเพื่อความอยู่รอด และสร้างแรงกระตุ้นโดยตรงต่อสัญชาตญาณมนุษย์ 
ท าให้รู้สึกเอ็นดูต่อลักษณะที่เหมือนเด็ก ซึ่งการถูกกระตุ้นดังกล่าวในมนุษย์เป็นค าตอบในความส าเร็จ
ของการออกแบบตัวละครของดิสนีย์ ในบทความจิตวิทยาของเจ้าหญิงตาโต (The Psychology of 
Giant Princess Eyes) ได้ขยายความถึงเจตนาในการออกแบบตัวละครของดิสนีย์ไว้ว่า “หาก เอเรียล 
(Ariel)39 มีดวงตาขนาดปกติ พวกเราคงมีความปลาบปลื้มในตัวเธอน้อยกว่านี้ และหันไปสนใจส่วน
หางที่เต็มไปด้วยเกล็ดของเธอในทันทีอย่างเลี่ยงไม่ได้ การถกเถียงเรื่องความยอดเยี่ยมของเจ้า
หญิงดิสนีย์เป็นเรื่องที่ผ่านเลยกาลเวลามานานมากแล้ว แต่มันเป็นเรื่องที่ปฎิเสธไม่ได้อย่างพอควร ว่า
ผู้หญิงในภาพยนตร์แอนิเมชันของดิสนีย์มีความเป็นเด็กสาวที่น่ารักซ่ึงเป็นสิ่งที่เราเห็นจนชินชา และ
เมื่อพิกซ่า (Pixar) ตัดสินใจออกแบบ เมอร์ริดา (Merida) ตัวละครหลักจากเรื่อง เบรฟ (Brave) เธอมี
ช่วงเอวที่เล็กลง และมีผมที่หนาใหญ่ขึ้น”40 

  จากข้อความข้างต้นชี้ให้เห็นถึงที่มาของการเปลี่ยนแปลงลักษณะภายนอกของเจ้า
หญิงดิสนีย์ เป็นการอธิบายว่าเหตุใดสูตรส าเร็จของเจ้าหญิงเหล่านี้ถึงมีประสิทธิภาพ  ดวงตาขนาด
ใหญ่ คางเล็ก และจมูกสั้น ท าให้พวกเธอนั้นดูเหมือนกับเด็กทารก ซึ่งสร้างบรรยากาศแห่งความไร้
เดียงสา และความเปราะบางเป็นหลักฐานว่า ผู้ใหญ่ที่มีลักษณะใบหน้าคล้ายเด็กนั้นจะมีบุคลิกที่ดู
ไม่เจ้าเล่ห์เป็นที่ถูกใจ และเป็นมิตร เป็นความจริงที่ว่าบุคคลิกภาพของเจ้าหญิงดิสนีย์ดูมีความ
กล้าหาญ และรักในการผจญภัยมากขึ้นเมื่อเทียบกับเจ้าหญิงในยุคก่อนๆ แต่กระนั้นพวกเธอยังคงดู
อ่อนหวานและนุ่มนวลอยู่  

  

                                           
         39 เจ้าหญิงดิสนยี์จากภาพยนตร์เรื่อง The Little Mermaid Accessed  September 30, 2019, 

Available Form https://en.wikipedia.org/wiki/The_Little_Mermaid_(1989_film)    
40 OLGA KHAZAN, The Psychology of Giant Princess Eyes, Accessed September 30, 

2562, Available Form https://www.theatlantic.com/health/archive/2013/11/the-psychology-of-
giantprincesseyes/281209/?fbclid=IwAR0gGY1MY9ZAd0cwTRGDjhVsqQCmUZg0rc1eEHrqRP7REH4LY
M5nZ9iA2s 
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  เบรนดา แชพแมน (Brenda Chapman) ผู้สร้าง และผู้ก ากับภาพยนตร์เรื่อง เบรฟ 
ให้สัมภาษณ์ว่า เธอเผชิญกับช่วงเวลาที่ล าบาก จากความพยายามที่จะสร้างตัวละครในภาพยนตร์เรื่อง 
เบรฟ ให้ดูสมจริงในฐานะมนุษย์ เธอได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า “ในจุดที่พวกเขาคิดว่าฉันสร้างคนแม่ออกมา
ตัวใหญ่เกินไป สะโพกของเธอดูใหญ่เกินไป นั้นท าให้ฉันอึดอัดมาก เพราะฉันอยากให้เธอดูเหมือน
ผู้หญิงวัยกลางคน”41  

  เหตุผลที่ทางสตูดิโอดิสนีย์ไม่พอใจกับการออกแบบตัวละครที่ดูเหมือนวัยกลางคน
เนื่องจากว่าภาพลักษณ์ของตัวละครที่ดูมีอายุนั้นหากไม่ใช่ตัวร้าย ส่วนมากจะเป็นเพียงตัวประกอบ
ธรรมดา การท าให้ตัวละครหลักท่ีควรจะโดดเด่นมีลักษณะที่เหมือนตัวประกอบ ท าให้แรงดึงดูดที่มีต่อ
ตัวละครนั้นน้อยลง และอาจจะส่งผลต่อภาพรวมความส าเร็จของภาพยนตร์” ซึ่งท าให้เข้าใจได้ว่า 
เคล็ดลับความส าเร็จของสตูดิโอดิสนีย์ส่วนหนึ่งมาจากการออกแบบตัวละคร  การศึกษาภาพยนตร์
แอนิเมชันทั้ง 21 เรื่องของดิสนีย์ที่ตีพิมพ์ใน Journal of Applied Social Psychology ระบุว่า 
“บุคคลิกภาพที่ดึงดูด มีสติปัญญา ไร้ซึ่งความก้าวร้าว ยิ่งไปกว่านั้น ตัวละครที่มีความน่าดึงดูดมัก
ประสบความส าเร็จในการได้มาซึ่งชี วิตที่ดีในตอนจบของภาพยนตร์  นอกจากนี้ดิสนีย์ยังให้
ความส าคัญกับเรื่องราวของนิทานยุคกลางที่เน้นด้านศีลธรรม และไม่น าเสนอความน่ารังเกียจ ซึ่งเป็น
เรื่องราวที่ตอกย้ าถึงความงามของผู้หญิง ในฐานะของตัวละครฝ่ายดี เป็นการเน้นย้ าถึงความส าคัญใน
การออกแบบตัวละครให้มีลักษณะที่ดึงดูด ซึ่งดิสนีย์ได้ให้ความส าคัญกับสิ่งนี้เสมอมา วิธกีารออกแบบ
ตัวละครดังกล่าวได้ส่งอิทธิพลไปถึงรูปแบบของการ์ตูนในประเทศญี่ปุ่นผ่านการส่งออกแอนิเมชัน
ของดิสนีย์ 

  การ์ตูนญี่ปุ่นหรือในชื่อเรียกเฉพาะว่ามังงะ(Manga) แรกเริ่มเดิมทีเป็นเพียงชนิดของ
ภาพเขียนที่มีลักษณะเป็นภาพร่างที่เน้นลายเส้น จนกระทั่งช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 วัฒนธรรม
ตะวันตกเข้ามามีอิทธิพลในญี่ปุ่น เกิดการน าเข้าวัฒนธรรมมากมาย โดยเฉพาะวัฒนธรรมการ์ตูน การ
เข้ามาของการ์ตูนตะวันตกส่งอิทธิพล และสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างมากต่อแนวทางของมังงะ
ญี่ปุ่น  

   

                                           
41 OLGA KHAZAN, The Psychology of Giant Princess Eyes, Accessed September 30,  

2019, Available Form https://www.theatlantic.com/health/archive/2013/11/the-psychology-of-
giantprincesseyes/281209/?fbclid=IwAR0gGY1MY9ZAd0cwTRGDjhVsqQCmUZg0rc1eEHrqRP7REH4LY
M5nZ9iA2s 
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  โอซามุ เทซึกะ (Osamu Tezuka) ได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งมังงะญี่ปุ่น เพราะแนวทาง
ในการวาดมังงะที่เป็นเอกลักษณ์ แปลกใหม่ และน่าสนใจ ทั้งนี้เป็นเพราะเขาได้หยิบยืมสูตรส าเร็จใน
การตัดทอนลายเส้นของแอนิเมชันดิสนีย์มาประยุกต์ใช้กับตัวละครของเขา ซึ่งแอนิเมชันที่เป็นต้นทาง
ให้กับโอซามุ คือ ภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง แบมบ ี (Bambi) ที่เข้าฉายครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี 
ค.ศ. 1942 และต่อมาในปี ค.ศ. 1951 โอซามุ  ได้น าเรื่องราวของแบมบี มาเขียนเป็นมังงะในแบบของ
ตัวเขาเองตีพิมพ์ไปทั่วประเทศญี่ปุ่น จนประสบความส าเร็จอย่างมาก  

  ในปี  ค.ศ.1952 มังงะเรื่อง เจ้าหนูปรมาณู (Astro boy) ถูกตีพิมพ์เป็นครั้งแรกด้วย
ลายเส้นที่มีกลิ่นไอของดิสนีย์ และตัวละครหลักที่เป็นเด็ก ท าให้มังงะเรื่องนี้เป็นที่นิยมอย่างรวดเร็วทั้ง
ในญี่ปุ่นและตะวันตก จนกลายเป็นสัญลักษณ์ของมังงะญี่ปุ่นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ความส าเร็จของมังงะ
ที่โอซามุเขียนนั้นเป็นข้อพิสูจน์ว่า รูปแบบเด็กในตัวการ์ตูนของดิสนีย์นั้นมีเสน่ห์ และมีพลังในการ
ดึงดูดมากพอท่ีจะส่งผลกับภาพรวมของสื่อญี่ปุ่นในยุคนั้น และส่งอิทธิพลเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้ เพราะ
ลายเส้นแบบโอซามุท่ีได้อิทธิพลมาจากการ์ตูนดิสนีย์นั้น ยังส่งผลถึงนักเขียนรุ่นหลังจ านวนมาก หนึ่ง
ในนั้นคือ ฟูจิโกะ ฟูจิโอะ (fujiko fujio)42นักเขียนผู้ให้ก าเนิดตัวละครอมตะอย่าง โดราเอมอน 
(Doraemon) ซึ่งจะเห็นอิทธิพลของโอซามุได้อย่างชัดเจนจากลายเล้น และตัวละครที่มีรูปร่างลักษณะ
เหมือนเด็ก 

  ความส าเร็จของมังงะญี่ปุ่นในช่วงต้นได้มาถึงการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง และน าพา
พัฒนาการของมังงะไปสู่อีกขั้นหนึ่ง เมื่อตัวการ์ตูนกลายมาเป็นส่วนหนึ่งกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นร่วม
สมัย อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นวัฒนธรรมคาวาอี้เป็นวัฒนธรรมที่แพร่หลาย และเป็นภาพลักษณ์ของ
ญี่ปุ่นที่มีต่อชาวโลก ค าว่าคาวาอ้ี หากแปลตรงตัวจะตรงกับค าว่า ‘น่ารัก’ ไม่ว่าจะเป็นวิธีการพูด การ
แต่งตัว หรือของใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยความน่ารักเหล่านั้นมักจะมีตัวการ์ตูนเป็นส่วนร่วมอยู่เสมอ 
โดยเฉพาะตัวการ์ตูนจากค่าย ซานริโอ (sanrio) หรือที่คนไทยคุ้นเคยกันอย่างคิตตี้ (kitty)  ทุกตัวละคร
ที่มาจากการออกแบบของซานริโอล้วนมีสัดส่วนของหัวต่อร่างกายคือ 1 ต่อ 2 เป็นสัดส่วนของเด็ก
ทารก ซึ่งเป็นสัดส่วนที่กระตุ้นความรู้สึกอยากดูแล ทะนุถนอมในมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงไม่
น่าแปลกใจว่าตัวการ์ตูนเหล่านี้จะประสบความส าเร็จ และเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก อย่างไรก็ดีภาพลักษณ์
ของตัวการ์ตูนญี่ปุ่นไม่ได้มีอยู่แค่ในสินค้าและสื่อบันเทิงเท่านั้น แต่ยังมีปรากฏในสื่อโฆษณา หรือ
สัญลักษณ์ประจ าจังหวัดอีกด้วย อย่างเช่น หมีคุมะมง (kumamon) ที่เป็นสัญลักษณ์ประจ าจังหวัดคุ
มาโมโตะ เป็นที่รู้จัก และมีสินค้าท่ีเกี่ยวข้องอยู่ทั่วโลก 

                                           
42 Silent dreamer, Doraemon Article, Accessed  September 30, 2019, Available Form 

https://doraemon-fans.livejournal.com/11498.html 
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  ประเทศญี่ปุ่นมีการส่งออกวัฒนธรรมคาวาอี้ออกไปในรูปของสินค้าและแฟชั่นสู่
ตลาดโลก ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย ส่วนหนึ่งมีปัจจัยมาจากรัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุน
การส่งออกวัฒนธรรม และยอมลงทุนระยะยาว 20 ปีกับโครงการส่งเสริมวัฒนธรรม Cool Japan43 
ด้วยเม็ดเงินมหาศาลถึง 16,000 ล้านบาท และผลตอบรับที่ได้กลับมาจากทั่วโลกนั้นคุ้มค่า เพราะ
นอกจากจะเป็นการเผยแพร่เอกลักษณ์ของประเทศได้ในวงกว้างแล้ว สินค้าทางวัฒนธรรมเหล่านี้
ช่วยขับเคลื่อนให้ประเทศที่กลายเป็นประเทศมหาอ านาจทางวัฒนธรรมของโลกได้ แต่ส่วนส าคัญท่ี
ท าให้สินค้าและแฟชั่นในแบบของญี่ปุ่นเป็นที่นิยมได้อย่างยาวนานเพราะว่าความน่ารัก จากทั้งตัว
การ์ตูนและความเรียบง่ายในการออกแบบ ท าให้สินค้าเหล่านี้มีแรงดึงดูดและเป็นที่แพร่หลายในฐานะ
วัฒนธรรมประชานิยม ซึ่งจะเห็นได้ทั่วไปในสินค้าตามร้านสะดวกซ้ือ ไปจนถึงสินค้าบนห้างร้าน  

  ดอกไม้ของ ทาคาชิ มุราคามิ (Takeshi Murakami) เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจของการ
ส่งออกวัฒนธรรมญี่ปุ่นในรูปแบบของสินค้า ดอกไม้ดังกล่าวกลายเป็นที่นิยมอย่างรวดเร็ว และ
กลายเป็นแฟชั่นที่คนทั่วไปจนถึงระดับรากหญ้าให้ความสนใจ จนในประเทศไทยมีการปลอมแปลง
สินค้าดังกล่าวให้มีราคาถูกลง เพ่ือตอบสนองความต้องการของคนกลุ่มล่าง ซึ่งกรณีดังกล่าวเกิด
ขึ้นกับสินค้าญี่ปุ่นที่มีการออกแบบมาจากการ์ตูน ตัวอย่างเช่น ของใช้ที่มีลวดลายการ์ตูน อย่างโดเร
มอน หรือคิตตี้ที่สามารถเห็นได้ทั่วไปตามตลาด   และร้านขายส่ง    หรือบางครั้งจะมาในรูปแบบ
ของการซื้อลิขสิทธ์เพ่ือผลิตสินค้าให้เกิดการกระตุ้นยอดขายในธุกิจต่างๆ เช่น แก้วน้ าลายการ์ตูนญี่ปุ่น
ที่จะได้มาต่อเมื่อสะสมแต้มในการซื้อของใช้ในร้านสะดวกซื้อ สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าความ
น่ารักในรูปแบบของตัวการ์ตูนนั้นมีอิทธิพลกับมนุษย์อย่างมาก 

   จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า วัฒนธรรมญี่ปุ่นนั้นมีความผูกพันกับความน่ารักใน
หลากหลายรูปแบบ และแสดงออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกท้ังยังเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกในฐานะ
ประเทศแห่งความน่ารัก ซึ่งในหลายครั้งความน่ารักเหล่านี้ถูกน าไปใช้ร่วมกับศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิม
ของญี่ปุ่น อย่างเช่น พระพุทธรูป แมวกวัก และหมาเฝ้าประตูศาลเจ้า โคมะอินุ (Komainu) โดยจะถูก
ย่อสัดส่วนลง ให้มีความน่ารักยิ่งข้ึนเพ่ือให้สามารถเข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้ง่าย ในประเทศไทยได้มีการน า
วิธีการดังกล่าวมาใช้กับประติมากรรมพระ และเทวรูปด้วย ถึงแม้จะไม่ประสบความส าเร็จเท่ากับ
ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งลักษณะการคงรูปลักษณ์เยาว์วัยเริ่มมีปรากฏให้เห็นในวงการศิลปะร่วมสมัยเช่นกัน 
และเป็นที่ยอมรับมากข้ึนในเวทีศิลปะโลก ตามจ านวนศิลปินที่น าลักษณะดังกล่าวมาสร้างเป็นผลงาน
ศิลปะ 

                                           
43 Nutthapong Chaiwanitphon, Cool Japan การตลาดสะเปะสะปะทีห่วงัสง่ออกวัฒนธรรมป็

อปไปทัว่โลก, เข้าถึงเมื่อ 30 กันยายน 2562, เข้าถึงได้จาก https://thematter.co/thinkers/cool-japan/51112 
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 2.4.2 การคงรูปลกัษณ์เยาวว์ยัในของเล่น 

 การพัฒนาทางด้านรูปลักษณ์ภายนอกของมิคกี้เมาส์ เกิดขึ้นเพ่ือตอบสนองแรงผลักดัน
จากผู้บริโภค จากเนื้อหาที่เคยรุนแรงกลายเป็นตัวละครที่สุภาพ และดูดีตามแบบตัวละครในอุดมคติ
ของ สตีเฟน เจ กราว  มิคกี้ มีการพัฒนามาตลอดระยะเวลาหลายปี โดยมีลักษณะที่เหมือนเด็กมากข้ึน
เรื่อยมา เช่นเดียวกับการพัฒนารูปแบบในการออกแบบของเล่นส าหรับเด็ก 

    
 ภาพที่3 การเปรียบเทียบระหว่างลักษณะการออกแบบMlp1980 และแบบปัจจบุัน                  
 ที่มาภาพ: nextnature.net, Allison Guy, Accessed  September 30, 2019, Available Form 
 https://nextnature.net/2011/01/my-fetal-pony-neoteny-in-girls-toys 

 

  ในช่วง ค.ศ.1980-1990 เป็นยุครุ่งเรืองของของเล่นซึ่งออกแบบมาจากการ์ตูน ของ
เล่นที่ถูกสร้างขึ้นมาในยุคนี้ จึงค่อนข้างมีความชัดเจนในการก าหนดเพศ ตามบทบาทของตัวละครที่ถูก
น ามาสร้างเป็นของเล่นนั้นๆ ในกรณีของเด็กผู้ชาย ของเล่นจะถูกออกแบบตามตัวละครกล้ามใหญ่ที่
เป็นทหารจากภาพยนตร์ หรือฮีโร่จากการ์ตูน แต่ในกรณีของเด็กผู้หญิง ของเล่นจะมีความหลากหลาย 
และมีลักษณะการคงรูปลักษณ์เยาว์วัย อันสืบเนื่องมาจากแรงผลักดันของผู้บริโภคซึ่งส่งผลกระทบกับ
มิคกีเ้มาส์อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้น44 การสร้างใหม่ของ มายลิตเติลโพนี่ (My little pony) (ภาพท่ี3)  เปน็
ตัวอย่างที่แสดงถึงการรักษาไว้ซึ่งลักษณะการคงรูปลักษณ์เยาว์วัย ซึ่งจะเห็นถึงความแตกต่างอย่าง
ชัดเจนเมื่อเทียบกับการออกแบบในต้นฉบับ ทั้งนี้ลักษณะการคงรูปลักษณ์เยาว์วัยในการออกแบบ
ดั้งเดิมนั้นมีอยู่แล้ว เพียงแต่ในการออกแบบใหม่นั้นมีการเพ่ิมลักษณะดังกล่าวให้แสดงตัวออกมา
ชัดเจนมากข้ึน และเป็นการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด เนื่องจากมีระยะห่างของช่วงเวลา และความถี่ใน
การออกแบบซ้ าอยู่น้อยครั้ง และลักษณะการคงรูปลักษณ์เยาว์วัยถูกจ าลองออกมาในรูปแบบของเล่น 

                                           
44ALLISON GUY, My Fetal Pony: Neoteny in Girls’ Toys, Accessed  September 30, 

2019, Available Form https://nextnature.net/2011/01/my-fetal-pony-neoteny-in-girls-toys 
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กรณีดังกล่าวพบมากข้ึนในการออกแบบของเล่นที่มีต้นทางจากการ์ตูน โดยเฉพาะแฟรนไชส์จาก
การ์ตูนที่มีอายุมาก และเม่ือเปรียบเทียบของเล่นที่มีลักษณะเดียวกัน อย่างตุ๊กตาท่ีจ าลองรูปแบบของ
มนุษย์ผู้หญิงพบว่า การออกแบบตุ๊กตาตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 2000 เป็นต้นไป มีลักษณะที่คล้ายเด็กมากข้ึน 
จากเดิมท่ีตุ๊กตาเด็กทารก และตุ๊กตาผู้หญิงจะมีการแยกขาดกันอย่างชัดเจน กลายเป็นว่ารูปแบบทั้ง
สองถูกน ามาใช้ร่วมกันจนกลายเป็นอัตลักษณ์ใหม่ โดยลักษณะที่ปรากฏในการออกแบบตุ๊กตาใน
ปัจจุบันจะมีลักษณะที่ก่ึงเด็กคือมีศีรษะ และตาที่ถูกเน้นให้โตมากขึ้น ในขณะที่ขนาดร่างกายมีความ
เล็กลงตามนิยามของการคงรูปลักษณ์เยาว์วัย ทั้งนี้ส่วนหนึ่งมาจากค่านิยมทางสังคมที่มีต่อรูปแบบ
ความงามที่มีลักษณะเยาว์วัยมากขึ้นเมื่อเทียบกับในอดีต อันจะเห็นได้ชัดเจนถึงความแตกต่างด้าน
แนวคิดทางการออกแบบจากการเปรียบเทียบลักษณะของตุ๊กตาบาร์บี้ (Barbie) แบบแรกจากปีค.ศ. 
1959 ซึ่งมีลักษณะที่ดูเป็นมนุษย์เต็มวัย  กับ บลาส (Bratz Dolls) จากปี ค.ศ. 2001 ที่มีลักษณะเด็ก
ลงอย่างชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกัน (ภาพท่ี4) 

  

 

 

 

 ภาพที่4 ภาพการเปรียบเทียบลักษณะของตุ๊กตาที่มลีักษณะที่เด็กลงตามยุคสมัย                           
 ที่มาภาพ: nextnature.net, Allison Guy, Accessed  September 30, 2019, Available 
 Form  https://nextnature.net/2011/01/my-fetal-pony-neoteny-in-girls-toys 
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2.4.3 ของเลน่ในฐานะผลงานศลิปะ 

 นอกจากของเล่นที่ผลิตในระบบอุตสาหกรรมแล้ว ยังมีของเล่นจากกลุ่มการ
เคลื่อนไหวหนึ่งที่เน้นการสร้างของเล่นที่ได้มาจากการ์ตูน หรือภาพยนตร์ แต่เป็นการออกแบบจาก
ความรู้สึกของผู้สร้าง โดยกลุ่มนี้มีชื่อว่า เออแบนไวนิล (Urban vinyl) ค าว่า ไวนิลในชื่อของกลุ่มเป็น
การน าเสนอวัสดุหลักในการสร้างผลิตภัณฑ์ตามชื่อกลุ่ม  คือ  ไวนิล  โดยเป้าหมายของกลุ่มนี้คือการ
เจือจางเส้นแบ่งระหว่างศิลปะ กับของเล่น เพ่ือสร้างของที่เป็นต้นฉบับขึ้นมา โดยเน้นผลิตจ านวนน้อย 
และไม่สามารถหาซื้อได้ทั่วไปตามห้างหรือร้านค้าชั้นน า 

  

 2.4.4 การคงรูปลกัษณ์เยาวว์ยัในศลิปะรว่มสมยั 

 ในประเทศญี่ปุ่นมีนิทรรศการศิลปะที่รวบรวมผลงานศิลปะร่วมสมัยของศิลปินญี่ปุ่น 
โดยผลงานเหล่านี้เป็นผลงานที่สร้างในปี ค.ศ.1990 เป็นต้นมาชื่อนิทรรศการว่า “Neoteny Japan”45 
ผลงานทั้งหมดถูกรวบรวมโดย ทาคาชิ ริวทาโร (Takeshi Ruytaro) ผู้สนับสนุนวงการศิลปะคนส าคัญ
คนหนึ่งในญี่ปุ่น มีผลงานที่รวบรวมไว้ในนิทรรศการมากกว่า 1500 ชิ้น ซึ่งมีผลงานของศิลปินที่มี
ชื่อเสียงในสากลอย่าง โยชิโตโมะ นาระ (Yoshtomo Nara) คุซามะ ยาโยย (Kusama Yayoi), และทา
คาชิ มุราคามิ (Takeshi Murakami) รวมอยู่ในนั้นด้วย ภายใต้ค านิยามว่า neoteny ซึ่งถูกใช้เพ่ือ
นิยามยุคสมัยทางศิลปะของศิลปินเหล่านี้ โดยให้เหตุผลว่า กระบวนการและแนวทางการสร้างผลงาน
ของศิลปินร่วมสมัยกลุ่มนี้  มีการน าความเป็นเด็กเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของผลงาน ตัวอย่างเช่นการหยิบ
เอาภาพลักษณ์จากวัฒนธรรมการ์ตูนญี่ปุ่นมาใช้น าเสนอผลงาน หรือการใช้ทักษะในรูปแบบของเด็กท่ี
น าเสนอความเรียบง่ายและไร้เดียงสามาใช้ สิ่งเหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นถึงความเป็นเด็กในคราบของ
ผู้ใหญ่ ภายใต้นิยามของการคงรูปลักษณ์เยาว์วัย  

  นิทรรศการ Neoteny Japan แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างผลงานศิลปะ 
และวัฒนธรรมญี่ปุ่น ซึ่งมีลักษณะการคงรูปลักษณ์เยาว์วัยมากที่สุดชนชาติหนึ่ง และแสดงออกมา
ผ่านผลงานศิลปะในนิทรรศการนี้ อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นผลงานที่อยู่ภายใต้นิยามของการคง
รูปลักษณ์เยาว์วัยเหล่านี้น าเสนอออกมาผ่านรูปแบบของการสร้างการ์ตูนญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสื่อที่มีการคง
รูปลักษณ์เยาว์วัยในตัวเอง  แต่นอกจากรูปแบบที่แสดงออกมาทางกายภาพ ยังมีการแสดงออกที่อยู่ใน

                                           
45 Edan Corkill, neoteny japan: Contemporary Artists after 1990s from Takahashi 

Collection, Accessed  September 30, 2019, Available Form 
http://www.dnp.co.jp/artscape/eng/focus/0906_01.html  
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รูปของกระบวนการอยู่ด้วย ตัวอย่างเช่นในผลงานของ คุซะมะ ยาโยย ที่ใช้จุดเพ่ือสร้างรูปทรงที่เรียบ
ง่าย ด้วยกระบวนการคิดแม้จะมีความซับซ้อนแต่ในรูปแบบ คือการท าซ้ าด้วยรูปทรงที่เรียบง่ายคล้าย
กับศิลปะเด็ก  ถึงแม้รูปแบบการคงสภาพความเยาว์วัยในรูปแบบของเด็ก หรือทางกระบวนการจะมีให้
เห็นในศิลปะฝั่งตะวันตก แต่รูปแบบที่หยิบยืมรูปแบบของมังงะมาใช้ในการสร้างผลงานศิลปะ มีอยู่
มากกว่าในแนวทางของศิลปินญี่ปุ่น เนื่องจากวัฒนธรรมแวดล้อม และการเป็นที่ยอมรับในหลายมิติ 
เช่นการไม่มองว่าการ์ตูนเป็นเพียงสื่อบันเทิงส าหรับเด็กเท่านั้น อย่างไรก็ดีศิลปินที่มีชื่อเสียงใน
ระดับนานาชาติจากผลงานรูปแบบดังกล่าวได้กลายเป็นที่ยอมรับ และเป็นแนวทางใหม่ในการสร้าง
ผลงานศิลปะอย่างที่ ทาคาชิ ริวทาโร ได้ให้นิยามยุคสมัยนี่ว่า “Neoteny Japan” 

  พัฒนาการในการสร้างผลงานศิลปะของศิลปินที่ถูกจ ากัดความว่า Neoteny นั้น
ส่วนมากจะมีต้นทางมาจากการ์ตูน และแอนิเมชันญี่ปุ่น ถือเป็นรูปแบบที่แตกต่างจากกระบวนการ
สร้างในรูปแบบของศิลปะเด็ก โดยแสดงออกมาในเชิงกายภาพด้วยรูปแบบของการตัดทอนลักษณะ
ภายนอกของมนุษย์หรือสัตว์ในงานศิลปะให้มีความเรียบง่าย และสร้างลักษณะที่มีความน่ารักข้ึนมา 
เช่น ดวงตาโต ศีรษะโต ล าตัวเล็ก เป็นต้น อย่างไรก็ดีการสร้างความน่ารักดังกล่าวนั้น อยู่บนพื้นฐาน
ของความเป็นตัวการ์ตูน กล่าวคือ การ์ตูนนั้นคือลักษณะของการคงรูปลักษณ์เยาว์วัยในตัวเอง โดยเป็น
ลักษณะที่ถูกถ่ายทอดออกมาผ่านมุมมองในเชิงอุดมคติของมนุษย์ ซึ่งศิลปินได้น าลักษณะดังกล่าวมา
ใช้ร่วมกับผลงานในหลากหลายเหตุผล แต่จุดร่วมหนึ่งที่คล้ายกันคือการมีส่วนร่วมในวัฒนธรรม หรือการ
เติบโตขึ้นมาร่วมกับวัฒนธรรมการ์ตูน (มังงะ) ในประเทศญี่ปุ่น ส่วนลักษณะการคงรูปลักษณ์
เยาว์วัยในศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทยนั้น นับเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยมีปรากฏให้เห็นเท่าใดนัก รูปแบบที่
ปรากฏส่วนมากเกิดขึ้นภายใต้การสะท้อนมุมมองทางสังคมบางอย่างออกมา ผ่านกายภาพของ
มนุษย์ด้วยภาพลักษณ์ทางศิลปะ ในขณะที่รูปแบบการคงรูปลักษณ์เยาว์วัยในศิลปะร่วมสมัยญี่ปุ่น มา
จากรูปแบบในวัฒนธรรมการ์ตูน ศิลปะร่วมสมัยไทยกลับสะท้อนลักษณะดังกล่าวออกมา ผ่าน
มาตรฐานทางความงามในสังคมที่ได้รับอิทธิพลมาจากหลากหลายชาติ และญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในมาตรฐาน
ความงามนั้นเช่นกัน อาทิเช่น ผิวพรรณที่ผ่องขาว ดวงตากลมโต ใบหน้าที่ดูอ่อนเยาว์ รวมไปถึง
ลักษณะทางการแสดงออกให้เกิดความน่ารัก ภายใต้ค าเรียกว่า “แอ๊บแบ้ว” ที่เป็นที่นิยมใช้กันอย่าง
แพร่หลายอยู่ช่วงหนึ่ง ซึ่งถือเป็นลักษณะการคงรูปลักษณ์เยาว์วัยแบบอุดมคติท่ีเด่นชัดที่สุดในกรอบ
คิดของคนไทย 
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บทที ่3 
ประวตัิศลิปนิที่ใชใ้นงานวจิยั 

  
ลักษณะการคงรูปลักษณ์เยาว์วัยที่ปรากฏในผลงานศิลปะร่วมสมัยเป็นสิ่งที่สามารถเห็นได้

จากกายภาพของผลงาน โดยจะสังเกตได้จากลักษณะภายนอกที่ปรากฏในจุดเด่นของภาพที่แสดง
ออกเป็นมนุษย์ หรือสัตว์ และองค์ประกอบย่อยที่เป็นสิ่งมีชีวิตอันมีความน่ารักจากลักษณะที่ถูกตัด
ทอนให้ตาโต หรือตัวเล็กดังที่กล่าวไว้ในบทก่อนหน้านี้  ซึ่งส่วนมากจะมีอิทธิพลมาจากวัฒนธรรม
การ์ตูน และค่านิยมทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับศิลปินคนนั้นๆ โดยศิลปินที่มีลักษณะการคงรูปลักษณ์
เยาว์วัยที่น่าสนใจอยู่ภายในผลงานทั้งหมด มีดังต่อไปนี้ 
  

3.1 ทาคาช ิมรุาคาม ิ(Takashi Murakami) 
 ทาคาชิ มุราคามิ เกิดเมื่อปี ค.ศ. 1962 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ส าเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาจิตรกรรมญี่ปุ่นแนวประเพณี (Nihonga) จาก 
Tokyo National University of Fine Arts and Music ผลงานส่วนใหญ่ของศิลปินได้รับแรงบันดาล
ใจมาจากหนังสือการ์ตูนหรือนิยายภาพของญี่ปุ่นที่เรียกว่ามังงะ       (Manga)   และอนิเมะ    (Anime)  
มุราคามิใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในการผสมผสานศิลปะตะวันตก กับวัฒนธรรมป๊อปของญี่ปุ่นเข้า
ด้วยกัน โดยน าทั้งสองสิ่งมาผนวกเข้ากับความรู้และความเชี่ยวชาญในงานจิตรกรรมแบบประเพณี
โบราณของญี่ปุ่น ผ่านตัวละครที่มีทั้งความน่ารักสดใสและประณีตวิจิตรบรรจงในแบบประเพณี 
เอกลักษณ์ของงานออกแบบที่มุราคามิสร้างมักเป็นการ์ตูนแอนิเมชันสีสันสดใส ที่ส าคัญมักมีลักษณะ
แบนราบเป็นสองมิตซิึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่พบได้ในงานศิลปะแบบประเพณีของญี่ปุ่น ผสานเข้ากับ
รูปลักษณ์อันติดตาเข้าถึงง่ายของงานออกแบบที่ดูคล้ายงานออกแบบโฆษณา ซึ่งแฝงไปด้วยแนวคิดใน
เชิงปรัชญาและวิพากษ์วิจารณ์สังคมร่วมสมัย คล้ายงานออกแบบของศิลปินป๊อปอาร์ตผู้ยิ่งใหญ่อย่าง 
แอนดี วอร์ฮอล (Andy Warhol) แต่ปรับเปลี่ยนใหม่ให้กลายเป็นแบบเฉพาะของตัวศิลปินเอง 
นอกจากนั้นศิลปินมักแต่งกายในลวดลายสีสันสดใสโดยเสื้อผ้าที่มีสีสันฉูดฉาด ไม่ผิดอะไรกับผลงาน
ศิลปะของศิลปิน หรือในบางครั้งจะแต่งตัวเต็มยศเป็นตัวการ์ตูนเหมือนกับมาสคอตในนิทรรศการ
ศิลปะท่ีจัดแสดง    ตัวอย่างผลงานที่น่าสนใจของมุราคามิ  เช่น งาน ‘Little Boy’ ซึ่งเป็นตัวการ์ตูน
คาแร็กเตอร์น่ารักสีสันสดใส ที่แฝงเร้นไปด้วยการวิพากษ์วิจารณ์ประวัติศาสตร์ทางการเมืองของ
ประเทศญี่ปุ่นผ่านเรื่องราวของระเบิดนิวเคลียร์ ผนวกกับการตั้งค าถามถึงวัฒนธรรมป๊อปในสังคมหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2  
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   นอกจากมุราคามิจะเป็นหนึ่งในศิลปินญี่ปุ่นที่ทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งของยุค 
อิทธิพลทางความคิดสร้างสรรค์ของศิลปินยังแผ่ขยายออกไปทั่วโลกผ่านผลงานศิลปะ โครงการและ
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่หลอมรวมความเป็นตะวันออกกับตะวันตก หรือศิลปะกับงานออกแบบได้เข้ากัน
อย่างลงตัว ในฐานะศิลปิน มุราคามไิด้ตั้งค าถามเกี่ยวกับเส้นแบ่งระหว่างตะวันออกกับตะวันตก อดีต
กับปัจจุบัน ศิลปะชั้นสูงกับวัฒนธรรมประชานิยม ศิลปินผลิตผลงานในหลากหลายแนวทาง ไม่ว่าจะ
เป็นงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ หรือสื่อผสม ทั้งนี้ศิลปินไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่กับงานศิลปะ 
หากแต่ยังสร้างสรรค์ผลงานมากมายในหลากสื่อหลายแขนง ไม่ว่าจะเป็นโปสเตอร์ บิลบอร์ด งาน
ออกแบบภายใน ของแต่งบ้าน ไปจนถึงสินค้าทั่วไปอย่างของเล่น หรือตุ๊กตา หนึ่งในการร่วมงานแฟชั่น
ที่โด่งดังที่สุดคือการจับมือกันกับมาร์ก เจค็อบส์ (Marc Jacobs) แห่งแบรนด์หลุยส์ วติตอง (Louis 
Vuitton) ในปี ค.ศ. 2003 ที่ร่วมกันผลิตกระเป๋าโมโนแกรมหลากสีสัน ประกอบไปด้วยลวดลายดอก
ซากุระ รูปดวงตา ลวดลายตัวการ์ตูนลูกเชอร์รี่ ลวดลายพรางทหาร และรูปตัวละครการ์ตูนในสไตล์ 
Superflat แบบที่ศิลปินถนัด ซึ่งนับเป็นการท้าทายเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างศิลปะกับแฟชั่นใน
ขณะนั้นเป็นอย่างมาก คอลเลกชันดังกล่าวในเวลานั้นกลายเป็นคอลเลกชันที่โด่งดังและประสบ
ความส าเร็จอย่างมาก และส่งผลให้ชื่อของ มุราคามิ กลายเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก  
  นอกจากจิตรกรรมร่วมสมัยแล้ว มุราคามิยังสร้างของเล่นขึ้นมาในฐานะงานศิลปะ 
(Art toy) โดยใช้ตัวละครหลักท่ีมีหน้าตาน่ารักเปน็กระต่ายสีขาว และตัวประหลาดสามตาสีชมพู อย่าง 
“ไคไค คิคิ” ตัวละครทั้งสองตัวนี้ปรากฏขึ้นบ่อยครั้งในผลงานของมุราคามิ เป็นตัวแทนของความ
แปลกประหลาด และเหนือธรรมชาติที่ปรากฏในวัฒนธรรมย่อยของญี่ปุ่นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 
16 เป็นต้นมา ซึ่งเมื่อน าทั้งสองตัวนี้มาสร้างเป็นของเล่นจึงเป็นการท าให้วัฒนธรรมย่อยที่ถูกแปลงค่า
เป็นงานศิลปะ กลับไปเป็นสิ่งที่ผู้คนสามารถจับต้องได้อีกครั้ง ถึงแม้ว่าราคาค่อนข้างแพง แต่ ไคไค คิคิ 
นั้นถือว่าได้ผลตอบรับที่ดีมาก และประสบความส าเร็จในการเข้าถึงผู้คนได้เป็นจ านวนมาก 
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3.2 โยชโิตโมะ นาระ (Yoshitomo Nara) 
 โยชิโตโมะ นาระ เกิดในปี 1959 ในเมืองอาโอโมริ ทางภาคเหนือของประเทศญี่ปุ่น 

บิดามีฐานะค่อนข้างดี ส่วนมารดาเป็นครอบครัวเกษตรกร แต่ถึงกระนั้นศิลปินก็จะชอบไปเยี่ยมเยือน
ทางฝั่งบ้านมารดามากกว่า ในช่วงที่ศิลปินเกิดจนกระทั่งเติบโต เป็นเวลาที่ประเทศญี่ปุ่นยังไม่ถูก
พัฒนาอย่างทั่วถึง ความเจริญกระจุกตัวอยู่ในแถบเมืองหลวงอย่างโตเกียว ค่อนลงไปถึงเกาะด้านล่าง
อย่างคิวชู สืบเนื่องมาจากการจัดงาน World Expo ที่โอซะกะ (Osaka)  เกาะทางภาคเหนือของญี่ปุ่น
จึงยังคงสภาพความเป็นชนบทอย่างแท้จริง ชีวิตในวัยเด็กของศิลปินจึงได้สัมผัสกับสิ่งแวดล้อมที่ราย
รอบด้วยข้าวของตามธรรมชาติ ทุกสิ่งหยิบจับหาได้จากท้องถิ่นใกล้บ้าน ชีวิตแบบเรียบง่าย ตอนเด็กๆ 
ณ ตอนนั้นศิลปินไม่รู้ตัวเองว่าชอบหรือมีความถนัดทางด้านใด แค่มีเพ่ือนบอกว่าศิลปินวาดรูปได้ดี 
และการได้รับมอบหมายจากเพ่ือนเหล่านั้น ให้วาดภาพขนาดโอเวอร์สเกลส าหรับร่วมงานประเพณีใน
หมู่บ้านจึงเป็นจุดเริ่มต้นให้ศิลปินพอรู้ตัวว่าท างานศิลปะได้ และเข้าศึกษาต่อในด้านศิลปะ 

 นอกจากงานศิลปะนาระยังชอบเดินทางท่องเที่ยว จนเมื่ออายุ 20 ปี นาระเข้ามา
เรียนศิลปะต่อที่มหาวิทยาลัยไอจิ และจบการศึกษาท้ังระดับปริญญาตรีและปริญญาโท หลังจากนั้น
ศิลปินได้เดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศเยอรมนี และเริ่มสังเกตตัวเองว่าชอบวาดรูปเด็กผู้หญิงด้วย
ลายเส้นแบบเรียบง่าย มาตั้งแต่สมัยเรียนปริญญาตรี จนพัฒนาต่อมาเป็นรูปของเด็กผู้หญิงตาโตที่เป็น
เอกลักษณ์ภายในผลงานของนาระ  
  หากสืบย้อนกลับไป ลายเส้นในรูปแบบที่เรียบง่ายนี้เกิดจากอิทธิพลของมังงะ และ
แอนิเมชัน จากช่วงที่นาระก าลังเติบโต ซึ่งอยู่ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประกอบกับความชื่นชอบ
ในดนตรีพังค์ร็อค ความรู้สึกนึกคิดของศิลปินจึงอยู่กับเรื่องราวของเสรีภาพ ความบริสุทธิ์ ความไร้
เดียงสา จนเป็นที่มาของความรู้สึกแตกต่างกันที่แฝงอยู่ในตัวของเด็กผู้หญิงคนนี้  นาระจดจ าความรู้สึก
ต่างๆ ในช่วงยังเป็นเด็กได้อย่างแม่นย า และสภาพแวดล้อมเหล่านั้นส่งอิทธิพลอย่างสูงต่อผลงานของ
ศิลปิน โดยการหยิบยืมสิ่งแวดล้อมและจินตนาการครั้งยังเป็นเด็กมาเป็นแรงขับเคลื่อนให้ตัวละคร
เด็กผู้หญิงคนนี้มีชีวิตจิตใจ ซึ่งแสดงออกมาเป็นความเกรี้ยวกราด หรือเป็นความเศร้าในบางครั้ง 
  ความสัมพันธ์ระหว่างชาวไทยและนาระมีอยู่อย่างแนบแน่น ครั้งหนึ่งในสมัยเกิดสึนา
มิในประเทศไทย ศิลปินได้น าสุนัขสีขาวขนาดยักษ์ท าจากไฟเบอร์กลาสมาตั้งไว้ริมหาดป่าตอง และตั้ง
ชื่อมันว่า Phuket Dog เพ่ือเป็นอนุสรณ์ให้กับเหยื่อจากเหตุการณ์สึนามิ และเป็นสถานที่ส าคัญที่ท าให้
หาดป่าตองกลับมาฟ้ืนคืนชีพและมีชีวิตชีวาอีกครั้ง นับเป็นการใช้งานศิลปะเพ่ือฟ้ืนฟูชีวิตและจิตใจ
ของมนุษย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้แล้วตัวละครสุนัขของนาระยังถูกน าเสนอออกมาในรูปแบบ
อ่ืนนอกจากผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยแล้ว         มันยังถูกน ามาสร้างเป็นของเล่นในฐานะงานศิลปะ 
(Art Toy) อีกด้วย ซึ่งของเล่นรูปสุนัขที่นาระสร้างขึ้นมาสามารถเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้เป็นอยางดี 
ด้วยความที่นาระมีกลุ่มคนที่ชื่นชอบ และปฏิบัติต่อศิลปินเหมือนเป็นดารามากกว่าศิลปิน การสร้าง
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ของเล่นจึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการขยายฐานผู้ชมให้หลากหลายกว่าเดิม อย่างผลงานทีมีชื่อว่า Pup 
Cup ที่เปน็ตุ๊กตารูปหมานั่งอยู่ในถ้วยติดล้อ ซึ่งมีหน้าที่เป็นของเล่นอย่างชัดเจน และถูกน าเสนอใน
ฐานะงานศิลปะโดยมีศิลปินเป็นผู้สร้าง กลายเป็นงานศิลปะที่ผู้ชมสามารถซื้อไปเล่นที่บ้านได้ เป็นการ
เปลี่ยนแปลงความคิดที่ว่างานศิลปะต้องจัดแสดงในนิทรรศการเท่านั้น ปัจจุบันนาระยังคงถูกรับเชิญ
ให้ไปแสดงงานทั่วโลกในหลากหลายประเภทชิ้นงาน ไม่ว่าจะเป็นงานจิตรกรรม หรืองาน
ประติมากรรม  
 

3.3 อายะ ทาคาโนะ (Aya Takano)  
 อายะ ทาคาโนะ เกิดในปี 1976 เป็นสมาชิกของกลุ่มการเคลื่อนไหวทางศิลปะ 

ซูเปอร์แฟลท (Super flat)  ของญี่ปุ่น ทาคาโนะเกิดที่ไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น ศิลปินใช้เวลาส่วนใหญ่
ในวัยเด็กอ่านหนังสือนิยายวิทยาศาสตร์ และนิตยสารในห้องสมุดของบิดา ทาคาโนะหลงใหลในสัตว์
พิเศษ (งู กิ้งก่า และนกหายาก) และภูมิประเทศต่างๆ กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในผลงานศิลปะ
ของศิลปินในเวลาต่อมา อีกท้ังมังงะแนวนิยายวิทยาศาสตร์ ของ เทซึกะ โอซามุ มีผลกระทบยาวนาน
ต่อการรับรู้ของทาคาโนะที่มีต่อโลกใบนี้ ศิลปินเคยกล่าวไว้ว่าบาง ครั้งแม้ในฐานะผู้ใหญ่ ศิลปิน
จินตนาการถึงการมีความสามารถที่จะบินได้ อิทธิพลในช่วงต้นเหล่านี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนใน
ผลงานชุด การมองโลกจากดวงจันทร์ (Looking To The Earth From Moon ) ซึ่งศิลปินได้แทนค่า
สัตว์และพืชแปลกใหม่ ด้วยเรือนร่างเปลือยของศิลปินที่เพรียวบางหัวโตและดวงตาขนาดใหญ่  
ล่องลอยอย่างอิสระในโลกของศิลปิน 
  อายะ ทาคาโนะเป็นศิลปินญี่ปุ่นร่วมสมัยที่รู้จักกันดีในการมีส่วนร่วมกับสุนทรียภาพ
ของการเคลื่อนไหวแบบ ซูเปอร์แฟลท และศิลปะมังงะ งานของทาคาโนะนั้นได้รับการยอมรับจากการ
น าเสนอในเชิงการเพ่ิมอ านาจทางเพศให้กับผู้หญิง สัตว์ และต านานปกรณัมเหนือจริง ผลงานของ
ศิลปินเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมหลังสมัยใหม่ในประเทศญี่ปุ่น ที่เหมาะสมกับรูปแบบศิลปะท่ีเป็นที่
นิยมใช้พวกศิลปินเพ่ือเป็นตัวแทนมุมมองที่ส าคัญในชีวิตร่วมสมัยของญี่ปุ่น เช่นเดียวกับ นาระ โยชิโต
โมะ ผลงานของทาคาโนะเป็นตัวอย่างของวิธีการที่ศิลปินพัฒนารูปแบบการแสดงออกใหม่ในเชิง
วิพากษ์มุมมองในชีวิตร่วมสมัยในญี่ปุ่น 
  ในปี ค.ศ. 2000 ไม่นานหลังจากที่ทาคาโนะจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปะทา
มะในโตเกียว ศิลปินก็กลายเป็นผู้ช่วยของทาคาชิ มุราคามิ ผู้น าอันดับหนึ่งในขบวนการซูเปอร์แฟลท 
ซึ่งกลายเป็นที่ปรึกษาของศิลปิน ภายใต้การสนับสนุนของ มุราคามิ  ทาคาโนะเริ่มท างานบนผืนผ้าใบ
เป็นครั้งแรกและกลายเป็นสมาชิกของ Kaikai Kiki LLC บริษัท ผลิตงานศิลปะของศิลปิน ต่อมาในปี 
ค.ศ. 2000 ผลงานของศิลปินได้รับการจัดแสดงในงานนิทรรศการกลุ่มของ มุราคามิ ซูเปอร์แฟลท 
(Murakami Superflat) ซึ่งตามมาด้วยการจัดนิทรรศการกลุ่มและนิทรรศการเดี่ยวทั่วโลกอีกมากมาย 
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ในไม่ช้าผลงานของ ทาคาโนะ กลายเป็นที่รู้จักในฐานะภาพวาดของมนุษย์ที่มีดวงตาเบิกกว้าง และมี
รูปร่างคล้ายกะเทย (ร่างกายผอมแห้งที่ไม่สามารถระบุเพศได้) ที่รวมเอาสไตล์ร่วมสมัยที่รู้จักกันในชื่อ 
“kawaii” (น่ารักในบริบทของวัฒนธรรมญี่ปุ่น) มาดัดแปลงร่วมกับลวดลายภาพพิมพ์โบราณจากสมัย
เอโดะ ความแม่นย าของศิลปินร่วมกับลายเส้นการใช้สีที่เป็นเอกลักษณ์ และความสามารถในการ
ท างานได้อย่างรวดเร็วน าไปสู่การเปรียบเทียบผลงานของศิลปินกับ โฮกุไซ คาซึชิกะ (Katsushika 
Hokusai, 1760–1849) จิตรกร และช่างภาพพิมพ์ที่สร้างผลงาน คลื่นยักษ์แห่งคานากาวา (The 
Great Wave off Kanagawa c.1830) เป็นหนึ่งในงานศิลปะที่โดดเด่นที่สุดของญี่ปุ่นในคริสต์ศตวรรษ
ที่ 18 ทาคาโนะอาศัยและท างานในญี่ปุ่นซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามศิลปินการ์ตูนนักวาดภาพประกอบ
และนักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์ 
 
 3.4 ไอ ยามางจู ิ(Ai Yamuguchi)  
  ไอ ยามางูจิ เกิดในปี 1977 เป็นศิลปินซึ่งรวมเอาเอกลักษณ์ของภาพลายเส้นแบบ
ญี่ปุ่น มารวมกับมุมมองของโลกสมัยใหม่ผ่านการน าเสนอในบริบทของหญิงสาวเยาว์วัย ในบริบทของ
เกอิชา (หญิงสาวผู้มอบความบันเทิง) รูปแบบของศิลปินขึ้นชื่อว่าเป็นการน าการรับรู้ในมิติที่แบนตาม
แบบภาพวาดตามขนบณี่ปุ่นมาน าเสนอใหม่ในรูปแบบของวัฒนธรรมย่อย ที่ได้รับความนิยมมากใน
ญี่ปุ่นสมัยใหม่ กล่าวคือรูปแบบที่ศิลปินใช้ได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมมังงะของประเทศญี่ปุ่น และ
แสดงออกมาในฐานะศิลปะร่วมสมัยได้อย่างชัดเจน 
  ถึงแม้จะเติบโตขึ้นมาท่ามกลางยุคสมัยที่มังงะได้รับความนิยม และมีอิทธิพลมากใน
ญี่ปุ่นรวมถึงงานของศิลปินด้วย แต่กระนั้นผลงานยังคงเต็มไปด้วยลักษณะลายเส้นที่อ่อนไหวจาก
รูปแบบการสร้างงานในยุคเอโดะ ทั้งนี้เพ่ือแสดงถึงความตั้งใจที่ศิลปินต้องการจะรวมทั้งสองโลก ทั้ง
โลกเก่า และโลกใหม่เข้าด้วยกัน นอกจากลายเส้นแล้วศิลปินยังใช้การเขียนอักษรญี่ปุ่นแบบคันจิมาใช้
เป็นส่วนหนึ่งในองค์ประกอบของภาพเช่นเดียวกับในภาพวาดโบราณ และใช้ตัวอักษรดังกล่าวเป็นการ
บรรยายถึงความรู้สึกนึกคิดของศิลปิน สร้างความเป็นนามธรรมและความน่าประทับใจให้เกิดแก่
ผลงาน 
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3.5 มากโิกะ คโุด (Makiko Kudo)  
 มากิโกะ คุโด เกิดในปี 1978 ณ จังหวัดอาโอโมริ (Aromori) ประเทศญี่ปุ่น ประวัติ

ส่วนบุลคลของศิลปินไม่เป็นที่เปิดเผยมากนัก  อย่างไรก็ดีผลงานของศิลปินถือว่ามีชื่อเสียงอยู่ในวงการ
ศิลปะร่วมสมัยญี่ปุ่น และเป็นหนึ่งในศิลปินที่ร่วมแสดงผลงานอยู่ในนิทรรศการ Neoteny Japan ในปี
2009 ลักษณะผลงานของศิลปิน จะเป็นภาพวาดขนาดใหญ่ที่เน้นสัดส่วนไปที่ฉากหลังเป็นทัศนียภาพ
ตามฤดูกาลต่างๆ ทั้งในธรรมชาติ และตัวเมืองในประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีการให้ค่าสี แสงเงา และการผลัก
ระยะในแบบจิตรกรรมอิมเพรสชั่นนิสม์ ซึ่งขัดแย้งกับรูปแบบของหญิงสาวที่วาดออกมาในมิติระนาบที่
แบนและตัดเส้นคล้ายกับการ์ตูน  โดยหญิงสาวในภาพจะมีท่าทางเหม่อลอยแทรกตัวอยู่ท่ามกลาง
ทัศนียภาพเหล่านั้น ในลักษณะร่างกายที่ยากจะอธิบายถึงช่วงอายุ แขนขายืดยาวออก ดวงตากลมโตที่
ไม่ได้จ้องมองไปยังจุดใดจุดหนึ่ง และอีกสิ่งหนึ่งที่จะพบเห็นได้บ่อยครั้งในงานของศิลปิน คือสัตว์ชนิด
ต่างๆ ซึ่งบางครั้งจะวางถูกจัดวางอยู่บนหัวของหญิงสาว 
  สิ่งแรกที่ต้องท าความเข้าใจในการชมผลงานของศิลปินนั้นคือ เหตุการที่เกิดขึ้น
ในช่วงท้ายคริสต์ศตวรรศท่ี 20 ซึ่งเป็นเวลาที่ศิลปินอยู่ในช่วงวัยรุ่น ณ เวลานั้นประเทศญี่ปุ่นมีสภาวะ
ความเปราะบางทางสังคม    และสภาพเศรษฐกิจที่ไม่มั่นคงนัก   ทิ้งให้คนหนุ่มสาวติดกับอยู่กับ
ความรู้สึกท่ีอัดอ้ัน ไม่มั่นคง สิ่งเดียวที่ประคองผู้คนเหล่านั้นไว้คือการหลบหนีจากโลกความเป็นจริง 
โดยสิ่งที่เข้ามาท าหน้าที่นั้นคือ มังงะ กับเกมคอมพิวเตอร์ ซึ่งช่วยให้ผู้คนลืมโลกความเป็นจริงที่ถูกหล่อ
หลอมผ่านทัศนคติของคนรุ่นก่อนไปได้ชั่วขณะ  หญิงสาวขาเรียวที่มีดวงตาใหญ่โตที่เป็นเอกลักษณ์ใน
ผลงานจิตรกรรมของศิลปิน ถูกน าเสนอเพ่ือเป็นดังตัวแทนของศิลปินในวัย 34 ปี ซึ่งต้องการถอยหลัง
กลับไปอยู่ในร่างกายวัยเยาว์อีกครั้ง ภายในบรรยากาศของสถานที่อันสมจริงซึ่งให้ความรู้สึกหลุดพ้น
แก่ผู้คน สิ่งเหล่านี้เป็นการสะท้อนถึงความวิตกกังวลของผู้คนในยุคสมัยของศิลปิน ในเรื่องของ
ข้อจ ากัดในฐานะผู้ใหญ่ ทั้งระดับบุคคลไปจนถึงรากฐานของสังคม รูปแบบผลงานของศิลปินมีพ้ืนฐาน
มาจากการผสมผสานรูปแบบของสิ่งที่พบเห็นอยู่ในชีวิตประจ าวันมารวมกับ ประสบการณ์ ความฝัน 
และจินตนาการของตน เอกลักษณ์ที่เห็นได้อย่างชัดเจนจากผลงานของศิลปินคือวิธีการลงฝีแปรง สีสัน
ที่สดใส และเด็กสาวกับสัตว์ขนาดเล็ก ซึ่งเรื่องราวเหล่านั้นมีที่มาจากประสบการณ์ในวัยเด็กของศิลปิน 
ที่สั่งสมผ่านช่วงเวลาในการเติบโต และศิลปินมีความชอบในการวาดฉากหลังให้เป็นฤดูใบไม้ผลิ
มากกว่าฤดูอ่ืน ทางด้านกระบวนการ ศิลปินมักจะท างานชิ้นใหญ่ทีละหนึ่งชิ้น ใช้เวลาชิ้นละ7-10 วัน 
โดยลักษณะการท างานของศิลปินจะเน้นความหนาของเนื้อสีในบางพื้นที่ ในขณะที่พื้นที่ส่วนใหญ่ของ
ผลงานจะมีเพียงสีบางๆแค่ชั้นเดียว และเชื่อมโยงทั้งสองพ้ืนที่เข้าด้วยกันด้วยค่าสีเพ่ือให้เกิดลักษณะ
แสงแบบมลังเมลืองซึ่งสร้างพ้ืนหลังที่สว่างเรืองขึ้นในแบบที่เหมือนกับท้องฟ้ายามบ่าย  
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  ศิลปินร่วมสมัยญี่ปุ่นทั้งหมดที่กล่าวมานี้มีความเชื่อมโยงกันในหลากหลายมิติ ทั้งยุค
สมัยทางศิลปะ แนวทางการสร้างผลงาน ถึงแม้แนวทางในการน าเสนอผลงานของแต่ละคนจะมีความ
แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง แต่สิ่งส าคัญท่ีสุดที่ทั้งหมดมีร่วมกันคือ การได้รับอิทธิพลในการสร้างผลงาน
ศิลปะจากวัฒนธรรมมังงะ และแอนิเมชันในญี่ปุ่น ซึ่งนับเป็นการแสดงออกทางกายภาพในรูปแบบของ
การคงรูปลักษณ์เยาว์วัย อย่างไรก็ดีจุดเชื่อมโยงดังกล่าวยังสะท้อนถึงพลวัตของการ์ตูนในรูปแบบ
ต่างๆที่มีผลโดยตรงกับความคิด และการมองโลกของมนุษย์ ท าให้เห็นได้ว่ารูปแบบของการ์ตูนที่เป็น
เหมือนการถ่ายทอดลักษณะการคงรูปลักษณ์เยาว์วัยผ่านมุมมองของมนุษย์ สามารถสร้างอิทธิพลทาง
ความคิดแก่มนุษย์ได้อย่างมากมาย 
  ลักษณะการคงรูปลักษณ์เยาว์วัยในศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทยนั้น นับเป็นสิ่งที่ไม่

ค่อยมีปรากฏให้เห็นเท่าใดนัก รูปแบบที่ปรากฏส่วนมากเกิดข้ึนภายใต้การสะท้อนมุมมองทางสังคม

บางอย่างออกมาผ่านกายภาพของมนุษย์ผ่านผลงานศิลปะ ในขณะที่รูปแบบการคงสภาพเยาว์วัยใน

ศิลปะร่วมสมัยญี่ปุ่นมาจากรูปแบบในวัฒนธรรมการ์ตูน ศิลปะร่วมสมัยไทยกลับสะท้อนลักษณะ

ดังกล่าวออกมาผ่านมาตรฐานทางความงามในสังคม ที่ได้รับอิทธิพลมาจากหลากหลายชาติ และญี่ปุ่น

เป็นหนึ่งในมาตรฐานความงามนั้นเช่นกัน อาทิเช่น ผิวพรรณท่ีผ่องขาว ดวงตากลมโต ใบหน้าที่ดูอ่อน

เยาว์ รวมไปถึงลักษณะทางการแสดงออกให้เกิดความน่ารัก ภายใต้ค าเรียกว่า “แอ๊บแบ้ว” ที่เป็นที่

นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายอยู่ช่วงหนึ่ง ซึ่งถือเป็นลักษณะการคงรูปลักษณ์เยาว์วัยแบบอุดมคติที่เด่นชัด

ที่สุดในกรอบคิดของคนไทย โดยศิลปินที่สร้างผลงานในขอบเขตดังกล่าวมีดังนี้ 
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3.6 อัญชล ีอารยะพงศ์พาณชิย์   

  อัญชลี อารยะพงศ์พาณิชย์  เกิดเม่ือ 21 กรกฏาคม พ.ศ. 2528 ส าเร็จการศึกษาจาก 

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลงานของศิลปินมีลักษณะเป็น

หญิงสาวตาโตในรูปแบบที่คล้ายกับการ์ตูนล้อ เน้นลักษณะใบหน้าบุคคล และการให้แสงเงาที่เหมือน

จริง โดยหญิงสาวคนดังกล่าวซึ่งคาดว่าน่าจะมีต้นแบบมาจากตัวศิลปินเอง มักจะอยู่ในฉากหลังที่มี

ความน่าลุ้นระทึกคล้ายกับว่าเป็นฉากท่ีมาจากภาพยนตร์ ส่งผลถึงบุคลิกภาพของตัวละครท าให้ดูมี

ความดุดันไปด้วย อย่างไรก็ดีถึงแม้ลักษณะของผลงานจะดูขัดแย้งกับลักษณะโดยรวมของการคง

รูปลักษณ์เยาว์วัย แต่ดวงตาที่มีขนาดใหญ่โตนั้น มีผลอย่างมากต่อความรู้สึกเมื่อชมผลงานเนื่องจาก

สายตาของหญิงสาวจะจ้องตรงออกมานอกภาพ สามารถสื่อสารความรู้สึกออกมาได้เป็นอย่างดี โดย

เบื้องต้นศิลปินให้สัมภาษณ์ไว้ว่า ศิลปินเริ่มสนใจในศิลปะเนื่องจากในสมัยเด็กได้มีโอกาสเข้าถึงหนังสือ

การ์ตูนจ านวนมากจากบ้านของคุณปู่ จากความชอบในการอ่านการ์ตูนได้พัฒนามาเป็นการวาดตาม

แบบจากการ์ตูน และเมื่อบิดา มารดาทราบว่าศิลปินมีความชอบในศิลปะ จึงสนับสนุนในแนวทางนี้

อย่างเต็มที่ จนเมื่อได้เข้าศึกษาทางด้านศิลปะในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อได้เริ่ม

เรียนเขียนภาพเหมือน ศิลปินพบว่า จากการวาดการ์ตูนมาเป็นเวลานานท าให้ติดการวาดลักษณะ

ตาโต และเกิดการเปรียบเทียบตัวเองกับเพ่ือนร่วมชั้นจนเสียความม่ันใจในการวาดภาพ ในช่วงเวลา

นั้นจึงพยายามเลี่ยงการวาดภาพคน และเน้นการวาดสัตว์ หรือตุ๊กตาแทน จนถึงตอนที่ได้มีโอกาสหา

แนวทางสร้างสรรค์ของตัวเอง ท าให้ศิลปินกลับมาทบทวนถึงสิ่งที่ตัวเองเป็น และความชอบในการวาด

การ์ตูน ศิลปินจึงน าลักษณะของการวาดการ์ตูนที่ไม่ต้องค านึงถึงเรื่องสัดส่วนตามจริง มารวมกับการ

วาดภาพคน และก้าวข้ามความอายที่วาดคนได้ไม่เหมือนอย่างที่คนอ่ืนท าได้ และท าให้ศิลปิน มี

ความสุขกับการท างานมากข้ึน สามารถวาดตาโตได้เท่าที่ต้องการโดยไม่ต้องกลัวความผิดพลาด และ

ยึดแนวทางเช่นนี้เรื่อยมา ส่วนต้นแบบของหญิงสาวนั้น มีที่มาจากตัวศิลปินเอง เนื่องจากศิลปินคิดว่า

หน้าตา สีผม ริมฝีปากปากหนา และต าหนิต่างๆมันคืออัตลักษณ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ท าให้คนจดจ า และ

แยกแยะศิลปินจากบุคคลอ่ืน ท าให้กลายเป็นคนพิเศษท่ามกลางฉากหลัง  และเหตุการณ์ในภาพซึ่งมี

แรงบันดาลใจมาจากตัวศิลปินที่มองตัวเองเป็นผู้หญิงธรรมดา และชอบท างานวาดรูปอยู่บ้าน ศิลปิน

จึงมีความต้องการจะวาดสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้น และไม่อาจได้เห็นในชีวิตประจ าวัน ในส่วนนี้ภาพยนตร์

กลายเป็นแรงบันดาลใจส าคัญในการท างาน   ประกอบกับศิลปินชื่นชอบที่จะวาดตัวเองเป็นตัวละคร 

อยู่ในฉากหนังเรื่องโปรด เปลี่ยนเสื้อผ้าทรงผมสีผมไปตามบทบาทท่ีไม่ซ้ ากัน 
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 3.7 โกวทิ วฒันราช  

  โกวิท วัฒนราช เกิดเม่ือ 21 เมษายน พ.ศ. 2519 จบการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศิลปินได้จัดแสดงผลงานในนิทรรศการเดี่ยวเป็นจ านวนทั้งหมด 4 ครั้ง 

ประกอบด้วย Cute_Asia@2011 (พ.ศ.2554) , Game of Desire (พ.ศ. 2556), Don’t Fall in Love 

With Me (พ.ศ. 2558), และ Ladies in Summer (พ.ศ.2561) เป็นการจัดแสดงครั้งล่าสุด โดยทั้งหมด

จะมีลักษณะเด่นประการหนึ่งร่วมกัน คือล้วนแล้วแต่เป็นหญิงสาวที่มีลักษณะศีรษะ และดวงตาโต  

  ภาพผู้หญิงตาโตของ โกวิท มีลักษณะรูปร่างเหมือนกับตุ๊กตา ทั้งในเรื่องของสัดส่วน 

ขนาดดวงตา และลักษณะผิวที่มีความมันเงาเหมือนพลาสติก ในบางกรณีจะดูคล้ายกับตุ๊กตา อย่างไรก็

ดีในการตัดทอนดังกล่าวกลับแสดงให้เห็นถึงความผิดเพี้ยนอย่างมีนัยยะ โดยผลงานในชุด “ผู้หญิง 

ทะเล และอารมณ์” (Ladies in Summer) ซึ่งเป็นผลงานชุดล่าสุด จะเป็นการพูดถึงการผ่อนคลาย

จากภาระทางสังคมโดยการท่องเที่ยว น าเสนอในรูปแบบของหญิงสาวซึ่งถูกขับเน้นลักษณะอุดมคติ

ทางความงามผ่านสัดส่วนใบหน้า และดวงตาที่ถูกขยายใหญ่ โดยทีล่ักษณะตาโตดังกล่าว เบื้องต้น

ศิลปินให้สัมภาษณ์ว่า แรกเริ่มได้แรงบันดาลใจมาจากความชอบการ์ตูนญี่ปุ่น จึงน าลักษณะดังกล่าวมา

พัฒนาต่อยอดเป็นรูปแบบผลงานเรื่อยมานับตั้งแต่เป็นนักศึกษา ในส่วนลักษณะคล้ายตุ๊กตาท่ีปรากฏ

ในผลงานศิลปินอธิบายว่า ลักษณะดังกล่าวเป็นการน าภาพลักษณ์ของตุ๊กตาจากหลากหลายชนชาต ิ

ทั้งไทย จีน และตะวันตก ทั้งนี้ยังรวมถึงรูปแบบในการเขียนการ์ตูนแบบตะวันตกอีกด้วย  

  การน าเสนอภาพเป็นผู้หญิงศิลปินมีความตั้งใจที่จะพูดถึงความงามของผู้หญิงซึ่งแอบ

ซ่อนบางอย่างไว้ภายใต้ความงามนั้น ถึงแมศ้ิลปินจะไม่ได้อธิบายว่าความงามซ่อนเร้นดังกล่าวหมายถึง

อะไร แต่กระนั้นศิลปินยังคงถ่ายทอดความรู้สึกดังกล่าวออกมาผ่านรูปแบบที่เป็นตุ๊กตาได้ ทั้งนี้เพราะ

ตุ๊กตาเป็นสัญญะของการจ าลองซึ่งความงามบนพื้นฐานทางค่านิยมของมนุษย์อยู่แล้ว 
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3.8 ธนสาร คณะเกษม  

  ธนสาร คณะเกษม เกิดเม่ือ 13 กันยายน พ.ศ.2503 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา

โทด้านทัศนศิลป์จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ธนสารเคยร่วม

แสดงผลงานในนิทรรศการ  “Father of our Nation พ่อหลวงของแผ่นดิน” เป็นการรวมผลงาน

ของศิลปินทั้งหมด 32 ท่าน ท่านละหนึ่งชิ้นในช่วงปี พ.ศ.2559 ซึ่งผลงานในนิทรรศการนี้จะเน้นไปที่

รูปแบบภาพวาดเหมือนจริงของกษัตริย์ไทย และเคยจัดนิทรรศการเดี่ยวมาแล้ว 2 ครั้ง คือ ไวล์ ไวล์ 

เกิร์ล (Wild Wild Girl) ในปี พ.ศ.2556 และ เฮอ (Her) ในปี พ.ศ.2557 โดยทั้ง 2 นิทรรศการนี้ ศิลปิน

ได้ใช้รูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวในการน าเสนอ ออกมาเป็นจิตรกรรมร่วมสมัยที่มีลักษณะของ

หญิงสาวตาโต ภายใต้รูปแบบการวาดที่เรียบง่ายเป็นสื่อกลางในการน าเสนอ 

  ผลงานชุดที่มีชื่อเสียงที่สุด คือผลงานชุด ไวล์ ไวล์ เกิร์ล เป็นชุดผลงานที่ถูกนิยามโดย 

ก้อย อาร์ตแกเลอรี่ (เป็นแกลเลอรีศิลปะและพ้ืนที่สร้างสรรค์ที่มุ่งมั่นจะสร้างศิลปินร่วมสมัยทั้งไทย

และต่างประเทศ โดยรวบรวมและจัดแสดงผลงานของศิลปินหน้าใหม่) โดยกล่าวไว้ว่า “เปลือยอารมณ์

และความรู้สึกที่เก็บซ่อนไว้ภายใต้ใบหน้าเรียบเฉยของสาวงาม”46 ผลงานของศิลปินท่านนี้โดย

ภาพรวมเน้นการน าเสนอภาพของหญิงสาวตาโตที่มีใบหน้าเรียบเฉยในอิริยาบถต่างๆ ซึ่งมีความเป็นไป

ได้ว่าผู้หญิงในภาพทุกคนคือคนเดียวกัน  เนื่องจากลักษณะใบหน้าที่มีความคล้ายคลึงกันมาก 

นอกจากนี้มักจะมีการปรากฏของสัตว์ชนิดต่างๆเป็นสัญญะที่ถูกใส่เข้ามา ราวกับเป็นการเปรียบเปรย

ถึงบริบทต่างๆ เหล่านั้น เปรียบเทียบกับผู้หญิงในภาพ โดยแสดงออกมาในลักษณะที่ดูไร้อารมณ์ 

เพ่ือให้ความหมายแฝงบางอย่างเด่นชัดขึ้นมา เบื้องต้นศิลปินให้สัมภาษณ์ว่า แนวทางการวาดดังกล่าว

ของศิลปิน เกิดจากความรู้สึกอยากจะปล่อยฝีแปรงให้เกิดการสะท้อนถึงสภาวะอารมณ์ ผู้หญิงในภาพ

มีต้นแบบมาจากแฟนสาวของศิลปินซึ่งเพิ่มลักษณะการตัดทอนเรื่อยมาจนกลายเป็นความเคยชินใน

การสร้างผลงานซึ่งศิลปินใช้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน  โดยส่วนส าคัญท่ีศิลปินเน้นในการแสดงออกทาง

อารมณ์คือ มือและดวงตา ศิลปินกล่าวว่า การเน้นดวงตาให้โตเพราะต้องการสื่อถึงความพิเศษด้าน

อารมณ์ภายในของหญิงสาวในอุดมคติของศิลปิน และส่วนหนึ่งมาจากความพึงพอใจส่วนบุคคล ซึ่งถูก

ใช้เป็นดังพ้ืนที่ส าหรับจินตนาการของผู้ชมในการเสพผลงาน 

                                                           

 46 Thai PBS, “ไวด ์ไวด ์เกริล์” นิทรรศการแสดงมมุมองตอ่เพศหญงิผา่นศลิปนิชาย, เข้าถึงเมื่อ 22 
ธันวาคม 2562, เข้าถึงได้จากhttps://news.thaipbs.or.th/content/171645 
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 3.9 ปารชิาต ิศภุพันธ์  

  ปาริชาติ ศุภพันธ์ เกิดเม่ือ 13 กันยายน พ.ศ.2520 ส าเร็จการศึกษาจากศิลป

มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ศิลปินท่านนี้น าเสนอ

ผลงานศิลปะด้วยสีสันที่สดใส ฉูดฉาด ผ่านรูปแบบที่สามารถนิยามได้ว่า “ขี้เล่น” ราวกับเป็นความ

สดใสของวัยหนุ่มสาว โดยความสดใสดังกล่าวถูกน าเสนอผ่านภาพของหญิงสาวที่มีต้นแบบมาจากตัว

ศิลปินเอง เพียงแต่ภาพของศิลปินมีการตัดทอนให้รูปทรงมีความเรียบง่าย ภายใต้สีสันและลวยลายที่

สดใส ลักษณะของใบหน้าที่ถูกเน้นด้วยขนาดดวงตาให้มีขนาดใหญ่ 

  พ้ืนฐานครอบครัวของศิลปินเป็นชาวนาที่อยุธยา การที่ศิลปินหันมาเรียนศิลปะจึงถือ

เป็นเรื่องที่แปลกใหม่มากส าหรับทางบ้าน ทั้งนี้เองจึงท าให้มุมมองที่ศิลปินมีต่อการสร้างสรรค์ผลงาน

ในช่วงแรกจะเน้นแสดงถึงความตื่นตาที่มีต่อค่านิยมในเมืองใหญ่ โดยเฉพาะเรื่องของแฟชั่นเสื้อผ้า และ

การแต่งหน้าของผู้หญิง  ณ เวลานั้นผลงานของศิลปินจึงเน้นการน าเสนอเนื้อเรื่องของผู้หญิง ต่อมา

ลักษณะที่มีสีสันถูกเพ่ิมเข้ามาจากความชอบในการแสดง และเครื่องแต่งกายของคาบาเร่ที่ในยุค

สมัยก่อนหน้ามักถูกมองในเชิงลบจากสังคม แต่ศิลปินกลับมองเห็นถึงความงามของอาชีพนี้ในฐานะผู้

มอบความบันเทิง ด้วยความรู้สึกชื่นชมนี้จึงส่งผลถึงแนวทางการใช้สีในภาพวาดของศิลปินซึ่งยังคง

ส่งผลมาถึงปัจจุบัน 

  เนื้อหาในผลงานของศิลปินเป็นเหมือนการสะท้อนค่านิยมทางสังคมในยุคเริ่มต้น 

ของสังคมออนไลน์ ที่ค่านิยมแบบญี่ปุ่นหรือวัฒนธรรมคาวาอ้ีได้รับความนิยมมากในประเทศไทย ไม่ว่า

จะเป็นเรื่องดนตรี การแต่งกาย และค่านิยมทางความงาม ซึ่งเป็นที่มาของลักษณะตาโตที่ศิลปิน

น าเสนอในผลงาน ร่วมกับรูปแบบการแต่งตัวด้วยสีสันที่ฉูดฉาด และรอยสักแบบแฟชั่นที่นิยมในวัยรุ่น

หญิงไทยในช่วงไม่ก่ีปีที่ผ่านมา ทั้งนี้สิ่งที่ศิลปินก าลังจะสื่อสารเป็นเรื่องของการชื่นชมความ

หลากหลายทางการเปลี่ยนแปลงค่านิยมทางความงามของผู้หญิง อย่างไรก็ดีถึงแม้รูปแบบงานเขียน

ของศิลปินจะมีกลิ่นไอจากการ์ตูน แต่ศิลปินยืนยันว่าไม่ได้หยิบยืมรูปแบบนั้นมาแต่อย่างใด ศิลปิน

กล่าวว่าแนวทางนี้เป็นการท าเพ่ือลบเส้นแบ่งระหว่างศิลปะแบบจิตรกรรมในขนบ และงานนิเทศศิลป์ 

ซึ่งออกแบบมาจากความคิดของตน โดยอ้างอิงมาจากตัวศิลปินเอง เนื่องจากเนื้อหาโดยรวมของ

ผลงานทั้งหมดเป็นการเล่าเรื่องผ่านประสบการณ์ของศิลปิน 
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  ในนิทรรศการชุด “สาวภาชี” เป็นเหมือนการตกผลึกประสบการณ์ทั้งหมดของ

ศิลปิน ความรู้สึกไม่ลงรอยกับวัฒนธรรมในถิ่นก าเนิดท่ีคล้ายตัวเอง ท าไห้ศิลปินตัดสินใจที่จะท างาน

เกี่ยวกับความบันเทิงในแบบบ้านนอกที่ศิลปินเคยมองว่าวุ่นวาย แต่ตอนนี้กลายเป็นความสนุก

ครื้นเครงที่เต็มไปด้วยสีสัน มีชีวิตชีวา และค าว่าสาวภาชีในผลงานชุดนี้เป็นการตั้งชื่อตามอ าเภอบ้าน

เกิด ในจังหวัดอยุธยา เป็นเหมือนการน าความชอบกลับไปสู่บ้านเกิด ทั้งนี้ศิลปินมีแผนที่จะสร้างของ

เล่นในฐานะงานศิลปะ เหมือนกับท่ี มุราคามิ และนาระได้ท าไว้ โดยศิลปินมีความตั้งใจที่จะน าเสนอ

ออกมาในลักษณะของความเป็นไทย ซึ่งความเป็นไทยในที่นี้หมายถึงชุดเสื้อผ้าที่นิยมในหมู่หญิงสาว

ชนบท จ าพวกเสื้อเอวสูง หรือกางเกงขาสั้น โดยที่ศิลปินมองว่าแฟชั่นลักษณะนี้เป็นความเคลื่อนไหว

ทางค่านิยมความงามของหญิงไทยที่มีความงามไม่ต่างจากแฟชั่นในยุคก่อน  

  

 3.10 พชัรพล แตงรืน่ (Alex face) 

  พัชรพล แตงรื่น หรือชื่อที่ใช้ในวงการศิลปะว่า อเล็กซ์เฟส เกิดเม่ือ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2524 ส าเร็จการศึกษาจากภาควิชาวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผลงานของพัชรพลส่วนมากจัดเป็นผลงานแบบสตรีทอาร์ต (Street Art) 
ขนาดใหญ่บนฝาผนัง เป็นภาพเด็กสามตาสวมชุดขนสัตว์ในอิริยาบถต่างๆ ผลงานของศิลปินท่านนี้มี
บริบทที่คล้ายกับงานของ มุราคามิ คือ เป็นผลงานศิลปะที่สามารถเข้าถึงคนทั่วไปในฐานะวัฒนธรรม
มวลชน ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในสื่อโฆษณา และมีสินค้าที่ออกแบบ
อ้างอิงมาจากผลงานศิลปะ ทั้งนี้การแสดงออกถึงลักษณะคงรูปลักษณ์เยาว์วัยในงานของอเล็กซ์มี
ความแตกต่างจากศิลปินท่านอ่ืน เพราะว่าลักษณะเด็กท่ีเป็นเด็กทารกจริงๆ เพียงแต่ผ่านการเพ่ิม
ลักษณะบางประการเพ่ือให้เกิดบุคลิกภาพพิเศษในการน าเสนอตัวละครผ่านผลงานศิลปะ ในส่วน
รายละเอียดของผลงานศิลปินให้สัมภาษณ์ถึงที่มาที่ไปไว้ว่า ตัวศิลปินเริ่มต้นสนใจในศิลปะเนื่องจากใน
สมัยเด็ก คุณอาของศิลปินซื้อสมุดวาดภาพมาให้ และเมื่อท าเสร็จตนรู้สึกภูมิใจมาก หลังจากนั้นจึงชอบ
วาดรูปเป็นต้นมา ต่อมาเข้าศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเพ่ือ
ศึกษาทางด้านศิลปะ แรกเริ่มการท างานกราฟิตี้ในสมัยนั้นศิลปินจะใช้ใบหน้าของตัวเองในการ
น าเสนอ เป็นที่มาของชื่ออเล็กซ์เฟส หรือใบหน้าของอเล็กซ์ตามลักษณะผลงานในช่วงนั้น ต่อมา
หลังจากท่ีศิลปินมีลูกจึงเริ่มหันมาวาดภาพโดยใช้ลูกสาวเป็นต้นแบบ ในส่วนลักษณะภายนอก 
และสัญญะต่างๆ ศิลปินได้อธิบายไว้ว่า ดวงตาที่สามนั้นเป็นการอ้างอิงถึงค าโบราณที่ว่าเด็กนั้นมีสัมผัส
พิเศษทีส่ามารถรับรู้ได้ถึงสิ่งลึกลับบางอย่าง ส่วนดวงตาสองข้างที่มีสีแดง และน้ าเงินเป็นการพูดถึง
ความขัดแย้งทางบุคลิกภาพที่มีในมนุษย์ทุกคน เปรียบเทียบผ่านสีแดงน้ าเงินที่อ้างอิงมาจากการแบ่ง



46 
 

 
 

ฝ่ายในกีฬาชกมวย ชุดกระต่ายที่เราเห็นกันจนชินตานั้นแสดงถึงความเปราะบาง และสถานะของผู้ถูก
ล่า ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงเหตุการณ์ที่เด็กเล็กเป็นเหยื่อของความรุนแรงที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในสังคมไทย
ในส่วนของรอยขาดตามเสื้อผ้าที่บางครั้งจะเปิดเผยในส่วนของก้น และหัวนม เป็นการแสดงถึงร่องรอย
ความซุกซนแบบเด็กๆ ที่เล่นซนจนได้รับบาดแผลและเสื้อผ้าฉีกขาด และอีกทางหนึ่งยังหมายถึงการ
คุกคามทางเพศที่เกิดกับเด็กในสังคมไทย ซึ่งมีที่มาจากการที่ศิลปินเกิดความสะเทือนใจจากข่าวการ
กระท าต่อเด็ก และมีความกังวลต่อความปลอดภัยของลูกน้อย ท าให้เห็นได้ว่าผลงานในช่วงที่ศิลปิน
สร้างหลังจากท่ีมีลูก ล้วนแต่เกี่ยวข้องกับเด็ก และการสะท้อนความเป็นมนุษย์ผ่านตัวเด็กสามตาท่ีเป็น
ตัวเด่นของผลงาน ซึ่งสามารถพบเห็นได้ตามผนังตึกในเมืองใหญ่ตามรูปแบบของการน าเสนอศิลปะ
กราฟิตี้ ที่เน้นการกระจายข้อความท่ีต้องการสื่อสารไปให้ทั่วผ่านศิลปะ 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมลู 

 

  การศึกษาเรื่องการคงรูปลักษณ์เยาว์วัยในศิลปะร่วมสมัย มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา

ลักษณะการคงรูปลักษณ์เยาว์วัยที่ปรากฏในผลงานศิลปะร่วมสมัย จากศิลปินญี่ปุ่น และไทย ซึ่งเน้น

ศึกษาที่ลักษณะภายนอกของผลงาน โดยพิจารณาร่วมกับบริบท และแนวคิดของศิลปิน 

  ศิลปะร่วมสมัยที่ปรากฏการคงรูปลักษณ์เยาว์วัย เป็นลักษณะเหล่านั้นเกิดข้ึนจาก

วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมที่มีส่วนในการหล่อหลอมศิลปินตั้งแต่เป็นเด็ก เช่น การ์ตูน มังงะ และ

แอนิเมชัน ในกรณีของศิลปินญี่ปุ่น และอาจเป็นปัจจัยแวดล้อมอ่ืนๆ ในกรณีของศิลปินไทย อย่างไรก็ดี

ลักษณะการคงรูปลักษณ์เยาว์วัยไม่ได้จะไร้ความหมายเลยเสียทีเดียว แต่ยังคงมีส่วนร่วมกับผลงานใน

ฐานะสิ่งที่สร้างความรู้สึกร่วมของผู้ชมจากการรับรู้ทางการมอง ซึ่งเป็นกระบวนการแรกที่จะเกิดขึ้นใน

การชมงานศิลปะ และอย่างที่กล่าวไว้ก่อนหน้าว่าลักษณะการคงรูปลักษณ์เยาว์วัย เป็นรูปแบบพิเศษที่

ส่งผลต่อการรับรู้ของมนุษย์ ลักษณะนี้ที่ปรากฏในผลงานศิลปะจึงมีส่วนร่วมในการรับรู้ผลงานศิลปะ 

โดยจะเป็นไปในทิศทางใดนั้นขึ้นอยู่กับบริบทของผลงาน และศิลปินผู้สร้าง 

  การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาศิลปินที่ผลงานศิลปะน าเสนอการคงรูปลักษณ์

เยาว์วัยในศิลปะร่วมสมัยจ านวน 10 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

4.1 ทาคาชิ มุราคามิ     4.6 อัญชลี อารยะพงศ์พาณิชย์   

4.2 โยชิโตโมะ นาระ     4.7 โกวิท วัฒนราช                                   

4.3 ไอ ยามางูจิ       4.8 ธนสาร คณะเกษม 

4.4 อายะ ทาคาโนะ                                       4.9 ปาริชาติ ศุภพันธ์                                 

4.5 มิกิโกะ คุโด                                            4.10 พัชรพล แตงรื่น 
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 4.1 ทาคาช ิมรุาคาม ิ 

 

 

 ภาพที5่ ทาคาชิ มุราคาม,ิ Kaikai Kiki News No2, 2009, ภาพพิมพ์หิน, 19 x 19 นิ้ว                                

 ที่มาภาพ: kumi contemporary, Kaikai Kiki News No2, Access  December 24, 2019, Available 

 from https://www.kumicontemporary.com/view/kaikai-kiki-news-no2-takashi-

 murakami.html 

 

  มุราคามิเป็นศิลปินที่มีอิทธิพลอย่างมากในโลกศิลปะร่วมสมัยของญี่ปุ่น อีกท้ังยังเป็น

ผู้ก่อตั้งกลุ่มซูเปอร์แฟลท ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนวงการศิลปะทั้งในญี่ปุ่นและระดับโลก สิ่ง

ส าคัญที่ท าให้มุราคามิประสบความส าเร็จคือรูปแบบงานที่เข้าถึงผู้คนได้ง่าย โดยการใช้ลายเส้น และ

สีสันแบบการ์ตูน ถึงแม้จะแอบแฝงไปด้วยเนื้อหาเชิงประชดประชัน แต่คงปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งที่ผู้ชมงาน

ศิลปะจะเห็นเป็นอย่างแรกคือภาพที่ประจักษ์ต่อสายตา  และสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดในงานของ

มุราคามิคือ ความน่ารัก ด้วยพ้ืนหลังที่เต็มไปด้วยลวดลายดอกไม้ใบหน้ายิ้มแย้ม กับตัว “ไคไค คิคิ” 

(ภาพท่ี5) เป็นตัวละครหลักที่ปรากฏให้เห็นอย่างต่อเนื่องในงานของมุราคามิ ตัวละครทั้งสองตัวนี้มี

ลักษณะที่ตรงกับการคงรูปลักษณ์เยาว์วัยตามรูปแบบที่ปรากฏในตัวการ์ตูน คือศีรษะโต ตาโต ขนาด

ร่างกายเล็ก ทั้งหมดนี้สร้างรูปแบบที่ท าให้เกิดความน่ารักซ่ึงเข้าถึงผู้คนได้ง่ายกว่า ในแบบเดียวกับ

ที่มาสคอตของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ดึงดูดความสนใจจากผู้คน  
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  เมื่อพิจารณาจากลักษณะภายนอกของไคไค คิคิ มีความคล้ายกับตัวการ์ตูนที่เป็นที่

รู้จักหลายตัวทั้งจากญี่ปุ่น และตะวันตกรวมเข้าด้วยกัน เช่น โดราเอม่อน หรือมิคกี้เมาส์ ซึ่งน่าจะได้รับ

อิทธิพลมาจากการดู หรืออ่านการ์ตูนในวัยเด็ก ไคไค คิคิ เป็นตัวแทนของวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่มีด้านที่ดู

น่ารัก สะอาด เป็นระเบียบในสายตาชาวโลก แต่ยังมีอีกมุมหนึ่งที่สนุกสนานไม่ต่างจากท่ีอ่ืนในโลก ซึ่ง

ทั้งสองตัวนี้ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์เชิงวัฒนธรรมในยุคที่คนรุ่นเดียวกับมุราคามิเติบโตขึ้นมา สังเกตได้

จากลักษณะล าตัว หูสัตว์ โดยน ามาจัดการใหม่ให้เกิดเป็นตัวละครที่สะดุดตา ไคไคมีหูกระต่าย ร่างกาย

สีขาว  ดวงตากลมเป็นประกาย คิคิมีหูที่คล้ายหมี หรือหนู ร่างกายเป็นสีชมพู มีตาสามดวง โดยทั้งสอง

ตัวนี้มีความคล้ายกับเด็กที่ใส่ชุดสัตว์ และการแสดงออกทางใบหน้าและท่าทางของทั้งสองตัวนี้ยังให้

ความรู้สึกเหมือนการแสดงออกของเด็กที่ดูสนุกสนาน และไร้เดียงสา ทั้งนี้การแสดงออกทางใบหน้ายัง

หยิบยืมรูปแบบมาจากมังงะที่จะแสดงออกมาเกินความเป็นจริง สังเกตได้จากลักษณะของปาก และ

ดวงตาทีเ่บิกกว้างมากกว่าปกติ  แต่ยังคงความน่ารักเอาไว้เพ่ือให้เกิดความรู้สึกน่าดึงดูดแก่ผู้ชม  

 

 

 ภาพที6่ ทาคาชิ มุราคาม,ิ Kaikai Kiki and Me, 2008, เทคนิค ภาพพิมพ์หิน, ขนาด 68.0 x 68.0 ซม.,           

 ที่มาภาพ: fineartmultiple, Kaikai Kiki and Me, Access  December 24, 2019, Available from 

 https://www.artspace.com/takashi_murakami/kaikai-kiki-and-me 
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  นอกจากตัวละครจากชุดผลงานไคไค คิคิ แล้วมุราคามิยังน าเสนอตัวเองลงไปใน

ผลงานศิลปะในรูปแบบการ์ตูนอีกด้วย (ภาพที่6) โดยลักษณะที่ปรากฏจะเป็นมุราคามิมีหัวโตและตัว

เล็ก แสดงอากัปกิริยาเช่นเดียวกับไคไค คิคิ เป็นการเปลี่ยนชายมีหนวดร่างใหญ่ให้มีความน่ารักผ่าน

รูปแบบการคงรูปลักษณ์เยาวว์วัย โดยตัวการ์ตูนมุราคามิยังถูกน าไปผลิตเป็นอาร์ตทอยเพ่ือจ าหน่าย 

เช่นเดียวกับไคไค คิคิที่ถูกน าไปท าเป็นอาร์ตทอยเช่นกัน การเปลี่ยนงานศิลปะให้กลายเป็นสินค้า

รูปแบบของเล่นนอกจากเป็นการขยายฐานผู้ชมให้กว้างขึ้นแล้ว ยังเป็นการท าให้งานศิลปะเป็นที่จับ

ต้องได้มากข้ึนในกลุ่มบุคคลทั่วไป เพราะของเล่นและตุ๊กตานั้นมีความน่าดึงดูดในตัวของมันเอง โดย

เฉพาะที่ออกแบบมาให้มีความน่ารัก 

 

 

 ภาพที7่ ภาพแสดงตัวอย่างเขม็กลดัดอกไม้ที่ออกแบบโดย ทาคาชิ มรุาคามิ                                                    

 ที่มาภาพ: aliexpress, KaiKai KiKi Murakami Takashi colorful sun flower, Access  December 

 24, 2019, Available from https://www.aliexpress.com/i/32738778364.html 

 

  ความส าเร็จของตัวละครเหล่านี้มีที่มาจากความน่ารักทางกายภาพ เพ่ือตอบสนอง

ความต้องการเชิงพาณิชย์ ซึ่งตรงกับความต้องการของ มุราคามิ ที่มีความตั้งใจให้ผลงานศิลปะ

กลายเป็นส่วนหนึ่งกับวัฒนธรรมร่วมสมัย และบุคคลทั่วไปสามารถครอบครองได้ ไม่ใช่แค่นักสะสม

งานศิลปะ ซึ่งหากพิจารณาจากความนิยมที่ผู้คนมีต่อสินค้าแบรนด์ดังต่างๆที่มุราคามิร่วมออกแบบ จะ

เห็นได้ว่าความต้องการที่จะท าให้งานศิลปะเข้าถึงผู้คนทั่วไปนั้นประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก 
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ตัวอย่างเช่น “ดอกไม้ของมุราคามิ” (ภาพท่ี7) สินค้าตัวล่าสุดที่ออกมาในช่วงปี ค.ศ. 2018 เป็นดอกไม้

หน้าตายิ้มแย้มมีกลีบเป็นสีรุ้ง รูปแบบเดียวกับท่ีปรากฏเป็นพื้นหลังในงานมุราคามิเกือบทุกชิ้น 

กลายเป็นกระแสไปทั่วโลก และเป็นกระแสที่ถูกพูดถึงอย่างมากในสื่อสังคมออนไลน์  

  เบื้องหลังเรื่องราวของดอกไม้ดอกนี้มาจากเหตุการณ์ที่อเมริกาทิ้งระเบิดที่ฮิโรชิม่า 

และนางาซากิ โดยกลีบของดอกไม้ออกแบบมาจากแสงที่เกิดจากการระเบิดครั้งนั้น และที่ต้องเป็น

ดอกไม้ เพราะว่าตัวมุราคามินั้นแพ้เกสรดอกไม้ แต่กระนั้นมุราคามิยังมองว่าดอกไม้เป็นสิ่งน่ารัก 

ดอกไม้จึงเป็นตัวแทนของสิ่งสวยงามท่ามกลางความรู้สึกท่ีขมข่ืน เช่นเดียวกับคนญี่ปุ่นที่เผชิญกับ

ความโหดร้ายจากระเบิดปรมาณู แต่ยังคงสู้ต่อไปได้ด้วยรอยยิ้ม ด้วยเรื่องราวนี้เองที่ผลักดันให้สินค้า

ชิ้นนี้เป็นที่พูดถึงในฐานะผลงานศิลปะ อย่างไรก็ดีกระแสความนิยมของดอกไม้ยิ้มที่มีในต่างประเทศ

นั้น ผู้คนส่วนน้อยที่จะรับรู้ถึงมูลเหตุที่มาที่เป็นเบื้องหลังอันโหดร้ายของดอกไม้ แต่กลับรับรู้ถึง

รปูลักษณ์ท่ีน่ารักกับสีสันที่สดใส ประกอบกับกระแสนิยมทางสังคมที่ท าให้ผู้คนยอมจ่ายเงินอย่างน้อย 

1,200 บาท เพ่ือให้ได้มาครอบครอง ซ่ึงถือเป็นราคาที่ไม่แพงส าหรับคุณค่าในงานศิลปะ ผลักดันให้

กลายเป็นแฟชั่นที่ถึงแม้จะไม่รู้เรื่องราวเบื้องหลัง หรือไม่รู้จักว่าสิ่งนี้คืออะไรมาก่อน แตอ่ย่างหนึ่งที่แน่

ชัดคือ คนส่วนมากชื่นชอบดอกไม้ดอกนี้ จากลักษณะภายนอกของมันที่แสดงออกมาซึ่งรูปแบบการคง

รูปลักษณ์เยาว์วัย ผ่านดวงตาออดอ้อน หางตาตก และเป็นประกายกับรอยยิ้มกว้างที่แสดงถึงความดี

ใจ  หรือการออดอ้อนคล้ายกับใบหน้าของเด็กทารกที่มีความสุข 

 

ภาพที8่ ทาคาชิ มุราคาม,ิ My lonesome cowboy และHiropon, 1998, เทคนิค ไฟเบอร์กราส, ขนาด 223.5 x 

104 x 122 cm                                                                                                                   

ที่มาภาพ: Art net, My lonesome cowboy, Access  December 24, 2019, Available from 

http://www.artnet.com/artists/takashi-murakami/hiropon-dMN_9UQNrw4mGMprXpeWBg2 
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  ผลงานของมุราคามิมีรูปแบบการคงรูปลักษณ์เยาว์วัยปรากฏให้เห็นอยู่มาก ซึ่ง

ลักษณะดังกล่าวเป็นความน่ารักที่มาจากการตัดทอนลายเส้นให้เกิดตัวละครที่มีความน่ารักแบบตัว

การ์ตูนมาสคอต แต่ในอดีตมีผลงานอยู่ชุดหนึ่งที่น าเอารูปแบบการคงรูปลักษณ์เยาว์วัย ตามมุมมอง

แบบมังงะมาใช้ในการสร้างประติมากรรมที่มีรูปแบบที่เหมือนฟิกเกอร์ขยายส่วนเท่าคนจริง อย่าง 

“Hiropon” และ “My lonesome cowboy” (ภาพท่ี 8)  ซึ่งเป็นผลงานที่ศิลปินสร้างขึ้นมาเพ่ือเป็น

ตัวแทนของวัฒนธรรมโอตาคุในประเทศญี่ปุ่น ลักษณะภายนอกของประติมากรรมชุดนี้จะเป็นคู่หญิง

ชายที่มีรูปลักษณ์ภายนอกในแบบอุดมคติในมุมมองของมังงะญี่ปุ่น หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าหน้าตาแบ

บอนิเมะ (ลักษณะแบบการ์ตูนญี่ปุ่น) กล่าวคือมีร่างกายท่ีผอมเรียว ใบหน้ารูปตัววี และมีตาโตในแบบ

ที่เห็นได้ท่ัวไปจากการ์ตูนญี่ปุ่นยุคคริสต์ศวรรษที่ 1980-1990 ซึ่งเป็นยุคเดียวกับที่เซเลอร์มูน หรือ

การ์ตูนลักษณะเดียวกันก าลังเป็นที่นิยม หากแต่ในงานของมุราคามิจะมีสิ่งที่เกินออกมาจากความเป็น

การ์ตูนแบบปกต ิสิ่งนั้นคือเครื่องเพศท่ีมีขนาดล้นเกินออกมาอย่างเห็นได้ชัด โดย Hiropon ที่เป็นฝ่าย

หญิงจะมีขนาดหน้าอกท่ีใหญ่กว่าร่างกายออกมาอย่างมาก และมีสิ่งที่คาดว่าจะเป็นน้ านมพวยพุ่ง

ออกมาจากส่วนหน้าอก แล้วพุ่งกลับไปรวมกับอีกด้านหนึ่งคล้ายเชือกกระโดด ในส่วน My loneliness 

cowboy ที่เป็นผู้ชายจะมีน้ าพวยพุ่งออกมาจากอวัยวะเพศ ม้วนขึ้นในลักษณะที่คล้ายกับบ่วงบาศของ

คาวบอยดังชื่อภาพ ซึ่งท่าทางดังกล่าวเป็นลักษณะของการส าเร็จความใคร่  

  สิ่งที่มุราคามิต้องการจะสื่อสารผ่านงานชุดนี้ เป็นเรื่องของมุมมองทางเพศใน
โลกของวัฒนธรรมโอตาคุที่มีต่อตัวละครในการ์ตูน และสิ่งเหล่านี้เป็นวัฒนธรรมที่แพร่หลายมากใน
วัฒนธรรมอีกด้านหนึ่งของญี่ปุ่น ทั้งนี้เนื่องมาจากลักษณะภายนอกของการ์ตูนญี่ปุ่นถูกสร้างบน
พ้ืนฐานความเป็นอุดมคติของมนุษย์ในรูปแบบการตัดทอน ซึ่งตรงกับการคงรูปลักษณ์ความเยาว์วัย
ของมนุษย์ในหลายส่วน โดยเน้นส่วนส าคัญท่ีมีผลในการกระตุ้นแรงขับทางเพศ ดังเช่นลักษณะที่เกิด
ในกระบวนการคัดสรรทางเพศในมนุษย์ กล่าวคือรูปแบบการคงรูปลักษณ์เยาว์วัยมีส่วนร่วมในการ
กระตุ้นความดึงดูดทางเพศของมนุษย์ และลักษณะแบบอนิเมะที่ปรากฏในวัฒนธรรมโอตาคุ  
เป็นการคัดเน้นเอาลักษณะดังกล่าวออกมาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ลักษณะ
ดังกล่าวจะถูกโยงเข้ากับเรื่องเพศอยู่เสมอ การที่มุราคามิน าลักษณะอนิเมะมาขยายความหมายทาง
เรื่องเพศเป็นเหมือนการเปิดเผยสุนทรียภาพอีกด้านหนึ่งในการรับรู้ของมังงะ โดยเปิดเผยผ่านลักษณะ
ที่เยาว์วัยในตัวการ์ตูน เพ่ือให้บุคคลทั่วไปได้รับรู้ท าความเข้าใจถึงการมีอยู่ และความส าคัญของ
วัฒนธรรมมังงะ ว่ารากฐานของวัฒนธรรมย่อยเหล่านี้เป็นรากฐานส าคัญของสื่อ และสินค้าประเภท
ต่างๆที่ญ่ีปุ่นส่งออกไปทั่วโลก  
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  จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าลักษณะการคงรูปลักษณ์เยาวว์วัยที่ปรากฏในผลงานของ
มุราคามิ เป็นรูปแบบตัวการ์ตูนซึ่งมีลักษณะภายนอกเหมือนกับเด็ก โดยมีร่างกายท่ีเล็ก ศีรษะโต ตาโต 
และมีการใช้สีสันที่สดใส แสดงถึงความสนุกสนานในแบบเด็ก ซึ่งลักษณะเหล่านี้ได้รับอิทธิพลอย่าง
มากมาจากวัฒนธรรมมังงะญี่ปุ่น ซึ่งไม่ได้น ามาเพียงแค่รูปแบบการตัดทอน แต่ยังมีการกล่าวถึงเรื่อง
ของวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นผ่านความน่ารักเหล่านั้นด้วย ดังจะเห็นได้จากการที่มุราคามิ
น าเอาเรื่องราวที่จะสื่อสารมาซ่อนไว้ในตัวการ์ตูนที่มีความน่ารัก เพ่ือให้ตัวการ์ตูนเหล่านั้นท าหน้าที่
เผยแพร่ความน่ารักออกไป โดยซุกซ่อนข้อความเหล่านั้นไว้ก่อนที่ผู้คนจะตระหนักถึงเรื่องราวเหล่านั้น
ในภายหลัง จึงอาจกล่าวได้ว่ามุราคามิใช้ลักษณะคงรูปลักษณ์เยาว์วัยเพื่อให้ผลงานเข้าถึงผู้คนได้อย่าง
แพร่หลายมากข้ึน  
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 4.2 โยชโิตโมะ นาระ 

 

 
 ภาพที9่ โยชิโตโมะ นาระ, Girl meets Boy, 2005, เทคนิค สีน้ ามนับนผ้าใบ, ขนาด 150.0×137.0cm            
 ที่มาภาพ: Arts scape, Missing in Action Girl meets Boy, Access  December 24, 2019, 
 Available from http://www.dnp.co.jp/artscape/artreport/tankyu/081215_01.html 

 

  นาระเป็นศิลปินร่วมสมัยญี่ปุ่นอีกหนึ่งคนที่รับอิทธิพลในการท างานมาจาก
วัฒนธรรมมังงะ และถูกรวมอยู่ในกลุ่มซูเปอร์แฟลทเช่นเดียวกับมุราคามิ ถึงแม้ว่านาระจะไม่ยอมรับ
สถานะดังกล่าวก็ตาม อย่างไรก็ดีการคงรูปลักษณ์เยาว์วัยในผลงานของนาระค่อนข้างมีความชัดเจน
มากกว่าศิลปินคนอ่ืนที่ท างานในรูปแบบเดียวกัน ซึ่งลักษณะดังกล่าวของนาระแสดงออกมาในรูปแบบ
ของเด็กผู้หญิงอย่างตรงไปตรงมา โดยมีรูปแบบเป็นตัวการ์ตูนตาโตที่มีความละมุนละม่อม ที่มาของ
เด็กผู้หญิงในงานของนาระนั้นไม่ชัดเจนนัก มีอยู่ครั้งหนึ่งนาระเคยตอบค าถามในการบรรยาย
เกี่ยวกับที่มาของเด็กผู้หญิงตาโต นาระตอบว่าได้ค้นพบรูปแบบนี้ในปี คศ. 2000 เริ่มจากการขึง
กระดาษเปล่าไว้บนก าแพง และวาดลงไปโดยที่ไม่มีการวางแผน เกิดการแก้ไขหลายครั้งตลอด
กระบวนการ จนสุดท้ายกลายเป็นเด็กผู้หญิงที่เราเห็นกันจนชินตาในปัจจุบัน นาระยังบอกอีกว่าผู้ชม
หลายคนมักเข้าใจว่าผลงานของนาระนั้นได้รับอิทธิพลมาจากการ์ตูน ซึ่งความจริงไม่เป็นเช่นนั้น นาระ
กล่าวว่าผลงานของเขาเกิดขึ้นมาจากประสบการณ์การเดินทาง ดนตรี และผู้คน การ์ตูนเป็นสื่อที่ต้อง
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ใช้การร้อยเรียงภาพจ านวนมากเพ่ือเล่าเรื่อง แต่ผลงานแบบภาพประกอบมีอยู่เพียงภาพเดียวแต่กลับ
เล่าเรื่องได้อย่างมากมาย อย่างไรก็ดีแม้นาระจะกล่าวเช่นนั้น แต่ทว่าผลงานของนาระมีความเป็น
การ์ตูนอยู่สูงมาก โดยมีความเป็นการ์ตูนที่ให้ความรู้สึกเหมือนกับภาพนิทานส าหรับเด็ก ซึ่งให้
ความรู้สึกน่ารัก และอบอุ่น ทั้งนี้เป็นไปได้ว่ามาจากการรับสื่อ และประสบการณ์ในวัยเด็กจนซึมซับเข้า
มาโดยที่ไม่รู้ตัว จนถึงจุดที่นาระวนเวียนอยู่กับกระบวนการค้นหาตัวเองผ่านการท างาน สิ่งที่ซึมซับไว้
เหล่านั้นจึงค่อยปรากฏออกมา ด้วยเหตุนี้เองที่ท าให้ที่มาที่ไปในรูปแบบการวาดเด็กผู้หญิงของนาระไม่
เป็นที่แน่ชัด ความเป็นไปได้อีกประการหนึ่งที่น่าจะส่งผลกับภาพรวมของผลงาน คือการที่นาระเติบโต
ขึ้นมาด้วยความรู้สึกเดียวดาย ถึงแม้ว่าเขาจะมีพ่ีชายถึงสองคน เนื่องจากช่วงวัยที่ต่างกับพ่ีถึง 9 ปี ท า
ให้นาระไม่เคยได้เล่นกับพ่ีชายเลยตลอดวัยเด็ก และด้วยความรู้สึกเหล่านี้เองที่สะท้อนออกมาเป็น
เด็กผู้หญิงที่มีแววตาบึ้งตึง ซึ่งให้ความรู้สึกท่ีว่างเปล่า และวังเวงในบางครั้ง  

  เด็กผู้หญิงที่นาระวาดมักแสดงออกสีหน้าที่ดูบึ้งตึง ซึ่งให้ความรู้สึกที่ดูเงียบขรึม แต่
ถึงกระนั้นกลับสื่อสารความรู้สึกบางอย่างมาสู่ผู้ชมผ่านสายตาที่จ้องมองออกมาอยู่เสมอ อย่างเช่น
ภายในงาน “Girl meet Boy” (ภาพที่9) ที่นาระวาดให้กับจังหวัดฮิโรชิม่าในประเทศญี่ปุ่น เป็น
ภาพเด็กสาวตาโตธรรมดาที่นาระวาดอยู่เป็นปกติ ดวงตาจับจ้องมาที่ผู้ชมแต่เหมือนก าลังมองไป ณ 
ต าแหน่งที่ไกลกว่านั้น และถ้าหากสังเกตให้ดีจะพบว่าดวงตาทั้งสองข้างนั้นมีสีที่แตกต่างกัน สิ่งแรกที่
ต้องท าความเข้าใจคือชื่อของผลงาน ค าว่า Girl เป็นที่แน่นอนว่ากล่าวถึงเด็กผู้หญิงตาโต แต่ค าว่า Boy 
ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเด็กผู้ชาย แต่เป็นการเล่นค ากับชื่อระเบิด ลิตเติลบอย (little Boy) ซึ่งเป็นชื่อ
ระเบิดท่ีอเมริกาท้ิงใส่ฮิโรชิม่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง สีส้มที่อยู่ในดวงตาข้างขวาของเด็กหญิง
เป็นแสงที่สะท้อนขณะตอนที่ลูกระเบิดดังกล่าวก าลังเกิดการระเบิดกลางอากาศก่อนที่จะลงสู่ฮิโรชิม่า 
การที่เด็กหญิงยังคงยืนดูอยู่ตรงนั้นเพราะระเบิดยังไม่ได้สัมผัสกับพ้ืน ซึ่งแน่นอนว่าอีกไม่กี่อึดใจเด็กคน
นี้จะต้องเสียชีวิตจากแรงระเบิด เนื้อหาที่ซ่อนอยู่ในภาพเป็นสิ่งที่สร้างความสะเทือนอารมณ์อย่างมาก
โดยเฉพาะกับคนญี่ปุ่น และการที่เรื่องราวนี้ถูกถ่ายทอดผ่านเด็กผู้หญิงที่มีความน่ารัก ยิ่งเป็นการทวี
ความหนักแน่นของเนื้อหาคล้ายกับเป็นการประชด ซึ่งเป็นสิ่งเดียวกับท่ีเกิดขึ้นในดอกไม้ของมุราคามิ
เช่นกัน แต่กลับทรงพลังกว่าเมื่อเป็นงานของนาระ เนื่องด้วยการใช้เด็กผู้หญิงเป็นตัวกลางในการเล่า
เรื่องเหมือนเป็นการตอกย้ าการตายของผู้คนจ านวนมากจากการระเบิด โดยเฉพาะเด็กๆ ซึ่งสามารถ
สร้างความสะเทือนใจแก่ผู้คนได้มากกว่า สิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กหรือมีเด็กเป็นตัวกลางในการเล่าเรื่อง
มักจะสร้างความประทับใจแก่ผู้ชมได้มากกว่า แต่คงจะหนักเกินไปหากใช้เด็กเป็นตัวเล่าเรื่องเนื้อหาที่
สะเทือนใจ อย่างในกรณีนี้คือระเบิดที่ฮิโรชิม่า หากลองนึกภาพว่านาระวาดภาพในรูปแบบเหมือนจริง
ภายใต้เนื้อหาและองค์ประกอบเดียวกัน ความรู้สึกท่ีส่งออกมาจากภาพจะเปลี่ยนไปในทันที  ดังนั้น
รูปแบบที่นาระใช้จึงเป็นการลดทอนความหนักของเนื้อหาให้เบาลง และให้ผู้ชมค่อยๆ ซึมซับเนื้อหาที
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ละเล็กน้อย ผ่านรูปแบบที่ให้ความรู้สึกสบายใจ ลักษณะการคงรูปลักษณ์เยาว์วัยในผลงานของนาระ
ท างานร่วมกับความรู้สึกของผู้ชมโดยการซ่อนบางอย่างไว้ภายใต้ลักษณะเช่นนี้เสมอมา ซึ่งถือได้ว่า
รูปแบบนี้ประสบความส าเร็จอย่างมาก พิสูจน์ได้จากความนิยมที่ผู้คนมีต่อนาระ  

 

 
ภาพที่10 โยชิโตโมะ นาระ, YOUR DOG, 2002, ขนาด 188 x 142.2 x 266.7ซม., เทคนิค ไฟเบอร์กราส 
ที่มาภาพ: Art net, Yoshitomo Nara, Access  December 24, 2019, Available from 

http://www.artnet.com/artists/yoshitomo-nara/your-dog-_X4TlS4aLRVAqN1nzMCiog2  

 

  สุนัขสีขาวเป็นอีกตัวละครหนึ่งซึ่งพบอยู่บ่อยครั้งในผลงานของนาระ ทั้งในรูปแบบ
จิตรกรรมประติมากรรม ตลอดจนถึงอาร์ตทอย ถึงแม้ส่วนตัวศิลปินจะชอบแมวมากกว่าก็ตาม อย่างไร
ก็ดีสุนัขสีขาวตัวนี้ถูกน าเสนอในลักษณะหลับตาอยู่ตลอด และเช่นเดียวกับเด็กหญิง ที่มาที่ไปของสุนัข
ตัวดังกล่าวนี้ไม่มีความชัดเจน เป็นรูปร่างที่เกิดมาจากการท างานโดยไม่ได้วางแผน แต่ถึงกระนั้นสุนัข
ตัวนี้กลับปรากฏให้เห็นบ่อยครั้งมาก ในความเข้าใจของสากลสุนัขมักจะถูกใช้ในการเปรียบเปรยถึง
บริบทของความซื่อสัตว์ และเป็นเพ่ือนของมนุษย์ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานประติมากรรมชื่อว่า 
“YOUR DOG” (ภาพที่10) ประติมากรรมรูปสุนัขขนาดใหญ่ชิ้นนี้แสดงลักษณะท่าทางของสุนัขท่ีดู
ขึงขัง หางชี้ซึ่งเป็นลักษณะของสุนัขที่ก าลังตื่นตัว แต่ในขณะเดียวกันใบหน้ากลับดูสงบเสงี่ยมเป็นการ
แสดงถึงความเป็นมิตรที่ดูนุ่มนวล ค าอธิบายของผลงานชิ้นนี้กล่าวถึงว่า สุนัขเป็นการน าเสนอจิต
วิญญาณของเพ่ือนเล่นส าหรับเด็ก อีกท้ังยังเป็นผู้ปกป้องคุ้มครอง ขนาดของผลงานชิ้นนี้ใหญ่กว่าขนาด
ของมนุษย์ เป็นการย้ าเตือนต่อผู้ชมว่าโลกใบนี้ที่มองผ่านสายตาของเด็กนั้นเป็นเช่นใด47 ผลงานชิ้นนี้
                                                           

 47 collections.artsmia, Your Dog, Access august 20, 2020, Available form 

https://collections.artsmia.org/art/102644/your-dog-yoshitomo-nara  
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จึงเป็นเหมือนการสะท้อนถึงความต้องการที่จะมีเพ่ือนเล่นในวัยเด็กของนาระ โดยสุนัขตัวนี้เป็นทั้ง
เพ่ือนเล่น และผู้ปกป้องในสายตาของเด็ก อีกทั้งลักษณะภายนอกที่เกลี้ยงเกลากับหัวที่มีขนาดใหญ่ 
ท าให้เกดิความรู้สึกอ่อนโยน และท าให้เกิดความรู้สึกสบายใจ ความกลมกลึงที่เกิดจากการตัดทอน
รูปทรงยังท าให้สุนัขตัวนี้ดูมีความน่ารักมากข้ึน คล้ายกับรูปปั้นดินเผาญี่ปุ่นในยุคโจมงที่รายละเอียด
ต่างๆ ถูกตัดทอนจนเหลือแค่พ้ืนผิวเรียบเนียน ซ้ ายังมีศีรษะที่มีขนาดใหญ่ซึ่งตรงกับลักษณะของเด็กท่ี
จะมีความนุ่มนวล ไร้พิษภัย และนอกจากเป็นผลงานศิลปะแล้ว สุนัขตัวนี้ถูกผลิตออกมาเป็นอาร์ตทอย
ส าหรับเก็บสะสมในชื่อเดียวกัน ยิ่งเป็นการกระจายความนิยมของผลงานไปในฐานะผู้บริโภคอีกกลุ่ม
หนึ่งซึ่งท าให้ผลงานเป็นที่รู้จักมากขึ้น  

  ลักษณะต่างๆ ของสุนัขสีขาวที่กล่าวมาข้างต้น เป็นลักษณะการคงรูปลักษณ์เยาว์วัย
ทั้งสิ้น ซึ่ง เป็นเหตุผลที่ท าให้ผลงานของนาระเป็นที่น่าสนใจต่อผู้ชมทั่วโลก ความเรียบง่ายในผลงาน
ของนาระเป็นสิ่งที่เกิดจากการสร้างผลงานโดยอัตโนมัติโดยไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า นั่นหมายความว่า
ส่วนหนึ่งของลักษณะผลงานเป็นสิ่งที่ออกมาจากจิตไร้ส านึก มีความเป็นไปได้ว่ามีมุมมองต่อโลก
ค่อนข้างจะเรียบง่าย สังเกตได้จากการใช้ชีวิตที่ไร้การวางแผน ไม่ว่าจะเป็นการเอาเงินค่าเทอม ไป
เที่ยวยุโรป หรือการเลือกมหาวิทยาลัยจากราคาค่าเทอมที่ถูกที่สุดโดยไม่ได้ค านึงถึงชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัย ท าให้พอจะทราบได้ว่านาระมีความเชื่อมั่น และคารพต่อความคิดอัตโนมัติ สอดคล้องกับ
ลักษณะการท างานที่น าเสนอการคงรูปลักษณ์เยาว์วัย เป็นลักษณะซึ่งปรากฏเป็นเด็กผู้หญิงที่มีศีรษะ
ขนาดใหญ่ ตาโต มีร่างกายท่ีเล็กคล้ายเด็กแรกเกิด ทั้งท่ียังมีลักษณะลายเส้นที่มีความฟุ้ง ไม่คมชัด ซึ่ง
สร้างความรู้สึกที่ละมุนละไม อันเป็นความรู้สึกท่ีเป็นส่วนหนึ่งกับความน่ารัก ส่วนสุนัขสีขาว มีลักษณะ
ภายนอกที่เกลี้ยงเกลา ซึ่งท าให้เกิดความรู้สึกนุ่มนวล และไร้พิษภัย เป็นภาพสะท้อนมุมมองที่นาระมี
ต่อโลก ท าให้สามารถสรุปได้ว่าการคงรูปลักษณ์เยาว์วัยในผลงานของนาระไม่ได้มีอยู่แค่ในกายภาพ
ของผลงาน แต่ยังมีอยู่ในเรื่องราวที่สะท้อนบุคลิกภาพ ที่ให้คุณค่ากับภาวะอารมณ์ท่ีแสดงความเป็น
เด็กของนาระออกมา 
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 4.3 ไอ ยามางจูิ 

 

 
ภาพที1่1 ไอ ยามางูจิ, haru demo aki demo nai fuyu, 2014, ขนาด 185 × 114 × 6 cm, เทคนิค สีอะครลิิค 
บนผ้าฝ้าย, ที่มาภาพ: artsy, Ai Yamuguchi                                                                               
ที่มาภาพ: Access  December 24, 2019, Available from https://www.artsy.net/artwork/yamaguchi-ai-
haru-demo-aki-demo-nai-fuyu-1 

 

  ยามางูจิเป็นหนึ่งในศิลปินที่อยู่ในกลุ่มซูเปอร์แฟลทของมุราคามิ จึงเป็นที่แน่นอนว่า
ลักษณะผลงานจะมีอิทธิพลของมังงะมาปรับใช้กับผลงาน ร่วมกับวิธีการแบบจิตรกรรมประเพณีญี่ปุ่น
มาใช้ ในเรื่องวิธีการจัดองค์ประกอบ การใช้สี และการใช้ลักษณะลายเส้น อีกสิ่งหนึ่งที่จะปรากฏอยู่ใน
งานของยามางูจิอยู่เสมอคือภาพลายเส้นของเด็กผู้หญิงเปลือย และกึ่งเปลือยภายในชุดแบบญี่ปุ่น ซึ่ง
ลักษณะส าคัญที่สามารถพบเห็นได้คือ ตัวเด็กผู้หญิงเหล่านั้น จะถูกลดทอนลักษณะเด่นทางเพศออกไป
จนไม่สามารถระบุเพศได้อย่างแน่ชัด คล้ายกับร่างกายของเด็กก่อนวัยเจริญพันธุ์ที่ไม่สามารถระบุเพศ
ได้จากลักษณะทางร่างกาย นอกจากนี้ยังมีลักษณะดวงตาโตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการคงรูปลักษณ์
เยาว์วัย อย่างไรก็ดี การคงรูปลักษณ์เยาว์วัยในงานของยามางูจิไม่ได้ปรากฏในรูปแบบเดียวกับงานของ
นาระ หรือมุราคามิ โดยลักษณะที่ปรากฏในงานของยามางูจิ มีรูปแบบที่สัดส่วนร่างกายไม่ได้ถูก
ลดทอนไปพร้อมรายละเอียดต่างๆ กล่าวคือ ถึงแม้รูปทรงของร่างกาย ศีรษะ  และดวงตาจะถูกลดทอน
ให้มีความเรียบง่าย แต่สัดส่วนของร่างกายท่ีปรากฏยังคงเป็นไปตามจริง ลักษณะดังกล่าวสามารถพบ
ได้จากแอนิเมชันญี่ปุ่นหรืออนิเมะ ซึ่งเป็นลักษณะที่เกิดจากการตัดทอนร่างกายมนุษย์ให้เป็นภาพ
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ลายเส้นแบบเรียบง่าย โดยลดทอนรายละเอียดต่างๆ ลงไป รวมถึงส่วนใบหน้าที่ส่วนมากมักจะท าให้
จมูกและปากให้เหลือเป็นเพียงเส้นเล็กๆ ทั้งนี้ส่วนดวงตานอกจากถูกตัดทอนรูปทรงจากดวงตาปกติ
แล้ว ยังถูกขยายส่วนและเพ่ิมสีกับแสงสะท้อนลงไปเพ่ือเป็นการเน้นความน่ารัก และความน่าสนใจ
ให้กับตัวละคร ส่วนนี้เองท่ีเป็นลักษณะที่ท าให้ตัวละครนั้นๆ มีความน่าดึงดูด   อีกท้ังความเรียบง่าย
ของลายเส้นท าให้สื่อสารอารมณ์ไปสู่ผู้ชมได้ง่ายขึ้น เนื่องจากด้วยลายเส้นที่มีความเรียบง่ายท าให้การ
แสดงออกทางร่างกาย และสีหน้ามีความชัดเจน ซึ่งในกรณีของเด็กสาวในงานของยามางูจิ จะแสดง
ออกมาผ่านใบหน้าและสายตา ที่ถึงแม้จะไม่ได้แสดงออกทางอารมณ์อย่างชัดเจน แต่สิ่งที่จะเห็นได้คือ
การเน้นเส้นในช่วงมุมปาก หัวตา และคิ้ว เพ่ือเน้นให้เกิดความชัดเจนของความรู้สึกต่างๆ บนใบหน้า 

  โดยภาพรวมผลงานของยามางูจิให้ความรู้สึกที่ค่อนไปทางจิตรกรรมประเพณีญี่ปุ่น 
เนื่องจากลักษณะการให้สี วิธีการแบบพ้ืนบ้าน และวิธีการการจัดองค์ประกอบ ซึ่งจะพบว่าบ่อยครั้งจะ
มีการจัดให้วัตถตุกขอบในรูปแบบเดียวกับท่ีพบได้ในภาพพิมพ์ญี่ปุ่น ทั้งนี้ประเด็นส าคัญที่ยามางูจิเล่า
ผ่านผลงานคืออาชีพเก่าแก่ในวัฒนธรรมญี่ปุ่น นั่นคือ เกอิชา(geisha) ซึ่งถ้ามองผ่านมุมมองสากล 
เกอิชาคือรูปแบบหนึ่งของอาชีพหญิงสาวที่มอบความบันเทิงแก่ผู้ชาย  ภายใต้สังคมชายเป็นใหญ่ และ
คงจะดูไม่ดีนัก หากน าเอาภาพลักษณ์ของการคงรูปลักษณ์เยาว์วัยมาผูกโยงกับบริบทของอาชีพ
ดังกล่าว เพียงแต่มุมมองเชิงวัฒนธรรม และมิติทางประวัติศาสตร์ไม่ได้ให้ค่าอาชีพนี้ว่าเป็นเพียงโสเภณี 
แต่กลับมองว่าเป็นผู้ที่ช านาญทางศิลปะและให้ความเพลิดเพลินบันเทิงใจ เป็นเสมือนผู้คอยต้อนรับ
และปรนนิบัติแขก และมีล าดับชั้นยศภายในอาชีพ ทั้งนี้ยังถูกมองว่าเป็นการเลื่อนระดับฐานะทาง
สังคมอีกด้วย เนื่องจากการจะเป็นเกอิชานั้นจ าเป็นต้องได้รับการฝึกฝนตั้งแต่ยังเป็นเด็ก ซึ่งต้องซื้อมา
จากครอบครัวที่มีฐานะยากจน ที่ส าคัญคือการฝึกเกอิชาจ าเป็นต้องใช้เงินเป็นจ านวนมากไม่ต่างอะไร
กับการเป็นศิลปินดาราในปัจจุบัน48 

  เนื้อหาหลักที่ยามางูจิใช้ในผลงานทุกชิ้นคือความงามในนิยามของสตรีภายใต้โลกท่ี
ชายเป็นใหญ่ และแสดงให้เห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ของเหล่าหญิงสาวเหล่านั้นผ่านผลงานศิลปะของ
ศิลปินที่ไม่เคยวาดภาพของผู้ชาย กล่าวคือผู้ชายไม่สามารถมีตัวตนอยู่ได้ภายใต้โลกของสตรีที่ยามางูจิ
สร้างข้ึน และเช่นเดียวกับหลายวัฒนธรรมในโลก เส้นผมเป็นเครื่องหมายส าคัญเกีย่วกับความงาม  ใน
ญี่ปุ่นยุคเฮอันสิ่งเดียวที่สามารถถึงดูดความสนใจจากเพศชายได้คือเส้นผม ซึ่งต้องมีความดกด าและ
ยาวกว่าความสูงของผู้เป็นเจ้าของเส้นผม บ่อยครั้งที่ยามางูจิแสดงภาพเส้นผมให้เป็นส่วนหนึ่งใน

                                                           

 48 Go go nihon, Lara Neuman, Access august 20, 2020, Available form 
https://gogonihon.com/en/blog/history-of-japanese-geisha/ 
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ทัศนียภาพภายในผลงาน กลายเป็นส่วนหนึ่งกับภูเขา แม่น้ า หรือตัวอักษรญี่ปุ่นซึ่งพบได้บ่อยในผลงาน
เช่นกัน 

  การเล่าเรื่องภายในงานของยามางูจิมีความเป็นกวีอยู่มาก ซึ่งจะสังเกตได้จากการตั้ง
ชื่อ ตัวอย่างเช่นผลงานชื่อ “Haru demo aki demo nai fuyu”(ภาพที่11) ซึ่งแปลตรงตัวจะได้ความ
ว่า    ไม่ใช่ฤดูใบไม้ผลิ ไม่ใช่ฤดูใบไม้ร่วง หากแต่เป็นฤดูหนาว ผลงานมีลักษณะเป็นภาพลายเส้นหญิง
สาว 4คนยืนเรียงรายกันอยู่ โดยมีเพียงคนที่อยู่ตรงกลางเท่านั้นที่ยืนอยู่อย่างเปลือยเปล่า และถ้าหาก
สังเกตที่เสื้อผ้าของหญิงสาวเหล่านั้น จะพบว่าลวดลายของเสื้อผ้าเป็นตัวแทนของฤดูกาลต่างๆ ขาดอยู่
เพียงฤดูร้อน ซึ่งน่าจะคาดเดาได้ว่าเป็นชุดของหญิงสาวที่เปลือยเปล่า และเมื่อพิจารณาชื่อภาพร่วมกับ
องค์ประกอบของภาพจะพบว่า ลักษณะการร่วงของปิ่นปักผมมีความคล้ายกับลักษณะของใบไม้ร่วง 
ผมของหญิงสาวล่องลอยอิสระ คล้ายว่าจะเป็นลักษณะของการปลดเปลื้องเพ่ือเป็นอิสระจากบางอย่าง 
ซึ่งในท่ีนี้อาจจะหมายถึงบริบทเชิงอ านาจของสังคมชายเป็นใหญ่ ทั้งนี้ยังมีการพูดถึงเรื่องของฤดูกาล
ซึ่งมักจะถูกน าเสนอในความหมายเชิงการเปลี่ยนผ่าน ประกอบกับต าแหน่งการยืนเรียงรายที่ลดหลั่น
กันตามล าดับ จึงอาจสามารถตีความได้ว่าภาพนี้ก าลังเล่าเรื่องของการเปลี่ยนผ่านทางยุคสมัยของ
ผู้หญิงที่สามารถปลดเปลื้องตัวเองจากบทบาททางสังคมแบบเก่า นอกจากนี้ริบบิ้นสีขาวที่หญิงสาวใช้
ผูกผมซึ่งพบได้บ่อยในงานของยามางูจิยังเป็นการปรากฏขึ้นอย่างมีนัยยะส าคัญ โดยปกติแล้วริบบิ้นที่
เกอิชาใช้ประดับศีรษะจะเป็นสีแดง หรือจะเป็นหวีไม้ และโลหะสีสันต่างๆ49 ซึ่งริบบิ้นสีขาวเป็น
สัญลักษณ์สากลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสิทธิสตรี และการเลิกใช้ความรุนแรงในเด็กและผู้หญิง 
หากแต่ข้อเท็จจริงที่ว่ายามางูจิน าเสนอหญิงสาวเหล่านี้ในฐานะเกอิชา เป็นสิ่งที่ดูขัดแย้งกับทุกสิ่งที่
กล่าวมาก่อนหน้า เพียงแต่อย่างที่ได้อธิบายไว้แล้วว่าในโลกที่ยามางูจิสร้างขึ้นนั้นไม่มีอ านาจของผู้ชาย
อยู่จริง การน าเสนอเกอิชาจึงเป็นการเปรียบเปรยถงบริบททางวัฒนธรรมของสตรีญี่ปุ่นที่อยู่ภายใต้
สังคมชายเป็นใหญ่ นอกจากนี้ยามางูจิยังลดทอนลักษณะทางเพศออกไปด้วยการใช้ลายเส้นที่เรียบง่าย  
และแทนที่ด้วยลักษณะร่างกายแบบคงรูปลักษณ์เยาว์วัยที่ท าให้หญิงสาวดูมีความเป็นเด็ก ซึ่งได้ช าระ
เอาเรื่องเพศออกไป กลายเป็นการกล่าวถึงความเป็นอิสระจากบทบาททางเพศในสังคมภายใต้บริบท
ของเกอิชา 

 

                                                           
49 japanese-kimono, Origin of Kanzashi, Access  august 20, 2020, Available form http://japanese-
kimono.net/kanzashi-history/ 
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ภาพที1่2 ไอ ยามางูจิ, Hanasu Koto Wa Kono Yama Hodo, 2008, ขนาด 87(h) x 93 (เส้นผ่าศูนย์กลาง) 
ขนาดภาพ 221 x 236 ซม., เทคนิค สื่อผสม                                                                                
ที่มาภาพ: Roberts Projects, Ai Yamaguchi, Access  December 24, 2019, Available from 
https://www.robertsprojectsla.com/exhibitions/ai-yamaguchi/selected- 

   

  นอกจากงานจิตรกรรมแล้ว ยามางูจิยังสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบของศิลปะจัดวาง
อีกด้วย โดยผลงานชิ้นที่จะกล่าวถึงนี้มีชื่อว่า “Hanasu Koto Wa Kono Yama Hodo” (ภาพท่ี12) 
แปลได้ว่า มีเรื่องอยากจะพูดมากมายเท่าภูเขา ลักษณะผลงานจะเป็นห้องทรงกลมท่ีมีผนังเป็นไม้ 
ผลงานชิ้นนี้ติดตั้งอยู่ในห้องจัดแสดงที่มีผลงานชิ้นอื่นๆ ของศลิปินแสดงร่วมอยู่ด้วย โดยผลงานชิ้น
อ่ืนๆจะเป็นภาพวาดจิตรกรรมบนวัตถุสีขาวที่มีความกลมมนซึ่งเปรียบเสมือนขนมโมจิหวาน นั้น
หมายถึงห้องทรงกลมตรงกลางห้องจัดแสดง เป็นตัวแทนของถ้วยชารสขม และพ้ืนที่ห้องจัดแสดงถูก
เปลี่ยนให้เป็นถาดใส่ส ารับในพิธีชงชา ซึ่งเป็นความตั้งใจที่ศิลปินจะสร้างความสมดุลระหว่างทัศนธาตุ
ต่างๆ ของภาพรวมผลงานทั้งหมด สอดคล้องกับวิธีการที่ยามางูจิใช้เพื่อสร้างความกลมกลืนระหว่าง
วัฒนธรรมญี่ปุ่น และวัฒนธรรมสมัยใหม่ เรื่องราวที่ถ่ายทอดผ่านภาพวาดภายในผนังห้อง เป็นการ
หยิบยืมเอาตัวละครจากเรื่องเล่าพื้นบ้านของญี่ปุ่นมาใช้ โอโตฟูกุ (Otafuku) เทพีแห่งความสุขอันเป็น
ที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในวัฒนธรรมญี่ปุ่น ภาพวาดของยามางูจิเป็นเหมือนการแนะน าให้ผู้ชมรู้จัก
กับ โอโตฟูกุ และมุมมองที่เทพีนี้มีต่อดินแดนต่างชาติ (เมืองลอสแองเจลิส ซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดง) 
ความรู้สึกของเทพีและเหล่าบริวารเต็มไปด้วยความปรารถนาอันแรงกล้า กระนั้นยังเต็มไปด้วยความ
หวาดหวั่นท่ามกลางโลกใหม่ ห้องรูปทรงถังไม้ ถูกออกแบบด้วยเป้าประสงค์เพ่ือกักเก็บสภาวะอารมณ์
ที่จะด าดิ่งไปสู่จินตภาพส่วนบุคคลของผู้ชม มีเพียงดอกไม้สัตว์ท้องถิ่นที่คอยปลอบประโลมให้เกิด
ความสงบแก่เหล่าหญิงสาว ปลดเปลื้องความวิตกกังวล ซึ่งบอกเล่าผ่านการผสมผสานเรื่องเล่าจาก
นิทานพื้นบ้านเข้ากับดินแดนต่างประเทศ  



62 
 

 
 

  องค์ประกอบภายในภาพจะมีหญิงสาวอยู่ 4 คน และคนที่นั่งอยู่ตรงกึ่งกลาง มีความ
เป็นไปได้ว่าจะเป็นโอโตฟูกุตามที่ค าอธิบายผลงานทีร่ะบุไว้ ฉากหลังในภาพประกอบไปด้วยดอกไม้ 
และสัตว์พ้ืนเมืองจากประเทศญี่ปุ่น และอย่างที่กล่าวไว้ก่อนหน้าว่าผมของหญิงสาวกลายมาเป็นส่วน
หนึ่งกับทัศนียภาพของผลงาน ซึ่งในภาพนี้น่าจะเป็นการใช้แทนลักษณะของแม่น้ า และถ้าหากมอง
ภาพรวมของกลุ่มหญิงสาว จะพบว่ามีลักษณะที่คล้ายกับรูปร่างของเนินเขาท่ีมีแม่น้ าเส้นผมรินไหล
ยาวไปจนสุดขอบภาพ ซึ่งน่าจะเป็นการเล่นค ากับชื่อภาพที่ว่า มีเรื่องอยากจะพูดมากมายเท่าภูเขา 
การล้อมห้องแล้วติดตั้งผลงานไว้ด้านในเป็นการท าให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วมกับผลงาน โดยการเข้าไป
อยู่ภายในสภาพแวดล้อมท่ีศิลปินจัดการไว้ เพ่ือปิดกั้นเรื่องราวภายนอกเพ่ือให้ชื่นชมผลงาน และเกิด
กระบวนการคิดภายในบุคคลนั้นๆ ท่ามกลางสถานที่ปิด ทั้งนี้ตัวภาพวาดภายในห้องเป็นส่วนส าคัญ
มากในการกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศทางความคิด ด้วยลักษณะของภาพที่มีการใช้ลวดลายแบบญี่ปุ่น
ท าให้เกิดความรู้สึกนิ่งสงบ ประกอบกับภายนอกของกลุ่มหญิงสาวที่ดูเหม่อลอย แต่กลับดูเบาสบาย 
ซ่ึงไม่ได้เกิดจากท่าทีของหญิงสาว แต่เป็นลักษณะภายนอกที่ดึงดูดให้เกิดความรู้สึก ลายเส้นที่ดูไหลลื่น 
บนระนาบสีนวลที่ประกอบสร้างเป็นตัวหญิงสาวให้ความรู้สึกเหมือนการสัมผัสพ้ืนผิวที่เรียบละเอียด ที่
ส าคัญคือดวงตาของหญิงสาวเหล่านั้นมีขนาดดวงตาโตที่มีสีทึบกินพ้ืนที่ทั้งหมดของดวงตา ซึ่งลักษณะ
ดวงตาแบบนี้เปิดโอกาสให้อารมณ์ท่ีศิลปินสร้างขึ้นในภาพสามารถสื่อสารถึงผู้ชมได้อย่างเต็มที่ 

  สรุปได้ว่าผลงานของยามางูจิเป็นการน าเอารูปของมังงะ ซึ่งท าให้เกิดลักษะการคง
รูปลักษณ์เยาว์วัย ปรากฏเป็นรูปแบบของหญิงสาวซึ่งมีลักษณะทางเพศไม่ชัดเจน อันเป็นลักษณะที่
ปรากฏในเด็ก ทั้งนี้ยังมีลักษณะของใบหน้าที่ถูกลดทอนรายละเอียด โดยเน้นให้ดวงตาโตเด่นขึ้นมา
จากความเรียบของพ้ืนผิว ส่วนร่างกายโดยรวมถูกวาดขึ้นด้วยลายเส้นที่คมชัด สม่ าเสมอ และเลื่อน
ไหลต่อเนื่อง ให้ความรู้สึกอ่อนหวาน สิ่งเหล่านี้ถูกน ามาใช้ร่วมกับบริบทของภาพวาด และวัฒนธรรม
แบบญี่ปุ่นจนเกิดประสิทธิภาพในการสื่อสารทางความหมาย นอกจากนี้ยังมีการน าเสนอการคง
รูปลักษณ์เยาว์วัยในบริบทของเกอิชาซึ่งมีความขัดแย้งกันในเชิงความหมาย      แต่ในทางเดียวกัน
ลักษณะดังกล่าวได้เข้ามาลดทอนความเป็นเกอิชาในความเข้าใจดั้งเดิมและสร้างเป็นความหมาย
ใหม่ซึ่งมีอยู่เพียงในโลกที่ยามางูจิสร้างขึ้นมาเท่านั้น 
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 4.4 อายะ ทาคาโนะ 

 

 
ภาพที1่3 อายะ ทาคาโนะ, Little Stars of a City Child, 2008, ขนาด 68.6 × 52 ซม., เทคนิค ภาพพิมพ์หิน 
ที่มาภาพ: artsy, Aya Takano, Access  December 24, 2019, Available 
fromhttps://www.artsy.net/artwork/aya-takano-little-stars-of-city-child  

 

  ผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยของทาคาโนะเป็นภาพที่ดูมีชีวิตชีวา มีสีสันที่สดใส และมี
การจัดองค์ประกอบที่น่าสนใจ ทาคาโนะเป็นหนึ่งในศิลปินกลุ่มซูเปอร์แฟลทเช่นกัน เพราะฉะนั้นจึง
เป็นที่แน่นอนว่าแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งของผลงานจะได้อิทธิพลมาจากรูปแบบของมังงะ    แต่ในกรณี
ของทาคาโนะจะได้อิทธิพลอีกส่วนมาจากวรรณกรรมวิทยาศาสตร์ อันเป็นที่ชื่นชอบของทาคาโนะ
ตั้งแต่ยังเป็นเด็ก ทั้งนี้รูปแบบการคงรูปลักษณ์เยาว์วัยในงานของทาคาโนะจะดูแปลกไปจากรูปแบบที่
ศิลปินคนอื่นใช้ หญิงสาวตาโตของทาคาโนะไม่ได้มีร่างกายที่เล็กแต่มีลักษณะที่ดูซูบผอม ผิวขาวซีด 
และดวงตาหมองทึบ ส่วนทางด้านการน าเสนอรูปแบบจะมีความคล้ายกับเกอิชาของยามางูจิ คือการ
แสดงถึงร่างกายที่เปลือยเปล่า ซึ่งร่างกายได้ถูกตัดทอนลักษณะทางเพศออกไป เพียงแต่ในขณะที่ยา
มางูจิตัดเอาส่วนที่เป็นเพศออกท้ังหมด แต่ทาคาโนะยังคงเลือกที่จะแสดงส่วนหัวนมให้เห็นอยู่ และยิ่ง
ดูเด่นชัดขึ้นมาเม่ืออยู่บนพื้นผิวร่างกายที่เป็นระนาบสีซีด ฉากหลังที่ทาคาโนะมักจะใช้ในการเล่าเรื่อง
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ส่วนมากมีลักษณะเป็นพ้ืนที่เมือง หรืออวกาศตามความชอบในวรรณกรรมวิทยาศาสตร์ ซึ่งฉากหลังนี้
เองที่มีส่วนอย่างมากในการสร้างความน่าสนใจให้แก่ผลงานของทาคาโนะ เนื่องจากเต็มไปด้วยสีสัน 
และรูปทรงแปลกประหลาดชวนให้เกิดจินตนาการร่วม 

  ทาคาโนะเคยอธิบายถึงวิธีคิดที่มีต่อผลงานไว้ว่า คือการน าเสนอทัศนะของโลกท่ีอยู่
ในตัวศิลปิน ซึ่งแสดงถึงระดับความศรัทธาที่มีต่ออารมณ์ของตัวเอง50 ภาพของทาคาโนะมักจะแสดง
ภาพของวัตถุ หรือบุคคลที่ล่องลอยอยู่กลางอากาศ และมีบรรยากาศเพ้อฝันอันแปลกประหลาดตาม
แบบวรรณกรรมวิทยาศาสตร์ เต็มไปด้วยเหล่าหญิงสาวลักษณะเปลือยเปล่า มีร่างกายคล้ายเด็กที่มี
ความสนุกสนานร่าเริง สิ่งเหล่านี้คือดินแดนในอุดมคติที่อยู่ภายในความฝันของทาคาโนะ เป็นการ
สะท้อนภาพจินตนาการของโลกในอุดมคติของศิลปิน ในขณะที่ภาพรวมส่วนมากของผลงานจะมีความ
สนุกสนาน แต่ในบางภาพกลับให้ความรู้สึกเงียบขรึม ด้วยองค์ประกอบที่อยู่เหนือเหตุผล และการ
แสดงออกทางใบหน้าของตัวละครที่ดูไร้อารมณ์ อีกทั้งยังมีดวงตากลมโตที่ไร้แววตาอันแสดงถึง
ลักษณะที่ไร้ชีวิตชีวา ทั้งนี้รา่งกายที่ผอมแห้งของหญิงสาวท าให้ผู้ชมรู้สึกได้ถึงความเปราะบางราวกับ
เด็กนอ้ยที่อ่อนแอเกินไปส าหรับโลก แต่หญิงสาวในภาพไม่ได้มีท่าทีหวาดหวั่นแต่อย่างใด กลับดูเต็ม
เปี่ยมไปด้วยท่าทางท่ีดูมีความสุขในโลกที่ทาคาโนะสร้างข้ึน เป็นโลกแห่งความสุขในนิยามของศิลปินที่
มีอยู่เพ่ือหลบหนีจากความเป็นจริง เหมือนกับที่ทาคาโนะพยายามผลักดันให้โลกในวรรณกรรม
วิทยาศาสตร์เข้ามามีบทบาทในชีวิตจริงผ่านภาพวาด ทั้งที่รู้ว่าโลกใบที่หานั้นไม่ได้มีอยู่จริง 

  “ดาวดวงเล็กของเด็กเมือง” (Little Stars of a City Child) (ภาพท่ี13) เป็นตัวอย่าง
ของภาพที่ให้ความรู้สึกหมองหม่น ภาพนี้มีลักษณะการวาดที่เน้นการใช้ลายเส้นสร้างรูปทรงที่เรียบ
ง่าย แต่มีการจัดวางร่วมกันที่ดูสลับซับซ้อน และด้วยการจัดวางลักษณะนี้จึงท าให้ภาพของยามางูจิมี
ความเป็นจินตนาการสูง คล้ายกับภาพประกอบในนิทานเด็ก หรือหนังสือวรรณกรรมวิทยาศาสตร์ ซึ่ง
ถ้าหากย้อนกลับไปมองลักษณะการเล่าเรื่องแฟนตาซีวิทยาศาสตร์ของญี่ปุ่นในยุคท่ียามางูจิเติบโต 
มักจะน าเสนอเรื่องราวในโลกอนาคตที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีต่างๆ ที่ท าให้โลกเป็นที่ๆ น่าอยู่ขึ้น แต่ใน
ระดับจิตใจมนุษย์ไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด ตัวอย่างเช่นในงานเขียนของเทซูกะ โอซามุ ที่
มักจะน าเสนอแง่มุมของโลกอนาคตที่ดูน่ารักสดใสในรูปแบบลายเส้นมังงะที่มีความเฉพาะตัว แต่แฝง
ไว้ด้วยเรื่องราวที่มีความหมองหม่น และโหดร้าย ซึ่งสามารถเห็นได้จากผลงานหลายชิ้นของทาคาโนะ  

  

                                                           

 50  Artnet, Aya Takano, Access august 20, 2020, Available form 
http://www.artnet.com/artists/aya-takano/ 
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  ดาวดวงเล็กของเด็กเมือง เป็นผลงานที่ดูผิวเผินเป็นเหมือนค่ าคืนธรรมดาในเมือง
ใหญ่ แต่หากพิจารณาไปที่รายละเอียดภายในองค์ประกอบจะพบว่า ฉากหลังทีส่ว่างไสวนั้นเป็นภาพ
ของหายนะที่หญิงสาวก าลังเดินจากมา หญิงสาวคนดังกล่าวถูกน าเสนอในฐานะเด็กเมือง ซึ่งในบริบท
นี้หมายถึงคนที่อยู่และเติบโตภายในสภาพแวดล้อมแบบเมืองที่มีความเจริญและแสงสีที่หน้าตื่ น
ตา แต่ในขณะเดียวกันกลับไร้ซึ่งชีวิต และมีมุมที่หมองหม่นซึ่งจะเห็นได้จากความมืดที่รายล้อมเมืองที่
มีแสงสว่าง ภายในมือของหญิงสาวคนดังกล่าวก าลังโอบรัดวัตถุท่ีอ่อนนุ่มคล้ายหมอน  และตุ๊กตาอยู่
จ านวนหนึ่ง ใบหน้าดูสับสน เบื้องหลังที่หญิงสาวเดินจากมาคือภาพของอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่ดู
ร้ายแรง มีรถเมล์ที่ไฟลุกไหม้ และฉากหลังที่เป็นเมืองใหญ่มีตึกสูง ซึ่งเบื้องหลังมีวัตถุคล้ายเรือเหาะ
ก าลังส่องไฟลงมาราวกับว่าก าลังมองหาบางสิ่งคล้ายกับฉากการตามล่าในโลกอนาคต     ซึ่งสิ่งที่ตา
มหาอยู่เป็นไปได้ว่าจะเป็นหญิงสาวที่ยืนกอดหมอนอยู่ตรงหน้า สิ่งนี้อาจเป็นการเปรียบเทียบกับ
เรื่องราวในชีวิตของทาคาโนะที่ต้องการหลบลี้หนีจากโลกความเป็นจริงเข้าไปสู่โลกในอุดมคติของเธอ 
ฉากหลังที่เป็นเมืองเป็นการอ้างอิงถึงโลกความเป็นจริงในมุมมองของทาคาโนะ ภาพนี้จึงเป็นการ
เปรียบเทียบถึงสภาวะที่อยากหลบหนีออกจากเมือง หรือความเป็นจริงที่วุ่นวาย ตุ๊กตาที่กอดไว้เป็น
เหมือนที่พ่ึงทางใจในสถานการณ์เช่นนี้ และด้วยรูปร่างของหญิงสาวกับดวงตากลมขนาดใหญ่ ท าให้
ความรู้สึกอ่อนแอ ความรู้สึกไม่มั่นคงมีความชัดเจนขึ้นมา ลักษณะการคงรูปลักษณ์เยาว์วัยในภาพนี้จึง
มีหน้าที่ขับเน้นลักษณะที่เปราะบางของหญิงสาว เพ่ือสร้างความรู้สึกร่วมต่อสถานการณ์ไม่มั่นคงซึ่งมี
ที่มาจากประสบการณ์ส่วนบุคคลของศิลปิน  
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 ภาพที่14 อายะ ทาคาโนะ, Earth, 2008, ขนาด 68.6 × 52 ซม., เทคนิค ภาพพิมพ์หิน                  
 ที่มาภาพ: artsy, Aya Takano, Access  December 24, 2019, Available from
 https://www.artsy.net/artwork/aya-takano-little-stars-of-city-child  

 

  “เอิร์ท” (Earth) (ภาพท่ี14) ภาพวาดอวกาศท่ีมีสีสันสดใส และวัตถุแปลกประหลาด
ล่องลอยอยู่ท่ามกลางสวนดอกไม้ในหมู่ดาว ภายในผลงานมีความน่าสนใจอยู่หลายประการ ประเภท
แรกท่ีสุดคือชื่อผลงานที่แปลว่าโลก เมื่อพิจารณาจากองค์ประกอบจะพบว่าสิ่งที่น่ารักมีสีสันสดใส
ทั้งหมดท้ังมวลนั้นล่องลอยอยู่รอบโลกท่ีเป็นประธานของภาพ แต่กลับไม่มีรายละเอียดที่น่าดึงดูด
ดังเช่นวัตถุโดยรอบ หญิงสาวท่าทางสบายใจที่ลอยแคว้งอยู่ตรงกลางสวมใส่หมวกอวกาศ เพ่ือมา
พักผ่อนท่ามกลางสิ่งสวยงามที่ไม่มีอยู่จริงภายในโลก สวนดอกไม้ที่อยู่รายล้อมเต็มไปด้วยสัตว์ใน
จินตนาการ ทิศทางการล่องลอยของวัตถุภายในภาพมีลักษณะวนเป็นก้นหอยไม่มีที่สิ้นสุด ภาพนี้เป็น
การสร้างโลกในอุดมคติของศิลปินขึ้นมาห้อมล้อมโลกความเป็นจริง และส่งตัวเองออกไปสู่โลกที่สร้าง
ไว้ ท่าทางท่ีโล่งสบายของหญิงสาว มีความสุขที่ตนเองได้หลุดพ้นจากโลกมาสู่พ้ืนที่จินตนาการ  
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  โดยสรุปแล้วลักษณะการคงรูปลักษณ์เยาว์วัยที่มีอยู่ในหญิงสาวของทาคาโนะ คือ
ลักษณะของศีรษะที่มีขนาดใหญ่ ดวงตาโต และร่างกายท่ีซูบผอม ซึ่งเป็นลักษณะที่ท าให้เกิดความรู้สึก
เปราะบาง และในขณะเดียวกันยังเป็นความโปร่งสบาย ซึ่งให้ความหมายที่หลากหลายขึ้นอยู่กับ
บริบทของเรื่องราว ทั้งความอ่อนแอไม่มั่นคง หรือความล่องลอยที่ท าให้ผู้ชมสามารถรู้สึกร่วมไปกับ
เรื่องราวภายในผลงาน ซึ่งท าให้สามารถซึมซับเรื่องราวที่ศิลปินถ่ายทอดออกมาได้ หรืออย่างน้อยเป็น
การท าให้บรรยากาศภายในผลงานสามารถส่งมาถึงผู้ชมได้มากขึ้น 

  แต่หญิงสาวในภาพของทาคาโนะไม่ได้มีท่าทีหวาดหวั่นแต่อย่างใด กลับดูเต็มเปี่ยม
ไปด้วยท่าทางที่ดูมีความสุขในโลกที่ทาคาโนะสร้างขึ้น เป็นโลกแห่งความสุขในนิยามของทาคาโนะที่มี
อยู่เพื่อหลบหนีจากความเป็นจริง เหมือนกับที่ทาคาโนะพยายามผลักดันให้โลกในวรรณกรรม
วิทยาศาสตร์เข้ามามีบทบาทในชีวิตจริงผ่านภาพวาด ทั้งที่รู้ว่าโลกใบที่หานั้นไม่ได้มีอยู่จริง 
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 4.5 มากโิกะ คโุด 

 
 ภาพที่15 มากิโกะ คุโด, Floating Island, 2012, ขนาด 227 x 364.6 ซม., เทคนิค สีน้ ามันบนผ้าใบ    
 ที่มาภาพ: artnet, Makiko Kudo, Access  December 24, 2019, Available 
 fromhttp://www.artnet.com/artists/makiko-kudo/floating-island   

 

  เรื่องราวที่เล่าผ่านงานของคุโดเป็นประสบการณ์ในชีวิตวัยเด็ก และความรู้สึกท่ี
ศิลปินมีต่อช่วงเวลานั้นของชีวิต ภาพเด็กหญิงในภาพจึงเป็นตัวแทนที่ศิลปินใช้เพ่ือถ่ายทอดความรู้สึก
เหล่านั้น การคงรูปลักษณ์เยาว์วัยที่เกิดขึ้นจึงเป็นรูปแบบการจ าลองวัยเด็กของศิลปินเข้ามาใส่ใน
ภาพวาด ซึ่งฉากหลังของภาพมักจะเป็นทัศนียภาพของพ้ืนที่ธรรมชาติ และเมืองในชนบท คุโดมีวิธีการ
วาดที่สร้างบรรยากาศในฉากหลังเหมือนกับจิตรกรรมในลัทธิอิมเพรสชั่นนิสม์ ท าให้เกิดสภาวะแสงที่
ให้ความรู้สึกอบอุ่น สงบร่มเย็นที่ได้จากการไปอยู่ในพ้ืนที่ชนบท ลักษณะพ้ืนหลังดังกล่าวยังช่วยขับตัว
ละครที่เป็นเด็กสาวให้เด่นขึ้นมา ทั้งนี้เนื่องจากการวาดจะมีลักษณะเป็นลายเส้นแบบมังงะ นอกจากนี้
ลักษณะการจัดวางตัวเด็กสาวในบางภาพยังอยู่ในต าแหน่งที่ไม่ปกติ อย่างการล่องลอยอยู่ในอากาศ 
หรือการนั่งชันเข่าอยู่ในพงหญ้า และยังสามารถพบเห็นสัตว์ตัวเล็กอยู่ภายภาพได้บ่อยครั้ง ซึ่งสัตว์
เหล่านี้เป็นเหมือนตัวแทนความรู้สึกต่างๆที่แวดล้อมอยู่ในความทรงจ าวัยเด็กของศิลปิน และสิ่งหนึ่งที่
เด็กสาวภาพของ  คุโดมีเหมือนกันคือการไม่แสดงอารมณ์ออกมาทางสีหน้า และจะอยู่ในอิริยาบถ
ที่ดูผ่อนคลายอยู่ตลอดเวลา แต่ภายใต้ท่าทางท่ีดูผ่อนคลายเหล่านั้นกลับเป็นการปลดปล่อยความยุ่ง
เหยิงภายในหัวของศิลปินที่เกิดจากอารมณ์ และจินตนาการของคุโดอยู่ตลอดเวลา ซึ่งสิ่งนี้เองท่ีท าให้
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ศิลปินนิยามตัวเองว่าเป็นปิศาจแห่งความเศร้า51 เด็กสาวในงานของคุโดเป็นการเปรียบเปรยถึงเด็กที่
หลงทางอยู่ในโลกของเทพนิยายที่อยู่ในความทรงจ า เป็นการหนีออกจากความเครียดจากสังคม
สมัยใหม่ ไปสู่สถานที่ซึ่งอยู่ในความทรงจ า 

  “เกาะลอยน้ า” (Floating Island) (ภาพท่ี15) ภาพวาดขนาดใหญ่กว่า 3 เมตรภาพ
นี้ มีฉากหลังเป็นทัศนียภาพแม่น้ าที่อยู่ในป่า ตรงกลางของแม่น้ ามีเกาะลอยอยู่ ซึ่งภายในเกาะนั้นเอง
เป็นที่ซึ่งเด็กหญิงและเป็ดยางก าลังนอนพักผ่อน มุมมองที่ศิลปินน าเสนอเหมือนกับมุมกล้องของ
ภาพถ่าย การใช้สีสว่างจัดตัดกับสีมืดภายในภาพท าให้รู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่ท่ามกลางแสงแดดตอน
บ่าย เด็กสาวได้หลบมา ณ ที่นี้เพื่อพักผ่อนจากเรื่องราวต่างๆ อีกทั้งเป็ดยาง และเสื้อสีขาวของเด็กสาว
มีความโดดเด่นขึ้นมากจากพ้ืนหลังสีเขียวฟ้าที่ท าให้รู้สึกสดชื่น ผ่อนคลาย เด็กหญิงในภาพดูไร้ความ
กังวล และสงบนิ่ง ยิ่งเป็นการเน้นความรู้สึกที่ผ่อนคลาย 

  การคงรูปลักษณ์เยาว์วัยที่อยู่ในเด็กสาวของคุโด  ไม่ได้เน้นที่ขนาดดวงตาเหมือนกับ
ศิลปินคนอื่น ทั้งนี้สิ่งที่มีความชัดเจนคือลักษณะร่างกายที่เหมือนเด็ก ซึ่งเป็นภาพแทนของศิลปินในวัย
เยาว์ที่อยู่ในภาพความทรงจ า บ่อยครั้งที่จะเห็นได้ว่ารูปทรงของเด็กสาวมีความบิดเบี้ยว ไม่ชัดเจน ท า
ให้ข้อเท็จจริงเรื่องการเป็นภาพในความทรงจ าชัดเจนขึ้นมา อีกสิ่งหนึ่งที่จะเห็นได้อย่างชัดเจนคือการ
จัดท่าทางร่างกายของเด็กสาวไม่มีส่วนที่เป็นมุมอย่างชัดเจน ทุกส่วนจะมีลักษณะเป็นเส้นที่ลื่นไหลต่อ
กันอย่างไม่มีความขัดแย้ง เป็นการท าให้เห็นว่าเด็กสาวมีการผ่อนคลายร่างกายจนเหมือนไม่มีส่วนใด
เลยที่เหยียดเกร็ง ความนวลเนียนนี้เองที่สร้างความรู้สึกผ่อนคลายให้แก่ผู้ชม และอย่างที่กล่าวไป
ข้างต้นแล้วว่าในบางภาพจะจัดวางเด็กสาวในต าแหน่งที่ไม่ปกติ เพ่ือเน้นให้เกิดความชัดเจนในรูปแบบ
ของภาพในดินแดนเทพนิยายที่อยู่ในความทรงจ า 

 

                                                           

 51 Phaidon, Inside the mind of Makiko Kudo, Access august 20, 2020, Available form 
https://uk.phaidon.com/agenda/art/articles/2012/february/27/inside-the-mind-of-makiko-kudo/  
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 ภาพที่16 มากิโกะ คุโด, Burning Red, 2012, ขนาด 181.5 x 227 ซม., เทคนิค สีน้ ามันบนผา้ใบ      
 ที่มาภาพ: artnet, Makiko Kudo, Access  December 24, 2019, Available from 
 http://www.artnet.com/artists/makiko-kudo/burning-red-a-E1BSPXfLZsSLxu_9DBoJJQ2 

 

  “มอดไหม้เป็นสีแดง” (Burning Red) (ภาพที่16) ถึงแม้ชื่อภาพจะให้ความรู้สึกที่
รุนแรง แต่เมื่อพิจารณาร่วมกับภาพที่ปรากฏ กลับเป็นชื่อที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนกับแสงแดดสีส้ม
ในตอนเย็นที่กระทบกับต้นสนในป่า ประกอบกับท่าทีของหญิงสาวที่นอนเหยียดด้วยความสบายใจอยู่
ตรงส่วนบนของภาพ ให้ความรู้สึกที่ล่องลอย โดยหญิงสาวที่เป็นประธานภาพดังกล่าวมีลักษณะ
ร่างกายที่เหมือนเด็ก จากขนาดร่างกายท่ีเล็ก และศีรษะโต โดยหญิงสาวคนดังกล่าวเป็นภาพที่ใช้
ลายเส้นในการวาด แต่ลายเส้นที่ใช้เป็นเส้นสีน้ าเงินซึ่งจงใจให้ไม่สม่ าเสมอกันเพ่ือให้เกิดความรู้สึกท่ี
ผ่อนคลาย และอิสระ หญิงสาวโดดเด่นขึ้นมาจากฉากหลังที่เป็นป่าซึ่งอยู่ในบริเวณพ้ืนหลัง มีลักษณะสี
ที่เป็นวรรณะร้อน แต่กลับให้ความรู้สึกสงบ เนื่องจากป่าในความเข้าใจพ้ืนฐานของมนุษย์เป็นสถานที่
สงบ อีกท้ังเสื้อผ้าสีฟ้าของหญิงสาวยังให้ความรู้สึกเย็น ซึ่งไม่เพียงตัดกับสีร้อนโดยรอบ แต่ยังท าให้
ความรู้สึกโดยรวมของภาพมีความสบาย และอบอุ่น ภาพนี้จึงให้ความรู้สึกสงบอย่างแปลกประหลาด
ภายใต้องค์ประกอบที่เหมือนกับความฝัน 

 โดยภาพรวมผลงานชิ้นนี้มีความน่าพิศวงเนื่องจากการจัดวางองค์ประกอบที่เหนือจริง หญิง
สาวที่เป็นประธานของภาพมีลักษณะที่ลอยอยู่กลางอากาศในบริเวณยอดต้นไม้ แต่มีท่าทางท่ีเหมือน
นอนอยู่กับพ้ืน ฉากหลังที่เป็นป่าสนถึงแม้การให้รายละเอียดจะถูกลดทอน แต่การใช้สีและจัดการค่า
แสงท าให้รู้สึกเหมือนจริง ขัดแย้งกับตัวหญิงสาวที่เป็นภาพลายเส้น อย่างไรก็ดีความรู้สึกสงบในภาพนี้
มาจากลักษณะของป่าโปร่งที่แสงเข้าถึง ซึ่งเป็นสิ่งที่เด็กต่างจังหวัดญี่ปุ่นในเขตที่มีภูเขาจะคุ้นชินกันดี 
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ป่าสนบนภูเขาเหล่านี้เป็นสถานที่ที่ท าให้ร าลึกย้อนไปถึงอดีต อีกทั้งยังเป็นสถานที่พักผ่อนของคนเมือง
ที่หลบหนีจากความวุ่นวาย ป่าในที่นี้จึงเป็นดังสถานที่พิเศษท่ีศิลปินใช้หลบหนีเข้าไปสู่ความสงบ
ภายใน หญิงสาวที่ล่องลอยอยู่เป็นการเปรียบถึงตัวศิลปินที่พาตนเองเข้าไปสู่สถานที่ซึ่งท าให้รู้สึกสงบ 
อาจจะเป็นความฝัน หรือสภาวะความนึกคิดท่ีสร้างขึ้นเพ่ือหลบหนีจากชีวิตปกติซึ่งมีความวุ่นวายแบบ
ที่มนุษย์ทุกคนต้องเผชิญ 

  จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่าการคงรูปลักษณ์เยาว์วัยที่ปรากฏในผลงานของคุโด คือ
ร่างกายของหญิงสาวที่ผอมบาง ลักษณะศีรษะที่ดูโตเมื่อเทียบกับความผอมบางของร่างกาย และการ
ใช้ลายเส้นที่ไร้เหลี่ยมมุมมีความอิสระ ซึ่งเป็นลักษณะที่ให้ความรู้สึกท่ีผ่อนคลาย หรือก าลังพักผ่อน
จากความเหนื่อยล้า ร่างกายที่เหมือนเด็กเป็นการสร้างภาพลักษณ์วัยเด็กของตัวศิลปินที่มาจากความ
ทรงจ า เป็นเหมือนการสะท้อนความรู้สึกท่ีโหยหาอดีต และความเป็นเด็ก ผ่านภาพเด็กผู้หญิงร่างเล็กท่ี
มีใบหน้าเรียบเฉย  
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 4.6 อัญชล ีอารยะพงศ์พาณชิย ์  

  อัญชลีเป็นศิลปินร่วมสมัยที่เน้นการท างานแบบจิตรกรรมสีน้ ามันขนาดใหญ่ สิ่งที่จะ
พบเห็นได้ตลอดในงานของศิลปินคือ หญิงสาวตาโตที่อยู่ในสถานการณ์ต่างๆ ที่เหมือนเป็นการหยิบยืม
มาจากฉากหลังในภาพยนตร์ระทึกขวัญ การคงรูปลักษณ์เยาว์วัยในผลงานของอัญชลีมีลักษณะที่คล้าย
กับการ์ตูนล้อเลียนที่จะวาดตามแบบโดยเน้นอัตลักษณ์ทางใบหน้าของบุคคลนั้นๆ ให้เด่นชัดขึ้นมา 
ต่างกันเพียงแค่ ขนาดของศีรษะของอัญชลีนั้นจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าความเป็นจริง และเน้นขนาด
ดวงตาข้ึนมาจนกลายเป็นส่วนเด่นชัดที่สุดในผลงาน  รูปแบบที่ปรากฏในผลงานของอัญชลีเป็นรูปแบบ
ที่ได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมมังงะญี่ปุ่น อ้างอิงจากท่ีศิลปินกล่าวว่า รูปแบบนี้เกิดข้ึนจากการฝึก
วาดรูปเลียนแบบลายเส้นมังงะจนกลายเป็นความเคยชินที่เกิดข้ึนโดยอัตโนมัติ ประเด็นส าคัญที่ศิลปิน
น าเสนอผ่านผลงานเป็นเรื่องราวที่เล่าจากประสบการณ์ส่วนบุคคลของศิลปิน จึงเป็นที่แน่นอนว่าหญิง
สาวตาโตในภาพมีต้นแบบมาจากตัวศิลปินเอง  อีกสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นอย่างมากในภาพวาด คือการสร้าง
พ้ืนผิวที่ให้ความรู้สึกเหมือนจริง และมีการเก็บรายละเอียดที่น่าทึ่ง ซึ่งพ้ืนผิวที่เหมือนจริงดังกล่าว
กลายเป็นคู่ขัดแย้งกับลักษณะตาโตของหญิงสาว สร้างความน่าประหลาดใจแก่การพบเห็นครั้งแรก 
เหมือนกับว่ามองภาพถ่ายที่มีบางสิ่งแปลกไปจากความเป็นจริง 

 

 
ภาพที่17 อัญชลี อารยะพงศ์พาณชิย์, Come on, 2560, ขนาด 100 x 100 ซม., เทคนิค สีน้ ามันบนผ้าใบ       
ที่มาภาพ: g13gallery, COME ON,  เข้าถึงเมื่อ 24 ธันวาคม 2562, เข้าถึงได้จาก 
https://g13gallery.com/artfairs/hotel-art-fair-bangkok-2019/ 
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  บุคลิกภาพของอัญชลีในความเป็นจริงแล้วนั้นเป็นคนพูดน้อยไม่กล้าแสดงออก และ
สื่อสารเป็นค าพูดไม่ค่อยเก่งนัก การแสดงออกถึงความระทึกในผลงานจึงเป็นเหมือนการแสดงออกถึง
ตัวตนภายในที่ศิลปินอยากเป็น หรือมีความสนใจในวิถีทางเหล่านั้น  อีกปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนเป็น
แรงผลักดันให้อัญชลีเริ่มวาดภาพคนที่มีตาโต เนื่องจากศิลปินมีความรู้สึกว่าการวาดเหมือนจริงนั้นท า
ให้เกิดความกดดัน การปล่อยให้การวาดเป็นไปตามความเคยชินจึงเป็นการปลดปล่อยศิลปินออกจาก
ภาวะที่ท าให้รู้สึกขัดข้องในการสร้างงาน อีกทั้งการเพ่ิมขนาดดวงตายังท าให้การสื่อสารทางอารมณ์
ระหว่างหญิงสาวและผู้ชมเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น อีกสิ่งหนึ่งที่สามารถสัมผัสได้จากงานของอัญชลีคือ 
สายตาของหญิงสาวที่จ้องมองออกมาสู่ผู้ชมในลักษณะที่มุ่งมั่น และบ่อยครั้งที่ให้ความรู้สึกกดดัน 

  ภาพวาดสีน้ ามันขนาด1x1เมตรที่มีชื่อว่า “COME ON” (ภาพท่ี17) เป็นหนึ่งใน
ผลงานชุดที่จัดแสดงอยู่ที่ G13 แกลอรี่ ภาพรวมค่อนข้างมีความชัดเจนว่าผลงานชิ้นนี้หยิบยืม
ภาพลักษณ์มาจากภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรี่องอลิตา ซึ่งเป็นหนังกระแสที่เพ่ิงเข้าฉายเมื่อปี พ.ศ. 2562 
โดยความพิเศษของหนังเรื่องนี้คือการสร้างดวงตาของตัวเอกอย่างอลิตา ให้มขีนาดใหญ่เหมือน
ต้นฉบับที่มาจากฝั่งมังงะญี่ปุ่นในชื่อกันมุ โดยการสร้างดวงตาให้มีขนาดใหญ่ให้ดูเป็นของจริง และมี
ชีวิตชีวาในทางเทคนิคการสร้างภาพยตร์นั้น เป็นเรื่องที่เกือบจะเป็นไปไม่ได้ แต่ภาพยนตร์เรื่องนี้
สามารถท าออกมาได้อย่างดี ความพยายามการสร้างดวงตาให้มีขนาดใหญ่  นอกจากเพ่ือให้มีความตรง
กับต้นฉบับการ์ตูนญี่ปุ่นมากท่ีสุดแล้ว ยังมีเหตุผลเพ่ือให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงอารมณ์ของอลิตาให้ได้มาก
ที่สุดเท่าทีจ่ะเป็นไปได้ ซึ่งความพยายามที่จะสื่อสารกับผู้ชมโดยใช้ดวงตาเป็นตัวกลางดังกล่าว เป็น
รูปแบบเดียวกับท่ีอัญชลีใช้กับผลงานของตัวเองมาโดยตลอด ซึ่งเมื่อพิจารณาจากบริบทของภาพยนตร์
ที่เป็นการหยิบยืมรูปแบบของมังงะญี่ปุ่น ท าให้งานชิ้นนี้เป็นการหยิบยืมถึง 3 ชั้น คืออัญชลีหยิบยืม
รูปแบบมาจากภาพยนตร์ฮอลลีวูด ซึ่งภาพยนตร์ฮอลลิวูดหยิบยืมเนื้อหามาจากการ์ตูนญี่ปุ่นอีกที ซ่ึง
เป็นต้นทางของรูปแบบการคงรูปลักษณ์เยาว์วัย ที่ถูกน ามาท าให้มากข้ึนในงานของอัญชลี โดยที่ยังคง
บริบทดั้งเดิมของภาพยนตร์เอาไว้ เพียงแค่ใส่ลักษณะพิเศษของใบหน้าของตัวเองเข้าไป เพ่ือให้ตัวเอง
กลายเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่อยากหยิบยกข้ึนมาน าเสนอในฐานะผลงานศิลปะ ทั้งยังคงไว้ซึ่ง
เนื้อหาดั้งเดิมในการสร้างงานของศิลปินที่อยากพาตัวเองเขาไปอยู่ในโลกที่มีสีสันมากกว่า
ชีวิตประจ าวันธรรมดาของผู้หญิงคนหนึ่ง โดยส่วนมากแล้วผลงานของอัญชลีจะน าเสนอภาพของ
ผู้หญิงที่มีความแข็งแกร่ง และมักจะอยู่ในสถานการณ์ท่ีไม่ธรรมดาส าหรับบทบาทของผู้หญิงในมุมมอง
ของสังคม งานของอัญชลีจึงเป็นเหมือนการปลดปล่อยทั้งความรู้สึกไม่มีอิสรภาพในฐานะผู้หญิง และ
ความไม่สบายใจในการยึดติดกับรูปแบบที่เหมือนจริงในฐานะคนท างานศิลปะ 
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 ภาพที่18 อัญชลี อารยะพงศ์พาณชิย์, เขยีวละเวิก๊, 2553, ขนาด 180 x 145 ซม., เทคนิค สีน้ ามันบน
 ผ้าใบ                                                                                                                  
 ที่มาภาพ: rama9art, อัญชลี อารยะพงศ์พาณิชย,์ เข้าถึงเมื่อ 24 ธันวาคม 2562, เข้าถึงได้จาก 
 http://www.rama9art.org/artisan/artdb/artists/home.php 

 

  “เขียวละเวิ๊ก” (ภาพที่18) เป็นผลงาน ในชุดสุภาพสตรีบู๊ระห่ า ภายในภาพแสดงถึง
หญิงสาวตาโตบนรถจักรยานยนต์สีเขียวสะท้อนแสง หญิงสาวคนดังกล่าวสวมใส่ชุดป้องกันส าหรับการ
ขับข่ีจักรยานยนต์ ท่ามกลางบรรยากาศของการแข่งขันขับขี่รถจักรยานยนต์ในยามวิกาล ความโดด
เด่นของรถจักรยานยนต์สีเขียวในภาพนี้ นอกจากจะเป็นผลจากขนาดของวัตถุแล้ว สใีนบรรยากาศ
โดยรอบที่เป็นสีวรรณะร้อนมีส่วนที่ท าให้สีเขียวที่เป็นวรรณะเย็นเด่นขึ้นมา อีกท้ังยังท าให้บรรยากาศ
โดยรวมของภาพ มีความร้อนระอุที่มาจากเครื่องยนต์ และความรู้สึกตื่นเต้นของการแข่งขัน อีกท้ัง
ใบหน้าของหญิงสาวยังแสดงถึงความมุ่งมั่น สายตาจับจ้องไปที่เป้าหมาย งานชิ้นนี้เป็นการน าตัวศิลปิน
เองเข้าไปอยู่ในโลกที่ใฝ่ฝัน เป็นสถานที่ซ่ึงผู้หญิงสามารถท าสิ่งที่ต้องการได้อย่างอิสระภายในโลก
ศิลปะที่สร้างขึ้น โดยลักษณะการคงรูปลักษณ์เยาว์วัยที่ปรากฏในผลงานไม่ได้แสดงตัวออกมาเป็นภาพ
ลายเส้นแบบการ์ตูน หรือการตัดทอนให้รูปทรงมีความเรียบง่าย แต่เป็นการสร้างลักษณะพิเศษจาก
การเพ่ิมขนาดของดวงตาให้ใหญ่กว่าความเป็นจริง ซึ่งอาจจะนิยามได้ว่าเป็นการน ารูปแบบที่มาจาก
อิทธิพลของมังงะญี่ปุ่น แต่ยังคงแสดงความสมจริงของพ้ืนผิวสิ่งต่างๆ ที่ดูเสมือนจริง เพ่ือให้ผลงานมี
พลังสร้างสัมผัสและสร้างแรงดึงดูดแก่ผู้ชม  

   



75 
 

 
 

  นอกจากนี้การแสดงออกทางใบหน้าของหญิงสาวมีความชัดเจนขึ้นมา เนื่องจาก
ขนาดของศีรษะ และดวงตาขนาดใหญ่ ท าให้ผู้ชมสามารถสัมผัสอารมณ์ของหญิงสาวคนดังกล่าวได้
มากขึ้น ซึ่งท าให้ผู้ชมรับรู้ถึงอารมณ์ของหญิงสาวได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้เนื่องจากดวงตาเป็นส่วนที่
สามารถสื่อสารอารมณ์ไปสู่บุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ การขยายส่วนดวงตาจึงเป็นวิธีการที่ดีใน
การสื่อสารความรู้สึกไปสู่ผู้ชม โดยเฉพาะเป็นภาพที่ต้องการพูดถึงความรู้สึกส่วนบุคคลของศิลปิน การ
สื่อสารทางใบหน้าเป็นสิ่งที่ท าให้การท าความเข้าใจสถานการณ์ และบริบทของภาพมีความชัดเจน
ยิ่งขึ้น ท าให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงภาพได้ในระดับเบื้องต้นจากการมองสิ่งที่ปรากฏภายนอก  

  การคงรูปลักษณ์เยาว์วัยในผลงานของอัญชลี คือการน าเสนอดวงตาที่มีขนาดใหญ่ 
เป็นส่วนส าคัญท่ีเข้ามาท าหน้าที่สื่อสารอารมณ์ของตัวละคร และปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวละคร และ
เหตุการณ์ในภาพ อีกส่วนหนึ่งคือการเน้นความเป็นปัจเจกของตัวละครออกมาจากฉากหลังในภาพ
เช่นกัน ทั้งนี้เนื่องจากเนื้อหาในภาพเป็นการกล่าวถึงตัวตน และความชอบของศิลปิน อีกท้ังภาพ
ส่วนมากเป็นการหยิบยืมเนื้อหามาจากภาพยนตร์ หากน าเสนอในรูปแบบเหมือนจริงภายใต้
องค์ประกอบเดียวกัน จะเป็นเพียงแค่การน าตัวศิลปินเข้าไปอยู่ในฉากหลังแบบภาพยนตร์ เหมือนใบ
ปิดหนังธรรมดา ท าให้ภาพไม่มีความน่าสนใจ ลักษณะตาโตดังกล่าวจึงเข้ามาตอบโจทย์นี้ และ
กลายเป็นส่วนส าคัญท่ีท าให้งานของอัญชลีประสบความส าเร็จ และกลายเป็นที่จดจ าจากบุคคลทั่วไป 
อีกท้ังรูปแบบดังกล่าวยังมีส่วนช่วยลดความจริงจังจากสถานการณ์ท่ีตึงเครียดให้เบาบางลง ให้เป็น
เพียงแค่ความรู้สึกสนุกจากการจินตนาการถึงสิ่งที่ไม่สามารถท าได้ในชีวิตจริง โดยไม่ต้องกังวลถึง
อันตราย และความเสี่ยงจากการท ากิจกรรมดังกล่าว 
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4.7 โกวทิ วฒันราช 

 

 
ภาพที่19 โกวิท วัฒนราช, I am your honeybee, 2015, ขนาด 160x160 ซม., เทคนิค สีน้ ามันบนผ้าใบ       
ที่มาภาพ artbangkok, Games of Desire, เข้าถึงเมื่อ 24 ธันวาคม 2019, เข้าถึงได้จาก 
https://www.artbangkok.com/?p=20543 

 

 รูปแบบการคงรูปลักษณ์เยาว์วัยของโกวิทมีการแสดงตัวในผลงานอย่างชัดเจน ด้วย
รูปลักษณ์ของหญิงสาวที่มีสัดส่วนร่างกายไม่ต่างจากตุ๊กตา ซึ่งมีลักษณะการคงรูปลักษณ์เยาว์วัยอย่าง
ครบถ้วน ทั้งขนาดศีรษะที่มีขนาดใหญ่ ตาโต ปากเล็ก และมีขนาดร่างกายท่ีผอมบาง มีรูปร่างเล็กมาก
อย่างเห็นได้ชัด ทั้งนี้โกวิทได้รับอิทธิพลในรูปแบบการสร้างผลงานมาจากการ์ตูน มังงะ และแอนิเมชัน
จากทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก ตกผลึกกลายเป็นแนวทางการวาดที่ศิลปินใช้มาจนถึงปัจจุบัน 
ลักษณะภายนอกดังกล่าวที่ศิลปินเลือกใช้ มีเป้าประสงค์เพ่ือที่จะใช้ในการสื่อสารหลากหลาย
ความหมาย ขึ้นกับบริบทของผลงานแต่ละชิ้น “Games of Desire” เป็นผลงานที่มีเนื้อหาน่าสนใจ
มาก เนื่องจากการน าเสนอภาพลักษณ์ความงามของผู้หญิงภายใต้ความคิดที่ว่า ความงามที่เป็นเปลือก
ของผู้หญิง ปิดบังแก่นแท้ของความเย้ายวนที่มากไปกว่าเสน่หา ความงามอันไร้เดียงสาของสีหน้า และ
เรือนร่างของผู้หญิง โดยเป็นความพยายามที่จะสะท้อนความจริงอันแสนเศร้าของสังคมไทย ที่ท าให้
ผู้หญิงหลายคนต้องทุกข์ทนกับอาชีพกลางคืน 
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 กล่าวคือศิลปินเลือกใช้ลักษณะการคงรูปลักษณเ์ยาว์วัยมาเป็นฉากหน้าเพ่ือปิดบัง
ข้อเท็จจริงที่ว่าศิลปินก าลังพูดถึงหญิงสาวที่ท างานกลางคืน อันเป็นเรื่องที่ดูไม่งามนักในบริบทของ
สังคมไทย ซึ่งนับเป็นเรื่องแปลกที่เนื้อหาท านองนี้ถูกน าเสนอผ่านมุมมองของศิลปินที่เป็นผู้ชาย 
อย่างไรก็ดีรูปแบบตุ๊กตาที่โกวิทเลือกใช้ สามารถท าให้มองข้ามรายละเอียดที่สื่อถึงความเป็นผู้หญิง
กลางคืนได้ ซึ่งถือได้ว่าลักษณะดังกล่าวสามารถท าตามหน้าที่ได้ตามที่ศิลปินตั้งใจไว้ นอกจากนี้โกวิท
ยังท างานในลักษณะและเนื้อหาที่ใกล้เคียงกันอย่าง “Don’t Fall in Love with Me” เป็นนิทรรศการ
ที่พูดถึงเรื่องความงามของผู้หญิงในฐานะเปลือกเช่นกัน แต่ในที่นี้ความเป็นเปลือกดังกล่าวถูกน าเสนอ
ในฐานะที่ว่าเป็นรูปร่างที่ดึงดูดเพศตรงข้าม ศิลปินต้องการจะพูดถึงลักษณะภายนอกที่จะล่อลวงเพศ
ตรงข้ามเข้าไปสู่สภาวะของความรักท่ีศิลปินมองว่าเป็นการเชิญชวนเข้าไปสู่ความทุกข์ และเจ็บปวด
จากความผิดหวัง 

 สิ่งหนึ่งที่จะเห็นได้จากงานของโกวิทคือสัญลักษณ์มากมายในภาพซึ่งผู้ชมจะมองข้าม 
หรือไม่สังเกตเห็นในครั้งแรกที่มอง เนื่องจากความเด่นชัดของหญิงสาวที่ถูกเน้นขึ้นมาด้วยขนาดของ
ดวงตาซึ่งเป็นสิ่งแรกท่ีผู้ชมมองเห็น อีกสิ่งหนึ่งที่ศิลปินใช้ในการเน้นบริบทของความเป็นเปลือก คือ
ลักษณะพ้ืนผิวของร่างกายท่ีมีความเรียบ และมันวาวเหมือนกับพลาสติก ประกอบกับการไม่แสดงออก
ด้านอารมณ์ทางสีหน้า ท าให้หญิงสาวมีความเป็นตุ๊กตาท่ีดูไร้ชีวิต 

  “I am your honeybee” (ภาพท่ี19) เป็นภาพจิตรกรรมสีน้ ามันที่มีหญิงสาวตาโต
อยู่ในต าแหน่งก่ึงกลางขององค์ประกอบ การใช้สีในส่วนของร่างกาย และพ้ืนหลังเป็นสีขาวด า ท าให้
ชุดกับริมฝีปากสีแดงมีความโดดเด่นขึ้นมา    ดวงตาขนาดใหญ่มองออกมาท่ีผู้ชมเป็นการแสดงออกถึง
การเชื้อเชิญ ลักษณะใบหน้าที่เหมือนตุ๊กตา ถูกใช้เปรียบเทียบเชิงสัญลักษณ์ถึงการท าศัลยกรรมซึ่ง
สอดคล้องกับเนื้อหาของผลงานที่ว่ารูปลักษณ์ที่งดงามจะดึงดูดเพศตรงข้ามให้เข้าหา เพียงแต่ความ
เป็นจริงนั้น เป็นฉากหน้าที่น าไปสู่สิ่งที่ศิลปินนิยามว่าเป็นเกมที่จะสร้างความทุกข์ให้ผู้คนที่หลงเข้ามา 
ในส่วนรอยสักที่อยู่ตรงสะบักข้างซ้าย เคยเป็นที่นิยมอยู่ช่วงหนึ่งในหมู่หญิง การโชว์รอยสักดังกล่าว
กลายเป็นค่านิยมทางความงามในหมู่วัฒนธรรมย่อยของสังคมไทย ซึ่งการที่ศิลปินน าเสนอรอยสักใน
ภาพนี้เพ่ือเป็นการเสียดสีค่านิยมดังกล่าว อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นรายละเอียดเล็กน้อยภายในผลงานคือ ผีเสื้อ
จ านวนมากเกาะอยู่ตามเส้นผม และบางส่วนอยู่ที่ชุดเสื้อผ้า  

  ผีเสื้อมีความหมายที่หลากหลายขึ้นอยู่กับบริบท ในที่นี้ผีเสื้อหมายถึงผู้ชายที่เข้าหา
ผู้หญิงเหมือนผีเสื้อที่ตอมดอกไม้ และหากสังเกตไปที่ผีเสื้อสีฟ้าที่อยู่ด้านหลังของหญิงสาว มีท่าทางท่ี
เหมือนก าลังปลดชุดออกมา เป็นการสื่อสารอย่างชัดเจนถึงเรื่องทางเพศ ซึ่งไม่น่าแปลกใจที่จะถูก
สอดแทรกเข้ามาภายในภาพที่มีเนื้อหาลักษณะนี้ แต่กระนั้นใบหน้าที่เรียบเฉยของหญิงสาวท าให้รู้สึก
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ว่าไม่ได้มีการแยแสต่อสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว ท าให้ผีเสื้อนั้นไร้ตัวตนส าหรับหญิงสาวไม่ว่าจะพยายามท า
สิ่งใดเพ่ือเรียกร้องความสนใจก็ตาม เป็นการตอกย้ าถึงข้อเท็จจริงที่ศิลปินต้องการให้ภาพนี้บอกเล่า
เรื่องราวของความพยายามที่จะสร้างความทุกข์ให้ผู้ชายเมื่อเข้าหาผู้หญิงเพียงแค่จากความงาม
ภายนอก  

  โดยภาพรวมของผลงานชิ้นนี้ศิลปินใช้ลักษณะการคงรูปลักษณ์เยาว์วัย เพ่ือน าเสนอ
ถึงความงามแบบอุดมคติของสังคมสมัยใหม่ ซึ่งสร้างแรงดึงดูดแก่เพศตรงข้าม แต่ความงามดังกล่าว
เป็นเพียงภายนอกท่ีปกปิดบางอย่างไว้ หรือท าให้มองข้ามสิ่งที่จะตามมาในภายหลัง และอย่างที่กล่าว
ไว้ข้างต้นว่านอกจากบริบททางความงามแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ศิลปินต้องการใช้การคงรูปลักษณ์เยาว์วัย
เพ่ือปิดบังไว้ซึ่งข้อเท็จจริงเรื่องอาชีพของหญิงสาว ซึ่งไม่ได้เป็นการน าเสนอเชิงวิพากษ์วิจารณ์ หรือ
เป็นการให้อ านาจแก่บทบาทของโสเภณี แต่เป็นการพูดถึงความทุกข์ระทมของหญิงสาวเหล่านั้นที่
ปกปิดไว้ภายใต้รูปลักษณ์ภายนอก 

 

 
 ภาพที2่0 โกวิท วัฒนราช, oops-a-daisy, 2556, ขนาด 160x10 ซม., เทคนิค สีน้ ามันบนผ้าใบ         
 ที่มาภาพ artbangkok, Games of Desire, เข้าถึงเมื่อ 24 ธันวาคม 2562, เข้าถึงได้จาก 
 https://www.artbangkok.com/?p=20543 
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  “Oops-a-daisy” (ภาพท่ี20) เป็นหนึ่งในผลงานของนิทรรศการ Games of Desire 
ตัวภาพมีองค์ประกอบและวิธีการเล่าเรื่องคล้ายกับภาพที่กล่าวไว้แล้วก่อนหน้า แต่สิ่งที่แตกต่าง และ
น่าสนใจภาพนี้คือการกระท าที่หญิงสาวในภาพท าอยู่นั้นดูจะเป็นเรื่องที่ไม่ปกติส าหรับบุคคลทั่วไป 
ท่าทางการยืนปลดทุกข์ที่ปรากฏเป็นท่าปกติส าหรับผู้ชาย และสิ่งนี้เองที่ท าให้ภาพนี้แตกต่างออกมา
จากภาพอ่ืนๆ ในชุดเดียวกัน ศิลปินน าเสนอภาพนี้เพ่ือสะท้อนถึงความเป็นจริงว่า ไม่ใช่แค่เพียงผู้หญิง
เท่านั้นที่อยู่ในวังวนของการค้าประเวณี เพศท่ีสามเป็นอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งจะพบเห็นได้เป็นปกติ หาก
กล่าวถึงการค้าบริการในประเทศไทย แสดงให้เห็นว่าศิลปินต้องการพูดถึงประเด็นนี้ให้ครอบคลุมที่สุด  

  อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นว่าผีเสื้อมีความหมายหลากหลายขึ้นอยู่กับบริบท รอยสักรูป
ผีเสื้อที่อยู่ด้านหลังหญิงสาวก าลังบอกเล่าอยู่สองประเด็น ประเด็นแรกคือผีเสื้อมักจะถูกใช้เป็นตัวแทน
ของผู้หญิงในหลากหลายวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย  ทั้งเรื่องของความงาม หรือการเปลี่ยนแปลงใน
ชีวิตเหมือนวงจรของผีเสื้อ แต่ในอีกความหมายหนึ่งซึ่งเป็นความเข้าใจร่วมกันในกลุ่มวัฒนธรรมย่อย 
และใช้อย่างไม่เป็นทางการนัก คือผีเสื้อมีความหมายสื่อถึงหญิงสาวที่ขายบริการ ซึ่งหญิงสาวที่อยู่ใน
งานชุดนี้ของโกวิททุกคนล้วนมีรอยสักรูปผีเสื้ออยู่ ณ จุดใดจุดหนึ่งของร่างกาย เป็นการย้ าถึงสถานะ
ของหญิงสาวในภาพ 

  โดยสรุปแล้วการคงรูปลักษณ์เยาว์วัยที่ปรากฏในผลงานของโกวิท เป็นลักษณะซึ่งมี
ความคล้ายกับตุ๊กตา คือมีศีรษะขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับส่วนร่างกาย มีดวงตาขนาดใหญ่ และร่างกาย
เล็ก ผอมเพรียว ผิวเนียนคล้ายพลาสติก ซึ่งลักษณะดังกล่าวท าหน้าที่เรียกร้องความสนใจจากผู้ชม 
โดยเป็นฉากหน้าหรือเปลือกที่อยู่ในบริบทของสิ่งสวยงาม ซึ่งปกปิดเนื้อหาอ่ืนๆที่ศิลปินตั้งใจใส่ไว้
เป็นสัญญะขนาดเล็กภายในภาพ โดยลักษณะภายนอกดังกล่าวเป็นสิ่งที่ดึงความสนใจจากผู้ชม ท าให้
มองข้ามรายละเอียดเล็กน้อยที่อยู่ในฉากหลังที่เป็นตัวบ่งบอกเนื้อหาแท้จริงภายในภาพ ผลลัพธ์อีก
ประการหนึ่งที่เกิดจากลักษณะการคงรูปลักษณ์เยาว์วัย คือการลดทอนความเข้มข้นของผลงานที่มีการ
กล่าวเนื้อหาทางด้านเพศ เป็นการหลีกเลี่ยงประเด็นที่มีความละเอียดอ่อน โดยท าให้ความรุนแรงของ
เนื้อหาที่จะสื่อสารลดลง อีกทั้งยังท าให้การเล่าเรื่องในผลงานดูมีชั้นเชิงยิ่งขึ้น  เป็นอีกหนึ่งเหตุผล
ส าคัญที่ท าให้ผลงานของโกวิทประสบความส าเร็จในฐานะงานศิลปะ 
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4.8 ธนสาร คณะเกษม 

 

 
 ภาพที2่1 ธนสาร คณะเกษม, ไม่มช่ืีอ, 2013, ขนาด 90x90 ซม., เทคนิค สีน้ ามันบนผ้าใบ               
 ที่มาภาพ artbangkok, Wild Wild Girl, เข้าถึงเมื่อ 24 ธันวาคม 2019, เข้าถึงได้จาก 
 https://www.artbangkok.com/?p=15962 

 

  ธนสารเป็นศิลปินร่วมสมัยรุ่นใหม่ ผลงานมีความโดดเด่นจนสามารถสร้างชื่อเสียงจน
ได้รับการยอมรับ การคงรูปลักษณ์เยาว์วัยที่ปรากฏในผลงานของธนสารจะเป็นภาพหญิงสาวตาโตที่
ร่างกายมสีัดส่วนปกติ ที่ศิลปินกล่าวว่าหญิงสาวในภาพมีต้นแบบมาจากแฟนสาวของตน แต่ส่วนมาก
จะมาจากภาพอุดมคติในจินตนาการของศิลปิน รูปแบบที่ศิลปินใช้ในการวาดจะมีความเหมือนจริง กึ่ง
การ์ตูน โดยที่การวาดร่างกายจะมีโครงสร้างและสัดส่วนที่เหมือนจริง แต่จะให้สีที่ค่อนข้างแบน และใช้
การตัดเส้นคล้ายงานออกแบบ นอกจากนี้ยังมีลักษณะดวงตาที่โตอย่างเห็นได้ชัด ทั้งนี้ถึงแม้ว่าศิลปิน
อ้างว่าไม่ได้รับอิทธิพลใดมาจากการ์ตูน หรือแอนิเมชัน แต่คงปฎิเสธไม่ได้จากรูปแบบว่าผลงานมีความ
เป็นการ์ตูน มีความเป็นไปได้ว่าศิลปินอาจจะซึมซับรูปแบบนี้มาจากวัฒนธรรมการ์ตูนจากช่วงวัยเด็ก 
  ศิลปินกล่าวว่ารูปแบบตาโตดังกล่าวเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองจากกระบวนการในการ
ท างาน และเจ้าตัวมองว่าดวงตา และมือเป็นส่วนที่สื่อสารอารมณ์ของมนุษย์ได้ดีที่สุด เพราะเป็นส่วนที่
มนุษย์ใช้สัมผัสรับรู้สิ่งต่างๆมากกว่าอวัยวะส่วนอื่น ผลงานของศิลปินจะให้ความรู้สึกลึกลับเหมือน
ปิดบงับางสิ่งไว้ ในภาพมักจะมีสัญลักษณ์ต่างๆ สอดแทรกอยู่เสมอ ซึ่งสิ่งที่ซ่อนอยู่ในภาพมักจะเป็นค า
บอกใบ้ถึงสิ่งที่ศิลปินอยากจะสื่อสารผ่านตัวผลงาน อย่างไรก็ดีหญิงสาวที่อยู่ในงานของธนสารจะไม่
แสดงออกทางสีหน้า ภายใต้แนวความคิดท่ีว่า รู้หน้าไม่รู้ใจ อย่างในผลงานชุด Wild Wild Girl ผลงาน
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ชุดนี้ทั้งหมดจะน าเสนอเป็นภาพของหญิงสาวในอิริยาบทต่างๆ โดยหญิงสาวเหล่านี้ทุกคนล้วนมี
ใบหน้าที่เรียบเฉย กับสายตาที่จ้องมองมาท่ีผู้ชมอย่างเฉียบคม เหมือนต้องการจะสื่อสารบางอย่าง  

  โดยภาพรวมผลงานของธนสารเป็นงานที่เงียบ ในที่นี้หมายถึงตัวผลงานให้ความรู้สึก
ที่อยู่กับที่ ไร้การเคลื่อนไหวใดๆ ทั้งนี้เนื่องจากการไม่แสดงออกทางอารมณ์อ่ืนใดในภาพ ประกอบกับ
ท่าทางของหญิงสาวที่มีความนิ่งคล้ายกับท่าโพสของนางแบบในนิตยสาร ประกอบกับฉากหลังที่เป็นสี
เรียบเพื่อให้วัตถุอ่ืนๆในฉากเด่นชัดขึ้นมา เป็นการชักชวนให้ผู้ชมเกิดความสงสัยถึงสิ่งที่ภาพนี้ก าลัง
สื่อสาร ซึ่งเป็นความตั้งใจของศิลปิน ที่ใบหน้าของหญิงสาวเรียบเฉยราวกับก าลังปิดบังความรู้สึกท่ี
แท้จริง โดยในส่วนนี้ลักษณะการคงรูปลักษณ์เยาว์วัยได้เข้ามาท าหน้าที่ ให้การสื่อสารอารมณ์ที่เรียบ
เฉยบนใบหน้ามีความชัดเจนขึ้น และเป็นส่วนที่เรียกความสนใจจากผู้ชม ซ่ึงลักษณะตาโต ซึ่งเป็น
รูปแบบการคงรูปลักษณ์เยาว์วัยเข้ามามีบทบาทในภาพ ท าให้ภาพมีความน่าสนใจมากข้ึนเพียงแค่จาก
รูปแบบที่ปรากฏทางสายตา และน าไปสู่เนื้อหาที่ศิลปินต้องการสื่อสารเป็นล าดับต่อไป 

  ภาพหนึ่งในผลงานชุด “Wild Wild Girl” (ภาพท่ี21) เป็นผลงานจิตรกรรมที่น่าสนใจ 
ภายในผลงานจะปรากฏหญิงสาวตาโตในชุดด า ใบหน้าเรียบเฉยมีรอยยิ้มที่มุมปากเล็กน้อย บนศีรษะมี
มงกุฎสีเหลืองท่ีสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากพ้ืนหลังสีเทา มือข้างขวาของหญิงสาวคีบบุหรี่ไว้
หนึ่งมวน หากพิจารณาจากท่ีศิลปินมีความตั้งใจ ให้สัญญะในภาพเป็นตัวแทนที่บอกเล่าความต้องการ
แท้จริงของหญิงสาว จึงเป็นไปได้ว่าภาพนี้อาจเป็นการกล่าวถึงผู้หญิงและการสูบบุหรี่ในบริบทของ
สังคม ซึ่งมองว่าเป็นสิ่งไม่ดี และจะยิ่งเป็นการดูไม่ดีหากคนที่สูบเป็นผู้หญิง จึงเป็นเหตุให้ในบางครั้ง
เกิดความรู้สึกที่ไม่เท่าเทียมทางเพศ และอยากระบายมันออกมา แต่ท าได้เพียงซ่อนความรู้สึกไว้ หรือ
บุหรี่ในที่นี้อาจหมายถึงตัวตนอีกด้านหนึ่งที่เก็บซ่อนไว้ โดยมงกุฎเป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่เหนือกว่า หรือ
ผู้ที่มีอ านาจสามารถท่ีจะควบคุมผู้อื่น เมื่อพิจารณาร่วมกับความหมายของบุหรี่จะได้ความว่า การที่
หญิงสาวสามารถสูบบุหรี่ได้อย่างเปิดเผย หรือในที่นี้เป็นเพียงการแสดงขึ้นมาให้เห็น เหมือนเป็นการ
เอาชนะกฎเกณฑ์บางอย่างของสังคม ซึ่งเป็นความต้องการที่รอการตอบสนองอยู่ภายใต้ใบหน้าที่เรียบ
เฉย นอกจากนั้นแล้วรูปแบบใบหน้าที่มีลักษณะการคงรูปลักษณ์เยาว์วัยยังมีผลในการสร้างความรู้สึก
ขัดแย้งกับความหมายของสัญญะในภาพ เป็นการเพ่ิมความรู้สึกต่อความหมายในภาพให้มีมากขึ้นตาม
ไป 
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 ภาพที2่2 ธนสาร คณะเกษม, ไมม่ชีื่อ, 2013, ขนาด 60x80 ซม., เทคนิค สีน้ ามันบนผ้าใบ                 
 ที่มาภาพ artbangkok, Wild Wild Girl, เข้าถึงเมื่อ 24 ธันวาคม 2019, เข้าถึงได้จาก 
 https://www.artbangkok.com/?p=15962 

 

  ภาพหญิงสาว และชายสวมหน้ากาก หนึ่งในผลงานจากชุด Wild Wild Girl (ภาพท่ี
22) ภาพนี้ถูกน าเสนอด้วยโทนสีขาวด า ภายในภาพมีหญิงสาวตาโต ผมยาวลงมาปิดร่างกายท่ีเปลือย
เปล่า ยืนคู่กับชายหนุ่มที่สวมหมวก ดาร์ธ เวเดอร์ ตัวร้ายจากภาพยนตร์สตาร์วอร์ เป็นการหยิบยืม
บริบทของตัวละครเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในภาพ โดยน าเสนอเนื้อหาที่ว่าด้วยอิทธิพลที่ผู้หญิง
มีต่อผู้ชายภายใต้เงื่อนไขของความรัก จากบทบาทของ ดาร์ธ เวเดอร์ที่เข้าสู่ด้านมืดเพราะความกลัวจะ
เสียคนรัก ซึ่งโทนสีขาวด าเข้ามาส่งเสริมความหมายในด้านนี้ ดาร์ธ เวเดอร์ดังกล่าว คือการ
เปรียบเทียบกับตัวศิลปินเอง ภาพนี้จึงเป็นการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างศิลปินและแฟนสาว 
กล่าวคือศิลปินต้องการจะเปรียบตัวเองเป็นเหมือนดาร์ธ เวเดอร์ ที่จมดิ่งอยู่กับความรัก และเข้าสู่ด้าน
มืด หรือในที่นี้คืออาการของชายหนุ่มที่หมกมุ่นกับหญิงสาวจนถอนตัวไม่ขึ้น โดยลักษณะการคง
รูปลักษณ์เยาว์วัยที่มีในหญิงสาว เข้ามาตอบสนองโจทย์ของภาพที่จะสะท้อนถึงรูปแบบความงามที่อยู่
เบื้องหน้า ซึ่งเป็นรูปแบบที่ท าให้มองข้ามข้อเสียอีกด้านหนึ่งไว้ ดังที่ศิลปินต้องการจะสื่อสารถึงค าว่า รู้
หน้า ไม่รู้ใจ อย่างในกรณีของภาพนี้ที่กล่าวถึงคนท่ีความรักท าให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดี และใน
ขณะเดียวกันหญิงสาวคนดังกล่าวยังมองออกมาที่ผู้ชมด้วยใบหน้าที่เรียบเฉย ราวกับเป็นการบ่งบอก
ถึงสถานะที่ฝ่ายหญิงมีนั้นเหนือกว่า และเป็นผู้ที่ท าให้ฝ่ายชายเปลี่ยนแปลงไป ภาพนี้จึงเป็นการแสดง
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ถึงรูปแบบความสัมพันธ์ที่ศิลปินมีร่วมกับแฟนสาว โดยที่ศิลปินมองว่าตัวเองเป็นฝ่ายที่ถูกควบคุม และ
สูญเสียความเป็นตัวเองไป 

  โดยสรุปแล้วการคงรูปลักษณ์เยาว์วัยที่ปรากฏในผลงานของธนสาร เป็น
ลักษณะภายนอกที่ส่งผลโดยตรงต่อความรู้สึกของศิลปิน และเป็นรูปลักษณ์ท่ีบ่งบอกถึงลักษณะหญิง
สาวในอุดมคติ โดยสะท้อนออกมาในภาพวาดที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรัก ลักษณะภายนอก
ดังกล่าวจึงมีหน้าที่น าเสนอหญิงสาวที่ศิลปินอยากให้เป็น เ พ่ือตอบสนองทางด้านอารมณ์และจิตใจ
ส าหรับตัวศิลปิน และเป็นภาพสะท้อนมุมมองของศิลปินที่มีต่อคนรัก อีกท้ังการคงรูปลักษณ์เยาว์วัยยัง
ท าหน้าที่ดึงความสนใจของผู้ชมจากรายละเอียดเล็กน้อยที่ศิลปินใส่เข้ามา เพ่ือเป็นส่วนที่ท าหน้าที่
บอกเล่าเรื่องราวซึ่งอยู่เบื้องหลังภาพ เป็นการซ่อนข้อเท็จริงที่ไม่ราบรื่นไว้เบื้องหลังภาพลักษณ์ท่ีให้
ความรู้สึกดี และเรียกร้องความสนใจจากผู้ชม โดยท าหน้าที่เป็นฉากหน้าที่มีความน่าสนใจที่จะน าผู้ชม
ไปสู่เรื่องราวต่างๆ ที่บอกเล่าอย่างเป็นนัยยะอยู่ภายในภาพ  
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 4.9 ปารชิาต ิศภุพันธ ์

 

 
 ภาพที2่3 ปาริชาติ ศุภพันธ์, แม่ตากลม,  2561, ขนาด140x90 ซม., เทคนิค สีน้ ามันบนผ้าใบ   
 ที่มาภาพ contest war, Miss Pachi’s Zap!,  เข้าถึงเมื่อ 24 ธันวาคม 2562, เข้าถึงได้จาก
 http://exhibition.contestwar.com/node/1942   

 

   ผลงานของปาริชาติมีจุดเด่นที่การใช้สีที่สดจัด มีทัศนะของความเป็นไทย
พ้ืนบ้านปะปนอยู่ในผลงานร่วมสมัย ความเป็นพ้ืนบ้านในที่นี้ไม่ได้หมายถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมที่มีมาแต่
พ้ืนบ้าน แต่เป็นค่านิยมที่มีในวิถีชีวิตร่วมสมัยในพ้ืนที่ต่างจังหวัด อย่างการใช้คู่สีที่ไม่ได้ค านึงถึงทฤษฎี
สี ซึ่งจะเห็นได้จากสีสันของเสื้อผ้าที่ใช้ในการแสดงหมอล า แสงไฟและของตกแต่งตามงานวัด ซึ่งมักจะ
เป็นสีสะท้อนแสงที่มีความสดจัด โดยจะเห็นได้ว่าศิลปินน าคู่สีดังกล่าวเข้ามาปรับใช้กับผลงาน แต่มี
การจัดการให้ค่าสีมีความพอดี นอกจากนี้ศิลปินยังน าเรื่องค่านิยมทางความงามในหมู่หญิงสาววัยรุ่นที่
อยู่ในยุคร่วมสมัยกับศิลปิน ทั้งเรื่องเสื้อผ้าการแต่งตัว การแต่งหน้า และแฟชั่นที่ใส่คอนแทคเลนส์
เพ่ือให้ดวงตาดูมีขนาดใหญ่ขึ้น หรือที่เรียกว่าแฟชั่นบิ๊กอาย เป็นที่มาของลักษณะตาโตที่ปรากฏใน
ผลงานศิลปิน ทั้งนี้รูปแบบการวาดที่มีลักษณะการตัดทอนจนเกิดเป็นลักษณะการคงรูปลักษณ์เยาว์วัย
มีสาเหตุมาจากการที่ศิลปินมีความรู้สึกไม่ชอบรูปแบบการวาดแบบเหมือนจริงนัก ประกอบกับความ
สนใจในรูปแบบการท างานของมัณฑนศิลป์ ที่เน้นในเรื่องของการออกแบบภาพลายเส้นแบบการ์ตูน 
ซึ่งศิลปินมองว่ามีความน่าสนใจมากกว่าจิตรกรรมแบบเหมือนจริง ทั้งนี้จึงเป็นส่วนผลักดันให้ศิลปิน
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พัฒนารูปแบบการวาดภาพที่เรียบง่าย และมีความเป็นการ์ตูน อีกสิ่งหนึ่งที่มีส่วนท าให้ผลงานของ
ศิลปินมีความรู้สึกที่สนุก และสดใส มาจากความชื่นชอบตุ๊กตา และของเล่นที่มีมาตั้งแต่ยังเป็นเด็ก ซึ่ง
ความชอบนี้ยังคงมีอยู่จนถึงปัจจุบัน ด้วยความชอบที่เป็นส่วนที่ท าให้มีผลกับการสร้างงานให้มีความ
สนุกสนาน และรูปแบบที่มีความเป็นเด็กภายในผลงาน นอกจากนี้การใช้สีสดจัดที่ปรากฏในผลงาน
เป็นอิทธิพลจากการยกย่องอาชีพของนักแสดงคาบาเร่ดังทีไ่ด้กล่าวไว้แล้วในส่วนประวัติของศิลปิน  

  หญิงสาวตาโตที่ปรากฏในผลงานของปาริชาติ เป็นการน าเสนอทัศนะของวัยรุ่นใน
สายตาของศิลปิน ผ่านตัวละครที่มีต้นแบบมาจากตัวศิลปินเองท่ีหันกลับมามองว่าค่านิยมด้านการ
แตง่ตัว และรูปแบบความบันเทิงของวัยรุ่นในพ้ืนที่ต่างจังหวัดเป็นสิ่งที่มีเสน่หใ์นตัวมันเอง จากที่เคยมี
ทัศนะว่าเป็นสิ่งที่ไม่ศิวิไลซ์ เพราะการรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมตัวเมืองในช่วงแรกที่ได้เข้ามาศึกษาใน
มหาวิทยาลัย และจากการเปลี่ยนแปลงทางความคิดและมุมมอง ท าให้นิทรรศการชุดสาวภาชีแซ่บเกิด
ขึ้นมาโดยศิลปินอยากน าตัวเองกลับไปสู่ความเป็นสีสันในแบบรสนิยมของหญิงสาวต่างจังหวัด ที่มี
ความฉูดฉาด ผ่านรูปแบบการวาดที่มีความสนุกสนานจากลักษณะที่เป็นการ์ตูน ซึ่งสะท้อนออกมา
เป็นรูปแบบที่มีลักษณะการคงรูปลักษณ์เยาว์วัย 

  นิทรรศการดังกล่าวมีการจัดแสดงผลงานจิตรกรรม ร่วมกับผลงานประติมากรรม
ขนาดเท่าคนจริง โดยผลงานทั้งหมดมีจุดเด่นอยู่ที่การใช้สีที่มีความสด เป็นสีโทนเดียวกับชุดที่ใช้ในการ
แสดงแบบชาวบ้านที่ไม่ได้ค านึงถึงความเหมาะสมพอดีของค่าสี เพียงแค่มองว่าสีเหล่านั้นมีความสดใส
และน ามารวมกัน ซึ่งจัดเป็นสุนทรีย์ในการรับรู้ความงามแบบชาวบ้าน 

  “แม่ตากลม” (ภาพท่ี23 )เป็นหนึ่งในผลงานที่จัดแสดงอยู่ในนิทรรศการ สาวภาชี
แซ่บ มีการใช้ค่าสีที่สดจัด เกิดจากการน ารูปแบบการใช้สีมาจากการงานบันเทิงพ้ืนบ้านในพ้ืนที่
ต่างจังหวัด สิ่งหนึ่งที่เด่นออกมาจากค่าสีที่สดจัดคือลักษณะร่างกายท่ีมีการตัดทอน ศีรษะและดวงตา
ขนาดใหญ่ จ้องมองออกมานอกภาพ เป็นสิ่งที่ผู้ชมต้องเห็นเป็นอันดับแรกเมื่อมองมาที่ภาพนี้ ท่าทาง
ของหญิงสาวในภาพที่เป็นท่าแอ่นหลัง แล้วมองผ่านไหล่ เป็นท่าที่แสดงออกถึงความมั่นใจ และมีความ
เชื่อว่าเป็นท่าที่เน้นถึงความสวยงามในหญิงสาว ประกอบกับการชูสองนิ้ว ท าปากเล็ก ยังเป็นท่า
ถ่ายภาพที่ได้รับความนิยมมากในหมู่วัยรุ่น รอยสักที่ไหล่ซ้ายเป็นการอ้างอิงถึงค่านิยมที่วัยรุ่นมองว่า
เป็นสิ่งสวยงาม และด้วยลักษณะดังกล่าว ประกอบกับเสื้อเปิดหลัง กับดอกไม้สีสด และพ้ืนหลังสี
เหลืองสดซึ่งเป็นสีที่สื่อถึงการเติบโต และความมีชีวิตชีวา ท าให้ภาพนี้สะท้อนถึงจิตวิญญาณของความ
อ่อนวัย ที่ยังมีความสนุกกับชีวิต โดยยังคงไว้ซึ่งการรับรู้ทางความงามในแบบหญิงสาวต่างจังหวัด เพ่ือ
เป็นการน าความชอบของตัวเองกลับไปสู่รากเหง้าผ่านผลงานศิลปะ นอกจากนี้ศิลปินยังสร้าง
ประติมากรรมข้ึนมาภายใต้แนวคิดเดียวกันอีกด้วย 
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 ภาพที่24 ปาริชาติ ศุภพันธ์, สาวภาชปีระกายเจดิจา้, 2018, ขนาด 215x58 ซม., เทคนคิ ไฟเบอร์กลาส 
 ที่มาภาพ ท่ีมาภาพ contestwar, Miss Pachi’s Zap!,  เข้าถึงเมื่อ 24 ธันวาคม 2019, เข้าถึงได้จาก
 http://exhibition.contestwar.com/node/1942 

 

  “สาวภาชีประกายเจิดจ้า” (ภาพที่24) เป็นผลงานประติมากรรมที่มีลักษณะที่จ าลอง
รูปแบบของหญิงสาวในงานจิตรกรรมมาอยู่ในรูปแบบของประติมากรรม ซึ่งแสดงออกมาเป็นท่าทางที่
เหมือนกับนางแบบในนิตยสารแฟชั่น ดอกกุหลาบสีเหลืองทองอยู่บนศีรษะ และโบสีเขียวอยู่ที่
ด้านหลัง ลักษณะร่างกายมีการขยายสัดส่วนต่างๆ ขึ้นมา โดยเฉพาะขนาดของหน้าอก ซึ่งการขยาย
สัดส่วนร่างกายดังกล่าวท าให้มวลรวมของประติมากรรมชิ้นนี้มีลักษณะที่กลมตึงเหมือนลูกโป่ง สีที่ใช้
เคลือบพ้ืนผิวมีลักษณะเป็นสีที่มันวาวเหมือนโลหะ ทั้งสีเหลือง เขียว และชมพู 

  

   เมื่อพิจารณาจากลักษณะภายนอกผลงานชิ้นนี้มีความน่าสนใจจากสีและพ้ืนผิวที่มัน
วาว สะท้อนแสง ซึ่งมีความสวยงามอย่างมาก โดยคู่สีที่ใช้ในผลงานชิ้นนี้เป็นสีเดียวกับท่ีปรากฏในส่วน
งานจิตรกรรม ซึ่งเป็นสีที่เมื่ออยู่ร่วมกันจะให้ความรู้สึกถึงความบันเทิง อย่างที่กล่าวไว้ว่าเป็นคู่สีที่ใช้ใน
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เสื้อผ้าส าหรับการแสดงในพ้ืนที่ต่างจังหวัดและงานวัด ท าให้ผลงานดูมีชีวิตชีวา อย่างไรก็ดีผลงาน
ประติมากรรมชิ้นนี้เป็นการสะท้อนถึงความชอบของเล่น และตุ๊กตาของศิลปิน ทั้งนี้จะสังเกตได้ว่า
ลักษณะผลงานมีการใช้สีที่ให้ความเป็นของเล่น และอยู่ในลักษณะเดียวกับอาร์ตทอย ที่ศิลปินน าเสนอ
ผลงานศิลปะในฐานะของเล่น แต่ในกรณีของปาริชาติ ผลงานยังไม่ถูกแปลงค่าให้อยู่ในฐานะอาร์ตทอย 
ทั้งนี้ศิลปินมีความตั้งใจว่าจะท าอาร์ตทอยออกมาในอนาคต  ซึ่งได้รับแรงบัลดาลใจมาจากนาระ  และ
มุราคามิที่เคยท าไว้แล้วก่อนหน้า  

  โดยสรุปแล้วการคงรูปลักษณ์เยาว์วัยในผลงานของปาริชาติ สะท้อนภาพลักษณ์ของ
ความเป็นวัยรุ่น ทั้งนี้ยังถือเป็นการคงรูปลักษณ์เยาว์วัยที่สะท้อนออกมาผ่านเนื้อหาของผลงานด้วย 
เนื่องจากเนื้อหาที่ศิลปินเล่าออกมาผ่านผลงานเป็นการกล่าวถึงบริบทของความเป็นเด็ก ผ่านรูปแบบที่
มีความเป็นเด็กในทัศนะของศิลปิน ซึ่งท าให้ภาพรวมของผลงานมีความสดใหม่มีชีวิตชีวา และน่าสนใจ
จากบริบทของความเป็นเด็กดังกล่าวด้วยเช่นกัน 
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 4.10 พชัรพล แตงรืน่ 

  พัชรพล หรือชื่อที่รู้จักในวงการว่า อเล็กซ์เฟส เป็นศิลปินซึ่งเป็นที่รู้จักจากการท างาน
ในรูปแบบกราฟิตี้ ตัวละครส าคัญท่ีปรากฏในผลงานทุกชิ้นของอเล็กซ์ที่ท าในฐานะศิลปินคือ เด็กสาม
ตาที่สวมชุดกระต่ายสีขาว ซึ่งเด็กสามตาดังกล่าวศิลปินได้รับแรงบันดาลใจมาจากลูกสาวของตนใน
ขณะที่ยังอยู่ในวัยแบเบาะ เด็กสามตาจึงเหมือนเป็นภาพสะท้อนที่ตัวศิลปินมีต่อลูกน้อย และสื่อสาร
ออกมาผ่านความรู้สึกที่หลากหลาย ทั้งความรัก ความเป็นห่วง ความเป็นกังวลต่ออนาคตของลูก และ
การตระหนักถึงความเป็นพ่อ ทั้งหมดนี้เองที่เป็นจุดเปลี่ยนในการท างานของอเล็กซ์ ที่จากเดิมเคยท า
แค่การพ่นรูปหน้าตัวเองตามก าเเพงจนเป็นที่มาของฉายาว่า อเล็กซ์เฟส  

  ผลงานของอเล็กซ์มักจะปรากฏให้เห็นได้ตามพ้ืนที่ส าคัญต่างๆ ตามตัวเมือง ทั้งท่ีอ
เล็กซ์ตัดสินใจท าเอง และมีการเชิญให้ไปท า ทั้งนี้บทบาทที่อเล็กซ์มีต่อสังคมนั้นมากกว่าแค่เป็นศิลปิน
ร่วมสมัย แต่ยังเป็นบุคคลซึ่งเป็นที่ชื่นชมของหลากหลายกลุ่มคน และยังมีหน้าตาในสื่อบันเทิง
หลากหลายรูปแบบ อย่างที่ครั้งหนึ่งอเล็กซ์เคยร่วมกับรถยนต์ยี่ห้อเบนซ์ สร้างผลงานศิลปะบนรถยนต์
ขึ้นมาเพ่ือใช้ในจุดประสงค์ด้านการตลาด แสดงให้เห็นว่าอเล็กซ์เป็นบุคคลในวงการศิลปะที่มีชื่อเสียง
มากในระดับหนึ่ง สิ่งที่ท าให้บริบทที่อเล็กซ์มีต่อสังคมไทยค่อนข้างจะคล้ายกับ ทาคาชิ มุราคามิ ที่น า
งานศิลปะเข้าไปมีส่วนร่วมในผลิตภัณฑ์มากมาย รวมถึงสินค้าท่ีเป็นของตัวมุราคามิเองด้วย ซึ่งอย่างที่
กล่าวไว้ก่อนหน้าว่าเป็นการท าให้ผลงานศิลปะเข้าถึงผู้คนได้ง่ายขึ้น และมีการเข้าถึงที่หลากหลาย    
ทั้งนี้อเล็กซ์ยังสร้างของเล่นขึ้นมาจากผลงานของตัวเองเพ่ือการขายเชิงพาณิชย์ เช่นเดียวกับมุราคามิ
อีกด้วย 

  หากมองในอีกแง่มุมหนึ่ง เด็กสามตาของอเล็กซ์เฟสมีหลายส่วนที่คล้ายกับ   ไคไค  
คิคิ  ของมุราคามิ ทั้งเรื่องภาพลักษณ์ที่เป็นเด็ก หรือลักษณะของชุดที่ตัวละครใส่ ซึ่งเป็นไปได้ว่าอาจจะ
ได้รับอิทธิพลมาบางส่วน อย่างไรก็ดีสิ่งที่งานของอเล็กซ์มีไม่ต่างจากมุราคามิ คือความน่ารักที่เกิดจาก
การคงรูปลักษณ์ความเยาว์วัย ซึ่งในกรณีของอเล็กซ์เป็นภาพที่สะท้อนออกมาได้ชัดเจนเป็นอย่างมาก 
ทั้งนี้เนื่องจากศิลปินสะท้อนลักษณะดังกล่าวออกมาโดยตรงจากสัญชาตญาณความเป็นพ่อ ผลลัพธ์ที่
ได้จึงท าให้ผลงานมีลักษณะของความน่ารัก ที่ดูแล้วมีความละมุน อบอุ่น แต่ยังคงความสดใสแบบเด็ก
ไว้ ซึ่งผู้ชมสามารถสัมผัสได้จากการชมผลงาน 
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ภาพที่25 พัชรพล แตงรื่น, Breathe (in the air), 2016, ขนาด 195 x 300 ซม., เทคนิค สีน้ ามัน และสีสเปรยบ์น
ผ้าใบ                                                                                                                              
ที่มาภาพ bangkokcity, Alex Face, เข้าถึงเมื่อ 24 ธันวาคม 2019, เข้าถึงได้จาก 
https://bangkokcitycity.com/artist/alex-face/ 

 

  ผลงานของอเล็กซ์จะอยู่กึ่งกลางระหว่างจิตรกรรมร่วมสมัย และศิลปะเฉพาะที่จาก
การที่ผลงานถูกสร้างขึ้นภายใต้พ้ืนที่ซึ่งถูกก าหนดอย่างถาวร และมีความหมายสอดคล้องกับบริบท
ของพ้ืนที่นั้นๆ แต่ถึงกระนั้นอเล็กซ์มีผลงานที่เป็นจิตรกรรมเต็มรูปแบบอยู่เช่นกัน 

  นิทรรศการ Alive เป็นนิทรรศการแรกท่ีอเล็กซ์สร้าง และจัดแสดงผลงานประเภท
จิตรกรรม และประติมากรรมร่วมสมัย นิทรรศการนี้เป็นการบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตัวตนของศิลปิน 
ตั้งแตถ่ิ่นก าเนิด การใช้ชีวิตสมัยเด็ก จนถึงการเติบโตมาเป็นศิลปินกราฟิตี้ ภาพจิตรกรรมที่เป็น
ประเด็นหลักของนิทรรศการมีอยู่ด้วยกันหลายภาพ แต่ทุกภาพล้วนมีฉากหลังที่เป็นบึงบัว และเด็ก
สามตา ถึงแม้การวางองค์ประกอบจะต่างกันแต่เนื้อหาที่ศิลปินต้องการถ่ายทอดนั้นเป็นเรื่องเดียวกัน  

  “Breathe (in the air)” (ภาพท่ี25) เป็นหนึ่งในภาพที่มีฉากหลังเป็นบึงบัวซึ่งมีเด็ก
สามตาแช่อยู่ภายในบึงดังกล่าว ประเด็นหลักภายในฉากหลังของภาพทั้งหมด ได้แรงบันดาลใจมาจาก
ภาพบึงบัวของ โกลด โมเนต์ ซึ่งเป็นศิลปินแนวอิมเพรสชั่นนิสม์ที่อเล็กซ์ชื่นชอบ นอกจากนี้บึงบัวยังถูก
น ามาใช้ร่วมกับเด็กสามตาอย่างมีนัยยะส าคัญ โดยบึงบัวที่ศิลปินน าเสนอ เป็นการอ้างถึงโมเนต์ และ
เป็นการพูดถึงวัยเด็กของตน ประการแรกคือการกล่าวถึงพ้ืนที่บ้านเกิด เนื่องจากศิลปินมีพ้ืนเพเป็นคน
ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีบึงบัวอยู่มาก และมีบึงบัวเป็นสถานที่ส าคัญ การน าเด็กสามตาเข้าไปอยู่
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ในบึงบัวจึงเป็นตัวแทนของลูกสาว ทั้งยังคงเป็นการกล่าวถึงตนเองในวัยเด็ก ซึ่งมีความผูกพันกับบึงบัว
ในฐานะถิ่นก าเนิด และเป็นจุดเริ่มต้นสู่การเป็นศิลปิน ประการที่สองคือการพูดถึงพฤติกรรมการใช้น้ า
ที่เปลี่ยนไปของมนุษย์ท าให้น้ าเน่าเสีย ทิวทัศน์ทุ่งนาที่บ้านเกิดถูกแทนที่ด้วยอาคาร บ้านเรือน ซึ่ง
ส่งผลโดยตรงกับบึงบัวที่ต้องปนเปื้อนตามไปด้วย  

  จากที่กล่าวมาข้างต้น เด็กสามตาในผลงานจิตรกรรมชุดนี้ เป็นการน าเสนอภาพแทน
ของวัยเด็ก ในพ้ืนที่ซึ่งเป็นภาพจ าที่สวยงามภายในถิ่นก าเนิด โดยเป็นนัยยะท่ีสะท้อนถึงความรู้สึกที่อึด
อัดกับสภาวการณ์ในปัจจุบันที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก จากการเปลี่ยนแปลงในหลากหลายด้าน เป็น
เรื่องท่ีไม่สามารถท าอะไรได้ และต้องปล่อยให้เป็นไปอย่างที่เป็นอยู่ คล้ายกับบึงบัวที่มองดูสวยงาม แต่
ไม่รู้ว่าใต้น้ านั้นสกปรกเพียงใด  

  โดยสรุปแล้วการคงรูปลักษณ์เยาว์วัยในงานของอเล็กซ์ เป็นสิ่งที่สะท้อนออกมาจาก
พ้ืนฐานของความเป็นพ่อ และพัฒนาเป็นรูปแบบที่ถูกใช้ในการเล่าเรื่องราวต่างๆ ที่ศิลปินต้องการจะ
สื่อสาร ทั้งนี้รวมถึงมุมมองในวัยเด็กของตนเองด้วย ซึ่งรูปแบบที่ปรากฏนี้ประสบความส าเร็จอย่างมาก 
กล่าวคือสิ่งที่มักถูกกล่าวถึงในงานของอเล็กซ์ไม่ใช่เนื้อหาหรือแนวความคิด หากแต่เป็นตัวเด็กสามตา
เท่านั้นที่กลายเป็นที่จดจ า ไม่ต้องสงสัยเลยว่าความนิยมที่ผู้คนมีในเด็กสามตาประการแรกเกิดจาก
ลักษณะภายนอกท่ีมีความน่ารัก ซึ่งตรงกับลักษณะการคงรูปลักษณ์เยาว์วัยทุกประการ และการที่ตัว
ละครเด็กสามตานี้ถูกน าไปท าเป็นของเล่นที่ขายได้กระทั่งในต่างประเทศ ยิ่งเป็นการตอกย้ าถึง
ความส าเร็จในการคงรูปลักษณ์เยาว์วัยที่มาในรูปแบบเด็กสามตา 

  จากทีก่ารวิเคราะห์ผลงานของศิลปินทั้ง 10 คน พบว่าลักษณะการคงรูปลักษณ์
เยาว์วัยที่ปรากฏในงานของศิลปินทั้งสองประเทศมีรูปแบบที่เหมือนกัน คือศีรษะโตเมื่อเทียบกับขนาด
ของร่างกาย มีลักษณะดวงตาขนาดใหญ่ และร่างกายขนาดเล็ก แต่จะแตกต่างกันในส่วนของเทคนิค
และรูปแบบการน าเสนอ ทางฝั่งศิลปินญี่ปุ่นจะเน้นการน าเสนอภาพที่มีความเป็นมังงะ หรือการ์ตูน
อย่างชัดเจน ซึ่งรูปแบบดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของญี่ปุ่น เนื่องจาก
รูปแบบของมังงะมีความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นด้วยตัวเองอยู่แล้ว ในขณะที่การคงรูปลักษณ์
เยาว์วัยในผลงานของศิลปินไทยเป็นรูปแบบที่หยิบยืมมาจากมังงะ หรือการ์ตูนญี่ปุ่น และน ามาใช้เพ่ือ
สะท้อนประเด็นทางสังคม หรือมุมมองส่วนบุคคลของศิลปินที่มีภายใต้บริบทของสังคมไทย จึงจะเห็น
ได้ว่ารูปแบบที่ปรากฏในผลงานของศิลปินไทย เป็นการหยิบยืมมาเพียงรูปแบบการวาด และลักษณะ
การตัดทอนให้เกิดลักษณะการคงรูปลักษณ์เยาว์วัยอย่างท่ีกล่าวไว้ข้างต้น ผลงานของศิลปินไทยจึงเป็น
การบอกเล่าเนื้อหาทางสังคมและวัฒนธรรมไทย ผ่านรูปแบบการคงรูปลักษณ์เยาว์วัยซึ่งหยิบยืม
รูปแบบมาจากมังงะญี่ปุ่น  
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บทที ่5 

บทสรปุ และข้อเสนอแนะ 

  5.1 สรปุ  

   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบการคงรูปลักษณ์เยาว์วัย ที่
ปรากฏในงานศิลปะร่วมสมัย โดยท าการศึกษาจากผลงานของศิลปิน 10 ท่านที่ผลงานปรากฏลักษณะ
การคงรูปลักษณ์เยาว์วัย ผลจากการศึกษาพบว่า  

 การคงรูปลักษณ์เยาว์วัยในผลงานศิลปะร่วมสมัย ของศิลปินทั้งหมดมีจุดร่วมกันที่มีการน า
ลักษณะการคงรูปลักษณ์เยาว์วัยมาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบตัวละครภายในภาพ โดยลักษณะ
ดังกล่าวท าหน้าที่เป็นสิ่งดึงดูดความสนใจจากผู้ชม เพียงแต่ลักษณะภายนอกจะมีการเน้นเฉพาะส่วนที่
แตกต่างกันไป ซึ่งจะเป็นไปตามเนื้อหา และความพึงพอใจของศิลปินแต่ละท่าน ท าให้การคงรูปลักษณ์
เยาว์วัยในผลงานของศิลปินทุกคนจะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันไป โดยพิจารณาจากรูปแบบการ
แสดงออกท่ีปรากฏในผลงานดังนี้  

 การคงรูปลักษณ์เยาว์วัยที่เน้นสัดส่วนของดวงตา อันเป็นลักษณะเด่นของการคงรูปลักษณ์
เยาว์วัย เป็นรูปแบบที่ศิลปินใช้ดวงตาที่มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษ และลักษณะศีรษะที่มีขนาดใหญ่กว่า 
หรือเท่ากันกับร่างกาย เป็นรูปแบบที่มีอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมมังงะ และลักษณะภายนอกแบบตุ๊กตา 
เพ่ือเน้นให้เกิดความน่ารัก การเน้นลักษณะนี้ท าให้ส่วนดวงตาเด่นชัดขึ้นมา และกลายเป็นส่วนที่ดึงดูด 
และสื่อสารอารมณ์ต่อผู้ชมได้โดยตรง ซึ่งปรากฏในงานของโยชิโตโมะ นาระ, อัญชลี อารยะพงศ์
พาณิชย์, ทาเคชิ มุราคามิ, โกวิท วัฒนราช และ พัชรพล แตงรื่น ที่น าเสนอดวงตาขนาดใหญ่ ซึ่งขนาด
ของดวงตาดังกล่าวสามารถสื่อสารทางอารมณ์ออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นในกรณีของ นาระ 
แววตาของเด็กสาวแสดงออกถึงความนิ่ง และบึ้งตึงอย่างชัดเจน หรือที่งานของอัญชลี สามารถแสดง
ความดุดันออกมาผ่านดวงตา โดยความรู้สึกท่ีสร้างไว้นั้นนอกจากสามารถไปด้วยกันกับการน าเสนอ
เนื้อหาของศิลปิน  ยังท าให้เรื่องราวของศิลปินเกิดความชัดเจนมากข้ึน เป็นการเน้นย้ าความส าคัญของ
เนื้อหา รูปแบบดังกล่าวสร้างภาพลักษณ์ที่น่ามอง และท าให้เกิดลักษณะที่มีความน่ารักแบบตุ๊กตา 
อย่างที่จะเห็นได้จากตัวไคไค คิคิที่อยู่ในงานของมุราคามิ ซึ่งแสดงออกถึงลักษณะที่เหมือนเด็กอย่าง
ชัดเจนผ่านร่างกายที่มีขนาดเล็ก และศีรษะขนาดใหญ่  โดยลักษณะดังกล่าวสามารถสร้างการรับรู้
แบบเดียวกับลักษณะที่ปรากฏในเด็กเล็ก เป็นรูปแบบที่สร้างความน่ารักให้เกิดข้ึน ทั้งนี้ศิลปินที่
กล่าวถึงใช้ลักษณะดังกล่าวในการลดทอนความรุนแรงของเนื้อหาที่ต้องการสื่อสาร  อย่างในงานของ
นาระที่พูดถึงความเสียหายจากระเบิดปรมาณู หรือในกรณีของโกวิท ที่ใช้ลักษณะดังกล่าวมาน าเสนอ
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เนื้อหาเก่ียวกับโสเภณีในประเทศไทย ในส่วนผลงานของพัชรพล ถึงแม้ตัวละครที่เป็นเด็กจะน าเสนอ
เป็นตัวแทนลูกสาวของศิลปิน และความรักจากพ่อที่สะท้อนออกมาเป็นรูปแบบที่มีความน่ารัก แต่
หลักใหญ่ใจความของผลงานคือการสะท้อน สังคม และมีรายละเอียดปลีกย่อยภายในผลงานที่บอกเล่า
ถึงความรู้สึกกังวลในฐานะคนเป็นพ่อที่มีต่อลูกสาว ซึ่งต้องใช้ชีวิตในสังคมท่ีมีอันตรายอยู่รอบด้าน 

 นอกจากท่ีกล่าวมาข้างต้นแล้ว การคงรูปลักษณ์เยาว์วัยยังถูกน าเสนอด้วยรูปทรงมนุษย์ปกติ 
โดยใช้ลักษณะการตัดทอนลายเส้นเพื่อเน้นเสนอความอ่อนเยาว์ให้โดดเด่นขึ้นมา กล่าวคือเป็น
ภาพวาดที่มีการวาดรูปแบบเดียวกับมังงะญี่ปุ่น ดังที่จะเห็นได้จากงานของ ไอ ยามางูจิ, อายะ ทาคา
โนะ, และ ธนสาร คณะเกษม ที่เลือกการน าเสนอหญิงสาวภายใต้สัดส่วนที่ดูปกติ โดยน าเสนอผ่านภาพ
ลายเส้นแบบมังงะ ทั้งนี้ลักษณะดังกล่าวให้ผลลัพธ์ทางความรู้สึกที่แตกต่างไปจากรูปแบบอื่นๆ ที่กล่าว
มาข้างต้น รูปแบบนี้จะให้ความรู้สึกท่ีมีความจริงจังมากกว่า ยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถโยงไปถึงลักษณะ
ทีม่ีแรงดึงดูดทางเพศอันเกิดจากลักษณะที่แสดงถึงความน่ารัก ผลงานที่ปรากฏลักษณะนี้จึงมีประเด็น
เกี่ยวกับเรื่องเพศสื่อสารร่วมด้วย เช่นในงานของธนสาร ที่พูดถึงลักษณะภายนอกของเพศหญิงในอุดม
คติของศิลปิน ในบริบทของการปิดบังตัวตนที่อยู่ภายใน  เพ่ือสะท้อนถึงวลีที่ว่า “รู้หน้า ไม่รู้ใจ” ส่วน 
ยามางูจิ และทาคาโนะ จะกล่าวถึงเรื่องเพศในเชิงเป็นภาพแทนของสตรีในนิยามของตัวศิลปินซึ่งเป็น
ผู้หญิง ตัวผลงานจึงเป็นการสะท้อนเรื่องราวทางเพศหญิงของศิลปินผ่านลักษณะร่างกายที่แสดง
รูปแบบการคงรูปลักษณ์เยาว์วัยเพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาของผลงาน 

 ลักษณะการคงรูปลักษณ์เยาว์วัยไม่เพียงถูกใช้เพ่ือสะท้อนสังคมเพียงเท่านั้น แต่ยังคงถูกใช้
เป็นภาพตัวแทนของศิลปิน เพ่ือสะท้อนมุมมองของตนในแง่ต่างๆ ทั้งความชอบ ความทรงจ า และ
ความรู้สึกส่วนบุคคลที่มีต่อค่านิยมทางสังคม ในงานของศิลปินญี่ปุ่นอย่าง มากิโกะ คุโด หรือศิลปินไทย
อย่าง อัญชลี อารยะพงศ์พาณิชย์ และปาริชาติ ศุภพันธ์ ที่น าเสนอตัวเองในผลงานศิลปะ ผ่านลักษณะ
การคงรูปลักษณ์เยาว์วัย โดยใช้ลักษณะดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการสื่อสารถึงตัวตนภายในของศิลปิน 
ผลงานจึงเป็นการเล่าถึงโลกที่ศิลปินต้องการให้เป็น หรือต้องการที่จะเป็น ผลงานส่วนมากจึงเป็นการ
ตอบสนองความรู้สึกของศิลปินที่มีต่อโลกในอุดมคติ 

 จากที่กล่าวมาจะพบว่า ในส่วนของลักษณะการคงรูปลักษณ์เยาว์วัยที่ปรากฏภายนอกของทั้ง
ศิลปินไทย และศิลปินญี่ปุ่นมีจุดร่วมกันอยู่คือรูปแบบที่มีการตัดทอนแบบการ์ตูน หรือมังงะ แต่ใน
ระดับการน าเสนอเนื้อหาของผลงานนั้นมีความแตกต่างอย่างมาก โดยการคงรูปลักษณ์เยาว์วัยที่ศิลปิน
ญี่ปุ่นน าเสนอ มีรูปแบบที่หยิบยืมมาจากวัฒนธรรมการ์ตูน หรือมังงะญี่ปุ่น ที่มีลักษณะการคง
รปูลักษณ์เยาว์วัยที่ชัดเจน จากลักษณะรูปร่างหน้าตาที่ถูกจัดการเฉพาะเพ่ือให้เกิดความน่ารัก อัน
ประกอบด้วยลักษณะต่างๆ ตามท่ีกล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งลักษณะแบบมังงะดังกล่าวมีการยึดโยงเข้ากับ
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วัฒนธรรมสมัยใหม่ ไปจนถึงวัฒนธรรมร่วมสมัยของญี่ปุ่นอย่างแนบแน่น ดังจะเห็นได้จากการมีอยู่ของ
ลักษณะการคงรูปลักษณ์เยาว์วัยที่ปรากฏอยู่ในสื่ออันหลากหลาย ตั้งแต่หนังสือภาพ ไปจนถึง
สัญลักษณป์ระจ าจังหวัด การที่ศิลปินร่วมสมัยญี่ปุ่นในกลุ่มตัวอย่าง หยิบยกเอาลักษณะดังกล่าวมา
เป็นส่วนหนึ่งในผลงาน จึงเป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์เชิงวัฒนธรรมที่ศิลปินแต่ละท่านมีต่อมังงะ 
โดยผลตอบรับที่ได้ถือว่าประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เนื่องจากตัวศิลปินมีความเข้าใจต่อ
ความเป็นมังงะ การคงรูปลักษณ์เยาว์วัยที่ปรากฏในงานร่วมสมัยของศิลปินญี่ปุ่นจึงสามารถท างาน
ร่วมกับเนื้อหา และองค์รวมของผลงานได้เป็นอย่างดี ตัวอย่างเช่นในงานของมุราคามิ ที่ตัวการ์ตูนไคไค 
คิคิ สามารถเข้าถึงผู้คนได้ง่าย ในขณะเดียวกันก็สื่อสารข้อความของศิลปินไปด้วย นอกจากนี้ยัง
สามารถน ามาต่อยอดเป็นสินค้าเพ่ือให้บุคคลทั่วไปสามารถครอบครองได้ 

 ลักษณะการคงรูปลักษณ์เยาว์วัยในส่วนของศิลปินไทย มักจะเป็นการน าเสนอในเชิงรูปลักษณ์
ที่เป็นภาพแทนของบางสิ่งซึ่งสะท้อนออกมาจากค่านิยมทางความงามในอุดมคติ ในวัฒนธรรมไทย 
และประสบการณ์ส่วนบุคคลของศิลปินที่มีต่อสังคมไทย ตัวอย่างที่พบเป็นส่วนมากจากกลุ่มประชากร
ที่เลือกศึกษา จะน าเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรูปลักษณ์ภายนอกของหญิงสาวที่เป็นไปตามค่านิยม
ทางสังคม และสะท้อนออกมาในหลากหลายแง่มุม ซึ่งเป็นไปตามมุมมองของศิลปินแต่ละท่าน เช่น 
การน าเสนอความงามในฐานะเปลือกนอกที่ปกปิดข้อบกพร่องต่างๆไว้ หรือการน าเสนอลักษณะทาง
ความงามออกมาในแง่ของการให้คุณค่าในเชิงวัฒนธรรม โดยพูดถึงลักษณะดังกล่าวว่าเป็นส่วนหนึ่งใน
การวิวัฒนาการของค่านิยมทางสังคม และใช้ลักษณะการคงรูปลักษณ์เยาวว์วัยเพ่ือสร้างเสริม
ความรู้สึกในเชิงบวกต่อความคิดดังกล่าว ทั้งนี้ยังพบว่าศิลปินส่วนมากได้รับอิทธิพลในแนวทางการวาด
มาจากการ์ตูน และมังงะ เช่นเดียวกับศิลปินญี่ปุ่น หากแต่ศิลปิน ไทยน ามาเพียงแค่ภาพลักษณ์ เพ่ือมา
น าเสนอเนื้อหาที่ตนต้องการจะสื่อสาร 

 นอกจากนี้สิ่งที่จะสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนจากศิลปินทั้งสองประเทศ ถึงแม้ลักษณะ
ภายนอกจะมีการแสดงถึงลักษณะการคงรูปลักษณ์เยาว์วัยเหมือนกัน แต่รูปแบบในการวาดมีความ
แตกต่างอย่างสิ้นเชิง โดยลักษณะที่ปรากฏในผลงานของศิลปินญี่ปุ่น จะมีรูปแบบการน าเสนอท่ีมี
ความเป็นการ์ตูนที่เป็นภาพลายเส้น และมีความเป็นระนาบอย่างชัดเจน ทั้งยังมีลักษณะการลงสีที่
แบนและการให้มิติแสงเงาที่ไม่เน้นความเหมือนจริง ในขณะที่ศิลปินไทยยังคงติดการวาดที่มีแสงเงา
แบบเหมือนจริง ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากรากฐานในการท างานศิลปะท่ีแตกต่างกันในแต่ละประเทศ โดย
ประเทศญี่ปุ่นให้คุณค่ากับรูปแบบงานศิลปะที่หลากหลาย ในขณะที่นิยามของผลงานศิลปะในประเทศ
ไทยจะโน้มเอียงไปทางภาพเหมือนจริงมากกว่า 
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5.2 ข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาประเด็นนี้ยังไม่เป็นที่แพร่หลายในไทย ท าให้การเข้าถึงข้อมูลเป็นไปได้ยาก 
ดังนั้นผู้สนใจศึกษาในประเด็นนี้ควรค้นคว้าข้อมูลเอกสารจากแหล่งข้อมูลต่างประเทศเพ่ิมเติม ทั้งนี้
ควรศึกษารูปแบบการคงรูปลักษณ์จากหลากหลายวัฒนธรรม เพ่ือให้สามารถเห็นจุดร่วม และข้อ
แตกต่างเพ่ือให้เกิดการเปรียบเทียบเชิงข้อมูล จะท าให้ภาพรวมของประเด็นนี้ชัดเจนขึ้น ซึ่งจะเป็นการ
ง่ายต่อการสืบค้นและศึกษาต่อไป 
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