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An Anaytical Study of the Thai Caricature in the Social Media

บทคัดย่อ

งานวจัิยนีม้วีตัถปุระสงค์เพ่ือศึกษาภาพล้อสังคมไทยในสือ่สงัคมออนไลน์ โดยเกบ็ข้อมลู
จากเวบ็ไซด์ภาพล้อการเมอืง สบืค้นโดย Google ตัง้แต่เดอืนธนัวาคม 2556 ถงึเดือนกมุภาพันธ์ 
2557 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ วรรณกรรมสื่ออารมณ์ขันและงานวิจัยเกี่ยวกับ
การ์ตูนการเมือง อาศัยกรอบแนวคิดทฤษฎีสัญญะวิทยา (Semiology) ของ Ferdenand de 
Saussure ผลการศึกษาจ�าแนกภาพล้อออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ภาพล้อประเภทภาพกรอบ
เดียวและภาพล้อประเภทภาพหลายกรอบ ภาพล้อประเภทภาพกรอบเดียว จ�าแนกได้ 11 รูป
แบบ รปูแบบทีพ่บมากทีส่ดุ ได้แก่ รูปแบบโปสเตอร์ภาพยนตร์ ภาพล้อประเภทภาพหลายกรอบ 
มรีปูแบบเดยีว คอื แบบภาพต่อเนือ่ง ด้านเนือ้หา ประเดน็ทีถ่กูล้อมากทีส่ดุ คอื เหตกุารณ์ชมุนมุ
ทางการเมอืง ผูท้ีถ่กูล้อมากทีส่ดุในประเภทภาพล้อเดีย่ว คอื นางสาวยิง่ลกัษณ์ ชนิวัตร ผูท้ีถ่กูล้อ
มากที่สุดในประเภทภาพล้อกลุ่ม คือ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เครื่องมือในการล้อ มี 3 ประเภท 
ได้แก่ เครื่องมือประเภทภาพ เครื่องมือประเภทชื่อ และเครื่องมือประเภทเนื้อความ วิธีล้อ  
มี 3 วิธี ได้แก่ วิธีล้อแบบใช้เครื่องมือประเภทเดียว วิธีล้อแบบใช้เครื่องมือ 2 ประเภท และ
วิธีล้อแบบใช้เครื่องมือ 3 ประเภท ลักษณะเด่นในการใช้ถ้อยค�าภาษา พบมากอันดับ 1 ได้แก่  
การใช้ค�าไม่สุภาพ อนัดบั 2 การใช้ค�าสร้างจินตภาพ อนัดับ 3 การใช้ภาษาต่างประเทศ อันดบั 4 
การใช้ค�าตัดสั้นหรือค�าย่อ และอันดับ 5 การใช้ค�าทับศัพท์ ด้านความหมาย ภาพล้อสื่อความ
หมายใน 2 ลักษณะ ได้แก่ การสื่อความหมายโดยตรงและการสื่อความหมายโดยนัย ภาพล้อ
เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นบริบทของสังคมไทยทั้งด้านลักษณะนิสัยของความมีอารมณ์ขัน ความรู้
ความสามารถ ความคดิสร้างสรรค์ ความมีสทิธเิสรีภาพในการแสดงความคดิเห็น และความนยิม
ของคนในสงัคม ทัง้ยงัเป็นเสมือนกระจกเงาสะท้อนภาพเพือ่ร้องบอกแก่บคุคล โดยเฉพาะบคุคล
สาธารณะในแง่มุมต่างๆ ภาพล้อเหล่านี้มีผลกระทบต่อความรู้สึกและจิตใจของผู้ถูกล้อ ดังน้ัน 
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ผู้ผลิตภาพล้อควรต้องมีความระมัดระวัง ไม่น�าเสนอภาพที่ไม่เหมาะสม เช่น ภาพอุจจาดหรือ
อนาจาร หลีกเลี่ยงการใช้ภาษาหยาบคาย ก้าวร้าว หรือค�าสบถ ที่แสดงถึงการดูหมิ่นหรืออคติ 
และน�าเสนอเนื้อหาอย่างเป็นธรรมด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง

ค�ำส�ำคัญ : ภาพล้อ, สื่อสังคมออนไลน์, การเมือง                                                                                                                         

Abstract

This research aims to study and analyze Thai political caricatures as  
appeared on the social media by Google from December 2013 to February 2014. 
Documentary and related research is literary humor media and the research of 
political cartoon. The Semiology Theory by Ferdinand de Saussure was used 
as the theoretical framework of this study. Based on the findings, the political 
caricatures used in this study can be categorized into 2 groups: single-panel 
and multiple-panel caricatures. Single-panel has 11 forms. Most of the single-
panel caricatures were in the form of film posters. Multiple-panel is only one 
burst form. About content, Thai political mobs were mostly portrayed in the  
caricatures used in this study. The caricatures of Yinluck Shinawatra, Former Thai 
Prime Minister, were mostly found in the single-panel caricatures,while Abhisit 
Vejjajiva’s caricatures were mostly found in the multiple-panel caricatures. The 
devices used in the political caricatures can be divided into imagery, naming, 
and content devices. These devices were applied to the political caricatures in 
3 different ways: use of 1 device only, use of 2 devices, and use of 3 devices. 
Regarding the writing mechanics, use of impolite words was the most prominent 
writing mechanic found in the political caricatures, followed by use of imagery 
words, use of foreign words, use of shortened words or abbreviations, and use 
of transliterated words. The wheel has two meanings in visual appearance:  
denotion and connotion. It can be said that caricatures help reflect Thai social 
in various aspects; i.e., Thai humors, the ability of Thai people to apply com-
puter and technology to producing political caricatures, the creativity of Thai 
people,  and the freedom of Thai people to express their own opinions. Besides 
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these, the political caricatures are used as a means to criticize what has been 
going on in Thai society, and at the same time, stimulate readers to be aware of 
these ongoing situations. These political caricatures affect to feelings and heart 
of people. So manufacturer caricature must be careful, should not presented 
inappropriate pictures : porntgraphy. Avoid aggressive tirade of profanity, or show 
bias. The content should be accurate and true.

Keywords: Thai caricature, Social media, Politics

1. บทน�ำ
ปัจจุบันการสื่อสารในสื่อสังคมออนไลน์ (Social media) ได้เข้ามามีบทบาทส�าคัญกับ 

การสื่อสารในชีวิตประจ�าวันของคนในสังคมมากขึ้น ด้วยรูปแบบการสื่อสารที่เข้าถึงคนทุก
ระดับ การใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงกลุ่มคนในวงกว้าง จึงช่วยเพิ่มช่องทางการติดต่อ
สือ่สารกนัระหว่างคนในสงัคมได้มากขึน้ ท�าให้การเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารเป็นไปอย่างกว้างขวาง 
ยิง่ขึน้ ทัง้ยงัเป็นการเปิดโอกาสให้คนในสังคมสามารถแสดงสทิธเิสรภีาพทางความคดิ ความเหน็  
ความรู้สึก รวมถึงการวิพากษ์วิจารณ์ เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนได้โดยง่าย สะดวกและรวดเร็ว 
สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน ประกอบกับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์
ที่ท�าให้ผู้ส่งสารสามารถจัดท�าข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ได้หลากหลายมากขึ้น   

ภาพล้อในสื่อสังคมออนไลน์ เป็นการเผยแพร่ข้อมูลที่แสดงถึงความมีสิทธิเสรีภาพ 
ในการแสดงออกทางความคดิเหน็และการวพิากษ์วจิารณ์ ขณะเดยีวกนักแ็ฝงไว้ด้วยอารมณ์ขนัอนั
เป็นลกัษณะนสิยัพืน้ฐานอย่างหนึง่ของคนไทยทีช่อบความสนกุสนานและมอีารมณ์ขนั สามารถ 
ท�าเรื่องเครียดให้กลายเป็นเรื่องสนุกสนานได้ ดังค�ากล่าวว่า “คนไทยมีความเป็นอยู่ง่ายๆ  
รักอิสรเสรี มีอารมณ์ขัน ชอบสนุก เจ้าบทเจ้ากลอน” (เบญจมาศ พลอินทร์, 2525: 14) และ 
“คนไทยไม่ว่ามั่งมีหรือยากจนจะมีรอยยิ้มอยู่บนใบหน้าเสมอจนชาวต่างประเทศขนานนามให้
ว่า “ดินแดนแห่งรอยยิ้ม” (Land of smile) การยิ้มจึงเป็นวิถีชีวิตที่ปฏิบัติจนเกิดความเคยชิน
เป็นนิสัย จนกลายเป็นแบบที่ท�าไปโดยไม่รู้ตัว” (สุพัตรา สุภาพ, 2518: 10) ภาพล้อ (carica-
ture) จัดเป็นศิลปะการสื่อความหมายด้วยภาพที่ผู้ส่งสารจงใจท�าขึ้นเพื่อแสดงออกซึ่งความคิด  
ความเห็น ตลอดจนเพื่อการวิพากษ์วิจารณ์ มีการแฝงการล้อเลียน เสียดสี ประชดประชัน หรือ
ต�าหนิติเตียน เพื่อกระตุ้นจิตส�านึกของบุคคล ในขณะเดียวกัน ภาพล้อเหล่านี้ก็สามารถสะท้อน
เรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและอยู่ในความสนใจของคนในสังคมขณะนั้นได้เป็นอย่างดี    
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ปัจจบุนัเทคโนโลยด้ีานคอมพวิเตอร์พฒันาไปมาก คนจ�านวนมากมคีวามรู้ความสามารถ
ในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารมากข้ึน เนื่องจากมีผู้พัฒนาโปรแกรมส�าหรับท�าข้อมูล 
รูปแบบใหม่ให้ใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ ภาพล้อในปัจจุบันจึงมิได้มีเพียงภาพวาดลาย
เส้นอย่างการ์ตูนการเมืองเท่านั้น แต่ยังมีภาพล้อที่เป็นภาพตัดต่อด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์อีกเป็นจ�านวนมาก ซึ่งภาพล้อเหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงบริบท 
ทางสังคม ความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ และความเป็นอัจฉริยะเชิงทัศนศิลป์ 
ของผู้ส่งสาร    

จากการส�ารวจงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า ยังไม่มีผู้ใดศึกษาเกี่ยวกับภาพล้อมาก่อน  
จะมีเฉพาะแต่การศึกษาเกี่ยวกับการ์ตูนการเมือง ซึ่งมีอยู่หลายเรื่อง เช่น “การ์ตูนการเมือง 
ในช่วง 14 ตุลาคม 2516 ถึง 6 ตุลาคม 2519” ของ นฤมล เรืองณรงค์ (2533) “การ์ตูน
การเมืองในยุครัฐบาลเผด็จการ: ศึกษาเฉพาะการ์ตูนการเมืองช่วงระหว่าง 23 กุมภาพันธ์–9 
ธันวาคม 2534” ของ เจียมศักดิ์ กอวัฒนสกุล (2535) “การสื่อความหมายจากประเด็นทางการ
เมืองผ่านการ์ตูนการเมือง” ของ เพียงฤดี ธีราวุฒิชูวงศ์ (2542) “การประกอบสร้างและ 
การสื่อความหมายของการ์ตูนการเมืองไทยในช่วงรณรงค์การเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2544” ของ  
สพุฒันศริิ แพงพนัธุ ์(2544)  และ “วิเคราะห์ภาษาประกอบภาพการ์ตนูล้อเลยีนในหนงัสอืพิมพ์
รายวัน” ของ บัวค�า บุญจันทร์ (2549)        

ด้วยเหตุที่ภาพล้อในส่ือสังคมออนไลน์เป็นรูปแบบของการสื่อสารผ่านศิลปะการใช้
ภาพและถ้อยค�าภาษาแบบแฝงอารมณ์ขัน ที่แสดงถึงอัจฉริยะเชิงทัศนศิลป์ของผู้ส่งสาร อีกทั้ง
ยังสะท้อนให้เห็นภาพบริบทของสังคมไทยในช่วงเวลาหนึ่งได้เป็นอย่างดี ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็น
ว่าการศึกษาภาพล้อในสื่อสังคมออนไลน์ จะเป็นการศึกษาที่ช่วยเปิดมุมมองใหม่ในการศึกษา
วิเคราะห์เกี่ยวกับการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในอีกรูปแบบหนึ่ง ที่สะท้อนภาพบริบทในสังคม
และวัฒนธรรมในเวลาเดียวกัน และเพื่อเป็นแนวทางการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากสื่อสังคม
ออนไลน์รูปแบบอื่นต่อไป

2.  วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ

อวยพร พานิชและคณะ (2550: 345-347) กล่าวว่า  วรรณกรรมสื่ออารมณ์ขันเป็นงาน
เขียนประเภทบันเทิงคดีประเภทหนึ่ง ทั้งในรูปข้อเขียนสั้นๆ เรื่องเล่า เรื่องล้อเลียน เรื่องเสียดสี 
การ์ตูน ภาพวาด ภาพล้อ โดยเฉพาะเกี่ยวกับบุคคลที่มีชื่อเสียงและนักการเมือง เหตุการณ์
ทางการเมืองที่เป็นจุดเด่นน่าสนใจ ภาพล้อการเมืองเป็นเรื่องท่ีคนส่วนใหญ่ร่วมสมัยรู้จัก  
ภาพล้อก่อให้เกิดอารมณ์ขัน ชี้ให้เห็นสิ่งซ่อนเร้นแอบแฝงด้วยความเฉียบแหลม สอดคล้องกับ 
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นฤมล เรืองณรงค์ (2533: 4) กล่าวว่า การ์ตูนล้อเลียน คือ ภาพการ์ตูนที่เกิดขึ้นจากผลทาง 
การเมือง ท�าหน้าที่แสดงความคิดเห็น ให้ข้อสรุปในรูปของการล้อเลียนตัวบุคคล การเสียดสี  
การประชดประชันสังคม การเปรียบเปรย เป็นการบันทึกเหตุการณ์ด้วยภาพ สร้างให้ผู้อ่าน 
เกิดแง่คิดใหม่ เกิดอารมณ์ขันหรือเกิดความรู้สึกสะเทือนใจ  

เกี่ยวกับการใช้ภาษาในการ์ตูนการเมือง วรรณวรพงษ์ หงส์จินดา (2538: 59-61)  
กล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้นิยมอ่านการ์ตูนการเมืองจ�านวนมาก เพราะติดใจในอารมณ์ขันและลีลา 
การประชดประชันแบบตรงไปตรงมา กระชับ ได้ความรวดเร็วกว่าการเขียนบทความการเมือง 
บางครั้งน�าเสนอในรูปแบบของสัญลักษณ์เพื่อย่นระยะเวลาในการท�าความเข้าใจ เสริมสร้างให้ 
ผู้อ่านสรุปประเด็นของเรื่องที่น�าเสนอพร้อมแทรกความสะใจและอารมณ์ขันลงไป ลักษณะเด่น 
เกิดจากความคิดรวบยอดซึ่งตกผลึกมาอย่างเข้มข้น สามารถเข้าสู่ใจกลางของปัญหาและ
เหตกุารณ์ได้อย่างตรงประเดน็ ซึง่นกัเขยีนและผูผ้ลติภาพล้อเหล่านีต้้องมคีวามสามารถหลายด้าน 
ผสมผสานกัน ทั้งด้านศาสตร์และศิลป์ รวมทั้งปฏิภาณเชาวน์ไวไหวพริบของผู้ผลิตด้วย  
บญุยงค์ เกศเทศ (2530: 258-270) กล่าวถงึภาษาทีใ่ช้ประกอบภาพการ์ตนูว่า ใช้การบรรยายสัน้ๆ  
ใช้ประโยคง่ายๆ ไม่ซับซ้อน ใช้บทสนทนามากกว่าบทพรรณนาหรือบทบรรยาย บทสนทนา 
เหมาะสมกบับคุลกิลกัษณะตวัละครในเรือ่ง มคีวามสมจรงิ สอดคล้องกับบรรยากาศ สิง่แวดล้อม 
และสถานการณ์ของเร่ือง ส่วนลักษณะของข้อความที่ปรากฏในภาพการ์ตูน พรพิมล เฉลิมมี
ประเสริฐ (2542: 362) กล่าวว่า การ์ตูนใช้ภาษาทั่วไปและภาษาเฉพาะ ค�าพูดหรือบทสนทนา
ตัวละครบางตัวจะมีกรอบหรือวงกลมรอบค�าพูด แล้วโยงเป็นรูปเรียวแหลมไปที่ตัวละครผู้พูด 
เพื่อแสดงว่าค�าพูดนั้นเป็นของตัวละครผู้นั้น ถ้อยค�าและบทสนทนามีความกะทัดรัด สั้นกระชับ 
แต่ได้ใจความและมีความหมาย ไม่ใช้ภาษาฟุ่มเฟือย ส่วนใหญ่เป็นค�าพูดแสดงอารมณ์และเสริม
บทบรรยาย นอกจากนี้ ยังมีการใช้สัญลักษณ์เพื่อสื่อความหมายแทนภาษาพูด

การสร้างอารมณ์ขันในการ์ตูนล้อเลียน บัวค�า บุญจันทร์ (2549: 18) จ�าแนกมุขสร้าง
อารมณ์ขันโดยเรียงล�าดับจากมุขท่ีใช้มากท่ีสุดไว้ 27 ประเภท ได้แก่ ค�าพูดหรือความเห็นที ่
น่าหัวเราะ การกล่าวเกินจริง การกล่าวน้อยกว่าที่เป็นจริง การเย้ยหยัน เรื่องหรือค�าพูดที่ขัด
แย้งกับความรู้สึก ช่วงเวลาที่น่าอับอาย บุคลิกบางอย่างที่ไม่รู้ตัวซึ่งผู้อ่านสามารถสังเกตเห็น  
ผลสะท้อนกลับและนิสัยที่เคยชิน การมีบุคลิกผิดไปจากรูปแบบที่ควรจะเป็น การเล่นส�านวน   
การยึดตามตัวอักษร ความหมายซ้อน ความไม่ลงรอย มนุษย์แปลงร่างเป็นสัตว์หรือสิ่งของ  
สิ่งของท่ีมีลักษณะเหมือนมนุษย์ การใช้อุปมาอุปมัยกับถ้อยค�าผิดเพี้ยน ความกลัว ช่วงเวลา
ทีน่่าสงสาร ความไม่ถูกกาลเทศะหรอืไม่เข้ากบัยคุสมยั การล้อเลยีนหรือเลยีนแบบ การย้อน
กลบัหรือวิธียอกย้อน ตลกแบบไม่มีสาระหรือตลกเจ็บตัว ค�าถามหรือความเห็นอันโจ่งแจ้ง  
การพูดกลับตัวอักษรโดยไม่ได้ตั้งใจ การรู้ความจริงน้อยมาก การจูงใจให้คิด และการสะท้อน
ภาพหรือตั้งค�าถามในความเป็นผู้เชี่ยวชาญ 
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ธีระ ธัญไพบูลย์ (2541: บทคัดย่อ) ศึกษาวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์กระบวนการประตู
ข่าวสารการ์ตูนการเมืองในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย” ผลการศึกษาพบว่า ผู้เขียนการ์ตูน 
ส่วนมากเสนอเป็นการ์ตูนแบบช่องเดียว ใช้ตัวการ์ตูนเป็นภาพล้อบุคคลในข่าวและมีข้อความ
อธิบายประกอบ เนื้อหาการ์ตูนการเมืองที่ผู้เขียนการ์ตูนน�าเสนอมากที่สุด ได้แก่ เนื้อหาด้าน
การเมือง รองลงมาคอืเน้ือหาด้านสงัคมและเศรษฐกิจ เน้ือหาด้านการเมืองจะสอดคล้องกบัประเดน็ 
และกระแสข่าวสารในขณะนั้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ เพียงฤดี ธีระวุฒิชูวงศ์ (2542 
: บทคัดย่อ)  ที่ศึกษาเรื่อง “การสื่อความหมายจากประเด็นทางการเมืองผ่านการ์ตูนการเมือง” 
พบว่า ประเดน็การเมอืงท่ีปรากฏในกรอบการ์ตนูแสดงออกถงึการโจมตรีฐับาลในช่วงนัน้เป็นหลกั  
รองลงมาคอืประเดน็การวิจารณ์ความประพฤตขิองนกัการเมอืง ประเดน็เศรษฐกจิและประเดน็
สังคมอื่น ๆ โดยสื่อความหมายด้วยการใช้รหัสบุคคลในการเข้ารหัสการ์ตูน วิธีการน�าเสนอ  
ธีระ ธัญไพบูลย์ (2541) พบว่า มักเสนอเนื้อหาเป็นข่าวเบาเชิงเสียดสีประชดประชัน แต่ก็มี
การน�าเสนอเนื้อหาและข้อความที่ค่อนข้างรุนแรง

กรอบแนวคิดในการศึกษาได้แก่ทฤษฎีสัญญะวิทยา (Semiology) (Ferdenand de 
Saussure.1989 : 127) ที่อธิบายว่า สัญญะ หมายถึง สิ่งที่ถูกสร้างเพื่อให้มีความหมาย (Mean-
ing) แทนของจริง(Object) ในตัวบท(Text) และในบริบทหนึ่ง สัญญะเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับ 
ชีวิตประจ�าวันและวัฒนธรรมของสังคม มีลักษณะทางกายภาพ จับต้องและรับรู้ด้วยอวัยวะ 
รับสัมผัส และต้องมีความหมายถึงบางสิ่งบางอย่างนอกเหนือไปจากตัวของมันเอง ผู้ใช้สัญญะ
ต้องมีความตั้งใจในการส่งข่าวสารบางอย่างและรับรู้โดยผู้เกี่ยวข้องว่าเป็นสัญญะ   

สัญญะวิทยาเป็นกระบวนการสร้างและถ่ายทอดความหมายตามแนวคิดของ Ferde-
nand de Saussure ที่อธิบายเรื่องสัญญะ ว่า Sign นั้นประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนแรกคือ 
Signifier (ตัวหมาย) หมายถึง สิ่งที่เราสัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัส เช่น ภาพการ์ตูน ส่วนที่สอง
คือ Signified(ตัวหมายถึง) หมายถึง ความคิดที่เกิดขึ้นในสมอง(Concept) ซึ่งสร้างความหมาย
ได้ด้วยความเหมือน เหตุผลและจารีต ลักษณะแนวคิดนี้ไม่ได้จ�ากัดเฉพาะการตีความหมาย
ตรงเท่านั้น การสื่อความหมายเกิดจากการต่อรองในลักษณะ 2 ขั้น คือ ขั้นตอนของการสร้าง 
ความหมายตรง (Denotation) และขั้นตอนของการสร้างความหมายแฝง (Conotation)   
เป็นการให้ความหมายต่อจากการตีความหมายตรงซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อสัญญะกระทบกับอารมณ์
หรือค่านิยมทางสังคมและวัฒนธรรม
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3.  ขอบเขตกำรศึกษำ  

ศกึษาเฉพาะภาพล้อการเมอืงทีเ่ป็นภาพนิง่  โดยมุง่วเิคราะห์รปูแบบ (ไม่รวมองค์ประกอบ
ทางศลิป์ของภาพ เช่น ลวดลาย การวางต�าแหน่ง การใช้แสงส)ี วเิคราะห์เนือ้หา เครือ่งมอื วธีิล้อ 
และการใช้ถ้อยค�าภาษา 

4.  วัตถุประสงค์  

1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ประเภทและรูปแบบ เนื้อหา เคร่ืองมือและวิธีการล้อ และ 
การใช้ถ้อยค�าภาษาในภาพล้อ

2. เพื่ออภิปรายผลด้านภาพสะท้อนบริบทในสังคมไทย ตลอดจนผลกระทบที่จะท�าให้
เห็นความส�าคัญหรือบทบาทของภาพล้อที่มีต่อสังคมไทย และข้อควรระวัง

5.  วิธีกำรวิจัย
การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา เริ่มจากการส�ารวจและเก็บข้อมูลภาพล้อในสื่อ

สังคมออนไลน์ สืบค้นจาก Google โดยค�าที่ใช้สืบค้น ได้แก่ “ภำพล้อกำรเมือง” การส�ารวจ
และเก็บข้อมูล เริ่มเดือนธันวาคม 2556 ถึงกุมภาพันธ์ 2557 เป็นเวลา 3 เดือน ในช่วงเวลา
ดังกล่าวมีเหตุการณ์ส�าคัญทางการเมืองเกิดขึ้น คือ การประกาศยุบสภาของนางสาวยิ่งลักษณ์  
ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้ข้อมูลภาพล้อ จ�านวน 135 ภาพ การบันทึกข้อมูล ท�าโดยบันทึก 
ลงในไฟล์ข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ จากนั้นพิมพ์ลงกระดาษเพื่อความสะดวกในการคัดเลือกภาพ
เพื่อพิจารณาตัดภาพที่มีลักษณะไม่เหมาะสมออก ได้แก่ ภาพที่เข้าข่ายอุจจาดหรืออนาจาร  
ไม่เหมาะแก่การศึกษาเพื่อเผยแพร่ คงเหลือภาพที่จะใช้เป็นตัวแทนข้อมูล จ�านวน 100 ภาพ  
จากนั้นน�าข้อมูลทั้งหมดมาศึกษาวิเคราะห์ ดังนี้

1.  จ�าแนกประเภทและรูปแบบของภาพล้อ การจ�าแนกประเภท พิจารณาจากจ�านวน
กรอบภาพที่ปรากฏในแต่ละภาพ การพิจารณารูปแบบ พิจารณาจากรูปแบบที่ปรากฏและ 
รูปแบบจากภาพต้นแบบ 

2.  จ�าแนกประเภทของเคร่ืองมือล้อและวิธกีารล้อ การจ�าแนกประเภทของเครือ่งมอืล้อ 
พิจารณาจากสิ่งที่น�ามาใช้ล้อ การพิจารณาวิธีล้อ พิจารณาจากการปรากฏของเครื่องมือแต่ละ
ประเภท  

3.  จ�าแนกประเภทลกัษณะเด่นในการใช้ถ้อยค�าภาษา ทัง้ในบทสนทนาและบทบรรยาย  
พิจารณาจากจ�านวนการปรากฏของการใช้ถ้อยค�าในลักษณะต่าง ๆ 
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4.  เขียนรายงานผลการศึกษา สรุปและอภิปรายผลด้านภาพสะท้อนบริบทสังคมไทย
และข้อควรระวัง โดยวิธีพรรณนา

6.  ผลกำรวิจัย

ผลการศกึษา แบ่งเน้ือหาออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ประเภทและรูปแบบของภาพล้อ เครือ่งมอื
ล้อและวิธีล้อของภาพล้อ และการใช้ถ้อยค�าภาษาในภาพล้อ

6.1  ประเภทและรูปแบบของภำพล้อ  ภาพล้อสังคมไทยในสื่อสังคมออนไลน์  จ�าแนก
ได้เป็นประเภทใหญ่ 2 ประเภท ได้แก่ ภาพล้อประเภทภาพกรอบเดียว และภาพล้อประเภท
ภาพหลายกรอบ  

ภำพล้อประเภทภำพกรอบเดียว มี 11 รูปแบบ ดังนี้
 6.1.1 รูปแบบโปสเตอร์ภำพยนตร์ เป็นภาพล้อโปสเตอร์ภาพยนตร์ไทยและ

ภาพยนตร์ต่างประเทศ โดยดัดแปลงล้อส่วนประกอบทั้งส่วนที่เป็นภาพ ได้แก่ ภาพผู้แสดง   
ภาพฉากบรรยากาศ และส่วนทีเ่ป็นข้อความ ได้แก่ ชือ่เร่ือง ชือ่ผูแ้สดง ชือ่ผูก้�ากับหรอืผูส้ร้าง   
ชือ่ค่ายภาพยนตร์ ข้อความบรรยายภาพ ข้อความโฆษณาและข้อความก�าหนดฉาย  

ตัวอย่ำง              

        ภาพล้อนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  อดีตนายกรัฐมนตรี
และหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กรณีข่าวเรื่องหนีเกณฑ์ทหารเมื่อ 
พ.ศ. 2530 เป็นภาพล้อรูปแบบโปสเตอร์ภาพยนตร์เร่ือง CALL 
of DUTY ใครว่า “เรา” หนีทหาร ที่มีภาพนายอภิสิทธิ์ ในชุด
ทหารก�าลังวิ่งเพ่ือส่ือความหมายล้อข่าวเร่ืองหนีทหาร เป็นภาพ
ล้อท่ีดัดแปลงจากโปสเตอร์ภาพยนตร์เร่ือง “CALL of DUTY   
Advanced Warfare”

     6.1.2 รูปแบบป้ำยหำเสียง เป็นภาพล้อป้ายโฆษณาหาเสียงของนักการเมือง 
ประกอบด้วย ภาพใบหน้าผู้สมัครรับเลือกตั้ง หมายเลขผู้สมัคร นโยบายการหาเสียง ค�าขวัญ
ในการหาเสียง ชื่อพรรค สัญลักษณ์ประจ�าพรรค และค�าขวัญประจ�าพรรค
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ตัวอย่ำง
ภาพล้อ น.ส. ยิง่ลกัษณ์  ชนิวตัร  อดีตนายกรฐัมนตร ี กรณี

ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป  
พ.ศ. 2557 เป็นภาพล้อรูปแบบป้ายหาเสียงที่มีภาพใบหน้าของ  
น.ส. ยิง่ลกัษณ์ และข้อความหาเสยีงแฝงการเสยีดสปีระชดประชนั
ปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาค่าครองชีพ โดยมีข้อความระบุว่า  
“ขอโอกาสให้เราได้กระชากค่าครองชพีอกีซกัครัง้”  และข้อความ
เชญิชวนให้ลงคะแนนทีบ่อกหมายเลขผูส้มคัรและนโยบายหาเสยีง 
แฝงการประชดประชันว่า “เลือกเบอร ์15 แดกมาม่ากนัทั้งเมือง”  
มกีารล้อสัญลักษณ์และช่ือพรรคโดยใช้ค�าสบถแฝงการต�าหนกิล่าว

โทษว่า “ผท.พรรคเผาไทย จนัไรยกทมี” และล้อค�าขวญัพรรคด้วยค�าไม่สภุาพแฝงการเหนบ็แนม
ว่า“ประเทศฉิบหาย นายใหญ่ HAPPY พวกเรามี MONEY ใช้”  

 6.1.3 รูปแบบป้ำยโฆษณำสินค้ำ เป็นภาพล้อป้ายโฆษณาสินค้า ประกอบด้วย 
ภาพผู้แสดงแบบ ภาพประกอบ ชื่อสินค้า ข้อความโฆษณา ค�าบรรยายภาพและค�าขวัญใน 
การโฆษณา  

ตัวอย่ำง
ภาพล้อนายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ หัวหน้าพรรครัก

ประเทศไทย กรณพีฤตกิรรมการใช้กล้องถ่ายภาพเหตกุารณ์
ความวุน่วายในสภาผูแ้ทนราษฎรของไทยทีน่ายชูวทิย์บนัทกึ
ผา่นเฟซบุ๊กส่วนตัวและเผยแพร่ในเว็บไซต์ยทููป เป็นภาพล้อ
รูปแบบภาพโฆษณากล้องดิจิตอล “ชูเซ็ง” ที่มีนายชูวิทย์  
เป็นนายแบบ และมีข้อความเสมือนข้อความโฆษณาว่า  
“กล้องที่มืออาชีพอย่างผมเลือกใช้” มีภาพประกอบขนาด

เล็กเป็นภาพถ่ายความวุ่นวายในสภาฯ มีข้อความพาดหัวแฝงการเสียดสีประชดประชันว่า  
“ผมไม่เกี่ยว ผมถ่ายอย่างเดียว !!” ด้านล่างมีการล้อเครื่องหมายการค้า ว่า “CHUSENG” หรือ 
“ชูเซ็ง” ที่มาจากชื่อ “ชู” ของนายชูวิทย์ ประสมกับค�ากริยา “เซ็ง” หมายถึง เบื่อ ร�าคาญ   
เพื่อล้อแฝงการเสียดสีพฤติกรรมการน�าภาพความวุ่นวายในสภาฯ เผยแพร่ในส่ือสังคม
ออนไลน์  ภาพดังกล่าวเป็นภาพที่ล้อดัดแปลงจากภาพโฆษณาของบริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง  
(ไทยแลนด์) จ�ากัด



 การศึกษาวิเคราะห์ภาพล้อสังคมไทยในสื่อสังคมออนไลน์ 59

วารสารนานาชาติ มหาวทิยาลยัขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 6 (1) : มกราคม - เมษายน  2559

 6.1.4 รปูแบบบรรจภุณัฑ์สนิค้ำ เป็นภาพล้อบรรจภัุณฑ์สนิค้า ประกอบด้วย  
ภาพผู้แสดงแบบบนบรรจุภัณฑ์ ช่ือสินค้า รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า ข้อความโฆษณา  
เครื่องหมายการค้า ค�าขวัญ และชื่อบริษัทผู้ผลิต

ตัวอย่ำง
ภาพล้อ น.ส. ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี  กรณีทุจริต

ในโครงการรบัจ�าน�าข้าว  เป็นภาพล้อรปูแบบบรรจภุณัฑ์สนิค้ายีห้่อ “เลว”  
ที่มีภาพ น.ส. ยิ่งลักษณ์ ยืนยกสองนิ้วข้างกระบุงข้าวเปลือก มีข้อความ
โฆษณาบนซองแฝงการเสยีดสว่ีา “ผลติจากข้าวเปลือกโกงรบัจ�าน�าแท้ๆ”  
และข้อความโฆษณามุมซองแฝงการเสียดสีประชดประชันว่า “โดยผ่าน
กรรมวิธีการโกงสูตรเฉพาะประจ�าตระกูลชิน” ภาพล้อดังกล่าวดัดแปลง
จากบรรจุภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวมันฝรั่งทอดกรอบยี่ห้อ “เลย์”   

 6.1.5 รูปแบบพำดหัวข่ำวหนังสือพิมพ์ เป็นภาพล้อการพาดหัวข่าวหน้าหนึ่ง
ในหนังสือพิมพ์รายวันไทย ที่นิยมใช้ประโยคสั้น กระชับ ได้ใจความ ใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่เห็น
เด่นสะดุดตา ใช้ภาษาระดับภาษาปากหรือภาษาสนทนา ใช้ค�าสร้างจินตภาพและค�าสื่ออารมณ์ 
เพื่อกระตุ้นความสนใจ   

ตัวอย่ำง
ภาพล้อ น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายก

รฐัมนตร ีกรณปัีญหาค่าครองชพีทีก่�าลงัจะเพ่ิมขึน้จาก
การประกาศจะขึน้ราคาแก๊สและกระแสไฟฟ้า ในวนัที่ 
1 กันยายน 2556 ซ่ึงส่งผลกระทบต่อค่าครองชพี  ท�าให้
ประชาชนได้รับความเดือดร้อนโดยทั่ว เป็นภาพล้อ
รูปแบบพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งที่มีภาพ น.ส. ยิ่งลักษณ์   
ยกแขนชูหนึ่งนิ้วเพื่อสื่อความหมายถึงวันที่ 1 และ

ข้อความพาดหัว 4 บรรทัด บรรทัดบนเป็นประโยคค�าถามภาษาพูดที่มีค�าเลียนเสียงค�าลงท้าย
แฝงการยั่วล้อว่า “พ่อแม่พี่น้อง.. พร้อมรึยัง.. คร้า” บรรทัดที่ 2 และ 3 เป็นเนื้อหาแฝงการ
ประชดประชันที่มีการใช้ค�ากริยา “กระชาก” เพื่อสื่ออารมณ์ และสร้างจินตภาพให้ผู้อ่านรู้สึก
ว่าเป็นเร่ืองทีส่่งผลกระทบรนุแรง ในข้อความว่า “1 กันยา วนักระชากค่าครองชพี ขึน้ค่าแก๊ส ขึน้ค่าไฟ”     
บรรทัดล่างเป็นประโยคค�าถามภาษาพูดแฝงการเยาะหยันปิดท้ายว่า “ถูกใจมั้ย คร้าาา...” 
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 6.1.6 รูปแบบแบบเรียนภำษำไทยช้ันประถมศึกษำ เป็นภาพล้อหน้าในของ
หนงัสอืแบบเรยีนภาษาไทยช้ันประถมศกึษา ประกอบด้วยบทฝึกอ่านออกเสยีงและภาพประกอบเรือ่ง  

ตัวอย่ำง 
ภาพล้อ น.ส. ย่ิงลกัษณ์  ชนิวตัร อดตีนายกรฐัมนตร ีกรณเีหตกุารณ์

เกิดอุทกภัยคร้ังใหญ่ในประเทศไทย พ.ศ. 2554 กับการใช้ค�าพูดว่า  
“เอาอยู่” ของ น.ส. ยิ่งลักษณ์ ที่สุดท้ายก็เอาไม่อยู่ เป็นภาพล้อรูปแบบ
แบบเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษา บทที่ 3 เน้ือหาประกอบด้วยบท
อ่านเร่ือง “น�้า” เร่ือง “สภา” และเรื่อง “กีฬา” พร้อมภาพประกอบ   
 บทอ่านเรื่อง “น�้า” มีเนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเหตุการณ์น�้าท่วมว่า “ใน 
น�้า มี ปลา ใน บ้าน มี น�้า บน ถนน มี เรือ” และภาพประกอบเป็นภาพ 
น�้าท่วม เรื่อง “สภา” มีเนื้อหาล้อเลียนเสียดสีค�าพูด “เอาอยู่” ของ น.ส. 

ยิ่งลักษณ์ โดยใช้ชื่อเล่น “ปู” ว่า “ใน สภา มี ปู ปู ท�า ปาก จู๋ บอก ว่า เอาอยู่” มีภาพประกอบ
เป็นภาพ น.ส.ยิง่ลกัษณ์ ก�าลงัห่อปากท�าปากจู ๋และเรือ่ง “กฬีา” มเีนือ้หาล้อเลยีนเสยีดสกีารกีฬา 
ของประเทศไทยเกี่ยวกับเหตุการณ์น�้าท่วมว่า “ประเทศไทย มี กีฬา ธารา ลิมปิก เกมส์  
คนไทย สุด เปรมปรีดิ์” และภาพประกอบสัญลักษณ์ “ธาราลิมปิคเกมส์” ที่ล้อจากสัญลักษณ์
กีฬาโอลิมปิคเกมส์   

 6.1.7 รูปแบบผังวิวัฒนำกำร เป็นภาพล้อผังแสดงวิวัฒนาการของมนุษย์       
ตัวอย่ำง

ภาพล้อ พล.อ. สรุยุทธ์  จุลานนท์  อดีต
นายกรัฐมนตรี  กรณีเป็นหัวหน้ารัฐบาลที่มา
จากการปฏิวัติรัฐประหาร วันที่ 19 กันยายน 
2549 เป็นภาพล้อรูปแบบผังแสดงวิวัฒนาการ 
ของรฐับาล เริม่เดอืนกนัยายน 2549 ถงึมกราคม 
2550 โดยแสดงภาพวิวัฒนาการจากภาพคน 
ไปสู่ภาพของสัตว์เลื้อยคลาน เพื่อสื่อความ

หมายถึงการเป็นรัฐบาลล้าหลัง หรือรัฐบาลที่ก้าวถอยหลังกลับไปสู่ความไม่เป็นประชาธิปไตย
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 6.1.8 รูปแบบภำพมิวสิควีดิโอ เป็นภาพล้อภาพมิวสิควีดิโอเพลง      
ตัวอย่ำง

ภาพล้อ น.ส. ยิง่ลกัษณ์  ชนิวตัร อดตีนายกรฐัมนตรี  
กรณพีฤตกิรรมการพดูในเวทต่ีาง ๆ  ในฐานะนายกรฐัมนตรี 
ทีม่ักพดูโดยการอ่านตามบทจนกลายเป็นทีว่ิพากษ์วิจารณ์
มากในสังคม โดยเป็นภาพล้อรูปแบบภาพมิวสิควีดิโอ 
ท ีน่ �าภาพจากมวิสคิวดีโิอเพลงชือ่ “ขอใจเธอแลกเบอร์โทร”   

ของนักร้องหญิง “หญิงลี ศรีจุมพล” มาเปล่ียนเนื้อร้องแบบแฝงการเหน็บแนมว่า “อ่านโพย
บ้างล่ะเป็นบางเวลา”  

 6.1.9 รูปแบบภำพเปรยีบเทยีบ เป็นภาพล้อทีน่�าภาพ 2 ภาพ มาวางเปรยีบเทยีบกนั
เพื่อล้อในความเหมือน        

ตัวอย่ำง
        
ภาพล้อ น.ส.ยิง่ลักษณ์ ชินวัตร อดตีนายกรฐัมนตรี กรณท่ีาเดิน

ขณะเดนิตรวจแถวทหารกองเกยีรตยิศ ท่ีดคูล้ายท่าเดนิของนกเพนกวิน 
โดยน�าภาพท่าเดนิของ น.ส.ยิง่ลักษณ์ วางเปรียบเทยีบกบัภาพการเดนิ
ของนกเพนกวิน   

            

 6.1.10 รูปแบบภำพถ่ำยบุคคล แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ภาพถ่ายของ 
ผู้ถูกล้อ ภาพถ่ายของผู้ถูกล้อที่ปรากฏในภาพของบุคคลอื่น และภาพถ่ายของผู้ถูกล้อที่มีภาพ
ของสิ่งอื่นเข้ามาปรากฏ

ตัวอย่ำง 1  ภาพถ่ายของผู้ถูกล้อ   

ภาพล้อ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในชุด
นักบินรบยืนหน้าเครื่องบินรบทหาร โดยล้อกรณีการเดินทางออก
นอกประเทศเพื่อหนีโทษในคดีอาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง   
ซึง่เป็นภาพล้อรปูแบบภาพถ่ายของผูถ้กูล้อ ทีม่คี�าบรรยายภาพแฝงการ
เย้าแหย่ว่า “กูเผ่นก่อนเด้อ”   
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ตัวอย่ำง 2 ภาพถ่ายของผู้ถูกล้อที่ปรากฏในภาพของบุคคลอื่น     

ภาพล้อ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กรณี 
ค�าให้สัมภาษณ์ในรายการโทรทัศน์ออนไลน์ (Thaksinlive Radio)  
ขณะอยู่ในประเทศยูกานดาว่าคิดจะท�าธุรกิจล็อตเตอรี่เพื่อน�าเงินมา
ช่วยเหลือเด็กไทยที่มีฐานะยากจน ซ่ึงเป็นภาพล้อรูปแบบภาพถ่าย 
ของผู้ถูกล้อที่ปรากฏในภาพของ “คนขายล็อตเตอรี่” 

     

ตัวอย่ำง 3  ภาพถ่ายของผู้ถูกล้อที่มีภาพของสิ่งอื่นเข้ามาปรากฏ
 
        ภาพล้อ น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กรณี

ค�าวิจารณ์ถึงพฤติกรรมความไม่ตระหนักในผลของการพูดหรือการกระ
ท�าของตนในฐานะเป็นนายกรัฐมนตรี ที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพรวม
ของประเทศ เป็นภาพล้อรูปแบบภาพถ่ายของผู้ถูกล้อที่น�าภาพลักษณ์
ของตุ๊กตา “เฟอร์บี้” ตุ๊กตาหุ่นยนต์ที่ขยับปากพูดได้ มาประกอบลง 
ในภาพใบหน้าของผูถ้กูล้อ โดยมคี�าบรรยายภาพเพือ่ล้อว่า  “นายกเฟอร์บี”้                    

 6.1.11 รูปแบบภำพสญัลกัษณ์ เป็นภาพล้อทีท่�าล้อรปูแบบสัญลกัษณ์ของหน่วยงาน    
ตัวอย่ำง

ภาพล้อพรรคภูมิใจไทย พรรคร่วมฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
ที่น�าโดยพรรคประชาธิปัตย์ ล้อจากเหตุการณ์ของพรรคร่วมฝ่ายค้าน 
ซึ่งเตรียมจะอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี น.ส.ย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
ในการอภิปรายทั่วไป แต่เมื่อใกล้เวลาการอภิปราย พรรคภูมิใจไทย
กลับประกาศไม่ร่วมอภิปรายลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีไทย พ.ศ. 2554  
โดยเปลีย่นใจจะลงมติไว้วางใจนายกรฐัมนตรีแทน ภาพล้อดงักล่าว เป็นภาพ
ล้อรปูแบบภาพสญัลกัษณ์ทีด่ดัแปลงจากสญัลกัษณ์พรรคภมูใิจไทย จากรปู

แผนที่ประเทศไทยในกรอบรูปหัวใจ เป็นรูปอักษร “ธ” ในค�าว่า เธอ ซึ่งหมายถึง น.ส.ยิ่งลักษณ์   
ล้อชื่อจาก “พรรคภูมิใจไทย” เป็น “พรรคภูมิใจเธอ” และล้อค�าขวัญพรรคจาก “ประชานิยม
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สงัคมเป็นสขุ” เป็น “ไม่หวงัประชานยิม ขอเพยีงเธอชมกม็คีวามสขุ” เพือ่แฝงการเสยีดสปีระชด
ประชัน

ภำพล้อประเภทภำพหลำยกรอบ พบว่า มีรูปแบบเดียว คือ รูปแบบภาพต่อเนื่อง
ตัวอย่ำง

ภาพล้อนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ในสมัยรัฐบาล น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กรณีการ
ออกมาชี้แจงเรื่องโครงการรับจ�าน�าข้าวขาดทุน ที่เป็นประเด็นโต้เถียง
กันระหว่างนักข่าวและรัฐมนตรี ซึ่งในบางประเด็นท�าให้นายณัฐวุฒิ  
ถงึกบัตอบค�าถามนกัข่าวไม่ได้ไปชัว่ขณะ ภาพดงักล่าวเป็นภาพล้อรปูแบบ
ภาพต่อเนื่องที่ล้อดัดแปลงจากภาพยนตร์เรื่อง “สิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่ารัก” 

6.2  เครื่องมือล้อและวิธีกำรล้อ เครื่องมือล้อในภาพล้อ มี 3 ประเภท ได้แก่ เครื่องมือ
ประเภทภาพ เครื่องมือประเภทชื่อ และเครื่องมือประเภทเนื้อความ วิธีการใช้เครื่องมือในการ
ล้อ แบ่งได้ 3 วิธี ได้แก่ วิธีล้อแบบใช้เครื่องมือประเภทเดียว วิธีล้อแบบใช้เครื่องมือ 2 ประเภท  
และวิธีล้อแบบใช้เครื่องมือ 3 ประเภท  

 6.2.1 วธิล้ีอแบบใช้เครือ่งมอืประเภทเดยีว มี 2 แบบ ได้แก่ วธิล้ีอแบบใช้เคร่ืองมอื
ประเภทภาพ และวิธีล้อแบบใช้เครื่องมือประเภทเนื้อความ

ตัวอย่ำง 1 วิธีล้อแบบใช้เครื่องมือประเภทภาพ ได้แก่ ภาพบุคคล 

ภาพล้อพระสุเทพ ปภากโร (สุเทพ เทือกสุบรรณ)  
กรณีมีบทบาทเป็นแกนน�า กลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมือง  
ขับไล่ น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ออกจากต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี   
เครื่องมือที่ใช้ล้อ ได้แก่ ภาพของผู้ถูกล้อและภาพของตัวละคร 
โดยการตดัต่อภาพทรงผมของผูถ้กูล้อให้มีทรงผมเป็นแบบของ 
“ซุปเปอร์ไซย่า” ตัวการ์ตูนนักต่อสู้ในภาพยนตร์การ์ตูนญี่ปุ่น
เรื่อง “ดราก้อนบอล”
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ตัวอย่ำง 2 วิธีล้อแบบใช้เครื่องมือประเภทเนื้อความ 

ภาพล้อพรรคเพื่อไทย กรณีการบริหารงานเม่ือครั้งเป็น
รัฐบาล พ.ศ. 2555 ที่ท�าให้เกิดปัญหาสินค้ามีราคาแพง ส่งผล
ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนไปทั่ว เครื่องมือที่ใช้ล้อคือเนื้อ
ความ ได้แก่ อักษรย่อพรรคเพื่อไทยที่น�ามาแปลความหมายใหม่  
จาก “พท.= เพื่อไทย” เป็น “พท.= แพงทั่วไทย” และข้อความ

ล้อว่า “2555 ทั้งแผ่นดิน”“แพ็คเกจคู่=>แพงทั่วไทย & แพงทั้งแผ่นดิน”

 6.2.2 วธิล้ีอแบบใช้เครือ่งมอื 2 ประเภท ม ี2 แบบ ได้แก่ วธีิล้อแบบใช้เครือ่งมอื
ประเภทภาพร่วมกบัประเภทชือ่ และวธิล้ีอแบบใช้เคร่ืองมอืประเภทภาพร่วมกบัประเภทเนือ้ความ

ตัวอย่ำง 1 วิธีล้อแบบใช้เครื่องมือประเภทภาพ ได้แก่ ภาพบุคคล ร่วมกับเครื่องมือ
ประเภทชื่อ ได้แก่ ชื่อบุคคล

 
ภาพล้อนายปลอดประสพ สุรัสวดี อดีตรองนายกรัฐมนตรี

สมยัรฐับาลของ น.ส. ยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร กรณกีารออกมาคาดการณ์
อย่างผดิพลาดเก่ียวกับสถานการณ์น�า้ท่วม พ.ศ. 2554 โดยการพดู 
ให้ความมั่นใจแก่ชาวกรุงเทพมหานครว่า กรุงเทพมหานคร 

จะปลอดภัยจากน�้าท่วม แต่สุดท้ายก็ไม่เป็นดังที่คาดการณ์ เครื่องมือที่ใช้ล้อ ได้แก่ ภาพของ 
ผูถ้กูล้อและภาพของบคุคลส�าคญัร่วมกับช่ือบคุคลส�าคญั โดยตดัต่อภาพใบหน้านายปลอดประสพ 
ลงในภาพของ นอสตราดามุส บุคคลผู้มีชื่อเสียงของโลกเรื่องการท�านายอนาคตได้อย่างแม่นย�า  
และน�าชื่อบุคคลส�าคัญดังกล่าวมาตั้งเป็นฉายาในภาพล้อว่า “นอสตราดามุส เมืองไทย”

ตัวอย่ำง 2 วิธีล้อแบบใช้เครื่องมือประเภทภาพ ได้แก่ ภาพบุคคล ร่วมกับเครื่องมือ
ประเภทชื่อ ได้แก่ ชื่อสิ่งของ

       ภาพล้อ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และ 
คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ กรณีบุคคลทั้งสองเคยเป็นคู่สามีภรรยา  
เครือ่งมอืทีใ่ช้ล้อ ได้แก่ ภาพของผูถ้กูล้อและภาพผูแ้สดง ร่วมกับชือ่ภาพยนตร์ 
โดยตดัต่อภาพใบหน้า พ.ต.ท.ทักษณิ และคณุหญงิพจมาน ลงในภาพผูแ้สดง
ในชื่อล้อจากชื่อภาพยนตร์ตามชื่อเดิมว่า “แฟนฉัน” เป็นภาพล้อดัดแปลง
จากโปสเตอร์ภาพยนตร์เรื่อง “แฟนฉัน”
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 6.2.3 วิธีล้อแบบใช้เครื่องมือ 3 ประเภท ได้แก่ วิธีล้อแบบใช้เครื่องมือประเภท
ภาพ ร่วมกับเครื่องมือประเภทชื่อ ร่วมกับเครื่องมือประเภทเนื้อความ

ตัวอย่ำง 1 วิธีล้อแบบใช้เครื่องมือประเภทภาพ ได้แก่ ภาพบุคคล ร่วมกับเครื่องมือ
ประเภทชื่อ ได้แก่ ชื่อสิ่งของ ร่วมกับเครื่องมือประเภทเนื้อความ

                               
ภาพล้อนายอริสมันต์ พงษ์เรืองรอง อดีตแกนน�ากลุ่มแนวร่วม 

ประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ และพระสุเทพ ปภากโร  
(สุเทพ เทือกสุบรรณ) อดีตรองนายกรัฐมนตรีสมัยรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์  
เวชชาชีวะ กรณีนายอริสมันต์ หนีการจับกุมของหน่วยคอมมานโดที่สั่งการ 
โดย นายสุเทพ อดีตรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงฯ เวลานั้น ด้วยการ 
โรยตัวด้วยเชือกเพื่อหลบหนีจากระเบียงช้ันสามของโรงแรมเอสซี ปาร์ค   
เม่ือวนัที ่16 เมษายน 2553 เครือ่งมอืทีใ่ช้ล้อ ได้แก่ ภาพของผู้ถกูล้อและภาพ 

ของตวัละคร ร่วมกบัชือ่ภาพยนตร์ ร่วมกบัเนือ้ความค�าบรรยาย โดยตดัต่อภาพใบหน้านายอรสิมนัต์ 
และนายสุเทพ ลงในภาพตัวละครในภาพยนตร์เรื่อง “SPIDER-MAN” และล้อชื่อเล่น “ก้ี”  
ของนายอริสมันต์ ในชื่อภาพยนตร์ว่า “SPIKEE-MAN” โดยมีค�าบรรยายภาษาพูดที่มีค�าสบถ 
และค�าเลียนเสียงสื่ออารมณ์ดีใจว่า “วู๊ววววว!! กรูรอดแล้ว สาดดเอ๊ยย” เป็นภาพล้อดัดแปลง
จากโปสเตอร์ภาพยนตร์เรื่อง “SPIDER-MAN 3”   

ตัวอย่ำง 2 วิธีล้อแบบใช้เครื่องมือประเภทภาพ ได้แก่ ภาพบุคคล ร่วมกับเครื่องมือ
ประเภทชื่อ ได้แก่ ชื่อสิ่งของและชื่อบุคคล  ร่วมกับเครื่องมือประเภทเนื้อความ

ภาพล้อนายอภิสทิธ์ิ เวชชาชีวะ อดตีนายกรฐัมนตรแีละหวัหน้าพรรค
ประชาธปัิตย์ และ น.ส.ยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร อดตีนายกรัฐมนตรี กรณีโครงการ 
กูเ้งนิในรัฐบาลของอดีตนายกรัฐมนตรีทัง้สองทีถ่กูสงัคมวพิากษ์วจิารณ์มากว่า
เป็นการสร้างภาระหนี้ให้แก่คนในชาติ เครื่องมือที่ใช้ล้อ ได้แก่ ภาพของ 
ผู้ถูกล้อและภาพผู้แสดง ร่วมกับช่ือภาพยนตร์และชื่อผู้ผลิตภาพยนตร์  
ร่วมกบัเนือ้ความประเภทค�าบรรยาย โดยตดัต่อภาพใบหน้าของนายอภสิทิธิ์ 
และ น.ส. ยิง่ลกัษณ์ ลงในภาพของผูแ้สดง  แล้วแปลงชือ่ภาพยนตร์เพือ่แฝงการ
เสยีดสีว่า “กูก้รรม” พร้อมกบัล้อช่ือบริษัทผูผ้ลติภาพยนตร์ จาก “M๓๙” เป็น 

“M๗๙”  เพือ่เลยีนแบบชือ่เครือ่งยงิลกูระเบดิแบบประทบับ่าท่ีมผีูล้กัลอบใช้ในเหตกุารณ์วุน่วายทาง 
การเมืองในประเทศไทย พ.ศ. 2553 มีค�าบรรยายแฝงการเสียดสีเหน็บแนมโครงการกู้เงิน 
เพื่อใช้ในโครงการสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงของรัฐบาล น.ส. ยิ่งลักษณ์ และการกู้เงินเพ่ือ
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ใช้ในโครงการแจกเช็คช่วยชาติของรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ ว่า “คุณกู้ มาสร้างรถไฟของคุณ  
ผมกู้มาแจกเชค็ช่วยชาตขิองผม กพ็อ” ภาพดังกล่าว เป็นภาพและข้อความดดัแปลงจากโปสเตอร์
ภาพยนตร์เรื่อง “คู่กรรม” ที่มีข้อความโฆษณาว่า “คุณมี เหตุผลของคุณ ผมมีหัวใจของผม  
ก็พอ” โดยบริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์ “M๓๙”  

6.3 กำรใช้ถ้อยค�ำภำษำในภำพล้อ 
 ถ้อยค�าภาษาทีใ่ช้ในภาพล้อเป็นถ้อยค�าระดบัภาษาสนทนาและภาษาปาก  เป็นการ

ใช้ถ้อยค�าสั้นๆ ประโยคง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน มีความกะทัดรัด กระชับ แต่ได้ใจความและม ี
ความหมาย ลักษณะเด่นในการใช้ถ้อยค�าภาษา พบว่ามี 15 ลักษณะ ได้แก่ การใช้ค�าสร้าง
จินตภาพ การใช้ค�าไม่สุภาพ การใช้ส�านวน การใช้ค�าที่ออกเสียงคล้ายกัน การใช้ค�าที่มีเสียง
สัมผัสคล้องจอง การใช้ค�าที่มีความหมายขัดแย้งกัน การใช้ค�าสร้างขึ้นใหม่ การใช้ค�าใด 
ค�าหนึ่งซ�้ากันเพื่อเน้น การใช้ค�าสแลงหรือค�าภาษาปาก การใช้ค�าภาษาถ่ิน การใช้ค�าทับศัพท์ 
การใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้ค�าตัดสั้นหรือค�าย่อ การใช้อักษรย่อ และการใช้ฉายา โดยใน
ภาพล้อบางภาพอาจมถ้ีอยค�าภาษาทีเ่ป็นลักษณะเด่นมากกว่าหน่ึงลกัษณะ ซึง่ในการอธิบายภาพ  
ผู้เขียนจะอธิบายทีละลักษณะเพื่อให้สอดคล้องกับหัวข้อตามล�าดับ      

 6.3.1 กำรใช้ค�ำสร้ำงจินตภำพ จินตภาพ หมายถึง ภาพที่เกิดจากความนึกคิด
หรือที่คิดว่าควรจะเป็นเช่นนั้น (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546, น.313) ค�าสร้างจินตภาพที่พบ 
ในภาพล้อ ได้แก่ ค�ากริยา ค�าวิเศษณ์ ค�าเลียนเสียง และการสะกดค�าตามแบบนักเขียนรุ่นใหม่
ที่ใช้วิธีซ�้าพยัญชนะและสระเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกและสื่อความหมายจากภาษาพูด 
เป็นภาษาเขียนเพื่อให้ผู้อ่านรับรู้ถึงความรู้สึกได้ง่ายขึ้น (สุวรรณา งามเหลือ, 2555, น. 8-9)

ตัวอย่ำง
ภาพล้อ ร.ต.อ. เฉลิม  อยู่บ�ารุง อดีตรองนายกรัฐมนตรี สมัยรัฐบาล  

น.ส. ยิง่ลกัษณ์  ชนิวตัร ซึง่ใช้รปูแบบโปสเตอร์ภาพยนตร์เรือ่ง “แฮงค์โอเวอร์ 
ภาค 3 เมายกแก๊ง แฮงค์มาเลย์” ที่มีการใช้ค�าสื่อจินตภาพแสดงอากัปกิริยา
อาการของบคุคล ในช่ือภาค 3 ว่า “เมายกแก๊ง แฮงค์มาเลย์” และในข้อความ
โฆษณาว่า“เมาแอ๋อวดมาเลย์” ค�าสือ่จนิตภาพในข้อความ “เมายกแก๊ง แฮงค์
มาเลย์” ได้แก่ กริยาวลี “เมายกแก๊งแฮงค์” ที่สื่อให้เห็นภาพอากัปกิริยา
อาการของกลุ่มบุคคล ประกอบด้วยค�ากริยา “เมา” หมายถงึ มอีาการฟ่ันเฟือน 

เพราะฤทธิ์เหล้าฤทธิ์ยา ค�าวิเศษณ์ “ยก” หมายถึง ทั้ง ทั้งหมด ค�านาม “แก๊ง” หมายถึง  
กลุ่ม คณะ และค�าสแลง “แฮงค์” (hang) ความหมายโดยนัย หมายถึง มึนเมาจนคุมสติไม่ได้    
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กริยาวลี “เมายกแก๊ง แฮงค์” สื่อให้เห็นภาพของกลุ่มคนที่มีอาการมึนเมาจนคุมสติไม่ได้ ค�าสื่อ
จินตภาพในข้อความ “เมาแอ๋อวดมาเลย์” ได้แก่ กริยาวลี “เมาแอ๋อวด” ประกอบด้วยค�ากริยา 
“เมา” หมายถึง มีอาการฟั่นเฟือนเพราะฤทธิ์เหล้าฤทธิ์ยา ค�าวิเศษณ์ “แอ๋” หมายถึง อาการ
เมาเหล้ามากจนพดูลิน้ไก่สัน้หรอืวางตวัไม่อยู ่(ราชบณัฑติยสถาน, 2546, น.1398) และค�ากรยิา 
“อวด” หมายถึง ส�าแดงให้รู้เห็น แสดงให้ปรากฏ ในบริบทนี้มีความหมายเชิงต�าหนิ ซึ่งหมาย
ถึง ท�าขายหน้า  กริยาวลี “เมาแอ๋อวด” สื่อให้เห็นภาพคนมีอาการเมามากจนแสดงออกให้เห็น
เป็นที่ขายหน้า เป็นการใช้ค�าสื่อจินตภาพแฝงการเสียดสีประชดประชัน ร.ต.อ.เฉลิม กรณีมี 
ผู้เผยแพร่ภาพถ่าย ร.ต.อ.เฉลมิ ในอาการมนึเมา เม่ือครัง้เดนิทางไปประชุมร่วมกบัทางการมาเลเซยี
เพื่อหารือเรื่องการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประเทศมาเลเซีย

 6.3.2 กำรใช้ค�ำไม่สุภำพ ค�าไม่สุภาพที่ใช้ในภาพล้อ ได้แก่ ค�าน�าหน้า เช่น ไอ้  
อี ค�าบุรุษสรรพนาม เช่น กู มึง ค�ากริยา เช่น แดก แดรก ค�าวิเศษณ์ เช่น โคตร ว่ะ โว้ย และค�า
สบถ เช่น บ้า ชิบหาย         

ตัวอย่ำง
ภาพล้อ น.ส. รังสิมา รอดรัศม ีอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด 

สมทุรสาคร พรรคประชาธปัิตย์ รปูแบบโปสเตอร์ภาพยนตร์เรือ่ง “แชร์กโูว้ย”  
ท่ีมีการใช้ค�าไม่สภุาพว่า “กโูว้ย” ในช่ือภาพยนตร์ “กโูว้ย” เป็นสรรพนามวลี 
ประกอบด้วยค�าสรรพนามบรุษุท่ี 1 “ก”ู ใช้แทนตวัผู้พูด ปัจจุบันถอืว่าไม่สภุาพ และ 
ค�าวิเศษณ์ “โว้ย” ใช้ลงท้ายในการร้องเรียกการถามหรือขานรับในลักษณะ  
ไม่สุภาพ เป็นการใช้ค�าไม่สภุาพแฝงการเหนบ็แนม น.ส.รังสมิา ในเหตุการณ ์
แย่งเก้าอี้ประธานสภาผู้แทนราษฎร นายสมศกัดิ ์ เกยีรตสิรุนนท์ ในการ
ประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร วาระการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปรองดอง

แห่งชาติ พ.ศ. 2555  

 6.3.3 กำรใช้ส�ำนวน ส�านวน หมายถึง ถ้อยค�าหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมา
ช้านาน มีความหมายไม่ตรงตามตัว หรือมีความหมายอื่นแฝงอยู่ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546,  
น.1187)
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ตัวอย่ำง         
ภาพล้อพระสุเทพ ปภากโร (สุเทพ เทือกสุบรรณ)  

อดีตรองนายกรฐัมนตร ีและสมเด็จอคัรมหาเสนาบดีเดโช ฮนุเซน 
นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ในรูปแบบภาพถ่าย
บุคคล ที่มีการใช้ส�านวนว่า “กลับบ้านเก่า” ในบทสนทนา  
“กูมีข่าวดีมาบอกมึงว่ะ คนไทยก�าลังจะโชคดีท่ีไม่ต้องเจอ
กับพวกนักการเมืองไทยรุ่นปัจจุบัน เพราะว่าส่วนใหญ่มีอายุ
มากก�าลังจะกลับบ้านเก่ากันหมด” ส�านวน “กลับบ้านเก่า”  

หมายถึง ตาย (พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ NECTEC’ s Lexitron Dictionary) เป็นการใช้ส�านวน
แฝงการเย้าแหย่พระสุเทพ และสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุนเซน ในความเป็นผู้สูงอายุ

 6.3.4 กำรใช้ค�ำที่ออกเสียงคล้ำยกัน ค�าที่ออกเสียงคล้ายกัน ในที่นี้หมายถึง  
ค�าสองค�าท่ีต่างกนัเฉพาะเสยีง /ร/ กบั /ล/ ซึง่ออกเสยีงคล้ายกนั แต่ท�าให้ความหมายของค�าต่างกนั   

ตัวอย่ำง
ภาพล้อ ร.ต.อ. เฉลิม อยู่บ�ารุง อดีตรองนายกรัฐมนตรีสมัยรัฐบาล 

น.ส. ยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร  ในรปูแบบโปสเตอร์ภาพยนตร์เรือ่ง “แฮงค์โอเวอร์ 
ภาค 3 เมายกแก๊ง แฮงค์มาเลย์” ที่มีการใช้ค�าที่ออกเสียงคล้ายกันแทน
ค�าค�าหนึ่งเพื่อล้อในความหมายต่างกัน ได้แก่  การใช้ค�าว่า “โลง” แทนค�า 
“โรง” ในข้อความก�าหนดฉายว่า “มกราคมนี้ ในโลงภาพยนตร์เท่านั้น”   
ค�านาม “โลง” หมายถึง หีบส�าหรับบรรจุศพ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546, 
น.1045)  ส่วนค�านาม “โรง” หมายถึง สิ่งปลูกสร้างที่มีหลังคาคลุม ปรกติ
พื้นอยู่ติดกับดินส�าหรับเป็นที่อยู่อาศัย ประกอบการหรือไว้สิ่งของ เช่น 
โรงลิเก โรงละคร (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546, น.979) ข้อความดังกล่าว

เป็นการใช้ค�าที่ออกเสียงคล้ายกันแต่ต่างความหมายกัน เพื่อแฝงการเหน็บแนม ร.ต.อ.เฉลิม 
กรณีมีผู้ส่งต่อภาพถ่าย ร.ต.อ.เฉลิม ขณะมีอาการเมาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เม่ือครั้งเดินทาง
ไปประชุมร่วมกับทางการมาเลเซีย เพื่อหารือเรื่องการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ที่ประเทศมาเลเซีย 

 6.3.5 กำรใช้ค�ำที่มีเสียงสัมผัสคล้องจอง ค�าที่มีเสียงสัมผัสคล้องจอง ได้แก่  
ค�าตั้งแต่สองค�าที่มีเสียงพยัญชนะหรือเสียงสระเป็นเสียงเดียวกันหรือออกเสียงใกล้เคียงกัน  
มาปรากฏในบริบทร่วมกัน
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ตัวอย่ำง
ภาพล้อ นายอภสิทิธิ ์เวชชาชวีะ อดตีนายกรฐัมนตรแีละหัวหน้า

พรรคประชาธปัิตย์ และ น.ส. ยิง่ลกัษณ์ ชนิวัตร อดตีนายกรฐัมนตรี  
ในรูปแบบโปสเตอร์ภาพยนตร์เรื่อง “คู่เวร คู่กรรม” ท่ีมีการใช้
ค�าท่ีมีเสียงสัมผัสคล้องจอง ได้แก่ “กาล-บาน, บาน-บุ, รี-ศรี,  
โย-ยา, น�า้-เน่า,  เน่า-เคล้า, ทม-ขม, ขม-ข่ืน” ในข้อความโฆษณาว่า  

“จากบทประพนัธ์อมตะนรินัดร์กาลบานบรุศีรอีโยธยา สูล่ะครน�า้เน่าเคล้าน�า้ตาสุดระทม 
ขมข่ืนมึนศรีษะ” “กาล-บาน” เป็นเสียงสัมผัสสระอาและเสียงพยัญชนะสะกดแม่  
กน “บาน-บุ” เสียงสัมผัสพยัญชนะต้น บ “รี-ศรี” เสียงสัมผัสสระอี “โย-ยา”  
มเีสยีงสมัผสัพยญัชนะต้นเสียง ย “น�า้-เน่า” เสยีงสมัผัสพยญัชนะต้นเสยีง น “เน่า-เคล้า” 
เสียงสัมผัสสระเอา “ทม-ขม” เสียงสัมผัสสระโอะและเสียงพยัญชนะสะกดแม่ กม  
“ขม-ขื่น” เสียงสัมผัสพยัญชนะต้นเสียง ข เป็นการใช้ค�าที่มีเสียงสัมผัสคล้องจองแฝง 
การเยาะหยันนายอภิสิทธิ์ และ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ในความเป็นคู่ตรงข้ามทางการเมือง

 6.3.6 กำรใช้ค�ำที่มีควำมหมำยขัดแย้งกัน
ตัวอย่ำง

ภาพล้อ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้า
พรรคประชาธิปัตย์ และ น.ส. ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี  
โดยมีภาพประกอบ ได้แก่ ภาพนายสนธิ ลิ้มทองกุล อดีตแกนน�ากลุ่ม
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ภาพ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร  
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภาพ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายก
รัฐมนตรี และภาพนายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ หัวหน้าพรรครักประเทศไทย  
ในรูปแบบโปสเตอร์ภาพยนตร์เรื่อง “พี่มาร์ค...บร๊ะขโนง” ที่มีการใช้ค�า 
ที่มีความหมายขัดแย้งกัน ได้แก่ค�า “หอมหวน” กับ “ชวนอาเจียน”  
ในข้อความโฆษณาว่า “ต�านานรักข้ามขั้วสนั่นบาง มิจืดจางหอมหวน

ชวนอาเจียน” วิเศษณ์วลี “หอมหวน” มีความหมายว่า หอมตลบ หอมฟุ้ง เป็นความหมาย 
ด้านดี ขัดแย้งกับความหมายของกริยาวลีว่า “ชวนอาเจียน” ซ่ึงหมายถึง รู้สึกคลื่นไส้  
อยากอาเจยีน ทีเ่ป็นความหมายไม่ด ีเป็นการใช้ค�าทีม่คีวามหมายขดัแย้งกนัแฝงการเสยีดสปีระชด
ประชันนายอภิสิทธิ์ และ น.ส. ยิ่งลักษณ์  ในความเป็นคู่ตรงข้ามทางการเมือง
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 6.3.7 กำรใช้ค�ำสร้ำงขึ้นใหม่ ค�าสร้างขึ้นใหม่  ได้แก่ ค�าที่สร้างล้อขึ้นจากค�าที่มี
ใช้เดิมในภาษา

ตัวอย่ำง
ภาพล้อ น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี  

รูปแบบบรรจุภัณฑ์สินค้ายี่ห้อ “ทัมใจ”  ที่มีการใช้ค�าสร้าง 
ข้ึนใหม่ คือค�าว่า “ปวดประจ�าวัน” ในข้อความสรรพคุณว่า 
บรรเทาอาการ ปวดหวั ปวดใจ ปวดประจ�าวนั ลดไข้หนาว แก้ร้อนใจ  
แก้สับสนนโยบาย เอามั๊ยค่ะ ดีมั๊ยค่าาา “ปวดประจ�าวัน”  
หมายถึง มีเรื่องให้ยุ่งยากใจแทบทุกวัน เป็นการใช้ค�าสร้างขึ้น

ใหม่โดยล้อจาก “ปวดประจ�าเดือน” เพื่อแฝงการเย้าแหย่ น.ส. ยิ่งลักษณ์  ที่มักมีเรื่องยุ่งยากใจ 
แทบทุกวันในขณะด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี

 6.3.8 กำรใช้ค�ำใดค�ำหนึ่งซ�้ำกันหลำยครั้งเพื่อเน้น 
ตัวอย่ำง

ภาพล้อ น.ส. ยิง่ลกัษณ์  ชนิวตัร อดตีนายกรฐัมนตร ี และ
นายปลอดประสบ สรุสัวด ี อดตีรองนายกรฐัมนตรใีนรฐับาล น.ส. 
ยิง่ลกัษณ์  ในรปูแบบโปสเตอร์ภาพยนตร์เรือ่ง “น�า้ นองน้องยังเอา
อยู่” ที่มีการใช้ค�า “เอาอยู่” ที่มาจากค�าพูดของ น.ส. ยิ่งลักษณ์ 
ซ�้าในช่ือภาพยนตร์และในข้อความโฆษณาว่า “ปีที่แล้วเอาอยู่  
ปีนี้หนูเอาอีก” “เอาอยู่” ในบริบทนี้ หมายถึง จัดการได้ สามารถ

รบัมอืกบัปัญหาหรอืป้องกนัไม่ให้เกดิปัญหาได้ เป็นการใช้ค�าค�าหนึง่ซ�า้กันเพือ่เน้นแฝงการเสยีดสี 
กรณีปัญหาเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในประเทศไทย พ.ศ. 2554 ที่บุคคลทั้งสองไม่สามารถจัดการ
หรือรับมือกับปัญหาได้

 6.3.9 กำรใช้ค�ำสแลงหรือค�ำภำษำปำก สแลง หมายถงึ ถ้อยค�าหรอืส�านวนทีใ่ช้
เฉพาะกลุม่หรอืชั่วระยะเวลาหนึ่ง ไม่ใชภ่าษาที่ยอมรบักนัวา่ถูกตอ้ง (ราชบณัฑิตยสถาน, 2546, 
น. 1140) ภาษาปาก หมายถึง ภาษาพูดท่ีแสดงความคุ้นเคย ไม่เหมาะที่จะใช้เป็นพิธีรีตอง 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2546, น.822) 
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ตัวอย่ำง
ภาพล้อ นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ อดีตประธานสภาผู้แทน 

ราษฎรไทย น.ส. รังสิมา รอดรัศมี อดีตสมาชิก สภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
สมทุรสาคร   นายจิรายุ ห่วงทรัพย์  อดตีสมาชกิสภาผู้แทนราษฎรกรงุเทพมหานคร 
และรองโฆษกพรรคเพื่อไทย และนายชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ อดีตสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครและหัวหน้าพรรครักประเทศไทย     
ในรูปแบบโปสเตอร์ภาพยนตร์เรื่อง “ASS-INK (ไอ้ตูดหมึก) เกรียนโคตร
สภาไทย” ที่มีการใช้ค�าสแลงว่า “เกรียนโคตร” ในชื่อภาพยนตร์ว่า 
“เกรียนโคตรสภาไทย”ค�าสแลง “เกรียน” หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคล

ที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว ก่อกวน ไร้เหตุผลหรือคิดว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางของสังคม บุคคลกลุ่มนี้ 
จะใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล (พจนานุกรมศัพท์สแลง เข้าถึงจาก dictionary.sanook. com)    
และค�าสแลง “โคตร” หมายถึง อย่างมาก เป็นการใช้ค�าสแลงแฝงการเสียดสีกรณีที่กลุ่มบุคคล 
ดังกล่าวก่อความวุ่นวายในสภาผู้แทนราษฎรไทยหลาย ๆ ครั้ง

 6.3.10 กำรใช้ค�ำภำษำถิ่น ภาษาถิ่น หมายถึง ภาษาเฉพาะของท้องถ่ินใด 
ท้องถิ่นหนึ่งที่มีรูปลักษณะเฉพาะตัวทั้งถ้อยค�าและส�าเนียง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546, น.822)

ตัวอย่ำง 
ภาพล้อนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้า 

พรรคประชาธิปัตย์ เป็นภาพล้อประเภทภาพหลายกรอบ ที่มีการใช้ค�าภาษา
ถิ่น คือค�าว่า “บ่” ในบทสนทนาว่า “ที่ส�าคัญ...เรื่องฆาตกรฆ่า 91 ศพ มันไม่มี 
อยู่จริง เข้าใจบ่” “บ่” เป็นค�าภาษาถิ่นอีสาน แปลว่า ไม่ เม่ือน�ามาใช้ท้าย
ประโยคเพื่อถามจะมีความหมายถึงการถามแบบตอบรับปฏิเสธคล้ายกับค�าว่า  
“ไหม หรอืไม่”  เป็นการใช้ภาษาถิน่เพือ่แฝงการหยอกเย้ากลุ่มผู้ชมุนมุประท้วง
หรือคนเสื้อแดง ในเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในประเทศไทย พ.ศ. 
2533 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนจากภาคอีสาน 

 6.3.11 กำรใช้ค�ำทับศัพท์ ค�าทับศัพท์ ได้แก่ ค�าภาษาไทยซึ่งเขียนถ่ายให้ตรง 
ตามเสียงของค�าภาษาอังกฤษ
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ตัวอย่ำง
ภาพล้อกลุ่มแกนน�าแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ

แห่งชาติ หรือ นปช. ประกอบด้วยภาพหน้านาย วีระกานต์ มุสิกพงศ์ 
นายจตุพร พรหมพันธุ์ และนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ในรูปแบบโปสเตอร์
ภาพยนตร์เรื่อง “มาระมึง” ที่มีการใช้ค�าทับศัพท์ “แอนด์เดอะแกงค์”  
ในข้อความโฆษณาว่า “การกลับมาเพื่อสมานแผลแผ่นดิน โดย แกนน�า  
นปช. แอนด์เดอะแกงค์” “แอนด์เดอะแกงค์” ทับจากศัพท์ภาษาอังกฤษ
ว่า “And the Gang” หมายถึง และพวกพ้อง  เป็นการใช้ค�าทับศัพท์แฝง

การหยอกล้อกลุ่มแกนน�า นปช. กับเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองในประเทศไทย พ.ศ. 2553

 6.3.12 กำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ พบเฉพาะการใช้ภาษาอังกฤษ   
ตัวอย่ำง

ภาพล้อ น.ส. รังสิมา รอดรัศมี อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดสมุทรสาคร ในรูปแบบโปสเตอร์ภาพยนตร์เรื่อง “แชร์กูโว้ย”  
ที่มีการใช้ภาษาต่างประเทศในข้อความโฆษณาว่า “Best true story”  
หมายถึง ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม เป็นการใช้ภาษาต่างประเทศแฝงการ 
เหน็บแนม กรณีเหตุการณ์ที่ น.ส. รังสิมา ขึ้นไปดึงเก้าอี้บนบังลังก์ของ  
นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎรในการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎรวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปรองดองแห่งชาติ 
พ.ศ. 2555  

 6.3.13 กำรใช้ค�ำตัดสั้นหรือค�ำย่อ   
ตัวอย่ำง

ภาพล้อนายชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรครักประเทศไทย ในรูป
แบบโปสเตอร์ภาพยนตร์เรือ่ง “บ่อน-ช ู เพราะเราคูก่นั” ทีม่กีารใช้ค�าตดัสัน้
ในชื่อเดือน “กรกกฎ” ในข้อความก�าหนดฉายว่า “2 กรกกฎ เจอกันบ่อน
เจ๊เพี้ยว” “กรกกฎ” มาจากค�าเต็มว่า “กรกฎาคม”  เป็นการใช้ค�าตัดสั้น 
ในภาพล้อนายชูวิทย์ เก่ียวกับพฤติกรรมการเปิดเผยข้อมูลบ่อนการพนัน
หลายแห่งในกรุงเทพมหานครให้สาธารณชนได้รับรู้
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 6.3.14 กำรใช้อักษรย่อ
ตัวอย่ำง

ภาพล้อ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์  บริพัตร  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร   
และนายชัจจ์ กุลดิลก อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 
สมัยรัฐบาล น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในรูปแบบโปสเตอร์ภาพยนตร์เรื่อง  
“การรถไฟ มายึดนะเธอ” ที่มีการใช้อักษรย่อ “กทม.”และ “รมช.”  
ในข้อความโฆษณาระบุชื่อผู้แสดงว่า“สุขุมพันธุ์ ผู ้ว่า กทม./ชัจจ์  
รมช.คมนาคม”  อักษรย่อ “กทม.” ย่อมาจากค�าเตม็ว่า “กรงุเทพมหานคร” 
“รมช.” ย่อมาจากค�าเต็มว่า “รัฐมนตรีช่วยว่าการ”  เป็นการใช้อักษรย่อ 

ในภาพล้อ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ และนายชัจจ์  กรณีข่าวการรถไฟแห่งประเทศไทยไม่ต่ออายุสัญญา
เช่าพื้นที่ตลาดนัดจตุจักรให้แก่กรุงเทพมหานครได้บริหารงานต่อ

 6.3.15 กำรใช้ฉำยำ ฉายา หมายถึง ชื่อตั้งให้กันเล่นๆ หรือตามลักษณะที่หมาย 
รู้กันในหมู่คณะ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546, น.337) 

ตัวอย่ำง
ภาพล้อ พ.ต.ท.ทกัษณิ ชินวตัร อดตีนายกรัฐมนตร ีและคณุหญงิ 

พจมาน ดามาพงศ์ อดตีคู่สามภีรรยา ในรปูแบบภาพถ่ายบคุคล ท่ีมกีาร
ใช้ฉายา ว่า “เหลี่ยม” เพื่อหมายถึง  พ.ต.ท.ทักษิณ โดยล้อจากรูปทรง
ใบหน้าแบบทรงสี่เหลี่ยม ในบทสนทนาว่า “เหลี่ยมเอ๋ย!... ไอ้ คตส.  
มนัลงดาบสองแล้ว ท�ายงัไงดล่ีะแก...” เป็นการใช้ฉายาแฝงการเหนบ็แนม 
พ.ต.ท. ทักษิณ เกี่ยวกับคดีทุจริตคอรัปชั่น

นอกจากนี ้ยงัพบว่ามกีารใช้เครือ่งหมายประกอบถ้อยค�า ซึง่แบ่งออกได้ 2 ประเภท ได้แก่  
เครื่องหมายวรรคตอนในภาษาไทย และเครื่องหมายอื่น  เช่น เครื่องหมายบวก เครื่องหมาย 
ลูกศร เครื่องหมายกากบาท ฯลฯ 

ตัวอย่ำง 
ภาพล้อ ม.ร.ว. สขุุมพันธุ ์ บรพิตัร  ผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร  

ในรปูแบบภาพถ่ายบคุคล ท่ีมีการใช้เครือ่งหมายวรรคตอนในภาษาไทย  
ได้แก่ เครื่องหมายอัศเจรีย์ โดยใช้ซ�้ากันถึง 4 ครั้ง ในค�าบรรยายภาพ
ว่า ต๊ะเอ๋ !!!! เพ่ือสือ่อารมณ์ความรูส้กึแปลกใจหรอืตกใจ กบัเหตกุารณ์
น�้าเจิ่งนองถนนบริเวณแยกซอยหมอเหล็ง ถนนศรีอยุธยา ที่ท�าให้ 
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การจราจรติดขัดมาก เป็นภาพล้อแฝงการกระเซ้าเย้าแหย่ ม.ร.ว. สุขุมพันธ์ ในฐานะเป็นผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง 

7.  บทสรุปและอภิปรำยผล

ภาพล้อ จัดเป็นสื่อแฝงอารมณ์ขันรูปแบบหนึ่งที่สามารถบอกเล่าข้อมูล เรื่องราว  
หรือเหตุการณ์ส�าคัญ ซึ่งอยู่ในความสนใจของคนในสังคมในช่วงเวลานั้นได้เป็นอย่างดี ข้อมูล 
ที่ปรากฏในภาพล้อ มักเป็นข้อมูลที่มีการสอดแทรกทัศนะ ความคิด ความเห็น และอารมณ์
ความรู้สึกเชิงหยอกล้อ ล้อเลียน เสียดสีประชดประชัน เยาะหยัน เหน็บแนม ต�าหนิหรือกล่าว
โทษ ผ่านการใช้ถ้อยค�าภาษา ผลการศึกษา สรุปดังตารางต่อไปนี้ 

15 
 

ประเภทของภาพลอ จํานวน(ภาพ)  รูปแบบที่พบมาก 
 ประเภทภาพกรอบเดียว        89       รูปแบบโปสเตอรภาพยนตร 
 ประเภทภาพหลายกรอบ        11       มีเฉพาะรูปแบบภาพตอเนื่อง 

   
เน้ือหาที่นํามาลอมาก อันดับ 1      เหตุการณชุมนุมทางการเมืองในประเทศไทย พ.ศ. 2553 
  

    ประเภท            ผูที่ถูกลอมาก อันดับ 1 
 ประเภทภาพลอเด่ียว             น.ส. ยิ่งลักษณ  ชินวัตร 
 ประเภทภาพลอกลุม             นายอภิสิทธิ ์ เวชชาชีวะ 

  
                                           เครื่องมือที่ใชลอ 

 เคร่ืองมือประเภทภาพ           เคร่ืองมือประเภทชื่อ          เคร่ืองมือประเภทเนื้อความ 
   

                                                วิธลีอ 
   ลอโดยใชเคร่ืองมือประเภทเดียว      ลอโดยใชเคร่ืองมือ  2 ประเภท        ลอโดยใชเคร่ืองมือ  3 ประเภท 
   

ลักษณะเดนในการใชถอยคําภาษา (อันดับ 1 ถึง 5) 
  ใชคําไมสุภาพ   ใชคําสรางจินตภาพ      ใชภาษาตางประเทศ   ใชคําตัดส้ันหรือคํายอ  ใชคําทับศัพท 

 
การสื่อความหมายในภาพลอ 

                        ส่ือความหมายโดยตรง                         ส่ือความหมายโดยนัย 
 

          การสื่อความหมายโดยตรงของภาพลอ สื่อความหมายผานภาพและขอความ ไดแก ภาพบุคคล ภาพวัตถุสิ่งของ ภาพเหตุการณ
สถานท่ี และขอความในบทสนทนาและคําบรรยายภาพ   สวนการสื่อความหมายโดยนัย ไดแก  การสื่อความหมายผานการใชถอยคํา
สํานวนภาษา อาทิ  คําสรางจินตภาพ สํานวน คําสรางใหม คําสแลง  ท่ีสื่อถึงการลอเลียน หยอกลอ เยาะหยัน  เสยีดสี ประชดประชัด  
เหน็บแนม ตําหนิหรือกนดา แบบแฝงอารมณขัน (บัวคํา บุญจันทร, 2549, น.18)   

ภาพสะทอนบรบิทในมิติทางสังคมและวัฒนธรรมไทย  ภาพลอเกิดจากความกาวหนาทางเทคโนโลยท่ีีเอ้ืออํานวยใหการสราง
สื่อหรือการสรางภาพลอทําไดงายข้ึน ท้ังยังเปนชองทางในการสรางความเทาเทียมดานอํานาจในการสื่อสารของคนในสังคม     ในมิติ 
สังคมไทย การสื่อสารสําหรับสื่อบางประเภทยังคงถูกควบคุมหรือผูกขาดทางอํานาจในการเผยแพรขอมูลขาวสาร เชน สื่อมวลชนท่ีอยู
ภายใตการดูแลการสมัปทานของภาครัฐท่ีไมสามารถเปนชองทางในการสื่อสารของประชาชนได   แตสําหรับสื่อสังคมออนไลน ยังมีการ
ควบคุมนอยและประชาชนสามารถเขาถึงสื่อไดโดยไมมีคาใชจาย สือ่สังคมออนไลนจึงเปนพ้ืนท่ีสาธารณะในการสื่อสารภาพลอทางการ 
เมืองของคนในสังคม เพ่ือการกระตุน วิพากษวิจารณ และสะทอนความคิดเห็น อารมณ ความรูสกึของประชาชนตอการทํางานของ
นักการเมือง ท่ีชวยลดความรุนแรงในการวิพากษวิจารณเสียดสีทางการเมือง  โดยเนนการสื่อสารดวยอารมณขําขัน ลดความ ตึงเครียด
จากสถานการณปญหาทางการเมอืงท่ีเกิดข้ึน  ดังน้ัน การถายทอดในรูปแบบน้ีจึงชวยลดความรุนแรงในการสื่อสารและทําใหผูสงสาร
รูสึกปลอดภัยมากข้ึนในการสื่อสารความคิดเห็นทางการเมืองท่ีขัดแยงกับกลุมนักการเมืองท่ีมีอํานาจในสังคม เพ่ือชวยตีแผพฤติกรรมท่ี
นารังเกียจหรือไมพึงประสงคของบุคคลกลุมน้ี โดยนําการละเลนทางภาษามาใชเพ่ือทําใหเปนเรื่องขําขัน ชวนหัวเราะ และกระตุนความ
สนใจจากประชาชนผูรับสารคนอ่ืนๆ เพ่ือหาแนวรวมในการสื่อสาร   นอกจากน้ี บริบททางการเมืองดานการสื่อสารนโยบายหรือความ
ขัดแยงทางการเมืองในสังคม เปนขอมูลท่ีผูรับสารใชตีความรวมกับการใชภาษาท่ีผิดแปลก  โดยการเลนคํา แปลงความหมาย เพ่ือสื่อ 
สารใหเกิดอารมณขัน  ดังน้ัน บริบททางการเมือง สังคมและวัฒนธรรมการสื่อสารของไทย จึงมีความสําคัญท่ีจะชวยใหเกิดความเขาใจ
การสื่อสารภาพลอดังกลาวไดเปนอยางดี  

ภาพสะทอนในมุมของผูผลติภาพลอ   ภาพลอสะทอนใหเห็นถึงลักษณะนิสยั ความรูความสามารถ ความมีสิทธิเสรภีาพ และ
มุมมองท่ีผูผลิตภาพลอตอสิ่งตางๆ ในสังคม  ดังน้ี  

 ดานลักษณะนิสยั ภาพลอสะทอนถึงลักษณะนิสัยความเปนคนข้ีเลน รักความสนุกสนานและมีอารมณขัน  รูจักหยิบยกเรื่อง
ท่ีเปนประเด็นปญหาท่ีสรางความเครงเครียดใหกลายเปนเรื่องขบขัน แมในภาวะวิกฤตท่ีตองประสบกับความทุกขยาก เชน ภาวะวิกฤต



 การศึกษาวิเคราะห์ภาพล้อสังคมไทยในสื่อสังคมออนไลน์ 75

วารสารนานาชาติ มหาวทิยาลยัขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 6 (1) : มกราคม - เมษายน  2559

การสื่อความหมายโดยตรงของภาพล้อ ส่ือความหมายผ่านภาพและข้อความ ได้แก่  
ภาพบคุคล ภาพวตัถสุิง่ของ ภาพเหตกุารณ์สถานที ่และข้อความในบทสนทนาและค�าบรรยายภาพ   
ส่วนการสื่อความหมายโดยนัย ได้แก่ การสื่อความหมายผ่านการใช้ถ้อยค�าส�านวนภาษา อาทิ   
ค�าสร้างจนิตภาพ ส�านวน ค�าสร้างใหม่ ค�าสแลง  ทีส่ือ่ถงึการล้อเลยีน หยอกล้อ เยาะหยนั  เสยีดสี 
ประชดประชัด  เหนบ็แนม ต�าหนหิรอืก่นด่า แบบแฝงอารมณ์ขนั (บวัค�า บญุจนัทร์, 2549, น.18)  

ภาพสะท้อนบริบทในมิติทางสังคมและวัฒนธรรมไทย ภาพล้อเกิดจากความก้าวหน้า 
ทางเทคโนโลยีทีเ่อื้ออ�านวยให้การสร้างสื่อหรือการสร้างภาพลอ้ท�าได้งา่ยขึน้ ทั้งยงัเป็นชอ่งทาง 
ในการสร้างความเท่าเทยีมด้านอ�านาจในการสือ่สารของคนในสงัคม  ในมติสิงัคมไทย การสือ่สาร
ส�าหรบัส่ือบางประเภทยงัคงถกูควบคุมหรอืผกูขาดทางอ�านาจในการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร เช่น 
สื่อมวลชนที่อยู่ภายใต้การดูแลการสัมปทานของภาครัฐที่ไม่สามารถเป็นช่องทางในการสื่อสาร
ของประชาชนได้ แต่ส�าหรับสื่อสังคมออนไลน์ ยังมีการควบคุมน้อยและประชาชนสามารถ 
เข้าถึงสื่อได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สื่อสังคมออนไลน์จึงเป็นพื้นที่สาธารณะในการสื่อสารภาพล้อ
ทางการเมอืงของคนในสงัคม เพือ่การกระตุน้ วิพากษ์วิจารณ ์และสะท้อนความคดิเหน็ อารมณ์  
ความรู้สึกของประชาชนต่อการท�างานของนักการเมือง ที่ช่วยลดความรุนแรงในการวิพากษ์
วิจารณ์เสียดสีทางการเมือง โดยเน้นการสื่อสารด้วยอารมณ์ข�าขัน ลดความตึงเครียดจาก
สถานการณ์ปัญหาทางการเมืองท่ีเกิดขึ้น ดังนั้น การถ่ายทอดในรูปแบบน้ีจึงช่วยลดความ
รุนแรงในการสื่อสารและท�าให้ผู้ส่งสารรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นในการสื่อสารความคิดเห็นทางการ
เมืองที่ขัดแย้งกับกลุ่มนักการเมืองที่มีอ�านาจในสังคม เพื่อช่วยตีแผ่พฤติกรรมที่น่ารังเกียจหรือ 
ไม่พงึประสงค์ของบุคคลกลุม่นี ้โดยน�าการละเล่นทางภาษามาใช้เพ่ือท�าให้เป็นเรือ่งข�าขัน ชวนหวัเราะ  
และกระตุ้นความสนใจจากประชาชนผู้รับสารคนอ่ืนๆ เพื่อหาแนวร่วมในการส่ือสาร   
นอกจากนี้ บริบททางการเมืองด้านการสื่อสารนโยบายหรือความขัดแย้งทางการเมืองในสังคม 
เป็นข้อมูลที่ผู้รับสารใช้ตีความร่วมกับการใช้ภาษาที่ผิดแปลก โดยการเล่นค�า แปลงความหมาย 
เพือ่สือ่สารให้เกิดอารมณ์ขนั ดงันัน้ บรบิททางการเมอืง สงัคมและวฒันธรรมการส่ือสารของไทย  
จึงมีความส�าคัญที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจการสื่อสารภาพล้อมีดังกล่าวได้เป็นอย่างดี 

ภาพสะท้อนในมุมของผู้ผลิตภาพล้อ ภาพล้อสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะนิสัย ความรู ้
ความสามารถ ความมีสิทธิเสรีภาพ และมุมมองที่ผู้ผลิตภาพล้อต่อสิ่งต่างๆ ในสังคม ดังนี้ 

-  ด้านลกัษณะนสิยั ภาพล้อสะท้อนถึงลกัษณะนสิยัความเป็นคนขีเ้ล่น รักความสนกุสนาน
และมีอารมณ์ขัน รู้จักหยิบยกเรื่องที่เป็นประเด็นปัญหาที่สร้างความเคร่งเครียดให้กลายเป็น
เรื่องขบขัน แม้ในภาวะวิกฤตท่ีต้องประสบกับความทุกข์ยาก เช่น ภาวะวิกฤตจากเหตุการณ์ 
น�้าท่วมคร้ังใหญ่ในประเทศไทย พ.ศ. 2554 หรือเหตุการณ์ความเดือดร้อนและความสูญเสีย
จากความไม่สงบทางการเมืองในประเทศไทย พ.ศ. 2553 นอกจากนี้ ยังแสดงถึงความเป็นคน 
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ช่างสังเกต รู้จักหยิบยกเรื่องราวแง่มุมต่าง ๆ มาสร้างสรรค์เพื่อสะท้อนเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น 
ในสังคม ภาพล้อจึงเป็นเสมือนแหล่งข้อมูลที่บันทึกเรื่องราว เหตุการณ์ซึ่งสะท้อนความรู้สึก
นึกคิดและอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนที่เกิดขึ้นในสังคมแบบแฝงอารมณ์ขัน อันจะกลายเป็น
เสมือนหน้าประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่ง  

- ด้านความรู้ความสามารถ ภาพล้อสะท้อนให้เห็นความรู้ความสามารถเชิงสร้างสรรค์ 
ความมีจินตนาการในการเชื่อมโยงภาพ เข้ากับเรื่องราว ความสามารถเชิงศิลปะการถ่ายทอด
ความหมายผ่านภาพที่สามารถบอกเล่าเร่ืองราวได้มากกว่าถ้อยค�า ดังค�ากล่าวว่า “ภาพหนึ่ง
ภาพแทนค�าพดูนบัพนัค�า” รวมถึงความรูค้วามสามารถในการใช้เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์เพือ่แต่ง
ภาพได้อย่างสวยงามสมจรงิ นอกจากนี ้ยงัสะท้อนถงึความมปีฏิภาณไหวพรบิในการแสดงความ
คิดเห็น การวิพากษ์วิจารณ์ ผ่านช่องทางศิลปะการใช้ภาพแทนการสื่อความหมายแบบตรง ๆ  
ที่จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาหรือเป็นการหักหาญน�้าใจด้วยการกล่าวต�าหนิหรือกล่าวโทษด้วย 
ถ้อยค�ารุนแรง 

- ด้านสิทธิเสรีภาพ ภาพล้อสะท้อนถึงความมีอิสระในการแสดงความคิดความเห็น 
และเสรีภาพ ที่คนในสังคมได้รับในการแสดงออกเก่ียวกับเรื่องราว เหตุการณ์ และบุคคล 
โดยเฉพาะบุคคลสาธารณะ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อันเป็นช่องทางที่แสดงถึงการมีส่วนร่วม 
ในความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งยังเป็นช่องทางเพื่อให้ข้อเสนอแนะ ติชม เพื่อกระตุ้นเตือน  
ก่อให้เกดิความฉกุคดิ สร้างความตระหนกัต่อหน้าที ่ต่อการกระท�าหรอืพฤตกิรรม ขณะเดยีวกนั  
ยังเป็นการแสดงถึงการเฝ้าติดตามตรวจสอบผลงานและพฤติกรรมของบุคคลและหน่วยงาน 
ต่าง ๆ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบสังคมและประเทศอีกทางหนึ่ง   

- ด้านความนิยม ภาพล้อสะท้อนให้เห็นความสนใจ ความนิยม ตลอดจนสิ่งต่าง ๆ   
ทีอ่ยู่ในความจดจ�าของคนในสงัคมในช่วง เวลาน้ัน ไม่ว่าจะเป็นข้อมลูข่าวสารการเมอืง เหตกุารณ์
ส�าคัญ บุคคลส�าคัญ วัตถุสิ่งของ รวมถึงข่าวสารความบันเทิง ทั้งภาพยนตร์ ละคร  มิวสิควีดิโอ
เพลง ล้วนถูกน�ามาใช้เป็นเครื่องมือในการผลิตภาพล้อด้วยเช่นกัน

ภาพล้อ  ถือได้ว่าเป็นเคร่ืองมอืทีค่นในสงัคมกลุ่มหนึง่ใช้เพือ่เป็นช่องทางในการแสดงออก
ทางความคิดความเห็น การวิพากษ์วิจารณ์ในท�านองหยอกเย้าหรือหยิกแกมหยอก เนื้อหา 
ในภาพล้อส่วนใหญ่มุ่งสะท้อนถึงพฤติกรรม บุคลิกลักษณะ ผลงาน รวมถึงความรู้ความ
สามารถของบุคคล ท่ีอาจเรียกว่าเป็น “บุคคลสาธารณะ” โดยแฝงการหยอกเย้า เย้าแหย่ 
เสียดสี  ประชดประชัน ต�าหนิติเตียนหรือก่นด่า ซึ่งบางครั้งใช้ถ้อยค�ารุนแรง ส�าหรับบุคคลผู้ไม่
เกีย่วข้องคงมองแบบมอีารมณ์ขบขัน แต่ส�าหรับผู้ถกูล้อซึง่เป็นผูถ้กูพาดพงิโดยตรงคงมคีวามรูส้กึ 
ต่างออกไป หากเน้ือหาในภาพล้อเป็นไปในท�านองบอกเล่าข้อมูลประเภทข้อเท็จจริง  
คงไม่กระทบต่อความรู้สึกหรือจิตใจเท่าใด หากจะกระทบบ้างก็คงไม่มากจนเป็นที่รบกวน
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จิตใจ ในทางตรงข้าม ผู้ถูกล้อบางคนอาจมองอย่างมีอารมณ์ขันร่วมหรือรู้สึกสนุกไปกับการ
หยอกเย้าด้วยภาพก็เป็นได้ แต่หากเนื้อหาในภาพล้อน�าเสนอเป็นข้อมูลเชิงลบที่แฝงการเสียดสี  
ประชด ประชัน ต�าหนิติเตียน หรือกล่าวโทษถึงขั้นต่อว่าด้วยถ้อยค�ารุนแรงหรือหยาบคาย   
ผู้ได้รับผลกระทบย่อมเกิดความรู้สึกไม่ดี เช่น ไม่สบายใจ ไม่พอใจ ขุ่นเคืองใจ หรือถึงขั้น
โกรธหรือแค้นเคืองเป็นธรรมดา อย่างไรก็ตาม ด้วยสถานภาพของความเป็นบุคคลสาธารณะ 
 ย่อมต้องท�าใจยอมรับค�าวิพากษ์วิจารณ์อย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก คิดในแง่ดี หากเน้ือหาและน�้า
เสยีงทีแ่ฝงในภาพล้อเป็นส่ิงสะท้อนจากความจรงิหรอืเป็นการแสดงความคดิเหน็อย่างเป็นกลาง  
ไม่อคตหิรอืเลอืกข้าง กน่็าจะเป็นประโยชน์  เพราะภาพล้อเหล่านีจ้ะเป็นเสมอืนกระจกเงาทีช่่วย
สะท้อนให้เห็นว่าตนเป็นอย่างไรในสายตาของคนในสังคม ทั้งนี้ด้วยธรรมชาติของคนท่ีมักมอง
ข้ามความผดิพลาดหรอืข้อบกพร่องของตนเอง แต่หากผูถ้กูล้อสามารถเปิดใจกว้าง รบัฟังค�าตชิม
หรอืค�าวพิากษ์วจิารณ์ได้  ภาพล้อเหล่านีก้จ็ะเป็นเครือ่งมอืในการกระตุ้นเตือนตนได้เป็นอย่างดี

ในทางกลับกัน  ผู้ผลิตภาพล้อก็ควรสะท้อนภาพและเนือ้หาตามความเป็นจริง ไม่ใส่ร้าย
ป้ายสีหรือแต่งเติมให้เกินความเป็นจริง  แสดงความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์ด้วยใจเป็นกลาง 
ไม่อคต ิหลกีเลีย่งการใช้ถ้อยค�าภาษารุนแรง หยาบคาย และให้ความส�าคญักบัเรือ่งการใช้ภาษา
อย่างถกูต้อง* หลกีเลีย่งการใช้ภาพทีมี่ลกัษณะไม่สภุาพหรอือนาจาร เพราะภาพลกัษณะดังกล่าว
ย่อมแสดงถงึความเอนเอยีงไม่เป็นกลางหรอืแสดงถงึความมอีคตสิงู ภาพลักษณะน้ันย่อมจะขาด
ซึ่งความน่าเชื่อถือ ขาดซึ่งการยอมรับและความสนใจจากคนส่วนใหญ่ในสังคม ฉะนั้น ภาพล้อ 
ที่ดี นอกจากจะท�าขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความคิดเห็น เพื่อวิพากษ์วิจารณ์ หรือเพื่อร้องบอก 
ให้สังคมได้รับรู้ด้วยการแฝงอารมณ์ความรู้สึกและแฝงอารมณ์ขันแล้ว ภาพล้อควรสะท้อนภาพ
บรบิทในสังคมในเวลานัน้ตามความเป็นจรงิ ถกูต้องและเป็นธรรม  เพือ่จะได้ใช้เป็นเครือ่งมอืหนึง่
ในการบันทึกเหตุการณ์เรื่องราวและความรู้สึกนึกคิดของคนในสังคม ผ่านศิลปะการถ่ายทอด
ความหมายด้วยภาพและด้วยศิลปะในการใช้ภาษาอย่างมีอารมณ์ขัน 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสื่อสังคมออนไลน์เป็นสื่อใหม่ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้สื่อท�าหน้าที่
ได้ทั้งในฐานะผู้ส่งสารและผู้รับสาร ขณะเดียวกัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสาร 
ก็ช่วยให้การใช้งานผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นเรื่องง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น  ด้วยเหตุนี้ หากผู้ใช้สื่อ
เปลี่ยนบทบาทเป็นผู้ส่งสารโดยขาดวิจารณญาณ ขาดการยั้งคิด ย่อมส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น
และสังคมในวงกว้างได้ เช่น การสร้างภาพล้อเชิงเสียดสี ต�าหนิ ก่นด่า และท้ายสุดอาจส่งผล 
กระทบโดยตรงต่อผู้ส่งสาร ดังน้ัน ส่ิงที่ผู้ใช้ส่ือสังคมออนไลน์ในปัจจุบันควรระมัดระวัง คือ  
การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน  

* จากข้อมูลพบว่า มีภาพล้อบางภาพสะกดค�าผิด  ได้แก่ค�าว่า  “ภาพยนตร์”  สะกดผิดเป็น “ภาพยนต์” ในข้อความว่า “ท่วมแล้วทุก

โรงภาพยนต์”   และค�าว่า “ศีรษะ” สะกดผิดเป็น “ศรีษะ”  ในข้อความว่า  “...สู่ละครน�้าเน่าเคล้าน�้าตาสุดระทมขมขื่นมึนศรีษะ”)     
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ปัจจุบันการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้น เนื่องจากสื่อ 
ดังกล่าวเป็นสื่อท่ีเข้าถึงคนกลุ่มใหญ่ในสังคม ท่ีอาจสร้างผลกระทบในวงกว้างได้ง่าย ปัจจุบัน
จึงมีกฎหมายว่าด้วยการกระท�าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ได้แก่ พระราชบัญญัติว่าด้วยการ 
กระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ท่ีมีบทลงโทษทั้งโทษปรับและโทษจ�าคุก   
เพื่อมิให้เกิดการกระท�าความผิดเกี่ยวกับการสร้างภาพ ข้อความ การแชร์ภาพ หรือข้อความ  
ทีจ่ะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสยีหายต่อบคุคลอ่ืนหรอืสงัคมโดยรวม  ผูใ้ช้สือ่สงัคมออนไลน์
ทกุคนจงึควรจะศกึษากฎหมายการใช้คอมพวิเตอร์ และใช้สือ่สงัคมออนไลน์ด้วยความตระหนกั
และระมัดระวังมากยิ่งขึ้นด้วย

8.  กิตติกรรมประกำศ

งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประจ�าปีการศึกษา 2557    
โดยมี อาจารย์ปานชัย พูนวัตถุ อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ   
คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นผู้แปลบทคัดย่อภาษา
อังกฤษ ซึ่งผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง และขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจ
แก้บทความนี้อย่างละเอียด พร้อมให้ค�าแนะน�าและให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง   
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
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