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บทคัดยอ 
 

การคนควาแบบอิสระฉบับนี้ มุงทําการศึกษาถึงกระบวนการการออกแบบตัวการตูน
ลอเลียนนักการเมืองไทย ซ่ึงเปนการคัดเลือกนักการเมืองไทยท่ีมีบทบาทสูงในชวงป พ.ศ.2548 - 

2550 โดยทําการคัดเลือกบุคคลท่ีเปนนักการเมือง โดยต้ังอยูบนหลักเกณฑพื้นฐาน 2  ประการ คือ 
ตําแหนงหนาท่ี และความถ่ีของขาวท่ีถูกนําเสนอจากการพาดหัวขาวใหญบนหนาปก และขาวรอง
บนหนาปกของหนังสือพิมพรายสัปดาห ในชวงป พ.ศ. 2548 - 2550  แลวทําการจัดลําดับ
ความสําคัญบุคคลท่ีเปนนักการเมือง ซ่ึงถูกนําเสนอเปนขาว นํามาศึกษาวิเคราะหเพียง 5 อันดับ 
จากน้ันคัดเลือกขาวสําคัญ ของนักการเมืองท้ัง 5 คน คนละ 5 ขาว เพื่อวิเคราะหโดยหลักการการ
เปรียบเทียบเชิงอุปมาอุปไมย แลวออกแบบเปนตัวการตูนนักการเมือง 5 คน คนละ 5 แบบ รวมเปน
ตัวการตูน 25 แบบ ท่ีใชเปนสัญลักษณใหเขาใจพฤติกรรมนักการเมืองตามสาระของขาว 

จากการศึกษาพบวา การออกแบบตัวการตูนการเมืองท้ัง 25 แบบ ทําใหทราบแนวทางการ
ออกแบบตัวการตูนท่ีนําไปปฏิบัติไดจริง ผูสนใจเร่ืองการออกแบบตัวการตูนสามารถนําแนว
ทางการออกแบบไปใช  และผลจากการศึกษาคร้ังนี้  ผูสนใจสามารถนําตัวการตูนท่ีออกแบบไป
เผยแพรไดโดยผูเขียนไดสละสิทธ์ิเพื่อประโยชนตอวงการศิลปะ และสังคมไทย เพื่อนําไปใช
ประโยชนเพื่อศึกษา และเพ่ือพัฒนาการออกแบบตัวการตูนการเมืองสําหรับใชกับเหตุการณ
การเมืองท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
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ABSTRACT 
 
 

The main objective of this independent study is to investigate design processes 
of Thai politician caricatures by choosing characters of Thai politicians who have 
played important role in Thai politic from 2005 to 2007. The selection of these 
politicians bases on 2 conditions: the importance of political position and the 
frequency of political news which has been broadcasted in the main and sub headlines 
of Thai weekly newspapers from 2005 to 2007. Five of the most important political 
news of the first five selected politicians from above processes is chosen to be 
investigated. Characters of these five Thai politicians will be analyzed, studied and 
developed into their new personal caricature design. It is worth nothing that by using 
metaphor theory the essence of particular news will be decoded and recreated into 
symbolic designs and pictures which, then, will be combined with each politician 
caricatures for better understanding of Thai politicians’ behaviors as well as the whole 
idea of earch news. 

It is found that the experimental design of 25 Thai politician caricatures helps 
to know more about how to design caricatures in practice. Also, people who are 
interested in caricature design have the right to use knowledge and caricature designs 
found in this thesis to improve their own understanding and design skill. Since this 
thesis is produced as a “copy left” concept. 

 

 
 

 
 

 

 


