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1.บทนำ
ควำมสำคัญและควำมเป็ นมำของปัญหำ
สื่ อการ์ ตูนถูกนาเสนอออกมามาอย่างหลากหลายรู ปแบบ จากการ์ ตูนเล่มละบาทหนังสื อ
การ์ ตูน (Comics) ภาพยนตร์ การ์ ตูน (Animation Movie) การ์ ตูนทางโทรทัศน์ (Animation Series)
จนมาถึงยุคปั จจุบนั สื่ อการ์ ตูนถูกนามาใช้ให้เป็ นภาพตัวแทน (represent amen) ในการสื่ อสารผ่าน
เครื่ องมือสื่ อสารต่างๆ สื่ อการ์ ตูนจึงมีความสาคัญในยุคปั จจุบนั ในการสื่ อสารผ่านเครื่ องมือต่างๆ
โดยเฉพาะในสื่ อของภาพยนตร์ การ์ ตูน (Animation Movie) ซึ่ งเข้าถึ งง่ายต่อผูช้ มในสื่ อดังกล่าว
เพราะเข้าถึงง่ายไม่ใช่แค่กลุ่มเป้ าหมาย (Target group) ได้อย่างง่ายดายอีกด้วย อาจเป็ นเพราะการ
สร้ างตัวละครหลักของสื่ อการ์ ตูนที่มีตวั ดี และตัวละครร้ ายให้ถูกใจกลุ่มเป้ าหมาย (Target group)
การสร้างเรื่ องราว (story) หรื อรู ปแบบของสื่ อภาพยนตร์ การ์ ตูนที่ปัจจุบนั มีการ์ ตูนในรู ปแบบ 3 มิติ
(3D Animation) และ การ์ ตูน 2 มิติ (2D Animation) ที่มีออกมาอย่างต่อเนื่ องหลากหลายสายพันธ์
การ์ ตูนในประเทศต่างๆ
สื่ อการ์ ตูนก็มีการคิดออกแบบสร้ างลักษณะของตัวละครดี หรื อร้ ายโดยการใช้ลายเส้นในการ
ออกแบบให้ถูกใจกลุ่มเป้ าหมาย (Target group) ตามบริ บท (Context) ของประเทศนั้นๆ สื่ อดังกล่าว
ยังออกแบบสร้ างสรรค์ตวั ละครดี และร้ ายออกมาอย่างต่อเนื่ องในรู ปและบริ บทที่แตกต่างกันไป
ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจในเรื่ องของการใช้ลายเส้นในการออกแบบเพื่อสื่ อความหมายของลักษณะตัว
ละครที่ดีหรื อร้ ายของสื่ อการ์ ตูน จากการใช้แนวคิดเริ่ มแรกของการ์ ตูนที่เริ่ มจากการกาหนดของ
ลายเส้นก่อนที่ตวั การ์ ตูนที่ถูกออกแบบจะถูกนาไปผลิตในสื่ อการ์ ตูนแต่ละประเภทนั้นอย่างไร ตัว
ละครในการ์ ตูนจะถูกสื่ อสารออกมาได้อย่างไรว่าตัวการ์ ตูนจะดีหรื อร้ายนั้นถูกกาหนดด้วยตัวเนื้ อ
เรื่ องหรื อลายเส้นที่ทาให้ตวั ละครในการ์ ตูนเหล่านั้นสื่ อสารออกมาดี หรื อร้ ายอย่างไร ลายเส้นใน
การออกแบบตัวการ์ ตูนนั้นมีผลมากน้อยอย่างไร
หากจะกล่าวถึงเส้นเป็ นเพียงสิ่ งที่ถูกสร้างขึ้น เส้นเพียงเส้นเดียวไม่สามารถที่จะสื่ อสารได้ แต่
ถ้าหากเส้นถูกนามาประกอบกันหรื อถูกทาให้เกิดความหมายนอกเหนื อจากตัวมันเอง เส้นก็จะเกิ ด
ความหมาย หรื อที่เราเรี ยกว่า สัญญะ (Sign) เพื่อที่จะสร้างรหัส (Code) ในการสื่ อสารให้ผรู้ ับสาร
หรื อผูช้ มเข้าใจในการรับสารนั้นและรู ้ สึกไปตามรู ้สึกไปตามอารมณ์ของตัวการ์ ตูนนั้นๆ ผูว้ ิจยั ขอ
เรี ยกว่า รหัสของการ์ ตูน (Cartoon Code) (ประสบโชค นวพันธ์พิพฒั น์ .มปป. 2540.)ซึ่ งผูว้ ิจยั มี
ความสนใจเรื่ องของใช้ลายเส้นในการสื่ อสารผ่านตัวการ์ ตูนที่ถูสร้างขึ้นจากเส้นต่างๆที่มาประกอบ

2

กันจนเป็ นกาสร้างสรรค์สัญลักษณ์เฉพาะขึ้น (Icon) ทาให้ผรู ้ ับสารหรื อผูช้ มได้ทราบว่านี่ คือการ์ ตูน
ตัวดีหรื อการ์ ตูนตัวร้ ายจากในบริ บท (Context) ของการ์ ตูนที่มีเนื้ อเรื่ องกากับ ลายเส้นมีบทบาท
สามารถสื่ อสารให้ผรู้ ับสารได้ทราบถึงความดีหรื อร้ายของตัวการ์ ตูนได้ ผ่านการสื่ อสารของการ
ออกแบบลัก ษณะของตัวการ์ ตูนโดยการใช้ล ายเส้ นต่ างๆ โดยใช้แนวคิ ดเกี่ ยวกับ สัญญะ (Sign)
กระบวนการสื่ อความหมาย ความหมายตรง ความหมายแฝง การสื่ อสารด้วยภาพตัวแทน (represent
amen) ว่าลายเส้นที่ถูประกอบสร้างมานั้นสื่ อสารให้ผรู ้ ับสารเข้าใจหรื อรับรู ้ได้อย่างไรว่าตัวการ์ ตูน
ตัวนี้ดีหรื อร้ายอย่างไร การใช้รหัสเพื่อการจัดระบบของสัญลักษณ์ แนวคิดเกี่ยวกับลายเส้น (Line)
เพื่อศึกษาความรู ้ สึกของเส้นในเชิ งทัศนศิ ลป์ ว่าถูกตี ความออกมานั้นสื่ อสารออกมาอย่างไร การ
สื บ ค้น รื้ อสร้ า ง (Deconstruction) เพื่ อ รื้ อโครงสร้ า งจากภายนอกสู่ ต้น ทางการสร้ า งสรรค์ว่า มี
ลักษณะการใช้ลายเส้นริ เริ่ มย่างไร แนวคิดเกี่ ยวกับรหัสของการ์ ตูน (Cartoon Code) สื่ ออารมณ์
ออกมาเป็ นรู ปภาพหน้าตา การแสดงอารมณ์ ประกอบกับการออกแบบที่มีหลากหลาย และแนวคิด
การสื่ อสารยุคดิจิทลั (Communication Model in Digital Age) เพื่อหาข้อสรุ ปว่าลายเส้นสามารถ
สื่ อสารให้ผรู ้ ับสารเข้าใจได้อย่างไร
โดยตัวผูว้ ิจยั เองที่อยากจะศึกษาเรื่ องการสื่ อสารด้วยลายเส้นเพื่อบ่งบอกถึงลักษณะดี หรื อ
ร้ายของตัวการ์ ตูนเฉพาะเรื่ องที่คดั สรร เนื่ องจากตัวผูว้ ิจยั เองได้ทางานเป็ นอาจารย์สอนเรื่ องการ
สร้างสรรค์งานผลิตสื่ อการ์ ตูน 2 มิติ ที่ภาควิชาสื่ อดิจิทลั คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ตัว
ผูว้ ิจยั มี การวาดและออกแบบตัวการ์ ตูนอยู่เป็ นประจาที่ใช้สาหรับงานสอนรวมถึ งงานอื่ นๆ ของ
มหาวิทยาลัยและภายนอกจึงอยากที่ จะมี ความรู ้ ด้านการสื่ อสารผ่านทางลายเส้ นมากยิ่ง ขึ้ น เพื่ อ
พัฒนาตนเองให้มากขึ้นในการทางาน
1.2 ปัญหำนำวิจัย
ลักษณะการใช้ลายเส้นอย่างไรที่ส่งผลต่อการสร้างความหมายของตัวละครดีและร้ายของ
การ์ตูนในบริ บท ของการ์ตูนญี่ปุน ไทย ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริ กา
1.3 วัตถุประสงค์
สร้างความเข้าใจในการสื่ อสารด้วยลายเส้นเพื่อบ่งบอกถึงลักษณะดีหรื อร้ายของตัวการ์ ตูน
ในบริ บทที่ต่างกัน
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1.4 ข้ อสั นนิฐำน
ลักษณะการใช้ลายเส้นการสร้างความหมายของตัวละครดีและร้ายของการ์ตูนในบริ บท
ของการ์ตูนญี่ปุน ไทย ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริ กา
1.5 ขอบเขตของกำรวิจัย
งานวิจยั ชิ้นนี้ศึกษาการใช้ลายเส้นในการออกแบบเพื่อสื่ อสารลักษณะดีและร้ายของการ์ ตูน
ในบริ บทที่ต่างกันทั้งหมด 5 เรื่ อง คือ
1). วันพีชเดอะมูฟวี่ ตอน Z ของประเทศญี่ปุน ที่
ได้รับความนิยมสู งสุ ดในประเทศญี่ปุน และ ทัว่ โลก

2). ยักษ์ (YAK) เป็ นการ์ ตูนที่มีความคิดสร้างสรรค์
แปลกใหม่น่าสนใจเป็ นที่ได้รับความนิยมในประเทศ
ไทย โดยใช้เรื่ องรามเกียรติ์มาตีความใหม่ได้น่าสนใจ
มาก
3). ก้านกล้วยภาค 1 อีกเรื่ องหนึ่งของการ์ตูนไทย ที่ทา
ให้การ์ตูนไทยในยุคปัจจุบนั เปลี่ยนแปลงไปในทางที่
ดีข้ ึน เพราะได้รับความนิยมมาก ตัวละครออกมาได้
โดนใจและสวยงามไม่แพ้การ์ ตูนจากต่างประเทศ
4). The American Dad เป็ นการ์ตูนที่ได้รับความนิยม
มากในสหรัฐอเมริ กา
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5). A Cat In The Paris เป็ นการ์ตูนที่มีภาพที่สวยงาม
ของประเทศฝรั่งเศส และได้รับการคัดเลือกเข้าฉายใน
งาน World Film Festival of Bangkok 2014

1.6 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
เข้าใจเข้าใจในการสื่ อสารด้วยลายเส้นเพื่อบ่งบอกถึงลักษณะดีหรื อร้ายของตัว
การ์ ตูนในบริ บทที่ต่างกัน

