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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
งานวิจยั เรื่ อง “การสื่ อสารด้วยลายเส้นเพื่อบ่งบอกถึงลักษณะดีหรื อร้ายของตัวการ์ ตูน
เฉพาะเรื่ องที่คดั สรรค์” ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับสัญญวิทยา (Semi logy)
2.1.1 นิยามความหมายของสัญญวิทยา
2.1.2 Ferdinand de Saussure
2.1.3 Charles Sanders Peirce
2.1.4 Roland Barthes
2.2 ทฤษฏีการรื้ อสร้าง (Deconstuction)
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับลายเส้น (Line)
2.4 ความเหนือจริ ง (Hyperreality)
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับการ์ ตูน (Cartoon)
2.6 แนวคิดเกี่ยวกับรหัสการ์ ตูน (Cartoon Code)
2.7 แนวคิดการสื่ อสารยุคดิจิทลั (Communication Model in Digital Age)
2.1 แนวคิดเกีย่ วกับสั ญญวิทยา (Semi logy)
2.1.1 ทฤษฎีสัญศาสตร์
นิยามความหมายของสัญศาสตร์ “สัญศาสตร์ ” หรื อ “สัญวิทยา” มาจากคาว่า Semiotics
และ Semi logy ซึ่ งทั้งสองคามาจากรากศัพท์ภาษากรี กคาเดียวกัน คือ Semeion แปลว่า Sign หรื อ
สัญญะ Semiotics เป็ นคาที่นกั ปรัญญาชาวอเมริ กนั Charles S.Peirce ใช้และทาให้เป็ นที่ รู้จกั
แพร่ หลายในวงวิชาการในสหรัฐอเมริ กา ส่ วน Semi logy เป็ นคาที่นกั ภาษาศาสตร์ชาวสวิสผูม้ ี
ชื่อเสี ยงคือ Ferdinand de Saussure ตั้งขึ้น และเป็ นที่นิยมใช้ในหมู่นกั วิชาการชาวยุโรปสาหรับ
ความหมายของสัญศาสตร์ น้ นั Ferdinand de Saussure ได้อธิ บายถึงทฤษฎีน้ ีวา่ เป็ นการศึกษาถึงวิถี
ชีวติ ของสัญญะภายในสังคมที่สัญญะนั้นถือกาเนิดขึ้นมาโดยกล่าวว่า
“เมื่อขยายความคาว่า “วิถีชีวติ ” ของสัญญะให้กว้างขวางออกไป ก็จะหมายความถึง
การศึกษาการกาเนิด การเจริ ญ การแปรเปลี่ยน และการสู ญสลายของ สัญญะตัวหนึ่งๆ รวมทั้ง
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วิเคราะห์กฎที่อยูเ่ บื้องหลังวิถีชีวติ ดังกล่าว ศาสตร์ น้ ี จึงสอนเราให้รู้วา่ สัญญะประกอบขึ้นมาจาก
อะไรและกฎเกณฑ์ได้ควบคุมมัน1”
Ferdinand de Saussure และ Charles Sanders Peirce เป็ นผูว้ างรากฐานให้กบั ศาสตร์
ซึ่ งทั้งสองต่างทาการศึกษาถึงความสัมพันธ์โดยพยายามสารวจระบบของการเกิดสัญญะถึงแม้จะมี
แนวความคิดที่เหมือนกัน แต่วิธีการในการมองรู ปแบบและลักษณะการทางานของสัญญะของทั้ง
สองมีความแตกต่างกันอยู่ คือ Saussure จะทาให้น้ าหนักไปที่ภาษาที่ ใช้ในการสื่ อสารเป็ นหลัก
ส่ วน Charles Sanders Peirce นั้นจะทาความเข้าใจระบบเครื่ องหมายอื่นที่ไม่ใช่ภาษา
2.1.2 Ferdinand de Saussure
ตามแนวคิดของ Saussure สัญญะ (sign) ประกอบขึ้นมาจากองค์ประกอบหลัก 2ส่ วนคือ
รู ปสัญญะ (Signifire) ที่เราสามารถรับรู ้ผา่ นประสาทสัมผัส เช่น เสี ยงจากคาพูดที่ถูกเปล่งออกมา
และผูร้ ับสารรได้รับรู้ ความหมายสัญญะ (Signified) ที่เกิดขึ้นในใจของผูร้ ับสาร

ภาพที่ 2.1 องค์คประกอบของสัญญะตามแนวคิดแบบ Saussure
Saussure กล่าวถึงการจัดระบบสัญญะหรื อรหาสัญญะว่ามี 2 ระบบ คือความสัมพันธ์หรื อ
กระบวนทัศนื และความสัมพันธ์แนวระนาบหรื อวากยสัมพันธ์ โดยกล่าวไว้ดงั นี้ “ความสัมพันธ์
แบบกระบวนทัศน์ของสัญญะนี้เป็ นความสัมพันธ์แบบเปรี ยบเทียบความต่างบนความเหมือน ความ
ต่างทาให้แยกได้ เลือกได้ แทนค่าได้แต่ความเหมือนทาให้เกิดการโยง(association) ระหว่างหน่วยที่
ถู ก แยกหรื อ ถู ก แยกหรื อถู ก เลื อ กใช้ ก ับ หน่ ว ยที่ ไ ม่ ถู ก เลื อ ก เกิ ด เป็ นความสั ม พัน ธ์ แ บบโยง
(associative relation) ซึ่ งเป็ นวิธีการสร้างความหมายแบบหนึ่ งส่ วนวากยสัมพันธ์เป็ นความสัมพันธ์
แบบเรี ยงลาดับก่อน-หลัง (ในกรณี เป็ นประโยคหรื อเรื่ องเล่า) หรื อแบบจัดรวม (กรณี ที่เป็ นอวัจน
ภาษา)เราสามารถนสัญญะที่เลือกออกมาจากกระบวนทัศน์ชุดใดชุ ดหนึ่ งมาจัดรวมกับตัวอื่นๆเกิ ผ
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วจี เรื องพรวิสุทธิ์ “การบริ โภคสัญญะในการท่องเที่ยวของสังคมไทยร่ วมสมัย”
(วิทยานิพนธ์ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่ อศิลปะและการออกแบบสื่ อมหาวิทยาลัย เชียงใหม่, 2550, 12.
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เป็ นความหมาย หลัก ของการวิ เ คราะห์ แ บบนี้ จะให้ ค วามส าคัญ กับ องค์ ป ระกอบในระบบ
ความหมาย โดยจะเน้นการลาดับขั้นหรื อช่วงเวลาของเหตุการณ์หรื อปรากฎของสัญญะ2”
อาจพอสรุ ปได้ว่าการสร้ างและสื่ อความหมายในแบบ Saussure คือการใช้รหัสหรื อการ
เลื อกและรวม สัญญะอย่า งมี ระบบตามขนบหรื อกติ กาที่ชุ มชน สัง คมกาหนดไว้ ซึ งจะเกิ ดเป็ น
ความสัมพันธ์ที่มีความหมาย ความหมายสัญญะที่ถูกเลือกเกิดจากความหมายของสัญญะอื่นๆที่ไม่
ถูกเลือก และความหมายของสัญญะที่ถูกจัดรวมเกิดจากความสัมพีชนั ธ์ของสัญญะหนึ่ งๆกับสัญญะ
อื่นๆ ที่มาก่อน หลัง หรื อปรากฏรวมอยูใ่ นโครงสร้างเดียวกัน การเลือกหรื อที่ไม่เลือกการจัดรวมจึง
เป็ นการประกอบสร้างความหมาย ของ Saussure
2.1.3 Charles Sanders Peirce
Peirce มีความคิดเห็นแตกต่างจาก Ssussure ในเรื่ ององค์ประกอบของสัญญะ ซึ่งสาหรับ
Peirce แล้วสัญญะเป็ นรู ปแบบความสัมพันธ์ที่เกิดจาก ได้แก่ ส่ วน 3
 สื่ อกลางหรื อพาหนะที่นความคิดไปสู่ ผรู ้ ับ เรี ยกว่า “represent amen”
 ความคิดที่แปลได้จากสัญญะเรี ยกว่า “interpretant” คือส่ วนของความหมาย
 วัตถุอา้ งอิง (object หรื อ referent) ที่ represent amen สื่ อในฐานะเป็ นภาพตัว
แทน ซึ่ งอาจเป็ นสิ่ งของหรื อสถานการณ์ที่มีความเกี่ยวโยงมาจากการรับรู ้สื่อกลางนั้นๆ
ซึ่ งจัเห็ นว่า represent amen เทียบได้กบั “รู ปสัญญะ” (signifier) และ interpretant จะ
ใกล้เคี ยงกับ “ความหมายสัญญะ” (Signified) ของ Ssussure แต่ย งั มี ความแตกต่างเพราะ
Interpretant จะรวมความหมายที่เกิ ดจากสัญญะและเกิ ดจากตัวผูส้ ัมผัสสัญญะนั้นๆ interpretant
ไม่ใช่ตวั ผูแ้ ปลสัญญะแต่ขอเป็ น “ผล” ของการที่สัญญะสัมผัสผูใ้ ช้ จึงรวมเอาประสบการณ์ของผูใ้ ช้
ที่มีต่อ “ของจริ ง” (object) เอาไว้ในความหมายด้วย

สิ รตากร ส่งน้อย “การวิเคราะห์ฉากละครโทรทัศน์เรื่ องเสาร์ ภักดี ของฉลอง 5วิจิตร” (วิทยานิพนธ์ศิลปะศาสตร์
มหาบัณฑิต คณะวิทยากหารจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่, 2555), 10.
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ภาพที่ 2.2 ตัวอย่างแสดงการเปลี่ยนสถานะขององค์ประกอบของสัญญะ
ที่สามารถนาไปสู่ การเกิดสัญญะตัวใหม่ต่อ
Peirce ได้จดั แบ่งสัญญะออกเป็ น 3ประเภทตามสัมพันธ์ของสัญญะกับของจริ งที่
ถูกแทนที่ ดังนี้
 Icon หรื อ “รู ปเหมือน” เป็ นเครื่ องหมายที่มีรูปร่ างลักษณะ หรื อคล้ายกับของจริ ง หรื อสิ่ ง
ที่ มนั บ่ งถึ งและสามารถเข้าใจได้ง่ าย ตัวอย่างเช่ นภาพถ่ าย แผนที่ ป้ ายจราจรแม้ก ระทัง่
คาพูดบางคาที่สามารถเลียนเสี ยงธรรมชาติ
 Index/indices หรื อ “ดัชนี” เป็ นเครื่ องหมายที่มีความเชื่อมโยงแบบเป็ นผลกันซึ่ งกันและกัน
โดยจะสามารถบ่งชี้ถึงสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ตัวอย่างเช่น เมื่อเห็นควันไฟ ซึ่ งจะเป็ นเครื่ องบ่งชี้ วา่ มี
ไฟไหม้
 Symbol หรื อ “สัญลักษณ์” เป็ นเครื่ องหมายที่แสดงถึงบางสิ่ งบางอย่าง ทีมี ความเชื่อมโยง
ระหว่างสัญลักษณ์กบั ของจริ งที่มนั อ้างอิงถึงนั้นไม่ใช่ความเชื่ อมโยงกันตามธรรมชาติแค่
เป็ นผลมาจากข้อ ตกลงของระเบี ย บ แบบแผนของสั ง คม ซึ่ งจะต้อ งอาศัย การเรี ย นรู้
ตัวอย่างเช่นภาษา เครื่ องหมายจราจร

ภาพที่ 2.3 ตัวอย่างของสัญญะแบบต่างๆ
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2.1.4 Roland Barthes
เป็ นนักสัญวิทยาชาวฝรั่งเศสที่มีอิทธิ พลอย่างมาก ซึ่ งเป็ นนักคิดที่เริ่ มนาเอามาวิเคราะห์
แบบสัญวิทยาไปใช้กบั วัฒนธรรมศึกษา แนวคิดสาคัญของ Barthes ที่จะกล่าวถึงเกี่ยวข้องกัลบ
ความหมายของสัญญะ โดยเขาเห็นว่าความหมายของสัญญะนั้นมีอยู่ ระดับ 2 ได้แก่
 Denotation เป็ นระดับความหมายตรง ที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างเป็ นกววิสัย (objecttive) เป็ น
ความหมายที่ผใู้ ช้เข้าใจตามตัวอักษร เป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไปตามข้อตกลงที่กาหนดขึ้นมา
จัดอยูใ่ นลักษณะของการอธิ บายหรื อพรรณนา (descriptive level)
 Connotation เป็ นระดับความหมายแฝง ที่เกิดขึ้นจากการตีความโดยอัตวิสัย (Subjective)
ขึ้นอยูก่ บั ตัวบุคคล จากประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้ประสบมาในชีวติ หรื อบริ บททางสังคม
วัฒนธรรม
ในผลงานที่ชื่อว่า “มายาคติ” (Mythologies) บาร์ ตส์ได้นาเราไปสู่ ความคิดเรื่ อง “มายาคติ
(Myth) ซึ่ งในชั้นต้นนี้ เราสามารถที่จะนิยามได้วา่ หมายถึงการสื่ อความหมายด้วยคติความเชื่อทาง
วัฒนธรรมซึ่ งถูกกลบเกลื่อนให้เป็ นที่รับรู ้เสมือนว่าเป็ นธรรมชาติ
Barthes เรี ย กกระบวนการในเปลี่ ย นแปลง ลดทอน ปกปิ ด อ าพราง บิ ดเบื อนฐานะการ
เป็ นสัญญะของสรรพสิ่ งในสังคมให้กลายเป็ นเรื่ องของธรรมชาติ เป็ นสิ่ งปกติธรรมดา หรื อเป็ นสิ่ ง
ที่มีบทบาทหน้าที่ในเชิ งใช้สอยแคบๆในสังคมว่า “กระบวนการสร้างมายาคติ ” และเรี ยกสิ่ งที่เป็ น
ผลลัพธ์ ผลผลิตของกระบวน การนี้ วา่ “มายาคติ” หรื อความคิด ความเชื่ อที่คนส่ วนใหญ่ในสังคม
ยอมรับโดยไม่ต้ งั คาถามและเป็ นความคิดความซื่ อที่สอดรับกับระบบอานาจที่ดารงอยูใ่ นสังคมใน
ขณะนั้น
ในระดับของภาษา ความหมายจะเกิดขึ้นจาการมีองค์ประกอบครบ 3 ส่ วนคือ
1. รู ปสัญญะ
2. ความหมายสัญญะ
3. สัญญะ
แต่ในระดับของประสบการณ์การรับรู ้ในชีวติ ประจาวันนั้น เราจะมองเห็นเพีบยงสอง
ส่ วน คือ รู ปสัญญะกับความหมายสัญญะเท่านั้น ซึ่งเป็ นผลรวมของรู ปและความหมายในระดับของ
มายาคติ ก็มีลกั ษณะ การทางานในรู ปแบบ โดยที่สัญญะในระดับของภาษาได้กลายไป มิติเช่นกัน 3
ซึ่ งหมายถึ งมันสามารถสื่ อความหมายได้เลยไม่จาเป็ นต้องอาศัยการ ายาคติ เป็ นรู ปสัญญะของม
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รวมตัวกันของรู ปสัญญะกับความหมายสัญญะอย่างในระดับของภาษา ดังที่ Barthes ได้อธิ บายทาง
วิชาการเกี่ยวกับแนวคิดดังกล่าวไว้ดงั นี้
“มายาคติเป็ นระบบสื่ อความหมายซึ่ งมีลกั ษณะพิเศษที่ มนั ก่อตัวขึ้นบนกระแสการการสื่ อ
ความหมายที่มีอยูก่ ่อนแล้ว จึงถือได้มายาคติเป็ นระบบสัญญะในระดับที่สอง สิ่ งที่เป็ นหน่วยสัญญะ
ในระบบแรกกลายมาเป็ นเพียงรู ปสัญญะในระบบที่สอง ขอย้าในที่น้ ี วา่ วัสดุสาหรับสร้างวาทะแห่ ง
มายาคติ เช่ น ภาษา ภาพถ่ าย ภาพวาด โปสเตอร์ พิ ธีก รรม วัตถุ ไม่ว่าในเบื้ องต้นนั้นจะมี ค วาม
แตกต่างหลากหลายเพียงใดก็ตาม แต่ครั้นเมื่อถูกจับยึดโดยมายาคติแล้ว ก็จะถูกทอนให้เหลื อเป็ น
เพียงรู ปสัญญะเพื่อสื่ อสิ่ งอื่นเสมอ3”

ภาพที่ 2.4 ตัวอย่างของสัญญะแบบต่างๆ ของ มายาคติ
โดยสามารถสรุ ปแนวความคิด มายาคติ ว่าคือ ความหมายแฝงของสัญญะตามข้อตกลงทาง
สังคมและ วัฒนธรรม ซึ่ งกระบวนการสร้างความหมายแฝงเกิดขึ้นเพื่อตัววสัญญะอันเป็ นผลรวม
ของรู ปและความหมายในระดับแรก อีกทั้งถูกนาไปใช้เป็ นรู ปสัญญะให้กบั สัญญะตัวอื่น โดยมีการ
ผูกโยงเข้ากับความหมายสัญญะใหม่ กลายเป็ น ระบบการสร้างความหมายชุดที่สอง4
จากทฤษฎีขา้ งต้น ผูว้ ิจยั สรุ ปแนวคิดเรื่ องสัญวิทยาได้วา่ “สัญญะ” คือ ทุกสิ่ งที่ถูกสร้างขึ้น
เพื่อใช้ในการสื่ อความหมายตามข้อตกลงกันของชุมชนหรื อสังคมนั้นๆ ไม่วา่ จะเป็ นการใช้ตวั อักษร

3

โรล็องด์ บาร์ตส์, มายาคติ Mythologies, พิมพ์ครั้งที่ 3, แปลโดย วรรณพิมล อังคศิริสรรพ (กรุ งทพฯ : โครงการ
จัดพิมพ์คบไฟ,2522 ), 71.
4

วรชัย รวบรวมเลิศ, โครงงานออกแบบเครื่ องประดับจากแนวคิดสิ่ งสมมุติ , 2555 :13)
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มาประกอบกันจนเกิดความหมาย หรื อการวาดภาพเพื่อเล่าเรื่ องราว จนมาถึงความเชื่อที่ถูกฝังลงใน
ใจของคนในชุมชนหรื อสังคมนั้นๆ แบ่งเป็ น 3 ข้อได้ดงั นี้
1. วัตถุจริ ง ซึ่ งเป็ นตัวอ้างอิงให้กบั สัญญะ
2. รู ปสัญญะ ซึ่งเป็ นสื่ อกลางที่ใช้สื่อสาร
3. ความหมายสัญญะ ที่เป็ นความเข้าใจหรื อภาพที่เกิดขึ้นในใจ
ภาพที่เกิ ดขึ้นในใจที่ เกิ ดขึ้ นจากกระบวนการของสัญญะไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่านั้น ภาพหรื อ
ข้อความนั้นๆ อาจถูกจาไว้ในใจจนเกิดเป็ น “ภาพฝังใจ (Stereotype)” และหากขุดค้นในใจของคน
ในชุ มชนหรื อสังคมนั้นก็จะพบกับ “มายาคติ” ที่ถูกสร้ างขึ้นตามความเชื่ อเพื่อสื่ อความหมายให้ดู
เป็ นเรื่ องที่เกิดขึ้นจริ งโดยธรรมชาติ โดยที่ผคู ้ นในชุ มชนหรื อสังคมนั้นๆไม่ทนั สังเกตว่านัน่ คือสิ่ งที่
ถูกสร้างขึ้นจาบริ บท (Context) ทางวัฒนธรรมนั้นๆ
จากการสรุ ปทฤษฎีสัญศาสตร์ขา้ งต้น ผูว้ ิจยั ได้นาผลการค้นคว้าเพื่อมาวิเคราะห์ถึง แนวคิด
ในเรื่ องของลายเส้น โดยจะทาการศึ กษาทั้งศึกษาจากการศึ กษาจาก บทความ หนังสื อ รู ปภาพที่
เกี่ ย วข้อ ง และ จากการสอบถามผู้รู้ ซึ่ งจะใช้ท ฤษฎี สั ญ ศาสตร์ เ ป็ นแนวทางในการวิเ คราะห์
แนวความคิดดังกล่าวได้
2.2 แนวคิดโครงสร้ างนิยม และ หลังโครงสร้ างนิยม (Structuralist & Post Structuralist
(Deconstruction))
ปรัชญาที่เรี ยกว่า Structuralist และ Post Structuralist นั้นเป็ นหนึ่ งในบรรดาผลิ ตผลทาง
ความคิดที่ทรงอิทธิ ผลที่สุดของศตวรรษที่ 19 และพัฒนาต่อมาในศตวรรษที่20 โดยนักวิชาการชาว
สวิสชื่อ Ferdinard de Saussure แนวคิดหลักก็คือ การที่ภาษาสื่ อสารได้น้ นั เป็ นเพราะความแตกต่าง
ที่มีอยู่ในโครงสร้ างของภาษาเอง หาใช่ จากการที่มนั ไปสัมพันธ์กบั ความเป็ นจริ งภายนอกระบบ
ภาษาไม่ ตัวอย่างเช่นคาว่า ห-มู ไม่ได้มีความสัมพันธ์อนั ใดกับสัตว์สี่เท้ากิ นจุชอบนอนแต่อย่างใด
แต่ที่คาว่าหมูสามารถสื่ อสารได้เป็ นเพราะมันแตกต่างจากคาว่า ห-ม-า เป็ นต้น จะเห็นได้วา่ การที่คา
ว่าหมู สามารถสื่ อสารได้ถึงสัตว์สี่เท้ากิ นจุได้น้ นั เป็ นเพียงข้อตกลงทางวัฒนธรรม (Convertion)
เท่านั้น ซึ่ งในวัฒนธรรมอื่นก็อาจจะสื่ อถึงสัตว์ชนิดนี้ดว้ ยคาว่า P-i-g เท่านั้น และมันจะแตกต่างจาก
คาว่า หมา ก็ในระบบโครงสร้างของตัวภาษาเอง ซึ่ งเป็ นที่มาของชื่อภาษาศาสตร์ แบบ Structuralist
และพัฒนาต่อมาจนเป็ น Post Structuralist (Deconstruction) ในความคิดทั้งสองแบบนี้ การสื่ อ
ความหมายจะกระทาโดยการใช้รหัส ซึ่ งเป็ นระบบการสื่ อความหมายที่เกิ ดจากการตกลงร่ วมกัน
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ของคนในสังคม ว่าจะใช้เครื่ องหมายจานวนหนึ่ งเพื่อแทนที่ความคิดที่ตอ้ งการสื่ อถึงกัน เช่น ภาษา
ก็เป็ นรหัสประเภทหนึ่ งในรหัสหน่ วยหนึ่ งจะประกอบด้วยหน่วยสื่ อความหมายที่เรี ยกว่าสัญญะ sign จานวนหนึ่ ง สัญญะหนึ่ งหน่ วยจะเป็ นการเกาะเกี่ ยวกันระหว่างรู ปสัญญะ - signifier และ
ความหมายสัญญะ - signified (ดังภาพที่ 2.1 องค์คประกอบของสัญญะตามแนวคิดแบบ Saussure
หน้าที่ 6 ) นอกจากภาษาและบรรดาเครื่ องหมายสื่ อความ (เช่นสี แดง-หยุด, สี เขียว-ไป) อีกจานวน
มากแล้ว บรรดาสิ่ ง ของต่ า งๆในวัฒ นธรรมก็ ส ามารถสื่ อ ความหมายที่ มี ท้ งั ระดับ ของการสื่ อ
ความหมายตรง และ ระดับของความหมายแฝง ซึ่ งความหมายแฝงนั้นเป็ นความหมายในระดับ
วัฒนธรรม
ในกระบวนการสื่ อความนั้นความหมายแฝงก็คือ การที่รูปสัญญะและความหมายสัญญะได้
รวมตัวกันเป็ นรู ป สั ญ ญะตัวหนึ่ ง เพื่ อ สื่ อ ความหมายในระดับ ที่ ลึ ก ไปกว่า ความหมายธรรมดา
ยกตัวอย่างเช่นคาว่า โยเกิร์ต ซึ่ งในระดับของความหมายตรง จะหมายถึงอาหารชนิดหนึ่ง ซึ่ งทามา
จากนมเปรี้ ยว แต่ถา้ เราอ่านนวนิ ยายเรื่ องหนึ่ งที่พูดถึงการกินนมเปรี้ ยวชนิ ดนี้ โดยวัยรุ่ นเราก็จะเห็น
ได้ว่ารู ปสัญญะ-โยเกิ ร์ต จะสื่ อความถึ งความเป็ นคนรุ่ นใหม่ได้ดว้ ยซึ่ งความหมายในระดับนี้ เป็ น
ความหมายในระดับของสังคม-วัฒนธรรม ดังอธิ บายได้ดว้ ยแผนผังนี้ (อ่านจากล่างขึ้นบน)

ภาพที่ 2.5 ตัวอย่างความหมายในระดับของสังคมวัฒนธรรมภาพจาก http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=bysiamsak&group=7
โดยเหตุที่พฒั นามาจากระบบภาษา การศึกษาที่ได้รับอิทธิ พลกลุ่มแรกสุ ดจากปรัชญาทั้ง
Structuralist และ Post Structuralist นี้จึงเป็ นการวิจารณ์วรรณคดี ซึ่งทาให้การวิจารณ์เปลี่ยนแปลง
จากการค้นหาคุณค่าซึ่ งแฝงมากับหนังสื อ (ไม่วา่ จะในเชิงจริ ยธรรม หรื อในเชิงสุ นทรี ยศาสตร์ ) มา
เป็ นการค้นหาว่าการสื่ อความในวรรณกรรมนั้นกระทาได้อย่างไร ภายใต้โครงสร้างของวรรณกรรม
นั้นเอง ซึ่ งเมื่อรื้ อออกเป็ นส่ วนๆเพื่อดูวา่ นอกจากจะสื่ อความได้อย่างไรแล้ว ยังดูวา่ มีมายาคติ
(Myth) ใดที่พยุงความคิด-ความเชื่อของระบบนั้นอยูแ่ ล้วประกอบสร้างขึ้นใหม่เพื่อให้เกิดการสื่ อ
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ความแบบใหม่ ทั้งนี้จะเห็นได้วา่ เป็ นกระบวนการสองแบบด้วยกันคือ รื้อและสร้ าง
Post Structuralist
Post Structuralist เป็ นส่ วนที่พฒั นาต่อจาก Structuralist ซึ่ งเป็ นทฤษฏีทางสังคมศาสตร์
การพิจารณาโครงสร้างของภาษาเป็ นเพียงแบบหนึ่ งของทฤษฏี ในกลุ่ม Structuralist ภายหลังจาก
นักสังคมศาสตร์ ได้พฒั นาทฤษฎี ต่อเนื่ องจนเป็ น Post Structuralist มีขอ้ เสนอทฤษฎี หนึ่ งของ
Jacques Derrida ที่พฒั นาต่อในการพิจารณาโครงสร้างของภาษา และเค้าเรี ยกมันว่า การรื้ อสร้าง
(Deconstruction) ซึ่ งได้ถูกสถาปนิ กนาไปตีความต่อจนเกิดเป็ นสถาปั ตยกรรมแบบ Deconstruction
การรื้อสร้ าง (Deconstruction)
Jacques Derrida เป็ นนักปรั ชญาชาวฝรั่งเศส เขาได้เสนอแนวคิ ดที่ เรี ยกว่าการรื้ อสร้ าง
(Deconstruction) การรื้ อสร้ า ง (Deconstruction) คื อวิธี การอ่า นตัวบท (text) ที่ ทาให้ค้นพบ
ความหมายอื่นๆที่ตวั บทกดทับเอาไว้ เป็ นการหาความหมายของความหมายหรื อความหมายอื่นๆ
(polysemy) ความหมายอื่นๆหมายถึง ความคลุ มเครื อของคาหรื อวลี ที่มีความหมายมากกว่าสอง
อย่างขึ้นไปเมื่อใช้ในบริ บทที่ต่างกัน เช่น คาว่า "ขัน" ที่เป็ นทั้งคานาม หมายถึงภาชนะตักน้ า เป็ นทั้ง
คาวิเศษณ์ หมายถึ งอาการน่ าหัวเราะ เป็ นค ากริ ยาหมายถึ งการทาให้ตึง ทาให้แน่ น และคากริ ย า
หมายถึงอาการร้อง เป็ นเสี ยงของนกหรื อไก่ วิธีการรื้ อถอนจะแสวงหารายละเอียดว่าตัวบทได้บดบัง
เงื่อนไขอะไรบางอย่างที่เป็ นพื้นฐานของตัวมันเองเอาไว้โดยไม่รู้ตวั เงื่อนไขเหล่านี้ แย้งกับตรรกะที่
ตัวบทนั้นเสนอออกมา การวิเคราะห์หาจุดที่ระบบกดทับไว้พบแล้วดึงออกมาให้เห็นจะเป็ นการรื้ อ
สร้ างของตัวบทนั้นๆเผยให้เห็ นความย้อนแย้งในโครงสร้ างเดิม วิธีการรื้ อสร้ างคือ การรื้ อให้เห็ น
ความหมายที่ถูกกดทับไว้
จากความหมายที่ของความหลากเลื่อน Jacques Derrida จึงเสนอว่า การรื้ อสร้าง คือ การ
วิเคราะห์กระบวนการที่สิ่งหนึ่ งซึ่ งเคยนิ ยามตนเองด้วยการขจัดสิ่ งอื่นที่มิใช่ตนเองออกไป กลับถูก
รุ กล้ าโดยสิ่ งอื่นซึ่ งถูกปฏิเสธไปในตอนแรก
หลัก การส าคัญ ของการรื้ อสร้ า ง คื อ การวิ เ คราะห์ ก ารท างานของคู่ ต รงข้า ม (binary
opposition) ในโครงสร้ า งลึ ก ของความคิ ดและวัฒนธรรมตามทฤษฎี โครงสร้ างนิ ย ม Jacques
Derrida เชื่ อว่าในการวิเคราะห์การทางานของคู่ตรงข้าม เช่น ธรรมชาติ-วัฒนธรรม ชีวิต-ความตาย
ดี -เลว สว่าง-มืด ฯลฯ เราจะสามารถเน้นย้ า (highlight) และวิพากษ์พลังตรงข้ามของวัฒนธรรม
ชั้นสู ง (high culture) กับวัฒนธรรมมวลชน (mass culture) ความเป็ นคู่ตรงข้ามของสองแนวคิดนี้
วัฒนธรรมมวลชน คือ "ส่ วนอื่ นที่ น่ารั งเกี ยจ" ของวัฒนธรรมชั้นสู ง ดังนั้นความเป็ น"ชั้นสู ง" ก็
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ปฏิ เ สธความเป็ น "มวลชน" โดยถื อ ว่า เป็ นสิ่ ง แปลกปลอม แต่ ก็ จ าเป็ นต้อ งมี ไ ว้เ พื่ อ ให้ ส ร้ า ง
ลักษณะเฉพาะหรื ออัตลักษณ์ของความเป็ น "ชั้นสู ง" ได้ การให้นิยามคาว่าชั้นสู งจาต้องนิ ยามโดย
อ้างไปถึ งคาว่ามวลชนตามแนวความคิดดิ ฟเฟร้ องซ์ หรื อการอ้างต่อไปเป็ นทอดๆ คาคุณศัพท์ที่
อธิ บายโดยการอ้างถึ งลักษณะของวัฒนธรรมชั้นสู ง เช่ น active ก็ จะถู กอธิ บายโดยการอ้างถึ ง
ลักษณะของวัฒนธรรมมวลชนว่า passive จากการรื้ อสร้างตัวบทเช่นนี้ Jacques Derrida เชื่ อว่าเรา
จะได้พบสิ่ งที่ตวั บท "เสแสร้างว่าไม่จาเป็ นต้องมี แต่จริ งๆแล้วกลับจาเป็ นหรื อขาดไม่ได้" เขาเรี ยก
สภาวะที่พบจากการรื้ อสร้างว่า สิ่ งที่หายไปที่ดารงอยู่ (the present absences) หรื อความเงียบที่กาลัง
ผลิตอยู่ (productive silences) บางครั้งเชิ งอรรถของบทความบางบทจึงสาคัญมากกว่าตัวเนื้ อเรื่ อง
เพราะมันบอกสิ่ งที่เป็ นรายละเอียดเพิม่ เติมหรื อข้อมูลเล็กๆน้อยๆ ที่ผเู ้ ขียนไม่ตอ้ งการนามาไว้ในตัว
เนื้ อเรื่ อง เพราะมันขัด แย้ง กับ ตัวเรื่ อง การรื้ อ สร้ า งเป็ นเรื่ องของการตี ค วามตัวบทมากกว่า การ
แสวงหาความจริ งจากตัวบท5

2.3 แนวคิดเกีย่ วกับลายเส้ น (Line)
เส้น หมายถึง ร่ องรอยที่เกิดจากเคลื่อนที่ของจุด หรื อถ้าเรานาจุดมาวางเรี ยงต่อ ๆ กันไปก็
จะเกิดเป็ นเส้นขึ้น เส้นมีมิติเดียว คือ ความยาว ไม่มีความกว้าง ทาหน้าที่เป็ นขอบเขต ของที่วา่ ง
รู ปร่ าง รู ปทรง น้ าหนัก สี ตลอดจนกลุ่มรู ปทรงต่าง ๆ รวมทั้งเป็ นแกนหรื อ โครงสร้างของรู ปร่ าง
รู ปทรง เส้นเป็ นพื้นฐานที่สาคัญของงานศิลปะทุกชนิด เส้นสามารถให้ความหมาย แสดง ความรู้สึก
และอารมณ์ได้ดว้ ยตัวเอง และด้วยการสร้างเป็ นรู ปทรงต่าง ๆ ขึ้น เส้นมี 2 ลักษณะคือ เส้นตรง
(Straight Line) และ เส้นโค้ง (Curve Line) เส้นทั้งสองชนิ ดนี้ เมื่อนามาจัดวางในลักษณะต่าง ๆ กัน
จะมีชื่อเรี ยกต่าง ๆ และให้ความรู ้สึกที่แตกต่างกันอีกด้วย ลักษณะของเส้น
เส้ น

ความรู้ สึกทีเ่ กิดขึน้ จากเส้ น
1. เส้นตั้ง หรื อ เส้นดิ่ง ให้ความรู้สึกทางความสู ง สง่า มัน่ คง แข็งแรง
หนักแน่น เป็ นสัญลักษณ์ของความซื่อตรง

ชัยยศ อิษฎ์วรพันธุ,์ วารสารอาษา.
สุภางค์ จันทวานิช, ทฤษฎีสังคมวิทยา, สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551, 234-238.
5
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2. เส้นนอน ให้ความรู้สึกทางความกว้าง สงบ ราบเรี ยบ นิ่ง ผ่อนคลาย

3. เส้นเฉียง หรื อ เส้นทแยงมุม ให้ความรู้สึก เคลื่อนไหว รวดเร็ ว ไม่
มัน่ คง
4. เส้นหยัก หรื อ เส้นซิกแซก แบบฟันปลา ให้ความรู้สึก เคลื่อนไหว
อย่างเป็ น จังหวะ มีระเบียบ ไม่ราบเรี ยบ น่ากลัว อันตราย ขัดแย้ง ความ
รุ นแรง
5. เส้นโค้ง แบบคลื่น ให้ความรู้สึก เคลื่อนไหวอย่างช้า ๆ ลื่นไหล
ต่อเนื่อง สุ ภาพ อ่อนโยน นุ่มนวล
6. เส้นโค้งแบบก้นหอย ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว งงงวย คลี่คลาย หรื อ
เติบโตในทิศทางที่ หมุนวนออกมา ถ้ามองเข้าไปจะเห็นพลังความ
เคลื่อนไหวที่ไม่สิ้นสุ ด
7. เส้นโค้งวงแคบ ให้ความรู้สึกถึงพลังความเคลื่อนไหวที่รุนแรง การ
เปลี่ยนทิศทาง ที่รวดเร็ ว ไม่หยุดนิ่ง
8. เส้นประ ให้ความรู ้สึกที่ไม่ต่อเนื่อง ขาด หาย ไม่ชดั เจน ทาให้เกิด
ความเครี ยด
ตารางที่ 2 ตารางแสดงความหมายของเส้น
จากตารางดังกล่าวนั้นก็เชื่ อมโยงได้ว่า ความหมายของเส้นก็คือ “มายาคติของเส้ น (Line
Myth)” ผูว้ ิจยั กล่าวได้ดงั นี้ เส้นต่างๆ ทาให้สังคมนั้นเกิ ดความรู ้ สึกในใจ ซึ่ งตรงกับแนวคิดสัญญ
วิทยา ซึ่ งความหมายของเส้นดังกล่าวทาให้เกิดความหมายตรง (Denotation) และ ความหมายแฝง
(Connotation) จากตัวของเส้นเอง นัน่ ก็เป็ น ดังที่ Barthes ได้อธิ บายไว้ขอ้ งต้นนัน่ เอง
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อาจารย์ สุริยะ ฉายะเจริ ญ6 กล่ า วว่ า “ลายเส้ นคื อร่ องรอยอันเกิ ดจากการกระท าบางสิ่ ง
บางอย่า งระหว่า งสิ่ ง หนึ่ ง กับ สิ่ ง หนึ่ ง โดยมี ล ัก ษณะเป็ นเส้ นหรื อ ริ้ ว ยาว ขณะที่ ล ายเส้ นในงาน
สร้างสรรค์น้ นั เกิดจากการกระทาของมนุษย์เพื่อให้เกิดร่ องรอยหรื อปรากฏการณ์ที่นาไปสู่ การสร้าง
รู ปลักษณ์ (image) หนึ่ งขึ้นมา โดยขึ้นอยู่กบั วัตถุ ประสงค์ของผูส้ ร้ างลายเส้ นนั้นว่าต้องการสื่ อ
ความหมายหรื อไม่ หากภาพลายเส้นที่ปรากฏนั้นมีเป้ าหมายเพื่อทาการสื่ อสารความหมายบางอย่าง
ในลักษณะใดก็ตาม ภาพลายเส้นนั้นจึงมีหน้าที่ในการเป็ นตัวสื่ อและตัวสารในการสื่ อสาร ลายเส้น
จึงเป็ นสัญญะหลายตัวที่ประกอบเข้าจนเกิ ดเป็ นชุ ดรหัสเพื่อให้ผดู ้ ูหรื อผูร้ ับสารเกิ ดความเข้าใจใน
ภาพลายเส้นนั้นๆ และนาไปสู่ การสื่ อสารความหมายหรื อคุณค่าในเชิ งสุ นทรี ยะในลาดับต่อๆ ไป
ตามลักษณะของงานสร้างสรรค์แต่ละประเภท”
จากการที่ผวู้ จิ ยั ได้สอบถาม อาจารย์สุริยะ ฉายะเจริ ญ ตามคากล่าวข้างต้น ผูว้ ิจยั ได้ความว่า
เส้นเป็ นการประกอบสร้างจนเกิดภาพเพื่อใช้ในการสื่ อความหมาย ซึ่ งความหมายนั้นก็จะแตกต่าง
กันออกไปตามข้อตกลงของสังคมนั้นๆ นัน่ เอง
2.4 ทฤษฏี ความเหนือจริง Hyperreality
ความเหนือจริ ง Hyperreality เรื่ องของการรับรู้ที่เปลี่ยนไป ทาให้ความจริ งถูกสร้ าง
ขึ้ นมาใหม่ ก ลายเป็ นความจริ งเสมื อ น น าพาให้ เ ราเข้า สู่ ส ภาวะที่ เ รี ยกว่ า สภาวะเกิ น จริ ง
(Hyperreality) เป็ นการอธิ บายถึ งสภาวะที่ มนุ ษย์เราไม่ สามารถแยกแยะโลกความจริ งกับโลก
เสมือนหรื อโลกแฟนตาซี ได้ ในโลกสมัยใหม่คาๆนี้ หมายถึง การที่จิตของเราให้ความหมายของคา
ว่าจริ งนั้นคืออะไร ซึ่ งบางที่อาจเป็ นความจริ งที่มีสื่อเป็ นตัวดัดแปลงรู ปร่ างและกลัน่ กลองเหตุการณ์
หรื อเป็ นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริ ง มรนักปรัชญาชาวฝรั่งเศสชื่ อ JEAN BAUDRILLARD (1994) ได้
อธิ บายความหมายของคาว่า Hyperreality ในหนังสื อ Simulacra and Simulation ว่า "A real without
origin or reality" เป็ นความจริ งที่ไม่มีอยูจ่ ริ ง หรื อเรี ยกอีกอย่างหนึ่ งว่า เป็ นความจริ งที่ถูกจาลอง
ขึ้นมานัน่ เอง
ทฤษฏีของ JEAN BAUDRILLARD นั้น มีบทบาทที่สาคัญต่อองค์ความรู ้สมัยใหม่ ใน
โลกปั จ จุ บ ัน ของเรานั้น ล้ว นเต็ ม ไปด้วยสิ่ ง ที่ เ รี ย กว่า Simulation หรื อ ภาพเสมื อ น เว็บ ไซต์
6

อาจารย์ประจาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
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ilovegraphicdesign.com ได้สรุ ปทฤษฏีของ BAUDRILLARD เอาไว้ส้ ันๆเกี่ยวกับเรื่ อง Simulation
(ภาพจาลองภาพเสมือน) เอาไว้วา่ Simulation นั้นแบ่งออกเป็ น 3 ระดับคือ
2.3.1 ระดับที่หนึ่ง ภาพจาลองที่เราสามารถที่จะดูออกว่าเป็ นของปลอม เช่ น ภาพวาด
ภาพเขียน ธรรมดาทัว่ ไป เหมือนเราวาดรู ปแมวขึ้นมาสักตัวหนึ่ ง ทุกคนย่อมดูออกว่าภาพที่เราวาด
ขึ้นมานั้นเป็ นภาพแมว และต่างก็รู้วา่ มันไม่ใช่แมวจริ งๆแต่เป็ นของปลอม
2.3.2 ระดับ ที่ส อง ภาพจาลองที่ เราแยกแยะไม่ ออกว่าจริ ง หรื อปลอม เช่ นของปลอม
แปลงทั้งหลาย หรื อแม้กระทัง่ รู ปถ่ายที่มีความสมจริ งๆมากๆ และรวมไปถึงสิ่ งของเลียนแบบเช่ น
หุ่นยนต์แมวที่มีการตกแต่งใส่ ขนรวมทั้งมีพฤติกรรมที่เมือนแมวจริ งๆทุกประการจนเราแยกแยะไม่
ออกว่าจริ งๆ แล้วมันคือแมวจริ งหรื อเปล่า
2.3.3 ระดับที่สาม และเป็ นระดับสู งสุ ดซึ่ งเขามองว่า hyperreality มาจากภาพจาลอง
ระดับนี้ นัน่ คือ ภาพจาลองที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ ยวข้องกับความจริ ง มันไม่จาเป็ นต้องใช้ความจริ งมา
อ้างอิงในตัวตนของมัน มันเป็ นตัวของมันเองโดย สมบูรณ์ เช่น ตุ๊กตาหุ่ นคิตตี้ ซึ่ งคิตตี้น้ นั เป็ นแมว
แต่ไม่ได้มีส่วนไหนที่เหมือนกับแมวที่เราพบเห็นในธรรมชาติเลย แต่มนั ก็ถูกสร้างขึ้นให้เราเชื่ อว่า
มันดูมีตวั ตนจริ งๆ ถึงแม้วา่ จะไม่มีอยูเ่ ลยในความเป็ นจริ งก็ตาม7
2.5 แนวคิดเกีย่ วกับการ์ ตูน (Cartoon)
ความหมายของการ์ ตูน
คาว่า “การ์ตูน” (Cartoon) ในภาษาไทยนั้นเป็ นคาที่มาจากภาษาต่างประเทศ ต้นกาเนิด
ประวัติความเป็ นมาความดั้งเดิมและลักษณะที่ผนั แปรไปตามยุคสมัยต่างๆ ล้วนแล้วแต่อุบตั ิข้ ึนใน
กลุ่มประเทศซี กตะวันตกและอเมริ กาแทบทั้งสิ้ น ดังนั้นในการให้ความหมาย หรื อให้คานิยามกับคา
ว่า “ การ์ตูน ” จึงต้องอ้างอิงจากแหล่งต่างๆดังนี้ Webster’s New Twentieth Century Dictionary ,
Encyclopedia Britanica และ Encyclopedia Amerrcina สรุ ปความหมายได้วา่ “การ์ตูน” มาจากคาว่า
“Cartoon” ต้นกาเนิดมาจากภาษาลาตินว่า “Charta” และแตกแขนงออกเป็ นภาษาฝรั่งเศสว่า
“Cartoon” และภาษาอิตาเลี่ยน “Cartoon” หมายถึงภาพวาดบนกระดาษแข็งที่เป็ นภาพล้อเลียนว่าอยู่
ในกรอบแสดงเหตุการณ์ที่เข้าใจง่าย ชัดเจน มีคาบรรยายสั้นๆ ส่ วนใหญ่ภาพจะแสดงความคิด เสี ยด
7
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สี เปรี ยบเปรย ล้อเลียน อากัปกริ ยาบางอย่างของบุคคลหรื อเหตุการณ์ที่ทาให้เกิดความรู ้สึกขาขัน
และดูมีชีวติ ชีวา น่าสนใจ (สมชัย จันลองจับจิต, วิทยานิพนธ์ 2539 อ้างจาก จินตนา ใบกาซูย,ี 2534
: 57)
ประเภทของการ์ ตูน ลักษณะของการ์ตูน มี 2 ลักษณะ คือ
2.4.1. การ์ ตูนภาพนิ่ง (STATIC CARTOONS) หมายถึง ลักษณะที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
อิริยาบถ เป็ นการบอกเล่า เล่าเรื่ อง ไม่มีการดาเนินเรื่ อง
2.4.2. การ์ตูนภาพเคลื่อนไหว (DYNAMIC CARTOONS) หมายถึง ลักษณะที่มีความ
เปลี่ยนแปลงลีลาอิริยาบถต่างๆ ของตัวการ์ตูน จากภาพหนึ่งไปยังอีกภาพหนึ่ง ประเภทของการ์ตูน
ในประเทศไทย แบ่งได้ 5 ประเภท
 การ์ตูนการเมือง (Political Cartoons) เป็ นการ์ ตูนที่มุง่ เน้นการล้อเลียน เสี ยดสี
ประชดประชันบุคคล หรื อเหตุการณ์ที่สาคัญ ในไทยนิยมล้อเหตุการณ์ทาง
การเมือง เพื่อกระตุน้ ให้ผอู ้ ่านอ่านเกิดความสนใจมีความคิดเห็นใหม่ๆลักษณะ
การ์ตูน ชนิดนี้ อาจมีบรรยายหรื อไม่มีก็ได้
 การ์ตูนขาขัน (Gag Cartoons) เป็ นการ์ ตูนภาพเคลื่อนไหว ที่มุ่งเน้นความขบขัน
เป็ นหลัก การ์ ตูนชนิดนี้ จะนิยมนาเหตุการณื ใกล้ตวั มาเขียน เป็ นการ์ตูนที่ได้รับ
ความนิยมมากในสังคมไทย
 การ์ตูนเรื่ องยาว (Comicorserial Cartoons) เป็ นการนาเสนอการ์ ตูนที่เป็ นเรื่ องราว
ต่อเนื่องกันจนจบ การ์ ตูนชนิดนี้ปรากฏอยูใ่ นนิตยสาร และหนังสื อพิมพ์ เรี ยกว่า
Comics Strips แต่ถา้ นามาพิมพ์รวมเล่ม เรี ยกว่า Comics Books เช่น การ์ ตูนเล่ม
ของญี่ปุ่น และฝรั่ง ส่ วนของการ์ ตูนไทยนั้นนิยมนาเรื่ องจากวรรณคดี นิทาน
พื้นบ้าน จักร ๆ วงศ์ๆ เป็ นต้น
 การ์ตูนประกอบเรื่ อง (Illustrated Cartoons ) เป็ นการ์ ตูนที่ใช้ประกอบกับข้อเขียน
อื่นๆ ประกอบโฆษณาเพื่อขยายความ หรื อการ์ตูนประกอบการศึกษา
 การ์ตูนมีชีวิต ( Animated Cartoons ) หรื อการ์ ตูนภาพยนตร์ เป็ นการ์ ตูนที่มีการ
เคลื่อนไหวมีการลาดับภาพ และเรื่ องราว ที่ต่อเนื่ องกันคล้ายภาพยนตร์
2.5 แนวคิดเกีย่ วกับรหัสของการ์ ตูน (Cartoon Code)
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การ์ ตู น มี วิ ธี ก ารแสดงออกที่ แ สดงความเป็ นส่ ว นตัว ของนัก เขี ย นการ์ ตู น เพราะต้อ ง
สร้างสรรค์รายละเอียดต่างๆขึ้นมาเองจากจินตนาการคล้ายงานฝี มือ นักเขียนการ์ ตูนเป็ นเสมือนตัว
เชื่ อมโยงที่ อ่อนโยน ระหว่างส่ วนที่จริ งจังของมนุ ษย์ กับความเปราะปรางที่ เก็บซ่ อนอยู่ภายใน
ส่ วนใหญ่มกั จะนึ กถึ งงานศิลปะลายเส้น (Graphic Art) การสร้ างแบบของตัวการ์ ตูนขึ้นมาเป็ น
สัญลักษณ์ตลอดจนความเข้าใจเกี่ยวกับอิทธิ พลของการ์ ตูน ขึ้นอยูก่ บั การพิจารณาอย่างละเอียดและ
ความซาบซึ้ งเข้าใจในรหัสของการ์ ตูน ว่ามันคืออะไร ทางานอย่างไรและทาไม รหัสของการ์ ตูนนั้น
ซับ ซ้ อ นแต่ ก็ มี ต รรกเหตุ ผ ลรองรั บ ซึ่ งประกอบไปด้ว ยวิธี ก ารที่ นัก วาดการ์ ตู น ได้ส ร้ า งสรรค์
สัญลักษณ์เฉพาะขึ้นชุ ดหนึ่ งในการทาให้เกิดโลกที่เหมือนจริ งขึ้น (Make-belive word) ซึ่ งเป็ นโลก
ที่ ทุ ก สิ่ ง เป็ นจริ ง ได้ต ามแต่ ล ะจิ น ตาการ เป็ นโลกที่ ห ยัง่ รากลึ ก ลงสู่ ก ารรั บ รู ้ ความทรงจ าใน
กระบวนการสื่ อสารของมนุษย์
การ์ ตูนนั้นสามารถหักเหออกจากความเป็ นจริ ง (Reality) ได้ 2 วิธีคือ
 จากความเรี ยบง่าย เน้นที่เส้นรอบนอก (Outline) ของรู ปทรงหรื อวัตถุ
 จากความเกินจริ ง (Exaggerates) เส้นลายรอบนอก (Outline) สามารถบิดเบี้ยวจาก
รู ปทรงที่แท้จริ ง (Randall P.Harrison,1981:54)
2.5.2 กลยุทธการสร้ างตัวการ์ ตูน
ในการสร้างตัวการ์ ตูนนั้น รู ปทรง พื้นผิว เงา ล้วนแต่ใช้เส้นที่เรี ยบง่าย และใช้เส้นให้นอ้ ย
ที่สุด องค์ประกอบทุกอย่างจะชัดเจน รู ปจะแยกจากพื้นหลังอย่างเด่นชัด รายละเอียดที่ไม่สาคัญจะ
เลือนราง เราสามารถแยกศึกษาออกเป็ น 4 ส่ วนหลักๆด้วยกันคือ
การแสดงอารมณ์ ผ่านศรีษะและรู ปร่ างของการ์ ตูน
ในโลกของการ์ ตูน ใบหน้าของคนจะถูกลดทอนรายละเอียดขององค์ประกอบทางสรี ระที่
ซับ ซ้อนลงเหลื อเพี ย งโครงทรงกลม และเฉพาะส่ วนที่ ส าคัญที่ ต้องใช้ใ นการแสดงอารมณ์ บ น
ใบหน้าของมนุษย์ คือ ตา คิ้ว ปาก Spitz and Wolf (1946) เชื่ อว่า การตอบสนองทางใบหน้าของคน
ต่ออารมณ์ต่างๆนั้นเป็ นมาตั้งแต่กาเนิ ด (Inner reaction) เราอาจแบ่งรายละเอียดปลีกย่อยดังนี้
 การจัดรู ปทรงของใบหน้า จะขึ้นอยูก่ บั สัดส่ วนขององค์ประกอบระหว่างรู ปและพื้น (Figure
and Ground)
 ใบหน้าของผูใ้ หญ่น้ นั ตาจะอยูก่ ่ ึงกลางใบหน้า ขณะที่ปากมีความยาวเท่ากับความห่างของตา

16

 เมื่อคนเราเพิ่งเกิด องค์ประกอบต่างๆบนใบหน้าจะมีขนาดเล็กและอยูใ่ นตาแหน่งด้านล่างของ
ใบหน้า ศรี ษะจะโต ตาจะโตเมื่อเทียบกับปาก สัดส่ วนเหล่านี้ นักเขียนการ์ตูนจะนามาใช้เมื่อ
ต้องการสร้างบุคคลิกตัวการ์ ตูนผูใ้ หญ่ให้น่ารักเหมือนเด็ก
 ตาแหน่งต่างๆของตาและปากตลอดจนคิ้ว จะแสดงองค์ประกอบของใบหน้าในการสร้างสรรค์
เกี่ ยวกับอายุ ความสุ ข ความเศร้า ความโกรธ แปลกใจ ความกลัว ความน่ ารังเกลี ยดและอื่นๆ
นักเขียนการ์ ตูนสามารถสร้างการแสดงออกทางอารมณ์เหล่านี้ ได้โดยเพียงแค่ขยับปาก ตา และ
คิ้ว อันเป็ นองค์ประกอบที่เคลื่ อนไหวได้ ซึ่ งมนุ ษย์เรามักจะให้ความสาคัญกับตาและปากใน
ขณะที่ทาการสื่ อสาร บางส่ วนของการแสดงออกนี้ จะซับซ้อนยุ่งยาก แต่นกั เขียนการ์ ตูนก็จะ
นาเอาหลักการของความเรี ยบง่าย ความชัดเจน และเกินจริ งมาแก้ปัญหานี้8
การสร้างการแสดงออกทางสี หน้าของตัวการ์ ตูนนั้น ก็โดยวิธีการเลียนแบบจากธรรมชาติ
วิธีหนึ่งที่นกั เขียนการ์ ตูนจะวาดขึ้นมาได้คือ อาศัยการเลียนแบบจากหน้าตาของตนเองที่แสดงออก
ในอารมณ์ต่างๆ ผ่านกระจกเงา ดังตัวอย่างบางส่ วนเช่น
 อารมณ์โกรธ หัวคิ้วจะกดลงเข้าหากันและเข้าใกล้กบั ตา ปลายริ มฝี ปากจะเม้มลงเมื่อ
โกรธมากๆ ใบหน้าจะมีสีแดงเรื่ อยๆ ปากที่แบะลงจะเผยอขึ้นจนเห็นฟัน และปรากฏกับ
อาการทางร่ างกายเช่นการกาหมัด สาหรับการ์ ตูนอาจทาให้เกินจริ งมากขึ้น เช่นการกาหมัด
ที่กาอยูเ่ ป็ นการสะกดอารมณ์
 อารมณ์เบื่อหน่าย ตาปรื อหรื อหลับ มือยกขึ้นบังปากที่กาลังหาว
 อารมณ์เก็บกด ไหล่ห่อ มือตกลงตรงๆ แบมือออก ใบหน้าแสดงความกังวล
 ความอับอาย

ยิม้ อายๆมองเห็นฟัน หัวคิ้วขมวดขึ้น ตายิม้

 เจ้าเล่ห์ มุมปากกดลงขณะยิม้ หัวคิว้ กดลงคล้ายขณะกาลังโกรธ ตาเหลือบมองด้านบน
ลักษณะนี้มกั ไม่ปรากฏในชีวติ จริ งแต่พบเสมอในโลกของการ์ ตูน
 ความกลัว
หัวคิ้วชิดกันและยกขึ้น ตาเบิกกว้าง ผมตั้ง ปากเปิ ดและโค้งลงมึนงง ตา
ปิ ดหรื อหมุนควงเป็ นวงกลม ปากหยักซิกแซก หัวคิ้วชิดกันและชี้ข้ ึน

8

Randall P. Harrison,1981 : 57-60
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 อารมณ์ดี
ตาปิ ดคว่าลง ปากยิม้ หรื อหัวเราะ ศรี ษะหงายไปด้านหลัง หัวคิ้วชี้ข้ ึนอาจ
มีน้ าตาหยดหรื อสองหยดเหมือนเป็ นอาการหัวเราะจนน้ าตาไหล
 ความเศร้า
ยกมือขึ้นกุมหน้าผาก ไหล่ห่อ ใบหน้าท่าทางกังวล อาจมีน้ าตา ถ้าเศร้า
มากจนถึงกับร้องไห้ จะหงายศรี ษะไปด้านหลัง ตาปิ ดคว่าลง ปากเปิ ดกว้างและคว่าลง
 หน้าตาไร้เดียงสา
ตากลมโต คิ้วโก่งยกสู ง ปากยิม้ น้อยๆ เกิดแรงบันดาลใจ มี
หลอดไฟสว่างอยูเ่ หนือศรี ษะ อาจจะปรากฏอยูใ่ นบัลลูน ตาโตใบหน้ายิม้ แย้ม
 ใบหน้าเฉลียวฉลาด

มักจะหรี่ ลงลึกๆ เม้มปากยิม้ เชิดหน้าน้อยๆ

 อารมณ์รัก
มีรูปหัวใจลอยอยูเ่ หนื อศรี ษะ หรื อลูกศรปักทะลุหวั ใจ 2 ดวง และมีการ
แสดงอารมณ์ออกทางใบหน้าอย่างมีความสุ ข
 อารมณ์แห่งความทุกข์ การแสดงออกทางใบหน้าเป็ นการผสมผสานกันระหว่างความ
กังวลและความเศร้า
 คนชรา ริ มฝี ปากบาง มีเส้นสั้นๆหลายๆเส้นขีดอยูเ่ หนื อและใต้ริมฝี ปาก ใบหน้ามีรอยย่น
ลาคอเล็ก มีถุงใต้ตา ผมบาง เสื้ อผ้าหลวมๆ ลาตัวโน้มไปข้างหน้า แขนขาเล็กเรี ยว
 เจ็บปวดหรื อบาดเจ็บมีดาวปรากฏในตาแหน่งปลายเส้นที่ตวัดออกมาจากจุดที่เจ็บ อาจจะมี
กากบาทหรื อพาสเตอร์ ไขว้กนั ปรากฏอยูด่ ว้ ย อาจวาดตาของการ์ ตูนด้วยกากบาทก็ได้
 งุนงง มีเครื่ องหมายขยุกขยุยหรื อเครื่ องหมายคาถามลอยอยูเ่ หนื อศรี ษะ
วงกลมหมุนอยูโ่ ดยรอบพร้อมกับดวงดาว ใบหน้าแสดงความกังวล
 อารมณ์แสดงความพึงพอใจ
เชิดศรี ษะเล็กน้อยลาคอยาว

หรื อมีเส้น

ดวงตาปิ ดหงายขึ้น คิ้วเชิดขึ้น เผยอปากและยิม้ ที่มุมปาก

 แสดงความโง่ ตาปิ ดลงครึ่ ง(ตาปรื อ) คางสั้น ฟันยืน่ อ้าปากหวอ หน้าผากต่า
 แปลกใจ คิ้วโก่งสู ง อาปากหวอ ตาโต ถ้าต้องการแสดงอาการแปลกใจมาก อาจเน้นด้วยคา
อุทานที่ลอยอยูเ่ หนื อศรี ษะ
 อารมณ์เขินอาย ใส่ นิ้วเข้าไปในปาก (กัดเล็บ) หรื อให้จอ้ งมองไปที่เท้าขณะที่สีหน้าดู
กังวลบางทีอาจจะเพิ่มรอยยิม้ น้อยๆบนใบหน้าก็ได้
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 กังวล ขมวดคิ้ว(หัวคิ้วยกสู ง ปลายคิ้วต่า) หน้าผากย่น ปากแบะลง นิ้วดึงคอปกเสื้ อออก
จากลาคอหน้าตาสดใส ใบหน้ากลม หน้าผากอิ่ม นักเขียนการ์ ตูนมักจะนาเอาอารมณ์ที่
ขัดแย้งกัน มาเสริ มกันและกันให้เด่นชัดยิง่ ขึ้น9
สาหรับรู ปร่ างของการ์ ตูน โดยปกติแล้ว ความสู งของรู ปร่ างของคนจะเท่ากับ 8 เท่าของ
ความสู งของศรี ษะคนนั้นๆ แต่สาหรับการ์ ตูนเกี่ยวกับกีฬา แฟชัน่ ซึ้ งเน้นไปที่การเคลื่อนไหวของ
ร่ างกาย ความสู งจึงอาจถึง 10 เท่าของศรี ษะมักจะมีขนาดใหญ่กว่าลาตัวเสมอ โดยอาจมีขนาดใหญ่
ถึง 3 ใน 8 ส่ วนของขนาดปกติ ศรี ษะอาจมีขนาดใหญ่เท่ากับตัว “…การที่ศรี ษะมีขนาดใหญ่น้ นั
สามารถก่อผลได้ 2 ประการคือ ทาให้รูปร่ างของการ์ ตูนดูน่ารักคล้ายเด็ก และขนาดของศรี ษะที่เกิน
จริ งนั้น ทาให้สามารถแสดงสี หน้าอารมณ์ได้เต็มที่...”10
2.6 แนวคิดการสื่ อสารยุคดิจิทลั (Communication Model in Digital Age)
(รองศาสตราจารย์ศิริชยั ศิริกายะ, 2557) 11 แบบจาลองที่จะนาเสนอนี้ต้ งั อยูบ่ นข้อตกลง
เบื้องต้น (Assumptions) ดังต่อไปนี้ ประการแรก ในยุคดิจิทลั ทุกคนเป็ นนักการสื่ อสาร หรื อเป็ น
ผูท้ าการสื่ อสารที่ตอ้ งมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่ อสารอย่างต่อเนื่ องและตลอดเวลา เพราะฉะนั้น
ทุกคนเป็ นผูท้ าการสื่ อสาร ในลักษณะเป็ นผูก้ ระทา (Action) และผูต้ อบสนอง (Passive) ประการที่
สอง ลักษณะของการสื่ อสารอยูใ่ นลักษณะของการปริ วรรตข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในเชิงแบ่งปั น
ข้อมูลข่าวสารร่ วมกันเพื่อให้บรรลุตามตกลงเข้าใจซึ่ งกันและกันได้ (การแบ่งปั นข้อมูลข่าวสารไม่
จาเป็ นต้องเท่ากันเสมอไป ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั การตกลง กฎเกณฑ์ของการแบ่งปั นเพื่อให้บรรลุถึงความ
พึงพอใจของทั้งสองฝ่ าย) และประการสุ ดท้าย กิจกรรมทางการสื่ อสารมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้าง
ความหมายให้เกิดขึ้นในเรื่ องต่างๆ รวมทั้งความหมายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับตัวตนของการสื่ อสารเอง
ด้วย นั้นก็คือการสื่ อสารเพื่อการสื่ อสาร (Communication is an ends in itself)
องค์ประกอบหลักของแบบจาลองการสื่ อสาร ประกอบด้วย 1. ผูท้ าการสื่ อสาร 2. รหัส
3. ตัวสื่ อ/ช่องทาง 4. ตัวสาร และ 5. บริ บท ทั้ง 5 องค์ประกอบดังกล่าวนี้ ให้พิจารณาในเรื่ องของ
บทบาทที่ท้ งั 5 องค์ประกอบสวมอยู่
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2.6.1 ผู้ทาการสื่ อสาร มีบทบาททั้งผูส้ ่ งและผูร้ ับสารสลับสับเปลี่ยนกันได้อยูต่ ลอดเวลา
ทั้งในโลกของความจริ งและโลกเสมือนจริ ง ดังนั้นผูท้ าการสื่ อสารจึงมีหน้าที่เป็ นผูเ้ ข้ารหัสเพื่อทา
ตัวสารให้เกิดขึ้น
และผูถ้ อดรหัสเพื่อตีความทาการเข้าใจในตัวสารแล้วตอบกลับไปยังผูส้ ่ งสาร
ดังนั้นรหัสจึงเป็ นสิ่ งที่อยูก่ บั ผูท้ าการสื่ อสารตลอดเวลาในยุคดิจิทลั
2.6.2 รหัส คือการจัดการทาให้เกิดความหมายขึ้นด้วยกฎเกณฑ์(Rules) และ/หรื อธรรม
เนียมวิธีการปฏิบตั ิ (Conventions) ที่ยดึ ถือกันมา (รายละเอียดเพิ่มเติมอ่านได้ที่ John Fiske
Introduction to Communication Studies, หน้า 20) เพราะฉะนั้นบทบาทของตัวสารก็ถูกนามาใช้
โดยผูท้ าการสื่ อสาร เพื่อก่อให้เกิดความหมายขึ้น รหัสเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญที่สุดในยุคดิจิทลั
เพราะความเสมือนจริ งมีความหมายจากการจัดการโดยรหัสที่ถูกใช้โดยผูท้ าการสื่ อสาร
2.6.3 ตัวสื่ อ/ช่ องทาง เป็ นพาหะนาพาตัวสาร แต่ในขณะเดียวกันตัวสื่ อก็เป็ นตัวสารได้
ด้วยเหมือนกัน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากแนวคิด the Medium is the Messages ของ Marshall
McLuhan ในหนังสื อชื่อUnderstanding Media, (1964) ด้วยแนวคิดกังกล่าวสื่ อจึงมีบทบาทในฐานะ
ที่เป็ นตัวสารได้อีกด้วย
2.6.4 ตัวสาร เป็ นสิ่ งที่ถูกสร้างขึ้นโดยผูท้ าการสื่ อสารใช้ให้เป็ นตัวกระตุน้ ทาให้เกิ ด
ความหมายขึ้น และเป็ นตัวทาให้ผทู ้ าการสื่ อสารอีกฝ่ ายหนึ่ งที่รับตัวสารนี้ นามาตีความ ตัวสารถูก
ทาขึ้นโดยนาเอาสัญญะหรื อเครื่ องหมายต่างๆ มาจัดการโดยใช้รหัสจนเป็ นตัวสารขึ้น
2.6.5 บริ บท คื อสภาพแวดล้อมที่ เกิ ดขึ้ นรอบตัวผูท้ าการสื่ อสาร แต่ก ารรั บ รู ้
สภาพแวดล้อมดังกล่าวต้องผ่านกระบวนการคัดสรรค์ (Selection Proses) จากผูท้ าการสื่ อสาร
ดังนั้นเราพบว่าบริ บทของการสื่ อสารนั้นอยูใ่ นตัวของผูท้ าการสื่ อสาร จะถูกนามาใช้เพื่อก่อให้เกิด
ความหมาย
จากองค์ประกอบทั้งหมดที่ได้กล่าวมาแล้วา้ งต้น เมื่อนามาประกอบเป็ นโครงสร้างของ
แบบจาลองได้นาเสนอไว้ในแผนภาพที่ 1 ลักษณะของแบบจาลองมีลกั ษณะที่ได้รับแรงบันดาลใจ
มาจากโครงสร้างของ DNA ของมนุษย์ ที่คน้ พบโดยเจมส์ วัตสัน กับ ฟรานซิส คริ ก (James D.
Watson and Francis H.C. Crick : DNA Model,www.wikipedia.com)
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ภาพที่ 2.5 ภาพแบบจาลองการสื่ อสารยุคดิจิทลั
แบบจาลองนี้ได้เสนอตัวอย่างการสื่ อสารเพียง 2 คน อาจนาไปประยุกต์ใช้ได้มากกว่า 2 คน
ก็ได้ หรื อเป็ นการสื่ อสารของคนคนหนึ่ งกับคนที่สมมุติคนหนึ่ งก็ได้ในโลกยุคดิจิทลั จะเห็นได้วา่
ผูท้ าการสื่ อสารแต่ละคนสลับบทบาทในการเป็ นผูส้ ่ งสารกับผูร้ ับสาร ในกรณี น้ ี จะเห็นว่าเป็ นคล้าย
บันไดวน โดยขั้นบันไดเปรี ยบได้กบั ตัวสื่ อ ตัวสาร และตัวบริ บท โครงของบันไดวนคือผูท้ าการ
สื่ อสารที่มีการสลับบทบาทของผูส้ ่ งกับผูร้ ับสารซึ่ งในแต่ละตัวถูกจัดการให้เกิดความหมายเกิดขึ้น
ด้วยรหัสตัวสื่ อ รหัสตัวสาร และรหัสตัวบริ บท ซึ่ งผูกมัดรวมติดกันไว้เพื่อทาให้เกิดความหมายขึ้น
การสื่ อสารเป็ นกิจกรรมที่มีลกั ษณะเป็ นพลวัตร ที่เคลื่อนไหลเปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ หรื อ
ที่เรามักคุน้ เคยกันว่าการสื่ อสารเป็ นกระบวนการ ดังนั้นผูท้ าการสื่ อสารต้องหมุนเกลียวตัวผูส้ ่ งสาร
เข้าหาอีกด้านผูร้ ับสาร ซึ่ งเป็ นอีกเกลียวหนึ่งของผูท้ าการสื่ อสารอีกคนหนึ่งให้ตรงกัน และเชื่อมต่อ
ถึงกันด้วย สื่ อ/สาร/บริ บท ตรงการเชื่ อมต่อนี้กระบวนการผสมรหัสเกิดขึ้นไม่วา่ ทั้งการเข้ารหัสและ
การถอดรหัส ของผูท้ าการสื่ อสารทั้ง 2 คน สวมบทบาทที่ต่างกัน คือบุคคลหนึ่งเป็ นผูเ้ ข้ารหัส และ
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อีกบุคคลหนึ่งสวมบทบาทเป็ นผูถ้ อดรหัส ความหมายจะเกิดขึ้นใช้เมื่อรหัสที่ได้เป็ นรหัสตัวเดียวกัน
กับของทั้งคู่ผทู ้ าการสื่ อสาร
จากข้อ มู ล ที่ ผูว้ ิ จ ัย ได้ศึ ก ษามาทั้ง หมด ผูว้ ิจ ัย จะน ารวบรวมเพื่ อ น ามาวิเ คราะห์ ห าการ
ประกอบสร้างของเส้นเพื่อใช้ในการสร้างตัวการ์ ตูนเพื่อบ่งบอกถึงลักษณะดีหรื อร้ายของตัวการ์ ตูน
นั้นๆ ในลาดับต่อไป

