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บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ัย
ในการศึกษาวิจยั กระบวนการออกแบบลายเส้นเพื่อสื่ อสารผ่านลักษณะดี และร้ ายของตัว
การ์ตูน เป็ นการศึกษาวิจยั ในลักษณะ วิจยั เชิงผสม(ทั้งเชิ งคุณภาพและเชิ งปริ มาณ)โดยผูว้ ิจยั ค้นคว้า
จากแหล่งข้อมูลที่ถูกนาเสนออยูบ่ นสื่ อการ์ ตูนอนิเมชัน สัมภาษณ์ผเู้ ชี่ยวชาญทางด้นการ์ ตูน จากการ
แจกแบบสอบถามให้กบั นักศึกษาคณะนิ เทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามและประชาชนทัว่ ไปที่ชอบ
สื่ อการ์ ตูน เพื่อเป็ นแนวทางสนับสนุ นในการวิเคราะห์และตีความข้อมูล เพื่ออธิ ยายในสิ่ งที่ผวู ้ ิจยั
กาลังศึกษา
3.1 แหล่ งข้ อมูลและการเก็บรวบรวมข้ อูล
ผู้วจิ ัยมีเหล่ งข้ อมูลด้ วยกัน 3 แหล่ง คือ
3.1.1.ประเภทภาพยนตร์ การ์ ตูน ทีน่ ามาศึกษาตัวละครในสื่ อการ์ ตูนในบริบททีต่ ่ างกัน
ศึกษาการสื่ อสารด้วยลายเส้นเพื่อบ่งบอกถึงลักษณะดีหรื อร้ายของตัวการ์ ตูนในบริ บทที่
ต่างกันทั้งหมด 5 เรื่ อง ทั้ง 5 เรื่ องเป็ นสื่ อภาพยนตร์การ์ ตูนทั้งหมด คือ
 วันพีชเดอะมูฟวี่ ตอน Z ของประเทศญี่ปุน (2D) ภาพยนตร์การ์ ตูนเรื่ องวันพีช เป็ นการ์ตูน
ที่มีชื่อเสี ยงที่สุดในญี่ปุนยุคปั จจุบนั และ วันพีชเดอะมูฟวี่ ตอน Z เป็ นภาพยนตร์การ์ตูนที่
เปิ ดตัวทารายได้สูงสุ ดในปี 2012
 ยักษ์
เป็ นการ์ ตูนที่มีความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่น่าสนใจเป็ นที่ได้รับความนิยมใน
ประเทศไทย โดยใช้เรื่ องรามเกียรติ์มาตีความใหม่ได้น่าสนใจมาก
 ก้านกล้วย อีกเรื่ องหนึ่งของการ์ตูนไทย ที่ทาให้การ์ตูนไทยในยุคปัจจุบนั เปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีข้ ึน เพราะได้รับความนิยมมาก ตัวละครออกมาได้โดนใจและสวยงามไม่แพ้
การ์ ตูนจากต่างประเทศ
 The American Dad เป็ นการ์ตูนที่ได้รับความนิยมมากในสหรัฐอเมริ กา แสดงถึงบทบาท
ในบรบทการใช้ชวิตของคนในสหรัฐอเมริ กามากทีเดียว มีการใช้ลายเส้นที่แปลกออกไป
จากการ์ตูนอื่นๆ ที่ได้คดั สรรมา
 A Cat In The Paris เป็ นการ์ ตูนที่มีภาพที่สวยงามของประเทศฝรั่งเศส และได้รับการ
คัดเลือกเข้าฉายในงาน World Film Festival of Bangkok 2014
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3.1.2. ประเภทงานวิจัยและบทความต่ างๆ ทีเ่ กีย่ วข้ อง
 หอสมุดกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 หอสมุดกลาง มหาวิยาลัยศิลปากร
 ห้องสมุดคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 สื่ อออนไลน์ของหน่วยงานต่างๆ
3.1.3. ผู้ให้ ข้อมูล
สัมภาษณ์ผเู้ ชี่ยวชาญด้านการ์ ตูน
นักเขียนและผูผ้ ลิตสื่ อการ์ตูนสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
นักเขียนการ์ ตูน
 คุณวีระชั ย ดวงพลา หรือ เดอะดวง เป็ นนักวาดการ์ตูนชาวไทย มีผลงานเป็ นที่รู้จกั อยู่
มากมาย โดยเฉพาะเรื่ อง "เรื่ องมีอยูว่ า่ " ที่สร้างชื่อเสี ยงให้เขา โดยเป็ นเรื่ องที่ทาให้เขาได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศ (Silver Award) จากเวทีประกวดรางวัลการ์ตูนนานาชาติ ครั้งที่ 4 ที่
ประเทศญี่ปุ่น เมื่อปี พ.ศ. 2554
 คุณคมภิญญ์ เข็มกาเนิด ผูก้ ากับภาพยนตร์ แอนิเมชันเรื่ อง ก้านกล้วย และเคยได้ร่วมงานใน
ผลงานในการ์ตูนแอนิเมชันชื่อดัง ของบริ ษทั วอลท์ ดิสนีย ์ และบลูสกายสตูดิโอ เช่น
ทาร์ซาน (Tarzan) , ไอซ์เอจ (Ice Age) และ แอตแลนติส (Atlantis) ปัจจุบนั ทางานใน
ตาแหน่ง Creative Director ที่บริ ษทั กันตนา แอนิเมชัน มีผลงานผลิตแอนิเมชันการ์ ตูนซี
รี ส์เรื่ อง "ซน" ก่อนจะเริ่ มงานแอนิเมชันเรื่ อง ก้านกล้วย ออกฉายในปี พ.ศ. 2549 และ
สามารถคว้ารางวัลภาพยนตร์ แอนิเมชันเรื่ องยาวยอดเยีย่ มจาก งาน Animadrid 06 จาก
ประเทศสเปน
 คุณชั ยพร พานิชรุ ทติวงศ์ นักแอนิเมชัน่ ต้นแบบคนหนึ่ง ผูส้ ร้างชื่อมาจากภาพยนตร์เรื่ อง
“ปังปอนด์ ดิ แอนิเมชัน่ ” ที่เป็ นการ์ ตูน 3 มิติเรื่ องแรกเมืองไทย จากการทุ่มทุนสร้างของ
บริ ษทั วิธิตา แอนิ เมชัน่ และ ภาพยนตร์ แอนิเมชันสัญชาติไทยผล งานร่ วมทุนสร้าง
ระหว่าง บริ ษทั สหมงคลฟิ ล์ม อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด, บริ ษทั บ้านอิทธิ ฤทธิ์ จากัด,
บริ ษทั ซูเปอร์ จิ๋ว จากัด และดาเนินงานสร้างโดย บริ ษทั เวิร์คพอยท์ พิคเจอร์ส จากัด
ปัจจุบนั คุณชัยพร พานิชรุ ทติวงศ์ เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การและผูอ้ านวยการ ฝ่ ายสร้างสรรค์
และแอนิเมชัน่ บริ ษทั บ้านอิทธิ ฤทธิ์ จากัด เคยคว้ารางวัลจากต่างประเทศมากมาย เช่น
รางวัลชนะเลิศ SIGGRAPH 1998 การประกวดผลงานแอนิ เมชัน่ ประเภทนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยทัว่ โลก รวมไปถึงรางวัลชนะเลิศจาก World Animation Celebration สองปี
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ซ้อน (1999-2000) จากงานทั้งแบบ 2D และ 3D จากความรักในแอนิเมชัน่ ทาให้คุณคุณชัย
พร พานิชรุ ทติวงศ์ทางานในสายนี้มาต่อเนื่ องร่ วม 20 ปี
 อาจารย์สุริยะ ฉายะเจริ ญ อาจารย์ประจาภาควิชาสื่ อดิจิทลั คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สยาม สอนวิชาพื้นฐานการ์ ตูน
3.1.3 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั จะนาข้อมู ล มาแยกและจัดหมวดหมู่ ข องเนื้ อหาที่ ไ ด้เก็ บ ข้อมู ล มา โดยการนาเอา
การ์ ตูนทั้ง 5 เรื่ องที่ได้ศึกษามาว่าตัวดีของทั้ง 5 เรื่ องใช้ลายเส้นในลักษณะใด และ ตัวร้ายของทั้ง 5
เรื่ องใช้ลายเส้นในลักษณะใด แล้วนาข้อมูลมาวิเคราะห์การสื่ อความหมายโดยใช้แนวคิดเชิ งสัญญ
วิทยา (Semi logy) เพื่อนามาศึกษาถึงความหมายที่ปรากฏในการสื่ อสารของตัวละครดีและร้ายของ
การ์ ตูน ตีความเนื้ อหา (Text) ของการ์ ตูนทั้ง 5 เรื่ อง ทังที่เป็ นความหมายตรง (Denotation) และ
ความหมายแฝง (Connotation) เพื่อสื บค้นไปถึ งการสื่ อความหมายที่ถูกประกอบสร้างขึ้นโดยใช้
ทฤษฎี การรื้ อสร้ าง (Deconstuction) ของ Jacques Derrida โดยผูว้ ิจยั จะทาการถอบแบบจาก
โครงสร้ า งภายนอกให้เหลื อแต่ ล ายเส้ นเพื่ อสื บ หาว่า โดยพื้ นฐานตัว การ์ ตูนนั้น ๆ มี ก ารใช้เส้ น
อย่างไร ในแบบของรหัสของสื่ อ (Media Code) รหัสการ์ ตูน (Cartoon Code) ที่ผสู้ ร้างสรรค์ใช้
ลายเส้นต่างๆ ที่นามาผลิตและสร้างบุคลิกของตัวการ์ ตูน รวมถึงการศึกษาบริ บท (Context) ของ
การ์ ตูนในประเทศนั้นๆ เพื่อนามารื้ อสร้ าง (Deconstruction) ให้เห็ นถึ งโครงสร้ างภายในของตัว
การ์ ตูนนั้นๆ เพื่อแสดงให้เห็ นถึ งตัวการ์ ตูนที่ ผูว้ ิจยั นามานั้นใช้เส้นใดบ้างในการสร้ างสรรค์ จะ
วิเคราะห์ให้เห็ นถึงลักษณะการสื่ อความหมายที่เกิดขึ้นโดยการใช้ลายเส้นในตัวละครดีและร้ายใน
การ์ตูนทั้ง 5 เรื่ องที่คดั สรร

