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บทที่ 4
วิเคราะห์ ลกั ษณะการใช้ ลายเส้ นและเชิงสั ญญะ
ในบทนี้ ผูว้ ิจยั ได้นำเอำผลงำนตัวกำร์ ตูนทั้งดี และร้ ำยทั้ง 5 เรื่ องที่รวบรวมไว้ มำ
วิเครำะห์ถึงกำรใช้ลำยเส้นในกำรออกแบบลักษณะตัวกำร์ ตูนดี และร้ ำยโดยละเอียด ทั้งนี้ เพื่อได้
ทรำบถึงกำรใช้ลำยเส้นตลอดจนกำรสร้ำงควำมหมำยในเชิ งสัญญวิทยำ และในส่ วนอื่ นๆ ที่มีผล
เกี่ยวข้องกัน เพื่อจะนำมำเปรี ยบเทียบและพิจำรณำกำรสื่ อควำมหมำยของลำยเส้นที่มำประกอบกัน
ของตัวกำร์ ตูนดีและร้ำยทั้ง 5 เรื่ อง โดยจัดลำดับวิเครำะห์ตำมลำดับของแต่ละเรื่ อง ดังนี้
เรื่องที่ 1 การ์ ตูนเรื่อง ก้านกล้ วย
ภาพยนตร์ แอนิเมชันสามมิติ สร้ างโดย กันตนาแอนิเมชัน

ภำพที่ 4.1 ภำพใบปิ ดของภำพยนตร์กำร์ตูน อนิเมชัน่ ก้ำนกล้วย
ที่มำ http://pirun.ku.ac.th/~fagisvtc/buddhism/boon/envir/Khan%20Kluay.htm

เนื้อเรื่องย่อของก้านกล้ วยภาคแรก...... “ ในป่ ำใหญ่ สัตว์ท้ งั หลำยต่ำงเข้ำมำดูแสงดำ ที่
ให้กำเนิดลูกช้ำงน้อยที่ชื่อว่ำก้ำนกล้วย ซึ่ งย่ำของเขำ พังนวล ได้ให้คำทำนำยไว้วำ่ เขำจะเติบใหญ่
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และกล้ำหำญ แต่แม่ของเขำไม่เห็นด้วย เพรำะเธอเกลียดมนุษย์ ที่จบั พ่อของก้ำนกล้วย ที่ชื่อ ภูผำ ไป
เป็ นทหำร
วันหนึ่งขณะขณะที่กำ้ นกล้วยกำลังเล่นกับฝูงกบ มะโรง และพวกของเขำเห็นกบ จึงเอำ
กบมำเล่นเป็ นลูกบอล ก้ำนกล้วยเห็นจึงห้ำมไว้ แต่มะโรงกลับพูดจำส่ อเสี ยดว่ำขี้ขลำดเหมือนพ่อ
ก้ำนกล้วยได้ยนิ ก็โกรธมำก จึงชนช้ำงเข้ำใส่ มะโรง พร้อมๆ กับกำรปรำกฏตัวของจิ๊ดริ ด นกพิรำบ
สื่ อสำรแห่งอำณำจักรอยุธยำ
ตกเย็น แสงดำถำมก้ำนกล้วยว่ำไปเล่นซนมำหรื อเปล่ำ ก้ำนกล้วยพยำยำมปกปิ ด
ควำมลับ แต่จิ๊ดริ ดก็พดู โพร่ งควำมลับออกไปหมด ในตอนนั้น พลทหำรแห่งหงสำวดียกทัพผ่ำนมำ
กะว่ำคืนนี้จะตั้งแรม ทำให้โขวงช้ำงต้องอพยพสู่ จุดหมำยต่อไป ในคืนนั้น ก้ำนกล้วยและแสงดำต่ำง
พูดคุยเรื่ องพ่อของตน แม่พยำยำมไม่ให้ลูกไปตำมหำพ่อ แต่กำ้ นกล้วยก็หนีได้
ก้ำนกล้วยไปถึงค่ำยพม่ำ ได้เจอกับงวงแดง ผูท้ ี่ทำให้พอ่ ของเขำถึงแก่ชีวติ ก็ถำมว่ำพ่อ
ของเขำอยูไ่ หน งวงแดงก็ส่งเสี ยงดัง ทำให้ยำมทหำรรู้ตวั พำกันมำจับช้ำงก้ำนกล้วย และได้หนีเข้ำ
ไปในค่ำยของเชลยสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช ซึ่งถูกนำตัวไปยังกรุ งหงสำวดี และก็ช่วยให้กำ้ น
กล้วยหลบหนีไปได้
เช้ำวันรุ่ งขึ้น ก้ำนกล้วยได้พบกับชบำแก้ว ช้ำงสี ชมพูสดใสน่ำรัก ก้ำนกล้วยพำชบำแก้ว
ไปหำแม่ของเขำ แต่ก็ไม่เจอ ชบำแก้วจึงพำก้ำนกล้วยไปที่หมู่บำ้ นหิ นขำว (เพิ่งมีกำรถูกกล่ำวชื่อขึ้น
ในก้ำนกล้วย 2) ก้ำนก้วยอำศัยอยูท่ ี่น้ นั จนร่ ำงกำยเติบโตมำกขึ้น มีงำงอก กำลังมำกขึ้น
คืนหนึ่ง ก้ำนกล้วยกับชบำแก้ว กำลังลอยกระทงอย่ำงสนุกสนำน พร้อมๆ กับกำร
แต่งงำนไปในตัวอย่ำงลับๆ เช้ำรุ่ งขึ้น พวกทหำรหงสำวดีจะมำรี ดไถ่เสี บยง แต่ก็ถูกเหล่ำช้ำงผู ้
คนขับไล่ออกไป พระมหำอุปรำชำทรำบเหตุ จึงตัดสิ นพระทัยยกทัพมำตีกรุ งศรี อยุธยำ ก้ำนกล้วยจึง
ต้องแยกทำงกับชบำแก้ว เพื่อทำหน้ำที่เป็ นช้ำงศึก”
กำร์ ตูนเรื่ องก้ำนกล้วยเป็ นกำรตูนเรื่ องแรกๆ ที่ทำให้วงกำรภำพยนตร์กำร์ ตูนไทย ได้ตื่น
ตำตื่นใจกับงำนกำร์ ตูนในรู ปแบบ 3 มิติ และได้รับควำมนิยมอย่ำงแพรหลำย ทั้งควำมสวยงำม
ควำมสนุกสนำน ก้ำนกล้วย ภำพยนตร์ แอนิ เมชัน่ สำมมิติ (3D) อิงประวัติศำสตร์แนวแฟนตำซี
ดรำม่ำ มีเนื้ อหำเกี่ยวกับชีวติ ควำมสนุกสนำน กำรผจญภัย และควำมกล้ำหำญ ของช้ำงไทยที่ชื่อว่ำ
ก้ำนกล้วย ก่อนที่จะได้มำเป็ นช้ำงทรงผูย้ งิ่ ใหญ่ของสมเด็จพระนเรศวรนำมว่ำ เจ้ำพระยำปรำบหง
สำวดี ด้วยควำมโดดเด่นของบทภำพยนตร์ และคำแรกเตอร์ชำ้ งที่มีควำมเป็ นเอกลักษณ์ สำมำรถ
แสดงออกถึงควำมเป็ นไทย
ทำให้เป็ นจุดแข็งที่สร้ำงควำมเชื่อมัน่ ได้วำ่
ก้ำนกล้วยจะสร้ำง
ประวัติศำสตร์ ให้กบั วงกำรแอนิเมชัน่ เมืองไทย ในฐำนะผูเ้ ปิ ดประตูสู่ระดับสำกลเป็ นครั้งแรก
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ตัวการ์ ตูนในเรื่องของก้ านกล้ วยทีผ่ ้ วู จิ ัยจะนามาวิเคราะห์ หาลักษณะของเส้ น
มีอยู่ท้งั หมด 4 ตัวด้ วยกันคือ
1. ก้านกล้วย เป็ นตัวกำร์ตูนที่เป็ นพระเอกของเรื่ อง (ฝ่ ำยดี) ซึ่ งก้ำนกล้วยเป็ นช้ำงศึกของ
ฝั่งไทยเป็ นช้ำงที่ใช้ทำศึกของกษัทย์ไทยในช่วงนั้น คือ พระบำทสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช

ภำพที่ 4.2 ภำพตัวกำร์ตูนชื่อก้ำนกล้วย

2. ชบำแก้ว เป็ นนำงเอกของเรื่ อง (ฝ่ ำยดี) ในเรื่ องเป็ นภรรยำของก้ำนกล้วย ที่เจอกัน
ตั้งแต่สมัยวัยเด็กซึ่ งเป็ นเพื่อนเล่นกันมำ จึงสนิ ดสนมและช่วยเหลือกันมำตลอด

ภำพที่ 4.3 ภำพตัวกำร์ตูนชื่อ ชบำแก้ว
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3. งวงแดง ซึ่งเป็ นตัวกำร์ตูนตัวร้ำย เป็ นช้ำงศึกของทำงฝั่งพม่ำ เป็ นคู่ปรับเก่ำตั้วแต่สมั้ย
พ่อของก้ำนกล้วยที่ชื่อภูภำ

ภำพที่ 4.4 ภำพตัวกำร์ตูนชื่อ งวงแดง

4. งำนิล เป็ นช้ำงศึกของฝั่งพม่ำเช่นเดียวกัน สื บสำยเลือดจำกงวงแดงมำ หลังจำกที่งวง
แดงได้พำ่ ยแพ้ต่อก้ำนกล้วยทำงพม่ำก็ได้ส่ง งำนิลมำเป็ นคู่ปรับตัวต่อไปของก้ำนก้วย

ภำพที่ 4.5 ภำพตัวกำร์ตูนชื่อ งำนิ ล
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ซึ่ งลักษณะของตัวกำร์ ตูนทั้ง 4 ตัว เป็ นช้ำงที่มีลกั ษณะเฉพำะที่แตกต่ำงกัน และเป็ น
กำร์ตูนประเภทสำมมิติ
ซึ่ งเป็ นขั้นตอนสุ ดท้ำยของผลงำนจึงยำกต่อกำรดูลกั ษณะของเส้นที่มำ
ประกอบกัน ผูว้ จิ ยั จึงได้สอบถำมผูเ้ ชี่ยวชำญทำงด้ำนงำนกำร์ ตูนเรื่ องนี้ คือ คุณคมภิณ เข็มกำเหนิด
หนึ่งในทีมผูส้ ร้ำงกำร์ ตูนเรื่ องก้ำนกล้วย คุณคมภิณ กล่ำวถึงว่ า ... “ตัวการ์ ตูนเหล่ านีห้ ากมองมัน
อาจเกิดความสับสนกันระหว่ างเส้ น (Line) กับ รู ปร่ าง (Shape) เพราะทางการออกแบบของคุณ
คมภิณ ก็ออกแบบจาก รู ปร่ าง(Shape)เส้ นมันอาจจะไม่ ค่อยมีผลกับการดูลักษณะดีหรื อร้ ายของตัว
การ์ ตูน คุณคมภิณ จึงแนะนากับทางผู้วิจัยว่ า หากจะหาลักษณะของเส้ นก็ต้องย้ อนกลับไปที่จุดเริ่ ม
ตั้งแต่ ของการประกอบสร้ างของตัวการ์ ตูน คือการลองถอดแบบออกจากภาพที่ เป็ นแบบสามมิติอา
จะทาให้ พอทราบถึงการประกอบสร้ างเพื่อทาให้ มองลักษณะเส้ นดีและร้ ายของตัวการ์ ตูนได้ ”
ดัง นั้นผูว้ ิจยั จึ ง ได้นำทฤษฎี ก ำรรื้ อสร้ ำ งเข้ำ มำถอดแบบเพื่ อแสดงให้เห็ นโครงสร้ ำ ง
ภำยในของตัวกำร์ ตูนดังกล่ ำวทั้งหมดให้เหลื อเพียงแต่ลำยเส้ น ผูว้ ิจยั จึงทำกำรถอดแบบของตัว
กำร์ ตูนทั้ง 4 ตัวโดยกำรวำดเส้นขึ้นมำใหม่ดว้ ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยให้คงเหลือเพียงลำยเส้น
เท่ำนั้น ภำพที่ได้ดงั นี้
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ภำพที่ถอดแบบของ งวงแดง

ภำพเดิมของ งวงแดง

ภำพที่ถอดแบบของ ก้ำนกล้วย

ภำพเดิมของ ก้ำนกล้วย

ภำพที่ 4.6 ภำพกำรเปรี ยบเทียบกำรถอดแบบของตัวกำร์ตูนก้ำนกล้วยและงวงแดง
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ภำพที่ถอดแบบของ งำนิล

ภำพที่ถอดแบบของ งำนิล

ภำพที่ถอดแบบของ ชบำแก้ว

ภำพที่ถอดแบบของ ชบำแก้ว

ภำพที่ 4.7 ภำพกำรเปรี ยบเทียบกำรถอดแบบของตัวกำร์ตูนชบำกแก้วและงำนิล

8

หลังจำกผูว้ จิ ยั ได้ถอดแบบเพื่อดูกำรใช้ลำยเส้นที่ลงลึกกว่ำเดิมของตัวกำร์ ตูนทั้ง 4 ตัว
ผูว้ จิ ยั จึงได้มำทำกำรวิเครำะห์หำเหตุหรื อเส้นที่ทำให้ส่งผลไปถึงผูช้ มได้รับรู ้วำ่ ตัวกำร์ ตูนตัวไหนดี
หรื อร้ำยโดยที่ยงั ไม่ได้ศึกษำถึงเนื้อเรื่ อง หรื อ บริ บท ของเรื่ องแต่อย่ำงใด ผูว้ จิ ยั ศึกษำเพียงแค่กำร
สื่ อสำรเชิงสัญวิทยำและเส้นในกำรกำหนดตัวละครก่อนเท่ำนั้น
ผูว้ จิ ยั จะเริ่ มทำกำรวิเครำะห์จำกตัวกำร์ ตูนที่เป็ นฝ่ ำยดีก่อนคือ ก้ำนกล้วย ผูว้ จิ ยั แยก
ออกมำเป็ นลำดับขั้นตอนดังต่อไป

ภำพที่ 4.8

ขั้นตอนที่ 1 (ภำพที่ 4.8) จำกภำพที่ผวู้ จิ ยั ได้
ถอดแบบออกมำตั้งแต่ข้ นั ตอนกำรร่ ำง
โครงสร้ำงของตัวกำร์ ตูนก้ำนกล้วย
ผูว้ จิ ยั
สังเกตุเห็นว่ำลักษณะกำรขึ้นรู ปของตัวกำร์ ตูน
ก้ำนกล้วยนั้นมีลกั ษณะขึ้นรู ปโดยเส้นโค้งเป็ น
หลัก
ภำพถูกร่ ำงขึ้นมำจำกเส้นโค้งที่สร้ำง
ควำมหมำยนอกเหนือจำกตัวมันเอง (Sign) เส้น
โค้งที่ลำกยำวจนเป็ นรู ปทรงกลมเป็ นบริ เวน
ใบหน้ำลำตัว ทรงกลมสองวงสื่ อถึงที่ใบหู เส้น
โค้งปลำยทั้งสองข้ำงชี้ข้ ึนแสดงให้เห็นภำพร่ ำง
ของจมูกหรื องวงบริ เวณส่ วนของขำจะใช้เส้น
โค้งแบบลูกคลื่นดูแล้วอำจรู ้สึกว่ำยืดหยุน่ ได้
ส่ วนเส้นโครงที่อยูบ่ ริ เวณด้ำนล่ำงของรู ปสำม
เส้นนั้นคือเล็บของเท้ำ ซึ่ งถูกเรี ยกว่ำ (Icon)
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ภำพที่ 4.9

ขั้นตอนที่ 2 (ภำพที่ 4.9) ภำพร่ ำงถูกร่ ำงให้
ชัดเจนขึ้น แสดงให้เห็นชัดเจนว่ำเป็ นภำพของ
ตัวกำร์ ตูนช้ำง มีลกั ษณะมีแทบไม่มีควำมเป็ น
อันตรำยเลย หำกเสี ยแต่วำ่ มีจุดตัดของเส้นโค้ง
ที่ทำให้เกิดควำมแหลมคมของงำเท่ำนั้น ดวงตำ
ที่เกิดจำกเส้นโค้งที่โค้งเกินจริ งและใหญ่แสดง
ถึงควำมไม่มีพิษมีภยั แต่อย่ำงใด
เส้นโค้ง
ประกอบกันจนเกิดเป็ นรู ปของงำช้ำง แสดงให้
เห็นถึงควำมเป็ นรหัสกำร์ตูน (Cartoons Code)
ผูว้ จิ ยั สังเกตุเห็นว่ำพอหลังจำกที่ได้ถอดแบบ
ออกมำแล้วนั้นมีกำรใช้เส้นโค้งจำนวนมำกว่ำ
เส้นตรงหรื อเส้นเฉียง
ในกำรออกแบบตัว
กำร์ตูนฝ่ ำยดี และจุดตัดของเส้นที่ทำให้เกิดค
งำมแหลมคมน้อยมำก

ผูว้ จิ ยั จะทำกำรวิเครำะห์จำกตัวกำร์ ตูนที่เป็ นฝ่ ำยดีอีกตัวคือ ชบำแก้ว ผูว้ จิ ยั แยกออกมำ
เป็ นลำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้

ภำพที่ 4.10

ขั้นตอนที่ 1 (ภำพที่ 4.10) จำกภำพที่ผวู้ ิจยั ได้
ถ อ ด แบ บ ออ ก มำ ตั้ งแ ต่ ขั้ น ต อน ก ำร ร่ ำ ง
โครงสร้ำงของตัวกำร์ ตูนชบำแก้ว ผูว้ ิจยั สังเกตุ
เห็ นว่ำลัก ษณะของกำรขึ้ นรู ปที่ เหมื อนกันกับ
ของ ก้ำนกล้วย คือภำพถูกร่ ำงขึ้นมำจำกเส้น
โค้งที่สร้ำงควำมหมำยนอกเหนือจำกตัวมันเอง
เส้ น โค้ง ที่ ล ำกยำวจนเป็ นรู ปทรงกลมเป็ น
บริ เวณใบหน้ำลำตัว ทรงกลมสองวงสื่ อถึงที่ใบ
หู เส้นโค้งปลำยทั้งสองข้ำงชี้ ข้ ึนแสดงให้เห็ น
ภำพร่ ำงของจมูกหรื องวงบริ เวณส่ วนของขำจะ
ใช้ เ ส้ น โค้ ง แบบลู ก คลื่ น ดู แ ล้ ว อำจรู ้ สึ กว่ ำ
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ยืดหยุ่นได้เหมื อนๆกัน ส่ วนเส้ นโครงที่ อยู่
บริ เวณด้ำนล่ำงของรู ปสำมเส้ นนั้นคือเล็บของ
เท้ำ เช่นกัน

ภำพที่ 4.11

ขั้นตอนที่2 (ภำพที่ 4.11) ภำพร่ ำงถูกร่ ำงให้
ชัดเจนขึ้น แสดงให้เห็นชัดเจนว่ำเป็ นภำพของ
ตัวกำร์ ตูนช้ำง มีลกั ษณะ ไม่มีพิษภัยเลย เพรำะ
ไม่มีจุดตัดของเส้นโค้งก็คืองำ ดวงตำที่เกิดจำก
เส้ นโค้งที่ โค้งเกิ นจริ งและใหญ่แสดงถึ งควำม
ไม่มีพิษมีภยั แต่อย่ำงใด เส้นโค้งประกอบกันจน
เกิดเป็ นรู ปของงำช้ำง แสดงให้เห็นถึงควำมเป็ น
รหัสกำร์ ตูน ผูว้ ิจยั สังเกตุเห็ นว่ำพอหลังจำกที่
ได้ถ อดแบบออกมำแล้ว นั้น มี ก ำรใช้เ ส้ น โค้ง
จำนวนมำกว่ำเส้ นตรงหรื อเส้ นเฉี ยง ในกำร
ออกแบบตัวกำร์ ตูนฝ่ ำยดี และจุดตัดของเส้นที่
ท ำให้ เ กิ ด คงำมแหลมคมแทบไม่ มี เ ลย ซึ่ ง
แตกต่ำงจำดกก้ำนกล้วยเพียงเล็กน้อย
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ผูว้ จิ ยั จะทำกำรวิเครำะห์จำกตัวกำร์ ตูนที่เป็ นฝ่ ำยร้ำยบ้ำง คือ งวงแดง ผูว้ จิ ยั แยกออกมำ
เป็ นลำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้

ภำพที่ 4.12

ขั้นตอนที่ 1. เมื่ อผูว้ ิจยั ได้ทำกำรถอดแบบ
ออกมำจะเห็นว่ำ ภำพงวงแดงถูกร่ ำงขึ้นมำจำก
เส้นตรงแนวดิ่ง เส้นตรงแนวรำบ เส้นตรงแนว
เฉี ยง ที่สร้ ำงควำมหมำยนอกเหนื อจำกตัวมัน
เอง ท ำให้ เ กิ ด จุ ด ตัด ของเส้ น จนคล้ำ ยเป็ น
รู ปทรงห้ำเหลี่ยม เป็ นบริ เวนใบหน้ำ ลำตัว ใน
ส่ วนของงำก็แตกต่งออกไปจำกของก้ำนกล้วย
ซึ่ งของงวงแดงนั้ นมี ก ำรใช้ เ ส้ น ตรงจุ ด ตั ด
มำกกว่ำ บริ เวณดังที่กล่ำวมำเกิ ดจุ ดตัดกันจน
เกิดภำพที่แสดงให้เห็นเป็ นภำพร่ ำงของงวง มำ
ประกอบกันในรู ปทรงห้ำเหลี่ยม ทำให้เกิดเป็ น
ใบหน้ำขึ้น บริ เวณขำของ งวงแดง ก็แตกต่ำง
จำกของก้ำนกล้วยและชบำแก้ว ซึ่ งเส้นดูแล้ว
เป็ นเส้ น แนวดิ่ ง ตัด กั น จนเกื อ บจะเป็ นทรง
สี่ เหลี่ ยมเล็บก็มีควำมโค้งสู งมำกกว่ำ โดยรวม
อกมำเป็ นรู ปลักษณะของช้ำงที่น่ำเกรงขำม
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ขั้นตอนที่2 ภำพร่ ำงถูกร่ ำงให้ชดั เจนขึ้นจนทำ
ให้ แสดงให้เ ห็ นชัด เจนว่ำ เป็ นภำพช้ำ งที่ มี
ลักษณะของเส้นที่แสดงออกมำนั้น มีควำมตรง
มี ดูมีควำมแหลมคม อันตรำย กำรหักของ
งำช้ำงตัวใหญ่ ดูปรำดเปรี ยวคล่ องเคล่ วกกว่ำ
ก้ำนกล้วย และดูไม่สมส่ วนเลย (แสดงให้เห็น
ถึงควำมเป็ นรหัสกำร์ ตูน เส้นดูเหมือนมีควำม
แหลมคมมำกกว่ำก้ำนกล้วยและชบำแก้ว

ภำพที่ 4.13
ผูว้ จิ ยั จะทำกำรวิเครำะห์จำกตัวกำร์ ตูนที่เป็ นฝ่ ำยร้ำยอีกหนึ่งตัว คือ งำนิล ผูว้ ิจยั แยก
ออกมำเป็ นลำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้

ภำพที่ 4.14

ขั้นตอนที่ 1. เมื่ อผูว้ ิจยั ได้ทำกำรถอดแบบ
ออกมำจะเห็นว่ำ ภำพงำนิ ลถูกร่ ำงขึ้นมำจำก
เส้นตรงแนวดิ่ง เส้นตรงแนวรำบ เส้นตรงแนว
เฉี ยง เช่นเดียวกับงวงแดง ทำให้เกิดจุดตัดของ
เส้นจนคล้ำยเป็ นรู ปทรงห้ำเหลี่ยม เป็ นบริ เวน
ใบหน้ำ ลำตัว ซึ่ ง ของงวงแดงนั้นมี กำรใช้
เส้นตรงจุดตัดมำกกว่ำของงวงแดงเสี ยอีก ซึ่ ง
เส้นดูแล้วเป็ นเส้นแนวดิ่งตัดกันจนเกือบจะเป็ น
ทรงสี่ เหลี่ ย มเล็ บ ก็ ไ ม่ ใ ช่ แ ค่ มี ค วำมโค้ ง สู ง
มำกกว่ำเท่ำนั้นแต่ยงั เป็ นเหมือนกับเส้นฟั นปลำ
โดยรวมอกมำเป็ นรู ปลักษณะของช้ำงที่น่ำเกรง
ขำมและอำจจะร้ำยกว่ำงวงแดง
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ขั้นตอนที่2 ภำพร่ ำงถูกร่ ำงให้ชดั เจนขึ้นจนทำ
ให้ แสดงให้เ ห็ นชัด เจนว่ำ เป็ นภำพช้ำ งที่ มี
ลักษณะของเส้นที่แสดงออกมำ มีควำมตรงมี ดู
มีควำมแหลมคม อันตรำย กำรงอของงำช้ำงก็ดู
เหมือนแหลมคมและยำวกว่ำของ งวงแดงและ
ก้ำ นกล้ว ย แสดงให้เ ห็ น ถึ ง ควำมเป็ นรหัส
กำร์ตูน ส่ วนบริ เวณเล็บเท้ำก็เป็ นรู ปสำมเหลี่ยม
อย่ ำ งชั ด เจนท ำให้ เ กิ ด ควำมแหลมคมและดู
อันตรำยมำกกว่ำงวงแดงเสี ยอีก
ภำพที่ 4.15

จำกกำรที่ผวู ้ จิ ยั ได้ทำกำรถอดแบบเพื่อดูลกั ษณะเส้นของตัวกำร์ ตูนดีและร้ำยทั้ง 4 ตัว
พบว่ำ ตัวกำร์ตูน 2 ตัวที่เป็ นฝ่ ำยดีคือ ก้ำนกล้วย กับ ชบำแก้ว นั้นมีกำรใช้เส้นโค้งเพื่อมำประกอบ
สร้ำงกัน หำกจะดูจำกแนวควำมคิดเรื่ องเส้นที่ผวู ้ จิ ยั ได้นำมำในบทที่ที่สองก็จะเห็นว่ำเส้นโค้งส่ งผล
ต่อผูร้ ับสำรว่ำไม่มีอนั ตรำย ก้ำนกล้วและชบำแก้วดูเป็ นมิตร จนทำให้เกิดลักษณะใหม่ของช้ำงที่
เป็ นตัวกำร์ตูน ซึ่งทำให้เป็ นภำพตัวแทน ของช้ำงศึกที่เป็ นตัวเอกของเรื่ อง ส่ วนฝ่ ำยตัวร้ำย 2 ตัวของ
เรื่ องที่ผวู ้ จิ ยั ได้ถอดแบบออกมำเช่นกันคือ งวงแดง กับ งำนิล นั้นมีกำรใช้เส้นแนวดิ่ง เส้นตรงแนว
เฉียง เส้นฟันปลำ ทำให้เกิดจุดตัดที่แหลมคม พอเกิดควำมแหลมคมทำให้ผรู ้ ับสำรนั้นรู ้สึกถึงควำม
น่ำกลัวของตัวร้ำยทั้งสองตัวนี้
จำกกำรวิเครำะห์กำรสื่ อสำรด้วยลำยเส้นที่บอกถึงลักษณะดีร้ำยของตัวกำร์ ตูนนั้น ผูว้ ิจยั
ได้ศึกษำเพียงแค่เรื่ องของลำยเส้นเพื่อใช้ในกำรประกอบสร้ำงในเชิ งสัญญะเพียงอย่ำงเดียว ผูว้ ิจยั จึง
ได้ศึกษำอง์ประกอบอื่นๆที่มีผลสนับสนุนให้ต ัวกำร์ ตูนดังก่ำวทั้ง 4 ตัวมีลกั ษณะดีหรื อร้ำยด้วยตัว
ของลำยเส้นหรื อว่ำเนื้ อเรื่ อง ที่กำกับตัวกำร์ ตูนดังกล่ำว โดยผูว้ ิจยั จะใช้ในเรื่ องของสัญญวิทยำกำร
วิเครำะห์เนื้อเรื่ อง บริ บทของกำร์ตูน รวมถึงรหัสของกำร์ตูนด้วย
จำกเนื้ อเรื่ องย่อของกำร์ ตูนเรื่ องก้ำนกล้วยภำคแรกที่กล่ำวไว้ขำ้ งต้น จะเห็ นได้ว่ำก้ำน
กล้วยกับชบำแก้วได้ถูวำงให้เป็ นตัวกำร์ ตูนดีโดยไม่มีอะไรแอบแฝงและทำงงวงแดงกับงำนิ ล (งำ
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นิ ลจะอยู่ในเรื่ องก้ำนกล้วยภำค2) ก็ถูกวำงให้เป็ นตัวร้ำยตังแต่แรกเป็ นลักษณะของตัวละครแบน
(Flat Characters) ตรงกับลำยเส้นที่ถูกประกอบสร้ ำงขึ้น ให้ตวั กำร์ ตูนดูออกได้ง่ำยเพียงแค่มอง
ภำยนอกก็จะทรำบได้ทนั ทีวำ่ ตัวกำร์ ตูนตัวไหนดีหรื อร้ำยจำกภำพลำยเส้นที่ปรกฎให้เห็น

ภำพที่ 4.16 ตัวกำร์ตูนอื่น ของ ภำพยนตร์เรื่ องก้ำนกล้วย
ที่มำ DVD กำร์ตูนเรื่ องก้ำนกล้วย

จำกภำพของช้ำงฝั่งขวำเป็ นตัวกำร์ ตูนฝ่ ำยดีอื่นๆ ก็ยงั คงใช้เส้นโค้งเป็ นหลัก เหมือนกับ
กำรขึ้นรู ปของ ก้ำนกล้วยกับ ชบำแก้ว มีดวงตำกลมโตรู ปร่ ำงผิดสัดส่ วนในแบบของ ซึ่งเป็ นภำพ
ตัวแทนของช้ำงศึก ส่ วนฝั่งซ้ำยเป็ นตัวกำร์ ตูนอื่นๆ ของฝ่ ำยร้ำยก็ยงั คงใช้เส้นเฉี ยงและเส้นแนวดิ่ง
มำเป็ นภำพตัวแทนของฝ่ ำร้ำยเช่นกัน

ภำพที่ 4.17 ภำพดวงตำของ งวงแดง
ที่มำ DVD กำร์ตูนเรื่ องก้ำนกล้วย
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ภำพที่ 4.18 ภำพดวงตำของ ก้ำนกล้วย
ที่มำ DVD กำร์ตูนเรื่ องก้ำนกล้วย

ภำพที่ 4.17 คือภำพดวงตำของ งวงแดงที่แสดงให้เห็นถึงกำรใช้เส้น เฉียงในกำร
วำดดวงตำของงวงแดงเป็ นกำรแสดงให้เห็นถึงควำมดุร้ำยของตัวกำร์ตูน หรื อกำลังโกรธอยู่ ซึ่งตรง
กับหลักกำรแสดงอำรมณ์ ตำมหำรให้ตวั อย่ำงของภำพกำร์ ตูน 1 Polly Keener (Cartooning 1992 :
71) และเช่นกับกับภำพที่ 4.18 ภำพกำรใช้เส้นของกำรสร้ำงดวงตำก้ำนกล้วยที่เป็ นกำรแสดงอำรมณ์
เช่นเดียวกับงวงแดงเพรำะกำลังจะทำกำรต่อสู ้กนั
ดวงตำของก้นกล้วยมีกำรใช้เส้นโค้งในกำร
ประกอบสร้ำงมำกกว่ำ จึงทำให้รู้สึกถึงว่ำตัวกำร์ ตูนตัวนี้เป็ นตัวกำร์ ตูนฝ่ ำยดีซ่ ึ งเป็ นเพรำะกำรใช้
เส้นโค้งของดวงตำที่ทำให้ผรู ้ ับสำรได้รู้สึกว่ำไม่มีอนั ตรำย
ผูว้ จิ ยั จะทำกำรวิเคำะห์ในเรื่ องของ มำยำคติ ของช้ำงในบริ บท ของคนไทยว่ำภำพฝังใจ
ของคนไทยที่มีต่อช้ำงเป็ นอย่ำงไร ซึ่ งแท้จริ งแล้วช้ำงเป็ นสัตว์ที่อยูค่ ู่กบั คนไทยนำนแสนนำน เป็ น
สัตว์บกที่สง่ำงำม ทนกับกำรถูกใช้งำนหนัก และเคยได้รับเกรี ยติอย่ำงสู งให้เป็ นพำหนะยำมออกศึก
ของพระมหำกษัตริ ยไ์ ทยในอดีตเป็ นช้ำงศึกคู่พระบำรมี เนื้อหำตอนหนึ่งจำกหนังสื อ ช้ำงในชีวติ
ของผมมรว. ศึกฤทธิ์ ปรำโมช ได้กล่ำวไว้ดงั นี้ “ชี วิตของผม หรื อแม้ แต่ ชีวิตของคนอื่ น ซึ่ งเกิดมาใน
เมืองไทยของเรานี ้ ช้ างเข้ ามาเกี่ยวข้ องด้ วยมาก เราเกิดมาเป็ นคนไทยแล้ วนึกถึงเอกราชที่เป็ น
เอกลักษณ์ ของไทย ก็มิใช่ ช้างดอกหรื อที่มีส่วนช่ วยกอบกู้เอกราชบ้ านเมืองเอาไว้ ได้ ” ซึงแสดงให้
เห็นถึงควำมสำคัญของช้ำงไทยกับคนไทย ที่นอกจำกเป็ นช้ำงศึกใช้ในยำมสงครำมแล้ว ควำมสำคัญ
ของช้ำงไม่ได้เป็ นเพียงสัตว์ที่ใช้แรงงำนเท่ำนั้น แต่ยงั สัตว์เป็ นสำคัญเคียงคู่พระมหำกษัตริ ยใ์ นแง่
สัตว์คู่พระบำรมีอีกด้วย
1

Polly Keener (Cartooning 1992 : 71)
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คนไทยยังมีควำมผูกพันธ์กบั ช้ำงในด้ำนของ เป็ นควำมเชื่อ เอกลักษณ์ วัฒนธรรม จำก
ตอนหนึ่งของบทควำมเว็ปไซต์ สำรคดี2 เรื่องของช้ าง “หนึ่งเอกลักษณ์ ไทย” พ.ย. 26, 2014 งานจาก
ค่ ายสารคดี ครั้ งที่ 10 เขียน : สุ รพันธุ์ เจริ ญปฐมตระกูลคุณวนิดำ ทองธำรง ผูด้ ูแลพิพิธภัณฑ์สถำน
แห่งชำติพระนคร พระที่นงั่ วสันตพิมำน ห้องจัดแสดงวัตถุจำกช้ำง โดยเฉพำะงำช้ำงแกะสลักศิลปะ
ทั้งช่ำงจำกชำวจีน พม่ำและช่ำงไทย เล่ำถึงควำมเชื่ อเรื่ องวัตถุชำ้ งว่ำ“งำช้ำงทั้งควำมเชื่ อของคนไทย
และประเทศอื่นๆถือเป็ นวัตถุมงคล มีควำมเชื่อในเรื่ องโชคลำภ เรื่ องยศ เรื่ องตำแหน่ง โดยปกติแล้ว
คนที่ มีอำนำจมีวำสนำเท่ำนั้นที่ จะได้ครอบครองงำช้ำง”และตัวของช้ำงเองนั้นยังเกี่ ยวโยงกับคติ
ควำมเชื่อทำงศำสนำที่คนไทยให้ควำมเคำรพนับถือ อย่ำงเช่น องค์ พระพิฒเนศวรหรื อพระพิฒเนศ
ที่มีหัวเป็ นช้ำง โดยมี ควำมเชื่ อว่ำเป็ นช่ ำงและเทพแห่ งศิลปะที่ ประทำนควำมสำเร็ จให้แก่ ผสู ้ ักระ
บูชำ
นอกจำกนั้นช้ำงที่ ด้วยเหตุ ของควำมเชื่ อว่ำ ช้ำงเป็ นสัญลักษณ์ แห่ งพลัง ควำมเฉลี ยว
ฉลำด และสัญลักษณ์ของอำนำจ ตั้งแต่อดีตจึงมักถูกถ่ำยทอดลงงำนศิลปกรรมในหลำยแขนงๆ ทั้ง
ภำพเขีย น ปู นปั้ น จิตรกรรม ตำมฝำผนังในพระอุโบสถ และพระวิหำรในวัดโบรำณหลำยแห่ ง
จนถึงกำรนำเอำช้ำงมำเป็ นสัญลักษณ์ประจำจังหวัด อำทิ จังหวัดเชี ยงใหม่ ที่เป็ นรู ปช้ำงเผือกพระยำ
เศวตไอยรำ ยืนแท่ น อยู่ใ นเรื อ นแก้ว ตรำประจ ำจัง หวัดแม่ ฮ่อ งสอนเป็ นรู ป ช้ำ งในท้องน้ ำ อัน
หมำยถึ ง กำรสอนช้ ำ งในป่ ำร่ อ งแม่ น้ ำ หรื อบ้ำ นแม่ ร่ อ งสอน ที่ ต่ อ มำก็ ก ลำยเป็ นชื่ อ จัง หวัด
แม่ฮ่องสอน ตรำประจำจังหวัดตำก เป็ นภำพสมเด็จพระนเรศวรมหำรำชประทับบนหลังพระคชธำร
หรื อตรำประจำจังหวัดสุ พรรณบุ รีเป็ นภำพยุทธหัตถี ระหว่ำงสมเด็จพระนเรศวรมหำรำชกับพระ
มหำอุปรำช จนกระทัง่ ในระดับชำติ ‘ธงช้ำง’ ลักษณะเป็ นรู ปช้ำงเผือก ยืนหันหน้ำให้เสำธง บนพื้น
ธงสี แดงเกลี้ยง ถูกใช้เป็ นธงชำติสยำม ในปี พ.ศ.2398-2459 ก่อนจะเปลี่ยนมำใช้ธงไตรรงค์ อีกทั้งยัง
ถือเอำ ‘ช้ำงเผือก’ เป็ นสัตว์ประจำชำติไทยด้วยสัตว์ใหญ่เช่นช้ำงที่อยู่กบั คนไทยมำอย่ำงยำวนำน
ได้รับ กำรยกย่องจนถึ ง กระทัง่ เป็ นสั ญลัก ษณ์ ข องชำติ …ช้ำงจึ งถื อเป็ นมรดกของชำติ และเป็ น
เอกลักษณ์อย่ำงหนึ่งของชำติไทยอย่ำงแท้จริ ง3

บทควำมเว็ปไซต์ สำรคดี เรื่ องของช้ำง “หนึ่งเอกลักษณ์ไทย” พ.ย. 26, 2014 งานจากค่ ายสารคดีครั้ งที่ 10 เขียน :
สุรพันธุ์ เจริ ญปฐมตระกูลคุณวนิดำ ทองธำรง
3
ข้อมูลจำกเวปไซต์ สำรคดี http://www.sarakadee.com/2014/11/26/elephant/#sthash.nkTSqhwu.dpuf
2
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สมัยหนึ่งภำพของช้ำงเคยปรำกฎเด่นเป็ นสี -ขำวบนผืนธงชำติสีแดงของไทย ก่อนจะ
เปลี่ยนมำเป็ นธงไตรรงค์ ดังภำพตัวอย่ำงที่ผวู ้ ิจบั ได้ทำกำรค้นคว้ำจำก4 เว็ปไซต์พิพิธภัณฑ์ธงชำติ
ไทย (http://www.t-h-a-i-l-a-n-d.org/thaiflag/newsite/detail.php?id=4)
ภาพธงชาติ และ ธงหน่ วยงานราชการ ทีม่ ีช้างเป็ นสั ญลักษณ์

ธงเรื อหลวง
ในรัชสมัยพระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำนภำลัย

ธงช้ำงเผือก ธงชำติสยำม
ในรัชสมัยพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยูห่ วั

ธงรำชกำร
ในรัชสมัยพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยูห่ วั

ธงรำชนำวี
ในรัชสมัยพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยูห่ วั

ภำพที่ 4.19 ภำพธงชำติ และ ธงหน่วยงำนรำชกำร ที่มีชำ้ งเป็ นสัญลักษณ์

4

เว็ปไซต์พิพิธภัณฑ์ธงชำติไทย (http://www.t-h-a-i-l-a-n-d.org/thaiflag/newsite/detail.php?id=4)
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จำกข้อมูลที่ผวู้ จิ ยั ได้ทำกำรศึกษำข้อมูลควำมสำคัญในด้ำนภำพฝังใจ ของช้ำงไทยกับคน
ไทย ผูว้ จิ ยั พบว่ำ ช้ำงมีควำมสำคัญต่อคนในสังคมไทยมำตลอด ตั้งแต่ชนชั้นแรงงำน ชนชั้นขุนนำง
และพระมหำกษัตย์ไทยในอดีตจนถึงปัจจุบนั
ในเนื้ อเรื่ องของก้ำนกล้วยนั้นเป็ นเนื้ อเรื่ อง อยูใ่ นช่วงของพระนเรศวรมหำช ก้ำนกล้วย
กับงวงแดงถูกออกแบบให้เป็ นภำพตัวแทน ช้ำงศึกของพระนเรศวรและช้ำงศึกพระมหำอุปรำชำ
โดยในบันทึกประวัติศำสตร์ เจ้ าพระยาปราบหงสาวดี (ก้ำนกล้วย) เป็ นช้ำงคู่พระบำรมีในสมเด็จ
พระนเรศวรมหำรำช หลังจำกขึ้นระวำงแล้ว ได้บรรดำศักดิ์เป็ น เจ้ าพระยาไชยานุภาพ ต่อมำได้รับ
พระรำชทำนนำมว่ำ เจ้ าพระยาปราบหงสาวดี ในครั้ งที่ ชนะศึ กยุทธหัตถี กบั พระมหำอุ ปรำชำ
กล่ำวคือ ในวันที่ 25 มกรำคม พ.ศ.2135 ณ ตำบลหนองสำหร่ ำย แขวงเมืองสุ พรรณบุรี สมเด็จพระ
นเรศวรทรงช้ำง ‘เจ้ าพระยาไชยานุภาพ’(ก้ านกล้ วย) ได้ทำกำรยุทธหัตถีกบั พระมหำอุปรำชแห่ งหง
สำวดีที่ทรงช้ำง ‘พลายพัทกอ’(งวงแดง) ศึกครั้งนี้ สมเด็จพระนเรศวรได้รับชัยชนะเหนื อทัพพม่ำ
และช้ำงศึ กของพระองค์ได้แสดงควำมกล้ำหำญร่ วมรบกับพระนเรศวรจนได้รับชัยชนะ5 จำกที่
ผูว้ จิ ยั ได้กล่ำวนี้มำเป็ นต้นแบบที่นำไปสร้ำงภำพยนตร์ กำร์ ตูนก้ำนกล้วย
จำกเรื่ องย่อภำพบนตร์ กำร์ ตูนเรื่ อง ก้ำนกล้วย เป็ นกำรเขียนบททำให้ตวั กำร์ ตูนทั้งส 4
ตัวที่ผวู ้ จิ ยั ได้นำมำวิเครำะห์น้ นั ถูกออกแบบให้เป็ นแบบ ตัวละครน้อยลักษณะ (Flat Characters)
หรื อตัวละครแบบตำยตัว (Type Characters) ตัวละครประเภทนี้จะมีลกั ษณะพฤติกรรมที่ตำยตัว ไม่
มีพฒั นำกำรทำงด้ำนลักษณะนิสัย เป็ นตัวละครที่คำดเดำพฤติกรรมได้ง่ำย เช่น ตัวละครฝ่ ำยร้ำยก็
ร้ำยอย่ำงชัดเจน ตัวละครฝ่ ำยดีก็ดีพร้อม 6 ทำให้ทรำบได้อย่ำงชัดเจนว่ำตัวกำร์ ตูนใดที่เป็ นตัวดี ตัว
กำร์ตูนใดที่เป็ นตัวร้ำย

https://th.wikipedia.org/wiki/เจ้ าพระยาปราบหงสาวดี และ เวปไซต์ สำรคดี
http://www.sarakadee.com/2014/11/26/elephant/#sthash.nkTSqhwu.dpuf
6
วีรวัฒน์ อินทรพร ๒๕๔๕, หน้ำ ๑๒๒
5
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ภำพที่ 4.20 ภำพกำรต่อสูก้ นั ระหว่ำง ก้ำนกล้วยกับงวงแดง
ที่มำ DVD กำร์ตูนเรื่ องก้ำนกล้วย

ภำพที่ 4.20 เป็ นภำพในเรื่ องของขนำดที่แตกต่ำงกันมำกของ ก้ำนกล้วย กับ งวงแดง ซึ่ง
เป็ นเรื่ องของ มำยำคติ (Myth) ของ โรล็องด์ บำร์ตส์ (Roland Barthes) ซึ่ งนิยำมได้วำ่ หมำยถึงกำรสื่ อ
ควำมหมำยด้วยคติควำมเชื่อทำง วัฒนธรรมซึ่งถูกกลบเกลื่อน ให้เป็ นที่รับรู ้เสมือนว่ำเป็ นธรรมชำติ
ภำพที่ 4.20 ภำพของก้ำนกล้วยกับงวงแดงที่ตวั ใหญ่กว่ำมำกและฝ่ ำยที่ตวั ใหญ่กว่ำก็จะถูกมองว่ำ
เป็ นตัวร้ำยเสมอ จำกกำร์ตูนหลำยๆ เรื่ องผูว้ ิจยั จะทำกำรหำข้อมูลดังนี้
ตัวอย่ างตัวการ์ ตูนตัวร้ ายตัวโตกว่ า ตัวดี
โดบิตะ กับ ไจแอ้น ในเรื่ องโดรำเอม่อน7 ใจ
เอ้นเป็ นเด็กอ้วนตัวใหญ่ ที่ชอบรังแก โดบิตะ
และ ทุกคนที่ตวั เล็กกว่ำ

ภำพที่ 4.21

7

ผูส้ ร้ำงโดรำเอมอน, ฮิโรชิ ฟุจิโมโตะ และโมโตโอะ อะบิโคะ :
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%B
0_%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%B0
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ป๊ อบอำย กับ พลูโต ในเรื่ องป๊ อบอำย8 พลูโตตัว
ใหญ่แะมีพละกำลังมำกกว่ำ ป๊ อบอำยมำก และ
ป๊ อบอำยก็สู้พลูโตไม่ได้ แต่ดว้ ยควำมต้องกำรที่
จะปกป้ องคนรัก จึงกินผักขมและก็แข็งแรง
สำมำรถสู ้กบั พลูโตได้
ภำพที่ 4.22
ซุปเปอร์แมน9กับดูมเดย์ ดูมเดย์เป็ นตัวร้ำยที่
อันตรำยมำก ซุ ปเปอร์ แมนเกือบที่จะสู ้ไม่ได้ แต่
ด้วยกำรรวมพลังแะตั้งสติจึงสำมำรถจัดกำรกับ
ดูมเดย์ได้
ภำพที่ 4.23
ซึ่ งจำกสื บค้นของผูว้ จิ ยั พบว่ำภำพที่ 4.20 จะทำให้ผรู ้ ับสำรนั้นเชื่ อมัน่ ได้วำ่ งวงแดงเป็ น
ตัวร้ ำยอย่ำงแน่ นอนเพรำะภำพฝังใจที่ผรู ้ ับสำรนั้นเคยได้รับรู ้ มำนั้นคนตัวใหญ่มกั รังแกคนตัวเล็ก
หรื อผูท้ ี่มีอำนำจเหนื อกว่ำมักรังแกคนที่ดอ้ ยกว่ำเสมอ จนกลำยเป็ นภำพที่ฝังใจคนดู ตัวกำร์ ตูนก้ำน
กล้วยถู ก สร้ ำ งขึ้ นมำให้ตวั เล็ ก กว่ำ งวงแดงเพื่ อให้รู้รับ สำรได้รูสึ ก ว่ำ ก ำลัง เอำใจช่ วยก้ำ นกล้วย
เช่นเดียวกับกำร์ ตูนเรื่ องอื่นๆ
จำกทั้งกำรวิเครำะห์ลำยเส้นรวมกับกำรวิเครำะห์องค์ประกอบอื่นๆ ของกำรสื่ อสำรผ่ำน
ลำยเส้นเพื่อบ่งบอกถึ งลักษณะตัวละครดี และร้ ำยของกำร์ ตูน ของเรื่ อง ก้ำนกล้วยนั้นได้มีกำรใช้
ลำยเส้นที่มีลกั ษณะที่เฉพำะเจำะจงกับตัวกำร์ ตูนดีและร้ ำยโดยที่เรำไม่จำเป็ นต้องดูที่เนื้ อเรื่ องเลย
เป็ นเพรำะกำร์ ตูนเรื่ องนี้มีกลุ่มเป้ ำหมำยที่ชดั เจนไม่ได้ตอ้ งกำรให้ผรู ้ ับสำรรู ้สึกสับสนกับตัวกำร์ ตูน
ว่ำดี หรื อร้ำย ผูว้ ิจยั สังเกตเห็นดังนี้ ว่ำ เส้นในแนวดิ่ ง เส้นเฉี ยง และเส้นนอนหำกประกอบสร้ำงกัน
8
9

เอลซี่ ซีกำร์ )Elzie Segar) , ค .ศ.1929 : ทิมเบิล เธีย, บริ ษทั King Features Syndicate Inc.
หนังสื อกำร์ตูนซูเปอร์ฮีโร ผลงำนของ ดีซีคอมิกส์
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ทำให้เกิ ดควำมอันตรำย มำกกว่ำ เส้นที่มีควำมโค้ง ที่ มำประกอบสร้ ำงกันซึ่ งเส้ นโค้งดู แล้วรู ้ สึก
ปลอดภัยมำกกว่ำ
เรื่องที่ 2 การ์ ตูนเรื่องยักษ์
ยักษ์ (Yak: The Giant King) เป็ นภำพยนตร์แอนิเมชันสัญชำติไทยผลงำนร่ วมทุนสร้ำงระหว่ำง
บริ ษทั สหมงคลฟิ ล์ม อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด, บริ ษทั บ้ำนอิทธิ ฤทธิ์ จำกัด, บริ ษทั ซูเปอร์ จิ๋ว จำกัด
และดำเนินงำนสร้ำงโดย บริ ษทั เวิร์คพอยท์ พิคเจอร์ส จำกัด ผลงำนกำกับของประภำส ชลศรำ
นนท์ร่วมกับ เอ็กซ์- ชัยพร พำนิชรุ ทติวงศ์

ภำพที่ 4.24 ภำพปก DVD ของภำพยนตร์กำร์ตูนเรื่ อง ยักษ์
ที่มำ DVD กำร์ตูนเรื่ อง ยักษ์

เรื่องย่ อภาพยนตร์ การ์ ตูนเรื่องยักษ์
หลังสงครำมอันยิง่ ใหญ่ระหว่ำงหุ่นกระป๋ อง ฝ่ ำยรำม กับ หุ่นยักษ์ ฝ่ ำยทศกัณฐ์จบลง
แบบล้ำงเผ่ำพันธุ์ปล่อยทิ้งให้สนำมรบกลำยเป็ นเพียงสุ สำนซำก เศษโลหะและเป็ นขุมทรัพย์ให้กบั
บรรดำหุ่นค้ำของเก่ำ และแล้วเรื่ องรำวมิตรภำพและกำรเดินทำงผจญภัยของเจ้ำหุ่นยนต์ 2 ตัวที่ดูๆ
ไปแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะเหมือนกันสักนิดเดียวก็ได้เริ่ มต้นขึ้นในอีกหลำยล้ำน วันต่อมำเจ้ำหุ่นตัวหนึ่ง
ใหญ่ยกั ษ์สมร่ ำงชื่อ น้ำเขียว บ่งบอกตำมลักษณะสี อนั เป็ นเอกลักษณ์ ดูน่ำเกรงขำม กับ เจ้ำเผือก หุ่น
กระป๋ องมินิตวั เล็กประเมินจำกสภำพจำกพวกค้ำหุ่นยนต์เก่ำบอกได้คำเดียว ว่ำไร้รำคำ แต่กลับ
กลำยเป็ นว่ำเจ้ำหุ่น2ตัวต่ำงตื่นขึ้นมำจำกกำรถูกขุดขึ้นพร้อมกับ สภำวะหน่วยควำมจำเสื่ อม ไม่จำ
อดีตไม่รู้อนำคต แถมยังมีโซ่พิเศษที่ตดั เท่ำไหร่ ก็ตดั ไม่ขำดผูกล่ำมติดกันหนำซ้ ำงำนนี้พอทั้งคู่ตื่น
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ขึ้นมำก็ อำละวำดซะจนเมืองขำยของเก่ำกระเจิดกระเจิงรำบเป็ นหน้ำกลองทำให้ท้ งั คู่ตอ้ งหนีและ
กลำยเป็ นร่ วมผจญภัยไปด้วยกันอย่ำงไม่มีทำงเลือก ทีแรกดูเผินๆต่ำงฝ่ ำยต่ำงเป็ นส่ วนเกินของกัน
และกัน แต่ตลอดกำรเดินทำงกลับมีเรื่ องรำวหลำกหลำยเกิดขึ้นทำให้ท้ งั คู่กลำยเป็ น ฮีโร่ โดยไม่รู้ตวั
สร้ำงควำมผูกผันให้กบั ทั้งน้ำเขียวและเจ้ำเผือกก่อเกิดเป็ นมิตรภำพที่ทำให้
ส่ วนเกินกลำย
แปรเปลี่ยนเป็ นส่ วนเติมเต็มสิ่ งที่ขำดหำยไปของทั้งคู่ และจนวันหนึ่งที่พวกเขำพร้อมจะเป็ นเพื่อน
สนิทด้วยควำมเต็มใจ กลับเป็ นวันที่ตอ้ งรู ้วำ่ แท้จริ งแล้วตัวตนของพวกเขำคือใครหน้ำที่และภำรกิจ
ที่ได้รับมอบหมำยจะต้องดำเนินต่อไป ทำให้ตอ้ งเลือกระหว่ำง มิตรภำพกับหน้ำที่ สิ่ งใดสำคัญ
กำร์ ตูนเรื่ องนี้มีเนื้อหำและตัวละครที่น่ำสนใจมำก เพรำะได้นำเรื่ องรำวของรำมเกียรติ์ที่
เรำได้เคยอ่ำนเคยเรี ยนกันในบทเรี ยนมำทำกำรเปลี่ยนแปลงเนื้อหำและรู ปลักษณ์ของตัวละครใหม่
(Tranmedia) ประภำส ชลศรำนนท์ ที่ผเู ้ ขียนบทภำพยนต์เรื่ องนี้ได้กล่ำวไว้วำ่ “รำมเกียรติ์ฉบับนี้ แม้
จะมีฉำกรบมำกมำย แต่มนั จะเป็ นหนังที่มีคอนเซปต์เกี่ยวกับมิตรภำพและมันต้องเป็ นกหนังที่แม้แต่
คนที่ไม่เคยอ่ำนรำมเกยริ์ เลยแม้แต่นอ้ ย ก็ตอ้ งดูรู้เรื่ อง” มีกำรเลือกเอำตัวละครหลักสองสำมตัวมำ
เพื่อสร้ำงคำร์ แรกเตอร์ ใหม่ และผูกเรื่ องใหม่ท้ งั หมด โดยมีรำยละเอียดบำงส่ วนของรำมเกียรติ์
ต้นฉบับบเป็ นแรงบัลดำลใจ10 (ยักษ์ ประภำส ชลศรำนนท์, 2555 : 27)
ส่ วนทำงด้ำนควำมสวยงำมของภำพได้ทำง ชัยพร พำนิชรุ ทติวงศ์ (ปัจจุบนั ดำรง
ตำแหน่งผูอ้ ำนวยกำรหลักสู ตรปริ ญญำโท สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ อำร์ ต มหำวิทยำลัยรังสิ ต) ผูเ้ ป็ น
หัวเรี่ ยวหัวแรงใหญ่ของทีมแอนิเมเตอร์ กว่ำ 30 คน แห่ง บริ ษทั บ้ำนอิทธิ ฤทธิ์ จำกัด โดยก่อนมำรับ
ตำแหน่งเป็ นโคไดเร็ กเตอร์ (Co-Director) และอนิเมชัน่ ไดเร็ กเตอร์ ของภำพยนตร์ เรื่ องนี้ เคยเป็ น
แอนิเมชันไดเรคเตอร์ ของบริ ษทั บอรดคำสต์อินเตอร์เน็ตวีในแมนฮัตตตัน นิวยอร์ก และเป็ นคน
ออกแบบตัวละครในภำพยน์กำร์ ตูนเรื่ องนี้
ตัวละครในภำพยนตร์ กำร์ ตูนเรื่ องนี้ที่ผวู ้ ิจยั จะนำมำวิเครำะห์หำลักษณะของเส้น มีอยู่
ทั้งหมด 2 ตัวด้วยกันคือ
1. น้ าเขียว (ยักษ์ ) เป็ นตัวละครที่มีสองคำแรกเตอร์ คือทศกัณฐ์คำแรกเตอร์ แรกที่ดู
โหดร้ำย ดุดนั ซึ่ งควำมโหดร้ำยมำจำกเรื่ องรำมเกียรติ์ คำแรกเตอร์ที่สองเป็ นน้ำเขียว ดูเป็ นคนใจดี
สุ ภำพ มองโลกในแง่ดีเหมือนเด็ก จึงมีควำมน่ำสนใจในกำรค้นหำ

10

ยักษ์ ประภำส ชลศรำนนท์, 2555 : 27
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ภำพที่ 4.25 ภำพของตัวกำร์ตูน น้ำเขียว ภำพด้ำนซ้ำย ตอนเป็ น ทศกัณฐ์ ภำพด้ำนขวำเป็ น น้ำเขียว
ที่มำ หนังสื อ ยักษ์ ประภำส ชลศรำนน ผูอ้ อกแบบ ชัยพร พำนิชรุ ทติวงศ์

2. เผือก (หนุมาน) เป็ นตัวละครเอกของเรื่ องอีกหนึ่งตัว เป็ นฝ่ ำยดี เผือกในเนื้ อเรื่ องเกิด
บังเอิญหำงของเผือกไปติดกับน้ำเขียวจึงจำเป็ นต้องคุยกันเพื่อหำทำงออกของปั ญหำนี้ เลยสนิดสนม
กันเพรำะต้องอยูด่ ว้ ยกันตลอดจึงทำให้เกิดมิตรภำพ

ภำพที่ 4.25 ภำพของตัวกำร์ตูน เผือก
ที่มำ หนังสื อ ยักษ์ ประภำส ชลศรำนน ผูอ้ อกแบบ ชัยพร พำนิชรุ ทติวงศ์

ภำพยนตร์กำร์ตูนเรื่ อง ยักษ์ มีกำรออกแบบตัวกำร์ ตูนใหม่ที่แตกต่ำงจำกเรื่ องอื่นๆ โดย
มีกำรออกแบบตัวกำร์ ตูนในภำพยนตร์ เป็ นหุ่ นกระป๋ อง ชัยพร พำนิชรุ ทติวง กล่ำวในงำนอบรมอน
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เมชัน่ ในโครงกำร Don’t Drive Drunk ที่สถำนีโทรทัศน์ Thai PBS ว่ำ “กำรออกแบบคำร์แรกเตอร์
ในเรื่ องนี้ ตอนแรก ตำมนิสัยที่ คุณประภำส ได้เล่ำให้ฟัง อย่ำงคำแรกเตอร์ ของ เผือก หรื อ หนุมำน
ทำยังไงก็ไม่สมกับเป็ นฮีโร่ แต่พอ คุณประภำส เสนอเสนำหอย เกีรติศกั ดิ์ อดุมนำค มำเป็ นผูพ้ ำกษ์
เสี ยงของเผือก ก็เลยนึกถึงทรงผมของเสนำหอย จึงทำให้ง่ำยต่อกำรออกแบบมำกขึ้น เผือกจึงมีเสำ
อำกำศ เหมือนกับทรงผมของเสนำหอย” ผูว้ จิ ยั จึงหำภำพตัวอย่ำงมำให้จะได้เห็นภำพมำกขึ้น

ภำพที่ 4.26 ภำพของเสนำหอยกับเผือก
ที่มำ http://www.adintrend.com/scoop/view.php?id=1664

ส่ วนหน้ำตำของ เผือก ชัยพร พำนิชรุ ทติวงศ์ กล่ำงว่ำ “ก็ดดั แปลงมำจำกหัวโขนมำทำ
เป็ นคิว้ ดีไซน์ให้หกั ๆ คมๆ ก็ทำให้เผือกดูแตกต่ำงจำกตัวอื่น มีควำมเป็ นฮีโร่ มำกขึ้น”

ภำพที่ 4.27 ภำพรำงของหัวโขนหนุมำนกับเผือก

ที่มำ http://www.adintrend.com/scoop/view.php?id=1664
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ส่ วนของน้ำเขียวหรื อทศกัณฐ์ นั้น กำรใช้สีอิงตำมโขนไทยคือสี เขียว ด้วยตัวกำร์ตูนเป็ น
หุ่นยนต์จึงใส่ สีน้ ำตำลลงไปด้วย มีจกั รเป็ นอำวุธ หน้ำตำดุ ลำตัวส่ วนท้องดัแปลงมำจำกแมลง แขน
เป็ นปล่องสำมำรถยือหดได้ กำรออกแบบต้องกำรควำมสง่ำงำมและควำมน่ำรักไปพร้อมกัน ช่วงบน
จึงใหญ่ ขำจึงเล็ก

ภำพที่ 4.28 แบบ Sketch ของ น้ำเขียว
ที่มำ หนังสื อ ยักษ์ ประภำส ชลศรำนน

หลังจำกที่ผวู้ จิ ยั ได้ฟังบรรยำยจำกคุณ ชัยพร พำนิชรุ ทติวงศ์ ทำให้ผวู้ ิจยั ทรำบถึง
แนวทำงออกแบบของตัวกำร์ ตูนของภำพยนตร์ กำร์ ตูนเรื่ องนี้ ร่ วมกับกำรได้ชมภำพยนตร์ กำร์ ตูน
เรื่ องนี้ ดังนั้นกำร์ ตูนเรื่ อง ยักษ์ นั้นมีบริ บท ของภำพยนตร์ เป็ นเมืองแห่งหุ่นกระป๋ อง ตัวกำร์ ตูนบำง
ตัวอยูไ่ ด้ดว้ ยน้ ำมันเครื่ อง กำรดำรงชีวติ ใน บริ บท ของภำพยนตร์ ที่มีแต่เหล็ก หิน ดิน ทรำย จึงทำ
ให้แตกต่ำงจำกภำพยนตร์ เรื่ องก้ำนกล้วย คือ ตัวกำร์ตูนที่ออกแบบมำเพื่อควำมสมจริ ง คือ หุ่น
กระป๋ อง ที่มีวสั ดุแข็งมำเป็ นส่ วนประกอบ ผูว้ ิจยั จะแสดงให้เห็นถึงสภำพแวดล้อม บริ บท ของ
กำร์ ตูนเรื่ องนี้ อย่ำงที้ ่วิจยั ได้กล่ำวไว้ขำ้ งต้อนว่ำ กำร์ ตูนเรื่ องนี้มีสภำพแวดล้อมเป็ นเมืองของเหล็ก
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ภำพที่ 4.29 ภำพโดยรวมของสภำพแวดล้อมของเมืองในกำร์ตูนเรื่ อง ยักษ์
ที่มำ หนังสื อ ยักษ์ ประภำส ชลศรำนน

ทำให้ลำยเส้นที่ถูกออกแบบมีเส้นที่แข็งมำกขึ้น เพรำะตัวละครทุกตัวเป็ นหุ่นเหล็ก หรื อ
หุ่นกระป๋ อง ผูว้ ิจยั จึงต้องทำกำรถอดแบบตัวกำร์ ตูนที่ผวู้ ิจยั คัดสรรเพื่อนำมำวิเครำะห์ลำยเส้น มำ
ดังนี้
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ภำพที่ 4.30

ภำพที่ 4.31

ภำพที่ 4.30 เป็ นภำพที่ผวู้ ิจยั ได้ถอดแบบเสร็ จ
จะเห็นได้วำ่ ภำพลำยเส้นที่เกิดขึ้น
เห็นเป็ น
เหมือน ภำพร่ ำงของคนที่มีลกั ษณะส่ วนตัวใหญ่
แขนใหญ่ ขำเล็ก ซึ่งเป็ นกำรแสดงให้เห็นถึง
รหัสกำร์ตูน แต่ลกั ษณะลำยเส้นแตกต่ำงจำของ
ก้ำนกล้วย แถบจะระบุไม่ได้เลยเลยว่ำตัวละคร
นี้มีกำรใช้ลำยเส้นในลักษณะดีหรื อร้ำย
ภำพที่ 4.31 เป็ นภำพจริ งที่ผจู้ ยั เลือกมำถอดแบบ
ลักษณะของตัวละครก็ยงั ไม่บ่งบอกถึงลักษณะ
ตำมภำพฝังใจ ในบริ บทของประเทศไทย ที่ตวั
กำร์ ตูนเป็ นอย่ำงไร คือ มีเขี้ยว ตัวใหญ่ สี เขียว
คือ ทศกัณฐ์ หำกมองแค่เพียงครั้งแรกตัวกำร์ ตูน
ตัวจ้ ะดูร้ำยทันทีที่เห็น ตำมที่สังคมนั้นถูกทำให้
มองเป็ นอย่ำงนั้น

ภำพต่อไปผูว้ ิจยั จะทำกำรขยำยภำพให้เห็นบริ เวณใบหน้ำของตัวกำร์ ตูนที่ชื่อ น้ำเขียว
หรื อ ทศกัณฐ์ เพื่อจะแสดงให้เห็นอย่ำงชัดเจนว่ำตัวละครดังกล่ำวมีกำรเปลี่ยนแปลงของเส้น
อย่ำงไร ที่จะทำให้ผรู ้ ับสำรนั้นเข้ำใจว่ำ ช่วงไหนที่ตวั กำร์ ตูนนี้ ดี หรื อ ร้ำย
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ภำพที่ 4.32 ภำพเปรี ยบเทียบก่อนกำรถอดแบบ ของ น้ำเขียว และ ทศกัณฐ์

ดังภำพที่ 4.32 ผูว้ จิ ยั ได้ทำกำรเปรี ยบเทียบกันของตัวกำร์ ตูนตัวเดียวกันแต่ต่ำงบุคลิกกัน
ผูว้ จิ ยั จึงได้สังเกตุเห็นว่ำ เป็ นกำรเปลี่ยนแปลงเพียงแค่เส้นไม่กี่เส้นเท่ำนั้น ดูได้จำกภำพที่ผวู้ จิ ยั ได้
ทำกำรแสดงให้เห็น ดังนี้

ภำพที่ 4.33 ภำพเปรี ยบเทียบลักษณะกำรใช้ลำยเส้น ของ น้ำเขียว และ ทศกัณฐ์

ดังภำพที่ 4.33 ผูว้ จิ ยั ได้ทำกำรเปรี ยบเทียบของลักษณะของเส้นที่เปลี่ยนแปลงกันของ
ตัวกำร์ ตูนตัวเดียวกันแต่ต่ำงบุคลิกกัน โดยเป็ นกำรใช้รหัสกำร์ตูน กำรแสดงสี หน้ำขั้นพื้นฐำนของ
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Polly Keener11 (Cartooning 1992 : 71) แต่สิ่งที่ผวู ้ จิ ยั เห็นนั้นเส้นเฉี ยง นั้นมีผลทำให้ตวั กำร์ ตูนนี้น้ นั
เปลี่ยนเป็ นตัวร้ำยทันที สังเกตุที่ดวงตำของน้ำเขียว กับ ทศกัณฐ์ ว่ำกำรเปลี่ยนแปลงของลักษณะ
เส้นเพียงไม่กี่เส้นส่ งผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงตัว การ์ ตูนดี เป็ น ร้ าย เพรำะเส้นเฉียงของดวงตำรู ป
ด้ำนขวำนั้นดูแล้วอันตรำยทำให้รู้สึกไม่ปลอดภัย ส่ วนรู ปด้ำนซ้ำยนั้นดวงตำใช้เส้นโค้งทำให้ดูแล้ว
รู้สึกปลอดภัย
ตัวละครตัวที่ 2 ที่ผวู้ จิ ยั จะทำกำรถอดแบบคือ เผือกหรื อหนุมำน ตัวละครนี้ผวู ้ จิ ยั ได้
นำเสนอแนวทำงกำรออกแบบตัวละครไว้ขำ้ งต้นแล้ว ผูว้ จิ จัยถอดแบบตัวกำร์ ตูนได้ดงั นี้
ถำพที่ 4.34 เป็ นภำพที่ผวู้ จิ ยั ได้ถอดแบบเสร็ จ จะ
เห็นได้วำ่ ภำพลำยเส้นที่เกิดขึ้น หนุมำนเดิมเป็ น
ลิงแต่ที่ออกมำนั้นเป็ นหุ่นหัวโต เหมือนเด็ก ตำม
ลักษณะของกำรใช้ รหัสของกำร์ตูน (Randall P.
Harrision,1981 : 62) ซึ่ งลำยเส้นมีส่วนของเส้น
โค้งกลมบริ เวณดวงตำของ ตัวกำร์ ตูน มีลกั ษณะ
ของขำเป็ นล้อเล็กๆ
ภำพที่ 4.34

ภำพที่ 4.35 ภำพจริ งที่ผจู้ ยั เลือกมำถอดแบบ
ลักษณะของตัวละคร ที่ตวั เล็กแต่ไม่ใช่สีขำว แต่
สี จะออกม่วง ตัวกำร์ ตูนมีควำมตลก ตำมหลัก
ของ รหัสของกำร์ ตูน มีลอ้ แทนขำ

ภำพที่ 4.35

11

Polly Keener Cartooning 1992 : 71
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ภำพต่อไปผูว้ ิจยั จะทำกำรเปรี ยบเทียบลักษณะ ของใบหน้ำให้เหมือนกับน้ำเขียว หรื อ
ทศกัณฐ์ ว่ำลักษณะกำรเปลี่ยนเปลงของเส้นนั้นมีผลกับตัวกำร์ ตูนนี้หรื อไม่

ภำพที่ 4.36 ภำพเปรี ยบเทียของ เผือก

ดังภำพที่ 4.36 ผูว้ จิ ยั ได้ทำกำรเปรี ยบเทียบกันของตัวกำร์ ตูนตัวเดียวกันแต่ต่ำงบุคลิกกัน
ทำให้ตวั กำร์ ตูนนั้นเปลี่ยนเป็ นตัวร้ำยหรื อไม่

ภำพที่ 4.37 ภำพเปรี ยบเทียบลักษณะกำรใช้ลำยเส้น ของ เผือก
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ดังภำพที่ 4.37 ผูว้ จิ ยั ได้ทำกำรเปรี ยบเทียบของลักษณะของเส้นที่เปลี่ยนแปลงกันของ
ตัวกำร์ ตูนตัวเดียวกันแต่ต่ำงบุคลิกกัน โดยเป็ นกำรใช้รหัสกำร์ตูน กำรแสดงสี หน้ำขั้นพื้นฐำน
เท่ำนั้น เห็นได้วำ่ เส้นเฉี ยงที่เกิดขึ้นกับกำรเปลี่ยนแปลงใบหน้ำของ เผือก นั้น ดูแล้วไม่มีผลต่อกำร
เปลี่ยนแปลงให้เผือกเป็ นตัวร้ำยเป็ นแค่กำรเปลี่ยนแปลงของอำรมณ์เท่ำนั้น เป็ นเพรำะใบหน้ำของ
เผือกบริ เวณดวงตำนั้น ดวงตำเป็ นเส้นโค้งกลม โดยที่ไม่เปลี่ยนแปลงเลย ทำให้เส้นเฉี ยงไม่มีผลเลย
กับกำรเปลี่ยนแปลงของตัวกำร์ ตูนเลย เส้นโค้งยังมีผลต่อกำรที่ทำให้ผรู ้ ับสำรให้มีควำมรู ้สึกว่ำตัว
กำร์ ตูนตัวนี้ไม่อนั ตรำย
จำกกำรที่ผวู ้ จิ ยั ได้ทำกำรถอดแบบเพื่อดูลกั ษณะเส้นของตัวกำร์ ตูนดีและร้ำยทั้ง 2 ตัว
พบว่ำ ตัวกำร์ ตูนทั้ง 2 ตัวในเรื่ อง ยักษ์ นั้นลำยเส้นมีผลเพียงเล็กน้อยเท่ำนั้นที่จะพิสูจน์ได้วำ่ กำรใช้
ลักษณะลำยเส้นที่จะส่ งผลในกำรออกแบบของตัวกำร์ ตูนดีและร้ำย ดังที่ได้สัมภำษณ์ คุณชัยพร
พำนิชรุ ทติวงศ์ ทำง Chat Facbook วันที่ 27 กุมภำพันธ์“ในความคิดของตัวเอง ลายเส้ นไม่ ค่อยมีผล
เท่ าไร แต่ รูปทรงมีผลมากกว่ า อาจจะเป็ นเพราะเป็ นงาน 3D ด้ วยมัง้ รู ปทรงกับพืน้ ผิวมีอิทธิ พล
มากกว่ า” ผูว้ จิ ยั จึงได้ศึกษำอง์ประกอบอื่นๆที่มีผลสนับสนุนให้ตวั กำร์ ตูนดังก่ำวทั้ง 2 ตัวมีลกั ษณะ
ดีหรื อร้ำยด้วยโดยผูว้ ิจยั จะใช้ในเรื่ องของสัญญวิทยำกำรวิเครำะห์เนื้ อเรื่ อง (Story) และภำพฝังใจ
บริ บทของกำร์ตูน รวมถึงรหัสของกำร์ ตูนต่อไป

ภำพที่ 4.38 ภำพยักษ์ในรรณคดีไทย
ที่มำ : http://www.dailynews.co.th/article/337467
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“ยักษ์” เป็ นอมนุษย์ชนิดหนึ่ง มีกล่ำวถึงทั้งในทำงศำสนำและวรรณคดี เป็ นควำมเชื่อ
ของไทยที่ได้รับอิทธิพลจำกศำสนำพรำหมณ์และศำสนำพุทธ โดยเชื่อว่ำยักษ์มีหลำยระดับ ขึ้นอยู่
กับบุญบำรมี ยักษ์ช้ นั สู งจะมีวมิ ำนเป็ นทอง มีรูปร่ ำงสวยงำม ปกติไม่เห็นเขี้ยว เวลำโกรธจึงจะมี
เขี้ยวงอกออกมำ ยักษ์ช้ นั กลำงส่ วนใหญ่จะเป็ นบริ วำรของยักษ์ช้ นั สู ง ส่ วนยักษ์ช้ นั ต่ำที่บุญน้อยก็จะ
มีรูปร่ ำงน่ำกลัว ผมหยิกตัวดำผิวหยำบนิสัยดุร้ำย จำก บทความใน เดลินิวส์ วาไรตีว้ ันจันทร์ ที่ 27
กรกฎาคม 2558 เวลา 6:00 น.‘ยักษ์’ สัญลักษณ์มำกกว่ำตัวร้ำย บทบำทเล่ำเรื่ องเปลี่ยนไปตำมยุค
สมัย 12 ยักษ์ เป็ นตัวละครที่ใช้เล่ำเรื่ องวรรณคดีไทยมำยำวนำน โดยบทบำทจะเปลี่ยนไปตำมสภำพ
สังคมส่ วนใหญ่ยกั ษ์มกั อยูใ่ นฟำกตัวร้ำยมำกกว่ำดี หำกมองให้ลึกยักษ์เหล่ำนั้นก็ลว้ นมีที่มำที่ไปใน
กำรเล่ำเรื่ องได้อย่ำงน่ำสนใจ จุดเด่นยักษ์ในวรรณคดีไทยอยูท่ ี่ควำมมหัศจรรย์ เหมือนกับเป็ น
ตัวแทนจิตใต้สำนึกในควำมคิดที่ไม่ดีของคน เมื่อพูดถึงยักษ์เรำรู ้วำ่ มันไม่ดี แต่ก็อยำกรู ้วำ่ ยักษ์มนั ทำ
อะไรได้บำ้ ง เวลำอ่ำนวรรณคดีเรำรู ้ก่อนแล้วว่ำ ยักษ์ตอ้ งตัวใหญ่น่ำเกลียด และต้องใจร้ำย นี่คือ
เสน่ห์ของยักษ์ที่มนุษย์ธรรมดำไม่สำมำรถทำได้ ด้วยภำพยักษ์ที่มกั เป็ นตัวร้ำยมำตลอดในวรรณคดี
ทำให้คนไทยหลำยคนยังติดกับภำพ เหล่ำนั้น ถ้ำมองในกำรที่เป็ นสัญลักษณ์ในกำรสอนเด็ก จริ ง ๆ
ยักษ์ตอ้ งมีภำพลักษณ์ในด้ำนลบเพื่อสร้ำงเรื่ องรำวของเรื่ องให้มีควำมขัดแย้ง

ภำพที่ 4.39 ยักษ์เฝ้ ำประตูวอั รุ ณรำชวณำรำม
ภำพจำก http://พระเครื่องสยาม.com
‘ยักษ์’ สัญลักษณ์มำกกว่ำตัวร้ำย บทบำทเล่ำเรื่ องเปลี่ยนไปตำมยุคสมัย : บทควำมใน เดลินิวส์วำไรตี้วนั จันทร์ที่
27 กรกฎำคม 2558 เวลำ 6:00 น.
12
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แต่อีกด้ำนหนึงของยักษ์นอกจำกจะอยูใ่ นวรรณคดีไทย รำมเกียรติ์ แล้ว ยักษ์ออกมำมี
บทบำท ทำงควำมเชื่อ ของคนไทย ตั้งแต่สมัยอยุธยำ ในเรื่ องของผูพ้ ิทกั ษ์ รักษำควำมดี และปัดป้ อง
ควำมชัว่ ร้ำย ไม่ให้ยำ่ งกรำยเข้ำมำใกล้ได้ กระทัง่ มีกำรสร้ำง รู ปหล่อ ของยักษ์เอำไว้ หน้ำทำงเข้ำ
พระอุโบสถของวัด คติควำมเชื่อเรื่ องยักษ์ ในกำรเป็ นผูพ้ ิทกั ษ์ และปกป้ องควำมชัว่ ร้ำย ยังยืนหยัด
อยูใ่ นใจ ของคนไทยทุกคน แม้จะมีใบหน้ำอันปั้ นปึ่ ง ปรำศจำกรอยยิม้ อันเป็ นมิตร แถมมีเขี้ยวขำว
โผล่ข้ ึนมำดูน่ำหวำดหวัน่ แต่รูปลักษณ์ดงั กล่ำว มิได้มีไว้ต่อสู ้กบั ควำมดี อย่ำงที่หลำยคนเข้ำใจผิดยิง่
ไปกว่ำนั้น ยักษ์ยงั เป็ นเครื่ องพิสูจน์ถึงสุ ภำษิตที่วำ่ “อย่ำได้ตดั สิ นคน แค่เพียงรู ปโฉมภำยนอก”
เพรำะภำพลักษณ์ อันหวำนซึ้ งที่มองเห็นด้วยตำ อำจซ่อนพิษร้ำย ชนิดคำดไม่ถึงเอำไว้ ฉะนั้นกำร
คบหำกัน ให้ทรำบถึงเบื้องนิ สัยอันแท้จริ ง ถือเป็ นสิ่ งสำคัญ
จำกเนื้ อเรื่ องย่อของยักษ์ที่กล่ำวไว้ขำ้ งต้น ตัวกำร์ ตูนนั้นถูกออกแบบให้เป็ นแบบ ตัว
ละครแบบหลำกลักษณะ (Round Characters) หรื อตัวละครแบบรอบด้ำน ตัวละครประเภทนี้ จะมี
พัฒ นำกำรทำงพฤติ ก รรม เป็ นตัว ละครที่ มี ข ้อ ดี ข ้อ เสี ย ในตัว เองและจะค่ อ ย ๆ เปลี่ ย นแปลง
พฤติ ก รรมไปตำมสถำนกำรณ์ ตัว ละครประเภทนี้ มี ค วำมเป็ นพลวัต (Dynamic Character)13
(วีรวัฒน์ อินทรพร 2545 หน้ำ 122) ซึ่ งตัวกำร์ ตูนถูกวำงมำให้ตวั กำร์ ตูนนั้นไม่รู้วำ่ ตัวเองเป็ นใคร ตัว
กำร์ ตูน น้ำเขียวเป็ นยักษ์ต้ งั แต่แรกดังนั้นจึงต้องออกแบบให้ดูน่ำเกรงขำมอยูแ่ ล้ว อีกทั้งด้วยบริ บท
(Context)ของภำพยนตร์ ดงั กล่ำวนั้นเป็ นเมืองของเหล็ก หุ่นยนตร์ ซึ่ งจะยิ่งดูเรื่ องของกำรใช้ลำยเส้น
นั้นเป็ นเรื่ องยำกเพรำะตัวกำร์ ตูนนั้นจะถู กอิงไปตำมสภำพแวดล้อมของกำร์ ตูนเส้ นจึ งมีผลเพียง
เล็กน้อย จะดูได้เพียงเรื่ องของเนื้อเรื่ อง (Story) เป็ นหลักมำกกว่ำ ตำมหลักในกำรดูครั้งแรก น้ำเขียว
นั้น ดูดุร้ำยเพรำะ ตัวใหญ่ มีเขี้ยว ดังที่ผวู ้ ิจยั กล่ำวไว้ในตอนที่ถอดแบบ เนื้ อเรื่ อง (Story) กำกับให้
ตัวของน้ำเขียว เปลี่ยนไป ทำให้จำเป็ นต้องร้ำย ส่ วนตัวของ เผือก นั้น เนื้ อเรื่ อง (Story) นั้นกำกับให้
ต้องทำตำมหน้ำที่ จึงจำเป็ นต้องต่อสู ้กบั น้ำเขียวหรื อทศกัณฐ์
ผูว้ ิจยั จึ งสรุ ปได้ว่ำสำหรั บภำพยนตร์ กำร์ ตูนเรื่ องยักษ์ นั้นลำยเส้ นมี ผลเพียงเล็กน้อย
เท่ำนั้น ตัวกำร์ ตูนนั้นเปลี่ยนแปลงสภำพตำม รหัสกำร์ ตูน (Cartoon Code) บริ บท (Context) เนื้ อ
เรื่ อง (Story) ที่กำกับตัวกำร์ ตูนทั้งสองตัวเป็ นส่ วนที่กำหนดให้ตวั กำร์ ตูนว่ำดีหรื อร้ำยนัน่ เอง

13

วีรวัฒน์ อินทรพร 2545 หน้ำ 122
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เรื่องที่ 3 วันพีซ ฟิ ล์ม แซด (one piece film z)
วันพีซ ฟิ ล์ม แซด (one piece film z) ผลิตโดยโตเอะ คัมปะนี (Toei Animation) ส่ วนซี รีส์
เรื่ องวันพีซสร้ำงสรรค์โดย เออิชิโร โอะดะ สำหรับประเทศไทยได้เข้ำฉำยในโรงภำพยนตร์วนั ที่ 25
เมษำยน ค.ศ.2013 โดย บริ ษทั ดรี มเอกซ์เพรส (เด็กซ์) จำกัด

ภำพที่ 4.40 ภำพใบปิ ดภำพยนตร์กำณ์ตูนเรื่ อง one piece film z
ที่มำ DVD ภำพยนตร์กำร์ตูนเรื่ อง one piece film z

เรื่องย่ อภาพยนตร์ การ์ ตูนเรื่อง วันพีช ฟิ ล์ม แซด
ควำมวุ่ น วำยที่ เ กิ ด ขึ้ น กับ พวกของลู ฟี่ ในครั้ งนี้ มี ต้น เหตุ จ ำกกำรที่ อดี ต พลเอกของ
กองทัพเรื ออย่ำง เซ็ตโต้ กับลูกน้องได้ตดั สิ นใจขโมย "หิ นไดน่ำ" ที่เชื่ อกันว่ำมีอำนุ ภำพสำมำรถ
ทำลำยรุ นแรงเทียบเทียมกับ อำวุธโบรำณ (ที่ถือว่ำเป็ นอำวุธต้องห้ำมในโลกของวันพีซ) และเมื่อ
เซ็ตโต้ ชิ งหิ นไดน่ ำไปได้สำเร็ จ เขำก็ได้ก่อตั้งกลุ่ม "นี โอ กองทัพเรื อ" ที่มีเป้ ำหมำยในกำรทำลำย
ล้ำงกลุ่มโจรสลัดให้หมดสิ้ น
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ระหว่ำงนั้นพวกของ ลูฟี่ และ กลุ่ มโจรสลัดหมวกฟำง ที่เพิ่งเริ่ มต้นออกเดิ นทำงใน "นิ ว
เวิล์ด" ก็ได้บงั เอิญได้ช่วยเหลือ เซ็ตโต้ ที่ได้รับบำดเจ็บ แต่เมื่อ เซ็ตโต้ ได้ทรำบว่ำพวกลูฟี่เป็ นกลุ่ม
โจรสลัด เขำก็ทำกำรทำลำยเรื อของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟำง และลูกน้องของ เซ็ตโต้ อย่ำง ไอน์ และ
บินซ์ ก็มำทำร้ำยสมำชิกคนอื่นของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟำงด้วย
เมื่อได้ทรำบเรื่ องทั้ง หมดแล้ว ลูฟี่ กับ เพื่ อนๆ ในกลุ่ ม โจรสลัดหมวกฟำงที่ ต้องกำรจะ
ตัดสิ นผลแพ้ชนะกับ เซ็ตโต้ รวมถึงต้องกำรที่จะสำนฝันของตัวเองที่จะเป็ น "รำชำโจรสลัด" ก็ออก
เดินไปทำงต่อสู ้ช้ ี ขำดในศึกที่จะรักษำยุคแห่ งโจรสลัดและท้องทะเลทั้งปวงไว้ ข้อมูลจำก14 (ข้อมูล
จำก http://th.wikipedia.org/wiki/นพีซ_ฟิ ล์ม_แซด)
สำหรับกำร์ ตูนเรื่ องนี้ถูกสร้ำงมำเป็ นตอนพิเศษ จำก กำร์ ตูนซี รี่ย ์ และ หนังสื อกำร์ ตูนชื่อดัง
ในประเทศญี่ปุนยังเป็ นกำร์ ตูนที่มีกระแสตอบรับที่ดียงั ทัว่ โลกรวมถึงประเทศไทย
ผูว้ จิ ยั จะ
วิเครำะห์ลำยเส้นจำก ภาพยนตร์ การ์ ตูนเรื่ องวันพีซ เดอะมูฟวี่ ฟิ ล์ ม แซด เท่านั้น เนื่องจำก
ภำพยนตร์ กำร์ ตูเรื่ องนี้มีตอน เดอะมูฟวีม่ ำแล้วถึง 11 ตอน ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษำมำแล้วทุกตอน ผูว้ จิ ยั คัด
สรรตัวกำร์กำร์ ตูนหลักออกมำ 4 ตัวกำร์ ตูนดังนี้
ตัวการ์ ตูนตัวที่ 1 มั้งกี้ ดี ลูฟี่ เป็ นตัวกำร์ ตูนหลัก (พระเอกของเรื่ อง ฝ่ ำยดี)กัปตันของกลุ่ม
โจรสลัดหมวกฟำง เคยกินผลโกมุโกมุไปในสมัยเด็กทำให้ร่ำงกำยกลำยเป็ นมนุษย์ยำงยืด ควำมฝัน
ของเขำคือกำรเป็ นจ้ำวแห่งโจรสลัด แต่กำรได้พบกับ แซด ที่มีเจตจำนงที่จะกำจัดโจรสลัดทั้งหมด
บนโลก ทำให้เกิดเหตุกำรณ์เกินคำดเดำขึ้น

ภาพที่ 4.41 ภำพของ มั้งกี้ ดี ลูี่ ในภำพยนตร์กำร์ตูนเรื่ อง วันพีช เดอะมูฟวี ตอน ฟิ ล์ม แซด
ที่มำ http://www.crunchyroll.com/anime-news/2012/07/16-1/
14

ข้อมูลจำก http://th.wikipedia.org/wiki/นพีซ_ฟิ ล์ ม_แซด
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ตัวการ์ ตูนตัวที่ 2 โรโนอาร์ โซโล เป็ นตัวกำร์ ตูนหลัก (พระเอกของเรื่ อง ฝ่ ำยดี)นักดำบที่มี
เป้ ำหมำยที่จะเป็ นนักดำบที่เก่งที่สุดในโลก ตำมคำสัญญำที่เขำเคยให้กบั คุอินะ เพื่อนสมัยเด็กของ
เขำ เดิมทีเขำถูกขนำนนำมด้วยชื่อ นักล่ำโจรสลัด โซโล ก่อนจะกลำยเป็ นพรรคพวกที่ไว้ใจได้ของลู
ฟี่ ในกำรเดินทำงครั้งนี้ โซโลเพลิดเพลินกับกำรแช่อยูใ่ นบ่อน้ ำร้อนในเกำะเซคันทุกวันเพื่อรักษำ
บำดแผลที่เขำได้รับมำจำกกำรต่อสู ้

ภาพที่ 4.42 โรโนอำร์ โซโล ในภำพยนตร์กำร์ตูนเรื่ อง วันพีช เดอะมูฟวี ตอน ฟิ ล์ม แซด
ที่มำ http://www.crunchyroll.com/anime-news/2012/07/16-1/

ตัวการ์ ตูนตัวที่ 3 เซตโต้ (Z) เป็ นตัวกำร์ตูนหลัก (ตัวเอกของเรื่ อง ฝ่ ำยร้ำย)อดีตพลเรื อเอก
แห่งกองทัพเรื อ ที่เคยถูกเรี ยกขำนว่ำ "เซเฟอร์ แขนดำ" เขำสำมำรถโจมตีได้อย่ำงรุ นแรงด้วย
"สแมชเชอร์ " อำวุธพิสดำรของ ดร. เวก้ำพังซ์ ที่เขำสวมไว้ที่แขนขวำ หลังจำกที่เขำลำออกจำก
กองทัพเรื อแล้ว เขำก็ก่อตั้งกลุ่ม "นีโอกองทัพเรื อ" ขึ้นมำ โดยมีเป้ ำหมำยหลักในกำรกำจัดโจรสลัด
ทั้งหมด เพรำะว่ำเขำเกลียดชังโจรสลัดอย่ำงมำก และเมื่อได้เจอกับกลุ่มโจรสลัดหมวกฟำง แซด ก็
เข้ำโจมตีพวกลูฟี่อย่ำงไม่ปรำณี

ภาพที่ 4.43 ภำพของ เซตโต้ (Z)ในภำพยนตร์กำร์ตูนเรื่ อง วันพีช เดอะมูฟวี ตอน ฟิ ล์ม แซด
ที่มำ http://www.crunchyroll.com/anime-news/2012/07/16-1/
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ตัวการ์ ตูนตัวที่ 4 บินซ์ เป็ นตัวกำร์ ตูนหลัก (ตัวเอกของเรื่ อง ฝ่ ำยร้ำย) ลูกน้องใต้บงั คับ
บัญชำของ แซด อีกคนหนึ่งที่ทำตัวคล้ำยนินจำ เขำมีพลังพิเศษจำกกำรกินผล โมซำโมซำ ทำให้เขำ
สำมำรถทำให้ตน้ ไม้เจริ ญเติบโตและควบคุมพฤกษชำติรอบตัว ผสำนเข้ำกับกำรโจมตีของตัวเองทำ
ให้หลอกล่อคู่ต่อสู ้ให้สับสนได้โดยง่ำย

ภาพที่ 4.44 ภำพของ บินซ์ในภำพยนตร์กำร์ตูนเรื่ อง วันพีช เดอะมูฟวี ตอน ฟิ ล์ม แซด
ที่มำ http://www.crunchyroll.com/anime-news/2012/07/16-1/

ผู้วจิ ัยจะเริ่มจากการวิเคราะห์ ตัวการ์ ตูนตัวที่ 1 คือ มั้งกี้ ดี ลูฟี่ ผูว้ จิ ยั ดูจำกภำยนอกแล้วกำร
ออกแบบตัวกำร์ ตูนของผูแ้ ต่งเรื่ องเป็ นกำรออกแบบตัวกำร์ ตูน เป็ นแบบ มังงะ สไตส์ จึงมีควำม
คล้ำยกับมนุษย์จริ ง โดยใช้สัดส่ วนของมนุษย์จริ ง มีกำรใช้รหัสของกำร์ตูน มำใส่ เพิ่มให้มีควำม
เหนื อจริ งมำกขึ้น เช่น ขำยำวขึ้น ตำโตขึ้น ตัวสู งมำกกว่ำปรกติ ซึ่ งแตกต่ำงจำกคนญี่ปุนที่มีควำมสู ง
ไม่มำกนัก ผูว้ จิ ยั จะทำกำรถอดแบบตัวกำร์ตูน มั้งกี่ ดี ลูฟี่ ให้เหลือแต่ลำยเส้น ได้ดงั ภำพที่ 4.45
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ภำพที่ 4.45 ภำพที่ถูกถอดแบบของ มั้งกี้ ดี ลู ฟี่

จะเห็นได้วำ่ กำร์ ตูนเรื่ องนี้มีควำมแตกต่ำงจำกกำร์ ตูนทั้ง 3 เรื่ องที่ผำ่ นมำ เรื่ องนี้มีกำร
ออกแบบโดยใช้ลกั ษณะของเส้นต่ำงๆ มำประกอบกันเป็ นภำพตัวแทนของชำยหนุ่ม มีมีสัดส่ วนที่
เหมำะสม แต่ก็จะมีกำรใช้ลกั ษณะของเส้นบนใบหน้ำของตัวกำร์ ตูนที่มีกำรนำรหัสกำร์ ตูนมำใช้ คือ
บริ เวณดวงตำ คิ้ว ผูว้ จิ ยั จะขยำยให้เห็นถึงใบหน้ำของตัวกำร์ตูนตัวดังกล่ำว ได้ดงั นี้
ภำพที่นำมำถอดแบบนำมำจำก DVD เรื่ องวันพีช เดอะมูฟวี่ ตอน ฟิ ล์ม Z

ภำพที่ 4.46

หลังจำกที่ถอดแบบขยำยส่ วนใบหน้ำของ
มั้งกี้ ดี ลูฟี่ แล้วนั้นจะเห็นได้วำ่ ใบหน้ำที่ขยำยขึ้น
มีกำรลักษณะของเส้นโค้งอยูม่ ำกทีเดียว บริ เวณจุด
ที่ผวู ้ จิ ยั ได้ทำทิศทำงของเส้นออกมำดังนี้
เส้ นหมายเลข 1คือเส้นโค้งที่ใช้ในกำรสร้ำงโครง
หน้ำ โดยกำรใช้เส้นโค้ง สองเส้นมำประกบกัน
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ภำพที่ 4.47

เส้ นหมายเลข 2 คือเส้นโค้งที่ใช้ในกำรสร้ำงดวงตำ
โดยกำรใช้เส้นโค้งหงำยขึ้น และ เส้นโค้งคว่ำลง
จะกลำเป็ นภำพแทนของดวงตำ
เส้ นหมายเลข 3 เป็ นเส้นโค้งที่มุมเพื่อแสดงให้เห็น
เป็ นภำพเหมือนของคิ้ว ที่กำลังใช้ลกั ษณะแสดง
อำมรมณ์ใบหน้ำพื้นฐำนที่แสดงอำรมณ์โกรธ
หัวคิ้วจะกดลงเข้ำหำกันและเข้ำใกล้กบั ตำ
เช่นเดียวกับริ มฝี ปำกที่เป็ นเส้นโค้งคว่ำแสดงให้
เห็นถึงปลำยริ มฝี ปำกจะเม้มลงเมื่อโกรธมำกๆ(
Roy Paul Nelson, 1975 : 221-226 )
เส้ นหมายเลข 4 เป็ นเส้นโค้งอีกเส้นที่แสดงให้เห็น
ถึงภำพแทนของสันจมูก
พอนำเส้นทั้งหมดมำประกอบกันจะได้
ใบหน้ำของตัวกำร์ ตูนชำย (Icon) ซึ่งผูว้ จิ ยั ทดสอบ
จำกกำรถอดแบบลำยเส้นออกมำนั้น ตัวกำร์ตูน มั้ง
กี้ ดี ลูฟี่ ตัวกำร์ตูนดี นั้นใช้เส้นโค้งมำประกอบ
สร้ำงกันทำให้ตวั กำร์ ตูนตัวนี้ ดูไม่อนั ตรำยและเป็ น
มิตร
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ตัวการ์ ตูนตัวที่ 2 ทีผ่ ้ วู จิ ัยจะนามาเคราะห์ ลายเส้ นคือ โรโนอาร์ โซโล ตัวกำร์ ตูนตัวนี้เป็ น
กำร์ตูนที่ออกแบบมังงะ สไตล์ เช่นเดียวกับมังกี้ ดี ลูฟี่ ผูว้ ิจยั จะทำกำรถอดแบบให้เหลือแต่ลำยเส้น
ได้ดงั นี้

ภำพที่ 4.48 ภำพที่ถูกถอดแบบของโรโนอำร์ โซโล

หลังจำกที่ถอดแบบออกมำแล้วนั้น โซโล ก็เช่ เดี ยวกับ มั้งกี้ ดี ลูฟี่ คือ เหมือนกับร่ ำงกำย
ของมนุ ษย์ชำยหนุ่ มร่ ำงกำยกำยำ สู งใหญ่ ซึ่ งแสดงให้เห็นยถึงภำพตัวแทน และ ผูว้ ิจยั จะนำภำพ
ใบหน้ำของ โรโนอำร์ โซโล มำขยำยให้เหมือนกับที่ขยำยภำพของมังกี้ ดี ลูฟี่
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ภำพที่ 4.49

ภำพที่ 4.50

หลังจำกที่ผวู ้ จิ ยั ได้ทำกำรถอดแบบพบว่ำ
ลักษะของเส้นที่ใช้สร้ำงใบหน้ำของ โรโนอำร์
โซโล นั้นมีกำรใช้ใช้ลกั ษณะของเส้นตรง เส้นตรง
แนวดิ่ง และมีจุดโค้งเพียงเล็กอ้ ยเท่ำนั้น ดังที่ผวู้ จิ ยั
จะอธิ บำยดังนี้
เส้ นหมายเลข
1มีกำรใช้ลกั ษณะของเส้นตรง
แนวดิ่งประกอบกับเส้นโค้งที่มีควำมโค้งเพียง
เล็กน้อยมำประกอบสร้ำงกัน จะแสดงให้เห็นเป็ น
ภำพโครงหน้ำ ซึ่ งแตกต่ำงจำกลักษณะเส้นโครง
หน้ำของ มั้งกี้ ดีลูฟี่ ที่เป็ นตัวกำร์ ตูนดีเช่นกัน
เส้ นหมายเลข
2เป็ นกำรใช้ลกั ษณะเส้นตรง
แนวนอนประกอบกับด้ำนล่ำงเป็ นเส้นตรง
แนวนอนประกอบกับเส้นโค้งบริ เวณมุมแล้วต่อ
ด้วยเส้นตรงแนวเฉียง ซึ่ งแตกต่ำงจำกตัวกำร์ ตูนตัว
แรกเช่นกัน
เส้ นหมายเลข 3 เป็ นลักษณะเส้นตรงแนวเฉี ยงขึ้น
ปลำยด้ำนนอกของเส้นนั้นหักลงในทำงตรงข้ำม
กัน เป็ นภำพตัวแทนของคิ้ว เป็ นกำรแสดงอำรมณ์
พื้นฐำนของกำร์ตูน
เส้ นหมาเลข 4 เป็ นลักษณะของเส้นตรงแนวดิ่งลง
และจุดปลำยหักเข้ำมำนิดหน่อย เป็ นกำรแสดงให้
เห็นภำพแทนของจมูก

จำกที่ผวู ้ จิ ยั ได้ทำกำรถอดแบบให้เห็นเพียงแค่ลำยเส้นของตัวกำร์ ตูนฝ่ ำยดีท้ งั สองตัวนั้น
ผูว้ จิ ยั พบว่ำกำรใช้ลกั ษณะลำยเส้นในกำรออกแบบนั้นแตกต่ำงกันไม่เหมือนกับกำร์ ตูนทั้ง 3 เรื่ องที่
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ผ่ำนผูว้ จิ ยั จึงทำกำรสื บค้นไปยังตอน เดอะ มูฟวี่ ในตอนที่ยอ้ นลงไป แล้วนำมำเปรี ยบเทียบกัน
ผูว้ จิ ยั จะเริ่ มจำกกำร มั้งกี้ ดี ลูฟี่ ได้ดงั นี้

2012

1998

ภำพที่ 4.51 ภำพเปรี ยบเทียบ ของ มังกี้ ดี ลูฟี่
ภำพซ้ำยเป็ นภำพ ลูฟี่ ใน ปี 2012 ภำพขวำเป็ นภำพ ลูฟี่ ใน ปี 1998

ภำพด้ำนซ้ำยคือภำพที่ผวู้ ิจยั นำมำวิเครำะห์ลกั ษณะกำรใช้ลำยเส้ น รู ปด้ำนขวำคือรู ปเมื่อ
ตอนเก่ำ ของภำพยนตร์ กำร์ ตูนเรื่ องนี้ จะเห็นได้วำ่ มีลกั ษณะกำรเปลี่ยนแปลงของร่ ำงกำย ด้ำนขวำดู
กำยำและสมส่ วนกว่ำภำพด้ำนขวำ ลักษณะกำรใช้เส้นของภำพด้ำนขวำยังดูไม่ค่อยสมส่ วนเท่ำไหร่
นัก ส่ วนเรื่ องของใบหน้ำแทบไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงใดๆ

43

ผูว้ จิ ยั จะนำภำพของโรโนอำร์ โซโล มำทำกำรเปรี ยบเทียบเช่นเดียวกับ มังกี้ ดี ลูฟี่ ว่ำตัว
กำร์ ตูนตัวดังกล่ำวนั้นมีกำรเปลี่ยนแปลงของตัวกำร์ ตูนหรื อไม่อย่ำงไร ผูว้ ิจยั จะทำกำรเปรี ยบเทียบ
ดังนี้

2012

1998

ภำพที่ 4.52 ภำพเปรี ยบเทียบ ของ โรโนอำร์ โซโร
ภำพซ้ำยเป็ นภำพ โรโนอำร์ โซโร ใน ปี 2012 ภำพขวำเป็ นภำพ โรโนอำร์ โซโร ใน ปี 1998

ภำพด้ำนซ้ำยคือภำพที่ผวู้ ิจยั นำมำวิเครำะห์ลกั ษณะกำรใช้ลำยเส้น รู ปด้ำนขวำคือรู ปเมื่อ
ตอนเก่ำๆ ของภำพยนตร์ กำร์ ตูนเรื่ องนี้ จะเห็นได้วำ่ มีลกั ษณะกำรเปลี่ยนแปลงของร่ ำงกำยของโร
โนอำร์ โซโร อย่ำงเห็นได้ชดั เจนกว่ำของมังกี้ ดี ลูฟี่ ด้ำนขวำดูกำยำและสมส่ วนกว่ำภำพด้ำนขวำ
ข่อนข้ำงมำก ลักษณะกำรใช้เส้นของภำพด้ำนขวำยังดูไม่ค่อยกำยำ ส่ วนเรื่ องของใบหน้ำของ โซโร
นั้นมีกำรเปลี่ยนแปลงของโครงหน้ำ มีควำมเหลี่ยมชัดมำกขึ้น
ดังนั้นตัวกำร์ ตูนทั้งสองตัวนั้น ลักษณะกำรใช้เส้นนั้นจะมีกำรเปลี่ยนแปลงไปตำมช่วงเวลำ
ตำมรู ปแบบกำร์ ตูนซี่ รี่ยท์ ีมีกำรพัฒนำของตัวละครไปตำมซี ซนั่ นั้นๆ
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ตัวการ์ ตูนตัวที่ 3 ที่ผ้ ูวิจัยจะนามาเคราะห์ ลายเส้ นคือ เซตโต้ (Z) เป็ นตัวกำร์ ตูนฝ่ ำยร้ำย
กำร์ ตูนที่ออกแบบมังงะ สไตล์ เช่ นเดี ยวกันเพรำะเป็ นกำรออกแบบตัวกำร์ ตูนในแบบที่นิยมของ
ประเทศญี่ปุ่น ผูว้ จิ ยั จะทำกำรถอดแบบให้เหลือแต่ลำยเส้นได้ดงั นี้

ภำพที่ 4.53 ภำพที่ถูกถอดแบบของ เซตโต้

ผูว้ จิ ยั ได้ทำกำรถอดแบบของเซตโต้ออกมำ ตัวกำร์ ตูนตัวนี้มีกำรใช้เส้นต่ำงมำประกอบ
สร้ำงกันจนเกิดเป็ นภำพชำยร่ ำงใหญ่ แข็งแรง ดูน่ำกลัว และ น่ำเกรงขำมอย่ำงมำก (Icon) ดูจำกเส้น
ที่มำประกอบสร้ำงกันจำกเพียงภำยนอกเส้นส่ วนใหญ่ของกำรออกแบบเซตโต้ นั้นเป็ นเส้นที่มีควำม
แข็งเป็ นเส้นตรงเป็ นส่ วนมำก มีแต่เรื่ องของเสื้ อผ้ำเท่ำนั้นที่เป็ นเส้นโค้ง ผูว้ จิ ยั จะทำกำรขยำยเพื่อทำ
กำรถอดแบบเส้นบนใบหน้ำของเซตโต้ เช่นเดียวกับทั้งสองตัวกำร์ ตูนข้ำงต้นได้ดงั นี้
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ภำพที่ 4.54

ภำพที่ 4.55

ผูว้ ิจยั ได้ทำกำรถอดแบบใบหน้ำของ เซตโต้ และ
จัดล ำดับของเส้ นในกำรประกอบสร้ ำงใบหน้ำ
ของเซตโต้ ดู จำกลำยเส้ นเบื้ องต้อนเป็ นใบหน้ำ
ของำยอำยุ ค่ อนข้ำ งเยอะ และดู ไ ม่ เ ป็ นมิ ต รเอำ
เสี ย เลย นั่น เป็ นกำรจัด รู ป ทรงของใบหน้ ำ จะ
ขึ้ นอยู่ก ับ สั ดส่ ว นขององค์ป ระกอบระหว่ำ งรู ป
ผู้วิ จ ั ย จะอธิ บำยกำรใช้ ล ั ก ษณะเส้ น ในกำ ร
ออกแบบตัวกำร์ตูน เซตโต้ ดังนี้
เส้ นหมายเลข 1เป็ นกำรใช้ล ักษณะของเส้นตรง
แนวดิ่ ง เส้นตรงแนวเฉี ยงมำประกอบกันกับเส้น
โค้งคว่ำด้ำนบน เป็ นกำรท ำให้เกิ ดภำพตัวแทน
ของโครงหน้ำ
เส้ นหมายเลข 2เป็ นกำรใช้ล ักษณะเส้ นเส้ นตรง
แนวเฉี ยงสองเส้นมำประกอบกัน ทำให้เกิ ดกำร
เน้น ที่ โ ครงหน้ำ บริ เ วณโหนกเก้ม ทั้ง ซ้ำ ย และ
ขวำ
เส้ นหมายเลข 3เป็ นกำรใช้ลกั ษณะเส้นตรงแนว
เฉี ย ง มำประกอบกั น ท ำให้ เ กิ ด เป็ นภำพของ
แว่นตำดำทรงสำมเหลี่ยม
เส้ นหมายเลข 4 เป็ นกำรใช้ลกั ษณะของเส้นโค้ง
คว่ำลงซ้อนกันสองเส้น ทำให้เกิดภำพของปำกที่
มีลกั ษณะคว่ำลงแสดงให้เห็นถึงกำรแสดงอำรมณ์
ใบหน้ำขั้นพื้อนฐำนของรหัสกำร์ ตูน

46

เส้ นหมายเลข 5 เป็ นกำรใช้ล ัก ษณะเสนตรง
แนวดิ่ ง ร่ ว มกับ เส้ น ตรงแนวเฉี ย งมำประกอบ
สร้ำงกันจนเกิดเป็ นภำพของจมูก
เส้ นหมาเลข 6 (ผู้วิจัยทาเครื่ องหมาย * กับลูกศร
ไว้ นั้นหมายถึงเส้ นหมายเลข 6) เป็ นลักษณะกำร
ใช้เส้นโค้งในรู ปแบบที่ต่ำงกันมำเติมบริ เวณ
ใบหน้ำซึ่ งจะแสดงให้เห็นริ้ วรอยบนใบหน้ำของ
ตัวกำร์ ตูนทำให้เห็นว่ำตัวกำร์ ตูนตัวนี้น้ นั มีอำยุ
มำกหรื อแก่แล้วนัน่ เอง

ผูว้ จิ ยั ได้ทำกำรแจกแจงกำรใช้ลกั ษณะของเส้นในกำรออกแบบของตัวกำร์ตูนเซตโต้ จะ
เห็นได้วำ่ ลักษณะของเส้นต่ำงๆ ที่มำประกอบสร้ำงกันทำให้เกิดควำมหมำยที่ถูกสื่ อสำรออกมำให้
ตัวกำร์ ตูนตัวนี้เป็ นฝ่ ำยร้ำยอย่ำงชัดเจนมำก เนื่องจำกกำรใช้ลกั ษณะของเส้นเป็ นเส้นที่มีจุดตัดกัน
และมีควำมคมดูแล้วมีอนั ตรำยไม่เป็ นมิตร เช่นเดียวกับกำรวิเครำะห์ลำยเส้นของตัวกำร์ ตูนเรื่ องก้ำน
กล้วย นอกจำก เซตโต้ มีลกั ษณะของกำรใช้เส้นองค์ประกอบเสริ มของกำรใช้เส้นที่นอกเหนือจำก
ใบหน้ำนั้น คือ แว่นตำที่มีลกั ษณะกำรใช้เส้นตรงต่ำงๆ มำประกอบกัน อีกทั้งอุปกรณ์ที่มีมีขนำด
ใหญ่และแข็งติดตัวของตัวกำร์ ตูนมำด้วย ทำเสริ มว่ำตัวกำร์ ตูนตัวนี้ เป็ นตัวกำร์ ตูนที่มีควำมรุ นแรง
เป็ นอย่ำงยิง่
ตัวการ์ ตูนตัวที่ 4 ของเรื่องนี้ทผี่ ้ วู จิ ัยจะทาการวิเคราะห์ ลายเส้ น คือ บินซ์ เป็ นตัวกำร์ตูนฝ่ ำย
ร้ำย กำร์ตูนที่ออกแบบมังงะ สไตล์ เช่นเดียวกัน ผูว้ จิ ยั จะทำกำรถอดแบบให้เหลือแต่ลำยเส้นได้ดงั นี้
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ภำพที่ 4.56 ภำพที่ถูกถอดแบบของ บินซ์

ผูว้ ิจยั ได้ทำกำรถอดแบบของตัวกำร์ ตูนฝ่ ำยร้ำยตัวนี้ พบเบื้องต้นว่ำ ลักษณะของตัวกำร์ ตูน
นั้นมีคำมแตกต่ำงจำกตัวกำร์ ตูนทั้งสำมตัวเป็ นเพรำะตัวกำร์ ตูนตัวนี้ ถูกออแบบให้มีลกั ษณะที่ผิด
สั ด ส่ ว น คื อ แขนยำวมำก ล ำตัว ยำว ศรี ษ ะเล็ ก ขำสั้ นซึ่ งใช้ ร หั ส กำร์ ตู น จำกควำมเกิ น จริ ง
(Exaggerates)เส้นลำยรอบนอก(Outline)สำมำรถบิดเบี้ยวจำกรู ปทรงที่แท้จริ ง มองดูแล้วคล้ำยตัว
ตลกมำกกว่ำที่จะเป็ นตัวกำร์ ตูนฝ่ ำยร้ำยเสี ยด้วยซ้ ำ ผูว้ ิจยั จะทำกำรขยำยเพื่อทำกำรถอดแบบเส้นบน
ใบหน้ำของเซตโต้ เช่นเดียวกับทั้งสองตัวกำร์ ตูนข้ำงต้นได้ดงั นี้
ภำพที่นำมำถอดแบบนำมำจำก DVD เรื่ องวันพีช เดอะมูฟวี่ ตอน ฟิ ล์ม Z

ภำพที่ 4.57

ผู้วิ จ ัย ได้ ท ำกำรถอดแบบใบหน้ ำ ของ บิ น ซ์ และ
จัดลำดับของเส้นในกำรประกอบสร้ำงใบหน้ำของบินซ์
แล้วนั้น ดูเบื้องต้นนั้นเป็ นตัวกำร์ ตูนฝ่ ำยร้ำยใช้เส้นโค้ง
มำก รอบถึ ง กำรแต่ ง ตัว กำรออกแบบเสื้ อผ้ำ ที่ เป็ นผ้ำ
คลุ ม หน้ำ จึ ง ท ำให้ผูว้ ิ จยั ไม่ ส ำมำรถเห็ น โครงหน้ำ ได้
ส่ ว นภำยในองค์ ป ระกอบของใบหน้ ำ นั้ น มี ก ำรใช้
เส้นตรงและเส้นโค้งสลับกัน นัน่ เป็ นกำรจัดรู ปทรงของ
ใบหน้ำ จะขึ้ นอยู่ก ับสั ดส่ วน แลดู แล้วไม่ ค่ อเป็ นมิ ตร
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ภำพที่ 4.58

เท่ ำ ไหร่ ผู้วิ จ ัย จะอธิ บ ำยกำรใช้ล ัก ษณะเส้ น ในกำร
ออกแบบตัวกำร์ตูน บินซ์ ดังนี้
เส้ นหมายเลข 1 เป็ นลักษณะของเส้นโค้งที่มำประกอบ
กันจนเป็ นรู ปวงรี แสดงให้เห็นเป็ นภำพแทนของผ้ำพัน
รอบศรี ษะจนถึ ง คำงซึ่ งท ำให้ ผู ้วิ จ ัย ไม่ เ ห็ น รู ปทรง
ใบหน้ำแท้จริ งได้
เส้ นหมายเลข 2เป็ นลักษณะของเส้นตรงแนวเฉี ยงแล้ว
ปลำยนั้น หั ก มุ ม ลงเลกน้ อ ยไปทำงด้ ำ นตรงข้ำ มกัน
แสดงให้เห็ นเป็ นภำพแทนคิ้วของใบหน้ำ ซึ่ งคิ้วกำลัง
ขมวดซึ่ งเป็ นกำรแสดงอำรมณ์ พ้ืนฐำนของกำรใช้รหัส
กำร์ตูน
เส้ นหมายเลข 3เส้ นตรงเฉี ยงมำประกอบกันมี ทิ ศทำง
เดียวกันกับ
เส้นหมำยเลข 2 ประมกอบกันจนเกือย้ป็นรู ปสี เหลี่ ยม
คำงหมู แสดงให้เห็นถึงภำพแทนของดวงตำ
เส้ นหมายเลข 4เป็ นกำรใช้ลกั ษณะของเส้นโค้งสองเส้น
โค้งเข้ำหำกัน แสดงให้เห็นเป็ นภำพแทนของสันจมูก
เส้ นหมายเลข 5 เป็ นกำรใช้ลกั ษณะของเส้นโค้งมำปรก
อบกันจนเกิดมุมแหลม เป็ นภำพแทนของหนวด เป็ นรู ป
ของหนวดแป๊ ะ
เส้ นหมายเลข 6เป็ นกำรใช้ ล ัก ษระของเส้ น โค้ง มำ
ประกอบสร้ ำงกัน จนทำให้เป็ นภำพแทนของปำกที่ มี
ควำมหนำ
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ผูว้ จิ ยั ได้ทำกำรแจกแจงกำรใช้ลกั ษณะของเส้นในกำรออกแบบของตัวกำร์ตูน บินซ์ จะเห็น
ได้วำ่ ลักษณะของเส้นต่ำงๆ ที่มำประกอบสร้ำงกันทำให้เกิดควำมหมำยที่ถูกสื่ อสำรออกมำให้ตวั
กำร์ ตูนตัวนี้ เป็ นฝ่ ำยร้ำยข้อนข้ำงชัด เนื่องจำกเส้นโค้งที่ประกอบกัน่เป็ นภำพแทนผ้ำที่คลุมหัวจนถึง
คำงเป็ นเส้นโค้งรอบอง์ประกอบบนใบหน้ำของ บินซ์ ให้ชดั เจนขึ้น ว่ำตัวกำร์ ตูนตัวนี้มีควำมไม่
เป็ นมิตร เนื่ องจำกบริ เวณที่ใช้เส้นตรงแนวต่ำงๆ เป็ นภำพของตำและคิ้ว มีควำมแหลมคมอันตรำย
รวมถึงเส้นโค้งด้ำนล่ำงของใบหน้ำมีหนวด ตำมหลักของภำพฝังใจ รวมถึงองค์ประกอบส่ วนอื่นที่
สนับสนุนให้ตวั กำร์ ตูนตัวนี้ น้ นั เป็ นฝ่ ำยร้ำย คือ ร่ ำงกำยที่ดูสูงใหญ่ และ ผิดสัดส่ วนอย่ำงมำก ยิง่ ทำ
ให้ดูวำ่ มีควำมน่ำกลัวในตัวกำร์ ตูนตัวนี้
วันพีช เป็ นกำร์ ตูน รู ปในมังงะประเภท โชเน็น อะนิ เมะที่มีกลุม้ เป้ ำหมำยเป็ นเด็กผูช้ ำย
ส่ วนใหญ่จะเน้นเส้นมำกกว่ำรู ปทรงและกำรให้แสงเงำ มีลกั ษณะของตัวกำร์ ตูนที่แข็งแรง ขำยำว
ตำโต ตำมลักษณะของ มังงะ ไสตล์ กำร์ ตูนที่ออกมำในลักษณะนี้ เพรำะประเทศญี่ปุ่นได้เข้ำร่ วมใน
สงครำมโลกครั้งที่สองซึ่ งสุ ดท้ำยจบลงด้วยควำมหำยนะของชำติ ทำให้ได้พบเห็นควำมโหดร้ำย
ของสงครำม และอำจสร้ำงควำมรู ้ สึกต่อต้ำนสงครำมให้กบั เขำนับจำกช่ วงเวลำนั้นจึงต้องมีควำม
บันเทิงซึ งกำร์ ตูนจะเป็ นสิ่ งเดียวที่จะทำได้ และควำมอยำกจะเป็ นด้วยพื้นฐำนของคนญี่ปุนนั้นจะตัว
เล็ก ตำไม่โต นักเขียนกำร์ ตูนจึงวำดให้ตำโต ขำเรี ยวยำวเพื่อดึงให้คนในสังคมญี่ปุ่นได้สนใจและ
สนุ กสนำน โดยนักเขียนผูร้ ิ เริ่ มคื อ อำจำรย์เทะซึ กะ โอะซะมุ ผูเ้ ขียนเรื่ อง เจ้ำหนู ปรมำณู )Astro
Boy) ข้อมูลจำก https://th.wikipedia.org/wiki/เทดซึกะ โอซำมุ

ภำพที่ 4.59 ภำพตัวกำร์ตูนดังของประเทศญี่ปุน ที่มำ http://pandoon.info/site-manga/
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จำกตัวกำร์ ตูนทั้ง 4 ที่ผวู ้ จิ ยั ได้วเิ ครำะห์ลำยเส้นนั้น กำร์ ตูนเรื่ องนี้ เป็ นกำร์ ตูนภำคเดอะมูฟวี่
หรื อภำคพิเศษ จึงทำให้ตวั กำร์ตูนหลัก 2 ตัวที่เป็ นฝ่ ำยดีน้ นั อ้ งทำกำรย้อนกลับไปหำเพื่อดูกำรพัฒนำ
ของตัวกำร์ ตูน จึงทำให้ผวู้ ิจยั ได้วิเครำะห์ถึงลำยเส้นในกำรออกแบบตัวกำร์ ตูนฝ่ ำยดี ดังนี้ ลักษณะ
ลำยเส้ นที่ ใ ช้ป ระกอบสร้ ำ งตัว กำร์ ตู น นั้น มี ผ ลทำงกำรสื อ สำเพี ย งส่ ว นหนึ่ ง อี ก ส่ ว นหนึ ง เป็ น
พัฒนำกำรทำงสรี ระทำงร่ ำงกำรที่ ถูพฒั นำตำมควำมยำวของกำร์ ตูนซี รี่ย ์ ส่ วนตัวกำร์ ตูนฝ่ ำยร้ ำย
ลักษณะกำรใช้ลำยเส้นนั้นสำมำรถแสดงให้เห็ นได้ชดั เจนมำกว่ำตัวกำร์ ตูนฝ่ ำยดี เนื่องจำกเป็ นตัว
กำ์์ ตู น ที่ เ พิ่ ง ปรำกฎตัว ในตอนเดอะมู ฟ วี่ ในส่ ว นเรื่ องของกำรใช้ ล ัก ษณะลำยเส้ น เพื่ อ สื่ อ
ควำมหมำยของตัวกำร์ ตูนนั้น ยังคงมีผลกับเส้นที่มีควำมแข็งแล้วเกิดจุดตัดของเส้นทำให้เกิดควำม
คมยังคงสื่ อสำรออกมำเป็ นตัวกำร์ ตูนฝ่ ำยร้ำย ส่ วนตัวกำร์ ตูนฝ่ ำยดีน้ นั ยังคงเป็ นเส้นโค้งที่ดูไม่เป็ น
อันตรำยและไม่มีควำมแหลมคม
จำกเนื้อเรื่ องย่อของกำร์ ตูนเรื่ อง วันพีช ฟิ ล์ม แซด จะเห็นได้วำ่ ตัวกำร์ ตูนทั้งหมดที่ถูอออก
แบบมำนั้นเป็ นตัวกำร์ ตูนในแบบให้เป็ น ตัวละครแบบหลากลักษณะ (Round Characters) หรือตัว
ละครแบบรอบด้ าน ตัวละครประเภทนี้ จะมีพฒั นำกำรทำงพฤติกรรม เป็ นตัวละครที่มีขอ้ ดีขอ้ เสี ยใน
ตัวเองและจะค่อย ๆเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตำมสถำนกำรณ์ ตัวละครประเภทนี้มีควำมเป็ น
พลวัต15
ตัวกำร์ ตูนในเรื่ องนี้น้ นั ผูว้ จิ ยั เห็น ว่ำตัวกำร์ ตูนเหล่ำนี้มีเหตุและผลในสิ่ งที่ตนทำลงไป หำก
ได้ชมภำพยนตร์ เรื่ องนี้ ก็จะทรำบว่ำ เซตโต้ มีเหตุผลที่ตอ้ งกระทำลงไปเพรำะเคยถูกกระทำมำก่อน
อย่ำงที่ผวู ้ จิ ยั ได้กล่ำวไว้ในช่วงแนะนำตัวกำร์ ตูนที่จะนำมำวิเครำะห์ บินซ์ ก็เพียงแค่ก็ทำตำมที่ เซต
โต้ สั่งเท่ำนั้น ส่ วนตัวกำร์ ตูนฝ่ ำยดีท้ งั สองตัวนั้นก็เพียงแค่บงั เอินไปเจอ เซตโต้ และก็ถูกกระทำ
กลับมำเช่นกัน จึงต้องจำเป็ นที่ตอ้ งโต้ตอบกลับเท่ำนั้นเอง
หำกพูดถึงในเรื่ องของภำพฝังใจ เป็ นควำมประทับใจที่ค่อนข้ำงฝังแน่นเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ของกลุ่มคนต่ำง ๆแบบเหมำรวม เช่นภำพฝังใจเกี่ยวกับเชื้ อชำติ เผ่ำพันธุ์ ศำสนำ กลุ่มอำชีพต่ำง ๆ
แต่ในบริ บท ของภาพยนตร์ เรื่ องนีเ้ ป็ นเรื่ องของภาพฝั งใจในอาชี พตัวการ์ ตูนฝ่ ายดีเป็ นโจรสลัด ซึ่ง
คำว่ำ “โจรสลัด” ได้ยนิ ได้อ่ำนก็บอกได้เลยว่ำเป็ นคนไม่ดีแนนอน แต่ทว่ำตัวกำร์ ตูนฝ่ ำยร้ำยกลับ
เป็ นอดีตนำยพลแห่งกองทัพเรื อที่ถูกโจรสลัดพรำกครอบครัวและแขนขวำไป เซโต จึงต้องใส่ แขน
เทียม เซโต มีเหตุที่ทำให้เกิดภำพฝังใจกับโจรสลัด ส่ วนตัวกำร์ ตูนฝ่ ำยดีน้ นั ไม่ได้มีภำพฝังใจใดๆ
15

วีรวัฒน์ อินทรพร ๒๕๔๕, หน้ำ ๑๒๒
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กับกองทัพเรื อหรื อ เซโต แต่อย่ำงใด ที่ตวั กำร์ ตูนฝ่ ำยดีตอ้ งมำเป็ นโจรสลัด เพรำะตัวกำร์ ตูนทั้งสอง
มีเป้ ำหมำย คือ มั้งกี้ ดี ลูฟี่ อย่ำงเป็ นเจ้ำแห่งโจรสลัด โรโนอำร์ โซโร อยำกเป็ นกั ดำบที่เก่งที่สุด และ
ที่สำคัญคำว่ำโจรสลัดที่พวกตัวกำร์ ตูนฝ่ ำยดีคิดคือ ความเป็ นอิสระเสรี
ผูว้ ิจยั มี ขอสรุ ป ดังนี้ ภำพยนต์ก ำร์ ตูนเรื่ องนี้ ที่ บ่ ง บอกในเรื่ องของตัวกำร์ ตูนดี หรื อร้ ำ ย
ไม่ได้ใช้เพียงแค่ประกอบสร้ ำงออกมำเพื่อสื่ อควำมหมำยของลักษณะลำยเส้ นที่ เท่ำนั้น เนื้ อเรื่ อง
บริ บท และตัวกำร์ ตูน มี ควำมซับซ้อนหลำยด้ำนทั้งด้ำนของเหตุผลร่ วมกับควำมเป็ นไปได้ ที่มำ
ประกอบกันจึงทำให้ผรู ้ ับชมได้ทรำบถึงว่ำตัวกำร์ ตูนตัวไหนดีหรื อร้ำย
เรื่องที่ 4 เหมียวหม่ าว สาวสื บA Cat In The Paris
จำกผลงำนของ Jean-Loup Felicioli and Alain Gagnol บริ ษทั French animation studio

ภำพที่ 4.60 ภำพใบปิ ดของภำพยนตร์กำร์ตูนเรื่ อง A Cat In The Paris
ที่มำ http://www.doonaahd.com/
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เรื่องย่อ ของภาพยนตร์ การ์ ตูนเรื่อง A Cat in the Paris
ดิโนเป็ นแมวที่ใช้ชีวิต 2 ด้ำน ในเวลำกลำงวันมันเป็ นเพียงสัตว์เลี้ยงธรรมดำๆ ของ โซเอ
เด็กสำวที่พยำยำมแกะรอยฆำตกรที่สังหำรคุณพ่อเธอ และ ฌำนน์ คุณแม่ของเธอที่เป็ นเจ้ำหน้ำที่
ตำรวจ ส่ วนยำมค่ำคืนเจ้ำดิโนจะกลำยเป็ นคู่หูของ นิโก หัวขโมยใจกว้ำง
วันหนึ่งเจ้ำดิโนนำสร้อยเส้นงำมรำคำแพงมำให้โซเอ แต่ ลูคสั ลูกน้องของฌำนน์กลับตั้ง
ข้อสังเกตว่ำสร้อยเส้นนั้นเป็ นหนึ่งในเครื่ องเพชรที่ถูกโจรกรรมไป ด้วยควำมข้องใจ คืนต่อมำโซเอ
จึงตัดสิ นใจติดตำมดิโนออกไปข้ำงนอก ทำให้เธอตกอยูใ่ นวงล้อมของ วิกเตอร์ โกสตำ (ฌอง
บองกีกี) และพรรคพวกนักโจรกรรม ดิโนและนิโก 2 เพื่อนซี้ จึงต้องรวมพลังกันตำมหำและ
ช่วยชีวติ โซเอเจ้ำนำยของดิโนให้ได้
เป็ นกำร์ ตูนแนวทริ ลเลอร์ ผจญภัยจำกฝรั่งเศสกำกับโดย Jean-Loup Felicioli และ Alain
Gagnol เชียนบทโดย Alain Gagnol อนิเมชัน่ สไตล์ยโุ รปที่มีลำยเส้นแปลกตำ หนังได้เข้ำชิงอนิ
เมชัน่ ยอดเยีย่ มทั้ง ซี ซ่ำร์ อวอร์ ดของฝรั่งเศสและยุโรเปี้ ยนฟิ ล์มอวอร์ ดเป็ นแอนิเมชันที่ถูกขีดเขียน
ด้วยมือทั้งเรื่ อง ซึ่ งเป็ นสิ่ งหำได้ยำกมำกแล้วในธุ รกิจภำพยนตร์ เพรำะโดยส่ วนใหญ่จะหันไปใช้
คอมพิวเตอร์กรำฟิ กวำดออกมำเป็ นเรื่ อง จึงทำให้ผวู้ จิ ยั สนใจในเรื่ องของงำนออกแบบตัวกำร์ ตูน
ของภำพยนตร์ กำร์ ตูนเรื่ องนี้ ผูว้ จิ ยั จะนำเสนอภำพของสภำพแวดล้อมของภำพยนตร์กำร์ ตูนเรื่ อง
ดังกล่ำวก่อนเพื่อให้ได้เข้ำใจถึงบริ บทของภำพยนตร์กำร์ตูนเรื่ อง A cat In the Paris
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ภำพที่ 4.61 ภำพบรรยำกำศของภำพยนตร์กำร์ตูนเรื่ อง A cat In the Paris
ที่มำ DVD ภำพยนตร์กำร์ตูนเรื่ อง A cat In the Paris

ตัวละครในภำพยนตร์ กำร์ ตูนเรื่ องนี้ที่ผวู ้ ิจยั จะนำมำวิเครำะห์หำลักษณะของเส้น มีอยู่
ทั้งหมด 3 ตัวด้วยกันคือ ผูว้ ิจยั ดูจำกลักษณะภำยนอกซึ่ งเป็ นภำพวำดในภำพยนตร์ กำร์ ตูนเท่ำนั้นยัง
ไม่ได้นำไปอิงกับเนื้ อเรื่ องแต่อย่ำงใด
1. วิคเตอร์นกั โจรกรรม ซึ่งเป็ นตัวผูร้ ้ำยของเรื่ อง ลักษณะเบื้องต้นของตัวกำร์ ตูนเป็ น
ชำยสู งวัยหน้ำตำโกรธเกรี้ ยว
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ภำพที่ 4.62 ภำพ Vector ในภำพยนตร์กำร์ตูนเรื่ อง A cat in the Paris
ที่มำ DVD ภำพยนตร์กำร์ตูนเรื่ อง A cat In the Paris

2. นิโก้ หัวขโมยใจกว้ำงซึ่งเป็ นตัวพระเอกของเรื่ อง ลักษณะเบื้องต้นของตัวกำร์ ตูนเป็ น
ชำยหนุ่ม

ภำพที่ 4.63 ภำพนิโก้ ในภำพยนตร์กำร์ตูนเรื่ อง A cat in the Paris
ที่มำ DVD ภำพยนตร์กำร์ตูนเรื่ อง A cat In the Paris
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3. ฌำนน์ ตำรวจนักสื บสำวซึ่งเป็ นตัวนำงเอกของเรื่ อง ลักษณะเบื้องต้นของตัวกำร์ ตูน
เป็ นหญิง

ภำพที่ 4.64 ภำพฌำนน์ ในภำพยนตร์กำร์ตูนเรื่ อง A cat in the Paris
ที่มำ DVD ภำพยนตร์กำร์ตูนเรื่ อง A cat In the Paris

1. ดีโน แมวที่มีสองด้ำน ด้ำนหนึ่งตอนกลำงวันจะเป็ นแมวเชื่องของสำวน้อย โซอี้
ส่ วนอีกด้ำนตอนกลำงคืนจะเป็ นแมวขโมยจอมแสบของ นิโก้

ภำพที่ 4.65 ภำพดีโน่ ในภำพยนตร์กำร์ตูนเรื่ อง A cat in the Paris
ที่มำ DVD ภำพยนตร์กำร์ตูนเรื่ อง A cat In the Paris
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หำกดูเพียงแค่ลกั ษณะของลำยเส้นที่ใช้ในกำรสร้ ำงตัวกำร์ ตูนปรำกฎอยู่ในภำพยนตร์
กำร์ ตูนเรื่ องนี้ เป็ นลำยเส้นที่มีควำมแตกต่ำงออกไปจำกภำพยนตร์ กำร์ ตูนทั้ง 2 เรื่ องที่ผำ่ นมำ คือ
ลักษณะของกำร์ตูน 2 มิติ ซึ่ งทั้ง 2 เรื่ องที่ผำ่ นมำเป็ นกำร์ ตูนแบบ 3 มิติ ผูว้ ิจยั จะวิเครำะห์ลำยเส้นใน
เชิงสัญญะวิทยำดังนี้

ภำพที่ 4.66. ภำพลักษณะใบหน้ำของตัวกำร์ตูนในมุมมองที่ต่ำงกัน

ผูว้ จิ ยั นำภำพของตัวกำร์ ตูนทั้ง 3 ในมุมมองที่แตกต่ำงกันของตัวกำร์ ตูนนำมำวำงเรี ยง
กันจะเห็นได้วำ่ ลักษณะกำรใช้เส้นที่แตกต่ำงกันตัวกำร์ ตูนที่เป็ นตัวดี 2 ตัวนั้นมีลกั ษณะเหมือนกัน
คือ เส้นที่ใช้ในกำรวำดโครงใบหน้ำ ที่มีควำมโค้งและกลม ส่ วนเส้นที่ใช้ในกำรวำดโครงหน้ำของ
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ตัวร้ำยมีเส้นตรงแข็งบำงจุดมีเส้นโค้งปะปนอยู่ เส้นบริ เวณที่ใช้เขียนบริ เวณดวงตำ ที่แสดงถึง
อำรมณ์ของตัวกำร์ตูนที่ถูกสื่ อสำรออกมำ ผูว้ จิ ยั จะนำภำพมำขยำยและแสดงจุดให้เห็นว่ำแตกต่ำง
กันอย่ำงไรดังนี้
ตัวการ์ ตูนตัวที่ 1 จะนามาวิเคราะห์ คือ วิคเตอร์ เป็ นตัวการ์ ตูนฝ่ ายร้ าย
ภาพของ วิคเตอร์ ทีผ่ ้ วู จิ ัยได้ ทาการถอดแบบออกมา
จำกที่ผวู้ ิจยั ได้ทำกำรถอดแบบเพื่อแสดงให้เห็ นเส้นได้
ชัดเจน เพื่อให้เส้นนั้นแสดงให้เห็นว่ำตัวกำร์ ตูนตัวนี้ เป็ น
กำร์ ตูนฝ่ ำยร้ ำย ผูว้ ิจยั จึ งท ำล ำดับเป็ นหมำยเลขเพื่ อให้
เข้ำใจง่ำย ดังนี้
เส้ นหมายเลข 1 แสดงให้เห็นเส้นในลักษณะของเส้น
เฉี ย งเป็ นภำพแทนของคิ้ วที่ ดูเหมื อนก ำลัง หงุ ดหงิ ดซึ่ ง
เป็ นกำรแสดงอำรมณ์ของกำร์ตูน
เส้ นหมายเลข 2 แสดงใเห็นเป็ นลักษณะของเส้นโค้งเป็ น
ภำพแทนของดวงตำซึ่ งอยู ติ ด กัน กับ เส้ น หมำยเลข 1
แสดงให้เห็ นว่ำ เป็ นดวงตำที่ กำลังโกรธเกลี ย ดอยู่ เป็ น
กำรแสดงอำมรณ์ของกำร์ ตูน เส้ นหมายเลข 3 แสดงให้
เห็ นเป็ นเส้ นตรงแนวดิ่ ง ซึ ง เป็ นเส้ นที่ ใ ช้ภำพแทนของ
เส้นผม แต่ลกั ษณะกำรใช้เส้นนั้นจะเห็นได้วำ่ เส้นแนวดิ่ง
ดังกล่ำวเหมือนกับพุง่ ตรงมำที่ใบหน้ำของตัวกำร์ ตูนตัวนี้
จึ งถู สื่ อ สำรให้ผูช้ มรู ้ สึ ก ถึ ง ควำมดุ ร้ ำ ยมำกขึ้ น ดัง ภำพ
ตัวอย่ำงที่ผวู ้ จิ ยั ทำขึ้น ดังนี้
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ภาพของ วิคเตอร์ ทีผ่ ้ วู จิ ัยได้ ทาการถอดแบบออกมา เพือ่ แสดงให้ เห็นการพุ่งของเส้ นแนวดิ่ง
จำกภำพที่ผวู ้ จิ ยั ได้ทำขึ้นจะเห็นได้วำ่ เส้นที่เป็ นภำพ
แทนของเส้นผมพุง่ ลงมำที่ใบหน้ำเพื่อที่จะทำให้ตวั
กำร์ตูน เป็ นส่ วนเสริ มทำให้มีควำมแข็งกร้ำวดุดนั ดู
เป็ นอันตรำยมำกขึ้น
เส้ นหมายเลข 4 เป็ นเส้นที่แสดงให้เห็นกำรขึ้นโครง
ใบหน้ำของ วิคเตอร์ ถูกสร้ำงขึ้นมำจำกเส้นแนวดิ่ง
หรื อเส้นตรงและมีจุดตัดเป็ นมุมแหลมบริ เวณคำง
ทำให้ใบหน้ำของ วิคเตอร์ นั้นมีควำมแข็งและคมดู
แล้วเป็ นอันตรำย

เส้นที่แสดงทั้ง 4 จุดที่ผวู ้ ิจยั ได้ทำขึ้นมำประกอบสร้ำงกันจะเป็ นภำพของชำยแก่หน้ำตำน่ำ
กลัว โกรธเกลี้ยวตลอดเวลำ ใช้ชื่อว่ำ วิคเตอร์ ซึ่ งเป็ นตัวร้ำยอย่ำงชัดเจน ในภำพของเวคเตอร์จะ
แสดงอำรมโกรธ ฉุนเฉียวตอลดเวลำ เส้นหมำยเลข 3 ทำให้เน้นควำมเป็ นตัวร้ำยได้มำกขึ้น
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ตัวการ์ ตูนตัวที่ 2 ทีจ่ ะนามาวิเคราะห์ คือ นิโก้ ซึ่งเป็ นตัวการ์ ตูนฝ่ ายดี
ภาพของ นิโก้ ทีผ่ ้ วู จิ ัยได้ ทาการถอดแบบออกมา
จำกที่ผวู้ ิจยั ได้ทำกำรถอดแบบของตัวกำร์ ตูน นิ
โก้ ให้เห็ นเส้ นอย่ำงชัดเจนมำกขึ้ น ตำมลำดับ
หมำยเลขที่ผวู ้ ิจยั ได้จดั ทำขึ้น เพื่อจะให้เห็นว่ำมี
กำรใช้ เ ส้ น อย่ ำ งไรจึ ง ท ำให้ ต ัว กำร์ ตู น ตัว นี้
ออกมำเป็ นตัวกำร์ตูนฝ่ ำยดี
เส้ นหมายเลข 1เป็ นเส้ นโค้งที่ สร้ ำ งขึ้ นเพื่ อใช้
เป็ นโครงของใบหน้ำ เส้นโค้งแสดงถึงควำมนุ
มนวล ไม่ แ หลมคม ทั้ง หมดของใบหน้ ำ ตัว
กำร์ ตูนนี้ เป็ นเส้นโค้งที่ มำประกอบกันจนเป็ น
รู ปไข่
เส้ นหมายเลข 2 ลักษณะของเส้นโค้งสองเส้นท่ี่
อยูห่ ่ำงกันในระนำบแนวนอน เป็ นภำพตัวแทน
ของคิ้ วซึ่ ง แสดงให้เห็ นเป็ นเสมื อนคิ้ วที่ ก ำลัง
ยกขึ้นแสดงถึงอำรมณ์ของตัวกำร์ตูน
เส้ นหมายเลข 3ลักษณะเส้นที่เป็ นเส้นโค้งสอง
เส้นมำประกอบกันจนเป็ นรู ปเสมือนของดวงตำ
และอนู่ดำ้ น่ำงของเส้นหมำยเลฃข 2 ที่เป็ นภำพ
แทนของคิ้ว ที่เป็ นเส้นโค้งเช่นเดียวกัน
เส้ นหมายเลข 4ลักษณะของเส้ นโค้งที่โค้งตัด
กันจนมีควำมแหลมซึ่ งเป็ นภำพตัวแทนของเส้น
ผมของตัวกำร์ ตูนตัวนี้

เส้นทั้ง 4 หมำยเลย นั้นแสดงให้เห็นว่ำผูอ้ อกแบบต้องกำรให้มีควำมแตกต่ำงกับตัวกำร์ ตูน
ที่เป็ นตัวร้ำยพอสมควร แต่ก็จะแตตกต่ำงไม่มำกนักเพรำะตัวกำร์ ตูนนั้นถูกออกแบบมำให้เห็นเป็ น
ภำพตัวแทนของมนุษย์ จึงมีควำมแตกต่ำงเพียงเล็กน้อย
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ตัวการ์ ตูนตัวที่ 3 ทีจ่ ะนามาวิเคราะห์ คือฌาณน์ ซึ่งเป็ นตัวการ์ ตูนฝ่ ายดีหญิง
ภาพของ ฌาณน์ ทีผ่ ้ วู จิ ัยได้ ทาการถอดแบบออกมา
จำกที่ผูว้ ิจยั ได้ท ำกำรถอดแบบของตัวกำร์ ตูน
ฌำณน์ ใ ห้ เ ห็ นเส้ นอย่ ำ งชั ด เจนมำก ขึ้ น
ตำมลำดับหมำยเลขที่ผวู ้ ิจยั ได้จดั ทำขึ้น เพื่อจะ
ให้ เ ห็ น ว่ ำ มี ก ำรใช้ เ ส้ น อย่ ำ งไรจึ ง ท ำให้ ต ั ว
กำร์ ตูนตัวนี้ออกมำเป็ นตัวกำร์ ตูนฝ่ ำยดีหญิง
เส้ นหมายเลข 1เป็ นเส้ นโค้งที่ สร้ ำ งขึ้ นเพื่ อใช้
เป็ นโครงของใบหน้ำ เส้นโค้งแสดงถึงควำมนุ
มนวล ไม่ แ หลมคม ทั้ง หมดของใบหน้ ำ ตัว
กำร์ ตูนนี้ เป็ นเส้นโค้งที่ มำประกอบกันจนเป็ น
รู ปไข่ เหมือนกับของตัวกำร์ ตูนชำย (นิโก้)
เส้ นหมายเลข 2 ลักษณะของเส้นโค้งแบบคลื่น
ซึ่งเป็ นภำพตัวแทนของเส้นผมซึ่ งดูแล้วนุ่มนวล
กว่ำของตัวกำร์ ตูนชำย (นิ โก้) เนื่องจำกเป็ นตัว
กำร์ตูนเป็ นผูห้ ญิง
เส้ นหมายเลข 3ลักษณะเส้นที่เป็ นเส้นโค้งสอง
เส้นมำประกอบกันจนเป็ นรู ปเสมือนของดวงตำ
และอยูด่ ำ้ นล่ำงของเส้นหมำยเลฃ 4 ที่เป็ นภำพ
แทนของคิ้ว ที่เป็ นเส้นโค้งเช่นเดียวกัน
เส้ นหมายเลข 4 ลักษณะของเส้นโค้งสองเส้นท่ี่
อยูห่ ่ำงกันในระนำบแนวนอน เป็ นภำพตัวแทน
ของคิ้ วซึ่ ง แสดงให้เห็ นเป็ นเสมื อนคิ้ วที่ ก ำลัง
ยกขึ้นแสดงถึงอำรมณ์ของตัวกำร์ ตูน
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เส้นทั้ง 4 หมำยเลย นั้นแสดงให้เห็นว่ำผูอ้ อกแบบต้องกำรให้มีควำมแตกต่ำงกับตัว
กำร์ตูนตัวร้ำย แต่กลับมีใบหน้ำของตัวกำร์ ตูนชำย แตกต่ำงเพียงเส้นผมและเส้นที่แสดงให้เห็นว่ำ
เป็ นจมูกเท่ำนั้น
กำรวิเครำะห์ลำยเส้นของตัวกำร์ ตูนทั้ง 3 ตัวของเรื่ อง A Cat in The Paris นั้นมีกำรใช้
เส้นที่เป็ นเส้นโค้งสำหรับตัวกำร์ ตูนที่เป็ นตัวกำร์ตูนฝ่ ำยดี ส่ วนฝ่ ำร้ำยนั้นมีกำรใช้เส้นแนวดิ่งหรื อ
เส้นตรง และ เส้นเฉี ยงมำกกว่ำทำงตัวกำร์ ตูนฝ่ ำยดี ดังนั้นสำหรับกำรออกแบบโดยกำรใช้ลกั ษณะ
ของเส้นนั้นแตกต่ำงกันอย่ำงข่อนข้ำงชัดเจน
การสร้ างสรรค์ ภาพยนตร์ แอนิเมชัน เรื่อง A Cat in Paris
ผูส้ ร้ำงสรรค์กำร์ ตูนเรื่ องนี้ นำต้นแบบงำนมำจำก งำนศิลปะแนวโฟวิสม์ (Fauvism)
เป็ นภำษำฝรั่งเศส แปลว่ำ “สัตว์ป่ำ” ลักษณะงำนศิลปะแบบโฟวิสม์น้ ี สร้ำงงำนจิตรกรรมแนว
ใหม่ ใช้รูปทรงอิสระ ใช้สีสดใสตัดกันอย่ำงรุ นแรง เน้นกำรสร้ำงงำนตำมสัญชำตญำณแห่งกำร
แสดงออกอย่ำงเต็มที่ ผลงำนที่เกิดขึ้นจะแสดงให้เห็นถึงควำมสนุกสนำน อันเกิดจำกลีลำของรอย
แปรงและจังหวะของสิ่ งต่ำง ๆ นอกจำกนี้ จะนำลีลำของเส้นมำใช้ใหม่ เช่น กำรตัดเส้นรอบนอก
ของสิ่ งต่ำง ๆ เพื่อสร้ำงควำมโดดเด่น16

ภำพที่ 4.68 ภำพเขียนของ อองรี มำติส (Henri matisse) เป็ นศิลปิ นชำวฝรั่งเศส ศิลปิ น-นักคิด
แห่งคริ สต์ศตวรรษที่ 20 ศิลปิ นชั้นนำของโลกสมัยใหม่ หนึ่งในผูร้ ิ เริ่ มลัทธิศิลปะบำศกนิยม (Cubism)

กำรสร้ำงผลงำนสร้ำงสรรค์สำหรับพัฒนำกำรศึกษำ โครงกำรพัฒนำบทเรี ยน:E-learning วิชำสุ นทรี ยศำสตร์) ศิลปะแบบโฟวิสม์ .Fauvist).
ค้นข้อมูล 1 กุมภำพันธ์ 2557 , จำก http://www.ipesk.ac.th/ipesk/VISUALART/lesson448.html
16
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จำกผลงำนต้นแบบทำให้ภำพยนตร์ กำร์ ตูนเรื่ องดังกล่ำวนั้น มีกำรออกแบบด้วยเส้นที่บิด
เบี้ยวผิดจำกมนุษย์ จึงทำให้ตวั กำร์ ตูนนั้นเสน่ห์แปลกตำเมื่อมำสร้ำงสรรค์เป็ นกำร์ ตูนแอนิเมชัน
ผูว้ จิ ยั จึงทำกำรเปรี ยบเทียบภำพในกำร์ตูนและภำพงำนศิลปะแบบ โฟวิสม์ (Fauvism)

ภำพที่ 4.69 ภำพด้ำนซ้ำย คือ ภำพของตัวกำร์ตูน ชื่อ ฌาณน์ ภำพด้ำนขวำภำพเขียนของ ปาโบล รุยซ์
ปี กัสโซ (Pablo Ruiz Picasso) จิตรกรเอกของโลก

จำกภำพที่ ภำพที่ 4.69 จะเห็นได้วำ่ ทั้งสองภำพนั้นมีควำมคล้ำยคลึงกัน ลักษณะของตัว
กำร์ ตูนจึงมีควำมบิดเบี้ยวตำมประเภทของงำนศิลปะ โฟวิสม์ (Fauvism) จุดเด่นในกำรใช้สีสดและ
รุ นแรง ได้แก่ สี เขียว สี ส้ม สี น้ ำเงิน สี แดงของอิฐ และสี ม่วง ให้ควำมสำคัญกับสี ที่เร้ำอำรมณ์ ตัด
ขัดแย้งกันอย่ำงรุ นแรง นัน่ เอง
หำกกล่ำวถึงในเรื่ องของแมว แมวเป็ นสัตว์เลี้ยงแสนน่ำรักในตอนกลำงวัน ชอบคลอเคลียขี้
อ้อน กับเจ้ำของคือ โซอี้ แต่ในยำมรำตรี แมวดีโน่ก็จะไปทำหน้ำที่เป็ นแมวขโมย กับเจ้ำของอีคน
คือ นิโก้ แมวมักจะเป็ นเช่นนี้ตำมลักษณะนิสัยโดยจริ งของแมว ไม่มีใครเป็ นเจ้ำของแมวได้แต่แมว
เลือกที่จะทำในสิ่ งที่แมวอยำกทำ หำกมันชอบสิ่ งไหนก็จะทำสิ่ งนั้น โยงถึงตัวบทในภำพยนตร์
กำร์ตูนเรื่ อง A Cat In The Paris นั้น ดีโน่ เพียงแค่จะทำสิ่ งที่ตวั มันเองคิดว่ำมันพอใจ หำกมันถูกใจ
ใครมันก็จะทำดีดว้ ย หำกไม่ก็จะเป็ นปฏิปักษ์ต่อผูท้ ี่มนั ไม่ชอบ แมวชอบคลอเคลีย ธรรมชำติของ
แมวจะมีต่อมกลิ่นตำมส่ วนต่ำงๆ อำทิ ริ มฝี ปำก, สี ขำ้ ง, หน้ำผำก, หำง เมื่อเข้ำไปคลอเคลียเขำจะทิ้ง
กลิ่นไว้เพื่อแสดงควำมเป็ นเจ้ำของนัน่ เอง
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ความเชื่อเรื่องแมวประเทศฝรั่งเศส




ทำงตอนเหนื อของประเทศเชื่ อกันว่ำ ถ้ำใครเห็นแมว 3 สี (คล้ำยสี กระดองเต่ำ) จะโชคไม่ดี
เพรำะจะมีใครตำยด้วยอุบตั ิเหตุ
แมวดำทุกตัวจะมีขนสี ขำวแทรกอยูเ่ ส้นหนึ่ง หำกใครหำพบและสำมำรถดึงขนสี ขำวนัน่
ออกมำได้จะมีโชคและควำมรัก17

จำกเนื้ อเรื่ องย่อของกำร์ ตูนเรื่ อง A cat in the paris จะเห็นได้วำ่ นิ โก้และฌำณน์ได้ถูวำงให้
เป็ นตัวกำร์ตูนดี เพียงแต่ดว้ ยอำชีพของทั้งคู่ถูกออกแบบให้เป็ นตู่ตรงข้ำมกัน นิ โก้ เป็ นโจร จึงทำให้
นิโก้ ถูกมองเป็ นคนร้ำยเพรำะอำชีพตำมภำพฝังใจของคนทัว่ ไป ส่ วนฌำณน์เป็ นตำรวจสำวที่ถูก วิค
เตอร์ ฆ่ ำ ตกรรมสำมี ข องเธอจึ ง ถู ก มองว่ำ ยัง ไงเธอก็ ต้องเป็ นคนดี หำกเรำมองตำมบริ บทของ
ประเทศฝรั่งเศส ทั้งคู่ถูกออกแบบเป็ นลักษณะของตัวละครแบน ตรงกับลำยเส้นที่ถูกประกอบสร้ำง
ขึ้น ส่ วนตัวกำร์ ตูนร้ำย วิคเตอร์ หำกดูเพียงลักษณะของลำยเส้นเรำก็รู้อยูแ่ ล้วว่ำตัวกำร์ ตูนตัวนี้ น้ นั
ถูกจัดให้สื่อสำรออกมำเป็ นตัวกำร์ ตูนฝ่ ำยร้ ำย อีกทั้งสิ่ งที่ประกอบอยู่ในเนื้ อเรื่ อง ก็ถูกวำงไว้ให้
ประกอบอำชีพเป็ นอำชญำกร และ เป็ นเป้ ำหมำยของตัวกำร์ ตูนฝ่ ำยดีหญิง (ฌำณน์) อีกด้วย เพรำะ
วิคเตอร์ เป็ นคนฆำตกรรมสำมีของตัวกำร์ ตูนดี ฝ่ำยหญิงดังที่ก่ำวไว้ขำ้ งต้น ตัวกำร์ ตูนฝ่ ำยร้ำยชำย
(วิคเตอร์ ) ออกแบบให้เป็ นลัก ษณะของตัวละครแบน เป็ นตัวร้ ำ ยอย่ำงชัดเจน กำรใช้ล ำยเส้ น
ประกอบกับเนื้ อเรื่ อง มำสนับสนุ นกันจึ งทำให้ตวั กำร์ ตูนดู ออกได้ง่ำยเพียงแค่มองภำยนอกก็จะ
ทรำบได้ทนั ทีวำ่ ตัวกำร์ ตูนตัวไหนดีหรื อร้ำยจำกภำพลำยเส้นที่ปรำกฎให้เห็น

17

ที่มำควำมเชื่อเกี่ยวกับแมว อำจำรย์ศรี หทัย ใหม่มงคล คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
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เรื่องที่ 5 เรื่องอเมริกนั แด๊ ด (American Dad)
ผลงำนของ Seth MacFarlane, Mike Barker, and Matt Weitzman ผลิตโดยบริ ษทั Fox
Broadcasting Company

ภำพที่ 4.70 ภำพหน้ำปกภำพยนตร์กำร์ตูน American Dad
ที่มำ : http://asianwiki.com/One_Piece_Film_Z

เรื่องย่อ American Dad
ที่เกี่ยวกับเรื่ องยุง่ ๆ ของครอบครัว Smith ที่ประกอบไปด้วยคุณพ่อ Stan สำยลับ CIA ที่ตอ้ ง
คอยปกป้ องประเทศจำกผูก้ ่อกำรร้ำยไปพร้อมๆ กับกำรดูแลครอบครัวของเขำ Francine คุณแม่สำว
ฮอตสุ ดซ่ำบ้ำปำร์ ต้ ี ที่ตอ้ งแกล้งทำตัวเป็ นผ้ำพับไว้เพรำะสำมีชอบ Hayley ลูกสำววัยรุ่ นฮิปปี้ สุ ด
เซอร์ ที่เอียงซ้ำยจนพ่อของเธอไม่ไว้ใจ ต้องให้ผำ่ นเครื่ องตรวจอำวุธทุกครั้งที่เข้ำบ้ำน Steve ลูกชำย
บ้ำเรี ยนวัยกำลังจะเป็ นหนุ่ม ที่โตช้ำจนเป็ นปมด้อย Roger the Alient มนุษย์ต่ำงดำวที่ถูกช่วยชีวติ
เอำไว้ และโดนกักบริ เวณเอำไว้แต่ในบ้ำนเท่ำนั้น และ Klaus ปลำทองที่พดู ภำษำเยอรมันได้ ผล
พลอยได้จำกกำรทดลองที่ผิดพลำด เจ้ำปลำทะลึ่งดันไปตกหลุมรักกับ Francine อีกต่ำงหำก
จำกที่ผวู้ จิ ยั ได้ทำกำรชมกำร์ ตูนเรื่ อง American Dad ทั้งทบทวนชมซ้ ำหลำยรอบ ผูว้ จิ ยั
พบว่ำกำร์ ตูนเรื่ อง American Dad เป็ นกำร์ ตูนกำรนำเสนอประเด็นที่เสี ยดสี เรื่ องต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นใน
สังคมอเมริ กำ ไม่วำ่ จะเป็ นกำรก่อกำรร้ำย ปัญหำควำมรุ นแรงจำกอำวุธปื น ปัญหำครอบครัว ปัญหำ
เรื่ องเพศของเด็กวัยรุ่ น ตลอดจนกำรเข้ำสังคมไม่ได้ของคนรุ่ นใหม่ที่สนใจแต่เรื่ องของตัวเอง ผูว้ ิจยั
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ได้สืบค้นข้อมูลจำกเว็ปไซต์และนิตยำสำรกำร์ ตูนต่ำงๆ พบว่ำลักษณะของเนื้อเรื่ องจำกแนวคิดของ
ผูส้ ร้ำงภำพยนตร์ กำร์ ตูนเรื่ องนี้ เชธแม็คฟำร์เลนเปิ ดเผยที่มำของAmerican Dad ว่ำ “หลังจำก
เหตุกำรณ์ 911 ผมรู ้สึกว่ำคนอเมริ กนั รู ้สึกหดหู่ตกอยูใ่ นอำกำรกำรกลัวภัยก่อกำรร้ำยต่ำงๆ นำนำ
ผูบ้ ริ หำรหลำยคนในอุสำหกรรมบันเทิงฮอลลีวดู ้ ต่ำงทำหนังปลอบขวัญผูช้ มด้วยหนังแนวซุ ปเปอร์ ฮี
โร่ ออกมำมำกมำยไม่วำ่ จะเป็ น Spiderman, Superman, Fantastic 4 ฯลฯ เหมือนเป็ นกำรปลุกกระแส
อเมริ กนั ฮีโร่ ที่ตอ้ งกำรสื่ อว่ำประเทศสงบสุ ขดี มีคนคอยปกป้ อง แต่ควำมเป็ นจริ ง เรำต่ำงรู ้ดีวำ่
อเมริ กนั ชนเป็ นเป้ ำหมำยของกำรก่อกำรร้ำย ควำมกลัวยังเป็ นสิ่ งที่อยูล่ ึกๆ ในใจผูค้ น ผมคิดว่ำนัน่
แหละเป็ นช่องทำงให้กำร์ ตูนที่ผมวำดขึ้น ได้ทำอะไรสักอย่ำงกับอำกำรพำรำนอยด์ของอเมริ กนั
ชน18 (ที่มำ : นิตยสำร DL Digital Lifestyle ฉบับที่ 38 เดือนสิ งหำคม 2556 : หน้ำ 25)
ในส่ วนของลักษณะกำรใช้ลำยเส้นที่สื่อควำมหมำย ผูว้ จิ ยจัยจะทำกำรวิเครำะห์ลำยเส้น
ทั้งหมด 3 ตัวกำร์ตูน ดังนี้
ตัวการ์ ตูนตัวที่ 1 คือ สแตนฟอร์ ด สมิธ (Stanford Smith) เป็ นชื่อตัวกำร์ ตูนและตัวเอก
ของ American Dad สแตนเป็ นพ่อ / สำมีของครอบครัวสมิธ ทำงำนให้กบั สำนักข่ำวกรองกลำง
ผูเ้ ชี่ยวชำญด้ำนอำวุธสำหรับหน่วยงำน ครั้งหนึ่งเขำเคยดำรงตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่กรณี ที่ CIA สแตน
มักจะทำให้ควำมผิดพลำดของกำรใช้มำตรกำรที่รุนแรง และเค้ำก็จะใช้มนั ในชีวิตประจำวันและ
ครอบครัวด้วย

ภำพที่ 4.71 ภำพของสแตน สมิธ
ที่มำ : https://en.wikipedia.org/wiki/Stan_Smith_%28American_Dad!%29

18

นิตยสำร DL Digital Lifestyle ฉบับที่ 38 เดือนสิ งหำคม 2556 : หน้ำ 25
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ตัวการ์ ตูนตัวที่ 2 คือ โรเจอร์ (Roger) เป็ นตัวหลักสำคัญในกำร์ ตูนเรื่ อง American Dad
เป็ นตัวที่ชอบคิดแผนกำรเลวร้ำยตลอด
โรเจอร์ น้ นั ไม่ได้เป็ นมนุษย์แต่เป็ นมนุษย์ต่ำงดำวไร้เพศ
เพรำะบำงครั้งในตัวภำพยนตร์ กำร์ ตูนนั้น ก็แต่งตัวเป็ นหญิง บำงคร้ังก็เป็ นชำย

ภำพที่ 4.72 ภำพของโรเจอร์
ที่มำ : https://en.wikipedia.org/wiki/Roger_%28American_Dad!%29

ตัวการ์ ตูนตัวที่ 3 คือ สตีฟ สมิธ (Steve Smith) สตีฟ เป็ นลูกชำยคนเดียวของสแตน เขำเข้ำ
เรี ยนที่โรงเรี ยนมัธยมเพิร์ลเบลีย ์ สตีฟเป็ นภำพที่มีควำมกระตือรื อร้น มีควำมทะเยอทะยำนและเบื่อ
ง่ำย เป็ นเด็กชำยที่ ค่อนข้ำงจะซื่ อบื้อ เค้ำชอบเล่นกับ โรเจอร์ และก็ถูก โรเจอร์ เป่ ำหู ตลอดเรื่ องพ่อ
ของเค้ำ

ภำพที่ 4.73 ภำพของโรเจอร์
ที่มำ : https://en.wikipedia.org/wiki/Roger_%28American_Dad!%29
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หลังจำกที่ผวู ้ จิ ยั ได้คดั เลือกตัวกำร์ ตูนในเรื่ องทั้งหมด 3 ตัวแล้วนั้น ผูว้ ิจยั จะทำกำรวิเครำะห์
ลำยเส้น ผูว้ ิจยั จะท ำกำรถอดแบบเพื่ อหำกำรออกแบบตั้ง แต่ เริ่ มต้นของขั้นตอนกำรออกแบบที่
ใบหน้ำได้ดงั นี้
ตัวการ์ ตูนตัวที่ 1 ทีจ่ ะใช้ ในการถอดแบบคือ สแตน สมิธ (Stanford Smith)ผูว้ จิ ยั จะทำกำร
ถอดแบบออกมำตำมลำดับขั้นตอน ดังนี้
ภาพการถอดแบบของการ์ ตูเรื่อง American Dad
ภาพจาก https://en.wikipedia.org/wiki/American_Dad!
ผูว้ ิจ ัย ได้ท ำกำรถอดแบบใบหน้ำ ของ แสตน
สมิธและจัดลำดับของเส้นในกำรประกอบสร้ำง
ใบหน้ำของแสตนแล้วนั้น ดูเบื้องต้นนั้นเป็ นตัว
กำร์ ตูนฝ่ ำยดี ใช้เส้นโค้งน้อย มีกำรใช้ลกั ษณะ
ของเส้ นแนวดิ่ ง ส่ วนภำยในองค์ประกอบของ
ใบหน้ ำ นั้ นมี ก ำรใช้ เ ส้ น ตรงและเส้ น โค้ ง
สลับกัน นัน่ เป็ นกำรจัดรู ปทรงของใบหน้ำ จะ
ขึ้นอยู่กบั สัดส่ วน แลดูแล้วไม่ไม่สมประกอบ
เท่ำไหร่ เพรำะมีคำงที่ใหญ่มำก ผูว้ ิจยั จะอธิ บำย
กำรใช้ลกั ษณะเส้นในกำรออกแบบตัวกำร์ ตูน
แสตน ดังนี้ เส้ นหมายเลข 1 เป็ นลักษณะของ
เส้นโค้งที่มำประกอบกันจนเป็ นรู ปวงกลมเป็ น
ภำพของดวงตำ เส้ นหมายเลข 2เป็ นลัก ษณะ
ของเส้ น ตรงในแนวต่ ำ งๆมำประกอบสร้ ำ ง
กันเป็ ยรู ป ทรงของใบหน้ำ ที่ มี คำงขนำดใหญ่
เกินมนุษย์แสดงให้เห็นของก์ตูนที่ควำมเกินจริ ง
เส้ นหมายเลข 3 เป็ นเส้ นตรงแนวเฉี ย งที่ ใ ช้
ประกอบสร้ำงกันจนเกิดใบหน้ำ
เส้ นหมายเลข 4 เป็ นเส้นตรงแนวเฉี ยงสองเส้น
มำตัดกันทำให้เกิดรู ปทรงสำมเหลี่ยม เป็ นภำพ
แทนของจมูก

68

หลังจำกที่ผวู ้ จิ ยั ได้ทำกำรแจกแจงักษณะของเส้นที่นำมำใช้ในกำรประกอบสร้ำงกันจนเป็ น
ตัวกำร์ ตูนที่ชื่อว่ำ สแตนฟอร์ ท สมิธ นั้น มีกำรใช้เส้นตรงในแนวต่ำงๆมำกกว่ำเส้นโค้งทั้งที่เป็ นตัว
กำร์ตูนฝ่ ำยดี ซึ่ งแตกต่ำงจำกกำร์ ตูนทั้ง 4 เรื่ องที่ผวู้ จิ ยั ได้ทำกำรวิเครำะห์กำรใช้ลกั ษณะลำยเส้นมำ
ทั้งหมด มีเพียงจุดเดียวที่เป็ นเส้นโค้ง คือ บริ เวณดวงตำของตัวกำร์ ตูนดังกล่ำวเท่ำนั้น
ตัวการ์ ตูนตัวที่ 2 ทีจ่ ะใช้ ในการถอดแบบคือ โรเจอร์ (Roger) ผูว้ จิ ยั จะทำกำรถอดแบบออกมำ
ตำมลำดับขั้นตอน ดังนี้
ภาพการถอดแบบของการ์ ตูเรื่อง American Dad
ภาพจาก https://en.wikipedia.org/wiki/American_Dad!
ผูว้ ิจยั ได้ท ำกำรถอดแบบใบหน้ำของ โรเจอร์
และจัด ล ำดับ ของเส้ น ในกำรประกอบสร้ ำ ง
ใบหน้ำ โรเจอร์ แล้วนั้น ดู เบื้ องต้นนั้นเป็ นตัว
กำร์ ตูนฝ่ ำยร้ำยที่ใช้เส้ นโค้งมำก หำกเทียบเคียง
กับ ตัว กำร์ ตู น ฝ่ ำยร้ ำ ยต่ ำ งๆ ที่ ผ่ ำ นมำ ส่ ว น
ภำยในองค์ป ระกอบของใบหน้ำ นั้น มี ก ำรใช้
เส้ น โค้ง สลับ เส้ น ตรง นั่น เป็ นกำรจัด รู ป ทรง
ของใบหน้ ำ จะขึ้ นอยู่ ก ั บ สั ด ส่ ว น ผู้วิ จ ัย จะ
อธิ บำยกำรใช้ลกั ษณะเส้นในกำรออกแบบตัว
กำร์ตูน โรเจอร์ ดังนี้
เส้ นหมายเลข 1 เป็ นลักษณะของเส้นโค้งที่มำ
ประกอบกันจนเป็ นรู ปวงกลมเป็ นกำรสร้ำงของ
ส่ วนหัวซึ่ งมีควำมโตมำก
เส้ นหมายเลข 2 - 3เป็ นลักษณะของเส้นตรงใน
แนวดิ่งและเส้นโค้งมำประกอบสร้ำงกันจนเกิด
ภำพแทนของใบหน้ำ
เส้ นหมายเลข 4 เป็ นกำรใช้เส้นโค้งในกำรสร้ำง
ภำพแทนของดวงตำ มำประกอบกันกับใบหน้ำ
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จำกที่ผวู ้ จิ ยั ได้ทำกำรถอดแบบลำยเส้นของตัวกำร์ ตูนที่ชื่อว่ำ โรเจอร์ แล้วนั้นพบว่ำ โรเจอร์
ถูกออกแบบให้มีลกั ษณะกำรใช้เส้นโค้งเป็ นส่ วนมำก เพรำะเนื่ องจำกตัวกำร์ ตูนนั้นถูกสร้ำงออกมำ
ให้เป็ นภำพแทนของมนุษย์ต่ำงดำวหรื อเอเลี่ยน จึงต้องทำให้มีเส้นโค้งเป็ นหลักทำให้เป็ นตัวกำร์ ตูน
ฝ่ ำยร้ำยที่ดูแล้วแตกต่ำงออกไปจำกกำร์ ตูนเรื่ องอื่นๆ ที่ผำ่ นมำ
ตัวการ์ ตูนตัวที่ 3 ทีจ่ ะใช้ ในการถอดแบบคือ สตีฟ สมิธ (Steve Smith)ผูว้ จิ ยั จะทำกำรถอดแบบ
ออกมำตำมลำดับขั้นตอน ดังนี้
ภาพการถอดแบบของการ์ ตูเรื่อง American Dad
ภาพจาก https://en.wikipedia.org/wiki/American_Dad!
ผูว้ ิจยั ได้ทำกำรถอดแบบใบหน้ำของสตีฟ และ
จัดลำดับของเส้นในกำรประกอบสร้ำงใบหน้ำ
สตีฟ แล้วนั้น ดูเบื้องต้นนั้นเป็ นตัวกำร์ ตูนฝ่ ำยดี
ที่ใช้เส้นโค้งมำประกอบสร้ำงกันเป็ นส่ วนใหญ่
ส่ วนภำยในองค์ประกอบของใบหน้ำนั้นมีกำร
ใช้เส้นโค้ง นัน่ เป็ นกำรจัดรู ป ทรงของใบหน้ำ
จะขึ้ นอยู่ก ับสั ดส่ วน ผูว้ ิจยั จะอธิ บำยกำรใช้
ลักษณะเส้นในกำรออกแบบตัวกำร์ ตูน โรเจอร์
ดังนี้ เส้ นหมายเลข 1 เป็ นลักษณะของเส้นโค้ง
ที่มำประกอบกันจนเป็ นรู ปวงกลมเป็ นกำรสร้ำง
เป็ นส่ วนของโครงหน้ำ
เส้ นหมายเลข 2เป็ นลัก ษณะของเส้ น ตรงใน
แนวดิ่งที่ประกอบสร้ำงกันจนเป็ นรู ป 4 เหลี่ยม
และเส้นตรงแนวนอนที่ขนำนกันเป็ นภำพแทน
ของแว่นตำและดวงตำ
เส้ นหมายเลข 3 เป็ นเส้นโค้งที่เชื่ อมติดกันเป็ น
ภำพแทนของคำงที่บ๋ ุมลงไป
เส้ นหมายเลข 4 เป็ นเส้ นตรงที่ ตดั กันกันสอง
เส้นจนกลำยเป็ นทรง 3 เหลี่ยม เป็ นภำพแทน
ของจมูก
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จำกที่ผวู้ จิ ยั ถอดแบบของตัวกำร์ตูนที่ชื่อ สตีฟ สมิธ แล้วนั้นพบว่ำเป็ นภำพของเด็กชำยสวม
แวนตำที่มีลกั ษณะที่ค่อนข้ำงซื่ อบื้อ โดยมีกำรใช้ลำยเส้นโค้งมำประกอบสร้ำงกัน เป็ นเพรำะตัว
กำร์ ตูนตัวนี้ อยูใ่ นวัยเด็กโครงของใบหน้ำจึงเป็ นเส้นโค้ง ตำมหลักกำรจัดรู ปทรงใบหน้ำ

ภำพที่ 4.74 เป็ นภำพลำยเส้นจำก หนังสื อ Dynamics หน้ำ 436

ผู ้วิ จ ัย ได้ท ำกำรสื บ ค้น ข้อ มู ล เรื่ อ งเส้ น เพิ่ ม เติ ม ซึ่ งสื บ เนื่ อ งจำกศิ ล ปะ แบบโฟวิ ส ม์
(Fauvism) เช่นกัน ซึ่ งรู ปแบบจำกภำพที่ 4.74 เป็ นภำพลำยเส้นนั้นแสดงให้เห็นคล้ำยภำพที่มีสอง
หน้ำ หรื อ สองหั ว ซึ่ งทับ ซ้ อ นกัน อยู่ ใ นภำพเดี ย ว มี ก ำรแปลผัน ของเส้ น เหมื อ นกับ จัง หวะที่
เปลี่ ย นแปลง 19 มี ค วำมหนำบำงบำงที่ แตกต่ ง กัน ไป จึ ง ท ำให้วิเ ครำะห์ ไ ด้ย ำกขึ้ น แต่ ห ำกผูว้ ิจ ัย
เชื่อมโยงไปถึงตัวบท ของภำพยนตร์ กำร์ ตูนเรื่ อง อเมริ กนั แดท คือ แสตน สมิธ กำรเปลี่ยนจำกตัว
กำร์ตูนดีเป็ นตัวกำร์ตูนดี โดยเพียงแค่หนั หน้ำจำกซ้ำยไปด้ำนขวำเพียงเท่ำนั้น

19
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จำกที่ผวู ้ จิ ยั ได้ทำกำรวิเครำะกำรใช้ลกั ษณะลำยเส้นในกำรสร้ำงตัวกำร์ ตูนทั้ง 3 ตัวของเรื่ อง
American Dad แล้วนั้น พบว่ำมีควำมไม่ค่อยชัดในกำรสร้ำงตัวกำร์ ตูนดีหรื อร้ำยมำกนัก เพรำะตัว
กำร์ ตูนทั้ง 3 ที่ได้วเิ ครำะห์แทบมองไม่ออกเลยว่ำใครดีหรื อร้ำยอย่ำงไร สแตน สมิธ มีกำรใช้
เส้นตรงมำประกอบสร้ำงมำก เป็ นเพรำะเป็ นโครงสร้ำงของชำวตะวันตกที่เป็ นผูใ้ หญ่ ส่ วน โรเจอร์
ใช้ลกั ษระลำยเส้นที่เป็ นเส้นโค้งมำก เป็ นเพรำะถูกสร้ำงขึ้นมำให้เป็ นมนุษย์ต่ำงดำว จึงมีสัดส่ วนที่
ไม่สมส่ วนเลย และในส่ วนของ สตีฟ สมิธ มีลกั ษณะกำรใช้เส้นโค้งมำสร้ำงตัวกำร์ตูนเพรำะเป็ น
สัดส่ วนสรี ระของเด็กชำย เท่ำนั้น
ในด้ านของภาพฝังใจ ของคนอเมริกัน ทีพ่ บในภาพยนตร์ การ์ ตูนเรื่ องอเมริ กนั แดท ผูว้ จิ ยั
พบว่ำ มีประเด็นในเรื่ องของกำรเยียดสี ผวิ กำรไม่ยอมรับทำงสังคม คนอเมริ กนั ยังมองคนจำก
รู ปลักษณ์ภำยนอกทั้งๆ ที่ผอู ้ ื่นยังไม่ได้ทำอะไร ดังที่ถูกตีควำมออกมำเป็ นตัวกำร์ ตูนที่ชื่อ โรเจอร์
ซึ่ งด้ำนภำพจะถูทำให้เห็นว่ำเป็ นมนุษย์ต่ำงดำว แต่ในควำมเป็ นจริ งตัวกำร์ ตูนตัวนี้ในควำมคิดของผู ้
แต่งอำจหมำยถึง คนดำ หรื อเป็ นคนต่ำงด้ำวที่สังคมไม่ยอมรับ ผูว้ จิ ยั ได้ทำกำรสื บคนถึงผูก้ ำกับ
กำร์ ตูนอนิเมชัน่ เรื่ องนี้เป็ นคนเดียวกับเรื่ อง Ted หมีไม่แอ๊บ แสบได้อีก ซึ่งมีกำรตีควำมในบริ บท
ของเรื่ องที่เหมือนกัน คนอเมริ กนั ไม่ให้เกียรติวฒั นธรรมอื่น เช่นกำรเรี ยกคนประเทศอื่นตำมที่ตน
พอใจ และคนอเมริ กนั ยังเป็ นคนต่อหน้ำทำอย่ำงลับหลังทำอีกอย่ำง หรื อ หน้ำไหว้หลังหลอก อีก
ด้วย
ผูว้ จิ ยั จะทำกำรวิเครำะห์เนื้อเรื่ อง ที่กำกับตัวกำร์ ตูนดังกล่ำว ว่ำเนื้อเรื่ องสำมมำรถกำกับตัว
กำร์ ตูนดีหรื อร้ำยได้อย่ำงไร
ภำพยนตร์ กำร์ ตูนเรื่ องนี้ เป็ นภำพยนตร์ กำร์ ตูน ซี รีย ์ เช่ นเดี ยวกับ วันพีช แต่ตวั กำร์ ตูนใน
เรื่ อง American dad นั้นแตกต่ำงจำก วันพีช คือตัวกำร์ ตูนไม่มีกำรัฒนำตัวเอง หรื อวัยไปพร้อมกับ
ผูช้ ม เนื้ อเรื่ องอย่ำ งที่ ผูว้ ิจยั ได้ก ล่ ำ ววัย ข้ำ งต้นว่ำ กำร์ ตูนเรื่ องนี้ เป็ นกำรตู นที่ มี ก ำรเสี ย ดสี สั ง คม
วัฒนธรรมของคนอเมริ กนั ตัวกำร์ ตูนทั้งหมดของเรื่ องเป็ นตัวกำร์ ตูนแบบ ตัวละครแบบหลาก
ลักษณะ (Round Characters) หรือตัวละครแบบรอบด้ าน ตัวละครประเภทนี้ จะมีพฒั นำกำรทำง
พฤติ ก รรม เป็ นตัวละครที่ มี ข ้อดี ข ้อเสี ย ในตัวเองและจะค่ อย ๆเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมไปตำม
สถำนกำรณ์ ตัวละครประเภทนี้ มีควำมเป็ นพลวัต ดีหรื อร้ำยขึ้นอยูก่ บั เหตุกำรณ์ที่เนื้ อเรื่ อง ในตอน
นั้นๆ ตัวกำร์ ตูน สแตน สมิธ เป็ นพระเอกก็จริ งแต่เป็ นคนที่ชอบควำมรุ นแรง แบบไม่สนใจผูอ้ ื่ น
ส่ วน โรเจอร์ หำกดูเพียงรู ปภำยนอกก็ถูกมองว่ำเป็ นตัวไม่ดีอย่ำงแน่นอนเพรำะเป็ นมนุ ษย์ต่ำงดำว
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ตำมหลักของ กำรเหมำรวมหรื อภำพฝังใจ และในเนื้อเรื่ อง โรเจอร์ ยังคอยเป่ ำหู สตีฟ ให้ไม่ชอบพ่อ
ของตัวเองอีกด้วย
ผูว้ จิ ยั สรุ ปกำรวิเครำะห์กำร์ตูนเรื่ อง American Dad ได้ดงั นี้ ลักษณะเส้นที่ใช้ในกำร
ประกอบสร้ำงเป็ นตัวกำร์ ตูนดีหรื อร้ำยนั้น ไม่มีผลใดๆ กับกำร์ ตูนเรื่ องนี้เลย เนื่องจำกตัวเนื้ อเรื่ อง
เป็ นตัวกำกับตัวกำร์ ตูนทั้งหมดของเรื่ องว่ำจะให้ทำอะไร อย่ำงไร แตกต่ำงจำกเรื่ องอื่นที่ผวู้ จิ ยั ได้ทำ
กำรวิเครำะห์มำ ตัวกำร์ ตูนที่ออกแบบมำเพื่อควำมน่ำสนใจและเพื่อควำมสนุกเพียงเท่ำนั้น

