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บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจัย
การสื่ อสารด้วยลายเส้นเพื่อบ่งบอกถึงลักษณะดีหรื อร้ายของตัวการ์ ตูนเฉพาะเรื่ องที่คดั สรร
มีวตั ถุประสงค์เพื่อ สร้างความเข้าใจเข้าใจในการสื่ อสารด้วยลายเส้นเพื่อบ่งบอกถึงลักษณะดีหรื อ
ร้ายของตัวการ์ ตูนในบริ บทที่ต่างกันผูว้ จิ ยั ได้ทาการวิเคราะห์ตวั การ์ ตูนจาก 4 ประเทศ จานวน 5
เรื่ อง ดังนี้
เรื่ องที่ 1 เป็ นภาพยนตร์ การ์ ตูนอนิ เมชัน่ ของประเทศไทย เรื่ อง ก้านกล้วย
เรื่ องที่ 2 เป็ นภาพยนตร์ การ์ ตูนอนิ เมชัน่ ของประเทศไทย เรื่ อง ยักษ์
เรื่ องที่ 3 เป็ นภาพยนตร์ การ์ ตูนอนิ เมชัน่ ของประเทศฝรั่งเศส เรื่ อง A Cat in The Paris
เรื่ องที่ 4 เป็ นภาพยนตร์ การตูนอนิ เมชัน่ ของประเทศญี่ปุ่น เรื่ อง วันพีช ฟลิ์ม แซด
เรื่ องที่ 5 เป็ นภาพยนตร์ การ์ ตูนอนิ เมชัน่ ของประเทศสหรัฐอเมริ กา เรื่ อง American Dad
ระเบียบวิธีวจิ ยั ที่ผวู ้ จิ ยั ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ การศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ
Resarch) โดยอาศัยกรอบทฤษฎีและแนวคิดในการวิเคราะห์ดงั นี้
1 แนวคิดเกี่ยวกับสัญญวิทยา (Semi logy)
1.1 นิยามความหมายของสัญญวิทยา
1.2 Ferdinand de Saussure
1.3 Charles Sanders Peirce
1.4 Roland Barthes
2 ทฤษฏีการรื้ อสร้าง (Deconstuction)
3 แนวคิดเกี่ยวกับลายเส้น (Line)
4 ความเหนือจริ ง (Hyperreality)
5 แนวคิดเกี่ยวกับการ์ ตูน (Cartoon)
6 แนวคิดเกี่ยวกับรหัสการ์ ตูน (Cartoon Code)
7 แนวคิดการสื่ อสารยุคดิจิทลั (Communication Model in Digital Age)

(Qualitaive

แหล่งข้อมูลที่ผวู ้ จิ ยั นามาใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ การศึกษาจาก DVD ภาพยนต์การ์ ตูนทั้ง
5 เรื่ อง ที่คดั สรรเอาไว้ การค้นคว้าหาบทความ เอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ และการ
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ออกแบบตัวการ์ ตูนจากผลงานอนิเมชันเพื่อใช้ในการประกอบการวิจยั จนถึงการสัมภาษณ์ผสู้ ร้าง
สรรค์ผลงานการ์ ตูนของประเทศไทยทั้งสองเรื่ องและนักเขียนการ์ ตูนชื่ อดังของประเทศไทย คือ
 คุณวีระชั ย ดวงพลา หรือ เดอะดวง เป็ นนักวาดการ์ตูนชาวไทย
 คุณคมภิญญ์ เข็มกาเนิด ผูก้ ากับภาพยนตร์ แอนิเมชันเรื่ อง ก้านกล้วย
 คุณชั ยพร พานิชรุ ทติวงศ์ ผูท้ ี่ออกแบบและสร้างสรรค์ตวั การ์ตูนเรื่ อง ยักษ์
 อาจารย์ สุริยะ ฉายะเจริญ อาจารย์ประจาภาควิชาสื่ อดิจิทลั วิชาพืน้ ฐานการ์ ตูน
ผูว้ จิ ยั ได้ไปทาการสัมภาษณ์ ท้ งั 4 ท่านโดยจากการเข้าพบโดยตรงและจากทางการสื่ อสารออนไลน์
จากภาพยนตร์ การ์ ตูนทั้ง 5 เรื่ อง ผูว้ จิ ยั ได้สังเกตุเห็นดังนี้ วา่ เส้นต่างๆ เมื่อทาการประกอบ
สร้างกับเป็ นรู ปแบบหรื อลักษณะของตัวการ์ ตูนทั้ง 5 เรื่ อง สามารถบ่งบอกถึงลักษณะดีหรื อร้ายได้
ทั้งหมด 4 เรื่ องจากบริ บทที่ต่างกัน มีเพียงเรื่ องเดียวที่ไม่สามารถบ่งบอกได้คือ เรื่ อง American Dad
ตัวการ์ ตูนทั้ง 5 ผูว้ จิ ยั จะสรุ ปตามลาดับ ดังนี้
ผลการวิจัย
ผูว้ ิจยั พบว่าภาพยนตร์ การ์ ตูนทั้ง 5 เรื่ องที่ผวู ้ ิจยั ได้คดั สรรมานั้นเป็ นการนาเสนอให้เห็นถึง
การใช้ลายเส้น (Line)ในลักษณะที่ต่างกันบ้างและไม่ต่างบ้างในหลายตัวการ์ ตูน ซึ่ งทาให้แยกแยะ
ได้ว่า การ์ ตูนตัวใดเป็ นตัวการ์ ตูนดี หรื อ ร้ าย สิ่ งที่ ผูว้ ิจยั ได้พบในการใช้ล ายเส้ นในการสร้ างตัว
การ์ ตู น คื อ "ความจริ ง เสมื อ น" (simulation) มี ก ารน าเรื่ อ งของมายาคติ (Myth) และภาพฝั ง ใจ
(Stereotype) ของแต่ละบริ บท (Context) ของประเทศนั้นๆ มาใช้เป็ นต้นแบบในการออกแบบตัว
การ์ ตูนให้เป็ นการใช้ภาพตัวแทน (Representation) เพื่อให้ผรู ้ ับสารได้เข้าใจในสิ่ งที่ผสู ้ ร้างการ์ ตูน
ได้เข้าใจและเข้าถึงตัวการ์ ตูนนั้นๆ ได้ง่ายขึ้น ส่ วนตัวเนื้ อเรื่ อง (Story) มีผลต่อการกากับตัวการ์ ตูน
นั้นๆด้วยเช่นกัน ผูว้ จิ ยั จะทาการวิเคราะห์ให้เห็นเป็ นลาดับ ดังต่อไปนี้
5.1 เรื่องก้านกล้วย
เป็ นภาพยนตร์ ก าร์ ตู น ของประเทศไทยบริ บ ทของไทย ผูว้ ิจ ัย ได้วิเ คราะห์ จ ากการ
ประกอบสร้ างของเส้นในลักษณะต่างๆ ผูว้ ิจยั นาหลักของสัญญะ (Sign) มาใช้ในการศึกษาโดยใช้
ตัวการ์ ตูนทั้งหมด 4 ตัวในการวิเคราะห์ลายเส้น แบ่งเป็ นตัวการ์ ตูน 2 ตัวที่เป็ นฝ่ ายดีคือ ก้านกล้วย
กับ ชบาแก้ว และ 2 ตัวเป็ นฝ่ ายร้าย ฝ่ ายดีน้ นั มีการใช้เส้นโค้งเพื่อมาประกอบสร้างกัน หากจะดูจาก
แนวความคิดเรื่ องเส้นที่ผวู ้ ิจยั ได้นามาในบทที่ที่สองก็จะเห็ นว่าเส้ นโค้งส่ งผลต่อผูร้ ับสารว่าไม่มี
อันตราย ก้านกล้วและชบาแก้วดูเป็ นมิตร จนทาให้เกิดลักษณะใหม่ของช้างที่เป็ นตัวการ์ ตูน ซึ่ งทา
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ให้เป็ นภาพตัวแทน (represent amen) ของช้างศึกที่เป็ นตัวเอกของเรื่ อง ส่ วนฝ่ ายตัวร้าย 2 ตัวคือ
งวงแดง กับ งานิล นั้นมีการใช้เส้นแนวดิ่ง เส้นตรงแนวเฉี ยง เส้นฟันปลา ทาให้เกิ ดจุดตัดที่แหลม
คม พอเกิดความแหลมคมทาให้ผรู ้ ับสารนั้นรู ้สึกถึงความน่ากลัวของตัวร้ายทั้งสองตัวนี้
ประเทศไทยให้ความสาคัญกับช้างเป็ นอย่างมาก
ช้างยกให้เป็ นสัตว์ที่มีตานานอัน
ศักดิ์สิทธิ์ ไม่วา่ จะเป็ นช้างทรงของพระอินทร์ ช้างเอราวัณ ได้ถูกนามาใช้ในตราสัญลักษณ์ของ
จังหวัดกรุ งเทพมหานครจนปั จจุบนั
นอกจากช้างเป็ นสัตว์ในตานานของไทยแล้วช้างยังเป็ นสัตว์
คู่บา้ นคู่เมืองของชาวไทย เช่นช้างเผือกของพระมหากษัตย์ไทย แสดงให้เห็นซึ่งพระบารมีขอ
งกษัติยพ์ ระองค์น้ นั ๆ ช้างเผือกยังมาใช้เป็ นธงชาติในสมัยในปี พ.ศ.2398-2459 ในภาพยนตร์การ์ ตูน
เรื่ อง ก้านกล้วยก็คือช้างคู่พระบารมีในสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หลังจากขึ้นระวางแล้ว ได้
บรรดาศักดิ์เป็ น เจ้ าพระยาไชยานุภาพ ต่อมาได้รับพระราชทานนามว่า เจ้ าพระยาปราบหงสาวดี
และช้างยังถูกนามาใช้เป็ นการเรี ยกชื่อของทีมฟุตบอลไทยคือ ทีมช้างศึก อีกด้วย
ส่ วนทางด้านของการเหมารวมหรื อภาพฝังใจ (Stereotype) นั้น ภาพที่แสดงออกมาของ
ก้านกล้วยที่มีขนาดเล็กกว่างวงแดงเป็ นอย่างมาก จึงเป็ นการเหมารวมหรื อภาพฝังใจว่า ก้านกล้วย
นั้นเป็ นฝ่ ายดีและงวงแดงเป็ นฝ่ ายร้าย ในส่ วนของเนื้ อเรื่ องนั้นถูกสร้างให้กาหนดตัวการ์ ตูนทั้ง 4 ตัว
อยูแ่ ล้ว เพราะตัวการ์ ตูนทั้ง 4 ตัวนั้นถูกกากับให้อยูใ่ นรู ปแบบของตัวละครแบน (Flat Characters)
เป็ นตัวละครลักษณะเดียวทั้งเรื่ อง จึงทาให้ตวั การ์ ตูนแบ่งเป็ นฝ่ ายดีฝ่ายร้ายอย่างชัดเจน
5.2 เรื่องยักษ์
จากการที่ผวู ้ จิ ยั ได้ทาการดูลกั ษณะเส้นของตัวการ์ ตูนดีและร้ายทั้ง 2 ตัว คือน้าเขียว และ
เผือก พบว่าตัวการ์ ตูนทั้ง 2 ตัวในเรื่ อง ยักษ์ นั้นลายเส้นมีผลเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เนื่องจากตัว
การ์ ตูนถูกออกแบบมาให้เป็ นลักษณะของหุ่นกระป๋ อง สภาพแวดล้อมและบริ บทของการ์ ตูนเรื่ องนี้
ก็เป็ นเหล็ก ไปหมด การใช้ลกั ษณะลายเส้นที่จะส่ งผลในการออกแบบของตัวการ์ตูนดีและร้ายจึงมี
เส้นตรงในลักษณะต่างๆ เป็ นส่ วนมาก ผูว้ จิ ยั จึงได้ศึกษาอง์ประกอบอื่นๆ
ยักษ์กบั คนไทย คาว่า “ยักษ์” หากคนไทยได้ยินคานี้ ก็จะกลัวและตีความถึ งความน่ ากลัว
ตามในวรรณคดีไทยเรื่ องต่างๆ พระอภัยมณี ตัวร้ายก็เป็ นยักษ์ คือ ผีเสื้ อสมุทร จนเป็ นภาพฝังใจที่
ไม่เป็ นมิตรเท่าไหร่ นกั เช่ น เค้าทาหน้ายักษ์ใส่ ฉัน อีนางยักษ์ขมูขี เป็ นต้น แต่ยกั ษ์ก็ไม่ใช่ ตวั ร้ าย
เพียงอย่างเดียว ยักษ์เป็ นตัวดีก็มีเช่นยักษ์ พิเภก ในรามเกียรติ์ ซึ่ งมาช่วยฝั่งพระรามจนชนะ ทศกันต์
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ได้ และในบริ เวณของพระอุโบสถในหลายวัด ก็มียกั ษ์เฝ้ าประตูอยู่หลายแห่ ง ในภาพยนต์การ์ ตูน
เรื่ องยักษ์ เป็ นเรื่ องที่ถูกแปลงมาจากรามเกี ยรติ์เช่ นกัน ตัวเรื่ องแตกต่างจากในวรรณคดี ไทยอย่าง
มากดังเรื่ องย่อที่ผวู ้ ิจยั กล่าวไว้ขา้ งต้น ยักษ์ น้าเขียว มีท้ งั ดี และร้ ายในร่ างเดี ยวกันแสดงให้เห็ นถึ ง
ความเป็ นยักษ์ในตัวตนของมนุษย์นนั่ เอง
การวิเคราะห์เนื้ อเรื่ อง (Story) บริ บทของการ์ ตูน จากเนื้ อเรื่ องของยักษ์ ซึ งถูกวางมาให้
ตัวการ์ ตูนนั้นไม่รู้วา่ ตัวเองเป็ นใคร ตัวการ์ ตูน น้าเขียวเป็ นยักษ์ต้ งั แต่แรกดังนั้นจึงต้องออกแบบให้
ดูน่าเกรงขามอยูแ่ ล้ว อีกทั้งด้วยบริ บท (Context) ของภาพยนตร์ ดงั กล่าวนั้นเป็ นเมืองของเหล็กหุ่ น
ยนตร์ ซึ่ ง จะยิ่ ง ดู เรื่ อ งของการใช้ล ายเส้ นนั้นเป็ นเรื่ อ งยากเพราะตัวการ์ ตูนนั้นจะถู ก อิ ง ไปตาม
สภาพแวดล้อมของการ์ตูนเส้นจึงมีผลเพียงเล็กน้อย จะดูได้เพียงเรื่ องของเนื้ อเรื่ อง (Story) เป็ นหลัก
มากกว่า ตามหลักในการดูครั้งแรกการเหมารวมหรื อภาพฝังใจ (Stereotype) น้าเขียวนั้น ดูดุร้าย
เพราะ ตัวใหญ่ มีเขี้ยว ดังที่ผวู ้ ิจยั กล่าวไว้ในตอนที่ผวู ้ ิจยั ได้วิเคราะห์ เนื้ อเรื่ อง (Story) กากับให้ตวั
ของน้าเขียว เปลี่ยนไป ทาให้จาเป็ นต้องร้าย ส่ วนตัวของ เผือก นั้น เนื้ อเรื่ อง (Story) นั้นกากับให้
ต้องทาตามหน้าที่ จึ งจาเป็ นต้องต่อสู ้ กบั น้าเขี ยวหรื อทศกัณฐ์ เนื้ อเรื่ องเป็ นตัวกาหนดตัวการ์ ตูน
มากกว่าลักษณะการใช้ลายเส้น เพราะการ์ ตูนเรื่ องนี้เป็ นตัวละครแบบกลม (Round Character) จึงทา
ให้เส้นมีผลเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
5.3 A Cat in The Paris
การวิเคราะห์ลายเส้นของตัวการ์ ตูนทั้ง 3 ตัวของเรื่ อง A Cat in The Paris นั้นมีการใช้
เส้นที่เป็ นเส้นโค้งสาหรับตัวการ์ ตูนที่เป็ นตัวการ์ตูนฝ่ ายดี ส่ วนฝ่ าร้ายนั้นมีการใช้เส้นแนวดิ่งหรื อ
เส้นตรง และ เส้นเฉี ยงมากกว่าทางตัวการ์ ตูนฝ่ ายดี ดังนั้นสาหรับการออกแบบโดยการใช้ลกั ษณะ
ของเส้นนั้นแตกต่างกันอย่างค่อนข้างชัดเจน เป็ นเพราะตัวเนื้ อเรื่ อง (Story) เป็ นตัวกาหนด ตัว
การ์ ตูนทั้งหมดให้เป็ นตัวละครแบบแบน (Flat Characters) เช่นเดียวกับเรื่ องก้านกล้วย
ในเรื่ องของแมว ในลักษณะนิสัยของแมวโดยทัว่ ไป แมวจะไม่ถูกเป็ นเจ้าของแต่เป็ น
เจ้าของมนุษย์ต่างหาก แมวจะทาตามสิ่ งที่ตวั เองคิดว่าพอใจ และจะแสดงพฤติกรรมไม่ดีกบั สิ่ งที่ไม่
ชอบเท่านั้น แมวอาจจะเชื่ องกับคนในช่วงกลางวัน แต่ตอนกลางคืนก็จะท่องเที่ยวตามลักษณะนิสัย
ของแมว ดังที่ ดีโน่ แมวสองบุคลิก (นัน่ ก็เป็ นลักษณะของแมว) อาจจะเป็ นขโมยปลา แมวไล่จบั หนู
และความเชื่อเรื่ องแมวประเทศฝรั่งเศส
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5.4 วันพีซ ฟิ ล์ม แซด (one piece film z)
จากตัวการ์ ตูนทั้ง 4 ตัวคือ 1.มั้งกี้ ดี ลูฟี่ 2.โรโนอาร์ โซโล 3.เซตโต้ 4.บินซ์ ที่ผวู้ จิ ยั ได้
วิเคราะห์ลายเส้นนั้น การ์ ตูนเรื่ องนี้เป็ นการ์ ตูนภาคเดอะมูฟวีห่ รื อภาคพิเศษ จึงทาให้ตวั การ์ตูนหลัก
2 ตัวที่เป็ นฝ่ ายดีน้ นั อ้ งทาการย้อนกลับไปหาเพื่อดูการพัฒนาของตัวการ์ ตูน จึงทาให้ผวู้ จิ ยั ได้
วิเคราะห์ถึงลายเส้นในการออกแบบตัวการ์ตูนฝ่ ายดี ดังนี้ ลักษณะลายเส้นที่ใช้ประกอบสร้างตัว
การ์ ตูนนั้นมีผลทางการสื อสาเพียงส่ วนหนึ่ง อีกส่ วนหนึ งเป็ นพัฒนาการทางสรี ระทางร่ างกายที่ถูก
พัฒนาตามความยาวของการ์ ตูนซีรี่ย ์
ส่ วนตัวการ์ ตูนฝ่ ายร้ายลักษณะการใช้ลายเส้นนั้นสามารถ
แสดงให้เห็นได้ชดั เจนมากว่าตัวการ์ ตูนฝ่ ายดี
เนื่องจากเป็ นตัวการ์ ตูนที่เพิ่งปรากฎตัวในตอน
เดอะมูฟวี่ ในส่ วนเรื่ องของการใช้ลกั ษณะลายเส้นเพื่อสื่ อความหมายของตัวการ์ ตูนนั้น ยังคงมีผล
กับเส้นที่มีความแข็งแล้วเกิดจุดตัดของเส้นทาให้เกิดความคมยังคงสื่ อสารออกมาเป็ นตัวการ์ ตูนฝ่ าย
ร้าย ส่ วนตัวการ์ ตูนฝ่ ายดีน้ นั ยังคงเป็ นเส้นโค้งที่ดูไม่เป็ นอันตรายและไม่มีความแหลมคม
จากเนื้อเรื่ องย่อของการ์ ตูนเรื่ อง วันพีช ฟิ ล์ม แซด จะเห็นได้วา่ ตัวการ์ ตูนทั้งหมดที่ถูออ
อกแบบมานั้นเป็ นตัวการ์ ตูนในแบบให้เป็ น ตัวละครแบบหลากลักษณะ (Round Characters) หรื อ
ตัวละครแบบกลม ตัวละครประเภทนี้ จะมีพฒั นาการทางพฤติกรรม เป็ นตัวละครที่มีขอ้ ดีขอ้ เสี ยใน
ตัวเองและจะค่อย ๆเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามสถานการณ์ ตัวละครประเภทนี้มีความเป็ น
พลวัต (Dynamic Character) (วีรวัฒน์ อินทรพร ๒๕๔๕, หน้า ๑๒๒) จึงทาให้ลกั ษระการใช้เส้น
เพื่อบ่งบอกตัวการ์ ตูนดีหรื อร้ายมีผลแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น ตัวเนื้อเรื่ อง (Story)ก็มีผลส่ วนหนึ่งเช่นกัน
5.5American Dad
เรื่ องการการใช้ลายเส้นเพื่อบ่งบอกลักษณะดีหรื อร้ายของตัวการตูนเรื่ อง American Dad
นั้น ผูว้ จิ ยั พบว่าการใช้ลกั ษณะลายเส้นนั้นสาหรับการ์ ตูนเรื่ องนี้ไม่มีผลใดๆ ตัวการ์ ตูนถูกประกอบ
สร้างขึ้นมาเพื่อความสนุกสนานเท่านั้น เช่นเดียวกับการ์ ตูนในประเทเดียวกันคือ ซิมสัน และ แฟมมี
ลี่ กาย ที่มีตวั เนื้อเรื่ องกากับให้ตวั การ์ ตูนเป็ นไปตามนั้น ภาพยนตร์การ์ ตูนเรื่ องนี้เป็ นภาพยนตร์
การ์ตูน ซีรีย ์ เนื้อเรื่ องอย่างที่ผวู ้ จิ ยั ได้กล่าววัยข้างต้นว่าการ์ ตูนเรื่ องนี้ เป็ นการตูนที่มีการเสี ยดสี
สังคม วัฒนธรรมของคนอเมริ กนั ตัวการ์ ตูนทั้งหมดของเรื่ องเป็ นตัวการ์ ตูนแบบ ตัวละครแบบ
หลากลักษณะ (Round Characters) หรื อตัวละครแบบรอบด้าน ตัวละครประเภทนี้จะมีพฒั นาการ
ทางพฤติกรรม เป็ นตัวละครที่มีขอ้ ดีขอ้ เสี ยในตัวเองและจะค่อย ๆเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตาม
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สถานการณ์ ตัวละครประเภทนี้มีความเป็ นพลวัต (Dynamic Character) (วีรวัฒน์ อินทรพร /2545,
หน้า 122) ดีหรื อร้ายขึ้นอยูก่ บั เหตุการที่เนื้ อเรื่ อง (Story) ในตอนนั้นๆ ตัวการ์ ตูน สแตน สมิธ เป็ น
พระเอกก็จริ งแต่เป็ นคนที่ชอบความรุ นแรง แบบไม่สนใจผูอ้ ื่น ส่ วน โรเจอร์ หากดูเพียงรู ปภายนอก
ก็ถูกมองว่าเป็ นตัวไม่ดีอย่างแน่นอนเพราะเป็ นมนุษย์ต่างดาว ตามหลักของ การเหมารวมหรื อภาพ
ฝังใจ (Stereotype) และในเนื้อเรื่ อง โรเจอร์ ยังคอยเป่ าหู สตีฟ ให้ไม่ชอบพ่อของตัวเองอีกด้วย
ความหมายแฝงของโรเจอร์ ที่เป็ นมนุษย์ต่างดาวนั้น หมายถึงตัวโรเจอร์ อาจเป็ นคนต่างด้าวที่สังคม
อเมริ กนั ยังมีการเหยียดสี ผวิ ลไม่ยอมรับในเรื่ องของเพศสภาพ ในส่ วนของตัวเนื้ อเรื่ องที่กากับให้ตวั
การ์ตูนในเรื่ องแสดงให้เห็นถึงบริ บทในสังคมของคนอเมริ กนั ที่หน้าไหว้หลังหลอก อาจดูเหมือน
ไม่จริ งใจในแง่มุมต่างๆ
ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาพบว่าการใช้ลกั ษณะลายเส้นเป็ นมีส่วนในการสร้างตัวการ์ ตูนดีหรื อร้ายนั้นมี
ผลที่จริ ง แต่ตอ้ งมีในเรื่ องของการใช้ตวั บท (Text) เนื้ อเรื่ อง (Story) เข้ามากากับตัวการ์ ตูนด้วย
เช่นกัน เพราะตัวเนื้ อเรื่ องนั้นจะกาหนดให้ตวั การ์ ตูนนั้นเป็ น แบบแบน (Flat character) ที่มีลกั ษณะ
เดียวอย่างเรื่ องก้านกล้วยและ Cat in the Paris ที่ถูกสร้างให้เป็ นตัวละครที่ดีหรื อร้ายมาตั้งแต่เริ่ มต้น
จึงสามารถทาการวิเคราะห์ได้ไม่ยากนัก แต่หากเป็ นตัวละครแบบกลม (Round Character) เป็ นตัว
ละครที่มีลกั ษณะนิสัย อารมณ์ ความรู้สึก เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุการณ์และสิ่ งแวดล้อมอย่างเรื่ อง
การ์ตูนเรื่ องวันพีช ตอน ฟิ ล์ม Z ยักษ์ และ American Dad ตัวการ์ตูนทุกตัวถูกเขียนบทให้มีเหตุผล
ในการกระทาทั้งสิ้ นจึงทาให้ตวั การ์ ตูนจากทั้ง 3 เรื่ องนั้นจึงทาให้การวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ยากกว่า มี
การเปลี่ยนแปลงด้านการกระทาดีหรื อร้าย ส่ วนในด้านของเรื่ องของภาพฝังใจ (stereotyping) มีการ
ใช้ลกั ษณะของลายเส้นที่ประกอบสร้างให้ตวั การ์ ตูนนั้นมีขนาดที่แตกต่างกัน เช่น ตัวร้ายตัวใหญ่
กว่าดี อันนี้ เป็ นภาพฝังใจ (stereotyping) แบบสากลเลยก็วา่ ได้เพราะคนตัวใหญ่มกั ถูกใช้เป็ นผูท้ ี่
รังแกคนที่ตวั เล็กกว่าเสมอจากการ์ ตูน ภาพยนตร์ และบริ บทในสังคมส่ วนใหญ่ และการสร้างตัว
การ์ ตูนในแต่ละตัวนั้นต้องอ้างอิงตามบทนั้นๆ ว่าจะสร้างสรรค์ให้กบั กลุ่มเป้ าหมายใด
การสื่ อความหมายของลายเส้นในการ์ตูนไทย การ์ตูนญี่ปุน การ์ ตูนฝรั่งเศส นั้นมีการใช้
ลักษณะลายเส้น (Line) และภาพฝังใจ (stereotyping) ที่คล้ายกันคือตัวการ์ ตูนที่ดีจะใช้เส้นโค้งมาก
ส่ วนตัวการ์ ตูนร้ายจะใช้เส้นตรงแนวตั้ง เส้นตรงแนวเฉียง เป็ นส่ วนมาก ไม่แตกต่าง ตัวการ์ ตูนดีจะ
ตัวเล็กกว่าตัวที่ร้าย จะแตกต่างก็เพียงในเรื่ องของการวางเนื้อเรื่ องที่มีผลตัวตัวการ์ ตูนนั้นๆ นัน่ เป็ น
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เพราะการ์ ตูนทั้งสองเรื่ องมีกลุ่มเป้ าหมายที่แตกต่างกัน มีบริ บท (Context) ที่แตกต่างกัน จึงส่ งผล
ต่อการสื่ อความหมายของการ์ ตูน
ข้ อเสนอแนะทางวิชาชีพ
จากการทาการวิจยั ในครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์ขอ้ มูลต่างๆ นั้น จึงมีความเห็นว่า งานวิจยั นี้มี
ความจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องทราบถึงเรื่ องการใช้เส้น และ ลักษณะการใช้เส้นที่สามารถสื่ อสารได้
ในการทางานด้านการออกแบบตัวการ์ ตูน และ การสร้างสรรค์งานการ์ตูน ได้ดงั นี้
 ไม่จาเป็ นต้องมีการใช้ลายเส้นที่สวยงามเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ควรคานึงถึงการสื่ อสารของ
ลายเส้นด้วย
 การศึกษาเรื่ องของกลุ่มเป้ าหมายนั้นมีส่วนในการออกแบบลายเส้นของตัวการ์ ตูน เพราะ
กลุ่มเป้ าหมายนั้นมีผลต่อการ คิดออกแบบตัวการ์ ตูนว่าจะมีลกั ษณะแบน (Flat character)
หรื อ กลม (Round Character) การสื่ อสารของเส้นผูร้ ับสารจะเข้าใจตามช่วงอายุที่เป็ น
กลุ่มเป้ าหมายนั้นๆ
 การศึกษาบริ บท (cotext) ที่ต่างกัน ทาให้ทราบถึงภาพฝังใจ (stereotyping) ที่ต่างกัน มีผล
ด้านการออกแบบตัวการ์ ตูนเพราะลักษณะของภาพฝังใจ (stereotyping) นั้นแตกต่างกันใน
แต่ละบริ บทของในประเทศนั้น ๆ

