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การ ั นา ครงสร้าง ื้น าน เ ราะ าวสาร นสวนนี้มี

ประ ยชน์ ยตรงตอประชาชน ง่สอ คลอ้งกบังานวจิยั

อง เจตนัย ์ เ ชรศรี  ่ง บวากลุมตัวอยาง

ประชาชนมีความต้องการเนื้อ า าวสาร ้านน ยบาย

การทางาน และทิศทางการ ั นาองค์กร นระ ับมาก

อเสนอ นะ

 ลการวิจัยครั้งนี้ น า รวมสามาร สรุป ้วา

ประชาชนมีความสน จ น ้อมล าวสาร นระ ับมาก ่ง

อาจจะเปนเ ราะวา าวสาร ังกลาวนั้นเปนประเ นที่

เกี่ยว ้องกับคุ า ชีวิต องประชาชน ้วิจัยจงมี ้อ

เสนอแนะ นการนา ลการวิจัย ปประยุกต์ ช้ ังนี้

 เนือ่งจากประชาชนเป รบัสือ่จากสือ่ทีเ่ า้ ง ้

งาย เชน สื่อบุคคล ย ้ บ้าน และสื่อกระจายเสียง

จาก อกระจาย าว ง่สือ่ทัง้  ประเ ท ประชาชนมกีาร

เป รับมากกวาสื่อประเ ทอื่น  ้เกี่ยว ้องสามาร นา

ปวางแ นกลยุท ์การ ช้สื่อ ้เกิ ประสิท ิ า มากยิ่ง

น้ ยเ ิม่ความ ี่ องสือ่ทีป่ระชาชนเ า้ ง ยงาย และ

สร้างสารที่ตรงตามความต้องการ องประชาชนอยาง

แท้จริง ยประเมิน ้จาก ลการวิจัย นแตละประเ น 

และประชาชนสามาร นา าวสาร ังกลาว ป ช้ นการ

ั นาคุ า ชวีติ อ้ยางเปนรป รรม เชน าวสาร า้น

การ ั นาอาชี  า้นการ ั นา ครงสรา้ง ืน้ าน น รวม

ง าวสาร ้านสุ า  ่งมี ล ยตรงตอประชาชน

 การวิจัยครั้งตอ ปนั้นควรศก า ย ช้ระเบียบ

วิ วีจิยัเชงิคุ า รอืแบบ สม สาน ยอาจสมั า ์

สื่อบุคคล น านะ ้นาชุมชน รือ ้นาทางความคิ ที่มี

ความ กลชิ้ กบัประชาชน น ืน้ที ่ ง่จะทา ้ ้ อ้มล น

เชิงลกเกี่ยวกับทัศนคติ และความคิ เ น รวม งความ

ตอ้งการ อ้มล าวสาร องประชาชน ม้ากยิง่ น้ อนัจะ

เปนประ ยชนต์อองคก์ารบริ ารสวนตาบลบา้นควน รอื

องค์การบริ ารสวนตาบลอื่น  ที่มีลัก ะคล้ายกัน น

การนา อ้มล ป ั นาปรงัปรุงประสทิ ิ า งาน า้นการ

สื่อสาร ้ นลา ับตอ ป

รร านุกรม

า า ทย
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การส่อความหมาย องสติกเกอร ลน

ที่ประกอ สราง ากอัตลัก เฉพาะ ุคคล
The signi cation of  tickers from the construction of ersona  identities

สมเกียรติ ศรีเ ชร 

ทคัดยอ

 บทความนีม้วีตั ปุระสงคเ์ ือ่ศก าการสือ่ความ มาย องสตกิเกอร์ ลนท์ี่ ชอ้ตัลัก ์ องบคุคลมาเปนแบบ น

การประกอบสร้าง  ยเกบ ้อมลจากสติกเกอร์ ลน์จานวน  ชุ  ช้วิ ีการสัม า ์เจาะลกจาก ้สร้างและวิเคราะ ์

ตามกรอบแนวคิ  จากการศก า บวาการสื่อความ มาย องสติกเกอร์ ลน์ทุกชุ เกิ จากสื่อ า และสื่อ ้อความทา

น้าที่ควบคกัน ย า ายนาเสนออัตลัก ์ องบุคคล ้วยความเสมือนจริง น ะที่ า การ์ตนนาเสนออัตลัก ์

องบุคคล ยล ทอนรายละเอีย บางประการแตยังสามาร อ้างอิง ป งบุคคลต้นแบบ ้  นสวน ้อความ ช้ ้อยคาที่

มเปนทางการเ ื่อสร้างความเ ้า จระ วาง ้ทาการสื่อสาร

คาสาคั  การสื่อความ มาย  สติกเกอร์ ลน์  อัตลัก ์

 This artic e aims to stud  the signi cation of  tickers hich ere created from ersona  

identities  The data ere co ected from ve sets of  stickers   de th intervie  from creators  

and ana ed thought the conce ts  The stud  found that the meaning of  stickers ere conve ed 

 images and te ts  co a orative  The hotos re resent the rea  ersona  identities  on the contrar  

dra ing images re resent reduced ersona  identities hich refer to the rotot e  ina  the te ts 

a ied in  stickers as informa  anguage to make communicators mutua  understanding  

 igni cation   ticker  dentit

ที่มา องป หา

 ลงัจากที่ ลน ์  เป อกาส บ้คุคลทัว่ ปสามาร สรา้งสรรคส์ตกิเกอร์ ลนเ์ปน องตนเองเ ือ่วางจา นาย

นกลมุ องครเีอเตอรส์ตกิเกอร ์ Creator ticker  สง ล ม้ี ท้ีส่น จสง ลงานสตกิเกอร์ ลนเ์ า้รบัการ จิาร ากบัทาง

ลนเ์ ือ่วางจา นาย านรา้นสตกิเกอร ์ นวกกบัตวั เ้ ยีนเองเคยศก าเรือ่ง องสตกิเกอร์ ลนค์รัง้ทาวทิยานิ น  ์ ยศ

กา นประเ น องการ ช้ร ัส Code  อง ้สร้าง ร ัส องสติกเกอร์ ลน์ยอ นิยมเ ื่อการสื่อสารระ วางบุคคล  สม

เกียรติ ศรีเ ชร   ย นชวง องการเกบ ้อมลนั้น บวา นชวงแรกนั้น การประกอบสร้างสติกเกอร์ ลน์ยังคงอย

าย ต้อิท ิ ล อง า การ์ตนทั้งการนาเสนอ านลายเส้น สีสัน สั สวนที่อิงตามก เก ์ องความเปนการ์ตน สวนนี้

สะทอ้นกลบั ปยงัตวั ส้รา้งเองวาตอ้งเปน ท้ีม่คีวามชานา นการวา า ระ บั นง่สตกิเกอร์ ลนจ์งจะ ร้บัความนยิม 

เ ราะเมื่อ านการ ิจาร าแล้วสติกเกอร์ ลน์เ ลานี้จะกลายเปนสินค้าที่ต้องชาระเงินเ ื่อนามาติ ตั้งบนอุปกร ์ 

  อาจารย์ประจาค ะนิเทศศาสตร์ ม าวิทยาลัยสยาม
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 นอกจากการเป อกาส ังที่กลาวมาแล้ว ลน์

ยังสรา้ง แอป ลิเคชัน A ication  ที่มีชื่อวา ine 

tudio สา รับสมาร์ท น mart hone  ทั้งระบบ

ป ิบัติการ อ อเอส i  และแอน ร์อย Android  

า ที่ 

า ที่ ั้นตอนการ ช้งานแอป ลิเคชัน  tudio

 สา รบัสรา้งสตกิเกอร์ ลนจ์าก า าย Photo  

ที่มีอยแล้ว น ทรศั ท์ รือ าย ม  ะนั้น ้ทันที 

รวม งตวัแอป ลเิคชนัสามาร ชง้าน ง้าย มมคีาสัง่ที่

ับ ้อน และจบกระบวนการ าย นแอป ลิเคชันเ ียว

ยมี ั้นตอน ลักคือ เลือก า   สกรอบ า รือลบ

ื้น ลัง  ส ้อความที่ต้องการ และสง ิจาร าเ ื่อรอ

จา นาย จากส านการ ์ ังกลาวทา ้สามาร บเ น

สติกเกอร์ ลน์ นรปแบบ า ายประกอบกับ ้อความ

เ ิ่มเติม ้นอยางสติกเกอร์ ลน์ที่ ช้ า องบุคคลที่มีตัว

ตนจริง ยนาเอาอัตลัก ์เ าะบุคคลมา ช้ นการนา

เสนอ Presentation  อาทิ สติกเกอร์ ลน์ชุ  8  

คุกกี้เสี่ยงทาย า ที่   ที่ ช้ า สมาชิก องวง

ประกอบกับ ้อความที่ อ จากเนื้อเ ลงและ ้อความ

อืน่  ที่ ช้ นการสือ่สาร  รวม งสั ะ ign  เ ือ่ เ้กิ

ความ มาย

า ที่  สติกเกอร์ ลน์ชุ  8  คุกกี้เสี่ยงทาย

 สติกเกอร์ ลน์ชุ  ออเจ้า การะเก  า ที่   

ที่ ช้ า องคุ รา ี แคมเปน เบลลา  นางเอกจาก

ละครเรื่องบุ เ สันนิวาส ที่ออกอากาศทางส านี

ทรทัศน์ชอง  htt s th iki edia org iki

บุ เ สันนิวาส  มาประกอบกับ ้อความที่ ช้สรร นาม 

้า  แทนการกลาว งตนเองเ ื่อสะท้อน งอัตลัก ์

องตัวละคร แมการะเก  นวกกับสั ะเชนเ ิม

า ที่  สติกเกอร์ ลน์ชุ  ออเจ้า การะเก
 

 จากตัวอยางสติกเกอร์ ลนท์ัง้สองจง ออนมุาน

้วา ตัวศิลปนและนักแส งเปน ั่งตัวสื่อที่ทรง ลัง รือ

เปนทีร่จ้กั องสงัคม นชวงนัน้ กนามา ชเ้ปนตวัแทน อง

้ ช้งาน ลน์  user  ที่สวมบทเปนบุคคลนั้น  เ ื่อ

ทาการสือ่สาร นอกเ นอืจากบคุคลทีเ่ปนทีร่จ้กั องสงัคม

แล้ว บุคคลท่ัว ปยังสามาร ที่จะ ช้ า าย องตนเอง

เปนคาแครเตอร์ Character  องสติกเกอร์ ลน์เ ื่อ ช้

นการสือ่สาร เ้ชนกนั ว้ยเ ตนุีท้า ้ เ้ ยีนสน จทีจ่ะ

ศก าเรื่อง องการสื่อความ มาย ้วยสติกเกอร์ ลน์ที่

ประกอบสร้างจาก า บุคคลที่มีต้นแบบจากตัวตนจริง

เ ื่อแส ง งอัตลัก ์ องบุคคลที่อย นสติกเกอร์ ลน์ 

รวม งเทียบเคียงกับ ลที่ ้เ ียน ้เคยศก า ว้ครั้งทา

วิทยานิ น ์ งการประกอบสร้างเ ื่อสื่อความ มาย

ป หานาการวิ ัย 

 ลกั ะการสือ่ความ มาย ว้ยสตกิเกอร์ ลนท์ี่

ประกอบสร้างจากอัตลัก ์เ าะบุคคลลเปนอยาง ร

วัต ุประสงค องการวิ ัย

 เ ื่อทราบลัก ะการสื่อความ มาย ้วย

สตกิเกอร์ ลนท์ีป่ระกอบสรา้งจากอตัลกั เ์ าะบคุคล

นวคิดที่เกี่ยว อง

 แนวคิ อัตลัก ์สวนบุคคล

 นนัทนา นา้ น  กลาว งอตัตลกั ส์วน

บุคคลวาเปนสั ลัก ์อยาง น่ง นตัวบุคคลที่ทา ้

บุคคลนั้นมีความเปนตัว องตัวเอง ่งแตกตางจาก ้อื่น 

เมื่อคนมาอยรวมกันต้องมีการติ ตอสื่อสาร ย

ตกิรรมทีแ่ตละบคุคลแส งออกมาเปนป สิมั นั เ์ชงิ

สั ลัก ์

 อตัลกั ค์อืความรส้กนกคิ ตอตนเองวา นั

คือ คร  ่งจะเกิ ้นจากการป ิสังสรรค์ระ วางตัวเรา

กับคนอื่น ย านการมองตัวเองและคนอื่นมองเรา น

ะนั้น และ น ะเ ียวกัน ม นทัศน์อัตลัก ์ จะ ก

กลาวควบค ปกบัเรือ่ง องอานาจ นยิามความ มาย รอื

การสร้าง า แทนความจริง Re resentation  เมื่ออัต

ลกั ์ ปสมั นั ก์บัแนวคิ ทีก่ลาวมา า้งตน้แลว้ จะมี

ความ มายทีแ่ตกตางจากความ มายทีเ่ า้ทีเ่ า้ จกนั ย

สามั สานก สุชี  กรร สตร

 แนวคิ การสื่อความ มาย ้วย า

 การสือ่ความ มาย ว้ย า  เปนการอ บิายเลา

ความ ้วย า เริ่มต้น ้วยแนวคิ  เ มือนจริง นิยม  

Rea ism  คือ า ที่ ายทอ วัต ุ ้วยความเที่ยงตรง 

และแส ง เ้ นรายละเอยี  งันัน้ า ายจงเปน า

ที่เ มือนกับสิ่งที่ ายทอ ออกมาก า ายจงเปรียบ

เ มือนสาร message  ที่ ้สงสารสงออก ปยัง ้รับสาร

นอกจากนี้ า ายจะเปนสื่อกลาง edia  รือชอง

ทาง Channe  ที ้สงสารต้อง าวิ ีการ นการสสงสาร

้ ป งตัว ้รับสาร เวทิต ทองจันทร์  

 ร ัสนาเสนอ Presentationa  Code  และ 

ร ัส า แทน Re resentationa  Code  เปน น่ง น

ประเ ท องร สั Code  ทีแ่บง ย ohn iske  

ย อ้า้งวา ร สัทัง้สองทา นา้ทีเ่ชงิสทุนรยีะและแส ง

ความ มาย ย Presentationa  Code ทา น้าที่

ายทอ อารม ค์วามร้สกและแส ง เ้ น งป สิมั นั ์

ระ วาง ้ทาการสื่อสาร รางกาย องมนุ ย์จงจั เปนสื่อ

้วย อาทิ การแส งสี น้า acia  ression  และ

ทาทาง Posture  น ะที่ Re resentationa  Code 

ทา น้าที่อ้างอิง งสิ่งที่นอกเ นือจากตัว องมันเองและ

ชี้ เ้ น งความสมั นั ร์ะ วางตวัสารกบัสิง่ทีม่นัอา้ง ง 

 ความ มาย ้วยการกากับ Anchorage

 Anchorage ทา น้าที่ นการกากับ รือตัว

ควบคมุความ มาย ย ชต้วับท te t  เปนตวัชีน้าความ

มาย ทา ้ ้รับสารมอง ้ามความ มายบางอยางและ

เลอืกรบัความ มายบางอยางอนัเปนการ จั ความ มาย

อืน่อยางแนบเนยีน การกากบั ว้ย า าอกั รจะควบคมุ

้รับสาร ้ค้น บความ มายที่ ้รับการเตรียม ว้ลวง

นา้ งันัน้อาจกลาว ว้า นา้ที่ นการกากบัความ มาย

จงทา น้าที่ นการเลือกสรรความ มายมาเปนที่

เรียบร้อยแล้ว ยเปนการอ ิบายที่เจาะจง ช้กับสั ะ

บางตัวเทานั้น า าเ ียน ้อานาจ นการควบคุม า

แกคนสรา้ง า  การกากบัความ มาย อง า ว้ย า า

เ ยีนจงเปนการจากั ศกัย า นการสือ่ความ มาย อง

า ้เ ลือเ ียงสวน อง า ท่ีต้องการ ช้ arthes 

 อ้าง ง น อารีรัตน์ แ ทย์นุเคราะ ์  

แนวคิ สั ะ igns  

 การศก าครั้งนี้ ้เ ียน ้เลือกอ้างอิงแนวคิ

องเ ียร์  C  Peirce  เนื่องจาก นสติกเกอร์ ลน์นั้น ม

ม้เี ยีง า รืออกั รเทานัน้ แตยังมกีารนาสั ะเ า้

ประกอบ ว้ยเ ือ่รวมสรา้งความ มาย ว้ย ยเ ยีร์ ้

แบงสั ะออกเปน  ประเ ท ้แก สั รป con  

ความ มายที่ กสร้างจากความเ มือน รือความคล้าย

กัน เชน รป าย รปเ ียน รปกรา ก   ัชนี nde  

ความ มายเกิ จากการคิ เชงิเ ตุ ลเปนตน้ชี้ ป งความ

มาย เชน ลกศรบนปายจราจร มาย งการส่ัง ้ทา

ตาม  กลุมควันทา ้นก ง  อาการ อทา ้นก ง

อาการปวย และ  ความ มายเกิ จากเรียนร้ รือ

ายทอ กันมา เชน ตัวอัก ร ตัวเล  ตัวอัก ระ สี

วิ ีการศก า

 ว้จิัยนาสตกิเกอร์ ลน์จานวน  ชุ  ตารางที ่

 มาวิเคราะ ์ ย ช้คากลาวอ้างจากเจ้า อง ลงาน 

ประกอบกับการเทียบเคียงกับแนวคิ ที่ ้อ้างอิง ว้ เ ื่อ

ทราบ งการสือ่ความ มาย องสตกิเกอร์ ลนท์ีป่ระกอบ

สร้างจากอัตลัก ์เ าะบุคคลล

ตารางท่ี  รายละเอีย องสติกเกอร์ ลน์ที่ ช้ นการ

ศก า



237
236

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 8 || The Proceedings of the 8th Acadamic Conference on Communication Research and Creative Works236

ชื่อสติกเกอร์ ลน์   Photosticker

บุคคลต้นแบบ  อาจารย์สุ าวัลย์ รรมสังวาลย์

้สร้าง  อาจารย์สุ าวัลย์ รรมสังวาลย์ Ai  osh

เ ิม่เตมิ  htt s store ine me stickersho roduct th from sticke

ชื่อสติกเกอร์ ลน์  it Arsa

บุคคลต้นแบบ  อาจารย์ประกิจ อา า 

้สร้าง  อาจารย์สุ าวัลย์ รรมสังวาลย์ Ai  osh

เ ิม่เติม  htt s store ine me stickersho roduct th from sticker

ชื่อสติกเกอร์ ลน์  Wi adatha in

บุคคลต้นแบบ   Wi adatha in

้สร้าง  อาจารย์สุ าวัลย์ รรมสังวาลย์ Ai  osh

เ ิ่มเติม  htt s store ine me stickersho roduct

ชื่อสติกเกอร์ ลน์  A  WA

บุคคลต้นแบบ  อาจารย์เอกสิท ิ อวยชัยวั น์

้สร้าง  จารุชา เ ม บลย์ arnvee

เ ิม่เติม  htt s store ine me stickersho roduct th from sticker

ชื่อสติกเกอร์ ลน์  ทาการบ้านรยัง

บุคคลต้นแบบ  อาจารย์ลัท สิท ิ ทวีสุ

้สร้าง  อาจารย์ลัท สิท ิ ทวีสุ  tigerno studio

เ ิ่มเติม  htt s store ine me stickersho roduct th

ลการศก า

 สติกเกอร์ ลน์ชุ   Photosticker มีทั้ง

สิน้  า  ส้รา้ง ช้ า าย องตนเองเปนคาแรคเตอร์

ลักเ ื่อ ้สอ คล้องกับความเปน Photosticker จาก

การสอบ าม ้ ้อมลวา ้สร้างต้องการ ช้สร้างความ

สนุกสนานระ วางสนทนาจง ยายาม ช้ทั้ง า และคา

้ ส ส นารัก เปนกันเอง และสนุกสนาน บ น้าจะ

ยิม้ จะมทีานัน้นีเ้ยอะแยะ ป ม  มเนน้อะ รทีเ่ชงิ รามา 

rama  เทา ร คนที่รักจักเราจะร้ ีวานี้เปนนิสัยสวน

ตัว องเราเอง สติกเกอร์ ลน์ น่งตัวอยาก ้ ช้ ้ ลาย 

อกาสแล้วแตบริบท องการสื่อสาร ป ตอนที่ทากเลือก

า มากอน วา น า กาลังทาทา Action  ที่สื่ออะ ร

้บ้างแล้วคอย  คิ คาวาจะ ช้คาอะ รที่ เ ้ากับ า

้ มีความร้เรื่อง ปรแกรม Photosho  กับ ustrator 

อยแล้วจงเอามา ช้ตกแตง า กับทากรา ก ra hic  

้ มยาก

 จากการสังเกต อง ้เ ียน บวาสติกเกอร์ ลน์

ทัง้  ตวันัน้มลีกั ะทีเ่ มอืนกนัคือเปน า ายที่ อ้น

อยบน า กรา กสีตาง  ที่ปรับเปลี่ยน ปตาม ทนสี 

ลัก องเครื่องแตงกายและมี ้อความเ ้ามากากับ ้าน

้าย องคาแรคเตอร์ เชน

 ว้ยลกั ะ องความเ มือนกนันีท้า ้ เ้ ยีน

ออ ิบายการประกอบสร้างจากบางสวนเทานั้น าก

ต้องการ า สติกเกอร์ ลน์ทั้ง ม สามาร เ ิ่มเติม ้

จากลิงค์ ink  ที่ ้ระบุ ว้ นตารางที่  นอกจากนี้ยัง

บเทคนคิ นการประกอบสรา้งสตกิเกอร์ ลนอี์กสองสวน

คอื นง่การ ชอ้งค์ประกอบ น า มาสอ รับกบั อ้ความ

เ ื่อสื่อสารความ มายอยางสติกเกอร์ สวัส ีเจ้าคา ที่  

ส้รา้งนาเสนอลกั ะ องความเปน ทย

้วยการชุ เครื่องแตงกาย นวกกับ

การนาเสนอ Re resentation  ว้ยการ

แส งออกเชิงสั ลัก ์อยางการ นมมือ ว้ วางอก มี

้อความ สวัส ีเจ้าคา  ทา น้าที่ นการกากับความ

มาย Anchorage  เ ราะการแส งกิริยา ังกลาว น

บริบท องสังคม ทยสามาร ตีความ มายเปนอื่น ้ทั้ง

อบคุ และ อ ท งันัน้ อ้ความจงมาทา นา้ทีก่ระชบั

ความ มาย และสติกเกอร์ แล้วแจกัน  

ที่ ช้ลัก ะความคล้าย นการออกเสียง

ระ วาง เจอกัน  กับ แจกัน  มา

ประกอบสร้างคา ้สอ กับสิ่งที่ ืออย ที่

สื่อความ มายเชิงยืนยัน ้วยคาวา ง

ง  เ ื่อรับกับ งที่ก น า

 

 นอกจากนี้ ้สร้างเน้นย้าความ

มาย ้วยสั ะที่เ ิ่มเติมลง ป นตัว

า  อยางตัวอยางที่ ช้สั รปช้อนส้อม

นาเสนอ งการกนิ   สั รปกลอง อง วั

แส ง งการมอบสิง่ อง เ้จา้ องวนัเกิ

ตาม รรมเนียมป ิ บัติ  ประเ นนี้

สอ คล้องกับ ้อมลจาก ้สร้าง นการ

เลือก า เปนตัว ลักแล้วคิ ้อความจากตัว า

 จากการศก าจงแส ง ้เ นวา ้สร้าง ช้

า าย องตนเองเ ือ่นาเสนอและตอกยา้ งความเปน

ตวัตนระ วางสนทนากบั ร้บัสารเปรยีบ งัการ คานัน้ 

 ้วยตนเอง ม ชเ ียง านอัก รที่ ิม ์ลง ป รือ า

สติกเกอร์ ลน์อื่น  ที่สมมติวาเปนตนเอง แต น ะ

เ ียวกันแม้ตัว า ก ช้เปนตัวตั้ง นการประกอบสร้าง

ความ มายแต ้วยจินตนาการ อง ้รับสารที่สามาร

ตีความจาก า ป ้ตาง  นานาจงต้องอาศัย ้อความ

เ ้ามาเปนตัวกากับตัว า เ ื่อ ้ทิศทา องความ มาย

ชั เจนยิ่งละเ ิ่มความงาย อง ้ทาการสื่อสาร ทั้งสอง

าย ้เกิ ความเ ้า จ ป นทางเ ียวกัน

 สติกเกอร์ ลน์ชุ  it Arsa มีทั้งสิ้น  ตัว ช้

วิ กีาร อ แบบจากบคุคลจรงิและประกอบสร้าง ม ้

เปน า การ์ตน ัง น า ที่ 

า ที่  เปรียบเทียบระ วางบุคคลต้นแบบกับคาแรคเตอร์

 จากการสอบ าม ส้ร้าง ้ ้อมลวาอยากทา ้

อ ประกิจ บุคคลต้นแบบ  เอา ว้ ช้ นการสื่อสาร เ ราะ

มนีกัศก ารจ้กั ลายคน เ ราะมนัเปน า การ์ตน งันัน้

เรา ชก้ารวา เ า้ ปเสริม วกมมุ า รอืทาทางมันเลย

กา น ้เอาแค บ น้า ้ร้วาเปน ครก อ ที่เ ลือกคือ

ชค้าตาง  ชวย สา รบั ลงานสตกิเกอร์ ลนช์ุ นี้ เ้ ยีน

สามาร แยกออกเปน  กลุม ยแบงจากองค์ประกอบ

น า  ตาม า ที่ 

า ที่  สติกเกอรร์ ลน์ที่แบงกลุม
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 จาก า ที่  บวาสติกเกอร์ ลน์เ ลานี้มี

เค้า ครง อง บ น้าที่ อ แบบจากบุคคลที่ ช้ร ัส อง

การนาเสนอ Presentationa  code  น บ น้าที่แส ง

อารม ์ ้ที่ร้จักกับบุคคลนี้จะสามาร อ้างอิง งลัก ะ

องตวัตน อ้ยางงาย าย รวม งการมี อ้ความทา นา้ที่

กากับ Anchorage  และเปนตัวสารสา รับการสื่อสาร 

รอ้ม ว้ยร สันาเสนอ Re resentationa  code  ว้ย

เครือ่งแตงกายและสั ะตาง  เ ือ่ชวยเสรมิสรา้งความ

มายเชน ช้สั รปกลอง อง วั และ นม

เคก้ทีป่กเทยีนเปน า แทน องวนัเกิ  รอ้ม

ว้ย อ้ยคาสา รบั ช้ นการอวย ร ทีน่าเสนอ

ว้ยเสือ้ า้ ชุ ครยุ  แส ง ง ส้าเรจทางการ

ศก า รอ้มท้ังมี อ้ความวา เอา จชวยนะ  

ที่สามา ช้ นการ ้กาลัง จ นเรื่องการศก า รือเรื่อง

ก ้ที่ ้สงต้องการ ้กาลัง จ ้รับสาร 

 รวม งสตกิเกอรท์าทาชนิว้ วัแม

มือ ้นท่ีสื่อความ มาย นลัก ะชื่อชม

ยมี ้อความ ก ลค์รัว รัว  ่ง ้รับ

ต้องเ ้า จบริบท องเ สบุค ้วยจงจะสามาร ตีความ

อยาง กต้องเ ราะมีคาวา ลค์ที่ทับศั ท์มาจาก ike ที่

มาย งการก  ก จ  จากตัวอยาง องสติกเกอร์ ลน์

ทั้งสองตัวนี้แส ง ้เ น งเจตนาที่แส งความร้สกเชิง

บวก ปยังอีก ายเ ื่อรัก าความสัม ัน ์ที่ ีนั้น ว้

 น ะเ ยีวกนัสตกิเกอร์ ลนช์ุ นีย้งั

มี า ที่ ้สงมีเจตนาที่แ งการตอวา รือ

เสีย สีเชนการ ช้ปากแบบ ค้งคว่าสื่อ ง

อารม ์เชิงลบ มี ้อความวาสมน้า น้าเ ้ามา

กากับ และ  ที่ ช้สา รับตอวา รือเสีย สีค

สนทนา นาสน จที่ า นี้ ส้รา้ง ชก้ารนาเสนอ

้วย า า า ย ช้สั รป องปากมาแทน ้อยคา ัง

นั้น ้รับสารต้องเ ้า จวิ ีการตีความ มาย อง า ้วย

 จากการศก าสติกเกอร์ ลน์ชุ นี้ทา ้เ น

ประเ น องการส่ือความ มายวา ้สร้าง ้ทาการล

ทอนรายละเอีย บน บ น้าและศีร ะลง ้เ ลือเ ียง

สวนสาคั ทีบ่งบอก งอตัลกั ์ องบคุคล วเ้ทานัน้และ

ช้ า วา ว้ยกรา ก นสวน องลาตวัที่ วแ้ส งทาทาง

ตาง  ที่มาเสริมกับอารม ์บน บ น้าและกากับความ

มาย ว้ย อ้ความเ ือ่ ชเ้ปนตวัเนือ้ าสาระสา รบัสรา้ง

ความเ ้า จ 

 สติกเกอร์ ลน์ชุ  Wi adatha in มีทั้งสิ้น  

า  ช้ า ายบคุคลและ อ้ความ นการประกอบสร้าง

ความ มาย จากการสอบ าม ้สร้าง อ สุ าวัลย์ รรม

สังวาลย์  ้ ้ ้อมลวา สติกเกอร์ ลน์ชุ นี้เปนความ

ประสงค์ องแ น นุม องบุคคลที่อย นสติกเกอร์ ลน์ 

คือต้องการมอบ ้แ นเปน อง วั วันเกิ จงวาจ้าง ้

จั ทา ้น ย ้จ้างเปนคนเลือก า ตาง  มา ้ตาม

จานวนที่ต้องการทาแตมีการตกลงบางประการ นเบื้อง

ต้น เชน สวนบน องศีร ะ มแ วง แ นทั้งสอง ้างครบ 

สวน ้อความนั้นเปนการระ มสมองระ วาง ้สร้างและ

้วาจ้างวาต้องการคาแบบ น ้สร้างมี น้าที่แนะนาวา

ควรเ ิ่ม รือล รือเปลี่ยนคา น ้อความเ ื่อ ้การ

สือ่สารเกิ ประสทิ ิ า  เ มาะสมกบัสือ่

สตกิเกอร์ ลนแ์ละเลีย่ง อกาสทีจ่ะ ม าน

การ จิาร าจากทาง ลน ์ นสวน องการ

ประกอบสร้างทาการ คัท i cut  ื้น

ลัง อง า ออกและแทนที่ ้วย า

กรา ก ย จาก ทรสี ลัก องเสื้อ ้า 

รวม งองค์ประกอบ น า ที่ ช้ า

กรา กมาชวยสื่อความ มายอยาง

สติกเกอร์ รัก อ  ที่ ช้สั รป con  

ัว จมาเสริมตัว า และ ช้ ้อความเ ้า

มากากับอีกที น่ง คล้ายกับ

สติกเกอร์ รักน้อง  และ 

ทีม ลาน  ที่ ช้สั รป ัว จ

นาแสนอ Re resentation  

งความรักระ วางบุคคลตาง 

  

  นอกจากนี้การประกอบสร้างความ

มายยังสามาร นาเรื่อง องทาทาง 

Posture  องบุคคลมารวม ย ช้

ทาทางมือกุมศีร ะ ร้อมกระ า และ

วัต ุ ้าน น้าเ ื่อแทนความยุงจากการ

ทางาน ร้อม ้อความกากับ รือ ช้

ทาทางทีช่สองนิว้ควบคกับ อ้ความวา ส้

ตาย  เ ื่อแส ง ง ลังกายกลัง จ อง

การเอาชนะ และ   ช้ทาทางก่งนั่งและ

นอนมา ร้อมกับ ้อความวา ราตรี

สวัส ิ  และมีสั รป ระจันทร์เสี้ยวเปน า แทน อง

การนอน ลับ ัก อน นเวลาค่าคืน 

 จากการศก าแส ง เ้ นวาสือ่ า าย น้า

เสนอความเ มอืน องบคุคลออกมาอยางชั เจนแลว้ ย

านอตัลกั เ์ าะบคุคล สานกบัการตกแตงและเ ิม่

เตมิรายละเอยี ว้ย า กรา ก แต ว้ยลกั ะ องสือ่

า ที่ ค้วาม มายอยาง ลาก ลาย อ้ความจงยงัตอ้ง

เ ้ามาทา น้าที่ นการกากับ Anchorage  ความ มาย

อง า ตาง  และทา น้าที่เปนตัวเนื้อ าสาระสา รับ

ช้ นการสื่อสารบน ลน์เชนเ ิม

 สติกเกอร์ ลน์ชุ  A  WA  มีทั้งสิ้น 8 า  ช้

า ายบุคคลจริงเปนตัวคาแรคเตอร์ ลัก จากการ

สอบ าม ้สร้าง ้ ้อมลวา อทราบวาสามาร ทา

สตกิเกอร์ ลนท์ีเ่ปน า คนจรงิ เ้ลยเสนอ ปยงัอาจารย์

เอกสิท ิ บุคคล นสติกเกอร์ ลน์  ่งกเ น ้วย นวกกับ

นักศก า ลายคนร้จักอาจารย์จงอนุ าติ ้ทา ้ 

นสวน องการประกอบสรา้ง ส้รา้ง ้ ้ อ้มลวา เ ราะ

บุคคล น า บอกอยแล้ววาเปน คร คนที่ร้จักจะเ ้า จ

และทราบ งลัก ะนิสัยและความเปนตัวตน องคน  

นั้น ง มมีคน ื้อ ป ช้ก ม ้มี ลอะ ร

 ตัว า ทั้ง ม นี้ ้สร้างเปนคนเลือกเอง ย

จากองคป์ระกอบ Action  า แลว้คิ วาสามาร สคา

รอืสือ่อะ ร บ้า้ง อ้ยคาทีเ่รา า ม ้ นสตกิเกอร์ ลน์

ชุ อื่น  เราสามาร สลง ปเอง น า องเราเองมันก

บอกและตอบความเปนเรา รือคน  นั้น ้วย เมื่อ ้ทั้ง

า และคาแลว้จงเ า้สกระบวนการ องการตกแตง ว้ย 

Photosho  และ ustrator

   จากการวิเคราะ ์ อง ้เ ียนสามาร

อ ิบาย ้วา า ายบุคคลนั้นสามาร

บงบอก งอัตลัก ์  dentit  อง

บุคคลชั เจนอยแล้ว ยิ่งกับบุคคลที่มี

ความคุ้นชินจะสามาร เ ้า จ งลัก ะ

อาการ องบุคคลนั้น ้ ้วยจุ ประสงค์

องสตกิเกอร์ ลนช์ุ นีค้อื วเ้ ือ่สสีนั อง

สื่อสาร ทา ้ ้สร้างเลือก ช้ า ท่ีสื่อ

อารม ์เชิงบวกและ ช้ ้อความเ ้ามา

กากับอยาง สวัส ีครับ  รือ แล้วเจอ

กัน  ย ้อความรปบอลลนคา

เสมือนตัวบุคคลกาลังกลาวคานั้น เชน 

แบบนี้ก ้ รา  และ   อเคครับ  มา

ทา น้าที่บอกทิศทาง องการตีความ มาย ยเปนตัว

ครอบทาทาง Posture  ที่อาจจะสามาร ตีความเปน

ทิศทางอื่น ้อยางเปะปะ Ar itrar  แตเมื่อ า ความ

และ า มา รอ้มกนัทา ้ อบเ ต องความม มายนัน้

แคบลงและสง ล ้เกิ ประสิท ิ า นการสร้างความ

เ ้า จนั้นมาก ้น 

 แตกตางจากสติกเกอร์ที่มีชาม

้าว น า นวกกับทาทาง องการกิน 

เมือ่ า้ ว้ยการปราก อง องความแลว้

ทา ้มิติ องความ มายชั เจนยิ่ง ้น 

รือการ ช้ทาทาง Posture  อยางการ

เ มอลอย อยางตั้ง จ  และเอามือเท้า

ศีร ะนาเสนอความร้สก ป ร้อม  กับ

การกากับ ้วย ้อยคา าย ต้ร ัส า า 

นอกจากนี้จากการศก ายัง บสติกเกอร์

ลน์อยางที่ ้ สร้ าง ม ้ ช้ ้ อความ

ประกอบเปน ้อยคามากากับแตอยาง  

จากการสอบ ามทา ท้ราบวา ส้ร้างตอ้งการ ้ รั้บสาร

สามาร ตีความ ้อยางอิสระตามแตบริบท องการ

สื่อสาร รวม งตัว ้ ช้เองกสามาร เลือก ช้ ้ น ลาย  

บรบิทเชนกนั งันัน้จากการวเิคราะ ส์ตกิเกอร์ ลนช์ุ นี้

ทา ้ทราบวา ้อความ Te t  กลายเปนตัวสื่อ edi

um  ทีส่าคั ยิง่ องการสรา้งความเ า้ จ เ ราะ า าย

ม ้ กสร้างมเ ื่อ ช้ทาสติกเกอร์ ลน์ตั้งแตแรก แต ก

นามาประยกุต์ ช้ น าย ลงั จงจาเปนตอ้ง ง่ า อ้ความ

มาเปนกรอบจากั และกากับทิศทาง นการ อ ร ัส

ความ มาย ม ้ ิ เ ี้ยนจากความตั้ง จ อง ้สงเอง

 สติกเกอร์ ลน์ชุ  ทาการบ้านรยัง มี 8 า  จุ

ประสงค์ ลักคือ ช้สา รับตามงานจากนักศก า ้สร้าง

ชต้นเองเปนตน้แบบ องตวัคาแรคเตอร์ Character  ที่

นาเสนอ ว้ยความเ มอืน า ที ่  ออกมาเปนการ์ตน

สองมิติ เน้นสี ทน าว า มี ้อความประกอบเ ื่อ ช้สื่อ

ความ มาย

า ที่  เปรียบเทียบระ วางบุคคลต้นแบบกับคาแรคเตอร์
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 เนื่องจาก ้สร้างมีความสามาร ้านการวา

และเ ้า จ งลัก ะตนเองจงสามาร คิ และวา ออก

มา ท้นัท ี นวกกบัเปา มาย องการสร้างชั เจน มตอ้ง

คิ ้อยคา  มากนัก นอกจากนี้ ้สร้างยังอ้างอีกวา 

เ ราะนักศก าร้แล้ววาเราเปน ครมีนิสัยแบบ น มัน

เปน ัง มิ ลัง ackground  เมื่อสงสติกเกอร์ ลน์จง

เปนเสมือนตัวเอง ปบอก ้วยตัวเราเอง ้เ ียน ้ทาการ

วิเคราะ ์ นสวน องการประกอบสร้าง ยสามาร

อ ิบาย ้ ังนี้

า ที่  การประกอบสร้างความ มาย

อง น่ง นสติกเกอร์ ลน์ชุ ทาการบ้านรยัง

 จาก า ที่  เ น ้วาความ มายทางอารม ์

กร ก ายทอ านทางสี นา้ ว้ยแววตาแ งกลา่ ปาก

อ้ากว้าง เ น งท่ีแ ลมคม นวกกับเสื้อ ้าที่เปนเสื้อสี

าวแ นยาว ับแ นเสื้อตามลัก ะ องตัว ้สร้างเอง 

ร้อมทาเท้าเอว ชี้นิ้ว มีเส้นตรงรอบตัวคาแรคเตอร์เปน 

Action ine แส งความเคลื่อน ว กากับความ มาย

ตั้ว า ว้ยร สั า า anguage Code  น อ้ความ

วา ปทามา ม  เ ือ่ ้ ร้บัเ า้ จ งเจตนา แุละออก

คาสั่ง ้ ปทางาน รือการบ้านมา ม นอกจากนี้ยังมี

สตกิเกอร์ ลนต์วัอ่ืน  ที่ ชล้กั ะ องการ

ประกอบสร้างควา มายแบบเ ียวกัน ย

ยังคง ช้สี น้าเ ื่อบงบอกอารม ์ งุ งิ  

นวกกบัทาทาง ร้อมลายเสน้เสริมอารม ์

นตัว า กับ ้อความที่กากับความ มาย

สา รับ ช้ นการสื่อสาร รือที่แม้ มมี

้อความแต ช้สั รป icon  

ก ลุ ม ค วั น แทน อความรอ้นจากความ กร  

เชนเ ยีวกบั ที่ ช้ า กล ้ C ose short  มมี

อ้ความสือ่ความ มาย งการจบัตามองอยาง

กล้ชิ รือ ้ความร้สก องการคา คั้น ป

ร้อมกัน                                                        

  ย ช้มุม า เ ียวกันเ ียงแตเ ิ่ม

้อความเ ้า ปเ ิ่มกากับความ มาย ังเ ิม 

และ ท่ีเนน้อารม บ์น บ นา้และ อ้ความทีส่ือ่

ความ มายเชิงออกคาสั่งอยางชั เจน

อ ิปราย ล

 สติกเกอร์ ลน์ ้ทา น้าที่ นการสร้างสีสันรวม

งสร้างความชั เจน นการสื่อสาร ศุ ศิลป กุลจิตต์               

เจือวงศ์  ยเ าะทาง ้านอารม ์และ รือ

ความร้สกที่ ้สงสารต้องการแส งออก ่ง ลาย

ครัง้ยากตอการอ บิาย าน อ้ความ งันัน้ มวา

เปนสติกเกอร์ ลน์แบบ า การ์ตน รือแบบ

า ายกยังคงต้องสร้างความ มาย ้ ังเ ิม 

สา รับการสื่อความ มาย ้วยสติกเกอร์ ลน์ที่

ประกอบสรา้งจากอตัลกั เ์ าะบุคคลลนัน้ ้

เ ียน ออ ิปรายเปนสองสวนคือ

   สติกเกอร์ ลน์ที่ ช้ า ายมาเปน

คาแรคเตอร ์ ส้รา้ง ช้ร สันาเสนอ Presentation 

Code  แส งอารม ์ านสี น้า ทาทาง กับตัวบุคคลที่

อ้างอิง งจาก า าย ังนั้นอัตลัก ์ องบุคคลจง ก

งมา ้ปราก ชั เ ื่อเ น งความเปนตัวเอง e f  แต

้วยความกากวม นระ ับ น่ง อง า ยเ าะ

า ายที่ ม ้มีจุ ประสงค์มาทาสติกเกอร์ ลน์ตั้งแต

แรก ้อความ Te t  จงเ ้ามาทา น้าที่ นการชี้นา

ทิศทางการตีความและบังคับ ้ ้รับสารละทิ้งความ

มายบางอยางที่ กลเกินความเปน ป องความ มาย 

  สติกเกอร์ ลน์แบบ า การ์ตนที่ อ แบบ

จากอัตลัก ์ องบุคคลจริง ้วย รรมชาติ องการ์ตน

ทา ้ ้สร้างสามาร ล รือเ ิ่มเติมรายละเอีย บาง

ประการลง ป ้น้อย รือมากเกินความจริงแตยังคง ้

ความสาคั กบัสิง่ทีบ่งบอก งความเปนตวัตน อง ส้รา้ง 

ยเ าะ บ น้า ace  รือเค้า ครง น้าเ ราะเปน

สวนที่จาแนกบุคคลออกจากกัน ้ ีที่สุ  ทั้งนี้ ้อความ
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