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บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อนำาองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาเรื่องการใช้รหัสต่าง ๆ ที่ปรากฏในตัวคาร์แรคเตอร์ของ
สติ๊กเกอร์ไลน์สำาหรับใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล โดยทำาการรวบรวมข้อมูลสติ๊กเกอร์ไลน์ในกลุ่ม Creator Market อันดับขาย
ดี (TOP 5) โดย LINE Official Website ประเทศไทยระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2559 - 2559 เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลใน
การวิเคราะห์ตามกรอบแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งได้จำานวนทั้งหมด 14 แบบ รวม 544 ตัว
จากผลของการศึกษาพบว่าสติ๊กเกอร์ไลน์แต่ละตัวถูกสร้างสรรค์ออกมาในรูปแบบของการ์ตูน ซึ่งใช้รหัสการ์ตูนในการ
สร้างสรรค์ และรหัสการ์ตูนนั้นจะมีรหัสแยกย่อยอีก 2 รหัสคือ 1. รหัสนำาเสนอ และ 2. รหัสภาพแทน ซึ่งแต่ละรหัสจะมีรหัสแยก
ย่อยลงไปอีก อาทิ รหัสของการแสดงสีหน้า, รหัสของการแสดงท่าทาง, รหัสเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย, รหัสของมุขตลก รหัสภาษา
รหัสเชิงสังคม และสัญญะอันเป็นส่วนหลักในการจัดการกับเครื่องหมายต่าง ให้เกิดความหมายจนส่งก่อให้เกิดความเข้าใจในการ
สือ่ สารผ่านไลน์ทงั้ ทัง้ ควาหมายตรง ควาหมายแฝง ทัง้ นีผ้ ใู้ ช้จะต้องเข้าใจในการเข้ารหัสและถอดรหัสจากรหัสแบบเดียวกัน ความ
หมายจึงจะเกิดขึ้นและไม่หนีไปจากที่ควรจะเป็น และความหมายของสติ๊กเกอร์ไลน์แต่ละตัวสามารถผันแปรไปตามบริบทของ
เรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างการสนทนาของส่วนบุคคล
ส่วนท้ายผู้วิจัยได้นาำ เรื่องวัจนกรรมเข้ามาผูกโยงกับสติ๊กเกอร์ไลน์เพราะข้อความที่ปรากฏพร้อมคาร์แรคเตอร์เป็นส่วน
สำาคัญทีท่ าำ ให้ความหมายเกิด แต่ขอ้ ความเหล่านีไ้ ด้แฝงวัตถุประสงค์ เจตนา หรือวัตถุประสงค์จากฝัง่ ผูส้ ง่ ทีแ่ ตกต่างกันออกไป ไม่
ว่าจะเป็นข้อความที่แฝงเจนตนาให้ผู้รับกระทำาตาม หรือแฝงการขอร้อง รวมถึงการแฝงคำาสั่งที่แทรกอยู่ในรหัสภาษาเหล่านั้น
Abstract
This article aims to study the code that present in the Line Stickers for communication between the
communicants. Line Stickers were collected by Top 5 Creator Market by Link Official Website from July, 2015
until December, 2016 there are 14 sets and 544 characters.
From the study, Line Stickers were presented in cartoon form which using cartoon code to create
which compose of two code which are presentational code and representational code—these two sub codes
were separated into other codes such as facial code, body language code, clothing code, humorous code,
language code, social code and signs which are the main component to conduct the meaning including
connotation and denotation. Therefore, the user must have the same encoding and decoding to interpret
the same meaning. Also, the meaning of each Line Stickers can be flexible depends on the context between
the communicants.
Finally, Speech Acts is related to the Line Stickers because both text and character is main component
to conduct the meaning that hidden the purpose and intention such as message that hidden the purpose
to expect the receiver to follow, or hidden some requests and including the order that hidden in the text.
บทนำา

การสื่อสารเป็นกิจกรรมทางสัญญะที่นาำ เครื่องหมายต่าง ๆ มาประกอบกันจนเกิดเป็นความหมายและก่อให้เกิดความ
เข้าใจ (Understanding) ระหว่างบุคคลที่เป็นทำาการสื่อสาร นอกจากนี้การสื่อสารยังเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัส
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(Encode) และถอดรหัส (Decode) ของตัวสาร ส่วนหนึ่ง
ก่ อ นให้ ค วามหมายเกิ ด ขึ้ น คื อ ผู้ ทำ า การสื่ อ สารใช้ ร หั ส ตั ว
เดียวกัน ซึ่งรหัสนั้นจะมาจากการเรียนรู้ การถ่ายทอดจาก
สังคม หรือบุคคลต่อบุคคลเองก็ได้ การสร้างเครือ่ งหมายต่างๆ
(Signs) ขึ้นมาเป็นหนึ่งในวิธีการสร้างความหมายเพื่อสื่อสาร
ระหว่างมนุษย์ โดยเครื่องหมายดังกล่าวต้องได้รับการตกลง
ใช้ร่วมกันในกลุ่ม สังคม และวัฒนธรรม เครื่องหมายที่เป็นเส
มือนสัญญะ (Signs) อันเป็นรากฐานของตัวสารทีป่ ระกอบกัน
มากกว่าหนึง่ ตัวจนเกิดเป็นความหมายทีถ่ กู ถ่ายทอดจากผูส้ ง่
(Sender) ไปยังผู้รับ (Receiver) ความสลับซับซ้อนของตัว
บทหรื อ ตั ว เนื้ อ หาของความหมายนั้ น จำ า เป็ น ต้ อ งใช้ ร หั ส
(Code) เข้ามาช่วยในการจัดการเพื่อให้เกิดความหมายขึ้น
ตัวรหัสจึงจำาเป็นต้องมีอยูใ่ นตัวของผูท้ าำ การสือ่ สารทุกคนเพือ่
ใช้เป็นตัวประกอบสร้างความหมายที่จะส่ง (ในฝั่งผู้ส่งสาร)
และตีความหมายตัวสารที่ได้รับ (ในฝั่งของผู้รับสาร) เพื่อให้
ความหมายเกิดขึ้น หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งรหัสเป็นเสมือนกฏ
กติกาของการถอดความทีม่ กี ารระบุหรือกำาหนดไว้อยูแ่ ล้วไม่
ว่าจะด้วยข้อตกลงใดๆ ดังนั้นหากยิ่งเข้าใจกฏกติกาอย่างชัด
แจ้งก็จะส่งผลต่อการถอดความนัน้ ดีมากยิง่ ขึน้ หากเข้าใจกฏ
เกณฑ์ทางภาษา เข้าใจธรรมเนียมปฏิบัติ เข้าใจธรรมเนียม
ประเพณี และหรือบริบทก็ทำาให้เข้าใจความหมาย ในการใช้
สติ๊กเกอร์ไลน์เองก็เป็นได้ทั้งสื่อและสารเหมือนแนวคิดเรื่อง
“สือ่ คือสาร” (Medium is Message) ของ Marshall McLuhan ทีถ่ กู อ้างอิงในการวิเคราะห์ของธาม เชือ้ สถาปนศิริ เกีย่ ว
กั บ ถอดรหั ส นวั ต กรรมความสำ า เร็ จ ไลน์ ทั้ ง นี้ ก ารจะใช้
สติก๊ เกอร์ไลน์เพือ่ สือ่ สารกันระหว่างบุคคลกับบุคคลเรือ่ งของ
รหัสจึงเป็นเรื่องที่ขาดหายไปไม่ได้เด็ดขาดของการประกอบ
สร้ า งจนเกิ ด เป็ น ความหมายที่ ต่ อ ยอดไปถึ ง ความเข้ า ใจ
ระหว่างคู่สนทนา ดังนั้นเรื่อง “รหัส” จึงเป็นเสมือนแรงจูงใจ
ทำาให้ผวู้ จิ ยั สนใจทีจ่ ะศึกษาเรือ่ งราวดังกล่าวในสติก๊ เกอร์ไลน์
ต่อไปุ
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดเกี่ยวกับอิโมติคอน (Emoticon)
เนื่องจากตัวสติ๊กเกอร์ไลน์นั้นเป็นเหมือนสิ่งที่ต่อ
ยอดขึ้นมาจากอิโมติคอนที่ใช้ในการแสดงความหมายรวมถึง
ถ่ายทอดอารมณ์ความรูส้ กึ รวมถึงการเสริมสร้างบรรยายการ
ศในการสนทนา แต่ด้วยขนาดที่ใหญ่กว่าจึงทำาให้สามารถ
แสดงรายละเอียดบนใบหน้าได้มากยิ่งขึ้นและมีส่วนของ
ร่างกายด้วยทำาให้ผใู้ ช้สามารถรับรูค้ วามหมายจากตัวคาร์แรค
เตอร์ที่ปรากฏขึ้นมาได้ ผู้วิจัยจึงนำาแนวคิดของอิโมติคอนมา
ตัง้ ต้นในการศึกษาดังนี้ คณะกรรมการบัญญัตศิ พั ท์เทคโนโลยี
สารสนเทศแห่งราชบัณฑิตยสถานได้นิยามคำาว่า emoticon

ว่าหมายถึงอารมณ์และ icon หมายถึงสัญรูป emoticon จึง
เปรี ย บเสมื อ นสั ญ รู ป ที่ ถู ก กำ า หนดขึ้ น มาเพื่ อ ทดแทนการ
แสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึก
สุรีลักษณ์ วีระโจง ได้กล่าวถึงเรื่องเกี่ยวกับ “อีโมติ
คอน” ที่สามารถสรุปพอสังเขปได้ว่า อีโมติคอนเกิดจากการ
ใช้ลงสื่อหนังสือพิมพ์ของประเทศอังกฤษโดยการใช้ตัวอักษร
แทนหน้าคนที่ยิ้มหรือขมวดคิ้วในแนวตะแคง ปรากฏบน
โฆษณาในหนังสือพิมพ์ New York Herald Tribune ฉบับ
วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2496 หน้า 20 คอลัมน์ 4 ถึง 6 เรื่อง
ประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์เรือ่ งลิลี (Lili) สำาหรับผูท้ คี่ ดิ ค้นอีโม
ติคอนรูป :-) และ :-( ถูกเสนอว่ามันสามารถใช้แสดงอารมณ์
คือ Scott Fahlman ซึ่งเสนอในกระดานสนทนาของคณะ
วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัย คาร์เนกีเมลอน เมื่อ
19 กันยายน พ.ศ. 2525 เวลา 11.44 น.
อีโมติคอนเปรียบเสมือนภาพศิลปะอย่างหนึ่งในที่
ใช้แทนการสือ่ สารแทนที่ เป็นตัวหนังสือ (Text) สามารถแสดง
กิริยาท่าทางหรืออารมณ์ความรู้สึกที่มีความหมายทำาให้เห็น
ภาพเป็นภาษาที่แสดงออกหรือสื่อด้วยร่างกาย (Body Language) เห็นหน้ากันเวลาสื่อสาร ซึ่งสามารถเข้าใจง่ายโดยมี
ตัวหนังสือและภาพที่ใช้สื่อถึงความหมายที่ใกล้เคียงกัน มีคู่
เทียบเคียงสามารถอุปมาอุปมัยได้เสมอซึ่งการก่อกำาเนิดขึ้น
เป็นสื่อในยุคสมัยใหม่ อีโมติคอนเป็นเหมือนสื่อที่ส่งสารได้
อย่างรวดเร็วและเข้าใจได้ทนั ทีบนอินเตอร์เน็ต อีโมติคอนถูก
เปลี่ยนให้ปรากฏในรูปภาพกราฟิกขนาดเล็ก เช่น smiley
เป็นต้น (สุรีลักษณ์ วีระโจง, 2550)
David Crystal (2002) (อ้างใน ปรารถนา อรัญ
ญิก, 2549 : 6) กล่าวว่าปฏิสัมพันธ์ในโลกออนไลน์นั้นไม่
สามารถแสดงสีหน้าและลักษณะท่าทางเพื่อแสดงออกทาง
ความคิดหรือความรู้สึก ดังนั้น emoticon จึงถูก นำามาใช้ใน
การสื่อสารและสามารถช่วยได้ในหลายเหตุผล เช่น (1) ช่วย
ในการเน้นลักษณะโทนเสียงในระหว่างที่ติดต่อสื่อสาร (2)
ช่วยแสดงอารมณ์และความรูส้ กึ เช่น เมือ่ ผูส้ ง่ สารต้องการบ่น
เกี่ยวกับรื่องการเรียน จะใช้อีโมติคอน (emoticon) เพื่อช่วย
แสดงให้รวู้ า่ โกรธหรือเศร้า ผูร้ บั สารก็สามารถรับรูถ้ งึ อารมณ์
และความ ร้สู กึ นัน้ ๆ ได้ และ (3) ช่วยสร้างและทำาให้เห็นเด่น
ชัดในการแสดงออกทางอารมณ์และความรูส้ กึ ทำาให้การ อ่าน
หรือรับรู้ข้อความนั้นสมบูรณ์ขึ้น
2.. แนวคิดด้านสัญญะ (Sign)
ตามทีเ่ ห็นโดยทัว่ ไปว่าสติก๊ เกอร์ไลน์สว่ นมากนัน้ มี
ภาพมาเป็นส่วนประกอบซึ่งภาพเหล่านั้นเองก็เกิดจากการ
วาดด้วยลายเส้นต่างๆ และใส่เครื่องหมายต่างๆ ที่ให้ควา
หมายนอกเหนือจากตัวของมันเอง โดยทีผ่ ใู้ ช้สามารถตีความ
หมายจากเครื่องต่างๆ เหล่านี้ได้ ในการศึกษานี้ผู้วิจัยได้ใช้
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แนวคิดเกีย่ วกับสัญญะจากนักปราชญ์สาำ คัยทัง้ สามท่าน ได้แก่
Ferdinand de Saussure , Charles Sanders Peirce และ
Roland Barthes แต่ในบทความนี้ผู้วิจัยขอชูแนวคิดของ
Peirce ทีไ่ ด้แบ่งสัญญะออกเป็น 3 ประเภทตามความสัมพันธ์
ของสัญญะกับของจริงที่ถูกแทนที่ได้แก่ 1.สัญรูป (icon) 2.
ดัชนี (Index) และ 3. สัญลักษณ์ (Symbol) ที่ต่างมาปรากฏ
ในภาพสติก๊ เกอร์ไลน์หลากภาพเพือ่ ให้เกิดความหมายขึน้ มา
อธิบายเพิ่มเติมดังนี้ (1) Icon หรือ “รูปเหมือน” คือ สิ่งที่มี
รูปร่างลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับของจริงนั้นๆ หรือสิ่งที่
มันบ่งบอกและเป็นที่เข้าใจได้ง่าย ตัวอย่างเช่น ภาพถ่าย
แผนที่ ภาพวาดภาพบนป้ า ยจราจรที่ เ ป็ น รู ป จำ า ลองของ
รถยนต์หรือจักรยานยนต์ กระทัง่ คำาพูดบางคำาทีเ่ ป็นการเลียน
เสียงธรรมชาติ (2) Index/indices หรือ “ดัชนี” เป็น
เครื่องหมายที่มีความเชื่อมโยงของจริงแบบเป็นเหตุเป็นผล
กัน (causal connection) เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ตัวอย่างเช่น ควันไฟเป็นเครื่องบ่งชี้ว่ามีไฟ รอยเท้าสัตว์บ่งชี้
ถึงสัตว์ และ (3) Symbol หรือ “สัญลักษณ์” คือ สิ่งที่แสดง
ถึงบางสิง่ บางอย่างทีบ่ ง่ ชีค้ วามเชือ่ มโยงระหว่างสัญลักษณ์กบั
ของจริ ง ที่ มั น อ้ า งอิ ง ถึ ง นั้ น ไม่ ใช่ ค วามเชื่ อ มโยงกั น ตาม
ธรรมชาติแต่เป็นผลมาจากข้อตกลงของสังคม (social convention) และอาศั ย การเรี ย นรู้ ตั ว อย่ า งเช่ น ภาษา
เครื่องหมายจราจร และเครื่องหมายทางด้านคณิตศาสตร์
3. แนวคิดเรื่องความหมายโดยการกำากับ
(Anchroage)
เนือ่ งด้วยข้อมูลทีผ่ วุ้ จิ ยั ได้รวบรวมมานัน้ พบว่าเป็น
สติก๊ เกอร์ไลน์ทมี่ ขี อ้ ความ (รหัสภาษา) ควบคูม่ ากับภาพด้วย
ซึ่งข้อความดังกล่าวต่างทำาหน้าที่กำากับและสนับสนุนภาพ
ให้การตีความข้อผู้ใช้นั้นไม่ผิดเพี้ยนไป
อารีรัตน์ แพทย์นุเคราะห์ ได้กล่าวอ้างถึงบทความ
“Rhetoric of the Image” ของ Barthes ถึงความหมาย
ของภาพว่ า สั ม พั น ธ์ ห รื อ ขึ้ น อยู่ กั บ ตั ว บทที่ เ ป็ น วั จ นภาษา
(Verbal text) เสมอ นอกจากเขากล่าว่าภาพทุกภาพล้วนมี
ศักยภาพที่จะสื่อความหมายได้หลายความหมาย (Polysemous) และความหมายเหล่านั้นก็เปิดกว้างให้ตีความ ดังนั้น
ในการกำากับความหมายของภาพจึงจำาเป็นจะต้องใช้ภาษาเข้า
มาช่วยโดย Barthes ได้จำาแนกหน้าที่ของข้อความหรือ
ถ้อยคำาทีส่ มั พันธ์กบั รูปภาพไว้สองลกัษณะได้แก่ Anchorage
และ Relay แต่สำาหรับงานวิจัยนี้ได้ผู้วิจัยจะเน้นไปในส่วน
ของ Anchorage โดย Barthes ได้กล่าวเกีย่ วกับเรือ่ งดังกล่าว
ว่า Anchorage ทำาหน้าที่ในการกำากับหรือตัวควบคุมความ
หมายโดยใช้ตวั บท (text) เป็นตัวชีน้ าำ ความหมาย ทำาให้ผอู้ า่ น
ภาพมองข้ามความหมายบางอย่างและเลือกรับความหมาย
บางอย่างอันเป็นการขจัดความหมายอืน่ อย่างแนบเนียน การ
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กำากับด้วยภาษาอักษรจะควบคุมผู้รับสารให้ค้นพบความ
หมายที่ได้รับการเตรียมไว้ล่วงหน้า ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า
หน้าที่ในการกำากับความหมายจึงทำาหน้าที่ในการเลือกสรร
ความหมายมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเป็นการอธิบายที่
เจาะจงใช้กับสัญญะบางตัวเท่านั้น ภาษาเขียนให้อำานาจใน
การควบคุมภาพแก่คนสร้างภาพ การกำากับความหมายของ
ภาพด้วยภาษาเขียนจึงเป็นการจำากัดศักยภาพในการสือ่ ความ
หมายของภาพให้เหลือเพียงส่วนของภาพที่ต้องการใช้
4. แนวคิดด้านรหัส
ถือเป็นแนวคิดทีส่ าำ คัญอย่างมากในการศึกษาเรือ่ ง
ดังกล่าวของผูว้ จิ ยั โดยอ้าอิงจากวิทยานิพนธ์เรือ่ ง “การใช้รหัส
ทีป่ รากฏในงานของนักเขียนการ์ตนู ไทย” ของคุณประสพโชค
นวพันธ์พพิ ฒ
ั น์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540) ทีไ่ ด้อา้ งอิง
แนวคิดของ John Fisk (1982) ที่ได้แบ่งประเภทรหัสเป็น 6
ประเภทดังนี้
4.1 Analogue Code หรือ Digital
Code เป็นรหัสที่ตัวหมาย (Signifier) และตัวหมายถึง (Signified) แยกออกจากกันได้ยาก มีลักษณะคล้ายคลึงและ
สัมพันธ์กนั อย่างเป็นระบบต่อเนือ่ งกันไปแลับไม่สามารุบนั ทึก
ได้ ขณะที่รหัสเชิงตรรกะ Digital Code นั้นรหัสที่ตัวหมาย
(Signifier) และตัวหมายถึง (Signified) แยกออกจากกันได้
ชัดเจนและสามารถเข้าใจได้ง่าย
4.2 Presentation Code และ Representation Code โดย Representation Code เป็นรหัสที่
ทำาหน้าที่อ้างอิงถึงสิ่งที่นอกเหนือจากตัวของมันเองและชี้ให้
เห้นถึงความสัมพันธ์ระหว่างสารกับสิ่งที่อ้างอิงถึง และยัง
สามารถทำาหน้าทีใ่ ห้ขา่ วสารข้อมูลความคิดเกีย่ วกับสิ่งทีไ่ ม่มี
อยู่ เป็นนามธรรม และสร้างสรรตลอดจนตัวบทที่ไม่ขึ้นต่อผู้
ทำาการสื่อสารและสถานการณ์ ส่วน Presentation Code
เป็นรหัสที่ทำาหน้าที่ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกและแสดงให้
เห็นถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร
4.3 Elaborated Code และ Restricted Code คื อ รหั ส ที่ มี โ ครงสร้ า งซั บ ซ้ อ นมี ลั ก ษณะเป็ น
นามธรรมเหมาะที่ จ ะใช้ แ ทนและเน้ น สั ญ ลั ก ษณ์ แสดง
ลักษณะความเป็นปัจเจกมากกว่าบทบาทสถานภาพในกลุ่ม
เป็นรหัสที่ไม่ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมท้องถิ่น แต่ขึ้นอยู่กับรหัส
ภาษาที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั น และการฝึ ก การเรี ย นรู้ การศึ ก ษา
แบบแผน และ Restricted Code คือรหัสที่มีลักษณะจำากัด
อาทิความสัมพันธ์ทางสังคมแบบปิด มักใช้เป็นตัวดำาเนินการ
เป็นเครื่องชี้สถานภาพพของผู้ใช้รหัวในกลุ่ม และขึ้นอยู่กับ
ประสบการณ์ความคิดเห็น ข้อสรุป ร่วมกัน ตลอดจนขึ้นอยู่
กับลักษณะของวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นรหัสที่แสดงรูปธรรม
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ใกล้เคียงกับ Presentation Code
4.4 Broadcast Code และ Narrowcast
Code เป็นรหัสที่มวลชนใช้ร่วมกันเพื่อเชื่อมโยงกลุ่มคนเข้า
ไว้ในสังคม และหน้าที่ในการย้ำาเตือนความหมายของความ
เหมือนกันระหว่างกลุ่ม และ Narrowcast Code เป็นรหัสที่
ส่งถึงกลุ่มผู้รับเฉพาะ มักเป็นผู้ที่เรียนรู้รหัสที่เกี่ยวข้องนั้น
โดยไม่ต้องอาศัยการมีประสบการณ์ในกลุ่มร่วมกัน หากแต่
อาศัยการศึกษาพืน้ ๆ หรือประสบการณ์ทางสติปญ
ั ญา มีหน้า
ที่ย้ำาความแตกต่างระหว่างกลุ่ม
4.5 Arbitrary Code (Logical Code)
เป็นรหัสเชิงเหตุผลที่มีการตกลงกันไว้อย่างชัดเจนระหว่างผู้
ใช้โดยถูกกำาหนดความหมายที่มีลักษณะตายตัวไว้แล้ว
4.6 Aesthetic Code เป็นรหัสเชิงสุทรี
ยะถูกกำาหนดความหมายไว้หลวมๆ มีความหลากหลายในการ
ตีความหมาย กระบวนการเข้ารหัสและถอดรหัสมีลักษณะ
เป็นอัตตวิสัยที่ขึ้นกับอารมรณ์และความรู้สึกของแต่ละคน
5. แนวคิดเกี่ยวกับรหัสการ์ตูน (Cartoon Code)
ประสพโชค นวพันธ์พพิ ฒ
ั น์ ได้ดล่าวถึงรหัสการ์ตนู
โดยสรุปว่า รหัสของการ์ตูนนั้นซับซ้อนแต่ก็มีตรรกเหตุผล
รองรั บ ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ยวิ ธี ก ารที่ นั ก วาดการ์ ตู น ได้
สร้างสรรค์สญ
ั ลักษณ์เฉพาะขึน้ ชุดหนึง่ ในการทำาให้เกิดโลกที่
เหนือจริง (Make Belive World) ซึง่ เป็นโลกทีท่ กุ สิง่ เป็นจริง
ได้ตามแต่จะจินตนาการ เป็นโลหที่หยั่งรากลึกถึงการรับรู้
ความทรงจำาในกระบวนการสื่อสารของมนุษย์
นอกจากนี้ยังไมด้มีการกล่าวถึงแนวคิดของ Randall P. Harrison (1981) ที่ระบุความสามรถในการหักเห
ออกจากความเป็นจริง (Realiry) ได้ 2 วิธีด้วยกันคือ (1)
ความเรียบง่าย เน้นที่เส้นรอบนอก (Outline) ของรูปหรือ
วัตถุ และ (2) ความเกินจริง (Exaggerates) เส้นสายรอบนอก
สามารถบิดเบี้ยวจากความรูปทรงที่แท้จริง โดย Randall P.
Harrison ยังกล่าวถึงกลยุทธการสร้างตัวการ์ตูน ที่สามารถ
กล่าวโดยสรุปได้ว่า ในการสร้างตัวการ์ตูนนั้นรูปทรง พื้นผิว
เงา ล้วนแล้วแต่ใช้เส้นทีเ่ รียบง่ายและใช้เส้นให้นอ้ ยทีส่ ดุ องค์
ประกอบทุกอย่างจะชัดเจน รูปจะแยกจากพื้นหลังอย่าง
ชัดเจน รายละเอียดจะเลือนลางจนสามารถแยกออกเป็น 4
ส่วนได้ด้วยกันคือ (1) การแสดงอามรมณ์ผ่านทางศรีษะและ
รูปร่างของการ์ตูน (2) การสร้างโลก 3 มิติ (3) สัญลักษณ์ใช้
แทนความคิด ความรู้สึก การเคลื่อนไหว และองค์ประกอบ
ของภาพ และ (4) รหัสของสี

6. แนวคิดด้านวัจนกรรม (Speech Acts)
อรวรรณ ปิลันธ์โอวาท (2546) ได้กล่าวถึงแนวคิด
ทฤษฎีวัจนกรรมว่าเป็นการจัดกลุ่มของความตั้งใจในการ
สือ่ สารอย่างเป็นระบบ และศึกษาว่าความตัง้ ใจในการสือ่ สาร
เหล่านัน้ ถูกใส่รหัสอย่างไรในบริบทต่าง ๆ กัน นักปราชญ์ทาง
การสื่อสารที่ศึกษาทางด้านนี้มี 2 คน คือ John L. Austin
(1962) และ John R. Searle (1969) ซึง่ ทัง้ สองตัง้ สมมติฐาน
ว่า การเปล่งข้อความทางภาษาสามารถก่อให้เกิดกิจกรรม
ทางการสื่อสาร เช่น การถามคำาถาม การออกคำาสั่ง การขอ
ขมา การขอบคุณ ฯลฯ
เราไม่ได้ใช้ภาษาเพียงเพื่อต้องการนำาเสนอข้อเท็จ
จริงเรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้น แต่ต้องการการกระทำาอย่างใด
อย่างหนึ่งตามมาด้วย การตีความหมายของภาษาจึงควรคำา
นึงถึง เจตนาของผู้พูดด้วยว่าบ่งบอกถึงการกระทำา (performative) อย่างไร ซึง่ ในแต่ละข้อความจะมีการกระทำา 3 ชนิด
(Austin, 1962 อ้างใน นุชนารถ เพ็งสุริยา, 2549, น. 8) คือ
6.1 วัจนกรรมตามคำาตรง (Locutionary
act) คือ สิ่งที่ผู้พูดพูดขึ้นมา ประกอบด้วย ภาคประธานและ
ภาคแสดง เป็นการกล่าวถ้อยเพือ่ สือ่ ความตามรูปภาษา ผูพ้ ดู
ต้องการให้ข้อมูล รายละเอียด และบอกเล่าข้อเท็จจริง
6.2 วัจนกรรมปฏิบัติ (Illocutionary
act) คือ สิ่งที่ข้อความบอกการกระทำาของคนพูด ขึ้นอยู่กับ
ความตัง้ ใจของคนพูด และผูฟ้ งั สามารถหาความหมายได้จาก
บริบทต่าง ๆ ที่น่าจะเป็นไป ได้ว่าผู้พูดต้องการสิ่งใด เช่น บ่ง
บอก ถาม สั่ง สัญญา ฯลฯ วัจนกรรมชนิดนี้คือ ส่ิงที่คนพูดก
ระทำา ในการพูดข้อความนั้น เช่น ครูพูดว่า เปิดหนังสือหน้า
20 สิ่งที่คนพูดทำาคือ สั่ง (Directive)
6.3 ผลวัจนกรรม (Perlocutionary act)
คือ การแสดงผลของถ้อยคำาทีก่ ล่าวออกมา โดยผูพ้ ดู คาดหวัง
ว่าผู้ฟังเข้าใจถึงเจตนาของผู้พูด แล้วกระทำาบางอย่างตาม
เจตนาของผู้พูด เช่น เมื่อผู้พูดกล่าวประโยค “เปิดหนังสือ
หน้า 20” ผู้พูดคาดหวังว่า ผู้ฟังจะต้องหยิบหนังสือและเปิด
ไป ที่หน้า 20 หากผู้ฟังเปิดหนังสือตามที่ผู้พูดบอกนั่นแสดง
ว่าถ้อยคำาที่ใช้มีพลังผลวัจนกรรม (perlocutionary force)
ทั้งนี้จากแนคิดและทฤษฎีที่อ้างมาในข้างต้นนั้นผู้
วิจยั จะนำามาใช้ในการวิเคราะห์ถงึ การใช้รหัสต่างๆ และความ
หมายทีเ่ กิดขึน้ บนคาร์แรคเตอร์ของสติก๊ เกอร์ไลน์ รวมถึงการ
ปรากฏของการแสดงสีหน้าท่าทางและเครื่องหมายหรือ
สัญลักษณ์ตา่ งๆ จนเกิดเป็นความหมายทีถ่ า่ ยทอดออกไปเพือ่
หาข้อสรุปตามที่ได้ตั้งไว้
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วิธีดาำ เนินการวิจัย
แหล่งข้อมูลผลงาน
ผูว้ จิ ยั ได้ทาำ การรวบรวมชุดสติก๊ เกอร์ไลน์ทไี่ ด้มกี าร
จั ด อั น ดั บ (TOP 5) จากหน้ า เว็ บ ไซด์ ท างการของไลน์
ประเทศไทย (http://creator-mag.line.me/th/) โดย
รวบรวมได้ทั้งสิ้น 14 ชุด (544 ตัว)
แหล่งข้อมูลประเภทบุคคล
โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้ให้ข้อมูลหลัก
(Key Imformant) ทั้งที่เป็นเจ้าของผลงานสติ๊กเกอร์ไลน์ที่ที่
นำามาศึกษาโดยตรงและผู้ที่มีประสอบการณ์การสร้างและมี
สติ๊กเกอร์ไลน์วางจำาหน่าย ซึ่งมีบุคคลดังต่อไปนี้
ผู้ให้ข้อมูลหลัก
คุณสัญญา เลิศประเสริฐ
ภากร (โอไซโล)
คุณคมสัน ฟักสกุล
คุณหมีกับแก๊ะดำา
(ไม่ประสงค์ออกนาม)
คุณกิตติ รุจิเรกานุสรณ์
คุณมนันห์ตชัย ไพรสินธ์
คุณกษิดิย์ ประสิทธิ์
คุณแคทลียา แว่นแก้ว
คุณวัชราภรณ์ จันทร์หอม
คุณลัทธสิทธิ์ ทวีสุข

เจ้าของผลงานสติ๊กเกอร์ไลน์
ติดลม The Sky Hunger
BearPlease (หมีขอ)
My Husband Only
I’m your girlfriend
นายต้นไม้ และเจนนี่
คนอะไรเป็นแฟนหมี
Circle Dukdik
• Her is Wife
• Here is Husband
เสือน้อย

ภาพที่ 1 สติ๊กเกอร์ไลน์ชุดแจ๊ส สปุกนิค ปาปียองกุกกุก

ผลของการศึกษา

ในส่วนของการอภิปรายผลการศึกษานี้
ผู้วิจัยขอนำาคาร์แรคเตอร์สติ๊กเกอร์ไลน์ที่สามารถแสดงออก
ถึงการใช้รหัสแบบต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนมาประกอบการ
อภิปรายผล โดยขอนำาคาร์แรคเตอร์สติ๊กเกอร์ไลน์ 5 ใน 14
ชุดอันได้แก่
1. แจ๊ส สปุกนิค ปาปียองกุกกุก (ดูภาพที่ 1)
2. หมีขอ (ดูภาพที่ 2)
3. สายตรวจแชท แจกใบสั่ง (ดูภาพที่ 3)
4. The Circle Dukdik (ดูภาพที่ 4)
5. Her is wife (ดูภาพที่ 5)
ทั้งนี้การอภิปรายผลจะใช้ภาพของสติ๊กเกอร์ไลน์
ควบคู่ไปพร้อมกัน และภาพคาร์แรคเตอร์ต่าง ๆ ที่ปรากฏนี้
เป็นเพียงการยืมภาพมาประกอบการอภิปรายเท่านั้น มิได้
เป็นการอภิปรายจากการวิเคราะห์ภาพโดยตรงแต่อย่างใด
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ภาพที่ 2 สติ๊กเกอร์ไลน์ชุดหมีขอ

ภาพที่ 4 สติ๊กเกอร์ไลน์ชุด The Circle Dukdik

ภาพที่ 3 สติ๊กเกอร์ไลน์ชุดสายตรวจแชท แจกใบสั่ง
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ภาพที่ 5 สติ๊กเกอร์ไลน์ชุด Her is wife

ผลของการศึกษาพบว่าสติ๊กเกอร์ไลน์แต่ละตัวนั้น
อยูใ่ นรูปแบบของตัวการ์ตนู โดยทีผ่ สู้ ร้างใช้รหัสการ์ตนู (Cartoon Code) มาเป็นตัวรหัสในการสร้างสรรค์เพื่อให้มีรูป
ลักษณ์โดดเด่น แตกต่าง และดึงดูดความสนใจ ทั้งนี้รหัสของ
การ์ตูนเป็นเสมือนรหัสหลัก (Main Code) ที่ต้องมีรหัสแยก
ย่อย (Sub Code) ในการประกอบสร้าง และรหัสย่อยเหล่า
นั้นกลายเป็นส่วนสำาคัญในการจัดการกับเครื่องหมายต่าง ๆ
จนเกิดความหมายเพื่อทำาห้เกิดความเข้าใจ (Understand)
ระหว่างผูท้ าำ การสือ่ สารทีใ่ ช้สติก๊ เกอร์สง่ ไปมา นอกจากนีร้ หัส
แยกย่อยแต่ละตัวยังมีสว่ นช่วยในการขยายและกำากับระหว่าง
รหัสกันเองอีกด้วย กล่าวโดยง่ายคือควาหมายจากสติ๊กเกอร์
ไลน์จะชัดเจนขึ้นเมื่อผู้ใช้สามารถถอดรหัส (Decode) จาก
รหัสทุก ๆ ทีถ่ กู เข้ารหัส (Encode) เพือ่ แสดงให้เห็นว่าในรหัส
ของการ์ตูนนั้นจะมีรหัสย่อยลงไปอีกระดับ ผู้วิจัยได้จัดทำา
ตารางที่ 1 ไว้เพื่อให้เห็นการแบ่งแยกย่อยรหัสดังกล่าว

ตารางที่ 1 การแสดงรหัสแยกย่อยของรหัสหลัก
รหัสการ์ตูน (Cartoon Code)
รหัสนำาเสนอ (Presentational Code)
รหัสภาพแทน (Representational Code)
(Analogical Code)
(Digital Code)

รหัสของ
การแสดง
สีหน้า
(Facial
Expression
Code)

รหัสการ รหัสเสื้อผ้า
แสดง
และการ
ท่าทาง แสดงออก
ร่างกาย (Clothes
(Bodily & AppearPosture
ance
Code)
Code)

รหัสมุข
ตลก
(Gag
Code)

รหัสภาษา
(Language
Code)

รหัสเชิง
สังคม
(Social
Code)

รหัสเชิงสัญญะ (Signs Code)

(Language
Code)

สัญลักษณ์
(Symbol)

เพื่อให้เห็นถึงการใช้รหัสที่มีมากกว่า 1 รหัสในคาร์แรคเตอร์ 1 ตัว รวมถึงการปรากฎของรหัสแยกย่อยต่าง ๆ ผู้วิจัย
ขอยกตัวอย่างจากคาร์แรคเตอร์ที่สามารถแสดงการใช้รหัสได้อย่างชัดเจนพื่อประกอบการอภิปรายสรุป ทั้งนี้การอภิปรายนั้น
จำาเป็นต้องนำาภาพมาควบคู่เสมอ และภาพที่เห็นนั้นเป็นเพียงส่วนเสริมการอภิปรายมิได้เป็นการวิเคราะห์ภาพคาร์แรคเตอร์แต่
อย่างใด
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ภาพที่ 6

ภาพที่ 7

ภาพที่ 8

ภาพที่ 9

ภาพที่ 10

ภาพที่ 6 ผู้สร้างอ้างอิงจากตัวต้นแบบที่เป็นบุคคลจริง (แจ๊ส ชวนชื่น) โดยใช้ลักษณะเด่นของ
บุคคลมานำาเสนอ อาทิ รอยสัก ไรหนวด การระเบิดหู มาทำาให้อยู่ในรูปแบบของการ์ตูน รวม
ถึงการใช้รหัสนำาเสนอ (Presentational Code) ด้วยรหัสของการแสดงสีหน้า (Facial Expression Code) ซึง่ สามารถสร้างให้หกั เหจากความเป็นจริง อย่าง ดวงตากลมโตเป็นประกาย ปาก
อ้ากว้าง คิ้วยกสูง รวมกับรหัสของการแสดงท่าทาง (Bodily Posture Code) ด้วยการทิ้งตัว
รวมถึงรหัสภาพแทน (Representational Code) ที่ใช้รหัสภาษา (Language Code) ตาม
ไวยากรณ์ภาษาไทยจัดเรียงพยัญชนะและสระจนเกิดเป็นข้อความว่า “นางฟ้าชัด ๆ” ข้อความ
ดังกล่าวยังต้องพึ่งพิงรหัสทางสังคม (Social Media) โดยเฉพาะคำาว่า “นางฟ้า” ที่สังคมไทย
มีมายาคติ (Myth) ว่าต้องเป็นสตรีหน้าตาสวยงามมีการกระทำาที่ดีงามยิ่ง นอกจากนี้ยังใช้ดัชนี
(Index) เป็นหยดนำ้าบริเวณปากให้ผู้ใช้อิงไปถึง นำ้าลายที่ไหลออกมาเมื่อมีอาการตกตะลึงหรือ
อยู่ในอาการของความหลงใหล
ภาพที่ 7 ยังคงใช้รหัสการ์ตูนเช่นเดิมและยังใช้รหัสของการแสดงสีหน้า (Facial Expression
Code) เสนออารมณ์โกรธทีเ่ กินจริงด้วยตำาแหน่งของหัวคิว้ ต่าำ ปลาย สูง ปากโค้งคว่าำ และกัดฟัน
ในภาพนี้ใช้รหัสของมุขตลก (Gag Code) เป็นตัวนำาเสนอร่วม โดยใช้ความขัดแย้ง (The Reverse) ทำาให้เกิดมุขตลก แต่มขุ ตลกจะทำาหน้าทีไ่ ด้อย่างสมบูรณ์กต็ อ่ เมือ่ ผูใ้ ช้สามารถถอดรหัส
จากรหัสภาพแทน (Representational Code) อย่างรหัสภาษา (Language Code) คำาว่า
“ผมไม่สคู้ น” จึงจะเห็นความขัดแย้งระหว่างภาพทีป่ รากฏกับข้อความทีก่ าำ กับ นอกจากนีย้ งั ใช้
รหัสภาพแทนด้วยสัญรูป (icon) ท่อนไม้ และสัญลักษณ์ (Symbol) เส้นเลือดปูดบนหน้าผาก
และเส้นโดยรอบแสดงอาการตัวสั่น
ภาพที่ 8 สำาหรับสติ๊กเกอร์ไลน์ชุดนี้ (หมีขอ) ผู้สร้างใช้รหัสนำาเสนอ (Presentational Code)
ด้วยรหัสของมุขตลก (Gag Code) โดยใช้ลักษณะเหมือนมนุษย์ (Anthropomorphism) ที่นำา
พฤติกรรม อารมณ์ต่าง ๆ ของมนุษย์ใส่ลงในสัตว์ (หมี) ผนวกกับรหัสของการแสดงสีหน้า
(Facial Expression Code) ทีด่ เู ศร้ารวมกับการแสดงท่าทางร่างกาย (Bodily Posture Code)
ด้วยการนอนคว่ำาทอดกาย และยังใช้รหัสภาพแทน (Representational Code) ด้วยรหัส
ภาษา (Language Code) “เค้าเหนื่อย~” และดัชนี (index) ของหยดนำ้าบนใบหน้าแทนหยด
เหงื่อ เมื่อมองรหัสย่อยต่าง ๆ ประกอบกันจะเข้าใจว่าสารหลักของสติ๊กเกอร์ไลน์นี้กำาลังแสดง
อาการเหนื่อยล้าโดยอาศัยภาพและข้อความประกอบกัน
ภาพที่ 9 ยังคงใช้รหัสนำาเสนอ (Presentational Code) ด้วยรหัสการ์ตูนและมุขตลกเหมือน
ภาพที่ 4.3 ต่างที่รหัสของการแสดงสีหน้า (Facial Expression Code) ที่เรียบเฉยและใช้รหัส
ท่าทาง (Posture Code) การนอนหลับควบคู่กับรหัสภาพแทน (Representational Code)
ด้วยสัญลักษณ์ (Symbol) ตัว Zzz ที่ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษแทนเสียงกรน และสัญรูป(icon)
หยดนำ้าหัวกลับแทนนำ้ามูกที่โปร่งพองขณะหลับ โดยการถอดรหัสของสติ๊กเกอร์ไลน์ตัวนี้ผู้ใช้
ต้องเข้าใจความหมายของสัญญะเหล่านี้ร่วมด้วย
ภาพที่ 10 ผู้สร้างใช้ตัวต้นแบบจากอาชีพตำารวจ (จารจร) มาสร้างให้อยู่ในรูปของการ์ตูน โดย
อาศัยรหัส (Cartoon Code) และการหักเหจากความจริง ทั้งนี้ยังใช้รหัสนำาเสนอ (Presentational Code) ด้วยรหัสของเสื้อผ้าและการปรากฏตัว (Clothes and Appearance Code)
ด้วยเครื่องแบบตำารวจ การแสดงสีหน้า (Facial Expression) ที่เสนออารมณ์ ใช้รหัสภาพแทน
(Representational Code) ด้วยรหัสภาษา (Language Code) โดยให้ข้อความที่อยู่ในกรอบ
บอลลูนคำาพูดล้อกับความเป็นการ์ตูน นอกจากนี้ยังและใช้ลายเส้นขยุกขยุยเป็นดัชนี (index)
ถึงอารมณ์ที่หงุดหงิด
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ภาพที่ 11

ภาพที่ 12

ภาพที่ 13

ภาพที่ 14

ภาพที่ 15
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ภาพที่ 11 ภาพนี้ใช้รหัสนำาเสนอ (Presentational Code) ด้วยใช้รหัสของเสื้อผ้า (Clothes
and Appearance Code) แบ่งระหว่างตำารวจกับชาวบ้านที่สะท้อนสถานภาพในสังคม รวม
ถึงใช้รหัสของการแสดงท่าทาง (Bodily Posture Code) ด้วยการยกนิว้ ชีข้ นึ้ เสมือนการขอออก
ความคิดเห็น และแสดงท่าทางนี้คือใช้รหัสของมุขตลก (Gag Code) ด้วย “การทำาตัวเป็นผู้
เชี่ยวชาญ” ด้านกฎหมายที่ขัดกับการแต่งกายแบบชาวบ้าน โดยการถอดรหัสมุขตลกนั้นจะ
ต้องอาศัยรหัสภาพแทน (Representational Code) โดยเฉพาะรหัสภาษา (Language Code)
ที่ทาำ ให้เข้าใจถึงมุขตลกด้วย
ภาพที่ 12 ผูส้ ร้างรหัสการ์ตนู (Cartoon Code) ทีล่ ดทอนความเหมือนจริงบนใบหน้าและสรีระ
ของมนุษย์มาสร้างคาร์แรคเตอร์ และใช้รหัสย่อยของรหัสนำาเสนอ (Presentational Code)
อย่างรหัสของการแสดงสีหน้า (Facial Expression Code) ทีเ่ ห็นได้ชดั จากรูปปาก รวมถึงรหัส
ของเสื้อผ้า (Clothes and Appearance Code) ที่นำาชุดครุยมาสวมใส่ นอกจากนี้ภาพนี้ใช้
รหัสของมุขตลก (Gag Code) โดยใช้วิธีการให้เกิดความหมายซ้อน (Double entendre) จาก
เสื้อผ้า โดยผู้ใช้จะเข้าใจถึงมุขตลกนี้ต่อเมื่อถอดรหัสภาษา (Language Code) ที่ว่า “จบยัง?
เราจบแล้วนะ” ที่ไม่ได้มีความหมายถึงการถามเกี่ยวกับด้านการเรียนจบอย่างเดียว แต่มีความ
หมายของการเสียดสี เย้ยหยันซ้อนเข้าไปด้วย
ภาพที่ 13 ใช้รหัสย่อยอย่างรหัสนำาเสนอ (Presentational Code) เช่นกัน อาทิ รหัสของการ
แสดงสีหน้า (Presentational Code) นอกจากนีย้ งั นำาเสนอด้วยรหัสของมุขตลก (Gag Code)
ด้วยวิธกี ารยึดตามตัวอักษร (Literalism) แต่มขุ ตลกนัน้ จะปรากฏผลต่อเมือ่ ได้รบั การช่วยเหลือ
จากรหัสของภาพแทน (Representational Code) อย่างรหัสภาษา (Language Code) ด้วย
ข้อความว่า “ดอกไม้จริงๆ” และการใช้สัญรูป (icon) ดอกไม้มาเป็นตัวเสริมให้เกิดภาพทำาให้
ผู้ใช้สามารถเข้าใจมุขตลกที่เกิดจากการเล่นกับคำาที่มีการออกเสียงคล้ายกัน ทั้งนี้ผู้ใช้เองต่าง
ต้องเข้าใจรหัสสังคม (Social Code) ด้วยว่าการออกเสียงคำาดังกล่าวจะมีความหมายที่แฝงมา
ด้วยอย่างไร
ภาพที่ 14 รหัสของการ์ตูน (Cartoon Code) ถูกนำามาประกอบสร้างคาร์แรคเตอร์สติ๊กเกอร์
ไลน์ โดยลดทอนความสมจริงทางสรีระและใช้รหัสนำาเสนอ (Presentational Code) อย่าง
รหัสการแสดงสีหน้า (Facial Expression Code) ควบคู่ไปกับรหัสการแสดงท่าทาง (Posture
Code) และใช้รหัสมุขตลก (Gag Code) ด้วยวิธกี ารเย้ยหยัน (Satire) แต่รหัสมุขตลกจะทำางาน
ได้ต่อเมื่อมีรหัสภาพแทน (Representational Code) ด้วยรหัสภาษา (Language Code) ว่า
“สามีกินปลาเยอะ ๆ นะคะ” และสัญรูป (icon) ของตัวปลาและกระทะมาเสริมจึงจะเห็นว่า
ผู้ส่ง (ภรรยา) กำาลังเย้ยหยันผู้รับ (สามี) ว่ากินปลาแล้วจะมีสมองที่ฉลาดและความจำาที่ดีกว่า
นี้ ความหมายจากตัวสารในสติ๊กเกอร์ตัวนี้อาจเคลื่อนไปตามการตีความของผู้ใช้แต่ละคนที่ใช้
แสดงการต่อว่าหรือเสียดสีก็ได้
ภาพที่ 15 ใช้รหัสนำาเสนอ (Presentational Code) ด้วยรหัสของการแสดงสีหน้า (Facial
Expression) รวมกับรหัสท่าทาง (Posture) ที่ใช้นิ้วจิ้มหากัน ประกอบกับดัชนี (index) ของ
หยดนำ้าใหญ่กว่าปกติ (ล้อกับรหัสการ์ตูน) แทนอาการเหงื่อตก ผนวกกับรหัสภาพแทน (Representational Code) อย่างรหัสภาษา (Language Code) ด้วยประโยคคำาถาม “เงินออก
หรือยัง?” การถอดความหมายจากสติ๊กเกอร์ไลน์นี้ผู้ใช้จำาเป็นต้องถอดรหัสย่อย ๆ ต่าง ๆ ไป
พร้อมกันจึงจะทราบว่าอาการที่เกิดขึ้นนี้คือ ความลำาบากใจ แบ่งรับแบ่งสู้เมื่อถามถึงเรื่องเงิน
จากคู่สนทนา

| The Proceedings of the 7

th

Research and Creative Communication Conference

ทั้งนี้ผู้วิจัยขอปิดท้ายบทความโดยการนำาข้อมูลที่
ได้จากการศึกษามาผูกโยงกับเรื่องของวัจนกรรม (Speed
Acts) เนื่องจากการวิเคราะห์ปละอภิปรายผลที่ผ่านมาทำาให้
ผู้เห็นเห็นว่ามีสติ๊กเกอร์ไลน์ไม่ได้ให้เฉพาะข้อมูลหรือเนื้อหา
(ตัวสาร) ทีม่ าพร้อมกับภาพหรือข้อความเพียงอย่างเดียว แต่
ได้แฝงการกระทำาบางอย่างหรือความคาดหวังของจากผู้ส่ง
เข้าไปอีกด้วย โดยผูว้ จิ ยั ได้นาำ การแบ่งประเภทวัจนกรรมของ
J.L. Austin (1962) 3 แบบได้แก่ 1) วัจนกรรมตามคำาตรง
(Locutionary Act) 2) วัจนกรรมปฏิบตั ิ (Illocutionary Act)
และ 3) ผลวัจนกรรม (Perlocutionary Act) โดยผู้วิจัยของ
นำาภาพสติ๊กเกอร์ไลน์ต่าง ๆ มาประกอบการผูกโยงกับเรื่อง
ของวัจนกรรมดังต่อไปนี้
วัจนกรรมตามคำาตรง (Locutionary Act)
คือการกล่าวถ้อยคำาตามรูปภาษาอาจจะหนึ่งหรือ
หลายประโยคก็ได้ ในภาพที่ 16 จะเห็นว่าข้อความนั้นสื่อ
ความหมายตามรู ป ของภาษาที่ ค วบคู่ กั บ คาร์ แรคเตอร์
สติ๊กเกอร์ไลน์แต่ละตัวเป็นการสื่อสารที่ความหมายตรงไป
ตรงมา และทำาหน้าที่เพียงให้ข้อมูลจากผู้ส่งไปยังผู้รับ

ภาพที่ 16 ตัวอย่างสติก๊ เกอร์ไลน์ในกลุม่ วัจนกรรมตามคำาตรง
วัจนกรรมปฏิบัติ (Illocutionary Act)
ข้อความทีบ่ อกการกระทำาหรือจุดประสงค์ของผูพ้ ดู
อาทิ การเสนอแนะ สัญญา ออกคำาสั่ง ในภาพที่ 17 จะเห็น
ว่าผู้ส่งได้แฝงการกระทำาบางอย่างเข้าไปโดยผู้รับสามารถ
ตีความภายใต้บริบทหรือสามารถตีความหมายจากความน่า
จะเป็นจากการอ่านข้อความได้ อาทิ
“เป็นเมียพีเ่ ถอะ” ได้ บ อกการกระทำ า ถึ ง การขอร้ อ ง
อ้อนวอน
“สู้ๆ นะ!”
ได้บอกการกระทำาถึงการสั่งหรือการ
เสนอแนะ
เผือกไปเรื่อย” ได้บอก การกระทำาถึงการต่อว่า ตำาหนิ
ดอกไม้จริง
ได้บอก การกระทำาถึง การด่า
“จะเข็ดมั้ย”
ได้บอก การกระทำาถึงการข่ม

ภาพที่ 17 ตัวอย่างสติ๊กเกอร์ไลน์ในกลุ่มวัจนกรรมปฏิบัติ
ผลวัจนกรรม (Perlocutionary Act)
การแสดงผลของถ้อยคำาที่กล่าวออกมาโดยผู้พูด
คาดหวังให้ผู้ฟังเข้าใจเจตนาของผู้พูดและกระทำาบางอย่าง
ตามที่ผู้พูดหวัง เช่น เมื่อผุ้พูดสั่งก็มีความคาดหวังว่าผู้ฟังจะ
ทำาตามที่สั่ง ในภาพที่ 18 เห็นว่าผู้ส่งได้มีความคาดหวังให้
ผูร้ บั เข้าใจเจนตนาทีต่ นเองส่งสติก๊ เกอร์ไลน์นมี้ าและคาดหวัง
อีกว่าผู้รับจะทำาตามที่ตนเองคาดหวังไว้ อาทิเช่น
จุ๊ จุ๊”
ผูส้ ง่ คาดหวังให้ผรู้ บั เข้าใจถึงการขอให้
เงียบหรือไม่พดู เรือ่ งนีอ้ อกไปและหวัง
ให้ผู้รับทตาม
“ตังหมด”
ผู้ส่งสามารถใช้ในการอ้อนวอนและ
คาดหวังว่าผู้รับจะให้ความช่วยเหลือ
ในเรือ่ งเงินหรือเรือ่ งทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง
กับเรื่องค่าใช้จ่าย
“ไม่กระตือรือร้น ผู้ส่งมีความคาดหวังให้คู่สนทนาแชร์
ในการแชร์รูป” รูปภาพต่างๆ มาให้ดู
“ดูเงินเราด้วย” : ผู้ส่งมีความคาดหวังให้ผู้รับเกิดความ
เห็ น ใจและอาจจะให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ
หรือสนับสนุนเรื่องการเงิน
“เงิ น เดื อ นออก ผู้ส่งคาดหวังคำาตอบที่มากกว่าคำาว่า
หรือยัง”
ออกแล้วหรือยังไม่ออก แต่คาดหวังให้
ผู้รับเข้าใจเจตนาของตนและมีเกิดบท
สนทนาในเรื่องเกี่ยวกับการเงินจนถึง
การนำาเงินที่ออกมามอบให้

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 7
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ภาพที่ 18 ตัวอย่างสติ๊กเกอร์ไลน์ในกลุ่มผลวัจนกรรม
สรุปผลของการศึกษา
จากการศึกษาเรือ่ งการใช้รหัสของสติก๊ เกอร์ไลน์ใน
การสือ่ สารระหว่างบุคคลนัน้ พบว่าในสติก๊ เกอร์ไลน์แต่ละชุด
นัน้ ผูส้ ร้างแต่ละคนจะมีรหัสหรือกฎเกณฑ์ในการสร้างผลงาน
ตัวเอง โดยสังเกตได้จากลายเส้น และองค์ประกอบต่าง ๆ ที่
เหมือนหรือคล้ายกันอย่างมากใน 40 แบบ และในแต่ละตัว
คาร์แรคเตอร์ของสติ๊กเกอร์ไลน์จะมีรหัสหลัก คือ รหัสนำา
เสนอ (Presentational Code) และ รหั ส ภาพแทน
(Representational Code) ซึ่งรหัสหลักนี้จะประกอบด้วย
รหัสย่อยอันหลากหลายที่ผสมผสานและยืดหยุ่น โดยทำา

หน้าที่เป็นตัวจัดการเครื่องหมายต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความ
หมายถ่ายทอดระหว่างผู้ทำาการสื่อสาร นอกจากนี้รหัสเหล่า
นั้นมิได้แยกกันทำาหน้าที่อย่างใด แต่เป็นเสมือนตัวช่วยเสริม
ตีกรอบและกำากับซึง่ กันและกันเพือ่ การเข้ารหัสหรือถอดรหัส
ของผูใ้ ช้งานเอง คาร์แรคเตอร์สติก๊ เกอร์ไลน์อาจสือ่ ควาหมาย
อย่างสะเปะสะปะหากไม่มีรหัสภาพแทนอย่างรหัสภาษา
ข้อความอาจดูไม่มนี าำ้ หนักหรือความรูส้ กึ ใด ๆ หากไร้รหัสนำา
เสนออย่างรหัสการ์ตูน โดยมักควบคู่กับรหัสของการแสดง
สีหน้าที่เป็นส่วนสำาคัญยิ่งของคาร์แรคเตอร์สติ๊กเกอร์ไลน์
เพราะจะสามารถแสดงอารมณ์ ห รื อ ความรู้ สึ ก ที่ เ กิ ด ขึ้ น
ระหว่างการสนทนานั้นๆ รวมถึงเสื้อผ้า ท่าทางที่สะท้อนถึง
ชนชั้นทางสังคม ฐานะ และความเป็นตัวแทนของผู้ใช้งาน
เช่น สามี ภรรยาย ชาย หญิง เป็นต้น และทุกตัวสาร (Message) ทีป่ รากฏบนสติก๊ เกอร์ไลน์ไม่วา่ จะภาพหรืออักษรทีถ่ กู
ส่งไปยังคู่สนทนาจะมีความเกี่ยวพันธ์กับเรื่องของวัจนกรรม
ทั้ง 3 แบบ เพราะผู้ส่งเองก็แฝงเจตนาหรือคาดหวังการกระ
ทำาบางอย่างที่ต้องการให้ผู้รับกระทำาหรือปฏิบัติตามหรือ
กระทำาการิ่งหนึ่งสิ่งใดกลับมา โดยที่ผู้ส่งอาศัยคารืแรคเตอร์
ของสติ๊กเกอร์ไลน์ที่ตนเองคิดว่ามีความเหมาะสมในการ
สื่อสารและความเป็นตัวแทนของตัวผู้ส่งเองสื่อสารออกไป
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