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 ระหว่างบุคคลภาพที0  2 128 

ภาพที0  4.40 การใช้รหัสของสติf กเกอร์ไลน์ชุดนี0 คือผัวในระยะสานต่อและถนอมรักษาความสัมพันธ์ 
 ระหว่างบุคคลภาพที0  3 130 



 

 

ภาพที0  4.41 การใช้รหัสของสติf กเกอร์ไลน์ชุดนี0 คือผัวในระยะสานต่อและถนอมรักษาความสัมพันธ์ 
 ระหว่างบุคคลภาพที0  4 132 

ภาพที0  4.42 การใช้รหัสของสติf กเกอร์ไลน์ชุดนี0 คือผัวในระยะสานต่อและถนอมรักษาความสัมพันธ์ 
 ระหว่างบุคคลภาพที0  5 136 

ภาพที0  4.43 การใช้รหัสของสติf กเกอร์ไลน์ชุดนี0 คือผัวในระยะสานต่อและถนอมรักษาความสัมพันธ์ 
 ระหว่างบุคคลภาพที0  6 139 

ภาพที0  4.44 การใช้รหัสของสติf กเกอร์ไลน์ชุดนี0 คือผัวในระยะสานต่อและถนอมรักษาความสัมพันธ์ 
 ระหว่างบุคคลภาพที0  7 140 

ภาพที0  4.45 การใช้รหัสของสติf กเกอร์ไลน์ชุดนี0 คือผัวในระยะยุติความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 143 

 

ภาพที0  5.1 ตัวอย่างสติf กเกอร์ไลน์ในกลุ่มวัจนกรรมคําตรง 156 

ภาพที0  5.2 ตัวอย่างสติf กเกอร์ไลน์ในกลุ่มวัจนกรรมปฏิบัติ 156 

ภาพที0  5.3 ตัวอย่างสติf กเกอร์ไลน์ในกลุ่มผลวัจนกรรม 157 



1 
 

บทท่ี 1  

 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 

  

การสือ่สารเป็นกิจกรรมทางสญัญะ (Signs) เป็นหนึ่งในวิธีการสร้างปฏิสมัพนัธ์ทางความ

เข้าใจระหว่างมนุษย์โดยนําเคร่ืองหมาย (Sign) ต่าง ๆ มาประกอบสร้างความหมาย และอาศัย

การจัดการด้วยรหัส (Code) ยิ่งตวัสญัญะท่ีประกอบกันแล้วมีความสลบัซบัซ้อนมากขึน้เท่าใดก็

จําเป็นต้องใช้รหสัเข้ามาช่วยในการจัดการมากขึน้เท่านัน้ ทัง้นีก้ารสื่อสารยงัเป็นกระบวนการท่ี

เก่ียวข้องกับการเข้ารหสั (Encode) และถอดรหสั (Decode) ของตวัสาร โดยผู้ ทําการสื่อสารต้อง

ใช้รหสัตวัเดียวกนั โดยรหสันัน้มาจากข้อตกลงของผู้ใช้รหสัในสงัคมนัน้และสามารถเรียนรู้ผ่านการ

ปลกูฝัง บอกตอ่ และถ่ายทอดไปตามกาลเวลา หรือระบบระเบียบทางประเพณีและหรือธรรมเนียม

ของการปฏิบติั  

 ความน่าสนใจในสามประการจากการนําฐานทฤษฎีของ Barthes และ Eco มาใช้

วิเคราะห์เนือ้หาอันได้แก่ 1. ความหมายท่ีตีความจากตวัเนือ้หาไม่จําเป็นต้องเป็นอย่างเดียวกับ

ความตัง้ใจของผู้สร้างหรือผู้สง่เสมอไป เพราะความหมายท่ีเราตีนัน้จะเป็นความหมายท่ีมาจากตวั

เราท่ีเป็นผู้ รับและตีความโดยแท้จริงท่ีเกิดจากเข้ารหัส (Encode) 2. การศึกษาในเร่ืองเนือ้หายัง

มิได้ให้ความสนใจเพียงแคเ่นือ้หาเบือ้งต้นเทา่นัน้ แตย่งัคงให้ความสนใจตอ่เนือ้หาโดยนยัท่ียงัแอบ

แฝงอยูไ่ม่ว่าผู้สร้างจะตัง้ใจสร้างหรือสง่มาหรือไม่ได้ตัง้ใจอยา่งไรก็ตาม และ 3. การศกึษาดงักลา่ว

มุ่งศกึษาทัง้ด้านวจันภาษาและอวจันาภาษาท่ีถกูนํามาใช้สือ่ความหมายด้วย 

 ความสมัพนัธ์อย่างเป็นระบบและชดัเจนระหว่างตวัสญัญะและตวัรหสันัน้ต้องมีรหสัเพ่ือ

เข้ามาเป็นตัวช่วยให้ตีความหมายของสัญญะท่ีมีมากกว่าหนึ่งตัวได้ เน่ืองจากความสมัพันธ์

ระหวา่งตวัหมาย (Signifier) กบัตวัหมายถึง (Signified) เป็นสิง่ท่ีดิน้ได้ตลอดเวลา ไม่มีอะไรท่ีสถิต

ถาวรและมนัสามารถไหลลืน่ได้อยา่งอิสระและรวดเร็ว ซึง่จุดนีเ้องผู้ ท่ีศกึษาต้องติดตามให้ทนั   

(ศิริชยั ศิริกายะ, 2540 : 5 อ้างใน ประสพโชค นวพนัธ์ุพิพฒัน์) 

 

 ลกัษณะการสื่อสารท่ีแปรเปลี่ยนไปตามความสามารถของเทคโนโลยีอาจสง่ผลให้รหสัท่ี

ทําหน้าท่ีเป็นกติกานัน้เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย McLuhan เจ้าของแนวคิด "สื่อคือสาร" (Medium 

is the Message) จากสาํนกั Toronto ท่ีมองเทคโนโลยีการสือ่สารในแงย่กยอ่งช่ืนชมเพราะมนัเป็น

ตวัช่วยอย่างดีในการขยายประสบการณ์การสื่อสารของบุคคลให้กว้างออกไป McLuhan มองว่า 
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“สือ่" ทกุชนิดคือตวัขยายประสบการณ์ของมนษุย์ โดยเฉพาะสือ่อิเลคทรอนิกส์ (Electronic) ท่ีช่วย

ขยายประสบการณ์ของมนุษย์ออกไปอย่างกว้างไกล มันทําให้มนุษย์สามารถรับรู้ข่าวสารท่ีไหน 

เม่ือไหร่ก็ได้ เสมือนการก้าวข้ามข้อจํากัดของเวลาและสถานท่ีได้ เม่ือมองแนวคิดดงักล่าวของ 

McLuhan ในยคุปัจจุบนั เทคโนโลยีก็อํานวยเร่ืองดงักลา่วให้มนษุย์สามารถสือ่สารได้ทกุท่ีทุกเวลา 

อนึ่ง เราสามารถเห็นได้จากการสือ่สารผา่นโปรแกรมสนทนาแบบทนัที (Instant Message) มีการ

พฒันาอย่างตอ่เน่ืองตัง้แต่เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต (Internet) ท่ีทําหน้าท่ีเป็นทัง้สื่อ (Medium) และ

ช่องทาง (Channel) อนญุาตและเอือ้อํานวยให้สามารถทําการสือ่สารระหว่างบุคคลได้ นอกจากนี ้

การพฒันาของเทคโนโลยีนัน้ยงัทําให้รูปแบบของการสื่อสารระหว่างบุคคลมีการเปลี่ยนแปลงไป

จากแนวคิดท่ีได้มีการอ้างอิงไว้ โดยเฉพาะประเด็นของการอยู่ต่อหน้ากันของผู้ ทําการสื่อสาร จะ

เห็นได้วา่บุคคลท่ีสนทนากนันัน้ไม่จําเป็นต้องอยูต่อ่หน้าหรืออยูใ่นแถบเวลาเดียวกนัอีกตอ่ไป 

 

ความสามารถของโทรศพัท์เคลือ่นท่ีแบบสมาร์ทโฟน (Smartphone) ท่ีรองรับการเช่ือมต่อ

อินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย (Cellular – Wifi) สง่ผลให้การสื่อสารผ่านทางระบบออนไลน์ได้รับความ

นิยมและกลายเป็นอีกหนึ่งช่องทางสําคญัของการสื่อสารยุคดิจิทลัไม่ว่าจะด้วยปัจจัยด้านความ

สะดวก ความรวดเร็ว และความประหยดั รวมถึงการข้ามพ้นอุปสรรคของเวลาหรือสถานท่ีในการ

สือ่สาร อนึ่ง แม้ในปัจจุบนัโทรศพัท์เคลือ่นท่ี (Smartphone) ได้พฒันาไปมากกว่าการสื่อสารด้วย

เสียง (Voice Call) แล้ว ยังสามารถสื่อสารแบบเห็นหน้า (VDO Call) ด้วยลกัษณะการสื่อสาร

ระหว่างบุคคลแบบมีสื่อกลาง แต่การสื่อสารผ่านทางอักษร (Instant Message) ผ่านเครือข่าย

อินเตอร์เน็ตยงัคงเป็นท่ีนิยมของผู้ ใช้สมาร์ทโฟน ด้วยความสะดวกและประหยดัหากเปรียบเทียบ

กบัการสง่ข้อความสัน้ (SMS)  

 “ไลน์” (LINE) เป็นอีกหนึ่งแอพลิเคชัน (Application) ท่ีถูกสร้างขึน้เพ่ือรองรับการสื่อสาร

ผา่นระบบออนไลน์ โดยมีลกัษณะของการทํางานคล้ายกบับริการข้อความสัน้ท่ีใช้โต้ตอบระหว่าง

บุคคลเพียงแตค่่าบริการไม่ได้ถกูคิดเป็นรายครัง้ซึ่งสง่ผลตอ่การลดภาระคา่ใช้บริการของผู้สง่ จาก

ข้อมลูของไลน์ประเทศไทย (LINE THAILAND) ได้ระบุวา่ไทยเป็นตลาดใหญ่อันดบั 2 จากทัว่โลก

รองจากญ่ีปุ่ นประเทศต้นกําหนดของไลน์ ซึ่งในประเทศไทยมีจํานวนผู้ ใช้มากกว่า 83% ของ

จํานวนประชากรทัง้หมด ดังนัน้หากจะศึกษาเร่ืองช่องทางการสื่อสารในระบบออนไลน์ “ไลน์” 

ยงัคงมีความสนใจสาํหรับการศกึษาในเหตผุลของความนิยม 

 นอกจากนี ้ไลน์ยงัมีความแตกตา่งท่ีสง่ผลให้เกิดความโดดเด่นกว่าแอพลิเคชันในลกัษณะ

ใกล้เคียงกันคือ “สต๊ิกเกอร์” (Sticker) ซึ่งผู้ วิจัยขอใช้คําว่า “สต๊ิกเกอร์ไลน์” มีหน้าท่ีคล้ายอีโมติ

คอน (Emoticon) คือใช้แสดงอารมณ์ของผู้สง่สารผ่านโปรแกรม Instant Message แต่สต๊ิกเกอร์

ไลน์มีขนาดท่ีใหญ่กว่าซึง่สง่ผลต่อรายละเอียดในตวัภาพท่ีมากกว่าหรือกลา่วโดยงา่ยคือสต๊ิกเกอร์
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ไลน์เห็นทัง้ใบหน้าแล้วลําตวัในขณะอีโมติคอนเห็นเพียงใบหน้าเท่านัน้ ทัง้นีส้ต๊ิกเกอร์ไลน์ไม่เพียง

แสดงแตอ่ารมณ์ของผู้สง่สารเทา่นัน้ แตย่งัสามารถแสดงเนือ้หาตา่ง ๆ ได้เพราะจากการสงัเกตของ

ผู้วิจัยพบว่าส่วนใหญ่สต๊ิกเกอร์ไลน์ปรากฏพร้อมกันทัง้ภาพและข้อความซึ่งผู้ส่งสารสามารถใช้

ทดแทนการพิมพ์ข้อความด้วยตนเอง ในบทความของ ศุภศิลป์ กุลจิตต์เจือวงศ์ ได้ระบุไว้ว่า 

สต๊ิกเกอร์ไลน์ทําให้การสื่อสารมีสสีนัและมีชีวิตชีวามากขึน้ อีกทัง้ยงัเป็นการเน้นความชดัเจนของ

การสือ่สารด้วยข้อความธรรมดาท่ีคู่สือ่สารสามารถรับรู้อารมณ์ของคู่สนทนา ขณะท่ีบทความของ 

นิภา กู้พงษ์ศกัด์ิ ได้ระบุวา่สต๊ิกเกอร์ไลน์เป็นรูปภาพประกอบด้วยข้อความสัน้ท่ีแสดงอิริยาบถตา่ง 

ๆ เพ่ือสือ่ความหมายแทนคําพดูหรือกิริยาขณะนัน้โดยใช้เสริมให้คูส่นทนาเข้าใจอารมณ์ความรู้สกึ 

เช่น ถูกใจ ร้องไห้ รัก ตกใจ อาย เป็นต้น จากประเด็นข้างต้นแสดงให้เห็นว่าปฏิสมัพนัธ์ทางการ

สื่อสารบนโลกออนไลน์ไม่สามารถแสดงสีหน้าและลกัษณะท่าทางเพ่ือแสดงออกทางความรู้สึก

อย่างชดัเจน จึงสามารถอาศยัสต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีมีตวัสารเป็นภาพและข้อความเป็นตวัแทนถ่ายทอด

เนือ้หาดงักลา่วออกไปในบริบท (Context) สถานการณ์ หรือสภาวะอารมณ์ของผู้สง่สารท่ีแตกตา่ง 

 

 ดงันัน้ เม่ือมองสต๊ิกเกอร์ไลน์เป็นตวัสื่อท่ีบรรจุตวัสารควบคู่ไปด้วย ระบบสญัญะ (Sign) 

จึงปรากฏขึน้เพ่ือสื่อความหมายต่าง ๆ ตามท่ีผู้ สร้าง (Creator) สต๊ิกเกอร์ไลน์ได้เข้ารหัสไว้ 

(Encode) และถูกนําไปเข้ารหสัซํา้อีกทีหนึง่จากผู้สง่สาร ทัง้นีค้วามหมายของสต๊ิกเกอร์ไลน์จะก่อ

ตวัขึน้ก็ต้องใช้สญัญะหลากหลายเข้ามาประกอบกัน และการประกอบสร้างนัน้จําเป็นต้องพึ่งพา

รหัส (Code) เพ่ือเข้ามาจัดการกับสัญญะอย่างเป็นระบบ แม้รูปลกัษณ์ภายนอกผู้ วิจัยจะพอ

อนุมานได้ว่าสต๊ิกเกอร์ไลน์มีรหสัตวัสารเชิงเสมือนท่ีเป็นรูปภาพและมีรหสัตวัสารเชิงตรรลกัษณ์ท่ี

เป็นข้อความท่ีทําหน้าท่ีเป็นทัง้ตวักํากบัตวัและตวัสาร แตด้่วยรูปแบบสต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีหลากหลายท่ี

ถกูออกแบบมาสนองตวัผู้ใช้งานอาจมีผลตอ่การเลอืกใช้รหสัในการประกอบสร้างร่วมด้วย 

 จากประเด็นดงักลา่วสง่ผลให้ผู้วิจัยเกิดความสนใจท่ีจะศึกษาในเร่ืองของรหสั (Code) ท่ี

ใช้ในการประกอบสร้างความหมายของสต๊ิกเกอร์ไลน์ทัง้สื่อภาพและสื่ออักษรท่ีถูกนําไปใช้ต่อใน

การสือ่สารโต้ตอบระหวา่งบุคคลผา่นทางระบบออนไลน์  

 

ปัญหานําการวิจยั  

 

1. ผู้สร้างมีการใช้สญัญะและรหสัในการประกอบสร้างสต๊ิกเกอร์ไลน์อยา่งไร 
2. รหสัของสต๊ิกเกอร์ไลน์ในการสือ่สารระหวา่งบุคคลเป็นอยา่งไร 

 

วตัถปุระสงค์การวิจยั 
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1. เพ่ือทราบถึงรูปแบบของการใช้สญัญะและรหสัท่ีใช้ในการประกอบสร้างสต๊ิกเกอร์ไลน์ 

2. เพ่ือทราบถึงรูปแบบรหสัของสต๊ิกเกอร์ไลน์ในการสือ่สารระหวา่งบุคคล 

 

 

ขอบเขตของงานวิจยั 

 

 การวิจัยครัง้นีมุ้่งศึกษาจากสต๊ิกเกอร์ไลน์ในกลุ่ม Creator Market ท่ีได้รับความนิยมใน

การดาวน์โหลด (Download) (แบบมีค่าใช้จ่าย) ในช่วงระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 

2558 และ 2559 เทา่นัน้  

 

ข้อตกลงเบือ้งต้น 

 

 สต๊ิกเกอร์ไลน์ถือเป็นอีกสื่อหนึ่งท่ีสามารถมีเฉพาะภาพ หรืออักษร หรือทัง้ภาพและอกัษร

ประกอบกัน และเป็นสื่อท่ีต้องพึงพิการทํางานบนอีกสื่อหนึ่ง (แอพลิเคชันไลน์) ในการสร้าง

ความหมายจากตวัของมนัเอง 
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ข้อสนันิษฐานในงานวิจยั 

 

1. ผู้สร้างสต๊ิกเกอร์ไลน์ใช้รหสัในการประกอบสร้างท่ีซบัซ้อนโดยต้องสามารถก่อให้เกิด
ความหมายได้อยา่งรวดเร็วและงา่ยตอ่การถอดรหสัหรือการตีความ เพราะสต๊ิกเกอร์ไลน์

จะถกูนําไปใช้ในการสือ่สารตอ่ในการสือ่สารระหวา่งบุคคล 

2. เพ่ือให้ความหมายของสต๊ิกเกอร์ไลน์แตล่ะตวัมีความชดัเจนทัง้ด้านอารมณ์และเนือ้หา 

ผู้สร้างจึงใช้ทัง้รหสัเชิงเสมือนและรหสัตรรกลกัษณ์มาประกอบสร้างโดยอยูภ่ายใต้รหสั 

ธรรมเนียมประเพณีของสงัคม 

3. แม้มีการใช้รหสัท่ีผสมผสานเพ่ือให้มีความหมายท่ีชดัเจน แตค่วามหมายในสต๊ิกเกอร์ไลน์

มีลกัษณะไม่คงท่ีและสามารถแปรเปลีย่นไปตามการตีความและบริบทของผู้ใช้ 

 

  

นิยามศพัท์ 

 

รหสั (Code)  

หมายถึง การจดัการกบัตวัสญัญะหรือเคร่ืองหมายตา่ง ๆ ท่ีมีมากกวา่ 1 ตวัขึน้ไป

เพ่ือให้เกิดความหมาย โดยรหสัจะต้องอยูภ่ายใต้กฎเกณฑ์, ประเพณี และหรือธรรมเนียม

ปฏิบติั หรือสิง่ใด ๆ ก็ตามท่ีทําให้ความหมายเกิดขึน้และเข้าใจในเคร่ืองหมายนัน้ ๆ 

 

 รหสัตวัสารเชิงเสมือน (Analogical Message Code)  

หมายถึง รหัสท่ีตัวหมาย (Signifier) และตัวหมายถึง (Signified) มีลักษณะ

คล้ายคลึงและสมัพนัธ์กันอย่างเป็นระบบต่อเน่ือง โดยความหมายจะเกิดขึน้จากความ

เหมือนกนัดงักลา่ว 

 

 รหสัตวัสารเชิงตรรกลกัษณ์ (Digital Message Code)  

หมายถึง รหสัท่ีตวัหมาย (Signifier) และตวัหมายถึง (Signified)  แยกออกจาก

กนัได้ชัดเจนและสามารถเข้าใจได้งา่ยและใช้ความเป็นเหตเุป็นผลในการประกอบสร้าง

ความหมาย 

 

รหสัธรรมเนียมประเพณีทางสงัคม 
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 หมายถึง ข้อตกลงหรือการปฏิบติัในกิจกรรมใด ๆ ท่ีสบืตอ่กนัมาภายในสงัคมนัน้ 

ซึง่ผู้ เข้าใจในรหสันีจํ้าเป็นต้องเป็นผู้ ท่ีอยูใ่นสงัคมนัน้ด้วย 

 

 สต๊ิกเกอร์ไลน์ (LINE Sticker)  

หมายถึง ภาพตวัคาแรคเตอร์ต่าง ๆ ทัง้รูปแบบการ์ตูน ภาพเหมือน ภาพน่ิง ท่ีใช้

สื่อสารเพ่ือแสดงอารมณ์และความรู้สึกระหว่างการสนทนาทัง้แบบรายบุคคลและกลุ่ม

ผา่นแอพพลเิคชัน่ไลน์ (LINE Application) โดยสามารถใช้ควบคูก่ับตวัอักษรท่ีพิมพ์ผ่าน

แป้นอักขระ (Keyboard) มีความคล้ายคลึงกับอีโมติคอนแต่ขนาดท่ีใหญ่และแสดง

รายละเอียดได้มากกวา่ 

 

 การสือ่สารระหวา่งบุคคล (Interpersonal Communication)  

 หมายถึง กระบวนวิธีการสร้างและถ่ายทอดความหมาย ความเข้าใจ ระหวา่งผู้สง่

และผู้ รับ โดยทัง้สองฝ่ายต้องรับรู้สถานะของตนเองและคูส่นทนา 

 

 สญัญะ (Sign)  

หมายถึง เคร่ืองหมายตา่ง ๆ ท่ีถกูสร้างขึน้และมีความหมายนอกเหนือจากตวัของ

มนัเอง และต้องได้รับการจดัการโดยรหสัและตีความโดยมนษุย์ 

  

 

ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะได้รับ 

 

 1.) เพ่ือนําผลการวิจัยไปเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ตวัสาร (Content) สําหรับการสื่อ

ความหมายและอารมณ์ความรู้สกึด้วยสต๊ิกเกอร์ไลน์ 

 

 2.) เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของการใช้ “รหัส” (Code) ในการจัดการตัวสญัญะ

ตา่ง ๆ ท่ีประกอบกนัขึน้จนเกิดความหมายในการสือ่สารโดยเฉพาะรูปแบบการสือ่สารในยคุดิจิทลั 

 

 3.) ผลการวิจัยครัง้นีจ้ะเป็นหนึ่งในสว่นช่วยสําหรับการศึกษาศาสตร์ทางด้านนิเทศอย่าง

ลกึซึง้เก่ียวกบัการใช้รหสัทัง้ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
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บทท่ี 2  

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

 งานศกึษาเร่ือง “การใช้รหสัของสต๊ิกเกอร์ไลน์ในการสือ่สารระหวา่งบุคคล” ผู้วิจยัได้นําเอา

แนวคิดและทฤษฎีเป็นตวัตัง้ต้นเพ่ืออาศยักรอบแนวทางในการศกึษาและวิเคราะห์ข้อมลู โดยได้นํา

แนวคิด ทฤษฎีรวมถึงงานวิจัยและเอกสารท่ีมีความเก่ียวข้องมาใช้อ้างอิงและแสดงความ

สมเหตสุมผลของข้อสมมติฐานของการวิจยัดงัตอ่ไปนี ้

 

 1. แนวคิดเก่ียวกบัอีโมติคอน (Emoticon) 

 2. แนวคิดด้านสญัญะ (Sign) 

 3. แนวคิดเร่ืองความหมายโดยการกํากบั (Anchorage) 

 4. แนวคิดด้านรหสั (Code) 

 5. แนวคิดเก่ียวกบัรหสัการ์ตนู 

 6. แนวคิดเร่ืองการสือ่สารระหวา่งบุคคล (Interpersonal Communication) 

 7. แบบจําลองการสือ่สารของจาคอบสนั (Jakobson’s Model) 

 8. แนวคิดเร่ืองวจันกรรม (Speech Acts) 

  

1.) แนวคิดเก่ียวกบัอีโมติคอน (Emoticon) 

 

 สรีุลกัษณ์ วีระโจง (2550) ได้กลา่วถึงเร่ืองเก่ียวกบัประวติัของอีโมติคอนไว้ว่า อีโมติคอน

เกิดจากการใช้ลงสื่อหนงัสือพิมพ์ของประเทศอังกฤษ ตวัอย่างเก่าแก่ท่ีสดุท่ีใช้ตวัอักษรแทนหน้า

คนท่ียิม้หรือขมวดคิว้ในแนวตะแคง ปรากฏบนโฆษณาในหนงัสอืพิมพ์นิวยอร์กฮารอลทรีบูน (New 

York Herald Tribune) ฉบับ วัน ท่ี  10 มี น าค ม  พ .ศ . 2496 หน้ า  20 คอ ลัม น์  4 ถึ ง  6 เ ร่ือ ง

ประชาสมัพันธ์ภาพยนตร์เร่ืองลิลี (Lili) สําหรับผู้ ท่ีคิดค้นอีโมติคอน :-) และ :-( ถูกเสนอว่ามัน

สามารถใช้แสดงอารมณ์คือ สกอต ฟาห์ ลแมน (Scott Fahlman) ซึง่เสนอในกระดานสนทนาของ

คณะวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลยั คาร์เนกีเมลอน เม่ือ 19 กันยายน พ.ศ. 2525 เวลา 

11.44 น. 

 

 อีโมติคอน (Emoticon) เปรียบเสมือนภาพศิลปะอย่างหนึ่งในท่ีใช้แทนการสื่อสารแทนท่ี 

เป็นตวัหนงัสอื (Text) สามารถแสดง กิริยาทา่ทางหรืออารมณ์ความรู้สกึ ท่ีมีความหมายทําให้เห็น

ภาพเป็นภาษาท่ีแสดงออกหรือสื่อด้วยร่างกาย (Body language) เห็นหน้ากันเวลาสื่อสาร ซึ่ง
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สามารถเข้าใจง่ายโดยมีตวัหนังสือและภาพท่ีใช้สื่อถึงความหมายท่ีใกล้เคียงกัน มีคู่เทียบเคียง

สามารถอุปมาอุปมยัได้เสมอซึง่การก่อ กําเนิดขึน้เป็นสือ่ในยคุสมัยใหม่ อีโมติคอนเป็นเหมือนสือ่ท่ี

ส่งสารได้อย่างรวดเร็วและเข้าใจได้ทันทีบนอินเตอร์เน็ต อีโมติคอนถูกเปลี่ยนให้ปรากฏในรูป

ภาพกราฟิกขนาดเลก็ เช่น smiley เป็นต้น  (สรีุลกัษณ์ วีระโจง, 2550) 

 

 นอกจากนี ้ปรารถนา อรัญญิก ได้มีการอ้างถึงผลการวิจยัของของ ศนิุสา ทดลา (2542) ท่ี

พบวา่ ในการสนทนาผ่านคอมพิวเตอร์ของผู้ ทําการสื่อสารนัน้จะมีการใช้อกัษรเพ่ือแทนความรู้สกึ

ต่าง ๆ ลงไปอาจจะด้วยวิธีการพิมพ์อักษรตัวท้ายนัน้ซํา้ ๆ อาทิ เบื่อออออ เหงามากกกกกก 

โอ๊ยยยยยยย เป็นต้น 

 

 ในนาม  “emoticon” ซึ่ งคณ ะกรรมการบัญ ญั ติศัพ ท์ เท คโนโลยีสารสนเทศแห่ ง

ราชบัณ ฑิตยสถานได้นิยาม  คําว่า  emoticon ไว้ว่า  emotion หมายถึงอารมณ์ และ  icon 

หมายถึงสัญรูป ดังนัน้ emoticon จึง เปรียบเสมือนสญัรูปท่ีถูกกําหนดขึน้มาเพ่ือทดแทนการ

แสดงออกทางอารมณ์และความรู้สกึ  

 

 David Crystal (2002) (ปรารถนา  อรัญ ญิ ก , 2549 : 6) กล่าวว่าปฏิสัมพันธ์ในโลก

ออนไลน์นัน้ไม่สามารถแสดงสีหน้าและลกัษณะท่าทางเพ่ือแสดงออกทางความคิดหรือความรู้สกึ 

ดงันัน้ emoticon จึงถกูนํามาใช้ในการสือ่สารและสามารถช่วยได้ในหลายเหตผุล เช่น  

 1. ช่วยในการเน้นลกัษณะโทนเสยีงในระหวา่งท่ีติดตอ่สือ่สาร  

 2. ช่วยแสดงอารมณ์และความรู้สกึ เช่น เม่ือผู้สง่สารต้องการบน่เก่ียวกบัเร่ืองการเรียน จะ

ใช้ emoticon เพ่ือช่วยแสดงให้รู้วา่โกรธหรือเศร้า ผู้ รับสารก็สามารถรับรู้ถึงอารมณ์และความ รู้สกึ

นัน้ ๆ ได้ 

 3. ช่วยสร้างและทําให้เห็นเด่นชัดในการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกทําให้การ 

อ่านหรือรับรู้ข้อความนัน้สมบูรณ์ขึน้  

 

 จากการอธิบายข้างต้น ผู้วิจยัมีความเห็นวา่สต๊ิกเกอร์ไลน์นัน้มีต้นแบบท่ีพฒันาตอ่ยอดมา

จากอีโมติคอนท่ีเคยปรากฏอยู่ในโปรแกรมสนทนาออนไลน์และทําหน้าท่ีในการสื่ออารมณ์

ความรู้สกึของผู้ ทําการสื่อสารในฐานะผู้สง่ เม่ือเป็นเชน่นีผู้้วิจยัมีความจําเป็นต้องนําแนวคิดของอี

โมติคอนเพ่ือเป็นหนึ่งในแนวทางของการศึกษาเชิงลกึในตวัสต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีทําหน้าท่ีพืน้ฐานแบบ

เดียวกนัคือเป็นตวัแสดงอารมณ์ของผู้สง่สาร 
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2.) แนวคิดด้านสญัญะ  

 

 สัญญ วิทยาเป็นการศึกษาท่ีถือเอาตัวงาน (Text)  ของสารเป็นตัวใจของหน่วยใน

การศึกษาวิเคราะห์ถึงกระบวนการท่ีระบบความหมายในระบบใดระบบหนึ่ง หรือหลาย ๆ ระบบ 

สร้างความหมายโดยผา่นตวังาน และยงัเป็นศาสตร์ท่ีมุ่งจะแสดงและวิเคราะห์ถึงกระบวนการผลิต

ความหมายเหลา่นัน้ว่าไม่ได้มีท่ีมาจากสภาพความเป็นจริงทางภาวะวิสยั (Objectivity) อย่างท่ี

ปรากฏ สญัญะจึงมีลกัษณะเป็นนามธรรมสูง เพราะเป็นสิ่งท่ีต้องอยู่บนพืน้ฐานของการศึกษา

ความสมัพนัธ์อย่างเป็นระบบของโครงสร้างท่ีมีความเป็นนามธรรม (ขวญัเรือน กิติวฒัน์ และอุบล

รัตน์ ศิริยวุศกัด์ิ, 2532 : 9 - 1) 

 

 Ferdinand de Saussure ได้ให้คําอธิบายถึงสัญญวิทยาว่าเป็นศาสตร์ท่ีศึกษาถึงวิถี 

ของสญัญะภายในสงัคมท่ีสญัญะนัน้ถือกําเนิดขึน้มา เม่ือขยายความคําว่า “วิถี” ของสญัญะให้

กว้างขวางออกไป ก็จะหมายความถึงการศึกษาการกําเนิด การเจริญ การแปรเปลีย่นและการสญู

สลายของสญัญะตัวหนึ่ง ๆ รวมทัง้วิเคราะห์กฎท่ีอยู่เบือ้งหลงัวิถีดังกล่าว ศาสตร์นีจ้ึงสอนให้รู้

ว่าสญัญะประกอบขึน้มาจากอะไรและกฎเกณฑ์ใดท่ีควบคุมมันอย่างไร (Saussure,1974) ตาม

แนวคิดของ Saussure สญัญะ (Sign) ประกอบขึน้มาจากองค์ประกอบ 2 ส่วนคือ “รูปสญัญะ” 

(Signifier) (ผู้วิจัยเรียกวา่ตวัหมาย) ท่ีสามารถรับรู้ผ่านประสาทสมัผสั และ “ความหมายสญัญะ” 

(Signified) (ผู้ วิจัยเรียกว่าตัวหมายถึง) ท่ีเกิดขึน้ภายในใจของผู้ รับสาร การรวมตัวกันระหว่าง

รูป สัญ ญ ะและความหมายสัญ ญ ะเป็น เร่ือ งของวัฒ นธรรม  (Cultural Convention) เป็ น

ความสมัพนัธ์ท่ีไม่เป็นไปตามธรรมชาติ 

 นอกจากการนิยามว่าสญัญะเป็นความสมัพนัธ์ระหวา่งสองปัจจยัแล้ว ประเด็นสาํคญัอีก

ประการคือ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวหมายกับตัวหมายถึงมีลักษณะสะเปะสะปะหรือตาม

อําเภอใจ (Arbitrary) ซึ่งการศึกษาครัง้นีต้้องยอมรับในเบือ้งต้นว่าสต๊ิกเกอร์ไลน์นัน้ถูกประกอบ

สร้างมาเพ่ือใช้ในการสื่อสารอารมณ์ ความรู้สึก และความหมาย ซึ่งไม่สามารถระบุได้ว่าทัง้

อารมณ์และความหมายของผู้ ใช้จะคงท่ีเสมอไป ดงันัน้จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องยึดถือการ

วิเคราะห์ภายใต้มมุมองทางสญัญะ (Sign) ท่ีสามารถไปได้หลายทิศทาง (Arbitrary) ตามแนวคิด

ของ Saussure  

 

 นอกเหนือจาก Saussure แล้ว ผู้ วิจัยเห้นว่าจําเป็นต้องกลา่วถึงนกัสญัญะอีกท่าหนึ่งคือ 

Charles Sanders Peirce ท่ีมองแตกต่างไปในบางส่วนคือสัญญะเป็นรูปแบบความสมัพันธ์ท่ี

เกิดขึน้จาก 3 สว่น คือ  
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1. สือ่กลางหรือพาหนะท่ีเป็นตวันําความคิดไปสูจิ่ตใจของผู้ รับ เรียกวา่ “representamen” 

      2. ความคิดท่ีแปลได้จากสญัญ เรียกวา่ “Interpretant” หรือ สว่นของความหมายนัน่เอง 

   3. วัตถุ อ้างอิง (object หรือ  referent) ท่ี  Representamen สื่อถึ งในฐานะเป็นภาพ

ตัวแทน  ซึ่ งอาจเป็ นสิ่งของหรือสถานการณ์ ท่ี มีความเก่ียวโยงสืบ เน่ืองมาจากการรับ รู้ 

Representamen นัน้  

 

เห็นว่า Representamen เทียบได้กับ  “รูปสัญ ญ ะ” (Signifier) และ  Interpretant จะ

ใกล้เคียงกับ “ความหมายสัญญะ” (Signified) ของ Saussure แต่ไม่เหมือนเสียทีเดียวเพราะ 

interpretant จะรวมความหมายท่ีเกิดจากสัญญะและเกิดจากตัวผู้ สัมผัสสัญญะนัน้ ๆ ด้วย 

interpretant ไม่ใช่ตัวผู้  แปลสัญ ญ ะแต่เป็น  “ผล” ของการท่ีสัญ ญ ะสัมผัสผู้ ใช้  จึงรวมเอา

ประสบการณ์ของผู้ ใช้ท่ีมีต่อ “ของจริง” (object) เอาไว้ในความหมายด้วย (สรณี วงศ์เบีย้สจัจ์, 

2544) กระบวนการสร้างความหมาย (signification) เป็นผลรวมจากการประสบการณ์ในโลกแห่ง

วัตถุและกระบวนการทางสมองท่ีทํางานร่วมกัน องค์ประกอบทัง้ 3 ส่วนนีส้ร้างความสัมพันธ์

ระหวา่งกนั องค์ประกอบตวัหนึง่สามารถเปลีย่นไปอยูส่ถานะขององค์ประกอบตวัอ่ืนได้อยา่งอิสระ

โดยขึน้อยู่กับสถานการณ์ (circumstances) สญัญะหนึ่งแปรไปสูอี่กสญัญะหนึ่ง และกระตุ้นให้

เกิดสญัญะอ่ืน ๆ ตามมากลายเป็นกระแสของเคร่ืองหมายและความหมายท่ีไหลต่อเน่ืองกันไป

อย่างไม่จบสิน้ Peirce ยงัได้จัดแบ่งสญัญะออกเป็น 3 ประเภทตามความสมัพนัธ์ของสญัญะกับ

ของจริงท่ีถกูแทนท่ี ได้แก ่

 

 1) สญัรูป (Icon)  คือ สิ่งท่ีมีรูปร่างลกัษณะเหมือนหรือคล้ายกับของจริงนัน้ ๆ  หรือสิ่งท่ี

มนับง่บอกและเป็นท่ีเข้าใจได้งา่ย ตวัอยา่งเช่น ภาพถ่าย แผนท่ี ภาพวาดภาพบนป้ายจราจรท่ีเป็น

รูปจําลองของ รถยนต์หรือจกัรยานยนต์ กระทัง่คําพดูบางคําท่ีเป็นการเลยีนเสยีงธรรมชาติ 

 2) ดัชนี (Index) คือ เคร่ืองหมายท่ีมีความเช่ือมโยงของจริงแบบเป็นเหตุเป็นผลกัน 

(causal connection) เป็นเคร่ืองบ่งชีถ้ึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ตัวอย่างเช่น ควนัไฟเป็นเคร่ืองบ่งชีว้่ามีไฟ 

รอยเท้าสตัว์บง่ชีถ้ึงสตัว์ 

 3) สญัลกัษณ์ (Symbol) คือ สิ่งท่ีแสดงถึงบางสิ่งบางอย่างท่ีบ่งชีค้วามเช่ือมโยงระหว่าง

สญัลกัษณ์กับของจริงท่ีมันอ้างอิงถึงนัน้ ไม่ใช่ความเช่ือมโยงกันตามธรรมชาติแต่เป็นผลมาจาก

ข้อตกลงของสงัคม (social convention) และอาศัยการเรียนรู้ ตัวอย่างเช่น ภาษา เคร่ืองหมาย

จราจร และเคร่ืองหมายทางด้านคณิตศาสตร์  
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เช่นเดียวกับ Barthes  นกัสญัญะอีกท่านหนึ่งท่ีมองแตกต่างจากทัง้ของ Saussure  และ 

Peirce โดย Barthes เร่ิมนําเอาการวิเคราะห์แบบสญัวิทยาไปใช้กับวัฒนธรรมศึกษาแนวคิด

สาํคญัของ Barthes ท่ีจะกลา่วถึงเก่ียวข้องกับความหมายของสญัญะ โดยเขาเห็นวา่ความหมาย

ของสญัญะ นัน้มีอยู ่2 ระดบั ได้แก ่

 

 1) Denotation เป็ นระดับ ความหมายตรง  ท่ีถูกสร้างขึ น้มาอย่างเป็ นภาวะวิสัย 

(objective) เป็นความหมายท่ีผู้ ใช้เข้าใจตามตัวอักษร เป็นท่ียอมรับโดยทั่วไปตามข้อตกลงท่ี

กําหนดขึน้มาจดัอยูใ่นลกัษณะของการอธิบายหรือพรรณนา (descriptive level) 

 2) Connotation เป็นระดับดับความหมายแฝง ท่ีเกิดขึน้จากการตีความโดยอัตวิสัย

(Subjective) ขึน้อยู่กับตัวบุคคล จากประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีได้ประสบมาในชีวิตหรือบริบททาง

สงัคมวฒันธรรมหนึง่ ๆ ในผลงานท่ีช่ือวา่ “มายาคติ” (Mythologies) บาร์ตส์ได้นําเราไปสูค่วามคิด

เร่ือง “มายาคติ” (Myth) ซึง่ในชัน้ต้นนีส้ามารถท่ีจะนิยามได้วา่หมายถึงการสือ่ความหมายด้วยคติ

ความเช่ือทาง วฒันธรรมซึง่ถกูกลบเกลือ่น ให้เป็นท่ีรับรู้เสมือนวา่เป็นธรรมชาติ 

 

 จากแนวคิดข้างต้นผู้วิจยัมีความคิดเห็นวา่สต๊ิกเกอร์ไลน์นัน้มีสว่นท่ีเกิดจากการประกอบ

สร้างด้วยสญัญะทัง้ตัวหมาย (Signified) และตัวหมายถึง (Signified) ท่ีก่อให้เกิดความหมายท่ี

สร้างความเข้าใจและความพงึพอใจในการนําไปใช้ โดยผู้วิจยัมองเห็นวา่ทุกสรรพสิง่ท่ีปรากฏในตวั

สต๊ิกเกอร์ไลน์ไม่ว่าจะเป็นคาแรคเตอร์หลกัท่ีเลยีนแบบมนุษย์ก็ดีหรือสตัว์นานาก็ดี ล้วนแล้วแต่มี

อยู่จริงในโลกของความเป็นจริงท่ีนบัได้ว่าเป็นเสมือนความจริงท่ีอยู่ภายนอก (External reality) 

ทัง้สิน้ เพ่ือให้การวิเคราะห์เชิงสญัญะนัน้สามารถดําเนินการได้อย่างมีหลักยึดผู้ วิจัยจึงอาศัย

แนวคิดด้านสญัญะเข้ามาเป็นสว่นหนึ่งของการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจยัครัง้นี ้หากรูปสต๊ิกเกอร์

ไลน์จะให้ได้ทัง้ความหมายตรงท่ีเห็นอย่างไรก็ตีความไปตามอย่างท่ีเห็น และความหมายแฝงอัน

ต้องมีการพึ่งพิงจากตวัวฒันธรรมของสงัคมเข้ามามีสว่นร่วม หรือการประกอบกนัของสญัญะทัง้ 3 

ประเภทของ Peirce ท่ีต้องอาศยัประสบการณ์และข้อตกลงของสงัคมเข้ามาจับเพ่ือให้สต๊ิกเกอร์

ไลน์สามารถแสดงความหมายทางอารมณ์และความรู้สกึออกไป 

 

 

 

แนวคิดเร่ืองความหมายแฝง (Connotation) 
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 ในแตล่ะสงัคมยอ่มมีวฒันธรรมท่ีแตกตา่งกนัออกไปตามสภาพความเช่ือและความเป็นอยู ่

เม่ือวฒันธรรมเร่ิมเข้ามามีอิทธิพลในตวัสญัญะทําให้เกิดความหมายแฝงท่ีมาพร้อมกนั สาํหรับการ

วิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยเห็นว่าคาแรคเตอร์การ์ตูนในสต๊ิกเกอร์ไลน์ไม่ใช้ความหมายแฝงท่ีเกิดจาก

วฒันธรรมร่วมด้วย ทัง้นีผู้้วิจยัจึงได้อิงไปถึงเร่ืองของแนวคิดด้านความหมายแฝงเพ่ือใช้เป็นหลกัใน

การวิเคราะห์ตามหวัข้อตอ่ไป 

 Roland Barthes ได้ให้แนวคิดในการวิเคราะห์ความหมายแฝงว่าเป็นความหมายในขัน้ท่ี

สองเป็น กลุม่ของความหมายท่ีมาเช่ือมโยงเข้าด้วยกนั (Associative) และภาพลกัษณ์ (Image) ท่ี

เกิดในความคิดของแต่ละบุคคล จากการท่ีถูกกระตุ้นและแสดงออกโดยการใช้และการนําเอา

สัญญะมาผสมกันเป็นแบบต่าง ๆ อธิบายถึงความสัมพันธ์ท่ีเกิดขึน้เม่ือสัญญะกระทบกับ

ความรู้สกึหรืออารมณ์ของผู้ รับสารและค่านิยมในวฒันธรรมของเขา ถือว่าเป็นการตีความโดยอัต

วิสยั 

 การนําเอาความคิดท่ีอ้างอิงกบัวตัถุกบัจินตภาพแหง่ความหมายสมัพนัธ์กนันัน้ ทําให้เกิด

ระบบสญัลกัษณ์ท่ีมีความหมายหลายลกัษณะ ได้แก่ ความหมายนัยเด่ียว ซึ่งทําให้เกิดความ

ตีความท่ีตรงไปตรงมา (Denotation) และความหมายหลายนัย (Connotation) ทําให้ความเห็น

แตกต่างระหว่างสัญลกัษณ์  (Sign) และรหัส (Code) ในอีกลักษณะหนึ่งคือ สัญลักษณ์จะมี

ความหมายได้ต้องตีความ (Hermeneutics) มีความหมายได้หลายแง่มุม ไม่ปรากฏเด่นชัด เป็น

นยั ๆ สว่นรหสั มีความหมายชัดเจนตามกฎหรือข้อบงัคบัในสงัคม (Social Convention) (อ้างใน 

มณเฑียร ศภุโรจน์) 

  

 

3.) แนวคิดเร่ืองความหมายโดยการกํากบั (Anchorage)  

 

 ในบทความของ Barthes ช่ือ Rhetoric of the Image (1977: 32-35) (อารีรัตน์ แพทย์นุ

เคราะห์, 2552 : 21) ได้กล่าวถึงความหมายของภาพว่าสมัพันธ์หรือขึน้อยู่กับตัวบทท่ีเป็นวัจ

นภาษา (Verbal text) เสมอ นอกจากเขากลา่ววา่ภาพทุกภาพล้วนมีศกัยภาพท่ีจะสื่อความหมาย

ได้หลายความหมาย (Polysemous) และความหมายเหลา่นัน้ก็เปิดกว้างให้ตีความ ดงันัน้ในการ

กํากับความหมายของภาพจึงจําเป็นจะต้องใช้ภาษาเข้ามาช่วยโดย Barthes ได้จําแนกหน้าท่ีของ

ข้อความหรือถ้อยคําท่ีสมัพนัธ์กับรูปภาพไว้สองลกัษณะได้แก่ Anchorage และ Relay แต่สาํหรับ

งานวิจยันีไ้ด้ผู้วิจัยจะเน้นไปในสว่นของ Anchorage โดย Barthes ได้กลา่วเก่ียวกับเร่ืองดงักลา่ว

วา่  
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 Anchorage ทําหน้าท่ีในการกํากบัหรือตวัควบคุมความหมายโดยใช้ตวับท (text) เป็นตวั

ชีนํ้าความหมาย ทําให้ผู้อ่านภาพมองข้ามความหมายบางอยา่งและเลอืกรับความหมายบางอยา่ง

อนัเป็นการขจัดความหมายอ่ืนอย่างแนบเนียน การกํากับด้วยภาษาอักษรจะควบคุมผู้ รับสารให้

ค้นพบความหมายท่ีได้รับการเตรียมไว้ล่วงหน้า ดังนัน้อาจกล่าวได้ว่าหน้าท่ีในการกํากับ

ความหมายจึงทําหน้าท่ีในการเลือกสรรความหมายมาเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยเป็นการอธิบายท่ี

เจาะจงใช้กบัสญัญะบางตวัเท่านัน้ ภาษาเขียนให้อํานาจในการควบคุมภาพแก่คนสร้างภาพ การ

กํากับความหมายของภาพด้วยภาษาเขียนจึงเป็นการจํากัดศกัยภาพในการสื่อความหมายของ

ภาพให้เหลอืเพียงสว่นของภาพท่ีต้องการใช้ 

  

 นอกจากนี ้Hapkemeyer ได้ให้ทศันะวา่ถ้อยคํากบัภาพโดยธรรมชาติแล้วเป็นสิ่งท่ีมีความ

กํากวมในระดบัหนึง่ รูปแบบก่อให้เกิดผลกระทบทางอารมณ์ความรู้สกึหรือการกระตุ้นความทรง

จํารูปภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพถ่ายสามารถก่อให้เกิดความปรารถนาหรือแม้แต่ความกลวั 

อยา่งไรก็ตามการรับรู้องค์ประกอบต่าง ๆ เช่น เส้น รูปทรง ส ีแตล่ะสว่นล้วนแล้วแตอ่งค์ประกอบท่ี

เช่ือมโยงองค์ประกอบอ่ืน ๆ เข้าไว้ด้วยกันแต่อาจไม่ใช่ความหมายของการสื่อสาร ดงันัน้การลด

ความกํากวมในการสื่อความหมายของภาพจึงทําได้โดยใช้ลายลกัษณ์อกัษรทําให้เกิดปฏิสมัพนัธ์

เชิงประสานเกือ้กลูกนัระหวา่งภาพและลายลกัษณ์อกัษร 

 

 ในการวิเคราะห์เนือ้หาจากสต๊ิกเกอร์ไลน์นัน้ผู้วิจัยพบว่าข้อความ (อักษร) ท่ีทําหน้าท่ีเป็น

ความหมายโดยการกํากบัอยูน่ัน้มีทัง้ความหมายท่ีตีความได้อย่างตรงไปตรงมาและความหมายท่ี

มีการซ่อนเร้นอยู่ทําให้ผู้ วิจัยต้องลากโยงเร่ืองของประเภทความหมายมาร่วมด้วย โดยในเร่ือง

ประเภทของความหมายนัน้ Roland Barthes (1967) (ปรารถนา อรัญญิก 2549 , 28) ได้แบ่ง

ประเภทของความหมายท่ีบรรจุอยู่ในสญัญะทุกอย่างว่า มี 2 ความหมายด้วยกัน โดยสามารถ

กลา่วอยา่งสรุปได้ดงันี ้

 

 ความหมายโดยอรรถ (Denotative Meaning) หรือท่ีนกัวิชาการบางทา่นระบุศพัท์เป็นไทย

ว่า “ความหมายตรง” เป็นตัวหมายถึง (signified) ท่ีถูกประกอบสร้างขึน้มาเป็นความหมายท่ี

เข้าใจกันตามตวัอกัษร และเป็นความหมายท่ีคนทัว่ไปเข้าใจและยอมรับร่วมกนั ตวัอย่างท่ีเห็นชัด

ท่ีสดุคือความหมายท่ีระบุในพจนานุกรม โดยทัว่ไปความหมายตรง เป็นความหมายชัน้แรกท่ีอาจ

ถือวา่เป็นสามญัท่ีมองเห็นได้อยา่งชดัเจน 
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 ความหมายโดยนยั (Connotative Meaning) นกัวิชาการบางทา่นระบุคําศพัท์เป็นไทยว่า 

“ความหมายแฝง” เป็นตวัหมายถึงท่ีประกอบสร้างอย่างตรงข้ามกับตวัหมายตรง ประสบการณ์

สว่นตวัหรืออารมณ์ความรู้สกึของคนแตล่ะคนมีผลต่อการตีความทัง้สิน้ หรือกลา่วอีกนัยหนึ่งคือ 

“คา่นิยมของแต่ละสงัคม” Barthes เรียกความหมายแฝงนีว้่า เป็นความหมายชัน้ท่ีสอง (second 

order of signification)  

 

 จากแนวคิดข้างต้นผู้วิจัยสงัเกตในตัวสต๊ิกเกอร์ไลน์พบว่ามีสต๊ิกเกอร์ไลน์หลายตวัท่ีมา

พร้อมกับตวัอักษรท่ีกํากับความหมายของตวัของมันเอง เพ่ือไม่ใช้ผู้ รับสารตีความมากหรือน้อย

หรือผิดเพีย้นไปตามความประสงค์ของผู้สร้างและผู้สง่ท่ีถกูถ่ายทอดออกมาผา่นสต๊ิกเกอร์ไลน์ อีก

ทัง้ยงัช่วยในการสนบัสนนุตวัสต๊ิกเกอร์ไลน์ให้มีความหมายอนัชดัเจนขึน้ ดงันัน้ผู้วิจยัจึงจําเป็นต้อง

นําแนวคิดเร่ืองของการกํากับความหมายมาร่วมใช้ในการวิเคราะห์ตัวบท (Text) ท่ีมาพร้อมกับ

คาแรคเตอร์ของสต๊ิกเกอร์ไลน์เพ่ือยืนยนัแนวคิดดงักลา่วให้แข็งแรงยิ่งขึน้ และเน้นยํา้ว่าตวัอักษร

และภาพสามารถเกือ้หนนุความแข็งแรงของความหมายได้จริง 

 

 

4.) แนวคิดด้านรหสั 

 

 ความสัมพันธ์ท่ีมีลักษณะท่ีไม่ตายตัวระหว่างตัวหมาย (Signifier) และตัวหมายถึง 

(Signified) จึงต้องมีการเรียนรู้ความสัมพันธ์ของ ๆ สองสิ่งอย่างเป็นระบบเพ่ือท่ีจะเข้าใจใน

ความหมาย ซึ่งกลา่วคือ "รหสั" (Code) เพ่ือมาใช้ตีความสญัญะ ในการศึกษาเก่ียวกับรหสันีไ้ด้มี

แนวคิดอนัหลากหลายดงันี ้

 "รหัส" (Code) คือรูปแบบเชิงสมัพันธ์ (Association) สามารถถ่ายทอดและเรียนรู้ได้ มี

ลกัษณะเฉพาะในแต่ละสงัคม ในแต่ละวฒันธรรม รหัสเป็นโครงสร้างท่ีซอ่นเร้นในจิตใจเรา มีผล

ต่อการตีความตามสญัญะและสญัลกัษณ์ท่ีเราพบในตวัเนือ้หา (Text) ตัวรหัสยงัแสดงให้เห็นถึง

วิธีการดํารงชีวิตของบุคคลผู้นัน้ รหัสมีอยู่ด้วยกันหลายประเภท รหัสจะบอกให้เราทราบว่าเรา

จะต้องทําอะไรบ้างในสถานการณ์ต่าง ๆ ...เพราะฉะนัน้รหสัเน้นไปท่ีมิติทางสงัคมของการสื่อสาร 

(มณเฑียร ศภุโรจน์, วิทยานิพนธ์ 2541 อ้างจาก ศิริชยั ศิริกายะ, 2540 : 16) 

 

 John Fiske (1982 : 64, 19) กล่าวว่า "รหัส" (Code) คือกระบวนการท่ีใช้ในการสร้าง

ความหมายขึน้มา ซึ่งระบบสญัญะหรือรหสัถกูสร้างขึน้มาโดยสมาชิกของคนในสงัคมท่ีใช้รหสันัน้ 

ดงันัน้การศึกษารหสัก็ย่อมหมายถึงการศึกษามุมมองต่าง ๆ ของสงัคม เพราะรหัสคือระบบของ
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การให้ความหมายร่วมการของสมาชิกในกลุม่วฒันธรรมเดียวกนั ซึ่งประกอบไปด้วยสญัลกัษณ์

และกฎเกณฑ์หรือระเบียบแบบแผนว่าด้วยการใช้ และการเช่ือมโยงสญัญะให้สมัพันธ์กับการ

พฒันาท่ีซบัซ้อนในวฒันธรรมนัน้ได้อยา่งไร และบริบทใด                                                                                                                                                      

 ในมมุมองของรหสัภาษา (Language Code) กลา่วถึงการรับรู้ความหมายโดยทัว่ไปท่ีทํา

ให้ผู้คนสามารถสมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืนผ่านกระบวนการสื่อสารท่ีเข้าใจกันโดยอาศยัความหมายนัน้ 

ๆ ดังนัน้ ภาษาท่ีหลากหลายของมนุษย์ก็คือ  “รหัส” นัน้เอง ท่ีเป็นเกณฑ์และกรอบในการ

สร้างสรรค์ความหมายในภาษาศาสตร์ซึ่งสามารถปรับจํานวนความแตกตา่งของรหสัโดยขึน้อยูก่ับ

ใครใช้มันและใช้มันอยา่งไรท่ีจะทําให้การสื่อสารนัน้ไม่ฟุ่มเฟือยและมีประสทิธ์ิภาพจึงเป็นท่ีเข้าใจ

ได้ว่า “ระบบของสญัญะใด ๆ ท่ีรับรู้ร่วมกันระหว่างผู้ สง่สารและผู้ รับสารเพ่ือใช้ในการแสดงและ

ถ่ายทอดข้อมลูเรียกวา่ “รหสั” (ประสพโชค นวพนัธ์พิพฒัน์ 2550, 18-19) 

 

 John Fisk (1982) ได้อธิบายเก่ียวกับรหสัซึ่งผู้วิจยัเห็นถึงความเก่ียวเน่ืองกบัเร่ืองท่ีศกึษา

โดยขอนําการแบง่ประเภทของ Fiske มานําเสนอดงัตอ่ไปนี ้
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1. รหสัตวัสารเชิงเสมือน (Analogical Message Code) 

  

เป็นรหสัท่ีตัวหมาย (Signifier) และตัวหมายถึง (Signified) แยกออกจากกันได้

ยาก มีลกัษณะคล้ายคลึงและสมัพนัธ์กันอย่างเป็นระบบต่อเน่ืองกันไปและไม่สามารถ

บนัทกึได้  

 

2. รหสัตวัสารเชิงตรรกลกัษณ์ (Digital Message Code) 

 

รหัสท่ีตัวหมาย (Signifier) และตัวหมายถึง (Signified)  แยกออกจากกันได้

ชดัเจน ความหมายระหว่างของสองสิ่งจะเกิดขึน้ก็ด้วยตรรกะของผู้ถอดรหสัท่ีนํามาจาก

การเรียนรู้และความสมเหตสุมผล 

 

3. รหสันําเสนอ (Presentation Code) และ รหสัภาพแทน (Representation Code) 

 

  Representation Code เป็นรหัสท่ีทําหน้าท่ีอ้างอิงถึงสิ่งท่ีนอกเหนือจากตัวของ

มันเองและชีใ้ห้เห้นถึงความสมัพันธ์ระหว่างสารกับสิ่งท่ีอ้างอิงถึง และยังสามารถทําหน้าท่ีให้

ขา่วสารข้อมลูความคิดเก่ียวกบัสิง่ท่ีไม่มีอยู ่เป็นนามธรรม และสร้างสรรตลอดจนตวับทท่ีไม่ขึน้ต่อ

ผู้ ทําการสือ่สารและสถานการณ์ 

สว่น Presentation Code เป็นรหสัท่ีทําหน้าท่ีถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สกึและแสดงให้เห็น

ถึงปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผู้สง่สารและผู้ รับสาร 

 

4. รหสัซบัซ้อน (Elaborated Code) และ รหสัจํากดั (Restricted Code) 

   

  Elaborated Code คือรหสัท่ีมีโครงสร้างซบัซ้อนมีลกัษณะเป็นนามธรรมเหมาะท่ี

จะใช้แทนและเน้นสญัลกัษณ์ แสดงลกัษณะความเป็นปัจเจกมากกว่าบทบาทสถานภาพในกลุม่

เป็นรหัสท่ีไม่ขึน้อยู่กับวฒันธรรมท้องถ่ิน แต่ขึน้อยู่กับรหัสภาษาท่ีคล้ายคลึงกันและการฝึก การ

เรียนรู้ การศกึษาแบบแผน 

สว่น Restricted Code คือรหัสท่ีมีลกัษณะจํากัด อาทิความสมัพันธ์ทางสงัคมแบบปิด 

มกัใช้เป็นตวัดําเนินการ เป็นเคร่ืองชีส้ถานภาพพของผู้ใช้รหสัในกลุม่ และขึน้อยูก่ับประสบการณ์
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ความคิดเห็น ข้อสรุป ร่วมกัน ตลอดจนขึน้อยู่กับลกัษณะของวฒันธรรมท้องถ่ิน เป็นรหสัท่ีแสดง

รูปธรรมใกล้เคียงกบั Presentation Code 

 

 5. รหสัเชิงสนุทรียะ (Aesthetic Code)  

 

  เป็นรหัสเชิง ท่ีกําหนดความหมายไว้หลวมๆ  มีความหลากหลายในการ

ตีความหมาย กระบวนการเข้ารหัสและถอดรหัสมีลักษณะเป็นอัตตวิสยัท่ีขึน้กับอารมรณ์และ

ความรู้สกึของแตล่ะคน 

นอกจากนี ้Peter Hartley (1993) (ปรารถนา อรัญญิก 2549 , 26) กลา่ววา่ “รหสั” คือ คํา

จํากดัความทัว่ไปของระบบการรวบรวม และจดัการเก่ียวกบัสญัญะ ภายใต้ความยินยอมเห็นชอบ

ร่วมกัน หรือรหัสเป็นการเปลี่ยนแปลงท่ี ยอมรับร่วมกันเป็นปกติจากความหมายหนึ่งสู่อีก

ความหมายหนึง่ และยงัสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งตวัสาร (message) สามารถท่ีจะเปลี่ยนแปลง

จากสญัญะรูปแบบหนึ่งไปสูรู่ปแบบ อ่ืน ๆ ทัง้นี ้Peter Hartley ได้จดักลุม่ของรหสัออกเป็น 2 กลุม่

ใหญ่  ๆ ด้วยกันคือ  Verbal Code และ Nonverbal Code โดยท่ี Verbal Code ได้แก่รหัสทาง

ภาษา (Language Code) ในขณะท่ี Nonverbal Code เป็นการสื่อสารท่ีไม่ได้เก่ียวข้องกับถ้อย

ความหมายถึงรหสัทัง้หมดท่ีใช้เป็นเคร่ืองหมายแสดงถึงสือ่อ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีพดูไป อาทิ 

 

 1. การแสดงออกทางสหีน้า (Facial Expression) 

 2. การจ้อง เพง่ สบตา (Gaze) 

 3. ลกัษณะของทา่ทางการเคลือ่นไหว การวางทา่ทางของร่างกาย (Bodily Posture) 

 4. การสมัผสัทางร่างกาย Bodily Contact) ท่ีอาจแตกตา่งออกไปทางวฒันธรรม 

 5. การกําหนดพืน้ท่ีและทิศทางของสิง่แวดล้อม (Orientation) เช่น ผู้ ด้อยอาวโุสกวา่จะยืน 

                คํา้หวัผู้มากอาวโุสกวา่ไม่ได้ 

 6. พฤติกรรมเก่ียวกบัอาณาเขตและดินแดน (Territorial Behavior) 

 7. เสือ้ผ้าและทา่ทาง (Clothes and Appearance)  

     เป็นสญัญะท่ีให้ความหมายถึงความแตกตา่งอยา่งชดัเจน เช่น การผกูไทด์ (Tie)  

                แสดงถึงการทํางานในสาํนกังาน ใสเ่สือ้กราวด์สขีาว (Gown) แสดงถึงแพทย์ เป็นต้น 

 8. ลกัษณะทา่ทางการพดู (Nonverbal Aspects of Speech) เช่นนํา้หนกัของเสยีง  

                สาํเนียง การเน้น 
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 เม่ือความหมายเกิดจากการนําสญัญะท่ีมากกวา่หนึ่งตวัมาประกอบกันรหสัจึงจะเป็นตวั

ช่วยจัดระบบเรียบเกิดเป็นความหมาย สต๊ิกเกอร์ไลน์หนึง่ตวัท่ีมีการใช้สญัญะอยา่งหลากหลายจึง

ต้องอาศยัรหสัมาช่วยจดัการ จากกรอบแนวคิดเร่ืองรหสัท่ีได้อธิบายมานัน้ผู้วิจยัมีความจําเป็นต้อง

นํามาเป็นแนวทางศึกษาการเข้ารหัส (Encode) ของตัวสต๊ิกเกอร์ไลน์จากตัวภาพท่ีอาศัย

ความหมายจากความเหมือนกนัรวมถึงการใช้ข้อความประกอบภาพเพ่ือกํากบัความหมายตา่ง ๆ  

ท่ีเกิดขึน้ในฝ่ังผู้สร้างและผู้สง่ รวมถึงการถอดรหสั (Decode) ท่ีจะเป็นหน้าท่ีของผู้ รับอีด้วย 

  

 

5.) แนวคิดเก่ียวกบัรหสัการ์ตูน (Cartoon Code) 

  

 ในข้อเท็จจริงท่ีปรากฏนัน้แสดงให้เห็นว่าสต๊ิกเกอร์ไลน์ถูกนําเสนอออกมาในรูปแบบของ

การ์ตนู แม้จะไม่ได้แสดงเนือ้หาออกมาอยา่งปะติดปะตอ่เร่ืองราวเหมือนกบัการ์ตนูเลม่หรือการ์ตูน

เร่ือง แต่สต๊ิกเกอร์ไลน์เองก็สามารถสื่อสารความหมายได้ทัง้ด้านอารมณ์และความรู้สึกท่ีผู้ ใช้

สามารถเข้ารหสัจากตวัมนัเอ  

 ศกัดา วิมลจันทร์ ได้กลา่วในหนงัสือ “เข้าใจการ์ตูน” ได้โดยสรุปว่า ความคิดในแวบแรก

ของเรานัน้การ์ตูนเป็นภาพเขียนชนิดหนึ่งท่ีมีลกัษณะของการล้อเลียนกับเร่ืองราวตลก ๆ แต่หาก

มองอยา่งจริงจงัและนําเร่ืองของการสือ่สารเข้ามาเก่ียวข้องด้วยก็พบวา่การ์ตนูนัน้มีมากมายหลาย

รูปแบบเฉกเช่นเดียวกันกับเนือ้หาของการ์ตูนท่ีมีหลายรูปแบบด้วยเช่นกัน สอดคล้องกับ

ความหมายของคําวา่ “การ์ตูน” ท่ีมีการบนัทึกไว้ในพจนานุกรมราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ท่ี

ให้ความหมายของการ์ตูนว่า “ภาพล้อ ภาพตลก หรือบางทีเขียนเป็นภาพบุคคล บางทีเขียนเป็น

ภาพเหตกุารณ์ท่ีผู้ เขียนตัง้ใจจะล้อเลยีนให้รู้สกึขบขนั บางทีก็เขียนติดตอ่กนัเป็นเร่ืองยาว” (ศกัดา 

วิมลจนัทร์ “เข้าใจการ์ตนู” 2548 : 8-10) 

  

  ประสพโชค นวพนัธ์พิพัฒน์ (วิทยานิพนธ์ 2450 : 28) ได้กล่าวถึงรหสัการ์ตูนโดยสรุปว่า 

รหสัของการ์ตนูนัน้ซบัซ้อนแต่ก็มีตรรกเหตุผลรองรับ ซึ่งประกอบไปด้วยวิธีการท่ีนกัวาดการ์ตนูได้

สร้างสรรค์สญัลกัษณ์เฉพาะขึน้ชุดหนึง่ในการทําให้เกิดโลกท่ีเหนือจริง (Make Believe World) ซึ่ง

เป็นโลกท่ีทุกสิ่งเป็นจริงได้ตามแต่จะจินตนาการ เป็นโลกท่ีหยัง่รากลกึถึงการรับรู้ ความทรงจําใน

กระบวนการสือ่สารของมนษุย์  
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 Randall P. Harrison (1981) (ประสพโชค นวพนัธ์พิพฒัน์, 2540 : 29) ได้ระบุความสาม

รถในการหกัเหออกจากความเป็นจริง (Reality) ได้ 2 วิธีด้วยกนัคือ  

 1. ความเรียบงา่ย เน้นท่ีเส้นรอบนอก (Outline) ของรูปหรือวตัถ ุ

 2. ความเกินจริง (Exaggerates) เส้นสายรอบนอก (Outline) สามารถบิดเบีย้วจากความ

รูปทรงท่ีแท้จริง 

   

 "บางครัง้การ์ตูนนิสต์ (ผู้สร้างสต๊ิกเกอร์ไลน์) ได้สร้างตวัละครขึน้เพ่ือแสดงความบทบาท

แทนบุคคลหนึง่ท่ีจะกลา่วถึงตามจินตนาการ ซึ่งอาจจะเขียนให้ตวัละครนัน้ ๆ มีรูปแบบเกินความ

จริงเพ่ือบรรลถุึงเป้าหมายของเนือ้หาท่ีผู้วาดการ์ตูนจะเสนอออกมา ทําให้ผู้ดูเกิดจินตนาการและ

อารมณ์ขบขนัหรือไม่ก็สะใจ..." (เกรียงรัตน์ เทพบุตร, มองการ์ตนูการเมือง) 

 

 นอกจากนี ้Randall P. Harrison ยงักล่าวถึงกลยุทธการสร้างตัวการ์ตูนท่ีสามารถกลา่ว

โดยสรุปได้วา่ ในการสร้างตวัการ์ตนูนัน้รูปทรง พืน้ผิว เงา ล้วนแล้วแตใ่ช้เส้นท่ีเรียบง่ายและใช้เส้น

ให้น้อยท่ีสดุ องค์ประกอบทุกอย่างจะชัดเจน รูปจะแยกจากพืน้หลงัอย่างชัดเจน รายละเอียดจะ

เรือนลางจนสามารถแยกออกเป็น 4 สว่นได้ด้วยกนัคือ 

 

 1. การแสดงอารมณ์ผา่นทางศีรษะและรูปร่างของการ์ตนู 

 2. การสร้างโลก 3 มิติ 

 3. สญัลกัษณ์ใช้แทนความคิด ความรู้สกึ การเคลือ่นไหว และองค์ประกอบของภาพ 

 4. รหสัของส ี 

 

 จากข้อมูลในสต๊ิกเกอร์ไลน์นัน้ผู้ วิจัยได้สังเกตและมุ่งเน้นท่ีจะนําเร่ืองของการแสดง

อารมณ์ผ่านทางศีรษะและรูปร่างของการ์ตูน และสญัลักษณ์ใช้แทนความคิด ความรู้สึก การ

เคลื่อนไหว และองค์ประกอบของภาพมาวิเคราะห์เน่ืองจากสต๊ิกเกอร์ไลน์ใช้สือ่ความหมายพร้อม

ทัง้แสดงอารมณ์และความรู้สกึของผู้ ใช้งานท่ีเกิดขึน้ ณ ช่วงเวลานัน้ ๆ ไปพร้อมกัน ๆ ดงันัน้การ

แสดงใบหน้าจึงเป็นสว่นสาํคญัในการนําเสนอความรู้สกึตา่ง ๆ รวมถึงสญัลกัษณ์ตา่ง ๆ ให้ปรากฏ

ขึน้ 

 

 

การแสดงอารมณ์ผา่นทางศีรษะและรูปร่างของการ์ตนู 
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 ในโลกการ์ตูน ใบหน้าของคนจะถูกลดทอนรายละเอียดขององค์ประกอบทางสรีระท่ี

ซบัซ้อนลง และเฉพาะสว่นท่ีสาํคญัท่ีต้องใช้ในการแสดงอารมณ์บนใบหน้าของมนุษย์  คือ ตา คิว้ 

และปาก Spitz and Wolf (1946) เช่ือว่า การตอบสนองทางใบหน้าของคนต่ออามรณ์ต่าง ๆ นัน้

เป็นมาตัง้แตกํ่าเนิด (Inner Reaction)  

 

 การแสดงทางสีหน้าของตวัการ์ตูนนัน้วิธีหนึ่งท่ีนกัเขียนการ์ตูนจะวาดขึน้มาได้ก็คือการ

อาศยัวิธีการเลียนแบบจากธรรมชาติของใบหน้าตนเองท่ีแสดงออกในอารมณ์ต่าง ๆ ผ่านกระจก

เงา ดงัตวัอยา่งบางสว่นเช่น   

 โกรธ หวัคิว้จะกดลงเข้าหากนัและเข้าใกล้กบัตาปลายริมฝีปากจะเม้มลง เม่ือ 

โกรธมาก ๆ ใบหน้าจะมีสีแดงเร่ือ ๆ ปากท่ีแบะลงเผยอขึน้จนเห็นฟัน 

และสามารถปรากฏกับอาการทางร่างกาย เช่น การกําหมัด สําหรับ

การ์ตูนอาจทําให้เกินจริงมากขึน้ เช่น การกําหมัดท่ีกําอยู ่เป็นการสะกด

อารมณ์  

 เบื่อหนา่ย ตาปรือ หรือหลบั และสามารถแสดงพร้อมทา่ทางท่ีมือยกขึน้บงั 

    ปากท่ีกําลงัหาว 

 

 ความอบัอายหรือเขินอาย ยิม้อาย ๆ มองเห็นฟัน หวัคิว้ขมวดขึน้ ตายิม้  

 

 เจ้าเลห์่  มมุปากกดลงขณะยิม้ หวัคิว้กดลงคล้ายขณะกําลงัโกรธ ตา 

เหลอืบมองด้านบน ลกัษณะนีม้กัไมป่รากฏในชีวิตจริง แตพ่บ

เสมอในโลกของการ์ตนู  

 ความกลวั หวัคิว้ชิดกนั และยกขึน้ ตาเบิกกว้าง ผมตัง้ ปากเปิดและโค้งลง  
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 มึนงง  ตาปิดหรือหมนุควงเป็นวงกลม ปากหยกัซิกแซก หวัคิว้ชิดกนั 

 

 

 อารมณ์ดี ตาปิดควํ่าลง ปากยิม้หรือหวัเราะ ศีรษะหงาย 

ไปด้านหลงั หวัคิว้ชีข้ึน้ อาจมีนํา้ตา 

 หยดหรือสองหยดเป็นอาการหวัเราะจนนํา้ตา  

 

 เศร้า  ใบหน้าทา่ทางกงัวล อาจมีนํา้ตา ถ้าเศร้ามากจนถึงกบัร้องไห้ 

ศีรษะจะหงายไปด้านหลงั ตาปิด ควํ่าลง ปากเปิดกว้าง และควํ่า

ลง และสามารถแสดงพร้อมทา่ทางยกมือขึน้กมุหน้าผาก  

 

 ทกุข์  การแสดงออกทางใบหน้าเป็นการผสมผสานกนัระหวา่งความ 

กงัวลและความเศร้า 

 

 เจ็บปวดหรือบาดเจ็บ มีดาวปรากฏในตําแหนง่ปลายเส้น ท่ีตวดัมาจากจุดท่ี 

เจ็บ อาจจะ มีกากบาทหรือพลาสเตอร์ไขว้กนัปรากฏอยู่

ด้วย อาจวาดตาของการ์ตนูด้วยกากบาทก็ได้  

 

 (Roy Paul Nelson, 1975) (ประสพโชค นวพนัธ์พิพฒัน์, 2540) 
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 นอกจากการแสดงสีหน้าต่าง ๆ แล้ว ยงัมีการใช้สญัลกัษณ์ใช้แทนความคิด ความรู้สึก 

การเคลื่อนไหว และองค์ประกอบของภาพตา่ง ๆ เข้าไปกับการสร้างคาแรคเตอร์ในสต๊ิกเกอร์ไลน์

อีกด้วยเพ่ือช่วยในการสื่อความหมายให้เกิดขึน้จากผู้ส่งไปยังผู้ รับ โดยโบโอะ นูมาตะ (1970) 

(ประสพโชค นวพนัธ์ุพิพฒัน์, 2540) ได้ให้ตวัอยา่งของการแสดงสญัลกัษณ์ไว้ดงันี ้

 

 💧💧 หยดเหง่ือ   แทนความกงัวลใจ ยุง่ยากใจ ร่างกายเหน่ือยล้า 

 

 ❤ หวัใจ    แทนความรัก มิตรภาพ 

 

 💡💡 หลอดไฟ   แทนประกายความคิด 

 

 💤💤    แทนอาการกรน หรือหลบัสนิท 

 

 💰💰ถงุเงินหรือเคร่ืองหมายเงิน แทนเงิน ความโลภ 

 

 ❗เคร่ืองหมายตกใจ  แทนการเน้นสญัลกัษณ์อ่ืน ๆ ให้มีนํา้หนกัมากขึน้ 

 

 ⌇สญัลกัษณ์ท่ีแตกออก  แทนความสญูเสียจากความหมายเดิมของสญัลกัษณ์

     นัน้ เช่น หัวใจแตกออกแสดงถึงการอกหัก โน๊ตเพลง

     แตกออกแสดงถึงการร้องเพลงผิดโน๊ต หลอดไฟแตก

     ออกแสดงถึงความคิดท่ีดบัหายไป ฯลฯ  

 

 รูปลกัษณ์ท่ีปรากฏของสต๊ิกเกอร์ไลน์นัน้ถกูนําเสนอด้วยรูปแบบของการ์ตนูทัง้สิน้ ด้วยเหตุ

นีผู้้ วิจัยจึงต้องอาศัยแนวคิดรหัสของการ์ตูนท่ีมาร่วมศึกษา โดยเทียบการแสดงอารมณ์ของ

คาแรคเตอร์แตล่ะตวัในชุดสต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีถือวา่เป็นสว่นท่ีทําหน้าท่ีหลกัของการสือ่สารผ่านทางตวั

สต๊ิกเกอร์ไลน์ 

 

 

แนวคิดเก่ียวกบัรหสัมขุของการ์ตนู 
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 แม้รูปลกัษณ์ของสต๊ิกเกอร์ไลน์นัน้จะถกูนําเสนอออกมาในรูปแบบของการ์ตนูท่ีอาศยัรหสั

ของการ์ตูนในการประกอบสร้าง แต่ด้วยลกัษณะของการทําหน้าท่ีเน้นการสื่อความหมายจึงมิได้

นําเสนออกมาในรูปแบบของความขําขนัอย่างชัดเจน แต่ทัง้นีเ้สน่ห์ของความเป็นการ์ตูนท่ีมีการ

แทรกกลวิธีในการสร้างความหมายซ้อนท่ีซ่อนเร้นอยู่รวมถึงรูปลกัษณ์ท่ีสามารถหกัเหออกไปจาก

ความจริงหรือน้อยกวา่จริงจนสามารถก่อให้เกิดมขุตลกได้ 

  

 ในวิทยานิพนธ์ของประสพโชค (2540) ได้มีการกลา่วถึงแนวคิดของมขุตลกของ Polly 

Keener ไว้ดงันี ้

 

 Polly Keener (ประสพโชค นวพนัธ์ุพิพฒัน์ : 2540, 47) 

 

1. การเลน่สาํนวน (Puns) เลน่ตลกกบัคําท่ีมีรูปเสยีงคล้ายกนัแตต่า่งความหมายกนัต้อง

ขึน้กบัประสบการณ์การรับรู้ความหมายของผู้ด ูภาพท่ีดีจะช่วยให้การตีความหมายมากยิ่งขึน้ 

2. ตลกเจ็บตวั (Slapstick / Pratfalls) เลน่ตลกกับพฤติกรรมแบบเดิม เป็นตลกเวทียคุแรก   

3. การกลา่วเกินจริง (Hyperbole) อาจเป็นการบรรยายท่ีเกินจริงหรือภาพท่ีเกินจริงก็ได้ 

4. ความน้อยกวา่จริง (Understatement) ตรงกนัข้ามกบัการกลา่วเกินจริงโดยสามารถ

สร้างอารมณ์ขนัลกึ ๆ ให้แก่ผู้อ่าน 

5. บุคลกิท่ีผิดไปจากรูปแบบท่ีควรเป็น (Character doing something unusual for his 

or her type) เช่นคนสงูวยัแตเ่ต้นแบบวยัรุ่น  

6. การยดึเอาตามตวัอกัษร (Literalism) คนดจูะเกิดจินตนาการไปตามตวัอกัษรแบบคํา

ตอ่คําและผิดไปจากความหมายท่ีควรเป็น 

7. การพดูหรือความเห็นท่ีนา่หวัเราะ (The absurd remark) เหตผุลของความนา่หวัเราะ

อนัมาจากเร่ืองท่ีไม่เป็นความจริงอยา่งชดัเจน เก่ียวกบัความคลาดเคลือ่นหรือการให้ความสาํคญั

กบัสิง่ท่ีไม่ควรได้รับ 

8. คําถามหรือความเห็นท่ีโจ่งแจ้ง (The obvious question or comment) ซึง่ไม่มีใครคาด

วา่จะได้ยินเพราะโจ่งแจ้งเกินไป 

9. บุคลกิบางอยา่งท่ีไม่รู้ตวัซึง่ผู้อ่านสามารถสงัเกตเห็น (Character unaware of 

something the reader can see)  
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10. การเลน่กบัผลลพัธ์หรือนิสยัท่ีคาดเดาไว้ลว่งหน้า (Playing on condition reflexes 

and habits) เช่น เมียกลา่วคําวา่ไม่ก่อนท่ีสามีจะเอ่ยปากขอเสยีอีก 

11. ความหมายซ้อน (Double entendre) คําหรือข้อความท่ีมี 2 ความหมาย โดยมาจะ

เป็นคําผวนซึง่ผู้อ่านหลกีเลีย่งไม่ได้ท่ีจะคิดถึงความหมายท่ีแฝงอยู ่

12. ความไม่ลงรอย (Non sequitur) ข้อสรุปท่ีดเูหมือนมีเหตผุลไม่ลงรอยกบัความคิดเห็น

ท่ีมีอยูก่่อน คล้ายกบัการใช้คําวกวนหรือเลน่สาํนวนโวหาร  

13. สิง่ท่ีมีลกัษณะเหมือนมนษุย์ (Anthropomorphism) ใสพ่ฤติกรรมของมนษุย์ลงไปใส่

สิง่ท่ีมิใช่มนษุย์ 

14. มนษุย์ปลอบตวัเป็นสตัว์หรือสิง่ของ (Humans masquerading as animals or 

object) ตรงกนัข้ามกบัสิง่ท่ีมีลกัษณะเหมือนมนษุย์ 

15. ความไม่กลมกลนืหรือการไม่เข้ากบัยคุสมยั (Incongruous juxtaposition or 

anachronisms) เช่น เก้าอีห้ลยุส์วางในห้อง Pop Art 

16. การล้อเลยีนและการเลยีนแบบ (Parody and pastiche) เช่นการล้อเลยีนถากถาง

โดยเลยีนแบบงานท่ีมีช่ือเสยีง 

17. การเย้ยหยนั (Satire) การหวัเราะเยาะเย้ยในข้อผิดพลาด 

18 การย้อนกลบั (Reversal) ความคิดพืน้ ๆ ถกูมองให้แตกตา่งออกไปจากมมุมองของสิง่

ท่ีไม่นา่สนใจ  

19. ความกลวั (Fears) การขยายความกลวัให้มากเกินเหตจุนกลายเป็นจุดท่ีนา่หวัเราะ 

 20. สะท้อนภาพหรือตัง่คําถามในความเป็นผู้ เช่ียวชาญ (Echoing the expert or 

questioning the expert) การทําตวัเป็นผู้ เช่ียวชาญจากบุคคลท่ีไม่ใช่ผู้ เช่ียวชาญ 

 21. ผลสมผสานการอุปมาอุปมยัและการใช้ถ้อยคําผิด ๆ (Mixed metaphor and 

malapropisms) เป็นการเลน่กบัคําอีกแบบหนึง่ โดยนําเอาการอุปมาอุปมยัมาผสมผสานให้ผิดไป

จากความเดิมและไม่สมเหตสุมผล 

 22. การพดูกลบัตวัอกัษรโดยไม่ตัง้ใจ (Spoonerisms)  

 23. ข้อความท่ีขดัแย้งกบัความรู้สกึ (Paradox) คํากลา่วท่ีขดัแย้งในตวัเอง อาจจะขดัแย้ง

กนัโดยภาพหรือภาพกบัคําบรรยาย 

24. ความรู้จริงน้อยมาก (Little known facts) 
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25. ช่วงเวลาท่ีนา่อบัอาย (Embarrassing moments) สามารถรับรู้ถึงความอบัอายและ

พร้อมท่ีจะขําขนับุคคลอ่ืนท่ีกระทํานา่อบัอาย 

26. การจูงใจให้คิด (Suggestion) เป็นการสร้างจินตนาการนอกเหนือไปจากภาพหรือคํา

บรรยายของการ์ตนูท่ีได้บอกไว้ สามารถสือ่ไปถึงบางสิง่บางอยา่งโดยอาศยัพลงัของการชกัจูงให้

คิดตามซึง่ผู้อ่านจะสร้างภาพตลกขึน้ในใจตน 

27. ช่วงเวลาท่ีนา่สงสาร (Poor timing) แสดงออกโดยบุคลกิท่ีนา่ขํา เช่นพนกังานขายท่ี

ต้องแสดงกิริยาท่ีนอบน้อมทัง้ ๆ ท่ีกําลงัถกูสนุขัของลกูค้ากดั 

 

 ด้วยรูปแบบการนําเสนอด้วยรหัสการ์ตูน ความหักเหผิดเพีย้นไปจากความเป็นจริง

สามารถเกิดขึน้ได้โดยไม่ใช่เร่ืองผิดแปลกหรือขดักับความรู้สกึของผู้ ใช้งานหรือผู้ เห็นภาพการ์ตูน

นัน้ ซึง่ความผิดแปลกดงักลา่วจะสามารถกลายเป็นความตลกขบขนัเกิด ผู้วิจยัจึงจะนํามาใช้เทียบ

กบัเหลา่สต๊ิกเกอร์ไลน์แตล่ะตวัเพ่ือดวู่าผู้สร้างได้แทรกรหสัของมุขตลกเข้าไปในภาพหรือข้อความ

ท่ีปรากฏพร้อมกนัในสต๊ิกเกอร์ไลน์หรือไม่อยา่งไร 

 

 

6. แนวคิดเร่ืองการสือ่สารระหวา่งบุคคล ((Interpersonal Communication) 

  

 Dean Barnlund (นุจรินทร์ อัครเมฆโสภณ : 2552) กลา่วโดยสรุปว่า การสือ่สารระหวา่ง

บุคคล คือ การสื่อสารท่ีมีความเก่ียวข้องกับสถานการณ์ทางสังคมซึ่งมนุษย์ได้เผชิญหน้า มี

ปฏิสมัพนัธ์ด้วยการแลกเปลี่ยนทางสญัญาณทางวจันภาษาและอวจันภาษาโดยมีการเน้นไปถึง

ประการทัง้ 5 คือ  

1. ต้องมีคนอยา่งน้อย 2 คนในสถานการณ์นัน้ โดยทัง้สองฝ่ายตา่งรับรู้วา่มีบุคคลอ่ืนอยู่

ด้วย 

 2. มีการพึง่พาอาศยัในการสือ่สารระหวา่งกนั 

 3. มีการแลกเปลีย่นสาร 

 4. สารจะเข้ารหสัเป็นวจันภาษาหรืออวจันภาษา 

 5. ไม่มีรูปแบบท่ีแนน่อนในการสือ่สารระหวา่งบุคคล รวมถึงลกัษณะท่ีไม่เป็นทางการและ

สามารถปรับเปลีย่นได้ตลอด 
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 นอกจากนีย้งัได้อธิบายถึงหน้าท่ีของการสือ่สารระหวา่งบุคคลตามทฤษฎีของ Dance และ 

Larson ดงันี ้

 

1.การสื่อสารระหว่างบุคคลมีหน้าท่ีเช่ือมโยง (Linking Function) ระหว่างบุคคลกับ

สิ่งแวดล้อม มนุษย์สร้างและพฒันาความผูกพันทางวฒันธรรม สงัคม และสภาวะจิตใจกับโลก

ภายนอกของตนเอง จากการสื่อสารมนุษย์จะเห็นความแตกต่างระหว่างตนเองกับผู้ อ่ืนทําให้

มองเห็นด้วยวา่บุคคลอ่ืนมองเราอยา่งไร วิธีการนี ้เพราะใช้กระบวนการสือ่สาร 2 แบบ 

1.1 กระบวนการทําให้ผู้ อ่ืนคล้อยตาม (Assimilation) เช่น  เปลีย่นความคิด

เก่ียวกบับุคคลอ่ืนทนัทีท่ีรู้วา่ผู้ อ่ืนมีคา่นิยมขดักบัตน 

1.2 กระบวนการทําให้ผู้ อ่ืนยอมรับ (Accommodation) เป็นการเปลีย่นความคิด

เก่ียวกบัตนให้สอดคล้องกบัความรู้สกึท่ีผู้ อ่ืนมีต่อตนเอง 

 

 2. การสื่อสารระหว่างบุคคลมีหน้าท่ีไตร่ตรอง  คือการคิดในเชิงรวบยอด ใช้ความสามารถ

ในการจํา การวางแผน และการคาดคะเน รวมทัง้ประเมินคุณค่า ซึ่งการสื่อสารทําให้เราสามารถ

ทําสิ่งเหล่านีไ้ด้ มนุษย์สามารถคิดได้ไม่มีขีดจํากัด โดยอาศัยภาษาและความหมาย  มนุษย์นี ้

จินตนาภาพได้กว้างไกลไปกวา่สถานท่ีท่ีตนเองอยู่และเวลาท่ีตนอยู่ ซึ่งทําให้มนุษย์สามารถสร้าง

ภาพเก่ียวกบัคนอ่ืนได้แบะนําไปสูค่วามสามารถในการเข้าใจผู้ อ่ืน 

 

3.หน้าท่ีในการกําหนดกฎเกณฑ์ (Regulatory Function) มี 3 ลกัษณะ ได้แก่ 

 3.1 ให้ผู้ อ่ืนกําหนดพฤติกรรมตนเอง  

 3.2 กําหนดพฤติกรรมของตนเอง 

 3.3 กําหนดพฤติกรรมผู้ อ่ืน 

ถิรนันท์ อนวัชศิริงศ์ (การสื่อสารระหว่างบุคคล ,2526) ได้ให้คําจํากัดความของการ

สือ่สารระหวา่งบุคคลโดยสงัเขปไว้วา่ หมายถึงการถ่ายทอดความรู้ ความคิดความรู้สกึ และความ

ต้องการของผู้สง่ไปยงัผู้ รับสารและเกิดปฏิกิริยาตอบสนอง โดยปกติแล้วจะเป็นการสื่อสารด้วยการ

พดู โดยการท่ีผู้พดูและผู้ ฟังปรากฏตวัตอ่หน้ากนั และเป็นการสือ่สารแบบสองทาง ด้วยเหตนีุทํ้าให้

ผู้ ร่วมในการสือ่สารมีจํานวนน้อย อาจจะมี 2-6 คน จํานวนสงูสดุเป็นเทา่ใดขึน้อยูก่ับวา่การสือ่สาร

นัน้ยงัคงอยู่ในหลกัเกณฑ์ของการสือ่สารระหวา่งบุคคลทัง้ 3 ประการหรือไม่ โดยหลกัเกณฑ์ทัง้ 3 

ได้แก่     

1. ทกุคนท่ีร่วมในการสือ่สารจะต้องใกล้ชิดกนั  
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2. ทกุคนท่ีร่วมในการสือ่สารมีบทบาทเป็นทัง้ผู้สง่และผู้ รับสาร 

3. สารท่ีสือ่กนันัน้ประกอบด้วยวจันภาษาและอวจันภาษา 

โดยการสือ่สารระหวา่งบุคคลสามารถอธิบายด้วยแบบจําลอง (Model) ของ Schramm 

ทัง้ 3 แบบโดยปรากฏในภาพท่ี 3.1 ดงันี ้

 
ภาพท่ี 2.1 แบบจําลองการสือ่สารระหวา่งบุคคลของ Schramm แบบท่ี 1  

 
ภาพท่ี 2.2 แบบจําลองการสือ่สารระหวา่งบุคคลของ Schramm แบบท่ี 2 

 
ภาพท่ี 2.3 แบบจําลองการสือ่สารระหวา่งบุคคลของ Schramm แบบท่ี 3 

ทัง้ 3 ภาพอ้างอิงจาก Scharmn, W. (1954; citin Severin, W.J. & Tankard, J.W., Jr. 2001). 

Communication theories: Origins, methods, and used in mass media. (5th ed.). USA: 

Addison Wesley Longman, Inc. p.59.  

จากภาพแบบจําลองข้างต้นเป็นการอธิบายถึงบคุคลท่ีมีประสบการณ์ตา่งกนัพยายามท่ี

จะสือ่สารกนัปละมีปฏิสมัพนัธ์ตอ่กนั โดย 
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ภาพท่ี 2.1 ได้อธิบายถึงขัน้ตอนการสือ่สารซึง่ประกอบด้วย แหลง่สาร (Source) สง่สาร

ด้วยการเข้ารหสั (Encode) รหสันัน้จะเป็นสญัญาณท่ีรอการถอดรหสั (Decode) จากจุดหมาย

ปลายทาง  

 ภาพท่ี 2.2 สญัญาณท่ีเกิดขึน้จะเป็นการรวมเอาประสบการณ์ของทัง้สองใยเข้าด้วยกนั 

ซึง่ก็คือแหลง่ขา่วท่ีมีประสบการณ์มาอยา่งไรก็จะจําประสบการณ์จากทัง่ 2 ฝ่ายเข้าไว้ด้วยกนั 

 

 ภาพท่ี 2.3 เป็นวงจรการกฏิสมัพนัธ์กนัระหวา่งแหลง่ขา่วกบัเปา้หมายซึง่ตา่งฝ่ายตา่งผา่น

การเข้ารหสั ตีความ ถอดรหสั สง่สาร และรับสาร ซึง่จะวนเวียนสง่ผลกลบัไปหลบัมาเรียกได้วา่เป็น

วงจรของการแบง่ปันข้อมลู 

 

 ในการสือ่สารระหวา่งบุคคลนอกจากจะต้องใช้ถ้อยคําในการโต้ตอบแล้วยงัต้องใช้สิง่ท่ี

มิใช่ถ้อยคําอกัด้วย โดยถิรนนัท์ได้มองวา่อวจันภาษา (Non Verbal Communication) นัน้เป็นสิง่ท่ี

สาํคญัเพราะเป็นกระบวนการสือ่ความหมายท่ีเกิดขึน้อยูต่ลอดเวลาทัง้อากปักิริยาและการ

แสดงออกทาสหีน้าซึง่ทัง้หมดคือการสือ่สาร 

 อากปักิริยาทา่ทางมีสว่นชว่ยเสริมข้อมลูขา่วสารทําให้การสง่ออกไปมีความชดัเจนยิ่งขึน้ 

ทําให้ผู้พดูและผู้ ฟังเข้าใจตรงกันมากยิ่งขึน้  

 

 

พลวตัของความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล  

 

 พรทิพย์ เย็นจะบก ได้กลา่วถึงการสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลจะมีการเปลีย่นแปลง

ความสมัพนัธ์เกิดขึน้โดยมีอยู ่3 ขัน้ตอนได้แก่ 

 

 1.  ขัน้การเร่ิมสร้างความสมัพนัธ์ ถือเป็นขัน้ตอนแรกของการสร้างความสมัพนัธ์เพ่ือท่ีจะ

สร้างความคุ้นเคยก่อนนําไปสูค่วามสมัพนัธ์ท่ีลกึซึง้ตอ่ไป ซึง่ก็จะเป็นการพดูคยุหรือสนทนา 

ในเร่ืองสพัเพเหระทัว่ ๆ ไป 

      

2. ขัน้การรักษาความสมัพนัธ์ให้ยืนยาว หลงัจากท่ีเกิดความสมัพนัธ์ขึน้แรกก็จะก้าวเข้าสู่

ขัน้ของการรักษาความสมัพนัธ์นัน้ไว้ เพ่ือให้เกิดความยัง่ยืนและสมบูรณ์แบบ ซึ่งเป็นขัน้ตอนท่ีทํา

ได้ยากและต้องใช้ความพยายาม และมักจะต้องสร้างความสมดลุระหวา่งบุคคลให้เกิดขึน้ เพ่ือให้
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เข้าใจซึ่งกันและกัน และยังต้องใช้การเติมเต็มความคาดหวงัซึ่งกันและกันทําให้เกิดความรู้สึก

ทางบวกตอ่กนัและกนั ก็จะรู้สกึมีความคุ้มคา่ท่ีได้มีความสมัพนัธ์กนั 

  

3. ขัน้หยุดหรือเลิกความสัมพันธ์ท่ีมีต่อกัน ขัน้ตอนนีน้ับเป็นขัน้ถดถอยหลงัจากท่ีเกิด

ความสมัพนัธ์ในขัน้สงูสดุแล้ว โดยจะเป็นการยติุความสมัพนัธ์ แบ่งออกได้เป็น 2 ลกัษณะคือ การ

บอกหยุดความสมัพนัธ์ โดยทางตรง (Directness) ซึ่งเป็นการให้เหตผุลโดยตรงและอาจทําให้เป็น

การทําร้ายจิตใจอีกฝ่ายหนึ่งได้ อีกลักษณะหนึ่งคือการบอกหยุดความสัมพันธ์โดยทางอ้อม 

(Indirectness) เป็นการให้เหตผุลทางอ้อมเพ่ือเลีย่งการทําร้ายความรู้สกึของอีกฝ่ายหนึง่ 

 

นอกจากนีย้ังมีการกลา่วถึงลกัษณะการสื่อสารเพ่ือสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลซึ่ง

สามารถนํามาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาครัง้นี ้โดยมีการกลา่วถึงลกัษณะลกัษณะการสือ่สาร

เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลไว้ 3 ประการดงันี ้

 

1. การเร่ิมสร้างความสมัพนัธ์ 

  ในการสร้างความสมัพนัธ์กับผู้ อ่ืนนัน้ มีขัน้ตอนท่ีเก่ียวข้องอยู่หลายประการท่ีจะ

สามารถช่วยให้เกิดความสมัพนัธ์ เช่น การมีทศันคติท่ีดีต่อตวัเราเองเข้าใจตวัเอง การใช้ภาษาท่ีดี

ทัง้คําพูดและกริยาการแสดงออก ความมั่นใจในการเร่ิมต้นสนทนา การจดจําช่ือและให้

ความสาํคญัคูส่นทนา การเป็นผู้ ฟังท่ีดี การเปิดเผยตวัเองเพ่ือให้ผู้ อ่ืนรู้จกัตวัตนของเรา 

    

2. การสานตอ่ความสมัพนัธ์ 

  หลงัจากท่ีเกิดความสมัพนัธ์ขึน้แล้ว ควรจะต้องรักษาความสมัพนัธ์นัน้ไว้ ซึ่งก็มี

หลายวิธีการท่ีควรทําเช่น การสนใจเอาใจใสซ่ึง่กนัและกัน เห็นอกเห็นใจกัน การให้อภยัซึ่งกันและ

กัน ยอมรับข้อบกพร่องของอีกฝ่ายหนึ่ง เคารพสิทธิหน้าท่ี และการให้ความรักความเอือ้อาทร ก็

สามารถช่วยให้รักษาความสมัพนัธ์ไว้ได้ 

    

3. ลกัษณะการสือ่สารเพ่ือถนอมความสมัพนัธ์ให้ยืนยาว 

  การถนอมความสมัพนัธ์ให้ยืนยาวเป็นสิ่งท่ีทําได้ไม่ยาก หากแตว่่าควรต้องเข้าใจ

และเห็นความสาํคญัเช่นรู้จกัมีเวลาให้แก่กนัและกนั มองกนัในแง่ดี มีอารมณ์ขนับ้าง รักษาสญัญา

และชมคนอ่ืนให้เป็นการไม่วพิากษ์วิจารณ์คนอ่ืน เข้าใจความเป็นจริงของชีวิต ก็เป็นหนทางท่ีช่วย

ถนอมความสมัพนัธ์ได้ 
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จะสงัเกตได้ว่าทัง้ในด้านของพลวัตรของความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและลกัษณะการ

สือ่สารเพ่ือสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลนัน้มีความคล้ายคลงึกันในสว่นของการเร่ิม และสาน

ต่อความสมัพันธ์ แต่มีความแตกต่างในส่วนท้ายท่ีลกัษณะการสื่อสารเพ่ือสร้างความสัมพันธ์

ระหวา่งบุคคลจะมุ่งเร่ืองการถนอมความสมัพนัธ์ท่ีเกิดขึน้แล้วในระหวา่งบุคคลด้วยกนัเอง 

 

 ตามประเด็นของการศกึษาท่ีคาบเก่ียวกับเร่ืองการสื่อสารระหวา่งบุคคลเป็นเหตุผลหลกัท่ี

ผู้วิจยัได้อ้างอิงกรอบแนวคิดเร่ืองนี ้โดยจะนํามาศกึษาประเด็นของการสือ่สารท่ีสร้างความสมัพนัธ์

ของบุคคลด้วยกันเอง เพราะธรรมชาติของไลน์ถูกสร้างขึน้มาเพ่ือสนองต่อการสื่อสารท่ีข้ามเร่ือง

เวลา สถานท่ี และปัจจัยท่ีเคยเป็นปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสารระหว่างบุคคล และจะนํามา

ช่วยในการจดักลุม่ลกัษณะของความสมัพนัธ์กบัการสือ่สารโดยผา่นทางสต๊ิกเกอร์ไลน์อีกด้วย 

 

 

 

7.) แบบจําลองการสือ่สารของจาคอบสนั (Jakobson’s Model) 

 

Roman Jakobson (1896-1982) เป็นนักภาษาศาสตร์ชาวรัสเซียท่ีใหความสนใจเก่ียวกับ

โครงสร้างภายในของการสื่อสาร โดยกล่าวถึงองค์ประกอยทางการสื่อสารซึ่งสามารถจําแนก

ออกเป็น 6 มิติ คือ   

1. ผู้สง่สาร (Addresser)  

2. ผู้ รับสาร (Addressee)  

3. บริบท (Context)  

4. สาร (Message)  

5. ช่องทางการสือ่สาร (Channel)  

6. รหสั (Code)  

 

โดยเข้ารูปแบบจําลองดงัภาพนี ้ 
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ท่ีมา :  John Fiske. (1990). Introduction to Communication Studies, New York P.35 

 

ผู้สง่สาร (Addresser) สง่สาร (Message) ไปยงัผู้ รับสาร (Addressee) ซึง่สารจะกลา่วถึง

บางสิ่งบางอย่างมากกว่าเป็นแค่ตวัสารเองซึ่งเรียกว่า “บริบท” (Context) หมายถึงสถานการณ์ท่ี

เกิดขึน้ระหว่างการสื่อสารซึ่งเป็นองค์ประกอบท่ีเช่ือมโยงระหวา่งผู้สง่และผู้ รับสารสามารถเป็นท่ี

เข้าใจได้ของผู้ รับสาร การติดตอ่ (Contact) หมายถึงช่องทางในการสื่อสาร (Channel) หรือวิธีการ

ท่ีผู้ รับสารจะสามารถรับรู้ข้อมูบข่าวสารนัน้ ๆ ได้ และ รหัส (Code) หมายถึงภาษาท่ีใช้ในการ

สื่อสาร หรือสัญ ลักษณ์ ต่างๆ  ท่ี เข้าใจความหมายร่วมกันในสังคม  ท่ี เรียกว่า  “รหัสทาง

สงัคม” (Social Code)   

  

Jakobson ยั ง ไ ด้ อ ธิ บ า ย เพ่ิ ม เ ติ ม เ ก่ี ย ว กั บ ห น้ า ท่ี ข อ ง ก า ร สื่ อ ส า ร  (Functions of 

Significance) โดยแบง่ออกเป็น 6 หน้าท่ีดงันี ้ 

1. หน้าท่ีถ่ายทอดอารมณ์ (Emotive function) หมายถึง หน้าท่ีแสดงอารมณ์ความรู้สึก 

ทศันคติของผู้ สง่สาร (Addresser) ซึ่งทําให้เกิดการสร้างสารท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะบุคคล

และชีใ้ห้เห็นความสมัพนัธ์ระหวา่งขา่วสารกับผู้สง่สารว่า ผู้สง่สารมีความรู้สกึนกึคิดท่ีจะ

ถ่ายทอดหรือเข้ารหสั (Encode) ลงในขา่วสารในลกัษณะใด เช่น บทกวีเก่ียวกบัความรัก 

การแสดงออกทางอารมณ์จึงสําคัญ  ขณะท่ีการรายงานข่าวการแสดงอารมณ์จะถูก

ควบคมุ  

2. หน้าท่ีในการอ้างอิง (Referential function) หมายถึง หน้าท่ีชีใ้ห้เห็นถึงความสัมพันธ์

ระหวา่งตวัข่าวสารกับสิ่งท่ีอ้างถึงในบริบท (Context) ต่าง ๆ เช่น สีสญัญาณไฟจราจร สี

แดง หมายถึง ต้องหยุดรถ ในขณะท่ีสแีดงของสวิตช์เคร่ืองใช้ไฟฟา้ หมายถึง เคร่ืองใช้นัน้

กําลงัทํางานอยู ่ 

3. หน้าท่ีเชิงสนุทรียภาพ (Poetic function) เป็นหน้าท่ีเชิงสนุทรียะในสาร (Message)  

ชีใ้ห้เห็นความสมัพนัธ์ระหว่างข่าวสารกับตวัของขา่วสารเอง คือ สามารถสือ่ความหมาย

ด้วยตวัมนัเอง  
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4. หน้าท่ีดําเนินการ (Phatic function) หมายถึง หน้าท่ีในการสร้างความสมัพันธ์ระหว่างผู้

ส่งสาร (Addresser) กับผู้ รับสาร (Addressee) ทําให้การสื่อสารเกิดขึน้ และชีใ้ห้เห็น

ขัน้ตอนว่าเม่ือใดจะเร่ิมการสื่อสา รหยุดการสื่อสาร หรือแสดงการยืนยนัว่าตนเป็นพวก

เดียวกัน ซึ่งเป็นหน้าท่ีของภาษาในขัน้ตอนของการติดต่อ (Contact) ทําให้เกิดการ

เช่ือมโยงทางกายภาพและทางจิตใจระหวา่งผู้สง่สารกบัผู้ รับสาร  

5. หน้าท่ีเสริมความหมาย (Metalinguistic function) หมายถึง หน้าท่ีของรหสั (Code) ท่ีใช้

ในการสือ่ความหมาย ชีใ้ห้เห็นลกัษณะการเพ่ิมความหมายให้แก่สญัลกัษณ์เพ่ือทําให้ผู้ รับ

สาร (Addressee) เข้าใจสญัลกัษณ์หรือขา่วสารนัน้งา่ยขึน้  

6. หน้าท่ีกํากับควบคุม  (Conative function) เป็นหน้าท่ี ท่ีกระตุ้ นการกระทําของผู้ รับ

สาร (Addressee) ชีใ้ห้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างข่าวสารกับผู้ รับสารว่า ผู้ รับสารมี

ปฏิกิริยาตอ่ขา่วสารท่ีได้รับอยา่งไร  

 

จากองค์ประกอบของทัง้ 6 หน้าท่ีสามารถเข้ารูปแบบจําลองดงัภาพนี ้ 

 
ท่ีมา :  John Fiske. (1990). Introduction to Communication Studies, New York P.35 

 

  จากแบบจําลองการสือ่สาร Jakobson ท่ีผู้วิจยัเลง็เห็นถึงความสอดคล้องท่ีสามารถช่วย

ในการอธิบายการใช้สต๊ิกเกอร์ไลน์เพ่ือสือ่สารทัง้ด้านเนือ้หาและอารมณ์ตา่ง ๆ ของผู้สง่สาร จึงมี

ความประสงค์นําเข้ามาใช้ในการศกึษาครัง้นี ้

 

 

 

8.) แนวคิดด้านวจันกรรม (Speech Act) 

 

 อรวรรณ ปิลนัธ์โอวาท (2546) ได้กลา่วถึงแนวคิดทฤษฎีวจันกรรมว่าเป็นการจดักลุม่ของ

ความตัง้ใจในการสือ่สารอยา่งเป็นระบบ และศกึษาว่าความตัง้ใจในการสือ่สารเหลา่นัน้ถกูใสร่หสั
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อย่างไรในบริบทต่าง ๆ กัน นักปราชญ์ทาง การสื่อสารท่ีศึกษาทางด้านนีมี้ 2 คน คือ John L. 

Austin (1962) และ John R. Searle (1969) ซึ่งทัง้สองตัง้สมมติฐานว่า การเปล่งข้อความทาง

ภาษาสามารถก่อให้เกิดกิจกรรมทางการสื่อสาร เช่น การถามคําถาม การออกคําสัง่ การขอขมา 

การขอบคณุ ฯลฯ  

 เราไม่ได้ใช้ภาษาเพียงเพ่ือต้องการนําเสนอข้อเท็จจริงเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งเท่านัน้ แตต้่องการ

การกระทําอย่างใดอยา่งหนึง่ตามมาด้วย การตีความหมายของภาษาจึงควรคํานึงถึงเจตนาของผู้

พูดด้วยว่าบ่งบอกถึงการกระทํา (performative) อย่างไร ซึ่งในแต่ละข้อความจะมีการกระทํา 3 

ชนิด (Austin, 1962 อ้างใน นชุนารถ เพ็งสริุยา, 2549, น. 8) คือ 

 

 1. วัจนกรรมตามคําตรง (Locutionary act) คือ สิ่งท่ีผู้พูดพูดขึน้มา ประกอบด้วย ภาค

ประธานและภาคแสดง เป็นการกล่าวถ้อยเพ่ือสื่อความตามรูปภาษา ผู้พูดต้องการให้ข้อมูล 

รายละเอียด และบอกเลา่ข้อเท็จจริง 

 2. วจันกรรมปฏิบติั (Illocutionary act) คือ สิง่ท่ีข้อความบอกการกระทําของคนพดู ขึน้อยู่

กบัความตัง้ใจของคนพดู และผู้ ฟังสามารถหาความหมายได้จากบริบทตา่ง ๆ ท่ีนา่จะเป็นไป ได้ว่า

ผู้พูดต้องการสิ่งใด เช่น บ่งบอก ถาม สัง่ สญัญา ฯลฯ วจันกรรมชนิดนีคื้อ สิ่งท่ีคนพูดกระทํา ใน

การพดูข้อความนัน้ เช่น ครูพดูวา่ เปิดหนงัสอืหน้า 20 สิง่ท่ีผู้พดูกระทําคือ สัง่ (Directive) 

 3. ผลวจันกรรม (Perlocutionary act) คือ การแสดงผลของถ้อยคําท่ีกลา่วออกมา โดยผู้

พดูคาดหวงัวา่ผู้ ฟังเข้าใจถึงเจตนาของผู้พูด แล้วกระทําบางอยา่งตามเจตนาของผู้พูด เช่น เม่ือผู้

พูดกลา่วประโยค “เปิดหนังสือหน้า 20” ผู้พูดคาดหวงัว่า ผู้ ฟังจะต้องหยิบหนังสือและเปิดไป ท่ี

หน้า 20 หากผู้ ฟังเปิดหนังสือตามท่ีผู้ พูดบอกนั่นแสดงว่าถ้อยคําท่ีใช้มีพลังผลวัจนกรรม 

(perlocutionary force) 

 

 ตามกรอบแนวคิดเร่ืองวัจนกรรมท่ีอ้างมานัน้ผู้ วิจัยจะนํามาช่วยในการศึกษาความ

ต้องการหรือเจตนาท่ีแฝงหรือแอบแฝงในตวัสต๊ิกเกอร์ไลน์ ซึง่การสง่แตล่ะครัง้นัน้สต๊ิกเกอร์ไลน์ทํา

หน้าท่ีให้เพียงข้อมลู ข้อเท็จจริง หรือให้บางสิง่บางอยา่งแอบแฝงเข้าไปด้วย หรือคาดหวงัอะไรจาก

ผู้ รับกลบัมาซึง่ผู้ใช้งานทัง้ฝ่ังผู้สง่หรือผู้ รับอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็เป็นได้   

 

จากแนวคิดและทฤษฎีท่ีอ้างมานัน้ ผู้วิจัยเห็นถึงความเก่ียวข้องตามข้อสมมติฐานในการ

ประกอบสร้างสต๊ิกเกอร์ไลน์ให้ใหสามารถสื่อความหมายได้ทัง้ด้านอารมณ์ความรู้สึกท่ีผ่าน

รูปลกัษณ์ของตวัคาแรคเตอร์การ์ตูนท่ีแสดงสีหน้า ท่าทาง และเนือ้หาสาระด้วยข้อความอนัเกิด

จากเหลา่สญัญะและเคร่ืองหมายต่าง ๆ มาร้อยเรียงกันผา่นการจัดการด้วยรหสัทัง้เชิงเสมือนและ
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เชิงตรรกลกัษณ์รวมถึงรหสัทางสงัคม ธรรมเนียมและหรือประเพณีท่ีให้ความหมายมีความกระชับ 

ชดัเจนสาํหรับนําไปใช้ในการสือ่สารระหวา่งบุคคล และเพ่ือแสดงให้เห็นว่าสต๊ิกเกอร์ไลน์แต่ละตวั

สามารถผนัแปรความหมายไปตามบริบท 



บทท่ี 3  

 

ระเบียบวิธีวจิยั 

 

 ในการวิจัยเร่ือง "การใช้รหสัของสต๊ิกเกอร์ไลน์ในการสื่อสารระหว่างบุคคล" เป็นการวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) ท่ีผู้ วิจัยมีฝังตัวกับเร่ืองท่ีศึกษาพร้อมใช้การพรรณนาในการ

อภิปรายข้อมูลและผลการวิเคราะห์ท่ีได้ สําหรับหัวข้อดังกล่าวนับได้ว่ามีความใกล้ชิดกับผู้ วิจัยใน

ระดบัหนึ่ง เน่ืองจากตวัผู้วิจัยเองก็เป็นหนึ่งในผู้ ใช้งานแอพพลิเคชั่นไลน์และใช้สต๊ิกเกอร์ไลน์ในการ

สื่อสารระหว่างคู่สนทนาเช่นกนั จึงสามารถอาศยัการสงัเกตลกัษณะการใช้ของตนเองและบุคคลรอบ

ข้างจึงเห็นควรใช้โอกาสดงักลา่วในการแสวงหาข้อมูลทัง้แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการกับผู้ให้

ข้อมลูหลกั (Key Informant) เพ่ือนํามาวิเคราะห์การประกอบสร้างความหมายในสต๊ิกเกอร์ไลน์ตอ่ไป  

 

3.1 แหลง่ข้อมลูในการวจิยั 

 ในการศกึษาครัง้นีผู้้วิจยัได้มีแหลง่ข้อมลูประกอบด้วยกนั 2 แหลง่ ได้แก่ 

 

3.1.1 แหลง่ข้อมลูประเภทผลงาน (สต๊ิกเกอร์ไลน์) 

3.1.2 แหลง่ข้อมลูประเภทบุคคล 

  

3.2 การเก็บรวมรวมข้อมลู 

 หลงัจากทราบแหลง่ในการเก็บข้อมลูแล้วผู้วิจยัได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมลูเพ่ือนํามาทําการ

วิเคราะห์ตามลาํดบัตอ่ไป โดยจะขออธิบายการเก็บข้อมลูดงันี ้

 

3.2.1 การเก็บข้อมลูประเภทผลงาน (สต๊ิกเกอร์ไลน์)  

 

 ผู้วิจัยเข้าถึงข้อมูลนีผ้่านทาง http://creator-mag.line.me/th ซึ่งเป็นเว็บไซต์ทางการของไลน์

ประเทศไทย (LINE Thailand Official Website) ท่ีประกาศรายช่ือผลงานสต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีได้รับความ

นิยม (Popular) จากการดาวน์โหลด (Download) ในแตล่ะสปัดาห์ โดยผู้วิจยัใช้การบนัทกึช่ือและภาพ

สต๊ิกเกอร์ไลน์จากผลงานท่ีปรากฏในแต่ละสปัดาห์ซึ่งกระทําอย่างสม่ําเสมอมีการทําเอกสารเพ่ือ

เทียบเคียงทางสถิติเบือ้งต้นเพ่ือตรวจสอบและเทียบเคียงอันดบัท่ีเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา
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ระหวา่งเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2559 โดยเก็บข้อมลูได้ทัง้สิน้จํานวน 14 ชุดท่ี

มีอัตราการคงอยู่ในอันดับยาวนานเกิน 5 สปัดาห์ขึน้ไป ทัง้นีผู้้ วิจัยต้องแจ้งเสียก่อนว่าในช่วงเดือน

ตลุาคม พ.ศ. 2559 ด้วยการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิูพลอดุลยเดช บรม

นาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลท่ี 9) ทําให้ทางเว็บไซต์ฯ เว้นวรรคการประกาศข้อมลูอันดบัไปชัว่คราวจึง

สามารถรวบรวมสต๊ิกเกอร์ไลน์ได้ในจํานวนท่ีระบ ุสําหรับภาพรวมผู้วิจยัมีความพงึพอใจในข้อมูลท่ีได้

เน่ืองจากข้อมลูท่ีเป็นดิจิทลั (Digital) ทําให้การเข้าถึงนัน้สะดวกและไม่มีคา่ใช้จ่าย เพียงแตต้่องอาศยั

เวลาและความสม่ําเสมอในการเก็บและช่องทางในการประกาศข้อมูลนัน้ก็เป็นท่ีไว้วางใจจากข้อมูลท่ี

ได้ 

 

อนึ่ง หลังจากการรวบรวมข้อมูลผนวกกับคําแนะนําของคณะกรรมการหลังการสอบ

วิทยานิพนธ์ผู้ วิจัยได้คัดกรองข้อมูลประเภทผลงานโดยเลือกเฉพาะผลงานสต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีผู้ วิจัย

สามารถติดตอ่กบัเจ้าของผลงานได้โดยตรงเทา่นัน้ เพ่ือขอสมัภาษณ์ประเด็นในการประกอบสร้างและ

การใช้รหัสท่ีจะปรากฏในบทท่ี 4 ต่อไป ทัง้นีมี้ผลงานท่ีใช้ศึกษาจํานวนทัง้สิน้ 5 ชุด โดยผู้ วิจัยจะ

นําเสนอไปทีละชุดเร่ิมจากผลงานชุดท่ี 1 ดงันี ้

 

ชุดท่ี 1 หมีขอ (Bear Please) 

 

 สต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีใช้ลกัษณะรูปร่างของสตัว์อย่าง “หมี” มาเป็นตวัสื่อความหมายตา่ง ๆ ท่ีเกิด

จากการแสดงอารมณ์บนใบหน้าและข้อความ โดยอาศยัการเลียนแบบพฤติกรรมของมนุษย์ ในชุดมี

ทัง้สิน้ 40 แบบ 
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ภาพท่ี 3.1 เหลา่คาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์ไลน์ชุดหมีขอ (Bear Please) 

 

 

 

 

 

ชุดท่ี 2 นีแ้ฟนนะ (I’m your girlfriend) 

 

 ตัวการ์ตูนผู้ หญิงถูกนํามาเป็นคาแรคเตอร์หลักในสต๊ิกเกอร์ไลน์ชุดนี  ้ ผนวกกับช่ือของ

สต๊ิกเกอร์ไลน์สะท้อนให้เห็นถึงบริบทของการใช้งานระหวา่งคู่สนทนาท่ีควรอยู่ในสถานะของการหรือ

คนรักเป็นสว่นใหญ่ในชดุมีทัง้สิน้ 40 แบบ 
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ภาพท่ี 3.2 เหลา่คาแรคเตอร์ในสต๊ิกเกอร์ไลน์ชุด นีแ้ฟนนะ (I’m your girlfriend) 

ชุดท่ี 3  น่ีเมียนะ (Her is Wife) 
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 คาแรคเตอร์หลกัของสต๊ิกเกอร์ไลน์ชุดนีเ้ป็นหญิงสาวท่ีมีคู่รัก (สามี) จะเห็นได้ว่าข้อความ ท่ี

ปรากฏอยู่สว่นใหญ่เป็นข้อความท่ีใช้สื่อสารเฉพาะบุคคล (สื่อสารกับสามี) ในโอกาสหรือสถานการณ์

อนัหลากหลาย ในชุดมีทัง้สิน้ 40 แบบ 

 

 

 
ภาพท่ี 3.3 เหลา่คาแรคเตอร์ในสต๊ิกเกอร์ไลน์ น่ีเมียนะ (Her is Wife) 

ชุดท่ี 4  หวักลมดุ๊กด๊ิก The Circle Dukdik 
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 การลดทอนความเหมือนหรือความละเอียดของใบหน้าและตวัมนุษย์ถกูนํามาใช้ในการสร้าง

คาแรคเตอร์สต๊ิกเกอร์ไลน์ชุดนี ้ในทุก ๆ คาแรคเตอร์จะมีข้อความปรากฏร่วมอยูด้่วยเพ่ือเป็นตวักรอบ

ของความหมาย ในชุดมีทัง้สิน้ 40 แบบ 

 

 

 
ภาพท่ี 3.3 เหลา่คาแรคเตอร์ในสต๊ิกเกอร์ไลน์ หวักลมดุ๊กด๊ิก (The Circle Dukdik) 
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ชุดท่ี 5 น่ีคือผวั (Here is Husband 

 

 คาแรคเตอร์ในชุดนีมี้ความเก่ียวพันธ์กับคาแรคเตอร์ในสต๊ิกเกอร์ไลน์ชุด Her is wife  โดย

สต๊ิกเกอร์ไลน์ชุดนี ้ (Here is Husband) เน้นมายงัผู้ใช้ท่ีเป็นเพศชายท่ีเป็นเสมือนตวัแทนของกลุม่ผู้ ใช้

ท่ีอยูใ่นสถานะของสามี ในชุดมีทัง้สิน้ 40 แบบ 
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ภาพท่ี 3.5 เหลา่คาแรคเตอร์ในสต๊ิกเกอร์ไลน์ น่ีคือผวั (Here is Husband) 
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3.2.2 การเก็บข้อมลูประเภทบุคคล  

 

ผู้วิจัยจะใช้การสมัภาษณ์แบบเจาะลกึจากผู้ ให้ข้อมูลหลกั (Key Informant) ท่ีได้มีการติดต่อ

ไว้ลว่งหน้า โดยบุคคลดงักลา่วตา่งมีผลงานสต๊ิกเกอร์ไลน์เป็นของตนเองทัง้สิน้และผู้ ท่ีเข้าใจในวิธีการ

สร้างสรรค์สต๊ิกเกอร์ต่าง ๆ  ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือ สว่นหนึ่งผู้วิจัยมองว่าการประกาศตวัท่ีชดัเจนของ

ผู้วิจยัวา่เป็นใคร กําลงัทําอะไร ต้องการข้อมลูอะไร เป็นสว่นช่วยในการตดัสนิใจของผู้ ให้ข้อมลูหลกัแต่

ละท่านว่าจะให่ข้อมูลหรือไม่ และสว่นหนึ่งคือผู้วิจัยอาศัยความเป็นบุคลากรของสถาบันการศึกษา 

(มหาวิทยาลยั) ในการเพ่ิมความน่าเช่ือถือเม่ือทําการติดต่อพร้อมแนบเอกสาร สําเนาบตัรประจําตวั

บุคลากรและท่ีอยู่เว็บไซต์ (URL) ของภาคหน่วยงานท่ีสงักัดเข้าไปด้วยเสมอ ซึ่งอาจจะก่อเกิดความ

เกรงใจจากผู้ ให้ข้อมูลจนส่งผลให้การสมัภาษณ์นัน้เป็นไปโดยง่ายก็เป็นได้ ทัง้นีผู้้ วิจัยอาศัยช่อง

ทางการออนไลน์ อาทิ อีเมล (E mail) เฟซบุค (Facebook) เป็นสําคญั รวมถึงการสง่ข้อความทิง้ไว้รอ

จนกวา่ผู้ให้ข้อมลูหลกัสะดวกในการให้คําตอบและไม่เป็นการกดดนัทัง้ผู้สมัภาษณ์และผู้ถกูสมัภาษณ์ 

ซึง่การศกึษาครัง้นีส้ามารถติดตอ่ผู้ให้ข้อมลูหลกัได้ดงันี ้

 

 3.1 สญัญา เลศิประเสริฐภากร (โอไซโล)  

 

 นกัออกแบบคาแรคเตอร์ ไซโลสตดิูโอ (Zylostudio) เจ้าของผลงานสต๊ิกเกอร์

ไลน์ “ติดลม ห้อยเวหา” สต๊ิกเกอร์ไลน์ฝีมือคนไทยรุ่นแรกท่ีสามารถจดัจําหนา่ยและมี

ยอดดาวน์โหลดสูงสุดตัง้แต่วันแรกท่ีวางจําหน่าย (4 มิถุนายน 2557) โดยผู้ วิจัยมี

โอกาสได้ชมการให้สมัภาษณ์ผ่านทางรายการโทรทศัน์เก่ียวกับผลงานทางสต๊ิกเกอร์

ไลน์ของคณุสญัญา และในช่วงท้ายรายการได้ปรากฏช่องทางการติดตอ่ ผู้วิจยัจึงทํา

การติดตอ่เพ่ือขอรับการสมัภาษณ์ผา่นทางอีเมล ซึง่ก็ได้รับการตอบรับกลบัมาภายใน 

1 สปัดาห์ แต่อุปสรรคคือผู้ สมัภาษณ์ (ผู้ วิจัย) และผู้ ให้สมัภาษณ์ไม่ค่อยมีเวลาท่ี

ตรงกันนกั ผู้วิจัยจึงทําการรวบรวมคําถามและพูดคุยผ่านทางอีเมลแทน กลา่วโดย

สรุปคือการได้มาซึง่บทสมัภาษณ์นีใ้ช้เวลาร่วมเดือนซึง่อาจจะต้องอาศยัความอดทน

และอาศยัความพยายามในการติดต่อไปบ่อยครัง้มิให้ผู้ ให้สมัภาษณ์หลงลืม แต่ข้อดี

ของการติดต่อผ่านทางเมลนัน้คือการสอบถามข้อมูลเพ่ิมได้มากกวา่ 1 ครัง้และการ

พิมพ์คําถามแทนการพูดคุยด้วยวาจาทําให้ผู้ วิจัยมีเวลาในการปรับคําให้กระชับ

เหมาะสมและเข้างา่ย 
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ด้วยความท่ีผลงานของคณุสญัญาไม่ได้ปรากฏในผลงานท่ีนํามาศกึษาสง่ผล

ให้ผู้วิจัยต้องระมัดระวงัในการเรียบเรียงคําถามและพยายามไม่พาดพิงไปถึงผลงาน

ชิน้อ่ืน ๆ เพราะเกรงว่าจะเกิดแรงต่อต้านจากผู้ ให้สมัภาษณ์และเสียโอกาสในการ

ได้รับข้อมลูอนัเป็นประโยชน์ไป จากการสมัภาษณ์บุคคลทา่นนีผู้้วิจยัมีความพงึพอใจ

เพราะได้เห็นมุมมองเร่ืองการใช้ตวัเองเป็นต้นแบบในการสร้างคาแรคเตอร์ รวมถึง

มมุมองในการวางแผนในการเลอืกความหมายของภาพสต๊ิกเกอร์ไลน์แตล่ะตวั    

 

 

 3.2 คมสนั ฟักสกลุ  

 

 เจ้าของผลงานสต๊ิกเกอร์ไลน์ “Bear Please” (หมีขอ) และเจ้าของรางวัล 

Rising Star ประจําเดือนพฤศจิกายน 2558 และเจ้าของรางวัลสต๊ิกเกอร์ท่ีมียอด

ดาวน์โหลดสูงสุดของโครงการ Rising Star ประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 

เน่ืองจากทางเว็บไซต์ของไลน์ประกาศรายช่ือผู้ ได้รับรางวัล Rising Star เป็นระยะ

พร้อมทัง้บทสมัภาษณ์เก่ียวกับมุมมองในการสร้างสรรค์และผลงานของแต่ละคนใน

เบือ้งต้นแต่ไม่ปรากฏช่องทางการติดต่ออย่างใด เม่ือผู้ วิจัยได้เห็นการประกาศผล

ดังกล่าวจึ งลองนํา ข้อมูลของคุณคมสันไปค้นหาใน  Google จนพบเฟซบุค 

(Facebook) สว่นตวัผู้วิจยัจึงสง่ข้อความสว่นตวั (inbox) เพ่ือแสดงตวัประจุดประสงค์

ไป โดยต้องใช้เวลาพกัหนึง่กวา่จะได้รับการตอบกลบัและเร่ิมสือ่สารกนั  

 ในการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลกัท่านนีผู้้ วิจัยสามารถสอบถามจากผลงาน

โดยตรง โดยการสมัภาษณ์นัน้ได้อาศยัทางระบบออนไลน์เป็นหลกั เน่ืองจากอุปสรรค

ทางเวลาและสถานท่ีในการพบเจอ แต่อย่างไรก็ได้รับความร่วมมือในการให้ข้อมูล 

จากการสมัภาษณ์คณุคมสนัได้ข้อมลูท่ีนา่สนใจและเป็นประโยชน์ตอ่การนําไปศึกษา

โดยเฉพาะสต๊ิกเกอร์ไลน์ในกลุ่มท่ีติดอันดับแบบเดียวกัน จากประสบการณ์ท่ีได้

สมัภาษณ์มากับบุคคลก่อนหน้านีทํ้าให้ผู้วิจัยรู้จักเตรียมคําถามมากยิ่งขึน้เพ่ือให้ได้

ข้อมูลท่ีครบถ้วนภายในการสมัภาษณ์เพียงครัง้เดียว ซึ่งผลท่ีได้ก็เป็นท่ีน่าพอใจของ

ผู้วิจยัเอง 

 

 3.3 กิตติ รุจิการนสุรณ์ 
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 เจ้าของผลงานสต๊ิกเกอร์ไลน์ “ น่ีแฟนนะ” (I'm your girlfriend) หนึ่งใน

สต๊ิกเกอร์ไลน์ยอด จากการเก็บข้อมูลของผู้วิจัยพบว่าผู้ ให้ข้อมูลรายนีย้งัคงผลิตผล

งานสต๊ิกเกอร์ไลน์ออกมาอย่างต่อเน่ืองและยงัได้รับการตอบรับจากยอดการดาวน์

โหลดจากผู้ใช้งานจนได้รับรางวลั Rising Star เม่ือเดือนเมษายน 2560 ด้วยผลงานท่ี

หลากหลายและแพร่หลายทําให้การค้นหาช่ือคณุกิตติไม่ใช่เร่ืองยาก แตเ่ม่ือติดต่อได้

แล้วคุณกิตติพูดเพ่ือกันตวัเองตัง้แต่แรกว่าจะไม่ให้ข้อมลูในด้านรายได้หรือการเงินท่ี

ได้จากการทําสต๊ิกเกอร์ไลน์ขายโดยเด็ดขาด ดงัท่ีผู้วิจยักลา่วข้างต้นวา่การแจ้งให้ชัด

ว่าผู้ วิจัยมาเพ่ือจุดประสงค์ใด ต้องการข้อมูลอะไร แค่ไหนจะเป็นตัวช่วยในการ

ตัดสินใจของผู้ ให้ข้อมูลหลกัได้เป็นอย่างดี เม่ือผู้ วิจัยบอกว่าการขอข้อมูลนีไ้ม่ได้มี

สว่นของรายได้แต่อย่างใดทําให้คุณกิตติยินดีในการให้ข้อมลูแต่เป็นการแลกเปลีย่น

ผา่นทางอีเมลเฉกเช่นทา่นอ่ืน 

 โดยวิธีการนัน้ผู้วิจัยได้สง่คําถามไปยงัเมลตามท่ีตกลงกันและได้รับคําตอบ

กลบัมาในเวลาท่ีนานพอสมควร แตด้่วยข้อมลูท่ีครบถ้วนจากประสบการณ์ในการตัง้

คําถามท่ีครอบคลมุหลายมมุมองในคําถามเดียวทําให้ผลท่ีได้จากการสมัภาษณ์เป็น

ท่ีนา่พอใจ และใช้การสอบถามเพียงครัง้เดียวการสมัภาษณ์จึงยติุลง  

 

 3.4 กษิดิย์ ประสทิธ์ิ 

 เจ้าของผลงานสต๊ิกเกอร์ไลน์ “คนอะไรเป็นแฟนหมี” แม้ในกลุ่มข้อมูลของ

การศึกษานีจ้ะไม่มีผลงานสต๊ิกเกอร์ไลน์ชุดดงักลา่วแต่ด้วยผลงานท่ีเป็นท่ีรู้จักและ

นิยมของกลุ่มคนโดยเฉพาะแฟนเพจ “คนอะไรเป็นแฟนหมี” ทางเฟซบุคทําให้เป็น

จุดเร่ิมต้นของการสร้างสรรค์เป็นผลงานสต๊ิกเกอร์ไลน์  

 เม่ือเดือนตุลาคม 2559 ทางแฟนเพจไอสตูดิโอ (iStudio) แจ้งข่าวว่าคุณ

กษิดิย์จะมาสาธิตสนิค้าท่ีสาขาสยามพารากอน (SIAM PARAGON) เม่ือผู้วิจยัทราบ

ข่าวจึงได้ทําการลงช่ือเข้าร่วมงานเพ่ือหวงัว่าจะได้พบกับเจ้าตวัจริง ๆ หลงัจากร่วม

กิจกรรมจนเสร็จผู้ วิจัยพยายามหาโอกาสในการแสดงตัวว่าเป็นใครและต้องการ

ข้อมลูสว่นใดโดยได้ทิง้นามบตัรไว้ให้แก่คณุกษิดิย์และแลกเปลีย่นอีเมลเพ่ือใช้ในการ

ติดต่อเพ่ือขอข้อมูลต่อไป แต่ในขณะเดียวกันก็ได้พูดคุยซึ่งหน้าเพ่ือแลกเปลี่ยน

มุมมองเก่ียวกับสต๊ิกเกอร์ไลน์กันบ้างในระยะเวลาสัน้ ๆ และหลงัจากนัน้ผู้ วิจัยจึง
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รวบรวมคําถามและสง่ไปยงัผู้ ให้สมัภาษณ์ทางอีเมล ในช่วงแรกนัน้ไม่ได้รับการตอบ

รับใด ๆ จากผู้ ให้สมัภาษณ์ จนผู้วิจัยต้องโทรไปยํา้เตือนให้ช่วยตอบคําถามซึ่งก็ยัง

ต้องรอคําตอบอีกราว 2-3 วนัจึงได้ข้อมูลนัน้กลบัมา เม่ืออ่านข้อมลูท่ีได้แล้วนัน้ก็เป็น

ท่ีน่าพอใจเน่ืองจากข้อมลูท่ีครบถ้วนตามท่ีผู้วิจยัต้องการ นอกจากนีผู้้ วิจยัยงัติดตาม

ผลงานจากแฟนเพจคนอะไรเป็นแฟนหมีพร้อมทัง้ซือ้สต๊ิกเกอร์ไลนNชุดนีไ้ว้ในเคร่ือง

ของผู้วิจยัด้วย โดยท่ีขณะอ่านข้อมลูท่ีได้ผู้วิจยัยงัสามารถกลบัมาดภูาพสต๊ิกเกอร์ไลน์

ในเคร่ืองของตนเองประกอบเพ่ือเข้าใจกระบวนการติดและสร้างสรรค์ผลงานอีกด้วย 

   

 3.5 ลทัธสทิธ์ิ ทวีสขุ 

 

 อาจารย์ประจําภาควิชาสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม 

ผู้ เช่ียวชาญทางด้านการออกแบบและเขียนการ์ตนู เจ้าของผลงานสต๊ิกเกอร์ไลน์ “เสอื

น้อย” และเป็นกําลงัหลกัสําคญัในการผลกัดนัให้นกัศึกษา Block Cartoon สามารถ

ผลิตผลงานไปคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 ภายใต้โครงการประกวดอนิเมชัน 

(Animation) หวัข้อ Don’t Drive Drunk ด้วยความสนิทสนมในฐานะของพ่ีท่ีทํางาน

ทําให้การพูดคุยและขอข้อมูลนัน้เป็นเร่ืองง่าย และเป็นการสมัภาษณ์แบบพูดคุย

แลกเปลี่ยนความเห็นแบบซึง่หน้า และด้วยความสนิมสนมนีเ้องทําให้ผู้วิจยัสามารถ

นําผลงานทัง้ 5 ชุดตามท่ีได้ระบุไว้ในข้อมูลประเภทผลงานมาสอบถามความเห็นได้

อย่างเปิดเผย ผนวกกับประสบการณ์ทางด้านงานการ์ตูนทําให้ผู้ วิจัยได้ความรู้ท่ี

กว้างขวางและครบถ้วนจนทําให้เกิดความพงึพอใจในข้อมลูท่ีได้ 

 

 3.6 แคทลยีา แวน่แก้ว 

 

 เจ้าของผลงานสต๊ิกเกอร์ไลน์ “หัวกลุ่มดุ๊ กด๊ิก” หนึ่งในสต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีติด

อันดับในช่วงปี 2559 ท่ีผู้ วิจัยได้เก็บข้อมูลมา การประกาศรายช่ือผู้ รับได้รับรางวลั 

Rising Star กลายเป็นจุดท่ีทําให้ผู้วิจยัหาทางติดตอ่กบัคณุแคทลียาทนัที โดยวิธีการ

นํา ช่ือไปค้นหาใน  Google จนพบแฟนเพจ  “การ์ตูนสร้างสรรค์” บนเฟซบุค 

(Facebook) ท่ีคุณแคทลียาเป็นผู้ ดูแลอยู่ (Admin) เม่ือผู้ วิจัยประกาศตัวว่าเป็น

อาจารย์สงัเกตได้ว่าคุณแคทลียาดูมีความเกรงใจอย่างมาก และพยายามในการรีบ
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ตอบข้อซักถามอย่างรวดเร็วทําให้การได้มาซึ่งข้อมูลนัน้ราบลื่นกว่าบุคคลอ่ืน โดย

ข้อมูลท่ีได้นัน้มีข้อน่าสังเกตคือด้วยจุดประสงค์ของคุณแคทลียาเองท่ีตัง้ใจให้

สต๊ิกเกอร์ไลน์ตวันีใ้ช้กันเฉพาะเพ่ือสนิมเท่านัน้ ดงันัน้ลกัษณะการให้ข้อมูลจะถูกตี

กรอบเฉพาะบริบทของเพ่ือนเท่านัน้ เพ่ือให้ข้อมูลมความกระจ่ายยิ่งขึน้ทําให้ผู้ วิจัย

ต้องมีการปรับเปลี่ยนลกัษณะคําถามแบบเปิดกว้างขึน้เพ่ือให้ได้คําตอบท่ีครอบคลมุ

กว่าเดิม ซึ่งก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีและได้ข้อมูลท่ีน่าพอใจจากการสมัภาษณ์

มากกวา่ 1 ครัง้ 

  

3.7 วชัราภรณ์ จนัทร์หอม  

 

 เจ้าของผลงานสต๊ิกเกอร์ไลน์ “น่ีเมียนะ” (Her is Wife) และ “น่ีคือผวั”(Here 

is Husband) ผู้ วิจัยได้ติดต่อผ่านทางอีเมลไปยังบริษัท Touch a Moment ท่ีเป็น

ผู้ ผลิตตัวสต๊ิกเกอร์ไลน์ทัง้สองชุดนีซ้ึ่งได้รับการตอบรับในการให้ข้อมูลเป็นอย่างดี 

โดยทางบริษัทได้ส่งเร่ืองของผู้ วิจัยไปยังคุณวัชราภรณ์ซึ่งเป็นผู้ ออกแบบและ

สร้างสรรค์ผลงานทัง้สองนีโ้ดยตรง จากการสอบถามโดยใช้ช่องทางอีเมลก็ได้รับ

คําตอบกลบัมาภายใน 2 วัน เม่ือดูข้อมูลจากการสอบถามแล้วผู้ วิจัยก็มีความพึง

พอใจในข้อมลู และทําให้สามารถยติุการขอสมัภาษณ์ได้อยา่งรวดเร็ว 

 

  

โดยรวมแล้วข้อมูลท่ีได้จากการสอบถามผู้ ให้ข้อมลูหลกัถือวา่เป็นท่ีน่าพอใจในระดบัหนึ่ง ซึ่ง

ผู้อ่านอาจจะต้องพิจารณาไปถึงการตวับทวิเคราะห์ข้อมูลในบทถัดไปด้วย ความพอใจในระดบัปาน

กลางสําหรับผู้วิจัยนัน้มาจากลกัษณะการสมัภาษณ์ผ่านทางอีเมลหรือเฟซบุคแม้จะมีสว่นดีในเร่ือง

ความสะดวกก็จริงอยู่ แต่การสื่อสารผ่านสื่อนัน้ไม่ได้เกิดขึน้ตรงหน้าระหว่างผู้ สมัภาษณ์และผู้ ให้

สมัภาษณ์จึงไม่สามารถยืนยันได้ว่าปฏิกิริยาระหว่างการให้คําสมัภาษณ์นัน้เป็นอย่างไร จากการ

สงัเกตของผู้ วิจัยพบว่าส่วนหนึ่งท่ีทําให้ผู้ ให้สมัภาษณ์ตอบกลบัมาช้าเน่ืองจากติดงานประจําหรือ

ภารกิจอ่ืนท่ีมีความสําคญัหรือจะเป็นต้องทํามากกว่าการมาตอบคําถาม จึงต้องรอโอกาสสะดวกหรือ

ตามปัจจัยนานาประการท่ีผู้วิจัยไม่สามารถรับรู้จากผู้ ให้สมัภาษณ์ได้ อีกทัง้การสมัภาษณ์ดังกล่าว

ไม่ได้มีผลตอบแทนสิทธิประโยชน์ใด ๆ ท่ีมอบหรือวนกลับไปสู่ผู้ ให้สัมภาษณ์ซึ่งอาจจะลดทอน
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แรงจูงใจในการตอบก็เป็นได้ แต่อย่างไรเสียผู้วิจยัจะใช้ข้อมูลจากผู้ ให้ข้อมลูหลกัทุก ๆ  ท่านอย่างรู้คา่

เพ่ือแสวงหาคําตอบจากการวิเคราะห์ตอ่ไป 

   

3.3 การวิเคราะห์ข้อมลู 

 

สําหรับการวิเคราะห์ข้อมลูครัง้นีผู้้ วิจยัใช้การวิเคราะห์เชิงอุปนยั (Inductive) ภายใต้แนวคิด

ของ Saussure ท่ีมองวา่สญัญะท่ีรวมกนัจนเป็นตวัสารนัน้สามารถถกูมองความหมายได้ตามอําเภอใจ 

(Arbitrary) กบัสต๊ิกเกอร์ไลน์ในทกุ ๆ ตวัในแตล่ะชุดเพ่ือให้ตกผลกึทางข้อมูลและให้ทราบลกัษณะของ

การใช้รหสัในการประกอบสร้างรวมถึงลกัษณะการสือ่ความหมายเม่ือถกูนําไปใช้ แม้การวิจยัครัง้นีจ้ะ

มุ่งเน้นไปท่ีตวัผู้สร้างแต่อย่างไรก็ตามผู้วิจัยมีมุมมองว่าผู้สร้างเองก็ต้องคํานึงถึงตวัผู้ ใช้ (ผู้สง่สาร) ท่ี

เป็นดงักลุม่เป้าหมายของสินค้าตนเองร่วมด้วย สาํหรับผู้ มีประสบการณ์ในการติดตัง้สต๊ิกเกอร์ไลน์จะ

ทราบว่าต้องดาวน์โหลด (Download) เพ่ือติดตัง้แบบยกชุดเท่านัน้ ยิ่งสต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีนํามาศึกษานี ้

เป็นสต๊ิกเกอร์ไลน์แบบจัดจําหน่ายซึ่งต้องชําระเงินเพ่ือแลกเปลี่ยนกับการติดตัง้บนอุปกรณ์หากไม่

สามารถตอบสนองความต้องการของผู้สง่สารได้อย่างเหมาะสม การยอมเสียเงินซือ้จึงกลายเป็นเร่ือง

ยากหากมองในมุมของความคุ้มค่านีจ้ึงกลายเป็นเหตุผลท่ีผู้วิจัยจําเป็นต้องมองเผ่ือไปถึงการใช้งาน

ด้วย โดยข้อมลูสว่นของการใช้งานนัน้จะอธิบายในลาํดบัถดัไป 

สําหรับการวิเคราะห์สต๊ิกเกอร์ไลน์ในแต่ละตัวนัน้ผู้ วิจัยเร่ิมด้วยการแบ่งกลุ่มตามลกัษณะ

ความหมายเสยีก่อนและใช้การอธิบายตามความหมายท่ีปรากฏผา่นสญัญะและเคร่ืองหมายตา่ง ๆ ใน

ตวัภาพร่วมกบัแนวคิดท่ีอ้างอิงไว้เพ่ือให้เห็นถึงรหสัตา่ง ๆ ในสต๊ิกเกอร์ไลน์แตล่ะตวั ซึง่ขัน้ตอนสว่นนีมี้

ใช้ระยะเวลายาวนานพอสมควร เพราะต้องวิเคราะห์อย่างละเอียดถึงเคร่ืองหมายทัง้หลายรวมถึง

ลกัษณะของลายเส้นหรือสญัญะบางอย่างท่ีผู้สร้างเองนํามาใช้โดยความเคยชินซึง่กลายเป็นวา่ผู้วิจยั

ต้องใช้การความรอบควมและความอุตสาหะในการเทียบเคียงกับตัวอ่ืน ๆ ในชุดเดียวกันเพ่ือสรุป

ลกัษณะของการใช้รหสัร่วมด้วย แม้ข้อมูลของการวิเคราะห์นีไ้ม่ได้ปรากฏในวิทยานิพนธ์แต่เพ่ือเป็น

การยืนยันคํากล่าวอ้างของผู้ วิจัยในการวิเคราะห์ข้อมูลนี ้ท่านผู้ อ่านสามารถเข้าถึงผ่านทางระบบ

ออนไลน์ได้จากลงิก์ (Link) หรือใช้การสแกนผา่นคิวอาร์โคด (QR Code) ด้านลา่งนี ้

https://goo.gl/rbSX75   (หรือ) 
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 จากการวิเคราะห์สต๊ิกเกอร์ไลน์ทําให้พบวา่สต๊ิกเกอร์ไลน์เพียงหนึง่ตวัตา่งใช้รหสัท่ีหลากหลาย

ในการประกอบสร้าง เช่นเดียวกับลักษณะของความหมายท่ีต้องยอมรับผลว่าสามารถบิดไปได้

หลากหลายทิศทางตามแต่บริบทของการสื่อสารท่ีครอบงําหรือนําพาไปตวัสารนัน้ ๆ ไปรวมถึงความ

ประสงค์ของผู้ใช้งานท่ีแล้วแตม่มุมองในสถานการณ์นัน้ ๆ  

 

จากการวิเคราะห์ยงัทําให้พบอีกวา่ในแต่ละชุดได้บรรจุรูปแบบของการแสดงออกทางอารมณ์

และความหมายท่ีแตกต่างกันเพ่ือสอดรับการใช้งานของผู้ สง่สาร ด้วยเหตุดังกลา่วผู้ วิจัยจึงมีความ

ต้องการท่ีจะทราบว่าสต๊ิกเกอร์ไลน์ในแต่ละชุดนัน้ผู้สง่สารเลือกใช้มากน้อยเพียงใด และใช้ในบริบท

หรือจุดประสงค์ใด เพ่ือการได้มาซึง่คําตอบผู้วิจยัจึงยืมวิธีการของการเก็บข้อมลูโดยแบบสอบถามตาม

การวิจยัเชิงปริมาณมาร่วมในการหาคําตอบโดยผู้วิจยัได้แบง่รายละเอียดของการสอบถามดงันี ้

 

ลาํดบัท่ีหนึง่ 

 

ผู้วิจัยนําภาพสต๊ิกเกอร์ไลน์พิมพ์ใสก่ระดาษและมอบให้แก่นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะ

นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาสยาม แบบคละชัน้ปีท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 140-112 หลกัและทฤษฎี

นิเทศศาสตร์ , 140-113 คอมพิวเตอร์เพ่ืองานนิเทศศาสตร์ , 140-116 พืน้ฐานสือ่ดิจิทลั และ140-224 

การวิจัยเบือ้งต้น ในภาคการศึกษาท่ี 1-2 ปีการศึกษา 2558 รวมจํานวนราว 200 คน โดยประเด็น

คําถามคือ 1.ท่านใช้หรือไม่ใช้สต๊ิกเกอร์ไลน์ตวัใดในแต่ละชุด และ 2.บริบทของการใช้สื่อความหมาย 

จากข้อมลูท่ีเก็บทําให้ผู้วิจยัสามารถสรุปผลได้วา่ 

 

 ส่วนมากแล้วสต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีถูกเลือกใช้งานมีลกัษณะของการผสมกันระหว่างภาพและ

ข้อความ โดยข้อความนัน้เป็นข้อความสําเร็จรูป อาทิ สวสัดี ขอบคุณ ขอโทษ 555 (แทนการหวัเราะ) 

เป็นต้น ซึง่ข้อความเหลา่นีเ้ห็นได้วา่มีความจําเป็นต้องพงึพิบริบททัง้สิน้ และในสว่นของการเลอืกใช้นัน้

เกิดจากการดูข้อความท่ีประกอบในภาพร่วมด้วยก่อนการส่งเน่ืองจากการผสมกันระหว่างสื่อ 2 

รูปแบบ (ภาพและอักษร) นัน้ปรากฏพร้อมกันจึงเป็นไปได้ยากหากผู้ ใช้งานจะเลือกมองเพียงอย่างใด

อยา่งหนึง่  

  

ลาํดบัท่ีสอง 
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 ผู้วิจยัทําแบบสอบถามขึน้มาอีกชุดหนึ่งโดยไม่มีการนําภาพของสต๊ิกเกอร์ไลน์ใด ๆ ปรากฏลง

ไปในแบบสอบถาม แต่มุ่งเน้นไปท่ีลกัษณะของการใช้สต๊ิกเกอร์ไลน์ โดยการเก็บข้อมูลสว่นนีผู้้ วิจัย

อาศยัเร่ืองการทําวิจยัในชัน้เรียนเป็นช่องทางในการแสวงหาคําตอบ โดยให้นกัศกึษาท่ีลงทะเบียนเรียน

ในรายวิชา 140-112 หลกัและทฤษฎีนิเทศศาสตร์ , 140-116 พืน้ฐานสือ่ดิจิทลั และ 140-224 การวิจยั

เบือ้งต้น ระหว่างภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จากกลุม่ตวัอย่างขนาด 1,120 คน ซึ่งสามารถ

สรุปออกมาเป็นร้อยละ (%) เบือ้งต้นได้ดงันี ้ 

 - ผู้ตอบแบบสอบถามจํานวนร้อยละ 46.3 ระบุว่าตนใช้สต๊ิกเกอร์ไลน์ทุก ๆ ครัง้ของ

การสนทนา ในขณะท่ีร้อยละ 38.8 ระบุวา่ตนใช้เป็นบางครัง้ 

 - ผู้ตอบแบบสอบถามจํานวนร้อยละ 57.6 ระบุวา่ตนใช้สต๊ิกเกอร์ไลน์กบัคนสนิท อาทิ 

เพ่ือน แฟน คนในครอบครัว ในขณะท่ีร้อยละ 21.8 ระบุว่าตนใช้สต๊ิกเกอร์ไลน์กับทุกคนท่ี

สนทนาผา่นไลน์ 

 - ผู้ตอบแบบสอบถามจํานวนร้อยละ 43.1 ระบุว่าตนใช้สต๊ิกเกอร์ไลน์กับเร่ืองท่ีมี

เนือ้หาสนุกสนาน ในขณะท่ีร้อยละ 26.3 ระบุว่าตนใช้สต๊ิกเกอร์ไลน์กับเร่ืองทั่วไปท่ีไม่ได้มี

ความจริงจงัในการสนทนา 

 - ผู้ ตอบแบบสอบถามจํานวนร้อยละ 62.1 ระบุว่าตนใช้สต๊ิกเกอร์ไลน์เพ่ือแสดง

ความรู้สกึของตนเอง ในขณะท่ีร้อยละ 41.7 ระบุว่าตนใช้สต๊ิกเกอร์ไลน์สื่อสารแทนการพิมพ์

ข้อความ 

 - ผู้ตอบแบบสอบถามจํานวนร้อยละ 58.5 ระบุวา่ตนใช้สต๊ิกเกอร์ไลน์สง่แทนการพิมพ์

ข้อความท่ีต้องการ ในขณะท่ีร้อยละ 53.5 ระบุว่าตนใช้สต๊ิกเกอร์ไลน์ประกอบกับข้อความท่ี

ตนเองพิมพ์ 

 - ผู้ตอบแบบสอบถามจํานวนร้อยละ 43.3 ระบุว่าตนใช้แต่ตวัสต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีเคยใช้

ประจําในแตล่ะชุด ในขณะท่ีร้อยละ 32.8 ระบุวา่ตนจะหาตวัสต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีเหมาะสมกบัเร่ือง

หรือโอกาสท่ีสนทนา 

 - ผู้ตอบแบบสอบถามจํานวนร้อยละ 61.5 ระบุว่าตนเลือกใช้ตัวสต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีมี

ทัง้ตวัการ์ตนูและอกัษรประกอบกัน ในขณะท่ีร้อยละ 38.1 ระบุวา่ตนเลอืกใช้ตวัสต๊ิกเกอร์ไลน์

ท่ีมีเฉพาะตวัการ์ตนู  
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 - ผู้ตอบแบบสอบถามจํานวนร้อยละ 48.1 ระบุว่าคู่สนทนาของตนเองนัน้จะตีความ

จากสต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีส่งไปในทิศทางเดียวกัน  ในขณะท่ีร้อยละ 24.5 ระบุว่าไม่แน่ใจในการ

ตีความจากสต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีสง่ไป 

 - ผู้ตอบแบบสอบถามจํานวนร้อยละ 72.4 ระบุว่าสต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีเลือกส่งไปนัน้มา

จากความพงึพอใจของตวัเองฝ่ายเดียว และร้อยละ 43.7 มีความพึงพอใจจากตวัสต๊ิกเกอร์

ไลน์ท่ีเลอืกใช้ในระดบั “มาก”  

 - ผู้ตอบแบบสอบถามจํานวนร้อยละ 52.2  รู้สกึเฉย ๆ หากสง่สต๊ิกเกอร์ไลน์ไปแล้วไม่

มีปฏิกิริยาตอบกลบัใด ๆ จากคูส่นทนา 

 

 จากคําตอบในแต่ละประเด็นทําให้ผู้ วิจัยเห็นถึงลกัษณะการเลือกใช้และสามารสรุปได้ว่า

สต๊ิกเกอร์ไลน์นัน้มีความสําคญักับแอพลิเคชันไลน์ซึ่งสอดคล้องกับสิ่งท่ีผู้วิจัยกลา่วอ้างในบทท่ี 1 ว่า

สต๊ิกเกอร์ไลน์คือจุดเดน่ท่ีทําให้ไลน์เป็นโปรแกรมการสนทนาออนไลน์ท่ีแตกตา่งจากสิง่อ่ืน ๆ ท่ีถกูสร้าง

มาเพ่ือใช้งานแบบเดียวกัน โดยสต๊ิกเกอร์ไลน์นัน้สามารถใช้ในการสื่อสารกับคู่สนทนาได้อย่างเป็น

กนัเอง รวดเร็ว เน่ืองจากตวัสต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีถกูสร้างขึน้เพ่ือ “เลอืกและสง่” แทนการพิมพ์คํานัน้เอง จุด

นีส้ะท้อนให้เห็นว่าทัง้ภาพและข้อความต่างมีความเกือ้หนุน สมัพันธ์ และประกอบกันในการสร้าง

ความหมายไปตามแตบ่ริบทและสถานการณ์  

 

 

 จากข้อมูลประเภทผลงานทําให้พบว่าในแต่ละชุดของสต๊ิกเกอร์ไลน์นัน้มีการแสดงเนือ้หาท่ี

หลากหลายเพ่ือให้สอดคล้องกับการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ  ท่าสามารถเกิดขึน้ได้ในการสื่อสาร

แต่ละครัง้ โดยสว่นใหญ่พบสต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีผสมกันระหว่างภาพคาแรคเตอร์กับตวัอักษรในรูปแบบ

ถ้อยคําซึง่ผู้สง่ได้อาศยัถ้อยคําเหลา่นัน้แทนการพิมพ์ข้อความท่ีเหมือนหรือใกล้เคียงกบัความต้องการ

หรือความรู้สกึของตนเองในเวลานัน้ ๆ ร่วมกบัตวัภาพคาแรคเตอร์ท่ีแสดงอารมณ์แบบท่ีผู้สง่สารกําลงั

รู้สกึออกไป ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้สร้างต้องใช้รหสัหลายแบบปะปนกันเพ่ือให้เกิดความหมายท่ีชัดเจน

เพ่ือให้ผู้สง่สารท่ีมองความหมายจากภาพและถ้อยคําผ่านทางสต๊ิกเกอร์ไลน์สามารถใช้สื่อสารได้ตรว

ตามความประสงค์ แต่อย่างไรก็ตามไม่มีกฏเกณฑ์ใดท่ีสามารถระบุอย่างตายตัวและแน่ชัดอย่าง

เฉพาะเจาะจงถึงรูปแบบการใช้งานและการถอดรหัสทางความหมายของผู้ ใช้ เพราะสญัญะและ

เคร่ืองหมายหมายท่ีประกอบสร้างตวัเนือ้หาของสต๊ิกเกอร์ไลน์นัน้สามารถกลายเป็นอ่ืนได้เม่ือถกูมอง

ผา่นมมุมอง ความคิด ทศันคติ ประสบการณ์ และบริบททางการสือ่สารของผู้สง่สารแตล่ะคน 
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3.4 การนําเสนอข้อมลู 

  

ในสว่นของการนําเสนอข้อมลูสําหรับการวิจยันีเ้พ่ือให้สอดคล้องกับหวัข้อการวิจยั ในบทท่ี 4 

ผู้วิจัยจะนําข้อมูลสต๊ิกเกอร์ไลน์ทัง้ 5 ชุดมาแบ่งแยกตามเร่ืองของพลวัตรทางความสมัพันธ์ระหว่าง

บุคคลและอธิบายเชิงวิเคราะห์ถึงการใช้รหสัตา่ง ๆ ในการประกอบสร้างทัง้ตวัภาพคาแรคเตอร์และตวั

สารท่ีเป็นข้อความ เน่ืองจากสื่อทัง้สอง (ภาพและข้อความ) ปรากฏขึน้พร้อมกันและผลของการเก็บ

ข้อมูลยังแสดงให้เห็นว่าผู้ ใช้ถอดรหัสจากสื่อทัง้สองควบคู่กันและยากท่ีจะหลีกเลี่ยงหรือเลือกอ่าน

ความหมายจากเพียงสื่อใดสื่อหนึ่ง ทัง้นีก้ารนําเสนอข้อมูลในบทท่ี 4 ผู้ วิจัยยังคงยึดถือแนวคิดของ 

Saussure ท่ีมองว่าตวัสญัญะท่ีประกอบเป็นตวัสารสามารถไปได้หลายทิศทาง (Arbitrary) ผนวกกับ

การแสดงเหตุผลท่ีว่าผู้สง่แต่ละคนต่างมีมุมมองในการถอดรหสัความหมายแตกต่างออกไปในแตล่ะ

บริบทซึง่สง่ผลตอ่ความหมายท่ีปรากฏในสต๊ิกเกอร์ไลน์ด้วย ดงันัน้หากสต๊ิกเกอร์ไลน์หนึง่ตวัมีลกัษณะ

ของความหลากหลายทางความหมาย (Polysemy) ผู้วิจยัจะนําเสนอให้เห็นถึงความหลากหลายนัน้ ๆ 

เม่ือครบทัง้ 5 ชุดจะสรุปรวมในสว่นท้ายของบทอีกครัง้หนึง่ และในบทท่ี 5 จะเป็นการสรุป อภิปรายผล

และข้อเสนอแนะของการวิจยัตอ่ไป 

 

 

สําหรับความพึงพอใจในการรวบรวมข้อมูลครัง้นีผู้้ วิจัยขออธิบายแยกเป็นสองสว่น สว่นแรก

คือข้อมูลประเภทผลงานสต๊ิกเกอร์ไลน์เน่ืองด้วยสามารถดูผลงานได้ในระบบออนไลน์ (Online) ทําให้

การเข้าถึงข้อมูลนีทํ้าได้สะดวก ง่าย และสามารถเข้าถึงได้อย่างสม่ําเสมอ ผู้วิจัยจึงสามารถรวบรวม

ข้อมูลประเภทผลงานได้ตามท่ีตัง้ใจ สําหรับในสว่นท่ีสองคือข้อมูลประเภทบุคคลท่ีผู้วิจัยได้ติดต่อขอ

สมัภาษณ์เจ้าของผลงานสต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีนําจะวิเคราะห์ในบทต่อไปนีผู้้ วิจัยมีความพึงพอใจในระดบั

หนึ่งเท่านัน้ เน่ืองจากการติดต่อนัน้กระทําผ่านระบบออนไลน์ (E-mail และ Facebook) เพราะความ

ไม่สะดวกในการให้เข้าพบแบบเผชิญหน้าและผู้สร้างบางท่านออกตวัตัง้แต่แรกเร่ืองการให้ข้อมูลใน

ทํานองขอปิดเร่ืองรายได้และกลยทุธเป็นความลบั ผนวกกบัการติดตอ่ผา่นทางออนไลน์นัน้มีหลายครัง้

ท่ีผู้วิจัยต้องสง่อีเมลไปยํา้เตือนเพ่ือให้ตอบกลบัและหลายครัง้ท่ีต้องให้เวลาแก่ผู้ถูกสมัภาษณ์ในการ

ตอบข้อมลูกลบัมา 

 



บทท่ี 4 

 

การวิเคราะห์การใช้รหสัของสต๊ิกเกอร์ไลน์เพ่ือการสือ่สารระหวา่งบุคคล 

 

การศึกษาเร่ืองการใช้รหัสของสต๊ิกเกอร์ไลน์ในการสื่อสารระหว่างบุคคลเป็นการศึกษาตวั

ผู้สร้างสต๊ิกเกอร์ไลน์ (LINE Creators) ถึงวิธีการเข้ารหสั (Encode) เพ่ือประกอบสร้างความหมาย โดย

ผู้วิจยัยดึถือแนวคิดของการสร้างความหมายด้วยตนเอง (Constructivism) เป็นกรอบของการวเิคราะห์ 

เน่ืองด้วยผู้ วิจัยมีความเห็นท่ีว่าตัวผู้ สร้างอยู่ในฐานะเป็นแหล่งสาร (Source) ท่ีสร้างตัวสาร 

(Message) (สต๊ิกเกอร์ไลน์) ขึน้จากประสบการณ์ ความคิดเห็น และทศันะของตนเองในฐานะสมาชิก

ของสงัคมเพ่ือให้สต๊ิกเกอร์ไลน์ดงักลา่วถกูนําไปใช้ตอ่โดยผู้สง่สารเพ่ือเกิดปฏิสมัพนัธ์ทางความเข้าใจ 

(To Understand) ระหวา่งผู้ รับสาร  

 

เพ่ือตอบปัญหานําการวิจัยท่ีได้อ้างอิงไว้ในบทท่ี 1 คือต้องการทราบว่า การประกอบสร้าง

สต๊ิกเกอร์ไลน์นัน้ผู้สร้างมีการใช้รหสัอยา่งไร และรหสัในสต๊ิกเกอร์ไลน์สาํหรับสือ่สารระหวา่งบุคคลใน

แต่ละระยะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลนัน้เป็นอย่างไร ทัง้นีด้้วยลกัษณะของสต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีเป็น

สื่อผสมระหวา่งสื่อภาพ (Image) และสื่ออักษร (Text) ทําให้การวิเคราะห์การใช้รหสัต้องกระทําอยา่ง

ควบคูก่นัแล้วจึงสรุปแบบแยกประเด็นในช่วงท้ายอีกครัง้หนึง่ 

 

สาํหรับสต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีนํามาวิเคราะห์การใช้รหสัครัง้นีมี้ทัง้สิน้ 5 ชุด ประกอบด้วย  

1.   สต๊ิกเกอร์ไลน์ชุด หมีขอ  

2.  สต๊ิกเกอร์ไลน์ชุด น่ีแฟนนะ 

3.  สต๊ิกเกอร์ไลน์ชุด หวักลมดุ๊กด๊ิก 

4.  สต๊ิกเกอร์ไลน์ชุด น่ีเมียนะ 
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5.  สต๊ิกเกอร์ไลน์ชุด น่ีคือผวั 

 

ผู้ วิจัยจะนํากรอบแนวคิดท่ีได้อ้างอิงไว้ในบทท่ี 2 ประกอบกับข้อมูลท่ีได้จากการสมัภาษณ์

เจ้าของผลงานมาทําการวิเคราะห์การใช้รหสัในการประกอบสร้างสต๊ิกเกอร์ไลน์ไปทีละชุดตามลาํดบั 

และเพ่ือสอดคล้องกับเร่ืองของการสื่อสารระหว่างบุคคลผู้ วิจัยได้นําแนวคิดเร่ืองของพลวัตรทาง

ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล (กมลรัฐ อินทรทศัน์ และ พรทิพย์ เย็นจะบก, 2547) ท่ีได้แบ่งออกเป็น 

ระยะอันได้แก่ 1. ระยะของการเร่ิมต้นความสัมพันธ์ 2.ระยะของการสานต่อและถนอมรักษา

ความสมัพนัพนัธ์ และ 3. ระยะของการยติุความสมัพนัธ์ มาใช้พิจารณาเพ่ือแยกยอ่ยสต๊ิกเกอร์ไลน์ใน

แตล่ะชดุ  

 

ตอ่ไปนีผู้้วิจยัจะขออธิบายการใช้รหสัในการประกอบสร้างสต๊ิกเกอร์ไลน์ในการสือ่สารระหว่าง

บุคคลโดยเร่ิมต้นด้วยผลงานชุด “หมีขอ” ดงันี ้
 
 

1. การใช้รหสัของสต๊ิกเกอร์ไลน์ชุด “หมีขอ”  

  
 ในผลงานชุดนีผู้้สร้างนํารูปลกัษณ์ของสตัว์มาเลียนแบบพฤติกรรมและการกระทําของมนษุย์ 

โดยใช้ลกัษณะของหมีตวัอ้วนกลมสขีาวแสดงสหีน้าและกิริยาทา่ทางตา่ง ๆ เพ่ือใช้สือ่ความหมาย โดย

คณุคมสนัต์ ฟักสกลุ เจ้าของผลงานได้ให้ข้อมลูเก่ียวกบัการสร้างสต๊ิกเกอร์ไลน์ไว้วา่ 

 

 “...เร่ิมแรกเลยตัวหมีนีม้าจากการทําเพจ (Facebook Page) ครับ ตอนนัน้สร้างเพจช่ือ กู

ผิดอัลไล? ขึน้มาแล้วใช้ตวัการ์ตูนของเพจเป็นหมีตวันี ้ทีนีมี้อยูว่นันึงลงรูปเป็นเซตหมีขอตงัลงในเพจ 

ซึ่งกระแสตอบรับดีมาก จนแฟนเพจแนะนําให้วาดเป็นสต๊ิกเกอร์ไลน์ก็เลยได้ทําสต๊ิกเกอร์ไลน์หมีขอ

ขึน้มาครับ สว่นท่ีว่าทําไมต้องเป็นหมีก็คือตอนวาดคาแรคเตอร์ตวันีข้ึน้มาตอนนัน้คิดถึงตวัการ์ตูนท่ี

น่ารักและดูอบอุ่นน่ากอดดูเป็นมิตรอะไรทํานองนัน้แล้วก็มีหมีลอยขึน้มาในหวัก็เลยตดัสินใจวาดหมี

ขึน้มา สว่นแรงบนัดาลใจมาจากตวัการ์ตนูญ่ีปุ่ นหลายตวัครับ หลกั ๆ เลยก็คือ “โทโทโร่” 
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ซึ่งเป็นตัวการ์ตูนท่ีตัวใหญ่ ๆ กลม ๆ น่ากอด ก่อนหน้านีเ้คยลองสงัเกตว่าการ์ตูนญ่ีปุ่ นหลาย ๆ ตัว

ทําไมวาดลายเส้นง่าย ๆ แต่ทําไมถึงน่ารักและมีเอกลกัษณ์เป็นของตวัเอง เลยลองวาดตวัการ์ตูนใน

จินตนาการของเราดบู้างจนสดุท้ายได้เจ้าหมีน่ีออกมา”  

“จริง ๆ แล้วผมเน้นไปท่ีเร่ืองการขอนะ ก็ตามช่ือ (หมีขอ) ครับ ขอนัน้น่ีไปเร่ือย แต่ก็อยากให้

มนัได้หลาย ๆ แบบครับ ทําให้มีหลาย ๆ อารมณ์ก่อนเพ่ือตอบโจทย์การใช้ในหลาย ๆ สถานการณ์ แต่

จะคุมไม่ให้หลดุจากคาแรคเตอร์มากนกัเพราะตัง้ใจแล้ว ถามตวัเองว่าอะไรท่ีเราต้องใช้บ่อย ๆ หรือ

อะไรท่ีคนเราชอบพิมพ์บอ่ย ๆ ก็เอาอนันัน้มาทํา สว่นเร่ืองข้อความอนันีคิ้ดวา่มีความสาํคญันะครับซึ่ง

คําพดูในตวัสต๊ิกเกอร์ก็เอาไว้ใช้แทนคําพดูหรือความรู้สกึเวลาอยู่ในสถานการณ์นัน้ ๆ โดยไม่ต้องพิมพ์

เองแต่ก็ไม่จําเป็นต้องมีคําพูดทุกตัวก็ได้ แม้ข้อความจะช่วยก็จริง แต่คาแรคเตอร์บางตัวก็เน้นการ

แสดงออกทา่ทางกบัหน้าตาแล้วก็ไม่จําเป็นต้องมีคําพดูประกอบก็ได้” (สมัภาษณ์, 30 กนัยายน 2559) 

จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงวิธีการคิดของผู้ สร้างท่ีนําตัวเองเป็นตัวเก็บและคัดกรอง

ข้อมลู อาศยัการสงัเกตจากสภาพแวดล้อมและนํามาเป็นกฎเกณฑ์ในการประกอบสร้าง ท่ีนา่สงัเกตอีก

ประการหนึ่งคือการนําความชอบและความเคยชินจากการ์ตูนญ่ีปุ่ น (มังงะ) ใสล่งไปในคาแรคเตอร์ 

เม่ือผู้วิจยัลองเข้าไปชมภาพตวัการ์ตนู “โทโทโร่” ตามท่ีได้มาจากผู้ ให้ข้อมลูเพ่ิมเติมก็พบวา่ตวัการ์ตนู

โทโทโร่นัน้มีขนาดตวัท่ีใหญ่เม่ือเทียบกับตวัละครอ่ืนในเร่ืองเดียวกัน    แต่

ขนาดของท่ีใหญ่ไม่ได้แสดงความน่ากลวัแต่อย่างใด ลกัษณะท่ีสอดคล้องกับคําให้ข้อมูลของผู้สร้าง

ท่ีว่าลกัษณะของความอ้วนกลมกลบัทําให้กลายเป็นว่าโทโทโร่มีความอบอุ่นน่ารักซึ่งผู้ สร้างเองก็ได้

หยิบยืมลกัษณะของการประกอบสร้างดงักลา่วมาเป็นกฎเกณฑ์ในการประกอบสร้างดงัท่ีปรากฏใน

ภาพด้านลา่ง 
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เห็นได้ว่าผู้สร้างใช้ตวัคาแรคเตอร์โทโทโร่ (ขวา) ท่ีเป็นคาแรคเตอร์จากการ์ตูนญ่ีปุ่ นมาเป็น

ภาพต้นแบบ (Archetype) ในการประกอบสร้างคาแรคเตอร์หมี (ซ้าย) ท่ีสื่อความหมายจากสญัญะ

แบบสญัรูป (Icon) ความเหมือนจากรูปลกัษณ์ของสิ่งท่ีอ้างอิงถึง อีกทัง้ยงัใช้องค์ประกอบบนใบหน้า 

อาทิ ตากลมโต จมูก และปาก ผสานกับรูปร่างผ่านลายเส้น (Line) โค้งเพ่ือให้เกิดความรู้สกึท่ีนุ่มนวล

และเป็นมิตร นอกจากนีส้ิ่งท่ีผู้วิจัยเห็นจากการพิจารณาในสต๊ิกเกอร์ไลน์ยงัพบลกัษณะของข้อความ 

(Text) ท่ีถูกนําเสนอด้วยลายมือเขียน (Handwriting) แทนการพิมพ์ด้วยตวัพิมพ์ (Typewriting) เน่ือง

ด้วยเป็นป้องกันปัญหาเร่ืองลิขสิทธ์ิทางตวัอกัษรผู้สร้างจึงเลือกใช้วิธีการเขียนจากลายมือของตนเอง

และแสดงถึงความรู้สกึของงานฝีมือท่ีต้องใช้ความมานะจากตวัผู้สร้างเอง 

 

เพ่ือเป็นการตอบปัญหานําการวิจัยในประเด็นของความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลผู้วิจัยนําเร่ือง

พลวตัรของความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลมาช่วยในการจําแนกสต๊ิกเกอร์ไลน์ชุด “หมีขอ” ท่ีมีจํานวน

ทัง้สิน้ 40 ตัว และจะแบ่งแยกไปตามความสอดคล้องเพ่ืออธิบายการเข้ารหัสในการประกอบสร้าง

ดงัตอ่ไปนี ้

 

1.1 สต๊ิกเกอร์ไลน์ชุดหมีขอในระยะเร่ิมต้นความสมัพนัธ์ 

 

เม่ือพิจารณาในข้อมูลแล้วพบสต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีสอดคล้องกบัระยะดงักลา่วจํานวนทัง้สิน้ 1 ตวั

จาก 40 ตวั ดงัท่ีปรากฏในภาพท่ี 4.1 โดยผู้วิจยัขออธิบายการเข้ารหสัในการประกอบสร้างดงันี ้
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ภาพท่ี 4.1 การใช้รหสัของสต๊ิกเกอร์ไลน์ชุดหมีขอในระยะเร่ิมต้นความสมัพนัธ์ 

 

จากภาพท่ี 4.1 เห็นได้ว่าผู้สร้างนําบริบทของการกลา่วทกัทายท่ีเป็นรหสัทางธรรมเนียมการ

ทักทายของไทยมากําหนดแนวทางในการประกอบสร้างเพ่ือสื่อความหมาย จากภาพนีเ้ห็นถึง

ความสําคญัของข้อความ (Text) ท่ีช่วยตีกรอบและสื่อความหมายโดยใช้รหสัภาษาพูดท่ีมีการเลน่กบั

คําท่ีมีการออกเสยีงคล้ายกัน ซึง่ผู้ใช้สามารถเข้าใจความหมายได้ทนัที เพราะ “งบั” นัน้ตามหลงัคําว่า 

“สวสัดี” ทําให้ความหมายไม่ได้หมายถึงการใช้ปากกัด แต่หมายถึงการคําว่า “ครับ” ท่ีเป็นหางเสียง

ของเพศชายอนัแสดงถึงความสภุาพ น่ารัก และใช้รหสัภาษาเขียนตามไวยากรณ์ (Language Code) 

ประกอบสร้างคําให้ผู้ ทําการสือ่สารได้อ่านความหมายจากตวัสาร  

ในสว่นของตวัภาพนัน้เห็นได้วา่มีการเข้ารหสัการ์ตูน (Cartoon Code) โดยใช้เส้นโค้งหนัเหไป

ในทิศทางตา่ง ๆ เพ่ือสร้างสว่นหวั ใบห ูโครงหน้าเลยีนแบบลกัษณะภายนอกของหมี และเข้ารหสัการ

แสดงสหีน้าด้วยอารมณ์ของความสขุผา่นลายเส้นโค้งควํ่า “⌒” แทนคิว้ โค้งหงายและตวัย ู“U”  “⌣”  

แทนปากท่ียิม้ และวงกลมแทนตาและจมกู ผนวกกบัวงกลมสชีมพบูริเวณแก้มทัง้สองข้าง ในสว่นของ

ลําตัวเข้ารหัสด้วยการแสดงท่าทาง (Posture Code) ของการยกมือ้ขึน้เพ่ือสอดคล้องกับการกลา่ว

ทกัทาย ผนวกกับการใช้สญัญะประเภทสญัลกัษณ์ (Symbol) หวัใจท่ีเป็น Representational Code 

ภาพแทนของความรัก 

 

สรุปได้ว่าสต๊ิกเกอร์ไลน์ตัวนีมี้การใช้รหัสของธรรมเนียมปฏิบัติของสงัคมไทยอย่างชัดเจน 

เพราะคําวา่ “สวสัดี” ถกูกําหนดให้ใช้เป็นการกลา่วทกัทายระหวา่งบุคคลและปฏิบติัสบืทอดกนัมาของ
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คนในสงัคม แต่อย่างไรเสียต้องยอมรับว่าคํานีย้งัสามารถใช้ในการอําลาจากกันได้อีกด้วยแต่การใช้

งานนัน้ก็ขึน้อยู่กับบริบทด้านเวลาซึ่งผู้ ทําการสื่อสารในสงัคมจะทราบได้เอง ในขณะเดียวกันเม่ือ

พิจารณาสต๊ิกเกอร์ไลน์ตวันีพ้บว่า ผู้สง่และผู้ รับควรมีความใกล้เคียงทางคุณวุฒวยัวฒิุหรือสนิทสนม

กนั เพราะทา่ทางท่ีแสดงออกมานัน้ได้ไปในลกัษณะของความเป็นกันเองมากกวา่กิริยาท่ีนอบน้อม แต่

ทัง้นีค้วามพงึพอใจของผู้ใช้ยงัมีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจเลอืกใช้เช่นกนั 

 

 

1.2 สต๊ิกเกอร์ไลน์ชุดหมีขอในระยะการสานตอ่และถนอมรักษาความสมัพนัธ์ 

 

จากการพิจารณาสต๊ิกเกอร์ไลน์ผู้วิจยัพบว่ามีสต๊ิกเกอร์ไลน์จํานวนทัง้สิน้ 27 ตวั จาก 40 ตวัท่ี

แสดงเนือ้หาในระยะของการสานตอ่และถนอมรักษาความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลดงัภาพท่ี 4.2 ดงันี ้

 

     

     

     

     

     

  

   

ภาพท่ี 4.2 เหลา่สต๊ิกเกอร์ไลน์ชดุหมีขอในระยะสานตอ่และถนอมรักษาความสมัพนัธ์ 

เห็นได้ว่าเหลา่สต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีปรากฏในภาพท่ี 4.2 มีปริมาณมากสอดคล้องกบัคํากลา่วจาก

เจ้าของผลงานท่ีต้องการให้สต๊ิกเกอร์ไลน์ชุดนีใ้ช้ได้หลายสถานการณ์ของการสื่อสารสอดคล้องกับ
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แนวคิดของการถนอมรักษาความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลท่ีสามารถกระทําได้อย่างหลายรูปแบบตาม

ระดับความสมัพันธ์ นอกจากนีผู้้ วิจัยยังพบลกัษณะท่ีซํา้กันของสต๊ิกเกอร์ไลน์คือมีข้อความ (Text) 

ควบคู่กับตัวภาพในลกัษณะความหมายด้วยการกํากับ (Anchorage) เพ่ือกําหนดทิศทางของการ

ตีความผู้ ใช้ (ผู้สง่ ผู้ รับ) และใช้ข้อความเพ่ือเป็นตวัเนือ้หาสาระ (Content) แทนการพิมพ์ด้วยตนเอง 

ทัง้นีจ้ากการสงัเกตผู้วิจยัสามารถจําแนกลกัษณะของการสือ่อารมณ์และความหมายได้ทัง้สิน้ 6 แบบ

ดงัตอ่ไปนี ้

 

1.2.1 การออดอ้อน  

1.2.2 เรียกร้องหรือขอร้อง 

1.2.3 การแสดงความรัก 

1.2.4 การหยอกล้อ 

1.2.5 การให้กําลงัใจ 

1.2.6 การใช้ถ้อยคําในการตอบรับหรือตอบกลบั 

 

อย่างไรก็ตามตวัสารในสต๊ิกเกอร์ไลน์แต่ละตวันัน้สามารถมองความหมายไปได้หลากหลาย 

(Polysemy) ในขณะเดียวกนัสต๊ิกเกอร์ไลน์หนึ่งตวัยงัสามารถซํา้ซ้อนได้มากกวา่ 1 ความหมาย ซึ่งใน

ประเด็นนีเ้ป็นเร่ืองของผู้ ใช้งานแต่ละคนท่ีประสบกับสถานการณ์ของการสื่อสารและบริบทของการ

สนทนาในขณะนัน้ท่ีแตกตา่งกนัดงัท่ีผู้วิจยัจะอธิบายให้เห็นดงันี ้

 

 สต๊ิกเกอร์ไลน์ตวันีแ้สดงเนือ้หาด้วยการออดอ้อนแต่ในขณะเดียวกันก็สามารถถูกมอง

เป็นการขอร้องจากข้อความท่ีแสดงอย่างตรงไปตรงมาคือการขอเงิน (ขอตงั) และมีความคาดหวงัว่าคู่

สนทนาจะมอบเงินให้ตามท่ีขอร้อง 
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 ความหมายแสดงถึงการขอร้องหรือเรียกร้องอย่างชัดเจนแต่ในขณะเดียวกันก็สามารถ

แสดงถึงการอ้อนเพ่ือให้คู่สนทนากระทําการอย่างใดอยา่งหนึง่เพ่ือเป็นการปลอบ (โอ๋) รวมถึงการออก

คําสัง่ให้ผู้ รับปฏิบติัตามท่ีผู้สง่สารต้องการ 

 

 สต๊ิกเกอร์ไลน์ตวันีส้ามารถใช้ได้อยา่งหลากหลายความหมายเช่นกนั โดยเนือ้หาสามารถ

มองเป็นการช่ืนชมคู่สนทนาเม่ือกระทําการบางอย่างจนได้ใจผู้สง่ รวมถึงเจตนาของการขอร้องให้รับ

หวัใจท่ีต้องการมอบให้ หรือใช้แสดงความรักและสามารถแสดงการให้กําลงัใจก็ได้ 

 

 นอกจากใช้ในการหยอกล้อแล้วสต๊ิกเกอร์ไลน์ตวันีย้งัสามารถใช้ในการแสดงแทนอาการ

เขินอายได้อีกด้วย ซึง่ลกัษณะการใช้ก็ขึน้อยูก่ับบริบทและความตัง้ใจในการเข้ารหสัซํา้อีกทีหนึ่งของผู้

สง่สารท่ีสทิธ์ิในการมองความหมายแตกตา่งกนัในแตล่ะคน 

 

  เม่ืออ่านความหมายจากสต๊ิกเกอร์ไลน์ตวันีส้ามารถเห็นถึงการแสดงการให้กําลงัใจกบัคู่

สนทนา ในขณะเดียวกนัก็สามารถมองถึงความหมายในการแสดงขอร้องให้อดทนและพยายามในการ

กระทําใดการกระทําหนึง่ตอ่ไป รวมถึงสามารถมองเป็นการออกคําสัง่ได้เช่นกนั 

 

 การสือ่ความหมายท่ีตรงตวัผา่นทางข้อความท่ีกฎ แตใ่นขณะเดียวกนัก็สามารถมองเป็น

เร่ืองของความรักท่ีแสดงความเป็นหว่งเป็นใยในคูส่นทนาได้อีกด้วย  
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 จากตัวอย่างท่ีผู้ วิจัยยกมานีก็้เพ่ือต้องการแสดงให้เห็นว่าในสต๊ิกเกอร์ไลน์แต่ละตัวมีการ

ซํา้ซ้อนกนัของความหมายและไม่สามารถแยกขาดจากกนัได้ทัง้หมดเพราะความหมายนัน้ไม่คงท่ีและ

ตวัสญัญะสามารถแปลเปลี่ยนไปอย่างอิสระ (Arbitrary) ซึ่งผู้สง่สารต้องเป็นผู้ พิจารณาตดัสินด้วยวา่

จะใช้เข้ารหัสความหมายเพ่ือแสดงความหมายแบบใด ส่วนหนึ่งย่อมเป็นผลมาจากบริบทของการ

สนทนาในเวลานัน้ท่ีกําหนดแนวทางและนํา้หนกัของความหมาย ท่ีนา่สงัเกตอีกประการหนึง่คือเนือ้หา

ท่ีมาในสต๊ิกเกอร์ไลน์นัน้มีความจําเป็นต้องผูกโยงกบัเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ของการสนทนาไม่วา่จะเกิดก่อน

สง่สต๊ิกเกอร์ไลน์ เกิดระหว่างสง่สต๊ิกเกอร์ไลน์หรือเกิดหลงัการสง่สต๊ิกเกอร์ไลน์ก็ตามเพราะเนือ้หาใน

สต๊ิกเกอร์ไลน์ถกูประกอบสร้างเพ่ือมาทําหน้าท่ีเป็นสว่นหนึง่ของการสือ่สาร  

 

ลาํดบัตอ่ไปผู้วิจยัจะขออธิบายการใช้รหสัในการประกอบสร้างสต๊ิกเกอร์ไลน์โดยเรียงลาํดบัไป

ตามกลุม่ความหมายท่ีผู้วิจยัได้จําแนกไว้ตามลกัษณะเดน่ทางความหมายโดยเร่ิมด้วยสต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ี

แสดงเนือ้หาในการออดอ้อนดัง้ท่ีปรากฏในภาพท่ี 4.3 ทัง้นีย้งัต้องยํา้อีกครัง้วา่สต๊ิกเกอร์ไลน์แต่ละตวั

สามารถซํา้ซ้อนทางความหมายตามท่ีผู้ วิจัยได้แสดงตัวอย่างไป ซึ่งการอ่านความหมายเป็นการ

พิจารณาของผู้สง่สารเอง 

 

 
ภาพท่ี 4.3 การใช้รหสัของสต๊ิกเกอร์ไลน์ชุดหมีขอในระยะสานตอ่และถอนมรักษา

ความสมัพนัธ์ภาพท่ี 1 

 

 ภาพท่ี 4.3 เนือ้หาสาระสําคญัยงัคงอยู่ท่ีข้อความ (Text) ท่ีนําเอาคําต่าง ๆ ในภาษาไทยท่ีมี

ความหมายแล้วในตัวของมันเองมาเรียบเรียงตามรหัสภาษาพูดอย่าง “มัย้” แทน “ไหม” “หรือไม่” 

แสดงถึงความเรียบง่าย ไม่มีพิธีรีตองใด ๆ และแสดงถึงความเป็นกันเองผ่านประโยคคําถาม 
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(Question) ท่ีเรียบเรียงอักษรด้วยรหัสไวยากรณ์ (Language Code) ด้วยรูปแบบลายมือเขียน 

(Handwriting) สื่อเจตนาออดอ้อนและเรียกร้องให้คู่สนทนาตอบคําถาม สําหรับคําว่า “เค้า” นีมี้

ความหมายท่ีเปลี่ยนไปตามบริบทเพราะไม่ได้สื่อถึงบุคคลท่ีสาม (Third Person) แต่เป็นการท่ีผุ้สง่ใช้

คําเรียกแทนตนเอง แสดงถึงความสนิทสนมกนัในระดบัหนึง่จากผู้ ทําการสือ่สารทัง้สองฝ่าย  

การประกอบสร้างอารมณ์ภายใต้รหัสการแสดงสีหน้า (Facial Expression Code) ด้วยเส้น

โค้งแบบตา่ง ๆ ไม่ได้สือ่ถึงอารมณ์ของความสขุเสยีทีเดียวเพราะมีเส้นโค้งหงาย “⌣” แทนคิว้ แตป่าก

ยงัแสดงอาการยิม้จึงสามารถเข้าใจความหมายได้ว่าเป็นการแสดงลกัษณะยิม้แบบเกรงอกเกรงใจใน

การถามและการเรียกร้อง ผนวกกับท่าทาง (Posture) ท่ีมาเสริมการแสดงอิริยาบทของตวัภาพให้เห็น

สรีระท่ีอ้วนกลม ขาสัน้ กําลงัทําท่ายกมือมาแตะไว้ท่ีคาง ซึ่งผู้ วิจัยอนุมานว่าเป็นเหมือนกันชีห้น้า

ตนเองเพ่ือเสริมความหมายไปกบัตวัภาพ  

 

นอกจากนีย้งัพบสต๊ิกเกอร์ไลน์ตวัอ่ืนท่ีสามารถแสดงอารมณ์และความหมายได้ทัง้การออด

อ้อนและการขอร้อง โดยผู้ สร้างยังคงใช้รหัสของสีหน้า ท่าทางแสดงอารมณ์ และรหัสไวยากรณ์

ประกอบถ้อยคํารวมถึงการแทรกสญัญะประเภทต่าง ๆ เข้าไปกับตัวภาพอย่าง  ท่ีแสดง

อารมณ์ของความเศร้าขณะขอเงิน (ขอตงั)   ใช้ดวงตาท่ีมีระเรือบนใบหน้าเศร้าและท่าทาง

แสดงความคาดหวงัพบเจอคู่สนทนาเพราะความคิดถึง       

ใช้สัญรูปแทนหยดนํา้แทนนํา้ตาท่ีไหลบนใบหน้าเศร้าขณะแสดงเจตนาขอร้องและออดอ้อนใน

สถานการณ์ตา่ง ๆ  สว่น แสดงสหีน้าในอารมณ์เศร้าพร้อมด้วยทา่ทางของการกางแขนออก

และโบกขึน้ลงโดยใช้เส้นโค้งท่ีประกอบสร้างด้วยรหัสการ์ตูนเพ่ือเป็น Action Line แสดงความ

เคลื่อนไหว ทัง้นีก้ารขอร้องยงัถกูกํากับด้วยข้อความ (Text) ท่ีลอยอยู่เหนือศีรษะแสดงการนึกคิดของ

ตวัคาแรคเตอร์ โดยเข้ารหสัด้วยภาษาพดูท่ีนําคําตา่ง ๆ มาประกอบเป็นคําใหม่ ซึง่คําวา่ “หนอ่ย” ไม่ได้

แสดงถึงปริมาณแต่สื่อถึงการเรียกร้องถึงสิ่งท่ีต้องการ และ  ท่ีใช้จุดมีเหลืองแทนกระเป๋าตงั
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และลายเส้นด้วยรหสัการ์ตนู (Cartoon Code) ทําให้เกิดเป็นภาพการเขยา่   ท่ีแสดงให้ทราบ

วา่ความเศร้ามาจากการขอร้องและอ้อนให้เกิดปฏิกิริยาตอบกลบั (Feedback) จากคูส่นทนาผา่นทาง

โทรศพัท์ท่ีใช้ท่าทางของมือชีไ้ปยงัวตัถุท่ีแม้ไม่มีความเหมือนโทรศพัท์แต่ด้วยบริบทท่ีครอบงําภาพทํา

ให้สามารถตีความวา่สิง่ท่ีถือนัน้เป็นโทรศพัท์มือถือได้ทนัที  

ไม่เพียงแค่อารมณ์ของความเศร้าเท่านัน้ท่ีถูกนํามาประกอบสร้างสต๊ิกเกอร์ไลน์ในการอ้อน

และขอร้อง แต่ยงัพบลกัษณะการใช้รหสัสีหน้าท่ีแสดงการยิม้แย้มอยา่ง ท่ีเข้ารหสัด้วยเส้น

โค้งแทนดวงตาท่ีปิดสนิท ปากยิม้ ทา่ทางการแบบมือเสมือนการหยิบยื่นหวัใจท่ีนําเสนอด้วยรหัสภาพ

แทน (Representational Code) ถึงความรักพร้อมข้อความกํากบัตวัภาพเช่นเดิม ในขณะท่ี   

มีลกัษณะของการเข้ารหสัท่ีคล้ายกัน โดยเนือ้หายงัถกูชีนํ้าการตีความหมายด้วยข้อความท่ีกํากับด้วย

คําว่า “ขอ” ท่ีผูกโยงกับเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ก่อนหน้านัน้ พร้อมด้วยสีหน้าท่ีไม่ถึงกับแสดง

ความสุขอย่างเต็มท่ีแต่เอนเอียงไปในทิศทางของการแสดงความยิม้เล็กน้อย ผนวกกับท่าทาง 

(Posture) ท่ีแบมือทัง้สองข้างออกเสมือนรอรับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากอีกฝ่าย และสญัลกัษณ์แทนแสดงท่ี

เปลง่ประกายเช่นเดิม   ใช้ลายเส้นโค้งประกอบสร้างรูปทรงและใช้รหสัของการแสดงสีหน้า

ไม่ได้สื่อถึงความสขุเสียทัง้หมดแต่ก็ไม่ถึงกับเศร้าเสียทีเดียว ผนวกกับท่าทาง (Posture) ของการกุม

มือขยายความของการขอร้อง และใช้สญัลกัษณ์ “✨” แทนการเปลง่ประกาย (ควบคู่กับดวงตา) มี

ข้อความ “นะ” ลอยขึน้ข้างศีรษะเสมือนการนกึคิดอยา่งคาดหวงัถึงการตอบรับในเร่ืองท่ีต้องการจากคู่

สนทนา โดยคําวา่ “นะ” ประกอบสร้างด้วยรหสัตวัสารเชิงเสมือน (Analogical Message Code) และ

ใช้รหสัตวัสารเชิงตรรกลกัษณ์ (Digital Message Code) สร้างขึน้ภายใต้รหสัไวยากรณ์ (Language 

Code) สว่น  แม้ไม่ได้แสดงข้อความท่ีเป็นการขอร้องอย่างตรงไปตรงมา แต่เม่ือถอดรหสัใน

ข้อความ “ดีกันน้า” ท่ีปรากฏแล้วทําให้เข้าใจถึงเจตนาของการขอร้องท่ีผู้ ส่งมีต่อผู้ รับโดยอาศัยให้

สต๊ิกเกอร์ไลน์สือ่สารออกไปแทน ในสว่นท้ายข้อความเห็นได้ว่าผู้สร้างใช้เคร่ืองหมาย “~” ท่ีเป็นการ

แทนการลากเสียงท้ายให้ยาวขึน้เพ่ือเลียนแบบรหสัภาษาพูดให้มากท่ีสดุ พร้อมด้วยสีหน้าท่ีคล้ายกบั
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ภาพก่อนหน้าคือไม่ได้แสดงอารมณ์ของความสขุเสยีทีเดียวเพราะมีเส้นโค้ง “⌣” ประกอบสร้างแทน

คิว้ พร้อมด้วยทา่ทางท่ียกนิว้ก้อยขึน้มาซึง่เป็น Representational Code ของการเก่ียวก้อยคืนดี  

 

สว่นในสต๊ิกเกอร์ไลน์ในภาพท่ี 4.4 เม่ืออ่านความหมายจากตวัสารแล้วจะเห็นถึงความซํา้ซ้อน

กนัของความหมายท่ีสามารถเป็นได้หลายแบบดงัท่ีผู้วิจยัจะอธิบายดงัตอ่ไปนี ้

 
ภาพท่ี 4.4 การใช้รหสัของสต๊ิกเกอร์ไลน์ชุดหมีขอในระยะสานตอ่และถนอมรักษาความสมัพนัธ์ 

 ระหวา่งบุคคลภาพท่ี 2 

 

ในภาพท่ี 4.4 ได้แสดงถึงพหคุวามหมาย (Polysemy) ทัง้การอ้อน การขอร้อง และการกําลงัใจ

รวมถึงการแสดงความรัก ท่ีแล้วแตก่ารนําไปใช้ของผู้สง่สารตามความรู้สกึของตนเอง  สว่นในประเด็น

ของการประกอบสร้างนัน้เห็นได้ว่ายังคงเข้ารหัสภาษาพูดเพ่ือทําหน้าท่ีกํากับ (Anchorage) ดงัเดิม

และใช้รหสัทางไวยากรณ์ (Language Code) ประกอบสร้างอักขระและนําเคร่ืองหมายไม้ยมก “ๆ” 

ตามท้ายเพ่ือกําหนดกฎเกณฑ์การอ่านคํา (กอด) ซํา้อีกมีหนึ่ง ซึ่งกฎเกณฑ์นีต้้องอาศยัการเรียนรู้จาก

ผู้ใช้ด้วย ในสว่นของการแสดงอารมณ์นัน้ผู้สร้างเข้ารหสัการแสดงสีหน้าเพ่ือประกอบสร้างลายเส้นโค้ง 

วงกลมแทนคิว้ ตา จมูก ปาก เม่ือมองภาพรวมแล้วจึงเห็นอารมณ์ของความสขุ (Happy) ในสว่นของ

ท่าทางนัน้ผู้ วิจัยพบว่าผู้ สร้างต้องการให้เกิดความหมายอย่างสอดคล้องกับตัวข้อความโดยเข้า

รหสัผา่นลายเส้นโค้งเพ่ือจําลองทา่ทาง (Posture) การอ้าแขนออกเลียนแบบการโอบกอด สาํหรับการ

กอดนีผู้้ วิจัยมีความเห็นว่าเป็นการสร้างกิจกรรมจําลอง (Pseudo Event) เพราะเป็นเพียงการก่อเกิด

ความรู้สกึถึงการกอดท่ีกําลงัจะเกิดขึน้เทา่นัน้  
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นอกจากนีผู้้วิจยัยงัพบสต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีแสดงเนือ้หาท่ีหลากหลายเช่นเดิม ทัง้การให้กําลงัใจแต่

ยงัคงมีอารมณ์ของความรักและการขอร้องเข้าไปร่วมด้วย อยา่ง ข้อความท่ีทําหน้าท่ีกํากบั

ท่ีลอยอยูด้่านบนของภาพ โดยประกอบสร้างจากรหสัไวยากรณ์ (Language Code) ท่ีนําเคร่ืองหมาย 

“ๆ” และ “!” มาช่วยในการอ่านคําซํา้ (สู้  ๆ) และเน้นการออกเสียงจากผู้อ่าน จุดนีแ้สดงให้เห็นว่าผู้ ใช้

ต้องมีความเข้าใจในกฎเกณฑ์ของเคร่ืองหมายด้วย ในสวนของรหัสสีหน้าแสดงถึงอารมณ์ของ

ความสขุและทา่ทางท่ีใช้รหสัภาษามือสร้างสญัลกัษณ์ “👍👍” ท่ีเป็นภาพแทน (Representational) สือ่

ความความยอดเยี่ยมและแสดงการกําลงัใจอีกฝ่ายหนึง่  ในขณะท่ี    นอกจากความหมาย

ของการให้กําลงัใจแล้วยงัสามารถมองเป็นการปลอบปะโลมได้ในเวลาเดียวกัน โดยตวัสาระยงัคงอยู่ท่ี

ข้อความ (Text) ท่ีประกอบสร้างด้วยรหสัไวยากรณ์ไทยเพ่ือแทนคําพูด ท่ีแตกต่างคือในสต๊ิกเกอร์ไลน์

ตวันีมี้การใช้ลกัษณะของการสมัผัสทางกาย (Bodily Contact) เพ่ือสื่อความหมายของความอบอุ่น

ของการโอบกอดและรอยยิม้ท่ีอ่อนโยนจากรหสัสหีน้าเพ่ือสร้างความหมายของการให้กําลงัใจ ในขณะ

ท่ี  ใช้การสมัผสัทางกายเช่นเดิม แต่ใช้มุมภาพท่ีมองจากด้านหลงัจึงไม่ปรากฏสีหน้าใด ๆ  

แตย่งัแสดงถึงการใช้รหสัทา่ทางในการลบูศีรษะเด็กผู้หญิงโดยเข้ารหสัด้วยเส้นโค้งแทนการเคลือ่นไหว

มือ ผนวกกับข้อความท่ีเป็น Non Verbal Code แสดงการอุทานเสริมกับท่าทางและใช้ “~” แทนการ

ลากหางเสยีงเพ่ือให้ดคูล้ายภาษาพดูมากท่ีสดุ 

 

สําหรับสต๊ิกเกอร์ไลน์ต่อไปนีอ้ยู่ในลกัษณะของการหยอกล้อหรือล้อเลียนซึ่งมิใช่เป็นการ

กระทําเพ่ือให้เกิดความโกรธหรือบาดหมางใจระหว่างผู้ ทําการสื่อสารแต่อย่างใด แต่สามารถแสดง

ความเป็นมิตรและความสนิทสนมระหว่างกันจนสามารถแสดงกิริยาดังกล่าวต่อกันได้ รวมถึงยัง

สามารถมองความหมายเป็นการสือ่สารด้วยถ้อยคําตรง ๆ ออกไปได้เช่นกนัดงัในภาพท่ี 4.5 
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ภาพท่ี 4.5 การใช้รหสัของสต๊ิกเกอร์ไลน์ชุดหมีขอในระยะสานตอ่และถนอมรักษาความสมัพนัธ์ 

 ระหวา่งบุคคลภาพท่ี 3 

 

 ในภาพท่ี 4.5 แสดงถึงการล้อเลียนโดยใช้ถ้อยคําในลกัษณะของ Non Verbal Code จําลอง

เสียงขณะแสดงท่าทางล้อเลียน “แบร่” เสมือนอุทานเสริมบท รวมกับสีหน้าท่ีแสดงอารมณ์ของ

ความสขุแตเ่พ่ิมลกัษณะของการหยอกล้อด้วยรหสัทา่ทางแลบลิน้ปริน้ตา ในสต๊ิกเกอร์ไลน์ตวันีส้ะท้อน

ให้เห็นว่าผู้สง่และผู้ รับเองต้องมีบริบทร่วมกันในการรับรู้ว่าการแสดงออกดงักลา่วเป็นการหยอกล้อ

อยา่งสนกุสนานไม่ใช่การล้อเลยีนเพ่ือทําให้เกิดความอบัอายแตอ่ยา่งใด 

 

 เฉกเช่นเดียวกับสต๊ิกเกอร์ไลน์ ท่ีมีการเข้ารหสัเพ่ือแสดงการหยอกล้อเช่นเดิม โดย

ใช้สีหน้าท่ีแสดงอารมณ์ความสขุ ท่าทางท่ียกมือขึน้มาคล้ายเพ่ือบังปากและเส้นโค้งและตรงตัดกัน

บริเวณปากแทนการเปลง่เสยีงวา่ “หวา่ย” ท่ีเป็น Non Verbal Code แสดงการอุทานอยา่งตรงตวั อนึง่ 

สต๊ิกเกอร์ไลน์ตวันีส้ามารถใช้ได้ทัง้ได้มากกว่าหนึ่งสถานการณ์ท่ีนอกจากหยอกล้อการกระทําอย่าง

หนึ่งอย่างใดท่ีน่าอับอายจากคู่สนทนาแล้วยงัสามารถใช้แสดงอาการแก้เขินของผู้สง่เองในยามท่ีทํา

อะไรให้ดขูายหน้าก็ได้ 

 

 สต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีจะอธิบายการใช้รหัสต่อไปนีแ้ม้แสดงเนือ้หาผ่านทางข้อความโดยตรงแต่ก็

สามารถเห็นถึงเจตนาท่ีแฝงมาพร้อมกบัความหมายซึง่เป็นได้หลากหลายตามแตบ่ริบทของการสื่อสาร

ดงัท่ีผู้วิจยัจะขออธิบายดงัตอ่ไปนี ้
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ภาพท่ี 4.6 การใช้รหสัของสต๊ิกเกอร์ไลน์ชุดหมีขอในระยะสานตอ่และถนอมรักษาความสมัพนัธ์ 

 ระหวา่งบุคคลภาพท่ี 4 

 

ภาพท่ี 4.6 สือ่ความหมายอยา่งตรงตวัโดยใช้รหสัไวยากรณ์ (Language Code) ภาษาองักฤษ

สร้างคําวา่ Yes ซึง่ผู้ใช้ต้องเข้าใจระบบภาษาร่วมด้วยจึงสามารถเข้าใจความหมายท่ีเป็นรหสัตวัสาํคญั

ของภาพ ในประเด็นของการสือ่ความหมายนัน้ข้อความดงักลา่วสามารถใช้ได้ในหลากสถานการณ์ ทัง้

การตอบรับ ตอบตกลง หรือใช้ในการยืนยันข้อมูลใด ๆ ท่ีได้รับจากคู่สนทนา ซึ่งแสดงให้เห็นว่า

ความหมายนัน้ไม่คงท่ี แต่ผนัแปรไปตามบริบทของการสื่อสาร สําหรับการประกอบสร้างนัน้ผู้ สร้าง

เข้ารหสัสหีน้า (Facial Expression) ด้วยเส้นโค้งแทนคิว้ วงกลมแทนดวงตา และรูปทรงทางเรขาคณิต

สามเหลีย่มหวักลบั ▽ แทนปากยิม้แสดงถึงอารมณ์ของความสขุขณะแสดงถ้อยคํา 

 

เช่นเดียวกับสต๊ิกเกอร์ไลน์    ท่ีใช้ข้อความประกอบสร้างด้วยรหัสไวยากรณ์ 

(Language Code) ภาษาองักฤษ (OK) เพ่ือกํากบัความหมายเพ่ือใช้ในการตอบรับ รับทราบ และหรือ

ยืนยนัข้อมลูกบัคูส่นทนา ด้วยการแสดงสีหน้าของความสขุ  และ ประกอบสร้างด้วยรูปทรง

ทางเรขาคณิต “><” แทนการหยีตาขณะยิม้ท่ีใช้เส้นโค้งหงาย รวมถึงการใช้รูปร่างของเส้นโค้ง วงกลม 

และสามเหลี่ยมหัวกลบั “▽” แทนปากยิม้  ทัง้นีใ้นภาพทัง้สองยังแสดงถึงการใช้สญัญะประเภท

สญัลกัษณ์ (Symbol) ด้วยรหัสภาพแทน (Representational Code) หัวใจแทนความรักซึ่งผู้ วิจัยมี

ความเห็นว่าในบริบทน่ีสื่อถึงการขอบคุณด้วยความจริงใจ และสญัญะแบบดัชนี (Index) ท่ีใช้รหัส

การ์ตนู (Cartoon Code) สร้างเส้นตรงแทนการเปลง่เสยีง 
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 สต๊ิกเกอร์ไลน์ตัวนีแ้ม้รหัสของการแสดงสีหน้าไม่ได้ชัดเจนถึงอารมณ์ของ

ความสขุ แต่เม่ือถอดรหสัจากความหมายอ่ืน ๆ ก็สามารถเข้าใจถึงภาวะอารมณ์ท่ีเป็นเชิงบวกพร้อม

ด้วยข้อความท่ีประกอบสร้างด้วยรหสัไวยากรณ์ภาษาไทย “เป็นห่วงนะ” พร้อมด้วยสญัลกัษณ์หวัใจ

เป็นภาพแทน (Represent) ของความรักท่ีลอยอยู่เหนือศีรษะ ทัง้นีค้วามหมายไม่ได้แสดงเพียงความ

เป็นห่วงเพียงอย่างเดียว แต่ยังแสดงถึงความรักและความเอาใจใส่ร่วมด้วยเพ่ือรักษาไว้ซึ่ง

ความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล 

 

 สําหรับสต๊ิกเกอร์ไลน์ตวันีร้หสัสีหน้าแสดงอารมณ์ท่ีผสมกนัระหว่างความงุนงง 

และเหน่ือยล้าซึง่แล้วแตบ่ริบทและการตีความหมายของผู้ ใช้ ผนวกกบัทา่ทาง (Posture) ท่ีใช้นิว้ชีแ้ตะ

บริเวณคางเสมือนกําลงัคิดและสงสยั สอดคล้องกับข้อความท่ีประโยคคําถาม (รหสัไวยากรณ์) ตาม

ด้วยเคร่ืองหมายทางภาษา (?) โดยสามารถใช้ในการแสดงความสงสยัและแสดงความไม่รับรู้ในเร่ืองท่ี

ไม่ต้องการรับรู้ได้อีกด้วย 

เช่นเดียวกบั   ท่ีแสดงออกมาได้อยา่งหลากหลายความหมาย ทัง้การสือ่ความรู้สกึ

ออกไปตรงตวัและยงัแสดงถึงการขอร้องและสัง่ให้ “รอ” โดยประกอบสร้างคาแรคเตอร์ด้วยรหสัสีหน้า

ของความเหน่ือยล้า พร้อมสญัรูปหยดนํา้แทนเหง่ือและทา่ทางคล้ายอาการหมดแรงท่ีมีเส้นตรง

ด้านหลงัประกอบสร้างด้วยรหสัการ์ตูน (Cartoon Code) เพ่ือแสดงการเคลือ่นท่ี  

 

 

 จากการวิเคราะห์สต๊ิกเกอร์ไลน์ชุดหมีขอในส่วนของระยะการสานต่อและถนอมรักษา

ความสมัพนัธ์ทําให้เห็นว่าเนือ้หาถูกนําเสนออย่างหลากหลายผ่านทางตวัภาพและข้อความ โดยตวั

บริบททําหน้าท่ีเป็นดงักรอบกําหนดรูปแบบการเข้ารหสัของสต๊ิกเกอร์ไลน์แต่ละความหมายซึง่ผู้สร้าง

ได้นํามาใช้เป็นหลกัในการประกอบสร้าง อย่างบริบทของการออดอ้อนนัน้จากการวิเคราะห์เห็นว่า

ความหมายจะมาพร้อมกับลกัษณะของการร้องขอร่วมด้วย สีหน้าไม่ได้แสดออกอย่างมีความสุขไป

ทัง้หมดและไม่ได้แสดงถึงความทุกข์หรือเศร้าเสียทีเดียว ข้อความท่ีใช้นัน้สื่อความหมายถึงความ
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ต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเป็นการขออย่างสภุาพมิใช่การข่มขู่หรือทําให้คู่สนทนารู้สกึอึดอัดแตง่

อยา่งไร แตท่ัง้นีก้ารไม่มีกฎเกณฑ์ใดท่ีกําหนดหรือยืนยนัได้อยา่งแนช่ัดวา่ผู้ ใช้จะนําเอาสต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ี

มีในชุดไปสื่อความหมายแบบเดียวกัน การเข้ารหสัท่ีเกิดขึน้อีกครัง้จากตวัผู้สง่ท่ีมีประสบการณ์และ

ความเป็นปัจเจกบุคคล (Individual) และบริบทของการสื่อสารในเวลานัน้ ๆ ยังมีอิทธิพลส่งต่อ

ความหมายในสต๊ิกเกอร์ไลน์ให้ความหมายท่ีมีความหลากหลาย (Polysemy) ในสต๊ิกเกอร์ไลน์เพียงตวั 

 

1.3 สต๊ิกเกอร์ไลน์ชุดหมีขอในการยติุความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล 

 

 จากการพิจารณาในข้อมูลผู้วิจัยพบสต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีมีเนือ้หาสอดคล้องกับระยะของการยุติ

ความสมัพนัธ์ท่ีกําลงัจะเกิดขึน้โดยมีจํานวนทัง้สิน้ 13 ตวั จาก 40 ตวัดงัท่ีปรากฏในภาพท่ี 4.7  

 

       

      

 

ภาพท่ี 4.7 เหลา่สต๊ิกเกอร์ไลน์ชหุมีขอในระยะยติุความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล 

 

จากภาพท่ี 4.7 พบวา่ผู้วิจยันํา  มาปรากฏซํา้อีกครัง้เพ่ือแสดงถึงความสามารถใน

การแปรเปลี่ยนความหมายไปตามแต่บริบทของการสื่อสาร ซึ่งตามท่ีผู้วิจัยได้อธิบายถึงการเข้ารหัส 

(Encode) ของสต๊ิกเกอร์ไลน์และกล่าวว่าสามารถอยู่ในบริบทของการยุติการสนทนาได้เช่นกัน 

เน่ืองจากบริบทของสงัคมไทยการกลา่ว “สวสัดี” นัน้ใช้ได้ทัง้สถานการณ์ทกัทายและลํ่าลาตามบริบท

ของสงัคมไทย 

ทัง้นีจ้ากการสงัเกตเหลา่สต๊ิกเกอร์ไลน์ในภาพท่ี 4.11 สามารถอธิบายลกัษณะในเบือ้งต้นได้ 3 

สว่นคือ 1. สต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีใช้ข้อความ (Text) กํากบัความหมาย 
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2. สต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีใช้ข้อความเพ่ือแทนเสยีงท่ีเกิดจากความเหมือนเม่ือแสดงอารมณ์นัน้ ๆ  

 
 

3. สต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีใช้เคร่ืองหมายทางภาษาในการกํากบั 

 
 

 เห็นได้ว่าสต๊ิกเกอร์ไลน์เหลา่นีก็้ยงัคงไม่สามารถถูกใช้ได้โดยลําพงั เน่ืองด้วยเนือ้หาท่ีมากบั

ภาพและข้อความนัน้มีความจําเป็นในการพงึพิงเร่ืองราวหรือบริบทของการสือ่สารท่ีมีมาก่อนหน้าหรือ

เร่ืองราวท่ีกําลงัจะเกิดขึน้ตอ่ไปหลงัสต๊ิกเกอร์ไลน์ได้ถกูสง่ไปแล้ว และการแบง่ลกัษณะออกเป็น 3 สว่น

นีเ้ป็นเพียงการสงัเกตของผู้วิจัยเท่านัน้อย่างไรก็ตามการถอดความหมายยงัคงเป็นไปตามความพึง

พอใจของผู้ใช้เช่นเดิม ทัง้นีผู้้วิจยัจะขออธิบายการเข้ารหสัในการประกอบสร้างสต๊ิกเกอร์ไลน์เป็นลาํดบั

โดยเร่ิมต้นจากสต๊ิกเกอรืไลน์ท่ีแสดงเนือ้หาตรงตามคําดงัตอ่ไปนี ้

 

 
ภาพท่ี 4.8 การใช้รหสัของสต๊ิกเกอร์ไลน์ชุดหมีขอในระยะยติุความสมัพนัธ์ภาพท่ี 1 
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 ในภาพท่ี 4.8 ข้อความท่ีปรากฏนัน้ถกูเข้ารหสัภาษาพดูท่ีอิงจากการออกเสยีงในภาษาอังกฤษ 

(Bye) และประกอบสร้างด้วยรหัสภาษาเขียนโดยปรับเปลี่ยนการสะกดจาก “บาย” เป็น “บัย” เพ่ือ

ทอดเสยีงให้สัน้ลงแบบลกัษณะการพดูทัว่ไป ซึง่การประกอบอกัขระนีย้งัแสดงถึงการใช้รหสัไวยากรณ์ 

(Language Code) มาจดัการเหลา่สญัลกัษณ์ทางภาษาอีกด้วย ทัง้นีก้ารกลา่วลาในท่ีนีมี้ลกัษณะของ

ความยินดีหรือกล่าวอีกทางหนึ่งคือการลํ่าลาแบบมิตรภาพโดยเห็นได้จากรหัสสีหน้า (Facial 

Expression Code) ท่ีใช้เส้นโค้ง “⌒” แทนคิว้ ใช้วงกลมแทนดวงตา จมูก และ “▽” แทนปากท่ียิม้ 

ผนวกกับการเข้ารหสัของท่าทาง (Posture) ท่ีใช้เส้นโค้งแบบต่าง ๆ ผสมผสานกันเพ่ือจําลองท่าทาง

ของการโบกมือไปมาเพ่ือให้ผู้ใช้จินตนาการถึงการเคลือ่นไหว ในภาพนีจ้ะเห็นได้วา่รหสัทัง้หมดนัน้ถูก

เข้าอยา่งสอดคล้องเพ่ือให้เกิดความหมายอยา่งชดัเจน 

 

 อย่างไรก็ตามผู้ วิจัยยังพบลักษณะการเข้ารหัสท่ีแตกต่างจากภาพก่อนหน้า แต่ยังสื่อ

ความหมายในการยติุความสมัพนัธ์ได้เช่นเดิม ซึง่จะขออธิบายการเข้ารหสัดงัตอ่ไปนี ้

 
ภาพท่ี 4.9 การใช้รหสัของสต๊ิกเกอร์ไลน์ชุดหมีขอในระยะยติุความสมัพนัธ์ภาพท่ี 2 

 

 จากภาพท่ี 4.9 สามารถเห็นความแตกตา่งได้อยา่งชดัเจนเม่ือเปรียบเทียบกบัภาพก่อนหน้าทัง้

รหัสของการแสดงสีหน้าท่ีบ่งบอกถึงความหงุดหงิดหรือโกรธอย่างชัดเจนโดยผู้สร้างอาศัยการสม

สัณฐานกับภาวะอารมณ์  ผ่านคิว้และปากเป็นสําคัญ นอกจากนีย้ังใช้สัญญะประเภท

สญัลกัษณ์ (Symbol) เส้นเลือดปูด (Angary Symbol) “💢💢” เพ่ือขยายอารมณ์ดงักลา่ว นอกจากนี ้

ยงัเห็นว่าข้อความ (Text) ท่ีทําหน้าท่ีกํากับ (Anchorage) และเป็นตวัสาร (Message) ในเวลาเดียว

โดยเข้ารหสัผา่นภาษาพดูท่ีสัน้ กระชบั แตส่ือ่ความหมายตรงไปตรงมาและอาศยัภาษาเขียนมาช่วยซึ่ง

น่าสังเกตว่าการสะกดคํานัน้ไม่ได้คํานึงถึงความถูกต้องตามรหัสไวยากรณ์ (Language Code) 
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เพียงแต่ให้ผู้ ใช้สามารถอ่านออกเสียงได้ตามเดิมก็พออย่าง “โกรธ” เป็น “โกด” และอีกจุดหนึ่งท่ี

สามารถมองเป็นรหัสของมุกตลก (Gag Code) ของความขัดแย้ง (The Reverse) ของการใช้คําว่า 

“แง้ว” ซึ่งมาแทนเสียงคําวา่ “แล้ว” กลายเป็นความน่ารักมากกวา่ความเคร่งขรึมจริงจังท่ีควรเกิดขึน้

เม่ือมีภาวะอารมณ์โกรธ ทัง้นีย้ังเห็นอีกว่ามีการนําเคร่ืองหมายทางภาษา (!) ท่ีใช้รหัสภาพแทน 

(Representation Code) ท่ีมีกฎเกณฑ์ในการออกเสยีงให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ในสต๊ิกเกอร์ไลน์ 

 

 ทัง้นีผู้้วิจยัยงัพบสต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีมีการเข้ารหสัอยา่งคล้ายคลงึกันเพ่ือสือ่ความหมายในทิศทาง

ของการยติุความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล ดงันี ้

ผู้สร้างใช้ข้อความท่ีเกิดจากรหัสภาษา (Language Code) ทําหน้าท่ีกํากับความหมายใน

สต๊ิกเกอร์ไลน์แตล่ะตวั โดยยงัสงัเกตุได้วา่ข้อความนัน้มีลกัษณะเป็นภาษาพูดถ่ายทอดอารมณ์เชิงลบ

กับคู่สนทนาท่ีสามารถบ่ายเบี่ยงหรือใช้ในการปฏิเสธในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งได้ อาทิ   การใช้คํา

ภาษาอังกฤษ “No” แสดงรูปประโยคปฏิเสธอย่างตรงตวัและใช้ในการปฏิเสธอย่างชัดเจน มาพร้อม

รหสัสีหน้าของอารมณ์เศร้าและทา่ทางท่ีถือปา้ยอนัปรากฏข้อความดงักลา่ว ในขณะท่ี แสดง

ความเหน่ือยล้าแต่ก็สามารถแฝงเจตนาหลีกเลี่ยงการกระทําใดการกระทําหนึ่ง สีหน้าผสมระหว่าง 

ความเหน่ือยล้าและความเศร้าและท่าทางการนอนแผ่ตัวเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความเหน่ือยล้า  ส่วน

สต๊ิกเกอร์ไลน์ตวันี ้  ท่ีแสดงเพียงเร่ืองเก่ียวกับสรีระด้วยท่าดึงผิวหนงัหน้าท้อง สีหน้าดูเศร้า 

พร้อมข้อความท่ีบอกความรู้สกึของผู้สง่ในเวลานัน้ และสามารถใช้ปฏิเสธหรือยติุความสมัพนัธ์เม่ือถูก

ชวนไปทางอาหารซึ่งทัง้หมดล้วนแล้วแต่การเลือกใช้ในความหมายใดจากผู้ ใช้เอง ในส่วนของ 

 ท่ีใช้เส้นโค้งสร้างปากเบะ สญัรูปของนํา้ตา “💧💧” แทนการร้องไห้ ข้อความบอกความเสยีใจ

เชิงคําถามท่ีใช้เคร่ืองหมายทางภาษา (?) แบบประชดประชันและใช้เพ่ือถอยห่างจากการสนทนาใน

ขณะนัน้ 

 

 อีกหนึ่งลกัษณะท่ีผู้วิจยัพบในสต๊ิกเกอร์ไลน์กลุม่นีคื้อการใช้รหสัภาษาประกอบสร้างข้อความ

เพ่ือเลียนแบบความเหมือนของเสียงในขณะเสียงอารมณ์นัน้ ๆ  โดยผู้วิจัยจะขออธิบายการเข้ารหสัใน

การประกอบสร้างดงัตอ่ไปนี ้
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ภาพท่ี 4.10 การใช้รหสัของสต๊ิกเกอร์ไลน์ชุดหมีขอในระยะยติุความสมัพนัธ์ภาพท่ี 3 

 

จากภาพท่ี 4.10 จะเห็นถึงลกัษณะของการเข้ารหสัต่าง ๆ ทัง้ภาษา (Language Code) ท่ีใช้

รหสัตวัสารเชิงเสมือน (Analogical Message Code) ด้วยเสยีงแสดงความเก็บกดแบบไม่สามารถพูด

ออกมาได้เหมือนอาการเกร็งจากสภาวะกลนืไม่เข้าคลายไม่ออกหรือสถานการณ์ท่ีพูดไม่ออกและบอก

ไม่ได้ ผนวกกับรหสัสีหน้า (Facial Expression Code) ท่ีแสดงถึงความโกรธและเก็บกดท่ีเห็นจากเส้น

คิว้ ตาหยี ปากแบะ ผนวกกับรหัสท่าทาง (Posture Code) ท่ีเสริมกับตัวภาพ และใช้รหัสสี (Color 

Code) ของขีดสแีดงกลางใบหน้าช่วยเสริมอารมณ์ดงักลา่ว 

 

 เฉกเช่นกับ  ท่ีสื่ออารมณ์เศร้าอย่างชดัเจนผ่ายสีหน้าและสญัรูปหยดนํา้ตาแทน

การร้องไห้ และยงัเห็นอีกว่าผู้สร้างเข้ารหสัการ์ตูนท่ีประกอบสร้างเส้นหยกั “⌇" รอบตวัคาแรคเตอร์

เพ่ือแสดงอาการตวัสัน่จากการร้องไห้ ทัง้นีค้วามหมายท่ีปรากฏนีส้ามารถแสดงความเศร้าเสียใจและ

สามารถแสดงความไม่พอและขยายสว่นไปถึงการยุติการสนทนา ในขณะท่ี  ผู้สร้างใช้รหสั

ของสีหน้าและท่าทาง (Facial Expression Code & Posture Code) ประกอบสร้างผ่านลายเส้นเพ่ือ

แสดงความเศร้าพร้อมด้วยสญัรูป (Icon) ของหยดนํา้ตาแทนการร้องไห้เช่นเดิม และใช้รหัสของสี 

(Color Code) สีเข้มเป็นพืน้หลงัและใช้รหสัการ์ตูน (Cartoon Code) สร้างเส้นตรงสีทึบบริเวณเหนือ
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ศีรษะเพ่ือเป็นภาพแทน (Representation) ของความหดหู่และความอัดอัน้อยู่ในใจท่ีผู้ ส่งสามารถ

แสดงอาการตามภาพเม่ือเกิดภาวะของความเศร้าและหลกีหนีการสือ่สารออกไป 

 ใช้การสมสณัฐานกบัรหสัสหีน้าของความกลวั ด้วยลายเส้นสร้างเส้นโค้งแทนคิว้

ท่ียกสงู วงกลมแทนดวงตาท่ีกลวัโต ปากโค้งและอ้าออกและงายเส้นหยกักลางใบหน้าพร้อมด้วยรหสั

ของสี (Color Code) ทบึแทนเงาท่ีกระทบลงใบหน้า ทัง้นีย้งักฎเคร่ืองทางภาษา (!) เพ่ือแทนอาการ

ตกใจควบคู่กับสีหน้า นอกจากอาการตกใจกลัวแล้วสามารถสื่อถึงอาการตะลึงเม่ือไดรับรู้อะไร

บางอยา่งก็ได้ 

  เม่ือถอดรหสัจากตวัภาพแล้วสามารถเข้าใจความหมายได้ทนัทีวา่เป็นการนอนหลบัโดย

ใช้สีหน้าท่ีเรียบเฉย เส้นตรงแนวนอนแทนตาท่ีปิดสนิทและใช้สญัรูปของหยดนํา้แบบหัวกลบัแทน

นํา้มกูท่ีโป่งขณะหลบั (นอนหลบัขีม้กูโป่ง) และองค์ประกอบของหมอนผ้าหม่ร่วมด้วย ทัง้นีย้งัเห็นการ

ใช้ตวัอกัษรองักฤษ zZ ท่ีนํามาเป็นภาพแทน (Representation) การกรน โดยผู้สง่สามารถบอกเป็นนยั

วา่ต้องการพกัผอ่นและขอยติุการสนทนาเพียงเทา่นี ้

 

 จากสต๊ิกเกอร์ไลน์ทัง้ 3 ตัวนีเ้ห็นได้ว่าไม่มีตัวข้อความมากํากับตัวภาพซึง้ประเด็นดังกลา่ว

ผู้สร้างได้อธิบายว่าถ้าหากตวัภาพนัน้ชัดเจนแล้วตัวข้อความก็ไม่จําเป็น เพราะความชัดเจนของตัว

ภาพท่ีสื่ออารมณ์และความหมายอย่างตรงตัวแล้ว สําหรับประเด็นของการยุติความสมัพันธ์ของ

สต๊ิกเกอร์ไลน์ทัง้สามตัวนีส้ามารถประยุกต์ใช้ได้ตามความต้องการของผู้ ใช้ท่ีมีบริบทแตกต่างกัน

ออกไป 

 

 จากการวิเคราะห์การใช้รหสัของสต๊ิกเกอร์ไลน์ในลกัษณะยุติความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลนัน้

พบวา่การแสดงความหมายนัน้เอนเอียงไปในเชิงลบเสยีงสว่นใหญ่ เนือ้หาสะท้อนถึงอารมณ์ของความ

ต้องการหลกีเลีย่งการสนทนาแตไ่ม่ได้แสดงออกไปอย่างรุนแรงจนทําร้ายจิตใจอีกฝ่ายหนึง่ (ผู้ รับสาร) 

แตเ่ป็นการแฝงเจตนาผา่นข้อความเป็นนยัซึง่ต้องอาศยัประสบการณ์ของผู้ ทําการสารทัง้สองฝ่าย ทัง้นี ้

เพราะลกัษณะของการยุติความสมัพนัธ์โดยใช้สต๊ิกเกอร์ไลน์นัน้เป็นสว่นของลกัษณะ “กําลงั” จะยุติ

โดยชั่วครัง้คราวเท่านัน้ และความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลนัน้สามารถหวนกลบัมาเกิดใหม่ได้อีกครัง้ใน
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ยามท่ีต้องการ และจากการวิเคราะห์สต๊ิกเกอร์ไลน์ชุดหมีขอตามกรอบคิดเร่ืองพลวัตรทาง

ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลพบว่า เนือ้หาสว่นใหญ่อยู่ในกลุม่ของการสานต่อและถนอมรักษาไว้ซึ่ง

ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล โดยเนือ้หานัน้แสดงออกมาอย่างหลากหลายท่ีมีทัง้อารมณ์ในเชิงบวก

และเชิงลบตามธรรมเนียมในการปฏิบติัของผู้สง่สารเม่ือเผชิญกบัสถานการณ์การสือ่สารนัน้ ๆ ทัง้นีผ้ล

การวิเคราะห์ยงัพบอีกวา่ตวัสารท่ีเกิดจากสญัญะและรหสัตา่ง ๆ มีความสามารถในการสือ่ความหมาย

อยา่งหลากหลาย (Polysemy) เน่ืองจากไม่มีกรอบกําหนดกฎเกณฑ์ในการใช้ท่ีตายตวั ผู้สง่สารมีสิทธ์ิ

ท่ีจะมองความหมายในสต๊ิกเกอร์ไลน์ไปตามทัศนคติ อารมณ์ ความคิดของตนเองเป็นสําคัญ ซึ่ง

สอดคล้องกับแนวคิดของ Saussure ท่ีมองตวัสญัญะนัน้สะเปะสะปะ (Arbitrary) และไม่คงท่ีในการ

สื่อความหมายเสมอไป ซึ่งยํา้เตือนให้เห็นว่าสต๊ิกเกอร์ไลน์มีความหมายท่ีไหลลื่นไปได้หลายทิศทาง

ตามความพอใจ อีกทัง้ข้อมูลท่ีได้จากการเก็บข้อมูลท่ีผู้วิจัยระบุไว้ในบทท่ี 3 ว่าผู้สง่เลือกสง่สต๊ิกเกอร์

ไลน์อนัเป็นท่ีพงึพอใจของตนเองฝ่ายเดียว  

 

 

 

2. การใช้รหสัของสต๊ิกเกอร์ไลน์ชุด “น่ีแฟนนะ”  

 

สต๊ิกเกอร์ไลน์ชุดนีนํ้าเสนอด้วยคาแรคเตอร์หญิงสาวผมยาวมัดเกล้าผมไว้ด้านบนศีรษะ สผีม

เป็นสีนํา้ตาลซึง่ผิดแปลกจากธรรมชาติของสีผมหญิงไทยสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นปัจจุบนัสมยัของ

หญิงสาวในสงัคมเมือง เสือ้ผ้ามีทัง้สิน้ 4 ชุด   และใช้

บริบทของความสมัพนัธ์แบบแฟน (Girlfriend) มาประกอบสร้างซึง่สามารถรับรู้ได้จากช่ือชุดสต๊ิกเกอร์

ไลน์โดยความหมายนีถ้กูนําเสนอด้วยสญัญะเชิงสญัรูป (Icon) ท่ีแสดงความเป็นหญิง 

 

นอกจากนีย้งัพบอีกวา่ข้อความยงัเป็นถ้อยคําปรากฏในรูปแบบลายมือเขียน (Handwriting) คู่

กบัตวัภาพ สาํหรับสต๊ิกเกอร์ไลน์นีเ้ป็นผลงานของคณุกิตติ รุจิเรกานสุรณ์ ท่ีได้ให้คําสมัภาษณ์เก่ียวกับ

ผลงานชุดน่ีวา่ 

“...ตอนนัน้สต๊ิกเกอร์ท่ีเป็นแฟนยงัมีน้อยเลยคิดอยากลองทําดูเพ่ือให้พวกผู้หญิงได้ใช้คุยกับ

แฟน คําหลกั ๆ ก็เอาแบบท่ีผู้หญิงคยุกบัแฟนมาใช้ เช่น คําท่ีเอาไว้อ้อนแฟน คําเวลางอน คําท่ีใช้ทัว่ไป
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ก็มีด้วยพวกขอบคณุ  ขอโทษ  หวัเราะ ดีใจเพ่ือให้ครอบคลมุการใช้งานหลาย ๆ แบบให้ได้มากท่ีสดุแต่

ก็พยายามแทรกลกัษณะเหมือนเวลาท่ีเค้าคุยกับแฟนลงไปคนดูงานก็จะได้รู้ว่าหลกั ๆ เอาไว้ทําอะไร 

สต๊ิกเกอร์แบบคนเป็นแฟนใช้กนัมนัคิดง่ายทําง่ายเพราะอารมณ์นัน้น่ีมนัสื่อได้ตรง ๆ ไม่ต้องอ้อมค้อม

พวกคําต่าง ๆ  ผมก็เอาจากประสบการณ์ของผมบ้าง สงัเกตคําจากแฟนผมเลย สงัเกตคนอ่ืนบ้างแล้ว

เอามารวม ๆ กนั ตวัการ์ตนูผู้หญิงตามผมใช้แบบตวัการ์ตนูญ่ีปุ่ นอนันีผ้มชอบสว่นตวัและคิดวา่คนไทย

น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาเลยเอามาสร้างในชุดนี ้ตากลม ๆ โต ๆ มัดผมมีการแสดงออกแบบชัดเจนแต่ก็

พยายามปรับให้มนัเหมาะสมกบัคนใช้ (คนไทย) เพราะสว่นตวัผมบอกตวัเองตลอดเวลามนัยากเวลาท่ี

ต้องการให้ใครมาชอบงานเราทัง้หมดแต่มันง่ายกว่าถ้าเราปรับงานเราให้เข้ากับคนอ่ืน ส่วนพวก

คําหลกั ๆ ก็อยา่งท่ีเห็นเอาแบบท่ีผู้หญิงชอบใช้พูดแบบนีก็้ทําให้ข้อความมีความสาํคญัขึน้มากเลยนะ

แล้วมนัก็ทิง้กนัไม่ได้ด้วยถ้าอ่านข้อความแล้วก็ต้องดูภาพ หรือดภูาพก็ต้องอ่านข้อความไปด้วยถึงจะรู้

วา่เอาไปใช้ยงัไง” (สมัภาษณ์, 8 ธันวาคม 2559)  

 

 จากการให้ข้อมูลโดยเจ้าของผลงานทําให้ผู้ วิจัยอนุมานว่าตัวผู้ สร้างในฐานะของผู้ เข้ารหสั 

(Encoder) ใช้ประสบการณ์และความช่ืนชอบในการ์ตูนญ่ีปุ่ นเป็นกฎเกณฑ์ในการออกแบบตัว

คาแรคเตอร์ให้แสดงถึงหญิงสาวท่ีมีความน่ารักสดใส เม่ือนําสญัญะท่ีปรากฏบนคาแรคเตอร์ของ

สต๊ิกเกอร์ไลน์ชุดน่ีแฟนนะมาเทียบกบัเหลา่คาแรคเตอร์การ์ตนูเพศหญิงทัง้สามตวัตามภาพด้านลา่ง 

 

    
คาแรคเตอร์จาก

สต๊ิกเกอร์ไลน์น่ีแฟนนะ 

ชิซูกะจงั 

(โดราเอมอน) 

โมริ รัน 

(ยอดนกัสบืจ๋ิวโคนนั) 

เซเลอร์มนู 

(เซเลอร์มนู) 

 

ทําให้เห็นถึงการใช้สัญญะแบบสญัรูป (Icon) และดัชนี (Index) ผ่านลกัษณะของการวาดดวงตา 

(Eyes) ท่ีมีความกลมโตกวา่ปกติอนัเป็นภาพต้นแบบ (Archetype) ท่ีได้รับอิทธิพลมาจากสงัคมญ่ีปุ่ น

รวมถึงเป็นกลยทุธ์ในการสร้างตวัการ์ตนูโดยสามารถให้สร้างให้เกินความเป็นจริงได้ นอกจากนีย้งัเห็น

ได้จากทรงผมในลกัษณะหญิงผมยาวและการปลอ่ยปอยผมมาปิดบริเวณหน้าผากเลก็น้อย 
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การวิเคราะห์การใช้รหัสของสต๊ิกเกอร์ไลน์ชุดน่ีแฟนนะยังคงใช้กรอบเร่ืองพลวัตรทาง

ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลท่ีกลา่วถึงระยะทัง้ 3 ของความสมัพนัธ์มาใช้ในการจําแนกสต๊ิกเกอร์ไลน์

เพ่ือทําการวิเคราะห์การใช้รหสัต่อไป ทัง้นีต้้องเข้าใจไว้เสมอวา่ผู้สร้างใช้บริบทของความสมัพนัธ์แบบ

แฟนเป็นพืน้ฐานในการประกอบสร้างดงันัน้การวิเคราะห์การใช้รหสัจึงต้องอิงกบับริบทของผู้สร้างด้วย 

โดยผู้วิจยัจะขอเร่ิมด้วยระยะเร่ิมต้นความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลดงันี ้

 

2.1 สต๊ิกเกอร์ไลน์ชุดน่ีแฟนนะในระยะเร่ิมต้นความสมัพนัธ์ 

 

เม่ือผู้ วิจัยพิจารณาในข้อมูลผลงานแล้วพบสต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีแสดงเนือ้หาในระยะเร่ิมต้น

ความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลจํานวน 2 ตวัจาก 40 ตวั ดงัภาพ 4.11 

 

 
 

ภาพท่ี 4.11 เหลา่สต๊ิกเกอร์ไลน์ชุดน่ีแฟนนะในระยะเร่ิมต้นความสมัพนัธ์ 

 

 เม่ือพิจารณาจากลกัษณะภายนอกสามารถเห็นในสว่นของการประกอบสร้างท่ีคล้ายคลงึกนั 

คือตัวข้อความ (Text) ปรากฏควบคู่กับตัวภาพในลกัษณะของความหมายเชิงกํากับ (Anchorage) 

เพ่ือตีกรอบทิศทางการถอดรหัสความหมายและทําหน้าท่ีเป็นตัวสาร (Message) สําหรับให้ผู้ ส่ง 

(Sender) นําไปสนทนาด้วยถ้อยคําเหลา่นี ้โดยต่อไปจะเป็นการอธิบายถึงการใช้รหสัในการประกอบ

สร้างความหมายดงัท่ีปรากฏในภาพท่ี 4.12  
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ภาพท่ี 4.12 การใช้รหสัของสต๊ิกเกอร์ไลน์ชุดน่ีแฟนนะในระยะเร่ิมต้นความสมัพนัธ์ 

 

จากภาพท่ี 4.12 ในสว่นของใบหน้าใช้รหสัสหีน้า (Facial Expression Code)  ท่ีสือ่ถึงอารมณ์

ดีมีความสขุโดยอิงความเหมือนกันจากการสมสณัฐานในการแสดงสีหน้าท่ีมีรอยยิม้ ผา่น

เส้นโค้งควํ่า “⌒” แทนคิว้ ใช้เส้นวงกลม “0” แทนดวงตาท่ีกลมโตตามแบบตวัการ์ตนูญ่ีปุ่ นจากความ

จงใจของผู้สร้าง และใช้เส้นโค้งหงาย “⌣” ท่ีมาพร้อมกับรูปทรงคล้ายตวัอกัษร “U” อยู่ด้านลา่งเพ่ือ

สือ่ถึงการยิม้แบบอ้าปาก ในสว่นของทา่ทาง (Posture) นัน้ใช้รหสัประกอบสร้างด้วยเส้นโค้งผสมผสาน

กนัเส้นตรงโดยแสดงให้เห็นเพียงสว่นบนของลาํตวัพร้อมมือทัง้สองข้างในลกัษณะการเกาะอยูบ่นขอบ 

นอกจากนีย้งัพบการใช้รหสัของการ์ตูน (Cartoon Code) ทําให้เส้นตรงด้านข้างคาแรคเตอร์

ทัง้ 4 เส้นมีความหมายถึงการเคลื่อนท่ี (Action) คือการพุ่งตัวจากท่ีต่ําขึน้มายังท่ีสูง ซึ่งผู้ วิจัยมี

ความเห็นว่าผู้สร้างต้องการให้เกิดจินตนาการจากผู้ ใช้ว่าคาแรคเตอร์นีพุ้่งตวัจากพืน้มาเกาะท่ีขอบ

เตียงพร้อมกับกล่าวคําถามว่า “ต่ืนยัง?” ซึ่งข้อความท่ีปรากฏในภาพนีแ้สดงถึงรูปแบบของคําถาม

อย่างชัดเจนโดยผู้สร้างเข้ารหัสโดยใช้เคร่ืองหมายคําถาม (Question Mark : ?) แสดงท้ายข้อความ 

นอกจากนีย้ังคงเห็นว่าผู้ สร้างใช้รหัสของภาษาพูดประกอบสร้างคํา “ต่ืนยัง” ท่ีเป็นคําห้วน ๆ ไม่มี

ประธานและกรรมของประโยคเป็นเพียงคําท่ีกลา่วขึน้แต่สามารถสร้างความเข้าใจได้ ทัง้นีข้้อความ

ดงักลา่วถูกเข้าด้วยรหสัไวยากรณ์ (Language Code) ท่ีนําคําในภาษาไทยท่ีมีความหมายในตัวอยู่
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แล้วมาประกอบกันเพ่ือเกิดความหมายในบริบทใหม่ นอกจากนีคํ้าว่า “ต่ืนยงั” ไม่ใช้เพียงแค่ถามคู่

สนทนาวา่ต่ืนนอนหรือยงัเทา่นัน้ แตย่งัแสดงถึงการเอาใจใสข่องคูส่นทนาอีกด้วย 

 

เช่นเดียวกับ  ท่ีใช้ใบหน้าแสดงอารมณ์ของความสขุผ่านรอยยิม้ท่ีเกิดจากเส้นโค้ง

ผนวกกบัทา่ทาง (Posture) ท่ีใช้รหสัประกอบสร้างจากลายเส้นตา่ง ๆ ให้เห็นอิริยาบทของการเอียงตวั 

ยกไหล ชูมือขึน้ระหว่างกลา่วการทกัทายท่ีปรากฏในรูปถ้อยคําด้วยรหสัภาษาพูดและถูกประกอบขึน้

ด้วยหสัภาษาเขียนท่ีนําเอาอกัษรและสระประกอบกนัภายใต้รหสัไวยากรณ์ภาษาไทย วางไว้บนสพืีน้

หลังสีเหลือง ทัง้นีย้ังเห็นการเข้ารหัสด้วยเส้นโค้งจากรหัสการ์ตูน (Cartoon Code) แสดงความ

เคลือ่นไหวบริเวณไหลแ่ละแขน 

 

 จากการวิเคราะห์สต๊ิกเกอร์ไลน์ทัง้สองตวัพบวา่ผู้สร้างใช้ธรรมเนียมปฏิบติัของการทกัทายเป็น

บริบทท่ีครอบงําการใช้รหัสในการประกอบสร้างสต๊ิกเกอร์ไลน์ให้มีลักษณะท่ีผู้ ส่งเป็นฝ่ายกระทํา 

(Active) ด้วยการเข้าหาคูส่นทนาและจงใจให้เกิดการสนทนาขึน้ด้วยความเป็นมิตรจากสีหน้า (Facial 

Expression) ท่ียิม้แย้ม ผนวกกบัข้อความท่ีเป็นไปในลกัษณะถ้อยคําภาษาพูดท่ีสัน้ ๆ ห้วน ๆ ไม่มีหาง

เสียงในลกัษณะคําทางการสะท้อนความเป็นกันเองระหว่างผู้ ทําการสื่อสารทัง้สองฝ่ายและแสดงถึง

ระดบัชนชัน้ทางสงัคมท่ีเทียบเทา่หรือใกล้เคียงกนั 

 

2.2 สต๊ิกเกอร์ไลน์ในกลุม่การสานตอ่และถนอมรักษาความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล 

 

เม่ือพิจารณาข้อมูลแล้วผู้วิจัยพบสต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีสามารถใช้ในการสานต่อและถนอมรักษา 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลจํานวน 33 ตวัจาก 40 ตวั ดงัภาพ 4.13 
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ภาพท่ี 4.13 เหลา่สต๊ิกเกอร์ไลน์ชุดน่ีแฟนนะในระยะสานตอ่และถนอมรักษาความสมัพนัธ์ 

 

จากภาพท่ี 4.13 เห็นได้ว่าผู้ วิจัยนําสต๊ิกเกอร์ไลน์  มาปรากฏซํา้อีกครัง้

หนึง่เพ่ือยํา้ให้เห็นวา่สต๊ิกเกอร์ไลน์สามารถซํา้ซ้อนกนัได้ในการใช้งานระหวา่งระยะของความสมัพนัธ์ฯ 

และไม่สามารถแยกขาดจากกันได้อย่างชัดเจน ทัง้นีเ้พราะในสต๊ิกเกอร์ไลน์หนึ่งตวัสามารถใช้สื่อได้

หลากความหมาย (Polysemy) ตามแตใ่จของผู้สง่สารท่ีสามารถมองสต๊ิกเกอร์ไลน์สองด้านบนหรือตวั

อ่ืน ๆ เป็นเร่ืองของการทกัทายหรือความหมายอ่ืนก็ได้เช่นกนั 

สําหรับสต๊ิกเกอร์ไลน์ในภาพท่ี 4.13 ยังเห็นได้อีกว่ารูปแบบของการสื่ออารมณ์และ

ความหมายนัน้มีจํานวนมากและปรากฏทัง้อารมณ์เชิงบวก (Positive) และเชิงลบ (Negative) ซึ่ง

สอดคล้องกับข้อมลูจากเจ้าของผลงานท่ีต้องการให้สต๊ิกเกอร์ไลน์ครอบคลมุการใช้ให้มากท่ีสดุ และ

สามารถนําไปปรับใช้กับบุคคลอ่ืนท่ีไม่จําเป็นต้องเป็นแฟนหนุ่มเสมอไปก็ได้ ท่ีเห็นได้อีกประการคือ

สต๊ิกเกอร์ไลน์ทุก ๆ  ตวัมีการพึงพาบริบทหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ก่อนหน้าหรือกําลงัจะเกิดขึน้หลงัการ

ส่งสต๊ิกเกอร์ไลน์ทัง้สิน้ เม่ือพิจารณาลกัษณะของความหมายท่ีเด่นชัดจากเหล่าสต๊ิกเกอร์ไลน์แล้ว

ผู้วิจยัสามารถจําแนกแยกยอ่ยลกัษณะการแสดงอารมณ์และความหมายออกมาได้อีก 6 กลุม่ดงันี ้

 

 

2.2.1 การสอบถาม 

2.2.2 การแสดงความรัก  
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2.2.3 การอ้อน 

2.2.4 การเรียกร้องหรือขอร้อง  

2.2.5 การแสดงความช่ืนชม 

2.2.6 ความหมายตามคํา 

 

จากการจําแนกกลุ่มท่ีปรากฏด้านบนนัน้ผู้ วิจัยยังคงต้องแสดงทัศนะว่าความหมายใน

สต๊ิกเกอร์ไลน์สามารถผิดแปลกออกไปตามแต่มุมมองของผู้ ใช้งานและบริบทของการสื่อสารท่ี

สต๊ิกเกอร์ไลน์ตวันัน้ ๆ ถกูสง่ไป จึงไม่มีอะไรสามารถยืนยนัได้อยา่งตายตวัวา่ความหมายของสต๊ิกเกอร์

ไลน์จะยึดแนน่อยู่กบัท่ีตลอดเวลา อนึ่ง เม่ืออ่านความหมายในสต๊ิกเกอร์ไลน์ทัง้หมดนีส้ามารถเห็นถึง

ความซํา้ซ้อนในความหมายดงัท่ีผู้วิจยัจะนําเสนอให้เห็นดงันี ้

 

 เม่ืออ่านความหมายของสต๊ิกเกอร์ไลน์ตวันีเ้ห็นถึงการตัง้คําถามจากข้อความโดยตรง 

แตใ่นขณะเดียวกนัยงัเป็นการแสดงความรักความเอาใจใสใ่นความเหน่ือยล้าของคูส่นทนาได้อีกด้วย 

ซึง่ผู้ใช้แตล่ะคนสามารถมีมมุมองท่ีแตกตา่งกนัออกไป 

 

 นอกเหนือจากการแสดงความรักแล้วสต๊ิกเกอร์ไลน์ยงัสามารถแสดงออกถึงการอ้อนและ

ออกคําสัง่ รวมถึงการเรียกร้องเพ่ือให้เกิดการกระทําตามท่ีข้อความได้ระบุไว้คือการกอด 

 

 เนือ้หาท่ีปรากฏนีแ้สดงถึงการอ้อนอยา่งชดัเจนรวมถึงแสดงเนือ้หาเป็นการเรียกร้องตาม

แบบแฟนสาวเพ่ือบรรลวุตัถปุระสงค์ตามท่ีตนเองต้องการ 
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 เช่นเดียวกบัสต๊ิกเกอร์ไลน์ตวันีท่ี้พยายามเรียกร้องให้บรรลผุลคือให้อีกฝ่ายเข้าหาโดยได้

แสดงลกัษณะของการอ้อนเข้าร่วมด้วยเพ่ือให้การเรียกร้องนัน้ได้ผล 

 แสดงถึงความช่ืนชอบช่ืนชอบในเร่ืองใด ๆ ท่ีเกิดขึน้ระหวา่งการสนทนา รวมถึงการแสดง

ความรู้สกึเห็นดีเห็นงามกบัคูส่นทนา 

 

 แสดงความหมายออกไปอยา่งตรงตวักบัอาการนอนไม่หลบัท่ีเกิดขึน้ แต่ในขณะเดียวกนั

ยงัแสดงถึงการเรียกร้องให้คูส่นทนาให้ความสนใจได้อีกด้วย  

 

จากการยกตัวอย่างสต๊ิกเกอร์ไลน์ด้านบนนัน้ก็เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความทับซ้อนทาง

ความหมายท่ีสามารถเกิดขึน้ได้ในสต๊ิกเกอร์ไลน์แต่ละตวั เน่ืองด้วยตวัสารสามารถเป็นไปได้หลาย

ทิศทางตามแต่ลกัษณะการตีความและบริบทของการสื่อสารแต่ละครัง้ ทัง้นีก้ารอธิบายการใช้รหสัใน

การประกอบสร้างสต๊ิกเกอร์ไลน์ผู้วิจัยจะเรียงลาํดบัไปตามกลุม่ทัง้ 6 ท่ีได้แยกยอ่ยไว้ก่อนหน้าโดยเร่ิม

จากสต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีแสดงเนือ้หาในลกัษณะของการสอบถาม (ดูภาพท่ี 4.14) แต่อย่างไรการศึกษานี ้

ยงัคงยดึถือวา่ตวัสญัญะสามารถเป็นไปได้หลากหลาย (Arbitrary)  
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ภาพท่ี 4.14 การใช้รหสัของสต๊ิกเกอร์ไลน์ชุดน่ีแฟนนะในระยะสานตอ่และถนอมรักษา 

ความสมัพนัธ์ภาพท่ี 1 

 

ในภาพท่ี 4.14 แม้ไม่มีเคร่ืองหมายคําถาม (?) แตเ่ม่ือถอดรหสัจากรหสัไวยากรณ์ (Language 

Code) ท่ีผู้สร้างใช้แล้วก็เข้าใจถึงการตัง้คําถามได้ในทนัทีซึง่นอกจากเป็นการถามแล้วยงัสามารถถกู

มองเป็นเร่ืองของการขอร้องได้ในขณะเดียวกนั สว่นนีก็้ขึน้กับผู้สง่สารวา่จะเลือกมองความหมายเป็น

แบบใด ในส่วนของการแสดงอารมณ์นัน้ผู้ สร้างเข้ารหัสของสีหน้า (Facial Expression) ท่ีแสดง

อารมณ์ของความสุขผ่านเส้นโค้งควํ่า “⌒” แทนคิว้ โค้งหงาย “⌣” แทนปากยิม้ และวงกลม “0” 

แทนดวงตาท่ีกลมโต พร้อมรหสัทา่ทาง (Posture Code) ด้วยการเอียงศีรษะผสมกบัการเท้าคางแสดง

ถึงอิริยาบทเม่ือเกิดความสงสยั  

 

เช่นเดียวกับสต๊ิกเกอร์ไลน์แต่ไปนีท่ี้แสดงทัง้การสอบถามและสามารถมองเป็นเร่ืองของการ

ขอร้องได้เช่นกัน ทัง้  ท่ีมีการแสดงเนือ้หาด้วยการสอบถามในลกัษณะภาษาพูดและไม่

จําเป็นต้องมีประธานและกรรมของประโยคเสมอไป พร้อมด้วยอารมณ์ของความสขุผ่ายเส้นโค้งแทน

ปากยิม้ ดวงตากลโต คิว้ยกสงูและท่าทาง (Posture) คล้ายการเอียงตวัเพ่ือเข้าร่วมการสนทนาผนวก

กบัการยกมือขึน้เสมือนการสง่สญัญาณทกัทาย ทัง้นีย้งัเห็นได้วา่ผู้สร้างใช้เส้นโค้งอยูบ่ริเวณปากแทน

เสยีงมท่ีเปลง่ออกมา 

 

 สาํหรับสต๊ิกเกอร์ไลน์ตวันีน้อกจากเป็นการสอบถามแล้วยงัสามารถเห็นถึงเจตนา

ของความเป็นห่วงเป็นใยอีกฝ่ายหนึ่งแฝงเข้ามาด้วย รหสัของสีหน้าแสดงอารมณ์ของความสขุมากบั

ทา่ทางท่ีสอดคล้องกบัความหมายของสต๊ิกเกอร์ไลน์ด้วยการยื่นผ้าเช็ดหน้าสชีมพูท่ีปักเป็นสญัลกัษณ์

รูปหวัใจท่ีเป็นภาพแทน (Represent) ของความรัก เม่ือพิจารณาจากความหมายแล้วผู้ ใช้สามารถนํา

สต๊ิกเกอร์ไลน์นีไ้ปใช้สาํหรับการแสดงการให้กําลงัคูส่นทนาเพ่ือรักษาและพฒันาความสมัพนัธ์ระหว่าง

บุคคลให้แนบแนน่ยงัขึน้ได้ 
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ในสต๊ิกเกอร์ไลน์ตวันี ้  เห็นถึงความแตกต่างในการแสดงสีหน้าแม้จะมีข้อความท่ี

กํากบัในลกัษณะของการตัง้คําถามเช่นเดิม เส้นโค้งหงาย “⌣” ถกูนํามาใช้ประกอบสร้างแทนคิว้และ

ใช้วงกลมแทนดวงตาและปากท่ีอ้าออก สว่นด้านอิริยาบทใช้รหสัของท่าทางเข้ามาประกอบด้วยการ

กุมมือท่ีเป็นภาพแทน (Represent) ของการวิงวอน แต่เม่ือถอดรหัสทางความหมายจากข้อความ 

(Text) ท่ีกํากับนัน้สามารถรับรู้ว่าลกัษณะคําถามได้แฝงความรู้ทํานองสกึกลวั ๆ กล้า ๆ กับการเอ่ย

ถามคูส่นทนาปรากฏบนฉากหลงัสชีมพมีูลกัษณะคล้ายกลุม่ควนัแทนความรู้สกึนกึคิดจากคูส่นทนา  

 

การวิเคราะห์ต่อไปนีเ้ป็นสต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีแสดงเนือ้หาเก่ียวกับความรักท่ีผู้ ส่งต้องการแสดง

ความรู้สกึดงักลา่วไปยงัผู้ รับ แต่ทัง้นีใ้นการแสดงความรักนัน้ยงัสามารถคาบเก่ียวกับสต๊ิกเกอร์ไลน์

กลุม่อ่ืนได้ในเวลาเดียวกนั โดยผู้วิจยัจะอธิบายดงัตอ่ไปนี ้

 

 
ภาพท่ี 4.15 การใช้รหสัของสต๊ิกเกอร์ไลน์ชุดน่ีแฟนนะในระยะสานตอ่และถนอมรักษา 

ความสมัพนัธ์ภาพท่ี 2 

 

จากภาพท่ี 4.15 ยังคงใช้รหัสสีหน้าประกอบสร้างอารมณ์ของความสุขภายใต้ (Facial 

Expression Code) และรหัสท่าทาง (Posture Code) จําลองอิริยาบทของการโอบกอดวัตถุเหมือน

หมดรูปหวัใจให้เป็นภาพแทน (Represent) ของความรัก พร้อมด้วยข้อความท่ีประกอบสร้างด้วยรหสั

ภาษาพูดซึ่งใช้คําแสลง (Slung) จากการออกเสียงท่ีคล้ายกันจากคําว่า “ตัวเอง” เป็น “ตะเอง” ท่ี
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ความหมายแปรเปลี่ยนไปในบริบทนีคื้อคํากล่าวในการเรียกบุคคลอีกคนหนึ่งซึ่งมีความสมัพันธ์ใน

ระดบัใกล้ชิดหรือความสมัพันธ์ท่ีลกึซึง้ในลกัษณะรักใคร่ โดยผู้สร้างนําอักษรมาประกอบกันภายใต้

รหสัไวยากรณ์ (Language Code) เพ่ือให้เกิดความหมาย นอกจากนีย้งัเห็นได้ว่าข้อความท่ีปรากฏนี ้

แสดงถึงความเป็นวัยรุ่นท่ีใช้ถ้อยคําแบบเป็นกันเองต่อกันและไม่ได้คํานึงถึงความถูกต้องในรูป

ตวัสะกดใด ๆ  

 

   สําหรับสต๊ิกเกอร์ไลน์ตวันีเ้ห็นได้ว่าความหมายไม่ได้แสดงเพียงความรักเท่านัน้แต่ยงั

แสดงถึงการเรียกร้องและออกอ้อนให้เกิดการกอด รวมถึงยงัแฝงเจตนาของการสัง่ร่วมด้วยเพ่ือให้บรรลุ

สิ่งท่ีต้องการซึง่สะท้อนให้เห็นว่าสต๊ิกเกอร์ไลน์หนึ่งตวัสามารถแสดงออกมาหลายความหมาย ในสว่น

ของสหีน้าของความสขุถกูประกอบสร้างมาให้สอดคล้องกบัทา่ทางท่ีใช้รหสั (Posture Code) ท่ียื่นมือ

ทัง้สองข้างมาด้านหน้าผายมืออกเลก็น้อยเสมือนรอคอยการโอบกอด สอดคล้องกบัข้อความท่ีปรากฏ

อยู่ด้านข้างศีรษะแบบลายมือเขียน (Handwriting) สีชมพูเข้มท่ีนํารหสัของสี (Color Code) สื่อความ

รัก ประกอบสร้างอกัขระด้วยรหสัยากรณ์ (Language Code) ภาษาไทย มาพร้อมกบัสญัลกัษณ์หวัใจ

เป็นภาพแทน (Represent) ความรัก  

 

  ผู้สร้างใช้รหสัทา่ทาง (Posture Code) ประกอบสร้างลายเส้นตา่ง ๆ เพ่ือเป็นอิริยาบทของ

การตะโกนกลา่วคําวา่ “ท่ีรัก” โดยใช้มือทัง้สองข้างป้องปากไว้ พร้อมด้วยเส้นตรงแนวทแยงจํานวน 4 

เส้นท่ีเข้ารหสัการ์ตูน (Cartoon Code) ประกอบสร้างแทนลําเสียงท่ีพุ่งออกจากตวัคาแรคเตอร์เพราะ

การตะโกน นอกจากนีข้้อความท่ีปรากฏยงัเป็นรูปแบบของลายมือเขียนและมีขนาดใหญ่ขนาบข้างตวั

คาแรคเตอร์เพ่ือแสดงถึงเสียงตะโกนท่ีก้องกังวานไปทัว่ ดงัท่ีผู้วิจัยแสดงทศันะว่าสต๊ิกเกอร์ไลน์นีไ้ม่

สามารถถกูสง่ได้โดยลาํพงัเสมอไปแตส่ามารถใช้เป็นสว่นหนึ่งของการสนทนาท่ีผู้สง่ต้องการบอกกลา่ว

หรือแสดงปฏิกิริยาบางประการออกไป ดงันัน้การกลา่ว “ท่ีรัก” จึงสามารถใช้ในการเรียกคู่สนทนาท่ีมี

ความสนิทสนม ผกูพนั และสนิทใจจนกลา่วคํานีไ้ด้และต้องการกลา่วข้อความอ่ืน ๆ ตอ่ไปตามใจผู้สง่ 

รวมถึงการเรียกร้องให้เกิดความสนใจจากคูส่นทนาก็ได้ 
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 ชัดเจนว่าสต๊ิกเกอร์ไลน์ตวันีส้ามารถคาบเก่ียวได้ทัง้การแสดงความรัก การเรียกร้อง การ

ออดอ้อน รวมถึงการสัง่เพ่ือบรรลตุามต้องการของผู้สง่ นอกจากนีย้งัสามารถแสดงถึงการให้กําลงัใจ

หรือแสดงความรู้สกึดี ๆ ตอ่กนัก็ได้ซึง่แล้วแตม่มุมอมของผู้ใช้งาน ยิ่งการไม่ปรากฏข้อความท่ีระบุผู้ รับ

ด้วยแล้วยิ่งทําให้การใช้งานนัน้งา่ยยิ่งขึน้เพราะผู้สง่สามารถเลอืกได้ยา่งอิสระในการสง่ไปยงับุคคลอ่ืน 

ในสว่นของสหีน้าของความสขุปะปนกบัความเขินอายเพราะกิริยาการจูบ (Kiss) โดยใช้ลายเส้นคล้าย

เลขสามกลับ ด้าน แ ทนป า กแ ละ ระ เ รือ สี แด งก ลา งใบ ห น้า  ป รากฏสัญ ลักษณ์ รูป หัว ใ จ 

(Representational Code) เป็นฉากหลัง (Background) และข้อความท่ีประกอบสร้างด้วยรหัส

ไวยากรณ์ (Language Code) ภาษาไทยเพ่ือกํากับการแสดงท่าทางตัวภาพโดยยังใช้รูปแบบ

ลายมือเขียนเช่นเดิม  

 

 ในสต๊ิกเกอร์ไลน์ตัวนีผู้้ สร้างยังอาศัยข้อความ (Text) เป็นตัวสารท่ีสําคัญซึ่งเห็นได้ว่า

ลักษณะของการเข้ารหัสนัน้เป็นแบบภาษาพูดท่ีใช้คําแสลงเข้าร่วมจาก “จังเลย” เป็น “จุงเบย” 

ตวัอักษรยงัคงรูปแบบลายมือเขียนและสีชมพูเข้ม (Color Code) ลอยอยู่ข้างศีรษะ มีเส้นตรงเป็นขีด

สัน้ ๆ เช่ือมไปยังใบหน้าเสมือนกําลงันึกคิดคํา ๆ นัน้ ในส่วนวสีหน้ายังแสดงอารมณ์ของความสขุ

เช่นเดิมด้วยรอยยิม้แคเ่พ่ิมเติมในสว่นแววตาท่ีปิดด้วยเส้นโค้งแทนการขยิบตาเพ่ือสง่สญัญาณร่วมกับ

ท่าทาง (Posture Code) ด้วยรหัสภาษามือแสดงความหมาย I Love You ท่ีผู้ ใช้ต้องเข้าใจการถอด

ความหมายร่วมด้วยและทา่เท้าเอวแสดงความนา่รักสดใสของคาแรคเตอร์ 

 

 การอธิบายตอ่ไปนีเ้ป็นสต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีแสดงเนือ้หาในลกัษณะการช่ืนชมคูส่นทนาซึง่ผู้วิจยัพบ

จํานวน 2 ตวั โดยจากสงัเกตยุงัคงพบถึงการควบคูก่บัระหวา่งตวัภาพและข้อความดงัท่ีปรากฏในภาพ

ท่ี 4.16 และขออธิบายไปตามลาํดบัดงันี ้
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ภาพท่ี 4.16 การใช้รหสัของสต๊ิกเกอร์ไลน์ชุดน่ีแฟนนะในระยะสานตอ่และถนอมรักษา 

ความสมัพนัธ์ภาพท่ี 3 

 

ในภาพท่ี 4.16 เห็นได้วา่ยงัใช้รหสัการแสดงสีหน้า (Facial Expression Code) ประกอบสร้าง

ลายเส้นแบบเดิมเพ่ือแสดงอารมณ์ของความสขุ ในสว่นของอิริยาบถประกอบสร้างด้วยรหสัของการ

แสดงท่าทาง (Posture Code) อาศยัลายเส้นแบบต่าง ๆ ท่ีต่อเน่ืองกันจําลองสดัสว่นท่าทาง เส้นตรง

แนวทแยงกลางเสือ้แทนรอยยบัของเสือ้ผ้า ท่ีน่าสนใจคือในสว่นของการแสดงท่าทางนัน้ถูกประกอบ

สร้างด้วยรหัสภาษามือ (Body Language Code) ท่ีชูนิว้หัวแม่มือขึน้เพียงนิว้เดียวและยังเป็นภาพ

แทน (Represent) ท่ีหมายถึง “ยอดเยี่ยม” ทัง้นีก้ารแสดงลกัษณะดงักลา่วยงัแสดงให้เห็นถึงสมัพนัธ์

บท (Intertextuality) จากสือ่สงัคม (Social Media) อยา่งเฟสบุค (Facebook) ท่ีใช้สญัลกัษณ์เป็นภาพ

ชูนิว้โปง้ ในปุ่ มกดไลค์ (Like) เพ่ือแสดงความรู้สกึช่ืนชอบท่ีผู้สร้างนํามาเป็นรหสัในการประกอบ

สร้างดงักลา่ว 

ในสว่นของข้อความนัน้ยงัคงแสดงถึงการใช้รหสัภาษาพูดท่ีมีการลงหางเสยีง “อะ” และทําให้

คงรูปด้วยรหสัภาษาเขียนแบบลายเส้นของลายมือ (Handwriting) และสามารถประกอบเป็นข้อความ

ได้ด้วยรหสัไวยากรณ์ (Language Code) ท่ีทําหน้าท่ีกํากับและเป็นตวัสาร ทัง้นีย้งัพบการใช้ลายเส้น

โค้งแนวตัง้ จํานวน 4 เส้นบริเวณแขนของคาแรคเตอร์ท่ีผู้ สร้างประกอบขึน้ด้วยรหัสของการ์ตูน 

(Cartoon Code) เพ่ือให้เกิดจินตนาการของการเคลือ่นไหว (Action) 

ขณะท่ี แสดงความช่ืนชมเช่นเดิมและลกัษณะสว่นใหญ่นัน้คล้ายคลงึกนักบัภาพ

ก่อนหน้า แต่ท่ีแตกต่างคือใบหน้านัน้เปลี่ยนดวงตาข้างหนึ่งให้ปิดลงสนิทโดยใช้เส้นโค้งควํ่า “⌒” 

แบบเดียวกับคิว้แทนการขยิบตา ในสว่นท่าทางใช้รหัสภาษามือด้วยการชูนิว้โป้งด้วยมือทัง้สองข้าง 
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สว่นข้อความมีการผสมผสานกันระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาไทยซึ่งผู้ ใช้ต้องเข้าใจรหสัไวยากรณ์

ของทัง้สองภาษาจึงจะเข้าใจความหมาย และยงัใช้รหสัการ์ตนูในการสร้าง เส้นตรงขัน้ระหวา่งดวงดาว

กบัใบหน้าเพ่ือแทนการเปลง่ประกาย 

 

การอธิบายการใช้รหสัต่อไปนีเ้ป็นสต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีแสดงเนือ้หาในลกัษณะของการเรียกร้องคู่

สนทนา นอกจากนีส้ต๊ิกเกอร์ไลน์กลุม่ยงัคงสามรถคาบเก่ียวกับลกัษณะความหมายในกลุม่อ่ืนได้อีก

ด้วย อาทิ การเรียกร้องท่ีมาพร้อมกับการอ้อน การสัง่ หรือการข่มขู่ ซึ่งผู้ วิจัยจะขออธิบายในลําดบั

ถัดไป นอกจากนีเ้ม่ือพิจารณาในสต๊ิกเกอร์ไลน์ยงัเห็นได้อีกว่ามีรูปแบบการแสดงอารมณ์ทัง้เชิงบวก

และลบโดยมีสหีน้าเป็นตวับง่บอกท่ีสาํคญั ผนวกกบัข้อความ (Text) เป็นตวักํากบัอีกทีหนึง่ และผู้วิจัย

จะขออธิบายการใช้รหสัในการประกอบสร้างตามลาํดบัดงัตอ่ไปนี ้

 

สต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีกฎด้านล่างนีไ้ม่เพียงแต่แสดงถึงการเรียกร้องเท่านัน้ แต่ตัวสารท่ีปรากฏนี ้

แสดงถึงการออดอ้อนคูส่นทนาให้เกิดความสนใจร่วมด้วยในเวลาเดียวกนั ซึ่งผู้ ใช้ยงัมีสิทธ์ิในการมอง

ความหมายและตดัสนิใจในการสง่ได้เช่นเดิม สาํหรับการใช้รหสัในการประกอบสร้างมีดงัตอ่ไปนี ้

 

 
ภาพท่ี 4.17 การใช้รหสัของสต๊ิกเกอร์ไลน์ชุดน่ีแฟนนะในระยะสานตอ่และถนอมรักษา 

ความสมัพนัธ์ภาพท่ี 4 
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ภาพท่ี 4.17 รหัสของสีหน้า (Facial Expression Code) แสดงออกถึงอารมณ์เศร้าผสมกับ

ความวิตกกังวล โดยประกอบสร้างลายเส้นโค้งหงาย “⌣” แทนคิว้ และใช้วงกลม “0” แทนดวงตา

และปากท่ีอ้าเสมือนกําลงักลา่วข้อความนัน้ ๆ ในสว่นของรหสัทา่ทาง (Posture Code) ประกอบสร้าง

ด้วยลายเส้นแบบต่าง ๆ อย่างผสมผสานและต่อเน่ืองเพ่ือแสดงถึงการกําหมัดยกขึน้แนบอกสื่อถึง

ความเก็บกดในจิตใจ ข้อความทําหน้าท่ีเป็นทัง้ตวักํากับ (Anchorage) และตวัสาร (Message) โดย

ผู้สร้างทําการเข้ารหสัด้วยภาษาพดูรวมกนัเป็นประโยคเพ่ือให้เกิดความหมายใหม่ด้วยรหสัภาษาเขียน

ภายใต้รหัสไวยากรณ์ (Language Code) โดยบริบทมีความสําคัญในการกําหนดทิศทางการ

ตีความหมายโดยเฉพาะในคําวา่ “เค้า” ท่ีไม่ได้หมายถึงบุคคลท่ีสามแตห่มายถึงการเรียกแทนตนเองใน

บริบทของความสมัพนัธ์แบบคูรั่กและคําวา่ “ตวัเอง” ก็มิได้หมายถึงการแทนตวัผู้สง่แตมี่ความหมายถึง

การเรียกบุคคลอีกฝ่ายท่ีวยัรุ่นใช้เรียกแทนกนัและกนั 

 

ทัง้นีย้ังเห็นได้ว่าผู้ สร้างนําสัญญะประเภทสัญรูป (Icon) มาใช้ในการะประกอบสร้างคือ 

พระจันทร์ (Moon) เพ่ือขยายความหมายโดยเฉพาะด้านของช่วงเวลากลางคืน (Time) ท่ีผสมกับรหสั

ของสี (Color Code) โดนเข้มแทนท้องฟ้าและจุดสีขาวแทนดวงดาว นอกจากนีย้งัเห็นถึงการประกอบ

สร้างโดยใช้รหสัการ์ตูน (Cartoon Code) สร้างเส้นโค้งแนวตัง้และแนวนอนตดักันบริเวณแขนทัง้สอง

ข้างและเส้นโค้งท่ีซ้อนกันบริเวณข้างศีรษะเพ่ือให้เกิดจินตนาการถึงการเคลื่อนไหว (Action) ของ

ผู้ใช้งาน 

อนึง่ ผู้วิจยัมีความเห็นวา่ด้วยลกัษณะการใช้สรรพนามดงักลา่วสามารถชีนํ้าการตีความหมาย

ของการนําไปใช้สื่อสารกบับุคคลท่ีอยู่ในฐานะคู่รักเพ่ือบ่งบอกถึงสภาวะท่ีเกิดขึน้ในเวลานัน้ (นอนไม่

หลบั) รวมถึงแฝงการเรียกร้องเพ่ือให้เกิดการกระทําใดการกระทําหนึ่งจากผู้ รับสารต่อไป นัน้แสดงให้

เห็นว่าสต๊ิกเกอร์ไลน์ตวันีส้ามารถใช้เป็นตวันําร่องของการสื่อสารในเร่ืองต่าง ๆ เพ่ือให้ความสมัพนัธ์

ปรากฏตวัไป 

 

ไม่เพียงแคส่ต๊ิกเกอร์ไลน์ในภาพท่ี 4.17 เทา่นัน้ท่ีแสดงความหมายได้ทัง้การเรียกร้องและการ

ออดอ้อนแตย่งัมีสต๊ิกเกอร์ไลน์ตวัอ่ืน ๆ ท่ีแสองความหมายลกัษณะเดียวกันอยา่ง    ท่ีแสดง

ทักการเรียกร้อง พร้อมด้วยการออดอ้อนและสื่อเจตนาของการสัง่ให้คู่สนทนารับฟังเร่ืองท่ีต้องการ

สื่อสารออกไป โดยการประกอบสร้างนัน้ใช้ท่ายืนเอามือข้างหนึ่งไว้ข้างหลงัอีกข้าง่าหนึ่งทําท่ากําลงั

เคาะประตูโดยใช้รหสัการ์ตูนสร้างเส้นหยกับริเวณมือและใช้ข้อความประกอบสร้างโดยใช้รหสัตวัสาร
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เชิงเสมือน (Analogical Message Code) ว่า “ก๊อก” แทนเสียงเคาะ และข้อความ (ตวัเองมีอะไรจะ

บอก) เพ่ือกํากับท่าทางชองตวัภาพและสื่อความหมายแฝงถึงการเรียกร้องความสนใจจากคู่สนทนา 

ส่วน  มีทัง้การเรียกร้อง ออดอ้อนให้คู่สนทนาเอาใจใส่ หรือมองเป็นเพียงการบอกกล่าว

อาการ (ไม่สบาย) ท่ีเป็นอยู่ตอนนีก็้ได้ โดยใช้รหสัการแสดงสีหน้าของความเศร้าแต่เม่ือถอดรหสัจาก

ความหมายอ่ืน ๆ  รวมด้วยจึงทราบได้วา่ความเศร้านีไ้ม่ได้เกิดจากความเจ็บป่วยทางใจ แต่เป็นความ

เศร้าจากอาการไม่สบาย ด้วยบริบทดงักลา่วทําให้ระเรือสแีดง (Color Code) มีความหมายเปลีย่นไปท่ี

ไม่ใช้การเขินอายเป็นการเลียนแบบอาการไข้ขึน้ ผนวกกับสญัรูป (Icon) ของแผ่นปะลดไข้ท่ีถูกนํามา

ช่วยในการสร้างความหมาย และใช้ลายเส้นท่ีประกอบสร้างขึน้ด้วยรหัสการ์ตูน (Cartoon Code) 

รอบตวัคาแรคเตอร์แสดงอาการไข้ขึน้ตวัสัน้ พร้อมทัง้ข้อความท่ีช่วยกระชบัความหมายให้ชดัเจนยิ่งขึน้ 

(เค้าไม่สบาย) ท่ีนอกจากบอกอาการแล้วยงัสามารถแฝงการเรียกร้องให้อีกฝ่ายมาดูแลเอาใจใส ่หรือ

แล้วแต่มุมมองของผู้ ใช้ท่ีสามารถตีความหมายได้อย่างหลากหลาย เช่นเดียวกับ  แสดง

ความหมายถึงการเรียกร้องผสมกบัการสัง่อยา่งชัดเจนและตรงตวั นอกจากสหีน้าท่ีแสดงอารมณ์แล้ว

ยงัมีรหสัของท่าทาง (Posture Code) ของการกางแขนออกทัง้สองข้างและใช้รหัสการ์ตูน (Cartoon 

Code) ด้วยเส้นตรงและโค้งตดักันเพ่ือเป็นเส้นแสดงความเคลื่อนไหว (Action Line) ของการโบกมือ 

ในขณะท่ี มีการปรากฏเส้นบริเวณหวัไหลแ่ทนการสัน่ไหวเช่นเดิมพร้อมทา่ทางของการเท้า

เอวด้วยมือทัง้สองข้างสอดรับกับใบหน้า ทัง้นีย้ังมีสญัรูป (Icon) ของกลุ่มควันด้วยรหัสภาพแทน 

(Representational Code) ของการถอดหายใจจากความอดัอัน้ ในสว่นของข้อความนัน้ปรากฏอยูส่อง

สว่นคือข้อความบอกอารมณ์ท่ีเป็นอยูต่อนนี ้(งอนแล้วนะ) และข้อความในบอลลนูคําพดูตามแบบรหสั

การ์ตนูบอกสิง่ท่ีต้องการ (ง้อด้วย) นอกจากนีเ้ห็นวา่ผู้สร้างใช้รหสัทางการของไทย ซึง่ผู้ใช้ต้องอ่านจาก

ซ้ายไปขวาความเข้าใจทาวความหมายจากข้อความจึงปรากฏขึน้ 

 

สาํหรับสต๊ิกเกอร์ไลน์ตวันี ้  นอกจากเป็นการเรียกร้องแล้วยงัแสดงถึงการสัง่และการ

ขม่ขูร่่วมไปด้วย โดยใช้รหสัทา่ทาง (Posture) ของการเท้าเอวชีห้น้าตนเองและใช้เส้นโค้งสัน้ ๆ บริเวณ

หัวไหล่และข้อศอกท่ีเกิดจากรหสัการ์ตูน (Cartoon Code) แทนอาการตัวสัน่ของความโกรธและใช้
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ข้อความ (น่ีแฟนนะ!!!) ท่ีใช้เป็นการยํา้เตือนถึงสถานะของผู้สง่ (แฟนสาว) เอง และใช้เคร่ืองหมายทาง

ภาษา (อัศเจรีย์ : !) ถึง 3 ตวัเพ่ือเน้นนํา้ในการออกเสียง  เช่นเดียวกับ  ท่ีมีการเข้ารหัสท่ี

คล้ายกนัในการประกอบสร้าง โดยใช้วงกลมแทนปากท่ีอ้าออก มีสญัรูปกลุม่ควนัแทนการถอนหายใจ 

มีเส้นบริเวณหวัไหล ่แสดงทา่ทางยืนกอดอกบิดลาํตวัเลก็น้อยเพ่ือสอดรับกบัใบหน้าเพ่ือแสดงกิริยาไม่

พอใจ และการปรากฏของข้อความทําให้การตีความหมายของอารมณ์ดังกล่าวชัดเจนขึน้ เม่ือผู้ ใช้

ถอดรหสัทัง้สื่อภาพและสื่ออกัษรแล้วจะเห็นถึงความหมายท่ีแฝงการต่อว่า ประชดประชนั รวมถึงการ

สือ่ความหมายแฝงถึงการยืนยนัความเป็นเจ้าของในตวัคูส่นทนาได้อีกด้วย 

 

สาํหรับสต๊ิกเกอร์ไลน์สองตวันี ้   เป็นการเรียกร้องท่ีผสมกบัอารมณ์ของ

ความออดอ้อนร่วมด้วยเช่นเดิม โดยใช้รหสัแสดงสีหน้าด้วยอารมณ์ของความเศร้าอย่างชัดเจน และ

ยงัคงใช้รหสัไวยากรณ์ (Language Code) ประกอบสร้างข้อความมากํากบัดงัเดิม ผนวกกับรหสัของ

ทา่ทาง (Posture Code) ท่ีเสริมความหมายกบัใบหน้าร่วมด้วย อยา่ง  ท่ีใช้ทา่ทางประสาน

มือและวางศีรษะไว้ด้านบนแสดงความเบื่อหน่ายและสญัรูป (Icon) กลุ่มควันแทนการถอนหายใจ

กระชับความหมายด้วยข้อความในลกัษณะของการตดัพ้อท่ีแฝงความน้อยอกน้อยใจและสามารถใช้

ในการเรียกร้องให้เกิดการกระทําบาอย่างจากคู่สนทนา ในขณะท่ี  แสดงคําขอโทษและ

เรียกร้องให้เกิดการให้อภยัโดยใช้สหีน้าของความเศร้าอยา่งเห็นได้ชัด โดยใช้เส้นหยกัแทนคิว้และปาก

ท่ีเบะเสมือนกําลงัร้องไห้ มาพร้อมกับท่าทางในการกุมมือประหนึ่งการวิงวอน นอกจากนีย้งัปรากฏ

สญัลกัษณ์ (Symbol) หวัใจสีชมพูด้านหลงัด้วยรหสัภาพแทน (Representational Code) สื่อถึงความ

รักและรูปทรงสขีาวแทนแสงท่ีเปลง่ประกาย และกํากบัความหมายด้วยคําวา่ “เค้าขอโทษ” เพ่ือให้ผู้ใช้

ทราบวา่อาการเศร้าและทา่ทางนีห้มายถึงอะไร เห็นได้วา่สต๊ิกเกอร์ไลน์ตวันีต้้องพงึพาบริบทอยา่งมาก

เพราะตามปกติแล้วคนเราจะกลา่วขอโทษเม่ือเกิดการกระทําท่ีผิดพลาดและต้องการขออภยัและเพ่ือ

ถนอมความสมัพนัธ์นัน้ไว้ 
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 อย่างไรก็การแสดงเนือ้หาของสต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีใช้ในการเรียกร้องสามารถแสดงออกด้วยสหีน้า

ของความสุขโดยใช้รหัสสีหน้าผ่านการประกอบสร้างด้วยลายเส้นต่างพร้อมด้วยข้อความกํากับ

ความหมายและยงัสามารถคาบเก่ียวกับอารมณ์หรือความหมายอ่ืน ๆ ร่วมด้วยอย่าง ท่ี

นอกจากการขอร้องแล้วยงัมีการอ้อนเพ่ือให้คู่สนทนาคืนดีด้วย โดยใช้สหีน้าท่ียิม้แย้ม ทา่ทางการเอียง

ศีรษะเล็กน้อยพร้อมรหัสภาษามือด้วยการชูนิว้ก้อยเพ่ือแทนการขอคืนนีท่ี้สอดรับกับข้อความและ

สญัลกัษณ์หวัใจมีขีดขัน้ระหว่างกลางแทนการนึกคิดของตวัคาแรคเตอร์ ในขณะท่ี และ

 ท่ีเป็นได้ทัง้การเรียกร้องและการออกคําสัง่อยา่งสภุาพและน่ารักตามแบบแฟนสาวเวลา

อารมณ์ดี โดยมีการแสดสีหน้าท่ีแย้มแย้มท่าทางท่ีเหมือนกันอย่างมากด้วยการทํามือประกบกันและ

สอดไว้ข้างใบหน้า ส่วนข้อความยังคงทําหน้าท่ีกํากับ (Anchorage) ความหมายและเป็นตัวสาร 

(Message) เพ่ือใช้ในการสนทนา และยงัเห็นได้วา่ข้อความในสต๊ิกเกอร์ไลน์ทัง้สองตวันีมี้ความหมายท่ี

แฝงมาด้วยซึง่ความหลากหลายทางความหมายนีข้ึน้อยูก่ับตวัผู้ ใช้งานเองว่าจะเลือกมองความหมาย

อยา่งไรซึง่อาจผนัแปรไปได้ตามบริบท  

 

 การอธิบายตอ่ไปนีผู้้วิจยัมีความเห็นวา่เนือ้หาสาระจากตวัข้อความ (Text)  มีลกัษณะตรงตาม

คําท่ีปรากฏซึ่งยงัอยู่ในระยะของการนําไปใช้เพ่ือการสานต่อและถนอมรักษาความสมัพันธ์ระหว่าง

บุคคล ทัง้นีม้มุมองและบริบททางการสือ่สารยงัคงมีอิทธิพลในการตีความหมายสต๊ิกเกอร์ไลน์เช่นเดิม 

รวมถึงความสามารถในการคาบเก่ียวกับอารมณ์หรือเจตนาแฝงต่าง ๆ  ท่ีเข้ามาร่วมด้วยดงัท่ีผู้วิจยัจะ

อธิบายและกลา่วถึงการใช้รหสัในการประกอบสร้างดงัตอ่ไปนี ้
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ภาพท่ี 4.18 การใช้รหสัของสต๊ิกเกอร์ไลน์ชุดน่ีแฟนนะในระยะสานตอ่และถนอมรักษา 

ความสมัพนัธ์ภาพท่ี 5 

 จากภาพท่ี 4.18 เห็นได้ว่าผู้ สร้างใช้รหัสธรรมเนียมปฏิบัติของสงัคมไทยมาประกอบสร้าง

ความหมายโดยรวม คือการกลา่วขอบคณุเม่ือได้รับความช่วยเหลอืหรือการกระทําใด ๆ จากคูส่นทนา 

ซึ่งตวัความหมายอยู่ท่ีรหสัไวยากรณ์ (Language Code) ท่ีประกอบสร้างข้อความ ผนวกกับอารมณ์

ของคาแรคเตอร์ท่ีแสดงถึงความสุขด้วยรหัสสีหน้า (Facial Expression Code) ท่ียิม้แย้งผ่านทาง

ลายเส้นโค้งแทนคิว้ ปาก วงกลมแทนดวงตา เสริมด้วยท่าทาง (Posture Code) เอียงศีรษะ กุมมือ

ยกขึน้ระดับอกเสมือนกับความรู้สึกปลืม้ปร่ิมใจท่ีได้รับการกระทําบางอย่าง และใช้สัญลักษณ์ 

(Symbol) หวัใจแทนความรักและสามารถสือ่ถึงการขอบคณุด้วยใจจริง  

 

เช่นเดียวกบั แสดงความเขินอายอยา่งชดัเจนผา่นข้อความ ท่ีมีทัง้ข้อความท่ีเกอดจากการ

เลียนแบบเสียงอุทาน “อร๊ายยย” ท่ีใช้รหสัตวัสารเชิงเสมือน (Analogical Message Code) ประกอบ

สร้าง และข้อความท่ีเป็นถ้อยคํา “อายจัง” เพ่ือแสดงอาหารท่ีเป็นอยู่ ณ ขณะนัน้ ซึ่งข้อความทัง้สอง

รหสัไวยากรณ์ (Language Code) สร้างขึน้ทัง้สิน้ ในสว่นของสีหน้าประกอบสร้างด้วยเส้นโค้งหงาย

แทนคิว้ แทนปาก วงกลมแทนดวงตา พร้อมทัง้รหสัของสี (Color Code) มาช่วยแสดงอาการหน้าแดง

จากความเขินอาย รหสัท่าทาง (Posture Code) ท่ีนําเอาทัง้สองข้างขึน้มาจับแก้มไว้ และสญัลกัษณ์

หวัใจหลายดวงท่ีผู้วิจยัมีความเห็นวา่อาการท่ีเขินอายนีเ้ก่ียวเน่ืองกบัเร่ืองของความรัก 
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สว่นสต๊ิกเกอร์ไลน์  นําเสนอความหมายอยา่งตรงตวัคือการหวัเราอยา่งสนกุสนาน โดยใช้

รหสัตวัสารเชิงเสมือน (Analogical Message Code) จากเลขห้า (5) เรียงต่อกันและกระจายรอบตวั

ภาพท่ีคล้ายเสียงหวัเราะปละยงัสะท้อนถึงลกัษณะการใช้สญัลกัษณ์แทนเสยีงหวัเราะของคนไทย มา

พร้อมกับท่าทางมือจับท้องแสดงอาการหัวเราะจนท้องแข็ง และลายเส้นท่ีเกิดจากรหสัการ์ตูนข้าง

ศีรษะเป็นเส้นเคลื่อนไหว (Action Line) ของตัวท่ีสัน่เม่ือหัวเราะ และ  ท่ีแฝงเจตนาของ

ความมาสนใจในเร่ืองความอ้วน นํา้หนกัตวั หรือความสวย ซึ่งเห็นได้จากเศษขนมเค้กรสช็อกโกแลต 

(Chocolate Cake) นําเสนอด้วยสญัรูป (Icon) ในมือและรอยเลอะรอบปากท่ีดูขดักับกิริยาการกินอนั

สภุาพของสตรีเพศ  เสือ้ผ้าท่ีดูคล้ายกับชุดนอน (Clothes Code) และรอปริบริเวณพุงเป็นภาพแทน

ของความอ้วนท่ีเน้นด้วยเส้น 3 เส้นท่ีเกิดจากรหสัการ์ตนู มาพร้อมกับข้อความท่ีกระชับความหมาย

อย่างชัดเจนท่ีใช้รหสัของขนาดมาเน้นสว่นสาํคญัว่า “อ้วน!” ท่ีมีเคร่ืองอัศเจรีย์ประกอบเน้นการออก

เสยีง และคําวา่ “แล้วไง” ท่ีดเูป็นคําถามแตส่ือ่ถึงความไม่อยากให้ความกบัความอ้วนท่ีจะตามมา 

 แตกต่างจากสต๊ิกเกอร์ไลน์ตัวนี ้ ท่ีแสดงอาหารมึนงงจากสีหน้าและท่าทางเกา

ศีรษะประกอบกับข้อความท่ีเป็นภาษาพูดว่า “มึนตึบ้” และใช้ดชันี (Index) เส้นโค้งคล้ายก้นหอยกบั

เส้นตรงทําเป็นแฉก ๆ เพ่ือเสริมความรู้สกึงุนงง และสต๊ิกเกอร์ไลน์  แสดงถึงการหยอกล้อ

เพ่ือให้เกิดความสนุกสนานโดยใช้รหสัสีหน้าผ่านเส้นโค้งมาแทนดวงตาท่ีปิดสนิท เส้นโค้งหงายแทน

ปากยิม้ เส้นโค้งคล้ายตวั “U” มีขีดกลางแทนลิน้ท่ีแลบออกมา ผนวกกับท่าทางท่ียกมือทัง้สองข้างมา

ขนาบข้างใบหน้า พร้อมด้วยรหสัตวัสารเชิงเสมือน (Analogical Message Code) เพ่ือมาสร้างเสียง

อุทานเสริมตวับท (แบร่) แต่นํารหสัไวยากรณ์ (Language Code) มาประกอบสร้างเหลา่อกัขระ ทัง้นี ้

การใช้งานยงัคงขึน้อยู่กับผู้สง่ท่ีสามารถประยุกต์ไปตามบริบททางการสื่อสาร และการหยอกล้อหรือ

ล้อเลยีนนีแ้สดงให้เห็นถึงระดบัของความสนิทในความสมัพนัธ์ท่ีจะไม่ก่อให้เกิดความบาดหมางหากผู้

สง่ใช้สต๊ิกเกอร์ไลน์ตวันี ้
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จากการวิเคราะห์สต๊ิกเกอร์ไลน์ชุดน่ีแฟนนะในระยะของการสานต่อและถนอมรักษา

ความสมัพนัธ์นัน้พบว่ารูปแบบการนําเสนอนัน้มีอย่างหลากหลายโดยมีข้อความ (Text) เป็นเสมือน

กรอบท่ีครอบทิศทางของความหมายไว้และตวัภาพมาช่วยเติมเต็มในสว่นของอารมณ์ขณะท่ีกล่าว

ข้อความนัน้ จากการวิเคราะห์พบวา่การแสดงออกนัน้มีทัง้ความหมายเชิงบวกและเชิงลบ รวมถึงการ

ผสมผสานกนัในความหมายหลากหลายแบบในสต๊ิกเกอร์ไลน์เพียงตวัเดียวดงัท่ีผู้วิจัยอธิบายให้ทราบ

และระบุวา่ผู้ใช้ทัง้ผู้สง่ผู้ รับแตล่ะคนมีสทิธ์ิท่ีจะมองความหมายในสต๊ิกเกอร์ไลน์แต่ละตวัตา่งกนัออกไป

ตามบริบทของการสือ่สาร แตอ่ยา่งไรก็ตามไม่วา่ความหมายจะแสดงออกมาในทิศทางใดแตก็่เพ่ือการ

รักษาไว้ซึง่ความสมัพนัธ์ทัง้สิน้ สว่นหนึง่เพราะสต๊ิกเกอร์ไลน์ชุดน่ีแฟนนะอยูใ่ต้บริบทของความรักแบบ

หนุ่มสาวดงันัน้การแสดงการงอนง้อ หรือเรียกร้อง  ออดอ้อนจึงสามารถปรากฏขึน้ได้ตามความตัง้ใจ

ของผู้สร้างผลงานสต๊ิกเกอร์ไลน์ 

 

 

2.3 สต๊ิกเกอร์ไลน์ในกลุม่ยุติความสมัพนัธ์สมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล 

  

 จากการพิจารณาในข้อมูลสต๊ิกเกอร์ไลน์ผู้วิจยัพบสต๊ิกเกอร์ไลน์จํานวน 7 จาก 40 ตวัท่ีมีการ

แสดงเนือ้หาเข้าข่ายการยุติความสมัพันธ์ระหว่างบุคคล จากการสงัเกตุในเบือ้งต้นพบว่าลกัษณะ

ภายนอกยังเป็นการผสมกันระหว่างข้อความและภาพ โดยข้อความยังคงนําเสนอด้วยลักษณะ

ลายมือเขียนเพ่ือทําหน้าท่ีเป็นการกํากับ (Anchorage) ให้ผู้ ใช้สามารถเข้าใจกรอบหรือท่ีมาท่ีไปของ

อารมณ์ท่ีเกิดขึน้จากคาแรคเตอร์รวมถึงทําหน้าท่ีเป็นตวัสาร (Message) ให้ผู้ ใช้นําไปสนทนา ทัง้นี ้

ผู้วิจยัจะขออธิบายถึงการเข้ารหสัเพ่ือประกอบสร้างดงัภาพท่ี 4.19 
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ภาพท่ี 4.19 การใช้รหสัของสต๊ิกเกอร์ไลน์ชุดน่ีแฟนนะในระยะยติุความสมัพนัธ์ภาพท่ี 1 

 

 เห็นได้อยา่งชดัเจนวา่สต๊ิกเกอร์ไลน์ในภาพท่ี 4.19 แสดงความโกรธอยา่งรุนแรงซึง่สามารถใช้

ในการยุติความสมัพนัธ์ได้เม่ือผู้สง่ประสบกับความไม่พอใจในเร่ืองมดเร่ืองหนึ่ง ซึ่งผู้สร้างได้เข้ารหสั

ของสหีน้าแสดงความโกรธโดยอิงจากการสมสณัฐาน  โดยใช้เส้นตรงแนวทแยงแทนคิว้ท่ีหางเชิง

สงูสว่นหวัคิว้กดลงต่ํา ใช้เส้นวงกลมแทนดวงตาและปากในลกัษณะอ้าออกผนวกกบัรหสัของส ี (Color 

Code) สีแดงแทนอาการเลือดขึน้หน้าพร้อมด้วยรหัสท่าทาง (Posture Code) ท่ีชูกําปัน้ขึน้ท่ีเข้ารหัส

ด้วยลายเส้นต่าง ๆ ดงัเดิม รวมถึงการใช้รหสัการ์ตูน (Cartoon Code) ประกอบสร้างเส้นตรงและโค้ง

ตดักันบริเวณแขนทัง้สองข้างเพ่ือเป็นการแสดงความความเคลื่อนไหว (Action) ของการโยกมือไปมา 

และสร้างสญัญะทัง้สามแบบคือสญัรูป (Icon) กลุม่ควนัท่ีสามารถเป็นดชันี (Index) สือ่ถึงไอความร้อน 

และสญัลกัษณ์ (Symbol) เส้นเลอืดปดู (Anger Symbol) 💢💢 ท่ีเป็น Representational Code แสดง

ความโกรธ และเข้ารหสัด้วยภาษาพูดสร้างข้อความขึน้มากํากับความหมายอีกทีหนึ่งโดยอาศัยการ

เข้ารหสัไวยากรณ์ (Language Code) มาช่วยประกอบสร้างข้อความ 

 

 นอกจากนีผู้้วิจยัยงัพบสต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีเข้ารหสัในการประกอบสร้างลกัษณะเดียวกนั โดยจะขอ

อธิบายดงัตอ่ไปนี ้
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  ท่ีใบหน้าสามารถสื่อได้ทัง้ความไม่พอใจพร้อมความรู้สึกเบื่อหน่ายหรือ

เอือมระอา พร้อมเส้นโค้งข้างใบหน้าท่ีเกิดจากรหสัการ์ตูน (Cartoon Code) สื่อถึงการเบือนหน้าหนี

และสญัรูป (Icon) กลุม่ควนัแทนการถอนหายใจ ในขณะท่ี  แสดงถึงความโกรธท่ีทองเป็น

เร่ืองของความหึงหวงแต่ในขณะเดียวกนัหากเป็นการสนทนาแบบกลุม่แล้วมีการสง่ข้อความหากันใน

ปริมาณท่ีมากจนเกิดความรําคาญสต๊ิกเกอร์ไลน์ตวันีก็้ยงัสามารถทํางานได้ด้วย เม่ือสงัเกตใุนสว่นของ

ทา่ทางแม้ไม่ชดัเจนทัง้หมดแตพ่บถึงลกัษณะของการกดดนัจากอาการยกหวัไหล ่มาพร้อมกบัข้อความ

ท่ีกํากับภาพและเป็นตวัสารในเวลาเดียวกนั สว่นใน  แสดงมองเป็นความรู้สกึน้อยใจ งอน 

และการตดัพ้อได้ในเวลาเดียวกนั นอกจากสหีน้าแล้วยงัมีทา่ทางคล้ายใช้มือทัง้สองข้างเท้าข้างตนเอง 

สายตามองไปทิศทางอ่ืนเสมือนการสิน้หวงัพร้อมข้อความท่ีผู้ วิจัยมองว่าเป็นไปในลกัษณะของการ

เปรียบเทียบกบัสิง่หนึง่มาใช้กบัอีกสิง่หนึง่ เน่ืองจากคําวา่ “โปร” (หมดโปร) อิงมาจากคําวา่ “โปรโมชัน่” 

(Promotion) ซึง่ในบริบทของผู้ใช้หมายถึงการหมดสทิธิพิเศษเร่ืองมดเร่ืองหนึง่ และนํามาเทียบกบัเร่ือง

การเอาใจใสจ่ากแฟนหนุม่ท่ีมีตอ่แฟนสาววา่หมดช่วงความพิเศษให้แก่กัน หรือมีการลดทอนความเอา

ใจใสต่่อกันลงไป ซึ่งผู้ ใช้ต้องเข้าใจความหมายท่ีแฝงมาด้วยจึงจะสามารถใช้สต๊ิกเกอร์ไลน์นีไ้ด้เต็ม

ประสิทธิภาพ นอกจากนีย้งัมีสต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีสื่อความหมายเชิงกระทบกระเทียบอย่าง  

แม้สีหน้าไม่แสดงความโกรธหรือไม่อย่างเห็นได้ชดัแตเ่ม่ือถอดรหสัทางความหมายพบว่าเป็นการแฝง

การต่อว่าคู่สนทนาด้วยใช่ขนาดมาขยายคําว่า “ดิน้” แสดงถึงความเหมือนในการเอาตัวรอดของ

สิ่งมีชีวิตเม่ือตกอยู่ในภาวะอันตราย แต่คําว่าดิน้ในสต๊ิกเกอร์ไลน์ตัวนีมี้ความหมายในระดับท่ีสอง 

(Secondary meaning) หมายถึงการพดูจาด้วยวิธีการตา่ง ๆ เพ่ือเอาตวัรอดจากการถกูตําหนิ เป็นต้น 

มาพร้อมกบัทา่ทางของฝายมือ ออกเอียงใบหน้า และเส้นโค้งท่ีปลายนิว้แสงดการเคลือ่นไหวของมือท่ี

ฝายออก อย่างไรก็ตามความพอใจของผู้ ใช้งานยงัคงมีอิทธิพลกับการสร้างความหมายในสต๊ิกเกอร์

ไลน์ตวันีเ้ช่นเดิม 
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สําหรับสต๊ิกเกอร์ไลน์สองภาพนี ้  มีรูปแบบการเข้ารหัสประกอบสร้างท่ี

แตกต่างออกไป รวมถึงสภาวะอารมณ์ท่ีนําเสนอผ่านสีหน้าและสัญญะต่าง ๆ แต่ก็ยังสามารถ

ประยกุต์ใช้ในการยติุความสมัพนัธ์ได้ ดงันี ้

 

 ชดัเจนวา่ผู้สร้างใช้สีหน้าของความโศกเศร้าร่วมกับสญัรูป (Icon) ของนํา้ตาแทน

การร้องไห้ผสมผสานกับรหสัของมุขตลก (Gag Code) ของความเกินจริงตามแบบการ์ตูนพร้อมลาย

เส้นหยกัรอบตวัคาแรคเตอร์แทนอาการตวัสัน่มาร่วมด้วย ผนวกกับข้อความท่ีเข้ารหสัด้วยภาษาพูด

และใช้รหัสภาษาเขียนเพ่ือประกอบสร้างข้อความซึ่งอาศัยรหัสไวยากรณ์ (Language Code) ทํา

หน้าท่ีกํากับความหมายและขยายความในตัวของมันเองถึงการร้องไห้อย่างหนักท่ีแสดงได้ทัง้

ความรู้สกึในเวลานัน้และความเสียใจท่ีผุ้สง่กําลงัเผชิญอยู่ ตรงกันข้างกับสต๊ิกเกอร์ไลน์  ท่ี

นําเสนอข้อความในเชิงบวกแม้จะเป็นการจุติความสมัพนัธ์ก็ตาม “ไว้คยุกนัใหม่” ท่ีปรากฏบนพืน้หลงัสี

ฟ้าแสดงความโดดเด่นของข้อความท่ีเป็นได้ทัง้การบอกลาและแฝงการให้คําสญัญะว่าจะต้องมีการ

สนทนาอีกครัง้ในภายหน้า ทัง้นีผู้้วิจยัมีความเห็นวา่การยติุความสมัพนัธ์นีเ้ป็นเพียงชัว่ครัง้คราวเทา่นัน้

ไม่ใช้การลากจากแบบถาวรแตอ่ยา่งใด สว่นสหีน้าแสดงออกถึงความสขุ ทา่ทางของการโบกมือไปมา

โดยใช้เส้นตรงแนวตัง้และนอนตดักนับริเวณแขนเพ่ือแสดงความเคลือ่นไหว 

 

 เห็นได้วา่สต๊ิกเกอร์ไลน์ชุดน่ีแฟนนะในระยะยุติความสมัพนัธ์จะแสดงอารมณ์และความหมาย

ออกมาในเชิงลบเสียส่วนใหญ่ โดยเกิดจากความรู้สึกท่ีกระทบโดยตรงในตวัผู้ สง่และต้องการแสดง

ความรู้สกึนัน้ไปยงัผู้ รับ รวมถึงความรู้สกึท่ีต้องการหลกีเลี่ยง ชะลอหรือยตุการสนทนาไว้เสยีระยะหนึ่ง

แล้วจึงค่อยกลบัไปสนทนาอีกครัง้ ทัง้นีส้ต๊ิกเกอร์ไลน์ชุดนีไ้ม่ได้ออกแบบมาเพ่ือการเลิกลาหรือจบ

ความสมัพนัธ์แบบถาวร และด้วยลกัษณะของสต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีเป็นรูปแบบการ์ตนูทําให้ความจริงจังนัน้

ลดทอนลงไปด้วย 

 

จากการวิเคราะห์การเข้ารหสัเพ่ือประกอบสร้างสต๊ิกเกอร์ไลน์ชุด “น่ีแฟนนะ” สามารถสรุปได้

วา่สต๊ิกเกอร์ไลน์ในกลุม่ระยะการเร่ิมต้นความสมัพนัธ์นัน้ใช้รหสัของธรรมเนียมปฏิบติัในการประกอบ
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สร้าง เน่ืองด้วยบริบทของสงัคมไทยท่ีต้องแสดงความเป็นมิตรเพ่ือเข้าหาบุคคลท่ีต้องการสนทนาและ

สืบทอดความสมัพันธ์ให้ยืนยาวซึ่งความเป็นมิตรนัน้ถูกถ่ายทอดผ่านรหัสภาษาภาพไม่ว่าจะเป็น

ใบหน้าท่ียิม้แย้ม ท่าทางกระตือรือร้นในการเข้าหาพร้อมด้วยข้อความท่ีเป็นภาษาพูดอยา่งเป็นกนัเอง 

กระชบัรวดเร็วเข้าใจงา่ย ไม่ต้องใช้ความสามารถเกินความจําเป็นในการถอดรหสั 

 

การเข้ารหัสของสต๊ิกเกอร์ไลน์ในการสานต่อและถนอมรักษาความสัมพันธ์พบว่ามีการ

แสดงออกอย่างหลากหลายโดยผู้ สร้างนํารหัสของธรรมเนียมปฏิบัติเข้ามาใช้เช่นเดิม เพียงแต่

ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ของการสื่อสารซึ่งรหัสภาษาภาพและข้อความยังคงเป็นรหัสท่ีมี

ความสําคญัในการประกอบสร้างเพ่ือสื่อความหมาย เช่น สีหน้าแสดงความสขุท่ีมีรอยยิม้อย่างเป็น

มิตรเม่ือแสดงความรัก ความช่ืนชม สีหน้าลดทอนความยิม้แย้มลงบ้างเม่ือแสดงการออดอ้อนเป็นต้น 

รวมถึงข้อความท่ีเข้ารหสัด้วยภาษาพูดเช่นเดิมโดยใช้คําท่ีแสดงความหมายอย่างกระชบั ง่าย เข้าใจ

ความหมายได้ทนัทีและแสดงความความเป็นกันเองกับคู่สนทนาซึง่ข้อความเหลา่นัน้สามารถแสดง

เจตนาท่ีแอบแฝงตา่ง ๆ ลงไปได้ซึง่สว่นนีข้ึน้อยูก่บัประสบการณ์ของการตีความหมายของผู้ใช้งานและ

ความตัง้ใจท่ีจะเข้ารหสัซํา้อีกทีหนึง่เพ่ือสือ่ความหมาย 

 
 
 

 

3. การใช้รหสัของสต๊ิกเกอร์ไลน์ชุด “หวักลมดุ๊กด๊ิก”  

 

 เม่ือพิจารณาในเบือ้งต้นจากผลงานชุดนีพ้บวา่รูปแบบการนําเสนอเป็นลกัษณะของการ์ตนู 

อยา่งเห็นได้ชดั ด้วยการถอดรายละเอียดออกไปอยา่งมากตัง้แตรู่ปทรง ใบหน้า และลาํตวั

เหลอืเพียงแตเ่ค้าโครงเพ่ือสือ่ให้เข้าใจวา่มนษุย์เทา่นัน้ โดยคณุแคทลยีา แวน่แก้ว เจ้าของผลงานได้ให้

ข้อมลูในสต๊ิกเกอร์ไลน์ชุดนีไ้ว้วา่ 

  

“...ตอนแรกตัง้ใจวา่จะใช้แค่กบัน้องสาวและกลุม่เพ่ือนสนิทเทา่นัน้คะ่และคิดแตแ่รกเลยว่าจะ

เอาไว้สง่เพ่ือแหยก่ันไปมาแค่นัน้เลย (ด่ากันแบบเลน่ ๆ ) เลยออกแบบทัง้ตวัการ์ตูนง่าย ๆ  เรียบ ๆ เลย 

เพราะสว่นตวัไม่ได้วาดรูปสวยนกัและขีเ้กียจกับการวาดอะไรเยอะ ๆ  คิดว่าสต๊ิกเกอร์ไลน์มนัแคเ่อาไว้
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สง่หากันแค่นัน้เองวาดอะไรท่ีมีดีเทล (Detail) เยอะ ๆ กลวัจะไม่รอด ก็เอาหวักลม ๆ ขีดเส้นไปมานี ้

แหละ คิดวา่สว่นหนึง่เป็นเพราะความตัง้ใจแตแ่รกด้วยคะ่วา่ใช้กบัเพ่ือนก็เลยไม่ได้พิถีพิถันกบัการวาด

อะไรมากนกัไม่อยากทําถึง 40 ตวัด้วยซํา้แต่เพราะไลน์เค้ากําหนดมาเลยต้องครบ พอภาพมนัออกมา

เรียบ ๆ แล้วท่ีน่ีเลยคิดวา่ไปเลน่ท่ีคําดีกวา่ ข้อความนา่จะสาํคญักวา่เลยใสคํ่าทกุภาพตามท่ีเห็นเลยคะ

เพราะตัง้ใจใช้กับน้องและเพ่ือน ๆ ท่ีรักจักกันดีเราเลยกล้าใส่คําแรง ๆ ลงไปอย่างคําด่าแบบอ้อม ๆ

ประชด เสยีดส ีล้อเลยีนประมาณนัน้คะ 

ตอนหลงัรู้ว่าสต๊ิกเกอร์ไลน์มันขายได้เลยลองลงขายดูแบบไม่ได้ปรับอะไรเลย เพราะแอบคิด

เหมือนกนัวา่ต้องมีคนอยากใช้แบบเราบางแหละเลยลงขาย สรุปคือมนัขายได้ตามท่ีเห็นนีแ้หละไม่คิด

ว่าจะติดอันดบัด้วยซํา้ไป อย่างท่ีบอกว่าคําพวกนีอ้อกมาเพ่ือใช้แทนตวัคนสง่กับเพ่ือนสนิทซึ่งคนใช้

เป็นชายหรือหญิงก็ได้ สต๊ิกเกอร์มนัใช้ได้ทกุเพศทุกวยัท่ีเหลอืแล้วแต่คนซือ้ไปใช้ขึน้อยูก่ับวา่เราไปเจอ

อารมณ์แบบไหน เร่ืองอะไร  มันมีผลกับอารมณ์ของสต๊ิกเกอร์บางทีคนใช้เอาไปส่งแทนพิมพ์ก็มี” 

(สมัภาษณ์, 2 กมุภาพนัธ์ 2560) 

 

ข้อมูลท่ีได้จากเจ้าของผลงานนัน้ทําให้ผู้วิจัยอนุมานได้ว่าเพราะกฎเกณฑ์ท่ีทางไลน์ (LINE) 

กําหนดให้สต๊ิกเกอร์จําเป็นต้องมี 40 ตวัและเป็นสิง่ท่ีผู้สร้างต้องยอมรับกติกาดงักลา่วสง่ผลให้ผู้สร้างท่ี

ไม่เก่งกาจในเร่ืองลายเส้นจึงอาศยัตวัการ์ตนูแบบเรียบงา่ยแตไ่ปเน้นหนกัในสว่นของเนือ้หา (Content) 

อยา่งไรก็ตามจากการสงัเกตใุนผลงานแล้วพบวา่ลกัษณะของใบหน้าของคาแรคเตอร์มีด้วยกนั 3 แบบ

หลกั เทา่นัน้ แม้ไม่มีสว่นของคิว้ตามท่ีผู้วิจยัได้เคยกลา่วว่า

เป็นสว่นสาํคญัท่ีบง่บอกอารมณ์จากใบหน้าแตเ่ม่ือพิจารณาจากตวัภาพแล้วผู้ใช้เองก็สามารถคาดเดา

ทิศทางของอารมณ์ได้ไม่ยากนกัจากการเข้ารหสัของผู้สร้างท่ีนําเสนอผา่นทางใบหน้า ซึง่ประเด็นนีเ้อง

ผู้วิจัยมีความเห็นเพ่ิมเติมว่าเพราะผู้สร้างและผู้ ใช้งานอยู่ในบริบททางสงัคมเดียวกันจึงอาศยัการเข้า

และถอดรหสัท่ีคล้ายคลงึกนัได้ 

 

นอกจากนีใ้นตวัภาพคาแรคเตอร์ยงัเห็นถึงการใช้สญัญะประเภทสญัรูป (Icon) ท่ีผู้สร้างนําเอา

ความเหมือนจากภาพต้นแบบ (Archetype) ทางสรีระของมนษุย์เป็นกรอบในการประกอบสร้างซึง่เม่ือ

ลองเปรียบเทียบระหวา่งตวัคาแรคเตอร์ของสต๊ิกเกอร์ไลน์กบัสญัรูปมนษุย์ 
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 ท่ีเห็นได้ว่าผู้ สร้างใช้วงกลมเพ่ือแทนรูปทรงของ

ศีรษะและใช้ความโค้งมนเพ่ือแทนบริเวณหัวไหล่และรูปร่างซึ่งแสดงถึงความเรียบง่ายของการใช้

ลายเส้นเพ่ือประกอบสร้างตวัคาแรคเตอร์  

 

สาํหรับสต๊ิกเกอร์ไลน์ชุดนีจ้ากการพิจารณาพบวา่ตวัข้อความได้ทําหน้าท่ีเป็นตวัเนือ้หาสาระท่ี

สาํคญั โดยผู้สร้างนํามาเป็นทัง้ตวักํากบัความหมาย (Anchorage) และเป็นตวัสาร (Message) ควบคู่

กบัตวัภาพการ์ตูน ทัง้นีเ้ม่ืออ่านได้อ่านข้อความแล้วทําผู้วิจยัมีความเห็นวา่ผู้สร้างได้สอดแทรกเจตนา

แฝงต่าง ๆ เข้าไปในข้อความท่ีปรากฏขึน้ด้วย แต่การจะเข้าใจความหมายหรือเจตนาท่ีแฝงมานัน้ผู้ใช้

สต๊ิกเกอร์ไลน์ไม่ว่าจะในสว่นของผู้สง่หรือผู้ รับต้องเข้าใจและรับรู้ในบริบทร่วมกันอย่างมาก (Highly 

Context) เพ่ือให้ความหมายชัน้ท่ีสอง (Secondary meaning) ได้ทําหน้าท่ีสื่อความหมายในการ

สื่อสารระหว่างบุคคลด้วย นอกจากนีรู้ปลกัษณะของตัวอักษรท่ีใช้ประกอบข้อความยงัคงเป็นแบบ

ลายมือเขียน (Handwriting) ท่ีใช้รูปแบบภาษาพดูเฉกเช่นสต๊ิกเกอร์ไลน์สองชุดก่อนหน้านี ้

การวิเคราะห์สต๊ิกเกอร์ไลน์ชุดนีย้งัคงนําเร่ืองพลวตัรทางความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลมาเป็น

กรอบการแยกสต๊ิกเกอร์ไลน์เพ่ือวิเคราะห์การใช้รหสัเช่นเดิม แต่เม่ือพิจารณาจากสต๊ิกเกอร์ไลน์ชุดนี ้

ผนวกกบัคําให้ข้อมลูโดยเจ้าของผลงานแล้วทําให้พบวา่ข้อเท็จจริงท่ีแตกตา่งออกไป คือไม่มีสต๊ิกเกอร์

ไลน์ใดสอดคล้องกับสถานการณ์ในระยะเร่ิมต้นความสมัพันธ์และยุติความสมัพันธ์ระหว่างบุคคล 

เพราะรูปประโยคส่วนใหญ่นัน้มีลกัษณะความหมายท่ีแฝงเข้ามาด้วยอย่าง    

หากผู้ ใช้มีประสบการณ์ในการถอดรหสัความหมายจะทราบถึงความหมายระดบัท่ีสอง (Secondary 

Meaning) ท่ีผู้ ส่งแฝงมาด้วยผ่านทางตัวข้อความ (Text) การสื่อสรกันด้วยเนือ้หาลกัษณะดังกลา่ว

แสดงให้เห็นว่าทัง้ผู้สง่และผู้ รับต้องมีความสนิทชิดเชือ้กันในระดบัดีจนสามารถแสดงเนือ้หาทํานอง

ประชดประชด กระแทกกระทัน้กันได้ ในทางตรงกันข้ามความหมายดงักลา่วจะดูไม่สภุาพและสง่ผล

ต่อลักษณะการใช้กับบุคคลภายใต้รหัสเชิงสงัคมของไทยนัน้มีเร่ืองความอาวุโส (Seniority) และ

กาลเทศะในการสือ่สารบางคําหรือบางกิริยาออกไป ผนวกกบัจุดประสงค์ของผู้สร้างท่ีมุ่งเน้นไปยงักลุม่

ผู้ใช้ท่ีมีความสนิทสนมระหว่างกนัเป็นทุนเดิมอยูแ่ล้วจนสามารถใช้สต๊ิกเกอร์ไลน์เหลา่นีใ้นการสื่อสาร
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กันได้โดยไม่เกิดความบาดหมางทางความสมัพนัธ์ระหว่างกันแต่อย่างใด ดงันัน้การวิเคราะห์การใช้

รหสัในการประกอบสร้างสต๊ิกเกอร์ไลน์ชุดนีจ้ึงเป็นสว่นของการสานต่อและถนอมรักษาความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล (ดูภาพท่ี 4.21) โดยผู้วิจัยต้องยํา้อีกครัง้หนึ่งว่ารูปแบบความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ ทําการ

สือ่สารนีอ้ยูใ่นบริบทของเพ่ือนหรือบุคคลท่ีสนิทมากพอท่ีจะใช้สต๊ิกเกอร์ไลน์เหลา่นีไ้ด้  

 
ภาพท่ี 4.21 เหลา่สต๊ิกเกอร์ไลน์ชุดหวักลม ดุ๊กด๊ิก 

จากภาพท่ี 4.21 มีลักษณะท่ีซํา้กันคือข้อความ (Text) ทําหน้าเป็นตัวกํากับความหมาย 

(Anchorage) และทําหน้าท่ีเป็นตัวสาร (Message) รูปแบบอักษรถูกเข้ารหัสแบบลายมือเขียน 

(Handwriting) เพ่ือให้สอดคล้องกับรูปแบบตัวคาแรคเตอร์ ลกัษณะถ้อยคําเป็นแบบภาษาพูดท่ีสัน้ 

กระชับ เข้าใจง่าย และไม่ต้องคํานงึถึงความถกูต้องทางตวัสะกดตามหลกัภาษา อนึ่ง ผู้วิจัยได้ระบุวา่

สต๊ิกเกอร์ไลน์ชุดนีมี้รูปแบบการแสดงสีหน้าเพียงสามแบบหลกั ดงันัน้การวิเคราะห์รหสัในสว่นของตวั

ภาพจึงต้องมองไปท่ีรหสัของทา่ทาง (Posture Code) ยิ่งขึน้ รวมถึงรหสัไวยากรณ์ (ข้อความ) ท่ีผู้วิจยั

มีความเห็นว่าเป็นบริบทท่ีสําคญัในการกําหนดนํา้หนกัและทิศทางความหมาย สําหรับสต๊ิกเกอร์ไลน์

ชุดนีผู้้ วิจัยยงัคงใช้วิธีการจําแนกแยกย่อยจากลกัษณะเจตนาท่ีแฝงมากับภาพ ซึง่จากการพิจารณา

แล้วพบวา่มีหลากหลายรูปแบบ แตอ่ยา่งไรก็ตามความหมายนัน้สามารถแปรเปลีย่นไปได้ตามมุมมอง

ของผู้ ใช้ (ผู้สง่) ท่ีสืบเน่ืองมาจากบริบททางการสื่อสารในแต่ละโอกาสต่าง ๆ  นอกจากนีผู้้ วิจัยของยํา้

เตือนในทัศนะของผู้ วิจัยว่าสต๊ิกเกอร์ไลน์แต่ละตัวถูกสร้างขึน้มาเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารใน

โปรแกรมไลน์ (LINE Application) ดงันัน้สต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีถูกใช้งานนัน้ต้องมีการพึ่งพาบริบทของการ
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สือ่สารในแตล่ะครัง้ และมีวตัถปุระสงค์ของการสง่เสมอไม่ว่าจะเพ่ือปูทางให้เกิดการสนทนา หรือตอบ

กลบัในเร่ืองราวท่ีสนทนาก่อนหน้านัน้ หรือสง่ไปเสริมข้อความท่ีผู้สง่พิมพ์ผา่นแปน้อกัขระก็ตาม 

 

จากการพิจารณาสต๊ิกเกอร์ไลน์ทัง้ 40 ตวัในชุดนีผู้้วิจยัสามารถแบง่แยกตามเนือ้หาได้ทัง้สิน้ 4 

กลุม่ตามท่ีปรากฏด้านลา่งและจะทําการวิเคราะห์การใช้รหสัเป็นลาํดบัไป 

 

3.1 แสดงความหมายตรงตามคํา 

3.2 แสดงการขม่ขู ่

3.3 แสดงการตอ่วา่ 

3.4 แสดงการประชด เสยีดส ีและเยาะเย้ย 

 

 แม้มีการจําแนกความหมายของสต๊ิกเกอร์ไลน์แล้วก็ตาม แต่ผู้ วิจัยต้องยํา้อีกครัง้หนึ่งว่า

ความหมายของสต๊ิกเกอร์ไลน์ไม่สามารถแยกขาดจากกันได้อย่างชดัเจน เน่ืองจากความหลากหลาย

ทางความหมาย (Polysemy) สามารถบรรจุลงไปได้ในภาพ ๆ เดียว ผนวกกับความเป็นปัจเจก 

(Individual) ของผู้ใช้ (ผู้สง่ผู้ รับ) ท่ีมีสทิธ์ิในการตีความได้มากกวา่หนึง่ความหมายตามทศันคติของตน 

ดงันัน้การจําแนกทัง้ 4 กลุม่ข้างต้นเป็นเพียงความการพิจารณาจากลกัษณะเด่นของความหมายของ

ผู้ วิจัยเอง ทัง้นีใ้นแต่ละตัวสต๊ิกเกอร์ยงัสามารถคาบเก่ียวและทบัซ้อนกันได้มากกว่า 1 ความหมาย 

อยา่งเช่น 

 ท่ีความหมายเกิดจากข้อความท่ีสื่อความหมายอย่างตรงตามคํา คือสอบถาม

อาการเจ็บจากสาเหตุใด ๆ แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถถูกมองเป็นการเยาะเย้ยได้ในเวลาเดียวกัน

หากบริบทมีการเปลีย่นแปลงไป  

 ความหมายสามารถเป็นไปได้หลากทิศทาง ทัง้การบอกกลา่วผา่นทางถ้อยคํา การ

ตกัเตือน หรือแม้แตถ่กูมองเป็นการขม่ขูก็่ได้ หากผู้ใช้มีความประสงค์ท่ีจะให้เป็นไปตามความต้องการ

หรือบริบททางการสือ่สาร 
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 ท่ีนอกจากการสื่อความหมายตรงตามคํา คือการสอบถามถึงสิ่งท่ีถูกยืมไป ใน

ขณะเดียวกนัก็สามารถถูกมองเป็นการตอ่วา่ถึงความไม่รู้จกัรับผิดชอบรวมถึงการเสียดสีในพฤติกรรม

บางอยา่งของคูส่นทนาและการขอร้องให้คืนสิง่ ๆ นัน้กลบัมาก็ได้  

 

 ท่ีสามารถใช้แสดงความหมายในลกัษณะเห็นดีเห็นงามเร่ืองใดเร่ืองหนึง่หากมอง

ความหมายตามคํา แตใ่นขณะเดียวกนัก็สามารถใช้แสดงการประชดประชนัได้ รวมถึงแสดงความเบื่อ

หนา่ยหรือเอือมระอาได้จากสต๊ิกเกอร์ไลน์เพียงตวัเดียว  

 

จากการอธิบายข้างต้นนีก็้เพ่ือแสดงให้เห็นว่าตัวสารและสญัญะท่ีปรากฏในสต๊ิกเกอร์ไลน์

สามารถบิดเบือน (Arbitrary) ไปตามความต้องการของผู้ ส่งสารทัง้สิน้ เพราะผู้ ส่งสารมีสิทธ์ิ ท่ีจะ

เข้ารหัสซํา้อีกครัง้หนึ่งเม่ือส่งสต๊ิกเกอร์ไลน์เข้าไปยังห้องสนทนา (Chat room) และบริบทของการ

สือ่สารในขณะนัน้จะช่วยกําหนดกรอบและนําทางการตีความของรับสาร สว่นจะบรรลเุปา้ประสงค์ตรง

ตามท่ีผู้สง่ต้องการหรือไม่เป็นเร่ืองของระดบัความสามารถในการตีความหมายของทัง้สองฝ่าย 

 

ต่อไปนีเ้ป็นการอธิบายถึงการใช้รหัสในการประกอบสร้างสต๊ิกเกอร์ไลน์ โดยผู้ วิจัยจะขอ

อธิบายการวิเคราะห์ไปทีละกลุม่ตามท่ีได้จําแนกไว้ โดยเร่ิมต้นจากสต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีมีเนือ้หาตรงตามคํา

ดังท่ีปรากฏในภาพท่ี 4.22 แต่ทัง้นีข้อยํา้อีกครัง้ว่าความหมายสามารถมีได้อย่างหลากหลายอย่าง 

(Polysemy) และแปรเปลีย่นหรือทบัซ้อนกบัความหมายอ่ืนได้ในเวลาเดียวกนั 
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ภาพท่ี 4.22 การใช้รหสัของสต๊ิกเกอร์ไลน์ชุดหวักลมดุ๊กด๊ิกในระยะสานตอ่และถนอมรักษา

ความสมัพนัธ์ภาพท่ี 1 

 

จากภาพท่ี 4.22 เห็นได้ว่าผู้สร้างใช้ธรรมเนียมปฏิบติัของสงัคมท่ีสะท้อนถึงคามเป็นไทยและ

ลกัษณะของการนอบน้อมด้วยการกลา่ว “ขอบคุณ” ท่ีปรากฏในรูปข้อความท่ีเกิดจากรหสัไวยากรณ์ 

(Language Code) ซึ่งนอกจากทําหน้าท่ีเป็นตัวสาร (Message) ท่ีสําคัญของภาพแล้วยังทําหน้าท่ี

กํากับความหมายของการแสดงสญัลกัษณ์ (Symbol) ด้วยการไหว้ท่ีเกิดจากรหัสท่าทาง (Posture 

Code) และรหัสของประเพณีไทย เพราะในสังคมไทยนัน้การไหว้สามารถใช้ได้ในหลากกรณีทัง้ 

ทกัทายผู้ ท่ีอาวุโสกว่า การขอโทษ การขอร้อง การแสดงความเคารพต่อภิกษุหรือสิง่ท่ีศกัด์ิสิทธ์ิทาง

ความเช่ือ ดงันัน้การมีคําว่า “ขอบคุณนะ” ปรากฏขึน้จึงทําให้ความหมายของการไหว้ชดัเจน ในสว่น

ของสีหน้าเข้ารหสัด้วยเส้นวงกลมแทนสว่นของศีรษะ เส้นโค้งหงาย “⌣” แทนปากยิม้ จุดสีดํา “●” 

แทนดวงตาแสดงอารมณ์ดีภายใต้รหสัการแสดงสีหน้า (Facial Expression Code) เพ่ือสื่อถึงอารมณ์

ดี มีความสขุ และแสดงควบคูก่บัการกลา่วขอบคณุอยา่งเป็นมิตร 

 

เช่นเดียวกับ  ท่ีแสดงรหัสของท่าทางด้วยการพนมมือเป็น Representational 

Code ด้วยรหสัเชิงวฒันธรรมของไทย (การไหว้) แต่ท่ีแตกต่างคือมุมภาพกว้างจึงเห็นสว่นของขาท่ี

ประกอบจากลายเส้นจําลองทา่คล้ายการคกุเขา่หรือไถลตวัมาไหว้ พร้อมด้วยข้อความคล้ายการรับคํา

จากคู่สนทนา “จ๊ะแม่” จุดนีมี้ความน่าสนใจท่ีผู้สร้างนําคําว่า “แม่” มาใช้ซึ่งเห็นได้ว่าผู้สง่เองสามารถ

นําไปใช้กับบุคคลท่ีเป็นมารดาจริง ๆ หรือคู่สนทนาท่ีมีการเปรีบเปรยเป็นดัง่แม่ก็ได้ด้วยลกัษณะของ
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การยกยอ่งให้สงูกวา่ แตท่ัง้นีข้้อความดงักลา่วจะแสดงถึงการน้อมรับโดยแท้หรือเป็นเพียงการประชด

ประชนันัน้ขึน้อยูก่บัผู้ใช้ สถานการณ์และบริบทในเวลานัน้ ๆ  

 

 สต๊ิกเกอร์ไลน์นีใ้ช้ลกัษณะของการตัง้คําถาม (Question) เพ่ือเป็นดงัคําอุทานโดยใช้

รหสัตวัสารเชิงเสมือน (Analogical Message Code) ด้วยคําวา่ “โห...” ประกอบสร้างข้อความด้วย

รหัสไวยากรณ์ภาษาไทย มาพร้อมรหัสท่าทาง (Posture) เอามือปิดปากเสมือนอาการตกใจ ทัง้นี ้

ความหมายสามารถประยุกต์ไปใช้ในการเยาะเย้ยได้ในขณะเดียวกันแล้วแต่การตีความของผู้ ส่ง 

เช่นเดียวกับ  ท่ีใช้ข้อความแบบคําถามแต่มีความชัดเจนว่าด้วยเคร่ืองหมายทางภาษา (?) 

สอดรับกับสีหน้าท่ีเรียบเฉย ท่าทางของความสงสัยด้วยการเอียงศีรษะและมือไผ่หลัง ในด้าน

ความหมายนัน้สามารถใช้ได้ทัง้แสดงความสงสยัและเป็นการถามเพ่ือยํา้เตือนความแนใ่จของฝ่ังผู้ รับ

สาร 

  

  มีรหสัทา่ทางด้วยกางแขนออกทัง้สองข้างใบหน้ายิม้แย้มคล้ายแสดงความภมิูใจมาพร้อม

กับข้อความเพ่ือกระชับและขยายความหมายไปพร้อม ๆ กัน ทัง้นีผู้้สง่สามารถใช้สต๊ิกเกอร์ไลน์ตัวนี ้

เพ่ือเป็นการแสดงความช่ืนชมตนเองก็ได้ แตกตา่งกบั ท่ีใช้ในการช่ืนชมบุคคลอ่ืน นอกจาก

รหัสสีหน้าและท่าทางแล้วผู้ สร้างยังใช้รหัสตัวสารเชิงตรรกลกัษณ์ (Digital Message Code) สร้าง

ความหมายหมายให้กับวัตถุท่ีเกิดจากการใช้รหัสตัวสารเชิงเสมือน (Analogical Message Code) 

สร้างลายเส้นคล้ายรูปดาว “✨” เพ่ือแทนแรงกระทบจากการปรบมือและรหสัไวยากรณ์สร้างคําวา่ 

“แปะ” รวมถึงข้อความท่ีอยูด้่านบนศีรษะแสดงถึวความนกึคิด 
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แสดงความหมายถึงการขอโทษเพ่ือเป็นการรักษาความสัมพันธ์ไว้ โดยท่ีผู้ วิจัยมี

ความเห็นวา่การใช้สต๊ิกเกอร์ไลน์ตวันีมี้ความเหมาะสมกบัคูส่นทนาท่ีมีวยัวฒิุใกล้เคียงกัน เพราะรหสัสี

หน้าและทา่ทางนัน้แสดงออกอย่างเป็นกันเอง นอกจากนีย้งัมีข้อความตามหลงัว่าขอโทษ (รู้สึกผิด

มากๆ) ท่ีสามารถมองเป็นการขยายความให้แก่คําขอโทษหรือมองเป็นคํากึ่งประชดก็ได้ 

 

 เนือ้หาของสต๊ิกเกอร์น์ทัง้สองตวันีใ้กล้เคียงกนัคือการแสดงอารมณ์กลวั แต่

ด้วยสหีน้าท่ีนิม้แย้มซึง่สามารถมองเป็นความกลวัท่ีไม่ได้จริงจงัและแสดงออกเชิงตลกขบขนัก็ได้ ในสง่

ของท่าทางนัน้มีการเข้าหรัวี่แตกต่างออกไป โดย ใช้ท่าคล้ายกําลงัยกแขนขึน้มาปิดตาเพ่ือ

ไม่มองภาพท่ีน่ากลวั พร้อคําอุทานเสริมบทจากรหสัตวัสารเชิงเสมือนว่า “อุ๊ ย” แสดงความตกใจหรือ

ประหลาดใจ ในขณะท่ี ทา่ยกแขนและเอนไปข้างหลงัคล้ายอาการของความตกใจกลวั 

 

ใช้สญัรูป (Icon) ผสมผสานกบัรหสัของส ี(Color Code) นํา้ตาลแทนตวักระเป๋าสตางค์และ

สีเขียวแทนธนบตัรแบบ 20 บาท (แบงค์ยี่สิบ)  จากระบบสีในธนบตัรประเทศไทย ทัง้นีย้งัคงปรากฏ

ข้อความท่ีประกอบสร้างจากรหัสไวยากรณ์ท่ีแฝงการออกคําสัง่ให้ดูเงินหรือแฝงเจตนาเรียกร้อง

ความเห็นใจก็ได้ โดยเห็นได้วา่ข้อความนาต๊ิกเกอร์ไบน์นีแ้ยกเป็นสองสว่นคือ “ดเูงินเราด้วย” ท่ีปรากฏ

ด้านบน และ “เหลือ 20” อยู่บริเวณกระเป๋าเงินและมีเส้นตรงชีอ้อกมาจากธนบตัรเพ่ือเป็นการกํากบั

ความหมายด้วยข้อความอีกด้วย 

สต๊ิกเกอร์ไลน์ตัวนีใ้ช้รหัสมุขตลก (Gag Code) ของความขัดแย้ง (The Reverse) 

ระหวา่งภาพกบัข้อความโดยมช้คําวา่ “ไม่วา่ง” แตแ่สดงทา่ทาง (Posture) การนอนพกัผอ่นอยา่งสบาย
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ใจด้วยท่านอนไขว้ห้างมือสอดไว้ใต้ศีรษะ และยงัใช้เส้นรหสัการ์ตูน (Cartoon Code) สร้างโค้งเป็น 

Action Line บริเวณปลายเท้ากระดิก ในขณะเดียวกันผู้สง่สามารถสง่ไปเพ่ือปฏิเสธบางสิ่งบางอยา่ง 

จากคูส่นทนาก็ได้และความหมายยงัสามารถผนัแปรไปตามความต้องการของผู้ ใช้ซึง่ไม่สามารถยืนยนั

อยา่แนถ่ึงความตายตวัของการใช้งาน 

ใช้รหสัสี (Color Code) เทาเข้มแทนแสงเงาท่ีตกกระทบเพ่ือเสริมความเคร่งขรึมจริงจัง 

ใช้ข้อความท่ีแฝงการออกคําสัง่โดยประกอบสร้างจากรหัสไวยากรณ์ (Language Code) เห็นได้ว่า

ข้อความนัน้มีเพียงคําวา่ “เด๋ียวนี”้ ลอย ๆ ขึน้มาสะท้อนถึงการเปิดกว้างของผู้สร้างท่ีให้ผู้ ใช้นําไปใช้ใน

สถานการณ์ได้หลากหลาย ทัง้นีผู้้สง่สามารถมองสต๊ิกเกอร์ไลน์ตวันีเ้ป็นการข่มขูก่ับได้ซึง่ความหมาย

สามารถผนัแปรไปตามความต้องการของผู้ใช้เอง 

 

ตอ่ไปนีเ้ป็นการอธิบายถึงการใช้รหสัประกอบสร้างสต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีแฝงการขม่ขู ่ (ดภูาพ 4.23)

ผา่นทางข้อความ 

 

 
ภาพท่ี 4.23 เหลา่สต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีแสดงแฝงลกัษณะของการขม่ขู ่

 

ซึง่ยงัคงแสดงถึงการใช้รหสัทางไวยากรณ์ (Language Code) ประกอบสร้างร่วมกบัรหสัอ่ืน ๆ 

เช่นเดิมดงัโดยจะขออธิบายการใช้รหสัดงัตอ่ไปนี ้

 

 เห็นได้ว่าข้อความทําหน้าท่ีเป็นตัวสารสําคัญในการสื่อความหมายของสต๊ิกเกอร์ไลน์ 

นอกจากการข่มขู่แล้วตวัถ้อยคํายงัแสดงถึงการให้คํามั่นสญัญาได้อีกด้วยสอดรับกบัรหสัท่าทางท่ีใช้

มือยื่นออกมาแสดงความหมายได้สองอยา่งคือ หนึง่แทนการยื่นข้อเสนอให้อีกฝ่าย และสองยื่นมือเพ่ือ

รอรับเงินเป็นคา่ปิดปากไม่แพร่งพรายความลบันัน้ ๆ ซึง่ประเด็นของความหมายท่ีหลากหลายัน้ขึน้อยู่
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กบัมมุมองและการนําไปใช้ของผู้สง่ เช่นเดียวกบั  ท่ีแม้ข้อความดูเป็นเพียงคํากลา่วปกติ

แตส่ามารถแฝงได้ทัง้การขม่ขู ่ตกัเตือน และตอ่วา่ได้ซึง่แล้วแตมุ่มมองของผู้ใช้เช่นเดิม ด้วยรหสัสีหน้า

และท่าทางท่ีไม่ได้บ่งบอกความหมายเท่าใดนัก ดังนัน้ตัวสารท่ีบ่งบอกความหมายจึงตกอยู่ท่ีรหสั

ไวยากรณ์ท่ีประกอบสร้างถ้อยคํามาเพ่ือกํากบัตวัภาพสต๊ิกเกอร์ไลน์ 

 

 การอธิบายต่อไปนีเ้ป็นสต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีมีลกัษณะแฝงการต่อว่า (ภาพท่ี 4.24) คู่สนทนาผ่าน

ทางข้อความ ซึง่ผู้วิจยัต้องยํา้อีกครัง้หนึง่วา่จุดประสงค์ของผู้สร้างนัน้มุ่งเน้นผู้ใช้ท่ีเป็นคนสนิทกนั  

 

      

 
ภาพท่ี 4.24 เหลา่สต๊ิกเกอร์ไลน์ในท่ีแฝงการตอ่วา่ผา่นทางข้อความ 

 

ฉะนัน้การส่งข้อความในลักษณะนีจ้ึงมิใช่การต่อว่าเพ่ือให้เกิดความเสียหายหรือเกิดรอยร้าวใน

ความสมัพันธ์แต่อย่างใด แต่เป็นเพียงการต่อว่าเชิงตลกหรือสนุกสนานในลกัษณะของการจิกกัด

ระหว่างบุคคล ทัง้นีผู้้ ทําการสื่อสารทัง้สองฝ่ายต้องเข้าใจบริบทร่วมกันอย่างมากเพราะจากการ

พิจารณาสต๊ิกเกอร์ไลน์เหล่านีพ้บว่าถ้อยคําท่ีนํามาใช้นัน้ไม่ใช่การต่อว่าโดยตรง แต่ใช้วิธีการให้

ความหมายลาํดบัท่ีสองทําหน้าท่ีในการตอ่ความออกไป ซึง่ถ้าผู้ รับไม่สามารถความหมายท่ีซอ่นเร้นอยู่

ได้นัน้ข้อความในสต๊ิกเกอร์ไลน์เหลา่นีจ้ะมีเพียงความหมายตรงเท่านัน้ นอกจากนีจ้ากการสงัเกตใน

สต๊ิกเกอร์ไลน์ยงัพบอีกวา่ผู้สร้างใช้สญัญะประเภทต่าง ๆ เข้ามาร่วมในการสื่อความหมายให้ชัดเจน

ยิ่งขึน้แต่ยังคงมีตัวอักษรท่ีประกอบสร้างจากรหัสไวยากรณ์ภาษาไทย (Language Code) เป็นตวั

เนือ้หาสาระหลกัดงัเดิม โดยผู้วิจยัจะขออธิบายการใช้รหสัดงัตอ่ไปนี ้
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เม่ือถอดรหสัจากตวัภาพและข้อความแล้วนัน้สามารถเห็นถึงรหสัของมุกตลก 

(Gag Code) ของความขดัแย้ง (Reverse) ท่ีผู้สร้างนํามาเสริมในภาพเพ่ือให้ขัดกันระหว่างการสวม

บทเป็นเจ้าหนีแ้ตต้่องแสดงทา่ทางอยา่งเรียบร้อยผา่นรหสัทา่ทาง (Posture Code) เม่ือไปทวงสิง่ใดสิ่ง

หนึ่งจากอีกฝ่ายและเป็นการแฝงการต่อวา่ทางอ้อมรวมถึงการตกัเตือนไม่ให้ละเลยในการสง่คืนสิ่งใด

สิง่หนึง่ท่ีผู้ รับยืมไป  

 

 ข้อความท่ีปรากฏขึนี้ส้ามารถแดงเจตนาท่ีแฝงมาได้อย่างหลากหลายแล้วแต่

มมุมองของผู้สง่ท่ีแปรเปลีย่นไปตามบริบท นอกจากเป็นการตอ่วา่แล้วยงัแสดงความรู้สกึประหลาดใจ

ได้ในระดบัหนึ่ง เห็นได้ว่ารหสัท่าทาง (Posture Code) ช่วยเสริมอารมณ์ในตวัภาพท่ีใช้เส้นโค้งสร้าง

แขนท่ีกําลงัยกขึน้มาไว้บริเวณคางขณะท่ีใบหน้าหนัมองแสดงความประหลาดใจและแฝงการตอ่วา่ 

 

นอกจากการต่อว่าแล้วปะปนกับความรู้สึกของความรําคาญและหรือเบื่อ

หนา่ยคูส่นทนาจึงใช้ข้อความท่ีแฝงการไลท่างอ้อมไปด้วย ในสว่นของรหสัสีหน้านัน้แสดงความรู้สึกอา

รมร์ดีด้วยรอยยิม้จะสามารถอนมุานได้วา่การไลนี่ไ้มใ่ช่การไลด้่วยความโมโหแตเ่ป็นการไลอ่ยา่งสภุาพ

แตใ่ช้ถ้อยคําตรง ๆ ท่ีสามารถมองเป็นความตลกขบขนัได้ มาพร้อมรหสัทา่ทาง (Posture Code) ด้วย

รหสัภาษามือชีนิ้ว้ไปด้านหนึง่เพ่ือแนะนําทางท่ีไปให้คูส่นทนา 

 

  เห็นได้อย่างชัดเจนว่าความหมายท่ีแฝงมานัน้เป็นลกัษณะของการต่อว่าและ

ออกคําสัง่ให้อีกฝ่ายรู้จักความเกรงใจซึ่งตัวสาระสําคัญยังคงอยู่ท่ีรหัสไวยากรณ์ท่ีประกอบสร้าง
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ข้อความ ในประเด็นของการใช้งานนีจ้ึงเป็นไปในลกัษณะของการทิง้ทวนด้วยสต๊ิกเกอร์ไลน์นีก้่อนการ

สนทนาจะยติุลงเพ่ือให้ผู้ รับเข้าใจถึงความต้องการของผู้สง่ 

 

ในสว่นของข้อความนัน้ปรากฏอยู่สองสว่นคือเหนือศีรษะแสดงการนึดคิดแม้

ข้อความท่ีแสดงออกมาในรูปประโยคบอกเลา่แตเ่ม่ือมองความหมายให้ลกึลงไปนัน้จะพบวา่เป็นการ

ต่อว่าพฤติกรรมท่ีผู้ รับทําเลียนแบบผู้สง่ในเดียวกันยงัเป็นการแฝงเจตนาเสียดสีให้เกิดความรู้สกึอาย

ในฝ่ังผู้ รับก็ได้ ข้อความ สว่นอีกจุดหนึ่งอยู่บริเวณปากและผู้สร้างใช้รหสัการ์ตูนสร้างเส้นตรงระหวา่ง

ข้อความกบัตวัภาพเพ่ือแทนเสยีงพดูวา่ “งงจงั” พร้อมด้วยทา่ทางช่วยเสริมไปกบัอารมร์ในภาพ 

 

 ถือได้ว่าสต๊ิกเกอร์ไลน์สองตัวนีใ้ช้ลกัษณะของตัวภาพท่ีซํา้กัน

โดยใช้รหสัสีหน้าท่ีเรียบเฉยผนวกกับท่าทางของความสงสยัด้วยการเอียงศีรษะมือไผ่หลงั และขยาย

คามด้วยข้อความด้านบนศีรษะเสมือนกับการกําลงันึกคิดด้วยความสงสยัด้วยประโยคคําถามท่ีนํา

เคร่ืองหมาย “?” มาช่วย เม่ืออ่านข้อความทัง้สองแล้วจะเห็นถึงการต่อว่าและกระทบกระเทียบคู่

สนทนาซึ่งการนําไปใช้นัน้แล้วแต่สถานการณ์ นอกจากนีย้งัเห็นบริบทว่าทําให้ความหมายเปลี่ยนไป

อยา่งคําวา่ “แม”่ ไม่ได้กลา่วถึงบุคคลท่ีเป็นมารดาแตกํ่าลงักลา่วถึงพฤติกรรมในการออกคําสัง่เหมือน

แม่สัง่ลกู 

 

  สต๊ิกเกอร์ไลน์ทัง้ 6 

ตวันีใ้ช้รูปประโยคคําถามโดยนําเคร่ืองหมาย “?” มาใช้ท้ายข้อความเช่นเดิม แตเ่ป็นลกัษณะคําถามท่ี

ไม่ได้ต้องการคําตอบเสมอไปและเป็นการต่อว่าคู่สนทนาผนวกกับสีหน้าและอิริยาบถท่ีแตกต่างกัน

ออกไปในแต่ละสถานการณ์ อย่าง ใช้ท่ามือไผ่หลังแต่ไม่ได้เอียงศีรษะและใช้ใบหน้าอีก

รูปแบบหนึง่หากเปรียบเทียบการลกัษณะคาแรคเตอร์ด้านบน นอกจานีข้้อความยงัใช้ลหัษณะของการ
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เล่นกับคําพ้องเสียงท่ีบริบททําให้เกิดความหมายแฝงคือ “เผือก” ท่ีไม่ได้หมายถึงพืยชนิดหนึ่งแต่

หมายถึงการการ “เสอืก” หรือพฤติกรรมท่ีเข้าไปจุ่นจ้านเร่ืองของคนอ่ืน เช่นเดียวกบั ท่ีแวดง

สหีน้าแบบเดียวกันแต่ใช้ท่าทางด้วยการเอามือทัง้สองข้ามจบัหน้าท่ีเพ่ือแสดงสอดรับกบัข้อความท่ีว่า 

“กินช้างมาเหรอ” เม่ือพิจารณาในข้อความสามารถพบถึงลกัษณะของการเปรียบเทียบแบบกลา่วเกิน

จริงโดยใช้ช้างมาเป็นตวัอุปมาอุปไมยระหวา่งขนาดตวั (ช้าง) กบัปริมาณอาหารท่ีกิน ดงันัน้สต๊ิกเกอร

ไลน์ตวันีจ้ึงสามารถใช้ในการตอ่วา่อีกฝ่ายหนึง่เก่ียวกบัรูปร่างและลกัษระการกินจุก็ได้ 

 

 เห็นได้ว่าในภาพนีผู้้สร้างใช้รหสัของสี (Color Code) เทาเข้มเข้ามาช่วยแทนเงา

มืดท่ีตกกระทบลงมาพร้อมใบหน้าท่ียิม้ซึง่แสดงถึงความมีเลน่ยับางประการกบัท่าทางท่ีนําเสนอเป็น

การซ้อนตวัหลงัผนงัแตย่ื่นใบหน้าและมือออกมาจบัไว้พร้อมข้อความท่ีเป็นคําถามแตแ่ฝงทัง้การต่อว่า

และความรู้สกึหวาดระแวงไปพร้อมกัน ซึง่ผู้วิจยัมีความเห็นวา่อารมณ์จองสต๊ิกเกอร์ไลน์นีแ้สดงเพ่ือให้

เกิดความตกลขบขนัมากกวา่แสดงความหวาดระแวงจริง ๆ  

 

 เช่นเดียวกันสต๊ิกเกอร์ไลน์นีท่ี้ใช้ข้อความด้วยประโยคคําถามแต่มิได้แสดงถึง

ความต้องการคําตอบ และเป็นการแฝงการต่อว่าท่ีสามารถใช้กับผู้ รับท่ีมีพฤติกรรมสิน้เปลืองทาง

การเงินรวมถึงลกัษณะนิสยัท่ีเก่ียวข้องกับการเงิน มาพร้อมกับท่าทางท่ียกมือขึน้ไว้บริเวณคาง เอียง

ใบหน้าแสดงความสงสยัท่ีเกิดขึน้ 

 

  ชัดเจนว่าข้อความนีแ้ฝงเจตนาของการต่อว่าและสามารถแสดงความรู้สึก

รําคาญกับการสัง่หรือออกคําสัง่หรืออาการเร่ืองมากของคู่สนทนาโดยใช้ลกัษณะของคําถามท่ีไม่ได้

ต้องการคําตอบแตอ่ยา่งมด มาพร้อมทา่ทางท่ียกมือขึน้ระดบัอกทัง้สองข้างเสมือนการผายมือไปยงัสิ่ง

ท่ีต้องทํา นอกจากนีเ้ห็นถึงการใช้รหสัการ์ตูนสร้างเส้นโค้งสองเส้นข้างใบหน้าแทนอาการท่ีหนัหน้ามา

กลา่วคํา 
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 นอกจากความหมายท่ีแฝงการต่อว่าแล้วยงัสามารถแสดงถึงความแดกดนัท่ีผู้

สง่มีต่อผู้ รับ รวมถึงใช้ในการเตือนสติได้ในเวลาเดียวกัน ด้วยรหสัของสีหน้าท่ีคล้ายคลงึกับตวัอ่ืน ๆ  

ดงันัน้รหสัท่ีต้องให้ความสนใจมากยิ่งขึน้คือรหสัท่าทาง (Posture Code) ท่ีแสดงท่านอนเอกเขนก ใช้

มือทัง้สองข้างสอดใต้ศีรษะ ขาไขว้ห้าง มีเส้นโค้งจากรหัสการ์ตูนแทนการกระดิกเท้า พร้อมด้วย

ข้อความท่ีเป็นประโยคคําถามโดยใช้เคร่ืองหมาย “?” มาเสริมประกอบสร้างจากรหสัไวยากรณ์เพ่ือทํา

หน้าท่ีกํากบัความหมายของสต๊ิกเกอร์ไลน์ เม่ืออ่านข้อความแล้วจะพบวา่ยงัคงเป็นคําถามท่ีไม่ต้องการ

คําตอบแตเ่ป็นการตอ่วา่และตกัเตือนในเวลาเดียวกนั 

 

 นอกจากนีผู้้ วิจัยยังพบสต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีแฝงการต่อว่าโดยนําสญัญะประเภทสญัรูปเข้ามา

ประกอบ (ภาพท่ี 4.25) ในตวัภาพเพ่ือเป็นสว่นเสริมในการขยายความหมายให้ชดัเจนยิ่งขึน้ดงัตอ่ไปนี ้

 

        
ภาพท่ี 4.25 เหลา่สต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีแฝงการตอ่วา่และใช้สญัรูปเป็นสว่นประกอบสร้าง 

 

จากภาพ 4.25 เห็นได้ว่าสต๊ิกเกอร์ไลน์ทัง้ 6 ตวัมีสว่นประกอบของสญัญะแบบสญัรูป (Icon) 

มาเป็นสว่นประกอบ :7j’จากการพิจารณาทําให้พบว่าสญัรูปท่ีปรากฏนีไ้ม่ได้ใช้เพียงความหมายจาก

ความเหมือนอยา่งเดียว แต่สญัรูปนีย้งัใช้เป็นภาพแทนของสิ่งอ่ืนได้ในเวลาเดียวกนั นอกจากนีย้งัพบ

ถึงลกัษณะของการใช้ข้อความกํากับความหมายตวัภาพดงัเดิม โดยผู้วิจัยจะขออธิบายการใช้รหสัใน

การประกอบสร้างดงัตอ่ไปนี ้
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ภาพท่ี 4.26 การใช้รหสัของสต๊ิกเกอร์ไลน์ชุดหวักลมดุ๊กด๊ิกในระยะสานตอ่และถนอมรักษา

ความสมัพนัธ์ภาพท่ี 2 

 

ภาพนีท้ัง้รหสัไวยากรณ์และสญัรูปทําหน้าท่ีอยา่งสนบัสนนุกันโดยอาศยัความเหมือนของปลา

ทําให้เกิดความหมาย แต่เม่ืออ่านข้อความทําให้ปลามีความหมายโดยนยั (Connotation) ทนัทีเพราะ

ปลาได้กลายเป็นภาพแทน (Representation) ของวตัถุดิบท่ีทานแล้วจะช่วยบํารุงสมองและทําให้เกิด

ความเฉลยีวฉลาด นอกจากหากผู้ รับมีประสบการณ์ในการตีความหมายสามารถเข้าใจได้ทนัทีว่าเป็น

การกลา่วแบบเสยีดสผีา่นถ้อยคําท่ีกํากบัภาพ 

 

  ใช้สญัรูปของดอกไม้ด้วยรหัสตัวสารเชิงเสมือน (Analogical Message Code) 

ทัง้รูปร่างและสีสนั แต่เม่ืออ่านข้อความท่ีเข้ารหสัด้วยไวยากรณ์ภาษาไทยแล้วจะพบถึงความหมายท่ี

แฝงมากบัถ้อยคําซึง่สามารถกลายเป็นคําดา่ท่ีคอ่นข้างหยาบคาย (อีดอก) ซึง่ผู้วิจยัมองวา่การการสื่อ

ความหมายแฝงดงักลา่วนีผู้้ สง่ผู้ รับต้องมีความสนิทสนมกันในระดบัหนึ่งท่ีไม่ได้ก่อความบาดหมาง

และสามารถกลายเป็นเร่ืองสนุกสนานไปได้ แต่อย่างไรก็ตามความหมายอย่างแปรเปลี่ยนไปตาม

บริบทของผู้ใช้และการสือ่สารแตล่ะครัง้ก็ได้ 

 

สต๊ิกเกอร์ไลน์ทัง้สองตวันีมี้การใช้สญัรูปผ่ารูปทรงและสีสนัท่ีอาศัย

รหสัตวัสารเชิงเสมือน (Analogical Message Code) สร้างรูปเผือกขึน้มาเพ่ือแสดงความหมายแฝงท่ี
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เป็นการต่อว่า “เสือก” ท่ีพ้องเสียงกับเผือก ทัง้นีย้ังเห็นถึงการใช้รหัสของสีหน้าและท่าทางจาก

สต๊ิกเกอร์ไลน์ทัง้สองอย่างภาพซ้ายท่าทาง (Posture) ของการวิ่งมาและกลา่วคําในลกัษณะของการ

เข้ามาแยง่เผือกซึง่สื่อความหมายถึงการวิ่งเข้าไปยุ่มย่ามเร่ืองของบุคคลอ่ืน และภาพขวาท่ีใช้ท่าทาง

การนัง่ทบัของตนเองขณะทางเผือกอยา่งเอร็ดอร่อยเพ่ือสือ่ถึงความสนกุสนานหรือรู้สกึดีเม่ือได้ยุม่ย่าม

เร่ืองของชาวบ้าน 

 

  ปรากฏสิ่งมีชีวิตนอกจากมนุษย์ขึน้อีกจุดคือสนุขัท่ีใช้รหสัตวัสารเชิงเสมือน 

(Analogical Message Code) ประกาอบสร้างจากลายเส้น และใช้รหสัการ์ตูนสร้างเส้นตรงแทนเสียง

เห่า ในสว่นของมนุษย์นัน้มีรหสัของการแสดงสีหน้าแบบท่ีเคยปรากฏมาแล้วและใช้รหัสท่าทางผ่าน

รหสัภาษามือท่ีใช้การชีนิ้ว้ออกคําสัง่ ผนวกกบัรหสัไวยากรณ์ประกอบสร้างข้อความด้วยลกัษณะภาษา

พูด ทัง้นีเ้พราะบริบทของตวัสต๊ิกเกอร์ไลน์สง่ผลให้คําว่า “เห่า” เปลี่ยนไป เพราะมิได้หมายถึงอาการ

เปล่งเสียงของสุนัขแต่หมายถึงลกัษณะ “ดีแต่พูด” ของคนท่ีผู้ สร้างเข้ารหสัด้วยการเปรียบเทียบใน

ลกัษณะตอ่วา่ทางอ้อมอยา่งเจ็บแสบ 

 

 เฉกเช่นเดียวกับ  ท่ีผู้สร้างได้ใช้สญัรูปของเคร่ืองแบบท่ีอิงรหสัของเคร่ืองแต่งกาย 

(Clothes Code) ตามความเหมือนกับดชันีท่ีแสดงความเป็นเหตุเป็นผลระหว่างชุดครุยกับการ “จบ” 

(การศึกษา) ซึ่งผู้สร้างใช้ลกัษณะของตลกเลน่คํา (Punch) เพ่ือให้เกิดความหมายท่ีซ้อนลงไประหวา่ง

เรียนจบกบัจบปัญหา แตใ่นขณะเดียวกนัผู้ใช้เองก็สามารถใช้ในการสอบถามในบริบทของการศึกษาก็

ได้ซึง่สะท้อนให้เห็นว่าสต๊ิกเกอร์ไลน์นีมี้ความหลากหลายทางความหมาย (Polysemy) ท่ีสามารถไหล

ไปตามความต้องการและบริบทของการสือ่สาร 

 

การอธิบายตอ่ไปนีเ้ป็นสต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีมีลกัษณะของการแฝงการเยาะเย้ย เย้นหยนั และเสยีด

ส ี(ภาพท่ี 4.27) คูส่นทนาผา่นทางข้อความ อยา่งไรก็ตามลกัษณะความหมายท่ีแฝงมานีส้ามารถ

แปรเปลีย่นไปตามแตผู่้ใช้งานแตล่ะคน  
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ภาพท่ี 4.27 เหลา่สต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีแสดงเนือ้หาเยาะเย้ย เย้ยหยนั และเสยีดสี 

 

จากภาพท่ี 4.27 ยงัคงเห็นถึงการผสมผสานระหวา่งสือ่ภาพและอกัษร โดยตวัเนือ้หาสาระของ

สต๊ิกเกอร์ไลน์ยงัคงอยูท่ี่ข้อความเป็นสาํคญั เน่ืองด้วยตวัภาพมีลกัษณะการแสดงสหีน้าท่ีคล้ายกนัและ

สื่อความหมายได้เพียงระดบัหนึ่งเท่านัน้ ตวัข้อความท่ีประกอบสร้างด้วยรหสัไวยากรณ์ (Language 

Coed) จึงเข้ามาทําหน้าท่ีเป็นทัง้ตวักํากบัและตวัสารไปพร้อมกนั และผู้วิจยัจะอธิบายการใช้รหสัดงันี ้

 

 ข้อความยงั คงรูปแบบของคพถามท่ีใช้เคร่ืองหมาย “?” ตามท้ายข้อความ และ

เป็นคําถามท่ีไม่ต้องการคําตอบเสมอไป แต่เป็นการถามท่ีแฝงการเย้ยหยันคู่สนทนาเพ่ือให้เกิด

ความรู้สกึหมนัใส้ เพราะสีหน้าท่ีแสดงนัน้มรอยยิม้จากเส้นโค้งเสมือนความมัน่ใจขณะกลา่วคําผนวก

กบัทา่ยืนเอามือไผลห่ลงัทํานองไม่ได้รู้สกึถึงผลกระทบใด ๆ โดยสต๊ิกเกอร์ไลน์ตวันีต้้องพึง่พิงกบับริบท

ทางการสือ่สารท่ีผู้สง่สามารถใช้แสดงกลบัไปเม่ือถกูตอ่วา่หรือสง่ไปเพ่ือแสดงความสะใจก็ได้ 

 

ทัง้รูปทรงศีรษะ (Head) และสหีน้า (Facial Expression) ท่ียิม้แย้มมีการเข้ารหสั

แบบเดียวกับสต๊ิกเกอร์ไลน์ในลกัษณะเดียวกัน สว่นท่ีแตกต่างจึงกลายเป็นสว่นของรูปร่าง (Body) ท่ี

ประกอบสร้างจากลายเส้นโค้งหนัเหไปทางตา่ง ๆ เพราะแทนรูปทรงท่ีดอู้วนท้วนโดยเฉพาะเส้นโค้ง “(“ 

แทนพุงท่ียื่นและย้อยลง รวมถึงการเข้ารหสัด้วยลายเส้นตรงเป็นขีดสัน้ ๆ จํานวนสามขีดเพ่ือเน้นใน

สว่นดงักลา่ว ทัง้นีเ้ม่ือถอดรหสัจากถ้อยคําท่ีผู้สร้างเข้ารหสัแบบภาษาเขียนโดยนําเอารหสัไวยากรณ์

มาช่วยจดัการกบัอกัขระภายใต้ระเบียบกฎเกณฑ์ของภาษาไทย (Language Code) จะได้คําวา่ “ท้อง

ไม่มีลูก” เพ่ือกํากับตัวภาพคาแรคเตอร์ท่ีอ้วนกลวั ทําให้ทราบได้ว่าความหมายโดยนัยนัน้เป็นการ

ล้อเลยีนลกัษณะความคล้ายกันระหวา่งสตรีมีครรภ์ (ตัง้ท้อง) กบัคนท่ีอ้วนจนพงุยื่น ซึง่ความหมายนัน้
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สามารถเบี่ยงไปได้หลากทิศทาง อาทิ ผู้สง่นําสต๊ิกเกอร์ไลน์ตวันีไ้ปล้อเลียนผู้ รับท่ีกินอ่ิมจัดจนพุงย่ืน 

หรือผู้สง่ต้องการบอกถึงลกัษณะรูปร่างของตนเองตอนนีก็้ได้ 

 

สต๊ิกเกอร์ไลน์ทัง้สองตัวนีมี้ลักษะของการประกอบสร้างจาก

ลายเส้นท่ีคล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะเส้นโค้งท่ีนํามาไว้ในสว่นลําคอเพ่ือลอกเลียนแบบลกัษณะความ

อ้วนคอตนัสอดคล้องกบัเส้นโค้งท่ีประกอบสร้างลําตวั ในสว่นของถ้อยคํานัน้ในภาพซ้ายเป็นลกัษณะ

ของการนําคําท่ีมีความหมายหนึง่มาใช้ให้เกิดอีกความหมายหนึง่เม่ือดคูวบคูก่บัรูปภาพ ซึง่คําวา่ “เป็น

คนอบอุ่น” ในท่ีนีมิ้ได้หมายถึงคนท่ีมีความเอาใจใส่ดูแลคนรักอย่างคนโรแมนติก (Romantic) แต่

หมายถึงคนท่ีอ้วนจนดูอึดอัดและมีไอความร้อนออกจากตวัเม่ืออยูใ่กล้ชิด สว่นในภาพท่ีขวานัน้ใช้คํา

เรียกสว่นหนึง่ของร่างกาย (เหนียง) ซึง่ใช้ให้เกิดความหมายถึงความอ้วนจนเกิดเป็นลกัษณะไขมนัซ้อน

เป็นชัน้บริเวณผิวใต้คาง สต๊ิกเกอร์ไลน์ทัง้สองตวันีส้ามารถใช้ในการบง่บอกเป็นนยัถึงความอ้วนท่ีผู้ สง่

นําไปล้อเลยีนผู้ รับได้ 

 

  ใช้สญัรูป (Icon) สร้างรูปทรงสี่เหลี่ยมแทนสมุด กระดาษา และทรงกระบอก

แทนแก้วเพ่ือบ่งบอกถึงโต๊ะทํางานท่ีผนวกกบัท่าทางของการกางแขนเพ่ือสื่อถึงการโยนกระดาษ โดย

ยงัมีข้อความท่ีมีคําสาํคญัวา่ “ซึง่แสดงถึงตวัผู้สร้างท่ีใช้คําแสดงตามยคุสมยัมาใช้ในการสร้าง โดย” เท

คมเพราะ "เท" ในท่ีนีห้มายถึง "ทิง้" เม่ืออ่านผู้ ใช้งานต้องเข้าใจความหมายของคํานีต้ามบริบทของสงั

ความหมายจากภาพจะเข้าใจถึงกการละทิง้งาน 

 

 แม้จะเป็นข้อความท่ีดูคล้ายความเห็นดีเห็นงามตามอีกฝ่าย โดยใช้การรับคํา

อย่างเป็นกันเอง “จ๊ะ” แต่เม่ือถอดรหัสความหมายในเชิงลึกจะพบถึงความรู้สึกท่ีผู้ ส่งสามารถใช้

สต๊ิกเกอร์ไลน์ตวันีแ้สดงความเบื่อหน่ายกบัเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ของอีกฝ่ายหรือสง่ไปเพ่ือตดัความรําคาญ

ก็เป็นได้ ทัง้นีม้มุมองทางความหมายขึน้อยูก่บัตวัผู้สง่ด้วย 
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 ถือได้ว่าเป็นข้อความน่ีแฝงเจตนาหลากหลายอย่างทัง้การเย้ยหยัน การต่อว่า

และสามารถใช้ในการปฏิเสธความเห็นต่าง ๆ ท่ีอีกฝ่ายหนึ่งสง่มา แม้เนือ้หาท่ีแสดงออกมานัน้อาจดู

รุนแรงแต่เม่ือผู้ ทําการสื่อสารทัง้สองฝ่ายรับรู้ในบริบทร่วมกนัจะเข้าใจได้ทนัทีว่าเป็นเพียงการเสยีดสี

กนัเทา่นัน้ไม่ได้สือ่เพ่ือให้เกิดความบาดหมางใจกนัอยา่งไร 

 

 จากการวิเคราะห์การใช้รหสัของสต๊ิกเกอร์ไลน์ชุดหวักลมดุ๊กด๊ิกพบว่า ด้วยจุดประสงค์ของ

ผู้สร้างท่ีมุ่งเน้นกลุม่ผู้ ใช้แบบคนสนิททําให้รูปแบบการเข้ารหสัทางความหมายมีความเฉพาะตวัลงไป 

ภมิูหลงัของความสนิททําให้สต๊ิกเกอร์ไลน์ชุดนีไ้ม่มีเนือ้หาในระยะของการเร่ิมต้นและยติุความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล สืบเน่ืองจากความสมัพนัธ์ท่ีเกิดขึน้แล้วจากโลกภาพยนอกและใช้ไลน์เพ่ือมาสานต่อ

ความสมัพนัธ์ต่อไป ดงันัน้กลุม่ผู้ ใช้ท่ีผู้สร้างกําหนดขึน้ตัง้แต่แรกนัน้จึงเป็นดัง่บริบทท่ีกําหนดถ้อยคํา 

ภาษา ทา่ทาง สหีน้า และรูปการสือ่สารซึง่ล้วนสง่ผลถึงการเลอืกใช้รหสัในการประกอบสร้างทัง้สิน้  

 ด้วยรูปแบบของการสื่อสารท่ีเห็นได้จากการวิเคราะห์วา่เนือ้หาทัง้หมดล้วนมีเจตนาแฝงและ

ความหมายโดยอ้อมเข้ามาด้วย ดงันัน้การเข้าใจหรือรับรู้บริบทร่วมกันของผู้ ทําการสือ่สารจึงเป็นเร่ือง

จําเป็นอย่างยิ่ง ไม่อย่างนัน้ความหมายท่ีเกิดขึน้จะเป็นเพียงความหมายขัน้ท่ีหนึ่งท่ีผู้ รับภอดรหัส

ความหมายอยา่งตรงตวัและไม่สมัฤทธ์ิผลตามท่ีผู้สง่ต้องการ  

 จากการวิเคราะห์ทําให้ทราบว่าสต๊ิกเกอร์ไลน์ชุดนีย้ังคงใช้รหัสอย่างผสมผสานทัง้รหัสท่ี

ประกอบสร้างสื่อภาพท่ีใช้ความเหมือน (Analogical Message Code) และรหัสท่ีประกอบสร้างสื่อ

อกัษรท่ีใช้ความเป็นเหตเุป็นผลทางการตกลงของสงัคม (Analogical Message Code) แตค่วามจริงท่ี

ปรากฏคือเนือ้หาหลกัอยูท่ี่ข้อความเป็นสําคญั เน่ืองจากตวัภาพมีลกัษณะสีหน้าเพียง 3 แบบเท่านัน้ 

สว่นท่าทางเป็นเพียงสว่นประกอบเสริมอารมณ์ อีกทัง้เนือ้หาของการประชดประชนั เสียดสี ล้อเลียน 

เยาะเย้ย และหรือต่อว่าตวัภาพแสดงออกมาไม่ชัดเจน ภาระของการสื่อความหมายจึงตกอยู่ท่ีรหัส

ไวยากรณ์ท่ีประกอบสร้างตามหลกัภาษาไทย  

  

สรุปคือบริบทเป็นตวักําหนดเนือ้หาของสต๊ิกเกอร์ไลน์และกลายเป็นตวักําหนดการใช้รหสัใน

การประกอบสร้างเพ่ือนําเสนอเนือ้หาต่าง ๆ ท่ีผู้ ส่งสามารถนําไปใช้สื่อสารกับบุคคลท่ีอยู่ในระดบั
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ใกล้เคียงกันและสามารถสื่อสารกนัได้โดยไม่เกิดการผิดใจหรือกระทบให้เกิดรอยร้าวในความสมัพนัธ์

ระหวา่งบุคคล 

 

 

 

4. การใช้รหสัของสต๊ิกเกอร์ไลน์ชุด “น่ีเมียนะ” 

 

 ประการแรกผู้วิจัยต้องชีแ้จงก่อนว่าคุณวชัราภรณ์ จันทร์หอม เป็นเจ้าของผลงานสต๊ิกเกอร์

ไลน์ทัง้ชุด “น่ีเมียนะ” และชุด “น่ีคือผัว” ท่ีจะพบในลําดับถัดไป ดังนัน้ข้อมูลท่ีปรากฏจากการ

สมัภาษณ์จึงเป็นการกลา่วถึงผลงานทัง้สองชุดไปพร้อมกนั 
 สําหรับผลงานสต๊ิกเกอร์ไลน์ชุด “น่ีเมียนะ” ผู้ สร้างได้แสดงการถึงกําหนดกลุ่มผู้ ใช้ได้อย่าง

ชดัเจนแล้วตัง้แตเ่ร่ิมประกอบสร้าง โดยคณุวชัราภรณ์ ได้ให้ข้อมลูเก่ียวกบัผลงานทัง้สองชุดนีไ้ว้วา่ 
 

...“ตัง้ใจสร้างให้เป็นเซ็ท (Set) นะเพ่ือให้คนท่ีเป็นสามีภรรยาหรือแฟนกันก็ได้เอาไว้คยุกนัคือ

อาจตา่งคนตา่งซือ้ก็ได้ พวกเนือ้หาหรือคําเลยเน้นไปทางท่ีแฟนเค้าใช้กัน เคยเจอแบบในหนึ่งเซ็ทมีทัง้

ชายทัง้หญิงสว่นตวัมองว่ามันแปลก ๆ  น่ะ เพราะอย่างเราเป็นหญิงแต่อยากสง่ข้อความนัน้ แต่ดนัไป

อยู่กับภาพคาแรคเตอร์ชายก็ไม่อยากใช้เลยคิดว่าแยกไปเลยดีกว่า สว่นตัวการ์ตูนนีเ้อาความชอบ

สว่นตวัมาใช้แหละอยา่งสว่นตวัชอบผู้หญิงผมสัน้ หน้าม้า ตาโต ก็วาดใสล่งไปเลยแล้วก็เอาภาพจําว่า

ผู้หญิงมักขีห้ึง มีดุบ้าง งอแงบ้าง งอนบ้าง แต่ยงัคงความน่ารักอยู่ ในสว่นตวัผู้ชายออกแบบให้เป็น

ผู้ ชายไทยส่วนตัวชอบทรงผมประมาณนี ้แนวทะเล้น ขีเ้ล่น อ้อนบ้าง ในด้านอารมณ์แต่ละแอค 

(Action) ก็พยายามทําออกมาหลาย ๆ แอคตามอารมณ์ทัว่ไปอยา่งอารมณ์ดี โกรธ หงดุหงิด สว่นคําก็

ทัง้แบบคําทัว่ไปท่ีใช้อยูแ่ละพวกคําท่ีแฟนกนัชอบใช้สง่หากนัไปมา สว่นตวัมองวา่ข้อความนีส้าํคญันะ

เพราะมนัเป็นอีกองค์ประกอบท่ีสาํคญัในการทําสติกเกอร์ให้เข้ากบัคาแรคเตอร์แต่ละแอคชัน่ และเป็น

การใช้สติกเกอร์แตล่ะภาพแทนการพิมพ์ได้ อยา่งเช่นจะพิมพ์ตอบตกลง แคส่ติกเกอร์ OK ตวัเดียวก็ได้

งา่ยขึน้ ” 

..."ถ้าถามในมุมของคนซือ้ก็คงจะบอกได้แค่ว่า จริง ๆ แล้วผู้ซือ้จะต้องชอบทัง้การออกแบบ 

คําพดู ของผู้สร้างด้วยถ้าไม่ชอบก็จะไม่ตดัสินใจซือ้ตัง้แตแ่รกแล้วคะ่ ยิ่งสต๊ิกเกอร์ท่ีจะออกมาเพ่ือขาย

นีค้นยิ่งต้องชอบเลยแหละ ไม่งัน้จะเสยีเงินไปทําไมก็คิดหนกัเหมือนกนัตอนท่ีสร้าง ก่อนออกแบบคอน

เซปต์นีเ้ราจะคิดก่อนว่ากลุม่เปา้หมายคือใครและตอนคิดคําทัง้ 40 คํา ก็จะต้องเข้ากบักลุม่เปา้หมาย 
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ส่วนมากจะไม่มีเกณฑ์ท่ีตายตัวค่ะ แต่ก็ขอให้มีครบทุกอารมณ์ท่ีควรเราแสดงออกทั่วไปและสว่นท่ี

เหลอืก็จะให้เป็นอารมณ์ตามคําท่ีคิดไว้คะ่แตไ่ม่คอ่ยชอบใช้คํารุนแรงนะตอ่ให้เปา้หมายเป็นคูรั่กก็ตาม" 

(สมัภาษณ์, กมุภาพนัธ์ 2560) 

 

ข้อมูลท่ีได้ในการสมัภาษณ์เจ้าของผลงานทําให้ผู้วิจัยเห็นถึงกระบวนการคิด ตัง้แต่มองถึง

กลุ่มเป้าหมายของตนเองว่าจะทําให้ใคร ใช้เพ่ืออะไร และใช้อย่างไร การนําบริบท (Context) ทาง

ความสมัพนัธ์แบบแฟนหนุ่มแฟนสาวหรือขยบัขึน้ไปเป็นสามีภรรยามาใช้เป็นตวักรอบกําหนดทิศทาง

ของการสร้างความหมายทัง้สื่อภาพและถ้อยคําท่ีมีความหมายอย่างเหมาะสมกับลักษณะทาง

ความสมัพนัธ์ท่ีใกล้ชิดของบุคคลทัง้สองฝ่าย ผสมผสานกบัความชอบสว่นตวัท่ีนํามาประกอบสร้าง

ภาพคาแรคเตอร์ทัง้ชายและหญิงเพ่ือเป็นตวัแทน (Representation) ของผู้ ทําการสือ่สาร เม่ือนําข้อมลู

ในประเด็นของการออกแบบคาแรคเตอร์มาเทียบกบัผลงานพบวา่ ผู้สร้างนําสญัญะแบบสญัรูป (Icon) 

ท่ีแสดงถึ งความเ ป็นหญิ งสาวจากการกําหนดขอ งสังคมมาประ กอบ สร้างคาแรค เตอ ร์  

 ทัง้ทรงผมแบบสัน้ มีหน้าม้า เสือ้ผ้าท่ีเป็นแบบเสือ้

แขนกดุ สวมกระโปรง  

 

เช่นเดียวกับคาแรคเตอร์เพศชาย (สต๊ิกเกอร์ไลน์ชุดน่ีคือผัว) ท่ียังคงใช้สญัญะแบบสญัรูป 

(Icon) อาทิ ทรงผมแบบ Under Cut (ดภูาพประกอบ) ท่ีผมด้านข้างสัน้กวา่บริเวณด้านบนของศีรษะท่ี

ถกูนํามาเป็นต้นแบบของคาแรคเตอร์ ซึง่เป็นการบง่บอกถึงสมยันิยมด้านทรงผมของเพศชาย 
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รวมถึงสญัรูปของเสือ้ผ้า   ท่ีเป็นแบบการสวมเสือ้โปโล กางเกง

ทัง้ขาสัน้และขายาวตามภาพตวัแบบของสงัคมท่ีกําหนดวา่ชายควรสวมกางเกงในขณะท่ีหญิงควรสวม

กระโปรง 

 

 ทัง้นีจ้ากความตัง้ใจของผู้สร้างท่ีต้องการให้ผู้ ใช้ทัง้สองฝ่ายสามารถใช้สต๊ิกเกอร์ไลน์ในการ

โต้ตอบกนัโดยผา่นทางถ้อยคําท่ีมีในภาพสต๊ิกเกอร์ไลน์ได้เลย โดยจากการพิจารณาแล้วผู้วิจยัก็พบว่า

บางตวัของสต๊ิกเกอร์ไลน์ทัง้สองชุดนัน้มีเนือ้หาท่ีเก่ียวพนัธ์กันและสามารถใช้โต้ตอบกันทนัทีโดยไม่

จําเป็นต้องพิมพ์ตวัอกัษรใด ๆ เพ่ิมเติม ทัง้นีผู้้ทา่นสามารถกลบัไปดูตวัภาพสต๊ิกเกอร์ไลน์ได้ในบทท่ี 3 

ประกอบได้ แต่อย่างไรก็ตามผู้ ใช้เองสามารถปรับประยุกต์ในการใช้งานไปตามบริบทของการสื่อสาร

ซึง่ไม่มีกฎเกณฑ์หรือข้อบงัคบัใด ๆ ท่ีตายตวัเสมอไป  

  

 ทัง้นีใ้นการวิเคราะห์การใช้รหัสประกอบสร้างสต๊ิกเกอร์ไลน์ผู้ วิจัยจะขอเร่ิมต้นอธิบายจาก

ผลงานชุด “น่ีเมียนะ” เสียก่อน ซึ่งยงัคงนําเร่ืองพลวตัรทางความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลมาใช้ในการ

แยกยอ่ยสต๊ิกเกอร์ไลน์ดงัเดิม แตท่ัง้นีจ้ากขอเท็จจริงท่ีได้จากการสมัภาษณ์และการสงัเกตในข้อมูลทํา

ให้ทราบว่าสต๊ิกเกอร์ไลน์ชุดนีอ้ยู่บนพืน้ฐานของความสมัพันธ์แบบคู่รักทัง้แบบแฟนและหรือสามี

ภรรยา ซึ่งความสมัพนัธ์ดงักลา่วต้องปรากฏขึน้แล้วจากโลกความจริง โดยทัง้ผู้สง่และผู้ รับต่างรับรู้วา่

ตนเองเป็นใครและอยู่ในสถานะใดกบัอีกฝ่ายหนึ่ง ดงันัน้ระยะทัง้สามของพลวตัรทางความสมัพันธ์จึง

ต้องพิจารณาโดยอยู่บนภายใต้บริบทของสต๊ิกเกอร์ไลน์ชุดนีด้้วย ซึ่งจากการพิจารณาในข้อมูลแล้ว

ผู้วิจยัเห็นถึงสต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีสามารถจัดอยูใ่นระยะเร่ิมต้นความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลได้จํานวนทัง้สิน้ 

1 ตวัจาก 40 ตวัดงัท่ีปรากฏในภาพท่ี 4.28 ซึง่ผู้วิจยัได้อธิบายการเข้ารหสัในการประกอบสร้างไว้ดงันี ้

 

 

4.1 สต๊ิกเกอร์ไลน์ในระยะเร่ิมต้นความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล 
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ภาพท่ี 4.28 การใช้รหสัของสต๊ิกเกอร์ไลน์ชุดน่ีเมียนะในระยะเร่ิมต้นความสมัพนัธ์ 

 

 ในภาพท่ี 4.28 การแสดงออกอยา่งเป็นมิตรท่ีอาศยัการเข้ารหสัทางสหีน้า (Facial Expression 

Code) ผ่านลายเส้นโค้งควํ่า “⌒” แทนคิว้ วงกลม “0” แทนดวงตาท่ีกลมโตด้านในดวงตาใช้ “✨” 

แทนการเปลง่ประกายของดวงตา และเส้นโค้งหงาย “⌣” แทนรูปปากท่ียิม้ ผนวกกบัเส้นโค้งสร้างรูป

ใบหน้าทรงกลมและทรงผมอย่างผสมผสานเพ่ือให้ตวัการ์ตูนดูน่ารักตามแบบผู้หญิง พร้อมด้วยรหสั

ของท่าทาง (Posture Code) ประกอบสร้างด้วยลายเส้นต่าง ๆ จําลองอิริยาบถของความสภุาพด้วย

การประสานมือทัง้สองข้างไว้ด้านหน้า เห็นได้ว่าผู้สร้างใช้การเน้นยํา้ถึงสถานะของผู้สง่ผ่านถ้อยคําท่ี

ประกอบสร้างด้วยรหัสภาษาพูดท่ีมีการลากหางเสียงผ่านรหสัภาษาเขียนท่ีประกอบสร้างจากรหสั

ไวยากรณ์ (Language Code) เม่ือพิจารณาจากความหมายของสต๊ิกเกอร์ไลน์ตัวนีแ้ล้วเห็นได้ว่า 

นอกจากเป็นการเรียกบุคคลท่ีเป็นสามีแล้วยงัสามารถแสดงความออดอ้อนได้อีกด้วย กลา่วโดยสรุป

คือสต๊ิกเกอร์ไลน์นีส้ื่อความหายออกมาในเชิงบวกแสดงความเป็นมิตรโดยอาศัยสหีน้า ท่าทางและ

ถ้อยคําในการนําเสนอ 

 

4.2 สต๊ิกเกอร์ไลน์ในการสานตอ่และถนอมรักษาความสมัพนัธ์ 

 

 จากการพิจารณาสต๊ิกเกอร์ไลน์ชุดน่ีพบว่าทุกตัวสามารถใช้ในการสานต่อและถนอมรักษา

ความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลได้ทัง้สิน้ แม้กระทั่ง  ท่ีเคยปรากฏแล้วในส่วนของระยะเร่ิม
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ความสมัพนัธ์แต่ก็สามารถใช้ในการสานต่อได้เช่นกัน โดยสต๊ิกเกอร์ไลน์ทัง้ 40 ตวัได้ปรากฏในภาพท่ี 

4.29 ดงันี ้

 

 
ภาพท่ี 4.29 เหลา่สต๊ิกเกอร์ไลน์ชุดน่ีเมียนะนระยะสานตอ่และถนอมรักษาความสมัพนัธ์ 

 

จากภาพท่ี 4.29 แสดงให้เห็นว่าในบริบทของความสมัพันธ์แบบคู่รักนัน้การสานต่อหรือการ

ถนอมรักษาความสมัพนัธ์นัน้มิได้แสดงออกมาในเชิงบวกเสมอไป แตแ่ม้เป็นเช่นนัน้ความหมายท่ีแฝง

มากับสต๊ิกเกอร์ไลน์ก็ยงัแสดงถึงความต้องการท่ีจะรับรู้ในความเป็นไปหรือการพยายามเข้าไปมีสว่น

ร่วมในกิจกรรมของอีกฝ่ายท่ีอยู่ในฐานะแฟนหนุ่มและหรือสามี รวมถึงบุคคลอ่ืนท่ีไม่ได้อยู่ในสถานะ

นัน้แตส่ามารถนําสต๊ิกเกอร์ไลน์ไปสือ่สารด้วยได้โดยไม่เป็นการเสยีหาย และด้วยสาเหตดุงักลา่วทําให้

ผู้วิจัยไม่พบสต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีใช้ในระยะของการยุติความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล แต่อย่างไรก็ตามด้วย

ความหลากหลายทางความหมายและความสามารถในการผนัแปรไปตามบริบทและความตัง้ใจของผู้

สง่ท่ีเป็นตวัตดัสินเองวา่สต๊ิกเกอร์ไลน์ตวัท่ีสง่ไปนัน้มีจุดประสงค์ใด นอกจากนีจ้ากภาพเหลา่สต๊ิกเกอร์

ไลน์ท่ีปรากฏสามรถเห็นถึงความซํา้กันทางองค์ประกอบของสต๊ิกเกอร์ไลน์คือข้อความ (Text) ท่ี

ประกอบสร้างจากรหัสไวยากรณ์ (Language Code) ในภาษาไทย รวมถึงเหล่าสัญญะ (Sign) 

ประเภทตา่ง ๆ ท่ีถกูนําเข้ามาร่วมเสริมความหมายในตวัภาพ เม่ืออ่านความหมายจากสต๊ิกเกอร์ไลน์ยงั
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เห็นถึงลกัษณะความหมายท่ีเด่นชัดและเจตนาท่ีแฝงมากับข้อความแต่ละตัวทําให้ผู้ วิจัยสามารถ

จําแนกเนือ้หาออกมาได้อีก 6 กลุม่ดงัท่ีปรากฏด้านลา่ง 

 

4.2.1 การแสดงเนือ้หาตรงตามคํา 

4.2.2 การแสดงเนือ้หาตอ่วา่ 

4.2.3 การแสดเนือ้หาขม่ขู ่

4.2.4 การแสดงเนือ้หาอ้อน ขอร้องหรือเรียกร้อง 

4.2.5 การแสดงเนือ้หาของการออกคําสัง่ 

4.2.6 การแสดงเนือ้หาด้วยการเสยีดสี 

 

ตามท่ีผู้วิจัยได้ชีแ้จงไว้ว่าการจําแนกกลุม่ท่ีปรากฏมานัน้เป็นเพียงการพิจารณาตามมุมมอง

ของผู้วิจัยท่ีดึงเอาลกัษณะเด่นทางความหมายและการแสดงอารมณ์ แต่สต๊ิกเกอร์ไลน์แต่ละตวัยังมี

การทบัซ้อนกนัของความหมายและเจตนาท่ีแฝงเข้ามาซึง่ไม่สามารถแยกขาดจากกนัได้อยา่งชัดเจน ผู้

สง่สารแตล่ะคนมีสทิธ์ิมองและตีความหมายจากการเข้ารหสัซํา้เม่ือสง่สต๊ิกเกอร์ไลน์ตวันัน้ ๆ ไปยงัห้อง

สนทนา (Chat room) ตามแตส่ถานการณ์และบริบทของการสือ่สารดงัตวัอยา่งท่ีผู้วิจยัจะนําเสนอดงันี ้

 

เห็นได้วา่ข้อความเป็นการถามแบบตรง ๆ ตามคําและยงัสามารถแสดงให้เห็นถึงการต่อว่า

เก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีคูส่นทนาไม่สือ่สารด้วย  

 

 แสดงถึงการตอ่วา่และขม่ขูไ่ด้ในเวลาเดียวกนั รวมถึงแสดงการออกคําสัง่เพ่ือให้คู่สนทนา

เกิดความเกรงกลวัเพราะอารมณ์ท่ีแสดงถึงความโมโห 

 

 สต๊ิกเกอร์ไลน์ตัวนีแ้สดงถึงการเรียกร้องผสมกับการข่มขู่เพ่ือให้บรรลุผลตามท่ีผู้ ส่งสาร

ต้องการจากคูส่นทนา 
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 ความหมายจากข้อความได้แสดงให้เห็นถึงการเรียกร้องท่ีมาพร้อมกับการออกคําสัง่

เพ่ือให้คูส่นทนาท่ีเป็นสามีมอบเงินให้แก่ผู้ เป็นภรรยา  

 

 เห็นได้ว่าข้อความในสต๊ิกเกอร์ไลน์เป็นประโยคคําถามท่ีไม่จําเป็นต้องมีคําตอบ เพราะ

เป็นการเสยีดสเีชิงตอ่วา่คูส่นทนา 

 

  นอกเหนือจากการการออกคําสัง่แล้วสต๊ิกเกอร์ไลน์ตวันีย้งัสามารถแสดงให้เห็นถึงการ

ขม่ขูด้่วยการแสดงอารมณ์ของความหงดุหงิด 

 

จากตวัอยา่งผู้วิจัยยกมานีก็้เพ่ือแสดงให้เห็นว่าในสต๊ิกเกอร์ไลน์แต่ละตวัมีความสามารถใน

การแสดงความหมายได้อย่างหลากหลายรูปแบบท่ีทับซ้อนกันอยู่ โดยผู้ ส่งสารสามารถมอง

ความหมายได้อย่างแตกต่างตามบริบทของการสื่อสารสถานการณ์ท่ีเผชิญในขณะนัน้ สําหรับการ

อธิบายการใช้รหสัในการประกอบสร้างสต๊ิกเกอร์ไลน์ผู้วิจัยจะเร่ิมต้นจากกลุม่สต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีแสดง

เนือ้หาตามคําดงันีแ้ละเรียงลาํดบัไปตามกลุม่ท่ีได้จําแนกไว้ 

 

 
ภาพท่ี 4.30 การใช้รหสัของสต๊ิกเกอร์ไลน์ชุดน่ีเมียนะในระยะสานตอ่และถนอมรักษาความสมัพนัธ์

ระหวา่งบุคคลภาพท่ี 1 
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ในภาพท่ี 4.30 แสดงข้อความในลกัษณะคําถามท่ีแฝงเจตนาได้หลากหลายทัง้ความเป็นหว่ง

เป็นใยรวมถึงความต้องการท่ีจะรับรู้ข้อมูลหรือความพยายามเข้าไปรับรู้กิจกรรมจากอีกฝ่ายหนึ่ง 

นอกจากนีย้งัเห็นถึงการใช้รหัสท่ีผสมผสานอย่างหลากหลายในภาพ ๆ เดียวเร่ิมตัง้แต่รหสัของการ

แสดงสีหน้า (Facial Expression Code) ผนวกกับรหัสท่าทาง (Posture Code) ท่ีเอนเอียงไปใน

ลกัษณะของความสงสยัผ่านลายเส้นแบบต่าง ๆ  ท่ีประกอบสร้างขึน้ นอกจากนีผู้้สร้างใช้ได้ใช้สญัญะ

เป็นตวับ่งบอกช่วงเวลาผ่านสีขาวบนใบหน้า (Color Code) เสมือนการทาครีมและแปะด้วยแตงกวา 

(สญัรูป) แสดงถึงกิจกรรมของการบํารุงผิวพนัธ์ของหญิงสาวก่อนเข้านอน ชัดเจนขึน้ด้วยรหัสของ

เสือ้ผ้า (Clothes Code) ชุดนอนท่ีสวมใสอ่ยูแ่ละโรลม้วนผม นอกจากนีทิ้ศทางในการตีความหมายอยู่

ท่ีข้อความท่ีประกอบสร้างด้วยรหสัไวยากรณ์ (Language Code) แทนคําพดูท่ีมีการปรับเปลีย่นวิธีการ

สะกดคําอันเห็นได้จากการลายเสียงจากคําว่า “ไหน” เป็น “หนายยยย” พร้อมด้วยสัญรูป

โทรศพัท์มือถือท่ีด้านบนมีสญัลกัษณ์ (Symbol) ของตําแหน่งท่ีตัง้ (Check Point) เพ่ือสื่อถึงการแจ้ง

ตําแหน่งท่ีตัง้ผ่านสื่อสงัคม (Share Location / Check in) และเป็นการสัง่ทางอ้อมให้คู่สนทนาแจ้ง

ตําแหนง่ท่ีตัง้ ณ ขณะนัน้หรือตอบกลบัมาวา่อยูส่ถานท่ีใด 

 

 เฉกเช่นภาพนีท่ี้ใช้รหสัของการสหีน้าท่ีแฝงความเบื่อหนา่ยพร้อมกบัสญัญะของโรลม้วน

ผมบ่งบอกช่วงเวลาท่ีเหตุการณ์นีเ้กิดขึน้ และครกกับสากท่ีใช้รหัสการ์ตูนสร้างเส้นหยักแทนรอย

แตกร้าว ควบคู่กับข้อความท่ีใช้รหัสไวยากรณ์ประกอบสร้างแทนเสียงท่ีกล่าวโดยคาแรคเตอร์ท่ี

นอกจากเป็นคําถามท่ีต้องการคําตอบแล้วยงัแฝงลกัษณะของการเสยีดสถีึงพฤติกรรมการกลบับ้านไม่

เป็นเวลา 

 

 เห็นได้ว่าลกัษณะของกรแสดงหน้ามีรูปแบบการเข้ารหสัท่ีคล้ายคลงึกนัโดยแสดงความ

เบื่อหน่ายท่ีมาพร้อมกับรหสัไวยากรณ์ท่ีประกอบสร้างข้อความท่ีสื่อความหมายแฝงเจตนาของการ

ออกคําสัง่ให้คู่สนทนาตอบกลบั นอกจากสีหน้าแล้วยงัวีรหสัของท่าทาง (Posture Code) ด้วยท่ายืน
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กอดอกเสริมกบัอารมณ์ของสหีน้าและการใช้รหสัการ์ตนู (Cartoon Code) สร้างเส้นโค้ง “⌣” บริเวณ

ใต้คางแทนเพ่ือแสดงการหนัหน้าไปทิศทางตรงกนัข้ามกบัจุดท่ีตามองขณะแสดงความสงสยั  

 

ใช้ความเกินจริงตามแบบรหสัการ์ตูนในการสร้างสญัรูปปฏิทินท่ีมีใหญ่กว่าปกติเพ่ือเป็น

การเน้นยํา้เนือ้หาของภาพโดยบนปฏิทินทนันัน้เห็นเคร่ืองหมายกากบาท (X) ภายในวงกลมแดงท่ีเป็น 

Representational Code แสดงถึงการทําเคร่ืองหมายลงบนวนัสําคญัหรือวนัท่ีมีกําหนดการบางอย่าง 

พร้อมด้วยการใสเ่คร่ืองหมายคําถาม (Question Mark) และเคร่ืองหมายอศัเจรีย์ (Exclamation Mark 

: !) ควบคู่กับข้อความ )รหัส ไวยากรณ์  (เพ่ือแสดงการเป็นประโยคคําถามและให้ผู้ ใช้คิดถึงรูปแบบ

นํา้เสยีงท่ีเหมาะสมกบัข้อความในภาพนี ้

 

 ความหมายของสต๊ิกเกอร์ไลน์ตวันีย้งัคงวนเวียนอยู่ในการตัง้คําถามถึงการกลบับ้าน

ของคูส่นทนา โดยใช้ข้อความท่ีตัง้สีสนัมาช่วยทําเน้นคําท่ีคําคญัในข้อความอยา่งคําวา่ “กลบั” ท่ีตาม

ท้ายด้วยเคร่ือหมายทางภาษา (!!!) เป็นสีแดง ขณะเดียวกันยงัแสดงถึงอารมณ์ของความหงุดหงิด

ปะปนอารมร์ความเบื่อหน่ายต่อพฤติกรรมดังกล่าวโดยใช้รหัสสีหน้า (Facial Expression Code) 

ผนวกกับท่าทาง (Posture Code) แสดงความไม่พอใจด้วยท่าเท้าเอว รวมถึงลายเส้นโค้งท่ีประกอบ

สร้างด้วยรหัสการ์ตูน (Cartoon Code) แสดงการเคลื่อนไหวของการขยีเ้ท้ารวมถึงสัญรูป (Icon) 

นาฬิกาด้านหลงัท่ีชีเ้วลา 5 ทุม่ตรงแสดงถึงความดกึด่ืน 

 

 เป็นการสื่อความหมายในลกัษณะของความไม่ไว้เนือ้เช่ือใจในสิ่งท่ีผู้สง่บอกกลา่วมา 

ซึ่งในภาพนีส้ําหรับผู้ ท่ีมีประสบการณ์แล้วเข้าใจในระบบสญัญะจะเห็นถึงความหมายแฝงต่าง ๆ ท่ี

ผู้สร้างเข้ารหสัทางความหมายอยา่งรหสัเสือ้ผ้าท่ีสวมหมวก แวน่ตาดํา เสือ้กัก๊ ทา่ทางการเดินยอ่งหลงั

พิงผนัง สญัรูปแว่นขยายท่ีเป็นลกัษณะของนักสืบ ฉากหลงัท่ีเป็นกําแพงด้านขวาล่างมีช่องเล็ก ๆ 

เหมือนรูหนเูป็นการสือ่ความหมายโดยใช้การเปรียบเทียบของบริบทในสงัคมไทยท่ีมอง “หนหูรืออีหนู” 
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คือเมียน้อย รวมหมายนัน้ชดัเจนถึงลกัษณะของความสงสยัถึงพฤติกรรมการนอกใจชัดเจนขึน้เม่ือ

ถอดรหสัทางความหมายจากคําว่า “...กับใคร” ทัง้นีผู้้ วิจัยมีความเห็นว่าการแสดงออกดงักลา่วเป็น

เพียงการหยอกล้อกึ่งกระทบกระเทียบเท่านัน้ เพราะหากเหตกุารณ์ดงักลา่วเป็นจริงยอ่มสง่ผลกระทบ

ทางจิตใจของฝ่ายหญิงจนไม่สามารถมองเป็นเร่ืองล้อเลน่ได้ 

 

 ใช้รหสัการแสดงสหีน้าของความทกุข์อยา่งชดัเจนโดยใช้เส้นโค้งควํ่าคล้ายตวัอกัษรย ู(U) 

แบบหวักลบัแทนปาก  สายตามองด้านไปยงัเคร่ืองหมายกากบาท (X) บนพืน้หลงัรอยหยกัสแีดงท่ีเป็น

Representational Code ของการปฏิเสธ พร้อมด้วยท่าทางท่ีใช้แขนทัง้สองข้างไคว้กันคล้าย

สญัลกัษณ์กากบาท หนอกเหนือจากสญัลกัษณ์กากาบาทแล้วยงัพบการใช้สญัลกัษณ์ขอความโกรธ 

(Angary Symbol) “💢💢” กระจายรอบตัว และกระชับความหมายด้วยรหัสไวยากรณ์ประกอบ

ข้อความท่ีเห็นได้ว่าหน้าประโยคขึน้ด้วยจุด 3 จุด “...” แสดงถึงความต่อเน่ืองบางประการจากเร่ืองท่ี

เกิดขึน้ก่อนหน้าและผู้สง่ยงัไม่อนญุาตโดยใช้คําวา่ “ยงัไม่อนมุติั” เพ่ือเป็นตวัสารของสต๊ิกเกอร์ไลน์นี ้

 

 แสดงสีหน้าในลกัษณะของความเศร้าปะปนกับความทุกข์โดยใช้เส้นโค้งหงายทนคิว้ 

ใช้ลายเส้นคล้ายเคร่ืองหมายมากกว่า (>) น้อยกว่า (<) ทางคณิตศาสตร์แทนการปิดตา ใช้ลกัษณะ

คล้ายสามเหลี่ยมขอบมนแทนปากท่ีอ้า พร้อมกับท่าทาง (Posture) ของการยกมือปิดหูสื่อถึงการปิด

ช่องทางรับรู้ทางการได้ยินจากอีฝ่ายหนึง่ นอกจากนีย้งัเห็นถึงรหสัการ์ตูน (Cartoon Code) ท่ีเข้ารหสั

ให้เส้นหยกับริเวณผมทัง้สองข้างแทนอาการสัน่ไหวและเส้นโค้งบริเวณลาํตวัแทนการหนัตวัไปมา และ

อาศยัข้อความกําหนดทิศทางของการถอดความหมายจากผู้ ใช้ด้วยข้อความท่ีตรงตวัคือ “ไม่ฟัง” ท่ียงั

ใช้สีสนัมาช่วยเน้นคําสาํคญัในประโยค รวมถึงการใช้รหสัภาษาพูดเป็นตวักําหนดการสะกดคําอยา่ง 

“ม่ายย~ย” ท่ีอยูด้่านบนขวาข้างศีรษะแทนการลากเสยีงให้ยาวขึน้ 
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 ผู้สร้างใช้เส้นท่ีมีลกัษณะโค้งเพียงเล็กน้อยแทนคิว้ ใช้เส้นตรงแทนดวงตาท่ีปิดสนิท 

ส่วนสําคัญท่ีช่วยแสดงอารมณ์คือสญัรูป (Icon) นํา้ตาท่ีเป็นรหัสนําเสนอ (Presentational Code)  

อาการร้องไห้และเสริมด้วยความเกินจริงตามรหัสการ์ตูนด้วยนํา้ตาท่ีไหลออกมาจนเจ่ิงนอง และ

เส้นหยกัรอบตวัแทนอาการตวัสัน่ ทัง้นีย้งัใช้สญัญะประเภทสญัลกัษณ์ (Symbol) ด้วยการชูธงขาวอัน

เป็นรหัสภาพแทน (Representational Code) ของการยอมแพ้ และใช้รหัสไวยากรณ์ (Language 

Code) สร้างข้อความเพ่ือกํากับตัวภาพและเป็นตัวสารสําหรับผู้ ใช้งานสต๊ิกเกอร์ไลน์ โดยใช้คําว่า 

“เค้า” ท่ีมีความหมานในบริบทนีคื้อการใช้เรียกแทนตนเอง (ผู้สง่) เน้นด้วยบอลลนูคําพูดสีชมพู และ

ประโยคท่ีบอกสาเหตขุองยอมแพ้คือความรู้สกึเหน็ดเหน่ือยจากเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ 

 

 ในสต๊ิกเกอร์ไลน์ตวันีแ้สดงถึงบทบาทสาํคญัของข้อความท่ีประกอบสร้างจากรหสัทาง

ไวยากรณ์เพ่ือกํากบัการตีความหมายโดยรวมถึงความไม่ไว้ในและความสงสยัในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ของ

คูส่นทนา โดยผู้สร้างยงันํารูปแบบการ์ตนูมานําเสนอร่วมด้วยอยา่งรูปทรงอิสระ (Free Form) เป็นพืน้

หลงัท่ีมีคําวา่ “พิรุธ” และเคร่ืองหมาย “?” ท่ีแสดงความสงสยั และประโยคแสดงความหมายอยา่งตรง

ตวัวา่ “ไม่อยากจะเช่ือ” ท่ีนําสแีดงมาเน้นคําสาํคญั และสร้างเส้น “⌇” ขัน้ระหวา่งคําวา่ ไม่อยาก 

และ จะเช่ือ แทนการลากเสยีงให้ยาวขึน้แบบลกัษณะการทิง้จงัหวะในการพดู 

 

 ลกัษณะของสหีน้า ทา่ทาง และถ้อยคําแสดงถึงความหมายในทํานองความสงสยั ไม่

แน่ใจและหรืองุนงงกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากผู้ เป็นสามีเน่ืองจากคําท่ีระบุในข้อความอย่างชัดเจน รวมถึง

การใช้รหสัการ์ตนูประกอบสร้างเส้นสองเส้นบริเวณเหนือศีรษะแทนการนกึคิด ทัง้นีย้งัมีรหสัไวยากรณ์

ท่ีประกอบสร้างถ้อยคํามาทําหน้าท่ีกํากบัและเป็นตวัสารโดยอาศยัเคร่ืองหมายคําถาม (?) ท่ีกระจาย

โดยรอบแสดงถึงปริมาณของความสงสยัในเร่ืองนัน้ ๆ  
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สต๊ิกเกอร์ไลน์ตัวนีมี้ความแตกต่างจากสิ๊กเกอร์ไลน์ตัวอ่ืน ๆ ในกลุ่ม ซึ่งเห็นได้จาก

อักษรท่ีประกอบสร้างคํานัน้ไม่ได้สื่อออกมาเป็นความหมาย แต่เป็นเพียงการแทนเสียงอุทานเสริม

อารมณ์ (อือ)ของความไม่พอใจหรือหงดุหงิดโดยอาศยัรหสัตวัสารเชิงตรรกะลกัษณ์ (Digital Message 

Code) มาจําลองเพ่ือให้สามารถอ่านออกเสียงได้ท่านัน้และเสริมด้วยเส้นท่ีลสกลงมาแทนการลาก

เสยีงให้ยาวขึน้ ในสว่นตวัคาแรคตอร์มีการแสดงอารมณ์ท่ีชดัเจนผา่นสหีน้าผนวกกบัแสดงทา่ทางด้วย

การยืนกอดอก (Posture) และกลุม่ควนัท่ีเป็นสญัรูป (Icon) สือ่ถึงการถอดหายใจหรือไอความร้อนของ

อารมณ์ท่ีหงดุหงิด  

 

เช่นเดียวกับสต๊ิกเกอร์ไลน์ภาพนีท่ี้มีความแตกต่างจากตวัอ่ืน ๆ แต่เป็นสว่นของการ

แสดงอารมณ์ท่ียิม้แย้มอย่างเห็นได้ชัดจากสีหน้าและท่าทางแสดงการยินยอมกับเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งท่ี

เกิดขึน้ก่อนหน้าโดยเห็นได้จากรหัสไวยากรณ์ท่ีประกอบสร้างข้อความขึน้มาเพ่ือกํากับท่าทางและ

ความหมายโดยรวมทัง้หมดของสต๊ิกเกอร์ไลน์ ทัง้นีย้งัเห็นได้อีกว่าการสะกดถ้อยคํานัน้ไม่ได้คํานึงถึง

ความถูกต้องเสมอไปเพียงแต่ให้ผู้ ใช้สามารถอ่านออกเสียงป็นคําๆ นัน้ได้ก็เพียงพออย่าง “ก็” เป็น 

“ก้อ” นอกจากนีย้งัใช้รหสัตวัสารเชิงตรรกลกัษณ์สร้างสญัลกัษณ์รูปหวัใจรอบตวัเพ่ือแทนความหมาย

ทางความรักท่ีผู้วิจยัอนมุานได้วา่เป็นความรู้สกึดีใจท่ีคูส่นทนากําลงัจะตามใจอะไรบางอยา่ง 

 

 จากการวิเคราะห์การใช้รหสัของสต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีมีความหมายตรงตามคําพบว่ารหสัตวัสําคญั

คือรหสัไวยากรณ์ (Language Code) ท่ีถกูนํามาใช้ในการประกอบสร้างคําจากเหลา่อัขระและสระให้

เกิดความหมายเพ่ือกํากบัภาพและสือ่สารแทนการพิมข้อความนัน้ หากเปลีย่นในกลุม่นีพ้บวา่ลกัษณะ

ของการแสดงออกจะเป็นไปในทางลบเสียงมากกวา่ เม่ืออิงจากข้อมูลท่ีได้จากการสมัภาษณ์ก็พบวา่

เพราะบริบทของความเป็นเพศหญิงท่ีอยู่ในฐานะของแฟนสาวหรือภรรยายอ่มสามารถแสดงออกสิ่ง

เหลา่นีไ้ปยงับุคคลท่ีเป็นแฟนหนุ่มหรือสามีได้อย่างไม่เสยีหาย เพราะระดบัทางความสมัพนัธ์นัน้จะ

ใกล้ชิดและแนบแน่กว่าและทัง้ความใกล้ชิดทางความสมัพนัธ์นีเป็นดัง่ตวักําหนดการเลือกใช้รหสัของ

ผู้สร้างเองให้เหมาะสมกบัการแสดงอารมณ์ตา่ง ๆ ท่ีมาพร้อมกบัข้อความ 
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การอธิบายต่อไปนีเ้ป็นสต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีมีเนือ้หาแสดงการต่อว่าจากถ้อยคําตามท่ีปรากฏใน

สต๊ิกเกอร์ไลน์ดงันี ้ 

 
ภาพท่ี 4.31  การใช้รหสัของสต๊ิกเกอร์ไลน์ชุดน่ีเมียนะในระยะสานตอ่และถนอมรักษาความสมัพนัธ์

ระหวา่งบุคคลภาพท่ี 2 

 

จากภาพท่ี 4.31 รหสัของสีหน้าของความโกรธด้วยเส้นโค้งควํ่าแทนคิว้ ปาก เส้นตรงและคร่ึง

วงกลมแทนตาท่ีหร่ีลง มาพร้อมกับรหสัท่าทางท่ีเบือนหน้าเล็กน้อย ยืนเท้าเอว หว่างขาอ้า มีสญัญะ

ประเภทสญัรูป (Icon) กลุ่มควันท่ีพุ่งออกอันเป็นภาพแทน (Represent) ไอความร้อนจากอารมณ์

หงุดหงิด พร้อมข้อความท่ีสร้างด้วยรหสัไวยากรณ์ (Language Code) ท่ีกํากับการตีความหมายของ

ภาพสต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีสื่อถึงความไม่พอใจจากการกระทําหรือพฤติกรรมของคู่สนทนา จากข้อความนี ้

แสดงถึงรูปแบบการใช้ข้อความแบบสมพจนัย (Synecdoche) ท่ีกล่าวถึงเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งของ

สว่นทัง้หมดเพียงบางสว่นแตใ่ห้ความหมายครอบคลมุทกุสว่น โดยคําวา่ “เลน่ลิน้” ท่ีไม่ได้หมายถึงการ

เลน่กนัลิน้ท่ีเป็นอวยัวะสว่นหนึ่งของร่างกายแต่สือ่ความหมายถึงพฤติกรรมของคนท่ีใช้ลีลาในการพดู

เพ่ือหลบเลีย่งหรือบา่ยเบี่ยงอะไรบางอยา่งซึง่เห็นได้ชดัวา่เป็นการตอ่วา่ผู้นัน้ 

 

 ในสต๊ิกเกอร์ไลน์นีมี้การเลน่กบัคําพ้องเสยีงในคําวา่ “ผวั” เป็น “ป๋ัว” แสดงถึงรูปแบบ

รหสัภาษาพูดท่ีผู้สร้างได้เลือกใช้ สีหน้าท่ีแสดงอารมณ์ของความโมโหท่ีเห็นได้จากเส้นตรงแนวทแยง

แทนคิว้ท่ีขมวดเข้าหากันตรงกลางหน้าฝากและปากท่ีอ้ากว้างเพ่ือแทนเปลง่วาจาและท่าทางกายยืน
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ยกไหล ่กําหมัด แสดงความเก็บกด เน้นด้วยเส้นสีเหลืองสองเส้นท่ีกําด้วยรหสัการ์ตูนบริเวณมือข้าง

ขวาและเหนือศีรษะ ในสว่นของข้อความนัน้แสดงถึงคําสําคญั (Keyword) ท่ีแสดงถึงการกลา่วอย่าง

เฉพาะเจาะจงท่ีตวัผู้ รับอยูบ่นวตัถุรูปทรงอิสระสแีดง (ป๋ัวแทนผวั) ซึง่ข้อความนีส้ะท้อนภงึระดบัชนชัน้

ความเป็นชาวบ้าน และข้อความว่า “ตวัแสบ” ท่ีสื่อความหมายถึงการกระทําท่ีน่าเอือมระอาหรือการ

กระทําใดท่ีทําให้ผู้สง่เกิดความอึดอดัใจจนต้องตอ่วา่ 

 

  อารมณ์ท่ีนําเสนอด้วยรหสัสหีน้านีเ้ป็นการผสมกนัระหวา่งความหงดุหงิดและเบื่อหน่าย 

พร้อมด้วยท่าทางท่ีเบือนหน้าเล็กน้อยไผล่มือไว้ด้านหลงั สายตาชําเรืองมองอย่างหมันไส้ ปากอ้า

เสมือนกําลงับ่น มาพร้อมกับรหัสไวยากรณ์ท่ีประกอบสร้างข้อความขึน้เพ่ือแสดงการต่อว่าด้าน

พฤติกรรมของคู่สนทนาท่ีกล้าพูดอย่างท้าทาย จากข้อความยงัเห็นถึงการใช้รหสัของสีและขนาดมา

ช่วยเน้นส่วนสําคัญว่า “ปากดี” ท่ีบริบททางสังคมทําให้ความหมายออกมาเป็นเชิงลบและใช้

เคร่ืองหมายอศัเจรีย์ (!!!) เน้นการออกเสยีงในการอ่าน 

  

 เห็นได้ว่าสีห้นาท่ีแสดงออกมานัน้เป็นนอารมณ์ของความเบื่อหน่ายจากอาการตาปรือ

มองด้านบนเหสมือนไม่อยากให้ความสนใจและปากอ้าแทนการกําลงักล่าวคํา เสริมด้วยท่าทางท่ี

กําลงัเท้าเอว ในสว่นของข้อความนัน้ชักเจนว่าผู้สร้างยงัคงใช้เร่ืองสีสนัและขนาดมาเน้นคําสาํคญัคือ 

คําว่า “เยอะ” ท่ีหมายถึงความเร่ืองมากของอีกฝ่ายหนึ่งจนดูน่ารําคาญ และใช้รหสัการ์ตูน (Cartoon 

Code) สร้างเส้นตรงแนวทแยงแทนเสยีงการบน่หรือตอ่วา่พุง่ออกไป 

 

 จากการวิเคราะห์การใช้รหสัของสต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีแฝงการตอ่วา่นีพ้บวา่ข้อความท่ีปรากฏขึน้นัน้

เป็นอย่างเชิงลบทัง้หมดเพราะธรรมชาติของการต่อว่านัน้ย่อมก่อนให้เกิดความรู้สกึท่ีไม่ดีตอ่อีกฝ่าย

หนึ่ง มาพร้อมกับสีหน้าท่ีแสดงความหงุดหงิดอย่างเห็นได้ชัด แต่อย่างไรก็ตามกรต่อว่าโดยใช้สื่อ

สต๊ิกเกอร์ไลน์นัน้ทําให้ความเข้มข้นลดลงไป เพราะตัวสื่อท่ีเป็นรูปแบบการ์ตูนอย่างสต๊ิกเกอร์ไลน์

สามารถให้เกิดความรู้สกึอ่ืน ๆ แทรกมากบัการตอ่วา่ซึง่ตามแตก่ารรับรู้ของผํา้การสือ่สารทัง้สองฝ่าย 
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การอธิบายการใช้รหสัของสต๊ิกเกอร์ไลน์ตอ่ไปนีเ้ป็นสต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีมีเนือ้หาแสดงการขม่ขู่จาก

ถ้อยคําตามท่ีปรากฏในภาพท่ี 4.32 

 

 
ภาพท่ี 4.32 การใช้รหสัของสต๊ิกเกอร์ไลน์ชุดน่ีเมียนะในระยะสานตอ่และถนอมรักษาความสมัพนัธ์

ระหวา่งบุคคลภาพท่ี 3 

 

เห็นได้วา่สหีน้าท่ีแสดงออกนัน้สือ่ได้ทัง้ความไม่พอใจผสมกกบัความหงุดหงิดและอาการงอน

ผนวกกับท่าทางท่ียืนกอดอก เบือนหน้าเล็กน้อย สายตาชําเรืองมอง และปากตุ่ย ใช้สญัรูปกลุม่ควนั

หมายถึงไอร้อนและการถอนหายใจและเส้นโค้งแทนการหนัศีรษะและสญัลกัษณ์ “💢💢” สื่อถึงความ

โกรธ ในข้อความยงัใช้สแีละขนาดเน้นคําสาํคญัในประโยคเพ่ือแสดงการขม่ขูด้่วยการฟอ้งบุคคลท่ีสาม 

โดยใช้คําว่า “แม่คุณ” หมายถึงแม่ของสามีท่ีต้องรับรู้เร่ืองใดเร่ืองหนึ่งท่ีเกิดขึน้ ซึ่งคําว่าแม่ในท่ีนีย้ัง

แสดงรหสัทางธรรมเนียมท่ีคนท่ีเป็นลกูต้องเคารพและเกรงใจผู้ ท่ีเป็นแม่ 

 

 อารมณ์ของความโกรธแสดงออกอยา่งชดัเจนจากรหสัของสีหน้าท่ีใช้เส้นตรงแนวทแยง

แทนคิว้ ดวงตาเปิดกว้างนยัน์ตามองมายงับุคคลท่ีอยู่ต่ํากว่าแสดงถึงอํานาจของฝ่ายหญิง (ผู้สง่) ปาก

อ้า พร้อมท่าทางท่ีกําไม้ท่ีนําเสนอด้วยสญัรูปและสื่อความหมายถึงการทุบตีและอาการปูดบวมท่ี

เกิดขึน้บนศีรษะของคาแรคเตอร์ชาย (จากชุดน่ีคือผวั) โดยใช้รหสัของมขุตลก (Gag Code) ของความ

เกินจริงมาช่วยให้เห็นถึงความเจ็บปวดจากการถูกตีซึง่สามารถมองเป็นความขบขนัได้ในเวลาเดียวกัน

ทัง้นีย้งัมีข้อความท่ีแสดงการขม่ขู่ผา่นประโยคคําถามท่ีใช้ลกัษณะภาษาพูดเน้นคํา”เข็ด” ด้วยอกัษรสี
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แดงและขนาดท่ีใหญ่กว่าคําอ่ืน รวมถึงคําอุทานว่า “ฮึ่ม” ท่ีเกิดจากการความเหมือนเวลาแสดงความ

ไม่พอใจแต่เข้ารหสัด้วยรหสัตวัสารเชิงตรรกลกัษณ์ (Digital Message Code) เพ่ือประกอบอักษรให้

ได้เสยีงแทนเสยีงตามท่ีต้องการ 

 

  อารมณ์ของความโกรธถกูนําเสนออยา่งชดัเจนภายใต้รหสัของการแสดงสหีน้า เสริม

ความน่ากลวัด้วยตาขาว คิว้ปักลง ปลายผมปลิว้จากแรงลม ผนวกกับท่าทางท่ีชีนิ้ว้เข้าหาคู่สนทนา

และมือถกชายกระโปร่งเพ่ือให้การกระทืบเท้าทําได้ง่ายขึน้ นอกจากนีย้งัเห๋นถึงการใช่สญัญะต่าง ๆ 

เข้ามาประกอบทัง้เส้นหยักท่ีแทนเสียงการกระทืบเท้าและสญัลกัษณ์แทนความโกรธท่ีกระจายอยู่

รอบตัว ข้อความท่ีแสดงถึงการข่มขู่อย่างชัดเจนโดยใช้รูปประโยคคําถาม “จะหือเหรอ” ท่ีตามด้วย

เคร่ืองหมาย “?” บริบทของสต๊ิกเกอร์ไลน์ทําให้คําว่า “หือ” หมายถึงการไม่ยอมกระทําตามหรือมีข้อ

กงัขาในสิง่ท่ีผู้สง่ต้องการ ทัง้นีก้ารใช้สต๊ิกเกอร์ไลน์ตวันีส้ามารถเกิดได้หลากสถานการณ์จึงจําเป็นต้อง

อิงกบัเร่ืองท่ีเกิดขึน้เพ่ือให้สต๊ิกเกอร์ไลน์ตวันีมี้ความหมาย 

 

 ผู้ สร้างใช้รหัสของสีเทามาปรากฏบนใบหน้าแทนแสงด้านมืดท่ีตกกระทบเป็นภาพ

แทน (Represent) ของความน่ากลวัท่ีเสริมด้วยขาท่ีงอกขึน้บนศีรษะเหมือนซาตาน แววตาสีขาวท่ี

ผิดปกติจากมนษุย์ทัว่ไป หางตามี “✨” การจบัจ้องสิง่หนึง่สิง้ใด ทา่ทางท่ียกนิว้ชีห้น้าเสมือนการยํา้

เป็นนยัถึงอํานาจของตนเอง รวมถึงสญัลกัษณ์คล้ายหวักะโหลกท่ีสื่อความหมายถึงความตาย และ

ข้อความท่ีเข้ารหสัการ์ตูนด้วยบอลลนูคําพูดปรากฏคําว่า “อย่าให้” และใช้ตวัอักษรสีแดงขนาดใหญ่

เน้นคําวา่ “เมีย” และ “ขอร้อง” เม่ืออ่านขอ้ความทัง้หมดร่วมกนั (อยา่งให้เมียต้องขอร้อง) แสดงชดัวา่ผู้

สง่กําลงักลา่วประโยคนีก้บัใครและต้องการสือ่อะไร ทัง้นีก้ารใช้สต๊ิกเกอร์ไลน์ตวันีย้งัต้องพงึพิงเร่ืองราว

ท่ีเกิดขึน้ก่อนหน้าเพ่ือให้สต๊ิกเกอร์ไลน์สามารถสือ่ความหมายได้อยา่งสมบูรณ์ 
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 ในสต๊ิกเกอร์ไลน์ตวันีมี้การสอดแทรกความหมายเชิงมายาคติ (Myth) เข้าไปด้วยโดย

ของคําว่าพระอินทร์หมายถึงเทพชัน้สูงตามคติความเช่ือของสังคมไทย ดังนัน้การท่ีจะเข้าใจ

ความหมายจึงต้องเข้าใจรหสัของวฒันธรรมไทยด้วย ทัง้นีป้ระโยคคําถามท่ีว่า “อยากไปเฝา้พระอินทร์

มัย้?” เป็นคําถามท่ีไม่ต้องการคําตอบแต่เป็นการถามเชิงขม่ขู่และมีความหมายแฝงท่ีวา่อยากหมดสติ

หรือไม่เพราะการไปเฝ้าพระอินทร์นัน้ต้องถอดจิตรออกจากร่างเพ่ือไปยังสวรรค์ท่ีประทับเหล่าเทพ

ทัง้หลาย แต่เม่ือถูกนํามาใช้ในสต๊ิกเกอร์ไลน์ตวันีจ้ะหมายถึงการหมดสติแทน โดยข้อความถูกเสรอม

ด้วยตวัคาแรคเตอร์ท่ีแสดงสหีน้าหงดุหงิดผสมความเบื่อหนา่ย ทา่ทางท่ีหนัศีรษะมามองพร้อมการแตะ

กระป๋องจนบุบบ่งบอกถึงแรงกระแทก รวมถึงการใช้รหัสการ์ตูนสร้างเส้นโค้งเช่ือมระหว่างเท้าและ

กระป๋องสื่อถึงการเคลื่อนท่ีจากการแตะ และเส้นหยกัท่ีหลายเท้าและขอบกระป๋องแทนการกระแทก

และ “✨” ท่ีสือ่ถึงอาหารมึนงงก่อนหมดสติจากการโดนทําให้สลบ 

 

 ในสต๊ิกเกอร์ไลน์ตัวนีใ้ช้รหัสอย่างผสมผสานเพ่ือสื่อความหมายของการข่มขู่ ท่ี

นอกเหนือจากข้อความท่ีใช้รหสัของสีแดงมาเน้นคําวา่ “โดนแน!่!” แสดงถึงการเจอบทลงโทษหรือเร่ือง

ท่ีน่ากลวับางอย่างตามหลงัคําว่า “กลบัมา” ท่ีแสดงถึงช่วงเวลาและการเดินทางมาถึงของคู่สนทนา 

เสริมด้วยรหัสสีหน้าท่ีใช้เส้นโค้งหงานแทนคิว้ ตาสีขาวไม่มีนัยน์ตา มือท่ีเอ่ือมมาเกาขอบกําแพงท่ี

ประกอบสร้างจากรหัสตัวสารเชิงเสมือนด้วยสีสันแต่งเติมรอยร้าวด้วยเส้นหยักและรหัสเสือ้ผ้า 

(Clothes Code) ชุดนอนมาพร้อมโรลม้วนผลท่ีบ่งบอกช่วงเวลาค่ําคืน และ “💢💢” กระจายโดยรอบ

แสดงถึงภาวะอารมณ์โกรธอยา่งชดัเจน 

 

 จากการวิเคราะห์การใช้รหสัของสต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีแสดงเนือ้หาขม่ขูน่ัน้พบวา่ข้อความยงัคงเป็น

ตวัสารท่ีสําคญัในการก่อเกิดความหมาย เม่ือถอดรหสัจากการอ่านแล้วสามารถพบถึงเตจนาของการ

ขม่ขูไ่ด้ในทนัที สว่นตวัภาพทําหน้าท่ีในการขยายความหมายด้านอารมณ์และความรู้สกึท่ีเป็นตวัแทน

ของผู้สง่ขณะแสดงการขม่ขูน่ัน้ ๆ โดยหลกัแล้วพบวา่การแสดงสีหน้านัน้สือ่ถึงความโกรธเสยีเป็นหลกั 

ทัง้นีจ้ากการศึกษายังสรุปได้ว่าสต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีแสดงเนือ้หาของการข่มขู่นีต้้องพึงพิงกับเร่ืองราวท่ี
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เกิดขึน้ก่อนหน้าเสมอเพราะผู้ ทําการสื่อสารจะได้เข้าใจวา่อารมณ์จองความโกรธและการข่มขู่นัน้เกิด

มาจากเร่ืองใด 

 

 

ตอ่ไปนีเ้ป็นสต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีมีเนือ้หาแสดงการอ้อนหรือขอร้องตามท่ีปรากฏในภาพท่ี 4.33 

 
ภาพท่ี 4.33 การใช้รหสัของสต๊ิกเกอร์ไลน์ชุดน่ีเมียนะในระยะสานตอ่และถนอมรักษาความสมัพนัธ์

ระหวา่งบุคคลภาพท่ี 4 

 

จากภาพท่ี 4.33 เห็นได้ว่าเนือ้หาและตวัภาพแสดงทิศทางอารมณ์เชิงบวกโดยผู้สร้างใช้รหสั

ของการแสดงหน้า (Facial Expression Code) ด้วยเส้นโค้งแทนดวงตา “⌒” และ “⌣” แทนปากยิม้

ใช้สีขาวแทนฟัน นอกจากนีย้ังมีรหัสท่าทาง (Posture Code) ท่ีประกอบสร้างด้วยเส้นแบบต่าง ๆ 

แสดงทา่ทางเดินกึ่งกระโดดด้วยความสขุจากการได้ซือ้ของท่ีเข้ารหสัด้วยสญัรูป (Icon) ถึงสนิค้าท่ีมีคํา

ว่า “SALE” กํากับให้ความหมายชัดเจนยิ่งขึน้ รวมถึงสญัรูปแทนธนบัตรท่ีใช้สีเขียว (Color Code) 

แทนเงินตรา ในขณะเดียวกันยังปรากฏรหัสภาษาเขียนท่ีใช้คําแบบชาวบ้านเข้าใจง่ายอย่าง “ตงัค์” 

“เมีย” ซึง่ข้อความดงักลา่วประกอบสร้างด้วยรหสัไวยากรณ์ (Language Code) เพ่ือกํากบัตวัภาพอีก

ทีหนึง่ เม่ือพิจารณาจากข้อความนีจ้ะเห็นได้วา่ประโยคนีไ้ด้แฝงเจตนาการสัง่เพราะมีคําวา่ “ต้อง” และ

เป็นการยํา้ถึงการทําหน้าท่ีของผู้ เป็นสามีเพ่ือรักษาสถานะภาพทางความสมัพนัธ์ดงักลา่ว 
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  ใช้รหสัภาษามือ “🤟🤟” ท่ีสือ่ความหมายวา่ “I Love You” (ฉนัรักเธอ) ร่วมกบัรหสัทาง

สหีน้าท่ีไม่ได้แสดงแคอ่ารมณ์ของความสขุเทา่นัน้แต่ยงัปะปนอารมณ์ของความเขินอายเข้าไปด้วยซึ่ง

สงัเกตได้จากระเร่ือสีแดงกลางใบหน้าสมสณัฐานเม่ือเขินอาย พร้อมด้วยรหสัไวยากรณ์(Language 

Code) ท่ีกําหนดทิศทางของการถอดรหสัของผู้ ใช้ โดยข้อความนัน้ได้เลียนแบบลกัษณะคําในภาษา

พูดท่ีไม่ได้เคร่งครัดเร่ืองความถูกต้องทางการออกเสียงใดอย่างใด เช่น “ผนวกกับ” ผัว“แทน ” ป๋ัว 

สญัลกัษณ์รูปหวัใจท่ีสื่อความหมายด้วยรหสัภาพแทน (Represent) ของความรัก ซึ่งผู้สง่สามารถใช้

การอ้อนเม่ือต้องการสิง่หนึง่สิง่ใดจากคูส่นทนาท่ีเป็นสามีก็ได้ 

 

 เห็นได้ว่าภาพรวมของความหมายนัน้ได้แสดงถึงการขอร้องออกมาอย่างชัดเจน ซึ่ง

การใช้สต๊ิกเกอร์ไลน์ตวันีเ้ป็นการเรียกร้องให้ได้มาซึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากคู่สนทนา (ไม่จํากัดผู้ รับ) ซึ่งถ้า

ได้รับสิ่งท่ีต้องการนัน้ยอ่มสง่ผลต่อความรู้สกึดีทัง้สองฝ่าย นอกจากนีย้งัเห็นได้ถึงรหสัของการแสดงสี

หน้า (Facial Expression Code) ท่ีดเูศร้าด้วยใช้เส้นหยกัแทนปากเบะและทา่ทางท่ีเอานิว้ไว้ท่ีบริเวณ

ปาก ดงันัน้เม่ือถอดความหมายโดยพึง่พิงบริบทจะเข้าใจได้ในทนัทีวา่สหีน้านีไ้ม่ได้หมายถึงความเศร้า

แบบเสียใจแต่หมายถึงอาการออดอ้อน ทัง้นีค้วามหมายดังกล่าวยังชัดเจนมากยิ่งขึน้ด้วยรหัส

ไวยากรณ์ท่ีสร้างข้อความมากํากบัภาพพร้อมกบัสญัรูปขอโทรศพัท์มือถือท่ียงัมีข้อความภาษาอังกฤษ

มากํากบัอีกด้วย  

 

 เห็นได้วา่ความรู้สกึเกรงใจในการถามคําถามดงักลา่วถกูนําเสนอด้วยอารมณ์แบบกลวั 

ๆ กล้า ๆ ท่ีเสริมด้วยรหสัของสีหน้ากึ่งยิม้มาพร้อมกบัสญัรูป “💧💧” แทนหยดเหง่ือท่ีสื่อถึงความอึดอดั

หรือกงัวลใจ และทา่ทางของการใช้นิว้จิม้เข้าหากนัเสริมไปกบัสหีน้า และสญัลกัษณ์หวัใจแทนความรัก

ท่ีจําเป็นต้องแสดงหากพร้อมกับกลา่วถามถึงเร่ืองเงินซึง่ผู้วิจยัอนุมาฯวา่หมายถึงเงินเดือนเพราะมีคํา

ว่า “ออก” กฎร่วมด้วยซึ่งแสดงถึงรูปแบบงานท่ีทําและการรับเงินระบบรายเดือนเป็นรหสัท่ีสื่อถึงหาร
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ทํางานแบบหนุ่มสาวอ๊อฟฟิต (Office) โดยความหมายนีส้ามารถใช้ในการขอร้องเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับ

เงินตรารวมถึงใช้ในการแสดงความออดอ้อนให้คูส่นทนาเกือ้หนนุเร่ืองเงินก็ได้ 

 

 จากการวิเคราะห์การใช้รหสัประกอบสร้างสต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีแสดงเนือ้หาของการอ้อนหรือขอร้อง

พบว่าเนือ้หายงัคงอยู่ท่ีข้อความเพราะเป็นส่วนท่ีก่อยให้เกิดความหมายและนําไปใช้ในการสื่อสาร 

สว่นตวัภาพมีการแสดงออกอย่างเป็นมิตรด้วยใบหน้าท่ียิม้แย้ม กิริยาท่ีสภุาพน่ารัก ถ้อยคําท่ีไพเราะ 

รวมถึงลกัษณะของการกดตวัเอง (ผู้สง่) ให้ต่ํากวา่เพ่ือให้คูส่นทนาเพ่ือให้เกิดกระทําตามท่ีผู้สง่ต้องการ 

และเพราะบริบทของการออกอ้อนหรือขอร้องนีไ้ม่ควรแสดงออกในเชิงลบแตอ่ยา่งใด 

 

 

การอธิบายการใช้รหสัของสต๊ิกเกอร์ไลน์ตอ่ไปนีเ้ป็นสต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีมีเนือ้หาแสดงการออก

คําสัง่จากถ้อยคําตามท่ีปรากฏในภาพท่ี 4.34 

 

 
ภาพท่ี 4.34 การใช้รหสัของสต๊ิกเกอร์ไลน์ชุดน่ีเมียนะในระยะสานตอ่และถนอมรักษาความสมัพนัธ์

ระหวา่งบุคคลภาพท่ี 5 

 

 จากภาพท่ี 4.34 แม้ข้อความแสดงออกมาเป็นคําถามแต่เม่ือพิจารณาแล้วพบสามารถพบ

เจตนาท่ีมาด้วยคือการออกคําสัง่และในขณะเดียวกันผู้ ใช้สามารถมองเจตนาเป็นการขอร้องก็ได้ และ

ในข้อความมีคําสําคญั (Keyword) ท่ีแสดงถึงสถานะของผู้ ใช้คือ “เมีย” ซึ่งสะท้อนไปยงัคู่สนทนาด้วย
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ว่าวมวรอยู่ในสถานะของสามีด้วย โดยเนือ้หาคือการให้อีกฝ่ายหนึ่งกระทําหรือไม่กระทําบางอย่าง

เพ่ือให้ผู้ ส่ง (ภรรยา) เกิดความรู้สึกสบายใจ ข้อความมาพร้อมกับตัวคาแรคเตอร์ท่ีเข้ารหัสในการ

ประกอบสร้างทัง้สหีน้าท่ีไม่ได้แสดงความหมายอยา่งใดอยา่งหนึง่อยา่งชดัเจน แตพ่อท่ีจะอนมุานได้วา่

เป็นอารมณ์ท่ีปะปนระหวา่งความเบื่อหนา่ยจากสายตาท่ีมองไปด้านบนเสมือนไม่อยากให้ความสนใจ

เทา่ใดนกั เม่ือเทียบกบัทา่ทาง (Posture) แล้วพบวา่มีการใช้รหสัท่ีสะถึงความเป็นชาวบ้านด้วยทา่นอน

เองตวับนหมอนท่ีชดัหลงั ขาไว้ห้าง ถือพดัและด้านข้างมีขนมในจานแสดงถึงอิริยาบทของการพกัผ่อน

และมีความหวงัความรู้สกึสบายใจนีจ้ะยงัคงอยูต่อ่ไป 

 

  นอกเหนือจากการออกคําสัง่แล้วสต๊ิกเกอร์ไลน์ตวันีย้งัสามารถมองถึงเจตนาของการ

เตือนสติ และข่มขู่ได้ในเวลาเดียวกัน โดยข้อความท่ีประกอบสร้างจากรหสัไวยากรณ์และใช้ขนาดกบั

สีสนัมาเน้นคําเด่นอย่าง “พูดอีกที” แม้จะมีคําสุภาพอย่าง “สิคะ” ก็ตามแต่เม่ืออ่านความหมายยงั

เข้าใจว่าเจตนาท่ีแฝงมาดังเดิม เน่ืองด้วยตัวคาแรคเตอร์ได้ชีนํ้ารูปแบบการตีความของผู้ ใช้งานท่ี

เข้ารหสัสหีน้าในลกัษณะรอยยิม้ท่ีมีเลห์่นยับางอย่างและแววตาท่ีมองด้านบนพร้อมด้วยรหวัทา่ทางท่ี

เข้ารหสัภาษามือด้วยนิว้ชีท่ี้ปัดไปมาประกอบสร้างจากรหสัการ์ตูนเพ่ือแทนการเคลือ่นไหวสื่อถึงการ

ปฏิเสธโดยใช้อวจันภาษา (Non-verbal code) และสญัรูปของทอ่นไม้ท่ีเป็นตวัเสริมในการขม่ขูไ่ด้ 

 

 เน่ืองจากสต๊ิกเกอร์ไลน์ทัง้สองตัวนีมี้ลกัษณะของความหมายคล้ายคลึงกัน

ผู้ วิจัยจึงนํามาอธิบายควบคู่กัน โดยทัง้สองตัวนีเ้ป็นดังการนับถอยหลงัอย่างต่อเน่ืองโดยใช้รหัส

ไวยากรณ์ประกอบสร้างคําว่า “นบั” ตามด้วยจุดแนวด่ิง 3 จุดเพ่ือแทนการลากเสียงตามด้วยเลข 3 

และ 2 ตามลําดบั สว่นรหสัของการแสดงสีหน้านัน้มีความแตกต่างกันตามรยะการนบั คือ 

ใช้สหีน้าของความเบื่อหนา่ยด้วยตาท่ีปรือลง มือเท้าคาง แตกตา่งจากในภาพ  ท่ีสหีน้าแสดง

ความโมโหด้วยคิว้โก่งสงู ตาเชิด ปากอ้า ท่าทาเปง่ีลยนจาดนัง่เป็นยืน มือตีโต๊ะ วตัถุท่ีวางอยูก่ระเด็น

ขึน้ ใช้รหัสการ์ตูน (Cartoon Code) ประกอบสร้างเส้นหยักแทนการกระแทกของมือท่ีตีโต๊ะ และ
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เส้นตรงแนวทแยงแทนการพุ่งตวัยื่น นอกจากนีใ้นสว่นของข้อความยงัมีเคร่ืองหมาย “!!” เพ่ือแทนการ

ออกเสยีงท่ีแข็งกร้าวมายิ่งขึน้ 

 ใช้การแสดงสีหน้าสื่อถึงความไม่พอใจอย่างชัดเจนด้วยคิว้ แววตา และปาก ผนวกกับ

ทา่ทางท่ีนัง่ขดัสมาธิในมือทัง้สองข้างถือกล้วยและสากท่ีใช้สญัรูปในการนําเสนอเพ่ือสือ่ความหมายถึง

การถกูทบุตีด้วยของแข็ง (สาก) จนเละเป็นกล้วยหากไม่สามารถทําสิง่หนึง่สิ่งใดได้ในหนึง่ชัว่โมงท่ีเห็น

ได้จากข้อความแสดงถึงประโยคคําสัง่ท่ีแฝงเจตนาข่มขู่ร่วมด้วย ทัง้นีผู้้ วิจัยมีความเห็นว่าข้อความนี ้

เป็นการบอกให้คู่สนทนา (ผู้ เป็นสามี) กลบัถึงบ้านภายในหนึ่งชั่วโมงเพราะบริบทท่ีผู้ สร้างนํามา

ครอบงําตวัหมายและการใช้สญัรูปท่ีม้วนผมท่ีบง่บอกเป็นนยัถึงช่วงเวลากลางคืน  

 

 จากการวิเคราะห์การใช้รหสัของสต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีแสดงเนือ้หาในการออกคําสัง่พบวา่ เจตนาท่ี

แฝงเข้ามานัน้สามารถมองได้มากกวา่หนึง่แบบทัง้นีข้ึน้อยูก่บัมมุมองของผู้ใช้วา่จะนําสต๊ิกเกอร์ล์ตวัใด

ไปสง่หรือสือ่สารในบริบทใด สว่นข้อความยงัคงทําหน้าท่ีในการกํากบัความหมายเป็นสาํคญัและถกู

เสริมด้วยตวัภาพท่ีแสดงอารมณ์กบัความรู้สกึตา่ง ๆ ผา่นสหีน้า ทา่ทาง รวมถึงสญัญะตา่ง ๆ โดยการ

วิเคราะห์พบวา่ลกัษณะของอารมณ์สามารถแสดงออกมาได้หลายแบบไมไ่ด้เน้นไปท่ีสว่นใดจนเห็นได้

ชดั แตส่หีน้านัน้ล้วนแล้วสอดคล้องไปตามข้อความท่ีกํากบัในตวัภาพ  

 

การอธิบายการใช้รหสัของสต๊ิกเกอร์ไลน์ต่อไปนีเ้ป็นสต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีมีเนือ้หาแสดงการเสียดสี

จากถ้อยคําตามท่ีปรากฏในภาพท่ี 4.35 
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ภาพท่ี 4.35 การใช้รหสัของสต๊ิกเกอร์ไลน์ชุดน่ีเมียนะในระยะสานตอ่และถนอมรักษาความสมัพนัธ์

ระหวา่งบุคคลภาพท่ี 6 

 

เห็นได้วา่การแสดงสหีน้านัน้มีลกัษณะในทิศทางของความเบื่อหนา่ยผสมผสานกบัความรู้สกึ

ไม่เช่ือถือในคํากลา่วหรือพฤติกรรมจากอีกฝ่ายหนึ่ง โดยผู้สร้างเข้ารหสัด้วยเส้นโค้ง วงกลม เพ่ือแทน

สว่นของคิว้ ตา และปาก ผสมผสานกบัรหสัทา่ทาง (Posture Code) ท่ียกมือขึน้ระดบัไหลแ่ละผ่ายมือ

ออกทัง้สองข้างและท่านัง่ไขว้ห้างท่ีสื่อความหมายสอดคล้องไปกับใบหน้า สําหรับสต๊ิกเกอร์ไลน์ตวันี ้

ผู้ วิจัยยงัคงมีความเห็นว่าผู้ส่งผู้ รับต้องมีความสามารถในการถอดรหัสท่ีอยู่ในระดบัใกล้เคียงกันจะ

เข้าใจความหมายท่ีแฝงเข้ามาผ่านสญัรูปของสตอแบร่ี (Strawberry) ท่ีถูกนํามาใช้เป็นฉากหลงัโดย

อาศยัลกัษณะการพ้องเสียงของคําวา่ “ตอแหล” กบั “สตอแบร่ี” และใช้รหสัตวัสารเชิงเสมือน (Digital 

Message Code) ของการเปล่งเสียงว่า “หรา” เหมือนเสียงท่ีใช้ประกอบการฟังเร่ืองจาผู้ พูด แต่

ความหมายของคําในบริบทของสต๊ิกเกอร์ไลน์ตวันีแ้สดงถึงความแดกดนัไม่เช่ือถือในคํากลา่วของคู่

สนทนา นอกจากนีผู้้วิจยัยงัมีความเห็นท่ีว่าการใช้สต๊ิกเกอร์ไลน์ตวันีท้ัง้ผู้สง่ผู้ รับต้องมีความสนิทสนม

กนัในระหบัหนึง่จะเกิดความกล้าในการใช้สต๊ิกเกอร์ไลน์ตวันีเ้พ่ือสารกนัได้ 

 

 เห็นได้ว่าผู้ สร้างได้เพ่ิมเติมในส่วนของรหัสเสือ้ผ้า (Clothes and Appearance 

Code) และฉาก (Set) เข้าไปด้วย โดยใช้ชุดท่ีสะท้อนถึงหญิงไทยในสมัยก่อนท่ีใช้การนุ่งกระโจมอก

ด้วยผ้าถงุ ทดัดอกไม้ นัง่พบัเพียบอยา่งเรียบร้อยอยูริ่มนํา้ท่ีเกิดจากภาพฝังใจ (Stereotype) ของหญิง

สาวในนิยาย ในสว่นของข้อความนัน้ยังคงมีความสําคญัในการทําหน้าท่ีกํากับและเป็นตัวสารและ

ประกอบสร้างภายใต้รหัสไวยการณ์ เม่ือถอดรหัสทางความหมายจากข้อความจะเห็นถึงการแฝง

เจตนาเสยีดสปีระชดประชันคูส่นทนา  )สามี( ด้วยการใช้คําแบบนามนยั (Metonymy) เอ่ยถึง “เมียใน

นิยาย ” ท่ีเป็นสตรีแบบสมบูรณ์พร้อม  

 

 ความหมายท่ีปรากฏในภาพนีเ้ป็นไปในลกัษณะของการเสียดสีด้วยการเปรียบเทียบ

ระหว่างลกัษณะของสตัว์ (ปลาไหล) ท่ีนําเสนอด้วยสญัรูปกับพฤติกรรมของมนุษย์ผ่านรูปประโยค
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คําถามท่ีประกอบสร้างด้วยไวยากรณ์ ซึ่งผู้ ใช้เองต้องมีประสบการณ์ท่ีใกล้เคียงกันในการถอด

ความหมายด้วยจึงจะเข้าใจความหมายแฝงนี ้แม้จะเป็นการเสียดสีแต่ได้แสดงให้เห็นถึงความเกลยีด

ชงัจะก่อเกิดความบาดหมางระหวา่งผู้ ทําการสือ่สารทัง้สองฝ่าย สว่นกรแสดงสหีน้านัน้แสดงออกมาใน

ลกัษณะของความสงสยัขณะกลา่วคําถาม 

 

 เป็นการแสดงการประชดเสยีดสผีา่นทางข้อความท่ีประกอบสร้างด้วยรหสัไวยากรณ์ท่ี

ผู้สง่สามารถใช้ได้ในสถานการณ์ท่ีหลากหลายอาทิใช่ในการเตือนความจําหากผู้ รับมีการหลงลืมไป 

หรือการแสดงพฤติกรรมท่ีดูเป็นการกระทําโง่ ๆ โดยแนะนํากินอาหารท่ีมีปลาเป็นองค์ประกอบหลกั 

โดยตวัปลาและกระทะเกิดจากสญัรูป (Icon) ท่ีต่งมําหน้าท่ีสื่อความหมายจากความเหมือนแล้วยัง

สามารถสื่อถึงสิ่งท่ีมีเก่ียวกันกับตัวของมันเองคือปลาแทนอาหารท่ีประโยชน์และกระทะแทนการ

ทําอาหารเพ่ือให้สอดคล้องกับข้อความท่ียงัใช้รหสัของสีและขนาดเน้นคําสําคญั “ปลาเยอะๆ” ท่ีมา

พร้อมกบัอ่ืน ๆ เพ่ือขยายความหมายให้ครบถ้วน 

 

 รหสัของสีหน้าแสดงถึงอารมณ์ของความหงุดหงิดปะปนกับความรู้สกึเบื่อหน่ายจาก

หางคิว้ท่ียกสงู นยัน์ตาท่ีมองด้านบน และปากท่ีเจ่อออก พร้อมด้วยทา่ทางท่ีมือขง่หนึง่เท้าบนไม้คล้าย

ไม้เบสบอลและมืออีกข้างยื่นสิ่งท่ีมีลกัษณะคล้ายหมากท่ีเกิดจากสญัรูปทัง้คู่ แต้สญัรูปทัง้สองยัง

สามารถสื่อไปถึงความหมายท่ีตวัมันเองมีความเก่ียวพนัซึ่งเม่ือตีควาหมายจากบริบทสต๊ิกเกอร์ไลน์

แล้วสามารถคิดได้วา่ไม้เป็นดัง่อาวธุท่ีใช้ขม่ขูแ่ละหมากหลายถึงของท่ีคนแก่ชรานิยมเคีย้วในสมัยก่อน 

เม่ือถอดรหสัพร้อมกับข้อความทําให้ควาหมายของสญัรูปชดัเจนขึน้ ในสว่นของข้อความนัน้ยงัคงใช้

สมีาช่วยเน้นคําสาํคญัอยา่ง “เก็บปาก” ท่ีมีความหมายโดยนยัวา่ระวงัคําพูดคําจาท่ีออกจากปาก และ

เม่ือตีความจากข้อความทัง้หมดจึงเข้าใจไว้ทนัทีรวา่หมายถึงการเสยีดส ีขม่ขู ่และตกัเตือนวา่ให้รู้จกัใช้

คําพดูและยากปากดีจนก่อนเร่ืองเดือนร้อนใสต่วั 
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 ข้อควาท่ีวา่ “เนียนคะ่...เนียน” เป็นการคํากลา่วท่ีแสดงการประชดประชนัเสยีดสีอย่าง

เห็นได้ชัด ทัง้นีเ้พราะสีหน้าท่ีชีนํ้าถึงความไม่พอใจอย่างรุนแรงท่ีเห้นได้ทัง้อารมร์ของความโมโหและ

ความเบื่อหน่ายด้วยคิว้เชิด ตามองด้านบน และปากท่ีโค้งควํ่า พร้อมด้วยรหสัของท่าทางประกอบกนั 

นอกจากนีย้งัเห็นการใช้เส้นโค้งท่ีเข้ารหสัการ์ตูนมาทําให้เกิดจินตนาการของการหนัลาํตวัอยา่งรวดเร็ว

ขณะแสดงความรู้สกึสมเพศคู่สนทนาท่ีพยายามในการทําให้เร่ืองท่ีผิดปกติดูเป็นปกติ อนึ่ง ผู้สง่เอง

สามารถใช้สต๊ิกเกอร์ไลน์ตวันีใ้นการตดัจบการสนทนาโดยไม่ต้องการสื่อสารในลกัษณะตอ่ความยาว

สาวความยืดไปเร่ือย ๆ ก็ได้ 

 

จากการวิเคราะหการใช้รหสัของสต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีแสดงเนือ้หาเสยีดสพีบวา่ข้อความเป็นสว่นท่ีมี

ความสําคญัอยา่งยิ่งในการสื่อความหมาย เน่ืองด้วยการเสียดสีนัน้ต้องใช้ความหมายท่ีแฝงมาตวักบั

ข้อความ สําหรับประเด็นนีย้ังแสดงให้เห็นว่าทัง้ผู้ ส่งและผู้ รับนัน้ต้องรับรู้บริบทร่วมกันรวมถึงการ

ถอดรหสั (Decode) จากตวัสารท่ีเทา่เทียกนัด้วยจึงสามารถเข้าใจในความหมายแฝงท่ีมากบัสต๊ิกเกอร์ 

ในสว่นของสีหน้านัน้แสดงออกมาอย่างหลากหลาย ไม่ได้เน้นหนกัไปท่ีอารมร์ใดอารมณ์หนึ่งเพราะ

เนือ้หาอยูท่ี่ข้อความแล้ว ตวัภาพจึงมีหน้าท่ีเพียงช่วยเสริมให้เกิดความชดัเจนไปพร้อมกนั 

 

สําหรับสต๊ิกเกอร์ไลน์ชุด “น่ีเมียนะ” หลงัจากการวิเคราะห์การใช้รหัสในการประกอบสร้าง

พบวา่ ด้วยความตัง้ใจของผู้สร้างท่ีเจาะจงผู้ ใช้ท่ีเป็นแฟนสาวหรือภรรยาและมีจุดประสงค์หลกัคือการ

ไว้ใช้สือ่สารกับคู่สนทนาท่ีเป็นแฟนหนุ่มหรือสามีเป็นหลกั และด้วยภาพจําของผู้ สร้างท่ีมองว่าเพศ

หญิงมักแสดงอารมณ์ของความเอาแต่ใจ งอน ดุ และโมโห (เหวี่ยงหรือวีน) จึงกลายเป็นตวัครอบใน

การเลือกใช้รหสัมาประกอบสร้างเหลา่สต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีแสดงความหมายออกมา ฉะนัน้รูปแบบในการ

แสดงออกทางความหมายไม่ว่าจะด้วยถ้อยคําหรือสีหน้าท่าทาง รวมถึงการแสดงบางประการท่ี

สามารถแสดงออกได้โดยไม่น่าเกลียด อาทิ การพยายามเข้าไปรับรู้ และหรือมีส่วนเก่ียวข้องกับ

กิจกรรมใด ๆ ของอีกฝ่ายเพราะอย่างไรก็อยู่ภายใต้บริบทของคู่รักท่ีระดบัความสมัพนัธ์มีความแนบ

แน่นและลกึซึง้กว่าความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลทัว่ไป และด้วยความสมัพนัธ์ดงักลา่วนีทํ้าให้เนือ้หาท่ี

ปรากฏในสต๊ิกเกอร์ไลน์ไม่มีตัวใดสอดคล้องกับบริบทของการยุติความสมัพันธ์ระหว่างบุคคล แม้

เนือ้หาจะมีเจตนาของการต่อว่า เสียดสี ออกคําสัง่ หรือข่มขู่ แต่เม่ือพิจารณาภายใต้บริบทแบบคู่รัก

แล้วเจตนาท่ีแอบแฝงเหลา่นัน้ก็เพ่ือต้องการรักษาไว้ซึ่งความสมัพนัธ์ของทัง้สองฝ่ายให้ยืนยาวตอ่ไป 
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ดงันัน้ลกัษณะของการสือ่ความหมายในแตล่ะเจตนาและจุดประสงค์จึงเป็นตวักําหนดการเลอืกใช้รหสั

มาประกอบสร้างทัง้ตวัภาพและข้อความสาํหรับสต๊ิกเกอร์ไลน์ชุดนี ้

 

 
 

 

5. การใช้รหสัของสต๊ิกเกอร์ไลน์ชุด “น่ีคือผวั” 

  

สต๊ิกเกอร์ไลน์ชุดนีเ้ป็นผลงานของคุณวชัราภรณ์ จันทร์หอม ผู้สร้างเดียวกับสต๊ิกเกอร์ไลน์ชุด 

“น่ีเมียนะ” ท่ียังคงใช้บริบทแบบคู่รัก (ผัวเมีย) มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน ทัง้นีข้้อมูลจากการ

สมัภาษณ์ผู้วิจยัได้อธิบายแล้วจากการวิเคราะห์สต๊ิกเกอร์ไลน์ชุดก่อนหน้า  

 

 ด้วยลกัษณะภายนอกของสต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีนําเสนอด้วยคาแรคเตอร์ชายท่ีเกิดจากภาพจําของ

ผู้ สร้างเองพร้อมกับข้อความท่ีทําหน้าในการกํากับและทําหน้าท่ีเป็นตัวสาร จากการสังเกตุและ

พิจารณาแล้วเห็นว่าความหมายขงสต๊ิกเกอร์ไลน์กลุ่มนีจ้ะโน้มเอียงไปในทิศทางของการสมยอม

มากกว่าแข็งกร้าวหากเปรียบเทียบกับสต๊ิกเกอร์ไลน์ในชุดน่ีเมียนะ และเพ่ือตอบโจทย์เร่ืองการใช้รหสั

ของสต๊ิกเกอร์ไลน์ในการสือ่สารระหว่างบุคคลผู้ วิจัยยงัคงใช้เร่ืองพลวตัรทางความสมัพันธ์ระหว่าง

บุคคลดงัเดิม ซึง่สามารถจําแนกออกได้ตามลาํดบัดงัตอ่ไปนี ้

 

5.1 การใช้รหสัของสต๊ิกเกอร์ไลน์ชุดน่ีคือผวัในระยะเร่ิมต้นความสมัพนัธ์ 

 

 อย่างไรก็ตามผู้ วิจัยมีความจําเป็นต้องยํา้อีกถึงความตัง้ใจของผู้ สร้างครัง้หนึ่งว่าเน้นไปยงั

ผู้ ใช้งานท่ีมีสถานะของคู่รักซึ่งสามารถเป็นได้ทัง้แฟนหนุ่มสาวและสามีภรรยาก็ได้ แต่ทัง้นีไ้ม่มี

กฎเกณฑ์ท่ีตายตวั ผู้ ใช้งานสามารถพิจารณาและตดัสินใจเลือกใช้งานได้ตามความพึงพอใจ ดงันัน้

แล้วความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลสามารถเร่ิมต้นขึน้แล้วในโลกแหง่ความจริงและใช้สต๊ิกเกอร์ไลน์ดงัท่ี

กําลงัจะอธิบายต่อไปนีม้าเร่ิมต้นในสว่นของความสมัพนัธ์ในสื่อสงัคมออนไลน์ ซึ่งจากกรพิจารณาใน

ข้อมลูแล้วพบสต๊ิกเกอร์ไลน์จํานวน 1 ใน 40 ตวัท่ีมีเนือ้หาสอดคล้องกับเร่ืองพลวัตรของการเร่ิมต้น

ความสมัพนัธ์ดงัท่ีปรากฏในภาพท่ี 4.36 
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ภาพท่ี 4.36 การใช้รหสัของสต๊ิกเกอร์ไลน์ชุดน่ีคือผวัในระยะเร่ิมต้นความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล 

 

 จากภาพท่ี 4.36 เห็นได้ว่ามีการเข้ารหสัผ่านลายเส้นแบบต่าง ๆ เพ่ือประกอบสร้างสว่นของ

ทรงผมของเพศชายโดยอาศัยรหัสของสี (Color Code) เลียนแบบความเหมือนคือสีดําแทนส่วน

ด้านบนท่ีผมดกดําและมีเทาแทนสว่นท่ีผมสัน้เกรียน ในสว่นของใบหน้าเข้ารหสัของสหีน้าแบบอารมณ์

ท่ีมีความสขุโดยใช้ลายเส้นตรงแทนคิว้ โค้งแทนดวงตาท่ีปิดสนิท และปากท่ีนิม้กว้าง พร้อมทัง้สีแดง

บนใบหน้าท่ีสื่อความหมายของอาการเขินอาย ในส่วนของท่าทาง (Posture) นัน้ต้องอาศัย

ประสบการณ์ของการถอดความหมายเน่ืองจากเป็นการทําทา่เลยีนแบบลกัษณะของหวัใจคือใช้ปลาย

นิว้จากมือทัง้สองข้างงุ้มลงมาจรดบริเวณหน้าผาก ผนวกกบัสญัญะประเภทสญัลกัษณ์ (Symbol) คือ

หวัใจท่ีสื่อความหมายด้วยรหสัภาพแทน (Representation Code) ถึงความรัก ทัง้นีย้งัเห็นถึงการใช้

ข้อความท่ีประกอบสร้างด้วยรหสัภาษา (Language Code) เพ่ือเลยีนแบบภาษาพูดท่ีใช้คําสรรพนาม

ท่ีบ่งบอกถึงสถานะของผู้กลา่วซึ่งสามารถเข้าใจได้ในทนั เม่ือถอดความหมายของสต๊ิกเกอร์ไลน์ตวันี ้

พบว่าความหมายไม่ใช่เพียงการเรียกอีกบุคคลหนึ่ง (เมีย) เท่านัน้ แต่ยงัแสดงอาการเข้าหาอยา่งเป็น

มิตรได้อีกด้วย ซึ่งทัง้นีก้ารสง่สต๊ิกเกอร์ไลน์ตวันีอ้อกไปนัน้จะมีเจตนาใดของผู้สง่แอบแฝงนัน้ก็ขึน้อยู่

กบัผู้สง่เอง 

 

 

5.2 การใช้รหสัของสต๊ิกเกอร์ไลน์ในการสานตอ่และถนอมรักษาความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล 
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 ด้วยบริบททางความสมัพนัธ์แบบคู่รักท่ีผู้สร้างนํามาครอบงําการออกแบบและประกอบสร้าง

สต๊ิกเกอร์ไลน์ชุดนีทํ้าให้มีการแสดงความหมายอย่างหลากหลายรูปแบบดั่งท่ีแฟนหนุ่มหรือสามี

สามารถปฏิบติัต่อบุคคลท่ีเป็นแฟนสาวหรือภรรยา ดงัท่ีปรากฏในภาพท่ี 4.37 ท่ีพบสต๊ิกเกอร์ไลน์ใน

ระยะสานตอ่และถนอมรักษาความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลมีมากถึง 38 ตวั ทัง้นีผู้้วิจยัขอชีแ้จงวา่การนํา

สต๊ิกเกอร์ไลน์  มาปรากฏซํา้อีกทีหนึ่งเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางความหมาย 

(Polysemy) ท่ีสามารถแปรเปลีย่นไปตามความต้องการของผู้สง่สารจากสต๊ิกเกอร์ไลน์ตวัเดียว 
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ภาพท่ี 4.37 เหลา่สต๊ิกเกอร์ไลน์น่ีคือผวัในระยะของการสานตอ่และถนอมรักษา

ความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล 

 

 จากภาพท่ี 4.37 เห็นถึงรูปแบบการนําเสนอความหมายท่ีหลากหลายแล้วแตก่ารนําไปใช้ตาม

สถานการณ์ โดยยงัคงผสมผสานกันระหว่างภาพ (Image) ท่ีมีรูปแบบการแสดงสีหน้า ท่าทาง ร่วม

กับสญัญะแต่ละประเภทและข้อความ (Text) ท่ีนําเสนอด้วยลายมือเขียน (Handwriting) รวมถึงการ

ใช้สีสนัและขนาดมาช่วยเน้นคําสําคญัเพ่ือทําหน้าท่ีเป็นกรอบการตีความหมายของผู้ ใช้ ด้วยรูปแบบ

การสื่อความหมายท่ีหลากหลายนีส้่งผลให้ผู้ วิจัยทําการจําแนกสต๊ิกเกอร์ไลน์ในกลุ่มนีอ้อกตาม

ลกัษณะเดน่ของความหมาย อารมณ์และเจตนาท่ีแฝงมากบัสต๊ิกเกอร์ไลน์ซึง่สามารถบิดเบือนและผนั

แปรได้ตามแตม่มุมอง ประสบการณ์ ความพงึพอใจ และความต้องการของผู้สง่ โดยผู้วิจยัสามารถจํา

แยกออกได้ทัง้สิน้ 7 กลุม่ดงันี ้

 

5.2.1 แสดงเนือ้หาตรงตามคํา 

5.2.2 แสดงเนือ้หาในลกัษณะของความรัก 

5.2.3 แสดงเนือ้หาในลกัษณะของการยินยอม 

5.2.4 แสดงเนือ้หาในลกัษณะของความเบื่อหนา่ย 

5.2.5 แสดงเนือ้หาในลกัษณะของการขอร้อง 

5.2.6 แสดงเนือ้หาในลกัษณะของการออกคําสัง่ 

5.2.7 แสดงเนือ้หาในลกัษณะของการเสยีดสหีรือเยาะเย้ย 

  

 ทัง้นีต้ามท่ีผู้วิจัยได้แสดงทศันะว่าสต๊ิกเกอร์ไลน์แต่ละตวัสามารถแสดงความหมายได้อย่าง

หลากหลายตามการตีความของผู้ ใช้งาน แลในสต๊ิกเกอร์ไลน์หนึ่งตวัมีการทบัซ้อนกันของความหมาย

ดงัตวัอยา่งท่ีจะยกมาให้เห็นดงัตอ่ไปนี ้

 

 ในสต๊ิกเกอร์ไลน์ตวันีใ้ช้ข้อความในลกัษณะของการถามท่ีเป็นได้ทัง้การเร่ง การบอกถาม 

หรือเพ่ือต้องการคําตอบก็ได้ เม่ือมองตวัภาพยงัคงเห็นถึงความเบื่อยหนา่ยร่วมมในการถาม 
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  เป็นการแสดงถึงความรักอย่างตรงไปตรงมาตามคําในข้อความและสญัลกัษณ์หวัใจและ

สญัญาณมือ 

 

 เห็นได้วา่เนือ้หาท่ีแสดงออกมานัน้เป็นการยินยอมอย่างชัดเจน ในขณะเดียวกันยงัแสดง

การขอร้องคูส่นทนาไม่ให้ถือสากบัเร่ืองก่อนหน้านีซ้ึง่มีความกลวัผลท่ีจะตามมาภายหลงั 

 

 นอกจากการขอร้องแล้วยงัแสดงถึงการยินยอมคู่สนทนาอีกด้วย เพราะเป็นการกดตนเอง

ให้ต่ํากวา่จากทา่ทางและข้อความ 

 

 ผสมผสานทัง้อารมณ์ของความเบื่อหน่าย หงุดหงิด รวมถึงการออกคําสัง่เพ่ือต้องการ

ให้คูส่นทนาปฏิบติัหรือกระทําตามท่ีผู้สง่ต้องการ 

 

 นอกเหนือจากการตอ่วา่เก่ียวกบัพฤติกรรมของคูส่นทนาแล้วยงัสามารถแสดงถึงอารมณ์

ของความเบื่อหนา่ยออกมาจากสหีน้าและข้อความอีกด้วย 

 

  แม้ข้อความท่ีแสดงนัน้จะเป็นในลกัษณะของการตดัพ้อ แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถ

แสดงถึงการขม่ขูแ่ละเรียกร้องให้รักษาหรือดแูลบุคคลนีใ้ห้ดีก็ได้ 

จากการยกตวัอย่างสต๊ิกเกอร์ไลน์ข้างต้นก็เพ่ือแสดงให้เห็นว่าสต๊ิกเกอร์ไลน์หนึ่งตวัมีการทบั

ซ้อนของความหมายท่ีหลากหลายและไม่สามารถแยกขาดจากกันได้อยา่งชดัเจน เพราะไม่มีกฎเกณฑ์
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การใช้ท่ีตายตวัเสมอไปแม้สต๊ิกเกอร์ไลน์นีอ้ยู่ภายใต้บริบทของคู่รักก็ตาม แต่เมือพิจารณาแล้วก็ต้อง

ยอมรับวา่สามารถนําไปใช้กบัสถานการณ์ท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาได้เช่นกัน อีกทัง้ความเป็นปัจเจกของ

ผู้สง่ยงัสามารถกําหนดความหมายจากบริบทของการสื่อสารให้แตกต่างออกไปด้วย สําหรับกลุ่มท่ี

ผู้ วิจัยจําแนกมานัน้เป็นเพียงมุมมองของผู้ วิจัยเองโดยมองจากลกัษณะความหมายและอารมณ์ท่ี

เด่นชัดจากสต๊ิกเกอร์ไลน์ สําหรับการอธิบายการใช้รหัสนีจ้ะอธิบายเรียงลําดับตามกลุ่มท่ีผู้ วิจัยได้

จําแนกไว้ซึง่เร่ิมด้วยสต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีแสดงเนือ้หาตรงตามคําดงัในภาพท่ี 4.38  

 
ภาพท่ี 4.38 การใช้รหสัของสต๊ิกเกอร์ไลน์ชุดน่ีคือผวัในระยะสานตอ่และถนอมรักษา

ความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลภาพท่ี 1 

 

 จากภาพท่ี 4.38 รหัสของการแสดงสีหน้า (Facial Expression Code) สื่อถึงความกลวัหรือ

ตกใจจากดวงตาท่ีเบิกกว้างอิงจากการสมสณัฐานของหน้าตา  ธรรมชาติของมนุษย์ ทัง้นีย้ัง

ปรากฏทา่ทางและข้อความเพ่ือชีนํ้าการตีความหมายอีกด้วย ในภาพนีส้ามารถเข้าใจสาเหตขุองความ

กลวัได้ในทนัทีเน่ืองจากการผู้สร้างให้คาแรคเตอร์นัง่บนรถจักรยานยนต์ท่ีนําเสนอด้วยสญัรูป (Icon) 

พร้อมใช้เส้นตรงรอบตัวด้วยรหัสการ์ตูน (Cartoon Code) แสดงการเคลื่อนท่ีด้วยความเร็ว อีก

องค์ประกอบหนึง่ท่ีทําให้ผู้ ใช้เข้าใจถึงการเคลือ่นไหวท่ีผู้สร้างวาดให้ดูปลิวไหวไปพร้อม ๆ กบัลายเส้น 

ทัง้นีย้ังปรากฏข้อความด้วยรหัสไวยากรณ์ (Language Code) ท่ีใช้ขนาด (Size) และสีสนั (Color) 

เป็นรหสัเพ่ือเน้นสว่นท่ีสําคญัของข้อความ “เร็ว” เม่ืออ่านจากข้อความทัง้หมดจึงเข้าใจว่าสต๊ิกเกอร์

ไลน์ตวันีแ้สดงอาการรีบไปกระทําอยา่งใดอยา่งหนึง่ท่ีต้องอิงกบัเร่ืองท่ีสนทนามาก่อนหน้านัน้ 
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  เฉกเช่นเดียวกับ  ท่ีสื่อความหมายตรงตัวจากถ้อยคํา ใช้รหัสสีหน้าแสดง

อารมณ์ของความตกใจกลวัเช่นกันแต่แตกตา่งท่ีความหมายอนัเกิดจากรหสัตวัอ่ืน ๆ และลกัษณะการ

นําไปใช้งาน โดยรหสัของทา่ทาง (Posture) ด้วยการวิ่งเข้าหาในขณะเดียวกันยงัสามารถมองเป็นการ

ถอยห่างออกไปเพราะความตกใจกลวัก็ได้ พร้อมด้วยลายเส้นท่ีเกิดจากรหสัการตูน (Cartoon Code) 

นําสายตาของผู้ดูภาพและรหสัไวยากรณ์ (Language Code) เพ่ือแสดงความหมายไปพร้อมกับภาพ

โดนใช้รหัสตัวสารเชิงเสมือน (Analogical Message Code) ด้วยคําอุทานว่า “อ้าวเฮ้ย” ตามด้วย

เคร่ืองหมายอศัเจรีย์ (!) เน้นการออกเสยีงท่ีตกใจและเคร่ืองหมายคําถาม (?) แสดงความประหลาดใจ 

ทัง้นีโ้อกาสและสถานการณ์ของการนําไปใช้นัน้ขึน้อยูก่บัความพอึพอใจของผู้สง่เอง 

สว่น เห็นถึงการเข้ารหสัและสญัญะท่ีซบัซ้อนกวา่ นอกเหนือจากรหสัของสีหน้าท่ี

สร้างอารมณ์กลวัแล้วยงัปรากฏท่าทาง (Posture) เพ่ือเสริมไปในทิศทางเดียวกบัสีหน้าร่วมด้วย และ

ใช้สญัรูป (Icon) ตา่ง ๆ อาทิ แฟม้เอกสาร ถ้วยกาแฟเพ่ือสือ่ถึงโต๊ะทํางานแสดงถึงสถานท่ีเกิดเหต ุ อีก

ทัง้ในสว่นของภาพพืน้หลงันัน้จะเห็นถึงรหสัของสีเทา (Color Code) พร้อมลายเส้นแบบหยิกงอสขีาว

ท่ีเป็น Representational Code ของสายฟ้าท่ีฟาดลงมาเสริมอาการน่าตกใจและสะพรึงกลวั ในสว่น

ของข้อความนัน้สามารถอธิบายเป็นสองส่วน ในข้อความทางด้านขวาของภาพนัน้ผู้ สร้างใช้อักษร

เลยีนแบบเสยีง (ตึง่) จากความเสมือนเสยีงท่ีเกิดพร้อมกบัอาการตกกลวัและยงัใช้เคร่ืองหมายอศัเจรีย์ 

(!) ท่ีใช้เขียนหลงัคําเลียนเสียงธรรมชาติเพ่ือให้ผู้อ่านทําเสียงได้เหมาะสมกับเหตุการณ์ในเร่ืองนัน้ ๆ 

เม่ือไม่สามารถจะเขียนให้ถกูต้องเป็นตวัหนงัสอืได้ ในสว่นข้อความด้านซ้ายนัน้ใช้อกัษรประกอบสร้าง

ความหมายภายใต้รหัสไวยกรณ์ (Language Code) เพ่ือตีกรอบความหมายและเป็นตัวสาร 

(Message) ของผู้ใช้งานในลกัษณะของประโยคคําถาม 

 

 เห็นได้ว่ารหัสของการแสดงสีหน้า (Facial Expression Code) แสดงอารมณ์ของ

ความสขุด้วยเส้นโค้ง “⏜” แทนตาท่ีปิดสนิท และ “⌣” แทนการยิม้แบบยิงฟัน ความสาํคญัของเนือ้หา
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สาระยงัคงอยู่ท่ีข้อความท่ีประกอบสร้างจากรหสัไวยากรณ์ (Language Code) กําหนดขอบเขตการ

ตีความหมายและทําให้ทราบท่ีมาขอรอยยิม้ดังกล่าว นอกจากนีใ้นภาพยังใช้รหัสมุข ตลก (Gag 

Code) ท่ียึดตามอักษร (Literalism) ให้ผู้ ดูคิดตามแต่ความคิดนัน้ขัดกับสิ่งท่ีควรจะเป็นคือความ

ภาคภมิูใจและรู้สกึหลงรัก (สญัลกัษณ์หวัใจ) ในรูปร่างท่ีอ้วนลงพงุของตนเอง ทัง้นีย้งัเห็นการใช้คําทบั

ศพัท์ในภาษาองักฤษวา่ “วนัแพ็ค” (One Pack) การท่ีจะเข้าใจความหมายนัน้ต้องอาศยัประสบการณ์

จากฝ่ังผู้ใช้เองเพราะมนัเป็นการถ่ายโยงความหมาย (Intertextuality) กบัคําวา่ “ซิกแพค” (Six Packs) 

ท่ีหมายถึงกล้ามเนือ้หน้าท้องของบุคคลท่ีออกกําลงักายอย่างสม่ําเสมอและใสใ่จในรูปร่างตนเอง แต่

ภาพนีห้น้าท้องได้รวมกันเป็นก้อนเดียว (One Pack) และใช้การเปรียบเทียบจากลกัษณะของความ

เหมือนด้วยรหสัเสมือนระหวา่งพงุกบัหว่งยางรอบเอว 

 

 เช่นเดียวกับสต๊ิกเกอร์ไลน์ตวันีท่ี้ใช้รหสัของมุขตลกเข้ามาร่วมในการประกอบสร้างให้

เกิดความขบขนัโดยใช้มขุของความขดัแย้ง (The Reverse) ระหวา่งภาพและข้อความ เม่ือพิจารณาใน

ความหมายโดยรวมแล้วยงัสามารถบอกเป็นการแดกดนัได้ในระดบัหนึ่ง ข้อความท่ีวา่ “ไมงว่งเลย” ยงั

เห็นถึงการใช้รหัสของสีและขนาดเข้ามาเน้นคําสําคัญ (ง่วง) และใช้รหัสการ์ตูนสร้างเส้นหยักใต้

ตวัอกัษรแทนการลากเสยีง ในสว่นของคาแรคเตอร์ใช้การเลยีนแบบอาหารงว่งนอนฝ่านใบหน้าด้วยตา

ท่ีปรือคล้ายจะหลบั ปากอ้า นํา้ลายไหล เสริมด้วยทา่นัง่บนเตียงนอน โน้มตวัมาพงึและโอบหมอน มือ

อีกข้างถือโทรศพัท์แนบหเูสมือนกําลงัสนทนากบัอีกฝ่ายด้วยการฝืนจากความงว่ง 

 

  เห็นได้ว่าเนือ้หาในข้อความเป็นการตัง้คําถามท่ีพยายามเข้าไปดูกิจกรรมของอีกฝ่าย

หนึง่ซึง่สามารถทําได้อยา่งไม่ดูเป็นการหน้าเกลียดหากอยู่ในสถานะของแฟนหนุ่มหรือสามีหรือบุคคล

ท่ีมีความสนิทมากพอท่ีจะใช้สต๊ิกเกอร์ไลน์ตวันีไ้ด้ โดยยงัใช้สีมาเสริมคําสําคญัอยา่ง “ทําไร” เพ่ือเน้น

และนําสายตาให้อ่านมีเส้นโค้งลากจากข้อความมายงัตวัคาแรคเตอร์ นอกจากนีย้งัเห็นถึงความรู้สึกท่ี

ผา่นใบหน้าด้วยอารมณ์ของความเบื่อเข้าไปปะปนด้วยเพราะสญัรูปของกําแพงหรือผนงัท่ีบงับางสว่น

ของลาํตวัเสมือนคาแรคเตอร์ย่ืหน้าเข้ามาถามคู่สนทนา สาํหรับสต๊ิกเกอร์ไลน์ตวันีผู้้วิจยัมีความเห็นว่า

สามารถใช้ในสถานการณ์ท่ีผุ้สง่รู้สกึถึงการรอคอยท่ีนานเกินกวา่เหตแุล้วก็ได้ 
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 เม่ืออ่านความหมายจากสต๊ิกเกอร์ไลน์ตวันีแ้ล้วพบวา่เนือ้หาได้แสดงการง้อคู่สนทนาท่ี

เป็นแฟนสาวหรือภรรยา เน่ืองจากข้อความท่ีอยูบ่อลลนูคําพูดตามรหสัการ์ตนูมีคําว่า “น่ีตวั” ซึง่แสดง

ถึงการเรียกบุคคลอ่ืนท่ีมีความสนิทสนมกัน ในข้อความอีกส่วนหนึ่งยงัคงใช้สีและขนาดเข้ามาเน้น

ความโดดเด่น (หายโกรธ) เพ่ือถามถึงความรู้สกึในช่วงเวลานัน้ นอกจากนีย้งัสอดแทรกความตลกลง

ไปในใบหน้าท่ีดูผิดแปลกจากความเป็นชายคือคิว้ท่ีหนา ปากท่ีแดงจดั รวมกบัทา่ทางจริตจกร่านแบบ

สตรีเพศ การกรีดนิว้มือ และรหสัภาษามือด้วยการชูนิว้ก้อยเป็น Representational Code ของการขอ

คืนดี จากสต๊ิกเกอร์ไลน์ตวันีแ้สดให้เห็นว่าต้องมีเร่ืองอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึน้เสียก่อนจนทําให้เกิด

ความรู้สึกโกรธหรืองอนจึงส่งผลให้ผู้ ส่งใช้สต๊ิกเกอร์ไลน์ตัวนีไ้ปง้อเพ่ือขอให้ความสมัพันธ์กลบัมา

ดงัเดิม 

 

นอกจากลายเส้นท่ีสร้างแทนรูปคิว้แล้วผู้สร้างยงัใช้เส้นหยกัท่ีให้ความรู้สกึอ่อนไหวแทน

ดวงตาท่ีปิดสนิทและปากท่ีอ้าออกจนเห็นสว่นภายใน (ลิน้และฟัน) พร้อมด้วยสญัรูป (Icon) ของหยด

นํา้ท่ีใช้รหัสภาพนําเสนอ (Presentational Code) อาการร้องไห้ และใช้รหัสของท่าทาง (Bodily 

Posture Code) ด้วยทา่นัง่ขดัสมาธิสะท้อนความเป็นชาวบ้านและการกมุมือเพ่ือสือ่ความหมายถึงการ

อ้อนวอน (Representational Code) ทัง้นีย้งัคงมีเส้นหยกัรอบตวัคาแรคเตอร์ท่ีทําหน้าท่ีเป็นเส้นแสดง

ความเคลื่อนไหว (Action Line) ของอาการร้องไห้ตัวสัน่ท่ีประกอบสร้างด้วยรหัสการ์ตูน (Cartoon 

Code) ในประเด็นของข้อความ (รหสัภาษา) นัน้ผู้วิจัยเห็นว่าเป็นสว่นท่ีชีนํ้าให้ผู้ ใช้ทราบได้ว่าอาการ

ร้องไห้นัน้มาจากเหตอุะไรและสง่ผลตอ่การเลอืกใช้ในการสือ่สารผา่นทางไลน์อีกด้วย 

 

 จากการวิเคราะห์การใช้รหัสของสต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีแสดงเนือ้หาตรงตามคํานัน้พบว่า บริบทท่ี

ครอบงําความหมายของสต๊ิกเกอร์ไลน์ตัวนัน้เป็นตัวกําหนดการเลือกใช้รหัสในการประกอบสร้าง 

ดังนัน้รูปแบบในการนําเสนอจึงแตกต่างกันออกไปไม่ว่าสีหน้า ท่าทาง หรือสัญญะเพียงแต่ให้

สอดคล้องกับเนือ้หาท่ีสต๊ิกเกอร์ไลน์ตวันัน้ถ่ายถอดความหมายออกไป เช่น หน้าตายิม้เม่ือมีความสขุ 

สนกุสนาน หน้าตาแตกต่ืนตกใจเม่ือมีความกลวั เป็นต้น  
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 ลําดบัถัดไปเป็นการอธิบายการใช้รหสัของสต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีแสดงเนือ้หาลกัษณะของความรัก

เพ่ือรักษาระดบัความสมัพนัธ์ไว้ให้แนบแนน่ดงัเดิม ดงัท่ีปรากฏในภาพท่ี 4.39 

 

 
ภาพท่ี 4.39 การใช้รหสัของสต๊ิกเกอร์ไลน์ชุดน่ีคือผวัในระยะสานตอ่และถนอมรักษาความสมัพนัธ์

ระหวา่งบุคคลภาพท่ี 2 

 

 เห็นได้วา่ในภาพท่ี 4.39  ใบหน้าของคาแรคเตอร์เห็นถึงการเข้ารหสัของการแสดงสีหน้า 

(Facial Expression Code) ด้วยอารมณ์ของความสขุท่ีใช้เส้นโค้ง “⌒” แทนดวงตา  “⌣” แทนปาก

ยิม้ ในสว่นของการแสดงทา่ทาง (Posture) นัน้ ในภาพซ้ายเข้ารหสัภาษามือ “🤟🤟” ประกอบสร้างด้วย

รหสัภาพแทน (Representational Code) สือ่ความหมายวา่ “I LOVE YOU” พร้อมด้วยรหสัไวยากรณ์ 

(Language Code)ทัง้ภาษาไทย “รัก” และองักฤษ (Love) แสดงให้เห็นวา่ผู้ใช้ต้องเข้าใจวิธีการ

ถอดรหสั (Decode) ทัง้สองภาษาเพิอ้เข้าใจความหมาย นอกจากนีย้งัพบอีกวา่ลกัษณะของถ้อยคําใน

ภาษานัน้เป็นภาษาพดูท่ีไม่ได้เคร่งเครียดเร่ืองตวัสะกดแตอ่ยา่งใดอนัเห็นได้จาก “ครับ” เป็น “คบั” และ

สต๊ิกเกอร์ไบน์ตวันีมี้ความเสมาะสมท่ีจะใช้กบับคุคลท่ีใกล้ชิดจริง ๆ  

 

 เห็นได้ว่าผู้ สร้างได้อ้างอิงผลงานของตนเองโดยการนําคาแรคเตอร์เพศหญิง (จาก

สต๊ิกเกอร์ไลน์ชุดน่ีเมียนะ) มาร่วมในเฟรมภาพ และใช้ Nonverbal Code ด้วยการสมัผัสทางกาย 

(Bodily Contact) ด้วยการโอบกอดอนัแสดงระดบัความใกล้ชิดและความแนบแน่นทางความสมัพนัธ์ 

ใบหน้าของคาแรคเตอร์ชายยงัแสดงถึงอารมณ์ของความสขุแบบเดียวกบัภาพใบหน้ารวมถึงการใช้เส้น
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โค้งท่ีประกอบสร้างด้วยรหสัการ์ตนู (Cartoon Code) เป็นเส้นแสดงการเคลือ่นไหว (Action Line) ของ

การส่ายตัวไปมาระหว่างการโอบกอดและรหัสทางไวยากรณ์ (Language Code) เสริมกับท่าทาง 

(กอด กอด แรง ๆ) นอกจากนีย้งัอาศยัสญัลกัษณ์หวัใจท่ีแทนความหมายถึงความรัก 

 

 จากการวิเคราะห์สต๊ิกเกอร์ไลน์ทัง้สองตวัพบการใช้รหสัท่ีซํา้กนั เพราะอารมณ์เม่ือบอกรักนัน้

แสดงออกมาในเชิงบวกเพ่ือให้ทัง้สองฝ่ายมีความรู้สกึท่ีดีจึงสง่ผลต่อการใช้รหสัสีหน้าท่ีต้องยิม้แย้ม

อย่างเป็นมิตรและจริงใจ กิริยาท่าทางหรืออิริยาบถเสริมไปกับใบหน้า มีสญัลกัษณ์รูปหวัใจสื่อแทน

ความรัก และกํากบัด้วยข้อความท่ีแสดงถึงความรักตอ่กนั 

 

 ลําดับถัดไปเป็นการอธิบายการใช้รหัสของสต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีแสดงเนือ้หาลักษณะของการ

ยินยอมเสมือนยกให้อีกฝ่ายหนึง่มีอํานาจมากกวา่เพ่ือเป็นการคงสถานะภาพทางความสมัพนัธ์ไว้ดังท่ี

ปรากฏในภาพท่ี 4.40 

 
ภาพท่ี 4.40 การใช้รหสัของสต๊ิกเกอร์ไลน์ชุดน่ีคือผวัในระยะสานตอ่และถนอมรักษา

ความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลภาพท่ี 3 

 

จากภาพท่ี 4.40 เม่ือถอดรหสั (Decode) ความหมายทําให้พบว่าในความยินยอมได้แฝงอา

รมร์ของความเบื่อหน่ายและความเอือมระอาเข้าไปร่วมด้วยโดยผ่านรหสัของการแสดงสีหน้า (Facial 

Expression Code) ด้วยตาปรือ อิงจากการสมสณัฐาน ของการแสดงสีหน้า พร้อมด้วย

ท่าทาง (Posture) ท่ีดึงลิน้กระเป๋ากางเกงจนปลิน้ออกมาและเทกระเป๋าตงัเพ่ือแสดงถึงความหมดเงิน 

ผนวกกับข้อความท่ีประกอบสร้างด้วยรหัสไวยากรณ์ (Language Code) เพ่ือขยายความหมายอีก
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ชัน้หนึ่งท่ีนําสีและขนาดมาเน้นคําสําคญั ซึ่งคําท่ีปรากฏในข้อความนีค้วามหมายมีการแปรเปลี่ยนไป

ตามบริบทของคําคือ “เค้า” ในท่ีนีห้มายถึงการท่ีผู้สง่ใช้เรียกแทนตวัเองและ “ตวั” หมายถึงการท่ีผู้สง่

เรียกบุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง เม่ืออ่านความหมายรวมแล้วพบถึงระดบัของชนชัน้ท่ีผู้สง่อยูต่ํ่ากวา่ผู้ รับ ทัง้นี ้

ความหมายของสต๊ิกเกอร์ไลน์ยงัสามารถแฝงถึงการบอกกลา่งเชิงขอร้องและตดัพ้อได้ตามแต่ท่ีผู้ ส่ง

ต้องการ 

 

 ในความยินยอมนีไ้ด้แฝงอารมณ์ของความเกรงใจและความกลัวเข้าไปด้วย เพราะ

นอกเหนือจากข้อความ “ใครจะไปกล้า” ท่ีกํากับความหมายแล้วตัวคาแรคเตอร์เองยังสามารถ

เหน่ียวนําความคิดของผู้ ใช้ได้อีกด้วย ตามท่ีผู้ วิจัยกล่าวว่าผู้ สร้างใช้สีส้มมาเน้นในคําสําคัญของ

สต๊ิกเกอร์ไลน์แต่ละตวั ซึง่ในตวันีคื้อ “กล้า” ท่ีมีความหมายแฝงคือการตอ่ต้านหรือไม่กระทําตามท่ีอีก

ฝ่าย (ผู้ รับ) สัง่มา และคําว่าใครในท่ีน่ีมิได้หมายถึงบุคคลอ่ืน แต่หมายถึงตัวผู้ ส่งเองท่ีไม่กล้าคิด

ต่อต้านใด ๆ ทัง้นีอ้ารมณ์ของความเศร้า และความกลวัจากการโดยทําร้ายถกูเข้ารหสัสหีน้าด้วยหาง

คิว้ท่ีกดลง นยัตาท่ีมองลงด้านลา่ง ปากจู๋ มีรอยถลอกท่ีแก้ม และหวัปูด แสดงถึงการโดนทําร้ายอยา่ง

ชัดเจนซึ่งอนุมานได้วา่เป็นเหตุมาจากการไม่กระทําตามท่ีคู่สนทนต้องการ และท่าทางท่ีใช้นิว้ชีจิ้ม้หา

กนัแสดงความอึดอดัใจแตไ่ม่สามารถกระทําอยา่งอ่ืนได้ พร้อมด้วยรหสัการ์ตนู (Cartoon Code) สร้าง

เส้นหยกัไว้ทัง้สองข้างเพ่ือแทนอาหารตวัสัน่จากความกลวั  

 

 การแสดงความยินยอมีความชัดเจนอย่างมากด้วยตัวภาพท่ีใช้รหัสของการแสดงสี

หน้าท่ียิม้แต่เป็นการยิม้แบบอาการใจดีสู้ เสือเพราะหางคิว้ท่ีกดลงเสมือนมีความกังวลในใจผนวก

กับสญัรูป “💧💧” แทนหยดเหง่ือ สายตามท่ีมองไปทางอ่ืนดัง่การไม่กล้าสบตา พร้อมด้วยท่าทางยองๆ 

พนมมือไหว้ (Symbol) เป็นเสมือนการกดตัวลงต่ําตามรหัสธรรมเนียมปฏิบัติของชาวไทยเม่ือต้อง

แสดงความเคารพบุคคลท่ีสงูทางชันชัน้อาทิพระสงฆ์ ในสว่นของข้อความนัน้สามารถอธิบายได้สอง

สว่น สว่นแรกคือการใช้รหสัตวัสารเชิงเสมือน (Analogical Message Code) ของเสียง “แหะ” ดงัการ

หัวเราะเบา ๆ ในลําคอแต่ใช้รหัสตัวสารเชิงตรรลักษณ์ (Digital Message Code) ประกอบสร้าง

ข้อความจากอกัษระโดยใช้รหสัไวยากรณ์ (Language Code) เข้ามาช่วย เช่นเดียวกบัข้อความท่ีขยาย
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ความตวัภาพวา่ “เม่ือกีล้้อเลง่น้าาา~” ท่ีใช้ไวยการณ์มาช่วยจดัการ และยงัเห้นได้วา่ได้ใช้คําพ้องเสียง

จาก “เลน่” เป็น “เลง่” แล้วเพ่ิมจํานวน “า” แทนหางเสียงท่ีลากยาวออกไปเพ่ือให้คล้ายภาษาพดูมาก

ท่ีสดุ 

 

 จากการวิเคราะห์การใช้รหสัของสต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีแสดงเนือ้หาของการยินยอมพบวา่ ข้อความ

ยังคงทําหน้าท่ีเป็นตัวสารท่ีสําคัญอย่างยิ่ง เพราะตัวคาแรตเคอร์ไม่สามารถแสดงความหมายถึง

การยิมยอมได้อยา่งชดัเจนหากปราศจากข้อความ ซึง่ยงัพบลกัษณะแบบเดิมท่ีผู้สร้างนําสีส้มมาเขียน

แบบคําท่ีมีความสาํคญัในประโยคท่ีแสดงความยินยอมนัน้ ๆ สว่นตวัภาพทําหน้าท่ีเป็นตวัขยายความ

ทางอารมณ์หรือความรู้สกึเพ่ือให้สต๊ิกเกอร์ไลน์สามารถแสดงความหมายทัง้เนือ้หาสาระและอารมณ์

ไปพร้อม ๆ กัน แบะจากวิเคราะห์พบว่าสีหน้าท่ีแสดงออกมานัน้อยู่ในลกัษณะของความเศร้าปะปน

ความกลวัหรือเบื่อหน่ายหรือความกังวลใจเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของการสื่อสารในแต่ละ

โอกาสท่ีผู้ใช้เป็นผู้ พิจารณาตามความเหมาะสม 

 

ลาํดบัถดัไปเป็นการอธิบายการใช้รหสัของสต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีแสดงเนือ้หาลกัษณะของความเบื่อ

หนา่ยในเร่ืองหรือกิจกรรมหรือสถานการณ์ตา่ง ๆ ดงัท่ีปรากฏในภาพท่ี 4.41 

 

 
ภาพท่ี 4.41 การใช้รหสัของสต๊ิกเกอร์ไลน์ชุดน่ีคือผวัในระยะสานตอ่และถนอมรักษา

ความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลภาพท่ี 4 

 

จากภาพท่ี 4.41 ชัดเจนว่าความเบื่อหน่ายนัน้เกิดจากการรอคอยเป็นเวลานาน เน่ืองจาก

ข้อความได้ทําหน้าท่ีกํากบัแนวทางการตีความไว้แล้ว ทัง้นีย้งัเห็นได้วา่ผู้สร้างใช้สีท่ีแตกต่างมาเน้นคํา
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สําคญัในข้อความท่ีเป็นการกลา่วถึงบุคคลท่ีเป็นผู้ รับซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่ากําลงักลา่วถึงแฟนสาว

หรือภรรยาเพราะคําวา่ “แม่คู้น” ใช้เรียกเพศหญิงในลกัษณะประชดประชนัและเป็นการใช้คําท่ีเป็นดัง่

การยกย่องให้สงูกวา่ด้วยคําวา่ “แม่”  ยอกจากนีย้งัเห็นถึงรหสัของอกัษรยอ่ท่ีนํามาใช้ร่วมในข้อความ

อย่าง “ชม.” ท่ีย่อมาจาก “ชั่วโมง” ซึ่งผู้ ใช้ต้องเข้าใจกฏเกณณฑ์ในการถอดรหัสด้วย ในสว่นของตัว

ภาพใช้รหัสของสีหน้าแสดงความเบื่อหน่ายอย่างชัดเจนผนวกกับท่าทางท่ีเองตัวเกาะหน้า

รถจักรยานยนต์ผสมกับสญัรูป (Icon) กลุม่ควนัแทนการถอนหายใจและใบไม้ท่ีร่วงลงแทนเวลาท่ีเนิน

นานของการรอคอยจนเบื่อหนา่ย 

 

 เม่ืออ่านข้อความของสต๊ิกเกอร์ไลน์พบวา่ความเบื่อยหนา่ยนีเ้กิดจากพฤติกรรมของคู่

สนทนาซึง่อาจแสดงอาการงอนออกมาอยา่งบอ่ยครัง้จนผู้สง่เองเกิดความเบื่อหนา่ยและในข้อความนี ้

ยงัแฝงลกัษณะของการตอ่วา่และตดัพ้อไปในเวลาเดียวกัน คําสาํคญัในข้องความนัน้ผู้สร้างยงัคงใช้สี

ส้มมาเน้น (เป็นไรอีก) ท่ีแสดงให้เห็นวา่เหตกุารณ์นีไ้ม่ได้เกิดขึน้เป็นครัง้แรก และคําวา่ “ตวั” ในท่ีนีเ้ป็น

คําเรียกอีกฝ่ายหนึ่งท่ีผู้ ใช้ต้องมีความสนิทสนมกันในระดบัท่ีสามารถช้เรียกกันได้ อารมณ์ของความ

เบื่อหน่ายนีถู้กขยายความด้วยภาพท่ีนอกจากสีหน้าแล้วยงัมีท่าทางท่ีนัง่หลงัพิงผนงัเสมือนหมดเรีย้

วแรงและทา่แคะจมกูแสดงความเบื่อหนา่ยไปควบคูก่บัใบหน้า 

 

 ข้อความท่ีกํากบัภาพได้แสดงอยา่งชัดเจนแล้ววา่ความเบื่อหนา่ยนัน้มาจากสาเหตุใด 

ดงันัน้ผู้ ใช้จึงสามารถนําไปใช้ได้ในสถานการณ์ท่ีเหมาะสมได้ในทนัที ในสว่นของสีหน้านัน้เห็นได้ว่า

นอกเหนือจากความเบื่อหน่ายแล้วยงัปะปนด้วยอารมร์ของความหงุดหงิดด้วยหางคิว้ท่ีเชิดขึน้ และ

ปากท่ีอ้าออกเสมือนกําลงับน่คู่สนทนา ผนวกกบัสญัรูป “💧💧” ท่ีเกิดจากความเหน่ือหนา่ยใจในอาการ

งอนท่ีเกิดขึน้ได้ทกุ ๆ เวลา และทา่ยืนแบบไหลต่กเสริมไปกบัตวัใบหน้า 
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  นอกจากอารมณ์ของความเบื่อหน่ายแล้วในสต๊ิกเกอร์ไลน์ตัวนีย้งัแสดงถึงความไม่

พอใจในพฤติกรรมของคู่สนทนาท่ีสามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ อาทิ การคิดไปเอง หรือการ

ตัดสินใจทําเร่ืองในเร่ืองหนึ่งท่ีมีความเก่ียวข้องกับตัวผู้ ส่งแต่ไม่ได้สอบถามความเห็นของผู้ ส่ง หรือ

เหตุการณ์ใด ๆ  ตามแต่การพบเจอของผู้สง่เอง โดยสีหน้านัน้ได้แสดงออกอย่างผสมผสานของทัง้สอง

อารมณ์ด้วยคิว้ แววตา การมอง และปากมาพร้อมกบัทา่ทางท่ีใช้นิว้ชีห้น้าตนเองเสริมไปกบัตวับทของ

สต๊ิกเกอร์ไลน์ นอกจากนีย้ังมีลายเส้นหยักท่ีเกิดจากรหัสการ์ตูน (Cartoon Code) บริเวณมือและ

ข้อศอกเพ่ือแสดงการเคลือ่นไหว 

 

รหสัของการแสดงท่าทาง (Posture Code) ถูกนํามาเป็นสว่นเสริมของสีหน้าด้วยท่านัง่

เท้าคางและใช้แขนอีกข้างพาดไปกับพนกัพิงเก้าอีข้องโต๊ะทํางานท่ีนําเสนอผ่านสญัรูป (Icon) รวมถึง

กระดาษและโทรศัพท์มือถือผนวกกับรหัสสีนํา้ตาลแทนโต๊ะไม้ พร้อมด้วยข้อความท่ีใช้ขนาดและสี

จดัการลาํดบัความเดน่ของถ้อยคํา 

 

 สีหน้าของความเบื่อหน่ายนีส้ามารถแสดงท่ีมาได้ในทันทีว่าเป็นเร่ืองการถูกใช้งาน 

(ทํางานบ้าน) เน่ืองจากสญัรูป (Icon) ผ้าขาวม้าพาดบา่อนัเป็น Representational Code ของชาวบ้าน 

พร้อมทัง้สายยางท่ีมีนํา้หยดแทนการทําสวน ไม้กวาดแทนการทําความสะอาดและถือพร้อมกันทัง้สอง

มือเสมือนทํางานแบบไม่ได้วางมือจากสิ่งใด พร้อมด้วยถ้อยคําในลกัษณะของการตดัพ้อด้วยวาจาแต่

ถูกจําลองขึน้ด้วยรหัสภาษาท่ีไม่ได้เคร่งครัดเร่ืองความถูกต้องเพียงแต่ให้สามารถอ่านออกเสียง

แบบเดิมได้เทา่นัน้ อยา่ง “ก็” เป็น “ก้อ” และ “ก”ู เป็น “ตรู” 
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 ชดัเจนอยา่งมากจากข้อความท่ีปรากฏคําสาํคญัวา่ “เบื่อ” ทําให้การตีความหมายยาก

ท่ีจะหนัเหไปในทิศทางอ่ืน รวมถึงมีการระบุถึงบุคคลเป้าหมายท่ีผู้ สง่กําลงักล่าวถึง ซึ่งประเด็นของ

สต๊ิกเกอร์ไลน์ตวัผู้วิจัยมีความเห็นว่าผู้ สง่ไม่จําเป็นต้องใช้สง่กับภรรยาเสมอไป แต่สามารถใช้สง่กับ

บุคคลอ่ืนอาทิเพ่ือนผู้ของตนเพ่ือแสดงอารมณ์ท่ีเป็นอยูใ่นขณะนัน้ก็ได้ ในสว่นตวัภาพแสดงถึงอารมณ์

ผ่านทางรหัสของสีหน้าและสญัรูปกลุ่มควนัท่ียังคงแทนการถอนหายใจรวมถึงไม่ถูกพืน้ท่ีสื่อความ

หมายถึงงานบ้านท่ีผู้สง่อาจกําลงัถกูใช้งานให้ทํางานบ้านโดยภรรยาของตนเอง แตอ่ยา่งไรก็ตามความ

พึงพอใจในการใช้งานของผู้สง่และบริบทของการสื่อสารท่ีกําลงัเผชิญอยู่ขณะนัน้จะเป็นตวัชีนํ้าแนว

ทางการใช้ร่วมด้วย 

 

 เห็นได้ว่าการแสดงทาสีหน้าของสต๊ิกเกอร์ไลน์ตวันีเ้ป็นการผสมผสานของอารมณ์ทัง้

สองแบบคืออารมณ์โกรธจากเส้นคิว้ แววตา และอาการเก็บกดจากเส้นโค้ง แทนดวงตาท่ีปิดสนิท 

ผนวกกบัรหสัทา่ทางท่ีชูมือท่ีกําหมดัขึน้พร้อมด้วยสญัลกัษณ์อารมณ์โกรธ ท่ีกระจายอยูร่อบตวั ในสว่น

ของข้อความนัน้สามารถอธิบายได้เป็นสองสว่นคือ “หยึ” เป็รการจําลองเสยีงขณะแสดงความรู้สึกเก็บ

กดกดดนัโดยอาศยัรหสัตวัสารเชิงเสมือน (Analogical Message Code) ในการประกอบสร้าง และอีก

ส่วนคือข้อความท่ีทําหน้ท่ีกํากับโดยเข้ารหัสภาษาพูดท่ีไม่ได้ให้ความสําคัญกับความถูกต้องทาง

ตวัสะกดอย่างใดเพียงแต่ให้สามารถออกเสียงก็ตามเดิมก็เพียงพออยา่ง “ก็” เป็น “ก้อ” เลย “ไรเลย” 

เป็น “ไรเลอ” 

 

 การเข้ารหสัด้วยสหีน้าของความเบื่อหนา่ยผนวกกบัทา่ทาง (Posture) การฟุมตใัลน

โต๊ะท่ีมีไยแมงมมุท่ีเป็นภาพแทนของความเก่าหรือถกูทิง้ร้างและต้นอ่อนของต้นไม้บนศีรษะพร้อม

ด้วยควาชราภาพของร่างกายรวมกนัเพ่ือแสดงความหมายถึงการรอคอยเป็นเวลาเนินนานท่ีมีรหสั

ไวยากรณ์ประกอบสร้างตวัสารมากํากบัอีกทีหนึง่ 
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 ในภาพนีมี้การระบุอย่างฉัเจาะจงถึงตวัคู่สนทนาคือ “เมีย” ซึงสะท้อนกลบัมาท่ีผู้ ใช้อีก

วา่ต้องอยูใ่นสถานะของผวัจึงสามารถใช้สต๊ิกเกอร์ไลน์ตวันีไ้ด้ ทัง้นีค้วามเบื่อหนา่ยถกูขยายความด้วย

ข้อความจากรหสัไวยากรณ์ท่ีกํากับตวัภาพ ไม่เพียงแต่ความเบื่อหน่ายเท่านัน้แต่การนําเสนอได้แฝง

ความเพลยีล้ากบัพฤติกรรมของเมียเก่ียวกบัการซือ้ของมากมายแตส่ามีต้องเป็นคนถือของเหลา่นัน้อัน

เห็นได้จากสญัรูป (Icon) ของถงุสนิค้าสแีดงจํานวนมากท่ีมีข้อความว่า “SALE” ปรากฎอยูซ่ึง่ผู้ใช้ต้อง

อ่านความหมายนีใ้ห้ออกด้วยจึงจะเข้าใจว่าถุงนีกํ้าลังสื่อความหมายอะไร และควาตลกยังถูก

สอดแทรกลงไปด้วยการใช้ปากคาบถุงเพราะมือทัง้สองข้างก็ถือจนเต็มไปหมด ท่ีน่าสนใจคือการใช้

รหสัเสือ้ผ้า (Clothes Code) ของเสือ้กล้ามกางเกงขาสัน้สะท้อนถึงชุดแบบพ่อบ้านท่ีไม่มีเวลาในการ

ดแูลตนเองและยงัแสดงถึงชนชัน้ท่ีอยูต่ํ่ากวา่อีกฝ่ายท่ีแม้ลาํบากใจแตก็่ทําอะไรไม่ได้ 

 

เช่นเดียวกับสต๊ิกเกอร์ไลน์ตัวนีท่ี้ใช้รหัสเสือ้ผ้าแบบเดียวกับภาพบนมาช่วยเสริม

สถานะของคาแรคเตอร์ รวมกบัสญัรูปของตระกร้าใสผ้่าสือ่ถึงการทํางานบ้าน สว่นการแสดงนหน้านัน้

ยงัคงเป็นอารมร์ของความเบือ่หนา่ยและความอดอัน้ใจและเหน่ือยหนา่ยใจจนต้องถอนหายใจออกมา

ผ่านสญัรูปกลุม่ควัน และท่ีมาของความเบื่อหน่ายนีถู้กแสดงด้วยข้อความท่ีประกอบสร้างจากรหัส

ไวยากรณ์ท่ียังคงใช้สีส้มมาเน้นคําสําคัญ (บ่นเก่ง) เช่นเดิม เม่ือพิจารณาความหมายในข้อความ

ทัง้หมดแล้วพบวา่ยงัแฝงการตดัพ้อและตอ่วา่เข้าไปด้วย 

 

 จากการวิเคราะห์สต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีแสดงเนือ้หาของความเบื่อหนา่ยพบวา่ มีสถานการณ์ เร่ือราว 

และเหตผุลหลากหลายท่ีทําให้ผู้สง่เกิดความเบื่อหนา่ย ท่ีแสดงให้เห็นวา่การสง่สต๊ิกเกอร์ไลน์แต่ละตวั

นัน้ต้องพิงพึงบริบทของการสื่อสารเสมอ ยิ่งความเบื่อหน่ายนีบ้ริบทยิ่งทวีความสําคญั เพราะสาเหตุ

เหลา่นัน้ถูกกํากบัด้วยรหสัไวยการณ์ท่ีประกอบสร้างข้อความเพ่ือมาทําหน้าท่ีบอกท่ีมาท่ีไปของความ

เบื่อหนา่ย หรือกลา่วโดยงา่ยคือข้อความเป็นตวับง่บอกวา่สต๊ิกเกอร์ไลน์นัน้ๆ กําลงัเบื่อหนา่ยเร่ืองอะไร 

ในข้อความยงัคงรูปแบบลายมือเขียน ข้อความยงัเป็นลกัษณะแบบภาษาพดูท่ีแฝงทัง้การตอ่วา่ ตดัพ้อ 

และเสียดสีเข้าไปผสมด้วยซึง่เป็นดงักฏเกณฑ์ในการเลือกใช้รหสัในการประกอบสร้าง แต่ผู้ รับจะเห็น

หรือรับรู้หรือไมข่ึน้อยู่กับประสบการณ์และความช่ําชองในการตีความหมายในเชิงลกึ ในสว่นตวัภาพ
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คาแรคเตอร์และสญัญะถกูประกอสร้างโดยการเลือกใช้รหสัท่ีอิงไปตามบริบทของความหมายเพ่ือทํา

หน้าท่ีเป็นสว่นเสริมอารมณ์ให้กบัภาพทัง้สหีน้า ทา่ทาง การแสดงออกตา่ง ๆ อยา่งไรก็ตามการปรากฏ

พร้อมกันของทัง้สองสื่อยังคงทําหน้าท่ีอย่างสอดผสานและสนับสนุนซึ่งกันและกันต่อไปในการสื่อ

ความหมายผา่นสต๊ิกเกอร์ไลน์ 

ลาํดบัถดัไปเป็นการอธิบายการใช้รหสัของสต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีแสดงเนือ้หาลกัษณะของการขอร้อง

ดงัท่ีปรากฏในภาพท่ี 4.42 

 

 
ภาพท่ี 4.42 การใช้รหสัของสต๊ิกเกอร์ไลน์ชุดน่ีคือผวัในระยะสานตอ่และถนอมรักษาความสมัพนัธ์

ระหวา่งบุคคลภาพท่ี 5 

 

จากภาพท่ี 4.42 เม่ือพิจารณาสต๊ิกเกอร์ไลน์ตวันีทํ้าให้เห็นวา่ต้องมีเหตกุารณ์หรือเร่ืองราวเกิด

ขึน้มาก่อนนีจ้นผู้สง่ต้องส่งสต๊ิกเกอร์ไลน์ตวันีไ้ปเพ่ือขอร้องคู่สนทนา ด้วยข้อความท่ีสื่อความหมาย

อย่างตรงตวัซึ่งใช้ขนาดเข้ามาช่วยเน้นคําสําคญั “ที” หมายถึงครัง้คราวท่ีจะกระทําอย่างใดอยา่งหนึง่ 

ในส่วนตัวภาพผู้สร้างใช้จุดสีดําแทนดวงตาท่ีมองไปด้านบนเสมือนการขอร้องอ้อนวอนพร้อมด้วย

ร่องรอยของหยดนํา้ตาท่ีเป็นรหัสนําเสนอ (Presentation Code) การร้องไห้ ในส่วนของท่าทาง 

(Posture) แสดงถึงอาการของความเก็บกดท่ีเห็นได้จากอาการกัดผ้า อีกทัง้ยังใช้เส้นหยักแบบไม่

ปะติดปะตอ่กันรอบตวัคาแรคเตอร์ด้วยประกอบสร้างด้วยรหสัการ์ตูน (Cartoon Code) ผ่านสญัญะ

ประเภทดชันี (Index) แสดงอาการตวัสัน่จากความเก็บกด  
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 ใช้ลกัษณะของแววตาให้คล้ายมีระเร่ือของนํา้ตาพร้อมด้วยเส้นหยกัท่ีให้ความรู้สึกไม่

มั่นคงอ่อนไหวเป็น Representational Code เพ่ือให้สอดคล้องกับภาพรวมของใบหน้า นอกจากนีย้งั

ใช้ทา่ทาง (Posture) ด้วยการชีนิ้ว้มาด้านหน้าเสมือนกนัสะกิดเรียกคูส่นทนา ซึง่จากภาพสต๊ิกเกอร์ไลน์

นัน้จะเห็นวา่ผู้สร้างใช้เส้นสเีหลอืงเป็นเคร่ืองหมายท่ีเน้นถึงการสมัผสั (Touching) ทัง้นีย้งัมีข้อความท่ี

สร้างด้วยรหสัภาษา (Language Code) ท่ียงัคงเร่ืองของขนาดอกัษรเน้นคําสาํคญัให้เน้นกวา่คําอ่ืน ๆ 

และเพ่ือทําหน้าท่ีกํากบัและเป็นตวัสารดงัเดิม 

 

  เห็นได้ว่าสีหน้าท่ีแสดงออกมานัน้มีทัง้อารมณ์ของความวิตกกังวลและความเศร้า

ปะปนกันไป เสริมด้วยสญัรูปหยดเหง่ือและท่าทางการนัง่ยอง ๆ ใช้นิว้ชีไ้ปยงัสิ่งท่ีต้องการซึ่งอยู่ในตู้

โชว์สินค้าท่ีนําเสนอด้วยสญัรูป (Icon) ด้านหลงัจะสามารถเข้าใจความหมายได้ทันทีเม่ือถอดรหสั 

(Decode) จากตวัสารทัง้หมด นอกจากนีย้งัเห็นได้วา่ผู้สร้างใช้เส้นสเีหลอืงสองเส้นไว้เหนือสิง่ท่ีอยู่ในตู้

เพ่ือแสดงความโดดเด่นแล้วนําสายตาของผู้ดู ในสว่นของข้อความแสดงความต้องการอย่างตรงตัว

และเสริมสส้ีมลงไปยงัคําสาํคญัท่ีวา่ “อยากได้” เพ่ือให้ผู้ รับสารสามารถเข้าใจเจตนาได้อยา่งชดัเจน 

 

 ในมุมมองของผู้ วิจัยมีความเห็นว่าสต๊ิกเกอร์ไลน์ตัวนีส้ามารถใช้เป็นภาพเหตุการ

ตอ่เน่ืองจากสต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีแสดงการขอร้องภาพบนได้ แตท่ัง้นีผู้้ ใช้เองสามารถพิจารณาและตดัสินใจ

ตามความเหมาะสมด้วยตวัเองได้เช่นกัน เห็นชัดว่านอกจากข้อความท่ีแสดงการขอร้องแล้วตัวภาพ

เป็นดัง่ตวัขยายอารมณ์ให้เห็นถึงขัน้ของการวิงวอน โดยสหีน้าแสดงถึงอารมณ์ของความเศร้า และรหสั

ท่าทางท่ีใช้การหมอบกราบท่ีในสงัคมไทยจะใช้กับบุคคลท่ีสงูสง่อย่างยิ่งเท่านัน้ แต่ถูกนํามาเป็นรหสั

ในการประกอบสร้างให้เกิดความหมายสอดคล้องไปกบัข้อความ รวมถงึเส้นโค้งท่ีจากรหสัการ์ตูนแทน

การเคลื่อนไหวของลําตัว และยังแสดงให้เห็นอีกว่าการใช้สต๊ิกเกอร์ไลน์ตัวนีจํ้าเป็นต้องมีเร่ืองราว

เกิดขึน้ก่อนหน้าเสมอเพราะจะเป็นดงัตวับง่บอกวา่การเร่ืองร้องนีเ้ป็นการขอร้องในเร่ืองอะไร 
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หากเปรียบเทียบกับสต๊ิกเกอร์ไลน์ตัวท่ีผ่านมาจะเห็นถึงรหัสของสีหน้าท่ีแตกต่าง

ออกไป คือสหีน้าของความสขุผ่านดวงตาและรอยยิม้ ประกอบกบัรหสัทา่ทาง (Posture) ซึง่อาศยัการ

แสดงทางเชิงสญัลกัษณ์ภายใต้รหสัทางวฒันธรรมไทย (Thai Culture Code) ของการพนมมือไหว้บน

ท่านัง่ยองๆ ทัง้นีผู้้สร้างไม่ได้ใช้ข้อความมากํากับว่าการไหว้นัน้สื่อถึงโอกาสใด แตใ่ช้ข้อความด้วยคํา

สาํคญัท่ียงัเน้นด้วยสส้ีมวา่ “ไหว้” มาขยายความกิริยาอีกชัน้หนึง่ซึง่โอกาสในการใช้งานนัน้จึงเป็นเร่ือง

ของผู้ ใช้เองว่าจะใช้ในโอกาสหรือบริบทซึ่งสามารถใช้ได้ทัง้การขอร้องหรือขออภัยก็ได้ ในส่วนของ

เส้นตรงนัน้ใช้รหสัของการตูน (Cartoon Code) สร้างเป็นเส้นแทนการเคลือ่นไหวค้ลายการยอ่ตวัลงนัง่

ยอง ๆ ขณะแสดงการไหว้  

 

 มีความแตกตา่งจากสต๊ิกเกอร์ไลน์ตวัอ่ืน ๆ โดยเฉพาะลกัษณะของการแสดงความกลวั

แต่ต้องแสดงความกล้าออกมาเพ่ือทําการขอร้อง ความชดัเจนด้วยรหสัสีหน้าท่ีผ่านการเข้าด้วยลาย

เส้นตรงแทนคิว้ท่ีหวัคิว้ยกสงู หางคิว้กดลงต่ํา ปากยิม้แบบแหย ๆ ทา่ทางท่ีชูมือขึน้มาแสดงสญัลกัษณ์ 

ok เพ่ือโน้มน้ามใจอีกฝ่ายหนึ่ง นอกจากนีย้ังใช้สัญรูปเป็นตัวบางบอกถึงเวลาในยามวิกาลด้วย

พระจนัทร์ ดวงดาว และสเีทาเข้มจากฟา้ท่ีมืด นอกจากนีย้งัเห็นได้ว่ามีการสร้างเส้นโค้งบริวณแขนทัง้

สองข้างด้วยรหัสการ์ตูน (Cartoon Code) แทนอาการตัวสัง่จากความกล้า ๆ กลวั ๆ  ในส่วนของ

ข้อความนัน้ชัดเจนว่าเป็นการนํารหัสภาษาพูดมาประกอบสร้างในรูปแบบภาษาเขียนท่ีใช้รหัส

ไวยากรณ์มาจัดการท่ีเร่ิมด้ตด้วยเสียง “เอ่อ” คล้ายการลงัเลก่อนเอ่นสิ่งท่ีต้องการออกไป จากการ

วิเคราะห์ผู้วิจยัมีความเห็นวา่การขออกไปข้างนอดนัน้นอกจากแสดงขอร้องในการออกจากสถานท่ีแล้ว

ยงัสามารถใช้ในการขอร้องให้การสนทนาดงักลา่วจบลงก่อนและคอ่ยกลบัมาใหม่หลงัจากภารกิจด้าน

นอกเรียบร้อยแล้ว 

 

 จากการวิเคราะห็การใช้รหัสของสต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีแสดงการขอร้องพบว่า บริบทเป็นตัว

กําหนดการใช้รหัสในการประกอบสร้าง ซึ่งรหสัดงักล่าวอิงมาจากรหัสของธรรมเนียมปฏิบัติในการ

วางตวัเม่ือต้องแสดงการขอร้องจากบุคคลอ่ืนในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ซึ่งจากการวิเคราะห์พบแล้วว่าตัว

ข้อความเป็นตวัชีนํ้าว่าการขอร้องในแต่ละตวั (สต๊ิกเกอร์) นัน้ควรใช้ในโอกาสหรือสถานการณ์อะไร 



 154 

ดงันัน้การแสดงออกจึงต้องแสดงถึงความเศร้า ความกงัวล เพ่ือเรียกร้องให้เกิดความนา่สงสารหรือน่า

เห็นใจ กิริยาทา่ทางต้องแสดงออกอยา่งสภุาพ ข้อความต้องแสดงถึงความนอบน้อม และกดตนเองให้

อยู่ต่ํากว่าคู่สนทนาเพ่ือเรียกร้องความเห็นใจและยินยอมหรืออนุญาติให้กระทํา ให้กระทําอยา่งท่ีผู้สง่

ต้องการ ดงันัน้บริบทของการขอร้องจึงกลายเป็นรหสัท่ีใช้ในการประบอกสร้าง 

 

 

ลําดบัถัดไปเป็นการอธิบายการใช้รหสัของสต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีแสดงเนือ้หาลกัษณะของการออก

คําสัง่ดงัท่ีปรากฏในภาพท่ี 4.43 

 

 
ภาพท่ี 4.43 การใช้รหสัของสต๊ิกเกอร์ไลน์ชุดน่ีคือผวัในระยะสานตอ่และถนอมรักษา

ความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลภาพท่ี 6 

 

 จากภาพท่ี 4.43 รหัสของการแสดงสีหน้า (Facial Expression Code) สื่อความหมายถึง

อารมณ์ของความโกรธอยา่งชดัเจนโดยการใช้เส้นตรงแนวทแยงสร้างคิว้ท่ีเชิดสงูหวัคิว้กดลงต่ํา ผสม

กบัความเบื่อหนา่ยด้วยตาปรือ สว่นปากท่ีอ้านัน้ผู้วิจยัมีความเห็นผู้สร้างต้องการแสดงแทนการอ้าปาก

เพ่ือกล่าวข้อความ ในส่วนของท่าทางนัน้เข้ารหัสด้วยภาษามือแสดงการชีห้น้าเพ่ือแสดงถึงการ

กลา่วถึงตวัเองและเป็นการยํา้เตือนถึงสถานะตนเองด้วย รวมถึงรหสัไวยากรณ์ประกอบสร้างข้อความ

เพ่ือทําหน้าท่ีในการกํากับความหมาย เม่ือถอดรหสัจากตวัสารทัง้หมดสามารถเข้าใจความหมายถึง

การออกคําสัง่และให้ทําตาม รวมถึงแฝงการตอ่วา่คูส่นทนาร่วมด้วย 
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 เม่ืออ่านความหมายของสต๊ิกเกอร์ไลน์สามารถเข้าใจถึงอารมณ์ของความไม่พอใจท่ี

เกิดขึน้จนต้องออกคําสัง่ผา่นทางข้อความท่ีปรากฏซึง่ผู้สร้างใช้รหสัของการแสดงสหีน้าท่ีแสดงออกทัง้

ความหงุดหงิดและความเรียบเฉย มีสีแดงท่ีปรากฏนัน้สื่อถึงความมึนเมาเล็ก ๆ จากการด่ืมสุราท่ี

นําเสนอด้วยสญัรูปของขวดและแก้ว รวมถึงไฟหลากสด้ีานหลงั พืน้หลงัสเีทา แสดงถึงสถานท่ีประเภท

ผบัหรือบาร์ พร้อมด้วยรหสัไวยากรณ์ท่ีประกอบสร้างข้อความท่ีกํากับภาพและสามารถเป็นตัวสาร

สาํหรับให้ผู้สง่ทําการสง่ข้อความนีอ้อกไปแสดงถึงความต้องการให้อีกฝ่ายยอมกระทําตามท่ีตนเอง (ผู้

สง่) ต้องการ  

 

 ลักษณะของการแสดงสีหน้าในสต๊ิกเกอร์ไลน์แสดงความเบื่อหน่ายด้วยการเข้า

รหสัผา่นลายเส้นแบบเดียวกบัท่ีผู้วิจยัได้อธิบายมาแล้ว แตเ่น่ืองจากความหมายท่ีถกูถ่ายทอดผา่นรหสั

ไวยากรณ์แสดงถึงลกัษณะของความรําคาญอีกฝ่ายหนึ่งท่ีอาจเป็นในเร่ืองของการโดนฝากซือ้ของหรือ

การถดูขอร้องให้ซือ้ของตา่ง ๆ ให้โดยใช้สญัรูปของแผงขายผกัท่ีปักด้วยปา้ยท่ีมีคําว่า “SALE” ในสว่น

ของข้อความนัน้สามารถใช้ได้ทัง้การออกคําสัง่รวมถึงการปฏิเสธไม่กระทําตามท่ีอีกฝ่ายขอร้อง โดยใช้

เสยีง “ห”ึ ด้วยรหสัตวัสารเชิงเสมือน (Analogical Message Code) แสดงความไม่พอใจ และเสยีงนัน้

ถูกประกอบสร้างด้วยรหัสไวยากรณ์ (Language Code) รวมกบัเคร่ืองหมายทางภาษา (!) เน้นการ

ออกเสยีงจากผู้อ่าน รวมถึงข้อความท่ีวา่ “ซือ้เองดิ” แสดงถึงการปฏิเสธและออกคําสัง่และใช้ปัดความ

ต้องรับผิดชอบไปพร้อม ๆ กนั 

 

จากการวิเคราะห์สต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีแสดงเนือ้หาในการออกคําสัง่พบวา่ต้องมีเร่ืองราวหรือเนือ้หา

เกิดขึน้ก่อนหน้าทัง้สิน้เพ่ือให้สต๊ิกเกอร์ไลน์เหล่านีส้ามารถแสดงเนือ้หาได้อย่างครบถ้วน ในส่วน

ข้อความยงัคงแสดงให้เห็นถึงการทําหน้าท่ีท่ีสาํคญัในการกบัความหมายและความสามารถในการเป็น

ตัวสารเพ่ือสื่อความหมายต่อไปโดยสามารถแฝงเจตนาต่าง ๆ ลงไปมากกว่าหนึ่งเจตนาซึ่งแล้วแต่

มุมมองของผู้ ส่งเอง ส่วนตวัภาพคาแรคเตอร์ถูกเข้ารหัสด้วยสีหน้าท่ีแสดงอารมณ์เชิงหงุดหงิดท่ี
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สามารถมองเป็นความโมโหหรือความไม่พอใจก็ได้ และท่าทางและสญัญะนัน้ทําหน้าท่ีเสริมไปกับสี

หน้า 

ลาํดบัถดัไปเป็นการอธิบายการใช้รหสัของสต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีแสดงเนือ้หาลกัษณะของการเสียดสี

หรือเยาะเย้ยดงัท่ีปรากฏในภาพท่ี 4.44 

 
ภาพท่ี 4.44 การใช้รหสัของสต๊ิกเกอร์ไลน์ชุดน่ีคือผวัในระยะสานตอ่และถนอมรักษา

ความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลภาพท่ี 7 

 

 อารมณ์ของความเจ้าเลห์่ถูกนํามาผสมกับอารมณ์สขุในลกัษณะของความร่าเริง (Joy) ด้วย

เส้นโค้งของปากท่ีแสดงอาการยิม้พร้อมสายตามองด้านบนและท่าทาง (Posture) ของการกระโดด 

โดยผู้สร้างใช้เส้นตรงใต้หว่างขาเป็นดัชนี (Index) แสดงการเคลื่อนไหว (Action Line) ประกอบเข้า

กับสัญญะประเภทสัญรูป (Icon) ของไม้ปัดฝุ่ น (ไม้ขนไก่ ) และตะกร้าท่ีเป็นรหัสภาพแทน 

(Representational Code) ของงานบ้าน เม่ือศกึษายงัพบอีกวา่มีการใช้รหสัมขุตลก (Gag Code) ของ

ความขดัแย้ง (The Reverse) ท่ีเพศชายกลายเป็นผู้ รับผิดชอบงานบ้านพร้อมด้วยข้อความท่ีประกอบ

สร้างจากรหสัทางภาษา (Language Code) ท่ีเน้นยํา้และบง่บอกถึงท่ีมาของอารมณ์ร่าเริง นอกจากนี ้

ในข้อความนัน้ได้แสดงถึงสถานะของผู้ ใช้ได้เป็นอย่างดี เพราะคําว่า “ผวั” และ “เมีย” เป็นการสื่อถึง

ความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลสองคนท่ีใกล้ชิดมากกวา่บุคคลทัว่ไป 
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 ลกัษณะของการล้อเลียนผู้ รับสารยงัแสดงออกมาในสต๊ิกเกอร์ไลน์ตวันีจ้ากทัง้ตวัภาพ

และตวัข้อความ โดยใช้ลกัษณะของการสมสณัฐานจากความแก่ชราของคนท่ีผมจะเปลี่ยนเป็นสขีาว 

(หงอก) ผิวหนงัเหยี่ยวยน่ท่ีเห็นได้จากการเข้ารหสัผา่นลายเส้นบนใบหน้า ทา่ทางการยืนหลงัคร่อมต้อง

อาศยัไม้เท้าพยงุตวัพร้อมด้วยข้อความท่ีเข้ารหสัด้วยภาษาพดูอย่างเห็นได้ชัดจากคําว่า “เด๋ียว” เป็น 

“เดว๋” ท่ีดดัแปลงตวัสะกดไปแตย่งัคงเข้าใจความหมายถึงคํา ๆ เดิมจากผู้ใช้ และใช้รหวัของขนาดและ

สสีนัมาเน้นคําสาํคญัในข้อความ (Keyword) (แก่ไว) และข้อความท่ีแทนเสยีงหวัเราะแบบเยาะเย้ย (ฮึ) 

ท่ีอิงตามรหสัตวัสารเชิงเสมือน (Analogical Message Code)  เม่ือพิจารณาจากความหายในภาพนี ้

จะพบว่าอาการแก่นัน้เป็นเพียงการล้อเลียนถึงพฤติกรรมของอีกฝ่ายและเป็นการแฝงการต่อว่าและ

เรียกร้องให้ยติุการบน่ก็ได้ 

 

 นอกจากการเสียดสีแล้วผู้วิจยัยงัมีความเห็นว่าสต๊ิกเกอร์ไลน์ตวันีไ้ด้แฝงการแดกดนั

เข้าไปด้วย เพราะข้อความท่ีเห็นนัน้เป็นเหมือนการท่ีผู้สง่ช่ืนชมตนเองและเป็นการบอกให้คูส่นทนาเห็น

ในความดีของตนเอง เม่ือสงัเกตจะพบวา่ข้อความนัน้มีสองสว่น สว่นแรกไปปรากฏร่วมกบัตวัภาพท่ีอยู่

บนผ้าคาดศีรษะท่ีมีคําวา่ “ผวัดีเดน่” แสดงถึงสถานะของผู้สง่ และสว่นท่ีสองปรากฏด้านข้าง (ดีแบบนี ้

หาท่ีไหนไม่ได้แล้วนะ) โดยสามารถใช้เป็นคําแทนการพิมพ์ได้ ซึ่งยงัคงเห็นการนําสีส้มมาช่วยในการ

เสริมให้ดูเด่นกว่าคําอ่ืน ในสว่นของตวัภาพผู้สร้างใช้รหสัของสีหน้าท่ีแสดงความเบื่อหน่ายและความ

เหน่ือยล้าจากสญัรูปหยดนํา้แทนเหง่ือ ผนวกรหสัเสือ้ผ้าท่ีสวมเสือ้กล้ามกางเกงขาสัน้แสดงถึงความ

เป็นพ่อบ้านท่ีต้องทํางานบ้านต่าง ๆ อย่างการซักผ้าท่ีเห็นได้จากกะละมังและผงซักฟอก สรุปคือ

ข้อความเป็นตวัแสดงให้เห็นถึงเจตนาของการเสียดสท่ีีต้องการบอกนยั ๆ วา่สามีดี ๆ แบบนีน้ัน้หายาก

และไม่ควรเสยีไป 

 

การเยาะเย้ยด้วยท่าทางการล้อเลียนคู่สนทนาถูกนําเสนอด้วยใบหน้าให้เกิดความ

ตกขบขนัอยา่งการทําตาเหล ่ดงึแก้ม แลบลิน้ ผสานกบัถ้อยคําท่ีใช้รหสัตวัสารเชิงเสมือน (Analogical 
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Message Code) แทนเสียงท่ีใช้ล้อเลียน (บู) และใช้ “~” เพ่ือแสดงถึงการลากเสียงให้ยาวออกไป 

รวมถึงข้อความท่ีประกอบสร้างจากรหัสไวยากรณ์ท่ีใช้จําลองเสียงท่ีพูดออกมาซึ่งเห็นถึงการ

ปรับเปลี่ยนตวัสะกดจาก “ยาย” เป็น “ยยั” ท่ีสื่อถึงการเรียกบุคคลท่ีเป็นเพศหญิงและใช้คําวา่ “ขีบ้่น” 

ชีใ้ห้เห็นพฤติกรรมของการชอบบน่ให้เกิดความรําคาญ  

  

 จากการวิเคราะห์สต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีแสดงเนือ้หาของการเสียดสีเยาะเย้ยพบว่าสว่นสําคัญของ

ความหมายอยู่ท่ีข้อความท่ีประกอบสร้างจากรหัสไวยากรณ์อย่างชัดเจน เพราะหากปราศจากตวั

ข้อความไปตวัภาพจะสื่อควาหมายได้ในระดบัหนึ่งเท่านัน้ การท่ีมีข้อความปรากฏพร้อมตวัภาพและ

ทําหน้าท่ีอย่างสนบัสนุนกันจึงสง่ผลให้ควาหมายชัดเจนยิ่งขึน้ และการด้วยบริบทของการเสียดสีนี ้

กลายเป็นตวัครอบการเลอืกใช้รหสัของผู้สร้างเพ่ือให้สอดคล้องกบัไปความหมายในข้อความ 

 

 สาํหรับสต๊ิกเกอร์ไลน์ชุด “น่ีคือผวั” ท่ีอยูใ่นระยะของการสานตอ่และถนอมรักษาความสมัพนัธ์

หลงัจากวิเคราะห์การใช้รหสัในการประกอบสร้างทําให้พบถึงรูปแบบการนําเสนอท่ีหลากหลายเพ่ือให้

ผู้สง่สามารถนําไปใช้ได้ในสถานการณ์ทางการสื่อสารท่ีแตกต่างกันออกไป โดยสถานการณ์เหลา่นัน้

กลายเป็นตวับริบทท่ีครอบงําตวัเนือ้หาสาระและกลายเป็นกฏเกณฑ์ในการเลือกใช้รหัสมาประกอบ

สร้างสต๊ิกเกอร์ไลน์ให้สอดรับไปกับเนือ้หาในข้อความ แม้ว่าสต๊ิกเกอร์ไลน์ในชุดนีมี้การแสดงเนือ้หา

ออกมาในเชิงลบบ้าง อาทิ ความเบื่อหนา่ย แตอ่ยา่งไรก็ตามต้องยอมรับวา่ในบริบทของความสมัพนัธ์

แบบคู่รักนัน้ความรู้สกึนีส้ามารถเกิดขึน้ได้ตามปกติ แต่เม่ือพิจารณาความหมายในเชิงลกึแล้วความ

เบื่อหนา่ยเหลา่นัน้ล้วนเกิดจากการท่ีผู้สง่พยายามเข้าไปมีสว่นร่วมในกิจกรรมของผู้ รับ หรือการท่ีผู้ รับ 

(คู่สนทนา) พยายามเข้ามามีสว่นร่วมในกิจกรรมของผู้สง่ทัง้สิน้ ซึ่งจุดนีแ้สดงให้เห็นถึงการเอาใจใส่

ระหว่างผู้สง่และผู้ รับในฐานะแฟนหนุ่มแฟนสาวและหรือสามีภรรยาท่ีพงึปฏิบติัต่อกนัตามธรรมเนียม

ปฏิบติัจนกลายเป็นการเลอืกใช้รหสัในการประกอบสร้างสต๊ิกเกอร์ไลน์ตามท่ีเห็นได้จากกรวิเคราะห์ 

 

5.3 การใช้รหสัของสต๊ิกเกอร์ไลน์ในระยะยติุสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล 

 

 จากการพิจารณาสต๊ิกเกอร์ไลน์ชุด “น่ีคือผวั” พบสต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีสามารถใช้ในระยะการ ยุติ

ความสมัพนัธ์  แต่ทัง้นีผู้้ วิจัยมีความเห็นว่าการยติุความสมัพนัธ์ทางไลน์นัน้เป็นเพียงช่วงครัง้คราว

เท่านัน้ ยิ่งเป็นบริบทของคู่รักแล้วจึงเป็นเร่ืองยากท่ีตัดขาดทางความสมัพันธ์แบบหมดสิน้ สําหรับ

สต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีผู้วิจยัพบนัน้มีทัง้สิน้ 2 ตวั จาก 40 ตวัตามท่ีปรากฏในภาพท่ี 4.45 



 159 

  

 

 
ภาพท่ี 4.45 การใช้รหสัของสต๊ิกเกอร์ไลน์ชุดน่ีคือผวัในระยะยติุความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล 

 

 จากภาพท่ี 4.45 เส้นตรงท่ีประกอบสร้างรูปทรงของคิว้แสดงความโกรธมาพร้อมกับท่าทางท่ี

เสมือนขึน้มาอุดหสูือ่ความหมายเป็นนยัถึงความไม่ต้อกการฟังหรือได้ยินหรือรับรู้อะไรจากอีกฝ่าย เม่ือ

พิจารณาในจัวข้อความเห็นถึงความสอดคล้องกันของสื่อทัง้สอง (ภาพและข้อความ) โดยข้อ

ความสามารถอธิบายเป็นสองสว่น ในสว่นแรกคือคําว่า “งด” ท่ีผนวกรวมไปกับตวัภาพ ถูกเข้ารหัส

ภาษาเขียนแบบแผ่นป้ายวงกลมพืน้หลงัสีขาวคาดด้วยเส้นสีแดงตามรหสัของป้ายจราจรท่ีสื่อถึงการ

ห้ามกระทําตามคํานัน้ ๆ (ห้ามบน่)  ด้านบนมีขีดสองเส้นสเีหลอืงท่ีเกิดจากรหสัการ์ตนูมานําสายตาให้

เกิดความโดดเดน่ สว่นท่ีสองคือข้อความท่ีกํากับและเป็นตวัสารของสต๊ิกเกอร์ซึง่ยงัเห็นการใช้สีสมใน

คําว่า “ไม่บ่น” ให้เด่นกว่าคําอ่ืน แต่อย่างไรก็ตามจะเข้าใตความหมายอย่างสมบูรณ์ก็ต้องอ่าน

ข้อความทัง้หมดให้ครบถ้วน สาํหรับสต๊ิกเกอร์ไลน์ตวันีส้ามารถใช้ในการตอ่วา่และขอให้อีกฝ่ายเลิกบ่น

หรือก่อความรําคาญในการสนทนารวมถึงขอยติุการสนทนาไว้เพียงชัว่คราวได้ 

 

 เช่นเดียวกบัสต๊ิกเกอร์ไลน์ตวันีท่ี้แสดงความไม่พอใจจากการถกูตามบอ่ย ๆ  ซึง่สามารถ

เข้าใจความหมายได้จากข้อความท่ีเกิดจากการรหัสทางไวยากรณ์ (Language Code) สร้างเป็น

ประโยคคําถามท่ีแฝงการต่อว่าและการสัง่ไปพร้อม ๆ กัน ทัง้นีใ้นตวัภาพนอกจากรหสัสีหน้าท่ีแสดง
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ความโกรธแล้วยงัเห็นถึงการใช้รหสัท่าทางและสญัรูปของควนัท่ีออกจากหูสือ่ถึงอาการโกรธแบบควนั

อกหู และโทรศพัท์มือถือท่ีหน้าจอแตกร้าวและเส้นหยักรอบเคร่ือง (โทรศพัท์) ท่ีเกิดจากรหสัการ์ตูน

แทนรอยร้างจากแรงบีบท่ีมาจากความโมโห  

 

 จากการวิเคราะห์การใช้รหสัของสต๊ิกเกอร์ไลน์ในระยะยุติความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลพบว่าสี

หน้าแสดงในทิศทางเชิงลบอยา่งชดัเจนโดยเฉพาะอารมณ์โกรธหรือไม่พอใจจากการถกูกระทําอย่างใด

อย่างหนึง่โดยผู้สร้างนํารหสันีม้าประกอบสร้าง นอกจากนีเ้หตุการท่ีสง่ผลให้เกิดความไม่พอใจยงัยํา้

เตือนให้เห็นว่าการใช้สต๊ิกเกอร์ไลน์แต่ละตวันัน้ต้องพงึพิงบริบทหรือเร่ืองราวประกอบด้วย นอกจากสี

หน้าแล้วยงัมีการใช้รหสัทางไวยากรณ์ในการประกอบสร้างข้อความเพ่ือทําหน้าท่ีกระชบัความหมาย

ของสต๊ิกเกอร์ไลน์ดงัเดิม 
 
 

สรุปการใช้รหสัของสต๊ิกเกอร์ไลน์เพ่ือการสือ่สารระหวา่งบุคคล 

  

จากการวิเคราะห์สต๊ิกเกอร์ไลน์ทัง้ 5 ชุดพบวา่ผู้สร้างแตล่ะคนตา่งมีกฎเกณฑ์และกติกาในการ

ประกอบสร้างเป็นของตนเองโดยอิงจากลกัษณะของกลุม่ผู้ ใช้ (User) ซึ่งมีผลต่อการคิดและออกแบบ

คาแรคเตอร์เพ่ือให้สอดคล้องกบัลกัษณะความเป็นตวัแทน (Represent) ของผู้ใช้งานในฐานะผู้สง่สาร 

จากการศกึษาทําให้พบวา่คาแรคเตอร์ในสต๊ิกเกอร์ไลน์ชุด “หมีขอ”  และ ชุด“หวักลมดุ๊กด๊ิก”  

  ผู้ สร้างไม่ได้จํากัดอย่างเฉพาะเจาะจงว่าผู้ ใช้ต้องเป็นเพศชายหรือหญิง ลักษณะของ

คาแรคเตอร์จึงแสดงถึงความเปิดกว้างผู้ ใช้งานเป็นผู้ กําหนดตามใจของตนเองโดยจะเห็นได้ว่า

คาแรคเตอร์ทัง้สองไม่มีเสือ้ผ้าหรือลกัษณะท่ีบ่งบอกเพศเข้าไปเป็นสว่นประกอบใด ๆ แตกต่างจาก

คาแรคเตอร์ในสต๊ิกเกอร์ไลน์ชุด “ น่ีแฟนนะ”  “ น่ีเมียนะ” และ “ น่ีคือผัว” 

 ท่ีผู้ สร้างได้กําหนดตัง้แต่กระบวนการประกอบสร้างว่าต้องการถ่ายทอดความหมาย

ผ่านสญัรูปแสดงถึงเพศชายและหญิงโดยใช้ลกัษณะทางกายภาพอาทิ ทรงผม เคร่ืองนุ่งห่ม ลกัษณะ
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อาการท่ีนําเสนอความเป็นตวัแทนของผู้ ใช้งาน ทัง้นีค้าแรคเตอร์ทัง้สามยงัอยู่ภายใต้บริบทของคู่รักท่ี

สะท้อนถึงระดับของความสมัพันธ์ท่ีแนบชิดของผู้ ทําการสื่อสารในโลกแห่งความจริงซึ่งผู้ สร้างได้

กําหนดไว้ในช่ือผลงานและเนือ้หาสาระท่ีแสดงออกมาผา่นข้อความท่ีกํากบัภาพ   

 

ตามท่ีผู้วิจยัได้แสดงรายละเอียดเก่ียวกบัข้อมลูสต๊ิกเกอร์ไลน์ทัง้ 5 ชุดวา่ เป็นสนิค้าท่ีได้รับการ

จัดอันดบัยอดนิยม และเป็นส้นค้าในลกัษณะการซือ้ขาย (Selling) ดงันัน้ผู้ ใช้ต้องมีความพึงพอใจใน

ตัวสินค้า (สต๊ิกเกอร์ไลน์) เสียก่อนเพ่ือเป็นอีกแรงกระตุ้ นให้เกิดการซือ้มาติดตัง้บนอุปกรณ์ แม้

การศึกษาครัง้นีไ้ม่ได้มีสว่นเก่ียวข้องกับเร่ืองของการตลาดหรือศึกษาในประเด็นของการซือ้ขาย แต่

ข้อมูลประเภทผลงานสต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีนํามาศึกษาครัง้นีมี้ความสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ณัฐ

ภรณ์ มหาวีรวฒัน์ ท่ีศึกษาในเร่ืองลกัษณะสต๊ิกเกอร์ไลน์กับการบอกต่อแบบปากต่อปากผ่านระบบ

อินเตอร์เน็ตและความตัง้ใจซือ้ของผู้ บริโภค คือ ผู้ ซือ้สต๊ิกเกอร์ไลน์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงท่ีมัก

พิจารณาสต๊ิกเกอร์ไลน์ในรูปแบบผู้หญิง หากเป็นสตัว์มักพิจารณาสต๊ิกเกอร์ไลน์รูปแบบแมวหรือหมี 

ในส่วนของลกัษณะนิสยัชอบลกัษณะทะเล้นหรือกวนและลกัษณะนิสัยขีอ้้อน ส่วนข้อความชอบ

สต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีมีข้อความตามสมยันิยม  

จากสต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีนํามาศึกษานัน้จึงเห็นการนําเสนอด้วยคาแรคเตอร์เพศหญิงท่ีชัดเจนถึง

สองชุด (น่ีแฟนนะ และ น่ีเมียนะ) ในขณะมีสต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีนําเสนอด้วยเพศชายเพียงชุดเดียว (น่ีคือ

ผวั) และสต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีไม่ได้ระบุเพศอยา่งชัดเจนจํานวน 2 ชุด (หมีขอ และ หวักลมดุ๊กด๊ิก) ซึง่หนึง่ใน

นัน้ถกูนําเสนอด้วยคาแรคเตอร์ของสตัว์อยา่งหมี 

 

ทัง้นีจ้ากการศึกษายงัพบอีกว่า สต๊ิกเกอร์ไลน์สว่นใหญ่มีข้อความ (Text) ในรูปแบบอักขระ

ภาษาไทยควบคู่กับกับตัวภาพ ซึ่งแสดงถึงการแลกเปลี่ยนด้วยระบบสัญลักษณ์ (Symbolic 

Interaction) อันสะท้อนถึงความเป็นพวกพ้องของการยึดถือระบบระเบียบภายใต้สงัคมเดียวกันท่ี

ผู้สร้างใช้นํามาใช้ในรูปแบบตวัสาร (Message) เพ่ือกํากับความหมายและความสะดวกของผู้ ใช้งาน 

นอกจากนีย้งัแสดงถึงการกระชบัเนือ้หาไม่ให้สะเปะสะปะ มากหรือน้อยเกินกวา่ความตัง้ใจของผู้สร้าง

และผู้สง่สารเอง 

 

สําหรับสต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีนํามาศึกษาเห็นได้ว่าเป็นการผสมผสานระหวา่งสื่อภาพและสือ่อกัษร 

ให้มีความหมายท่ีชัดเจน สําหรับสื่อภาพถือได้ว่าใช้รหัสการ์ตูนเป็นรหัสตัวหลกัประกอบขึน้จาก

ลายเส้นแบบตา่ง ๆ เพ่ือลอกเลยีนแบบรูปร่างรูปทรงของมนษุย์ผา่นตวัคาแรคเตอร์เพศชาย หญิง และ



 162 

สตัว์ โดยรายละเอียดถูกลดทอนสว่นท่ีไม่จําเป็นออกไปแต่ยังสามารถแสดงให้เห็นได้ว่าสว่นใดเป็น

ใบหน้าและลาํตวั รวมถึงการทําให้คาแรคเตอร์มีลกัษณะท่ีผิดแปลกไปจากธรรมชาติ เช่น ศีรษะท่ีโตก

วา่ลาํตวั ดวงตาท่ีใหญ่กว่าสว่นอ่ืนของใบหน้า สอดคล้องกบัแนวคิดเร่ืองรหสัของการ์ตนูของ Randall 

P. Harrison (อ้างใน ประสพโชค, 2540) ถึงความหักเหจากความเป็นจริงของการ์ตูนทัง้ 2 แบบคือ

ความเรียบง่ายและความเกินจริง (Exaggerate) การลอกเลยีนแบบจากความเหมือนนัน้แสดงให้ว่า

ผู้สร้างใช้รหสัตวัสารเชิงเสมือน (Analogical Message Code) ท่ีเกิดจากประสบการณ์และการสงัเกต

ของตนเองมาร่วมในการประกอบสร้างระหว่างตวัหมาย (Signifier) กับตวัหมายถึง (Signified) เช่น 

เพศชายผมสัน้ เพศหญิงผมยาว หมี (สตัว์) หูตัง้ตวัอ้วน และด้วยสาระสําคญัของสต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีทํา

หน้าท่ีแสดงอารมณ์ของผู้สง่จึงปรากฏการประกอบสร้างสีหน้าด้วยรหสัของการแสดงสีหน้า (Facial 

Expression Code) ท่ี Spitz และ Wolf (1946) เช่ือว่าเป็นการตอบสนองทางใบหน้าต่ออารมณ์ต่าง ๆ  

ซึ่งเป็นมาตัง้แต่กําเนิด (Inner reaction) โดยการแสดงสีหน้านัน้ความสมสณัฐาน (Isomorphism) 

จากความเหมือนเช่นเดิม อาทิ 

 

สหีน้าในอารมณ์ของความสขุ ความร่าเริง หรือสดใส  

 
 

สหีน้าในอารมณ์โกรธ หงดุหงิด หรือไม่พอใจ 

 
 

สหีน้าในอารมณ์เศร้าหรือเสยีใจ 

 
 

 สหีน้าในอารมณ์กลวัหรือกลวัใจ 
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 ลายเส้นแบบต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้นัน้ถูกเข้ารหสัเพ่ือสร้างความหมายทางภาวะอารมณ์ท่ีผู้ ใช้งาน

สามารถเลือกสรรและสง่ไปยงัคู่สนทนาเพ่ือแสดงความรู้สกึในสถานการณ์นัน้ ๆ  ของตนเอง นอกจาก

รหสัของสหีน้าแล้วในสต๊ิกเกอร์ไลน์ยงัปรากฏรหสัทา่ทางร่างกาย (Posture Code) เพ่ือเสริมและขยาย

ความชัดเจนทางอารมณ์ไปพร้อม ๆ  กับสีหน้า เช่น การทําหน้าเศร้าพร้อมการกุมมือ การแสดงสีหน้า

โมโหกบัยืนกอดอก การแสดงสหีน้ามีความสขุพร้อมการพนมมือไหว้   

 

ไม่เพียงสหีน้าและทา่ทางผู้สร้างยงัใช้สญัญะ (Sign) เข้ามาช่วยในการประกอบสร้างสต๊ิกเกอร์

ไลน์ในฐานะของตวัช่วยขยายความหมาย โดยจากการศึกษานัน้พบวา่สญัญะท่ีมกัปรากฏขึน้ในภาพ

นัน้มีอยู่ 2 ประเภทตามการแบ่งของ Pierce คือ 1.สญัรูป (Icon) ท่ีถ่ายทอดความหมายจากความ

เหมือนระหวา่งตวัมนัเองกบัสิง่ท่ีอ้างถึง แตใ่นขณะเดียวกนัสญัรูปได้ทําหน้าท่ีเป็นชะนี (Index) ได้ด้วย

โดยประสบการณ์ของผู้อ่านความหมายจะคิดถึงความเช่ือมโยงระหว่างตวัหมายและตวัหมายถึงได้

จากความคุ้นชิน และ 2. สญัลกัษณ์ (Symbol) ความหมายเกิดขึน้ต่อเม่ือผู้ ส่งผู้ รับมีการเรียนรู้หรือ

สญัลกัษณ์นัน้เกิดขึน้จากธรรมเนียมปฏิบติัของสงัคม วฒันธรรม หรือประเพณีในบริบทนัน้ ๆ ดงันัน้

การอ่านความหมายจากสญัญะในสต๊ิกเกอร์ไลน์ยังสะท้อนถึงการอ่านความหมายภายใต้ระบบ

ระเบียบของสงัคมท่ีผู้ ทําการสือ่สารอยูร่่วมกนั 

นอกจากตวัภาพแล้วการถ่ายทอดความหมายของสต๊ิกเกอร์ไลน์ยงัอาศยัความหมายท่ีเกิดขึน้

จากข้อความท่ีแสดงถึงการแลกเปลี่ยนด้วยระบบเชิงสญัลกัษณ์ของมนุษย์ จากการศึกษาพบว่ารหสั

ตวัสารเชิงตรรกลกัษณ์ (Digital Message Code) เป็นรหสัอีกตวัหนึ่งท่ีมีความสําคญัในการประกอบ

สร้างความหมายท่ีผู้สร้างนํามาใช้ในการประดิษฐ์ถ้อยคําสาํหรับเป็นตวักํากบั (Anchorage) และเป็น

ตวัสาร (Message) ให้ผู้สง่สามารถเลอืกใช้และสง่แทนการพิมพ์ข้อความนัน้ ๆ ด้วยตนเอง ทัง้นีเ้พราะ

ตวัภาพเองมีความกํากวมในระดบัหนึง่ดัง่ทศันะของ Hapkemeyer  (อ้างใน อารีรัตน์ แพทย์นเุคราะห์, 

2552 : 21) ดงันัน้การลดความกํากวมในการสื่อความหมายของภาพจึงทําได้โดยใช้ลายลกัษณ์อกัษร

ทําให้เกิดปฏิสมัพนัธ์เชิงประสานเกือ้กูลกันระหวา่งภาพและลายลกัษณ์อกัษร ทัง้นีห้ากมองกลบัไปยงั

ตวัคาแรคเตอร์ท่ีแสดงอารมณ์ต่าง ๆ ในแต่ละชุดจึงเห็นมีคลวามคล้ายกันแต่ความหมายนัน้ต่างกัน

โดยสิน้เชิงเม่ือมีข้อความมาชีนํ้าและตวัข้อความยงัช่วยกําจดัความกํากวมท่ีเกิดจากตวัภาพและเป็น
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การควบคมุการตีความหมายจากผู้ เข้ารหสั (ผู้สร้าง) อยา่งแนบเนียน สาํหรับรหสัท่ีเห็นได้เป็นหลกัคือ

รหัสไวยากรณ์หรือรหัสทางภาษา (Language Code) ท่ีมาจัดลําดับการเรียงตัวของอักขระ สระ 

วรรณยุกต์ และเคร่ืองหมายทางภาษาเกิดเป็นถ้อยคําท่ีให้ความหมายทัง้ความหมายตรงและ

ความหมายแฝง จากการศึกษาข้อความหรือถ้อยคําในสต๊ิกเกอร์ไลน์ยงัพบอีกวา่รหสัภาษาไม่ได้มีผล

บงัคบัใช้อยา่งเคร่งครัดนกัเช่นเดียวกบัความถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ทางภาษา เน่ืองจากลกัษณะของ

การเข้ารหัสเป็นแบบภาษาพูดท่ีผู้ สร้างต้องการให้ผู้ ใช้รู้สึกถึงการเปล่งวาจาจากปากคาแรคเตอร์

มากกว่าการเป็นเพียงอักษรท่ีขนาบข้างตวัภาพจึงมีการดดัแปลงถ้อยคําให้เหมาะสมกับตวัสื่ออย่าง

สต๊ิกเกอร์ไลน์เพ่ือให้สัน้ กระชบั เข้าใจงา่ยไม่ซบัซ้อนในการถอดความหมาย  อาทิ การใช้คําแสลง (เท 

= ทิง้ / เผือก = เสือก / จุงเลย = จังเลย) การเปลี่ยนตวัสะกดเพ่ือให้ได้เสียงแบบภาษาพูด (เด๋ว จาก 

เด๋ียว / ก้อ จาก ก็) รวมถึงการเพ่ิมตวัอักษรตวัท้ายแทนการลากเสียงให้ยาวขึน้ เช่น คร้าบบบบบบ / 

ขาาาาาาาาา และการใช้การออกเสียงจากความเสมือนเม่ือเกิดภาวะอารมณ์นัน้ ๆ เช่น เสียง “โอ๊ย” 

แทนความรู้สกึเจ็บ รําคาญ เบื่อหนา่ย เสยีง “อร๊ายยย” แทนเสยีงร้องเม่ือเกิดความเขินอาย เสยีง “เฮ้อ” 

แทนเสียงการถอนหายใจ เสียง “แบร่” แทนเสียงการล้อเลียน รวมถึงการสอดแทรกถ้อยคําใน

ภาษาองักฤษซึง่ถือเป็นสากลท่ีผู้ใช้ในสงัคมไทยพอท่ีจะคุ้นชิน้ในความหมายอยา่ง Yes , No , OK และ 

LOVE เป็นต้น ทัง้นีเ้พราะสต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีนํามาศกึษานีไ้ม่ได้มีความสามารถในการเปลง่เสยีง (Sound 

Voice) รหัสภาษาจึงทวีความสําคัญย่ิงขึน้และนอกจากรหัสภาษาพูดแล้วจากการศึกษายังพบว่า

ข้อความท่ีปรากฏนัน้ถูกเข้าด้วยรหสัภาษาเขียนร่วมด้วย โดยรูปแบบของตวัอักษรแบบลายมือเขียน 

(Handwriting) ทัง้สิน้ มีการแต่งเติมเร่ืองสีสนัและหรือขนาดลงไปในคําสําคญั (Keyword) หรือคําท่ี

ต้องการเน้นในข้อความ และสว่นหนึ่งเพ่ือเป็นการป้องกันตนเองของผู้สร้างในด้านลิขสิทธ์ิของอกัษร

และเพ่ือความสอดคล้องในภาพรวมของสต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีเม่ือนําเสนอด้วยภาพการ์ตูนแล้วข้อความท่ี

ปรากฏจึงควรเป็นนําเสนอด้วยแบบลายมือเขียน  

 

สําหรับประเด็นการด้านสื่อสารระหว่างบุคคลของสต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีผู้วิจัยได้นํากรอบเร่ืองพล

วตัรทางความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลมาช่วยในการวิเคราะห์ซึ่งผลของการศึกษาพบว่า เคร่ืองหมาย

หรือสัญญะ (Sign) ท่ีประกอบสร้างในแต่ละภาพนัน้มีความสามารถในการสื่อได้หลากหลาย

ความหมาย (Polysemy) และสถานการณ์การนําไปใช้ท่ีไม่ตายตวัและแยกขาดจากกันได้อยา่งชัดเจน 

ทัง้นีเ้พราะผู้สา่งสารสามารถตดัสินใจและพิจารณาจากมุมมองของตนเองได้อย่างอิสระ (Arbitrary) 

และไม่มีข้อบงัคบัท่ีแน่นอนตายตวักับนําไปใช้สื่อความหมายไม่ว่าเป็นในระยะของการเร่ิมต้น ระยะ

ของการสานต่อ ถนอมรักษา และหรือในระยะของการยติุความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลก็ตามต่าง โดย
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จากการศึกษาพบวา่ “รหสัธรรมเนียมปฏิบติั” เป็นตวัจัดการความหมายทัง้สิน้ เพราะสต๊ิกเกอร์ไลน์มี

หน้าท่ีนําเสนออารมณ์ ความรู้สกึ และเนือ้หา (ถ้อยคํา) ของผู้สง่สารท่ีมีในเวลานัน้ไปยงัคู่สนทาท่ีอาจ

ไม่ได้อยู่เผชิญหน้าโดยตรงและไม่สามารถแสดงได้อย่างชดัเจนฝ่ายการพิมพ์อธิบาย ธรรมเนียมของ

การแสดงออกทางอารมณ์จึงแสดงด้วยสต๊ิกเกอร์แบบตา่ง ๆ  

สําหรับสต๊ิกเกอร์ไลน์ในระยะของการเร่ิมต้นความสมัพนัธ์จากการศึกษาพบวา่รหสัของธรรม

เนียมปฏิบติัคือการนําเสนอเนือ้หาสาระในเชิงบวก (Positive) ทัง้สีหน้า อากัปกิริยา ท่าทาง ถ้อยคํา 

เพ่ือแสดงภาวะอารมณ์ท่ีดเูป็นมิตรจากการยิม้แย้ม กิริยาท่าทางสภุาพ มิได้เป็นการยกตนเพ่ือขม่อีก

ฝ่ายหนึง่ การใช้ถ้อยคําท่ีดี นา่รัก สภุาพ เพ่ือให้คูส่นทนาเกิดทศันคติท่ีดีในตวัผู้สง่ท่ีสะท้อนถึงสิง่ท่ีควร

ปฏิบติัของผู้สง่ตอ่ผู้ รับ 

เช่นเดียวกับการใช้รหัสของสต๊ิกเกอร์ไลน์ในระยะของการสานต่อและถนอมรักษา

ความสมัพนัธ์ท่ียงัคงใช้รหสัของธรรมเนียมปฏิบติัมาครอบงําไม่ว่าความหมายในเชิงบวก (Positive) 

และเชิงลบ (Negative) แต่ทัง้มวลก็เพ่ือรักษาไว้ซึ่งความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลให้คงอยู่ต่อไปทัง้สิน้  

ประเด็นของรหสัธรรมเนียมปฏิบติันัน้สามารถเห็นได้จากเนือ้หาท่ีสะท้อนออกมาในความหมายของ

สต๊ิกเกอร์ไลน์ อาทิ  การส่งสต๊ิกเกอร์ไลน์     เพ่ือตอบแทนสินนํา้ใจหรือ

แสดงปฏิกิริยาตอบกลบัเม่ือผู้สง่ได้รับความช่วยเหลือหรือการกระทําใด ๆ จากคู่สนทนาด้วยสีหน้าท่ี

ยิม้แย้ม ท่าทางท่ีอ่อนโยน ผสมกับรหัสประเพณีของไทยด้วยสญัลกัษณ์ของการไหว้ หรือการส่ง

สต๊ิกเกอร์ไลน์  เพ่ือแสดงความรักหรือความเอาใจใสอ่ยา่งเป็นมิตรด้วยสี

หน้าท่ีแสดงด้วยรอยยิม้และท่าทางท่ีสอดไปกับตัวภาพ หรือแม้แต่การส่งสต๊ิกเกอร์ไลน์  

  เพ่ือแสดงความเสียใจและหรือสํานึกผิดเม่ือผู้ สง่ต้องการแสดงความรู้สกึนัน้ ๆ 

ด้วยสหีน้าท่ีดูเศร้าก็เพ่ือรักษาไว้ซึง่ความรู้สกึท่ีดีตอ่กันทัง้สองฝ่าย รวมถึงความหมายในเชิงบวกอ่ืน ๆ 

ท่ีอิงกับรหสัธรรมเนียมในการแสดงออกตามแต่สถานการณ์เพ่ือธํารงไว้ทางความสมัพันธ์ให้ยืนยาว

และสร้างความรู้สกึอนัมีค่าต่อกันและกัน ในสว่นของความหมายในเชิงลบ (Negative) ผลการศึกษา

พบว่าไม่ได้เป็นไปในลักษณะของการก่อให้เกิดความบาดหมางหรือผลกระทบอย่างรุนแรงจน

ก่อให้เกิดการเลิกลาหรือหมดสิน้ความสมัพนัธ์อย่างใด แต่ความหมายเป็นไปในลกัษณะของการทวง
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ถาม เหน็บแนม ตอ่วา่ รวมถึงเบื่อหนา่ยเข้าปะปน เม่ือพิจารณาในความหมายแล้วทําให้เห็นถึงเจตนา

ท่ีแอบแฝงในถ้อยคําท่ีสื่อถึงความต้องการบางอย่าง เฉกเช่นหนึ่งในเร่ืองของบทบาทหน้าท่ีของการ

สื่อสารระหว่างบุคคลคือการสื่อสารเพ่ือให้เกิดการกระทําท่ีต้องการ รวมถึงการสร้างปฏิสมัพันธ์ใน

ลกัษณะของการตอบกลบั (Feedback) เพ่ือสานต่อในความสมัพันธ์และรักษาความสมัพันธ์นัน้ไว้ 

อยา่ง   แม้แสดงอารมณ์เชิงลบด้วยสหีน้าความเศร้าแตก็่เป็นความเศร้าท่ีมาจากการร้องขอ

ลดเป็นฝ่ายง้อให้เกิดการตอบกลับ    แสดงอาการงอนท่ีเป็นอารมณ์ในเชิงลบแต่ก็เพ่ือ

ต้องการเรียกร้องความสนใจจากคู่สนทนาท่ีอิงในธรรมเนียมของการกระทําตวัแบบคู่รัก   

แสดงความกลวัเพ่ือแสดงความยินยอมให้กบัคูส่นทนาท่ีมิใช่การแข็งกร้าวตอ่อีกฝ่าย     แม้

จะแสดงสีหน้าดูดุดนั หงุดหงิด และแสดงการข่มขู่แต่ก็แฝงเจตนาขอร้องเพ่ือให้คู่สนทนากระทําตาม

เพ่ือธํารงไว้ซึง่ความสมัพนัธ์ตอ่กนั และ  แม้แสดงความเบื่อหน่ายแต่ก็ได้แฝงความหมายถึง

การยินยอมอีกฝ่ายเพ่ือเช่นกนั ดงันัน้สต๊ิกเกอร์ไลน์ในระยะของการสานตอ่และถนอมรักษาจึงสามารถ

แสดงเนือ้หาออกมาได้อย่างหลากหลายเพ่ือรองรับการรูปแบบการสนทนาในบริบทต่าง ๆ ตามแต่

มมุมองและความพงึพอใจของผู้สง่สาร 

 

สว่นสต๊ิกเกอร์ไลน์ในระยะของการยติุทางความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลจากผลการศกึษาพบว่า 

การสื่อความหมายนัน้มีทัง้แบบอ้อมค้อมและแบบตรงตวั ในแบบอ้อมใช้ลกัษณะท่ีไม่ได้แสดงสีหน้า

หรือกิริยาท่ีก่อให้เกิดความกระทบกระเทือนความรู้สกึหรือใจคู่สนทนาเท่าใด แต่ใช้วิธีการแฝงเจตนา

ให้คู่สนทนารับรู้เองอย่าง    ท่ีใช้ภาพการนอนหลบัเพ่ือให้อีกฝ่ายรับรู้ถึงกิจกรรมท่ีกําลงัจะ

เกิดขึน้คือการเข้านอนและขอยติุการสนทนาเพียงเทา่นีอ้ยา่งสภุาพด้วยตวัภาพท่ีแสดงออกอยา่งน่ารัก 

หรือ  ท่ีสามารถใช้ได้ทัง้เรียกร้องความเห็นใจแล้วยงัสามารถใช้เพ่ือขอหลีกเลี่ยงการพบปะ
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หรือกระทําการใด ๆ ไว้ชั่วคราว หรือ   ท่ีใช้สีหน้าท่ียิม้แย้มและกลา่วข้อความใน

ลกัษณะอําลาอยา่งเป็นมิตรพร้อมแฝงการให้สญัญาวา่ความสมัพนัธ์จะกลบัมาใหม่ หรือ ท่ีใช้

ถ้อยคําดูกวน ๆ เพ่ือปฏิเสธการสนทนาหรือปฏิเสธเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งได้ แม้อาจดูชัดแจ้งกว่าตวัอ่ืนแต่

ตามท่ีผู้วิจยัระบุวา่สต๊ิกเกอร์ไลน์ชุดหวักลมดุ๊กด๊ิกอยู่ภายใต้บริบทแบบเพ่ือสนิท ดงันัน้ธรรมเนียมของ

การปฏิบติัต่อกนัจึงแสดงได้อย่างไม่เสียหาย แต่ในขณะเดียวกนัผลการศึกษายงัพบอีกว่ามีสต๊ิกเกอร์

ไลน์ท่ีสื่อความหมายเอนเอียงไปในทิศทางลบและแสดงออกมาอยา่งชดัเจนมากกว่าในกลุม่ก่อนหน้า 

โดยรหสัของสีหน้าแสดงถึงอารมณ์ท่ีหงดุหงิดและถ้อยคําท่ีสอ่ไปในทางการต่อวา่ รําคาญ 

 ปฏิเสธ  รวมถึงการใช้ถ้อยคําท่ีสือ่ความหมายไปอยา่งตรงตวัถึงความ

ต้องการยุติการสนทนาหรือความสมัพนัธ์ไว้ชัว่ระยะหนึ่ง  ซึ่งผู้สง่เองต้องยอมรับ

ถึงความรู้สึกท่ีกระทบจิตใจอีกฝ่ายหนึ่งด้วย แต่อย่างไรก็ตามลักษณะความหลากหลายทาง

ความหมายท่ีผู้สง่ยงัสามารถปรับประยกุต์ใช้ในการสือ่สารตามความต้องการของผู้สง่เอง 

 

ดงันัน้จึงสรุปได้ว่าการประกอบสร้างสต๊ิกเกอร์ไลน์ผู้สร้างใช้รหสัท่ีหลากหลายผสมผสานกัน 

โดยมีรหสัตวัสารเชิงเสมือน (Analogical Message Code) และรหสัตวัสารเชิงตรรกลกัษณ์ (Digital 

Message Code) เป็นรหสัหลกั (Main Code) โดยรหสัทัง้สองต่างมีรหัสย่อย (Sub Code) ทําหน้าท่ี

จัดการเหล่าสัญญะและเคร่ืองหมายต่าง ๆ เป็นตัวเนือ้หา (Content) จากตัวภาพและตัวอักษร 

(ถ้อยคํา) จึงเป็นตวับงัคบัผู้ใช้งานให้จําเป็นต้องถอดรหสั (Decode) ทัง้หมดเพ่ือเข้าใจความหมายและ

สามารถเลือกใช้หรือปฏิบติัต่อคู่สนทนาในสถานการณ์ท่ีผู้ ส่งสารเห็นสมควรทัง้ในบริบทของระยะ

เร่ิมต้น สานตอ่ ถนอมรักษา และหรือยติุความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล  

ตัง้แตก่ารรวบรวมข้อมลูของผู้วิจยัพบวา่ในสต๊ิกเกอร์ไลน์หนึง่ชุดมีจํานวนยอ่ย 40 ตวั ท่ีผู้สร้าง 

รังสรรค์ความหมายตา่ง ๆ เพ่ือรองรับการใช้รอบด้านของผู้สง่สาร สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ ชูพล 

ศรีเวียง (2556) ระบวุา่ การออกแบบตวัการ์ตนูของไลน์สต๊ิกเกอร์ท่ีมีให้เลอืกอยา่งหลากหลายอารมณ์ 

เช่น ดีใจ เสียใจ น้อยใจ รวมถึงถ้อยคําท่ีโดนใจมีผลต่อการตดัสินใจซือ้โดยผู้ซือ้พิจารณาจากกการ
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ออกแบบรูปลกัษณ์ตวัการ์ตูน ความช่ืนชอบท่ีมีต่อตวัการ์ตูนและลกัษณะท่ีสามารถใช้ได้ทุกวันเม่ือ

ต้องการสื่อสารหรือสนทนากับผู้ อ่ืน ทัง้นีผ้ลการวิเคราะห์ทําให้เห็นว่าความหลากหลายทาง

ความหมาย (Polysemy) เป็นสิ่งพึงมีในสต๊ิกเกอร์ไลน์หนึ่งตวั เพียงแต่ผู้ ใช้เลือกมองความหมายแบบ

ใดซึ่งก็ขึน้อยู่กับความตัง้ใจ ความพอใจ โอกาส สถานการณ์ และหรือบริบทของการสนทนา ณ 

ขณะนัน้ 
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บทท่ี 5 

 

สรุป อภิปรายผลการวิจยั และข้อเสนอแนะ 

 

 ผู้ วิจัยขอทบทวนความหมายของคําว่า “รหัส” (Code) ซํา้อีกครัง้หนึ่งว่าหมายถึง 

“กระบวนการท่ีใช้ในการสร้างความหมายขึน้มา” (John Fisk : 1982)  ดงันัน้การศึกษาเร่ือง “การ

ใช้รหสัของสต๊ิกเกอร์ไลน์ในการสื่อสารระหวา่งบุคคล” จึงเป็นการศกึษาเพ่ือให้ทราบถึงการใช้รหสั

ของผู้สร้างในการประกอบสร้างสต๊ิกเกอร์ไลน์เพ่ือให้ผู้สง่สารนําไปใช้ 

 

การศึกษาครัง้นีใ้ช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยอาศัยกรอบ

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองท่ีศึกษาและใช้ข้อมูลประเภทผลงานท่ีเป็นสต๊ิกเกอร์ไลน์

จํานวน 5 ชุดได้แก่ สต๊ิกเกอร์ไลน์ชุด หมีขอ (Bear Please), น่ีแฟนนะ (I’m your girlfriend) , น่ี

เมียนะ  (Her is wife), หัวกลมดุ๊ ก ด๊ิก  (The Circle Dukdik) และ นี คื้อผัว  (Here is husband) 

ผนวกกบัข้อมลูบุคคล (เจ้าของผลงาน) จากสมัภาษณ์โดยได้ผลของการศกึษาดงัตอ่ไปนี ้

 

 

สรุปและอภิปรายผลการวิจยั 

  

 ในวตัถปุระสงค์ของการศึกษาท่ีต้องการทราบถึงการใช้รหสัในการประกอบสร้างสต๊ิกเกอร์

ไลน์ ผลการศึกษาพบว่า ผู้สร้างแต่ละท่านมีเปา้หมายและวตัถปุระสงค์ในการสร้างสต๊ิกเกอร์ไลน์

ของตนเอง โดยเป้าหมายและวตัถปุระสงค์เหลา่นัน้กลายเป็นตวับริบทท่ีครอบงําทิศทางในการใช้

รหัสเพ่ือสร้างคาแรคเตอร์และถ้อยคําท่ีมาพร้อมตัวภาพ โดยรหัสท่ีใช้ในการประกอบสร้าง

สต๊ิกเกอร์ไลน์นัน้มีอย่างหลากหลายและผสมผสานกันอย่างเกือ้กูลเพ่ือให้ตัวเนือ้หาสาระ 

(Content) มีความชัดเจน จากการศึกษายงัพบอีกว่าสต๊ิกเกอร์ไลน์มีรหสัหลกั (Main Code) สอง

ส่วนคือ รหัสตัวสารเชิงเสมือน (Analogical Message Code) และรหัสตัวสารเชิงตรรกลกัษณ์ 

(Digital Message Code) โดยในรหสัตวัสารเชิงเสมือนผู้สร้างอาศยัลกัษณะของความคล้ายกัน

กับสิ่งท่ีสัญญะนัน้อ้างอิงหรือพรรณนาถึง ซึ่งปรากฏในรหัสย่อย (Sub Code) อันได้แก่ รหัส

การ์ตนู (Cartoon Code) ท่ีใช้ลายเส้นภายนอก (Outline) แทนรูปร่างรูปทรงตวัคาแรคเตอร์ทัง้เพศ

ชาย หญิง และสตัว์ ถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สกึผา่นทางสหีน้าโดยใช้ลายเส้นแบบต่าง ๆ แทน

อวัยวะสําคัญ บนใบหน้า อาทิ  คิว้  ตา และปาก ภายใต้รหัสของการแสดงสีหน้า  (Facial 

Expression Code) ท่ีอิงตามการสมสณัฐานกับใบหน้ามนุษย์เม่ือเกิดอารมณ์นัน้ ๆ ร่วมกับการ



 152 

แสดงท่าทางเสริมอารมณ์ภายใต้รหสัท่าทางร่างกาย (Bodily Posture Code) รวมถึงการนําสญั

รูป (Icon) มาช่วยในการเสริมความหมายอีกทีหนึง่ 

 

 ในสว่นของรหสัตวัสารเชิงตรรกลกัษณ์ทําหน้าท่ีจดัการความหมายในลกัษณะของความ

เป็นเหตุผลและกฎเกณฑ์กติกาต่าง ๆ ท่ีได้กําหนดไว้จากสงัคม จากการศกึษาพบว่ารหสัย่อยท่ีมัก

ปรากฏนัน้คือรหัสทางไวยากรณ์ (Language Code) ท่ีจัดการให้ข้อความมีความหมายขึน้จาก

หลกัของภาษาโดยเฉพาะภาษาไทยท่ีนําคําท่ีมีความหมายในตวัของมันเองอยูแ่ล้วมาผสมกับคํา

อ่ืน ๆ เพ่ือให้เกิดความหมายใหม่ตามบริบทของสต๊ิกเกอร์ไลน์ชุดหรือตวันัน้ ๆ ในประเด็นนีแ้สดงให้

เห็นวา่ผู้สร้างต้องใช้รหสัท่ีใกล้เคียงกับผู้ ใช้เพ่ือให้การถอดความหมายราบร่ืนและลลุว่ง นอกจาก 

กฎเกณฑ์ของภาษาไทยแล้วยังพบการใช้หลกัของภาษาอังกฤษเข้าปะปนร่วมด้วยแต่เป็นใน

กลุ่มคําท่ีผู้ ใช้  (คนไทย) คุ้ นชินกับความหมายอย่าง Yes ,No ,Ok ,Thank you เป็นต้น จาก

การศกึษาพบวา่ถ้อยคําในสต๊ิกเกอร์ไลน์มีหลากหลายรูปแบบทัง้คําถาม คําบอกเลา่ คําเตือน คําติ

ติง คําช่ืนชม ฯลฯ และมีการเข้ารหัสถ้อยคําด้วยลักษณะของภาษาพูดท่ีไม่จําเป็นต้องมีภาค

ประธานหรือกรรมของประโยคเสมอไป ถ้อยคําสามารถกลา่วขึน้ลอย ๆ ได้และมีความหมายหาก

ไปจบักบับริบทของเร่ืองท่ีสนทนาหรือพดูคยุอยูใ่นขณะนัน้ แตด้่วยลกัษณะของสต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีไม่มี

เสียงประกอบตัวข้อความภาษาพูดจึงต้องอาศยัรหัสทางภาษาเขียนมาช่วยแทนเสียงโดยไม่ได้

เคร่งครัดเร่ืองความถกูต้องทางตวัสะกดทัง้วรรณยกุต์และสระพียงแตใ่ห้สามารถอ่านเป็นคําตามท่ี

ต้องการเท่านัน้รวมถึงการเพ่ิมตัวอักษรตามท้ายเข้าไปเพ่ือแสดงถึงการลากหางเสียงอย่าง 

คร้าบบบบ และ ขาาาาาา เป็นต้น ทัง้นีย้งัมีการใช้สญัลกัษณ์ (Symbol) ตา่ง ๆ ท่ีนํามาใช้ประกอบ

ในตัวสต๊ิกเกอ ร์ไลน์ภายใต้รหัสภาพแทน  (Representational Code) เพ่ือช่วยในการสร้าง

ความหมายและสื่ออารมณ์ต่าง ๆ ออกมา เช่น 💢💢 แทนความโกรธ ✨ แทนแสงท่ีเปล่ง
ประกาย ❤แทนความรัก เป็นต้น  

 

 จากการศึกษายงัทําให้พบอีกว่าสต๊ิกเกอร์ไลน์สว่นใหญ่มีข้อความประกบตัวภาพทัง้สิน้ 

เน่ืองจากข้อความเป็นตวัสารท่ีมีความสาํคญัของสต๊ิกเกอร์ไลน์ในลกัษณะของการทําหน้าท่ีเป็นตวั

ควบคมุการถอดรหสัของผู้สร้างและผู้ รับสารไม่ให้มากหรือน้อยหรือผิดเพีย้นไปจากความตัง้ใจของ

ผู้สร้าง แล้วยงัทําหน้าท่ีเป็นตวัเนือ้หาสาระของสต๊ิกเกอร์ไลน์ในลกัษณะการแทนคําพูดของผู้สง่ท่ี

แสดงความหมายทัง้ทางตรงและความหมายแฝงในรูปแบบตา่ง ๆ ไปพร้อมกบัการแสดงสหีน้าและ

กิริยาท่าทางอันเกิดจากรหัสตัวสารเชิงเสมือน การปรากฏพร้อมกันของสื่อทัง้สอง (ภาพและ

ข้อความ) สว่นหนึ่งมากจากสต๊ิกเกอร์ไลน์ทัง้ 5 ชุดท่ีนํามาวิเคราะห์นีไ้ม่มีความสามารถในการสง่

เสียง (Sound Voice) จึงไม่สามารถถ่ายทอดอารมณ์จากนํา้เสียงได้เหมือนการสื่อสารระหว่าง
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บุคคลแบบอยู่ตอ่หน้า ดงันัน้ตวัประโยคถ้อยคําจึงถูกขยายความด้วยตวัภาพคาแรคเตอร์ และถือ

ได้วา่สต๊ิกเกอร์ไลน์นัน้กลายเป็นสว่นหนึง่ของการสนทนาผ่านทางแอพลิเคชนั (LINE Application) 

ไม่วา่จะในลกัษณะของการแสดงอารมณ์ความรู้สกึท่ีงา่ยและชดัเจนกวา่การบรรยายด้วยข้อความ 

และการใช้เพ่ือส่งถ้อยคํานัน้แทนการพิมพ์เป็นข้อความเพ่ือความสะดวกในการสื่อสาร (กฤษณี 

เสอืใหญ่ : 2559) 

 ในลกัษณะของความหมายในสต๊ิกเกอร์ไลน์จากการวิเคราะห์พบว่า แม้มีข้อความทํา

หน้าท่ีกํากับแล้วก็ตามแต่ข้อความนัน้สามารถนําไปใช้ได้อย่างหลากหลายสถานการณ์ การไม่มี

กฎเกณฑ์หรือข้อบงัคบัถกูผิดอยา่งตายตวั รวมถึงลาํดบัการใช้ท่ีไม่ต้องเรียงตามลาํดบัภาพของชุด

สต๊ิกเกอร์ไลน์ แต่การใช้นัน้เป็นไปตามแต่มุมมองและความต้องการของผู้ ใช้ สอดคล้องกับผล

การศึกษาของ ปรารถนา อรัญญิก (2549) ท่ีศึกษาตัวอีโมติคอน (Emoticon) (ตัวต้นแบบของ

สต๊ิกเกอร์ไลน์) เร่ืองการสือ่ความหมายจากสญัรูปแสดงอารมณ์และความรู้สกึผา่นการใช้โปรแกรม 

Instant Messaging ระบุว่า “แต่ละคนใช้อีโมติคอนสร้างความหมายใหม่และแปลกใหม่ทําให้มี

ความหมายมากกวา่หนึง่และไม่ยดึติดกบัรูปแบบเดิม ๆ แตข่ึน้อยูก่บัการนําไปใช้มากกวา่”  

 

 

สําหรับวตัถุประสงค์อีกข้อหนึ่งท่ีผู้วิจัยต้องการทราบถึงรหสัท่ีใช้ในสต๊ิกเกอร์ไลน์สําหรับ

สือ่สารระหว่างบุคคล โดยผู้วิจัยได้นําเร่ืองพลวตัรทางความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลมาร่วมวิเคราะห์

โดยพิจารณาสต๊ิกเกอร์ไลน์ออกเป็น 3 สว่นคือ ระยะเร่ิมต้นความสมัพนัธ์ ระยะถนอมรักษาและ

สานตอ่ความสมัพนัธ์ และระยะของการยติุความสมัพนัธ์ จากผลการศกึษาพบวา่ สต๊ิกเกอร์ไลน์แต่

ละชุดมีรูปแบบรหสัท่ีคล้ายคลงึกันสําหรับสต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีนําไปใช้ในแต่ละแบบ โดยใช้รหสัของ

ธรรมเนียมปฏิบัติท่ีอ้างอิงจากระบบสงัคมเป็นหลกั โดยสต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีเข้าข่ายการใช้ในระยะ

เร่ิมต้นความสมัพนัธ์ มีลกัษณะท่ีเป็นเชิงบวก (Positive) ทัง้การแสดงออกและถ้อยคําตามรูปแบบ

ของระบบสงัคมไทย หรือกลา่วโดยง่ายคือการแสดงออกให้คู่สนทนารู้สกึว่าผู้ส่งเป็นมิตร รู้สึกมี

ความสุขท่ีได้พูดคุยและต้องการให้ผู้ รับรู้สึกมีความสุขท่ีได้พูดคุยกับตนเอง และไม่เป็นการให้

ความรู้สึกท่ีก้าวกายหรือละเมิดความเป็นส่วนตัว อย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าสต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ี

ผู้วิจัยนํามาวิเคราะห์นัน้มีการเข้ารหสัภายใต้บริบทของคู่รัก (น่ีแฟนนะ , น่ีเมียนะ และน่ีคือผวั) ท่ี

สะท้อนถึงระดบัความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลท่ีต้องแนบแนน่และลกึซึง้กวา่ความสมัพนัธ์แบบเพ่ือน

กับเพ่ือนหรือคนรู้จักกับคนรู้จัก ซึ่งในสต๊ิกเกอร์ไลน์แบบคู่รักนัน้สามารถแสดงถึงเค้าเป็นเจ้าของ

หรือการก้าวก่ายได้ในระดบัหนึง่โดยมิได้เป็นการก่อนให้เกิดความรําคาญหรือความรู้สกึอึกอดั 

สําหรับสต๊ิกเกอร์ไลน์ในระยะของการสานต่อละถนอมรักษาความสมัพนัธ์ผลการศึกษา

พบว่ามีรูปแบบอยา่งหลากหลายและพบมากท่ีสดุในสต๊ิกเกอร์ไลน์ทุกชุดท่ีนํามาศกึษา โดยยงัใช้



 154 

รหัสของธรรมเนียมปฏิบัติเช่นเดิม ซึ่งสอดคล้องกับคําอ้างของ กมลรัฐ อินทรทศัน์ และ พรทิพย์ 

เย็นจะบก (2547) ท่ีวา่การสานตอ่และถนอมรักษานัน้สามารถทําได้หลายวิธีในการศกึษาจึงพบถึง

ถ้อยคําท่ีเป็นการถามไถ่ ตอบรับ ช่ืนชม แสดงความรัก เป็นหว่งเป็นใย ขอบคณุ ขอโทษ สาํนกึผิดท่ี

ตวัข้อความมาพร้อมกับการแสดงสีหน้า ท่าทาง รวมถึงการใช้สญัญะต่าง ๆ อย่างสอดคล้องกัน 

รวมถึงความหมายท่ีเอนเอียงไปในทิศทางด้านลบ (Negative) อย่างการงอน ล้อเลียน เรียกร้อง 

และเหน็บแนม แตเ่ม่ืออ่านความหมายทัง้หมดทําให้เห็นถึงเจตนาแฝงตา่ง ๆ ท่ีต้องการให้คูส่นทนา

มาง้อ  มาให้ความสนใจ  ให้อภัย รู้สึกว่าได้ รับความสนใจ  หรือรู้สึกตลกขบขันเพ่ือรักษา

ความสมัพนัธ์ไว้ในคงท่ีหรือปรับแก้ความสมัพนัธ์ท่ีเร่ิมสัน่คลอนจนอาจไปทําลายความสมัพนัธ์ท่ีมี

เน่ืองจากสต๊ิกเกอร์ไลน์เป็นภาพลกัษณะของตวัการ์ตนูท่ีลดทอนความรู้สกึจริงจงัถึงแม้จะแสดงใน

เร่ืองท่ีเคร่งเครียดก็ตามสอดคล้องกับผลของการศึกษาของ ปรารถนา  อรัญญิก (2549) ท่ีว่า 

ลกัษณะของอีโมติคอนเองซึ่งอยู่ในลกัษณะของรูปการ์ตูน สีสนัสวยงาม จึงเป็นการแสดงท่ีดูไม่

จริงจงัเทา่ใดนกั  แตอ่ยา่งน้อยก็ทําให้คูส่นทนารับรู้ความรู้สกึของผู้สง่สารได้ ทัง้นีจ้ากการศกึษายงั

แสดงให้เห็นว่าสต๊ิกเกอร์ไลน์แต่ละชุดท่ีมีบริบทเป็นของตัวเองมีรูปแบบของการถนอมรักษาท่ี

แตกต่างกนัออกไปบ้างแตท่ี่น่าสนใจและเห็นถึงความแตกตา่งอยา่งชัดเจนคือสต๊ิกเกอร์ไลน์ชุด หวั

กลมดุ๊ กด๊ิก ท่ีมีภูมิหลังเป็นบริบทของเพ่ือนสนิทท่ีความหมายในสต๊ิกเกอร์ไลน์เป็นการกล่าว

สอ่เสียด เสียดสี เย้ยหยัน เสียสว่นใหญ่ แต่เม่ือใช้แล้วไม่ได้ก่อให้เกิดความบาดหมางใจกันแต่

อย่างไรหากเป็นคนท่ีสนิทกันจนรับรู้ว่าข้อความนัน้ ๆ เป็นเพียงเพ่ือความสนกุสนานและแสดงให้

เห็นว่าสต๊ิกเกอร์ไลน์ชุดนีไ้ม่เหมาะสมกับการนําไปใช้กับบุคคลท่ีอาวุโสกว่าหรือความสมัพนัธ์พึ่ง

เร่ิมขึน้ซึง่แสดงถึงรหสัทางมารยาทของการสือ่สาร 

สาํหรับสต๊ิกเกอร์ไลน์ในระยะของการยุติความสมัพนัธ์ผลการศกึษาพบว่า ความหมายท่ี

แสดงมานัน้มิใช่ก็ตดัขาดความสมัพนัธ์อย่างถาวร แตเ่ป็นเพียงการชะลอหรือยติุเพียงชั่วครัง้คราว

เทา่นัน้และความสมัพนัธ์สามารถกลบัมาใหม่ได้ในอนาคต ซึ่งลกัษณะของรหสัท่ีใช้ยงัคงเป็นรหสั

ของธรรมปฏิบัติเม่ือเกิดความรู้สกึเชิงลบ (Negative) อาทิความรู้สกึไม่พอใจ โกรธ รําคาญ เม่ือ

เกิดความรู้สกึอึดอดั ไม่ชอบใจจากตวัผู้สง่เอง แต่อยา่งไรก็ตามยงัพบสต๊ิกเกอร์ไลน์อีกรูปแบบหนึ่ง

ท่ีมีเนือ้หาในลํ่าลาอย่างเป็นมิตร เช่น การบอกฝันดี การกล่าวบ๊ายบาย (Bye)  และการแสดง

อาการงว่งนอน  

ทัง้นีต้ามท่ีผู้วิจยัได้กลา่ววา่ในสต๊ิกเกอร์ไลน์ตวัหนึ่งผู้ใช้แต่ละคนสามารถมองความหมาย

ออกไปได้หลากหลายแบบและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ตามแต่ต้องการ ดังนัน้จากการจําแนก

กลุม่สต๊ิกเกอร์ไลน์ตามกรอบเร่ืองพลวตัรทางความสมัพนัธ์สามารถสลบัและแปรเปลี่ยนไปได้ตาม

การถอดรหสัทางความหมายของผู้ใช้แตล่ะคนและการใช้งานในการสือ่สารแตล่ะบริบท 
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 สต๊ิกเกอร์ไลน์กับแบบจําลองการสื่อสารของ Jakobson ในสต๊ิกเกอร์ไลน์มีหน้าท่ีต่าง ๆ 

ตามหน้าท่ีของการสือ่สาร (Function of Significance) โดยแบง่ออกเป็น 6 หน้าท่ีดงันี ้

1. หน้าท่ีถ่ายทอดอารมณ์ (Emotive function) สต๊ิกเกอร์ไลน์มีหน้าท่ีแสดงอารมณ์ความรู้สกึ

ต่าง ๆ ทําให้ผู้ รับสารเข้าใจจากตัวคาแรคเตอร์ท่ีใช้ใบหน้าและท่าทางแสดงอารมณ์

ความรู้สกึในขณะนัน้ 

2. หน้าท่ีในการอ้างอิง (Referential function) สต๊ิกเกอร์ไลน์มีหน้าท่ีชีใ้ห้เห็นความสมัพนัธ์

ระหว่างสารกับสิ่งท่ีอ้างถึงในบริบท (Context) ต่าง ๆ เช่น เส้นโค้งควํ่า “⌢” เม่ือเป็นคิว้

จะสื่อถึงอารมร์ในเชิงบวก แตห่ากแทนปากจะสื่อถึงอารมณ์หงดุหงิด  และ “💧💧” หากอยู่

หางตาหมายถึงการร้องไห้ แตถ้่าอยูบ่ริเวณหน้าผากจะสือ่ถึงความเหน่ือยล้า 

3. หน้าท่ีเชิงสนุทรียภาพ (Poetic function) สต๊ิกเกอร์ไลน์มีหน้าท่ีเชิงสนุทรียภาพในเนือ้หา

สาระท่ีสามารถสือ่ความหมายด้วยด้วยตวัของมนัเองโดยใช้ทัง้ภาพและภาษา (ถ้อยคํา) 

4. หน้าท่ีดําเนินการ (Phatic function) สต๊ิกเกอร์ไลน์มีหน้าท่ีสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้สง่

กับผู้ รับให้เกิดการสื่อสารขึน้ โดยใช้สญัญะต่าง ๆ มาประกอบรวมกันเป็นภาพและใช้

สญัลกัษณ์ม่ีเป็นตวัอกัษรร้อยเรียงเป็นคํา ๆ เพ่ือทําหน้าท่ีกํากบัการตีความหมาย 

5. หน้าท่ีเสริมความหมาย (Metalinguistic function) สต๊ิกเกอร์ไลน์มีหน้าท่ีในการถ่ายทอด

รหัส (Code) ท่ีใช้ในการสื่อความหมายของอารมณ์ความรู้สกึ ชีใ้ห้เห็นลกัษณะการเพ่ิม

ความหมายให้แก่สญัญะโดยใช้ภาพและข้อความเพ่ือให้ผู้ รับสารเข้าใจตวัสารนัน้ ๆ  

6. หน้าท่ีกํากับควบคุม (Conative function) สต๊ิกเกอร์ไลน์มีหน้าท่ีกระตุ้นการกระทําของ

ผู้ รับ ชีใ้ห้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างสต๊ิกเกอร์ไลน์กับผู้ รับสารว่าผู้ รับมีปฏิกิริยาต่อ

สต๊ิกเกอร์ไลน์นัน้ ๆ เช่น สต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีแสดงอาการงอนเพ่ือให้ผู้ รับสารทําการง้อหรือ

กระทําอยา่งใดอยา่งหนึง่เพ่ือให้หายงอน เป็นต้น 

  

ในสว่นท้ายเพ่ือให้เนือ้หาทัง้มวลสมบูรณ์ควรคา่แก่การเป็นวิทยานิพนธ์ผู้วิจยัได้นําสต๊ิกเกอร์

ไลน์ไปผูกโยงกับเร่ืองของ "วัจนกรรม" (Speech Acts) ท่ีอ้างอิงมาจาก J.L. Austin (1962) และ 

John R. Searle (1969) เพ่ือเป็นบทสรุปสดุท้ายของการศึกษา สืบเน่ืองจากผลของการศึกษาท่ี

แสดงถึงการทําหน้าท่ีของรหสัทัง้หลายก็เพ่ือก่อให้เกิดความหมายขึน้ทัง้ทัง้รหสัตวัสารเชิงเสมือน

และรหัสตัวสารเชิงตรรกลกัษณ์ ทัง้นีส้ต๊ิกเกอร์ไลน์ได้แสดงให้ประจักษ์ถึงความสําคัญของถ้อย

ความ (รหัสภาษา) ท่ีช่วยขยายความและลดทอนความกํากวมทางความหมายได้เป็นอย่างดี 

ผู้วิจยัจึงมีความเห็นของการผกูโยงไปยงัเร่ืองดงักลา่ว 
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ข้อสมมติฐานของนักปราชญ์ทัง้สองท่าน (J.L. Austin และ John R. Searle) ท่ีว่า “การ

เปลง่ข้อความทางภาษา (การส่งสต๊ิกเกอร์ไลน์)  สามารถก่อให้เกิดกิจกรรมทางการสื่อสาร” เช่น 

การถามคําถาม การออกคําสัง่ การขอขมา การขอบคณุ ฯลฯ (อรวรรณ ปิลนัธ์โอวาท, 2546 : 17) 

ซึ่งเร่ืองวัจนกรรมนีเ้ป็นการศึกษาเพ่ือจับกลุ่มความตัง้ใจในการสื่อสารและดูว่าในการสื่อสาร

เหลา่นัน้ถกูเข้ารหสัอยา่งไรในบริบทท่ีแตกตา่งกนั ซึง่มีการแบง่วจันกรรมออกเป็น 3 ประเภทคือ 

 

วจันกรรมตามคําตรง (Locutionary Act) 

 

การกล่าวถ้อยคําตามรูปภาษา ผู้ พูดต้องการให้ข้อมูล รายละเอียด  และบอกเล่า

ข้อเท็จจริงด้วยการสือ่สารอยา่งตรงไหตรงมา  

 

วจันกรรมปฏิบติั (Illocutionary Act)  

 

 ข้อความท่ีผู้พูดได้แฝงเจตนาหรือความตัง้ใจประการใดประการหนึ่ง ก่อให้เกิดการปฏิบติั 

ความหมายสามารถเปลีย่นไปตามบริบทระหวา่งการกลา่วคํานัน้  โดยมีลกัษณะแยกยอ่ยออกเป็น 

5 ประเภทดงันี ้ 

• การบอกกลา่ว 

• การสัง่ 

• การให้สญัญา 

• การแสดงความรู้สกึ 

• การประกาศ 

 

ผลวจันกรรม (Perlocutionary Act)  

 

การแสดงผลของถ้อยคําท่ีกลา่วออกมาโดยคาดหวงัให้ผู้ ฟังเข้าใจเจตนาของผู้พูดและ

กระทําบางอยา่งตามท่ีผู้พดูหวงั 

 

สต๊ิกเกอ ร์ไลน์แต่ละตัวเป็ นดั่งภาพแทนตัวของผู้ ส่ง (Represent) ในการสื่อสาร  

คาแรคเตอร์ท่ีส่งไปนัน้ผู้ ส่งได้แฝงการกระทําบางอย่างของตนเองลงไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวคิดท่ีได้อ้างอิงไว้ข้างต้น โดยผู้วิจัยจะแยกย่อยสต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีมีทัง้หมดและมาเสนอเป็นกลุม่

ตามแนวคิดดงันี ้ 
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วจันกรรมตามคําตรง (Locutionary Act) 

 

 ดัง่ท่ีผู้วิจัยได้ระบุว่าข้อความท่ีมาในสต๊ิกเกอร์ไลน์นัน้ทําหน้าท่ีเป็นตวักํากับและเป็นตัว

สารท่ีผู้ ใช้สามารถนําไปใช้ในการสร้างความหมายได้ในสถานการณ์หรือโอกาสต่าง ๆ ภาพ ของ

สต๊ิกเกอร์ไลน์ด้านลา่งนีเ้ป็นสว่นหนึ่งของตวัเองการใช้สจันกรรมแบบคําตรงท่ีแทนการเปลง่วาจา

ของผู้สง่สาร 

 

      
ภาพท่ี 5.1 ตวัอยา่งสต๊ิกเกอร์ไลน์ในกลุม่วจันกรรมตามคําตรง 

 

 ภาพ 5.1 เห็นว่ารหสัภาษา (ข้อความ) ท่ีมาพร้อมกับสต๊ิกเกอร์ไลน์แต่ละตวันัน้เป็นไปใน

ลกัษณะถ้อยคําท่ีสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาตามรูปภาษาเพ่ือให้ข้อมูลจนยากต่อการตีความเป็น

อยา่งอ่ืน ดงันัน้การตีความหมายจากฝ่ังผู้ รับสารก็จะต้องอิงไปตามภาพอกัษร ในขณะเดียวกนัก็ยงั

ต้องดูบริบทโดยอาศัยภาพ (คาแรคเตอร์) ประกอบด้วยเพ่ือช่วยให้เข้าใจส่วนของอัตตของการ

สื่อสาร (Meta Communication) ว่าข้อความของแต่ละภาพสื่อออกมาอย่างไร เช่น การกล่าว

ขอบคุณ (Thank You) ด้วยใบหน้ายิม้แย้ม (รหัสสีหน้า) ท่าทางนอบน้อม (รหัสท่าทาง) และการ

กลา่วปฏิเสธด้วยสหีน้าเบื่อหนา่ยปะปนความรังเกียจ เป็นต้น 

 

 

วจันกรรมปฏิบติั (Illocutionary Act)  

 

      

      
ภาพท่ี 5.2 ตวัอยา่งสต๊ิกเกอร์ไลน์ในกลุม่วจันกรรมปฏิบติั 
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ภาพ 5.2 จะเห็นว่าสต๊ิกเกอร์ไลน์ในกลุ่มนีมี้เจตนาท่ีแอบแฝงจากฝ่ังผู้ ส่งท่ีมีต่อผู้ รับซึ่ง

อาศยัสต๊ิกเกอร์ไลน์สื่อสารแทน โดยข้อความมีทัง้วจันกรรมตรง (Direct Speech Act) และวจัน- 

กรรมอ้อม (Indirect Speech Act) เม่ือถอดรหัสจากข้อความจะพบสิ่งท่ีมีความหมายโดยนัยท่ี

แสดงถึงเจตนาของผู้สง่ อาทิ “โกดแง้ว” สื่ออารมณ์โกรธโดยใช้วจันกรรมตรงบอกความรู้สกึท่ีมี ,

สู้ๆนะ! ท่ีดูเป็นการให้กําลงัใจแล้ว แต่ก็ได้แฝงการออกคําสัง่ลงไปด้วย , “เด๋ียวเจอๆ” เป็นดั่งคํา

กลา่วตรงตวัแต่แฝงการข่มขูไ่ว้ , “ท่ีพูดมาแน่ใจ๋” ใช้ลกัษณะเหมือนการตัง้คําถามแต่ก็ได้แฝงการ

ขม่ขู่ไว้เช่นเดิม , “น่ีแฟนนะ” ใช้ลกัษณะเหมือนคําบอกเลา่แต่แฝงเจตนาจองการออกคําสัง่ , “ไว้

คยุกนัใหม่” เป็นการให้คําสญัญา , “ดีกว่านีก็้เมียในนิยายแล้วแหละ” เป็นการแฝงเจตนาเสียดส ี, 

“สามีกินปลาเยอะ ๆ นะคะ” และ “อยา่มวัแต่เห่าซิ”  ใช้ข้อความแบบประโยคคําสัง่แต่แฝงการต่อ

วา่และเสยีดสเีข้าไป , “เงินมาสญัญจะเงียบ” เป็นลกัษณะคําสัง่แตแ่ฝงการขม่ขูไ่ว้ , “ดีแบบนีห้าท่ี

ไหนไม่ได้แล้วนะ” ใช้ประโยคบอกเลา่ท่ีแฝงเจตนาการข่มขู่ และ “เมียไม่อยู่ผวัร่าเริง” แฝงเจตนา

ของการเสยีสผีา่นประโยคบอกเลา่ 

 

 

ผลวจันกรรม (Perlocutionary Act)  

 

      

ภาพท่ี 5.3 ตวัอยา่งสต๊ิกเกอร์ไลน์ในกลุม่ผลวจันกรรม 

 

 ภาพท่ี 5.3 ความคาดหวงัในฝ่ังของผู้สง่ท่ีต้องการให้ผู้ รับสารเข้าใจเจตนาท่ีแอบแฝงผ่าน 

ถ้อยคํา (ข้อความ) หากผู้ เกิดการกระทําการตามสิ่งหนึ่งสิ่งใดตนบรรลเุป้าประสงค์ของผู้สง่จะถือ

ว่าวจันกรรมนัน้สําเร็จ โดยถ้อยคํานัน้สามารถแสดงออกมาได้ทัง้แบบประโยคบอกเลา่ ประโยค

คําสัง่แต่ได้แฝงเจตนาเพ่ือให้เกิดปฏิกิริยาตอบกลบัจากผู้ รับ เช่น “ตงัหมด” ท่ีใช้ประโยคบอกเลา่ท่ี

แฝงเจตนาการขอร้องและอาจคาดหวงัให้ผู้ รับสนับสนุนเร่ืองเงิน แต่ในขณะเดียวก็สามารถใช้

ปฏิเสธหากได้รับการเชิญชวนไปทํากิจกรรมใด ๆ ท่ีมีเร่ืองเงินเข้ามาเก่ียวข้อง ถ้าหากผู้ รับกระทํา

ตาม เช่น สนับสนุนเร่ืองเงินหรือยกเลิกการเชือ้เชิญไปกิจกรรมท่ีมีเร่ืองค่าใช้จ่ายก็ถือว่าผลวจัน 

กรรมสําเร็จ , “จะนอนแล้ว” ท่ีใช้ประโยคบอกเล่าแต่มีการคาดหวังให้คู่สนทนายุติการพูดคุย , 

“อยากงอแง” ท่ีใช้ประโยคบอกเล่าแต่มีการคาดหวงัให้คู่สนทนากลบัมาให้ความสนใจ , “เงียบ

ไม?!” ใช้ประโยคคําถามท่ีคาดหวงัให้ได้คําตอบจากคู่สนทนา , “พูดดีๆ แล้วนะ” ท่ีใช้ประโยคเลา่
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แตแ่ฝงการตอ่วา่และคาดหวงัให้คู่สนทนาสื่อสารด้วยลกัษณะท่ีดี (สภุาพ) กว่านี ้และ “ไม่บน่นะหู

ชาหมดล้าว” ใช้ประโยคคําสัง่ท่ีแฝงเจตนาตอ่วา่เช่นเดิมโดยท่ีคาดหวงัวา่ให้คูส่นทนาเลกิบน่  

   
 แม้การสง่สต๊ิกเกอร์ไลน์นัน้ผู้สง่จะไม่ได้เป็นผู้ เอ่ยหรือเปลง่วาจาด้วยตนเองก็ตาม แต่การ

เลือกสรรสต๊ิกเกอร์ไลน์ก็เป็นเสมือนการเลือกสรรคํากลา่วหรือถ้อยคําท่ีจะสง่ออกไปคู่สนทนา ซึ่ง

สามารถมีสว่นเก่ียวพนัธ์กับวจันกรรมทัง้สามรูปแบบ ทัง้นีย้งัต้องอาศยัประสบการณ์ของการรับรู้ 

(ตีความ) ของคู่สนทนาและบริบทของการสื่อสารร่วมด้วย ความไม่เท่ากันของประสบการณ์และ

ความช่ําชองในการตีความอาจสง่ผลตอ่การรับรู้เจตนาและความคาดหวงัของผู้สง่ได้  

 

 

 

 

ข้อจํากดัในงานวิจยั 

 

 สําหรับการวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยมีความเห็นว่าไม่พบข้อจํากัดใด ๆ เน่ืองจากเนือ้หาของ

การศกึษายงัเป็นเร่ืองท่ีอยูใ่นสมยัปัจจุบนั และการได้มีโอกาสพดูคยุสอบถามกบัเจ้าของผลงานตวั

จริงโดยตรงซึง่ได้ข้อมลูท่ีสามารถใช้ในการอธิบายได้ตามท่ีปรากฏแล้ว 

 

 

ข้อเสนอแนะในงานวิจยั 

 

 สาํหรับผู้ ท่ีสนใจศกึษาเร่ือง “รหสั” ของสต๊ิกเกอร์ไลน์หรือสว่นงานท่ีมีความเก่ียวข้องผู้วิจยั

มีข้อเสนอแนะดงัตอ่ไปนี ้

 

 1. ศึกษาสต๊ิกเกอร์ไลน์กลุ่มอ่ืน อาทิ สต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีโหลดฟรีหรือสต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีมีผู้ ใช้

เฉพาะกลุม่ อย่างสต๊ิกเกอร์ไลน์ของนักเลน่กล้าม หรือนกัดํานํา้ เป็นต้น รวมถึงสต๊ิกเกอร์ไลน์ท่ีมี

เพียงภาพหรืออักษรอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ เพ่ือเทียบเคียงถึงการใช้รหสัว่ามีความเหมือนหรือ

แตกตา่งกนัหรือไม่อยา่งไร 

 

 2. ศึกษาการใช้รหสัในการประกอบสร้างสต๊ิกเกอร์ไลน์แบบเคลื่อนไหว (Animation) หรือ

แบบมีเสยีง (Voice) เพ่ือทราบถึงรหสัของการเคลือ่นไหวภาพและรหสัของการใช้นํา้เสยีงเพ่ิมเติม  
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 3. ศกึษาเร่ืองวจันกรรมโดยใช้สต๊ิกเกอร์ไลน์เป็นตวัข้อมลูหลกัเพ่ือให้เข้าใจวิธีการของ  

วจันกรรมแบบตา่ง ๆ บนสือ่การ์ตนูแบบสต๊ิกเกอร์ไลน์อยา่งละเอียด  
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