รหัสของสติ๊กเกอร์ไลน์ยอดนิยมเพื่อการสื่อสารระหว่างบุคคล

สมเกียรติ ศรีเพ็ชร

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรนิเทศศาสตร์
มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสยาม
พ.ศ. 2559

CODES OF POPULAR LINE STICKERS FOR
INTERPERSONAL COMMUNICATION

SOMKIAT SRIPHECH

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
Siam University
Academic Year 2016

(ค)
กิ ตติ กรรมประกาศ
วิ ทยานิ พนธ์ ฉบั บนี 2สําเร็ จได้ ด้ วยดี ก็ เพราะความเอาใจใส่ ของท่ าน รองศาสตราจารย์ ดร.ศิ ริ ชั ย
ศิ ริ กายะ อาจารย์ ทีH ปรึ กษา ทีH คอยให้ การชี 2แนะแนวทางทีH เอื 2อประโยชน์ รวมถึ งการตรวจสอบและแก้ ไข
วิ ทยานิ พนธ์ ฉบั บนี 2ให้ สมบู รณ์ ครบถ้ วน ผู้ วิ จัยจึ งขอกราบขอบพระคุ ณอย่ างสู งไว้ ณ โอกาสนี 2
ขอขอบพระคุ ณท่ านประธานกรรมการสอบวิ ทยานิ พนธ์ รองศาสตราจารย์ สุ ธี พลพงษ์ พร้ อม
ด้ วยคณะกรรมการสอบวิ ทยานิ พนธ์ ทุ กท่ านทั 2 งรองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ทองเลิ ศ และอาจารย์
บุ ษบา รี รัตนากร ทีH ได้ สละเวลามามี ร่ วมในการตรวจสอบวิ ทยานิ พนธ์ ฉบั บนี 2ให้ สมบู รณ์ ยิH งขึ 2น
ขอขอบพระคุ ณสํ าหรั บผู้ ให้ ข้ อมู ลหลั กทุ ก ๆ ท่ านทีH ปรากฏนามในวิ ทยานิ พนธ์ ฉบั บนี 2ทีHได้ มอบ
ข้ อมู ลอั นเป็ นประโยชน์ ยิH งแก่ ผู้ วิ จั ยและขอขอบคุ ณ พีH อัY น, พีH บั ส และพีH แก๊ ะ ทีH เป็ นทั 2งรุ่ นพีH ปริ ญญาโท
เพืH อนร่ วมงานและเป็ นทีH ปรึ กษาในหลาย ๆ เรืH อง
สุ ดท้ ายนี 2ขอขอบพระคุ ณ นายสุ รพงษ์ ศรี เพ็ ชร บิ ดา และนางสมประสงค์ ศรี เพ็ ชร มารดา ทีH
คอยให้ ทั 2งการสนั บสนุ นและกํ าลั งใจอั นดี ยิH งรวมถึ งเป็ นแบบอย่ างของความอดทนแก่ ตั วผู้ วิ จัยใช้ เป็ น
หลั กยึ ดทั 2งการเรี ยนและการทํ างานสื บมา
สมเกี ยรติ ศรี เพ็ ชร

(จ)
สารบั ญ
หน้ า
บทคั ดย่ อภาษาไทย

(ก)

บทคั ดย่ อภาษาอั งกฤษ

(ข)

กิ ตติ กรรมประกาศ

(ค)

สารบั ญ

(จ)

สารบั ญภาพ

(ฌ)

บทที? 1

บทนํ า

1

ที0 มาและความสํ าคั ญของปั ญหา

1

ปั ญหานํ าการวิ จัย

3

วั ตถุ ประสงค์ ในการวิ จัย

3

ขอบเขตการวิ จัย

3

ข้ อตกลงเบื Iองต้ น

3

ข้ อสั นนิ ษฐาน

4

นิ ยามศั พท์

4

ประโยชน์ ที0 คาดว่ าจะได้ รั บ

5

บทที? 2

บทที? 3

บทที? 4
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ภาพที0 4.9 การใช้ รหั สของสติf กเกอร์ ไลน์ ชุ ดหมี ขอในระยะยุ ติความสั มพั นธ์ ภาพที0 2

59

ภาพที0 4.10 การใช้ รหั สของสติf กเกอร์ ไลน์ ชุ ดหมี ขอในระยะยุ ติความสั มพั นธ์ ภาพที0 3

60
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70
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ความสั มพั นธ์ ภาพที0 1
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ภาพที0 4.26 การใช้ รหั สของสติf กเกอร์ ไลน์ ชุ ดหั วกลมดุ๊ กดิf กในระยะสานต่ อและถนอมรั กษา
ความสั มพั นธ์ ภาพที0 2
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ภาพที0 4.28 การใช้ รหั สของสติf กเกอร์ ไลน์ ชุ ดนี0 เมี ยนะในระยะเริ0 มต้ นความสั มพั นธ์

101

ภาพที0 4.29 เหล่ าสติf กเกอร์ ไลน์ ชุ ดนี0 เมี ยนะนระยะสานต่ อและถนอมรั กษาความสั มพั นธ์

102

ภาพที0 4.30 การใช้ รหั สของสติf กเกอร์ ไลน์ ชุ ดนี0 เมี ยนะในระยะสานต่ อและถนอมรั กษาความสั มพั นธ์
ระหว่ างบุ คคลภาพที0 1
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1
บทที่ 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
การสือ่ สารเป็ นกิจกรรมทางสัญญะ (Signs) เป็ นหนึ่งในวิธีการสร้ างปฏิสมั พันธ์ ทางความ
เข้ าใจระหว่างมนุษย์โดยนําเครื่ อ งหมาย (Sign) ต่าง ๆ มาประกอบสร้ างความหมาย และอาศัย
การจัดการด้ วยรหัส (Code) ยิ่งตัวสัญญะที่ประกอบกันแล้ วมีความสลับซับซ้ อนมากขึ ้นเท่าใดก็
จําเป็ นต้ อ งใช้ รหัสเข้ ามาช่วยในการจัดการมากขึ ้นเท่านัน้ ทัง้ นีก้ ารสื่อ สารยังเป็ นกระบวนการที่
เกี่ยวข้ องกับการเข้ ารหัส (Encode) และถอดรหัส (Decode) ของตัวสาร โดยผู้ทําการสื่อสารต้ อง
ใช้ รหัสตัวเดียวกัน โดยรหัสนั ้นมาจากข้ อตกลงของผู้ใช้ รหัสในสังคมนั ้นและสามารถเรี ยนรู้ผ่านการ
ปลูกฝัง บอกต่อ และถ่ายทอดไปตามกาลเวลา หรื อระบบระเบียบทางประเพณีและหรื อธรรมเนียม
ของการปฏิบตั ิ
ความน่ า สนใจในสามประการจากการนํ า ฐานทฤษฎี ข อง Barthes และ Eco มาใช้
วิเคราะห์เนื ้อหาอันได้ แก่ 1. ความหมายที่ตีความจากตัวเนื ้อหาไม่จําเป็ นต้ องเป็ นอย่างเดียวกับ
ความตังใจของผู
้
้ สร้ างหรื อผู้สง่ เสมอไป เพราะความหมายที่เราตีนั ้นจะเป็ นความหมายที่มาจากตัว
เราที่เป็ นผู้รับและตีความโดยแท้ จริ งที่เกิดจากเข้ ารหัส (Encode) 2. การศึกษาในเรื่ องเนื ้อหายัง
มิได้ ให้ ความสนใจเพียงแค่เนื ้อหาเบื ้องต้ นเท่านัน้ แต่ยงั คงให้ ความสนใจต่อเนื ้อหาโดยนัยที่ยงั แอบ
แฝงอยูไ่ ม่ว่าผู้สร้ างจะตังใจสร้
้
างหรื อส่งมาหรื อไม่ได้ ตั ้งใจอย่างไรก็ตาม และ 3. การศึกษาดังกล่าว
มุ่งศึกษาทังด้
้ านวัจนภาษาและอวัจนาภาษาที่ถกู นํามาใช้ สอื่ ความหมายด้ วย
ความสัมพันธ์ อย่างเป็ นระบบและชัดเจนระหว่างตัวสัญญะและตัวรหัสนั ้นต้ องมีรหัสเพื่อ
เข้ ามาเป็ น ตัวช่ว ยให้ ตีค วามหมายของสัญ ญะที่มี ม ากกว่า หนึ่งตัว ได้ เนื่ อ งจากความสัม พัน ธ์
ระหว่างตัวหมาย (Signifier) กับตัวหมายถึง (Signified) เป็ นสิง่ ที่ดิ ้นได้ ตลอดเวลา ไม่มีอะไรที่สถิต
ถาวรและมันสามารถไหลลืน่ ได้ อย่างอิสระและรวดเร็ ว ซึง่ จุดนี ้เองผู้ที่ศกึ ษาต้ องติดตามให้ ทนั
(ศิริชยั ศิริกายะ, 2540 : 5 อ้ างใน ประสพโชค นวพันธุ์พิพฒ
ั น์)
ลักษณะการสื่อสารที่แปรเปลี่ยนไปตามความสามารถของเทคโนโลยีอาจส่งผลให้ รหัสที่
ทําหน้ าที่เป็ นกติกานันเปลี
้ ่ยนแปลงตามไปด้ วย McLuhan เจ้ าของแนวคิด "สื่อคือสาร" (Medium
is the Message) จากสํานัก Toronto ที่มองเทคโนโลยีการสือ่ สารในแง่ยกย่องชื่นชมเพราะมันเป็ น
ตัวช่วยอย่างดีในการขยายประสบการณ์ การสื่อสารของบุคคลให้ กว้ างออกไป McLuhan มองว่า
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“สือ่ " ทุกชนิดคือตัวขยายประสบการณ์ ของมนุษย์ โดยเฉพาะสือ่ อิเลคทรอนิกส์ (Electronic) ที่ช่วย
ขยายประสบการณ์ ของมนุษย์อ อกไปอย่างกว้ างไกล มันทําให้ มนุษย์สามารถรับรู้ ข่าวสารที่ไหน
เมื่ อ ไหร่ ก็ได้ เสมื อ นการก้ าวข้ ามข้ อจํ ากัดของเวลาและสถานที่ได้ เมื่ อ มองแนวคิดดังกล่าวของ
McLuhan ในยุคปั จจุบนั เทคโนโลยีก็อํานวยเรื่ องดังกล่าวให้ มนุษย์สามารถสือ่ สารได้ ทกุ ที่ทุกเวลา
อนึ่ง เราสามารถเห็นได้ จากการสือ่ สารผ่านโปรแกรมสนทนาแบบทันที (Instant Message) มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องตังแต่
้ เทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ต (Internet) ที่ทําหน้ าที่เป็ นทั ้งสื่อ (Medium) และ
ช่องทาง (Channel) อนุญาตและเอื ้ออํานวยให้ สามารถทําการสือ่ สารระหว่างบุคคลได้ นอกจากนี ้
การพัฒนาของเทคโนโลยีนนยั
ั ้ งทําให้ รูปแบบของการสื่อสารระหว่างบุคคลมีการเปลี่ยนแปลงไป
จากแนวคิดที่ได้ มีการอ้ างอิงไว้ โดยเฉพาะประเด็นของการอยู่ต่อหน้ ากันของผู้ทําการสื่อสาร จะ
เห็นได้ วา่ บุคคลที่สนทนากันนันไม่
้ จําเป็ นต้ องอยูต่ อ่ หน้ าหรื ออยูใ่ นแถบเวลาเดียวกันอีกต่อไป
ความสามารถของโทรศัพท์เคลือ่ นที่แบบสมาร์ ทโฟน (Smartphone) ที่รองรับการเชื่อมต่อ
อินเตอร์ เน็ตแบบไร้ สาย (Cellular – Wifi) ส่งผลให้ การสื่อ สารผ่านทางระบบออนไลน์ได้ รับความ
นิยมและกลายเป็ นอี กหนึ่งช่อ งทางสําคัญของการสื่อสารยุคดิจิ ทลั ไม่ว่าจะด้ วยปั จจัยด้ านความ
สะดวก ความรวดเร็ ว และความประหยัด รวมถึงการข้ ามพ้ นอุปสรรคของเวลาหรื อสถานที่ในการ
สือ่ สาร อนึ่ง แม้ ในปั จจุบนั โทรศัพท์เคลือ่ นที่ (Smartphone) ได้ พฒ
ั นาไปมากกว่าการสื่อสารด้ วย
เสีย ง (Voice Call) แล้ ว ยังสามารถสื่อ สารแบบเห็ นหน้ า (VDO Call) ด้ วยลัก ษณะการสื่อ สาร
ระหว่างบุ คคลแบบมี สื่อ กลาง แต่การสื่อ สารผ่านทางอักษร (Instant Message) ผ่านเครื อ ข่าย
อินเตอร์ เน็ตยังคงเป็ นที่นิยมของผู้ใช้ สมาร์ ทโฟน ด้ วยความสะดวกและประหยัดหากเปรี ยบเทียบ
กับการส่งข้ อความสัน้ (SMS)
“ไลน์” (LINE) เป็ นอีกหนึ่งแอพลิเคชัน (Application) ที่ถูกสร้ างขึ ้นเพื่อรองรับการสื่อ สาร
ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีลกั ษณะของการทํางานคล้ ายกับบริ การข้ อความสั ้นที่ใช้ โต้ ตอบระหว่าง
บุคคลเพียงแต่ค่าบริ การไม่ได้ ถกู คิดเป็ นรายครัง้ ซึ่งส่งผลต่อการลดภาระค่าใช้ บริ การของผู้สง่ จาก
ข้ อมูลของไลน์ประเทศไทย (LINE THAILAND) ได้ ระบุวา่ ไทยเป็ นตลาดใหญ่อันดับ 2 จากทัว่ โลก
รองจากญี่ ปุ่ นประเทศต้ นกํ าหนดของไลน์ ซึ่งในประเทศไทยมี จํ า นวนผู้ใช้ ม ากกว่า 83% ของ
จํานวนประชากรทัง้ หมด ดังนั ้นหากจะศึกษาเรื่ อ งช่อ งทางการสื่อ สารในระบบออนไลน์ “ไลน์ ”
ยังคงมีความสนใจสําหรับการศึกษาในเหตุผลของความนิยม
นอกจากนี ้ ไลน์ยงั มีความแตกต่างที่สง่ ผลให้ เกิดความโดดเด่นกว่าแอพลิเคชันในลักษณะ
ใกล้ เคียงกันคือ “สติ๊กเกอร์ ” (Sticker) ซึ่งผู้วิจัยขอใช้ คําว่า “สติ๊กเกอร์ ไลน์ ” มี หน้ าที่คล้ ายอีโมติ
คอน (Emoticon) คือ ใช้ แสดงอารมณ์ ของผู้สง่ สารผ่านโปรแกรม Instant Message แต่สติ๊กเกอร์
ไลน์มีขนาดที่ใหญ่กว่าซึง่ ส่งผลต่อรายละเอียดในตัวภาพที่มากกว่าหรื อกล่าวโดยง่ายคือสติ๊กเกอร์
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ไลน์เห็นทังใบหน้
้
าแล้ วลําตัวในขณะอีโมติคอนเห็นเพียงใบหน้ าเท่านั ้น ทั ้งนี ้สติ๊กเกอร์ ไลน์ไม่เพียง
แสดงแต่อารมณ์ของผู้สง่ สารเท่านั ้น แต่ยงั สามารถแสดงเนื ้อหาต่าง ๆ ได้ เพราะจากการสังเกตของ
ผู้วิจัยพบว่าส่วนใหญ่ สติ๊กเกอร์ ไลน์ปรากฏพร้ อ มกันทังภาพและข้
้
อความซึ่งผู้ส่งสารสามารถใช้
ทดแทนการพิ ม พ์ ข้อ ความด้ ว ยตนเอง ในบทความของ ศุภ ศิ ล ป์ กุลจิ ต ต์ เจื อ วงศ์ ได้ ระบุ ไว้ ว่า
สติ๊กเกอร์ ไลน์ทําให้ การสื่อสารมีสสี นั และมีชีวิตชีวามากขึ ้น อีกทั ้งยังเป็ นการเน้ นความชัดเจนของ
การสือ่ สารด้ วยข้ อความธรรมดาที่คู่สอื่ สารสามารถรับรู้อารมณ์ของคู่สนทนา ขณะที่บทความของ
นิภา กู้พงษ์ ศกั ดิ์ ได้ ระบุวา่ สติ๊กเกอร์ ไลน์เป็ นรูปภาพประกอบด้ วยข้ อความสั ้นที่แสดงอิริยาบถต่าง
ๆ เพื่อสือ่ ความหมายแทนคําพูดหรื อกิริยาขณะนันโดยใช้
้
เสริ มให้ คสู่ นทนาเข้ าใจอารมณ์ความรู้สกึ
เช่น ถูกใจ ร้ องไห้ รัก ตกใจ อาย เป็ นต้ น จากประเด็นข้ างต้ นแสดงให้ เห็นว่าปฏิสมั พันธ์ ทางการ
สื่อสารบนโลกออนไลน์ไม่สามารถแสดงสีหน้ าและลักษณะท่าทางเพื่อ แสดงออกทางความรู้ สึก
อย่างชัดเจน จึงสามารถอาศัยสติ๊กเกอร์ ไลน์ที่มีตวั สารเป็ นภาพและข้ อความเป็ นตัวแทนถ่ายทอด
เนื ้อหาดังกล่าวออกไปในบริ บท (Context) สถานการณ์ หรื อสภาวะอารมณ์ของผู้สง่ สารที่แตกต่าง
ดังนั ้น เมื่อมองสติ๊กเกอร์ ไลน์เป็ นตัวสื่อที่บรรจุตวั สารควบคู่ไปด้ วย ระบบสัญญะ (Sign)
จึ ง ปรากฏขึน้ เพื่ อ สื่อ ความหมายต่า ง ๆ ตามที่ ผ้ ู สร้ าง (Creator) สติ๊ ก เกอร์ ไ ลน์ ไ ด้ เข้ า รหัส ไว้
(Encode) และถูกนําไปเข้ ารหัสซํ ้าอีกทีหนึง่ จากผู้สง่ สาร ทังนี
้ ้ความหมายของสติ๊กเกอร์ ไลน์จะก่อ
ตัวขึ ้นก็ต้องใช้ สญ
ั ญะหลากหลายเข้ ามาประกอบกัน และการประกอบสร้ างนั ้นจําเป็ นต้ องพึ่งพา
รหัส (Code) เพื่ อ เข้ ามาจัด การกับ สัญ ญะอย่างเป็ นระบบ แม้ รูป ลัก ษณ์ ภ ายนอกผู้วิจัยจะพอ
อนุมานได้ ว่าสติ๊กเกอร์ ไลน์มีรหัสตัวสารเชิงเสมือนที่เป็ นรู ปภาพและมีรหัสตัวสารเชิงตรรลักษณ์ ที่
เป็ นข้ อความที่ทําหน้ าที่เป็ นทังตั
้ วกํากับตัวและตัวสาร แต่ด้วยรูปแบบสติ๊กเกอร์ ไลน์ที่หลากหลายที่
ถูกออกแบบมาสนองตัวผู้ใช้ งานอาจมีผลต่อการเลือกใช้ รหัสในการประกอบสร้ างร่วมด้ วย
จากประเด็นดังกล่าวส่งผลให้ ผ้ วู ิจัยเกิดความสนใจที่จะศึกษาในเรื่ องของรหัส (Code) ที่
ใช้ ในการประกอบสร้ างความหมายของสติ๊กเกอร์ ไลน์ทั ้งสื่อภาพและสื่ออักษรที่ถูกนําไปใช้ ต่อใน
การสือ่ สารโต้ ตอบระหว่างบุคคลผ่านทางระบบออนไลน์
ปั ญหานําการวิจยั
1. ผู้สร้ างมีการใช้ สญ
ั ญะและรหัสในการประกอบสร้ างสติ๊กเกอร์ ไลน์อย่างไร
2. รหัสของสติ๊กเกอร์ ไลน์ในการสือ่ สารระหว่างบุคคลเป็ นอย่างไร
วัตถุประสงค์การวิจยั
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1. เพื่อทราบถึงรูปแบบของการใช้ สญ
ั ญะและรหัสที่ใช้ ในการประกอบสร้ างสติ๊กเกอร์ ไลน์
2. เพื่อทราบถึงรูปแบบรหัสของสติ๊กเกอร์ ไลน์ในการสือ่ สารระหว่างบุคคล

ขอบเขตของงานวิจยั
การวิจัยครัง้ นีม้ ุ่งศึกษาจากสติ๊กเกอร์ ไลน์ ในกลุ่ม Creator Market ที่ได้ รับความนิยมใน
การดาวน์โหลด (Download) (แบบมีค่าใช้ จ่าย) ในช่วงระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.
2558 และ 2559 เท่านัน้
ข้ อตกลงเบื ้องต้ น
สติ๊กเกอร์ ไลน์ถือเป็ นอีกสื่อหนึ่งที่สามารถมีเฉพาะภาพ หรื ออักษร หรื อทั ้งภาพและอักษร
ประกอบกัน และเป็ นสื่อ ที่ ต้ อ งพึ งพิ การทํ า งานบนอี ก สื่อ หนึ่ง (แอพลิเคชัน ไลน์ ) ในการสร้ าง
ความหมายจากตัวของมันเอง
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ข้ อสันนิษฐานในงานวิจยั
1. ผู้สร้ างสติ๊กเกอร์ ไลน์ใช้ รหัสในการประกอบสร้ างที่ซบั ซ้ อนโดยต้ องสามารถก่อให้ เกิด
ความหมายได้ อย่างรวดเร็ วและง่ายต่อการถอดรหัสหรื อการตีความ เพราะสติ๊กเกอร์ ไลน์
จะถูกนําไปใช้ ในการสือ่ สารต่อในการสือ่ สารระหว่างบุคคล
2. เพื่อให้ ความหมายของสติ๊กเกอร์ ไลน์แต่ละตัวมีความชัดเจนทั ้งด้ านอารมณ์และเนื ้อหา
ผู้สร้ างจึงใช้ ทงรหั
ั ้ สเชิงเสมือนและรหัสตรรกลักษณ์มาประกอบสร้ างโดยอยูภ่ ายใต้ รหัส
ธรรมเนียมประเพณีของสังคม
3. แม้ มีการใช้ รหัสที่ผสมผสานเพื่อให้ มีความหมายที่ชดั เจน แต่ความหมายในสติ๊กเกอร์ ไลน์
มีลกั ษณะไม่คงที่และสามารถแปรเปลีย่ นไปตามการตีความและบริ บทของผู้ใช้

นิยามศัพท์
รหัส (Code)
หมายถึง การจัดการกับตัวสัญญะหรือเครื่ องหมายต่าง ๆ ที่มีมากกว่า 1 ตัวขึ ้นไป
เพื่อให้ เกิดความหมาย โดยรหัสจะต้ องอยูภ่ ายใต้ กฎเกณฑ์, ประเพณี และหรื อธรรมเนียม
ปฏิบตั ิ หรื อสิง่ ใด ๆ ก็ตามที่ทาํ ให้ ความหมายเกิดขึ ้นและเข้ าใจในเครื่ องหมายนั ้น ๆ
รหัสตัวสารเชิงเสมือน (Analogical Message Code)
หมายถึ ง รหัส ที่ ตัว หมาย (Signifier) และตัว หมายถึ ง (Signified) มี ล ัก ษณะ
คล้ ายคลึงและสัมพันธ์ กันอย่างเป็ นระบบต่อ เนื่อ ง โดยความหมายจะเกิดขึ ้นจากความ
เหมือนกันดังกล่าว
รหัสตัวสารเชิงตรรกลักษณ์ (Digital Message Code)
หมายถึง รหัสที่ตวั หมาย (Signifier) และตัวหมายถึง (Signified) แยกออกจาก
กันได้ ชัดเจนและสามารถเข้ าใจได้ งา่ ยและใช้ ความเป็ นเหตุเป็ นผลในการประกอบสร้ าง
ความหมาย
รหัสธรรมเนียมประเพณีทางสังคม
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หมายถึง ข้ อตกลงหรื อการปฏิบตั ิในกิจกรรมใด ๆ ที่สบื ต่อกันมาภายในสังคมนั ้น
ซึง่ ผู้เข้ าใจในรหัสนี ้จําเป็ นต้ องเป็ นผู้ที่อยูใ่ นสังคมนันด้
้ วย
สติ๊กเกอร์ ไลน์ (LINE Sticker)
หมายถึง ภาพตัวคาแรคเตอร์ ต่าง ๆ ทั ้งรู ปแบบการ์ ตูน ภาพเหมือน ภาพนิ่ง ที่ใช้
สื่อ สารเพื่อแสดงอารมณ์ และความรู้ สึกระหว่างการสนทนาทังแบบรายบุ
้
คคลและกลุ่ม
ผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ (LINE Application) โดยสามารถใช้ ควบคูก่ ับตัวอักษรที่พิมพ์ผ่าน
แป้ น อั ก ขระ (Keyboard) มี ค วามคล้ า ยคลึง กับ อี โมติ ค อนแต่ข นาดที่ ใหญ่ แ ละแสดง
รายละเอียดได้ มากกว่า
การสือ่ สารระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication)
หมายถึง กระบวนวิธีการสร้ างและถ่ายทอดความหมาย ความเข้ าใจ ระหว่างผู้สง่
และผู้รับ โดยทังสองฝ่
้
ายต้ องรับรู้สถานะของตนเองและคูส่ นทนา
สัญญะ (Sign)
หมายถึง เครื่ องหมายต่าง ๆ ที่ถกู สร้ างขึ ้นและมีความหมายนอกเหนือจากตัวของ
มันเอง และต้ องได้ รับการจัดการโดยรหัสและตีความโดยมนุษย์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับ
1.) เพื่อนําผลการวิจัยไปเป็ นแนวทางในการสร้ างสรรค์ตวั สาร (Content) สําหรับการสื่อ
ความหมายและอารมณ์ความรู้สกึ ด้ วยสติ๊กเกอร์ ไลน์
2.) เพื่อ แสดงให้ เห็นถึงความสําคัญของการใช้ “รหัส” (Code) ในการจัดการตัวสัญ ญะ
ต่าง ๆ ที่ประกอบกันขึ ้นจนเกิดความหมายในการสือ่ สารโดยเฉพาะรูปแบบการสือ่ สารในยุคดิจิทลั
3.) ผลการวิจัยครัง้ นี ้จะเป็ นหนึ่งในส่วนช่วยสําหรับการศึกษาศาสตร์ ทางด้ านนิเทศอย่าง
ลึกซึ ้งเกี่ยวกับการใช้ รหัสทังในประเด็
้
นที่เกี่ยวข้ องโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
งานศึกษาเรื่ อง “การใช้ รหัสของสติ๊กเกอร์ ไลน์ในการสือ่ สารระหว่างบุคคล” ผู้วิจยั ได้ นําเอา
แนวคิดและทฤษฎีเป็ นตัวตังต้
้ นเพื่ออาศัยกรอบแนวทางในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล โดยได้ นํา
แนวคิ ด ทฤษฎี ร วมถึ งงานวิ จั ย และเอกสารที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ องมาใช้ อ้ างอิ ง และแสดงความ
สมเหตุสมผลของข้ อสมมติฐานของการวิจยั ดังต่อไปนี ้
1. แนวคิดเกี่ยวกับอีโมติคอน (Emoticon)
2. แนวคิดด้ านสัญญะ (Sign)
3. แนวคิดเรื่ องความหมายโดยการกํากับ (Anchorage)
4. แนวคิดด้ านรหัส (Code)
5. แนวคิดเกี่ยวกับรหัสการ์ ตนู
6. แนวคิดเรื่ องการสือ่ สารระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication)
7. แบบจําลองการสือ่ สารของจาคอบสัน (Jakobson’s Model)
8. แนวคิดเรื่ องวัจนกรรม (Speech Acts)
1.) แนวคิดเกี่ยวกับอีโมติคอน (Emoticon)
สุรีลกั ษณ์ วีระโจง (2550) ได้ กล่าวถึงเรื่ องเกี่ยวกับประวัติของอีโมติคอนไว้ ว่า อีโมติคอน
เกิดจากการใช้ ลงสื่อหนังสือพิมพ์ ของประเทศอังกฤษ ตัวอย่างเก่าแก่ที่สดุ ที่ใช้ ตวั อักษรแทนหน้ า
คนที่ยิ ้มหรื อขมวดคิ ้วในแนวตะแคง ปรากฏบนโฆษณาในหนังสือพิมพ์นิวยอร์ กฮารอลทรี บูน (New
York Herald Tribune) ฉบั บ วั น ที่ 10 มี นาคม พ .ศ. 2496 หน้ า 20 คอ ลั ม น์ 4 ถึ ง 6 เรื่ อ ง
ประชาสัม พันธ์ ภ าพยนตร์ เรื่ อ งลิลี (Lili) สําหรั บผู้ที่ คิด ค้ น อี โมติคอน :-) และ :-( ถูก เสนอว่ามัน
สามารถใช้ แสดงอารมณ์ คือ สกอต ฟาห์ ลแมน (Scott Fahlman) ซึง่ เสนอในกระดานสนทนาของ
คณะวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย คาร์ เนกีเมลอน เมื่อ 19 กันยายน พ.ศ. 2525 เวลา
11.44 น.
อีโมติคอน (Emoticon) เปรี ยบเสมื อนภาพศิลปะอย่างหนึ่งในที่ใช้ แทนการสื่อสารแทนที่
เป็ นตัวหนังสือ (Text) สามารถแสดง กิริยาท่าทางหรื ออารมณ์ ความรู้สกึ ที่มีความหมายทําให้ เห็น
ภาพเป็ น ภาษาที่แสดงออกหรื อ สื่อ ด้ วยร่ างกาย (Body language) เห็นหน้ ากันเวลาสื่อ สาร ซึ่ง
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สามารถเข้ าใจง่ายโดยมี ตวั หนังสือและภาพที่ใช้ สื่อ ถึงความหมายที่ใกล้ เคียงกัน มี คู่เทียบเคียง
สามารถอุปมาอุปมัยได้ เสมอซึง่ การก่อ กําเนิดขึ ้นเป็ นสือ่ ในยุคสมัยใหม่ อีโมติคอนเป็ นเหมือนสือ่ ที่
ส่งสารได้ อ ย่างรวดเร็ วและเข้ าใจได้ ทัน ทีบ นอิ นเตอร์ เน็ ต อี โมติ คอนถูกเปลี่ยนให้ ป รากฏในรู ป
ภาพกราฟิ กขนาดเล็ก เช่น smiley เป็ นต้ น (สุรีลกั ษณ์ วีระโจง, 2550)
นอกจากนี ้ ปรารถนา อรัญญิ ก ได้ มีการอ้ างถึงผลการวิจยั ของของ ศุนิสา ทดลา (2542) ที่
พบว่า ในการสนทนาผ่านคอมพิวเตอร์ ของผู้ทําการสื่อสารนั ้นจะมีการใช้ อกั ษรเพื่อแทนความรู้สกึ
ต่า ง ๆ ลงไปอาจจะด้ วยวิธี ก ารพิ ม พ์ อัก ษรตัวท้ ายนัน้ ซํา้ ๆ อาทิ เบื่ อ ออออ เหงามากกกกกก
โอ๊ ยยยยยยย เป็ นต้ น
ในนาม “emoticon” ซึ่ ง คณ ะกรรมการบั ญ ญั ติ ศั พ ท์ เทคโนโลยี ส ารสนเทศแห่ ง
ราชบั ณ ฑิ ต ยสถานได้ นิ ย าม คํ า ว่ า emoticon ไว้ ว่ า emotion หมายถึ ง อารมณ์ และ icon
หมายถึงสัญ รู ป ดังนัน้ emoticon จึ ง เปรี ย บเสมื อ นสัญ รู ป ที่ ถูก กํ าหนดขึ ้นมาเพื่ อ ทดแทนการ
แสดงออกทางอารมณ์และความรู้สกึ
David Crystal (2002) (ปรารถนา อรั ญ ญิ ก, 2549 : 6) กล่ า วว่ า ปฏิ ส ัม พั น ธ์ ใ นโลก
ออนไลน์นนไม่
ั ้ สามารถแสดงสีหน้ าและลักษณะท่าทางเพื่อแสดงออกทางความคิดหรื อความรู้ สกึ
ดังนั ้น emoticon จึงถูกนํามาใช้ ในการสือ่ สารและสามารถช่วยได้ ในหลายเหตุผล เช่น
1. ช่วยในการเน้ นลักษณะโทนเสียงในระหว่างที่ติดต่อสือ่ สาร
2. ช่วยแสดงอารมณ์ และความรู้สกึ เช่น เมื่อผู้สง่ สารต้ องการบ่นเกี่ยวกับเรื่ องการเรี ยน จะ
ใช้ emoticon เพื่อช่วยแสดงให้ ร้ ู วา่ โกรธหรื อเศร้ า ผู้รับสารก็สามารถรับรู้ถึงอารมณ์และความ รู้สกึ
นัน้ ๆ ได้
3. ช่วยสร้ างและทําให้ เห็นเด่นชัดในการแสดงออกทางอารมณ์ และความรู้ สึกทําให้ การ
อ่านหรื อรับรู้ข้อความนันสมบู
้
รณ์ขึ ้น
จากการอธิบายข้ างต้ น ผู้วิจยั มีความเห็นว่าสติ๊กเกอร์ ไลน์นนมี
ั ้ ต้นแบบที่พฒ
ั นาต่อยอดมา
จากอี โมติ ค อนที่ เคยปรากฏอยู่ในโปรแกรมสนทนาออนไลน์ และทํ า หน้ า ที่ ในการสื่อ อารมณ์
ความรู้ สกึ ของผู้ทําการสื่อสารในฐานะผู้สง่ เมื่อเป็ นเช่นนี ้ผู้วิจยั มีความจําเป็ นต้ องนําแนวคิดของอี
โมติคอนเพื่อเป็ นหนึ่งในแนวทางของการศึกษาเชิงลึกในตัวสติ๊กเกอร์ ไลน์ที่ทําหน้ าที่พื ้นฐานแบบ
เดียวกันคือเป็ นตัวแสดงอารมณ์ของผู้สง่ สาร

8
2.) แนวคิดด้ านสัญญะ
สัญ ญวิ ท ยาเป็ นการศึ ก ษาที่ ถื อ เอาตัว งาน (Text) ของสารเป็ นตัว ใจของหน่ ว ยใน
การศึกษาวิเคราะห์ถึงกระบวนการที่ระบบความหมายในระบบใดระบบหนึ่ง หรื อหลาย ๆ ระบบ
สร้ างความหมายโดยผ่านตัวงาน และยังเป็ นศาสตร์ ที่ม่งุ จะแสดงและวิเคราะห์ถึงกระบวนการผลิต
ความหมายเหล่านันว่
้ าไม่ได้ มีที่มาจากสภาพความเป็ นจริ งทางภาวะวิสยั (Objectivity) อย่างที่
ปรากฏ สัญญะจึงมี ลกั ษณะเป็ นนามธรรมสูง เพราะเป็ นสิ่งที่ต้อ งอยู่บนพื ้นฐานของการศึกษา
ความสัมพันธ์ อย่างเป็ นระบบของโครงสร้ างที่มีความเป็ นนามธรรม (ขวัญเรื อน กิติวฒ
ั น์ และอุบล
รัตน์ ศิริยวุ ศักดิ์, 2532 : 9 - 1)
Ferdinand de Saussure ได้ ใ ห้ คํ า อธิ บ ายถึ ง สัญ ญวิ ท ยาว่า เป็ นศาสตร์ ที่ ศึก ษาถึ ง วิ ถี
ของสัญญะภายในสังคมที่สญ
ั ญะนันถื
้ อกําเนิดขึ ้นมา เมื่อขยายความคําว่า “วิถี” ของสัญญะให้
กว้ างขวางออกไป ก็จะหมายความถึงการศึกษาการกําเนิด การเจริ ญ การแปรเปลีย่ นและการสูญ
สลายของสัญ ญะตัวหนึ่ง ๆ รวมทังวิ
้ เคราะห์ กฎที่อ ยู่เบื ้องหลังวิถีดังกล่าว ศาสตร์ นีจ้ ึงสอนให้ ร้ ู
ว่าสัญญะประกอบขึน้ มาจากอะไรและกฎเกณฑ์ใดที่ควบคุมมันอย่างไร (Saussure,1974) ตาม
แนวคิดของ Saussure สัญญะ (Sign) ประกอบขึน้ มาจากองค์ ประกอบ 2 ส่วนคือ “รู ปสัญ ญะ”
(Signifier) (ผู้วิจัยเรี ยกว่าตัวหมาย) ที่สามารถรับรู้ผ่านประสาทสัมผัส และ “ความหมายสัญญะ”
(Signified) (ผู้วิจัยเรี ยกว่าตัวหมายถึง) ที่ เกิ ดขึ ้นภายในใจของผู้รับสาร การรวมตัวกัน ระหว่าง
รู ป สั ญ ญ ะและความหมายสั ญ ญ ะเป็ นเรื่ อ งของวั ฒ นธรรม (Cultural Convention) เป็ น
ความสัมพันธ์ ที่ไม่เป็ นไปตามธรรมชาติ
นอกจากการนิยามว่าสัญญะเป็ นความสัมพันธ์ ระหว่างสองปั จจัยแล้ ว ประเด็นสําคัญอีก
ประการคื อ ความสัม พัน ธ์ ระหว่า งตัวหมายกับ ตัว หมายถึ ง มี ล ัก ษณะสะเปะสะปะหรื อ ตาม
อําเภอใจ (Arbitrary) ซึ่งการศึกษาครัง้ นีต้ ้ อ งยอมรับในเบือ้ งต้ นว่าสติ๊กเกอร์ ไลน์ นัน้ ถูกประกอบ
สร้ างมาเพื่ อ ใช้ ในการสื่อ สารอารมณ์ ความรู้ สึก และความหมาย ซึ่งไม่ ส ามารถระบุ ได้ ว่า ทัง้
อารมณ์ และความหมายของผู้ใช้ จะคงที่เสมอไป ดังนั ้นจึงมีความจําเป็ นอย่างยิ่งที่ต้องยึดถือการ
วิเคราะห์ภายใต้ มมุ มองทางสัญญะ (Sign) ที่สามารถไปได้ หลายทิศทาง (Arbitrary) ตามแนวคิด
ของ Saussure
นอกเหนือจาก Saussure แล้ ว ผู้วิจัยเห้ นว่าจําเป็ นต้ องกล่าวถึงนักสัญญะอีกท่าหนึ่งคือ
Charles Sanders Peirce ที่ มองแตกต่า งไปในบางส่วนคื อ สัญ ญะเป็ นรู ปแบบความสัม พันธ์ ที่
เกิดขึ ้นจาก 3 ส่วน คือ
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1. สือ่ กลางหรื อพาหนะที่เป็ นตัวนําความคิดไปสูจ่ ิตใจของผู้รับ เรี ยกว่า “representamen”
2. ความคิดทีแ่ ปลได้ จากสัญญ เรี ยกว่า “Interpretant” หรื อ ส่วนของความหมายนัน่ เอง
3. วั ต ถุ อ้ างอิ ง (object หรื อ referent) ที่ Representamen สื่ อ ถึ ง ในฐานะเป็ นภาพ
ตั ว แทน ซึ่ ง อาจเป็ นสิ่ ง ของหรื อ สถานการณ์ ที่ มี ค วามเกี่ ย วโยงสื บ เนื่ อ งมาจากการรั บ รู้
Representamen นัน้
เห็ น ว่ า Representamen เที ย บได้ กั บ “รู ป สัญ ญ ะ” (Signifier) และ Interpretant จะ
ใกล้ เคี ยงกับ “ความหมายสัญ ญะ” (Signified) ของ Saussure แต่ไม่ เหมื อ นเสีย ที เดี ย วเพราะ
interpretant จะรวมความหมายที่ เกิ ด จากสัญ ญะและเกิ ด จากตัว ผู้ส ัม ผัส สัญ ญะนัน้ ๆ ด้ วย
interpretant ไม่ ใ ช่ ตัว ผู้ แปลสัญ ญะแต่ เป็ น “ผล” ของการที่ ส ัญ ญะสัม ผัส ผู้ ใช้ จึ ง รวมเอา
ประสบการณ์ ของผู้ใช้ ที่มีต่อ “ของจริ ง” (object) เอาไว้ ในความหมายด้ วย (สรณี วงศ์เบีย้ สัจ จ์ ,
2544) กระบวนการสร้ างความหมาย (signification) เป็ นผลรวมจากการประสบการณ์ ในโลกแห่ง
วัตถุและกระบวนการทางสมองที่ทํ างานร่ วมกัน องค์ ป ระกอบทัง้ 3 ส่ว นนี ้สร้ างความสัมพัน ธ์
ระหว่างกัน องค์ประกอบตัวหนึง่ สามารถเปลีย่ นไปอยูส่ ถานะขององค์ประกอบตัวอื่นได้ อย่างอิสระ
โดยขึ ้นอยู่กับสถานการณ์ (circumstances) สัญญะหนึ่งแปรไปสูอ่ ีกสัญญะหนึ่ง และกระตุ้นให้
เกิ ดสัญญะอื่ น ๆ ตามมากลายเป็ นกระแสของเครื่ องหมายและความหมายที่ไหลต่อ เนื่อ งกันไป
อย่างไม่จบสิ ้น Peirce ยังได้ จัดแบ่งสัญญะออกเป็ น 3 ประเภทตามความสัมพันธ์ ของสัญญะกับ
ของจริ งที่ถกู แทนที่ ได้ แก่
1) สัญรู ป (Icon) คือ สิ่งที่มีรูปร่ างลักษณะเหมือนหรื อคล้ ายกับของจริ งนัน้ ๆ หรื อสิ่งที่
มันบ่งบอกและเป็ นที่เข้ าใจได้ งา่ ย ตัวอย่างเช่น ภาพถ่าย แผนที่ ภาพวาดภาพบนป้ายจราจรที่เป็ น
รูปจําลองของ รถยนต์หรื อจักรยานยนต์ กระทัง่ คําพูดบางคําที่เป็ นการเลียนเสียงธรรมชาติ
2) ดัช นี (Index) คื อ เครื่ อ งหมายที่ มี ค วามเชื่ อ มโยงของจริ ง แบบเป็ นเหตุเป็ นผลกั น
(causal connection) เป็ นเครื่ อ งบ่งชี ถ้ ึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ตัวอย่างเช่น ควันไฟเป็ นเครื่ อ งบ่งชีว้ ่ามี ไฟ
รอยเท้ าสัตว์บง่ ชี ้ถึงสัตว์
3) สัญลักษณ์ (Symbol) คือ สิ่งที่แสดงถึงบางสิ่งบางอย่างที่บ่งชี ้ความเชื่อมโยงระหว่าง
สัญลักษณ์ กับของจริ งที่มันอ้ างอิงถึงนั ้น ไม่ใช่ความเชื่อมโยงกันตามธรรมชาติแต่เป็ นผลมาจาก
ข้ อ ตกลงของสังคม (social convention) และอาศัยการเรี ยนรู้ ตัวอย่างเช่น ภาษา เครื่ อ งหมาย
จราจร และเครื่ องหมายทางด้ านคณิตศาสตร์
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เช่นเดียวกับ Barthes นักสัญญะอีกท่านหนึ่งที่มองแตกต่างจากทั ้งของ Saussure และ
Peirce โดย Barthes เริ่ ม นํ าเอาการวิเคราะห์ แบบสัญ วิ ท ยาไปใช้ กับ วัฒ นธรรมศึกษาแนวคิ ด
สําคัญของ Barthes ที่จะกล่าวถึงเกี่ยวข้ องกับความหมายของสัญญะ โดยเขาเห็นว่าความหมาย
ของสัญญะ นันมี
้ อยู่ 2 ระดับ ได้ แก่
1) Denotation เป็ นระดั บ ความหมายตรง ที่ ถู ก สร้ างขึ น้ มาอย่ า งเป็ นภาวะวิ ส ั ย
(objective) เป็ น ความหมายที่ ผ้ ูใช้ เข้ า ใจตามตัว อัก ษร เป็ นที่ ยอมรั บ โดยทั่วไปตามข้ อ ตกลงที่
กําหนดขึ ้นมาจัดอยูใ่ นลักษณะของการอธิบายหรื อพรรณนา (descriptive level)
2) Connotation เป็ นระดับ ดับ ความหมายแฝง ที่ เกิ ด ขึน้ จากการตี ค วามโดยอัต วิ ส ัย
(Subjective) ขึน้ อยู่กับตัวบุคคล จากประสบการณ์ ต่าง ๆ ที่ได้ ประสบมาในชีวิตหรื อ บริ บททาง
สังคมวัฒนธรรมหนึง่ ๆ ในผลงานที่ชื่อว่า “มายาคติ” (Mythologies) บาร์ ตส์ได้ นําเราไปสูค่ วามคิด
เรื่ อง “มายาคติ” (Myth) ซึง่ ในชัน้ ต้ นนี ้สามารถที่จะนิยามได้ วา่ หมายถึงการสือ่ ความหมายด้ วยคติ
ความเชื่อทาง วัฒนธรรมซึง่ ถูกกลบเกลือ่ น ให้ เป็ นที่รับรู้เสมือนว่าเป็ นธรรมชาติ
จากแนวคิดข้ างต้ นผู้วิจยั มีความคิดเห็นว่าสติ๊กเกอร์ ไลน์นั ้นมีสว่ นที่เกิดจากการประกอบ
สร้ างด้ วยสัญญะทังตั
้ วหมาย (Signified) และตัวหมายถึง (Signified) ที่ก่อให้ เกิ ดความหมายที่
สร้ างความเข้ าใจและความพึงพอใจในการนําไปใช้ โดยผู้วิจยั มองเห็นว่าทุกสรรพสิง่ ที่ปรากฏในตัว
สติ๊กเกอร์ ไลน์ไม่ว่าจะเป็ นคาแรคเตอร์ หลักที่เลียนแบบมนุษย์ก็ดีหรื อสัตว์นานาก็ดี ล้ วนแล้ วแต่มี
อยู่จริ งในโลกของความเป็ นจริ งที่นบั ได้ ว่าเป็ นเสมือ นความจริ งที่อยู่ภายนอก (External reality)
ทังสิ
้ ้น เพื่อ ให้ การวิเคราะห์ เชิ งสัญ ญะนันสามารถดํ
้
าเนิ นการได้ อ ย่างมี หลักยึด ผู้วิจัย จึงอาศัย
แนวคิดด้ านสัญญะเข้ ามาเป็ นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจยั ครัง้ นี ้ หากรูปสติ๊กเกอร์
ไลน์จะให้ ได้ ทงความหมายตรงที
ั้
่เห็นอย่างไรก็ตีความไปตามอย่างที่เห็น และความหมายแฝงอัน
ต้ องมีการพึ่งพิงจากตัววัฒนธรรมของสังคมเข้ ามามีสว่ นร่วม หรื อการประกอบกันของสัญญะทั ้ง 3
ประเภทของ Peirce ที่ต้องอาศัยประสบการณ์ และข้ อตกลงของสังคมเข้ ามาจับเพื่อให้ สติ๊กเกอร์
ไลน์สามารถแสดงความหมายทางอารมณ์และความรู้สกึ ออกไป

แนวคิดเรื่ องความหมายแฝง (Connotation)
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ในแต่ละสังคมย่อมมีวฒ
ั นธรรมที่แตกต่างกันออกไปตามสภาพความเชื่อและความเป็ นอยู่
เมื่อวัฒนธรรมเริ่ มเข้ ามามีอิทธิพลในตัวสัญญะทําให้ เกิดความหมายแฝงที่มาพร้ อมกัน สําหรับการ
วิ จัย ครั ง้ นี ผ้ ้ ู วิ จัย เห็ น ว่า คาแรคเตอร์ ก าร์ ตู น ในสติ๊ ก เกอร์ ไลน์ ไม่ ใ ช้ ความหมายแฝงที่ เกิ ด จาก
วัฒนธรรมร่วมด้ วย ทังนี
้ ้ผู้วิจยั จึงได้ อิงไปถึงเรื่ องของแนวคิดด้ านความหมายแฝงเพื่อใช้ เป็ นหลักใน
การวิเคราะห์ตามหัวข้ อต่อไป
Roland Barthes ได้ ให้ แนวคิดในการวิเคราะห์ความหมายแฝงว่าเป็ นความหมายในขันที
้ ่
สองเป็ น กลุม่ ของความหมายที่มาเชื่อมโยงเข้ าด้ วยกัน (Associative) และภาพลักษณ์ (Image) ที่
เกิ ดในความคิดของแต่ละบุคคล จากการที่ถูกกระตุ้นและแสดงออกโดยการใช้ และการนําเอา
สัญ ญะมาผสมกั น เป็ นแบบต่า ง ๆ อธิ บ ายถึ ง ความสัม พัน ธ์ ที่ เกิ ด ขึ น้ เมื่ อ สัญ ญะกระทบกั บ
ความรู้สกึ หรื ออารมณ์ ของผู้รับสารและค่านิยมในวัฒนธรรมของเขา ถือว่าเป็ นการตีความโดยอัต
วิสยั
การนําเอาความคิดที่อ้างอิงกับวัตถุกบั จินตภาพแห่งความหมายสัมพันธ์ กนั นั ้น ทําให้ เกิด
ระบบสัญ ลักษณ์ ที่มี ความหมายหลายลักษณะ ได้ แก่ ความหมายนัยเดี่ยว ซึ่งทําให้ เกิ ดความ
ตีความที่ตรงไปตรงมา (Denotation) และความหมายหลายนัย (Connotation) ทําให้ ความเห็น
แตกต่างระหว่า งสัญ ลัก ษณ์ (Sign) และรหัส (Code) ในอี ก ลัก ษณะหนึ่ง คื อ สัญ ลัก ษณ์ จ ะมี
ความหมายได้ ต้องตีความ (Hermeneutics) มีความหมายได้ หลายแง่มุม ไม่ปรากฏเด่นชัด เป็ น
นัย ๆ ส่วนรหัส มีความหมายชัดเจนตามกฎหรื อข้ อบังคับในสังคม (Social Convention) (อ้ างใน
มณเฑียร ศุภโรจน์)

3.) แนวคิดเรื่ องความหมายโดยการกํากับ (Anchorage)
ในบทความของ Barthes ชื่อ Rhetoric of the Image (1977: 32-35) (อารี รัตน์ แพทย์ นุ
เคราะห์ , 2552 : 21) ได้ กล่าวถึงความหมายของภาพว่า สัม พัน ธ์ หรื อ ขึน้ อยู่กับ ตัวบทที่ เป็ นวัจ
นภาษา (Verbal text) เสมอ นอกจากเขากล่าวว่าภาพทุกภาพล้ วนมีศกั ยภาพที่จะสื่อความหมาย
ได้ หลายความหมาย (Polysemous) และความหมายเหล่านันก็
้ เปิ ดกว้ างให้ ตีความ ดังนั ้นในการ
กํากับความหมายของภาพจึงจําเป็ นจะต้ องใช้ ภาษาเข้ ามาช่วยโดย Barthes ได้ จําแนกหน้ าที่ของ
ข้ อความหรื อถ้ อยคําที่สมั พันธ์ กับรูปภาพไว้ สองลักษณะได้ แก่ Anchorage และ Relay แต่สาํ หรับ
งานวิจยั นี ้ได้ ผ้ วู ิจัยจะเน้ นไปในส่วนของ Anchorage โดย Barthes ได้ กล่าวเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว
ว่า
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Anchorage ทําหน้ าที่ในการกํากับหรื อตัวควบคุมความหมายโดยใช้ ตวั บท (text) เป็ นตัว
ชี ้นําความหมาย ทําให้ ผ้ อู ่านภาพมองข้ ามความหมายบางอย่างและเลือกรับความหมายบางอย่าง
อันเป็ นการขจัดความหมายอื่นอย่างแนบเนียน การกํากับด้ วยภาษาอักษรจะควบคุมผู้รับสารให้
ค้ น พบความหมายที่ ไ ด้ รั บ การเตรี ย มไว้ ล่ว งหน้ า ดัง นัน้ อาจกล่า วได้ ว่า หน้ าที่ ใ นการกํ า กั บ
ความหมายจึงทําหน้ าที่ในการเลือกสรรความหมายมาเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว โดยเป็ นการอธิ บายที่
เจาะจงใช้ กบั สัญญะบางตัวเท่านัน้ ภาษาเขียนให้ อํานาจในการควบคุมภาพแก่คนสร้ างภาพ การ
กํากับความหมายของภาพด้ วยภาษาเขียนจึงเป็ นการจํากัดศักยภาพในการสื่อความหมายของ
ภาพให้ เหลือเพียงส่วนของภาพที่ต้องการใช้
นอกจากนี ้ Hapkemeyer ได้ ให้ ทศั นะว่าถ้ อยคํากับภาพโดยธรรมชาติแล้ วเป็ นสิ่งที่มีความ
กํากวมในระดับหนึง่ รู ปแบบก่อให้ เกิดผลกระทบทางอารมณ์ ความรู้ สกึ หรื อการกระตุ้นความทรง
จํารู ปภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพถ่ายสามารถก่อ ให้ เกิ ดความปรารถนาหรื อ แม้ แต่ความกลัว
อย่างไรก็ตามการรับรู้องค์ประกอบต่าง ๆ เช่น เส้ น รูปทรง สี แต่ละส่วนล้ วนแล้ วแต่องค์ประกอบที่
เชื่อมโยงองค์ประกอบอื่น ๆ เข้ าไว้ ด้วยกันแต่อ าจไม่ใช่ความหมายของการสื่อสาร ดังนั ้นการลด
ความกํากวมในการสื่อความหมายของภาพจึงทําได้ โดยใช้ ลายลักษณ์ อกั ษรทําให้ เกิดปฏิสมั พันธ์
เชิงประสานเกื ้อกูลกันระหว่างภาพและลายลักษณ์อกั ษร
ในการวิเคราะห์เนื ้อหาจากสติ๊กเกอร์ ไลน์นั ้นผู้วิจัยพบว่าข้ อความ (อักษร) ที่ทําหน้ าที่เป็ น
ความหมายโดยการกํากับอยูน่ นมี
ั ้ ทั ้งความหมายที่ตีความได้ อย่างตรงไปตรงมาและความหมายที่
มี การซ่อ นเร้ นอยู่ทําให้ ผ้ ูวิจัยต้ อ งลากโยงเรื่ อ งของประเภทความหมายมาร่ วมด้ วย โดยในเรื่ อ ง
ประเภทของความหมายนัน้ Roland Barthes (1967) (ปรารถนา อรั ญ ญิ ก 2549 , 28) ได้ แ บ่ง
ประเภทของความหมายที่บรรจุอ ยู่ในสัญญะทุกอย่างว่า มี 2 ความหมายด้ วยกัน โดยสามารถ
กล่าวอย่างสรุปได้ ดงั นี ้
ความหมายโดยอรรถ (Denotative Meaning) หรื อที่นกั วิชาการบางท่านระบุศพั ท์เป็ นไทย
ว่า “ความหมายตรง” เป็ นตัวหมายถึ ง (signified) ที่ถูกประกอบสร้ างขึ ้นมาเป็ น ความหมายที่
เข้ าใจกันตามตัวอักษร และเป็ นความหมายที่คนทัว่ ไปเข้ าใจและยอมรับร่ วมกัน ตัวอย่างที่เห็นชัด
ที่สดุ คือความหมายที่ระบุในพจนานุกรม โดยทัว่ ไปความหมายตรง เป็ นความหมายชันแรกที
้
่อาจ
ถือว่าเป็ นสามัญที่มองเห็นได้ อย่างชัดเจน
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ความหมายโดยนัย (Connotative Meaning) นักวิชาการบางท่านระบุคําศัพท์เป็ นไทยว่า
“ความหมายแฝง” เป็ นตัวหมายถึงที่ประกอบสร้ างอย่างตรงข้ ามกับตัวหมายตรง ประสบการณ์
ส่วนตัวหรื ออารมณ์ ความรู้ สกึ ของคนแต่ละคนมีผลต่อการตีความทังสิ
้ ้น หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
“ค่านิยมของแต่ละสังคม” Barthes เรี ยกความหมายแฝงนี ้ว่า เป็ นความหมายชันที
้ ่สอง (second
order of signification)
จากแนวคิดข้ างต้ นผู้วิจัยสังเกตในตัวสติ๊กเกอร์ ไลน์ พบว่ามี สติ๊กเกอร์ ไลน์ หลายตัวที่มา
พร้ อมกับตัวอักษรที่กํากับความหมายของตัวของมันเอง เพื่อไม่ใช้ ผ้ รู ับสารตีความมากหรื อน้ อ ย
หรื อผิดเพี ้ยนไปตามความประสงค์ของผู้สร้ างและผู้สง่ ที่ถกู ถ่ายทอดออกมาผ่านสติ๊กเกอร์ ไลน์ อีก
ทังยั
้ งช่วยในการสนับสนุนตัวสติ๊กเกอร์ ไลน์ให้ มีความหมายอันชัดเจนขึ ้น ดังนั ้นผู้วิจยั จึงจําเป็ นต้ อง
นําแนวคิดเรื่ อ งของการกํากับความหมายมาร่ วมใช้ ในการวิเคราะห์ตัวบท (Text) ที่มาพร้ อมกับ
คาแรคเตอร์ ของสติ๊กเกอร์ ไลน์เพื่อยืนยันแนวคิดดังกล่าวให้ แข็งแรงยิ่งขึ ้น และเน้ นยํ ้าว่าตัวอักษร
และภาพสามารถเกื ้อหนุนความแข็งแรงของความหมายได้ จริ ง

4.) แนวคิดด้ านรหัส
ความสัม พัน ธ์ ที่ มี ล ัก ษณะที่ ไม่ ต ายตัว ระหว่า งตัว หมาย (Signifier) และตัว หมายถึ ง
(Signified) จึ งต้ อ งมี ก ารเรี ย นรู้ ความสัม พัน ธ์ ข อง ๆ สองสิ่งอย่า งเป็ นระบบเพื่ อ ที่ จ ะเข้ า ใจใน
ความหมาย ซึ่งกล่าวคือ "รหัส" (Code) เพื่อมาใช้ ตีความสัญญะ ในการศึกษาเกี่ยวกับรหัสนี ้ได้ มี
แนวคิดอันหลากหลายดังนี ้
"รหัส " (Code) คือ รู ปแบบเชิ งสัม พันธ์ (Association) สามารถถ่ายทอดและเรี ยนรู้ ได้ มี
ลักษณะเฉพาะในแต่ละสังคม ในแต่ละวัฒนธรรม รหัสเป็ นโครงสร้ างที่ซอ่ นเร้ นในจิตใจเรา มีผล
ต่อการตีความตามสัญญะและสัญลักษณ์ ที่เราพบในตัวเนื ้อหา (Text) ตัวรหัสยังแสดงให้ เห็นถึง
วิธีการดํารงชี วิตของบุคคลผู้นนั ้ รหัสมี อ ยู่ด้วยกันหลายประเภท รหัสจะบอกให้ เราทราบว่าเรา
จะต้ องทําอะไรบ้ างในสถานการณ์ ต่าง ๆ ...เพราะฉะนั ้นรหัสเน้ นไปที่มิติทางสังคมของการสื่อสาร
(มณเฑียร ศุภโรจน์, วิทยานิพนธ์ 2541 อ้ างจาก ศิริชยั ศิริกายะ, 2540 : 16)
John Fiske (1982 : 64, 19) กล่าวว่า "รหัส " (Code) คื อ กระบวนการที่ ใช้ ในการสร้ าง
ความหมายขึ ้นมา ซึ่งระบบสัญญะหรื อรหัสถูกสร้ างขึ ้นมาโดยสมาชิกของคนในสังคมที่ใช้ รหัสนั ้น
ดังนั ้นการศึกษารหัสก็ย่อมหมายถึงการศึกษามุมมองต่าง ๆ ของสังคม เพราะรหัสคือระบบของ
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การให้ ความหมายร่ วมการของสมาชิกในกลุม่ วัฒนธรรมเดียวกัน ซึ่งประกอบไปด้ วยสัญลักษณ์
และกฎเกณฑ์ หรื อ ระเบี ยบแบบแผนว่าด้ วยการใช้ และการเชื่ อ มโยงสัญ ญะให้ สมั พันธ์ กับการ
พัฒนาที่ซบั ซ้ อนในวัฒนธรรมนันได้
้ อย่างไร และบริ บทใด
ในมุมมองของรหัสภาษา (Language Code) กล่าวถึงการรับรู้ ความหมายโดยทัว่ ไปที่ทํา
ให้ ผ้ คู นสามารถสัมพันธ์ กบั บุคคลอื่นผ่านกระบวนการสื่อสารที่เข้ าใจกันโดยอาศัยความหมายนั ้น
ๆ ดัง นั น้ ภาษาที่ ห ลากหลายของมนุ ษ ย์ ก็ คื อ “รหัส ” นัน้ เอง ที่ เป็ นเกณฑ์ แ ละกรอบในการ
สร้ างสรรค์ความหมายในภาษาศาสตร์ ซึ่งสามารถปรับจํานวนความแตกต่างของรหัสโดยขึ ้นอยูก่ ับ
ใครใช้ มันและใช้ มันอย่างไรที่จะทําให้ การสื่อสารนั ้นไม่ฟุ่มเฟื อยและมีประสิทธิ์ภาพจึงเป็ นที่เข้ าใจ
ได้ ว่า “ระบบของสัญญะใด ๆ ที่รับรู้ ร่ วมกันระหว่างผู้สง่ สารและผู้รับสารเพื่อใช้ ในการแสดงและ
ถ่ายทอดข้ อมูลเรี ยกว่า “รหัส” (ประสพโชค นวพันธ์ พิพฒ
ั น์ 2550, 18-19)
John Fisk (1982) ได้ อธิ บายเกี่ยวกับรหัสซึ่งผู้วิจยั เห็นถึงความเกี่ยวเนื่องกับเรื่ องที่ศกึ ษา
โดยขอนําการแบ่งประเภทของ Fiske มานําเสนอดังต่อไปนี ้
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1. รหัสตัวสารเชิงเสมือน (Analogical Message Code)
เป็ นรหัสที่ตัวหมาย (Signifier) และตัวหมายถึง (Signified) แยกออกจากกันได้
ยาก มีลกั ษณะคล้ ายคลึงและสัมพันธ์ กันอย่างเป็ นระบบต่อเนื่องกันไปและไม่สามารถ
บันทึกได้
2. รหัสตัวสารเชิงตรรกลักษณ์ (Digital Message Code)
รหัส ที่ ตัว หมาย (Signifier) และตัว หมายถึ ง (Signified) แยกออกจากกัน ได้
ชัดเจน ความหมายระหว่างของสองสิ่งจะเกิดขึ ้นก็ด้วยตรรกะของผู้ถอดรหัสที่นํามาจาก
การเรี ยนรู้และความสมเหตุสมผล
3. รหัสนําเสนอ (Presentation Code) และ รหัสภาพแทน (Representation Code)
Representation Code เป็ นรหัสที่ทําหน้ าที่อ้างอิ งถึงสิ่งที่นอกเหนือ จากตัวของ
มันเองและชี ใ้ ห้ เห้ นถึงความสัมพันธ์ ระหว่างสารกับสิ่งที่อ้ างอิ งถึง และยังสามารถทําหน้ าที่ให้
ข่าวสารข้ อมูลความคิดเกี่ยวกับสิง่ ที่ไม่มีอยู่ เป็ นนามธรรม และสร้ างสรรตลอดจนตัวบทที่ไม่ขึ ้นต่อ
ผู้ทําการสือ่ สารและสถานการณ์
ส่วน Presentation Code เป็ นรหัสที่ทําหน้ าที่ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สกึ และแสดงให้ เห็น
ถึงปฏิสมั พันธ์ ระหว่างผู้สง่ สารและผู้รับสาร
4. รหัสซับซ้ อน (Elaborated Code) และ รหัสจํากัด (Restricted Code)
Elaborated Code คือรหัสที่มีโครงสร้ างซับซ้ อนมีลกั ษณะเป็ นนามธรรมเหมาะที่
จะใช้ แทนและเน้ นสัญลักษณ์ แสดงลักษณะความเป็ นปั จเจกมากกว่าบทบาทสถานภาพในกลุม่
เป็ นรหัสที่ไม่ขึน้ อยู่กับวัฒนธรรมท้ อ งถิ่น แต่ขึ ้นอยู่กับรหัสภาษาที่คล้ ายคลึงกันและการฝึ ก การ
เรี ยนรู้ การศึกษาแบบแผน
ส่วน Restricted Code คือ รหัสที่มีลกั ษณะจํ ากัด อาทิความสัมพันธ์ ทางสังคมแบบปิ ด
มักใช้ เป็ นตัวดําเนินการ เป็ นเครื่ องชีส้ ถานภาพพของผู้ใช้ รหัสในกลุม่ และขึ ้นอยูก่ ับประสบการณ์
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ความคิดเห็น ข้ อสรุ ป ร่ วมกัน ตลอดจนขึ ้นอยู่กับลักษณะของวัฒนธรรมท้ องถิ่น เป็ นรหัสที่แสดง
รูปธรรมใกล้ เคียงกับ Presentation Code
5. รหัสเชิงสุนทรี ยะ (Aesthetic Code)
เป็ นรหั ส เชิ ง ที่ กํ า หนดความหมายไว้ หลวมๆ มี ค วามหลากหลายในการ
ตีความหมาย กระบวนการเข้ ารหัสและถอดรหัสมี ล ักษณะเป็ นอัตตวิสยั ที่ขึน้ กับอารมรณ์ และ
ความรู้สกึ ของแต่ละคน
นอกจากนี ้ Peter Hartley (1993) (ปรารถนา อรัญญิก 2549 , 26) กล่าวว่า “รหัส” คือ คํา
จํากัดความทัว่ ไปของระบบการรวบรวม และจัดการเกี่ยวกับสัญญะ ภายใต้ ความยินยอมเห็นชอบ
ร่ ว มกั น หรื อ รหัส เป็ นการเปลี่ ย นแปลงที่ ยอมรั บ ร่ ว มกั น เป็ นปกติ จ ากความหมายหนึ่ งสู่อี ก
ความหมายหนึง่ และยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งตัวสาร (message) สามารถที่จะเปลี่ยนแปลง
จากสัญญะรูปแบบหนึ่งไปสูร่ ูปแบบ อื่น ๆ ทั ้งนี ้ Peter Hartley ได้ จดั กลุม่ ของรหัสออกเป็ น 2 กลุม่
ใหญ่ ๆ ด้ วยกั น คื อ Verbal Code และ Nonverbal Code โดยที่ Verbal Code ได้ แก่ ร หัส ทาง
ภาษา (Language Code) ในขณะที่ Nonverbal Code เป็ นการสื่อ สารที่ไม่ได้ เกี่ ยวข้ อ งกับถ้ อ ย
ความหมายถึงรหัสทังหมดที
้
่ใช้ เป็ นเครื่ องหมายแสดงถึงสือ่ อื่น ๆ นอกเหนือจากที่พดู ไป อาทิ
1. การแสดงออกทางสีหน้ า (Facial Expression)
2. การจ้ อง เพ่ง สบตา (Gaze)
3. ลักษณะของท่าทางการเคลือ่ นไหว การวางท่าทางของร่างกาย (Bodily Posture)
4. การสัมผัสทางร่างกาย Bodily Contact) ที่อาจแตกต่างออกไปทางวัฒนธรรม
5. การกําหนดพื ้นที่และทิศทางของสิง่ แวดล้ อม (Orientation) เช่น ผู้ด้อยอาวุโสกว่าจะยืน
คํ ้าหัวผู้มากอาวุโสกว่าไม่ได้
6. พฤติกรรมเกี่ยวกับอาณาเขตและดินแดน (Territorial Behavior)
7. เสื ้อผ้ าและท่าทาง (Clothes and Appearance)
เป็ นสัญญะที่ให้ ความหมายถึงความแตกต่างอย่างชัดเจน เช่น การผูกไทด์ (Tie)
แสดงถึงการทํางานในสํานักงาน ใส่เสื ้อกราวด์สขี าว (Gown) แสดงถึงแพทย์ เป็ นต้ น
8. ลักษณะท่าทางการพูด (Nonverbal Aspects of Speech) เช่นนํ ้าหนักของเสียง
สําเนียง การเน้ น
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เมื่อความหมายเกิดจากการนําสัญญะที่มากกว่าหนึ่งตัวมาประกอบกันรหัสจึงจะเป็ นตัว
ช่วยจัดระบบเรี ยบเกิดเป็ นความหมาย สติ๊กเกอร์ ไลน์หนึง่ ตัวที่มีการใช้ สญ
ั ญะอย่างหลากหลายจึง
ต้ องอาศัยรหัสมาช่วยจัดการ จากกรอบแนวคิดเรื่ องรหัสที่ได้ อธิบายมานั ้นผู้วิจยั มีความจําเป็ นต้ อง
นํ า มาเป็ นแนวทางศึ ก ษาการเข้ ารหั ส (Encode) ของตัว สติ๊ ก เกอร์ ไ ลน์ จ ากตั ว ภาพที่ อ าศั ย
ความหมายจากความเหมือนกันรวมถึงการใช้ ข้อความประกอบภาพเพื่อกํากับความหมายต่าง ๆ
ที่เกิดขึ ้นในฝั่งผู้สร้ างและผู้สง่ รวมถึงการถอดรหัส (Decode) ที่จะเป็ นหน้ าที่ของผู้รับอีด้วย

5.) แนวคิดเกี่ยวกับรหัสการ์ ตูน (Cartoon Code)
ในข้ อเท็จจริ งที่ปรากฏนันแสดงให้
้
เห็นว่าสติ๊กเกอร์ ไลน์ถูกนําเสนอออกมาในรู ปแบบของ
การ์ ตนู แม้ จะไม่ได้ แสดงเนื ้อหาออกมาอย่างปะติดปะต่อเรื่ องราวเหมือนกับการ์ ตนู เล่มหรื อการ์ ตูน
เรื่ อ ง แต่สติ๊ กเกอร์ ไลน์ เองก็ สามารถสื่อ สารความหมายได้ ทัง้ ด้ านอารมณ์ และความรู้ สึก ที่ผ้ ูใช้
สามารถเข้ ารหัสจากตัวมันเอ
ศักดา วิมลจันทร์ ได้ กล่าวในหนังสือ “เข้ าใจการ์ ตูน” ได้ โดยสรุ ปว่า ความคิดในแวบแรก
ของเรานันการ์
้ ตูนเป็ นภาพเขียนชนิดหนึ่งที่มีลกั ษณะของการล้ อเลียนกับเรื่ องราวตลก ๆ แต่หาก
มองอย่างจริ งจังและนําเรื่ องของการสือ่ สารเข้ ามาเกี่ยวข้ องด้ วยก็พบว่าการ์ ตนู นั ้นมีมากมายหลาย
รู ป แบบเฉกเช่ น เดี ย วกั น กั บ เนื อ้ หาของการ์ ตู น ที่ มี ห ลายรู ป แบบด้ วยเช่ น กั น สอดคล้ อ งกั บ
ความหมายของคําว่า “การ์ ตูน” ที่มีการบันทึกไว้ ในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ที่
ให้ ความหมายของการ์ ตูนว่า “ภาพล้ อ ภาพตลก หรื อบางทีเขียนเป็ นภาพบุคคล บางทีเขียนเป็ น
ภาพเหตุการณ์ที่ผ้ เู ขียนตังใจจะล้
้
อเลียนให้ ร้ ูสกึ ขบขัน บางทีก็เขียนติดต่อกันเป็ นเรื่ องยาว” (ศักดา
วิมลจันทร์ “เข้ าใจการ์ ตนู ” 2548 : 8-10)
ประสพโชค นวพันธ์ พิพัฒน์ (วิทยานิพนธ์ 2450 : 28) ได้ กล่าวถึงรหัสการ์ ตูนโดยสรุ ปว่า
รหัสของการ์ ตนู นันซั
้ บซ้ อนแต่ก็มีตรรกเหตุผลรองรับ ซึ่งประกอบไปด้ วยวิธีการที่นกั วาดการ์ ตนู ได้
สร้ างสรรค์สญ
ั ลักษณ์ เฉพาะขึ ้นชุดหนึง่ ในการทําให้ เกิดโลกที่เหนือจริ ง (Make Believe World) ซึ่ง
เป็ นโลกที่ทุกสิ่งเป็ นจริ งได้ ตามแต่จะจินตนาการ เป็ นโลกที่หยัง่ รากลึกถึงการรับรู้ ความทรงจําใน
กระบวนการสือ่ สารของมนุษย์
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Randall P. Harrison (1981) (ประสพโชค นวพันธ์ พิพฒ
ั น์, 2540 : 29) ได้ ระบุความสาม
รถในการหักเหออกจากความเป็ นจริ ง (Reality) ได้ 2 วิธีด้วยกันคือ
1. ความเรี ยบง่าย เน้ นที่เส้ นรอบนอก (Outline) ของรูปหรื อวัตถุ
2. ความเกินจริ ง (Exaggerates) เส้ นสายรอบนอก (Outline) สามารถบิดเบี ้ยวจากความ
รูปทรงที่แท้ จริ ง
"บางครัง้ การ์ ตูนนิสต์ (ผู้สร้ างสติ๊กเกอร์ ไลน์ ) ได้ สร้ างตัวละครขึ ้นเพื่อแสดงความบทบาท
แทนบุคคลหนึง่ ที่จะกล่าวถึงตามจินตนาการ ซึ่งอาจจะเขียนให้ ตวั ละครนั ้น ๆ มีรูปแบบเกินความ
จริ งเพื่อบรรลุถึงเป้าหมายของเนื ้อหาที่ผ้ วู าดการ์ ตูนจะเสนอออกมา ทําให้ ผ้ ดู ูเกิดจินตนาการและ
อารมณ์ขบขันหรื อไม่ก็สะใจ..." (เกรี ยงรัตน์ เทพบุตร, มองการ์ ตนู การเมือง)
นอกจากนี ้ Randall P. Harrison ยังกล่าวถึงกลยุทธการสร้ างตัวการ์ ตูนที่สามารถกล่าว
โดยสรุปได้ วา่ ในการสร้ างตัวการ์ ตนู นั ้นรูปทรง พื ้นผิว เงา ล้ วนแล้ วแต่ใช้ เส้ นที่เรี ยบง่ายและใช้ เส้ น
ให้ น้อยที่สดุ องค์ประกอบทุกอย่างจะชัดเจน รูปจะแยกจากพื ้นหลังอย่างชัดเจน รายละเอียดจะ
เรื อนลางจนสามารถแยกออกเป็ น 4 ส่วนได้ ด้วยกันคือ
1. การแสดงอารมณ์ผา่ นทางศีรษะและรูปร่างของการ์ ตนู
2. การสร้ างโลก 3 มิติ
3. สัญลักษณ์ใช้ แทนความคิด ความรู้สกึ การเคลือ่ นไหว และองค์ประกอบของภาพ
4. รหัสของสี
จากข้ อ มูล ในสติ๊ ก เกอร์ ไลน์ นัน้ ผู้วิ จัย ได้ ส ัง เกตและมุ่ง เน้ นที่ จ ะนํ าเรื่ อ งของการแสดง
อารมณ์ ผ่านทางศี รษะและรู ปร่ างของการ์ ตูน และสัญ ลักษณ์ ใช้ แทนความคิ ด ความรู้ สึก การ
เคลื่อนไหว และองค์ประกอบของภาพมาวิเคราะห์เนื่องจากสติ๊กเกอร์ ไลน์ใช้ สอื่ ความหมายพร้ อม
ทังแสดงอารมณ์
้
และความรู้ สึกของผู้ใช้ งานที่เกิดขึ ้น ณ ช่วงเวลานัน้ ๆ ไปพร้ อมกัน ๆ ดังนั ้นการ
แสดงใบหน้ าจึงเป็ นส่วนสําคัญในการนําเสนอความรู้สกึ ต่าง ๆ รวมถึงสัญลักษณ์ตา่ ง ๆ ให้ ปรากฏ
ขึ ้น

การแสดงอารมณ์ผา่ นทางศีรษะและรูปร่างของการ์ ตนู
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ในโลกการ์ ตูน ใบหน้ า ของคนจะถูก ลดทอนรายละเอี ยดขององค์ ป ระกอบทางสรี ระที่
ซับซ้ อนลง และเฉพาะส่วนที่สาํ คัญที่ต้องใช้ ในการแสดงอารมณ์ บนใบหน้ าของมนุษย์ คือ ตา คิ ้ว
และปาก Spitz and Wolf (1946) เชื่อว่า การตอบสนองทางใบหน้ าของคนต่ออามรณ์ ต่าง ๆ นั ้น
เป็ นมาตังแต่
้ กําเนิด (Inner Reaction)
การแสดงทางสีหน้ าของตัวการ์ ตูนนั ้นวิธีหนึ่งที่นกั เขียนการ์ ตูนจะวาดขึน้ มาได้ ก็คือ การ
อาศัยวิธีการเลียนแบบจากธรรมชาติของใบหน้ าตนเองทีแ่ สดงออกในอารมณ์ ต่าง ๆ ผ่านกระจก
เงา ดังตัวอย่างบางส่วนเช่น

โกรธ หัวคิ ้วจะกดลงเข้ าหากันและเข้ าใกล้ กบั ตาปลายริ มฝี ปากจะเม้ มลง เมื่อ
โกรธมาก ๆ ใบหน้ าจะมี สีแดงเรื่ อ ๆ ปากที่แบะลงเผยอขึน้ จนเห็ นฟั น
และสามารถปรากฏกับ อาการทางร่ า งกาย เช่ น การกํ า หมัด สํา หรั บ
การ์ ตูนอาจทําให้ เกินจริ งมากขึ ้น เช่น การกําหมัดที่กําอยู่ เป็ นการสะกด
อารมณ์
เบื่อหน่าย ตาปรื อ หรื อหลับ และสามารถแสดงพร้ อมท่าทางที่มือยกขึ ้นบัง
ปากที่กําลังหาว

ความอับอายหรื อเขินอาย

ยิ ้มอาย ๆ มองเห็นฟั น หัวคิ ้วขมวดขึ ้น ตายิ ้ม

เจ้ าเล่ห์

มุมปากกดลงขณะยิ ้ม หัวคิ ้วกดลงคล้ ายขณะกําลังโกรธ ตา
เหลือบมองด้ านบน ลักษณะนี ้มักไม่ปรากฏในชีวิตจริ ง แต่พบ
เสมอในโลกของการ์ ตนู

ความกลัว

หัวคิ ้วชิดกัน และยกขึ ้น ตาเบิกกว้ าง ผมตั ้ง ปากเปิ ดและโค้ งลง
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มึนงง

ตาปิ ดหรื อหมุนควงเป็ นวงกลม ปากหยักซิกแซก หัวคิ ้วชิดกัน

อารมณ์ดี

ตาปิ ดควํ่าลง ปากยิ ้มหรื อหัวเราะ ศีรษะหงาย
ไปด้ านหลัง หัวคิ ้วชี ้ขึ ้น อาจมีนํ ้าตา
หยดหรื อสองหยดเป็ นอาการหัวเราะจนนํ ้าตา

เศร้ า

ใบหน้ าท่าทางกังวล อาจมีนํ ้าตา ถ้ าเศร้ ามากจนถึงกับร้ องไห้
ศีรษะจะหงายไปด้ านหลัง ตาปิ ด ควํ่าลง ปากเปิ ดกว้ าง และควํ่า
ลง และสามารถแสดงพร้ อมท่าทางยกมือขึ ้นกุมหน้ าผาก

ทุกข์

การแสดงออกทางใบหน้ าเป็ นการผสมผสานกันระหว่างความ
กังวลและความเศร้ า

เจ็บปวดหรื อบาดเจ็บ

มีดาวปรากฏในตําแหน่งปลายเส้ น ที่ตวัดมาจากจุดที่
เจ็บ อาจจะ มีกากบาทหรื อพลาสเตอร์ ไขว้ กนั ปรากฏอยู่
ด้ วย อาจวาดตาของการ์ ตนู ด้ วยกากบาทก็ได้

(Roy Paul Nelson, 1975) (ประสพโชค นวพันธ์ พิพฒ
ั น์, 2540)
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นอกจากการแสดงสีหน้ าต่าง ๆ แล้ ว ยังมีการใช้ สญ
ั ลักษณ์ ใช้ แทนความคิด ความรู้ สึก
การเคลื่อนไหว และองค์ประกอบของภาพต่าง ๆ เข้ าไปกับการสร้ างคาแรคเตอร์ ในสติ๊กเกอร์ ไลน์
อี กด้ วยเพื่อ ช่วยในการสื่อ ความหมายให้ เกิ ดขึ ้นจากผู้ส่งไปยังผู้รับ โดยโบโอะ นูมาตะ (1970)
(ประสพโชค นวพันธุ์พิพฒ
ั น์, 2540) ได้ ให้ ตวั อย่างของการแสดงสัญลักษณ์ไว้ ดงั นี ้
💧💧 หยดเหงื่อ

แทนความกังวลใจ ยุง่ ยากใจ ร่างกายเหนื่อยล้ า

❤ หัวใจ

แทนความรัก มิตรภาพ

💡💡 หลอดไฟ

แทนประกายความคิด

💤💤

แทนอาการกรน หรื อหลับสนิท

💰💰ถุงเงินหรื อเครื่ องหมายเงิน แทนเงิน ความโลภ
❗เครื่ องหมายตกใจ

แทนการเน้ นสัญลักษณ์อื่น ๆ ให้ มีนํ ้าหนักมากขึ ้น

⌇สัญลักษณ์ที่แตกออก

แทนความสูญเสียจากความหมายเดิมของสัญลักษณ์
นัน้ เช่น หัวใจแตกออกแสดงถึงการอกหัก โน๊ ตเพลง
แตกออกแสดงถึงการร้ องเพลงผิ ดโน๊ ต หลอดไฟแตก
ออกแสดงถึงความคิดที่ดบั หายไป ฯลฯ

รูปลักษณ์ที่ปรากฏของสติ๊กเกอร์ ไลน์นั ้นถูกนําเสนอด้ วยรูปแบบของการ์ ตนู ทั ้งสิ ้น ด้ วยเหตุ
นี ผ้ ้ ูวิ จัย จึ งต้ อ งอาศัย แนวคิ ดรหัส ของการ์ ตูน ที่ ม าร่ ว มศึก ษา โดยเที ย บการแสดงอารมณ์ ข อง
คาแรคเตอร์ แต่ละตัวในชุดสติ๊กเกอร์ ไลน์ที่ถือว่าเป็ นส่วนที่ทําหน้ าที่หลักของการสือ่ สารผ่านทางตัว
สติ๊กเกอร์ ไลน์

แนวคิดเกี่ยวกับรหัสมุขของการ์ ตนู
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แม้ รูปลักษณ์ของสติ๊กเกอร์ ไลน์นั ้นจะถูกนําเสนอออกมาในรูปแบบของการ์ ตนู ที่อาศัยรหัส
ของการ์ ตูนในการประกอบสร้ าง แต่ด้วยลักษณะของการทําหน้ าที่เน้ นการสื่อความหมายจึงมิได้
นําเสนออกมาในรู ปแบบของความขําขันอย่างชัดเจน แต่ทงนี
ั ้ ้เสน่ห์ของความเป็ นการ์ ตูนที่มีการ
แทรกกลวิธีในการสร้ างความหมายซ้ อนที่ซ่อนเร้ นอยู่รวมถึงรู ปลักษณ์ ที่สามารถหักเหออกไปจาก
ความจริ งหรื อน้ อยกว่าจริ งจนสามารถก่อให้ เกิดมุขตลกได้
ในวิทยานิพนธ์ ของประสพโชค (2540) ได้ มีการกล่าวถึงแนวคิดของมุขตลกของ Polly
Keener ไว้ ดงั นี ้
Polly Keener (ประสพโชค นวพันธุ์พิพฒ
ั น์ : 2540, 47)
1. การเล่นสํานวน (Puns) เล่นตลกกับคําที่มีรูปเสียงคล้ ายกันแต่ตา่ งความหมายกันต้ อง
ขึ ้นกับประสบการณ์การรับรู้ความหมายของผู้ดู ภาพที่ดีจะช่วยให้ การตีความหมายมากยิ่งขึ ้น
2. ตลกเจ็บตัว (Slapstick / Pratfalls) เล่นตลกกับพฤติกรรมแบบเดิม เป็ นตลกเวทียคุ แรก
3. การกล่าวเกินจริ ง (Hyperbole) อาจเป็ นการบรรยายที่เกินจริ งหรื อภาพที่เกินจริ งก็ได้
4. ความน้ อยกว่าจริ ง (Understatement) ตรงกันข้ ามกับการกล่าวเกินจริ งโดยสามารถ
สร้ างอารมณ์ขนั ลึก ๆ ให้ แก่ผ้ อู ่าน
5. บุคลิกที่ผิดไปจากรูปแบบที่ควรเป็ น (Character doing something unusual for his
or her type) เช่นคนสูงวัยแต่เต้ นแบบวัยรุ่น
6. การยึดเอาตามตัวอักษร (Literalism) คนดูจะเกิดจินตนาการไปตามตัวอักษรแบบคํา
ต่อคําและผิดไปจากความหมายที่ควรเป็ น
7. การพูดหรื อความเห็นที่นา่ หัวเราะ (The absurd remark) เหตุผลของความน่าหัวเราะ
อันมาจากเรื่องที่ไม่เป็ นความจริ งอย่างชัดเจน เกี่ยวกับความคลาดเคลือ่ นหรื อการให้ ความสําคัญ
กับสิง่ ที่ไม่ควรได้ รับ
8. คําถามหรื อความเห็นที่โจ่งแจ้ ง (The obvious question or comment) ซึง่ ไม่มีใครคาด
ว่าจะได้ ยินเพราะโจ่งแจ้ งเกินไป
9. บุคลิกบางอย่างที่ไม่ร้ ูตวั ซึง่ ผู้อ่านสามารถสังเกตเห็น (Character unaware of
something the reader can see)
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10. การเล่นกับผลลัพธ์ หรื อนิสยั ที่คาดเดาไว้ ลว่ งหน้ า (Playing on condition reflexes
and habits) เช่น เมียกล่าวคําว่าไม่ก่อนที่สามีจะเอ่ยปากขอเสียอีก
11. ความหมายซ้ อน (Double entendre) คําหรื อข้ อความที่มี 2 ความหมาย โดยมาจะ
เป็ นคําผวนซึง่ ผู้อ่านหลีกเลีย่ งไม่ได้ ที่จะคิดถึงความหมายที่แฝงอยู่
12. ความไม่ลงรอย (Non sequitur) ข้ อสรุปที่ดเู หมือนมีเหตุผลไม่ลงรอยกับความคิดเห็น
ที่มีอยูก่ ่อน คล้ ายกับการใช้ คําวกวนหรื อเล่นสํานวนโวหาร
13. สิง่ ที่มีลกั ษณะเหมือนมนุษย์ (Anthropomorphism) ใส่พฤติกรรมของมนุษย์ลงไปใส่
สิง่ ที่มิใช่มนุษย์
14. มนุษย์ปลอบตัวเป็ นสัตว์หรื อสิง่ ของ (Humans masquerading as animals or
object) ตรงกันข้ ามกับสิง่ ที่มีลกั ษณะเหมือนมนุษย์
15. ความไม่กลมกลืนหรื อการไม่เข้ ากับยุคสมัย (Incongruous juxtaposition or
anachronisms) เช่น เก้ าอี ้หลุยส์วางในห้ อง Pop Art
16. การล้ อเลียนและการเลียนแบบ (Parody and pastiche) เช่นการล้ อเลียนถากถาง
โดยเลียนแบบงานที่มีชื่อเสียง
17. การเย้ ยหยัน (Satire) การหัวเราะเยาะเย้ ยในข้ อผิดพลาด
18 การย้ อนกลับ (Reversal) ความคิดพื ้น ๆ ถูกมองให้ แตกต่างออกไปจากมุมมองของสิง่
ที่ไม่นา่ สนใจ
19. ความกลัว (Fears) การขยายความกลัวให้ มากเกินเหตุจนกลายเป็ นจุดที่นา่ หัวเราะ
20. สะท้ อนภาพหรื อตัง่ คําถามในความเป็ นผู้เชี่ยวชาญ (Echoing the expert or
questioning the expert) การทําตัวเป็ นผู้เชี่ยวชาญจากบุคคลที่ไม่ใช่ผ้ เู ชี่ยวชาญ
21. ผลสมผสานการอุปมาอุปมัยและการใช้ ถ้อยคําผิด ๆ (Mixed metaphor and
malapropisms) เป็ นการเล่นกับคําอีกแบบหนึง่ โดยนําเอาการอุปมาอุปมัยมาผสมผสานให้ ผิดไป
จากความเดิมและไม่สมเหตุสมผล
22. การพูดกลับตัวอักษรโดยไม่ตั ้งใจ (Spoonerisms)
23. ข้ อความทีข่ ดั แย้ งกับความรู้สกึ (Paradox) คํากล่าวที่ขดั แย้ งในตัวเอง อาจจะขัดแย้ ง
กันโดยภาพหรื อภาพกับคําบรรยาย
24. ความรู้จริ งน้ อยมาก (Little known facts)
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25. ช่วงเวลาที่นา่ อับอาย (Embarrassing moments) สามารถรับรู้ถึงความอับอายและ
พร้ อมที่จะขําขันบุคคลอื่นที่กระทําน่าอับอาย
26. การจูงใจให้ คิด (Suggestion) เป็ นการสร้ างจินตนาการนอกเหนือไปจากภาพหรื อคํา
บรรยายของการ์ ตนู ที่ได้ บอกไว้ สามารถสือ่ ไปถึงบางสิง่ บางอย่างโดยอาศัยพลังของการชักจูงให้
คิดตามซึง่ ผู้อ่านจะสร้ างภาพตลกขึ ้นในใจตน
27. ช่วงเวลาที่นา่ สงสาร (Poor timing) แสดงออกโดยบุคลิกที่นา่ ขํา เช่นพนักงานขายที่
ต้ องแสดงกิริยาที่นอบน้ อมทัง้ ๆ ที่กําลังถูกสุนขั ของลูกค้ ากัด
ด้ ว ยรู ป แบบการนํ าเสนอด้ ว ยรหัส การ์ ตูน ความหัก เหผิ ด เพี ย้ นไปจากความเป็ นจริ ง
สามารถเกิดขึ ้นได้ โดยไม่ใช่เรื่ องผิดแปลกหรื อขัดกับความรู้ สกึ ของผู้ใช้ งานหรื อผู้เห็นภาพการ์ ตูน
นัน้ ซึง่ ความผิดแปลกดังกล่าวจะสามารถกลายเป็ นความตลกขบขันเกิด ผู้วิจยั จึงจะนํามาใช้ เทียบ
กับเหล่าสติ๊กเกอร์ ไลน์แต่ละตัวเพื่อดูว่าผู้สร้ างได้ แทรกรหัสของมุขตลกเข้ าไปในภาพหรื อข้ อความ
ที่ปรากฏพร้ อมกันในสติ๊กเกอร์ ไลน์หรื อไม่อย่างไร

6. แนวคิดเรื่ องการสือ่ สารระหว่างบุคคล ((Interpersonal Communication)
Dean Barnlund (นุจริ นทร์ อัครเมฆโสภณ : 2552) กล่าวโดยสรุ ปว่า การสือ่ สารระหว่าง
บุ ค คล คือ การสื่อ สารที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกับ สถานการณ์ ท างสังคมซึ่งมนุษ ย์ ได้ เผชิ ญ หน้ า มี
ปฏิสมั พันธ์ ด้วยการแลกเปลี่ยนทางสัญญาณทางวัจนภาษาและอวัจนภาษาโดยมีการเน้ นไปถึง
ประการทั ้ง 5 คือ
1. ต้ องมีคนอย่างน้ อย 2 คนในสถานการณ์นนั ้ โดยทั ้งสองฝ่ ายต่างรับรู้วา่ มีบุคคลอื่นอยู่
ด้ วย
2. มีการพึง่ พาอาศัยในการสือ่ สารระหว่างกัน
3. มีการแลกเปลีย่ นสาร
4. สารจะเข้ ารหัสเป็ นวัจนภาษาหรื ออวัจนภาษา
5. ไม่มีรูปแบบที่แน่นอนในการสือ่ สารระหว่างบุคคล รวมถึงลักษณะที่ไม่เป็ นทางการและ
สามารถปรับเปลีย่ นได้ ตลอด

25
นอกจากนี ้ยังได้ อธิบายถึงหน้ าที่ของการสือ่ สารระหว่างบุคคลตามทฤษฎีของ Dance และ
Larson ดังนี ้
1.การสื่ อ สารระหว่ า งบุ ค คลมี ห น้ า ที่ เชื่ อ มโยง (Linking Function) ระหว่า งบุ ค คลกั บ
สิ่งแวดล้ อม มนุษย์สร้ างและพัฒ นาความผูกพันทางวัฒนธรรม สังคม และสภาวะจิ ตใจกับโลก
ภายนอกของตนเอง จากการสื่อ สารมนุษ ย์ จ ะเห็นความแตกต่างระหว่างตนเองกับผู้อื่ นทํ าให้
มองเห็นด้ วยว่าบุคคลอื่นมองเราอย่างไร วิธีการนี ้ เพราะใช้ กระบวนการสือ่ สาร 2 แบบ
1.1 กระบวนการทําให้ ผ้ อู ื่นคล้ อยตาม (Assimilation) เช่น เปลีย่ นความคิด
เกี่ยวกับบุคคลอื่นทันทีที่ร้ ูวา่ ผู้อื่นมีคา่ นิยมขัดกับตน
1.2 กระบวนการทําให้ ผ้ อู ื่นยอมรับ (Accommodation) เป็ นการเปลีย่ นความคิด
เกี่ยวกับตนให้ สอดคล้ องกับความรู้สกึ ที่ผ้ อู ื่นมีต่อตนเอง
2. การสื่อสารระหว่างบุคคลมีหน้ าที่ไตร่ ตรอง คือการคิดในเชิงรวบยอด ใช้ ความสามารถ
ในการจํา การวางแผน และการคาดคะเน รวมทังประเมิ
้
นคุณค่า ซึ่งการสื่อสารทําให้ เราสามารถ
ทําสิ่งเหล่านีไ้ ด้ มนุษ ย์ สามารถคิดได้ ไม่มี ขีดจํ ากัด โดยอาศัยภาษาและความหมาย มนุษย์ นี ้
จินตนาภาพได้ กว้ างไกลไปกว่าสถานที่ที่ตนเองอยู่และเวลาที่ตนอยู่ ซึ่งทําให้ มนุษย์สามารถสร้ าง
ภาพเกี่ยวกับคนอื่นได้ แบะนําไปสูค่ วามสามารถในการเข้ าใจผู้อ่ืน
3.หน้ าที่ในการกําหนดกฎเกณฑ์ (Regulatory Function) มี 3 ลักษณะ ได้ แก่
3.1 ให้ ผ้ อู ื่นกําหนดพฤติกรรมตนเอง
3.2 กําหนดพฤติกรรมของตนเอง
3.3 กําหนดพฤติกรรมผู้อื่น
ถิ ร นัน ท์ อนวัช ศิ ริ งศ์ (การสื่อ สารระหว่า งบุ ค คล ,2526) ได้ ให้ คํ า จํ ากัด ความของการ
สือ่ สารระหว่างบุคคลโดยสังเขปไว้ วา่ หมายถึงการถ่ายทอดความรู้ ความคิดความรู้สกึ และความ
ต้ องการของผู้สง่ ไปยังผู้รับสารและเกิดปฏิกิริยาตอบสนอง โดยปกติแล้ วจะเป็ นการสื่อสารด้ วยการ
พูด โดยการที่ผ้ พู ดู และผู้ฟังปรากฏตัวต่อหน้ ากัน และเป็ นการสือ่ สารแบบสองทาง ด้ วยเหตุนี ้ทําให้
ผู้ร่วมในการสือ่ สารมีจํานวนน้ อย อาจจะมี 2-6 คน จํานวนสูงสุดเป็ นเท่าใดขึ ้นอยูก่ ับว่าการสือ่ สาร
นันยั
้ งคงอยู่ในหลักเกณฑ์ของการสือ่ สารระหว่างบุคคลทั ้ง 3 ประการหรื อไม่ โดยหลักเกณฑ์ทั ้ง 3
ได้ แก่
1. ทุกคนที่ร่วมในการสือ่ สารจะต้ องใกล้ ชิดกัน
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2. ทุกคนที่ร่วมในการสือ่ สารมีบทบาทเป็ นทังผู
้ ้ สง่ และผู้รับสาร
3. สารที่สอื่ กันนันประกอบด้
้
วยวัจนภาษาและอวัจนภาษา
โดยการสือ่ สารระหว่างบุคคลสามารถอธิบายด้ วยแบบจําลอง (Model) ของ Schramm
ทัง้ 3 แบบโดยปรากฏในภาพที่ 3.1 ดังนี ้

ภาพที่ 2.1 แบบจําลองการสือ่ สารระหว่างบุคคลของ Schramm แบบที่ 1

ภาพที่ 2.2 แบบจําลองการสือ่ สารระหว่างบุคคลของ Schramm แบบที่ 2

ภาพที่ 2.3 แบบจําลองการสือ่ สารระหว่างบุคคลของ Schramm แบบที่ 3
ทัง้ 3 ภาพอ้ างอิงจาก 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.
จากภาพแบบจําลองข้ างต้ นเป็ นการอธิบายถึงบุคคลที่มีประสบการณ์ตา่ งกันพยายามที่
จะสือ่ สารกันปละมีปฏิสมั พันธ์ ตอ่ กัน โดย
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ภาพที่ 2.1 ได้ อธิบายถึงขันตอนการสื
้
อ่ สารซึง่ ประกอบด้ วย แหล่งสาร (Source) ส่งสาร
ด้ วยการเข้ ารหัส (Encode) รหัสนันจะเป็
้
นสัญญาณที่รอการถอดรหัส (Decode) จากจุดหมาย
ปลายทาง
ภาพที่ 2.2 สัญญาณที่เกิดขึ ้นจะเป็ นการรวมเอาประสบการณ์ของทั ้งสองใยเข้ าด้ วยกัน
ซึง่ ก็คือแหล่งข่าวที่มีประสบการณ์มาอย่างไรก็จะจําประสบการณ์จากทัง่ 2 ฝ่ ายเข้ าไว้ ด้วยกัน
ภาพที่ 2.3 เป็ นวงจรการกฏิสมั พันธ์ กนั ระหว่างแหล่งข่าวกับเป้าหมายซึง่ ต่างฝ่ ายต่างผ่าน
การเข้ ารหัส ตีความ ถอดรหัส ส่งสาร และรับสาร ซึง่ จะวนเวียนส่งผลกลับไปหลับมาเรี ยกได้ วา่ เป็ น
วงจรของการแบ่งปั นข้ อมูล
ในการสือ่ สารระหว่างบุคคลนอกจากจะต้ องใช้ ถ้อยคําในการโต้ ตอบแล้ วยังต้ องใช้ สงิ่ ที่
มิใช่ถ้อยคําอักด้ วย โดยถิรนันท์ได้ มองว่าอวัจนภาษา (Non Verbal Communication) นันเป็
้ นสิง่ ที่
สําคัญเพราะเป็ นกระบวนการสือ่ ความหมายที่เกิดขึ ้นอยูต่ ลอดเวลาทังอากั
้ ปกิริยาและการ
แสดงออกทาสีหน้ าซึง่ ทังหมดคื
้
อการสือ่ สาร
อากัปกิริยาท่าทางมีสว่ นช่วยเสริ มข้ อมูลข่าวสารทําให้ การส่งออกไปมีความชัดเจนยิ่งขึ ้น
ทําให้ ผ้ พู ดู และผู้ฟังเข้ าใจตรงกันมากยิ่งขึ ้น

พลวัตของความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล
พรทิพย์ เย็นจะบก ได้ กล่าวถึงการสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลจะมีการเปลีย่ นแปลง
ความสัมพันธ์ เกิดขึ ้นโดยมีอยู่ 3 ขันตอนได้
้
แก่
1. ขันการเริ
้
่ มสร้ างความสัมพันธ์ ถือเป็ นขั ้นตอนแรกของการสร้ างความสัมพันธ์ เพื่อที่จะ
สร้ างความคุ้นเคยก่อนนําไปสูค่ วามสัมพันธ์ ทลี่ กึ ซึ ้งต่อไป ซึง่ ก็จะเป็ นการพูดคุยหรื อสนทนา
ในเรื่ องสัพเพเหระทัว่ ๆ ไป
2. ขันการรั
้
กษาความสัมพันธ์ ให้ ยืนยาว หลังจากทีเ่ กิดความสัมพันธ์ ขึ ้นแรกก็จะก้ าวเข้ าสู่
ขันของการรั
้
กษาความสัมพันธ์ นนไว้
ั ้ เพื่อให้ เกิดความยัง่ ยืนและสมบูรณ์ แบบ ซึ่งเป็ นขั ้นตอนที่ทํา
ได้ ยากและต้ องใช้ ความพยายาม และมักจะต้ องสร้ างความสมดุลระหว่างบุคคลให้ เกิดขึ ้น เพื่อให้
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เข้ าใจซึ่งกันและกัน และยังต้ อ งใช้ การเติมเต็ม ความคาดหวังซึ่งกันและกันทําให้ เกิ ดความรู้ สึก
ทางบวกต่อกันและกัน ก็จะรู้สกึ มีความคุ้มค่าทีไ่ ด้ มีความสัมพันธ์ กนั
3. ขัน้ หยุดหรื อ เลิก ความสัมพันธ์ ที่ มีต่อ กัน ขัน้ ตอนนีน้ ับเป็ นขัน้ ถดถอยหลังจากที่เกิ ด
ความสัมพันธ์ ในขันสู
้ งสุดแล้ ว โดยจะเป็ นการยุติความสัมพันธ์ แบ่งออกได้ เป็ น 2 ลักษณะคือ การ
บอกหยุดความสัมพันธ์ โดยทางตรง (Directness) ซึ่งเป็ นการให้ เหตุผลโดยตรงและอาจทําให้ เป็ น
การทํ าร้ ายจิ ต ใจอี กฝ่ ายหนึ่ง ได้ อี ก ลัก ษณะหนึ่งคื อ การบอกหยุด ความสัม พัน ธ์ โดยทางอ้ อ ม
(Indirectness) เป็ นการให้ เหตุผลทางอ้ อมเพื่อเลีย่ งการทําร้ ายความรู้สกึ ของอีกฝ่ ายหนึง่
นอกจากนี ้ยังมี การกล่าวถึงลักษณะการสื่อ สารเพื่อ สร้ างความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลซึ่ง
สามารถนํามาเป็ นกรอบแนวคิดในการศึกษาครัง้ นี ้ โดยมีการกล่าวถึงลักษณะลักษณะการสือ่ สาร
เพื่อสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลไว้ 3 ประการดังนี ้
1. การเริ่ มสร้ างความสัมพันธ์
ในการสร้ างความสัมพันธ์ กับผู้อื่นนั ้น มีขั ้นตอนที่เกี่ยวข้ องอยู่หลายประการที่จะ
สามารถช่วยให้ เกิดความสัมพันธ์ เช่น การมีทศั นคติที่ดีต่อตัวเราเองเข้ าใจตัวเอง การใช้ ภาษาที่ดี
ทัง้ คํ า พู ด และกริ ย าการแสดงออก ความมั่ น ใจในการเริ่ ม ต้ น สนทนา การจดจํ า ชื่ อ และให้
ความสําคัญคูส่ นทนา การเป็ นผู้ฟังที่ดี การเปิ ดเผยตัวเองเพื่อให้ ผ้ อู ื่นรู้จกั ตัวตนของเรา
2. การสานต่อความสัมพันธ์
หลังจากที่เกิดความสัมพันธ์ ขึ ้นแล้ ว ควรจะต้ องรักษาความสัมพันธ์ นนไว้
ั ้ ซึ่งก็ มี
หลายวิธีการที่ควรทําเช่น การสนใจเอาใจใส่ซงึ่ กันและกัน เห็นอกเห็นใจกัน การให้ อภัยซึ่งกันและ
กัน ยอมรับข้ อบกพร่ องของอี กฝ่ ายหนึ่ง เคารพสิทธิ หน้ าที่ และการให้ ความรักความเอื ้ออาทร ก็
สามารถช่วยให้ รักษาความสัมพันธ์ ไว้ ได้
3. ลักษณะการสือ่ สารเพื่อถนอมความสัมพันธ์ ให้ ยืนยาว
การถนอมความสัมพันธ์ ให้ ยืนยาวเป็ นสิ่งที่ทําได้ ไม่ยาก หากแต่ว่าควรต้ องเข้ าใจ
และเห็นความสําคัญเช่นรู้จกั มีเวลาให้ แก่กนั และกัน มองกันในแง่ดี มีอารมณ์ขนั บ้ าง รักษาสัญญา
และชมคนอื่นให้ เป็ นการไม่วพิ ากษ์ วิจารณ์ คนอื่น เข้ าใจความเป็ นจริ งของชีวิต ก็เป็ นหนทางที่ช่วย
ถนอมความสัมพันธ์ ได้
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จะสังเกตได้ ว่าทัง้ ในด้ านของพลวัตรของความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและลักษณะการ
สือ่ สารเพื่อสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลนั ้นมีความคล้ ายคลึงกันในส่วนของการเริ่ ม และสาน
ต่อ ความสัมพันธ์ แต่มีความแตกต่างในส่วนท้ ายที่ ลกั ษณะการสื่อ สารเพื่อ สร้ างความสัมพัน ธ์
ระหว่างบุคคลจะมุ่งเรื่ องการถนอมความสัมพันธ์ ที่เกิดขึ ้นแล้ วในระหว่างบุคคลด้ วยกันเอง
ตามประเด็นของการศึกษาที่คาบเกี่ยวกับเรื่ องการสื่อสารระหว่างบุคคลเป็ นเหตุผลหลักที่
ผู้วิจยั ได้ อ้างอิงกรอบแนวคิดเรื่ องนี ้ โดยจะนํามาศึกษาประเด็นของการสือ่ สารที่สร้ างความสัมพันธ์
ของบุคคลด้ วยกันเอง เพราะธรรมชาติของไลน์ถูกสร้ างขึ ้นมาเพื่อสนองต่อการสื่อสารที่ข้ามเรื่ อ ง
เวลา สถานที่ และปั จจัยที่เคยเป็ นปั ญหาและอุปสรรคในการสื่อสารระหว่างบุคคล และจะนํามา
ช่วยในการจัดกลุม่ ลักษณะของความสัมพันธ์ กบั การสือ่ สารโดยผ่านทางสติ๊กเกอร์ ไลน์อีกด้ วย

7.) แบบจําลองการสือ่ สารของจาคอบสัน (Jakobson’s Model)
Roman Jakobson (1896-1982) เป็ นนัก ภาษาศาสตร์ ช าวรั ส เซี ยที่ ใหความสนใจเกี่ ย วกับ
โครงสร้ างภายในของการสื่อ สาร โดยกล่าวถึงองค์ ประกอยทางการสื่อ สารซึ่งสามารถจํ าแนก
ออกเป็ น 6 มิติ คือ
1. ผู้สง่ สาร (Addresser)
2. ผู้รับสาร (Addressee)
3. บริ บท (Context)
4. สาร (Message)
5. ช่องทางการสือ่ สาร (Channel)
6. รหัส (Code)
โดยเข้ ารูปแบบจําลองดังภาพนี ้
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ที่มา : John Fiske. (1990). Introduction to Communication Studies, New York P.35
ผู้สง่ สาร (Addresser) ส่งสาร (Message) ไปยังผู้รับสาร (Addressee) ซึง่ สารจะกล่าวถึง
บางสิ่งบางอย่างมากกว่าเป็ นแค่ตวั สารเองซึ่งเรี ยกว่า “บริ บท” (Context) หมายถึงสถานการณ์ ที่
เกิดขึ ้นระหว่างการสื่อสารซึ่งเป็ นองค์ประกอบที่เชื่อมโยงระหว่างผู้สง่ และผู้รับสารสามารถเป็ นที่
เข้ าใจได้ ของผู้รับสาร การติดต่อ (Contact) หมายถึงช่องทางในการสื่อสาร (Channel) หรื อวิธีการ
ที่ผ้ ูรับ สารจะสามารถรั บรู้ ข้ อ มูบข่าวสารนัน้ ๆ ได้ และ รหัส (Code) หมายถึงภาษาที่ ใช้ ในการ
สื่ อ สาร หรื อ สัญ ลั ก ษณ์ ต่ า งๆ ที่ เ ข้ าใจความหมายร่ ว มกั น ในสัง คม ที่ เ รี ย กว่ า “รหั ส ทาง
สังคม” (Social Code)
Jakobson ยั ง ได้ อ ธิ บ า ย เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย ว กั บ ห น้ า ที่ ข อ งก า รสื่ อ ส า ร (Functions of
Significance) โดยแบ่งออกเป็ น 6 หน้ าที่ดงั นี ้
1. หน้ าที่ ถ่ ายทอดอารมณ์ (Emotive function) หมายถึ ง หน้ าที่ แสดงอารมณ์ ค วามรู้ สึก
ทัศนคติของผู้สง่ สาร (Addresser) ซึ่งทําให้ เกิดการสร้ างสารที่มีเอกลักษณ์ เฉพาะบุคคล
และชีใ้ ห้ เห็นความสัมพันธ์ ระหว่างข่าวสารกับผู้สง่ สารว่า ผู้สง่ สารมีความรู้ สกึ นึกคิดที่จะ
ถ่ายทอดหรื อเข้ ารหัส (Encode) ลงในข่าวสารในลักษณะใด เช่น บทกวีเกี่ยวกับความรัก
การแสดงออกทางอารมณ์ จึ งสําคัญ ขณะที่ ก ารรายงานข่าวการแสดงอารมณ์ จ ะถูก
ควบคุม
2. หน้ าที่ ในการอ้ างอิ ง (Referential function) หมายถึ ง หน้ า ที่ ชี ใ้ ห้ เห็ น ถึ งความสัม พัน ธ์
ระหว่างตัวข่าวสารกับสิ่งที่อ้างถึงในบริ บท (Context) ต่าง ๆ เช่น สีสญ
ั ญาณไฟจราจร สี
แดง หมายถึง ต้ องหยุดรถ ในขณะที่สแี ดงของสวิตช์ เครื่ องใช้ ไฟฟ้า หมายถึง เครื่ องใช้ นั ้น
กําลังทํางานอยู่
3. หน้ าที่เชิงสุนทรี ยภาพ (Poetic function) เป็ นหน้ าที่เชิงสุนทรี ยะในสาร (Message)
ชี ้ให้ เห็นความสัมพันธ์ ระหว่างข่าวสารกับตัวของข่าวสารเอง คือ สามารถสือ่ ความหมาย
ด้ วยตัวมันเอง
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4. หน้ าที่ดําเนินการ (Phatic function) หมายถึง หน้ าที่ในการสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่างผู้
ส่งสาร (Addresser) กับ ผู้ รั บ สาร (Addressee) ทํ า ให้ การสื่อ สารเกิ ด ขึน้ และชี ใ้ ห้ เห็ น
ขันตอนว่
้
าเมื่อ ใดจะเริ่ มการสื่อ สา รหยุดการสื่อสาร หรื อ แสดงการยืนยันว่าตนเป็ นพวก
เดี ย วกัน ซึ่ งเป็ นหน้ า ที่ ข องภาษาในขัน้ ตอนของการติ ด ต่ อ (Contact) ทํ า ให้ เกิ ด การ
เชื่อมโยงทางกายภาพและทางจิตใจระหว่างผู้สง่ สารกับผู้รับสาร
5. หน้ าที่เสริ มความหมาย (Metalinguistic function) หมายถึง หน้ าที่ของรหัส (Code) ที่ใช้
ในการสือ่ ความหมาย ชี ้ให้ เห็นลักษณะการเพิ่มความหมายให้ แก่สญ
ั ลักษณ์เพื่อทําให้ ผ้ รู ับ
สาร (Addressee) เข้ าใจสัญลักษณ์หรื อข่าวสารนั ้นง่ายขึ ้น
6. หน้ าที่ กํ า กั บ ควบคุ ม (Conative function) เป็ นหน้ าที่ ท่ี ก ระตุ้ นการกระทํ า ของผู้ รั บ
สาร (Addressee) ชี ใ้ ห้ เห็ น ความสัม พั น ธ์ ร ะหว่า งข่า วสารกั บ ผู้ รั บ สารว่า ผู้ รั บ สารมี
ปฏิกิริยาต่อข่าวสารที่ได้ รับอย่างไร
จากองค์ประกอบของทัง้ 6 หน้ าที่สามารถเข้ ารูปแบบจําลองดังภาพนี ้

ที่มา : John Fiske. (1990). Introduction to Communication Studies, New York P.35
จากแบบจําลองการสือ่ สาร Jakobson ที่ผ้ วู ิจยั เล็งเห็นถึงความสอดคล้ องที่สามารถช่วย
ในการอธิบายการใช้ สติ๊กเกอร์ ไลน์เพื่อสือ่ สารทั ้งด้ านเนื ้อหาและอารมณ์ตา่ ง ๆ ของผู้สง่ สาร จึงมี
ความประสงค์นําเข้ ามาใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้

8.) แนวคิดด้ านวัจนกรรม (Speech Act)
อรวรรณ ปิ ลนั ธ์ โอวาท (2546) ได้ กล่าวถึงแนวคิดทฤษฎีวจั นกรรมว่าเป็ นการจัดกลุม่ ของ
ความตังใจในการสื
้
อ่ สารอย่างเป็ นระบบ และศึกษาว่าความตั ้งใจในการสือ่ สารเหล่านั ้นถูกใส่รหัส
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อย่างไรในบริ บทต่าง ๆ กัน นักปราชญ์ ทาง การสื่อ สารที่ศึกษาทางด้ านนี ม้ ี 2 คน คือ John L.
Austin (1962) และ John R. Searle (1969) ซึ่งทัง้ สองตัง้ สมมติ ฐ านว่า การเปล่งข้ อ ความทาง
ภาษาสามารถก่อให้ เกิดกิจกรรมทางการสื่อสาร เช่น การถามคําถาม การออกคําสัง่ การขอขมา
การขอบคุณ ฯลฯ
เราไม่ได้ ใช้ ภาษาเพียงเพื่อต้ องการนําเสนอข้ อเท็จจริ งเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งเท่านั ้น แต่ต้องการ
การกระทําอย่างใดอย่างหนึง่ ตามมาด้ วย การตีความหมายของภาษาจึงควรคํานึงถึงเจตนาของผู้
พูดด้ วยว่าบ่งบอกถึงการกระทํา (performative) อย่างไร ซึ่งในแต่ละข้ อ ความจะมีการกระทํา 3
ชนิด (Austin, 1962 อ้ างใน นุชนารถ เพ็งสุริยา, 2549, น. 8) คือ
1. วัจ นกรรมตามคําตรง (Locutionary act) คือ สิ่งที่ ผ้ ูพูดพูด ขึ ้นมา ประกอบด้ วย ภาค
ประธานและภาคแสดง เป็ น การกล่าวถ้ อ ยเพื่ อ สื่อ ความตามรู ป ภาษา ผู้พูด ต้ อ งการให้ ข้อ มูล
รายละเอียด และบอกเล่าข้ อเท็จจริ ง
2. วัจนกรรมปฏิบตั ิ (Illocutionary act) คือ สิง่ ที่ข้อความบอกการกระทําของคนพูด ขึ ้นอยู่
กับความตังใจของคนพู
้
ด และผู้ฟังสามารถหาความหมายได้ จากบริ บทต่าง ๆ ที่นา่ จะเป็ นไป ได้ ว่า
ผู้พูดต้ องการสิ่งใด เช่น บ่งบอก ถาม สัง่ สัญญา ฯลฯ วัจนกรรมชนิดนี ้คือ สิ่งที่คนพูดกระทํา ใน
การพูดข้ อความนัน้ เช่น ครูพดู ว่า เปิ ดหนังสือหน้ า 20 สิง่ ที่ผ้ พู ดู กระทําคือ สัง่ (Directive)
3. ผลวัจนกรรม (Perlocutionary act) คือ การแสดงผลของถ้ อยคําที่กล่าวออกมา โดยผู้
พูดคาดหวังว่าผู้ฟังเข้ าใจถึงเจตนาของผู้พูด แล้ วกระทําบางอย่างตามเจตนาของผู้พูด เช่น เมื่อผู้
พูดกล่าวประโยค “เปิ ดหนังสือหน้ า 20” ผู้พูดคาดหวังว่า ผู้ฟังจะต้ อ งหยิบหนังสือและเปิ ดไป ที่
หน้ า 20 หากผู้ ฟั งเปิ ดหนั ง สื อ ตามที่ ผ้ ู พู ด บอกนั่ น แสดงว่ า ถ้ อยคํ า ที่ ใ ช้ มี พ ลัง ผลวัจ นกรรม
(perlocutionary force)
ตามกรอบแนวคิ ด เรื่ อ งวัจ นกรรมที่ อ้ างมานัน้ ผู้วิ จัย จะนํ ามาช่ ว ยในการศึก ษาความ
ต้ องการหรื อเจตนาที่แฝงหรื อแอบแฝงในตัวสติ๊กเกอร์ ไลน์ ซึง่ การส่งแต่ละครัง้ นั ้นสติ๊กเกอร์ ไลน์ทํา
หน้ าที่ให้ เพียงข้ อมูล ข้ อเท็จจริ ง หรื อให้ บางสิง่ บางอย่างแอบแฝงเข้ าไปด้ วย หรื อคาดหวังอะไรจาก
ผู้รับกลับมาซึง่ ผู้ใช้ งานทังฝั
้ ่งผู้สง่ หรื อผู้รับอาจจะรู้หรื อไม่ร้ ูก็เป็ นได้
จากแนวคิดและทฤษฎีที่อ้างมานั ้น ผู้วิจัยเห็นถึงความเกี่ยวข้ องตามข้ อสมมติฐานในการ
ประกอบสร้ างสติ๊ก เกอร์ ไลน์ ให้ ใหสามารถสื่อ ความหมายได้ ทัง้ ด้ า นอารมณ์ ความรู้ สึก ที่ ผ่า น
รูปลักษณ์ ของตัวคาแรคเตอร์ การ์ ตูนที่แสดงสีหน้ า ท่าทาง และเนื ้อหาสาระด้ วยข้ อความอันเกิ ด
จากเหล่าสัญญะและเครื่ องหมายต่าง ๆ มาร้ อยเรี ยงกันผ่านการจัดการด้ วยรหัสทั ้งเชิงเสมือนและ
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เชิงตรรกลักษณ์รวมถึงรหัสทางสังคม ธรรมเนียมและหรื อประเพณีที่ให้ ความหมายมีความกระชับ
ชัดเจนสําหรับนําไปใช้ ในการสือ่ สารระหว่างบุคคล และเพื่อแสดงให้ เห็นว่าสติ๊กเกอร์ ไลน์แต่ละตัว
สามารถผันแปรความหมายไปตามบริ บท

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ยั
ในการวิจัยเรื่ อง "การใช้ รหัสของสติ๊กเกอร์ ไลน์ในการสื่อสารระหว่างบุคคล" เป็ นการวิจัยเชิง
คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) ที่ ผ้ ู วิ จั ย มี ฝั ง ตัว กั บ เรื่ อ งที่ ศึ ก ษาพร้ อมใช้ การพรรณนาในการ
อภิปรายข้ อ มูลและผลการวิเคราะห์ ที่ได้ สําหรั บหัวข้ อ ดังกล่าวนับได้ ว่ามี ความใกล้ ชิ ดกับผู้วิจัยใน
ระดับหนึ่ง เนื่องจากตัวผู้วิจัยเองก็เป็ นหนึ่งในผู้ใช้ งานแอพพลิเคชั่นไลน์และใช้ สติ๊กเกอร์ ไลน์ ใ นการ
สื่อสารระหว่างคู่สนทนาเช่นกัน จึงสามารถอาศัยการสังเกตลักษณะการใช้ ของตนเองและบุคคลรอบ
ข้ างจึงเห็นควรใช้ โอกาสดังกล่าวในการแสวงหาข้ อมูลทั ้งแบบเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการกับผู้ให้
ข้ อมูลหลัก (Key Informant) เพื่อนํามาวิเคราะห์การประกอบสร้ างความหมายในสติ๊กเกอร์ ไลน์ตอ่ ไป
3.1 แหล่งข้ อมูลในการวิจยั
ในการศึกษาครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ มีแหล่งข้ อมูลประกอบด้ วยกัน 2 แหล่ง ได้ แก่
3.1.1 แหล่งข้ อมูลประเภทผลงาน (สติ๊กเกอร์ ไลน์)
3.1.2 แหล่งข้ อมูลประเภทบุคคล
3.2 การเก็บรวมรวมข้ อมูล
หลังจากทราบแหล่งในการเก็บข้ อมูลแล้ วผู้วิจยั ได้ ทําการเก็บรวบรวมข้ อมูลเพื่อนํามาทําการ
วิเคราะห์ตามลําดับต่อไป โดยจะขออธิบายการเก็บข้ อมูลดังนี ้
3.2.1 การเก็บข้ อมูลประเภทผลงาน (สติ๊กเกอร์ ไลน์)
ผู้วิจัยเข้ าถึงข้ อมูลนี ้ผ่านทาง http://creator-mag.line.me/th ซึ่งเป็ นเว็บไซต์ทางการของไลน์
ประเทศไทย (LINE Thailand Official Website) ที่ประกาศรายชื่อผลงานสติ๊กเกอร์ ไลน์ที่ได้ รับความ
นิยม (Popular) จากการดาวน์โหลด (Download) ในแต่ละสัปดาห์ โดยผู้วิจยั ใช้ การบันทึกชื่อและภาพ
สติ๊กเกอร์ ไลน์ จ ากผลงานที่ปรากฏในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งกระทําอย่างสมํ่ าเสมอมี การทําเอกสารเพื่ อ
เทียบเคียงทางสถิ ติเบื ้องต้ นเพื่อตรวจสอบและเทียบเคียงอันดับที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา
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ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2559 โดยเก็บข้ อมูลได้ ทั ้งสิ ้นจํานวน 14 ชุดที่
มี อัตราการคงอยู่ในอันดับยาวนานเกิน 5 สัปดาห์ ขึน้ ไป ทังนี
้ ้ผู้วิจัยต้ อ งแจ้ งเสียก่อนว่าในช่วงเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2559 ด้ วยการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9) ทําให้ ทางเว็บไซต์ฯ เว้ นวรรคการประกาศข้ อมูลอันดับไปชัว่ คราวจึง
สามารถรวบรวมสติ๊กเกอร์ ไลน์ได้ ในจํานวนที่ระบุ สําหรับภาพรวมผู้วิจยั มีความพึงพอใจในข้ อมูลที่ได้
เนื่องจากข้ อมูลที่เป็ นดิจิทลั (Digital) ทําให้ การเข้ าถึงนั ้นสะดวกและไม่มีคา่ ใช้ จ่าย เพียงแต่ต้องอาศัย
เวลาและความสมํ่าเสมอในการเก็บและช่องทางในการประกาศข้ อมูลนันก็
้ เป็ นที่ไว้ วางใจจากข้ อมูลที่
ได้
อนึ่ ง หลัง จากการรวบรวมข้ อ มู ล ผนวกกั บ คํ า แนะนํ า ของคณะกรรมการหลัง การสอบ
วิทยานิพนธ์ ผ้ ูวิจัยได้ คัดกรองข้ อ มูลประเภทผลงานโดยเลือ กเฉพาะผลงานสติ๊ กเกอร์ ไ ลน์ ที่ ผ้ ูวิ จัย
สามารถติดต่อกับเจ้ าของผลงานได้ โดยตรงเท่านั ้น เพื่อขอสัมภาษณ์ประเด็นในการประกอบสร้ างและ
การใช้ รหัสที่จ ะปรากฏในบทที่ 4 ต่อ ไป ทัง้ นีม้ ี ผลงานที่ใช้ ศึกษาจํ านวนทัง้ สิน้ 5 ชุด โดยผู้วิจัยจะ
นําเสนอไปทีละชุดเริ่ มจากผลงานชุดที่ 1 ดังนี ้
ชุดที่ 1 หมีขอ (Bear Please)
สติ๊กเกอร์ ไลน์ที่ใช้ ลกั ษณะรู ปร่ างของสัตว์อย่าง “หมี” มาเป็ นตัวสื่อความหมายต่าง ๆ ที่เกิด
จากการแสดงอารมณ์ บนใบหน้ าและข้ อความ โดยอาศัยการเลียนแบบพฤติกรรมของมนุษย์ ในชุดมี
ทั ้งสิ ้น 40 แบบ
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ภาพที่ 3.1 เหล่าคาแรคเตอร์ สติ๊กเกอร์ ไลน์ชุดหมีขอ (Bear Please)

ชุดที่ 2 นี ้แฟนนะ (I’m your girlfriend)
ตัว การ์ ตูน ผู้ห ญิ ง ถูก นํ า มาเป็ นคาแรคเตอร์ ห ลัก ในสติ๊ ก เกอร์ ไ ลน์ ชุ ด นี ้ ผนวกกับ ชื่ อ ของ
สติ๊กเกอร์ ไลน์สะท้ อนให้ เห็นถึงบริ บทของการใช้ งานระหว่างคู่สนทนาที่ควรอยู่ในสถานะของการหรื อ
คนรักเป็ นส่วนใหญ่ในชุดมีทงสิ
ั ้ ้น 40 แบบ
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ภาพที่ 3.2 เหล่าคาแรคเตอร์ ในสติ๊กเกอร์ ไลน์ชุด นี ้แฟนนะ (I’m your girlfriend)
ชุดที่ 3 นี่เมียนะ (Her is Wife)
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คาแรคเตอร์ หลักของสติ๊กเกอร์ ไลน์ชุดนี ้เป็ นหญิ งสาวที่มีคู่รัก (สามี) จะเห็นได้ ว่าข้ อความ ที่
ปรากฏอยู่สว่ นใหญ่เป็ นข้ อความที่ใช้ สื่อสารเฉพาะบุคคล (สื่อสารกับสามี) ในโอกาสหรื อสถานการณ์
อันหลากหลาย ในชุดมีทงสิ
ั ้ ้น 40 แบบ

ภาพที่ 3.3 เหล่าคาแรคเตอร์ ในสติ๊กเกอร์ ไลน์ นี่เมียนะ (Her is Wife)
ชุดที่ 4 หัวกลมดุ๊กดิ๊ก The Circle Dukdik
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การลดทอนความเหมือนหรื อความละเอียดของใบหน้ าและตัวมนุษย์ถกู นํามาใช้ ในการสร้ าง
คาแรคเตอร์ สติ๊กเกอร์ ไลน์ชุดนี ้ ในทุก ๆ คาแรคเตอร์ จะมีข้อความปรากฏร่วมอยูด่ ้ วยเพื่อเป็ นตัวกรอบ
ของความหมาย ในชุดมีทงสิ
ั ้ ้น 40 แบบ

ภาพที่ 3.3 เหล่าคาแรคเตอร์ ในสติ๊กเกอร์ ไลน์ หัวกลมดุ๊กดิ๊ก (The Circle Dukdik)
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ชุดที่ 5 นี่คือผัว (Here is Husband
คาแรคเตอร์ ในชุดนีม้ ี ความเกี่ ยวพันธ์ กับคาแรคเตอร์ ในสติ๊กเกอร์ ไลน์ ชุด Her is wife โดย
สติ๊กเกอร์ ไลน์ชุดนี ้ (Here is Husband) เน้ นมายังผู้ใช้ ที่เป็ นเพศชายที่เป็ นเสมือนตัวแทนของกลุม่ ผู้ใช้
ที่อยูใ่ นสถานะของสามี ในชุดมีทงสิ
ั ้ ้น 40 แบบ
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ภาพที่ 3.5 เหล่าคาแรคเตอร์ ในสติ๊กเกอร์ ไลน์ นี่คือผัว (Here is Husband)
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3.2.2 การเก็บข้ อมูลประเภทบุคคล
ผู้วิจัยจะใช้ การสัมภาษณ์ แบบเจาะลึกจากผู้ให้ ข้อมูลหลัก (Key Informant) ที่ได้ มีการติดต่อ
ไว้ ลว่ งหน้ า โดยบุคคลดังกล่าวต่างมีผลงานสติ๊กเกอร์ ไลน์เป็ นของตนเองทังสิ
้ ้นและผู้ที่เข้ าใจในวิธีการ
สร้ างสรรค์สติ๊กเกอร์ ต่าง ๆ ซึ่งก็ได้ รับความร่ วมมือ ส่วนหนึ่งผู้วิจัยมองว่าการประกาศตัวที่ชดั เจนของ
ผู้วิจยั ว่าเป็ นใคร กําลังทําอะไร ต้ องการข้ อมูลอะไร เป็ นส่วนช่วยในการตัดสินใจของผู้ให้ ข้อมูลหลักแต่
ละท่านว่าจะให่ข้อมูลหรื อไม่ และส่วนหนึ่งคือ ผู้วิจัยอาศัยความเป็ นบุคลากรของสถาบันการศึกษา
(มหาวิทยาลัย) ในการเพิ่มความน่าเชื่อถือเมื่อทําการติดต่อพร้ อมแนบเอกสาร สําเนาบัตรประจําตัว
บุคลากรและที่อยู่เว็บไซต์ (URL) ของภาคหน่วยงานที่สงั กัดเข้ าไปด้ วยเสมอ ซึ่งอาจจะก่อเกิดความ
เกรงใจจากผู้ใ ห้ ข้อ มูลจนส่ง ผลให้ การสัม ภาษณ์ นัน้ เป็ นไปโดยง่า ยก็ เป็ นได้ ทังนี
้ ้ผู้วิจัยอาศัย ช่ อ ง
ทางการออนไลน์ อาทิ อีเมล (E mail) เฟซบุค (Facebook) เป็ นสําคัญ รวมถึงการส่งข้ อความทิ ้งไว้ รอ
จนกว่าผู้ให้ ข้อมูลหลักสะดวกในการให้ คําตอบและไม่เป็ นการกดดันทั ้งผู้สมั ภาษณ์และผู้ถกู สัมภาษณ์
ซึง่ การศึกษาครัง้ นี ้สามารถติดต่อผู้ให้ ข้อมูลหลักได้ ดงั นี ้
3.1 สัญญา เลิศประเสริ ฐภากร (โอไซโล)
นักออกแบบคาแรคเตอร์ ไซโลสตูดิโอ (Zylostudio) เจ้ าของผลงานสติ๊กเกอร์
ไลน์ “ติดลม ห้ อยเวหา” สติ๊กเกอร์ ไลน์ฝีมือคนไทยรุ่นแรกที่สามารถจัดจําหน่ายและมี
ยอดดาวน์ โหลดสูงสุดตัง้ แต่วันแรกที่วางจํ าหน่าย (4 มิ ถุนายน 2557) โดยผู้วิจัยมี
โอกาสได้ ชมการให้ สมั ภาษณ์ผ่านทางรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับผลงานทางสติ๊กเกอร์
ไลน์ของคุณสัญญา และในช่วงท้ ายรายการได้ ปรากฏช่องทางการติดต่อ ผู้วิจยั จึงทํา
การติดต่อเพื่อขอรับการสัมภาษณ์ผา่ นทางอีเมล ซึง่ ก็ได้ รับการตอบรับกลับมาภายใน
1 สัปดาห์ แต่อุปสรรคคือ ผู้สมั ภาษณ์ (ผู้วิจัย) และผู้ให้ สมั ภาษณ์ ไม่ค่อ ยมี เ วลาที่
ตรงกันนัก ผู้วิจัยจึงทําการรวบรวมคําถามและพูดคุยผ่านทางอีเมลแทน กล่าวโดย
สรุ ปคือการได้ มาซึง่ บทสัมภาษณ์นี ้ใช้ เวลาร่วมเดือนซึง่ อาจจะต้ องอาศัยความอดทน
และอาศัยความพยายามในการติดต่อไปบ่อยครัง้ มิให้ ผ้ ใู ห้ สมั ภาษณ์หลงลืม แต่ข้อดี
ของการติดต่อผ่านทางเมลนันคื
้ อการสอบถามข้ อมูลเพิ่มได้ มากกว่า 1 ครัง้ และการ
พิมพ์ คําถามแทนการพูดคุยด้ ว ยวาจาทํ าให้ ผ้ ูวิจัยมี เวลาในการปรั บคํา ให้ ก ระชับ
เหมาะสมและเข้ าง่าย

37
ด้ วยความที่ผลงานของคุณสัญญาไม่ได้ ปรากฏในผลงานที่นํามาศึกษาส่งผล
ให้ ผ้ วู ิจัยต้ องระมัดระวังในการเรี ยบเรี ยงคําถามและพยายามไม่พาดพิงไปถึงผลงาน
ชิ น้ อื่ น ๆ เพราะเกรงว่าจะเกิ ดแรงต่อต้ านจากผู้ให้ สมั ภาษณ์ และเสียโอกาสในการ
ได้ รับข้ อมูลอันเป็ นประโยชน์ไป จากการสัมภาษณ์บุคคลท่านนี ้ผู้วิจยั มีความพึงพอใจ
เพราะได้ เห็นมุมมองเรื่ องการใช้ ตวั เองเป็ นต้ นแบบในการสร้ างคาแรคเตอร์ รวมถึง
มุมมองในการวางแผนในการเลือกความหมายของภาพสติ๊กเกอร์ ไลน์แต่ละตัว

3.2 คมสัน ฟั กสกุล
เจ้ าของผลงานสติ๊กเกอร์ ไลน์ “Bear Please” (หมี ขอ) และเจ้ าของรางวัล
Rising Star ประจํ าเดื อ นพฤศจิ กายน 2558 และเจ้ า ของรางวัล สติ๊ กเกอร์ ที่มียอด
ดาวน์ โ หลดสูง สุด ของโครงการ Rising Star ประจํ า เดื อ นพฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2558
เนื่องจากทางเว็บไซต์ ของไลน์ประกาศรายชื่อ ผู้ได้ รับรางวัล Rising Star เป็ นระยะ
พร้ อมทังบทสั
้
มภาษณ์ เกี่ยวกับมุมมองในการสร้ างสรรค์และผลงานของแต่ละคนใน
เบือ้ งต้ นแต่ไม่ปรากฏช่อ งทางการติดต่ออย่างใด เมื่ อ ผู้วิจัยได้ เห็นการประกาศผล
ดั ง กล่ า วจึ ง ลองนํ า ข้ อมู ล ของคุ ณ คมสั น ไปค้ นหาใน Google จนพบเฟซบุ ค
(Facebook) ส่วนตัวผู้วิจยั จึงส่งข้ อความส่วนตัว (inbox) เพื่อแสดงตัวประจุดประสงค์
ไป โดยต้ องใช้ เวลาพักหนึง่ กว่าจะได้ รับการตอบกลับและเริ่ มสือ่ สารกัน
ในการสัมภาษณ์ ผ้ ูให้ ข้อมูลหลักท่านนี ้ผู้วิจัยสามารถสอบถามจากผลงาน
โดยตรง โดยการสัมภาษณ์นั ้นได้ อาศัยทางระบบออนไลน์เป็ นหลัก เนื่องจากอุปสรรค
ทางเวลาและสถานที่ในการพบเจอ แต่อย่างไรก็ได้ รับความร่ วมมือในการให้ ข้อ มูล
จากการสัมภาษณ์คณ
ุ คมสันได้ ข้อมูลที่นา่ สนใจและเป็ นประโยชน์ตอ่ การนําไปศึกษา
โดยเฉพาะสติ๊ กเกอร์ ไลน์ ใ นกลุ่ม ที่ ติ ดอัน ดับ แบบเดียวกัน จากประสบการณ์ ที่ ไ ด้
สัมภาษณ์ มากับบุคคลก่อนหน้ านี ้ทําให้ ผ้ วู ิจัยรู้ จักเตรี ยมคําถามมากยิ่งขึ ้นเพื่อให้ ได้
ข้ อมูลที่ครบถ้ วนภายในการสัมภาษณ์ เพียงครัง้ เดียว ซึ่งผลที่ได้ ก็เป็ นที่น่าพอใจของ
ผู้วิจยั เอง
3.3 กิตติ รุจิการนุสรณ์
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เจ้ าของผลงานสติ๊ ก เกอร์ ไลน์ “นี่ แ ฟนนะ” (I'm your girlfriend) หนึ่ ง ใน
สติ๊กเกอร์ ไลน์ยอด จากการเก็บข้ อมูลของผู้วิจัยพบว่าผู้ให้ ข้อมูลรายนี ้ยังคงผลิตผล
งานสติ๊กเกอร์ ไลน์ออกมาอย่างต่อเนื่องและยังได้ รับการตอบรับจากยอดการดาวน์
โหลดจากผู้ใช้ งานจนได้ รับรางวัล Rising Star เมื่อเดือนเมษายน 2560 ด้ วยผลงานที่
หลากหลายและแพร่ หลายทําให้ การค้ นหาชื่อคุณกิตติไม่ใช่เรื่ องยาก แต่เมื่อติดต่อได้
แล้ วคุณกิตติพูดเพื่อกันตัวเองตั ้งแต่แรกว่าจะไม่ให้ ข้อมูลในด้ านรายได้ หรื อการเงินที่
ได้ จากการทําสติ๊กเกอร์ ไลน์ขายโดยเด็ดขาด ดังที่ผ้ วู ิจยั กล่าวข้ างต้ นว่าการแจ้ งให้ ชัด
ว่า ผู้วิ จัย มาเพื่อ จุด ประสงค์ ใ ด ต้ อ งการข้ อ มูล อะไร แค่ไ หนจะเป็ น ตัว ช่วยในการ
ตัดสินใจของผู้ให้ ข้อ มูลหลักได้ เป็ นอย่างดี เมื่ อ ผู้วิจัยบอกว่าการขอข้ อมูลนีไ้ ม่ได้ มี
ส่วนของรายได้ แต่อย่างใดทําให้ คุณกิตติยินดีในการให้ ข้อมูลแต่เป็ นการแลกเปลีย่ น
ผ่านทางอีเมลเฉกเช่นท่านอื่น
โดยวิธีการนั ้นผู้วิจัยได้ สง่ คําถามไปยังเมลตามที่ตกลงกันและได้ รับคําตอบ
กลับมาในเวลาที่นานพอสมควร แต่ด้วยข้ อมูลที่ครบถ้ วนจากประสบการณ์ ในการตั ้ง
คําถามที่ครอบคลุมหลายมุมมองในคําถามเดียวทําให้ ผลที่ได้ จากการสัมภาษณ์ เป็ น
ที่นา่ พอใจ และใช้ การสอบถามเพียงครัง้ เดียวการสัมภาษณ์จึงยุติลง
3.4 กษิดิย์ ประสิทธิ์
เจ้ าของผลงานสติ๊กเกอร์ ไลน์ “คนอะไรเป็ นแฟนหมี” แม้ ในกลุ่มข้ อ มูลของ
การศึกษานี ้จะไม่มีผลงานสติ๊กเกอร์ ไลน์ชุดดังกล่าวแต่ด้วยผลงานที่เป็ นที่ร้ ู จัก และ
นิยมของกลุ่มคนโดยเฉพาะแฟนเพจ “คนอะไรเป็ นแฟนหมี” ทางเฟซบุคทําให้ เป็ น
จุดเริ่ มต้ นของการสร้ างสรรค์เป็ นผลงานสติ๊กเกอร์ ไลน์
เมื่ อ เดื อ นตุล าคม 2559 ทางแฟนเพจไอสตูดิ โ อ (iStudio) แจ้ งข่า วว่าคุณ
กษิดิย์จะมาสาธิตสินค้ าที่สาขาสยามพารากอน (SIAM PARAGON) เมื่อผู้วิจยั ทราบ
ข่าวจึงได้ ทําการลงชื่อเข้ าร่ วมงานเพื่อหวังว่าจะได้ พบกับเจ้ าตัวจริ ง ๆ หลังจากร่ วม
กิ จ กรรมจนเสร็ จ ผู้วิจัยพยายามหาโอกาสในการแสดงตัวว่าเป็ น ใครและต้ อ งการ
ข้ อมูลส่วนใดโดยได้ ทิ ้งนามบัตรไว้ ให้ แก่คณ
ุ กษิ ดิย์และแลกเปลีย่ นอีเมลเพื่อใช้ ในการ
ติ ด ต่อ เพื่ อ ขอข้ อ มูล ต่อ ไป แต่ใ นขณะเดี ย วกัน ก็ ไ ด้ พูด คุย ซึ่ง หน้ า เพื่ อ แลกเปลี่ยน
มุมมองเกี่ ยวกับสติ๊กเกอร์ ไลน์ กันบ้ างในระยะเวลาสัน้ ๆ และหลังจากนัน้ ผู้วิจัยจึง
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รวบรวมคําถามและส่งไปยังผู้ให้ สมั ภาษณ์ทางอีเมล ในช่วงแรกนั ้นไม่ได้ รับการตอบ
รับใด ๆ จากผู้ให้ สมั ภาษณ์ จนผู้วิจัยต้ องโทรไปยํ ้าเตือนให้ ช่วยตอบคําถามซึ่ง ก็ ยัง
ต้ องรอคําตอบอีกราว 2-3 วันจึงได้ ข้อมูลนั ้นกลับมา เมื่ออ่านข้ อมูลที่ได้ แล้ วนั ้นก็เป็ น
ที่น่าพอใจเนื่องจากข้ อมูลที่ครบถ้ วนตามที่ผ้ วู ิจยั ต้ องการ นอกจากนี ้ผู้วิจยั ยังติดตาม
ผลงานจากแฟนเพจคนอะไรเป็ นแฟนหมีพร้ อมทั ้งซื ้อสติ๊กเกอร์ ไลนNชุดนี ้ไว้ ในเครื่ อง
ของผู้วิจยั ด้ วย โดยที่ขณะอ่านข้ อมูลที่ได้ ผ้ วู ิจยั ยังสามารถกลับมาดูภาพสติ๊กเกอร์ ไลน์
ในเครื่ องของตนเองประกอบเพื่อเข้ าใจกระบวนการติดและสร้ างสรรค์ผลงานอีกด้ วย
3.5 ลัทธสิทธิ์ ทวีสขุ
อาจารย์ ประจํ าภาควิช าสื่อ ดิจิ ทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ผู้เชี่ยวชาญทางด้ านการออกแบบและเขียนการ์ ตนู เจ้ าของผลงานสติ๊กเกอร์ ไลน์ “เสือ
น้ อย” และเป็ นกําลังหลักสําคัญในการผลักดันให้ นกั ศึกษา Block Cartoon สามารถ
ผลิตผลงานไปคว้ ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ภายใต้ โครงการประกวดอนิเมชัน
(Animation) หัวข้ อ Don’t Drive Drunk ด้ วยความสนิทสนมในฐานะของพี่ที่ทํา งาน
ทําให้ การพูดคุยและขอข้ อ มูลนัน้ เป็ นเรื่ อ งง่าย และเป็ นการสัมภาษณ์ แบบพูด คุย
แลกเปลี่ยนความเห็นแบบซึง่ หน้ า และด้ วยความสนิมสนมนี ้เองทําให้ ผ้ วู ิจยั สามารถ
นําผลงานทัง้ 5 ชุดตามที่ได้ ระบุไว้ ในข้ อมูลประเภทผลงานมาสอบถามความเห็นได้
อย่างเปิ ดเผย ผนวกกับประสบการณ์ ทางด้ านงานการ์ ตูน ทําให้ ผ้ ูวิจัยได้ ความรู้ ที่
กว้ างขวางและครบถ้ วนจนทําให้ เกิดความพึงพอใจในข้ อมูลที่ได้
3.6 แคทลียา แว่นแก้ ว
เจ้ าของผลงานสติ๊กเกอร์ ไ ลน์ “หัวกลุ่มดุ๊กดิ๊ก” หนึ่งในสติ๊กเกอร์ ไ ลน์ ที่ ติ ด
อันดับในช่วงปี 2559 ที่ผ้ ูวิจัยได้ เก็ บข้ อมูลมา การประกาศรายชื่อ ผู้รับได้ รับรางวัล
Rising Star กลายเป็ นจุดที่ทําให้ ผ้ วู ิจยั หาทางติดต่อกับคุณแคทลียาทันที โดยวิธีการ
นํ า ชื่ อ ไปค้ นหาใน Google จนพบแฟนเพจ “การ์ ตู น สร้ างสรรค์ ” บนเฟซบุ ค
(Facebook) ที่ คุณ แคทลีย าเป็ น ผู้ ดูแ ลอยู่ (Admin) เมื่ อ ผู้วิ จัย ประกาศตัว ว่า เป็ น
อาจารย์สงั เกตได้ ว่าคุณแคทลียาดูมีความเกรงใจอย่างมาก และพยายามในการรี บ
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ตอบข้ อ ซักถามอย่างรวดเร็ วทําให้ การได้ มาซึ่งข้ อมูลนันราบลื
้
่นกว่าบุคคลอื่น โดย
ข้ อมู ล ที่ ไ ด้ นัน้ มี ข้ อ น่ า สัง เกตคื อ ด้ วยจุ ด ประสงค์ ข องคุ ณ แคทลี ย าเองที่ ตัง้ ใจให้
สติ๊กเกอร์ ไลน์ตวั นี ้ใช้ กันเฉพาะเพื่อสนิมเท่านั ้น ดังนั ้นลักษณะการให้ ข้อมูลจะถูกตี
กรอบเฉพาะบริ บทของเพื่อนเท่านัน้ เพื่อให้ ข้อมูลมความกระจ่ายยิ่งขึ ้นทําให้ ผ้ ูวิจัย
ต้ องมีการปรับเปลี่ยนลักษณะคําถามแบบเปิ ดกว้ างขึ ้นเพื่อให้ ได้ คําตอบที่ครอบคลุม
กว่าเดิม ซึ่งก็ ได้ รับความร่ วมมื ออย่างดีและได้ ข้อ มูลที่น่าพอใจจากการสัมภาษณ์
มากกว่า 1 ครัง้
3.7 วัชราภรณ์ จันทร์ หอม
เจ้ าของผลงานสติ๊กเกอร์ ไลน์ “นี่เมียนะ” (Her is Wife) และ “นี่คือผัว”(Here
is Husband) ผู้วิ จัย ได้ ติ ด ต่อ ผ่า นทางอี เ มลไปยัง บริ ษั ท Touch a Moment ที่ เ ป็ น
ผู้ผลิตตัวสติ๊กเกอร์ ไลน์ ทัง้ สองชุดนีซ้ ึ่งได้ รับการตอบรั บในการให้ ข้อมูลเป็ นอย่างดี
โดยทางบริ ษั ท ได้ ส่ง เรื่ อ งของผู้ วิ จั ย ไปยัง คุ ณ วัช ราภรณ์ ซึ่ง เป็ นผู้ ออกแบบและ
สร้ างสรรค์ ผลงานทังสองนี
้
้โดยตรง จากการสอบถามโดยใช้ ช่อ งทางอี เมลก็ ได้ รับ
คําตอบกลับมาภายใน 2 วัน เมื่ อ ดูข้อ มูลจากการสอบถามแล้ วผู้วิจัยก็ มีความพึง
พอใจในข้ อมูล และทําให้ สามารถยุติการขอสัมภาษณ์ได้ อย่างรวดเร็ ว

โดยรวมแล้ วข้ อมูลที่ได้ จากการสอบถามผู้ให้ ข้อมูลหลักถือว่าเป็ นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง ซึ่ง
ผู้อ่านอาจจะต้ องพิจารณาไปถึงการตัวบทวิเคราะห์ข้อมูลในบทถัดไปด้ วย ความพอใจในระดับปาน
กลางสําหรับผู้วิจัยนันมาจากลั
้
กษณะการสัมภาษณ์ ผ่านทางอีเมลหรื อเฟซบุคแม้ จะมี สว่ นดีในเรื่ อ ง
ความสะดวกก็ จ ริ งอยู่ แต่การสื่อ สารผ่านสื่อ นันไม่
้ ได้ เกิ ดขึ ้นตรงหน้ าระหว่างผู้สมั ภาษณ์ และผู้ ให้
สัมภาษณ์ จึงไม่สามารถยืนยันได้ ว่าปฏิกิริยาระหว่างการให้ คําสัมภาษณ์ นนเป็
ั ้ นอย่างไร จากการ
สังเกตของผู้วิจัยพบว่าส่วนหนึ่งที่ทําให้ ผ้ ูให้ สมั ภาษณ์ ตอบกลับมาช้ าเนื่อ งจากติดงานประจํ าหรื อ
ภารกิจอื่นที่มีความสําคัญหรื อจะเป็ นต้ องทํามากกว่าการมาตอบคําถาม จึงต้ องรอโอกาสสะดวกหรื อ
ตามปั จจัยนานาประการที่ผ้ วู ิจัยไม่สามารถรับรู้ จากผู้ให้ สมั ภาษณ์ ได้ อีกทั ้งการสัมภาษณ์ ดังกล่าว
ไม่ ไ ด้ มี ผ ลตอบแทนสิท ธิ ป ระโยชน์ ใ ด ๆ ที่ ม อบหรื อ วนกลับ ไปสู่ผ้ ูใ ห้ ส ัม ภาษณ์ ซึ่ง อาจจะลดทอน
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แรงจูงใจในการตอบก็เป็ นได้ แต่อย่างไรเสียผู้วิจยั จะใช้ ข้อมูลจากผู้ให้ ข้อมูลหลักทุก ๆ ท่านอย่างรู้คา่
เพื่อแสวงหาคําตอบจากการวิเคราะห์ตอ่ ไป
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลครัง้ นี ้ผู้วิจยั ใช้ การวิเคราะห์เชิงอุปนัย (Inductive) ภายใต้ แนวคิด
ของ Saussure ที่มองว่าสัญญะที่รวมกันจนเป็ นตัวสารนั ้นสามารถถูกมองความหมายได้ ตามอําเภอใจ
(Arbitrary) กับสติ๊กเกอร์ ไลน์ในทุก ๆ ตัวในแต่ละชุดเพื่อให้ ตกผลึกทางข้ อมูลและให้ ทราบลักษณะของ
การใช้ รหัสในการประกอบสร้ างรวมถึงลักษณะการสือ่ ความหมายเมื่อถูกนําไปใช้ แม้ การวิจยั ครัง้ นี ้จะ
มุ่งเน้ นไปที่ตวั ผู้สร้ างแต่อย่างไรก็ตามผู้วิจัยมีมุมมองว่าผู้สร้ างเองก็ต้องคํานึงถึงตัวผู้ใช้ (ผู้สง่ สาร) ที่
เป็ นดังกลุม่ เป้าหมายของสินค้ าตนเองร่วมด้ วย สําหรับผู้มีประสบการณ์ ในการติดตั ้งสติ๊กเกอร์ ไลน์จะ
ทราบว่าต้ องดาวน์โหลด (Download) เพื่อติดตั ้งแบบยกชุดเท่านัน้ ยิ่งสติ๊กเกอร์ ไลน์ที่นํามาศึก ษานี ้
เป็ นสติ๊กเกอร์ ไลน์ แบบจัดจําหน่ายซึ่งต้ องชําระเงินเพื่อแลกเปลี่ยนกับการติดตังบนอุ
้
ปกรณ์ หากไม่
สามารถตอบสนองความต้ องการของผู้สง่ สารได้ อย่างเหมาะสม การยอมเสียเงินซื ้อจึงกลายเป็ นเรื่ อง
ยากหากมองในมุมของความคุ้มค่านี ้จึงกลายเป็ นเหตุผลที่ผ้ วู ิจัยจําเป็ นต้ องมองเผื่อไปถึงการใช้ งาน
ด้ วย โดยข้ อมูลส่วนของการใช้ งานนันจะอธิ
้
บายในลําดับถัดไป
สําหรั บการวิเคราะห์ สติ๊กเกอร์ ไลน์ ในแต่ละตัวนันผู
้ ้ วิจัยเริ่ มด้ วยการแบ่งกลุ่มตามลักษณะ
ความหมายเสียก่อนและใช้ การอธิบายตามความหมายทีป่ รากฏผ่านสัญญะและเครื่ องหมายต่าง ๆ ใน
ตัวภาพร่วมกับแนวคิดที่อ้างอิงไว้ เพื่อให้ เห็นถึงรหัสต่าง ๆ ในสติ๊กเกอร์ ไลน์แต่ละตัว ซึง่ ขันตอนส่
้
วนนี ้มี
ใช้ ระยะเวลายาวนานพอสมควร เพราะต้ อ งวิเคราะห์ อย่างละเอียดถึงเครื่ องหมายทังหลายรวมถึ
้
ง
ลักษณะของลายเส้ นหรื อสัญญะบางอย่างที่ผ้ ูสร้ างเองนํามาใช้ โดยความเคยชินซึง่ กลายเป็ นว่าผู้วิจยั
ต้ อ งใช้ การความรอบควมและความอุตสาหะในการเทียบเคียงกับตัวอื่ น ๆ ในชุดเดียวกันเพื่อ สรุ ป
ลักษณะของการใช้ รหัสร่ วมด้ วย แม้ ข้อมูลของการวิเคราะห์นี ้ไม่ได้ ปรากฏในวิทยานิพนธ์ แต่เพื่อเป็ น
การยืนยันคํากล่าวอ้ างของผู้วิจัยในการวิเคราะห์ ข้อมูลนี ้ ท่านผู้อ่านสามารถเข้ าถึงผ่านทางระบบ
ออนไลน์ได้ จากลิงก์ (Link) หรื อใช้ การสแกนผ่านคิวอาร์ โคด (QR Code) ด้ านล่างนี ้
https://goo.gl/rbSX75 (หรื อ)
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จากการวิเคราะห์สติ๊กเกอร์ ไลน์ทําให้ พบว่าสติ๊กเกอร์ ไลน์เพียงหนึง่ ตัวต่างใช้ รหัสที่หลากหลาย
ในการประกอบสร้ าง เช่ น เดี ย วกับลัก ษณะของความหมายที่ ต้ อ งยอมรั บผลว่า สามารถบิ ดไปได้
หลากหลายทิศทางตามแต่บริ บทของการสื่อสารที่ครอบงําหรื อนําพาไปตัวสารนัน้ ๆ ไปรวมถึงความ
ประสงค์ของผู้ใช้ งานที่แล้ วแต่มมุ มองในสถานการณ์นั ้น ๆ
จากการวิเคราะห์ยงั ทําให้ พบอีกว่าในแต่ละชุดได้ บรรจุรูปแบบของการแสดงออกทางอารมณ์
และความหมายที่แตกต่างกันเพื่อ สอดรับการใช้ งานของผู้สง่ สาร ด้ วยเหตุดังกล่าวผู้วิจัยจึงมี ความ
ต้ องการที่จะทราบว่าสติ๊กเกอร์ ไลน์ในแต่ละชุดนันผู
้ ้ สง่ สารเลือกใช้ มากน้ อยเพียงใด และใช้ ในบริ บท
หรื อจุดประสงค์ใด เพื่อการได้ มาซึง่ คําตอบผู้วิจยั จึงยืมวิธีการของการเก็บข้ อมูลโดยแบบสอบถามตาม
การวิจยั เชิงปริ มาณมาร่วมในการหาคําตอบโดยผู้วิจยั ได้ แบ่งรายละเอียดของการสอบถามดังนี ้
ลําดับที่หนึง่
ผู้วิจัยนําภาพสติ๊กเกอร์ ไลน์พิมพ์ใส่กระดาษและมอบให้ แก่นกั ศึกษาระดับปริ ญญาตรี คณะ
นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาสยาม แบบคละชั ้นปี ที่ลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชา 140-112 หลักและทฤษฎี
นิเทศศาสตร์ , 140-113 คอมพิวเตอร์ เพื่องานนิเทศศาสตร์ , 140-116 พื ้นฐานสือ่ ดิจิทลั และ140-224
การวิจัยเบือ้ งต้ น ในภาคการศึกษาที่ 1-2 ปี การศึกษา 2558 รวมจํ านวนราว 200 คน โดยประเด็น
คําถามคือ 1.ท่านใช้ หรื อไม่ใช้ สติ๊กเกอร์ ไลน์ตวั ใดในแต่ละชุด และ 2.บริ บทของการใช้ สื่อความหมาย
จากข้ อมูลที่เก็บทําให้ ผ้ วู ิจยั สามารถสรุปผลได้ วา่
ส่วนมากแล้ วสติ๊กเกอร์ ไลน์ ที่ถูก เลือ กใช้ ง านมี ลกั ษณะของการผสมกันระหว่างภาพและ
ข้ อความ โดยข้ อความนันเป็
้ นข้ อความสําเร็ จรู ป อาทิ สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ 555 (แทนการหัวเราะ)
เป็ นต้ น ซึง่ ข้ อความเหล่านี ้เห็นได้ วา่ มีความจําเป็ นต้ องพึงพิบริ บททังสิ
้ ้น และในส่วนของการเลือกใช้ นั ้น
เกิ ด จากการดูข้ อ ความที่ ป ระกอบในภาพร่ วมด้ วยก่ อ นการส่งเนื่ อ งจากการผสมกัน ระหว่างสื่อ 2
รู ปแบบ (ภาพและอักษร) นันปรากฏพร้
้
อมกันจึงเป็ นไปได้ ยากหากผู้ใช้ งานจะเลือกมองเพียงอย่างใด
อย่างหนึง่
ลําดับที่สอง
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ผู้วิจยั ทําแบบสอบถามขึ ้นมาอีกชุดหนึ่งโดยไม่มีการนําภาพของสติ๊กเกอร์ ไลน์ใด ๆ ปรากฏลง
ไปในแบบสอบถาม แต่ม่งุ เน้ นไปที่ลกั ษณะของการใช้ สติ๊กเกอร์ ไลน์ โดยการเก็บข้ อมูลส่วนนี ผ้ ้ ูวิจัย
อาศัยเรื่ องการทําวิจยั ในชันเรี
้ ยนเป็ นช่องทางในการแสวงหาคําตอบ โดยให้ นกั ศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยน
ในรายวิชา 140-112 หลักและทฤษฎีนิเทศศาสตร์ , 140-116 พื ้นฐานสือ่ ดิจิทลั และ 140-224 การวิจยั
เบื ้องต้ น ระหว่างภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2559 จากกลุม่ ตัวอย่างขนาด 1,120 คน ซึ่งสามารถ
สรุปออกมาเป็ นร้ อยละ (%) เบื ้องต้ นได้ ดงั นี ้
- ผู้ตอบแบบสอบถามจํานวนร้ อยละ 46.3 ระบุว่าตนใช้ สติ๊กเกอร์ ไลน์ทุก ๆ ครัง้ ของ
การสนทนา ในขณะที่ร้อยละ 38.8 ระบุวา่ ตนใช้ เป็ นบางครัง้
- ผู้ตอบแบบสอบถามจํานวนร้ อยละ 57.6 ระบุวา่ ตนใช้ สติ๊กเกอร์ ไลน์กบั คนสนิท อาทิ
เพื่อ น แฟน คนในครอบครั ว ในขณะที่ร้อยละ 21.8 ระบุว่าตนใช้ สติ๊กเกอร์ ไลน์ กับทุกคนที่
สนทนาผ่านไลน์
- ผู้ตอบแบบสอบถามจํ านวนร้ อยละ 43.1 ระบุว่าตนใช้ สติ๊กเกอร์ ไลน์ กับเรื่ อ งที่ มี
เนือ้ หาสนุกสนาน ในขณะที่ร้อยละ 26.3 ระบุว่าตนใช้ สติ๊กเกอร์ ไลน์ กับเรื่ อ งทั่วไปที่ไม่ได้ มี
ความจริ งจังในการสนทนา
- ผู้ต อบแบบสอบถามจํ า นวนร้ อยละ 62.1 ระบุ ว่า ตนใช้ สติ๊ ก เกอร์ ไลน์ เ พื่ อ แสดง
ความรู้ สกึ ของตนเอง ในขณะที่ร้อยละ 41.7 ระบุว่าตนใช้ สติ๊กเกอร์ ไลน์สื่อสารแทนการพิมพ์
ข้ อความ
- ผู้ตอบแบบสอบถามจํานวนร้ อยละ 58.5 ระบุวา่ ตนใช้ สติ๊กเกอร์ ไลน์สง่ แทนการพิมพ์
ข้ อความที่ต้องการ ในขณะที่ร้อยละ 53.5 ระบุว่าตนใช้ สติ๊กเกอร์ ไลน์ประกอบกับข้ อความที่
ตนเองพิมพ์
- ผู้ตอบแบบสอบถามจํานวนร้ อยละ 43.3 ระบุว่าตนใช้ แต่ตวั สติ๊กเกอร์ ไลน์ที่เคยใช้
ประจําในแต่ละชุด ในขณะที่ร้อยละ 32.8 ระบุวา่ ตนจะหาตัวสติ๊กเกอร์ ไลน์ที่เหมาะสมกับเรื่ อง
หรื อโอกาสที่สนทนา
- ผู้ตอบแบบสอบถามจํ านวนร้ อยละ 61.5 ระบุว่าตนเลือ กใช้ ตัวสติ๊กเกอร์ ไลน์ ที่ มี
ทังตั
้ วการ์ ตนู และอักษรประกอบกัน ในขณะที่ร้อยละ 38.1 ระบุวา่ ตนเลือกใช้ ตวั สติ๊กเกอร์ ไลน์
ที่มีเฉพาะตัวการ์ ตนู
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- ผู้ตอบแบบสอบถามจํานวนร้ อยละ 48.1 ระบุว่าคู่สนทนาของตนเองนันจะตี
้
ความ
จากสติ๊กเกอร์ ไลน์ ที่ส่งไปในทิศทางเดียวกัน ในขณะที่ร้อยละ 24.5 ระบุว่าไม่แน่ใจในการ
ตีความจากสติ๊กเกอร์ ไลน์ที่สง่ ไป
- ผู้ตอบแบบสอบถามจํานวนร้ อยละ 72.4 ระบุว่าสติ๊กเกอร์ ไลน์ที่เลือกส่งไปนั ้นมา
จากความพึงพอใจของตัวเองฝ่ ายเดียว และร้ อยละ 43.7 มีความพึงพอใจจากตัวสติ๊ก เกอร์
ไลน์ที่เลือกใช้ ในระดับ “มาก”
- ผู้ตอบแบบสอบถามจํานวนร้ อยละ 52.2 รู้สกึ เฉย ๆ หากส่งสติ๊กเกอร์ ไลน์ไปแล้ วไม่
มีปฏิกิริยาตอบกลับใด ๆ จากคูส่ นทนา
จากคําตอบในแต่ละประเด็นทําให้ ผ้ ูวิจัยเห็นถึงลักษณะการเลือ กใช้ และสามารสรุ ปได้ ว่า
สติ๊กเกอร์ ไลน์นนมี
ั ้ ความสําคัญกับแอพลิเคชันไลน์ซึ่งสอดคล้ องกับสิ่งที่ผ้ วู ิจัยกล่าวอ้ างในบทที่ 1 ว่า
สติ๊กเกอร์ ไลน์คือจุดเด่นที่ทําให้ ไลน์เป็ นโปรแกรมการสนทนาออนไลน์ที่แตกต่างจากสิง่ อื่น ๆ ที่ถกู สร้ าง
มาเพื่อใช้ งานแบบเดียวกัน โดยสติ๊กเกอร์ ไลน์ นัน้ สามารถใช้ ในการสื่อ สารกับคู่สนทนาได้ อย่างเป็ น
กันเอง รวดเร็ ว เนื่องจากตัวสติ๊กเกอร์ ไลน์ที่ถกู สร้ างขึ ้นเพื่อ “เลือกและส่ง” แทนการพิมพ์คํานันเอง
้ จุด
นีส้ ะท้ อ นให้ เห็นว่าทัง้ ภาพและข้ อ ความต่างมี ความเกื อ้ หนุน สัมพันธ์ และประกอบกันในการสร้ าง
ความหมายไปตามแต่บริ บทและสถานการณ์

จากข้ อมูลประเภทผลงานทําให้ พบว่าในแต่ละชุดของสติ๊กเกอร์ ไลน์ นนมี
ั ้ การแสดงเนือ้ หาที่
หลากหลายเพื่อให้ สอดคล้ องกับการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่าสามารถเกิดขึ ้นได้ ในการสื่อสาร
แต่ละครัง้ โดยส่วนใหญ่ พบสติ๊กเกอร์ ไลน์ ที่ผสมกันระหว่างภาพคาแรคเตอร์ กับตัวอักษรในรู ปแบบ
ถ้ อยคําซึง่ ผู้สง่ ได้ อาศัยถ้ อยคําเหล่านั ้นแทนการพิมพ์ข้อความที่เหมือนหรื อใกล้ เคียงกับความต้ องการ
หรื อความรู้สกึ ของตนเองในเวลานัน้ ๆ ร่วมกับตัวภาพคาแรคเตอร์ ที่แสดงอารมณ์แบบที่ผ้ สู ง่ สารกําลัง
รู้ สกึ ออกไป ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าผู้สร้ างต้ องใช้ รหัสหลายแบบปะปนกันเพื่อให้ เกิดความหมายที่ชัดเจน
เพื่อให้ ผ้ สู ง่ สารที่มองความหมายจากภาพและถ้ อยคําผ่านทางสติ๊กเกอร์ ไลน์สามารถใช้ สื่อสารได้ ตรว
ตามความประสงค์ แต่อ ย่างไรก็ ตามไม่มีกฏเกณฑ์ ใดที่สามารถระบุอ ย่างตายตัวและแน่ชัดอย่า ง
เฉพาะเจาะจงถึงรู ปแบบการใช้ งานและการถอดรหัสทางความหมายของผู้ใช้ เพราะสัญญะและ
เครื่ องหมายหมายที่ประกอบสร้ างตัวเนื ้อหาของสติ๊กเกอร์ ไลน์นั ้นสามารถกลายเป็ นอื่นได้ เมื่อถูกมอง
ผ่านมุมมอง ความคิด ทัศนคติ ประสบการณ์ และบริ บททางการสือ่ สารของผู้สง่ สารแต่ละคน

45

3.4 การนําเสนอข้ อมูล
ในส่วนของการนําเสนอข้ อมูลสําหรับการวิจยั นี ้เพื่อให้ สอดคล้ องกับหัวข้ อการวิจยั ในบทที่ 4
ผู้วิจัยจะนําข้ อมูลสติ๊กเกอร์ ไลน์ ทงั ้ 5 ชุดมาแบ่งแยกตามเรื่ องของพลวัตรทางความสัมพันธ์ ระหว่าง
บุคคลและอธิบายเชิงวิเคราะห์ถึงการใช้ รหัสต่าง ๆ ในการประกอบสร้ างทั ้งตัวภาพคาแรคเตอร์ และตัว
สารที่เป็ นข้ อความ เนื่องจากสื่อทังสอง
้
(ภาพและข้ อความ) ปรากฏขึ ้นพร้ อมกันและผลของการเก็ บ
ข้ อ มูลยังแสดงให้ เห็นว่าผู้ใช้ ถอดรหัสจากสื่อทังสองควบคู
้
่กันและยากที่จะหลีกเลี่ยงหรื อเลือกอ่าน
ความหมายจากเพียงสื่อใดสื่อหนึ่ง ทัง้ นีก้ ารนําเสนอข้ อมูลในบทที่ 4 ผู้วิจัยยังคงยึดถื อแนวคิดของ
Saussure ที่มองว่าตัวสัญญะที่ประกอบเป็ นตัวสารสามารถไปได้ หลายทิศทาง (Arbitrary) ผนวกกับ
การแสดงเหตุผลที่ว่าผู้สง่ แต่ละคนต่างมีมุมมองในการถอดรหัสความหมายแตกต่างออกไปในแต่ละ
บริ บทซึง่ ส่งผลต่อความหมายที่ปรากฏในสติ๊กเกอร์ ไลน์ด้วย ดังนั ้นหากสติ๊กเกอร์ ไลน์หนึง่ ตัวมีลกั ษณะ
ของความหลากหลายทางความหมาย (Polysemy) ผู้วิจยั จะนําเสนอให้ เห็นถึงความหลากหลายนั ้น ๆ
เมื่อครบทัง้ 5 ชุดจะสรุปรวมในส่วนท้ ายของบทอีกครัง้ หนึง่ และในบทที่ 5 จะเป็ นการสรุป อภิปรายผล
และข้ อเสนอแนะของการวิจยั ต่อไป

สําหรับความพึงพอใจในการรวบรวมข้ อมูลครัง้ นี ้ผู้วิจัยขออธิ บายแยกเป็ นสองส่วน ส่วนแรก
คือข้ อมูลประเภทผลงานสติ๊กเกอร์ ไลน์เนื่องด้ วยสามารถดูผลงานได้ ในระบบออนไลน์ (Online) ทําให้
การเข้ าถึงข้ อมูลนี ้ทําได้ สะดวก ง่าย และสามารถเข้ าถึงได้ อย่างสมํ่าเสมอ ผู้วิจัยจึงสามารถรวบรวม
ข้ อมูลประเภทผลงานได้ ตามที่ตงใจ
ั ้ สําหรับในส่วนที่สองคือข้ อมูลประเภทบุคคลที่ผ้ วู ิจัยได้ ติดต่อขอ
สัมภาษณ์ เจ้ าของผลงานสติ๊กเกอร์ ไลน์ที่นําจะวิเคราะห์ในบทต่อไปนี ้ผู้วิจัยมีความพึงพอใจในระดับ
หนึ่งเท่านัน้ เนื่องจากการติดต่อนันกระทํ
้
าผ่านระบบออนไลน์ (E-mail และ Facebook) เพราะความ
ไม่สะดวกในการให้ เข้ าพบแบบเผชิญหน้ าและผู้สร้ างบางท่านออกตัวตั ้งแต่แรกเรื่ องการให้ ข้อ มูล ใน
ทํานองขอปิ ดเรื่ องรายได้ และกลยุทธเป็ นความลับ ผนวกกับการติดต่อผ่านทางออนไลน์นนมี
ั ้ หลายครัง้
ที่ผ้ วู ิจัยต้ องส่งอีเมลไปยํ ้าเตือนเพื่อให้ ตอบกลับและหลายครัง้ ที่ต้องให้ เวลาแก่ผ้ ถู ูกสัมภาษณ์ ในการ
ตอบข้ อมูลกลับมา

บทที่ 4
การวิเคราะห์การใช้ รหัสของสติ๊กเกอร์ ไลน์เพื่อการสือ่ สารระหว่างบุคคล
การศึกษาเรื่ อ งการใช้ รหัสของสติ๊กเกอร์ ไลน์ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลเป็ นการศึกษาตัว
ผู้สร้ างสติ๊กเกอร์ ไลน์ (LINE Creators) ถึงวิธีการเข้ ารหัส (Encode) เพื่อประกอบสร้ างความหมาย โดย
ผู้วิจยั ยึดถือแนวคิดของการสร้ างความหมายด้ วยตนเอง (Constructivism) เป็ นกรอบของการวิเคราะห์
เนื่ อ งด้ วยผู้ วิ จั ย มี ค วามเห็ น ที่ ว่ า ตั ว ผู้ สร้ างอยู่ ใ นฐานะเป็ นแหล่ง สาร (Source) ที่ ส ร้ างตัว สาร
(Message) (สติ๊กเกอร์ ไลน์) ขึ ้นจากประสบการณ์ ความคิดเห็น และทัศนะของตนเองในฐานะสมาชิก
ของสังคมเพื่อให้ สติ๊กเกอร์ ไลน์ดงั กล่าวถูกนําไปใช้ ตอ่ โดยผู้สง่ สารเพื่อเกิดปฏิสมั พันธ์ ทางความเข้ าใจ
(To Understand) ระหว่างผู้รับสาร
เพื่อ ตอบปั ญหานําการวิจัยที่ได้ อ้ างอิงไว้ ในบทที่ 1 คือ ต้ อ งการทราบว่า การประกอบสร้ าง
สติ๊กเกอร์ ไลน์นนผู
ั ้ ้ สร้ างมีการใช้ รหัสอย่างไร และรหัสในสติ๊กเกอร์ ไลน์สาํ หรับสือ่ สารระหว่างบุคคลใน
แต่ละระยะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลนันเป็
้ นอย่างไร ทังนี
้ ้ด้ วยลักษณะของสติ๊กเกอร์ ไลน์ ที่เ ป็ น
สื่อผสมระหว่างสื่อภาพ (Image) และสื่ออักษร (Text) ทําให้ การวิเคราะห์การใช้ รหัสต้ องกระทําอย่าง
ควบคูก่ นั แล้ วจึงสรุปแบบแยกประเด็นในช่วงท้ ายอีกครัง้ หนึง่
สําหรับสติ๊กเกอร์ ไลน์ที่นํามาวิเคราะห์การใช้ รหัสครัง้ นี ้มีทั ้งสิ ้น 5 ชุด ประกอบด้ วย
1.

สติ๊กเกอร์ ไลน์ชุด หมีขอ

2.

สติ๊กเกอร์ ไลน์ชุด นี่แฟนนะ

3.

สติ๊กเกอร์ ไลน์ชุด หัวกลมดุ๊กดิ๊ก

4.

สติ๊กเกอร์ ไลน์ชุด นี่เมียนะ
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5.

สติ๊กเกอร์ ไลน์ชุด นี่คือผัว

ผู้วิจัยจะนํากรอบแนวคิดที่ได้ อ้างอิงไว้ ในบทที่ 2 ประกอบกับข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์
เจ้ าของผลงานมาทําการวิเคราะห์การใช้ รหัสในการประกอบสร้ างสติ๊กเกอร์ ไลน์ไปทีละชุดตามลําดับ
และเพื่อ สอดคล้ อ งกับ เรื่ อ งของการสื่อ สารระหว่างบุ คคลผู้วิจัยได้ นําแนวคิด เรื่ อ งของพลวัต รทาง
ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล (กมลรัฐ อินทรทัศน์ และ พรทิพย์ เย็นจะบก, 2547) ที่ได้ แบ่งออกเป็ น
ระยะอั น ได้ แ ก่ 1. ระยะของการเริ่ ม ต้ นความสัม พัน ธ์ 2.ระยะของการสานต่ อ และถนอมรั ก ษา
ความสัมพันพันธ์ และ 3. ระยะของการยุติความสัมพันธ์ มาใช้ พิจารณาเพื่อแยกย่อยสติ๊กเกอร์ ไลน์ ใน
แต่ละชุด
ต่อไปนี ้ผู้วิจยั จะขออธิบายการใช้ รหัสในการประกอบสร้ างสติ๊กเกอร์ ไลน์ในการสือ่ สารระหว่าง
บุคคลโดยเริ่ มต้ นด้ วยผลงานชุด “หมีขอ” ดังนี ้
1. การใช้ รหัสของสติ๊กเกอร์ ไลน์ชุด “หมีขอ”
ในผลงานชุดนี ้ผู้สร้ างนํารู ปลักษณ์ของสัตว์มาเลียนแบบพฤติกรรมและการกระทําของมนุษย์
โดยใช้ ลกั ษณะของหมีตวั อ้ วนกลมสีขาวแสดงสีหน้ าและกิริยาท่าทางต่าง ๆ เพื่อใช้ สอื่ ความหมาย โดย
คุณคมสันต์ ฟั กสกุล เจ้ าของผลงานได้ ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้ างสติ๊กเกอร์ ไลน์ไว้ วา่
“...เริ่ มแรกเลยตัวหมี นีม้ าจากการทําเพจ (Facebook Page) ครั บ ตอนนัน้ สร้ างเพจชื่ อ กู
ผิดอัลไล? ขึ ้นมาแล้ วใช้ ตวั การ์ ตูนของเพจเป็ นหมีตวั นี ้ ทีนี ้มีอยูว่ นั นึงลงรู ปเป็ นเซตหมีขอตังลงในเพจ
ซึ่งกระแสตอบรับดีมาก จนแฟนเพจแนะนําให้ วาดเป็ นสติ๊กเกอร์ ไลน์ก็เลยได้ ทําสติ๊กเกอร์ ไลน์ หมี ขอ
ขึ ้นมาครับ ส่วนที่ว่าทําไมต้ องเป็ นหมีก็คือตอนวาดคาแรคเตอร์ ตวั นี ้ขึ ้นมาตอนนั ้นคิดถึงตัวการ์ ตูนที่
น่ารักและดูอบอุ่นน่ากอดดูเป็ นมิตรอะไรทํานองนั ้นแล้ วก็มีหมีลอยขึ ้นมาในหัวก็เลยตัดสินใจวาดหมี

ขึ ้นมา ส่วนแรงบันดาลใจมาจากตัวการ์ ตนู ญี่ปนหลายตั
ุ่
วครับ หลัก ๆ เลยก็คือ “โทโทโร่”
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ซึ่งเป็ นตัวการ์ ตูนที่ตัวใหญ่ ๆ กลม ๆ น่ากอด ก่อ นหน้ านีเ้ คยลองสังเกตว่าการ์ ตูนญี่ ปุ่นหลาย ๆ ตัว
ทําไมวาดลายเส้ นง่าย ๆ แต่ทําไมถึงน่ารักและมีเอกลักษณ์ เป็ นของตัวเอง เลยลองวาดตัวการ์ ตูนใน
จินตนาการของเราดูบ้างจนสุดท้ ายได้ เจ้ าหมีนี่ออกมา”
“จริ ง ๆ แล้ วผมเน้ นไปที่เรื่ องการขอนะ ก็ตามชื่อ (หมีขอ) ครับ ขอนั ้นนี่ไปเรื่ อย แต่ก็อยากให้
มันได้ หลาย ๆ แบบครับ ทําให้ มีหลาย ๆ อารมณ์ก่อนเพื่อตอบโจทย์การใช้ ในหลาย ๆ สถานการณ์ แต่
จะคุมไม่ให้ หลุดจากคาแรคเตอร์ มากนักเพราะตั ้งใจแล้ ว ถามตัวเองว่าอะไรที่เราต้ องใช้ บ่อย ๆ หรื อ
อะไรที่คนเราชอบพิมพ์บอ่ ย ๆ ก็เอาอันนั ้นมาทํา ส่วนเรื่ องข้ อความอันนี ้คิดว่ามีความสําคัญนะครับซึ่ง
คําพูดในตัวสติ๊กเกอร์ ก็เอาไว้ ใช้ แทนคําพูดหรื อความรู้ สึกเวลาอยู่ในสถานการณ์ นั ้น ๆ โดยไม่ต้องพิมพ์
เองแต่ก็ไม่จําเป็ นต้ องมีคําพูดทุกตัวก็ ได้ แม้ ข้อ ความจะช่วยก็จริ ง แต่คาแรคเตอร์ บางตัวก็ เน้ นการ
แสดงออกท่าทางกับหน้ าตาแล้ วก็ไม่จําเป็ นต้ องมีคําพูดประกอบก็ได้ ” (สัมภาษณ์, 30 กันยายน 2559)
จากข้ อ มูลดังกล่าวแสดงให้ เห็นถึงวิธีการคิดของผู้สร้ างที่นําตัวเองเป็ นตัวเก็บและคัดกรอง
ข้ อมูล อาศัยการสังเกตจากสภาพแวดล้ อมและนํามาเป็ นกฎเกณฑ์ในการประกอบสร้ าง ที่นา่ สังเกตอีก
ประการหนึ่งคือการนําความชอบและความเคยชินจากการ์ ตูนญี่ ปุ่น (มังงะ) ใส่ลงไปในคาแรคเตอร์
เมื่อผู้วิจยั ลองเข้ าไปชมภาพตัวการ์ ตนู “โทโทโร่ ” ตามที่ได้ มาจากผู้ให้ ข้อมูลเพิ่มเติมก็พบว่าตัวการ์ ตนู

โทโทโร่ นนมี
ั ้ ขนาดตัวที่ใหญ่เมื่อเทียบกับตัวละครอื่นในเรื่ องเดียวกัน
แต่
ขนาดของที่ใหญ่ไม่ได้ แสดงความน่ากลัวแต่อย่างใด ลักษณะที่สอดคล้ องกับคําให้ ข้อมูลของผู้สร้ าง
ที่ว่าลักษณะของความอ้ วนกลมกลับทําให้ กลายเป็ นว่าโทโทโร่ มีความอบอุ่นน่ารั กซึ่งผู้สร้ างเองก็ ได้
หยิบยืมลักษณะของการประกอบสร้ างดังกล่าวมาเป็ นกฎเกณฑ์ในการประกอบสร้ างดังที่ปรากฏใน
ภาพด้ านล่าง
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เห็นได้ ว่าผู้สร้ างใช้ ตวั คาแรคเตอร์ โทโทโร่ (ขวา) ที่เป็ นคาแรคเตอร์ จากการ์ ตูนญี่ ปุ่นมาเป็ น
ภาพต้ นแบบ (Archetype) ในการประกอบสร้ างคาแรคเตอร์ หมี (ซ้ าย) ที่สื่อความหมายจากสัญญะ
แบบสัญรู ป (Icon) ความเหมือนจากรู ปลักษณ์ ของสิ่งที่อ้างอิงถึง อีกทั ้งยังใช้ องค์ประกอบบนใบหน้ า
อาทิ ตากลมโต จมูก และปาก ผสานกับรู ปร่างผ่านลายเส้ น (Line) โค้ งเพื่อให้ เกิดความรู้ สึกที่นุ่มนวล
และเป็ นมิตร นอกจากนี ้สิ่งที่ผ้ วู ิจัยเห็นจากการพิจารณาในสติ๊กเกอร์ ไลน์ยงั พบลักษณะของข้ อความ
(Text) ที่ถูกนําเสนอด้ วยลายมือเขียน (Handwriting) แทนการพิมพ์ด้วยตัวพิมพ์ (Typewriting) เนื่อง
ด้ วยเป็ นป้องกันปั ญหาเรื่ องลิขสิทธิ์ ทางตัวอักษรผู้สร้ างจึงเลือกใช้ วิธีการเขียนจากลายมือของตนเอง
และแสดงถึงความรู้สกึ ของงานฝี มือที่ต้องใช้ ความมานะจากตัวผู้สร้ างเอง
เพื่อเป็ นการตอบปั ญหานําการวิจัยในประเด็นของความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลผู้วิจัยนําเรื่ อง
พลวัตรของความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลมาช่วยในการจํ าแนกสติ๊กเกอร์ ไลน์ชุด “หมีขอ” ที่มีจํานวน
ทังสิ
้ ้น 40 ตัว และจะแบ่งแยกไปตามความสอดคล้ องเพื่ออธิ บายการเข้ ารหัสในการประกอบสร้ าง
ดังต่อไปนี ้
1.1 สติ๊กเกอร์ ไลน์ชุดหมีขอในระยะเริ่ มต้ นความสัมพันธ์
เมื่อพิจารณาในข้ อมูลแล้ วพบสติ๊กเกอร์ ไลน์ที่สอดคล้ องกับระยะดังกล่าวจํานวนทั ้งสิ ้น 1 ตัว
จาก 40 ตัว ดังที่ปรากฏในภาพที่ 4.1 โดยผู้วิจยั ขออธิบายการเข้ ารหัสในการประกอบสร้ างดังนี ้
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ภาพที่ 4.1 การใช้ รหัสของสติ๊กเกอร์ ไลน์ชุดหมีขอในระยะเริ่ มต้ นความสัมพันธ์
จากภาพที่ 4.1 เห็นได้ ว่าผู้สร้ างนําบริ บทของการกล่าวทักทายที่เป็ นรหัสทางธรรมเนียมการ
ทัก ทายของไทยมากํ า หนดแนวทางในการประกอบสร้ างเพื่ อ สื่อ ความหมาย จากภาพนี เ้ ห็ น ถึ ง
ความสําคัญของข้ อความ (Text) ที่ช่วยตีกรอบและสื่อความหมายโดยใช้ รหัสภาษาพูดที่มีการเล่นกับ
คําที่มีการออกเสียงคล้ ายกัน ซึง่ ผู้ใช้ สามารถเข้ าใจความหมายได้ ทนั ที เพราะ “งับ” นันตามหลั
้
งคําว่า
“สวัสดี” ทําให้ ความหมายไม่ได้ หมายถึงการใช้ ปากกัด แต่หมายถึงการคําว่า “ครับ” ที่เป็ นหางเสียง
ของเพศชายอันแสดงถึงความสุภาพ น่ารัก และใช้ รหัสภาษาเขียนตามไวยากรณ์ (Language Code)
ประกอบสร้ างคําให้ ผ้ ทู ําการสือ่ สารได้ อ่านความหมายจากตัวสาร
ในส่วนของตัวภาพนันเห็
้ นได้ วา่ มีการเข้ ารหัสการ์ ตูน (Cartoon Code) โดยใช้ เส้ นโค้ งหันเหไป
ในทิศทางต่าง ๆ เพื่อสร้ างส่วนหัว ใบหู โครงหน้ าเลียนแบบลักษณะภายนอกของหมี และเข้ ารหัสการ
แสดงสีหน้ าด้ วยอารมณ์ของความสุขผ่านลายเส้ นโค้ งควํ่า “⌒” แทนคิ ้ว โค้ งหงายและตัวยู “U” “⌣”
แทนปากที่ยิ ้ม และวงกลมแทนตาและจมูก ผนวกกับวงกลมสีชมพูบริ เวณแก้ มทั ้งสองข้ าง ในส่วนของ
ลําตัวเข้ ารหัสด้ วยการแสดงท่าทาง (Posture Code) ของการยกมื อ้ ขึ ้นเพื่อ สอดคล้ อ งกับการกล่าว
ทักทาย ผนวกกับการใช้ สญ
ั ญะประเภทสัญลักษณ์ (Symbol) หัวใจที่เป็ น Representational Code
ภาพแทนของความรัก
สรุ ปได้ ว่าสติ๊กเกอร์ ไลน์ ตัวนี ้มี การใช้ รหัสของธรรมเนียมปฏิบัติของสังคมไทยอย่างชัดเจน
เพราะคําว่า “สวัสดี” ถูกกําหนดให้ ใช้ เป็ นการกล่าวทักทายระหว่างบุคคลและปฏิบตั ิสบื ทอดกันมาของ
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คนในสังคม แต่อย่างไรเสียต้ องยอมรับว่าคํานี ้ยังสามารถใช้ ในการอําลาจากกันได้ อีกด้ วยแต่การใช้
งานนัน้ ก็ ขึน้ อยู่กับบริ บทด้ านเวลาซึ่งผู้ทําการสื่อ สารในสังคมจะทราบได้ เอง ในขณะเดียวกันเมื่ อ
พิจารณาสติ๊กเกอร์ ไลน์ตวั นี ้พบว่า ผู้สง่ และผู้รับควรมีความใกล้ เคียงทางคุณวุฒวัยวุฒิหรื อสนิทสนม
กัน เพราะท่าทางที่แสดงออกมานันได้
้ ไปในลักษณะของความเป็ นกันเองมากกว่ากิริยาที่นอบน้ อม แต่
ทังนี
้ ้ความพึงพอใจของผู้ใช้ ยงั มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ เช่นกัน

1.2 สติ๊กเกอร์ ไลน์ชุดหมีขอในระยะการสานต่อและถนอมรักษาความสัมพันธ์
จากการพิจารณาสติ๊กเกอร์ ไลน์ผ้ วู ิจยั พบว่ามีสติ๊กเกอร์ ไลน์จํานวนทั ้งสิ ้น 27 ตัว จาก 40 ตัวที่
แสดงเนื ้อหาในระยะของการสานต่อและถนอมรักษาความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลดังภาพที่ 4.2 ดังนี ้

ภาพที่ 4.2 เหล่าสติ๊กเกอร์ ไลน์ชดุ หมีขอในระยะสานต่อและถนอมรักษาความสัมพันธ์
เห็นได้ ว่าเหล่าสติ๊กเกอร์ ไลน์ที่ปรากฏในภาพที่ 4.2 มีปริ มาณมากสอดคล้ องกับคํากล่าวจาก
เจ้ าของผลงานที่ต้อ งการให้ สติ๊กเกอร์ ไลน์ชุดนี ้ใช้ ได้ หลายสถานการณ์ ของการสื่อ สารสอดคล้ อ งกับ
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แนวคิดของการถนอมรักษาความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลที่สามารถกระทําได้ อย่างหลายรู ปแบบตาม
ระดับความสัมพันธ์ นอกจากนีผ้ ้ ูวิจัยยังพบลักษณะที่ซํ ้ากันของสติ๊กเกอร์ ไลน์ คือมี ข้อความ (Text)
ควบคู่กับตัวภาพในลักษณะความหมายด้ วยการกํ ากับ (Anchorage) เพื่อ กํ าหนดทิศทางของการ
ตีความผู้ใช้ (ผู้สง่ ผู้รับ) และใช้ ข้อความเพื่อเป็ นตัวเนื ้อหาสาระ (Content) แทนการพิมพ์ด้วยตนเอง
ทังนี
้ ้จากการสังเกตผู้วิจยั สามารถจําแนกลักษณะของการสือ่ อารมณ์ และความหมายได้ ทั ้งสิ ้น 6 แบบ
ดังต่อไปนี ้
1.2.1 การออดอ้ อน
1.2.2 เรี ยกร้ องหรื อขอร้ อง
1.2.3 การแสดงความรัก
1.2.4 การหยอกล้ อ
1.2.5 การให้ กําลังใจ
1.2.6 การใช้ ถ้อยคําในการตอบรับหรื อตอบกลับ
อย่างไรก็ตามตัวสารในสติ๊กเกอร์ ไลน์แต่ละตัวนันสามารถมองความหมายไปได้
้
หลากหลาย
(Polysemy) ในขณะเดียวกันสติ๊กเกอร์ ไลน์หนึ่งตัวยังสามารถซํ ้าซ้ อนได้ มากกว่า 1 ความหมาย ซึ่งใน
ประเด็นนี ้เป็ นเรื่ องของผู้ใช้ งานแต่ละคนที่ประสบกับสถานการณ์ ของการสื่อ สารและบริ บทของการ
สนทนาในขณะนันที
้ ่แตกต่างกันดังที่ผ้ วู ิจยั จะอธิบายให้ เห็นดังนี ้

สติ๊กเกอร์ ไลน์ตวั นีแ้ สดงเนื ้อหาด้ วยการออดอ้ อนแต่ในขณะเดียวกันก็ สามารถถูกมอง
เป็ นการขอร้ องจากข้ อความที่แสดงอย่างตรงไปตรงมาคือการขอเงิน (ขอตัง) และมีความคาดหวังว่าคู่
สนทนาจะมอบเงินให้ ตามที่ขอร้ อง
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ความหมายแสดงถึงการขอร้ องหรื อ เรี ยกร้ องอย่างชัดเจนแต่ในขณะเดียวกันก็ สามารถ
แสดงถึงการอ้ อนเพื่อให้ คู่สนทนากระทําการอย่างใดอย่างหนึง่ เพื่อเป็ นการปลอบ (โอ๋) รวมถึงการออก
คําสัง่ ให้ ผ้ รู ับปฏิบตั ิตามที่ผ้ สู ง่ สารต้ องการ

สติ๊กเกอร์ ไลน์ตวั นี ้สามารถใช้ ได้ อย่างหลากหลายความหมายเช่นกัน โดยเนื ้อหาสามารถ
มองเป็ นการชื่นชมคู่สนทนาเมื่อกระทําการบางอย่างจนได้ ใจผู้สง่ รวมถึงเจตนาของการขอร้ องให้ รับ
หัวใจที่ต้องการมอบให้ หรื อใช้ แสดงความรักและสามารถแสดงการให้ กําลังใจก็ได้

นอกจากใช้ ในการหยอกล้ อแล้ วสติ๊กเกอร์ ไลน์ตวั นี ้ยังสามารถใช้ ในการแสดงแทนอาการ
เขินอายได้ อีกด้ วย ซึง่ ลักษณะการใช้ ก็ขึ ้นอยูก่ ับบริ บทและความตั ้งใจในการเข้ ารหัสซํ ้าอีกทีหนึ่งของผู้
ส่งสารที่สทิ ธิ์ในการมองความหมายแตกต่างกันในแต่ละคน

เมื่ออ่านความหมายจากสติ๊กเกอร์ ไลน์ตวั นี ้สามารถเห็นถึงการแสดงการให้ กําลังใจกับคู่
สนทนา ในขณะเดียวกันก็สามารถมองถึงความหมายในการแสดงขอร้ องให้ อดทนและพยายามในการ
กระทําใดการกระทําหนึง่ ต่อไป รวมถึงสามารถมองเป็ นการออกคําสัง่ ได้ เช่นกัน

การสือ่ ความหมายที่ตรงตัวผ่านทางข้ อความทีก่ ฎ แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถมองเป็ น
เรื่ องของความรักที่แสดงความเป็ นห่วงเป็ นใยในคูส่ นทนาได้ อีกด้ วย
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จากตัวอย่างที่ผ้ ูวิจัยยกมานี ้ก็ เพื่อ ต้ อ งการแสดงให้ เ ห็นว่า ในสติ๊ กเกอร์ ไ ลน์ แ ต่ละตัว มี ก าร
ซํ ้าซ้ อนกันของความหมายและไม่สามารถแยกขาดจากกันได้ ทั ้งหมดเพราะความหมายนั ้นไม่คงที่และ
ตัวสัญญะสามารถแปลเปลี่ยนไปอย่างอิสระ (Arbitrary) ซึ่งผู้สง่ สารต้ องเป็ นผู้พิจารณาตัดสินด้ วยว่า
จะใช้ เข้ ารหัสความหมายเพื่อแสดงความหมายแบบใด ส่วนหนึ่งย่อ มเป็ นผลมาจากบริ บทของการ
สนทนาในเวลานันที
้ ่กําหนดแนวทางและนํ ้าหนักของความหมาย ที่นา่ สังเกตอีกประการหนึง่ คือเนื ้อหา
ที่มาในสติ๊กเกอร์ ไลน์นนมี
ั ้ ความจําเป็ นต้ องผูกโยงกับเรื่ องใดเรื่ องหนึง่ ของการสนทนาไม่วา่ จะเกิ ดก่อน
ส่งสติ๊กเกอร์ ไลน์ เกิดระหว่างส่งสติ๊กเกอร์ ไลน์หรื อเกิดหลังการส่งสติ๊กเกอร์ ไลน์ก็ตามเพราะเนื ้อหาใน
สติ๊กเกอร์ ไลน์ถกู ประกอบสร้ างเพื่อมาทําหน้ าที่เป็ นส่วนหนึง่ ของการสือ่ สาร
ลําดับต่อไปผู้วิจยั จะขออธิบายการใช้ รหัสในการประกอบสร้ างสติ๊กเกอร์ ไลน์โดยเรี ยงลําดับไป
ตามกลุม่ ความหมายที่ผ้ วู ิจยั ได้ จําแนกไว้ ตามลักษณะเด่นทางความหมายโดยเริ่ มด้ วยสติ๊กเกอร์ ไลน์ที่
แสดงเนื ้อหาในการออดอ้ อนดังที
้ ่ปรากฏในภาพที่ 4.3 ทั ้งนี ้ยังต้ องยํ ้าอีกครัง้ ว่าสติ๊กเกอร์ ไลน์แต่ละตัว
สามารถซํา้ ซ้ อ นทางความหมายตามที่ ผ้ ูวิจัย ได้ แสดงตัวอย่างไป ซึ่งการอ่านความหมายเป็ นการ
พิจารณาของผู้สง่ สารเอง

ภาพที่ 4.3 การใช้ รหัสของสติ๊กเกอร์ ไลน์ชุดหมีขอในระยะสานต่อและถอนมรักษา
ความสัมพันธ์ ภาพที่ 1
ภาพที่ 4.3 เนื ้อหาสาระสําคัญยังคงอยู่ที่ข้อความ (Text) ที่นําเอาคําต่าง ๆ ในภาษาไทยที่มี
ความหมายแล้ วในตัวของมันเองมาเรี ยบเรี ยงตามรหัสภาษาพูดอย่าง “มัย้ ” แทน “ไหม” “หรื อ ไม่”
แสดงถึ ง ความเรี ย บง่า ย ไม่ มี พิ ธี รี ต องใด ๆ และแสดงถึ ง ความเป็ น กัน เองผ่า นประโยคคํ า ถาม
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(Question) ที่ เ รี ย บเรี ย งอั ก ษรด้ วยรหัส ไวยากรณ์ (Language Code) ด้ ว ยรู ป แบบลายมื อ เขี ย น
(Handwriting) สื่อ เจตนาออดอ้ อ นและเรี ย กร้ องให้ คู่ส นทนาตอบคําถาม สําหรั บคําว่า “เค้ า” นี ้มี
ความหมายที่เปลี่ยนไปตามบริ บทเพราะไม่ได้ สื่อถึงบุคคลที่สาม (Third Person) แต่เป็ นการที่ผ้ สุ ง่ ใช้
คําเรี ยกแทนตนเอง แสดงถึงความสนิทสนมกันในระดับหนึง่ จากผู้ทําการสือ่ สารทั ้งสองฝ่ าย
การประกอบสร้ างอารมณ์ ภายใต้ รหัสการแสดงสีหน้ า (Facial Expression Code) ด้ วยเส้ น
โค้ งแบบต่าง ๆ ไม่ได้ สอื่ ถึงอารมณ์ของความสุขเสียทีเดียวเพราะมีเส้ นโค้ งหงาย “⌣” แทนคิ ้ว แต่ปาก
ยังแสดงอาการยิ ้มจึงสามารถเข้ าใจความหมายได้ ว่าเป็ นการแสดงลักษณะยิ ้มแบบเกรงอกเกรงใจใน
การถามและการเรี ยกร้ อง ผนวกกับท่าทาง (Posture) ที่มาเสริ มการแสดงอิริยาบทของตัวภาพให้ เห็น
สรี ระที่อ้ วนกลม ขาสัน้ กํ าลังทําท่ายกมื อ มาแตะไว้ ที่คาง ซึ่งผู้วิจัยอนุมานว่าเป็ นเหมื อ นกันชี ห้ น้ า
ตนเองเพื่อเสริ มความหมายไปกับตัวภาพ
นอกจากนี ้ยังพบสติ๊กเกอร์ ไลน์ตวั อื่นที่สามารถแสดงอารมณ์ และความหมายได้ ทงการออด
ั้
อ้ อ นและการขอร้ อง โดยผู้ส ร้ างยัง คงใช้ ร หัส ของสีหน้ า ท่า ทางแสดงอารมณ์ และรหัส ไวยากรณ์
ประกอบถ้ อ ยคํารวมถึงการแทรกสัญญะประเภทต่าง ๆ เข้ าไปกับตัวภาพอย่าง
อารมณ์ของความเศร้ าขณะขอเงิน (ขอตัง)

ที่แสดง

ใช้ ดวงตาที่มีระเรื อบนใบหน้ าเศร้ าและท่าทาง

แสดงความคาดหวังพบเจอคู่สนทนาเพราะความคิดถึง
ใช้ ส ัญ รู ป แทนหยดนํ า้ แทนนํ า้ ตาที่ ไ หลบนใบหน้ า เศร้ าขณะแสดงเจตนาขอร้ องและออดอ้ อนใน
สถานการณ์ตา่ ง ๆ ส่วน
แสดงสีหน้ าในอารมณ์เศร้ าพร้ อมด้ วยท่าทางของการกางแขนออก
และโบกขึน้ ลงโดยใช้ เ ส้ น โค้ ง ที่ ป ระกอบสร้ างด้ ว ยรหัส การ์ ตู น เพื่ อ เป็ น Action Line แสดงความ
เคลื่อนไหว ทังนี
้ ้การขอร้ องยังถูกกํากับด้ วยข้ อความ (Text) ที่ลอยอยู่เหนือศีรษะแสดงการนึกคิดของ
ตัวคาแรคเตอร์ โดยเข้ ารหัสด้ วยภาษาพูดที่นําคําต่าง ๆ มาประกอบเป็ นคําใหม่ ซึง่ คําว่า “หน่อย” ไม่ได้
แสดงถึงปริ มาณแต่สื่อถึงการเรี ยกร้ องถึงสิ่งที่ต้องการ และ

ที่ใช้ จุดมีเหลืองแทนกระเป๋ าตัง
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และลายเส้ นด้ วยรหัสการ์ ตนู (Cartoon Code) ทําให้ เกิดเป็ นภาพการเขย่า
ที่แสดงให้ ทราบ
ว่าความเศร้ ามาจากการขอร้ องและอ้ อนให้ เกิดปฏิกิริยาตอบกลับ (Feedback) จากคูส่ นทนาผ่านทาง
โทรศัพท์ที่ใช้ ท่าทางของมือชี ้ไปยังวัตถุที่แม้ ไม่มีความเหมือนโทรศัพท์แต่ด้วยบริ บทที่ครอบงําภาพทํา
ให้ สามารถตีความว่าสิง่ ที่ถือนันเป็
้ นโทรศัพท์มือถือได้ ทนั ที
ไม่เพียงแค่อารมณ์ ของความเศร้ าเท่านันที
้ ่ถูกนํามาประกอบสร้ างสติ๊กเกอร์ ไลน์ ในการอ้ อ น
และขอร้ อง แต่ยงั พบลักษณะการใช้ รหัสสีหน้ าที่แสดงการยิ ้มแย้ มอย่าง
ที่เข้ ารหัสด้ วยเส้ น
โค้ งแทนดวงตาที่ปิดสนิท ปากยิ ้ม ท่าทางการแบบมือเสมือนการหยิบยื่นหัวใจที่นําเสนอด้ วยรหัสภาพ
แทน (Representational Code) ถึงความรักพร้ อมข้ อความกํากับตัวภาพเช่นเดิม ในขณะที่
มีลกั ษณะของการเข้ ารหัสที่คล้ ายกัน โดยเนื ้อหายังถูกชี ้นําการตีความหมายด้ วยข้ อความที่กํากับด้ วย
คําว่า “ขอ” ที่ผูกโยงกับเรื่ องราวหรื อเหตุการณ์ ต่าง ๆ ก่อนหน้ านั ้น พร้ อมด้ วยสีหน้ าที่ไม่ถึงกับแสดง
ความสุข อย่า งเต็ ม ที่ แ ต่เ อนเอี ย งไปในทิ ศ ทางของการแสดงความยิ ม้ เล็ ก น้ อ ย ผนวกกับ ท่า ทาง
(Posture) ที่แบมือทังสองข้
้
างออกเสมือนรอรับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากอีกฝ่ าย และสัญลักษณ์ แทนแสดงที่
เปล่งประกายเช่นเดิม
ใช้ ลายเส้ นโค้ งประกอบสร้ างรู ปทรงและใช้ รหัสของการแสดงสีหน้ า
ไม่ได้ สื่อถึงความสุขเสียทังหมดแต่
้
ก็ไม่ถึงกับเศร้ าเสียทีเดียว ผนวกกับท่าทาง (Posture) ของการกุม
มือขยายความของการขอร้ อง และใช้ สญ
ั ลักษณ์ “✨” แทนการเปล่งประกาย (ควบคู่กับดวงตา) มี
ข้ อความ “นะ” ลอยขึ ้นข้ างศีรษะเสมือนการนึกคิดอย่างคาดหวังถึงการตอบรับในเรื่ องที่ต้องการจากคู่
สนทนา โดยคําว่า “นะ” ประกอบสร้ างด้ วยรหัสตัวสารเชิงเสมือน (Analogical Message Code) และ
ใช้ รหัสตัวสารเชิงตรรกลักษณ์ (Digital Message Code) สร้ างขึ ้นภายใต้ รหัสไวยากรณ์ (Language
Code) ส่วน
แม้ ไม่ได้ แสดงข้ อความที่เป็ นการขอร้ องอย่างตรงไปตรงมา แต่เมื่อถอดรหัสใน
ข้ อ ความ “ดีกันน้ า” ที่ปรากฏแล้ วทําให้ เข้ าใจถึงเจตนาของการขอร้ องที่ผ้ ูส่งมีต่อ ผู้รับโดยอาศัยให้
สติ๊กเกอร์ ไลน์สอื่ สารออกไปแทน ในส่วนท้ ายข้ อความเห็นได้ ว่าผู้สร้ างใช้ เครื่ องหมาย “~” ที่เป็ นการ
แทนการลากเสียงท้ ายให้ ยาวขึ ้นเพื่อเลียนแบบรหัสภาษาพูดให้ มากที่สดุ พร้ อมด้ วยสีหน้ าที่คล้ ายกับ
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ภาพก่อนหน้ าคือไม่ได้ แสดงอารมณ์ของความสุขเสียทีเดียวเพราะมีเส้ นโค้ ง “⌣” ประกอบสร้ างแทน
คิ ้ว พร้ อมด้ วยท่าทางที่ยกนิ ้วก้ อยขึ ้นมาซึง่ เป็ น Representational Code ของการเกี่ยวก้ อยคืนดี
ส่วนในสติ๊กเกอร์ ไลน์ในภาพที่ 4.4 เมื่ออ่านความหมายจากตัวสารแล้ วจะเห็นถึงความซํ ้าซ้ อน
กันของความหมายที่สามารถเป็ นได้ หลายแบบดังที่ผ้ วู ิจยั จะอธิบายดังต่อไปนี ้

ภาพที่ 4.4 การใช้ รหัสของสติ๊กเกอร์ ไลน์ชุดหมีขอในระยะสานต่อและถนอมรักษาความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลภาพที่ 2
ในภาพที่ 4.4 ได้ แสดงถึงพหุความหมาย (Polysemy) ทั ้งการอ้ อน การขอร้ อง และการกําลังใจ
รวมถึงการแสดงความรัก ที่แล้ วแต่การนําไปใช้ ของผู้สง่ สารตามความรู้ สึกของตนเอง ส่วนในประเด็น
ของการประกอบสร้ างนันเห็
้ นได้ ว่ายังคงเข้ ารหัสภาษาพูดเพื่อทําหน้ าที่กํากับ (Anchorage) ดังเดิม
และใช้ รหัสทางไวยากรณ์ (Language Code) ประกอบสร้ างอักขระและนําเครื่ อ งหมายไม้ ยมก “ๆ”
ตามท้ ายเพื่อกําหนดกฎเกณฑ์การอ่านคํา (กอด) ซํ ้าอีกมีหนึ่ง ซึ่งกฎเกณฑ์นี ้ต้ องอาศัยการเรี ยนรู้จาก
ผู้ใช้ ด้วย ในส่วนของการแสดงอารมณ์นั ้นผู้สร้ างเข้ ารหัสการแสดงสีหน้ าเพื่อประกอบสร้ างลายเส้ นโค้ ง
วงกลมแทนคิ ้ว ตา จมูก ปาก เมื่อมองภาพรวมแล้ วจึงเห็นอารมณ์ ของความสุข (Happy) ในส่วนของ
ท่า ทางนัน้ ผู้วิ จัย พบว่า ผู้ส ร้ างต้ อ งการให้ เ กิ ด ความหมายอย่างสอดคล้ อ งกับ ตัวข้ อ ความโดยเข้ า
รหัสผ่านลายเส้ นโค้ งเพื่อจําลองท่าทาง (Posture) การอ้ าแขนออกเลียนแบบการโอบกอด สําหรับการ
กอดนี ้ผู้วิจัยมีความเห็นว่าเป็ นการสร้ างกิจกรรมจําลอง (Pseudo Event) เพราะเป็ นเพียงการก่อเกิด
ความรู้สกึ ถึงการกอดที่กําลังจะเกิดขึ ้นเท่านั ้น
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นอกจากนี ้ผู้วิจยั ยังพบสติ๊กเกอร์ ไลน์ที่แสดงเนื ้อหาที่หลากหลายเช่นเดิม ทั ้งการให้ กําลังใจแต่
ยังคงมีอารมณ์ของความรักและการขอร้ องเข้ าไปร่วมด้ วย อย่าง
ข้ อความทีท่ ําหน้ าที่กํากับ
ที่ลอยอยูด่ ้ านบนของภาพ โดยประกอบสร้ างจากรหัสไวยากรณ์ (Language Code) ที่นําเครื่ องหมาย
“ๆ” และ “!” มาช่วยในการอ่านคําซํ ้า (สู้ ๆ) และเน้ นการออกเสียงจากผู้อ่าน จุดนี ้แสดงให้ เห็นว่าผู้ใช้
ต้ อ งมี ค วามเข้ า ใจในกฎเกณฑ์ ข องเครื่ อ งหมายด้ ว ย ในสวนของรหัส สีห น้ า แสดงถึ ง อารมณ์ ของ
ความสุขและท่าทางที่ใช้ รหัสภาษามือสร้ างสัญลักษณ์ “👍👍” ที่เป็ นภาพแทน (Representational) สือ่
ความความยอดเยี่ยมและแสดงการกําลังใจอีกฝ่ ายหนึง่ ในขณะที่
นอกจากความหมาย
ของการให้ กําลังใจแล้ วยังสามารถมองเป็ นการปลอบปะโลมได้ ในเวลาเดียวกัน โดยตัวสาระยังคงอยู่ที่
ข้ อความ (Text) ที่ประกอบสร้ างด้ วยรหัสไวยากรณ์ไทยเพื่อแทนคําพูด ที่แตกต่างคือในสติ๊กเกอร์ ไลน์
ตัวนี ้มีการใช้ ลกั ษณะของการสัมผัสทางกาย (Bodily Contact) เพื่อสื่อความหมายของความอบอุ่น
ของการโอบกอดและรอยยิ ้มที่อ่อนโยนจากรหัสสีหน้ าเพื่อสร้ างความหมายของการให้ กําลังใจ ในขณะ
ที่
ใช้ การสัมผัสทางกายเช่นเดิม แต่ใช้ มุมภาพที่มองจากด้ านหลังจึงไม่ปรากฏสีหน้ าใด ๆ
แต่ยงั แสดงถึงการใช้ รหัสท่าทางในการลูบศีรษะเด็กผู้หญิงโดยเข้ ารหัสด้ วยเส้ นโค้ งแทนการเคลือ่ นไหว
มือ ผนวกกับข้ อความที่เป็ น Non Verbal Code แสดงการอุทานเสริ มกับท่าทางและใช้ “~” แทนการ
ลากหางเสียงเพื่อให้ ดคู ล้ ายภาษาพูดมากที่สดุ
สําหรั บสติ๊กเกอร์ ไลน์ ต่อ ไปนี ้อยู่ในลักษณะของการหยอกล้ อ หรื อ ล้ อ เลียนซึ่งมิ ใช่เป็ นการ
กระทําเพื่อให้ เกิดความโกรธหรื อบาดหมางใจระหว่างผู้ทําการสื่อ สารแต่อย่างใด แต่สามารถแสดง
ความเป็ นมิ ตรและความสนิท สนมระหว่า งกันจนสามารถแสดงกิ ริ ยาดังกล่าวต่อ กันได้ รวมถึงยัง
สามารถมองความหมายเป็ นการสือ่ สารด้ วยถ้ อยคําตรง ๆ ออกไปได้ เช่นกันดังในภาพที่ 4.5
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ภาพที่ 4.5 การใช้ รหัสของสติ๊กเกอร์ ไลน์ชุดหมีขอในระยะสานต่อและถนอมรักษาความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลภาพที่ 3
ในภาพที่ 4.5 แสดงถึงการล้ อเลียนโดยใช้ ถ้อยคําในลักษณะของ Non Verbal Code จําลอง
เสีย งขณะแสดงท่า ทางล้ อ เลีย น “แบร่ ” เสมื อ นอุ ท านเสริ มบท รวมกับ สีห น้ า ที่ แ สดงอารมณ์ ของ
ความสุขแต่เพิ่มลักษณะของการหยอกล้ อด้ วยรหัสท่าทางแลบลิ ้นปริ น้ ตา ในสติ๊กเกอร์ ไลน์ตวั นี ้สะท้ อน
ให้ เห็นว่าผู้สง่ และผู้รับเองต้ องมีบริ บทร่ วมกันในการรับรู้ ว่าการแสดงออกดังกล่าวเป็ นการหยอกล้ อ
อย่างสนุกสนานไม่ใช่การล้ อเลียนเพื่อทําให้ เกิดความอับอายแต่อย่างใด

เฉกเช่นเดียวกับสติ๊กเกอร์ ไลน์
ที่มีการเข้ ารหัสเพื่อแสดงการหยอกล้ อเช่นเดิม โดย
ใช้ สีหน้ าที่แสดงอารมณ์ ความสุข ท่าทางที่ยกมือขึ ้นมาคล้ ายเพื่อบังปากและเส้ นโค้ งและตรงตัด กัน
บริ เวณปากแทนการเปล่งเสียงว่า “หว่าย” ที่เป็ น Non Verbal Code แสดงการอุทานอย่างตรงตัว อนึง่
สติ๊กเกอร์ ไลน์ตวั นี ้สามารถใช้ ได้ ทงได้
ั ้ มากกว่าหนึ่งสถานการณ์ ที่นอกจากหยอกล้ อการกระทําอย่าง
หนึ่งอย่างใดที่น่าอับอายจากคู่สนทนาแล้ วยังสามารถใช้ แสดงอาการแก้ เขินของผู้สง่ เองในยามที่ทํา
อะไรให้ ดขู ายหน้ าก็ได้
สติ๊กเกอร์ ไลน์ ที่จะอธิ บายการใช้ รหัสต่อไปนีแ้ ม้ แสดงเนือ้ หาผ่านทางข้ อความโดยตรงแต่ก็
สามารถเห็นถึงเจตนาที่แฝงมาพร้ อมกับความหมายซึง่ เป็ นได้ หลากหลายตามแต่บริ บทของการสื่อสาร
ดังที่ผ้ วู ิจยั จะขออธิบายดังต่อไปนี ้
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ภาพที่ 4.6 การใช้ รหัสของสติ๊กเกอร์ ไลน์ชุดหมีขอในระยะสานต่อและถนอมรักษาความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลภาพที่ 4
ภาพที่ 4.6 สือ่ ความหมายอย่างตรงตัวโดยใช้ รหัสไวยากรณ์ (Language Code) ภาษาอังกฤษ
สร้ างคําว่า Yes ซึง่ ผู้ใช้ ต้องเข้ าใจระบบภาษาร่วมด้ วยจึงสามารถเข้ าใจความหมายที่เป็ นรหัสตัวสําคัญ
ของภาพ ในประเด็นของการสือ่ ความหมายนั ้นข้ อความดังกล่าวสามารถใช้ ได้ ในหลากสถานการณ์ ทั ้ง
การตอบรั บ ตอบตกลง หรื อ ใช้ ในการยืน ยัน ข้ อ มูล ใด ๆ ที่ ไ ด้ รั บ จากคู่ส นทนา ซึ่ง แสดงให้ เ ห็ น ว่า
ความหมายนันไม่
้ คงที่ แต่ผนั แปรไปตามบริ บทของการสื่อสาร สําหรับการประกอบสร้ างนัน้ ผู้ส ร้ าง
เข้ ารหัสสีหน้ า (Facial Expression) ด้ วยเส้ นโค้ งแทนคิ ้ว วงกลมแทนดวงตา และรูปทรงทางเรขาคณิต
สามเหลีย่ มหัวกลับ ▽ แทนปากยิ ้มแสดงถึงอารมณ์ของความสุขขณะแสดงถ้ อยคํา

เช่ น เดี ย วกับ สติ๊ ก เกอร์ ไ ลน์
ที่ ใ ช้ ข้ อ ความประกอบสร้ างด้ ว ยรหัส ไวยากรณ์
(Language Code) ภาษาอังกฤษ (OK) เพื่อกํากับความหมายเพื่อใช้ ในการตอบรับ รับทราบ และหรื อ
ยืนยันข้ อมูลกับคูส่ นทนา ด้ วยการแสดงสีหน้ าของความสุข และ
ประกอบสร้ างด้ วยรู ปทรง
ทางเรขาคณิต “><” แทนการหยีตาขณะยิ ้มที่ใช้ เส้ นโค้ งหงาย รวมถึงการใช้ รูปร่างของเส้ นโค้ ง วงกลม
และสามเหลี่ยมหัวกลับ “▽” แทนปากยิ ้ม ทังนี
้ ้ในภาพทั ้งสองยังแสดงถึงการใช้ สญ
ั ญะประเภท
สัญลักษณ์ (Symbol) ด้ วยรหัสภาพแทน (Representational Code) หัวใจแทนความรั กซึ่งผู้ วิ จัย มี
ความเห็นว่าในบริ บทนี่สื่อ ถึงการขอบคุณด้ วยความจริ งใจ และสัญญะแบบดัชนี (Index) ที่ใช้ รหัส
การ์ ตนู (Cartoon Code) สร้ างเส้ นตรงแทนการเปล่งเสียง
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สติ๊ ก เกอร์ ไ ลน์ ตัว นี แ้ ม้ ร หัส ของการแสดงสี ห น้ า ไม่ ไ ด้ ชั ด เจนถึ ง อารมณ์ ข อง
ความสุข แต่เมื่อถอดรหัสจากความหมายอื่น ๆ ก็สามารถเข้ าใจถึงภาวะอารมณ์ที่เป็ นเชิงบวกพร้ อม
ด้ วยข้ อความที่ประกอบสร้ างด้ วยรหัสไวยากรณ์ ภาษาไทย “เป็ นห่วงนะ” พร้ อมด้ วยสัญลักษณ์ หวั ใจ
เป็ นภาพแทน (Represent) ของความรักที่ลอยอยู่เหนือศีรษะ ทั ้งนี ้ความหมายไม่ได้ แสดงเพียงความ
เป็ นห่ ว งเพี ย งอย่ า งเดี ย ว แต่ ยัง แสดงถึ ง ความรั ก และความเอาใจใส่ร่ ว มด้ วยเพื่ อ รั ก ษาไว้ ซึ่ ง
ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล

สําหรับสติ๊กเกอร์ ไลน์ตวั นี ้รหัสสีหน้ าแสดงอารมณ์ ที่ผสมกันระหว่างความงุนงง
และเหนื่อยล้ าซึง่ แล้ วแต่บริ บทและการตีความหมายของผู้ใช้ ผนวกกับท่าทาง (Posture) ที่ใช้ นิ ้วชี ้แตะ
บริ เวณคางเสมือนกําลังคิดและสงสัย สอดคล้ องกับข้ อความที่ประโยคคําถาม (รหัสไวยากรณ์ ) ตาม
ด้ วยเครื่ องหมายทางภาษา (?) โดยสามารถใช้ ในการแสดงความสงสัยและแสดงความไม่รับรู้ในเรื่ องที่
ไม่ต้องการรับรู้ได้ อีกด้ วย
เช่นเดียวกับ
ที่แสดงออกมาได้ อย่างหลากหลายความหมาย ทั ้งการสือ่ ความรู้สกึ
ออกไปตรงตัวและยังแสดงถึงการขอร้ องและสัง่ ให้ “รอ” โดยประกอบสร้ างคาแรคเตอร์ ด้วยรหัสสีหน้ า
ของความเหนื่อยล้ า พร้ อมสัญรูปหยดนํ ้าแทนเหงื่อและท่าทางคล้ ายอาการหมดแรงที่มีเส้ นตรง
ด้ านหลังประกอบสร้ างด้ วยรหัสการ์ ตูน (Cartoon Code) เพื่อแสดงการเคลือ่ นที่

จากการวิ เ คราะห์ ส ติ๊ ก เกอร์ ไ ลน์ ชุ ด หมี ข อในส่ว นของระยะการสานต่อ และถนอมรั ก ษา
ความสัมพันธ์ ทําให้ เห็นว่าเนื ้อหาถูกนําเสนออย่างหลากหลายผ่านทางตัวภาพและข้ อความ โดยตัว
บริ บททําหน้ าที่เป็ นดังกรอบกําหนดรู ปแบบการเข้ ารหัสของสติ๊กเกอร์ ไลน์แต่ละความหมายซึง่ ผู้สร้ าง
ได้ นํามาใช้ เป็ นหลักในการประกอบสร้ าง อย่างบริ บทของการออดอ้ อนนั ้นจากการวิเคราะห์ เห็นว่า
ความหมายจะมาพร้ อมกับลักษณะของการร้ องขอร่ วมด้ วย สีหน้ าไม่ได้ แสดออกอย่างมีความสุขไป
ทังหมดและไม่
้
ได้ แสดงถึงความทุกข์ หรื อ เศร้ าเสียทีเดียว ข้ อ ความที่ใช้ นนสื
ั ้ ่อ ความหมายถึงความ
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ต้ องการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเป็ นการขออย่างสุภาพมิใช่การข่มขู่หรื อทําให้ คู่สนทนารู้ สึกอึดอัดแต่ง
อย่างไร แต่ทงนี
ั ้ ้การไม่มีกฎเกณฑ์ใดที่กําหนดหรื อยืนยันได้ อย่างแน่ชัดว่าผู้ใช้ จะนําเอาสติ๊กเกอร์ ไลน์ที่
มีในชุดไปสื่อความหมายแบบเดียวกัน การเข้ ารหัสที่เกิดขึ ้นอีกครัง้ จากตัวผู้สง่ ที่มีประสบการณ์ และ
ความเป็ น ปั จ เจกบุ ค คล (Individual) และบริ บ ทของการสื่อ สารในเวลานัน้ ๆ ยัง มี อิ ท ธิ พ ลส่ง ต่อ
ความหมายในสติ๊กเกอร์ ไลน์ให้ ความหมายที่มีความหลากหลาย (Polysemy) ในสติ๊กเกอร์ ไลน์เพียงตัว
1.3 สติ๊กเกอร์ ไลน์ชุดหมีขอในการยุติความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล
จากการพิจารณาในข้ อมูลผู้วิจัยพบสติ๊กเกอร์ ไลน์ ที่มีเนื ้อหาสอดคล้ อ งกับระยะของการยุติ
ความสัมพันธ์ ที่กําลังจะเกิดขึ ้นโดยมีจํานวนทังสิ
้ ้น 13 ตัว จาก 40 ตัวดังที่ปรากฏในภาพที่ 4.7

ภาพที่ 4.7 เหล่าสติ๊กเกอร์ ไลน์ชหุ มีขอในระยะยุติความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล

จากภาพที่ 4.7 พบว่าผู้วิจยั นํา
มาปรากฏซํ ้าอีกครัง้ เพื่อแสดงถึงความสามารถใน
การแปรเปลี่ยนความหมายไปตามแต่บริ บทของการสื่อ สาร ซึ่งตามที่ผ้ วู ิจัยได้ อธิ บายถึงการเข้ ารหัส
(Encode) ของสติ๊ ก เกอร์ ไ ลน์ แ ละกล่า วว่า สามารถอยู่ใ นบริ บ ทของการยุติ ก ารสนทนาได้ เ ช่ น กั น
เนื่องจากบริ บทของสังคมไทยการกล่าว “สวัสดี” นันใช้
้ ได้ ทงสถานการณ์
ั้
ทกั ทายและลํ่าลาตามบริ บท
ของสังคมไทย
ทังนี
้ ้จากการสังเกตเหล่าสติ๊กเกอร์ ไลน์ในภาพที่ 4.11 สามารถอธิบายลักษณะในเบื ้องต้ นได้ 3
ส่วนคือ 1. สติ๊กเกอร์ ไลน์ที่ใช้ ข้อความ (Text) กํากับความหมาย
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2. สติ๊กเกอร์ ไลน์ที่ใช้ ข้อความเพื่อแทนเสียงที่เกิดจากความเหมือนเมื่อแสดงอารมณ์นั ้น ๆ

3. สติ๊กเกอร์ ไลน์ที่ใช้ เครื่ องหมายทางภาษาในการกํากับ

เห็นได้ ว่าสติ๊กเกอร์ ไลน์เหล่านี ้ก็ยงั คงไม่สามารถถูกใช้ ได้ โดยลําพัง เนื่องด้ วยเนื ้อหาที่มากับ
ภาพและข้ อความนันมี
้ ความจําเป็ นในการพึงพิงเรื่ องราวหรื อบริ บทของการสือ่ สารที่มีมาก่อนหน้ าหรื อ
เรื่ องราวที่กําลังจะเกิดขึ ้นต่อไปหลังสติ๊กเกอร์ ไลน์ได้ ถกู ส่งไปแล้ ว และการแบ่งลักษณะออกเป็ น 3 ส่วน
นี ้เป็ นเพียงการสังเกตของผู้วิจัยเท่านันอย่
้ างไรก็ตามการถอดความหมายยังคงเป็ นไปตามความพึง
พอใจของผู้ใช้ เช่นเดิม ทังนี
้ ้ผู้วิจยั จะขออธิบายการเข้ ารหัสในการประกอบสร้ างสติ๊กเกอร์ ไลน์เป็ นลําดับ
โดยเริ่ มต้ นจากสติ๊กเกอรื ไลน์ที่แสดงเนื ้อหาตรงตามคําดังต่อไปนี ้

ภาพที่ 4.8 การใช้ รหัสของสติ๊กเกอร์ ไลน์ชุดหมีขอในระยะยุติความสัมพันธ์ ภาพที่ 1

61
ในภาพที่ 4.8 ข้ อความที่ปรากฏนั ้นถูกเข้ ารหัสภาษาพูดที่อิงจากการออกเสียงในภาษาอังกฤษ
(Bye) และประกอบสร้ างด้ วยรหัสภาษาเขียนโดยปรั บเปลี่ยนการสะกดจาก “บาย” เป็ น “บัย” เพื่อ
ทอดเสียงให้ สนลงแบบลั
ั้
กษณะการพูดทัว่ ไป ซึง่ การประกอบอักขระนี ้ยังแสดงถึงการใช้ รหัสไวยากรณ์
(Language Code) มาจัดการเหล่าสัญลักษณ์ทางภาษาอีกด้ วย ทั ้งนี ้การกล่าวลาในที่นี ้มีลกั ษณะของ
ความยิ น ดี ห รื อ กล่า วอี ก ทางหนึ่ ง คื อ การลํ่ า ลาแบบมิ ต รภาพโดยเห็ น ได้ จ ากรหัส สี ห น้ า (Facial
Expression Code) ที่ใช้ เส้ นโค้ ง “⌒” แทนคิ ้ว ใช้ วงกลมแทนดวงตา จมูก และ “▽” แทนปากที่ยิ ้ม
ผนวกกับการเข้ ารหัสของท่าทาง (Posture) ที่ใช้ เส้ นโค้ งแบบต่าง ๆ ผสมผสานกันเพื่อจําลองท่าทาง
ของการโบกมือไปมาเพื่อให้ ผ้ ใู ช้ จินตนาการถึงการเคลือ่ นไหว ในภาพนี ้จะเห็นได้ วา่ รหัสทั ้งหมดนั ้นถูก
เข้ าอย่างสอดคล้ องเพื่อให้ เกิดความหมายอย่างชัดเจน
อย่ า งไรก็ ต ามผู้ วิ จัย ยัง พบลัก ษณะการเข้ ารหัส ที่ แ ตกต่ า งจากภาพก่ อ นหน้ า แต่ ยัง สื่ อ
ความหมายในการยุติความสัมพันธ์ ได้ เช่นเดิม ซึง่ จะขออธิบายการเข้ ารหัสดังต่อไปนี ้

ภาพที่ 4.9 การใช้ รหัสของสติ๊กเกอร์ ไลน์ชุดหมีขอในระยะยุติความสัมพันธ์ ภาพที่ 2
จากภาพที่ 4.9 สามารถเห็นความแตกต่างได้ อย่างชัดเจนเมื่อเปรี ยบเทียบกับภาพก่อนหน้ าทั ้ง
รหัสของการแสดงสีหน้ าที่บ่งบอกถึงความหงุดหงิดหรื อ โกรธอย่างชัดเจนโดยผู้สร้ างอาศัยการสม
สัณ ฐานกั บ ภาวะอารมณ์

ผ่ า นคิ ว้ และปากเป็ นสํ า คัญ นอกจากนี ย้ ัง ใช้ สัญ ญะประเภท

สัญลักษณ์ (Symbol) เส้ นเลือดปูด (Angary Symbol) “💢💢” เพื่อขยายอารมณ์ ดงั กล่าว นอกจากนี ้
ยังเห็นว่าข้ อความ (Text) ที่ทําหน้ าที่กํากับ (Anchorage) และเป็ นตัวสาร (Message) ในเวลาเดียว
โดยเข้ ารหัสผ่านภาษาพูดที่สนั ้ กระชับ แต่สอื่ ความหมายตรงไปตรงมาและอาศัยภาษาเขียนมาช่วยซึ่ง
น่า สัง เกตว่า การสะกดคํ า นัน้ ไม่ ไ ด้ คํ า นึง ถึ ง ความถูก ต้ อ งตามรหัส ไวยากรณ์ (Language Code)
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เพียงแต่ให้ ผ้ ูใช้ สามารถอ่านออกเสีย งได้ ตามเดิมก็ พออย่าง “โกรธ” เป็ น “โกด” และอี กจุดหนึ่ง ที่
สามารถมองเป็ นรหัสของมุกตลก (Gag Code) ของความขัดแย้ ง (The Reverse) ของการใช้ คําว่า
“แง้ ว” ซึ่งมาแทนเสียงคําว่า “แล้ ว” กลายเป็ นความน่ารักมากกว่าความเคร่ งขรึ มจริ งจังที่ควรเกิดขึ ้น
เมื่ อ มี ภ าวะอารมณ์ โ กรธ ทัง้ นี ย้ ัง เห็ น อี ก ว่ามี การนํ า เครื่ อ งหมายทางภาษา (!) ที่ ใ ช้ ร หัส ภาพแทน
(Representation Code) ที่มีกฎเกณฑ์ในการออกเสียงให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ในสติ๊กเกอร์ ไลน์
ทังนี
้ ้ผู้วิจยั ยังพบสติ๊กเกอร์ ไลน์ที่มีการเข้ ารหัสอย่างคล้ ายคลึงกันเพื่อสือ่ ความหมายในทิศทาง
ของการยุติความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล ดังนี ้
ผู้สร้ างใช้ ข้อ ความที่เกิ ดจากรหัสภาษา (Language Code) ทําหน้ าที่กํากับความหมายใน
สติ๊กเกอร์ ไลน์แต่ละตัว โดยยังสังเกตุได้ วา่ ข้ อความนั ้นมีลกั ษณะเป็ นภาษาพูดถ่ายทอดอารมณ์ เชิงลบ
กับคู่สนทนาที่สามารถบ่ายเบี่ยงหรื อใช้ ในการปฏิเสธในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งได้ อาทิ
การใช้ คํา
ภาษาอังกฤษ “No” แสดงรู ปประโยคปฏิเสธอย่างตรงตัวและใช้ ในการปฏิเสธอย่างชัดเจน มาพร้ อม
รหัสสีหน้ าของอารมณ์เศร้ าและท่าทางที่ถือป้ายอันปรากฏข้ อความดังกล่าว ในขณะที่
แสดง
ความเหนื่อยล้ าแต่ก็สามารถแฝงเจตนาหลีกเลี่ยงการกระทําใดการกระทําหนึ่ง สีหน้ าผสมระหว่าง
ความเหนื่อยล้ าและความเศร้ าและท่าทางการนอนแผ่ตัวเพื่อแสดงให้ เห็นถึงความเหนื่อยล้ า ส่วน
สติ๊กเกอร์ ไลน์ตวั นี ้
ที่แสดงเพียงเรื่ องเกี่ยวกับสรี ระด้ วยท่าดึงผิวหนังหน้ าท้ อง สีหน้ าดูเศร้ า
พร้ อมข้ อความที่บอกความรู้สกึ ของผู้สง่ ในเวลานั ้น และสามารถใช้ ปฏิเสธหรื อยุติความสัมพันธ์ เมื่อถูก
ชวนไปทางอาหารซึ่ง ทัง้ หมดล้ ว นแล้ ว แต่ก ารเลือ กใช้ ในความหมายใดจากผู้ใ ช้ เอง ในส่ว นของ
ที่ใช้ เส้ นโค้ งสร้ างปากเบะ สัญรูปของนํ ้าตา “💧💧” แทนการร้ องไห้ ข้ อความบอกความเสียใจ
เชิงคําถามที่ใช้ เครื่ องหมายทางภาษา (?) แบบประชดประชันและใช้ เพื่อถอยห่างจากการสนทนาใน
ขณะนัน้
อีกหนึ่งลักษณะที่ผ้ วู ิจยั พบในสติ๊กเกอร์ ไลน์กลุม่ นี ้คือการใช้ รหัสภาษาประกอบสร้ างข้ อความ
เพื่อเลียนแบบความเหมือนของเสียงในขณะเสียงอารมณ์นั ้น ๆ โดยผู้วิจัยจะขออธิบายการเข้ ารหัสใน
การประกอบสร้ างดังต่อไปนี ้
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ภาพที่ 4.10 การใช้ รหัสของสติ๊กเกอร์ ไลน์ชุดหมีขอในระยะยุติความสัมพันธ์ ภาพที่ 3
จากภาพที่ 4.10 จะเห็นถึงลักษณะของการเข้ ารหัสต่าง ๆ ทั ้งภาษา (Language Code) ที่ใช้
รหัสตัวสารเชิงเสมือน (Analogical Message Code) ด้ วยเสียงแสดงความเก็บกดแบบไม่สามารถพูด
ออกมาได้ เหมือนอาการเกร็ งจากสภาวะกลืนไม่เข้ าคลายไม่ออกหรื อสถานการณ์ที่พูดไม่ออกและบอก
ไม่ได้ ผนวกกับรหัสสีหน้ า (Facial Expression Code) ที่แสดงถึงความโกรธและเก็บกดที่เห็นจากเส้ น
คิ ้ว ตาหยี ปากแบะ ผนวกกับรหัสท่าทาง (Posture Code) ที่เสริ มกับตัวภาพ และใช้ รหัสสี (Color
Code) ของขีดสีแดงกลางใบหน้ าช่วยเสริ มอารมณ์ดงั กล่าว

เฉกเช่นกับ
ที่สื่ออารมณ์ เศร้ าอย่างชัดเจนผ่ายสีหน้ าและสัญรู ปหยดนํ ้าตาแทน
การร้ องไห้ และยังเห็นอีกว่าผู้สร้ างเข้ ารหัสการ์ ตูนที่ประกอบสร้ างเส้ นหยัก “⌇" รอบตัวคาแรคเตอร์
เพื่อแสดงอาการตัวสัน่ จากการร้ องไห้ ทั ้งนี ้ความหมายที่ปรากฏนี ้สามารถแสดงความเศร้ าเสียใจและ
สามารถแสดงความไม่พอและขยายส่วนไปถึงการยุติการสนทนา ในขณะที่
ผู้สร้ างใช้ รหัส
ของสีหน้ าและท่าทาง (Facial Expression Code & Posture Code) ประกอบสร้ างผ่านลายเส้ นเพื่อ
แสดงความเศร้ าพร้ อมด้ วยสัญรู ป (Icon) ของหยดนํา้ ตาแทนการร้ องไห้ เช่นเดิม และใช้ รหัสของสี
(Color Code) สีเข้ มเป็ นพื ้นหลังและใช้ รหัสการ์ ตูน (Cartoon Code) สร้ างเส้ นตรงสีทึบบริ เวณเหนือ

64
ศีรษะเพื่อ เป็ นภาพแทน (Representation) ของความหดหู่และความอัดอัน้ อยู่ในใจที่ผ้ ูส่งสามารถ
แสดงอาการตามภาพเมื่อเกิดภาวะของความเศร้ าและหลีกหนีการสือ่ สารออกไป

ใช้ การสมสัณฐานกับรหัสสีหน้ าของความกลัว
ด้ วยลายเส้ นสร้ างเส้ นโค้ งแทนคิ ้ว
ที่ยกสูง วงกลมแทนดวงตาที่กลัวโต ปากโค้ งและอ้ าออกและงายเส้ นหยักกลางใบหน้ าพร้ อมด้ วยรหัส
ของสี (Color Code) ทึบแทนเงาที่กระทบลงใบหน้ า ทั ้งนี ้ยังกฎเครื่ องทางภาษา (!) เพื่อแทนอาการ
ตกใจควบคู่กับ สีห น้ า นอกจากอาการตกใจกลัวแล้ ว สามารถสื่อ ถึ ง อาการตะลึง เมื่ อ ไดรั บ รู้ อะไร
บางอย่างก็ได้
เมื่อถอดรหัสจากตัวภาพแล้ วสามารถเข้ าใจความหมายได้ ทนั ทีวา่ เป็ นการนอนหลับโดย
ใช้ สีหน้ าที่เรี ยบเฉย เส้ นตรงแนวนอนแทนตาที่ปิดสนิทและใช้ สญ
ั รู ปของหยดนํา้ แบบหัวกลับแทน
นํ ้ามูกที่โป่ งขณะหลับ (นอนหลับขี ้มูกโป่ ง) และองค์ประกอบของหมอนผ้ าห่มร่วมด้ วย ทั ้งนี ้ยังเห็นการ
ใช้ ตวั อักษรอังกฤษ zZ ที่นํามาเป็ นภาพแทน (Representation) การกรน โดยผู้สง่ สามารถบอกเป็ นนัย
ว่าต้ องการพักผ่อนและขอยุติการสนทนาเพียงเท่านี ้
จากสติ๊กเกอร์ ไลน์ ทงั ้ 3 ตัวนี ้เห็นได้ ว่าไม่มีตัวข้ อ ความมากํ ากับตัวภาพซึ ้งประเด็นดังกล่าว
ผู้สร้ างได้ อธิ บายว่าถ้ าหากตัวภาพนันชั
้ ดเจนแล้ วตัวข้ อความก็ไม่จําเป็ น เพราะความชัดเจนของตัว
ภาพที่สื่อ อารมณ์ และความหมายอย่างตรงตัวแล้ ว สําหรั บประเด็นของการยุติความสัมพัน ธ์ ข อง
สติ๊กเกอร์ ไลน์ ทงั ้ สามตัวนีส้ ามารถประยุกต์ ใช้ ได้ ตามความต้ อ งการของผู้ใช้ ที่มีบริ บทแตกต่า งกัน
ออกไป
จากการวิเคราะห์การใช้ รหัสของสติ๊กเกอร์ ไลน์ในลักษณะยุติความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลนั ้น
พบว่าการแสดงความหมายนันเอนเอี
้
ยงไปในเชิงลบเสียงส่วนใหญ่ เนื ้อหาสะท้ อนถึงอารมณ์ของความ
ต้ องการหลีกเลีย่ งการสนทนาแต่ไม่ได้ แสดงออกไปอย่างรุนแรงจนทําร้ ายจิตใจอีกฝ่ ายหนึง่ (ผู้รับสาร)
แต่เป็ นการแฝงเจตนาผ่านข้ อความเป็ นนัยซึง่ ต้ องอาศัยประสบการณ์ของผู้ทําการสารทั ้งสองฝ่ าย ทั ้งนี ้
เพราะลักษณะของการยุติความสัมพันธ์ โดยใช้ สติ๊กเกอร์ ไลน์นนเป็
ั ้ นส่วนของลักษณะ “กําลัง” จะยุติ
โดยชั่วครัง้ คราวเท่านัน้ และความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลนั ้นสามารถหวนกลับมาเกิดใหม่ได้ อีกครัง้ ใน
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ยามที่ ต้ องการ และจากการวิ เ คราะห์ ส ติ๊ ก เกอร์ ไลน์ ชุ ด หมี ข อตามกรอบคิ ด เรื่ อ งพลวัต รทาง
ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลพบว่า เนื ้อหาส่วนใหญ่อยู่ในกลุม่ ของการสานต่อ และถนอมรักษาไว้ ซึ่ง
ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล โดยเนื ้อหานันแสดงออกมาอย่
้
างหลากหลายที่มีทงอารมณ์
ั้
ในเชิ งบวก
และเชิงลบตามธรรมเนียมในการปฏิบตั ิของผู้สง่ สารเมื่อเผชิญกับสถานการณ์การสือ่ สารนั ้น ๆ ทั ้งนี ้ผล
การวิเคราะห์ยงั พบอีกว่าตัวสารที่เกิดจากสัญญะและรหัสต่าง ๆ มีความสามารถในการสือ่ ความหมาย
อย่างหลากหลาย (Polysemy) เนื่องจากไม่มีกรอบกําหนดกฎเกณฑ์ในการใช้ ที่ตายตัว ผู้สง่ สารมีสิทธิ์
ที่จ ะมองความหมายในสติ๊กเกอร์ ไลน์ ไปตามทัศ นคติ อารมณ์ ความคิดของตนเองเป็ นสําคัญ ซึ่ง
สอดคล้ องกับแนวคิดของ Saussure ที่มองตัวสัญญะนันสะเปะสะปะ
้
(Arbitrary) และไม่คงที่ในการ
สื่อความหมายเสมอไป ซึ่งยํ ้าเตือนให้ เห็นว่าสติ๊กเกอร์ ไลน์มีความหมายที่ไหลลื่นไปได้ หลายทิ ศทาง
ตามความพอใจ อีกทังข้
้ อมูลที่ได้ จากการเก็บข้ อมูลที่ผ้ วู ิจัยระบุไว้ ในบทที่ 3 ว่าผู้สง่ เลือกส่งสติ๊กเกอร์
ไลน์อนั เป็ นที่พงึ พอใจของตนเองฝ่ ายเดียว

2. การใช้ รหัสของสติ๊กเกอร์ ไลน์ชุด “นี่แฟนนะ”
สติ๊กเกอร์ ไลน์ชุดนี ้นําเสนอด้ วยคาแรคเตอร์ หญิ งสาวผมยาวมัดเกล้ าผมไว้ ด้านบนศีรษะ สีผม
เป็ นสีนํ ้าตาลซึง่ ผิดแปลกจากธรรมชาติของสีผมหญิ งไทยสะท้ อนให้ เห็นถึงความเป็ นปั จจุบนั สมัยของ
หญิ งสาวในสังคมเมื อ ง เสื ้อผ้ ามี ทัง้ สิ ้น 4 ชุด
และใช้
บริ บทของความสัมพันธ์ แบบแฟน (Girlfriend) มาประกอบสร้ างซึง่ สามารถรับรู้ได้ จากชื่อชุดสติ๊กเกอร์
ไลน์โดยความหมายนี ้ถูกนําเสนอด้ วยสัญญะเชิงสัญรูป (Icon) ที่แสดงความเป็ นหญิง
นอกจากนี ้ยังพบอีกว่าข้ อความยังเป็ นถ้ อยคําปรากฏในรูปแบบลายมือเขียน (Handwriting) คู่
กับตัวภาพ สําหรับสติ๊กเกอร์ ไลน์นี ้เป็ นผลงานของคุณกิตติ รุจิเรกานุสรณ์ ที่ได้ ให้ คําสัมภาษณ์เกี่ยวกับ
ผลงานชุดนี่วา่
“...ตอนนันสติ
้ ๊กเกอร์ ที่เป็ นแฟนยังมีน้อยเลยคิดอยากลองทําดูเพื่อให้ พวกผู้หญิ งได้ ใช้ คุยกับ
แฟน คําหลัก ๆ ก็เอาแบบที่ผ้ หู ญิงคุยกับแฟนมาใช้ เช่น คําที่เอาไว้ อ้อนแฟน คําเวลางอน คําที่ใช้ ทวั่ ไป
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ก็มีด้วยพวกขอบคุณ ขอโทษ หัวเราะ ดีใจเพื่อให้ ครอบคลุมการใช้ งานหลาย ๆ แบบให้ ได้ มากที่สดุ แต่
ก็พยายามแทรกลักษณะเหมือนเวลาที่เค้ าคุยกับแฟนลงไปคนดูงานก็จะได้ ร้ ู ว่าหลัก ๆ เอาไว้ ทําอะไร
สติ๊กเกอร์ แบบคนเป็ นแฟนใช้ กนั มันคิดง่ายทําง่ายเพราะอารมณ์นั ้นนี่มนั สื่อได้ ตรง ๆ ไม่ต้องอ้ อมค้ อม
พวกคําต่าง ๆ ผมก็เอาจากประสบการณ์ของผมบ้ าง สังเกตคําจากแฟนผมเลย สังเกตคนอื่นบ้ างแล้ ว
เอามารวม ๆ กัน ตัวการ์ ตนู ผู้หญิงตามผมใช้ แบบตัวการ์ ตนู ญี่ปนุ่ อันนี ้ผมชอบส่วนตัวและคิดว่าคนไทย
น่าจะคุ้นหน้ าคุ้นตาเลยเอามาสร้ างในชุดนี ้ ตากลม ๆ โต ๆ มัดผมมี การแสดงออกแบบชัดเจนแต่ก็
พยายามปรับให้ มนั เหมาะสมกับคนใช้ (คนไทย) เพราะส่วนตัวผมบอกตัวเองตลอดเวลามันยากเวลาที่
ต้ อ งการให้ ใครมาชอบงานเราทัง้ หมดแต่มันง่า ยกว่าถ้ าเราปรั บงานเราให้ เข้ ากับ คนอื่ น ส่วนพวก
คําหลัก ๆ ก็อย่างที่เห็นเอาแบบที่ผ้ หู ญิงชอบใช้ พูดแบบนี ้ก็ทําให้ ข้อความมีความสําคัญขึ ้นมากเลยนะ
แล้ วมันก็ทิ ้งกันไม่ได้ ด้วยถ้ าอ่านข้ อความแล้ วก็ต้องดูภาพ หรื อดูภาพก็ต้องอ่านข้ อความไปด้ วยถึงจะรู้
ว่าเอาไปใช้ ยงั ไง” (สัมภาษณ์, 8 ธันวาคม 2559)
จากการให้ ข้อมูลโดยเจ้ าของผลงานทําให้ ผ้ ูวิจัยอนุมานว่าตัวผู้สร้ างในฐานะของผู้เข้ ารหัส
(Encoder) ใช้ ป ระสบการณ์ แ ละความชื่ น ชอบในการ์ ตู น ญี่ ปุ่ นเป็ นกฎเกณฑ์ ใ นการออกแบบตัว
คาแรคเตอร์ ให้ แสดงถึงหญิ งสาวที่มีความน่ารั กสดใส เมื่ อ นําสัญญะที่ปรากฏบนคาแรคเตอร์ ของ
สติ๊กเกอร์ ไลน์ชุดนี่แฟนนะมาเทียบกับเหล่าคาแรคเตอร์ การ์ ตนู เพศหญิงทั ้งสามตัวตามภาพด้ านล่าง

คาแรคเตอร์ จาก
สติ๊กเกอร์ ไลน์นี่แฟนนะ

ชิซูกะจัง
(โดราเอมอน)

โมริ รัน
(ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน)

เซเลอร์ มนู
(เซเลอร์ มนู )

ทําให้ เห็นถึ งการใช้ ส ัญญะแบบสัญรู ป (Icon) และดัช นี (Index) ผ่านลักษณะของการวาดดวงตา
(Eyes) ที่มีความกลมโตกว่าปกติอนั เป็ นภาพต้ นแบบ (Archetype) ที่ได้ รับอิทธิ พลมาจากสังคมญี่ปนุ่
รวมถึงเป็ นกลยุทธ์ ในการสร้ างตัวการ์ ตนู โดยสามารถให้ สร้ างให้ เกินความเป็ นจริ งได้ นอกจากนี ้ยังเห็น
ได้ จากทรงผมในลักษณะหญิงผมยาวและการปล่อยปอยผมมาปิ ดบริ เวณหน้ าผากเล็กน้ อย
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การวิ เ คราะห์ ก ารใช้ ร หัส ของสติ๊ ก เกอร์ ไ ลน์ ชุ ด นี่ แ ฟนนะยัง คงใช้ กรอบเรื่ อ งพลวัต รทาง
ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลที่กล่าวถึงระยะทัง้ 3 ของความสัมพันธ์ มาใช้ ในการจําแนกสติ๊กเกอร์ ไลน์
เพื่อทําการวิเคราะห์การใช้ รหัสต่อไป ทั ้งนี ้ต้ องเข้ าใจไว้ เสมอว่าผู้สร้ างใช้ บริ บทของความสัมพันธ์ แบบ
แฟนเป็ นพื ้นฐานในการประกอบสร้ างดังนั ้นการวิเคราะห์การใช้ รหัสจึงต้ องอิงกับบริ บทของผู้สร้ างด้ วย
โดยผู้วิจยั จะขอเริ่ มด้ วยระยะเริ่ มต้ นความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลดังนี ้
2.1 สติ๊กเกอร์ ไลน์ชุดนี่แฟนนะในระยะเริ่ มต้ นความสัมพันธ์
เมื่ อ ผู้วิ จัย พิ จ ารณาในข้ อ มูล ผลงานแล้ ว พบสติ๊ ก เกอร์ ไ ลน์ ที่ แ สดงเนื อ้ หาในระยะเริ่ ม ต้ น
ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลจํานวน 2 ตัวจาก 40 ตัว ดังภาพ 4.11

ภาพที่ 4.11 เหล่าสติ๊กเกอร์ ไลน์ชุดนี่แฟนนะในระยะเริ่ มต้ นความสัมพันธ์
เมื่อพิจารณาจากลักษณะภายนอกสามารถเห็นในส่วนของการประกอบสร้ างที่คล้ ายคลึงกัน
คือ ตัวข้ อ ความ (Text) ปรากฏควบคู่กับตัวภาพในลักษณะของความหมายเชิ งกํ ากับ (Anchorage)
เพื่ อ ตี ก รอบทิศ ทางการถอดรหัส ความหมายและทํ าหน้ าที่ เป็ นตัว สาร (Message) สํา หรั บ ให้ ผ้ ูส่ง
(Sender) นําไปสนทนาด้ วยถ้ อยคําเหล่านี ้ โดยต่อไปจะเป็ นการอธิ บายถึงการใช้ รหัสในการประกอบ
สร้ างความหมายดังที่ปรากฏในภาพที่ 4.12
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ภาพที่ 4.12 การใช้ รหัสของสติ๊กเกอร์ ไลน์ชุดนี่แฟนนะในระยะเริ่ มต้ นความสัมพันธ์
จากภาพที่ 4.12 ในส่วนของใบหน้ าใช้ รหัสสีหน้ า (Facial Expression Code) ที่สอื่ ถึงอารมณ์
ดีมีความสุขโดยอิงความเหมือนกันจากการสมสัณฐานในการแสดงสีหน้ าที่มีรอยยิ ้ม
ผ่าน
เส้ นโค้ งควํ่า “⌒” แทนคิ ้ว ใช้ เส้ นวงกลม “0” แทนดวงตาที่กลมโตตามแบบตัวการ์ ตนู ญี่ปนจากความ
ุ่
จงใจของผู้สร้ าง และใช้ เส้ นโค้ งหงาย “⌣” ที่มาพร้ อมกับรู ปทรงคล้ ายตัวอักษร “U” อยู่ด้านล่างเพื่อ
สือ่ ถึงการยิ ้มแบบอ้ าปาก ในส่วนของท่าทาง (Posture) นั ้นใช้ รหัสประกอบสร้ างด้ วยเส้ นโค้ งผสมผสาน
กันเส้ นตรงโดยแสดงให้ เห็นเพียงส่วนบนของลําตัวพร้ อมมือทั ้งสองข้ างในลักษณะการเกาะอยูบ่ นขอบ
นอกจากนี ้ยังพบการใช้ รหัสของการ์ ตูน (Cartoon Code) ทําให้ เส้ นตรงด้ านข้ างคาแรคเตอร์
ทัง้ 4 เส้ น มี ค วามหมายถึ ง การเคลื่อ นที่ (Action) คื อ การพุ่ง ตัว จากที่ ตํ่ า ขึน้ มายัง ที่ สูง ซึ่ง ผู้วิ จัย มี
ความเห็นว่าผู้สร้ างต้ องการให้ เกิ ดจิ นตนาการจากผู้ใช้ ว่าคาแรคเตอร์ นี ้พุ่งตัวจากพื ้นมาเกาะที่ขอบ
เตียงพร้ อมกับกล่าวคําถามว่า “ตื่นยัง?” ซึ่งข้ อ ความที่ปรากฏในภาพนีแ้ สดงถึงรู ปแบบของคําถาม
อย่างชัดเจนโดยผู้สร้ างเข้ ารหัสโดยใช้ เครื่ อ งหมายคําถาม (Question Mark : ?) แสดงท้ ายข้ อ ความ
นอกจากนีย้ ังคงเห็นว่าผู้สร้ างใช้ รหัสของภาษาพูดประกอบสร้ างคํา “ตื่นยัง” ที่เป็ นคําห้ วน ๆ ไม่มี
ประธานและกรรมของประโยคเป็ นเพียงคําที่กล่าวขึ ้นแต่สามารถสร้ างความเข้ าใจได้ ทังนี
้ ้ข้ อความ
ดังกล่าวถูกเข้ าด้ วยรหัสไวยากรณ์ (Language Code) ที่นําคําในภาษาไทยที่มีความหมายในตัวอยู่
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แล้ วมาประกอบกันเพื่อ เกิ ดความหมายในบริ บทใหม่ นอกจากนี ้คําว่า “ตื่นยัง” ไม่ใช้ เพียงแค่ถามคู่
สนทนาว่าตื่นนอนหรื อยังเท่านัน้ แต่ยงั แสดงถึงการเอาใจใส่ของคูส่ นทนาอีกด้ วย

เช่นเดียวกับ
ที่ใช้ ใบหน้ าแสดงอารมณ์ ของความสุขผ่านรอยยิ ้มที่เกิ ดจากเส้ นโค้ ง
ผนวกกับท่าทาง (Posture) ที่ใช้ รหัสประกอบสร้ างจากลายเส้ นต่าง ๆ ให้ เห็นอิริยาบทของการเอียงตัว
ยกไหล ชูมือขึ ้นระหว่างกล่าวการทักทายที่ปรากฏในรู ปถ้ อยคําด้ วยรหัสภาษาพูดและถูกประกอบขึ ้น
ด้ วยหัสภาษาเขียนที่นําเอาอักษรและสระประกอบกันภายใต้ รหัสไวยากรณ์ภาษาไทย วางไว้ บนสีพื ้น
หลัง สีเ หลือ ง ทัง้ นี ย้ ัง เห็ น การเข้ า รหัส ด้ ว ยเส้ น โค้ ง จากรหัส การ์ ตู น (Cartoon Code) แสดงความ
เคลือ่ นไหวบริ เวณไหล่และแขน
จากการวิเคราะห์สติ๊กเกอร์ ไลน์ทั ้งสองตัวพบว่าผู้สร้ างใช้ ธรรมเนียมปฏิบตั ิของการทักทายเป็ น
บริ บทที่ครอบงําการใช้ รหัสในการประกอบสร้ างสติ๊กเกอร์ ไ ลน์ ให้ มีล ักษณะที่ผ้ ูส่งเป็ นฝ่ ายกระทํ า
(Active) ด้ วยการเข้ าหาคูส่ นทนาและจงใจให้ เกิดการสนทนาขึ ้นด้ วยความเป็ นมิตรจากสีหน้ า (Facial
Expression) ที่ยิ ้มแย้ ม ผนวกกับข้ อความที่เป็ นไปในลักษณะถ้ อยคําภาษาพูดที่ส ั ้น ๆ ห้ วน ๆ ไม่มีหาง
เสียงในลักษณะคําทางการสะท้ อนความเป็ นกันเองระหว่างผู้ทําการสื่อสารทังสองฝ่
้
ายและแสดงถึง
ระดับชนชันทางสั
้
งคมที่เทียบเท่าหรื อใกล้ เคียงกัน
2.2 สติ๊กเกอร์ ไลน์ในกลุม่ การสานต่อและถนอมรักษาความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล
เมื่อพิจารณาข้ อมูลแล้ วผู้วิจัยพบสติ๊กเกอร์ ไลน์ ที่สามารถใช้ ในการสานต่อ และถนอมรั กษา
ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลจํานวน 33 ตัวจาก 40 ตัว ดังภาพ 4.13
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ภาพที่ 4.13 เหล่าสติ๊กเกอร์ ไลน์ชุดนี่แฟนนะในระยะสานต่อและถนอมรักษาความสัมพันธ์

จากภาพที่ 4.13 เห็นได้ ว่าผู้วิจัยนําสติ๊กเกอร์ ไลน์
มาปรากฏซํ ้าอีกครัง้
หนึง่ เพื่อยํ ้าให้ เห็นว่าสติ๊กเกอร์ ไลน์สามารถซํ ้าซ้ อนกันได้ ในการใช้ งานระหว่างระยะของความสัมพันธ์ ฯ
และไม่สามารถแยกขาดจากกันได้ อย่างชัดเจน ทั ้งนี ้เพราะในสติ๊กเกอร์ ไลน์ หนึ่งตัวสามารถใช้ สื่อ ได้
หลากความหมาย (Polysemy) ตามแต่ใจของผู้สง่ สารที่สามารถมองสติ๊กเกอร์ ไลน์สองด้ านบนหรื อตัว
อื่น ๆ เป็ นเรื่ องของการทักทายหรื อความหมายอื่นก็ได้ เช่นกัน
สํ า หรั บ สติ๊ ก เกอร์ ไลน์ ใ นภาพที่ 4.13 ยั ง เห็ น ได้ อี ก ว่ า รู ป แบบของการสื่ อ อารมณ์ แ ละ
ความหมายนัน้ มี จํ านวนมากและปรากฏทังอารมณ์
้
เชิ งบวก (Positive) และเชิ งลบ (Negative) ซึ่ง
สอดคล้ องกับข้ อมูลจากเจ้ าของผลงานที่ต้องการให้ สติ๊กเกอร์ ไลน์ครอบคลุมการใช้ ให้ มากที่สดุ และ
สามารถนําไปปรับใช้ กับบุคคลอื่นที่ไม่จําเป็ นต้ องเป็ นแฟนหนุ่มเสมอไปก็ได้ ที่เห็นได้ อีกประการคือ
สติ๊กเกอร์ ไลน์ทุก ๆ ตัวมีการพึงพาบริ บทหรื อเหตุการณ์ ที่เกิดขึ ้นก่อนหน้ าหรื อกําลังจะเกิดขึ ้นหลังการ
ส่งสติ๊กเกอร์ ไลน์ ทงั ้ สิ ้น เมื่ อ พิจ ารณาลักษณะของความหมายที่เด่นชัดจากเหล่าสติ๊กเกอร์ ไลน์ แล้ ว
ผู้วิจยั สามารถจําแนกแยกย่อยลักษณะการแสดงอารมณ์และความหมายออกมาได้ อีก 6 กลุม่ ดังนี ้

2.2.1 การสอบถาม
2.2.2 การแสดงความรัก
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2.2.3 การอ้ อน
2.2.4 การเรี ยกร้ องหรื อขอร้ อง
2.2.5 การแสดงความชื่นชม
2.2.6 ความหมายตามคํา
จากการจํ า แนกกลุ่ม ที่ ป รากฏด้ า นบนนัน้ ผู้วิ จัย ยัง คงต้ อ งแสดงทัศ นะว่า ความหมายใน
สติ๊ ก เกอร์ ไ ลน์ ส ามารถผิ ด แปลกออกไปตามแต่มุม มองของผู้ใ ช้ ง านและบริ บ ทของการสื่อ สารที่
สติ๊กเกอร์ ไลน์ตวั นัน้ ๆ ถูกส่งไป จึงไม่มีอะไรสามารถยืนยันได้ อย่างตายตัวว่าความหมายของสติ๊กเกอร์
ไลน์จะยึดแน่นอยู่กบั ที่ตลอดเวลา อนึ่ง เมื่ออ่านความหมายในสติ๊กเกอร์ ไลน์ทั ้งหมดนี ้สามารถเห็นถึง
ความซํ ้าซ้ อนในความหมายดังที่ผ้ วู ิจยั จะนําเสนอให้ เห็นดังนี ้

เมื่ออ่านความหมายของสติ๊กเกอร์ ไลน์ตวั นี ้เห็นถึงการตั ้งคําถามจากข้ อความโดยตรง
แต่ในขณะเดียวกันยังเป็ นการแสดงความรักความเอาใจใส่ในความเหนือ่ ยล้ าของคูส่ นทนาได้ อีกด้ วย
ซึง่ ผู้ใช้ แต่ละคนสามารถมีมมุ มองที่แตกต่างกันออกไป

นอกเหนือจากการแสดงความรักแล้ วสติ๊กเกอร์ ไลน์ยงั สามารถแสดงออกถึงการอ้ อนและ
ออกคําสัง่ รวมถึงการเรี ยกร้ องเพื่อให้ เกิดการกระทําตามที่ข้อความได้ ระบุไว้ คือการกอด

เนื ้อหาที่ปรากฏนี ้แสดงถึงการอ้ อนอย่างชัดเจนรวมถึงแสดงเนื ้อหาเป็ นการเรี ยกร้ องตาม
แบบแฟนสาวเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่ตนเองต้ องการ
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เช่นเดียวกับสติ๊กเกอร์ ไลน์ตวั นี ้ที่พยายามเรี ยกร้ องให้ บรรลุผลคือให้ อีกฝ่ ายเข้ าหาโดยได้
แสดงลักษณะของการอ้ อนเข้ าร่วมด้ วยเพื่อให้ การเรี ยกร้ องนั ้นได้ ผล
แสดงถึงความชื่นชอบชื่นชอบในเรื่ องใด ๆ ที่เกิดขึ ้นระหว่างการสนทนา รวมถึงการแสดง
ความรู้สกึ เห็นดีเห็นงามกับคูส่ นทนา

แสดงความหมายออกไปอย่างตรงตัวกับอาการนอนไม่หลับที่เกิดขึ ้น แต่ในขณะเดียวกัน
ยังแสดงถึงการเรี ยกร้ องให้ คสู่ นทนาให้ ความสนใจได้ อีกด้ วย
จากการยกตัว อย่ า งสติ๊ ก เกอร์ ไลน์ ด้ านบนนัน้ ก็ เ พื่ อ แสดงให้ เห็ น ถึ ง ความทับ ซ้ อนทาง
ความหมายที่สามารถเกิ ดขึน้ ได้ ในสติ๊กเกอร์ ไลน์แต่ละตัว เนื่องด้ วยตัวสารสามารถเป็ นไปได้ ห ลาย
ทิศทางตามแต่ลกั ษณะการตีความและบริ บทของการสื่อสารแต่ละครัง้ ทั ้งนี ้การอธิ บายการใช้ รหัสใน
การประกอบสร้ างสติ๊กเกอร์ ไลน์ผ้ วู ิจัยจะเรี ยงลําดับไปตามกลุม่ ทั ้ง 6 ที่ได้ แยกย่อยไว้ ก่อนหน้ าโดยเริ่ ม
จากสติ๊กเกอร์ ไลน์ที่แสดงเนื ้อหาในลักษณะของการสอบถาม (ดูภาพที่ 4.14) แต่อย่างไรการศึกษานี ้
ยังคงยึดถือว่าตัวสัญญะสามารถเป็ นไปได้ หลากหลาย (Arbitrary)
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ภาพที่ 4.14 การใช้ รหัสของสติ๊กเกอร์ ไลน์ชุดนี่แฟนนะในระยะสานต่อและถนอมรักษา
ความสัมพันธ์ ภาพที่ 1
ในภาพที่ 4.14 แม้ ไม่มีเครื่ องหมายคําถาม (?) แต่เมื่อถอดรหัสจากรหัสไวยากรณ์ (Language
Code) ที่ผ้ สู ร้ างใช้ แล้ วก็เข้ าใจถึงการตังคํ
้ าถามได้ ในทันทีซงึ่ นอกจากเป็ นการถามแล้ วยังสามารถถูก
มองเป็ นเรื่ องของการขอร้ องได้ ในขณะเดียวกัน ส่วนนี ้ก็ขึ ้นกับผู้สง่ สารว่าจะเลือกมองความหมายเป็ น
แบบใด ในส่ว นของการแสดงอารมณ์ นัน้ ผู้ส ร้ างเข้ า รหัส ของสีห น้ า (Facial Expression) ที่ แ สดง
อารมณ์ ของความสุขผ่านเส้ นโค้ งควํ่า “⌒” แทนคิ ้ว โค้ งหงาย “⌣” แทนปากยิ ้ม และวงกลม “0”
แทนดวงตาที่กลมโต พร้ อมรหัสท่าทาง (Posture Code) ด้ วยการเอียงศีรษะผสมกับการเท้ าคางแสดง
ถึงอิริยาบทเมื่อเกิดความสงสัย
เช่นเดียวกับสติ๊กเกอร์ ไลน์แต่ไปนี ้ที่แสดงทัง้ การสอบถามและสามารถมองเป็ นเรื่ องของการ
ขอร้ องได้ เช่นกัน ทัง้
ที่มีการแสดงเนื ้อหาด้ วยการสอบถามในลักษณะภาษาพูดและไม่
จําเป็ นต้ องมีประธานและกรรมของประโยคเสมอไป พร้ อมด้ วยอารมณ์ของความสุขผ่ายเส้ นโค้ งแทน
ปากยิ ้ม ดวงตากลโต คิ ้วยกสูงและท่าทาง (Posture) คล้ ายการเอียงตัวเพื่อเข้ าร่ วมการสนทนาผนวก
กับการยกมือขึ ้นเสมือนการส่งสัญญาณทักทาย ทั ้งนี ้ยังเห็นได้ วา่ ผู้สร้ างใช้ เส้ นโค้ งอยูบ่ ริ เวณปากแทน
เสียงมที่เปล่งออกมา

สําหรับสติ๊กเกอร์ ไลน์ตวั นี ้นอกจากเป็ นการสอบถามแล้ วยังสามารถเห็นถึงเจตนา
ของความเป็ นห่วงเป็ นใยอีกฝ่ ายหนึ่งแฝงเข้ ามาด้ วย รหัสของสีหน้ าแสดงอารมณ์ ของความสุขมากับ
ท่าทางที่สอดคล้ องกับความหมายของสติ๊กเกอร์ ไลน์ด้วยการยื่นผ้ าเช็ดหน้ าสีชมพูที่ปักเป็ นสัญลักษณ์
รู ปหัวใจที่เป็ นภาพแทน (Represent) ของความรัก เมื่อพิจารณาจากความหมายแล้ วผู้ใช้ สามารถนํา
สติ๊กเกอร์ ไลน์นี ้ไปใช้ สาํ หรับการแสดงการให้ กําลังคูส่ นทนาเพื่อรักษาและพัฒนาความสัมพันธ์ ระหว่าง
บุคคลให้ แนบแน่นยังขึ ้นได้
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ในสติ๊กเกอร์ ไลน์ตวั นี ้
เห็นถึงความแตกต่างในการแสดงสีหน้ าแม้ จะมีข้อความที่
กํากับในลักษณะของการตังคํ
้ าถามเช่นเดิม เส้ นโค้ งหงาย “⌣” ถูกนํามาใช้ ประกอบสร้ างแทนคิ ้วและ
ใช้ วงกลมแทนดวงตาและปากที่อ้าออก ส่วนด้ านอิริยาบทใช้ รหัสของท่าทางเข้ ามาประกอบด้ วยการ
กุมมื อ ที่เป็ นภาพแทน (Represent) ของการวิงวอน แต่เมื่ อ ถอดรหัสทางความหมายจากข้ อ ความ
(Text) ที่กํากับนันสามารถรั
้
บรู้ ว่าลักษณะคําถามได้ แฝงความรู้ ทํานองสึกกลัว ๆ กล้ า ๆ กับการเอ่ย
ถามคูส่ นทนาปรากฏบนฉากหลังสีชมพูมีลกั ษณะคล้ ายกลุม่ ควันแทนความรู้สกึ นึกคิดจากคูส่ นทนา
การวิเคราะห์ ต่อไปนี ้เป็ นสติ๊กเกอร์ ไลน์ ที่แสดงเนือ้ หาเกี่ ยวกับความรั กที่ผ้ ูส่งต้ องการแสดง
ความรู้ สกึ ดังกล่าวไปยังผู้รับ แต่ทงนี
ั ้ ้ในการแสดงความรั กนันยั
้ งสามารถคาบเกี่ ยวกับสติ๊กเกอร์ ไ ลน์
กลุม่ อื่นได้ ในเวลาเดียวกัน โดยผู้วิจยั จะอธิบายดังต่อไปนี ้

ภาพที่ 4.15 การใช้ รหัสของสติ๊กเกอร์ ไลน์ชุดนี่แฟนนะในระยะสานต่อและถนอมรักษา
ความสัมพันธ์ ภาพที่ 2
จากภาพที่ 4.15 ยัง คงใช้ ร หัส สี ห น้ า ประกอบสร้ างอารมณ์ ข องความสุข ภายใต้ (Facial
Expression Code) และรหัสท่าทาง (Posture Code) จํ าลองอิ ริยาบทของการโอบกอดวัตถุเหมือน
หมดรู ปหัวใจให้ เป็ นภาพแทน (Represent) ของความรัก พร้ อมด้ วยข้ อความที่ประกอบสร้ างด้ วยรหัส
ภาษาพูดซึ่งใช้ คําแสลง (Slung) จากการออกเสียงที่คล้ ายกันจากคําว่า “ตัวเอง” เป็ น “ตะเอง” ที่
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ความหมายแปรเปลี่ยนไปในบริ บทนีค้ ือคํากล่าวในการเรี ยกบุคคลอี กคนหนึ่งซึ่งมีความสัมพันธ์ ใน
ระดับใกล้ ชิดหรื อความสัมพันธ์ ที่ลกึ ซึ ้งในลักษณะรักใคร่ โดยผู้สร้ างนําอักษรมาประกอบกันภายใต้
รหัสไวยากรณ์ (Language Code) เพื่อให้ เกิดความหมาย นอกจากนี ้ยังเห็นได้ ว่าข้ อความที่ปรากฏนี ้
แสดงถึ ง ความเป็ นวัย รุ่ น ที่ ใ ช้ ถ้ อยคํ า แบบเป็ น กัน เองต่อ กัน และไม่ ไ ด้ คํ านึง ถึ ง ความถูก ต้ อ งในรู ป
ตัวสะกดใด ๆ

สําหรับสติ๊กเกอร์ ไลน์ตวั นี ้เห็นได้ ว่าความหมายไม่ได้ แสดงเพียงความรักเท่านันแต่
้ ยงั
แสดงถึงการเรี ยกร้ องและออกอ้ อนให้ เกิดการกอด รวมถึงยังแฝงเจตนาของการสัง่ ร่วมด้ วยเพื่อให้ บรรลุ
สิ่งที่ต้องการซึง่ สะท้ อนให้ เห็นว่าสติ๊กเกอร์ ไลน์หนึ่งตัวสามารถแสดงออกมาหลายความหมาย ในส่วน
ของสีหน้ าของความสุขถูกประกอบสร้ างมาให้ สอดคล้ องกับท่าทางที่ใช้ รหัส (Posture Code) ที่ยื่นมือ
ทังสองข้
้
างมาด้ านหน้ าผายมืออกเล็กน้ อยเสมือนรอคอยการโอบกอด สอดคล้ องกับข้ อความที่ปรากฏ
อยู่ด้านข้ างศีรษะแบบลายมือเขียน (Handwriting) สีชมพูเข้ มที่นํารหัสของสี (Color Code) สื่อความ
รัก ประกอบสร้ างอักขระด้ วยรหัสยากรณ์ (Language Code) ภาษาไทย มาพร้ อมกับสัญลักษณ์หวั ใจ
เป็ นภาพแทน (Represent) ความรัก

ผู้สร้ างใช้ รหัสท่าทาง (Posture Code) ประกอบสร้ างลายเส้ นต่าง ๆ เพื่อเป็ นอิริยาบทของ
การตะโกนกล่าวคําว่า “ที่รัก” โดยใช้ มือทั ้งสองข้ างป้องปากไว้ พร้ อมด้ วยเส้ นตรงแนวทแยงจํานวน 4
เส้ นที่เข้ ารหัสการ์ ตูน (Cartoon Code) ประกอบสร้ างแทนลําเสียงที่พุ่งออกจากตัวคาแรคเตอร์ เพราะ
การตะโกน นอกจากนี ้ข้ อความที่ปรากฏยังเป็ นรูปแบบของลายมือเขียนและมีขนาดใหญ่ขนาบข้ างตัว
คาแรคเตอร์ เพื่อแสดงถึงเสียงตะโกนที่ก้องกังวานไปทัว่ ดังที่ผ้ วู ิจัยแสดงทัศนะว่าสติ๊กเกอร์ ไลน์ นีไ้ ม่
สามารถถูกส่งได้ โดยลําพังเสมอไปแต่สามารถใช้ เป็ นส่วนหนึ่งของการสนทนาที่ผ้ สู ง่ ต้ องการบอกกล่าว
หรื อแสดงปฏิกิริยาบางประการออกไป ดังนันการกล่
้
าว “ที่รัก” จึงสามารถใช้ ในการเรี ยกคู่สนทนาที่มี
ความสนิทสนม ผูกพัน และสนิทใจจนกล่าวคํานี ้ได้ และต้ องการกล่าวข้ อความอื่น ๆ ต่อไปตามใจผู้สง่
รวมถึงการเรี ยกร้ องให้ เกิดความสนใจจากคูส่ นทนาก็ได้
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ชัดเจนว่าสติ๊กเกอร์ ไลน์ตวั นี ้สามารถคาบเกี่ยวได้ ทั ้งการแสดงความรัก การเรี ยกร้ อง การ
ออดอ้ อน รวมถึงการสัง่ เพื่อบรรลุตามต้ องการของผู้สง่ นอกจากนี ้ยังสามารถแสดงถึงการให้ กําลังใจ
หรื อแสดงความรู้สกึ ดี ๆ ต่อกันก็ได้ ซงึ่ แล้ วแต่มมุ มอมของผู้ใช้ งาน ยิ่งการไม่ปรากฏข้ อความที่ระบุผ้ รู ับ
ด้ วยแล้ วยิ่งทําให้ การใช้ งานนันง่
้ ายยิ่งขึ ้นเพราะผู้สง่ สามารถเลือกได้ ยา่ งอิสระในการส่งไปยังบุคคลอื่น
ในส่วนของสีหน้ าของความสุขปะปนกับความเขินอายเพราะกิริยาการจูบ (Kiss) โดยใช้ ลายเส้ นคล้ าย
เลขสามกลั บ ด้ านแทนปา กและ ระเรื อสี แ ดงก ลา งใบ หน้ า ปรากฏสั ญ ลั ก ษณ์ รู ป หั ว ใจ
(Representational Code) เป็ นฉากหลัง (Background) และข้ อความที่ ป ระกอบสร้ างด้ วยรหั ส
ไวยากรณ์ (Language Code) ภาษาไทยเพื่ อ กํ า กั บ การแสดงท่ า ทางตัว ภาพโดยยัง ใช้ รู ป แบบ
ลายมือเขียนเช่นเดิม

ในสติ๊กเกอร์ ไลน์ ตัว นี ้ผู้ส ร้ างยังอาศัย ข้ อ ความ (Text) เป็ นตัวสารที่สํา คัญซึ่งเห็ น ได้ ว่า
ลัก ษณะของการเข้ ารหัส นัน้ เป็ น แบบภาษาพูด ที่ ใ ช้ คํ า แสลงเข้ า ร่ ว มจาก “จัง เลย” เป็ น “จุ ง เบย”
ตัวอักษรยังคงรู ปแบบลายมือเขียนและสีชมพูเข้ ม (Color Code) ลอยอยู่ข้างศีรษะ มีเส้ นตรงเป็ นขีด
สัน้ ๆ เชื่ อ มไปยังใบหน้ าเสมื อนกํ าลังนึกคิดคํา ๆ นัน้ ในส่วนวสีหน้ ายังแสดงอารมณ์ ของความสุข
เช่นเดิมด้ วยรอยยิ ้มแค่เพิ่มเติมในส่วนแววตาที่ปิดด้ วยเส้ นโค้ งแทนการขยิบตาเพื่อส่งสัญญาณร่วมกับ
ท่าทาง (Posture Code) ด้ วยรหัสภาษามื อแสดงความหมาย I Love You ที่ผ้ ูใช้ ต้อ งเข้ าใจการถอด
ความหมายร่วมด้ วยและท่าเท้ าเอวแสดงความน่ารักสดใสของคาแรคเตอร์
การอธิบายต่อไปนี ้เป็ นสติ๊กเกอร์ ไลน์ที่แสดงเนื ้อหาในลักษณะการชื่นชมคูส่ นทนาซึง่ ผู้วิจยั พบ
จํานวน 2 ตัว โดยจากสังเกตุยงั คงพบถึงการควบคูก่ บั ระหว่างตัวภาพและข้ อความดังที่ปรากฏในภาพ
ที่ 4.16 และขออธิบายไปตามลําดับดังนี ้
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ภาพที่ 4.16 การใช้ รหัสของสติ๊กเกอร์ ไลน์ชุดนี่แฟนนะในระยะสานต่อและถนอมรักษา
ความสัมพันธ์ ภาพที่ 3
ในภาพที่ 4.16 เห็นได้ วา่ ยังใช้ รหัสการแสดงสีหน้ า (Facial Expression Code) ประกอบสร้ าง
ลายเส้ นแบบเดิมเพื่อแสดงอารมณ์ ของความสุข ในส่วนของอิริยาบถประกอบสร้ างด้ วยรหัสของการ
แสดงท่าทาง (Posture Code) อาศัยลายเส้ นแบบต่าง ๆ ที่ต่อเนื่องกันจําลองสัดส่วนท่าทาง เส้ นตรง
แนวทแยงกลางเสื ้อแทนรอยยับของเสื ้อผ้ า ที่น่าสนใจคือในส่วนของการแสดงท่าทางนั ้นถูกประกอบ
สร้ างด้ วยรหัสภาษามื อ (Body Language Code) ที่ชูนิว้ หัวแม่มือ ขึ ้นเพียงนิ ้วเดียวและยังเป็ นภาพ
แทน (Represent) ที่หมายถึง “ยอดเยี่ยม” ทั ้งนี ้การแสดงลักษณะดังกล่าวยังแสดงให้ เห็นถึงสัมพันธ์
บท (Intertextuality) จากสือ่ สังคม (Social Media) อย่างเฟสบุค (Facebook) ที่ใช้ สญ
ั ลักษณ์เป็ นภาพ
ชูนิ ้วโป้ง
ในปุ่ มกดไลค์ (Like) เพื่อแสดงความรู้สกึ ชื่นชอบที่ผ้ สู ร้ างนํามาเป็ นรหัสในการประกอบ
สร้ างดังกล่าว
ในส่วนของข้ อความนันยั
้ งคงแสดงถึงการใช้ รหัสภาษาพูดที่มีการลงหางเสียง “อะ” และทําให้
คงรูปด้ วยรหัสภาษาเขียนแบบลายเส้ นของลายมือ (Handwriting) และสามารถประกอบเป็ นข้ อความ
ได้ ด้วยรหัสไวยากรณ์ (Language Code) ที่ทําหน้ าที่กํากับและเป็ นตัวสาร ทั ้งนี ้ยังพบการใช้ ลายเส้ น
โค้ ง แนวตัง้ จํ า นวน 4 เส้ น บริ เ วณแขนของคาแรคเตอร์ ที่ ผ้ ูส ร้ างประกอบขึน้ ด้ วยรหัส ของการ์ ตูน
(Cartoon Code) เพื่อให้ เกิดจินตนาการของการเคลือ่ นไหว (Action)
ขณะที่
แสดงความชื่นชมเช่นเดิมและลักษณะส่วนใหญ่นั ้นคล้ ายคลึงกันกับภาพ
ก่อนหน้ า แต่ที่แตกต่างคือ ใบหน้ านั ้นเปลี่ยนดวงตาข้ างหนึ่งให้ ปิดลงสนิทโดยใช้ เส้ นโค้ งควํ่า “⌒”
แบบเดียวกับคิ ้วแทนการขยิบตา ในส่วนท่าทางใช้ รหัสภาษามือด้ วยการชูนิ ้วโป้งด้ วยมือ ทังสองข้
้
าง
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ส่วนข้ อความมีการผสมผสานกันระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาไทยซึ่งผู้ใช้ ต้องเข้ าใจรหัสไวยากรณ์
ของทังสองภาษาจึ
้
งจะเข้ าใจความหมาย และยังใช้ รหัสการ์ ตนู ในการสร้ าง เส้ นตรงขั ้นระหว่างดวงดาว
กับใบหน้ าเพื่อแทนการเปล่งประกาย
การอธิ บายการใช้ รหัสต่อไปนี ้เป็ นสติ๊กเกอร์ ไลน์ที่แสดงเนื ้อหาในลักษณะของการเรี ยกร้ องคู่
สนทนา นอกจากนี ้สติ๊กเกอร์ ไลน์กลุม่ ยังคงสามรถคาบเกี่ยวกับลักษณะความหมายในกลุม่ อื่นได้ อีก
ด้ วย อาทิ การเรี ยกร้ องที่มาพร้ อมกับการอ้ อน การสัง่ หรื อ การข่มขู่ ซึ่งผู้วิจัยจะขออธิ บายในลําดับ
ถัดไป นอกจากนี ้เมื่อพิจารณาในสติ๊กเกอร์ ไลน์ยงั เห็นได้ อีกว่ามีรูปแบบการแสดงอารมณ์ ทั ้งเชิงบวก
และลบโดยมีสหี น้ าเป็ นตัวบ่งบอกที่สาํ คัญ ผนวกกับข้ อความ (Text) เป็ นตัวกํากับอีกทีหนึง่ และผู้วิจัย
จะขออธิบายการใช้ รหัสในการประกอบสร้ างตามลําดับดังต่อไปนี ้
สติ๊กเกอร์ ไลน์ ที่กฎด้ านล่างนี ้ไม่เพียงแต่แสดงถึงการเรี ยกร้ องเท่านัน้ แต่ตัวสารที่ปรากฏนี ้
แสดงถึงการออดอ้ อนคูส่ นทนาให้ เกิดความสนใจร่วมด้ วยในเวลาเดียวกัน ซึ่งผู้ใช้ ยงั มีสิทธิ์ ในการมอง
ความหมายและตัดสินใจในการส่งได้ เช่นเดิม สําหรับการใช้ รหัสในการประกอบสร้ างมีดงั ต่อไปนี ้

ภาพที่ 4.17 การใช้ รหัสของสติ๊กเกอร์ ไลน์ชุดนี่แฟนนะในระยะสานต่อและถนอมรักษา
ความสัมพันธ์ ภาพที่ 4
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ภาพที่ 4.17 รหัสของสีหน้ า (Facial Expression Code) แสดงออกถึงอารมณ์ เศร้ าผสมกับ
ความวิตกกังวล โดยประกอบสร้ างลายเส้ นโค้ งหงาย “⌣” แทนคิ ้ว และใช้ วงกลม “0” แทนดวงตา
และปากที่อ้าเสมือนกําลังกล่าวข้ อความนัน้ ๆ ในส่วนของรหัสท่าทาง (Posture Code) ประกอบสร้ าง
ด้ วยลายเส้ นแบบต่าง ๆ อย่างผสมผสานและต่อเนื่อ งเพื่อ แสดงถึงการกํ าหมัดยกขึ ้นแนบอกสื่อถึง
ความเก็บกดในจิตใจ ข้ อความทําหน้ าที่เป็ นทังตั
้ วกํากับ (Anchorage) และตัวสาร (Message) โดย
ผู้สร้ างทําการเข้ ารหัสด้ วยภาษาพูดรวมกันเป็ นประโยคเพื่อให้ เกิดความหมายใหม่ด้วยรหัสภาษาเขียน
ภายใต้ รหัส ไวยากรณ์ (Language Code) โดยบริ บ ทมี ค วามสํ า คัญ ในการกํ า หนดทิ ศ ทางการ
ตีความหมายโดยเฉพาะในคําว่า “เค้ า” ที่ไม่ได้ หมายถึงบุคคลที่สามแต่หมายถึงการเรี ยกแทนตนเองใน
บริ บทของความสัมพันธ์ แบบคูร่ ักและคําว่า “ตัวเอง” ก็มิได้ หมายถึงการแทนตัวผู้สง่ แต่มีความหมายถึง
การเรี ยกบุคคลอีกฝ่ ายที่วยั รุ่นใช้ เรี ยกแทนกันและกัน
ทัง้ นี ย้ ัง เห็ น ได้ ว่า ผู้ส ร้ างนํ าสัญญะประเภทสัญรู ป (Icon) มาใช้ ในการะประกอบสร้ างคือ
พระจันทร์ (Moon) เพื่อขยายความหมายโดยเฉพาะด้ านของช่วงเวลากลางคืน (Time) ที่ผสมกับรหัส
ของสี (Color Code) โดนเข้ มแทนท้ องฟ้าและจุดสีขาวแทนดวงดาว นอกจากนี ้ยังเห็นถึงการประกอบ
สร้ างโดยใช้ รหัสการ์ ตูน (Cartoon Code) สร้ างเส้ นโค้ งแนวตั ้งและแนวนอนตัดกันบริ เวณแขนทั ้งสอง
ข้ างและเส้ นโค้ งที่ซ้ อ นกันบริ เวณข้ างศีรษะเพื่อ ให้ เกิ ดจิ นตนาการถึงการเคลื่อ นไหว (Action) ของ
ผู้ใช้ งาน
อนึง่ ผู้วิจยั มีความเห็นว่าด้ วยลักษณะการใช้ สรรพนามดังกล่าวสามารถชี ้นําการตีความหมาย
ของการนําไปใช้ สื่อสารกับบุคคลที่อยู่ในฐานะคู่รักเพื่อบ่งบอกถึงสภาวะที่เกิดขึ ้นในเวลานั ้น (นอนไม่
หลับ) รวมถึงแฝงการเรี ยกร้ องเพื่อให้ เกิดการกระทําใดการกระทําหนึ่งจากผู้รับสารต่อไป นันแสดงให้
้
เห็นว่าสติ๊กเกอร์ ไลน์ตวั นี ้สามารถใช้ เป็ นตัวนําร่ องของการสื่อสารในเรื่ องต่าง ๆ เพื่อให้ ความสัมพันธ์
ปรากฏตัวไป
ไม่เพียงแค่สติ๊กเกอร์ ไลน์ในภาพที่ 4.17 เท่านั ้นที่แสดงความหมายได้ ทั ้งการเรี ยกร้ องและการ
ออดอ้ อนแต่ยงั มีสติ๊กเกอร์ ไลน์ตวั อื่น ๆ ที่แสองความหมายลักษณะเดียวกันอย่าง
ที่แสดง
ทักการเรี ยกร้ อง พร้ อมด้ วยการออดอ้ อนและสื่อเจตนาของการสัง่ ให้ คู่สนทนารั บฟั งเรื่ องที่ต้องการ
สื่อสารออกไป โดยการประกอบสร้ างนันใช้
้ ท่ายืนเอามือข้ างหนึ่งไว้ ข้างหลังอีกข้ าง่าหนึ่งทําท่า กํ าลัง
เคาะประตูโดยใช้ รหัสการ์ ตูนสร้ างเส้ นหยักบริ เวณมือและใช้ ข้อความประกอบสร้ างโดยใช้ รหัสตัวสาร
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เชิงเสมือน (Analogical Message Code) ว่า “ก๊ อก” แทนเสียงเคาะ และข้ อความ (ตัวเองมีอะไรจะ
บอก) เพื่อกํากับท่าทางชองตัวภาพและสื่อความหมายแฝงถึงการเรี ยกร้ องความสนใจจากคู่สนทนา
ส่วน
มี ทงั ้ การเรี ยกร้ อง ออดอ้ อ นให้ คู่สนทนาเอาใจใส่ หรื อ มองเป็ นเพียงการบอกกล่า ว
อาการ (ไม่สบาย) ที่เป็ นอยู่ตอนนี ้ก็ได้ โดยใช้ รหัสการแสดงสีหน้ าของความเศร้ าแต่เมื่อถอดรหัสจาก
ความหมายอื่น ๆ รวมด้ วยจึงทราบได้ วา่ ความเศร้ านี ้ไม่ได้ เกิดจากความเจ็บป่ วยทางใจ แต่เป็ นความ
เศร้ าจากอาการไม่สบาย ด้ วยบริ บทดังกล่าวทําให้ ระเรื อสีแดง (Color Code) มีความหมายเปลีย่ นไปที่
ไม่ใช้ การเขินอายเป็ นการเลียนแบบอาการไข้ ขึ ้น ผนวกกับสัญรู ป (Icon) ของแผ่นปะลดไข้ ที่ถูกนํามา
ช่วยในการสร้ างความหมาย และใช้ ลายเส้ นที่ประกอบสร้ างขึ ้นด้ วยรหัสการ์ ตูน (Cartoon Code)
รอบตัวคาแรคเตอร์ แสดงอาการไข้ ขึ ้นตัวสั ้น พร้ อมทังข้
้ อความที่ช่วยกระชับความหมายให้ ชดั เจนยิ่งขึ ้น
(เค้ าไม่สบาย) ที่นอกจากบอกอาการแล้ วยังสามารถแฝงการเรี ยกร้ องให้ อีกฝ่ ายมาดูแลเอาใจใส่ หรื อ
แล้ วแต่มุมมองของผู้ใช้ ท่ีสามารถตีความหมายได้ อย่างหลากหลาย เช่นเดียวกับ
แสดง
ความหมายถึงการเรี ยกร้ องผสมกับการสัง่ อย่างชัดเจนและตรงตัว นอกจากสีหน้ าที่แสดงอารมณ์ แล้ ว
ยังมีรหัสของท่าทาง (Posture Code) ของการกางแขนออกทัง้ สองข้ างและใช้ รหัสการ์ ตูน (Cartoon
Code) ด้ วยเส้ นตรงและโค้ งตัดกันเพื่อเป็ นเส้ นแสดงความเคลื่อนไหว (Action Line) ของการโบกมือ
ในขณะที่
มีการปรากฏเส้ นบริ เวณหัวไหล่แทนการสัน่ ไหวเช่นเดิมพร้ อมท่าทางของการเท้ า
เอวด้ วยมื อ ทัง้ สองข้ างสอดรั บกับ ใบหน้ า ทังนี
้ ้ยังมี สญ
ั รู ป (Icon) ของกลุ่มควันด้ วยรหัส ภาพแทน
(Representational Code) ของการถอดหายใจจากความอัดอั ้น ในส่วนของข้ อความนั ้นปรากฏอยูส่ อง
ส่วนคือข้ อความบอกอารมณ์ทเี่ ป็ นอยูต่ อนนี ้ (งอนแล้ วนะ) และข้ อความในบอลลูนคําพูดตามแบบรหัส
การ์ ตนู บอกสิง่ ที่ต้องการ (ง้ อด้ วย) นอกจากนี ้เห็นว่าผู้สร้ างใช้ รหัสทางการของไทย ซึง่ ผู้ใช้ ต้องอ่านจาก
ซ้ ายไปขวาความเข้ าใจทาวความหมายจากข้ อความจึงปรากฏขึ ้น

สําหรับสติ๊กเกอร์ ไลน์ตวั นี ้
นอกจากเป็ นการเรี ยกร้ องแล้ วยังแสดงถึงการสัง่ และการ
ข่มขูร่ ่วมไปด้ วย โดยใช้ รหัสท่าทาง (Posture) ของการเท้ าเอวชี ้หน้ าตนเองและใช้ เส้ นโค้ งสัน้ ๆ บริ เวณ
หัวไหล่และข้ อ ศอกที่เกิ ดจากรหัสการ์ ตูน (Cartoon Code) แทนอาการตัวสัน่ ของความโกรธและใช้
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ข้ อความ (นี่แฟนนะ!!!) ที่ใช้ เป็ นการยํ ้าเตือนถึงสถานะของผู้สง่ (แฟนสาว) เอง และใช้ เครื่ องหมายทาง
ภาษา (อัศเจรี ย์ : !) ถึง 3 ตัวเพื่อเน้ นนํ ้าในการออกเสียง เช่นเดียวกับ
ที่มีการเข้ ารหัสที่
คล้ ายกันในการประกอบสร้ าง โดยใช้ วงกลมแทนปากที่อ้าออก มีสญ
ั รูปกลุม่ ควันแทนการถอนหายใจ
มีเส้ นบริ เวณหัวไหล่ แสดงท่าทางยืนกอดอกบิดลําตัวเล็กน้ อยเพื่อสอดรับกับใบหน้ าเพื่อแสดงกิริยาไม่
พอใจ และการปรากฏของข้ อความทําให้ การตีความหมายของอารมณ์ ดังกล่าวชัดเจนขึน้ เมื่ อ ผู้ใช้
ถอดรหัสทังสื
้ ่อภาพและสื่ออักษรแล้ วจะเห็นถึงความหมายที่แฝงการต่อว่า ประชดประชัน รวมถึงการ
สือ่ ความหมายแฝงถึงการยืนยันความเป็ นเจ้ าของในตัวคูส่ นทนาได้ อีกด้ วย

สําหรับสติ๊กเกอร์ ไลน์สองตัวนี ้
เป็ นการเรี ยกร้ องที่ผสมกับอารมณ์ของ
ความออดอ้ อนร่ วมด้ วยเช่นเดิม โดยใช้ รหัสแสดงสีหน้ าด้ วยอารมณ์ ของความเศร้ าอย่างชัดเจน และ
ยังคงใช้ รหัสไวยากรณ์ (Language Code) ประกอบสร้ างข้ อความมากํากับดังเดิม ผนวกกับรหัสของ
ท่าทาง (Posture Code) ที่เสริ มความหมายกับใบหน้ าร่วมด้ วย อย่าง
ที่ใช้ ทา่ ทางประสาน
มื อ และวางศีรษะไว้ ด้านบนแสดงความเบื่อหน่ายและสัญรู ป (Icon) กลุ่มควันแทนการถอนหายใจ
กระชับความหมายด้ วยข้ อความในลักษณะของการตัดพ้ อที่แฝงความน้ อยอกน้ อยใจและสามารถใช้
ในการเรี ยกร้ องให้ เกิ ดการกระทําบาอย่างจากคู่สนทนา ในขณะที่
แสดงคําขอโทษและ
เรี ยกร้ องให้ เกิดการให้ อภัยโดยใช้ สหี น้ าของความเศร้ าอย่างเห็นได้ ชัด โดยใช้ เส้ นหยักแทนคิ ้วและปาก
ที่เบะเสมือนกําลังร้ องไห้ มาพร้ อมกับท่าทางในการกุมมือประหนึ่งการวิงวอน นอกจากนี ้ยังปรากฏ
สัญลักษณ์ (Symbol) หัวใจสีชมพูด้านหลังด้ วยรหัสภาพแทน (Representational Code) สื่อถึงความ
รักและรูปทรงสีขาวแทนแสงที่เปล่งประกาย และกํากับความหมายด้ วยคําว่า “เค้ าขอโทษ” เพื่อให้ ผ้ ใู ช้
ทราบว่าอาการเศร้ าและท่าทางนี ้หมายถึงอะไร เห็นได้ วา่ สติ๊กเกอร์ ไลน์ตวั นี ้ต้ องพึงพาบริ บทอย่างมาก
เพราะตามปกติแล้ วคนเราจะกล่าวขอโทษเมื่อเกิดการกระทําที่ผิดพลาดและต้ องการขออภัยและเพื่อ
ถนอมความสัมพันธ์ นนไว้
ั้
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อย่างไรก็การแสดงเนื ้อหาของสติ๊กเกอร์ ไลน์ที่ใช้ ในการเรี ยกร้ องสามารถแสดงออกด้ วยสีหน้ า
ของความสุข โดยใช้ ร หัส สีห น้ าผ่านการประกอบสร้ างด้ ว ยลายเส้ น ต่างพร้ อมด้ ว ยข้ อ ความกํ ากับ
ความหมายและยังสามารถคาบเกี่ยวกับอารมณ์ หรื อความหมายอื่น ๆ ร่ วมด้ วยอย่าง
ที่
นอกจากการขอร้ องแล้ วยังมีการอ้ อนเพื่อให้ คู่สนทนาคืนดีด้วย โดยใช้ สหี น้ าที่ยิ ้มแย้ ม ท่าทางการเอียง
ศีรษะเล็กน้ อ ยพร้ อมรหัสภาษามือ ด้ วยการชูนิ ้วก้ อยเพื่อ แทนการขอคืนนี ้ที่สอดรั บกับข้ อความและ
สัญลักษณ์ หวั ใจมีขีดขันระหว่
้
างกลางแทนการนึกคิดของตัวคาแรคเตอร์ ในขณะที่

และ

ที่เป็ นได้ ทงการเรี
ั้
ยกร้ องและการออกคําสัง่ อย่างสุภาพและน่ารักตามแบบแฟนสาวเวลา
อารมณ์ ดี โดยมีการแสดสีหน้ าที่แย้ มแย้ มท่าทางที่เหมือนกันอย่างมากด้ วยการทํามือประกบกันและ
สอดไว้ ข้ า งใบหน้ า ส่ว นข้ อ ความยัง คงทํ า หน้ าที่ กํ ากับ (Anchorage) ความหมายและเป็ น ตัวสาร
(Message) เพื่อใช้ ในการสนทนา และยังเห็นได้ วา่ ข้ อความในสติ๊กเกอร์ ไลน์ทั ้งสองตัวนี ้มีความหมายที่
แฝงมาด้ วยซึง่ ความหลากหลายทางความหมายนี ้ขึ ้นอยูก่ ับตัวผู้ใช้ งานเองว่าจะเลือกมองความหมาย
อย่างไรซึง่ อาจผันแปรไปได้ ตามบริ บท
การอธิบายต่อไปนี ้ผู้วิจยั มีความเห็นว่าเนื ้อหาสาระจากตัวข้ อความ (Text) มีลกั ษณะตรงตาม
คําที่ปรากฏซึ่งยังอยู่ในระยะของการนําไปใช้ เพื่อการสานต่อและถนอมรั กษาความสัมพันธ์ ระหว่าง
บุคคล ทังนี
้ ้มุมมองและบริ บททางการสือ่ สารยังคงมีอิทธิพลในการตีความหมายสติ๊กเกอร์ ไลน์เช่นเดิม
รวมถึงความสามารถในการคาบเกี่ยวกับอารมณ์ หรื อเจตนาแฝงต่าง ๆ ที่เข้ ามาร่ วมด้ วยดังที่ผ้ วู ิจยั จะ
อธิบายและกล่าวถึงการใช้ รหัสในการประกอบสร้ างดังต่อไปนี ้
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ภาพที่ 4.18 การใช้ รหัสของสติ๊กเกอร์ ไลน์ชุดนี่แฟนนะในระยะสานต่อและถนอมรักษา
ความสัมพันธ์ ภาพที่ 5
จากภาพที่ 4.18 เห็นได้ ว่าผู้สร้ างใช้ รหัสธรรมเนียมปฏิบัติของสังคมไทยมาประกอบสร้ าง
ความหมายโดยรวม คือการกล่าวขอบคุณเมื่อได้ รับความช่วยเหลือหรื อการกระทําใด ๆ จากคูส่ นทนา
ซึ่งตัวความหมายอยู่ที่รหัสไวยากรณ์ (Language Code) ที่ประกอบสร้ างข้ อความ ผนวกกับอารมณ์
ของคาแรคเตอร์ ที่แ สดงถึ งความสุข ด้ วยรหัส สีหน้ า (Facial Expression Code) ที่ ยิ ม้ แย้ ง ผ่านทาง
ลายเส้ นโค้ งแทนคิว้ ปาก วงกลมแทนดวงตา เสริ มด้ วยท่าทาง (Posture Code) เอี ยงศีรษะ กุมมือ
ยกขึน้ ระดับ อกเสมื อ นกับ ความรู้ สึก ปลื ้มปริ่ ม ใจที่ ไ ด้ รั บ การกระทํ า บางอย่า ง และใช้ สัญ ลัก ษณ์
(Symbol) หัวใจแทนความรักและสามารถสือ่ ถึงการขอบคุณด้ วยใจจริ ง

เช่นเดียวกับ
แสดงความเขินอายอย่างชัดเจนผ่านข้ อความ ที่มีทั ้งข้ อความที่เกอดจากการ
เลียนแบบเสียงอุทาน “อร๊ ายยย” ที่ใช้ รหัสตัวสารเชิงเสมือน (Analogical Message Code) ประกอบ
สร้ าง และข้ อความที่เป็ นถ้ อยคํา “อายจัง” เพื่อแสดงอาหารที่เป็ นอยู่ ณ ขณะนั ้น ซึ่งข้ อความทั ้งสอง
รหัสไวยากรณ์ (Language Code) สร้ างขึ ้นทั ้งสิ ้น ในส่วนของสีหน้ าประกอบสร้ างด้ วยเส้ นโค้ งหงาย
แทนคิ ้ว แทนปาก วงกลมแทนดวงตา พร้ อมทั ้งรหัสของสี (Color Code) มาช่วยแสดงอาการหน้ าแดง
จากความเขินอาย รหัสท่าทาง (Posture Code) ที่นําเอาทังสองข้
้
างขึ ้นมาจับแก้ มไว้ และสัญลักษณ์
หัวใจหลายดวงที่ผ้ วู ิจยั มีความเห็นว่าอาการที่เขินอายนี ้เกี่ยวเนื่องกับเรื่ องของความรัก
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ส่วนสติ๊กเกอร์ ไลน์
นําเสนอความหมายอย่างตรงตัวคือการหัวเราอย่างสนุกสนาน โดยใช้
รหัสตัวสารเชิงเสมือน (Analogical Message Code) จากเลขห้ า (5) เรี ยงต่อกันและกระจายรอบตัว
ภาพที่คล้ ายเสียงหัวเราะปละยังสะท้ อนถึงลักษณะการใช้ สญ
ั ลักษณ์ แทนเสียงหัวเราะของคนไทย มา
พร้ อมกับท่าทางมื อจับท้ อ งแสดงอาการหัวเราะจนท้ อ งแข็ง และลายเส้ นที่เกิ ดจากรหัสการ์ ตูนข้ าง
ศีรษะเป็ นเส้ นเคลื่อ นไหว (Action Line) ของตัวที่สนั่ เมื่ อ หัวเราะ และ
ที่แฝงเจตนาของ
ความมาสนใจในเรื่ องความอ้ วน นํ ้าหนักตัว หรื อความสวย ซึ่งเห็นได้ จากเศษขนมเค้ กรสช็อกโกแลต
(Chocolate Cake) นําเสนอด้ วยสัญรูป (Icon) ในมือและรอยเลอะรอบปากที่ดูขดั กับกิริยาการกินอัน
สุภาพของสตรี เพศ เสื ้อผ้ าที่ดูคล้ ายกับชุดนอน (Clothes Code) และรอปริ บริ เวณพุงเป็ นภาพแทน
ของความอ้ วนที่เน้ นด้ วยเส้ น 3 เส้ นที่เกิดจากรหัสการ์ ตนู มาพร้ อมกับข้ อความที่กระชับความหมาย
อย่างชัดเจนที่ใช้ รหัสของขนาดมาเน้ นส่วนสําคัญว่า “อ้ วน!” ที่มีเครื่ องอัศเจรี ย์ประกอบเน้ นการออก
เสียง และคําว่า “แล้ วไง” ที่ดเู ป็ นคําถามแต่สอื่ ถึงความไม่อยากให้ ความกับความอ้ วนที่จะตามมา
แตกต่างจากสติ๊กเกอร์ ไลน์ ตัว นี ้
ที่แ สดงอาหารมึนงงจากสีหน้ า และท่าทางเกา
ศีรษะประกอบกับข้ อความที่เป็ นภาษาพูดว่า “มึนตึ ้บ” และใช้ ดชั นี (Index) เส้ นโค้ งคล้ ายก้ นหอยกับ
เส้ นตรงทําเป็ นแฉก ๆ เพื่อเสริ มความรู้ สกึ งุนงง และสติ๊กเกอร์ ไลน์
แสดงถึงการหยอกล้ อ
เพื่อให้ เกิดความสนุกสนานโดยใช้ รหัสสีหน้ าผ่านเส้ นโค้ งมาแทนดวงตาที่ปิดสนิท เส้ นโค้ งหงายแทน
ปากยิ ้ม เส้ นโค้ งคล้ ายตัว “U” มีขีดกลางแทนลิ ้นที่แลบออกมา ผนวกกับท่าทางที่ยกมือทั ้งสองข้ างมา
ขนาบข้ างใบหน้ า พร้ อมด้ วยรหัสตัวสารเชิงเสมือน (Analogical Message Code) เพื่อมาสร้ างเสียง
อุทานเสริ มตัวบท (แบร่ ) แต่นํารหัสไวยากรณ์ (Language Code) มาประกอบสร้ างเหล่าอักขระ ทั ้งนี ้
การใช้ งานยังคงขึ ้นอยู่กับผู้สง่ ที่สามารถประยุกต์ไปตามบริ บททางการสื่อสาร และการหยอกล้ อหรื อ
ล้ อเลียนนี ้แสดงให้ เห็นถึงระดับของความสนิทในความสัมพันธ์ ที่จะไม่ก่อให้ เกิดความบาดหมางหากผู้
ส่งใช้ สติ๊กเกอร์ ไลน์ตวั นี ้
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จากการวิ เ คราะห์ ส ติ๊ ก เกอร์ ไ ลน์ ชุ ด นี่ แ ฟนนะในระยะของการสานต่ อ และถนอมรั ก ษา
ความสัมพันธ์ นนพบว่
ั้
ารู ปแบบการนําเสนอนั ้นมีอย่างหลากหลายโดยมี ข้อความ (Text) เป็ นเสมือ น
กรอบที่ครอบทิศทางของความหมายไว้ และตัวภาพมาช่วยเติมเต็มในส่วนของอารมณ์ ขณะที่ก ล่าว
ข้ อความนั ้น จากการวิเคราะห์พบว่าการแสดงออกนั ้นมีทั ้งความหมายเชิงบวกและเชิงลบ รวมถึงการ
ผสมผสานกันในความหมายหลากหลายแบบในสติ๊กเกอร์ ไลน์เพียงตัวเดียวดังที่ผ้ วู ิจัยอธิบายให้ ทราบ
และระบุวา่ ผู้ใช้ ทงผู
ั ้ ้ สง่ ผู้รับแต่ละคนมีสทิ ธิ์ที่จะมองความหมายในสติ๊กเกอร์ ไลน์แต่ละตัวต่างกันออกไป
ตามบริ บทของการสือ่ สาร แต่อย่างไรก็ตามไม่วา่ ความหมายจะแสดงออกมาในทิศทางใดแต่ก็เพื่อการ
รักษาไว้ ซงึ่ ความสัมพันธ์ ทงสิ
ั ้ ้น ส่วนหนึง่ เพราะสติ๊กเกอร์ ไลน์ชุดนี่แฟนนะอยูใ่ ต้ บริ บทของความรักแบบ
หนุ่มสาวดังนันการแสดงการงอนง้
้
อ หรื อเรี ยกร้ อง ออดอ้ อนจึงสามารถปรากฏขึ ้นได้ ตามความตั ้งใจ
ของผู้สร้ างผลงานสติ๊กเกอร์ ไลน์

2.3 สติ๊กเกอร์ ไลน์ในกลุม่ ยุติความสัมพันธ์ สมั พันธ์ ระหว่างบุคคล
จากการพิจารณาในข้ อมูลสติ๊กเกอร์ ไลน์ผ้ วู ิจยั พบสติ๊กเกอร์ ไลน์จํานวน 7 จาก 40 ตัวที่มีการ
แสดงเนือ้ หาเข้ าข่ายการยุติความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล จากการสังเกตุในเบื ้องต้ นพบว่าลักษณะ
ภายนอกยัง เป็ น การผสมกัน ระหว่างข้ อ ความและภาพ โดยข้ อ ความยัง คงนํ า เสนอด้ ว ยลักษณะ
ลายมือเขียนเพื่อทําหน้ าที่เป็ นการกํากับ (Anchorage) ให้ ผ้ ใู ช้ สามารถเข้ าใจกรอบหรื อที่มาที่ไปของ
อารมณ์ ที่เกิดขึ ้นจากคาแรคเตอร์ รวมถึงทําหน้ าที่เป็ นตัวสาร (Message) ให้ ผ้ ใู ช้ นําไปสนทนา ทั ้งนี ้
ผู้วิจยั จะขออธิบายถึงการเข้ ารหัสเพื่อประกอบสร้ างดังภาพที่ 4.19
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ภาพที่ 4.19 การใช้ รหัสของสติ๊กเกอร์ ไลน์ชุดนี่แฟนนะในระยะยุติความสัมพันธ์ ภาพที่ 1
เห็นได้ อย่างชัดเจนว่าสติ๊กเกอร์ ไลน์ในภาพที่ 4.19 แสดงความโกรธอย่างรุนแรงซึง่ สามารถใช้
ในการยุติความสัมพันธ์ ได้ เมื่อผู้สง่ ประสบกับความไม่พอใจในเรื่ องมดเรื่ องหนึ่ง ซึ่งผู้สร้ างได้ เข้ ารหัส
ของสีหน้ าแสดงความโกรธโดยอิงจากการสมสัณฐาน
โดยใช้ เส้ นตรงแนวทแยงแทนคิ ้วที่หางเชิง
สูงส่วนหัวคิ ้วกดลงตํ่า ใช้ เส้ นวงกลมแทนดวงตาและปากในลักษณะอ้ าออกผนวกกับรหัสของสี (Color
Code) สีแดงแทนอาการเลือดขึ ้นหน้ าพร้ อมด้ วยรหัสท่าทาง (Posture Code) ที่ชูกําปั น้ ขึ ้นที่เข้ ารหัส
ด้ วยลายเส้ นต่าง ๆ ดังเดิม รวมถึงการใช้ รหัสการ์ ตูน (Cartoon Code) ประกอบสร้ างเส้ นตรงและโค้ ง
ตัดกันบริ เวณแขนทังสองข้
้
างเพื่อเป็ นการแสดงความความเคลื่อนไหว (Action) ของการโยกมือไปมา
และสร้ างสัญญะทังสามแบบคื
้
อสัญรูป (Icon) กลุม่ ควันที่สามารถเป็ นดัชนี (Index) สือ่ ถึงไอความร้ อน
และสัญลักษณ์ (Symbol) เส้ นเลือดปูด (Anger Symbol) 💢💢 ที่เป็ น Representational Code แสดง
ความโกรธ และเข้ ารหัสด้ วยภาษาพูดสร้ างข้ อ ความขึ ้นมากํากับความหมายอีกทีหนึ่งโดยอาศัยการ
เข้ ารหัสไวยากรณ์ (Language Code) มาช่วยประกอบสร้ างข้ อความ
นอกจากนี ้ผู้วิจยั ยังพบสติ๊กเกอร์ ไลน์ที่เข้ ารหัสในการประกอบสร้ างลักษณะเดียวกัน โดยจะขอ
อธิบายดังต่อไปนี ้
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ที่ ใ บหน้ าสามารถสื่ อ ได้ ทั ง้ ความไม่ พ อใจพร้ อมความรู้ สึ ก เบื่ อ หน่ า ยหรื อ
เอือมระอา พร้ อมเส้ นโค้ งข้ างใบหน้ าที่เกิดจากรหัสการ์ ตูน (Cartoon Code) สื่อถึงการเบือนหน้ าหนี
และสัญรูป (Icon) กลุม่ ควันแทนการถอนหายใจ ในขณะที่
แสดงถึงความโกรธที่ทองเป็ น
เรื่ องของความหึงหวงแต่ในขณะเดียวกันหากเป็ นการสนทนาแบบกลุม่ แล้ วมีการส่งข้ อความหากันใน
ปริ มาณที่มากจนเกิดความรํ าคาญสติ๊กเกอร์ ไลน์ตวั นี ้ก็ยงั สามารถทํางานได้ ด้วย เมื่อสังเกตุในส่วนของ
ท่าทางแม้ ไม่ชดั เจนทังหมดแต่
้
พบถึงลักษณะของการกดดันจากอาการยกหัวไหล่ มาพร้ อมกับข้ อความ
ที่กํากับภาพและเป็ นตัวสารในเวลาเดียวกัน ส่วนใน
แสดงมองเป็ นความรู้สกึ น้ อยใจ งอน
และการตัดพ้ อได้ ในเวลาเดียวกัน นอกจากสีหน้ าแล้ วยังมีทา่ ทางคล้ ายใช้ มือทั ้งสองข้ างเท้ าข้ างตนเอง
สายตามองไปทิศทางอื่นเสมือนการสิ ้นหวังพร้ อมข้ อความที่ผ้ ูวิจัยมองว่าเป็ นไปในลักษณะของการ
เปรี ยบเทียบกับสิง่ หนึง่ มาใช้ กบั อีกสิง่ หนึง่ เนื่องจากคําว่า “โปร” (หมดโปร) อิงมาจากคําว่า “โปรโมชัน่ ”
(Promotion) ซึง่ ในบริ บทของผู้ใช้ หมายถึงการหมดสิทธิพิเศษเรื่ องมดเรื่ องหนึง่ และนํามาเทียบกับเรื่ อง
การเอาใจใส่จากแฟนหนุม่ ที่มีตอ่ แฟนสาวว่าหมดช่วงความพิเศษให้ แก่กัน หรื อมีการลดทอนความเอา
ใจใส่ต่อกันลงไป ซึ่งผู้ใช้ ต้องเข้ าใจความหมายที่แฝงมาด้ วยจึงจะสามารถใช้ สติ๊กเกอร์ ไลน์ นี ้ได้ เต็ม
ประสิทธิ ภาพ นอกจากนี ้ยังมีสติ๊กเกอร์ ไลน์ที่สื่อความหมายเชิงกระทบกระเทียบอย่าง
แม้ สีหน้ าไม่แสดงความโกรธหรื อไม่อย่างเห็นได้ ชดั แต่เมื่อถอดรหัสทางความหมายพบว่าเป็ นการแฝง
การต่อ ว่าคู่สนทนาด้ วยใช่ขนาดมาขยายคําว่า “ดิ ้น” แสดงถึงความเหมื อ นในการเอาตัวรอดของ
สิ่งมี ชี วิตเมื่ อ ตกอยู่ในภาวะอันตราย แต่คําว่าดิน้ ในสติ๊กเกอร์ ไลน์ ตัวนีม้ ีความหมายในระดับที่สอง
(Secondary meaning) หมายถึงการพูดจาด้ วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อเอาตัวรอดจากการถูกตําหนิ เป็ นต้ น
มาพร้ อมกับท่าทางของฝายมือ ออกเอียงใบหน้ า และเส้ นโค้ งที่ปลายนิ ้วแสงดการเคลือ่ นไหวของมือที่
ฝายออก อย่างไรก็ตามความพอใจของผู้ใช้ งานยังคงมีอิทธิ พลกับการสร้ างความหมายในสติ๊กเกอร์
ไลน์ตวั นี ้เช่นเดิม
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สําหรั บสติ๊กเกอร์ ไลน์ สองภาพนี ้
มี รูปแบบการเข้ ารหัสประกอบสร้ างที่
แตกต่า งออกไป รวมถึ ง สภาวะอารมณ์ ที่ นํ า เสนอผ่า นสีห น้ า และสัญ ญะต่า ง ๆ แต่ก็ ยัง สามารถ
ประยุกต์ใช้ ในการยุติความสัมพันธ์ ได้ ดังนี ้

ชัดเจนว่าผู้สร้ างใช้ สีหน้ าของความโศกเศร้ าร่วมกับสัญรูป (Icon) ของนํ ้าตาแทน
การร้ องไห้ ผสมผสานกับรหัสของมุขตลก (Gag Code) ของความเกินจริ งตามแบบการ์ ตูนพร้ อมลาย
เส้ นหยักรอบตัวคาแรคเตอร์ แทนอาการตัวสัน่ มาร่ วมด้ วย ผนวกกับข้ อความที่เข้ ารหัสด้ วยภาษาพูด
และใช้ รหัสภาษาเขีย นเพื่อ ประกอบสร้ างข้ อ ความซึ่งอาศัยรหัสไวยากรณ์ (Language Code) ทํา
หน้ า ที่ กํ า กับ ความหมายและขยายความในตัว ของมั น เองถึ ง การร้ องไห้ อ ย่า งหนัก ที่ แ สดงได้ ทัง้
ความรู้ สกึ ในเวลานันและความเสี
้
ยใจที่ผ้ สุ ง่ กําลังเผชิญอยู่ ตรงกันข้ างกับสติ๊กเกอร์ ไลน์
ที่
นําเสนอข้ อความในเชิงบวกแม้ จะเป็ นการจุติความสัมพันธ์ ก็ตาม “ไว้ คยุ กันใหม่” ที่ปรากฏบนพื ้นหลังสี
ฟ้าแสดงความโดดเด่นของข้ อความที่เป็ นได้ ทงการบอกลาและแฝงการให้
ั้
คําสัญญะว่าจะต้ องมีการ
สนทนาอีกครัง้ ในภายหน้ า ทังนี
้ ้ผู้วิจยั มีความเห็นว่าการยุติความสัมพันธ์ นี ้เป็ นเพียงชัว่ ครัง้ คราวเท่านั ้น
ไม่ใช้ การลากจากแบบถาวรแต่อย่างใด ส่วนสีหน้ าแสดงออกถึงความสุข ท่าทางของการโบกมือไปมา
โดยใช้ เส้ นตรงแนวตังและนอนตั
้
ดกันบริ เวณแขนเพื่อแสดงความเคลือ่ นไหว
เห็นได้ วา่ สติ๊กเกอร์ ไลน์ชุดนี่แฟนนะในระยะยุติความสัมพันธ์ จะแสดงอารมณ์และความหมาย
ออกมาในเชิงลบเสียส่วนใหญ่ โดยเกิดจากความรู้ สึกที่กระทบโดยตรงในตัวผู้สง่ และต้ องการแสดง
ความรู้สกึ นันไปยั
้ งผู้รับ รวมถึงความรู้สกึ ที่ต้องการหลีกเลี่ยง ชะลอหรื อยุตการสนทนาไว้ เสียระยะหนึ่ง
แล้ วจึงค่อ ยกลับไปสนทนาอี กครั ง้ ทังนี
้ ้สติ๊กเกอร์ ไลน์ ชุดนี ้ไม่ได้ อ อกแบบมาเพื่อการเลิกลาหรื อจบ
ความสัมพันธ์ แบบถาวร และด้ วยลักษณะของสติ๊กเกอร์ ไลน์ที่เป็ นรูปแบบการ์ ตนู ทําให้ ความจริ งจังนั ้น
ลดทอนลงไปด้ วย
จากการวิเคราะห์การเข้ ารหัสเพื่อประกอบสร้ างสติ๊กเกอร์ ไลน์ชุด “นี่แฟนนะ” สามารถสรุปได้
ว่าสติ๊กเกอร์ ไลน์ในกลุม่ ระยะการเริ่ มต้ นความสัมพันธ์ นั ้นใช้ รหัสของธรรมเนียมปฏิบตั ิในการประกอบ
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สร้ าง เนื่องด้ วยบริ บทของสังคมไทยที่ต้องแสดงความเป็ นมิตรเพื่อเข้ าหาบุคคลที่ต้องการสนทนาและ
สืบทอดความสัมพันธ์ ให้ ยืนยาวซึ่งความเป็ นมิ ตรนัน้ ถูกถ่ายทอดผ่า นรหัสภาษาภาพไม่ว่าจะเป็ น
ใบหน้ าที่ยิ ้มแย้ ม ท่าทางกระตือรื อร้ นในการเข้ าหาพร้ อมด้ วยข้ อความที่เป็ นภาษาพูดอย่างเป็ นกันเอง
กระชับรวดเร็ วเข้ าใจง่าย ไม่ต้องใช้ ความสามารถเกินความจําเป็ นในการถอดรหัส
การเข้ า รหัส ของสติ๊ ก เกอร์ ไ ลน์ ใ นการสานต่อ และถนอมรั ก ษาความสัม พัน ธ์ พ บว่า มี การ
แสดงออกอย่า งหลากหลายโดยผู้ส ร้ างนํ า รหัส ของธรรมเนี ย มปฏิ บัติ เ ข้ า มาใช้ เช่ น เดิ ม เพี ย งแต่
ปรั บ เปลี่ย นไปตามสถานการณ์ ข องการสื่อ สารซึ่งรหัส ภาษาภาพและข้ อ ความยัง คงเป็ น รหัสที่มี
ความสําคัญในการประกอบสร้ างเพื่อ สื่อความหมาย เช่น สีหน้ าแสดงความสุขที่มีรอยยิ ้มอย่างเป็ น
มิตรเมื่อแสดงความรัก ความชื่นชม สีหน้ าลดทอนความยิ ้มแย้ มลงบ้ างเมื่อแสดงการออดอ้ อนเป็ นต้ น
รวมถึงข้ อความที่เข้ ารหัสด้ วยภาษาพูดเช่นเดิมโดยใช้ คําที่แสดงความหมายอย่างกระชับ ง่าย เข้ าใจ
ความหมายได้ ทนั ทีและแสดงความความเป็ นกันเองกับคู่สนทนาซึง่ ข้ อ ความเหล่านันสามารถแสดง
้
เจตนาที่แอบแฝงต่าง ๆ ลงไปได้ ซงึ่ ส่วนนี ้ขึ ้นอยูก่ บั ประสบการณ์ของการตีความหมายของผู้ใช้ งานและ
ความตังใจที
้ ่จะเข้ ารหัสซํ ้าอีกทีหนึง่ เพื่อสือ่ ความหมาย

3. การใช้ รหัสของสติ๊กเกอร์ ไลน์ชุด “หัวกลมดุ๊กดิ๊ก”
เมื่อพิจารณาในเบื ้องต้ นจากผลงานชุดนี ้พบว่ารูปแบบการนําเสนอเป็ นลักษณะของการ์ ตนู
อย่างเห็นได้ ชดั
ด้ วยการถอดรายละเอียดออกไปอย่างมากตั ้งแต่รูปทรง ใบหน้ า และลําตัว
เหลือเพียงแต่เค้ าโครงเพื่อสือ่ ให้ เข้ าใจว่ามนุษย์เท่านั ้น โดยคุณแคทลียา แว่นแก้ ว เจ้ าของผลงานได้ ให้
ข้ อมูลในสติ๊กเกอร์ ไลน์ชุดนี ้ไว้ วา่
“...ตอนแรกตั ้งใจว่าจะใช้ แค่กบั น้ องสาวและกลุม่ เพื่อนสนิทเท่านันค่
้ ะและคิดแต่แรกเลยว่าจะ
เอาไว้ สง่ เพื่อแหย่กันไปมาแค่นนเลย
ั้
(ด่ากันแบบเล่น ๆ) เลยออกแบบทั ้งตัวการ์ ตูนง่าย ๆ เรี ยบ ๆ เลย
เพราะส่วนตัวไม่ได้ วาดรู ปสวยนักและขี ้เกียจกับการวาดอะไรเยอะ ๆ คิดว่าสติ๊กเกอร์ ไลน์มนั แค่เอาไว้
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ส่งหากันแค่นนเองวาดอะไรที
ั้
่มีดีเทล (Detail) เยอะ ๆ กลัวจะไม่รอด ก็เอาหัวกลม ๆ ขีดเส้ นไปมานี ้
แหละ คิดว่าส่วนหนึง่ เป็ นเพราะความตั ้งใจแต่แรกด้ วยค่ะว่าใช้ กบั เพื่อนก็เลยไม่ได้ พิถีพิถันกับการวาด
อะไรมากนักไม่อยากทําถึง 40 ตัวด้ วยซํ ้าแต่เพราะไลน์เค้ ากําหนดมาเลยต้ องครบ พอภาพมันออกมา
เรี ยบ ๆ แล้ วที่นี่เลยคิดว่าไปเล่นที่คําดีกว่า ข้ อความน่าจะสําคัญกว่าเลยใส่คําทุกภาพตามที่เห็นเลยคะ
เพราะตังใจใช้
้
กับน้ องและเพื่อน ๆ ที่รักจักกันดีเราเลยกล้ าใส่คําแรง ๆ ลงไปอย่างคําด่าแบบอ้ อม ๆ
ประชด เสียดสี ล้ อเลียนประมาณนันคะ
้
ตอนหลังรู้ ว่าสติ๊กเกอร์ ไลน์มันขายได้ เลยลองลงขายดูแบบไม่ได้ ปรับอะไรเลย เพราะแอบคิด
เหมือนกันว่าต้ องมีคนอยากใช้ แบบเราบางแหละเลยลงขาย สรุปคือมันขายได้ ตามที่เห็นนี ้แหละไม่คิด
ว่าจะติดอันดับด้ วยซํ ้าไป อย่างที่บอกว่าคําพวกนี ้ออกมาเพื่อใช้ แทนตัวคนส่งกับเพื่อนสนิทซึ่งคนใช้
เป็ นชายหรื อหญิงก็ได้ สติ๊กเกอร์ มนั ใช้ ได้ ทกุ เพศทุกวัยที่เหลือแล้ วแต่คนซื ้อไปใช้ ขึ ้นอยูก่ ับว่าเราไปเจอ
อารมณ์ แบบไหน เรื่ อ งอะไร มันมี ผลกับอารมณ์ ของสติ๊กเกอร์ บางทีคนใช้ เอาไปส่งแทนพิมพ์ ก็มี ”
(สัมภาษณ์, 2 กุมภาพันธ์ 2560)
ข้ อมูลที่ได้ จากเจ้ าของผลงานนันทํ
้ าให้ ผ้ วู ิจัยอนุมานได้ ว่าเพราะกฎเกณฑ์ท่ีทางไลน์ (LINE)
กําหนดให้ สติ๊กเกอร์ จําเป็ นต้ องมี 40 ตัวและเป็ นสิง่ ที่ผ้ สู ร้ างต้ องยอมรับกติกาดังกล่าวส่งผลให้ ผ้ สู ร้ างที่
ไม่เก่งกาจในเรื่ องลายเส้ นจึงอาศัยตัวการ์ ตนู แบบเรี ยบง่ายแต่ไปเน้ นหนักในส่วนของเนื ้อหา (Content)
อย่างไรก็ตามจากการสังเกตุในผลงานแล้ วพบว่าลักษณะของใบหน้ าของคาแรคเตอร์ มีด้วยกัน 3 แบบ
หลัก
เท่านั ้น แม้ ไม่มีสว่ นของคิ ้วตามที่ผ้ วู ิจยั ได้ เคยกล่าวว่า
เป็ นส่วนสําคัญที่บง่ บอกอารมณ์จากใบหน้ าแต่เมื่อพิจารณาจากตัวภาพแล้ วผู้ใช้ เองก็สามารถคาดเดา
ทิศทางของอารมณ์ได้ ไม่ยากนักจากการเข้ ารหัสของผู้สร้ างที่นําเสนอผ่านทางใบหน้ า ซึง่ ประเด็นนี ้เอง
ผู้วิจัยมีความเห็นเพิ่มเติมว่าเพราะผู้สร้ างและผู้ใช้ งานอยู่ในบริ บททางสังคมเดียวกันจึงอาศัยการเข้ า
และถอดรหัสที่คล้ ายคลึงกันได้
นอกจากนี ้ในตัวภาพคาแรคเตอร์ ยงั เห็นถึงการใช้ สญ
ั ญะประเภทสัญรูป (Icon) ที่ผ้ สู ร้ างนําเอา
ความเหมือนจากภาพต้ นแบบ (Archetype) ทางสรี ระของมนุษย์เป็ นกรอบในการประกอบสร้ างซึง่ เมื่อ
ลองเปรี ยบเทียบระหว่างตัวคาแรคเตอร์ ของสติ๊กเกอร์ ไลน์กบั สัญรูปมนุษย์
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ที่ เ ห็ น ได้ ว่า ผู้ส ร้ างใช้ ว งกลมเพื่ อ แทนรู ป ทรงของ
ศีรษะและใช้ ความโค้ งมนเพื่อ แทนบริ เวณหัวไหล่และรู ปร่ างซึ่งแสดงถึงความเรี ยบง่ายของการใช้
ลายเส้ นเพื่อประกอบสร้ างตัวคาแรคเตอร์
สําหรับสติ๊กเกอร์ ไลน์ชุดนี ้จากการพิจารณาพบว่าตัวข้ อความได้ ทําหน้ าที่เป็ นตัวเนื ้อหาสาระที่
สําคัญ โดยผู้สร้ างนํามาเป็ นทังตั
้ วกํากับความหมาย (Anchorage) และเป็ นตัวสาร (Message) ควบคู่
กับตัวภาพการ์ ตูน ทังนี
้ ้เมื่ออ่านได้ อ่านข้ อความแล้ วทําผู้วิจยั มีความเห็นว่าผู้สร้ างได้ สอดแทรกเจตนา
แฝงต่าง ๆ เข้ าไปในข้ อความที่ปรากฏขึ ้นด้ วย แต่การจะเข้ าใจความหมายหรื อเจตนาที่แฝงมานั ้นผู้ใช้
สติ๊กเกอร์ ไลน์ไม่ว่าจะในส่วนของผู้สง่ หรื อผู้รับต้ องเข้ าใจและรับรู้ ในบริ บทร่ วมกันอย่างมาก (Highly
Context) เพื่ อ ให้ ค วามหมายชัน้ ที่ ส อง (Secondary meaning) ได้ ทํ า หน้ า ที่ สื่อ ความหมายในการ
สื่อ สารระหว่างบุคคลด้ วย นอกจากนี ้รู ปลักษณะของตัวอักษรที่ใช้ ประกอบข้ อความยังคงเป็ นแบบ
ลายมือเขียน (Handwriting) ที่ใช้ รูปแบบภาษาพูดเฉกเช่นสติ๊กเกอร์ ไลน์สองชุดก่อนหน้ านี ้
การวิเคราะห์สติ๊กเกอร์ ไลน์ชุดนี ้ยังคงนําเรื่ องพลวัตรทางความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลมาเป็ น
กรอบการแยกสติ๊กเกอร์ ไลน์เพื่อวิเคราะห์การใช้ รหัสเช่นเดิม แต่เมื่อพิจารณาจากสติ๊กเกอร์ ไลน์ชุดนี ้
ผนวกกับคําให้ ข้อมูลโดยเจ้ าของผลงานแล้ วทําให้ พบว่าข้ อเท็จจริ งที่แตกต่างออกไป คือไม่มีสติ๊กเกอร์
ไลน์ ใดสอดคล้ อ งกับสถานการณ์ ในระยะเริ่ มต้ นความสัมพันธ์ และยุติความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล
เพราะรู ปประโยคส่วนใหญ่ นนั ้ มี ลกั ษณะความหมายที่แ ฝงเข้ ามาด้ วยอย่าง
หากผู้ใช้ มีประสบการณ์ ในการถอดรหัสความหมายจะทราบถึงความหมายระดับที่สอง (Secondary
Meaning) ที่ผ้ ูส่งแฝงมาด้ วยผ่านทางตัวข้ อ ความ (Text) การสื่อ สรกันด้ วยเนื ้อหาลักษณะดังกล่าว
แสดงให้ เห็นว่าทังผู
้ ้ สง่ และผู้รับต้ องมี ความสนิทชิดเชื ้อกันในระดับดีจนสามารถแสดงเนื ้อหาทํานอง
ประชดประชด กระแทกกระทันกั
้ นได้ ในทางตรงกันข้ ามความหมายดังกล่าวจะดูไม่สภุ าพและส่งผล
ต่อ ลักษณะการใช้ กับบุค คลภายใต้ ร หัสเชิ งสัง คมของไทยนันมี
้ เ รื่ อ งความอาวุโ ส (Seniority) และ
กาลเทศะในการสือ่ สารบางคําหรื อบางกิริยาออกไป ผนวกกับจุดประสงค์ของผู้สร้ างที่ม่งุ เน้ นไปยังกลุม่
ผู้ใช้ ที่มีความสนิทสนมระหว่างกันเป็ นทุนเดิมอยูแ่ ล้ วจนสามารถใช้ สติ๊กเกอร์ ไลน์เหล่านี ้ในการสื่อ สาร
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กันได้ โดยไม่เกิดความบาดหมางทางความสัมพันธ์ ระหว่างกันแต่อย่างใด ดังนันการวิ
้
เคราะห์การใช้
รหัสในการประกอบสร้ างสติ๊กเกอร์ ไลน์ชุดนี ้จึงเป็ นส่วนของการสานต่อและถนอมรักษาความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล (ดูภาพที่ 4.21) โดยผู้วิจัยต้ องยํ ้าอีกครัง้ หนึ่งว่ารู ปแบบความสัมพันธ์ ระหว่างผู้ทําการ
สือ่ สารนี ้อยูใ่ นบริ บทของเพื่อนหรื อบุคคลที่สนิทมากพอที่จะใช้ สติ๊กเกอร์ ไลน์เหล่านี ้ได้

ภาพที่ 4.21 เหล่าสติ๊กเกอร์ ไลน์ชุดหัวกลม ดุ๊กดิ๊ก
จากภาพที่ 4.21 มี ล ัก ษณะที่ ซํ า้ กัน คื อ ข้ อ ความ (Text) ทํ า หน้ า เป็ นตัว กํ า กับ ความหมาย
(Anchorage) และทํ า หน้ าที่ เ ป็ นตัว สาร (Message) รู ป แบบอัก ษรถู ก เข้ า รหัส แบบลายมื อ เขี ย น
(Handwriting) เพื่อ ให้ สอดคล้ องกับรู ปแบบตัวคาแรคเตอร์ ลักษณะถ้ อยคําเป็ นแบบภาษาพูดที่ส ั ้น
กระชับ เข้ าใจง่าย และไม่ต้องคํานึงถึงความถูกต้ องทางตัวสะกดตามหลักภาษา อนึ่ง ผู้วิจัยได้ ระบุวา่
สติ๊กเกอร์ ไลน์ชุดนี ้มีรูปแบบการแสดงสีหน้ าเพียงสามแบบหลัก ดังนั ้นการวิเคราะห์รหัสในส่วนของตัว
ภาพจึงต้ องมองไปที่รหัสของท่าทาง (Posture Code) ยิ่งขึ ้น รวมถึงรหัสไวยากรณ์ (ข้ อความ) ที่ผ้ วู ิจยั
มีความเห็นว่าเป็ นบริ บทที่สําคัญในการกําหนดนํ ้าหนักและทิศทางความหมาย สําหรับสติ๊กเกอร์ ไลน์
ชุดนี ้ผู้วิจัยยังคงใช้ วิธีการจําแนกแยกย่อยจากลักษณะเจตนาที่แฝงมากับภาพ ซึง่ จากการพิจารณา
แล้ วพบว่ามีหลากหลายรูปแบบ แต่อย่างไรก็ตามความหมายนั ้นสามารถแปรเปลีย่ นไปได้ ตามมุมมอง
ของผู้ใช้ (ผู้สง่ ) ที่สืบเนื่องมาจากบริ บททางการสื่อสารในแต่ละโอกาสต่าง ๆ นอกจากนี ้ผู้วิจัยของยํ ้า
เตื อ นในทัศ นะของผู้วิ จัยว่าสติ๊ กเกอร์ ไ ลน์ แ ต่ล ะตัวถูกสร้ างขึน้ มาเป็ น ส่วนหนึ่งของการสื่อ สารใน
โปรแกรมไลน์ (LINE Application) ดังนั ้นสติ๊กเกอร์ ไลน์ที่ถูกใช้ งานนั ้นต้ องมีการพึ่งพาบริ บทของการ
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สือ่ สารในแต่ละครัง้ และมีวตั ถุประสงค์ของการส่งเสมอไม่ว่าจะเพื่อปูทางให้ เกิดการสนทนา หรื อตอบ
กลับในเรื่ องราวที่สนทนาก่อนหน้ านัน้ หรื อส่งไปเสริ มข้ อความที่ผ้ สู ง่ พิมพ์ผา่ นแป้นอักขระก็ตาม
จากการพิจารณาสติ๊กเกอร์ ไลน์ทั ้ง 40 ตัวในชุดนี ้ผู้วิจยั สามารถแบ่งแยกตามเนื ้อหาได้ ทั ้งสิ ้น 4
กลุม่ ตามที่ปรากฏด้ านล่างและจะทําการวิเคราะห์การใช้ รหัสเป็ นลําดับไป
3.1 แสดงความหมายตรงตามคํา
3.2 แสดงการข่มขู่
3.3 แสดงการต่อว่า
3.4 แสดงการประชด เสียดสี และเยาะเย้ ย
แม้ มี ก ารจํ า แนกความหมายของสติ๊ กเกอร์ ไ ลน์ แ ล้ วก็ ต าม แต่ผ้ ูวิ จัย ต้ อ งยํ ้าอี ก ครั ง้ หนึ่งว่า
ความหมายของสติ๊กเกอร์ ไลน์ไม่สามารถแยกขาดจากกันได้ อย่างชัดเจน เนื่องจากความหลากหลาย
ทางความหมาย (Polysemy) สามารถบรรจุ ล งไปได้ ใ นภาพ ๆ เดี ย ว ผนวกกับ ความเป็ นปั จ เจก
(Individual) ของผู้ใช้ (ผู้สง่ ผู้รับ) ที่มีสทิ ธิ์ในการตีความได้ มากกว่าหนึง่ ความหมายตามทัศนคติของตน
ดังนันการจํ
้
าแนกทัง้ 4 กลุม่ ข้ างต้ นเป็ นเพียงความการพิจารณาจากลักษณะเด่นของความหมายของ
ผู้วิจัยเอง ทัง้ นีใ้ นแต่ละตัวสติ๊กเกอร์ ยงั สามารถคาบเกี่ยวและทับซ้ อนกันได้ มากกว่า 1 ความหมาย
อย่างเช่น
ที่ความหมายเกิ ดจากข้ อ ความที่สื่อ ความหมายอย่างตรงตามคํา คือ สอบถาม
อาการเจ็บจากสาเหตุใด ๆ แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถถูกมองเป็ นการเยาะเย้ ยได้ ในเวลาเดียวกัน
หากบริ บทมีการเปลีย่ นแปลงไป
ความหมายสามารถเป็ นไปได้ หลากทิศทาง ทั ้งการบอกกล่าวผ่านทางถ้ อยคํา การ
ตักเตือน หรื อแม้ แต่ถกู มองเป็ นการข่มขูก่ ็ได้ หากผู้ใช้ มีความประสงค์ที่จะให้ เป็ นไปตามความต้ อ งการ
หรื อบริ บททางการสือ่ สาร
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ที่นอกจากการสื่อ ความหมายตรงตามคํา คือ การสอบถามถึงสิ่งที่ถูกยืมไป ใน
ขณะเดียวกันก็สามารถถูกมองเป็ นการต่อว่าถึงความไม่ร้ ูจกั รับผิดชอบรวมถึงการเสียดสีในพฤติกรรม
บางอย่างของคูส่ นทนาและการขอร้ องให้ คืนสิง่ ๆ นั ้นกลับมาก็ได้

ที่สามารถใช้ แสดงความหมายในลักษณะเห็นดีเห็นงามเรื่ องใดเรื่ องหนึง่ หากมอง
ความหมายตามคํา แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถใช้ แสดงการประชดประชันได้ รวมถึงแสดงความเบื่อ
หน่ายหรื อเอือมระอาได้ จากสติ๊กเกอร์ ไลน์เพียงตัวเดียว
จากการอธิ บายข้ างต้ นนีก้ ็ เพื่อแสดงให้ เห็นว่าตัวสารและสัญญะที่ปรากฏในสติ๊กเกอร์ ไลน์
สามารถบิดเบือ น (Arbitrary) ไปตามความต้ อ งการของผู้ส่ง สารทังสิ
้ ้น เพราะผู้ส่งสารมี สิท ธิ์ ที่ จ ะ
เข้ ารหัสซํา้ อี กครั ง้ หนึ่งเมื่ อ ส่งสติ๊กเกอร์ ไ ลน์ เ ข้ าไปยังห้ อ งสนทนา (Chat room) และบริ บทของการ
สือ่ สารในขณะนันจะช่
้ วยกําหนดกรอบและนําทางการตีความของรับสาร ส่วนจะบรรลุเป้าประสงค์ตรง
ตามที่ผ้ สู ง่ ต้ องการหรื อไม่เป็ นเรื่ องของระดับความสามารถในการตีความหมายของทั ้งสองฝ่ าย
ต่อ ไปนีเ้ ป็ นการอธิ บายถึงการใช้ ร หัสในการประกอบสร้ างสติ๊ กเกอร์ ไ ลน์ โดยผู้วิจัยจะขอ
อธิบายการวิเคราะห์ไปทีละกลุม่ ตามที่ได้ จําแนกไว้ โดยเริ่ มต้ นจากสติ๊กเกอร์ ไลน์ที่มีเนื ้อหาตรงตามคํา
ดังที่ปรากฏในภาพที่ 4.22 แต่ทงั ้ นี ้ขอยํ ้าอี กครั ง้ ว่าความหมายสามารถมีได้ อ ย่างหลากหลายอย่าง
(Polysemy) และแปรเปลีย่ นหรื อทับซ้ อนกับความหมายอื่นได้ ในเวลาเดียวกัน
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ภาพที่ 4.22 การใช้ รหัสของสติ๊กเกอร์ ไลน์ชุดหัวกลมดุ๊กดิ๊กในระยะสานต่อและถนอมรักษา
ความสัมพันธ์ ภาพที่ 1
จากภาพที่ 4.22 เห็นได้ ว่าผู้สร้ างใช้ ธรรมเนียมปฏิบตั ิของสังคมที่สะท้ อนถึงคามเป็ นไทยและ
ลักษณะของการนอบน้ อมด้ วยการกล่าว “ขอบคุณ” ที่ปรากฏในรู ปข้ อความที่เกิดจากรหัสไวยากรณ์
(Language Code) ซึ่งนอกจากทําหน้ าที่เป็ นตัวสาร (Message) ที่สําคัญของภาพแล้ วยังทําหน้ าที่
กํ ากับความหมายของการแสดงสัญลักษณ์ (Symbol) ด้ วยการไหว้ ที่เกิ ดจากรหัสท่าทาง (Posture
Code) และรหัส ของประเพณี ไ ทย เพราะในสัง คมไทยนัน้ การไหว้ ส ามารถใช้ ได้ ใ นหลากกรณี ทั ้ง
ทักทายผู้ท่ีอาวุโสกว่า การขอโทษ การขอร้ อง การแสดงความเคารพต่อ ภิกษุ หรื อ สิง่ ที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ทาง
ความเชื่อ ดังนันการมี
้
คําว่า “ขอบคุณนะ” ปรากฏขึ ้นจึงทําให้ ความหมายของการไหว้ ชดั เจน ในส่วน
ของสีหน้ าเข้ ารหัสด้ วยเส้ นวงกลมแทนส่วนของศีรษะ เส้ นโค้ งหงาย “⌣” แทนปากยิ ้ม จุดสีดํา “●”
แทนดวงตาแสดงอารมณ์ดีภายใต้ รหัสการแสดงสีหน้ า (Facial Expression Code) เพื่อสื่อถึงอารมณ์
ดี มีความสุข และแสดงควบคูก่ บั การกล่าวขอบคุณอย่างเป็ นมิตร

เช่ น เดี ย วกับ
ที่ แ สดงรหัส ของท่า ทางด้ วยการพนมมื อ เป็ น Representational
Code ด้ วยรหัสเชิงวัฒนธรรมของไทย (การไหว้ ) แต่ที่แตกต่างคือ มุมภาพกว้ างจึงเห็นส่วนของขาที่
ประกอบจากลายเส้ นจําลองท่าคล้ ายการคุกเข่าหรื อไถลตัวมาไหว้ พร้ อมด้ วยข้ อความคล้ ายการรับคํา
จากคู่สนทนา “จ๊ ะแม่” จุดนี ้มีความน่าสนใจที่ผ้ สู ร้ างนําคําว่า “แม่” มาใช้ ซึ่งเห็นได้ ว่าผู้สง่ เองสามารถ
นําไปใช้ กับบุคคลที่เป็ นมารดาจริ ง ๆ หรื อคู่สนทนาที่มีการเปรี บเปรยเป็ นดัง่ แม่ก็ได้ ด้วยลักษณะของ
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การยกย่องให้ สงู กว่า แต่ทงนี
ั ้ ้ข้ อความดังกล่าวจะแสดงถึงการน้ อมรับโดยแท้ หรื อเป็ นเพียงการประชด
ประชันนันขึ
้ ้นอยูก่ บั ผู้ใช้ สถานการณ์และบริ บทในเวลานัน้ ๆ

สติ๊กเกอร์ ไลน์ นีใ้ ช้ ลกั ษณะของการตั ้งคําถาม (Question) เพื่อเป็ นดังคําอุทานโดยใช้
รหัสตัวสารเชิงเสมือ น (Analogical Message Code) ด้ วยคําว่า “โห...” ประกอบสร้ างข้ อความด้ วย
รหัสไวยากรณ์ ภาษาไทย มาพร้ อมรหัสท่าทาง (Posture) เอามื อ ปิ ดปากเสมื อ นอาการตกใจ ทั ้งนี ้
ความหมายสามารถประยุกต์ ไปใช้ ในการเยาะเย้ ยได้ ในขณะเดียวกัน แล้ วแต่การตีความของผู้ ส่ง
เช่นเดียวกับ
ที่ใช้ ข้อความแบบคําถามแต่มีความชัดเจนว่าด้ วยเครื่ องหมายทางภาษา (?)
สอดรั บ กับ สีห น้ า ที่ เ รี ย บเฉย ท่า ทางของความสงสัย ด้ ว ยการเอี ย งศี ร ษะและมื อ ไผ่ ห ลัง ในด้ า น
ความหมายนันสามารถใช้
้
ได้ ทงแสดงความสงสั
ั้
ยและเป็ นการถามเพื่อยํ ้าเตือนความแน่ใจของฝั่ งผู้รับ
สาร

มีรหัสท่าทางด้ วยกางแขนออกทั ้งสองข้ างใบหน้ ายิ ้มแย้ มคล้ ายแสดงความภูมิใจมาพร้ อม
กับข้ อความเพื่อกระชับและขยายความหมายไปพร้ อม ๆ กัน ทังนี
้ ้ผู้สง่ สามารถใช้ สติ๊กเกอร์ ไลน์ ตัวนี ้
เพื่อเป็ นการแสดงความชื่นชมตนเองก็ได้ แตกต่างกับ
ที่ใช้ ในการชื่นชมบุคคลอื่น นอกจาก
รหัสสีหน้ าและท่าทางแล้ วผู้สร้ างยังใช้ รหัสตัวสารเชิ งตรรกลักษณ์ (Digital Message Code) สร้ าง
ความหมายหมายให้ กับวัตถุที่เกิ ดจากการใช้ รหัสตัวสารเชิ งเสมื อ น (Analogical Message Code)
สร้ างลายเส้ นคล้ ายรู ปดาว “✨” เพื่อแทนแรงกระทบจากการปรบมือและรหัสไวยากรณ์สร้ างคําว่า
“แปะ” รวมถึงข้ อความที่อยูด่ ้ านบนศีรษะแสดงถึวความนึกคิด
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แสดงความหมายถึ ง การขอโทษเพื่ อ เป็ นการรั ก ษาความสัม พัน ธ์ ไ ว้ โดยที่ ผ้ ูวิ จั ย มี
ความเห็นว่าการใช้ สติ๊กเกอร์ ไลน์ตวั นี ้มีความเหมาะสมกับคูส่ นทนาที่มีวยั วุฒิใกล้ เคียงกัน เพราะรหัสสี
หน้ าและท่าทางนัน้ แสดงออกอย่างเป็ นกันเอง นอกจากนี ้ยังมีข้อ ความตามหลังว่าขอโทษ (รู้ สึกผิด
มากๆ) ที่สามารถมองเป็ นการขยายความให้ แก่คําขอโทษหรื อมองเป็ นคํากึ่งประชดก็ได้

เนื ้อหาของสติ๊กเกอร์ น์ทั ้งสองตัวนี ้ใกล้ เคียงกันคือการแสดงอารมณ์กลัว แต่
ด้ วยสีหน้ าที่นิ ้มแย้ มซึง่ สามารถมองเป็ นความกลัวที่ไม่ได้ จริ งจังและแสดงออกเชิงตลกขบขันก็ได้ ในส่ง
ของท่าทางนันมี
้ การเข้ าหรัวี่แตกต่างออกไป โดย
ใช้ ท่าคล้ ายกําลังยกแขนขึ ้นมาปิ ดตาเพื่อ
ไม่มองภาพที่น่ากลัว พร้ อคําอุทานเสริ มบทจากรหัสตัวสารเชิงเสมือนว่า “อุ๊ย” แสดงความตกใจหรื อ
ประหลาดใจ ในขณะที่

ท่ายกแขนและเอนไปข้ างหลังคล้ ายอาการของความตกใจกลัว

ใช้ สญ
ั รูป (Icon) ผสมผสานกับรหัสของสี (Color Code) นํ ้าตาลแทนตัวกระเป๋ าสตางค์และ
สีเขียวแทนธนบัตรแบบ 20 บาท (แบงค์ยี่สิบ) จากระบบสีในธนบัตรประเทศไทย ทั ้งนี ้ยังคงปรากฏ
ข้ อ ความที่ประกอบสร้ างจากรหัสไวยากรณ์ ที่ แฝงการออกคํา สัง่ ให้ ดูเงิ น หรื อ แฝงเจตนาเรี ย กร้ อง
ความเห็นใจก็ได้ โดยเห็นได้ วา่ ข้ อความนาติ๊กเกอร์ ไบน์นี ้แยกเป็ นสองส่วนคือ “ดูเงินเราด้ วย” ที่ปรากฏ
ด้ านบน และ “เหลือ 20” อยู่บริ เวณกระเป๋ าเงินและมีเส้ นตรงชีอ้ อกมาจากธนบัตรเพื่อเป็ นการกํากับ
ความหมายด้ วยข้ อความอีกด้ วย

สติ๊ ก เกอร์ ไลน์ ตัว นี ใ้ ช้ รหั ส มุ ข ตลก (Gag Code) ของความขัด แย้ ง (The Reverse)
ระหว่างภาพกับข้ อความโดยมช้ คําว่า “ไม่วา่ ง” แต่แสดงท่าทาง (Posture) การนอนพักผ่อนอย่างสบาย
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ใจด้ วยท่านอนไขว้ ห้างมือ สอดไว้ ใต้ ศีรษะ และยังใช้ เส้ นรหัสการ์ ตูน (Cartoon Code) สร้ างโค้ ง เป็ น
Action Line บริ เวณปลายเท้ ากระดิก ในขณะเดียวกันผู้สง่ สามารถส่งไปเพื่อปฏิเสธบางสิ่งบางอย่าง
จากคูส่ นทนาก็ได้ และความหมายยังสามารถผันแปรไปตามความต้ องการของผู้ใช้ ซงึ่ ไม่สามารถยืนยัน
อย่าแน่ถึงความตายตัวของการใช้ งาน
ใช้ รหัสสี (Color Code) เทาเข้ มแทนแสงเงาที่ตกกระทบเพื่อเสริ มความเคร่ งขรึ มจริ งจัง
ใช้ ข้อ ความที่แฝงการออกคําสัง่ โดยประกอบสร้ างจากรหัสไวยากรณ์ (Language Code) เห็นได้ ว่า
ข้ อความนันมี
้ เพียงคําว่า “เดี๋ยวนี ้” ลอย ๆ ขึ ้นมาสะท้ อนถึงการเปิ ดกว้ างของผู้สร้ างที่ให้ ผ้ ใู ช้ นําไปใช้ ใน
สถานการณ์ ได้ หลากหลาย ทังนี
้ ้ผู้สง่ สามารถมองสติ๊กเกอร์ ไลน์ตวั นี ้เป็ นการข่มขูก่ ับได้ ซงึ่ ความหมาย
สามารถผันแปรไปตามความต้ องการของผู้ใช้ เอง
ต่อไปนี ้เป็ นการอธิบายถึงการใช้ รหัสประกอบสร้ างสติ๊กเกอร์ ไลน์ที่แฝงการข่มขู่ (ดูภาพ 4.23)
ผ่านทางข้ อความ

ภาพที่ 4.23 เหล่าสติ๊กเกอร์ ไลน์ที่แสดงแฝงลักษณะของการข่มขู่
ซึง่ ยังคงแสดงถึงการใช้ รหัสทางไวยากรณ์ (Language Code) ประกอบสร้ างร่วมกับรหัสอื่น ๆ
เช่นเดิมดังโดยจะขออธิบายการใช้ รหัสดังต่อไปนี ้

เห็นได้ ว่าข้ อ ความทําหน้ าที่เป็ นตัวสารสําคัญในการสื่อ ความหมายของสติ๊กเกอร์ ไลน์
นอกจากการข่มขู่แล้ วตัวถ้ อยคํายังแสดงถึงการให้ คํามั่นสัญญาได้ อีกด้ วยสอดรับกับรหัสท่าทางที่ใช้
มือยื่นออกมาแสดงความหมายได้ สองอย่างคือ หนึง่ แทนการยื่นข้ อเสนอให้ อีกฝ่ าย และสองยื่นมือเพื่อ
รอรับเงินเป็ นค่าปิ ดปากไม่แพร่ งพรายความลับนั ้น ๆ ซึง่ ประเด็นของความหมายที่หลากหลายั ้นขึ ้นอยู่
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กับมุมมองและการนําไปใช้ ของผู้สง่ เช่นเดียวกับ
ที่แม้ ข้อความดูเป็ นเพียงคํากล่าวปกติ
แต่สามารถแฝงได้ ทงการข่
ั้
มขู่ ตักเตือน และต่อว่าได้ ซงึ่ แล้ วแต่มุมมองของผู้ใช้ เช่นเดิม ด้ วยรหัสสีหน้ า
และท่าทางที่ไม่ได้ บ่งบอกความหมายเท่าใดนัก ดังนันตั
้ วสารที่บ่งบอกความหมายจึงตกอยู่ที่รหัส
ไวยากรณ์ที่ประกอบสร้ างถ้ อยคํามาเพื่อกํากับตัวภาพสติ๊กเกอร์ ไลน์
การอธิ บายต่อไปนี ้เป็ นสติ๊กเกอร์ ไลน์ที่มีลกั ษณะแฝงการต่อว่า (ภาพที่ 4.24) คู่สนทนาผ่าน
ทางข้ อความ ซึง่ ผู้วิจยั ต้ องยํ ้าอีกครัง้ หนึง่ ว่าจุดประสงค์ของผู้สร้ างนั ้นมุ่งเน้ นผู้ใช้ ที่เป็ นคนสนิทกัน

ภาพที่ 4.24 เหล่าสติ๊กเกอร์ ไลน์ในที่แฝงการต่อว่าผ่านทางข้ อความ
ฉะนัน้ การส่ง ข้ อ ความในลัก ษณะนี จ้ ึง มิ ใ ช่ก ารต่อ ว่าเพื่อ ให้ เ กิ ด ความเสีย หายหรื อ เกิ ด รอยร้ าวใน
ความสัมพันธ์ แต่อ ย่างใด แต่เป็ นเพียงการต่อ ว่าเชิ งตลกหรื อ สนุกสนานในลักษณะของการจิ ก กัด
ระหว่างบุคคล ทัง้ นีผ้ ้ ูทําการสื่อ สารทัง้ สองฝ่ ายต้ อ งเข้ า ใจบริ บ ทร่ วมกันอย่า งมากเพราะจากการ
พิจ ารณาสติ๊กเกอร์ ไลน์ เ หล่านี พ้ บว่าถ้ อ ยคํา ที่ นํามาใช้ นัน้ ไม่ใช่ การต่อ ว่า โดยตรง แต่ใช้ วิธีการให้
ความหมายลําดับที่สองทําหน้ าที่ในการต่อความออกไป ซึง่ ถ้ าผู้รับไม่สามารถความหมายที่ซอ่ นเร้ นอยู่
ได้ นนข้
ั ้ อความในสติ๊กเกอร์ ไลน์เหล่านี ้จะมีเพียงความหมายตรงเท่านัน้ นอกจากนี ้จากการสังเกตใน
สติ๊กเกอร์ ไลน์ยงั พบอีกว่าผู้สร้ างใช้ สญ
ั ญะประเภทต่าง ๆ เข้ ามาร่ วมในการสื่อความหมายให้ ชัดเจน
ยิ่งขึน้ แต่ยังคงมี ตัวอักษรที่ประกอบสร้ างจากรหัสไวยากรณ์ ภาษาไทย (Language Code) เป็ นตัว
เนื ้อหาสาระหลักดังเดิม โดยผู้วิจยั จะขออธิบายการใช้ รหัสดังต่อไปนี ้
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เมื่อถอดรหัสจากตัวภาพและข้ อความแล้ วนันสามารถเห็
้
นถึงรหัสของมุกตลก
(Gag Code) ของความขัดแย้ ง (Reverse) ที่ผ้ สู ร้ างนํามาเสริ มในภาพเพื่อให้ ขัดกันระหว่างการสวม
บทเป็ นเจ้ าหนี ้แต่ต้องแสดงท่าทางอย่างเรี ยบร้ อยผ่านรหัสท่าทาง (Posture Code) เมื่อไปทวงสิง่ ใดสิ่ง
หนึ่งจากอีกฝ่ ายและเป็ นการแฝงการต่อว่าทางอ้ อมรวมถึงการตักเตือนไม่ให้ ละเลยในการส่งคืนสิ่งใด
สิง่ หนึง่ ที่ผ้ รู ับยืมไป

ข้ อความที่ปรากฏขึ ้นี ้สามารถแดงเจตนาที่แฝงมาได้ อย่างหลากหลายแล้ วแต่
มุมมองของผู้สง่ ที่แปรเปลีย่ นไปตามบริ บท นอกจากเป็ นการต่อว่าแล้ วยังแสดงความรู้ สึกประหลาดใจ
ได้ ในระดับหนึ่ง เห็นได้ ว่ารหัสท่าทาง (Posture Code) ช่วยเสริ มอารมณ์ ในตัวภาพที่ใช้ เส้ นโค้ งสร้ าง
แขนที่กําลังยกขึ ้นมาไว้ บริ เวณคางขณะที่ใบหน้ าหันมองแสดงความประหลาดใจและแฝงการต่อว่า

นอกจากการต่อ ว่าแล้ วปะปนกับ ความรู้ สึก ของความรํ าคาญและหรื อ เบื่อ
หน่ายคูส่ นทนาจึงใช้ ข้อความที่แฝงการไล่ทางอ้ อมไปด้ วย ในส่วนของรหัสสีหน้ านันแสดงความรู
้
้ สึกอา
รมร์ ดีด้วยรอยยิ ้มจะสามารถอนุมานได้ วา่ การไล่นี ้ไม่ใช่การไล่ด้วยความโมโหแต่เป็ นการไล่อย่างสุภาพ
แต่ใช้ ถ้อยคําตรง ๆ ที่สามารถมองเป็ นความตลกขบขันได้ มาพร้ อมรหัสท่าทาง (Posture Code) ด้ วย
รหัสภาษามือชี ้นิ ้วไปด้ านหนึง่ เพื่อแนะนําทางที่ไปให้ คสู่ นทนา

เห็นได้ อย่างชัดเจนว่าความหมายที่แฝงมานัน้ เป็ นลักษณะของการต่อ ว่าและ
ออกคําสัง่ ให้ อี กฝ่ ายรู้ จัก ความเกรงใจซึ่ง ตัว สาระสํา คัญยัง คงอยู่ที่ รหัสไวยากรณ์ ที่ป ระกอบสร้ าง
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ข้ อความ ในประเด็นของการใช้ งานนี ้จึงเป็ นไปในลักษณะของการทิ ้งทวนด้ วยสติ๊กเกอร์ ไลน์นี ้ก่อนการ
สนทนาจะยุติลงเพื่อให้ ผ้ รู ับเข้ าใจถึงความต้ องการของผู้สง่

ในส่วนของข้ อความนั ้นปรากฏอยู่สองส่วนคือเหนือศีรษะแสดงการนึด คิดแม้
ข้ อความที่แสดงออกมาในรูปประโยคบอกเล่าแต่เมื่อมองความหมายให้ ลกึ ลงไปนันจะพบว่
้
าเป็ นการ
ต่อว่าพฤติกรรมที่ผ้ รู ับทําเลียนแบบผู้สง่ ในเดียวกันยังเป็ นการแฝงเจตนาเสียดสีให้ เกิดความรู้สกึ อาย
ในฝั่ งผู้รับก็ได้ ข้ อความ ส่วนอีกจุดหนึ่งอยู่บริ เวณปากและผู้สร้ างใช้ รหัสการ์ ตูนสร้ างเส้ นตรงระหว่าง
ข้ อความกับตัวภาพเพื่อแทนเสียงพูดว่า “งงจัง” พร้ อมด้ วยท่าทางช่วยเสริ มไปกับอารมร์ ในภาพ

ถื อ ได้ ว่าสติ๊กเกอร์ ไลน์ สองตัวนี ้ใช้ ลกั ษณะของตัวภาพที่ซํ ้ากัน
โดยใช้ รหัสสีหน้ าที่เรี ยบเฉยผนวกกับท่าทางของความสงสัยด้ วยการเอียงศีรษะมือไผ่หลัง และขยาย
คามด้ วยข้ อความด้ านบนศีรษะเสมือ นกับการกําลังนึกคิดด้ วยความสงสัยด้ วยประโยคคําถามที่นํา
เครื่ อ งหมาย “?” มาช่วย เมื่ อ อ่านข้ อ ความทังสองแล้
้
วจะเห็ นถึ งการต่อ ว่าและกระทบกระเที ย บคู่
สนทนาซึ่งการนําไปใช้ นนแล้
ั ้ วแต่สถานการณ์ นอกจากนี ้ยังเห็นบริ บทว่าทําให้ ความหมายเปลี่ยนไป
อย่างคําว่า “แม่” ไม่ได้ กล่าวถึงบุคคลที่เป็ นมารดาแต่กําลังกล่าวถึงพฤติกรรมในการออกคําสัง่ เหมือน
แม่สงั่ ลูก

สติ๊กเกอร์ ไลน์ทั ้ง 6
ตัวนี ้ใช้ รูปประโยคคําถามโดยนําเครื่ องหมาย “?” มาใช้ ท้ายข้ อความเช่นเดิม แต่เป็ นลักษณะคําถามที่
ไม่ได้ ต้องการคําตอบเสมอไปและเป็ นการต่อว่าคู่สนทนาผนวกกับสีหน้ าและอิริยาบถที่แตกต่างกัน
ออกไปในแต่ละสถานการณ์ อย่าง
ใช้ ท่ามื อ ไผ่ห ลังแต่ไม่ ไ ด้ เอี ยงศีร ษะและใช้ ใบหน้ า อี ก
รูปแบบหนึง่ หากเปรี ยบเทียบการลักษณะคาแรคเตอร์ ด้านบน นอกจานี ้ข้ อความยังใช้ ลหั ษณะของการ
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เล่นกับคําพ้ อ งเสียงที่บริ บททําให้ เกิ ดความหมายแฝงคือ “เผือ ก” ที่ไม่ได้ หมายถึงพืยชนิดหนึ่ง แต่
หมายถึงการการ “เสือก” หรื อพฤติกรรมที่เข้ าไปจุ่นจ้ านเรื่ องของคนอื่น เช่นเดียวกับ
ที่แวดง
สีหน้ าแบบเดียวกันแต่ใช้ ท่าทางด้ วยการเอามือทั ้งสองข้ ามจับหน้ าที่เพื่อแสดงสอดรับกับข้ อความที่ว่า
“กินช้ างมาเหรอ” เมื่อพิจารณาในข้ อความสามารถพบถึงลักษณะของการเปรี ยบเทียบแบบกล่าวเกิน
จริ งโดยใช้ ช้างมาเป็ นตัวอุปมาอุปไมยระหว่างขนาดตัว (ช้ าง) กับปริ มาณอาหารที่กิน ดังนั ้นสติ๊กเกอร
ไลน์ตวั นี ้จึงสามารถใช้ ในการต่อว่าอีกฝ่ ายหนึง่ เกี่ยวกับรูปร่างและลักษระการกินจุก็ได้

เห็นได้ ว่าในภาพนี ้ผู้สร้ างใช้ รหัสของสี (Color Code) เทาเข้ มเข้ ามาช่วยแทนเงา
มืดที่ตกกระทบลงมาพร้ อมใบหน้ าที่ยิ ้มซึง่ แสดงถึงความมีเล่นยั บางประการกับท่าทางที่นําเสนอเป็ น
การซ้ อนตัวหลังผนังแต่ยื่นใบหน้ าและมือออกมาจับไว้ พร้ อมข้ อความที่เป็ นคําถามแต่แฝงทั ้งการต่อว่า
และความรู้สกึ หวาดระแวงไปพร้ อมกัน ซึง่ ผู้วิจยั มีความเห็นว่าอารมณ์จองสติ๊กเกอร์ ไลน์นี ้แสดงเพื่อ ให้
เกิดความตกลขบขันมากกว่าแสดงความหวาดระแวงจริ ง ๆ

เช่นเดียวกันสติ๊กเกอร์ ไลน์ นี ้ที่ใช้ ข้อ ความด้ วยประโยคคําถามแต่มิได้ แสดงถึง
ความต้ อ งการคําตอบ และเป็ นการแฝงการต่อ ว่าที่สามารถใช้ กับผู้รับที่มีพฤติกรรมสิ ้นเปลือ งทาง
การเงินรวมถึงลักษณะนิสยั ที่เกี่ยวข้ องกับการเงิน มาพร้ อมกับท่าทางที่ยกมือขึ ้นไว้ บริ เวณคาง เอียง
ใบหน้ าแสดงความสงสัยที่เกิดขึ ้น

ชัด เจนว่า ข้ อ ความนี แ้ ฝงเจตนาของการต่อ ว่าและสามารถแสดงความรู้ สึก
รํ าคาญกับการสัง่ หรื อออกคําสัง่ หรื ออาการเรื่ องมากของคู่สนทนาโดยใช้ ลกั ษณะของคําถามที่ไม่ได้
ต้ องการคําตอบแต่อย่างมด มาพร้ อมท่าทางที่ยกมือขึ ้นระดับอกทั ้งสองข้ างเสมือนการผายมือไปยังสิ่ง
ที่ต้องทํา นอกจากนี ้เห็นถึงการใช้ รหัสการ์ ตูนสร้ างเส้ นโค้ งสองเส้ นข้ างใบหน้ าแทนอาการที่หนั หน้ ามา
กล่าวคํา
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นอกจากความหมายที่แฝงการต่อว่าแล้ วยังสามารถแสดงถึงความแดกดันที่ผ้ ู
ส่งมีต่อผู้รับ รวมถึงใช้ ในการเตือนสติได้ ในเวลาเดียวกัน ด้ วยรหัสของสีหน้ าที่คล้ ายคลึงกับตัวอื่น ๆ
ดังนั ้นรหัสที่ต้องให้ ความสนใจมากยิ่งขึ ้นคือรหัสท่าทาง (Posture Code) ที่แสดงท่านอนเอกเขนก ใช้
มื อ ทัง้ สองข้ างสอดใต้ ศีร ษะ ขาไขว้ ห้าง มี เส้ นโค้ งจากรหัสการ์ ตูนแทนการกระดิก เท้ า พร้ อมด้ วย
ข้ อความที่เป็ นประโยคคําถามโดยใช้ เครื่ องหมาย “?” มาเสริ มประกอบสร้ างจากรหัสไวยากรณ์เพื่อทํา
หน้ าที่กํากับความหมายของสติ๊กเกอร์ ไลน์ เมื่ออ่านข้ อความแล้ วจะพบว่ายังคงเป็ นคําถามที่ไม่ต้องการ
คําตอบแต่เป็ นการต่อว่าและตักเตือนในเวลาเดียวกัน
นอกจากนีผ้ ้ ูวิจัยยังพบสติ๊กเกอร์ ไ ลน์ ที่แ ฝงการต่อ ว่าโดยนําสัญญะประเภทสัญ รู ปเข้ า มา
ประกอบ (ภาพที่ 4.25) ในตัวภาพเพื่อเป็ นส่วนเสริ มในการขยายความหมายให้ ชดั เจนยิ่งขึ ้นดังต่อไปนี ้

ภาพที่ 4.25 เหล่าสติ๊กเกอร์ ไลน์ที่แฝงการต่อว่าและใช้ สญ
ั รูปเป็ นส่วนประกอบสร้ าง
จากภาพ 4.25 เห็นได้ ว่าสติ๊กเกอร์ ไลน์ทั ้ง 6 ตัวมีสว่ นประกอบของสัญญะแบบสัญรูป (Icon)
มาเป็ นส่วนประกอบ :7j’จากการพิจารณาทําให้ พบว่าสัญรู ปที่ปรากฏนี ้ไม่ได้ ใช้ เพียงความหมายจาก
ความเหมือนอย่างเดียว แต่สญ
ั รู ปนี ้ยังใช้ เป็ นภาพแทนของสิ่งอื่นได้ ในเวลาเดียวกัน นอกจากนี ้ยังพบ
ถึงลักษณะของการใช้ ข้อความกํากับความหมายตัวภาพดังเดิม โดยผู้วิจัยจะขออธิบายการใช้ รหัสใน
การประกอบสร้ างดังต่อไปนี ้
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ภาพที่ 4.26 การใช้ รหัสของสติ๊กเกอร์ ไลน์ชุดหัวกลมดุ๊กดิ๊กในระยะสานต่อและถนอมรักษา
ความสัมพันธ์ ภาพที่ 2
ภาพนี ้ทังรหั
้ สไวยากรณ์และสัญรูปทําหน้ าที่อย่างสนับสนุนกันโดยอาศัยความเหมือนของปลา
ทําให้ เกิดความหมาย แต่เมื่ออ่านข้ อความทําให้ ปลามีความหมายโดยนัย (Connotation) ทันทีเพราะ
ปลาได้ กลายเป็ นภาพแทน (Representation) ของวัตถุดิบที่ทานแล้ วจะช่วยบํารุงสมองและทําให้ เกิด
ความเฉลียวฉลาด นอกจากหากผู้รับมีประสบการณ์ในการตีความหมายสามารถเข้ าใจได้ ทนั ทีว่าเป็ น
การกล่าวแบบเสียดสีผา่ นถ้ อยคําที่กํากับภาพ

ใช้ สญ
ั รู ปของดอกไม้ ด้วยรหัสตัวสารเชิ งเสมื อน (Analogical Message Code)
ทั ้งรู ปร่ างและสีสนั แต่เมื่ออ่านข้ อความที่เข้ ารหัสด้ วยไวยากรณ์ ภาษาไทยแล้ วจะพบถึงความหมายที่
แฝงมากับถ้ อยคําซึง่ สามารถกลายเป็ นคําด่าที่คอ่ นข้ างหยาบคาย (อีดอก) ซึง่ ผู้วิจยั มองว่าการการสื่อ
ความหมายแฝงดังกล่าวนีผ้ ้ ูสง่ ผู้รับต้ องมี ความสนิทสนมกันในระดับหนึ่งที่ไม่ได้ ก่อความบาดหมาง
และสามารถกลายเป็ นเรื่ องสนุกสนานไปได้ แต่อ ย่างไรก็ ตามความหมายอย่างแปรเปลี่ยนไปตาม
บริ บทของผู้ใช้ และการสือ่ สารแต่ละครัง้ ก็ได้

สติ๊กเกอร์ ไลน์ ทงสองตั
ั้
วนี ้มีการใช้ สญ
ั รู ปผ่ารู ปทรงและสีสนั ที่อ าศัย
รหัสตัวสารเชิงเสมือน (Analogical Message Code) สร้ างรู ปเผือกขึ ้นมาเพื่อแสดงความหมายแฝงที่
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เป็ นการต่อ ว่า “เสือ ก” ที่ พ้ อ งเสีย งกับ เผื อ ก ทัง้ นี ย้ ัง เห็ น ถึ ง การใช้ ร หัส ของสีห น้ า และท่า ทางจาก
สติ๊กเกอร์ ไลน์ทงสองอย่
ั้
างภาพซ้ ายท่าทาง (Posture) ของการวิ่งมาและกล่าวคําในลักษณะของการ
เข้ ามาแย่งเผือกซึง่ สื่อความหมายถึงการวิ่งเข้ าไปยุ่มย่ามเรื่ องของบุคคลอื่น และภาพขวาที่ใช้ ท่าทาง
การนัง่ ทับของตนเองขณะทางเผือกอย่างเอร็ ดอร่อยเพื่อสือ่ ถึงความสนุกสนานหรื อรู้สกึ ดีเมื่อได้ ยมุ่ ย่าม
เรื่ องของชาวบ้ าน

ปรากฏสิ่งมีชีวิตนอกจากมนุษย์ขึ ้นอีกจุดคือสุนขั ที่ใช้ รหัสตัวสารเชิงเสมือน
(Analogical Message Code) ประกาอบสร้ างจากลายเส้ น และใช้ รหัสการ์ ตูนสร้ างเส้ นตรงแทนเสียง
เห่า ในส่วนของมนุษย์นนมี
ั ้ รหัสของการแสดงสีหน้ าแบบที่เคยปรากฏมาแล้ วและใช้ รหัสท่าทางผ่าน
รหัสภาษามือที่ใช้ การชี ้นิ ้วออกคําสัง่ ผนวกกับรหัสไวยากรณ์ประกอบสร้ างข้ อความด้ วยลักษณะภาษา
พูด ทังนี
้ ้เพราะบริ บทของตัวสติ๊กเกอร์ ไลน์สง่ ผลให้ คําว่า “เห่า” เปลี่ยนไป เพราะมิได้ หมายถึงอาการ
เปล่งเสียงของสุนัขแต่หมายถึงลักษณะ “ดีแต่พูด” ของคนที่ผ้ ูสร้ างเข้ ารหัสด้ วยการเปรี ยบเทียบใน
ลักษณะต่อว่าทางอ้ อมอย่างเจ็บแสบ

เฉกเช่นเดียวกับ
ที่ผ้ สู ร้ างได้ ใช้ สญ
ั รู ปของเครื่ องแบบที่อิงรหัสของเครื่ องแต่งกาย
(Clothes Code) ตามความเหมือนกับดัชนีที่แสดงความเป็ นเหตุเป็ นผลระหว่างชุดครุ ยกับการ “จบ”
(การศึกษา) ซึ่งผู้สร้ างใช้ ลกั ษณะของตลกเล่นคํา (Punch) เพื่อให้ เกิดความหมายที่ซ้อนลงไประหว่าง
เรี ยนจบกับจบปั ญหา แต่ในขณะเดียวกันผู้ใช้ เองก็สามารถใช้ ในการสอบถามในบริ บทของการศึกษาก็
ได้ ซงึ่ สะท้ อนให้ เห็นว่าสติ๊กเกอร์ ไลน์นี ้มีความหลากหลายทางความหมาย (Polysemy) ที่สามารถไหล
ไปตามความต้ องการและบริ บทของการสือ่ สาร
การอธิบายต่อไปนี ้เป็ นสติ๊กเกอร์ ไลน์ที่มีลกั ษณะของการแฝงการเยาะเย้ ย เย้ นหยัน และเสียด
สี (ภาพที่ 4.27) คูส่ นทนาผ่านทางข้ อความ อย่างไรก็ตามลักษณะความหมายที่แฝงมานี ้สามารถ
แปรเปลีย่ นไปตามแต่ผ้ ใู ช้ งานแต่ละคน
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ภาพที่ 4.27 เหล่าสติ๊กเกอร์ ไลน์ที่แสดงเนื ้อหาเยาะเย้ ย เย้ ยหยัน และเสียดสี
จากภาพที่ 4.27 ยังคงเห็นถึงการผสมผสานระหว่างสือ่ ภาพและอักษร โดยตัวเนื ้อหาสาระของ
สติ๊กเกอร์ ไลน์ยงั คงอยูท่ ี่ข้อความเป็ นสําคัญ เนื่องด้ วยตัวภาพมีลกั ษณะการแสดงสีหน้ าที่คล้ ายกันและ
สื่อความหมายได้ เพียงระดับหนึ่งเท่านัน้ ตัวข้ อความที่ประกอบสร้ างด้ วยรหัสไวยากรณ์ (Language
Coed) จึงเข้ ามาทําหน้ าที่เป็ นทังตั
้ วกํากับและตัวสารไปพร้ อมกัน และผู้วิจยั จะอธิบายการใช้ รหัสดังนี ้

ข้ อความยัง คงรู ปแบบของคพถามที่ใช้ เครื่ องหมาย “?” ตามท้ ายข้ อความ และ
เป็ นคํ า ถามที่ ไม่ ต้ อ งการคํ าตอบเสมอไป แต่เ ป็ นการถามที่ แ ฝงการเย้ ย หยัน คู่ส นทนาเพื่อ ให้ เกิ ด
ความรู้ สกึ หมันใส้ เพราะสีหน้ าที่แสดงนันมรอยยิ
้
้มจากเส้ นโค้ งเสมือนความมัน่ ใจขณะกล่าวคําผนวก
กับท่ายืนเอามือไผล่หลังทํานองไม่ได้ ร้ ู สึกถึงผลกระทบใด ๆ โดยสติ๊กเกอร์ ไลน์ตวั นี ้ต้ องพึง่ พิงกับบริ บท
ทางการสือ่ สารที่ผ้ สู ง่ สามารถใช้ แสดงกลับไปเมื่อถูกต่อว่าหรื อส่งไปเพื่อแสดงความสะใจก็ได้

ทังรู้ ปทรงศีรษะ (Head) และสีหน้ า (Facial Expression) ที่ยิ ้มแย้ มมีการเข้ ารหัส
แบบเดียวกับสติ๊กเกอร์ ไลน์ในลักษณะเดียวกัน ส่วนที่แตกต่างจึงกลายเป็ นส่วนของรู ปร่ าง (Body) ที่
ประกอบสร้ างจากลายเส้ นโค้ งหันเหไปทางต่าง ๆ เพราะแทนรูปทรงที่ดอู ้ วนท้ วนโดยเฉพาะเส้ นโค้ ง “(“
แทนพุงที่ยื่นและย้ อยลง รวมถึงการเข้ ารหัสด้ วยลายเส้ นตรงเป็ นขีดสั ้น ๆ จํานวนสามขีดเพื่อเน้ นใน
ส่วนดังกล่าว ทังนี
้ ้เมื่อถอดรหัสจากถ้ อยคําที่ผ้ สู ร้ างเข้ ารหัสแบบภาษาเขียนโดยนําเอารหัสไวยากรณ์
มาช่วยจัดการกับอักขระภายใต้ ระเบียบกฎเกณฑ์ของภาษาไทย (Language Code) จะได้ คําว่า “ท้ อง
ไม่มีลูก” เพื่อ กํ ากับตัวภาพคาแรคเตอร์ ที่อ้วนกลัว ทําให้ ทราบได้ ว่าความหมายโดยนัยนัน้ เป็ นการ
ล้ อเลียนลักษณะความคล้ ายกันระหว่างสตรี มีครรภ์ (ตั ้งท้ อง) กับคนที่อ้วนจนพุงยื่น ซึง่ ความหมายนั ้น
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สามารถเบี่ยงไปได้ หลากทิศทาง อาทิ ผู้สง่ นําสติ๊กเกอร์ ไลน์ตวั นี ้ไปล้ อเลียนผู้รับที่กินอิ่มจัดจนพุงยื่น
หรื อผู้สง่ ต้ องการบอกถึงลักษณะรูปร่างของตนเองตอนนี ้ก็ได้

สติ๊ ก เกอร์ ไ ลน์ ทัง้ สองตัว นี ม้ ี ล ัก ษะของการประกอบสร้ างจาก
ลายเส้ นที่คล้ ายคลึงกัน โดยเฉพาะเส้ นโค้ งที่นํามาไว้ ในส่วนลําคอเพื่อลอกเลียนแบบลักษณะความ
อ้ วนคอตันสอดคล้ องกับเส้ นโค้ งที่ประกอบสร้ างลําตัว ในส่วนของถ้ อยคํานั ้นในภาพซ้ ายเป็ นลักษณะ
ของการนําคําที่มีความหมายหนึง่ มาใช้ ให้ เกิดอีกความหมายหนึง่ เมื่อดูควบคูก่ บั รูปภาพ ซึง่ คําว่า “เป็ น
คนอบอุ่น” ในที่นีม้ ิ ได้ หมายถึงคนที่มีความเอาใจใส่ดูแลคนรั กอย่างคนโรแมนติก (Romantic) แต่
หมายถึงคนที่อ้วนจนดูอึดอัดและมีไอความร้ อนออกจากตัวเมื่ออยูใ่ กล้ ชิด ส่วนในภาพที่ขวานันใช้
้ คํา
เรี ยกส่วนหนึง่ ของร่างกาย (เหนียง) ซึง่ ใช้ ให้ เกิดความหมายถึงความอ้ วนจนเกิดเป็ นลักษณะไขมันซ้ อน
เป็ นชันบริ
้ เวณผิวใต้ คาง สติ๊กเกอร์ ไลน์ทั ้งสองตัวนี ้สามารถใช้ ในการบ่งบอกเป็ นนัยถึงความอ้ วนที่ผ้ ูสง่
นําไปล้ อเลียนผู้รับได้

ใช้ สญ
ั รู ป (Icon) สร้ างรู ปทรงสี่เหลี่ยมแทนสมุด กระดาษา และทรงกระบอก
แทนแก้ วเพื่อบ่งบอกถึงโต๊ ะทํางานที่ผนวกกับท่าทางของการกางแขนเพื่อสื่อถึงการโยนกระดาษ โดย
ยังมีข้อความที่มีคําสําคัญว่า เท” ซึง่ แสดงถึงตัวผู้สร้ างที่ใช้ คําแสดงตามยุคสมัยมาใช้ ในการสร้ าง โดย“
ผู้ใช้ งานต้ องเข้ าใจความหมายของคํานี ้ตามบริ บทของสังคมเพราะ "เท" ในที่นี ้หมายถึง "ทิ ้ง" เมื่ออ่าน
ความหมายจากภาพจะเข้ าใจถึงกการละทิ ้งงาน

แม้ จะเป็ นข้ อความที่ดูคล้ ายความเห็นดีเห็นงามตามอีกฝ่ าย โดยใช้ การรั บคํา
อย่างเป็ นกันเอง “จ๊ ะ” แต่เมื่ อ ถอดรหัสความหมายในเชิ ง ลึกจะพบถึ งความรู้ สึก ที่ ผ้ ูส่งสามารถใช้
สติ๊กเกอร์ ไลน์ตวั นี ้แสดงความเบื่อหน่ายกับเรื่ องใดเรื่ องหนึง่ ของอีกฝ่ ายหรื อส่งไปเพื่อตัดความรํ าคาญ
ก็เป็ นได้ ทังนี
้ ้มุมมองทางความหมายขึ ้นอยูก่ บั ตัวผู้สง่ ด้ วย
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ถือได้ ว่าเป็ นข้ อความนี่แฝงเจตนาหลากหลายอย่างทังการเย้
้
ยหยัน การต่อว่า
และสามารถใช้ ในการปฏิเสธความเห็นต่าง ๆ ที่อีกฝ่ ายหนึ่งส่งมา แม้ เนื ้อหาที่แสดงออกมานันอาจดู
้
รุ นแรงแต่เมื่อผู้ทําการสื่อสารทังสองฝ่
้
ายรับรู้ ในบริ บทร่ วมกันจะเข้ าใจได้ ทนั ทีว่าเป็ นเพียงการเสียดสี
กันเท่านั ้นไม่ได้ สอื่ เพื่อให้ เกิดความบาดหมางใจกันอย่างไร
จากการวิเคราะห์การใช้ รหัสของสติ๊กเกอร์ ไลน์ชุดหัวกลมดุ๊กดิ๊กพบว่า ด้ วยจุดประสงค์ ของ
ผู้สร้ างที่ม่งุ เน้ นกลุม่ ผู้ใช้ แบบคนสนิททําให้ รูปแบบการเข้ ารหัสทางความหมายมีความเฉพาะตัวลงไป
ภูมิหลังของความสนิททําให้ สติ๊กเกอร์ ไลน์ชุดนี ้ไม่มีเนื ้อหาในระยะของการเริ่ มต้ นและยุติความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล สืบเนื่องจากความสัมพันธ์ ที่เกิดขึ ้นแล้ วจากโลกภาพยนอกและใช้ ไลน์เพื่อมาสานต่อ
ความสัมพันธ์ ต่อไป ดังนันกลุ
้ ม่ ผู้ใช้ ที่ผ้ สู ร้ างกําหนดขึ ้นตั ้งแต่แรกนั ้นจึงเป็ นดัง่ บริ บทที่กําหนดถ้ อยคํา
ภาษา ท่าทาง สีหน้ า และรูปการสือ่ สารซึง่ ล้ วนส่งผลถึงการเลือกใช้ รหัสในการประกอบสร้ างทั ้งสิ ้น
ด้ วยรู ปแบบของการสื่อสารที่เห็นได้ จากการวิเคราะห์วา่ เนื ้อหาทังหมดล้
้
วนมีเจตนาแฝงและ
ความหมายโดยอ้ อมเข้ ามาด้ วย ดังนั ้นการเข้ าใจหรื อรับรู้บริ บทร่วมกันของผู้ทําการสือ่ สารจึงเป็ นเรื่ อง
จํ าเป็ นอย่างยิ่ง ไม่อ ย่างนัน้ ความหมายที่เกิ ดขึ ้นจะเป็ นเพียงความหมายขันที
้ ่หนึ่งที่ผ้ ูรับภอดรหัส
ความหมายอย่างตรงตัวและไม่สมั ฤทธิ์ผลตามที่ผ้ สู ง่ ต้ องการ
จากการวิเคราะห์ ทําให้ ทราบว่าสติ๊ก เกอร์ ไ ลน์ ชุ ด นี ้ยัง คงใช้ รหัสอย่า งผสมผสานทัง้ รหัส ที่
ประกอบสร้ างสื่อ ภาพที่ใช้ ความเหมื อน (Analogical Message Code) และรหัสที่ประกอบสร้ างสื่อ
อักษรที่ใช้ ความเป็ นเหตุเป็ นผลทางการตกลงของสังคม (Analogical Message Code) แต่ความจริ งที่
ปรากฏคือเนื ้อหาหลักอยูท่ ี่ข้อความเป็ นสําคัญ เนื่องจากตัวภาพมีลกั ษณะสีหน้ าเพียง 3 แบบเท่านั ้น
ส่วนท่าทางเป็ นเพียงส่วนประกอบเสริ มอารมณ์ อีกทังเนื
้ ้อหาของการประชดประชัน เสียดสี ล้ อเลียน
เยาะเย้ ย และหรื อต่อว่าตัวภาพแสดงออกมาไม่ชัดเจน ภาระของการสื่อความหมายจึงตกอยู่ที่ร หัส
ไวยากรณ์ที่ประกอบสร้ างตามหลักภาษาไทย
สรุ ปคือบริ บทเป็ นตัวกําหนดเนื ้อหาของสติ๊กเกอร์ ไลน์และกลายเป็ นตัวกําหนดการใช้ รหัสใน
การประกอบสร้ างเพื่อนําเสนอเนื ้อหาต่าง ๆ ที่ผ้ ูส่งสามารถนําไปใช้ สื่อ สารกับบุคคลที่อ ยู่ในระดับ
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ใกล้ เคียงกันและสามารถสื่อสารกันได้ โดยไม่เกิดการผิดใจหรื อกระทบให้ เกิดรอยร้ าวในความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

4. การใช้ รหัสของสติ๊กเกอร์ ไลน์ชุด “นี่เมียนะ”
ประการแรกผู้วิจัยต้ องชีแ้ จงก่อนว่าคุณวัช ราภรณ์ จันทร์ หอม เป็ นเจ้ าของผลงานสติ๊ก เกอร์
ไลน์ ทัง้ ชุ ด “นี่ เ มี ย นะ” และชุ ด “นี่ คื อ ผัว ” ที่ จ ะพบในลํา ดับ ถัด ไป ดัง นัน้ ข้ อ มูล ที่ ป รากฏจากการ
สัมภาษณ์จึงเป็ นการกล่าวถึงผลงานทั ้งสองชุดไปพร้ อมกัน
สําหรั บผลงานสติ๊กเกอร์ ไลน์ชุด “นี่เมี ยนะ” ผู้สร้ างได้ แสดงการถึงกํ าหนดกลุ่มผู้ใช้ ได้ อย่าง
ชัดเจนแล้ วตังแต่
้ เริ่ มประกอบสร้ าง โดยคุณวัชราภรณ์ ได้ ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับผลงานทั ้งสองชุดนี ้ไว้ วา่
...“ตังใจสร้
้
างให้ เป็ นเซ็ท (Set) นะเพื่อให้ คนที่เป็ นสามีภรรยาหรื อแฟนกันก็ได้ เอาไว้ คยุ กันคือ
อาจต่างคนต่างซื ้อก็ได้ พวกเนื ้อหาหรื อคําเลยเน้ นไปทางที่แฟนเค้ าใช้ กัน เคยเจอแบบในหนึ่งเซ็ทมี ทั ้ง
ชายทังหญิ
้ งส่วนตัวมองว่ามันแปลก ๆ น่ะ เพราะอย่างเราเป็ นหญิ งแต่อยากส่งข้ อความนั ้น แต่ดนั ไป
อยู่กับภาพคาแรคเตอร์ ชายก็ ไม่อยากใช้ เลยคิดว่าแยกไปเลยดีกว่า ส่วนตัวการ์ ตูนนี ้เอาความชอบ
ส่วนตัวมาใช้ แหละอย่างส่วนตัวชอบผู้หญิงผมสั ้น หน้ าม้ า ตาโต ก็วาดใส่ลงไปเลยแล้ วก็เอาภาพจําว่า
ผู้หญิ งมักขี ้หึง มีดุบ้าง งอแงบ้ าง งอนบ้ าง แต่ยงั คงความน่ารักอยู่ ในส่วนตัวผู้ชายออกแบบให้ เป็ น
ผู้ช ายไทยส่ว นตัว ชอบทรงผมประมาณนี ้ แนวทะเล้ น ขี เ้ ล่น อ้ อ นบ้ า ง ในด้ า นอารมณ์ แ ต่ละแอค
(Action) ก็พยายามทําออกมาหลาย ๆ แอคตามอารมณ์ทวั่ ไปอย่างอารมณ์ดี โกรธ หงุดหงิด ส่วนคําก็
ทังแบบคํ
้
าทัว่ ไปที่ใช้ อยูแ่ ละพวกคําที่แฟนกันชอบใช้ สง่ หากันไปมา ส่วนตัวมองว่าข้ อความนี ้สําคัญนะ
เพราะมันเป็ นอีกองค์ประกอบที่สาํ คัญในการทําสติกเกอร์ ให้ เข้ ากับคาแรคเตอร์ แต่ละแอคชัน่ และเป็ น
การใช้ สติกเกอร์ แต่ละภาพแทนการพิมพ์ได้ อย่างเช่นจะพิมพ์ตอบตกลง แค่สติกเกอร์ OK ตัวเดียวก็ได้
ง่ายขึ ้น ”
ถ้ าถามในมุมของคนซื ้อก็ คงจะบอกได้ แค่ว่า..."จริ ง ๆ แล้ วผู้ซื ้อจะต้ องชอบทังการออกแบบ
้
คําพูด ของผู้สร้ างด้ วยถ้ าไม่ชอบก็จะไม่ตดั สินใจซื ้อตั ้งแต่แรกแล้ วค่ะ ยิ่งสติ๊กเกอร์ ที่จะออกมาเพื่อขาย
นี ้คนยิ่งต้ องชอบเลยแหละ ไม่งนจะเสี
ั้
ยเงินไปทําไมก็คิดหนักเหมือนกันตอนที่สร้ าง ก่อนออกแบบคอน
เซปต์นี ้เราจะคิดก่อนว่ากลุม่ เป้าหมายคือใครและตอนคิดคําทัง้ 40 คํา ก็จะต้ องเข้ ากับกลุม่ เป้าหมาย
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ส่วนมากจะไม่มีเกณฑ์ ที่ตายตัวค่ะ แต่ก็ขอให้ มีครบทุกอารมณ์ ที่ควรเราแสดงออกทั่วไปและส่วนที่
เหลือก็จะให้ เป็ นอารมณ์ตามคําที่คิดไว้ คะ่ แต่ไม่คอ่ ยชอบใช้ คํารุนแรงนะต่อให้ เป้าหมายเป็ นคูร่ ักก็ตาม"
(สัมภาษณ์, กุมภาพันธ์ 2560)
ข้ อมูลที่ได้ ในการสัมภาษณ์ เจ้ าของผลงานทําให้ ผ้ วู ิจัยเห็นถึงกระบวนการคิด ตังแต่
้ มองถึง
กลุ่มเป้าหมายของตนเองว่าจะทําให้ ใคร ใช้ เพื่อ อะไร และใช้ อ ย่างไร การนําบริ บท (Context) ทาง
ความสัมพันธ์ แบบแฟนหนุ่มแฟนสาวหรื อขยับขึ ้นไปเป็ นสามีภรรยามาใช้ เป็ นตัวกรอบกําหนดทิศทาง
ของการสร้ างความหมายทัง้ สื่อ ภาพและถ้ อ ยคํ าที่ มี ค วามหมายอย่างเหมาะสมกับ ลัก ษณะทาง
ความสัมพันธ์ ที่ใกล้ ชิดของบุคคลทั ้งสองฝ่ าย ผสมผสานกับความชอบส่วนตัวที่นํามาประกอบสร้ าง
ภาพคาแรคเตอร์ ทงชายและหญิ
ั้
งเพื่อเป็ นตัวแทน (Representation) ของผู้ทําการสือ่ สาร เมื่อนําข้ อมูล
ในประเด็นของการออกแบบคาแรคเตอร์ มาเทียบกับผลงานพบว่า ผู้สร้ างนําสัญญะแบบสัญรูป (Icon)
ที่ แ สดงถึ ง ความเป็ นหญิ งสาวจากการกํ าหนดของสั ง คมมาประกอบสร้ างคาแรคเตอ ร์

แขนกุด สวมกระโปรง

ทัง้ ทรงผมแบบสัน้ มี หน้ าม้ า เสื ้อผ้ าที่เป็ นแบบเสื ้อ

เช่นเดียวกับคาแรคเตอร์ เพศชาย (สติ๊กเกอร์ ไลน์ ชุดนี่คือ ผัว) ที่ยังคงใช้ สญ
ั ญะแบบสัญรู ป
(Icon) อาทิ ทรงผมแบบ Under Cut (ดูภาพประกอบ) ที่ผมด้ านข้ างสั ้นกว่าบริ เวณด้ านบนของศีรษะที่
ถูกนํามาเป็ นต้ นแบบของคาแรคเตอร์ ซึง่ เป็ นการบ่งบอกถึงสมัยนิยมด้ านทรงผมของเพศชาย
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รวมถึงสัญรู ปของเสื ้อผ้ า
ที่เป็ นแบบการสวมเสื ้อโปโล กางเกง
ทั ้งขาสันและขายาวตามภาพตั
้
วแบบของสังคมที่กําหนดว่าชายควรสวมกางเกงในขณะที่หญิงควรสวม
กระโปรง
ทังนี
้ ้จากความตังใจของผู
้
้ สร้ างที่ต้อ งการให้ ผ้ ใู ช้ ทงสองฝ่
ั้
ายสามารถใช้ สติ๊กเกอร์ ไลน์ใ นการ
โต้ ตอบกันโดยผ่านทางถ้ อยคําที่มีในภาพสติ๊กเกอร์ ไลน์ได้ เลย โดยจากการพิจารณาแล้ วผู้วิจยั ก็พบว่า
บางตัวของสติ๊กเกอร์ ไลน์ทงสองชุ
ั้
ดนั ้นมีเนื ้อหาที่เกี่ยวพันธ์ กันและสามารถใช้ โต้ ตอบกันทันทีโดยไม่
จําเป็ นต้ องพิมพ์ตวั อักษรใด ๆ เพิ่มเติม ทั ้งนี ้ผู้ทา่ นสามารถกลับไปดูตวั ภาพสติ๊กเกอร์ ไลน์ได้ ในบทที่ 3
ประกอบได้ แต่อย่างไรก็ตามผู้ใช้ เองสามารถปรับประยุกต์ในการใช้ งานไปตามบริ บทของการสื่อสาร
ซึง่ ไม่มีกฎเกณฑ์หรื อข้ อบังคับใด ๆ ที่ตายตัวเสมอไป
ทัง้ นีใ้ นการวิเคราะห์ การใช้ รหัสประกอบสร้ างสติ๊กเกอร์ ไลน์ ผ้ ูวิจัยจะขอเริ่ มต้ นอธิ บายจาก
ผลงานชุด “นี่เมียนะ” เสียก่อน ซึ่งยังคงนําเรื่ องพลวัตรทางความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลมาใช้ ใ นการ
แยกย่อยสติ๊กเกอร์ ไลน์ดงั เดิม แต่ทั ้งนี ้จากขอเท็จจริ งที่ได้ จากการสัมภาษณ์และการสังเกตในข้ อมูลทํา
ให้ ทราบว่าสติ๊กเกอร์ ไลน์ ชุดนีอ้ ยู่บนพืน้ ฐานของความสัมพันธ์ แบบคู่รักทัง้ แบบแฟนและหรื อ สามี
ภรรยา ซึ่งความสัมพันธ์ ดงั กล่าวต้ องปรากฏขึ ้นแล้ วจากโลกความจริ ง โดยทังผู
้ ้ สง่ และผู้รับต่างรับรู้วา่
ตนเองเป็ นใครและอยู่ในสถานะใดกับอีกฝ่ ายหนึ่ง ดังนั ้นระยะทั ้งสามของพลวัตรทางความสัมพันธ์ จึง
ต้ องพิจารณาโดยอยู่บนภายใต้ บริ บทของสติ๊กเกอร์ ไลน์ชุดนีด้ ้ วย ซึ่งจากการพิจารณาในข้ อมูลแล้ ว
ผู้วิจยั เห็นถึงสติ๊กเกอร์ ไลน์ที่สามารถจัดอยูใ่ นระยะเริ่ มต้ นความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลได้ จํานวนทั ้งสิ ้น
1 ตัวจาก 40 ตัวดังที่ปรากฏในภาพที่ 4.28 ซึง่ ผู้วิจยั ได้ อธิบายการเข้ ารหัสในการประกอบสร้ างไว้ ดงั นี ้

4.1 สติ๊กเกอร์ ไลน์ในระยะเริ่ มต้ นความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล

112

ภาพที่ 4.28 การใช้ รหัสของสติ๊กเกอร์ ไลน์ชุดนี่เมียนะในระยะเริ่ มต้ นความสัมพันธ์
ในภาพที่ 4.28 การแสดงออกอย่างเป็ นมิตรที่อาศัยการเข้ ารหัสทางสีหน้ า (Facial Expression
Code) ผ่านลายเส้ นโค้ งควํ่า “⌒” แทนคิ ้ว วงกลม “0” แทนดวงตาที่กลมโตด้ านในดวงตาใช้ “✨”
แทนการเปล่งประกายของดวงตา และเส้ นโค้ งหงาย “⌣” แทนรูปปากที่ยิ ้ม ผนวกกับเส้ นโค้ งสร้ างรู ป
ใบหน้ าทรงกลมและทรงผมอย่างผสมผสานเพื่อให้ ตวั การ์ ตูนดูน่ารักตามแบบผู้หญิ ง พร้ อมด้ วยรหัส
ของท่าทาง (Posture Code) ประกอบสร้ างด้ วยลายเส้ นต่าง ๆ จําลองอิริยาบถของความสุภาพด้ วย
การประสานมือทังสองข้
้
างไว้ ด้านหน้ า เห็นได้ ว่าผู้สร้ างใช้ การเน้ นยํ ้าถึงสถานะของผู้สง่ ผ่านถ้ อยคําที่
ประกอบสร้ างด้ วยรหัสภาษาพูดที่มีการลากหางเสียงผ่านรหัสภาษาเขียนที่ประกอบสร้ างจากรหัส
ไวยากรณ์ (Language Code) เมื่ อ พิจ ารณาจากความหมายของสติ๊กเกอร์ ไ ลน์ ตัวนี แ้ ล้ ว เห็น ได้ ว่า
นอกจากเป็ นการเรี ยกบุคคลที่เป็ นสามีแล้ วยังสามารถแสดงความออดอ้ อนได้ อีกด้ วย กล่าวโดยสรุ ป
คือสติ๊กเกอร์ ไลน์ นีส้ ื่อความหายออกมาในเชิงบวกแสดงความเป็ นมิตรโดยอาศัยสีหน้ า ท่าทางและ
ถ้ อยคําในการนําเสนอ
4.2 สติ๊กเกอร์ ไลน์ในการสานต่อและถนอมรักษาความสัมพันธ์
จากการพิจารณาสติ๊กเกอร์ ไลน์ชุดนี่พบว่าทุกตัวสามารถใช้ ในการสานต่อและถนอมรั กษา
ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลได้ ทัง้ สิ ้น แม้ กระทั่ง

ที่เคยปรากฏแล้ วในส่วนของระยะเริ่ ม
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ความสัมพันธ์ แต่ก็สามารถใช้ ในการสานต่อได้ เช่นกัน โดยสติ๊กเกอร์ ไลน์ทงั ้ 40 ตัวได้ ปรากฏในภาพที่
4.29 ดังนี ้

ภาพที่ 4.29 เหล่าสติ๊กเกอร์ ไลน์ชุดนี่เมียนะนระยะสานต่อและถนอมรักษาความสัมพันธ์
จากภาพที่ 4.29 แสดงให้ เห็นว่าในบริ บทของความสัมพันธ์ แบบคู่รักนั ้นการสานต่อหรื อ การ
ถนอมรักษาความสัมพันธ์ นนมิ
ั ้ ได้ แสดงออกมาในเชิงบวกเสมอไป แต่แม้ เป็ นเช่นนั ้นความหมายที่แฝง
มากับสติ๊กเกอร์ ไลน์ก็ยงั แสดงถึงความต้ องการที่จะรับรู้ ในความเป็ นไปหรื อการพยายามเข้ าไปมีสว่ น
ร่ วมในกิจกรรมของอีกฝ่ ายที่อยู่ในฐานะแฟนหนุ่มและหรื อสามี รวมถึงบุคคลอื่นที่ไม่ได้ อยู่ในสถานะ
นันแต่
้ สามารถนําสติ๊กเกอร์ ไลน์ไปสือ่ สารด้ วยได้ โดยไม่เป็ นการเสียหาย และด้ วยสาเหตุดงั กล่าวทําให้
ผู้วิจัยไม่พบสติ๊กเกอร์ ไลน์ที่ใช้ ในระยะของการยุติความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล แต่อย่างไรก็ตามด้ วย
ความหลากหลายทางความหมายและความสามารถในการผันแปรไปตามบริ บทและความตั ้งใจของผู้
ส่งที่เป็ นตัวตัดสินเองว่าสติ๊กเกอร์ ไลน์ตวั ที่สง่ ไปนั ้นมีจุดประสงค์ใด นอกจากนี ้จากภาพเหล่าสติ๊กเกอร์
ไลน์ ที่ ป รากฏสามรถเห็ นถึ งความซํ ้ากัน ทางองค์ ประกอบของสติ๊ ก เกอร์ ไลน์ คื อ ข้ อ ความ (Text) ที่
ประกอบสร้ างจากรหัส ไวยากรณ์ (Language Code) ในภาษาไทย รวมถึ ง เหล่า สัญ ญะ (Sign)
ประเภทต่าง ๆ ที่ถกู นําเข้ ามาร่วมเสริ มความหมายในตัวภาพ เมื่ออ่านความหมายจากสติ๊กเกอร์ ไลน์ยงั
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เห็นถึงลักษณะความหมายที่เด่นชัดและเจตนาที่แฝงมากับข้ อ ความแต่ละตัวทําให้ ผ้ ูวิจัยสามารถ
จําแนกเนื ้อหาออกมาได้ อีก 6 กลุม่ ดังที่ปรากฏด้ านล่าง
4.2.1 การแสดงเนื ้อหาตรงตามคํา
4.2.2 การแสดงเนื ้อหาต่อว่า
4.2.3 การแสดเนื ้อหาข่มขู่
4.2.4 การแสดงเนื ้อหาอ้ อน ขอร้ องหรื อเรี ยกร้ อง
4.2.5 การแสดงเนื ้อหาของการออกคําสัง่
4.2.6 การแสดงเนื ้อหาด้ วยการเสียดสี
ตามที่ผ้ วู ิจัยได้ ชีแ้ จงไว้ ว่าการจําแนกกลุม่ ที่ปรากฏมานันเป็
้ นเพียงการพิจารณาตามมุมมอง
ของผู้วิจัยที่ดึงเอาลักษณะเด่นทางความหมายและการแสดงอารมณ์ แต่สติ๊กเกอร์ ไลน์แต่ละตัวยังมี
การทับซ้ อนกันของความหมายและเจตนาที่แฝงเข้ ามาซึง่ ไม่สามารถแยกขาดจากกันได้ อย่างชัดเจน ผู้
ส่งสารแต่ละคนมีสทิ ธิ์มองและตีความหมายจากการเข้ ารหัสซํ ้าเมื่อส่งสติ๊กเกอร์ ไลน์ตวั นั ้น ๆ ไปยังห้ อง
สนทนา (Chat room) ตามแต่สถานการณ์และบริ บทของการสือ่ สารดังตัวอย่างที่ผ้ วู ิจยั จะนําเสนอดังนี ้

เห็นได้ วา่ ข้ อความเป็ นการถามแบบตรง ๆ ตามคําและยังสามารถแสดงให้ เห็นถึงการต่อว่า
เกี่ยวกับพฤติกรรมที่คสู่ นทนาไม่สอื่ สารด้ วย

แสดงถึงการต่อว่าและข่มขูไ่ ด้ ในเวลาเดียวกัน รวมถึงแสดงการออกคําสัง่ เพื่อให้ คู่สนทนา
เกิดความเกรงกลัวเพราะอารมณ์ที่แสดงถึงความโมโห

สติ๊กเกอร์ ไลน์ ตัวนีแ้ สดงถึงการเรี ยกร้ องผสมกับการข่มขู่เพื่อให้ บรรลุผลตามที่ผ้ ูส่งสาร
ต้ องการจากคูส่ นทนา
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ความหมายจากข้ อความได้ แสดงให้ เห็นถึงการเรี ยกร้ องที่มาพร้ อมกับการออกคําสัง่
เพื่อให้ คสู่ นทนาที่เป็ นสามีมอบเงินให้ แก่ผ้ เู ป็ นภรรยา

เห็นได้ ว่าข้ อความในสติ๊กเกอร์ ไลน์เป็ นประโยคคําถามที่ไม่จําเป็ นต้ องมีคําตอบ เพราะ
เป็ นการเสียดสีเชิงต่อว่าคูส่ นทนา

นอกเหนือจากการการออกคําสัง่ แล้ วสติ๊กเกอร์ ไลน์ตวั นี ้ยังสามารถแสดงให้ เห็นถึงการ
ข่มขูด่ ้ วยการแสดงอารมณ์ของความหงุดหงิด
จากตัวอย่างผู้วิจัยยกมานี ้ก็เพื่อแสดงให้ เห็นว่าในสติ๊กเกอร์ ไลน์แต่ละตัวมีความสามารถใน
การแสดงความหมายได้ อย่ า งหลากหลายรู ป แบบที่ ทับ ซ้ อนกั น อยู่ โดยผู้ ส่ง สารสามารถมอง
ความหมายได้ อ ย่างแตกต่างตามบริ บทของการสื่อสารสถานการณ์ ที่เผชิ ญในขณะนัน้ สําหรั บการ
อธิ บายการใช้ รหัสในการประกอบสร้ างสติ๊กเกอร์ ไลน์ ผ้ วู ิจัยจะเริ่ มต้ นจากกลุม่ สติ๊กเกอร์ ไลน์ ที่ แสดง
เนื ้อหาตามคําดังนี ้และเรี ยงลําดับไปตามกลุม่ ที่ได้ จําแนกไว้

ภาพที่ 4.30 การใช้ รหัสของสติ๊กเกอร์ ไลน์ชุดนี่เมียนะในระยะสานต่อและถนอมรักษาความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลภาพที่ 1
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ในภาพที่ 4.30 แสดงข้ อความในลักษณะคําถามที่แฝงเจตนาได้ หลากหลายทั ้งความเป็ นห่วง
เป็ นใยรวมถึงความต้ อ งการที่จ ะรั บรู้ ข้ อ มูลหรื อ ความพยายามเข้ าไปรั บรู้ กิ จ กรรมจากอี กฝ่ ายหนึ่ง
นอกจากนี ้ยังเห็นถึงการใช้ รหัสที่ผสมผสานอย่างหลากหลายในภาพ ๆ เดียวเริ่ มตังแต่
้ รหัสของการ
แสดงสี ห น้ า (Facial Expression Code) ผนวกกั บ รหัส ท่ า ทาง (Posture Code) ที่ เ อนเอี ย งไปใน
ลักษณะของความสงสัยผ่านลายเส้ นแบบต่าง ๆ ที่ประกอบสร้ างขึ ้น นอกจากนี ้ผู้สร้ างใช้ ได้ ใช้ สญ
ั ญะ
เป็ นตัวบ่งบอกช่วงเวลาผ่านสีขาวบนใบหน้ า (Color Code) เสมือนการทาครี มและแปะด้ วยแตงกวา
(สัญรู ป) แสดงถึงกิ จ กรรมของการบํารุ งผิวพันธ์ ของหญิ งสาวก่อ นเข้ านอน ชัดเจนขึน้ ด้ วยรหัสของ
เสื ้อผ้ า (Clothes Code) ชุดนอนที่สวมใส่อยูแ่ ละโรลม้ วนผม นอกจากนี ้ทิศทางในการตีความหมายอยู่
ที่ข้อความที่ประกอบสร้ างด้ วยรหัสไวยากรณ์ (Language Code) แทนคําพูดที่มีการปรับเปลีย่ นวิธีการ
สะกดคํ า อั น เห็ น ได้ จ ากการลายเสี ย งจากคํ า ว่ า “ไหน” เป็ น “หนายยยย” พร้ อมด้ วยสัญ รู ป
โทรศัพท์มือถือที่ด้านบนมีสญ
ั ลักษณ์ (Symbol) ของตําแหน่งที่ตั ้ง (Check Point) เพื่อสื่อถึงการแจ้ ง
ตําแหน่งที่ตงั ้ ผ่านสื่อ สังคม (Share Location / Check in) และเป็ นการสัง่ ทางอ้ อ มให้ คู่สนทนาแจ้ ง
ตําแหน่งที่ตงั ้ ณ ขณะนันหรื
้ อตอบกลับมาว่าอยูส่ ถานที่ใด

เฉกเช่นภาพนี ้ที่ใช้ รหัสของการสีหน้ าที่แฝงความเบื่อหน่ายพร้ อมกับสัญญะของโรลม้ วน
ผมบ่งบอกช่วงเวลาที่เหตุการณ์ นี ้เกิ ด ขึ ้น และครกกับสากที่ ใช้ รหัส การ์ ตูน สร้ างเส้ นหยักแทนรอย
แตกร้ าว ควบคู่กับ ข้ อ ความที่ ใ ช้ รหัส ไวยากรณ์ ประกอบสร้ างแทนเสีย งที่ก ล่าวโดยคาแรคเตอร์ ที่
นอกจากเป็ นคําถามที่ต้องการคําตอบแล้ วยังแฝงลักษณะของการเสียดสีถึงพฤติกรรมการกลับบ้ านไม่
เป็ นเวลา

เห็นได้ ว่าลักษณะของกรแสดงหน้ ามีรูปแบบการเข้ ารหัสที่คล้ ายคลึงกันโดยแสดงความ
เบื่อหน่ายที่มาพร้ อมกับรหัสไวยากรณ์ ที่ประกอบสร้ างข้ อ ความที่สื่อความหมายแฝงเจตนาของการ
ออกคําสัง่ ให้ คู่สนทนาตอบกลับ นอกจากสีหน้ าแล้ วยังวีรหัสของท่าทาง (Posture Code) ด้ วยท่ายืน
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กอดอกเสริ มกับอารมณ์ของสีหน้ าและการใช้ รหัสการ์ ตนู (Cartoon Code) สร้ างเส้ นโค้ ง “⌣” บริ เวณ
ใต้ คางแทนเพื่อแสดงการหันหน้ าไปทิศทางตรงกันข้ ามกับจุดที่ตามองขณะแสดงความสงสัย

ใช้ ความเกินจริ งตามแบบรหัสการ์ ตูนในการสร้ างสัญรู ปปฏิทินที่มีใหญ่กว่าปกติเพื่อเป็ น
การเน้ นยํ ้าเนื ้อหาของภาพโดยบนปฏิทินทันนันเห็
้ นเครื่ องหมายกากบาท (X) ภายในวงกลมแดงที่เป็ น
Representational Code แสดงถึงการทําเครื่ องหมายลงบนวันสําคัญหรื อวันที่มีกําหนดการบางอย่าง
พร้ อมด้ วยการใส่เครื่ องหมายคําถาม (Question Mark) และเครื่ องหมายอัศเจรี ย์ (Exclamation Mark
: !) ควบคู่กับข้ อความ รหัส)ไวยากรณ์ เพื่อ แสดงการเป็ นประโยคคําถามและให้ ผ้ ูใช้ คิดถึงรู ปแบบ (
นํ ้าเสียงที่เหมาะสมกับข้ อความในภาพนี ้

ความหมายของสติ๊กเกอร์ ไลน์ตวั นี ้ยังคงวนเวียนอยู่ในการตั ้งคําถามถึงการกลับบ้ าน
ของคูส่ นทนา โดยใช้ ข้อความที่ตงสี
ั ้ สนั มาช่วยทําเน้ นคําที่คําคัญในข้ อความอย่างคําว่า “กลับ” ที่ตาม
ท้ ายด้ วยเครื่ อ หมายทางภาษา (!!!) เป็ นสีแดง ขณะเดียวกันยังแสดงถึงอารมณ์ ของความหงุดหงิด
ปะปนอารมร์ ค วามเบื่อ หน่ายต่อ พฤติ ก รรมดัง กล่า วโดยใช้ รหัส สีห น้ า (Facial Expression Code)
ผนวกกับท่าทาง (Posture Code) แสดงความไม่พอใจด้ วยท่าเท้ าเอว รวมถึงลายเส้ นโค้ งที่ประกอบ
สร้ างด้ ว ยรหัส การ์ ตูน (Cartoon Code) แสดงการเคลื่อ นไหวของการขยี เ้ ท้ า รวมถึ งสัญ รู ป (Icon)
นาฬิกาด้ านหลังที่ชี ้เวลา 5 ทุม่ ตรงแสดงถึงความดึกดื่น

เป็ นการสื่อความหมายในลักษณะของความไม่ไว้ เนื ้อเชื่อใจในสิ่งที่ผ้ สู ง่ บอกกล่าวมา
ซึ่งในภาพนี ้สําหรั บผู้ที่มีประสบการณ์ แล้ วเข้ าใจในระบบสัญญะจะเห็นถึงความหมายแฝงต่าง ๆ ที่
ผู้สร้ างเข้ ารหัสทางความหมายอย่างรหัสเสื ้อผ้ าที่สวมหมวก แว่นตาดํา เสื ้อกัก๊ ท่าทางการเดินย่องหลัง
พิงผนัง สัญรู ปแว่นขยายที่เป็ นลักษณะของนักสืบ ฉากหลังที่เป็ นกํ าแพงด้ านขวาล่างมี ช่อ งเล็ก ๆ
เหมือนรูหนูเป็ นการสือ่ ความหมายโดยใช้ การเปรี ยบเทียบของบริ บทในสังคมไทยที่มอง “หนูหรื ออีหนู”
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คือ เมี ยน้ อย รวมหมายนัน้ ชัดเจนถึงลักษณะของความสงสัยถึงพฤติกรรมการนอกใจชัดเจนขึ ้นเมื่อ
ถอดรหัสทางความหมายจากคําว่า “...กับใคร” ทังนี
้ ้ผู้วิจัยมีความเห็นว่าการแสดงออกดังกล่าวเป็ น
เพียงการหยอกล้ อกึ่งกระทบกระเทียบเท่านั ้น เพราะหากเหตุการณ์ ดงั กล่าวเป็ นจริ งย่อมส่งผลกระทบ
ทางจิตใจของฝ่ ายหญิงจนไม่สามารถมองเป็ นเรื่ องล้ อเล่นได้

ใช้ รหัสการแสดงสีหน้ าของความทุกข์อย่างชัดเจนโดยใช้ เส้ นโค้ งควํ่าคล้ ายตัวอักษรยู (U)
แบบหัวกลับแทนปาก สายตามองด้ านไปยังเครื่ องหมายกากบาท (X) บนพื ้นหลังรอยหยักสีแดงที่เป็ น
Representational Code ของการปฏิ เ สธ พร้ อมด้ วยท่ า ทางที่ ใ ช้ แขนทั ง้ สองข้ างไคว้ กั น คล้ า ย
สัญลักษณ์ กากบาท หนอกเหนือจากสัญลักษณ์ กากาบาทแล้ วยังพบการใช้ สญ
ั ลักษณ์ขอความโกรธ
(Angary Symbol) “💢💢” กระจายรอบตัว และกระชับ ความหมายด้ ว ยรหัส ไวยากรณ์ ป ระกอบ
ข้ อความที่เห็นได้ ว่าหน้ าประโยคขึ ้นด้ วยจุด 3 จุด “...” แสดงถึงความต่อเนื่องบางประการจากเรื่ องที่
เกิดขึ ้นก่อนหน้ าและผู้สง่ ยังไม่อนุญาตโดยใช้ คําว่า “ยังไม่อนุมตั ิ” เพื่อเป็ นตัวสารของสติ๊กเกอร์ ไลน์นี ้

แสดงสีหน้ าในลักษณะของความเศร้ าปะปนกับความทุกข์โดยใช้ เส้ นโค้ งหงายทนคิ ้ว
ใช้ ลายเส้ นคล้ ายเครื่ องหมายมากกว่า (>) น้ อยกว่า (<) ทางคณิตศาสตร์ แทนการปิ ดตา ใช้ ลกั ษณะ
คล้ ายสามเหลี่ยมขอบมนแทนปากที่อ้า พร้ อมกับท่าทาง (Posture) ของการยกมือปิ ดหูสื่อถึงการปิ ด
ช่องทางรับรู้ ทางการได้ ยินจากอีฝ่ายหนึง่ นอกจากนี ้ยังเห็นถึงรหัสการ์ ตูน (Cartoon Code) ที่เข้ ารหัส
ให้ เส้ นหยักบริ เวณผมทังสองข้
้
างแทนอาการสัน่ ไหวและเส้ นโค้ งบริ เวณลําตัวแทนการหันตัวไปมา และ
อาศัยข้ อความกําหนดทิศทางของการถอดความหมายจากผู้ใช้ ด้วยข้ อความที่ตรงตัวคือ “ไม่ฟัง” ที่ยงั
ใช้ สีสนั มาช่วยเน้ นคําสําคัญในประโยค รวมถึงการใช้ รหัสภาษาพูดเป็ นตัวกําหนดการสะกดคําอย่าง
“ม่ายย~ย” ที่อยูด่ ้ านบนขวาข้ างศีรษะแทนการลากเสียงให้ ยาวขึ ้น
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ผู้สร้ างใช้ เส้ นที่มีลกั ษณะโค้ งเพียงเล็กน้ อยแทนคิ ้ว ใช้ เส้ นตรงแทนดวงตาที่ปิดสนิท
ส่วนสําคัญที่ช่วยแสดงอารมณ์ คือ สัญ รู ป (Icon) นํา้ ตาที่เป็ นรหัส นําเสนอ (Presentational Code)
อาการร้ องไห้ และเสริ มด้ วยความเกิ นจริ งตามรหัสการ์ ตูนด้ วยนํ ้าตาที่ไหลออกมาจนเจิ่ งนอง และ
เส้ นหยักรอบตัวแทนอาการตัวสัน่ ทั ้งนี ้ยังใช้ สญ
ั ญะประเภทสัญลักษณ์ (Symbol) ด้ วยการชูธงขาวอัน
เป็ น รหัส ภาพแทน (Representational Code) ของการยอมแพ้ และใช้ ร หัส ไวยากรณ์ (Language
Code) สร้ างข้ อ ความเพื่อ กํ ากับตัวภาพและเป็ นตัวสารสําหรั บผู้ใช้ งานสติ๊กเกอร์ ไลน์ โดยใช้ คําว่า
“เค้ า” ที่มีความหมานในบริ บทนี ้คือการใช้ เรี ยกแทนตนเอง (ผู้สง่ ) เน้ นด้ วยบอลลูนคําพูดสีชมพู และ
ประโยคที่บอกสาเหตุของยอมแพ้ คือความรู้สกึ เหน็ดเหนื่อยจากเรื่ องใดเรื่ องหนึง่

ในสติ๊กเกอร์ ไลน์ตวั นี ้แสดงถึงบทบาทสําคัญของข้ อความที่ประกอบสร้ างจากรหัสทาง
ไวยากรณ์เพื่อกํากับการตีความหมายโดยรวมถึงความไม่ไว้ ในและความสงสัยในเรื่ องใดเรื่ องหนึง่ ของ
คูส่ นทนา โดยผู้สร้ างยังนํารูปแบบการ์ ตนู มานําเสนอร่วมด้ วยอย่างรูปทรงอิสระ (Free Form) เป็ นพื ้น
หลังที่มีคําว่า “พิรุธ” และเครื่ องหมาย “?” ที่แสดงความสงสัย และประโยคแสดงความหมายอย่างตรง
ตัวว่า “ไม่อยากจะเชื่อ” ที่นําสีแดงมาเน้ นคําสําคัญ และสร้ างเส้ น “⌇” ขั ้นระหว่างคําว่า ไม่อยาก
และ จะเชื่อ แทนการลากเสียงให้ ยาวขึ ้นแบบลักษณะการทิ ้งจังหวะในการพูด

ลักษณะของสีหน้ า ท่าทาง และถ้ อยคําแสดงถึงความหมายในทํานองความสงสัย ไม่
แน่ใจและหรื องุนงงกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากผู้เป็ นสามีเนื่องจากคําที่ระบุในข้ อความอย่างชัดเจน รวมถึง
การใช้ รหัสการ์ ตนู ประกอบสร้ างเส้ นสองเส้ นบริ เวณเหนือศีรษะแทนการนึกคิด ทั ้งนี ้ยังมีรหัสไวยากรณ์
ที่ประกอบสร้ างถ้ อยคํามาทําหน้ าที่กํากับและเป็ นตัวสารโดยอาศัยเครื่ องหมายคําถาม (?) ที่กระจาย
โดยรอบแสดงถึงปริ มาณของความสงสัยในเรื่ องนั ้น ๆ
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สติ๊กเกอร์ ไลน์ ตัวนี ้มี ความแตกต่างจากสิ๊กเกอร์ ไลน์ ตัวอื่ น ๆ ในกลุ่ม ซึ่งเห็นได้ จ าก
อักษรที่ประกอบสร้ างคํานัน้ ไม่ได้ สื่อออกมาเป็ นความหมาย แต่เป็ นเพียงการแทนเสียงอุทานเสริ ม
อารมณ์ (อือ)ของความไม่พอใจหรื อหงุดหงิดโดยอาศัยรหัสตัวสารเชิงตรรกะลักษณ์ (Digital Message
Code) มาจําลองเพื่อให้ สามารถอ่านออกเสียงได้ ท่านันและเสริ
้
มด้ วยเส้ นที่ลสกลงมาแทนการลาก
เสียงให้ ยาวขึ ้น ในส่วนตัวคาแรคตอร์ มีการแสดงอารมณ์ที่ชดั เจนผ่านสีหน้ าผนวกกับแสดงท่าทางด้ วย
การยืนกอดอก (Posture) และกลุม่ ควันที่เป็ นสัญรูป (Icon) สือ่ ถึงการถอดหายใจหรื อไอความร้ อนของ
อารมณ์ที่หงุดหงิด

เช่นเดียวกับสติ๊กเกอร์ ไลน์ ภาพนี ้ที่มีความแตกต่างจากตัวอื่น ๆ แต่เป็ นส่วนของการ
แสดงอารมณ์ ที่ยิ ้มแย้ มอย่างเห็นได้ ชัดจากสีหน้ าและท่าทางแสดงการยินยอมกับเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งที่
เกิ ดขึน้ ก่อ นหน้ าโดยเห็นได้ จากรหัสไวยากรณ์ ที่ประกอบสร้ างข้ อความขึ ้นมาเพื่อกํากับท่าทางและ
ความหมายโดยรวมทังหมดของสติ
้
๊กเกอร์ ไลน์ ทังนี
้ ้ยังเห็นได้ อีกว่าการสะกดถ้ อยคํานันไม่
้ ได้ คํานึงถึง
ความถูกต้ องเสมอไปเพียงแต่ให้ ผ้ ูใช้ สามารถอ่านออกเสียงป็ นคําๆ นันได้
้ ก็เพียงพออย่าง “ก็ ” เป็ น
“ก้ อ” นอกจากนี ้ยังใช้ รหัสตัวสารเชิงตรรกลักษณ์ สร้ างสัญลักษณ์ รูปหัวใจรอบตัวเพื่อแทนความหมาย
ทางความรักที่ผ้ วู ิจยั อนุมานได้ วา่ เป็ นความรู้สกึ ดีใจที่คสู่ นทนากําลังจะตามใจอะไรบางอย่าง
จากการวิเคราะห์การใช้ รหัสของสติ๊กเกอร์ ไลน์ที่มีความหมายตรงตามคําพบว่ารหัสตัวสําคัญ
คือรหัสไวยากรณ์ (Language Code) ที่ถกู นํามาใช้ ในการประกอบสร้ างคําจากเหล่าอัขระและสระให้
เกิดความหมายเพื่อกํากับภาพและสือ่ สารแทนการพิมข้ อความนั ้น หากเปลีย่ นในกลุม่ นี ้พบว่าลักษณะ
ของการแสดงออกจะเป็ นไปในทางลบเสียงมากกว่า เมื่ออิงจากข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์ก็พบว่า
เพราะบริ บทของความเป็ นเพศหญิ งที่อยู่ในฐานะของแฟนสาวหรื อภรรยาย่อมสามารถแสดงออกสิ่ง
เหล่านี ้ไปยังบุคคลที่เป็ นแฟนหนุ่มหรื อ สามีได้ อย่างไม่เสียหาย เพราะระดับทางความสัมพันธ์ นั ้นจะ
ใกล้ ชิดและแนบแน่กว่าและทังความใกล้
้
ชิดทางความสัมพันธ์ นีเป็ นดัง่ ตัวกําหนดการเลือกใช้ รหัสของ
ผู้สร้ างเองให้ เหมาะสมกับการแสดงอารมณ์ตา่ ง ๆ ที่มาพร้ อมกับข้ อความ
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การอธิ บายต่อไปนี ้เป็ นสติ๊กเกอร์ ไลน์ ที่มีเนื ้อหาแสดงการต่อว่าจากถ้ อยคําตามที่ปรากฏใน
สติ๊กเกอร์ ไลน์ดงั นี ้

ภาพที่ 4.31 การใช้ รหัสของสติ๊กเกอร์ ไลน์ชุดนี่เมียนะในระยะสานต่อและถนอมรักษาความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลภาพที่ 2
จากภาพที่ 4.31 รหัสของสีหน้ าของความโกรธด้ วยเส้ นโค้ งควํ่าแทนคิ ้ว ปาก เส้ นตรงและครึ่ง
วงกลมแทนตาที่หรี่ ลง มาพร้ อมกับรหัสท่าทางที่เบือนหน้ าเล็กน้ อย ยืนเท้ าเอว หว่างขาอ้ า มีสญ
ั ญะ
ประเภทสัญรู ป (Icon) กลุ่มควันที่พุ่งออกอันเป็ นภาพแทน (Represent) ไอความร้ อนจากอารมณ์
หงุดหงิด พร้ อมข้ อความที่สร้ างด้ วยรหัสไวยากรณ์ (Language Code) ที่กํากับการตีความหมายของ
ภาพสติ๊กเกอร์ ไลน์ที่สื่อถึงความไม่พอใจจากการกระทําหรื อพฤติกรรมของคู่สนทนา จากข้ อความนี ้
แสดงถึงรู ปแบบการใช้ ข้อความแบบสมพจนัย (Synecdoche) ที่กล่าวถึงเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งของ
ส่วนทังหมดเพี
้
ยงบางส่วนแต่ให้ ความหมายครอบคลุมทุกส่วน โดยคําว่า “เล่นลิ ้น” ที่ไม่ได้ หมายถึงการ
เล่นกันลิ ้นที่เป็ นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายแต่สอื่ ความหมายถึงพฤติกรรมของคนที่ใช้ ลีลาในการพูด
เพื่อหลบเลีย่ งหรื อบ่ายเบี่ยงอะไรบางอย่างซึง่ เห็นได้ ชดั ว่าเป็ นการต่อว่าผู้นั ้น

ในสติ๊กเกอร์ ไลน์นี ้มีการเล่นกับคําพ้ องเสียงในคําว่า “ผัว” เป็ น “ปั๋ ว” แสดงถึงรูปแบบ
รหัสภาษาพูดที่ผ้ ูสร้ างได้ เลือกใช้ สีหน้ าที่แสดงอารมณ์ ของความโมโหที่เห็นได้ จากเส้ นตรงแนวทแยง
แทนคิ ้วที่ขมวดเข้ าหากันตรงกลางหน้ าฝากและปากที่อ้ากว้ างเพื่อแทนเปล่งวาจาและท่าทางกายยืน
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ยกไหล่ กําหมัด แสดงความเก็บกด เน้ นด้ วยเส้ นสีเหลืองสองเส้ นที่กําด้ วยรหัสการ์ ตูนบริ เวณมือ ข้ าง
ขวาและเหนือศีรษะ ในส่วนของข้ อความนันแสดงถึ
้
งคําสําคัญ (Keyword) ที่แสดงถึงการกล่าวอย่าง
เฉพาะเจาะจงที่ตวั ผู้รับอยูบ่ นวัตถุรูปทรงอิสระสีแดง (ปั๋ วแทนผัว) ซึง่ ข้ อความนี ้สะท้ อนภึงระดับชนชัน้
ความเป็ นชาวบ้ าน และข้ อความว่า “ตัวแสบ” ที่สื่อความหมายถึงการกระทําที่น่าเอือมระอาหรื อการ
กระทําใดที่ทําให้ ผ้ สู ง่ เกิดความอึดอัดใจจนต้ องต่อว่า

อารมณ์ที่นําเสนอด้ วยรหัสสีหน้ านี ้เป็ นการผสมกันระหว่างความหงุดหงิดและเบื่อหน่าย
พร้ อมด้ วยท่าทางที่เบือนหน้ าเล็กน้ อยไผล่มือไว้ ด้านหลัง สายตาชํ าเรื อ งมองอย่างหมันไส้ ปากอ้ า
เสมื อ นกํ าลังบ่น มาพร้ อมกับรหัสไวยากรณ์ ที่ประกอบสร้ างข้ อ ความขึน้ เพื่อ แสดงการต่อ ว่ า ด้ าน
พฤติกรรมของคู่สนทนาที่กล้ าพูดอย่างท้ าทาย จากข้ อความยังเห็นถึงการใช้ รหัสของสีและขนาดมา
ช่ ว ยเน้ น ส่ว นสํา คัญ ว่ า “ปากดี ” ที่ บ ริ บ ททางสัง คมทํ า ให้ ค วามหมายออกมาเป็ นเชิ ง ลบและใช้
เครื่ องหมายอัศเจรี ย์ (!!!) เน้ นการออกเสียงในการอ่าน

เห็นได้ ว่าสีห้นาที่แสดงออกมานันเป็
้ นนอารมณ์ ของความเบื่อหน่ายจากอาการตาปรื อ
มองด้ านบนเหสมื อนไม่อ ยากให้ ความสนใจและปากอ้ าแทนการกํ าลังกล่าวคํา เสริ มด้ วยท่าทางที่
กําลังเท้ าเอว ในส่วนของข้ อความนั ้นชักเจนว่าผู้สร้ างยังคงใช้ เรื่ องสีสนั และขนาดมาเน้ นคําสําคัญคือ
คําว่า “เยอะ” ที่หมายถึงความเรื่ องมากของอีกฝ่ ายหนึ่งจนดูน่ารํ าคาญ และใช้ รหัสการ์ ตูน (Cartoon
Code) สร้ างเส้ นตรงแนวทแยงแทนเสียงการบ่นหรื อต่อว่าพุง่ ออกไป
จากการวิเคราะห์การใช้ รหัสของสติ๊กเกอร์ ไลน์ที่แฝงการต่อว่านี ้พบว่าข้ อความที่ปรากฏขึ ้นนั ้น
เป็ นอย่างเชิงลบทังหมดเพราะธรรมชาติ
้
ของการต่อว่านันย่
้ อมก่อนให้ เกิดความรู้ สกึ ที่ไม่ดีตอ่ อีกฝ่ าย
หนึ่ง มาพร้ อมกับสีหน้ าที่แสดงความหงุดหงิดอย่างเห็นได้ ชัด แต่อ ย่างไรก็ ตามกรต่อ ว่าโดยใช้ สื่อ
สติ๊กเกอร์ ไลน์ นนั ้ ทําให้ ความเข้ มข้ นลดลงไป เพราะตัวสื่อ ที่เป็ นรู ปแบบการ์ ตูนอย่างสติ๊กเกอร์ ไลน์
สามารถให้ เกิดความรู้สกึ อื่น ๆ แทรกมากับการต่อว่าซึง่ ตามแต่การรับรู้ของผํ ้าการสือ่ สารทั ้งสองฝ่ าย
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การอธิบายการใช้ รหัสของสติ๊กเกอร์ ไลน์ตอ่ ไปนี ้เป็ นสติ๊กเกอร์ ไลน์ที่มีเนื ้อหาแสดงการข่มขู่จาก
ถ้ อยคําตามที่ปรากฏในภาพที่ 4.32

ภาพที่ 4.32 การใช้ รหัสของสติ๊กเกอร์ ไลน์ชุดนี่เมียนะในระยะสานต่อและถนอมรักษาความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลภาพที่ 3
เห็นได้ วา่ สีหน้ าที่แสดงออกนั ้นสือ่ ได้ ทั ้งความไม่พอใจผสมกกับความหงุดหงิดและอาการงอน
ผนวกกับท่าทางที่ยืนกอดอก เบือนหน้ าเล็กน้ อย สายตาชําเรื องมอง และปากตุ่ย ใช้ สญ
ั รู ปกลุม่ ควัน
หมายถึงไอร้ อนและการถอนหายใจและเส้ นโค้ งแทนการหันศีรษะและสัญลักษณ์ “💢💢” สื่อถึงความ
โกรธ ในข้ อความยังใช้ สแี ละขนาดเน้ นคําสําคัญในประโยคเพื่อแสดงการข่มขูด่ ้ วยการฟ้องบุคคลที่สาม
โดยใช้ คําว่า “แม่คุณ” หมายถึงแม่ของสามีที่ต้องรับรู้ เรื่ องใดเรื่ อ งหนึ่งที่เกิ ดขึ ้น ซึ่งคําว่าแม่ในที่นี ้ยัง
แสดงรหัสทางธรรมเนียมที่คนที่เป็ นลูกต้ องเคารพและเกรงใจผู้ที่เป็ นแม่

อารมณ์ของความโกรธแสดงออกอย่างชัดเจนจากรหัสของสีหน้ าที่ใช้ เส้ นตรงแนวทแยง
แทนคิ ้ว ดวงตาเปิ ดกว้ างนัยน์ตามองมายังบุคคลที่อยู่ตํ่ากว่าแสดงถึงอํานาจของฝ่ ายหญิง (ผู้สง่ ) ปาก
อ้ า พร้ อมท่าทางที่กําไม้ ที่นําเสนอด้ วยสัญรู ปและสื่อ ความหมายถึงการทุบตีและอาการปูดบวมที่
เกิดขึ ้นบนศีรษะของคาแรคเตอร์ ชาย (จากชุดนี่คือผัว) โดยใช้ รหัสของมุขตลก (Gag Code) ของความ
เกินจริ งมาช่วยให้ เห็นถึงความเจ็บปวดจากการถูกตีซงึ่ สามารถมองเป็ นความขบขันได้ ในเวลาเดียวกัน
ทังนี
้ ้ยังมีข้อความที่แสดงการข่มขู่ผา่ นประโยคคําถามที่ใช้ ลกั ษณะภาษาพูดเน้ นคํา”เข็ด” ด้ วยอักษรสี
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แดงและขนาดที่ใหญ่กว่าคําอื่น รวมถึงคําอุทานว่า “ฮึ่ม” ที่เกิดจากการความเหมือนเวลาแสดงความ
ไม่พอใจแต่เข้ ารหัสด้ วยรหัสตัวสารเชิงตรรกลักษณ์ (Digital Message Code) เพื่อประกอบอักษรให้
ได้ เสียงแทนเสียงตามที่ต้องการ

อารมณ์ของความโกรธถูกนําเสนออย่างชัดเจนภายใต้ รหัสของการแสดงสีหน้ า เสริ ม
ความน่ากลัวด้ วยตาขาว คิ ้วปั กลง ปลายผมปลิ ้วจากแรงลม ผนวกกับท่าทางที่ชี ้นิ ้วเข้ าหาคู่สนทนา
และมือถกชายกระโปร่ งเพื่อให้ การกระทืบเท้ าทําได้ ง่ายขึ ้น นอกจากนี ้ยังเห๋นถึงการใช่สญ
ั ญะต่าง ๆ
เข้ ามาประกอบทัง้ เส้ นหยักที่แทนเสียงการกระทืบเท้ าและสัญลักษณ์ แทนความโกรธที่กระจายอยู่
รอบตัว ข้ อ ความที่แสดงถึงการข่มขู่อย่างชัดเจนโดยใช้ รูปประโยคคําถาม “จะหือ เหรอ” ที่ตามด้ วย
เครื่ องหมาย “?” บริ บทของสติ๊กเกอร์ ไลน์ทําให้ คําว่า “หือ” หมายถึงการไม่ยอมกระทําตามหรื อมีข้อ
กังขาในสิง่ ที่ผ้ สู ง่ ต้ องการ ทังนี
้ ้การใช้ สติ๊กเกอร์ ไลน์ตวั นี ้สามารถเกิดได้ หลากสถานการณ์จึงจําเป็ นต้ อง
อิงกับเรื่ องที่เกิดขึ ้นเพื่อให้ สติ๊กเกอร์ ไลน์ตวั นี ้มีความหมาย

ผู้สร้ างใช้ รหัสของสีเทามาปรากฏบนใบหน้ าแทนแสงด้ านมืดที่ตกกระทบเป็ นภาพ
แทน (Represent) ของความน่ากลัวที่เสริ มด้ วยขาที่งอกขึ ้นบนศีรษะเหมือนซาตาน แววตาสีขาวที่
ผิดปกติจากมนุษย์ทวั่ ไป หางตามี “✨” การจับจ้ องสิง่ หนึง่ สิ ้งใด ท่าทางที่ยกนิ ้วชี ้หน้ าเสมือนการยํ ้า
เป็ นนัยถึงอํานาจของตนเอง รวมถึงสัญลักษณ์ คล้ ายหัวกะโหลกที่สื่อความหมายถึงความตาย และ
ข้ อความที่เข้ ารหัสการ์ ตูนด้ วยบอลลูนคําพูดปรากฏคําว่า “อย่าให้ ” และใช้ ตวั อักษรสีแดงขนาดใหญ่
เน้ นคําว่า “เมีย” และ “ขอร้ อง” เมื่ออ่านขอ้ ความทั ้งหมดร่วมกัน (อย่างให้ เมียต้ องขอร้ อง) แสดงชัดว่าผู้
ส่งกําลังกล่าวประโยคนี ้กับใครและต้ องการสือ่ อะไร ทั ้งนี ้การใช้ สติ๊กเกอร์ ไลน์ตวั นี ้ยังต้ องพึงพิงเรื่ องราว
ที่เกิดขึ ้นก่อนหน้ าเพื่อให้ สติ๊กเกอร์ ไลน์สามารถสือ่ ความหมายได้ อย่างสมบูรณ์
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ในสติ๊กเกอร์ ไลน์ตวั นี ้มีการสอดแทรกความหมายเชิงมายาคติ (Myth) เข้ าไปด้ วยโดย
ของคํ า ว่ า พระอิ น ทร์ หมายถึ ง เทพชัน้ สูง ตามคติ ค วามเชื่ อ ของสัง คมไทย ดัง นัน้ การที่ จ ะเข้ า ใจ
ความหมายจึงต้ องเข้ าใจรหัสของวัฒนธรรมไทยด้ วย ทั ้งนี ้ประโยคคําถามที่ว่า “อยากไปเฝ้าพระอินทร์
มัย?”
้ เป็ นคําถามที่ไม่ต้องการคําตอบแต่เป็ นการถามเชิงข่มขู่และมีความหมายแฝงที่วา่ อยากหมดสติ
หรื อ ไม่เพราะการไปเฝ้าพระอินทร์ นนต้
ั ้ องถอดจิตรออกจากร่ างเพื่อไปยังสวรรค์ ที่ประทับเหล่าเทพ
ทังหลาย
้
แต่เมื่อถูกนํามาใช้ ในสติ๊กเกอร์ ไลน์ตวั นี ้จะหมายถึงการหมดสติแทน โดยข้ อความถูกเสรอม
ด้ วยตัวคาแรคเตอร์ ที่แสดงสีหน้ าหงุดหงิดผสมความเบื่อหน่าย ท่าทางที่หนั ศีรษะมามองพร้ อมการแตะ
กระป๋ องจนบุบบ่งบอกถึงแรงกระแทก รวมถึงการใช้ รหัสการ์ ตูนสร้ างเส้ นโค้ งเชื่อมระหว่างเท้ าและ
กระป๋ องสื่อถึงการเคลื่อนที่จากการแตะ และเส้ นหยักที่หลายเท้ าและขอบกระป๋ องแทนการกระแทก
และ “✨” ที่สอื่ ถึงอาหารมึนงงก่อนหมดสติจากการโดนทําให้ สลบ

ในสติ๊ ก เกอร์ ไ ลน์ ตัว นี ใ้ ช้ รหัส อย่า งผสมผสานเพื่ อ สื่อ ความหมายของการข่ ม ขู่ ที่
นอกเหนือจากข้ อความที่ใช้ รหัสของสีแดงมาเน้ นคําว่า “โดนแน่!!” แสดงถึงการเจอบทลงโทษหรื อเรื่ อง
ที่น่ากลัวบางอย่างตามหลังคําว่า “กลับมา” ที่แสดงถึงช่วงเวลาและการเดินทางมาถึงของคู่สนทนา
เสริ มด้ วยรหัสสีหน้ าที่ใช้ เส้ นโค้ งหงานแทนคิว้ ตาสีขาวไม่มีนัยน์ ตา มื อ ที่เอื่ อ มมาเกาขอบกํ าแพงที่
ประกอบสร้ างจากรหัส ตัว สารเชิ ง เสมื อ นด้ ว ยสีส ัน แต่ง เติ ม รอยร้ าวด้ วยเส้ น หยัก และรหัส เสื ้อผ้ า
(Clothes Code) ชุดนอนมาพร้ อมโรลม้ วนผลที่บ่งบอกช่วงเวลาคํ่าคืน และ “💢💢” กระจายโดยรอบ
แสดงถึงภาวะอารมณ์โกรธอย่างชัดเจน
จากการวิเคราะห์การใช้ รหัสของสติ๊กเกอร์ ไลน์ที่แสดงเนื ้อหาข่มขูน่ ั ้นพบว่าข้ อความยังคงเป็ น
ตัวสารที่สําคัญในการก่อเกิดความหมาย เมื่อถอดรหัสจากการอ่านแล้ วสามารถพบถึงเตจนาของการ
ข่มขูไ่ ด้ ในทันที ส่วนตัวภาพทําหน้ าที่ในการขยายความหมายด้ านอารมณ์และความรู้ สกึ ที่เป็ นตัวแทน
ของผู้สง่ ขณะแสดงการข่มขูน่ นั ้ ๆ โดยหลักแล้ วพบว่าการแสดงสีหน้ านั ้นสือ่ ถึงความโกรธเสียเป็ นหลัก
ทัง้ นีจ้ ากการศึกษายังสรุ ปได้ ว่าสติ๊กเกอร์ ไลน์ ที่แสดงเนื ้อหาของการข่มขู่นี ้ต้ องพึงพิงกับเรื่ องราวที่
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เกิดขึ ้นก่อนหน้ าเสมอเพราะผู้ทําการสื่อสารจะได้ เข้ าใจว่าอารมณ์จองความโกรธและการข่มขู่นนเกิ
ั้ ด
มาจากเรื่ องใด

ต่อไปนี ้เป็ นสติ๊กเกอร์ ไลน์ที่มีเนื ้อหาแสดงการอ้ อนหรื อขอร้ องตามที่ปรากฏในภาพที่ 4.33

ภาพที่ 4.33 การใช้ รหัสของสติ๊กเกอร์ ไลน์ชุดนี่เมียนะในระยะสานต่อและถนอมรักษาความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลภาพที่ 4
จากภาพที่ 4.33 เห็นได้ ว่าเนื ้อหาและตัวภาพแสดงทิศทางอารมณ์ เชิงบวกโดยผู้สร้ างใช้ รหัส
ของการแสดงหน้ า (Facial Expression Code) ด้ วยเส้ นโค้ งแทนดวงตา “⌒” และ “⌣” แทนปากยิ ้ม
ใช้ สีขาวแทนฟั น นอกจากนีย้ ังมี รหัสท่าทาง (Posture Code) ที่ประกอบสร้ างด้ วยเส้ นแบบต่าง ๆ
แสดงท่าทางเดินกึ่งกระโดดด้ วยความสุขจากการได้ ซื ้อของที่เข้ ารหัสด้ วยสัญรูป (Icon) ถึงสินค้ าที่มีคํา
ว่า “SALE” กํ ากับให้ ความหมายชัดเจนยิ่งขึน้ รวมถึงสัญรู ปแทนธนบัตรที่ใช้ สีเขียว (Color Code)
แทนเงินตรา ในขณะเดียวกันยังปรากฏรหัสภาษาเขียนที่ใช้ คําแบบชาวบ้ านเข้ าใจง่ายอย่าง “ตังค์ ”
“เมีย” ซึง่ ข้ อความดังกล่าวประกอบสร้ างด้ วยรหัสไวยากรณ์ (Language Code) เพื่อกํากับตัวภาพอีก
ทีหนึง่ เมื่อพิจารณาจากข้ อความนี ้จะเห็นได้ วา่ ประโยคนี ้ได้ แฝงเจตนาการสัง่ เพราะมีคําว่า “ต้ อง” และ
เป็ นการยํ ้าถึงการทําหน้ าที่ของผู้เป็ นสามีเพื่อรักษาสถานะภาพทางความสัมพันธ์ ดงั กล่าว

127

ใช้ รหัสภาษามือ “🤟🤟” ที่สอื่ ความหมายว่า “I Love You” (ฉันรักเธอ) ร่วมกับรหัสทาง
สีหน้ าที่ไม่ได้ แสดงแค่อารมณ์ของความสุขเท่านั ้นแต่ยงั ปะปนอารมณ์ ของความเขินอายเข้ าไปด้ วยซึ่ง
สังเกตได้ จากระเรื่ อสีแดงกลางใบหน้ าสมสัณฐานเมื่อเขินอาย พร้ อมด้ วยรหัสไวยากรณ์ (Language
Code) ที่กําหนดทิศทางของการถอดรหัสของผู้ใช้ โดยข้ อความนันได้
้ เลียนแบบลักษณะคําในภาษา
พูดที่ไม่ได้ เคร่ งครัดเรื่ องความถูกต้ อ งทางการออกเสียงใดอย่างใด เช่น ปั๋ ว” แทน “ผัว” ผนวกกับ“
สัญลักษณ์ รูปหัวใจที่สื่อความหมายด้ วยรหัสภาพแทน(Represent) ของความรัก ซึ่งผู้สง่ สามารถใช้
การอ้ อนเมื่อต้ องการสิง่ หนึง่ สิง่ ใดจากคูส่ นทนาที่เป็ นสามีก็ได้

เห็นได้ ว่าภาพรวมของความหมายนันได้
้ แสดงถึงการขอร้ องออกมาอย่างชัดเจน ซึ่ง
การใช้ สติ๊กเกอร์ ไลน์ตวั นี ้เป็ นการเรี ยกร้ องให้ ได้ มาซึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากคู่สนทนา (ไม่จํากัดผู้รับ) ซึ่งถ้ า
ได้ รับสิ่งที่ต้องการนันย่
้ อมส่งผลต่อความรู้ สึกดีทั ้งสองฝ่ าย นอกจากนี ้ยังเห็นได้ ถึงรหัสของการแสดงสี
หน้ า (Facial Expression Code) ที่ดเู ศร้ าด้ วยใช้ เส้ นหยักแทนปากเบะและท่าทางที่เอานิ ้วไว้ ที่บริ เวณ
ปาก ดังนันเมื
้ ่อถอดความหมายโดยพึง่ พิงบริ บทจะเข้ าใจได้ ในทันทีวา่ สีหน้ านี ้ไม่ได้ หมายถึงความเศร้ า
แบบเสีย ใจแต่ห มายถึ ง อาการออดอ้ อน ทัง้ นี ค้ วามหมายดัง กล่า วยัง ชัด เจนมากยิ่ ง ขึน้ ด้ ว ยรหัส
ไวยากรณ์ท่สี ร้ างข้ อความมากํากับภาพพร้ อมกับสัญรูปขอโทรศัพท์มือถือที่ยงั มีข้อความภาษาอังกฤษ
มากํากับอีกด้ วย

เห็นได้ วา่ ความรู้สกึ เกรงใจในการถามคําถามดังกล่าวถูกนําเสนอด้ วยอารมณ์แบบกลัว
ๆ กล้ า ๆ ที่เสริ มด้ วยรหัสของสีหน้ ากึ่งยิ ้มมาพร้ อมกับสัญรูป “💧💧” แทนหยดเหงื่อที่สื่อถึงความอึดอัด
หรื อกังวลใจ และท่าทางของการใช้ นิ ้วจิ ้มเข้ าหากันเสริ มไปกับสีหน้ า และสัญลักษณ์หวั ใจแทนความรัก
ที่จําเป็ นต้ องแสดงหากพร้ อมกับกล่าวถามถึงเรื่ องเงินซึง่ ผู้วิจยั อนุมาฯว่าหมายถึงเงินเดือนเพราะมีคํา
ว่า “ออก” กฎร่ วมด้ วยซึ่งแสดงถึงรู ปแบบงานที่ทําและการรับเงินระบบรายเดือนเป็ นรหัสที่สื่อถึงหาร
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ทํางานแบบหนุ่มสาวอ๊ อฟฟิ ต (Office) โดยความหมายนี ้สามารถใช้ ในการขอร้ องเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับ
เงินตรารวมถึงใช้ ในการแสดงความออดอ้ อนให้ คสู่ นทนาเกื ้อหนุนเรื่ องเงินก็ได้
จากการวิเคราะห์การใช้ รหัสประกอบสร้ างสติ๊กเกอร์ ไลน์ที่แสดงเนื ้อหาของการอ้ อนหรื อขอร้ อง
พบว่าเนือ้ หายังคงอยู่ที่ข้อความเพราะเป็ นส่วนที่ก่อยให้ เกิดความหมายและนําไปใช้ ในการสื่อสาร
ส่วนตัวภาพมีการแสดงออกอย่างเป็ นมิตรด้ วยใบหน้ าที่ยิ ้มแย้ ม กิริยาที่สภุ าพน่ารัก ถ้ อยคําที่ไพเราะ
รวมถึงลักษณะของการกดตัวเอง (ผู้สง่ ) ให้ ตํ่ากว่าเพื่อให้ คสู่ นทนาเพื่อให้ เกิดกระทําตามที่ผ้ สู ง่ ต้ องการ
และเพราะบริ บทของการออกอ้ อนหรื อขอร้ องนี ้ไม่ควรแสดงออกในเชิงลบแต่อย่างใด

การอธิบายการใช้ รหัสของสติ๊กเกอร์ ไลน์ตอ่ ไปนี ้เป็ นสติ๊กเกอร์ ไลน์ที่มีเนื ้อหาแสดงการออก
คําสัง่ จากถ้ อยคําตามที่ปรากฏในภาพที่ 4.34

ภาพที่ 4.34 การใช้ รหัสของสติ๊กเกอร์ ไลน์ชุดนี่เมียนะในระยะสานต่อและถนอมรักษาความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลภาพที่ 5
จากภาพที่ 4.34 แม้ ข้อ ความแสดงออกมาเป็ นคําถามแต่เมื่ อพิจารณาแล้ วพบสามารถพบ
เจตนาที่มาด้ วยคือการออกคําสัง่ และในขณะเดียวกันผู้ใช้ สามารถมองเจตนาเป็ นการขอร้ องก็ได้ และ
ในข้ อความมีคําสําคัญ (Keyword) ที่แสดงถึงสถานะของผู้ใช้ คือ “เมีย” ซึ่งสะท้ อนไปยังคู่สนทนาด้ วย
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ว่าวมวรอยู่ในสถานะของสามีด้วย โดยเนื ้อหาคือการให้ อี กฝ่ ายหนึ่งกระทําหรื อ ไม่กระทําบางอย่าง
เพื่อ ให้ ผ้ ูส่ง (ภรรยา) เกิ ดความรู้ สึกสบายใจ ข้ อ ความมาพร้ อมกับตัวคาแรคเตอร์ ที่เข้ ารหัสในการ
ประกอบสร้ างทังสี
้ หน้ าที่ไม่ได้ แสดงความหมายอย่างใดอย่างหนึง่ อย่างชัดเจน แต่พอที่จะอนุมานได้ วา่
เป็ นอารมณ์ที่ปะปนระหว่างความเบื่อหน่ายจากสายตาที่มองไปด้ านบนเสมือนไม่อยากให้ ความสนใจ
เท่าใดนัก เมื่อเทียบกับท่าทาง (Posture) แล้ วพบว่ามีการใช้ รหัสที่สะถึงความเป็ นชาวบ้ านด้ วยท่านอน
เองตัวบนหมอนที่ชดั หลัง ขาไว้ ห้าง ถือพัดและด้ านข้ างมีขนมในจานแสดงถึงอิริยาบทของการพักผ่อน
และมีความหวังความรู้สกึ สบายใจนี ้จะยังคงอยูต่ อ่ ไป

นอกเหนือจากการออกคําสัง่ แล้ วสติ๊กเกอร์ ไลน์ตวั นี ้ยังสามารถมองถึงเจตนาของการ
เตือนสติ และข่มขู่ได้ ในเวลาเดียวกัน โดยข้ อความที่ประกอบสร้ างจากรหัสไวยากรณ์และใช้ ขนาดกับ
สีสนั มาเน้ นคําเด่นอย่าง “พูดอี กที” แม้ จ ะมี คําสุภาพอย่าง “สิคะ” ก็ ตามแต่เมื่ออ่านความหมายยัง
เข้ าใจว่าเจตนาที่แฝงมาดังเดิม เนื่อ งด้ วยตัวคาแรคเตอร์ ได้ ชี น้ ํารู ปแบบการตีความของผู้ใช้ งานที่
เข้ ารหัสสีหน้ าในลักษณะรอยยิ ้มที่มีเล่ห์นยั บางอย่างและแววตาที่มองด้ านบนพร้ อมด้ วยรหัวท่าทางที่
เข้ ารหัสภาษามือด้ วยนิ ้วชีท้ ี่ปัดไปมาประกอบสร้ างจากรหัสการ์ ตูนเพื่อแทนการเคลื่อนไหวสื่อถึงการ
ปฏิเสธโดยใช้ อวัจนภาษา (Non-verbal code) และสัญรูปของท่อนไม้ ที่เป็ นตัวเสริ มในการข่มขูไ่ ด้

เนื่อ งจากสติ๊กเกอร์ ไลน์ทั ้งสองตัวนี ้มี ลกั ษณะของความหมายคล้ ายคลึงกัน
ผู้วิจัยจึงนํามาอธิ บายควบคู่กัน โดยทังสองตั
้
ว นี ้เป็ น ดังการนับ ถอยหลังอย่างต่อ เนื่อ งโดยใช้ รหัส
ไวยากรณ์ ประกอบสร้ างคําว่า “นับ” ตามด้ วยจุดแนวดิ่ง 3 จุดเพื่อแทนการลากเสียงตามด้ วยเลข 3
และ 2 ตามลําดับ ส่วนรหัสของการแสดงสีหน้ านันมี
้ ความแตกต่างกันตามรยะการนับ คือ
ใช้ สหี น้ าของความเบื่อหน่ายด้ วยตาที่ปรื อลง มือเท้ าคาง แตกต่างจากในภาพ
ที่สหี น้ าแสดง
ความโมโหด้ วยคิ ้วโก่งสูง ตาเชิด ปากอ้ า ท่าทาเปงี่ลยนจาดนัง่ เป็ นยืน มือตีโต๊ ะ วัตถุที่วางอยูก่ ระเด็น
ขึน้ ใช้ รหัส การ์ ตูน (Cartoon Code) ประกอบสร้ างเส้ น หยักแทนการกระแทกของมื อ ที่ ตี โ ต๊ ะ และ
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เส้ นตรงแนวทแยงแทนการพุ่งตัวยื่น นอกจากนี ้ในส่วนของข้ อความยังมีเครื่ องหมาย “!!” เพื่อแทนการ
ออกเสียงที่แข็งกร้ าวมายิ่งขึ ้น
ใช้ การแสดงสีหน้ าสื่อถึงความไม่พอใจอย่างชัดเจนด้ วยคิ ้ว แววตา และปาก ผนวกกับ
ท่าทางที่นงั่ ขัดสมาธิในมือทังสองข้
้
างถือกล้ วยและสากที่ใช้ สญ
ั รูปในการนําเสนอเพื่อสือ่ ความหมายถึง
การถูกทุบตีด้วยของแข็ง (สาก) จนเละเป็ นกล้ วยหากไม่สามารถทําสิง่ หนึง่ สิ่งใดได้ ในหนึง่ ชัว่ โมงที่เห็น
ได้ จากข้ อความแสดงถึงประโยคคําสัง่ ที่แฝงเจตนาข่มขู่ร่วมด้ วย ทังนี
้ ้ผู้วิจัยมีความเห็นว่าข้ อความนี ้
เป็ นการบอกให้ คู่ส นทนา (ผู้เป็ นสามี ) กลับถึงบ้ านภายในหนึ่งชั่ว โมงเพราะบริ บ ทที่ ผ้ ูส ร้ างนํ า มา
ครอบงําตัวหมายและการใช้ สญ
ั รูปที่ม้วนผมที่บง่ บอกเป็ นนัยถึงช่วงเวลากลางคืน
จากการวิเคราะห์การใช้ รหัสของสติ๊กเกอร์ ไลน์ที่แสดงเนื ้อหาในการออกคําสัง่ พบว่า เจตนาที่
แฝงเข้ ามานันสามารถมองได้
้
มากกว่าหนึง่ แบบทั ้งนี ้ขึ ้นอยูก่ บั มุมมองของผู้ใช้ วา่ จะนําสติ๊กเกอร์ ล์ตวั ใด
ไปส่งหรื อสือ่ สารในบริ บทใด ส่วนข้ อความยังคงทําหน้ าที่ในการกํากับความหมายเป็ นสําคัญและถูก
เสริ มด้ วยตัวภาพที่แสดงอารมณ์กบั ความรู้สกึ ต่าง ๆ ผ่านสีหน้ า ท่าทาง รวมถึงสัญญะต่าง ๆ โดยการ
วิเคราะห์พบว่าลักษณะของอารมณ์สามารถแสดงออกมาได้ หลายแบบไม่ได้ เน้ นไปที่สว่ นใดจนเห็นได้
ชัด แต่สหี น้ านันล้
้ วนแล้ วสอดคล้ องไปตามข้ อความที่กํากับในตัวภาพ
การอธิ บายการใช้ รหัสของสติ๊กเกอร์ ไลน์ต่อไปนี ้เป็ นสติ๊กเกอร์ ไลน์ที่มีเนื ้อหาแสดงการเสียดสี
จากถ้ อยคําตามที่ปรากฏในภาพที่ 4.35
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ภาพที่ 4.35 การใช้ รหัสของสติ๊กเกอร์ ไลน์ชุดนี่เมียนะในระยะสานต่อและถนอมรักษาความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลภาพที่ 6
เห็นได้ วา่ การแสดงสีหน้ านั ้นมีลกั ษณะในทิศทางของความเบื่อหน่ายผสมผสานกับความรู้ สึก
ไม่เชื่อถือในคํากล่าวหรื อพฤติกรรมจากอีกฝ่ ายหนึ่ง โดยผู้สร้ างเข้ ารหัสด้ วยเส้ นโค้ ง วงกลม เพื่อแทน
ส่วนของคิ ้ว ตา และปาก ผสมผสานกับรหัสท่าทาง (Posture Code) ที่ยกมือขึ ้นระดับไหล่และผ่ายมือ
ออกทังสองข้
้
างและท่านัง่ ไขว้ ห้างที่สื่อความหมายสอดคล้ องไปกับใบหน้ า สําหรับสติ๊กเกอร์ ไลน์ตวั นี ้
ผู้วิจัยยังคงมีความเห็นว่าผู้ส่งผู้รับต้ องมี ความสามารถในการถอดรหัสที่อยู่ในระดับใกล้ เคียงกันจะ
เข้ าใจความหมายที่แฝงเข้ ามาผ่านสัญรู ปของสตอแบรี่ (Strawberry) ที่ถูกนํามาใช้ เป็ นฉากหลังโดย
อาศัยลักษณะการพ้ องเสียงของคําว่า “ตอแหล” กับ “สตอแบรี่ ” และใช้ รหัสตัวสารเชิงเสมือน (Digital
Message Code) ของการเปล่ง เสีย งว่า “หรา” เหมื อ นเสีย งที่ ใ ช้ ป ระกอบการฟั ง เรื่ อ งจาผู้พูด แต่
ความหมายของคําในบริ บทของสติ๊กเกอร์ ไลน์ ตวั นี ้แสดงถึงความแดกดันไม่เชื่อถือในคํากล่าวของคู่
สนทนา นอกจากนี ้ผู้วิจยั ยังมีความเห็นที่ว่าการใช้ สติ๊กเกอร์ ไลน์ตวั นี ้ทั ้งผู้สง่ ผู้รับต้ องมีความสนิทสนม
กันในระหับหนึง่ จะเกิดความกล้ าในการใช้ สติ๊กเกอร์ ไลน์ตวั นี ้เพื่อสารกันได้

เห็ น ได้ ว่ า ผู้ สร้ างได้ เพิ่ ม เติ ม ในส่ว นของรหัส เสื อ้ ผ้ า (Clothes and Appearance
Code) และฉาก (Set) เข้ าไปด้ วย โดยใช้ ชุดที่สะท้ อนถึงหญิ งไทยในสมัยก่อนที่ใช้ การนุ่งกระโจมอก
ด้ วยผ้ าถุง ทัดดอกไม้ นัง่ พับเพียบอย่างเรี ยบร้ อยอยูร่ ิ มนํ ้าที่เกิดจากภาพฝังใจ (Stereotype) ของหญิง
สาวในนิยาย ในส่วนของข้ อความนันยั
้ งคงมี ความสําคัญในการทําหน้ าที่กํากับและเป็ นตัวสารและ
ประกอบสร้ างภายใต้ รหัสไวยการณ์ เมื่ อ ถอดรหัสทางความหมายจากข้ อ ความจะเห็นถึงการแฝง
เจตนาเสียดสีประชดประชันคูส่ นทนา (สามี)ด้ วยการใช้ คําแบบนามนัย (Metonymy) เอ่ยถึง เมียใน“
”นิยายที่เป็ นสตรี แบบสมบูรณ์พร้ อม

ความหมายที่ปรากฏในภาพนี ้เป็ นไปในลักษณะของการเสียดสีด้วยการเปรี ยบเทียบ
ระหว่างลักษณะของสัตว์ (ปลาไหล) ที่นําเสนอด้ วยสัญรู ปกับพฤติกรรมของมนุษย์ผ่านรู ปประโยค
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คํ า ถามที่ ป ระกอบสร้ างด้ ว ยไวยากรณ์ ซึ่ง ผู้ใ ช้ เองต้ อ งมี ป ระสบการณ์ ที่ ใ กล้ เ คี ย งกัน ในการถอด
ความหมายด้ วยจึงจะเข้ าใจความหมายแฝงนี ้ แม้ จะเป็ นการเสียดสีแต่ได้ แสดงให้ เห็นถึงความเกลียด
ชังจะก่อเกิดความบาดหมางระหว่างผู้ทําการสือ่ สารทั ้งสองฝ่ าย ส่วนกรแสดงสีหน้ านั ้นแสดงออกมาใน
ลักษณะของความสงสัยขณะกล่าวคําถาม

เป็ นการแสดงการประชดเสียดสีผา่ นทางข้ อความทีป่ ระกอบสร้ างด้ วยรหัสไวยากรณ์ ที่
ผู้สง่ สามารถใช้ ได้ ในสถานการณ์ ที่หลากหลายอาทิใช่ในการเตือนความจําหากผู้รับมีการหลงลืมไป
หรื อการแสดงพฤติกรรมที่ดูเป็ นการกระทําโง่ ๆ โดยแนะนํากินอาหารที่มีปลาเป็ นองค์ประกอบหลัก
โดยตัวปลาและกระทะเกิ ดจากสัญรู ป (Icon) ที่ต่งมําหน้ าที่สื่อความหมายจากความเหมือนแล้ วยัง
สามารถสื่อ ถึงสิ่งที่มีเกี่ ยวกันกับตัวของมันเองคือ ปลาแทนอาหารที่ประโยชน์ และกระทะแทนการ
ทําอาหารเพื่อให้ สอดคล้ องกับข้ อความที่ยงั ใช้ รหัสของสีและขนาดเน้ นคําสําคัญ “ปลาเยอะๆ” ที่มา
พร้ อมกับอื่น ๆ เพื่อขยายความหมายให้ ครบถ้ วน

รหัสของสีหน้ าแสดงถึงอารมณ์ ของความหงุดหงิดปะปนกับความรู้ สกึ เบื่อหน่ายจาก
หางคิ ้วที่ยกสูง นัยน์ตาที่มองด้ านบน และปากที่เจ่อออก พร้ อมด้ วยท่าทางที่มือข่งหนึง่ เท้ าบนไม้ คล้ าย
ไม้ เบสบอลและมื อ อี กข้ างยื่นสิ่งที่มีลกั ษณะคล้ ายหมากที่เกิ ดจากสัญรู ปทังคู
้ ่ แต้ สญ
ั รู ปทังสองยั
้
ง
สามารถสื่อไปถึงความหมายที่ตวั มันเองมีความเกี่ยวพันซึ่งเมื่อตีควาหมายจากบริ บทสติ๊กเกอร์ ไ ลน์
แล้ วสามารถคิดได้ วา่ ไม้ เป็ นดัง่ อาวุธที่ใช้ ขม่ ขูแ่ ละหมากหลายถึงของที่คนแก่ชรานิยมเคี ้ยวในสมัยก่อน
เมื่อถอดรหัสพร้ อมกับข้ อความทําให้ ควาหมายของสัญรู ปชัดเจนขึ ้น ในส่วนของข้ อความนันยั
้ งคงใช้
สีมาช่วยเน้ นคําสําคัญอย่าง “เก็บปาก” ที่มีความหมายโดยนัยว่าระวังคําพูดคําจาที่ออกจากปาก และ
เมื่อตีความจากข้ อความทังหมดจึ
้
งเข้ าใจไว้ ทนั ทีรว่าหมายถึงการเสียดสี ข่มขู่ และตักเตือนว่าให้ ร้ ูจกั ใช้
คําพูดและยากปากดีจนก่อนเรื่ องเดือนร้ อนใส่ตวั
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ข้ อควาที่วา่ “เนียนค่ะ...เนียน” เป็ นการคํากล่าวที่แสดงการประชดประชันเสียดสีอย่าง
เห็นได้ ชัด ทังนี
้ ้เพราะสีหน้ าที่ชีน้ ําถึงความไม่พอใจอย่างรุ นแรงที่เห้ นได้ ทั ้งอารมร์ ของความโมโหและ
ความเบื่อหน่ายด้ วยคิ ้วเชิด ตามองด้ านบน และปากที่โค้ งควํ่า พร้ อมด้ วยรหัสของท่าทางประกอบกัน
นอกจากนี ้ยังเห็นการใช้ เส้ นโค้ งที่เข้ ารหัสการ์ ตูนมาทําให้ เกิดจินตนาการของการหันลําตัวอย่างรวดเร็ ว
ขณะแสดงความรู้ สกึ สมเพศคู่สนทนาที่พยายามในการทําให้ เรื่ องที่ผิดปกติดูเป็ นปกติ อนึ่ง ผู้สง่ เอง
สามารถใช้ สติ๊กเกอร์ ไลน์ตวั นี ้ในการตัดจบการสนทนาโดยไม่ต้องการสื่อสารในลักษณะต่อความยาว
สาวความยืดไปเรื่ อย ๆ ก็ได้
จากการวิเคราะหการใช้ รหัสของสติ๊กเกอร์ ไลน์ที่แสดงเนื ้อหาเสียดสีพบว่าข้ อความเป็ นส่วนที่มี
ความสําคัญอย่างยิ่งในการสื่อความหมาย เนื่องด้ วยการเสียดสีนั ้นต้ องใช้ ความหมายที่แฝงมาตัวกับ
ข้ อ ความ สําหรั บประเด็นนีย้ ังแสดงให้ เห็นว่าทัง้ ผู้ส่งและผู้รับนั ้นต้ อ งรั บรู้ บริ บทร่ วมกันรวมถึ ง การ
ถอดรหัส (Decode) จากตัวสารที่เท่าเทียกันด้ วยจึงสามารถเข้ าใจในความหมายแฝงที่มากับสติ๊กเกอร์
ในส่วนของสีหน้ านัน้ แสดงออกมาอย่างหลากหลาย ไม่ได้ เน้ นหนักไปที่อารมร์ ใดอารมณ์ หนึ่งเพราะ
เนื ้อหาอยูท่ ี่ข้อความแล้ ว ตัวภาพจึงมีหน้ าที่เพียงช่วยเสริ มให้ เกิดความชัดเจนไปพร้ อมกัน
สําหรั บสติ๊กเกอร์ ไลน์ ชุด “นี่เมี ยนะ” หลังจากการวิเคราะห์การใช้ รหัสในการประกอบสร้ าง
พบว่า ด้ วยความตังใจของผู
้
้ สร้ างที่เจาะจงผู้ใช้ ที่เป็ นแฟนสาวหรื อภรรยาและมีจุดประสงค์หลักคือการ
ไว้ ใช้ สือ่ สารกับคู่สนทนาที่เป็ นแฟนหนุ่มหรื อ สามี เป็ นหลัก และด้ วยภาพจําของผู้สร้ างที่มองว่าเพศ
หญิ งมักแสดงอารมณ์ ของความเอาแต่ใจ งอน ดุ และโมโห (เหวี่ยงหรื อวีน) จึงกลายเป็ นตัวครอบใน
การเลือกใช้ รหัสมาประกอบสร้ างเหล่าสติ๊กเกอร์ ไลน์ที่แสดงความหมายออกมา ฉะนันรู
้ ปแบบในการ
แสดงออกทางความหมายไม่ว่าจะด้ ว ยถ้ อ ยคํา หรื อ สีห น้ า ท่า ทาง รวมถึงการแสดงบางประการที่
สามารถแสดงออกได้ โ ดยไม่ น่า เกลีย ด อาทิ การพยายามเข้ าไปรั บรู้ และหรื อ มี ส่วนเกี่ ยวข้ อ งกับ
กิจกรรมใด ๆ ของอีกฝ่ ายเพราะอย่างไรก็อยู่ภายใต้ บริ บทของคู่รักที่ระดับความสัมพันธ์ มีความแนบ
แน่นและลึกซึ ้งกว่าความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลทัว่ ไป และด้ วยความสัมพันธ์ ดงั กล่าวนี ้ทําให้ เนื ้อหาที่
ปรากฏในสติ๊กเกอร์ ไลน์ ไม่มีตัวใดสอดคล้ อ งกับบริ บทของการยุติความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล แม้
เนื ้อหาจะมีเจตนาของการต่อว่า เสียดสี ออกคําสัง่ หรื อข่มขู่ แต่เมื่อพิจารณาภายใต้ บริ บทแบบคู่รัก
แล้ วเจตนาที่แอบแฝงเหล่านันก็
้ เพื่อต้ องการรักษาไว้ ซึ่งความสัมพันธ์ ของทั ้งสองฝ่ ายให้ ยืนยาวต่อไป
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ดังนั ้นลักษณะของการสือ่ ความหมายในแต่ละเจตนาและจุดประสงค์จึงเป็ นตัวกําหนดการเลือกใช้ รหัส
มาประกอบสร้ างทังตั
้ วภาพและข้ อความสําหรับสติ๊กเกอร์ ไลน์ชุดนี ้

5. การใช้ รหัสของสติ๊กเกอร์ ไลน์ชุด “นี่คือผัว”
สติ๊กเกอร์ ไลน์ชุดนี ้เป็ นผลงานของคุณวัชราภรณ์ จันทร์ หอม ผู้สร้ างเดียวกับสติ๊กเกอร์ ไลน์ชุด
“นี่เมี ยนะ” ที่ยังคงใช้ บริ บทแบบคู่รัก (ผัวเมี ย) มาใช้ ในการสร้ างสรรค์ ผลงาน ทังนี
้ ้ข้ อ มูลจากการ
สัมภาษณ์ผ้ วู ิจยั ได้ อธิบายแล้ วจากการวิเคราะห์สติ๊กเกอร์ ไลน์ชุดก่อนหน้ า
ด้ วยลักษณะภายนอกของสติ๊กเกอร์ ไลน์ที่นําเสนอด้ วยคาแรคเตอร์ ชายที่เกิดจากภาพจําของ
ผู้ส ร้ างเองพร้ อมกับ ข้ อ ความที่ ทํ าหน้ า ในการกํ า กับ และทํา หน้ าที่ เ ป็ น ตัวสาร จากการสังเกตุและ
พิจ ารณาแล้ วเห็นว่าความหมายขงสติ๊กเกอร์ ไลน์ ก ลุ่มนี ้จะโน้ ม เอี ยงไปในทิ ศ ทางของการสมยอม
มากกว่าแข็งกร้ าวหากเปรี ยบเทียบกับสติ๊กเกอร์ ไลน์ในชุดนี่เมียนะ และเพื่อตอบโจทย์เรื่ องการใช้ รหัส
ของสติ๊กเกอร์ ไลน์ ในการสือ่ สารระหว่างบุคคลผู้วิจัยยังคงใช้ เรื่ องพลวัตรทางความสัมพันธ์ ระหว่าง
บุคคลดังเดิม ซึง่ สามารถจําแนกออกได้ ตามลําดับดังต่อไปนี ้
5.1 การใช้ รหัสของสติ๊กเกอร์ ไลน์ชุดนี่คือผัวในระยะเริ่ มต้ นความสัมพันธ์
อย่างไรก็ ตามผู้วิจัยมี ความจําเป็ นต้ อ งยํ ้าอีกถึงความตังใจของผู
้
้ สร้ างครั ง้ หนึ่งว่าเน้ นไปยัง
ผู้ใ ช้ ง านที่ มี ส ถานะของคู่รั ก ซึ่งสามารถเป็ น ได้ ทัง้ แฟนหนุ่ม สาวและสามี ภ รรยาก็ ได้ แต่ทัง้ นี ไ้ ม่ มี
กฎเกณฑ์ที่ตายตัว ผู้ใช้ งานสามารถพิจารณาและตัดสินใจเลือกใช้ งานได้ ตามความพึงพอใจ ดังนั ้น
แล้ วความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลสามารถเริ่ มต้ นขึ ้นแล้ วในโลกแห่งความจริ งและใช้ สติ๊กเกอร์ ไลน์ดงั ที่
กําลังจะอธิบายต่อไปนี ้มาเริ่ มต้ นในส่วนของความสัมพันธ์ ในสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งจากกรพิจารณาใน
ข้ อมูลแล้ วพบสติ๊กเกอร์ ไลน์จํานวน 1 ใน 40 ตัวที่มีเนื ้อหาสอดคล้ อ งกับเรื่ อ งพลวัตรของการเริ่ ม ต้ น
ความสัมพันธ์ ดงั ที่ปรากฏในภาพที่ 4.36
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ภาพที่ 4.36 การใช้ รหัสของสติ๊กเกอร์ ไลน์ชุดนี่คือผัวในระยะเริ่ มต้ นความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล
จากภาพที่ 4.36 เห็นได้ ว่ามีการเข้ ารหัสผ่านลายเส้ นแบบต่าง ๆ เพื่อประกอบสร้ างส่วนของ
ทรงผมของเพศชายโดยอาศัย รหัส ของสี (Color Code) เลีย นแบบความเหมื อ นคื อ สีดํ า แทนส่วน
ด้ านบนที่ผมดกดําและมีเทาแทนส่วนที่ผมสันเกรี
้ ยน ในส่วนของใบหน้ าเข้ ารหัสของสีหน้ าแบบอารมณ์
ที่มีความสุขโดยใช้ ลายเส้ นตรงแทนคิ ้ว โค้ งแทนดวงตาที่ปิดสนิท และปากที่นิ ้มกว้ าง พร้ อมทั ้งสีแดง
บนใบหน้ าที่ สื่ อ ความหมายของอาการเขิ น อาย ในส่ ว นของท่ า ทาง (Posture) นั น้ ต้ องอาศัย
ประสบการณ์ของการถอดความหมายเนื่องจากเป็ นการทําท่าเลียนแบบลักษณะของหัวใจคือใช้ ปลาย
นิ ้วจากมือทังสองข้
้
างงุ้มลงมาจรดบริ เวณหน้ าผาก ผนวกกับสัญญะประเภทสัญลักษณ์ (Symbol) คือ
หัวใจที่สื่อความหมายด้ วยรหัสภาพแทน (Representation Code) ถึงความรัก ทั ้งนี ้ยังเห็นถึงการใช้
ข้ อความที่ประกอบสร้ างด้ วยรหัสภาษา (Language Code) เพื่อเลียนแบบภาษาพูดที่ใช้ คําสรรพนาม
ที่บ่งบอกถึงสถานะของผู้กล่าวซึ่งสามารถเข้ าใจได้ ในทัน เมื่อถอดความหมายของสติ๊กเกอร์ ไลน์ตวั นี ้
พบว่าความหมายไม่ใช่เพียงการเรี ยกอีกบุคคลหนึ่ง (เมีย) เท่านั ้น แต่ยงั แสดงอาการเข้ าหาอย่างเป็ น
มิตรได้ อีกด้ วย ซึ่งทังนี
้ ้การส่งสติ๊กเกอร์ ไลน์ตวั นี ้ออกไปนั ้นจะมีเจตนาใดของผู้สง่ แอบแฝงนั ้นก็ขึ ้นอยู่
กับผู้สง่ เอง

5.2 การใช้ รหัสของสติ๊กเกอร์ ไลน์ในการสานต่อและถนอมรักษาความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล
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ด้ วยบริ บททางความสัมพันธ์ แบบคู่รักที่ผ้ สู ร้ างนํามาครอบงําการออกแบบและประกอบสร้ าง
สติ๊กเกอร์ ไลน์ ชุด นีท้ ํา ให้ มีการแสดงความหมายอย่างหลากหลายรู ปแบบดั่ง ที่แฟนหนุ่มหรื อ สามี
สามารถปฏิบตั ิต่อบุคคลที่เป็ นแฟนสาวหรื อภรรยา ดังที่ปรากฏในภาพที่ 4.37 ที่พบสติ๊กเกอร์ ไลน์ใน
ระยะสานต่อและถนอมรักษาความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลมีมากถึง 38 ตัว ทั ้งนี ้ผู้วิจยั ขอชี ้แจงว่าการนํา
สติ๊กเกอร์ ไลน์
มาปรากฏซํ ้าอีกทีหนึ่งเพื่อแสดงให้ เห็นถึงความหลากหลายทางความหมาย
(Polysemy) ที่สามารถแปรเปลีย่ นไปตามความต้ องการของผู้สง่ สารจากสติ๊กเกอร์ ไลน์ตวั เดียว
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ภาพที่ 4.37 เหล่าสติ๊กเกอร์ ไลน์นี่คือผัวในระยะของการสานต่อและถนอมรักษา
ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล
จากภาพที่ 4.37 เห็นถึงรูปแบบการนําเสนอความหมายที่หลากหลายแล้ วแต่การนําไปใช้ ตาม
สถานการณ์ โดยยังคงผสมผสานกันระหว่างภาพ (Image) ที่มีรูปแบบการแสดงสีหน้ า ท่าทาง ร่ วม
กับสัญญะแต่ละประเภทและข้ อความ (Text) ที่นําเสนอด้ วยลายมือเขียน (Handwriting) รวมถึงการ
ใช้ สีสนั และขนาดมาช่วยเน้ นคําสําคัญเพื่อทําหน้ าที่เป็ นกรอบการตีความหมายของผู้ใช้ ด้ วยรู ปแบบ
การสื่อ ความหมายที่ ห ลากหลายนี ้ส่ง ผลให้ ผ้ ูวิจัย ทํ าการจํ าแนกสติ๊ก เกอร์ ไ ลน์ ในกลุ่มนี อ้ อกตาม
ลักษณะเด่นของความหมาย อารมณ์และเจตนาที่แฝงมากับสติ๊กเกอร์ ไลน์ซงึ่ สามารถบิดเบือนและผัน
แปรได้ ตามแต่มมุ มอง ประสบการณ์ ความพึงพอใจ และความต้ องการของผู้สง่ โดยผู้วิจยั สามารถจํา
แยกออกได้ ทงสิ
ั ้ ้น 7 กลุม่ ดังนี ้
5.2.1 แสดงเนื ้อหาตรงตามคํา
5.2.2 แสดงเนื ้อหาในลักษณะของความรัก
5.2.3 แสดงเนื ้อหาในลักษณะของการยินยอม
5.2.4 แสดงเนื ้อหาในลักษณะของความเบื่อหน่าย
5.2.5 แสดงเนื ้อหาในลักษณะของการขอร้ อง
5.2.6 แสดงเนื ้อหาในลักษณะของการออกคําสัง่
5.2.7 แสดงเนื ้อหาในลักษณะของการเสียดสีหรื อเยาะเย้ ย
ทังนี
้ ้ตามที่ผ้ วู ิจัยได้ แสดงทัศนะว่าสติ๊กเกอร์ ไลน์แต่ละตัวสามารถแสดงความหมายได้ อ ย่าง
หลากหลายตามการตีความของผู้ใช้ งาน แลในสติ๊กเกอร์ ไลน์หนึ่งตัวมีการทับซ้ อนกันของความหมาย
ดังตัวอย่างที่จะยกมาให้ เห็นดังต่อไปนี ้

ในสติ๊กเกอร์ ไลน์ตวั นี ้ใช้ ข้อความในลักษณะของการถามที่เป็ นได้ ทั ้งการเร่ ง การบอกถาม
หรื อเพื่อต้ องการคําตอบก็ได้ เมื่อมองตัวภาพยังคงเห็นถึงความเบื่อยหน่ายร่วมมในการถาม
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เป็ นการแสดงถึงความรักอย่างตรงไปตรงมาตามคําในข้ อความและสัญลักษณ์หวั ใจและ
สัญญาณมือ

เห็นได้ วา่ เนื ้อหาที่แสดงออกมานั ้นเป็ นการยินยอมอย่างชัดเจน ในขณะเดียวกันยังแสดง
การขอร้ องคูส่ นทนาไม่ให้ ถือสากับเรื่ องก่อนหน้ านี ้ซึง่ มีความกลัวผลที่จะตามมาภายหลัง

นอกจากการขอร้ องแล้ วยังแสดงถึงการยินยอมคู่สนทนาอีกด้ วย เพราะเป็ นการกดตนเอง
ให้ ตํ่ากว่าจากท่าทางและข้ อความ

ผสมผสานทังอารมณ์
้
ของความเบื่อหน่าย หงุดหงิด รวมถึงการออกคําสัง่ เพื่อต้ องการ
ให้ คสู่ นทนาปฏิบตั ิหรื อกระทําตามที่ผ้ สู ง่ ต้ องการ

นอกเหนือจากการต่อว่าเกี่ยวกับพฤติกรรมของคูส่ นทนาแล้ วยังสามารถแสดงถึงอารมณ์
ของความเบื่อหน่ายออกมาจากสีหน้ าและข้ อความอีกด้ วย

แม้ ข้อความที่แสดงนันจะเป็
้
นในลักษณะของการตัดพ้ อ แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถ
แสดงถึงการข่มขูแ่ ละเรี ยกร้ องให้ รักษาหรื อดูแลบุคคลนี ้ให้ ดีก็ได้
จากการยกตัวอย่างสติ๊กเกอร์ ไลน์ข้างต้ นก็เพื่อแสดงให้ เห็นว่าสติ๊กเกอร์ ไลน์หนึ่งตัวมีการทับ
ซ้ อนของความหมายที่หลากหลายและไม่สามารถแยกขาดจากกันได้ อย่างชัดเจน เพราะไม่มีกฎเกณฑ์
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การใช้ ที่ตายตัวเสมอไปแม้ สติ๊กเกอร์ ไลน์นี ้อยู่ภายใต้ บริ บทของคู่รักก็ตาม แต่เมือพิจารณาแล้ วก็ต้อง
ยอมรับว่าสามารถนําไปใช้ กบั สถานการณ์ ที่สอดคล้ องกับเนื ้อหาได้ เช่นกัน อีกทั ้งความเป็ นปั จเจกของ
ผู้สง่ ยังสามารถกําหนดความหมายจากบริ บทของการสื่อ สารให้ แตกต่างออกไปด้ วย สําหรับกลุ่มที่
ผู้วิจัยจํ าแนกมานัน้ เป็ นเพียงมุมมองของผู้วิจัยเองโดยมองจากลักษณะความหมายและอารมณ์ ที่
เด่นชัดจากสติ๊กเกอร์ ไลน์ สําหรั บการอธิ บายการใช้ รหัสนี ้จะอธิ บายเรี ยงลําดับตามกลุ่มที่ผ้ ูวิจัยได้
จําแนกไว้ ซงึ่ เริ่ มด้ วยสติ๊กเกอร์ ไลน์ที่แสดงเนื ้อหาตรงตามคําดังในภาพที่ 4.38

ภาพที่ 4.38 การใช้ รหัสของสติ๊กเกอร์ ไลน์ชุดนี่คือผัวในระยะสานต่อและถนอมรักษา
ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลภาพที่ 1
จากภาพที่ 4.38 รหัสของการแสดงสีหน้ า (Facial Expression Code) สื่อ ถึงความกลัวหรื อ
ตกใจจากดวงตาที่เบิกกว้ างอิงจากการสมสัณฐานของหน้ าตา
ธรรมชาติของมนุษย์ ทั ้งนี ้ยัง
ปรากฏท่าทางและข้ อความเพื่อชี ้นําการตีความหมายอีกด้ วย ในภาพนี ้สามารถเข้ าใจสาเหตุของความ
กลัวได้ ในทันทีเนื่องจากการผู้สร้ างให้ คาแรคเตอร์ นงั่ บนรถจักรยานยนต์ที่นําเสนอด้ วยสัญรู ป (Icon)
พร้ อมใช้ เส้ น ตรงรอบตัว ด้ ว ยรหัส การ์ ตู น (Cartoon Code) แสดงการเคลื่อ นที่ ด้ ว ยความเร็ ว อี ก
องค์ประกอบหนึง่ ที่ทําให้ ผ้ ใู ช้ เข้ าใจถึงการเคลือ่ นไหวที่ผ้ สู ร้ างวาดให้ ดูปลิวไหวไปพร้ อม ๆ กับลายเส้ น
ทังนี
้ ย้ ังปรากฏข้ อ ความด้ วยรหัสไวยากรณ์ (Language Code) ที่ใช้ ขนาด (Size) และสีสนั (Color)
เป็ นรหัสเพื่อเน้ นส่วนที่สําคัญของข้ อความ “เร็ ว” เมื่ออ่านจากข้ อความทังหมดจึ
้
งเข้ าใจว่าสติ๊กเกอร์
ไลน์ตวั นี ้แสดงอาการรี บไปกระทําอย่างใดอย่างหนึง่ ที่ต้องอิงกับเรื่ องที่สนทนามาก่อนหน้ านั ้น
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เฉกเช่ น เดี ย วกับ
ที่ สื่อ ความหมายตรงตัว จากถ้ อยคํ า ใช้ ร หัส สีห น้ า แสดง
อารมณ์ของความตกใจกลัวเช่นกันแต่แตกต่างที่ความหมายอันเกิดจากรหัสตัวอื่น ๆ และลักษณะการ
นําไปใช้ งาน โดยรหัสของท่าทาง (Posture) ด้ วยการวิ่งเข้ าหาในขณะเดียวกันยังสามารถมองเป็ นการ
ถอยห่างออกไปเพราะความตกใจกลัวก็ได้ พร้ อมด้ วยลายเส้ นที่เกิดจากรหัสการตูน (Cartoon Code)
นําสายตาของผู้ดูภาพและรหัสไวยากรณ์ (Language Code) เพื่อแสดงความหมายไปพร้ อมกับภาพ
โดนใช้ รหัสตัวสารเชิ งเสมื อ น (Analogical Message Code) ด้ วยคําอุทานว่า “อ้ าวเฮ้ ย” ตามด้ ว ย
เครื่ องหมายอัศเจรี ย์ (!) เน้ นการออกเสียงที่ตกใจและเครื่ องหมายคําถาม (?) แสดงความประหลาดใจ
ทังนี
้ ้โอกาสและสถานการณ์ของการนําไปใช้ นั ้นขึ ้นอยูก่ บั ความพึอพอใจของผู้สง่ เอง
ส่วน
เห็นถึงการเข้ ารหัสและสัญญะที่ซบั ซ้ อนกว่า นอกเหนือจากรหัสของสีหน้ าที่
สร้ างอารมณ์ กลัวแล้ วยังปรากฏท่าทาง (Posture) เพื่อเสริ มไปในทิศทางเดียวกับสีหน้ าร่ วมด้ วย และ
ใช้ สญ
ั รูป (Icon) ต่าง ๆ อาทิ แฟ้มเอกสาร ถ้ วยกาแฟเพื่อสือ่ ถึงโต๊ ะทํางานแสดงถึงสถานที่เกิดเหตุ อีก
ทั ้งในส่วนของภาพพื ้นหลังนันจะเห็
้
นถึงรหัสของสีเทา (Color Code) พร้ อมลายเส้ นแบบหยิกงอสีขาว
ที่เป็ น Representational Code ของสายฟ้าที่ฟาดลงมาเสริ มอาการน่าตกใจและสะพรึ งกลัว ในส่วน
ของข้ อ ความนัน้ สามารถอธิ บายเป็ นสองส่วน ในข้ อ ความทางด้ านขวาของภาพนันผู
้ ้ สร้ างใช้ อักษร
เลียนแบบเสียง (ตึง่ ) จากความเสมือนเสียงที่เกิดพร้ อมกับอาการตกกลัวและยังใช้ เครื่ องหมายอัศเจรี ย์
(!) ที่ใช้ เขียนหลังคําเลียนเสียงธรรมชาติเพื่อให้ ผ้ อู ่านทําเสียงได้ เหมาะสมกับเหตุการณ์ ในเรื่ องนั ้น ๆ
เมื่อไม่สามารถจะเขียนให้ ถกู ต้ องเป็ นตัวหนังสือได้ ในส่วนข้ อความด้ านซ้ ายนั ้นใช้ อกั ษรประกอบสร้ าง
ความหมายภายใต้ รหั ส ไวยกรณ์ (Language Code) เพื่ อ ตี ก รอบความหมายและเป็ นตั ว สาร
(Message) ของผู้ใช้ งานในลักษณะของประโยคคําถาม

เห็ น ได้ ว่า รหัส ของการแสดงสี ห น้ า (Facial Expression Code) แสดงอารมณ์ ข อง
ความสุขด้ วยเส้ นโค้ ง “⏜” แทนตาที่ปิดสนิท และ “⌣” แทนการยิ ้มแบบยิงฟั น ความสําคัญของเนื ้อหา
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สาระยังคงอยู่ที่ข้อความที่ประกอบสร้ างจากรหัสไวยากรณ์ (Language Code) กําหนดขอบเขตการ
ตีความหมายและทําให้ ท ราบที่ มาขอรอยยิ ้มดังกล่าว นอกจากนี ้ในภาพยังใช้ ร หัสมุข ตลก (Gag
Code) ที่ ยึด ตามอัก ษร (Literalism) ให้ ผ้ ูดูคิ ด ตามแต่ค วามคิ ด นัน้ ขัด กับ สิ่ง ที่ ค วรจะเป็ นคื อ ความ
ภาคภูมิใจและรู้สกึ หลงรัก (สัญลักษณ์หวั ใจ) ในรูปร่างที่อ้วนลงพุงของตนเอง ทั ้งนี ้ยังเห็นการใช้ คําทับ
ศัพท์ในภาษาอังกฤษว่า “วันแพ็ค” (One Pack) การที่จะเข้ าใจความหมายนั ้นต้ องอาศัยประสบการณ์
จากฝั่งผู้ใช้ เองเพราะมันเป็ นการถ่ายโยงความหมาย (Intertextuality) กับคําว่า “ซิกแพค” (Six Packs)
ที่หมายถึงกล้ ามเนื ้อหน้ าท้ องของบุคคลที่ออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอและใส่ใจในรู ปร่ างตนเอง แต่
ภาพนี ้หน้ าท้ องได้ รวมกันเป็ นก้ อนเดียว (One Pack) และใช้ การเปรี ยบเทียบจากลักษณะของความ
เหมือนด้ วยรหัสเสมือนระหว่างพุงกับห่วงยางรอบเอว

เช่นเดียวกับสติ๊กเกอร์ ไลน์ตวั นี ้ที่ใช้ รหัสของมุขตลกเข้ ามาร่ วมในการประกอบสร้ างให้
เกิดความขบขันโดยใช้ มขุ ของความขัดแย้ ง (The Reverse) ระหว่างภาพและข้ อความ เมื่อพิจารณาใน
ความหมายโดยรวมแล้ วยังสามารถบอกเป็ นการแดกดันได้ ในระดับหนึ่ง ข้ อความทีว่ า่ “ไมง่วงเลย” ยัง
เห็นถึงการใช้ รหัสของสีแ ละขนาดเข้ ามาเน้ นคํา สํา คัญ (ง่วง) และใช้ รหัสการ์ ตูน สร้ างเส้ น หยัก ใต้
ตัวอักษรแทนการลากเสียง ในส่วนของคาแรคเตอร์ ใช้ การเลียนแบบอาหารง่วงนอนฝ่ านใบหน้ าด้ วยตา
ที่ปรื อคล้ ายจะหลับ ปากอ้ า นํ ้าลายไหล เสริ มด้ วยท่านัง่ บนเตียงนอน โน้ มตัวมาพึงและโอบหมอน มือ
อีกข้ างถือโทรศัพท์แนบหูเสมือนกําลังสนทนากับอีกฝ่ ายด้ วยการฝื นจากความง่วง

เห็นได้ ว่าเนื ้อหาในข้ อความเป็ นการตังคํ
้ าถามที่พยายามเข้ าไปดูกิจกรรมของอีกฝ่ าย
หนึง่ ซึง่ สามารถทําได้ อย่างไม่ดูเป็ นการหน้ าเกลียดหากอยู่ในสถานะของแฟนหนุ่มหรื อสามีหรื อบุคคล
ที่มีความสนิทมากพอที่จะใช้ สติ๊กเกอร์ ไลน์ตวั นี ้ได้ โดยยังใช้ สีมาเสริ มคําสําคัญอย่าง “ทําไร” เพื่อเน้ น
และนําสายตาให้ อ่านมีเส้ นโค้ งลากจากข้ อความมายังตัวคาแรคเตอร์ นอกจากนี ้ยังเห็นถึงความรู้ สึกที่
ผ่านใบหน้ าด้ วยอารมณ์ของความเบื่อเข้ าไปปะปนด้ วยเพราะสัญรูปของกําแพงหรื อผนังที่บงั บางส่วน
ของลําตัวเสมือนคาแรคเตอร์ ยื่หน้ าเข้ ามาถามคู่สนทนา สําหรับสติ๊กเกอร์ ไลน์ตวั นี ้ผู้วิจยั มีความเห็นว่า
สามารถใช้ ในสถานการณ์ที่ผ้ สุ ง่ รู้สกึ ถึงการรอคอยที่นานเกินกว่าเหตุแล้ วก็ได้
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เมื่ออ่านความหมายจากสติ๊กเกอร์ ไลน์ตวั นี ้แล้ วพบว่าเนื ้อหาได้ แสดงการง้ อคู่สนทนาที่
เป็ นแฟนสาวหรื อภรรยา เนื่องจากข้ อความที่อยูบ่ อลลูนคําพูดตามรหัสการ์ ตนู มีคําว่า “นี่ตวั ” ซึง่ แสดง
ถึงการเรี ยกบุคคลอื่นที่มีความสนิทสนมกัน ในข้ อ ความอีกส่วนหนึ่งยังคงใช้ สีและขนาดเข้ ามาเน้ น
ความโดดเด่น (หายโกรธ) เพื่อถามถึงความรู้ สกึ ในช่วงเวลานัน้ นอกจากนี ้ยังสอดแทรกความตลกลง
ไปในใบหน้ าที่ดูผิดแปลกจากความเป็ นชายคือคิ ้วที่หนา ปากที่แดงจัด รวมกับท่าทางจริ ตจกร่านแบบ
สตรี เพศ การกรี ดนิ ้วมือ และรหัสภาษามือด้ วยการชูนิ ้วก้ อยเป็ น Representational Code ของการขอ
คืนดี จากสติ๊กเกอร์ ไลน์ตวั นี ้แสดให้ เห็นว่าต้ องมีเรื่ องอย่างใดอย่างหนึ่งเกิ ดขึ ้นเสียก่อนจนทําให้ เ กิ ด
ความรู้ สึกโกรธหรื อ งอนจึงส่งผลให้ ผ้ ูส่งใช้ สติ๊กเกอร์ ไลน์ ตัวนี ้ไปง้ อ เพื่อ ขอให้ ความสัมพันธ์ กลับมา
ดังเดิม

นอกจากลายเส้ นที่สร้ างแทนรูปคิ ้วแล้ วผู้สร้ างยังใช้ เส้ นหยักที่ให้ ความรู้สกึ อ่อนไหวแทน
ดวงตาที่ปิดสนิทและปากที่อ้าออกจนเห็นส่วนภายใน (ลิ ้นและฟั น) พร้ อมด้ วยสัญรูป (Icon) ของหยด
นํ า้ ที่ ใ ช้ รหัส ภาพนํ า เสนอ (Presentational Code) อาการร้ องไห้ และใช้ รหัส ของท่ า ทาง (Bodily
Posture Code) ด้ วยท่านัง่ ขัดสมาธิสะท้ อนความเป็ นชาวบ้ านและการกุมมือเพื่อสือ่ ความหมายถึงการ
อ้ อนวอน (Representational Code) ทังนี
้ ้ยังคงมีเส้ นหยักรอบตัวคาแรคเตอร์ ที่ทําหน้ าที่เป็ นเส้ นแสดง
ความเคลื่อ นไหว (Action Line) ของอาการร้ องไห้ ตัวสัน่ ที่ประกอบสร้ างด้ วยรหัสการ์ ตูน (Cartoon
Code) ในประเด็นของข้ อความ (รหัสภาษา) นันผู
้ ้ วิจัยเห็นว่าเป็ นส่วนที่ชี ้นําให้ ผ้ ใู ช้ ทราบได้ ว่าอาการ
ร้ องไห้ นนมาจากเหตุ
ั้
อะไรและส่งผลต่อการเลือกใช้ ในการสือ่ สารผ่านทางไลน์อีกด้ วย
จากการวิเคราะห์ การใช้ รหัสของสติ๊กเกอร์ ไลน์ที่แสดงเนื ้อหาตรงตามคํานันพบว่
้
า บริ บทที่
ครอบงําความหมายของสติ๊กเกอร์ ไลน์ ตัวนัน้ เป็ นตัวกํ าหนดการเลือ กใช้ รหัสในการประกอบสร้ าง
ดัง นัน้ รู ป แบบในการนํ า เสนอจึ ง แตกต่า งกั น ออกไปไม่ ว่า สีห น้ า ท่า ทาง หรื อ สัญ ญะเพี ย งแต่ ใ ห้
สอดคล้ องกับเนื ้อหาที่สติ๊กเกอร์ ไลน์ตวั นั ้นถ่ายถอดความหมายออกไป เช่น หน้ าตายิ ้มเมื่อมีความสุข
สนุกสนาน หน้ าตาแตกตื่นตกใจเมื่อมีความกลัว เป็ นต้ น
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ลําดับถัดไปเป็ นการอธิ บายการใช้ รหัสของสติ๊กเกอร์ ไลน์ที่แสดงเนื ้อหาลักษณะของความรัก
เพื่อรักษาระดับความสัมพันธ์ ไว้ ให้ แนบแน่นดังเดิม ดังที่ปรากฏในภาพที่ 4.39

ภาพที่ 4.39 การใช้ รหัสของสติ๊กเกอร์ ไลน์ชุดนี่คือผัวในระยะสานต่อและถนอมรักษาความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลภาพที่ 2
เห็นได้ วา่ ในภาพที่ 4.39 ใบหน้ าของคาแรคเตอร์ เห็นถึงการเข้ ารหัสของการแสดงสีหน้ า
(Facial Expression Code) ด้ วยอารมณ์ของความสุขที่ใช้ เส้ นโค้ ง “⌒” แทนดวงตา “⌣” แทนปาก
ยิ ้ม ในส่วนของการแสดงท่าทาง (Posture) นั ้น ในภาพซ้ ายเข้ ารหัสภาษามือ “🤟🤟” ประกอบสร้ างด้ วย
รหัสภาพแทน (Representational Code) สือ่ ความหมายว่า “I LOVE YOU” พร้ อมด้ วยรหัสไวยากรณ์
(Language Code)ทังภาษาไทย
้
“รัก” และอังกฤษ (Love) แสดงให้ เห็นว่าผู้ใช้ ต้องเข้ าใจวิธีการ
ถอดรหัส (Decode) ทังสองภาษาเพิ
้
้อเข้ าใจความหมาย นอกจากนี ้ยังพบอีกว่าลักษณะของถ้ อยคําใน
ภาษานันเป็
้ นภาษาพูดที่ไม่ได้ เคร่งเครี ยดเรื่ องตัวสะกดแต่อย่างใดอันเห็นได้ จาก “ครับ” เป็ น “คับ” และ
สติ๊กเกอร์ ไบน์ตวั นี ้มีความเสมาะสมที่จะใช้ กบั บุคคลที่ใกล้ ชิดจริ ง ๆ

เห็นได้ ว่าผู้สร้ างได้ อ้างอิงผลงานของตนเองโดยการนําคาแรคเตอร์ เพศหญิ ง (จาก
สติ๊กเกอร์ ไลน์ ชุดนี่เมี ยนะ) มาร่ วมในเฟรมภาพ และใช้ Nonverbal Code ด้ วยการสัมผัสทางกาย
(Bodily Contact) ด้ วยการโอบกอดอันแสดงระดับความใกล้ ชิดและความแนบแน่นทางความสัมพันธ์
ใบหน้ าของคาแรคเตอร์ ชายยังแสดงถึงอารมณ์ของความสุขแบบเดียวกับภาพใบหน้ ารวมถึงการใช้ เส้ น
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โค้ งที่ประกอบสร้ างด้ วยรหัสการ์ ตนู (Cartoon Code) เป็ นเส้ นแสดงการเคลือ่ นไหว (Action Line) ของ
การส่ายตัวไปมาระหว่างการโอบกอดและรหัสทางไวยากรณ์ (Language Code) เสริ มกับท่าทาง
(กอด กอด แรง ๆ) นอกจากนี ้ยังอาศัยสัญลักษณ์หวั ใจที่แทนความหมายถึงความรัก
จากการวิเคราะห์สติ๊กเกอร์ ไลน์ทงสองตั
ั้
วพบการใช้ รหัสที่ซํ ้ากัน เพราะอารมณ์เมื่อบอกรักนั ้น
แสดงออกมาในเชิงบวกเพื่อให้ ทงสองฝ่
ั้
ายมีความรู้ สึกที่ดีจึงส่งผลต่อการใช้ รหัสสีหน้ าที่ต้องยิ ้มแย้ ม
อย่างเป็ นมิตรและจริ งใจ กิริยาท่าทางหรื ออิริยาบถเสริ มไปกับใบหน้ า มีสญ
ั ลักษณ์ รูปหัวใจสื่อ แทน
ความรัก และกํากับด้ วยข้ อความที่แสดงถึงความรักต่อกัน
ลํา ดับ ถัด ไปเป็ น การอธิ บ ายการใช้ รหัส ของสติ๊ กเกอร์ ไ ลน์ ที่ แ สดงเนื อ้ หาลักษณะของการ
ยินยอมเสมือนยกให้ อีกฝ่ ายหนึง่ มีอํานาจมากกว่าเพื่อเป็ นการคงสถานะภาพทางความสัมพันธ์ ไว้ ดังที่
ปรากฏในภาพที่ 4.40

ภาพที่ 4.40 การใช้ รหัสของสติ๊กเกอร์ ไลน์ชุดนี่คือผัวในระยะสานต่อและถนอมรักษา
ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลภาพที่ 3
จากภาพที่ 4.40 เมื่อถอดรหัส (Decode) ความหมายทําให้ พบว่าในความยินยอมได้ แฝงอา
รมร์ ของความเบื่อหน่ายและความเอือมระอาเข้ าไปร่ วมด้ วยโดยผ่านรหัสของการแสดงสีหน้ า (Facial
Expression Code) ด้ วยตาปรื อ อิงจากการสมสัณฐาน
ของการแสดงสีหน้ า พร้ อมด้ วย
ท่าทาง (Posture) ที่ดึงลิ ้นกระเป๋ ากางเกงจนปลิ ้นออกมาและเทกระเป๋ าตังเพื่อแสดงถึงความหมดเงิน
ผนวกกับข้ อความที่ประกอบสร้ างด้ วยรหัสไวยากรณ์ (Language Code) เพื่อ ขยายความหมายอีก
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ชัน้ หนึ่งที่นําสีและขนาดมาเน้ นคําสําคัญ ซึ่งคําที่ปรากฏในข้ อความนี ้ความหมายมีการแปรเปลี่ยนไป
ตามบริ บทของคําคือ “เค้ า” ในที่นี ้หมายถึงการที่ผ้ สู ง่ ใช้ เรี ยกแทนตัวเองและ “ตัว” หมายถึงการที่ผ้ สู ง่
เรี ยกบุคคลอีกฝ่ ายหนึ่ง เมื่ออ่านความหมายรวมแล้ วพบถึงระดับของชนชัน้ ที่ผ้ สู ง่ อยูต่ ํ่ากว่าผู้รับ ทั ้งนี ้
ความหมายของสติ๊กเกอร์ ไลน์ยงั สามารถแฝงถึงการบอกกล่างเชิงขอร้ องและตัดพ้ อได้ ตามแต่ที่ผ้ ูส่ง
ต้ องการ

ในความยิ น ยอมนี ไ้ ด้ แ ฝงอารมณ์ ข องความเกรงใจและความกลัว เข้ า ไปด้ ว ย เพราะ
นอกเหนื อ จากข้ อ ความ “ใครจะไปกล้ า ” ที่ กํ า กับ ความหมายแล้ ว ตัวคาแรคเตอร์ เ องยังสามารถ
เหนี่ยวนําความคิดของผู้ใช้ ไ ด้ อี กด้ ว ย ตามที่ผ้ ูวิจัยกล่าวว่าผู้สร้ างใช้ สีส้มมาเน้ นในคําสํา คัญ ของ
สติ๊กเกอร์ ไลน์แต่ละตัว ซึง่ ในตัวนี ้คือ “กล้ า” ที่มีความหมายแฝงคือการต่อต้ านหรื อไม่กระทําตามที่อีก
ฝ่ าย (ผู้รับ) สัง่ มา และคําว่าใครในที่นี่มิได้ หมายถึ งบุค คลอื่ น แต่หมายถึงตัวผู้ส่งเองที่ไม่ก ล้ า คิ ด
ต่อต้ านใด ๆ ทังนี
้ ้อารมณ์ ของความเศร้ า และความกลัวจากการโดยทําร้ ายถูกเข้ ารหัสสีหน้ าด้ วยหาง
คิ ้วที่กดลง นัยตาที่มองลงด้ านล่าง ปากจู๋ มีรอยถลอกที่แก้ ม และหัวปูด แสดงถึงการโดนทําร้ ายอย่าง
ชัดเจนซึ่งอนุมานได้ วา่ เป็ นเหตุมาจากการไม่กระทําตามที่คู่สนทนต้ องการ และท่าทางที่ใช้ นิ ้วชี ้จิ ้มหา
กันแสดงความอึดอัดใจแต่ไม่สามารถกระทําอย่างอื่นได้ พร้ อมด้ วยรหัสการ์ ตนู (Cartoon Code) สร้ าง
เส้ นหยักไว้ ทงสองข้
ั้
างเพื่อแทนอาหารตัวสัน่ จากความกลัว

การแสดงความยินยอมี ความชัดเจนอย่างมากด้ วยตัวภาพที่ใช้ รหัสของการแสดงสี
หน้ าที่ยิม้ แต่เป็ นการยิม้ แบบอาการใจดีส้ เู สือ เพราะหางคิ ้วที่กดลงเสมื อนมี ความกังวลในใจผนวก
กับสัญรู ป “💧💧” แทนหยดเหงื่อ สายตามที่มองไปทางอื่นดัง่ การไม่กล้ าสบตา พร้ อมด้ วยท่าทางยองๆ
พนมมื อ ไหว้ (Symbol) เป็ นเสมื อ นการกดตัวลงตํ่าตามรหัสธรรมเนียมปฏิบัติของชาวไทยเมื่ อต้ อง
แสดงความเคารพบุคคลที่สงู ทางชันชัน้ อาทิพระสงฆ์ ในส่วนของข้ อความนันสามารถอธิ
้
บายได้ สอง
ส่วน ส่วนแรกคือการใช้ รหัสตัวสารเชิงเสมือน (Analogical Message Code) ของเสียง “แหะ” ดังการ
หัว เราะเบา ๆ ในลํา คอแต่ใ ช้ รหัส ตัว สารเชิ ง ตรรลัก ษณ์ (Digital Message Code) ประกอบสร้ าง
ข้ อความจากอักษระโดยใช้ รหัสไวยากรณ์ (Language Code) เข้ ามาช่วย เช่นเดียวกับข้ อความที่ขยาย
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ความตัวภาพว่า “เมื่อกี ้ล้ อเล่งน้ าาา~” ที่ใช้ ไวยการณ์มาช่วยจัดการ และยังเห้ นได้ วา่ ได้ ใช้ คําพ้ องเสียง
จาก “เล่น” เป็ น “เล่ง” แล้ วเพิ่มจํานวน “า” แทนหางเสียงที่ลากยาวออกไปเพื่อให้ คล้ ายภาษาพูดมาก
ที่สดุ
จากการวิเคราะห์การใช้ รหัสของสติ๊กเกอร์ ไลน์ที่แสดงเนื ้อหาของการยินยอมพบว่า ข้ อความ
ยังคงทําหน้ าที่เป็ นตัวสารที่สําคัญอย่างยิ่ง เพราะตัวคาแรตเคอร์ ไม่สามารถแสดงความหมายถึ ง
การยิมยอมได้ อย่างชัดเจนหากปราศจากข้ อความ ซึง่ ยังพบลักษณะแบบเดิมที่ผ้ สู ร้ างนําสีส้มมาเขียน
แบบคําที่มีความสําคัญในประโยคที่แสดงความยินยอมนัน้ ๆ ส่วนตัวภาพทําหน้ าที่เป็ นตัวขยายความ
ทางอารมณ์หรื อความรู้สกึ เพื่อให้ สติ๊กเกอร์ ไลน์สามารถแสดงความหมายทังเนื
้ ้อหาสาระและอารมณ์
ไปพร้ อม ๆ กัน แบะจากวิเคราะห์พบว่าสีหน้ าที่แสดงออกมานันอยู
้ ่ในลักษณะของความเศร้ าปะปน
ความกลัวหรื อเบื่อหน่ายหรื อความกังวลใจเพื่อให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ ของการสื่อสารในแต่ละ
โอกาสที่ผ้ ใู ช้ เป็ นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม
ลําดับถัดไปเป็ นการอธิบายการใช้ รหัสของสติ๊กเกอร์ ไลน์ที่แสดงเนื ้อหาลักษณะของความเบื่อ
หน่ายในเรื่ องหรื อกิจกรรมหรื อสถานการณ์ตา่ ง ๆ ดังที่ปรากฏในภาพที่ 4.41

ภาพที่ 4.41 การใช้ รหัสของสติ๊กเกอร์ ไลน์ชุดนี่คือผัวในระยะสานต่อและถนอมรักษา
ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลภาพที่ 4
จากภาพที่ 4.41 ชัดเจนว่าความเบื่อ หน่ายนัน้ เกิ ดจากการรอคอยเป็ นเวลานาน เนื่อ งจาก
ข้ อความได้ ทําหน้ าที่กํากับแนวทางการตีความไว้ แล้ ว ทั ้งนี ้ยังเห็นได้ วา่ ผู้สร้ างใช้ สีที่แตกต่างมาเน้ นคํา
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สําคัญในข้ อความที่เป็ นการกล่าวถึงบุคคลที่เป็ นผู้รับซึ่งผู้วิจัยมี ความเห็นว่ากําลังกล่าวถึงแฟนสาว
หรื อภรรยาเพราะคําว่า “แม่ค้ นู ” ใช้ เรี ยกเพศหญิงในลักษณะประชดประชันและเป็ นการใช้ คําที่เป็ นดัง่
การยกย่องให้ สงู กว่าด้ วยคําว่า “แม่” ยอกจากนี ้ยังเห็นถึงรหัสของอักษรย่อที่นํามาใช้ ร่วมในข้ อความ
อย่าง “ชม.” ที่ย่อมาจาก “ชั่วโมง” ซึ่งผู้ใช้ ต้องเข้ าใจกฏเกณณฑ์ ในการถอดรหัสด้ วย ในส่วนของตัว
ภาพใช้ รหัส ของสี ห น้ าแสดงความเบื่ อ หน่ า ยอย่ า งชั ด เจนผนวกกั บ ท่ า ทางที่ เ องตัว เกาะหน้ า
รถจักรยานยนต์ผสมกับสัญรูป (Icon) กลุม่ ควันแทนการถอนหายใจและใบไม้ ที่ร่วงลงแทนเวลาที่เนิน
นานของการรอคอยจนเบื่อหน่าย

เมื่ออ่านข้ อความของสติ๊กเกอร์ ไลน์พบว่าความเบื่อยหน่ายนี ้เกิดจากพฤติกรรมของคู่
สนทนาซึง่ อาจแสดงอาการงอนออกมาอย่างบ่อยครัง้ จนผู้สง่ เองเกิดความเบื่อหน่ายและในข้ อความนี ้
ยังแฝงลักษณะของการต่อว่าและตัดพ้ อไปในเวลาเดียวกัน คําสําคัญในข้ องความนั ้นผู้สร้ างยังคงใช้ สี
ส้ มมาเน้ น (เป็ นไรอีก) ที่แสดงให้ เห็นว่าเหตุการณ์นี ้ไม่ได้ เกิดขึ ้นเป็ นครัง้ แรก และคําว่า “ตัว” ในที่นี ้เป็ น
คําเรี ยกอีกฝ่ ายหนึ่งที่ผ้ ใู ช้ ต้องมีความสนิทสนมกันในระดับที่สามารถช้ เรี ยกกันได้ อารมณ์ ของความ
เบื่อหน่ายนี ้ถูกขยายความด้ วยภาพที่นอกจากสีหน้ าแล้ วยังมีท่าทางที่นงั่ หลังพิงผนังเสมือนหมดเรี ย้
วแรงและท่าแคะจมูกแสดงความเบื่อหน่ายไปควบคูก่ บั ใบหน้ า

ข้ อความทีก่ ํากับภาพได้ แสดงอย่างชัดเจนแล้ วว่าความเบื่อหน่ายนั ้นมาจากสาเหตุใด
ดังนันผู
้ ้ ใช้ จึงสามารถนําไปใช้ ได้ ในสถานการณ์ ที่เหมาะสมได้ ในทันที ในส่วนของสีหน้ านั ้นเห็นได้ ว่า
นอกเหนือจากความเบื่อหน่ายแล้ วยังปะปนด้ วยอารมร์ ของความหงุดหงิดด้ วยหางคิ ้วที่เชิดขึน้ และ
ปากที่อ้าออกเสมือนกําลังบ่นคู่สนทนา ผนวกกับสัญรูป “💧💧” ที่เกิดจากความเหนื่อหน่ายใจในอาการ
งอนที่เกิดขึ ้นได้ ทกุ ๆ เวลา และท่ายืนแบบไหล่ตกเสริ มไปกับตัวใบหน้ า
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นอกจากอารมณ์ ของความเบื่อ หน่ายแล้ วในสติ๊กเกอร์ ไลน์ ตัวนี ้ยังแสดงถึงความไม่
พอใจในพฤติ ก รรมของคู่ส นทนาที่ ส ามารถเกิ ด ได้ จ ากหลายสาเหตุ อาทิ การคิ ด ไปเอง หรื อ การ
ตัดสินใจทําเรื่ องในเรื่ องหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้ องกับตัวผู้ส่งแต่ไม่ได้ สอบถามความเห็นของผู้ส่ง หรื อ
เหตุการณ์ ใด ๆ ตามแต่การพบเจอของผู้สง่ เอง โดยสีหน้ านันได้
้ แสดงออกอย่างผสมผสานของทั ้งสอง
อารมณ์ด้วยคิ ้ว แววตา การมอง และปากมาพร้ อมกับท่าทางที่ใช้ นิ ้วชี ้หน้ าตนเองเสริ มไปกับตัวบทของ
สติ๊กเกอร์ ไลน์ นอกจากนีย้ ังมี ลายเส้ นหยักที่เกิ ดจากรหัสการ์ ตูน (Cartoon Code) บริ เวณมื อ และ
ข้ อศอกเพื่อแสดงการเคลือ่ นไหว

รหัสของการแสดงท่าทาง (Posture Code) ถูกนํามาเป็ นส่วนเสริ มของสีหน้ าด้ วยท่านัง่
เท้ าคางและใช้ แขนอีกข้ างพาดไปกับพนักพิงเก้ าอี ้ของโต๊ ะทํางานที่นําเสนอผ่านสัญรู ป (Icon) รวมถึง
กระดาษและโทรศัพท์ มือ ถือผนวกกับรหัสสีนํ ้าตาลแทนโต๊ ะไม้ พร้ อมด้ วยข้ อความที่ใช้ ขนาดและสี
จัดการลําดับความเด่นของถ้ อยคํา

สีหน้ าของความเบื่อ หน่ายนี ้สามารถแสดงที่มาได้ ใ นทันทีว่าเป็ นเรื่ อ งการถูกใช้ งาน
(ทํางานบ้ าน) เนื่องจากสัญรูป (Icon) ผ้ าขาวม้ าพาดบ่าอันเป็ น Representational Code ของชาวบ้ าน
พร้ อมทังสายยางที
้
่มีนํ ้าหยดแทนการทําสวน ไม้ กวาดแทนการทําความสะอาดและถือพร้ อมกันทัง้ สอง
มือเสมือนทํางานแบบไม่ได้ วางมือจากสิ่งใด พร้ อมด้ วยถ้ อยคําในลักษณะของการตัดพ้ อด้ วยวาจาแต่
ถูกจํ าลองขึน้ ด้ วยรหัสภาษาที่ไม่ไ ด้ เ คร่ ง ครั ด เรื่ อ งความถูกต้ อ งเพียงแต่ใ ห้ สามารถอ่า นออกเสีย ง
แบบเดิมได้ เท่านัน้ อย่าง “ก็” เป็ น “ก้ อ” และ “กู” เป็ น “ตรู”
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ชัดเจนอย่างมากจากข้ อความที่ปรากฏคําสําคัญว่า “เบื่อ” ทําให้ การตีความหมายยาก
ที่จะหันเหไปในทิศทางอื่ น รวมถึงมีการระบุถึงบุคคลเป้าหมายที่ผ้ ูสง่ กําลังกล่าวถึง ซึ่งประเด็นของ
สติ๊กเกอร์ ไลน์ตวั ผู้วิจัยมีความเห็นว่าผู้สง่ ไม่จําเป็ นต้ องใช้ สง่ กับภรรยาเสมอไป แต่สามารถใช้ สง่ กับ
บุคคลอื่นอาทิเพื่อนผู้ของตนเพื่อแสดงอารมณ์ที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั ้นก็ได้ ในส่วนตัวภาพแสดงถึงอารมณ์
ผ่านทางรหัสของสีหน้ าและสัญรู ปกลุ่มควันที่ยังคงแทนการถอนหายใจรวมถึงไม่ถูกพืน้ ที่สื่อความ
หมายถึงงานบ้ านที่ผ้ สู ง่ อาจกําลังถูกใช้ งานให้ ทํางานบ้ านโดยภรรยาของตนเอง แต่อย่างไรก็ตามความ
พึงพอใจในการใช้ งานของผู้สง่ และบริ บทของการสื่อสารที่กําลังเผชิญอยู่ขณะนั ้นจะเป็ นตัวชีน้ ําแนว
ทางการใช้ ร่วมด้ วย

เห็นได้ ว่าการแสดงทาสีหน้ าของสติ๊กเกอร์ ไลน์ตวั นี ้เป็ นการผสมผสานของอารมณ์ทั ้ง
สองแบบคือ อารมณ์ โกรธจากเส้ นคิว้ แววตา และอาการเก็ บกดจากเส้ นโค้ ง แทนดวงตาที่ปิดสนิท
ผนวกกับรหัสท่าทางที่ชูมือที่กําหมัดขึ ้นพร้ อมด้ วยสัญลักษณ์อารมณ์โกรธ ที่กระจายอยูร่ อบตัว ในส่วน
ของข้ อความนันสามารถอธิ
้
บายได้ เป็ นสองส่วนคือ “หึย” เป็ รการจําลองเสียงขณะแสดงความรู้ สึกเก็บ
กดกดดันโดยอาศัยรหัสตัวสารเชิงเสมือน (Analogical Message Code) ในการประกอบสร้ าง และอีก
ส่วนคือ ข้ อ ความที่ทําหน้ ที่กํากับโดยเข้ ารหัส ภาษาพูดที่ไม่ไ ด้ ใ ห้ ความสําคัญกับ ความถูกต้ อ งทาง
ตัวสะกดอย่างใดเพียงแต่ให้ สามารถออกเสียงก็ตามเดิมก็เพียงพออย่าง “ก็” เป็ น “ก้ อ” เลย “ไรเลย”
เป็ น “ไรเลอ”

การเข้ ารหัสด้ วยสีหน้ าของความเบื่อหน่ายผนวกกับท่าทาง (Posture) การฟุมตัใลน
โต๊ ะที่มีไยแมงมุมที่เป็ นภาพแทนของความเก่าหรื อถูกทิ ้งร้ างและต้ นอ่อนของต้ นไม้ บนศีรษะพร้ อม
ด้ วยควาชราภาพของร่างกายรวมกันเพื่อแสดงความหมายถึงการรอคอยเป็ นเวลาเนินนานที่มีรหัส
ไวยากรณ์ประกอบสร้ างตัวสารมากํากับอีกทีหนึง่
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ในภาพนี ้มีการระบุอย่างฉัเจาะจงถึงตัวคู่สนทนาคือ “เมีย” ซึงสะท้ อนกลับมาที่ผ้ ใู ช้ อีก
ว่าต้ องอยูใ่ นสถานะของผัวจึงสามารถใช้ สติ๊กเกอร์ ไลน์ตวั นี ้ได้ ทั ้งนี ้ความเบื่อหน่ายถูกขยายความด้ วย
ข้ อความจากรหัสไวยากรณ์ ที่กํากับตัวภาพ ไม่เพียงแต่ความเบื่อหน่ายเท่านันแต่
้ การนําเสนอได้ แฝง
ความเพลียล้ ากับพฤติกรรมของเมียเกี่ยวกับการซื ้อของมากมายแต่สามีต้องเป็ นคนถือของเหล่านั ้นอัน
เห็นได้ จากสัญรูป (Icon) ของถุงสินค้ าสีแดงจํานวนมากที่มีข้อความว่า “SALE” ปรากฎอยูซ่ งึ่ ผู้ใช้ ต้อง
อ่ า นความหมายนี ใ้ ห้ อ อกด้ ว ยจึ ง จะเข้ า ใจว่า ถุง นี ก้ ํ า ลัง สื่อ ความหมายอะไร และควาตลกยัง ถูก
สอดแทรกลงไปด้ วยการใช้ ปากคาบถุงเพราะมือทังสองข้
้
างก็ ถือจนเต็มไปหมด ที่น่าสนใจคือการใช้
รหัสเสื ้อผ้ า (Clothes Code) ของเสื ้อกล้ ามกางเกงขาสั ้นสะท้ อนถึงชุดแบบพ่อบ้ านที่ไม่มีเวลาในการ
ดูแลตนเองและยังแสดงถึงชนชันที
้ ่อยูต่ ํ่ากว่าอีกฝ่ ายที่แม้ ลาํ บากใจแต่ก็ทําอะไรไม่ได้

เช่ น เดี ย วกับ สติ๊ ก เกอร์ ไ ลน์ ตัว นี ท้ ี่ ใ ช้ ร หัส เสือ้ ผ้ า แบบเดี ย วกับภาพบนมาช่ว ยเสริ ม
สถานะของคาแรคเตอร์ รวมกับสัญรูปของตระกร้ าใส่ผ้าสือ่ ถึงการทํางานบ้ าน ส่วนการแสดงนหน้ านั ้น
ยังคงเป็ นอารมร์ ของความเบือ่ หน่ายและความอดอันใจและเหนื
้
่อยหน่ายใจจนต้ องถอนหายใจออกมา
ผ่านสัญรู ปกลุม่ ควัน และที่มาของความเบื่อหน่ายนี ้ถูกแสดงด้ วยข้ อ ความที่ประกอบสร้ างจากรหัส
ไวยากรณ์ ที่ยังคงใช้ สีส้มมาเน้ นคําสําคัญ (บ่นเก่ง) เช่นเดิม เมื่ อ พิจ ารณาความหมายในข้ อ ความ
ทังหมดแล้
้
วพบว่ายังแฝงการตัดพ้ อและต่อว่าเข้ าไปด้ วย
จากการวิเคราะห์สติ๊กเกอร์ ไลน์ที่แสดงเนื ้อหาของความเบื่อหน่ายพบว่า มีสถานการณ์ เรื่ อราว
และเหตุผลหลากหลายที่ทําให้ ผ้ สู ง่ เกิดความเบื่อหน่าย ที่แสดงให้ เห็นว่าการส่งสติ๊กเกอร์ ไลน์แต่ละตัว
นันต้
้ องพิงพึงบริ บทของการสื่อสารเสมอ ยิ่งความเบื่อหน่ายนี ้บริ บทยิ่งทวีความสําคัญ เพราะสาเหตุ
เหล่านันถู
้ กกํากับด้ วยรหัสไวยการณ์ที่ประกอบสร้ างข้ อความเพื่อมาทําหน้ าที่บอกที่มาที่ไปของความ
เบื่อหน่าย หรื อกล่าวโดยง่ายคือข้ อความเป็ นตัวบ่งบอกว่าสติ๊กเกอร์ ไลน์นั ้นๆ กําลังเบื่อหน่ายเรื่ องอะไร
ในข้ อความยังคงรูปแบบลายมือเขียน ข้ อความยังเป็ นลักษณะแบบภาษาพูดที่แฝงทั ้งการต่อว่า ตัดพ้ อ
และเสียดสีเข้ าไปผสมด้ วยซึง่ เป็ นดังกฏเกณฑ์ในการเลือกใช้ รหัสในการประกอบสร้ าง แต่ผ้ ูรับจะเห็น
หรื อรับรู้ หรื อไม่ขึ ้นอยู่กับประสบการณ์ และความชํ่าชองในการตีความหมายในเชิงลึก ในส่วนตัวภาพ
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คาแรคเตอร์ และสัญญะถูกประกอสร้ างโดยการเลือกใช้ รหัสที่อิงไปตามบริ บทของความหมายเพื่อทํา
หน้ าที่เป็ นส่วนเสริ มอารมณ์ให้ กบั ภาพทั ้งสีหน้ า ท่าทาง การแสดงออกต่าง ๆ อย่างไรก็ตามการปรากฏ
พร้ อมกันของทัง้ สองสื่อ ยังคงทําหน้ าที่อ ย่างสอดผสานและสนับสนุนซึ่งกันและกันต่อ ไปในการสื่อ
ความหมายผ่านสติ๊กเกอร์ ไลน์
ลําดับถัดไปเป็ นการอธิบายการใช้ รหัสของสติ๊กเกอร์ ไลน์ที่แสดงเนื ้อหาลักษณะของการขอร้ อง
ดังที่ปรากฏในภาพที่ 4.42

ภาพที่ 4.42 การใช้ รหัสของสติ๊กเกอร์ ไลน์ชุดนี่คือผัวในระยะสานต่อและถนอมรักษาความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลภาพที่ 5
จากภาพที่ 4.42 เมื่อพิจารณาสติ๊กเกอร์ ไลน์ตวั นี ้ทําให้ เห็นว่าต้ องมีเหตุการณ์หรื อเรื่ องราวเกิด
ขึ ้นมาก่อนนี ้จนผู้สง่ ต้ องส่งสติ๊กเกอร์ ไลน์ ตวั นี ้ไปเพื่อขอร้ องคู่สนทนา ด้ วยข้ อความที่สื่อความหมาย
อย่างตรงตัวซึ่งใช้ ขนาดเข้ ามาช่วยเน้ นคําสําคัญ “ที” หมายถึงครัง้ คราวที่จะกระทําอย่างใดอย่างหนึง่
ในส่วนตัวภาพผู้สร้ างใช้ จุดสีดําแทนดวงตาที่มองไปด้ านบนเสมื อนการขอร้ องอ้ อนวอนพร้ อมด้ วย
ร่ อ งรอยของหยดนํ า้ ตาที่ เ ป็ นรหัส นํ า เสนอ (Presentation Code) การร้ องไห้ ในส่ว นของท่ า ทาง
(Posture) แสดงถึงอาการของความเก็ บ กดที่เ ห็นได้ จ ากอาการกัดผ้ า อี กทังยั
้ งใช้ เส้ นหยักแบบไม่
ปะติดปะต่อกันรอบตัวคาแรคเตอร์ ด้วยประกอบสร้ างด้ วยรหัสการ์ ตูน (Cartoon Code) ผ่านสัญญะ
ประเภทดัชนี (Index) แสดงอาการตัวสัน่ จากความเก็บกด
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ใช้ ลกั ษณะของแววตาให้ คล้ ายมีระเรื่ อของนํ ้าตาพร้ อมด้ วยเส้ นหยักที่ให้ ความรู้ สึกไม่
มั่นคงอ่อนไหวเป็ น Representational Code เพื่อให้ สอดคล้ องกับภาพรวมของใบหน้ า นอกจากนี ้ยัง
ใช้ ทา่ ทาง (Posture) ด้ วยการชี ้นิ ้วมาด้ านหน้ าเสมือนกันสะกิดเรี ยกคูส่ นทนา ซึง่ จากภาพสติ๊กเกอร์ ไลน์
นั ้นจะเห็นว่าผู้สร้ างใช้ เส้ นสีเหลืองเป็ นเครื่ องหมายที่เน้ นถึงการสัมผัส (Touching) ทังนี
้ ้ยังมีข้อความที่
สร้ างด้ วยรหัสภาษา (Language Code) ที่ยงั คงเรื่ องของขนาดอักษรเน้ นคําสําคัญให้ เน้ นกว่าคําอื่น ๆ
และเพื่อทําหน้ าที่กํากับและเป็ นตัวสารดังเดิม

เห็นได้ ว่าสีหน้ าที่แสดงออกมานัน้ มี ทั ้งอารมณ์ ของความวิตกกังวลและความเศร้ า
ปะปนกันไป เสริ มด้ วยสัญรู ปหยดเหงื่อและท่าทางการนัง่ ยอง ๆ ใช้ นิ ้วชี ้ไปยังสิ่งที่ต้องการซึ่งอยู่ในตู้
โชว์ สินค้ าที่นําเสนอด้ วยสัญรู ป (Icon) ด้ านหลังจะสามารถเข้ าใจความหมายได้ ทันทีเมื่ อถอดรหัส
(Decode) จากตัวสารทังหมด
้
นอกจากนี ้ยังเห็นได้ วา่ ผู้สร้ างใช้ เส้ นสีเหลืองสองเส้ นไว้ เหนือสิง่ ที่อยู่ในตู้
เพื่อแสดงความโดดเด่นแล้ วนําสายตาของผู้ดู ในส่วนของข้ อความแสดงความต้ องการอย่างตรงตัว
และเสริ มสีส้มลงไปยังคําสําคัญที่วา่ “อยากได้ ” เพื่อให้ ผ้ รู ับสารสามารถเข้ าใจเจตนาได้ อย่างชัดเจน

ในมุม มองของผู้วิจัยมี ความเห็ น ว่า สติ๊ กเกอร์ ไลน์ ตัวนี ส้ ามารถใช้ เ ป็ น ภาพเหตุการ
ต่อเนื่องจากสติ๊กเกอร์ ไลน์ที่แสดงการขอร้ องภาพบนได้ แต่ทั ้งนี ้ผู้ใช้ เองสามารถพิจารณาและตัดสินใจ
ตามความเหมาะสมด้ วยตัวเองได้ เช่นกัน เห็นชัดว่านอกจากข้ อความที่แสดงการขอร้ องแล้ วตัวภาพ
เป็ นดัง่ ตัวขยายอารมณ์ให้ เห็นถึงขันของการวิ
้
งวอน โดยสีหน้ าแสดงถึงอารมณ์ของความเศร้ า และรหัส
ท่าทางที่ใช้ การหมอบกราบที่ในสังคมไทยจะใช้ กับบุคคลที่สงู ส่งอย่างยิ่งเท่านั ้น แต่ถูกนํามาเป็ นรหัส
ในการประกอบสร้ างให้ เกิดความหมายสอดคล้ องไปกับข้ อความ รวมถึงเส้ นโค้ งที่จากรหัสการ์ ตูนแทน
การเคลื่อ นไหวของลําตัว และยังแสดงให้ เห็นอี กว่าการใช้ สติ๊กเกอร์ ไลน์ ตัวนี ้จํ าเป็ นต้ องมี เรื่ องราว
เกิดขึ ้นก่อนหน้ าเสมอเพราะจะเป็ นดังตัวบ่งบอกว่าการเรื่ องร้ องนี ้เป็ นการขอร้ องในเรื่ องอะไร
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หากเปรี ยบเทียบกับสติ๊กเกอร์ ไลน์ ตัวที่ ผ่านมาจะเห็นถึ งรหัสของสีห น้ าที่แ ตกต่า ง
ออกไป คือสีหน้ าของความสุขผ่านดวงตาและรอยยิ ้ม ประกอบกับรหัสท่าทาง (Posture) ซึง่ อาศัยการ
แสดงทางเชิงสัญลักษณ์ ภายใต้ รหัสทางวัฒนธรรมไทย (Thai Culture Code) ของการพนมมือไหว้ บน
ท่านัง่ ยองๆ ทังนี
้ ้ผู้สร้ างไม่ได้ ใช้ ข้อความมากํากับว่าการไหว้ นนสื
ั ้ ่อถึงโอกาสใด แต่ใช้ ข้อความด้ วยคํา
สําคัญที่ยงั เน้ นด้ วยสีส้มว่า “ไหว้ ” มาขยายความกิริยาอีกชั ้นหนึง่ ซึง่ โอกาสในการใช้ งานนั ้นจึงเป็ นเรื่ อง
ของผู้ใช้ เองว่าจะใช้ ในโอกาสหรื อบริ บทซึ่งสามารถใช้ ได้ ทงการขอร้
ั้
องหรื อขออภัยก็ได้ ในส่วนของ
เส้ นตรงนันใช้
้ รหัสของการตูน (Cartoon Code) สร้ างเป็ นเส้ นแทนการเคลือ่ นไหวค้ ลายการย่อตัวลงนัง่
ยอง ๆ ขณะแสดงการไหว้

มีความแตกต่างจากสติ๊กเกอร์ ไลน์ตวั อื่น ๆ โดยเฉพาะลักษณะของการแสดงความกลัว
แต่ต้องแสดงความกล้ าออกมาเพื่อทําการขอร้ อง ความชัดเจนด้ วยรหัสสีหน้ าที่ผ่านการเข้ าด้ วยลาย
เส้ นตรงแทนคิ ้วที่หวั คิ ้วยกสูง หางคิ ้วกดลงตํ่า ปากยิ ้มแบบแหย ๆ ท่าทางที่ชูมือขึ ้นมาแสดงสัญลักษณ์
ok เพื่ อ โน้ ม น้ า มใจอี กฝ่ ายหนึ่ง นอกจากนี ย้ ัง ใช้ ส ัญรู ปเป็ นตัวบางบอกถึง เวลาในยามวิก าลด้ วย
พระจันทร์ ดวงดาว และสีเทาเข้ มจากฟ้าที่มืด นอกจากนี ้ยังเห็นได้ ว่ามีการสร้ างเส้ นโค้ งบริ วณแขนทั ้ง
สองข้ างด้ วยรหัสการ์ ตูน (Cartoon Code) แทนอาการตัวสัง่ จากความกล้ า ๆ กลัว ๆ ในส่วนของ
ข้ อ ความนัน้ ชัด เจนว่า เป็ น การนํ า รหัส ภาษาพูด มาประกอบสร้ างในรู ป แบบภาษาเขี ย นที่ ใ ช้ ร หัส
ไวยากรณ์ มาจัดการที่เริ่ มด้ ตด้ วยเสียง “เอ่อ ” คล้ ายการลังเลก่อนเอ่นสิ่งที่ต้องการออกไป จากการ
วิเคราะห์ผ้ วู ิจยั มีความเห็นว่าการขออกไปข้ างนอดนั ้นนอกจากแสดงขอร้ องในการออกจากสถานที่แล้ ว
ยังสามารถใช้ ในการขอร้ องให้ การสนทนาดังกล่าวจบลงก่อนและค่อยกลับมาใหม่หลังจากภารกิจ ด้ าน
นอกเรี ยบร้ อยแล้ ว
จากการวิ เ คราะห็ ก ารใช้ ร หัส ของสติ๊ ก เกอร์ ไ ลน์ ที่ แ สดงการขอร้ องพบว่า บริ บ ทเป็ นตัว
กําหนดการใช้ รหัสในการประกอบสร้ าง ซึ่งรหัสดังกล่าวอิงมาจากรหัสของธรรมเนียมปฏิบัติในการ
วางตัวเมื่อต้ องแสดงการขอร้ องจากบุคคลอื่ นในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง ซึ่งจากการวิเคราะห์พบแล้ วว่าตัว
ข้ อความเป็ นตัวชีน้ ําว่าการขอร้ องในแต่ละตัว (สติ๊กเกอร์ ) นันควรใช้
้
ในโอกาสหรื อสถานการณ์ อ ะไร
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ดังนั ้นการแสดงออกจึงต้ องแสดงถึงความเศร้ า ความกังวล เพื่อเรี ยกร้ องให้ เกิดความน่าสงสารหรื อน่า
เห็นใจ กิริยาท่าทางต้ องแสดงออกอย่างสุภาพ ข้ อความต้ องแสดงถึงความนอบน้ อม และกดตนเองให้
อยู่ตํ่ากว่าคู่สนทนาเพื่อเรี ยกร้ องความเห็นใจและยินยอมหรื ออนุญาติให้ กระทํา ให้ กระทําอย่างที่ผ้ สู ง่
ต้ องการ ดังนันบริ
้ บทของการขอร้ องจึงกลายเป็ นรหัสที่ใช้ ในการประบอกสร้ าง

ลําดับถัดไปเป็ นการอธิ บายการใช้ รหัสของสติ๊กเกอร์ ไลน์ที่แสดงเนื ้อหาลักษณะของการออก
คําสัง่ ดังที่ปรากฏในภาพที่ 4.43

ภาพที่ 4.43 การใช้ รหัสของสติ๊กเกอร์ ไลน์ชุดนี่คือผัวในระยะสานต่อและถนอมรักษา
ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลภาพที่ 6
จากภาพที่ 4.43 รหัส ของการแสดงสีห น้ า (Facial Expression Code) สื่อ ความหมายถึ ง
อารมณ์ ของความโกรธอย่างชัดเจนโดยการใช้ เส้ นตรงแนวทแยงสร้ างคิ ้วที่เชิดสูงหัวคิ ้วกดลงตํ่า ผสม
กับความเบื่อหน่ายด้ วยตาปรื อ ส่วนปากที่อ้านันผู
้ ้ วิจยั มีความเห็นผู้สร้ างต้ องการแสดงแทนการอ้ าปาก
เพื่ อ กล่า วข้ อ ความ ในส่ว นของท่า ทางนัน้ เข้ ารหัส ด้ ว ยภาษามื อ แสดงการชี ห้ น้ าเพื่ อ แสดงถึงการ
กล่าวถึงตัวเองและเป็ นการยํ ้าเตือนถึงสถานะตนเองด้ วย รวมถึงรหัสไวยากรณ์ประกอบสร้ างข้ อความ
เพื่อทําหน้ าที่ในการกํากับความหมาย เมื่อถอดรหัสจากตัวสารทังหมดสามารถเข้
้
าใจความหมายถึง
การออกคําสัง่ และให้ ทําตาม รวมถึงแฝงการต่อว่าคูส่ นทนาร่วมด้ วย
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เมื่ออ่านความหมายของสติ๊กเกอร์ ไลน์สามารถเข้ าใจถึงอารมณ์ของความไม่พอใจที่
เกิดขึ ้นจนต้ องออกคําสัง่ ผ่านทางข้ อความที่ปรากฏซึง่ ผู้สร้ างใช้ รหัสของการแสดงสีหน้ าที่แสดงออกทั ้ง
ความหงุดหงิดและความเรี ยบเฉย มี สีแดงที่ปรากฏนันสื
้ ่อ ถึงความมึนเมาเล็ก ๆ จากการดื่มสุราที่
นําเสนอด้ วยสัญรูปของขวดและแก้ ว รวมถึงไฟหลากสีด้านหลัง พื ้นหลังสีเทา แสดงถึงสถานที่ประเภท
ผับหรื อบาร์ พร้ อมด้ วยรหัสไวยากรณ์ ที่ประกอบสร้ างข้ อ ความที่กํากับภาพและสามารถเป็ นตัว สาร
สําหรับให้ ผ้ สู ง่ ทําการส่งข้ อความนี ้ออกไปแสดงถึงความต้ องการให้ อีกฝ่ ายยอมกระทําตามที่ตนเอง (ผู้
ส่ง) ต้ องการ

ลัก ษณะของการแสดงสีห น้ าในสติ๊ กเกอร์ ไ ลน์ แ สดงความเบื่อ หน่า ยด้ วยการเข้ า
รหัสผ่านลายเส้ นแบบเดียวกับที่ผ้ วู ิจยั ได้ อธิบายมาแล้ ว แต่เนื่องจากความหมายที่ถกู ถ่ายทอดผ่านรหัส
ไวยากรณ์แสดงถึงลักษณะของความรํ าคาญอีกฝ่ ายหนึ่งที่อาจเป็ นในเรื่ องของการโดนฝากซื ้อของหรื อ
การถูดขอร้ องให้ ซื ้อของต่าง ๆ ให้ โดยใช้ สญ
ั รูปของแผงขายผักที่ปักด้ วยป้ายที่มีคําว่า “SALE” ในส่วน
ของข้ อความนันสามารถใช้
้
ได้ ทงการออกคํ
ั้
าสัง่ รวมถึงการปฏิเสธไม่กระทําตามที่อีกฝ่ ายขอร้ อง โดยใช้
เสียง “หึ” ด้ วยรหัสตัวสารเชิงเสมือน (Analogical Message Code) แสดงความไม่พอใจ และเสียงนั ้น
ถูกประกอบสร้ างด้ วยรหัสไวยากรณ์ (Language Code) รวมกับเครื่ องหมายทางภาษา (!) เน้ นการ
ออกเสียงจากผู้อ่าน รวมถึงข้ อความที่วา่ “ซื ้อเองดิ” แสดงถึงการปฏิเสธและออกคําสัง่ และใช้ ปัดความ
ต้ องรับผิดชอบไปพร้ อม ๆ กัน
จากการวิเคราะห์สติ๊กเกอร์ ไลน์ที่แสดงเนื ้อหาในการออกคําสัง่ พบว่าต้ องมีเรื่ องราวหรื อเนื ้อหา
เกิ ดขึน้ ก่อ นหน้ าทัง้ สิ ้นเพื่อ ให้ ส ติ๊ก เกอร์ ไ ลน์ เหล่า นีส้ ามารถแสดงเนือ้ หาได้ อ ย่างครบถ้ ว น ในส่ว น
ข้ อความยังคงแสดงให้ เห็นถึงการทําหน้ าที่ที่สาํ คัญในการกับความหมายและความสามารถในการเป็ น
ตัวสารเพื่อ สื่อความหมายต่อไปโดยสามารถแฝงเจตนาต่าง ๆ ลงไปมากกว่าหนึ่งเจตนาซึ่งแล้ วแต่
มุมมองของผู้ส่งเอง ส่วนตัวภาพคาแรคเตอร์ ถูก เข้ ารหัส ด้ วยสีห น้ า ที่แ สดงอารมณ์ เชิ งหงุด หงิ ด ที่
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สามารถมองเป็ นความโมโหหรื อความไม่พอใจก็ได้ และท่าทางและสัญญะนันทํ
้ าหน้ าที่เสริ มไปกับสี
หน้ า
ลําดับถัดไปเป็ นการอธิบายการใช้ รหัสของสติ๊กเกอร์ ไลน์ที่แสดงเนื ้อหาลักษณะของการเสียดสี
หรื อเยาะเย้ ยดังที่ปรากฏในภาพที่ 4.44

ภาพที่ 4.44 การใช้ รหัสของสติ๊กเกอร์ ไลน์ชุดนี่คือผัวในระยะสานต่อและถนอมรักษา
ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลภาพที่ 7
อารมณ์ ของความเจ้ าเล่ห์ถูกนํามาผสมกับอารมณ์สขุ ในลักษณะของความร่ าเริ ง (Joy) ด้ วย
เส้ นโค้ งของปากที่แสดงอาการยิม้ พร้ อมสายตามองด้ านบนและท่าทาง (Posture) ของการกระโดด
โดยผู้สร้ างใช้ เส้ นตรงใต้ หว่างขาเป็ นดัชนี (Index) แสดงการเคลื่อนไหว (Action Line) ประกอบเข้ า
กั บ สัญ ญะประเภทสัญ รู ป (Icon) ของไม้ ปั ดฝุ่ น (ไม้ ขนไก่ ) และตะกร้ าที่ เ ป็ นรหั ส ภาพแทน
(Representational Code) ของงานบ้ าน เมื่อศึกษายังพบอีกว่ามีการใช้ รหัสมุขตลก (Gag Code) ของ
ความขัดแย้ ง (The Reverse) ที่เพศชายกลายเป็ นผู้รับผิดชอบงานบ้ านพร้ อมด้ วยข้ อความที่ประกอบ
สร้ างจากรหัสทางภาษา (Language Code) ที่เน้ นยํ ้าและบ่งบอกถึงที่มาของอารมณ์ ร่าเริ ง นอกจากนี ้
ในข้ อความนันได้
้ แสดงถึงสถานะของผู้ใช้ ได้ เป็ นอย่างดี เพราะคําว่า “ผัว” และ “เมีย” เป็ นการสื่อถึง
ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลสองคนที่ใกล้ ชิดมากกว่าบุคคลทัว่ ไป
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ลักษณะของการล้ อเลียนผู้รับสารยังแสดงออกมาในสติ๊กเกอร์ ไลน์ตวั นี ้จากทั ้งตัวภาพ
และตัวข้ อความ โดยใช้ ลกั ษณะของการสมสัณฐานจากความแก่ชราของคนที่ผมจะเปลี่ยนเป็ นสีขาว
(หงอก) ผิวหนังเหยี่ยวย่นที่เห็นได้ จากการเข้ ารหัสผ่านลายเส้ นบนใบหน้ า ท่าทางการยืนหลังคร่อมต้ อง
อาศัยไม้ เท้ าพยุงตัวพร้ อมด้ วยข้ อความที่เข้ ารหัสด้ วยภาษาพูดอย่างเห็นได้ ชัดจากคําว่า “เดี๋ยว” เป็ น
“เด๋ว” ที่ดดั แปลงตัวสะกดไปแต่ยงั คงเข้ าใจความหมายถึงคํา ๆ เดิมจากผู้ใช้ และใช้ รหัวของขนาดและ
สีสนั มาเน้ นคําสําคัญในข้ อความ (Keyword) (แก่ไว) และข้ อความที่แทนเสียงหัวเราะแบบเยาะเย้ ย (ฮึ)
ที่อิงตามรหัสตัวสารเชิงเสมือน (Analogical Message Code) เมื่อพิจารณาจากความหายในภาพนี ้
จะพบว่าอาการแก่นนเป็
ั ้ นเพียงการล้ อเลียนถึงพฤติกรรมของอีกฝ่ ายและเป็ นการแฝงการต่อว่าและ
เรี ยกร้ องให้ ยตุ ิการบ่นก็ได้

นอกจากการเสียดสีแล้ วผู้วิจยั ยังมีความเห็นว่าสติ๊กเกอร์ ไลน์ตวั นี ้ได้ แฝงการแดกดัน
เข้ าไปด้ วย เพราะข้ อความทีเ่ ห็นนันเป็
้ นเหมือนการที่ผ้ สู ง่ ชื่นชมตนเองและเป็ นการบอกให้ คสู่ นทนาเห็น
ในความดีของตนเอง เมื่อสังเกตจะพบว่าข้ อความนั ้นมีสองส่วน ส่วนแรกไปปรากฏร่วมกับตัวภาพที่อยู่
บนผ้ าคาดศีรษะที่มีคําว่า “ผัวดีเด่น” แสดงถึงสถานะของผู้สง่ และส่วนที่สองปรากฏด้ านข้ าง (ดีแบบนี ้
หาที่ไหนไม่ได้ แล้ วนะ) โดยสามารถใช้ เป็ นคําแทนการพิมพ์ได้ ซึ่งยังคงเห็นการนําสีส้มมาช่วยในการ
เสริ มให้ ดูเด่นกว่าคําอื่น ในส่วนของตัวภาพผู้สร้ างใช้ รหัสของสีหน้ าที่แสดงความเบื่อหน่ายและความ
เหนื่อยล้ าจากสัญรู ปหยดนํ ้าแทนเหงื่อ ผนวกรหัสเสื ้อผ้ าที่สวมเสื ้อกล้ ามกางเกงขาสันแสดงถึ
้
งความ
เป็ นพ่อ บ้ านที่ต้อ งทํางานบ้ านต่าง ๆ อย่างการซักผ้ าที่เห็นได้ จ ากกะละมังและผงซักฟอก สรุ ปคือ
ข้ อความเป็ นตัวแสดงให้ เห็นถึงเจตนาของการเสียดสีที่ต้องการบอกนัย ๆ ว่าสามีดี ๆ แบบนี ้นั ้นหายาก
และไม่ควรเสียไป

การเยาะเย้ ยด้ วยท่าทางการล้ อเลียนคู่สนทนาถูกนําเสนอด้ วยใบหน้ าให้ เกิดความ
ตกขบขันอย่างการทําตาเหล่ ดึงแก้ ม แลบลิ ้น ผสานกับถ้ อยคําที่ใช้ รหัสตัวสารเชิงเสมือน (Analogical
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Message Code) แทนเสียงที่ใช้ ล้อ เลียน (บู) และใช้ “~” เพื่อ แสดงถึงการลากเสียงให้ ยาวออกไป
รวมถึ ง ข้ อ ความที่ ป ระกอบสร้ างจากรหัส ไวยากรณ์ ที่ ใ ช้ จํ า ลองเสี ย งที่ พู ด ออกมาซึ่ง เห็ น ถึ ง การ
ปรับเปลี่ยนตัวสะกดจาก “ยาย” เป็ น “ยัย” ที่สื่อถึงการเรี ยกบุคคลที่เป็ นเพศหญิ งและใช้ คําว่า “ขี ้บ่น”
ชี ้ให้ เห็นพฤติกรรมของการชอบบ่นให้ เกิดความรํ าคาญ
จากการวิเคราะห์สติ๊กเกอร์ ไลน์ที่แสดงเนื ้อหาของการเสียดสีเยาะเย้ ยพบว่าส่วนสําคัญของ
ความหมายอยู่ที่ข้อ ความที่ประกอบสร้ างจากรหัสไวยากรณ์ อ ย่างชัดเจน เพราะหากปราศจากตัว
ข้ อความไปตัวภาพจะสื่อควาหมายได้ ในระดับหนึ่งเท่านัน้ การที่มีข้อความปรากฏพร้ อมตัวภาพและ
ทําหน้ าที่อย่างสนับสนุนกันจึงส่งผลให้ ควาหมายชัดเจนยิ่งขึ ้น และการด้ วยบริ บทของการเสีย ดสีนี ้
กลายเป็ นตัวครอบการเลือกใช้ รหัสของผู้สร้ างเพื่อให้ สอดคล้ องกับไปความหมายในข้ อความ
สําหรับสติ๊กเกอร์ ไลน์ชุด “นี่คือผัว” ที่อยูใ่ นระยะของการสานต่อและถนอมรักษาความสัมพันธ์
หลังจากวิเคราะห์การใช้ รหัสในการประกอบสร้ างทําให้ พบถึงรูปแบบการนําเสนอที่หลากหลายเพื่อ ให้
ผู้สง่ สามารถนําไปใช้ ได้ ในสถานการณ์ ทางการสื่อสารที่แตกต่างกันออกไป โดยสถานการณ์ เหล่านั ้น
กลายเป็ นตัวบริ บทที่ครอบงําตัวเนื ้อหาสาระและกลายเป็ นกฏเกณฑ์ในการเลือกใช้ รหัสมาประกอบ
สร้ างสติ๊กเกอร์ ไลน์ให้ สอดรับไปกับเนื ้อหาในข้ อความ แม้ ว่าสติ๊กเกอร์ ไลน์ในชุดนี ้มีการแสดงเนือ้ หา
ออกมาในเชิงลบบ้ าง อาทิ ความเบื่อหน่าย แต่อย่างไรก็ตามต้ องยอมรับว่าในบริ บทของความสัมพันธ์
แบบคู่รักนันความรู
้
้ สกึ นี ้สามารถเกิดขึ ้นได้ ตามปกติ แต่เมื่อพิจารณาความหมายในเชิงลึกแล้ วความ
เบื่อหน่ายเหล่านันล้
้ วนเกิดจากการที่ผ้ สู ง่ พยายามเข้ าไปมีสว่ นร่วมในกิจกรรมของผู้รับ หรื อการที่ผ้ รู ับ
(คู่สนทนา) พยายามเข้ ามามีสว่ นร่ วมในกิจกรรมของผู้สง่ ทังสิ
้ ้น ซึ่งจุดนี ้แสดงให้ เห็นถึงการเอาใจใส่
ระหว่างผู้สง่ และผู้รับในฐานะแฟนหนุ่มแฟนสาวและหรื อสามีภรรยาที่พงึ ปฏิบตั ิต่อกันตามธรรมเนียม
ปฏิบตั ิจนกลายเป็ นการเลือกใช้ รหัสในการประกอบสร้ างสติ๊กเกอร์ ไลน์ตามที่เห็นได้ จากกรวิเคราะห์
5.3 การใช้ รหัสของสติ๊กเกอร์ ไลน์ในระยะยุติสมั พันธ์ ระหว่างบุคคล
จากการพิจารณาสติ๊กเกอร์ ไลน์ชุด “นี่คือผัว” พบสติ๊กเกอร์ ไลน์ที่สามารถใช้ ในระยะการ ยุติ
ความสัมพันธ์ แต่ทงนี
ั ้ ้ผู้วิจัยมีความเห็นว่าการยุติความสัมพันธ์ ทางไลน์นนเป็
ั ้ นเพียงช่วงครัง้ คราว
เท่านัน้ ยิ่งเป็ นบริ บทของคู่รักแล้ วจึงเป็ นเรื่ องยากที่ตัดขาดทางความสัมพันธ์ แบบหมดสิ ้น สําหรั บ
สติ๊กเกอร์ ไลน์ที่ผ้ วู ิจยั พบนันมี
้ ทงสิ
ั ้ ้น 2 ตัว จาก 40 ตัวตามที่ปรากฏในภาพที่ 4.45
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ภาพที่ 4.45 การใช้ รหัสของสติ๊กเกอร์ ไลน์ชุดนี่คือผัวในระยะยุติความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล
จากภาพที่ 4.45 เส้ นตรงที่ประกอบสร้ างรู ปทรงของคิ ้วแสดงความโกรธมาพร้ อมกับท่าทางที่
เสมือนขึ ้นมาอุดหูสอื่ ความหมายเป็ นนัยถึงความไม่ต้อกการฟั งหรื อได้ ยินหรื อรับรู้อะไรจากอีกฝ่ าย เมื่อ
พิ จ ารณาในจัว ข้ อ ความเห็ น ถึ ง ความสอดคล้ อ งกั น ของสื่ อ ทัง้ สอง (ภาพและข้ อความ) โดยข้ อ
ความสามารถอธิ บายเป็ นสองส่วน ในส่วนแรกคือคําว่า “งด” ที่ผนวกรวมไปกับตัวภาพ ถูกเข้ ารหัส
ภาษาเขียนแบบแผ่นป้ายวงกลมพื ้นหลังสีขาวคาดด้ วยเส้ นสีแดงตามรหัสของป้ายจราจรที่สื่อถึงการ
ห้ ามกระทําตามคํานัน้ ๆ (ห้ ามบ่น) ด้ านบนมีขีดสองเส้ นสีเหลืองที่เกิดจากรหัสการ์ ตนู มานําสายตาให้
เกิดความโดดเด่น ส่วนที่สองคือข้ อความที่กํากับและเป็ นตัวสารของสติ๊กเกอร์ ซงึ่ ยังเห็นการใช้ สีสมใน
คํ า ว่า “ไม่ บ่น ” ให้ เ ด่น กว่า คํ า อื่ น แต่อ ย่า งไรก็ ต ามจะเข้ าใตความหมายอย่างสมบู รณ์ ก็ต้ อ งอ่าน
ข้ อความทังหมดให้
้
ครบถ้ วน สําหรับสติ๊กเกอร์ ไลน์ตวั นี ้สามารถใช้ ในการต่อว่าและขอให้ อีกฝ่ ายเลิกบ่น
หรื อก่อความรํ าคาญในการสนทนารวมถึงขอยุติการสนทนาไว้ เพียงชัว่ คราวได้

เช่นเดียวกับสติ๊กเกอร์ ไลน์ตวั นี ้ที่แสดงความไม่พอใจจากการถูกตามบ่อย ๆ ซึง่ สามารถ
เข้ าใจความหมายได้ จ ากข้ อ ความที่เ กิ ดจากการรหัส ทางไวยากรณ์ (Language Code) สร้ างเป็ น
ประโยคคําถามที่แฝงการต่อว่าและการสัง่ ไปพร้ อม ๆ กัน ทังนี
้ ้ในตัวภาพนอกจากรหัสสีหน้ าที่แสดง
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ความโกรธแล้ วยังเห็นถึงการใช้ รหัสท่าทางและสัญรู ปของควันที่ออกจากหูสอื่ ถึงอาการโกรธแบบควัน
อกหู และโทรศัพท์มือถือที่หน้ าจอแตกร้ าวและเส้ นหยักรอบเครื่ อง (โทรศัพท์) ที่เกิดจากรหัสการ์ ตูน
แทนรอยร้ างจากแรงบีบที่มาจากความโมโห
จากการวิเคราะห์การใช้ รหัสของสติ๊กเกอร์ ไลน์ในระยะยุติความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลพบว่าสี
หน้ าแสดงในทิศทางเชิงลบอย่างชัดเจนโดยเฉพาะอารมณ์โกรธหรื อไม่พอใจจากการถูกกระทําอย่างใด
อย่างหนึง่ โดยผู้สร้ างนํารหัสนี ้มาประกอบสร้ าง นอกจากนี ้เหตุการที่สง่ ผลให้ เกิดความไม่พอใจยังยํ ้า
เตือนให้ เห็นว่าการใช้ สติ๊กเกอร์ ไลน์แต่ละตัวนั ้นต้ องพึงพิงบริ บทหรื อเรื่ องราวประกอบด้ วย นอกจากสี
หน้ าแล้ วยังมีการใช้ รหัสทางไวยากรณ์ ในการประกอบสร้ างข้ อความเพื่อทําหน้ าที่กระชับความหมาย
ของสติ๊กเกอร์ ไลน์ดงั เดิม
สรุปการใช้ รหัสของสติ๊กเกอร์ ไลน์เพื่อการสือ่ สารระหว่างบุคคล
จากการวิเคราะห์สติ๊กเกอร์ ไลน์ทั ้ง 5 ชุดพบว่าผู้สร้ างแต่ละคนต่างมีกฎเกณฑ์และกติกาในการ
ประกอบสร้ างเป็ นของตนเองโดยอิงจากลักษณะของกลุม่ ผู้ใช้ (User) ซึ่งมีผลต่อการคิดและออกแบบ
คาแรคเตอร์ เพื่อให้ สอดคล้ องกับลักษณะความเป็ นตัวแทน (Represent) ของผู้ใช้ งานในฐานะผู้สง่ สาร
จากการศึกษาทําให้ พบว่าคาแรคเตอร์ ในสติ๊กเกอร์ ไลน์ชุด “หมีขอ”

และ ชุด“หัวกลมดุ๊กดิ๊ก”

ผู้ส ร้ างไม่ ไ ด้ จํ ากัด อย่างเฉพาะเจาะจงว่าผู้ใ ช้ ต้ อ งเป็ น เพศชายหรื อ หญิ ง ลัก ษณะของ
คาแรคเตอร์ จึ ง แสดงถึ ง ความเปิ ด กว้ า งผู้ใ ช้ ง านเป็ นผู้กํ าหนดตามใจของตนเองโดยจะเห็ น ได้ ว่า
คาแรคเตอร์ ทงสองไม่
ั้
มีเสื ้อผ้ าหรื อลักษณะที่บ่งบอกเพศเข้ าไปเป็ นส่วนประกอบใด ๆ แตกต่างจาก
คาแรคเตอร์ ใ นสติ๊ ก เกอร์ ไลน์ ชุ ด “นี่ แ ฟนนะ”

“นี่ เ มี ย นะ”

และ “นี่ คื อ ผัว ”

ที่ผ้ ูสร้ างได้ กําหนดตังแต่
้ กระบวนการประกอบสร้ างว่าต้ อ งการถ่ายทอดความหมาย
ผ่านสัญรู ปแสดงถึงเพศชายและหญิงโดยใช้ ลกั ษณะทางกายภาพอาทิ ทรงผม เครื่ องนุ่งห่ม ลักษณะ
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อาการที่นําเสนอความเป็ นตัวแทนของผู้ใช้ งาน ทั ้งนี ้คาแรคเตอร์ ทั ้งสามยังอยู่ภายใต้ บริ บทของคู่รักที่
สะท้ อ นถึงระดับของความสัมพันธ์ ที่แ นบชิ ด ของผู้ทําการสื่อ สารในโลกแห่ง ความจริ งซึ่งผู้สร้ างได้
กําหนดไว้ ในชื่อผลงานและเนื ้อหาสาระที่แสดงออกมาผ่านข้ อความทีก่ ํากับภาพ
ตามที่ผ้ วู ิจยั ได้ แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับข้ อมูลสติ๊กเกอร์ ไลน์ทั ้ง 5 ชุดว่า เป็ นสินค้ าที่ได้ รับการ
จัดอันดับยอดนิยม และเป็ นส้ นค้ าในลักษณะการซื ้อขาย (Selling) ดังนั ้นผู้ใช้ ต้องมีความพึงพอใจใน
ตัว สิน ค้ า (สติ๊ ก เกอร์ ไ ลน์ ) เสีย ก่ อ นเพื่ อ เป็ นอี ก แรงกระตุ้น ให้ เ กิ ด การซื ้อมาติ ด ตัง้ บนอุ ปกรณ์ แม้
การศึกษาครัง้ นี ้ไม่ได้ มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับเรื่ องของการตลาดหรื อ ศึกษาในประเด็นของการซื ้อขาย แต่
ข้ อ มูลประเภทผลงานสติ๊กเกอร์ ไลน์ ที่นํามาศึกษาครั ง้ นีม้ ี ความสอดคล้ องกับผลการศึกษาของ ณัฐ
ภรณ์ มหาวีรวัฒน์ ที่ศึกษาในเรื่ องลักษณะสติ๊กเกอร์ ไลน์กับการบอกต่อแบบปากต่อปากผ่านระบบ
อิ น เตอร์ เ น็ ต และความตัง้ ใจซื อ้ ของผู้บ ริ โ ภค คื อ ผู้ซื อ้ สติ๊ ก เกอร์ ไ ลน์ ส่ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิ ง ที่ มัก
พิจารณาสติ๊กเกอร์ ไลน์ในรู ปแบบผู้หญิ ง หากเป็ นสัตว์มักพิจารณาสติ๊กเกอร์ ไลน์รูปแบบแมวหรื อหมี
ในส่วนของลักษณะนิ สยั ชอบลัก ษณะทะเล้ น หรื อ กวนและลัก ษณะนิ ส ัยขี ้อ้ อ น ส่วนข้ อ ความชอบ
สติ๊กเกอร์ ไลน์ที่มีข้อความตามสมัยนิยม
จากสติ๊กเกอร์ ไลน์ที่นํามาศึกษานั ้นจึงเห็นการนําเสนอด้ วยคาแรคเตอร์ เพศหญิ งที่ชัดเจนถึง
สองชุด (นี่แฟนนะ และ นี่เมียนะ) ในขณะมีสติ๊กเกอร์ ไลน์ที่นําเสนอด้ วยเพศชายเพียงชุดเดียว (นี่คือ
ผัว) และสติ๊กเกอร์ ไลน์ที่ไม่ได้ ระบุเพศอย่างชัดเจนจํานวน 2 ชุด (หมีขอ และ หัวกลมดุ๊กดิ๊ก) ซึง่ หนึง่ ใน
นั ้นถูกนําเสนอด้ วยคาแรคเตอร์ ของสัตว์อย่างหมี
ทังนี
้ ้จากการศึกษายังพบอีกว่า สติ๊กเกอร์ ไลน์ สว่ นใหญ่ มีข้อ ความ (Text) ในรู ปแบบอักขระ
ภาษาไทยควบคู่ กั บ กั บ ตั ว ภาพ ซึ่ ง แสดงถึ ง การแลกเปลี่ ย นด้ วยระบบสัญ ลัก ษณ์ (Symbolic
Interaction) อันสะท้ อ นถึงความเป็ นพวกพ้ อ งของการยึดถื อ ระบบระเบียบภายใต้ สงั คมเดียวกันที่
ผู้สร้ างใช้ นํามาใช้ ในรู ปแบบตัวสาร (Message) เพื่อกํากับความหมายและความสะดวกของผู้ใช้ งาน
นอกจากนี ้ยังแสดงถึงการกระชับเนื ้อหาไม่ให้ สะเปะสะปะ มากหรื อน้ อยเกินกว่าความตั ้งใจของผู้สร้ าง
และผู้สง่ สารเอง
สําหรับสติ๊กเกอร์ ไลน์ที่นํามาศึกษาเห็นได้ ว่าเป็ นการผสมผสานระหว่างสื่อภาพและสือ่ อักษร
ให้ มีความหมายที่ชัดเจน สําหรั บสื่อ ภาพถื อ ได้ ว่า ใช้ ร หัสการ์ ตูน เป็ นรหัสตัวหลัก ประกอบขึ น้ จาก
ลายเส้ นแบบต่าง ๆ เพื่อลอกเลียนแบบรูปร่างรูปทรงของมนุษย์ผา่ นตัวคาแรคเตอร์ เพศชาย หญิง และ
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สัตว์ โดยรายละเอียดถูกลดทอนส่วนที่ไม่จําเป็ นออกไปแต่ยังสามารถแสดงให้ เห็นได้ ว่าส่วนใดเป็ น
ใบหน้ าและลําตัว รวมถึงการทําให้ คาแรคเตอร์ มีลกั ษณะที่ผิดแปลกไปจากธรรมชาติ เช่น ศีรษะที่โตก
ว่าลําตัว ดวงตาที่ใหญ่กว่าส่วนอื่นของใบหน้ า สอดคล้ องกับแนวคิดเรื่ องรหัสของการ์ ตนู ของ Randall
P. Harrison (อ้ างใน ประสพโชค, 2540) ถึงความหักเหจากความเป็ นจริ งของการ์ ตูนทัง้ 2 แบบคือ
ความเรี ยบง่ายและความเกินจริ ง (Exaggerate) การลอกเลียนแบบจากความเหมือนนันแสดงให้
้
ว่า
ผู้สร้ างใช้ รหัสตัวสารเชิงเสมือน (Analogical Message Code) ที่เกิดจากประสบการณ์และการสังเกต
ของตนเองมาร่ วมในการประกอบสร้ างระหว่างตัวหมาย (Signifier) กับตัวหมายถึง (Signified) เช่น
เพศชายผมสัน้ เพศหญิ งผมยาว หมี (สัตว์) หูตงตั
ั ้ วอ้ วน และด้ วยสาระสําคัญของสติ๊กเกอร์ ไลน์ที่ทํา
หน้ าที่แสดงอารมณ์ ของผู้สง่ จึงปรากฏการประกอบสร้ างสีหน้ าด้ วยรหัสของการแสดงสีหน้ า (Facial
Expression Code) ที่ Spitz และ Wolf (1946) เชื่อว่าเป็ นการตอบสนองทางใบหน้ าต่ออารมณ์ต่าง ๆ
ซึ่งเป็ นมาตั ้งแต่กําเนิด (Inner reaction) โดยการแสดงสีหน้ านัน้ ความสมสัณฐาน (Isomorphism)
จากความเหมือนเช่นเดิม อาทิ
สีหน้ าในอารมณ์ของความสุข ความร่าเริ ง หรื อสดใส

สีหน้ าในอารมณ์โกรธ หงุดหงิด หรื อไม่พอใจ

สีหน้ าในอารมณ์เศร้ าหรื อเสียใจ

สีหน้ าในอารมณ์กลัวหรื อกลัวใจ
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ลายเส้ นแบบต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นนันถู
้ กเข้ ารหัสเพื่อสร้ างความหมายทางภาวะอารมณ์ที่ผ้ ใู ช้ งาน
สามารถเลือกสรรและส่งไปยังคู่สนทนาเพื่อแสดงความรู้สกึ ในสถานการณ์นั ้น ๆ ของตนเอง นอกจาก
รหัสของสีหน้ าแล้ วในสติ๊กเกอร์ ไลน์ยงั ปรากฏรหัสท่าทางร่างกาย (Posture Code) เพื่อเสริ มและขยาย
ความชัดเจนทางอารมณ์ ไปพร้ อม ๆ กับสีหน้ า เช่น การทําหน้ าเศร้ าพร้ อมการกุมมือ การแสดงสีหน้ า
โมโหกับยืนกอดอก การแสดงสีหน้ ามีความสุขพร้ อมการพนมมือไหว้
ไม่เพียงสีหน้ าและท่าทางผู้สร้ างยังใช้ สญ
ั ญะ (Sign) เข้ ามาช่วยในการประกอบสร้ างสติ๊กเกอร์
ไลน์ในฐานะของตัวช่วยขยายความหมาย โดยจากการศึกษานันพบว่
้
าสัญญะที่มกั ปรากฏขึ ้นในภาพ
นันมี
้ อ ยู่ 2 ประเภทตามการแบ่งของ Pierce คือ 1.สัญรู ป (Icon) ที่ถ่ายทอดความหมายจากความ
เหมือนระหว่างตัวมันเองกับสิง่ ที่อ้างถึง แต่ในขณะเดียวกันสัญรูปได้ ทําหน้ าที่เป็ นชะนี (Index) ได้ ด้วย
โดยประสบการณ์ ของผู้อ่านความหมายจะคิดถึงความเชื่อมโยงระหว่างตัวหมายและตัวหมายถึงได้
จากความคุ้นชิ น และ 2. สัญลักษณ์ (Symbol) ความหมายเกิ ดขึ ้นต่อเมื่ อผู้ส่งผู้รับมีการเรี ยนรู้ หรื อ
สัญลักษณ์ นนเกิ
ั ้ ดขึ ้นจากธรรมเนียมปฏิบตั ิของสังคม วัฒนธรรม หรื อประเพณีในบริ บทนั ้น ๆ ดังนั ้น
การอ่านความหมายจากสัญ ญะในสติ๊ก เกอร์ ไ ลน์ ยัง สะท้ อ นถึ งการอ่า นความหมายภายใต้ ร ะบบ
ระเบียบของสังคมที่ผ้ ทู ําการสือ่ สารอยูร่ ่วมกัน
นอกจากตัวภาพแล้ วการถ่ายทอดความหมายของสติ๊กเกอร์ ไลน์ยงั อาศัยความหมายที่เกิดขึ ้น
จากข้ อความที่แสดงถึงการแลกเปลี่ยนด้ วยระบบเชิงสัญลักษณ์ ของมนุษย์ จากการศึกษาพบว่ารหัส
ตัวสารเชิงตรรกลักษณ์ (Digital Message Code) เป็ นรหัสอีกตัวหนึ่งที่มีความสําคัญในการประกอบ
สร้ างความหมายที่ผ้ สู ร้ างนํามาใช้ ในการประดิษฐ์ ถ้อยคําสําหรับเป็ นตัวกํากับ (Anchorage) และเป็ น
ตัวสาร (Message) ให้ ผ้ สู ง่ สามารถเลือกใช้ และส่งแทนการพิมพ์ข้อความนั ้น ๆ ด้ วยตนเอง ทั ้งนี ้เพราะ
ตัวภาพเองมีความกํากวมในระดับหนึง่ ดัง่ ทัศนะของ Hapkemeyer (อ้ างใน อารี รัตน์ แพทย์นเุ คราะห์,
2552 : 21) ดังนันการลดความกํ
้
ากวมในการสื่อความหมายของภาพจึงทําได้ โดยใช้ ลายลักษณ์อกั ษร
ทําให้ เกิดปฏิสมั พันธ์ เชิงประสานเกื ้อกูลกันระหว่างภาพและลายลักษณ์อกั ษร ทั ้งนี ้หากมองกลับไปยัง
ตัวคาแรคเตอร์ ที่แสดงอารมณ์ ต่าง ๆ ในแต่ละชุดจึงเห็นมีคลวามคล้ ายกันแต่ความหมายนันต่
้ างกัน
โดยสิ ้นเชิงเมื่อมีข้อความมาชี ้นําและตัวข้ อความยังช่วยกําจัดความกํากวมที่เกิดจากตัวภาพและเป็ น
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การควบคุมการตีความหมายจากผู้เข้ ารหัส (ผู้สร้ าง) อย่างแนบเนียน สําหรับรหัสที่เห็นได้ เป็ นหลักคือ
รหัส ไวยากรณ์ ห รื อ รหัส ทางภาษา (Language Code) ที่ ม าจัด ลํา ดับ การเรี ยงตัว ของอัก ขระ สระ
วรรณยุก ต์ และเครื่ อ งหมายทางภาษาเกิ ด เป็ นถ้ อยคํ า ที่ ใ ห้ ค วามหมายทัง้ ความหมายตรงและ
ความหมายแฝง จากการศึกษาข้ อความหรื อถ้ อยคําในสติ๊กเกอร์ ไลน์ยงั พบอีกว่ารหัสภาษาไม่ได้ มีผล
บังคับใช้ อย่างเคร่ งครัดนักเช่นเดียวกับความถูกต้ องตามหลักเกณฑ์ทางภาษา เนื่องจากลักษณะของ
การเข้ ารหัสเป็ นแบบภาษาพูดที่ผ้ ูสร้ างต้ อ งการให้ ผ้ ูใช้ ร้ ู สึก ถึงการเปล่งวาจาจากปากคาแรคเตอร์
มากกว่าการเป็ นเพียงอักษรที่ขนาบข้ างตัวภาพจึงมีการดัดแปลงถ้ อยคําให้ เหมาะสมกับตัวสื่ออย่าง
สติ๊กเกอร์ ไลน์เพื่อให้ สนั ้ กระชับ เข้ าใจง่ายไม่ซบั ซ้ อนในการถอดความหมาย อาทิ การใช้ คําแสลง (เท
= ทิ ้ง / เผือก = เสือก / จุงเลย = จังเลย) การเปลี่ยนตัวสะกดเพื่อให้ ได้ เสียงแบบภาษาพูด (เด๋ว จาก
เดี๋ยว / ก้ อ จาก ก็) รวมถึงการเพิ่มตัวอักษรตัวท้ ายแทนการลากเสียงให้ ยาวขึ ้น เช่น คร้ าบบบบบบ /
ขาาาาาาาาา และการใช้ การออกเสียงจากความเสมือนเมื่อเกิดภาวะอารมณ์ นั ้น ๆ เช่น เสียง “โอ๊ ย”
แทนความรู้สกึ เจ็บ รํ าคาญ เบื่อหน่าย เสียง “อร๊ ายยย” แทนเสียงร้ องเมื่อเกิดความเขินอาย เสียง “เฮ้ อ”
แทนเสีย งการถอนหายใจ เสีย ง “แบร่ ” แทนเสีย งการล้ อ เลีย น รวมถึ ง การสอดแทรกถ้ อ ยคํ า ใน
ภาษาอังกฤษซึง่ ถือเป็ นสากลที่ผ้ ใู ช้ ในสังคมไทยพอที่จะคุ้นชิ ้นในความหมายอย่าง Yes , No , OK และ
LOVE เป็ นต้ น ทังนี
้ ้เพราะสติ๊กเกอร์ ไลน์ที่นํามาศึกษานี ้ไม่ได้ มีความสามารถในการเปล่งเสียง (Sound
Voice) รหัสภาษาจึงทวีความสําคัญยิ่งขึ ้นและนอกจากรหัสภาษาพูดแล้ วจากการศึกษายังพบว่า
ข้ อความที่ปรากฏนันถู
้ กเข้ าด้ วยรหัสภาษาเขียนร่ วมด้ วย โดยรู ปแบบของตัวอักษรแบบลายมือเขียน
(Handwriting) ทังสิ
้ ้น มีการแต่งเติมเรื่ องสีสนั และหรื อขนาดลงไปในคําสําคัญ (Keyword) หรื อคําที่
ต้ องการเน้ นในข้ อความ และส่วนหนึ่งเพื่อเป็ นการป้องกันตนเองของผู้สร้ างในด้ านลิขสิทธิ์ ของอักษร
และเพื่อความสอดคล้ องในภาพรวมของสติ๊กเกอร์ ไลน์ที่เมื่อนําเสนอด้ วยภาพการ์ ตูนแล้ วข้ อความที่
ปรากฏจึงควรเป็ นนําเสนอด้ วยแบบลายมือเขียน
สําหรับประเด็นการด้ านสื่อสารระหว่างบุคคลของสติ๊กเกอร์ ไลน์ ที่ผ้ วู ิจัยได้ นํากรอบเรื่ อ งพล
วัตรทางความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลมาช่วยในการวิเคราะห์ซึ่งผลของการศึกษาพบว่า เครื่ องหมาย
หรื อ สัญ ญะ (Sign) ที่ ป ระกอบสร้ างในแต่ ล ะภาพนัน้ มี ค วามสามารถในการสื่ อ ได้ หลากหลาย
ความหมาย (Polysemy) และสถานการณ์การนําไปใช้ ที่ไม่ตายตัวและแยกขาดจากกันได้ อย่างชัดเจน
ทังนี
้ ้เพราะผู้สา่ งสารสามารถตัดสินใจและพิจารณาจากมุมมองของตนเองได้ อย่างอิสระ (Arbitrary)
และไม่มีข้อบังคับที่แน่นอนตายตัวกับนําไปใช้ สื่อความหมายไม่ว่าเป็ นในระยะของการเริ่ มต้ น ระยะ
ของการสานต่อ ถนอมรักษา และหรื อในระยะของการยุติความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลก็ตามต่าง โดย
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จากการศึกษาพบว่า “รหัสธรรมเนียมปฏิบตั ิ” เป็ นตัวจัดการความหมายทังสิ
้ ้น เพราะสติ๊กเกอร์ ไลน์มี
หน้ าที่นําเสนออารมณ์ ความรู้สกึ และเนื ้อหา (ถ้ อยคํา) ของผู้สง่ สารที่มีในเวลานั ้นไปยังคู่สนทาที่อาจ
ไม่ได้ อยู่เผชิญหน้ าโดยตรงและไม่สามารถแสดงได้ อย่างชัดเจนฝ่ ายการพิมพ์อธิ บาย ธรรมเนียมของ
การแสดงออกทางอารมณ์จึงแสดงด้ วยสติ๊กเกอร์ แบบต่าง ๆ
สําหรับสติ๊กเกอร์ ไลน์ในระยะของการเริ่ มต้ นความสัมพันธ์ จากการศึกษาพบว่ารหัสของธรรม
เนียมปฏิบตั ิคือการนําเสนอเนื ้อหาสาระในเชิงบวก (Positive) ทังสี
้ หน้ า อากัปกิริยา ท่าทาง ถ้ อยคํา
เพื่อแสดงภาวะอารมณ์ที่ดเู ป็ นมิตรจากการยิ ้มแย้ ม กิริยาท่าทางสุภาพ มิได้ เป็ นการยกตนเพื่อข่มอีก
ฝ่ ายหนึง่ การใช้ ถ้อยคําที่ดี น่ารัก สุภาพ เพื่อให้ คสู่ นทนาเกิดทัศนคติที่ดีในตัวผู้สง่ ที่สะท้ อนถึงสิง่ ที่ควร
ปฏิบตั ิของผู้สง่ ต่อผู้รับ
เช่ น เดี ย วกั บ การใช้ รหั ส ของสติ๊ ก เกอร์ ไลน์ ใ นระยะของการสานต่ อ และถนอมรั ก ษา
ความสัมพันธ์ ที่ยงั คงใช้ รหัสของธรรมเนียมปฏิบตั ิมาครอบงําไม่ว่าความหมายในเชิงบวก (Positive)
และเชิงลบ (Negative) แต่ทงมวลก็
ั้
เพื่อรักษาไว้ ซึ่งความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลให้ คงอยู่ต่อไปทั ้งสิ ้น
ประเด็นของรหัสธรรมเนียมปฏิบตั ินนสามารถเห็
ั้
นได้ จากเนื ้อหาที่สะท้ อนออกมาในความหมายของ
สติ๊กเกอร์ ไลน์ อาทิ การส่งสติ๊กเกอร์ ไลน์
เพื่อ ตอบแทนสินนํา้ ใจหรื อ
แสดงปฏิกิริยาตอบกลับเมื่อผู้สง่ ได้ รับความช่วยเหลือหรื อการกระทําใด ๆ จากคู่สนทนาด้ วยสีหน้ าที่
ยิม้ แย้ ม ท่าทางที่อ่อ นโยน ผสมกับรหัสประเพณี ของไทยด้ วยสัญ ลัก ษณ์ ของการไหว้ หรื อ การส่ง
สติ๊กเกอร์ ไลน์

เพื่อแสดงความรักหรื อความเอาใจใส่อย่างเป็ นมิตรด้ วยสี

หน้ าที่แสดงด้ วยรอยยิม้ และท่าทางที่สอดไปกับตัวภาพ หรื อ แม้ แต่การส่งสติ๊กเกอร์ ไลน์
เพื่อแสดงความเสียใจและหรื อ สํานึกผิดเมื่อ ผู้สง่ ต้ อ งการแสดงความรู้ สึกนัน้ ๆ
ด้ วยสีหน้ าที่ดูเศร้ าก็เพื่อรักษาไว้ ซงึ่ ความรู้ สึกที่ดีตอ่ กันทั ้งสองฝ่ าย รวมถึงความหมายในเชิงบวกอื่น ๆ
ที่อิงกับรหัสธรรมเนียมในการแสดงออกตามแต่สถานการณ์ เพื่อธํ ารงไว้ ทางความสัมพันธ์ ให้ ยืนยาว
และสร้ างความรู้สกึ อันมีค่าต่อกันและกัน ในส่วนของความหมายในเชิงลบ (Negative) ผลการศึกษา
พบว่า ไม่ ไ ด้ เ ป็ น ไปในลัก ษณะของการก่ อ ให้ เ กิ ด ความบาดหมางหรื อ ผลกระทบอย่า งรุ น แรงจน
ก่อให้ เกิดการเลิกลาหรื อหมดสิ ้นความสัมพันธ์ อย่างใด แต่ความหมายเป็ นไปในลักษณะของการทวง
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ถาม เหน็บแนม ต่อว่า รวมถึงเบื่อหน่ายเข้ าปะปน เมื่อพิจารณาในความหมายแล้ วทําให้ เห็นถึงเจตนา
ที่แอบแฝงในถ้ อยคําที่สื่อถึงความต้ อ งการบางอย่าง เฉกเช่นหนึ่งในเรื่ องของบทบาทหน้ าที่ของการ
สื่อ สารระหว่างบุคคลคือการสื่อสารเพื่อให้ เกิ ดการกระทําที่ต้องการ รวมถึงการสร้ างปฏิสมั พันธ์ ใน
ลักษณะของการตอบกลับ (Feedback) เพื่อ สานต่อ ในความสัมพันธ์ และรั กษาความสัมพันธ์ นั ้นไว้
อย่าง

แม้ แสดงอารมณ์เชิงลบด้ วยสีหน้ าความเศร้ าแต่ก็เป็ นความเศร้ าที่มาจากการร้ องขอ

ลดเป็ น ฝ่ ายง้ อ ให้ เ กิ ด การตอบกลับ

แสดงอาการงอนที่ เ ป็ น อารมณ์ ใ นเชิ ง ลบแต่ก็ เพื่อ

ต้ องการเรี ยกร้ องความสนใจจากคู่สนทนาที่อิงในธรรมเนียมของการกระทําตัวแบบคู่รัก
แสดงความกลัวเพื่อแสดงความยินยอมให้ กบั คูส่ นทนาที่มิใช่การแข็งกร้ าวต่ออีกฝ่ าย
แม้
จะแสดงสีหน้ าดูดุดนั หงุดหงิด และแสดงการข่มขู่แต่ก็แฝงเจตนาขอร้ องเพื่อให้ คู่สนทนากระทําตาม
เพื่อธํ ารงไว้ ซงึ่ ความสัมพันธ์ ตอ่ กัน และ
แม้ แสดงความเบื่อหน่ายแต่ก็ได้ แฝงความหมายถึง
การยินยอมอีกฝ่ ายเพื่อเช่นกัน ดังนั ้นสติ๊กเกอร์ ไลน์ในระยะของการสานต่อและถนอมรักษาจึงสามารถ
แสดงเนือ้ หาออกมาได้ อย่างหลากหลายเพื่อรองรั บการรู ปแบบการสนทนาในบริ บทต่าง ๆ ตามแต่
มุมมองและความพึงพอใจของผู้สง่ สาร
ส่วนสติ๊กเกอร์ ไลน์ในระยะของการยุติทางความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลจากผลการศึกษาพบว่า
การสื่อความหมายนันมี
้ ทงแบบอ้
ั้
อมค้ อมและแบบตรงตัว ในแบบอ้ อมใช้ ลกั ษณะที่ไม่ได้ แสดงสีหน้ า
หรื อกิริยาที่ก่อให้ เกิดความกระทบกระเทือนความรู้ สึกหรื อใจคู่สนทนาเท่าใด แต่ใช้ วิธีการแฝงเจตนา
ให้ คู่สนทนารับรู้ เองอย่าง
ที่ใช้ ภาพการนอนหลับเพื่อให้ อีกฝ่ ายรับรู้ ถึงกิจกรรมที่กําลังจะ
เกิดขึ ้นคือการเข้ านอนและขอยุติการสนทนาเพียงเท่านี ้อย่างสุภาพด้ วยตัวภาพที่แสดงออกอย่างน่ารัก
หรื อ

ที่สามารถใช้ ได้ ทงเรี
ั ้ ยกร้ องความเห็นใจแล้ วยังสามารถใช้ เพื่อขอหลีกเลี่ยงการพบปะ
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หรื อ กระทําการใด ๆ ไว้ ชั่วคราว หรื อ

ที่ใช้ สีหน้ าที่ยิ ้มแย้ มและกล่าวข้ อความใน

ลักษณะอําลาอย่างเป็ นมิตรพร้ อมแฝงการให้ สญ
ั ญาว่าความสัมพันธ์ จะกลับมาใหม่ หรื อ
ที่ใช้
ถ้ อยคําดูกวน ๆ เพื่อปฏิเสธการสนทนาหรื อปฏิเสธเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งได้ แม้ อาจดูชัดแจ้ งกว่าตัวอื่นแต่
ตามที่ผ้ วู ิจยั ระบุวา่ สติ๊กเกอร์ ไลน์ชุดหัวกลมดุ๊กดิ๊กอยู่ภายใต้ บริ บทแบบเพื่อสนิท ดังนั ้นธรรมเนียมของ
การปฏิบตั ิต่อกันจึงแสดงได้ อย่างไม่เสียหาย แต่ในขณะเดียวกันผลการศึกษายังพบอีกว่ามีสติ๊กเกอร์
ไลน์ที่สื่อความหมายเอนเอียงไปในทิศทางลบและแสดงออกมาอย่างชัดเจนมากกว่าในกลุม่ ก่อนหน้ า
โดยรหัสของสีหน้ าแสดงถึงอารมณ์ที่หงุดหงิดและถ้ อยคําที่สอ่ ไปในทางการต่อว่า รํ าคาญ
ปฏิเสธ

รวมถึงการใช้ ถ้อยคําที่สอื่ ความหมายไปอย่างตรงตัวถึงความ

ต้ องการยุติการสนทนาหรื อความสัมพันธ์ ไว้ ชวั่ ระยะหนึ่ง
ซึ่งผู้สง่ เองต้ องยอมรับ
ถึ ง ความรู้ สึก ที่ ก ระทบจิ ต ใจอี ก ฝ่ ายหนึ่ ง ด้ วย แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามลัก ษณะความหลากหลายทาง
ความหมายที่ผ้ สู ง่ ยังสามารถปรับประยุกต์ใช้ ในการสือ่ สารตามความต้ องการของผู้สง่ เอง
ดังนันจึ
้ งสรุ ปได้ ว่าการประกอบสร้ างสติ๊กเกอร์ ไลน์ผ้ สู ร้ างใช้ รหัสที่หลากหลายผสมผสานกัน
โดยมีรหัสตัวสารเชิงเสมือน (Analogical Message Code) และรหัสตัวสารเชิงตรรกลักษณ์ (Digital
Message Code) เป็ นรหัสหลัก (Main Code) โดยรหัสทังสองต่
้
างมีรหัสย่อย (Sub Code) ทําหน้ าที่
จัด การเหล่า สัญ ญะและเครื่ อ งหมายต่า ง ๆ เป็ นตัว เนื อ้ หา (Content) จากตัว ภาพและตัว อัก ษร
(ถ้ อยคํา) จึงเป็ นตัวบังคับผู้ใช้ งานให้ จําเป็ นต้ องถอดรหัส (Decode) ทั ้งหมดเพื่อเข้ าใจความหมายและ
สามารถเลือ กใช้ หรื อปฏิบตั ิต่อ คู่สนทนาในสถานการณ์ ที่ผ้ ูส่งสารเห็นสมควรทังในบริ
้
บทของระยะ
เริ่ มต้ น สานต่อ ถนอมรักษา และหรื อยุติความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล
ตังแต่
้ การรวบรวมข้ อมูลของผู้วิจยั พบว่าในสติ๊กเกอร์ ไลน์หนึง่ ชุดมีจํานวนย่อย 40 ตัว ที่ผ้ สู ร้ าง
รังสรรค์ความหมายต่าง ๆ เพื่อรองรับการใช้ รอบด้ านของผู้สง่ สาร สอดคล้ องกับผลการศึกษาของ ชูพล
ศรี เวียง (2556) ระบุวา่ การออกแบบตัวการ์ ตนู ของไลน์สติ๊กเกอร์ ที่มีให้ เลือกอย่างหลากหลายอารมณ์
เช่น ดีใจ เสียใจ น้ อยใจ รวมถึงถ้ อยคําที่โดนใจมีผลต่อการตัดสินใจซื ้อโดยผู้ซื ้อพิจารณาจากกการ
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ออกแบบรู ปลักษณ์ ตวั การ์ ตูน ความชื่นชอบที่มีต่อตัวการ์ ตูนและลักษณะที่สามารถใช้ ได้ ทุกวันเมื่ อ
ต้ องการสื่ อ สารหรื อ สนทนากั บ ผู้ อื่ น ทัง้ นี ผ้ ลการวิ เ คราะห์ ทํ า ให้ เห็ น ว่ า ความหลากหลายทาง
ความหมาย (Polysemy) เป็ นสิ่งพึงมีในสติ๊กเกอร์ ไลน์หนึ่งตัว เพียงแต่ผ้ ใู ช้ เลือกมองความหมายแบบ
ใดซึ่ง ก็ ขึน้ อยู่กับ ความตัง้ ใจ ความพอใจ โอกาส สถานการณ์ และหรื อ บริ บ ทของการสนทนา ณ
ขณะนัน้
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผลการวิจยั และข้ อเสนอแนะ
ผู้ วิ จั ย ขอทบทวนความหมายของคํ า ว่ า “รหั ส ” (Code) ซํ า้ อี ก ครั ง้ หนึ่ ง ว่ า หมายถึ ง
“กระบวนการที่ใช้ ในการสร้ างความหมายขึ ้นมา” (John Fisk : 1982) ดังนั ้นการศึกษาเรื่ อง “การ
ใช้ รหัสของสติ๊กเกอร์ ไลน์ในการสื่อสารระหว่างบุคคล” จึงเป็ นการศึกษาเพื่อให้ ทราบถึงการใช้ รหัส
ของผู้สร้ างในการประกอบสร้ างสติ๊กเกอร์ ไลน์เพื่อให้ ผ้ สู ง่ สารนําไปใช้
การศึกษาครัง้ นี ้ใช้ ระเบียบวิธีวิจัยเชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) โดยอาศัยกรอบ
แนวคิ ดและทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้ อ งกับ เรื่ อ งที่ศึกษาและใช้ ข้อ มูลประเภทผลงานที่ เป็ นสติ๊กเกอร์ ไลน์
จํานวน 5 ชุดได้ แก่ สติ๊กเกอร์ ไลน์ ชุด หมี ขอ (Bear Please), นี่แฟนนะ (I’m your girlfriend) , นี่
เมี ย นะ (Her is wife), หั ว กลมดุ๊ กดิ๊ ก (The Circle Dukdik) และ นี ค้ ื อ ผัว (Here is husband)
ผนวกกับข้ อมูลบุคคล (เจ้ าของผลงาน) จากสัมภาษณ์โดยได้ ผลของการศึกษาดังต่อไปนี ้

สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
ในวัตถุประสงค์ของการศึกษาที่ต้องการทราบถึงการใช้ รหัสในการประกอบสร้ างสติ๊กเกอร์
ไลน์ ผลการศึกษาพบว่า ผู้สร้ างแต่ละท่านมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการสร้ างสติ๊กเกอร์ ไลน์
ของตนเอง โดยเป้าหมายและวัตถุประสงค์เหล่านั ้นกลายเป็ นตัวบริ บทที่ครอบงําทิศทางในการใช้
รหัส เพื่ อ สร้ างคาแรคเตอร์ แ ละถ้ อยคํ า ที่ ม าพร้ อมตัว ภาพ โดยรหัส ที่ ใ ช้ ในการประกอบสร้ าง
สติ๊ ก เกอร์ ไ ลน์ นัน้ มี อ ย่ า งหลากหลายและผสมผสานกัน อย่ า งเกื อ้ กูล เพื่ อ ให้ ตัว เนื อ้ หาสาระ
(Content) มีความชัดเจน จากการศึกษายังพบอีกว่าสติ๊กเกอร์ ไลน์มีรหัสหลัก (Main Code) สอง
ส่วนคือ รหัส ตัวสารเชิ งเสมื อ น (Analogical Message Code) และรหัสตัวสารเชิ งตรรกลัก ษณ์
(Digital Message Code) โดยในรหัสตัวสารเชิ งเสมือนผู้สร้ างอาศัยลักษณะของความคล้ ายกัน
กับ สิ่งที่ ส ัญ ญะนัน้ อ้ า งอิ งหรื อ พรรณนาถึ ง ซึ่งปรากฏในรหัส ย่อ ย (Sub Code) อัน ได้ แ ก่ รหัส
การ์ ตนู (Cartoon Code) ทีใ่ ช้ ลายเส้ นภายนอก (Outline) แทนรูปร่างรูปทรงตัวคาแรคเตอร์ ทงเพศ
ั้
ชาย หญิง และสัตว์ ถ่ายทอดอารมณ์ และความรู้สกึ ผ่านทางสีหน้ าโดยใช้ ลายเส้ นแบบต่าง ๆ แทน
อวั ย วะสํ า คั ญ บนใบหน้ า อาทิ คิ ว้ ตา และปาก ภายใต้ รหั ส ของการแสดงสี ห น้ า (Facial
Expression Code) ที่อิ งตามการสมสัณฐานกับใบหน้ ามนุษย์ เมื่ อเกิ ดอารมณ์ นั ้น ๆ ร่ วมกับการ
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แสดงท่าทางเสริ มอารมณ์ ภายใต้ รหัสท่าทางร่ างกาย (Bodily Posture Code) รวมถึงการนําสัญ
รูป (Icon) มาช่วยในการเสริ มความหมายอีกทีหนึง่
ในส่วนของรหัสตัวสารเชิงตรรกลักษณ์ ทําหน้ าที่จดั การความหมายในลักษณะของความ
เป็ นเหตุผลและกฎเกณฑ์กติกาต่าง ๆ ที่ได้ กําหนดไว้ จากสังคม จากการศึกษาพบว่ารหัสย่อยที่มัก
ปรากฏนัน้ คือรหัสทางไวยากรณ์ (Language Code) ที่จัดการให้ ข้อ ความมี ความหมายขึ ้นจาก
หลักของภาษาโดยเฉพาะภาษาไทยที่นําคําที่มีความหมายในตัวของมันเองอยูแ่ ล้ วมาผสมกับคํา
อื่น ๆ เพื่อให้ เกิดความหมายใหม่ตามบริ บทของสติ๊กเกอร์ ไลน์ชุดหรื อตัวนั ้น ๆ ในประเด็นนี ้แสดงให้
เห็นว่าผู้สร้ างต้ องใช้ รหัสที่ใกล้ เคียงกับผู้ใช้ เพื่อให้ การถอดความหมายราบรื่ นและลุลว่ ง นอกจาก
กฎเกณฑ์ ข องภาษาไทยแล้ วยังพบการใช้ ห ลัก ของภาษาอังกฤษเข้ าปะปนร่ วมด้ วยแต่เป็ นใน
กลุ่ม คํ า ที่ ผ้ ู ใ ช้ (คนไทย) คุ้ น ชิ น กั บ ความหมายอย่ า ง Yes ,No ,Ok ,Thank you เป็ นต้ น จาก
การศึกษาพบว่าถ้ อยคําในสติ๊กเกอร์ ไลน์มีหลากหลายรู ปแบบทั ้งคําถาม คําบอกเล่า คําเตือน คําติ
ติง คํ าชื่ น ชม ฯลฯ และมี การเข้ ารหัส ถ้ อ ยคํ าด้ วยลักษณะของภาษาพูด ที่ ไม่ จํ าเป็ น ต้ อ งมี ภาค
ประธานหรื อกรรมของประโยคเสมอไป ถ้ อยคําสามารถกล่าวขึ ้นลอย ๆ ได้ และมีความหมายหาก
ไปจับกับบริ บทของเรื่ องที่สนทนาหรื อพูดคุยอยูใ่ นขณะนัน้ แต่ด้วยลักษณะของสติ๊กเกอร์ ไลน์ที่ไม่มี
เสียงประกอบตัวข้ อความภาษาพูดจึงต้ องอาศัยรหัสทางภาษาเขียนมาช่วยแทนเสียงโดยไม่ได้
เคร่งครัดเรื่ องความถูกต้ องทางตัวสะกดทั ้งวรรณยุกต์และสระพียงแต่ให้ สามารถอ่านเป็ นคําตามที่
ต้ อ งการเท่ า นัน้ รวมถึ ง การเพิ่ ม ตัว อัก ษรตามท้ า ยเข้ า ไปเพื่ อ แสดงถึ ง การลากหางเสี ย งอย่า ง
คร้ าบบบบ และ ขาาาาาา เป็ นต้ น ทั ้งนี ้ยังมีการใช้ สญ
ั ลักษณ์ (Symbol) ต่าง ๆ ที่นํามาใช้ ประกอบ
ในตั ว สติ๊ ก เกอร์ ไ ลน์ ภ ายใต้ รหั ส ภาพแทน (Representational Code) เพื่ อ ช่ ว ยในการสร้ าง
ความหมายและสื่อ อารมณ์ ต่าง ๆ ออกมา เช่ น 💢💢 แทนความโกรธ ✨ แทนแสงที่ เปล่ง
ประกาย ❤แทนความรัก เป็ นต้ น
จากการศึกษายังทําให้ พบอีกว่าสติ๊กเกอร์ ไลน์สว่ นใหญ่ มีข้อความประกบตัวภาพทังสิ
้ ้น
เนื่องจากข้ อความเป็ นตัวสารที่มีความสําคัญของสติ๊กเกอร์ ไลน์ในลักษณะของการทําหน้ าที่เป็ นตัว
ควบคุมการถอดรหัสของผู้สร้ างและผู้รับสารไม่ให้ มากหรื อน้ อยหรื อผิดเพี ้ยนไปจากความตังใจของ
้
ผู้สร้ าง แล้ วยังทําหน้ าที่เป็ นตัวเนื ้อหาสาระของสติ๊กเกอร์ ไลน์ในลักษณะการแทนคําพูดของผู้สง่ ที่
แสดงความหมายทังทางตรงและความหมายแฝงในรู
้
ปแบบต่าง ๆ ไปพร้ อมกับการแสดงสีหน้ าและ
กิ ริยาท่าทางอันเกิ ด จากรหัส ตัวสารเชิ งเสมื อ น การปรากฏพร้ อมกัน ของสื่อ ทัง้ สอง (ภาพและ
ข้ อความ) ส่วนหนึ่งมากจากสติ๊กเกอร์ ไลน์ทั ้ง 5 ชุดที่นํามาวิเคราะห์นี ้ไม่มีความสามารถในการส่ง
เสียง (Sound Voice) จึงไม่สามารถถ่ายทอดอารมณ์ จ ากนํ ้าเสียงได้ เหมื อ นการสื่อ สารระหว่าง
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บุคคลแบบอยู่ตอ่ หน้ า ดังนั ้นตัวประโยคถ้ อยคําจึงถูกขยายความด้ วยตัวภาพคาแรคเตอร์ และถือ
ได้ วา่ สติ๊กเกอร์ ไลน์นนกลายเป็
ั้
นส่วนหนึง่ ของการสนทนาผ่านทางแอพลิเคชัน (LINE Application)
ไม่วา่ จะในลักษณะของการแสดงอารมณ์ความรู้ สึกที่งา่ ยและชัดเจนกว่าการบรรยายด้ วยข้ อความ
และการใช้ เพื่อส่งถ้ อยคํานันแทนการพิ
้
มพ์เป็ นข้ อ ความเพื่อ ความสะดวกในการสื่อสาร (กฤษณี
เสือใหญ่ : 2559)
ในลัก ษณะของความหมายในสติ๊ก เกอร์ ไลน์ จ ากการวิเคราะห์ พ บว่า แม้ มี ข้อ ความทํ า
หน้ าที่กํากับแล้ วก็ตามแต่ข้อความนั ้นสามารถนําไปใช้ ได้ อย่างหลากหลายสถานการณ์ การไม่มี
กฎเกณฑ์หรื อข้ อบังคับถูกผิดอย่างตายตัว รวมถึงลําดับการใช้ ที่ไม่ต้องเรี ยงตามลําดับภาพของชุด
สติ๊กเกอร์ ไลน์ แต่การใช้ นนั ้ เป็ นไปตามแต่มุมมองและความต้ อ งการของผู้ใช้ สอดคล้ อ งกับ ผล
การศึกษาของ ปรารถนา อรั ญ ญิ ก (2549) ที่ ศึก ษาตัวอี โมติ คอน (Emoticon) (ตัวต้ น แบบของ
สติ๊กเกอร์ ไลน์) เรื่ องการสือ่ ความหมายจากสัญรูปแสดงอารมณ์และความรู้สกึ ผ่านการใช้ โปรแกรม
Instant Messaging ระบุว่า “แต่ละคนใช้ อีโมติคอนสร้ างความหมายใหม่และแปลกใหม่ทําให้ มี
ความหมายมากกว่าหนึง่ และไม่ยดึ ติดกับรูปแบบเดิม ๆ แต่ขึ ้นอยูก่ บั การนําไปใช้ มากกว่า”

สําหรับวัตถุประสงค์อี กข้ อหนึ่งที่ผ้ วู ิจัยต้ องการทราบถึงรหัสที่ใช้ ในสติ๊กเกอร์ ไลน์สําหรับ
สือ่ สารระหว่างบุคคล โดยผู้วิจัยได้ นําเรื่ องพลวัตรทางความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลมาร่วมวิเคราะห์
โดยพิจารณาสติ๊กเกอร์ ไลน์ออกเป็ น 3 ส่วนคือ ระยะเริ่ มต้ นความสัมพันธ์ ระยะถนอมรักษาและ
สานต่อความสัมพันธ์ และระยะของการยุติความสัมพันธ์ จากผลการศึกษาพบว่า สติ๊กเกอร์ ไลน์แต่
ละชุดมี รูปแบบรหัสที่คล้ ายคลึงกันสําหรับสติ๊กเกอร์ ไลน์ ที่นําไปใช้ ในแต่ละแบบ โดยใช้ รหัสของ
ธรรมเนียมปฏิบัติที่อ้ างอิงจากระบบสังคมเป็ นหลัก โดยสติ๊กเกอร์ ไลน์ ที่เข้ าข่ายการใช้ ในระยะ
เริ่ มต้ นความสัมพันธ์ มีลกั ษณะที่เป็ นเชิงบวก (Positive) ทั ้งการแสดงออกและถ้ อยคําตามรู ปแบบ
ของระบบสังคมไทย หรื อ กล่าวโดยง่ายคือการแสดงออกให้ คู่สนทนารู้ สกึ ว่าผู้ส่งเป็ นมิ ตร รู้ สึกมี
ความสุขที่ได้ พูดคุย และต้ อ งการให้ ผ้ ูรับรู้ สึกมี ความสุขที่ ได้ พูดคุยกับ ตนเอง และไม่ เป็ นการให้
ความรู้ สึกที่ก้าวกายหรื อ ละเมิ ดความเป็ นส่วนตัว อย่างไรก็ ตามต้ อ งยอมรับว่าสติ๊กเกอร์ ไลน์ ที่
ผู้วิจัยนํามาวิเคราะห์นนมี
ั ้ การเข้ ารหัสภายใต้ บริ บทของคู่รัก (นี่แฟนนะ , นี่เมียนะ และนี่คือผัว) ที่
สะท้ อนถึงระดับความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลที่ต้องแนบแน่นและลึกซึ ้งกว่าความสัมพันธ์ แบบเพื่อน
กับเพื่อนหรื อคนรู้ จักกับคนรู้ จัก ซึ่งในสติ๊กเกอร์ ไลน์ แบบคู่รักนันสามารถแสดงถึ
้
งเค้ าเป็ นเจ้ าของ
หรื อการก้ าวก่ายได้ ในระดับหนึง่ โดยมิได้ เป็ นการก่อนให้ เกิดความรํ าคาญหรื อความรู้สกึ อึกอัด
สําหรับสติ๊กเกอร์ ไลน์ในระยะของการสานต่อ ละถนอมรักษาความสัมพันธ์ ผลการศึกษา
พบว่ามีรูปแบบอย่างหลากหลายและพบมากที่สดุ ในสติ๊กเกอร์ ไลน์ทุกชุดที่นํามาศึกษา โดยยังใช้
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รหัสของธรรมเนียมปฏิบัติเช่นเดิม ซึ่งสอดคล้ อ งกับคําอ้ างของ กมลรัฐ อินทรทัศน์ และ พรทิพย์
เย็นจะบก (2547) ที่วา่ การสานต่อและถนอมรักษานั ้นสามารถทําได้ หลายวิธีในการศึกษาจึงพบถึง
ถ้ อยคําที่เป็ นการถามไถ่ ตอบรับ ชื่นชม แสดงความรัก เป็ นห่วงเป็ นใย ขอบคุณ ขอโทษ สํานึกผิดที่
ตัวข้ อความมาพร้ อมกับการแสดงสีหน้ า ท่าทาง รวมถึงการใช้ สญ
ั ญะต่าง ๆ อย่างสอดคล้ องกัน
รวมถึงความหมายที่เอนเอียงไปในทิศทางด้ านลบ (Negative) อย่างการงอน ล้ อเลียน เรี ยกร้ อง
และเหน็บแนม แต่เมื่ออ่านความหมายทังหมดทํ
้
าให้ เห็นถึงเจตนาแฝงต่าง ๆ ที่ต้องการให้ คสู่ นทนา
มาง้ อ มาให้ ความสนใจ ให้ อภั ย รู้ สึ ก ว่ า ได้ รั บ ความสนใจ หรื อ รู้ สึ ก ตลกขบขั น เพื่ อ รั ก ษา
ความสัมพันธ์ ไว้ ในคงที่หรื อปรับแก้ ความสัมพันธ์ ที่เริ่ มสัน่ คลอนจนอาจไปทําลายความสัมพันธ์ ที่มี
เนื่องจากสติ๊กเกอร์ ไลน์เป็ นภาพลักษณะของตัวการ์ ตนู ที่ลดทอนความรู้สกึ จริ งจังถึงแม้ จะแสดงใน
เรื่ อ งที่ เคร่ งเครี ยดก็ ต ามสอดคล้ อ งกับผลของการศึกษาของ ปรารถนา อรั ญ ญิ ก (2549) ที่ว่า
ลักษณะของอีโมติคอนเองซึ่งอยู่ในลักษณะของรู ปการ์ ตูน สีสนั สวยงาม จึงเป็ นการแสดงที่ดูไม่
จริ งจังเท่าใดนัก แต่อย่างน้ อยก็ทําให้ คสู่ นทนารับรู้ความรู้สกึ ของผู้สง่ สารได้ ทั ้งนี ้จากการศึกษายัง
แสดงให้ เห็นว่าสติ๊กเกอร์ ไลน์ แต่ละชุดที่มีบริ บทเป็ นของตัวเองมี รูปแบบของการถนอมรักษาที่
แตกต่างกันออกไปบ้ างแต่ที่น่าสนใจและเห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนคือสติ๊กเกอร์ ไลน์ชุด หัว
กลมดุ๊กดิ๊ ก ที่ มี ภูมิ ห ลังเป็ นบริ บ ทของเพื่ อ นสนิ ท ที่ ค วามหมายในสติ๊ก เกอร์ ไลน์ เป็ น การกล่า ว
ส่อ เสียด เสียดสี เย้ ยหยัน เสียส่วนใหญ่ แต่เมื่ อ ใช้ แล้ วไม่ได้ ก่อให้ เกิดความบาดหมางใจกันแต่
อย่างไรหากเป็ นคนที่สนิทกันจนรับรู้ ว่าข้ อความนั ้น ๆ เป็ นเพียงเพื่อความสนุกสนานและแสดงให้
เห็นว่าสติ๊กเกอร์ ไลน์ชุดนี ้ไม่เหมาะสมกับการนําไปใช้ กับบุคคลที่อาวุโสกว่าหรื อความสัมพันธ์ พึ่ง
เริ่ มขึ ้นซึง่ แสดงถึงรหัสทางมารยาทของการสือ่ สาร
สําหรับสติ๊กเกอร์ ไลน์ในระยะของการยุติความสัมพันธ์ ผลการศึกษาพบว่า ความหมายที่
แสดงมานันมิ
้ ใช่ก็ตดั ขาดความสัมพันธ์ อย่างถาวร แต่เป็ นเพียงการชะลอหรื อยุติเพียงชั่วครัง้ คราว
เท่านันและความสั
้
มพันธ์ สามารถกลับมาใหม่ได้ ในอนาคต ซึ่งลักษณะของรหัสที่ใช้ ยงั คงเป็ นรหัส
ของธรรมปฏิบัติเมื่อ เกิ ดความรู้ สกึ เชิงลบ (Negative) อาทิความรู้ สึกไม่พอใจ โกรธ รํ าคาญ เมื่ อ
เกิดความรู้สกึ อึดอัด ไม่ชอบใจจากตัวผู้สง่ เอง แต่อย่างไรก็ตามยังพบสติ๊กเกอร์ ไลน์อีกรูปแบบหนึ่ง
ที่มีเนื อ้ หาในลํ่าลาอย่างเป็ นมิ ตร เช่น การบอกฝั นดี การกล่าวบ๊ ายบาย (Bye) และการแสดง
อาการง่วงนอน
ทังนี
้ ้ตามที่ผ้ วู ิจยั ได้ กล่าวว่าในสติ๊กเกอร์ ไลน์ตวั หนึ่งผู้ใช้ แต่ละคนสามารถมองความหมาย
ออกไปได้ หลากหลายแบบและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ ตามแต่ต้องการ ดังนั ้นจากการจํ าแนก
กลุม่ สติ๊กเกอร์ ไลน์ตามกรอบเรื่ องพลวัตรทางความสัมพันธ์ สามารถสลับและแปรเปลี่ยนไปได้ ตาม
การถอดรหัสทางความหมายของผู้ใช้ แต่ละคนและการใช้ งานในการสือ่ สารแต่ละบริ บท
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สติ๊กเกอร์ ไลน์กับแบบจําลองการสื่อสารของ Jakobson ในสติ๊กเกอร์ ไลน์ มีหน้ าที่ต่าง ๆ
ตามหน้ าที่ของการสือ่ สาร (Function of Significance) โดยแบ่งออกเป็ น 6 หน้ าที่ดงั นี ้
1. หน้ าที่ถ่ายทอดอารมณ์ (Emotive function) สติ๊กเกอร์ ไลน์มีหน้ าที่แสดงอารมณ์ความรู้สกึ
ต่าง ๆ ทํ า ให้ ผ้ ูรับ สารเข้ า ใจจากตัว คาแรคเตอร์ ที่ ใช้ ใบหน้ าและท่าทางแสดงอารมณ์
ความรู้สกึ ในขณะนัน้
2. หน้ าที่ในการอ้ างอิง (Referential function) สติ๊กเกอร์ ไลน์มีหน้ าที่ชี ใ้ ห้ เห็นความสัมพันธ์
ระหว่างสารกับสิ่งที่อ้างถึงในบริ บท (Context) ต่าง ๆ เช่น เส้ นโค้ งควํ่า “⌢” เมื่อเป็ นคิ ้ว

3.
4.

5.

6.

จะสื่อถึงอารมร์ ในเชิงบวก แต่หากแทนปากจะสื่อถึงอารมณ์หงุดหงิด และ “💧💧” หากอยู่
หางตาหมายถึงการร้ องไห้ แต่ถ้าอยูบ่ ริ เวณหน้ าผากจะสือ่ ถึงความเหนื่อยล้ า
หน้ าที่เชิงสุนทรี ยภาพ (Poetic function) สติ๊กเกอร์ ไลน์มีหน้ าที่เชิงสุนทรี ยภาพในเนื ้อหา
สาระที่สามารถสือ่ ความหมายด้ วยด้ วยตัวของมันเองโดยใช้ ทั ้งภาพและภาษา (ถ้ อยคํา)
หน้ าที่ดําเนินการ (Phatic function) สติ๊กเกอร์ ไลน์มีหน้ าที่สร้ างความสัมพันธ์ ระหว่างผู้สง่
กับผู้รับ ให้ เกิ ดการสื่อ สารขึน้ โดยใช้ สญ
ั ญะต่าง ๆ มาประกอบรวมกันเป็ นภาพและใช้
สัญลักษณ์มี่เป็ นตัวอักษรร้ อยเรี ยงเป็ นคํา ๆ เพื่อทําหน้ าที่กํากับการตีความหมาย
หน้ าที่เสริ มความหมาย (Metalinguistic function) สติ๊กเกอร์ ไลน์มีหน้ าที่ในการถ่ายทอด
รหัส (Code) ที่ใช้ ในการสื่อความหมายของอารมณ์ ความรู้ สกึ ชีใ้ ห้ เห็นลักษณะการเพิ่ม
ความหมายให้ แก่สญ
ั ญะโดยใช้ ภาพและข้ อความเพื่อให้ ผ้ รู ับสารเข้ าใจตัวสารนั ้น ๆ
หน้ าที่กํากับควบคุม (Conative function) สติ๊กเกอร์ ไลน์ มีหน้ าที่กระตุ้นการกระทําของ
ผู้รั บ ชี ใ้ ห้ เห็ น ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งสติ๊ ก เกอร์ ไลน์ กั บ ผู้รั บ สารว่า ผู้ รั บ มี ป ฏิ กิ ริ ย าต่ อ
สติ๊กเกอร์ ไลน์นนั ้ ๆ เช่น สติ๊กเกอร์ ไลน์ ที่แสดงอาการงอนเพื่อ ให้ ผ้ ูรับสารทําการง้ อหรื อ
กระทําอย่างใดอย่างหนึง่ เพื่อให้ หายงอน เป็ นต้ น

ในส่วนท้ ายเพื่อให้ เนื ้อหาทังมวลสมบู
้
รณ์ ควรค่าแก่การเป็ นวิทยานิพนธ์ ผ้ วู ิจยั ได้ นําสติ๊กเกอร์
ไลน์ ไปผูกโยงกับเรื่ อ งของ "วัจนกรรม" (Speech Acts) ที่อ้างอิงมาจาก J.L. Austin (1962) และ
John R. Searle (1969) เพื่อเป็ นบทสรุ ปสุดท้ ายของการศึกษา สืบเนื่องจากผลของการศึกษาที่
แสดงถึงการทําหน้ าที่ของรหัสทังหลายก็
้
เพื่อก่อให้ เกิดความหมายขึ ้นทั ้งทังรหั
้ สตัวสารเชิงเสมือน
และรหัสตัวสารเชิงตรรกลักษณ์ ทั ้งนี ้สติ๊กเกอร์ ไลน์ ได้ แสดงให้ ประจักษ์ ถึงความสําคัญของถ้ อ ย
ความ (รหัสภาษา) ที่ช่ วยขยายความและลดทอนความกํ ากวมทางความหมายได้ เป็ นอย่างดี
ผู้วิจยั จึงมีความเห็นของการผูกโยงไปยังเรื่ องดังกล่าว
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ข้ อ สมมติฐ านของนัก ปราชญ์ ทัง้ สองท่าน (J.L. Austin และ John R. Searle) ที่ ว่า “การ
เปล่งข้ อความทางภาษา (การส่งสติ๊กเกอร์ ไลน์) สามารถก่อให้ เกิดกิจกรรมทางการสื่อสาร” เช่น
การถามคําถาม การออกคําสัง่ การขอขมา การขอบคุณ ฯลฯ (อรวรรณ ปิ ลนั ธ์ โอวาท, 2546 : 17)
ซึ่งเรื่ อ งวัจ นกรรมนีเ้ ป็ นการศึกษาเพื่ อ จับ กลุ่มความตัง้ ใจในการสื่อ สารและดูว่าในการสื่อ สาร
เหล่านันถู
้ กเข้ ารหัสอย่างไรในบริ บทที่แตกต่างกัน ซึง่ มีการแบ่งวัจนกรรมออกเป็ น 3 ประเภทคือ
วัจนกรรมตามคําตรง (Locutionary Act)
การกล่า วถ้ อยคํ า ตามรู ป ภาษา ผู้ พู ด ต้ องการให้ ข้ อมู ล รายละเอี ย ด และบอกเล่ า
ข้ อเท็จจริ งด้ วยการสือ่ สารอย่างตรงไหตรงมา
วัจนกรรมปฏิบตั ิ (Illocutionary Act)
ข้ อความที่ผ้ พู ูดได้ แฝงเจตนาหรื อความตั ้งใจประการใดประการหนึ่ง ก่อให้ เกิดการปฏิบตั ิ
ความหมายสามารถเปลีย่ นไปตามบริ บทระหว่างการกล่าวคํานั ้น โดยมีลกั ษณะแยกย่อยออกเป็ น
5 ประเภทดังนี ้
• การบอกกล่าว
• การสัง่
• การให้ สญ
ั ญา
• การแสดงความรู้สกึ
• การประกาศ
ผลวัจนกรรม (Perlocutionary Act)
การแสดงผลของถ้ อยคําที่กล่าวออกมาโดยคาดหวังให้ ผ้ ฟู ั งเข้ าใจเจตนาของผู้พูดและ
กระทําบางอย่างตามที่ผ้ พู ดู หวัง
สติ๊ ก เกอร์ ไลน์ แ ต่ ล ะตั ว เป็ นดั่ ง ภาพแทนตั ว ของผู้ ส่ ง (Represent) ในการสื่ อ สาร
คาแรคเตอร์ ที่ ส่งไปนัน้ ผู้ส่งได้ แฝงการกระทํ าบางอย่างของตนเองลงไปด้ ว ย ซึ่งสอดคล้ อ งกับ
แนวคิดที่ได้ อ้างอิงไว้ ข้างต้ น โดยผู้วิจัยจะแยกย่อยสติ๊กเกอร์ ไลน์ที่มีทั ้งหมดและมาเสนอเป็ นกลุม่
ตามแนวคิดดังนี ้
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วัจนกรรมตามคําตรง (Locutionary Act)
ดัง่ ที่ผ้ วู ิจัยได้ ระบุว่าข้ อ ความที่มาในสติ๊กเกอร์ ไลน์ นั ้นทําหน้ าที่เป็ นตัวกํากับและเป็ นตัว
สารที่ผ้ ใู ช้ สามารถนําไปใช้ ในการสร้ างความหมายได้ ในสถานการณ์ หรื อโอกาสต่าง ๆ ภาพ ของ
สติ๊กเกอร์ ไลน์ด้านล่างนี ้เป็ นส่วนหนึ่งของตัวเองการใช้ สจั นกรรมแบบคําตรงที่แทนการเปล่งวาจา
ของผู้สง่ สาร

ภาพที่ 5.1 ตัวอย่างสติ๊กเกอร์ ไลน์ในกลุม่ วัจนกรรมตามคําตรง
ภาพ 5.1 เห็นว่ารหัสภาษา (ข้ อความ) ที่มาพร้ อมกับสติ๊กเกอร์ ไลน์แต่ละตัวนั ้นเป็ นไปใน
ลักษณะถ้ อยคําที่สื่อสารอย่างตรงไปตรงมาตามรูปภาษาเพื่อให้ ข้อมูลจนยากต่อการตีความเป็ น
อย่างอื่น ดังนั ้นการตีความหมายจากฝั่งผู้รับสารก็จะต้ องอิงไปตามภาพอักษร ในขณะเดียวกันก็ยงั
ต้ อ งดูบริ บทโดยอาศัยภาพ (คาแรคเตอร์ ) ประกอบด้ วยเพื่อ ช่วยให้ เข้ าใจส่วนของอัตตของการ
สื่อ สาร (Meta Communication) ว่าข้ อ ความของแต่ละภาพสื่อ ออกมาอย่างไร เช่ น การกล่า ว
ขอบคุณ (Thank You) ด้ วยใบหน้ ายิ ้มแย้ ม (รหัสสีหน้ า) ท่าทางนอบน้ อ ม (รหัสท่าทาง) และการ
กล่าวปฏิเสธด้ วยสีหน้ าเบื่อหน่ายปะปนความรังเกียจ เป็ นต้ น

วัจนกรรมปฏิบตั ิ (Illocutionary Act)

ภาพที่ 5.2 ตัวอย่างสติ๊กเกอร์ ไลน์ในกลุม่ วัจนกรรมปฏิบตั ิ
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ภาพ 5.2 จะเห็นว่าสติ๊กเกอร์ ไลน์ ในกลุ่มนี ้มี เจตนาที่แอบแฝงจากฝั่ งผู้ส่งที่มีต่อ ผู้รับ ซึ่ง
อาศัยสติ๊กเกอร์ ไลน์สื่อสารแทน โดยข้ อความมีทั ้งวัจนกรรมตรง (Direct Speech Act) และวัจนกรรมอ้ อ ม (Indirect Speech Act) เมื่ อ ถอดรหัสจากข้ อ ความจะพบสิ่งที่มีความหมายโดยนัยที่
แสดงถึงเจตนาของผู้สง่ อาทิ “โกดแง้ ว” สื่ออารมณ์ โกรธโดยใช้ วจั นกรรมตรงบอกความรู้ สึกที่มี ,
สู้ๆนะ! ที่ดูเป็ นการให้ กําลังใจแล้ ว แต่ก็ได้ แฝงการออกคําสัง่ ลงไปด้ วย , “เดี๋ยวเจอๆ” เป็ นดั่งคํา
กล่าวตรงตัวแต่แฝงการข่มขูไ่ ว้ , “ที่พูดมาแน่ใจ๋” ใช้ ลกั ษณะเหมือนการตั ้งคําถามแต่ก็ได้ แฝงการ
ข่มขู่ไว้ เช่นเดิม , “นี่แฟนนะ” ใช้ ลกั ษณะเหมือนคําบอกเล่าแต่แฝงเจตนาจองการออกคําสัง่ , “ไว้
คุยกันใหม่” เป็ นการให้ คําสัญญา , “ดีกว่านี ้ก็เมียในนิยายแล้ วแหละ” เป็ นการแฝงเจตนาเสียดสี ,
“สามีกินปลาเยอะ ๆ นะคะ” และ “อย่ามัวแต่เห่าซิ” ใช้ ข้อความแบบประโยคคําสัง่ แต่แฝงการต่อ
ว่าและเสียดสีเข้ าไป , “เงินมาสัญญจะเงียบ” เป็ นลักษณะคําสัง่ แต่แฝงการข่มขูไ่ ว้ , “ดีแบบนี ้หาที่
ไหนไม่ได้ แล้ วนะ” ใช้ ประโยคบอกเล่าที่แฝงเจตนาการข่มขู่ และ “เมียไม่อยู่ผวั ร่าเริ ง” แฝงเจตนา
ของการเสียสีผา่ นประโยคบอกเล่า

ผลวัจนกรรม (Perlocutionary Act)

ภาพที่ 5.3 ตัวอย่างสติ๊กเกอร์ ไลน์ในกลุม่ ผลวัจนกรรม
ภาพที่ 5.3 ความคาดหวังในฝั่ งของผู้สง่ ที่ต้องการให้ ผ้ รู ับสารเข้ าใจเจตนาที่แอบแฝงผ่าน
ถ้ อยคํา (ข้ อความ) หากผู้เกิดการกระทําการตามสิ่งหนึ่งสิ่งใดตนบรรลุเป้าประสงค์ของผู้สง่ จะถือ
ว่าวัจนกรรมนัน้ สําเร็ จ โดยถ้ อยคํานันสามารถแสดงออกมาได้
้
ทัง้ แบบประโยคบอกเล่า ประโยค
คําสัง่ แต่ได้ แฝงเจตนาเพื่อให้ เกิดปฏิกิริยาตอบกลับจากผู้รับ เช่น “ตังหมด” ที่ใช้ ประโยคบอกเล่าที่
แฝงเจตนาการขอร้ องและอาจคาดหวังให้ ผ้ ูรับสนับ สนุนเรื่ อ งเงิน แต่ในขณะเดียวก็ สามารถใช้
ปฏิเสธหากได้ รับการเชิญชวนไปทํากิจกรรมใด ๆ ที่มีเรื่ องเงินเข้ ามาเกี่ยวข้ อง ถ้ าหากผู้รับกระทํา
ตาม เช่น สนับสนุนเรื่ องเงินหรื อ ยกเลิกการเชือ้ เชิ ญไปกิ จกรรมที่มีเรื่ อ งค่าใช้ จ่ายก็ ถือว่าผลวัจ น
กรรมสําเร็ จ , “จะนอนแล้ ว” ที่ใช้ ประโยคบอกเล่าแต่มีการคาดหวังให้ คู่สนทนายุติการพูดคุย ,
“อยากงอแง” ที่ใช้ ประโยคบอกเล่าแต่มีการคาดหวังให้ คู่สนทนากลับมาให้ ความสนใจ , “เงียบ
ไม?!” ใช้ ประโยคคําถามที่คาดหวังให้ ได้ คําตอบจากคู่สนทนา , “พูดดีๆ แล้ วนะ” ที่ใช้ ประโยคเล่า
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แต่แฝงการต่อว่าและคาดหวังให้ คู่สนทนาสื่อสารด้ วยลักษณะที่ดี (สุภาพ) กว่านี ้ และ “ไม่บน่ นะหู
ชาหมดล้ าว” ใช้ ประโยคคําสัง่ ที่แฝงเจตนาต่อว่าเช่นเดิมโดยที่คาดหวังว่าให้ คสู่ นทนาเลิกบ่น
แม้ การส่งสติ๊กเกอร์ ไลน์นนผู
ั ้ ้ สง่ จะไม่ได้ เป็ นผู้เอ่ยหรื อเปล่งวาจาด้ วยตนเองก็ตาม แต่การ
เลือกสรรสติ๊กเกอร์ ไลน์ก็เป็ นเสมือนการเลือกสรรคํากล่าวหรื อถ้ อยคําที่จะส่งออกไปคู่สนทนา ซึ่ง
สามารถมีสว่ นเกี่ยวพันธ์ กับวัจนกรรมทังสามรู
้
ปแบบ ทั ้งนี ้ยังต้ องอาศัยประสบการณ์ ของการรับรู้
(ตีความ) ของคู่สนทนาและบริ บทของการสื่อสารร่วมด้ วย ความไม่เท่ากันของประสบการณ์ และ
ความชํ่าชองในการตีความอาจส่งผลต่อการรับรู้เจตนาและความคาดหวังของผู้สง่ ได้

ข้ อจํากัดในงานวิจยั
สํา หรั บ การวิ จัย ครั ง้ นี ผ้ ้ ูวิ จัย มี ค วามเห็ น ว่า ไม่ พ บข้ อ จํ า กัด ใด ๆ เนื่ อ งจากเนื อ้ หาของ
การศึกษายังเป็ นเรื่ องที่อยูใ่ นสมัยปั จจุบนั และการได้ มีโอกาสพูดคุยสอบถามกับเจ้ าของผลงานตัว
จริ งโดยตรงซึง่ ได้ ข้อมูลที่สามารถใช้ ในการอธิบายได้ ตามที่ปรากฏแล้ ว

ข้ อเสนอแนะในงานวิจยั
สําหรับผู้ที่สนใจศึกษาเรื่ อง “รหัส” ของสติ๊กเกอร์ ไลน์หรื อส่วนงานที่มีความเกี่ยวข้ องผู้วิจยั
มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี ้
1. ศึกษาสติ๊กเกอร์ ไลน์ กลุ่มอื่ น อาทิ สติ๊กเกอร์ ไลน์ ที่โหลดฟรี หรื อสติ๊กเกอร์ ไลน์ ที่มีผ้ ูใช้
เฉพาะกลุม่ อย่างสติ๊กเกอร์ ไลน์ของนักเล่นกล้ าม หรื อนักดํานํ ้า เป็ นต้ น รวมถึงสติ๊กเกอร์ ไลน์ที่มี
เพียงภาพหรื ออักษรอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั ้น เพื่อเทียบเคียงถึงการใช้ รหัสว่ามีความเหมือนหรื อ
แตกต่างกันหรื อไม่อย่างไร
2. ศึกษาการใช้ รหัสในการประกอบสร้ างสติ๊กเกอร์ ไลน์แบบเคลื่อนไหว (Animation) หรื อ
แบบมีเสียง (Voice) เพื่อทราบถึงรหัสของการเคลือ่ นไหวภาพและรหัสของการใช้ นํ ้าเสียงเพิ่มเติม
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3. ศึกษาเรื่ องวัจนกรรมโดยใช้ สติ๊กเกอร์ ไลน์เป็ นตัวข้ อมูลหลักเพื่อให้ เข้ าใจวิธีการของ
วัจนกรรมแบบต่าง ๆ บนสือ่ การ์ ตนู แบบสติ๊กเกอร์ ไลน์อย่างละเอียด
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