
  
ทัศนสัญลักษณ์ในกระบวนการสร้างสรรค์ 

 
การออกแบบในทุกสาขากำลังถูกส่งเสริมจากภาครัฐและเอกชนให้มีเอกลักษณ์ไทยในการออกแบบมากข้ึน เน่ืองจากเห็น

ความสำคัญของความมั่นคง ความภาคภูมิใจ และการเปน็ที่ยอมรับของนานาประเทศในแง่ของ เศรษฐกิจ การเมอืง และสังคม จงึ
ต้องรีบสร้างและส่งเสริมให้เกิดเอกลักษณ์ที่เด่นชัดแตกต่างจากชาติอื่น ๆ 
  
 “เอกลักษณ์” คำว่า “เอก” ซึ่งหมายถึง หน่ึงเดียว ลักษณะหน่ึงเดียว (ของหลายๆ สิ่ง) หรือลักษณะที่ของหลายๆ สิ่งมี
ร่วมกัน ซึ่งเป็นความหมายแรกตามพจนานุกรม อย่างไรก็ดี คนไทยโดยส่วนใหญ่ยังนิยมใช้คำว่า “เอกลักษณ์” ในความหมายว่า
ลักษณะเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครอย่างกว้างขวาง ส่วนคำว่า “อัตลักษณ์” น้ันมักจะใช้ในวงแคบๆ เช่นแวดวงวิชาการเท่าน้ัน และ
บางครัง้ก็ใช้แบบมีนัยยะแฝง เช่น “เอกลักษณ์” เป็นสิ่งตายตัวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ส่วน “อัตลักษณ์” สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 
แต่กระน้ันก็ยังไม่มีข้อบัญญัติการใช้ที่ชัดเจน 
  
 อัตลักษณ์ในมุมมองของนักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มีคำท่ีคาบเกี่ยวกับความหมายโดยนัยของอัตลักษณ์ เช่น ตัวแทน 
(agency) องค์ตัวแทน (representative) องค์ประธาน (subject, subjective) ปัจเจกชน (individual) เหล่าน้ีเป็นต้น  ซึ่งโดยเน้ือ
แท้แล้ว คำต่างๆ เหล่าน้ีพยายามท่ีจะสื่อสภาพของตัวตนของบุคคลข้ึนมา โดยอาศัยความเหมือนกันคือ ความเป็นปัจเจกและการ
แสดงออกท่ีมีนัยสำคัญ (สุมิตรา ศรีวิบูลย์ , 2547 : 14) 
 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือทราบถึงกลวิธีในการนำเสนอภาพการ์ตูนนิยายภาพของนักเขียนการ์ตูนไทย : 2470-ปัจจุบัน 
โดยพิจารณาท้ังในด้านของรูปแบบการนำเสนอภาพ เทคนิคและวิธีการที่ใช้ในการสร้างสรรค์งาน การใชส้ัญลักษณ์แทนการสื่อ
ความหมาย และการดำเนินเรื่องของการ์ตูนนิยายภาพ โดยใช้การวิจัยเชิงคุณลักษณะที่นำองค์ประกอบมูลฐานการออกแบบการจัด
องค์ประกอบศิลป์ และหลักการออกแบบมาเป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์รูปแบบการนำเสนอภาพ และการจัดองค์ประกอบภาพของ
การ์ตูนนิยายภาพ สำหรับในส่วนของการออกแบบตัวละคร การออกแบบฉาก สถานที่ และการจัดองค์ประกอบภาพ ได้พิจารณาจาก
รูปแบบการนำเสนอภาพการ์ตูนนิยายภาพโดยรวมว่ามีลักษณะและรูปแบบการนำเสนออย่างไรบ้าง สำหรับการวิเคราะห์ กลวิธีการ
นำเสนอเน้ือเรื่องและการดำเนินเรื่องของการ์ตูนนิยายภาพน้ัน สามารถอธิบายได้โดยใช้ทฤษฎีเก่ียวกับอารมณ์ขันและมิติการสื่อสาร
ของการ์ตูน การวางองค์ประกอบเรื่อง และหลักการเขียนการ์ตูนนิยายภาพมาประกอบเป็นข้อมูลอ้างอิงในการทำวิจัยครั้งน้ี 
 
 รูปแบบการนำเสนอภาพการ์ตูนนิยายภาพประกอบด้วย ตัวละคร ฉาก และการจัดองค์ประกอบภาพ เทคนิคที่ใช้ในการ
สร้างสรรค์งานและสัญลักษณ์ที่ใช้แทนการสื่อความหมาย มีวิธีการและข้ันตอนในการสร้างสรรคง์านเหมือนกับการออกแบบกราฟฟิค 
โดยนำหลักการน้ันมาประยุกต์ใช้นำเสนอผ่านรูปแบบของการ์ตูนนิยายภาพ อันมีเอกลักษณ์ในการดำเนินเรื่องและการนำเสนอภาพ
ซึ่งแตกต่างไปจากการ์ตูนประเภทอื่น ๆ โดยมีการใช้กรอบภาพเป็นตัวกำหนดรูปแบบ และการดำเนินเรื่องที่ต่อเน่ืองกัน โดยมีตัว
ละครเป็นผู้ดำเนินเรื่องราวและสิ่งที่เกิดข้ึนทั้งหมด ท้ังยังมีการใช้ภาษาสัญลักษณ์ในการสื่อความหมายแทนความรู้สึกและการ
เคลื่อนไหวต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 
 
 ส่วนกลวิธีการนำเสนอเน้ือเรื่องของการ์ตูนนิยายภาพน้ัน เกิดจากความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของนักเขียนมา
ผสมผสานกับเป็นเรื่องราว และจากการศึกษาพบว่า นักเขียนการ์ตูนจะสะท้อนความคิดสร้างสรรค์และอิทธพลทางศิลปะที่ได้รับมา
ผ่านทางรูปลักษณ์ของตัวละครและรูปแบบลักษณะการนำเสนอภาพและยังสามารถบอกถึงสไตล์อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ
นักเขียนการ์ตูนเองได้เป็นอย่างดี 
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 การศึกษาวิจัยเพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบและหาแนวทางการออกแบบภาพประกอบหนังสือนิยายภาพที่แสดงเอกลักษณ์
ไทย เพ่ือที่นักออกแบบจะสามารถสร้างแรงบันดาลใจหรอืประยุกต์เพ่ือนำไปใช้ในงานออกแบบเลขนศิลป์ ที่ต้องการสื่อถึงความเป็น
ไทยได้สะดวกและมีความรู้ด้านเอกลักษณ์ไทยมากข้ึน เพ่ือการพัฒนารูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของเลขนศิลป์ไทยต่อไป และเพ่ือ
ต้องการช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมของชาติไปกับงานออกแบบเลขนศิลป์อีกด้วย 
 
          จากสมมติฐานของการวิจัยที่ว่าการถ่ายทอดวัฒนธรรม วิถีชีวิต บุคลิกไทยลงในงานออกแบบเลขนศิลป์ ทำให้การออกแบบ
สามารถแสดงถึงเอกลักษณ์ไทยได้ และจากการวิเคราะห์ได้แบ่งองค์ประกอบเลขนศิลป์ไทยเป็น1)โทนสีไทย 2)ตัวอักษรไทย และ 
3)ภาพที่มีเอกลักษณ์ไทย ถ้านักออกแบบเลขนศิลป์ได้ใช้องค์ประกอบทัง้ 3 เหล่าน้ี ก็จะช่วยให้การออกแบบแสดงถึงเอกลักษณ์ไทย

ได้ และการวิเคราะห์จัดอันดับความนิยมและการคัดสรรภาพท่ีมีเอกลักษณ์ไทยท่ีแบ่งหมวดหมู่ออกเป็น 1)ชาติ 2)
ศาสนา 3)พระมหากษัตริย์ และ 4)ประชาชน รวมถึงการวิเคราะห์ถึงบุคลิกลักษณะของแต่ละหมวด ก็ช่วยให้นัก
ออกแบบสะดวกและง่ายต่อการนำไปใช้ในการสร้างสรรค์ ตามบุคลิกสินค้าท่ีจะออกแบบยิ่งขึ้นด้วย 

 
 นิเทศศิลป์ เป็นศิลปะที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร ทางการมองเห็น (Visual Communication) เพราะเป็นการสื่อสาร ไปยัง
ผู้รับสารด้วยทัศนจินตภาพ(Visual Image) เป็นสำคัญ แม้จะมี บางองค์ประกอบจะมีการสื่อสารทางเสียง มาประกอบก็ตาม แต่สื่อ
หลัก ก็ยังเป็นการ สื่อสารด้วยภาพ โดยเสียงเป็นตัวเสริมให้ภาพน้ันสมบูรณ์ข้ึน ท้ังน้ีเพราะการรับรู้ของ มนุษย์เราน้ัน รับรู้จาก จักษุ
ประสาทมากท่ีสุด (รับรู้ทางตา 83% หู11%) 

    การออกแบบ นิเทศศิลป์ มีกระบวนการคิด เพ่ือสื่อสารด้วยทัศนศิลป์ ออกมาเป็นงานออกแบบนิเทศศิลป์ด้วยภาษาภาพ 
(Visual Literacy) 
       

การรับรู้ภาพ  (Perception Image) การรับรู้ภาพเกิดจากการมองเห็นด้วยตาเป็นด่านแรก ผ่านการประมวลผลจากสมอง
และจิตใจ เป็นการรับรู้และทำความเข้าใจ มีความหมายของใครของมัน และการรับรู้ของแต่ละคนข้ึนอยู่กับการฝึกฝน การมองงาน
มาก ๆ การพยายามสร้างความ เข้าใจภาพเปรียบเหมือนเราย่ิงฝึกพูด ฝึกฟัง ภาษาอังกฤษบ่อย ๆ  ก็จะทำให้เก่งภาษาอังกฤษได้
น่ันเอง เราแบ่งภาพที่รับรู้ได้ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ด้วยกันคือ     ทัศนจินตภาพ (Visual Image) หรือภาพที่เราเห็น คือ ภาพที่
ผ่านสายตากระทบโสตประสาทของเรา     มโนภาพ (Conceptual Image)หรือภาพที่เรานึกคิดคือ ภาพที่ผ่านการมองเห็น ผ่าน
ขบวนการประมวลผลจากสมองแล้วเลยนึกสร้างเป็นภาพอื่นตาม 

 
การรับรู้ทางจักษุประสาท หรือการรับรู้ทางการมองเห็น เป็นการรับรู้ ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด จึงทำให้มีข้อมูลข่าวสาร ที่

รับรู้ได้จากการมองเห็น พบได้ทั่วไปทุกหนทุกแห่ง รอบตัว เช่น โทรทัศน์ จอคอมพิวเตอร์ ป้ายสัญลักษณ์ หนังสือ นิตยสาร และ
แม้แต่ภาษาทางกาย ทัศนจินตภาพ(Visual Image)  ภาพลักษณ์ ท่ีมองเห็นได้ ที่สนองตอบ การรับรู้ ทางจักษุประสาท ที่ปรากฎ
ตาม สื่อต่าง ๆ น้ี เรียกว่า มีประโยชน์และความสำคัญ ต่อการรับรู้ข่าวสารของมนุษย์ ทัศนจินตภาพเป็นการสื่อความหมาย ได้
ดีกว่าคำนับพันคำ และสร้างความจำได้มากและคงทนกว่า คำบรรยาย ที่เป็นนามธรรม และถ้ามีคำบรรยายประกอบด้วย ก็จะทำให้
การสื่อความหมายน้ันสมบูรณ์ย่ิงข้ึน (วัฒนาพร เข่ือนสุวรรณ : 2551) 

 
ทัศนจินตภาพ(Visual Image)  เป็นส่วนสำคัญที่มีบทบาทย่ิงต่อการออกแบบและกระบวนการผลิตสื่อ  โดยเฉพาะสื่อที่

ต้องการการสัมผัสรับรู้ด้วยตา (Visual Communication Design) ได้แก่ หนังสือ นิตยสารวารสาร แผ่นป้ายโฆษณา บรรจุภัณฑ์ 
แผ่นพับ แผ่นปลิว โทรทัศน์ ภาพยนตร์ เว็บไซต์ ฯลฯ นักออกแบบจะใช้วิธีการทางศิลปะและ หลักการทางการออกแบบร่วมกัน
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สร้างสรรค์รูปแบบสื่อเพ่ือให้เกิดศักยภาพ สูงสุดในการที่จะเป็นตัวกลางของกระบวนการสื่อความหมายระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร 
นักออกแบบกราฟิกจะต้องค้นหา รวบรวมข้อมูลต่างๆ ขบคิดแนวทางและวาง รูปแบบที่ดีที่สุดในอันที่จะทำให้สื่อน้ันสามารถดึงดูด
กลุ่มเป้าหมาย (Target Group) ให้เกิดการรับรู้ยอมรับ และมีทัศนคติที่ดีต่อการตอบสนองสื่อที่มองเห็น (Visual Message)เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจระหว่างกันและกัน(กรกนก   บุญวงษ์ : 2553) 
 

ทัศนจินตภาพช่วยดึงดูดความสนใจเด็ก  ทัศนจินตภาพในหนังสือสำหรับเด็กมีส่วนช่วยให้เด็กเกิดความสนใจหนังสือเป็น
อย่างมาก  เพราะสิ่งแรกที่เด็กเห็นได้แก่ภาพ  ถ้าภาพในหนังสือถูกสร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับวัยของเด็ก  และมีการออกแบบอย่าง
สวยงามจะมีส่วนช่วยให้เด็กสนใจมากย่ิงข้ึน  ภาพปกของหนังสือและภาพประกอบในเน้ือหาของหนังสือควรมีทัศนจินตภาพอย่าง
เดียวกันถ้าเรื่องราวหรือเน้ือหาในหนังสือน่าสนใจหรือสนุกชวนติดตาม  จะเป็นตัวอย่างที่ดีที่ทำให้เด็กเกิดนิสัยอยากอ่านหนังสือและ
รักการอ่านมากที่สุด และช่วยสร้างมโนภาพของความสุขในการเรียนรู้การดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  แม้ว่าสิ่งน้ัน
เด็กจะยังไมเ่คยเห็นมาก่อน  ก็สามารถช่วยให้เด็กได้เห็นสิ่งที่คล้ายความเป็นจริง ส่งเสริมให้เกิดภาพพจน์ความเข้าใจ  ซึ่งมีอิทธิพลใน
การเร้าให้เกิดความสนใจในการเรียนรู้อย่างลึกซึ้งถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เชี่อมโยงให้เกิดสังคมแห่งความผาสุขย่ิงข้ึนต่อไป 

 
ดังน้ัน จึงจำเป็นต้องมีการทำวิจัยเพ่ือการพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมของทัศนจินตภาพของหนังสือภาพสำหรับเด็กโดย

สืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ แนวคิดของสังคมแห่งความผาสุขที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  นำมา
สังเคราะห์ และสร้างเป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์ (Conceptual  Design)  หนังสือภาพประกอบสำหรับเด็กให้มีทัศนจินตภาพ 
(Visual Image) ที่เหมาะสมและสามารถเสริมสร้างพัฒนาการสำหรับเด็กในการเรียนรู้เก่ียวกับสังคมแห่งความผาสุขที่เปี่ยมด้วย
จินตนาการ  ความคิดสร้างสรรค์  แก่เด็กปฐมวัย 6-8 ปี ซึ่งจะเกิดเป็นแนวทางในการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมแห่ง
ความผาสุขที่ย้ังยืนในอนาคตต่อไป 

 

  


