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--------------------------------บทคัดย่ อ

การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อให้เข้าใจถึงที่มาในเชิงสัมพันธบทกับงานการสื่ อสารและเข้าใจถึงการสื่ อ
ความหมายของตราสัญลักษณ์ทีมสโมสรวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก ปี พ.ศ. 2559 – 2560 โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิง
คุณภาพ ประกอบไปด้วยการวิเคราะห์ตวั บทและการสัมภาษณ์บุคคลผูเ้ กี่ยวข้องในการออกแบบ โดยใช้แนวคิดและ
ทฤษฎีในการศึกษาได้แก่ แนวทางการศึกษาเชิงสัญญะวิทยา แนวคิดเรื่ องสัมพันธบท แนวคิดและทฤษฎีการออกแบบ
สัญลักษณ์ และรหัสการ์ตูน โดยทําการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลตราสัญลักษณ์ทีมสโมสรวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก
ปี พ.ศ.2559 - 2560 จํานวน 14 ชิ้นงาน จาก 16 ทีม
ผลการวิจยั พบว่า ที่มาของตราสัญลัก ษณ์ทีมสโมสรวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก ปี พ.ศ. 2559 – 2560 ใน
เชิ งสัมพันธบทกับงานการสื่ อ สารได้แก่ 1) ตํานานพื้นบ้าน 2) ตํานานเทพนิ ยาย 3) วรรณกรรมร่ ว มสมัย และ
4)เรื่ องราวหรื อประวัติต่างๆ โดยนํามาขยายความ ตัดทอนและดัดแปลงตัวบทต้นทางถึงตัวบทปลายทาง
การสื่ อความหมายของตราสัญลักษณ์ของทีมสโมสรวอลเลย์บอลอาชีพไทยแลนด์ลีก ปี พ.ศ. 2559 – 2560 ถูก
สื่ อออกมาด้วยองค์ประกอบดังนี้ 1) สัญลักษณ์ภาพ เพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ของทีมในด้านความแข็งแกร่ ง สื่ อความเป็ น
สิ ริมงคล และสื่ อความหมายที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับทีมหรื อองค์กรที่เกี่ยวข้อง 2) การสื่ อความหมายผ่านองค์ประกอบ
เรื่ องสี เพื่อสื่ อถึ งความเกี่ยวข้องกับองค์กร สะท้อนสี ธรรมชาติ ของวัตถุจริ ง และสื่ อความหมายในเชิ งนามธรรม และ
3) การสื่ อความหมายผ่านองค์ประกอบลายเส้น ได้แก่ เส้นโค้ง หมายถึงการเคลื่อนที่ การพลิ้ วไหว เส้นหยัก หมายถึ ง
ความน่ ากลัว ความแหลมคม เส้นตรง หมายถึง ความมัน่ คง ทนทาน และวงกลม หมายถึง การเป็ นวัฏจักร การไม่มีที่
สิ้ นสุ ด
คําสําคัญ: ตราสัญลักษณ์ , สัมพันธบท , การสื่อความหมาย , รหัสการ์ตูน

ABSTRACT

The purposes of this research were to analyze the communicative intertextuality and comprehend the
signification of Volleyball Thailand League’s Logos in 2016 – 2017 by using the qualitative research methods. The
methodology used in this research included methods of context analysis, interviews of logo’s maker which were
consisted of the idea of intertextuality, semiology, code cartoons, symbol and logo. These ideas, were guided to
study and analyze the logos of Volleyball Thailand League in 2016 – 2017, 14 logos in 16 teams.
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This research found, the origin of making Volleyball Thailand League’s logos in 2016 – 2017 based on
intertextuality and signification were consisted of 1) folklore, 2) mythology, 3) contemporary literature, and 4)
history, by, broadening, cropping and adapting the original context until the outcome.
The signification of Volleyball Thailand League’s Logos in 2016 – 2017 has been communicated by 1)
symbol, for showing strong identity, implying fortunateness, meaning of specific details of the team or relevant
departments, 2) signification of colors, for relating to the organization, reflecting a natural color of material,
indicating an abstract, 3) signification of lined pattern, curve; showing movement and sway, straight line; showing
stability and durability, wavy line; showing fearfulness and sharpness, and circle; showing cycle and infinity.
Keywords: LOGO, INTERTEXTUALITY, SIGNIFICATION, CARTOON CODE
1. บทนํา

ตราสัญ ลัก ษณ์ หรื อ แบรนด์โลโก้ (Brand Logo) คื อ สัญ ลัก ษณ์ที่ใ ช้เ ป็ นตัว แทนของสิ นค้า บริ ก าร
หน่ วยงาน สโมสรหรื อ องค์กร เพื่อสื่ อความหมาย บ่งบอกความเป็ นตัวตน และเป็ นองค์ประกอบอย่างหนึ่ งในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ มีความหมายลึกซึ้ ง มีมิติในด้านการรับรู้ในเชิงลึก ทําให้มีความน่ าสนใจมากยิ่งขึ้น ซึ่ งตรา
สัญลักษณ์ เกิดจากความตั้งใจของมนุ ษย์ผ่านกระบวนการทางด้านศิลปะต่างๆ โดยเริ่ มตั้งแต่การวางรู ปแบบการสื่ อ
ความหมาย การออกแบบรู ปลักษณ์ การใส่ รายละเอียด ลายเส้น ตัวอักษร และสี ประกอบกันเป็ นตราสัญลักษณ์ ซึ่ ง
ส่ วนใหญ่ลว้ นมีนยั สําคัญในด้านการตลาดและมุ่งผลประโยชน์ในด้านธุรกิจ เป็ นตัวแทนของสิ นค้าหรื อองค์กรต่างๆ
แทบทุกองค์กร ที่ตอ้ งการให้กลุ่มเป้ าหมายหรื อบุคคลทัว่ ไป รับรู้ว่าตนเองเป็ นใคร ทําอะไร มีบทบาทใดในสังคม
วิเลิศ ภูริวชั ร (2555) บ่อยครั้งที่กิจกรรมด้านกีฬาจะถูกนํามาเกี่ยวพันและเชื่อมกับกิจกรรมทางการตลาด
โดยมีตราสัญลักษณ์เ ป็ นเครื่ อ งหมายสําคัญเพื่อใช้เป็ นสื่ อแทนทีมกีฬานั้นๆ สําหรับประเทศไทย ในส่ ว นของกีฬ า
วอลเลย์บอลที่มีเงินลงทุนเข้ามาเกี่ยวข้อง ได้แก่การแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก (Volleyball Thailand League)
เป็ นการแข่งขันวอลเลย์บอลลีกอาชีพระดับสูงสุ ดของประเทศไทย ที่ส่งแข่งในนามสโมสรต่างๆ ของไทย บริ หารงาน
โดยสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่ งประเทศไทย มีจดั การแข่งขันมาอย่างต่อเนื่ อง จนกระทัง่ ในปี พ.ศ. 2559 นี้ นับเป็ น
ครั้ งที่ 12 ที่มีก ระแสการติ ดตามของแฟนคลับและผูท้ ี่ชื่น ชอบกี ฬ าวอลเลย์บอลเพิ่มขึ้ น เรื่ อ ยๆ และสมาคมกี ฬ า
วอลเลย์บอลแห่ งประเทศไทยยังบังคับเป็ นกฎเกณฑ์ให้ทุกทีมต้องมี คือตราสัญลักษณ์ของทีมสโมสร วัตถุประสงค์
เพื่อ สร้ างการรั บรู้ และจดจําให้ก ับกลุ่ มแฟนคลับและคนทัว่ ไป เสมือ นเป็ นแบรนด์ข องสิ นค้าแต่ ล ะยี่ห้อ ซึ่ งตรา
สัญลักษณ์ของแต่ละทีมล้วนสื่ อความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ มีการใช้ภาพตราสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับทีมเพื่อสื่ อสาร
ที่มาที่ไปของทีม และใช้องค์ประกอบภาพเพื่อสื่ อสารความหมายที่ตอ้ งการสื่ อ
การตั้งใจของมนุ ษย์ที่ตอ้ งการสื่ อความหมายของผลงานการออกแบบให้มีความสัมพันธ์กบั สื่ ออื่ นๆ ใน
รู ปแบบการอ้างอิง การพาดพิง การสะท้อน หรื อการกล่าวถึง เพื่อต้องการสื่ อสารให้กลุ่มเป้ าหมายได้รับรู้ความหมาย
อย่างลึกซึ้งและต้องการสะท้อนอัตลักษณ์บางอย่างผ่านผลงานการออกแบบ ซึ่งตราสัญลักษณ์ทมี สโมสรวอลเลย์บอล
ไทยแลนด์ลีกได้นาํ เสนอการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบระหว่างตัวบทต้นทางไปสู่ตวั บทปลายทางนั้น มีอะไรที่หายไปบ้าง
มีอะไรที่เพิม่ เติมขึ้นมา มีอะไรที่ถูกดัดแปลงไป เพราะอะไร ทําไมและอย่างไร นอกจากนี้ ยงั สื่ อความหมายของตรา
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สัญลักษณ์ผา่ นกระบวนการออกแบบ รับรู้ได้จากการตีความ วิเคราะห์ผ่านประสบการณ์และองค์ประกอบต่างๆ ทั้ง
สัญลักษณ์ภาพ ตัวอักษร สี และลายเส้น ที่ให้ความหมายและความรู้สึกแตกต่างกันไป
แนวคิดในการออกแบบตราสัญลักษณ์ของทีมสโมสรวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกแต่ละทีมมีความโดดเด่น
และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสามารถสร้างการรับรู้และการจดจําต่อกลุ่มเป้ าหมายได้ ผูว้ ิจยั เชื่อว่าวัตถุประสงค์หนึ่ งของ
การออกแบบตราสัญลักษณ์ก็เพื่อต้องการสร้างคุณค่าให้กบั ตราสิ นค้า องค์กรธุ รกิจ หรื อผูส้ นับสนุ นหลัก อีกทั้งยัง
เสริ มการรับรู้ตราสิ นค้าผ่านตราสัญลักษณ์และปั จจัยภายนอก ให้ผวู้ ิจยั สนใจที่จะศึกษาการสื่ อความหมายของตรา
สัญลักษณ์ที่ผ่านองค์ประกอบต่างๆ ในการออกแบบ รวมไปถึงการสะท้อนความหมายในรู ปแบบปฏิสัมพันธ์ทาง
ความหมายกับสื่ ออื่นๆ หรื อที่เรี ยกว่าสัมพันธบท ทั้งนี้ ผวู้ ิจยั จึงเลือกที่จะศึกษาสัมพันธบทและการสื่ อความหมายใน
ตราสัญลักษณ์ทีมสโมสรวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก ปี พ.ศ. 2559 - 2560 ที่ผอู้ อกแบบหรื อผูเ้ กี่ยวข้องในการออกแบบ
ต้องการนําเสนอ รวมไปถึงการสร้างคุณค่าจากการรับรู้ของผูพ้ บเห็นผ่านกระบวนการออกแบบ ทั้งหมดนี้ เป็ นแรงบัล
ดาลใจในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อให้เข้าใจถึงที่มาในเชิงสัมพันธบทกับงานการสื่ อสาร และเข้าใจถึงการสื่ อความหมายของตราสัญลักษณ์
ทีมสโมสรวอลเลย์บอลอาชีพไทยแลนด์ลีก ปี พ.ศ. 2559 – 2560
3. การดําเนินการวิจัย
งานวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพโดยการวิเ คราะห์ตัวบท (Textual analysis) ตราสัญลักษณ์ทีมสโมสร
วอลเลย์บอลอาชีพไทยแลนด์ลีก ปี พ.ศ. 2559 – 2560 ทั้งสิ้ น 14 ชิ้นงาน ผูว้ ิจยั ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้แนวทาง
การศึกษาเชิงสัญญะวิทยา แนวคิดเรื่ องสัมพันธบท แนวคิดและทฤษฎีการออกแบบสัญลักษณ์ และแนวคิดเกี่ยวกับ
รหัส ของการ์ ตูน มาเป็ นแนวทางในการวิเ คราะห์ ภาพตราสัญ ลัก ษณ์ ประกอบกับการสัมภาษณ์เชิ งลึ ก (In-depth
Interview) บุค คลผูเ้ กี่ยวข้องในการออกแบบตราสัญลัก ษณ์ของทีมสโมสรฯแต่ล ะทีม ทั้งสิ้ น 16 คน เพื่อให้ทราบ
ถึงสัมพันธบทกับงานการสื่ อสารอื่น และการสื่ อความหมายผ่านองค์ประกอบต่างๆของตราสัญลักษณ์
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในแง่แต่ละประเด็นจะนําเสนอในเชิงบรรยายหรื อพรรณนา (Descriptive) ซึ่ งจําแนก
ได้เป็ น 2 ประเด็น คือที่มาในเชิงสัมพันธบทกับงานการสื่ อสารของตราสัญลักษณ์ของทีมสโมสรวอลเลย์บอลไทย
แลนด์ลี ก ปี พ.ศ. 2559 – 2560 และการสื่ อ ความหมายของแต่ ล ะองค์ประกอบในตราสัญลัก ษณ์ข องทีมสโมสร
วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก ปี พ.ศ. 2559 – 2560
4. สรุปผลการวิจัย
4.1 ที่ม าในเชิ ง สั ม พัน ธบทกับงานการสื่ อ สารของตราสั ญ ลัก ษณ์ ทีมสโมสรวอลเลย์ บ อลไทยแลนด์ ลีก
ปี พ.ศ. 2559 – 2560
ก. แรงบันดาลใจในการออกแบบ
แต่ละสโมสรฯ มีการสร้างสรรค์ช้ินงานภาพตราสัญลักษณ์ เพื่อต้องการสะท้อนความเป็ นตัวตนของ
สโมสร ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผเู้ กี่ยวข้องในการออกแบบ สรุ ปมีแนวคิดหรื อแรงบันดาลใจจากหลายอย่าง ดังนี้
วันพฤหัสบดีท ี ่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑
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1) แรงบัลดาลใจมาจากเอกลักษณ์ ประจํา ถิ่น ตราสัญ ลักษณ์ที่ได้แรงบัลดาลใจมาจากเอกลักษณ์
ประจําถิ่น มีท้งั สิ้ น 5 ชิ้นงาน ไก้แก่ ตราสัญลักษณ์ทีมสโมสรวอลเลย์บอลนครราชสี มา ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากแมว
สี สวาด ตราสัญลักษณ์ทีมสโมสรวอลเลย์บอลขอนแก่นฯ ที่ใช้ภาพไดโนเสาร์ ตราสัญลักษณ์ทีมสโมสรวอลเลย์บอล
สุ พรี มฯ ได้ใช้ตราสัญลักษณ์เป็ นรู ปโลมาสี ชมพู ตราสัญลักษณ์ทีมสโมสรวอลเลย์บอลราชบุรี ที่ใช้รูปมังกร และตรา
สัญลักษณ์ทีมสโมสรวอลเลย์บอลศรี สะเกษ ทีไ่ ด้เลือกใช้ดอกลําดวน ซึ่งแต่ละสัญลักษณ์สื่อถึงประวัติ และเอกลักษณ์
ประจําถิ่นฐานของทีมได้อย่างชัดเจน และยังสื่ อได้ว่าเป็ นทีมตัวแทนของจังหวัด
ตัวอย่างภาพตราสัญลักษณ์ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเอกลักษณ์ประจําถิ่น เช่น ตราสัญ ลักษณ์ทีม
สโมสรวอลเลย์บอลนครราชสี มา ที่ใช้รูปแมวอ้างถึงแมวสี สวาด และตราสัญลักษณ์ทมี สโมสรวอลเลย์บอลศรี สะเกษ
ที่ใช้รูปดอกลําดวน ดอกไม้ประจําจังหวัดศรี สะเกษ

2) แรงบันดาลใจมาจากเอกลักษณ์ ประจําองค์ กรที่เป็ นผู้สนับสนุนหลัก ประกอบไปด้วย 4 ชิ้นงาน
ได้แก่ ตราสัญลักษณ์ทีมสโมสรวอลเลย์บอลบางกอกกล๊าส ที่สื่อเป็ นรู ปขวดแก้ว ซึ่งสะท้อนผลิตภัณฑ์หลักของบริ ษทั
ฯ ตราสัญลักษณ์ทีมสโมสรวอลเลย์บอลไทย-เดนมาร์คฯ ที่สะท้อนผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค อย่างชัดเจน ส่ วนตรา
สัญ ลัก ษณ์ทีมสโมสรวอลเลย์บอลมหาวิทยาลัยรั งสิ ต และทีมสโมสรวอลเลย์บอลเกษตรศาสตร์ ที่ใช้รูปเสื อ และ
พญานาค อันเป็ นสัตว์สัญลักษณ์ประจํามหาวิทยาลัย เพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์ดา้ นกิจกรรมกีฬาของมหาวิทยาลัย
3) แรงบันดาลใจมากจากมายาคติทเี่ ชื่อสืบต่อกันมา เป็ นการสะท้อนถึงสิ่ งที่ดีงาม โดยได้แรงบันดาล
ใจมาจาก รู ปเคารพ และสัตว์เทพเจ้า ได้แก่ ตราสัญลักษณ์ทีมสโมสรวอลเลย์บอล เอ็นเค ฟิ ตเนสฯได้แรงบัลดาลใจมา
จากไก่ชนของสมเด็จพระนเรศวรฯ ที่เป็ นรู ปเคารพแสดงถึงความกล้าหาญและชัยชนะ ส่ วนทีมสโมสรวอลเลย์บอล
ไดม้อนฟู้ ดฯ ที่ใช้รูปม้าบินเพกาซัส สัตว์เทพเจ้าของนิยายกรี ก ซึ่งแสดงถึงคุณธรรมและความเก่งกาจ
4) แรงบันดาลใจจากจินตนาการของผู้ออกแบบ สําหรับตราสัญลักษณ์ทีมสโมสรฯที่สรรค์สร้างตาม
จินตนาการของผูอ้ อกแบบ ได้แก่ ตราสัญลักษณ์ทีมสโมสรวอลเลย์บอลคิง กรุ งเทพฯ ที่เป็ นลวดลายเชิงนามธรรม อ้าง
ถึงลวดลายลูกวอลเลย์บอล และยังสามารถรับรู้ได้อีกมุมมองหนึ่งว่าเป็ นรู ปกังหัน ที่สามารถสื่ อถึงสิ่ งนําโชค อย่างเช่น
กังหันแชกงหมิว
ข.สัมพันธบทกับตัวบทต้นทาง
ตราสัญลักษณ์ท้งั 14 ชิ้นงาน เป็ นตัวบทปลายทาง ที่สัมพันธบทกับตัวบทต้นทางต่างๆ ดังนี้
1) ตํานานเทพนิยาย เช่ น ที มสโมสรวอลเลย์บอลไดม้อ นฟู้ ดฯ ที่ใช้รูปม้าบินเพกาซัส ในตรา
สัญลักษณ์ ซึ่งเป็ นตัวละครในตํานานเทพนิยายกรี ก
วันพฤหัสบดีท ี ่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑
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2) ตํานานพืน้ บ้ าน เช่น สัญลักษณ์รูปแมวปี ศาจ ของทีมสโมสรวอลเลย์บอลนครราชสี มา ทีอ่ า้ งอิงถึง
ตํานานแมวสี สวาด ตํานานพื้นบ้านของชาวโคราช หรื อ ตราสัญลักษณ์ทีมสโมสรวอลเลย์บอลราชบุรี ที่ใช้รูปลาย
มังกร สื่ อถึงตํานานพื้นบ้านการทําโอ่งมังกรของจังหวัดราชบุรี เป็ นต้น
3)วรรณกรรมร่ วมสมัย เช่ น ตราสัญ ลัก ษณ์ ข องทีมสโมสรวอลเลย์บอลศรี ส ะเกษ ที ใช้รูปดอก
ลําดวน มีความสัมพันธ์กบั เนื้อหาของคําขวัญประจําจังหวัดศรี สะเกษ หรื อตราสัญลักษณ์ทีมสโมสรวอลเลย์บอลทรี บ
รอดแบนด์ฯ ที่ใช้สัญลักษณ์อา้ งถึงไก่ฟ้าพญาลอ ที่เป็ นสัตว์ที่อยูใ่ นวรรณกรรมของท่านสุ นทรภู่ เป็ นต้น
4)ประวัติเรื่ อ งราวต่ า งๆ เช่ น ทีมสโมสรวอลเลย์บอลบางกอกกล๊าส ที่ใช้สัญ ลัก ษณ์ก ระต่าย ซึ่ ง
เกี่ยวข้องกับประวัติของประธานบริ ษทั ที่เกิดปี เถาะ และรู ปขวดแก้ว คือผลิตภัณฑ์หลักขององค์กร หรื อทีมสโมสร
วอลเลย์บอลมหาวิทยาลัยรั งสิ ต ที่ใช้สัญ ลัก ษณ์รูปเสื อซึ่ งเกี่ยวข้อ งกับประวัติข องอธิ ก ารบดีที่เกิ ดปี ขาล และตรา
สัญลักษณ์ ทีมอื่นๆ เช่น รู ปไดโนเสาร์ ที่เกี่ยวข้องกับประวัติการขุดพบซากฟอสซิลที่จงั หวัดขอนแก่น รู ปนกอินทรี ที่
เกี่ยวข้องกับเรื่ องราวนกอินทรี รวมถึงทีมที่ใช้รูปตราสัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ ค ซึ่ งเกี่ยวข้องกับกับ
ผลิตภัณฑ์ของยีห่ ้อนั้น
ค. ลักษณะการขยายความ ตัดทอน และดัดแปลงระหว่างตัวบทต้นทางถึงตัวบทปลายทาง
จากตัวบทต้นทาง มาสู่ ตวั บทปลายทางคือตราสัญลัก ษณ์ข องทีมสโมสรวอลเลย์บอล มีก ารขยาย
ความ ตัดทอน และดัดแปลงในลักษณะต่างๆ ดังนี้
1) การขยายความ การขยายความ แบ่งออกเป็ นทางด้านเนื้อหา เป็ นการต่อยอดในเชิงความหมายเพื่อ
สื่ อถึงคุณสมบัติของนักกีฬาหรื อทีมวอลเลย์บอล ที่สอดคล้องกับคุณสมบัติหรื อความสามารถพิเศษของสัตว์ต่างๆ ที่
นํามาใช้เป็ นสัญลักษณ์ เช่น สัญลักษณ์แมว ที่สื่อถึงความว่องไวของนักกีฬา สัญลักษณ์โลมา ที่สื่อถึงความชาญฉลาด
ของผูเ้ ล่นในทีม หรื อสัญลักษณ์อินทรี สัญลักษณ์ไก่ชน สัญลักษณ์เสื อ ที่ลว้ นสื่ อถึงการเป็ นนักสู้ เป็ นต้น
ส่ วนการขยายความทางด้านเนื้อหาถึงความเป็ นสิ ริมงคล และโชคลาภความสําเร็ จ เช่น สัญลักษณ์รูป
กังหัน ที่สื่อถึงกังหันนําโชค สัญลักษณ์รูปม้าเพกาซัส ที่สื่อถึงคุณธรรมและความสําเร็ จ เป็ นต้น
2) ลักษณะของการตัดทอน เป็ นการตัดทอนหรื อลดรายละเอียดเหลือเพียงส่ วนสาระสําคัญที่ตอ้ งการ
นําเสนอ ซึ่งภาพตราสัญลักษณ์ทีมสโมสรวอลเลย์บอลทั้ง 14 ชิ้นงาน ได้ใช้ส่วนย่อยสื่ อถึงส่ วนใหญ่ ยกตัวอย่างเช่น
ตราสัญลักษณ์ของทีมสโมสรวอลเลย์บอลราชบุรี ที่นาํ เสนอเพียงรู ปลายมังกรส่ วนใบหน้า เป็ นเพียงส่ วนเสี้ ยวหนึ่ ง
ของตัวบทต้นทางคืออุตสาหกรรมพื้นบ้านการผลิตโอ่งมังกรของจังหวัดราชบุรี
3) การดัด แปลง คื อ การดัดแปลงในเรื่ อ งของเนื้ อ หาสาร ซึ่ งส่ ว นใหญ่ คื อ การดัดแปลงทําให้เ กิ ด
ความหมายที่ ดุดัน เกรี้ ยวกราด น่ า เกรงขาม เช่ น สั ญ ลัก ษณ์ แมวสี ส วาดที่ ส ร้ างสรรค์อ อกมาให้เ ป็ นแมวปี ศาจ
สัญลักษณ์รูปไก่ฟ้าพญาลอ แต่สร้างสรรค์ออกมาให้ดูเป็ นสัตว์ประหลาดดูดุร้าย เป็ นต้น
4.2 การสื่อความหมายตราสัญลักษณ์ของทีมสโมสรวอลเลย์บอลไทยแลนด์ ลกี ปี พ.ศ. 2559 – 2560
ก.การตีความหมายของสัญลักษณ์ภาพ
สัญลักษณ์ภาพที่ศึกษา สามารถสื่ อความหมายได้ท้งั ความหมายโดยตรง และความหมายโดยนัย การ
ตีความหมายในงานวิจยั นี้คือตีความหมายโดยนัยที่แฝงอยู่ ดังต่อไปนี้
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1)การสื่อความหมายเพื่อแสดงอัตลักษณ์ของทีมด้ านความแข็งแกร่ ง ดังเช่น รู ปภาพสัตว์ประหลาดที่
ดูดุร้าย คล้ายปี ศาจ อย่างแมว และไก่ ฟ้า หรื อ รู ปสัตว์ในสัญ ลัก ษณ์อื่ นๆ ล้ว นออกแบบให้ดูน่าเกรงขาม มีค วาม
แข็งแกร่ งเหมาะสมกับทีมกีฬา โดยการใช้ภาพสัตว์ท่แี สดงอาการกริ ยาต่างๆ เช่น การแสดงอาการคําราม การแยกเขี้ยว
การมีกรงเล็บแหลมคม ลักษณะนัยน์ตาดุดนั เป็ นต้น
ตัวอย่างตราสัญลักษณ์ที่สื่อความหมายด้านความแข็งแกร่ ง เช่น ตราสัญลักษณ์นกเหยี่ยวทีมสโมสร
วอลเลย์บอลแอร์ฟอร์ซ วีซี หรื อ ตราสัญลักษณ์เสื อของทีมสโมสรวอลเลย์บอลมหาวิทยาลัยรังสิ ต

2) การสื่ อความหมายเพื่อสะท้ อนความเป็ นสิ ริมงคล โดยใช้ภาพที่เป็ นสัญญะของความดีงาม เช่น
ภาพม้าเพกาซัส ที่เป็ นสัตว์เทพเจ้า หรื อไก่ชนของสมเด็จพระนเรศวรฯ อันเป็ นเครื่ องหมายของชัยชนะ รวมถึงภาพ
พญานาค ที่เป็ นเครื่ องหมายของสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ที่น่าเคารพ และยังเป็ นเครื่ องหมายของพระพุทธศาสนาด้วย
3) การสื่อความหมายโดยเฉพาะ คือเป็ นความตั้งใจในการออกแบบเพื่อสะท้อนความหมายบางอย่าง
เช่น ภาพวัวแดง ของทีมสโมสรวอลเลย์บอลไทย-เดนมาร์คฯ ที่จะสื่ อถึงผูส้ นับสนุนหลักอย่างไทย-เดนมาร์ค ภาพลาย
วอลเลย์บอล ของทีมสโมสรวอลเลย์บอลคิง กรุ งเทพฯ ที่จะสื่ อถึงกีฬาวอลเลย์บอลโดยเฉพาะ หรื อภาพโลมาสี ชมพู
ของทีมสโมสรวอลเลย์บอลสุ พรี มฯ ที่จะสื่ อถึงแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรี ธรรมราช ต้นกําเนิ ดของสโมสรฯ
นัน่ เอง
ข. องค์ประกอบสี
ตราสัญลักษณ์ทีมสโมสรวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกส่ วนใหญ่ เลือกใช้สีหลักบนตราสัญลักษณ์เพียง
ไม่กี่สี จําแนกได้ดงั นี้
1) สี ที่เกี่ยวข้ อ งกับองค์ ก รหรื อ ผู้สนับสนุ นหลัก เช่ น ตราสัญลัก ษณ์ข องทีมสโมสรวอลเลย์บอล
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ที่ใช้สีบานเย็น-ฟ้ า และตราสัญลักษณ์ของสโมสรวอลเลย์บอลเกษตรศาสตร์ ที่ใช้สีเขียว เนื่ องจาก
เป็ นสี ประจํามหาวิทยาลัย และทีมสโมสรวอลเลย์บอลไทย-เดนมาร์คและทีมสโมสรวอลเลย์บอลไดม้อนฟู้ ดฯ ที่ใช้สี
แดง ซึ่งล้วนเป็ นสี ประจําองค์กรผูส้ นับสนุนหลัก
2) สีธรรมชาติของวัตถุจริง เช่น ภาพนํ้าทะเลใช้สีฟ้า ดอกลําดวนใช้สีเหลือง ลูกวอลเลย์บอลใช้สีน้ าํ
เงิน-เหลือง กระต่ายใช้สีขาว เสื อใช้สีส้มแกมนํ้าตาล เป็ นต้น
3) สีทมี่ คี วามหมายนามธรรม ดังเช่น สี แดงหมายถึงเลือด สงคราม ความพยาบาท ความร้อนแรง ไฟ
ซึ่ ง ที ม ที่ ใ ช้ไ ด้แ ก่ ที มสโมสรวอลเลย์บ อลนครราชสี ม า ที มสโมสรวอลเลย์บ อลทรี บ รอดแบนด์ฯ ที ม สโมสร
วอลเลย์บอลขอนแก่นฯ เป็ นต้น สี น้ าํ เงิน หมายถึง การอนุ รักษ์นิยม การอุทิศตัว ความยุติธรรม ความเย็น สายนํ้า ซึ่ ง
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ทีมที่ใช้สีน้ าํ เงินเป็ นหลักได้แก่ ทีมสโมสรวอลเลย์บอลราชบุรี ทีมสโมสรวอลเลย์บอลแอร์ ฟอร์ ซฯ และทีมสโมสร
วอลเลย์บอล เอ็นเค ฟิ ตเนสฯ เป็ นต้น ส่ วนสี เขียว หมายถึง ธรรมชาติ ความหวัง ความมัน่ คง ซึ่งทีมที่ใช้เป็ นหลักได้แก่
ทีมสโมสรวอลเลย์บอลคิง กรุ งเทพฯ และสี เหลือง หมายถึง การรู้แจ้ง แสงสว่าง ความฉลาด ซึ่ งทีมที่ใช้เป็ นสี หลัก
ได้แก่ ทีมสโมสรวอลเลย์บอลศรี สะเกษ เป็ นต้น
ค. องค์ประกอบเส้ น
ลายเส้น เป็ นองค์ประกอบหลัก ที่สําคัญของการออกแบบ และเป็ นองค์ประกอบสําคัญของภาพ
การ์ตูนที่เป็ นส่ วนประกอบในตราสัญลักษณ์ โดยในตราสัญลักษณ์ท้ งั 14 ชิ้นงานมีจุดเด่นในการใช้ลายเส้นต่างกัน
ดังนี้
1) เส้ นโค้ง สื่ อถึง การเคลื่อนที่ การพลิ้วไหว ตัวอย่างตราสัญลักษณ์ของทีมสโมสรฯที่ใช้ เช่น ทีม
สโมสรวอลเลย์บอลสุ พรี มฯ ทีมสโมสรวอลเลย์บอลเกษตรศาสตร์ ทีมสโมสรวอลเลย์บอลคิง กรุ งเทพฯ และทีม
สโมสรวอลเลย์บอลมหาวิทยาลัยรังสิ ต
2) วงกลม เกิดจากเส้นโค้งด้วยรัศมียาวเท่ากันอย่างต่อเนื่อง บรรจบเป็ นวงกลมสื่ อถึง การเป็ นวัฏจักร
การไม่มีจุดสิ้ นสุ ด ซึ่งทีมที่ใช้เด่นชัด คือ ตราสัญลักษณ์ทีมสโมสรวอลเลย์บอลไทย-เดนมาร์คฯ
3) เส้ นหยัก เส้นซิ กแซก เป็ นเส้นตรงที่หักมุมไปมาสลับฟันปลา ให้อารมณ์ถึงความน่ ากลัว และ
ความแหลมคม มัก ปรากฏอยู่ในส่ ว นของอวัย วะของภาพสั ตว์ในตราสั ญ ลัก ษณ์ ที่เ ด่ นชัด เช่ น ส่ ว นหงอนของ
สัญลักษณ์มงั กรและพญานาค ฟันไดโนเสาร์ และสัญลักษณ์ไก่ฟ้ามหากาฬ
4) เส้ นตรง สื่ อถึงความมัน่ คง ความแข็งแกร่ ง ความนิ่ง ซึ่งทุกทีมสโมสรฯ มักใช้เส้นตรงในส่ วนของ
ตัวอักษรที่แสดงชื่อทีม ชื่อย่อ หรื อชื่อผูส้ นับสนุนและคําต่างๆ
5. อภิปรายผลการวิจัย
5.1 ทีม่ าในเชิงสัมพันธบทกับงานการสื่อสารของตราสัญลักษณ์ทมี สโมสรวอลเลย์บอลไทยแลนด์ ลีก ปี พ.ศ.
2559 – 2560
การนําเสนอภาพตราสัญลักษณ์วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก อาศัยแนวคิดเรื่ องการสื่ อสารในยุคหลังสมัยใหม่
(Postmodern) คือการสร้างชิ้นงานขึ้นใหม่ โดยไม่ได้สนใจต้นฉบับ และยอมรับถึงการเจือปนด้วยลักษณะเชิงพาณิ ชย์
หรื อมีมิติของธุรกิจอยูแ่ ล้ว จากการศึกษาผูว้ ิจยั ได้คน้ พบวิธีการนําเสนอภาพตราสัญลักษณ์ของผูส้ ร้างสรรค์ดงั นี้
1. แรงบันดาลใจในการออกแบบ
แต่ล ะสโมสรฯ มีการสร้ างสรรค์ชิ้นงานภาพตราสัญลักษณ์ เพื่อต้อ งการสะท้อ นความเป็ นตัวตน
หรื อ ภูมิ ห ลังของสโมสร โดยได้แ รงบันดาลใจมาจากสิ่ งรอบตัว ขององค์ก รและผูอ้ อกแบบ ประกอบไปด้ว ย
1) เอกลักษณ์ประจําถิ่น คือ สิ่ งที่สะท้อนให้เห็นลักษณะเด่นเป็ นหนึ่งเดียวของท้องถิ่นทั้งนามธรรมและรู ปธรรม อาจ
เกิดจากการปฏิบตั ิสืบต่อกันมา เช่น การปั้ นโอ่งมังกรของจังหวัดราชบุรี การค้นพบจนเป็ นชื่อเสี ยง เช่น การขุดพบ
ซากฟอสซิลไดโนเสาร์ที่อาํ เภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่นเป็ นแห่ งแรกในประเทสไทย หรื อการที่มีอยูจ่ าํ นวนมากของแต่
ละท้อ งถิ่น เช่ น ดอกลําดวนที่จงั หวัดศรี ส ะเกษ เป็ นต้น 2) เอกลักษณ์ประจําองค์ก รที่เ ป็ นผูส้ นับสนุ นหลัก แต่ล ะ
สโมสรฯล้วนมีผสู้ นับสนุนหลัก ไม่ว่าภาครัฐหรื อเอกชน ส่ วนใหญ่จะใช้ภาพตราสัญลักษณ์ที่เป็ นแบรนด์โลโก้หรื อ
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ผลิตภัณฑ์ขององค์กรที่เข้ามาสนับสนุ น มาใช้ในภาพสัญลักษณ์ของทีมสโมสรวอลเลย์บอลด้วย เช่น แบรนด์โลโก้
ผลิ ตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ ค ที่ปรากฏบนตราสัญลักษณ์ทีมสโมสรวอลเลย์บอลไทย-เดนมาร์ ค ฯ หรื อ แม้แต่ ตรา
สัญลักษณ์สัตวืประจํามหาวิทยาลัย อย่างเสื อของมหาวิทยาลัยรังสิ ตและพญานาคของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก็ถูก
นํามาประกอบใช้กบั ตราสัญลักษณ์ทีมสโมสรวอลเลย์บอลครั้งนี้ดว้ ย 3)มายาคติ คือสิ่ งที่เป็ นค่านิยม ความเชื่อสื บที่ต่อ
กันมา เป็ นการสะท้อ นถึงสิ่ งที่ดีงาม โดยผูอ้ อกแบบได้แรงบันดาลใจมาจากความเชื่อ ในเรื่ อ งการเคารพนับถื อรู ป
เคารพและสัตว์เทพเจ้า ในที่น้ ี เช่น รู ปม้าบินเพกาซัส สัตว์เทพเจ้าของนิยายกรี ก ซึ่งแสดงถึงคุณธรรมและความเก่งกาจ
รวมถึงรู ปไก่ชน ตามตํานานของสมเด็จพระนเรเศวรฯ และ 4)จินตนาการของผูอ้ อกแบบ จินตนาการมีส่วนสําคัญที่
ช่วยให้ช้ินงานมีความหลากหลายและสร้างสรรค์ยิ่งขึ้น ซึ่ งทุก ตราสัญลักษณ์ของทีมสโมสรฯล้วนสร้ างสรรค์จาก
จินตนาการแต่อิงอยู่บนพื้นฐานของการสะท้อนตัวตนของทีม แต่ทีมสโมสรวอลเลย์บอลคิง กรุ งเทพฯ ที่สร้างจาก
จินตนาการล้วนๆ ไม่ได้สื่อถึงความเป็ นตัวตนหรื อภูมิหลังขององค์กร แต่อย่างใด
2. สัมพันธบทกับตัวบทต้นทาง
Denis McQuail (2000) ได้อธิบายว่า “Intertextuality” หมายถึง “ความโน้มเอียงที่เนื้ อหาของสื่ อที่มี
ความแตกต่างกันมีการอ้างอิงถึงกันและกันในระดับที่แตกต่างกัน อี กทั้งมีการข้ามตระกูลงาน (Genres) ทางการ
สื่ อสาร ซึ่งตราสัญลักษณ์ของทีมสโมสรวอลเลย์บอล ทั้ง 14 ชิ้นงาน ที่ถูกสร้างจากแรงบันดาลใจต่างๆ มีสัมพันธบท
กับตัวบทต้นทางที่หลากหลาย ตามแนวคิด George Gerber (1989) ที่อธิบายถึงการไปสัมพันธบทในลักษณะต่างๆ กับ
ตัวบทอื่ น ด้ว ยการกล่ าวพาดพิง อ้างอิงถึง หรื อสะท้อนกับ Text อื่น ดังนี้ 1) ตํานานเทพนิ ยาย คื อ เรื่ องราวใน
จินตนาการที่ถูกเขียนขึ้นมาตั้งแต่อดีตและถ่ายทอดสื บต่อกันมา โดยมีประวัติของตัวละครต่างๆ เป็ นสื่ อที่รู้จกั และ
ยอมรับของสากล เช่น ตํานานเทพนิ ยายกรี ก ที่มีการสัมพันธบทกับตัวบทปลายางอย่างตราสัญ ลัก ษณ์ทีมสโมสร
วอลเลย์บอลไดม้อนฟู้ ดฯ 2) ตํานานพื้นบ้าน คือ เรื่ องราวที่เล่าสื บต่อกันมากันมาของชุมชนตั้งแต่อดีต ซึ่งอ้างขึ้นจาก
เรื่ องจริ ง เช่น ตํานานแมวสี สวาดของชาวโคราช ตํานานหัตถกรรมการปั้ นโอ่งมังกรของชาวราชบุรี จนนํามาสู่ การ
สร้างสรรค์เป็ นชิ้นงานตราสัญลักษณ์ข้ ึน 3) วรรณกรรมร่ วมสมัย หมายถึงงานประพันธ์ท้ งั ร้อยกรองและร้อยแก้วทุก
ประเภท ที่แต่งขึ้นในสมัยปั จจุบนั มีหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็ นวรรณคดี วรรณกรรม บทกลอน คําขวัญ ฯลฯ
ดังเช่น ตราสัญ ลักษณ์รูปไก่ฟ้าพญาลอ ที่ไปพาดพิงถึ งตํานานไก่ฟ้าพญาลอ ที่อยู่ในวรรณกรรมของสุ นทรภู่ และ
4) ประวัติเ รื่ อ งราวต่ างๆ ที่เ ป็ นข้อ เท็จ จริ งทั่ว ไป เช่ น อัตชี ว ประวัติ ข องบุ ค คล ประวัติ ก ารขุ ดพบ เรื่ อ งราวของ
ธรรมชาติและสัตว์ต่างๆ ในลักษณะที่ตราสัญ ลักษณ์ของทีมสโมสรฯบางทีมที่ใช้รุปสัตว์อนั ไปพาดพิง อ้างอิ ง ถึ ง
เรื่ องราวต่างๆ
เมื่อเปรี ยบเทียบกับการศึกษาของ มนตรี บุญสัตย์ (2554 ) การวิจยั เรื่ องสัมพันธบทในภาพถ่ายแฟชัน่
นิตยสารบางกอกโพสต์ เดอะแมกกาซี น พบว่า ตัวบทต้นทางเนื้ อหาได้มาจากภาพยนตร์ วรรณกรรม จิตรกรรม ซึ่ ง
สอดคล้องกับการวิจยั ในครั้งนี้คือ การสื่ อสารยุคนี้ เป็ นการสร้างชิ้นงานขึ้นมาใหม่ เป็ นการผลิตวํ้าอย่างง่ายดายด้วย
เทคโนโลยีการผลิ ตสื่ อ ดังนั้นแนวคิ ดยุค หลังสมัยใหม่น้ ี จึ งมีบทสรุ ปที่เป็ นไปตามข้อความที่ Bakthin (อ้างถึงใน
กาญจนา แก้วเทพ, 2552) ได้กล่าวไว้ว่า “สิ่ งที่เรากําลังพูดอยูใ่ นวันนี้ ก็คือสิ่ งที่เราได้พดู มาแล้วเมื่อวานนี้ และเป็ นสิ่ งที่
เราจะพูดอีกในวันพรุ่ งนี้”
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3. ลักษณะการขยายความ ตัดทอน และดัดแปลงระหว่างตัวบทต้นทางถึงตัวบทปลายทาง
จากตัวบทต้นทางที่เป็ นตํานานเทพนิ ยาย ตํานานพื้นบ้าน วรรณกรรมร่ วมสมัย หรื อเรื่ องราวต่างๆ
ข้างต้น มาสู่ ตัวบทปลายทางคือ ตราสัญ ลักษณ์ข องทีมสโมสรวอลเลย์บอล มีการขยายความ เพิ่มเติ ม การตัดทอน
รายละเอียด และดัดแปลงรู ปแบบไปในลักษณะต่างๆ ตามแนวคิดของ นพพร ประชานุกุล (2543) ที่เรี ยกตัวบทตัวแรก
ว่า “ตัวบทต้นทาง” และตัวบทที่ถูก ต่อ ยอดมาจากตัวบทแรกว่า “ตัวบทปลายทาง” และได้นาํ เสนอการวิเ คราะห์
เปรี ยบเทียบระหว่างตัวบททั้งสองดังนี้
1) การขยายความ ประกอบไปด้วยการขยายความทางด้านเนื้ อหา ซึ่ งเป็ นการต่อยอดในเชิง
ความหมายเพื่อสื่ อถึงคุณสมบัติของนักกีฬาหรื อทีมวอลเลย์บอล ที่สอดคล้องกับคุณสมบัติหรื อความสามารถพิเศษ
ของสัตว์ต่างๆ ที่นํามาใช้เ ป็ นสัญ ลัก ษณ์ และการขยายความทางด้านเนื้ อ หาถึงความเป็ นสิ ริมงคล และโชคลาภ
ความสําเร็ จ
2)ลักษณะของการตัดทอน ส่ วนใหญ่เ ป็ นการตัดทอนหรื อ ลดรายละเอี ยดเหลือ เพียงส่ ว น
สาระสําคัญที่ต้องการนําเสนอ ส่ วนใหญ่ นาํ เสนอเพียงใบหน้าของสัตว์ เพื่อ เป็ นภาพแทนของสัตว์ประเภทนั้น ที่
สามารถสื่ ออารมณ์
3) การดัดแปลง จากเนื้อหาตัวบทต้นทางสู่ปลายทาง คือการดัดแปลงในเรื่ องของเนื้ อหาสาร
ซึ่งส่ วนใหญ่คือการดัดแปลงทําให้เกิดความหมายที่ดุดนั เกรี้ ยวกราด น่าเกรงขาม
5.2 การสื่อความหมายตราสัญลักษณ์ของทีมสโมสรวอลเลย์บอลไทยแลนด์ ลกี ปี พ.ศ. 2559 – 2560
การสื่ อความหมายเกิดจากกระบวนการสร้างความหมายซึ่ง Ferdinand de Saussure (อ้างถึงใน สมสุ ข หิ นวิมาน,
2535) ได้อธิบายถึง สัญญะ คือ พาหะที่จะบรรทุกความหมายไปยังที่ต่างๆ มีลกั ษณะเป็ นรู ปธรรม กายภาพ สัมผัสได้ เช่น
รู ปภาพ วัตถุ สี เสี ยง ฯลฯ เมื่อผูร้ ับสารได้สัมผัสสัญญะ ก็จะทําให้เรา “นึกถึง” (refer) วัตถุหรื อความเป็ นจริ ง
ก. การตีความหมายของสัญลักษณ์ภาพ
Barthes (1999) อธิ บายถึงขั้นตอนในการแสดงความหมาย 2 ระดับ คือในระดับแรกเป็ นระดับที่
เกี่ยวกับลักษณะความเป็ นจริ งตามธรรมชาติ คือการตีความหมายโดยตรง ส่ วนในระดับสองเป็ นการตีความในระดับที่
มีปัจจัยทางวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องคือการตีความหมายโดยนัยแฝง จากการวิจยั ครั้งนี้ สามารถตีความหมายโดยใน
แฝงได้ดงั นี้ 1) เพื่อ แสดงอัตลัก ษณ์ข องทีมด้านความแข็งแกร่ ง เพื่อ สอดคล้อ งกับทีมกี ฬา โดยได้ใช้เ ทคนิ ค การ
ออกแบบด้วยสี และลายเส้น มักสร้างสรรค์แสดงออกผ่านใบหน้าของสัตว์ในสัญลักษณ์น้ นั 2) เพื่อสะท้อนความเป็ น
สิ ริมงคล โดยใช้ภาพที่เ ป็ นสัญ ญะของความดี และ 3) การสื่ อ ความหมายโดยเฉพาะ คื อ เป็ นความตั้งใจในการ
ออกแบบเพื่อสะท้อนความหมายบางอย่างหรื อเพื่อสื่ อบางอย่างตามวัตถุประสงค์
กาญจนา แก้วเทพ (2542) อธิ บายว่า Metonymy เป็ นวิธีการถ่ ายทอดความหมายโดยที่หยิบยกเอา
ส่ วนเสี้ ยวเล็กๆ ส่ วนหนึ่งของตัวสัญญะมาแทนความหมายของส่ วนรวมทั้งหมด เช่นเดียวกับการศึกษาตราสัญลักษณ์
ครั้งนี้ ที่ได้นําเสนอเพียงส่ ว นย่อย เป้ นสัญญะแทนความหมายของส่ วนรวม เช่ น รู ปมังกร ของตราสัญลักษณ์ทีม
สโมสรวอลเลย์บอลราชบุรี ที่ส่ื อแทนความหมายถึงหัตกรรมพื้นบ้านการปั้ นโอ่งมังกร อันเกิดเป็ นเอกลักษณ์ของ
จังหวัดราชบุรี
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ข. องค์ประกอบสี
สี คือ ส่ วนสําคัญในการสื่ อความหมายของตราสัญลักษณ์ ซึ่ งทีมสโมสรวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก
ส่ วนใหญ่ เลือกใช้สีหลักบนตราสัญลักษณ์เพียงไม่กี่สี จําแนกได้ดงั นี้ 1) สี ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรหรื อผูส้ นับสนุนหลัก
เช่น สี ประจํามหาวิทยาลัย สี ประจําองค์กรผูส้ นับสนุนหลัก 2) สี ธรรมชาติของวัตถุจริ ง ตราสัญลักษณ์ที่มีภาพวัตถุที่
สะท้อนของจริ ง และมีการใช้สีพ้นื ฐานตามความเป็ นจริ ง เช่น ทะเลสี ฟ้า ดอกลําดวนสี เหลือง ลายวอลเลย์บอลสี น้ าํ
เงินเหลือง กระต่ายสี ขาว เสื อสี ส้มแกมนํ้าตาล หัวนกอินทรี สีขาว เป็ นต้น และ 3) สี ที่มีความหมายนามธรรม การ
เชื่อมโยงความหมายสี เข้ากับสิ่ งต่างๆ ทั้งสิ่ งที่เป็ นธรรมชาติและสิ่ งที่มนุ ษย์สร้างสรรค์ข้ ึน เมื่อมีการสื บทอดความคิด
กันมาเป็ นเวลานาน สี ดังกล่ าวอาจกลายเป็ นสัญ ลัก ษณ์แทนสิ่ งนั้นไปเลยก็ได้ ในการศึกษาครั้ งนี้ ได้พิจ ารณาถึ ง
สัญลักษณ์ของสี ทนี่ ิยมนํามาใช้ในการออกแบบตราสัญลักษณ์ท้งั ในด้านบวกและด้านลบ ดังที่ อารยะ ศรี กลั ยาณบุตร
(2541)ได้นาํ เสนอและอธิบาย ดังเช่น สี แดงหมายถึงเลือด สงคราม ความพยาบาท ความร้อนแรง ไฟ สี น้ าํ เงิน หมายถึง
การอนุรักษ์นิยม การอุทิศตัว ความยุติธรรม ความเย็น สายนํ้า ส่ วนสี เขียว หมายถึง ธรรมชาติ ความหวัง ความมัน่ คง
และสี เหลือง หมายถึง การรู้แจ้ง แสงสว่าง ความฉลาด เป็ นต้น
ค. องค์ประกอบเส้น
ลายเส้น เป็ นองค์ประกอบหลักที่สาํ คัญของการออกแบบตราสัญลักษณ์ทีมสโมสรวอลเลย์บอล และ
เป็ นองค์ประกอบสําคัญของภาพการ์ตนู ที่เป็ นส่ วนประกอบในตราสัญลักษณ์ ซึ่ง ประสพโชค นวพันธุ์พิพฒั น์ (2540)
อธิบายว่า ในการสร้างการ์ตูนนั้น รู ปทรง พื้นผิว เงา ล้วนแต่ให้เส้นที่เรี ยบง่าย และใช้เส้นให้น้อยที่สุด องค์ประกอบ
ทุกอย่างจะชัดเจน รายละเอียดที่ไม่สําคัญจะเลือนราง ส่ วนการแสดงอารมณ์ผ่านศีรษะและรู ปร่ างของการ์ ตูนจะถูก
ลดทอนรายละเอียดขององค์ประกอบทางสรี ระที่ซับซ้อนลงเหลือเพียงลายเส้นที่เ ป็ นส่ วนที่สําคัญ ที่ตอ้ งใช้ในการ
แสดงอารมณ์บนใบหน้า ดังนั้น เส้นต่ างๆ ก็ให้ค วามหมายที่ต่างกันด้ว ย ดังเช่น 1) เส้นโค้ง สื่ อ ถึ ง การเคลื่อ นที่
2) วงกลม สื่ อถึง การเป็ นวัฏจักร การไม่มีจุดสิ้ นสุ ด 3) เส้นหยัก เส้นซิ กแซก ให้อารมณ์ถึงความน่ ากลัว และความ
แหลมคม และสัญลักษณ์ 4) เส้นตรง สื่ อถึงความมัน่ คง ความแข็งแกร่ ง
หากเปรี ยบเที ย บกับ การศึ ก ษาของ สุ ท ธิ ชาติ ป ระเสริ ฐ (2557) การวิ จ ัย เรื่ อ ง รหั ส ภาพและ
ประสิ ทธิภาพทางการสื่ อสารระหว่างบุคคลของภาพ พบผลที่สอดคล้องกันกับการวิจยั ครั้งนี้ คือ การใช้รหัสภาพใน
การประกอบสร้างความหมาย ได้แก่ 1) การสร้างตัวการ์ตนู ขึ้นมาใช้เป็ นตัวละครให้มลี กั ษณะเฉพาะ สามารถบอกเล่า
ถึงอารมณ์ได้ เช่น การสร้างภาพการ์ตูนเสื อ ที่มีลกั ษณะกําลังคําราม บอกเล่าถึงอารมณ์ถึงความดุร้าย 2) การใช้รหัส
สัญลักษณ์เข้ามาประกอบช่วยในการบอกเล่าถึงเหตุการณ์หรื อสาเหตุของการเกิดอารมณ์ และ 3) การใช้รหัสด้านสี
เน้นการใช้สีที่สามารถสื่ ออารมณ์ในแง่ต่างๆ ได้ เช่น ตราสัญลักษณ์ที่ใช้สีแดง แสดงถึงความร้อนแรง ความพยาบาท
เป็ นต้น
6. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
การวิ จ ัยนี้ มีว ตั ถุ ประสงค์เ พื่อ ให้เ ข้าใจถึ ง ที่มาในเชิ งสัม พันธบทกับงานการสื่ อ สาร และเข้า ใจการสื่ อ
ความหมายของตราสัญลักษณ์ทีมสโมสรวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก ปี พ.ศ. 2559 – 2560 ซึ่งทั้ง 14 ชิ้นงาน มีที่มาและ
แรงบันดาลใจแตกต่ างกัน ไม่ว่า จะมาจากเอกลัก ษณ์ประจําถิ่ น เอกลัก ษณ์ประจําองค์ก ร จากมายาคติ และจาก
จินตนาการของผูอ้ อกแบบ พอนํามาสร้างสรรค์เป็ นชิ้นงานที่ไปสัมพันธบทกับงานการสื่ อ สารต่างๆ เช่น ตํานาน
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เทพนิ ยาย ตํานานพื้นบ้าน วรรณกรรมร่ ว มสมัย และประวัติห รื อ เรื่ อ งราวต่ างๆ ทั้งนี้ ยังมีก ารขยาย ตัดทอน และ
ดัดแปลงจากตัวบทต้นทางมาสู่ ตวั บทปลายทาง โดยมีการขยายความทางด้านเนื้ อหาถึงคุณสมบัติของนักกีฬาที่และ
ขยายความไปถึงความเป็ นสิ ริมงคล ส่ ว นการตัดทอนเป็ นการตัดรายละเอี ยดปลี กย่อ ยเหลื อไว้เ พียงสิ่ งที่ต้องการ
นําเสนอ และมีการดัดแปลงภาพสัตว์สัญลักษณ์ให้ดูมีความดุดนั ขึ้ น ทั้งนี้ ตราสัญลักษณ์ท้ งั 14 ชิ้นงาน ยังมีการสื่ อ
ความหมายที่แตกต่างออกไป โดยสามารถสื่ อสารผ่านองค์ประกอบต่างๆของภาพตราสัญลักษณ์ได้แก่ สัญลักษณ์ภาพ
สี และลายเส้น โดยมีการสื่ อสารแสดงอัตลักษณ์ดา้ นความแข็งแกร่ งของทีม การสื่ อสารเพื่อสะท้อนความเป็ นสิ ริมงคล
และการสื่ อความหมายโดยเฉพาะของแต่ละทีม
จากผลการศึกษาครั้งนี้ สามารถนําเสนอข้อเสนอแนะสําหรับนักวิชาชีพทางการสื่ อสาร และนักออกแบบ
ตราสัญลักษณ์องค์กรกีฬาได้ดงั นี้
1) ผูว้ ิจ ัยขอเสนอให้ผูส้ ื่ อ สาร องค์ก รต่ า งๆ หรื อ สถาบัน นําแนวคิ ด เรื่ องสั มพันธบทและสั ญ ศาสตร์
สร้างสรรค์สื่อเพื่อโน้มน้าวในเรื่ องของคุณธรรมในสังคม หรื อจรรยาบรรณของวิชาชีพต่างๆ หรื อการรณรงค์ต่อต้าน
การทุจริ ต ภาวะสงคราม หรื อสารเสพติด รวมไปถึงการแนะนําให้ความรู้เรื่ องเทคโนโลยีใหม่ๆ และการให้ตระหนักรู้
ถึงความห่ วงใยโลกและสิ่ งแวดล้อม
2) สําหรับการสร้างสรรค์ตราสัญลักษณ์ทีมองค์กรกีฬา ควรมีการออกแบบให้ดูเป็ นสากล โดยใช้เทคนิ คการ
ออกแบบให้ดูเรี ยบหรู โดยการลดทอนลายเส้นให้เหลือเป็ นเพียงเค้าโครงแต่เข้าใจง่าย อาจจะใช้เทคนิ คของทฤษฎี
เกสตัลท์เข้ามาช่วยในเรื่ องของมุมมองภาพ ส่ วนการใช้สีแนะนําให้ใช้เป็ นสี โทนเดียวที่ดูกลมกลืนกันไป ก็จะทําให้ได้
ภาพตราสัญลักษณ์ที่ดูสากล ทันสมัย เข้ากับยุคปัจจุบนั
เอกสารอ้างอิง
กาญจนา แก้วเทพ. (2552). สัมพันธบท (Intertextuality): เหล้าเก่าในขวดใหม่ในสื่ อสารศึกษา. นิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 27(2).
นพพร ประชานุกุล. (2543). สัมพันธบท (Intertextuality). สารคดี, 16 (เมษายน 2543), 152.
ประสพโชค นวพันธุ์พิพฒั น์. (2540). การใช้ รหั สที่ปรากฏในงานของนักเขียนการ์ ตูนไทย. (วิทยานิ พนธ์นิเทศศาสตร
มหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย).
สมสุ ข หิ นวิมาน. (2535). แนวทางการวิเคราะห์ ความหมายและอุดมการณ์ ในงานสื่ อสารมวลชน. นิเทศศาสตร์
ปริ ทศั น์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต.
Barthes, Roland. (1999). The Third Meaning. In Image Music Text. Trans. Stephen Heath. New York: Hill and
Wang.
Fisk, J. (1982). Introduction to communication Studies. London: Muthuen.
McQuail, Denis. (2000). McQuail’s Mass Communication Theory. London: Sage Publication.

วันพฤหัสบดีท ี ่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

หน้า 2213

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

