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 รปูแบบก�รสือ่ส�รในยคุปจัจบุนัเปล่ียนไปต�มคว�มเจรญิก�้วหน�้ของเทคโนโลย ีผูค้นตอ้งก�รก�รสือ่ส�ร

ระหว่�งกันม�กขึ้น คว�มต้องก�รด้�นก�รสื่อส�รเหล่�นี้มีผลทำ�ให้เกิดรูปแบบก�รสื่อส�รใหม่ ๆ ขึ้นม� นอกจ�ก

น้ันอินเทอรเ์นต็ก็เปน็อกีหนึง่ตวัแปรทีท่ำ�ใหร้ปูแบบก�รสือ่ส�รเปลีย่นแปลงแบบก�้วกระโดด จนทำ�ใหเ้กิดโปรแก

รมแชทในรูปแบบต่�ง ๆ ม�กม�ยโดยผ่�นท�งอินเทอร์เน็ต และด้วยคว�มต้องก�รที่สูงขึ้นโดยไม่มีขีดจำ�กัดบวก

กับเทคโนโลยีที่พัฒน�อย่�งรวดเร็ว มีผลทำ�ให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลงไปต�มระดับขั้น ตั้งแต่คว�มต้องก�รแชทคุย

กันระหว่�งคอมพิวเตอร ์ไปจนถงึก�รแชทคยุกนัผ�่นโทรศพัทติ์ดต�มตวั และจ�กก�รแชทคยุกนัเพยีงแคต่วัอักษร

กับตัวอักษร ต่อม�ปร�กฏว่�ตัวอักษรนั้นกลับไม่เพียงพอต่อก�รสื่อส�รนั้นเพร�ะตัวอักษรไม่มีอ�รมณ์ หรือไม่

ส�ม�รถบ่งบอกอ�รมณ์ของผู้ส่งส�รได้ ดังนั้นจึงมีก�รพัฒน�จ�กตัวอักษรม�เป็นภ�พ ที่เร�เรียกว่� “สติกเกอร์

ไลน์” เพื่อให้ก�รสื่อส�รนั้น ๆ มีประสิทธิภ�พม�กยิ่งขึ้น มีผลทำ�ให้โปรแกรมแชทต่�ง ๆ ได้รับก�รยอมรับในวง

กว้�งจนกล�ยเป็นธุรกิจระดับโลก และจ�กก�รสังเกตผลง�นนักศึกษ�ท่ีผู้เขียนเป็นผู้สอนเก่ียวกับก�รออกแบบ

สตกิเกอรไ์ลนน์ัน้พบว�่ นกัศกึษ�ของผูเ้ขยีนใหค้ว�มสนใจในก�รผลิตสติกเกอร์ไลนเ์ปน็อย�่งม�ก จนผลิตผลง�น

ออกม�ได้อย่�งน่�พอใจ ซึ่งจ�กก�รสังเกตพบว่�นักศึกษ�ทั้งหมดใช้ง�นโปรแกรมแชทน้ันอยู่ตลอดเวล� ทำ�ให้

นักศึกษ�เข้�ใจในชิ้นง�นเป็นอย่�งดี และส�ม�รถสร้�งตัวก�ร์ตูนได้ต�มอ�รมณ์ต่�ง ๆ ได้อย่�งง่�ยด�ย เพร�ะผู้

ใช้ง�นโปรแกรมแชทเองย่อมมีคว�มเข้�ใจในสิ่งที่ตัวเอง หรือคนส่วนใหญ่ต้องก�รสื่อส�ร ดังนั้นจึงทำ�ให้รู้ว่�ก�ร

สือ่ส�รผ�่นโปรแกรมแชทท่ีเป็นตวัอกัษรกบัตวัอกัษรนัน้ไมเ่พยีงพอ จำ�เปน็ตอ้งมภี�พชว่ยสือ่อ�รมณม์�กขึน้ เพร�ะ

ตัวอักษรไม่มีอ�รมณ์จึงทำ�ให้ก�รสื่อส�รไม่มีประสิทธิภ�พ

คำาสำาคัญ: สติกเกอร์ไลน์, ออนไลน์, โปรแกรมแชท, อ�รมณ์

Abstract

 A form of communication in modern times vary depending on the progress of technol-

ogy. People want to communicate with each other more. The needs of communicate these 

results in the form of new communication.  In addition, the Internet is another variable that 

makes communication patterns change rapidly. Caused chat in many different forms through 

the Internet and with higher demand without a limit, combined with the rapid development 
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of technology resulted in changes to the process. Since the demand for chat between comput-

ers to talk to each other via chat, phone and pager of chat talk just a letter with letter. Later 

it turns out that the letter was not sufficient to communicate because the letter does not in-

dicate a mood or emotion of the sender was. Therefore, it has evolved from a character that 

we called “Line sticker” In order to communicate with them more effectively resulted chat 

applications have been widely recognized as a global business. By observing the student who 

wrote a tutorial on designing stickers Female students showed the author’s interest in the 

production line sticker is very well produced out satisfactorily. From the observation that stu-

dents use chat all the time make students understand the material very well. And to create 

characters as easily because the mood for a chat itself would have understood what yourself 

or most people want to communicate. Therefore, it makes that communication through chat 

application letters with characters that do not necessarily have enough help convey more 

emotion. The letter makes no mood to ineffective communication.

Keywords: Line Sticker, Online, Chat, Emotion

บทนำา

 ปัจจุบันโลกได้ก้�วเข้�สู่ยุคแห่งเทคโนโลยี

ก�รสื่อส�รแบบไร้ขีดจำ�กัด ที่ทำ�ให้ชีวิตคว�มเป็นอยู่

ของคนในสังคมสะดวกสบ�ยม�กข้ึน ช่องว�่งในก�ร

สื่อส�รระหว่�งผู้ส่งส�รและผู้รับส�รมีขน�ดแคบลง 

ผู้คนส�ม�รถติดต่อสื่อส�รกันได้ง่�ยม�กยิ่งขึ้น โดย

เฉพ�ะต�มหวัเมืองใหญ ่ๆ  ท่ีมคีว�มนยิมพกเครือ่งมอื

สื่อส�รติดตัวตลอดเวล� ทำ�ให้มีก�รพัฒน�รูปแบบ

ของเทคโนโลยีประเภทสม�ร์ทโฟน (Smartphone) 

ต�มม�ดว้ยแอปพลเิคชนั (Application) ทีใ่ชบ้นสม�

ร์ทโฟน ทำ�ให้ผู้ใช้สม�ร์ทโฟนมีช่องท�งในก�รติดต่อ

สื่อส�รม�กกว่�ก�รสนทน�ด้วยว�จ�แต่เพิ่ม “ก�ร

สนทน�ผ�่นขอ้คว�ม” (Chat) หรอื “โปรแกรมแชท”

 โปรแกรมแชทเกิดขึ้นม�หล�ยปีแล้วก่อน

หน�้ทีจ่ะมสีม�รท์โฟน ก�รสือ่ส�รในโลกออนไลนผ์�่น

ตัวอักษรเกิดข้ึนม�ตั้งแต่ยุคแรก ๆ ที่ เร�เริ่มมี

อนิเทอร์เน็ตใช้ เดมิทีจ่ะเปน็ก�รสือ่ส�รผ�่นเวบ็ไซตท์ี่

เร�เรียกกันว่�แชทบล็อกต่�ง ๆ ซึ่งท�งเว็บไซต์สร้�ง

ขึน้ม�เพือ่สือ่ส�รกนัโดยผ�่นเวบ็ไซตน์ัน้ ๆ  ห�กแตว่ธิี

ก�รนีไ้มเ่ป็นทีก่ว�้งขว�งม�กนกั จงึเกดิโปรแกรมแชท

ต่�ง ๆ ขึ้นม� อ�ทิ Talk On Unix ซึ่งระบบปฏิบัติ

ก�รบนคอมพิวเตอร์ซ่ึงก็เหมือน ๆ กับ Windows, 

OSX หรือ Linux ในปัจจุบัน ในตัวของยูนิกส์นั้นจะ

มรีะบบทีม่�กบั CMD (Command Line) หรือระบบ

ใช้คำ�สั่งผ่�นตัวอักษรนั่นคือ Talk ซึ่งจะเป็นก�รพูด

คุยส่งข้อคว�มกันผ่�นหน้�คอมม�นไลน์ระหว่�ง

เครือ่งผูใ้ชร้ะบบยนูกิสเ์หมอืนกนัเท�่นัน้ วธิกี�รใช้ง�น

คือ ให้เข้� CMD แล้วพิมพ์คำ�สั่งว่� “Talk” เมื่อ

ต้องก�รสง่ขอ้คว�มออกไปใหพิ้มพว์�่ “Talk (ชือ่ผูใ้ช)้ 

[@host] [tty]” นอกจ�กนี้ยังมีฟังก์ชันสำ�หรับคุย

ม�กกว่� 2 คนโดยก�รพิมพ์ว่� Ytalk และยังมี

โปรแกรม Pirch (เพริช์)” เปน็โปรแกรมแชททีใ่ชแ้บบ 

IRC (Internet Relay Chat) คือ ก�รส่งข้อคว�มจ�ก

ลกูข�่ยหรอืผูใ้ช ้(Client) ไปยงัแมใ่หญห่รอืผูใ้หบ้รกิ�ร 

(Sever) เพิร์ชเป็นโปรแกรมแชทท่ีนอกจ�กจะส่ง

ข้อคว�มโต้ตอบกันแบบส่วนตัวแล้วยังส�ม�รถส่ง

รูปภ�พให้แก่กันได้ด้วยแถมยังมีห้อง (Room) ซึ่งจะ

แบ่งออกไปหล�ย ๆ ห้อง แต่ละห้องจะมีช่ือบอกไว้ 

ก�รแชทคยุจะเปน็ก�รแชทร่วมกนัเหมอืนก�รชมุส�ย

โทรศพัท ์จำ�นวนผูใ้ชข้องเพริช์นัน้มสีงูม�กโดยเฉพ�ะ

ในประเทศไทย นอกจ�กสองโปรแกรมเบื้องต้นยังมี 

อกีโปรแกรมท่ีได้รับคว�มนยิมไมแ่พ้กนัคอื ICQ ซ่ึงม�
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จ�ก “I Seek You” ห�กเร�อ่�นประโยคนี้แบบ                   

เรว็ ๆ  จะออกเสยีงกล�ยเป็นว�่ ICQ ซึง่กก็ล�ยม�เปน็

ชื่อของโปรแกรมแชทส�ยพันธุ์ใหม่ตัวนี้ ICQ นี้มี

ฟงักชั์นทีถู่กพฒัน�ม�กข้ึนให้มคีว�มส�ม�รถม�กกว่�

รุน่ก่อน ๆ  เยอะม�ก นอกจ�กก�รสง่ขอ้คว�มตวัอกัษร

หรือส่งไฟล์รูป โปรแกรมแชท ICQ ส�ม�รถทำ�ได้

ม�กกว่�นั้น เช่น ก�รแชทโต้ตอบแบบทันที ก�รฝ�ก

ข้อคว�ม หรือแม้แต่ก�รส่ง “บัตรของขวัญ (Gift 

Card)” ผ�่นหน�้แชทกย็งัทำ�ได ้วธิกี�รใชง้�นนัน้กอ่น

แชทจำ�เป็นต้องมีเลขประจำ�ตัวหรือ ID เสียก่อน โดย

ตอ้งไปลงทะเบียนเพือ่ขอเลขประจำ�ตวัม� ซึง่เรยีกกนั

ว�่ “UN” เลขประจำ�ตวันีจ้ะใชใ้นก�รลอ็กอนิ รวมไป

ถงึใชใ้นก�รระบคุนทีต่อ้งก�รคยุด้วย ซ่ึงนบัว�่เปน็ก�ร

ก้�วเข้�สู่ก�รแชทแบบแลกไอดคีรั้งแรกนั่นเอง ต่อม�

เข้�สู่ยุคที่ประเทศไทยใช้อินเทอร์เน็ตกันอย่�งแพร่

หล�ยก็เกิดโปรแกรม QQ (คิวคิว) ขึ้นม� โปรแกรม 

QQ เป็นโปรแกรมจ�กประเทศจีนมีม�สคอตประจำ�

คือนกเพนกวิน QQ น้ันพัฒน�โดยบริษัทเทนเซนต์์ 

จำ�กัด (Tencent) ในประเทศไทยนั้นมีผู้ให้บริก�รคือ 

Sanook.com  คิวคิว มีฟีเจอร์ด้�นก�รสนทน�ที่ยก

ระดับม�กขึ้นกว่� ICQ โดยมีก�รเพิ่มเติมฟังก์ชัน               

อื่น ๆ เกี่ยวกับด้�นมัลติมิเดียเข้�ม�ใช้ เช่น ก�รฝ�ก

ข้อคว�มเสียง ก�รส่งไฟล์ต่�ง ๆ ทั้ง MP3 หรือวิดีโอ

แถมยังส�ม�รถเปิดกล้อง (Webcam) สำ�หรับพูดคุย

กันแบบเห็นหน้�ได้อีกด้วย ซึ่งถือลำ้�สมัยม�กในขณะ

นั้น ส่วนวิธีก�รใช้ง�นนั้นจำ�เป็นต้องลงทะเบียนกับ

ท�ง Sanook.com เพื่อขอ ID สำ�หรับล็อกอินและ

สร้�ง Account เสียก่อนคล้�ย ๆ  กับ ICQ นั่นเอง ต่อ

ม� คือยุ คทองของ โปรแกรมแชทท�ง เค ร่ือง

คอมพิวเตอร์ผ่�นระบบอินเทอร์เน็ตนั้นก็คือ MSN 

โดย MSN นั้นเรียกได้ว่�เป็นโปรแกรมแชทที่ได้รับ

คว�มนยิมม�กม�ยโดยเฉพ�ะในไปถงึในไทย “MSN” 

หรือ “Windows Live Messenger” เป็นฟังก์ชัน

โปรแกรมโดยจะม�พร้อมระบบปฏบิติัก�ร Windows 

ของท�ง Microsoft  คว�มพิเศษของโปรแกรมดัง

กล่�วคือ ก�รนำ�เอ�ข้อดีของโปรแกรมแชทที่ผ่�น ๆ 

ม�รวมกันไว้ มีฟังก์ชันม�กม�ยนอกจ�กก�รส่ง

ข้อคว�ม ก�รส่งไฟล์มัลติมีเดียหรือก�รส่องกล้องกัน 

นอกจ�กนี้แล้วยังมีก�รพัฒน�ให้ MSN นั้นส�ม�รถ

เล่นบนมือถือหรือสม�ร์ทโฟนได้ด้วย ก�รใช้ง�นนั้น

จำ�เป็นต้องใช้แอคเค�นต์อีเมลท่ีเป็นของ Hotmail 

เท่�นั้น  ส่วนด้�นก�รแชทนั้นก็แชทเหมือนโปรแกรม

แชทท่ัว ๆ  ไป แถมยงัมตัีวอโิมติคอนหรอืใบหน�้แสดง

อ�รมณ์ให้ใส่ในข้อคว�มที่ส่งไปด้วย และอิโมติคอน

นี่เองที่ทำ�ให้เกิดคว�มแตกต่�งด้�นก�รสื่อส�รผ่�น

โปรแกรมแชท 

 ช่วงเวล�ที่ โปรแกรมแชทต่�ง ๆ ท�ง

คอมพิวเตอร์พัฒน�ไปจนถึงขีดสุด ทำ�ให้คว�ม

ต้องก�รท�งด้�นก�รสื่อส�รไม่เพียงพอ ดังนั้นจึงเกิด

ช่องท�งก�รส่ือส�รแบบใหม่ขึ้นในคอมพิวเตอร์

โน้ตบุ๊ก หรือแล็ปท็อป แต่ทว่�เป็นคอมพิวเตอร์แบบ

พกพ�รูปแบบเหมือนโทรศัพท์มือถือ ซึ่งสิ่งนี้เป็นก�ร

รวมเอ�ฟงักช์นัก�รทำ�ง�นหล�ยอย�่งเข�้ไวด้ว้ยกนัใน

ขณะเดียวกัน และเนื่องจ�กขน�ดเล็กเท่�ฝ่�มือเลย

เรียกว่�ป�ล์มท็อป (palmtop) ป�ล์มตัวนี้แปลว่�

ฝ�่มอืไมใ่ชต้น้ป�ลม์ มรีะบบปฏบิตักิ�รเปน็ของตัวเอง

มีผู้คิดซอฟต์แวร์ให้ใช้ได้ม�กม�ย จนกระทั่งไมโคร

ซอฟท์ได้นำ�ระบบวินโดว์เข้�ไปใส่ ทำ�ให้ส�ม�รถใช้

ซอฟต์แวร์ต่�ง ๆ ได้หล�กหล�ยขึ้น เป็นที่ม�ของคำ�

ว่� “พ็อกเก็ตพีซี” นั่นเอง  พ็อกเก็ตพีซีออกแบบม�

เพ่ือให้ใช้โปรแกรมออฟฟิสที่คุ้นเคยกันได้ ไม่ว่�จะ

เป็นเวิร์ด เอ็กเซล พ�วเวอร์พอยต์ และยังอ่�น pdf 

ไฟล์ได้เช่นกัน และสิ่งที่ทำ�ให้พ็อกเก็ตพีซีได้รับคว�ม

นิยมม�กขึ้นไปอีกคือ ก�รใช้ออแกไนเซอร์ แบบเดียว

กับ outlook ในชุดออฟฟิสของไมโครซอฟท์ มี

ซอฟต์แวร์ให้ซิงค์หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลอัตโนมัติกับ

เครื่องตั้งโต๊ะได้ หม�ยคว�มว่�ถ้�มีก�รเปลี่ยนแปลง

ก�รนดัหม�ยในคอมพวิเตอรต์ัง้โตะ๊กจ็ะมผีลทำ�ใหเ้กิด

ก�รเปลี่ยนแปลงในคอมพิวเตอร์พ็อกเก็ตพีซีด้วย 

นอกจ�กนั้นสิ่งที่น่�สนใจม�กๆ ในพ็อกเก็ตพีซี ก็คือ 

ก�รเชื่อมต่อไวไฟ (Wi-Fi) บลูทูธ (Bluetooth) และ

อินฟร�เรด (Infrared) ทำ�ให้ส�ม�รถติดต่อกับ

อุปกรณ์ไร้ส�ยได้ เข้�ใช้อินเทอร์เน็ตแบบไร้ส�ยจ�ก

จุด access point ทั่วไปได้สะดวกขึ้นกว่�เดิม และ
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เมือ่มอืถอืเข�้อนิเทอรเ์นต็ได ้โปรแกรมแชทยอดนยิม

อย่�ง MSN จึงเข้�ยึดครองตล�ดก�รแชทผ่�นระบบ

โทรศัพท์มือถือที่เข้�อินเทอร์เน็ตได้นั้นเอง ซึ่งนี่คือ

ก้�วแรกของโปรแกรมแชทท�งมือถือ 

 เ ม่ือ โลกเร�มีพ็อก เก็ตพีซี  มื อถือ เข้ �

อินเทอร์เน็ตได้ MSN ที่ เป็นโปรแกรมฮิตท�ง

คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะและโน้ตบุ๊ก ก็เข้�ม�ครองใจ

ผูน้ยิมใชโ้ปรแกรมเชททันที โดยมจีดุเดน่ท่ีส�ม�รถสง่

ตัวอิโมติคอนหรือใบหน้�แสดงอ�รมณ์ให้ใส่ใน

ขอ้คว�มทีส่ง่ไปดว้ยนอกเหนอืจ�กก�รพมิพข์อ้คว�ม

แชทปกต ิตวัอโิมตคิอนถกูใชเ้รือ่ยม�จนถงึปจัจบุนั ต่อ

ม�เทคโนโลยีมือถือเกิดก�รพัฒน�อย่�งต่อเนื่อง ใน

ประเทศไทยเร�เห็นได้ชัดจ�กคว�มนิยมใช้โทรศัพท์

มือถือยี่ห้อแบล็คเบอรี่ (Blackberry) ซึ่งต้องยอมรับ

ว่�ในขณะน้ันวัยรุ่นไทยต�มหัวเมืองใหญ่ ๆ เกือบ

ทั้งหมดเกิดอ�ก�รของก�รติดมือถือแบล็คเบอรี่เรียก

ว�่ตอ้งมอียูต่ดิตวั และใชม้นัอยูต่ลอดเวล� ไมต่�่งจ�ก

ก�รใช้ย�เสพติดจึงถูกเรียกว่� “แครกเบอร์รี่ (Crack 

berry)” ซึ่งคำ�ว่� Crack เป็นศัพท์แสลงในภ�ษ�

อังกฤษที่แปลว่�ย�เสพติด ทำ�ให้คำ�ว่�แครกเบอร์รี่

กล�ยเป็นศัพท์ใหม่ของดิกชันน�รีประจำ�ปี 2006 

(Webster’s New World College Dictionary) ไป

ในทีส่ดุ จนถงึชว่งเวล�นีข้องแบลค็เบอร่ี เร�ไมไ่ดเ้รียก

ว่�โปรแกรมแชทอีกต่อไป ห�กแต่เกิดคำ�ใหม่ที่ชื่อว่� 

“แอปพลเิคชันแชท” ขึน้ม�แทนที ่แอปพลเิคชนัแชท 

BBM ในมือถือท่ีชื่อว่� แบล็คเบอรี่โด่งดังข้ึนอย่�ง

รวดเร็ว เน่ืองม�จ�กเป็นแอปพลิเคชันแชทที่ใช้ง�น

ง่�ย หล�ยปีก่อนวัยรุ่นประเทศไทยเคยพูดคำ�ว่� “มี

อะไร เดี๋ยวบีบีไปห�นะ” ด้วยกระแสคว�มแรงของ

แบล็คเบอรี่ หรือ บีบี ที่ใช้แอปพลิเคชัน BBM กันไป

ทั่ว จนกระทั่งวันหนึ่งบีบีที่ยึดติดกับรูปแบบของตัว

เองม�กเกินไปจนปรบัตวัไมท่นั สุดท�้ยตอ้งจำ�ใจออก

จ�กตล�ดแอปพลเิคชนัแชทไปพรอ้มกบัแอปพลเิคชนั 

BBM และแอปพลิเคชันที่ม�แทนท่ีคือ WhatsApp 

ด้วยหลักก�รง่�ย ๆ ไม่มีหน้�ต�แอป เปิดเข้�ม�แชท

ได้เลย และกล�ยเป็นวลีเด็ดที่ว่� “มีอะไร เดี๋ยววอท

แอปไปห�นะ” จนไม่มีใครคิดว่� วอทแอป จะมีใคร

ม�ชนะได้เลยในประเทศไทย แต่ ณ วันนี้วลีเด็ดที่ว่�

นัน้กล�ยเปน็ “มอีะไร เด๋ียวไลนไ์ปห�นะ”ไปเสียแล้ว 

ในขณะเดียวกัน แอปพลิเคชันแชทอื่น ๆ  ก็ยังมีอีก

ม�กม�ย เช่น WeChat, chat on, kaka talk หรือ

อกีม�กม�ย แต่ก็ยังไมม่ใีครแรงพอจะหยดุ แอปพลเิค

ชันแชทที่ชื่อว่� “Line” ได้เลย

 โดยแอปพลิเคชันแชท LINE ต้นกำ�เนิดม�

จ�กบริษัท Naver ซึ่งเป็นบริษัทของญี่ปุ่น ที่มีบริษัท

แม่คือบริษัท NHN ของเก�หลี เข้�ม�ลงทุน บริษัท 

NHN และ Naver ทำ�สิ่งต่�ง ๆ ม�กม�ยหล�ยอย่�ง 

แต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้จักกัน ดังนั้นจึงพูดได้ว่� สอง

บริษัทนี้ไม่ได้เกิดม�เพ่ือทำ�แอปพลิเคชันแชท LINE 

โดยตรง ห�กแต่แอปพลิเคชันแชท LINE เพิ่งเกิดม�

เมือ่ชว่งป ี2011 ถอืกำ�เนดิจ�กเหตกุ�รณส์นึ�มทิีท่ำ�ให้

ระบบก�รสื่อส�รประเภท Voice ล่มจนติดต่อกันไม่

ได้ ทีมง�น Naver 100 ชีวิตระดมกำ�ลังสร้�งช่องท�ง

ส่ือส�รผ่�น Data ซึ่งตอนนั้นยังใช้ได้อยู่ เพ่ือติดต่อ

และใหก้ำ�ลังใจกนั ในทีส่ดุLINE กถ็อืกำ�เนดิขึน้ในเวล� 

2 เดือน เมื่อแอปพลิเคชันแชท LINE ถูกพัฒน�ขึ้น

จ�กส่วนที่ทำ�ง�นอยู่ในญี่ปุ่น จึงมีส่วนผสมของคว�ม

น่� รักของญี่ปุ่นที่ เป็นจุดข�ยก�รส่ งออกด้�น

วัฒนธรรมของญี่ปุ่นม�ทั่วเอเชียอยู่แล้ว ทำ�ให้ก�ร

ออกแบบค�แรกเตอร์ของ LINE เข้�ถึงคนไทยได้ไม่

ย�ก เมื่อเร่ิมมีประเทศอื่นเข้�ม�โหลดแอปพลิเคชัน

แชทตัวนี ้และแพร่กระจ�ยไปอย�่งรวดเร็วชนดิทีห่ยดุ

ไม่อยู่ เมื่อ Naver เห็นโอก�สนี้ จึงคว้�มันม�ทำ�เป็น

ธุรกิจอย่�งจริงจัง แอปพลิเคชันแชท LINE โดดเด่น

กว่� แอปพลิเคชันแชทตัวอื่น ๆ ที่เคยมีม�ด้วยคว�ม

ที่ไลน์มีคุณสมบัติของ แอปพลิเคชันแชทแบบครบ

ถ้วนตั้งแต่ แชท ส่งไฟล์รูป ไฟล์วิดีโอ ไฟล์เสียง ระบบ

ก�รค้นห�เพื่อนด้วย QR Code หรือจะเกมไว้คล�ย

เครียด

 LINE เป็นรูปแบบของแอปพลิเคชันสนทน�

บนสม�ร์ทโฟนทีไ่ดพ้ฒัน�ขึน้เพือ่เปน็ชอ่งท�งหนึง่ใน

ก�รสือ่ส�ร คว�มแตกต�่งอย�่งสร�้งสรรคท์ีท่ำ�ใหไ้ลน์

โดดเด่น คือ “รูปแบบของสติกเกอร์” รวมทั้ง

คุณลักษณะเฉพ�ะในด้�นต่�ง ๆ ด้วยคุณลักษณะดัง
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กล�่วนัน้จงึทำ�ให ้LINE ไดร้บัคว�มนยิมเปน็อย�่งม�ก

ทั้งกับผู้ใช้ทั่วไป และเจ้�ของสินค้� จนกล�ยเป็น

บริก�รท่ีนำ�ม�ประยุกต์ใช้เพื่อเป็นช่องท�งในก�รเข้�

ถึงผู้บริโภค โดยส่วนหนึ่งในคว�มสำ�เร็จของ LINE ได้

รับอิทธิพลม�จ�กสติกเกอร์ (Sticker) ซึ่งสติกเกอร์

ส่วนใหญ่มันนำ�เสนอออกม�เป็นรูปภ�พของตัว

ก�ร์ตูนในอิริย�บถต่�ง ๆ คล้�ยคลึงกับอิโมติคอนใน

โปรแกรมสนทน�รุ่นแรก ๆ  แตด่ว้ยคว�มโดดเดน่ของ

ก�รออกแบบค�แรกเตอร์รวมไปถึงลักษณะท่�ท�ง

ของสติกเกอร์ที่มีคว�มหล�กหล�ยส�ม�รถช่วยให้ผู้

สง่ส�รสือ่ส�รกบัผูร้บัส�รไดง้�่ย โดยใชส้ตกิเกอร์แทน

คำ�พดู หรอืขอ้คว�มอย�่งครอบคลมุแทบทกุกจิกรรม

ในชวีติประจำ�วนั อกีทัง้ยงัลดคว�มเปน็ท�งก�ร พรอ้ม

กันนั้นก็เพิ่มคว�มสนุกสน�นให้คู่สนทน�ไปในเวล�

เดียวกัน ด้วยเหตุผลนี้ผู้ส่งส�รส่วนใหญ่จึงต้องก�รที่

จะเป็นเจ้�ของสติกเกอร์ค�แรคเตอร์น่�รัก ๆ กวน ๆ 

และหล�กหล�ยอ�รมณ์เพือ่ใชใ้นประกอบก�รสนทน�

บนไลน์แอปพลิเคชัน อีกทั้งยังเป็นก�รเน้นคว�ม

ชัดเจนของก�รสือ่ส�รดว้ยขอ้คว�มธรรมด�ทีคู่ส่ือ่ส�ร

ส�ม�รถรบัรูอ้�รมณ์ของคูส่นทน�ขณะนัน้ ซ่ึงขอ้สรุป

ดังกล่�วนั้นสอดคล้องกับสถิติของ The Next Web 

(n.d.) ที่ศึกษ�เรื่องยอดข�ยสติกเกอร์ของไลน์ใน

สหรฐัอเมรกิ� พบว�่มยีอดก�รข�ยสตกิเกอรม์�กกว�่ 

10 ล้�นเหรียญสหรัฐ/เดือน หรือประม�ณ 300 ล้�น

บ�ท/เดือน ในขณะที่ประเทศไทยธน�ค�รกสิกรไทย

ได้จัดทำ�สติกเกอร์ไลน์ “Brown & Cony in KBank 

World” ดว้ยก�รนำ�ตวัละครท่ีไดร้บัคว�มนยิมในไลน์

ม�ใส่ชุดพนักง�นธน�ค�รกสิกรไทย พบว่�ภ�ยใน

ระยะเวล� 10วนั มยีอดก�รด�วนโ์หลดสตกิเกอรก์ว�่ 

5 ล้�นครั้ง (“สติกเกอร์ Brown & Cony”, 2556) 

สถิติของก�รโหลดสติกเกอร์ ไลน์ที่มียอดก�ร

ด�วน์โหลดสูงม�ก จึงเป็นคำ�ตอบที่ว่�ทำ�ไมแอปพลิ

เคชันแชท LINE จึงเป็นอันดับต้น ๆ ของตล�ดแอป

พลิเคชันแชท ในตอนนี้คงจะพูดได้ว่� แค่ตัวอักษรไม่

เพียงพอเสียแล้วสำ�หรับก�รสื่อส�ร ตั้งแต่ในยุคของ 

MSN ทีม่ตีวัอโิมตคิอนหรอืใบหน�้แสดงอ�รมณใ์หใ้ส่

ในข้อคว�มที่ส่ง นับตั้งแต่ตอนนั้นม�ก็ยังไม่มีก�ร

พัฒน�อะไร จนกระทั้งแอปพลิเคชันแชท LINE ได้

สร้�งสติกเกอร์ไลน์ขึ้นม� และจับม�เป็นจุดแข็ง จ�ก

นั้นแอปพลิเคชันแชท LINE ก็กล�ยเป็นที่นิยมอย่�ง

กว้�งขว�งในด้�นก�รสื่อส�รโดยผ่�นตัวก�ร์ตูน            

น่�รัก ๆ 

 ตัวอักษรที่ใช้ในก�รสื่อส�รในแอปพลิเคชัน

แชท โดยส่วนใหญ่ไม่ส�ม�รถแสดงคว�มรู้สึกได้ หรือ

แสดงออกด้�นอ�รมณ์ได้ไม่ม�กพอ ยกตัวอย่�งเช่น 

ระดับคว�มโกธรทีแ่คโ่กธรเลก็ ๆ  หรอืแมแ้ต่โกธรม�ก 

ทั้งสองอย่�งเมื่อถูกส่งต่อเป็นข้อคว�มก็คือ “โกรธ” 

ห�กแต่สติกเกอร์ไลน์จะกล�ยเป็นภ�พที่มองออกว่�

ถ�้โกธรเลก็ ๆ  ซึง่อ�จใชว้ธิวี�ดภ�พหนัหน�้ไปท�งอ่ืน 

และเชิดหน้�ขึ้นต�ขว�งหน่อย ๆ  แต่ถ้�โกรธม�กอ�จ

จะเป็นรูปเปลวไฟอยู่ด้�นหลัง ลูกต�มีไฟลุก ดังน้ัน

ก�รใชส้ตกิเกอรไ์ลนจึ์งทำ�ใหก้�รสือ่ส�รเข�้ใจกันม�ก

ขึ้น และไม่ต้องพิมพ์ข้อคว�ม โดยสติกเกอร์ไลน์ยึด

แนวท�งในก�รพัฒน�ทีเ่นน้ไปในเร่ืองศลิปะ และภ�พ

ลกัษณ ์โดยแอปพลเิคชนัแชท LINE คอ่นข�้งเรือ่งม�ก

กับก�รเลือกสติกเกอร์ม�ลง ทั้ง ๆ ที่ค่อนข้�งโด่งดัง

อยู่แล้ว นั่นก็เพร�ะแอปพลิเคชันแชท LINE ค่อนข้�ง

ใส่ใจเร่ือง Image ทีจ่ะออกม�สู่ส�ยต�ของผู้ใช ้ตอ่ม�

เมือ่คว�มต้องก�รสตกิเกอรไ์ลนส์งูม�กขึน้ แอปพลเิค

ชันแชทLINE จึงใช้วิธีก�รข�ยสติกเกอร์ไลน์ จนกระ

ทั้ง 23 เมษ�ยน 2014 แอปพลิเคชันแชท Line ได้

เปิดบริก�รใหม่ ในชื่อว่� LINE Creators Market ซึ่ง

บริก�รนีจ้ะให้ใครกไ็ด้ส�ม�รถว�ด ออกแบบ และข�ย 

LINE สติกเกอร์ได้เอง 

 LINE Creator Market คือแพลตฟอร์มที่ให้

ผู้ใช้ท่ัวโลกส�ม�รถสร้�งสรรค์ผลง�นสติกเกอร์ของ

ตนเองเพื่อข�ยใน 230 ประเทศที่ใช้ง�น LINE ได้ ซึ่ง

เดิมทีก�รจำ�หน่�ยครีเอเตอร์สติกเกอร์จำ�หน่�ยได้

เพียง 4 ประเทศ (ญี่ปุ่น, ไต้หวัน, ไทย, อินโดนีเซีย) 

เท่�นัน้ โดยเมือ่นกัออกแบบสร้�งสติกเกอร์ไลนข์ึน้ม�

แล้วสง่ไปที ่LINE Creator Market เมือ่ผ�่นก�รตรวจ

สอบจ�กท�ง LINE แล้ว สติกเกอร์จะถูกว�งจำ�หน่�ย

ทั้งใน LINE Store (https://store.line.me) และใน

ส่วนของครีเอเตอร์สติกเกอร์บนสติกเกอร์ช็อปใน 
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แอปพลิเคชัน LINE โดยผู้ออกแบบจะได้รับร�ยได้

ประม�ณร้อยละ 50 จ�กยอดข�ยสติกเกอร์หลังจ�ก

หักค่�บริก�รของ App Store และ Google Play 

หรอืหักค่�บรกิ�รของแอปฯ อืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่จ�ก

ก�รสำ�รวจพบว่�ในช่วงเริ่มแรกมีครีเอเตอร์ม�สมัคร

จำ�นวน 50,000 คน และเมื่อผ่�นไป 1 ปี (2015)  มี

ครีเอเตอร์ทั่วโลกจำ�นวน 450,000 คน โดยเป็นคน

ไทยอยู่  52,000 คนซ่ึงในจำ�นวนกว่�ครึ่งของ                             

ครีเอเตอร์นั้นไม่ได้เป็นนักว�ดรูปมืออ�ชีพ หรือผู้ท่ี

เก่งง�นกร�ฟิก แต่ส่วนม�กเกิดจ�กคว�มริเริ่ม

สร�้งสรรค ์อย�กลองหรอืมใีจรกั และจ�กก�รสำ�รวจ

จำ�นวนสติกเกอร์ไลน์ในปี 2015 พบว่�จำ�นวน                  

สติกเกอร์ของครีเอเตอร์อยู่ ใน Store จำ�นวน 

170,000 เซต็ เมือ่ดจู�กปรมิ�ณสตกิเกอร์ทีเ่พิม่ขึน้ม�

พบว่� ในช่วงแรกสติกเกอร์ม�จ�กญี่ปุ่น ต�มม�ด้วย

ไต้หวัน แต่ในช่วงปี 2015 ปริม�ณสติกเกอร์ใน

ประเทศไทยเติบโตเพิ่มม�กข้ึนจนข้ึนเป็นอันดับหนึ่ง

โลก ซึง่ก�รทำ� LINE Creator Market นัน้ผูอ้อกแบบ

สติกเกอร์ต้องสร้�งตัวสติกเกอร์ขึ้นม�ทั้งหมด 42 ตัว 

ต�มข้อกำ�หนดเกี่ยวกับขน�ดของรูปภ�พดังต่อไปนี้

 1. รูปหลักจำ�นวน: 1 รูป ประเภทไฟล์: PNG

ขน�ดของรูป: กว้�ง 240 x สูง 240 พิกเซล

 2. รปูสตกิเกอร์จำ�นวน: 40 รปู ประเภทไฟล:์ 

PNG ขน�ดของรูป: กว้�ง 80-370 x สูง 80-320 

พิกเซล (ต่อ 1 รูป) โดยรูปสติกเกอร์จะถูกบีบอัดไฟล์

ภ�พโดยอตัโนมติัตอนลงทะเบยีน กรณุ�กำ�หนดขน�ด

รูปด้วยตัวเลขคู่

 3. รูปภ�พแท็บในห้องแชทจำ�นวน : 1 รูป 

ประเภทไฟล์ : PNG ขน�ดของรูป : กว้�ง 96 x สูง 

74 พิกเซล

 แม้ก�รสร้�งสติกเกอร์ไลน์จะยุ่งย�กเพียงใด 

ก็ยังคงมีผู้ผลิตสติเกอร์ไลน์ข้ึนไปข�ยตลอดเวล�

เพร�ะคว�มต้องก�รยังคงสูงอยู่ ห�กดูจ�กจำ�นวนผู้

ใช ้LINE ในประเทศไทยทีม่มี�กกว�่ 33 ล�้นคน (เปน็

อันดับ 2 รองจ�กประเทศญี่ปุ่น), Monthly Active 

Users (MAU) 205 ล้�นคนทั่วโลก (ข้อมูลเดือน

มีน�คม 2558)

5 อันดบัประเทศทีม่ยีอดผูใ้ช ้LINE สงูสดุ (ขอ้มลูเดือน

มีน�คม 2558) ญี่ปุ่น: ม�กกว่� 58 ล้�นคน ไทย: 

ม�กกว่� 33 ล้�นคน อินโดนีเซีย: ม�กกว่� 30 ล้�น

คน อินเดีย: ม�กกว่� 30 ล้�นคน และสหรัฐอเมริก�: 

ม�กกว่� 25 ล้�นคน โดยปริม�ณก�รส่งข้อคว�มและ

สติกเกอรผ์�่น LINE (Total) ยอดก�รส่งขอ้คว�มผ�่น 

LINE : 17,000 ล้�นครั้ง/วัน ยอดก�รส่งสติกเกอร์

ผ่�น LINE : 2,400 ล้�นครั้ง/วัน

 ก�รเจรญิเตบิโตของธรุกจิแอปพลเิคชนัแชท 

LINE ดังที่กล่�วม�แล้วข้�งต้นทำ�ให้สรุปได้ว่� ตอนนี้

รูปแบบก�รสื่อส�รได้เปลี่ยนไปแล้ว จ�กแค่ตัวอักษร

ท่ีพิมพ์โต้ตอบกนันัน้มนัไมพ่อซะแล้ว ห�กแต่ต้องก�ร

ก�รส่ือส�รด้�นอ�รมณ์กันม�กข้ึน นอกจ�กข้อสรุป

ในเชิงสถิติที่ค้นห�ม�ได้แล้ว ผู้เขียนเองได้ทำ�ก�ร

สงัเกตก�รทำ�ง�นของนักศกึษ�ในชัน้เรยีนทีผู่เ้ขยีนได้

ทำ�ก�รสอนในร�ยวิช� ก�รผลิตโฆษณ�ออนไลน์ ซึ่ง

เป็นวิช�แกนของภ�ควิช�โฆษณ� คณะนิเทศศ�สตร์ 

มห�วิทย�ลัยสย�ม โดยให้นักศึกษ�ทั้งหมดผลิตสติก

เกอร์ไลน์ ขึ้นข�ยใน LINE Creator Market ผล

ปร�กฏว�่ นกัศกึษ�ใหค้ว�มสนใจสงูม�ก และใชเ้วล�

ในก�รผลติง�นสัน้ม�ก จ�กก�รสงัเกตพบว�่นกัศกึษ�

เข้�ใจง�นได้อย่�งถ่องแท้ เพร�ะนักศึกษ�ทุกคน   

แอปพลเิคชนัแชท LINE อยูก่่อนแล้ว และใชส้ตกิเกอร์

ไลน์กันทุกคน ดังนั้นจึงส�ม�รถออกแบบในกระด�ษ

ได้ ก่อนในเวล�อันสั้น  และผลิตในโปรแกรม

คอมพวิเตอรไ์ดอ้ย�่งรวดเร็ว โดยผลจ�กก�รผลติง�น

ทั้งหมดมีก�รส่งให้ท�ง LINE Creator Market ตรวจ

สอบแล้วนำ�ข้ึนข�ยได้ทุกคน จ�กจำ�นวนนักศึกษ�

ทั้งหมด 70 คน นับเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ ที่ประสบ

คว�มสำ�เร็จ จ�กผลง�นนักศึกษ�ทั้งหมดที่ข้ึนข�ย 

และประสบก�รณ์ก�รสอนของผู้เขียน ทำ�ให้ผู้เขียน

สรุปได้ว�่เหตุทีน่กัศกึษ�ผลิตชิน้ง�นสติกเกอร์ไลนไ์ด้

ดีนัน้ คงเปน็เพร�ะนกัศกึษ�เองเปน็ผูใ้ชแ้อปพลเิคชนั

แชท LINE จึงเข้�ใจถึงสิ่งที่ต้องก�รนำ�เสนอ เมื่อเป็น

ผู้ใช้ก็ย่อยจะมีคว�มเข้�ใจในชิ้นง�นได้อย่�งดีนั่นเอง
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