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การวิจยั นี้ผเู ้ ขียนมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาวิจยั การสื่ อความหมายเชิงสัญญะ ความหมายอัน
เกิดจากลักษณะการใช้ลายเส้นที่ประกอบสร้างกันจนเกิดความหมาย เพื่อ สร้างความเข้าใจในการ
สื่ อสารด้วยลายเส้นเพื่อบ่งบอกถึงลักษณะดีหรื อร้ายของตัวการ์ ตูนในบริ บทที่ต่างกัน โดยมุ่งเน้น
การศึกษาการใช้ลายเส้นในการออกแบบเพื่อสื่ อความหมายในตัวการ์ตูนดีและร้าย
ที่มีบริ บท
(Context) ที่ต่างกัน เป็ นการ์ตูนจาก 4 ประเทศคือ ประเทศไทย ประเทศญี่ปุ่น ประเทศฝรั่งเศส
ประเทศสหรัฐอเมริ กา โดยการคัดสรรค์ตวั การ์ตูน ดีและร้าย มาวิเคราะห์ในเชิงสัญญะ ผูจ้ ยั นาตัว
การ์ ตูนทั้งสองฝ่ ายมาถอดแบบวิเคราะเพื่อหาข้อเปรี ยบเทียบกันว่ามีการใช้ลกั ษณะลายเส้นอย่างไร
ผูว้ จิ ยั ทาการวิเคราะห์ลายเส้นจากตัวการ์ ตูนทั้ง 5 เรื่ อง โดยนาตัวการ์ ตูนมากรื้ อสร้าง จาก
รู ปร่ าง มาเป็ นรู ปทรง จนถึงลายเส้น เพื่อสื บค้นหา สัญญะ (Sign) ลักษณะของลายเส้น (Line) ใน
การออกแบบตัวการ์ตูน เพื่อนามาวิเคราะห์ร่วมกับเนื้อเรื่ อง (Text) สื บหาถึงมายาติ (Myth) ของ
การ์ ตูนแต่ละประเทศ ว่ามีความเป็ นมาอย่างไรในบริ บท (Context) ของเนื้อเรื่ องการ์ ตูน และ บริ บท
ของประเทศนั้นๆ
การสื่ อความหมายของลายเส้นในการ์ตูนไทย การ์ตูนญี่ปุน การ์ ตูนฝรั่งเศส นั้นมีการใช้
ลักษณะลายเส้น (Line) และภาพฝังใจ (stereotyping) ที่คล้ายกันคือตัวการ์ ตูนที่ดีจะใช้เส้นโค้งมาก
ส่ วนตัวการ์ ตูนร้ายจะใช้เส้นตรงแนวตั้ง เส้นตรงแนวเฉียง เป็ นส่ วนมาก ไม่แตกต่าง ตัวการ์ตูนดีจะ
ตัวเล็กกว่าตัวที่ร้าย จะแตกต่างก็เพียงในเรื่ องของการวางเนื้อเรื่ องที่มีผลตัวตัวการ์ ตูนนั้นๆ นัน่ เป็ น
เพราะการ์ ตูนทั้งสองเรื่ องมีกลุ่มเป้ าหมายที่แตกต่างกัน มีบริ บท (Context) ที่แตกต่างกัน จึงส่ งผลต่อ
การสื่ อความหมายของการ์ตูน
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This research aims to study the conveyance of symbolic meaning through line drawing.
The study focuses on how lines are used to communicate and create readers’ impressions towards
each comic book character and, specifically, separate good from evil characters in different
contexts.
The study samples herein are good and evil characters chosen from 5 comic books from 4
different countries of origin; Thailand, Japan, France and USA. The drawing of each character is
deconstructed to investigate the sign and the characteristic of lines used in character design. The
deconstruction of the line drawing and the text narration are analyzed by researcher to investigate
the myth behind the comic from each country in order to understand the background of the myth
in the context of the comic and the culture in which it is created.
The result shows that in Thai, Japanese and French comics, lines and stereotyping are
used similarly to convey the meaning: good characters are drawn with curved lines while evil
characters are mostly drawn with straight, vertical and angled lines. And good characters are also
drawn smaller than evil characters. While the narratives affecting the characters are different
since each comic has a different target group and cultural context which affects how the meaning
of the comic is conveyed.

