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การวิจยัครัง้นี ้มีวตัถุประสงค์และได้ตัง้ความมุ่งหมายไว้คือ (1) เพ่ือหาแนวทางใน
การออกแบบตวัอกัษรภาษาไทย ส าหรับใช้ในงานมงังะ ท่ีเหมาะสมกับช่องค าพูด (2) เพ่ือศึกษา
แนวทางการออกแบบตวัอกัษรแสดงเสียงท่ีนิยมใช้ในการสร้างตวัอกัษร  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ออกแบบตวัอกัษรแสดงเสียงภาษาไทยส าหรับมงังะแตล่ะประเภท  (3) เพ่ือออกแบบเว็บไซต์ เพ่ือ
เป็นแนวทางในการเลือกใช้ตวัอักษรภาษาไทย และอกัษรแสดงเสียง ส าหรับใช้ท าหนงัสือมังงะ
ภาษาไทย ผู้ วิจัยได้ท าการศึกษาและมีขัน้ตอนดังนี  ้การด าเนินงานวิจัยครัง้นี  ้แบ่งออกเป็น 3 
ขัน้ตอน ได้แก่ (1) ศึกษาตวัอักษรส่ืออารมณ์ และประเภทของช่องค าทัง้ 12 รูปแบบ (2) ศึกษา
ตวัอักษรแสดงเสียง และรูปแบบตวัอักษรแสดงเสียงทัง้ 6 รูปแบบ (3) ศึกษาหลักการออกแบบ
เว็บไซต์และกระบวนการใช้งานบนเว็บไซต์ ซึ่งผู้ วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลทัง้หมด  ทัง้รูปแบบ
หนงัสือข้อมลูและรูปแบบส่ือออนไลน์จากประเทศญ่ีปุ่ น การสมัภาษณ์เชิงลึกโดยใช้ค าถามปลาย
ปิดสัมภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญด้านตวัอักษร และนักอ่านการ์ตูน นอกจากนี  ้ยังมีการลงพืน้ท่ี ในงาน
นิทรรศการมังงะ “โฮะคุไซมังงะ” ต้นก าเนิดการ์ตูนญ่ีปุ่ น เพ่ือให้เข้าใจในมังงะมากยิ่งขึน้ และ
อารมณ์พืน้ฐานของตวัละคร รวมถึงการจัดองค์ประกอบโดยรวมของเนือ้เร่ืองมงังะ เพ่ือช่วยให้
รูปแบบตวัอกัษรท่ีใช้มีความสมบูรณ์และสอดคล้องกับเนือ้หามากยิ่งขึน้  แล้วน ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ของข้อก าหนดในการสร้างสรรค์และออกแบบตวัอักษร และตวัอกัษรแสดงเสียง เพ่ือน ามาใช้ใน
เว็บไซต์ให้ผู้ผลิตมงังะในประเทศไทยผลการวิจยัจากวตัถุประสงค์ข้อท่ี 1 เพ่ือหาแนวทางในการ
ออกแบบตวัอกัษรภาษาไทย ส าหรับใช้ในงานมงังะ ท่ีเหมาะสมกบัช่องค าพดูทัง้ 12 รูปแบบ แบง่
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การใช้งานได้ออกเป็น 3 กลุม่ ดงันี ้กลุม่ท่ี 1 รูปแบบตวัอกัษรมีลกัษณะเป็นเส้นบางอา่นง่าย มกัถกู
น ามาใช้ส าหรับค าพูดปกติ  แสดงอารมณ์ปกติของตัวละคร หรือน ามาใช้ในการบรรยาย
สถานการณ์ของเนือ้เร่ืองในบริบทนัน้ๆ สามารถใช้กบัช่องค าวงรีปกติ เพ่ือแสดงค าพดูปกติของตวั
ละคร หรือช่องส่ีเหล่ียมปกติเพ่ือเล่าสถานการณ์ในเนือ้เร่ืองได้ ตวัอกัษรท่ีเหมาะสม อยู่ในระดบัดี 
ได้แก่ (1) ตระกูล Layiji Mahaniyom (2) ตระกูล Browallia New (3) ตระกูล TH Mali Grade 6 
กลุ่มท่ี 2 รูปแบบตวัอกัษรท่ีแทนอารมณ์รุนแรง หรือแทนเสียงหนกัในรูปแบบการตะโกน มกัใช้กบั
ชอ่งค าแบบตะโกนลกัษณะรูปทรงกลมวาดด้วยเส้นแหลมรอบๆ ตวัอกัษรท่ีเหมาะสม อยูใ่นระดบัดี 
ได้แก่ (1) ตระกลู JS Amphan (2) ตระกลู JS Agsumalin (3) ตระกลู 2005_IannnTKO (4) ตระกลู 
PSL-Advert (5) ตระกูล Layiji TaMaiTine 1 (6) ตระกูล DSN LardPhrao กลุ่มท่ี 3 รูปแบบของ
ตวัอกัษรท่ีถกูดดัแปลงไปจากรูปแบบมาตรฐานเดมิของตวัอกัษรไทยไปมาก เป็นรูปแบบพิเศษท่ีถกู
ออกแบบมาโดยเฉพาะ มกัใช้แสดงอารมณ์แฝงท่ีหลากหลายของตวัละคร ใช้คูก่บัช่องค าได้หลาย
แบบตามอิริยาบถของเนือ้เร่ือง เช่น ช่องค ารูปทรงส่ีเหล่ียมวาดด้วยเส้นหยักโดยรอบ ใช้ส าหรับ
ค าพูดแสดงความหวาดกลัว  ตัวอักษรท่ีเหมาะสมอยู่ ในระดับดีมาก  ได้แก่  (1) ตระกูล 
2547_Ddinya-07 ช่องค ารูปทรงวงรีวาดโดยเส้นโค้งลกัษณะคล้ายก้อนเมฆ แทนน า้เสียงปกติแต่
แฝงด้วยอารมณ์ขันตวัอักษรท่ีเหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก  ได้แก่ (2) ตระกูล 4805_KwangMD 
และในระดบัดี ได้แก่ (3) ตระกลู PSL-Freestyle (4) ตระกลู TF NopScript (5) 2005_iannnnnMTV 
(6) ตระกูล PSL-Isara ผลการวิจัยจากวัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 รูปแบบตวัอักษรท่ีใช้ในมงังะ เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการออกแบบตวัอกัษรแสดงเสียงส าหรับใช้ในงานมงังะ ทัง้หมด 6 รูปแบบ สามารถ
แบง่การใช้งานออกเป็น 2 กลุ่มได้ ดงันี ้กลุ่มท่ี 1 รูปแบบอกัษรท่ีแสดงเสียงหนกั ใช้เพ่ือแสดงเสียง
ท่ีเกิดจาการปะทะทางกายภาพ หรือเกิดจากการปะทะระหว่างสองสิ่งท่ีรุนแรง มกันิยมใช้ในฉาก
ตอ่สู้  เพ่ือช่วยขยายเสียงเม่ือเกิดการปะทะท่ีรุนแรงขึน้ นอกจากนีใ้นฉากตอ่สู้บางครัง้ใช้แทนเสียง
สงูท่ีเกิดจากการเสียดสีของวตัถุ อยู่ในระดบัดีมาก ได้แก่ (1) ตวัอกัษรตระกลู KRRHutSha ระดบั
ดี  ได้แก่  (2) ตระกูล  Layiji TaMaiTine 2 (3) Layiji JaraKeFad (3) ตระกูล  can_Rukdeaw (4) 
ตระกลู 2548_D6 (5) ตระกลู 4711_AtNoon_Chinese กลุ่มท่ี 2 รูปแบบอกัษรนุ่มนวลใช้เพ่ือช่วย
เน้นอารมณ์ตัวละคร หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ให้เด่นชัด รูปแบบอักษรส่วนใหญ่นิยมเขียนด้วย
ลายมือ  มีความสนุกสนาน  อิสระไ ร้กฎเกณฑ์  อยู่ ในระดับดี  ได้แก่  ตัวอักษรตระกูล  (1) 
2005_iannnBKK (2) ตระกลู DSN Newspaper ผลการวิจยัจากวตัถปุระสงค์ข้อท่ี 3 เพ่ือออกแบบ
เว็บไซต์ เพ่ือเป็นแนวทางในการเลือกใช้ตวัอักษรภาษาไทย  และอักษรแสดงเสียง ส าหรับใช้ท า
หนงัสือมงังะภาษาไทย ผลการวิจยัพบว่าเว็บไซต์เลือกใช้สีได้เหมาะสม การจดัหน้าเมนตูา่งๆ ท่ีใช้
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ในการท างาน มีความเหมาะสม ไมด่เูยอะเกินความจ าเป็น แตค่วรเพิ่มความสวยงาม และนา่สนใจ
มากกว่านี ้รูปแบบอกัษรท่ีใช้ทนัสมยั แต่มีขนาดเล็กเกินไป ท าให้อ่านยาก ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับพอใช้ การใช้สัญลักษณ์ และรูปภาพในการส่ือความหมายมีความเหมาะสม  เข้าใจง่าย
เน่ืองจากเป็นรูปแบบสญัลกัษณ์ทัว่ไป เทคนิคการใช้งานของเว็บไซต์ เข้าใจง่ายแต่ยงัขาดความ
น่าสนใจในการน าเสนอ อยู่ในระดบัพอใช้ โดยรวมเว็บไซต์มีประโยชน์ในสายอาชีพผู้ ท่ีท างานด้าน
การ์ตนู สามารถปรับปรุง แก้ไข เพ่ือพฒันาตอ่ไปได้ในอนาคต เพ่ือตอบสนองการใช้งานให้สมบรูณ์
ยิ่งขึน้ 
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The objectives of this research as follows: (1) to determine a method to design 
Thai characters for use in manga which were appropriate for a chat box; (2) to identify a 
method to design characters that expressed sound in Thai for each type of manga; and 
(3) to design a website to help to choose Thai characters that expressed the sound used 
to develop Thai manga.The methodology consisted of three steps: (1) studying the 
characters that expressed emotions and twelve types of chat boxes; (2) identifying 
characters that express sound and six types of characters that express sound; and (3) 
to study the principle of designing a website and the process of using a website. All of the 
data were collected from books, information, and online media from Japan as well as in-
depth interviews using closed-ended questions. The character experts and cartoon 
readers were alsointerviewed. In addition, the site in manga exhibition “Hokusai Manga” 
was explored, detailing the origin of, Japanese cartoons to gain more understanding 
about manga, the basic emotions of the character, the overall composition of the manga 
so that the characters will be more complete and consistent in terms of the content. This 
will be part of the requirements for creativity and design of characters, characters that 
express sound to be used on a website for manga producers in Thailand.The results of 
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research objective one showed that to find a way to design Thai characters used in manga 
that were appropriate for twelve types of chat boxes, the usage was divided into three 
groups as follows: Group One: The characters had thin lines and were easy to read. They 
were commonly used for regular speech, expressing the emotions of the actors and 
actresses or describing the situation in the story in context. They could be used for normal 
ellipse-shaped boxes, the regular speech of characters or for normal square-shaped box 
to describe the situation in the story. The appropriate characters inclued (1) the Layiji 
Mahaniyom family; (2) the Browallia New family; and (3) the TH Mali Grade six family. 
Group Two: characters represent intense emotions or heavy sounds, such as shouting. 
They were commonly used in round-shaped boxes with surrounding sharp lines.  The 
appropriate characters inclued: (1) the JS Amphan family; (2) the JS Agsumalin family; (3) 
the 2005_IannnTKO family; (4) the PSL-Advert family; (5) the Layiji TaMaiTine One family; 
and (6) the DSN LardPhrao family. Group Three: The Characters were adapted from 
original, standard Thai  characters. They were particularly designed to express the latent 
emotions of characters. They were used various types of chat boxes depending on the 
plot, for example, rectangular-shaped boxes with surrounding wavy lines were used for 
fearful expressions. The appropriate characters we (1) 2547_Ddinya-07 family; ellipse-
shaped boxes with oval cloud-shaped curves used for regular tones of voice with latent 
humor. The appropriate characters with very good levels were as follows: (2) 
4805_KwangMD family; and the appropriate characters with a good level included (3) the 
PSL-Freestyle family; (4) the TF NopScript family; (5) the 2005_iannnnnMTV family; and 
(6) the PSL-Isara family. The results of research objective two showed that studying the 
characters that expressed sound and six types of characters that expressed sound and 
usage was divided into two groups, as follows: Group One: characters were used for 
heavy sound expressions, physical clash expressions or the violent clash  between two 
objects. They were used in fighting scenes to amplify the sound of a severe 
clash.  Moreover, in the fighting scenes a high tone was used to show the friction of object. 
The appropriate characters with a very good level included the following: (1) KRRHutSha 
family; the appropriate characters with a good level were (2) the Layiji TaMaiTine 2 family; 
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(3) the Layiji JaraKeFad family; (3) the can_Rukdeaw family; (4) the 2548_D6 family, and 
(5) the 4711_AtNoon_Chinese family. Group Two: Characters were soft and used for 
stressing the emotions of characters or events. They were mostly written in a funny, free 
style. The appropriate characters with good level were (1) the 2005_iannnBKK family; and 
(2) the DSN Newspaper family. The results of research objective three showed that 
designing a website as a way to choose Thai characters and the characters that 
expressed sound used to develop Thai manga, the results showed that a website used 
proper color, menu pages, and a simple style. However, some beautiful or interesting 
elements should be added. The Characters used were modern but too small, leading to 
difficulty in reading. The results of evaluating the website was at moderate level. The use 
of symbols and images to convey meanings were appropriate and easy to understand 
due to the use of general symbols. The website using technique was easy to understand 
but lacked attraction in  terms of presentation. There fore, it was at a moderate level. 
Overall, the website had benefits for cartoon practitioners. The website could be improved 
and revised for further development for more complete function and needs. 
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บทที่ 1  
บทน า 

 
ภูมิหลัง  

 “มงังะ (Manga)” เป็นการน าเสนอในลกัษณะของภาพการ์ตนูล้อเลียนของประเทศญ่ีปุ่ น 
ซึ่งพบหลกัฐานปรากฏอย่างเดน่ชดัในภาพวาดของคะสึชิกะ โฮะคไุซ จิตรกรภาพอกิุโยะและภาพ
พิมพ์แกะไม้ชาวญ่ีปุ่ นของสมยัเอะโดะ ในชว่งศตวรรษท่ี 17 ได้วาดชดุภาพลายเส้นล้อเลียนการใช้
ชีวิตของผู้คนขึน้และตัง้ช่ือชดุภาพวาดนัน้ว่า “มงังะ” โดยวตัถปุระสงค์ในช่วงต้นเป็นไปเพ่ือหาเงิน
เลีย้งชีพ รวมไปถึงการหาลกูศษิย์เพ่ือเข้าส านกัเพิ่ม ตอ่มาในชว่งปลายยคุเอโดะ ชว่งศตวรรษท่ี 18 
งานภาพวาดแบบ “มงังะ (Manga)” เร่ิมมีการพฒันาขึน้โดยการสร้างวิธีการพิมพ์รูปแบบใหม่ท่ี 
เรียกว่า “Otsu-e” และ “Toba-e” ท่ีมีช่ือเสียงมากในยุคนัน้ โดยภาพพิมพ์มีเส้นท่ีคมสวยและน่า
มองมากขึน้ ท าให้มงังะได้รับความนิยมมากขึน้ จนมาถึงช่วงศตวรรษท่ี 19 เป็นช่วงท่ีมงังะมีความ
สมดลุระหว่างการเป็นงานศิลปะท่ีอยู่ระหว่างความเรียบง่ายธรรมดากบัความหวือหวาสนกุสนาน 
ท าให้บทบาทของมงังะปรับเปล่ียนไป โดยถูกสร้างขึน้เพ่ือการให้ความบนัเทิง ภาพวาดล้อเลียน
ชวนขบขนัของโฮะคไุซ และถูกเสริมเพิ่มให้มีเร่ืองราวมากขึน้ มีการบรรยายเนือ้หาผ่านตวัอักษร 
ตอ่มามงังะ (Manga) ถกูพฒันาขึน้มาจนกลายเป็นรูปแบบของหนงัสือการ์ตนูของประเทศญ่ีปุ่ น มี
ลักษณะเป็นหนังสือท่ีแสดงเนือ้หาเป็นภาพ แบ่งเร่ืองราวเป็นช่องๆ ประกอบกับตวัอักษรท่ีเป็น
ค าพดูในกรอบ เพ่ือบง่บอกเร่ืองราวตา่งๆ ตามเนือ้เร่ืองท่ีเขียนขึน้ โดยในปัจจบุนั มงังะ ถือเป็นส่ือ
บนัเทิงท่ีได้รับความนิยมและมีอิทธิพลตอ่การรับรู้ของผู้คนในสงัคมทัว่โลก ผู้ รับสารจะรับรู้เร่ืองราว
ตา่งๆ ในเนือ้เร่ืองผา่นทางสายตาจากการมองรูปภาพและตวัอกัษรท่ีผู้ เขียนต้องการส่ือสารอารมณ์
ความรู้สึก (Emotional Oriented) เพ่ือโยงให้ผู้อ่านได้รับรู้และร่วมจินตนาการไปกับเร่ืองราว รวม
ไปถึงการถอดรหสัจากภาพมาเป็นการรับรู้ทางอารมณ์ความรู้ (Decoding) ซึ่งถือเป็นอตัลกัษณ์
เฉพาะท่ีส าคญัด้านการรับรู้ท่ีผู้ เขียนมงังะต้องส่ือสารให้แก่ผู้บริโภค (Encoding) 

การสร้างมงังะของญ่ีปุ่ น นอกจากรูปภาพผู้ผลิตมงังะจะให้ความส าคญัของตวัอกัษรท่ี
เป็นค าบรรยายประกอบเนือ้หา ซึง่รายละเอียดสว่นนีจ้ะมีฝ่ายออกแบบตวัอกัษร (Typographic) ท่ี
จะต้องใสต่วัอกัษรประกอบการบรรยายให้ถกูต้องตามรูปแบบเฉพาะของการใช้ตวัอกัษรในงาน มงั
งะญ่ีปุ่ นท่ีมีการก าหนดไว้อย่างชดัเจน ซึง่ปัจจบุนัพบวา่มีมากท่ีสดุถึง 18 รูปแบบ เชน่ ค าพดูทัว่ไป
ท่ีแสดงน า้เสียงค าพดูปกติของตวัละคร แบบอกัษรท่ีใช้จะมีรูปแบบเป็นเส้นบาง ตวัตรง มีส่วนโค้ง
งอบางเล็กน้อยตามมมุ สว่นค าพดูท่ีแสดงอารมณ์โกรธหรือไมพ่อใจของตวัละคร รูปแบบอกัษรท่ีใช้
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จะมีลักษณะเส้นหนา ตวัตรง รูปแบบอักษรท่ีให้ความรู้สึกแข็งกระด้าง เป็นต้น ทัง้นีถื้อว่าแบบ
ตวัอกัษรท่ีสมัพนัธ์กบัอารมณ์ของตวัละครและบรรยากาศของเร่ืองราว ถือเป็นองค์ประส าคญัส่วน
หนึ่งไม่แพ้ภาพประกอบ ท่ีจะท าให้ผู้อ่านสามารถรับรู้ คล้อยตามมีอารมณ์ร่วมไปกับเหตุการณ์
นัน้ๆ จงึถือเป็นเสนห์่และเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของงานมงังะญ่ีปุ่ น ท่ีใสใ่จและให้ความส าคญักับทกุ
รายละเอียดในการผลิตและสร้างสรรค์ผลงาน  

ปัจจุบนั มงังะ เป็นหนงัสือท่ีได้รับความนิยมของผู้คนทัว่โลก มีการซือ้ลิขสิทธ์ิเพ่ือน าไป
ตีพิมพ์หลายประเทศ ส่งผลให้ต้องมีการเปล่ียนแปลงตัวอักษรท่ีบรรยายเนือ้หา ทัง้นีใ้นการ
ปรับเปล่ียนตวัอักษรตามภาษา ซึ่งลักษณะตวัอักษรแต่ละรูปแบบมีผลต่อการส่ือสาร และการ
แสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึก โดยรูปแบบตวัอักษรท่ีถูกปรับเปล่ียนไปนัน้ จะสามารถส่ือสาร
ออกมามีคุณภาพมากน้อยขึน้อยู่กับความละเอียดอ่อนและความใส่ใจของนักออกแบบแต่ละ
ประเทศ ท่ีจะสามารถเลือกใช้แบบอกัษรได้อยา่งเหมาะสม  

ส าหรับมังงะในประเทศไทย ปัจจุบันส่วนใหญ่มีเสียงสะท้อนจากนักเก็บสะสมมังงะ
หลายประการ ทัง้ในเร่ืองของราคาท่ีไม่เหมาะสมกับคุณภาพ ความล่าช้าในการตีพิมพ์ การ
ออกแบบหน้าปกและรูปเล่ม รวมถึงเร่ืองความไม่พิถีพิถนัในการเลือกใช้ตวัอกัษรให้สอดคล้องกับ
อารมณ์ของภาพ โดย มังงะท่ีแปลเป็นภาษาไทยจะใช้อักษรในรูปแบบเดียวกันทัง้เล่ม ซึ่งท าให้
เสนห์่และอรรถรสในงานมงังะลดลงจากแบบต้นฉบบัภาษาญ่ีปุ่ น ดงันัน้หากผู้ผลิตมงังะในประเทศ
ไทยหันมาให้ความส าคัญในการเลือกใช้ตัวอักษรมากขึน้ จะท าให้เกิดความสมบูรณ์ของการ
ถ่ายทอดรูปแบบมงังะได้อยา่งครบถ้วน ทกุมิต ิโดยจากประเดน็ปัญหาด้านตวัอกัษรดงักลา่ว ผู้วิจยั
จึงสามารถสรุปปัญหาหลกัๆ ออกมาเป็น 2 ประเด็น เพ่ือให้ทราบปัญหาและความส าคญัอย่าง
ชดัเจน ดงันี ้

 
ประเด็นที่  1 การเลือกใช้อักษรไม่ตรงตามอารมณ์ความรู้สึกของช่องค าในภาพ 

เน่ืองจากมังงะ เป็นภาพ 2 มิติ ท่ีเล่าเร่ืองผ่านตัวละครและเนือ้เร่ือง ดังนัน้การเพิ่มอารมณ์
ความรู้สึกให้ผู้อ่านได้มีความรู้สึกตามเนือ้หาท่ีผู้ เขียนต้องการถ่ายทอดนอกจากภาพ ตวัอกัษรก็
เป็นองค์ประกอบส าคญัหนึ่งท่ีเป็นตวัเช่ือมด้านอารมณ์ความรู้สึกระหว่างผู้ เขียนไปสู่ผู้อ่าน ดงันัน้
การออกแบบจึงต้องเลือกใช้ตวัอักษรท่ีสามารถส่ือสารอารมณ์ของตวัละครและบรรยากาศของ
ภาพได้อย่างเหมาะสม แต่มงังะในประเทศไทยส่วนใหญ่ขาดการให้ความส าคญักับรายละเอียด
ส่วนนี ้ยงัคงปรากฏให้เห็นถึงความขดัแย้งกันระหว่างตวัอกัษร และเนือ้หาของการ์ตนู ในหลายๆ 
เลม่ เชน่ การ์ตนูแนวความรักชวนฝัน แตเ่ลือกใช้กบัตวัอกัษร 2005_IannnnSOS ซึง่เป็นตวัอกัษรท่ี
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มีลกัษณะการเขียนแบบหวดัเขียนซ า้ๆ ย า้ๆไม่ประณีตให้ความรู้สึกท่ีค่อนข้างน่ากลวั นอกจากนี ้
หลายส านกัพิมพ์เลือกใช้ตวัอกัษรโดยเน้นด้านประโยชน์การใช้งานของตวัอกัษรท่ีมีลกัษณะชดัเจน
อา่นได้ง่ายเป็นหลกั จงึปรากฏตวัอกัษรพืน้ฐานดงักลา่วไมม่าก เชน่ Angsana New, TH Sarabun 
โดยค านึงถึง การส่ือสารได้มากกว่าการแสดงออกถึงอารมณ์ร่วมกันระหว่างตวัอกัษรกับอารมณ์
ของตวัละครในเร่ืองและชอ่งค าพดู 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ภาพประกอบ 1 ภาพมงังะ เร่ือง Black Clover ตอนท่ี 9 

ท่ีมา: ทาบาตะ ยคู.ิ (2017). Black Clover. ส านกัพิมพ์ SIAM INTER COMICS. 

 

 

 

 
 

 
 

ภาพประกอบ 2 ภาพมงังะต้นฉบบัของญ่ีปุ่ น เร่ือง Black Clover ตอนท่ี 9 
ท่ีมา: http://raw.senmanga.com/Black-Clover/09/1#4 

 
ประเด็นที่  2 การเลือกใช้อักษรแสดงเสียงไม่สอดคล้องกับท่าทางของตัวละคร 

และบรรยากาศของภาพ อกัษรแสดงเสียง ถกูวาดเพ่ือแทนเสียงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมตา่งๆ 
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และอิริยาบถต่างๆ ท่ีเกิดจากการกระท าของตัวละคร หรือเกิดจากลักษณะปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติ สภาพแวดล้อมโดยรอบ เพ่ือช่วยสร้างการรับรู้บรรยากาศของภาพให้สมจริง จึงถูก
ออกแบบให้มีระดบัเสียงหนกัเบาจากรูปทรง ความหนาบาง ของเส้นในลกัษณะตา่งๆ ไมว่า่จะเป็น
เส้นโค้ง เพ่ือแสดงถึงเสียงเบา และนุ่มนวล เส้นตรง ท่ีแสดงถึงความรุนแรง รูปแบบอักษรเสียง
เหล่านี ้ล้วนถกูน ามาเพิ่มเพ่ือให้ภาพดมีูชีวิต และสมจริงขึน้มา แตม่งังะในสงัคมไทย พบว่า ส่วน
ใหญ่ยงัเป็นรูปแบบเส้นเดียว ไมว่า่จะถกูใช้กบัสถานการณ์รูปแบบไหน อกัษรแสดงเสียง จะมีเพียง
รูปแบบเดียว โดยไม่ค านึงถึงสภาพแวดล้อมความเป็นจริง ซึ่งปัญหานี ้ได้ถูกวิจารณ์ในเชิงลบ
บอ่ยครัง้ จากนกัอา่นท่ีซือ้มงังะเพ่ือเก็บสะสม 

 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 3 ภาพมงังะเร่ือง One Piece เลม่ท่ี 76 
ท่ีมา: โอดะ เออิจิโร่. (2016). One Piece. ส านกัพิมพ์ SIAM INTER COMICS. 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 4 ภาพมงังะต้นฉบบัของญ่ีปุ่ น เร่ือง One Piece ตอนท่ี 755 

ท่ีมา: http://raw.senmanga.com/One_Piece/755/1#6  
ปัจจุบนัแม้หลายส านกัพิมพ์จะได้รับผลกระทบด้านการผลิตหนงัสือมงังะ จากรูปแบบ

การเผยแพร่งานมงังะในระบบออนไลน์ แตม่งังะท่ีเป็นหนงัสือก็ยงัคงได้รับความนิยมในฐานะของ
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สะสมส าหรับนักอ่านการ์ตูน ดังนัน้หากมีการปรับปรุงเพ่ือให้มังงะในประเทศไทยท่ีขายใน
ท้องตลาดปัจจบุนัมีคณุภาพใกล้เคียงกบัมงังะต้นฉบบัจากประเทศญ่ีปุ่ น ในด้านการออกแบบและ
การเลือกใช้ตวัอกัษร ผู้ วิจยัจึงมีความคิดเห็นว่า ควรมีการส่งเสริมให้ผู้ผลิตมงังะในประเทศไทย 
เห็นความส าคัญของการออกแบบและการเลือกใช้ตัวอักษร โดยจัดท าเป็น เว็บไซต์ตัวอักษร
ภาษาไทยส าหรับใช้ในงานมงังะ  เพ่ือตอบสนองการใช้งานของผู้ผลิต และตอบโจทย์ด้านความ
สมบรูณ์เพ่ืออรรถรสในงานมงังะแก่ผู้อ่าน ซึ่งผู้วิจยัเช่ือว่าเว็บไซต์ตวัอกัษรภาษาไทยส าหรับใช้ใน
งานมังงะนี ้จะเป็นส่วนส าคัญท่ีจะช่วยให้เกิดการพัฒนาและน าพาความเปล่ียนแปลงด้าน
ตวัอักษรแก่ผู้ ผลิตงานมังงะในประเทศไทย เพ่ือคืนเสน่ห์และอัตลักษณ์ในงานมังงะให้กลับมา
สมบรูณ์ ตามรูปแบบต้นฉบบั  มงังะภาษาญ่ีปุ่ น 
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย   

ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายไว้ดงันี ้ 
1. เพ่ือหาแนวทางในการออกแบบตวัอกัษรภาษาไทย ส าหรับใช้ในงานมงังะ ท่ีเหมาะสม

กบัชอ่งค าพดู 
2. เพ่ือศกึษาแนวทางการออกแบบตวัอกัษรแสดงเสียงท่ีนิยมใช้ในการสร้างตวัอกัษร เพ่ือ

ใช้เป็นแนวทางในการออกแบบตวัอกัษรแสดงเสียงภาษาไทยส าหรับมงังะแตล่ะประเภท 
3. เพ่ือออกแบบเว็บไซต์ เพ่ือเป็นแนวทางในการเลือกใช้ตวัอกัษรภาษาไทย และอกัษร

แสดงเสียง ส าหรับใช้ท าหนงัสือมงังะภาษาไทย 
 
ความส าคัญของการวิจัย 

โปรแกรมส าเร็จรูปนีจ้ะช่วยให้ผู้ผลิต มงังะในประเทศไทย สามารถเลือกใช้อกัษรได้ตรง
ตามอารมณ์ความรู้สึกของช่องค าในภาพ เพ่ือความสอดคล้องกับท่าทางของตัวละครและ
บรรยากาศของภาพอย่างถูกต้องเหมาะสมตามรูปแบบของมงังะแบบต้นต ารับของญ่ีปุ่ นท่ีมีการ
แบ่งลักษณะแบบอักษรให้สอดคล้องกับแต่ละบริบท ซึ่งมังงะญ่ีปุ่ นมีการแบ่งก าหนดรูปแบบ
ตวัอกัษรในงาน  มงังะแตล่ะบริบทไว้อย่างชดัเจน งานวิจยัครัง้นีจ้ะช่วยให้ผู้ผลิตมงังะในประเทศ
ไทยเข้าใจถึงความส าคญัของตวัอกัษร และเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการพฒันาผลงานมงังะในประเทศ
ไทยด้านตัวอักษรให้เกิดความสมบูรณ์มากขึน้ ตามรูปแบบเฉพาะอันเป็นอัตลักษณ์ของมังงะ
ต้นฉบับจากประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งถือเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของเร่ืองราวท่ีจะช่วยให้ผู้ อ่านเกิด
สนุทรียภาพและอารมณ์ความรู้สึกจากเร่ืองราว 2 มิติ ท่ีสะท้อนถึงอารมณ์ตา่งๆ ผ่านเส้นลกัษณะ
ตา่งๆ บนแผ่นกระดาษ ถ่ายทอดผ่านการมองด้วยสายตาก่อให้เกิดการรับรู้ เข้าใจและมีความรู้สกึ
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ร่วมในตวัละคร และบรรยากาศมากขึน้อย่างสมบูรณ์ตามเจตนารมณ์ของผู้คิดศาสตร์ด้านงาน  
มงังะดัง้เดมิ  
 
ขอบเขตของการวิจัย  

การวิจัยในครัง้นี ้มุ่งศึกษาตัวอักษรท่ีใช้ในงานมังงะปัจจุบัน ทัง้ในประเทศไทย และ
ประเทศญ่ีปุ่ น เพ่ือใช้ในการออกแบบตวัอกัษรท่ีใช้ในมงังะภาษาไทย และเพ่ือให้ความรู้รวมถึง
แนวทางส าหรับนกัเขียนการ์ตนูในประเทศไทย และผู้ท างานในสายอาชีพ ท่ีต้องการออกแบบและ
พฒันาตวัอกัษรส าหรับใช้ในงานมงังะ 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั  
การวิจยัในครัง้นี ้แบง่เป็น 3 กลุม่ คือ 
กลุ่มที่  1 ผู้ท างานในสายอาชีพท่ีเก่ียวกับการ์ตนูมงังะ ท่ีใช้ตวัอกัษรในการท างานเป็น

หลักหรือท่ีอยู่ในสาขาใกล้เคียง เช่น นักออกแบบตวัอักษร นักพิสูจน์อักษร ในประเทศไทย ท่ีมี
ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี จ านวน 10 คน เพ่ือสอบถามตวัอกัษรท่ีนิยมใช้ในมงังะไทย เพ่ือใช้
เป็นแนวทางออกแบบตวัอกัษร 

กลุ่มที่ 2 กลุม่ตวัอยา่งท่ีทดลองใช้เว็บไซต์ตวัอกัษรภาษาไทยส าหรับใช้ในงานมงังะ โดย
เป็นผู้ ท่ีท างานในสายการ์ตนู ท่ีมีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี จ านวน 3 คน เพ่ือสอบถามรูปแบบ
เว็บไซตข์องโปรแกรมตวัอกัษรภาษาไทยส าหรับใช้ในงานมงังะ เพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบ 

กลุ่มที่  3 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้เว็บไซต์ตวัอักษรภาษาไทยส าหรับใช้ในงานมังงะ เป็นผู้ ท่ี
ท างานในต าแหน่ง TYPO GRAPHIC DESIGN หรือผู้ ท่ีท างานในสายการ์ตูน เพ่ือวัดความพึง
พอใจของโปรแกรมตวัอักษรภาษาไทยส าหรับใช้ในงานมงังะ  ในประเทศไทยท่ีมีประสบการณ์
อยา่งน้อย 3 ปี  จ านวน 5 คน 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ  

1. มังงะ หมายถึง หนังสือ ส่ือสิ่งพิมพ์ขนาดเล็กท่ีถ่ายทอดภาพตามอารมณ์หรือ
จินตนาการของผู้ เขียนผ่านตัวการ์ตูน โดยมีการแบ่ง เร่ืองราวเป็นช่องๆ เรียงเนือ้หากันอย่าง
ตอ่เน่ือง และบางชอ่งมีตวัอกัษร ท่ีเป็นค า หรือประโยค ประกอบการบรรยายเนือ้หา หรือค าพดูของ
ตวัละคร 

2. ตวัอกัษรแสดงเสียง หมายถึง ตวัอกัษรท่ีแสดงเสียงของ สิ่งแวดล้อม บรรยากาศ เพ่ือ
เพิ่มมิต ิ และความสมจริงของเร่ืองราว 
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3. ชอ่งค า เส้นกรอบท่ีล้อมรอบค าพดูของตวัละคร โดยมีรูปแบบท่ีแตกตา่งกนัของช่องค า 
เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงอารมณ์ท่ีแตกตา่งของตวัละคร 

4. ช่องค าบรรยาย เป็นช่องกรอบส่ีเหล่ียม ท่ีช่วยเสริมรายละเอียดเพิ่มเติมเล็กน้อย ใน
เนือ้เร่ือง เพ่ือชว่ยบรรยายสถานการณ์ของเร่ืองราวในชว่งนัน้  
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 5 กรอบแนวความคิดในการวิจยั 

ท่ีมา: เขียนโดยผู้วิจยั 
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บทที่ 2  
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และได้น าเสนอตาม

หวัข้อ ตอ่ไปนี ้
1. ข้อมลูทัว่ไปของมงังะ 

1.1 ความหมายของมงังะ 
1.2 ประเภทของมงังะ 
1.3 ความหมายของชอ่งค าพดู 
1.4 ประเภทของชอ่งค าพดู 
1.5 การใช้ชอ่งค าพดูในมงังะ 

2. ข้อมลูทัว่ไปของตวัอกัษรญ่ีปุ่ น 
2.1 รูปแบบอกัษรภาษาญ่ีปุ่ น 
2.2 รูปแบบของตวัอกัษรส าหรับมงังะ 
2.3 อกัษรมงังะพืน้ฐานส าหรับแสดงอารมณ์ตา่งๆ ของตวัละคร 
3. ข้อมลูทัว่ไปของตวัอกัษรแสดงเสียง 
3.1 ความหมายของตวัอกัษรแสดงเสียง 
3.2 รูปแบบตา่งๆ ของตวัอกัษรแสดงเสียงในงานมงังะ 

3. วตัถปุระสงค์ในการใสต่วัอกัษรแสดงเสียง 
3.1 การใช้อกัษรแสดงเสียง 
3.2 ข้อมลูทัว่ไปของตวัอกัษร 
3.3 ความหมายของแบบอกัษร 
3.4 รูปแบบของตวัอกัษร 
3.5 ประเภทของแบบอกัษร 
3.6 รูปแบบตวัอกัษรไทย 
3.7 การเลือกใช้ตวัอกัษรในสิ่งพิมพ์ 
3.8 ทฤษฏีและหลกัการในการออกแบบตวัอกัษร 

4. ข้อมลูทัว่ไปของการออกแบบเว็บไซต์ 
4.1 เว็บไซต์ เว็บเพจและโฮมเพจ 



  9 

4.2 โปรแกรมส าคญัท่ีใช้สร้างเว็บ 
4.3 เนือ้หาท่ีควรมีในเว็บไซต์ 
4.4 การออกแบบเว็บเพจ 
4.5 การออกแบบเว็บไซต์ 

 
1. ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับมังงะ 

1.1 ความหมายของมงังะ 
ค าวา่ มงังะ แปลตรงตวัวา่ "ภาพตามอารมณ์" ถกูใช้อยา่งกว้างขวางเป็นครัง้แรกหลงัจาก

จิตรกรภาพพิมพ์แกะไม้ช่ือ “โฮะคไุซ” ตีพิมพ์หนงัสือช่ือ “โฮคไุซมงังะ” ในคริสต์ศตวรรษท่ี 19 โฮะคุ
ไซตัง้ช่ือชุดภาพลายเส้นท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของเขาว่า “มงังะ” แม้ว่าการออกแบบตวัละครใน
เบือ้งต้นจะมีหลายหวัข้อและวิธีในการวาด ด้วยลกัษณะการวาดภาพคนของโฮะคไุซท่ีมกัมีหน้าตา
บดูเบีย้ว ท าท่าโลดโผนนัน้ สร้างภาพให้เห็นว่า “มงังะ” มีความหมายเดียวกนักับภาพชวนขบขนั 
อย่างไรก็ตาม เม่ือเปรียบเทียบร่วมกับงานของศิลปินร่วมสมัยกับเขาอย่าง อุตะงะวะ คุนิโยชิ 
(Utagawa Kuniyoshi, ค.ศ. 1797-1861) ก็เป็นเคร่ืองยืนยนัวา่มงังะของโฮะคไุซไมไ่ด้เป็นภาพชวน
ขบขันไปเสียหมด นอกจากนี ้ญ่ีปุ่ นในช่วงคริสต์ทศวรรษท่ี 19 เป็นช่วงท่ีมีความสมดุลของงาน
ศิลปะ ท่ีอยู่ระหว่างความเรียบง่ายธรรมดากบัความหวือหวาสนกุสนาน การมีไว้เพ่ือศกึษากบัมีไว้
เพ่ือความบนัเทิง สิ่งนีเ้ป็นตวัการันตีความส าเร็จอนัยืนนานของโฮะคไุซ เน่ืองจากการ์ตนูญ่ีปุ่ นใน
ปัจจุบัน มีความคล้ายคลึงกับหนังสือ “โฮคุไซมังงะ” ทัง้ในแง่เนือ้หา ความน่าสนใจในการ
เคล่ือนไหวท่ีเห็นได้จากสายตา และการตีพิมพ์เผยแพร่ด้วยเทคโนโลยีการผลิตซ า้ท่ีทนัสมยั 

1.1.1 โฮะคไุซมงังะ 
ภาพชุดโฮะคไุซมงังะพิมพ์ด้วยแม่พิมพ์ไม้สามสี ได้แก่ สีด า สีเทา และสีเนือ้ออ่อน 

พิมพ์เผยแพร่ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1814-1878 เย็บเป็นรูปเล่ม 15 เล่ม มีจ านวนภาพมากถึง 4,000 ภาพ 
รวมทัง้สิน้มากกว่า 800 หน้า วลีท่ีขึน้ต้นก่อนช่ือหนงัสือเขียนว่า “เดน็ ชิน ไคซุ” (Denshin kaishu) 
แปลวา่ ถ่ายทอดจิตวิญญาณ เรียนรู้การค้าขาย ซึง่ชีใ้ห้เห็นถึงเจตนาแรกของศลิปินท่ีตัง้ใจน ามาใช้
เป็นส่ือการสอน ผลงานชิน้นีไ้ด้รับความนิยมอย่างมาก และตีพิมพ์อย่างต่อเน่ืองเป็นเวลาเกือบ
สามทศวรรษ หลงัจากท่ีโฮะคไุซเสียชีวิต ชดุหนงัสือ 15 เลม่ มีดงันี ้

เลม่ท่ี 1 เดือนหนึง่ ปี ค.ศ. 1814 พิมพ์โดยส านกัพิมพ์เอระคยุะ เมืองนาโกยา่ 
เลม่ท่ี 2 และ 3 เดือนส่ี ปี ค.ศ. 1816 พิมพ์โดยส านกัพิมพ์คะคมุะรุยะ เมืองเอโดะ 
เลม่ท่ี 4 และ 5 ฤดรู้อน ปี ค.ศ. 1817 พิมพ์โดยส านกัพิมพ์คะคมุะรุยะ เมืองเอโดะ 
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เลม่ท่ี 6 และ 7 เดือนหนึง่ ปี ค.ศ. 1818 พิมพ์โดยส านกัพิมพ์คะคมุะรุยะ เมืองเอโดะ 
เลม่ท่ี 8 เดือนหนึง่ ปี ค.ศ. 1819 พิมพ์โดยส านกัพิมพ์คะคมุะรุยะ เมืองเอโดะ 
เลม่ท่ี 9 และ 10 ฤดใูบไม้ผลิ ปี ค.ศ. 1819 พิมพ์โดยส านกัพิมพ์คะคมุะรุยะ เมืองเอโดะ 
เลม่ท่ี 11 ไมร่ะบวุนัท่ีพิมพ์ พิมพ์โดยส านกัพิมพ์เอระคยุะ เมืองนาโกยา่ 
เลม่ท่ี 12 เดือนหนึง่ ปี ค.ศ. 1834 พิมพ์โดยส านกัพิมพ์เอระคยุะ เมืองนาโกยา่ 
เล่มท่ี 13 ไม่ระบุวันท่ีพิมพ์ สันนิษฐานว่าเป็นฤดูใบไม้ร่วง ปี ค.ศ. 1849 พิมพ์โดย

ส านกัพิมพ์เอระคยุะ เมืองนาโกยา่ 
เลม่ท่ี 14 ไมร่ะบวุนัท่ีพิมพ์ พิมพ์โดยส านกัพิมพ์เอระคยุะ เมืองนาโกยา่ 
เลม่ท่ี 15 เดือนเก้า ปี ค.ศ. 1878 พิมพ์โดยส านกัพิมพ์เอระคยุะ เมืองนาโกยา่ 
แรกเร่ิมชดุหนงัสือถกูก าหนดไว้เพียง 10 เลม่ แตเ่น่ืองจากความนิยมท่ีเกินขาดหนงัสือชดุ

โฮะคไุซมงังะจึงได้รับการตีพิมพ์เพิ่มจากท่ีก าหนดไว้ ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 19 โฮะคไุซมงั
งะ ได้รับความนิยมมากขึน้ จนเป็นท่ีรู้จักของชาวยุโรป พวกเขาหลงใหลภาพแสดงแทนเหล่านี  ้
เพราะช่วยให้พวกเขาได้เรียนรู้ถึงชีวิตความเป็นอยู่ในแดนญ่ีปุ่ นอันห่างไกลได้ ความต่ืนตวัของ
กระแสนีเ้กิดขึน้จากความล้มเหลวในการจดัประเภทสารานกุรมภาพดงักล่าว และอีกประการหนึง่
คือความหลงเช่ือวา่สิ่งนีคื้อ “ตะวนัออก” ผลก็คือ โฮะคไุซมงังะแพร่กระจายนอกญ่ีปุ่ นภายใต้ช่ือว่า 
“ภาพร่างท่ีไมมี่แบบแผน” (Random Sketches) (Iwakiri, 2017, August 17)  

1.1.2 ค าวา่ “มงังะ” 
ค าว่า “มังงะ” ท่ีน ามาใช้ในท่ีน่ีเป็นพหูพจน์ เขียนด้วยตัวคันจิ  漫 มัง แปลว่า 

หลากหลาย ไม่มีแบบแผน กระจดักระจายไร้ทิศทาง ตามอ าเภอใจ ส่วนตวั 画กะ แปลว่า ภาพ
ลายเส้น ภาพวาด เม่ือมงังะเผยแพร่ครัง้แรกในต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 19 มงังะถกูน ามาใช้กบัประเภท
ของภาพลายเส้นตา่งๆ หรือแคตาล็อกลวดลาย หรือภาพวาดท่ีเป็นเชิงตลกขบขนัท่ีเรียกว่า “กิกะ” 
(Giga) เป็นภาพประเภทหนึ่งในหมวดหมู่ภาพอคุิโยะเอะท่ีมีเอกลกัษณ์ชดัเจน กระแสกกิกะหลงัปี 
ค.ศ. 1842 ได้รับความนิยมขึน้ เม่ือรัฐบาลเร่ิมมีข้อจ ากดัเก่ียวกับภาพพิมพ์ในหวัข้อภาพสาวงสม 
ภาพดารานกัแสดง รวมไปถึงภาพเชิงอีโรติก ภาพชดุปลาทองของคนุิโยชิ ก็ได้สร้างสรรค์ขึน้ในยุต
นัน้ แม้วา่จะไมใ่ชก่ารตอบโต้กบัการปฏิรูปนีโ้ดยตรง (Iwakiri, 2017, August 17) 

น้อยครัง้มากท่ีคนจากชนชัน้ปกครองจะกลายมาเป็นตวัตลกในงานศิลปะ ข้อยกเว้น
หนึ่งในนัน้คือ ภาพขนาดเต็มหน้ากระดาษจากโฮะคไุซมงังะ เล่มท่ี 12 เป็นภาพซามูไรก าลังยืน
ปัสสาวะ ขณะท่ีคนรับใช้ยืนเฝ้าเขาอย่างนอบน้อม เนือ้ของภาพล้อเลียนเหล่าผู้ทรงอิทธิผลทาง
การเมือง ศิลปินไม่ได้ส่ือออกมาโดยตรง แต่แอบแทรกให้ส่ืออกมาผ่านเร่ืองราวท่ีคุ้นเคย เช่น 
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ผลงานของ คนุิโยชิ ภาพ “อรุะชิมะ ทาโร เปิดกลอ่งสมบตัิ” ซึง่มีเร่ืองราวมาจากต านานพืน้บ้านของ
ญ่ีปุ่ น ชาวประมงผู้ มีนามว่า อุระชิมะ ทาโร ช่วยชีวิตเต่าตัวหนึ่งไว้ จึงได้รับเชิญให้ไปเท่ียว
พระราชวงัใต้สมุทร เขาได้รับกล่องปริศนามาเป็นท่ีระลึก เม่ือเขาเปิดกล่องตอนท่ีเขากลับมาถึง
บ้าน หนุม่ชาวประมงก็กลายร่างเป็นคนชราในทนัใด ในภาพพิมพ์ของคนุิโยชิ ต านานเร่ืองนีผ้สมไป
กบัยอดวรรณคดีจีนเร่ือง “ซุยโคเดน็” (Miyamoto, 2017, August 17) ซึง่เป็นเร่ืองราวเก่ียวกบั 108 
วิญญาณร้ายท่ีได้รับการปลดปล่อยหลงัถูกจบัเป็นเชลยโดยเต่าตวัหนึ่ง แต่แทนท่ีในภาพจะเป็น
วิญญาณแก่ๆ หน้าตาชัว่ร้าย กลบัเป็นวิญญาณฝ่ายดีโผล่ออกมาจากกล่อง ด้วยวิวฒันาการของ
หนงัสือพิมพ์สมยัใหมร่าว ค.ศ. 1900 จ านวนมงังะท่ีมากขึน้ก็สอดคล้องไปกบัคณุภาพของภาพเชิง
เสียดสีท่ีดีขึน้ตามไปด้วย (Miyamoto, 2017, August 17) ดงัตวัอย่างท่ีกล่าวมาข้างต้น แสดงให้
เห็นวา่ หนงัสือเชิงเสียดสีสมยัใหมเ่ลม่แรก ไมไ่ด้ตีพิมพ์โดยชาวยโุรป แตเ่ป็นชาวญ่ีปุ่ น  

ศตวรรษท่ี 20 ค าว่า “มังงะ” หมายถึง การ์ตูน ภาพการ์ตูนล้อเลียน การ์ตูนช่อง 
(Koma manga) หรือแม้แต่ภาพเล่าเร่ืองท่ีพิมพ์ลงในนิตยสารมงังะ นบัตัง้แต่ทศตวรรษท่ี 1960 
เป็นต้นมา เร่ืองเล่าเหล่านีเ้หมารวมเรียกว่า มังงะ マンガ  ซึ่งเขียนด้วยตัวอักษรคะตะกะนะ 
ปัจจบุนั ค าว่า มงังะยงัใช้ในวงการภาพยนตร์แอนิเมชัน่ และนอกประเทศญ่ีปุ่ น ค าว่า “มงังะ” ส่ือ
ถึงนวนิยายในรูปแบบการ์ตนูท่ีรวมเอาภาพและค าพูดท่ีเป็นตวัหนงัสือ โดยใช้บอลลูนค าพูด รูป
สญัลกัษณ์ (Pictogram) เส้นดดัแปลงและรูปแบบตวัอกัษร รวมถึงกราฟิกแสดงเสียงประกอบค า
จ ากดัความ  
 

1.2 ประเภทของมงังะ 
มงังะในปัจจบุนั สามารถแบง่แยกยอ่ยออกมาได้ดงันี ้

(1) แยกตามเพศของผู้อา่น 
(2) แยกตามลกัษณะของเนือ้เร่ือง 
1.2.1 มงังะท่ีแยกตามเพศของผู้อา่น  

แบง่เป็น 2 ประเภทด้วยกนั คือ (1) มงังะผู้ชาย และ (2) มงังะผู้หญิง 
(1) มงังะผู้ชาย ลกัษณะมงังะของผู้ชายจะมีความหลากหลาย ลายเส้นจะดหูนกัแน่น 

และดมูัน่คงมากกว่ามงังะผู้หญิง การเล่าเร่ืองจะเข้าใจง่าย และแสดงความหมายในเชิงรูปธรรม
มากกว่านามธรรม เนือ้หาของมงังะผู้ชายส่วนใหญ่จะเป็นประเภทแอคชัน่ ตลก ตวัเดินเร่ืองมกัจะ
เป็นผู้ ชาย การเล่าเร่ืองจะไม่ค่อยมีการพรรณนาลักษณะของตัวละคร การแต่งตวัส่วนใหญ่จะ
ออกมาในลกัษณะอ้างอิงตามความเป็นจริง ไมด่พูลิว้เทา่มงังะผู้หญิง (ชว่งชวูงศ์, 2546) 
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ภาพประกอบ 6 มงังะผู้ชาย เร่ือง Berserk เลม่ท่ี 16 
ท่ีมา: http://www.mangareader.net/berserk/16/11 

 
(2) มงังะผู้หญิง ลกัษณะของมงังะจะแสดงถึงความอ่อนหวาน มีลายเส้นท่ีบางและดู

พลิว้ มงังะผู้หญิงส่วนใหญ่จะจะมีเนือ้หาโรแมนติก รักๆ ใคร่ๆ ไม่ก็มีเนือ้หาแฟนตาซีท่ีเน้นความ
สวยงามของเคร่ืองแตง่กาย ตวัเดนิเร่ืองสว่นใหญ่จะเป็นผู้หญิง การเลา่เร่ืองมีการพรรณนา เพ้อฝัน 
และมีการส่ือความหมายในเชิงนามธรรม มงังะผู้หญิงมีความเดน่ชดัในเร่ืองความสวยงามและดดีู 
ตวัละครส่วนใหญ่จะวาดออกมาดหูล่อดสูวยและหน้าหวานเป็นหลกั เสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กายก็เป็น
จดุหนึง่ท่ีเดน่ชดัไมอ้่างอิงหลกัความเป็นจริง แตจ่ะเน้นความสวยงามของชดุมากกวา่ 
 
 

 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบ 7 มงังะผู้หญิง เร่ือง Sailor Moon เลม่ท่ี 4 

ท่ีมา: http://www.mangareader.net/bishoujo-senshi-sailor-moon/4/20 

http://www.mangareader.net/berserk/16/11
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1.2.2 มงังะแยกตามประเภทของเนือ้เร่ือง 
ประเภทของมงังะถ้าแบง่ออกเป็นตามลกัษณะของเนือ้เร่ือง และ รูปแบบโดยรวมของ

ตวัละครในการด าเนินเร่ือง สามารถแบง่ออก ได้ทัง้หมด 17 ประเภท ดงันี ้
(1) ประเภทสงคราม (Battle) เนือ้เร่ืองเน้นไปท่ีการประหตัประหารและท าสงคราม

ตอ่กนัหรือด าเนินเร่ืองอยูใ่นภาวะสงครามมงังะประเภทนี ้อาทิเร่ือง ลาสต์ เอ็กไซล์ เป็นต้น 
(2) ประเภทแอคชัน่ (Action) เน้นการต่อสู้  และการแสดงท่าทาง เป็นประเภทท่ีฮิต

ท่ีสุดในปัจจุบนั ส่วนใหญ่จะอยู่ในมงังะผู้ชาย เช่น ดราก้อนบอล, Berserk, One piece เน้นการ
แสดงทา่ทางเป็นหลกั ไมว่า่จะเป็นทา่ปลอ่ยพลงั หรือ รูปแบบการด าเนินเร่ือง  

(3) ประเภทผจญภัย (Adventure) ด าเนินเร่ืองด้วยการเดินทางไปยงัสถานท่ีต่างๆ 
ของตวัละคร และพบเจอสิ่งแปลกใหมเ่ร่ือยๆ พร้อมกบัแสดงการพฒันาของตวัละครด้วย 

(4) ประเภทแฟนตาซี (Fantasy) ในความหมายคือ มงังะท่ีมีการออกแบบอย่างอิสระ 
ไมจ่ ากดัยคุสมยั ไมจ่ ากดัดีไซน์ และไมค่อ่ยยดึติดกบัปัจจยัอะไรนกั แตเ่ม่ือพดูถึงการ์ตนูประเภทนี ้
แล้ว สว่นใหญ่จะนกึถึงประเภทท่ีมี เจ้าชาย เจ้าหญิง ปีศาจ พอ่มด นกัรบ จดุเดน่ของมงังะประเภท
แฟนตาซีคือ การออกแบบตวัละคร เพราะมันไม่มีข้อจ ากัดใดๆ ในการออกแบบ จึงท าให้มังงะ
ประเภทนี ้มกัพบได้ทัง้ในมงังะผู้ชาย และมงังะผู้หญิง 

(5) ประเภทวิทยาศาสตร์ (Sci-fi) เป็นการ์ตูนท่ีกล่าวถึงเทคโนโลยีของโลก และ 
มนษุย์ เนือ้เร่ืองสว่นใหญ่จะวาดถึงรูปแบบของโลกอนาคต การออกแบบดีไซน์มงังะประเภทนีจ้ะมี
ความเป็นแฟนตาซีสงูพอสมควร แตท่กุอย่างนัน้ ต้องมีพืน้ฐานของค าว่า “ล า้ยคุ” และ “ทนัสมยั” 
เท่านัน้ นอกจากนี ้มงังะตระกลูหุ่นยนต์ตา่งๆ เช่น Gundam, Evagelian, ก็รวมอยู่ในประเภทนีไ้ด้
เชน่กนั 

(6) ประเภทโรแมนตกิ (Romantic) เป็นประเภทมงังะท่ีพบได้มากในมงังะผู้หญิง เป็น
เร่ืองราวท่ีเน้นเนือ้หาเก่ียวกับความรัก เนือ้เร่ืองส่วนใหญ่ดหูวานซึง้ ชวนฝัน มีการใช้ค าพรรณนา
ประกอบบอ่ย เป็นประเภทท่ีสามารถร่วมได้กบัมงังะทกุประเภท แตส่ว่นใหญ่มกัจะร่วมกบัประเภท 
comedy จงึจะเหมาะสมมากท่ีสดุ 

(7) ประเภทสืบสวน (Detective) เนือ้เร่ืองเก่ียวกบัการสืบสวนหาต้นตอและผู้ ร้ายใน
คดีตลอดจนเหตกุารณ์ร้ายตา่งๆ มงังะประเภทนี ้อาทิเร่ือง ยอดนกัสืบจิ๋วโคนนั เป็นต้น 

(8) ประเภทกีฬา (Sports) เป็นมงังะประเภทแข่งขนั โดยยึดกีฬาประเภทใดประเภท
หนึง่ ในการด าเนินเร่ือง เชน่  ซบึาสะ, เจ้าหนสูิงห์นกัเตะ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B9%8B%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99
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(9) ประเภทสยองขวญั (Horror) มงังะท่ีเอย่ถึงเร่ืองราวสยองขวญัตา่งๆ อาจเป็นเร่ือง
เก่ียวกบัวิญญาณ ปีศาจ หรือ ประสบการณ์เฉียดความตาย มงังะประเภทนีส้่วนใหญ่จะมีภาพสี
ทมึๆ ดนูา่กลวั แตม่งังะหลายๆ เร่ือง ก็ใสค่วามเป็นแฟนาซีเข้าไปด้วย 

(10) ประเภทเพ่ือการศึกษา (Education) เป็นมงังะท่ีมีจดุประสงค์ในการสอนสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง ส่วนใหญ่จะเป็นประเภทความรู้ ประเภทความรู้รอบตวั หรือหลกัสูตรเด็กประถม การใช้
ภาพส่วนใหญ่จะเป็นภาพท่ีดเูรียบง่าย น่าสนใจ และเหมาะส าหรับเด็ก เป็นประเภทท่ีมกัจะถกูจดั
อยู่ในกลุ่มหนังสือส่ือการศึกษา และมักไม่ค่อยวางขายรวมกับมังงะคอมมมิกส์ทั่วไป มักจะ
วางขายในหมวดหนงัสือการศกึษาส าหรับเดก็มากกวา่ 

(11) ประเภทประวตัิศาสตร์ (Period) เร่ืองราวในเร่ืองจะเอามาจากประวัติศาสตร์ 
เชน่ ประวตัศิาสตร์การเมือง หรือ ประวตับิคุคลส าคญั ซึง่มงังะประเภทนี ้จะท าให้คนอา่นสามารถ
เข้าใจเนือ้หาในประวตัิศาสตร์ได้ง่ายกว่าการอ่านจากตวัหนงัสือ การเล่าเร่ืองในมงังะประเภทนี ้
มกัจะด าเนินเร่ืองไมย่าวนกั สว่นใหญ่จะเน้นแตเ่หตกุารณ์ส าคญั ถือวา่เป็นมงังะเพื่อการศกึษาก็ได้ 

(12) ประเภทท าอาหาร (Cook) เป็นประเภทท่ีเพิ่งมีมาไม่นาน เนือ้เร่ืองแข่งกัน
ท าอาหาร พร้อมกบับรรยายรายละเอียดของวตัถดุิบและส่วนผสมตา่งๆ ส่วนใหญ่มงังะประเภทนี ้
มกัจะใสค่วามเป็นมงังะแอคชัน่เข้าไปด้วย เชน่ ยอดกุ๊กแดนมงักร, จอมโหดกระทะเหล็ก 

(13) ประเภทตลก (Comedy) เป็นมงังะประเภทท่ีแทรกมุขตลกอยู่ตลอดเวลา การ
ด าเนินเร่ืองเป็นแบบสบายๆ อ่านง่ายๆ มงังะตลกอาจแยกย่อยเป็นมงังะประเภทตลกร้าย หรือ 
Blackcomedy ซึง่มงังะประเภทนีม้กัใช้มขุหยาบโลน หรือ เลน่กบัเร่ืองลามกทะลึง่ตงึตงั 

(14) ประเภทชีวิตจริง (Realistic) เป็นการจ าลองแบบชีวิตจริงของมนุษย์มาด าเนิน
เร่ือง จดุเดน่ของมงังะประเภทนีคื้อ ทกุสิ่ง ทัง้ตวัละคร ฉากเร่ืองราว มีพืน้ฐานมาจากชีวิตจริงทัง้นัน้ 
อาจจะน าเร่ืองมาจากชีวิตจริง หรือ จะแตง่ขึน้มาเองก็ได้ โดยเร่ืองทัง้หมดนัน้ จะต้องมีพืน้ฐานมา
จากชีวิตจริงเป็นสว่นใหญ่ 

(15) ประเภทประเภทชีวิต (Drama) เป็นมงังะท่ีมีเนือ้หาซีเรียส เร่ืองราวเป็นการเล่า
เร่ือง ชีวิตหรือความสัมพันธ์กับบุคคล เนือ้หาส่วนใหญ่จะออกเป็นเศร้ารันทด ไม่ก็เครียด แต่
ประเภทนีค้วามนา่ตดิตามก็จะมีอยูส่งู ด้วยเนือ้หาท่ีเข้มข้น และดจูริงจงัจนนา่ตดิตามนัน่เอง 

(16) ประเภทลามก (Hentai) เป็นมงังะประเภทใต้ดิน หรือมงังะเฉพาะกลุ่ม เนือ้หา
ทัง้หมดจะเป็นเร่ืองราวเก่ียวกับ Sex มีฉากอย่างว่าโจ๋งคร่ึม ปัจจุบนั มงังะประเภทนี ้บางครัง้ก็มี
ตีพิมพ์ออกมาขายตามท้องตลาดทัว่ไปมากขึน้ แตมี่การเซ็นเซอร์และลดฉากโจง๋คร่ึมลง 
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(17) ประเภทความรักระหว่างผู้ชายด้วยกัน (Boys love) เป็นมงังะแนวใหม่ท่ีส่วน
ใหญ่นกัเขียนมงังะผู้หญิงมกัจะเขียนกนั เป็นมงังะประเภทหนึ่งท่ีมาแรงในปัจจบุนั บางเร่ืองดงัจน
ถูกท าเป็นอนิเมชัน่เลยก็มี เนือ้หาของมงังะประเภทนี ้จะเป็นการน าเสนอความสมัพนัธ์ความรัก
ระหว่าง ผู้ชายกบัผู้ชาย การด าเนินเร่ืองคล้ายๆ กบัประเภทโรแมนติกธรรมดา แตเ่ปล่ียนเพศหญิง
เป็นผู้ ชายเท่านัน้ มีหลายเร่ืองท่ีมีฉากติดเรท ซึ่งดูจากเหตุผลแล้ว มังงะแนวนีจ้ะตรงข้ามกับ
ประเภทลามก โดยจะสนองความต้องการสว่นลกึของผู้หญิงนัน่เอง (ชว่งชวูงศ์, 2546)  

 
1.3 ความหมายของชอ่งค า 
ช่องค า หรือ บอลลนูค าพดู เกิดขึน้ครัง้แรกในส่ือสิ่งพิมพ์ช่วงต้นทศตวรรษท่ี 19 มกัจะใช้

ใส่เพ่ือแสดงค าพดู ความคิด ความฝันตา่งๆ ท่ีเป็นบทร้อยแก้ว มีลกัษณะเป็นเส้นกรอบท่ีล้อมรอบ
ข้อความเอาไว้ รูปแบบท่ีแตกต่างกันของช่องค า สะท้อนให้เห็นถึงอารมณ์ท่ีแตกต่างกันของตวั
ละคร (Club, 2555 ) 

ช่องค า คือบทสนทนาท่ีตัวละครต้องการถ่ายทอด มีหลากหลายรูปแบบขึน้อยู่กับ
สถานการณ์ของบทสนทนา (Tsukamasa, 2549) 
 

1.4 ประเภทของชอ่งค าพดู 
ชอ่งค าพดู เส้นกรอบท่ีล้อมรอบค าพดูเอาไว้ รูปแบบท่ีแตกตา่งกนัของช่องค าพดู สะท้อน

ให้เห็นถึงอารมณ์ท่ีแตกต่างกันของตวัละคร หรือใช้เพ่ือช่วยเล่ารายละเอียดของเนือ้เร่ือง ดงันัน้ 
ชอ่งค าพดูจงึมีหลายรูปแบบ ซึง่จะถกูปรับเปล่ียนไปตามอารมณ์ของตวัละคร มีรูปแบบดงันี ้

 
 
 

 
 

 
 
 

ภาพประกอบ 8 ประเภทของชอ่งค าพดู 

ท่ีมา: Drawing Comic โดย C.C Clud 2556 
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(1) ช่องค าพูดเล่าเร่ือง ช่องค าท่ีไว้ใช้บรรยายสถานการณ์ในปัจจบุนัของเนือ้เร่ือง 
เป็นสว่นท่ีคอ่ยในเนือ้หารายละเอียดของเนือ้หาในมงังะ 

(2) ช่องค าพูดมีการเคล่ือนไหวในใจ มีอีกช่ือคือ ชอ่งความคิด เป็นชอ่งค าท่ีแสดง
ความคดิในใจของตวัละคร 

(3) ช่องค าพูดกระวนกระวาย ช่องค าพูดแบบนีม้กัจะใช้ในการแสดงน า้เสียงต่ืน
กลวัหรือสัน่ไหว ต่ืนเต้น 

(4) ช่องค าพูดเสียงกร๊ีด  คือ “ช่องตะโกน” ใช้แสดงได้หลากหลายอารมณ์ แตเ่น้น
เป็นเสียงหนกั เส้นของชอ่งตะโกนมกัจะมีน า้หนกั หนกัเบาชดัเจน และไมมี่หางชีไ้ปยงัผู้พดูตายตวั 

(5) ช่องค าพูดหวนนึกถึงความหลัง ใช้เม่ือตวัละครตวัใดตวัหนึ่งในเร่ือง นึกถึง
ความหลงัหรืออดีตท่ีผา่นมาแล้ว ซึง่สว่นใหญ่จะเป็นเร่ืองท่ีลกึซึง้จนมีผลมาถึงปัจจบุนั 

(6) ช่องค าพูดกระจายเสียง ชอ่งค าพดูแบบนีม้กัจะใช้ในการแสดงน า้เสียงท่ีเรียบๆ 
ไร้อารมณ์หรือเสียงแบบทางการ บรรยายเหตกุารณ์รายละเอียดเพิ่มเติมของเร่ือง หรือใช้ในการ
แสดงเสียงของเทคโนโลยี เชน่ เสียงของการประกาศผา่นทางวิทยหุรือโทรทศัน์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 9 การใช้ช่องค าพดูร่วมกบัอารมณ์ของตวัละคร 
ท่ีมา: Drawing Comic 1 โดย C.C Clud 2556 
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จากภาพประกอบท่ี 8 กรอบค าพดูท่ีแตกตา่งกนั แสดงถึงอารมณ์ในใจท่ีแตกตา่งกนัของ
ตวัละคร ภาพท่ี1 มมุบนซ้าย กรอบค าพดูในใจบวกกบัสีหน้าท่ียิม้เล็กน้อย แสดงถึงความรู้สึกท่ีมี
ความหวงัหรือส่งความปรารถนาดี ภาพท่ี 2 มุมบนขวา กรอบค าพูดท่ีแข็งท่ือบวกกับสีหน้าโกรธ 
แสดงถึงความรู้สึกต่อว่าอยู่ในใจ อาจจะก าลังพูดต าหนิติเตียนอยู่ ภาพท่ี 3 มุมล่างซ้าย กรอบ
ค าพูดรูปวงรีกับสีหน้ายิม้แย้ม พบเห็นได้ทัว่ไป แสดงถึงอารมณ์ท่ีสงบของตวัละคร ภาพท่ี 4 มุม
ล่างขวา สีหน้าสะเทือนอารมณ์ของตัวละครกับกรอบค าพูดแบบเสียงกร๊ีด แสดงถึงอารมณ์ท่ี
ควบคมุไมไ่ด้ของตวัละคร (Club, 2555 ) 

1.5 การใช้ชอ่งค าพดูในมงังะ 
ต าแหนง่การวางของชอ่งค าในมงังะ แม้วา่จะไมใ่ชส่ิ่งท่ีนา่ต่ืนเต้นในการสร้างมงังะ แตน่กั

วาดท่ีมีไหวพริบดีจะสนใจพิจารณาต าแหน่งในการวางช่องค าพดูรอบๆ ภาพเป็นอย่างดี เพราะไม่
มีอะไรท่ีจะท าให้ผู้อ่านเลิกสนใจเนือ้หาของเร่ืองมากไปกว่าความสบัสนของล าดบัค าพดูในเนือ้หา
อีกแล้ว (Crilley, 2559) 

1.5.1 การเปล่ียนจากชอ่งค าพดูขนาดใหญ่เป็นช่องค าพดูย่อยๆ 
การแบง่ยอ่หน้าข้อความจากยอ่หน้าใหญ่ๆ ให้แยกยอ่ยเป็นประโยคเล็ก เพ่ือให้ผู้อา่น

รับรู้ได้ถึงอาการหยดุชะงกัชัว่คราวระหว่างการพดู  
 

 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 10 ภาพแสดงการเปล่ียนชอ่งค าพดูขนาดใหญ่เป็นชอ่งค าพดูยอ่ยๆ 

ท่ีมา: หนงัสือ Mastering Manga โดย Mark Crilley 2559 
 

1.5.2 การวางต าแหนง่ของชอ่งค าพดู 
ช่องค าพดูเป็นอีกส่วนประกอบหนึ่งท่ีช่วยเรียงล าดบัการอ่านเร่ืองราว ดงันัน้การวาง

ต าแหน่งของช่องค าควรแสดงให้เห็นถึงความต่อเน่ืองกัน ซึ่งก่อนวางช่องค าพูด ผู้ วาดควรมอง
รายละเอียดภาพรวมของภาพให้ครอบคลุมเพ่ือไม่ให้ผู้ อ่านเกิดความสับสนของเร่ืองราวได้ เช่น 
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ตวัอยา่งจากภาพประกอบท่ี 6 จะเห็นวา่ ภาพด้านซ้ายการวางชอ่งค าพดู แบบกระจดักระจาย โดย
ไม่ได้วางแผนการเรียงล าดบัภาพท าให้เกิดความสบัสนได้ว่าควรจะเร่ิมอ่านจากข้อความไหนก่อน 
ซึ่งแตกต่างจากภาพด้านขวา ผู้อ่านจะสามารถอ่านได้อย่างกระจ่างแจ้ง เพราะสายตาจะเคล่ือน
จากข้อความหนึ่งไปสู่อีกข้อความหนึ่งได้อย่างเป็นธรรมชาติ จากบนลงล่างตามแนวโค้งของช่อง
ค าพดู (Crilley, 2559) 

การวางชอ่งค าพดูท่ีดี ผู้วาดควรค านงึถึงหนงัสือมงังะของต้นฉบบัญ่ีปุ่ นท่ียึดหลกัการ
อ่านจากขวาไปซ้าย ซึ่งในปัจจุบนัมงังะท่ีถูกตีพิมพ์เป็นภาษาไทยก็ท าออกมาในรูปแบบเดียวกนั 
ดงันัน้การวางของชอ่งค าพดู ผู้วาดควรยดึด้านขวาของช่องภาพเป็นจดุโฟกสัแรก และเรียงตอ่เน่ือง
มาเร่ือยๆ เพ่ือไม่ให้ผู้อ่านเกิดความบัสน และเส้นโยงของช่องค าพูดไม่ควรซ้อนทบักันดงัตวัอย่าง
ภาพประกอบท่ี 11 
 

  
  

 
 
 

 

ภาพประกอบ 11 ภาพแสดงวางของชอ่งค าพดู 
ท่ีมา: หนงัสือ Mastering Manga โดย Mark Crilley 2559  

 
 

 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 12 ภาพแสดงการอ่านจากขวาไปซ้ายและการใช้เส้นโย้งของชอ่งค าพดู 
ท่ีมา: http://shincomi.webshogakukan.com/school/2006/09/1_4.html#  
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1.5.3 การแบง่ค าพดูของตวัละครด้วยชอ่งค าพดู 
ในเนือ้เร่ืองบางส่วนหากค าพดูท่ีตวัละครถ่ายทอดออกมานัน้ มีเนือ้หาท่ีมากเกินไป 

แตเ่ป็น สว่นส าคญัของเนือ้เร่ือง ซึง่รูปแบบนีอ้าจไปท าลายความสวยงามโดยรวมของภาพ และบด
บงัตวัละคร  ผู้พดูในเนือ้หาได้ ดงันัน้ การแบง่ช่องค าพดูให้เป็นสองอนั จึงเป็นอีกเทคนิคหนึ่งท่ีนกั
วาดส่วนใหญ่เลือกใช้ เพราะนอกจากจะช่วยท าให้ภาพโดยรวมเข้าใจง่ายขึน้ ยงัช่วยส่งเสริมตวั
ละครผู้พดูอีกด้วย (Tsukamasa, 2549) 
 

 
  

 
 

 
 

ภาพประกอบ 13 การแบง่ค าพดูของตวัละครด้วยช่องค าพดู 

ท่ีมา: http://shincomi.webshogakukan.com/school/2006/09/1_4.html# 
 

จากภาพประกอบท่ี 13 กรอบค าพดูท่ีแตกตา่งกนั แสดงถึงอารมณ์ในใจท่ีแตกตา่งกนั
ของตวัละคร ภาพท่ี1 มมุบนซ้าย กรอบค าพดูในใจบวกกบัสีหน้าท่ียิม้เล็กน้อย แสดงถึงความรู้สกึท่ี
มีความหวงัหรือส่งความปรารถนาดี ภาพท่ี 2 มมุบนขวา กรอบค าพดูท่ีแข็งท่ือบวกกบัสีหน้าโกรธ 
แสดงถึงความรู้สึกต่อว่าอยู่ในใจ อาจจะก าลังพูดต าหนิติเตียนอยู่ ภาพท่ี 3 มุมล่างซ้าย กรอบ
ค าพูดรูปวงรีกับสีหน้ายิม้แย้ม พบเห็นได้ทัว่ไป แสดงถึงอารมณ์ท่ีสงบของตวัละคร ภาพท่ี 4 มุม
ล่างขวา สีหน้าสะเทือนอารมณ์ของตัวละครกับกรอบค าพูดแบบเสียงกร๊ีด แสดงถึงอารมณ์ท่ี
ควบคมุไมไ่ด้ของตวัละคร 

 
2. ข้อมูลท่ัวไปของตัวอักษรญ่ีปุ่น 

2.1 รูปแบบอกัษรภาษาญ่ีปุ่ น 
ภาษาญ่ีปุ่ นสมัยก่อนนัน้ยังไม่มีตัวอักษร ด้วยเหตุนี ้ เม่ือคันจิท่ีถูกใช้เป็นภาษาจีน 

ถ่ายทอดเข้ามาในญ่ีปุ่ น จึงถูกน ามาปรับใช้ให้เหมาะกับภาษาญ่ีปุ่ น แต่คนัจิมีความซับซ้อนจึง
เขียนยาก ดงันัน้ จึงได้มีการย่อตวัคนัจิ ผลลพัธ์นัน้คือ สิ่งท่ีถือก าเนิดขึน้มาคือตวัอกัษรท่ีท าให้ง่าย
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ขึน้เป็นเอกลกัษณ์ของญ่ีปุ่ น ซึ่งเรียกว่า”มนัโยงานะ” เพราะถกูใช้บ่อยใน”มนัโยช”ู ซึ่งเป็นหนงัสือ
รวมบทกลอนญ่ีปุ่ นท่ีจัดท าเสร็จในปี795 จึงถูกเรียกเป็นช่ือนี ้ดงันัน้มันโยงานะจึงเป็นสิ่งท่ีมีมา
ตัง้แตส่มยัก่อนแล้ว มนัโยงานะนีจ้งึพฒันาด้วยเปา้หมาย 2 สิ่ง ในสมยัเฮอนั ปี 795 - 1185 

ศาสนาพุทธของญ่ีปุ่ นถ่ายทอดมาจากประเทศจีน เพราะเหตุนี ้คมัภีร์ศาสนาพุทธจึง
เขียนด้วยคนัจิ บรรดาพระสงฆ์ของญ่ีปุ่ นจะใช้มนัโยงานะ ในการอ่านพระสูตรศาสนาพุทธซึ่งถกู
เขียนขึน้ด้วยคนัจิท่ีเข้ามาจากประเทศจีน ซึง่ก็ได้ถกูขดัเกลาจนกลายเป็น “คาตาคานะ” ในปัจจบุนั
นี ้“คาตาคานะ” เป็นตวัอกัษรมีคณุคา่อย่างมาก เพ่ือใช้ในการอา่นคมัภีร์ 

ในอีกด้านหนึ่ง “ฮิรางานะ” จะถูกใช้ในหนังสือส่วนตัวของพวกขุนนาง หรือหนังสือท่ี
ผู้หญิงเขียน เหล่าขนุนางจะใช้คนัจิส าหรับหนงัสือท่ีเป็นทางการ และใช้ “ฮิรางานะ” ส าหรับกลอน
วะคะและบนัทึก “โทสะนิกขิ” ซึ่งเขียนโดยผู้หญิง และ เกนจิ โมโนกาตาริ ของ มุราซากิชิ คิบุ ก็
เขียนด้วย”ฮิรางานะ”  ด้วยเหตนีุ ้ดเูหมือนว่า “ฮิรางานะ” ในสมยันัน้ จึงถูกเรียกว่า “อนนะเดะ” 
(ตวัอกัษรท่ีผู้หญิงเขียน) ลกัษณะเดน่ของ”ฮิรางานะ” การหวดัรูปร่าง เพ่ือในการเขียนตวัอกัษรให้
รวดเร็ว เหมือนกบัการเขียนประโยคในภาษาองักฤษ “ฮิรางานะ” ได้รับการประเมินว่าเป็นตวัอกัษร
ท่ีเหมาะในการแสดงออกถึงภาษาญ่ีปุ่ น และยงัถกูใช้ในประโยคท่ีเป็นทางการอีกด้วย นอกจากนี ้
จากการท่ีถกูใช้ในกลอนวะคะและนวนิยาย จึงให้บรรยากาศของความเป็นศิลปะควบคูก่นัไปด้วย 
คนญ่ีปุ่ นจะมีความรู้สึกว่าการน ารูปร่างท่ีเขียนหวดักับคนัจิมารวมกันนัน้มีความงดงามมาก ด้วย
เหตนีุ ้การจะสามารถเขียนงานเขียนฮิรางานะและคนัจิอย่างสวยสดงดงามได้นัน้  จ าเป็นท่ีจะต้อง
เป็นขนุนางและซามไูร นอกจากนี ้นกัเขียนตวัอกัษรด้วยพูก่นัก็จะสร้างสรรค์ผลงานในฐานะผลงาน
ศิลปะตามด้วยความพึงพอใจ  “ฮิรางานะ” ส าหรับคนญ่ีปุ่ นแล้วถือเป็นสิ่งส าคญัในฐานะตวัอกัษร
ท่ีสมควรรัก หากสามารถเขียนและอา่นฮิรางานะได้ ก็อยากให้ลองอ่านงานเขียนทางด้านศลิปะให้
ได้ เพราะเป็นรูปแบบการเขียนจงึอ่านยาก แตก็่ต้องมีตวัอกัษรท่ีเข้าใจอยู่บ้างแน่ๆ ซึ่งดเูหมือนราว
กับว่าได้โบยบินอยู่ในนัน้ “ฮิรางานะ” เป็นตวัอักษรเชิงสัญลักษณ์ของความคิดเห็นอย่างอิสระ 
(วงศ์ดาว, 2559) 

2.1.1 ตวัอกัษรภาษาญ่ีปุ่ นมี 3 ชนิด ดงันี ้
(1) ฮิรานางะ (Hiragana) ประกอบด้วยตวัอกัษรทัง้สิน้ 46 ตวั แต่ละตวัจะมีเสียง

อ่านในตัวอักษรนัน้ เช่น に (ni) ほ(ho) ん(n) ซึ่งเม่ือเขียนต่อกันกจะอ่านว่า にほん 
(nihon) คือ ญ่ีปุ่ น  
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ภาพประกอบ 14 อกัษรฮิรานางะ 
ท่ีมา: https://chaitawattfboy.wordpress.co 

 

(2) คาตาคานะ (Katakana) ประกอบด้วยตวัอกัษรทัง้สิน้ 46 ตวั เช่นเดียวกบั ฮิรา
นางะ และอ่านออกเสียงเหมือนกัน เพียงแตมี่วิธีการเขียนแตกต่างจากฮิรานางะเท่านัน้ คาตาคา
นะมกัจะใช้แทนค าท่ีทบัศพัท์มาจากภาษาต่างชาติ เช่น テ(te) レ(re) ビ(bi) ซึ่งเม่ือเขียนต่อกัน
จะอ่านว่า テレビ (terebi) ซึ่ง เป็นการทับศัพท์และย่อให้ชัดเจนขึน้จากค าว่า โทรศัพท์ 
(Television)  

 
 
 
  
 
 

 

ภาพประกอบ 15 อกัษรคาตาคานะ 
ท่ีมา: https://chaitawattfboy.wordpress.com 

 
(3) คันจิ (Kanji) เป็นตวัอกัษรจีน ซึง่ญ่ีปุ่ นได้ดดัแปลงบางส่วนให้กระชบัขึน้ มีทัง้สิน้ 

ประมาณ 5000 ตวั แตท่ี่ใช้โดยทัว่ไป มีประมาณ 1800 ตวั แตล่ะตวัจะมีความหมายและวิธีอ่าน
ออกเสียงเฉพาะตวั จงึจ าเป็นต้องใช้เวลาในการฝึกฝนให้เช่ียวชาญ 
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ภาพประกอบ 16 อกัษรคนัจิ 

ท่ีมา: https://www.wegointer.com/2015/11/list-of-kanji-for-jlpt-n5/ 
 

2.2 รูปแบบของตวัอกัษรส าหรับมงังะ 
รูปแบบของตวัอกัษรส าหรับมงังะ หรือค าพดูของตวัละครในมงังะนัน้ มกัจะใช้แบบอกัษร

พิเศษ โดยถูกสร้างขึน้มาจากรูปแบบอักษร 2 แบบด้วยกันคือ (1) รูปแบบอกัษรคาตาคานะ ถูก
เรียกใหม่ในช่ือ アンチック体  (Anchigochi) (2) รูปแบบอกัษรคนัจิ ถกูเรียกใหม่ในช่ือ 明朝
体 (Mincho) ความแตกต่างระหว่างอักษร 2 แบบ คือ ความหนาของเส้นตวัอักษร และส่วนเว้า
โครงระหว่างมุมของตวัอักษร ซึ่งรูปแบบของ 明朝体 (Mincho) จะมีเส้นท่ีบางแล้วมีมุมโครงท่ี
ชัดเจนกว่ารูปแบบ アンチック体  (Anchigochi) และปลางหางจะตลัดให้เรียวกว่า ดัง
ภาพประกอบท่ี 17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 17 ภาพแสดงความแตกตา่งตวัอกัษร 2 แบบ 
ท่ีมา: https://www.cinra.net/column/morisawa/morisawa05-1.php 
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2.3 อกัษรมงังะพืน้ฐานส าหรับแสดงอารมณ์ตา่งๆ ของตวัละคร (Paint, 2015) 
การออกแบบอกัษรส่ืออารมณ์ในมงังะญ่ีปุ่ น สามารถออกแบบได้โดยการยึดรูปแบบของ

ตวัอกัษร アンチック体 (Anchigochi) และ ตวัอกัษร 明朝体 (Mincho) เป็นหลกั ซึ่ง
ส่ือการเรียนรู้ออนไลน์ MediBang Paint ได้รวบรวมรูปแบบอกัษรพืน้ฐานท่ีเป็นท่ีนิยม ในการใช้
แสดงอารมณ์ตา่งๆ ของตวัละคร และการใชช่อ่งค าพดูไปควบคูก่นั เพ่ือชว่ยในการถ่ายทอดไว้ดงันี ้ 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 18 รูปแบบอกัษรแสดงอารมณ์ของมงังะ 

ท่ีมา: medibangpaint.com/use/2015/03/font 
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(1) アンチックセザンヌ (Anchikkusezan nu) แบบอักษรพืน้ฐานท่ีใช้ส าหรับ
ค าพดูปกต ิแสดง น า้เสียง หรืออารมณ์ปกตขิองตวัละคร ใช้คูก่บัชอ่งค าแบบรูปทรงวงรีปกติ 

(2) スキップ (Sukippu) แบบอกัษรท่ีแสดงเสียงของ ล าโพงวิทย ุและโทรทศัน์ ใชคู่่
กบัชอ่งค าแบบส่ีเหล่ียม มีเส้นตดัตรงมมุทัง้ส่ีด้าน 

(3) スーラ (Sura) แบบอกัษรแสดงความคิดของตวัละคร พร้อมกบัเลา่สถานการณ์
ภาพรวมของเนือ้หาไปพร้อมกนั ใช้คูก่บัชอ่งค าแบบส่ีเหล่ียมปกต ิ 

(4) ニューロダン (Nyurodan) แบบอักษรส าหรับการเน้นค า ใช้รูปแบบอักษร 
โกธิคเพ่ือเพิ่มความหนา แสดงอารมณ์จริงจัง ของตวัละคร ส่วนใหญ่ใช้รวมกับช่องค าแบบเป็น
ประกายด า แสดงถึงความคดิภายในใจของตวัละคร  

(5) コミックミステリ (Komikkumisuteri) แบบอกัษรท่ีแสดงความลึกลบั ใช้ได้
ทัง้ กับค าพูดของตวัละคร และความคิดในใจของตวัละคร และยงัสามารถใช้ได้กับทุกช่องค าพดู 
เป็นแบบอกัษรท่ีแสดงอารมณ์โกรธ หรือบง่บอกให้รู้ว่าตวัละครก าลงัพดูข่มขวญัฝ่ายตรงข้าม หรือ
ก าลงัพดูเร่ืองท่ีนา่กลวัอยู ่ 

(6) 万葉古印ラージ (Manyo Manchu Large) แบบอกัษรท่ีแสดงความหวาดกลวั 
หรือรู้สึกเหน่ือย ส่วนใหญ่มกัพบในมงังะประเภทสยองขวญั เพ่ือแสดงอารมณ์หวาดกลวัของตวั
ละคร แต่ถ้าอยู่ในการ์ตูนประเภทอ่ืน มักน ามาใช้แสดงอาการอ่อนล้า เจ็บป่วยหรือห่อเห่ียวใจ 
ขณะพดูของตวัละคร  

(7) マティスえれがんと (Matisu ere gan to) แบบอักษรท่ีท าให้คุณรู้สึกย้อน
ยคุไปกบัการ์ตนูสาวน้อยนี ้ถกูออกแบบมาเป็นพิเศษเพ่ือใช้คูก่บัตวัละครสาวน้อยน่ารักเวลาแปลง
ร่างเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ หรือตวัละครท่ีเป็นศิลปินท่ีโดง่ดงัในเนือ้เร่ือง หากใช้กบัตวัละครธรรมดา มกั
ถกูใช้เป็นค าพดูพิเศษท่ีตวัละครพดูยกยอ่ตวัเอง  

(8) コミックレゲエ (Komikkuregee) แบบอักษรท่ีใช้ประกาศศักดา หรือ การ
แสดงตวัตนในแบบจริงจงัหรือการให้ค ามัน่สญัญากบัสาธารณะของตวัละคร มกัใช้คูก่บัชอ่งค าพดู
ตะโกน แสดงถึงน า้เสียงดงัและหนักแน่น ตวัอย่างเช่น ในมังงะเร่ือง วันพีซราชาโจรสลัด (One 
Piece) ลฟ่ีู ตวัเอกของเร่ือง ได้ตะโกนบอกท่ีกลางสนามรบวา่ “ฉนัจะเป็นราโจรสลดั” 

(9) ロダンわんぱく (Rodin Wanpaku) แบบอกัษรส าหรับเจรจาปกต ิค าพดูปกติ 
แตมี่น า้เสียงตดิตลก หรือเป็นค าพดูตดิตลกเล็กน้อย 
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(10) ロダンハッピー (Rodin Happy) แบบอกัษรแสดงอารมณ์มีความสุข ส่วน
ใหญ่ใช้กับตวัละครเพศหญิง ลกัษณะตวัอกัษรเน้นรูปแบบโค้งมน และมกัจะมีอกัษรสญัลกัษณ์ 
(Symbols) เป็นค าลงท้าย เพ่ือให้มีรูปแบบท่ีออ่นหวานขึน้ 

(11) ユトリロ (Utrillo) แบบอกัษรส าหรับพดูคนเดียว หรือแสดงความคิดในใจของ
ตวัละคร แสดงอารมณ์เคร่งเครียด จริงจงั หรือความอ่อนไหว อ่อนโยนของตวัละคร ซึ่งทัง้หมดนี  ้
จะออกมาในทางความคิดในใจของตวัละคร (คิดคนเดียว) ลกัษณะเส้นอกัษณจะเน้นให้เป็นเส้น
บางตาแตอ่า่นง่าย 

(12) 花風テクノ (Hanaka Techno) แบบอกัษรท่ีใช้ส าหรับการเจรจาด้วยอารมณ์
รุนแรง แสดงความโกรธของตวัละคร (Paint, 2015) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 19 ตวัอยา่งการใช้รูปแบบอกัษรแสดงอารมณ์ของมงังะ 
ท่ีมา: https://medibangpaint.com/use/2015/06/font02/ 
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3. ข้อมูลท่ัวไปของตัวอักษรแสดงเสียง 
3.1 ความหมายของตวัอกัษรแสดงเสียง 
อกัษรแสดงเสียง หรือ เส้นเชิงสญัลกัษณ์ เป็นลกัษณะเดน่ของมงังะสมยัใหม ่หนึ่งในนัน้

คือการใช้เส้นแสดงการเคล่ือนไหวหรือการปะทะ แต่ในผลงานญ่ีปุ่ นช่วงต้นศตวรรษท่ี 19 กลบัมี
น้อยมาก ความเคล่ือนไหวก าหนดด้วยเส้นต่างๆ เส้นใช้ส่ือถึงน า้และลม บ่อยครัง้ท่ีความ
เคล่ือนไหวแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ ยกตัวอย่างเช่น ภาพคล่ืนน า้วนแห่งอะวะ ( The 
Maelstroms of Awa) ใน โฮะคุไซมังงะ หมายถึง ฤดูใบไม้ผลิตามขนบทางวรรณคดี ซึ่งน าไป
ดดัแปลงในช่ือเดียวกัน รวมถึงหน้ารูปภาพพิเศษของเล่มท่ีมีนักกวีบะโช (Basho) ร่วมด้วย ถ้า
อย่างนัน้ เส้นรัศมีแบบมงังะโผล่มาในภาพประกอบในหนงัสือนิทาน อาทิ ฉากเปิดของ “ซ้องกัง๋” 
เวอร์ชัน่ภาพประกอบใหม่ (New Illustrated Version of The Water Margin ค.ศ. 1805) สุดยอด
วรรณกรรมจีดแปลเป็นภาษาญ่ีปุ่ นโดยนกัเขียนช่ือดงั ทะคิซะวะ (Takizawa) หรือเคียวคเุต บะคิน 
(Kyokutei, Bakin, ค.ศ. 1767-1848) ภาพวาดประกอบโดยโฮะคไุซ ในเร่ืองวิญญาณร้ายทัง้ร้อย
แปดตน ประทอุอกมาจากใต้แผ่นศิลาจารึกแทนด้วยเส้นสีด า อีกหนึง่ผลงานท่ีบะคินกบัโฮะคไุซท า
ร่วมกนัคือ จนัทร์เสีย้วการผจญภยัของทะเนะโทะโมะ ซึง่หนึง่ในภาพประกอบในเร่ือง เป็นแสงรัศมี
เปลง่ประกายรอบตวันกับวชผู้วิเศษ ขณะท่ีวีรบรุุษยคุกลาง ทะเนะโทโมะ ก าลงัเล็งธนไูปท่ีเขา ฝีมือ
การวาดภาพของโฮะคไุซท่ีแปลกใหม่ปรากฏแม้แตใ่นหนงัสือนิทานทางศาสนาช่ือ พทุธประวตัพิระ
ศากยมนีุ ในเล่มท่ีส่ีจากทัง้หมดหกเล่ม แสดงภาพพระพทุธเจ้าฉายฉัพพรรณรังสีท่ีแรงกล้าขนาด
ก าราบเหลา่มารผจญ (Miyamoto, 2017, August 17) 

ตวัอกัษรแสดงเสียง คือ ตวัอกัษรท่ีแสดงถึงเสียงประกอบหรือบรรยากาศในสถานการณ์
นัน้เรียกว่า “ตวัเสียง” ซึ่งนกัวาดมงังะสามารถออกแบบเสียงเองได้อย่างอิสระ แต่ต้องค านึงถึง
ความเป็นจริงของเสียงท่ีจะเกิดขึน้ด้วยเพ่ือถ่ายทอดให้ผู้อา่นเข้าใจได้ตรงกนั และดดัแปลงรูปแบบ
ตวัอกัษรโดย ความหนา, ขนาด, มมุ ของตวัอกัษรเพ่ือให้เข้ากบัสถานการณ์ในเนือ้เร่ือง (Hayashi, 
2550a) 

3.2 รูปแบบตา่งๆ ของตวัอกัษรแสดงเสียงในงานมงังะ 
ตวัอกัษรแสดงเสียงนัน้ เป็นส่วนประกอบส าคญัอย่างหนึ่งบนหน้ากระดาษ ซึ่งการสร้าง

นัน้ ไมจ่ าเป็นต้องใช้ปากกาคอแร้งในการวาดเพียงอย่างเดียวจะใช้ปากกาเคมีหรือพูก่นัก็ได้ 
ตวัเสียง มีบทบาทส าคญัในการแสดงเสียงประกอบในสถานการณ์ตา่งๆ เพราะนอกจาก

จะแสดงเสียงตามท่ีเขียนไว้แล้ว ตวัสียงยงัใช้ในการแสดงบรรยากาศ และช่วยเน้นความรุนแรง
ให้กบัภาพด้วย (Hayashi, 2550b) 
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ภาพประกอบ 20 อกัษรแสดงเสียงรูปแบบตา่งๆ ในมงังะญ่ีปุ่ น 
ท่ีมา: ULTIMATE MANGA LESSONS เลม่ 2 โดย Hikaru Hayashi 2550 

 
3.3 วตัถปุระสงค์ในการใสต่วัอกัษรแสดงเสียง  
(1) ใส่เพ่ือแสดงเสียงท่ีเกิดขึน้ในเหตกุารณ์ตอนนัน้ เช่น เสียงท่ีเกิดจากการปะทะทาง

กายภาพ 
(2) ใส่เพ่ือแสดงอารมณ์ของตวัละครในเหตกุารณ์ตอนนัน้ ซึ่งในความเป็นจริงเหตการณ์

นัน้ อาจไม่มีเสียงใดๆ เลย แตใ่ส่ตวัเสียงลงไปเพ่ือเน้นอารมณ์ให้เดน่ชดัขึน้ เน่ืองจากภาพมงังะไม่
มีเสียง ดงันัน้ การเติมอกัษรท่ีแสดงเสียงลงไป เพ่ือเพิ่มการอธิบายและการบรรยายภาพ จึงเป็น
ลกัษณะเดน่อยา่งหนึง่ของมงังะ 
 
 
  
 
 

 
ภาพประกอบ 21 ภาพตวัอย่างการใช้อกัษรแสดงเสียงในงานมงังะ 

ท่ีมา: ULTIMATE MANGA LESSONS เลม่ 2 โดย Hikaru Hayashi 2550 
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จากภาพประกอบท่ี 21 เม่ือวตัถหุนกัๆ ตกใส่ศีรษะของตวัละครจะเกิดเสียง “ก๊อง” และ
ภาพประกอบท่ี  เสียง “วิง้ๆ” นัน้ไม่ใช่เสียงท่ีเกิดขึน้จริงๆ แตเ่ป็นตวัเสียงท่ีแสดงให้เห็นว่าตวัละคร
หวัโนขึน้ ซึ่งเป็นเสียงท่ีเกิดจากจินตนาการของผู้ วาดมงังะ มาถ่ายทอดให้เข้ากับสถานการณ์ใน
ตอนนัน้ 
 

3.4 การใช้อกัษรแสดงเสียง 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 22  ภาพตวัอยา่งเปรียบเทียบการวางต าแหนง่อกัษรแสดงเสียง 
ท่ีมา: ULTIMATE MANGA LESSONS เลม่ 2 โดย Hikaru Hayashi 2550 

 
(1) การวางต าแหน่งอักษรแสดงเสียง โดยปกติควรจะวางใกล้ๆ กับบริเวณท่ีเกิดเสียง 

และเราสามารถแสดงบุคลิกของตวัละครจากการเลือกใช้แบบตวัเสียง และการวางต าแหน่งได้
เชน่กนั ตวัอยา่งเชน่ ภาพประกอบท่ี 21 ภาพแรกสดุ ตวัเสียงมาก่อนบทสนทนา เป็นการใสต่วัเสียง
แบบท่ีใช้กนัทัว่ไป การให้เสียง “แกร๊ก” มาก่อนค าวา่ “อรุณสวสัดิ”์ จะให้บรรยากาศแบบปกติทัว่ไป
ว่า ประตูถูกเปิดแล้วตัวละครถึงเดินเข้ามา ซึ่งความหมายแตกต่างจากช่องท่ีสองตรงกลาง ท่ี
วางตัวเสียงหลังบทสนทนา ช่องนีเ้ราจะรู้สึกว่า ค าว่า “อรุณสวัสดิ์” กับ “ตึง” เกิดขึน้ในเวลา
เดยีวกนั หรือตวัละครท่ีเดนิเข้ามาในห้องเปิดประตอูยา่งแรงและเดนิเข้ามาอย่างรวดเร็ว สว่นชอ่งท่ี
สามตรงมุมขวาสุดนัน้ ตวัเสียงและบทสนทนาใกล้กัน ภาพนีเ้ราจะรู้สึกว่าตวัละครรีบเปิดประตู
และเสียง “แอ๊ด” ใช้แบบตวัอกัษร ท่ีให้ความรู้สกึวา่เสียงแหลมบาดห ู

(2) ใช้ลกัษณะของรูปแบบเส้นของอกัษรแสดงเสียงบง่บอกเสียง รูปร่างของตวัอกัษรก็มี
บทบาทส าคญัในการถ่ายทอดเสียง ลกัษณะอกัษรแบบเป็นของเหลว ชว่ยให้ค าวา่ “ซู”่ ฟังดเูหมือน
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เสียงน า้ไหล ลกัษณะเรียวแหลมของตวัอกัษร “ชิง้” ก็เช่นกัน ท าให้รู้สึกว่าเป็นเสียงแหลมสูงของ
โลหะท่ีผา่นการเสียดสีอยา่งรวดเร็ว 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 23 ภาพตวัอย่างการใช้รูปแบบตวัอกัษรแสดงเสียงเพื่อบง่บอกอิริยาบท 
ท่ีมา: MASTERING MANGA โดย Mark Crilley 2559 

 
(3) การใช้ขนาดบง่บอกเสียง เร่ืองแนวตื่นเต้นผจญภยั จะใช้ลกัษณะตวัอกัษรขนาดใหญ่ 

และเสียงพืน้ดินสัน่สะเทือน แสดงถึงผลกระทบจากการระเบิด ตวัอกัษรขนาดใหญ่ละขรุขระ ช่วย
ถ่ายทอดคามรู้สกึแบบเกิดเสียงดงัเหมือนฟ้าผ่าตามธรรมชาต ิ 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

ภาพประกอบ 24 ภาพตวัอย่างการใช้อกัษรแสดงเสียงในงานมงังะ 
ท่ีมา: https://www.pinterest.co.uk/pin/515662226066061904/ 

https://www.pinterest.co.uk/pin/515662226066061904/
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(4) การใช้อกัษรซ า้ คือ การใช้อกัษรซ า้และคอ่ยๆ ขยายขนาดอกัษรให้ใหญ่ขึน้ เพ่ือสร้าง
ความรู้สึกว่าผู้ ท่ีกระท าเสียงก าลังเคล่ือนท่ีใกล้เข้ามา เสียงประกอบแบบญ่ีปุ่ นอย่างเช่น TMP 
กลายเป็นมาตรฐาน ส าหรับแสดงถึงกริยาการเคล่ือนท่ีของตวัละครท่ีก าลังวิ่งเข้ามา (Crilley, 
2559) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 25 ภาพตวัอย่างการใช้รูปแบบตวัอกัษรแสดงเสียงซ า้ เพ่ือบง่บอกการเคล่ือนท่ี 

ท่ีมา: MASTERING MANGA โดย Mark Crilley 2559 
 

4. ข้อมูลทั่วไปของตัวอักษร 
4.1 ความหมายของตวัอกัษร 
ความหมายของตวัอกัษรตามนิยามนัน้ หมายถึง “สญัลกัษณ์ชนิดหนึง่ท่ีใช้ในการส่ือสาร

จากคนหนึง่ไปสูอี่กคนหรืออีกกลุม่หนึง่” (ภสูมุาศ, 2556) 
เรามักจะเห็นตวัอักษร ปรากฏอยู่ในเกือบทุกๆ สิ่ง ไม่ว่าจะเป็น สิ่งพิมพ์ เอกสาร งาน

น าเสนอ งานออกแบบ งานโฆษณา เว็บไซต์ รวมถึงสินค้า และเคร่ืองใช้ตา่งๆ ถ้าลองสงัเกตด ูจะ
พบว่าตวัอกัษรนัน้ มีรูปแบบต่างๆ มากมาย โดยส่วนใหญ่แล้วตวัอกัษรท่ีน ามาใช้งานนัน้ มกัจะ
ผ่านการออกแบบหรือคัดเลือกมาเป็นอย่างดี เพ่ือให้เหมาะสมกับงานนัน้ๆ ท าให้เราได้รู้ว่า 
ตวัอกัษรนัน้มีด้วยกนัหลากหลายรูปแบบ และเราสามารถเรียนรู้การใช้งานตวัอกัษรได้ จากทกุสิ่ง
รอบตวัเรา (ศรีสเุทพ, 2549) 

4.2 รูปแบบและบคุลิกของตวัอกัษร 
ตวัอกัษรแต่ละแบบนัน้มีลักษณะแตกต่างกัน บางชนิดมีรูปแบบท่ีอ่านง่ายเหมาะท่ีจะ

น ามาใช้เป็นส่วนของเนือ้หา (Body text) ขณะท่ีบางชนิดนัน้เด่นชัด สะดุดตา จึงเหมาะท่ีจะ
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น าไปใช้เ ป็นหัวข้อ (Headline text)  หรือข้อความส าคัญท่ี ต้องการเน้น (Emphasis text) 
นอกเหนือจากนัน้ ตวัอกัษรแตล่ะชนิดก็มีบคุลิกท่ีแตกตา่งกนั ตวัอกัษณบางชนิดดเูป็นทางการ ให้
ความรู้สกึถึงอ านาจหน้าท่ี ขณะท่ีตวัอกัษรอ่ืนอาจดสูบายๆ ไมเ่คร่งครัดนกั ความหลากหลายของวั
อกัษรรวมกบัวิธีการจดัรูปแบบข้อความท่ีดี สามารถเสริมความหมายของข้อความให้ชดัเจนยิ่งขึน้ 
การเลือกใช้อักษรจึงเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งท่ีจะช่วยส่ือสารให้ผู้ อ่านเข้าใจถึงเนือ้หาและ
ความหมายท่ีต้องการส่ือให้ดียิ่งขึน้  

4.2.1 รูปแบบของตวัอกัษร 
ตวัอกัษรแตล่ะตระกลู อาจมีได้หลายรูปแบบ โดยรูปแบบหลกัมีช่ือเรียกแบบทางการ

ว่า Roman หรือตัวตรงปกติ ขณะท่ีรูปแบบอ่ืนๆ นัน้ จะมความแตกต่างออกไปเพ่ือความ
หลากหลาย แต่ยงัคงลกัษณะส าคญัไว้เหมือนกัน รูปแบบอ่ืนๆ ได้แก่ Italic, Boldface, Light or 
thin, Condensed และ Extended 

Roman: ตวัตรงปกต ิส าหรับตวัอกัษรท่ีบางกวา่ปกตเิล็กน้อย 
Italic: ตวัเอน ตวัอกัษรท่ีเอนไปทางขวาเล็กน้อย 
Boldface: ตวัหนา จะมีเส้นท่ีหนากว่าตวั Roman ตวัอกัษณรูปแบบนีอ้าจเรียกเป็น

ตวัแบบ Medium, Semi-bold, Black, Super หรือ Poster ก็ได้ 
Light or thin: ตวับาง มีเส้นท่ีบางกวา่แบบ Roman 
Condensed: ตวับีบ ตวัอกัษณจะแคบกวา่ปกติ 
Extended: ตวัขยาย ความกว้างของตวัอกัษรจะมากกวา่ตวัปกต ิ 
 

4.3 ประเภทของตวัอกัษร (Type Classification) (ศรีสเุทพ, 2549) 
ตัวพิมพ์แบบต่างๆ สามารถแบ่งออกเป็นประเภทตามลักษณะเฉพาะสืบทอดกันมา 

(Inherent characteristics) การได้รู้จักประเภทของตัวพิมพ์ช่วยให้ เราเข้าใจถึงลักษณะของ
ตัวพิมพ์ได้ดีขึน้ และสามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจเลือกใช้ตัวพิมพ์ในงานของคุณได้อย่าง
เหมาะสม 

การแบ่งประเภทของตวัพิมพ์ ขึน้อยู่กับลกัษณะทางกายภาพของตวัพิมพ์ โดยหลกัแล้ว
จะแบง่ออกเป็น ประเภท ได้แก่ (1) Block (2) Roman หรือ Serif (3) Gothic หรือ Sans Serif สว่น
ตวัพิมพ์แบบอ่ืนท่ีไม่เข้ากลุ่มข้างต้นนัน้ ก็อาจจดัอยู่ในประเภทเพิ่มเติม ได้แก่ (1) Hand draw (2) 
Graphic (3) Experimental (4) Symbol 

4.3.1 ตวัอกัษรแบบ Block Typefaces  
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มีหลายตระกูล เช่น Block, Blackletter, Gothic, Old English, Black หรือ Broken 
นัน้จะมีลกัษณะเหมือนตวัเขียนท่ีหรูหรา เต็มไปด้วยเส้นประดบัต่างๆ ซึ่งเป็นท่ีแพร่หลายในยุค
กลางของประวตัิศาสตร์ยโุรป (Middle Ages) ปัจจบุนัตวัพิมพ์แบบนีด้คูอ่นข้างหนกัและอ่านยาก 
เน่ืองจากความซบัซ้อนของตวัอกัษร โดยเฉพาะเม่ือใช้ในเนือ้หาท่ีมีปริมาณมากๆ ให้ความรู้สึกไป
ในทางเก่าแก่ โบราณ และล้าสมัย แต่เหมาะท่ีจะน าไปใช้เพ่ือตกแต่งข้อความท่ีต้องการดึงดูด
สายตา เชน่ ใช้เป็นตวัอกัษรแรกขนาดใหญ่ในยอ่หน้า หรือท่ีเรียกวา่ Drop capital  
 
 

 
 

  
 

 
ภาพประกอบ 26 ตวัอยา่งอกัษรรูปแบบ Block Typefaces ตวัอย่างจากอกัษร English Towne 

ท่ีมา: https://www.ffonts.net/English-Towne-Medium.font  
 

 
 

  
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 27 ตวัอยา่งอกัษรรูปแบบ Roman Typefaces (Serif)  

ท่ีมา: https://typography.guru/list/the-best-free-serif-font-families-r4/  
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ตวัอกัษรท่ีมีเชิงฐาน (Serif) แบง่ได้เป็น 4 กลม่ใหญ่ๆ คือ (สมิชฌน์ สมนัเลาะ, 2557) 
(1) Old style หรือ Antique ถอดแบบมาจากลายเป็นท่ีเขียนด้วยมือบนเอกสารเก่าใน

อดีต ไล่มาจากศตวรรษท่ี 15 พฒันาขึน้ในศตวรรษท่ี 16 สณัฐานมีความกลมมน เชิงฐานสัน้และ
หนา ข้อสงัเกตคือ ยึดภายในตวั e ตลอดจนส่วนท่ียืดขึน้ไปของตวัอกัษรต่างๆ (ascender) จะมี
ลกัษณะเอียงแฉลบ (slant) ตวัอกัษรส าคญัในกลุม่นีไ้ด้แก่ Bembo และ Garamond  

(2) Transitional มีขึน้ในช่วงกลางศตวรรษท่ี 18 มีบุคลิกอยู่ระหว่างตวั Old style และ 
Modern แบบตวัอกัษรมีโครงสร้างท่ีถกูขดัเกลา คล่ีคลายหลดุออกจากความเป็นลายมือ ตวัอย่าง
ตวัอกัษรในกลุม่นีคื้อ Baskerville และ Times Roman  

(3) Modern (Didone) มีขึน้ช่วงปลายศตวรรษท่ี 18 จุดเด่นจะเป็นเร่ืองความหนาบาง
ของเส้นท่ีหนาจดัและบางจดั มีเชิงฐานเรียวบาง แตเ่ดินเส้นในแนวตัง้คอ่นไปทางหนา แบบอกัษร
ในกลุม่นีไ้ด้แก่ Bodoni และ Walbaum 

(4) Slad serif (Mechanistic) มีจุดเด่นคือตวัเชิงฐานมีความหนาเท่าๆ กับการเดินเส้น
อกัษรส่วนอ่ืนๆ แลดแูข็งแรงหนกัแน่น อาจชวนให้นึกถึงเคร่ืองยนต์กลไกซึ่งประจวบกบัการท่ีแบบ
อกัษรชนิดนีมี้ขึน้ครัง้แรกในช่วงต้นศตวรรษท่ี 19 ซึ่งเป็นยคุปฏิวตัิอตุสาหกรรม แบบอกัษรในกลุ่ม
นี ้ได้แก่ Rockwell, Clarendon และ Egyptienne 

 
แบบตัวอักษรไร้เชิงฐาน Gothic Typefaces (Sans-serif) จะไม่มีส่วนของเซอริฟ

อย่างแบบ Roman ด้วยลกัษณะท่ีสะอาดและเรียบง่าย จึงเหมาะส าหรับข้อความขนาดใหญ่ เช่น 
หวัข้อ พาดหวัของบทความ หรือข้อความสัน้ๆ ท่ีต้องการความชดัเจน แตอ่าจท าให้อ่านได้ยากใน
ข้อความยาวๆ  
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 28 ตวัอยา่งอกัษรรูปแบบ Gothic Typefaces (Sans Serif) 
ท่ีมา: http://www.identifont.com/similar?LM  
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ตวัอกัษรไร้เชิงฐาน (Sans-serif) แบง่ได้เป็น 5 กล่มใหญ่ๆ คือ (สมิชฌน์ สมนัเลาะ, 
2557)  

(1) Grotesque (Lineal) มีขึน้ในช่วงศตวรรษท่ี 19 ตวัอกัษรกลุ่มนีมี้การเดินเส้นใน
ลักษณะหนาบางพอประมาณ แต่จุดสังเกตคือ ช่วงขาของตัว G และ R ท่ีจะมีความบิดโค้ง 
ตวัอกัษรท่ีเป็นตวัอยา่งได้ดีคือ Monotype Grotesque  

(2) Neo Grotesque แม้จะรับลักษณะส่วนใหญ่มาจาก Grotesque แต่มันกลับมี
ความสม ่าเสมอในการเดินเส้นอักษรมากกว่า ข้อสงัเกตของ Neo Grotesque คือจะไม่มีการบิด
โค้งในบริเวณปลายขาตัว G และ R อย่างไรก็ตามจากการท่ีแบบตวัอักษรในกลุ่มนี ้ คือโยงกับ
ความผนัแปรของเทคโนโลยีในโลกยุคใหม่ มนัจึงมีความหลากหลายทางรูปร่างหน้าตา ตลอดจน
สดัสว่นและความหนา แบบอกัษรในกลุม่นี ้ได้แก่ Helvetica และ Univers 

(3) Humanist อกัษร Sans-serif ชนิดนีมี้จดุเดน่จากร่องรอยคล้ายการเขียนด้วยมือ
เชน่เดียวกบัใน Serif ซึง่สงัเกตได้จากโครงสร้าง เพราะในสมยัก่อนโครงสร้างของตวัพิมพ์ใหญ่และ
ตวัพิมพ์เล็กจะต่างกันมาก โดยเรายงัคงพบลกัษณะดงักล่าวได้จากแบบอักษรกลุ่มนี ้ได้แก่ Gill 
Sans และ Optima  

(4) Geometric แบบอกัษรในกลุ่มนีเ้ป็นตวั Sans-serif ท่ีอาจเรียกได้ว่าถูกประกอบ
ขึน้มาจากรูปทรงเลขาคณิต ส่วนโครงและลกัษณะการเดินเส้นแบบจะถกูเฉล่ียไปตลอดทัว่ทัง้ชุด
อกัษร ตวัอยา่งในกลุม่นีไ้ด้แก่ Eurostile และ Futura 

(5) Square ตวัอกัษรแบบ Square จะมีรูปร่างเป็นส่ีเหล่ียมตามช่ือ โดยท่ีตวั g มีทาง
แบบวง และตวั Q มีหางแทงเข้ามาภายในชอ่งวา่งของล าตวั 

4.3.3 ตวัอกัษรแบบ Script หรือ Hand draw ตวัพิมพ์แบบ Script 
คือตัวเขียนท่ีออกแบบตามลายมือ ตัวอักษรหลายชนิดมักจะมีเส้นยืดออกมา

ค่อนข้างมาก เม่ือน ามาใช้ ตวัอกัษรเหล่านัน้สัมผสักัน ตวัอกัษรประเภทนีม้กัจะอ่านได้ง่ายหรือ
ยาก ขึน้อยู่กบัลกัษณะของตวัอกัษร เช่นเดียวกับลายมือของแต่ละคน โดยส่วนใหญ่แล้วตวัพิมพ์
แบบ Script นัน้ค่อนข้างอ่านยาก จึงนิยมใช้ในตราสินค้า (bran name) และในหัวข้อต่างๆ 
(Caption) 
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ภาพประกอบ 29 ตวัอยา่งอกัษรรูปแบบ Script ตวัอยา่งจากอกัษร Zapf Chancery 
ท่ีมา: http://www.identifont.com/show?OV  

 
(2) ตวัอกัษรแบบ Graphic Typefaces 
ตวัพิมพ์แบบ Graphic Typefaces ประกอบด้วยตวัอกัษรท่ีมีลกัษณะเป็นกราฟิก มกั

ออกแบบมาให้มีวัตถุประสงค์เฉพาะ เพ่ือสร้างความเก่ียวข้องกับเนือ้หาท่ีต้องการส่ือสารจึงมี
รูปแบบท่ีหลากหลายมาก ตามความคิดสร้างสรรค์ของผู้ออกแบบ แม้วา่ตวัพิมพ์แบบ Graphic จะ
ช่วยเสริมให้การออกแบบน่าสนใจยิ่งขึน้ แต่ความซับซ้อนของรูปแบบตัวอักษรจะมีผลต่อ
ความสามารถในการอา่น จงึไมเ่หมาะท่ีจะน าไปใช้เป็นสว่นของเนือ้หา 

 
 
 
  

 
 
 

ภาพประกอบ 30 ตวัอยา่งอกัษรรูปแบบ Graphic Typefaces ตวัอยา่งจากอกัษร Graphik 
ท่ีมา: http://legionfonts.com/fonts/graphik  
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(3) ตวัอกัษรแบบ Hand-drawn Type 
ตวัอกัษรแบบ Hand-drawn Type นัน้ มีลกัษณะเหมือนการเขียนด้วยลายมือ โดย

จะมีความแตกต่างของน า้หนัก ความเร็ว และความบรรจงของลายเส้น เพ่ือเพิ่มความสวยงาม
ให้กบัตวัอกัษร 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 31 ตวัอยา่งอกัษรรูปแบบ Graphic Typefaces ตวัอยา่งจากอกัษร Graphik 
ท่ีมา: http://www.fontriver.com/font/paulson/  

 
(4) ตวัอกัษรแบบ Symbols 
Symbols คือ non-alphabetical typefaces หรือท่ีเรียกว่า Pi fonts หรือ dingbats 

นัน้ประกอบด้วยรูปกราฟิกเป็นหลกั ซึง่อาจเป็น สญัลกัษณ์ทางวิทยาศาสตร์ ลกูศร รูปทรง ไอคอน 
และเคร่ืองหมายตา่งๆ โดยเราสามารถน าสญัลกัษณ์เหลา่นี ้ไปชว่ยเพิ่มความนา่สนใจให้กบัเนือ้หา
ได้เป็นอยา่งดี 

 
 
 
 
 
 

  
 

ภาพประกอบ 32 ตวัอยา่งอกัษรรูปแบบ Symbols 
ท่ีมา: http://purple-owl.com/symbols-fonts.html 
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ประเภทท่ีถูกจัดเรียงไว้อย่างมีล าดับ ท าให้เราเห็นวิวัฒนาการความเป้นไปของแบบ
อกัษร ความคุ้นชินของผู้คนต่อแบบอกัษรในแต่ละยุคสมยัย่อมแตกต่างกนั ยกตวัอย่างเช่น แบบ
อกัษรหนึ่งๆ อาจจะเคยเป็นท่ีนิยมมากในยคุกลาง แตใ่นยคุถดัมา มนัอาจกลายเป็นแบบตวัอกัษร
ท่ีล้าสมยัหรือตกยคุไปแล้วก็ได้ ดงันัน้เราจะเห็นได้ว่าความเปล่ียนแปลงของแบบ ก็เกิดจากความ
นิยมท่ีเปล่ียนไปในแตล่ะยคุสมยัของผู้คน คงเปรียบได้กบัเร่ืองของการฟังเพลง ซึ่งก็จะมีแนวเพลง
ให้เราเลือกฟังทัง้ ป๊อป ร็อก และแจ๊ส และก็ยังคงเป็นธรรมชาติของผู้ คนอีกเช่นกันท่ีแสวงหา
สนุทรียภาพท่ีแตกตา่งไปจากเดมิอยา่งไมมี่ท่ีสิน้สดุ (สมิชฌน์ สมนัเลาะ, 2557) 

 
4.4 รูปแบบตวัอกัษรไทย (Thai Fonts) 
ส าหรับตวัอักษรไทยนัน้แตกต่างกับตัวอักษรอังกฤษพอสมควร แม้ว่ารูปแบบของตัว

อักษรไทยบางแบบนัน้คล้ายตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีได้รับความนิยม เช่น รูปแบบทันสมัย 
(modern) ย้อนยคุ (old style) หรือแบบตวัเขียน (script) ความแตกตา่งท่ีเดน่ชดัท่ีสดุของรูปแบบ
อักษรไทยนัน้ก็คือ หัวของตัวอักษร ซึ่งไม่มีในตัวอักษรภาษาอังกฤษ แค่ถ้าเ ปรียบเทียบ ตัว
อักษรไทยแบบมีหัวนัน้ก็จะคล้ายกับตัวอักษรอังกฤษแบบ san serif นั่นเอง (ธวัชชัย ศรีสุเทพ, 
2549) เม่ือสังเกตโครงสร้างของภาษาไทยและภาษาอังกฤษจะพบว่ามความแตกต่างกัน โดย
ความแตกต่างอันเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของอักษรไทยคือ หัวของตวัอักษรนั่นเอง ซึ่งหัวของ
ตวัอกัษรกลมๆ ของไทย ถือเป็นลกัษณะเดน่ของรูปลกัษณ์อกัษรไทย ท าหน้าท่ีแยกแยะแต่ละตวั
ออกจากกันได้ชดัเจน และง่ายต่อการจดจ า เม่ือน ามาใช้เป็นตวัเนือ้ความจะท าให้สามารถอ่าน
ยาวๆ ได้ด้วยความเร็วคอ่นข้างคงท่ี และเก็บรายละเอียดของเนือ้หาได้ดีกว่าการใช้ตวัอกัษรแบบ
ไมมี่หวัม้วนกลม (ภสูมุาศ, 2556) 
 
 

 
 

 
 

 
 

ภาพประกอบ 33 โครงสร้างตวัอกัษรภาษาไทย 
ท่ีมา: www.dbfonts.biz 
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4.4.1 ตวัอกัษรภาษาไทยสามารถแบง่ประเภทได้ตามลกัษณะดงันี ้(จตุพิงศ์ ภสูมุาศ, 
2556) 

(1) ตวัอักษรท่ีมีหัวกลมโปร่ง เป็นลักษณะของตวัอักษรท่ีมีหวัอย่างชดัเจน เหมาะ
ส าหรับการใช้เป็นตวัเนือ้ความ เพราะจะมีลกัษณะท่ีอา่นได้ง่ายและไมส่ะดดุ เปรียบได้กบัตวัอกัษร
ประเภทเซอริฟในภาษาองักฤษ 

(2) ตัวอักษรท่ีมีหัวแฝงเร้น เป็นลักษณะของตัวอักษรท่ีมีหัวเล็กหรือไม่มีหัว มี
ลกัษณะเรียบง่ายและคล้ายกับตวัอกัษรภาษาองักฤษแบบไม่มีเซอริฟ เหมาะส าหรับการน าไปใช้
ในงานท่ีต้องการลกัษณะท่ีดทูนัสมยั 

(3) แบบลายมือ เป็นลักษณะท่ีเขียนด้วยลายมือแบบอิสระ สนุกสนาน ไร้ซึ่ง
กฎเกณฑ์ใดๆ มาบงัคบั 

(4) แบบอาลกัษณ์ เป็นลกัษณะการคดัลายมือด้วยตวัอักษรแบบโบราณท่ีมักจะมี
หวัแหลม เหมาะส าหรับการใช้ในงานท่ีเป็นทางการแบบมีพิธีรีตอง หรืองานท่ีต้องการลกัษณะแบบ
อนรัุกษ์นิยม 

(5) แบบประดิษฐ์ เป็นลกัษณะของตวัอกัษรคล้ายกบัแบบดิสเพลย์ในภาษาองักฤษ 
มกัไม่ได้ออกแบบมาส าหรับการใช้เป็นตวัเนือ้ความ แตต่วัอกัษรประเภทนีไ้ด้รับความนิยมในการ
พาดหวัเพ่ือใช้ดงึดดูความสนใจ 

* จดุสงัเกตลกัษณะของตวัพิมพ์ไทย 
รูปร่างหัว        กลม  รี  เหล่ียม  ตดั  คร่ึงวงกลม 
ลักษณะหัว             โปร่ง  ทบึ  หวัเล็กหรือไมมี่หวั 
น า้หนัก                 มีก่ิง  ไมมี่ก่ิง 
รูปทรง                  โค้งมน  เหล่ียม  ผสม 
ลักษณะการเขียน     แบบตวัพิมพ์  แบบลายมือ 

 
4.5 การเลือกใช้ตวัอกัษรในสิ่งพิมพ์  
โดยทั่วไปสิ่งพิมพ์แทบทุกชนิดมักมีตัวหนังสือเป็นส่วนประกอบ และส่วนใหญ่จะ

ประกอบด้วยหวัเร่ืองและเนือ้ความการเลือกใช้ตวัอกัษรรูปแบบต่างกันในแต่ละส่วนของเนือ้หา 
อาจท าให้เกิดผลลพัธ์ได้หลายทาง ถ้าใช้ตวัอกัษรท่ีเหมาะสมร่วมกันจะท าให้เกิดความแตกต่าง 
หรือสง่เสริมกนั ชว่ยให้ผู้อา่นเข้าใจโครงสร้างของเนือ้หาได้เป็นอยา่งดี แตถ้่าเลือกไมดี่ ผลท่ีได้กลบั
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เป็นความสบัสนเสียมากกว่า ตวัอกัษรแตล่ะรูปแบบ จะมีบคุลิกและลกัษณะท่ีแตกตา่งกนั มีผลท่ี
ท าให้อารมณ์และความรู้สกึท่ีได้จากงานออกแบบนัน้ แตกตา่งกนัไป (ธวชัชยั ศรีสเุทพ, 2549) 

4.5.1 แนวทางในการเลือกใช้ตวัอกัษรร่วมกนั 
(1) หลีกเล่ียงการใช้ตัวอักษรหลายรูปแบบเกินไปในแต่ละงาน โดยทั่วไปควรใช้

ตวัอกัษรเพียง 2 แบบในแต่ละหน้า หรือมากกว่าเล็กน้อย เพราะการใช้รูปแบบตวัอกัษรมากไป
กลบัจะท าให้ดวูุน่วายมากกวา่ 

(2) เลือกใช้ตวัอกัษรในตระกลูเดียวกนั แตมี่น า้หนกัตา่งกนั เช่น ตวัหนา (bold) เป็น
ตัวพาด ร่วมกับตัวปกติ (normal) เป็นตัวเนือ้ความ (body) พร้อมปรับขนาดของตัวพาดหัว 
(headline) ให้ใหญ่กวา่ตวัเนือ้ความเล็กน้อย 

(3) หลีกเล่ียงการใช้ตัวอักษรท่ีคล้ายกัน 2 แบบ หรือมากกว่าภายในแต่ละหน้า 
เน่ืองจากตวัอกัษรท่ีมีลกัษณะไมต่า่งกนัมากพอ จะสง่ผลให้เกิดความขดัแย้งกนั 

 
4.6 ทฤษฎีและหลกัการเก่ียวกบัแบบอกัษร 

Allan Haley (2558) ได้แบ่งหมวดหมู่ของตวัอกัษรไว้เป็นหมวดใหญ่ๆ ได้แก่ แบบมีเชิง 
(Serif Type Styles) แบบไม่มีเชิง (San Serif Type Styles) แบบตัวเขียน (Script Type Styles) 
และแบบตกแต่ง (Decorative) ส าหรับตวัอักษรภาษาไทยเองก็อาจแบ่งหมวดหมู่ของสไตล์ได้
ใกล้เคียงกนั คือ แบบมีหวั แบบไม่มีหวั แบบตวัเขียน และแบบตกแต่ง หรืออาจมีช่ือเรียกต่างกัน
ออกไปอีก เชน่ ตวับรรจง ตวัหวดั ตวัประดษิฐ์  

สมิชฌน์ สมนัเลาะ (2558) ได้กล่าวว่า “แบบอกัษรเปรียบเสมือน ‘ส าเนียงของเสียง’ จะ
เห็นว่าในการท่ีแบบอักษรหนึ่งๆ มีครอบครัวตัวอักษร ไม่ได้หมายความว่าแบบนัน้มีส าเนียงท่ี
เปล่ียนไป เพียงแต่ ‘น า้เสียง’ หนกัเบาเป็นสิ่งท่ีถูกเพิ่มเข้ามา สมาชิกครอบครัวตวัอกัษรซึ่งก็คือ
ตวัอกัษรในแตล่ะความหนาจะให้ความเข้มของเสียงท่ีแตกตา่งกนัออกไป อกัษรตวัหนาอาจเปรียบ
ได้กับการตะโกน ในขณะท่ีตวับางก็อาจเป็นน า้เสียงท่ีเบากว่า ดงันัน้การพิจารณาเลือกน า้หนัก
ตวัอกัษรไปใช้งานจงึขึน้อยูก่บัความเหมาะสมของสิ่งท่ีเราต้องการจะส่ือสาร” 

 
5. ข้อมูลท่ัวไปของการออกแบบเว็บไซต์ 

องค์ประกอบส าคญัอย่างหนึง่ของอินเตอร์เน็ตคือ เว็บไซต์ (Web site) เพราะเว็บไซต์เป็น
แหลง่หลกัท่ีเก็บรวบรวมข้อมลูต่างๆ ท่ีน าเสนอบนอินเตอร์เน็ตเอาไว้ เพ่ือให้ผู้ใช้ทัว่โลกสามารถเข้า
ไปอ่านหรือชมได้นั่นเอง ในปัจจุบันองค์กรหรือบริษัทหน้าร้านต่างๆ จ าเป็นต้องมีเว็บไซต์ของ
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ตนเองอยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างหลีกเล่ียงไมไ่ด้ เพ่ือท่ีจะใช้เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารตา่งๆ ให้
เป็นท่ีรู้จกัอย่างแพร่หลาย ชว่ยให้เข้าถึงกลุม่ลกูค้าหรือผู้ใช้บริการเปา้หมายได้ครอบคลมุมากท่ีสดุ 
ชว่ยสง่เสริมศกัยภาพการแขง่ขนัในด้านธุรกิจ (ธนวฒันเสถียร, 2551) 
 

5.1 เว็บไซต์ เว็บเพจและโฮมเพจ 
คือเอกสารท่ีเราเปิดดใูน World Wide Web เราเรียกสัน้ๆ ว่า “เว็บเพจ” (Web Page) ซึ่ง

ส่วนใหญ่จะถกูสร้างขึน้จากภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีเรียกว่า HTML ซึ่งจะก าหนดรูปแบบและหน้าตา
ของเว็บเพจท่ีปรากฏบนหน้าจอ และส่วนท่ีเช่ือมต่อกับเว็บเพจอ่ืน แต่ในปัจจุบนัเว็บไซต์จะเร่ิม
เปล่ียนภาษามาเป็น XHTML ซึ่งเป็น HTML มาตรฐานล่าสุด เพ่ือให้รองรับกับอุปกรณ์และ
โปรโตคอลอ่ืนๆ ได้มากขึน้ ผู้สร้างเว็บจะเก็บข้อมูลท่ีเป็นกลุ่มของหน้าเว็บเพจไว้รวมกัน เรียกว่า  
“เว็บไซต”์ (Web Site) โดยจะมีการก าหนดหน้าเว็บเพจหน้าหนึง่ไว้เป็นหน้าแรก เรียกวา่ “โฮมเพจ” 
(Home Page) เป็นทางเข้าเว็บเพจทัง้หมด ภายในเว็บไซต์นัน้ 

เม่ือเราเรียกเข้าไปยงัเว็บไซต์ใดก็ตาม ก็จะพบกบัหน้าแรกของเว็บไซต์หรือท่ีเรียกวา่หน้า 
“โฮมเพจ” ซึ่งจะแสดงความเป็นตวัตนของเว็บไซต์นัน้ ว่ามีวตัถุประสงค์หลกัในการน าเสนออะไร 
ซึ่งอาจจะประกอบไปด้วยแถบปุ่ มหรือเมนูท่ีใช้บอกว่าเว็บไซต์นีแ้บ่งเนือ้หาเป็นก่ีหัวข้อหลัก มี
ภาพโลโก้สินค้าหรือบริการ รวมถึงภาพสินค้าหรือป้ายโฆษณาเชิญชวน แนะน าเนือ้หาท่ีน่าสนใจ
ให้ผู้ชมคลิกลิงค์ เพ่ือเปิดหน้าเว็บเพจยอ่ยขึน้มา เป็นต้น 

เว็บเพจ (Web Page) คือหน้าเอกสารท่ีใช้แสดงเนือ้หาข้อมูลท่ีอยู่ในเว็บไซต์ เช่น หน้า 
Home Page ก็คือ หน้าเว็บเพจหน้าหนึ่ง หรือไฟล์ .HTML ไฟล์หนึ่งในเว็บไซต์ท่ีแสดงเป็นหน้าแรก 
อาจจะมีจ านวนหน้าเว็บเพจมากหรือน้อยขึน้อยู่กับเนือ้หาท่ีน าเสนอท่ีต้องการน าเสนอ หากมี
เนือ้หามากเราก็จะแยกเว็บเพจออกมาเป็นหน้าเว็บเพจย่อยหลายๆ หน้า แล้วใช้วิธีการสร้างลิงค์ 
ด้วยข้อความหรือรูปภาพให้เช่ือมโยงไปยงัหน้าเว็บเพจเหล่านัน้ได้ โดยทัว่ไปจะไม่นิยมน าเนือ้หา
ทัง้หมดมาแสดงผลในหน้าเดียว เพราะจะท าให้หน้าจอยาวเกินไปท าให้ผู้ เข้าชมเว็บไซต์เกิดความ
เบื่อหน่ายท่ีจะเล่ือนหน้าจอและอ่านเนือ้หาทัง้หมดได้ จึงใช้วิธีการสร้างเนือ้หาแตล่ะส่วนเอาไว้ใน
หน้าเว็บเพจยอ่ยเป็นเร่ืองๆ ไป (ธนวฒันเสถียร, 2551) 

 
5.2 โปรแกรมส าคญัท่ีใช้สร้างเว็บ 
ในการสร้างเว็บเราจะใช้ 3 โปรแกรมท างานร่วมกนั ดงันี ้

(1) โปรแกรม Adobe Photoshop 
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(2) โปรแกรม Adobe Flash 
(3) โปรแกรม Adobe Dreamweaver 

ซึง่ทัง้ 3 โปรแกรมเป็นสว่นหนึง่ของชดุโปรแกรม Adobe Creative Suite 
(1) โปรแกรมตกแตง่ภาพ Photoshop  
โปรแกรมตกแต่งภาพ มีความส าคญัในการสร้างเว็บไซต์ เพราะรูปภาพท่ีสวยงามนัน้ 

สามารถดึงดูดผู้ คนให้สนใจเว็บไซต์มากขึน้ โดยโปรแกรมตกแต่งภาพท่ีนิยมกัน เช่น Adobe 
Photoshop, PhotoEdit และ ACDSee ซึ่ง Adobe Photoshop เป็นโปรแกรมท่ีได้รับความนิยมสงู
ในหมูน่กัแตง่ภาพ น ามาใช้ตกแตง่ภาพ หรือแม้กระทัง่ตดัตอ่ภาพได้ 

3.2 โปรแกรมสร้างภาพเคล่ือนไหว Flash 
ปัจจบุนัเว็บไซต์ตา่งๆ สงัเกตได้ว่ามีภาพเคล่ือนไหวเป็นองค์ประกอบไม่มากก็น้อย ซึ่งใน

แต่ละเว็บไซต์นัน้ จะมีการจัดวางในลักษณะท่ีแตกต่างกันไป โดยโปรแกรมท่ีใช้ในการท า
ภาพเคล่ือนไหวท่ีเป็นท่ีนิยม เช่น Adobe Flash และ Gif Animation โดย Adobe Flash เป็น
โปรแกรมหลกัท่ีใช้สร้างภาพเคล่ือนไหว ซึง่จะชว่ยเพิ่มความต่ืนตาต่ืนใจในการน าเสนอข้อมลู และ
ชว่ยส่ือความหมายท่ีดนูา่สนใจกวา่การใช้รูปภาพ และตวัอกัษรนิ่งๆ 

3.3 โปรแกรมสร้างเว็บไซต์ Adobe Dreamweaver 
ในปัจจุบนัมีโปรแกรมหลายตวัท่ีนิยมน ามาใช้ในการสร้างเว็บไซต์ส าเร็จรูป มีทัง้

โปรแกรมฟรีซอฟแวร์ และโปรแกรมท่ีผลิตจากค่ายต่างๆ เพ่ือจ าหน่าย ซึ่งโปรแกรมท่ีได้รับความ
นิยม เช่น Adobe Dreamweaver และ Fontpage โดยโปรแกรมดงักล่าวเราสามารถสร้างเว็บไซต์
โดยไม่จ า เ ป็น ต้องศึกษา ห รือมีความ รู้ เ ร่ืองภาษา HTML มากนัก  ซึ่ ง ปัจจุบัน  Adobe 
Dreamweaver เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับสร้างเว็บไซต์ ท่ีได้รับความนิยมอย่างสูง และมี
เคร่ืองมือให้เลือกใช้อย่างหลากหลาย สามารถรองรับภาษา DHTML (Dynamic HTML) ซึ่งเป็น
ส่วนท่ีช่วยเพิ่มลกูเล่นให้กบัหน้าเว็บเพจ อีกทัง้ยงัสามารถเขียนโค้ดได้อตัโนมตัิ เพราะมีเคร่ืองมือ
ตา่งๆ สามารถเลือกใช้ได้ตามต้องการ (เก๋ียงค า, 2555) 

 
5.3 เนือ้หาท่ีควรมีในเว็บไซต์ 
การศกึษาตวัอย่างจากเว็บไซต์ทัว่ๆ ไปและโดยเฉพาะท่ีเป็นประเภทเดียวกนั จะช่วยให้

มองเห็นว่าในเว็บไซต์ของเราควรมีเนือ้หาอะไรบ้าง อย่างไรก็ตามเร่ืองนีไ้ม่ได้มีการก าหนดไว้เป็น
มาตรฐานตายตวัแตข่ึน้อยู่กบัสิ่งท่ีจะน าเสนอและจดุเดน่ท่ีเราต้องการให้มี ซึง่จะท าให้รายละเอียด
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ปลีกย่อยของแตล่ะเว็บไซต์แตกตา่งกนัออกไป แตห่ลกัๆ แล้วพอสรุปได้ว่าข้อมลูพืน้ฐานท่ีควรมีใน
เว็บไซต์ประกอบด้วย 

1. ข้อมูลเก่ียวกับบริษัท องค์กร หรือผู้ จัดท า (About Us) คือข้อมูลเก่ียวกับเจ้าของ
เว็บไซต์ เพ่ือบอกให้ผู้ชมรู้ว่าเราเป็นใครมาจากไหน และต้องการน าเสนออะไร เช่น วตัถปุระสงค์
ของเว็บไซต์, ประวตั ิและความเป็นมา, สถานท่ีตัง้หนว่ยงาน 

2. รายละเอียดของผลิตภณัฑ์หรือบริการ (Product/Service Information) คือข้อมลูหลกั
ท่ีเราน าเสนอ ซึ่งหากเป็นเว็บไซต์ทางธุรกิจผู้ชมจ าเป็นต้องได้รู้รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ หรือ
บริการรวมทัง้อาจจะมีการเปรียบเทียบราคา เพ่ือเป็นข้อมลูประกอบการตดัสินใจซือ้ แตห่ากเป็น
เว็บไซต์ท่ีให้ความรู้ สว่นนีก็้อาจจะประกอบด้วยบทความ รูปภาพ มลัตมีิเดีย และลิงค์ไปยงัเว็บไซต์
อ่ืนท่ีให้ข้อมลูเพิ่มเตมิ 

3. ข่าวสาร (News/Press Release) อาจจะเป็นข่าวสารท่ีต้องการส่งถึงบคุคลทัว่ไปหรือ
สมาชิก เพ่ือให้รับรู้ความเคล่ือนไหวเก่ียวกับบริษัทหรือเว็บไซต์ของเรา เช่น การเปิดตวัสินค้า/
บริการใหม ่โปรโมชัน่ หรือกิจกรรมตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ 

4. ค าถามค าตอบ (Frequently Asked Question) ค าถามค าตอบมีความจ าเป็น เพราะ
ผู้ ชมบางส่วนอาจจะไม่เข้าใจข้อมูลหรือมีปัญหา ต้องการสอบถาม การติดต่อทางอีเมล์หรือ
ช่องทางอ่ืน แม้ว่าจะท าได้แตก็่เสียเวลา ดงันัน้ราควรคาดการณ์หรือรวบรวมค าถามท่ีเคยตอบไป
แล้วใสไ่ว้ในเว็บเพจ ซึง่ผู้ชมท่ีสงสยั จะสามารถเปิดดไูด้ทนัทีนอกจากนีก็้อาจจะมีเว็บบอร์ดส าหรับ
ให้ผู้ดแูลเว็บไซต์คอยตอบ รวมทัง้อาจเปิดให้ผู้ชมด้วยกนัช่วยตอบก็ได้ FAQ บางครัง้ก็จะอยู่ในรูป 
Help หรือข้อมลูชว่ยเหลือ 

5. ข้อมลูในการติดตอ่ (Contact Information) เพ่ือให้ผู้ ท่ีเข้ามาเย่ียมชมเว็บไซต์ท่ีเกิดข้อ
สงสยั หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อกับเราได้ จึงควรระบอีุเมล์แอดเดรส ท่ี
อยูบ่ริษัท/หนว่ยงาน เบอร์โทรศพัท์และแฟกซ์ไว้ในเว็บไซต์ด้วย (เก๋ียงค า, 2555) 

 
5.4 การออกแบบเว็บเพจ (Page Design)  
การออกแบบหน้าเว็บเพจสามารถท าได้หลายแบบ เช่น การจดัหน้าด้วยโปรแกรม อย่าง 

Dreamweaver โดยการแทรกองค์ประกอบแต่ละอย่างลงไป เช่น ข้อความ รูปภาพ ห รือ
ภาพเคล่ือนไหว หรือวิดีโอท่ีสะดวกท่ีสุดในการออกแบบเว็บเพจ ก็คือการใช้โปรแกรมสร้างภาพ
กราฟฟิก เช่น Photoshop Fireworks หรือ Flash โดยวางเค้าโครงของหน้าและสร้างองค์ประกอบ
ตา่งๆ ขึน้มา ให้ครบสมบรูณ์ในไฟล์เดียวเลย ไม่ว่าจะเป็น โลโก้ , ช่ือเว็บไซต์, ปุ่ มเมน,ู ช่ือไอคอน, 
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แถบสี, ภาพเคล่ือนไหว และอ่ืนๆ เน่ืองจาก โปรแกรมเหล่านีมี้เคร่ืองมือพร้อมส าหรับงานดงักล่าว 
อีกทัง้ในขัน้สดุท้ายเรายงัสามารถบนัทึกองค์ประกอบทัง้หมด แยกเป็นไฟล์กราฟิกย่อยๆ พร้อมกบั
ไฟล์ HTML ซึง่สามารถน าไปใช้เป็นต้นแบบในโปรแกรมสร้างเว็บอยา่ง Dreamweaver ได้ทนัที 

5.4.1 สว่นประกอบพืน้ฐานของหน้าเว็บเพจ 
โดยทัว่ไปหน้าเว็บเพจพืน้ฐานจะแบง่ออกเป็น 3 สว่นหลกัๆ ด้วยกนั ได้แก่ 
- ส่วนหวั (Page Header) อยู่ตอนบนสดุของหน้า เป็นบริเวณท่ีส าคญัท่ีสดุเน่ืองจาก

ผู้ชมจะมองเห็นก่อนบริเวณอ่ืน สว่นใหญ่นิยมใช้วางโลโก้ ช่ือเว็บไซต์ สโลแกน ปา้ยโฆษณา ลิงค์ท่ี
ส าคญั และระบบน าทาง 

- ส่วนของเนือ้หา (Page Body) อยู่ตรงกลางหน้า ใช้แสดงเนือ้หาภายในเว็บเพจนัน้ 
ซึ่งอาจจะประกอบไปด้วยข้อความ, ภาพกราฟิก, ตารางข้อมลู และอ่ืนๆ บางครัง้เมนหูลกัหรือเมนู
เฉพาะกลุ่มอาจมาอยู่ในส่วนนีก็้ได้ โดยมกัจะวางไว้ทางด้านซ้ายมือสุดเน่ืองจากผู้ ใช้จะมองเห็น
ง่ายกวา่ เพ่ือลิงค์ไปยงัหน้าท่ีเก่ียวข้อง 

- ส่วนท้าย (Page Footer) อยู่ด้านล่างสดุของหน้า ส่วนใหญ่จะนิยมใช้วางระบบน า
ทางภายในเว็บไซต์แบบท่ีเป็นลิงค์ข้อความง่ายๆ นอกจากนีก็้อาจจะมีช่ือของเจ้าของ ข้อความ
แสดงลิขสิทธ์ิและอีเมล์แอดเดรสของผู้ดแูลเว็บไซต์ เป็นต้น 

5.4.2 ออกแบบเว็บเพจอยา่งไรให้ดดีู 
(1) ออกแบบอย่างเรียบง่ายและเป็นระเบียบ เว็บเพจท่ีจดัแบบเรียบง่ายแต่ดูดี จะ

สร้างความน่าสนใจและน่าเช่ือถือ การวางต าแหน่งของเนือ้หาต่างๆ อย่างมีระเบียบ เป็นสดัส่วน
จะชว่ยให้ผู้ชมหาข้อมลูท่ีต้องการได้อยา่งรวดเร็ว 

(2) จดัสดัส่วนระหว่างข้อความและภาพกราฟิกให้พอดี เว็บเพจท่ีมีข้อความมากๆ 
ผู้ชมจะรู้สกึกลวัและเบื่อหนา่ย ท าให้เนือ้หาของเว็บเพจดหูนกัและขาดความดงึดดูใจ หน้าเว็บเพจ
มีแตรู่ปภาพก็อาจจะสร้างความสบัสนผู้ชมไมรู้่ว่าต้องเร่ิมจากจดุใด และท าให้เว็บเพจดขูาดเนือ้หา
สาระ นอกจากนีรู้ปภาพยังท าให้เว็บเพจโหลดช้าเสียเวลารอนาน แนวทางท่ีถูกต้องคือการจัด
สดัสว่นระหวา่งข้อความและภาพกราฟิกให้เหมาะสม 

(3) ให้ความส าคญักบัส่วนบนขอเว็บเพจ ส่วนส าคญัท่ีสดุของเว็บเพจคือด้านบนสุด
ของหน้า ซึง่ผู้ชมจะสมัผสัได้ทนัทีเม่ือเปิดเข้ามาท่ีหน้านัน้  

(4) สร้างระดบัความส าคญัของเนือ้หา การสร้างระดบัความส าคญัขององค์ประกอบ
ตา่งๆ ภายในเว็บเพจจะช่วยเน้นให้ผู้ชมเห็นว่าส่วนไหนส าคญัมาก สว่นไหนส าคญัน้อย ซึง่ผู้ชมจะ
รับรู้ด้วยสายตาได้อยา่งรวดเร็ว เชน่ หวัข้อขนาดใหญ่แสดงวา่ส าคญักว่าข้อความขนาดเล็กเป็นต้น 
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(5) เลือกใช้สีอย่างเหมาะสม การออกแบบเว็บเพจให้สวยงามนัน้ ส่วนใหญ่จะขึน้อยู่
กบัการเลือกชดุสีให้ผสมกลมกลืนกนั ท าให้เว็บเพจออกมาดดีู เช่น สีพืน้เว็บเพจ สีข้อความ และสี
ขององค์ประกอบอ่ืนๆ เชน่ กราฟิก ปุ่ มกด หรือลิงค์ ซึง่ควรจะออกมาในโทนเดียวกนั การใช้สีนัน้ยงั
จะชว่ยบง่บอกบคุลิกของเว็บไซต์ด้วยวา่ เนือ้หาออกมาในแนวไหน 

(6) ออกแบบขนาดของเว็บเพจให้พอดีกับหน้าจอ การออกแบบเว็บเพจท่ีดีนัน้ เรา
ต้องค านงึถึงกลุม่ผู้ชมเปา้หมายสว่นใหญ่วา่เขาใช้จอภาพท่ีมีความละเอียดเทา่ใด (เก๋ียงค า, 2555) 

 
5.5 การออกแบบเว็บไซต์  
ในการออกแบบเว็บไซต์เราต้องน าข้อมลูตา่งๆ ท่ีรวบรวมไว้ ไมว่า่จะเป็นวตัถปุระสงค์ของ

เว็บไซต์ กลุ่มผู้ชมเป้าหมาย ตลอดจนเนือ้หาทัง้หมด มาวิเคราะห์ จดัระบบ และสรุปเป็นแนวคิด
เพ่ือจดัวางดครงสร้างและก าหนดรูปแบบของเว็บไซต์ท่ีจะน าเสนอออกสูผู่้ชม การออกแบบเว็บไซต์
มีองค์ประกอบ 2 สว่นคือ 

- การออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์  
- ระบบเนวิเกชัน่ 

5.5.1 การออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ 
โครงสร้างเว็บไซต์เป็นแผนผงัของการล าดบัเนือ้หา หรือการจดัวางต าแหน่งเว็บเพจ

ทัง้หมด ซึ่งจะท าให้เรารู้ว่าทัง้เว็บไซต์ประกอบด้วยเนือ้หาอะไรบ้าง และมีเว็บเพจหน้าไหนท่ี
เก่ียวข้องเช่ือมโยงถึงกนั ดงันัน้การออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์จงึเป็นเร่ืองส าคญั เปรียบเสมือนกบั
การเขียนแบบอาคารก่อนท่ีจะลงมือสร้าง เพราะจะท าให้เรามองเห็นหน้าตาของเว็บไซต์เป็น
รูปธรรมมากขึน้ สามารถออกแบบระบบเนวิเกชัน่ได้เหมาะสม และมีแนวทางการท างานท่ีชัดเจน
ส าหรับขัน้ตอนตอ่ๆ ไป นอกจากนีโ้ครงสร้างเว็บไซต์ท่ีดียงัช่วยให้ผู้ชมไมส่บัสนและค้นหาข้อมูลได้
อย่างรวดเร็ววิธีจดัโครงสร้างเว็บไซต์สามารถท าได้หลายลักษณะ แตแ่นวคิดหลกัๆ ท่ีนิยมใช้กนัมี
อยู ่2 วิธี คือ 

(1) จดัตามกลุม่เนือ้หา 
(2) จดัตามกลุม่ผู้ชม 
5.5.2 รูปแบบของโครงสร้างเว็บไซต์ 
เราสามารถวางรูปแบบโครงสร้างเว็บไซต์ได้หลายแบบตามความเหมาะสม เชน่ 
(1) แบบเรียงล าดบั (Sequence) เหมาะส าหรับเว็บไซต์ท่ีมีจ านวนเว็บเพจไม่มากนกั 

หรือเว็บไซต์ท่ีมีการน าเสนอข้อมลูแบบท่ีละขัน้ตอนตอ่เน่ืองกนั 
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ภาพประกอบ 34 โครงสร้างเว็บไซต์แบบเรียงล าดบั 
ท่ีมา: ดวงพร เก๋ียงค า. (2555) คูมื่อสร้างเว็บไซต์ฉบบัสมบรูณ์. ส านกัพิมพ์ บริษัท โปรวิชัน่ จ ากดั 

 
(2) แบบระดบัชัน้ (Hierarchy) เหมาะส าหรับเว็บไซต์ท่ีมีจ านวนเว็บเพจมากขึน้ เป็น

รูปแบบท่ีเราจะพบได้ทัว่ไป จากหน้าหนึง่ไปยงัอีกหลายๆ หน้า ขึน้อยูก่บัเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องมากหรือ
น้อย 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 35 โครงสร้างเว็บไซต์แบบระดบัชัน้ 
ท่ีมา: ดวงพร เก๋ียงค า. (2555) คูมื่อสร้างเว็บไซต์ฉบบัสมบรูณ์. ส านกัพิมพ์ บริษัท โปรวิชัน่ จ ากดั 

 
(3) แบบผสม (Combination) เหมาะส าหรับเว็บไซต์ท่ีซับซ้อน เป็นการน าข้อดีของ

รูปแบบทัง้ 2 ข้างต้นมาผสมกนั ซึง่เว็บเพจแตล่ะหน้าจะเช่ือมโยงสมัพนัธ์กนัหลายกลุม่ได้ 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 36 โครงสร้างเว็บไซต์แบบเรียงผสม 
ท่ีมา: ดวงพร เก๋ียงค า. (2555) คูมื่อสร้างเว็บไซต์ฉบบัสมบรูณ์. ส านกัพิมพ์ บริษัท โปรวิชัน่ จ ากดั 
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5.5.3 การใช้สี 
สีเป็นองค์ประกอบท่ีช่วยสร้างความสนใจของผู้ ชมได้มาก ดงันัน้ผู้สรางเว็บไซต์จึ ง

ควรจะต้องเรียนรู้สีในชุดแบบต่างๆ และการเลือกใช้ เพ่ือใช้ในการดึงดดูผู้ ใช้ให้เข้ามาในเว็บไซต์
ของเราให้มากขึน้ การออกแบบเว็บไซต์ให้สีมีความกลมกลืน จะท าให้เว็บไซต์ดนู่าสนใจมากขึน้ 
เพราะจะท าให้ผู้ชมเกิดความรู้สกึถึงความเป็นระเบียบ สมดลุ และท าให้เว็บไซต์เกิดความสวยงาม
ในเวลาเดียวกัน การใช้สีท่ีซีดเกินไปจะท าให้เว็บไซต์ดนู่าเบื่อ และในทางกลบักันหากใช้สีท่ีมาก
จนเกินไปก็จะท าให้ดวูุ่นวายจนสร้างความสบัสนให้กับผู้ ใช้ได้ ผู้สร้างเว็บไซต์สามารถเลือกสีท่ีมี
ความกลมกลืนซึง่กนัและกนัมาใสใ่นเว็บไซต์ของตนเอง ซึง่การใสสี่ตา่งๆ นัน้ ควรจะใสใ่ห้มีน า้หนกั
ท่ีเท่ากนั ไม่ควรใส่สีใดสีหนึ่งมากเกินไป เพราะจะท าให้เกิดความแตกต่างระหว่างสี เน่ืองจากใน
แตล่ะคนอาจจะให้ความรู้สึกของสีท่ีไม่เหมือนกนั และในสีท่ีมีระดบัตา่งกนั ก็อาจส่ือถึงความรู้สึก
และอารมณ์ท่ีแตกตา่ง และอาจรวมไปถึงการจดัองค์ประกอบของเว็บไซต์ในแตล่ะบคุคล  

สีแดง ส่ือถึงความรัก การแข่งขนั หรือความกล้าหาญ ความหมายของสีแดงสามารถ
ส่ือได้ถึงเลือด หวัใจ หรือไฟ อาจจะรวมไปถึงดวงอาทิตย์ การใช้สีแดงตกแต่งเว็บไซต์ก็เป็นอีกสี
หนึง่ท่ีจะท าให้เว็บไซต์นัน้ ดโูดดเดน่มากขึน้ 

สีน า้เงิน เม่ือน าเสนอโดยการปรับโทนสีท่ีแตกตา่งกนั จงึท าให้เว็บไซต์ดมีูลกูเล่นมาก
ยิ่งขึน้ ส าหรับความหมายของสีน า้เงินจะส่ือถึงท้องฟ้า น า้ทะเล ซึ่งจะท าให้ผู้ชมรู้สึกสดช่ืน และ
อาจจะดเูรียบง่ายในเวลาเดียวกัน จะเห็นได้ว่าการใช้โทนสีท่ีแตกต่างกัน ก็อาจจะท าให้เว็บไซต์
ของเราดแูปลกตาและโดดเด่นขึน้มาได้ โดยท่ีอาจจะไม่จ าเป็นต้องใช้สีอ่ืนร่วมด้วย และส าหรับ
ความหมายในทางลบของสีน า้เงินอาจจะท าให้เกิดความรู้สึกท่ีหดหู ่เศร้า หรือเสียใจ 

สีเขียว ส่ือถึงต้นไม้ ธรรมชาต ิและความสดช่ืน เราอาจจะใช้สีเขียวในโทนสีท่ีแตกตา่ง
กนั เพ่ือส่ือถึงความหมายต่างๆ ได้ เช่น หากเป็นเว็บไซต์ท่ีเก่ียวกับทหารจะใช้โทนสีท่ีแตกต่างกัน 
เพ่ือส่ือถึงชุดของทหาร และในทางทฤษฎี สีเขียวจะให้ความรู้สึกถึงความปลอดภัย ความอบอุ่น
และความแข็งแรงในเวลาเดียวกนั 

สีเหลือง ส่ือถึงความร่าเริง สนกุสนาน และความสดใสได้ หากผู้สร้างเว็บไซต์ได้น าสี
เหลืองมาตดักบัสีเขียว จะท าให้เว็บไซต์ดโูดดเดน่มากขึน้ 

สีส้มและสีน า้ตาล เป็นสีท่ีให้ความรู้สกึเรียบง่ายแตโ่ดดเดน่ แฝงไปด้วยความแข็งแรง
ในเวลาเดียวกนั 
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สีขาว ให้ความรู้สึกสะอาด สบายตา เว็บไซต์ทัว่ไปมกัจะใช้สีขาวเป็นหลกั เพ่ือท าให้
ผู้ ใช้รู้สึกถึงความเรียบง่ายของเว็บไซต์ โดยในทางทฤษฎีสีขาวจะส่ือถึง ฤดหูนาวหรือความเย็น 
และหากเป็นในทางลบสีขาวจะส่ือถึงความออ่นแอ เจ็บป่วย และความโศกเศร้าได้ 

สีด า เป็นสีท่ีผู้สร้างเว็บไซต์ให้ความสนใจในการน ามาตกแตง่เว็บไซต์ เพราะสีด าจะ
ท าให้สีอ่ืนๆ ดโูดดเดน่ขึน้มา หากท าเป็นสีพืน้ ในลกัษณธของสีด า จะให้ความรู้สกึลกึลบั ความน่า
กลวั และอาจส่ือถึงความมืดในเวลาเดียวกนั  

การส่ือถึงความหมายตา่งๆ นัน้ หากใช้โทนสีเดียว อาจจะส่ือถึงความหมายเดียว แต่
ถ้าเกิดผู้สร้างใช้โทนสีท่ีแตกตา่งกนั ก็จะส่ือถึงความหมายท่ีแตกตา่งกนั เช่น สีแดงเข้มอาจจะส่ือ
ถึงเลือด แตถ้่าหากใช้สีแดงออ่น อาจจะส่ือถึงความรัก หรือหวัใจ เป็นต้น 

5.5.4 ตวัอกัษรส าหรับเว็บไซต์ 
ตวัอกัษร เป็นอีกส่วนประกอบท่ีใช้น าเสนอเนือ้หาในเว็บไซต์ ซึ่งขนาดตวัอกัษรท่ีใช้ 

และการจดัวางข้อความท่ีลงตวั จะมีส่วนท าให้ผู้ ใช้งานอ่านเนือ้หาได้ง่าย และสามารถเน้นจุดท่ี
ส าคญัให้นา่สนใจมากย่ิงขึน้ 

ขนาดตวัอกัษรส าหรับเว็บไซต์ การเลือกใช้ขนาดตวัอักษรต่างๆ ในเว็บไซต์ถือว่ามี
ความส าคญัมาก เพราะถ้าหากเราใช้ตวัอกัษรท่ีมีขนาดเล็กเกินไป ก็จะท าให้ผู้ชมอ่านเนือ้หาของ
เว็บไซต์ล าบากโดยทัว่ไปขนาดตวัอกัษรท่ีนิยมใช้กนั จะเป็นขนาดท่ีผู้ ใช้งานรู้สึกสบายตา ซึ่งเป็น
ขนาดประมาณ 14 พอยน์ แตใ่นบางครัง้ผู้สร้างเว็บไซต์สามารถเลือกใช้ตวัอกัษณขนาดใหญ่กว่า
ปกติ โดยการใช้ตวัอกัษรตวัใหญ่น าหน้าข้อมลูหรือข้อความตา่งๆ มกัเป็นท่ีนิยมในงานส่ือสิ่งพิมพ์ 
ซึง่จะใช้ตวัอกัษณท่ีใหญ่กวา่ปกตปิระมาณ 2 – 5 พอยน์ อาจจะใช้ตวัอกัษรคนละชนิดกนั หรือใสสี่
ท่ีแตกตา่ง เพ่ือท าให้ผู้ชมสงัเกตได้ง่ายยิ่งขึน้ 

5.5.5 การจดัแถวตวัอกัษร 
การจดัแถวตวัอกัษรสามารถแบง่ออกเป็น 4 ประเภท คือ การวางเสมอหน้า การวาง

เสมอหลงั การวางตรงกลาง และการวางเสมอหน้าเสมอหลงั ซึ่งในการวางแต่ละประเภท ผู้สร้าง
เว็บไซต์จะได้เว็บไซต์ท่ีแตกตา่งกนัออกไป ดงันี ้

(1) การวางตวัอกัษรแบบเสมอหน้า หรือการวางแบบชิดซ้าย จะเป็นการปลอ่ยให้เนือ้
ท่ีทางด้านขวาเป็นอิสระ ท าให้ผู้อา่นสามารถเข้าใจได้ง่าย 

(2) การวางตัวอักษรเสมอหลัง หรือการวางชิดขวา เป็นการวางท่ีฝืนธรรมชาติ
เล็กน้อย เพราะเป็นการวางตวัอกัษรอยูช่ิดด้านขวาทัง้หมด ซึง่การวางแบบนี ้ปกตแิล้วจะใช้ในการ
วางท่ีแนบเข้ากบัองค์ประกอบด้านขวา ท่ีอาจจะเป็นรูปภาพ หรือโลโก้ตา่งๆ  
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(3) การวางข้อมูลแบบตรงกลาง หรือการวางแบบจัดกึ่งกลาง ซึ่งลักษณะการวาง
ข้อมลูแบบนี ้เหมือนมีแกนอยู่ตรงกลาง จะปล่อยให้ทัง้สองข้างเท่ากนั และเป็นการสร้างจดุสนใจ
ของตวัอกัษร 

(4) การวางข้อมลูแบบเสมอหน้าและเสมอหลงั เป็นการจดัข้อมูลจะอยู่ชิดขอบหน้า
และขอบหลงัพอดี ซึ่งเป็นการกระจายข้อมูลให้ดสูวยงาม ซึ่งในหลายๆ เว็บไซต์ จะนิยมจดัข้อมูล
แบบนีไ้ว้ในกรอบ จะท าให้ข้อมลูดมีูความนา่สนใจ และดโูดเดน่มากยิ่งขึน้ 

5.5.6 รูปภาพและการจดัวาง 
ภาพกราฟิกถือได้วา่ มีความส าคญัอยา่งมากในการสร้างเว็บไซต์ เพราะจะท าให้ผู้ชม

สามารถเข้าใจได้ง่าย โดยภาพกราฟิกท่ีเห็นกันในเว็บไซต์ทัว่ไป มกัจะแบ่งออกเป็น 2 นามสกุล
หลกั คือ GIF (.glf) และ JPEG (.jpeg) ซึง่มีความจ าเป็นอยา่งมากท่ีเราจะต้องเรียนรู้ถึงคณุสมบตัิ
ตา่งๆ ของไฟล์ภาพกราฟิก 2 นามสกลุนี ้เพ่ือท่ีจะให้ใช้งานได้อย่างถกูต้อง ส าหรับคณุสมบตัิเด่น
ของภพกราฟิกนามสกลุ GIF คือ การท าภาพเคล่ือนไหว หรือแอนิเมชัน่ ซึ่งเป็นจดุเดน่ของเว็บไซต์
อยา่งหนึง่ ในขณะท่ีภาพนามสกลุ JPEG สามารถแสดงผลได้ 16.7 ล้านสี ไฟล์ประเภทนีเ้หมาะสม
กับภาพถ่ายหรือรูปภาพ เพราะจะเป็นภาพท่ีมีการไล่ระดบัสีค่อนข้างสูงและเป็นท่ีนิยมกันมาก
ส าหรับการสร้างเว็บไซต์ แต่ในปัจจุบนัก็ยงัไม่สามารถสรุปได้ว่าระหว่าง .GIF และ .JPEG ไฟล์
รูปภาพแบบใดท่ีมีความนิยมมากกว่ากัน ส่วนในเร่ืองความละเอียดของภาพท่ีใช้กับเว็บไซต์ โดย
ปกติ รูปภาพท่ีแสดงในเว็บไซต์ ควรจะมีความละเอียดไม่เกิน 72 ppi เพราะว่าความละเอียดของ
หน้าจอของผู้ ใช้ ก็มีขนาดท่ีไม่เกิน 72 ppi (ppi ย่อมาจาก Pixel per Inch คือ จ านวนจดุสี (Pixel) 
ตอ่หนึ่งตารางนิว้ (Inch) ซึ่งบง่บอกถึงความละเอียดของภาพกราฟิกนัน้ๆ ว่าในหนึ่งตารางนิว้ของ
ภาพดงักล่าวประกอบไปด้วยจดุสีทัง้หมดก่ีจดุ โดยมีหน่วยเป็น ppi นัน้เอง และถ้าหากใส่ภาพท่ีมี
ความละเอียดสงูมากกว่า 72 ppi ลงไปในเว็บไซต์ ผู้ ใช้ก็ไม่สามารถมองเห็นความแตกตา่งได้เลย 
ดงันัน้เราควรเลือกใช้ความละเอียดของรูปภาพท่ีพอดี เพราะจะท าให้เว็บไซต์ของเราไม่มีขนาด
ใหญ่ แตถ้่าหากเราอยากเห็นความละเอียดท่ีแตกตา่งกนั ก็ให้ลองสัง่พิมพ์รูปภาพท่ีมีความละเอียด
สงูกว่า 72 ppi ออกทางเคร่ืองพิมพ์ และน ามาเปรียบเทียบกับรูปภาพท่ีหน้าจอ ก็จะเห็นถึงความ
แตกตา่งได้อยา่งชดัเจน และท าให้ผู้ใช้ต้องเสียเวลาโหลดหน้าเว็บนานเกินไป 

5.5.7 การวางเลย์เอาท์หน้าเว็บเพจ 
ผู้สร้างอาจจะใช้โปรแกรมวาดภาพ เชน่ Photoshop, Paint หรือใช้เคร่ืองมือวาดภาพ

จากโปรแกรมในชุด MS-Office วาดโครงสร้างของหน้าเว็บเพจดคูร่าวๆ ก่อน เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
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ในการสร้างหน้าเว็บเพจจริง จะช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมและขอบเขตของพืน้ท่ีแต่ละส่วนได้
ชดัเจน เพ่ือจะได้วางเนือ้หาลงไปได้ตรงกบัโครงร่างท่ีวางไว้ 

แบบท่ี 1 โครงสร้างหน้าเว็บเพจแบบท่ี 1 นีจ้ะเป็นแบบ 1 คอลมัน์ อาจจะก าหนดให้
เป็นหน้าแรกหรือหน้าเว็บเพจยอ่ยภายในเว็บไซต์ได้ ซึง่จะดเูรียบๆ โปร่งๆ ท าให้เนือ้หาจะได้ไมแ่น่น
จนเกินไป ใช้วิธีการวางปุ่ มหรือเมนทู าเป็นลิงค์เอาไว้ด้านข้างหรือด้านบน เพ่ือเช่ือมโยงไปยงัหน้า
เว็บเพจเนือ้หาท่ีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 37 โครงสร้างหน้าเว็บเพจแบบท่ี 1 
ท่ีมา: ดวงพร เก๋ียงค า. (2555) คูมื่อสร้างเว็บไซต์ฉบบัสมบรูณ์. ส านกัพิมพ์ บริษัท โปรวิชัน่ จ ากดั 

 

แบบท่ี 2 โครงสร้างหน้าเว็บเพจแบบท่ี 2 นีจ้ะแบ่งเป็นแถบเมนู 1 คอลัมน์ โดยมี
แถบเนวิเกชัน่หลกัอยู่ด้านบนในส่วนแถบหวัเว็บเพจ การจดัวางแบบนีจ้ะใช้กับหน้าแรกหรือหน้า
อ่ืนๆ ภายในเว็บไซต์ได้เชน่กนั เป็นแบบท่ีนิยมใช้งานกนัพร่หลายเชน่กนั 

 
 
 

 
 
 
 

ภาพประกอบ 38 โครงสร้างหน้าเว็บเพจแบบท่ี 2 
ท่ีมา: ดวงพร เก๋ียงค า. (2555) คูมื่อสร้างเว็บไซต์ฉบบัสมบรูณ์. ส านกัพิมพ์ บริษัท โปรวิชัน่ จ ากดั 



  50 

แบบท่ี 3 โครงสร้างหน้าเว็บเพจแบบท่ี 3 นีจ้ะจดัวางแบบ 3 คอลมัน์ โดยให้เมนหูลกั
แสดงท่ีด้านบนหรือคอลมัน์ทางซ้าย คอลมัน์ท่ีเหลือก็จะแสดงเนือ้หาเดน่หรือข่าวสารท่ีส าคญั หรือ
ลิงค์/เมนยู่อย และปา้ยแบนเนอร์โฆษณาของเว็บ เหมาะส าหรับเว็บไซต์ท่ีมีเนือ้หามาก มีลิงค์หรือ
หวัข้อยอ่ยท่ีให้เลือกคลิกหลากหลายเร่ือง 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 39 โครงสร้างหน้าเว็บเพจแบบท่ี 3 
ท่ีมา: ดวงพร เก๋ียงค า. (2555) คูมื่อสร้างเว็บไซต์ฉบบัสมบรูณ์. ส านกัพิมพ์ บริษัท โปรวิชัน่ จ ากดั 

 
5.5.8 การออกแบบระบบเนวิเกชัน่ 
ระบบน าทาง หรือ เนวิเกชัน่ ก็คือแถบเมน,ู แท็บ หรือปุ่ มกด ท่ีเราเห็นบนหน้าเว็บเพจ 

ซึ่งจะช่วยให้ผู้ชมเข้าถึงข้อมลูท่ีต้องการได้อย่างรวดเร็ว และไม่หลงทาง ระบบน าทางอาจจะมีได้
หลายแบบตากการใช้งาน 

เคร่ืองมือเนวิเกชัน่ โดยทัว่ไปในเว็บไซต์ตา่งๆ จะมีองค์ประกอบแยกออกไปได้ ดงันี ้
(1) เมนหูลกั เป็นเมนสู าหรับไปยงัหวัข้อเนือ้หาหลกัของเว็บไซต์ มกัอยูใ่นรูปของลิงค์

ท่ีเป็นข้อความหรือภาพกราฟิก และจะต้องมีปรากฎอยูบ่นหน้าเว็บเพจทกุหน้า 
(2) เมนูเฉพาะกลุ่ม เป็นเมนูท่ีเช่ือมโยงเฉพาะเว็บเพจภายในกลุ่มย่อยๆ ท่ีมีเนือ้หา

เก่ียวเน่ืองกนัเทา่นัน้ มกัอยูใ่นรูปของลิงค์ข้อความหรือภาพกราฟิกเชน่กนั 
(3) เคร่ืองมือเสริม ส าหรับช่วยเสริมการท างานของเมน ูมีได้หลากหลายรูปแบบ เช่น  

ช่องค้นหาข้อมลู (Search Box), เมนแูบบดร็อปดาวน์, อิมเมจแมพ (Image Map), แผนท่ีเว็บไซต์ 
(Site Map)  

5.5.9 ลกัษณะของระบบเนวิเกชัน่ท่ีดี 
(1) อยูใ่นต าแหนง่ท่ีเห็นได้ชดั และเข้าถึงง่าย เชน่ สว่นบน หรือด้านซ้ายของเว็บเพจ 



  51 

(2) เข้าใจง่ายหรือมีข้อความก ากบัชดัเจน ผู้ชมใช้ได้ทนัที โดยไมต้่องเสียเวลาศกึษา 
(3) มีความสม ่าเสมอและเป็นระบบ ไมช่วนให้สบัสน หรือกลบัไปกลบัมา 
(4) มีการตอบสนองเม่ือใช้งาน เชน่ เปล่ียนสีเม่ือผู้ชมชีเ้มาส์หรือคลิกเลือก 
(5) มีจ านวนรายการพอเหมาะ ไมม่ากเกินไป 
(6) มีหลายทางเลือกให้ใช้ เช่น เมนกูราฟิก, เมนขู้อความ, ช่องค้นหาข้อมลู (Search 

Box) เมนแูบบดร็อปดาวน์ (Drop down Menu), แผนท่ีเว็บไซต์ (Site Map)  
(7) เคร่ืองบอกต าแหน่ง (Location Indicator) เพ่ือให้ผู้ ชมทราบว่าก าลังอยู่ใน

ต าแหน่งใดในเว็บไซต์อาจจะเป็นภาพกราฟิกท่ีแสดงช่ือเว็บเพจ หรือข้อความบ่งชีท้ านองนี ้และ
บอ่ยครัง้ท่ีเคร่ืองบอกต าแหนง่ถกูรวมไว้กบัตวัเมนเูลย โดยแสดงสีหรือรูปภาพท่ีแตกตา่งกนัออกไป 

(8) มีลิงค์ให้คลิกกลบัไปยงัโฮมเพจหรือหน้าแรกได้เสมอ เพ่ือให้ผู้ชมกลบัเร่ิมต้นใหม่
ในกรณีท่ีคลิกเข้าไปดเูนือ้หาท่ีหน้าย่อยแล้วหลงทางไม่รู้ว่าตวัเองอยู่ท่ีต าแหน่งใดของเว็บไซต์ ก็
กลบัไปเร่ิมต้นท่ีหน้าแรกใหม่ได้ หากสร้างเป็นปุ่ ม Home หรือคลิกท่ีช่ือเว็บไซต์และโลโก้ได้ยิ่งดี 
(เก๋ียงค า, 2555) 
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บทที่ 3  
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัเลือกใช้วิธีการวิจยัเพ่ือพฒันา (Research and development) 

ร่วมกบัวิธีการวิจยัเชิงประยกุต์ เพ่ือให้ได้ผลการวิจยัท่ีตรงตามวตัถปุระสงค์งานวิจยั ได้แก่ (1) เพ่ือ
หาแนวทางในการออกแบบตวัอกัษรภาษาไทย ส าหรับใช้ในงานมงังะ ท่ีเหมาะสมกับช่องค าพูด 
(2) เพ่ือศกึษาแนวทางการออกแบบตวัอกัษรแสดงเสียงท่ีนิยมใช้ในการสร้างตวัอกัษร เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการออกแบบตัวอักษรแสดงเสียงภาษาไทยส าหรับมังงะแต่ละประเภท  (3) เพ่ือ
ออกแบบเว็บไซต์ เพ่ือเป็นแนวทางในการเลือกใช้ตวัอกัษรภาษาไทย และอกัษรแสดงเสียง ส าหรับ
ใช้ท าหนงัสือมงังะภาษาไทย โดยมีวิธีด าเนินการ วิจยัตามขัน้ตอน ดงันี ้

1. ก ำหนดกลุ่มตวัอยำ่งทีใ่ชใ้นงำนวจิยั 
2. สรำ้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นกำรวจิยั 
3. กำรเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
4. ด ำเนินกำรออกแบบจำกผลของกำรวจิยั 
5. ประเมนิควำมพงึพอใจของงำนวจิยั 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 40 ภาพแสดงวิธีด าเนินการวิจยั 
ท่ีมา: เขียนโดยผู้วิจยั 
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1.การก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย 
การวิจยัในครัง้นี ้มุง่ศกึษารูปแบบและตวัอกัษรท่ีใช้ในงานมงังะปัจจบุนั เปรียบเทียบของ

ประเทศญ่ีปุ่ นและของประเทศไทย เพ่ือใช้ในการออกแบบตวัอกัษรท่ีใช้ในมงังะภาษาไทย และ
เพ่ือให้ความรู้รวมถึงแนวทางส าหรับนกัเขียนการ์ตนูในประเทศไทย และผู้ท างานในสายอาชีพ ท่ี
ต้องการออกแบบและพฒันาตวัอกัษรส าหรับใช้ในงานมงังะ 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั  
การวิจยัในครัง้นี ้แบง่เป็น 3 กลุม่ คือ 
กลุ่มที่  1 ผู้ท างานในสายอาชีพท่ีเก่ียวกับการ์ตนูมงังะ ท่ีใช้ตวัอกัษรในการท างานเป็น

หลักหรือท่ีอยู่ในสาขาใกล้เคียง เช่น นักออกแบบตวัอักษร นักพิสูจน์อักษร ในประเทศไทย ท่ีมี
ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี จ านวน 10 คน เพ่ือสอบถามตวัอกัษรท่ีนิยมใช้ในมงังะไทย เพ่ือใช้
เป็นแนวทางออกแบบตวัอกัษร 

กลุ่มที่ 2 กลุม่ตวัอยา่งท่ีทดลองใช้เว็บไซต์ตวัอกัษรภาษาไทยส าหรับใช้ในงานมงังะ โดย
เป็นผู้ ท่ีท างานในสายการ์ตนู ท่ีมีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี จ านวน 3 คน เพ่ือสอบถามรูปแบบ
เว็บไซตข์องโปรแกรมตวัอกัษรภาษาไทยส าหรับใช้ในงานมงังะ เพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบ 

กลุ่มที่  3 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้เว็บไซต์ตวัอักษรภาษาไทยส าหรับใช้ในงานมงังะ  เป็นผู้ ท่ี
ท างานในต าแหน่ง TYPO GRAPHIC DESIGN หรือสายงานเดียวกัน เพ่ือวดัความพึงพอใจของ
โปรแกรมตวัอักษรภาษาไทยส าหรับใช้ในงานมงังะ  ในประเทศไทยท่ีมีประสบการณ์อย่างน้อย     
3 ปี  จ านวน 5 คน 
 
2. สร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้สร้างเคร่ืองมือโดยการศึกษาเอกสาร ต าราเรียนเก่ียวกับการ
วาดมงังะ และข้อมลูตวัอกัษรแสดงอารมณ์ตวัละครในมงังะของส่ือออนไลน์จากตา่งประเทศ โดย
มีขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือ ดงันี ้

 
2.1 แบบสอบถามชดุท่ี 1 เพ่ือหาตวัอกัษรท่ีนิยมใช้ในมงังะไทย 
ในแบบสอบถามนี ้ใช้เพ่ือหาตวัอกัษรท่ีนิยมใช้ในงานมงังะในสว่นของชอ่งค าพดูทัง้หมด  

16 ประเภท โดยผู้ วิจยัได้เร่ิมสร้างแบบสอบถามจากการรวบรวมแบบอกัษรท่ีนิยมใช้ในประเทศ
ไทย ซึ่งมีทัง้แบบอกัษรท่ีมีลิขสิทธ์ิ และแบบอกัษรท่ีไม่มีลิขสิทธ์ิ และคดัแยกเป็น 4 ประเภท ตาม
ทฤษฎีของ Allan Haley (2558) ท่ีได้แบง่หมวดหมู่ของตวัอกัษรไว้เป็นหมวดใหญ่ๆ ได้แก่ (1) แบบ
มีเชิง (Serif Type Styles) (2) แบบไม่มีเชิง (San Serif Type Styles) (3) แบบตัวเขียน (Script 
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Type Styles) และ (4) แบบตกแต่ง (Decorative) ส าหรับตัวอักษรภาษาไทยเองก็อาจแบ่ง
หมวดหมู่ของสไตล์ได้ใกล้เคียงกัน คือ (1) แบบมีหวั (2) แบบไม่มีหวั (3) แบบตวัเขียน และ (4) 
แบบตกแตง่เพ่ือให้ง่ายตอ่การคดัเลือกในขัน้ตอนถดัไป เพ่ือให้เหลือรูปแบบอกัษรท่ีเหมาะสมท่ีสดุ 
ซึง่ในขัน้ตอนนีผู้้วิจยัได้ใช้ แนวคดิการเลือกใช้อกัษรของ สมิชฌน์ สมนัเลาะ ท่ีกลา่ววา่ “แบบอกัษร
เปรียบเสมือน ‘ส าเนียงของเสียง’ อกัษรในแตล่ะความหนาจะให้ความเข้มของเสียงท่ีแตกต่างกัน
ออกไป อักษรตวัหนาอาจเปรียบได้กับการตะโกน ในขณะท่ีตวับางก็อาจเป็นน า้เสียงท่ีเบากว่า 
ดงันัน้การพิจารณาเลือกน า้หนักของตวัอักษรไปใช้งานจึงขึน้อยู่กับความเหมาะสมของสิ่งท่ีเรา
ต้องการจะส่ือสาร” ซึ่งแนวคิดนี ้ผู้ วิจัยเห็นว่ามีความใกล้เคียงและสอดคล้องกับแนวคิดการ
ออกแบบตวัอกัษรแสดงอารมณ์ในมงังะของญ่ีปุ่ น โดยผู้ วิจยัได้น าแนวคิดนีม้าร่วมใช้คดัแยกตวั
อักษรตามรูปแบบของตัวอักษรแสดงอารมณ์จากรูปแบบของมังงะญ่ีปุ่ นในบทท่ี 2  หลังจาก
คดัเลือกอกัษรท่ีเหมาะสมได้ในระดบัหนึ่งแล้ว ผู้วิจยัจะน ามาตรวจสอบและคดัเลือกอีกที รวมกบั
ผู้ เช่ียวชาญ 2 ท่าน เพ่ือสร้างแบบสอบถามชุดท่ี 1 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราประมาณค่า 

(Rating Scale) เพ่ือหารูปแบบตวัอักษรท่ีเหมาะสมท่ีสุด ในการส่ืออารมณ์ของตวัละคร และ

สอดคล้องกบัชอ่งค าพดูของตวัละคร โดยแบง่ออกเป็น 5 ระดบั ตามวิธีของลิเคร์ิท (Likert) ดงันี ้
5  หมายถึง มากท่ีสดุ 
4 หมายถึง มาก 
3 หมายถึง  ปานกลาง 
2  หมายถึง น้อย 
1 หมายถึง น้อยท่ีสดุ 
 
การแปลผลของความคิดเก็นพิจารณาจากค่าเฉล่ียโดยใช้เกณฑ์ของลิเคิร์ท (Likert) มี

รายละเอียดดงันี ้
คา่เฉล่ีย      4.21 - 5.00     หมายถึง     เห็นด้วยมากท่ีสดุ 
คา่เฉล่ีย      3.41 - 4.20     หมายถึง     เห็นด้วยมาก 
คา่เฉล่ีย      2.61 - 3.40     หมายถึง     เห็นด้วยปานกลาง 
คา่เฉล่ีย      1.81 - 2.60     หมายถึง     เห็นด้วยน้อย 
คา่เฉล่ีย      1.00 - 1.80     หมายถึง     เห็นด้วยน้อยท่ีสดุ 
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สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
ในการวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิต ิการประเมินคณุภาพของรูปแบบตวัอกัษรท่ีส่ืออารมณ์ใน

การ์ตนูมงังะ ผู้วิจยัได้น าแบบสอบถามท่ีสมบรูณ์ไปวิเคราะห์ข้อมลู ด้วยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
SPSS For Windows ใช้สถิตดิงัตอ่ไปนี ้

1. ค่ำรอ้ยละ (percentage) 
2. ค่ำเฉลีย่ (arithmetic mean) 
3. คำ่เบีย่งเบนมำตรฐำน (standard deviation) 

 
วิธีการตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ 
ขัน้ท่ี 1 ผู้ วิจัยได้น าแบบสอบถาม ท่ีสร้างเสร็จไปตรวจคุณภาพ โดยน าเสนอต่อ

ผู้ เช่ียวชาญ เพ่ือตรวจสอบและแก้ไขโดยมีผู้ เช่ียวชาญในการตรวจสอบแบบวิเคราะห์ คือ  
(1) อำจำรย ์สุชำต ิทองสมิำ 
อำจำรยค์ณะศลิปกรรมศำสตร ์มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
(2) ผูช้่วยศำสตรำจำรย ์ดร. จกัรพงษ์ แพทยห์ลกัฟ้ำ  
อำจำรยค์ณะศลิปกรรมศำสตร ์มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
ขัน้ที ่2 น ำแบบสอบถำมทีป่รบัปรุงแก้ไขแลว้มำตรวจสอบควำมถูกต้องแบบวเิครำะห์ 

แลว้น ำไปใชใ้นกำรสมัภำษณ์ 
 

2.2 แบบสอบถามชดุท่ี 2 เพ่ือหาตวัอกัษรแสดงเสียงท่ีนิยมใช้ในมงังะไทย 
แบบสอบถามชุดนี ้ ใช้เพ่ือหาลักษณะของอักษรแสดงเสียงรูปแบบต่างๆ ท่ีเกิดจาก

อิริยาบถของตวัละคร หรือในสว่นของสภาพแวดล้อมตา่งๆ ท่ีเป็นสว่นหนึง่ในภาพประกอบของเนือ้
เร่ือง มาใช้ออกแบบอกัษรแสดงเสียง ผู้วิจยัได้ศกึษา ประเภทของเส้น ลวดลาย และลกัษณะการ
โค้ง ท่ีนิยมใช้ในการสร้างตวัอกัษรแสดงเสียงของมงังะญ่ีปุ่ น หลงัจากนัน้ ผู้วิจยัจงึรวบรวม รูปแบบ
อักษรแสดงสียงท่ีมักพบเห็นได้ในมังงะญ่ีปุ่ น และรูปแบบอักษรแสดงเสียงตามหลักการของ 
Hikaru Hayashi เพ่ือหาต้นแบบของอักษรแสดงเสียง หลังจากนัน้ ผู้ วิจัยได้คดัเลือกอักษร จาก
อกัษรทัง้หมดท่ีนิยมใช้ในประเทศไทย ซึง่มีทัง้แบบอกัษรท่ีมีลิขสิทธ์ิ และแบบอกัษรท่ีไมมี่ลิขสิทธ์ิ ท่ี
อยู่ในขัน้ตอนการคัดเลือกจากแนวคิดของ สมิชฌน์ สมันเลาะ ในแบบสอบถามชุดท่ี 1 โดย
คดัเลือกรวมกับผู้ เช่ียวชาญ 2 ท่าน เพ่ือสร้างแบบสอบถามชุดท่ี 2 เป็นแบบสอบถามแบบมาตรา
ประมาณคา่ (Rating Scale) เพ่ือหารูปแบบตวัอกัษรท่ีเหมาะสมท่ีสดุ มาใช้ออกแบบอกัษรแสดง
เสียง โดยแบง่ออกเป็น 5 ระดบั ตามวิธีของลิเคร์ิท (Likert) เชน่เดียวกบัแบบสอบถามชดุท่ี 1  
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วิธีการตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ 
ขัน้ท่ี 1 ผู้ วิจัยได้น าแบบสอบถาม ท่ีสร้างเสร็จไปตรวจคุณภาพ โดยน าเสนอต่อ

ผู้ เช่ียวชาญ เพ่ือตรวจสอบและแก้ไขโดยมีผู้ เช่ียวชาญในการตรวจสอบแบบวิเคราะห์ คือ  
(1) อาจารย์ สชุาต ิทองสิมา  
อาจารย์คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
(2) ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. จกัรพงษ์ แพทย์หลกัฟ้า  
อาจารย์คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
ขัน้ท่ี 2 น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วมาตรวจสอบความถูกต้องแบบวิเคราะห์ 

แล้วน าไปใช้ในการสมัภาษณ์ 
 
2.3 แบบสอบถามชดุท่ี 3 และแบบสอบถามชดุท่ี 4 เพ่ือวดัความเหมาะสมของตวัอักษร

แสดงอารมณ์และตวัอกัษรแสดงเสียงในมงังะ 
แบบสอบถามชุดนี ้ เป็นแบบสอบถามเพ่ือวัดความความเหมาะสมของตวัอักษรและ

ตวัอกัษรแสดงเสียงในมงังะ โดยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราประมาณค่า (Rating Scale) เพ่ือ
วัดความเหมาะสมของแบบอักษรท่ีผู้ วิจัยออกแบบใหม่ โดยผู้ท าแบบสอบถามคือ กลุ่มท่ี 1 ผู้
ท างานในสายอาชีพท่ีเก่ียวกบัการ์ตนูมงังะ ท่ีใช้ตวัอกัษรในการท างานเป็นหลกั หรือผู้ ท่ีอยูใ่นสาขา
ใกล้เคียง เช่น นกัออกแบบตวัอกัษร นกัพิสจูน์อกัษร ในประเทศไทย ท่ีมีประสบการณ์อย่างน้อย 5 
ปี จ านวน 10 คน เพ่ือสอบถามตัวอักษรท่ีนิยมใช้ในมังงะไทย เพ่ือใช้เป็นแนวทางออกแบบ
ตวัอกัษรโดยมีรายละเอียด ดงันี ้

สว่นท่ี 1  ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ช่ือ-สกลุ อาย ุประสบการณ์การอ่าน  
ส่วนท่ี 2  มีค าถามแสดงความเหมาะสมของรูปแบบตวัอักษรภาษาไทยในแต่ละแบบ 

โดยแบบสอบถามชดุท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเพ่ือหารูปแบบของตวัอกัษรแสดงอารมณ์ ประกอบด้วย 
12 ค าถาม และมีรูปแบบอักษรให้เลือกตอบค าถามละ 3 แบบ ส่วนแบบสอบถามชุดท่ี 4 เป็น
แบบสอบถามเพ่ือหารูปแบบของตวัอกัษรแสดงเสียงประกอบด้วย 5 ค าถาม และมีรูปแบบอกัษร
ให้เลือกตอบค าถามละ 3 แบบ 

สว่นท่ี 3 เป็นค าถามปลายเปิดเพ่ือให้ผู้ เช่ียวชาญร่วมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเตมิ 
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วิธีการตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ 
ขัน้ท่ี 1 ผู้ วิจัยได้น าแบบสอบถาม ท่ีสร้างเสร็จไปตรวจคุณภาพ โดยน าเสนอต่อ

ผู้ เช่ียวชาญ เพ่ือตรวจสอบและแก้ไขโดยมีผู้ เช่ียวชาญในการตรวจสอบแบบวิเคราะห์ คือ  
(1) อาจารย์ สชุาต ิทองสิมา 
อาจารย์คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

(2) ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. จกัรพงษ์ แพทย์หลกัฟ้า  
อาจารย์คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
ขัน้ท่ี 2 น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วมาตรวจสอบความถูกต้องแบบวิเคราะห์ 

แล้วน าไปใช้ในการสมัภาษณ์ 
 

2.4 FOCUS GROUP (การสนทนากลุ่ม) เพ่ือวัดประสิทธิภาพในการใช้งานโปรแกรม
ตวัอกัษรภาษาไทยในมงังะ 

เป็นการสมัภาษณ์เพ่ือประเมินประสิทธิภาพด้านเนือ้หาของเว็บไซต์ และความเหมาะสม
ในการใช้งาน ผู้ วิจยัประเมินผลโดยการสมัภาษณ์แบบปลายเปิด (Open Ended Question)  ซึ่ง
เป็นผู้ท างานในสายอาชีพท่ีเก่ียวกบัการ์ตนูมงังะ จ านวน 3 ทา่น  

 
2.5 แบบสอบถามชดุท่ี 5 เพ่ือวดัความพงึพอใจในการใช้งานโปรแกรมตวัอกัษรภาษาไทย

ท่ีใช้ในงานมงังะ 
แบบสอบถามเพ่ือวดัความพึงพอใจในโปรแกรมตวัอกัษรภาษาไทยส าหรับใช้ในงานมงั

งะ เป็นแบบสอบถามส าหรับผู้ทดลอง กลุ่มท่ี 2 ซึ่งเป็นผู้ ท่ีท างานในต าแหน่ง Global Contents 
หรือสายงานเดียวกัน โดยเป็นแบบสอบถามลงความเห็นด้วยการลงคะแนนแบบมาตราส่วน
ประเมินคา่โดยผู้วิจยัได้แบง่แบง่เกณฑ์การประเมินออกเป็น 2 ด้านดงันี ้

(1) ด้านความสวยงาม (2) ด้านการใช้งาน 
ผู้วิจยัได้ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดบั ดงันี ้
5  หมายถึง  ความพงึพอใจมากท่ีสดุ 
4 หมายถึง  ความพงึพอใจมาก 
3 หมายถึง   ความพงึพอใจปานกลาง 
2  หมายถึง  ความพงึพอใจน้อย 
1 หมายถึง  ความพงึพอใจน้อยท่ีสดุ 
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. น าแบบสอบถามชุดท่ี 1 และชุดท่ี 2 ไปทดลองกับกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือเก็บรวบรวม

ข้อมูลของตวัอักษรท่ีใช้ในมงังะภาษาไทย มาเป็นแนวทางในการออกแบบตวัอกัษร และ อกัษร
แสดงเสียง ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ดช่ียวชาญในกลุ่มท่ี 1 ท่ีเป็นผู้ท างานในสายอาชีพท่ีเก่ียวกบั
การ์ตูนมังงะ ท่ีใช้ตวัอักษรในการท างานเป็นหลักหรือท่ีอยู่ในสาขาใกล้เคียง เช่น นักออกแบบ
ตวัอกัษร นกัพิสจูน์อกัษร ในประเทศไทย ท่ีมีประสบการณ์อยา่งน้อย 5 ปี จ านวน 10 คน ได้แก่  

 (1) สุชาติ  ทองสิมา  อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสบการณ์การท างาน 16 ปี 

 (2 )  รุ่ งสุ ริยา   ชา รีศ รี  หัวหน้า ทีม  Typo Graphic Design บริษัท  NHN Thailand  
ประสบการณ์การท างาน 9 ปี 

 ( 3 )  ย ง วอน   ฮยอน   Manager ที ม  Comico Thailand บ ริษั ท  NHN Thailand  
ประสบการณ์การท างาน 5 ปี 

 ( 4 )  ชัย วุฒิ   วิ ทู กิ จ   Manager ที ม  Graphic Designer บ ริษั ท  NHN Thailand  
ประสบการณ์การท างาน 6 ปี 

 (5) มนสันนัท์  มัน่แดง  นกัพิสจูน์อกัษรการ์ตนู กองบรรณาธิการ บริษัท NHN Thailand  
ประสบการณ์การท างาน 6 ปี 

 (6) ประกอบ  รุจิเงิน  กองบรรณาธิการ การ์ตนู ส านกัพิมพ์สยามอินเตอร์คอมมิค 
ประสมการณ์การท างาน 10 ปี 
 (7) วัชรี  บริบูรณ์  บรรณาธิการบริหารและ  นักพิสูจน์อักษรการ์ตูน ส านักพิมพ์นาม

มีบุ๊คส์ ประสบการณ์การท างาน 9 ปี  
 (8) ภคัพงศ์  ทุง่ส่ี  อาจารย์สอนแอนิเมชัน่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทร วิโรฒ

ประสานมิตร ฝ่ายมธัยม ประสบการณ์การท างาน 14 ปี 
 (9) ณิชชาภัทร  พรมสุวรรณ บรรณาธิการ ฝ่ายหนังสือเด็ก ส านักพิมพ์พราว 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปี 
 (10) ชุติกาญจน์ นาวาล่อง กราฟฟิกฟ รีแลนซ์ เจ้าของเพจ Joojee and Friends

ประสบการณ์การท างาน 10 ปี 
2. น าข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามชุดท่ี 1 และแบบสอบถามชุดท่ี 2 ไปเป็นแนวทางใน

การออกแบบตวัอักษรส่ืออารมณ์ และตวัอักษรแสดงเสียงเพ่ือสร้างแบบสอบถามชุดท่ี 3 และ
แบบสอบถามชดุท่ี 4 หลงัจากนัน้ผู้วิจยั ได้น าแบบสอบถามชดุท่ี 3 ไปทดลองกบักลุ่มเปา้หมายใน
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กลุ่มท่ี 1 อีกครัง้ เพ่ือวดัความเหมาะสมของตวัอกัษรส่ืออารมณ์ และตวัอกัษรแสดงเสียงในงาน   
มงังะ 

3. หลงัจากได้ข้อมูลจากแบบสอบถามชุดท่ี 3 และแบบสอบถามชุดท่ี 4 เรียบร้อยแล้ว 
ผู้ วิจยัได้ข้อมูลจากแบบสอบถามทัง้สองชุดมาวิเคราะห์เพ่ือหาค่าเฉล่ียโดยใช้ทฤษฎีของลิเคิร์ท 
(Likert) แล้วน าตวัอกัษรท่ีได้ค่าเฉล่ียมากท่ีสุดจากแบบสอบถามทัง้สองชุด มาเป็นแนวทางการ
ออกแบบเว็บไซต์ตวัอกัษรส่ืออารมณ์ และตวัอกัษรแสดงเสียง ส าหรับใช้ท าหนงัสือมงังะภาษาไทย 

4. หลงัจากออกแบบเว็บไซต์ตวัอกัษรส่ืออารมณ์ และตวัอกัษรแสดงเสียง ส าหรับใช้ท า
หนงัสือมงังะภาษาไทย ผู้วิจยัได้น าไปทดลองใช้กบั ผู้ท างานในสายการ์ตนู จ านวน 3 ทา่น คือ 

(1) เพ็ชรรัตน์  สถาวรานนท์  นกัแปลภาษาญ่ีปุ่ น ฝ่ายการ์ตนู ส านกัพิมพ์ บงกชพบั -
ลิชชิ่ง ประสบการณ์การท างาน 8 ปี 

(2) รุ่งสุริยา  ชารีศรี หัวหน้าทีม Typo Graphic Design บริษัท NHN Thailand  
ประสบการณ์การท างาน 9 ปี 

(3) นิรุบล ใบประเสริฐ นักแปลภาษาญ่ีปุ่ น ฝ่ายการ์ตูน บริษัท NHN Thailand  
ประสบการณ์การท างาน 7 ปี 

โดยเป็นการสัมภาษณ์แบบปลายเปิด โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพ่ือให้
ผู้ เช่ียวชาญรวมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะเพิ่มเติมได้อย่างอิสระ หลงัจากนัน้ผู้ วิจยัได้น า
ข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์มาปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์ เพ่ือสร้างแบบสอบถามชดุท่ี 5  

5. น าแบบสอบถามชุดท่ี 5 ไปทดลองกับกลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการทดลอง ในกลุ่มท่ี 2 
เป็นผู้ ท่ีท างานในต าแหน่ง Typo Graphic Design หรือผู้ ท่ีท างานในสายการ์ตนู เพ่ือวดัความพึง
พอใจของโปรแกรมตวัอักษรภาษาไทยส าหรับใช้ในงานมงังะ  ในประเทศไทยท่ีมีประสบการณ์
อยา่งน้อย 3 ปี  จ านวน 5 คน ได้แก่ 

(1) กมลทิพย์  ทองสกุใส Typo Graphic Design ทีม Comico Thailand บริษัท NHN 
Thailand  ประสบการณ์การท างาน 4 ปี 

(2) รุ่งสุริยา  ชารีศรี หัวหน้าทีม Typo Graphic Design บริษัท NHN Thailand  
ประสบการณ์การท างาน 9 ปี 

(3) นภสัสร โล่สถาพรพิพิธ Textile Designer ฝ่ายการ์ตนู ประสบการณ์การท างาน  
5 ปี 

(4) ณิชชาภัทร  พรมสุวรรณ บรรณาธิการ ฝ่ายหนังสือเด็ก ส านักพิมพ์พราว 
ประสบการณ์การท างาน 5 ปี 
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(5) ชุติกาญจน์ นาวาล่อง กราฟฟิกฟรีแลนซ์ เจ้าของเพจ Joojee and Friends
ประสบการณ์การท างาน 10 ปี 

6. วิเคราะห์ผลการประเมินความพงึพอใจจากแบบสอบถามชดุท่ี 5 เพ่ือสรุปผลงานวิจยั 
 
4. ด าเนินการออกแบบจากผลของการวิจัย 

ส่วนท่ี 1 การออกแบบอกัษรส่ืออารมณ์ เพ่ือใช้ในการถ่ายทอดอารมณ์ของตวัละคร โดย
ผู้วิจยัได้ร่างแบบอกัษรจากการน าข้อมลูในบทท่ี 2 มา 2 เร่ือง (1) เร่ืองรูปแบบตา่งๆ ของตวัอกัษร
ส าหรับมงังะ (2) ประเภทของช่องค าพูด มาเปรียบเทียบกับ ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามชุดท่ี 1 
เพ่ือออกแบบ  

สว่นท่ี 2  การออกแบบอกัษรแสดงเสียง ท่ีใช้แทน ลกัษณะเสียงตา่งๆ ท่ีเกิดจากอิริยาบถ
ของ  ตวัละคร หรือในส่วนของสภาพแวดล้อมต่างๆ ท่ีเป็นส่วนหนึ่งในภาพประกอบของเนือ้เร่ือง 
โดยเร่ิมจากการน าข้อมลูท่ีได้จากแบบสอบถามชดุท่ี 2 มาออกแบบ และผู้วิจยัได้น าข้อมลูในบทท่ี 
2 เร่ือง รูปแบบตา่งๆ ของตวัอกัษรแสดงเสียง มาใช้เป็นต้นแบบในการออกแบบ 

ส่วนท่ี 3 ผู้วิจยัได้น าแบบร่าง ชดุอกัษร ทัง้ 2 ส่วน มาสร้างเป็นแบบสอบถามชดุท่ี 3 เพ่ือ
วัดความเหมาะสมของตวัอักษรและตวัอักษรแสดงเสียงในงานมังงะ โดยเป็นแบบสอบถามให้
เลือกตอบ (Check-List) หลงัจากนัน้ จึงน าผลประเมินมาสร้างเป็นโปรแกรมตวัอกัษรภาษาไทย
ส าหรับใช้ในงานมงังะ   

ส่วนท่ี 4 หลงัจากสร้างโปรแกรมตวัอกัษรภาษาไทยส าหรับใช้ในงานมงังะ ผู้วิจยัได้สร้าง
แบบสอบถามชุดท่ี 4 เพ่ือให้ผู้ เช่ียวชาญด้านโปรแกรมและตัวอักษร ประประสิทธิภาพของ
โปรแกรม แล้วจงึน าข้อมลูท่ีได้มาปรับปรุงแก้ไขและพฒันา 
 
5. ประเมินความพงึพอใจของงานวิจัย 

ผู้วิจยัน าโปรแกรมตวัอกัษรภาษาไทยส าหรับใช้ในงานมงังะ ไปให้กลุ่มเปา้หมายท่ีใช้ใน
การทดลอง กลุม่ท่ี 3 เป็นผู้ ท่ีท างานในต าแหนง่ TYPO GRAPHIC DESIGN หรือผู้ ท่ีท างานในสาย
การ์ตนู เพ่ือวดัความพึงพอใจของโปรแกรมตวัอกัษรภาษาไทยส าหรับใช้ในงานมงังะในประเทศ
ไทยท่ีมีประสบการณ์อยา่งน้อย 3 ปี  จ านวน 5 คน 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
งานวิจยันีผู้้ วิจยัได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ศึกษาข้อมูลเก่ียวกบั

ตวัอกัษรส่ืออารมณ์ในมงังะ เพ่ือพฒันารูปแบบอกัษรส าหรับใช้ในงานมงังะท่ีได้รับการตีพิมพ์เป็น
ภาษาไทย โดยผู้ วิจยัได้ศึกษาในด้านเอกสารท่ีเก่ียวข้อง ทัง้รูปแบบหนงัสือข้อมูลและรูปแบบส่ือ
ออนไลน์จากประเทศญ่ีปุ่ น การสมัภาษณ์เชิงลกึโดยใช้ค าถามปลายปิดสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญด้าน
ตวัอกัษร และนกัอ่านการ์ตนู นอกจากนี ้ยงัมีการลงพืน้ท่ี ในงานนิทรรศการมงังะ “โฮะคไุซมงังะ” 
ต้นก าเนิดการ์ตนูญ่ีปุ่ น เพ่ือให้เข้าใจในมงังะมากยิ่งขึน้ และอารมณ์พืน้ฐานของตวัละคร รวมถึง
การจดัองค์ประกอบโดยรวมของเนือ้เร่ืองมงังะ เพ่ือช่วยให้รูปแบบตวัอักษรท่ีใช้มีความสมบูรณ์
และสอดคล้องกบัเนือ้หามากยิ่งขึน้ แล้วน ามาเป็นส่วนหนึ่งของ ข้อก าหนดในการสร้างสรรค์และ
ออกแบบตวัอกัษร และตวัอกัษรแสดงเสียง  เพ่ือน ามาใช้ในเว็บไซต์ให้ผู้ผลิตมงังะในประเทศไทย 
ในบทนีผู้้วิจยัจงึแบง่ผลการวิเคราะห์ข้อมลู เป็นขัน้ตอนดงันี ้

1. ผลการวิเคราะห์เอกสารงานวิจยัและบทความ 
1.1 ข้อมลูเก่ียวกบัอกัษรส่ืออารมณ์ตวัละครในมงังะ 
1.2 ข้อมลูเก่ียวกบัตวัอกัษรแสดงเสียง 
1.3 หลกัการออกแบบเว็บไซต์เพ่ือเป็นแนวทางในการเลือกใช้ตวัอกัษรส่ือออารมณ์ 

และอกัษรแสดงเสียงส าหรับใช้ท าหนงัสือมงังะภาษาไทย 
1.4 รูปลกัษณ์และงานกราฟฟิกท่ีเก่ียวข้องกับอกัษรแสดงอารมณ์ และอกัษรแสดง

เสียงบนเว็บไซต ์
1.5 แนวคิดในการออกแบบเว็บไซต์ตวัอักษรส่ืออารมณ์ และตวัอักษรแสดงเสียง 

ส าหรับใช้ท าหนงัสือมงังะภาษาไทย 
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามผู้ เช่ียวชาญด้านการ

ออกแบบอกัษรส่ืออารมณ์ และอกัษรแสดงเสียง 
3. การสร้างสรรค์แบบร่างขัน้ท่ี 1 ผลการประเมินแบบร่างจากผู้ เช่ียวชาญ 
4. การสร้างสรรค์ปรับปรุงแบบร่างและสร้างต้นแบบเว็บไซต์ส าหรับใช้ท าหนงัสือมังงะ

ภาษาไทย 
5. ผลการวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถามกลุม่เปา้หมายในด้านการใช้งานเว็บไซต์ 
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1. ผลการวิเคราะห์เอกสารงานวิจัยและบทความ 
จากวัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 คือ การศึกษาข้อมูลเก่ียวกับรูปแบบอักษรท่ีส่ือในการแสดง

อารมณ์ของตวัละคร ร่วมกับช่องค าพูด ผู้ วิจยัได้ท าการเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยการสมัภาษณ์
ผู้ท างานในสายอาชีพท่ีเก่ียวกับการ์ตนูมงังะ ท่ีใช้ตวัอกัษรในการท างานเป็นหลกัทัง้ 5 ท่าน และ
ศกึษาข้อมลูตา่งๆ จากส่ือออนไลน์ของประเทศญ่ีปุ่ น ผลการศกึษาพบวา่  
 

1.1 ข้อมลูเก่ียวกบัอกัษรส่ืออารมณ์ตวัละครในมงังะ 
ในการศึกษาข้อมูลต่างๆ จากส่ืออนไลน์ของประเทศญ่ีปุ่ น รวมกับการวิเคราะห์ผลจาก

การสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญท่ีท างานในสายอาชีพท่ีเก่ียวกบัการ์ตนูมงังะ อกัษรส่ืออารมณ์ตวัละคร
ในการ์ตนูมงังะมีดงันี ้

(1) (Anchikkusezan nu) แบบอกัษรพืน้ฐานท่ีใช้ส าหรับค าพดูปกติ แสดง น า้เสียง หรือ
อารมณ์ปกติของตวัละคร ใช้คูก่บัช่องค าแบบรูปทรงวงรีปกติ อกัษรมีลกัษณะเป็นเส้นโค้ง หวักลม 
อ่านง่าย เส้นเล็กแต่ไม่บาง รูปทรงสัน้และค่อนข้างกว้าง จากการสัมภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญพบว่า
รูปแบบตวัอกัษรตระกลู Layiji มหานิยม เป็นรูปแบบอกัษรท่ีเหมาะสมท่ีสุด โดยมีคา่เฉล่ียอยู่ท่ี 4 
ซึง่หมายถึงมีระดบัความเหมาะสมอยูท่ี่ มาก 

(2) (Sukippu) แบบอกัษรท่ีแสดงเสียงของ ล าโพงวิทย ุและโทรทศัน์ ใช่คูก่บัช่องค าแบบ
ส่ีเหล่ียม มีเส้นตดัตรงมมุทัง้ส่ีด้าน อกัษรมีลกัษณะกึ่งทางการ เส้นหนามีมมุโครงท่ีเป็นเส้นบางลง
เล็กน้อยช่วยให้ตวัอกัษรดไูม่ทึบมาก ตวัอกัษรมีหวักลมและปลายหางตดัเฉียง จากการสอบถาม
ผู้ เช่ียวชาญ พบว่ารูปแบบอกัษรไทยท่ีใกล้เคียงท่ีสุดคือ ตวัอกัษรตระกูล TF Uthong เป็นรูปแบบ
อกัษรท่ีเหมาะสมท่ีสดุ โดยมีคา่เฉล่ียอยูท่ี่ 4.2 ซึง่หมายถึงมีระดบัความเหมาะสมอยูท่ี่มากท่ีสดุ 

(3) (Sura) แบบอกัษรแสดงความคิดของตวัละคร พร้อมกบัเลา่สถานการณ์ภาพรวมของ
เนือ้หาไปพร้อมกัน ใช้คู่กับช่องค าแบบส่ีเหล่ียมปกติ ลกัษณะอกัษรเป็นเส้นเล็กแต่ไม่บาง มีหวั
กลม อ่านง่าย รูปแบบทางการเส้นตรงมีมุมโค้ง จากการสอบถามผู้ เช่ียวชาญ พบว่ารูปแบบ
อกัษรไทยท่ีใกล้เคียงท่ีสุดคือ ตวัอกัษรตระกลู Browallia New เป็นรูปแบบอกัษรท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
โดยมีคา่เฉล่ียอยูท่ี่ 4.2 ซึง่หมายถึงมีระดบัความเหมาะสมอยูท่ี่ มากท่ีสดุ 

 (4) (Nyurodan) แบบอักษรส าหรับการเน้นค า  ใช้รูปแบบอักษร ท่ีมีความหนา แสดง
อารมณ์จริงจังของตวัละคร ส่วนใหญ่ใช้รวมกับช่องค าแบบเป็นประกายด า แสดงถึงความคิด
ภายในใจของตวัละคร ลกัษณะฟอนต์เป็นเส้นหนาทบึมีมมุโครงเล็กน้อย หวักลมข้างในชว่ยให้อ่าน
ง่าย ปลายหางตัด จากการสอบถามผู้ เช่ียวชาญ พบว่ารูปแบบอักษรไทยท่ีใกล้เคียงท่ีสุดคือ 
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ตัวอักษรตระกูล JS Angsumalin เป็นรูปแบบอักษรท่ีเหมาะสมท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4 ซึ่ง
หมายถึงมีระดบัความเหมาะสมอยูท่ี่ มาก 

(5) (Komikkumisuteri) แบบอกัษรบง่บอกให้รู้ว่าตวัละครก าลงัพดูข่มขวญัฝ่ายตรงข้าม 
หรือก าลงัพดูเร่ืองท่ีน่ากลวัอยู่ ลกัษณะอกัษรเป็นเส้นหนา รูปทรงเอียงตลอดเส้น หางตวดั ไม่มีหวั
กลมข้างใน เป็นรูปแบบท่ีมีอิสระในการเขียนจากการสอบถามผู้ เช่ียวชาญ พบวา่รูปแบบอกัษรไทย
ท่ีใกล้เคียงท่ีสุดคือ ตัวอักษรตระกูล PSL-Freestyle เป็นรูปแบบอักษรท่ีเหมาะสมท่ีสุด โดยมี
คา่เฉล่ียอยูท่ี่ 4.4 ซึง่หมายถึงมีระดบัความเหมาะสมอยูท่ี่ มากท่ีสดุ 

(6) (Manyo Manchu Large) แบบอักษรท่ีแสดงความหวาดกลัว หรือรู้สึกเหน่ือยส่วน
ใหญ่มักพบในมังงะประเภทสยองขวัญ เพ่ือแสดงอารมณ์หวาดกลัวของตัวละคร แต่ถ้าอยู่ใน
การ์ตนูประเภทอ่ืน มกัน ามาใช้แสดงอาการอ่อนล้า เจ็บป่วยหรือห่อเห่ียวใจ ขณะพดูของตวัละคร 
ลกัษณะอกัษรเป็นเส้นโค้งหมนไมมี่หวั เส้นหนารูปแบบลายมือไมบ่รรจงอา่นยากเล็กน้อย จากการ
สอบถามผู้ เช่ียวชาญ พบว่ารูปแบบอกัษรไทยท่ีใกล้เคียงท่ีสดุคือ ตวัอกัษรตระกลู 2547_Ddinya-
07 เป็นรูปแบบอกัษรท่ีเหมาะสมท่ีสุด โดยมีคา่เฉล่ียอยู่ท่ี 4.4 ซึ่งหมายถึงมีระดบัความเหมาะสม
อยูท่ี่ มากท่ีสดุ 

(7) (Matisu ere gan to) แบบอกัษรท่ีใช้คูก่บัตวัละครสาวน้อยน่ารักเวลาแปลงร่างเป็นฮี
โร่ หรือตวัละครท่ีเป็นไอดอลท่ีโด่งดงัในเนือ้เร่ือง หากใช้กับตวัละครธรรมดา มกัถูกใช้เป็นค าพูด
พิเศษท่ีตวัละครพดูยกยอ่งตวัเอง ลกัษณะอกัษรมีเส้นหนาเอียง ไม่มีหวั เส้นเท่ากนัหมดจนถึงหาง
ตวัอกัษร จากการสอบถามผู้ เช่ียวชาญ พบวา่รูปแบบอกัษรไทยท่ีใกล้เคียงท่ีสดุคือ ตวัอกัษรตระกลู 
PSL-Isara เป็นรูปแบบอักษรท่ีเหมาะสมท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4 ซึ่งหมายถึงมีระดับความ
เหมาะสมอยูท่ี่ มาก 

(8) (Komikkuregee) แบบอกัษรท่ีใช้ประกาศศกัดา หรือ การแสดงตวัตนในแบบจริงจงั
หรือการให้ค ามัน่สญัญากับสาธารณะของตวัละคร มกัใช้คูก่บัช่องค าพดูตะโกน แสดงถึงน า้เสียง
ดงัและหนกัแน่น รูปแบบอกัษรมีเส้นหนาทึบ เป็นเส้นใหญ่ตลอดตวัอกัษรมีลกัษณะเหล่ียม ปลาย
หางตดั ไม่มีหวั จากการสอบถามผู้ เช่ียวชาญ พบว่ารูปแบบอกัษรไทยท่ีใกล้เคียงท่ีสดุ มีมากถึง  4 
รูปแบบ คือ (1) 2005_iannnnnTKO (2) Layiji TaMaiTine1 (3) DSN LardPhrao (4) PSL-Advert 
เป็นรูปแบบอกัษรท่ีเหมาะสมท่ีสดุ โดยมีคา่เฉล่ียอยู่ท่ี 3.8 ซึ่งหมายถึงมีระดบัความเหมาะสมอยูท่ี่ 
มาก 

(9) (Rodin Wanpaku) แบบอกัษรส าหรับเจรจาปกติ ค าพูดปกติ แต่มีน า้เสียงติดตลก 
หรือเป็นค าพดูติดตลกเล็กน้อย ลกัษณะตวัอกัษรเป็นเป็นหนาโค้งเอียงเล็กน้อยตลอดตวัอกัษร มี
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มมุงองุ้มบง่บอกต าแหนง่หวัของตวัอกัษร เป็นอกัษรท่ีมีรูปแบบลกักษณะเขียนไม่บรรจงมากนกัแต่
อา่นง่าย จากการสอบถามผู้ เช่ียวชาญ พบวา่รูปแบบอกัษรไทยท่ีใกล้เคียงท่ีสดุมีทัง้หมด 2 รูปแบบ 
คือ (1) TF NopScript (2) 4805_KwangMD เป็นรูปแบบอกัษรท่ีเหมาะสมท่ีสดุ โดยมีคา่เฉล่ียอยู่
ท่ี 4.4 ซึง่หมายถึงมีระดบัความเหมาะสมอยูท่ี่ มากท่ีสดุ 

(10) (Rodin Happy) แบบอกัษรแสดงอารมณ์มีความสุข ส่วนใหญ่ใช้กับตวัละครเพศ
หญิง ลกัษณะตวัอกัษรเน้นรูปแบบโค้งมนเส้นหนาตลอดตวั มีหัวกลม อ่านง่าย และมกัจะมีอกัษร
สัญลักษณ์ (Symbols) เป็นค าลงท้าย เพ่ือให้มีรูปแบบท่ีอ่อนหวานขึน้  จากการสอบถาม
ผู้ เช่ียวชาญ พบว่ารูปแบบอกัษรไทยท่ีใกล้เคียงท่ีสดุคือ ตวัอกัษรตระกลู 2005_iannnnnMTV เป็น
รูปแบบอกัษรท่ีเหมาะสมท่ีสดุ โดยมีคา่เฉล่ียอยูท่ี่ 4.4 ซึง่หมายถึงมีระดบัความเหมาะสมอยูท่ี่ มาก
ท่ีสดุ 

(11) (Utrillo) แบบอกัษรส าหรับพดูคนเดียว หรือแสดงความคิดในใจของตวัละคร แสดง
อารมณ์เคร่งเครียด จริงจงั หรือความออ่นไหว ออ่นโยนของตวัละคร ซึง่ทัง้หมดนี ้จะออกมาในทาง
ความคิดในใจของตวัละคร (คิดคนเดียว) ลกัษณะเส้นอกัษณจะเน้นให้เป็นเส้นเล็กบางตาแตอ่่าน
ง่าย มีหัวกลม รูปแบบเส้นโครงหมน จากการสอบถามผู้ เช่ียวชาญ พบว่ารูปแบบอักษรไทยท่ี
ใกล้เคียงท่ีสุดคือ ตวัอกัษรตระกูล TH Mali Grade 6 โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.2 ซึ่งหมายถึงมีระดบั
ความเหมาะสมอยูท่ี่ มากท่ีสดุ 

(12) (Hanaka Techno) แบบอกัษรท่ีใช้ส าหรับการเจรจาด้วยอารมณ์รุนแรงแสดงความ
โกรธของตวัละคร ลกัษณะตวัอกัษรเป็นเส้นหนาทึบ เส้นตรงไมมี่หวั มีมมุเหล่ียมแทนการโครงของ
ตวัอกัษร จากการสอบถามผู้ เช่ียวชาญ พบวา่รูปแบบอกัษรไทยท่ีใกล้เคียงท่ีสดุคือ ตวัอกัษรตระกลู 
JS Ninja Allcaps เป็นรูปแบบอักษรท่ีเหมาะสมท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.4 ซึ่งหมายถึงมีระดบั
ความเหมาะสมอยูท่ี่ มากท่ีสดุ 
 

1.2 ข้อมลูเก่ียวกบัตวัอกัษรแสดงเสียง 
ตวัอักษรแสดงเสียง มีบทบาทส าคัญในการแสดงเสียงประกอบในสถานการณ์ต่างๆ 

เพราะนอกจากจะแสดงเสียงตามท่ีเขียนไว้แล้ว ตวัเสียงยงัใช้ในการแสดงบรรยากาศ และชว่ยเน้น
ความรุนแรงให้กับภาพ จาการศึกษาข้อมูลต่างๆ จากส่ือออนไลน์ของประเทศญ่ีปุ่ น รวมกับการ
วิเคราะห์ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญท่ีท างานในสายอาชีพท่ีเก่ียวกับการ์ตูนมังงะ อักษร
แสดงเสียงสามารถแบง่ได้ 6 แบบ ดงันี ้
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1. แบบทุ้มก้อง รูปแบบอักษรมีลักษณะหนาทรงเหล่ียม ใช้เพ่ือแสดงเสียงท่ีเกิดขึน้ใน
เหตกุารณ์ตอนนัน้ เช่น เสียงท่ีเกิดจากการปะทะทางกายภาพ  หรือเกิดจากการปะทะระหว่างสอง
สิ่งท่ีรุนแรง มักนิยมใช้ในฉากต่อสู้  เพ่ือช่วยขยายเสียงเม่ือเกิดการปะทะท่ีรุนแรงขึน้ โดยทั่วไป 
แบง่เป็น 2 แบบ คือ 

(1.1) รูปแบบโปร่ง แสดงเสียงดงัก้องกงัวาน หรือ เสียงสงู 
(1.2) รูปแบบทบึ แสดงเสียงดงัทุ้ม หรือเสียงต ่า 
2. แบบแหลมบาดห ูแบบอกัษรท่ีแสดงเสียแหลมบาดห ูส่วนใหญ่นิยมใช้แทนเสียงสูงท่ี

เกิดจากการเสียดสีของวตัถ ุหรือเกิดจากการกรีดร้องของตวัละคร 
3. แบบนุ่มนวล แบบอกัษรนุ่มนวล ใช้เพ่ือแสดงอารมณ์ของตวัละครในเหตกุารณ์ตอน

นัน้ ซึ่งในความเป็นจริงเหตกุารณ์นัน้อาจไม่มีเสียงใดๆ เลย แตใ่ส่ตวัเสียงลงไปเพ่ือเน้นอารมณ์ให้
เดน่ชดัขึน้ หรือใช้แทนแสดงอากปักิริยาของตวัละคร เพ่ือเน้นเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ 

4. แบบเสียงสงัเคราะห์ แบบอกัษรท่ีใช้แทนเสียงสังเคราะห์ เช่น เสียงเคร่ืองจกัร หรือ
เสียงท่ีเกิดจากอปุกรณ์เทคโนโลยี 

5. แบบกระโชกโฮกฮาก แบบอกัษรกระโชกโฮกฮากท่ีใช้แทนเสียงกรีดร้องของสิ่งมีชีวิต 
หรือเสียงของตวัละครท่ีค ารามในฉากตอ่สู้  ส่วนใหญ่นิยมใช้ในมงังะสยองขวญั หรือในฉากมืดมน
เพ่ือเสริมความนา่กลวัของเหตกุารณ์ในเนือ้เร่ือง บางครัง้ก็ถกูใช้ร่วมกบัฉากตอ่สู้ ท่ีรุนแรง 

 
1.3 หลกัการออกแบบเว็บไซต์การใช้รูปแบบอกัษรภาษาไทยเพ่ือถ่ายทอดเร่ืองราวในมงั

งะส าหรับกลุม่ผู้อา่นคนไทย 
จากการศกึษาเว็บไซต์ท่ีมีในปัจจบุนัและเอกสารบทความตา่งๆ พบว่าหลกัการออกแบบ

เว็บไซต์เพ่ือเป็นแนวทางในการเลือกใช้ตวัอักษรส่ืออารมณ์ และอักษรแสดงเสียงส าหรับใช้ท า
หนงัสือมงังะภาษาไทยมีดงันี ้

1. ศกึษาข้อมลูรูปแบบการท างานของผู้ ท่ีท างานในต าแหนง่ Typo graphic Design หรือ 
ผู้ ท่ีท างานในสายการ์ตนู หมายถึง การหาข้อมลู วิเคราะห์ และสรุปผล ขัน้ตอนการท างานของผู้ ท่ี
ท างานในต าแหนง่ Typo graphic Design เพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบเว็บไซต์ 

2. ก าหนดเป้าหมายและวางแผนการท างานของระบบ หมายถึง ก าหนดวตัถุประสงค์
ของเว็บไซต์ว่าต้องการสร้างขึน้เพ่ืออะไร และกลุ่มเปา้หมายท่ีใช้งานคืออะไร ก าหนดวตัถปุระสงค์
ให้ชดัเจน เพ่ือสร้างความเป็นเอกลกัษณ์ให้กบัเว็บไซต์ 
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3. เตรียมแหล่งเนือ้หาข้อมลู หมายถึง จดัเตรียมเนือ้หาเพ่ือความถกูต้องสมบรูณ์ ข้อมลู
จะต้องเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ใช้งาน มีความถกูต้องและนา่เช่ือถือ 

4. วิเคราะห์และจดัโครงสร้างของข้อมูล หมายถึง การวิเคราะห์ข้อมูลและความส าคญั
ของเนือ้หา การเช่ือมโยงกันของเนือ้หาสามารถเข้าใจได้ชดัเจนและง่าย องค์ประกอบในเว็บไซต์
ควรมีอะไรบ้าง 

5. ออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ หมายถึง การออกแบบโครงสร้างให้มีความสม ่าเสมอเพ่ือ
เป็นการบง่ชี ้หรือบอกทางว่าเนือ้หาข้อมลูเช่ือมโยงกนัอย่างไร จะต้องมีความรวดเร็วในการใช้งาน 
การคลิกลิงค์ตา่งๆ จะต้องมีความคงท่ีมีความสะดวกตอ่ผู้ใช้งาน มีความถกูต้องแมน่ย าเสมอ 

6. ลงมือสร้างและทดสอบ หมายถึง การออกแบบตามการวิเคราะห์ข้อมลู วตัถปุระสงค์ 
การออกแบบจะต้องมีความกระชบั สมบรูณ์ จ ากดัเฉพาะสิ่งท่ีจะใช้งาน ขนาดพอดีกบัหน้าจอ ใช้
กราฟฟิกท่ีพอดีและเหมาะสมกบัผู้ใช้งาน  
 

1.4 รูปลกัษณ์และงานกราฟฟิกท่ีเก่ียวข้องกับอกัษรแสดงอารมณ์ และอกัษรแสดงเสียง
บนเว็บไซต ์

ในปัจจุบนัเว็บไซต์มีการออกแบบท่ีแตกต่างกัน ซึ่งจะขึน้อยู่กับหน่วยงานหรือองค์กรท่ี
จดัสร้างเว็บไซต์นัน้ๆ ขึน้มา ซึง่จะมีรูปลกัษณ์และงานกราฟฟิกท่ีรวบรวมได้เป็นข้อๆ ดงันี ้

1. ความสวยงาม เช่น การใช้สี ต้องมีความเรียบง่ายและทนัสมยั เหมาะกบัรูปแบบการ
ใช้งาน รูปแบบหน้าเว็บไซต์ไม่ดเูยอะจนเกินไป เพ่ือไมใ่ห้กระทบตอ่สายตาผู้ใช้งาน หรือสร้างความ
เบื่อหนา่ยให้กบัผู้ใช้งาน 

2. ประโยชน์ใช้สอยท่ีดี เว็บไซต์ตอบโจทย์ลกัษณะการใช้งานของผู้ ใช้ได้ดี อ านวยความ
สะดวกตอ่ผู้ใช้ สามารถน าไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ 

3. แนวคิดในการออกแบบ เว็บไซต์เป็นระเบียบตามแบบแผนขัน้ตอน มีการทดสอบ
เพ่ือให้ได้ผลท่ีดีตามมา เพ่ือการเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสดุ 

4. รูปแบบตวัอักษรและขนาด การสร้างรูปแบบตวัอักษรให้สอดคล้องกับจุดประสงค์
ส าหรับข้อความรายละเอียดตา่งๆ ในส่วนประกอบของการใช้งาน ขนาดของตวัอกัษรมีความพอดี 
อา่นง่าย ไมต้่องใช้สายตาเพง่มองมาก ส่ือความหมายได้ดี  

5. การก าหนดระยะหา่งและพืน้ท่ีวา่งในการออกแบบกราฟฟิก มีวตัถปุระสงค์เพ่ือการจดั
ระเบียบของข้อมลู ช่วยเน้นความเป็นระเบียบและความชดัเจน ระยะห่างหรือพืน้ท่ีว่างจะช่วยพกั



  68 

สายตาในการอ่าน ท าให้ดูสบายตา สร้างจังหวะลีลาขององค์ประกอบภาพให้เหมาะสมและ
สวยงาม 

6. การจัดวางต าแหน่ง เป็นการจัดวางโครงร่างทัง้หมดท่ีจะก าหนดต าแหน่งของ
ภาพประกอบ ต าแหน่งของข้อความทัง้หมด และส่วนประกอบอ่ืนๆ ท่ีปรากฏ ซึ่งต้องค านึงถึง
จดุเดน่ท่ีควรเน้น ความสมดลุตา่งๆ ความสบายตาในการมอง นกัออกแบบต้องให้ความส าคญัตอ่
ทกุๆ สว่น ท่ีปรากฏบนชิน้งานเทา่กนัทัง้หมด ความพอเหมาะพอดีชว่ยให้งานมีความน่าเช่ือถือและ
นา่สนใจ  
 

1.5 แนวคิดในการออกแบบเว็บไซต์การใช้รูปแบบอกัษรภาษาไทยเพ่ือถ่ายทอดเร่ืองราว
ในมงังะส าหรับกลุม่ผู้อา่นคนไทย 

ผู้ วิจัยได้ท าการศึกษาและค้นคว้าลักษณะของโปรแกรม Adobe Photoshop CC 
เน่ืองจากในปัจจุบนัผู้ ท่ีท างานในต าแหน่ง Typo graphic Design ใช้เป็นเคร่ืองมือในการท างาน
เพ่ือท าหนังสือมังงะภาษาไทย ผู้ วิจัยจึงน ามาเป็นแนวทางในการออกแบบกราฟิกบนหน้าจอ
คอมพิวเตอร์ ให้เป็นแนวทางท่ีสอดคล้องกับความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์การท างานของ
เว็บไซต์ตวัอกัษรส่ืออารมณ์ และตวัอกัษรแสดงเสียง ส าหรับใช้ท าหนงัสือมงังะภาษาไทย ดงันี ้

1. ก าหนดเปา้หมายและวตัถปุระสงค์ของเว็บไซต์วา่ต้องการจะส่ือสารอะไร 
2. วางแผนขัน้ตอนการด าเนินงานในการสร้างเว็บไซต์ 
3. จดัระเบียบข้อมูล คดัเลือกองค์ประกอบกราฟฟิกท่ีจ าเป็น เพ่ือน ามาเป็นส่วนหนึ่งใน

การท างานของเว็บไซต์ตวัอักษรส่ืออารมณ์ และตวัอักษรแสดงเสียง ส าหรับใช้ท าหนังสือมงังะ
ภาษาไทย เม่ือได้แนวคิดดงักล่าวมาแล้ว จึงใช้ทฤษฎีการรับรู้ และทฤษฎีสี เข้ามาช่วยเสริมในการ
สร้างและการออกแบบเว็บไซต์ เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ท่ีจะน ามาออกแบบเว็บไซต์ตวัอักษรส่ือ
อารมณ์ และตวัอกัษรแสดงเสียง ส าหรับใช้ท าหนงัสือมงังะภาษาไทย 
 
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามผู้เช่ียวชาญด้านการ
ออกแบบอักษรส่ืออารมณ์ และอักษรแสดงเสียง 

จากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญในสายอาชีพท่ีเก่ียวกับการ์ตนูมงังะ 5 ท่านเพ่ือน ามาใช้
เป็นแนวคิดในการออกแบบตวัอักษรส่ืออารมณ์ ผู้ วิจัยได้น ามาสร้างแบบสอบถามซึ่ งจะใช้การ
ค านวณคะแนนเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Rating Scale) มีระดบัความเหมาะสมเป็นตวั
ก าหนดการประเมินจากผู้ เช่ียวชาญโดยใช้เกณฑ์ของเบสท์ 

แปลความหมายของคะแนนเป็น 5 ระดบัดงันี ้
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5 หมายถึง ผลการประเมินในระดบั ดีมาก 
4 หมายถึง ผลการประเมินในระดบั ดี 
3 หมายถึง ผลการประเมินในระดบั พอใช้ 
2 หมายถึง ผลการประเมินในระดบั น้อย 
1 หมายถึง ผลการประเมินในระดบั น้อยท่ีสดุ 

โดยแปลเป็นคา่เฉล่ียน า้หนกัคะแนนเป็น 5 ระดบั ได้ดงันี ้
คา่เฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง ดีมาก 
คา่เฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง ดี 
คา่เฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง พอใช้ 
คา่เฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง น้อย 
คา่เฉล่ีย 1.00 -- 1.80 หมายถึง น้อยท่ีสดุ 

 
ตาราง 1 แสดงคา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบอกัษรพืน้ฐานท่ีใช้ส าหรับค าพดูปกต ิ
แสดง น า้เสียง หรืออารมณ์ปกตขิองตวัละคร ใช้คูก่บัชอ่งค าแบบรูปทรงวงรีปกติ 
 

 

รายการรูปแบบตวัอกัษร คะแนนรวม ค่าเฉล่ีย แปลผล 
1. DSN Newspaper 
2. Layiji MaHaNiYo... 
3. TH Sarabun New 
4. JS Prapakorn 
5. JS Charnchai 
6. PSL-Akkhanee 
7. PSL-Bundit 
8. PSL-Omyim 
9. PSL-Chamnarn 
10. PSL-Text 
11. DB ComYard X 
12. PSL-Baannarak 
13. TH Baijam 
14. TH Krub 

19 
20 
16 
16 
14 
11 
15 
14 
13 
13 
12 
13 
18 
18 

3.8 
4 
3.2 
3.2 
2.8 
2.2 
3 
2.8 
2.6 
2.6 
2.4 
2.6 
3.6 
3.6 

มาก 
มาก 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
น้อย 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
น้อย 
น้อย 
น้อย 
น้อย 
มาก 
มาก 
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จากตารางคา่เฉล่ีย จะเห็นได้วา่รูปแบบอกัษรภาษาไทยท่ีมีลกัษณะเป็นเส้นปานกลางไม่
หนาไม่บาง อ่านง่าย สบายตา และยงัคงรูปแบบเดิมตามมาตรฐานของอกัษรไทย มกัถกูน ามาใช้
ส าหรับค าพูดปกติ แสดงน า้เสียงหรืออารมณ์ปกติของตวัละคร รูปแบบอกัษรไทยท่ีเหมาะสมคือ 
ตวัอกัษรกลุ่มท่ี 1 คือ ตวัอกัษร Layiji MaHaNiYom มีคา่เฉล่ียอยู่ท่ี 4 ตวัอกัษร DSN Newspaper 
มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.8 ตวัอกัษร TH Krub และตวัอกัษร TH Baijam มีค่าเฉล่ียเท่ากันคือ 3.6 อยู่ใน
ระดบัดี ตวัอกัษรท่ีมีรูปแบบอ่านง่าย แตมี่เส้นท่ีหนาขึน้มา ลกัษณะเป็นเส้นตรงให้ความรู้สึกเป็น
ทางการกว่าตวัอักษรกลุ่มท่ี 1 คือ ตวัอักษรกลุ่มท่ี 2 คือ ตวัอักษร JS Prapakorn, TH Sarabun 
New มีค่าเฉล่ียอยู่ ท่ี 3.2 ตัวอักษร PSL-Bundit มีค่าเฉล่ียอยู่ ท่ี 3 ตัวอักษร PSL- Omyim, JS 
Charnchai มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 2.8 อยู่ในระดบัพอใช้ ตวัอกัษรท่ีมีรูปแบบเป็นทางการ เส้นตรง ใช้เส้
หนา คือ ตวัอกัษรกลุ่มท่ี 3 คือ ตวัอกัษร PSL-Chamnarn, PSL-Text, PSL-Baannarak มีคา่เฉล่ีย
อยู่ท่ี 2.6 ตวัอกัษร DB ComYard X มีคา่เฉล่ียอยู่ท่ี 2.4 ตวัอกัษร PSL-Akkhanee มีคา่เฉล่ียอยู่ท่ี 
2.2 อยูใ่นระดบัน้อย เป็นกลุม่ตวัอกัษรท่ีไมค่วรใช้ 

 
ตาราง 2 แสดงคา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินรูปแบบอกัษรไทยในปัจจบุนั 
แบบอกัษร ท่ีแสดงเสียงของ ล าโพงวิทย ุและโทรทศัน์ ใช่คูก่บัช่องค าแบบส่ีเหล่ียม มีเส้นตดัตรง
มมุทัง้ส่ีด้าน  

รายการรูปแบบตวัอกัษร คะแนนรวม ค่าเฉล่ีย แปลผล 
1. 2006_iannnnnISO 
2. PSL-Baannarak 
3. DSN ArKorn 
4. Circular 
5. TEPC Nakaracha 
6. TF Uthong 
7. PSL-Display Bold 
8. PSL-Display 
9. PSL-Advert 
10. TH Chakra Petch 
11. JS Pitsanu 
12. TF Phethai 
13. PSL-Text 
14. PSL-SriSiam 
15. LilyUPC 

18 
18 
18 
16 
18 
16 
17 
16 
12 
18 
21 
18 
20 
18 
16 

3.6 
3.6 
3.6 
3.2 
3.6 
3.2 
3.4 
3.2 
2.4 
3.6 
4.2 
3.6 
4 
3.6 
3.2 

มาก 
มาก 
มาก 
ปานกลาง 
มาก 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
น้อย 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
ปานกลาง 
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จากตารางคา่เฉล่ีย จะเห็นได้วา่รูปแบบอกัษรภาษาไทยท่ีมีลกัษณะเป็นเส้นหนาอา่นง่าย l
ส่วนใหญ่มีรูปแบบทางการ มักถูกน ามาใช้แทนเสียงล าโพง วิทยุ หรือเสียงท่ีแสดงถึงเคร่ือง
เทคโนโลยีต่างๆ รูปแบบอกัษรไทยท่ีเหมาะสมคือ ตวัอกัษรกลุ่มท่ี 1 คือ ตวัอกัษร JS Pitsanu มี
ค่าเฉล่ียอยู่ ท่ี 4.2 ตัวอักษร PSL-Text มีค่าเฉล่ียอยู่ ท่ี 4 ตัวอักษร 2006_iannnnnISO, PSL-
Baannarak, DSN ArKorn, TEPC Nakaracha, TH Chakra Petch, TF Phethai และตัวอักษร
PSL-SriSiam มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.6 อยู่ในระดบัดี ตวัอกัษรท่ีมีรูปแบบอ่านง่าย บางตวัไม่มีหวัเป็น
รูปแบบตวัอกัษรสมยัใหม่ คือ ตวัอกัษรกลุ่มท่ี 2 คือ ตวัอกัษร PSL-DisplayBold มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 
3.4 ตวัอกัษร PSl-Display, LilyUPC และตวัอกัษร Circular มีคา่เฉล่ียอยู่ท่ี 3.2 อยู่ในระดบัพอใช้ 
ตวัอกัษรท่ีมีรูปแบบหวัตดั คือ ตวัอกัษรกลุม่ท่ี 3 คือ ตวัอกัษร PSL- Advert มีคา่เฉล่ียอยูท่ี่ 2.4 อยู่
ในระดบัน้อย เป็นกลุม่ตวัอกัษรท่ีไมค่วรใช้ 

 
ตาราง 3 แสดงคา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินรูปแบบอกัษรไทยในปัจจบุนั 
แบบอกัษรแสดงความคดิของตวัละคร พร้อมกบัเลา่สถานการณ์ภาพรวมของเนือ้หาไปพร้อมกนั 
ใช้คูก่บัช่องค าแบบส่ีเหล่ียมปกติ  
 

 
จากตารางค่าเฉล่ีย จะเห็นได้ว่ารูปแบบอักษรภาษาไทยท่ีมีลักษณะรูปแบบเดิมตาม

มาตรฐานของอกัษรไทย หรือรูปแบบอกัษรไม่มีหวั นิยมใช้เส้นตรงในการออกแบบท าให้มีรูปแบบ
สมยัใหม่ มกัถกูน ามาใช้ส าหรับเลา่สถานการณ์ภาพรวมของเนือ้หา รูปแบบอกัษรไทยท่ีเหมาะสม

รายการรูปแบบตวัอกัษร คะแนนรวม ค่าเฉล่ีย แปลผล 
1. Browallia New 
2. 2005_iannnnnGMO 
3. JS Prapakorn 
4. Waffle Regular 
5. FreesiaUPC 
6. PSL-Display 
7. JS Mookda 
8. JS Puchong 
9. JS Charnchai 
10. PSL-Omyim 
11. PSL-Sirintr 
12. CordiaUPC 

21 
20 
19 
17 
18 
20 
15 
18 
19 
17 
20 
18 

4.2 
4 
3.8 
3.4 
3.6 
4 
3 
3.6 
3.8 
3.4 
4 
3.6 

มาก 
มาก 
มาก 
ปานกลาง 
มาก 
มาก 
ปานกลาง 
มาก 
มาก 
ปานกลาง 
มาก 
มาก 
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คือ ตวัอกัษรกลุ่มท่ี 1 คือ ตวัอกัษร Browallia New มีคา่เฉล่ียอยู่ท่ี 4.2 ตวัอกัษร PSL-Sirintr, PSL 
Display, 2005_iannnGMO มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4 ตวัอักษร JS Charnchai, JS Prapakor มีค่าเฉล่ีย
อยู่ ท่ี  3.8 อยู่ในระดับดี  ตัวอักษร CordiaUPC, JS Puchong และตัวอักษร Freesia UPC มี
คา่เฉล่ียเทา่กนัคือ 3.6 อยูใ่นระดบัดี ตวัอกัษรท่ีมีรูปแบบอ่านง่าย เป็นรูปบบอกัษรประดิษฐ์ขึน้ คือ 
ตวัอกัษรกลุ่มท่ี 2 คือ PSL- Omyim, Waffle Regular มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.4 ตวัอกัษรJS Mookda มี
คา่เฉล่ียอยูท่ี่ 3 อยูใ่นระดบัพอใช้  

 
ตาราง 4 แสดงคา่เฉล่ียแบบอกัษรส าหรับการเน้นค า ใช้รูปแบบอกัษรท่ีมีความหนา แสดงอารมณ์
จริงจงั ของตวัละคร สว่นใหญ่ใช้รวมกบัช่องค าแบบเป็นประกายด า แสดงถึงความคิดภายในใจ
ของตวัละคร  
  
รายการรูปแบบตวัอกัษร คะแนนรวม ค่าเฉล่ีย แปลผล 

1. JS Angsumalin 
2. JS Giat 
3. JS Sadayu 
4. PSL-SriSiam 
5. PSL-Asadong 
6. PSL-EmpireExtra 
7. JS Laongdao 
8. PSL-Chamnarn 
9. PSL-Baannarak 
10. PSL-Advert 

20 
19 
17 
13 
17 
18 
18 
14 
16 
18 

4 
3.8 
3.4 
2.6 
3.4 
3.6 
3.6 
2.8 
3.2 
3.6 

มาก 
มาก 
ปานกลาง 
น้อย 
ปานกลาง 
มาก 
มาก 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
มาก 

 
จากตารางค่าเฉล่ีย จะเห็นได้ว่ารูปแบบอกัษรภาษาไทยท่ีมีลกัษณะหนาทึบ เป็นอกัษร

ประดิษฐ์ให้ความรู้สึกหนักแน่น มัน่คง มกัถูกน ามาใช้ส าหรับแสดงอารมณ์จริงจงั ของตวัละคร 
รูปแบบอกัษรไทยท่ีเหมาะสมคือ ตวัอกัษรกลุม่ท่ี 1 คือ ตวัอกัษร JS Angsumalin มีคา่เฉล่ียอยูท่ี่ 4 
ตวัอกัษร JS Giat มีคา่เฉล่ียอยูท่ี่ 3.8 ตวัอกัษร PSL-Advert, JS Laongdao, PSL-EmpireExtra มี
ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.6 อยู่ในระดบัดี ตวัอักษรท่ีมีลักษณะหนาทึบเหมือนกับตัวอักษรกลุ่มท่ี 1 แต่มี
รูปแบบก่ึงทางการ และมีหวัโค้งมนมากกวา่ คือตวัอกัษรกลุม่ท่ี 2 คือ ตวัอกัษร PSL-Asadong, JS 
Sadayu มีคา่เฉล่ียเทา่กนัคือ 3.4 ตวัอกัษร PSL-Baannarak มีคา่เฉล่ียอยู่ท่ี 3.2 อยูใ่นระดบัพอใช้ 
และตวัอกัษร PSL-Chamnarn มีคา่เฉล่ียอยู่ท่ี 2.8 ตวัอกัษรท่ีมีรูปแบบอ่านง่าย มีหวั คือ ตวัอกัษร
กลุม่ท่ี 3 คือ PSL-SriSiam มีคา่เฉล่ียอยูท่ี่ 2.6 อยูใ่นระดบัน้อย ไมค่วรใช้ 
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ตาราง 5แสดงคา่เฉล่ียแบบอกัษรท่ีบง่บอกให้รู้ว่า ตวัละครก าลงัพดูขม่ขวญัฝ่ายตรงข้าม หรือก าลงั
พดูเร่ืองท่ีนา่กลวัอยู่  

 
จากตารางค่าเฉล่ีย จะเห็นได้ว่ารูปแบบอักษรภาษาไทย ท่ีมีลักษณะเป็นเส้นหนา

เลียนแบบตวัอกัษรท่ีเขียนด้วยมือ เป็นอิสระสนุกสนาน เป็นแบบอกัษรท่ีบ่งบอกให้รู้ว่าตวัละคร
ก าลงัพดูขม่ขวญัฝ่ายตรงข้าม หรือก าลงัพดูเร่ืองน่ากลวั รูปแบบอกัษรไทยท่ีเหมาะสมคือ ตวัอกัษร
กลุม่ท่ี 1 คือ ตวัอกัษร PSL-Freestyle มีคา่เฉล่ียอยูท่ี่ 4.2 และตวัอกัษร DB EE Stroke X มีคา่เฉล่ีย
อยู่ท่ี 3.8 อยู่ในระดบัดี คือ ตวัอกัษรแบบประดิษฐ์ มีหลากหลายรูปแบบท่ีถูกเขียนขึน้ เพ่ือให้เข้า
กบัการใช้งาน คือ ตวัอกัษรกลุม่ท่ี 2 คือ ตวัอกัษร 2555_EdcrudKaiKea, DB PenThaiX มีคา่เฉล่ีย
อยู่ ท่ี  3.4 ตัวอักษร  MAX Somsin, 2548_D2, DB XtypeX, PSL-Passanun, DB OffRoad X, 
Book_Akhanake มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.2 ตวัอกัษร 2005_iannnSOS, KRR AengAei มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 
3 ตวัอกัษร KC Nightmare มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 2.8 อยู่ในระดบัพอใช้ ตวัอกัษร 2005_iannnGMM มี
คา่เฉล่ียอยูท่ี่ 2.4 อยูใ่นระดบัน้อย เป็นกลุม่ตวัอกัษรท่ีไมค่วรใช้ 

 
ตาราง 6 แสดงคา่เฉล่ียแบบอกัษรท่ีแสดงความหวาดกลวั หรือรู้สกึเหน่ือย ส่วนใหญ่มกัพบในมงั
งะประเภทสยองขวญัเพื่อแสดงอารมณ์หวาดกลวัของตวัละคร แตถ้่าอยูใ่นการ์ตนูประเภทอ่ืน มกั
น ามาใช้แสดงอาการอ่อนล้า เจ็บป่วยหรือห่อเห่ียวใจ ขณะพดูของตวัละคร 

รายการรูปแบบตวัอกัษร คะแนนรวม ค่าเฉล่ีย แปลผล 

1. 2005_iannnGMM 
2. 2005_iannnSOS 
3. MAX Somsin 
4. 2548_D2 
5. DB XtypeX 
6. PSL-Freestyle 
7. KRR AengAei 
8. DB PenThaiX 
9. KC Nightmare 
10. PSL-Passanun 
11. 2555_EdcrudKaiKea 
12. DB EE Stroke X 
13. DB OffRoad X 
14. Book_Akhanake 

12 
15 
16 
16 
16 
22 
15 
17 
14 
16 
17 
19 
16 
16 

2.4 
3 
3.2 
3.2 
3.2 
4.2 
3 
3.4 
2.8 
3.2 
3.4 
3.8 
3.2 
3.2 

น้อย 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
มาก 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
มาก 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
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จากตารางค่าเฉล่ีย จะเห็นได้ว่ารูปแบบอักษรภาษาไทยท่ีเลียนแบบตัวอักษรท่ีเขียน

เลียนแบบลายมือ เป็นแบบอักษรประดิษฐ์ ไม่มีหัว  มักถูกน ามาใช้ส าหรับค าพูดแสดงความ
หวาดกลัว หรือรู้สึกเหน่ือยของตวัละคร รูปแบบอักษรไทยท่ีเหมาะสมคือ ตวัอักษรกลุ่มท่ี 1 คือ 
ตวัอักษร 2547_Ddinya_07 มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.4 อยู่ในระดบัดีมาก ตวัอักษรท่ีประดิษฐ์โดยการ
เลียนแบบลายมือ แต่ไม่ มีหัว  คือ ตัวอักษรกลุ่ม ท่ี  2  คือ ตัวอักษร  5012_tLU_infection, 
2547_Ddinya-06 มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.2 ตวัอกัษร RaiNgan Bold, DB GunEng1 X มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 
4  ตัวอักษร  2005_iannnDVD มีค่า เฉ ล่ียอยู่ ท่ี  3 .8  ตัวอักษร  RaiNgan, 2547_Ddinya10, 
2005_iannnUBC มีคา่เฉล่ียอยูท่ี่ 3.6 ตวัอกัษร PSL-Doungkamol มีคา่เฉล่ียอยูท่ี่ 3.4 อยูใ่นระดบั
ดี ตวัอกัษร PSL-Passanun, JS Macha มีคา่เฉล่ียอยูท่ี่ 3.2 อยูใ่นระดบัพอใช้  

 
ตาราง 7 แสดงคา่เฉล่ียแบบอกัษรท่ีใช้คูก่บั ตวัละครสาวน้อยน่ารักเวลาแปลงร่างเป็นฮีโร่ หรือตวั
ละครท่ีเป็นไอดอลท่ีโดง่ดงัในเนือ้เร่ือง  
 

รายการรูปแบบตวัอกัษร คะแนนรวม ค่าเฉล่ีย แปลผล 

1. DSN FreeHand 
2. DSN Cologne 
3. DSN Orchid 
4. Bangnam pueng 

19 
13 
14 
17 

3.8 
2.6 
2.8 
3.4 

มาก 
น้อย 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รายการรูปแบบตวัอกัษร คะแนนรวม ค่าเฉล่ีย แปลผล 

1. 2005_iannnnnUBC 
2. 2005_iannnnnDVD 
3. 2547_Ddinya10 
4. 2547_Ddinya-07 
5. RaiNgan Bold 
6. 5012_tLU_infection 
7. PSL-Doungkamol 
8. DB GunEng1 X 
9. 2547_Ddinya-06 
10. JS Macha 
11. PSL-Passanun 
12. RaiNgan 

18 
19 
18 
22 
20 
21 
17 
20 
21 
16 
16 
18 

3.6 
3.8 
3.6 
4.4 
4 
4.2 
3.4 
4 
4.2 
3.2 
3.2 
3.6 

มาก 
มาก 
มาก 
มากที่สดุ 
มาก 
มาก 
ปานกลาง 
มาก 
มาก 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
มาก 
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5. DSN Newspaper 
6. RaiNgan Bold 
7. PSL- Pattriya 
8. PSL-Isara 
9. PSL-Chalalai New 
10. PSL-Akkhane 
11. DB ComYard X 
12. DB Sharp X 

19 
15 
16 
20 
17 
19 
18 
17 

3.8 
3 
3.2 
4 
3.4 
3.8 
3.6 
3.4 

มาก 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
มาก 
ปานกลาง 
มาก 
มาก 
ปานกลาง 

 
จากตารางค่าเฉล่ีย จะเห็นได้ว่ารูปแบบอกัษรภาษาไทยท่ีเขียนเลียนแบบลายมือ เป็น

อิสระสนกุสนาน ไร้กฎเกณฑ์  มกัถกูน ามาใช้ส าหรับมกัถกูใช้เป็นค าพดูพิเศษท่ีตวัละครพดูยกย่อง
ตวัเอง รูปแบบอกัษรไทยท่ีเหมาะสมคือ ตวัอกัษรกลุ่มท่ี 1 คือ ตวัอกัษร PSL-Isara มีคา่เฉล่ียอยูท่ี่ 
4 ตวัอกัษร DSN Newspaper, DSN Freehand, PSL-Akkhane มีคา่เฉล่ียอยู่ท่ี 3.8 ตวัอกัษร DB 
ComYardX มีคา่เฉล่ียอยูท่ี่ 3.6 อยูใ่นระดบัดี ตวัอกัษรประดิษฐ์ท่ีมีรูปแบบโบราณ มีการเน้นย า้หวั 
รู้สึกทางการแบบดัง้เดิมอนุรักษ์นิยม คือ ตัวอักษรกลุ่มท่ี 2 คือ ตัวอักษร DB SharpX, PSL 
ChalalaiNew, Bangnam pueng มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.4 ตวัอกัษร PSL- Pattriya มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.2 
ตวัอกัษร RaiNgan Bold มีคา่เฉล่ียอยู่ท่ี 3 ตวัอกัษร DSN Orchid มีคา่เฉล่ียอยู่ท่ี 2.8 อยู่ในระดบั
พอใช้ ตวัอักษรท่ีมีรูปแบบทางการมากเกินไป และเป็นเส้นตรง คือตวัอักษร DSN Cologne มี
คา่เฉล่ียอยูท่ี่ 2.6 อยูใ่นระดบัน้อย เป็นกลุม่ตวัอกัษรท่ีไมค่วรใช้ 

 
ตาราง 8 แสดงคา่เฉล่ียแบบอกัษรท่ีใช้ประกาศศกัดา หรือ การแสดงตวัตนในแบบจริงจงัหรือการ
ให้ค ามัน่สญัญากบัสาธารณะของตวัละคร มกัใช้คูก่บัชอ่งค าพดูตะโกน  

รายการรูปแบบตวัอกัษร คะแนนรวม ค่าเฉล่ีย แปลผล 

1. 2005_iannnTKO 
2.  ZoodHardSell2 
3.  Layiji TaMaiTine1 
4.  Book_Akhanake 
5.  DSN LardPhrao 
6.  TF Pimpakarn Extra 
7.  DSN ThaiRat 
8.  PSL-Majestic 
9.  PSL-Akkhanee 

19 
17 
19 
14 
19 
13 
17 
18 
16 

3.8 
3.4 
3.8 
2.8 
3.8 
2.6 
3.4 
3.6 
3.2 

มาก 
ปานกลาง 
มาก 
ปานกลาง 
มาก 
น้อย 
ปานกลาง 
มาก 
ปานกลาง 
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จากตารางคา่เฉล่ีย จะเห็นได้วา่รูปแบบอกัษรภาษาไทยท่ีมีลกัษณะเป็นเส้นหนา ไมมี่หวั 

ให้ความรู้สึก หนกัแน่น แข็งแกร่ง มกัถกูน ามาใช้ส าหรับใช้ประกาศศกัดา หรือ การแสดงตวัตนใน
แบบจริงจงัหรือการให้ค ามัน่สญัญากับสาธารณะของตวัละคร รูปแบบอกัษรไทยท่ีเหมาะสมคือ 
ตั ว อั ก ษ ร ก ลุ่ ม ท่ี  1  คื อ  ตั ว อั ก ษ ร  Layiji TaMaiTine1, DSN LardPhrao, PSL-Advert, 
2005_iannnTKO มีคา่เฉล่ียอยู่ท่ี 3.8 ตวัอกัษร DB PenThaiX, PSL-Majestic มีคา่เฉล่ียอยู่ท่ี 3.6  
อยูใ่นระดบัดี ตวัอกัษรท่ีมีลกัษณะเป็นเส้นหนา มีรูปแบบก่ึงทางการ แตย่งัคงลกัษณะให้ความรู้สึก
ไร้กฎเกณฑ์ คือ ตวัอกัษรกลุ่มท่ี 2 ตวัอกัษร DSN ThaiRat, ZoodHardSell2 มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.4 
ตวัอกัษร PSL-Akkhanee มีคา่เฉล่ียอยู่ท่ี 3.2 และตวัอกัษร Book_Akhanake มีคา่เฉล่ียอยู่ท่ี 2.8 
อยู่ในระดบัพอใช้ ตวัอกัษรท่ีมีรูปแบบอ่านง่าย มีหวั เป็นรูปแบบทางการ คือ ตวัอกัษรกลุ่มท่ี 3 คือ 
ตัวอักษร  TF Uthong, DB GunEng1X, TF Pimpakarn Extra, TF Uthong มีค่าเฉล่ียอยู่ ท่ี  2.6 
ตวัอกัษร DSN Vampire มีคา่เฉล่ียอยูท่ี่ 1.8 อยูใ่นระดบัน้อย เป็นกลุม่ตวัอกัษรท่ีไมค่วรใช้ 

 
ตาราง 9 แสดงคา่เฉล่ียแบบอกัษรส าหรับเจรจาปกต ิค าพดูปกต ิแตมี่น า้เสียงตดิตลก หรือเป็น
ค าพดูตดิตลกเล็กน้อย 

10. PSL-Advert 
11.  DB GunEng1 X 
12.  DB PenThai X 
13.  TF Uthong 
14.  DSN Vampire 

19 
13 
18 
13 
9 

3.8 
2.6 
3.6 
2.6 
1.8 

มาก 
น้อย 
มาก 
น้อย 
น้อยที่สดุ 

รายการรูปแบบตวัอกัษร คะแนนรวม ค่าเฉล่ีย แปลผล 

1. TF NopScript 
2.  WR Tish Kid 
3.  DSN Newspaper 
4.  Layiji MaHaNiYom 
5.  2005_IannnMTV 
6.  TH Kodchasal 
7.  4805_KwangMD_... 
8.  DB PuiMake X 
9.  DSN FreeHand 
10. PSL-Omyim 
11. DB GunEng1 X 

22 
16 
20 
21 
18 
18 
22 
19 
18 
17 
17 

4.4 
3.2 
4 
4.2 
3.6 
3.6 
4.4 
3.8 
3.6 
3.4 
3.4 

มากที่สดุ 
ปานกลาง 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มากที่สดุ 
มาก 
มาก 
ปานกลาง 
ปานกลาง 



  77 

 
จากตารางคา่เฉล่ีย จะเห็นได้วา่รูปแบบอกัษรภาษาไทยท่ีมีลกัษณะเป็นเส้นหนาอา่นง่าย 

สบายตา เลียนแบบตวัอกัษรท่ีเขียนด้วยมือ เป็นอิสระสนกุสนาน ส่วนมากนิยมออกแบบตวัอกัษร
ให้มีลักษณะเอียงเล็กน้อย รูปแบบอักษรไทยท่ีเหมาะสมคือ ตัวอักษรกลุ่มท่ี 1 คือ ตัวอักษร 
4805_KwangMD, TF NopScript มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.4 อยู่ในระดับดีมาก ตัวอักษร กลุ่มท่ี 2 คือ
ตัวอักษร  Layiji MaHaNiYom, DSN Newspaper, DB PuiMake X, SanamDeklenchaya มี
คา่เฉล่ียอยู่ท่ี 3.8 อยู่ในระดบัมาก ตวัอกัษร 2005_IannnMTV, TH Kodchasal, DSN FreeHand 
มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.6 อยู่ในระดบัมาก ตวัอกัษรท่ีมีรูปแบบอ่านง่าย มีหวั คือ ตวัอกัษรกลุ่มท่ี 3 คือ 
ตัวอักษร PSL-Omyim, DB GunEng1 X, TH K2D July8, JS Prapakorn มีค่าเฉล่ียอยู่ ท่ี  3.4 
ตวัอกัษร WR Tish Kid มีคา่เฉล่ียอยูท่ี่ 3.2 อยูใ่นระดบัพอใช้ 

 
ตาราง 10 แสดงคา่เฉล่ียแบบอกัษรแสดงอารมณ์มีความสขุ สว่นใหญ่ใช้กบัตวัละครเพศหญิง 
ลกัษณะตวัอกัษรเน้นรูปแบบโค้งมน  

12. TH K2D July8 
13. JS Prapakorn 
14. SanamDeklenchaya 

17 
17 
19 

3.4 
3.4 
3.8 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
มาก 

รายการรูปแบบตวัอกัษร คะแนนรวม ค่าเฉล่ีย แปลผล 
1.  Pahnto 
2.  DSN Newspaper 
3.  WR Tish Kid 
4.  WR Tish idol 
5.  2005_IannnMTV 
6.  DB AdmanX 
7.  DB Ozone X 
8.  DB Lim X 
9.  DB HunSa X 
10. DB GunEng2 X 
11. PSL-Doungkamol 
12. PSL-Isara 
13. PSL-Omyim 
14. DSN FreeHand 

22 
18 
21 
21 
19 
19 
13 
18 
17 
14 
16 
20 
14 
19 

4.4 
3.6 
4.2 
4.2 
3.8 
3.8 
2.6 
3.6 
3.4 
2.8 
3.2 
4 
2.8 
3.8 

มากที่สดุ 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
น้อย 
มาก 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
มาก 
ปานกลาง 
มาก 
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จากตารางคา่เฉล่ีย จะเห็นได้ว่ารูปแบบอกัษรภาษาไทยท่ีมีลกัษณะอา่นง่าย สบายตา มี
รูปแบบสนุกสนาน ไร้กฎเกณฑ์ ส่วนใหญ่มีรูปแบบโค้งมน มกัถูกน ามาใช้แทนอารมณ์มีความสขุ
ของตวัละคร หรือใช้แทนเสียงตวัละครเพศหญิงเพ่ือเพิ่มความอ่อนหวาน สดใส รูปแบบอกัษรไทย
ท่ีเหมาะสมคือ ตวัอกัษรกลุ่มท่ี 1 คือ ตวัอกัษร Pahnto มีคา่เฉล่ียอยู่ท่ี 4.4 ตวัอกัษร อยู่ในระดบัดี
มาก ตวัอกัษรท่ีมีรูปแบบเป็นเส้นตรง พฒันาให้มีรูปแบบลดทอนตดัส่วนออก จนดทูนัสมยั เรียบ
ง่าย แต่ยังคงให้มีความสนุกสนาน  คือ ตวัอักษรกลุ่มท่ี 2 คือ ตวัอักษร WR Tish Kid, WR Tish 
idol มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.2 ตัวอักษร PSL-Isara มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4 ตัวอักษร DSN FreeHand, DB 
AdmanX, 2005_iannnMTV มีคา่เฉล่ียอยูท่ี่ 3.8 ตวัอกัษร DSN Newspaper, DB Lim X มีคา่เฉล่ีย
อยู่ท่ี 3.6 ตวัอกัษร อยู่ในระดบัดี ตวัอกัษรท่ีประดิษฐ์ขึน้โดยการเขียนเลียนแบบตัวอกัษรลายมือ 
คือ ตวัอกัษรกลุ่มท่ี 3 คือ ตวัอกัษร DB Hunsa X มีคา่เฉล่ียอยู่ท่ี 3.4 ตวัอกัษร PSL Doungkamol 
มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.2 ตัวอักษร DB GunEng2 X, PSL Omyim มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 2.8 ตัวอักษรท่ีมี
รูปแบบตดัทอนเป็นเส้นตรงอยา่งเดียว คือ ตวัอกัษรกลุม่ท่ี 4 คือ ตวัอกัษร DB Ozone X มีคา่เฉล่ีย
อยูท่ี่ 2.6 อยูใ่นระดบัน้อย เป็นกลุม่ตวัอกัษรท่ีไมค่วรใช้ 

 
ตาราง 11 แสดงคา่เฉล่ียแบบอกัษรส าหรับพดูคนเดียว หรือแสดงความคดิในใจของตวัละคร แสดง
อารมณ์เคร่งเครียด จริงจงั หรือความอ่อนไหว ออ่นโยนของตวัละคร ซึง่ทัง้หมดนี ้จะออกมาในทาง
ความคดิในใจของตวัละคร  

รายการรูปแบบตวัอกัษร คะแนนรวม ค่าเฉล่ีย แปลผล 
1.   DSN AnuRak 
2.   Waffle Light 
3.   TH Mali Grade 6 
4.   TH K2D July8 Bold 
5.   TH Sarabun New Bold 
6.   TH K2D July8 
7.   TH Sarabun New 
8.   TH Mali Grade 6 Bold 
9.   DB Adman X 
10.  TF Chiangsaen 
11.  DB FongNam X 
12.  DB Wittayu X  
13.  PSL-Text 

19 
16 
19 
20 
15 
19 
17 
21 
19 
14 
20 
16 
16 

3.8 
3.2 
3.8 
4 
3 
3.8 
3.4 
4.2 
3.8 
2.8 
4 
3.2 
3.2 

มาก 
ปานกลาง 
มาก 
มาก 
ปานกลาง 
มาก 
ปานกลาง 
มาก 
มาก 
ปานกลาง 
มาก 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
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จากตารางค่าเฉล่ีย จะเห็นได้ว่ารูปแบบอกัษรภาษาไทยท่ีมีลกัษณะดเูรียบง่ายทนัสมยั 
อ่านง่าย สบายตา นิยมส าหรับพูดคนเดียว หรือแสดงความคิดในใจของตวัละคร แสดงอารมณ์
เคร่งเครียด จริงจัง หรือความอ่อนไหว อ่อนโยนของตัวละคร ซึ่งทัง้หมดนี ้ จะออกมาในทาง
ความคิดในใจของตวัละคร รูปแบบอกัษรไทยท่ีเหมาะสมคือ ตวัอกัษรกลุ่มท่ี 1 คือ ตวัอกัษร TH 
Mali Grade 6 มีคา่เฉล่ียอยู่ท่ี 4.2 ตวัอกัษร TH K2DJuly8 Bold, DB FongNam X มีคา่เฉล่ียอยู่ท่ี 
4 ตวัอักษร DB AdmanX, TH K2D July8, TH Mali Grade 6, DSN AnuRak มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.8 
อยู่ในระดบัดี ตวัอกัษรท่ีมีรูปแบบอ่านง่าย มีหวั บางตวัมีรูปแบบตดัทอนให้เป็นแบบสมยัใหม่ คือ 
ตวัอักษรกลุ่มท่ี 2 คือ ตวัอักษร TH Sarabun New มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.4 ตวัอักษร PSL-Text, DB 
Wittayu X, Waffle Light มีคา่เฉล่ียอยูท่ี่ 3.2 ตวัอกัษร WR Tish idol มีคา่เฉล่ียอยูท่ี่ 3 ตวัอกัษร TF 
Chiangsaen มีคา่เฉล่ียอยูท่ี่ 2.8 อยูใ่นระดบัพอใช้  

 
ตาราง 12 แสดงคา่เฉล่ียแบบอกัษรท่ีใช้ส าหรับการเจรจาด้วยอารมณ์รุนแรง แสดงความโกรธของ
ตวัละคร  

 
จากตารางคา่เฉล่ีย จะเห็นได้วา่รูปแบบอกัษรภาษาไทยท่ีมีลกัษณะเป็นเส้นหนา ไมมี่หวั 

ให้ความรู้สึก หนกัแน่น แข็งแกร่ง มกัถกูน ามาใช้ส าหรับการเจรจาด้วยอารมณ์รุนแรง แสดงความ
โกรธของตวัละคร รูปแบบอกัษรไทยท่ีเหมาะสมคือ ตวัอกัษรกลุม่ท่ี 1 คือ ตวัอกัษร JS Amphan มี

รายการรูปแบบตวัอกัษร คะแนนรวม ค่าเฉล่ีย แปลผล 
1.    JS NinjaAllcaps 
2.    JS Angsumalin 
3.   2005_iannnTKO 
4.    TP Kubua  
5.    JS Amphan 
6.     PSL-Advert 
7.    KRR AengAei 
8.    JS Puriphop 
9.    TF Phethai 
10.   PSL-Omyim 
11.   PSL-Display 
12.   DB SiamSquare  
13.   DB EuroThai X 
14.  DB SiamSquare X 

18 
19 
20 
20 
22 
20 
17 
15 
10 
19 
14 
19 
17 
20 

3.6 
3.8 
4 
4 
4.2 
4 
3.4 
3 
2 
3.8 
2.8 
3.8 
3.4 
4 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
น้อย 
มาก 
ปานกลาง 
มาก 
ปานกลาง 
มาก 
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ค่าเฉล่ียอยู่ ท่ี  4.2 ตัวอักษร DB SiamSquareX, PSL Advert, TP Kubua, 2005_iannnTKO มี
ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4 ตัวอักษร DB SiamSquare, PSL-Omyim, JS Angsumalin มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.8 
ตวัอกัษร JS NinjaAllcaps มีคา่เฉล่ียอยู่ท่ี 3.6 อยู่ในระดบัดี ตวัอกัษรท่ีมีลกัษณะเป็นเส้นหนา มี
รูปแบบกึ่งทางการ แตย่งัคงลกัษณะให้ความรู้สึกไร้กฎเกณฑ์ คือ ตวัอกัษรกลุ่มท่ี 2 ตวัอกัษร DB 
EuroThaiX, KRR AengAei มีคา่เฉล่ียอยู่ท่ี 3.4 ตวัอกัษร JS Puriphop มีคา่เฉล่ียอยู่ท่ี 3 ตวัอกัษร 
PSL-Display มีคา่เฉล่ียอยู่ท่ี 2.8 อยู่ในระดบัพอใช้ ตวัอกัษรท่ีมีรูปแบบอ่านง่าย มีหวั เป็นรูปแบบ
ทางการ คือ ตวัอกัษรกลุ่มท่ี 3 คือ ตวัอกัษร TF Phethai มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 2 อยู่ในระดบัน้อย เป็น
กลุม่ตวัอกัษรท่ีไมค่วรใช้ 

 
ตาราง 13 แสดงคา่เฉล่ียแบบอกัษรทุ้มก้อง  รูปแบบโปร่ง แสดงเสียงดงัก้องกงัวาน หรือ เสียงสงู 

 
จากตารางคา่เฉล่ีย จะเห็นได้วา่รูปแบบอกัษรภาษาไทยท่ีมีลกัษณะเป็นเส้นหนาอา่นง่าย 

สบายตา และมีเงาทับซ้อนตัวหนังสือและข้างในโปร่ง ท าให้ดูเป็นรูปแบบภาพสามมิติ  มักถูก
น ามาใช้แสดงเสียงท่ีเกิดจากการปะทะทางกายภาพ หรือเกิดจากการปะทะระหวา่งสองสิ่งท่ีรุนแรง 
รูปแบบอกัษรไทยท่ีเหมาะสมคือ ตวัอกัษรกลุ่มท่ี 1 คือ ตวัอกัษร Layiji TaMaiTine2 มีคา่เฉล่ียอยู่
ท่ี 4.2 อยู่ในระดบัดี ตวัอักษรท่ีมีลักษะเป็นรูปแบบสามมิติ เช่นเดียวกับตวัอักษรกลุ่มท่ี 1 แต่มี
ลกัษณะเส้นบางกว่า คือตวัอกัษรกลุ่มท่ี 2 คือ ตวัอกัษร 2005_iannnCTX มีคา่เฉล่ียอยู่ท่ี 2.8 อยู่
ในระดับพอใช้ ตัวอักษรรูปแบบโปร่ง ใช้เส้นหยักเล็กน้อย คือ ตัวอักษรกลุ่มท่ี 3 คือ ตัวอักษร 
2005_iannnGMM มีคา่เฉล่ียอยูท่ี่ 1.6 อยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ เป็นกลุม่ตวัอกัษรท่ีไมค่วรใช้ 
 
ตาราง 14 แสดงคา่เฉล่ียแบบอกัษรทุ้ม รูปแบบทึบ แสดงเสียงดงัทุ้ม หรือ เสียงต ่า 

รายการรูปแบบตวัอกัษร คะแนนรวม คา่เฉล่ีย แปลผล 
1.    Layiji TaMaiTine2 
2.    2005_iannnnnGMM 
3.   2005_iannnnnCTX 

21 
8 
14 

4.2 
1.6 
2.8 

มาก 
น้อย 
ปานกลาง 

รายการรูปแบบตวัอกัษร คะแนนรวม ค่าเฉล่ีย แปลผล 

1.    KRRHutSha 
2.    Layiji TaMaiTine1 
3.    ZoodHardSell2 
4.    ZoodRangmah3.1 

24 
15 
9 
13 

4.4 
3 
1.8 
2.6 

มากที่สดุ 
ปานกลาง 
น้อยที่สดุ 
น้อย 
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จากตารางคา่เฉล่ีย จะเห็นได้ว่ารูปแบบอกัษรภาษาไทยท่ีมีลกัษณะเป็นเส้นหนาทึบ ดดั

รูปทรงตามมุมต่างๆ ให้เป็นส่ีเหล่ียมุมแหลมเล็กน้อย และ ออกแบบให้เอียง แบบอักษรให้
ความรู้สกึรุนแรง มกัถกูน ามาใช้แทนเสียงต ่า เพ่ือแสดงเสียงท่ีเกิดจากการปะทะทางกายภาพ หรือ
เกิดจากการปะทะระหว่างสองสิ่งท่ีรุนแรง รูปแบบอกัษรไทยท่ีเหมาะสมคือ ตวัอกัษรกลุ่มท่ี 1 คือ 
ตวัอกัษร KRRHutSha มีคา่เฉล่ียอยูท่ี่ 4.8 อยูใ่นระดบัดีมาก ตวัอกัษรท่ีมีใช้เส้นหนาทบึ ดดัรูปทรง
ตามมุมต่างๆ ให้แหลม คือตวัอกัษรกลุ่มท่ี 2 คือ ตวัอกัษร 2005_iannnTKO มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.4 
ตวัอกัษร Layiji TaMaiTine1 มีคา่เฉล่ียอยู่ท่ี 3 ตวัอกัษร 2555 edcrubTua มีคา่เฉล่ียอยู่ท่ี 2.8 อยู่
ในระดบัพอใช้ ตวัอกัษรท่ีใช้เส้นหนาทึบ มีการลดทอนตดัส่วนออก จนดทูนัสมยั คือ ตวัอกัษรกลุ่ม
ท่ี 3 คือ ตวัอกัษร ZoodRangmah3.1, ตวัอกัษร ZoodHardSell 2 มีคา่เฉล่ียอยู่ท่ี 1.8 อยู่ในระดบั
น้อยท่ีสดุ เป็นกลุม่ตวัอกัษรท่ีไมค่วรใช้ 

 
ตาราง 15 แสดงคา่เฉล่ีย แบบอกัษรท่ีแสดงเสียงแหลมบาดห ูส่วนใหญ่นิยมใช้แทนเสียงสงูท่ีเกิด
จากการเสียดสีของวตัถ ุหรือเกิดจากการกรีดร้องของตวัละคร 

 
จากตารางค่าเฉล่ีย จะเห็นได้ว่ารูปแบบอกัษรภาษาไทยท่ีมีลกัษณะเป็นเส้นหนา เขียน

ด้วยการตวดัเป็นเส้นตรงเรียวยาว มีมุมแหลม ตวัอกัษรเอียง ให้ความรู้สึกรุนแรง มกัถูกน ามาใช้
แทนเสียงแหลมบาดห ูเช่น เสียงสงูท่ีเกิดจากการเสียดสีของวตัถุ รูปแบบอกัษรไทยท่ีเหมาะสมคือ 
ตวัอกัษรกลุ่มท่ี 1 คือ ตวัอกัษร Layiji JaraKeFad มีคา่เฉล่ียอยู่ท่ี 4.2 ตวัอกัษร can_Rukdeaw มี

5.    2005_iannnnnTKO 
6.    TP Kubua 

17 
14 

3.4 
2.8 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

รายการรูปแบบตวัอกัษร คะแนนรวม ค่าเฉล่ีย แปลผล 
1.    can_Rukdeaw 
2.    KRR AengAei 
3.    kg_lecture 
4.    Layiji JaRaKeFad... 
5.    2555 edcrub KaiKea 
6     Book_Akhanake 
7.    AC Espressa 
8.    31762_Bluemoon... 
9.    BooK_Handwrite 

20 
9 
11 
21 
15 
10 
15 
8 
12 

4 
1.8 
2.2 
4.2 
3 
2 
3 
1.6 
2.4 

มาก 
น้อยที่สดุ 
น้อย 
มาก 
ปานกลาง 
น้อย 
ปานกลาง 
น้อยที่สดุ 
น้อย 
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คา่เฉล่ียอยู่ท่ี 4 อยู่ในระดบัดี ตวัอกัษรท่ีเขียนด้วยการตวดั แตรู่ปทรงไม่เรียวบางมากนกั เหมือน
ตัวอักษรกลุ่มท่ี 1 คือ ตัวอักษรกลุ่มท่ี 2 คือ ตัวอักษร AC Espressa, 2555edcrubKaiKea มี
ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3 อยู่ในระดับพอใช้ ตัวอักษรท่ีมีเส้นเล็ก แหลม บาง คือ ตัวอักษรกลุ่มท่ี 3 คือ 
ตวัอกัษร Book_Handwrite มีคา่เฉล่ียอยู่ท่ี 2.4 ตวัอกัษร kg_lecture มีคา่เฉล่ียอยู่ท่ี 2.2 ตวัอกัษร 
Book_Akhanake มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 2 อยู่ในระดบัน้อย เป็นกลุ่มตวัอกัษรท่ีไม่ควรใช้ และตวัอักษร 
KRR AengAei มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 1.8 ตวัอกัษร 31762_Bluemoon มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 1.6 อยู่ในระดบั
น้อยท่ีสดุ เป็นกลุม่ตวัอกัษรท่ีไมค่วรใช้ 

 
ตาราง 16 แสดงคา่เฉล่ีย แบบอกัษรนุม่นวล ใช้เพ่ือแสดงอารมณ์ของตวัละครในเหตกุารณ์ตอนนัน้ 
ซึง่ในความเป็นจริงเหตกุารณ์นัน้อาจไมมี่เสียงใดๆ เลย แตใ่สต่วัเสียงลงไปเพ่ือเน้นอารมณ์ให้
เดน่ชดัขึน้ หรือใช้แทนแสดงอากปักิริยาของตวัละคร เพ่ือเน้นเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ 

 
จากตารางคา่เฉล่ีย จะเห็นได้ว่ารูปแบบอกัษรภาษาไทยท่ีมีลกัษณะเป็นเส้นบาง ไม่มีหวั 

ให้ความรู้สึก สนุกสนาน ไร้กฎเกณฑ์ มกัถูกน ามาใช้แทนแสดงอากัปกิริยาของตวัละคร เพ่ือเน้น
เหตุการณ์ ท่ี เ กิดขึ น้  รูปแบบอักษรไทยท่ี เหมาะสมคือ ตัวอักษรกลุ่ม ท่ี  1  คือ ตัวอักษร 
2005_iannnBKK, DSN Newspaper มีคา่เฉล่ียอยู่ท่ี 3.8 อยู่ในระดบัดี ตวัอกัษรท่ีมีลกัษณะเขียน
ด้วยมือ คือ ตวัอกัษร กลุม่ท่ี 2 ตวัอกัษร AgaraDull มีคา่เฉล่ียอยู่ท่ี 3 อยูใ่นระดบัพอใช้ ตวัอกัษรท่ี
มีลักษณะเขียนด้วยลายมือ เป็นลายมือลักษณะต่างๆ กันไป ตัวอักษรกลุ่มท่ี 3 คือ ตัวอักษร 
SanamDeklenchaya มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 2.6 ตัวอักษร 2005_iannnDVD มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 2 อยู่ใน
ระดบัน้อย เป็นกลุ่มตวัอักษรท่ีไม่ควรใช้ และตวัอักษร กลุ่มท่ี 4 ตวัอักษร 2005_iannnMTV มี
คา่เฉล่ียอยูท่ี่ 1.6 อยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ เป็นกลุม่ตวัอกัษรท่ีไมค่วรใช้ 

 

รายการรูปแบบตวัอกัษร คะแนนรวม คา่เฉล่ีย แปลผล 

1.    AgaraDull 
2.    DSN Newspaper 
3.    SanamDeklenchaya 
4.    2005_iannnnnMTV 
5.    2006_iannnnnBKK 
6     2005_iannnnnDVD 

15 
19 
13 
8 
19 
10 

3 
3.8 
2.6 
1.6 
3.8 
2 

ปานกลาง 
มาก 
น้อย 
น้อยท่ีสดุ 
มาก 
น้อย 
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ตาราง 17 แสดงคา่เฉล่ีย แบบอกัษรท่ีใช้แทนเสียงสงัเคราะห์ เชน่ เสียงเคร่ืองจกัร หรือเสียงท่ีเกิด
จากอปุกรณ์เทคโนโลยี 

 
จากตารางคา่เฉล่ีย จะเห็นได้ว่ารูปแบบอกัษรภาษาไทยท่ีมีลกัษณะเป็นเส้นบาง ไม่มีหวั 

ตวัหนงัสือไม่เป็นระเบียบ อ่านยาก มกัถกูน ามาใช้แทนเสียงสงัเคราะห์ เช่น เสียงเคร่ืองจกัร หรือ 
เสียงท่ีเกิดจากอปุกรณ์เทคโนโลยี รูปแบบอกัษรไทยท่ีเหมาะสมคือ ตวัอกัษรกลุ่มท่ี 1 คือ ตวัอกัษร 
2548_D6 มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.8 อยู่ในระดบัดี ตวัอกัษรท่ีมีลกัษณะเขียนด้วยมือ ตวัหนงัสือไม่เป็น
ระเบียบ คือ ตัวอักษร กลุ่ม ท่ี  2 ตัวอักษร 2547_Ddinya-07 มีค่าเฉล่ียอยู่ ท่ี  3.2 ตัวอักษร 
2547_Ddinya-05, 2547_Ddinya10 มีคา่เฉล่ียท่ี 2.8 อยูใ่นระดบัพอใช้ ตวัอกัษรเป็นระเบียบ มีหวั 
คือตวัอกัษร กลุ่มท่ี 3 คือ ตวัอกัษร Se-ed-patrawanM มีคา่เฉล่ียอยู่ท่ี 2.6 และ ตวัอกัษร Se-ed-
MLUerng-RJ มีคา่เฉล่ียอยูท่ี่ 2.2 อยูใ่นระดบัน้อย เป็นกลุม่ตวัอกัษรท่ีไมค่วรใช้  
 
ตาราง 18 แสดงคา่เฉล่ียแบบอกัษรกระโชกโฮกฮากท่ีใช้แทนเสียงกรีดร้องของสิ่งมีชีวิต หรือเสียง
ของตวัละครท่ีค ารามในฉากตอ่สู้  ส่วนใหญ่นิยมใช้ในมงังะสยองขวญั หรือในฉากมืดมนเพ่ือเสริม
ความนา่กลวัของเหตกุารณ์ในเนือ้เร่ือง บางครัง้ก็ถกูใช้ร่วมกบัฉากตอ่สู้ ท่ีรุนแรง 

 

รายการรูปแบบตวัอกัษร คะแนนรวม ค่าเฉล่ีย แปลผล 
1.    2548_D6 
2.    2547_Ddinya-07 
3.    2547_Ddinya10 
4.    2547_Ddinya-05 
5.    se-ed-patrawanM 
6     se-ed-ML-Uerng-RJ 

19 
16 
14 
14 
13 
11 

3.8 
3.2 
2.8 
2.8 
2.6 
2.2 

มาก 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
น้อย 
น้อยที่สดุ 

รายการรูปแบบตวัอกัษร คะแนนรวม ค่าเฉล่ีย แปลผล 
1.    4711_AtNoon_Chainese 
2.    KC Nightmare 
3.    2005_iannnnnSOS 
4.    Layiji Lenroonrang 
5.    MAX somsin 

18 
15 
16 
14 
15 

3.6 
3 
3.2 
2.8 
3 

มาก 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
มาก 
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จากตารางคา่เฉล่ีย จะเห็นได้ว่ารูปแบบอกัษรภาษาไทยท่ีมีลกัษณะเป็นเส้นหนา ไม่มีหวั 
ตวัหนังสือคล้ายเขียนด้วยลายมือโดยการตวัดด้วยพู่กัน มักถูกน ามาใช้แทนเสียงกรีดร้องของ
สิ่งมีชีวิต หรือเสียงของตวัละครท่ีค ารามในฉากต่อสู้  รูปแบบอกัษรไทยท่ีเหมาะสมคือ ตวัอกัษร
กลุ่มท่ี 1 คือ ตวัอักษร 4711_AtNoon_Chinese มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.6 อยู่ในระดบัดี ตวัอักษรท่ีมี
ลกัษณะเขียนด้วยมือ โดยการเขียนย า้ๆ ให้ซ้อนทบักนัหลายๆ รอบ คือ ตวัอกัษร กลุม่ท่ี 2 ตวัอกัษร 
2005_iannSOS มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.2 ตัวอักษร KC Nightmare, MAX Somsin มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3 
ตวัอกัษร Layiji Learoonrang มีคา่เฉล่ียท่ี 2.8 อยูใ่นระดบัพอใช้  
 
3. การสร้างสรรค์แบบร่างขัน้ท่ี 1 ผลการประเมินแบบร่างจากผู้เช่ียวชาญ 

หลังจากผู้ วิจัยได้รูปแบบอักษรส่ืออารมณ์และอักษรแสดงเสียงจากผลการวิเคราะห์
ข้อมลูของแบบสอบถามชุดท่ี 1 และแบบสอบถามชุดท่ี 2 แล้ว ผู้วิจยัได้ท าการออกแบบอกัษรส่ือ
อารมณ์และอกัษรแสดงเสียง ตามรูปแบบตา่งๆ โดยแบง่เป็น อกัษรส่ืออารมณ์ทัง้หมด 12 รูปแบบ 
แบบละ่ 3 แบบ และอกัษรแสดงเสียง 6 รูปแบบ แบบละ่ 3 แบบ 

3.1 แบบอกัษรพืน้ฐานท่ีใช้ส าหรับค าพูดปกติ แสดง น า้เสียง หรืออารมณ์ปกติของตวั
ละคร ใช้คูก่บัชอ่งค าแบบรูปทรงวงรีปกติ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 41 รูปแบบตวัอกัษรส่ืออารมณ์ท่ีใช้ส าหรบค าพดูปกติ 
ท่ีมา: ภาพวาดจากผู้วิจยั 
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3.2 แบบอกัษรท่ีแสดงเสียงของล าโพงวิทย ุและโทรทศัน์ ใช้คูก่บัช่องค าแบบส่ีเหล่ียม มี
เส้นตดัตรงมมุทัง้ส่ีด้าน 
 

 

 

 
 
  
 
 

 

ภาพประกอบ 42 รูปแบบตวัอกัษรท่ีแสดงเสียงของเทคโนโลยี 
ท่ีมา: ภาพวาดจากผู้วิจยั 

 
3.3 แบบอกัษรแสดงความคิดของตวัละคร พร้อมกบัเลา่สถานการณ์ภาพรวมของเนือ้หา

ไปพร้อมกนั ใช้คูก่บัชอ่งค าแบบส่ีเหล่ียม 
 

 
 

  
   
  

 
 
 

ภาพประกอบ 43 รูปแบบตวัอกัษรท่ีแสดงความคดิของตวัละคร 
ท่ีมา: ภาพวาดจากผู้วิจยั 
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3.4 แบบอกัษรส าหรับการเน้นค า ใช้รูปแบบอกัษรท่ีมีความหนา แสดงอารมณ์จริงจงัของ
ตวัละคร สว่นใหญ่ใช้ร่วมกบัชอ่งค าแบบเป็นประกายด า แสดงถึงความคดิภายในใจของตวัละคร 
 

 
 

 

 
 
 
 

ภาพประกอบ 44 รูปแบบตวัอกัษรท่ีแสดงอารมณ์จริงจงัของตวัละคร 
ท่ีมา: ภาพวาดจากผู้วิจยั 

 
3.5 แบบอกัษรท่ีบง่บอกให้รู้ว่า ตวัละครก าลงัพดูข่มขวญัฝ่ายตรงข้ามหรือก าลงัพดูเร่ือง

ท่ีนา่กลวัอยู ่
 

  
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 45 รูปแบบตวัอกัษรท่ีตวัละครก าลงัพดูเร่ืองนา่กลวั 
ท่ีมา: ภาพวาดจากผู้วิจยั 
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3.6 แบบอกัษรท่ีแสดงความหวาดกลวั หรือรู้สกึเหน่ือย สว่นใหญ่มกัพบใน  มงังะประเภท
สยองขวญั เพ่ือแสดงอารมณ์ของตวัละคร  

 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพประกอบ 46 รูปแบบตวัอกัษรท่ีแสดงความหวาดกลวั 
ท่ีมา: ภาพวาดจากผู้วิจยั 

 
3.7 แบบอกัษรท่ีใช้คูก่บั ตวัละครสาวน้อยนา่รักเวลาแปลงร่างเป็นฮีโร่ หรือตวัละครท่ีเป็น

ไอดอลท่ีโดง่ดงัในเนือ้เร่ือง  

 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 47 รูปแบบอกัษรพิเศษท่ีใช้แทนค าพดูยกย่อตวัเอง 

ท่ีมา: ภาพวาดจากผู้วิจยั 
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3.8 แบบอกัษรท่ีใช้ประกาศศกัดา หรือ การให้ค ามัน่สญัญากับสาธารณะของตวัละคร 
มกัใช้คูก่บัชอ่งค าพดูตะโกน แสดงถึงน า้เสียงดงัและหนกัแนน่ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 48 รูปแบบอกัษรท่ีใช้ประกาศศกัดาของตวัละคร 
ท่ีมา: ภาพวาดจากผู้วิจยั 

 

3.9 แบบอักษรส าหรับเจรจาปกติ ค าพูดปกติ แต่มีน า้เสียงติดตลก หรือเป็นค าพูดติด
ตลกเล็กน้อย 

 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 49 รูปแบบอกัษรปกตแิตแ่ฝงค าพดูติดตลกเล็กน้อย 

ท่ีมา: ภาพวาดจากผู้วิจยั 
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3.10 แบบอักษรแสดงอารมณ์มีความสุข ส่วนใหญ่ใช้กับตัวละครเพศหญิง ลักษณะ
ตวัอกัษรเน้นรูปแบบโค้งมน และมกัจะมีอกัษรณ์สญัลกัษณ์ (Symbols) เป็นค าลงท้าย เพ่ือให้มี
รูปแบบท่ีออ่นหวานขึน้ 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 50 รูปแบบตวัอกัษรแสดงอารมณ์มีความสขุ 
ท่ีมา: ภาพวาดจากผู้วิจยั 

 

3.11 แบบอกัษรส าหรับพดูคนเดียว หรือแสดงความคิดในใจของตวัละคร ซึง่ทัง้หมดนีจ้ะ
ออกมาทางความคดิในใจของตวัละคร (คดิคนเดียว)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 51 รูปแบบตวัอกัษรแสดงความคิดในใจของตวัละคร 
ท่ีมา: ภาพวาดจากผู้วิจยั 
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3.12 แบบอกัษรท่ีใช้ส าหรับการเจรจาด้วยอารมณ์รุนแรง แสดงความโกรธ 
 
 
 
  
 

 
 
 

 
ภาพประกอบ 52 รูปแบบตวัอกัษณแสดงความโกรธของตวัละคร 

ท่ีมา: ภาพวาดจากผู้วิจยั 
 

3.13 แบบอกัษรท่ีแสดงเสียงทุ้มก้องรูปแบบอกัษรมีลกัษณะหนาทรงเหล่ียม ใช้เพ่ือแสดง
เสียงท่ีเกิดขึน้ในเหตกุารณ์ตอนนัน้ เช่น เสียงท่ีเกิดจากการปะทะทางกายภาพ หรือ เกิดจากการ
ปะทะระหวา่งสองสิ่งท่ีรุนแรง มกันิยมใช้ในฉากตอ่สู้  เพ่ือชว่ยขยายเสียงเม่ือเกิดการปะทะท่ีรุนแรง
ขึน้ โดยทัว่ไป แบง่เป็น 2 แบบ คือ (1) รูปแบบโปร่ง (2) และรูปแบบทบึ 

(1) รูปแบบโปร่ง แสดงเสียงดงัก้องกงัวาน หรือเสียงสงู 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 53 รูปแบบอกัษร รูปแบบบโปร่ง แสดงเสียงปะทะท่ีรุนแรง 

ท่ีมา: ภาพวาดจากผู้วิจยั 
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(2) รูปแบบทบึ แสดงเสียงดงัทุ้ม หรือเสียงต ่า 
 

 

 
  
 
 
 
 

ภาพประกอบ 54 รูปแบบอกัษร รูปแบบทบึ แสดงเสียงปะทะท่ีรุนแรง 
ท่ีมา: ภาพวาดจากผู้วิจยั 

 
3.14 แบบอกัษรท่ีแสดงเสียงแหลมบาดหู ส่วนใหญ่นิยมใช้แทนเสียงสูงท่ีเกิดจากการ

เสียดสีของวตัถ ุหรือเกิดจากการกรีดร้องของตวัละคร 
 

  
 
 
 
  
 

 

ภาพประกอบ 55 รูปแบบอกัษณแสดงเสียงแหลมบาดห ู
ท่ีมา: ภาพวาดจากผู้วิจยั 

 
 



  92 

3.15 แบบอักษรนุ่มนวล ใช้เพ่ือแสดงอารมณ์ของตวัละครในเหตุการณ์ตอนนัน้ ซึ่งใน
ความเป็นจริง เหตกุารณ์นัน้อาจไมมี่เสียงใดๆ เลย แตใ่สต่วัเสียงลงไปเพ่ือเน้นอารมณ์ให้เดน่ชดัขึน้  
หรือใช้แสดงอากปักิริยาของตวัละคร เพ่ือเน้นเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ 

 

  
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 56 รูปแบบอกัษรนุม่นวลใช้แทนเสียงสมมตุเิพ่ือเสริมเหตกุารณ์ 
ท่ีมา: ภาพวาดจากผู้วิจยั 

 
3.16 แบบอักษรท่ีใช้แทนเสียงสังเคราะห์ เช่น เสียงเคร่ืองจักร หรือเสียงท่ีเกิดจาก

อปุกรณ์เทคโนโลยี 

 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 57 รูปแบบอกัษรท่ีใช้แทนเสียงสงัเคราะห์ 
ท่ีมา: ภาพวาดจากผู้วิจยั 
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3.17 แบบอักษรกระโชกโฮกฮากท่ีใช้แทนเสียงกรีดร้องของสิ่งมีชีวิต หรือเสียงของตวั
ละครท่ีค ารามในฉากตอ่สู้  ส่วนใหญ่นิยมใช้ในมงังะ สยองขวญั และในฉากมืดมนเพ่ือเสริมความ
นา่กลวัของเหตกุารณ์ในเนือ้เร่ือง บางครัง้ก็ถกูใช้ร่วมกบัฉากตอ่สู้ ท่ีรุนแรง 

 

 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 58 รูปแบบอกัษรกระโชกโฮกฮาก แทนเสียกรีดร้อง 

ท่ีมา: ภาพวาดจากผู้วิจยั 

 
หลงัจากผู้ วิจยัได้ออกแบบอกัษรส่ืออารมณ์ และอกัษรแสดงเสียงจากผลการวิเคราะห์

ข้อมูลของแบบสอบถามชดุท่ี 1 และแบบสอบถามชุดท่ี 2 แล้ว ผู้ วิจยัได้น าแบบอกัษรทัง้หมด ไป
สร้างเป็นแบบสอบถามชุดท่ี 3 เพ่ือคดัเลือกแบบอกัษรท่ีดีท่ีสุดจากรูปแบบอกัษรทัง้ 3 แบบ จาก
แบบอกัษรแต่ละประเภท ไปเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์อกัษรแสดงอารมณ์ และอกัษรแสดงเสียง 
รูปแบบอกัษรทัง้หมดท่ีผู้ เช่ียวชาญเลือก ผู้วิจยัได้สรุปเป็นตารางท่ี 1 ดงันี ้
 
ตาราง 19 ผลการวิเคราะห์แบบอกัษรแสดงอารมณ์ตวัละคร 
 

รายการ รูปแบบญ่ีปุ่ น รูปแบบไทย คา่รวม คา่เฉล่ีย แปลผล 

 
(1) แบบอกัษรพืน้ฐานท่ีใช้
ส าหรับค าพดูปกต ิแสดง 
น า้เสียง หรืออารมณ์ปกตขิอง
ตวัละคร ใช้คูก่บัช่องค าแบบ
รูปทรงวงรีปกติ 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
18 
 
 
 
 

 
 
3.6 
 
 
 
 

 
 
ดี 
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(2) แบบอกัษรท่ีแสดงเสียง
ของ ล าโพงวิทย ุและโทรทศัน์ 
ใชคู่ก่บัช่องค าแบบส่ีเหล่ียม มี
เส้นตดัตรงมมุทัง้ส่ีด้าน 
 
 
 
 
(3) แบบอกัษรแสดงความคิด
ของตวัละคร พร้อมกบัเลา่
สถานการณ์ภาพรวมของ
เนือ้หาไปพร้อมกนั ใช้คูก่บั
ชอ่งค าแบบส่ีเหล่ียมปกต ิ 
 
 
 
 
(4) แบบอกัษรส าหรับการเน้น
ค า  ใช้รูปแบบอกัษร ท่ีมีความ
หนา แสดงอารมณ์จริงจงั ของ
ตวัละคร สว่นใหญ่ใช้รวมกบั
ชอ่งค าแบบเป็นประกายด า 
แสดงถึงความคิดภายในใจ
ของตวัละคร  
 
 
 
 
 
(5) แบบอกัษรบง่บอกให้รู้วา่ 
ตวัละครก าลงัพดูขม่ขวญัฝ่าย
ตรงข้าม หรือก าลงัพดูเร่ืองท่ี 
นา่กลวัอยู ่  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
21 
 
 
 
 
 
 
 
19 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23 
 
 
 
 

 
 
 
4.2 
 
 
 
 
 
 
 
3.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.6 
 
 
 
 

 
 
 
ดี 
 
 
 
 
 
 
 
ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดีมาก 
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(6) แบบอกัษรท่ีแสดงความ
หวาดกลวั หรือรู้สึกเหน่ือย 
สว่นใหญ่มกัพบในมงังะ
ประเภทสยองขวญั เพ่ือแสดง
อารมณ์หวาดกลวัของตวั
ละคร แตถ้่าอยูใ่นการ์ตนู
ประเภทอ่ืน มกัน ามาใช้แสดง
อาการอ่อนล้า เจ็บป่วยหรือ
หอ่เห่ียวใจ ขณะพดูของตวั
ละคร  
 
 
 
 
(7) แบบอกัษรท่ีใช้คูก่บัตวั
ละครสาวน้อยน่ารักเวลา
แปลงร่างเป็นฮีโร่ หรือตวั
ละครท่ีเป็นไอดอลท่ีโดง่ดงัใน
เนือ้เร่ือง หากใช้กบัตวัละคร
ธรรมดา มกัถกูใช้เป็นค าพดู
พิเศษท่ีตวัละครพดูยกยอ่ง
ตวัเอง 
 
 
 
 
(8) แบบอกัษรท่ีใช้ประกาศ
ศกัดา หรือ การแสดงตวัตนใน
แบบจริงจงัหรือการให้ค ามัน่
สญัญากบัสาธารณะของตวั
ละคร มกัใช้คูก่บัชอ่งค าพดู
ตะโกน แสดงถึงน า้เสียงดงั
และหนกัแนน่ 
 
 

 
 

 
 
 
 
21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
4.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดีมาก 
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(9) แบบอกัษรส าหรับเจรจา
ปกติ ค าพดูปกติ แตมี่น า้เสียง
ตดิตลก หรือเป็นค าพดูตดิ
ตลกเล็กน้อย 
 
 
 
 
 
(10) แบบอกัษรแสดงอารมณ์ 
มีความสขุ ส่วนใหญ่ใช้กบัตวั
ละครเพศหญิง ลกัษณะ
ตวัอกัษรเน้นรูปแบบโค้งมน 
และมกัจะมีอกัษรสญัลกัษณ์ 
เป็นค าลงท้าย เพ่ือให้มี
รูปแบบท่ีอ่อนหวานขึน้ 
 
 
 
 
(11) แบบอกัษรส าหรับพดูคน
เดียว หรือแสดงความคิดในใจ
ของตวัละคร แสดงอารมณ์
เคร่งเครียด จริงจงั หรือความ
ออ่นไหวอ่อนโยนของตวัละคร 
ซึง่ทัง้หมดนี ้จะออกมาในทาง
ความคดิในใจของตวัละคร  
 
 
 
 
(12) แบบอกัษรท่ีใช้ส าหรับ
การเจรจาด้วยอารมณ์รุนแรง 
แสดงความโกรธของตวัละคร  
 

 
 
 
21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 
 
 

 
 
 
4.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 
 
 

 
 
 
ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดี 
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จากตาราง 19 แนวทางในการออกแบบตวัอกัษรส่ืออารมณ์ส าหรับใช้ในงานมงังะ และ
ความเหมาะสมของตวัอักษรกับช่องค าพูดของตวัละคร ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบตวัอักษรท่ีมี
ลกัษณะเป็นเส้นบางอา่นง่าย มกัถกูน ามาใช้ส าหรับค าพดูปกต ิแสดงน า้เสียงหรืออารมณ์ปกติของ
ตัวละคร คือ แบบท่ี 2 ท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.6 อยู่ในระดับดี แบบอักษรท่ีน ามาใช้แทนเสียงของ
เทคโนโลยีคือ แบบท่ี 1 มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.2 อยู่ในระดับดีแบบอักษรท่ีน ามาใช้ในการบรรยาย
สถานการณ์ของเนือ้เร่ืองในบริบทนัน้ๆ รูปแบบอกัษรไทยท่ีเหมาะสมคือ แบบท่ี 1 มีคา่เฉล่ียอยู่ท่ี 
3.8 อยู่ในระดบัดี แบบอักษรส าหรับการเน้นค า ใช้รูปแบบอักษร ท่ีมีความหนา แสดงอารมณ์
จริงจงั ของตวัละครคือ แบบท่ี 2 มีคา่เฉล่ียอยู่ท่ี 4 อยูใ่นระดบัดีแบบอกัษรท่ีบง่บอกให้รู้ว่าตวัละคร
ก าลงัพูดเร่ืองท่ีน่ากลวัอยู่ คือ แบบท่ี 3 มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.6 อยู่ในระดบัดีมาก แบบอกัษรท่ีแสดง
ความหวาดกลัว หรือรู้สึกเหน่ือยล้าของตวัละคร คือ แบบท่ี 2 มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.2 อยู่ในระดบัดี 
แบบอกัษรพิเศษท่ีแทนค าพดูยกยอ่ตวัเองของตวัละครคือ แบบท่ี 1 มีคา่เฉล่ียอยูท่ี่ 3.6 อยูใ่นระดบั
ดี แบบอกัษรท่ีใช้ประกาศศกัดา หรือการให้ค ามัน่สญัญาของตวัละครในท่ีสาธารณะคือ แบบท่ี 1 
มีคา่เฉล่ียอยู่ท่ี 4.4 อยู่ระดบัดีมาก แบบอกัษณท่ีเป็นค าพูดปกติแตมี่น า้เสียงติดตลกคือ แบบท่ี  2 
มีคา่เฉล่ียอยู่ท่ี 4.2 อยู่ในระดบัดี แบบอกัษรแสดงอารมณ์มีความสขุ ส่วนใหญ่ใช้กบัตวัละครเพศ
หญิงคือ แบบท่ี 2 มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.2 อยู่ในระดับดี แบบอักษรส าหรับพูดคนเดียว หรือแสดง
ความคิดในใจของตวัละครคือ แบบท่ี 1 มีคา่เฉล่ียอยู่ท่ี 4 อยู่ในระดบัดี แบบอกัษรท่ีแทนอารมณ์
รุนแรง ของตวัละครนัน้คือ แบบท่ี 1 มีคา่เฉล่ียอยูท่ี่ 4.2 อยูใ่นระดบัดี 
 
ตาราง 20 ผลการวิเคราะห์ตวัอกัษรแสดงเสียง 
 

รายการ รูปแบบญ่ีปุ่ น รูปแบบไทย คา่รวม คา่เฉล่ีย แปลผล 

 
(1) แบบอกัษรท่ีแสดงเสียงทุ้ม
ก้อง เชน่ เสียงท่ีเกิดจากการ
ปะทะทางกายภาพ หรือ เกิด
จากการปะทะระหวา่งสองสิ่ง
ท่ีรุนแรง แบง่เป็น 2 แบบ คือ 
โปร่ง และ ทบึ 
(1.1) รูปแบบโปร่ง แสดงเสียง
ดงัก้องกงัวาน หรือเสียงสงู 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
21 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
4.2 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ดี 
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(1.2) รูปแบบทบึ แสดงเสียง
ดงัทุ้บ หรือเสียงต ่า 
 
 
 
(2) แบบอกัษรท่ีแสดงเสียง
แหลมบาดห ูสว่นใหญ่นิยมใช้
แทนเสียงสงูท่ีเกิดจากการ
เสียดสีของวตัถ ุหรือเกิดจาก
การกรีดร้องของตวัละคร 
 
 
 
(3) แบบอกัษรนุม่นวล ใช้เพ่ือ
แสดงอารมณ์ของตวัละครใน
เหตกุารณ์ตอนนัน้ ซึง่ในความ
เป็นจริง เหตกุารณ์นัน้อาจไม่
มีเสียงใดๆ เลย แตใ่ส่ตวัเสียง
ลงไปเพ่ือเน้นอารมณ์ให้
เดน่ชดัขึน้ 
 
 
 
(4) แบบอกัษรท่ีใช้แทนเสียง
สงัเคราะห์ เชน่ เสียเคร่ืองจกัร 
หรือเสียงท่ีเกิดจากอปุกรณ์
เทคโนโลยี 
 
 
 
(6) แบบอกัษรกระโชกโฮก
ฮากท่ีใช้แทนเสียงกรีดร้องของ
สิ่งมีชีวิต หรือเสียงของตวั
ละครท่ีค ารามในฉากตอ่สู้   
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พอใช้ 
 
 
 
 
 
 
ดีมาก 
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แบบท่ี 2 

แบบท่ี 1 

จากตาราง 20 แนวทางในการออกแบบอกัษรแสดงเสียง ผลการวิจยัพบว่า แบบอกัษรท่ี
แสดงเสียงทุ้มก้อง เช่น เสียงท่ีเกิดจากการปะทะทางกายภาพ รูปแบบโปร่ง ตวัอกัษรท่ีเหมาะสม
ท่ีสดุคือ แบบท่ี 3 มีคา่เฉล่ียอยูท่ี่ 4.2 อยูใ่นระดบัดี สว่นรูปแบบทบึส าหรับแทนเสียงต ่าคือ แบบท่ี 2 
มีคา่เฉล่ียอยู่ท่ี 3.8 อยู่ในระดบัดี แบบอกัษรท่ีแสดงเสียงแหลมบาดห ูส่วนใหญ่นิยมใช้แทนเสียง
สงูท่ีเกิดจากการเสียดสีของวตัถรูุปแบบอกัษรท่ีเหมาะสมท่ีสดุคือ แบบท่ี 3 มีคา่เฉล่ียอยู่ท่ี 4.2 อยู่
ในระดบัดี แบบอักษรนุ่มนวล ใช้เพ่ือแสดงอารมณ์ของตวัละครให้เด่นชัดขึน้รูปแบบตวัอักษรท่ี
เหมาะสมท่ีสุดคือ แบบท่ี 3 มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี  3.2 อยู่ในระดับพอใช้ แบบอักษรท่ีใช้แทนเสียง
สังเคราะห์ เช่น เสียเคร่ืองจักรตวัอักษรท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือ แบบท่ี 1 มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.2 อยู่ใน
ระดบัพอใช้ แบบอกัษรกระโชกโฮกฮากท่ีใช้แทนเสียงกรีดร้องของสิ่งมีชีวิตตวัอักษรท่ีเหมาะสม
ท่ีสดุคือ แบบท่ี 3 มีคา่เฉล่ียอยูท่ี่ 4.6 อยูใ่นระดบัดีมาก 

 
3. การสร้างสรรค์แบบร่างเว็บไซต์อักษรส่ืออารมณ์ และอักษรแสดงเสียงในการท า
หนังสือมังงะภาษาไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 59 แบบร่างหน้าจอแรกเร่ิมการท างานของเว็บไซต์ 
ท่ีมา: ออกแบบโดยผู้วิจยั 
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หน้าจอแรกของการท างานแบบท่ี 1 ผู้ วิจัยเน้นการออกแบบโดยใช้สีแดงเป็นหลัก 
เน่ืองจากเป็นสีท่ีทันสมัย และช่วยกระตุ้นระบบประสาทของเราได้ดีท่ีสุด เพ่ือช่วยกระตุ้นเวลา
ท างานให้รู้สึก ต่ืนเต้นสนุกสนานไปกับเนือ้เร่ืองของมงังะในระหว่างการท างานด้วย และใช้สีด า
ช่วยตดัในพืน้ท่ีของการท างาน เพ่ือให้ตดักบัสีแดงเพิ่มความเย็นขึน้ไม่ให้รู้สึกรกตามากจนเกินไป 
ส่วนหน้าจอการแรกของการท างานแบบท่ี 2 เน้นใช้สีเขียวซึ่งเป็นสีวรรณะเย็น จะช่วยสร้าง
ความรู้สึกผ่อนคลาย และคลายเครียดให้กบัผู้ ใช้งาน พืน้หลงัเลือกใช้สีเทาอมฟ้าช่วยตดักบัสีเขียว
ช่วยให้ผ่อนคลายมากขึน้ ส่วนด้านซ้ายสุดชุดแถบเคร่ืองมือการท างาน ผู้ วิจยัเลือกใช้เป็นโทนสี
พาสเทลออ่นๆ เพ่ือชว่ยเพิ่มสีสนัและความสนกุสนานให้โปรแกรมดนูา่สนใจมากย่ิงขึน้  
 

 
 
 
 
 

 

 

ภาพประกอบ 60 แบบร่างการท างานของเว็บไซต์ เมนหูลกัและเมนกูารสร้างตวัอกัษร 
ท่ีมา: ออกแบบโดยผู้วิจยั 

 
แบบร่างการท างานของเว็บไซต์ ผู้ วิจัยได้ออกแบบโดยการยึดหลักการท างานของ

โปรแกรมตกแต่งภาพ Adobe Photoshop เป็นหลกั เพราะเป็นโปรแกรมท่ีผู้ ท่ีท างานในต าแหน่ง 
Typo Graphic Design  ใช้ในการสร้างมงังะ และเป็นโปรแกรมยอดนิยมท่ีผู้ท างานในสายอาชีพ
การ์ตนูนิยมใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน แตเ่น่ืองจาก  Adobe Photoshop เป็นโปรแกรมท่ีมีขนาด
ใหญ่และใช้พืน้ท่ีในการท างานมาก ดงันัน้การจะเขียนให้สามารถท างานบนเว็บเบราว์เซอร์นัน้ เป็น
เร่ืองท่ียากและต้องใช้ค่าใช้จ่ายท่ีสงูและเม่ือโปรแกรมถกูลงไปในระบบแล้ว จะเกิดความล่าช้าใน
การท างานเพราะพืน้ท่ีขนาดใหญ่ซึ่งจะท าให้ผู้ ใช้งานเกิดความรู้สึกไม่พอใจได้  ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงมี
การคดัเลือกเฉพาะระบบ และเคร่ืองมือในการท างานท่ีจ าเป็นเทา่นัน้ ในการออกแบบ เพ่ือเป็นการ
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ลดขนาดของพืน้ท่ีโปรแกรมลง  โดยเมนท่ีูคดัเลือกและน ามาออกแบบเพิ่มเติมจากภาพประกอบท่ี 
60 มีดงันี ้

(1) หน้าจอเคร่ืองมือหลกั (Tool Panel) ประกอบด้วย 
Brush/Pencil หมายถึง พู่กนัและดินสอ เป็นเคร่ืองมือระบายสี และวาดใส่ลวดลาย

ตา่งๆ ลงในภาพ 
Eraser หมายถึง ลบพืน้ท่ีของภาพในสว่นท่ีไมต้่องการออก โดยแทนท่ีด้วยสีพืน้หลงั 
Clone Stamp หมายถึง เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยคดัลอกส่วนใดส่วนหนึ่งในรูปภาพตาม

ต้องการ และน าไปแทนท่ีสว่นท่ีต้องการตกแตง่ 
Rectangle หมายถึง ท่ีสร้างรูปแบบทางเลขาคณิตตา่งๆ 
Horizontal Type หมายถึง เคร่ืองมือชว่ยสร้างตวัอกัษร 
Blur หมายถึง เคร่ืองมือส าหรับระบายเพิ่มความมัวเข้าไปในภาพ ซึ่งจะท าให้ภาพ

เบลอเป็นเคร่ืองมือท่ีชว่ยในการรีทชั 
Hand/Selection Tool หมายถึง เป็นเคร่ืองมือส าหรับลากย้ายมมุมิงในพืน้ท่ีท างาน 

ในกรณีท่ีภาพมีขนาดใหญ่กวา่กรอบพืน้ท่ีท างาน 
(2) เมนกูารสร้างตวัอกัษร (Horizontal Type) ประกอบด้วย 

Type Family หมายถึง ตระกลูตวัอกัษรแบบตา่งๆ ท่ีมีให้เลือกใช้ 
Preview Type หมายถึง หน้าจอตวัอยา่งการแสดงผลรูปแบบท่ีเลือก 
Vertical Scale หมายถึง ปรับคา่แนวตัง้ของตวัอกัษร 
Paragraph  หมายถึง จดัรูปแบบการจดัวางตวัอกัษร 
Type Style  หมายถึง รูปแบบการแสดงผลของตวัอกัษร 
Type Size  หมายถึง เพิ่ม-ลดขนาดของตวัอกัษร 
Leading  หมายถึง ปรับระยะหา่งระหวา่งบรรทดั 
Scale  หมายถึง การปรับเปล่ียนพืน้ท่ีการท างานของตวัอกัษร 
Horizontal Scale หมายถึง ปรับระยะหา่งระหวา่งตวัอกัษร 
Color  หมายถึง สีของตวัอกัษร 
Method  หมายถึง วิธีการแสดงผล 
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แบบท่ี 1 

แบบท่ี 2 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 61 แบบร่างการท างานของเว็บไซต์ 
ท่ีมา: ออกแบบโดยผู้วิจยั 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 62 แบบร่างการท างานของเว็บไซต์ เมน ูBrush 
 ท่ีมา: ออกแบบโดยผู้วิจยั 
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Brush หมายถึง พู่กนัระบายสี หรือวาดเส้นกราฟิกด้วยหวัแปลงรูปร่างแบบต่างๆ ซึ่งใน
เว็บไซต์การใช้การใช้อักษรภาษาไทยเพ่ือถ่ายทอดเร่ืองราวในมังงะส าหรับกลุ่มผู้ อ่านคนไทยนี ้
ผู้วิจยัได้ออกแบบหวับรัชท่ีผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้ได้ 2 แบบคือ (1) แบบหวัทึบ คือเม่ือเราวาดลง
ไปจะเกิดเป็นเส้นตรง คมชดั (2) แบบหวัฟุ้ง คือเม่ือเราวาดลงไปจะมีรูปแบบสีกระจายอ่อนๆ และมี
สีเข้มสดุอยูต่รงกลาง ซึง่ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการของลกัษณะงาน นอกจากนี ้
เมน ูBrush ยงัมเมนเูพิ่มเตมิท่ีเป็นสว่นชว่ยในการท างานดงันี ้

Size  หมายถึง เพิ่ม-ลดขนาดของหวัพูก่นั 
Opacity  หมายถึง ลดคา่ความละเอียดในการแสดงผล 
Color  หมายถึง เลือกสีท่ีเหมาะแก่การใช้งาน 

สว่นตวัเลือกสดุท้ายของๆ เมน ูColor คือผู้ใช้งานสามารถเลือกปลายหวัซึง่เป็นจดุเร่ิมต้น
เม่ือเราวาดลงไปในพืน้ท่ีการท างาน ซึ่งในระบบมีให้เลือกสองแบบคือแบบหัวใหญ่แต่เรียวเล็ก
แหลมในตอนปลาย และแบบหวัใหญ่เท่ากนัทัง้หน้าและปลาย ซึ่งผู้ ใช้งานสามารถเลือกใช้ได้ตาม
ความลกัษณะของงานเป็นสว่นท่ีชว่ยในการวาดเพิ่มเตมิเม่ือเกิดการรีทชัขึน้ 

 
3. รายละเอียดการสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับผู้เช่ียวชาญ 

ผลการสนทนากลุ่มกับผู้ เช่ียวชาญท่ีเป็นผู้ท างานในสายอาชีพท่ีเก่ียวกับการ์ตูนมงังะ 
จ านวน 3 ทา่น สามารถสรุปได้ดงันี ้

3.1 ระบบการท างานของเว็บไซต์  
เว็บไซต์ ควรใกล้เคียงกับรูปแบบของการใช้งานเดิมมากท่ีสุด เพ่ือให้ง่ายต่อการใช้งาน 

แตค่วรมีการลดตดัท่อนจากรูปแบบเดมิบางสว่น เน่ืองจากไฟล์งานท่ีเราน าเข้ามาจากตา่งประเทศ 
มีขนาดใหญ่พอสมควรตามการใช้งานของนกัเขียน ดงันัน้ หากระบบการท างานของเว็บไซต์ มีมาก
จนเกินไปอาจเกิดความลา่ช้าในการท างานได้ และไฟล์ท่ีได้อาจไมส่มบรูณ์ ท าให้กระทบถึงฝ่ายอ่ืน
ด้วย เน่ืองจากเราท างานกนัเป็นทีมหลายฝ่ายในการสร้างมงังะในหนึ่งตอน แตห่ากจะยึดรูปแบบ
การท างานเดิม ก็ควรมีรูปแบบใหม่เสริมเข้าไปด้วยเพ่ือให้เกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึน้และสร้าง
ความเป็นเอกลกัษณ์ของเว็บไซต์ นอกจากนีก้ารท างานของเว็บไซต์ระบบควรแสดงผลรวดเร็ว และ
ไม่เกิดการขดัข้องในระหว่างการท างาน นอกจากนีร้ะบบการใช้งานไม่ว่าจะเป็น การจดัวางของ
เคร่ืองมือการท างานตา่งๆ พืน้ท่ีการท างาน ควรเข้าใจง่ายให้มากท่ีสดุเพราะเป็นรูปแบบการท างาน
ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ว่าต้องการจะส่ือสารอะไร 
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และสร้างมาเพ่ือให้ใครใช้งาน สดุท้ายผลงานท่ีได้จะมีรูปแบบไหน ซึ่งจะเป็นตวัช่วยส าคญัในการ
ออกแบบเว็บไซต ์

 
3.2 ความสวยงามของเว็บไซต์ 
เว็บไซต์ควรสวยงาม และเรียบง่าย เมนตูา่งๆ ไม่ควรเยอะเกินความจ าเป็น เพ่ือไม่ให้เกิด

ความรู้สึกรกตาระหว่างการท างาน และโทนสีตา่งๆ ท่ีใช้มีความเหมาะสม ทนัสมยัและสวยงามดู
ไม่เยอะเกินไปจนเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายในการท างาน ขนาดตวัอกัษรและรูปแบบของตวัอกัษรท่ี
ใช้ ควรอ่านง่ายและเป็นรูปแบบท่ีทันสมัย สญัลกัษณ์หรือรูปภาพในการส่ือความหมายมีความ
เหมาะสม และสอดคล้องกบัเนือ้หากบัการท างานของเว็บไซต์  

หลังจากผู้ วิจัยได้สรุปค าตอบของผู้ เช่ียวชาญทัง้ 3 ท่าน ผู้ วิจัยได้เร่ิมท าการออกแบบ
เว็บไซต์ขึน้มาใหม่โดยเลือกรูปแบบของเว็บไซต์แบบท่ี 1 ท่ีเคยออกแบบไปเน่ืองจากสีท่ีเลือกใช้ใน
แบบท่ี 1 นี ้ใช้สีแดงเป็นหลกั เป็นสีท่ีทนัสมยั และช่วยกระตุ้นระบบประสาทของเราได้ดีท่ีสุด เพ่ือ
ช่วยกระตุ้นเวลาท างานให้รู้สึก ต่ืนเต้นสนุกสนานไปกับเนือ้เร่ืองของมงังะในระหว่างการท างาน 
หลังจากนัน้ได้ท าการปรับเปล่ียนรูปแบบของหน้าจอการท างานแรกเร่ิมใหม่ เพ่ือให้ใช้งานได้
สะดวกมากยิ่งขึน้ และลดขนานของพืน้ท่ีการท างานของเว็บไซต์ลงเพ่ือลดความล่าช้าของระบบ
ระหว่างการท างาน โดยการตดัทอนการใช้งานบางส่วนลงจากท่ีออกแบบแรกเร่ิมให้เหลือแต่เมนู
การท างานท่ีจ าเป็นเทา่นัน้ ซึง่ผู้วิจยัสามารถสรุปได้ดงันี ้ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 63 แบบร่างหน้าจอแรกเร่ิมการท างานของเว็บไซต์ 
ท่ีมา: ออกแบบโดยผู้วิจยั 
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จากภาพประกอบท่ี 63 แบบร่างหน้าจอแรกเร่ิมการท างานของเว็บไซต์ประกอบด้วยการ
ท างานระบบ 3 เมนคืูอ 

1. Brush สญัลกัษณ์หรือไอคอนของเมนูเป็นรูปพู่กัน ใช้ส าหรับวาดหรือขีดเขียน
เพิ่มเตมิได้อยา่งอิสระเป็นสว่นชว่ยในการวาดแบบร่างการท างาน 

2. Eraser  สญัลกัษณ์หรือไอคอนของเมนูรูปยางลบ ใช้ส าหรับลบพืน้ท่ีของภาพใน
สว่นท่ีไมต้่องการออก โดยแทนท่ีด้วยสีพืน้หลงั 

3. Text  สัญลักษณ์หรือไอคอนของเมนูรูปตวัอักษร A เป็นเมนูการใส่ตวัอักษร
รูปแบบตา่งๆ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 64 แบบร่างการท างานของเว็บไซต์ 
ท่ีมา: ออกแบบโดยผู้ เช่ียวชาญ 

 
พืน้ท่ีการท างานของหน้าจอจะถูกปรับให้เหมะสมกับขนาดของไฟล์งานโดยอัตโนมัติ 

เพ่ือให้สะดวกตอ่การใช้งาน และเม่ือผู้ใช้งานเลือกค าสัง่จากในเมนกูารใช้งานทางด้านซ้าย เมนนูัน้
จะถกูเปล่ียนเป็นสีน า้เงิน เป็นการบง่บอกให้รู้ว่าเราก าลงัเปิดใช้งานอยู ่และเมนดู้านขวาจะปรากฎ
ขึน้เม่ือเราเลือกใช้เมนูทางด้านซ้าย จะมีการปรับเปล่ียนไปตามค าสั่งเมนูด้านซ้ายเสมอ ดัง
ภาพประกอบท่ี 52 ผู้ วิจยัเลือกใช้เมนู “Text” ซึ่งเป็นเมนูในการเลือกใช้ตวัอกัษรส่ืออารมณ์ และ
ตวัอกัษรแสดงเสียง พร้อมกบับอกรายละเอียดการเลือกใช้งานให้เหมาะสมกบัช่องค าพูด เพ่ือใ ห้
สะดวกตอ่การใช้งานมากท่ีสดุ รายละเอียดของหน้าเมนมีูดงันี ้ 
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ภาพประกอบ 65 เมน ู“Text” 
ท่ีมา: ออกแบบโดยผู้วิจยั 

 
Font family  ตระกูลตวัอกัษรท่ีผู้ วิจยัออกแบบให้เลือกใช้งานประกอบด้วยตวัอักษร

แสดงอารมณ์ 12 รูปแบบ และตวัอกัษรแสดงเสียง 6 รูปแบบ 
Font size  เพิ่ม-ลดขนาดของตวัอกัษร 
หน้าจอกรอบส่ีเหล่ียม เป็นตวัอย่างการใช้งาน และเป็นรูปแบบของตวัอกัษรท่ีผู้ ใช้งาน

เลือกโดยจะเปล่ียนรูปตวัอย่างไปตามค าสัง่ Font Family ข้างล่างกรอบเป็นรายละเอียดของแบบ
อกัษรชว่ยอธิบายการใช้งานแบบอกัษรตา่งๆ 

 
4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบกลุ่มเป้าหมายในด้านการใช้งานเว็บไซต์ 

จากการพฒันาแบบร่างต้นแบบของเว็บไซต์ตวัอกัษรส่ืออารมณ์ และตวัอกัษรแสดงเสียง
เพ่ือใช้ท าหนงัสือมงังะภาษาไทยแล้ว ผู้ วิจยัได้สร้างแบบสอบถามชุดท่ี 5 เพ่ือใช้ในการสอบถาม
กลุม่เปา้หมายการใช้งานเว็บไซต์ โดยการสอบถามในครัง้นีผู้้วิจยัได้ลงพืน้ท่ีและได้เข้าไปสอบถาม
กลุ้มเป้าหมาย โดยการเปิดตวัอย่างเว็บไซต์ท่ีผลิตออกมาตามกระบวนการและทดลองใช้เพ่ือให้
กลุม่เปา้หมายได้ดแูละศกึษาผู้วิจยัสมัภาษณ์และสอบถามประเดน็ท่ีก าหนดไว้ด้วยตวัเอง 

ซึ่งจะใช้การค านวณคะแนนเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Rating Scale) มีระดับ
ความเหมาะสมเป็นตวัก าหนดการประเมินจากผู้ เช่ียวชาญโดยใช้เกณฑ์ของเบสท์ 
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แปลความหมายของคะแนนเป็น 5 ระดบัดงันี ้
5 หมายถึง ผลการประเมินในระดบั ดีมาก 
4 หมายถึง ผลการประเมินในระดบั ดี 
3 หมายถึง ผลการประเมินในระดบั พอใช้ 
2 หมายถึง ผลการประเมินในระดบั น้อย 
1 หมายถึง ผลการประเมินในระดบั น้อยท่ีสดุ 

โดยแปลเป็นคา่เฉล่ียน า้หนกัคะแนนเป็น 5 ระดบั ได้ดงันี ้
คา่เฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง ดีมาก 
คา่เฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง ดี 
คา่เฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง พอใช้ 
คา่เฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง น้อย 
คา่เฉล่ีย 1.00 -- 1.80 หมายถึง น้อยท่ีสดุ 

 
ตาราง 21 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมลูผลการประเมินความพงึพอใจเว็บไซต์อกัษรส่ืออารมณ์และ
อกัษรแสดงเสียง 
 

รายการประเมิน รวม ค่าเฉล่ีย แปรผล 
ด้านความสวยงาม    
(1) เว็บไซต์สวยงาม เรียบง่าย และโทนสีต่างๆ มีความ
เหมาะสม 

20 4 ดี 

(2) การวางต าแหน่งของสว่นประกอบและเมนตู่างๆ ของ
เว็บไซต์มีความเหมาะสม 

21 4.2 ดี 

(3) ขนาดตวัอกัษร และรูปแบบตวัอกัษรอ่านได้ง่ายและ
สวยงาม 

17 3.4 พอใช้ 

(4) การใช้สญัลกัษณ์หรือรูปภาพในการสื่อความหมายมี
ความเหมาะสม 

18 3.6 ดี 

ด้านการใช้งาน    
(1) เทคนิคการใช้งานของเว็บไซต์มีความน่าสนใจ 17 3.4 พอใช้ 

(2) เว็บไซต์ใช้งานง่าย และสะดวก 18 3.6 ดี 
(3) เว็บไซต์มีประโยชน์สามารถน าไปประยกุต์ใช้งานได้
อย่างเหมาะสม 

18 3.6 ดี 
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จากตาราง 21 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของเว็บไซต์ ผลการวิจยัพบว่า (1) 
ด้านความสวยงาม เว็บไซต์สวยงาม เรียบง่าย และโทนสีตา่งๆ มีความเหมาะสม มีคา่เฉล่ียอยู่ท่ี 4 
อยู่ในระดบัดี การวางต าแหน่งของส่วนประกอบและเมนูต่างๆ ของเว็บไซต์มีความเหมาะสม มี
ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.2 อยู่ในระดบัดี ขนาดตวัอกัษร และรูปแบบตวัอักษรอ่านได้ง่ายและสวยงาม มี
ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.4 อยู่ในระดบัพอใช้ การใช้สญัลกัษณ์หรือรูปภาพในการส่ือความหมายมีความ
เหมาะสม มีคา่เฉล่ียอยู่ท่ี 3.6 อยู่ในระดบัดี (2) ด้านการใช้งาน เทคนิคการใช้งานเว็บไซต์มีความ
น่าสนใจ มีคา่เฉล่ียอยู่ท่ี 3.4 อยู่ในระดบัพอใช้ เว็บไซต์ใช้งานง่าย และสะดวก มีคา่เฉล่ียอยู่ท่ี 3.6 
อยู่ในระดบัดี เว็บไซต์มีประโยชน์สามารถน าไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสม มีคา่เฉล่ียอยู่ท่ี 
3.8 อยูใ่นระดบัดี 
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บทที่ 5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
งานวิจัยฉบับนี ้ เป็นงานวิจัยวิธีการวิจัยเพ่ือพัฒนา (Research and development) 

ร่วมกบัวิธีการวิจยัเชิงประยกุต์ เพ่ือให้ได้ผลการวิจยัท่ีตรงตามวตัถปุระสงค์งานวิจยั ได้แก่  
1. เพ่ือหาแนวทางในการออกแบบตวัอกัษรภาษาไทย ส าหรับใช้ในงานมงังะ ท่ีเหมาะสม

กบัชอ่งค าพดู 
2. เพ่ือศกึษาแนวทางการออกแบบตวัอกัษรแสดงเสียงท่ีนิยมใช้ในการสร้างตวัอกัษร เพ่ือ

ใช้เป็นแนวทางในการออกแบบตวัอกัษรแสดงเสียงภาษาไทยส าหรับมงังะแตล่ะประเภท 
3. เพ่ือออกแบบเว็บไซต์ เพ่ือเป็นแนวทางในการเลือกใช้ตวัอกัษรภาษาไทย และอกัษร

แสดงเสียง ส าหรับใช้ท าหนงัสือมงังะภาษาไทย 
 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยจากวัตถุประสงค์ข้อที่  1 ศึกษารูปแบบตวัอกัษรท่ีใช้ในมงังะ เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการออกแบบตัวอักษรส่ืออารมณ์ส าหรับใช้ในงานมังงะ และความเหมาะสมของ
ตวัอกัษรกบัชอ่งค าพดูของตวัละคร ทัง้หมด 12 รูปแบบ ดงันี ้

รูปแบบท่ี 1 ใช้กับช่องค าวงรี เหมาะกับแสดงน า้เสียงหรืออารมณ์ปกติของตวัละคร เป็น
รูปแบบตวัอกัษรท่ีมีลกัษณะเป็นเส้นบางอ่านง่าย สบายตา และยงัคงรูปแบบเดิมตามมาตรฐาน
ของอกัษรไทย ตวัอกัษรท่ีเหมาะสม ได้แก่ (1) ตวัอกัษรตระกลู Layiji Mahaniyom มีคา่เฉล่ียอยู่ท่ี 
4 อยู่ในระดบัดี (2) ตระกูล DSN Newspaper มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.8 อยู่ในระดบัดี (3) ตระกูล TH 
Baijan และ Th Kruba มีคา่เฉล่ียอยูท่ี่ 3.6 อยูใ่นระดบัดี 

รูปแบบท่ี 2 ใช้กับช่องค าแบบส่ีเหล่ียม มีเส้นตดัตรงมุมทัง้ส่ีด้าน รูปแบบของตวัอกัษรมี
ลักษณะเป็นเส้นหนาอ่านง่าย มีรูปแบบทางการ เป็นรูปแบบตวัอักษรท่ีน ามาใช้แทนเสียงของ
ล าโพงวิทยแุละโทรทศัน์ ตวัอกัษรท่ีเหมาะสม ได้แก่ (1) ตวัอกัษรตระกลู JS Pitsanu มีคา่เฉล่ียอยู่
ท่ี  4 .2 อยู่ ในระดับ ดี  (2)  ตระกูล  2005 _IannnISO, PSL Baannarak, DSN Arkorn, TEPC 
Nakaracha และตระกลู TH Chakra Petch ทัง้หมดมีคา่เฉล่ียอยูท่ี่ 3.6 อยูใ่นระดบัดี  

รูปแบบท่ี 3 ใช้กบัชอ่งค าแบบส่ีเหล่ียมปกต ิรูปแบบอกัษรมกัใช้เส้นบางและคงลกัษณะรูป
แบบเดมิตามมาตรฐานของอกัษรไทย เป็นรูปแบบอกัษรท่ีใช้เพ่ือแสดงความคิดของตวัละครพร้อม
กบัเลา่สถานการณ์ภาพรวมของเนือ้หาไปพร้อมกนั ตวัอกัษรท่ีเหมาะสม ได้แก่ (1) ตวัอกัษรตระกลู 
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Browallia New มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.2 อยู่ในระดบัดี (2) ตระกูล 2005_IannnGMO, PSL Display 
และตระกลู PSL Sirintr มีคา่เฉล่ียอยูท่ี่ 4 อยูใ่นระดบัดี (3) ตระกลู JS Prapakorn, JS Charncdhai 
มีคา่เฉล่ียอยู่ท่ี 3.8 อยู่ในระดบัดี (4) ตระกลู FreesiaUPC, JS Puchong และตระกลู CordaUPC 
มีคา่เฉล่ียอยูท่ี่ 3.6 อยูใ่นระดบัดี 

รูปแบบท่ี 4 ใช้กบัช่องค าแบบเป็นประกายด า รูปแบบอกัษรมีลกัษณะหนาทึบ เป็นอกัษร
ประดิษฐ์ให้ความรู้สึกหนกัแน่นมัน่คง ส่วนใหญ่ไม่มีหวั เป็นรูปแบบอกัษรส าหรับการเน้นค า เพ่ือ
แสดงอารมณ์จริงจงัของตวัละคร ตวัอกัษรท่ีเหมาะสม ได้แก่ (1) ตวัอกัษรตระกลู JS Angsumalin 
มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4 อยู่ในระดบัดี (2) ตระกูล JS Gial มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.8 อยู่ในระดบัดี (3) ตระกูล 
PSL EmpireExtra, JS Laongdao และตระกลู PSL Advert มีคา่เฉล่ียอยูท่ี่ 3.6 อยูใ่นระดบัดี  

รูปแบบท่ี 5 ใช้กับช่องค าแบบวงรีท่ีคดโค้งไปมาคล้ายกลุ่มควนั ตวัอกัษรมกัใช้เส้นหนา 
เป็นอกัษรแบบประดิษฐ์ มีการเพิ่มลวดลายเพ่ือเสริมความน่ากลวั เป็นรูปแบบอกัษรท่ีบง่บอกให้รู้
วา่ ตวัละครก าลงัพดูขม่ขวญัฝ่ายตรงข้ามหรือก าลงัพดูเร่ืองท่ีนา่กลวัอยู ่ตวัอกัษรท่ีเหมาะสม ได้แก่ 
(1) ตวัอกัษรตระกลู PSL Freestyle มีคา่เฉล่ียอยู่ท่ี 4.2 อยู่ในระดบัดี (2) ตระกลู DB EE StrokeX 
มีคา่เฉล่ียอยูท่ี่ 3.8 อยูใ่นระดบัดี  

รูปแบบท่ี 6 ใช้กับช่องค าแบบส่ีเหล่ียมท่ีวาดโดยเส้นหยกั รูปแบบอกัษรเขียนเลียนแบบ
ลายมือ เป็นแบบอกัษรประดิษฐ์ ไมมี่หวั เป็นรูปแบบอกัษรท่ีแสดงความหวาดกลวั หรือรู้สกึเหน่ือย 
ส่วนใหญ่มักพบในมังงะประเภทสยองขวัญเพ่ือแสดงอารมณ์หวาดกลัวของตวัละคร แต่ถ้าอยู่
ในมงังะประเภทอ่ืนมกัน ามาใช้แสดงอาการอ่อนล้า เจ็บป่วยหรือห่อเห่ียวใจ ตวัอกัษรท่ีเหมาะสม 
ได้แก่ (1) ตวัอกัษรตระกูล 2547_Ddinya_07 มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.4 อยู่ในระดบัดีมาก (2) ตระกูล 
5012_tLU_infection และตระกลู 2547_Ddinya-06 มีคา่เฉล่ียอยู่ท่ี 4.2 อยู่ในระดบัดี (3) ตระกูล 
RaiNgan Bold และตระกูล  DB GunEng1 X มีค่าเฉ ล่ียอยู่ ท่ี  4 อยู่ ในระดับดี (4)  ตระกูล 
2005_iannnDVD มี ค่ า เ ฉ ล่ี ยอยู่ ท่ี  3 . 8  อยู่ ใ น ร ะดับ ดี  ( 5 )  ต ร ะกู ล  2 005 _iannnUBC, 
2547_Ddinya10 และ Raingan มีคา่เฉล่ียอยูท่ี่ 3.6 อยูใ่นระดบัดี  

รูปแบบท่ี 7 ใช้กับช่องค าวงรีเส้นหลักลักษณะคล้ายก้อนเมฆ รูปแบบอักษรเขียน
เลียนแบบลายมือ เป็นอิสระสนกุสนาน ไร้กฎเกณฑ์ เป็นรูปแบบตวัอกัษรท่ีออกแบบมาเป็นพิเศษ
ส าหรับตวัละครสาวน้อยน่ารักเวลาแปลงร่างเป็นฮีโร่ หรือตวัละครท่ีเป็นไอดอลท่ีโดง่ดงัในเนือ้เร่ือง 
หากใช้กับตัวละครธรรมดามักถูกใช้เป็นค าพูดพิเศษท่ีตัวละครพูดยกย่อตัวเอง ตัวอักษรท่ี
เหมาะสม ได้แก่ (1) ตวัอกัษรตระกลู PSL-Isara มีคา่เฉล่ียอยู่ท่ี 4 อยู่ในระดบัดี (2) ตระกลู DSN 
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Newspaper, DSN Freehand และตระกูล PSL-Akkhane มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.8 อยู่ในระดบัดี (3) 
ตระกลู DB ComYardX มีคา่เฉล่ียอยูท่ี่ 3.6 อยูใ่นระดบัดี  

รูปแบบท่ี 8 ใช้กับช่องค าพูดเส้นหยักแหลม แสดงถึงน า้เสียงดงัและหนักแน่น รูปแบบ
อกัษรภาษาไทยท่ีมีลกัษณะเป็นเส้นหนา ไม่มีหวั ให้ความรู้สึก หนกัแน่น แข็งแกร่ง เป็นรูปแบบ
อกัษรท่ีใช้ประกาศศกัดา หรือการแสดงตวัตนในแบบจริงจงัหรือการให้ค ามัน่สญัญากบัสาธารณะ
ของตัวละคร ตัวอักษรท่ีเหมาะสม  ได้แก่  (1)  ตัวอักษรตระกูล Layiji TaMaiTine1, DSN 
LardPhrao, PSL-Advert และตระกูล 2005_iannnTKO มีค่าเฉล่ียอยู่ ท่ี 3.8 อยู่ในระดับดี (2) 
ตระกลู DB PenThaiX และตระกลู PSL-Majestic มีคา่เฉล่ียอยูท่ี่ 3.6 อยูใ่นระดบัดี  

รูปแบบท่ี 9 ใช้กบัช่องค ารูปวงรีลกัษณะเป็นโค้งหยกั รูปแบบอกัษรภาษาไทยท่ีมีลกัษณะ
เป็นเส้นหนาอ่านง่าย สบายตา เลียนแบบตวัอกัษรท่ีเขียนด้วยมือ เป็นอิสระสนุกสนาน ส่วนมาก
นิยมออกแบบตวัอกัษรให้มีลกัษณะเอียงเล็กน้อย แสดงแบบอกัษรส าหรับเจรจาปกติ ค าพดูปกติ 
แต่มีน า้เสียงติดตลกเล็กน้อย ตวัอกัษรท่ีเหมาะสม ได้แก่ (1) ตวัอกัษรตระกูล 4805_KwangMD 
และ TF NopScript มีค่าเฉล่ียอยู่ ท่ี 4.4 อยู่ในระดับดีมาก (2) ตระกูล Layiji MaHaNiYom มี
คา่เฉล่ียอยู่ท่ี 4.2 อยู่ในระดบัดี (3) ตระกลู DSN Newspaper มีคา่เฉล่ียอยู่ท่ี 4 อยู่ในระดบัดี (4) 
ตระกลู DB PuiMake X ตระกลู SanamDeklenchaya มีคา่เฉล่ียอยูท่ี่ 3.8 อยูใ่นระดบัดี (5) ตระกลู 
2005_IannnMTV, TH Kodchasal และ DSN FreeHand มีคา่เฉล่ียอยูท่ี่ 3.6 อยูใ่นระดบัดี  

รูปแบบท่ี 10 ใช้กับช่องค าวงรีลกัษณะเป็นโค้งหยกั รูปแบบอกัษรภาษาไทยท่ีมีลกัษณะ
อ่านง่าย สบายตา มีรูปแบบสนกุสนาน ไร้กฎเกณฑ์ ส่วนใหญ่มีรูปแบบโค้งมน เป็นรูปแบบอักษร
แสดงอารมณ์มีความสุข ส่วนใหญ่ใช้กับตัวละครเพศหญิง และมักจะมีอักษรสัญลักษณ์ 
(Symbols) เป็นค าลงท้าย เพ่ือให้มีรูปแบบท่ีออ่นหวานขึน้ ตวัอกัษรท่ีเหมาะสม ได้แก่ (1) ตวัอกัษร
ตระกลู Pahnto มีคา่เฉล่ียอยูท่ี่ 4.4 อยูใ่นระดบัดีมาก (2) ตระกลู WR Tish Kid และ WR Tish idol 
มีคา่เฉล่ียอยูท่ี่ 4.2 อยูใ่นระดบัดี (2) ตระกลู PSL-Isara มีคา่เฉล่ียอยูท่ี่ 4 อยูใ่นระดบัดี (3) ตระกลู 
DSN FreeHand, DB AdmanX และ  2005_iannnMTV มีค่าเฉล่ียอยู่ ท่ี  3.8 อยู่ในระดับดี (4) 
ตระกลู DSN Newspaper และ DB Lim X มีคา่เฉล่ียอยูท่ี่ 3.6 อยูใ่นระดบัดี  

รูปแบบท่ี 11 ใช้กับช่องค าวงรีกลมปกติ รูปแบบอกัษรภาษาไทยท่ีมีลักษณะดเูรียบง่าย
ทันสมัย อ่านง่าย สบายตา เป็นแบบอักษรส าหรับพูดคนเดียว หรือแสดงความคิดในใจของตวั
ละคร แสดงอารมณ์เคร่งเครียด จริงจงั หรือความอ่อนไหว อ่อนโยนของตวัละคร ซึ่งทัง้หมดนี ้จะ
ออกมาในทางความคิดในใจของตวัละคร ตวัอกัษรท่ีเหมาะสม ได้แก่ (1) ตวัอกัษรตระกลู TH Mali 
Grade 6 มีคา่เฉล่ียอยู่ท่ี 4.2 อยู่ในระดบัดี (2) ตระกลู TH K2DJuly8 Bold และ DB FongNam X 
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มีคา่เฉล่ียอยู่ท่ี 4 อยู่ในระดบัดี (3) ตระกลู DB AdmanX, TH K2D July8, TH Mali Grade 6 และ 
DSN AnuRak มีคา่เฉล่ียอยูท่ี่ 3.8 อยูใ่นระดบัดี  

รูปแบบท่ี 12 ใช้กบัชอ่งค าเส้นหยกัแหลม รูปแบบตวัอกัษรเป็นเส้นหนาและทบึ ไมมี่หวั ให้
ความรู้สึกหนักแน่น แข็งแกร่ง เป็นรูปแบบอักษรท่ีแทนอารมณ์รุนแรง หรือ แทนเสียงหนักใน
รูปแบบการตะโกนหรือการพูดด้วยอารมณ์รุนแรงของตวัละครนัน้ ใช้คู่กับช่องค าเส้นหยกัแหลม 
รูปแบบตวัอกัษรเป็นเส้นหนาและทึบ ไมมี่หวั ให้ความรู้สกึหนกัแนน่ แข็งแกร่ง ตวัอกัษรท่ีเหมาะสม 
ไ ด้แก่  (1)  ตัวอักษรตระกูล  JS Amphan มีค่า เฉ ล่ียอยู่ ท่ี  4.2 อยู่ ในระดับดี  (2)  ตระกูล 
2005_IannnTKO, TP Kubua, PSL Advert และตระกูล DB SiamSquareX มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4 อยู่
ในระดบัดี (3) ตระกูล JS Angsumalin, PSL Omyim และ DB SiamAquare มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.8 
ตระกลู อยูใ่นระดบัดี (4) ตระกลู JS NinjaAllcaps มีคา่เฉล่ียอยูท่ี่ 3.6 อยูใ่นระดบัดี  

ผลการวิจัยจากวัตถุประสงค์ข้อที่  2 ศึกษารูปแบบตวัอกัษรท่ีใช้ในมงังะ เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการออกแบบตวัอกัษรแสดงเสียงส าหรับใช้ในงานมงังะ ซึง่มีทัง้หมด 6 รูปแบบ ดงันี ้

รูปแบบท่ี 1 แบบอกัษรท่ีแสดงเสียงหนัก แสดงถึงความรุนแรง ใช้เพ่ือแสดงเสียงท่ีเกิด
จากการปะทะทางกายภาพ หรือเกิดจากการปะทะระหว่างสองสิ่งท่ีรุนแรง มกันิยมใช้ในฉากตอ่สู้  
เพ่ือช่วยขยายเสียงเม่ือเกิดการปะทะท่ีรุนแรงขึน้ รูปแบบอกัษรท่ีนิยมใช้มีลกัษณะหนาโปร่งทรง
เหล่ียม ตวัอกัษรท่ีเหมาะสม ได้แก่ ตวัอกัษรตระกลู Layiji TaMaiTine2 มีคา่เฉล่ียอยู่ท่ี 4.2 อยู่ใน
ระดบัดี  

รูปแบบท่ี 2 แบบอกัษรแสดงเสียงดงัทุ้มหรือเสียงต ่า รูปแบบอกัษรท่ีนิยมใช้มีลักษณะ
หนาทึบทรงเหล่ียม ตวัอกัษรท่ีเหมาะ ได้แก่ ตวัอกัษรตระกลู KRRHutSha มีคา่เฉล่ียอยู่ท่ี 4.8 อยู่
ในระดบัดีมาก 

รูปแบบท่ี 3 แบบอกัษรท่ีแสดงเสียงแหลมบาดห ูส่วนใหญ่นิยมใช้แทนเสียงสงูท่ีเกิดจาก
การเสียดสีของวัตถุ รูปแบบอักษรภาษาไทยท่ีมีลักษณะเป็นเส้นหนา เขียนด้วยการตวัดเป็น
เส้นตรงเรียวยาว มีมุมแหลม ตวัอักษรเอียงเล็กน้อย ให้ความรู้สึกรุนแรง  ตวัอักษรท่ีเหมาะสม 
ได้แก่ (1) ตัวอักษรตระกูล Layiji JaraKeFad มีค่าเฉล่ียอยู่ ท่ี 4.2 อยู่ในระดับดี (2) ตระกูล 
can_Rukdeaw มีคา่เฉล่ียอยูท่ี่ 4 อยูใ่นระดบัดี  

รูปแบบท่ี 4 แบบอกัษรนุ่มนวล ใช้เพ่ือแสดงอารมณ์ของตวัละครในเหตกุารร์ตอนนัน้ ซึ่ง
ในความเป็นจริงเหตกุารณ์นัน้อาจไม่มีเสียงใดๆ เลย แตใ่ส่ตวัเสียงลงไปเพ่ือเน้นอารมร์ให้เด่นชดั
ขึน้ หรือใช้แทนแสดงอากปักิริยาของตวัละคร เพ่ือเน้นเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ รูปแบบอกัษรภาษาไทย
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ท่ีมีลกัษณะเป็นเส้นบาง ไม่มีหวั ให้ความรู้สึก สนกุสนาน ไร้กฎเกณฑ์ ตวัอกัษรท่ีเหมาะสม ได้แก่ 
ตวัอกัษรตระกลู 2005_iannnBKK และ DSN Newspaper มีคา่เฉล่ียอยูท่ี่ 3.8 อยูใ่นระดบัดี  

รูปแบบท่ี 5 แบบอกัษรท่ีใช้แทนเสียงสงัเคราะห์ เช่นเสียงเคร่ืองจกัร หรือเสียงท่ีเกิดจาก
อปุกรณ์เทคโนโลยีรูปแบบอกัษรภาษาไทยท่ีมีลกัษณะเป็นเส้นบาง ไมมี่หวั ตวัหนงัสือถกูบีบอดัให้
เรียวเล็ก ตัวหนังสือไม่เป็นระเบียบ อ่านยาก ให้ความรู้สึก ล่องลอย ไร้กฎเกณฑ์ ตัวอักษรท่ี
เหมาะสม ได้แก่ ตวัอกัษรตระกลู 2548_D6 มีคา่เฉล่ียอยูท่ี่ 3.8 อยูใ่นระดบัดี  

รูปแบบท่ี 6 แบบอกัษรกระโชกโฮกฮากท่ีใช้แทนเสียงกรีดร้องของสิ่งมีชีวิต หรือเสียงของ
ตวัละครท่ีค ารามในฉากต่อสู้  ส่วนใหญ่นิยมใช้ในมังงะสยองขวัญ หรือในฉากมืดมนเพ่ือเสริม
ความน่ากลัวของเหตุการณ์ในเนือ้เร่ือง บางครัง้ก็ถูกใช้ร่วมกับฉากต่อสู้ ท่ีรุนแรง รูปแบบอักษร
ภาษาไทยมีลกัษณะเป็นเส้นหนา ไม่มีหวั ตวัหนงัสือคล้ายเขียนด้วยลายมือโดยการตวัดด้วยพู่กัน 
ตวัอกัษรท่ีเหมาะสม ได้แก่ ตวัอกัษรตระกูล 4711_AtNoon_Chinese มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.6 อยู่ใน
ระดบัดี  

ผลการวิจัยจากวัตถุประสงค์ข้อที่  3 เพ่ือออกแบบเว็บไซต์ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
เลือกใช้ตวัอกัษรภาษาไทย และอกัษรแสดงเสียง ส าหรับใช้ท าหนงัสือมงังะภาษาไทย ผลการวิจยั
พบว่าเว็บไซต์เลือกใช้สีได้เหมาะสม มีคา่เฉล่ียอยู่ท่ี 4 อยู่ในระดบัดี การจดัหน้าเมนตูา่งๆ ท่ีใช้ใน
การท างาน มีความเหมาะสม ไม่ดเูยอะเกินความจ าเป็น มีคา่เฉล่ียอยู่ท่ี 4.2 อยู่ในระดบัดี แตค่วร
เพิ่มความน่าสนใจมากกวา่นี ้ขนาดตวัอกัษร และรูปแบบอกัษรท่ีใช้ ทนัสมยั แตมี่ขนาดเล็กเกินไป 
ท าให้อา่นยาก ผลการประเมินมีคา่เฉล่ียอยู่ท่ี 3.4 อยูใ่นระดบัพอใช้ การใช้สญัลกัษณ์ และรูปภาพ
ในการส่ือความหมายมีความเหมาะสม เข้าใจง่ายเน่ืองจากเป็นรูปแบบสัญลักษณ์ทั่วไป ซึ่งมี
คา่เฉล่ียอยูท่ี่ 3.6 อยูใ่นระดบัดี ด้านการใช้งาน เทคนิคการใช้งานของเว็บไซต์ เข้าใจง่ายแตย่งัขาด
ความน่าสนใจในการน าเสนอ ผลการประเมินพบว่า มีคา่เฉล่ียอยู่ท่ี 3.4 อยู่ในระดบัพอใช้ เว็บไซต์
ใช้งานง่าย และสะดวก มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.6 อยู่ในระดับดี เว็บไซต์มีประโยชน์สามารถน าไป
ประยกุต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสม มีคา่เฉล่ียอยู่ท่ี 3.8 อยู่ในระดบัดี โดยรวมเว็บไซต์มีประโยชน์ใน
สายอาชีพผู้ ท่ีท างานด้านการ์ตูน สามารถปรับปรุง แก้ไข เพ่ือพัฒนาต่อไปได้ในอนาคต เพ่ือ
ตอบสนองการใช้งานให้สมบรูณ์ยิ่งขึน้ 
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อภปิรายผลการวิจัย 
จากวัตถุประสงค์การวิจัยข้อท่ี 1 เพ่ือหาแนวทางในการออกแบบตวัอักษรภาษาไทย 

ส าหรับใช้ในงานมงังะ ท่ีเหมาะสมกบัช่องค าพดูทัง้ 12 รูปแบบ สามารถแบง่การใช้งานได้ออกเป็น 
3 กลุม่ ดงันี ้ 

กลุ่มท่ี 1 รูปแบบตวัอกัษรมีลักษณะเป็นเส้นบางอ่านง่าย มกัถูกน ามาใช้ส าหรับค าพูด
ปกติ แสดงอารมณ์ปกติของตวัละคร หรือน ามาใช้ในการบรรยายสถานการณ์ของเนื อ้เร่ืองใน
บริบทนัน้ๆ สามารถใช้กบัช่องค าวงรีปกต ิเพ่ือแสดงค าพดูปกตขิองตวัละคร หรือชอ่งส่ีเหล่ียมปกติ
เพ่ือเล่าสถานการณ์ในเนือ้เร่ืองได้ ตวัอักษรท่ีเหมาะสม อยู่ในระดบัดี ได้แก่ (1) ตระกูล Layiji 
Mahaniyom (2) ตระกลู Browallia New (3) ตระกลู TH Mali Grade 6  

กลุ่มท่ี 2 รูปแบบตวัอกัษรท่ีแทนอารมณ์รุนแรง หรือแทนเสียงหนกัในรูปแบบการตะโกน 
มกัใช้กบัช่องค าแบบตะโกนลกัษณะรูปทรงกลมวาดด้วยเส้นแหลมรอบๆ ตวัอกัษรท่ีเหมาะสม อยู่
ในระดบัดี ได้แก่ (1) ตระกลู JS Amphan (2) ตระกลู JS Agsumalin (3) ตระกลู 2005_IannnTKO 
(4) ตระกลู PSL-Advert (5) ตระกลู Layiji TaMaiTine 1 (6) ตระกลู DSN LardPhrao  

กลุ่มท่ี 3 รูปแบบของตัวอักษรท่ีถูกดัดแปลงไปจากรูปแบบมาตรฐานเดิมของตัว
อักษรไทยไปมาก เป็นรูปแบบพิเศษท่ีถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ มักใช้แสดงอารมณ์แฝงท่ี
หลากหลายของตวัละคร ใช้คูก่บัชอ่งค าได้หลายแบบตามอิริยาบถของเนือ้เร่ือง เชน่ ชอ่งค ารูปทรง
ส่ีเหล่ียมวาดด้วยเส้นหยกัโดยรอบ ใช้ส าหรับค าพดูแสดงความหวาดกลวั ตวัอกัษรท่ีเหมาะสมอยู่
ในระดบัดีมาก ได้แก่ (1) ตระกูล 2547_Ddinya-07 ช่องค ารูปทรงวงรีวาดโดยเส้นโค้งลักษณะ
คล้ายก้อนเมฆ แทนน า้เสียงปกติแต่แฝงด้วยอารมณ์ขันตัวอักษรท่ีเหมาะสมอยู่ในระดบัดีมาก 
ได้แก่ (2) ตระกลู 4805_KwangMD และในระดบัดี ได้แก่ (3) ตระกลู PSL-Freestyle (4) ตระกูล 
TF NopScript (5) 2005_iannnnnMTV (6) ตระกลู PSL-Isara  

สว่นผลการวิจยัจากวตัถปุระสงค์ข้อท่ี 2 รูปแบบตวัอกัษรท่ีใช้ในมงังะ เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการออกแบบตวัอกัษรแสดงเสียงส าหรับใช้ในงานมงังะ ทัง้หมด 6 รูปแบบ สามารถแบง่การใช้
งานออกเป็น 2 กลุม่ได้ ดงันี ้

กลุ่มท่ี 1 รูปแบบอักษรท่ีแสดงเสียงหนัก ใช้เพ่ือแสดงเสียงท่ีเกิดจาการปะทะทาง
กายภาพ หรือเกิดจากการปะทะระหว่างสองสิ่งท่ีรุนแรง มกันิยมใช้ในฉากตอ่สู้  เพ่ือชว่ยขยายเสียง
เม่ือเกิดการปะทะท่ีรุนแรงขึน้ นอกจากนีใ้นฉากต่อสู้บางครัง้ใช้แทนเสียงสงูท่ีเกิดจากการเสียดสี
ของวัตถุ อยู่ในระดบัดีมาก ได้แก่ (1) ตวัอักษรตระกูล KRRHutSha ระดบัดี ได้แก่ (2) ตระกูล 
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Layiji TaMaiTine 2 (3) Layiji JaraKeFad (3) ตระกูล can_Rukdeaw (4) ตระกูล 2548_D6 (5) 
ตระกลู 4711_AtNoon_Chinese  

กลุม่ท่ี 2 รูปแบบอกัษรนุม่นวลใช้เพ่ือชว่ยเน้นอารมณ์ตวัละคร หรือเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ให้
เดน่ชดั รูปแบบอกัษรส่วนใหญ่นิยมเขียนด้วยลายมือ มีความสนกุสนาน อิสระไร้กฎเกณฑ์ อยู่ใน
ระดบัดี ได้แก่ ตวัอกัษรตระกลู (1) 2005_iannnBKK (2) ตระกลู DSN Newspaper  

ซึ่งทัง้วัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 และข้อท่ี 2 นัน้ มีความสอดคล้องกับแนวคิดการเลือกใช้
ตวัอกัษรของ สมิชฌน์ สมนัเลาะ ท่ีกลา่ววา่ “แบบอกัษรเปรียบเสมือน ‘ส าเนียงของเสียง’ อกัษรใน
แตล่ะความหนา จะให้ความเข้มของเสียงท่ีแตกตา่งกนัออกไป อกัษรตวัหนาอาจเปรียบได้กบัการ
ตะโกน ในขณะท่ีตวับางก็อาจเป็นน า้เสียงท่ีเบากวา่ ดงันัน้การพิจารณาเลือกน า้หนกัของตวัอกัษร
ไปใช้งานจึงขึน้อยู่กับความเหมาะสมของสิ่งท่ีเราต้องการจะส่ือสาร” ซึ่งแนวคิดนี ้ผู้ วิจยัเห็นว่ามี
ความใกล้เคียงและสอดคล้องกบัแนวคิดการออกแบบตวัอกัษรแสดงอารมณ์ในมงังะของญ่ีปุ่ น ซึ่ง
ถือเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของเร่ืองราวท่ีจะช่วยให้ผู้อ่านเกิดสุนทรียภาพและอารมณ์ความรู้สึก
จากเร่ืองราว 2 มิติ ท่ีสะท้อนถึงอามรณ์ต่างๆ ผ่านเส้นลกัษณะต่างๆ บนแผ่นกระดาษ ถ่ายทอด
ผ่านการมองด้วยสายตาก่อให้เกิดการรับรู้ เข้าใจและมีความรู้สึกร่วมในตวัละคร และบรรยากาศ
มากขึน้อย่างสมบรูณ์ตามเจตนารมณ์ของผู้คิดศาสตร์ด้านงานมงังะดัง้เดิม ส่วนวตัถปุระสงค์ข้อท่ี 
3 ผลการวิจยัพบว่าในปัจจบุนัเว็บไซต์มีการออกแบบท่ีแตกต่างกนั ซึ่งจะขึน้อยู่กบัหน่วยงานหรือ
องค์กรท่ีจดัสร้างเว็บไซต์นัน้ๆ ขึน้มา ซึ่งจะมีรูปลกัษณ์และงานกราฟฟิกท่ีสวยงาม เช่น การใช้สี 
ต้องมีความเรียบง่ายและทันสมัย เหมาะกับรูปแบบการใช้งาน รูปแบบหน้าเว็บไซต์ไม่ดูเยอะ
จนเกินไป เพ่ือไม่ให้กระทบตอ่สายตาผู้ ใช้งาน หรือสร้างความเบื่อหน่ายให้กบัผู้ ใช้งาน ประโยชน์
ใช้สอยท่ีดี เว็บไซต์ตอบโจทย์ลกัษณะการใช้งานของผู้ใช้ได้ดี อ านวยความสะดวกตอ่ผู้ใช้ สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ นอกจากนีรู้ปแบบตัวอักษรและขนาด การสร้างรูปแบบ
ตวัอกัษรให้สอดคล้องกบัจดุประสงค์ส าหรับข้อความรายละเอียดตา่งๆ ในสว่นประกอบของการใช้
งาน การจดัวางต าแหน่ง เป็นการจดัวางโครงร่างทัง้หมดท่ีจะก าหนดต าแหน่งของภาพประกอบ 
ต าแหน่งของข้อความทัง้หมด และส่วนประกอบอ่ืนๆ ท่ีปรากฏ ซึ่งต้องค านึงถึงจุดเด่นท่ีควรเน้น 
ความสมดลุต่างๆ ความสบายตาในการมอง ซึ่งผลการวิจยัครัง้นีส้อดคล้องกับทฤษฎีการรับรู้ ท่ี
กลา่ววา่ “การรับรู้” ถือวา่เป็นกระบวนการจิตวิทยาขัน้พืน้ฐานของบคุคลเพราะถ้าปราศจากซึ่งการ
รับรู้แล้ว บคุคลจะไม่สามารถมี “ความจ า” “ความคิด” หรือ “การเรียนรู้” และการรับรู้จะแสดงถึง
ลกัษณะของสิ่งของในด้านรูปร่าง เสียง ความรู้สึก เม่ือผู้ออกแบบใช้ภาพองค์ประกอบกราฟิกท่ี
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กล่าวไว้ข้างต้น น ามาใช้เพ่ือส่ือสารและตอบสนองต่อการใช้งานของผู้ ป่วยก็จะเกิดการรับรู้ และ
ความรู้สกึท่ีดีตอ่การใช้งานเว็บไซต์ 
 
ข้อเสนอแนะ 

เว็บไซต์การใช้รูปแบบอกัษรภาษาไทยเพ่ือถ่ายทอดเร่ืองราวในมงังะส าหรับกลุ่มผู้อ่าน
คนไทยท่ีได้ออกแบบนี ้สามารถน าโครงสร้างการออกแบบและหลกัการออกแบบเว็บไซต์ ไปใช้กบั
บริษัท หรือองค์กร ท่ีต้องการเปิดส านกัพิมพ์ หรือผู้ ท่ีท าอาชีพสายการ์ตนูได้ โดยยึดหลกัท่ีผู้ ใช้งาน
เป็นศนูย์กลาง และยงัต้องค านึงถึงปัจจยัภายนอกด้วย เช่น การใช้งานง่ายท่ีสะดวก และมีความ
น่าสนใจ มีประสิทธิภาพและมีประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ ใช้งานหรือกลุ่มเป้าหมาย และหากมีการศึกษา
และพฒันาในส่วนของระบบให้มีความสะดวกตอ่การใช้งานและรองรับตอ่เทคโนโลยีในอนาคตได้ 
ก็จะเป็นประโยชน์ตอ่การใช้งานมากย่ิงขึน้ ทัง้นีผู้้วิจยัมีข้อเสนอแนะดงันี ้

1. เว็บไซต์การใช้รูปแบบอกัษรภาษาไทยเพ่ือถ่ายทอดเร่ืองราวในมงังะส าหรับกลุ่มผู้อ่าน
คนไทยนี ้ยังคงยึดติดกับรูปแบบเดิมๆ และขาดความน่าสนใจอยู่ ผู้ วิจัยควรศึกษาหลักการ
ออกแบบเว็บไซต์ และเก็บข้อมูลการใช้งาน จากผู้ เช่ียวชาญให้มากขึน้ เพ่ือน ามาประยุกต์เป็น
รูปแบบใหม ่

2. การออกแบบเว็บไซต์ ควรมีการวางแผนท่ีดีกว่านี ้ทัง้ในเร่ืองของการศกึษาข้อมลู และ
การสอบถามผู้ เช่ียวชาญ หรือนกัออกแบบ รวมถึงการสมัภาษณ์และสงัเกตขัน้ตอนการท างานของ
กลุ่มเป้าหมาย นอกจากนีผู้้ วิจยัควรเผ่ือเวลา และเงินทุนไว้ส าหรับการลงทุนด้วย ซึ่งควรมีเวลา
อยา่งน้อย 1 ปี และเงินทนุอยา่งน้อย 6 หลกั 

3. กระบวนการสร้างตวัอกัษรตอ่ 1 ชดุ คอ่นข้างต้องใช้ความละเอียดในการท างาน ดงันัน้
ผู้วิจยัควรเผ่ือเวลาให้เหมาะสม 

4. ควรมีการศึกษา ในเร่ืองของรูปแบบอักษรให้มากกว่านีก้่อนการออกแบบ  เพราะ
รูปแบบของตวัอกัษรบางตวัยงัมีรูปร่างคล้ายกนัเกินไป 

5. ตวัอกัษรท่ีออกแบบสามารถน าไปประยกุต์ และพฒันาเพิ่มเตมิเพ่ือใช้กบังานออกแบบ
สาขาอ่ืนได้ตามความเหมาะสม 
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แบบสอบถามส าหรบัผูเ้ช่ียวชาญด้านตวัอกัษร หรือผูท้ างานในสายอาชีพท่ี
เก่ียวกบัการต์นูมงังะ 
เร่ือง: การศึกษาและพฒันารปูแบบอกัษรท่ีส่ืออารมณ์ในมงังะส าหรบักลุ่มผูอ่้านคนไทย 

วตัถปุระสงคแ์บบสอบถาม 
กำรศกึษำครัง้นี้มจีุดมุ่งหมำยเพื่อหำรปูแบบของตวัอกัษรไทย ทีส่ำมำรถสื่ออำรมณ์ของ

ตวัละครออกมำไดด้ทีีสุ่ด เพื่อน ำไปใชใ้นกำรออกแบบและพฒันำรปูแบบของตวัอกัษรต่อไป 
 
ค าช้ีแจง 
 แบบสอบถำมฉบบัน้ีเป็นส่วนหนึ่งของปรญิญำนิพนธข์องนิสติระดบัปรญิญำโท หลกัสตูร
ศลิปกรรมศำสตรมหำบณัฑติ สำขำศลิปกรรมวชิำเอกนวตักรรมกำรออกแบบ คณะศลิปกรรม
ศำสตร ์มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ผูว้จิยัขอควำมกรุณำในกำรตอบแบบสอบถำมตำมควำม
คดิเหน็ของท่ำน โดยรำยละเอยีดรปูแบบค ำถำมในกำรสอบถำมมดีงันี้ 
 

ข้อมลูทัว่ไปของผูเ้ช่ียวชาญ 
ชื่อ _____________________________________ นำมสกุล ________________________ 
อำย ุ_________ ปี 
ข้อมลูการติดต่อ : 
ทีอ่ยู ่_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
เบอรโ์ทรศพัท ์_____________________________ E-mail _______________________________ 
 
ระดบัการศึกษา : _______________________________________________________________ 
 
ประสบการณ์การท างาน :  
อำชพี/ต ำแหน่ง _________________________________________________________________ 
หน่วยงำนทีส่งักดั _______________________________________________________________ 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน __________ ปี 
ส่วนที ่1 รปูแบบตวัอกัษรทีท่่ำนเหน็ว่ำเหมำะสมทีสุ่ด ในกำรสื่ออำรมณ์ของตวัละคร และ
สอดคลอ้งกบัช่องค ำพดูของตวัละคร 
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ค ำชีแ้จง กรณุำใส่เครือ่งหมำย ลงในช่อง         รปูแบบอกัษรทีท่่ำนเหน็ว่ำเหมำะสมทีสุ่ด 
เพื่อแสดงควำมคดิเหน็ของท่ำนเกี่ยวกบัหวัขอ้ดงัต่อไปนี้ 5 มำกทีสุ่ด 4 มำก 3 ปำนกลำง 2 
น้อย 1 น้อยทีสุ่ด 
แบบที ่1 แบบอกัษรพืน้ฐำนทีใ่ชส้ ำหรบัค ำพดูปกต ิแสดง น ้ำเสยีง หรอือำรมณ์ปกตขิองตวัละคร 
ใชคู้่กบัช่องค ำแบบรปูทรงวงรปีกต ิ
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แบบที ่2 แบบอกัษรทีแ่สดงเสยีงของ ล ำโพงวทิย ุและโทรทศัน์ ใช่คู่กบัช่องค ำแบบสีเ่หลีย่ม มี
เสน้ตดัตรงมุมทัง้สีด่ำ้น  
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แบบที ่3 แบบอกัษรแสดงควำมคดิของตวัละคร พรอ้มกบัเล่ำสถำนกำรณ์ภำพรวมของเนื้อหำไป
พรอ้มกนั ใชคู้่กบัช่องค ำแบบสีเ่หลีย่มปกต ิ 
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แบบที ่4 แบบอกัษรส ำหรบักำรเน้นค ำ  ใชร้ปูแบบอกัษรทีม่คีวำมหนำ แสดงอำรมณ์จรงิจงั ของ
ตวัละคร ส่วนใหญ่ใชร้วมกบัช่องค ำแบบเป็นประกำยด ำ แสดงถงึควำมคดิภำยในใจของตวัละคร  
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แบบที ่5 แบบอกัษรทีบ่่งบอกใหรู้ว้่ำ ตวัละครก ำลงัพูดข่มขวญัฝ่ำยตรงขำ้ม หรอืก ำลงัพูดเรือ่งที่
น่ำกลวัอยู ่ 
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แบบที ่6 แบบอกัษรทีแ่สดงควำมหวำดกลวั หรอืรูส้กึเหนื่อย ส่วนใหญ่มกัพบในมงังะประเภท
สยองขวญัเพื่อแสดงอำรมณ์หวำดกลวัของตวัละคร แต่ถำ้อยูใ่นกำรต์ูนประเภทอื่น มกัน ำมำใช้
แสดงอำกำรอ่อนลำ้ เจบ็ป่วยหรอืห่อเหีย่วใจ ขณะพดูของตวัละคร 
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แบบที ่7 แบบอกัษรทีใ่ชคู้่กบั ตวัละครสำวน้อยน่ำรกัเวลำแปลงร่ำงเป็นฮโีร่ หรอืตวัละครทีเ่ป็น
ไอดอลที ่  โด่งดงัในเนื้อเรือ่ง หำกใชก้บัตวัละครธรรมดำ มกัถูกใชเ้ป็นค ำพดูพเิศษทีต่วัละครพูด
ยกยอ่ตวัเอง  
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แบบที่ 8 แบบอกัษรที่ใช้ประกำศศกัดำ หรอื กำรแสดงตวัตนในแบบจรงิจงัหรอืกำรให้ค ำมัน่
สญัญำกบัสำธำรณะของตวัละคร มกัใชคู้่กบัช่องค ำพดูตะโกน แสดงถงึน ้ำเสยีงดงัและหนกัแน่น  
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แบบที ่9 แบบอกัษรส ำหรบัเจรจำปกต ิค ำพูดปกต ิแต่มนี ้ำเสยีงตดิตลก หรอืเป็นค ำพูดตดิตลก
เลก็น้อย 
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แบบที่ 10 แบบอักษรแสดงอำรมณ์มีควำมสุข ส่วนใหญ่ใช้กับตัวละครเพศหญิง ลักษณะ
ตวัอกัษรเน้นรูปแบบโค้งมน และมกัจะมอีกัษรสญัลกัษณ์ (Symbols) เป็นค ำลงท้ำย เพื่อให้มี
รปูแบบทีอ่่อนหวำนขึน้ 
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แบบที่ 11 แบบอกัษรส ำหรบัพูดคนเดยีว หรอืแสดงควำมคดิในใจของตวัละคร แสดงอำรมณ์
เคร่งเครยีด จรงิจงั หรอืควำมอ่อนไหว อ่อนโยนของตวัละคร ซึ่งทัง้หมดนี้ จะออกมำในทำง
ควำมคดิในใจของตวัละคร (คดิคนเดยีว) ลกัษณะเสน้อกัษณจะเน้นใหเ้ป็นเสน้บำงตำแต่อ่ำนงำ่ย 
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แบบที่ 12 แบบอกัษรทีใ่ชส้ ำหรบักำรเจรจำดว้ยอำรมณ์รุนแรง แสดงควำมโกรธของตวัละคร  
 
 
  
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนที ่2 ขอ้เสนอแนะอื่นๆ  
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
ผูว้จิยัขอขอบพระคุณท่ำนเป็นอย่ำงสงู ในควำมกรณุำทีช่่วยสละเวลำตอบแบบสอบถำมในครัง้นี้ 

----------------------- (จบแบบสอบถำม) ----------------------- 
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แบบสอบถามส าหรบัผูเ้ช่ียวชาญด้านตวัอกัษร หรือผูท้ างานในสายอาชีพท่ี
เก่ียวกบัการต์นูมงังะ 
เร่ือง: การศึกษาและพฒันารปูแบบอกัษรท่ีส่ืออารมณ์ในมงังะส าหรบักลุ่มผูอ่้านคนไทย 

วตัถปุระสงคแ์บบสอบถาม 
 กำรศกึษำครัง้นี้มจีุดมุ่งหมำยเพื่อหำรปูแบบของตวัอกัษรไทย ทีส่ำมำรถสื่ออำรมณ์ของ

ตวัละครออกมำไดด้ทีีสุ่ด เพื่อน ำไปใชใ้นกำรออกแบบและพฒันำรปูแบบของตวัอกัษรต่อไป 
 
ค าช้ีแจง 
 แบบสอบถำมฉบบัน้ีเป็นส่วนหนึ่งของปรญิญำนิพนธข์องนิสติระดบัปรญิญำโท หลกัสตูร
ศลิปกรรมศำสตรมหำบณัฑติ สำขำศลิปกรรมวชิำเอกนวตักรรมกำรออกแบบ คณะศลิปกรรม
ศำสตร ์มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ผูว้จิยัขอควำมกรุณำในกำรตอบแบบสอบถำมตำมควำม
คดิเหน็ของท่ำน โดยรำยละเอยีดรปูแบบค ำถำมในกำรสอบถำมมดีงันี้ 
 

ข้อมลูทัว่ไปของผูเ้ช่ียวชาญ 
ชื่อ..................................................นำมสกุล .................................................  อำย.ุ.............. 
ปี 
ข้อมลูการติดต่อ : 
ทีอ่ยู ่
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
เบอรโ์ทรศพัท ์................................................. E-mail .......................................................... 
ระดบัการศึกษา : ...................................................................................... 
ประสบการณ์การท างาน : 
อำชพี/ต ำแหน่ง...........................................................หน่วยงำนทีส่งักดั.................................. 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน ....................... ปี 
ส่วนที ่1 รปูแบบตวัอกัษรทีท่่ำนเหน็ว่ำเหมำะสมทีสุ่ด ในกำรสื่ออำรมณ์ของตวัละคร และ
สอดคลอ้งกบัช่องค ำพดูของตวัละคร 
ค ำชีแ้จง กรณุำใส่เครือ่งหมำย ลงในช่อง         รปูแบบอกัษรทีท่่ำนเหน็ว่ำเหมำะสมทีสุ่ด 
เพื่อแสดงควำมคดิเหน็ของท่ำนเกี่ยวกบัหวัขอ้ดงัต่อไปนี้ 5 มำกทีสุ่ด 4 มำก 3 ปำนกลำง 2 
น้อย 1 น้อยทีสุ่ด 
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แบบที ่1 แบบอกัษรพืน้ฐำนทีใ่ชส้ ำหรบัค ำพดูปกต ิแสดง น ้ำเสยีง หรอือำรมณ์ปกตขิองตวัละคร 
ใชคู้่กบัช่องค ำแบบรปูทรงวงรปีกต ิ
  
  
    
  
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
แบบที ่2 แบบอกัษรทีแ่สดงเสยีงของ ล ำโพงวทิย ุและโทรทศัน์ ใช่คู่กบัช่องค ำแบบสีเ่หลีย่ม มี
เสน้ตดัตรงมุมทัง้สีด่ำ้น  
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แบบที ่3 แบบอกัษรแสดงควำมคดิของตวัละคร พรอ้มกบัเล่ำสถำนกำรณ์ภำพรวมของเนื้อหำไป
พรอ้มกนั ใชคู้่กบัช่องค ำแบบสีเ่หลีย่มปกต ิ 
            
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบที ่4 แบบอกัษรส ำหรบักำรเน้นค ำ  ใชร้ปูแบบอกัษรทีม่คีวำมหนำ แสดงอำรมณ์จรงิจงั ของ
ตวัละคร ส่วนใหญ่ใชร้วมกบัช่องค ำแบบเป็นประกำยด ำ แสดงถงึควำมคดิภำยในใจของตวัละคร  
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แบบที ่5 แบบอกัษรทีบ่่งบอกใหรู้ว้่ำ ตวัละครก ำลงัพูดข่มขวญัฝ่ำยตรงขำ้ม หรอืก ำลงัพูดเรือ่งที่
น่ำกลวัอยู ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
แบบที ่6 แบบอกัษรทีแ่สดงควำมหวำดกลวั หรอืรูส้กึเหนื่อย ส่วนใหญ่มกัพบในมงังะประเภท
สยองขวญัเพื่อแสดงอำรมณ์หวำดกลวัของตวัละคร แต่ถำ้อยูใ่นกำรต์ูนประเภทอื่น มกัน ำมำใช้
แสดงอำกำรอ่อนลำ้ เจบ็ป่วยหรอืห่อเหีย่วใจ ขณะพดูของตวัละคร 
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แบบที ่7 แบบอกัษรทีใ่ชคู้่กบั ตวัละครสำวน้อยน่ำรกัเวลำแปลงร่ำงเป็นฮโีร่ หรอืตวัละครทีเ่ป็น
ไอดอลทีโ่ด่งดงัในเนื้อเรื่อง หำกใชก้บัตวัละครธรรมดำ มกัถูกใชเ้ป็นค ำพูดพเิศษทีต่วัละครพูด
ยกยอ่ตวัเอง  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แบบที่ 8 แบบอกัษรที่ใช้ประกำศศกัดำ หรอื กำรแสดงตวัตนในแบบจรงิจงัหรอืกำรให้ค ำมัน่
สญัญำกบัสำธำรณะของตวัละคร มกัใชคู้่กบัช่องค ำพดูตะโกน แสดงถงึน ้ำเสยีงดงัและหนกัแน่น  
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แบบที ่9 แบบอกัษรส ำหรบัเจรจำปกต ิค ำพูดปกต ิแต่มนี ้ำเสยีงตดิตลก หรอืเป็นค ำพูดตดิตลก
เลก็น้อย 
 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
แบบที่ 10 แบบอักษรแสดงอำรมณ์มีควำมสุข ส่วนใหญ่ใช้กับตัวละครเพศหญิง ลักษณะ
ตวัอกัษรเน้นรูปแบบโค้งมน และมกัจะมอีกัษรสญัลกัษณ์ (Symbols) เป็นค ำลงท้ำย เพื่อให้มี
รปูแบบทีอ่่อนหวำนขึน้ 
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แบบที่ 11 แบบอกัษรส ำหรบัพูดคนเดยีว หรอืแสดงควำมคดิในใจของตวัละคร แสดงอำรมณ์
เคร่งเครยีด จรงิจงั หรอืควำมอ่อนไหว อ่อนโยนของตวัละคร ซึ่งทัง้หมดนี้ จะออกมำในทำง
ควำมคดิในใจของตวัละคร (คดิคนเดยีว) ลกัษณะเสน้อกัษณจะเน้นใหเ้ป็นเสน้บำงตำแต่อ่ำนงำ่ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

แบบที่ 12 แบบอกัษรทีใ่ชส้ ำหรบักำรเจรจำดว้ยอำรมณ์รุนแรง แสดงควำมโกรธของตวัละคร  
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ส่วนที ่2 ขอ้เสนอแนะอื่นๆ  
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 
ผูว้จิยัขอขอบพระคุณท่ำนเป็นอย่ำงสงู ในควำมกรณุำทีช่่วยสละเวลำตอบแบบสอบถำมในครัง้นี้ 

----------------------- (จบแบบสอบถำม) ----------------------- 
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แบบสอบถามส าหรบัผูเ้ช่ียวชาญด้านตวัอกัษร หรือผูท้ างานในสายอาชีพท่ี
เก่ียวกบัการต์นูมงังะ 
เร่ือง: การศึกษาและพฒันารปูแบบอกัษรท่ีส่ืออารมณ์ในมงังะส าหรบักลุ่มผูอ่้านคนไทย 

วตัถปุระสงคแ์บบสอบถาม 
 กำรศกึษำครัง้นี้มจีุดมุ่งหมำยเพื่อหำรูปแบบของตวัอกัษรไทย ที่เหมำะสมที่สุด มำใช้

ออกแบบอกัษรแสดงเสยีง เพื่อน ำไปใชใ้นกำรออกแบบและพฒันำรปูแบบของตวัอกัษรต่อไป 
 
ค าช้ีแจง 
 แบบสอบถำมฉบบัน้ีเป็นส่วนหนึ่งของปรญิญำนิพนธข์องนิสติระดบัปรญิญำโท หลกัสตูร
ศลิปกรรมศำสตรมหำบณัฑติ สำขำศลิปกรรมวชิำเอกนวตักรรมกำรออกแบบ คณะศลิปกรรม
ศำสตร ์มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ผูว้จิยัขอควำมกรุณำในกำรตอบแบบสอบถำมตำมควำม
คดิเหน็ของท่ำน โดยรำยละเอยีดรปูแบบค ำถำมในกำรสอบถำมมดีงันี้ 
 

ข้อมลูทัว่ไปของผูเ้ช่ียวชาญ 
ชื่อ _____________________________________ นำมสกุล _________________________ 
อำย ุ_________ ปี 
ข้อมลูการติดต่อ : 
ทีอ่ยู ่_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
เบอรโ์ทรศพัท ์_____________________________ E-mail __________________________ 
 
ระดบัการศึกษา : _______________________________________________________________ 
 
ประสบการณ์การท างาน :  
อำชพี/ต ำแหน่ง _______________________________________________________________ 
หน่วยงำนทีส่งักดั _______________________________________________________________ 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน __________ ปี 
 
ส่วนที ่1 รปูแบบตวัอกัษรทีท่่ำนเหน็ว่ำเหมำะสมทีสุ่ด ในกำรสื่ออำรมณ์ของตวัละคร และ
สอดคลอ้งกบัช่องค ำพดูของตวัละคร 
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ค ำชีแ้จง กรณุำใส่เครือ่งหมำย ลงในช่อง         รปูแบบอกัษรทีท่่ำนเหน็ว่ำเหมำะสมทีสุ่ด 
เพื่อแสดงควำมคดิเหน็ของท่ำนเกี่ยวกบัหวัขอ้ดงัต่อไปนี้ 5 มำกทีสุ่ด 4 มำก 3 ปำนกลำง 2 
น้อย 1 น้อยทีสุ่ด 
แบบที ่1 แบบอกัษรทีแ่สดงเสยีงทุม้กอ้ง รปูแบบอกัษรมลีกัษณะหนำทรงเหลีย่ม ใชเ้พื่อแสดง
เสยีงทีเ่กดิขึน้ในเหตุกำรณ์ตอนนัน้ เช่น เสยีงทีเ่กดิจำกกำรปะทะทำงกำยภำพ หรอื เกดิจำก
กำรปะทะระหว่ำงสองสิง่ทีรุ่นแรง มกันิยมใชใ้นฉำกต่อสู ้เพื่อช่วยขยำยเสยีงเมือ่เกดิกำรปะทะที่
รนุแรงขึน้ โดยทัว่ไป แบ่งเป็น 2 แบบ คอื (1.1) รปูแบบโปรง่ (1.2) และรปูแบบทบึ 

(1.1) รปูแบบโปรง่ แสดงเสยีงดงักอ้งกงัวำน หรอืเสยีงสูง  
 
  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

(1.2) รปูแบบทบึ แสดงเสยีงดงัทุบ หรอืเสยีงต ่ำ 
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แบบที ่2 แบบอกัษรทีแ่สดงเสยีงแหลมบำดห ูส่วนใหญ่นิยมใชแ้ทนเสยีงสงูทีเ่กดิจำกกำรเสยีดสี
ของวตัถุ หรอืเกดิจำกกำรกรดีรอ้งของตวัละคร 
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แบบที ่3 แบบอกัษรนุ่มนวล ใชเ้พื่อแสดงอำรมณ์ของตวัละครในเหตุกำรณ์ตอนนัน้ ซึง่ในควำม
เป็นจรงิเหตุกำรณ์นัน้อำจไม่มเีสยีงใดๆ เลย แต่ใส่ตวัเสยีงลงไปเพื่อเน้นอำรมณ์ใหไ้ดเ้ด่นชดัขึน้  
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แบบที ่4 แบบอกัษรทีใ่ชแ้ทนเสยีงสงัเครำะห ์เช่น เสยีงเครื่องจกัร หรอืเสยีงทีเ่กดิจำกอุปกรณ์
เทคโนโลย ี  
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แบบที ่5 แบบอกัษรกระโชกโฮกฮำกทีใ่ชแ้ทนเสยีงกรดีรอ้งของสิง่มชีวีติ หรอืเสยีงของตวัละคร
ที่ค ำรำมในฉำกต่อสู้ ส่วนใหญ่นิยมใช้ในมงังะสยองขวญั และในฉำกมดืมนเพื่อเสรมิควำมน่ำ
กลวัของเหตุกำรณ์ในเนื้อเรือ่ง บำงครัง้กถ็ูกใชร้ว่มกบัฉำกต่อสูท้ีร่นุแรง 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ส่วนที ่2 ขอ้เสนอแนะอื่นๆ  
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
ผูว้จิยัขอขอบพระคุณท่ำนเป็นอย่ำงสงู ในควำมกรณุำทีช่่วยสละเวลำตอบแบบสอบถำมในครัง้นี้ 

----------------------- (จบแบบสอบถำม) ----------------------- 
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แบบสอบถามส าหรบัผูเ้ช่ียวชาญด้านตวัอกัษร หรือผูท้ างานในสายอาชีพท่ีเก่ียวกบั
การต์นูมงังะ 
 เร่ือง: การศึกษาและพฒันารปูแบบอกัษรแสดงเสียงท่ีส่ืออารมณ์ในมงังะส าหรบั
กลุ่มผูอ่้านคนไทย 
วตัถปุระสงคแ์บบสอบถาม 

 กำรศกึษำครัง้นี้มจีุดมุ่งหมำยเพื่อหำรปูแบบของตวัอกัษรไทย ทีส่ำมำรถสื่ออำรมณ์ของ
ตวัละครออกมำไดด้ทีีสุ่ด เพื่อน ำไปใชใ้นกำรออกแบบและพฒันำรปูแบบของตวัอกัษรต่อไป 
 
ค าช้ีแจง 
 แบบสอบถำมฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของปรญิญำนิพนธข์องนิสติระดบัปรญิญำโท หลกัสตูร
ศลิปกรรมศำสตรมหำบณัฑติ สำขำศลิปกรรมวชิำเอกนวตักรรมกำรออกแบบ คณะศลิปกรรม
ศำสตร ์มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ผูว้จิยัขอควำมกรุณำในกำรตอบแบบสอบถำมตำมควำม
คดิเหน็ของท่ำน โดยรำยละเอยีดรปูแบบค ำถำมในกำรสอบถำมมดีงันี้ 
 

ข้อมลูทัว่ไปของผูเ้ช่ียวชาญ 
ชื่อ................................................ นำมสกุล ..........................................  อำย.ุ..................... 
ปี 
ข้อมลูการติดต่อ : 
ทีอ่ยู ่
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
เบอรโ์ทรศพัท ์........................................... E-mail ................................................................. 
ระดบัการศึกษา : ...................................................................................... 
ประสบการณ์การท างาน :  
อำชพี/ต ำแหน่ง.................................................หน่วยงำนทีส่งักดั.......................................... 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน ..................... ปี  
ส่วนที ่1 รปูแบบตวัอกัษรทีท่่ำนเหน็ว่ำเหมำะสมทีสุ่ด ในกำรสื่ออำรมณ์ของตวัละคร และ
สอดคลอ้งกบัช่องค ำพดูของตวัละคร 
ค ำชีแ้จง กรณุำใส่เครือ่งหมำย ลงในช่อง         รปูแบบอกัษรทีท่่ำนเหน็ว่ำเหมำะสมทีสุ่ด 
เพื่อแสดงควำมคดิเหน็ของท่ำนเกี่ยวกบัหวัขอ้ดงัต่อไปนี้ 5 มำกทีสุ่ด 4 มำก 3 ปำนกลำง 2 
น้อย 1 น้อยทีสุ่ด 
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แบบที ่1 แบบอกัษรทีแ่สดงเสยีงทุม้กอ้งรปูแบบอกัษรมลีกัษณะหนำทรงเหลีย่ม ใชเ้พื่อแสดง
เสยีงทีเ่กดิขึน้ในเหตุกำรณ์ตอนนัน้ เช่น เสยีงทีเ่กดิจำกกำรปะทะทำงกำยภำพ หรอื เกดิจำก
กำรปะทะระหว่ำงสองสิง่ทีรุ่นแรง มกันิยมใชใ้นฉำกต่อสู ้เพื่อช่วยขยำยเสยีงเมือ่เกดิกำรปะทะที่
รนุแรงขึน้ โดยทัว่ไป แบ่งเป็น 2 แบบ คอื (1.1) รปูแบบโปรง่ (1.2) และรปูแบบทบึ 

(1.1) รปูแบบโปรง่ แสดงเสยีงดงักอ้งกงัวำน หรอืเสยีงสูง 
 

  
  
    
 
 
 
 
                    
 

 
 
 
(1.2) รปูแบบทบึ แสดงเสยีงดงัทุบ้ หรอืเสยีงต ่ำ 
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แบบที ่2 แบบอกัษรทีแ่สดงเสยีงแหลมบำดห ูส่วนใหญ่นิยมใชแ้ทนเสยีงสงูทีเ่กดิจำกกำรเสยีดสี
ของวตัถุ หรอืเกดิจำกกำรกรดีรอ้งของตวัละคร 
  
            
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
แบบที ่3 แบบอกัษรนุ่มนวล ใชเ้พื่อแสดงอำรมณ์ของตวัละครในเหตุกำรณ์ตอนนัน้ ซึง่ในควำม
เป็นจรงิ เหตุกำรณ์นัน้อำจไม่มเีสยีงใดๆ เลย แต่ใส่ตวัเสยีงลงไปเพื่อเน้นอำรมณ์ใหเ้ด่นชดัขึน้   
หรอืใชแ้สดงอำกปักริยิำของตวัละคร เพื่อเน้นเหตุกำรณ์ทีเ่กดิขึน้ 
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แบบที ่4 แบบอกัษรทีใ่ชแ้ทนเสยีงสงัเครำะห ์เช่น เสยีงเครื่องจกัร หรอืเสยีงทีเ่กดิจำกอุปกรณ์
เทคโนโลย ี

แบบที ่5 แบบอกัษรกระโชกโฮกฮำกทีใ่ชแ้ทนเสยีงกรดีรอ้งของสิง่มชีวีติ หรอืเสยีงของตวัละคร
ที่ค ำรำมในฉำกต่อสู้ ส่วนใหญ่นิยมใช้ในมงังะสยองขวญั และในฉำกมดืมนเพื่อเสรมิควำมน่ำ
กลวัของเหตุกำรณ์ในเนื้อเรือ่ง บำงครัง้กถ็ูกใชร้ว่มกบัฉำกต่อสูท้ีร่นุแรง 
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ส่วนที ่2  ขอ้เสนอแนะอื่นๆ  
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
ผูว้จิยัขอขอบพระคุณท่ำนเป็นอย่ำงสงู ในควำมกรณุำทีช่่วยสละเวลำตอบแบบสอบถำมในครัง้นี้ 

----------------------- (จบแบบสอบถำม) ----------------------- 
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แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจในการใช้งานเวบ็ไซต์ตวัอกัษรส่ืออารมณ์ และตวัอกัษรแสดง
เสียงส าหรบัใช้ท าหนังสือมงังะภาษาไทย 
ค าช้ีแจง 
 แบบสอบถำมฉบบัน้ีเป็นส่วนหนึ่งของปรญิญำนิพนธข์องนิสติระดบัปรญิญำโท หลกัสตูร
ศลิปกรรมศำสตรมหำบณัฑติ สำขำศลิปกรรมวชิำเอกนวตักรรมกำรออกแบบ คณะศลิปกรรม
ศำสตร ์มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ผูว้จิยัขอควำมกรุณำในกำรตอบแบบสอบถำมตำมควำม
คดิเหน็ของท่ำน โดยรำยละเอยีดรปูแบบค ำถำมในกำรสอบถำมมดีงันี้ 
 ส่วนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูเ้ชีย่วชำญ 
 ส่วนที ่2 กำรประเมนิควำมพงึพอใต 
 ส่วนที ่3 ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ 
 
ข้อมลูทัว่ไปของผูเ้ช่ียวชาญ 
ชื่อ...................................................นำมสกุล .......................................... อำย.ุ.................. ปี 
ข้อมลูการติดต่อ : 
ทีอ่ยู ่
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
เบอรโ์ทรศพัท ์........................................ E-mail .................................................................... 
ระดบัการศึกษา : ...................................................................................... 
ประสบการณ์การท างาน :  
อำชพี/ต ำแหน่ง...................................หน่วยงำนทีส่งักดั......................................................... 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน ..................... ปี  
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ส่วนที ่2 กำรประเมนิควำมพงึพอใจ 
ค ำชีแ้จง กรณุำใส่เครือ่งหมำย ลงในช่อง         รปูแบบอกัษรทีท่่ำนเหน็ว่ำเหมำะสมทีสุ่ด 
เพื่อแสดงควำมคดิเหน็ของท่ำนเกี่ยวกบัหวัขอ้ดงัต่อไปนี้ 5 มำกทีสุ่ด 4 มำก 3 ปำนกลำง 2 
น้อย 1 น้อยทีสุ่ด 
 

หวัข้อประเมิน 
ระดบัความพึงพอใจ  

มากท่ีสดุ 
5 

มาก 
4 

กลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยสดุ 
1 

ด้านความสวยงาม      
1. เวบ็ไซตส์วยงำม เรยีบง่ำย และโทนสต่ีำงๆ 
มคีวำมเหมำะสม 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2. กำรวำงต ำแหน่งของส่วนประกอบและเมนู
ต่ำงๆ ของเวบ็ไซตม์คีวำมเหมำะสม 

     

3. ขนำดตวัอกัษร และรปูแบบตวัอกัษรอ่ำนได้
งำ่ยและสวยงำม 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4. กำรใชส้ญัลกัษณ์หรอืรปูภำพในกำรสื่อ
ควำมหมำยมคีวำมเหมำะสม 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ด้านการใช้งาน 

1. เทคนิคกำรใชง้ำนของเวบ็ไซต์มคีวำม
น่ำสนใจ 

     

2. เวบ็ไซตใ์ชง้ำนงำ่ย และสะดวก      
3. เวบ็ไซตม์ปีระโยชน์สำมำรถน ำไปประยกุตใ์ช้
งำนไดอ้ย่ำงเหมำะสม 

     

รวม      
 
ส่วนที ่3 ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................



 

ประวัติผ ู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล ชาคริยา  สวุรรณปริสทุธ์ิ 
วัน เดือน ปี เกิด 9 ธนัวาคม 2534 
สถานที่เกิด โรงพยาบาลมกุดาหาร 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2547   โรงเรียนเซต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์  

พ.ศ. 2552   ปริญญาตรี คณะศลิปกรรมศาสตร์  สาขาทศันศลิปศกึษา
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
พ.ศ. 2558   ปริญญาโท คณะศลิปกรรมศาสตร์ สาขานวตักรรมการ
ออกแบบ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน 444/71 The coast ถนนสขุมุวิท เขตบางนา   
แขวงบางนา จงัหวดักรุงเทพฯ 10260   
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