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บทคัดยอ
การวิ จัยครั้ งนี้มีวั ตถุประสงค เพื่อศึ กษาวิเคราะหความหมายนัยแฝงของบทสนทนาใน
การตูน บลอนดี้และแดกวูด โดยใชหลักการสนทนาที่เรียกวา “หลักความรวมมือ” ของ พอล ไกรซ
นักภาษาศาสตรชาวอังกฤษ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเงื่อนไขของ “การกลาวขอความที่ใหความหมาย
นัยแอบแฝงนอกเหนือจากความหมายที่แทจริงและความหมายทางโครงสรางไวยากรณ” เพื่อให
ผูอานเขาใจความหมายของขอความและการสนทนาของตัวละครในการตูน การเก็บขอมูลไดจาก
บทสนทนาในการตูน บลอนดี้และแดกวูด ของหนังสือพิมพบางกอกโพสต ประจําป 2551 จํานวน
18 ตัวอยาง ในบทสนทนาแตละเรื่องผูวิจัยไดมีการตีความขอความในสวนของความหมายที่แทจริง
และความหมายนัยแฝง และวิเคราะหบทสนทนาโดยใชทฤษฎีที่กลาวดังขางตน
จากการศึกษาวิเคราะหการสนทนาของตัวละครในการตูนพบวาตัวการตูนไดกลาวขอความ
ที่กํากวม ไมชัดเจนจํานวน 1 ขอความ ขอความที่ใหความหมายนัยแฝงจํานวน 35 ขอความ
นอกเหนือจากนี้แลวยังมีบทสนทนาระหวางตัวละครในการตูนที่ใหความหมายนัยแฝงนอกเหนือ
จากความหมายทางโครงสรางไวยากรณทั้ง 4 ประเภทตามหลักทฤษฎีของ พอล ไกรซ รวมทั้งหมด
25 บทสนทนา ไดแก การกลาวขอความที่ใหความหมายนัยแฝงทางปริมาณ คือ การกลาวขอความที่
มีเนื้อหามากหรือนอยเกินกวาเจตนาของผูพูด ซึ่งพบใน 10 บทสนทนา, การกลาวขอความที่ให
ความหมายนัยแฝงทางความสัมพันธ คือ การกลาวขอความที่ไมสอดคลองกับเจตนาหรือหัวขอการ
สนทนาในขณะนั้น ซึ่งพบไดใน 8 บทสนทนา, การกลาวขอความที่ใหความหมายนัยแฝงทาง
คุณลักษณะ คือ การกลาวขอความที่ไมชัดเจนคลุมเครือ ยืดเยื้อ และไมมีการลําดับขอความกอนหลัง
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ซึ่งพบไดใน 5 บทสนทนา และ การกลาวขอความที่ใหความหมายนัยแฝงทางคุณภาพ คือ การ
กลาวขอความที่ไมจริงและขาดซึ่งความชัดเจนในการสนทนา ซึ่งพบไดใน 2 บทสนทนา
ผูวิจัยยังพบวา ตัวการตูนไดกลาวขอความที่มีความหมายนัยแฝงนอกเหนือจากความหมาย
ทางโครงสรางไวยากรณทั้ง 4 ประเภทในบทสนทนา โดยมีสาเหตุมาจาก 16 หนาที่ ซึ่งไดแก หนาที่
เพื่อแสดงความไมพึงพอใจ หนาที่เพื่อเสียดสี หนาที่เพื่อแสดงอาการหงุดหงิดรําคาญ หนาที่เพื่อ
ประชดประชั น หน าที่เ พื่อแสดงอาการไมสามารถหยุด สิ่งที่กระทํ าได หนาที่เ พื่อแสดงอาการ
กาวราว หนาที่เพื่อแสดงความไมสุภาพและไมสนใจตอผูฟง หนาที่เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแยง
หนาที่เพื่อคุยโมโออวด หนาที่เพื่อแสดงความไมชัดเจนในสิ่งที่พูด หนาที่เพื่อแสดงความไมสนใจ
ตอผูฟง หนาที่เพื่อยีนยันในขอความที่พูด หนาที่เพื่ออธิบายลักษณะนิสัยของบุคคล หนาที่เพื่อ
แสดงอาการรูทันคูสนทนา และการใชคําอุปมา
การวิเคราะหความหมายนัยแฝงนอกเหนือจากความหมายทางโครงสรางไวยากรณที่พบใน
บทสนทนาของการตูนบลอนดี้และแดกวูด ไมเพียงแตสามารถชวยใหผูอานเขาใจความหมายนัย
แฝงนอกเหนือจากความหมายทางโครงสรางไวยากรณแลว ยังสามารถใชเปนเครื่องมือในการสราง
ความตลกขบขันในการอานการตูนอีกดวย นอกจากนี้แลว จะสังเกตไดวาขอความที่มีความตลกใน
การตูนสวนมากจะมีความหมายนัยแฝงแทรกอยู และ มักจะละเมิดกฎ “หลักความรวมมือ”อยูเสมอ
เพื่อใหเกิดความตลกในการอ านการตูน ดังนั้ นการวิเคราะหความหมายนัยแฝงนอกเหนือจาก
ความหมายทางโครงสรางไวยากรณที่พบในบทสนทนาของการตูนบลอนดี้และแดกวูด มีบทบาท
สําคัญที่ทําใหผูอานการตูนเขาใจ และไดรับอรรถรสในการอานการตูนมากยิ่งขึ้น
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ABSTRACT

The purpose of this study was to interpret and analyze the characters’
utterances of the “Blondie and Dagwood” comic strips in terms of conversational
implicature by using Grice’s theory of flouting maxims, a basic aspect of implicit
meaning as it occurs in comic strips.

The main objective was to enhance the

understanding and appreciation of comic strips among readers. The data for this
qualitative study comes from eighteen dialogues from the “Blondie and Dagwood”
comic strips randomly selected from The Bangkok Post 2008, comic series. The
expressions in each dialogue were interpreted in terms of literal and implicit meaning.
Additionally, the conversation among the characters was analyzed by using a
principle of conversation, the “Cooperative Principle” of the British linguist H.P.
Grice, especially in terms of “flouting maxims”.

Based on a functional framework, the findings illustrate how the characters in
selected comic strips contribute conversational implicature and flout all four maxims,
or rules, in Grice’s theory. The result of the analysis showed that among eighteen
selected scripts of the “Blondie and Dagwood” comic strips, it was considered that
there is only one ambiguous word, 35 contributions of conversational implicature and
25 contributions which flout Gricean maxims. The maxim of quantity is flouted the
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most, with ten contributions, followed by eight contributions which flout the maxim
of relation, five which flout the maxim of manner, and two contributions which flout
the maxim of quality.

The researcher has also found that the characters in comic strips show the
various functions of dissatisfaction, sarcasm, frustration, irony, irresistibility,
aggressiveness, impoliteness and ignorance, avoiding a conflict, bragging, ambiguity,
paying no attention to something, confirmation, describing a person’s characteristics,
sensing someone else’s trick or scheme, and using metaphorical speech.

Analysis of conversational implicature and flouting maxims in eighteen
selected comic strips can help determine not only the implicit meaning beyond the
grammatical structure of sentences but can also be used as tools to create humor in
comics. It also reveals that puns or punch lines in comic strips are created by using
conversational implicature and often flouts the maxims in order to contribute to the
humor and emotion. Therefore, conversational implicature and flouting the maxims
play an important role in making the reader understand and appreciate the humor in
comics.

