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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์กลวิธีการสร้ างอารมณ์ ขนั ในการ์ ตนู สามก๊ กฉบับบรรลือสาส์น
ผลการศึกษาสรุ ปได้ ว่าการ์ ตูนสามก๊ กฉบับบันลือสาส์นมีกลวิธีการสร้ างอารมณ์ ขัน 3 วิธี ได้ แก่ กลวิธีการ
สร้ างอารมณ์ขนั ด้ วยเนื ้อหา โดยการนําเรื่ องของสังคมปั จจุบนั แทรกเข้ าไปในเรื่ องสามก๊ ก การเพิ่มตัวละครที่
ไม่ได้ อยู่ในเรื่ องสามก๊ ก การเพิ่มฉากสมัยปั จจุบนั การเบี่ยงเบนพฤติกรรมของตัวละคร และการเพิ่มนํ ้าเสียง
ของผู้เขียนการ์ ตนู นอกจากนี ้ยังมีกลวิธีการสร้ างอารมณ์ ขนั ด้ วยภาษา และด้ วยภาพ ทําให้ การ์ ตนู สามก๊ ก
ฉบับบรรลือสาส์นอุดมไปด้ วยอารมณ์ขนั

ABSTRACT
The objectives of this research are to analyze the ways behind creating a sense of humor
of the Three Kingdoms from its literary versions to the comic book by Bunlue Books. It is found that
the cartoonist employs three approaches to create a sense of humor: introducing current social
issues into the story, introducing new characters which are not found in the original story, adding
modern scenes, changing some characters’ behaviors and adding the cartoonist’s own style of
writing. Moreover, the language and the pictures are also utilized in adding humor.
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คํานํา

สํ า นั ก พิ ม พ์ บ รรลื อ สาส์ น มี ก ารผลิ ต การ์ ตูน ที่ นํ า เสนอเนื อ้ หาของวรรณคดี ไ ทย เช่ น สามก๊ ก
รามเกียรติ์ และมหาภารตะ โดยนําเสนอเป็ นตอนๆ ในหนังสือการ์ ตนู มหาสนุ ก แล้ วภายหลังรวบรวมพิมพ์
เป็ นเล่มในรู ปของการ์ ตูน 4 สี นอกจากนี ย้ ังนํ าการ์ ตูนสามก๊ กฉบับบรรลือสาส์ นไปเผยแพร่ ในรู ปแบบ
การ์ ตนู แอนิเมชัน่ ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ซึง่ ก็ได้ รับรางวัล Best Animation for Television :
Long Form (TV Series) จากการประกวด Thailand Animation & Multimedia 2006 (TAM AWARD)
ดังนัน้ จึงเห็นได้ วา่ การ์ ตนู สามก๊ กฉบับบรรลือสาส์นมีการเผยแพร่ ในรู ปแบบที่หลากหลาย และแพร่ กระจายสู่
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ผู้เสพในวงกว้ าง จึงอาจกล่าวได้ ว่าการ์ ตูนสามก๊ กฉบับนี ้เป็ นวรรณกรรมที่ผลิตขึ ้นในบริ บทของวัฒนธรรม
ประชานิยมที่ผ้ สู ร้ างมีหน้ าที่สร้ างงานให้ ตรงกับพฤติกรรมการบริ โภคและความชอบของผู้เสพ เพื่อให้ สามารถ
“ขาย” งานของตนเองให้ ได้ มากที่สดุ นอกจากนี ้ การ์ ตนู สามก๊ กฉบับบรรลือสาส์นยังเป็ นการ์ ตนู ที่นกั เขียน
ชาวไทยเขียนขึ ้น ไม่ใช่การ์ ตนู ที่แปลมาจากภาษาต่างประเทศ ถ่ายทอดเนื ้อหาเรื่ องสามก๊ กในรู ปแบบคอมิก
สตริ ปที่คอ่ นข้ างสมบูรณ์เกือบตลอดทังเรื
้ ่ อง ไม่ใช่การตัดเฉพาะตอนใดตอนหนึ่งมานําเสนอ และมีจุดเด่นที่
การแทรกอารมณ์ขนั ไว้ ตลอดทังเรื
้ ่ อง
วิธิต อุตสาหจิต กล่าวถึงการ์ ตนู สามก๊ กฉบับบรรลือสาส์นไว้ ในบทบรรณาธิการว่า
หนังสือสามก๊ กนันเด็
้ กอ่านเข้ าใจยาก เพราะไม่ชินกับศัพท์สํานวนจีน เป็ นเหตุให้
หลายคนล้ มเลิกความตัง้ ใจที่ จะอ่านพงศาวดารจี นเรื่ องนี ้ ซึ่งนับเป็ นเรื่ องที่ น่าเสียดาย
อย่างยิ่ ง สํานักพิ มพ์ บรรลือสาส์ นเห็นว่าเรื่ องสามก๊ กเป็ นเรื่ องที่ มีประโยชน์ ควรค่าแก่
การศึกษา
หาความรู้ ดังนันหนั
้ งสือการ์ ตูนสามก๊ กฉบับบรรลือสาส์น โดยหมู นินจา
จึงถือกําเนิดขึ ้นมาเป็ นสามก๊ กในรู ปแบบการ์ ตนู 4 สี สวยงาม อ่านง่าย และแทรกมุกตลก
ในเหตุการณ์ตา่ งๆ โดยมิได้ ทําให้ เสียเนื ้อเรื่ องแต่ประการใด
จากคํากล่าวข้ างต้ น แสดงให้ เห็นว่าการ์ ตนู สามก๊ กฉบับบรรลือสาส์นมีลกั ษณะเด่น 2 ประการ คือ
อ่านง่าย และให้ อารมณ์ ขนั ดังแนวคิดที่ปรากฏอยู่ที่หน้ าปกของหนังสือการ์ ตนู สามก๊ กฉบับนี ้ว่า “อ่านง่าย
ทุกกระบวนยุทธ์ ฮาสุดๆ ทุกเหตุการณ์ ” ผู้วิจยั จึงสนใจว่าผู้เขียนการ์ ตนู สามก๊ กฉบับบรรลือสาส์นมีกลวิธีใน
การดัดแปลงเรื่ องสามก๊ กที่ไม่มีอารมณ์ขนั ให้ เป็ นการ์ ตนู ที่มีความขบขันได้ อย่างไร
งานวิจัยเรื่ องนีจ้ ึงมุ่งศึกษากลวิธีการสร้ างอารมณ์ ขันในการ์ ตูนสามก๊ กฉบับบรรลือสาส์น โดยนํ า
แนวคิดเรื่ องความไม่เข้ ากันมาใช้ ในการวิเคราะห์กลวิธีการสร้ างอารมณ์ขนั ของผู้เขียนการ์ ตนู สามก๊ ก

อุปกรณ์ และวิธีการ
การศึกษากลวิธีการสร้ างอารมณ์ ขันในการ์ ตูนสามก๊ กฉบับบรรลือสาส์ น ผู้วิจัยจะศึกษาวิเคราะห์
การ์ ตนู สามก๊ กฉบับบรรลือสาส์นตังแต่
้ ต้นจนกระทัง่ จบเรื่ อง ซึง่ มีทงหมด
ั้
179 ตอน โดยมีวิธีการดําเนินการ
ดังนี ้
วิธีดาํ เนินการวิจัย
1. รวบรวมข้ อมูล ได้ แก่ การ์ ตนู สามก๊ กฉบับบรรลือสาส์น เอกสารงานวิจยั ที่ศกึ ษาเรื่ องอารมณ์ ขนั
และงานวิจยั ที่ศกึ ษาการ์ ตนู ในแง่มมุ ต่างๆ
2. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอารมณ์ ขัน ได้ แก่ แนวคิดเรื่ องความไม่เข้ ากัน (Incongruity
theory) ของ ฟรานซิส ฮัทชีสนั (Incongruity theory) ซึ่งผู้วิจยั สรุ ปแนวคิดเรื่ องความไม่เข้ ากันที่ก่อให้ เกิด
อารมณ์ขนั ได้ ดงั นี ้
1) ความไม่เข้ ากันเกิดจากการที่สิ่งนันเบี
้ ่ยงเบน หรื อแหวกออกมาจากระบบที่มีความเป็ น
แบบแผน หรื อเกณฑ์ ปกติ หรื อมาตรฐานของความเป็ นปกติที่รับรู้ กันในสังคม ทําให้ เกิดการพลิกความ
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คาดหมาย และผู้ฟัง ผู้อ่าน หรื อผู้ชมมองเห็นลักษณะที่ไม่เข้ ากันอันเกิดจากการเบี่ยงเบนหรื อการแหวก
ออกมาจากกฎเกณฑ์นนั ้ ๆ แล้ วสามารถอธิบายหรื อเชื่อมโยงสิ่งที่ไม่เข้ ากันนันให้
้ เข้ ากันได้
2) ความไม่เข้ ากันจะต้ องอยู่ในกรอบของการเล่น ไม่ใช่เรื่ องจริ งจัง หรื อมีผลกระทบต่อชีวิต
จริ ง และผู้ฟัง ผู้อ่าน หรื อผู้ชมจะต้ องวางตัวเป็ นกลางคือไม่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับประเด็นที่ ถูกนํ ามาสร้ าง
อารมณ์ขนั หรื อเป็ นผู้ที่ตกเป็ นเป้าของอารมณ์ขนั
3. ศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการสร้ างอารมณ์ขนั ของการ์ ตนู สามก๊ กฉบับบรรลือสาส์น โดยอิงแนวคิดและ
ทฤษฎีเกี่ยวกับอารมณ์ขนั ในข้ อที่ 2
4. สรุ ปและรายงานผลการวิจยั

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
เมื่อนําแนวคิดเรื่ องความไม่เข้ ากันที่ผ้ วู ิจยั สรุ ปไว้ ข้างต้ นมาใช้ ในการวิเคราะห์กลวิธีการสร้ างอารมณ์
ขันในการ์ ตนู สามก๊ กฉบับบรรลือสาส์น พบว่าการ์ ตนู สามก๊ กฉบับนีม้ ีกลวิธีการสร้ างอารมณ์ ขัน 3 วิธีหลักๆ
ได้ แก่ กลวิธี การสร้ างอารมณ์ ขันด้ วยเนื อ้ หา กลวิธีการสร้ างอารมณ์ ขันด้ วยภาษา และกลวิธีการสร้ าง
อารมณ์ขนั ด้ วยภาพ กลวิธีการสร้ างอารมณ์ ขนั ทัง้ 3 วิธีนี ้มีพื ้นฐานมาจากแนวคิดเรื่ องความไม่เข้ ากันอันเกิด
จากการดัดแปลงให้ สิ่งนัน้ เบี่ยงเบนออกไปจากกฎเกณฑ์ หรื อมาตรฐานปกติ โดยผู้เขียนการ์ ตนู ได้ ดดั แปลง
เนื ้อหาของวรรณกรรมสามก๊ ก และใช้ ภาษาและภาพที่เบี่ยงเบนหรื อแหวกออกไปจากมาตรฐานปกติที่รับรู้ กนั
ในสังคม ทําให้ เกิดความไม่เข้ ากัน เมื่อผู้อา่ นการ์ ตนู มองเห็นความเบี่ยงเบนของสิ่งที่ไม่เข้ ากัน และสามารถ
เชื่อมโยงสิ่งที่ไม่เข้ ากันนันให้
้ เข้ ากันได้ ก็จะก่อให้ เกิดอารมณ์ขนั
1. กลวิธีการสร้ างอารมณ์ ขันด้ วยเนือ้ หา
กลวิธีการสร้ างอารมณ์ขนั ด้ วยเนื ้อหาเป็ นการสร้ างอารมณ์ขนั ด้ วยการสร้ างความไม่เข้ ากันให้ เกิดขึ ้น
ในเนื ้อหาของเรื่ องสามก๊ ก โดยเนื ้อหาในบทนี ้หมายรวมถึงองค์ประกอบทางด้ านเนื ้อหาทังหมดในการ์
้
ตนู สาม
ก๊ ก ทัง้ เนือ้ เรื่ อง ตัวละคร บทสนทนา และฉาก ผู้วิจัยพบว่าการ์ ตูนสามก๊ กฉบับบรรลือสาส์นมีกลวิธีการ
สร้ างอารมณ์ขนั ด้ วยเนื ้อหา 5 วิธี ได้ แก่ การนําเรื่ องของสังคมปั จจุบนั เข้ าไปแทรกในเรื่ องสามก๊ ก การเพิ่มตัว
ละครที่ ไม่ได้ อยู่ในเรื่ องสามก๊ กเข้ าไปในเรื่ องสามก๊ ก การเบี่ยงเบนพฤติกรรมของตัวละครในเรื่ องสามก๊ ก
การเพิ่มฉากสมัยปั จจุบนั เข้ าไปในเรื่ องสามก๊ ก และการเพิ่มนํ ้าเสียงของผู้เขียนการ์ ตนู เข้ าไปในเรื่ องสามก๊ ก
ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
1.1) การสร้ างอารมณ์ ขันด้ วยการนําเรื่ องของสังคมปั จจุบันแทรกเข้ าไปในเรื่ องสามก๊ ก เช่น
การ์ ตนู สามก๊ กฉบับบรรลือสาส์น ตอนที่ 50 เล่ าปี่ เข้ าพึ่งโจโฉ เตียวหุยไปขโมยม้ าของลิโป้ เล่าปี่
กับ ลิโป้จึงผิดใจกัน ลิโป้ล้ อมเมืองเสียวพ่ายของเล่าปี่ ไว้ ซุนเขียนจึงเสนอให้ เล่าปี่ หนีไปพึ่งโจโฉ เตียวหุย
อาสาตี ฝ่ าวงล้ อ มพาเล่าปี่ หนี ไ ป ผู้เ ขี ย นการ์ ตูน สามก๊ ก ได้ เ พิ่ ม ฉากรถบรรทุก ดิ น ระเบิ ด ที่ ก ดระเบิ ด ด้ วย
โทรศัพท์ หรื อ “คาร์ บอมบ์” โดยให้ เตียวหุยอาสาพาเล่าปี่ ฝ่ าวงล้ อมออกไป เล่าปี่ ก็บอกว่าจะไม่ยอมให้ เตียว
หุยไปเสี่ยงตายอย่างนันเด็
้ ดขาด เตียวหุยจึงว่าไม่เสี่ยงเลย ตนมีวิธีคือแอบเอารถบรรทุกระเบิดไปจอดแล้ วก็
กดโทรศัพท์ จากนันก็
้ ปรากฏภาพมือกําลังกดโทรศัพท์ ให้ รถระเบิด แล้ วสามพี่น้องก็หนีออกไปได้ ฉากที่มี
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รถบรรทุกดินระเบิดนี ้เป็ นการล้ อเลียนเหตุการณ์ ที่เกิดขึ ้นใน
สังคมปั จจุบัน ที่มีการนําคาร์ บอมบ์ มาใช้ ในการก่อการร้ าย
ในภาคใต้ และข่าวการลอบสังหาร พ.ต.ท.ทักษิ ณ ชินวัตร ที่
มี ก ารใช้ ค าร์ บ อมบ์ ใ นการลอบสัง หาร คาร์ บ อมบ์ จึง เป็ น
วิธีการก่อการร้ ายที่ร้ ู จักกันดีในสังคมปั จจุบัน การนํ าเรื่ อง
คาร์ บอมบ์มาแทรกในฉากเรื่ องสามก๊ กทําให้ เกิดความไม่เข้ า
กันระหว่างฉากที่ ควรจะเป็ นกับฉากที่ ผ้ ูเขี ยนเบี่ ยงเบนให้ มี
ความเป็ นปั จจุ บั น และทํ า ให้ ผู้ อ่ า นเกิ ด การพลิ ก ความ
คาดหมาย เพราะผู้อา่ นย่อมไม่คาดคิดว่าในสมัยสามก๊ กจะมีการใช้ คาร์ บอมบ์ส้ รู บกัน ดังภาพ
1.2) การสร้ างอารมณ์ ขั นด้ ว ยการเพิ่ม ตั ว ละครที่ไ ม่ ได้ อยู่ ใ นเรื่ องสามก๊ ก เข้ า ไปในเรื่ อง
สามก๊ ก เช่น
การ์ ตู น สามก๊ กฉบั บ บรรลื อ สาส์ น ตอนที่ 39 เล่ าปี่ รั บ
ตํา แหน่ ง โตเกี๋ ย มเจ้ าเมื อ งชี จิ๋ ว ป่ วยหนัก จึ ง เรี ย กเล่า ปี่ เข้ าพบ โต
เกี๋ยมมอบเมืองชีจิ๋วให้ เล่าปี่ ปกครองแล้ วก็เสียชีวิต ผู้เขียนการ์ ตูนได้
เพิ่มตัวละครนางพยาบาลสาวสวยแต่งชุดพยาบาลสมัยปั จจุบันนํายา
มาให้ โตเกี๋ ย ม พอโตเกี๋ ย มเห็ น นางพยาบาลสาวก็ เกิ ด อาการเลื อ ด
กําเดาไหล ช็อกและถึงแก่ความตาย ดังภาพ
1.3) การสร้ างอารมณ์ ขันด้ วยการเพิ่มฉากสมัยปั จจุบันเข้ าไปในเรื่ องสามก๊ ก เช่น
การ์ ตูนสามก๊ กฉบับบรรลือสาส์น ตอนที่ 75 เล่ าปี่ หา
พั น ธมิ ต ร เล่ า ปี่ อพยพผู้ คนหนี ทั พ ของโจโฉ จู ล่ ง ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายให้ ดแู ลครอบครัวของเล่าปี่ เกิดพลัดหลงกับครอบครัว
ของเล่าปี่ จึงออกตามหา พบนางบี ฮูหยิ นที่ บาดเจ็บอยู่ นางบี
ฮูหยินมอบอาเต๊ าให้ จูล่งแล้ วโจนนํ ้าตาย จูล่งมัดอาเต๊ าไว้ ในเสื ้อ
เกราะแล้ วฝ่ ากองทัพแปดสิบสามหมื่นของโจโฉออกไป โจโฉอยู่
บนยอดเขาเกงสัน เห็ น จู ล่ง มี ฝี มื อ ก็ ถ ามนายทหารว่ าเป็ นใคร
โจหองจึง ขับ ม้ าลงมาจากเนิ น เขา แล้ วร้ องถามจูล่ง ว่ามี ชื่อแซ่
อะไร จูลง่ ตอบ โจหองก็กลับไปบอกโจโฉ ผู้เขียนการ์ ตนู สามก๊ ก
เพิ่ ม ฉากสมัย ปั จ จุ บัน โดยให้ โ จโฉดู ภ าพการสู้ร บของจู ล่ ง ใน
คอมพิวเตอร์ แล้ วก็ให้ นกั ข่าวขับรถยนต์ไปสัมภาษณ์จลู ง่ และมี
กล้ อ งถ่ ายวี ดี โ อด้ ว ย เมื่ อจู ล่ ง แนะนํ าตัวเสร็ จ ก็ ขับ รถกลับ ไป
รายงานโจโฉ ฉากที่ มีการทํ าข่าวการสู้รบของจูล่งนี ท้ ํ าให้ เกิ ด
ความไม่เข้ ากันระหว่างฉากที่ควรจะเป็ นกับฉากที่ผ้ ูเขียนการ์ ตูนเบี่ยงเบนไป และทําให้ ผ้ ูอ่านเกิดการพลิก
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ความคาดหมาย เพราะผู้อา่ นย่อมไม่คาดหวังว่าจะมีวตั ถุสิ่งของที่อยู่ในสมัยปั จจุบนั ปรากฏอยู่ในเรื่ องสามก๊ ก
ดังภาพ
1.4) การสร้ างอารมณ์ ขันด้ วยการเบี่ยงเบนพฤติกรรมของตัวละครในเรื่ องสามก๊ ก เช่น
การ์ ตูนสามก๊ กฉบับบรรลือสาส์น ตอนที่ 63 ซ้ อนแผนจิวยี่ จิวยี่วางอุบายว่าจะยกทัพไปตีเมือง
เสฉวนให้ เล่าปี่ เพื่อจะฉวยโอกาสเข้ าตีเกงจิ๋วโดยที่เล่าปี่ ไม่ร้ ู ตวั ขงเบ้ งรู้ ทนั กลอุบายนี ้จึงลวงให้ จิวยี่ยกทัพมา
จิวยี่ยกทัพมาถึงเมืองเกงจิ๋วเห็นเมืองปิ ดอยู่ก็เรี ยกให้ เปิ ด
ประตูเมือง จูลง่ บอกว่าขงเบ้ งรู้ อบุ ายขอยืมทางเมืองหงีไป
ตีเ มือ งเค้ ก ของจิ วยี่ ดี จึงให้ ต นอยู่ใ นเมือ งนี ้ เล่าปี่ กับเล่า
เจี ้ยงเป็ นพระญาติวงศ์อนั สนิท จะคิดการอันตํ่าช้ ายกไปตี
เมื อ งจกนัน้ หาได้ ไ ม่ หากจิ ว ยี่ จ ะไปตี เ มื อ งจก เล่ า ปี่ ก็
จําต้ องออกป่ าไปอยู่เขา บวชเป็ นฤาษี ชีไพรดีกว่าจะอยู่ให้
คนทัง้ ปวงเย้ ย จิ วยี่ ได้ ฟั ง ก็ทํ าท่ าจะถอยกลับ กองสอด
แนมก็เข้ ามารายงานว่ามีทหารยกมาทัง้ ๔ ด้ าน กวนอูยก
มาทางเมืองกังเหลง เตียวหุยยกมาทางเมืองจีก๋ยุ ฮองตง
ยกมาทางเมื อ งกั ง อั๋น อุ ย เอี๋ ย นยกมาทางเมื อ งอิ เ หลง
เสียงเท้ าม้ าและเสียงโห่ร้องสะเทือนเลื่อนลัน่ ได้ ยินไปไกล
ถึง 100 ลี ้ ไม่ร้ ู ว่ามีจํานวนมากน้ อยเท่าใด จิ วยี่ ตกใจอก
สัน่ แผลเกาทัณฑ์กําเริ บพลัดตกจากหลังม้ า ผู้เขียนการ์ ตนู
สามก๊ กได้ เบี่ยงเบนพฤติกรรมของจิวยี่ตอนที่กองสอดแนมเข้ ามารายงาน โดยให้ ทหารคนหนึ่งขี่ม้าเข้ ามา
อย่างรวดเร็ ว ม้ าหยุดกะทันหัน ทหารผู้นนกระเด็
ั้
นตกจากหลังม้ าแล้ วรายงานว่า “มีกองทัพยกมาทางเมือง
กังเหลง นําทัพโดยกวนอู มุ่งหน้ ามาทางเราขอรับ” จิวยี่ก็ถามว่า “แล้ วมันมาดีหรื อมาร้ าย” ทหารผู้นนไม่
ั้
ทันตอบก็ตาย ทหารอีกคนขี่ม้าเข้ ามาบอกว่า “เตียวหุยนําทัพจากเมือง จีก๋ยุ ห่างจากเราไม่ถึงสามสิบลี ้
แล้ วขอรับ” จิวยี่ก็ถามว่า “แล้ วมันมาดีหรื อมาร้ าย” ทหารผู้นนก็
ั ้ ตวั ขาดตายเสียก่อน ทหารคนที่สามลอยมา
ตกลงข้ างหน้ าจิวยี่ ที่หลังของทหารมีลกู เกาทัณฑ์ปักอยู่หลายลูก รายงานว่า “มีกองทัพมาจากกังอัน๋ นําโดย
แม่ทพั ฮองตงมุง่ หน้ ามาทางเกงจิ๋วขอรับ” พอพูดจบก็ตาย ทหารอีกคนส่งเสียงมา จิวยี่มองหาว่ามาทางไหน
ปรากฏว่าทหารผู้นนขี
ั ้ ่ลกู ปื นใหญ่ลอยมาตกลงแล้ วก็ระเบิด ทหารผู้นนรายงานว่
ั้
า “แม่ทพั อุยเอี๋ยนยกทัพจาก
เมืองอิเหลงมุง่ หน้ ามาทางนี ้แล้ วขอรับ” จิวยี่จงึ แน่ใจและพูดว่า “นี่แสดงว่าไม่ได้ มาดีแน่” นายทหารคนอื่นก็
คิดในใจว่า “ช้ าไปหรื อเปล่าท่าน” เหตุการณ์ในตอนนี ้เป็ นดังภาพ
การ์ ตนู สามก๊ กตอนนี ้เป็ นการเบี่ยงเบนพฤติกรรมของจิวยี่ที่แสดงให้ เห็นว่ามีสติปัญญาตํ่ากว่าที่ควร
จะเป็ น เพราะเพียงแต่ทหารตายคนแรก จิวยี่ก็น่าจะรู้ แล้ วว่าข้ าศึกมาร้ ายไม่ได้ มาดี การเบี่ยงเบนพฤติกรรม
ของ จิวยี่ในตอนนี ้จึงทําให้ เกิดความไม่เข้ ากันระหว่างพฤติกรรมของจิวยี่ที่ควรจะเป็ นกับพฤติกรรมที่ผ้ ูเขียน
การ์ ตนู สามก๊ กเบี่ยงเบนไป และทําให้ เกิดการพลิกความคาดหมายเพราะผู้อ่านย่อมไม่คาดคิดว่าจิวยี่จะไม่ร้ ู
ว่าข้ าศึกมาดีหรื อมาร้ าย เมื่อผู้อา่ นเห็นความไม่เข้ ากันแล้ วสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่ไม่เข้ ากันนันให้
้ เข้ ากันได้ ก็จะ
610

การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ ที่ 9

ทําให้ เกิดอารมณ์ขนั นอกจากนี ้ การเบี่ยงเบนพฤติกรรมของจิวยี่ในตอนนี ้ยังเป็ นการลดความเคร่ งขรึ มจริ งจัง
ของเรื่ อง สามก๊ กให้ น้อยลงอีกด้ วย
1.5) การสร้ างอารมณ์ ขันด้ วยการเพิ่มนํา้ เสียงของผู้เขียนการ์ ตูนเข้ าไปในเรื่ องสามก๊ ก เช่น
การ์ ตูนสามก๊ กฉบับบรรลือสาส์น ตอนที่ 158 ปลดสุ มาอี ้
ขงเบ้ งวางแผนปล่อยข่าวว่าสุมาอี ้คิดกบฏ โจยอยจึงปลดสุมาอี ้ออก
จากราชการ ขงเบ้ ง จัด ทัพ ยกไปตี วุย ก๊ ก จู ล่ ง เห็ น ว่ า ขงเบ้ ง ไม่
มอบหมายหน้ าที่ให้ ตนก็ทกั ท้ วง ขงเบ้ งบอกว่าจูล่งอายุมากแล้ วหาก
ทําศึกพลาดพลังจะทํ
้ าให้ เสียเกียรติความเป็ นวีรบุรุษ ย่อมบั่นทอน
กําลังใจทหาร จูล่งยืนกรานว่าหากขงเบ้ งไม่ยอมให้ เป็ นทัพหน้ าก็
จะขอตายต่อหน้ า ขงเบ้ ง ขงเบ้ งจึงขอให้ มีคนติดตามจูล่งไปด้ วย
เต็งจี๋อาสา ขงเบ้ งจึงให้ คดั ทหารฝี มือดีห้าพันและนายทหารรอง 10 นายไปด้ วย ผู้เขียนได้ เพิ่มนํ ้าเสียงโดยให้
จูลง่ ถามขงเบ้ งว่า “ท่านใช้ เกณฑ์อะไรมาตัดสินผู้อื่นว่าชราแล้ ว” ขงเบ้ งเอากระจกมาส่องหน้ าจูลง่ จูลง่ ตกใจ
ขงเบ้ งจึงบอกว่าความแก่นบั ว่าเป็ นกาลกิณีของชีวิตแต่จูล่งต้ องอยู่กบั มันให้ ได้ จูล่งหยิบหนังสือการ์ ตนู สาม
ก๊ กขึ ้นมาดูแล้ วบอกว่า “ไม่ใช่ข้ารับไม่ได้ แต่เมื่อตอนที่แล้ วข้ ายังไม่แก่อย่างนี ้เลย” แล้ วก็มีภาพและนํ ้าเสียง
ของผู้เขียนการ์ ตนู ที่บอกว่า “ความผิดข้ าน้ อยเอง โหสิ...โหสิ” การเพิ่มนํา้ เสียงของผู้เขียนการ์ ตนู ในตอนนี ้
เป็ นดังภาพ
2. กลวิธีการสร้ างอารมณ์ ขันด้ วยภาษา
การ์ ตนู สามก๊ กฉบับบรรลือสาส์นก็มีการสร้ างอารมณ์ ขนั ด้ วยภาษา โดยการใช้ ภาษาที่เบี่ยงเบนไป
จากมาตรฐานปกติ หรื อผิดไปจากความหมายเดิม ในลักษณะของการเล่นกับการตีความหมายของคําและ
สํานวน และการใช้ ภาษาต่างยุคสมัยในคําพูดของตัวละคร ดังนี ้
2.1) การสร้ างอารมณ์ ขันด้ วยการเล่ นกับการตีความหมายของคําและสํานวน เช่น
การ์ ตนู สามก๊ กฉบับบรรลือสาส์น ตอนที่ 168 สุ มาอีห้ ลงกล หลังจากที่ม้าเจ๊ กพ่ายแพ้ ทําให้ เสีย
เกเต๋งชัยภูมิสําคัญ ขงเบ้ งก็สงั่ การเตรี ยมถอยทัพ สุมา
อี ย้ กทัพ มาใกล้ ถึง เมื อ งเสเสี ย เหล่ าขุ น นางต่ า งวิ ต ก
กังวลเพราะในเมืองเสเสียนัน้ ไม่มีนายทหาร มีแต่ขุน
นางฝ่ ายบุ๋น ขงเบ้ งจึงให้ รือ้ ธงที่ปักไว้ บนกําแพงเมือง
ลง เปิ ดประตูเมืองให้ หมด ให้ ทหารแต่งตัวปลอมเป็ น
ชาวบ้ านทําการปั ดกวาดทางประตูเมืองด้ านละ 20 คน
และห้ ามส่งเสียงเอะอะโวยวาย สุมาอี ้เห็นราษฎรใน
เมืองทําตัวตามปกติ ขงเบ้ งดีดพิณอยู่บนกําแพงเมือง
มี เ ด็ก น้ อ ยผู้ห นึ่ง ถื อ กระบี่ วิ เศษอยู่ ข้ างซ้ าย และเด็ ก
น้ อยอีกคนหนึ่งถือเครื่ องหมายอาญาสิทธิ์อยู่ข้างขวา สุมาอี ้เห็นดังนี ้ก็นึกฉงน คิดว่าขงเบ้ งต้ องซุ่มทหารไว้
มากมาย จึงสัง่ ให้ ทพั หลังเคลื่อนขึน้ เป็ นทัพหน้ า ทัพหน้ ายกกลับไปเป็ นทัพหลัง เคลื่อนทัพถอยไปทางเขา
611

การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ ที่ 9

ด้ านเหนือ ผู้เขียนการ์ ตนู ได้ สร้ างอารมณ์ขนั ในตอนที่ขงเบ้ งดีดพิณอยู่ สุมาอี ้มัวแต่ชื่นชมเสียงพิณของขงเบ้ ง
ขงเบ้ งจึงคิดในใจว่า “เพลงจะจบอยู่แล้ วยังจะทําเฉยอยู่อีก” แล้ วสุมาอี ้ก็สงั่ ให้ ถอนทัพ แต่ยงั ไม่ทนั ที่จะถอน
ทัพออกไป ขงเบ้ งก็เล่นพิณจบเพลงแล้ ว ขงเบ้ งจึงบอกเด็กรับใช้ วา่ “ส่งไม้ เด็ดมา” เด็กรับใช้ ก็ส่งซอให้ ขง
เบ้ ง ขงเบ้ งสีซอ บุตรของสุมาอี ้ก็รีบบอกว่า”มันเปลี่ยนเป็ นซอแล้ ว ท่านพ่ออย่าฟั ง” แต่ก็ไม่ทนั การ เพราะ
การ์ ตนู ก็ปรากฏภาพสุมาอี ้มีเขาอยู่บนศีรษะ ที่จมูกมีห่วงไว้ ผกู เชือก ซึง่ เป็ นการเล่นกับการตีความหมายของ
สํานวน “สีซอให้ ควายฟั ง” ดังภาพ
2.2) การสร้ างอารมณ์ ขันด้ วยการใช้ ภาษาต่ างยุคสมัยในคําพูดของตัวละคร เช่น
การ์ ตนู สามก๊ กฉบับบรรลือสาส์น ตอนที่ 27 ศึกชิงนาง อ้ องอุ้นวางแผนให้ ลิโป้ฆ่าตัง๋ โต๊ ะ ด้ วยการ
ยกนางเตียวเสี ้ยนให้ ลิโป้ แล้ วก็ยกนางเตียวเสี ้ยนให้ แก่ตงั๋ โต๊ ะอีก เมื่อลิโป้มารับนางเตียนเสี ้ยนจึงหลอกลิโป้
ว่าตัง๋ โต๊ ะมาขอดูตวั นางเตียวเสี ้ยนและรับตัวนางไปแต่งงานกับลิโป้แล้ ว รุ่ งขึ ้นลิโป้จึงมาที่ทําเนียบสมุหนายก
สอบถามสาวใช้ ก็ร้ ู วา่ ตัง๋ โต๊ ะนําเตียวเสี ้ยนมาเป็ นภรรยาน้ อย ลิโป้มาลอบมอง นางเตียวเสี ้ยนจึงแสร้ งทําท่า
ว่ามีความทุกข์ แสนสาหัส ตัง๋ โต๊ ะเห็นลิโป้หลุกหลิกผิ ดสังเกตก็ให้ ลิโป้กลับไป ผู้เขียนการ์ ตูนได้ เพิ่มบท
สนทนาของ ลิโป้และนางเตียวเสี ้ยน ดังนี ้
ลิโป้ (กลายร่ างเป็ นสไปเดอร์ แมนและร้ องเพลง): พี่อยากเป็ นสไปเดอร์ แมน
นางเตียวเสี ้ยน (ร้ องเพลง)
: ฝั นดีๆ หรื อฝั นร้ าย เมื่อคืนฝั นไปได้ เป็ นสะใภ้ นายก
ลิโป้ตกลงในบ่อนํ ้า
นางเตียวเสี ้ยน
: ท่านแม่ทพั ฮือ... ฮือ... (แสร้ งร้ องไห้ )
ลิโป้
: หยุด! อย่ามาทําเป็ นสนิมสร้ อย เมื่อสักครู่ ข้าเห็นเจ้ าร้ องเพลงอยู่
นางเตียวเสี ้ยน
: ท่านแม่ทพั อย่าได้ เข้ าใจผิด เมื่อสักครู่ ข้าเปิ ดลูกทุ่งเอฟเอ็มต่างหาก
3. กลวิธีการสร้ างอารมณ์ ขันด้ วยภาพ
การ์ ตูนสามก๊ กฉบับบรรลือสาส์นนําเสนอวรรณกรรมสามก๊ กในรู ปแบบคอมิกสตริ ปซึ่งดําเนินเรื่ อง
ด้ วยภาพเป็ นหลัก เมื่อผู้วิจยั ได้ วิเคราะห์กลวิธีการสร้ างอารมณ์ขนั ด้ วยการดัดแปลงองค์ประกอบต่างๆ ได้ แก่
เนื ้อหา ตัวละคร บทสนทนา และฉาก อันเป็ นองค์ประกอบของวรรณกรรมแล้ ว จึงต้ องวิเคราะห์กลวิธีการ
สร้ างอารมณ์ ขันด้ วยภาพอันเป็ นองค์ประกอบสําคัญของการ์ ตูนด้ วย ซึ่งผู้วิจัยพบว่าการ์ ตูนสามก๊ กฉบับ
บรรลือสาส์นมีกลวิธีการสร้ างอารมณ์ขนั ด้ วยภาพ โดยการสร้ างภาพที่ขดั แย้ งกับคําบรรยาย ซึง่ เป็ นการสร้ าง
อารมณ์ขนั ด้ วยการดัดแปลงให้ ภาพและคําบรรยายภาพมีลกั ษณะขัดแย้ ง หรื อตรงกันข้ าม แต่ความขัดแย้ ง
เช่นนี ้ปรากฏไม่มากนัก ความขัดแย้ งของภาพและคําบรรยายทําให้ เกิดความไม่เข้ ากันระหว่างภาพที่ผ้ เู ขียน
การ์ ตนู วาดกับคําบรรยายภาพนัน้ ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
การ์ ตนู สามก๊ กฉบับบรรลือสาส์น ตอนที่ 1 โจรโพกผ้ าเหลือง เตียวก๊ กสอบชิงตําแหน่งขุนนางตรี
ไม่ได้ จึงขึน้ ไปเสาะหาตัวยาบําบัดโรคบนภูเขา พบผู้เฒ่าคนหนึ่งดวงตาแจ่มใส ใบหน้ าอ่อน ถือไม้ เท้ าทํา
ด้ วยกิ่งหลิว ผู้เฒ่ามอบทิพยคัมภีร์สามฉบับเรี ยกว่า ไทแผงยาวสุด แปลว่า หลักวิธีสนั ติสขุ เพื่อไปช่วยทํานุ
บํารุ งคนทัง้ ปวง ผู้เขียนการ์ ตูนสามก๊ กได้ บรรยายความในตอนนี ไ้ ว้ ว่า “พอได้ คมั ภีร์วิเศษมา เตียวก๊ กก็
หมกมุน่ อ่านทังวั
้ นทังคื
้ น จนถึงขนาดเรี ยกลมเรี ยกฝนได้ ” แต่ภาพที่ผ้ เู ขียนการ์ ตนู วาดกลับเป็ นภาพเตียวก๊ ก
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กําลังอ่านหนังสือ PLAY BOY และ
ห้ องที่ เ ตี ย วก๊ กอยู่ นั น้ ก็ มี รู ป ผู้ หญิ ง
เปลือยอยู่หลายรู ป ส่วนลมและฝนที่
เตียวก๊ กเรี ยกมาได้ ก็เป็ นการโทรศัพท์
เรี ยกน้ องแอร์ กบั น้ องฝนแทน ดังภาพ

สรุ ป

จากการศึกษากลวิธีการสร้ างอารมณ์ ขันในการ์ ตูนสามก๊ กฉบับบรรลือสาส์ น ผู้วิจัยพบว่าผู้เขียน
การ์ ตูนใช้ กลวิธีการสร้ างอารมณ์ ขัน 3 กลวิธี ได้ แก่ กลวิธีการสร้ างอารมณ์ ขันด้ วยเนื ้อหา กลวิธีการสร้ าง
อารมณ์ขนั ด้ วยภาษา และกลวิธีการสร้ างอารมณ์ขนั ด้ วยภาพ
กลวิธีการสร้ างอารมณ์ขนั ด้ วยเนื ้อหา ประกอบด้ วย การสร้ างอารมณ์ ขนั ด้ วยการนําเรื่ องของสังคม
ปั จจุบนั แทรกเข้ าไปในเรื่ องสามก๊ ก การสร้ างอารมณ์ ขนั ด้ วยการเพิ่มตัวละครที่ไม่ได้ อยู่ในเรื่ องสามก๊ กเข้ าไป
ในเรื่ องสามก๊ ก การสร้ างอารมณ์ขนั ด้ วยการเพิ่มฉากสมัยปั จจุบนั เข้ าไปในเรื่ องสามก๊ ก การสร้ างอารมณ์ ขนั
ด้ วยการเบี่ยงเบนพฤติกรรมของตัวละครในเรื่ องสามก๊ ก และการสร้ างอารมณ์ ขนั ด้ วยการเพิ่มนํ ้าเสียงของ
ผู้เขียนการ์ ตนู เข้ าไปในเรื่ องสามก๊ ก
กลวิ ธี ก ารสร้ างอารมณ์ ขัน ด้ ว ยภาษา ประกอบด้ วย การสร้ างอารมณ์ ขัน ด้ ว ยการเล่ น กับ การ
ตีความหมายของคําและสํานวน และการสร้ างอารมณ์ขนั ด้ วยการใช้ ภาษาต่างยุคสมัยในคําพูดของตัวละคร
ส่วนกลวิธีการสร้ างอารมณ์ขนั ด้ วยภาพนัน้ เป็ นการสร้ างอารมณ์ขนั ด้ วยการสร้ างภาพที่มีความขัดแย้ งกับคํา
บรรยาย
กลวิธีการสร้ างอารมณ์ ขนั ทัง้ ๓ วิธีเกิดจากการที่ผ้ ูเขียนการ์ ตนู ดัดแปลงเนื ้อหาของวรรณกรรมสาม
ก๊ ก รวมทังภาษาและภาพการ์
้
ตนู ให้ “เบี่ยงเบน” หรื อ “แหวก” ไปจากสิ่งที่เป็ นมาตรฐานปกติ หรื อสิ่งที่ควร
จะเป็ น ความเบี่ ย งเบนนี เ้ องที่ ทํ าให้ เ กิ ด ความไม่เ ข้ ากัน ซึ่ง เมื่ อผู้ อ่านมองเห็ น ความไม่เ ข้ า กัน หรื อการ
เบี่ยงเบน แล้ วสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่ไม่เข้ ากันนันให้
้ เข้ ากันได้ ก็จะทําให้ เกิดอารมณ์ ขันขึ ้น แต่การดัดแปลง
เนื ้อหาของวรรณกรรมสามก๊ ก รวมทังภาษาและภาพของการ์
้
ตูนนันเป็
้ นไปในลักษณะของการ “เล่น” และ
อยู่ในกรอบการเล่น (Playful Frame) ผู้อ่านจึงไม่เห็นว่าเป็ นเรื่ องจริ งจัง และเข้ าใจว่าเป็ นเพียงมุกตลกที่
ผู้เขียนการ์ ตนู แทรกเข้ ามาในเรื่ องเพื่อให้ เกิดอารมณ์ ขนั เท่านัน้ ดังนัน้ การสร้ างอารมณ์ ขนั ด้ วยเนื ้อหา การ
สร้ างอารมณ์ขนั ด้ วยภาษา และภาพของการ์ ตนู สามก๊ กฉบับบรรลือสาส์น จึงไม่ทําให้ เกิดการเข้ าใจผิด หรื อ
ทําให้ เนื ้อหาผิดเพี ้ยนไป
การสร้ างอารมณ์ขนั ในการ์ ตนู สามก๊ กฉบับบรรลือสาส์นส่วนใหญ่เป็ นการนําสิ่งที่อยู่ในสมัยปั จจุบนั
เข้ าไปไว้ เรื่ องสามก๊ ก มีการล้ อเลียนบุคคลและสังคมปั จจุบนั การใช้ ภาษาสมัยปั จจุบนั รวมทังมี
้ การแสดง
ทัศนะหรื อแสดงการมีส่วนร่ วมของผู้เขียนการ์ ตนู การสร้ างอารมณ์ ขันด้ วยกลวิธีต่างๆ ที่ผ้ ูเขียนการ์ ตูนสาม
ก๊ กนํามาใช้ ทําให้ การ์ ตนู สามก๊ กฉบับบรรลือสาส์นซึง่ เป็ นการ์ ตนู ที่อา่ นง่าย มีอารมณ์ขนั
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