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บทคัดย่อ 

งานวิจยันีมี้จุดมุ่งหมายเพ่ือวิเคราะห์กลวิธีการสร้างอารมณ์ขนัในการ์ตนูสามก๊กฉบบับรรลือสาส์น     

ผลการศึกษาสรุปได้ว่าการ์ตูนสามก๊กฉบับบันลือสาส์นมีกลวิธีการสร้างอารมณ์ขัน 3 วิธี ได้แก่  กลวิธีการ

สร้างอารมณ์ขนัด้วยเนือ้หา  โดยการนําเร่ืองของสงัคมปัจจบุนัแทรกเข้าไปในเร่ืองสามก๊ก  การเพ่ิมตวัละครท่ี

ไมไ่ด้อยู่ในเร่ืองสามก๊ก  การเพ่ิมฉากสมยัปัจจบุนั  การเบ่ียงเบนพฤติกรรมของตวัละคร  และการเพ่ิมนํา้เสียง

ของผู้ เขียนการ์ตนู  นอกจากนีย้งัมีกลวิธีการสร้างอารมณ์ขนัด้วยภาษา  และด้วยภาพ  ทําให้การ์ตนูสามก๊ก

ฉบบับรรลือสาส์นอดุมไปด้วยอารมณ์ขนั     

 

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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คาํนํา 

สํานักพิมพ์บรรลือสาส์นมีการผลิตการ์ตูนท่ีนําเสนอเนือ้หาของวรรณคดีไทย  เช่น  สามก๊ก  

รามเกียรต์ิ  และมหาภารตะ  โดยนําเสนอเป็นตอนๆ  ในหนงัสือการ์ตนูมหาสนุก  แล้วภายหลงัรวบรวมพิมพ์

เป็นเล่มในรูปของการ์ตูน 4 สี นอกจากนีย้ังนําการ์ตูนสามก๊กฉบับบรรลือสาส์นไปเผยแพร่ในรูปแบบ

การ์ตนูแอนิเมชัน่ทางสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7  ซึง่ก็ได้รับรางวลั Best Animation for Television : 

Long Form (TV Series)  จากการประกวด Thailand Animation & Multimedia 2006 (TAM AWARD) 

ดงันัน้ จงึเห็นได้วา่การ์ตนูสามก๊กฉบบับรรลือสาส์นมีการเผยแพร่ในรูปแบบท่ีหลากหลาย  และแพร่กระจายสู่

                                                           
1 กองวิชาอกัษรศาสตร์ สว่นการศกึษา โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า นครนายก 26001 
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ผู้ เสพในวงกว้าง  จึงอาจกล่าวได้ว่าการ์ตูนสามก๊กฉบบันีเ้ป็นวรรณกรรมท่ีผลิตขึน้ในบริบทของวฒันธรรม

ประชานิยมท่ีผู้สร้างมีหน้าท่ีสร้างงานให้ตรงกบัพฤติกรรมการบริโภคและความชอบของผู้ เสพ  เพ่ือให้สามารถ 

“ขาย” งานของตนเองให้ได้มากท่ีสดุ  นอกจากนี ้การ์ตนู  สามก๊กฉบบับรรลือสาส์นยงัเป็นการ์ตนูท่ีนกัเขียน

ชาวไทยเขียนขึน้  ไมใ่ช่การ์ตนูท่ีแปลมาจากภาษาต่างประเทศ  ถ่ายทอดเนือ้หาเร่ืองสามก๊กในรูปแบบคอมิก

สตริปท่ีคอ่นข้างสมบรูณ์เกือบตลอดทัง้เร่ือง  ไม่ใช่การตดัเฉพาะตอนใดตอนหนึ่งมานําเสนอ  และมีจุดเด่นท่ี

การแทรกอารมณ์ขนัไว้ตลอดทัง้เร่ือง 

 วิธิต อตุสาหจิต  กลา่วถงึการ์ตนูสามก๊กฉบบับรรลือสาส์นไว้ในบทบรรณาธิการวา่   

 หนงัสือสามก๊กนัน้เดก็อา่นเข้าใจยาก เพราะไม่ชินกบัศพัท์สํานวนจีน  เป็นเหตใุห้

หลายคนล้มเลิกความตัง้ใจท่ีจะอ่านพงศาวดารจีนเร่ืองนี ้ ซึ่งนับเป็นเร่ืองท่ีน่าเสียดาย

อย่างย่ิง  สํานักพิมพ์บรรลือสาส์นเห็นว่าเร่ืองสามก๊กเป็นเร่ืองท่ีมีประโยชน์  ควรค่าแก่

การศกึษา         หาความรู้ ดงันัน้หนงัสือการ์ตูนสามก๊กฉบบับรรลือสาส์น โดยหมู นินจา  

จงึถือกําเนิดขึน้มาเป็นสามก๊กในรูปแบบการ์ตนู 4 สี  สวยงาม  อ่านง่าย และแทรกมกุตลก

ในเหตกุารณ์ตา่งๆ โดยมิได้ทําให้เสียเนือ้เร่ืองแตป่ระการใด  

 จากคํากล่าวข้างต้น  แสดงให้เห็นว่าการ์ตนูสามก๊กฉบบับรรลือสาส์นมีลกัษณะเด่น 2 ประการ คือ  

อ่านง่าย  และให้อารมณ์ขนั  ดงัแนวคิดท่ีปรากฏอยู่ท่ีหน้าปกของหนงัสือการ์ตนูสามก๊กฉบบันีว้่า  “อ่านง่าย

ทกุกระบวนยทุธ์  ฮาสดุๆ ทกุเหตกุารณ์”  ผู้ วิจยัจึงสนใจว่าผู้ เขียนการ์ตนูสามก๊กฉบบับรรลือสาส์นมีกลวิธีใน

การดดัแปลงเร่ืองสามก๊กท่ีไมมี่อารมณ์ขนัให้เป็นการ์ตนูท่ีมีความขบขนัได้อย่างไร 

งานวิจัยเร่ืองนีจ้ึงมุ่งศึกษากลวิธีการสร้างอารมณ์ขันในการ์ตูนสามก๊กฉบับบรรลือสาส์น  โดยนํา

แนวคิดเร่ืองความไมเ่ข้ากนัมาใช้ในการวิเคราะห์กลวิธีการสร้างอารมณ์ขนัของผู้ เขียนการ์ตนูสามก๊ก 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

 การศึกษากลวิธีการสร้างอารมณ์ขันในการ์ตูนสามก๊กฉบับบรรลือสาส์น ผู้ วิจัยจะศึกษาวิเคราะห์

การ์ตนูสามก๊กฉบบับรรลือสาส์นตัง้แต่ต้นจนกระทัง่จบเร่ือง  ซึง่มีทัง้หมด 179 ตอน  โดยมีวิธีการดําเนินการ

ดงันี ้

วิธีดาํเนินการวิจัย 

 1. รวบรวมข้อมลู  ได้แก่  การ์ตนูสามก๊กฉบบับรรลือสาส์น  เอกสารงานวิจยัท่ีศกึษาเร่ืองอารมณ์ขนั  

และงานวิจยัท่ีศกึษาการ์ตนูในแง่มมุตา่งๆ  

 2. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับอารมณ์ขัน ได้แก่  แนวคิดเร่ืองความไม่เข้ากัน (Incongruity 

theory) ของ ฟรานซิส ฮัทชีสนั (Incongruity theory)  ซึ่งผู้ วิจยัสรุปแนวคิดเร่ืองความไม่เข้ากันท่ีก่อให้เกิด

อารมณ์ขนัได้ดงันี ้

  1) ความไม่เข้ากนัเกิดจากการท่ีสิ่งนัน้เบ่ียงเบน  หรือแหวกออกมาจากระบบท่ีมีความเป็น

แบบแผน  หรือเกณฑ์ปกติ  หรือมาตรฐานของความเป็นปกติท่ีรับรู้กันในสงัคม  ทําให้เกิดการพลิกความ
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คาดหมาย  และผู้ ฟัง  ผู้อ่าน  หรือผู้ชมมองเห็นลกัษณะท่ีไม่เข้ากันอนัเกิดจากการเบ่ียงเบนหรือการแหวก

ออกมาจากกฎเกณฑ์นัน้ ๆ  แล้วสามารถอธิบายหรือเช่ือมโยงสิ่งท่ีไมเ่ข้ากนันัน้ให้เข้ากนัได้ 

  2) ความไมเ่ข้ากนัจะต้องอยู่ในกรอบของการเลน่  ไมใ่ช่เร่ืองจริงจงั  หรือมีผลกระทบตอ่ชีวิต

จริง  และผู้ ฟัง  ผู้ อ่าน  หรือผู้ ชมจะต้องวางตัวเป็นกลางคือไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับประเด็นท่ีถูกนํามาสร้าง

อารมณ์ขนัหรือเป็นผู้ ท่ีตกเป็นเป้าของอารมณ์ขนั   

3. ศกึษาวิเคราะห์กลวิธีการสร้างอารมณ์ขนัของการ์ตนูสามก๊กฉบบับรรลือสาส์น โดยอิงแนวคิดและ

ทฤษฎีเก่ียวกบัอารมณ์ขนัในข้อท่ี 2 

 4. สรุปและรายงานผลการวิจยั 

 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

เม่ือนําแนวคิดเร่ืองความไมเ่ข้ากนัท่ีผู้ วิจยัสรุปไว้ข้างต้นมาใช้ในการวิเคราะห์กลวิธีการสร้างอารมณ์

ขนัในการ์ตนูสามก๊กฉบับบรรลือสาส์น  พบว่าการ์ตนูสามก๊กฉบบันีมี้กลวิธีการสร้างอารมณ์ขัน 3 วิธีหลกัๆ 

ได้แก่  กลวิธีการสร้างอารมณ์ขันด้วยเนือ้หา  กลวิธีการสร้างอารมณ์ขันด้วยภาษา  และกลวิธีการสร้าง

อารมณ์ขนัด้วยภาพ  กลวิธีการสร้างอารมณ์ขนัทัง้ 3 วิธีนีมี้พืน้ฐานมาจากแนวคิดเร่ืองความไม่เข้ากนัอนัเกิด

จากการดดัแปลงให้สิ่งนัน้เบ่ียงเบนออกไปจากกฎเกณฑ์หรือมาตรฐานปกติ  โดยผู้ เขียนการ์ตนูได้ดดัแปลง

เนือ้หาของวรรณกรรมสามก๊ก และใช้ภาษาและภาพท่ีเบ่ียงเบนหรือแหวกออกไปจากมาตรฐานปกติท่ีรับรู้กนั

ในสงัคม  ทําให้เกิดความไมเ่ข้ากนั  เม่ือผู้อา่นการ์ตนูมองเห็นความเบ่ียงเบนของสิ่งท่ีไม่เข้ากนั  และสามารถ

เช่ือมโยงสิ่งท่ีไมเ่ข้ากนันัน้ให้เข้ากนัได้ก็จะก่อให้เกิดอารมณ์ขนั 

1. กลวิธีการสร้างอารมณ์ขันด้วยเนือ้หา 

 กลวิธีการสร้างอารมณ์ขนัด้วยเนือ้หาเป็นการสร้างอารมณ์ขนัด้วยการสร้างความไม่เข้ากนัให้เกิดขึน้

ในเนือ้หาของเร่ืองสามก๊ก  โดยเนือ้หาในบทนีห้มายรวมถงึองค์ประกอบทางด้านเนือ้หาทัง้หมดในการ์ตนูสาม

ก๊ก  ทัง้เนือ้เร่ือง  ตวัละคร  บทสนทนา  และฉาก  ผู้ วิจัยพบว่าการ์ตูนสามก๊กฉบับบรรลือสาส์นมีกลวิธีการ

สร้างอารมณ์ขนัด้วยเนือ้หา 5 วิธี ได้แก่  การนําเร่ืองของสงัคมปัจจบุนัเข้าไปแทรกในเร่ืองสามก๊ก  การเพ่ิมตวั

ละครท่ีไม่ได้อยู่ในเร่ืองสามก๊กเข้าไปในเร่ืองสามก๊ก   การเบ่ียงเบนพฤติกรรมของตวัละครในเร่ืองสามก๊ก  

การเพ่ิมฉากสมยัปัจจบุนัเข้าไปในเร่ืองสามก๊ก   และการเพ่ิมนํา้เสียงของผู้ เขียนการ์ตนูเข้าไปในเร่ืองสามก๊ก  

ดงัตวัอย่างตอ่ไปนี ้

 1.1) การสร้างอารมณ์ขันด้วยการนําเร่ืองของสังคมปัจจุบันแทรกเข้าไปในเร่ืองสามก๊ก เช่น 

 การ์ตนูสามก๊กฉบบับรรลือสาส์น ตอนที่ 50 เล่าป่ีเข้าพึ่งโจโฉ  เตียวหุยไปขโมยม้าของลิโป้  เล่าป่ี

กบั ลิโป้จึงผิดใจกัน  ลิโป้ล้อมเมืองเสียวพ่ายของเล่าป่ีไว้  ซุนเขียนจึงเสนอให้เล่าป่ีหนีไปพึ่งโจโฉ  เตียวหุย

อาสาตีฝ่าวงล้อมพาเล่าป่ีหนีไป  ผู้ เขียนการ์ตูนสามก๊กได้เพ่ิมฉากรถบรรทุกดินระเบิดท่ีกดระเบิดด้วย

โทรศพัท์ หรือ “คาร์บอมบ์”  โดยให้เตียวหุยอาสาพาเล่าป่ีฝ่าวงล้อมออกไป  เล่าป่ีก็บอกว่าจะไม่ยอมให้เตียว

หยุไปเสี่ยงตายอย่างนัน้เดด็ขาด  เตียวหยุจงึวา่ไมเ่สี่ยงเลย  ตนมีวิธีคือแอบเอารถบรรทุกระเบิดไปจอดแล้วก็

กดโทรศพัท์  จากนัน้ก็ปรากฏภาพมือกําลงักดโทรศพัท์ให้รถระเบิด  แล้วสามพ่ีน้องก็หนีออกไปได้  ฉากท่ีมี
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รถบรรทุกดินระเบิดนีเ้ป็นการล้อเลียนเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ใน

สงัคมปัจจุบัน  ท่ีมีการนําคาร์บอมบ์มาใช้ในการก่อการร้าย

ในภาคใต้  และข่าวการลอบสงัหาร พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร ท่ี

มีการใช้คาร์บอมบ์ในการลอบสังหาร  คาร์บอมบ์จึงเป็น

วิธีการก่อการร้ายท่ีรู้จักกันดีในสังคมปัจจุบัน  การนําเร่ือง

คาร์บอมบ์มาแทรกในฉากเร่ืองสามก๊กทําให้เกิดความไม่เข้า

กันระหว่างฉากท่ีควรจะเป็นกับฉากท่ีผู้ เขียนเบ่ียงเบนให้มี

ความเป็นปัจจุบัน  และทําให้ผู้ อ่านเกิดการพลิกความ

คาดหมาย  เพราะผู้อา่นย่อมไมค่าดคิดวา่ในสมยัสามก๊กจะมีการใช้คาร์บอมบ์สู้รบกนั  ดงัภาพ 

1.2) การสร้างอารมณ์ขันด้วยการเพิ่มตัวละครที่ ไม่ได้อยู่ ในเร่ืองสามก๊กเข้าไปในเร่ือง   

สามก๊ก เช่น 

การ์ตูนสามก๊กฉบับบรรลือสาส์น ตอนที่  39 เล่าป่ี รับ

ตําแหน่ง โตเก๋ียมเจ้าเมืองชีจ๋ิวป่วยหนักจึงเรียกเล่าป่ีเข้าพบ  โต

เก๋ียมมอบเมืองชีจ๋ิวให้เล่าป่ีปกครองแล้วก็เสียชีวิต  ผู้ เขียนการ์ตูนได้

เพ่ิมตวัละครนางพยาบาลสาวสวยแต่งชุดพยาบาลสมยัปัจจุบันนํายา

มาให้โตเก๋ียม  พอโตเก๋ียมเห็นนางพยาบาลสาวก็เกิดอาการเลือด

กําเดาไหล  ช็อกและถงึแก่ความตาย  ดงัภาพ 

  

1.3) การสร้างอารมณ์ขันด้วยการเพิ่มฉากสมัยปัจจุบันเข้าไปในเร่ืองสามก๊ก เช่น 

 การ์ตูนสามก๊กฉบบับรรลือสาส์น ตอนที่ 75 เล่าป่ีหา

พันธมิตร เล่าป่ีอพยพผู้ คนหนีทัพของโจโฉ  จูล่ง ท่ี ไ ด้ รับ

มอบหมายให้ดแูลครอบครัวของเล่าป่ีเกิดพลดัหลงกบัครอบครัว

ของเล่าป่ีจึงออกตามหา  พบนางบีฮูหยินท่ีบาดเจ็บอยู่  นางบี    

ฮหูยินมอบอาเต๊าให้จูล่งแล้วโจนนํา้ตาย  จูล่งมดัอาเต๊าไว้ในเสือ้

เกราะแล้วฝ่ากองทพัแปดสิบสามหม่ืนของโจโฉออกไป  โจโฉอยู่

บนยอดเขาเกงสันเห็นจูล่งมีฝีมือก็ถามนายทหารว่าเป็นใคร     

โจหองจึงขับม้าลงมาจากเนินเขา แล้วร้องถามจูล่งว่ามีช่ือแซ่

อะไร  จลูง่ตอบ โจหองก็กลบัไปบอกโจโฉ  ผู้ เขียนการ์ตนูสามก๊ก

เพ่ิมฉากสมัยปัจจุบันโดยให้โจโฉดูภาพการสู้ รบของจูล่งใน

คอมพิวเตอร์  แล้วก็ให้นกัข่าวขบัรถยนต์ไปสมัภาษณ์จลูง่  และมี

กล้องถ่ายวีดีโอด้วย  เม่ือจูล่งแนะนําตัวเสร็จก็ขับรถกลับไป

รายงานโจโฉ  ฉากท่ีมีการทําข่าวการสู้ รบของจูล่งนีทํ้าให้เกิด

ความไม่เข้ากันระหว่างฉากท่ีควรจะเป็นกับฉากท่ีผู้ เขียนการ์ตูนเบ่ียงเบนไป  และทําให้ผู้ อ่านเกิดการพลิก
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ความคาดหมาย  เพราะผู้อา่นย่อมไมค่าดหวงัวา่จะมีวตัถสุิ่งของท่ีอยู่ในสมยัปัจจบุนัปรากฏอยู่ในเร่ืองสามก๊ก  

ดงัภาพ 

1.4) การสร้างอารมณ์ขันด้วยการเบี่ยงเบนพฤตกิรรมของตัวละครในเร่ืองสามก๊ก เช่น 

 การ์ตูนสามก๊กฉบับบรรลือสาส์น ตอนที่ 63 ซ้อนแผนจิวยี่   จิวย่ีวางอบุายว่าจะยกทัพไปตีเมือง

เสฉวนให้เลา่ป่ีเพ่ือจะฉวยโอกาสเข้าตีเกงจ๋ิวโดยท่ีเล่าป่ีไม่รู้ตวั  ขงเบ้งรู้ทนักลอบุายนีจ้ึงลวงให้จิวย่ียกทพัมา  

จิวย่ียกทัพมาถึงเมืองเกงจ๋ิวเห็นเมืองปิดอยู่ก็เรียกให้เปิด

ประตเูมือง   จลูง่บอกวา่ขงเบ้งรู้อบุายขอยืมทางเมืองหงีไป

ตีเมืองเค้กของจิวย่ีดีจึงให้ตนอยู่ในเมืองนี ้ เล่าป่ีกับเล่า

เจีย้งเป็นพระญาติวงศ์อนัสนิท  จะคิดการอนัต่ําช้ายกไปตี

เมืองจกนัน้หาได้ไม่  หากจิวย่ีจะไปตีเมืองจก  เล่าป่ีก็

จําต้องออกป่าไปอยู่เขา  บวชเป็นฤาษีชีไพรดีกว่าจะอยู่ให้

คนทัง้ปวงเย้ย  จิวย่ีได้ฟังก็ทําท่าจะถอยกลับ  กองสอด

แนมก็เข้ามารายงานว่ามีทหารยกมาทัง้ ๔ ด้าน  กวนอยูก

มาทางเมืองกังเหลง  เตียวหุยยกมาทางเมืองจีกุ๋ย  ฮองตง

ยกมาทางเมืองกังอั๋น  อุยเอ๋ียนยกมาทางเมืองอิเหลง   

เสียงเท้าม้าและเสียงโห่ร้องสะเทือนเลื่อนลัน่ได้ยินไปไกล

ถึง 100 ลี ้ ไม่รู้ว่ามีจํานวนมากน้อยเท่าใด  จิวย่ีตกใจอก

สัน่แผลเกาทณัฑ์กําเริบพลดัตกจากหลงัม้า  ผู้ เขียนการ์ตนู

สามก๊กได้เบ่ียงเบนพฤติกรรมของจิวย่ีตอนท่ีกองสอดแนมเข้ามารายงาน  โดยให้ทหารคนหนึ่งข่ีม้าเข้ามา

อย่างรวดเร็ว  ม้าหยดุกะทนัหนั  ทหารผู้นัน้กระเด็นตกจากหลงัม้าแล้วรายงานว่า  “มีกองทพัยกมาทางเมือง

กงัเหลง  นําทพัโดยกวนอ ู มุ่งหน้ามาทางเราขอรับ”  จิวย่ีก็ถามว่า  “แล้วมนัมาดีหรือมาร้าย”  ทหารผู้นัน้ไม่

ทนัตอบก็ตาย  ทหารอีกคนข่ีม้าเข้ามาบอกว่า  “เตียวหุยนําทพัจากเมือง    จีกุ๋ย ห่างจากเราไม่ถึงสามสิบลี ้

แล้วขอรับ”  จิวย่ีก็ถามวา่  “แล้วมนัมาดีหรือมาร้าย”  ทหารผู้นัน้ก็ตวัขาดตายเสียก่อน  ทหารคนท่ีสามลอยมา

ตกลงข้างหน้าจิวย่ี  ท่ีหลงัของทหารมีลกูเกาทณัฑ์ปักอยู่หลายลกู  รายงานวา่ “มีกองทพัมาจากกงัอัน๋ นําโดย

แมท่พัฮองตงมุง่หน้ามาทางเกงจ๋ิวขอรับ”  พอพดูจบก็ตาย  ทหารอีกคนสง่เสียงมา  จิวย่ีมองหาว่ามาทางไหน  

ปรากฏวา่ทหารผู้นัน้ข่ีลกูปืนใหญ่ลอยมาตกลงแล้วก็ระเบิด  ทหารผู้นัน้รายงานวา่  “แมท่พัอยุเอ๋ียนยกทพัจาก

เมืองอิเหลงมุง่หน้ามาทางนีแ้ล้วขอรับ”  จิวย่ีจงึแน่ใจและพดูวา่  “น่ีแสดงว่าไม่ได้มาดีแน่”  นายทหารคนอ่ืนก็

คิดในใจวา่  “ช้าไปหรือเปลา่ท่าน”  เหตกุารณ์ในตอนนีเ้ป็นดงัภาพ 

 การ์ตนูสามก๊กตอนนีเ้ป็นการเบ่ียงเบนพฤติกรรมของจิวย่ีท่ีแสดงให้เห็นว่ามีสติปัญญาต่ํากว่าท่ีควร

จะเป็น  เพราะเพียงแตท่หารตายคนแรก  จิวย่ีก็น่าจะรู้แล้ววา่ข้าศกึมาร้ายไม่ได้มาดี  การเบ่ียงเบนพฤติกรรม

ของ จิวย่ีในตอนนีจ้ึงทําให้เกิดความไม่เข้ากนัระหว่างพฤติกรรมของจิวย่ีท่ีควรจะเป็นกบัพฤติกรรมท่ีผู้ เขียน

การ์ตนูสามก๊กเบ่ียงเบนไป  และทําให้เกิดการพลิกความคาดหมายเพราะผู้อ่านย่อมไม่คาดคิดว่าจิวย่ีจะไม่รู้

วา่ข้าศกึมาดีหรือมาร้าย  เม่ือผู้อา่นเห็นความไมเ่ข้ากนัแล้วสามารถเช่ือมโยงสิ่งท่ีไมเ่ข้ากนันัน้ให้เข้ากนัได้ก็จะ
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ทําให้เกิดอารมณ์ขนั  นอกจากนี ้การเบ่ียงเบนพฤติกรรมของจิวย่ีในตอนนีย้งัเป็นการลดความเคร่งขรึมจริงจงั

ของเร่ือง  สามก๊กให้น้อยลงอีกด้วย 

1.5) การสร้างอารมณ์ขันด้วยการเพิ่มนํา้เสียงของผู้เขียนการ์ตูนเข้าไปในเร่ืองสามก๊ก เช่น   

การ์ตูนสามก๊กฉบบับรรลือสาส์น ตอนที่ 158 ปลดสุมาอี ้    

ขงเบ้งวางแผนปล่อยข่าวว่าสมุาอีคิ้ดกบฏ  โจยอยจึงปลดสมุาอีอ้อก

จากราชการ  ขงเบ้งจัดทัพยกไปตีวุยก๊ก  จูล่งเห็นว่า  ขงเบ้งไม่

มอบหมายหน้าท่ีให้ตนก็ทกัท้วง  ขงเบ้งบอกว่าจูล่งอายุมากแล้วหาก

ทําศึกพลาดพลัง้จะทําให้เสียเกียรติความเป็นวีรบุรุษ  ย่อมบั่นทอน

กําลงัใจทหาร     จูล่งยืนกรานว่าหากขงเบ้งไม่ยอมให้เป็นทัพหน้าก็

จะขอตายต่อหน้า     ขงเบ้ง  ขงเบ้งจึงขอให้มีคนติดตามจูล่งไปด้วย  

เตง็จ๋ีอาสา  ขงเบ้งจงึให้คดัทหารฝีมือดีห้าพนัและนายทหารรอง 10 นายไปด้วย  ผู้ เขียนได้เพ่ิมนํา้เสียงโดยให้

จลูง่ถามขงเบ้งวา่  “ท่านใช้เกณฑ์อะไรมาตดัสินผู้ อ่ืนวา่ชราแล้ว”  ขงเบ้งเอากระจกมาสอ่งหน้าจลูง่  จลูง่ตกใจ  

ขงเบ้งจงึบอกว่าความแก่นบัว่าเป็นกาลกิณีของชีวิตแต่จูล่งต้องอยู่กบัมนัให้ได้  จูล่งหยิบหนงัสือการ์ตนูสาม

ก๊กขึน้มาดแูล้วบอกวา่  “ไมใ่ช่ข้ารับไมไ่ด้  แตเ่ม่ือตอนท่ีแล้วข้ายงัไม่แก่อย่างนีเ้ลย”  แล้วก็มีภาพและนํา้เสียง

ของผู้ เขียนการ์ตนูท่ีบอกว่า  “ความผิดข้าน้อยเอง โหสิ...โหสิ”  การเพ่ิมนํา้เสียงของผู้ เขียนการ์ตนูในตอนนี ้

เป็นดงัภาพ 

2. กลวิธีการสร้างอารมณ์ขันด้วยภาษา 

การ์ตนูสามก๊กฉบบับรรลือสาส์นก็มีการสร้างอารมณ์ขนัด้วยภาษา  โดยการใช้ภาษาท่ีเบ่ียงเบนไป

จากมาตรฐานปกติ  หรือผิดไปจากความหมายเดิม  ในลกัษณะของการเล่นกบัการตีความหมายของคําและ

สํานวน  และการใช้ภาษาตา่งยคุสมยัในคําพดูของตวัละคร  ดงันี ้  

 2.1) การสร้างอารมณ์ขันด้วยการเล่นกับการตีความหมายของคาํและสํานวน เช่น 

การ์ตนูสามก๊กฉบบับรรลือสาส์น ตอนที่ 168 สุมาอีห้ลงกล  หลงัจากท่ีม้าเจ๊กพ่ายแพ้ทําให้เสีย    

เกเตง๋ชยัภมิูสําคญั  ขงเบ้งก็สัง่การเตรียมถอยทพั  สมุา

อีย้กทัพมาใกล้ถึงเมืองเสเสีย เหล่าขุนนางต่างวิตก

กังวลเพราะในเมืองเสเสียนัน้ไม่มีนายทหาร  มีแต่ขุน

นางฝ่ายบุ๋น   ขงเบ้งจึงให้รือ้ธงท่ีปักไว้บนกําแพงเมือง

ลง  เปิดประตูเมืองให้หมด  ให้ทหารแต่งตวัปลอมเป็น

ชาวบ้านทําการปัดกวาดทางประตูเมืองด้านละ 20 คน  

และห้ามส่งเสียงเอะอะโวยวาย  สุมาอีเ้ห็นราษฎรใน

เมืองทําตวัตามปกติ  ขงเบ้งดีดพิณอยู่บนกําแพงเมือง  

มีเด็กน้อยผู้ หนึ่งถือกระบ่ีวิเศษอยู่ข้างซ้าย  และเด็ก

น้อยอีกคนหนึ่งถือเคร่ืองหมายอาญาสิทธ์ิอยู่ข้างขวา  สุมาอีเ้ห็นดงันีก้็นึกฉงน  คิดว่าขงเบ้งต้องซุ่มทหารไว้

มากมาย  จึงสัง่ให้ทพัหลงัเคลื่อนขึน้เป็นทัพหน้า  ทัพหน้ายกกลบัไปเป็นทัพหลงั เคลื่อนทพัถอยไปทางเขา
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ด้านเหนือ  ผู้ เขียนการ์ตนูได้สร้างอารมณ์ขนัในตอนท่ีขงเบ้งดีดพิณอยู่  สมุาอีม้วัแต่ช่ืนชมเสียงพิณของขงเบ้ง  

ขงเบ้งจงึคิดในใจวา่  “เพลงจะจบอยู่แล้วยงัจะทําเฉยอยู่อีก” แล้วสมุาอีก้็สัง่ให้ถอนทพั  แต่ยงัไม่ทนัท่ีจะถอน

ทพัออกไป  ขงเบ้งก็เลน่พิณจบเพลงแล้ว  ขงเบ้งจงึบอกเดก็รับใช้วา่  “สง่ไม้เด็ดมา”  เด็กรับใช้ก็ส่งซอให้    ขง

เบ้ง  ขงเบ้งสีซอ  บุตรของสมุาอีก้็รีบบอกว่า”มนัเปลี่ยนเป็นซอแล้ว  ท่านพ่ออย่าฟัง”  แต่ก็ไม่ทนัการ  เพราะ

การ์ตนูก็ปรากฏภาพสมุาอีมี้เขาอยู่บนศีรษะ  ท่ีจมกูมีห่วงไว้ผกูเชือก  ซึง่เป็นการเล่นกบัการตีความหมายของ

สํานวน “สีซอให้ควายฟัง” ดงัภาพ 

2.2) การสร้างอารมณ์ขันด้วยการใช้ภาษาต่างยุคสมัยในคาํพูดของตัวละคร เช่น 

 การ์ตนูสามก๊กฉบบับรรลือสาส์น ตอนที่ 27 ศึกชิงนาง  อ้องอุ้นวางแผนให้ลิโป้ฆ่าตัง๋โต๊ะ ด้วยการ

ยกนางเตียวเสีย้นให้ลิโป้  แล้วก็ยกนางเตียวเสีย้นให้แก่ตัง๋โต๊ะอีก  เม่ือลิโป้มารับนางเตียนเสีย้นจึงหลอกลิโป้

วา่ตัง๋โต๊ะมาขอดตูวันางเตียวเสีย้นและรับตวันางไปแตง่งานกบัลิโป้แล้ว   รุ่งขึน้ลิโป้จงึมาท่ีทําเนียบสมหุนายก  

สอบถามสาวใช้ก็รู้วา่ตัง๋โต๊ะนําเตียวเสีย้นมาเป็นภรรยาน้อย   ลิโป้มาลอบมอง  นางเตียวเสีย้นจึงแสร้งทําท่า

ว่ามีความทุกข์แสนสาหัส  ตัง๋โต๊ะเห็นลิโป้หลุกหลิกผิดสงัเกตก็ให้ลิโป้กลับไป  ผู้ เขียนการ์ตูนได้เพ่ิมบท

สนทนาของ    ลิโป้และนางเตียวเสีย้น  ดงันี ้

ลิโป้ (กลายร่างเป็นสไปเดอร์แมนและร้องเพลง):  พี่อยากเป็นสไปเดอร์แมน 

นางเตียวเสีย้น (ร้องเพลง)   :  ฝันดีๆ หรือฝันร้าย  เม่ือคืนฝันไปได้เป็นสะใภ้นายก 

ลิโป้ตกลงในบ่อนํา้ 

นางเตียวเสีย้น   :  ท่านแมท่พั  ฮือ... ฮือ...  (แสร้งร้องไห้) 

ลิโป้    :  หยดุ! อย่ามาทําเป็นสนิมสร้อย  เม่ือสกัครู่ข้าเห็นเจ้าร้องเพลงอยู ่

นางเตียวเสีย้น   :  ท่านแมท่พัอย่าได้เข้าใจผิด  เม่ือสกัครู่ข้าเปิดลูกทุ่งเอฟเอม็ตา่งหาก 

3. กลวิธีการสร้างอารมณ์ขันด้วยภาพ 

 การ์ตูนสามก๊กฉบับบรรลือสาส์นนําเสนอวรรณกรรมสามก๊กในรูปแบบคอมิกสตริปซึ่งดําเนินเร่ือง

ด้วยภาพเป็นหลกั  เม่ือผู้ วิจยัได้วิเคราะห์กลวิธีการสร้างอารมณ์ขนัด้วยการดดัแปลงองค์ประกอบต่างๆ ได้แก่  

เนือ้หา  ตวัละคร  บทสนทนา  และฉาก  อนัเป็นองค์ประกอบของวรรณกรรมแล้ว  จึงต้องวิเคราะห์กลวิธีการ

สร้างอารมณ์ขันด้วยภาพอนัเป็นองค์ประกอบสําคญัของการ์ตูนด้วย  ซึ่งผู้ วิจัยพบว่าการ์ตูนสามก๊กฉบับ

บรรลือสาส์นมีกลวิธีการสร้างอารมณ์ขนัด้วยภาพ  โดยการสร้างภาพท่ีขดัแย้งกบัคําบรรยาย  ซึง่เป็นการสร้าง

อารมณ์ขนัด้วยการดดัแปลงให้ภาพและคําบรรยายภาพมีลกัษณะขดัแย้ง  หรือตรงกนัข้าม  แต่ความขดัแย้ง

เช่นนีป้รากฏไมม่ากนกั  ความขดัแย้งของภาพและคําบรรยายทําให้เกิดความไม่เข้ากนัระหว่างภาพท่ีผู้ เขียน

การ์ตนูวาดกบัคําบรรยายภาพนัน้  ดงัตวัอย่างตอ่ไปนี ้  

การ์ตนูสามก๊กฉบบับรรลือสาส์น ตอนที่ 1 โจรโพกผ้าเหลือง  เตียวก๊กสอบชิงตําแหน่งขุนนางตรี

ไม่ได้ จึงขึน้ไปเสาะหาตวัยาบําบัดโรคบนภูเขา  พบผู้ เฒ่าคนหนึ่งดวงตาแจ่มใส ใบหน้าอ่อน  ถือไม้เท้าทํา

ด้วยก่ิงหลิว  ผู้ เฒ่ามอบทิพยคมัภีร์สามฉบบัเรียกว่า ไทแผงยาวสดุ  แปลว่า หลกัวิธีสนัติสขุ  เพ่ือไปช่วยทํานุ

บํารุงคนทัง้ปวง  ผู้ เขียนการ์ตูนสามก๊กได้บรรยายความในตอนนีไ้ว้ว่า  “พอได้คมัภีร์วิเศษมา  เตียวก๊กก็

หมกมุน่อา่นทัง้วนัทัง้คืน  จนถงึขนาดเรียกลมเรียกฝนได้”  แต่ภาพท่ีผู้ เขียนการ์ตนูวาดกลบัเป็นภาพเตียวก๊ก
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กําลงัอ่านหนงัสือ  PLAY BOY  และ

ห้อง ท่ี เตียวก๊กอยู่นัน้ก็ มี รูปผู้ หญิง

เปลือยอยู่หลายรูป  ส่วนลมและฝนท่ี

เตียวก๊กเรียกมาได้  ก็เป็นการโทรศพัท์

เรียกน้องแอร์กบัน้องฝนแทน  ดงัภาพ 

 

 

สรุป 

จากการศึกษากลวิธีการสร้างอารมณ์ขันในการ์ตูนสามก๊กฉบับบรรลือสาส์น  ผู้ วิจัยพบว่าผู้ เขียน

การ์ตูนใช้กลวิธีการสร้างอารมณ์ขัน 3 กลวิธี ได้แก่  กลวิธีการสร้างอารมณ์ขันด้วยเนือ้หา  กลวิธีการสร้าง

อารมณ์ขนัด้วยภาษา  และกลวิธีการสร้างอารมณ์ขนัด้วยภาพ    

กลวิธีการสร้างอารมณ์ขนัด้วยเนือ้หา  ประกอบด้วย  การสร้างอารมณ์ขนัด้วยการนําเร่ืองของสงัคม

ปัจจบุนัแทรกเข้าไปในเร่ืองสามก๊ก  การสร้างอารมณ์ขนัด้วยการเพ่ิมตวัละครท่ีไม่ได้อยู่ในเร่ืองสามก๊กเข้าไป

ในเร่ืองสามก๊ก  การสร้างอารมณ์ขนัด้วยการเพ่ิมฉากสมยัปัจจุบนัเข้าไปในเร่ืองสามก๊ก  การสร้างอารมณ์ขนั

ด้วยการเบ่ียงเบนพฤติกรรมของตวัละครในเร่ืองสามก๊ก  และการสร้างอารมณ์ขนัด้วยการเพ่ิมนํา้เสียงของ

ผู้ เขียนการ์ตนูเข้าไปในเร่ืองสามก๊ก 

กลวิธีการสร้างอารมณ์ขันด้วยภาษา ประกอบด้วย  การสร้างอารมณ์ขันด้วยการเล่นกับการ

ตีความหมายของคําและสํานวน  และการสร้างอารมณ์ขนัด้วยการใช้ภาษาต่างยุคสมยัในคําพูดของตวัละคร    

สว่นกลวิธีการสร้างอารมณ์ขนัด้วยภาพนัน้  เป็นการสร้างอารมณ์ขนัด้วยการสร้างภาพท่ีมีความขดัแย้งกบัคํา

บรรยาย  

กลวิธีการสร้างอารมณ์ขนัทัง้ ๓ วิธีเกิดจากการท่ีผู้ เขียนการ์ตนูดดัแปลงเนือ้หาของวรรณกรรมสาม

ก๊ก  รวมทัง้ภาษาและภาพการ์ตนูให้ “เบ่ียงเบน” หรือ  “แหวก” ไปจากสิ่งท่ีเป็นมาตรฐานปกติ  หรือสิ่งท่ีควร

จะเป็น  ความเบ่ียงเบนนีเ้องท่ีทําให้เกิดความไม่เข้ากันซึ่งเม่ือผู้ อ่านมองเห็นความไม่เข้ากัน  หรือการ

เบ่ียงเบน  แล้วสามารถเช่ือมโยงสิ่งท่ีไม่เข้ากันนัน้ให้เข้ากนัได้ก็จะทําให้เกิดอารมณ์ขันขึน้  แต่การดดัแปลง

เนือ้หาของวรรณกรรมสามก๊ก  รวมทัง้ภาษาและภาพของการ์ตูนนัน้เป็นไปในลกัษณะของการ  “เล่น”  และ

อยู่ในกรอบการเล่น (Playful Frame)  ผู้อ่านจึงไม่เห็นว่าเป็นเร่ืองจริงจงั  และเข้าใจว่าเป็นเพียงมุกตลกท่ี

ผู้ เขียนการ์ตนูแทรกเข้ามาในเร่ืองเพ่ือให้เกิดอารมณ์ขนัเท่านัน้   ดงันัน้ การสร้างอารมณ์ขนัด้วยเนือ้หา  การ

สร้างอารมณ์ขนัด้วยภาษา  และภาพของการ์ตนูสามก๊กฉบบับรรลือสาส์น  จงึไมทํ่าให้เกิดการเข้าใจผิด  หรือ

ทําให้เนือ้หาผิดเพีย้นไป    

การสร้างอารมณ์ขนัในการ์ตนูสามก๊กฉบบับรรลือสาส์นส่วนใหญ่เป็นการนําสิ่งท่ีอยู่ในสมยัปัจจุบนั

เข้าไปไว้เร่ืองสามก๊ก  มีการล้อเลียนบุคคลและสงัคมปัจจุบนั  การใช้ภาษาสมยัปัจจุบนั  รวมทัง้มีการแสดง

ทศันะหรือแสดงการมีส่วนร่วมของผู้ เขียนการ์ตนู  การสร้างอารมณ์ขันด้วยกลวิธีต่างๆ ท่ีผู้ เขียนการ์ตูนสาม

ก๊กนํามาใช้  ทําให้การ์ตนูสามก๊กฉบบับรรลือสาส์นซึง่เป็นการ์ตนูท่ีอา่นง่าย มีอารมณ์ขนั    
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