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บทนํา  

 สามกกเปนเรื่องการชิงอํานาจ และขยายอํานาจทางการเมือง  โดยใชกลอุบาย หรือความเจาเลห

ตางๆ นานัปการ  ดังนั้น วรรณกรรมเรื่องสามกกจึงนาสนใจและไดรับความนิยมจากชนทุกชั้นในทุกยุคทุกสมัย

อยางแพรหลาย  เปนท่ีรูจักและจดจําสืบตอมาจนกระท่ังปจจุบัน  ทุกบททุกตอนในสามกก นอกจากจะเปน

เรื่องท่ีสนุกสนานเพลิดเพลินชวนติดตามแลว  ยังใหสาระความรู แงคิด และมุมมองดานตางๆ [1] ท่ีสามารถ

นํามาปรับใชกับเหตุการณตางๆ ไดเสมอ [2]  วรรณกรรมชิ้นเอกเรื่องนี้จึงเปนท่ีรับรูอยางแพรหลาย  ท้ังใน

ประเทศตะวันตกและตะวันออก  และมีการแปลเปนภาษาตางๆ มากกวาสิบภาษา [3]  นอกจากนี้ยังมีการนํา

เรื่องสามกกมาผลิตซํ้า (reproduction)  และนําเสนอผานสื่อรวมสมัย ไดแก  ละครโทรทัศน  และภาพยนตร   



 สามกกนาจะเปนท่ีรูจักกันดีในสังคมไทยตั้งแตกอนสมัยกรุงรัตนโกสินทร  เริ่มจากเปนนิทานท่ีเลาสูกัน

ฟงในรูปแบบมุขปาฐะ [4]  ดังปรากฏหลักฐานวา  ในสมัยกรุงธนบุรี  เจาพระยาจักรีและเจาพระยาสุรสีหใชกล

ยุทธในเรื่องสามกกในการรักษาเมืองพิษณุโลกปลาย พ.ศ. 2318  กลาวคือ ขณะนั้นเหตุการณกําลังคับขัน  

เหลือกําลังจะรักษาเมืองไว  เจาพระยาท้ังสองคิดจะถอยทัพจากพิษณุโลกจึงใหเอาปพาทยข้ึนไปตีตามปอม  

ลวงใหอะแซหวุนก้ีแมทัพพมาเขาใจวาจะตอสูอยูในเมืองนานวัน  แลวจึงท้ิงเมืองตีฝาหนีออกไป      กลยุทธ

เชนนี้คลายกับเรื่องสามกกตอนท่ีขงเบงถอยทัพออกจากเมืองเสเสียไมทันจึงใชอุบายเปดประตูเมือง  แลว

แตงตัวข้ึนไปดีดกระจับปอยูกับเด็ก 2 คนบนหอรบเพ่ือลวงใหสุมาอ้ีถอยทัพ [3] เหตุการณดังกลาวแสดงใหเห็น

ความแพรหลายและการยอมรับในกลอุบายตางๆ ท่ีปรากฏในเรื่องสามกกกอนท่ีจะมีการแปลหนังสือสามกก

ฉบับภาษาไทย 

 ในทัศนะของคนไทย  เรื่องสามกกเปนมากกวานิทาน (fable)  นิยาย (romance)  หรือจดหมายเหตุ  

เกือบสองศตวรรษท่ีผานมามีผูนําเรื่องสามกกมาประพันธข้ึนใหมในรูปแบบและวัตถุประสงคท่ีมุงเสนอสาร

แตกตางกันไป สามกกท่ีประพันธข้ึนใหมนี้มีท้ังรูปแบบรอยแกวและรอยกรอง ท้ังยังมีการนําเรื่องสามกกมา

ประพันธใหมในลักษณะหนังสือใหความรูทางดานธุรกิจและการบริหาร ไดแก  บริหาร SMEs ดวยกลยุทธสาม

กก ของเปยมศักดิ์ คุณากรประทีป  บริหารงานดวยกลยุทธสามกก ของบุญศักดิ์ แสงระวี  และสามกก : ฉบับ

นักบริหาร By ศ.เจริญ วรรธนะสิน ของศาสตราจารยเจริญ  วรรธนะสิน  การนําสามกกมาประพันธข้ึนใหมทํา

ใหการเสพวรรณกรรมเรื่องนี้มีความเขมขน  และแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาเรื่องสามกกไมเคยจางหายไปจาก

สังคมไทย  แมปจจุบันก็มีสื่อสมัยใหมทําหนาท่ีเผยแพรวรรณกรรมเรื่องสามกกหลากหลายรูปแบบ ไดแก 

รูปแบบเกมคอมพิวเตอร  รูปแบบการตูนแอนิเมชั่น  และรูปแบบหนังสือการตูน  

 ในประเทศไทย  คนไทยรูจักการตูนครั้งแรกราวพุทธศักราช 2460  เม่ือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกลา-เจาอยูหัวสนพระทัยศิลปะการเขียนการตูน  และทรงแปลคําวา cartoon เปนภาษาไทยวา “ภาพลอ” 

[5] หนังสือพิมพหลายฉบับในสมัยนั้นนํารูปภาพมาประกอบขาว  และเริ่มเขียนภาพลอการเมืองใน

หนังสือพิมพ  นักเขียนภาพลอการเมืองคนแรกของไทย คือ  เปลง ไตรปน (ขุนปฏิภาคพิมพลิขิต) [6]  

ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองมีการนําวรรณคดีไทยมาเขียนการตูนและตีพิมพในหนังสือพิมพ  หรือ

พิมพเปนเลมเพ่ือใหเด็กอาน  ตอมามีการนําการตูนของฝรั่งและญี่ปุนเขามาในประเทศไทย  โดยในระยะแรก

เขามาในรูปแบบการตูนภาพยนตร  การตูนโทรทัศน  และหนังสือการตูน [7]  มีขอนาสังเกตวาการตูนจาก

ตางประเทศโดยเฉพาะการตูนญี่ปุนนั้นเปนท่ีนิยมของนักอานชาวไทย  อยางไรก็ตาม  มีขอควรภูมิใจวาขณะท่ี

กระแสการตูนญี่ปุนกําลังมีอิทธิพลอยางมากนั้น  มีหนังสือการตูนไทยฉบับหนึ่งเกิดข้ึน และเปนท่ียอมรับของ

ผูอาน  หนังสือการตูนเลมนั้นคือขายหัวเราะ ของสํานักพิมพบรรลือสาสน [6]  



 นอกจากหนังสือการตูนขายหัวเราะแลว  ปจจุบันสํานักพิมพบรรลือสาสนยังไดผลิตการตูนท่ีนําเสนอ

เนื้อหาของวรรณคดีไทย  เชน  สามกก  รามเกียรติ์  และมหาภารตะ  โดยนําเสนอเปนตอนๆ  ในหนังสือ

การตูนมหาสนุก  แลวภายหลังรวบรวมพิมพเปนเลมในรูปของการตูน 4 สี นอกจากนี้ยังนําการตูนสามกก

ฉบับบรรลือสาสนไปเผยแพรในรูปแบบการตูนแอนิเมชั่นทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7  ซ่ึงก็ไดรับ

รางวัล Best Animation for Television : Long Form (TV Series)  จากการประกวด Thailand 

Animation & Multimedia 2006 (TAM AWARD) ดังนั้น จึงเห็นไดวาการตูนสามกกฉบับบรรลือสาสนมีการ

เผยแพรในรูปแบบท่ีหลากหลาย  และแพรกระจายสูผูเสพในวงกวาง  จึงอาจกลาวไดวาการตูนสามกกฉบับนี้

เปนวรรณกรรมท่ีผลิตข้ึนในบริบทของวัฒนธรรมประชานิยมท่ีผูสรางมีหนาท่ีสรางงานใหตรงกับพฤติกรรมการ

บริโภคและความชอบของผูเสพ  เพ่ือใหสามารถ “ขาย” งานของตนเองใหไดมากท่ีสุด [5]  นอกจากนี้ การตูน  

สามกกฉบับบรรลือสาสนยั ง เปนการตูน ท่ีนัก เ ขียนชาวไทยเขียนข้ึน  ไม ใชการตูน ท่ีแปลมาจาก

ภาษาตางประเทศ  ถายทอดเนื้อหาเรื่องสามกกในรูปแบบคอมิกสตริปท่ีคอนขางสมบูรณเกือบตลอดท้ังเรื่อง  

ไมใชการตัดเฉพาะตอนใดตอนหนึ่งมานําเสนอ  และมีจุดเดนท่ีการแทรกอารมณขันไวตลอดท้ังเรื่อง 

 วิธิต อุตสาหจิต  กลาวถึงการตูนสามกกฉบับบรรลือสาสนไวในบทบรรณาธิการวา   

 หนังสือสามกกนั้นเด็กอานเขาใจยาก เพราะไมชินกับศัพทสํานวนจีน  เปนเหตุให

หลายคนลมเลิกความตั้งใจท่ีจะอานพงศาวดารจีนเรื่องนี้  ซ่ึงนับเปนเรื่องท่ีนาเสียดายอยาง

ยิ่ง  สํานักพิมพบรรลือสาสนเห็นวาเรื่องสามกกเปนเรื่องท่ีมีประโยชน  ควรคาแกการศึกษา

หาความรู ดังนั้นหนังสือการตูนสามกกฉบับบรรลือสาสน โดยหมู นินจา  จึงถือกําเนิดข้ึนมา

เปนสามกกในรูปแบบการตูน   4 สี  สวยงาม  อานงาย  และแทรกมุกตลกในเหตุการณ

ตางๆ  โดยมิไดทําใหเสียเนื้อเรื่องแตประการใด [8]  

  

 จากคํากลาวขางตน  แสดงใหเห็นวาการตูนสามกกฉบับบรรลือสาสนมีลักษณะเดน 2 ประการ คือ 

อานงาย  และใหอารมณขัน  ดังแนวคิดท่ีปรากฏอยูท่ีหนาปกของหนังสือการตูนสามกกฉบับนี้วา “อานงายทุก

กระบวนยุทธ ฮาสุดๆ ทุกเหตุการณ”  ผูวิจัยสนใจวาผูเขียนการตูนสามกกฉบับบรรลือสาสนมีกลวิธีอยางไรใน

การดัดแปลงเนื้อหาวรรณกรรมสามกกใหเปนการตูนสามกกท่ีอานงาย และไมเสียเนื้อเรื่องของสามกกเดิม  

งานวิจัยเรื่องนี้จึงมุงศึกษากลวิธีการดัดแปลงเนื้อหาวรรณกรรมสามกกเปนการตูนสามกกฉบับบรรลือ

สาสน โดยเปรียบเทียบกับวรรณกรรมเรื่องสามกกฉบับเจาพระยาพระคลัง (หน) วรรณกรรมสามกกฉบับแรก

ของไทย  และสามกกฉบับแปลใหมของวรรณไว พัธโนทัย  วรรณกรรมสามกกฉบับท่ีไดรับการยอมรับวา

แปลไดตรงกับตนฉบับภาษาจีนมากท่ีสุด [9]  รวมท้ังละครโทรทัศนชุด “สามกก”   เพ่ือใหเห็นการดัดแปลง

เนื้อหาวรรณกรรมสามกกของการตูนสามกกฉบับบรรลือสาสน     



วัตถุประสงค 

เพ่ือวิเคราะหกลวิธีการดัดแปลงเนื้อหาวรรณกรรมสามกกเปนการตูนสามกกฉบับบรรลือสาสน 

สมมติฐานการวิจัย 

กลวิธีการดัดแปลงเนื้อหาวรรณกรรมสามกกเปนการตูนสามกกฉบับบรรลือสาสนมีท้ังการตัดออก การ

เพ่ิมเขา การสลับตําแหนง และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางสวน มีผลใหผูอานเขาใจงาย 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

ทําใหเขาใจกลวิธีการดัดแปลงเนื้อหาจากวรรณกรรมเรื่องสามกกเปนการตูนสามกกฉบับบรรลือสาสน 

วิธีการวิจัย 

๑. รวบรวมขอมูล ไดแก การตูนสามกกฉบับบรรลือสาสน และเรื่องสามกกฉบับอ่ืนๆ ตลอดจน

รวบรวมหนังสืองานวิจัยท่ีศึกษาเรื่องสามกก  และงานวิจัยท่ีศึกษาการตูนในแงมุมตางๆ  

 ๒. ศึกษาวิเคราะหกลวิธีการดัดแปลงเนื้อหาวรรณกรรมสามกกเปนการตูนสามกกฉบับบรรลือสาสน 

โดยเปรียบเทียบกับวรรณกรรมเรื่องสามกกฉบับแปลใหมของวรรณไว พัธโนทัย  และสามกกฉบับเจาพระยา

พระคลัง (หน) 

๓. สรุปผลการวิจัย 

 

ผลการวิจัย 

การศึกษากลวิธีการดัดแปลงเนื้อหาวรรณกรรมเรื่องสามกกใหเปนการตูนสามกกฉบับบรรลือสาสน  

ผูวิจัยไดศึกษาโดยการเปรียบเทียบเนื้อหาการตูนสามกกฉบับบรรลือสาสนกับสามกกฉบับแปลใหมของวรรณไว 

พัธโนทัย และสามกกฉบับเจาพระยาพระคลัง (หน) และนําละครโทรทัศนชุด “สามกก” ของประเทศจีนมาใช

ประกอบการศึกษาเรื่องท่ีมาของเนื้อหาดวย  ในการวิเคราะหกลวิธีการดัดแปลงเนื้อหาวรรณกรรมสามกกเปน

การตูนสามกกฉบับบรรลือสาสน  ผูวิจัยไดนําแนวคิดวัฒนธรรมประชานิยมมาใชอธิบายการดัดแปลงเนื้อหา

วรรณกรรมสามกกเปนการตูนสามกก เนื่องจากการตูนสามกกฉบับนี้เปนวรรณกรรมท่ีผลิตข้ึนในบริบทของ

วัฒนธรรมประชานิยม  ซ่ึงผูวิจัยไดประมวลความคิดและสรุปความหมายของวัฒนธรรมประชานิยมท่ีจะ

นํามาใชอธิบายกลวิธีการดัดแปลงวรรณกรรมสามกกเปนการตูนสามกกฉบับบรรลือสาสน ดังนี้ 



1. วัฒนธรรมประชานิยมไมมีนิยามท่ีตายตัว และไมไดมุงศึกษาคุณคา ความดี ความเลว แตศึกษา

วัฒนธรรมในฐานะท่ีเปนพ้ืนท่ีแลกเปลี่ยน ตอรองความหมายของคนหลายกลุม วัฒนธรรมประชานิยมเปน

วัฒนธรรมท่ีมีการเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและมีความหลากหลาย 

2. การสืบทอดในวัฒนธรรมประชานิยมไมใชการนําของเกามาท้ังหมด แตเปนการปรับแตง ดัดแปลง 

และตีความใหม วัฒนธรรมดั้งเดิมจะถูกปรับแตง ดัดแปลง ถูกตีความใหม อธิบายใหมเพ่ือใหสามารถดํารงอยู

ไดตอไปในวัฒนธรรมรวมสมัย 

3. วัฒนธรรมประชานิยมตั้งอยูบนพ้ืนฐานของทุนนิยม ดังนั้น การพิจารณาจึงไมไดมุงเนนไปท่ีการ

ตัดสินและประเมินคา แตอยูท่ีการตั้งคําถามถึงการปรับประสาน ตอรองใหวัฒนธรรมดั้งเดิมนั้นอยูใน

วัฒนธรรมสมัยปจจุบัน และการปรับประสาน ตอรองใหวัฒนธรรมนั้นตรงกับความตองการของกลุมเปาหมาย 

เพ่ือหวังผลกําไรสูงสุด 

การตูนสามกกฉบับบรรลือสาสนเปนการตูนท่ีนําวรรณกรรมสามกกซ่ึงเปนวัฒนธรรมดั้งเดิมมาสืบทอด

ในสื่อประเภทหนังสือการตูนซ่ึงเปนสื่อในวัฒนธรรมประชานิยม การสืบทอดจึงมิไดนําวรรณกรรมดั้งเดิมมา

ท้ังหมด หากแตมีการดัดแปลงเพ่ือใหวรรณกรรมดั้งเดิมมีความรวมสมัยมากยิ่งข้ึน และตรงกับความตองการ

ของกลุมผูอานมากข้ึน การดัดแปลงวรรณกรรมสามกกใหเปนการตูนสามกกฉบับบรรลือสาสน  ผูเขียนการตูน

ไดใชกลวิธีการดัดแปลงเนื้อหา  4 กลวิธี ไดแก การตัดออก การเพ่ิมเขา การสลับตําแหนง และการ

เปลี่ยนแปลงรายละเอียด ดังนี้ 

1. การตัดออก 

เนื่องจากสามกกเปนวรรณกรรมแปลซ่ึงมีความยาวมากถึง 120 ตอน (สามกกฉบับเจาพระยาพระคลัง 

(หน) ตัดเนื้อหาเหลือเพียง 87 ตอน) มีเนื้อหาและตัวละครจํานวนมาก ทําใหผูสรางการตูนตองตัดเนื้อเรื่อง

บางสวนออกเพ่ือใหเนื้อเรื่องสั้นลง และเหมาะแกรูปแบบของคอมิกสตริปท่ีเนนผูอานในกลุมเด็กและเยาวชน 

เนื้อหาบางสวนท่ีไมสําคัญ  และเนื้อหาท่ีไมเหมาะแกผูอาน เชน เนื้อหาท่ีมีความรุนแรงมากเกินไป หรือเนื้อหา

ท่ีกลาวถึงสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติท่ีไมสามารถอธิบายดวยหลักเหตุผลไดจึงถูกตัดออกไป การตัดเนื้อหา

วรรณกรรมสามกกของผูเขียนการตูนสามกกมี 4 ลักษณะ  ไดแก  การตัดเนื้อหาท่ีไมสําคัญของแตละตอน  

การตัดเนื้อหาท่ีมีความรุนแรงมากเกินไป  การตัดเนื้อหาท่ีกลาวถึงสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติ  และการตัดเนื้อหาท่ี

เลาเรื่องยอน ดังนี้ 

1.1 การตัดเนื้อหาท่ีไมสําคัญของแตละตอน 

สามกกเปนวรรณกรรมรอยแกวท่ีมีความยาวถึง 120 ตอน แตละตอนมีรายละเอียดมาก การตูนสาม

กกฉบับบรรลือสาสนจึงไดตัดเนื้อหาซ่ึงผูเขียนการตูนเห็นวาไมมีความสําคัญตอความเขาใจเนื้อหาในตอนนั้นๆ 



ของผูอานออกไป  โดยการเขียนการตูนแตละตอนผูเขียนการตูนจะกําหนดชื่อตอนไว  เนื้อหาในแตละตอนจึง

ตองสอดคลองกับชื่อตอนซ่ึงใชเปนหลักในการเขียน  สวนเนื้อหาท่ีไมเก่ียวของหรือมีความสําคัญตอความเขาใจ

และการรับรูเรื่องราวในแตละตอนไมมากนักก็จะถูกตัดออกไป ตัวอยางเชน 

 การตูนสามกกฉบับบรรลือสาสน ตอนท่ี 42 โจโฉกุมอํานาจราชสํานัก ผูเขียนการตูนไดตัดเนื้อหา

ตั้งแตเอียวปวใชอุบายทําใหลิฉุยกุยกีแตกคอกัน ลิฉุยชิงตัวพระเจาเหี้ยนเตไป กุยกีตามไปรบกันและจับขุนนาง

ท้ังปวงขังไว เตียวเจยกทัพมาไกลเกลี่ยแลวอัญเชิญเสด็จไปประทับเมืองฮองหลงใกลพระนครลกเอ๋ียง กุยกียก

ทัพตามมาชิงตัวพระเจาเหี้ยนเต ตังสินยกทัพมาชวยไวไดและนําเสด็จมาถึงเมืองฮองหลง ลิฉุยกุยกีรวมกําลัง

กันจะปลงพระชนมพระเจาเหี้ยนเต ตังสินกับเอียวฮองจึงเชิญเสด็จไปพระนครลกเอ๋ียง เนื้อหาเหลานี้เปน

รายละเอียดของการลี้ภัยของพระเจาเหี้ยนเตท่ีการตูนสามกกตัดออก แลวสรุปความดวยการบรรยายวา “มี

ขาวลือวาลิฉุย กุยกี คิดปลงพระชนมฮองเตจนฮองเตตองลี้ภัยไปอยูลกเอ๋ียง” เพ่ือใหผูอานไดรับรูวามีการปลง

พระชนมและพระเจาเหี้ยนเตตองลี้ภัย อันเปนเหตุใหมีพระราชโองการเรียกโจโฉมาปราบปราม นําไปสูการกุม

อํานาจของโจโฉ เนื้อหาของการตูนในตอนนี้ใหความสําคัญ    แกการข้ึนสูอํานาจของโจโฉท่ีสามารถปราบลิฉุย 

กุยกี และไดกุมอํานาจในราชสํานักแทน ดังนั้น การตัดเนื้อหาในสวนของการลี้ภัยออกก็ไมไดมีผลกระทบตอ

เนื้อเรื่อง และผูอานสามารถรับรูเรื่องราวโดยยอจากคําบรรยายท่ีผูเขียนไดสรุปมาอยางสั้นๆ แตเขาใจไดงาย

โดยไมจําเปนตองเลารายละเอียด นอกจากนี้ การตัดเนื้อหาสวนนี้ออกก็ยังเปนการตัด     ตัวละครท่ีมีบทบาท

เฉพาะในตอนนี้ออกไปอีกหลายตัว จึงเปนการลดจํานวนตัวละคร และทําใหเรื่องราวสั้นลงอีกดวย 

1.2 การตัดเนื้อหาท่ีมีความรุนแรงมากเกินไป 

 เนื้อหาบางตอนในเรื่องสามกกมีความรุนแรง เชน มีการฆาและการทํารายรางกายอยางโหดเหี้ยม

ทารุณ ผูเขียนการตูนสามกกฉบับบรรลือสาสนเห็นวาเนื้อหาสวนนี้ไมเหมาะสําหรับเยาวชน จึงตัดเนื้อหาท่ีมี

ความรุนแรงออกไปเพ่ือใหเหมาะสมแกกลุมผูอานมากข้ึน ตัวอยางเชน 

การตูนสามกกฉบับบรรลือสาสน ตอนท่ี 141 เลาปชนะศึกท่ีจูเตง ไดตัดเนื้อหาท่ีกลาวเรื่องบิฮอง 

เปาสูหยินฆามาตงแลวตัดศีรษะมาสวามิภักดิ์ตอเลาป เลาปเชือดเนื้อบิฮองกับเปาสูหยินเซนกวนอูทีละชิ้นจน

ท้ังสองขาดใจตาย ซ่ึงเปนเนื้อหาท่ีมีความรุนแรงมากเกินไป เปนการระบายความแคนของเลาปท่ีฆาบิฮอง เปา

สูหยิน ผูท่ีทรยศกวนอู       ยกเมืองกังอ๋ันและลํากุนใหแกซุนกวน  และเปนสวนหนึ่งท่ีทําใหกวนอูตองพายแพ

จนถูกจับได  แตวิธีการฆาบิฮอง     และเปาสูหยินนี้มีความรุนแรง คือ เปนการทรมานใหเจ็บปวดแสนสาหัส

จนขาดใจตาย  การตูนสามกกจึงตัดเนื้อหาสวนนี้ออกไป 

 

1.3 การตัดเนื้อหาท่ีกลาวถึงส่ิงล้ีลับเหนือธรรมชาติ 



ในวรรณกรรมเรื่องสามกกมีการกลาวถึงสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติ หรือการแสดงอิทธิปาฏิหาริยของตัว

ละครหลายครั้ง สิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติเหลานี้เปนเรื่องท่ียากจะเชื่อหรืออธิบายเหตุผลได การตูนสามกกฉบับ

บรรลือสาสนจึงไดตัดเนื้อหาเหลานี้ออกไป หากเนื้อหาสวนท่ีกลาวถึงสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติไมมีผลกระทบตอ

เนื้อหาของเรื่องในแตละตอน  แตหากเนื้อหาสวนนี้มีความสําคัญหรือมีผลกระทบตอเนื้อหาของเรื่องในตอน

นั้นๆ ผูเขียนการตูนก็จะคงเนื้อหาเดิมไว การตัดเนื้อหาท่ีกลาวถึงสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาตินี้ทําใหเนื้อหาของเรื่อง

สั้นลง โดยไมไดทําใหผูอานสับสน หรือมีผลกระทบตอความเขาใจของผูอานแตอยางใด ตัวอยางเชน 

   การตูนสามกกฉบับบรรลือสาสน ตอนท่ี 157 ชนะใจเบงเฮ็ก ไดตัดเนื้อหาท่ีกลาวถึงการเดินทัพกลับ

ของกองทัพขงเบงท่ีเม่ือมาถึงแมน้ําลกซุยก็เกิดเมฆมืดดํา พายุพัดจัด เบงเฮ็กบอกวาแมน้ําสายนี้มีปศาจ จะตอง

ทําการเซนไหวโดยใชศีรษะคน 49 หัว หัววัวดําและแพะขาว ชาวบานก็บอกวาหลังจากขงเบงยกทัพขามแมน้ํา

ไปก็ไดยินเสียงปศาจร่ําไหอยูริมฝงน้ํา ขงเบงเห็นวาอาจเปนเพราะทหารท่ีลมตายอยูในแมน้ําสําแดงฤทธิ์เดช 

จึงใหจัดการเซนไหวโดยเอาแปงมาปนเปนรูปศีรษะคน ยัดเนื้อวัวเนื้อแพะไวขางใน เรียกวา “มานโถว” แปลวา 

หัวมาน แทนการใชศีรษะคน 49 หัว      ขงเบงอานคําเซนสรวงแลวก็รองไห ทหารท้ังปวงก็รองไหดวย ปศาจ

ท่ีอยูในเมฆหมอกก็คอยๆ หายไป เนื้อหาในสวนนี้กลาวเรื่องภูตผีปศาจท่ียากจะหาเหตุผลมาอธิบายได  ผูเขียน

การตูนจึงไดตัดเนื้อหาในสวนนี้ออก และการตูนสามกกในตอนนี้ใหความสําคัญแกการเอาชนะใจเบงเฮ็กได

สําเร็จ หลังจากท่ีจับตัวเบงเฮ็กไดแลวก็ปลอยไปถึง 7 ครั้ง การตัดเนื้อหาสวนท่ีกลาวเรื่องภูตผีปศาจจึงไมมี

ผลกระทบตอเนื้อเรื่องและความเขาใจของผูอาน 

1.4 การตัดเนื้อหาท่ีเลาเรื่องยอน 

การเลาเรื่องในวรรณกรรมสามกกเปนการเลาเรื่องราวของแตละกก คือ วุยกก จกกก และงอกก ดวย

รูปแบบการเขียนความเรียงรอยแกว ดังนั้นเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในเวลาเดียวกันของแตละกกก็สามารถใชวิธีเลา

เรื่องยอนกลับไปถึงเหตุการณท่ีเกิดข้ึนได และสามารถตัดกลับไปมาระหวางกกตางๆ ไดโดยไมทําใหผูอาน

สับสน แตเม่ือผูเขียนการตูนสามกกฉบับบรรลือสาสนนําวรรณกรรมสามกกมาเขียนในรูปแบบคอมิกสตริปท่ี

นําเสนอเนื้อหาเปนตอนๆ ในหนังสือการตูนมหาสนุก ยอมตองมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการนําเสนอ 

โดยเฉพาะการเลาเรื่องยอน เพราะเม่ือนําเสนอเนื้อหายอนกลับไปมายอมทําใหผูอานสับสน และยิ่งมีขอจํากัด

เรื่องจํานวนหนาก็ยิ่งทําใหผูเขียนการตูนตองพิถีพิถันในการเลือกนําเสนอเนื้อหาเพ่ือใหมีความตอเนื่อง เขาใจ

งาย ไมสับสน ตัวอยางเชน 

การตูนสามกกฉบับบรรลือสาสน ตอนท่ี 159 ชนะใจเบงเฮ็ก ไดตัดเนื้อหาสวนท่ีกลาวถึง โจผีมีนาง

เอียนซีเปนภรรยา ตอมาไดนางกุยฮุย นางกุยฮุยอยากเปนฮองเฮาจึงทําอุบายใสความวานางเอียนซีทําเสนห 

นางเอียนซีจึงถูกประหาร นางกุยฮุยก็รับโจยอยบุตรของนางเอียนซีเปนบุตรบุญธรรม ครั้งหนึ่งโจผีพาโจยอยอ

อกไปลาสัตว  โจผียิงแมกวางแตโจยอยไมยอมยิงลูกกวางเพราะสงสาร โจผีเห็นวาโจยอยใจบุญก็ตั้งใหเปนเพงง



วนออง ซ่ึงเนื้อหาในสวนนี้เปนการเลายอนกลับไปในอดีตเพ่ือใหผูอานรูจักโจยอยบุตรชายของโจผีท่ีไดข้ึน

ครองราชยเปนฮองเตตอจากโจผี ผูเขียนการตูนสามกกไดตัดเนื้อหาในสวนนี้ออก เพียงแตบรรยายวา “พระ

เจาโจผีสวรรคต ขุนนางผูใหญท้ังปวงอัญเชิญโจยอยข้ึนเปนฮองเตสืบราชสมบัติ ขณะนั้นพระชนมายุยี่สิบเอ็ด

พรรษา” แตการตัดเนื้อหาท่ีเลายอนไปกอนท่ีโจผีจะตายก็ไมไดมีผลกระทบตอเนื้อเรื่องเพราะเนื้อหาสวนนี้

ไมไดมีผลตอเนื้อเรื่องในตอนตอๆ ไป และการตูนสามกกในตอนนี้ก็ใหความสําคัญแกเรื่องชัยชนะในการทําศึก

ของขงเบงท่ีปราบเบงเฮ็กไดสําเร็จ หลังจากนั้นเม่ือขงเบงรูขาววาโจผีตายก็คิดจะยกทัพไปบุกวุยกก เนื้อหาสวน

ท่ีเลายอนดังท่ีกลาวมานั้นเปนเรื่องท่ีเขามาแทรก  เม่ือตัดออกไปก็ทําใหเนื้อเรื่องสั้นลง 

2. การเพ่ิมเขา 

การตูนสามกกฉบับบรรลือสาสนมีการเพ่ิมเนื้อหาในบางตอน เพ่ือใหผูอานเขาใจเรื่องราวไดงายยิ่งข้ึน 

หรือเพ่ือใหเกิดอารมณขัน  โดยการเพ่ิมเนื้อหาของการตูนสามกกแบงไดเปน 2 วิธี คือ การเพ่ิมเนื้อหาท่ีมาจาก

ละครโทรทัศนชุดสามกก และการเพ่ิมเนื้อหาท่ีผูเขียนการตูนคิดข้ึนเอง 

2.1 การเพ่ิมเนื้อหาท่ีมาจากละครโทรทัศนชุด “สามกก” 

การตูนสามกกฉบับบรรลือสาสนมีเนื้อหาสวนหนึ่งท่ีมาจากละครโทรทัศนชุดสามกกของประเทศจีนซ่ึง

ไมปรากฏในสามกกฉบับแปลใหมของวรรณไว พัธโนทัย และสามกกฉบับเจาพระยาพระคลัง (หน) การ

เพ่ิมเนื้อหาท่ีมาจากละครโทรทัศนชุดสามกกอาจทําใหผูอานเขาใจลักษณะของตัวละคร หรือเขาใจเนื้อเรื่องได

งายยิ่งข้ึน ตัวอยางเชน 

การตูนสามกกฉบับบรรลือสาสน ตอนท่ี 175 ขงเบงดูดาว ไดเพ่ิมเนื้อหาตอนขงเบงปวย           อุย

เอ๋ียนขอใหขงเบงกลับไปรักษาตัวท่ีฮันตง และอาสาจะบุกขามแมน้ําอุยโหเขาตีคายสุมาอ้ีและบุกเตียงอ๋ันกอบกู

บานเมืองเอง  ขงเบงแสรงบอกวาเปนเรื่องสําคัญขอกราบทูลฮองเตกอน เนื้อหาในสวนนี้มาจากละครโทรทัศน

ชุดสามกกท่ีแสดงใหเห็นความทะนงตนและเชื่อม่ันในสติปญญาของอุยเอ๋ียน ท่ีคิดวาตนเองนั้นมีสติปญญาไม

ดอยไปกวาขงเบง อุยเอ๋ียนผูนี้ภายหลังจากขงเบงตายก็กอกบฏ เนื้อหาของการตูนสามกกในตอนนี้ให

ความสําคัญแกการตายของขงเบงท่ีเม่ือขงเบงดูดาวแลวรูวาตนจะตองตายก็ไดทําพิธีเซนไหวดาวประจําตัว แต

อุยเอ๋ียนเขามาทําใหโคมไฟดับลง ขงเบงจึงตออายุไมสําเร็จ และขงเบงรูวาเม่ือตนตายอุยเอ๋ียนจะตองกอกบฏ

จึงไดสั่งการวางแผนฆาอุยเอ๋ียนไวกอนตาย ดังนั้น การเพ่ิมเนื้อหาในสวนนี้จึงไมไดทําใหเนื้อหาสําคัญของเรื่อง

เปลี่ยนแปลงไป แตกลับทําใหผูอานเห็นความทะนงของอุยเอ๋ียนมากยิ่งข้ึน และเห็นวาขงเบงนั้นไมไดไวใจอุย

เอ๋ียนแมแตนอย การเพ่ิมเนื้อหาในสวนนี้จึงทําใหผูอานเขาใจเรื่องราวไดงายข้ึนดวย 

2.2 การเพ่ิมเนื้อหาท่ีผูเขียนการตูนคิดข้ึนเอง 



การตูนสามกกฉบับบรรลือสาสนมีการเพ่ิมเนื้อหาท่ีผูเขียนการตูนคิดข้ึนมาเพ่ือสรางอารมณขันใหแก

ผูอาน โดยเนื้อหาท่ีเพ่ิมเขามานั้นไมไดมีในเรื่องสามกกเดิม และผูอานไมคาดคิดวาเรื่องสามกกจะมีเหตุการณ

หรือเนื้อหาเชนนั้น ตัวอยางเชน 

การตูนสามกกฉบับบรรลือสาสน ตอนท่ี 179 อาเตา ราชันส้ินแผนดิน ไดเพ่ิมเนื้อหาตอนสุมาเจียว

จัดงานเลี้ยงและไดเห็นความโงเขลาของเลาเสี้ยนจึงวาคนลักษณะอยางเลาเสี้ยนไมนาเชื่อวาจะมีคนจงรักภักดี

ยอมตายมากมายเชนนี้ เลาเสี้ยนก็วาคําพูดของสุมาเจียวตรงใจนัก เนื้อหาสวนนี้แสดงใหเห็นความขลาดเขลา

ไรสติปญญาของเลาเสี้ยนฮองเตฝายจกกก ซ่ึงการตูนสามกกไดนําเสนอตัวละครเลาเสี้ยนในลักษณะบุคคลท่ีไร

สติปญญา  ไรความสามารถ หรือมีความผิดปกติทางสมองโดยใหมีน้ํามูกไหลอยูตลอด และการพูดก็แสดงให

เห็นอยางชัดเจนวาไรสติปญญา การเพ่ิมเนื้อหาในสวนนี้จึงเปนการตอกย้ําใหเห็นความไรสติปญญาของฮองเต

อันเปนเหตุใหบานเมืองลมสลาย เนื้อหาของการตูนสามกกในตอนนี้ใหความสําคัญแกการเสียดินแดนจกกกท่ีมี

ตนเหตุมาจากความไรสติปญญาของเลาเสี้ยน ดังนั้น การเพ่ิมเนื้อหาในตอนนี้จึงไมไดทําใหเนื้อหาสําคัญของ

เรื่องเปลี่ยนแปลงไป แตทําใหผูอานเกิดอารมณขันจากความโงเขลาของเลาเสี้ยน และตอกย้ําความไร

สติปญญาของตัวละครตัวนี้ใหเดนชัดข้ึนอีกดวย 

3. การสลับตําแหนงของเนื้อหา 

การตูนสามกกฉบับบันลือสาสนมีการสลับตําแหนงของเนื้อหาในบางตอนเพ่ือใหเนื้อหาท่ีตอเนื่องกัน

มารวมอยูในตอนเดียวกัน และมีความตอเนื่องของเนื้อหามากยิ่งข้ึน ตัวอยางเชน 

การตูนสามกกฉบับบรรลือสาสน ตอนท่ี 108 เลาปเสียบังทอง บังทองถูกยิงดวยเกาทัณฑ         อุย

เอ๋ียนพาทหารตีบากทางลงมาสูเมืองลกเสีย ถูกขาศึกลอม ฮองตงนําทหารมาชวยตีทหารขาศึกไปถึงกําแพง

เมืองลกเสีย ทัพเลาปยกมาถึงก็รวมกําลังเขาตีลกเสีย แตไมสามารถหักเอาเมืองไดจึงถอยกลับดานโปยสิกวน 

ฮองตงเสนอใหเลาปสงขาวไปเชิญขงเบงมาชวยคิด เลาปจึงใหงดออกรบ รอจนกวาขงเบงจะมา ขงเบงดูดาวบน

ฟาเห็นดาวตกก็รองไหบอกขุนนางท้ังหลายวาบังทองคงจะเสียชีวิตแลว กวนเปงนําจดหมายจากเลาปท่ีแจงวา

บังทองตายมาใหขงเบง เหลาขุนนางท้ังปวงรองไหอาลัยรักบังทอง การตูนสามกกไดสลับตําแหนงของเนื้อหา

โดยใหขงเบงดูดาวบนฟาแลวรองไหบอกขุนนางวาบังทองคงจะเสียชีวิตแลว ภายหลังจากท่ีบังทองถูกยิงดวย

เกาทัณฑ แลวจึงกลาวถึงการสูรบของทัพเลาปหลังจากท่ีบังทองตาย เพ่ือใหเหตุการณท่ีบังทองตายมีความ

ตอเนื่อง และทําใหเห็นความสามารถในการดูดาวของขงเบงไดเดนชัดยิ่งข้ึน เพราะการตูนไดสลับเนื้อหาใหบัง

ทองตายแลวขงเบงดูดาวก็รูในทันทีวาบังทองตาย แลวจึงตอดวยเหตุการณ   การสูรบระหวางทัพเลาปกับทัพ

เมืองเสฉวนท่ีเลาปไมสามารถตีเมืองเสฉวนได ฮองตงจึงเสนอใหสงขาวไปเชิญขงเบงมาชวย และหลังจากนั้น

กวนเปงก็นําจดหมายจากเลาปมาบอกขาววาบังทองตายและเชิญขงเบงไปเสฉวน ซ่ึงจะเห็นวาเนื้อหาของ

การตูนมีความตอเนื่องและสมเหตุสมผลมากกวาสามกกท้ังสองฉบับเพราะดาวประจําตัวของบังทองจะตองตก



หลังจากท่ีบังทองตาย ขงเบงจะเห็นดาวตกไดก็จะตองดูดาวในขณะท่ีบังทองตาย ไมใชบังทองตายไปจนเลาป

รบกับทัพเมืองเสฉวนแลว ขงเบงเพ่ิงจะมาดูดาวแลวเห็นดาวประจําตัวของบังทองตกลง 

4. การเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางสวน 

การตูนสามกกฉบับบรรลือสาสนมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางสวนของเนื้อหาวรรณกรรมเรื่อง

สามกก การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดมีท้ังการเปลี่ยนแปลงชื่อกลศึกและกลอุบาย และการเปลี่ยนแปลงวัตถุ

สิ่งของบางประการ ดังนี้ 

4.1 การเปล่ียนแปลงช่ือกลศึกและกลอุบาย 

การตูนสามกกฉบับบรรลือสาสนใชชื่อกลศึก และกลอุบายสวนใหญตามสามกกฉบับแปลใหม แตก็มี

ชื่อกลศึกและกลอุบายบางชื่อท่ีเปลี่ยนแปลงไป ไมตรงกับสามกกท้ัง 2 ฉบับ ท้ังนี้เพ่ือจุดมุงหมายใหผูอาน

เขาใจกลศึกและกลอุบายไดงายยิ่งข้ึน โดยการตั้งชื่อท่ีทําใหเห็นภาพไดชัดเจน หรือมีความหมายท่ีตรงกับเนื้อ

เรื่องสามกกมากยิ่งข้ึน ตัวอยางเชน 

การรบแบบวิธีเผิงเยะ ในสามกกฉบับแปลใหม การตูนสามกกเปลี่ยนใหเปน การรบแบบงูกินหาง 

เพ่ือใหมีชื่อเปนภาษาไทย และเห็นภาพวิธีการรบแบบนี้เพ่ือใหเขาใจงายยิ่งข้ึน เพราะเลียนแบบการละเลนงูกิน

หางซ่ึงคนไทยคุนเคยดี (สามกกฉบับเจาพระยาพระคลังไมมีชื่อวิธีการรบ) 

 กลศึกคนหางไกลไหนจะสูคนใกลชิด ในสามกกฉบับแปลใหม ท่ีกิเหลงเสนอใหอวนสุดขอลูกสาวลิโป

มาใหแกลูกชายเพ่ือเปนญาติกับลิโป ลิโปจะไดกําจัดเลาปใหการตูนสามกกเปลี่ยนชื่อเปน กลศึกญาติ...สนิท

กวามิตรสหาย เพ่ือใหตรงกับเนื้อเรื่องท่ีอวนสุดตองการเปนญาติกับลิโปเพ่ือใหสนิทกวาความเปนมิตรสหายท่ี

ลิโปมีตอเลาป   ทําใหผูอานเขาใจไดงายยิ่งข้ึน (สามกกฉบับเจาพระยาพระคลังไมมีชื่อกลศึก) 

4.2 การเปล่ียนแปลงวัตถุส่ิงของบางประการ 

การตูนสามกกฉบับบรรลือสาสนมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุสิ่งของบางประการในเนื้อหาวรรณกรรมเรื่อง

สามกก วัตถุสิ่งของท่ีเปลี่ยนแปลงไปนั้นเปนรายละเอียดท่ีไมมีผลกระทบตอความเขาใจเนื้อหาของผูอาน แต

เปนการเปลี่ยนแปลงวัตถุสิ่งของในเรื่องสามกกเดิมใหเปนวัตถุสิ่งของท่ีอยูในสมัยปจจุบัน  ตัวอยางเชน 

การตูนสามกกฉบับบรรลือสาสน ตอนท่ี 150 ปลอยตัวเบงเฮ็ก ขงเบงยกทัพตามเบงเฮ็กมาถึงแมน้ํา

ลกซุย เห็นไมมีเรือ น้ําก็ไหลเชี่ยว ฝงตรงขามมีเนินสูงเปนกําแพงมีทหารรักษาอยู ก็ใหทหารไปหลบรอนตามริม

เขาท่ีมีตนไมหนาแนน พระเจาเลาเสี้ยนใหมาตายนํายาแกรอนและเสบียงมาให ขงเบงใชใหมาตายนําทหาร

สามพันท่ีติดตามมาขามแมน้ําลกซุยรุกเขาถํ้าของทหารมาน รบตัดเสบียงอาหารของขาศึก แลวไปสมทบกับตง



ถูนาและหวยหลําท่ีเปนไสศึกอยูภายใน  การตูนสามกกไดเปลี่ยนยาแกรอนท่ีพระเจาเลาเสี้ยนพระราชทานมา

เปนลูกอมยี่หอ Hell เปนการลอเลียน     ลูกอมยี่หอ Hall ท่ีมักจะโฆษณาวาสามารถคลายรอนได ดังภาพ 

 

จากภาพแสดงใหเห็นวาการตูนสามกกฉบับบรรลือสาสนมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุสิ่งของบางประการซ่ึง

เปนรายละเอียดปลีกยอยในเนื้อหาวรรณกรรมสามกกใหมีลักษณะเปนปจจุบัน  ดวยการนําวัตถุสิ่งของท่ีพบ

เห็นไดในปจจุบันไปแทนท่ีวัตถุสิ่งของท่ีอยูในเรื่องสามกกเดิม  แตการเปลี่ยนแปลงวัตถุสิ่งของบางประการนี้ก็

ยังมีความเก่ียวของกับเนื้อหาในเรื่องเดิม  ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุสิ่งของบางประการของการตูนสามกก

จึงมีความเก่ียวของกับวัตถุสิ่งของเดิมในเรื่องสามกก  เพียงแตผูเขียนการตูนเปลี่ยนแปลงใหมีความเปน

ปจจุบัน  รวมสมัยกับผูอาน  เปนการตอรองระหวางเคาเรื่องเดิมกับองคประกอบของสังคมรวมสมัย เพ่ือ

ตอบสนองตอความตองการของผูอานในบริบทของวัฒนธรรมประชานิยม  การเปลี่ยนแปลงวัตถุสิ่งของบาง

ประการในการตูนสามกกฉบับบรรลือสาสนจึงมิไดมีผลกระทบตอความเขาใจเนื้อหาวรรณกรรมสามกก  และ

บางครั้งยังสรางอารมณขันใหแกผูอานอีกดวย 

 

 สรุปผลการวิจัย 

การตูนสามกกฉบับบรรลือสาสนเปนการตูนเรื่องยาว หรือคอมิกสตริปท่ีถายทอดเนื้อหาจากเรื่องสาม

กกสํานวนตางๆ  ไดแก  สามกกฉบับแปลใหมของวรรณไว พัธโนทัย  สามกกฉบับเจาพระยาพระคลัง (หน)  

และละครโทรทัศนชุด “สามกก” ของประเทศจีน  นอกจากนี้ยังมีสวนท่ีผูเขียนการตูนเพ่ิมเติมเขาไปตาม

จินตนาการ  และสวนท่ีผูเขียนการตูนดัดแปลงใหมีความรวมสมัย  เขากับผูอานในสมัยปจจุบัน  ทําใหการตูน

สามกกฉบับนี้มีลักษณะเฉพาะตัวท่ีแตกตางจากการตูนสามกกฉบับอ่ืน  

จากการศึกษากลวิธีการดัดแปลงเนื้อหาวรรณกรรมสามกกเปนการตูนสามกกฉบับบรรลือสาสน  สรุป

ไดวา  การตูนสามกกฉบับบรรลือสาสนมีท่ีมาจากสามกกฉบับแปลใหมของวรรณไว พัธโนทัย มากท่ีสุด  

รองลงมาคือ สามกกฉบับเจาพระยาพระคลัง (หน)  และละครโทรทัศนชุด “สามกก” ตามลําดับ    

ผูวิจัยพบวา  การดัดแปลงเนื้อหาวรรณกรรมสามกกเปนการตูนสามกกฉบับบรรลือสาสน  มีท้ังการ

ตัดออก  การเพ่ิมเขา  การสลับตําแหนง  และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางสวน  เนื้อหาสวนท่ีตัดออก 



ไดแก  เนื้อหาท่ีไมสําคัญของแตละตอน  เนื้อหาท่ีกลาวถึงสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติ  เนื้อหาท่ีมีความรุนแรงมาก

เกินไป   และเนื้อหาท่ีเลาเรื่องยอน  การตัดเนื้อหาเหลานี้ออกก็เพ่ือใหเนื้อหาสั้นลง  มีความกระชับ  ตอเนื่อง  

ดําเนินเรื่องไดเร็ว  เหมาะแกกลุมผูอานท่ีเปนเยาวชน  และเหมาะแกการนําเสนอในรูปแบบคอมิกสตริป  

เนื้อหาท่ีเพ่ิมเขามา ไดแก  เนื้อหาท่ีมาจากละครโทรทัศนชุด “สามกก”  ท่ีเพ่ิมเขามาเพ่ือใหผูอานเขาใจเรื่อง

ไดงายข้ึน  และเนื้อหาท่ีผูเขียนการตูนคิดข้ึนเองท่ีเพ่ิมเขามาเพ่ือสรางอารมณขันใหแกผูอาน  เนื้อหาท่ีมีการ

สลับตําแหนงก็เพ่ือใหเกิดความตอเนื่องและสมเหตุสมผล  สวนเนื้อหาสวนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด

บางสวน ไดแก  ชื่อกลศึกและกลอุบาย  และวัตถุสิ่งของบางประการท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือใหเขาใจงาย  

และเพ่ือสรางอารมณขันใหแกผูอาน    

 นอกจากนี้ ผูวิจัยยังคนพบวาการตูนสามกกฉบับบรรลือสาสนมีการถายทอดเนื้อหาวรรณกรรมสามกก

ท่ีมิไดมุงถายทอดใหถูกตอง  สมจริงตามวรรณกรรมสามกกเดิมทุกประการ  หากแตตองการถายทอดเรื่องสาม

กกใหเหมาะสมแกบริบทของสังคมวัฒนธรรมสมัยปจจุบัน  ดังจะเห็นไดจากการตอรองระหวางวัฒนธรรมเกา

และวัฒนธรรมใหมท่ีปรากฏตลอดท้ังเรื่อง  ทําใหการตูนสามกกมีความรวมสมัย  ท้ังนี้เพราะการตูนสามกก

เปนวรรณกรรมประชานิยมท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานของทุนนิยมท่ีมีกลุมผูอานและยอดขายเปนปจจัยสําคัญ  ผูเขียน

การตูนสามกกจึงมุงผลิตการตูนท่ีมีความรวมสมัย  มีอารมณขัน  และลดความเครงขรึมจริงจังของวรรณกรรม

ดั้งเดิมใหนอยลง  เพ่ือตอบสนองความตองการของผูอาน  อันจะเปนผลใหมียอดขายสูงสุดตามมา   

แมการตูนสามกกฉบับบรรลือสาสนจะมิไดถายทอดวรรณกรรมสามกกท่ีถูกตองตามสามกกฉบับ

เจาพระยาพระคลัง (หน) ทุกประการ  แตเม่ือพิจารณาในบริบทของวัฒนธรรมประชานิยมท่ีมิไดมุงศึกษา

คุณคา ความดี ความเลว  การสืบทอดในวัฒนธรรมประชานิยมท่ีไมใชการนําของเกาท้ังหมดมานําเสนอ  แต

เปนการปรับแตง  ดัดแปลง  และตีความใหมเพ่ือใหผูอานสมัยปจจุบันรับได  ทําใหวรรณกรรมดั้งเดิมดํารงอยู

ไดตอไปในวัฒนธรรมรวมสมัย  ผูวิจัยเห็นวาการตูนสามกกฉบับบรรลือสาสนมีการดัดแปลงเนื้อหาวรรณกรรม

สามกกไดอยางเหมาะสมแกการนําเสนอในบริบททางสังคมวัฒนธรรมสมัยปจจุบัน  และเหมาะสมแกการ

นําเสนอในรูปแบบคอมิกสตริปท่ีมีกลุมผูอานสวนใหญเปนเด็กและเยาวชน  การดัดแปลงเนื้อหาใหการตูนสาม

กกมีความรวมสมัย  และมีอารมณขัน  ทําใหการตูนสามกกฉบับนี้เปนท่ียอมรับของผูอานในวงกวาง  และเปน

วรรณกรรมประชานิยมอยางแทจริง   

กิตติกรรมประกาศ 

 ผูวิจัยขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.ชลดา เรืองรักษลิขิต หัวหนาภาควิชาภาษาไทยและ

อาจารย ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ผูจุดประกายการศึกษาการตูนท่ีดัดแปลงมาจากวรรณคดีไทย และ

ขอขอบพระคุณภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ท่ี

จัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง “ภาษา วรรณคดีไทย และการสอนภาษาไทยในฐานะ



ภาษาตางประเทศ : การเรียนรูและสรางสรรคจากสังคมไทยสูสังคมโลก” เพ่ือเปดโอกาสใหมีเผยแพรผลงาน

ทางวิชาการในครั้งนี้ นอกจากนี้ผูวิจัยขอขอบพระคุณผูท่ีใหความอนุเคราะหและชวยเหลือจนบทความนี้สําเร็จ
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