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นางสาว นาตยา เท่ียงมิตร: วิธีการวาดและเล่าเรื่องในการ์ตูนช่องของ องอาจ ชัยชาญชีพ 
วิศุทธิ์ พรนิมิตร และทรงศีล ทิวสมบุญ อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยยศ 
อิษฏ์วรพันธุ์ 

  
การ์ตูนช่องเป็นส่ือรูปแบบหนึ่งท่ีใช้ภาพในการเล่าเรื่อง  ใช้ตัวอักษรในการส่ือสาร

เรื่องราวได้ง่ายกว่าส่ืออื่น ๆ  ผ่านการเล่าเรื่องจากนักวาคการ์ตูนจนสามารถกลายเป็นงานศิลปะท่ีน่า
ยกย่องและครองใจผู้อ่านทุกเพศทุกวัยได้ในท่ีสุด ก าเนิดของการ์ตูนเกิดข้ึนจากการท่ีมนุษย์ต้องการจะ
ส่ือสารพูดคุยเรื่องราวผ่านภาพวาด ท่ีพัฒนาจากแผ่นภาพหนึ่งแผ่นจนกลายเป็นการ์ตูนช่องมากมาย
สร้างวัฒนธรรมการ์ตูนท่ีส าคัญให้กับผู้คนท่ัวโลก และสร้างคุณค่าสร้างความงามทางสุนทรียศาสตร์
ให้กับตัวมันเองได้อย่างลึกซึ้งและน่าช่ืนชม ปัจจุบันการ์ตูนช่องสามารถพาตัวมันเองก้าวข้ามพ้น
ขีดจ ากัดในเรื่องของภาษาท่ีใช้การส่ือสารระหว่างมนุษย์กับตัวอักษรได้ด้วยภาษาภาพในการ์ตูนช่อง 
ภาษาภาพจึงเป็นส่วนส าคัญท่ีท าให้การ์ตูนช่องสามารถสร้างคุณค่าในด้านงานศิลปะเป็นท่ีจดจ าของ
ผู้อ่านได้ ดังนั้น รูปแบบการวาด และการเล่าเรื่องในการ์ตูนช่องจึงเป็นกลวิธีหนึ่งท่ีนักวาดการ์ตูน
น ามาเล่าเรื่องอะไรกันตรงในทางศิลปะให้กับภาพท่ีถ่ายทอดในโลกของการ์ตูน 

นักวาดการ์ตูนแต่ละคน มีเทคนิควิธีการสร้างรูปแบบ และการเล่าเรื่องท่ีแตกต่างกันไป
ในการท่ีจะใช้ส่ืออย่างการ์ตูน เป็นช่องทางในการแสดงออกทางความคิดและสร้างแนวทางเป็นของ
ตัวเอง องอาจ  ชัยชาญชีพ, วิศุทธิ์ พรนิมิตร และทรงศีล ทิวสมบุญ ก็เช่นเดียวกัน พวกเขาได้รับการ
ยอมรับว่าเป็นนักวาดภาพและนักเล่าเรื่องท่ียอดเยี่ยมได้อย่างมีสไตล์และมีเอกลักษณ์ท่ีชัดเจน  ท าให้
ผู้วิจัยสนใจศึกษาและวิเคราะห์การส่ือสารภาพจากรูปแบบวิธีการวาดและการเล่าเรื่องในการ์ตูนช่อง
ของนักวาดการ์ตูนทั้งสามท่าน โดยท าการศึกษาจากการ์ตูนท้ัง 3 เรื่อง ได้แก่ หัวแตงโมซีกท่ี 1 เมื่อหัว
ข้าพเจ้ากลายเป็นแตงโม, ชิงช้า 1 และถั่วงอกและหัวไฟ ในความบ้าคล่ังอันมิรู้ส้ินสุด การวิจัยนี้เน้น
มองคุณค่าของการ์ตูนได้ท่ีภาพมากกว่าเนื้อหาในการ์ตูนเป็นหลัก ในแง่ของการศึกษากลไกรูปแบบ
วิธีการวาดและการเช่ือมต่อช่องสู่ช่องในการ์ตูนท่ีท าให้ส่ืออย่างการ์ตูนสามารถเข้าใจได้ ตามกรอบวิธี
การศึกษาการ์ตูนของสกอตต์ แมคคลาวด์ นักวาดการ์ตูนและนักวิเคราะห์การ์ตูนชาวอเมริกา และ
จากการศึกษาแนวทางการวาดและการเล่าเรื่องในการ์ตูนของนักวาดการ์ตูนท้ังสามท่าน สามารถสรุป
ได้ว่า นักวาดการ์ตูนท้ังสามท่านมีรูปแบบและแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานท่ีเป็นไปตามแนวทาง
ตะวันออกอย่างชัดเจน คือ เน้นวิธีการวาดและการออกแบบตัวละครอย่างเรียบง่ายด้วยการใช้

 



  จ 

ลายเส้นสร้างความสมจริงให้กับตัวละครและใช้รูปแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาในการเล่าเรื่องเป็นหลัก  
เพื่อให้ง่ายต่อการถ่ายทอดเรื่องราวและผู้อ่านสามารถเข้าใจและติดตามได้ง่ายด้วยเช่นกัน 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

57005207 : Major (Art Theory) 
Keyword : Ongart Chaicharncheep, Wisut Ponnimit, Songsil Thewsomboon, Scott 
McCloud, Comics, Closure 

MISS Narttaya THIENGMIT : Drawing Method and Narrative in Comics of Ongart 
Chaicharncheep Wisut Ponnimit and Songsil Thewsomboon Thesis advisor : Assistant 
Professor Chaiyos Isavorapant, Ph.D. 

  
Comics are one of various kinds of media that tell a story by using pictures 

and communicate with readers by words. Today, comics become one of admirable art 
and popular among people in all ages. The reason why human created comics is 
because they wanted to share their idea or express their feeling through pictures which 
spreading from a single picture to an arranged and organized frames of artworks, 
creating a comical culture that people across the globe can reach and making their 
own deeply aesthetic and praiseworthy. Nowadays, comics have pushed to the limit 
of language so they could add more value of art, moreover, some good comics are 
also memorable among bookman.  

Each cartoonist has his or her own style; Thai cartoonists Chaicharncheep, 
Wisut Ponnimit and Songsil Thewsomboon are famous that have a clear identity and 
character, inspiring me to study and analyze these 3 experts by study from 3 
comics; Hua Tang Mo 1: When I Head Turns to a Watermelon, Ching Cha 1 
and Beansprout & Firehead: In The Infinite Madness. This research focus on a value of 
art more than a content by using a criteria of narrative mechanism, drawing style and 
closure which make comics are understandable in a frame of theory of Scott McCloud, 
an American comics theorist and analyst. From the study, it can be concluded that the 
3 cartoonists' styles and pattern of narratives are similar with eastern cartoonist style 
by focus on simple drawing and simple cartoon characters. The narratives relate to a 
timeline in order to make the stories easy to understand and follow. 
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หากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ ณ ท่ีนี้ด้วย 
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บทที่ 1 

บทน า 

 

 1.  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 
การ์ตูนช่องเป็นผลผลิตหนึ่งท่ีรับใช้สังคมมาอย่างยาวนาน ผ่านการเล่าเรื่องจากนักวาด

การ์ตูนมากมายท่ีบันทึกภาพวาดและตัวอักษรจ านวนมากลงบนกระดาษ สร้างรูปแบบและแนวทาง
มากมายกลายเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมการ์ตูนที่ส าคัญ เกิดความนิยมและแพร่หลายในสังคมทุกชนช้ัน
จนสามารถเป็นงานศิลปะที่น่าช่ืนชมได้ในท่ีสุด การ์ตูนช่องเป็นส่ือรูปแบบหนึ่งท่ีใช้ภาพในการเล่าเรื่อง 
ใช้ตัวอักษรในการส่ือสารเรื่องราวได้ง่ายกว่าส่ืออื่น ๆ เนื่องด้วยความรุนแรงของเนื้อหาท่ีน้อยและ
รูปแบบการวาดท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจึงท าให้การ์ตูนช่องสามารถครองใจและเข้าถึงผู้อ่านได้ทุกเพศ
ทุกวัย 

นักวาดการ์ตูน (cartoonist) ท้ังหลายจ าเป็นต้องค้นหารูปแบบและเทคนิคให้กับแนว
ทางการสร้างภาพและเรื่องราวของตนเอง เพราะภาพวาดท่ีต้ังใจถ่ายทอดออกมานั้นจะต้องสามารถ
ส่ือสารไปหาผู้อ่านได้ ต้ังแต่การค้นหาแรงบันดาลใจและแนวความคิด การก าหนดเทคนิควิธีการวาด
และการสร้างเรื่องราวท่ีสอดคล้องกับการวาด ตลอดจนการส่ือสารการ์ตูนให้กับผู้อ่านจะมีสอดคล้อง
กันและเข้าถึงผู้อ่านได้ง่าย 

การ์ตูนช่องหรือ คอมิกส์ (comics) ใช้เรียกภาพนิ่งการ์ตูนท่ีวางเรียงต่อเนื่องกันอยู่
ภายในช่องต้ังแต่หนึ่งช่องขึ้นไป มีหรือไม่มีตัวอักษรบรรยายข้างบนหรือข้างล่างท่ีเรียกว่า แค็ปช่ัน 
(caption) และมีหรือไม่มีพื้นท่ีปิดล้อมแสดงบทสนทนาท่ีเรียกว่า บอลลูน  (balloon) มักใช้แสดง
เรื่องราว แง่คิดและมุมมองต่าง ๆ ของเรื่องท่ีต่อเนื่องกันจนจบ1 สร้างขึ้นเพื่อสะท้อนความเป็นไปของ
สังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิตท่ีปลดปล่อยจินตนาการของมนุษย์และลักษณะตัวตนของคนในสังคมได้ 
ลักษณะเฉพาะของการ์ตูนช่องคือ การ์ตูนช่องมักจะแบ่งภาพเป็นช่อง  ๆ ท่ีแสดงความต่อเนื่องของ
เวลาภายในช่องแต่ละช่องท าให้ให้ฉากต่าง ๆ ชัดเจนขึ้น มีเวลาและพื้นท่ีเป็นหนึ่งเดียวกัน ใช้ภาพ
แทนเสียงและความเคล่ือนไหวภายในช่องท่ีมีเทคนิคคล้ายกับการตัดต่อในภาพยนตร์  และผู้อ่าน
จะต้องเติมเต็มส่วนท่ีขาดหายไปของการ์ตูนด้วยตัวเองท่ีเรียกว่า จินตนาการ 

                                                             
1 ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์, ตามหาการ์ตูน (กรุงเทพฯ: มติชน 2546), 14. 
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ต้นก าเนิดของการ์ตูนช่องอยู่ท่ียุโรป ประเทศอังกฤษในศตวรรษท่ี 17 กลไกการท างาน
ของการ์ตูนเริ่มต้นขึ้นท่ีแผ่นภาพล้อเลียนขนาดใหญ่ท่ีมีเนื้อหารุนแรงจากการสะท้อนสภาพสังคมของ
อังกฤษในอดีตท่ีสร้างขึ้นเพื่อกลุ่มชนช้ันล่างและพัฒนาไปสู่การ์ตูนตลกขบขันล้อเลียนการเมือง บุคคล
ส าคัญและความเป็นไปของสังคมท่ีเผยแพร่ในนิตยสารรายวันและรายสัปดาห์จนสามารถสร้างตลาด
ให้กับกลุ่มชนช้ันกลางและชนช้ันสูงในอังกฤษได้ส าเร็จ ขณะเดียวกันก็แผ่ขยายกว้างขวางไปท่ัว
ภาคพื้นยุโรป เช่น ฝรั่งเศส เยอรมัน โปรตุเกส เป็นต้น และออกไปถึงอเมริกา จีนและญี่ปุ่น จนในท่ีสุด
การ์ตูนล้อก็สามารถแผ่ขยายไปท่ัวทุกประเทศได้ส าเร็จและกลายมาเป็นการ์ตูนช่องท่ีเราเห็นใน
ปัจจุบัน2 

ประเทศไทยก็เช่นเดียวกับต่างประเทศท่ีการ์ตูนช่องถือก าเนิดขึ้นและพัฒนารูปแบบ
เรื่อยมาจนกลายมาเป็นอุตสาหกรรมบันเทิงประเภทหนึ่งเช่นกัน จากการ์ตูนภาพเด่ียวล้อการเมือง
และบุคคลส าคัญได้ถูกพัฒนามาเป็นการ์ตูนช่องตลกขบขัน นิยายภาพประกอบ หรือการ์ตูนแนวจักร 
ๆ วงศ์ ๆ ท่ีดัดแปลงมาจากวรรณคดีและนิทานพื้นบ้านของไทยในเวลาต่อมา กระท่ังในยุคท่ีส่ือบันเทิง
แพร่หลายในไทย การ์ตูนช่องญี่ปุ่นก็เริ่มเผยแพร่และสร้างรากฐานให้การ์ตูนช่องญี่ปุ่นในไทยจน
สามารถครองตลาดการ์ตูนช่องในไทยได้ส าเร็จ ส่งผลให้การ์ตูนช่องไทยมีกล่ินอายผสมการ์ตูนช่อง
ญี่ปุ่นไปโดยปริยาย ท าให้การ์ตูนช่องไทยท่ีเราเห็นท่ัวไปจากนักวาดการ์ตูนไทยเป็นไปตามแนว
ทางการสร้างแบบฉบับการ์ตูนช่องญี่ปุ่น ดังจะเห็นได้จากนักวาดการ์ตูนสมัยใหม่หลาย ๆ คน ท่ีพัฒนา
รูปแบบและแนวความคิด จนสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตนเป็นท่ีจดจ าของสังคมไทยได้เป็นอย่างดี3  

องอาจ ชัยชาญชีพ, วิศุทธิ์ พรนิมิตร และทรงศีล ทิวสมบุญ เป็นนักวาดการ์ตูนสมัยใหม่
ท่ีได้รับการยอมรับและช่ืนชมในผลงานเฉกเช่นนักวาดการ์ตูนท่านอื่น ๆ เป็นอย่างมาก ผลงานการ์ตูน
ของพวกเขาล้วนแล้วแต่น าเรื่องราวปัญหาในสังคมมาเล่าเรื่องราวได้เป็นอย่างดี ในแบบฉบับลายเส้น
การ์ตูนญี่ปุ่นท่ีผสมผสานจินตนาการและรูปแบบของไทยลงไป ถ่ายทอดอารมณ์ของตัวละครได้อย่าง
ลึกซึ้งกินใจ ไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนชุดหัวแตงโมขององอาจ ชัยชาญชีพ ท่ีแฝงไปด้วยปรัชญาความจริงอัน
โหดร้ายของชีวิตธรรมดาของเด็กผู้ชายคนหนึ่ง หรือการ์ตูนชุดชิงช้าของวิศุทธิ์ พรนิมิตร ท่ีเล่าเรื่องราว
สุดประหลาดในชีวิตประจ าวันของเด็กสาวคนหนึ่ง และการ์ตูนชุดถั่วงอกกับหัวไฟของทรงศีล ทิวสม
บุญ ท่ีสะท้อนชีวิตอันขมขื่นของเด็กก าพร้า 2 คน ท่ีออกเดินทางตามหาความฝันในโลกกว้าง เป็นต้น  

เมื่อพูดถึงนักวาดการ์ตูนทั้ง 3 ท่าน หลายคนจะต้องนึกถึงตัวการ์ตูนและเรื่องราวอันเป็น
เอกลักษณ์ของแต่ละคนได้เป็นอย่างดี ด้วยสไตล์การวาดและการเล่าเรื่องท่ีไม่เหมือนใครของท้ัง 3 
ท่าน ท าให้ผู้วิจัยมีความน่าสนใจท่ีจะศึกษารูปแบบวิธีการวาดและการเล่าเรื่องในการ์ตูนในแง่ของงาน

                                                             
2 เร่ืองเดียวกัน, 15-26. 
3 นิรวาณ คุระทอง, ประวัติย่อการ์ตูนไทย (กรุงเทพฯ: เล็ด คอมิค, 2553), 11-14. 
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ศิลปะมากกว่าท่ีจะเป็นผลิตผลทางบันเทิงเพียงอย่างเดียว อีกท้ังในต่างประเทศการศึกษาวิเคราะห์
คุณค่าและความงามทางศิลปะที่เกี่ยวกับการ์ตูนช่อง รวมถึงทฤษฎีมาสนับสนุนในการวิเคราะห์การ์ตูน
ช่องมีให้เห็นมานานแล้ว แต่ในประเทศไทยยังไม่มีการศึกษาวิเคราะห์คุณค่าและความงามทางศิลปะ
อย่างจริงจัง ท้ังรูปแบบวิธีการวาด และเทคนิคการเล่าเรื่องของการ์ตูนช่องท่ีต้องการจะส่ือออกมาให้
ผู้อ่านได้รับรู้และสามารถเข้าใจได้ ถึงแม้ว่าจะมีการวิเคราะห์และวิจารณ์มาบ้าง แต่ก็ไม่เน้นการศึกษา
ไปในแนวทางท่ีการ์ตูนช่องเป็นผลงานการสร้างสรรค์หรือการออกแบบทางศิลปะท่ีมีคุณค่าเท่าท่ีควร 
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงอยากเปิดมุมมองใหม่ด้วยวิทยานิพนธ์เล่มนี้ เพื่อมุ่งสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการ์ตูน
ช่องไทย ท่ีมีคุณค่าในเชิงศิลปะและยังขาดผู้ท่ีศึกษา ค้นคว้า วิจัย ในเรื่องนี้อย่างจริงจัง  

 

2.  ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา  

2.1 ศึกษาท่ีมาและความส าคัญของโครงสร้างการ์ตูนช่อง รูปแบบวิธีการวาดและการเล่า
เรื่องในการ์ตูนช่องขององอาจ ชัยชาญชีพ, วิศุทธิ์ พรนิมิตร และทรงศีล ทิวสมบุญ 

2.2 เพื่อวิเคราะห์รูปแบบวิธีการวาดและการเล่าเรื่องในงานการ์ตูนช่ององอาจ ชัยชาญ
ชีพ, วิศุทธิ์ พรนิมิตร และทรงศีล ทิวสมบุญ  
 

3.  ขอบเขตการศึกษา  

ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลอย่างละเอียดจากหนังสือ วารสาร นิตยสารท่ีเกี่ยวข้อง
กับการ์ตูนช่องท้ังหมด ต้ังแต่ท่ีมาและความส าคัญของการ์ตูนช่องไปจนถึงการวิเคราะห์หาแนวทาง
การ์ตูนช่องของนักวาดการ์ตูนทั้ง 3 ท่าน จากการศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์เฉพาะรูปแบบวิธีการวาด
และการเล่าเรื่องในการ์ตูนช่องของนักวาดการ์ตูนท้ัง 3 ท่าน ได้แก่ ผลงานการ์ตูนเรื่องหัวแตงโมซีกท่ี 
1 เมื่อหัวข้าพเจ้ากลายเป็นแตงโม ขององอาจ ชัยชาญชีพ, ผลงานการ์ตูนเรื่องชิงช้า 1 ของวิศุทธิ์ พร
นิมิตร และผลงานการ์ตูนเรื่องถั่วงอกและหัวไฟ ในความบ้าคล่ังอันมิรู้ส้ินสุด ของทรงศีล ทิวสมบุญ 

 

4.  ขั้นตอนของการศึกษา 

4.1 ศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากเอกสารช้ันต้นและเอกสารช้ันรองท่ีเกี่ยวข้องกับ
การ์ตูนช่องท้ังหมด 

4.2 ศึกษารูปแบบวิธีการวาดและเทคนิคการเล่าเรื่องในผลงานการ์ตูนช่องของนักวาด
การ์ตูนทั้ง 3 ท่าน 

4.3 น าผลท่ีได้จากการศึกษาผลงานการ์ตูนช่องของนักวาดการ์ตูนทั้ง 3 ท่าน มาท าการ
วิเคราะห์ 
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4.4 สรุปผลท้ังหมดท่ีได้จากการศึกษาวิเคราะห์ในผลงานการ์ตูนช่องของนักวาดการ์ตูน
ท้ัง 3 คน เพื่อให้สามารถเข้าใจผลงานในแง่ศิลปะได้อย่างถูกต้อง 

4.5 น าเสนอบทความออนไลน์และตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ฉบับเสร็จสมบูรณ์ 
 

5.  วิธีการศึกษา  

เป็นการวิจัยแบบเชิงคุณภาพ ท่ีเริ่มต้นศึกษาจากแหล่งข้อมูลประเภทเอกสาร หนังสือ 
บทความ นิตยสาร และส่ือออนไลน์ท่ีเกี่ยวข้องกับการ์ตูนช่องท้ังหมด ต้ังแต่ท่ีมาและความส าคัญของ
การ์ตูนช่อง ไปจนถึงรูปแบบวิธีการวาดและการเล่าเรื่องในการ์ตูนช่องท่ีใช้เทคนิคการวิเคราะห์
เช่ือมต่อช่องสู่ช่องในการ์ตูนตามแนวทางทฤษฎีของสกอตต์ แมคคลาวด์ (Scott McCloud, 1960) 
จ านวน 6 รูปแบบ ได้แก่ 1.  ช่วงเวลาสู่ช่วงเวลา (moment to moment) 2.  แอ็คช่ันสู่แอ็คช่ัน 
(action to action) 3.  ตัวกระท าสู่ตัวกระท า (subject to subject) 4.  ฉากสู่ฉาก (scene to 
scene) 5.  แง่มุมสู่แง่มุม (aspect to aspect) และ6.  ไม่ปรากฏความสัมพันธ์ใด ๆ (non-sequitur) 
มาใช้ในการวิเคราะห์ยังผลงานการ์ตูนของนักวาดการ์ตูนท้ังหมด 3 ท่าน คือ ผลงานการ์ตูนเรื่องหัว
แตงโมซีกท่ี 1 เมื่อหัวข้าพเจ้ากลายเป็นแตงโม ขององอาจ ชัยชาญชีพ ผลงานการ์ตูนเรื่องชิงช้า 1 ของ
วิศุทธิ์ พรนิมิตร และผลงานการ์ตูนเรื่องถั่วงอกและหัวไฟ ในความบ้าคล่ังอันมิรู้ส้ินสุด ของทรงศีล ทิว
สมบุญ 
  

6.  ค าส าคัญ  

- การ์ตูนช่อง (comics) เป็นรูปและภาพนิ่งท่ีวางเรียงข้าง ๆ กันต้ังแต่หนึ่งช่องขึ้นไป โดยช่อง
แต่ละช่องมีความต่อเนื่องกันอย่างจงใจ ใช้ภาพแทนเสียงและความเคล่ือนไหวภายในช่อง มีหรือไม่มี
ตัวอักษรบรรยายข้างบนหรือข้างล่างท่ีเรียกว่า แค็ปช่ัน (caption) และมีหรือไม่มีพื้นท่ีปิดล้อมแสดง
บทสนทนาท่ีเรียกว่า บอลลูน (balloon) น าเสนอเรื่องราวที่มีความต่อเนื่องกันจนจบความยาวหลาย
หน้า 

- โคลสเซอร์ (closure) หรือการเช่ือมต่อช่องสู่ช่อง เป็นการเช่ือมโยงภาพมากกว่าหนึ่งภาพ
ขึ้นไปเพื่อเช่ือมต่อให้เกิดกระแสเวลาขึ้น 

- ช่วงเวลาสู่ช่วงเวลา (moment to moment) เป็นการต่อเนื่องของเวลาของตัวละครหรือ
เหตุการณ์ท่ีด าเนินไปอย่างช้า ๆ ไม่ส้ินสุดและไม่มีผลลัพธ์ท่ีชัดเจน ความเปล่ียนแปลงของช่วงเวลา
น้อยและมีจ านวนช่องท่ีเยอะ 

- แอ็คช่ันสู่แอ็คช่ัน (Action to Action) เป็นการเปล่ียนลักษณะของเหตุการณ์หรือตัวกระท า
เดียวกัน แบบฉับพลัน รวดเร็ว โดยลักษณะของเหตุการณ์ด าเนินไปแบบมีผลลัพธ์เกิดข้ึนชัดเจน 
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- ตัวกระท าสู่ตัวกระท า (Subject to Subject) ในขณะท่ียังอยู่กับฉาก เหตุการณ์หรือ
ความคิดนั้น ๆ ได้มีการเปล่ียนตัวกระท าขึ้นมา เกิดผลลัพธ์ของเหตุการณ์และเวลาขึ้นด้วย 

- ฉากสู่ฉาก (Scene to Scene) เป็นการเปล่ียนเวลาและพื้นท่ีมีนัยส าคัญ จากฉากหนึ่งไปสู่
อีกฉากหนึ่ง ให้ผลของเวลาและพื้นท่ีท่ีเปล่ียนแปลงไป 

- แง่มุมสู่แง่มุม (Aspect to Aspect) มีความสนใจในการเปล่ียนแปลงของเวลาน้อย แต่จะ
น าสายตาสู่แง่มุมต่าง ๆ ของฉากสถานท่ี ความคิด การกระท าหรืออารมณ์นั้น ๆ 
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บทที่ 2 

นิยามของการ์ตูน 

 
“มีคนจ านวนมากกังวลเกี่ยวกับเนื้อหาความรุนแรงในการ์ตูน บางคนเช่ือว่าการ์ตูนมี

อิทธิพลเหนือสังคม สามารถเหนี่ยวน าผู้เสพการ์ตูนให้เบี่ยงเบนและเหนี่ยวน าสังคมให้ต่ าทรามไปกับ
เนื้อหาเหล่านั้นได้ ส่วนบางคนเช่ือว่าการ์ตูนเป็นแค่เพียงผลผลิตหนึ่งของสังคมท่ีช่วยระบาย
ความเครียดให้กับสังคมเท่านั้น มีค าถามและตัวแปรมากมายท่ีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมการ์ตูนว่าคุณค่า
ของการ์ตูนอยู่ท่ีไหน การ์ตูนเป็นเพียงศิลปะช้ันต่ าภายใต้บริบทของสังคมท่ีสมควรทอดท้ิงเอาไว้ข้าง
หลังหรือมีคุณค่าน้อยกว่าส่ือบันเทิงอย่างภาพยนตร์ วรรณกรรม ดนตรีจริงหรือไม่  หรือความ
น่าเช่ือถือของการ์ตูนอยู่ท่ีไหน”4  

การ์ตูน (cartoon) เป็นผลผลิตหนึ่งของวัฒนธรรมการ์ตูนท่ีมีมาแต่ยาวนาน ท าหน้าท่ีรับ
ใช้และเป็นกระจกสะท้อนวัฒนธรรม วิถีชีวิตและขนบธรรมเนียม ประเพณีภายใต้บริบทของสังคม
ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ก่อนหน้านี้มีหลักฐานว่าภาพวาดในลักษณะเดียวกันกับการ์ตูนถูกค้นพบก่อน
ยุคโคลัมเบียนโดยคอร์เตส (cortes) ท่ีค้นพบม้วนบันทึกภาพเรื่องราวของวีรบุรุษ ความยาว 36 ฟุต 
ได้ใน ค.ศ. 1519 หรือค้นพบภาพจิตรกรรมของชาวอียิปต์โบราณบนหินหลุมศพของเม็นนา (menna) 
ก่อนคริสต์ศักราชปี 1300 ได้ ซึ่งจากข้อสันนิษฐานเหล่านี้ไม่อาจระบุแน่ชัดได้ จนกระท่ังมีหลักฐานแน่
ชัดว่าการ์ตูนนั้นมีจุดเริ่มต้นท่ีประเทศอังกฤษราวศตวรรษท่ี 17 เดิมทีการ์ตูนช่วงแรก ๆ ถูกผลิตขึ้น 
เพื่อบันทึกภาพเหตุการณ์ทางศาสนาและสังคมของประเทศอังกฤษในขณะนั้นและผูกพันกับความ
รุนแรงในสังคมอย่างแนบแน่นจึงท าให้คุณค่าทางศิลปะลดน้อยลงจนถูกเหยียดหยามว่าเป็นศิลปะชั้น
ต่ าเพียงเพราะถูกผลิตขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเพื่อการค้าโดยแท้ อย่างไรก็ตามการ์ตูนก็ไม่ได้ถูก
ทอดท้ิงและมองข้ามไปซะทีเดียว เพราะตลาดของการ์ตูนถูกเจาะจงไปท่ีกลุ่มเป้าหมายแรกอย่างกลุ่ม
ชนช้ันล่างก่อนท่ีจะขยับรสนิยมการเสพขึ้นมาเป็นกลุ่มชนช้ันกลาง5 จากการค้าภาพเหตุการณ์รุนแรง
ในตอนแรกน าไปสู่ตลาดการค้าอารมณ์ขันด้วยการ์ตูนตลกขบขันแบบภาพล้อ (caricature) บุคคล
ส าคัญในเวลาต่อมาเพื่อกลุ่มชนช้ันกลางและชนช้ันแรงงานโดยเฉพาะ อีกท้ังการพัฒนาเนื้อหาก็
เกิดขึ้นพร้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตจากแม่พิมพ์ไม้ในตอนแรกเปล่ียนไปใช้แม่พิมพ์ทองแดง 

                                                             
4 ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์.  14. 
5 เร่ืองเดียวกัน, 15-16. 
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จากแผ่นภาพขนาดใหญ่ค่อย ๆ  เปล่ียนเป็นนิตยสารรายสัปดาห์และรายวัน จนตลาดของการ์ตูนเริ่ม
หยั่งรากและแผ่ขยายกว้างขวางมากขึ้นในสังคมอังกฤษได้ในท่ีสุด 

ต่อมาช่วงศตวรรษท่ี 18 ยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดการแบ่งชนช้ันทางสังคมใน
ประเทศอังกฤษขึ้นจึงท าให้กลไกการท างานในตลาดของการ์ตูนดีขึ้นไปด้วย จากเดิมท่ีตลาดของ
การ์ตูนมีขึ้นเฉพาะกลุ่มชนช้ันแรงงานได้ขยายเปล่ียนไปเป็นพวกคนชนช้ันสูงและพวกท่ีครองอ านาจ
อย่างแท้จริง ท าให้เนื้อหาของภาพล้อเลียนบุคคลมีต้ังแต่ชนช้ันแรงงานไปจนถึงนักการเมืองและคน
ชนช้ันสูง ถือก าเนิดนักเขียนการ์ตูนล้อเลียนมากมาย อาทิ วิลเลียม โฮการ์ท (William Hogarth, 
1697-1764) โธมัส โรว์แลนด์สัน (Thomas Rowlandson, 1756-1827) เจมส์ กิลเรย์ (James 
Gillray, 1757-1815) เป็นต้น6 

เมื่อขึ้นศตวรรษท่ี 19 ได้ไม่นานวัฒนธรรมการเขียนภาพล้อเลียนก็ลงหลักปักฐานอย่าง
มั่นคงในประเทศอังกฤษอย่างถาวรถึงแม้ว่าลายเส้นยังไม่เป็นการ์ตูนเท่าใดนักก็ตาม แต่การ์ตูนก็ได้รับ
ความนิยมและความสนใจอยู่ จากความซับซ้อนของสังคมและประโยชน์จากเทคโนโลยีการพิมพ์ท่ีเพิ่ม
มากขึ้นท าให้ในสมัยนี้การเล่าเรื่องในการ์ตูนและการเผยแพร่ทางนิตยสารมีมากขึ้น ตลอดจนตลาด
ของการ์ตูนก็กว้างขวางขึ้นด้วยเช่นกัน7 ในขณะท่ีประเทศฝรั่งเศสช่วงเวลาเดียวกันจากตอนแรกท่ี
การ์ตูนถูกจ ากัดเสรีภาพและพื้นท่ีในการเผยแพร่นับต้ังแต่ฝรั่งเศสมีการปฏิวัติและมีการเปล่ียนแปลง
ทางการเมืองหลายครั้ง บรรยากาศการเขียนภาพล้อและเผยแพร่ก็กลับมาคึกคักและสร้างนักวาด
การ์ตูนจ านวนมากได้อีกครั้ง จนการ์ตูนล้อเลียนเริ่มแพร่หลายและมีช่ือเสียงลามไปถึงต่างประเทศ
และราชวงศ์ต่าง ๆ ท่ัวภาคพื้นยุโรป เช่น เยอรมัน สเปน โปรตุเกส และออกจากยุโรปไปถึงอเมริกา 
จีนและญี่ปุ่น จนในท่ีสุดปลายศตวรรษท่ี 19 การ์ตูนล้อเลียนการเมืองก็สามารถแผ่ขยายไปในทุก
ประเทศได้ส าเร็จกลายมาเป็นการ์ตูนช่องท่ีเราเห็นในปัจจุบัน และรูปแบบของการ์ตูนช่องก็ตั้งรากฐาน
มั่นคงต้ังแต่นั้นมา8 

ในฟากของโลกตะวันตกอย่างอเมริกานั้น การ์ตูนได้หยั่งรากลึกและประสบความส าเร็จ
อย่างมากเช่นกัน ดังเห็นได้จากผลงานการ์ตูนท่ีโด่งดังและได้รับความนิยมอย่างสูงมากมายหลายเรื่อง 
เช่น การ์ตูนซุปเปอร์ฮีโร่อย่าง Captain marvel หรือ Avengers เป็นต้น หรือแม้แต่ในฝ่ังญี่ปุ่นเอง
ท่ีวัฒนรรมการ์ตูนได้วางรากฐานอย่างยาวนานจนกลายเป็นสินค้าส่งออกทางวัฒนธรรมท่ีส าคัญ สร้าง
ชาติ สร้างภาษาการ์ตูนขึ้นมาได้จนประสบความส าเร็จและได้รับความนิยมท้ังในประเทศและ

                                                             
6 เร่ืองเดียวกัน, 18. 
7 เร่ืองเดียวกัน, 22. 
8 เร่ืองเดียวกัน, 24-25. 
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ต่างประเทศไม่แพ้กัน จากความส าเร็จของการ์ตูนท่ีไม่ส้ินสุดนี้เองย่อมการันตีได้แล้วว่าการ์ตูนนั้นเป็น
ศิลปะที่ควรค่าแก่การยกย่องอย่างแท้จริง 

ส่วนในประเทศไทยการ์ตูนเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในปัจจุบันจนกลายมาเป็น
อุตสาหกรรมบันเทิงท่ีส าคัญและประสบความส าเร็จสามารถครองใจผู้อ่านได้ทุกเพศทุกวัยเช่นกัน การ
เติบโตของการ์ตูนในประเทศไทยเริ่มต้นขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 6) 
ทรงสนพระทัยในศิลปะภาพล้อและโปรดเกล้าแปลค าว่า cartoon เป็นภาษาไทยว่า ภาพล้อ ใน
พุทธศักราช 2460 และพัฒนาวงการการ์ตูนไทยเรื่อยมาจากการ์ตูนล้อภาพเด่ียวการเมืองและบุคคล
ส าคัญทางสังคมได้เปล่ียนไปเป็นการ์ตูนตลกขบขัน นิยายภาพประกอบ หรือแนวจักรๆ วงศ์ๆ ในเวลา
ต่อมากระท่ังในยุคท่ีส่ือบันเทิงแพร่หลายใน พ.ศ. 2499 การ์ตูนไทยก็เริ่มมีเนื้อหาและรูปแบบท่ี
เปล่ียนไปจากเดิมเมื่อการ์ตูนญี่ปุ่นอย่างโดเรมอน ดรากอนบอล ถูกเผยแพร่และสร้างรากฐานในไทย
ได้ส าเร็จจนสามารถครองตลาดการ์ตูนไทยได้ในปี พ.ศ. 2510 ส่งผลให้นับต้ังแต่นั้นมาการ์ตูนไทยจึงมี
กล่ินอายผสมการ์ตูนช่องญี่ปุ่นไปโดยปริยายจนถึงปัจจุบัน 

จากความเจริญเติบโตและมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องของการ์ตูนช่องต้ังแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน ท าให้ทราบว่า ส่ือบันเทิงประเภทการ์ตูนช่องท่ีสามารถก่อให้เกิดอุตสาหกรรมบันเทิงไปท่ัว
โลกจนประสบความส าเร็จนี้ ท าให้การ์ตูนช่องถูกมองเป็นงานศิลปะมากขึ้นและเป็นงานศิลปะที่สร้าง
วัฒนธรรม จริยธรรมและสร้างศิลปินมากมายได้อย่างน่าช่ืนชม จนเกิดเป็นทฤษฎีการ์ตูนท่ีประเมิน
คุณค่าและความงามทางสุนทรียศาสตร์ได้อย่างลึกซึ้งและเข้าใจ 

ในการวิจัยนี้ มองคุณค่าของงานศิลปะทางองค์ประกอบของรูปทรงท่ีปรากฏในการ์ตูน
ช่องเป็นหลัก โดยเน้นความส าคัญท่ีเทคนิควิธีการวาดและการเล่าเรื่องท่ีท าให้ส่ืออย่างการ์ตูนช่องเกิด
ความสมจริงและสามารถเข้าใจได้ ตามการศึกษาการ์ตูนของสกอตต์ แมคคลาวด์ นักทฤษฎีและ
วิเคราะห์การ์ตูนชาวอเมริกัน 

ทฤษฎีการ์ตูนเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1993 จากงานเขียนของนักทฤษฎีชาวอเมริกา 
ช่ือสกอตต์ แมคคลาวด์ (Scott McCloud, 1960) งานของเขาในช่วงแรกๆ น ามาซึ่งการถกเถียงและ
การศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ในการ์ตูนช่องอย่างต่อเนื่องท้ังในสหรัฐอเมริกาและ
ต่างประเทศ ถึงแนวคิดในการวิเคราะห์คอมิกส์หรือการ์ตูนช่องอย่างเป็นระบบท้ังในแง่มุมของผู้วาด
และการเล่าเรื่องจนก่อให้เกิดแง่มุมการพูดคุยรวมไปถึงการค้นคว้าวิจัยจ านวนมากตามมา9  

สกอตต์ แมคคลาวด์ได้อธิบายถึงการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับทฤษฎีการ์ตูนช่องในแง่ของ
การวาดและการเล่าเรื่องไว้ในงานเขียนของตนเองได้อย่างละเอียดและชัดเจน จึงท าให้ผู้วิจัยมีความ

                                                             
9 สกอตต์ แมคคลาวด์, Understanding Comics, แปลโดย ชยัยศ อิษฏ์วรพนัธ์ุ และ เมธาวี กิตติอาภรณ์

พล (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์ซุปเปอร์พิกเซล, 2559), ไมป่รากฎหน้า. 
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สนใจต่อการศึกษาทฤษฎีการ์ตูนของสกอตต์ แมคคลาวด์ จนน ามาซึ่งสรุปแนวคิดและทฤษฎีการ์ตูน
ตามความเข้าใจของผู้วิจัยท่ีแบ่งเป็นหัวข้อได้ดังนี้ 

1.  นิยามของการ์ตูนช่อง 
2.  รูปแบบของการ์ตูนช่อง 
3.  ทฤษฎีและองค์ประกอบของการ์ตูนช่อง 

3.1 รูปแบบวิธีการวาดในการ์ตูน  
   3.1.1 ระดับความเหมือนจริงของการวาด 

3.2 โคลสเซอร์ (closure) หรือการเช่ือมต่อช่องสู่ช่องในการ์ตูน 
   3.2.1 การเช่ือมต่อช่องสู่ช่องในการ์ตูน 

3.3 ปฏิสัมพันธ์ของเวลา 
   3.3.1 เสียง 
   3.3.2 ความเคล่ือนไหว 

3.4 การผสมผสานของค าและรูปในการ์ตูนช่อง 
3.5 การเปรียบเทียบการ์ตูนช่องในแต่ละวัฒนธรรม 

   3.5.1 ลักษณะการ์ตูนยุโรปกระแสหลัก 
   3.5.2 ลักษณะการ์ตูนอเมริกากระแสหลัก 
   3.5.3 ลักษณะการ์ตูนญี่ปุ่นกระแสหลัก 
 

ผู้วิจัยเลือกท าการศึกษาเฉพาะหัวข้อรูปแบบวิธีการวาดในการ์ตูนและการเช่ือมต่อช่องใน
การ์ตูน ในขณะท่ีอีกสองหัวข้ออันได้แก่ ปฏิสัมพันธ์ของเวลากับการผสมผสานของค าและรูปในการ์ตูน
ช่องเป็นเพียงการอ้างถึงเพื่อให้สามารถเข้าใจกลไกการท างานภายในการ์ตูนช่องเท่านั้น 
 

1.  นิยามของการ์ตูนช่อง 

การ์ตูนช่อง หรือคอมิกส์ (comics) คือ รูปและภาพนิ่งท่ีวางเรียงข้าง ๆ กันต้ังแต่หนึ่ง
ช่องขึ้นไป โดยช่องแต่ละช่องมีความต่อเนื่องกันอย่างจงใจ ใช้ภาพแทนเสียงและความเคล่ือนไหว
ภายในช่อง มีหรือไม่มีตัวอักษรบรรยายข้างบนหรือข้างล่างท่ีเรียกว่า แค็ปช่ัน (caption) และมีหรือไม่
มีพื้นท่ีปิดล้อมแสดงบทสนทนาท่ีเรียกว่า บอลลูน (balloon) น าเสนอเรื่องราวที่มีความต่อเนื่องกันจน
จบความยาวหลายหน้าจนกลายเป็นภาษาการ์ตูนท่ีสมบูรณ์แบบท่ีใช้เทคนิคการเช่ือมโยงท่ีเรียกว่า 
โคลสเซอร์ (closure - การเช่ือมโยงภาพมากกว่าหนึ่งภาพเพื่อเช่ือมต่อให้เกิดกระแสเวลา) มาใช้
อธิบายภาพและเล่าเรื่อง มีเวลาและพื้นท่ีเป็นหนึ่งเดียวกัน  ผู้อ่านเป็นผู้สร้างกรอบในใจหรือ
จินตนาการขึ้นมาเอง 
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การ์ตูนท่ีเป็นภาพนิ่งเรียกว่า หนังสือการ์ตูน (comic book) อยู่ในนิตยสารและ
หนัง สือพิมพ์ เรียกว่า คอมิกสตริป (comic strips) เป็นภาพเคล่ือนไหวเรียกว่า แอนิ เมชัน 
(animation) ในภาษาอังกฤษเราเรียกหนังสือการ์ตูนว่า คอมิกส์ (comics) ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า มังงะ 
(manga) และภาษาไทยเรียกว่า การ์ตูน (cartoon) 

แอนิเมชัน (animation) มักใช้แสดงเรื่องราวผ่านการวาดด้วยมือหรือคอมพิวเตอร์เป็น
หลัก จากการสร้างภาพเคล่ือนไหวด้วยการน าภาพนิ่งมาเรียงล าดับกันและแสดงผลอย่างต่อเนื่องในแง่
ของเวลา รวมตั้งแต่หนังการ์ตูนภาพเคล่ือนไหวแบบสองมิติ (2D animation) ท่ีมองเห็นได้เพียงความ
สูงและความกว้างไปจนถึงหนังการ์ตูนภาพเคล่ือนไหวแบบสามมิติ (3D animation) ท่ีมองเห็นท้ัง
ความสูง ความกว้างและความลึกจนเหมือนจริง กล่าวได้ว่าแอนิเมชัน สร้างภาพให้มีความต่อเนื่องใน
แง่ของเวลาและไม่มีการใช้พื้นท่ีระหว่างช่องท่ีจัดวางคู่กันอย่างการ์ตูนช่อง ในแต่ละเฟรมของ
แอนิเมชันจะถูกฉายลงบนพื้นท่ีว่างเดียวกันแต่คนละช่วงเวลา ในขณะท่ีภาพแต่ละเฟรมของการ์ตูน
ช่องจะถูกจัดวางลงบนพื้นท่ีว่างท่ีแตกต่างกันออกไปแต่ท าหน้าท่ีเดียวกับเวลาในภาพยนตร์ 
 

2.  รูปแบบของการ์ตูนช่อง 

- การ์ตูนช่อง คือ ไอคอน (icon) ท่ีเกิดจากภาพถ่าย (photo)---ภาพเหมือนจริง (realistic)--
-ภาพลายเส้นท่ีมีเพียงเส้นรอบนอกและเงาจางๆ---ภาพลายเส้นท่ีเหลือแต่เส้นรอบนอกตัดทอนรูปทรง
ลง---คอมิกส์ (comics) 

- การ์ตูนช่อง คือปรากฏการณ์ของการมองเห็นบางส่วนแต่รับรู้ ท้ังหมดท่ีเรียกว่า การ
เช่ือมโยง หรือ โคลสเซอร์ (closure) คือ การเช่ือมโยงช่องของการ์ตูนท่ีแยกเวลาและพื้นท่ีน าเสนอ
ของช่วงเวลาท่ีไม่ต่อเนื่องกันให้สามารถเช่ือมต่อช่วงเวลาท่ีมีความต่อเนื่องกับความจริงหนึ่งเดียวในใจ
ได้ และสามารถแบ่งโคลสเซอร์ตามการเช่ือมต่อช่องสู่ช่องในการ์ตูนได้ดังนี้ 

 
 

ภาพท่ี 1 การเช่ือมโยงช่องการ์ตูนในการ์ตูน 
ที่มา: สกอตต์ แมคคลาวด์, Understand Comics, แปลโดย ชัยยศ อิษฏ์วรพันธ์ุ และ เมธาวี กิตติอาภรณ์พล 

(กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ซุปเปอร์พิกเซล, 2559), 67. 
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- ภาพของการ์ตูนมีลักษณะเป็นสากล หมายความว่าเป็นภาพท่ีใช้แทนความหมาย แทน
สัญลักษณ์ท่ีคนส่วนใหญ่ใช้กันท่ัวโลก ท่ีมีภาพในลักษณะเรียบง่าย ไม่ซับซ้อนท่ีถูกออกแบบให้
คล้ายคลึงกับภาพต้นแบบ เช่น ภาพสัญลักษณ์แทนคน สัตว์ ส่ิงของและภาษา ดังต่อไปนี้ 

 
 

ภาพท่ี 2 ภาพสัญลักษณ์แทนคน สัตว์ ส่ิงของและภาษา 
ที่มา: สกอตต์ แมคคลาวด์, Understand Comics, แปลโดย ชัยยศ อิษฏ์วรพันธ์ุ และ เมธาวี กิตติอาภรณ์พล 

(กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ซุปเปอร์พิกเซล, 2559), 27-28. 

 
- การสร้างการ์ตูนไม่ใช่แค่วิธีการวาดเพียงอย่างเดียวแต่เป็นวิธีการมองเห็นจากโลกของ

แนวความคิดและสัมผัสความรู้สึกโลกภายนอกตัวเรา กล่าวคือการ์ตูนดึงเราเข้าไปสู่โลกท่ีเต็มไปด้วย
การสัมผัสท้ัง 5 คือ เสียง รูป กล่ิน รส สัมผัส 

- การ์ตูนถูกวางตัวลงไปในโลกของแนวความคิดท่ีลดความส าคัญของโลกกายภาพแล้วให้
ความส าคัญกับไอเดียและรูปทรง ท าให้ภาพการ์ตูนตลอดท้ังเรื่องเต็มไปด้วยชีวิตชีวา 

- การอ่านการ์ตูนจะต้องรับรู้เวลาภายในกรอบพื้นท่ี เพราะในโลกของการ์ตูนเวลาและพื้นท่ี
เป็นหนึ่งเดียวกัน 

- การ์ตูนช่องเป็นการผสมผสานกันระหว่างรูปกับภาษา กล่าวคือ รูปเป็นข้อมูลท่ีเราได้รับ 
(received) ส่วนข้อมูลในงานเขียนคือการรับรู้ (perceived) เมื่อท้ังสองมารวมกันจะเกิดความหมาย
ขึ้น 

- การ์ตูนช่องมีกระบวนการในการสร้างสรรค์ 6 ขั้นตอน คือ ขั้นแรกไอเดีกระตุ้นไอเดียและ
จุดประสงค์ของเนื้อหาในงาน ขั้นท่ีสองสร้างรูปแบบให้กับงาน เช่น เป็นหนังสือ เป็นภาพวาด เป็น
เพลง เป็นต้น ขั้นที่สามสร้างส านวนในท่ีนี้อาจเป็นสไตล์ ลักษณะ เนื้อหาหรือประเภทของศิลปะ ขั้นที่
ส่ีการเรียบเรียงโครงสร้างของงานว่าควรเป็นอย่างไร ขั้นท่ีห้าเป็นการใช้ทักษะส่วนบุคคลในการสร้าง
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งานและแก้ปัญหาเพื่อให้งานนั้นสมบูรณ์ และสุดท้ายข้ันท่ีหกการสร้างลักษณะภายนอกให้กับงานท่ีท า
ให้ผู้ชมสามารถรับรู้ได้ง่าย เช่น รูปทรง พื้นผิว เป็นต้น 

 

3.  ทฤษฎีและองค์ประกอบของการ์ตูนช่อง 

3.1 รูปแบบวิธีการวาดในการ์ตูน การก าหนดระดับความเหมือนจริงของการวาดท่ีบ่งบอก
ความเหมือนจริงของคน วัตถุ ส่ิงของและสถานท่ี 

3.1.1 ระดับความเหมือนจริงของการวาด 

 
 

ภาพท่ี 3 ภาพระดับความเหมือนจริงของการวาดจากระดับท่ี 1-5 
ที่มา: สกอตต์ แมคคลาวด์, Understand Comics, แปลโดย ชัยยศ อิษฏ์วรพันธ์ุ และ เมธาวี กิตติอาภรณ์พล 

(กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ซุปเปอร์พิกเซล, 2559), 29. 
 

ระดับท่ี 1 คือ ภาพถ่ายเหมือนจริง 
ระดับท่ี 2 คือ ภาพวาดเหมือนจริง 
ระดับท่ี 3 คือ ภาพวาดลายเส้นท่ีมีความเป็นนามธรรมมากขึ้นในลักษณะของลายเส้นท่ีเหลือ

เพียงเส้นรอบนอกและเงาจางๆ อยู่ภาพในภาพวาดการ์ตูน 
ระดับท่ี 4 คือ ภาพวาดลายเส้นท่ีมีความเป็นนามธรรมมากขึ้นในลักษณะของลายเส้นท่ีเหลือ

แต่เส้นรอบนอกและไม่ต้องการเข้าถึงความเหมือนจริงของภาพวาด 
ระดับท่ี 5 คือ ภาพวาดลายเส้นท่ีเหลือแต่เส้นรอบนอกตัดทอนรูปทรงท่ีออกแบบให้

คล้ายคลึงกับภาพต้นแบบ ใช้แสดงแทนคน สถานท่ี ส่ิงของหรือความคิดในลักษณะของไอคอนการ์ตูน 
3.2 โคลสเซอร์ (closure) หรือการเช่ือมต่อช่องสู่ช่องในการ์ตูน คือ การเช่ือมโยงภาพ

มากกว่าหนึ่งภาพขึ้นไปเพื่อเช่ือมต่อให้เกิดกระแสเวลาขึ้น 
3.2.1 การเช่ือมต่อช่องสู่ช่องในการ์ตูน 
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ภาพท่ี 4 ตัวอย่างการเช่ือมต่อช่องสู่ช่องในการ์ตูนท้ัง 6 รูปแบบ 
ที่มา: สกอตต์ แมคคลาวด์, Understand Comics, แปลโดย ชัยยศ อิษฏ์วรพันธ์ุ และ เมธาวี กิตติอาภรณ์พล 

(กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ซุปเปอร์พิกเซล, 2559), 70-72. 



 14 
 

3.2.1.1 ช่วงเวลาสู่ช่วงเวลา (Moment to Moment) เป็นการต่อเนื่องของ
เวลาของตัวละครหรือเหตุการณ์ท่ีด าเนินไปอย่างช้าๆ ไม่ส้ินสุดและไม่มีผลลัพธ์ท่ีชัดเจน ความ
เปล่ียนแปลงของช่วงเวลาน้อยและมีจ านวนช่องท่ีเยอะ เน้นการเล่าเรื่องในแบบท่ีให้ผู้อ่านสร้าง
อารมณ์ในแบบช้า ๆ อย่างค่อยเป็นค่อยไป 

3.2.1.2 แอ็คช่ันสู่แอ็คช่ัน (Action to Action) เป็นการเปล่ียนลักษณะของ
เหตุการณ์หรือตัวกระท าเดียวกัน แบบฉับพลัน รวดเร็ว โดยลักษณะของเหตุการณ์ด าเนินไปแบบมี
ผลลัพธ์เกิดข้ึนชัดเจน เน้นการเล่าเรื่องด้วยการสัมผัสอารมณ์ความเคล่ือนไหวในแบบเร้าอารมณ์  

3.2.1.3 ตัวกระท าสู่ตัวกระท า (Subject to Subject) ในขณะท่ียังอยู่กับฉาก 
เหตุการณ์หรือความคิดนั้นๆ ได้มีการเปล่ียนตัวกระท าขึ้นมา เกิดผลลัพธ์ของเหตุการณ์และเวลาขึ้น
ด้วย เน้นการเล่าเรื่องด้วยการท าให้ผู้อ่านมีประสบการณ์ในการรับรู้ท่ีมากขึ้น 

3.2.1.4 ฉากสู่ฉาก (Scene to Scene) เป็นการเป ล่ียนเวลาและพื้ น ท่ีมี
นัยส าคัญ จากฉากหนึ่งไปสู่อีกฉากหนึ่ง ให้ผลของเวลาและพื้นท่ีท่ีเปล่ียนแปลงไป เน้นการเล่าเรื่องใน
แบบท่ีให้ผู้อ่านสัมผัสช่วงเวลาทางประสบการณ์ของตัวละคร  

3.2.1.5 แง่มุมสู่แง่มุม (Aspect to Aspect) มีความสนใจในการเปล่ียนแปลง
ของเวลาน้อย แต่จะน าสายตาสู่แง่มุมต่างๆ ของฉากสถานท่ี ความคิด การกระท าหรืออารมณ์นั้นๆ 
เน้นการเล่าเรื่องท่ีให้ผู้อ่านสัมผัสอารมณ์ ความรู้สึกของตัวละครและบรรยากาศของสถานท่ีนั้น ๆ ได้
อย่างลึกซึ้งมากขึ้น 

3.2.1.6 ไร้ความสัมพันธ์ (Non-Sequitur) ไม่มีความสัมพันธ์ในทุกบริบท ท้ัง
เวลา ฉาก สถานท่ี ความคิด อารมณ์ ไปคนละทิศทาง ไม่เน้นให้ผู้อ่านสัมผัสการกระท าและอารมณ์ใด 
ๆ ของตัวละครและ 

3.3 ปฏิสัมพันธ์ของเวลา เป็นการแสดงช่วงเวลาหนึ่งในแต่ละช่องของการ์ตูน ซึ่งระหว่าง
ช่วงเวลา ในหนึ่งช่องการ์ตูนจะถูกเติมเต็มส่วนท่ีขาดหายไปท าให้ฉากนั้นๆ ชัดเจนขึ้น คือมีเวลาและ
ภาพเคล่ือนไหว ดังภาพต่อไปนี้ 

 
 

ภาพท่ี 5 ภาพหนึ่งภาพเป็นช่ัวขณะหนึ่งเดียวกันในช่วงเวลา 
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ภาพท่ี 6 ภาพหนึ่งภาพท่ีเพิ่มช่องแบ่งเข้าไประหว่างช่องแสดงช่วงเวลาท่ีต่างกัน 
ที่มา: สกอตต์ แมคคลาวด์, Understand Comics, แปลโดย ชัยยศ อิษฏ์วรพันธ์ุ และ เมธาวี กิตติอาภรณ์พล 

(กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ซุปเปอร์พิกเซล, 2559), 96-97. 
 

3.3.1 เสียง แบ่งเป็น 2 แบบ คือ 
3.3.1.1 บอลลูนค าพูด เป็นการสร้างเวลาโดยใช้เสียงแทนส่ิงท่ีอยู่ในเวลา 
3.3.1.2 ซาวด์เอฟเฟค ไม่มีร่องรอยบอกช่วงเวลา สามารถสร้างความรู้สึกไร้

เวลาขึ้นมาได้เช่นเดียวกับสภาวะไร้ช่อง 
3.3.2 ความเคล่ือนไหว 

3.3.2.1 ความต่อเนื่องระหว่างช่องต่อช่อง คือ โคลสเซอร์ หรือการเช่ือมโยง 
มีช่วงเวลาท่ีแตกต่างกัน 

3.3.2.2 ความเคล่ือนไหวภายในช่อง มีช่วงเวลาเป็นหนึ่งเดียวกัน  
3.4 การผสมผสานของค าและรูปในการ์ตูนช่อง เป็นการส่ือสารภายในการ์ตูนช่องท่ีสามารถ

แยกแยะออกเป็น 7 รูปแบบ ได้ดังต่อไปนี้ 
3.4.1 การผสมค าให้ความหมายเฉพาะ (word specific combinations) รูปท าหน้าท่ี

ประกอบแต่ไม่เพียงพอท่ีจะใช้ข้อความท่ีสมบูรณ์มากได้  
3.4.2 การผสมผสานภาพให้ความหมายเฉพาะ (picture specific combinations) ค า

ท าหน้าท่ีแค่สร้างเสียงประกอบส าหรับชุดเล่าต่อเนื่องเป็นภาพ 
3.4.3 ผสมผสานคู่ (duo specific combinations) ค าและภาพส่งสารเดียวกัน 
3.4.4 ผสมผสานแบบเติมเข้าไป (additive combinations) ค าไปขยายความหรือ

เพิ่มเติมรายละเอียดให้รูปหรือในทางตรงกันข้าม 
3.4.5 การผสมผสานแบบคู่ขนาน (parallel combinations) ค าและรูปไปคนละทิศไม่

ติดต่อกัน 
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3.4.6 การผสมผสานแบบตัดต่อ (montage combinations) ค าถูกเขียนให้เป็นส่วน
หนึ่งของภาพ 

3.4.7 การผสมผสานแบบพึ่งพากันและกัน (independent combinations) ค าและรูป
ท างานร่วมกัน 

3.5 การเปรียบเทียบการ์ตูนช่องในแต่ละวัฒนธรรม 
ตามการศึกษาของสกอตต์ แมคคลาวด์ พบรูปแบบการ์ตูนช่องจากการแยกแยะและเปรียบเทียบ
ลักษณะของการ์ตูนยุโรป อเมริกันและญี่ปุ่น ได้ว่า  

ลักษณะการ์ตูนยุโรปกระแสหลัก ปรากฏลักษณะการ์ตูนในรูปแบบของไอคอนท่ีรวมเอา
คาแร็คเตอร์ท่ีเป็นไอคอนมากๆ เข้ากับฉากหลังท่ีเหมือนจริง มีรูปแบบงานแนวเส้นชัด (Clear-Line) 
เส้นตัดขอบคมชัดเป็นหลักและใช้เส้นก าหนดความเคล่ือนไหวน้อยมาก (ดังภาพท่ี 7 หน้า 16) 

 

 
 

ภาพท่ี 7 ภาพแสดงลักษณะการวาดของการ์ตูนยุโรป 
ที่มา: ภาพจากหนังสือการ์ตูน Les Aventures de Tintin ของ Hergé10 

 
โดยเน้นวิธีการเล่าเรื่องแบบผสมความเหมือนจริงกับคาแร็คเตอร์ตัวการ์ตูนเข้าด้วยกัน เพื่อรับรู้ถึง
บทบาทตัวละครท่ีเต็มไปด้วยสัมผัสท่ีมาจากประสบการณ์มากกว่าการรับรู้ผ่านอารมณ์ความรู้สึก มี
วิธีการเช่ือมต่อช่องสู่ช่องปรากฏในรูปแบบท่ี 2-4 คือ แอ็คช่ันสู่แอ็คช่ัน, ตัวกระท าสู่ตัวกระท า และ
ฉากสู่ฉาก โดยมีรูปแบบการเล่าเรื่องแบบตรงไปตรงมา ชัดเจน เน้นความกลมกลืนเป็นส าคัญ  
คล้ายคลึงกับการ์ตูนฝ่ังอเมริกา (ดังภาพท่ี 8 หน้า 17) 

                                                             
10 Hergé, Les Aventures De Tintin, เข้าถึงเมื่อ 3 สิงหาคม 2559 เข้าถึงได้จาก 

http://en.tintin.com/albums/show/id/35/page/0/0/the-secret-of-the-unicorn  
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ภาพท่ี 8 แผนภูมิแสดงลักษณะการเช่ือมต่อช่องของการ์ตูนยุโรป 
ที่มา: สกอตต์ แมคคลาวด์, Understand Comics, แปลโดย ชัยยศ อิษฏ์วรพันธ์ุ และ เมธาวี กิตติอาภรณ์พล 

(กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ซุปเปอร์พิกเซล, 2559), 80. 

 
การ์ตูนอเมริกันกระแสหลัก เติบโตมาจากคอมิกส์ตริปในหนังสือพิมพ์รายวัน มีลักษณะ

การ์ตูน เป็นระนาบ 2 มิติ ท่ีมีระยะชัดลึกชัดเจน มีความเคล่ือนไหวฉับพลัน รวดเร็วภายในช่อง น า
เทคนิคภาพส่ันไหวของภาพถ่ายและเทคนิคเคล่ือนกล้องไปพร้อมกับวัตถุท่ีเคล่ือนไหว (ฉากส่ัน) เข้า
มาใช้ รวมถึงบทพูดละเอียดเพื่ออธิบายความหมายของการส่ือสารภาพ (ดังภาพท่ี 9) 

 
 

ภาพท่ี 9 ภาพอธิบายลักษณะการวาดของการ์ตูนอเมริกา 
ที่มา: ภาพจากหนังสือการ์ตูน Avengers (1963) ของ Jack Kirby11 

                                                             
11 Jack  Kirby, Avengers (1963) #5, เข้าถึงเมื่อ 3 สิงหาคม 2559 เข้าถึงได้จาก 

http://marvel.com/comics/issue/6953/avengers_1963_10 
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การ์ตูนอเมริกันเน้นรูปแบบวิธีการเช่ือมต่อช่องสู่ช่องแบบท่ี 2-4 (ดังภาพท่ี 10) คือ 
แอ็คช่ันสู่แอ็คช่ัน, ตัวกระท าสู่ตัวกระท า และฉากสู่ฉากในการเช่ือมต่อช่องในการ์ตูน โดยเล่าเรื่องแบบ
ตรงไปตรงมาท่ีเน้นสัมผัสประสบการณ์มากกว่าการรับรู้ผ่านอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครด้วย
รูปแบบแอ็คช่ันสู่แอ็คช่ันและตัวกระท าสู่ตัวกระท าเป็นหลัก (ดังภาพท่ี 11, 12 หน้า 19) 

 
 

ภาพท่ี 10 แผนภูมิแสดงลักษณะการเช่ือมต่อช่องของการ์ตูนอเมริกา 
ที่มา: สกอตต์ แมคคลาวด์, Understand Comics, แปลโดย ชัยยศ อิษฏ์วรพันธ์ุ และ เมธาวี กิตติอาภรณ์พล 

(กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ซุปเปอร์พิกเซล, 2559), 80. 
 

 
 

ภาพท่ี 11 ตัวอย่างวิธีการเช่ือมต่อในการ์ตูนอเมริกาแบบแอ็คช่ันสู่แอ็คช่ันจากเรื่อง                
“Fantastic Four” 

ที่มา: สกอตต์ แมคคลาวด์, Understand Comics, แปลโดย ชัยยศ อิษฏ์วรพันธ์ุ และ เมธาวี กิตติอาภรณ์พล 
(กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ซุปเปอร์พิกเซล, 2559), 74. 
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ภาพท่ี 12 ตัวอย่างวิธีการเช่ือมต่อในการ์ตูนอเมริกาแบบตัวกระท าสู่ตัวกระท าจากเรื่อง             
“Fantastic Four” 

ที่มา: สกอตต์ แมคคลาวด์, Understand Comics, แปลโดย ชัยยศ อิษฏ์วรพันธ์ุ และ เมธาวี กิตติอาภรณ์พล 
(กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ซุปเปอร์พิกเซล, 2559), 74. 

 
การ์ตูนญี่ปุ่นกระแสหลัก เน้นผลงานด้วยภาพขาวด าสไตล์ผสมท าให้เกิดขอบข่ายท่ี

กว้างขวางมากของไอคอน ต้ังแต่คาแร็กเตอร์ท่ีเป็นการ์ตูนมาก ๆ และวาดอย่างเรียบง่ายไปจนถึงฉาก
หลังท่ีเกือบจะเป็นภาพถ่ายกับวัตถุทุกอย่างท่ีแทบจะเหมือนจริงทางกายภาพท้ังหมด12 (ดังภาพท่ี 13) 

 
 

ภาพท่ี 13 ภาพแสดงลักษณะการวาดของการ์ตูนญี่ปุ่น 
ที่มา: ภาพจากหนังสือการ์ตูน Astro Boy (1952-68) ของ Osamu Tezuka13 

                                                             
12 สกอตต์ แมคคลาวด์.  44. 
13 Osamu  Tezuka, Astro Boy (1952-68), เข้าถึงเมื่อ August 3 2016 เข้าถึงได้จาก 

http://moshikowa.blog.jp/archives/12880584.html 
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มีรูปแบบการเช่ือมต่อช่องท่ีห่างไกลจากตะวันตกคือ เน้นรูปแบบแง่มุมสู่แง่มุมเป็นส าคัญ 
ถึงแม้ว่ารูปแบบแอ็คช่ันสู่แอ็คช่ันจะยังคงเป็นส่วนหลักของแนวทางตะวันออก แต่รูปแบบช่วงเวลาสู่
ช่วงเวลาและแง่มุมสู่แง่มุมก็ท าให้เห็นความต่างท่ีชัดเจนมากขึ้นเมื่อเทียบกับแนวทางตะวันตก (ดัง
ภาพท่ี 14) ดังนั้นการเล่าเรื่องจึงเป็นไปอย่างช้าๆ ละเอียดและละมุมละไม เน้นสร้างอารมณ์ให้แก่
ผู้อ่านมากกว่าการด าเนินเรื่องในกระแสเวลา กล่าวคือ เน้นสัมผัสอารมณ์มากกว่าประสบการณ์ (ดัง
ภาพท่ี 15,16 หน้า 20) 

 
 

ภาพท่ี 14 แผนภูมิแสดงลักษณะการเช่ือมต่อช่องของการ์ตูนญี่ปุ่น 
ที่มา: สกอตต์ แมคคลาวด์, Understand Comics, แปลโดย ชัยยศ อิษฏ์วรพันธ์ุ และ เมธาวี กิตติอาภรณ์พล 

(กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ซุปเปอร์พิกเซล, 2559), 80. 

 

 
 

ภาพท่ี 15 ตัวอย่างการเช่ือมต่อในการ์ตูนญี่ปุ่นแบบตัวกระท าสู่ตัวกระท าจากจากงานของ                                       
Osamu Tezuka 

ที่มา: สกอตต์ แมคคลาวด์, Understand Comics, แปลโดย ชัยยศ อิษฏ์วรพันธ์ุ และ เมธาวี กิตติอาภรณ์พล 
(กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ซุปเปอร์พิกเซล, 2559), 78. 
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ภาพท่ี 16 ตัวอย่างการเช่ือมต่อในการ์ตูนญี่ปุ่นแบบแง่มุมสู่แง่มุมจากงานของ                                       
Osamu Tezuka, Shigeru Mizuki 

ที่มา: สกอตต์ แมคคลาวด์, Understand Comics, แปลโดย ชัยยศ อิษฏ์วรพันธ์ุ และ เมธาวี กิตติอาภรณ์พล 
(กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ซุปเปอร์พิกเซล, 2559), 79. 

 
จะเห็นได้ว่า การ์ตูนช่องมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน จนปัจจุบันมันได้กลายส่ือ

บันเทิงและงานศิลปะท่ีสร้างวัฒนธรรมการ์ตูนไปท่ัวโลกได้ส าเร็จ ไม่ว่าจะเป็นยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น
รวมถึงไทย จนสามารถสร้างคุณค่าและสร้างนักวาดการ์ตูนมากมายนับไม่ถ้วน ไปจนถึงเกิดทฤษฎี
การ์ตูน งานการวิจัยต่างๆ และความงามทางสุนทรียศาสตร์ได้อย่างลึกซึ้งและเข้าใจ ดังนั้นในการวิจัย
นี้ จึงเน้นมองคุณค่าของการ์ตูนช่องในแบบเป็นงานศิลปะเป็นหลัก โดยให้ความส าคัญไปท่ีเทคนิค
วิธีการวาดและการเล่าเรื่องท่ีท าให้ส่ืออย่างการ์ตูนช่องเกิดความสมจริงและสามารถเข้าใจได้ ตาม
กรอบวิธีการศึกษาการ์ตูนของสกอตต์ แมคคลาวด์ นักทฤษฎีและนักวิเคราะห์การ์ตูนชาวอเมริกา ใน
แง่ของการศึกษาทฤษฎีการวาดและการเล่าเรื่องในการ์ตูนช่อง ได้แก่ การศึกษากลไกการท างานของ
รูปแบบวิธีการวาดและการเช่ือมต่อช่องสู่ช่องในการ์ตูน  
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บทที่ 3 

การ์ตูนขององอาจ ชัยชาญชีพ วิศุทธิ์ พรนิมิตร และทรงศีล ทิวสมบุญ 

 
ในบทนี้ได้รวบรวมประวัติชีวิตและผลงานการ์ตูนของนักวาดการ์ตูน 3 ท่าน คือ องอาจ 

ชัยชาญชีพ วิศุทธิ์ พรนิมิตร และทรงศีล ทิวสมบุญ อันประกอบด้วยรายละเอียดของเนื้อหา 2 ส่วน
หลัก ๆ คือ ส่วนท่ี 1 ชีวิตและผลงานของศิลปิน และส่วนท่ี 2 เนื้อเรื่องโดยย่อของการ์ตูน อันได้แก่ 

1. องอาจ ชัยชาญชีพ  
1.1 ชีวิตและผลงาน 
1.2 เนื้อเรื่องโดยย่อการ์ตูนเรื่องหัวแตงโมซีกท่ี 1 เมื่อหัวข้าพเจ้ากลายเป็นแตงโม 

2. วิศุทธิ์ พรนิมิตร 
1.1 ชีวิตและผลงาน 
2.2 เนื้อเรื่องโดยย่อการ์ตูนเรื่อง ชิงช้า 1 

3. ทรงศีล ทิวสมบุญ  
3.1 ชีวิตและผลงาน 
3.2 เนื้อเรื่องโดยย่อการ์ตูนเรื่อง ถั่วงอกและหัวไฟ ในความบ้าคล่ังอันมิรู้ส้ินสุด 

  

1. องอาจ ชัยชาญชีพ 

1.1 ชีวิตและผลงาน 
องอาจ ชัยชาญชีพ เกิดเมื่อวันท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 เป็นนักวาดการ์ตูน นักเขียน

นิยายและเรื่องส้ันอิสระ เจ้าของส านักพิมพ์เป็ด เต่า ควาย ท่ีเคยผ่านงานเขียนคอลัมน์ให้กับนิตยสาร
ต่างๆ มามากมายนับไม่ถ้วน ผลงานของเขาเริ่มเป็นที่รู้จักแพร่หลายในวงกว้างจากหนังสือเล่มแรกท่ีมี
ช่ือว่า หมูบินได้ (ตีพิมพ์ครั้งแรก 2544) หนังสือนิยายภาพประกอบเชิงปรัชญาท่ีได้รับรางวัลชนะเลิศ
จากการประกวดหนังสือดีเด่น 7Books Award ประจ าปี 2003-2004 ระดับ Master Piece และถูก
ซื้อลิขสิทธิ์ เพื่อแปลไปเป็นภาษาต่างประเทศในโครงการของ N.J.Magazine ท่ีช่ือ One of 100 
Books You Should Read Before You Die! รวมถึงเคยเป็นหนึ่งในตัวแทนนักเขียนคนไทย จาก
ท้ังหมด 15 คน ในฐานะ Guest of Honor ของงานหนังสือ Taipei International Book  Exhibition 
2014 (TIBE2014) ณ ประเทศไต้หวัน 
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จากความส าเร็จนี้เองท าให้ผลงานเล่มต่อ ๆ มาของเขาต่างก็ได้รับความสนใจเป็นอย่าง
มาก ไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนเรื่องพระเจ้าเป็นหมา หัวแตงโม (ซีกท่ี 1-5) ปรากฏการณ์ธรรมดา ภาคฤดู-
ร้อน เทพเจ้าแมวแพนด้า (เล่ม 1-3) หัวแตงโมซีกพิเศษ Slow But Grow และผลงานล่าสุดกับยอด
มนุษย์ดาวเศร้า (ตีพิมพ์ครั้งแรก 2560) ต่างก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเช่นกัน รวมถึงผลงานการ
เขียนนิยายและเรื่องส้ันของเขา อาทิ ปีศาจหัวโต ความน่าจะแมว สุนัขร าพึง ขอให้รักคุ้มครอง 
จักรวาลในโพรงไม้ ชายหนุ่มผู้ไม่ท าอะไรเลย และมนุษย์เป็นสัตว์ประหลาด ก็ประสบความส าเร็จ
เช่นกัน 

 
 

ภาพท่ี 17 ผลงานท้ังหมดขององอาจ ชัยชาญชีพ 
ที่มา: ภาพหน้าปกหนังสือทั้งหมดขององอาจ ชัยชาญชีพ14 

 

จุดเริ่มต้นงานวาดและงานเขียนขององอาจเกิดจากความต้ังใจท่ีจะถ่ายทอดความคิดเห็น
และความรู้สึกท่ีอยู่ในใจของตัวเองออกมาให้ผู้อื่นฟัง ท้ังทัศนคติด้านบวกและด้านลบท่ีมาจากเรื่องราว
ในสังคม การใช้ชีวิต ตลอดจนเรื่องราวความรัก บอกเล่าแบบมีศิลปะ  ผ่านวิธีการเล่าเรื่องด้วย
ภาพ เนื้อเรื่อง และตัวละครท่ีหลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัยต้ังแต่เด็กไปจนถึงผู้ใหญ่ 

ความน่าสนใจในงานวาดและงานเขียนของเขามีต้ังแต่การ์ตูน นิยายภาพประกอบ นิทาน 
เรื่องส้ัน บทความและบันทึก ซึ่งบางครั้งเขาก็บอกไม่ได้ว่า “ผมก็ไม่รู้ว่าตัวเองถนัดแนวไหนกัน
                                                             

14 องอาจ ชัยชาญชีพ, Store, เข้าถึงเมื่อ 27 มีนาคม 2559 เข้าถึงได้จาก 
https://store.minimore.com/ptk 
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แน่ อาจจะเป็นแนวบอกเล่าความคิด แต่ไม่ได้บอกเล่าในเชิงของบทความ เป็นการบอกเล่าท่ี
เหมือนกับการยกมือถามครูในห้อง ยกมือแสดงความคิดเห็นในกลุ่ม คือไม่ได้เป็นผู้น ากลุ่มแต่แค่คนพูด
ในกลุ่มด้วยเสียงเบา ๆ คือวิธีการด าเนินเรื่องของผมจะเป็นอย่างนั้น”15 แต่งานวาดและงานเขียนของ
เขาก็มีรูปแบบและเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่อนข้างสูง ในแง่ของการสะท้อนสังคมเป็นหลัก เขามองว่า
การ์ตูนเป็นศิลปะประเภทหนึ่งท่ีเป็นงานส่ือสารเรื่องราวไม่ต่างจากวรรณกรรมหรือภาพยนตร์ หรือไม่
ต่างจากงานจิตรกรรมหรือดนตรี  

ผลงานทุกเรื่องขององอาจ มักจะน าเสนอความคิดและเรื่องท่ีจะเล่าเป็นอันดับแรกก่อน
เสมอ เพราะเขามักจะร่างความคิดเป็น Story Board หรือจดเป็นประโยคเก็บไว้ ขั้นตอนท่ีสองคือ 
การร้อยเรื่องและวางล าดับภาพ ซึ่งเขาจะใส่ใจขั้นตอนนี้เป็นพิเศษเพราะเขาเช่ือว่าการ์ตูนหรือนิยายท่ี
ดีคือการ์ตนูท่ีสามารถดึงคนอ่านให้มีส่วนร่วมได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่รู้สึกสะดุด ส่วนขั้นตอนท่ีสามก็คือ
การลงมือวาดและเขียนอีกครั้งเพื่อน าไปเป็นต้นฉบับตีพิมพ์ ในแง่ของเทคนิคการเล่าเรื่องมีรูปแบบท่ี
หลากหลาย ต้ังแต่การ์ตูนช่อง นิยายภาพประกอบ นิทานเล่าเรื่องและเรื่องส้ัน ท่ีมีตัวละครหลักเป็น
ตัวด าเนินเรื่องและถ่ายทอดเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นการสะท้อนสังคม การใช้ชีวิต หรือเรื่องราวความรักท่ี
แฝงไว้ด้วยแง่คิดและปรัชญาภายในเรื่องท่ีองอาจต้องการส่ือออกมา 

1.2 เนื้อเรื่องโดยย่อของการ์ตูนเรื่อง หัวแตงโมซีกท่ี 1 เมื่อหัวข้าพเจ้ากลายเป็นแตงโม 

 
 

ภาพท่ี 18 หน้าปกหนังสือ หัวแตงโมซีกท่ี 1 : เมื่อหัวข้าพเจ้ากลายเป็นแตงโม 
ที่มา: ภาพหน้าปกหนังสือ หัวแตงโมซีกที่ 1 เมื่อหัวข้าพเจ้าเป็นแตงโม ขององอาจ ชัยชาญชีพ16 

                                                             
15 วัฒน์ อนุวัฒน์, ธุรกิจหนังสือ: เป็ดเต่าควาย ส านักพิมพ์ส่วนต๊ัว ส่วนตัว ของคนแปลกแยก, 

เข้าถึงเมื่อ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เข้าถึงได้จาก http://www.all-
magazine.com/ColumnDetail/allColumDetail/tabid/106/articleType/ArticleView/articleId/2537/cat
egoryId/70/---.aspx  

16 องอาจ ชัยชาญชีพ, หัวแตงโมซีกที่ 1 เมื่อหัวข้าพเจ้ากลายเป็นแตงโม, พิมพ์คร้ังที่ 8 (กรุงเทพฯ: 
เป็ดเต่าควาย, 2557), หน้าปก. 
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การ์ตูนเรื่อง หัวแตงโมซีกท่ี 1 เมื่อหัวข้าพเจ้ากลายเป็นแตงโม ตีพิมพ์ครั้งแรก 2546 
ประกอบไปด้วยเนื้อหาจ านวน 7 บท รวมความยาว 216 หน้า เนื้อหาหลักในหนังสือสะท้อนเรื่องราว
ในชีวิตและสังคมปัจจุบันท่ีมีตัวละครหลักอย่างหัวแตงโมเป็นผู้ร้อยเรื่องราวท้ังหมดเข้าด้วยกัน ผ่าน
ทัศนคติของตัวละคร ฉาก และเหตุการณ์ต่าง ๆ ภายใต้เนื้อหาท่ีแตกต่างกันออกไปในลักษณะของ
การ์ตูนช่องเรื่องยาว ซึ่งสามารถแจกแจงรายละเอียดของหนังสือจ านวน 7 บท ได้ดังต่อไปนี้ 

 
บทท่ี 1 เมื่อหัวข้าพเจ้ากลายเป็นแตงโม ความยาว 13 หน้า 

ตัวละคร 

 
“หัวแตงโม” 

เป็นตัวแปรและตัวส าคัญท่ีเช่ือมต่อเรื่องราวทั้งหมดไว้ด้วยกันในแต่ละบท 
 

สถานท่ี 

 
“ห้องของหัวแตงโม “ 
เป็นท่ีพักของหัวแตงโม 
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“ร้านขายกาแฟ” 

เป็นร้านค้าท่ีหัวแตงโมไปทานอาหารเช้า 

 
“ลานจอดรถ”  

เป็นสถานท่ีท างานพิเศษของหัวแตงโม (รับจ้างขนของท่ัวไป) 
 

  
“ร้านมินิมาร์ท” 

เป็นสถานท่ีท างานของหัวแตงโม 
 
เนื้อเรื่องโดยย่อ 
จุดเริ่มต้นของหัวแตงโมเกิดขึ้นจากการมองหางานท่ีดีและงานท่ีเหมาะสมให้กับตนเอง โดยเริ่มจาก
การท างานพิเศษรับจ้างขนของท่ัวไปตามสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีได้เงินเป็นครั้ง ๆ คราว ๆ ไปจนถึงการ
สมัครเป็นพนักงานบริการของร้านมินิมาร์ท 

 
ที่มา: องอาจ ชัยชาญชีพ, หัวแตงโมซีกที่ 1 เมื่อหัวข้าพเจ้ากลายเป็นแตงโม, คร้ังที่ 8 (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์เป็ด

เต่าควาย, 2557), 7-16. 
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บทท่ี 2 มินิมาร์ทหลังเท่ียงคืน ความยาว 30 หน้า 
 
ตัวละคร 

“ลูกค้าชายหญิง“ 
เป็นลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการในร้านมินิมาร์ท 

 

“หัวแตงโม”  
เป็นพนักงานบริการร้านมินิมาร์ท 

 
สถานท่ี 

   
“ร้านมินิมาร์ท” 

เป็นสถานท่ีท างานของหัวแตงโม 
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เนื้อเรื่องโดยย่อ 
เล่าถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในช่วงกลางดึกของร้านมินิมาร์ทท่ีหัวแตงโมเป็นพนักงานพาร์ทไทม์ได้มี
ลูกค้าชายหญิงคู่หนึ่งเดินเข้ามาขอซื้อบุหรี่กับหัวแตงโมภายในร้านมินิมาร์ท และขณะท่ีก าลังรอหัว
แตงโมหยิบบุหรี่ให้อยู่นั้นพวกเขาท้ังสองก็เริ่มสนทนากันขึ้น โดยฝ่ายชายพูดห้ามไม่ให้ฝ่ายหญิงซื้อ
บุหรี่เพราะเป็นส่ิงไม่ดีแต่ฝ่ายหญิงจะซื้อให้ได้เนื่องจากต้องการประชดแฟนเก่าท่ีไม่เห็นคุณค่าในตัว
เธอ จนท าให้เธอตัดสินใจหาแฟนใหม่ให้ได้ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นและใครก็ตามท่ีเดินเข้ามาในร้านมินิ
มาร์ทเป็นคนแรกนับจากนี้จะต้องมาเป็นแฟนกับเธอ และระหว่างท่ีรออยู่นั้น ฝ่ายหญิงก็นึกขึ้นได้ว่า
ท าคอนเทคเลนส์หาย เพื่อนชายของเธอท่ีมาด้วยกันจึงอาสาออกไปหาให้กับเธอภายนอกร้านมินิ
มาร์ท หญิงสาวและหัวแตงโมจึงได้แต่ยืนรออยู่ภายในร้านมินิมาร์ทด้วยกัน หัวแตงโมจึงพูดเตือนสติ
หญิงสาวขึ้นมาว่า นั่นไงล่ะ คน ๆ นั้นท่ีเธอตามหา คนท่ีหวังดีและเห็นคุณค่าในตัวเธอ พร้อมกับ
มองไปท่ีเพื่อนชายของหญิงสาวที่มาใช้บริการร้านมินิมาร์ทด้วยกัน   

 
ที่มา: องอาจ ชัยชาญชีพ, หัวแตงโมซีกที่ 1 เมื่อหัวข้าพเจ้ากลายเป็นแตงโม, คร้ังที่ 8 (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์เป็ด

เต่าควาย, 2557), 20-46. 
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บทท่ี 3 ก๋วยเต๋ียวราดหน้าความรัก ความยาว 34 หน้า 
 
ตัวละคร 

 
“คู่รักชายหญิง” 

เป็นลูกค้าร้านก๋วยเต๋ียว ราดหน้า 
 

 
“หัวแตงโม”  

เป็นคนขายดอกไม้ 
 

สถานท่ี 

 
“ร้านก๋วยเต๋ียว ราดหน้า”  

เป็นร้านขายอาหาร 
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“อพาร์ทเม้นท์”  

แฟนหนุ่มใช้เป็นท่ีสังสรรค์และระบายความทุกข์ของตนเองกับเพื่อน ๆ 
 

 
“ร้านคาเฟ่”  

แฟนสาวใช้เป็นท่ีนั่งกินข้าวและระบายความทุกข์ของตนเองกับเพื่อน 
 

เนื้อเรื่องโดยย่อ 
เล่าถึงเรื่องราวการทะเลาะกันของคู่รักชายหญิงท่ีมาใช้บริการร้านก๋วยเต๋ียวราดหน้า โดยฝ่ายชายได้
แนะน าให้แฟนสาวของตนเองใส่น้ าตาลลงไปในราดหน้าดูบ้างเพื่อเพิ่มความอร่อยให้กับอาหารแต่
ฝ่ายหญิงไม่ยอมจึงเผลอปัดช้อนน้ าตาลท่ีแฟนหนุ่มยื่นให้ตกลงพื้นจนเป็นเหตุท าให้ท้ังคู่ทะเลาะกัน 
โดยมีหัวแตงโมท่ีก าลังเดินขายดอกไม้เป็นผู้สังเกตการณ์อยู่ห่าง ๆ ท้ังสองคนจึงไปนั่งระบายความ
ทุกข์ให้กับเพื่อน ๆ ของตนเองฟัง โดยฝ่ายชายไปนั่งสังสรรค์และระบายความทุกข์ให้กับเพื่อน ๆ 
ของตนเอฟังและระหว่างการพูดคุยได้บังเอิญพูดคุยถึงเรื่องสไตล์การแต่งตัวของแต่ละคนขึ้นมา ชาย
หนุ่มผู้ซึ่งแต่งตัวดูเชยจึงถูกเปรียบเทียบสไตล์การแต่งตัวของตนเองกับกลุ่มเพื่อน ๆ ถึงขั้นบังคับให้
ลองเปล่ียนสไตล์การแต่งตัวดู แต่ชายหนุ่มไม่ชอบสไตล์การแต่งตัวแบบเพื่อน ๆ เพราะมันไม่เป็นตัว
ของตัวเองและฝ่ายหญิงระหว่างท่ีนั่งกินข้าวกับเพื่อนของตนเองอยู่ในคาเฟ่ร้านอาหารนั้นก็ได้ส่ัง
ราดหน้ามากิน 
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อีกครั้ง และเผลอใส่น้ าตาลลงไปในราดหน้าของตนเอง เมื่อหญิงสาวตักราดหน้าเข้าปากจึงได้รู้ว่า
ราดหน้ามีรสชาติอร่อยมาก จากเหตุการณ์ดังกล่าวของท้ังสองจึงท าให้ฝ่ายชายคิดได้ว่าไม่ควรบังคับ
ให้คนอื่นท าในส่ิงท่ีไม่ชอบและไม่เป็นตัวของตัวเอง ส่วนฝ่ายหญิงก็คิดได้เช่นกันว่าควรลองในส่ิงใหม่ 
ๆ ท่ีตนเองยังไม่เคยท าบ้าง ท้ังสองจึงกลับมาคืนดีกันท่ีร้านก๋วยเต๋ียว ราดหน้าอีกครั้ง 

 
ที่มา: องอาจ ชัยชาญชีพ, หัวแตงโมซีกที่ 1 เมื่อหัวข้าพเจ้ากลายเป็นแตงโม, คร้ังที่ 8 (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์เป็ด

เต่าควาย, 2557), 50-81. 
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บทท่ี 4 สามแยกบางรัก ความยาว 34 หน้า 

 

ตัวละคร 

 
“ผู้หญิงผมส้ัน”  
เป็นคนขับรถเก๋ง 

 

 
“หัวแตงโม”  

เป็นคนขายน้ าถุง 
 

สถานท่ี 

“สามแยกบางรัก”  
เป็นสถานท่ีท่ีหัวแตงโมขายน้ าปั่นอยู่ 
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เนื้อเรื่องโดยย่อ 
ผู้หญิงผมส้ันท่ีบังเอิญท าแหวนขอแต่งงานของแฟนหนุ่มกล้ิงหล่นลงท่อระบายน้ ากลางสามแยกบาง
รัก และโชคดีท่ีเธอสามารถกระโดดไปคว้าแหวนไว้ได้ทันท่วงทีก่อนท่ีมันจะร่วงลงไปยังพื้นท่อ
ระบายน้ าแต่บังเอิญว่ามือของเธอข้างท่ีถือแหวนอยู่นั้นใหญ่เกินไปส าหรับการดึงออกมาจาก
ตะแกรงท่อระบายน้ าและขากางเกงของเธอเองก็ไปติดอยู่ท่ีใต้เบาะท่ีนั่งฝ่ังคนขับจึงเป็นเหตุท าให้
เกิดความวุ่นวายขึ้นกลางสามแยกบางรักท่ีหัวแตงโมยืนขายน้ าถุงอยู่ตรงมุมถนน และระหว่างท่ีรอ
ความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าท่ีอยู่นั้นก็ท าให้หญิงสาวนึกถึงท่ีมาท่ีไปของแหวนท่ีถูกแฟนหนุ่ มของ
ตนเองขอแต่งงานกับท่ีมาของกางเกงยีนส์ท่ีครั้งหนึ่งในอดีตแฟนเก่าของตนเองเคยท าให้ ด้วยความ
ท่ีของท้ังสองอย่างนี้มีความส าคัญเท่า ๆ กัน จึงท าให้หญิงสาวตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกอะไรดี จะดึง
กางเกงออกมาจากใต้เบาะท่ีนั่งก็ไม่ได้เพราะกลัวขาด จะปล่อยแหวนขอแต่งงานลงท่อระบายน้ าก็
ไม่ได้ จนท้ายท่ีสุดขณะท่ีมือของตนเองยังอยู่ในท่อระบายน้ านั้นก็ได้ถูกหนูกระโดดกัดเข้าท่ีมือท าให้
หญิงสาวสะดุ้งและรีบกระโดดลุกขึ้นยืนทันทีท าให้มือและขาของตนเองหลุดออกจากส่ิงกีดขวางได้
ส าเร็จ เป็นเหตุท าให้ไม่สามารถรักษาของท้ังสองส่ิงไว้ได้เพราะความลังเลของตนเอง 

 
ที่มา: องอาจ ชัยชาญชีพ, หัวแตงโมซีกที่ 1 เมื่อหัวข้าพเจ้ากลายเป็นแตงโม, คร้ังที่ 8 (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์เป็ด

เต่าควาย, 2557), 85-114. 
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บทท่ี 5 พังพร ความยาว 29 หน้า 
 
ตัวละคร 

 
“ยักษ์วิเศษหัวแตงโม” 

เป็นยักษ์วิเศษ 
 

 
“ลุงคนเก็บขยะ” 

มีอาชีพเป็นคนเก็บขยะ 
 

สถานท่ี 

 
“ลานขยะกองโต”  
เป็นสถานท่ีเก็บขยะ 



 35 
 

 
“บ้านลุงเก็บขยะ” 

เป็นท่ีพักอาศัยของลุงคนเก็บขยะ 
 
เนื้อเรื่องโดยย่อ 
ระหว่างท่ีลุงคนเก็บขยะก าลังเดินเก็บขยะอยู่ตามทางเดินอยู่นั้น ก็ได้บังเอิญไปเก็บกระป๋อง
น้ าอัดลมเปล่าใบหนึ่งท่ีมียักษ์วิเศษหัวแตงโมอาศัยอยู่ในกระป๋องเข้า ยักษ์วิเศษหัวแตงโมจึงให้ลุง
คนเก็บขยะขอพรกับตนเองได้ 3 ข้อ แต่ลุงคนเก็บขยะไม่สนใจและไม่ต้องการจะขอพรใด ๆ กับ
ยักษ์หัวแตงโมวิเศษเลยจึงพยายามเดินหนีไป ยักษ์หัวแตงโมวิเศษจึงพยายามตามต้ือให้พรกับลุงคน
เก็บขยะเพื่อปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระ แต่เนื่องจากยักษ์วิเศษหัวแตงโมไม่ได้กินข้าวมาหลายวัน
จึงท าให้ไม่มีแรง ลุงคนเก็บขยะจึงยื่นข้อเสนอให้ยักษ์วิเศษหัวแตงโมช่วยตนเองเก็บขยะไปขายเพื่อ
แลกกับข้าว 1 มื้อ ท้ังสองคนจึงน าเงินท่ีได้จากการเก็บขยะไปขายมาซื้อกับข้าวเพื่อไปท าอาหารกิน
กันท่ีบ้านของลุงคนเก็บขยะ 

 
ที่มา: องอาจ ชัยชาญชีพ, หัวแตงโมซีกที่ 1 เมื่อหัวข้าพเจ้ากลายเป็นแตงโม, คร้ังที่ 8 (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์เป็ด

เต่าควาย, 2557), 118-145. 
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บทท่ี 6 เธอกับฉัน ความยาว 33 หน้า 
 
ตัวละคร 

 
“เฟร็ดด้ี”  

เป็นเจ้าของร้านขายกีตาร์ 
 

 
“เฮียอ้วน”  

เป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึง่ 
 

 
“หัวแตงโม” 

เป็นพนักงานท่ีร้านขายกีต้าร์ของเฟร็ดด้ี 
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สถานท่ี 

“ร้านขายกีต้าร์”  
มีหัวแตงโมท างานเป็นเด็กดูแลร้าน 

 
เนื้อเรื่องโดยย่อ 
ในทุก ๆ วันเฮียอ้วนมักจะมายืนดูกีตาร์ตัวโปรดของเฟร็ดด้ีอยู่หน้าร้านขายกีต้าร์ท่ีหัวแตงโมท างานอยู่
เป็นประจ า เพื่อหวังว่าสักวันหนึ่งตัวเองจะมีโอกาสได้สัมผัสและเล่นกีต้าร์ตัวนั้นบ้าง ถึงแม้ว่าจะถูก
เฟร็ดด้ีดูถูกในความสามารถและไล่กลับไปทุกครั้งก็ตามแต่เฮียอ้วนก็ไม่เคยย่อท้อและลดความ
พยายามลงต่อความหวังเล็ก ๆ นั้นเลย จนในท่ีสุดความฝันของเฮียอ้วนท่ีจะได้สัมผัสและเล่นกีต้าร์ตัว
โปรดของเฟร็ดด้ีก็เป็นจริงขึ้นมาเมื่อเฟร็ดด้ีลืมกุญแจล็อกตู้เก็บกีต้าร์ตัวโปรดไว้ที่ร้าน จึงท าให้เฮียอ้วน
ได้เล่นกีต้าร์ตัวนั้นทันที เมื่อเฟร็ดด้ีรู้ว่าตนเองลืมกุญแจส าคัญไว้ที่ร้านจึงรีบเดินทางกลับมายังร้านและ
ท าให้รู้ว่าเฮียอ้วนคือคนท่ีเหมาะสมกับกีต้าร์ตัวโปรดของตนเองอย่างแท้จริง 

 
ที่มา: องอาจ ชัยชาญชีพ, หัวแตงโมซีกที่ 1 เมื่อหัวข้าพเจ้ากลายเป็นแตงโม, คร้ังที่ 8 (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์เป็ด

เต่าควาย, 2557), 148-177. 
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บทท่ี 7 ตะกาย ความยาว 39 หน้า 
 
ตัวละคร 

 
“นักปีนเขา” 

เป็นนักปีนเขาท่ีมีพยายามท่ีจะปืนให้ถึงยอดเขา 
 

 
“หัวแตงโม” 

เป็นพนักงานร้านมินิมาร์ท 
 
สถานท่ี 

  
“ยอดเขา” 

ยอดเขาท่ีไม่มีท่ีส้ินสุด 
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“ร้านมินิมาร์ท” 

มีหัวแตงโมเป็นพนักงานบรกิาร 
 

เนื้อเรื่องโดยย่อ 
เรื่องราวความฝันของนักปีนเขาคนหนึ่งท่ีต้องการจะปีนขึ้นไปยังจุดสูงสุดของยอดเขาให้ได้ เขาจึง
เริ่มต้นปีนเขาขึ้นไปเรื่อย ๆ อย่างไม่ลดละความพยายามในทุก ๆ วัน จนในท่ีสุดก็มารู้ว่ายอดเขาท่ี
เขาพยายามปืนขึ้นไปให้ถึงจุดสูงสุดของยอดเขานั้นมันไม่มีอยู่จริง  

 
ที่มา: องอาจ ชัยชาญชีพ, หัวแตงโมซีกที่ 1 เมื่อหัวข้าพเจ้ากลายเป็นแตงโม, คร้ังที่ 8 (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์เป็ด

เต่าควาย, 2557), 180-216. 

 

2. วิศุทธิ์ พรนิมิตร 

2.1 ชีวิตและผลงาน 
วิศุทธิ์ พรนิมิตร เกิดวันท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ.2519 จบการศึกษาปริญญาตรี จากคณะ

มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นักวาดการ์ตูนไทยท่ีดังไปไกลถึงญี่ปุ่นกับการเดินทางบนเส้นทาง
น้ าหมึกกว่า 17 ปี ท่ีมีจุดเริ่มต้นเหมือนนักวาดการ์ตูนหลาย ๆ คน ท่ีเริ่มจากการเป็นคนชอบอ่าน
การ์ตูนแล้วจึงลองวาดและลอกเลียนแบบตามต้ังแต่สมัยเด็ก ๆ จนช่วงท่ีเรียนอยู่มหาวิทยาลัยปี 3 ได้
มีโอกาสวาดการ์ตูนเรื่องแรก ‘hesheit’ ของตัวเอง ลงตีพิมพ์ในนิตยสาร Katch ของบอย โกสิยพงษ์ 
และต่อมาได้ตีพิมพ์ในนิตยสาร a day จนประสบความส าเร็จเริ่มเป็นท่ีรู้จักแพร่หลาย  

หลังจากวิศุทธิ์วาดและเขียนการ์ตูนในไทยได้ระยะหนึ่ง ด้วยความท่ีอยากเรียนอะไรสัก
อย่างและท่ีไหนก็ได้ บวกกับอ่านการ์ตูนญี่ปุ่นมานานจึงตัดสินไปเรียนภาษาญี่ปุ่นท่ีโกเบและเขียน
การ์ตูนไปด้วย จากการท าเอง วาดเองและรวมเล่มพิมพ์เอง แจกจ่ายให้กับคนข้างบ้านเหมือน local 
art ในท้องถิ่น ให้อ่านกันในละแวกนั้น ๆ หรือเอาไปขายตามร้านหนังสือ ร้านกาแฟเล็ก ๆ บ้าง เขา
เก็บผลงานและแสดงผลงานของตนเองไปเรื่อย ๆ จนเริ่มมีคนช่ืนชอบ จากจุดเริ่มต้นนี้เองท าให้เขาเริ่ม
สานฝันการเป็นนักเขียนการ์ตูนอีกครั้ง จนเมื่อมีโอกาสได้ไปเล่นดนตรีประกอบแอนิเมชันของการ์ตูน 
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hesheit ท่ีโตเกียวและบังเอิญว่าภายในงานวันนั้นมีส านักพิมพ์มาดูการแสดงและช่ืนชอบมากจึง
ชักชวนให้มาตีพิมพ์หนังสือด้วยกัน 

จุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ในประเทศญี่ปุ่นของวิศุทธิ์จึงเริ่มต้นขึ้น เมื่อการ์ตูนไทยเล่มแรกเรื่อง 
‘Everybodyeverything’ ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ออกสู่สายตาคนญี่ปุ่นในตอนนั้น เป็นผลท าให้
วิศุทธิ์ พรนิมิตร ได้รับความนิยมและเป็นท่ีรู้จักในประเทศญี่ปุ่นทันที จนผลงานการ์ตูนเล่มต่อ ๆ มา
ของเขา อย่างการ์ตูนเรื่อง ชิงช้า ท่ีใช้ช่ือภาษาญี่ปุ่นว่า ‘blanco’ ตีพิมพ์ลงในนิตยสาร IKKI ฉบับราย
เดือนของประเทศญี่ปุ่นในปี 2549 หรือการ์ตูนมะม่วงจังท่ีโด่งดังมาก ๆ ในตอนนี้ ต่างก็ได้รับความ
นิยมและประสบความส าเร็จเป็นอย่างมากในประเทศญี่ปุ่นด้วยเช่นกัน 

นอกจากจะโด่งดังในประเทศญี่ปุ่นแล้ว ผลงานการ์ตูนของวิศุทธิ์ก็ได้รับความนิยมใน
ประเทศไทยเป็นอย่างมากไม่แพ้กัน นอกจากการ์ตูน hesheit, Everybodyeverything, ชิงช้า, 
มะม่วงจัง (เคยจัดแสดงนิทรรศการเด่ียวครั้งท่ี 1 ในปี 2015 ภายใต้ช่ือ WISUT PONNIMIT 'MELO 
HOUSE' EXHIBITION ท่ีบางกอก ซิ ต้ีซิ ต้ี แกลเลอรี่ และครั้ง ท่ี 2 ในปี 2017 ภายใต้ช่ือ WISUT 
PONNIMIT'S LR EXHIBITION ท่ีบางกอก ซิต้ีซิต้ี) จะได้รับความนิยมแล้ว ผลงานการ์ตูนเรื่องอื่น ๆ 
อย่างควันใต้หมอก ต้ัมกับญี่ปุ่น โรมานซ์ และสัตว์เล้ียงหลังบ้าน ก็ได้รับการตอบรับและเป็นท่ีพูดถึง
อย่างมากด้วยเช่นกัน จนสามารถครองใจคนไทยและก้าวกระโดดเป็นนักเขียนการ์ตูนไทยอันดับต้น ๆ 
ของประเทศเลยก็ว่าได้ 

 
 

ภาพท่ี 19 ผลงานท้ังหมดของวิศุทธิ์ พรนิมิตร 
ที่มา: ภาพหน้าปกหนังสือทั้งหมดของวิศุทธ์ิ พรนิมิตร17  
                                                             

17 วิศุทธ์ิ พรนิมิตร, วิศุทธิ์ พรนิมิตร, เข้าถึงเมื่อ 27 มีนาคม 2559 เข้าถึงได้จาก 
http://godaypoets.com/a-book-writer/wisut  
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เนื้อหาการ์ตูนส่วนใหญ่ของวิศุทธิ์มักจะมาจากประสบการณ์ในชีวิตประจ าวันกับการน า
ความคิดและเรื่องท่ีพบเจอมาสร้างเป็นพล็อตเรื่องและสะท้อนออกมาเป็นการ์ตูนท่ีสอดแทรกปรัชญา
แง่คิดต่าง ๆ ไว้เป็นหลัก โดยมีตัวละครเป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวภายในเรื่องท้ังหมด  

ความน่าสนใจในงานวาดของวิศุทธิ์ พรนิมิตรคือ เน้นใช้ความรู้สึกมาอธิบายความหมาย
ของภาพ โดยน าทุกอย่างท่ีรู้สึกและพบเจอจากประสบการณ์ชีวิตมาสร้างแรงบันดาลใจและเขียน
ออกมาเป็นการ์ตูนท่ีวางอยู่บนกระดาษและใส่แนวความคิด จินตนาการในหลาย ๆ มุมมองไปเรื่อย ๆ 
เท่านั้น เขาเช่ือว่าการ์ตูนท่ีสนุกมีชีวิตชีวาต้องมีกล่ินอายของความจริงและสามารถถ่ายทอดความรู้สึก
ออกมาได้ 

2.2 เนื้อเรื่องโดยย่อของการ์ตูนเรื่อง ชิงช้า 1 

 
 

ภาพท่ี 20 หน้าปกหนังสือ ชิงช้า 1 
ที่มา: ภาพหน้าปกหนังสือชิงช้า 1 ของวิศุทธ์ิ พรนิมิตร18 

 
การ์ตูนเรื่อง ชิงช้า 1 ของวิศุทธิ์ พรนิมิตร ตีพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2554 ประกอบด้วย

เนื้อหาจ านวน 17 บท รวมความยาว 368 หน้า เป็นหนังสือการ์ตูนท่ีเล่าเรื่องราวของชิงช้า เด็กผู้หญิง
ท่ีถูกโชคชะตาน าพาให้มาพบเจอกับเรื่องราววุ่น ๆ ท่ีแสนจะไม่ธรรมดาของครอบครัวและผองเพื่อนท่ี
สอดแทรกเรื่องราวผ่านการ์ตูนแนววิทยาศาสตร์ เล่าเรื่องย้อนไปมาระหว่างอดีต ปัจจุบันและปริศนา
จากโลกอนาคตท่ีชิงช้าต้องพบเจอและข้องเกี่ยวด้วย ซึ่งคละเคล้าด้วยอารมณ์ท่ีหลากหลายท้ัง
สนุกสนาน ต่ืนเต้น เศร้า เหงา เมื่อได้อ่าน น าเสนอในลักษณะของการ์ตูนช่องเรื่องยาว ซึ่งสามารถ
แจกแจงรายละเอียดของหนังสือจ านวน 17 บท ได้ดังต่อไปนี้ 

 

                                                             
18 วิศุทธ์ิ พรนิมิตร, ชิงช้า 1, พิมพ์คร้ังที่ 3  (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ากัด, 2554), หน้าปก. 
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บทท่ี 1 ตา ความยาว 24 หน้า 
 
ตัวละคร 

 
“ชิงช้า”  

เป็นตัวแปรและตัวส าคัญท่ีเช่ือมต่อเรื่องราวทั้งหมดไว้ด้วยกันในแต่ละบท 

 
“แพ” 

เป็นแฟนของชิงช้า 
 
สถานท่ี 

 
“ห้องโดยสารบนเครื่องบิน”  
มีชิงช้าและแพเป็นผู้โดยสาร 

 
เนื้อเรื่องโดยย่อ 
การกลัวส่ิงท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีตของแพกับการกลัวส่ิงท่ีคาดว่าอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตของชิงช้า คือ
หัวข้อบทสนทนาท่ีชิงช้าและแพก าลังพูดคุยและไตร่ตรองถึงความกลัวของแต่ละคนตอนนั่งโดยสาร
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อยู่บนเครื่องบิน โดยแพเป็นโรคกลัวลิฟต์เนื่องจากในอดีตเคยเจอเหตุการณ์ท่ีฝ่ังใจเกี่ยวกับลิฟต์ 
และชิงช้าก็กลัวว่าในอนาคตเครื่องบินที่ตนเองนั่งโดยสารอยู่อาจจะตกก็ได้ ซึ่งหลังจากท่ีท้ังสองคน
นั่งคิดทบทวนและไตร่ตรองแล้วก็ท าให้คิดได้ว่า ไม่ควรยึดติดกับอดีตหรืออนาคตมากจนเกินไป 
ควรอยู่กับปัจจุบันดีกว่า เพราะโลกท่ีเราเห็นอยู่ตรงหน้าก็สวยงามดีอยู่แล้ว 

 
ที่มา: วิศุทธ์ิ พรนิมิตร, ชิงช้า 1, คร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ากัด, 2554), 6-27. 
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บทท่ี 2 บ่อน้ า ความยาว 22 หน้า 
 
ตัวละคร 

 
“ชิงช้า”  

เป็นตัวแปรและตัวส าคัญท่ีเช่ือมต่อเรื่องราวทั้งหมดไว้ด้วยกันในแต่ละบท 
 

 
“เพื่อนชิงช้า”  

เป็นเพื่อนร่วมห้อง เรียนของชิงช้า 
 

สถานท่ี 

 
“บ่อน้ า”  

เป็นเพื่อนเล่นให้กับชิงช้าตอนช่วงปิดเทอม 



 45 
 

 
“ห้องสมุด”  

ห้องสมุดท่ีโรงเรียนของชิงช้า 
 
เนื้อเรื่องโดยย่อ 
ตลอดระยะเวลาช่วงปิดเทอมบ่อน้ าคือเพื่อนท่ีดีท่ีสุดของชิงช้า กระท่ังวันเปิดเทอมมาถึงและชิงช้า
ได้เจอกับเพื่อนมากมายจนท าให้หลงลืมบ่อน้ าไปและไม่ได้ไปหาอีกเลย วันเวลาหมุนเลยผ่านไป
ก่อนท่ีบ่อน้ าจะแปรเปล่ียนไปเป็นพื้นดินท่ีแข็งแรง บ่อน้ าจึงไปบอกลาชิงช้าเป็นครั้งสุดท้ายท่ีบ้าน
ก่อนจะจากไป ถึงแม้ว่าชิงช้าจะรู้สึกเศร้าต่อการจากไปของบ่อน้ าแต่มิตรภาพระหว่างชิงช้ากับบ่อ
น้ าจะไม่มีวันจางหายไปจากใจของกันและกัน 

 
ที่มา: วิศุทธ์ิ พรนิมิตร, ชิงช้า 1, คร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ากัด, 2554), 30-48. 
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บทท่ี 3 แมว ความยาว 22 หน้า 
 
ตัวละคร 

 
“ชิงช้า”  

เป็นตัวแปรและตัวส าคัญท่ีเช่ือมต่อเรื่องราวทั้งหมดไว้ด้วยกันในแต่ละบท 
 

 
“ลูกแมว” 

เป็นตัวละครท่ีชิงช้าให้การช่วยเหลือ 
 

 
“แม่แมว”  

เป็นตัวละครท่ีชิงช้าให้การช่วยเหลือ 
 

สถานท่ี 

 
“บริเวณริมถนนข้างทะเล” 
ชิงช้าเจอแม่แมวกับลูกแมว 
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“ริมชายหาด”  

บริเวณท่ีชิงช้าพาแม่แมวมาฝ่ัง 
 

เนื้อเรื่องโดยย่อ 
ชิงช้าบังเอิญไปเจอแม่แมวกับลูกแมวนอนบาดเจ็บอยู่ข้างทาง จึงใช้พลังเคล่ือนย้ายความเจ็บปวด
ช่วยเหลือแม่แมวกับลูกแมวไว้ ชิงช้าช่วยเหลือชีวิตลูกแมวไว้ได้แต่ไม่สามารถรักษาชีวิตของแม่แมว
ได้ท าให้ชิงช้าเศร้าเสียใจต่อการจากไปของแม่แมว จึงตอบแทนลูกแมวด้วยการพาร่างของแม่แมว
มาฝังไว้ริมชายหาดใกล้ ๆ กับสถานท่ีท่ีแม่แมวจากมา 

 
ที่มา: วิศุทธ์ิ พรนิมิตร, ชิงช้า 1, คร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ากัด, 2554), 52-70. 
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บทท่ี 4 นักเขียน ความยาว 22 หน้า 
 
ตัวละคร 

 
“นักเขียน”  

เป็นลูกท่ีมีอตีดอันแสนเจ็บปวด 
 

 
“พ่อเล้ียงและแม”่  

เป็นพ่อแม่ของนักเขียน 
 

สถานท่ี 

 
“คุก” 

เป็นสถานท่ีท่ีพ่อของนักเขียนอยู่ 
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“บ้านนักเขียน” 

เป็นบ้านท่ีนักเขียนอาศัยอยู่กับพ่อและแม่ของตนเอง 
 

 
“ร้านหนังสือ”  

สถานท่ีพบปะแฟนคลับของนักเขียน 
 

เนื้อเรื่องโดยย่อ 
เล่าเรื่องราวในอดีตอันแสนเจ็บปวดของนักเขียนท่ีท าผิดต่อพ่อเล้ียงและแม่ของตนเอง เรื่องราว
เกิดขึ้นภายในบ้านของนักเขียนตอนเป็นเด็ก ขณะท่ีนักเขียนในตอนนั้นเป็นเด็กไม่เอาไหนก าลังโดน
พ่อเล้ียงของตนเองทุบตีโดยมีแม่ของตนเองเข้ามาห้ามปราม แต่ไม่ส าเร็จเพราะระหว่างการทะเลาะ
กันได้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเมื่อพ่อของนักเขียนพลาดพล้ังเอามือข้างท่ีถือมีดคัดเตอร์ไป
แทงเข้าท่ีคอของภรรยาตาย จนเป็นเหตุท าให้ตนเองต้องติดคุกและท้ิงนักเขียนในวัยเด็กใช้ชีวิต
เพียงล าพัง นักเขียนในวัยเด็กท่ีไม่มีท้ังพ่อและแม่ยังคงใช้ชีวิตไปวัน ๆ และเป็นเด็กไม่เอาไหน
เหมือนเคย ส่วนแม่ของนักเขียนหลังจากท่ีตายไปได้มาเกิดเป็นนกและคอยช่วยเหลือสามีท่ีอยู่ในคุก
ด้วยการเป็นผู้ส่งสารไปหานักเขียนในวัยเด็กทุก ๆ วัน นักเขียนหลังจากท่ีเห็นนกบินมาท้ิงใบไม้ท่ี
หน้าบ้านของตนเองเป็นประจ าทุกวันจึงเกิดความไม่พอใจเพราะคิดว่านกตัวนั้นบินมาท้ิงขยะท่ีหน้า
บ้านของตัวเองจึงได้ดักรอและรอบท าร้ายนกตัวนั้นได้ส าเร็จ แต่เมื่อนักเขียนได้เห็นข้อความท่ีอยู่
บนใบไม้ท่ีนกได้คาบมาก็รู้ทันทีว่านกตัวนั้นเป็นแม่ของตนเอง นักเขียนจึงรีบวิ่งไปดูท่ีกองใบไม้ท่ีแม่
นกได้บินมาท้ิงไว้และพบว่ามันเป็นนิยายเรื่องสุดท้ายท่ีพ่อเล้ียงของตนเองได้เขียนไว้ให้ก่อนตาย 
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นักเขียนส านึกผิดและเสียใจเป็นอย่างมากท่ีตนเองไม่เคยเช่ือฟังพ่อกับแม่เลยจนท าให้ตัวเองเกิด
แรงผลักดันและแรงใจในการต่อสู้กับอุปสรรคต่าง ๆ กลายเป็นนักเขียนโด่งดังท่ีท าตามความฝันต่อ
จากพ่อได้ส าเร็จในท่ีสุด 

 
ที่มา: วิศุทธ์ิ พรนิมิตร, ชิงช้า 1, คร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ากัด, 2554), 73-92. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 51 
 

บทท่ี 5 สวนสนุก ความยาว 22 หน้า 
 

ตัวละคร 

 
“ชิงช้า” 

เป็นตัวแปรและตัวส าคัญท่ีเช่ือมต่อเรื่องราวทั้งหมดไว้ด้วยกันในแต่ละบท 
 

 
“เพื่อนของชิงช้า”  

เป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนของชิงช้า 
 

สถานท่ี 

 
“ห้องเรียน” 

ห้องเรียนของชิงช้า 
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“สวนสนุก” 

เป็นสถานท่ีท่ีชิงช้ากับเพื่อนไปเท่ียวในช่วงสุดสัปดาห์ 
 
เนื้อเรื่องโดยย่อ 
ชิงช้าวางแผนกับเพื่อนในห้องไปเท่ียวสวนสนุกด้วยกันในวันสุดสัปดาห์ เพื่อหวังจะให้ดอกไม้และ
ค้ิวหนาได้ใกล้ชิดกัน เมื่อวันสุดสัปดาห์มาถึงชิงช้าและเพื่อน ๆ จึงนัดเจอกันท่ีสวนสนุกและเริ่มท า
ตามแผนการท่ีวางไว้ว่าจะให้ดอกไม้และค้ิวหนาได้ใกล้ชิดกันโดยเริ่มจากการเล่นบ้านผีสิง เล่นรถไฟ
เหาะและดูภาพยนตร์ แต่ระหว่างท่ีชิงช้านั่งดูภาพยนตร์บังเอิญได้เจอและนั่งข้าง ๆ แพ ซึ่งการพบ
กับแพครั้งนี้ท าให้ชิงช้ารู้สึกตื่นเต้น ปนเหงา อ้างว้างและโดดเด่ียวในเวลาเดียวกัน ชิงช้าจึงตัดสินใจ
ลองท่ีจะเปล่ียนแปลงและสร้างความสุขให้กับตัวเองดูบ้าง 

 
ที่มา: วิศุทธ์ิ พรนิมิตร, ชิงช้า 1, คร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ากัด, 2554), 95-114. 
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บทท่ี 6 ขาวด า ความยาว 22 หน้า 
 
ตัวละคร 

 
“ชิงช้า”  

เป็นตัวแปรและตัวส าคัญท่ีเช่ือมต่อเรื่องราวทั้งหมดไว้ด้วยกันในแต่ละบท 
 

 
“โจร”  

เป็นโจรวิ่งราวทรัพย ์
 

สถานท่ี 

 
“บนถนน”  

เส้นทางท่ีชิงช้าเดินเดินผ่าน 
 

เนื้อเรื่องโดยย่อ 
เกิดเหตุวุ่นวายกลางถนนสายหนึ่งขณะท่ีชิงช้าก าลังเดินผ่านถนนเส้นนั้น ได้มีโจรขโมยรถยนต์เพื่อ
ไปปล้นธนาคารและพยายามขับรถหลบหนีการจับกุมของต ารวจหลังกระท าความผิดมา ซึ่งระหว่าง
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ท่ีโจรท าการหลบได้เผลอยิงต ารวจเสียชีวิต 1 คน และไม่ส านึกผิดยังคงท าการขับรถหลบหนีต ารวจ
ต่อไปจนท้ายท่ีสุดก็หนีไม่รอดโดนเจ้าหน้าท่ีต ารวจเข้าล้อมจับกุมได้ แต่โจรกลัวความผิดจึงตัดสินใจ
ยิงตัวเองตายในท่ีสุด 

 
ที่มา: วิศุทธ์ิ พรนิมิตร, ชิงช้า 1, คร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ากัด, 2554), 117-136. 
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บทท่ี 7 แม่มดป่า ความยาว 22 หน้า 
 
ตัวละคร 

 
“ชิงช้า”  

เป็นแม่มดป่า 
 

 
“หญิงสาว”  

เป็นหญิงสาวผู้นิสัยเสีย 
 

สถานท่ี 

 
“ป่า”  

เป็นท่ีอยู่ของคุณปู่ต้นไม้ 
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“ชุมชนเมือง”  

สถานท่ีรับรักษาโรคโดยแม่มดป่า 
 

เนื้อเรื่องโดยย่อ 
แม่มดชิงช้าถูกหญิงสาวผู้เห็นแก่ตัวท าร้ายร่างกายและขโมยวิชาเคล่ือนย้ายความเจ็บป่วยของ
ตนเองไปท ามาหากินเปิดร้านรักษาความเจ็บป่วยให้กับผู้อื่นเพื่อหวังรวยทางลัด ด้วยการย้ายความ
เจ็บป่วยจากผู้คนท่ีมารอรับการรักษามาหาตัวเองและเอาไปปล่อยให้กับสัตว์ป่าท่ีจับมามากมายนับ
ไม่ถ้วน คนแล้วคนเล่าจนกระท่ังมาเจอกับคุณปู่ คุณปู่จึงขอให้หญิงสาวย้ายความแก่ชราของตนเอง
ออกไปให้ที หญิงสาวไม่รอช้าจึงตอบตกลงและท าการรักษาโรคชราให้กับคุณปู่ ทันที แต่ยิ่งย้าย
ความเจ็บป่วยมามากเท่าไร่หญิงสาวก็ยิ่งเจ็บปวดมากขึ้น จนในท้ายท่ีสุดก็ไม่สามารถรักษาโรคชรา
ของคุณปู่ได้ หญิงสาวรู้สึกเจ็บปวดมากจึงพยายามกลับไปหาแม่มดชิงช้าเพื่อขอให้ช่วยรักษาตนเอง
อีกครั้ง แต่เมื่อมาถึงกลับพบว่าแม่มดชิงช้าบาดเจ็บสาหัสอยู่ไม่สามารถขยับตัวไปไหนได้ หญิงสาว
จึงตัดสินใจย้ายความเจ็บป่วยของแม่มดชิงช้ามาไว้ท่ีตนเอง เมื่อแม่มดชิงช้าหายจากอาการเจ็บป่วย
จึงพาหญิงสาวมารักษากับคุณปู่ต้นไม้ (ต้นไม้เทพเจ้า) คุณปู่ต้นไม้จึงช่วยรักษาหญิงสาวให้หายจาก
อาการเจ็บป่วยได้ส าเร็จ หญิงสาวรู้สึกส านึกผิดและซาบซึ้งใจต่อแม่มดชิงช้าเหลือเกินจึงได้แต่พูด
ขอบคุณจากใจจริงต่อแม่มดชิงช้าเพื่อเป็นการตอบแทน  

 
ที่มา: วิศุทธ์ิ พรนิมิตร, ชิงช้า 1, คร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ากัด, 2554), 139-158. 
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บทท่ี 8 ฟ้าผ่า ความยาว 22 หน้า 
 
ตัวละคร 

 
ชิงช้า – ชิงช้าในวัยเด็ก 

 
 
 
 
 
 
 

ป๊ะปะ – เป็นพ่อของชิงช้า 
 

สถานท่ี 

 
บ้านของชิงช้า – ห้องเก็บของใต้ดิน 
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เนื้อเรื่องโดยย่อ 
เสียงเปรี๊ยง!! ของฟ้าฝ่าท าให้ชิงช้ากลัวและไม่กล้าขยับลุกออกจากเตียงไปไหน แต่เพราะไฟดับ
และป๊ะปะของตนเองติดอยู่ในยานอวกาศ (ส่ิงประดิษฐ์ของป๊ะปะ) ชิงช้าจึงรวบรวมความกล้า
ท้ังหมดท่ีมีพาตัวเองเดินไปยังห้องใต้ดินเพื่อเปิดเครื่องปั่นไฟส ารองได้ส าเร็จ  

 
ที่มา: วิศุทธ์ิ พรนิมิตร, ชิงช้า 1, คร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ากัด, 2554), 161-180. 
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บทท่ี 9 คุณอนาคต ความยาว 22 หน้า 
 
ตัวละคร 

 
“ชิงช้า”  

เป็นตัวแปรและตัวส าคัญท่ีเช่ือมต่อเรื่องราวทั้งหมดไว้ด้วยกันในแต่ละบท 
 

 
“ป๊ะปะ”  

เป็นพ่อของชิงช้า 
 

สถานท่ี 

 
“บ้านของชิงช้า”  

ห้องนอนของปะ๊ปะ 
 

 
 



 60 
 

เนื้อเรื่องโดยย่อ 
แม่ของชิงช้าถูกมนุษย์ต่างดาวจับตัวไปยังโลกอนาคตต้ังแต่ชิงช้ายังเด็ก ๆ จึงท าให้ ป๊ะปะและชิงช้า
พยายามค้นหาวิธีไปยังโลกอนาคตเพื่อพาแม่ของชิงช้ากลับบ้าน ในท่ีสุดป๊ะปะก็สร้างยานอวกาศไป
ตามหาแม่ของชิงช้าได้ส าเร็จและตัดสินใจออกเดินทางช่วงกลางดึกทันทีท้ิงให้ชิงช้าต้องอยู่โดย
ล าพัง 

 
ที่มา: วิศุทธ์ิ พรนิมิตร, ชิงช้า 1, คร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ากัด, 2554), 184-202. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 61 
 

บทท่ี 10 มือ ความยาว 22 หน้า 
 
ตัวละคร 

 

“ชิงช้า”  
เป็นตัวแปรและตัวส าคัญท่ีเช่ือมต่อเรื่องราวทั้งหมดไว้ด้วยกันในแต่ละบท 

 

 
“แพ”  

เป็นเพื่อนสนิทของชิงช้า 
 

สถานท่ี 

 
“ห้องเรียน”  

ห้องเรียนของชิงช้า 
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“บ้านของชิงช้า” 
ห้องนอนของชิงช้า 

 
เนื้อเรื่องโดยย่อ 
เนื่องจากป๊ะปะของชิงช้านั่งยานอวกาศไปตามหาแม่ของชิงช้ายังโลกอนาคตจึงท าให้ชิงช้าต้องอยู่
บ้านเพียงล าพัง ชิงช้ารู้สึกเหงาจึงชวนแพมาเท่ียวท่ีบ้านและท าให้แพได้พบกับมือล่องหนจากโลก
อนาคต พร้อมกับจดหมายปริศนาท่ีเขียนบอกให้ดูแลชิงช้า 

 
ที่มา: วิศุทธ์ิ พรนิมิตร, ชิงช้า 1, คร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ากัด, 2554), 205-224. 
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บทท่ี 11 ป้าลูกโป่ง ความยาว 24 หน้า 
 
ตัวละคร 

 
“ชิงช้า” 

เป็นตัวแปรและตัวส าคัญท่ีเช่ือมต่อเรื่องราวทั้งหมดไว้ด้วยกันในแต่ละบท 
 

 
“แพ”  

เป็นเพื่อนสนิทของชิงช้า 
 

 
“ป้าลูกโป่ง”  

เป็นตัวละครท่ีมีพลังวิเศษในการลบความทรงจ า 
สถานท่ี 

 
“บ้านชิงช้า”  

ห้องนอนของชิงช้า 
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“บ้านของแพ” 
ห้องนอนของแพ 

 

 
โรงเรียน  

โรงเรียนของชิงช้าและแพ 
 

เนื้อเรื่องโดยย่อ 
ป้าลูกโป่งมาหาชิงช้าและแพเพื่อขอให้ท้ังสองช่วยขอให้ตนเองลบความทรงจ าท่ีไม่ดีออกไป แพและ
ชิงช้าจึงให้ป้าลูกโป่งช่วยลบความทรงจ าท่ีท้ังคู่ทะเลาะกันออกไปเพื่อใหท้ั้งคู่ลืมความทรงจ าท่ีไม่ดี
และกลับมาคืนดีกันเหมือนเดิม ชิงช้าและแพเมื่อกลับมาเจอกันอีกครั้งจึงก็จ าเรื่องราวแย่ ๆ ไม่ได้
และกลับมาพูดคุยกันเหมือนเดิม 

 
ที่มา: วิศุทธ์ิ พรนิมิตร, ชิงช้า 1, คร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ากัด, 2554), 228-246. 
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บทท่ี 12 วันอาทิตย์ ความยาว 22 หน้า 
 
ตัวละคร 

 
“ชิงช้า”  

เป็นตัวแปรและตัวส าคัญท่ีเช่ือมต่อเรื่องราวทั้งหมดไว้ด้วยกันในแต่ละบท 
 

สถานท่ี 

 
“บ้านของชิงช้า”  

ระเบียงนอกห้องนอน 
 

เนื้อเรื่องโดยย่อ 
วันอาทิตย์อันแสนน่าเบ่ือของชิงช้ากับการรอคอยเสียงโทรศัพท์จากป๊ะปะท่ีอยู่โลกอนาคต แต่ยิ่งรอ
นานเท่าไหร่ป๊ะปะก็ไม่โทรกลับมาสักที ชิงช้าจึงตัดสินใจคว้างนาฬิกาท่ีใช้ส่ือสารกับป๊ะปะท้ิงลง
ทะเล แต่ขณะท่ีนาฬิกาก าลังจะร่วงหล่นลงทะเลกลับมีเสียงโทรเข้า ชิงช้าจึงรีบว่ายน้ าลงไปเก็บ
นาฬิกาขึ้นมาพร้อมกับรีบกดรับข้อความของป๊ะปะทันที แต่เมื่อกดรับกลับพบว่าเป็นแพท่ีโทรมา
นั่นเอง ชิงช้าจึงตอบกลับไปด้วยเสียงอันน่าผิดหวัง และพบว่าแพขี่จักรยานมาอยู่ท่ีด้านหลังของ
ตนเอง แพขี่จักรยานมาบ้านชิงช้าเพราะรู้ว่าชิงช้าเหงาและคิดถึงป๊ะปะมากจึงต้ังใจชวนชิงช้า
ออกไปนั่งจักรยานเล่นกับตนเองเพื่อให้ชิงช้ารู้สึกดีข้ึน  

 
ที่มา: วิศุทธ์ิ พรนิมิตร, ชิงช้า 1, คร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ากัด, 2554), 250-268. 
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บทท่ี 13 ไม่มีเมล็ด ความยาว 22 
 

ตัวละคร 

 
“ชิงช้า”  

เป็นตัวแปรและตัวส าคัญท่ีเช่ือมต่อเรื่องราวทั้งหมดไว้ด้วยกันในแต่ละบท 
 

 
“มนุษย์ต่างดาวตาสับปะรด” 
เป็นตัวละครจากโลกอนาคต 

สถานท่ี 

 
“บ้านของชิงช้า” 

ห้องใต้ดิน 
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ที่มา: วิศุทธ์ิ พรนิมิตร, ชิงช้า 1, คร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ากัด, 2554), 272-290. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“โลกของมนุษย์ต่างดาวตาสับปะรด” 

 
เนื้อเรื่องโดยย่อ 
ขณะท่ีชิงช้าก าลังใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ค้นหาป๊ะปะและแม่ท่ีอยู่โลกอนาคตอยู่นั้น ก็ได้บังเอิญ
พบเข้ากับมนุษย์ต่างดาวตาสับปะรดท่ีก าลังใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ค้นหาลูกท่ีพลัดหลงกันตอน
เกิดสงครามนิวเคลียร์ท่ีโลกของตนเอง ท้ังสองตนจึงพูดคุยและแลกเปล่ียนข้อมูลซึ่งกันและกัน 
ชิงช้าบอกกับมนุษย์ต่างดาวตาสับปะรดว่าเคยเจอลูกมนุษย์ต่างดาวตาสับปะรดท่ีโลกมนุษย์และ
คิดว่าน่าจะกลับไปยังโลกท่ีจากมาแล้ว มนุษย์ต่างดาวตาสับปะรดจึงรีบกล่าวขอบคุณชิงช้าท่ี
ช่วยบอกข้อมูล และจะช่วยตามหาป๊ะปะและแม่ของชิงช้าด้วยอีกแรงนึง  
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บทท่ี 14 ลืม ความยาว 22 หน้า 
 
ตัวละคร 

 
“ชิงช้า”  

เป็นตัวแปรและตัวส าคัญท่ีเช่ือมต่อเรื่องราวทั้งหมดไว้ด้วยกันในแต่ละบท 
 

 
“แพ”  

เป็นเพื่อนสนิทของชิงช้า 
 

 
“ป้าลูกโป่ง”  

เป็นตัวละครท่ีมีพลังวิเศษในการลบความทรงจ า 
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สถานท่ี 

 
“บ้านของชิงช้า”  
ห้องนอนของชิงช้า 

 

 
“ห้องล็อกเกอร์เก็บความทรงจ าของป้าลูกโป่ง” 

 
เนื้อเรื่องโดยย่อ 
ชิงช้าและแพรู้สึกเบ่ือซึ่งกันและกันจึงท าให้ท้ังสองเริ่มเมินเฉยซึ่งกันและกัน ชิงช้าอังเอิญเจอเข้ากับ
ป้าลูกโป่งจึงขอให้ลบความทรงจ าและความรู้สึกเบื่อท่ีมีต่อแพออกไป แพเองหลังจากท่ีพึ่งทะเลาะ
กับชิงช้าก็บังเอิญเดินไปเจอเข้ากับตู้ ล็อกเกอร์เก็บความทรงจ าของป้าลูกโป่งและเจอเข้ากับลูกโป่ง
ความทรงจ าของตนเองกับชิงช้า ป้าลูกโป่งเข้ามาเห็นแพก าลังยืนมองลูกโป่งความทรงจ าจึงรีบใช้นิ้ว
จ้ิมลูกโป่งความทรงจ าให้แตก แพเมื่อโดนลบความทรงจ าออกไปจึงจ าไม่ได้ว่าเคยทะเลาะกับชิงช้า
และกลับมาคืนดีกันเหมือนเดิม 

 
ที่มา: วิศุทธ์ิ พรนิมิตร, ชิงช้า 1, คร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ากัด, 2554), 294-312. 
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บทท่ี 15 เผ่ือไว้ ความยาว 24 หน้า 
 
ตัวละคร 

 
“ชิงช้า”  

เป็นตัวแปรและตัวส าคัญท่ีเช่ือมต่อเรื่องราวทั้งหมดไว้ด้วยกันในแต่ละบท 
 

 
“แพ”  

เป็นเพื่อนสนิทของชิงช้า 
 

 
“มนุษย์ต่างดาวลุงบุหรี่”  

เป็นตัวละครจากโลกอนาคตท่ีประสงค์ร้ายต่อชิงช้าและแพ 
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สถานท่ี 

 
“ชายทะเล” 

 

 
“บ้านของชิงช้า”  
ห้องเก็บของใต้ติน 

 
เนื้อเรื่องโดยย่อ 
ระหว่างท่ีชิงช้าและแพไปเท่ียวพักผ่อนท่ีทะเลได้ถูกมนุษย์ต่างดาวลุงบุหรี่ท าร้ายร่างกายและขโมย
นาฬิกาของป๊ะปะท่ีให้ไว้กับชิงช้ากลับไปยังโลกของตนเองและท าลายห้องใต้ดินท่ีบ้านชิงช้าได้
ส าเร็จ 

 
ที่มา: วิศุทธ์ิ พรนิมิตร, ชิงช้า 1, คร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ากัด, 2554), 315-334. 

 
 
 
 



 72 
 

บทท่ี 16 ฮาร์ท ความยาว 22 หน้า 
 
ตัวละคร 

 
“ชิงช้า”  

เป็นตัวแปรและตัวส าคัญท่ีเช่ือมต่อเรื่องราวทั้งหมดไว้ด้วยกันในแต่ละบท 
 

 
“แพ”   

เป็นเพื่อนสนิทของชิงช้า 
 

 
“มนุษย์ต่างดาวลุงบุหรี่”  

เป็นตัวละครจากโลกอนาคตท่ีประสงค์ร้ายต่อชิงช้าและแพ 
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“เพื่อนของมนุษย์ต่างดาวลุงบุหรี่”  

เป็นคนไม่รู้จักพอ 
 

สถานท่ี 

 
“โลกของมนุษย์ต่างดาวลุงบุหรี่” 

 

 
“บ้านของชิงช้า”  

ชายระเบียบนอกห้องนอนของชิงช้า 
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เนื้อเรื่องโดยย่อ 
มนุษย์ต่างดาวลุงบุหรี่น านาฬิกาท่ีขโมยมาจากชิงช้าไปขายต่อให้กับเพื่อนของตนเอง  เพื่อนของ
มนุษย์ต่างดาวลุงบุหรี่น านาฬิกาไปใช้ในทางท่ีผิดศีลธรรมด้วยการสร้างหญิงสาวในอุดมคติของ
ตนเองขึ้นมาและโดนหญิงสาวที่ตนเองสร้างขึ้นมาท าร้ายความรู้สึก เพื่อนของมนุษย์ต่างดาวลุงบุหรี่
จึงใช้นาฬิกาของชิงช้าท าลายหญิงสาวและเหตุการณ์ครั้งนี้ท าให้เพื่อนของมนุษย์ต่างดาวลุงบุหรี่คิด
ได้ว่าคนเราควรรู้จักพอ และเพื่อนของมนุษย์ต่างดาวลุงบุหรี่ก็ไม่ใช้นาฬิกาของชิงช้าอีกเลย 

 
ที่มา: วิศุทธ์ิ พรนิมิตร, ชิงช้า 1, คร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ากัด, 2554), 338-356. 
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บทท่ี 17 บทส่งท้าย ความยาว 6 หน้า 
 
ตัวละคร 

 
“ชิงช้า”  

เป็นตัวแปรและตัวส าคัญท่ีเช่ือมต่อเรื่องราวทั้งหมดไว้ด้วยกันในแต่ละบท 
 

 
“ลูกแมว”  

เป็นตัวละครท่ีชิงช้าให้การช่วยเหลือ 
 

สถานท่ี 

 
“บ้านของชิงช้า”  
หน้าประตูบ้าน 

 
เนื้อเรื่องโดยย่อ 
ลูกแมวท่ีชิงช้าเคยช่วยเหลือไว้มาร้องเรียกขออาหารและน้ าจากชิงช้าท่ีบริเวณหน้าบ้าน ชิงช้าจึงน า
อาหารและน้ าออกมาให้ลูกแมว ลูกแมวจึงได้กินอย่างเอร็ดอร่อย  

 
ที่มา: วิศุทธ์ิ พรนิมิตร, ชิงช้า 1, คร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ากัด, 2554), 338-356. 
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3. ทรงศีล ทิวสมบุญ 

3.1 ชีวิตและผลงาน 
ทรงศีล ทิวสมบุญ เกิดในปี พ.ศ.2524 เติบโตและเรียนท่ีกรุงเทพมหานคร จากคณะ

มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้บุกเบิกแนวทางใหม่ๆ ของ Graphic novel ในเมืองไทย และ
ปัจจุบันท างานเป็นนักวาดภาพประกอบและนักเขียนอิสระ ควบคู่ไปกับการเป็นบรรณาธิการ อาจารย์
พิเศษทางด้านศิลปะและมีวงดนตรีแนวร็อคภายใต้ช่ือ Bobby Swingers band อีกท้ังยังเคยผ่านงาน
เขียนการ์ตูนรายสัปดาห์ 4 ช่องและเคยแสดงนิทรรศการกลุ่มชุด DOODLECAFE, tales from the 
six และ 4BIZZARE ท่ี artgorrilas art gallery ทรงศีลสร้างสรรค์ผลงานท้ังในรูปแบบการ์ตูน เรื่อง
ส้ัน และนิยายภาพประกอบด้วยการท างานท้ังเรื่องและภาพอย่างต่อเนื่อง ผลงานของเขามีกล่ินอาย
ของความเป็นไทยผสมลายเส้นแบบตะวันตกท่ีสะท้อนเรื่องราวในสังคมไทยได้อย่างลึกซึ้ง ไม่ว่าจะเป็น
ผลงานท่ีได้รับความนิยมอย่าง ถั่วงอกและหัวไฟ เล่ม 1-6 (2549), Improvise (2550), Nine Lives 
(2550), Once upon sometimes (2552), Stories of Bobby swingers (2554), ฝุ่นกับฝนมรกต 
เล่ม 1 (2555) จดหมายถึงวันวาน (2557) ฝุ่นกับห้องสมุดท่ีสาบสูญ (2558) และผลงานล่าสุดอย่าง 
Stories of Bobby swingers Afterlife Diaries (2560)  

 
 

ภาพท่ี 21 ผลงานท้ังหมดของทรงศีล ทิวสมบุญ 
ที่มา: ภาพหน้าปกหนังสือทั้งหมดของทรงศีล ทิวสมบุญ19 

 

                                                             
19 ทรงศีล ทิวสมบุญ, ทรงศีล ทิวสมบุญ, เข้าถึงเมื่อ 27 มีนาคม 2559 เข้าถึงได้จาก 

http://www.fullstopbook.com/index.php?page=category&action=search&value=%B7%C3%A7%C8
%D5%C5%20%B7%D4%C7%CA%C1%BA%D8%AD 
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ผลงานของทรงศีลมีเสน่ห์ด้วยงานด้านภาพหม่นและลายเส้นอันประณีตท่ีแฝงไว้ด้วย
ความอ่อนโยนมาพร้อมกับเรื่องราวแนวคิดละเอียดอ่อนและตลกร้ายพิลึกพิล่ันท่ีไม่เหมือนใครเฉกเช่น 
วรรณกรรมช้ันดีท่ีมักสะท้อนเรื่องราวมาจากความหดหู่ของสังคมไทยท่ีสามารถพบเห็นได้ในปัจจุบัน  

3.2 เนื้อเรื่องโดยย่อของการ์ตูนเรื่องถั่วงอกและหัวไฟ ในความบ้าคล่ังอันมิรู้ส้ินสุด 

 
 

ภาพท่ี 22 หน้าปกหนังสือ ถ่ัวงอกและหัวไฟ ในความบ้าคล่ังอันมิรู้ส้ินสุด 
ที่มา: ภาพหน้าปกหนังสือการ์ตูน ถ่ัวงอกและหัวไฟ ในความบ้าคลั่งอันมิรู้สิ้นสุด ของทรงศีล ทิวสมบุญ20 

 
งานลายเส้นการ์ตูนท่ีดูเหนือจริงในการ์ตูนเรื่อง ถั่วงอกและหัวไฟ ในความบ้าคล่ังอันมิรู้

ส้ินสุด ตีพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2551 ความยาว 248 หน้า ถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของทรงศีล ทิวสม
บุญ บอกเล่าเรื่องราวของเด็กชายเร่ร่อน 2 คน ถั่วงอกและหัวไฟกับการออกไปเผชิญโลกอันกว้างใหญ่
เพียงล าพัง ทรงศีลสร้างโลกแห่งความจริงให้อยู่ในโลกแห่งความฝันและเต็มไปด้วยจินตนาการได้อย่าง
น่าต่ืนตาต่ืนใจไปพร้อม ๆ กับโลกของถั่วงอกและหัวไฟท่ีเดินทางตามหาความฝันท่ีพวกเขาเช่ือว่าจะ
เป็นจริงได้ในสักวันหนึ่ง แบ่งเนื้อหาจ านวน 12 บท ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
20 ทรงศีล ทิวสมบุญ.  ถ่ัวงอกและหัวไฟ ในความบ้าคลั่งอันมิรู้สิ้นสุด, พิมพ์คร้ังที่ 11  (กรุงเทพฯ: 

อะบุ๊ก บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ากัด, 2552), หน้าปก. 
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บทท่ี 1 Like a Junk ความยาว 18 หน้า 
 

ตัวละคร 

 
“ถั่วงอก” 

เป็นเด็กก าพร้าผู้หลงทาง 
 
 

 
“หัวไฟ”  

เป็นเด็กก าพร้าท่ีอยากจะยึดครองโลกด้วยศิลปะ 
 

 
“บุบบิบ”  

เป็นสัตว์เล้ียงของหัวไฟ 
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สถานท่ี 

 
“กองขยะ” 

 
เนื้อเรื่องโดยย่อ 
การพบกันครั้งแรกของเด็กก าพร้า 2 คน คือ ถั่วงอกกับหัวไฟและล่ิวล้ออย่างบุบบิบ ถั่วงอกรู้สึกตัว
ต่ืนขึ้นมาก็พบว่าตนเองอยู่ท่ามกลางกองขยะลึกลับ และบังเอิญได้พบกับหัวไฟและล่ิวล้ออย่างบุบ
บิบ ถั่วงอกจึงตัดสินใจร่วมออกเดินทางไปในโลกกว้างพร้อมกับพวกเขาท้ังสอง 

 
ที่มา: ทรงศีล ทิวสมบุญ, ถ่ัวงอกและหัวไฟ: ในความบ้าคลั่งอันมิรู้สิ้นสุด, คร้ังที่ 11 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ 

โพเอทส์ จ ากัด, 2552), 16-30. 
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บทท่ี 2 When I Grow up ความยาว 12 หน้า 
 
ตัวละคร 

 
“ถั่วงอก”  

เป็นเด็กก าพร้าผู้หลงทาง 
 

 
“หัวไฟ”  

เป็นเด็กก าพร้าท่ีอยากจะยึดครองโลกด้วยศิลปะ 
 

 
“บุบบิบ”  

เป็นสัตว์เล้ียงของหัวไฟ 
 

สถานท่ี                                 “โลกภายนอกอันกว้างใหญ่” 
 
เนื้อเรื่องโดยย่อ 
การร่วมเดินทางครั้งนี้ของถั่วงอกท าให้ถั่วงอกได้รู้ถึงความฝันอันยิ่งใหญ่ของหัวไฟท่ีอยากจะยึด
ครองโลกด้วยผลงานศิลปะชิ้นเอกของตนเองให้ส าเร็จ 

 
ที่มา: ทรงศีล ทิวสมบุญ, ถ่ัวงอกและหัวไฟ: ในความบ้าคลั่งอันมิรู้สิ้นสุด, คร้ังที่ 11 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ 

โพเอทส์ จ ากัด, 2552), 34-42. 
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บทท่ี 3 Know Your Enemy ความยาว 16 หน้า 
 
ตัวละคร 

 
“ถั่วงอก”  

เป็นเด็กก าพร้าผู้หลงทาง 
 

 
“หัวไฟ”  

เป็นเด็กก าพร้าท่ีอยากจะยึดครองโลกด้วยศิลปะ 
 

 
“บุบบิบ”  

เป็นสัตว์เล้ียงของหัวไฟ 
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“กลุ่มคนแปลกหน้าสามคน”  

เป็นกลุ่มคนลึกลับผู้ไม่ประสงค์ดีต่อถั่วงอกและหัวไฟ 
 

สถานท่ี 

 
“สวนสนุกร้าง”  

สถานท่ีหยุดพักระหว่างทาง 
 

เนื้อเรื่องโดยย่อ 
ถั่วงอก หัวไฟและบุบบิบ ตัดสินใจหยุดเดินทางและพักท่ีสวนสนุกร้างแห่งหนึ่งแถวชานเมืองจึงได้
พบกับกลุ่มคนปริศนาแปลกหน้าสามคนเข้ามาท าร้ายพวกเขาท้ังสามจนเกือบได้รับบาดเจ็บ 

 
ที่มา: ทรงศีล ทิวสมบุญ, ถ่ัวงอกและหัวไฟ: ในความบ้าคลั่งอันมิรู้สิ้นสุด,  คร้ังที่ 11 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ 

โพเอทส์ จ ากัด, 2552), 46-58. 
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บทท่ี 4 Mystery ความยาว 26 หน้า 
 
ตัวละคร 

 
“ถั่วงอก” 

เป็นเด็กก าพร้าผู้หลงทาง 
 

 
“บุบบิบ”  

เป็นสัตว์เล้ียงของหัวไฟ 
 

 
“ชายร่างใหญ่ผมทอง”  

เป็นชายวัยกลางคนผู้โหดร้าย 
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สถานท่ี 

 
“ร้านสะดวกซื้อ” 

 

 
“ซอกตึก”  

สถานท่ีถั่วงอกวิ่งผ่านไปหาบุบบิบ 
 

เนื้อเรื่องโดยย่อ 
ขณะท่ีถั่วงอกและบุบบิบ ก าลังยืนรอหัวไฟซื้อบุหรี่อยู่หน้าร้านสะดวกซื้ออยู่นั้น จู่ ๆ บุบบิบก็วิ่งตาม
บางอย่างออกไปอย่างรวดเร็วจนท าให้ถั่วงอกรู้สึกแปลกใจและรีบวิ่งตามบุบบิบไปเช่นกัน กระท่ัง
ถั่วงอกได้ยินเสียงบุบบิบร้องเสียงดังมาจากซอกตึกแห่งหนึ่งอย่างเจ็บปวด จึงท าให้ถั่วงอกรีบเร่ง
ฝีเท้าวิ่งไปยังสถานท่ีท่ีได้ยินเสียงร้องของบุบบิบอย่างรวดเร็วและพบว่าบุบบิบก าลังถูกชายร่างใหญ่
ผมทองรังแก ถั่วงอกจึงวิ่งไปช่วยบุบบิบทันทีด้วยการกระโดดกัดขาชายร่างใหญ่ผมทองและถูกท า
ร้ายจนสลบไป 

 
ที่มา: ทรงศีล ทิวสมบุญ, ถ่ัวงอกและหัวไฟ: ในความบ้าคลั่งอันมิรู้สิ้นสุด, คร้ังที่ 11 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ 

โพเอทส์ จ ากัด, 2552), 62-85. 
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บทท่ี 5 Awake ความยาว 16 หน้า 
 
ตัวละคร 

 
“ถั่วงอก”  

เป็นเด็กก าพร้าผู้หลงทาง 
 

 
“บุบบิบ”  

เป็นสัตว์เล้ียงของหัวไฟ 
 

สถานท่ี 

 
“ซอกตึก” 

สถานท่ีท่ีถั่วงอกและบุบบิบใช้เป็นทางผ่านกลับไปยังร้านสะดวกซื้อ 
เนื้อเรื่องโดยย่อ 
หลังจากท่ีถั่วงอกฟื้นจากการถูกท าร้าย จึงพาบุบบิบหาทางกลับไปเจอหัวไฟยังร้านสะดวกซื้อท่ีจาก
มาและระหว่างท่ีเดินผ่านซอกตึกได้พบกับข้อความท่ีหัวไฟฝากท้ิงไว้บนก าแพงสาธารณะ 

 
ที่มา: ทรงศีล ทิวสมบุญ, ถ่ัวงอกและหัวไฟ: ในความบ้าคลั่งอันมิรู้สิ้นสุด, คร้ังที่ 11 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ 

โพเอทส์ จ ากัด, 2552), 88-101. 
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บทท่ี 6 Lifetime ความยาว 26 หน้า 
 
ตัวละคร 

 
“ถั่วงอก”  

เป็นเด็กก าพร้าผู้หลงทาง 
 

 
“หัวไฟ”  

เป็นเด็กก าพร้าท่ีอยากจะยึดครองโลกด้วยศิลปะ 
 

 
“บุบบิบ”  

เป็นสัตว์เล้ียงของหัวไฟ 
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สถานท่ี 

 
“หอคอย”  

สถานท่ีหยุดพักระหว่างทาง 
 

เนื้อเรื่องโดยย่อ 
ถั่วงอก หัวไฟและบุบบิบ ใช้สถานท่ีบนหอคอยเป็นท่ีหยุดพักอีกครั้ง การหยุดพักครั้งนี้ท าให้หัวไฟ
ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่า ไม่ควรปล่อยความฝันและปล่อยเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์แบบไม่มีจุดหมายและ
ไม่มีท่ีส้ินสุดเสียที ควรเริ่มต้นวางแผนการครองโลกด้วยงานศิลปะของตนเองซักที แผนการยึดครอง
โลกของหัวไฟจึงจริงจังขึ้นมาอีกครั้ง ท้ังสามจึงเริ่มออกเดินทางโดยทันที 

 
ที่มา: ทรงศีล ทิวสมบุญ, ถ่ัวงอกและหัวไฟ: ในความบ้าคลั่งอันมิรู้สิ้นสุด, คร้ังที่ 11 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ 

โพเอทส์ จ ากัด, 2552), 110-126. 
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บทท่ี 7 Loser Fountain ความยาว 22 หน้า 
 
ตัวละคร 

 
“ถั่วงอก”  

เป็นเด็กก าพร้าผู้หลงทาง 
 

 
“หัวไฟ”  

เป็นเด็กก าพร้าท่ีอยากจะยึดครองโลกด้วยศิลปะ 
 

 
“ชายเร่ร่อน”  

เป็นกลุ่มคนขายแผงลอยอยู่ในสวนสาธารณะ 
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“คู่แม่ลูก” 

เป็นครอบครัวที่เดินอยู่ในสวนสาธารณะ 
 

สถานท่ี 

 
“สวนสาธารณะ”  

สถานท่ีท่ีถั่วงอกและหัวไฟใช้เป็นทางผ่าน 
 

เนื้อเรื่องโดยย่อ 
น้ าพุขี้แพ้เป็นสถานท่ีท่ีท าให้หัวไฟได้ร่วมพูดคุยกับชายเร่ร่อนอย่างสนุกสนานและท าให้ถั่วงอกได้
เจอกับคู่แม่ลูกท่ีเดินผ่านสวนสาธารณะและท าให้ถั่วงอกหวนนึกถึงความหลังและสงสัยเกี่ยวกับ
ครอบครัวของตนเอง 

 
ที่มา: ทรงศีล ทิวสมบุญ, ถ่ัวงอกและหัวไฟ: ในความบ้าคลั่งอันมิรู้สิ้นสุด, คร้ังที่ 11 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ 

โพเอทส์ จ ากัด, 2552), 130-149. 
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บทท่ี 8 Get Your Gun ความยาว 24 หน้า 
 
ตัวละคร 

 
“ถั่วงอก”  

เป็นเด็กก าพร้าผู้หลงทาง 
 

 
“หัวไฟ”  

เป็นเด็กก าพร้าท่ีอยากจะยึดครองโลกด้วยศิลปะ 
 

 
“บุบบิบ”  

เป็นสัตว์เล้ียงของหัวไฟ 
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“ชายหัวล้านขายปืน”  

เป็นเจ้าของร้านขายปืนและโลงศพ 
 

สถานท่ี 

 
“ร้านขายปืน”  

เป็นสถานท่ีท่ีหัวไฟและถั่วงอกมาซื้อปืน 
 

เนื้อเรื่องโดยย่อ 
หัวไฟอยากซื้อปืนสัก 1 กระบอก จึงพาถั่วงอกและบุบบิบมาหยุดยืนอยู่หน้าร้านขายปืนและโลงศพ
แห่งหนึ่ง เมื่อเข้ามาในร้านจึงได้พบกับชายขายปืนและโลงศพยืนเช้ือเชิญและต้อนรับอยู่หน้า
เคาน์เตอร์ หัวไฟจึงให้ชายขายปืนช่วยแนะน าปืนให้กับตัวเอง 

 
ที่มา: ทรงศีล ทิวสมบุญ, ถ่ัวงอกและหัวไฟ: ในความบ้าคลั่งอันมิรู้สิ้นสุด, คร้ังที่ 11 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ 

โพเอทส์ จ ากัด, 2552), 151-173. 
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บทท่ี 9 Night Train ความยาว 12 หน้า 
 

ตัวละคร 

 
“ถั่วงอก”  

เป็นเด็กก าพร้าผู้หลงทาง 
 

 
“หัวไฟ”  

เป็นเด็กก าพร้าท่ีอยากจะยึดครองโลกด้วยศิลปะ 
 

 
“บุบบิบ”  

เป็นสัตว์เล้ียงของหัวไฟ 
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สถานท่ี 

 
“ชานชาลารถไฟ”  

เป็นสถานท่ีท่ีหัวไฟและถั่วงอกใช้ในการเดินทาง 
 

เนื้อเรื่องโดยย่อ 
หัวไฟต้องการสร้างเรื่องราวอันน่าจดจ าให้กับการเดินทางในครั้งนี้ท่ีมีถั่วงอกและบุบบิบร่วมเดินทาง
ด้วย จึงใช้รถไฟเป็นพาหนะเดินทางไปยังจุดหมายปลายทาง 

 
ที่มา: ทรงศีล ทิวสมบุญ, ถ่ัวงอกและหัวไฟ: ในความบ้าคลั่งอันมิรู้สิ้นสุด, คร้ังที่ 11 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ 

โพเอทส์ จ ากัด, 2552), 176-185. 
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บทท่ี 10 Black Dress ความยาว 22 หน้า 
 

ตัวละคร 

 
“ถั่วงอก”  

เป็นเด็กก าพร้าผู้หลงทาง 
 

 
“หัวไฟ” 

เป็นเด็กก าพร้าท่ีอยากจะยึดครองโลกด้วยศิลปะ 
 

 
“บุบบิบ”  

เป็นสัตว์เล้ียงของหัวไฟ 
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“เลด้ีชุดด า”  

เป็นผู้หญิงลึกลับท่ีเป็นเพื่อนกับหัวไฟ 
 

สถานท่ี 

 
“ห้องโดยสารบนขบวนรถไฟ”  

ถั่วงอกกับหัวไฟและบุบบิบใช้เดินทาง 
 
เนื้อเรื่องโดยย่อ 
บนขบวนรถไฟท่ีถั่วงอก หัวไฟและบุบบิบร่วมเดินทางในครั้งนี้ท าให้ถ่ัวงอกได้พบกับเลด้ีชุดด าเพื่อน
เก่าแก่ของหัวไฟท่ีไม่ได้เจอกันมานานและถูกเช้ือเชิญพูดคุย ดูดวงชะตากับเลด้ีชุดด า 

 
ที่มา: ทรงศีล ทิวสมบุญ, ถ่ัวงอกและหัวไฟ: ในความบ้าคลั่งอันมิรู้สิ้นสุด, คร้ังที่ 11 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ 

โพเอทส์ จ ากัด, 2552), 188-206. 
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บทท่ี 11 Fate ความยาว 32 หน้า 
 
ตัวละคร 

 
“ถั่วงอก”  

เป็นเด็กก าพร้าผู้หลงทาง 
 

 
“หัวไฟ”  

เป็นเด็กก าพร้าท่ีอยากจะยึดครองโลกด้วยศิลปะ 
 

 
“เลด้ีชุดด า”  

เป็นผู้หญิงลึกลับท่ีเป็นเพื่อนกับหัวไฟ 
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“กลุ่มชายถือปืน”  

เป็นกลุ่มชายปริศนาผู้ไม่หวังดีต่อเลด้ีชุดด า 
สถานท่ี 

“บนรถไฟ” 
 
เนื้อเรื่องโดยย่อ 
ระหว่างการท านายดวงชะตาของถั่วงอก ได้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อเลด้ีชุดด าต้องต่อสู้
กับกลุ่มชายถือปืนท่ีมาดักรอท าร้ายข้างนอกขบวนรถไฟ เลด้ีชุดด าจึงจ าเป็นต้องลาจากถั่วงอกกับ
หัวไฟไป 

 
ที่มา: ทรงศีล ทิวสมบุญ, ถ่ัวงอกและหัวไฟ: ในความบ้าคลั่งอันมิรู้สิ้นสุด, คร้ังที่ 11 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ 

โพเอทส์ จ ากัด, 2552), 211-238. 
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บทท่ี 12 Outside ความยาว 10 หน้า 
 
ตัวละคร 

 
“ถั่วงอก”  

เป็นเด็กกพร้าผู้หลงทาง 

 
“หัวไฟ”  

เป็นเด็กกพร้าท่ีอยากจะยึดครองโลกด้วยศิลปะ 
 

สถานท่ี 

 
“ห้องโดยสารบนขบวนรถไฟ”  

 
เนื้อเรื่องโดยย่อ 
ในท่ีสุดท้ังสามก็เดินทางมาถึงชานชาลาสุดท้ายท่ีซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของท้ังสาม เด็กก าพร้า 
2 คน จะเป็นอย่างไรกับโลกแห่งความเป็นจริงท่ีต้องเจอ และโลกภายนอกท่ีไม่มีท่ีส้ินสุดก าลังจะ
เริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง 

 
ที่มา: ทรงศีล ทิวสมบุญ, ถ่ัวงอกและหัวไฟ: ในความบ้าคลั่งอันมิรู้สิ้นสุด, คร้ังที่ 11 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ 

โพเอทส์ จ ากัด, 2552), 242-249. 
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จะเห็นได้ว่า การ์ตูนช่องเป็นส่ือประเภทหนึ่งท่ีมีองค์ประกอบและโครงสร้างท่ีหลากหลายมารวมกัน 

ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงไม่สามารถน าทุกโครงสร้างของการ์ตูนช่องมาศึกษาและวิเคราะห์ได้ท้ังหมด ซึ่ง

จะเน้นไปท่ีการวิเคราะห์ภาพมากกว่าเนื้อหาในการ์ตูนช่องเป็นหลัก ซึ่งในบทนี้ ได้ท าการอธิบาย

โครงสร้างทางกายภาพของการ์ตูนท่ีองอาจ ชัยชาญชีพ วิศุทธิ์ พรนิมิตร และทรงศีล ทิวสมบุญ ได้

ถ่ายทอดและสร้างสรรค์ขึ้นก่อนท่ีจะน าไปสู่ขั้นตอนการวิเคราะห์รูปแบบการ์ตูนช่องในลักษณะของ

งานศิลปะอันแสดงให้เห็นถึงแนวทางในการวาดและทิศทางการในเล่าเรื่องท่ีชั ดเจนและเป็น

เอกลักษณ์เฉพาะตนของนักวาดการ์ตูนทั้ง 3 คนในบทท่ี 4 ต่อไป   
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บทที่ 4 

บทวิเคราะห์รูปแบบการวาดและการเล่าเร่ืองในการ์ตูนช่อง 

 
จากการศึกษาผลงานการ์ตูนขององอาจ ชัยชาญชีพ วิศุทธิ์ พรนิมิตร และทรงศีล ทิวสม

บุญ อย่างละเอียดดังท่ีกล่าวไว้ในบทท่ี 3 พบว่า แนวทางการสร้างสรรค์การ์ตูนขององอาจ วิศุทธิ์ และ
ทรงศีลมีรูปแบบท่ีสอดคล้องกับการศึกษาวิเคราะห์การ์ตูนช่องของสกอตต์ แมคคลาวด์ ตามท่ีได้
อธิบายไว้ในบทท่ี 2 อันได้แก่ 
 1.  รูปแบบวิธีการวาดในการ์ตูน 
 2.  การเช่ือมต่อช่องสู่ช่องในการ์ตูน 

ซึ่งในบทนี้จะท าการวิเคราะห์รูปแบบวิธีการวาดและการเช่ือมต่อช่องในการ์ตูนของนัก
วาดการ์ตูนทั้งสามท่านจ านวน 3 เรื่อง คือ 
 1.  การ์ตูนเรื่อง หัวแตงโมซีกท่ี 1 เมื่อหัวข้าพเจ้ากลายเป็นแตงโม โดยองอาจ ชัยชาญชีพ 
 2.  การ์ตูนเรื่อง ชิงช้า 1 โดยวิศุทธิ์ พรนิมิตร 
 3.  การ์ตูนเรื่อง ถั่วงอกและหัวไฟ ในความบ้าคล่ังอันมิรู้ส้ินสุด โดยทรงศีล ทิวสมบุญ 
 

1.  การ์ตูนเร่ือง หัวแตงโมซีกที่ 1 เม่ือหัวข้าพเจ้ากลายเป็นแตงโม โดยองอาจ ชัยชาญชีพ 

1.1 รูปแบบวิธีการวาด  
วิธีการวาดตัวการ์ตูนเป็นส่ิงส าคัญท่ีบ่งบอกเอกลักษณ์เฉพาะของนักวาดแต่ละคน โดย

ถ่ายทอดวิธีการวาดและไอเดียผ่านโลกของแนวความคิดท่ีแสดงความงามผ่านภาพวาดลายเส้นจาก
ความจริงไปสู่ความเหมือนจริงและท าให้เป็นนามธรรมมากขึ้นในรูปแบบของการ์ตูน ซึ่งพบรูปแบบท่ี
ปรากฏในผลงานขององอาจ ชัยชาญชีพ ดังนี้ 
บทท่ี 1 เมื่อหัวข้าพเจ้ากลายเป็นแตงโม 

 

รูปแบบการวาดขององอาจท่ีเห็นชัดในบทนี้ส่วนมากจะเน้นการน าเสนอคาแร็คเตอร์และ

สภาพแวดล้อมในลักษณะของการใช้ลายเส้นท่ีไม่ซับซ้อนประสานกันสร้างเป็นรูปทรงของตัวละคร

และฉากหลังขึ้นมาอย่างเรียบง่าย โดยไม่เน้นรายละเอียดภายในของรูปทรงเลย แต่เน้นความเหมือน
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จริงของรูปทรงภายนอกด้วยการออกแบบท่ีสมจริงเป็นหลัก ตัวอย่างเช่น ฉากในห้องน้ าท่ีมีตัวละคร  

อย่างหัวแตงโมก าลังยืนแปรงฟันอยู่หน้ากระจก องอาจออกแบบตัวละคร (หัวแตงโม) และฉากหลัง

(ห้องน้ า) ด้วยการใช้ลายเส้นคมชัด สร้างมิติเป็นรูปทรงอย่างเรียบง่าย มีการวาดคาแร็คเตอร์ของตัว

ละครท่ีผสมผสานร่างกายมนุษย์กับส่วนหัวท่ีเป็นลูกแตงโมได้สมจริงตามหลักกายวิภาค คือมี

รายละเอียดส่วนหัวคล้ายคลึงกับลูกแตงโมท่ีเติมแต่งลักษณะใบหน้าของมนุษย์ท่ีมีตา หู ปากไว้อย่าง

ชัดเจน ตลอดจนสัดส่วนของร่างกาย เช่น ล าตัว แขน นิ้วมือและเครื่องแต่งกายจ าพวกเส้ือผ้าหรือ

แว่นตาของตัวละครก็มีการวาดไว้อย่างถูกต้องและเหมือนจริงตามสัดส่วนของตัวละคร รวมถึงฉาก

หลังและสภาพแวดล้อมก็มีการออกแบบและวาดไว้ได้อย่างสมจริงด้วยเช่นกัน มีการใช้เส้นน าสายตา

สร้างมิติของห้องน้ าได้ถูกต้องตามหลักความเป็นจริง และมีการจัดองค์ประกอบของสภาพแวดล้อม

ภายในห้องน้ าได้อย่างสมบูรณ์ อีกท้ังวัตถุ ส่ิงของท่ีอยู่ในฉาก อาทิ กระจก แปรงสีฟัน อ่างล้างหน้า 

ชักโครก ฝักบัวอาบน้ า กระดาษช าระ ของใช้ส่วนตัวในห้องน้ า และช้ันวางของ ก็ถูกออกแบบไว้ให้

คล้ายคลึงกับภาพต้นแบบไม่ว่าจะเป็นรูปทรงภายนอกท่ีไม่มีรายละเอียดภายของรูปทรงหรือ

แม้กระท่ังพื้นผิวของวัตถุและส่ิงของก็ถูกออกแบบไว้อย่างสมจริง นอกจากนี้ยังมีการใช้สีเข้ม -อ่อนเพื่อ

จากงจะเห็นได้สร้างแสงเงาเพิ่มมิติให้กับตัวละครและฉากหลังอีกด้วย ดั  (ภาพท่ี 23) 

 

ภาพท่ี 23 ลักษณะการวาดของคาแร็คเตอร์และสภาพแวดล้อมในบทท่ี 1 ขององอาจ ชัยชาญชีพ 
ที่มา: องอาจ ชัยชาญชีพ, หัวแตงโมซีกที่ 1 เมื่อหัวข้าพเจ้ากลายเป็นแตงโม, คร้ังที่ 8 (กรุงเทพฯ: เป็ดเต่าควาย, 

2557), 7. 

 
บทท่ี 2 มินิมาร์ทหลังเท่ียงคืน 

ในบทนี้เมื่อมองจาก (ภาพท่ี 24 หน้า 102) จะเห็นว่าวิธีการวาดขององอาจส่วนมากจะ
เน้นใช้ลายเส้นท่ีคมชัดแต่เรียบง่ายสร้างรูปทรงท่ีไม่เน้นรายละเอียดภายในของรูปทรงและใช้น้ าหนัก
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เข้ม-อ่อนสร้างมิติให้กับรูปทรงของตัวละครและฉากหลังได้อย่างสมจริง คือ มีการออกแบบและวาด
ตัวละคร (ลูกค้าชาย-หญิง) ท่ีปรากฏภายในฉากร้านมินิมาร์ทท่ีหัวแตงโมท างานเป็นพนักงานบริการ
ด้วยลักษณะตัวละครท่ีสมจริงตามสัดส่วนกายวิภาคของมนุษย์อย่างถูกต้อง โดยใส่รายละเอียดภายใน
ส่วนหัวและร่างกายไว้อย่างละเอียด เช่น สัดส่วนของใบหน้า มีการใส่ผม ค้ิว ตา หู จมูก ปาก ด้วยการ
วาดรูปทรงท่ีลดทอนรายละเอียดอย่างเรียบง่าย และสัดส่วนของร่างกาย อาทิ ล าคอ แขน ขา นิ้วมือ 
ล าตัวของผู้ชายและผู้หญิง รวมถึงเครื่องแต่งกายจ าพวกเส้ือ กระโปรงหรือกางเกง ก็มีการวาดไว้ให้
ใกล้เคียงกับภาพต้นแบบด้วยรูปทรงภายนอกและภายในท่ีไม่มีความซับซ้อนของรูปทรงแต่คงความ
สมจริงของตัวละครเช่นกัน ส่วนฉากหลังและสภาพแวดล้อมมีการใช้ลายเส้นวาดเป็นรูปทรงอย่าง
เรียบง่ายโดยไม่เน้นรายละเอียดภายในและลงน้ าหนักแสง -เงาสร้างมิติให้กับรูปทรงจ าพวกวัตถุ 
ส่ิงของและสถานท่ีภายในฉากอย่างชัดเจนและสมจริง สังเกตได้จากป้ายโฆษณา ช้ันวางของภายใน
ร้านมินิมาร์ท ประตู กระจก และเพดาน มีโครงสร้างของรูปทรง น้ าหนัก-แสงเงาและพื้นผิวของวัตถุท่ี
ค่อนข้างสมจริง คือ ใช้เส้นวาดพื้นผิวของกระจก หรือใช้น้ าหนักเข้ม-อ่อนของสีขาว-ด า สร้างมิติให้กับ
โครงสร้างอาคารของร้านมินิมาร์ท เป็นต้น รวมถึงการจัดองค์ประกอบของสถานท่ีก็มีการก าหนด
ระยะใกล้-ไกลในการวางวัตถุและส่ิงของภายในฉากได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วยเช่นกัน    

 
 

ภาพท่ี 24 ลักษณะการวาดของคาแร็คเตอร์และสภาพแวดล้อมในบทท่ี 2 ขององอาจ ชัยชาญชีพ 
ที่มา: องอาจ ชัยชาญชีพ, หัวแตงโมซีกที่ 1 เมื่อหัวข้าพเจ้ากลายเป็นแตงโม, คร้ังที่ 8 (กรุงเทพฯ: เป็ดเต่าควาย, 

2557), 36. 
ที่มา: องอาจ ชัยชาญชีพ, หัวแตงโมซีกที่ 1 เมื่อหัวข้าพเจ้ากลายเป็นแตงโม, คร้ังที่ 8 (กรุงเทพฯ: เป็ดเต่าควาย, 

2557), 21. 

 
บทท่ี 3 ก๋วยเต๋ียว ราดหน้า ความรัก 

วิธีการวาดขององอาจในบทนี้จะเน้นใช้ลายเส้นดินสอวาดตัวละครและฉากหลังท้ังหมด 
โดยการวาดรูปทรงของตัวละครและฉากหลังด้วยลายเส้นคมชัดเรียบง่ายสร้างเป็นมิติและน้ าหนัก -
แสงเงาภายในภาพไว้อย่างสมบูรณ์ เช่น ตัวอย่างฉากในร้านก๋วยเต๋ียวราดหน้า มีการวาดคาแร็คเตอร์
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ของตัวละคร (ลูกค้าคู่รักชาย-หญิงของร้านก๋วยเต๋ียวราดหน้า) ด้วยลายเส้นท่ีไม่มีความซับซ้อนใด ๆ 
ของรูปทรง ไม่ว่าจะเป็นสัดส่วนหัวและใบหน้าท่ีมีผม ค้ิว ตา จมูก ปาก และคาง ท่ีถูกออกแบบไว้ด้วย
ลายเส้นของรูปทรงภายนอกท่ีไม่เน้นรายละเอียดภายในของรูปทรงอย่างเรียบง่ายแต่มีลักษณะสมจริง 
รวมถึงสัดส่วนของร่างกาย อาทิ ล าคอ ล าตัวช่วงบนของผู้ชายและผู้หญิง แขน มือ หรือเครื่องแต่งกาย
ก็ถูกออกแบบไว้อย่างถูกต้องและสมจริงตามหลักกายวิภาคด้วยเช่นกัน ในส่วนของฉากหลังและ
สภาพแวดล้อมก็มีลักษณะการวาดท่ีคล้ายคลึงกับการวาดตัวละคร คือ ใช้ลายเส้นดินสอวาดเป็น
รูปทรงของวัตถุ ส่ิงของและสถานท่ีอย่างเรียบง่าย รวมถึงมีการลงน้ าหนัก-แสงเงาสร้างมิติภายในฉาก
ได้ด้วยเช่นกัน เห็นได้จากส่ิงก่อสร้างและข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ ภายในร้านก๋วยเต๋ียวราดหน้า อาทิ 
ป้ายช่ือร้าน กระทะ ถ้วย ชาม ตะเกียบ ตะหลิว และถังน้ า ถูกวาดด้วยลายเส้นง่าย ๆ และลงน้ าหนัก
แสง-เงาไว้ได้อย่างสมจริงและมีมิติท่ีชัดเจน ดังท่ีเห็นจาก (ภาพท่ี 25)  

 
 

ภาพท่ี 25 ลักษณะการวาดของคาแร็คเตอร์และสภาพแวดล้อมในบทท่ี 3 ขององอาจ ชัยชาญชีพ 
ที่มา: องอาจ ชัยชาญชีพ, หัวแตงโมซีกที่ 1 เมื่อหัวข้าพเจ้ากลายเป็นแตงโม, คร้ังที่ 8 (กรุงเทพฯ: เป็ดเต่าควาย, 

2557), 75. 
ที่มา: องอาจ ชัยชาญชีพ, หัวแตงโมซีกที่ 1 เมื่อหัวข้าพเจ้ากลายเป็นแตงโม, คร้ังที่ 8 (กรุงเทพฯ: เป็ดเต่าควาย, 

2557), 50. 
 

บทท่ี 4 สามแยกบางรัก 
ในบทนี้องอาจจะเน้นใช้ลายเส้นคมชัดวาดรูปทรงของตัวละครและฉากหลังในลักษณะ

เรียบง่ายและสมจริง ท้ังในแง่ของการวาดและการลงสีเข้ม-อ่อนสร้างมิติให้กับตัวละครและฉากหลัง 
ดังท่ีเห็นใน (ภาพท่ี 26 หน้า 104) ฉากกลางสามแยกบางรัก มีการออกแบบและวาดตัวละครด้วย
ลายเส้นคมชัดท่ีแสดงรายละเอียดส่วนหัวและร่างกายตามหลักกายวิภาคอย่างสมจริง เช่น ใบหน้าของ
ตัวละคร (ผู้หญิงผมส้ันเจ้าของรถเก๋งท่ีจอดอยู่กลางสามแยกบางรัก) มีการวาดรายละเอียดของค้ิว ตา 
หู จมูก ปาก คางไว้ได้อย่างสมจริงและชัดเจน รวมถึงสัดส่วนโครงสร้างของร่างกาย อาทิ แขน หัวไหล่ 
และล าตัวช่วงบนของตัวละครก็ถูกวาดให้มีความเหมือนจริงท้ังในด้านรูปทรงและการลงสีน้ าหนักแสง-
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เงาด้วยเช่นกัน การวาดฉากหลังและสภาพแวดล้อมขององอาจมีการใช้เส้นน าสายตาวาดวัตถุ ส่ิงของ
และสภาพแวดล้อมภายในฉากออกมาให้ดูสมจริง เช่น มุมมองของฉากกลางสามแยกบางรักมีระดับ
มุมมองท่ีสมจริงเหมือนมองจากท่ีสูงลงมาอย่างถูกต้อง และมีการลงสีเข้ม-อ่อนของวัตถุ ส่ิงของและ
ส่ิงแวดล้อมภายในฉากไว้อย่างสมจริงและเรียบง่ายด้วยเช่นกัน เช่น ถนน สัญญาณไฟจราจร รถยนต์ 
รถมอเตอร์ไซค์ และร้านค้าต่าง ๆ ดูมีมิติและมีแสง-เงาท่ีค่อนข้างสมจริง เป็นต้น 

 
 

ภาพท่ี 26 ลักษณะการวาดของคาแร็คเตอร์และสภาพแวดล้อมในบทท่ี 4 ขององอาจ ชัยชาญชีพ 
ที่มา: องอาจ ชัยชาญชีพ, หัวแตงโมซีกที่ 1 เมื่อหัวข้าพเจ้ากลายเป็นแตงโม, คร้ังที่ 8 (กรุงเทพฯ: เป็ดเต่าควาย, 

2557), 110. 
ที่มา: องอาจ ชัยชาญชีพ, หัวแตงโมซีกที่ 1 เมื่อหัวข้าพเจ้ากลายเป็นแตงโม, คร้ังที่ 8 (กรุงเทพฯ: เป็ดเต่าควาย, 

2557), 92. 

 
บทท่ี 5 พังพร 

 
 

ภาพท่ี 27 ลักษณะการวาดของคาแร็คเตอร์และสภาพแวดล้อมในบทท่ี 5 ขององอาจ ชัยชาญชีพ 
ที่มา: องอาจ ชัยชาญชีพ, หัวแตงโมซีกที่ 1 เมื่อหัวข้าพเจ้ากลายเป็นแตงโม, คร้ังที่ 8 (กรุงเทพฯ: เป็ดเต่าควาย, 

2557), 133. 
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ในบทนี้จาก (ภาพท่ี 27 หน้า 104) รูปแบบการวาดตัวละครและฉากหลังขององอาจ
ท้ังหมดจะเน้นการใช้ลายเส้นดินสอวาดเป็นหลัก โดยเน้นย้ าลายเส้นคมชัดท่ีไม่มีรายละเอียดภายใน
ของรูปทรง แต่ให้รายละเอียดลายเส้นรอบรูปของรูปทรงตัวละครและฉากหลังท่ีเรียบง่ายและสมจริง 
ดังจะเห็นได้จากฉากภายในบ้านของลุงคนเก็บขยะมีการออกแบบคาแร็คเตอร์ของตัวละคร (ลุงคนเก็บ
ขยะเจ้าของบ้านและยักษ์วิเศษหัวแตงโม) ท่ีดูเหมือนจริงต้ังแต่สัดส่วนโครงสร้างของร่างกาย ล าตัว 
แขน ขา เท้า มือ และใบหน้า หรือเครื่องแต่งกายล้วนเกิดจากการผสานกันของลายเส้นคมชัดและ
ระบายน้ าหนัก-แสงเงาท่ีชัดเจน เป็นต้น การออกแบบและวาดฉากหลังจะเน้นใช้ลายเส้นท่ีเรียบง่าย
วาดวัตถุ ส่ิงของและส่ิงแวดล้อมภายในฉาก เช่น มีการออกแบบบ้านและข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ ด้วย
ลายเส้นท่ีไม่ซับซ้อน เป็นต้น และนอกจากนี้ยังมีการใช้เส้นน าสายตาก าหนดการมองเห็นท่ีเหมือนจริง
ตามหลักทัศนียภาพท่ีมีระยะใกล้-ไกลของฉากด้วย เช่น สถานท่ีภายในฉากมีมิติท่ีสมจริง คือ ขนาด
ของต้นไม้ท่ีอยู่ข้างหน้า และขนาดบ้านของลุงคนเก็บขยะท่ีอยู่ตรงกลางและบ้านเรือนอื่น ๆ ท่ี อยู่
ด้านหลัง มีระยะชัด-ลึก หน้า กลาง หลัง ท่ีต่างกันอย่างชัดเจน เป็นต้น 
 
บทท่ี 6 เธอกับฉัน 

 
 

ภาพท่ี 28 ลักษณะการวาดของคาแร็คเตอร์และสภาพแวดล้อมในบทท่ี 6 ขององอาจ ชัยชาญชีพ 
ที่มา: องอาจ ชัยชาญชีพ, หัวแตงโมซีกที่ 1 เมื่อหัวข้าพเจ้ากลายเป็นแตงโม, คร้ังที่ 8 (กรุงเทพฯ: เป็ดเต่าควาย, 

2557), 158. 
ที่มา: องอาจ ชัยชาญชีพ, หัวแตงโมซีกที่ 1 เมื่อหัวข้าพเจ้ากลายเป็นแตงโม, คร้ังที่ 8 (กรุงเทพฯ: เป็ดเต่าควาย, 

2557), 165. 
 

ในบทนี้ จาก (ภาพท่ี 28) องอาจใช้ลายเส้นดินสอวาดตัวละครและฉากหลังท้ังหมด คือ 
เน้นออกแบบตัวละครด้วยลายเส้นท่ีหนักแน่นและไม่พิถีพิถันในรายละเอียดใด ๆ แต่มีความสมจริง
ของลายเส้นและรูปทรง เช่น ตัวอย่างฉากรอบ ๆ บริเวณร้านขายกีต้าร์ของเฟร็ดด้ี มีการวาดตัวละคร 
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(เฟร็ดด้ีเจ้าของร้านกีต้าร์) ด้วยลายเส้นและรูปทรงท่ีมีการคล่ีคลายฟอร์มและลดทอนรายละเอียด
ภายในลง เห็นได้จากสัดส่วนองค์ประกอบของใบหน้าท่ีมีผม ค้ิว ตา จมูก ปาก และคาง รวมถึง
ร่างกาย ล าตัว แขน มือ นิ้วมือ ตลอดจนเครื่องแต่งกายท่ีไม่ซับซ้อนแต่ดูสมจริงตามหลักกายวิภาค 
ในขณะท่ีการออกแบบฉากหลังและสภาพแวดล้อม (บริเวณร้านขายกีต้าร์ของเฟร็ดด้ี) ก็มีการวาด
อย่างเรียบง่ายด้วยเช่นกันคือ มีการวาดรูปทรงของอาคาร ร้านค้าและบ้านเรือนต่าง ๆ ภายในฉาก
อย่างง่าย ๆ  และท่ีไม่มีความซับซ้อนของรูปทรง รวมถึงมีการใช้เส้นน าสายตาสร้างฉากหลังและ
ส่ิงแวดล้อมภายในฉากให้มีมิติ ใกล้-ไกลท่ีสมจริงด้วย เช่น อาคารร้านค้าต่าง ๆ มีระยะใกล้-ไกล ท่ี
ชัดเจน และมีระยะชัดลึก กว้าง ยาว และสูงท่ีสมสัดส่วนท าให้สถานท่ีมีความสมจริงยิ่งขึ้น 

 

บทท่ี 7 ตะกาย 

 
 

ภาพท่ี 29 ลักษณะการวาดของคาแร็คเตอร์และสภาพแวดล้อมในบทท่ี 7 ขององอาจ ชัยชาญชีพ 
ที่มา: องอาจ ชัยชาญชีพ, หัวแตงโมซีกที่ 1 เมื่อหัวข้าพเจ้ากลายเป็นแตงโม, คร้ังที่ 8 (กรุงเทพฯ: เป็ดเต่าควาย, 

2557), 194. 
ที่มา: องอาจ ชัยชาญชีพ, หัวแตงโมซีกที่ 1 เมื่อหัวข้าพเจ้ากลายเป็นแตงโม, คร้ังที่ 8 (กรุงเทพฯ: เป็ดเต่าควาย, 

2557), 212. 

  
จากตัวอย่าง (ภาพท่ี 29) มีการใช้ลายเส้นเรียบง่ายวาดตัวละครและฉากหลังให้เกิดเป็น

ฟอร์มและรูปทรงของลายเส้นท่ีค่อนข้างสมจริงแต่ไม่มีรายละเอียดภายในของรูปทรง เช่น ฉากบน
ยอดเขาท่ีมีร้านมินิมาร์ทของหัวแตงโมไปเปิดสาขาให้บริการอยู่ท่ีนั่น มีการออกแบบและวาดตัวละคร 
(นักปีนเขา) ด้วยลายเส้นท่ีประณีตและมีความเรียบง่ายของสัดส่วนสรีระร่างกายของตัวละครอย่าง
สมจริง คือ มีการแสดงสัดส่วนของหัว แขน ล าตัว และขาตามลักษณะทางกายภาพของร่างกายมนุษย์
ได้ถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์ รวมถึงเครื่องแต่งกาย อย่างกระเป๋าสะพายหลังและผ้าพันแผลท่ีมือ
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ข้างขวาของนักปีนเขาก็มีความเหมือนจริงของรูปทรงและลักษณะการใช้งานด้วย ในส่วนของฉากหลัง
และสภาพแวดล้อมเกือบท้ังหมดจะใช้ลายเส้นคมชัดสร้างฟอร์มและรูปทรงของฉากหลังและ
ส่ิงแวดล้อมจ าพวกวัตถุและส่ิงของภายในฉาก (บนยอดเขา) ขึ้นมา เช่น โครงสร้างทางกายภาพของ
ร้านมินิมาร์ท บันไดบนยอดเขา และยอดเขา ถูกสร้างขึ้นด้วยฟอร์มและรูปทรงง่าย ๆ ท่ีมีการลดทอน
รายละเอียดภายในของรูปทรงลงให้เหลือเพียงรูปทรงพื้นฐานภายนอกเท่านั้น รวมถึงมีการก าหนด
ระยะใกล้-ไกล และน้ าหนัก-แสงเงาด้วยขนาดและสีของวัตถุ ส่ิงของและส่ิงแวดล้อมภายในฉากด้วย
การสานกันของลายเส้นเพื่อเพิ่มความสมจริงยิ่งขึ้น  

 
จากการวิเคราะห์การวาดตัวละครและฉากหลังของการ์ตูนเรื่องหัวแตงโมซีกท่ี 1 เมื่อหัว

ข้าพเจ้ากลายเป็นแตงโม ท้ังหมด 7 บท สามารถสรุปได้ว่า แนวทางการวาดขององอาจส่วนใหญ่จะ
เน้นไปท่ีการออกแบบคาแร็คเตอร์และสภาพแวดล้อมไปในทิศทางเดียวกันท้ังหมดคือ เน้นการวาด
ด้วยการสร้างฟอร์มและรูปทรงของตัวละคร วัตถุ ส่ิงของและสภาพแวดล้อมภายในฉากอย่างเรียบง่าย
ในแง่ของลายเส้นและรูปทรงท่ีเหมือนจริงแต่ลดทอนรายละเอียดภายในของรูปทรงลงเหลือเพียง
โครงสร้างภายนอกของรูปทรงเป็นหลัก มากกว่าการวาดแบบเหมือนจริงท้ังหมดท่ีเข้าถึงได้ยากกว่า 
ซึ่งข้อดีของวิธีการวาดแบบนี้คือ ตัวละครจะมีความเรียบง่าย ไม่ซับซ้อนและเข้าถึงได้ง่าย ผลท่ีตามมา
คือ ผู้อ่านจะชื่นชอบและเข้าใจความหมาย ความรู้สึกของตัวละครท่ีผู้วาดต้องการถ่ายทอดและส่ือสาร
ออกมาให้กับผู้อ่านได้ง่ายข้ึน  

 
1.2 การเช่ือมต่อช่องสู่ช่องในการ์ตูน 

การเช่ือมต่อช่องสู่ช่องเป็นการน าผู้อ่านสัมผัสประสบการณ์จากโลกความจริงสู่โลกของ
การ์ตูนท่ีมาจากภาพวาด โดยการเช่ือมโยงภาพมากกว่าหนึ่งภาพเข้าด้วยกันจนเกิดการต่อเนื่องของ
เวลาขึ้นในภาพ 2 มิติ ท่ีท างานภายใต้จิตใจของผู้อ่าน ท าให้ภาพท่ีแตกต่างกันเช่ือมต่อเป็นเวลา
เดียวกันได้ด้วยวิธีการเช่ือมต่อช่องสู่ช่องในการ์ตูน 6 รูปแบบ ได้แก่ ช่วงเวลาสู่ช่วงเวลา, แอ็คช่ันสู่
แอ็คช่ัน, ตัวกระท าสู่ตัวกระท า, ฉากสู่ฉาก, แง่มุมสู่แง่มุม และไม่ปรากฏความสัมพันธ์ ซึ่งในผลงาน
ขององอาจ ชัยชาญชีพ พบวิธีการเช่ือมต่อช่องสู่ช่องในการ์ตูน ดังต่อไปนี้ 
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ตาราง 1 ตารางสรุปการนับจ านวนการเปล่ียนช่องในการ์ตูนขององอาจ ชัยชาญชีพ 
การเช่ือมต่อ
ช่องในการ์ตูน 

ช่วงเวลาสู่
ช่วงเวลา 

แอ็คช่ันสู่
แอ็คช่ัน 

ตัวกระท าสู่
ตัวกระท า 

ฉากสู่
ฉาก 

แง่มุมสู่
แง่มุม 

ไม่ปรากฏ
ความสัมพันธ์ 

บทท่ี 1  17 ครั้ง 16 ครั้ง 1 ครั้ง 4 ครั้ง 0 ครั้ง 0 ครั้ง 
บทท่ี 2 75 ครั้ง 17 ครั้ง 6 ครั้ง 0 ครั้ง 16 ครั้ง 0 ครั้ง 
บทท่ี 3 55 ครั้ง 11 ครั้ง 1 ครั้ง 2 ครั้ง 16 ครั้ง 0 ครั้ง 
บทท่ี 4 65 ครั้ง 14 ครั้ง 12 ครั้ง 0 ครั้ง 24 ครั้ง 0 ครั้ง 
บทท่ี 5 66 ครั้ง 22 ครั้ง 5 ครั้ง 1 ครั้ง 24 ครั้ง 0 ครั้ง 
บทท่ี 6 72 ครั้ง 14 ครั้ง 3 ครั้ง 0 ครั้ง 25 ครั้ง 0 ครั้ง 
บทท่ี 7 93 ครั้ง 27 ครั้ง 7 ครั้ง 0 ครั้ง 17 ครั้ง 0 ครั้ง 

 
และจากการการนับจ านวนการเช่ือมต่อช่องขององอาจ ชัยชาญชีพ สามารถน ามาอธิบาย

รูปแบบของการเล่าเรื่องภายในการ์ตูนเรื่องหัวแตงโมซีกท่ี 1 เมื่อหัวข้าพเจ้ากลายเป็นแตงโม ได้ดังนี้ 
 

บทท่ี 1 เมื่อหัวข้าพเจ้ากลายเป็นแตงโม 
การเล่าเรื่องขององอาจในบทนี้ส่วนมากจะเน้นไปท่ีการเช่ือมต่อช่องในการ์ตูนด้วย

รูปแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาและแอ็คช่ันสู่แอ็คช่ันเป็นหลักมากกว่าการน าสายตาสู่แง่มุมสู่แง่มุม ใน
ขณะเดียวกันก็เน้นการเปล่ียนฉากสู่ฉากด้วยเช่นกัน (ดังตารางท่ี 1) โดยจะเน้นเล่าเรื่องในแบบท่ีให้
ผู้อ่านเข้าถึงความรู้สึกของตัวละครภายในฉากและเหตุการณ์ไปอย่างช้า ๆ และค่อย ๆ เพิ่มระดับ
อารมณ์ของผู้อ่านให้ชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยการกระท าของตัวละครและฉากต่าง ๆ ภายในเรื่อง เช่น ในบท
นี้องอาจถ่ายทอดความรู้สึกและการกระท าของตัวละคร (หัวแตงโม) ด้วยการให้หัวแตงโมค่อย ๆ เล่า
ความรู้สึกและการกระท าของตนเองผ่านเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีมาจากการใช้ชีวิตภายในสังคมเพียงล าพัง
ผ่านการเช่ือมต่อช่องแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาท่ีเน้นสัมผัสอารมณ์ในแบบช้า ๆ ด้วยจ านวนช่องท่ีมาก 
และเพิ่มระดับของอารมณ์ท่ีมากขึ้นด้วยรูปแบบแอ็คช่ันสู่แอ็คช่ันและฉากสู่ฉาก ดังตัวอย่าง (ภาพท่ี 
30 หน้า 109) เป็นการเปล่ียนช่องแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาท่ีเกิดจากเหตุการณ์ของตัวละครตอนหัว
แตงโมก าลังท างานพาร์ทไทม์เป็นเด็กรับจ้างขนของท่ัวไปตามสถานท่ีต่าง ๆ จากภาพท่ีหนึ่งเป็นการ
อธิบายภาพเหตุการณ์ตอนหัวแตงโมและเพื่อนร่วมงานก าลังเริ่มต้นแสดงความคิดและความรู้สึกผ่าน
การพูดคุยกันบนท้ายรถกระบะหลังจากท างานเสร็จส้ิน ต่อเนื่องมายังภาพท่ีสองและภาพท่ีสามเป็น
ช่วงเวลาของเหตุการณ์ระหว่างท่ีหัวแตงโมและเพื่อนร่วมงานก าลังพูดคุยแสดงความคิดของกันและกัน
อย่างออกรสออกชาติอยู่บนท้ายรถกระบะ และต่อเนื่องมายังภาพท่ีส่ีเป็นช่วงเวลาของเหตุการณ์เดิมท่ี
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ไม่มีทีท่าว่าการนั่งพูดคุยกันระหว่างหัวแตงโมและเพื่อนร่วมงานจะส้ินสุดลง ตัวอย่าง (ภาพท่ี 30) เป็น
การเปล่ียนช่องแบบแอ็คช่ันสู่แอ็คช่ันท่ีอธิบายภาพเหตุการณ์ของตัวละครตอนหัวแตงโมยืนแปรงฟัน
อยู่ในห้องน้ า จากภาพท่ีหนึ่งเป็นแอ็คช่ันเคล่ือนไหวของหัวแตงโมตอนก าลังยืนแปรงฟันอยู่ในห้องน้ า
ต่อเนื่องมายังภาพท่ีสองเป็นแอ็คช่ันเคล่ือนไหวของหัวแตงโมตอนก้มแล้วเอามือควักน้ าจากอ่างล้าง
หน้าขึ้นมาอมไว้ในปากเพื่อล้างยาสีฟันท่ีอยู่ในปาก ต่อเนื่องมายังภาพท่ีสามเป็นแอ็คช่ันเคล่ือนไหว
ของหัวแตงโมตอนก าลังยืนเงยหน้ากล้ัวปากและคออยู่ ในห้องน้ า และต่อเนื่องมายังภาพท่ีส่ีเป็น
แอ็คช่ันเคล่ือนไหวของหัวแตงโมตอนยืนบ้วนน้ าออกจากปากอยู่ในห้องน้ า 

 
 

ภาพท่ี 30 รูปแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลา และรูปแบบแอ็คช่ันสู่แอ็คช่ันในบทท่ี 1  
ขององอาจ ชัยชาญชีพ 

ที่มา: องอาจ ชัยชาญชีพ, หัวแตงโมซีกที่ 1 เมื่อหัวข้าพเจ้ากลายเป็นแตงโม, คร้ังที่ 8 (กรุงเทพฯ: เป็ดเต่าควาย, 
2557), 12.  

ที่มา: องอาจ ชัยชาญชีพ, หัวแตงโมซีกที่ 1 เมื่อหัวข้าพเจ้ากลายเป็นแตงโม, คร้ังที่ 8 (กรุงเทพฯ: เป็ดเต่าควาย, 
2557), 7. 

  
และตัวอย่าง (ภาพท่ี 31 หน้า 110) เป็นการเปล่ียนภาพเหตุการณ์จากฉากบนรถเมย์ไปยังฉากหน้า
ร้านมินิมาร์ท จากภาพท่ีหนึ่งเป็นภาพเหตุการณ์จากฉากบนรถเมย์ท่ีมีหัวแตงโมเป็นผู้โดยสาร ณ ช่วง
ขณะนั้นต่อเนื่องมายังภาพท่ีสองเป็นการเปล่ียนฉากและเวลามาท่ีหน้าร้านมินิมาร์ทท่ีซึ่งหัวแตงโมพึ่ง
มาถึงและก าลังจะเปิดประตูเข้าไปภายในร้านเพื่อสมัครงานพาร์ทไทม์เป็นพนักงานบริการของร้านมินิ
มาร์ท 



  110 

  
 

ภาพท่ี 31 รูปแบบฉากสู่ฉากในบทท่ี 1 ขององอาจ ชัยชาญชีพ 
ที่มา: องอาจ ชัยชาญชีพ, หัวแตงโมซีกที่ 1 เมื่อหัวข้าพเจ้ากลายเป็นแตงโม, คร้ังที่ 8 (กรุงเทพฯ: เป็ดเต่าควาย, 

2557), 14-15. 

 
บทท่ี 2 มินิมาร์ทหลังเท่ียงคืน 

ในบทนี้องอาจจะเน้นการเล่าเรื่องด้วยการใช้ฉากและสถานท่ีเดียวกันตลอดท้ังเรื่องคือ 
ไม่มีการเปล่ียนฉากสู่ฉากเลยและเน้นรูปแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลามากท่ีสุด แต่ในขณะเดียวกันรูปแบบ
แอคช่ันสู่แอ็คช่ันและแง่มุมสู่แง่มุมก็ยังคงมีให้เห็นเช่นกัน (ดังตารางท่ี 1 หน้า 108) เมื่อมองจาก
ภาพรวมพบว่าองอาจให้ความส าคัญกับการเล่าเรื่องด้วยการให้ผู้อ่านค่อย ๆ สัมผัสอารมณ์และ
ความรู้สึกของตัวละครและแง่มุมบรรยากาศของสถานท่ีอย่างลึกซึ้งมากกว่าการเร้าอารมณ์อย่าง
ตรงไปตรงมาในช่วงเวลาส้ัน ๆ เช่น เนื้อหาภายในบทนี้จะเล่าเรื่องราวของลูกค้าชาย -หญิงท่ีมาใช้
บริการร้านมินิมาร์ทท่ีหัวแตงโมท างานเป็นพนักงานบริการอยู่ในช่วงกลางคืน โดยจะเน้นให้ตัวละคร 
(ลูกค้าชาย-หญิง) เป็นผู้ถ่ายทอดอารมณ์และเรื่องราวท่ีเกิดขึ้นภายในร้านมินิมาร์ทของหัวแตงโมผ่าน
รูปแบบการเปล่ียนช่องแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาท่ีเน้นการสัมผัสอารมณ์อย่างช้า ๆ และเพิ่มการรับรู้
ทางอารมณ์และความรู้สึกของตัวละครให้กับผู้อ่านมากขึ้นด้วยการน าสายตาสู่แง่มุมอารมณ์และ
บรรยากาศของตัวละครและสถานท่ีด้วยรูปแบบแอ็คช่ันสู่แอ็คช่ันและแง่มุมสู่แง่มุม ดังตัวอย่าง (ภาพ
ท่ี 32 หน้า 111) เป็นการเปล่ียนช่องแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาท่ีอธิบายภาพเหตุการณ์ของลูกค้าผู้หญิง
ขณะก าลังยืนพูดขอหัวแตงโมเป็นแฟนอยู่หน้าเคาน์เตอร์จ่ายเงิน จากภาพท่ีหนึ่งเป็นช่วงเวลาของ
เหตุการณ์ตอนหัวแตงโมแสดงสีหน้าตกใจหลังได้ยินค าขอเป็นแฟนจากหญิงสาว (ลูกค้า) ท่ีมาใช้
บริการในร้านมินิมาร์ท ต่อเนื่องมายังภาพท่ีสองเป็นช่วงเวลาของเหตุการณ์ตอนหัวแตงโมแสดงสีหน้า
ตกใจและรีบตอบปฏิเสธการขอเป็นแฟนของหญิงสาวในทันที  



  111 

 
 

ภาพท่ี 32 รูปแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาในบทท่ี 2 ขององอาจ ชัยชาญชีพ 
ที่มา: องอาจ ชัยชาญชีพ, หัวแตงโมซีกที่ 1 เมื่อหัวข้าพเจ้ากลายเป็นแตงโม, คร้ังที่ 8 (กรุงเทพฯ: เป็ดเต่าควาย, 

2557), 33. 

 
ตัวอย่าง (ภาพท่ี 33) เป็นการเปล่ียนช่องแบบแอ็คช่ันสู่แอ็คช่ันท่ีอธิบายภาพเหตุการณ์ของลูกค้าผู้ชาย
ท่ีอาสาออกมาหาคอนแทคเลนส์ให้กับเพื่อนหญิงของตนเองบริเวณหน้าร้านมินิมาร์ทของหัวแตงโม 
จากภาพท่ีหนึ่งเป็นแอ็คช่ันเคล่ือนไหวของชายหนุ่ม (ลูกค้า) ขณะก าลังก้าวเดินอยู่บนทางเท้าท่ี
ข้างหน้ามีพื้นช ารุดและน้ าท่วมขังตรงบริเวณหน้าร้านมินิมาร์ทต่อเนื่องกับภาพท่ีสองเป็นแอ็คช่ัน
เคล่ือนไหวของชายหนุ่มตอนเดินไม่ระวังจนท าให้ตนเองตกร่องพื้นท่ีช ารุดและมีน้ าท่วมขังอยู่บนทาง
เท้าหน้าร้านนิมิมาร์ทขณะก าลังหาคอนแทคเลนส์   

 
 

ภาพท่ี 33 รูปแบบแอ็คช่ันสู่แอ็คช่ันในบทท่ี 2 ขององอาจ ชัยชาญชีพ 
ที่มา: องอาจ ชัยชาญชีพ  ,หัวแตงโมซีกที่ 1 เมื่อหัวข้าพเจ้ากลายเป็นแตงโม, คร้ังที่ 8  )กรุงเทพฯ : เป็ดเต่าควาย ,

2557(, 39. 

 



  112 

และตัวอย่าง (ภาพท่ี 34) เป็นการเปล่ียนช่องแบบแง่มุมสู่แง่มุมท่ีอธิบายภาพบรรยากาศยามเช้ารอบ 
ๆ บริเวณร้านมินิมาร์ทของหัวแตงโม จากภาพท่ีหนึ่งเป็นแง่มุมบรรยากาศของช่วงเวลายามเช้าท่ีแสง
พระอาทิตย์สาดส่องลงมากระทบกับผนังกระจกของร้านมินิมาร์ทต่อเนื่องมายังภาพท่ีสองเป็นแง่มุม
บรรยากาศการนอนหลับของคนจรจัดขาประจ าตรงหน้าร้านมินิมาร์ทท่ีไม่มีทีท่าว่าจะต่ืนขึ้นมาเลย
แม้ว่าจะเป็นเวลาเช้าแล้วก็ตาม  

 
 

ภาพท่ี 34 รูปแบบแง่มุมสู่แง่มุมในบทท่ี 2 ขององอาจ ชัยชาญชีพ 
ที่มา: องอาจ ชัยชาญชีพ, หัวแตงโมซีกที่ 1 เมื่อหัวข้าพเจ้ากลายเป็นแตงโม, คร้ังที่ 8 (กรุงเทพฯ: เป็ดเต่าควาย, 

2557), 45-46. 

 
บทท่ี 3 ก๋วยเต๋ียวราดหน้าความรัก 

การเล่าเรื่องในบทนี้ขององอาจจะเน้นการเปล่ียนช่องแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาเป็นหลัก
และไม่เน้นรูปแบบการเปล่ียนช่องแบบแง่มุมสู่แง่มุมหรือแอ็คช่ันสู่แอ็คช่ันมากนัก เช่นเดียวกับการ
เปล่ียนฉากสู่ฉากท่ีมีให้เห็นน้อยเช่นกัน (ดังตารางท่ี 1 หน้า 108) ซึ่งการเล่าเรื่องขององอาจส่วนมาก
จะเน้นให้ผู้อ่านค่อย ๆ สัมผัสอารมณ์และความรู้สึกของตัวละครในแบบช้า ๆ และลึกซึ้งขึ้นเรื่อย ๆ 
ด้วยการสัมผัสแง่มุมบรรยากาศของสถานท่ีต่าง ๆ ภายในฉาก เช่น  ในบทนี้จะเล่าถึงเรื่องราวการ
ทะเลาะกันของคู่รักชายหญิงท่ีมาใช้บริการร้านก๋วยเต๋ียวราดหน้า ท่ีเน้นให้ตัวละคร (คู่รักชายหญิง) 
ท าหน้าท่ีเป็นผู้ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกและเรื่องราวต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นภายในและภายนอกร้าน
ก๋วยเต๋ียวราดหน้าผ่านรูปแบบการเปล่ียนช่องแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาท่ีใช้จ านวนช่องท่ีมากและบอก
เล่าเรื่องราวและอารมณ์ของตัวละครแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่างลึกซึ้งและค่อย ๆ เพิ่มการรับรู้ทาง
อารมณ์และความรู้สึกของตัวละครให้กับผู้อ่านมากขึ้นด้วยรูปแบบแอ็คช่ันสู่แอ็คช่ันและน าสายตาสู่
บรรยากาศแง่มุม อารมณ์ ความรู้สึกของตัวละครและสถานท่ีต่าง ๆ ด้วยรูปแบบแง่มุมสู่แง่มุมและฉาก
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สู่ฉาก ดังตัวอย่าง (ภาพท่ี 35) เป็นการเปล่ียนช่องแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาท่ีอธิบายภาพเหตุการณ์
ตอนหัวแตงโมก าลังแสดงความรู้สึกตกใจผ่านทางสีหน้าขณะเดินมาพบคู่รักชายหญิงก าลังยืนทะเลาะ
กันอยู่ภายในร้านก๋วยเต๋ียวราดหน้า จากภาพท่ีหนึ่งเป็นช่วงเวลาของเหตุการณ์ตอนหัวแตงโมเริ่ม
แสดงอาการตกใจขณะเดินมาพบคู่รักชายหญิงก าลังยืนทะเลาะกัน ต่อเนื่องมายังภาพท่ีสองและภาพ
ท่ีสามเป็นช่วงเวลาของเหตุการณ์ท่ีหัวแตงโมอยู่ในอาการตกใจ และต่อเนื่องมายังภาพท่ีส่ีและภาพท่ี
ห้าเป็นช่วงเวลาของเหตุการณ์เดิมของหัวแตงโมท่ียังคงไม่หายจากอาการตกใจต่อคู่รักชายหญิงท่ียืน
ทะเลาะกันอยู่ภายในร้านก๋วยเต๋ียวราดหน้า  

 
 

ภาพท่ี 35 รูปแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาในบทท่ี 3 ขององอาจ ชัยชาญชีพ 
ที่มา: องอาจ ชัยชาญชีพ, หัวแตงโมซีกที่ 1 เมื่อหัวข้าพเจ้ากลายเป็นแตงโม, คร้ังที่ 8 (กรุงเทพฯ:เป็ดเต่าควาย, 

2557), 60. 
 

ตัวอย่าง (ภาพท่ี 36 หน้า 114) เป็นการเปล่ียนช่องแบบแอ็คช่ันสู่แอ็คช่ันท่ีอธิบายภาพเหตุการณ์ตอน
ฝ่ายชาย (คู่รัก) ใช้แรงท้ังหมดท่ีมี ผลักเพื่อนของตนเองกระเด็นออกไปเพราะไม่ชอบการถูกบังคับให้
เปล่ียนรสนิยมการแต่งตัว จากภาพท่ีหนึ่งเป็นแอ็คช่ันเคล่ือนไหวของเหตุการณ์ตอนชายหนุ่มตัดสินใจ
ใช้แรงท้ังหมดท่ีมี ผลักเพื่อนชายท่ีบังคบให้ตนเองเปล่ียนรสนิยมกระเด็นออกไปจากตนเองต่อเนื่อง
มายังภาพท่ีสองเป็นแอ็คช่ันแสดงอาการบาดเจ็บของเพื่อนชายหลังถูกชายหนุ่มผลักเข้าอย่างแรง 
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ภาพท่ี 36 รูปแบบแอ็คช่ันสู่แอ็คช่ันในบทท่ี 3 ขององอาจ ชัยชาญชีพ 
ที่มา: องอาจ ชัยชาญชีพ, หัวแตงโมซีกที่ 1 เมื่อหัวข้าพเจ้ากลายเป็นแตงโม, คร้ังที่ 8 (กรุงเทพฯ: เป็ดเต่าควาย, 

2557), 71-72. 

 
ตัวอย่าง (ภาพท่ี 37) เป็นการเปล่ียนฉากสู่ฉากท่ีอธิบายภาพเหตุการณ์ตอนก าลังเปล่ียนฉากก่อนหน้า
จากฉากอพาร์ทเม้นท์ของฝ่ายชายไปเป็นฉากคาเฟ่ร้านอาหารของฝ่ายหญิง จากภาพท่ีหนึ่งเป็นฉาก
ของเหตุการณ์ก่อนหน้าของฝ่ายชาย (คู่รัก) ท่ีมานั่งปรับทุกข์ให้กับเพื่อนชายของตนเองฟัง ท่ี 
อพาร์ตเม้นท์ต่อเนื่องมายังภาพท่ีสองได้เปล่ียนฉากไปเป็นคาเฟ่ร้านอาหารท่ีฝ่ายหญิง (คู่รัก) ก าลังนั่ง
ปรับทุกข์ให้กับเพื่อนสาวของตนเองฟังเช่นเดียวกัน  

 

 

ภาพท่ี 37 รูปแบบฉากสู่ฉากในบทท่ี 3 ขององอาจ ชัยชาญชีพ 
ที่มา: องอาจ ชัยชาญชีพ, หัวแตงโมซีกที่ 1 เมื่อหัวข้าพเจ้ากลายเป็นแตงโม, คร้ังที่ 8 (กรุงเทพฯ: เป็ดเต่าควาย, 

2557), 62-63. 
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และตัวอย่าง (ภาพท่ี 38) เป็นการเปล่ียนแง่มุมสู่แง่มุมท่ีอธิบายแง่มุมของภาพอาหารท่ีคู่รักชายหญิง
ส่ังมาทานภายในร้านก๋วยเต๋ียวราดหน้า จากภาพท่ีหนึ่งเป็นแง่มุมอาหาร (เกาเหลา) ของคู่รักฝ่ายหญิง
ท่ีส่ังมาทานภายในร้านก๋วยเต๋ียวราดหน้า ต่อเนื่องมายังภาพท่ีสองเป็นการบรรยายแง่มุมอาหาร (เส้น
หมี่ราดหน้า) ของคู่รักฝ่ายชายคู่รักชายท่ีส่ังมาทานภายในร้านก๋วยเต๋ียวราดหน้า 

 

 

ภาพท่ี 38 รูปแบบแง่มุมสู่แง่มุมในบทท่ี 3 ขององอาจ ชัยชาญชีพ 
ที่มา: องอาจ ชัยชาญชีพ, หัวแตงโมซีกที่ 1 เมื่อหัวข้าพเจ้ากลายเป็นแตงโม, คร้ังที่ 8 (กรุงเทพฯ: เป็ดเต่าควาย, 

2557), 54. 

 
บทท่ี 4 สามแยกบางรัก 

ในบทนี้จะเน้นการเล่าเรื่องด้วยการเช่ือมต่อช่องแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาและแง่มุมสู่
แง่มุมเป็นหลักรวมถึงมีการเช่ือมต่อช่องแบบแอ็คช่ันสู่แอ็คช่ัน และตัวกระท าสู่ตัวกระท าให้เห็นด้วย
เช่นกัน (ดังตารางท่ี 1 หน้า 108) โดยเล่าเรื่องในลักษณะท่ีให้ผู้อ่านค่อย ๆ รับรู้และสัมผัสอารมณ์ 
ความรู้สึกและแง่มุมบรรยากาศท่ีหลากหลายของตัวละครและสถานท่ีภายในฉาก เช่น เนื้อเรื่องในบท
นี้จะเล่าเรื่องของผู้หญิงผมส้ันท่ีบังเอิญท าแหวนขอแต่งงานของแฟนหนุ่มกล้ิงหล่นลงท่อระบายน้ า
กลางสามแยกบางรัก และโชคดีท่ีเธอสามารถคว้าแหวนไว้ได้ทันท่วงทีก่อนท่ีมันจะร่วงลงไปยังพื้นท่อ
ระบายน้ าจนไม่ทันได้ระวังว่ามือของเธอนั้นใหญ่เกินไปส าหรับการดึงออกมาจากตะแกรงท่อระบายน้ า 
โดยให้ตัวละคร (ผู้หญิงผมส้ัน) เป็นผู้พาเราสัมผัสไปกับอารมณ์และความรู้สึกท่ีหลากหลายของตัว
ละครและสถานท่ีภายในฉากด้วยการเช่ือมต่อช่องแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาและแง่มุมสู่แง่มุมท่ีเน้นให้
ผู้อ่านสัมผัสแง่มุมอามรมณ์และความรู้สึกของตัวละครไปอย่างช้า ๆ พร้อมกับการรับรู้ทางอารมณ์ท่ี
หลากหลายของตัวละครด้วยการเช่ือมต่อช่องแบบตัวกระท าสู่ตัวกระท า ดังตัวอย่าง (ภาพท่ี 39 หน้า 
116) เป็นการเช่ือมต่อช่องแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาท่ีอธิบายภาพเหตุการณ์ของตัวละคร (ผู้หญิงผมส้ัน) 
ขณะก าลังนั่งมองแหวนขอแต่งงานจากแฟนหนุ่มของตนเองอยู่ภายในรถท่ีจอดรอสัญญาณไฟจราจร
กลางสามแยกบางรัก จากภาพท่ีหนึ่งเป็นช่วงเวลาของเหตุการณ์ตอนหญิงสาวนั่งมองดูแหวนขอ



  116 

แต่งงานท่ีตนเองพึ่งถอดออกมาจากนิ้วนางข้างซ้าย ต่อเนื่องไปยังภาพท่ีสองเป็นช่วงเวลาของ
เหตุการณ์ตอนหญิงสาวกังลังจะสวมแหวนขอแต่งงานกลับเข้าไปท่ีนิ้วนางข้างซ้ายของตนเอง  

 
ภาพท่ี 39 รูปแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาในบทท่ี 4 ขององอาจ ชัยชาญชีพ 

ที่มา: องอาจ ชัยชาญชีพ, หัวแตงโมซีกที่ 1 เมื่อหัวข้าพเจ้ากลายเป็นแตงโม, คร้ังที่ 8 (กรุงเทพฯ: เป็ดเต่าควาย, 
2557), 91. 

 
ตัวอย่าง (ภาพท่ี 40) เป็นการเช่ือมต่อช่องแบบตัวกระท าสู่ตัวกระท าท่ีอธิบายภาพเหตุการณ์ตอน
ผู้หญิงผมส้ันถูกรถคันหลังบีบแตรไล่ เนื่องจากท าให้การจราจรติดขัดตรงบริเวณสามแยกบางรัก จาก
ตัวกระท าท่ีหนึ่งคือ ผู้หญิงผมส้ันท่ีไม่สามารถขยับตัวและเคล่ือนรถไปไหนได้เนื่องจากมือของตนเอง
ไปติดกับตะแกรงท่อระบายน้ ากลางสามแยกบางรัก ต่อเนื่องมายังตัวกระท าท่ีสองคือ มีเสียงแป๊น !! 
ของแตรรถยนต์คันอื่น ๆ แทรกเข้ามาขณะท่ีรถของหญิงสาวจอดขวางทางจราจรอยู่บนถนน  

 

 

ภาพท่ี 40 รูปแบบตัวกระท าสู่ตัวกระท าในบทท่ี 4 ขององอาจ ชัยชาญชีพ 
ที่มา: องอาจ ชัยชาญชีพ, หัวแตงโมซีกที่ 1 เมื่อหัวข้าพเจ้ากลายเป็นแตงโม, คร้ังที่ 8 (กรุงเทพฯ: เป็ดเต่าควาย, 

2557), 94. 

 
และตัวอย่าง (ภาพท่ี 41 หน้า 117) เป็นการเช่ือมต่อช่องแบบแง่มุมสู่แง่มุมท่ีอธิบายแง่มุมความคิด

ของผู้หญิงผมส้ันท่ีมีต่อแหวนขอแต่งงานบนนิ้วนางข้างซ้าย จากภาพท่ีหนึ่งเป็นแง่มุมบรรยากาศตอน
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หญิงสาวก าลังก้มมองดูแหวนขอแต่งงานบนนิ้วนางข้างซ้ายของตนเองต่อเนื่องมายังภาพท่ีสองเป็น

แง่มุมลักษณะของแหวนแต่งงานท่ีอยู่บนนิว้นางขา้งซ้ายของหญิงสาวและต่อเนื่องมายังภาพท่ีสามเป็น

แง่มุมของการแสดงสีหน้านึกถึงท่ีมาท่ีไปของแหวนขอแต่งงานของหญงิสาว 

 
 

ภาพท่ี 41 รูปแบบแง่มุมสู่แง่มุมในบทท่ี 4 ขององอาจ ชัยชาญชีพ 
ที่มา: องอาจ ชัยชาญชีพ, หัวแตงโมซีกที่ 1 เมื่อหัวข้าพเจ้ากลายเป็นแตงโม, คร้ังที่ 8 (กรุงเทพฯ: เป็ดเต่าควาย, 

2557), 87. 

 
บทท่ี 5 พังพร 

การเล่าเรื่องในบทนี้ขององอาจจะเน้นการเปล่ียนช่องแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาเป็นหลัก
มากกว่าแบบแอ็คช่ันสู่แอ็คช่ันและแง่มุมสู่แง่มุมรวมถึงรูปแบบตัวกระท าสู่ตัวกระท าด้วย (ดังตารางท่ี 
1 หน้า 108) โดยจะเน้นเล่าเรื่องในลักษณะท่ีให้ผู้อ่านเข้าถึงอารมณ์และความรู้สึกของตัวละคร 
เหตุการณ์และสถานท่ีภายในฉากอย่างช้า ๆ และค่อย ๆ เพิ่มระดับอารมณ์ของผู้อ่านให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ด้วยการรับรู้ทางอารมณ์ท่ีหลากหลายภายในเรื่อง เช่น ในบทนี้องอาจจะเล่าถึงเรื่องราวมิตรภาพ
ระหว่างลุงคนเก็บขยะกับยักษ์วิเศษหัวแตงโมท่ีบังเอิญมาพบกันขณะท่ีลุงคนเก็บขยะก าลังเก็บ
กระป๋องเปล่าไปขาย โดยให้ตัวละคร (ลุงคนเก็บขยะ) เป็นผู้ถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกของตนเอง
ผ่านเรื่องราวและเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นภายในฉาก ในลักษณะของการเช่ือมต่อช่องแบบช่วงเวลาสู่
ช่วงเวลาและแง่มุมสู่แง่มุมท่ีเน้นให้ผู้อ่านสัมผัสแง่มุมอารมณ์ ความรู้ สึกของตัวละครและบรรยากาศ
ของสถานท่ีในแบบ  ช้า ๆ และเพิ่มระดับของการรับรู้ทางอารมณ์ท่ีหลากหลายด้วยรูปแบบแอ็คช่ันสู่
แอ็คช่ันและตัวกระท าสู่ตัวกระท า ดังตัวอย่าง (ภาพท่ี 42 หน้า 118) เป็นการเปล่ียนช่องแบบช่วงเวลา
สู่ช่วงเวลาท่ีอธิบายภาพเหตุการณ์ของการพบกันระหว่างลุงคนเก็บขยะและยักษ์วิเศษหัวแตงโม จาก
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ภาพท่ีหนึ่งเป็นช่วงเวลาของเหตุการณ์ตอนลุงคนเก็บขยะหันไปมองยักษ์วิเศษหัวแตงโมท่ียืนอยู่ข้าง
หลังตนเองต่อเนื่องไปยังภาพท่ีสองเป็นช่วงเวลาของเหตุการณ์ตอนลุงคนเก็บขยะพยายามท าเป็นไม่
สนใจและก าลังเดินหนียักษ์วิเศษหัวแตงโม 

 
 

ภาพท่ี 42 รูปแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาในบทท่ี 5 ขององอาจ ชัยชาญชีพ 
ที่มา: องอาจ ชัยชาญชีพ, หัวแตงโมซีกที่ 1 เมื่อหัวข้าพเจ้ากลายเป็นแตงโม, คร้ังที่ 8 (กรุงเทพฯ: เป็ดเต่าควาย, 

2557), 120-121. 

 
ตัวอย่าง (ภาพท่ี 43) เป็นการเปล่ียนช่องแบบแอ็คช่ันสู่แอ็คช่ันท่ีอธิบายภาพเหตุการณ์ตอนยักษ์วิเศษ
หัวแตงโมก าลังเดินเก็บขยะใส่ถุงไปขายเพื่อแลกกับข้าว 1 มื้อ จากภาพท่ีหนึ่งเป็นแอ็คช่ันเคล่ือนไหว
ของเหตุการณ์ตอนยักษ์วิเศษหัวแตงโมก าลังก้มเก็บขยะใส่ถุงใบใหญ่ ต่อเนื่องมายังภาพท่ีสองเป็น
แอ็คช่ันเคล่ือนไหวของหัวแตงโมตอนก าลังจะเดินลากถุงท่ีบรรจุขยะจากการเก็บก่อนหน้านี้ไปยัง
ทิศทางข้างหน้า  

 
 

ภาพท่ี 43 รูปแบบแอ็คช่ันสู่แอ็คช่ันในบทท่ี 5 ขององอาจ ชัยชาญชีพ 
ท่ีมา: องอาจ ชัยชาญชีพ, หัวแตงโมซีกที่ 1 เม่ือหัวข้าพเจ้ากลายเป็นแตงโม, ครั้งท่ี 8 (กรุงเทพฯ: 

เป็ดเต่าควาย, 2557), 130. 
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ตัวอย่าง (ภาพท่ี 44) เป็นการเปล่ียนช่องแบบตัวกระท าสู่ตัวกระท าท่ีอธิบายภาพเหตุการณ์ตอนยักษ์
วิเศษหัวแตงโมมีเหงื่อออกท่วมตัวเนื่องจากสภาพอากาศท่ีร้อนอบอ้าวของช่วงกลางวัน จากตัวกระท า
ท่ีหนึ่งคือ ยักษ์วิเศษหัวแตงโมมีเหงื่อออกไปท่ัวร่างกายเนื่องจากสภาพอากาศท่ีร้อนอบอ้าวต่อเนื่อง
มายังตัวกระท าท่ีสองคือ มีเสียงโครม! ของถุงขยะดังขึ้นระหว่างท่ียักษ์วิเศษหัวแตงโมปล่อยถุงขยะลง
กับพื้น  

 
 

ภาพท่ี 44 รูปแบบตัวกระท าสู่ตัวกระท าในบทท่ี 5 ขององอาจ ชัยชาญชีพ 
ที่มา: องอาจ ชัยชาญชีพ, หัวแตงโมซีกที่ 1 เมื่อหัวข้าพเจ้ากลายเป็นแตงโม, คร้ังที่ 8 (กรุงเทพฯ: เป็ดเต่าควาย, 

2557), 131. 

 
และตัวอย่าง (ภาพท่ี 45) มีการเปล่ียนช่องแบบแง่มุมสู่แง่มุมท่ีอธิบายแง่มุมบรรยากาศยามค่ าคืนรอบ 
ๆ บ้านของลุงคนเก็บขยะ จากภาพท่ีหนึ่งเป็นแง่มุมบรรยากาศยามค่ าคืนบริเวณรอบ ๆ บ้านของลุง
คนเก็บขยะต่อเนื่องมายังภาพท่ีสองเป็นแง่มุมมื้ออาหารของลุงคนเก็บขยะกับยักษ์วิเศษหัวแตงโมท่ีกิน
อาหารกันจนหมดเกล้ียงและเหลือท้ิงไว้เพียงจานเปล่า 

 
 

ภาพท่ี 45 รูปแบบแง่มุมสู่แง่มุมในบทท่ี 5 ขององอาจ ชัยชาญชีพ 
ที่มา: องอาจ ชัยชาญชีพ, หัวแตงโมซีกที่ 1 เมื่อหัวข้าพเจ้ากลายเป็นแตงโม, คร้ังที่ 8 (กรุงเทพฯ: เป็ดเต่าควาย, 

2557), 139.   
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บทท่ี 6 เธอกับฉัน 
ในบทนี้จะเน้นการเล่าเรื่องด้วยฉากและสถานท่ีเดียวกันท้ังหมดผ่านรูปแบบการเช่ือมต่อ

ช่องแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาเป็นหลักมากกว่าการเช่ือมต่อช่องแบบแอ็คช่ันสู่แอ็คช่ันและแง่มุมสู่แง่มุม 
(ดังตารางท่ี 1 หน้า 108) โดยเล่าเรื่องในลักษณะท่ีให้ผู้อ่านค่อย ๆ สัมผัสแง่มุมอารมณ์ ความรู้สึกและ
บรรยากาศของตัวละครและสถานท่ีภายในฉาก เช่น เนื้อเรื่องในบทนี้จะเล่าถึงความพยายามของเฮีย
อ้วนท่ีมักจะมายืนดูกีตาร์ตัวโปรดของเฟร็ดด้ีอยู่หน้าร้านขายกีต้าร์ท่ีหัวแตงโมท างานอยู่เป็นประจ า 
เพื่อหวังว่าสักวันหนึ่งจะได้มีโอกาสสัมผัสกีต้าร์ตัวนั้นบ้าง โดยให้ตัวละคร (เฟร็ดด้ีและเฮียอ้วน)    
ค่อย ๆ พาผู้อ่านสัมผัสไปกับอารมณ์ ความรู้สึกและเรื่องราวต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นภายในร้านขายกีต้าร์ผ่าน
การเช่ือมต่อช่องแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลา, แง่มุมสู่แง่มุมและแอ็คช่ันสู่แอ็คช่ันท่ีเน้นให้ผู้อ่านค่อย ๆ 
สัมผัสแง่มุมอารมณ์ ความรู้สึกของตัวละครและสถานท่ี ดังตัวอย่าง (ภาพท่ี 46) มีการเช่ือมต่อช่อง
แบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาท่ีอธิบายภาพของเหตุการณ์ตอนหัวแตงโมมาถึงร้านขายกีต้าร์ของเฟร็ดด้ีสาย
เกินเวลาเข้างาน จากภาพท่ีหนึ่งเป็นช่วงเวลาของเหตุการณ์ตอนหัวแตงโมรีบวิ่งไปร้านขายกีต้าร์ของ
เฟร็ดด้ี ต่อเนื่องมายังภาพท่ีสองเป็นช่วงเวลาของเหตุการณ์ตอนหัวแตงโมวิ่งมาถึงร้านขายกีต้าร์ของ
เฟร็ดด้ีแล้วและรีบก้มขอโทษเฟร็ดด้ีอย่างรวดเร็วเนื่องจากเป็นความผิดของตนเองท่ีมาท างานสาย
ต่อเนื่องไปยังภาพท่ีสามเป็นช่วงเวลาของเหตุการณ์ตอนหัวแตงโมสังเกตเห็นความเปล่ียนแปลง
บางอย่างของเฟร็ดด้ีขณะก าลังก้มหัวขอโทษ 

 
 

ภาพท่ี 46 รูปแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาในบทท่ี 6 ขององอาจ ชัยชาญชีพ 
ท่ีมา: องอาจ ชัยชาญชีพ, หัวแตงโมซีกที่ 1 เม่ือหัวข้าพเจ้ากลายเป็นแตงโม, ครั้งท่ี 8 (กรุงเทพฯ: 

เป็ดเต่าควาย, 2557), 173. 
 

ตัวอย่าง (ภาพท่ี 47 หน้า 121) มีการเช่ือมต่อช่องแบบแอ็คช่ันสู่แอ็คช่ันท่ีอธิบายภาพของเหตุการณ์
ตอนเฟร็ดด้ีรีบข่ีมอเตอร์ไซค์กลับมายังร้านขายกีต้าร์ของตนเองเพื่อมาเอากุญแจท่ีลืมท้ิงไว้ จากภาพท่ี
หนึ่งเป็นแอ็คช่ันเคล่ือนไหวของเฟร็ดด้ีตอนก าลังขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับไปยังร้านขายกีต้าร์ของตนเอง



  121 

ต่อเนื่องมายังภาพท่ีสองเป็นแอ็คช่ันเคล่ือนไหวของเฟร็ดด้ีตอนก าลังจอดรถมอเตอร์ไซค์ไว้บริเวณลาน
จอดรถแถวร้านขายกีต้าร์ของตนเอง 

 
 

ภาพท่ี 47 รูปแบบแอ็คช่ันสู่แอ็คช่ันในบทท่ี 6 ขององอาจ ชัยชาญชีพ 
ที่มา: องอาจ ชัยชาญชีพ, หัวแตงโมซีกที่ 1 เมื่อหัวข้าพเจ้ากลายเป็นแตงโม, คร้ังที่ 8 (กรุงเทพฯ: เป็ดเต่าควาย, 

2557), 164-165. 
 

และตัวอย่าง (ภาพท่ี 48) มีการเช่ือมต่อช่องแบบแง่มุมสู่แง่มุมท่ีอธิบายแง่มุมการถ่ายทอดอารมณ์ของ
เฮียอ้วนขณะเล่นกีต้าร์ตัวโปรดของเฟร็ดด้ี จากภาพท่ีหนึ่งเป็นแง่มุมการถ่ายทอดอารมณ์การ
เล่นกีต้าร์ของเฮียอ้วนต่อเนื่องไปยังภาพท่ีสองเป็นแง่มุมของเสียงเพลงท่ีดังออกมาจากเล่นกีตาร์ของ
เฮียอ้วน และต่อเนื่องมายังภาพท่ีสามและภาพท่ีส่ีเป็นแง่มุมการดีดกีต้าร์อันเร้าร้อนและทรงพลังของ
เฮียอ้วน 

 
 

ภาพท่ี 48 รูปแบบแง่มุมสู่แง่มุมในบทท่ี 6 ขององอาจ ชัยชาญชีพ 
ที่มา: องอาจ ชัยชาญชีพ, หัวแตงโมซีกที่ 1 เมื่อหัวข้าพเจ้ากลายเป็นแตงโม, คร้ังที่ 8 (กรุงเทพฯ: เป็ดเต่าควาย, 

2557), 168-169. 
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บทท่ี 7 ตะกาย 
การเล่าเรื่องในบทนี้ขององอาจจะเน้นการเปล่ียนช่องแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาเป็นหลัก

มากกว่าแบบแอ็คช่ันสู่แอ็คช่ัน, แง่มุมสู่แงมุมและตัวกระท าสู่ตัวกระท า (ดังตารางท่ี 1 หน้า 108) โดย

ภายในจะเน้นเล่าเรื่องให้ผู้อ่านสัมผัสแง่มุมอารมณ์ ความรู้สึกของตัวละครและบรรยากาศของสถานท่ี

ฉากอย่างช้า ๆ และค่อย ๆ เพิ่มระดับอารมณ์ของผู้อ่านให้ชัดเจนขึ้นด้วยการรับรู้ทางอารมณ์ท่ี

หลากหลายภายในเรื่อง เช่น ในบทนี้จะเล่าเรื่องราวความฝันของนักปีนเขาท่ีต้องการจะปีนขึ้นไปให้ถึง

จุดสูงสุดของยอดเขาให้ได้อย่างไม่ลดละความพยายาม โดยเน้นให้ตัวละคร )นักปีนเขา (เป็นผู้

ถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกของตนเองผ่านเรื่องราวท่ีเกิดขึ้นบนยอดเขาในลักษณะของการ

เช่ือมต่อช่องแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาและแง่มุมสู่แง่มุมท่ีเน้นให้ผู้อ่านค่อย ๆ สัมผัสแง่มุมอารมณ์

ความรู้สึกของตัวละครและบรรยากาศของสถานท่ีและน าผู้อ่านสร้างการรับรู้ทางอารมณ์ท่ีหลากหลาย

ด้วยรูปแบบแอ็คช่ันสู่แอ็คช่ันและตัวกระท าสู่ตัวกระท า ดังตัวอย่าง (ภาพท่ี 49) มีการเปล่ียนช่องแบบ

ช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาท่ีอธิบายภาพเหตุการณ์ของนักปีนเขาหลังคิดว่าตัวเองปีนขึ้นมาถึงยอดเขาได้

ส าเร็จ จากภาพท่ีหนึ่งเป็นช่วงเวลาของเหตุการณ์ตอนนักปีนเขาก าลังส่งเสียงร้องดีใจท่ีตัวเองปีนมาถึง

ยอดเขาได้ส าเร็จ ต่อเนื่องมายังภาพท่ีสองเป็นช่วงเวลาของเหตุการณ์ตอนนักปืนเขาแสดงอาการตกใจ

ท่ีเห็นทิวทัศน์เบื้องหน้าของยอดเขา ต่อเนื่องมายังภาพท่ีสามเป็นช่วงเวลาของเหตุการณ์เดิมตอนนัก

ปืนเขาสังเกตเห็นความผิดปกติบางอย่างบนยอดเขานั้น  

 
ภาพท่ี 49 รูปแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาในบทท่ี 7 ขององอาจ ชัยชาญชีพ 

ที่มา: องอาจ ชัยชาญชีพ, หัวแตงโมซีกที่ 1 เมื่อหัวข้าพเจ้ากลายเป็นแตงโม, คร้ังที่ 8 (กรุงเทพฯ: เป็ดเต่าควาย, 
2557), 195. 

 
ตัวอย่าง (ภาพท่ี 50 หน้า 123) มีการเปล่ียนช่องแบบแอ็คช่ันสู่แอ็คช่ันท่ีอธิบายภาพเหตุการณ์ของนัก
ปีนเขาตอนปีนมาถึงยอดเขาได้ส าเร็จ จากภาพท่ีหนึ่งเป็นแอ็คช่ันเคล่ือนไหวของนักปีนเขาขณะก าลัง
เอื้อมมือปีนขึ้นไปยังปลายของยอดเขาต่อเนื่องมายังภาพท่ีสองเป็นแอ็คช่ันเคล่ือนไหวของนักปีนเขา
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ขณะก าลังใช้แขนสองข้างดันตัวเองขึ้นไปยังปลายยอดเขา ต่อเนื่องมายังภาพท่ีสามเป็นแอ็คช่ัน
เคล่ือนไหวของนักปีนเขาตอนหันไปมองทิวทัศน์บนยอดเขา ต่อเนื่องมายังภาพท่ีส่ีเป็นแอ็คช่ัน
เคล่ือนไหวของนักปืนเขาปืนตอนดันตัวเองขึ้นไปบนยอดเขาได้ส าเร็จ ต่อเนื่องมายังภาพท่ีห้าเป็น
แอ็คช่ันเคล่ือนไหวของนักปีนเขาตอนยืนแสดงความดีใจท่ีตนเองมาถึงจุดสูงสุดยอดเขาได้สักที  

 

 

ภาพท่ี 50 รูปแบบแอ็คช่ันสู่แอ็คช่ันในบทท่ี 7 ขององอาจ ชัยชาญชีพ 
ที่มา: องอาจ ชัยชาญชีพ, หัวแตงโมซีกที่ 1 เมื่อหัวข้าพเจ้ากลายเป็นแตงโม, คร้ังที่ 8 (กรุงเทพฯ: เป็ดเต่าควาย, 

2557), 194. 
 

ตัวอย่าง (ภาพท่ี 51) มีการเปล่ียนช่องแบบตัวกระท าสู่ตัวกระท าท่ีอธิบายภาพเหตุการณ์ตอนนักปีน
เขาก าลังยืนถามนักปีนเขาคนอื่น ๆ ว่าตนเองมาถึงยอดเขารึยัง จากตัวกระท าท่ีหนึ่งคือ นักปีนเขาคน
อื่น ๆ ใช้มือช้ีบอกค าตอบแก่นักปีนเขา ต่อเนื่องมายังตัวกระท าท่ีสองคือ มีเสียงเคว้ง!! ดังขึ้นแทรกบท
สนทนาของนักปีนเขาท้ังสองคนถึงระยะทางอันยาวไกลกว่าจะขึ้นไปถึงยอดเขา  

 

 

ภาพท่ี 51 รูปแบบตัวกระท าสู่ตัวกระท าในบทท่ี 7 ขององอาจ ชัยชาญชีพ 
ที่มา: องอาจ ชัยชาญชีพ, หัวแตงโมซีกที่ 1 เมื่อหัวข้าพเจ้ากลายเป็นแตงโม, คร้ังที่ 8 (กรุงเทพฯ: เป็ดเต่าควาย, 

2557), 190. 
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และตัวอย่าง (ภาพท่ี 52) มีการเปล่ียนช่องแบบแง่มุมสู่แง่มุมท่ีอธิบายแง่มุมบรรยากาศบนยอดเขา 
จากภาพท่ีหนึ่งเป็นแง่มุมบรรยากาศตอนกลางคืนบนยอดเขา ต่อเนื่องมายังภาพท่ีสองเป็นแง่มุมอีก
ด้านหนึ่งของยอดเขาท่ีสูงขึ้นเรื่อย ๆ อย่างไม่มีท่ีส้ินสุด 

 

 

ภาพท่ี 52 รูปแบบแง่มุมสู่แง่มุมในบทท่ี 7 ขององอาจ ชัยชาญชีพ 
ที่มา: องอาจ ชัยชาญชีพ, หัวแตงโมซีกที่ 1 เมื่อหัวข้าพเจ้ากลายเป็นแตงโม, คร้ังที่ 8 (กรุงเทพฯ: เป็ดเต่าควาย, 

2557), 214-216. 

 
จากการวิเคราะห์การเปล่ียนช่องในการ์ตูนท้ังหมดขององอาจ ชัยชาญชีพ สามารถสรุป

การนับจ านวนการเปล่ียนช่องท้ังหมดในการ์ตูนหัวแตงโมซีกท่ี 1 เมื่อหัวข้าพเจ้ากลายเป็นหัวแตงโม
จากท้ังหมด 7 บท ได้ดังนี้ 

 
ตาราง 2 ตารางสรุปผลรวมการเปล่ียนช่องในการ์ตูนขององอาจ ชัยชาญชีพ 

รูปแบบการเช่ือมต่อช่องสู่ช่องในการ์ตูน จ านวนการเปล่ียนช่องในการ์ตูน/ครั้ง 
1.รูปแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลา 443  ครั้ง 
2.รูปแบบแอ็คช่ันสู่แอ็คช่ัน  121  ครั้ง 
3.รูปแบบตัวกระท าสู่ตัวกระท า 35   ครั้ง 
4.รูปแบบฉากสู่ฉาก  7     ครั้ง 
5.รูปแบบแง่มุมสู่แง่มุม  122  ครั้ง 
6.แบบไม่ปรากฏความสัมพันธ์ 0     ครั้ง 
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เมื่อมองภาพรวมของการเปล่ียนช่องในการ์ตูนทั้งหมดขององอาจ สามารถสรุปได้ว่า การ

เล่าเรื่องในการ์ตูนขององอาจส่วนมากจะเน้นวิธีการเช่ือมต่อช่องสู่ช่องต้ังแต่รูปแบบท่ี 1-5 โดยจะเน้น

รูปแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลามากท่ีสุด และให้ความส าคัญกับรูปแบบการเปล่ียนช่องแบบแง่มุมสู่แง่มุม

และแอ็คช่ันสู่แอ็คช่ันในล าดับรองลงมา และไม่เน้นการเปล่ียนช่องแบบฉากสู่ฉากและตัวกระท าสู่ตัว

กระท า ดังรายละเอียดใน )ตารางท่ี 2( จะเห็นได้ว่า องอาจให้ความส าคัญกับการเล่าเรื่องแบบช่วงเวลา

สู่ช่วงเวลาเป็นหลักเพื่อให้เรื่องราวที่ถ่ายทอดออกมาเข้าใจได้ง่ายและผู้อ่านก็สามารถติดตามได้ง่าย  

 
และจากภาพรวมท้ังหมดยังพบอีกว่า องอาจ ชัยชาญชีพ มีรูปแบบการวาดและการเล่า

เรื่องในการ์ตูนท่ีสอดคล้องกับแนวทางตะวันออกอย่างชัดเจน คือ เน้นวิธีการวาดการ์ตูนในลักษณะ
เรียบง่ายท่ีผู้อ่านสามารถเข้าถึงได้ง่าย รวมถึงให้ความส าคัญกับการเล่าเรื่องด้วยการให้ผู้อ่านสัมผัส
อารมณ์ ความรู้สึกของตัวละครและบรรยากาศของสถานท่ีด้วยรูปแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาและแง่มุมสู่
แง่มุมเป็นหลักมากกว่าการรับรู้ทางประสบการณ์ของตัวละครเพียงอย่างเดียวแบบแอ็คช่ันสู่แอ็คช่ัน
หรือตัวกระท าสู่ตัวกระท า ดังนั้นผู้อ่านจึงสนุกและซาบซึ้งไปกับโลกของการ์ตูนที่เขาสร้างขึ้นมาได้  
 

2.  การ์ตูนเร่ือง ชิงช้า 1 โดยวิศุทธิ์ พรนิมิตร 

รูปแบบวิธีการวาดท่ีปรากฏในผลงานการ์ตูนของวิศุทธิ์ พรนิมิตร ส่วนมากต้องการเน้น
ให้ผู้อ่านเข้าถึงโลกของการ์ตูนได้ด้วยการสัมผัสคาแร็คเตอร์ของตัวละครและสภาพแวดล้อมของฉาก
หลังในแบบเรียบง่าย แต่ดูเหมือนจริงเป็นหลัก ดังตัวอย่างต่อไปนี้  

 
บทท่ี 1 ตา 

 
 

ภาพท่ี 53 ลักษณะของคาแร็คเตอร์และสภาพแวดล้อมในบทท่ี 1 ของวิศุทธิ์ พรนิมิตร 
ที่มา: วิศุทธ์ิ พรนิมิตร, ชิงช้า 1, คร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ากัด, 2554), 6. 
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รูปแบบการวาดท่ีเห็นชัดในบทนี้ของวิศุทธิ์ ส่วนมากจะเน้นการน าเสนอคาแร็คเตอร์และ

สภาพแวดล้อมในลักษณะของการใช้ลายเส้นคมชัดท่ีไม่มีความซับซ้อนใด ๆ สร้างเป็นรูปทรงของตัว

ละครและฉากหลังในลักษณะเรียบง่าย โดยไม่เน้นรายละเอียดภายในของรูปทรง แต่เน้นความเหมือน

จริงของรูปทรงภายนอกด้วยการออกแบบท่ีสมจริงเป็นหลัก ดังตัวอย่าง (ภาพท่ี 53 หน้า 125) ฉาก

ภายในห้องโดยสารบนเครื่องบินที่ชิงช้าและแพร่วมเดินทาง ได้มีการออกแบบตัวละคร )ชิงช้าและแพ 

ด้วยการใช้ลายเส้นคมชัดสร้างเป็นตัวละครให้มีมิติและรูปทรงท่ีเหมือนจริงตามหลักกายวิภาคได้อย่าง

สมบูรณ์ คือมีรายละเอียดส่วนหัวและใบหน้าท่ีมีผม ตา หู จมูกและปากไว้อย่างชัดเจน รวมถึงสัดส่วน

ร่างกาย เช่น คอ หัวไหล่ ล าตัว แขน และเส้ือผ้าเครื่องแต่งกายของตัวละครก็มีการวาดไว้อย่าง

สมบูรณ์และถูกต้องตามสัดส่วนร่างกายของมนุษย์ด้วยเช่นกัน ส่วนฉากหลังและสภาพแวดล้อมภายใน

ฉาก )ห้องโดยสารบนเครื่องบิน (ก็มี การจัดองค์ประกอบของภาพท่ีสมบูรณ์และมีการใช้เส้นน าสายตา

มาสร้างมิติให้กับฉากหลังและส่ิงแวดล้อมท่ีอยู่ภายในฉากได้ถูกต้องตามหลักความเป็นจริง ดังจะเห็น

ได้จากสภาพแวดล้อมภายในห้องโดยสารบนเครื่องบินท่ีชิงช้าและแพร่วมเดินทาง มีการจัดวางมิติ

แสง -เงาให้กับเก้าอี้นั่งข องผู้โดยสารและส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ จ าพวกโครงสร้างผนังและหน้าต่างบน

เครื่องบินไว้ได้อย่างเรียบง่ายและสมจริง  

 

บทท่ี 2 บ่อน้ า 

 
 

ภาพท่ี 54 ลักษณะของคาแร็คเตอร์และสภาพแวดล้อมในบทท่ี 2 ของวิศุทธิ์ พรนิมิตร 
ที่มา: วิศุทธ์ิ พรนิมิตร, ชิงช้า 1, คร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ากัด, 2554), 36. 
ที่มา: วิศุทธ์ิ พรนิมิตร, ชิงช้า 1, คร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ากัด, 2554), 42. 
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ในบทนี้เมื่อมองจาก (ภาพท่ี 54 หน้า 126) จะเห็นว่าได้ว่าวิศุทธิ์ใช้ลายเส้นท่ีเรียบง่าย
วาดและออกแบบรูปทรงภายนอกท่ีไม่มีรายละเอียดภายในของรูปทรงตัวละครและฉากหลักเป็น
ส าคัญโดยเน้นใช้น้ าหนักเข้ม-อ่อนของแสงเงาสร้างความสมจริงและมิติให้กับรูปทรงของตัวละครและ
ฉากหลัง คือ มีการออกแบบและวาดตัวละคร (ชิงช้า) ด้วยลักษณะของคาแร็คเตอร์ท่ีเรียบง่ายและมี
ความสมจริงตามสัดส่วนกายวิภาคของมนุษย์ได้อย่างถูกต้อง โดยมีรายละเอียดภายในของสัดส่วน
ร่างกายไว้อย่างละเอียด เช่น สัดส่วนของหัวและใบหน้า มีการใส่ผม ค้ิว ตา จมูกและปาก ด้วยวิธีการ
วาดรูปทรงท่ีลดทอนรายละเอียดลงอย่างเรียบง่าย และสัดส่วนของร่างกาย อาทิ ล าคอ แขน ขา นิ้ว
มือ ล าตัวและเท้า รวมถึงเครื่องแต่งกายชุดกระโปรงและรองเท้านักเรียนหญิงก็มีการออกแบบให้
ใกล้เคียงกับภาพต้นแบบมากท่ีสุดด้วยรูปทรงท่ีไม่มีความไม่ซับซ้อนใด ๆ แต่สมจริง ในส่วนของฉาก
หลังและสภาพแวดล้อมก็เช่นเดียวกัน (บริเวณบ้านของชิงช้า) มีการใช้ลายเส้นวาดเป็นรูปทรงของวัตถุ 
ส่ิงของและสถานท่ีอย่างเรียบง่ายโดยลงน้ าหนักแสง-เงาสร้างมิติให้กับรูปทรงได้ถูกต้องตามหลัก
ทัศนียภาพและความเป็นจริง สังเกตได้จากโครงสร้างของบ้าน ต้นไม้ พื้นผิวของน้ าในบ่อน้ าและ
น้ าหนัก-แสงเงาของวัตถุมีการวาดและออกแบบท่ีเหมือนจริง ซึ่งรวมถึงการจัดองค์ประกอบของภาพ
ด้วยการก าหนดระยะใกล้-ไกลของวัตถุและส่ิงของภายในฉากไว้อย่างสมบูรณ์ด้วยเช่นกัน    
 
บทท่ี 3 แมว 

 
ภาพท่ี 55 ลักษณะของคาแร็คเตอร์และสภาพแวดล้อมในบทท่ี 3 ของวิศุทธิ์ พรนิมิตร 

ที่มา: วิศุทธ์ิ พรนิมิตร, ชิงช้า 1, คร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ากัด, 2554), 70. 
ที่มา: วิศุทธ์ิ พรนิมิตร, ชิงช้า 1, คร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ากัด, 2554), 58. 

 
วิธีการวาดของวิศุทธิ์ในบทนี้จะเน้นการใช้ลายเส้นท่ีเรียบง่ายวาดตัวละครและฉากหลัง

ด้วยการใช้เส้นสร้างมิติและน้ าหนัก-แสงเงาภายในภาพวาดไว้อย่างสมจริง ดังตัวอย่าง (ภาพท่ี 55)  
บริเวณฉากริมชายหาด มีการวาดคาแร็คเตอร์ของตัวละคร (ชิงช้าและลูกแมว) ไว้อย่างสมบูรณ์ด้วย
ลายเส้นง่าย ๆ ท่ีไม่มีความซับซ้อนใด ๆ ของลายเส้นและรูปทรง ไม่ว่าจะเป็นสัดส่วนของใบหน้าท่ีมี
ผม ค้ิว ตา จมูก ปาก และคางของชิงช้า หรือสัดส่วนหัวท่ีมี หู ตา จมูก ปาก ฟัน และหนวดของลูก
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แมวท่ีมีการออกแบบรูปทรงด้วยลายเส้นท่ีไม่เน้นรายละเอียดภายในของรูปทรงอย่างเรียบง่ายแต่มี
ลักษณะสมจริง รวมถึงสัดส่วนร่างกายของชิงช้าและลูกแมว อาทิ ล าคอ หัวไหล่ ล าตัวช่วงบน มือ นิ้ว
มือและเส้ือแขนกุดของชิงช้าหรือนิ้วเท้า ล าตัว หางของลูกแมวก็ถูกออกแบบไว้อย่างถูกต้องและ
สมจริงตามหลักกายวิภาคของโครงสร้างมนุษย์และสัตว์ด้วยเช่นกัน ส่วนฉากหลังและสภาพแวดล้อมก็
มีลักษณะวิธีการวาดท่ีคล้ายคลึงกับการวาดตัวละคร คือ ใช้ลายเส้นวาดเป็นรูปทรงของวัตถุ ส่ิงของ
และสถานท่ีอย่างเรียบง่ายและลงน้ าหนัก-แสงเงาสร้างมิติให้กับวัตถุ ส่ิงของและสภาพแวดล้อมอย่าง
สมจริง ดังเห็นได้จากส่ิงปลูกสร้างและวัตถุภายในฉากบริเวณริมชายหาดท่ีมีชิงช้านั่งอยู่ อาทิ ถนน 
ต้นไม้ ฟุตบาท รถยนต์ ถูกวาดไว้อย่างสมจริงและมีมิติท่ีชัดเจน   
 
บทท่ี 4 นักเขียน 

 
 

ภาพท่ี 56 ลักษณะของคาแร็คเตอร์และสภาพแวดล้อมในบทท่ี 4 ของวิศุทธิ์ พรนิมิตร 
ที่มา: วิศุทธ์ิ พรนิมิตร, ชิงช้า 1, คร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ากัด, 2554), 80. 
ที่มา: วิศุทธ์ิ พรนิมิตร, ชิงช้า 1, คร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ากัด, 2554), 73. 

 
ในบทนี้วิศุทธิ์จะเน้นใช้ลายเส้นคมชัดวาดรูปทรงของตัวละครและฉากหลังอย่างเรียบง่าย

และสมจริงท้ังในแง่ของการวาดและการลงสีเข้ม-อ่อนสร้างมิติให้กับตัวละครและฉากหลัง เช่น ฉาก
ภายในคุกท่ีของพ่อนักเขียนอยู่ มีการออกแบบและวาดตัวละครด้วยลายเส้นอย่างเรียบง่ายท่ีแสดง
รายละเอียดสัดส่วนของร่างกายตรงตามหลักกายวิภาคอย่างสมจริง เช่น ใบหน้าของตัวละคร (พ่อของ
นักเขียน) มีการวาดรายละเอียดของค้ิว ตา หู จมูก ปาก คางและล าคอไว้อย่างสมจริงและมีความ
ชัดเจนของลายเส้น รวมถึงการลงสีน้ าหนักแสง-เงาก็ดูสมจริงด้วยเช่นกัน ในส่วนของการวาด
สภาพแวดล้อมมีการใช้เส้นน าสายตามาสร้างมุมมองและระยะชัดลึกให้กับฉากหลังได้อย่างน่าสนใจ 



  129 

คือ มีมุมมองของฉากหลังท่ีกว้างและมีความลึกท่ีชัดเจนท าให้เพิ่มการรับรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข่น 
มุมมองท่ีกว้างของฉากภายในคุกท าให้เราสามารถมองเห็นวัตถุ ส่ิงของและสภาพแวดล้อมภายในฉาก
ได้อย่างชัดเจน และนอกจากนี้ยังมีการใช้สีเข้มและอ่อนเป็นตัวก าหนดน้ าหนัก-แสงเงาของวัตถุ 
ส่ิงของและสถานท่ีตามหลักความเป็นจริงด้วยเช่นกัน อาทิ ฉากภายในคุกมีการระบายสีเข้มท่ีผนัง
ด้านซ้ายเป็นแนวเฉียงพาดยาวลงมาท่ีพื้นเพื่อก าหนดเงา และระบายสีอ่อนท่ีผนังด้านหลังและ
ด้านขวาของคุกเป็นแนวเฉียงท่ีพอดีกับเงาท่ีผนังด้านซ้ายเพื่อก าหนดแสง เป็นต้น ดังท่ีเห็นใน (ภาพท่ี 
56 หน้า 128) 
 
บทท่ี 5 สวนสนุก 

 
 

ภาพท่ี 57 ลักษณะของคาแร็คเตอร์และสภาพแวดล้อมในบทท่ี 5 ของวิศุทธิ์ พรนิมิตร 
ที่มา: วิศุทธ์ิ พรนิมิตร, ชิงช้า 1, คร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ากัด, 2554), 95. 
ที่มา: วิศุทธ์ิ พรนิมิตร, ชิงช้า 1, คร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ากัด, 2554), 97. 

 
ในบทนี้ของวิศุทธิ์ มีรูปแบบการวาดตัวละครและฉากหลังท่ีเน้นย้ าลายเส้นอย่างเรียบง่าย

และไม่มีรายละเอียดภายในของรูปทรงแต่ให้รายละเอียดลายเส้นรอบรูปของรูปทรงท่ีสมจริง เช่น ฉาก
ภายในสวนสนุกท่ีชิงช้ากับเพื่อน ๆ ไปเท่ียวพักผ่อนในช่วงสุดสัปดาห์ มีการออกแบบคาแร็คเตอร์ของ
ตัวละคร (ชิงช้าและเพื่อน ๆ ) ด้วยลายเส้นง่าย ๆ ท่ีไม่ซับซ้อนและค่อนข้างเหมือนจริง เช่น สัดส่วน
โครงสร้างของร่างกาย ล าตัว แขน ขา เท้า มือ และใบหน้าท่ีมี ตา หู จมูก ปาก หรือเครื่องแต่งกายชุด
นักเรียนล้วนเกิดจากการผสานกันของลายเส้นสร้างมิติท่ีสมจริงให้กับตัวละคร เป็นต้น ในส่วนของการ
ออกแบบและวาดฉากหลังของวิศุทธิ์ส่วนใหญ่ก็จะเน้นใช้ลายเส้นอย่างเรียบง่ายวาดวัตถุ ส่ิงของและ
ส่ิงแวดล้อมภายในฉากด้วยเช่นกัน คือ มีการออกแบบส่ิงก่อสร้าง อาคารต่าง ๆ และเครื่องเล่นภายใน
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ฉากสวนสนุกด้วยรูปทรงท่ีเรียบง่ายและไม่มีความซับซ้อนใด ๆ ของรูปทรงท้ังภายในและภายนอก 
เป็นต้น รวมถึงมีการใช้เส้นน าสายตามาก าหนดการมองเห็นท่ีเหมือนจริงตามหลักทัศนียภาพท่ีมี
ระยะใกล้-ไกลของฉากด้วย ดังท่ีปรากฏอยู่ภายในฉากสวนสนุก มีมิติและความลึกท่ีชัดเจนและสมจริง 
คือ ขนาดของคน อาคารและส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ จ าพวกเครื่องเล่น ประตู และต้นไม้มีขนาดท่ีต่างกัน
อย่างชัดเจนและดูสมจริงตามหลักของความเป็นจริง เป็นต้น ดังจะเห็นได้จาก (ภาพท่ี 57 หน้า 129)  
 
บทท่ี 6 ขาวด า 

ในบทนี้รูปแบบการวาดของวิศุทธิ์จะเน้นการใช้ลายเส้นคมชัดและประณีต วาดตัวละคร
และฉากหลังอย่างเรียบง่าย คือ เน้นการออกแบบตัวละครด้วยลายเส้นเรียบง่ายท่ีมีความสมจริงของ
รูปทรง เช่น ตัวอย่างฉากริมฟุตบาท มีการวาดตัวละคร (โจร) ด้วยลายเส้นและรูปทรงท่ีมีการคล่ีคลาย
ฟอร์มและลดทอนรายละเอียดภายในลงอย่างเรียบง่าย ดังจะเห็นได้จากสัดส่วนองค์ประกอบของ
ร่างกายและใบหน้าท่ีมีผม ค้ิว หู จมูก ปาก และคาง รวมถึงล าตัว หัวไหล่ และเครื่องแต่งกายอย่าง
เส้ือ หมวก แว่นตา มีการวาดท่ีสมจริงตามหลักกายวิภาคของมนุษย์ท่ีถูกต้อง ส่วนการออกแบบฉาก
หลังและสภาพแวดล้อม (บริเวณริมฟุตบาทข้างทาง) ก็มีการวาดด้วยลายเส้นอย่างเรียบง่ายด้วย
เช่นกันคือ วาดรูปทรงของส่ิงปลูกสร้างประเภทต้นไม้ ก าแพง พื้นถนน ฟุตบาทรวมถึงรถยนต์อย่าง
ปราณีตและไม่มีความซับซ้อนใด ๆ ของรูปทรง และใช้เส้นน าสายตาเข้ามาท าให้ฉากหลังมีมิติ ท่ี
น่าสนใจและสมจริงอีกด้วย เช่น ขนาดของคน รถยนต์และต้นไม้ท่ีอยู่ภายในฉากมีความแตกต่างกัน
อย่างชัดเจนท าให้มีระยะชัดลึก หน้า กลาง หลังท่ีดูสมจริงมากขึ้น เป็นต้น ดังจะเห็นได้จาก (ภาพท่ี 
58) 

 
 

ภาพท่ี 58 ลักษณะของคาแร็คเตอร์และสภาพแวดล้อมในบทท่ี 6 ของวิศุทธิ์ พรนิมิตร 
ที่มา: วิศุทธ์ิ พรนิมิตร, ชิงช้า 1, คร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ากัด, 2554), 117. 
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บทท่ี 7 แม่มด 

 
 

ภาพท่ี 59 ลักษณะของคาแร็คเตอร์และสภาพแวดล้อมในบทท่ี 7 ของวิศุทธิ์ พรนิมิตร 
ที่มา: วิศุทธ์ิ พรนิมิตร, ชิงช้า 1, คร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ากัด, 2554), 139. 
ที่มา: วิศุทธ์ิ พรนิมิตร, ชิงช้า 1, คร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ากัด, 2554), 140. 

 
จาก (ภาพท่ี 59) จะเห็นได้ว่าวิศุทธิ์เน้นรูปแบบการวาดส่วนมากด้วยลายเส้นคมชัดและมี

ฝีแปรงท่ีหนักแน่นสร้างฟอร์มและรูปทรงของตัวละครและฉากหลังอย่างเรียบง่ายเป็นหลัก อาทิ ฉาก
ในป่าท่ีคุณปู่ต้นไม้อาศัยอยู่มีการออกแบบและวาดตัวละคร (แม่มดชิงช้า) ด้วยฝีแปรงท่ีหนักแน่นและ
มีความสมจริงของร่างกายตามหลักกายวิภาคของมนุษย์ท่ีถูกต้อง คือ มีการแสดงสัดส่วนของหัวและ
ใบหน้าของแม่มดชิงช้าท่ีแสดงรายละเอียดของผม ตา จมูก ปากและคางตามลักษณะทางกายภาพของ
ร่างกายมนุษย์ได้ต้องครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่วนฉากหลังและสภาพแวดล้อมก็มีการใช้ลายเส้นและฝี
แปรงท่ีคมชัดและหนักแน่นสร้างเป็นฟอร์มและรูปทรงของวัตถุ ส่ิงของและสถานท่ีด้วยเช่นกัน ดังจะ
เห็นได้จากฉากในป่าท่ีคุณปู่ต้นไม่อาศัยอยู่ มีการวาดล าต้นของคุณปู่ต้นไม้และต้นไม้ต้นอื่น ๆ ท่ีอยู่ใน
ป่าด้วยฝีแปรงคมชัดท่ีลดทอนรายละเอียดของลายเส้นลงเหลือแต่ลายเส้นท่ีเรียบง่ายและมีการระบาย
น้ าหนัก-แสงเงาของต้นไม้ไว้อย่างชัดเจน รวมถึงมีการก าหนดระยะใกล้-ไกลของภาพด้วยขนาดของ
วัตถุท่ีท าให้ภาพดูสมจริงยิ่งขึ้นด้วย  
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บทท่ี 8 ฟ้าผ่า 

 
 

ภาพท่ี 60 ลักษณะของคาแร็คเตอร์และสภาพแวดล้อมในบทท่ี 8 ของวิศุทธิ์ พรนิมิตร 
ที่มา: วิศุทธ์ิ พรนิมิตร, ชิงช้า 1, คร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ากัด, 2554), 179. 
ที่มา: วิศุทธ์ิ พรนิมิตร, ชิงช้า 1, คร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ากัด, 2554), 164. 

 
ในบทนี้รูปแบบการวาดตัวละครและฉากหลังของวิศุทธิ์ส่วนมากจะเน้นการใช้ลายเส้น

คมชัดท่ีไม่มีรายละเอียดภายในของรูปทรงแต่ให้รายละเอียดลายเส้นรอบรูปของรูปทรงตัวละครและ
ฉากหลังท่ีมีความเรียบง่ายและสมจริงเป็นหลัก ดังจะเห็นได้จาก (ภาพท่ี 60) ฉากภายในห้องเก็บของ
ท่ีบ้านชิงช้า มีการออกแบบคาแร็คเตอร์ของตัวละคร (ชิงช้า) ท่ีดูเหมือนจริงต้ังแต่สัดส่วนโครงสร้าง
ของร่างกาย ล าตัว แขน ขา เท้า มือ และใบหน้าท่ีแสดงรายละเอียดของผม ค้ิว ตา จมูกปากหรือ
เครื่องแต่งกายล้วนเกิดจากการผสานกันของลายเส้นท่ีมีความสมจริงและคมชัด เป็นต้น ส่วนการ
ออกแบบและวาดฉากหลังของวิศุทธิ์ทั้งหมดก็จะเน้นใช้รูปแบบของลายเส้นท่ีเรียบง่ายวาดวัตถุ ส่ิงของ 
และฉากหลัง คือ มีการวาดและออกแบบข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ ภายในห้องเก็บของ เช่น จอคอมพิ
เตอร์ คีย์บอร์ด โคมไฟ เก้าอี้ รถของเล่น สายไฟ ล้อจักรยาน ตู้เก็บของ ด้วยลายเส้นท่ีไม่ซับซ้อนและ
มีความเรียบง่ายของรูปทรง เป็นต้น และนอกจากนี้ยังมีการใช้เส้นน าสายตาก าหนดการมองเห็นท่ี
เหมือนจริงตามหลักทัศนียภาพท่ีมีระยะชัดลึกของฉากและสถานท่ีด้วย เช่น ก าหนดมุมมองการ
มองเห็นท่ีกว้างและใช้เส้นน าสายตาแนวเฉียงของตู้เก็บของด้านซ้ายและด้านขวาท่ีต้ังฉากกับประตู
ห้องท่ีชิงช้ายืนอยู่เป็นตัวสร้างความลึกและระยะใกล้ไกล รวมถึงมีการก าหนดขนาดของวัตถุและ
ส่ิงของภายในฉากให้มีระยะหน้า กลาง หลัง ท่ีสมจริงด้วยเช่นกัน  
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บทท่ี 9 คุณอนาคต 
การวาดของวิศุทธิ์ในบทนี้จะเน้นใช้ลายเส้นคมชัดวาดรูปทรงของตัวละครและฉากหลัง

ในลักษณะเรียบง่ายและสมจริงในแง่ของการวาดตัวละครและฉากหลัง ดังท่ีเห็นใน (ภาพท่ี 61) ฉาก
ห้องใต้ดินท่ีบ้านชิงช้า มีการออกแบบและวาดตัวละครด้วยลายเส้นคมชัดท่ีแสดงรายละเอียดส่วนหัว
และร่างกายตามหลักกายวิภาคอย่างสมจริง เช่น ใบหน้าของตัวละคร (ป๊ะปะกับชิงช้า) มีการวาด
รายละเอียดของผม ค้ิว ตา หู จมูก ปาก คางและหนวดไว้ได้อย่างสมจริงและมีลายเส้นท่ีชัดเจนรวมถึง
มีการสร้างสัดส่วนโครงสร้างของร่างกาย อาทิ แขน และล าตัวช่วงบนของตัวละครก็ถูกวาดให้มีความ
เหมือนจริงคล้ายคลึงกับภาพต้นแบบด้วยเช่นกัน ในส่วนของการวาดฉากหลังและสภาพแวดล้อมก็มี
การใช้เส้นน าสายตาวาดฉากหลังให้มีความสมจริงด้วย เช่น มุมมองของฉากในห้องใต้ดินมีระดับ
มุมมองท่ีเหมือนจริงเหมือนมองจากท่ีต่ าขึ้นท่ีสูงอย่างสมจริงอีกท้ังยังมีการใช้เส้นน าสายตาสร้างความ
ลึกให้กับฉากหลังด้วยคือ ใช้เส้นของพื้นห้องใต้ดินลากท ามุมต้ังฉากกับผนังด้านซ้ายและบันไดข้างหลัง
เพื่อก าหนดระยะความลึกของฉากท าให้ภาพมีมิติท่ีชัดเจนและสมจริง รวมถึงมีการลงสีเข้ม-อ่อน
ก าหนดพื้นผิวของวัตถุและส่ิงของภายในฉากด้วย 

 
 

ภาพท่ี 61 ลักษณะของคาแร็คเตอร์และสภาพแวดล้อมในบทท่ี 9 ของวิศุทธิ์ พรนิมิตร 
ที่มา: วิศุทธ์ิ พรนิมิตร, ชิงช้า 1, คร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ากัด, 2554), 191-193. 
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บทท่ี 10 มือ 

 
 

ภาพท่ี 62 ลักษณะของคาแร็คเตอร์และสภาพแวดล้อมในบทท่ี 10 ของวิศุทธิ์ พรนิมิตร 
ที่มา: วิศุทธ์ิ พรนิมิตร, ชิงช้า 1, คร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ากัด, 2554), 208. 
ที่มา: วิศุทธ์ิ พรนิมิตร, ชิงช้า 1, คร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ากัด, 2554), 217. 

 
การวาดของวิศุทธิ์ในบทนี้ส่วนมากจะเน้นใช้ลายเส้นคมชัดวาดรูปทรงของตัวละครและ

ฉากหลังในลักษณะเรียบง่ายและสมจริงในแง่ของการวาดตัวละครและฉากหลัง ดังท่ีเห็นใน (ภาพท่ี 
62)  ฉากภายในบ้านชิงช้า มีการออกแบบและวาดตัวละครด้วยลายเส้นคมชัดท่ีแสดงรายละเอียดส่วน
หัวและร่างกายตามหลักกายวิภาคอย่างสมจริง เช่น ใบหน้าและร่างกายของตัวละคร (ชิงช้ากับแพ) มี
การวาดรายละเอียดของผม ค้ิว ตา จมูก ปากและคางไว้ได้อย่างสมจริงและมีลายเส้นท่ีชัดเจนรวมถึง
มีการสร้างสัดส่วนโครงสร้างของร่างกายชายและหญิง อาทิ แขน ขา ล าตัวของผู้ชายและผู้หญิงก็ถูก
วาดให้มีความเหมือนจริงคล้ายคลึงกับภาพต้นแบบด้วยเช่นกัน ในส่วนของการวาดฉากหลังและ
สภาพแวดล้อมก็มีการใช้เส้นน าสายตาวาดฉากหลังให้มีความสมจริงด้วย เช่น มีการใช้มุมมองระดับ
สายตาภายในฉากท่ีสมจริงและใช้เส้นน าสายตาสร้างความลึกให้กับฉากหลังด้วยคือ ใช้เส้นของพื้น
ห้องใต้ดินลากท ามุมต้ังฉากกับผนังด้านซ้ายและด้านขวาเพื่อก าหนดระยะความลึกของฉากท าให้ภาพ
มีมิติท่ีชัดเจนและสมจริง รวมถึงมีการลงสีเข้ม-อ่อนก าหนดพื้นผิวของวัตถุและส่ิงของภายในฉากด้วย 
 
บทท่ี 11 ป้าลูกโป่ง 

รูปแบบการวาดของวิศุทธิ์ในบทนี้ส่วนมากจะเน้นใช้ลายเส้นคมชัดวาดรูปทรงของตัว
ละครและฉากหลังอย่างเรียบง่ายและสมจริงในแง่ของการวาดตัวละครและฉากหลัง เช่น ฉากภายใน
ห้องนอนของชิงช้า มีการออกแบบและวาดตัวละครด้วยลายเส้นคมชัดท่ีแสดงรายละเอียดส่วนหัวและ
ร่างกายตามหลักกายวิภาคอย่างสมจริง เช่น ใบหน้าและร่างกายของตัวละคร (ชิงช้า) มีการวาด
รายละเอียดของผม ค้ิว ตา และปากไว้ได้อย่างสมจริงและมีลายเส้นท่ีชัดเจนรวมถึงมีการสร้างสัดส่วน
โครงสร้างของร่างกาย อาทิ แขน ขา ล าตัว และเท้าก็ถูกวาดให้มีความเหมือนจริงคล้ายคลึงกับภาพ
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ต้นแบบด้วยเช่นกัน ในส่วนของการวาดฉากหลังและสภาพแวดล้อมก็มีการใช้เส้นน าสายตาวาดฉาก
หลังให้มีความสมจริงด้วย เช่น มีการใช้มุมมองเหมือนมองลงมาจากท่ีสูงและใช้เส้นน าสายตาสร้าง
ความลึกให้กับฉากหลังคือ ใช้เส้นของพื้นห้องใต้ดินลากท ามุมต้ังฉากกับผนังด้านซ้ายและด้านขวาเพื่อ
ก าหนดมุมมองและระยะความลึกของฉากท าให้ภาพมีมิติท่ีชัดเจนและสมจริงยิ่งขึ้น ดังท่ีเห็นใน (ภาพ
ท่ี 63) 

 
 

ภาพท่ี 63 ลักษณะของคาแร็คเตอร์และสภาพแวดล้อมในบทท่ี 11 ของวิศุทธิ์ พรนิมิตร 
ที่มา: วิศุทธ์ิ พรนิมิตร, ชิงช้า 1, คร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ากัด, 2554), 243. 

 
 
บทท่ี 12 วันอาทิตย์ 

 
 

ภาพท่ี 64 ลักษณะของคาแร็คเตอร์และสภาพแวดล้อมในบทท่ี 12 ของวิศุทธิ์ พรนิมิตร 
ที่มา: วิศุทธ์ิ พรนิมิตร, ชิงช้า 1, คร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ากัด, 2554), 263. 
ที่มา: วิศุทธ์ิ พรนิมิตร, ชิงช้า 1, คร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ากัด, 2554), 266. 
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รูปแบบการวาดของวิศุทธิ์ในบทนี้ส่วนมากจะเน้นใช้ลายเส้นคมชัดวาดรูปทรงของตัว
ละครและฉากหลังอย่างเรียบง่ายและสมจริงในแง่ของการวาดตัวละครและฉากหลัง ดังจะเห็นใน 
(ภาพท่ี 64 หน้า 135) ฉากทะเลข้างบ้านของชิงช้า มีการออกแบบและวาดตัวละครด้วยลายเส้นคมชัด
ท่ีแสดงรายละเอียดส่วนหัวและร่างกายตามหลักกายวิภาคอย่างสมจริง เช่น ใบหน้าและร่างกายของ
ตัวละคร (ชิงช้า) มีการวาดรายละเอียดของผม ค้ิว ตา จมูก และปากไว้ได้อย่างสมจริงและมีลายเส้นท่ี
ชัดเจน รวมถึงมีการสร้างสัดส่วนโครงสร้างของร่างกาย อาทิ แขน ขา ล าตัว เท้า และเครื่องแต่งกาย
จ าพวกเส้ือ กางเกงและนาฬิกาก็ถูกวาดให้มีความเหมือนจริงคล้ายคลึงกับภาพต้นแบบและลักษณะ
ของการใช้งานด้วยเช่นกัน ในส่วนของการวาดฉากหลังและสภาพแวดล้อม (ทะเล) มีการใช้เส้นระดับ
สายตาวาดฉากหลังให้มีความสมจริงด้วย เช่น มีการใช้เส้นขอบของน้ าทะเลเป็นตัวก าหนดระยะของ
พื้นดินและน้ าทะเลท าให้ภาพมีความสมจริงและมีมิติยิ่งขึ้นรวมถึงขนาดของตัวละครและวัตถุภายใน
ฉาก อาทิ โขดหินและต้นไม้ด้วยเช่นกัน  
 
บทท่ี 13 ไม่มีเมล็ด 

 
 

ภาพท่ี 65 ลักษณะของคาแร็คเตอร์และสภาพแวดล้อมในบทท่ี 13 ของวิศุทธิ์ พรนิมิตร 
ที่มา: วิศุทธ์ิ พรนิมิตร, ชิงช้า 1, คร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ากัด, 2554), 289. 

 
รูปแบบการวาดของวิศุทธิ์ในบทนี้ส่วนมากจะเน้นใช้ลายเส้นคมชัดวาดรูปทรงของตัว

ละครและฉากหลังในลักษณะเรียบง่ายและสมจริงในแง่ของการวาดตัวละครและฉากหลัง ดังท่ีเห็นใน 
(ภาพท่ี 65) ฉากห้องใต้ดินท่ีบ้านชิงช้า มีการออกแบบและวาดตัวละครด้วยลายเส้นคมชัดท่ีแสดง
รายละเอียดส่วนหัวและร่างกายตามหลักกายวิภาคอย่างสมจริง เช่น ใบหน้าและร่างกายของตัวละคร 
(ชิงช้า) มีการวาดรายละเอียดของผม ค้ิว ตา หู จมูก และปาก ไว้ได้อย่างสมจริงและมีลายเส้นท่ี
ชัดเจนรวมถึงมีการสร้างสัดส่วนโครงสร้างของร่างกาย อาทิ คอ แขน ขา ล าตัว มือ เท้าและเส้ือผ้า
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เครื่องแต่งกายก็ถูกวาดและออกแบบให้มีความเหมือนจริงคล้ายคลึงกับภาพต้นแบบและลักษณะการ
ใช้งานด้วยเช่นกัน ในส่วนของการวาดฉากหลังและสภาพแวดล้อมก็มีการใช้เส้นน าสายตาวาดฉาก
หลังให้มีความสมจริงด้วย เช่น มุมมองของฉากในห้องใต้ดินมีระดับมุมมองท่ีเหมือนจริงในลักษณะ
เหมือนมองลงมาจากท่ีสูงได้อย่างสมจริง อีกท้ังยังมีการใช้เส้นน าสายตาสร้างความลึกให้กับฉากหลัง
คือ ใช้เส้นของพื้นห้องใต้ดินลากท ามุมต้ังฉากกับผนังด้านซ้ายและด้านหลังเพื่อก าหนดระยะความลึก
ของฉากท าให้ภาพมีมิติท่ีชัดเจนและสมจริง รวมถึงมีการลงสีเข้ม-อ่อนก าหนดพื้นผิวของวัตถุและ
ส่ิงของภายในฉากด้วย 
 
บทท่ี 14 ลืม 

 
 

ภาพท่ี 66 ลักษณะของคาแร็คเตอร์และสภาพแวดล้อมในบทท่ี 14 ของวิศุทธิ์ พรนิมิตร 
ที่มา: วิศุทธ์ิ พรนิมิตร, ชิงช้า 1, คร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ากัด, 2554), 298. 

 
การวาดของวิศุทธิ์ในบทนี้ส่วนมากจะเน้นใช้ลายเส้นคมชัดวาดรูปทรงของตัวละครและ

ฉากหลังในลักษณะเรียบง่ายและสมจริงในแง่ของการวาดตัวละครและฉากหลัง จากตัวอย่าง (ภาพท่ี 
66) ฉากบริเวณหน้าบ้านของชิงช้า มีการออกแบบและวาดตัวละครด้วยลายเส้นคมชัดท่ีแสดง
รายละเอียดส่วนหัวและร่างกายตามหลักกายวิภาคอย่างสมจริง เช่น ใบหน้าและร่างกายของตัวละคร 
(ชิงช้ากับแพ) มีการวาดรายละเอียดของผม ค้ิว ตา จมูก ปากและคางไว้ได้อย่างสมจริงและมีลายเส้น
ท่ีชัดเจน รวมถึงมีการสร้างสัดส่วนโครงสร้างของร่างกายชายและหญิง อาทิ แขน ขา ล าตัว นิ้วมือของ
ผู้ชายและผู้หญิงก็ถูกวาดให้มีความเหมือนจริงคล้ายคลึงกับภาพต้นแบบด้วยเช่นกัน ในส่วนของการ
วาดฉากหลังและสภาพแวดล้อมก็มีการใช้เส้นน าสายตาวาดฉากหลังใหม้ีความสมจริงด้วย เช่น มีการ
ใช้มุมมองท่ีสมจริงในลักษณะเหมือนมองลงมาจากท่ีสูงฉากและใช้เส้นน าสายตาสร้างความลึกให้กับ
ฉากหลังคือ ใช้ขนาดของวัตถุและเส้นของแนวก าแพงด้านขวาลากท ามุมต้ังฉากกับพื้นดินด้านหลังเป็น
ตัวก าหนดระยะความลึกของฉากท าให้ภาพมีมิติท่ีชัดเจนและสมจริงขึ้น รวมถึงวัตถุและส่ิงของภายใน
ฉากก็มีการวาดและลงสีเข้ม-อ่อนสร้างพื้นผิวให้กับวัตถุและส่ิงของภายในฉากท่ีเหมือนจริงด้วย ดังจะ
เห็นได้จาก รถยนต์ ต้นไม้ และก าแพงบ้าน เป็นต้น  
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บทท่ี 15 เผ่ือไว้ 
การวาดของวิศุทธิ์ในบทนี้ส่วนมากจะเน้นใช้ลายเส้นคมชัดวาดรูปทรงของตัวละครและ

ฉากหลังในลักษณะเรียบง่ายและสมจริงในแง่ของการวาดตัวละครและฉากหลัง เช่น ฉากภายในห้อง
ใต้ดินของชิงช้าท่ีข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ ถูกท าลาย มีการออกแบบและวาดตัวละครด้วยลายเส้น
คมชัดท่ีแสดงรายละเอียดส่วนหัวและร่างกายตามหลักกายวิภาคอย่างสมจริง เช่น ใบหน้าและร่างกาย
ของตัวละคร (ชิงช้ากับแพ) มีการวาดรายละเอียดของผม ค้ิว ตา จมูก ปากและคางไว้ได้อย่างสมจริง
และมีลายเส้นท่ีชัดเจน รวมถึงมีการสร้างสัดส่วนโครงสร้างของร่างกายชายและหญิง อาทิ แขน ขา 
ล าตัว มือ เท้าและเครื่องแต่งกายของผู้ชายและผู้หญิงก็ถูกวาดให้มีความเหมือนจริงคล้ายคลึงกับภาพ
ต้นแบบและลักษณะการใช้งานด้วยเช่นกัน ในส่วนของการวาดฉากหลังและสภาพแวดล้อมก็มีการใช้
เส้นน าสายตาวาดฉากหลังให้มีความสมจริงด้วย เช่น มีการใช้มุมมองท่ีสมจริงในลักษณะเหมือนมอง
จากท่ีต่ าขึ้นท่ีสูงและใช้เส้นน าสายตาสร้างความลึกให้กับฉากหลัง คือใช้ขนาดของวัตถุและเส้นของ
แนวก าแพงด้านซ้ายและขวาลากท ามุมต้ังฉากกับบันไดท่ีอยู่ด้านหลังเป็นตัวก าหนดระยะความลึกของ
ฉากท าให้ภาพมีมิติท่ีชัดเจนและสมจริงขึ้น รวมถึงลักษณะของวัตถุและส่ิงของเครื่องใช้ต่าง ๆ ภายใน
ฉากก็ถูกวาดให้มีความสมจริงตามขนาดและสถานการณ์ไว้อย่างสมบูรณ์ จากตัวอย่าง (ภาพท่ี 67) 

 
 

ภาพท่ี 67 ลักษณะของคาแร็คเตอร์และสภาพแวดล้อมในบทท่ี 15 ของวิศุทธิ์ พรนิมิตร 
ที่มา: วิศุทธ์ิ พรนิมิตร, ชิงช้า 1, คร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ากัด, 2554), 331. 

 
บทท่ี 16 ฮาร์ท 

รูปแบบการวาดของวิศุทธิ์ท่ีเห็นชัดในบทนี้ส่วนมากจะเน้นการน าเสนอคาแร็คเตอร์และ

สภาพแวดล้อมในลักษณะของการใช้ลายเส้นท่ีไม่ซับซ้อนประสานกันสร้างเป็นรูปทรงของตัวละคร

และฉากหลังขึ้นมาอย่างเรียบง่าย โดยไม่เน้นรายละเอียดภายในของรูปทรงแต่จะเน้นความเหมือนจริง
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ของรูปทรงภายนอกด้วยการออกแบบท่ีสมจริงเป็นหลัก เช่น ฉากภายในโลกของมนุษย์ต่างดาวลุง

บุหรี่มีการวาดและออกแบบตัวละคร )เพื่อนของมนุษย์ต่างดาวลุงบุหรี่ (  ด้วยการใช้ลายเส้นคมชัดสร้าง

มิติให้กับรูปทรงอย่างเรียบง่ายท่ีไม่มีความซับซ้อนใด ๆ ของรูปทรงวาดออกมาเป็นคาแร็คเตอรข์องตัว

ละครท่ีเลียนแบบโครงสร้างร่ายกายของมนุษย์ได้อย่างสมจริง คือมีรายละเอียดส่วนหัวและใบหน้าท่ีมี

ตา หู ปากไว้อย่างชัดเจน ตลอดจนสัดส่วนของร่างกาย เช่น ล าตัว แขน ขา นิ้วมือ เท้าและเครื่องแต่ง

กายจ าพวกเส้ือผ้าหรือนาฬิกาก็มีการวาดไว้อย่างถูกต้องและเหมือนจริงตามสัดส่วนของตัวละคร 

รวมถึงการสร้างฉากหลังและสภาพแวดล้อมก็มีการออกแบบและวาดไว้อย่างสมจริงด้วยเช่นกัน มีการ

จัดองค์ประกอบของภาพและก าหนดขนาด ระยะความลึกของวัตถุ ส่ิงของ เช่น บ้านของมนุษย์ต่าง

ดาวลุงบุหรี่และส่ิงก่อสร้างอื่น ๆ บริเวณบ้านของมนุษย์ต่างดาวลุงบุหรี่ถูกสร้างตามหลักความเป็นจริง

ได้อยา่งสมบูรณ์ ดังจะเห็นได้จาก (ภาพท่ี 68) 

 

 
ภาพท่ี 68 ลักษณะของคาแร็คเตอร์และสภาพแวดล้อมในบทท่ี 16 ของวิศุทธิ์ พรนิมิตร 

ที่มา: วิศุทธ์ิ พรนิมิตร, ชิงช้า 1, คร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ากัด, 2554), 353. 
ที่มา: วิศุทธ์ิ พรนิมิตร, ชิงช้า 1, คร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ากัด, 2554), 339. 
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บทท่ี 17 บทส่งท้าย 

 
 

ภาพท่ี 69 ลักษณะของคาแร็คเตอร์และสภาพแวดล้อมในบทท่ี 17 ของวิศุทธิ์ พรนิมิตร 
ที่มา: วิศุทธ์ิ พรนิมิตร, ชิงช้า 1, คร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ากัด, 2554), 359. 

 
วิธีการวาดของวิศุทธิ์ในบทนี้จะเน้นการใช้ลายเส้นท่ีเรียบง่ายวาดตัวละครและฉากหลัง

ด้วยการใช้เส้นสร้างมิติและน้ าหนัก-แสงเงาภายในภาพวาดไว้อย่างสมจริง ดังตัวอย่าง (ภาพท่ี 69) 
ฉากบริเวณหน้าบ้านของชิงช้า มีการวาดคาแร็คเตอร์ของตัวละคร (ชิงช้ากับลูกแมว) ไว้อย่างสมบูรณ์
ด้วยลายเส้นง่าย ๆ ท่ีไม่มีความซับซ้อนใด ๆ ของลายเส้นและรูปทรง ไม่ว่าจะเป็นสัดส่วนของใบหน้าท่ี
มีผม ค้ิว ตา จมูก ปาก และคางของชิงช้าหรือสัดส่วนหัวท่ีมีหู ตา จมูก ปาก และหนวดของลูกแมวท่ีมี
การออกแบบรูปทรงด้วยลายเส้นท่ีไม่เน้นรายละเอียดภายในของรูปทรงอย่างเรียบง่ายแต่มีลักษณะ
สมจริง รวมถึงสัดส่วนร่างกายของชิงช้าและลูกแมว อาทิ ล าคอ หัวไหล่ ล าตัว แขน ขา มือ นิ้วมือ เท้า
และเส้ือชุดกระโปรงของชิงช้าหรือล าตัว เท้าท้ัง 4  ข้าง และหางของลูกแมวก็ถูกออกแบบไว้อย่าง
ถูกต้องและสมจริงตามหลักกายวิภาคของโครงสร้างมนุษย์และสัตว์ด้วยเช่นกัน ส่วนฉากหลังและ
สภาพแวดล้อมก็มีลักษณะวิธีการวาดท่ีคล้ายคลึงกับการวาดตัวละครและเพิ่มการใช้เส้นน าสายตาเข้า
มาสร้างมิติ ระยะชัดลึกให้กับฉากหลัง คือ ใช้ลายเส้นวาดเป็นรูปทรงและพื้นผิวของวัตถุ ส่ิงของและ
สถานท่ีอย่างเรียบง่ายและเหมือนจริง ดังเห็นได้จากก าแพงบ้านและประตูกระจกท่ีบ้านของชิงช้า เป็น
ต้น หรือใช้เส้นแนวก าแพงท้ังสองฝ่ังของบ้านชิงช้าลากมาต้ังฉากกับประตูกระจกท่ีอยู่ตรงกลาง
ด้านหลังเพื่อก าหนดมิติภายในภาพให้มีความสมจริงขึ้น 

 
จะเห็นได้ว่า วิธีการวาดการ์ตูนด้วยลายเส้นเรียบง่ายท่ีไม่เน้นรายละเอียดภายในของ

รูปทรงคือเทคนิคการวาดท่ีโดดเด่นท่ีสุดในงานของวิศุทธิ์ พรนิมิตร ดังนั้นแนวทางวิธีการวาดของเขา
จึงให้ความส าคัญไปท่ีการวาดรูปทรงของตัวละครและฉากหลังเป็นหลักในแง่ของการใช้ลายเส้นสร้าง
รูปทรงท่ีเน้นความเหมือนจริงของรูปทรงในลักษณะเรียบง่ายท่ีไม่มีความซับซ้อนใด ๆ ของรูปทรงท้ัง
โครงสร้างภายในและภายนอก ดังจะเห็นได้จากการ์ตูนบทท่ี 1 ไปจนถึงบทท่ี 17 ของเขาจะมีวิธีการ
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วาดในแบบเดียวกันท้ังหมด ซึ่งวิธีการวาดแบบนี้จะท าให้ตัวการ์ตูนของเขามีความน่ารัก เข้าถึงผู้อ่าน
ได้ง่าย และผู้อ่านเองก็สามารถรับรู้ถึงอารมณ์ ความรู้สึกของตัวละครได้ง่ายข้ึนด้วยเช่นกัน  

 
2.2 การเช่ือมต่อช่องสู่ช่องในการ์ตูน 

ลักษณะกลวิธีการน าเสนอท่ีวิศุทธิ์ พรนิมิตร ใช้ในการเช่ือมโยงการเล่าเรื่อง ชิงช้า 1 คือ 
การดึงผู้อ่านให้เข้ามาอยู่ในโลกของจินตนาการและสัมผัสประสบการณ์การรับรู้ท่ีหลากหลาย ใน
ลักษณะของการ์ตูนช่องท่ีเป็นไปตามรูปแบบของการเช่ือมต่อช่องสู่ช่องในการ์ตูนจ านวน 6 รูปแบบ 
โดยสามารถจ าแนกเนื้อหาท่ีมีความสอดคล้องกับการเช่ือมต่อในการ์ตูนได้ดังต่อนี้ 

 
ตาราง 3 ตารางสรุปการนับจ านวนการเปล่ียนช่องในการ์ตูนของวิศุทธิ์ พรนิมิตร 

การเช่ือมต่อ
ช่องในการ์ตูน 

ช่วงเวลาสู่
ช่วงเวลา 

แอ็คช่ันสู่
แอ็คช่ัน 

ตัวกระท าสู่
ตัวกระท า 

ฉากสู่
ฉาก 

แง่มุมสู่
แง่มุม 

ไม่ปรากฏ
ความสัมพันธ์ 

บทท่ี 1  59 ครั้ง 12 ครั้ง 4 ครั้ง  0 ครั้ง 23 ครั้ง 0 ครั้ง 
บทท่ี 2 66 ครั้ง 14 ครั้ง 3 ครั้ง 1 ครั้ง 9 ครั้ง 0 ครั้ง 
บทท่ี 3  51 ครั้ง 11 ครั้ง 0 ครั้ง 0 ครั้ง 4 ครั้ง 0 ครั้ง 
บทท่ี 4  62 ครั้ง 22 ครั้ง 0 ครั้ง 3 ครั้ง 13 ครั้ง 0 ครั้ง 
บทท่ี 5 69 ครั้ง 3 ครั้ง 3 ครั้ง 6 ครั้ง 14 ครั้ง 0 ครั้ง 
บทท่ี 6 73 ครั้ง 23 ครั้ง 0 ครั้ง 0 ครั้ง 15 ครั้ง 0 ครั้ง 
บทท่ี 7 90 ครั้ง 6 ครั้ง 0 ครั้ง 1 ครั้ง 8 ครั้ง 0 ครั้ง 
บทท่ี 8 60 ครั้ง 2 ครั้ง 12 ครั้ง 0 ครั้ง 7 ครั้ง 0 ครั้ง 
บทท่ี 9 70 ครั้ง 13 ครั้ง 0 ครั้ง 0 ครั้ง 12 ครั้ง 0 ครั้ง 
บทท่ี 10 79 ครั้ง 2 ครั้ง 6 ครั้ง 0 ครั้ง 4 ครั้ง 0 ครั้ง 
บทท่ี 11 82 ครั้ง 6 ครั้ง 4 ครั้ง 1 ครั้ง 3 ครั้ง 0 ครั้ง 
บทท่ี 12 49 ครั้ง 15 ครั้ง 4 ครั้ง 0 ครั้ง 3 ครั้ง 0 ครั้ง 
บทท่ี 13 60 ครั้ง 2 ครั้ง 4 ครั้ง 1 ครั้ง 14 ครั้ง 0 ครั้ง 
บทท่ี 14 73 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง 1 ครั้ง 17 ครั้ง 0 ครั้ง 
บทท่ี 15 63 ครั้ง 12 ครั้ง 0 ครั้ง 0 ครั้ง 12 ครั้ง 0 ครั้ง 
บทท่ี 16 62 ครั้ง 3 ครั้ง 2 ครั้ง 1 ครั้ง 22 ครั้ง 0 ครั้ง 
บทท่ี 17 17 ครั้ง 1 ครั้ง 0 ครั้ง 0 ครั้ง 2 ครั้ง 0 ครั้ง 
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และจากการการนับจ านวนการเช่ือมต่อช่องของวิศุทธิ์ พรนิมิตร สามารถน ามาอธิบาย
รูปแบบของการเล่าเรื่องภายในการ์ตูนเรื่องชิงช้า 1 ได้ดังนี้ 

 
บทท่ี 1 ตา 

ในบทนี้วิศุทธิ์จะเน้นการเล่าเรื่องด้วยการเปล่ียนช่องแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาและแง่มุมสู่
แง่มุมเป็นหลักมากกว่าการเปล่ียนช่องแบบตัวกระท าสู่ตัวกระท าและแอ็คช่ันสู่แอ็คช่ัน (ดังตารางท่ี 3 
หน้า 141) โดยเล่าเรื่องในลักษณะท่ีให้ผู้อ่านค่อย ๆ รับรู้และสัมผัสแง่มุมทางอารมณ์ ความรู้สึกท่ี
หลากหลายของตัวละครภายในฉาก เช่น เนื้อเรื่องในบทนี้จะเล่าถึงการพูดคุยกันระหว่างชิงช้ากับแพ
เกี่ยวกับเรื่องการกลัวเหตุการณ์ในอดีตและเหตุการณ์ในอนาคตของท้ังคู่ขณะโดยสารอยู่บนเครื่องบิน 
โดยให้ตัวละคร (ชิงช้าและแพ) เป็นผู้พาเราสัมผัสเรื่องราวและอารมณ์ ความรู้สึกท่ีหลากหลายของตัว
ละครในฉากด้วยการเปล่ียนช่องแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาและแง่มุมสู่แง่มุมท่ีเน้นให้ผู้อ่านสัมผัสแง่มุม
อามรมณ์และความรู้สึกของตัวละครไปอย่างช้า ๆ พร้อมกับการรับรู้ทางอารมณ์และความรู้สึกท่ี
หลากหลายของตัวละครด้วยการเปล่ียนช่องแบบตัวกระท าสู่ตัวกระท า ดังตัวอย่าง (ภาพท่ี 70) มีการ
เปล่ียนช่องแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาท่ีอธิบายภาพของเหตุการณ์ตอนชิงช้าและแพนั่งโดยสารอยู่บน
เครื่องบิน จากภาพท่ีหนึ่งเป็นช่วงเวลาของเหตุการณ์ขณะท่ีชิงช้าก าลังเล่าเรื่องความกลัวของตนเองให้
แพฟังด้วยสีหน้าและท่าทางจริงจัง ต่อเนื่องมายังภาพท่ีสองเป็นช่วงเวลาของเหตุการณ์ตอนชิงช้า
ยังคงเล่าเรื่องความกลัวของตนเองให้แพฟังด้วยสีหน้าและท่าทางอย่างจริงจังเช่นเดิม 

 
 

ภาพท่ี 70 รูปแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาในบทท่ี 1 ของวิศุทธิ์ พรนิมิตร 
ที่มา: วิศุทธ์ิ พรนิมิตร, ชิงช้า 1, คร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ากัด, 2554), 10. 

 
ตัวอย่าง (ภาพท่ี 71 หน้า 143) มีการเปล่ียนช่องแบบตัวกระท าสู่ตัวกระท าท่ีอธิบายภาพเหตุการณ์
ระหว่างท่ีแพและผู้หญิงท่ีตนเองแอบชอบอยู่ในลิฟต์ด้วยกัน จากตัวกระท าท่ีหนึ่งคือ แพและผู้หญิงท่ี
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ตนเองชอบโดยสารอยู่ในลิฟต์ด้วยกันต่อเนื่องมายังตัวกระท าท่ีสองคือ เกิดเสียงกึง!! ดังขึ้นแทรก
บรรยากาศภายในลิฟต์ท่ีท้ังสองคนก าลังโดยสาร และตัวอย่าง (ภาพท่ี 71) มีการเปล่ียนช่องแบบ
แง่มุมสู่แง่มุมท่ีอธิบายแง่มุม บรรยากาศของเครื่องบินขณะก าลังเคล่ือนท่ีและภาพบรรยากาศภายใน
ห้องโดยสารบนเครื่องบิน  จากภาพท่ีหนึ่งเป็นแง่มุมของล้อเครื่องบินท่ีก าลังเคล่ือนท่ีต่อเนื่องมายัง
ภาพท่ีสองเป็นแง่มุมบรรยากาศของเครื่องบินท้ังล าท่ีก าลังจะทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าและต่อเนื่องไปยัง
ภาพท่ีสามเป็นบรรยากาศ แง่มุมภายในห้องโดยสารบนเครื่องบิน 

 
ภาพท่ี 71 รูปแบบตัวกระท าสู่ตัวกระท า และรูปแบบแง่มุมสู่แง่มุมในบทท่ี 1 

ของวิศุทธิ์ พรนิมิตร 
ที่มา: วิศุทธ์ิ พรนิมิตร, ชิงช้า 1, คร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ากัด, 2554), 22. 
ที่มา: วิศุทธ์ิ พรนิมิตร, ชิงช้า 1, คร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ากัด, 2554), 6. 

 
บทท่ี 2 บ่อน้ า 

การเล่าเรื่องของวิศุทธิ์ในบทนี้ส่วนมากจะเน้นไปท่ีการเช่ือมต่อช่องในการ์ตูนด้วยรูปแบบ
ช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาและแอ็คช่ันสู่แอ็คช่ันเป็นหลักมากกว่าการน าสายตาสู่แง่มุมสู่แง่มุม (ดังตารางท่ี 3 
หน้า 141) โดยจะเน้นเล่าเรื่องในแบบท่ีให้ผู้อ่านเข้าถึงความรู้สึกของตัวละครภายในฉากและ
เหตุการณ์ไปอย่างช้า ๆ และค่อย ๆ เพิ่มระดับอารมณ์ของผู้อ่านให้ชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยการกระท าของตัว
ละคร ภายในเรื่อง เช่น ในบทนี้จะเล่าถึงเรื่องราวมิตรภาพระหว่างชิงช้ากับบ่อน้ าไม่มีวันจางหายไป
จากใจของกันและกัน ด้วยการให้ตัวละคร (ชิงช้า) ค่อย ๆ เล่าอารมณ์ ความรู้สึกและการกระท าของ
ตนเองผ่านเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีมาจากการใช้ชีวิตผ่านการเช่ือมต่อช่องแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาท่ีเน้น
สัมผัสอารมณ์ในแบบช้าๆ ด้วยจ านวนช่องท่ีมาก และเพิ่มระดับของอารมณ์ท่ีมากขึ้นด้วยรูปแบบ
แอ็คช่ันสู่แอ็คช่ันและน าสายตาสู่มุมมองทางด้านอารมณ์ของตัวละครและบรรยากาศของสถานท่ีแบบ
แง่มุมสู่แง่มุม ดังตัวอย่าง (ภาพท่ี 72 หน้า 144) มีการเช่ือมต่อช่องแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาท่ีอธิบาย
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ภาพของเหตุการณ์ตอนก้อนหินของชิงช้าก าลังจะจมหายไปในบ่อน้ า จากภาพท่ีหนึ่งเป็นช่วงเวลาของ
เหตุการณ์ตอนก้อนหินของชิงช้าก าลังลอยอยู่เหนือผิวน้ า ต่อเนื่องมายังภาพท่ีสองเป็นช่วงเวลาของ
เหตุการณ์ตอนก้อนหินของชิงช้าเริ่มจมลงในบ่อน้ า และต่อเนื่องมายังภาพท่ีสามเป็นช่วงเวลาของ
เหตุการณ์ตอนก้อนหินของชิงช้าก าลังจะจมหายไปในบ่อน้ า  

 
ภาพท่ี 72 รูปแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาในบทท่ี 2 ของวิศุทธิ์ พรนิมิตร 

 ที่มา: วิศุทธ์ิ พรนิมิตร, ชิงช้า 1, คร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ากัด, 2554), 30. 

 
ดังตัวอย่าง (ภาพท่ี 73) มีการเช่ือมต่อช่องแบบแอ็คช่ันสู่แอ็คช่ันท่ีอธิบายภาพของเหตุการณ์ตอนชิงช้า
โยนก้อนหินลงบ่อน้ า จากภาพท่ีหนึ่งเป็นแอ็คช่ันเคล่ือนไหวตอนชิงช้าเตรียมตัวเหวี่ยงก้อนหินออกไป
ต่อเนื่องมายังภาพท่ีสองเป็นแอ็คช่ันเคล่ือนไหวตอนชิงช้าโยนก้อนหินลอยออกไปกลางอากาศ 
ต่อเนื่องมายังภาพท่ีสามเป็นแอ็คช่ันเคล่ือนไหวของก้อนหินตอนก าลังจะตกลงสู่ผิวน้ า 

 
 

ภาพท่ี 73 รูปแบบแอ็คช่ันสู่แอ็คช่ันในบทท่ี 2 ของวิศุทธิ์ พรนิมิตร 
ที่มา: วิศุทธ์ิ พรนิมิตร, ชิงช้า 1, คร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ากัด, 2554), 31. 

 
และตัวอย่าง (ภาพท่ี 74 หน้า 145) มีการเช่ือมต่อช่องแบบแง่มุมสู่แง่มุมท่ีอธิบายแง่มุม บรรยากาศ
ของช่วงเวลาฝนตก จากภาพท่ีหนึ่งเป็นแง่มุมของการก้าวเดินของชิงช้า ต่อเนื่องมายังภาพท่ีสองเป็น
แง่มุมของเหตุการณ์ตอนชิงช้าก าลังเดินกลางร่มอยู่ท่ามกลางสายฝนท่ีตกลงมาไม่ขาดสายต่อเนื่อง
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มายังภาพท่ีสามเป็นแง่มุมใบหน้าชิงช้าตอนเดินกลางร่มท่ามกลางสายฝนต่อเนื่องมายังภาพท่ีส่ีเป็น
แง่มุมแสดงอารมณ์และความคิดของชิงช้าท่ีมีต่อสถานท่ี 

 
 

ภาพท่ี 74 รูปแบบแง่มุมสู่แง่มุมในบทท่ี 2 ของวิศุทธิ์ พรนิมิตร 
ที่มา: วิศุทธ์ิ พรนิมิตร, ชิงช้า 1, คร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ากัด, 2554), 45. 
 

บทท่ี 3 แมว 
ในบทนี้ของวิศุทธิ์จะเน้นการเล่าเรื่องด้วยการใช้ฉากและสถานท่ีเดียวกันตลอดท้ังเรื่อง

คือ ไม่มีการเปล่ียนฉากสู่ฉากและตัวกระท าสู่ตัวกระท าเลย โดยจะเน้นรูปแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลามาก
ท่ีสุดและไม่เน้นรูปแบบแอคช่ันสู่แอ็คช่ันและแง่มุมสู่แง่มุม  (ดังตารางท่ี 3 หน้า 141) เมื่อมองจาก
ภาพรวมจะพบว่าวิศุทธิ์ให้ความส าคัญกับการเล่าเรื่องด้วยการให้ผู้อ่านค่อย ๆ สัมผัสอารมณ์และ
ความรู้สึกของตัวละครและสถานท่ีมากกว่าการเร้าอารมณ์อย่างตรงไปตรงมาในช่วงเวลาส้ัน ๆ เช่น 
เนื้อหาภายในบทนี้จะเล่าเรื่องราวมิตรภาพระหว่างชิงช้ากับแม่แมวและลูกแมว โดยจะเน้นให้ตัวละคร 
(ชิงช้า) เป็นผู้ถ่ายทอดอารมณ์และเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับแม่แมวและลูกแมวผ่านรูปแบบการเปล่ียนช่อง
แบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาท่ีเน้นการสัมผัสอารมณ์อย่างช้า ๆ และเพิ่มการรับรู้ทางอารมณ์และความรู้สึก
ของตัวละครให้กับผู้อ่านมากขึ้นด้วยรูปแบบแอ็คช่ันสู่แอ็คช่ัน ดังตัวอย่าง (ภาพท่ี 75 หน้า 146) มีการ
เปล่ียนช่องแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาท่ีอธิบายภาพเหตุการณ์ตอนแม่แมวนอนอยู่ริมถนนเนื่องจากได้รับ
บาดเจ็บจากการถูกรถชน จากภาพท่ีหนึ่งเป็นช่วงเวลาของเหตุการณ์ตอนแม่แมวนอนกระพริบตาอยู่
ริมถนนต่อเนื่องมายังภาพท่ีสองเป็นช่วงเวลาของเหตุการณ์เดิมตอนแม่แมวนอนหลับตาอยู่ริมถนน 
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และตัวอย่าง (ภาพท่ี 75) มีการเปล่ียนช่องแบบแอ็คช่ันสู่แอ็คช่ันท่ีอธิบายภาพเหตุการณ์ตอนชิงช้า
ก าลังเดินอยู่ริมถนนข้างชายหาด จากภาพท่ีหนึ่งเป็นแอ็คช่ันเคล่ือนไหวของเหตุการณ์ตอนชิงช้าก าลัง
เดินอยู่บนฟุตบาทต่อเนื่องไปยังภาพท่ีสองเป็นแอ็คช่ันเคล่ือนไหวของเหตุการณ์ตอนมีเด็กผู้ชายวิ่งมา
ล้มอยูต่รงหน้าของชิงช้าขณะท่ีก าลังเดินอยู่บนฟุตบาท 

 
 

ภาพท่ี 75 รูปแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลา และรูปแบบแอ็คช่ันสู่แอ็คช่ันในบทท่ี 3 
ของวิศุทธิ์ พรนิมิตร 

ที่มา: วิศุทธ์ิ พรนิมิตร, ชิงช้า 1, คร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ากัด, 2554), 63. 
ที่มา: วิศุทธ์ิ พรนิมิตร, ชิงช้า 1, คร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ากัด, 2554), 54-55. 

 
บทท่ี 4 นักเขียน 

ในบทนี้วิศุทธิ์จะเน้นการเล่าเรื่องด้วยรูปแบบการเปล่ียนช่องแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลามาก
ท่ีสุดและรูปแบบแอคช่ันสู่แอ็คช่ัน แง่มุมสู่แง่มุม และฉากสู่ฉากก็ยังคงมีให้เห็นเช่นกัน (ดังตารางท่ี 3 
หน้า 141) วิศุทธิ์ให้ความส าคัญกับการเล่าเรื่องด้วยการให้ผู้อ่านค่อย ๆ  สัมผัสอารมณ์และความรู้สึก
ของตัวละครมากกว่าการเร้าอารมณ์อย่างตรงไปตรงมาในช่วงเวลาส้ัน ๆ และการน าสายตาสู่แง่มุม
บรรยากาศของตัวละครและสถานท่ี เช่น เนื้อหาภายในบทนี้จะเล่าเรื่องราวในอดีตอันแสนเจ็บปวด
ของนักเขียนท่ีท าผิดต่อพ่อเล้ียงและแม่ของตนเอง โดยจะเน้นให้ตัวละคร (นักเขียน) เป็นผู้เล่า
เรื่องราวและถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกของตนเองท่ีมีต่อพ่อและมาของตนเองผ่านรูปแบบการ
เปล่ียนช่องแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาท่ีเน้นการสัมผัสอารมณ์อย่างช้า ๆ และเพิ่มการรับรู้ทางอารมณ์
และความรู้สึกของตัวละครให้กับผู้อ่านมากขึ้นด้วยรูปแบบแอ็คช่ันสู่แอ็คช่ันและฉากสู่ฉาก ดังตัวอย่าง 
(ภาพท่ี 76 หน้า 147) มีการเปล่ียนช่องแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาท่ีอธิบายภาพเหตุการณ์ตอนนักเขียน
ในวัยเด็กก าลังพูดคุยกับพ่อเล้ียงของตนเอง จากภาพท่ีหนึ่งเป็นช่วงเวลาของเหตุการณ์ตอนนักเขียน
ในวัยเด็กก าลังพูดกับพ่อต่อเนื่องกับภาพท่ีสองเป็นช่วงเวลาของเหตุการณ์เดิมตอนนักเขียนในวัยเด็ก
หันไปคุยกับแม่ของตนเอง  
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ภาพท่ี 76 รูปแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาในบทท่ี 4 ของวิศุทธิ์ พรนิมิตร 
ที่มา: วิศุทธ์ิ พรนิมิตร, ชิงช้า 1, คร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ากัด, 2554), 74. 

 
ตัวอย่าง (ภาพท่ี 77) มีการเปล่ียนช่องแบบแอ็คช่ันสู่แอ็คช่ันท่ีอธิบายภาพเหตุการณ์ตอนพ่อเล้ียง
ก าลังทุบตีนักเขียนในวัยเด็กและเผลอใช้มีดคัดเตอร์ท่ีอยู่ในมือแทงภรรยาของตนเองจนตาย จากภาพ
ท่ีหนึ่งเป็นแอ็คช่ันเคล่ือนไหวของเหตุการณ์ตอนนักเขียนในวัยเด็กถูกพ่อเล้ียงของตนเองตบเข้าท่ีหน้า
จนล้มลงกับพื้นต่อเนื่องมายังภาพท่ีสองเป็นแอ็คช่ันเคล่ือนไหวของเหตุการณ์ตอนพ่อของนักเขียนใช้
เท้ากระทืบท้องของนักเขียนต่อเนื่องมายังภาพท่ีสามเป็นแอ็คช่ันเคล่ือนไหวของเหตุการณ์ตอนแม่ของ
นักเขียนพยายามเข้ามาห้ามการทะเลาะกับระหว่างสามีกับลูกต่อเนื่องกับภาพส่ีเป็นแอ็คช่ัน
เคล่ือนไหวของของเหตุการณ์ตอนพ่อของนักเขียนพลาดพล้ังถือมดีคัตเตอร์แทงภรรยาของตนเองตาย 

 
 

ภาพท่ี 77 รูปแบบแอ็คช่ันสู่แอ็คช่ันในบทท่ี 4 ของวิศุทธิ์ พรนิมิตร 
     ที่มา: วิศุทธ์ิ พรนิมิตร, ชิงช้า 1, คร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ากัด, 2554), 75-76. 
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และตัวอย่าง (ภาพท่ี 78) มีการเปล่ียนช่องแบบฉากสู่ฉากท่ีอธิบายภาพเหตุการณ์ตอนนักเขียนในวัย
หนุ่มก าลังเดินเข้างานแจกลายเซ็นต์ของตนเอง จากภาพท่ีหนึ่งเป็นฉากป้ายประกาศปกหนังสือท่ีได้รับ
รางวัลภายในห้างสรรพสินค้าต่อเนื่องมายังภาพท่ีสองได้เปล่ียนไปเป็นฉากลานจอดรถข้างนอก
ห้างสรรพสินค้าท่ีมีนักเขียนเดินลงจากรถเพื่อเข้าห้างสรรพสินค้า 

 
 

ภาพท่ี 78 รูปแบบฉากสู่ฉากในบทท่ี 4 ของวิศุทธิ์ พรนิมิตร 
     ที่มา: วิศุทธ์ิ พรนิมิตร, ชิงช้า 1, คร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ากัด, 2554), 91. 

 
บทท่ี 5 สวนสนุก 

การเล่าเรื่องของวิศุทธิ์ในบทนี้ส่วนมากจะเน้นไปท่ีการเช่ือมต่อช่องในการ์ตูนแบบ
ช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาและแง่มุมสู่แง่มุมเป็นหลักมากกว่าแบบแอ็คช่ันสู่แอ็คช่ันและฉากสู่ฉาก (ดังตาราง
ท่ี 3 หน้า 141) โดยจะเน้นการเล่าเรื่องในแบบท่ีให้ผู้อ่านเข้าถึงอารมณ์ ความรู้สึกของตัวละครและ
สัมผัสบรรยากาศของสถานท่ีและเหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างช้า ๆ เป็นหลักและค่อย ๆ เพิ่มการรับรู้ทาง
อารมณ์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยการน าสายตาสู่แง่มุมและบรรยากาศของสถานท่ี เช่น ในบทนี้จะเล่าถึง
เรื่องราวการมาเท่ียวสวนสนุกของชิงช้ากับเพื่อน ๆ ในช่วงสุดสัปดาห์ ท่ีให้ตัวละคร (ชิงช้า) ค่อย ๆ 
เป็นผู้เล่าเรื่องราวและถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกของตนเองผ่านการเช่ือมต่อช่องแบบช่วงเวลาสู่
ช่วงเวลาท่ีเน้นสัมผัสอารมณ์ในแบบช้า ๆ ด้วยจ านวนช่องท่ีมาก และเพิ่มระดับของอารมณ์ท่ีมากขึ้น
ในแง่ของการน าสายตาสู่มุมมอง บรรยากาศและอารมณ์ของตัวละครและสถานท่ี ด้วยรูปแบบแง่มุมสู่
แง่มุมและฉากสู่ฉาก ดังตัวอย่าง (ภาพท่ี 79 หน้า 149) มีการเช่ือมต่อช่องแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาท่ี
อธิบายภาพของเหตุการณ์ตอนชิงช้าก าลังชวนเพื่อนในห้องเรียนไปเท่ียวสวนสนุกในช่วงสุดสัปดาห์  
จากภาพท่ีหนึ่งเป็นช่วงเวลาของเหตุการณ์ตอนชิงช้าถามเพื่อนในห้องว่ามีใครจะไปสวนสนุกกับตนเอง
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บ้างต่อเนื่องมายังภาพท่ีสองเป็นช่วงเวลาของเหตุการณ์เดิมตอนชิงช้าได้รับค าตอบจากเพื่อนใน
ห้องเรียนว่ามีใครไปเท่ียวสวนสนุกในช่วงสุดสัปดาห์บ้าง 

 
 

ภาพท่ี 79 รูปแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาในบทท่ี 5 ของวิศุทธิ์ พรนิมิตร 
ที่มา: วิศุทธ์ิ พรนิมิตร, ชิงช้า 1, คร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ากัด, 2554), 95. 

 
ตัวอย่าง (ภาพท่ี 80) มีการเช่ือมต่อช่องแบบฉากสู่ฉากท่ีอธิบายภาพเหตุการณ์ตอนชิงช้าและ   เพื่อน 
ๆ ก าลังจะเดินไปเล่นรถไฟเหาะ จากภาพท่ีหนึ่งเป็นฉากของเหตุการณ์ตอนชิงช้าและเพื่อน ๆ ก าลัง
เดินออกจากบ้านผีสิงต่อเนื่องไปยังภาพท่ีสองเป็นการเปล่ียนฉากจากทางออกของบ้านผีสองไปยัง
เครื่องเล่นรถไฟเหาะในล าดับถัดมา  

 
 

ภาพท่ี 80 รูปแบบฉากสู่ฉากในบทท่ี 5 ของวิศุทธิ์ พรนิมิตร 
ที่มา: วิศุทธ์ิ พรนิมิตร, ชิงช้า 1, คร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ากัด, 2554), 100-101. 
 

และตัวอย่าง (ภาพท่ี 81 หน้า 150) มีการเช่ือมต่อช่องแบบแง่มุมสู่แง่มุมท่ีอธิบายภาพเหตุการณ์ตอน
ชิงช้าเดินเล่นภายในร้านค้าของสวนสนุก จากภาพท่ีหนึ่งเป็นแง่มุมบรรยากาศการเดินเล่นของชิงช้า
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ภายในร้านค้าของสวนสนุกต่อเนื่องมายังภาพท่ีสองและภาพท่ีสามเป็นแง่มุมความคิดของชิงช้าท่ีมอง
มายังการแต่งตัวของลูกค้าคนอื่น ๆ ภายในร้านค้าของสวนสนุก  

 
 

ภาพท่ี 81 รูปแบบแง่มุมสู่แง่มุมในบทท่ี 5 ของวิศุทธิ์ พรนิมิตร 
ที่มา: วิศุทธ์ิ พรนิมิตร, ชิงช้า 1, คร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ากัด, 2554), 108. 

 
บทท่ี 6 ขาวด า 

ในบทนี้ของวิศุทธิ์จะเน้นการเล่าเรื่องด้วยการใช้ฉากเดียวกันท้ังหมดคือ ไม่มีการเปล่ียน
ฉากสู่ฉากและตัวกระท าสู่ตัวกระท าเลย ส่วนมากจะเน้นรูปแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลามากท่ีสุดและไม่
เน้นรูปแบบแอคช่ันสู่แอ็คช่ันและแง่มุมสู่แง่มุมมากนัก (ดังตารางท่ี 3 หน้า 141) เมื่อมองจากภาพรวม
จะพบว่าวิศุทธิ์ให้ความส าคัญกับการเล่าเรื่องด้วยการให้ผู้อ่านค่อย ๆ สัมผัสอารมณ์และความรู้สึกของ
ตัวละครและสถานท่ีมากกว่าการเร้าอารมณ์อย่างตรงไปตรงมาในช่วงเวลาส้ัน ๆ เช่น เนื้อหาภายใน
บทนี้จะเล่าถึงเรื่องราวการหลบหนีของโจรวิ่งราวท่ีขโมยรถยนต์เพื่อไปปล้นธนาคาร  โดยให้ตัวละคร 
(ชิงช้า) เป็นผู้เล่าเรื่องราวและถ่ายทอดความรู้สึกของเหตุการณ์ท่ีตนเองไปพบเจอมาผ่านรูปแบบการ
เปล่ียนช่องแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาท่ีเน้นการสัมผัสอารมณ์อย่างช้า ๆ และเพิ่มมุมมองการรับรู้ทาง
อารมณ์และความรู้สึกท่ีหลากหลายของตัวละครให้กับผู้อ่านมากขึ้นด้วยรูปแบบแอ็คช่ันสู่แอ็คช่ันและ
แง่มุมสู่แง่ ดังตัวอย่าง (ภาพท่ี 82 หน้า 151) มีการเปล่ียนช่องแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาท่ีอธิบายภาพ
ของเหตุการณ์ตอนชิงช้าก าลังเดินผ่านรถยนต์ท่ีก าลังจะถูกโจรขโมย จากภาพท่ีหนึ่งเป็นช่วงเวลาของ
เหตุการณ์ตอนชิงช้าก าลังจะเดินผ่านรถยนต์ไปต่อเนื่องกับภาพท่ีสองเป็นช่วงเวลาของเหตุการณ์เดิม
ตอนโจรวิ่งราวก าลังจะเดินไปถึงรถยนต์ท่ีตนเองก าลังจะขโมย ตัวอย่าง (ภาพท่ี 82 หน้า 151) มีการ
เปล่ียนช่องแบบแอ็คช่ันสู่แอ็คช่ันท่ีอธิบายภาพเหตุการณ์ตอนโจรเผลอยิงต ารวจตาย 1 คนขณะก าลัง
จะท าการหลบหนี จากภาพท่ีหนึ่งเป็นแอ็คช่ันเคล่ือนไหวของเหตุการณ์ตอนโจรวิ่งราวใช้ปืนยิงต ารวจ
ขณะท าการหลบหนีต่อเนื่องมายังภาพท่ีสองเป็นแอ็คช่ันเคล่ือนไหวของเหตุการณ์ตอนต ารวจเสียชีวิต
ทันทีหลังโดนยิง 
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ภาพท่ี 82 รูปแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลา และรูปแบบแอ็คช่ันสู่แอ็คช่ันในบทท่ี 6 
ของวิศุทธิ์ พรนิมิตร 

ที่มา: วิศุทธ์ิ พรนิมิตร, ชิงช้า 1, คร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ากัด, 2554), 120. 
ที่มา: วิศุทธ์ิ พรนิมิตร, ชิงช้า 1, คร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ากัด, 2554), 126. 

 
และตัวอย่าง (ภาพท่ี 83) มีการเปล่ียนช่องแบบแง่มุมสู่แง่มุมท่ีอธิบายแง่มุมความคิดของโจรระหว่าง
ท าความดีกับท าความช่ัว จากภาพท่ีหนึ่งเป็นแง่มุมของโจรขณะก าลังใช้ความคิดเลือกของตนเองเลือก
ท าความดีหรือความช่ัวต่อเนื่องมายังภาพท่ีสองเป็นแง่มุมความคิดการท าความช่ัวของโจรด้วยการ
ปล้นกระเป๋าเงินจากผู้หญิงท่ีพึ่งลงมาจากแท็กซี่ต่อเนื่องมายังภาพท่ีสามเป็นแง่มุมความคิดการท า
ความดีของโจรด้วยการไม่ปล้นผู้หญิงท่ีก าลังจะลงจากรถแท็กซี่ 

 
 

ภาพท่ี 83 รูปแบบแง่มุมสู่แง่มุมในบทท่ี 6 ของวิศุทธิ์ พรนิมิตร 
ที่มา: วิศุทธ์ิ พรนิมิตร, ชิงช้า 1, คร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ากัด, 2554), 117. 
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บทท่ี 7 แม่มดป่า 
การเล่าเรื่องในบทนี้ของวิศุทธิ์จะเน้นการเปล่ียนช่องแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาเป็นส่วน

ใหญ่ และเกือบจะไม่ใช้รูปแบบการเปล่ียนช่องแบบแง่มุมสู่แง่มุม แอ็คช่ันสู่แอ็คช่ัน และฉากสู่ฉากเลย 
(ดังตารางท่ี 3 หน้า 141) โดยจะเน้นเล่าเรื่องให้ผู้อ่านสัมผัสอารมณ์และความรู้สึกของตัวละครภายใน
ฉากเป็นส าคัญ เช่น ในบทนี้จะเล่าเรื่องราวของแม่มดชิงช้าท่ีถูกหญิงสาวผู้เห็นแก่ตัวท าร้ายร่างกาย
และขโมยวิชาเคล่ือนย้ายความเจ็บป่วยของตนเองไป โดยเน้นให้ตัวละคร (แม่มดชิงช้า) เป็นผู้ถ่ายทอด
อารมณ์ ความรู้สึกและเรื่องราวของตนเองผ่านการเช่ือมต่อช่องแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาเน้นให้ผู้อ่าน
ค่อย ๆ สัมผัสแง่มุมอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครและบรรยากาศของสถานท่ี ดังตัวอย่าง (ภาพท่ี 84) 
มีการเปล่ียนช่องแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาท่ีอธิบายภาพของเหตุการณ์ตอนชิงช้าโดนหญิงสาวนิสัยเสีย
ช่วยเคล่ือนย้ายความเจ็บป่วยให้ จากภาพท่ีหนึ่งเป็นช่วงเวลาของเหตุการณ์ตอนชิงช้าแสดงอาการ
เจ็บปวดขณะโดนเคล่ือนย้ายความเจ็บป่วยมา ต่อเนื่องมายังภาพท่ีสองเป็นช่วงเวลาของเหตุการณ์
ตอนชิงช้าไม่มีอาการเจ็บปวดใด ๆ หลงเหลือในร่ายกายเลย 

 
 

ภาพท่ี 84 รูปแบบแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาในบทท่ี 7 ของวิศุทธิ์ พรนิมิตร 
ที่มา: วิศุทธ์ิ พรนิมิตร, ชิงช้า 1, คร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ากัด, 2554), 152. 

 
บทท่ี 8 ฟ้าผ่า 

ในบทนี้จะเน้นการเล่าเรื่องด้วยการเช่ือมต่อช่องแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลามากท่ีสุด 
ในขณะท่ีรูปแบบตัวกระท าสู่ตัวกระท าเป็นล าดับรองลงมา และปรากฏรูปแบบแอ็คสู่แอ็คช่ันและ
แง่มุมสู่แง่มุมให้เห็นน้อยมาก (ดังตารางท่ี 3 หน้า 141) โดยเล่าเรื่องในลักษณะท่ีให้ผู้อ่านค่อย ๆ รับรู้
และสัมผัสอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครและสถานท่ีภายในฉาก เช่น เนื้อเรื่องในบทนี้จะเล่าเรื่องของ
ชิงช้าในวันท่ีฝนตกหนักและฟ้าร้องเสียงดัง โดยให้ตัวละคร (ชิงช้าในวัยเด็ก) เป็นคนพาผู้อ่านสัมผัส
เหตุการณ์ท่ีถ่ายทอดผ่านอารมณ์และความรู้สึกของตนเองด้วยการเช่ือมต่อช่องแบบช่วงเวลาสู่
ช่วงเวลาท่ีเน้นให้ผู้อ่านสัมผัสอามรมณ์และความรู้สึกของตัวละครไปอย่างช้า ๆ พร้อมกับการรับรู้ทาง
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อารมณ์ท่ีหลากหลายของตัวละครด้วยการเช่ือมต่อช่องแบบตัวกระท าสู่ตัวกระท า ดังตัวอย่าง (ภาพท่ี 
85) มีการเช่ือมต่อช่องแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาท่ีอธิบายภาพเหตุการณ์ตอนชิงช้าโดนป๊ะปะไล่กลับไป
นอนในห้องของตนเอง จากภาพท่ีหนึ่งเป็นช่วงเวลาของเหตุการณ์ตอนป๊ะปะเปิดประตูมาไล่ชิงช้า
กลับไปนอนในห้องต่อเนื่องมายังภาพท่ีสองเป็นช่วงเวลาของเหตุการณ์ตอนป๊ะปะก าลังจะปิดประตู
หลังจากพูดคุยกับชิงช้าเสร็จ  

 
 

ภาพท่ี 85 รูปแบบแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาในบทท่ี 8 ของวิศุทธิ์ พรนิมิตร 
ที่มา: วิศุทธ์ิ พรนิมิตร, ชิงช้า 1, คร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ากัด, 2554), 168. 

 
และตัวอย่าง (ภาพท่ี 86) มีการเช่ือมต่อช่องแบบตัวกระท าสู่ตัวกระท าท่ีอธิบายภาพของเหตุการณ์
ตอนฟ้าก าลังผ่าลงมาตรงบริเวณบ้านของชิงช้า จากตัวกระท าท่ีหนึ่งคือ ฟ้าผ่ารอบ ๆ บริเวณบ้านของ
ชิงช้าต่อเนื่องกับตัวกระท าท่ีสองคือ เกิดเสียงเปรี้ยง!! ของฟ้าผ่าดังแทรกเข้ามาในห้องนอนของชิงช้า 

 
 

ภาพท่ี 86 รูปแบบแบบตัวกระท าสู่ตัวกระท าในบทท่ี 8 ของวิศุทธิ์ พรนิมิตร 
ที่มา: วิศุทธ์ิ พรนิมิตร, ชิงช้า 1, คร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์อะบุ๊ก บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ากัด, 2554), 161. 



  154 

บทท่ี 9 คุณอนาคต 
ในบทนี้ของวิศุทธิ์จะเน้นการเล่าเรื่องด้วยการใช้ฉากและสถานท่ีเดียวกันท้ังหมด โดยไม่มี

การเปล่ียนฉากสู่ฉากและตัวกระท าสู่ตัวกระท าเลย แต่จะเน้นรูปแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาเป็นหลัก 
มากกว่ารูปแบบแอคช่ันสู่แอ็คช่ันและแง่มุมสู่แง่มุม (ดังตารางท่ี 3 หน้า 141) เมื่อมองจากภาพรวมจะ
พบว่าวิศุทธิ์ให้ความส าคัญกับการเล่าเรื่องด้วยการให้ผู้อ่านค่อย ๆ สัมผัสอารมณ์และความรู้สึกของตัว
ละครและสถานท่ีมากกว่าการเร้าอารมณ์อย่างตรงไปตรงมาในช่วงเวลาส้ัน ๆ เช่น เนื้อหาภายในบทนี้
จะเล่าเรื่องราวของป๊ะปะและชิงช้าท่ีพยายามช่วยกันค้นหาวิธีไปยังโลกอนาคตเพื่อพาแม่ของชิงช้า
กลับบ้าน โดยจะเน้นให้ตัวละคร (ป๊ะปะกับชิงช้า) เป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวและอารมณ์ ความรู้สึกของ
ตนเองผ่านรูปแบบการเปล่ียนช่องแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาท่ีเน้นการสัมผัสอารมณ์อย่างช้า ๆ ละเพิ่ม
การรับรู้ทางอารมณ์และความรู้สึกของตัวละครให้กับผู้อ่านมากขึ้นด้วยรูปแบบแอ็คช่ันสู่แอ็คช่ัน ดัง
ตัวอย่าง (ภาพท่ี 87) มีการเปล่ียนช่องแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาท่ีอธิบายภาพของเหตุการณ์ตอนพบ
จดหมายจากโลกอนาคต จากภาพท่ีหนึ่งเป็นช่วงเวลาของเหตุการณ์ตอนจดหมายจากโลกอนาคตโผล่
ออกมาให้เห็นจากก าแพงบ้านของชิงช้าต่อเนื่องมายังภาพท่ีสองเป็นช่วงเวลาของเหตุการณ์ตอน
จดหมายจากอนาคตก าลังจะหายเข้าไปในก าแพงบ้านของชิงช้า  

 
 

ภาพท่ี 87 รูปแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาในบทท่ี 9 ของวิศุทธิ์ พรนิมิตร 
ที่มา: วิศุทธ์ิ พรนิมิตร, ชิงช้า 1, คร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ากัด, 2554), 194-195. 

 
และตัวอย่าง (ภาพท่ี 88 หน้า 155) มีการเปล่ียนฉากแบบแอ็คช่ันสู่แอ็คช่ันท่ีอธิบายภาพเหตุการณ์
ตอนชิงช้าถูกลูกมนุษย์ต่างดาวตาสับปะรดพ่นหมึกด าใส่หน้าขณะก าลังจะถ่ายรูป จากภาพท่ีหนึ่งเป็น
แอ็คช่ันเคล่ือนไหวของเหตุการณ์ตอนชิงช้าถูกลูกมนุษย์ต่างดาวตาสับปะรดพ่นหมึกด าใส่หน้า 
ต่อเนื่องมายังภาพท่ีสองเป็นผลมาจากแอ็คช่ันเดิมท่ีท าให้ชิงช้าล้มลงไปนั่งอยู่ท่ีพื้นหลังโดนหมึกด าของ
ลูกมนุษย์ต่างดาวตาสับปะรดกระแทกใส่ 
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ภาพท่ี 88 รูปแบบแอ็คช่ันสู่แอ็คช่ันในบทท่ี 9 ของวิศุทธิ์ พรนิมิตร 
ที่มา: วิศุทธ์ิ พรนิมิตร, ชิงช้า 1, คร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ากัด, 2554), 198-199. 

 
บทท่ี 10 มือ 

การเล่าเรื่องในบทนี้ของวิศุทธิ์ส่วนมากจะเน้นการเปล่ียนช่องแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลา
เป็นหลัก และมีการเปล่ียนช่องแบบแง่มุมสู่แง่มุม แอ็คช่ันสู่แอ็คช่ัน และตัวกระท าสู่ตัวกระท าน้อย
มาก (ดังตารางท่ี 3 หน้า 141) โดยจะเน้นเล่าเรื่องให้ผู้อ่านค่อย ๆ สัมผัสอารมณ์และความรู้สึกของตัว
ละครภายในฉากเป็นส าคัญ เช่น ในบทนี้จะเล่าเรื่องราวตอนแพมาท่ีบ้านของชิงช้าและได้พบกับมือ
ล่องหนจากโลกอนาคต โดยเน้นให้ตัวละคร (ชิงช้าและแพ) เป็นผู้เล่าเรื่องราวและถ่ายทอดอารมณ์ 
ความรู้สึกของตนเองผ่านการเช่ือมต่อช่องแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาท่ีเน้นให้ผู้อ่านค่อย ๆ สัมผัสอารมณ์
และความรู้สึกของตัวละครและสถานท่ี ดังตัวอย่าง   (ภาพท่ี 89) มีรูปแบบการเปล่ียนช่องแบบ
ช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาท่ีอธิบายภาพของเหตุการณ์ตอนแพถามชิงช้าเกี่ยวกับมือล่องหนท่ีตนเองไปเจอมา 
จากภาพท่ีหนึ่งเป็นช่วงเวลาของเหตุการณ์ตอนแพก าลังเดินเข้ามาหาชิงช้าภายในห้องต่อเนื่องมายัง
ภาพท่ีสองเป็นช่วงเวลาของเหตุการณ์ตอนแพถามชิงช้าเกี่ยวกับมือล่องหนท่ีตนเองไปเจอมา  

 
 

ภาพท่ี 89 รูปแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาในบทท่ี 10 ของวิศุทธิ์ พรนิมิตร 
ที่มา: วิศุทธ์ิ พรนิมิตร, ชิงช้า 1, คร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ากัด, 2554), 217. 

 



  156 

บทท่ี 11 ป้าลูกโป่ง 
ในบทนี้วิศุทธิ์จะเน้นการเล่าเรื่องด้วยรูปแบบการเปล่ียนช่องแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลามาก

ท่ีสุดและรูปแบบฉากสู่ฉากน้อยท่ีสุด (ดังตารางท่ี 3 หน้า 141) คือวิศุทธิ์ให้ความส าคัญกับการเล่าเรื่อง
ด้วยการให้ผู้อ่านค่อย ๆ สัมผัสอารมณ์และความรู้สึกของตัวละครและสถานท่ีเป็นหลัก เช่น เนื้อหา
ภายในบทนี้จะเล่าเรื่องราวของป้าลูกโป่งท่ีมาขอใหชิ้งช้าและแพช่วยขอให้ตนเองลบความทรงจ าท่ีไม่ดี
ออกไป โดยจะเน้นให้ตัวละคร (ชิงช้าและแพ) เป็นผู้พาเราสัมผัสอารมณ์และความรู้สึกของท้ังคู่ท่ีมีต่อ
กัน ผ่านรูปแบบการเปล่ียนช่องแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาท่ีเน้นการสัมผัสอารมณ์อย่างช้า ๆ ดังตัวอย่าง 
(ภาพท่ี 90) มีการเปล่ียนช่องแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาท่ีอธิบายภาพของเหตุการณ์ตอนแพก าลังรอ
ชิงช้ารับสายโทรศัทพ์ จากภาพท่ีหนึ่งเป็นช่วงเวลาของเหตุการณ์ตอนแพก าลังถือสายรอชิงช้ารับ
โทรศัพท์ ต่อเนื่องมายังภาพท่ีสองเป็นช่วงเวลาของเหตุการณ์ตอนแพใจจดจ่ออยู่กับการรอให้ชิงช้ารับ
สายโทรศัพท์ ต่อเนื่องไปยังภาพท่ีสามเป็นช่วงเวลาของเหตุการณ์ตอนแพดีใจท่ีชิงช้ากดรับ
สายโทรศัพท์จากตนเอง 

 
 

ภาพท่ี 90 รูปแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาในบทท่ี 11 ของวิศุทธิ์ พรนิมิตร 
ที่มา: วิศุทธ์ิ พรนิมิตร, ชิงช้า 1, คร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ากัด, 2554), 238. 

 
บทท่ี 12 วันอาทิตย์ 

การเล่าเรื่องของวิศุทธิ์ในบทนี้ส่วนมากจะเน้นไปท่ีการเปล่ียนช่องแบบช่วงเวลาสู่
ช่วงเวลาและแอ็คช่ันสู่แอ็คช่ันเป็นหลัก (ดังตารางท่ี 3 หน้า 141) โดยจะเน้นการเล่าเรื่องในแบบท่ีให้
ผู้อ่านค่อย ๆ สัมผัสและเข้าถึงอารมณ์และความรู้สึกของตัวละครภายในฉากและเหตุการณ์อย่างช้า ๆ 
และค่อย ๆ เพิ่มระดับอารมณ์ของผู้อ่านให้ชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยการกระท าของตัวละคร เช่น ในบทนี้ของ
วิศุทธิ์จะเล่าถึงเรื่องราวในวันอาทิตย์ท่ีแสนจะน่าเบื่อของชิงช้า ด้วยการให้ตัวละคร (ชิงช้า) ค่อย ๆ 
ถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกของตนเองผ่านการเปล่ียนช่องแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาท่ีเน้นให้ผู้อ่าน
สัมผัสอารมณ์ในแบบช้าๆ ด้วยจ านวนช่องท่ีมาก และเพิ่มระดับของอารมณ์ท่ีมากขึ้นด้วยรูปแบบ
แอ็คช่ันสู่แอ็คช่ัน ดังตัวอย่าง (ภาพท่ี 91 หน้า 157) มีการเปล่ียนช่องแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาท่ีอธิบาย
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ภาพของเหตุการณ์ตอนก าลังนอนดูทีวีอยู่ภายในห้องนอน จากภาพท่ีหนึ่งเป็นช่วงเวลาของเหตุการณ์
ขณะท่ีชิงช้าก าลังนอนดูทีวีอยู่ภายในห้องนอนต่อเนื่องมายังภาพท่ีสองช่วงเวลาของเหตุการณ์ตอน
ชิงช้าเรียกมืออัจฉริยะเข้ามาภายในห้องนอนระหว่างท่ีก าลังดูทีวี  

 
 

ภาพท่ี 91 รูปแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาในบทท่ี 12 ของวิศุทธิ์ พรนิมิตร 
ที่มา: วิศุทธ์ิ พรนิมิตร, ชิงช้า 1, คร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ากัด, 2554), 252. 

 
และตัวอย่าง (ภาพท่ี 92) มีการเปล่ียนช่องแบบแอ็คช่ันสู่แอ็คช่ันท่ีอธิบายภาพของเหตุการณ์ตอน
ชิงช้ารู้สึกงอนป๊ะปะท่ีขาดการติดต่อไปนาน จากภาพท่ีหนึ่งเป็นแอ็คช่ันเคล่ือนไหวของเหตุการณ์ตอน
ชิงช้าก้าวลงจากเตียงไปหยิบนาฬิกาของป๊ะปะท่ีให้ไว้กับตนเอง ต่อเนื่องมายังภาพท่ีสองเป็นแอ็คช่ัน
เคล่ือนไหวของชิงช้าตอนวิ่งถือนาฬิกาออกมานอกระเบียงห้องนอนเพื่อจะขว้างลงไปในทะเลต่อเนื่อง
ไปยังภาพท่ีสามเป็นผลของแอ็คช่ันตอนนาฬิกาของป๊ะปะถูกชิงช้าขว้างและกระเด็นลอยออกไปกลาง
อากาศ 

 
 

ภาพท่ี 92 รูปแบบแอ็คช่ันสู่แอ็คช่ันในบทท่ี 12 ของวิศุทธิ์ พรนิมิตร 
ที่มา: วิศุทธ์ิ พรนิมิตร, ชิงช้า 1, คร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ากัด, 2554), 264. 
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บทท่ี 13 ไม่มีเมล็ด 
ในบทนี้จะเน้นการเล่าเรื่องด้วยผ่านรูปแบบการเช่ือมต่อช่องแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาเป็น

หลักมากกว่าการเช่ือมต่อช่องแบบแง่มุมสู่แง่มุม (ดังตารางท่ี 3 หน้า 141) เน้นการเล่าเรื่องในลักษณะ
ท่ีให้ผู้อ่านค่อย ๆ สัมผัสอารมณ์และความรู้สึกของตัวละครท่ีอยู่ในฉากอย่างลึกซึ้งเป็นหลัก เช่น เนื้อ
เรื่องในบทนี้จะเล่าถึงตอนท่ีชิงช้าพบกับมนุษย์ต่างดาวตาสับปะรดโดยบังเอิญผ่านอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ท่ีท้ังสองใช้ตามหาครอบครัวของตนเอง โดยให้ตัวละคร (ชิงช้า) เป็นผู้พาเราสัมผัส
อารมณ์ ความรู้สึกและเรื่องราวของตนเองผ่านการเช่ือมต่อช่องแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาและแง่มุมสู่
แง่มุมท่ีเน้นให้ผู้อ่านสัมผัสแง่มุมอารมณ์ ความรู้สึกของตัวละครอย่างช้า ๆ  ดังตัวอย่าง (ภาพท่ี 93) มี
การเช่ือมต่อช่องแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาท่ีอธิบายภาพเหตุการณ์ตอนชิงช้าก าลังพยายามตามหาแม่ท่ี
อยู่โลกอนาคต จากภาพท่ีหนึ่งเป็นช่วงเวลาของเหตุการณ์ตอนชิงช้าก าลังใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตาม
หาแม่ของตนท่ีอยู่โลกอนาคตต่อเนื่องมายังภาพท่ีสองเป็นช่วงเวลาของเหตุการณ์เดิมท่ีชิงช้ายังคง
หมกหมุ่นตามหาแม่ผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  

 
 

ภาพท่ี 93 รูปแบบช่วงเวลาสู่ข่วงเวลาในบทท่ี 13 ของวิศุทธิ์ พรนิมิตร 
ที่มา: วิศุทธ์ิ พรนิมิตร, ชิงช้า 1, คร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ากัด, 2554), 274. 

 
และตัวอย่าง (ภาพท่ี 94 หน้า 159) มีการเช่ือมต่อช่องแบบแง่มุมสู่แง่มุมท่ีอธิบายแง่มุมบรรยากาศ
ตอนมนุษย์ต่างดาวตาสับปะรดซ่อนตัวจากสงครามนิวเคลียร์ จากภาพท่ีหนึ่งเป็นแง่มุมการแสดงสี
หน้าของมนุษย์ต่างดาวตาสับปะรดขณะซ่อนตัวจากระเบิดนิวเคลียร์ต่อเนื่องไปยังภาพท่ีสองเป็นแง่มุม
บรรยากาศหลังสงครามนิวเคลียร์สงบลง ต่อเนื่องมายังภาพท่ีสามเป็นแง่มุมการแสดงสีหน้าของมนุษย์
ต่างดาวตาสับปะรดหลังรู้ว่าสงครามนิวเคลียร์สงบลงแล้ว 
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ภาพท่ี 94 รูปแบบแง่มุมสู่แง่มุมในบทท่ี 13 ของวิศุทธิ์ พรนิมิตร 
ที่มา: วิศุทธ์ิ พรนิมิตร, ชิงช้า 1, คร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ากัด, 2554), 281. 

 
บทท่ี 14 ลืม 

การเล่าเรื่องในบทนี้ของวิศุทธิ์จะให้ความส าคัญกับการเปล่ียนช่องแบบช่วงเวลาสู่
ช่วงเวลาเป็นหลักมากกว่ารูปแบบแง่มุมสู่แง่มุม (ดังตารางท่ี 3 หน้า 141) โดยจะเน้นการเล่าเรื่องใน
ลักษณะท่ีให้ผู้อ่านสัมผัสแง่มุมอารมณ์และความรู้สึกของตัวละครภายในฉากอย่างช้า ๆ  เช่น ในบทนี้
วิศุทธิ์จะเล่าถึงเรื่องราวของชิงช้าและแพท่ีรู้สึกเบื่อซึ่งกันและกันจึงเรียกให้ป้าลูกโป่งมาช่วยลบความ
ทรงจ าและความรู้สึกเบื่อท่ีมีให้กันออกไป ในลักษณะท่ีให้ตัวละคร (ชิงช้าและแพ) เป็นผู้เล่าเรื่องราว
และถ่ายทอดความรู้สึกของตนเองท่ีมีต่อกันและกันผ่านการเช่ือมต่อช่องแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาและ
แง่มุมสู่แง่มุมท่ีเน้นให้ผู้อ่านสัมผัสแง่มุมความรู้สึกท่ีหลากหลายของตัวละครในแบบช้า ๆ ดังตัวอย่าง 
(ภาพท่ี 95) มีการเปล่ียนช่องแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาท่ีอธิบายภาพเหตุการณ์ตอนชิงช้าและแพนั่ง
พักผ่อนกันอยู่บนกระโปรงหน้ารถเก๋ง จากภาพท่ีหนึ่งเป็นช่วงเวลาของเหตุการณ์ตอนชิงช้ายื่นมือของ
ตนเองมาจับมือของแพท่ีก าลังอ่านหนังสือพิมพ์อยู่บนกระโปรงรถเก๋ง ต่อเนื่องมายังภาพท่ีสองเป็น
ช่วงเวลาของเหตุการณ์ตอนแพดึงมือของตนเองข้างท่ีถูกชิงช้าจับมาพลิกหน้าหนังสือพิมพ์ ต่อเนื่อง
มายังภาพท่ีสามเป็นช่วงเวลาของเหตุการณ์ตอนแพเอามือข้างท่ีพลิกหน้าหนังสือพิมพ์มาพาดไว้ท่ีหลัง
คอของตนเอง 

 
 

ภาพท่ี 95 รูปแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาในบทท่ี 14 ของวิศุทธิ์ พรนิมิตร 
ที่มา: วิศุทธ์ิ พรนิมิตร, ชิงช้า 1, คร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ากัด, 2554), 294. 
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และตัวอย่าง (ภาพท่ี 96) มีการเปล่ียนช่องแบบแง่มุมสู่แง่มุมท่ีอธิบายภาพเหตุการณ์แง่มุมบรรยากาศ
ความสัมพันธ์ระหว่างชิงข้ากับแพ จากภาพท่ีหนึ่งเป็นแง่มุมของชิงช้ากับแพตอนก าลังนั่งอ่านหนังสือ
ด้วยกันอยู่บนรถเก๋ง ต่อเนื่องมายังภาพท่ีสองเป็นแง่มุมของชิงช้ากับแพตอนเดินกางร่มท่ามกลางสาย
ฝนด้วยกันต่อเนื่องกับภาพท่ีสามเป็นแง่มุมของชิงช้ากับแพตอนจูบกันอยู่บนเตียงและต่อเนื่องมายัง
ภาพท่ีส่ีเป็นแง่มุมการประสานกันของมือชิงช้ากับมือของแพ 

 

 

ภาพท่ี 96 รูปแบบแง่มุมสู่แง่มุมในบทท่ี 14 ของวิศุทธิ์ พรนิมิตร 
ที่มา: วิศุทธ์ิ พรนิมิตร, ชิงช้า 1, คร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ากัด, 2554), 299. 
 

บทท่ี 15 เผ่ือไว้ 
ในบทนี้จะเน้นการเล่าเรื่องด้วยสถานท่ีเดียวกันท้ังหมดผ่านรูปแบบการเช่ือมต่อช่องแบบ

ช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาเป็นหลักมากกว่าการเช่ือมต่อช่องแบบแอ็คช่ันสู่แอ็คช่ันและแง่มุมสู่แง่มุม (ดัง
ตารางท่ี 3 หน้า 141) โดยเล่าเรื่องในลักษณะท่ีให้ผู้อ่านค่อย ๆ สัมผัสแง่มุมอารมณ์ ความรู้สึกและ
การกระท าของตัวละครท่ีอยู่ในฉาก เช่น เนื้อเรื่องในบทนี้จะเล่าเรื่องราวระหว่างท่ีชิงช้าและแพไป
เท่ียวพักผ่อนท่ีทะเลและได้บังเอิญถูกมนุษย์ต่างดาวลุงบุหรี่ท าร้ายร่างกายและขโมยนาฬิกาของป๊ะปะ
ท่ีให้ไว้กับชิงช้ากลับไปยังโลกของตนเอง โดยให้ตัวละคร (แพและชิงช้า) เป็นผู้พาเราสัมผัสแง่มุม
อารมณ์ ความรู้สึกของตัวละครท่ีต้องมาเจอเรื่องราวอันโชคร้ายผ่านการเช่ือมต่อช่องแบบช่วงเวลาสู่
ช่วงเวลา แอ็คช่ันสู่แอ็คช่ัน และแง่มุมสู่แง่มุมท่ีเน้นให้ผู้อ่านค่อย ๆ สัมผัสแง่มุมอารมณ์ ความรู้สึกของ
ตัวละครภายในฉาก ดังตัวอย่าง (ภาพท่ี 97 หน้า 161) มีการเช่ือมต่อช่องแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาท่ี
อธิบายภาพเหตุการณ์ตอนชิงช้าและแพก าลังเพลิดเพลินไปกับการพักผ่อนอยู่กลางทะเล จากภาพท่ี
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หนึ่งเป็นช่วงเวลาของเหตุการณ์ตอนชิงช้าและแพล่องเรือจ าลองอยู่ในทะเลด้วยกันอย่างสนุกสนาน
ต่อเนื่องมายังภาพท่ีสองเป็นช่วงเวลาของเหตุการณ์ตอนชิงช้าก้มตัวมาพูดคุยกับแพขณะท่ีก าลัง
ล่องเรือจ าลองอยู่ในทะเลด้วยกัน  

 
 

ภาพท่ี 97 รูปแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาในบทท่ี 15 ของวิศุทธิ์ พรนิมิตร 
ที่มา: วิศุทธ์ิ พรนิมิตร, ชิงช้า 1, คร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ากัด, 2554), 320. 

 
ตัวอย่าง (ภาพท่ี 98) มีการเช่ือมต่อช่องแบบแอ็คช่ันสู่แอ็คช่ันท่ีอธิบายภาพเหตุการณ์ตอนชิงช้าถูก
มนุษย์ต่างดาวลุงบุหรี่ล็อกตัวจากข้างหลังเพื่อขโมยนาฬิกาของป๊ะปะ จากภาพท่ีหนึ่งเป็นแอ็คช่ัน
เคล่ือนไหวของมนุษย์ต่างดาวลุงบุหรี่ตอนล็อกตัวชิงช้าจากข้างหลังได้ส าเร็จ ต่อเนื่องมายังภาพท่ีสอง
เป็นแอ็คช่ันเคล่ือนไหวของแพตอนพุ่งเข้าไปชกมนุษย์ต่างดาวลุงบุหรี่เพื่อให้ปล่อยตัวชิงช้า  

 
 

ภาพท่ี 98 รูปแบบแอ็คช่ันสู่แอ็คช่ันในบทท่ี 15 ของวิศุทธิ์ พรนิมิตร 
ที่มา: วิศุทธ์ิ พรนิมิตร, ชิงช้า 1,  คร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ากัด, 2554), 322. 
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บทท่ี 16 ฮาร์ท 
ในบทนี้วิศุทธิ์จะเน้นการเล่าเรื่องมีรูปแบบการเปล่ียนช่องแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลามาก

ท่ีสุดและรูปแบบแง่มุมสู่แง่มุมเป็นล าดับรองลงมา (ดังตารางท่ี 3 หน้า 141) การเล่าเรื่องของวิศุทธิ์จะ
เน้นให้ผู้อ่านค่อย ๆ ซาบซึ้งและสัมผัสอารมณ์ ความรู้สึกของตัวละครอย่างช้า ๆ และลึกซึ้งมากกว่า
การเร้าอารมณ์อย่างตรงไปตรงมาในช่วงเวลาส้ัน ๆ เช่น เนื้อหาภายในบทนี้จะเล่าเรื่องราวของเพื่อน
มนุษย์ต่างดาวลุงบุหรี่ท่ีน านาฬิกาของชิงช้าไปใช้ในทางท่ีผิดศีลธรรมเพราะไม่รู้จักพอ โดยจะเน้นให้ตัว
ละคร (เพื่อนของมนุษย์ต่างดาวลุงบุหรี่) เป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวและความรู้สึกของตนเองท้ังหมดผ่าน
รูปแบบการเปล่ียนช่องแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาท่ีเน้นการสัมผัสแง่มุมอารมณ์และความรู้สึกของตัว
ละครอย่างช้า ๆ ดังตัวอย่าง (ภาพท่ี 99)  มีการเปล่ียนช่องแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาท่ีอธิบายภาพของ
เหตุการณ์ตอนเพื่อนมนุษย์ต่างดาวลุงบุหรี่ก าลังจะร่วมรักกับหญิงสาวจ าลองท่ีตนเองใช้นาฬิกาของ
ชิงช้าสร้างขึ้นมา จากภาพท่ีหนึ่งเป็นช่วงเวลาของเหตุการณ์ตอนเพื่อนของมนุษย์ต่างดาวลุงบุหรี่ใช้มือ
เชยคางของหญิงสาวจ าลอง ต่อเนื่องมายังภาพท่ีสองเป็นช่วงเวลาของเหตุการณ์ตอนมนุษย์ต่างดาวลุง
บุหรี่ก าลังดึงหญิงสาวจ าลองของตนเองมาจูบ 

 
 

ภาพท่ี 99 รูปแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาในบทท่ี 16 ของวิศุทธิ์ พรนิมิตร 
 ที่มา: วิศุทธ์ิ พรนิมิตร, ชิงช้า 1, คร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ากัด, 2554), 349. 

 
บทท่ี 17 บทส่งท้าย 

การเล่าเรื่องในบทนี้ของวิศุทธ์จะเน้นการเปล่ียนช่องแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาเป็นหลัก 
(ดังตารางท่ี 3 หน้า 141) ท่ีเน้นเล่าเรื่องโดยให้ผู้อ่านสัมผัสแง่มุมอารมณ์ ความรู้สึกของตัวละคร
ภายในฉากอย่างช้า ๆ เช่น ในบทนี้จะเล่าถึงการมาเยือนของลูกแมวท่ีชิงช้าเคยช่วยเหลือไว้ โดยเน้น
ให้ตัวละคร (ชิงช้าและลูกแมว) เป็นผู้ถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกของกันและกันในลักษณะของ
การเช่ือมต่อช่องแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาท่ีเน้นให้ผู้อ่านค่อย ๆ ซึมซับและสัมผัสแง่มุมอารมณ์และ
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ความรู้สึกของตัวละคร ดังตัวอย่าง (ภาพท่ี 100) มีการเปล่ียนช่องแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาท่ีอธิบาย
ภาพของเหตุการณ์ตอนลูกแมวมาร้องขออาหารกับชิงช้าท่ีหน้าประตูบ้าน จากภาพท่ีหนึ่งเป็นช่วงเวลา
ของเหตุการณ์ตอนลูกแมวนั่งร้องขออาหารกับชิงช้าท่ีหน้าประตูบ้าน ต่อเนื่องมายังภาพท่ีสองเป็น
ช่วงเวลาของเหตุการณ์ตอนลูกแมวยืนรออาหารจากชิงช้าท่ีหน้าประตูบ้าน  

 
 

ภาพท่ี 100 รูปแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาในบทท่ี 17 ของวิศุทธิ์ พรนิมิตร 
ที่มา: วิศุทธ์ิ พรนิมิตร, ชิงช้า 1, คร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ากัด, 2554), 359. 
 

จากการเช่ือมต่อช่องสู่ช่องในการ์ตูนของวิศุทธ์ พรนิมิตร เรื่องชิงช้า 1 ท้ังหมด 17 บท 
สามารถสรุปการนับจ านวนการเช่ือมต่อช่องสู่ช่องในการ์ตูนได้ต่อไปนี ้

 
ตาราง 4 ตารางสรุปผลรวมการเปล่ียนช่องในการ์ตูนของวิศุทธิ พรนิมิตร 

รูปแบบการเช่ือมต่อช่องสู่ช่องในการ์ตูน จ านวนการเปล่ียนช่องในการ์ตูน/ครั้ง 
1.รูปแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลา 1,085  ครั้ง 
2.รูปแบบแอ็คช่ันสู่แอ็คช่ัน 151   ครั้ง 
3.รูปแบบตัวกระท าสู่ตัวกระท า 46    ครั้ง 
4.รูปแบบฉากสู่ฉาก 15    ครั้ง 
5.รูปแบบแง่มุมสู่แง่มุม 254   ครั้ง 
6.แบบไม่ปรากฏความสัมพันธ์ 0      ครั้ง 

 
ตามกลวิธีในการเช่ือมต่อช่องในการ์ตูนของวิศุทธิ์ พรนิมิตร ดังท่ีกล่าวมาข้างต้น สามารถ

สรุปได้ว่า วิศุทธิ์ให้ความส าคัญกับการเล่าเรื่องท่ีเช่ือมต่อช่องท้ังหมด 5 รูปแบบ (ดังตารางท่ี 4 หน้า 
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163) ด้วยการน าเสนอภาพและเรื่องราวในลักษณะท่ีเน้นให้ผู้อ่านเข้าถึงอารมณ์เป็นหลักมากกว่าการ
ต่อเนื่องของเวลาแบบเร้าอารมณ์ เรียกได้ว่าเน้นสัมผัสของการอยู่ท่ีนั่นมากกว่าไปให้ถึงท่ีนั่น โดยเน้น
รูปแบบการเช่ือมต่อช่องสู่ช่องในการ์ตูนแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาและแง่มุมสู่แง่มุมเป็นหลัก เพื่อให้
ผู้อ่านมีส่วนร่วมกับตัวละครและสามารถติดตามได้ง่าย และให้ความส าคัญกับรูปแบบตัวกระท าสู่ตัว
กระท าและฉากสู่ฉากน้อยมาก แต่ก็ไม่ได้ท าให้งานของเขากินใจน้อยลงเลย และในการ์ตูนเรื่องชิงช้า 
1 ของวิศุทธิ์ ยังพบอีกว่ามีจ านวนตอนบางตอนท่ีไม่ปรากฏบอลลูนค าพูดและใช้ภาพในการส่ือสาร
เพียงอย่างเดียว จ านวน 3 ตอน จากท้ังหมด 17 บท ได้แก่ บทท่ี 3, 6, 17 เป็นต้น ซึ่งพบรูปแบบการ
เปล่ียนช่อง ดังต่อไปนี้ 
 

ตาราง 5 ตารางสรุปการนับจ านวนการเปล่ียนช่องในการ์ตูน 
บางตอนของวิศุทธิ์ พรนิมิตรท่ีไม่ปรากฏบอลลูนค าพูด 

รูปแบบการเช่ือมต่อช่องสู่ช่องในการ์ตูน จ านวนการเปล่ียนช่องในการ์ตูน/ครั้ง 
1.รูปแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลา 141 ครั้ง 
2.รูปแบบแอ็คช่ันสู่แอ็คช่ัน 35 ครั้ง 
3.รูปแบบตัวกระท าสู่ตัวกระท า 0 ครั้ง 
4.รูปแบบฉากสู่ฉาก 0 ครั้ง 
5.รูปแบบแง่มุมสู่แง่มุม 21 ครั้ง 
6.แบบไม่ปรากฏความสัมพันธ์ 0 ครั้ง 

 
และจากการเปล่ียนช่องดังกล่าวจะเห็นได้ว่า รูปแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาก็ยังคงเป็นกระแสหลักในงาน
ของเขาเหมือนเดิม แม้ว่าจะไม่เน้นแง่มุมสู่แง่มุมเช่นเคย แต่เขาก็ยังคงพาเราเข้าถึงอารมณ์และ
ความรู้สึกได้ดังเดิม  

และสรุปภาพรวมท้ังหมดได้ว่า วิศุทธิ์ พรนิมิตร ใช้วิธีการวาดและการเล่าเรื่องตาม
แนวทางตะวันออกอย่างชัดเจน โดยการสร้างความเคล่ือนไหวของภาพด้วยจ านวนช่องท่ีมากเป็นหลัก
เพื่อให้ง่ายต่อการถ่ายทอดเรื่องราวและผู้อ่านก็สามารถเข้าถึงและเป็นหนึ่งเดียวกับตัวละครได้ง่าย
เช่นกัน  
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3.  การ์ตูนเร่ือง ถ่ัวงอกและหัวไฟ ในความบ้าคลั่งอันมิรู้สิ้นสุด โดยทรงศีล ทิวสมบุญ 

3.1 รูปแบบวิธีการวาด 
คาแร็คเตอร์ท่ีแฝงไว้ด้วยความดุดัน แต่เคลือบความอ่อนหวานท่ีทรงพลัง ถือเป็นเสน่ห์

เฉพาะตัวของทรงศีล ทิวสมบุญ ท่ีต้ังใจแสดงความงามผ่านภาพวาดลายเส้นในรูปแบบของนิยาย
ภาพประกอบ ซึ่งวิธีการแสดงความงามดังกล่าวของทรงศีล ทิวสมบุญ สามารถอธิบายและแจกแจงได้
ดังต่อไปนี้ 

 
บทท่ี 1 Like a Junk 

 
 

ภาพท่ี 101 ลักษณะของคาแร็คเตอร์และสภาพแวดล้อมในบทท่ี 1 ของทรงศีล ทิวสมบุญ 
ที่มา: ทรงศีล ทิวสมบุญ, ถ่ัวงอกและหัวไฟ: ในความบ้าคลั่งอันมิรู้สิ้นสุด, คร้ังที่ 11 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ 

โพเอทส์ จ ากัด, 2552), 16. 
ที่มา: ทรงศีล ทิวสมบุญ, ถ่ัวงอกและหัวไฟ: ในความบ้าคลั่งอันมิรู้สิ้นสุด, คร้ังที่ 11 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ 

โพเอทส์ จ ากัด, 2552), 21. 

 
รูปแบบการวาดท่ีเห็นชัดในบทนี้ของทรงศีลส่วนมากจะน าเสนอคาแร็คเตอร์และ

สภาพแวดล้อมในลักษณะของการใช้ลายเส้นคมชัดท่ีไม่เน้นการออกแบบท่ีสมจริงแต่ใ ช้การวาด
น้ าหนัก-แสงเงาสร้างความเหมือนจริงให้ตัวละครและสถานท่ีเป็นหลัก ดังจะเห็นได้จาก (ภาพท่ี 101)  
ฉากข้าง ๆ กองขยะ มีการออกแบบตัวละคร (ถั่วงอกกับหัวไฟและบุบบิบ) และสถานท่ี (กองขยะ) 
ด้วยการใช้ลายเส้นคมชัดวาดตัวละครและฉากหลังขึ้นมาในลักษณะเรียบง่ายโดยการผสานลายเส้น
สร้างเป็นฟอร์มและรูปทรงท่ีถอยห่างจากความเหมือนจริงและท าให้เป็นนามธรรมมากขึ้น ใช้น้ าหนัก-
แสงเงาเป็นตัวก าหนดมิติและความสมจริง เช่น หัวไฟมีการคล่ีคลายรายละเอียดรูปทรงของร่างกาย
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และใบหน้าท่ีมีผม ตา หู ปาก ล าตัว แขน ขา มือและเท้า รวมถึงเครื่องแต่งกายจ าพวกเส้ือยืด กางเกง
ขาส้ัน รองเท้าผ้าใบและกระเป๋าสะพายข้างไว้อย่างเรียบง่ายท่ีมีความสมจริงของน้ าหนัก-แสงเงา หรือ
ถั่วงอกก็มีการออกแบบให้คล้ายคลึงกับต้นถั่วงอกในลักษณะของการสร้างฟอร์มและรูปทรงขึ้นมาใหม่
ท่ีมีสัดส่วนของร่างกายส่วนหัว ใบหน้า ล าตัว แขน ขาและเท้าอย่างครบถ้วนและมีความสมจริงของ
แสงเงาท่ีสมบูรณ์ และคาแร็คเตอร์ของบุบบิบเองก็ถูกออกแบบไว้ด้วยรูปทรงท่ีมีรายละเอียดส่วนหัว 
ล าตัว ขาและเท้าส่ีข้างอย่างเรียบง่ายและมีความสมจริงของแสงเงาด้วยเช่นกัน ในส่วนของฉากหลัง
และสภาพแวดล้อม (กองขยะ) ถึงแม้ว่าจะมีการออกแบบท่ีไม่สมจริง แต่องค์ประกอบและมุมมองของ
ภาพก็ถูกออกแบบได้อย่างสมบูรณ์และเหมือนจริง คือ ใช้น้ าหนักแสงเงาเป็นตัวสร้างระยะ ความลึก
และมิติให้กับฉากหลังและส่ิงแวดล้อมภายในได้สมจริง ดังจะเห็นได้จากสภาพแวดล้อมของกองขยะ มี
การวาดแสงเงาของวัตถุและส่ิงของต่าง ๆ ท่ีกระจัดกระจายอยู่ตรงพื้นอย่างประณีตท าให้ภาพมี
ลักษณะสมจริงมากขึ้น 
 
บทท่ี 2 When I Grow Up 

 
 

ภาพท่ี 102 ลักษณะของคาแร็คเตอร์และสภาพแวดล้อมในบทท่ี 2 ของทรงศีล ทิวสมบุญ 
ที่มา: ทรงศีล ทิวสมบุญ, ถ่ัวงอกและหัวไฟ: ในความบ้าคลั่งอันมิรู้สิ้นสุด, คร้ังที่ 11 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ 

โพเอทส์ จ ากัด, 2552), 34-35. 

 

วิ ธี การวาดในบทนี้ของทรงศีลส่วนมากจะเน้นการน า เสนอคาแร็คเตอร์และ
สภาพแวดล้อมในลักษณะของการออกแบบลายเส้นและรูปทรงท่ีไม่สมจริงแต่ใช้น้ าหนัก-แสงเงาสร้าง
ความเหมือนจริงให้กับตัวละครและสถานท่ีเป็นหลัก ดังจะเห็นได้จาก (ภาพท่ี 102) ฉากบ้านในเขต
เมือง มีการออกแบบตัวละคร (ถ่ัวงอกกับหัวไฟ) และสถานท่ี ด้วยการใช้ลายเส้นท่ีประณีตวาดรูปทรง
ของตัวละครและฉากหลังขึ้นมาอย่างเรียบง่ายในลักษณะของการท าให้รูปทรงเป็นนามธรรมมากขึ้น
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และใช้น้ าหนัก-แสงเงาเป็นตัวก าหนดมิติและสร้างความสมจริง เช่น หัวไฟมีการคล่ีคลายรายละเอียด
รูปทรงของร่างกายและใบหน้าท่ีมีผม ตา หู ปาก ล าตัว แขน ขา มือ และเท้า รวมถึงเครื่องแต่งกาย
จ าพวกเส้ือยืด กางเกงขาส้ัน รองเท้าผ้าใบและกระเป๋าสะพายข้างไว้อย่างเรียบง่าย มีความสมจริงของ
น้ าหนัก-แสงเงา และถั่วงอกก็มีการออกแบบให้คล้ายคลึงกับต้นถั่วงอกในลักษณะของการสร้างฟอร์ม
และรูปทรงขึ้นมาใหม่ท่ีมีสัดส่วนของร่างกายส่วนหัว ใบหน้า ล าตัว แขน ขาและเท้าอย่างครบถ้วน
และมีความสมจริงของแสงเงาท่ีสมบูรณ์ด้วยเช่นกัน ในส่วนของฉากหลังและสภาพแวดล้อม (บ้านใน
เขตเมือง) มีการออกแบบโครงสร้างของบ้านและสภาพแวดล้อมจ าพวกวัตถุและส่ิงของภายในฉากท่ีไม่
สมจริงคือ เน้นการวาดด้วยการลดทอนรายละเอียดของรูปทรงลงอย่างเรียบง่าย แต่ในขณะเดียวกันก็
ใช้วิธีการวาดน้ าหนัก-แสงเงาเป็นตัวสร้างระยะ ความลึกและมิติให้กับบ้านและสภาพแวดล้อมภายใน
เขตเมืองท่ีสมจริงเช่นกัน  
 
บทท่ี 3 Know Your Enemy 

 
 

ภาพท่ี 103 ลักษณะของคาแร็คเตอร์และสภาพแวดล้อมในบทท่ี 3 ของทรงศีล ทิวสมบุญ 
ที่มา: ทรงศีล ทิวสมบุญ, ถ่ัวงอกและหัวไฟ: ในความบ้าคลั่งอันมิรู้สิ้นสุด, คร้ังที่ 11 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ 

โพเอทส์ จ ากัด, 2552), 45. 
ที่มา: ทรงศีล ทิวสมบุญ, ถ่ัวงอกและหัวไฟ: ในความบ้าคลั่งอันมิรู้สิ้นสุด, คร้ังที่ 11 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ 

โพเอทส์ จ ากัด, 2552), 50. 

 

วิธีการวาดของทรงศีลในบทนี้จะเน้นการน าเสนอคาแร็คเตอร์และสภาพแวดล้อมด้วย
การออกแบบลายเส้นและรูปทรงท่ีไม่สมจริงแต่ใช้น้ าหนัก-แสงเงาสร้างความเหมือนจริงให้กับตัวละคร
และสถานท่ีเป็นหลัก ดังจะเห็นได้จาก (ภาพท่ี 103) ฉากบ้านในสวนสนุกร้าง มีการออกแบบตัวละคร 
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(ชายแปลกหน้าสามคน) และสถานท่ี ด้วยการใช้ลายเส้นท่ีหนักแน่นวาดรูปทรงของตัวละครและฉาก
หลังขึ้นมาในลักษณะของการท าให้รูปทรงมีความเรียบง่ายมากขึ้นและมีน้ าหนัก-แสงเงาท่ีสมจริง เช่น 
ชายแปลกหน้าสามคนมีการคล่ีคลายรายละเอียดของร่างกาย ล าตัว แขน ขา มือ และเท้า รวมถึง
เครื่องแต่งกายประเภทเส้ือเช้ิตแขนส้ัน กางเกงขายาว เนคไท ถุงมือแบบยาว เข็มขัด และหมวกคลุม
หน้าในลักษณะของการออกแบบท่ีไม่สมจริงแต่มีน้ าหนัก-แสงเงาท่ีสมจริงตามหลักองค์ประกอบศิลป์
อย่างถูกต้องสมบูรณ์ ในส่วนของฉากหลังและสภาพแวดล้อม (สวนสนุกร้าง) มีการออกแบบวัตถุ
ส่ิงก่อสร้างและอาคารต่าง ๆ ด้วยรูปทรงท่ีสร้างขึ้นใหม่และมีแสงเงาท่ีสมจริง ดังจะเห็นได้จากอาคาร
รูปปลาท่ีมีขาคล้ายแมงมุมท่ีอยู่ด้านหลังของภาพมีลักษณะการออกแบบท่ีเหนือจริงอย่างเรียบง่าย ท่ีมี
กล่ินอายความสมจริงของเรื่องราวและสถานท่ีจากการสร้างแสงและเงาภายในฉาก  
 
บทท่ี 4 Mystery 

 
 

ภาพท่ี 104 ลักษณะของคาแร็คเตอร์และสภาพแวดล้อมในบทท่ี 4 ของทรงศีล ทิวสมบุญ 
ที่มา: ทรงศีล ทิวสมบุญ, ถ่ัวงอกและหัวไฟ: ในความบ้าคลั่งอันมิรู้สิ้นสุด, คร้ังที่ 11 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ 

โพเอทส์ จ ากัด, 2552), 68-69. 

 

วิธีการวาดในบทนี้ของทรงศีลส่วนมากจะเน้นการน าเสนอตัวละครและฉากหลักใน
ลักษณะของการวาดด้วยลายเส้นและรูปทรงท่ีไม่สมจริงแต่มีน้ าหนัก-แสงเงาท่ีสมจริงเป็นหลัก ดังจะ
เห็นได้จาก (ภาพท่ี 104) ฉากซอกตึกเล็ก ๆ ในเขตเมือง มีการออกแบบตัวละคร (ชายร่างใหญ่ผม
ทอง) และสถานท่ี ด้วยการใช้ลายเส้นคมชัดวาดรูปทรงของตัวละครและฉากหลังขึ้นมาอย่างเรียบง่าย
และไม่สมจริงด้วยการคล่ีคลายรูปทรงและท าให้เป็นนามธรรมมากขึ้นรวมถึงมีการใช้ลายเส้นสร้าง
น้ าหนัก-แสงเงาให้มีมิติและความสมจริงภายในภาพด้วย อาทิ มีการคล่ีคลายรายละเอียดรูปทรงของ
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คาแร็คเตอร์ชายร่างใหญ่ผมทองด้วยลายเส้นคมชัดและหนักแน่นท่ีแสดงสัดส่วนร่างกายและใบหน้าท่ี
ประกอบไปด้วยผม ตา หู ปาก ล าตัว แขน ขา มือ และเท้า รวมถึงเครื่องแต่งกายอย่างเรียบง่ายท่ีเน้น
การระบายน้ าหนัก-แสงเงาท่ีค่อนข้างสมจริง ส่วนของฉากหลังและสภาพแวดล้อม (ซอกตึกเล็ก ๆ ใน
เขตเมือง) มีการออกแบบโครงสร้างของอาคาร วัตถุและส่ิงของภายในฉากจ าพวกหน้าต่าง สายไฟ 
และหลังคาท่ีไม่สมจริงคือ เน้นการวาดด้วยการลดทอนรายละเอียดของรูปทรงลงอย่างเรียบง่ายและมี
มุมมองของการมองเห็นท่ีไม่สมจริง แต่เน้นน้ าหนัก-แสงเงาภายในฉากอย่างสมจริงตามหลัก
องค์ประกอบ  
 
บทท่ี 5 Awake 

 
 

ภาพท่ี 105 ลักษณะของคาแร็คเตอร์และสภาพแวดล้อมในบทท่ี 5 ของทรงศีล ทิวสมบุญ 
ที่มา: ทรงศีล ทิวสมบุญ, ถ่ัวงอกและหัวไฟ: ในความบ้าคลั่งอันมิรู้สิ้นสุด, คร้ังที่ 11 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ 

โพเอทส์ จ ากัด, 2552), 93-94. 

 
รูปแบบการวาดในบทนี้ของทรงศีลจะเน้นการน าเสนอคาแร็คเตอร์และสภาพแวดล้อมใน

ลักษณะของการใช้ลายเส้นคมชัดท่ีไม่เน้นการออกแบบท่ีสมจริงแต่ใช้การวาดน้ าหนัก-แสงเงาสร้าง
ความเหมือนจริงให้ตัวละครและสถานท่ีเป็นหลัก ดังจะเห็นได้จาก (ภาพท่ี 105) ฉากซอกตึกในเขต
เมือง มีการออกแบบตัวละคร (ถั่วงอกกับบุบบิบ) และสถานท่ี ด้วยการใช้ลายเส้นคมชัดวาดตัวละคร
และฉากหลังขึ้นมาในลักษณะเรียบง่ายโดยการผสานลายเส้นสร้างเป็นฟอร์มและรูปทรงท่ีถอยห่าง
จากความเหมือนจริงและท าให้เป็นนามธรรมมากขึ้น ใช้น้ าหนัก-แสงเงาเป็นตัวก าหนดมิติและความ
สมจริง เช่น ถั่วงอกมีการออกแบบให้คล้ายคลึงกับต้นถั่วงอกในลักษณะของการสร้างฟอร์มและ
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รูปทรงขึ้นมาใหม่ท่ีมีสัดส่วนของร่างกายส่วนหัว ใบหน้า ล าตัว แขน ขาและเท้าอย่างครบถ้วนและมี
ความสมจริงของแสงเงาท่ีสมบูรณ์ และคาแร็คเตอร์ของบุบบิบก็ถูกออกแบบไว้ด้วยรูปทรงท่ีมี
รายละเอียดส่วนหัว ล าตัว ขาและเท้าส่ีข้างอย่างเรียบง่ายและมีความสมจริงของแสงเงาด้วยเช่นกัน 
ในส่วนของฉากหลังและสภาพแวดล้อม (ซอกตึกในเขตเมือง) มีการออกแบบฉากหลังท่ีไม่สมจริง แต่
จัดองค์ประกอบและมุมมองของภาพได้อย่างสมจริง คือ ใช้ลายเส้นน้ าหนัก-แสงเงาสร้างมุมมองและ
มิติให้กับฉากหลังและส่ิงแวดล้อมภายในอย่างสมจริง ดังจะเห็นได้จากซากรถยนต์และก าแพงตึก
ภายในฉากมีการวาดแสง-เงาไว้อย่างประณีตและค่อนข้างสมจริง 
 
บทท่ี 6 Lifetime 

 
 

ภาพท่ี 106 ลักษณะของคาแร็คเตอร์และสภาพแวดล้อมในบทท่ี 6 ของทรงศีล ทิวสมบุญ 
ที่มา: ทรงศีล ทิวสมบุญ, ถ่ัวงอกและหัวไฟ: ในความบ้าคลั่งอันมิรู้สิ้นสุด, คร้ังที่ 11 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ 

โพเอทส์ จ ากัด, 2552), 125. 
ที่มา: ทรงศีล ทิวสมบุญ, ถ่ัวงอกและหัวไฟ: ในความบ้าคลั่งอันมิรู้สิ้นสุด, คร้ังที่ 11 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ 

โพเอทส์ จ ากัด, 2552), 108. 

 

วิธีการวาดในบทนี้ของทรงศีลส่วนมากจะเน้นการน าเสนอตัวละครและฉากหลังใน
ลักษณะของการออกแบบลายเส้นและรูปทรงท่ีไม่สมจริงแต่ใช้น้ าหนัก-แสงเงาสร้างความเหมือนจริง
ให้กับตัวละครและสถานท่ีเป็นหลัก ดังจะเห็นได้จาก (ภาพท่ี 106) ฉากหอนาฬิกา มีการออกแบบตัว
ละคร (ถ่ัวงอกกับหัวไฟและบุบบิบ) และสถานท่ี (หอนาฬิกา) ด้วยการใช้ลายเส้นท่ีประณีตวาดรูปทรง
ของตัวละครและฉากหลังขึ้นมาอย่างเรียบง่ายในลักษณะของการท าให้รูปทรงเป็นนามธรรมมากขึ้น
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และใช้น้ าหนัก-แสงเงาเป็นตัวก าหนดมิติและสร้างความสมจริง เช่น หัวไฟมีการคล่ีคลายรายละเอียด
รูปทรงของร่างกายและใบหน้าท่ีมีผม ตา หู ปาก ล าตัว แขน ขา มือและเท้า รวมถึงเครื่องแต่งกาย
จ าพวกเส้ือยืด กางเกงขาส้ัน รองเท้าผ้าใบและกระเป๋าสะพายข้างไว้อย่างเรียบง่ายท่ีมีความสมจริง
ของน้ าหนัก-แสงเงาและถั่วงอกก็มีการออกแบบให้คล้ายคลึงกับต้นถั่วงอกในลักษณะของการสร้าง
ฟอร์มและรูปทรงขึ้นมาใหม่ท่ีมีสัดส่วนของร่างกายส่วนหัว ใบหน้า ล าตัว แขน ขาและเท้าอย่าง
ครบถ้วน และมีความสมจริงของแสงเงา คาแร็คเตอร์ของบุบบิบเองก็ถูกออกแบบไว้ด้วยรูปทรงท่ีมี
รายละเอียดของส่วนหัว ล าตัว ขา และเท้าส่ีข้างอย่างเรียบง่ายและมีความสมจริงของแสงเงาด้วย
เช่นกัน ในส่วนของฉากหลังและสภาพแวดล้อม มีการออกแบบหอคอยท่ีไม่สมจริงด้วยการสร้างฟอร์ม
และรูปทรงขึ้นมาใหม่โดยไม่เน้นรายละเอียดภายในของรูปทรงและท าให้มีความเรียบง่ายมากขึ้น แต่
ใช้วิธีการวาดและวาดน้ าหนัก-แสงเงาท่ีสมจริงแทนท าให้ภาพมีมิติท่ีชัดเจนขึ้น  
 
บทท่ี 7 Loser Fountain 

 
 

ภาพท่ี 107 ลักษณะของคาแร็คเตอร์และสภาพแวดล้อมในบทท่ี 7 ของทรงศีล ทิวสมบุญ 
ที่มา: ทรงศีล ทิวสมบุญ, ถ่ัวงอกและหัวไฟ: ในความบ้าคลั่งอันมิรู้สิ้นสุด, คร้ังที่ 11 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ 

โพเอทส์ จ ากัด, 2552), 129-130. 

 

รูปแบบการวาดในบทนี้ของทรงศีลจะเน้นการน าเสนอตัวละครและสภาพแวดล้อมใน
ลักษณะของการใช้ลายเส้นคมชัดวาดเป็นรูปทรงอย่างเรียบง่ายท่ีมีการออกแบบท่ีไม่สมจริงแต่มี
น้ าหนัก-แสงเงาท่ีค่อนข้างสมจริงเป็นหลัก ดังจะเห็นได้จาก (ภาพท่ี 107) ฉากในสวนสาธารณะ มีการ
ออกแบบคาแร็คเตอร์ของตัวละคร (คู่แม่ลูก) และฉากหลัง ด้วยการใช้ลายเส้นประณีตและคมชัดวาด
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รูปทรงของตัวละครและฉากหลังขึ้นมาอย่างเรียบง่ายและไม่สมจริงด้วยการคล่ีคลายรูปทรงและท าให้
เป็นนามธรรมมากขึ้นรวมถึงมีการใช้ลายเส้นสร้างน้ าหนัก-แสงเงาให้มีมิติและความสมจริงภายในภาพ
ด้วย อาทิ มีการคล่ีคลายรายละเอียดรูปทรงของคาแร็คเตอร์คู่แม่ลูกด้วยลายเส้นคมชัดและหนักแน่น
ท่ีแสดงสัดส่วนร่างกายและใบหน้าท่ีประกอบไปด้วยผม ตา จมูก ปาก ล าตัว แขน ขา มือ และชุดแต่ง
กายของผู้หญิงก็ออกแบบอย่างเรียบง่าย เน้นการระบายน้ าหนัก-แสงเงาท่ีค่อนข้างสมจริง ส่วนของ
ฉากหลังและสภาพแวดล้อม (สวนสาธารณะ) มีการออกแบบโครงสร้างของน้ าพุประดับสวน รูปปั้น
หิน และร้านค้า โดยเน้นรูปแบบการวาดในลักษณะของการลดทอนรายละเอียดภายในของรูปทรงลง
อย่างเรียบง่ายและไม่สมจริง แต่ยังคงมีน้ าหนัก-แสงเงา ระยะใกล้ไกลและขนาดของวัตถุ ส่ิงของและ
ส่ิงแวดล้อมภายในฉากท่ีถูกต้องและสมจริงตามหลักองค์ประกอบ  
 
บทท่ี 8 Get Your Gun 

 
 

ภาพท่ี 108 ลักษณะของคาแร็คเตอร์และสภาพแวดล้อมในบทท่ี 8 ของทรงศีล ทิวสมบุญ 
ที่มา: ทรงศีล ทิวสมบุญ, ถ่ัวงอกและหัวไฟ: ในความบ้าคลั่งอันมิรู้สิ้นสุด, คร้ังที่ 11 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ 

โพเอทส์ จ ากัด, 2552), 153-154. 

 

วิธีการวาดในบทนี้ส่วนมากจะเน้นการออกแบบตัวละครและฉากหลังด้วยรูปทรงท่ีไม่
สมจริงแต่ใช้น้ าหนัก-แสงเงาสร้างความเหมือนจริงให้กับตัวละครและสถานท่ีเป็นหลัก จาก (ภาพท่ี 
108) ฉากภายในร้านขายปืนและโลงศพ มีการออกแบบตัวละคร (ชายขายปืนและโลงศพ) และ
สถานท่ี ด้วยการคล่ีคลายฟอร์มลงให้เรียบง่ายและลดทอนความเหมือนจริงในลักษณะของการท าให้
รูปทรงเป็นนามธรรมมากขึ้น มีการใช้น้ าหนัก-แสงเงาเป็นตัวสร้างมิติและความสมจริงให้กับตัวละคร
และสถานท่ี ดังจะเห็นได้จาก คาแร็คเตอร์ของชายขายปืนท่ีมีการคล่ีคลายรายละเอียดรูปทรงของ
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ร่างกายและใบหน้าท่ีมีผม ตา หู ปาก ล าตัว แขน มือ และเครื่องแต่งกายของเขาไว้อย่างเรียบง่ายท่ีให้
ความสมจริงของน้ าหนัก-แสงเงาอย่างชัดเจนและถูกต้องตามหลักองค์ประกอบ ส่วนฉากหลังและ
สภาพแวดล้อม (ร้านขายปืนและโลงศพ) มีการออกแบบวัตถุ ส่ิงของและสภาพแวดล้อมภายในฉาก
ด้วยการสร้างฟอร์มและรูปทรงขึ้นมาใหม่อย่างเรียบง่ายและถอยห่างจากความเหมือนจริงออกไป มี
ระยะหน้าหลังชัดเจนและถูกต้องตามหลักความเป็นจริงรวมถึงมีใช้ลายเส้นวาดน้ าหนัก -แสงเงาท่ี
สมจริงด้วยเช่นกัน  
 
บทท่ี 9 Night Train 

 
 

ภาพท่ี 109 ลักษณะของคาแร็คเตอร์และสภาพแวดล้อมในบทท่ี 9 ของทรงศีล ทิวสมบุญ 
ที่มา: ทรงศีล ทิวสมบุญ, ถ่ัวงอกและหัวไฟ: ในความบ้าคลั่งอันมิรู้สิ้นสุด, คร้ังที่ 11 (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์อะบุ๊ก 

บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ากัด, 2552), 175.  
ที่มา: ทรงศีล ทิวสมบุญ, ถ่ัวงอกและหัวไฟ: ในความบ้าคลั่งอันมิรู้สิ้นสุด, คร้ังที่ 11 (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์อะบุ๊ก 

บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ากัด, 2552), 180-181. 

 

วิธีการวาดในบทนี้ส่วนมากจะเน้นการวาดตัวละครและฉากหลังในลักษณะของการ
ออกแบบลายเส้นและรูปทรงท่ีไม่สมจริง แต่ใช้น้ าหนัก-แสงเงาสร้างความเหมือนจริงให้กับตัวละคร
และฉากหลังเป็นหลัก ดังจะเห็นได้จาก (ภาพท่ี 109) ฉากในสถานีรถไฟ มีการออกแบบตัวละคร 
(ถั่วงอกกับหัวไฟและบุบบิบ) และสถานท่ี ด้วยการใช้ลายเส้นท่ีหนักแน่นและประณีตวาดรูปทรงของ
ตัวละครและฉากหลังขึ้นมาอย่างเรียบง่ายในลักษณะของการท าให้รูปทรงเป็นนามธรรมมากขึ้นและใช้
น้ าหนัก-แสงเงาเป็นตัวก าหนดมิติและความสมจริงภายในฉาก เช่น หัวไฟมีการคล่ีคลายรายละเอียด
รูปทรงของร่างกายและใบหน้าท่ีมีผม ตา หู ปาก ล าตัว แขน ขา มือและเท้า รวมถึงเครื่องแต่งกาย
จ าพวกเส้ือยืด กางเกงขาส้ัน รองเท้าผ้าใบและกระเป๋าสะพายข้างไว้อย่างเรียบง่ายท่ีมีความสมจริง
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ของน้ าหนัก-แสงเงาและถั่วงอกก็มีการออกแบบให้คล้ายคลึงกับต้นถั่วงอกในลักษณะของการสร้าง
ฟอร์มและรูปทรงขึ้นมาใหม่ท่ีมีสัดส่วนของร่างกายส่วนหัว ใบหน้า ล าตัว แขน ขา และเท้าอย่าง
ครบถ้วนและมีความสมจริงของแสงเงา รวมถึงคาแร็คเตอร์ของบุบบิบก็ถูกออกแบบไว้ด้วยรูปทรงท่ีมี
รายละเอียดส่วนหัว ล าตัว ขา และเท้าส่ีข้างอย่างเรียบง่ายและมีความสมจริงของแสงเงาด้วยเช่นกัน 
ในส่วนของฉากหลังและสภาพแวดล้อม ได้มีการออกแบบรถไฟด้วยการสร้างฟอร์มของรูปทรงขึ้นมา
ใหม่ท่ีไม่เน้นรายละเอียดภายในของรูปทรงและท าให้มีความเรียบง่ายมากขึ้นด้วย คือ ไม่เน้นความ
สมจริงของลวดลายประดับตกแต่งบนขบวนรถไฟ แต่ใช้วิธีการวาดและวาดน้ าหนัก-แสงเงาบนขบวน
รถไฟด้วยการผสานกันของเส้นท่ีสมจริงแทนท าให้ภาพมีมิติท่ีชัดเจนขึ้น  
 
บทท่ี 10 Black dress 

 

 

ภาพท่ี 110 ลักษณะของคาแร็คเตอร์และสภาพแวดล้อมในบทท่ี 10 ของทรงศีล ทิวสมบุญ 
ที่มา: ทรงศีล ทิวสมบุญ, ถ่ัวงอกและหัวไฟ: ในความบ้าคลั่งอันมิรู้สิ้นสุด, คร้ังที่ 11 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ 

โพเอทส์ จ ากัด, 2552), 195. 
ที่มา: ทรงศีล ทิวสมบุญ, ถ่ัวงอกและหัวไฟ: ในความบ้าคลั่งอันมิรู้สิ้นสุด, คร้ังที่ 11 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ 

โพเอทส์ จ ากัด, 2552), 190. 

 

ในบทนี้วิธีการวาดของทรงศีลส่วนมากจะเน้นการวาดตัวละครและฉากหลังในลักษณะ
ของการออกแบบลายเส้นและรูปทรงท่ีไม่สมจริงแต่ใช้น้ าหนัก-แสงเงาสร้างความเหมือนจริงให้กับตัว
ละครและฉากหลังเป็นหลัก ดังจะเห็นได้จาก (ภาพท่ี 110) ฉากภายในห้องโดยสารบนขบวนรถไฟ มี
การออกแบบตัวละคร และสถานท่ี ด้วยการใช้ลายเส้นท่ีคมชัดวาดรูปทรงของตัวละครและฉากหลัง
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ขึน้มาโดยท าให้รูปทรงมีความเรียบง่ายมากขึ้น โดยใช้น้ าหนัก-แสงเงาเป็นตัวสร้างมิติและความสมจริง
ภายในฉาก เช่น เลด้ีชุดด ามีการออกแบบและคล่ีคลายรูปทรงของสัดส่วนร่างกายและใบหน้า รวมถึง
เครื่องแต่งกายจ าพวกชุดกระโปรงยาว หมวกปีกกว้าง ตาข่ายคลุมหน้า และถุงมืออย่างเรียบง่าย โดย
วาดให้ถอยห่างออกจากความเหมือนจริงและใช้ความสมจริงของน้ าหนัก-แสงเงาเข้ามาช่วยให้ภาพมี
มิติยิ่งขึ้น ส่วนฉากหลังและสภาพแวดล้อม (ภายในห้องโดยสารบนขบวนรถไฟ) ก็ได้มีการออกแบบ
รูปทรงของวัตถุ ส่ิงของและสถานท่ีอย่างเรียบง่ายด้วยเช่นกัน อาทิ เฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ เช่น โซฟา โคม
ไฟ ประตู หน้าต่างภายในห้องโดยสารส่วนมากมีการออกแบบรูปทรงและพื้นผิวที่ไม่สมจริงและไม่เน้น
รายละเอียดภายในของรูปทรง แต่ใช้วิธีการวาดน้ าหนัก-แสงเงาภายในวัตถุ ส่ิงของและสถานท่ีเพื่อให้
ภาพมีมิติท่ีชัดเจนและสมจริงยิ่งขึ้น  
 

บทท่ี 11 Fate 

 

 

ภาพท่ี 111 ลักษณะของคาแร็คเตอร์และสภาพแวดล้อมในบทท่ี 11 ของทรงศีล ทิวสมบุญ 
ที่มา: ทรงศีล ทิวสมบุญ, ถ่ัวงอกและหัวไฟ: ในความบ้าคลั่งอันมิรู้สิ้นสุด, คร้ังที่ 11 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ 

โพเอทส์ จ ากัด, 2552), 228. 
ที่มา: ทรงศีล ทิวสมบุญ, ถ่ัวงอกและหัวไฟ: ในความบ้าคลั่งอันมิรู้สิ้นสุด, คร้ังที่ 11 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ 

โพเอทส์ จ ากัด, 2552), 233. 

 

 วิธีการวาดของทรงศีลในบทนี้จะเน้นการออกแบบคาแร็คเตอร์และสภาพแวดล้อมด้วย
การคล่ีคลายฟอร์มของรูปทรงตัวละครและสถานท่ีให้มีความเรียบง่ายมากขึ้น และใช้วิธีการวาด
น้ าหนัก-แสงเงาสร้างความเหมือนจริงให้กับตัวละครและสถานท่ีเป็นหลัก ดังจะเห็นได้จาก (ภาพท่ี 
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111 หน้า 175) ฉากบรรยากาศด้านนอกขบวนรถไฟ มีการออกแบบตัวละคร (กลุ่มชายถือดาบ) และ
สถานท่ี ด้วยการใช้ลายเส้นท่ีหนักแน่นวาดรูปทรงของตัวละครและสถานท่ีขึ้นมาในลักษณะของการ
ท าให้รูปทรงมีความเรียบง่ายมากขึ้นและมีน้ าหนัก-แสงเงาท่ีสมจริง เช่น กลุ่มคนในชุดประหลาดมีการ
ออกแบบและคล่ีคลายรายละเอียดรูปทรงของร่างกาย ล าตัว แขน มือ นิ้วมือ และเครื่องแต่งกายด้วย
การลักษณะการวาดลายเส้นท่ีไม่สมจริงแต่มีน้ าหนัก-แสงเงาท่ีสมจริงตามหลักองค์ประกอบศิลป์อย่าง
ถูกต้อง ในส่วนของฉากหลังและสภาพแวดล้อม (ฉากด้านนอกขบวนรถไฟ) มีการใช้น้ าหนัก-แสงเงาท่ี
เกิดจากการผสานกันของลายเส้นสร้างบรรยากาศของท้องฟ้ายามค่ าคืนและรูปทรงของฝูงนกสีด าขึ้น
อย่างสมจริงภายในฉาก  
 
บทท่ี 12 Outside 

 
 

ภาพที่ 112 ลักษณะของคาแร็คเตอร์และสภาพแวดล้อมในบทท่ี 12 ของทรงศีล ทิวสมบุญ 
ที่มา: ทรงศีล ทิวสมบุญ, ถ่ัวงอกและหัวไฟ: ในความบ้าคลั่งอันมิรู้สิ้นสุด, คร้ังที่ 11 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ 

โพเอทส์ จ ากัด, 2552), 241. 
ที่มา: ทรงศีล ทิวสมบุญ, ถ่ัวงอกและหัวไฟ: ในความบ้าคลั่งอันมิรู้สิ้นสุด, คร้ังที่ 11 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ 

โพเอทส์ จ ากัด, 2552), 249. 

 
ในบทนี้ทรงศีลจะเน้นรูปแบบการวาดคาแร็คเตอร์และสภาพแวดล้อมในลักษณะของการ

ใช้ลายเส้นคมชัดท่ีไม่เน้นการออกแบบท่ีสมจริงแต่ใช้วิธีการวาดน้ าหนัก-แสงเงาสร้างความเหมือนจริง
ให้กับตัวละครและสถานท่ีเป็นหลัก ดังจะเห็นได้จาก (ภาพท่ี 112) ฉากท้องฟ้า มีการออกแบบตัว
ละคร (ถั่วงอก) และสถานท่ี ด้วยการใช้ลายเส้นคมชัดวาดตัวละครและฉากหลังขึ้นมาอย่างเรียบง่าย
โดยการผสานลายเส้นสร้างเป็นฟอร์มของรูปทรงท่ีถอยห่างจากความเหมือนจริงและท าให้เป็น
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นามธรรมมากขึ้น รวมถึงมีการใช้น้ าหนัก-แสงเงาเป็นตัวก าหนดมิติและความสมจริงภายในฉาก เช่น 
ถั่วงอกมีการออกแบบให้คล้ายคลึงกับต้นถั่วงอกในลักษณะของการสร้างฟอร์มและรูปทรงขึ้นมาใหม่ท่ี
มีสัดส่วนของร่างกายส่วนหัว ใบหน้า ล าตัว แขน ขาและเท้าอย่างครบถ้วนและมีความสมจริงของแสง
เงาท่ีสมบูรณ์ ในส่วนของฉากหลังและสภาพแวดล้อม (ท้องฟ้า) มีการจัดมุมมองของภาพได้อย่าง
สมจริงและใช้ลายเส้นน้ าหนัก-แสงเงาสร้างมิติให้กับส่ิงแวดล้อมภายในได้อย่างสมจริง ดังจะเห็นได้
จากบรรยากาศยามเช้าบนท้องฟ้ามีการวาดแสง-เงาของก้อนเมฆและท้องฟ้าไว้อย่างสมจริงและ
ประณีต 

 
จะเห็นได้ว่า วิธีการวาดการ์ตูนของทรงศีล ทิวสมบุญ ภายในเรื่องถั่วงอกและหัวไฟ ใน

ความบ้าคล่ังอันมิรู้ส้ินสุด ส่วนใหญ่จะเน้นงานของเขามีวิธีการน าเสนอคาแร็คเตอร์ของตัวละครและ
สภาพแวดล้อมในลักษณะของรูปทรงท่ีถูกคล่ีคลายฟอร์มและท าให้มีความเรียบง่ายมากขึ้น และใช้
น้ าหนักของแสงเงาท่ีเกิดจากการผสานกันของลายเส้นมาสร้างความสมจริงให้กับตัวละครและฉาก
หลังเป็นหลัก ซึ่งวิธีการวาดแบบนี้จะท าให้ตัวการ์ตูนมีชีวิตชีวาและดูสมจริงขึ้นท าให้ผู้อ่านสามารถ
เข้าถึงโลกของการ์ตูนที่เขาสร้างขึ้นมาได้อย่างไม่ส้ินสุด  

 
3.2 การเช่ือมต่อช่องสู่ช่องในการ์ตูน 

พบกลวิธีการเล่าเรื่องท่ีสอดคล้องกับการเช่ือมต่อช่องสู่ช่องท้ัง 6 รูปแบบในผลงาน
การ์ตูนเรื่อง ถั่วงอกและหัวไฟ ในความบ้าคล่ังอันมิรู้ส้ินสุด ของทรงศีล ทิวสมบุญ ได้ดังต่อไปนี้ 

 
ตาราง 6 ตารางสรุปการนับจ านวนการเปล่ียนช่องในการ์ตูนของทรงศีล ทิวสมบุญ 

การเช่ือมต่อ
ช่องในการ์ตูน 

ช่วงเวลาสู่
ช่วงเวลา 

แอ็คช่ันสู่
แอ็คช่ัน 

ตัวกระท าสู่
ตัวกระท า 

ฉากสู่
ฉาก 

แง่มุมสู่
แง่มุม 

ไม่ปรากฏ
ความสัมพันธ์ 

บทท่ี 1 17 ครั้ง 5 ครั้ง 0 ครั้ง 0 ครั้ง 1 ครั้ง 0 ครั้ง 
บทท่ี 2 6 ครั้ง 2 ครั้ง 0 ครั้ง 0 ครั้ง 3 ครั้ง 0 ครั้ง 
บทท่ี 3 6 ครั้ง 4 ครั้ง 1 ครั้ง 0 ครั้ง 4 ครั้ง 0 ครั้ง 
บทท่ี 4 18 ครั้ง 8 ครั้ง 1 ครั้ง 0 ครั้ง 2 ครั้ง 0 ครั้ง 
บทท่ี 5 6 ครั้ง 0 ครั้ง 0 ครั้ง 0 ครั้ง 3 ครั้ง 0 ครั้ง 
บทท่ี 6 13 ครั้ง 3 ครั้ง 0 ครั้ง 0 ครั้ง 1 ครั้ง 0 ครั้ง 
บทท่ี 7 18 ครั้ง 0 ครั้ง 0 ครั้ง 0 ครั้ง 2 ครั้ง 0 ครั้ง 
บทท่ี 8 18 ครั้ง 0 ครั้ง 0 ครั้ง 0 ครั้ง 5 ครั้ง 0 ครั้ง 
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บทท่ี 9 5 ครั้ง 0 ครั้ง 0 ครั้ง 0 ครั้ง 4 ครั้ง 0 ครั้ง 
บทท่ี 10 13 ครั้ง 0 ครั้ง 0 ครั้ง 0 ครั้ง 2 ครั้ง 0 ครั้ง 
บทท่ี 11 8 ครั้ง  3 ครั้ง 0 ครั้ง 0 ครั้ง 8 ครั้ง 0 ครั้ง 
บทท่ี 12 3 ครั้ง 0 ครั้ง 0 ครั้ง 0 ครั้ง 1 ครั้ง 0 ครั้ง 

 
บทท่ี 1 Like a Junk 

ในบทนี้ของทรงศีลจะเน้นการเล่าเรื่องด้วยรูปแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาเป็นหลักมากกว่า
รูปแบบแอคช่ันสู่แอ็คช่ัน (ดังตารางท่ี 6 หน้า 177) คือทรงศีลมักให้ความส าคัญกับการเล่าเรื่องด้วย
การให้ผู้อ่านค่อย ๆ สัมผัสอารมณ์และความรู้สึกของตัวละครในแบบช้า ๆ อย่างลึกซึ้ง เช่น เนื้อหา
ภายในบทนี้จะเล่าเรื่องราวการพบกันครั้งแรกระหว่างถั่วงอกกับหัวไฟและบุบบิบท่ามกลางกองขยะ
ลึกลับ โดยจะเน้นให้ตัวละคร (ถั่วงอกกับหัวไฟและบุบบิบ) เป็นผู้ถ่ายทอดอารมณ์และเรื่องราวท่ีท้ัง
สามพบเจอผ่านรูปแบบการเปล่ียนช่องแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาท่ีเน้นการสัมผัสอารมณ์อย่างช้า ๆ 
และเพิ่มการรับรู้ทางอารมณ์และความรู้สึกของตัวละครท่ีมากขึ้นด้วยรูปแบบแอ็คช่ันสู่แอ็คช่ัน ดัง
ตัวอย่าง (ภาพท่ี 113) มีการเปล่ียนช่องแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาท่ีอธิบายภาพของเหตุการณ์ตอน
ถั่วงอกยืนอยู่ท่ามกลางกองขยะแห่งหนึ่ง จากภาพท่ีหนึ่งเป็นช่วงเวลาของเหตุการณ์ตอนถั่วงอกลุกขึ้น
ยืนมาส ารวจตัวเองและสภาพแวดล้อมรอบ ๆ กาย ต่อเนื่องมายังภาพท่ีสองเป็นช่วงเวลาของ
เหตุการณ์ตอนถั่วงอกค้นพบว่าตนเองต่ืนขึ้นมาข้าง ๆ กองขยะแห่งหนึ่ง  

 

 

ภาพท่ี 113 รูปแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาในบทท่ี 1 ของทรงศีล ทิวสมบุญ 
 ที่มา: ทรงศีล ทิวสมบุญ, ถ่ัวงอกและหัวไฟ: ในความบ้าคลั่งอันมิรู้สิ้นสุด, คร้ังที่ 11 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ 

โพเอทส์ จ ากัด, 2552), 17-18. 

และตัวอย่าง (ภาพท่ี 114) มีการเปล่ียนช่องแบบแอ็คช่ันสู่แอ็คช่ันท่ีอธิบายภาพของเหตุการณ์ตอน
ถั่วงอกและหัวไฟเจอกันครั้งแรกท่ีข้าง ๆ กองขยะ จากภาพท่ีหนึ่งเป็นแอ็คช่ันเคล่ือนไหวของหัวไฟ
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ตอนยืนคีบบุหรี่อยู่ท่ามกลางกองขยะต่อเนื่องมายังภาพท่ีสองเป็นแอ็คช่ันเคล่ือนไหวของหัวไฟตอนท้ิง
ก้นบุหรี่ลงกับพื้น  

 
 

ภาพท่ี 114 รูปแบบแอ็คช่ันสู่แอ็คช่ันในบทท่ี 1 ของทรงศีล ทิวสมบุญ 
ที่มา: ทรงศีล ทิวสมบุญ, ถ่ัวงอกและหัวไฟ: ในความบ้าคลั่งอันมิรู้สิ้นสุด, คร้ังที่ 11 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ 

โพเอทส์ จ ากัด, 2552), 25. 

 
บทท่ี 2 When I Grow Up 

ในบทนี้ของทรงศีลจะเน้นการเล่าเรื่องด้วยรูปแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาเป็นหลักและไม่

เน้นรูปแบบแอ็คช่ันสู่แอ็คช่ันและแง่มุมสู่แง่มุมมากนัก  (ดังตารางท่ี 6 หน้า 177) ทรงศีลมักให้

ความส าคัญกับการเล่าเรื่องด้วยการให้ผู้อ่านค่อย ๆ สัมผัสอารมณ์และความรู้สึกของตัวละครมากกว่า

น าสายตาสู่แง่มุมบรรยากาศของสถานท่ี เช่น เนื้อหาภายในบทนี้จะเล่าถึงการร่วมเดินทางครั้งแรก

ของถั่วงอกกับหัวไฟและบุบบิบท่ีมีความฝันอันยิ่งใหญ่ท่ีรอพวกเขาอยู่ โดยให้ตัวละคร )ถั่วงอกกับหัว

ไฟและบุบบิบ (เป็นผู้เล่าเรื่องรา วและถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกของเหตุการณ์ท่ีพวกเขาท้ังสามไป

พบเจอมาระหว่างการเดินทางผ่านรูปแบบการเปล่ียนช่องแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาท่ีเน้นการสัมผัส

อารมณ์อย่างช้า ๆ และเพิ่มมุมมองการรับรู้ทางอารมณ์และความรู้สึกท่ีหลากหลายของตัวละครมาก

ขึ้นด้วยรูปแบบแอ็คช่ันสู่แอ็คช่ันและแง่มุมสู่แง่มุม ดังตัวอย่าง (ภาพท่ี 115 หน้า 180)  มีการเปล่ียน

ช่องแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาท่ีอธิบายภาพของเหตุการณ์ตอนถั่วงอกยืนดูหัวไฟสร้างผลงานศิลปะบน

ก าแพง จากภาพท่ีหนึ่งเป็นช่วงเวลาของเหตุการณ์ตอนถั่วงอกยืนมองผลงานศิลปะของหัวไฟ และถาม

หัวไฟเกี่ยวกับผลงานศิลปะช้ินก่อนหน้าว่าเป็นอย่างไรต่อเนื่องมายังภาพท่ีสองเป็นช่วงเวลาของ

เหตุการณ์ตอนหัวไฟก าลังอธิบายถึงผลงานศิลปะชิ้นก่อนหน้าล าดับท่ี 218 ให้ถ่ัวงอกฟัง  
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ภาพท่ี 115 รูปแบบแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาในบทท่ี 2 ของทรงศีล ทิวสมบุญ 
ที่มา: ทรงศีล ทิวสมบุญ, ถ่ัวงอกและหัวไฟ: ในความบ้าคลั่งอันมิรู้สิ้นสุด, คร้ังที่ 11 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ 

โพเอทส์ จ ากัด, 2552), 36-37. 

 
ตัวอย่าง (ภาพท่ี 116) มีการเปล่ียนช่องแบบแอ็คช่ันสู่แอ็คช่ันท่ีอธิบายภาพเหตุการณ์ตอนหัวไฟชวน
ให้ถ่ัวงอกลองเขียนส่ิงท่ีอยู่ในใจบนก าแพงสาธารณะ จากภาพท่ีหนึ่งเป็นแอ็คช่ันของเหตุการณ์ตอนหัว
ไฟพูดชวนให้ถั่วงอกลองเขียนส่ิงท่ีอยู่ในใจบนก าแพงสาธารณะ ต่อเนื่องมายังภาพท่ีสองเป็นแอ็คช่ัน
เคล่ือนไหวของถั่วงอกตอนใช้มือของตนเองขีดเขียนส่ิงท่ีอยู่ในใจลงไปบนก าแพงสาธารณะ  

 

 

ภาพท่ี 116 รูปแบบแอ็คช่ันสู่แอ็คช่ันในบทท่ี 2 ของทรงศีล ทิวสมบุญ 
ที่มา: ทรงศีล ทิวสมบุญ, ถ่ัวงอกและหัวไฟ: ในความบ้าคลั่งอันมิรู้สิ้นสุด, คร้ังที่ 11 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ 

โพเอทส์ จ ากัด, 2552), 39-40. 

 

และ ตัวอย่าง (ภาพท่ี 117 หน้า 181) การเปล่ียนช่องแบบแง่มุมสู่แง่มุมท่ีอธิบายภาพแง่มุมความคิด

ของหัวไฟท่ีอยากจะยึดครองโลกด้วยผลงานศิลปะ จากภาพท่ีหนึ่งเป็นแง่มุมภาพจินตนาการของหัวไฟ
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ท่ีอยากจะยึดครองโลกด้วยผลงานศิลปะต่อเนื่องกับภาพท่ีสองเป็นแง่มุมลักษณะภาพผลงานศิลปะ

ของหัวไฟท่ีเคยเผยแพร่ตามสถานท่ีต่าง ๆ ในโลกอันกว้างใหญ่นี้ 

 
 

ภาพท่ี 117 รูปแบบแง่มุมสู่แง่มุมในบทท่ี 2 ของทรงศีล ทิวสมบุญ 
ที่มา: ทรงศีล ทิวสมบุญ, ถ่ัวงอกและหัวไฟ: ในความบ้าคลั่งอันมิรู้สิ้นสุด, คร้ังที่ 11 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ 

โพเอทส์ จ ากัด, 2552), 41-42. 

 
บทท่ี 3 Know Your Enemy 

ในบทนี้ของทรงศีลจะเน้นการเล่าเรื่องด้วยการเช่ือมต่อช่องแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาเป็น
หลักมากกว่าแอ็คช่ันสู่แอ็คช่ันและตัวกระท าสู่ตัวกระท า (ดังตารางท่ี 6 หน้า 177) เมื่อมองจาก
ภาพรวมจะพบว่าทรงศีลให้ความส าคัญกับการเล่าเรื่องด้วยการให้ผู้อ่านค่อย ๆ สัมผัสอารมณ์และ
ความรู้สึกของตัวละครมากกว่าการเร้าอารมณ์อย่างตรงไปตรงมาในช่วงเวลาส้ัน ๆ เช่น เนื้อหาภายใน
บทนี้จะเล่าเรื่องราวการเผชิญหน้ากับกลุ่มคนแปลกหน้าสามคนท่ีเข้ามาท าร้ายพวกเขาจนเกือบได้รับ
บาดเจ็บ โดยจะเน้นให้ตัวละคร (ถั่วงอกกับหัวไฟและบุบบิบ) เป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวและอารมณ์ 
ความรู้สึกของตนเองผ่านรูปแบบการเช่ือมต่อช่องแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลา, แอ็คช่ันสู่แอ็คช่ันและตัว
กระท าสู่ตัวกระท าท่ีเน้นการสัมผัสอารมณ์ท่ีหลากหลายของตัวละครอย่างช้า ๆ ตัวอย่าง (ภาพท่ี 118 
หน้า 182) มีการเช่ือมต่อช่องแบบแอ็คช่ันสู่แอ็คช่ันท่ีอธิบายภาพของเหตุการณ์ตอนการมาเยือนของ
กลุ่มคนแปลกหน้าสามคน จากภาพท่ีหนึ่งเป็นแอ็คช่ันเคล่ือนไหวตอนหนึ่งในชายกลุ่มคนแปลกหน้า
ก าลังวิ่งหนีหัวไฟต่อเนื่องมายังภาพท่ีสองเป็นแอ็คช่ันเคล่ือนไหวของเหตุการณ์ขณะท่ีหนึ่งในกลุ่มคน
แปลกหน้าวิ่งไปเหยียบสบู่ของถั่วงอกท่ีท าตกไว้จนท าให้ตนเองล่ืนล้มลงไปนอนกับพื้น และตัวอย่าง 
(ภาพท่ี 118 หน้า 182) มีการเช่ือมต่อช่องแบบตัวกระท าสู่ตัวกระท าท่ีอธิบายภาพของเหตุการณ์ตอน
ถั่วงอกก าลังอาบน้ าอยู่ด้านหลังสวนน้ า จากตัวกระท าท่ีหนึ่งคือ ถั่วงอกก าลังยืนอาบน้ าอยู่ด้านหลัง
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สวนน้ าในสวนสนุกร้างต่อเนื่องมายังตัวกระท าท่ีสองคือ มีเสียงร้องของบุบบิบดังขึ้นแทรกระหว่างท่ี
ถั่วงอกก าลังอาบน้ าอยู่  

 
 

ภาพท่ี 118 รูปแบบแอ็คช่ันสู่แอ็คช่ัน และรูปแบบตัวกระท าสู่ตัวกระท าในบทท่ี 3  
ของทรงศีล ทิวสมบุญ 

ที่มา: ทรงศีล ทิวสมบุญ, ถ่ัวงอกและหัวไฟ: ในความบ้าคลั่งอันมิรู้สิ้นสุด, คร้ังที่ 11 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ 
โพเอทส์ จ ากัด, 2552), 47-50. 

 
บทท่ี 4 Mystery 

ทรงศีลจะเน้นการเล่าเรื่องในบทนี้ด้วยการเช่ือมต่อช่องแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาเป็นหลัก 
และรูปแบบแอ็คช่ันสู่แอ็คช่ันเป็นล าดับรองลงมา โดยมีรูปแบบแง่มุมสู่แง่มุมให้เห็นน้อยมาก (ดัง
ตารางท่ี 6 หน้า 177) เน้นเล่าเรื่องในลักษณะท่ีให้ผู้อ่านเข้าถึงอารมณ์และความรู้สึกของตัวละคร
อย่าง  ช้า ๆ เป็นส าคัญ เช่น เนื้อเรื่องในบทนี้จะเล่าเรื่องราวของถั่วงอกท่ีพยายามเข้าไปช่วยเหลือบุบ
บิบจากการถูกชายร่างใหญ่ผมทองรังแก โดยให้ตัวละคร (ถั่วงอกและบุบบิบ) เป็นคนพาเราสัมผัส
เหตุการณ์ท่ีถ่ายทอดผ่านอารมณ์และความรู้สึกของตนเองผ่านการเช่ือมต่อช่องแบบช่วงเวลาสู่
ช่วงเวลาท่ีเน้นให้ผู้อ่านสัมผัสอามรมณ์และความรู้สึกของตัวละครอย่างช้า ๆ พร้อมกับการรับรู้ทาง
อารมณ์ท่ีชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยการเช่ือมต่อช่องแบบแอ็คช่ันสู่แอ็คช่ัน ดังตัวอย่าง (ภาพท่ี 119 หน้า 183) 
มีการเช่ือมต่อช่องแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาท่ีอธิบายภาพเหตุการณ์ตอนถั่วงอกสลบและฝันว่าตนเอง
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ต่ืนขึ้นมาในทุ่งดอกไม้สีเหลืองท่ีเคยปลูกไว้ในกระถางต้นไม้ท่ีบ้านเล้ียงเด็กก าพร้า จากภาพท่ีหนึ่งเป็น
ช่วงเวลาของเหตุการณ์ตอนถั่วงอกเริ่มลืมตาต่ืนขึ้นมาในความฝัน ต่อเนื่องมายังภาพท่ีสองเป็น
ช่วงเวลาของเหตุการณ์ตอนถั่วงอกรู้สึกงงว่าตัวเองมาอยู่ในทุ่งดอกไม้สีเหลืองได้อย่างไรต่อเนื่องมายัง
ภาพท่ีสามเป็นช่วงเวลาของเหตุการณ์ตอนถั่วงอกยังคงงงว่าตนเองมาอยู่ในทุ่งดอกไม้ได้อย่างไร และ
ต่อเนื่องมายังภาพท่ีส่ีเป็นช่วงเวลาของเหตุการณ์ตอนความฝันอันแสนหวานในทุ่งดอกไม้สีเหลืองของ
ถั่วงอกก าลังจะส้ินสุดลง และตัวอย่าง (ภาพท่ี 119) มีการเช่ือมต่อช่องแบบแอ็คช่ันสู่แอ็คช่ันท่ีอธิบาย
ภาพเหตุการณ์ตอนถั่วงอกพุ่งเข้าชนชายร่างใหญ่ผมทอง จากภาพท่ีหนึ่งเป็นแอ็คช่ันเคล่ือนไหวของ
ถั่วงอกตอนก าลังวิ่งเข้าชนชายร่างใหญ่ผมทอง ต่อเนื่องมายังภาพท่ีสองเป็นผลของแอ็คช่ันภายหลังพุ่ง
ชน คือถั่วงอกใช้ปากงับท่ีขาของชายร่างใหญ่ผมสีทองทันที  

 
 

ภาพท่ี 119 รูปแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลา และรูปแบบแอ็คช่ันสู่แอ็คช่ันในบทท่ี 4  
ของทรงศีล ทิวสมบุญ 

ที่มา: ทรงศีล ทิวสมบุญ, ถ่ัวงอกและหัวไฟ: ในความบ้าคลั่งอันมิรู้สิ้นสุด, คร้ังที่ 11 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ 
โพเอทส์ จ ากัด, 2552), 82-85. 
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บทท่ี 5 Awake 
ในบทนี้ของทรงศีลจะเน้นการเล่าเรื่องด้วยรูปแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาและรูปแบบแง่มุม

สู่แง่มุมเป็นหลัก (ดังตารางท่ี 6 หน้า 177) ทรงศีลให้ความส าคัญกับการเล่าเรื่องด้วยการให้ผู้อ่านค่อย 
ๆ ซาบซึ้งและสัมผัสอารมณ์ ความรู้สึกของตัวละครเป็นส าคัญ เช่น เนื้อหาภายในบทนี้จะเล่าเรื่องราว
ของถั่วงอกและบุบบิบท่ีพยายามช่วยกันหาทางกลับไปหาหัวไฟยังร้านสะดวกซื้อท่ีจากมา โดยให้ตัว
ละคร (ถั่วงอกและบุบบิบ) เป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวและอารมณ์ ความรู้สึกหลังจากเจอเหตุการณ์
เลวร้ายมาผ่านรูปแบบการเปล่ียนช่องแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาท่ีเน้นการสัมผัสอารมณ์อย่างช้า ๆ และ
น าสายตาสู่แง่มุมอารมณ์และบรรยากาศของสถานท่ีด้วยรูปแบบแง่มุมสู่แง่มุม ดังตัวอย่าง (ภาพท่ี  
120) มีการเปล่ียนช่องแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาท่ีอธิบายภาพของเหตุการณ์ตอนถั่วงอกและบุบบิบเดิน
หาทางกลับไปยังร้านสะดวกซื้อท่ีมีหัวไฟรออยู่ จากภาพท่ีหนึ่งเป็นช่วงเวลาของเหตุการณ์ตอนถั่วงอก
และบุบบิบเดินมุ่งหน้าไปยังซอกตึกเพื่อกลับไปยังร้านสะดวกซื้อท่ีหัวไฟรออยู่ ต่อเนื่องมายังภาพท่ีสอง
เป็นช่วงเวลาของเหตุการณ์ขณะท่ีถั่วงอกและบุบบิบก าลังเดินผ่านซอกตึกเพื่อกลับไปยังร้านสะดวกซื้อ  

 

 

ภาพท่ี 120 รูปแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาในบทท่ี 5 ของทรงศีล ทิวสมบุญ 
ที่มา: ทรงศีล ทิวสมบุญ, ถ่ัวงอกและหัวไฟ: ในความบ้าคลั่งอันมิรู้สิ้นสุด, คร้ังที่ 11 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ 

โพเอทส์ จ ากัด, 2552), 93-94. 

 

และตัวอย่าง (ภาพท่ี 121 หน้า 185) มีการเปล่ียนช่องแบบแง่มุมสู่แง่มุมท่ีอธิบายแง่มุมบรรยากาศ
ของซอกตึกท่ีถั่วงอกและบุบบิบเดินผ่าน ภาพท่ีหนึ่งเป็นแง่มุมอธิบายลักษณะของข้อความท่ีหัวไฟท้ิง
ไว้ให้ถั่วงอกกับบุบบิบบนก าแพงสาธารณะ ต่อเนื่องมายังภาพท่ีสองเป็นแง่มุมความคิดและความรู้สึก
ของถั่วงอกท่ีพร้อมจะเติบโตและเดินทางในโลกอันกว้างใหญ่กับหัวไฟ 
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ภาพท่ี 121 รูปแบบแง่มุมสู่แง่มุมในบทท่ี 5 ของทรงศีล ทิวสมบุญ 
ที่มา: ทรงศีล ทิวสมบุญ, ถ่ัวงอกและหัวไฟ: ในความบ้าคลั่งอันมิรู้สิ้นสุด, คร้ังที่ 11 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ 

โพเอทส์ จ ากัด, 2552), 99-100. 

 

บทท่ี 6 Lifetime 
ในบทนี้ของทรงศีลจะเน้นการเล่าเรื่องด้วยรูปแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาและรูปแบบ

แอ็คช่ันสู่แอ็คช่ันเป็นหลัก (ดังตารางท่ี 6 หน้า 177) โดยเน้นการเล่าเรื่องด้วยการให้ผู้อ่านค่อย ๆ 
ซาบซึ้งและสัมผัสอารมณ์ ความรู้สึกของตัวละครเป็นส าคัญ เช่น เนื้อหาภายในบทนี้จะเล่าเรื่องราว
ของการค้นพบความฝันอันยิ่งใหญ่ของหัวไฟท่ีอยากจะยึดครองโลกด้วยผลงานศิลปะของตนเอง โดย
ให้ตัวละคร (หัวไฟ) เป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวและอารมณ์ ความรู้สึกของตนเองหลังจากฉุกคิดได้ว่า ไม่
ควรปล่อยความฝันและปล่อยเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์แบบไม่มีจุดหมายผ่านรูปแบบการเปล่ียนช่อง
แบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาท่ีเน้นการสัมผัสอารมณ์อย่างช้า ๆ และเพิ่มมุมมองการรับรู้ทางอารมณ์และ
ความรู้สึกมากขึ้นด้วยรูปแบบแอ็คช่ันสู่แอ็คช่ัน ดังตัวอย่าง (ภาพท่ี  122) มีการเปล่ียนช่องแบบ
ช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาท่ีอธิบายภาพของเหตุการณ์ตอนหัวไปพูดคุยกับถ่ัวงอกเกี่ยวกับความฝันอันยิ่งใหญ่ 
จากภาพท่ีหนึ่งเป็นช่วงเวลาของเหตุการณ์ตอนหัวไฟยืนพ่นควันบุหรี่ไปพร้อม ๆ กับการพูดถึงหนทาง
ของการยึดครองโลกด้วยงานศิลปะให้ถั่วงอกฟัง ต่อเนื่องมายังภาพท่ีสองเป็นช่วงเวลาของเหตุการณ์
ตอนหัวไฟท่ีหยิบบุหรี่ขึ้นมาสูบอีกครั้งในระหว่างการพูดคุยกับถ่ัวงอก  

 
 

ภาพท่ี 122 รูปแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาในบทท่ี 6 ของทรงศีล ทิวสมบุญ 
ที่มา: ทรงศีล ทิวสมบุญ, ถ่ัวงอกและหัวไฟ: ในความบ้าคลั่งอันมิรู้สิ้นสุด, คร้ังที่ 11 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ 

โพเอทส์ จ ากัด, 2552), 120-121. 
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และตัวอย่าง (ภาพท่ี 123) มีการเปล่ียนช่องแบบแอ็คช่ันสู่แอ็คช่ันท่ีอธิบายภาพของเหตุการณ์ตอนหัว
ไฟโมโหตนเองท่ีละเลยความฝัน จากภาพท่ีหนึ่งเป็นแอ็คช่ันเคล่ือนไหวของถั่งงอกตอนหันหัวไปมอง
การกระท าของหัวไฟ ต่อเนื่องด้วยภาพท่ีสองเป็นแอ็คช่ันเคล่ือนไหวของเหตุการณ์ตอนหัวไฟขว้าง
หนังสือลงกับพื้นอย่างแรง 

 
 

ภาพท่ี 123 รูปแบบแอ็คช่ันสู่แอ็คช่ันในบทท่ี 6 ของทรงศีล ทิวสมบุญ 
ที่มา: ทรงศีล ทิวสมบุญ, ถ่ัวงอกและหัวไฟ: ในความบ้าคลั่งอันมิรู้สิ้นสุด, คร้ังที่ 11 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ 

โพเอทส์ จ ากัด, 2552), 115-116. 

 
บทท่ี 7 Loser Fountain 

การเล่าเรื่องในบทนี้ของทรงศีลส่วนมากจะเน้นการเปล่ียนช่องแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลา
และแง่มุมสู่แง่มุมเป็นหลัก (ดังตารางท่ี 6 หน้า 177) โดยจะเน้นเล่าเรื่องให้ผู้อ่านค่อย ๆ สัมผัสแง่มุม
ของอารมณ์และความรู้สึกของตัวละครภายในฉากเป็นส าคัญ เช่น ในบทนี้จะเล่าเรื่องราวการมาเยือน
น้ าพุขี้แพ้ท าให้ถั่วงอกนึกถึงความหลังเกี่ยวกับครอบครัวของตนเอง โดยเน้นให้ตัวละคร (หัวไฟกับ
ถั่วงอกและบุบบิบ) เป็นผู้เล่าเรื่องราวและถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกของตนเองผ่านการเช่ือมต่อช่อง
แบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาและแง่มุมสู่แง่มุมท่ีเน้นให้ผู้อ่านค่อย ๆ สัมผัสแง่มุมอารมณ์และความรู้สึกของ
ตัวละครและสถานท่ีภายในฉาก ดังตัวอย่าง  (ภาพท่ี 124 หน้า 187) มีรูปแบบการเปล่ียนช่องแบบ
ช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาท่ีอธิบายภาพของเหตุการณ์ตอนถั่วงอกยืนมองเด็กหญิงขอร้องแม่ของตนเองให้ซื้อ
กระป๋องแป้งรูปหมีสีฟ้าให้ จากภาพท่ีหนึ่งเป็นช่วงเวลาของเหตุการณ์ตอนเด็กหญิงใช้มือช้ีไปท่ี
กระป๋องแป้งรูปหมีสีฟ้าต่อเนื่องมายังภาพท่ีสองเป็นช่วงเวลาของเหตุการณ์ตอนเด็กหญิงหันไปขอร้อง
ให้แม่ของตนเองซื้อกระป๋องแป้งรูปหมีสีฟ้าให้กับตนเอง และตัวอย่าง (ภาพท่ี 124 หน้า 187) มีการ
เปล่ียนช่องแบบแง่มุมสู่แง่มุมท่ีอธิบายแง่มุมบรรยากาศภายในสวนสาธารณะ  จากภาพท่ีหนึ่งเป็น
แง่มุมการแสดงสีหน้าหดหู่ของถั่วงอกท่ีมีต่อรูปปั้นประดับสวนสาธารณะ ต่อเนื่องมายังภาพท่ีสองเป็น
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แง่มุมลักษณะข้อความท่ีอยู่บนแผ่นป้ายโลหะด้านหลังรูปปั้นประดับสวนสาธารณะท่ีถั่วงอกกับหัวไฟ
และบุบบิบก าลังจะเดินผ่าน 

 
 

ภาพท่ี 124 รูปแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลา และรูปแบบแง่มุมสู่แง่มุมในบทท่ี 6 ของทรงศีล ทิวสมบุญ 
ที่มา: ทรงศีล ทิวสมบุญ, ถ่ัวงอกและหัวไฟ: ในความบ้าคลั่งอันมิรู้สิ้นสุด, คร้ังที่ 11 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ 

โพเอทส์ จ ากัด, 2552), 140-141. 
ที่มา: ทรงศีล ทิวสมบุญ, ถ่ัวงอกและหัวไฟ: ในความบ้าคลั่งอันมิรู้สิ้นสุด, คร้ังที่ 11 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ 

โพเอทส์ จ ากัด, 2552), 130-132. 

 
บทท่ี 8 Get Your Gun 

การเล่าเรื่องในบทนี้ของทรงศีลส่วนมากจะเน้นการเปล่ียนช่องแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลา
และแง่มุมสู่แง่มุมเป็นหลัก (ดังตารางท่ี 6 หน้า 177) โดยจะเน้นเล่าเรื่องให้ผู้อ่านค่อย ๆ สัมผัสแง่มุม
ของอารมณ์และความรู้สึกของตัวละครภายในฉากเป็นส าคัญ เช่น ในบทนี้จะเล่าเรื่องราวของหัวไฟท่ี
ต้องการซื้อปืนซัก 1 กระบอก โดยเน้นให้ตัวละคร (หัวไฟกับถ่ัวงอกและบุบบิบ) เป็นผู้เล่าเรื่องราวและ
ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกของตนเองผ่านการเช่ือมต่อช่องแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาและแง่มุมสู่แง่มุม
ท่ีเน้นให้ผู้อ่านค่อย ๆ สัมผัสแง่มุมอารมณ์และความรู้สึกของตัวละครและสถานท่ีภายในฉาก ดัง
ตัวอย่าง  (ภาพท่ี 125 หน้า 188) มีการเปล่ียนช่องแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาท่ีอธิบายภาพเหตุการณ์
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ตอนชายขายปืนและโลงศพกล่าวต้อนรับการมาเยือนของถั่วงอกกับหัวไฟและบุบบิบ จากภาพท่ีหนึ่ง
เป็นช่วงเวลาของเหตุการณ์ตอนชายขายปืนยืนกล่าวต้อนรับการมาเยือนของถั่วงอกกับหัวไฟและบุบ
บิบ ต่อเนื่องมายังภาพท่ีสองเป็นช่วงเวลาของเหตุการณ์ตอนชายขายปืนผายมือเชิญให้ถั่วงอกกับหัว
ไฟและบุบบิบเข้ามาภายในร้าน 

 
 

ภาพท่ี 125 รูปแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาในบทท่ี 8 ของทรงศีล ทิวสมบุญ 
ที่มา: ทรงศีล ทิวสมบุญ, ถ่ัวงอกและหัวไฟ: ในความบ้าคลั่งอันมิรู้สิ้นสุด, คร้ังที่ 11 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ 

โพเอทส์ จ ากัด, 2552), 153-154. 

 
และตัวอย่าง (ภาพท่ี 126) มีการเปล่ียนช่องแบบแง่มุมสู่แง่มุมท่ีอธิบายแง่มุมนึกคิดของชายขายปืน
และโลงศพ จากภาพท่ีหนึ่งเป็นแง่มุมนึกคิดของชายขายปืนและโลงศพตอนเล่าเหตุการณ์อันสยอง
ขวัญท่ีเคยเกิดขึ้นท่ีร้านขายปืนและโลงศพของตนเองให้ถั่วงอกกับหัวไฟและบุบบิบฟัง ต่อเนื่องมายัง
ภาพท่ีสองเป็นแง่มุมภาพเริ่มต้นของเหตุการณ์อันสยองขวัญในอดีตของชายขายปืนคือ ในคืนฝนตก
เมื่อปีท่ีแล้ว ได้มีชายแปลกหน้าเดินพรวดพราดเข้ามาในร้านขอให้รับซื้อปืนของตนเอง  

 
 

ภาพท่ี 126 รูปแบบแง่มุมสู่แง่มุมในบทท่ี 8 ของทรงศีล ทิวสมบุญ 
ที่มา: ทรงศีล ทิวสมบุญ, ถ่ัวงอกและหัวไฟ: ในความบ้าคลั่งอันมิรู้สิ้นสุด, คร้ังที่ 11 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ 

โพเอทส์ จ ากัด, 2552), 165-166. 
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บทท่ี 9 Night Train 
การเล่าเรื่องในบทนี้ของทรงศีลส่วนมากจะเน้นการเปล่ียนช่องแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลา

และแง่มุมสู่แง่มุมเป็นหลัก (ดังตารางท่ี 6 หน้า 178) โดยจะเน้นเล่าเรื่องให้ผู้อ่านค่อย ๆ สัมผัสแง่มุม
อารมณ์และความรู้สึกของตัวละครและบรรยากาศของสถานท่ีเป็นส าคัญ เช่น ในบทนี้จะเล่าเรื่องราว
การเดินทางด้วยรถไฟครั้งแรกของถั่วงอกท่ีมีหัวไฟและบุบบิบร่วมเดินทางด้วย โดยเน้นให้ตัวละคร 
(ถั่วงอก) เป็นผู้เล่าเรื่องราวและถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกของตนเองท่ีมีต่อการเดินทางครั้งนี้ผ่าน
การเช่ือมต่อช่องแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาและแง่มุมสู่แง่มุมท่ีเน้นให้ผู้อ่านค่อย ๆ สัมผัสแง่มุมอารมณ์
และความรู้สึกของตัวละครและสถานท่ีภายในฉาก ดังตัวอย่าง (ภาพท่ี 127) มีการเปล่ียนช่องแบบ
ช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาท่ีอธิบายภาพของเหตุการณ์ตอนถั่วงอกตื่นเต้นท่ีจะได้ขึ้นรถไฟ จากภาพท่ีหนึ่งเป็น
ช่วงเวลาของเหตุการณ์ขณะถั่วงอกก าลังเดินไปขึ้นรถไฟ ต่อเนื่องมายังภาพท่ีสองเป็นช่วงเวลาของ
เหตุการณ์ตอนถั่วงอกก าลังก้าวขึ้นไปบนรถไฟ และตัวอย่าง (ภาพท่ี 127) มีการเปล่ียนช่องแบบแง่มุม
สู่แง่มุมท่ีอธิบายแง่มุมลักษณะของขบวนรถไฟ จากภาพท่ีหนึ่งเป็นแง่มุมลักษณะของรูปโลหะเต็มตัวท่ี
ประดับอยู่บนขบวนรถไฟ ต่อเนื่องมายังภาพท่ีสองเป็นแง่มุมลักษณะส่วนหัวของรูปโลหะท่ีประดับอยู่
บนขบวนรถไฟ 

 
 

ภาพท่ี 127 รูปแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลา และรูปแบบแง่มุมสู่แง่มุมในบทท่ี 9 ของทรงศีล ทิวสมบุญ 
ที่มา: ทรงศีล ทิวสมบุญ, ถ่ัวงอกและหัวไฟ: ในความบ้าคลั่งอันมิรู้สิ้นสุด, คร้ังที่ 11 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ 

โพเอทส์ จ ากัด, 2552), 182-185. 
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บทท่ี 10 Black dress 
การเล่าเรื่องในบทนี้ของทรงศีลส่วนมากจะเน้นการเปล่ียนช่องแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลา

เป็นหลัก (ดังตารางท่ี 6 หน้า 178) โดยจะเน้นเล่าเรื่องให้ผู้อ่านค่อย ๆ สัมผัสแง่มุมอารมณ์และ
ความรู้สึกของตัวละครเป็นส าคัญ เช่น ในบทนี้จะเล่าเรื่องราวการพบกันครั้งแรกของถั่วงอกกับเลด้ีชุด
ด าบนขบวนรถไฟ โดยเน้นให้ตัวละคร (ถ่ัวงอก) เป็นผู้เล่าเรื่องราวและถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกของ
ตนเองท่ีมีต่อการเดินทางครั้งนี้ผ่านการเช่ือมต่อช่องแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาท่ีเน้นให้ผู้อ่านค่อย ๆ 
สัมผัสแง่มุมอารมณ์และความรู้สึกของตัวละครภายในฉาก ดังตัวอย่าง (ภาพท่ี 128) มีการเปล่ียนช่อง
แบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาท่ีอธิบายภาพของเหตุการณ์ตอนถั่วงอกอยู่ในห้องโดยสารเดียวกันกับเลด้ีชุด
ด าและหัวไฟ จากภาพท่ีหนึ่งเป็นช่วงเวลาของเหตุการณ์ตอนถั่วงอกแสดงอาการตกใจท่ีเห็นหัวไฟอยู่
ภายในห้องโดยสารของเลด้ีชุดด า ต่อเนื่องมายังภาพท่ีสองเป็นช่วงเวลาของเหตุการณ์ตอน  หัวไฟ
ปรากฏตัวให้ถ่ัวงอกเห็นภายในห้องโดยสารของเลด้ีชุดด า 

 
 

ภาพท่ี 128 รูปแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาในบทท่ี 10 ของทรงศีล ทิวสมบุญ 
ที่มา: ทรงศีล ทิวสมบุญ, ถ่ัวงอกและหัวไฟ: ในความบ้าคลั่งอันมิรู้สิ้นสุด, คร้ังที่ 11 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ 

โพเอทส์ จ ากัด, 2552), 196-197. 

 
บทท่ี 11 Fate 

การเล่าเรื่องในบทนี้ของทรงศีลส่วนมากจะเน้นการเปล่ียนช่องแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลา
และแง่มุมสู่แง่มุมเป็นหลัก (ดังตารางท่ี 6 หน้า 178) โดยจะเน้นเล่าเรื่องให้ผู้อ่านค่อย ๆ สัมผัสแง่มุม
อารมณ์และความรู้สึกของตัวละครและบรรยากาศของสถานท่ีเป็นส าคัญ เช่น ในบทนี้จะเล่าเรื่องราว
ระหว่างการท านายดวงชะตาของถั่วงอกได้เกิดเหตุการณ์ต่อสู้ขึ้นระหว่างเลด้ีชุดด ากับกลุ่มชายถือปืน 
ท าให้เลด้ีชุดด าและถั่วงอกกับหัวไฟต้องจากกัน โดยเน้นให้ตัวละคร (ถั่วงอกกับหัวไฟ) เป็นผู้เล่า
เรื่องราวและถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกของตนเองท่ีมีต่อการเดินทางครั้งนี้ผ่านการเช่ือมต่อช่องแบบ
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ช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาและแง่มุมสู่แง่มุมท่ีเน้นให้ผู้อ่านค่อย ๆ สัมผัสแง่มุมอารมณ์และความรู้สึกของตัว
ละครและสถานท่ีภายในฉาก ดังตัวอย่าง (ภาพท่ี 129) มีการเปล่ียนช่องแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาท่ี
อธิบายภาพเหตุการณ์ตอนเลด้ีชุดด าก าลังจะจากไป จากภาพท่ีหนึ่งเป็นช่วงเวลาของเหตุการณ์ตอน
เลด้ีชุดด ายืนหันหน้าไปทางแนวป่า ต่อเนื่องมายังภาพท่ีสองเป็นช่วงเวลาของเหตุการณ์ตอนเลด้ีชุดด า
ก าลังจะเดินหายเข้าไปในแนวป่า และดังตัวอย่าง (ภาพท่ี 129) มีการเปล่ียนช่องแบบแง่มุมสู่แง่มุมท่ี
อธิบายแง่มุมลักษณะของไพ่ท่ีถั่วงอกหยิบได้ จากภาพท่ีหนึ่งเป็นแง่มุมลักษณะไพ่ใบท่ี 1 ของถั่วงอกท่ี
เลด้ีชุดด าก าลังจะท านาย ต่อเนื่องมายังภาพท่ีสองเป็นแง่มุมลักษณะไพ่ใบท่ี 2 ของถั่วงอกท่ีรอการ
ท านายจากเลด้ีชุดด า 

 
 

ภาพท่ี 129 รูปแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลา และรูปแบบแง่มุมสู่แง่มุมในบทท่ี 11 ของทรงศีล ทิวสมบุญ 
ที่มา: ทรงศีล ทิวสมบุญ, ถ่ัวงอกและหัวไฟ: ในความบ้าคลั่งอันมิรู้สิ้นสุด, คร้ังที่ 11 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ 

โพเอทส์ จ ากัด, 2552), 237-238. 
ที่มา: ทรงศีล ทิวสมบุญ, ถ่ัวงอกและหัวไฟ: ในความบ้าคลั่งอันมิรู้สิ้นสุด, คร้ังที่ 11 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ 

โพเอทส์ จ ากัด, 2552), 219-220. 
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บทท่ี 12 Outside 
การเล่าเรื่องในบทนี้ของทรงศีลส่วนมากจะเน้นการเปล่ียนช่องแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลา

และแง่มุมสู่แง่มุมเป็นหลัก (ดังตารางท่ี 6 หน้า 178) โดยจะเน้นเล่าเรื่องให้ผู้อ่านค่อย ๆ สัมผัสแง่มุม
อารมณ์และความรู้สึกของตัวละครและบรรยากาศของสถานท่ีเป็นส าคัญ เช่น ในบทนี้จะเล่าเรื่องราว
การเดินทางมาถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยของถั่วงอกกับหัวไฟและบุบบิบด้วยขบวนรถไฟ 
โดยเน้นให้ตัวละคร (ถ่ัวงอกกับหัวไฟ) เป็นผู้เล่าเรื่องราวและถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกของตนเองท่ีมี
ต่อการเดินทางครั้งนี้ผ่านการเช่ือมต่อช่องแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาและแง่มุมสู่แง่มุมท่ีเน้นให้ผู้อ่าน
ค่อย ๆ สัมผัสแง่มุมอารมณ์และความรู้สึกของตัวละครและสถานท่ีภายในฉาก ดังตัวอย่าง  (ภาพท่ี 
130) มีการเปล่ียนช่องแบบแง่มุมสู่แง่มุมท่ีอธิบายแง่มุมลักษณะของไฟแช็คท่ีอยู่ในมือของหัวไฟ จาก
ภาพท่ีหนึ่งเป็นแง่มุมการแสดงออกทางสีหน้าของหัวไฟท่ีก าลังจ้องมองสัญลักษณ์ท่ีปรากฏอยู่บนไฟ
แช็คภายในมือของตนเอง ต่อเนื่องมายังภาพท่ีสองเป็นแง่มุมสัญลักษณ์บนไฟแช็คท่ีหัวไฟถืออยู่ในมือ
ปรากฏสัญลักษณ์รูปอีกาด าอยู่ตรงกลางไฟแช็ค 

 
 

ภาพท่ี 130 รูปแบบแง่มุมสู่แง่มุมในบทท่ี 12 ของทรงศีล ทิวสมบุญ 
ที่มา: ทรงศีล ทิวสมบุญ, ถ่ัวงอกและหัวไฟ: ในความบ้าคลั่งอันมิรู้สิ้นสุด, คร้ังที่ 11 (กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก บริษัท เดย์ 

โพเอทส์ จ ากัด, 2552), 244-245. 

 
สรุปการนับจ านวนการเช่ือมต่อช่องในการ์ตูนของทรงศีล ทิวสมบุญ เรื่องถั่วงอกและหัว

ไฟ ในความบ้าคล่ังอันมิรู้ส้ินสุด ท้ังหมด 12 บท ได้ดังนี้ 
 
ตาราง 7 ตารางสรุปผลรวมการเปล่ียนช่องในการ์ตูนของทรงศีล ทิวสมบุญ 

รูปแบบการเช่ือมต่อช่องสู่ช่องในการ์ตูน จ านวนการเปล่ียนช่องในการ์ตูน/ครั้ง 
1.รูปแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลา 135 ครั้ง 
2.รูปแบบแอ็คช่ันสู่แอ็คช่ัน 20 ครั้ง 
3.รูปแบบตัวกระท าสู่ตัวกระท า 2 ครั้ง 
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4.รูปแบบฉากสู่ฉาก 0 ครั้ง 
5.รูปแบบแง่มุมสู่แง่มุม 37 ครั้ง 
6.แบบไม่ปรากฏความสัมพันธ์ 0 ครั้ง 

 
จากการเช่ือมต่อช่องสู่ช่องข้างต้นท าให้สรุปได้ว่า กลวิธีการเช่ือมต่อช่องสู่ช่องในการ์ตูน

ของทรงศีลมีท้ังหมด 4 รูปแบบ คือ ช่วงเวลาสู่ช่วงเวลา, แอ็คช่ันสู่แอ็คช่ัน, ตัวกระท าสู่ตัวกระท าและ
แง่มุมสู่แง่มุม เป็นต้น และจากตารางท่ี 7 สามารถกล่าวได้ว่า ทรงศีลน าเสนอการเล่าเรื่องด้วยภาพใน
ลักษณะของการเล่าเรื่องแบบแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลามากท่ีสุดเพื่อให้ผู้อ่านสามารถติดตามและสัมผัส
แง่มุมอารมณ์และความรู้สึกของตัวละครได้ง่าย ในขณะท่ีการสัมผัสท่ีเร้าอารมณ์ของตัวละครแบบ
แอ็คช่ันสู่แอ็คช่ัน, ตัวกระท าสู่ตัวกระท าและฉากสู่ฉากถูกลดความส าคัญลง แต่ก็ไม่ได้ท าให้งานของ
เขาลึกซึ้งน้อยลงเลย ตรงกันข้ามงานของเขากลับท าให้ผู้อ่านสามารถคล้อยตามไปกับเรื่องราวของตัว
ละครเสมือนเป็นหนึ่งเดียวกับตัวละครได้อย่างแท้จริง 

และจากภาพรวมท้ังหมดของทรงศีล ทิวสมบุญ พบว่า ทรงศีลเน้นการวาดและการเล่า
เรื่องด้วยการก าหนดอารมณ์และบรรยากาศของสถานท่ีเป็นส าคัญ เพื่อให้ผู้อ่านรับรู้และสัมผัส
อารมณ์ของตัวละครได้ง่ายข้ึน ซึ่งแนวทางตะวันออกเป็นแนวทางเดียวที่มีอยู่ภายในงานของเขา 
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย 

 
ในงานวิจัยค้นคว้าวิธีการวาดและเล่าเรื่องในการ์ตูนช่องขององอาจ ชัยชาญชีพ, วิศุทธิ์ 

พรนิมิตร และทรงศีล ทิวสมบุญ มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาแนวทางรูปแบบวิธีการวาดและเทคนิคการ
เล่าเรื่องในการ์ตูนช่องขององอาจ ชัยชาญชีพ วิศุทธิ์  พรนิมิตร และทรงศีล ทิวสมบุญ ท่ีได้ท าการ
สร้างสรรค์ท้ังหมด 3 เรื่อง โดยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 

งานวิจัยนี้เริ่มต้นด้วยการเล็งเห็นความส าคัญของการน าเอาทฤษฎีทางศิลปะมาใช้
สนับสนุนส่ืออย่างการ์ตูนช่อง เพื่อเพิ่มคุณค่า ความน่าสนใจและสร้างแนวทาง รูปแบบ เอกลักษณ์ท่ี
โดดเด่นให้กับการ์ตูนช่องสามารถดึงดูดผู้อ่านได้  

การ์ ตูนช่องมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน จนปัจจุบันมันกลายเป็น ส่ือ
อุตสาหกรรมบันเทิงและงานศิลปะที่สร้างวัฒนธรรมการ์ตูน นักวาดการ์ตูนมากมายไปท่ัวโลกได้ส าเร็จ 
ซึ่งนักวาดการ์ตูนแต่ละคนมีเทคนิดวิธีการสร้างรูปแบบและการเล่าเรื่องท่ีแตกต่างกันออกไปในการท่ี
จะใช้ส่ืออย่างการ์ตูนเป็นช่องทางในการแสดงออกทางความคิดและสร้างแนวทางเป็นของตัวเอง 
องอาจ ชัยชาญชีพ, วิศุทธิ์ พรนิมิตร และทรงศีล ทิวสมบูรณ์ ก็เช่นเดียวกัน พวกเขาเป็นหนึ่งในนัก
วาดการ์ตูนท่ีได้รับการยอมรับว่าเป็นนักวาดภาพและนักเล่าเรื่องท่ียอดเยี่ยมได้อย่างมีสไตล์และมี
เอกลักษณ์ท่ีชัดเจน จากการค้นหารูปแบบและพัฒนางานของตนเองอย่างมีช้ันเชิงและมีศิลปะให้ได้
มากท่ีสุด จึงท าให้การ์ตูนของพวกเขาเป็นท่ีช่ืนชมยอมรับจากสังคม  

ดังนั้นในการวิจัยนี้ จึงเน้นมองคุณค่าของการ์ตูนไปท่ีเทคนิควิธีการวาดและการเล่าเรื่อง
ท่ีท าให้ส่ืออย่างการ์ตูนช่องเกิดความสมจริงและสามารถเข้าใจได้ ในแง่ของการศึกษากลไกรูปแบบ
วิธีการวาดและการเช่ือมต่อช่องสู่ช่องในการ์ตูน โดยจะเน้นไปท่ีภาพมากกว่าเนื้อหาในการ์ตูนช่องเป็น
หลัก ตามกรอบวิธีการศึกษาการ์ตูนของสกอตต์ แมคคลาวด์ นักทฤษฎีและนักวิเคราะห์การ์ตูนชาว
อเมริกา 

จากการศึกษาผลงานของนักวาดการ์ตูนทั้งสามท่าน ได้แก่ องอาจ ชัยชาญชีพ, วิศุทธิ์ พร
นิมิตรและทรงศีล ทิวสมบุญ จากท้ังหมด 3 เรื่อง ด้วยการให้ความส าคัญไปท่ีการวาดมากกว่าเนื้อหา
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เรื่องราวภายในการ์ตูน ท าให้พบว่าการ์ตูนของนักวาดการ์ตูนท้ังสามท่านใช้เทคนิคการวาดและการ
เล่าเรื่องในการ์ตูน ดังต่อไปนี้ 

1.  รูปแบบวิธีการวาดในการ์ตูน 
2.  โคลสเซอร์ หรือการเช่ือมต่อช่องสู่ช่องในการ์ตูน 

ซึ่งรูปแบบท้ัง 2 แนวทางนี้ เป็นเครื่องมือส าคัญในการน ามาใช้สนับสนุนวิธีการวาดและการเล่าเรื่องท่ี
มีเอกลักษณะเฉพาะตัวของนักวาดการ์ตูน สามารถสรุปและอธิบายรายละเอียดได้ว่า 

 
1.  รูปแบบวิธีการวาดในการ์ตูน 

หมายถึงการก าหนดระดับความเหมือนจริงของการวาดท่ีบ่งบอกความเหมือนจริงของคน 
วัตถุ ส่ิงของ และสถานท่ีภายในภาพวาด ซึ่งระดับความเหมือนจริงของการวาดจะขึ้นอยู่กับทักษะและ
แนวคิดของนักวาดการ์ตูนท่ีต้องการน าเสนอออกมาให้กับผู้อ่านได้เห็น เช่น ต้องการให้การ์ตูนเข้าถึง
ผู้อ่านได้ง่ายดังนั้นตัวการ์ตูนก็จะต้องมีความเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน เพราะภาพวาดท่ีถ่ายทอดออกมา
เป็นเสมือนหัวใจส าคัญของนักวาดการ์ตูนที่ใช้เป็นส่ือแทนการแสดงออกทางความคิด  

องอาจ ชัยชาญชีพ, วิศุทธิ์ พรนิมิตร และทรงศีล ทิวสมบุญ มีรูปแบบวิธีการวาดท่ี
สามารถส่ือสารกับผู้อ่านได้ด้วยการท าให้ภาพและเรื่องราวภายในการ์ตูนของพวกเขามีความเรียบง่าย
และดึงดูดผู้อ่านได้ด้วยการใช้ตัวละครเป็นส่ือกลางระหว่างผู้วาดกับผู้อ่าน ดังนั้นรูปแบบวิธีการวาดจึง
เป็นเครื่องมือท่ีส าคัญของนักวาดการ์ตูนในการแสดงออกทางความคิดออกมาเป็นภาพวาดการ์ตูน 

ในการ์ตูนเรื่องหัวแตงโมซีกท่ี 1 เมื่อหัวข้าพเจ้าเป็นแตงโม ขององอาจ ชัยชาญชีพ มี
แนวทางการวาดและการออกแบบคาแร็คเตอร์กับสภาพแวดล้อมไปในทิศทางเดียวกันท้ังหมดคือ เน้น
การวาดด้วยการสร้างฟอร์มและรูปทรงของตัวละคร วัตถุ ส่ิงของและสภาพแวดล้อมภายในฉากอย่าง
เรียบง่ายในแง่ของลายเส้นและรูปทรงท่ีเหมือนจริงแต่ลดทอนรายละเอียดภายในของรูปทรงลงเหลือ
เพียงโครงสร้างภายนอกของรูปทรงเป็นหลัก มากกว่าการวาดแบบเหมือนจริงท้ังหมดท่ีเข้าถึงได้ยาก
กว่า ซึ่งข้อดีของวิธีการวาดแบบนี้คือ ตัวละครจะมีความเรียบง่าย ไม่ซับซ้อนและเข้าถึงได้ง่าย ผลท่ี
ตามมาคือ ผู้อ่านจะชื่นชอบและเข้าใจความหมาย ความรู้สึกของตัวละครท่ีผู้วาดต้องการถ่ายทอดและ
ส่ือสารออกมาให้กับผู้อ่านได้ง่ายข้ึน และสามารถแบ่งระดับความเหมือนจริงของการ์ตูนตามการศึกษา
ของสกอตต์ แมคคลาวด์ได้ดังนี้คือ การวาดขององอาจมีระดับของความเหมือนจริงต้ังแต่ระดับท่ี 3 ไป
หากึ่งกลางของระดับท่ี 2 มากท่ีสุด ดังท่ีปรากฏในแผนภาพ 
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แผนภาพแสดงระดับความเหมือนจริงของรูปแบบการวาดในการ์ตูนขององอาจ ชัยชาญชีพ 
 

ในการ์ตูนเรื่องชิงช้า 1 ของวิศุทธิ์ พรนิมิตร วิธีการวาดการ์ตูนด้วยลายเส้นเรียบง่ายท่ีไม่
เน้นรายละเอียดภายในของรูปทรงคือ เทคนิคการวาดท่ีโดดเด่นท่ีสุดในการ์ตูนเรื่อง ชิงช้า 1 ของวิศุทธิ์ 
พรนิมิตร ดังนั้นแนวทางวิธีการวาดของเขาจึงให้ความส าคัญไปท่ีการวาดรูปทรงของตัวละครและฉาก
หลังเป็นหลักในแง่ของการใช้ลายเส้นสร้างรูปทรงท่ีเน้นความเหมือนจริงของรูปทรงในลักษณะเรียบ
ง่ายท่ีไม่มีความซับซ้อนใด ๆ ของรูปทรงท้ังโครงสร้างภายในและภายนอก ดังจะเห็นได้จากการ์ตูนบท
ท่ี 1 ไปจนถึงบทท่ี 17 ของเขาจะมีวิธีการวาดในแบบเดียวกันท้ังหมด ซึ่งวิธีการวาดแบบนี้จะท าให้ตัว
การ์ตูนของเขามีความน่ารัก เข้าถึงผู้อ่านได้ง่าย และผู้อ่านเองก็สามารถรับรู้ถึงอารมณ์ ความรู้สึกของ
ตัวละครได้ง่ายข้ึนด้วยเช่นกัน งานของเขาสามารถแบ่งระดับความเหมือนจริงในการ์ตูนตามการศึกษา
ของสกอตต์ แมคคลาวด์ได้ดังนี้คือ    มีระดับของความเหมือนจริงต้ังแต่ระดับท่ี 3 ไปหากึ่งกลางระดับ
ท่ี 2 มากท่ีสุด ดังท่ีเห็นในแผนภาพ 

 
 

แผนภาพแสดงความถ่ีของการใช้รูปแบบวิธีการวาดในการ์ตูนของวิศุทธิ์ พรนิมิตร 
 

ในการ์ตูนเรื่องถั่วงอกและหัวไฟ ในความบ้าคล่ังมิรู้ลืม ของทรงศีล ทิวสมบุญ มีวิธีการวาด
ท่ีเห็นในงานของเขาส่วนใหญ่จะเน้นวิธีการน าเสนอคาแร็คเตอร์ของตัวละครและสภาพแวดล้อมใน
ลักษณะของรูปทรงท่ีถูกคล่ีคลายฟอร์มและท าให้มีความเรียบง่ายมากขึ้น และใช้น้ าหนักของแสงเงาท่ี
เกิดจากการผสานกันของลายเส้นมาสร้างความสมจริงให้กับตัวละครและฉากหลังเป็นหลัก ซึ่งวิธีการ
วาดแบบนี้จะท าให้ตัวการ์ตูนมีชีวิตชีวาและดูสมจริงขึ้นท าให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงโลกของการ์ตูนท่ีเขา
สร้างขึ้นมาได้อย่างไม่ส้ินสุด และงานของเขาสามารถแบ่งระดับความเหมือนจริงของการ์ตูนตาม
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การศึกษาของสกอตต์ แมคคลาวด์ได้ดังนี้คือมีระดับความเหมือนจริงต้ังแต่ระดับท่ี 3 ช่วงแรกไปจนถึง
กึ่งกลางของระดับท่ี 3 มากท่ีสุด ดังจะเห็นได้จากแผนภาพ 

 
 

แผนภาพแสดงความถ่ีของการใช้รูปแบบวิธีการวาดในการ์ตูนของทรงศีล ทิวสมบุญ 
 

2.  โคลสเซอร์ หรือการเช่ือมต่อช่องสู่ช่องในการ์ตูน 
การเช่ือมโยงหรือการเช่ือมต่อช่องของการ์ตูนจะแยกเวลาและพื้นท่ีน าเสนอของช่วงเวลา

ท่ีไม่ต่อเนื่องกันให้สามารถเช่ือมต่อช่วงเวลาท่ีมีความต่อเนื่องกับความจริงหนึ่งเดียวในใจ คือ เช่ือมโยง
ภาพท่ีอยู่ในช่องการ์ตูนมากกว่าหนึ่งช่องขึ้นไปและเวลาภายในระหว่างช่องการ์ตูนไม่ต่อเนื่องกัน การ
เช่ือมต่อช่องในการ์ตูนเป็นการก าหนดการสัมผัสอารมณ์ ความรู้สึกและประสบการณ์การรับรู้ภายใน
การ์ตูนผ่านการเล่าเรื่องและภาพให้กับผู้อ่าน  

โดยท่ัวไปการเช่ือมต่อช่องในการ์ตูนจะใช้เทคนิคการนับจ านวนภาพในแต่ละช่องภายใน
การ์ตูน เพื่อน ามาอธิบายผลของการถ่ายทอดภาพและเรื่องราวของนักวาดการ์ตูนอย่างองอาจ ชัย
ชาญชีพ, วิศุทธิ์ พรนิมิตร และทรงศีล ทิวสมบุญ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

จากการศึกษาการเช่ือมต่อช่องท่ีสัมพันธ์กับการเล่าเรื่องในการ์ตูนของนักวาดการ์ตูนท้ัง

สามท่าน พบว่า นักวาดการ์ตูนทั้งสามท่านใช้รูปแบบการเช่ือมต่อช่องท้ัง 5 รูปแบบเหมือนกันคือ 1 .

ใช้รูปแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาในการเล่าเรื่องเพื่อให้เรื่องราวที่ถ่ายทอดออกมาเข้าใจได้ง่ายและผู้อ่านก็

สามารถติดตามได้ง่าย 2. ใช้รูปแบบแง่มุมสู่แง่มุมในการเล่าเรื่องเพื่อก าหนดอารมณ์และความรู้สึกของ

ผู้อ่านท าให้ผู้อ่านมีส่วนร่วมกับตัวละครมากขึ้น 3. ใช้รูปแบบแอ็คช่ันสู่แอ็คช่ันในการเล่าเรื่องเพื่อสร้าง

ความเคล่ือนไหวภายในช่องท าให้ผู้อ่านคล้อยตามและสนุกมากขึ้น 4. ใช้รูปแบบตัวกระท าสู่ตัวกระท า

ในการเล่าเรื่องเพื่อเพิ่มการรับรู้ทางอารมณ์ให้กับผู้อ่านท าให้ผู้อ่านก็จะได้รับประสบการณ์การรับรู้ท่ี

หลากหลาย และ 5. ใช้รูปแบบฉากสู่ฉากในการเล่าเรื่องเพื่อถ่ายทอดช่วงเวลาของเหตุการณ์และ

สถานท่ีภายในฉากท าให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจล าดับเหตุการณ์ได้ง่ายข้ึน  

ดังนั้น วิธีการเล่าเรื่องในการ์ตูนเรื่องหัวแตงโมซีกท่ี 1 เมื่อหัวข้าพเจ้าเป็นแตงโม ท่ีองอาจ 

ชัยชาญชีพใช้ส่วนมากจะเน้นไปท่ีการเปล่ียนช่องในการ์ตูนแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาเป็นหลักมากท่ีสุด 
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และรูปแบบแง่มุมสู่แง่มุมกับแอ็คช่ันสู่แอ็คช่ันก็มีให้เห็นมากพอเช่นกัน เพื่อให้ผู้อ่านเข้าถึงและอินกับ

ตัวละครและเรื่องราวให้ได้มากท่ีสุด ในขณะท่ีรูปแบบการเปล่ียนช่องแบบฉากสู่ฉากแทบจะไม่มีผล

และเปล่ียนทิศทางในการเล่าเรื่องของเขาเลย กล่าวได้ว่า องอาจเน้นการเล่าเรื่องแบบช่วงเวลาสู่

ช่วงเวลาเป็นหลักเพื่อให้เรื่องราวที่ถ่ายทอดออกมาเข้าใจได้ง่ายและผู้อ่านก็สามารถติดตามได้ง่าย  

 
 

แผนภูมิท่ี 1 แผนภูมิสรุปการเช่ือมต่อช่องในการ์ตูนขององอาจ ชัยชาญชีพ 

 
วิธีการเล่าเรื่องในการ์ตูนเรื่องชิงช้า 1 ของวิศุทธิ์ พรนิมิตร ส่วนมากจะให้ความส าคัญกับ

การเล่าเรื่องท่ีเช่ือมต่อช่องด้วยการน าเสนอภาพและเรื่องราวในลักษณะเน้นให้ผู้อ่านเข้าถึงอารมณ์
เป็นหลักมากกว่าการต่อเนื่องของเวลาแบบเร้าอารมณ์ เรียกได้ว่าเน้นสัมผัสของการอยู่ท่ีนั่นมากกว่า
ไปให้ถึงท่ีนั่น ตามรูปแบบการเปล่ียนช่องสู่ช่องในการ์ตูนแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาและแง่มุมสู่แง่มุม
เป็นหลัก เพื่อให้ผู้อ่านมีส่วนร่วมกับตัวละครและสามารถติดตามได้ง่าย และให้ความส าคัญกับรูปแบบ
ตัวกระท าสู่ตัวกระท าและฉากสู่ฉากน้อยมาก แต่ก็ไม่ได้ท าให้งานของเขากินใจน้อยลง  
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แง่มุมสู่แง่มุม

การเชื่อมต่อช่องในการต์ูนขององอาจ ชัยชาญชีพ

การเช่ือมต่อช่องในการ์ตูนขององอาจ ชัยชาญชีพ
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แผนภูมิท่ี 2 แผนภูมิสรุปการเช่ือมต่อช่องในการ์ตูนของวิศุทธิ์ พรนิมิตร 

 
และในการ์ตูนของเขายังพบอีกว่ามีจ านวนตอนบางตอนท่ีไม่ปรากฏบอลลูนค าพูดและใช้ภาพในการ
ส่ือสารเพียงอย่างเดียว จ านวน 3 ตอน จากท้ังหมด 17 บท การเปล่ียนช่องแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาก็
ยังคงเป็นกระแสหลักในงานของเขาเหมือนเดิม แม้ว่าจะไม่เน้นแง่มุมสู่แง่มุมเช่นเคย แต่ก็ยังพาเรา
เข้าถึงอารมณ์และความรู้สึกได้ดังเดิม 

 
 

แผนภูมิท่ี 3 แผนภูมิสรุปการเช่ือมต่อช่องในการ์ตูนบางตอนของวิศุทธิ์ พรนิมิตร 
ท่ีไม่ปราฏบอลลูนค าพูด 
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การเชื่อมต่อช่องในการต์ูนของวศุิทธิ์ พรนิมิตร

การเช่ือมต่อช่องในการ์ตูนของวิศุทธิ์ พรนิมิตร
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การเชื่อมต่อช่องในการต์ูนของวศุิทธิ์ พรนิมิตร

การเช่ือมต่อช่องในการ์ตูนบางตอนของวิศุทธิ์ พรนิมิตรที่ไม่ปรากฏบอลลูนค าพูด
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และวิธีการเล่าเรื่องในการ์ตูนเรื่องถั่วงอกและหัวไฟ ในความบ้าคล่ังอันมิรู้ส้ินสุด ของทรง
ศีล ทิวสมบุญ ส่วนมากจะน าเสนอการเล่าเรื่องด้วยภาพในลักษณะของการเล่าเรื่องแบบช่วงเวลาสู่
ช่วงเวลามากท่ีสุดเพื่อให้ผู้อ่านสามารถติดตามและสัมผัสแง่มุมอารมณ์และความรู้สึกของตัวละครได้
ง่าย ในขณะท่ีการสัมผัสท่ีเร้าอารมณ์ของตัวละครแบบแอ็คช่ันสู่แอ็คช่ัน ตัวกระท าสู่ตัวกระท าและ
ฉากสู่ฉากถูกลดความส าคัญลง แต่ก็ไม่ได้ท าให้งานของเขาลึกซึ้งน้อยลงเลย ตรงกันข้ามงานของเขา
กลับท าให้ผู้อ่านสามารถคล้อยตามไปกับเรื่องราวของตัวละครเสมือนเป็นหนึ่งเดียวกับตัวละครได้
อย่างแท้จริง 

 
 

แผนภูมิท่ี 4 แผนภูมิสรุปการเช่ือมต่อช่องในการ์ตูนของทรงศีล ทิวสมบุญ 
 

ภาพรวมโดยสรุปจากการศึกษาแนวทางการวาดและการเล่าเรื่องในการ์ตูนขององอาจ 
ชัย ชาญชีพ, วิศุทธิ์ พรนิมิตรและทรงศีล ทิวมบุญ สามารถสรุปได้ว่า นักวาดการ์ตูนท้ังสามท่านมี
รูปแบบและแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานท่ีเป็นไปตามแนวทางตะวันออกอย่างชัดเจน คือ เน้น
วิธีการวาดและการออกแบบตัวละครอย่างเรียบง่ายด้วยการใช้ลายเส้นสร้างความสมจริงให้กับตัว
ละครและใช้รูปแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาในการเล่าเรื่องเป็นหลัก เพื่อให้ง่ายต่อการถ่ายทอดเรื่องราว
และผู้อ่านสามารถเข้าใจและติดตามได้ง่ายด้วยเช่นกัน  
 

0 20 40 60 80 100 120 140 160

ช่วงเวลาสู่ช่วงเวลา

แอ็คช่ันสู่แอ็คช่ัน

ตัวกระท าสู่ตัวกระท า

ฉากสู่ฉาก

แง่มุมสู่แง่มุม

การเชื่อมต่อช่องในการต์ูนของทรงศีล ทิวสมบุญ

การเช่ือมต่อช่องในการ์ตูนของทรงศีล ทิวสมบุญ
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ข้อเสนอแนะ 

งานวิจัยช้ินนี้เน้นไปท่ีเนื้อหาของภาพท่ีปรากฏในการ์ตูนช่องเสียส่วนใหญ่ จึงท าให้ขาด
องค์ประกอบในหลาย ๆ ด้านของการ์ตูนช่องท่ียังไม่ได้ถูกเน้นรายละเอียดมากนัก เช่น เรื่องเวลาใน
การ์ตูนช่อง เรื่องการเคล่ือนไหว เรื่องค าพูดหรือบอลลูน และเรื่องสี เป็นต้น ท่ียังไม่ได้ถูกน าเสนอ
อย่างละเอียดและจริงจังเท่าท่ีควร งานวิจัยช้ินนี้จึงเป็นเพียงจุดเริ่มต้นทางการศึกษาวิจัยท่ีจะท าให้เกิด
การต่อยอดไปสู่แขนงอื่น ๆ ทางศิลปะของวงการการ์ตูนต่อไปได้ 
 

ข้อจ ากัดงานวิจัย 

ปัจจุบันมีส่ือบันเทิงแขนงอื่นๆ ท่ีสร้างด้วยภาพเคล่ือนไหวและเสียงมากมายหลาย
ประเภท ในขณะท่ีการ์ตูนช่องเป็นเพียงส่ือท่ีอยู่บนหน้ากระดาษ 2 มิติและไม่สามารถแสดงเป็น
ภาพเคล่ือนไหวแบบ 3 มิติและเสียงได้จึงท าให้เป็นข้อจ ากัดท่ีส าคัญในการน าเสนอและอธิบาย
รายละเอียดของภาพได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์เพียงอย่างเดียว 
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