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บทคัดย่อ

 งำนวิจัยนี้มุ่งศึกษำภูมิปัญญำในสื่อกำร์ตูนชุด “กบนอกกะลำ” จ�ำนวน 50 เล่ม โดยมีจุด
มุง่หมำยเพือ่วเิครำะห์กลวธิกีำรน�ำเสนอภมูปัิญญำ และบทบำทของสือ่กำร์ตนูชดุ “กบนอกกะลำ”
ผลกำรวิจัยพบว่ำสื่อกำร์ตูนชุด “กบนอกกะลำ” ใช้กลวิธีกำรน�ำเสนอภูมิปัญญำในสื่อกำร์ตูนชุด   
“กบนอกกะลำ” จ�ำนวน 5 กลวิธี ได้แก่ 1) กำรใช้กลวิธีกำรถำม - ตอบ มีจ�ำนวน 4 วิธี ได้แก่ 
“อ๊บอ๊บ” ถำม - ผู้เชี่ยวชำญตอบ “อ๊บอ๊บ” ถำม - ทีมงำนกบนอกกะลำตอบ ทีมงำนกบนอกกะลำ
ถำม - ทีมงำนกบนอกกะลำตอบ และทีมงำนกบนอกกะลำถำม - ผู้เชี่ยวชำญตอบ 2) กลวิธีกำร
อธิบำยควำมรู้มี 4 วิธี ได้แก่ กำรอธิบำยควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ กำรอธิบำยควำมรู้เรื่องทำง
ประเพณีและวัฒนธรรม กำรอธบิำยควำมรูเ้รือ่งต�ำนำนหรอืนทิำนประจ�ำถิน่ 3) กลวธิกีำรใช้ฉำก
จริงหรือกำรลงภำคสนำม 4) กลวิธีกำรแทรกเรื่องหรือต�ำนำนท้องถิ่น และ 5) กลวิธีกำรใช้ตัว
ละคร นอกจำกนี้สื่อกำร์ตูนชุด “กบนอกกะลำ” ยังมีบทบำทส�ำคัญต่อสังคม 3 ประกำร ได้แก ่
1) บทบำทกำรให้ควำมบันเทิงสร้ำงควำมเพลิดเพลิน 2) บทบำทในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ทำง
ภมูปัิญญำ และ 3) บทบำทในกำรเผยแพร่และสบืทอดทำงวฒันธรรม สะท้อนให้เหน็บทบำทและ
อิทธิพลของสื่อในกำรน�ำเสนอองค์ควำมรู้ทำงศิลปวัฒนธรรมต่อสังคม เป็นกำรช่วยเน้นย�้ำให้
เห็นคุณค่ำของศิลปวัฒนธรรมที่ช่วยสร้ำงองค์ควำมรู้ทำงภูมิปัญญำในสังคมไทย

ค�าส�าคัญ : ภูมิปัญญำ สื่อกำร์ตูน กบนอกกะลำ
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Wisdom in “Kob-Nok-Ka-La” Comic Book Series

Nition  Pornumpaisakul,  Prit  Supasetsiri

Abstract
 The research aimed to study intellectual life presentation techniques in the “Kob-
Nok-Ka-La” comic book series and its roles in society. 50 comic books of the series are 
included in the study books in the series.
 The results of study have found that the comic book series, “Kob-Nok-Ka-La”, employed 
five techniques in the presentation of wisdom. The Question-Answer technique consisted 
of 4 methods: 1) Ob Ob asked and an expert answered, 2) Ob Ob asked and the Kob-Nok-
Ka-La team answered, 3) the Kob-Nok-Ka-La team asked and Ob Ob answered,  and 4) the 
Kob-Nok-Ka-La team asked and the expert answered. The explanation technique was used 
for providing particular knowledge such as science, tradition and culture, and legend or 
folklore. Apart from the two techniques, the “Kob-Nok-Ka-La” comic book series also 
employed the actual setting or field work technique, the story-intervention or legend-
intervention technique, and the character technique in the presentation of intellectual life. 
This was also found that the “Kob-Nok-Ka-La” comic book series played an important role 
in society in three aspects: entertainment, wisdom presentation, and cultural promotion. 
The techniques of presentation and the role of the series suggested how the presentation of 
knowledge in the area of arts and culture played an influential role in society. The presentation 
of wisdom in the series emphasized the value of arts and culture that helped enhance wisdom 
building in Thai society. 
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บทน�า
 ภูมิปัญญำในสังคมไทยมีพัฒนำกำรและเป็นท่ีรู้จักแพร่หลำยกว่ำย่ีสิบปีท่ีผ่ำนมำ ในเริ่มแรกเป็น
รูปแบบของกำรเขียนบันทึกโดยชนชั้นสูง เช่น ลัทธิธรรมเนียมต่ำง ๆ  ประเพณีเกี่ยวกับชีวิต เป็นต้น ซึ่งจะ
เห็นได้ว่ำเป็นกำรน�ำแนวควำมคิดทำงคติชนวิทยำ และมำนุษยวิทยำมำใช้ศึกษำ ภูมิปัญญำมีพัฒนำกำรต่อ
เนื่องและมีบทบำทในสังคมหลำยประกำร เช่น บทบำทในฐำนะอุดมกำรณ์พัฒนำ บทบำทในฐำนะโจทย์
ศึกษำวิจัยท้องถิ่น บทบำทในฐำนะนวัตกรรมควำมคิดเพื่อต่อรองกับกระแสโลกำภิวัตน์ บทบำทในฐำนะ
ภำรกิจของหน่วยงำนรัฐ เป็นต้น (ปริตตำ เฉลิมเผ่ำ กออนันตกูล. 2548) ท�ำให้กำรศึกษำเรื่องภูมิปัญญำ
เป็นสิ่งที่เน้นเนื้อหำแบบกว้ำง ดังเช่นกำรรวบรวมองค์ควำมรู้ในด้ำนต่ำง ๆ เช่น อำหำร ยำ พิธีกรรม 
เป็นต้น
 ปัจจุบัน “สื่อ” มีบทบำทต่อกำรน�ำเสนอองค์ควำมรู้ต่ำง ๆ  ในสังคมไทย มีกำรผลิตและเผยแพร่สื่อ
อย่ำงกว้ำงขวำง ดังที่บริษัท ทีวีบูรพำ จ�ำกัด สร้ำงสรรค์รำยกำรสำรคดีภูมิปัญญำทำงศิลปวัฒนธรรมเป็น 
“กบนอกกะลา” ซ่ึงได้รับรำงวัลนำฏรำช ครั้งที่ 5 ประจ�ำปี 2556 และรำงวัลทีมงำนสร้ำงสรรค์แห่งปี
รำยกำร “กบนอกกะลา” จำกไนน์เอ็นเตอร์เทนอวอร์ด (Nine Entertain Award) ครั้งที่ 2 ประจ�ำปี 2551 
เป็นควำมส�ำเร็จในด้ำนกำรผลิตสำรคดีองค์ควำมรู้ที่เน้นด้ำนภูมิปัญญำผ่ำนสื่อโทรทัศน์ 

 ต่อมำ บริษัท ทีวีบูรพำ จ�ำกัด จึงผลิตสื่อกำร์ตูนสำรคดีเสริมทักษะ “กบ
นอกกะลา” เพือ่ส่งเสริมควำมรูแ้ละภูมปัิญญำให้แก่เยำวชนผ่ำนสือ่สิง่พมิพ์อีกทำง
หนึ่ง ลักษณะเด่นของส่ือกำร์ตูน “กบนอกกะลา” คือกำรน�ำเสนอภูมิปัญญำไทย
โดยใช้ตัวละคร “กบ” เป็นสื่อกลำงในกำรเดินทำงเพื่อค้นหำควำมจริงเรื่องต่ำง ๆ 
เน้นเร่ืองรำวทำงภมูปัิญญำด้วยกำรใช้วธิกีำรน�ำเสนอแบบกำรวจิยั ตวัละครส�ำคัญ
คือ “อ๊บอ๊บ” เป็นกบแสนซนที่รักกำรผจญภัย และใฝ่รู้ได้ร่วมเดินทำงเพื่อค้นหำ
ควำมรู้กับกองบัญชำกำรกบฯ เสมอ ตัวกำร์ตูน “อ๊บอ๊บ” มีลักษณะร่ำเริง ยิ้มง่ำย 
ดวงตำโต ท�ำให้เป็นที่รักของ คนรอบข้ำง

 สือ่กำร์ตนูกบนอกกะลำน�ำเสนอภมิูปัญญำไทยโดยใช้กำรสมัภำษณ์ผูเ้ชีย่วชำญหรอืนกัปรำชญ์ เพือ่
สร้ำงองค์ควำมรูท้ีเ่ข้ำใจง่ำยให้ผูอ่้ำน และยงัแทรกเกรด็ควำมรู้ด้ำนกำรแทรก “TIP” ทีน่่ำรูใ้ห้ผูอ่้ำน พร้อม
ภำพประกอบเพื่อควำมน่ำสนใจและท�ำให้เข้ำใจง่ำย กำรอ่ำนกำร์ตูน “กบนอกกะลา” จึงเป็นกำรเรียนรู้
ภมูปัิญญำอย่ำงมสีำระ อ่ำนสนกุ แฝงสำระท่ีเข้มข้นเหมอืนรำยกำรสำรคด ีเนือ้หำของสือ่กำร์ตนู “กบนอก
กะลา” ได้น�ำเสนอเนื้อหำที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญำด้ำนต่ำง ๆ เช่น ธรรมชำติ อำหำร ดนตรีและนำฏศิลป์ 
มวยไทย เป็นต้น กำรน�ำภูมิปัญญำมำสร้ำงสรรค์เป็นหนังสือกำร์ตูนที่แสดงควำมคิด องค์ควำมรู้ ปัญญำ
ให้ผู้อ่ำนรู้จัก และเข้ำใจถึงรำกฐำนและองค์ประกอบควำมเป็นไทย นับเป็นกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ให้ผู้อ่ำน
ได้อย่ำงดี ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษำกลวิธีกำรน�ำเสนอภูมิปัญญำในสื่อกำร์ตูนและกำรมีบทบำทของสื่อกำร์ตูน
ชุดกบนอกกะลำ

ภำพที่ 1 “อ๊บอ๊บ” 
ตัวละครส�ำคัญ
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษำกลวิธีกำรน�ำเสนอภูมิปัญญำในสื่อกำร์ตูนชุดกบนอกกะลำ
 2. เพื่อศึกษำบทบำทของสื่อกำร์ตูนชุดกบนอกกะลำ

ขอบเขตของการวิจัย
 กำรศึกษำวิจัยเรื่อง “ภูมิปัญญาในสื่อการ์ตูนชุด “กบนอกกะลา” ผู้วิจัยจ�ำกัดขอบเขตของกำรวิจัย
จำกกำร์ตนูสำรคดเีสรมิทกัษะชดุ “กบนอกกะลา” จ�ำนวน 50 เล่ม โดยเลอืกใช้วธิกีำรสุม่แบบเฉพำะเจำะจง
ตอนที่มีเนื้อหำเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญำไทย ได้แก่ (1) ตอน ไก่ไข่ ไข่ไก่ (2) ตอน ดินสอ (3) ตอน สุดยอด
นมพันธุ์แท้ (4) ตอน ปริศนำปลำกระป๋อง (5) ตอน เส้นทำงสำยปูเค็ม (6) ตอน ตำมล่ำพลอยจันท์ อัญมณี
สุดขอบฟ้ำ (7) ตอน ไหมไทย (8) ตอน ว่ำว ศึกจ้ำวเวหำ (9) ตอน เปิดไหปลำร้ำ (10) ตอน ลูกชิด ลูกเล็ก
ในป่ำลึก (11) ตอน ชีวิตติดล้อ บนเส้นทำงรถยนต์ (12) ตอน เรื่องหมู ๆ ที่ไม่หมู (13) ตอน สำหร่ำย 
พืชชั้นต�่ำ อร่อยล�้ำฟ้ำ (14) ตอน เล่นแร่แปรทอง (15) ตอน น�้ำตำลหวำน ๆ กับเกลือเค็ม ๆ (16) ตอน 
ศึกควำยไทย ปะทะ ควำยเหล็ก (17) ตอน ตำมรอยสัก ขุมทรัพย์แห่งป่ำ (18) ตอน สุดยอดตำล หวำน
สะเด็ด (19) ตอน กบเล่นเส้น (20) ตอน กบขอฝน (21) ตอน ควำมลับคับกระดอง (22) ตอน ถ่ำนไฟเก่ำ 
(23) ตอน คุณค่ำ คุณคร่ัง (24) ตอน แงะฝำหอย อร่อยอย่ำงแรง (25) ตอน บันทึกก่อนวันลำจำก (26) 
ตอน น�้ำผึ้ง น�้ำหวำนแห่งชีวิต (27) ตอน สำคูอยู่ไหน (28) ตอน ตำมล่ำแมงกะพรุน ขุมทรัพย์ลอยน�้ำ (29) 
ตอน ไข่มุก ของล�้ำค่ำใต้ฝำหอย (30) ตอน ปำทังก้ำ แมลงทอดไร้พรมแดน (31) ตอน อร่อยไม่เม้ม ไข่
เค็มไชยำ (32) ตอน ยำหอม หอมกลิ่นภูมิปัญญำไทย (33) ตอน เฉำก๊วย วุ้นด�ำก�ำมะลอ (34) ตอน ธูป 
กลิ่นควันแห่งพิธีกรรม (35) ตอน วิถีไอยรำ ศักดำก้องโลก 1 (36) ตอน วิถีไอยรำ ศักดำก้องโลก 2 (37) 
ตอน กระจูด คุณค่ำพุ่งกระฉูด (38) ตอน ควำมรู้ไม่นุ่มในปุยนุ่นนิ่ม ๆ (39) ตอน ต้มย�ำกุ้ง ซี๊ดซ๊ำดสะท้ำน
โลกันตร์ (40) ตอน มรดกอีสำนเล่ำขำนต�ำนำนแคน (41) ตอน สำมล้อแห่งสยำม (42) ตอน ข้ำวของ
แผ่นดิน 1 (43) ตอน ข้ำวของแผ่นดิน 2 (44) ตอน วิถีศรัทธำคุณค่ำบำตรไทย (45) ตอน พลุ วำดไฟไว้
บนฟ้ำ (46) ตอน ปลำบึกพญำมัจฉำแห่งแม่น�้ำโขง (47) ตอน ศึกนอกกะลำ มวยไทยไฟท์ติ้ง (48) ตอน ไข่
มดแดง แสบ คัน แซบ (49) ตอน กบกลำงธรณีพิบัติ (50) ตอน ระนำดเอก บรรเลงศิลป์ แผ่นดินสยำม 

วิธีการด�าเนินการวิจัย 
 ในกำรวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีกำรด�ำเนินกำรวิจัยโดยกำรวิเครำะห์เนื้อหำ (content analysis) และ
น�ำเสนอผลกำรวิจัยโดยวิธีพรรณนำวิเครำะห์ 

ผลการวิจัย
 1. กลวิธีการน�าเสนอภูมิปัญญาในสื่อการ์ตูนชุดกบนอกกะลา
 สื่อกำร์ตูนชุด “กบนอกกะลา” เป็นกำร์ตูนที่ให้ควำมรู้แก่ผู้อ่ำน โดยใช้กลวิธีกำรน�ำเสนอที่น่ำสนใจ 
เพื่อให้ผู้อ่ำนเข้ำใจเรื่องรำวภูมิปัญญำไทย จำกกำรศึกษำสื่อกำร์ตูนชุด “กบนอกกะลา” ทั้ง 50 เล่ม ผู้วิจัย
พบกลวธิกีำรน�ำเสนอภมูปัิญญำในสือ่กำร์ตนูชดุ “กบนอกกะลา” จ�ำนวน 5 กลวิธ ีได้แก่ กลวิธกีำรถำม-ตอบ 
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กลวธิกีำรอธบิำยควำมรู ้กลวธิกีำรใช้ฉำกจรงิหรอืกำรลงภำคสนำม กลวธิกีำรแทรกเรือ่งหรอืต�ำนำนท้องถิน่ 
และกลวิธีกำรใช้ตัวละคร 
 1.1 การใช้กลวิธีการถาม - ตอบ เป็นกลวิธีที่เด่นที่สุดในกำรน�ำเสนอภูมิปัญญำในสื่อกำร์ตูนชุด 
“กบนอกกะลา” สื่อกำร์ตูนชุด “กบนอกกะลา” ใช้กลวิธีกำรถำม - ตอบ จ�ำนวน 4 วิธี ได้แก่ “อ๊บอ๊บ” ถำม 
- ผู้เชี่ยวชำญตอบ “อ๊บอ๊บ” ถำม - ทีมงำนกบนอกกะลำตอบ ทีมงำนกบนอกกะลำถำม - ทีมงำนกบนอก
กะลำตอบ และทีมงำนกบนอกกะลำถำม - ผู้เชี่ยวชำญตอบ 
  1.1.1 “อ๊บอ๊บ” ถาม - ผู้เชี่ยวชาญตอบ “อ๊บอ๊บ” เป็นตัวละครเอกที่ท�ำหน้ำที่ซักถำมข้อ
ข้องใจทีเ่กีย่วข้องกบัเรือ่งรำวภมูปัิญญำเมือ่ลงภำคสนำมเพือ่ค้นหำควำมรู ้ภูมิปัญญำด้ำนต่ำง ๆ  ที ่“อ๊บอ๊บ” 
ถำมจะมผีูเ้ชีย่วชำญ หรอืนกัปรำชญ์ท้องถิน่ เป็นผูใ้ห้ค�ำตอบอย่ำงชดัเจน ผูว้จิยัพบว่ำกลวธิกีำรให้ “อ๊บอ๊บ” 
ถำม - ผู้เชี่ยวชำญตอบ เป็นลักษณะเด่นที่สุดในกำรน�ำเสนอภูมิปัญญำในสื่อกำร์ตูนชุดกบนอกกะลำ 
ดังตัวอย่ำงกำร์ตูนกบนอกกะลำ เล่ม 14 ตอนว่ำวศึกจ้ำวเวหำ ทีมงำนกบนอกกะลำเดินทำงตำมหำควำม
รู้เรื่อง “วา่วไทย” และไดพ้บกับ “ลุงกุล” ผู ้เชี่ยวชำญทำงดำ้นกำรท�ำว่ำวไทย ลงุกลุเตบิโตมำกบัครอบครวั
กำรท�ำ ว่ำวไทย ลุงกุลอธิบำยวิธีกำรเล่นว่ำวไทยให้อ๊บอ๊บเข้ำใจวิธีกำรเล่นว่ำ “จะว่ายากก็ยาก จะว่าง่ายก็
ง่าย ขึ้นอยู่กับเทคนิค” พร้อมสำธิตท่ำทำงวิธีกำรเล่นว่ำวให้อ๊บอ๊บและทีมงำนกบนอกกะลำเข้ำใจว่ำกำร
เล่นว่ำวต้องเน้นเรื่องควำมเร็วและกำรอำศัยแรงลม (ทีวีบูรพำ. 2551จ : 52-53) ดังปรำกฏในภำพที่ 2

 

ภำพที่ 2 “อ๊บอ๊บ” อยำกรู้เรื่องว่ำว 
 1.1.2 “อ๊บอ๊บ” ถาม - ทีมงานตอบ ควำมสงสัยใคร่รู้ของตัวละคร “อ๊บอ๊บ” ทีมงำนกบนอกกะลำ
อำจไขข้อข้องใจให้ “อ๊บอ๊บ” ทีมงำนกบนอกกะลำเป็นทีมงำนสำรคดีที่มีบุคลำกรควำมหลำกหลำยทั้งยัง
เป็นผู้มีประสบกำรณ์ในกำรค้นคว้ำหำควำมรู้ บำงครั้งทีมงำนกบนอกกะลำจึงเป็นผู้อธิบำยหรือให้ควำมรู้ 
“อ๊บอ๊บ” แทนผู้เชี่ยวชำญได้ ดังเช่นกำร์ตูนกบนอกกะลำ เล่ม 4 ตอน สุดยอดนมพันธุ์แท้ “อ๊บอ๊บ” ไม่รู้จัก
แม่วัว พ่ีเชค็ซึง่เป็นผู้บญัชำกำรทีมงำนกบนอกกะลำจงึอธบิำยให้ “อ๊บอ๊บ” เข้ำใจว่ำแม่ววัมกีีช่นดิ อะไรบ้ำง 
เพือ่ให้ “อ๊บอ๊บ” เห็นท่ีมำของ “นม” ว่ำมท่ีีมำจำกวัวนมพนัธุโ์ฮลสไตล์ฟรเีชยีน มำจำกประเทศเนเธอร์แลนด์ 
(ทีวีบูรพำ. 2551ข : 16-17) ดังปรำกฏในภำพที่ 3
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ภำพที่ 3 พี่เช็คอธิบำยเรื่องพันธุ์ของวัว

 1.1.3 ทีมงานกบนอกกะลาถาม - ทีมงานกบนอกกะลาตอบ กลวิธีถำม - ตอบ ในสื่อกำร์ตูนชุด 
“กบนอกกะลา” ที่ใช้สร้ำงทักษะทำงปัญญำให้แก่ผู้อ่ำน มี“อ๊บอ๊บ” จะเป็น
ตวัละครหลักในกำรตัง้ค�ำถำมด้วยควำมสงสยั ทมีงำนกบนอกกะลำยงัเป็น
ผู้ตั้งค�ำถำมร่วมกับ “อ๊บอ๊บ” ด้วย เพรำะกำรเดินทำงไปค้นหำควำมรู้ทุก
ครั้งเป็นกำรออกเดินทำงเป็นกลุ่ม ในระหว่ำงกำรเดินทำงทีมงำนกบนอก
กะลำได้สนทนำร่วมกันเพื่อปูพื้นควำมรู้ก่อนจะถึงสถำนที่จริง ดังตัวอย่ำง
กำร์ตูนกบนอกกะลำ เล่ม 8 ตอน ตำมล่ำพลอยจันท์ อัญมณีสุดขอบฟ้ำ 
ระหว่ำงกำรเดินทำงพี่ประสำนเป็นคนขับรถ ได้สนทนำกับพี่ต่อและพี่ด้ำ
เรือ่งเหมอืงพลอย ท�ำให้ผูร่้วมเดนิทำงอย่ำงอ๊บอ๊บและทมีงำนกบนอกกะลำ
คนอื่นได้รับควำมรู้ไปด้วย กำรตั้งค�ำถำมของพี่ประสำนในกำรเดินทำงมีพี่
ด้ำเป็นคนตอบ (ทีวีบูรพำ. 2551ง : 31) ดังปรำกฏในภำพที่ 4

 1.1.4 ทีมงานกบนอกกะลาถาม - ผู้เชี่ยวชาญตอบ กำร์ตูนกบนอกกะลำ เล่ม 15 ตอน เปิด
ไหปลำร้ำ ทีมงำนกบนอกกะลำได้ตั้งค�ำถำมเก่ียวกับกำรท�ำปลำร้ำ โดยมีผู้เชี่ยวชำญ คือ ป้ำน้อยเป็นคน
ตอบ โดยป้ำน้อยรับซ้ือปลำจำกชำวประมง จำกนั้นน�ำมำหมักเกลือ ปลำท่ีน�ำมำหมักเกลือต้องขอดเกล็ด 
ตัดหัว และล้ำงท�ำควำมสะอำดก่อน ปลำท่ีน�ำมำท�ำเป็นปลำร้ำ เช่น ปลำสร้อย ปลำกระดี่ เป็นต้น (ทีวี
บูรพำ. 2552ก : 124-125) ดังปรำกฏในภำพที่ 5

 
ภำพที่ 5 ป้ำน้อยผู้เชี่ยวชำญเรื่องกำรท�ำปลำร้ำ

ภำพที่ 4 ทีมงำนกบถำม - 
ทีมงำนกบตอบ
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 1.2 กลวธิกีารอธบิายความรู ้กำร์ตนูสำรคดเีสรมิทักษะกบนอกกะลำ เป็นกำร์ตนูท่ีเน้นกำรให้ควำม
รู้แก่ผู้อ่ำน จึงแทรกควำมรู้ไปในแต่ละตอนทั้ง 50 เล่ม ผู้วิจัยพบว่ำกำรแทรกควำมรู้ เป็นกลวิธีกำรหนึ่งท่ี
ท�ำให้กำร์ตนูกบนอกกะลำเป็นกำร์ตนู ควำมรูเ้สรมิภูมปัิญญำให้แก่ผูอ่้ำน โดยช่วยเพ่ิมพูนทกัษะทำงปัญญำ 
สร้ำงกระบวนกำรคิด กำรอธิบำยควำมรู้ในกำร์ตูนชุดกบนอกกะลำมี 4 วิธี ได้แก่ กำรอธิบำยควำมรู้ทำง
วทิยำศำสตร์ กำรอธบิำยควำมรูเ้ร่ืองทำงประเพณีและวัฒนธรรม กำรอธบิำยควำมรูเ้รือ่งต�ำนำนหรอืนทิำน
ประจ�ำถิ่น
  1.2.1 การอธิบายความรู้ทางวิทยาศาสตร์ กำรอธิบำยควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์เป็นกลวิธี
กำรน�ำเสนอภูมิปัญญำทำงวิทยำศำสตร์ในสื่อกำร์ตูนชุดกบนอกกะลำ เช่น กำรบอกสถิติจ�ำนวนของสัตว์ 
โครงสร้ำงร่ำงกำยของมนุษย์ กำรเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ เป็นต้น กำรบอกลักษณะหรือจ�ำนวนไข่ใน
สื่อกำร์ตูนชุดกบนอกกะลำเล่ม 2 ตอน ไก่ไข่ ไข่ไก่ ได้แทรกควำมรู้เรื่องไข่แฝด ไข่ที่ผิดปกติ ลักษณะของ
เปลือกไข่ เป็นต้น ท�ำให้ผู้อ่ำนเห็นภำพ และสรุปควำมคิดรวบยอดเรื่องไข่ไก่ (ทีวีบูรพำ. 2551ก : 144-145, 
120-121) ดังปรำกฏในภำพที่ 6 และ 7

            ภำพที่ 6 กำรอธิบำยเรื่องไข่             ภำพที่ 7 กำรเปรียบเทียบภำพหญิงมีครรภ์กับแม่ไก่

 กำรอธบิำยเรือ่งกำรเกดิของไข่ในสือ่กำร์ตนูชดุกบนอกกะลำ ได้น�ำมำเปรยีบเทยีบกบักำรเกดิของ
คน โดยน�ำเสนอภำพหญงิตัง้ครรภ์ เปรยีบเทยีบกบัแม่ไก่ และอธบิำยภำพห่อหุม้ของเปลอืกไข่เปรยีบเทยีบ
กับกำรห่อหุ้มของทำรกในครรภ์มำรดำ ท�ำให้ผู้อ่ำนเข้ำใจและเห็นภำพควำมคิด เข้ำใจองค์ควำมรู้ที่ได้
 1.2.2 การแทรกความรู้เรื่องประเพณแีละวฒันธรรม สือ่กำร์ตนูสำรคดีเสรมิทักษะกบนอกกะลำ 
เล่ม 20 ตอน สำหร่ำย พืชชั้นต�่ำ อร่อยล�้ำฟ้ำ แทรกเรื่องของชำติพันธุ์ “ไทลื้อ” ที่ย้ำยถิ่นฐำนมำจำก
สำธำรณรฐัเกำหล ีมำอยู่ท่ีประเทศไทย โดยประกอบอำชพีปลกูสำหร่ำย (ทวีีบรูพำ. 2551ฉ : 75) ดงัปรำกฏ
ในภำพที่ 8 และ (สมใจ แซ่โจว และวีรพงศ์ มีสถำน. 2541 : หน้ำปก) ดังปรำกฏในภำพที่ 9
 ลื้อ คือ กลุ่มชำติพันธุ์ที่พูดภำษำตระกูลไทเดิม อยู่ในแคว้นสิบสองพันนำ มณฑลยูนนำน ประเทศ
จีน นอกจำกนี้ยังมีไทลื้อในบริเวณประเทศพม่ำแถบรัฐถำน ทำงภำคเหนือของประเทศลำว เมืองบินลูห์
ประเทศเวียดนำม ไทลื้อได้อพยพมำอยู่ในหัวเมืองทำงภำคเหนือของประเทศไทย ในสมัยล้ำนนำและ
รัตนโกสินทร์ตอนต้น กำรอพยพของชำวไทลื้อ จึงมีเหตุมำจำกกำรหลีกหนีภัยสงครำม ภัยกำรเมืองหรือ
อพยพโยกย้ำยออกจำกหมู่บ้ำนเพื่อแสวงหำที่ท�ำกินใหม่ (สมใจ แซ่โจว และวีระพงศ์ มีสถำน. 2541)
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       ภำพที่ 8 ชำวไทลื้อในสื่อกำร์ตูนกบนอกกะลำ       ภำพที่ 9 ภำพชำวไทลื้อ
 สื่อกำร์ตูนสำรคดีเสริมทักษะกบนอกกะลำ เล่ม 82 ตอน วิถีศรัทธำคุณค่ำบำตรไทย แทรกควำม
รู้ในเรื่องกำรท�ำบำตร ซ่ึงเป็นหน่ึงในเคร่ืองอัฐบริขำรของพระสงฆ์ รวมถึงกำรอธิบำยประเภทของบำตร
ว่ำมีบำตรบุ บำตรเคำะ เป็นต้น (ทีวีบูรพำ. 2551ช : 16, 69-73) ดังปรำกฏในภำพที่ 10-12

ภำพที่ 10 พระสงฆ์กับบำตร  ภำพที่ 11 ประเภทของบำตร             ภำพที่ 12 รูปร่ำงบำตร
  1.2.3 การอธบิายความรูเ้รือ่งนทิานประจ�าถิน่ สือ่กำร์ตนูสำรคดเีสรมิทกัษะกบนอกกะลำ 
เล่ม 33 ตอน กบขอฝน แทรกกำรอธบิำยควำมรูเ้รือ่งนทิำนพญำคนัคำกในประเพณบีัง้ไฟ (ทวีบีรูพำ. 2552ข 
: 60-63) ดังปรำกฏในภำพที่ 13-14

  

      ภำพที่ 13 พี่แป๋วเล่ำเรื่องพญำคันคำก    ภำพที่ 14 ทีมงำนกบนอกกะลำร่วมงำนประเพณีบั้งไฟ
  1.3 กลวธิกีารใช้ฉากจรงิหรอืการลงภาคสนาม กลวธิกีำรใช้ฉำกจรงิหรือกำรลงภำคสนำม 
กำรลงภำคสนำม หรือกำรเดินทำงไปค้นหำควำมรู้ยังสถำนที่ส�ำคัญ ซึ่งเป็นต้นก�ำเนิดของเรื่องรำว หรือ
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กำรเดนิทำงไปพบผูเ้ชีย่วชำญเพือ่ขอค�ำอธบิำยควำมรู ้กระบวนกำรกรรมวิธต่ีำง ๆ  เกีย่วกบัภูมิปัญญำเรือ่ง
นั้น เป็นกลวิธีกำรน�ำเสนอท่ีโดดเด่นของสื่อกำร์ตูนชุด “กบนอกกะลา” จำกกำรศึกษำสื่อกำร์ตูนชุด “กบ
นอกกะลา” ผู้วิจัยพบว่ำ กำรลงภำคสนำมเป็นกลวิธีกำรน�ำเสนอที่พบในสื่อกำร์ตูนนี้ทุกเล่ม ดังตัวอย่ำง
กำร์ตูนกบนอกกะลำเล่ม 5 ตอน ปริศนำปลำกระป๋อง ทีมงำนกบนอกกะลำเดินทำงเพื่อค้นหำควำมจริง 
และที่มำของ “ปลำ” ใน“กระป๋อง” ต้ังแต่กำรคัดเลือกปลำจำกท่ำเรือ กำรล้ำงปลำให้สะอำด ตัดหัว ตัด
หำง ใส่กระป่อง แล้วจึงส่งไปเครื่องน่ึงปลำ ท�ำให้ปลำสุก จำกนั้นใส่ซอสปรุงรส ปิดฝำกระป๋องแล้วเข้ำ
เครื่องนึ่งฆ่ำเชื้อโรค (ทีวีบูรพำ. 2551ค : 34-35) ดังปรำกฏในภำพที่ 15
 

ภำพที่ 15 ท่ำเรือคัดเลือกปลำ
 1.4 กลวิธีการแทรกเรื่องหรือต�านานท้องถิ่น กำรแทรกเรื่องหรือต�ำนำนท้องถิ่นเป็นกลวิธีที่ท�ำให้
สือ่กำร์ตนูชดุ “กบนอกกะลา” สนกุสนำนชวนตดิตำม เพรำะมีควำมขดัแย้งอยู่ในเรือ่ง ท�ำให้ผูอ่้ำนต้องกำร
เห็นกำรคลำยปมควำมขัดแย้งในกำร์ตูนตอนนั้น นอกจำกกำรแทรกปมควำมขัดแย้งของตัวละครแล้ว ยัง
พบเรื่องกำรแทรกเรื่องต�ำนำนหรือนิทำนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจในประเพณีและวัฒนธรรมได้ดียิ่ง
ขึ้น กำรแทรกเรื่องรำวที่เป็นปมปัญหำหรือควำมขัดแย้ง เช่น กำรแทรกเรื่องกำรแข่งขัน กำรแทรกปม
ปัญหำครอบครัว เป็นต้น ดังตัวอย่ำงสื่อกำร์ตูนชุดกบนอกกะลำ เล่ม 14 ตอน ว่ำวศึกจ้ำวเวหำ เกิดศึก
จ้ำวเวหำระหว่ำงลุงกุลกับลุงเป้ำ ซ่ึงเป็นพี่น้องกันแข่งขันท�ำว่ำวจุฬำ และว่ำวปักเป้ำเพื่อประลองฝีมือกัน 
แต่สุดท้ำยเรื่องแพ้ชนะไม่ได้ส�ำคัญ เพรำะ “เรื่องของกำรรอคอยต่ำงหำกล่ะที่ส�ำคัญ พวกเรำรอที่จะได้
เล่นว่ำวกัน ปีหนึ่งแค่หนึ่งครั้งที่จะได้เจอเพื่อน ๆ  และได้ดูกำรแข่งขันที่สนุกสนำน” ได้ลองว่ำวที่เรำท�ำเอง 
และได้มิตรภำพจำกเพื่อนเก่ำและเพื่อนใหม่ (ทีวีบูรพำ. 2551จ : 128, 138-139) ดังปรำกฏในภำพที่ 16-17
 

                      ภำพที่ 16 ศึกจ้ำวเวหำ   ภำพที่ 17 กำรแข่งขันว่ำว
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 ส่ือกำร์ตนูชดุกบนอกกะลำแทรกควำมรู้เรือ่งประเพณแีละวฒันธรรมไทยทีเ่กีย่วข้องกบัภมูปัิญญำ 
เช่น ประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นประเพณีส�ำคัญในงำนบุญเดือนหก เรียกว่ำบุญบั้งไฟ มีกิจกรรมจุดบั้งไฟให้ขึ้น
สู่ท้องฟ้ำ เพื่อเป็นกำรขอฝน ชำวบ้ำนในภำคอีสำนได้จัดกิจกรรมประกวดแข่งขันบั้งไฟ ควำมสวยงำมของ
บั้งไฟ คุณภำพของบั้งไฟว่ำใครจะสูงกว่ำกัน ประกวดขบวนแห่บั้งไฟ เป็นต้น (มูลนิธิสำรำนุกรมวัฒนธรรม
ไทย ธนำคำรไทยพำณิชย์. 2542 : 2252) ดังปรำกฏในภำพที่ 18-19
  

             ภำพที่ 18 งำนประเพณีบุญบั้งไฟ     ภำพที่ 19 ขบวนแห่บั้งไฟ
 1.5 กลวิธีการใช้ตัวละคร กำรใช้ตัวละครเป็นกลวิธีหนึ่งในกำรน�ำเสนอภูมิปัญญำในสื่อกำร์ตูนชุด
กบนอกกะลำ ตัวละครเป็นสิ่งที่ท�ำให้สื่อกำร์ตูนชุดนี้สนุกสนำน น่ำติดตำม กำรใช้ตัวละครในสื่อกำร์ตูนชุด
กบนอกกะลำมี 17 ตัว แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ครอบครัวของอ๊บอ๊บ และทีมงำนกบนอกกะลำ
ครอบครัวของอ๊บอ๊บประกอบด้วยกบ 6 ตัว ได้แก่ พ่อกบ แม่กบ อั๊บ อ๊บอ๊บ บูบู๋ และปู่กบ แต่ละตัวมี
ลักษณะนิสัยต่ำงกัน ทีมงำนกบนอกกะลำ 10 คน ได้แก่ พี่เช็ค พี่ประสำน พี่ต่อ พี่ด้ำ พี่มำร์ พี่อีฟ พี่ก้อง 
พ่ีแนน พ่ีตั้ว พ่ีแป๋ว ทีมงำนกบนอกกะลำในส่ือกำร์ตูนชุดกบนอกกะลำทั้ง 50 เล่ม วำดกำร์ตูนจำกบุคคล
จริงที่เป็นทีมงำนสำรคดีกบนอกกะลำ ได้แก่ พี่เช็ค พี่ประสำน พี่ต่อ พี่ด้ำ พี่มำร์ พี่อีฟ พี่ก้อง พี่แนน พี่ตั้ว 
และพี่แป๋ว 
 กลวิธีกำรใช้ตัวละคร ผู้เขียนได้น�ำบุคคลจริงมำเขียนเป็นภำพกำร์ตูน โดยดึงบุคลิกลักษณะที่โดด
เด่นของทีมงำนกบนอกกะลำมำสร้ำงเป็นตัวกำร์ตูน ดังตัวอย่ำง
 ตัวละคร “อ๊บอ๊บ” เป็นตัวละครเอกท่ีเป็นกบ มีลักษณะนิสัยแสนซน ใฝ่รู้ รักกำรผจญภัย จึงได้
เดินทำงเพื่อค้นหำควำมรู้กับกองบัญชำกำรกบเสมอ ๆ “อ๊บอ๊บ” มีแววตำร่ำเริง สดใส ยิ้มง่ำย เป็นมิตร 
ท�ำให้ผู้คนที่อยู่ใกล้ชิดรักและเอ็นดู (ทีวีบูรพำ. 2551ก : 21) ดังปรำกฏในภำพที่ 20

 

ภำพที่ 20 ตัวละคร อ๊บอ๊บ
  บู๋บู๋ เป็นน้องสำวของ “อ๊บอ๊บ” เป็นกบทำรก ปำกจู๋ ดูดจุกนม ใส่ถุงเท้ำ ไร้เดียงสำ ชอบ
แอบหนีไปกับอ๊บอ๊บเพื่อลงภำคสนำม (ทีวีบูรพำ. 2551ก : 13) ดังปรำกฏในภำพที่ 21
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ภำพที่ 21 บู๋บู๋น้องสำวของ “อ๊บอ๊บ”
 พีเ่ชค็ หรอื สทุธพิงษ์ ธรรมวฒุ ิจบกำรศึกษำจำก คณะศกึษำศำสตร์ มหำวิทยำลยัสงขลำนครนิทร์
ได้รับทุนเป็นนักเรียนทุนจำกโรงเรียนกำรแสดง สหมงคลฟิล์ม เป็นนักแสดงและเป็นคนเบื้องหลัง ผลงำน
ชิ้นแรกละครเวทีเรื่อง “กาลิเลโอ” ของคณะละคร ̀ 28 ก�ำกับกำรแสดงโดย รัศมี เผ่ำเหลืองทอง ตำมด้วย
ละครเวทีเรื่อง “อยากให้ชีวิตน้ีไม่มีเธอ” ก�ำกับกำรแสดงโดย รัศมี เผ่ำเหลืองทอง (ทีวีบูรพำ. ม.ป.ป. : 
ออนไลน์)
 สื่อกำร์ตูนกบนอกกะลำสร้ำงสรรค์ให้พี่เช็คเป็นผู้บัญชำกำรใหญ่ มีบุคลิกภำพน่ำกลัว ภำยนอกน่ำ
กลัว ภำยนอกดูโหด ดุ แต่จริง ๆ  เป็นคนดี รักควำมยุติธรรม และรักทีมงำนกบนอกกะลำทุกคน คอยดูแล
น้อง ๆ  ในทีมงำนกบทุกเรื่อง ใส่หมวกแก๊ป มีเครำ (ทีวีบูรพำ. 2551ก : แนะน�ำตัวละคร) ดังปรำกฏในภำพ
ที่ 22 และ 23 ซึ่งใช้กำรวำดเน้นบุคลิกลักษณะเด่นจำกบุคคลจริงคือคุณสุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ (ทีวีบูรพำ. 
ม.ป.ป. : ออนไลน์)

 

ภำพที่ 22 พี่เช็ค ในสื่อกำร์ตูนชุดกบนอกกะลำ      ภำพที่ 23 พี่เช็ค สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ

 พี่ประสำน หรือ ประสำน อิงคนันท์ เป็นรุ่นพี่ของกองบัญชำกำรกบฯ เป็นคนช่ำงคิด จอมวำงแผน 
มีอำรมณ์ขันปล่อยมุขบ่อย เป็นเจ้ำพ่อเทคโนโลยี แต่ใช้เทคโนโลยีช่วยใครไม่ค่อยได้ ใส่แว่นตำ ผมสั้นกุด 
(ทีวีบูรพำ. 2551ก : แนะน�ำตัวละคร) ดังปรำกฏในภำพที่ 24 และ 25 ซึ่งใช้กำรวำดเน้นบุคลิกลักษณะเด่น
จำกบุคคลจริงคือคุณประสำน อิงคนันท์ (ทีวีบูรพำ. ม.ป.ป. : ออนไลน์)

   

ภำพที่ 24 พี่ประสำนในสื่อกำร์ตูนชุดกบนอกกะลำ          ภำพที่ 25 พี่ประสำน ประสำน อิงคนันท์
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2. บทบาทของสื่อการ์ตูนชุดกบนอกกะลา
 ส่ือกำร์ตูนชุด “กบนอกกะลา” ยังมีบทบำทส�ำคัญหลำยประกำรในฐำนะเป็นสื่อกำร์ตูนที่น�ำเสนอ
เรื่อง ภูมิปัญญำ จำกกำรศึกษำกำรท�ำหน้ำที่ของสื่อและค้นหำค�ำตอบว่ำสื่อกำร์ตูนชุด “กบนอกกะลา” ท�ำ
หน้ำที่อะไรให้ผู้อ่ำนและสังคมนั้น ผู้วิจัยพบว่ำสื่อกำร์ตูนชุดนี้มีบทบำทต่อสังคม 3 ประกำร ได้แก่ บทบำท
กำรให้ควำมบนัเทิงสร้ำงควำมเพลดิเพลนิ บทบำทในกำรถ่ำยทอดควำมรูท้ำงภูมปัิญญำ และบทบำทในกำร
เผยแพร่และสืบทอดทำงวัฒนธรรม 
 บทบำทกำรให้ควำมบันเทิงสร้ำงควำมเพลิดเพลิน สื่อกำร์ตูนชุดกบนอกกะลำทั้ง 50 เล่ม ท�ำหน้ำที่
ให้ควำมบันเทิง ช่วยสร้ำงควำมเพลิดเพลินให้แก่ผู้อ่ำน โดยใช้กลยุทธ์ทำงกำรสื่อสำรผ่ำน “การ์ตูน” ซึ่งมี
รูปแบบเฉพำะในกำรน�ำเสนอ ผู้วิจัย พบว่ำ สื่อกำร์ตูนชุดกบนอกกะลำ ช่วยสร้ำงควำมบันเทิง ควำม
เพลิดเพลินใจแก่ผู้อ่ำนด้วยกำรใช้ภำพกำร์ตูนประกอบที่น่ำสนใจ หรือเพื่อควำมบันเทิง ควำมเพลิดเพลิน
ให้แก่ผูอ่้ำน ท�ำให้ผูอ่้ำนซึง่เน้นกลุม่ “เดก็และเยาวชน” รูส้กึใกล้ชดิกบัสือ่กำร์ตนูชดุนี ้เพรำะกำร์ตนูเป็นสือ่
ที่เหมำะกับควำมต้องกำรของเด็ก โดยดัดแปลงเนื้อหำ (content) ที่มำจำกกำรท�ำสำรคดีกำรลงพื้นที่ภำค
สนำมจริง และบุคลิกภำพของทีมงำนกบนอกกะลำออกมำเป็น “ภาพ” โดยใช้เทคนิคกำรวำดกำร์ตูนใน
ลักษณะต่ำง ๆ  ที่ท�ำให้ผู้อ่ำนเห็นนิสัยพฤติกรรมของตัวกำร์ตูนนั้นว่ำเป็นอย่ำงไร เช่น สนุกสนำน ขี้ตะกละ 
สีผิวเข้ม สีผิวอ่อน ท�ำให้กำร์ตูนสมจริงและเน้นอำรมณ์ควำมรู้สึกควำมเป็น “การ์ตูน” ให้เกิดแก่ผู้อ่ำน 
 บทบำทในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ทำงภูมิปัญญำ เป็นบทบำทหน้ำที่ส�ำคัญของสื่อกำร์ตูนชุด “กบนอก
กะลา” กำรถ่ำยทอดควำมรู้ทำงภูมิปัญญำในหนังสือกำร์ตูนชุดนี้มีหลำยด้ำน เช่น ด้ำนยำสมุนไพร ด้ำน
วิทยำศำสตร์ ด้ำนธรรมชำติ ด้ำนอำหำร เป็นต้น กำรถ่ำยทอดควำมรู้ทำงภูมิปัญญำในสื่อกำร์ตูนชุดกบ
นอกกะลำ มอ๊ีบอ๊บเป็นตวัละครเอกทีท่�ำหน้ำทีแ่ทนผูอ่้ำนในกำรถำมข้อสงสยัหรอืตัง้ประเดน็ค�ำถำมท่ีอยำก
รู้เกี่ยวกับภูมิปัญญำเร่ืองน้ัน นอกจำกนี้ยังมีทีมงำนกบนอกกะลำ เช่น พี่ประสำน พ่ีด้ำ พี่มำร์ พี่ต่อ ท�ำ
หน้ำที่เป็นผู้ตอบค�ำถำมอ๊บอ๊บ และท�ำหน้ำที่ถำมผู้เช่ียวชำญ หรือปรำชญ์ท้องถิ่น ท่ีท�ำหน้ำท่ีอธิบำยข้อ
สงสัยในประเด็นปัญหำ หรือค�ำถำมทั้งหมด พร้อมสำธิตวิธีกำรท�ำกำรลงภำคสนำม กำรอธิบำยเชิงลึกให้
ทีมงำนกบนอกกะลำและอ๊บอ๊บเข้ำใจ ซึ่งส่งต่อมำยังผู้อ่ำนสื่อกำร์ตูนชุดกบนอกกะลำชุดนี้ให้ได้รับควำมรู้
และควำมเข้ำใจด้วย ทั้งยังแทรกเกร็ดควำมรู้และอธิบำยควำมรู้เรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญำ 
 บทบำทในกำรเผยแพร่และสืบทอดวัฒนธรรม สื่อกำร์ตูนชุดกบนอกกะลำ ท�ำหน้ำที่เผยแพร่และ
สืบทอดวัฒนธรรมให้แก่ผู้อ่ำน ผ่ำนกำรน�ำเสนอองค์ควำมรู้ทำงภูมิปัญญำที่หลำกหลำยและด้ำนศิลป
วัฒนธรรมทั้งยังท�ำหน้ำที่สืบทอดค่ำนิยมทำงวัฒนธรรมไทยด้วย 

สรุปและอภิปรายผล
 สื่อกำร์ตูนชุด “กบนอกกะลา” ใช้กลวิธีกำรน�ำเสนอภูมิปัญญำ จ�ำนวน 5 กลวิธี ได้แก่ กำรใช้กลวิธี
กำรถำม - ตอบ มีจ�ำนวน 4 วิธี ได้แก่ “อ๊บอ๊บ” ถำม - ผู้เช่ียวชำญตอบ “อ๊บอ๊บ” ถำม - ทีมงำนกบนอก
กะลำตอบ ทมีงำนกบนอกกะลำถำม - ทีมงำนกบนอกกะลำตอบ และทมีงำนกบนอกกะลำถำม - ผูเ้ชีย่วชำญ
ตอบ กลวิธีกำรอธิบำยควำมรู้มี 4 วิธี ได้แก่ กำรอธิบำยควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ กำรอธิบำยควำมรู้เรื่อง
ทำงประเพณีและวฒันธรรม กำรอธบิำยควำมรูเ้รือ่งต�ำนำนหรอืนทิำนประจ�ำถิน่ กลวธิกีำรใช้ฉำกจริงหรอื
กำรลงภำคสนำม กลวิธกีำรแทรกเร่ืองหรอืต�ำนำนท้องถิน่ และกลวิธกีำรใช้ตวัละคร นอกจำกน้ีสือ่กำร์ตนู
ชุด “กบนอกกะลา” ยังมีบทบำทส�ำคัญต่อสังคม 3 ประกำร ได้แก่ บทบำทกำรให้ควำมบันเทิงสร้ำงควำม



62 ปีที่12ฉบบัที่23มกราคม-มถุินายน2560

เพลิดเพลิน บทบำทในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ทำงภูมิปัญญำ และบทบำทในกำรเผยแพร่และสืบทอดทำง
วัฒนธรรม ผลกำรวิจัยสอดคล้องกับแนวคิดบทบำทหน้ำที่ของสื่อที่เน้นเรื่องควำมบันเทิงและกำรสร้ำง
ควำมเพลิดเพลินให้ผู้ชม
 กำรน�ำเสนอภมูปัิญญำผ่ำนสือ่นับเป็นกำรสร้ำงสรรค์ภูมิปัญญำในรูปแบบใหม่ ทีป่รบัเปลีย่นไปตำม
บริบทสังคมร่วมสมัย และแสดงให้เห็นกำรน�ำเสนอองค์ควำมรู้ทำงศิลปวัฒนธรรมที่สื่อเข้ำมำมีบทบำท 
และมีอิทธิพลต่อสังคม กำรน�ำเสนอองค์ควำมรู้ทำงภูมิปัญญำในสื่อกำร์ตูนชุดนี้ ช่วยเน้นย�้ำให้เห็นคุณค่ำ
ของศิลปวัฒนธรรมที่ช่วยสร้ำงองค์ควำมรู้ทำงภูมิปัญญำในสังคมไทย

บรรณานุกรม
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ขอบฟ้า. กรุงเทพมหำนคร : ไซเบอร์พริ้นท์. 
_______. (2551จ) การ์ตูนสารคดีเสริมทักษะกบนอกกะลา เล่ม 14 ตอน ว่าวศึกจ้าวเวหา. 
 กรุงเทพมหำนคร : ไซเบอร์พริ้นท์. 
_______. (2551ฉ) การ์ตูนสารคดีเสริมทักษะกบนอกกะลา เล่ม 20 ตอน สาหร่าย พืชช้ันต�่า อร่อยล�้า

ฟ้า. กรุงเทพมหำนคร : ไซเบอร์พริ้นท์. 
_______. (2552ก) การ์ตูนสารคดีเสริมทักษะกบนอกกะลา เล่ม 15 ตอน เปิดไหปลาร้า. 
 กรุงเทพมหำนคร : ไซเบอร์พริ้นท์. 
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_______. (ม.ป.ป.) สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ. [ออนไลน์] แหล่งที่มำ: http://tvburabha.com/mcstaff/view/1 
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